
 أ
 

 

 ةاألردنيحية السهم في البنوك التجارية التدفقات النقدية على رب أثر

 )دراسة تطبيقية (

The Impact of Statement Cash Flows on Earnings Per Share in 

Jordanian Commercial Banks 

(Empirical Study ) 

  الطالبة: إعداد

 أسيل تيسيرعبدالحليم الغول

 Y01098الرقم الجامعي : 

 

 :إشراف 

 الدكتورهيثم ادريس المبيضين 

 لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة قدمت هذه الرسالة استكمالا 

 عمالكلية األ -سراء جامعة اإل

 قسم المحاسبة 

  األردن –عمان 

 ل والفصل األ

  2017/2018 من العام الجامعي 



 ب
 

 األية الكريمة 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 : لىاعقال ت

 

 ((  عليمدرجات من نشاء وفوق كل ذي علم    )) نرفع 

 

 صدق هللا العظيم 

 ( 76سورة يوسف األية رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج
 

 جامعة اإلسراء

  

 التفويض

 

أفوض جامعة اإلسراء بتزويد نسخ من رسالتي  عبد الحليم الغولأسيل تيسيرأنا 

ألشخاص المعنية باألبحاث ا أوالهيئات  أو الشركاتأوورقياا وإلكترونياا للمكتبات،

 والدراسات العلمية عند طلبهم وحسب القوانين النافذة في الجامعة.

 

 

 أسيل تيسير عبد الحليم الغولسم: اإل

 

 التوقيع:

 

 التاريخ:

 

 

 

 

 

 

 

 



 د
 

 قرار لجنة المناقشة

  

ية التدفقات النقدية على ربحية السهم في البنوك التجار أثر"  نوقشت هذه الرسالة وعنوانها :

 )دراسة تطبيقية ( " ةاألردني

 

 وقد أجيزت بتاريخ :

 أعضاء لجنة المناقشة:

 التوقيع الجامعة سماإل

  جامعة األسراء رئيساً ومشرفاً  هيثم إدريس مبيضينالدكتور 

  جامعة األسراء عضواً داخلياً  الدكتور شاهر العرود

 جامعة عمان عضواً خارجياً  األستاذ الدكتورعبد الناصر نور

 األهلية 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه
 

 نموذج إقرار السالمة اللغوية

 

التدفقات  أثر"  الحليم الغول بعنوان تيسيرعبد رسالة الطالبة / أسيل لقد قمت بمراجعة

وأصبحت ( ")دراسة تطبيقية ةاألردنيلتجارية النقدية على ربحية السهم في البنوك ا

 سليمة من الناحية اللغوية.

 جاهد عودهعلي م ذااألست سم: اال

   

 التاريخ:

 

 التوقيع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و
 

 داءـاإله

 

 من مهدا لي طريق العلم بعد هللا .. إلى

 .. من ذلال لي الصعاب بدعوتهما الصادقة إلى

 .. أمي و أبي إلى

 أمد هللا في عمرهما ورزقني هللا برهما ورضاهما ..

 

 

 هدي رسالتي وجهدي وعمري ...إليكما أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ز
 

 تقديرر وشك

 

ع   شكره ت مد هللا وا لم  لىااح ني الع يق فمنح ضل وتوف من ف لّي  به ع عم  ما أن لى  ع

أتقــدم بالشــكر والمعرفــة والقــدرى علــى اتمــام هــذا الجهــد المتواضــع   ويســرني أن 

بولالدكتور هيثم المبيضين  إلىالعميقين  والتقدير كرم بق هذه ا الذي ت إلشراف على 

في  ثرم النصح واإلرشاد العلمي الذي كان له األ  ومساعدته لي بتقدي الرسالة البالغ 

 ما وصلت إليه اآلن فجزاه هللا عني خير الجزاء. إلىإتمام الرسالة 

سرن قدم بوي قديريي أن أت شكري وت ئة  خالص  ضاء الهي كرام أع ساتذى ال فة األ لكا

التدريســية فــي جامعــة اإلســراء  وكــذلك لرســاتذى الكــرام أعضــاء لجنــة المناقشــة 

 لمنحي جزء من وقتهم لقراءى هذه الرسالة ومناقشتها.لموقرى على تفضلهم ا
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 ةاألردنيالتدفقات النقدية على ربحية السهم في البنوك التجارية  أثر

 )دراسة تطبيقية (

 إعداد الطالبة

 أسيل تيسير عبد الحليم الغول 

 إشراف

 يثم إدريس المبيضينالدكتور ه

التدفقات النقدية على ربحية السهم في البنوك التجارية  أثرالتعرف على  إلىهدفت الدراسة          

 ةاألردنيلبنوك التجارية وقد تم استخدام البيانات المالية ل، 2016-2012الممتدة  للفترة ةاألردني

من خالل الرزم  إحصائيةساليب أتخدام . وقد تم اساألسهموالمتعلقة بالتدفقات النقدية وعوائد 

عند  إحصائيةدللة  ذي أثر عدم وجود إلىوتوصلت الدراسة .  (SPSS)جتماعية للعلوم اإل حصائيةاإل

سهم في البنوك ( على ربحية الية والتمويلية ستثمارالو للتدفقات النقدية )التشغيلية (α=0.05)مستوى 

 –وبنك سوستيه جنرال  األردنيالعربي  ستثمارالبنك  استثناءبلكل بنك على حدة   ةاألردنيالتجارية 

للتدفقات  (α=0.05)عند مستوى  إحصائيةدللة  ذي أثر عدم وجودو األردنيوبنك المال  األردن

بنك المال  باستثناءلكل بنك على حدة   ةاألردنيسهم في البنوك التجارية على ربحية ال التشغيليةالنقدية 

 يةستثماراالللتدفقات النقدية  (α=0.05)عند مستوى  إحصائيةدللة  ذي أثرد عدم وجوو األردني

العربي  ستثمارالبنك  باستثناءلكل بنك على حدة  ةاألردنيسهم في البنوك التجارية على ربحية ال

على مويلية التللتدفقات النقدية  (α=0.05)عند مستوى  إحصائيةدللة  ذي أثر وعدم وجود. األردني

.  األردنيبنك التجاري ال باستثناءلكل بنك على حدة   ةاألردنيسهم في البنوك التجارية ال ربحية

التشغيلية للتدفقات النقدية  ( α=0.05)ىعند مستو إحصائيةدللة  ذي أثرضحت النتائج عدم وجود أو

عند  إحصائيةدللة  ذي أثر .وعدم وجودمجتمعة ةاألردنيعلى ربحية السهم في البنوك التجارية 

 ةاألردنيعلى ربحية السهم في البنوك التجارية  االستثماريةدية للتدفقات النق( α=0.05) مستوى

على  مويليةالتللتدفقات النقدية ( α=0.05) وىعند مست إحصائيةدللة  ذي أثروجود ومجتمعة .

ة التدفقات النقدية قائمهتمام ببال صت الدراسةأو ومجتمعة . ةاألردنيربحية السهم في البنوك التجارية 

لتأكد من نتائج طول لألفترات زمنية  هذه الدراسة إجراءو معلومات مالية خالية من التضليلتوفر  لنها

ق في نفس الوقت وبأقل جميع المتعاملين في السو إلىلومات يصال المعإالعمل على والدراسة 

  .عاملين في السوقي والمحاسبي للمتستثمارالالعمل على زيادة  الوعي و، التكاليف
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