
 

 

 

 

 

 العوامل المؤثرة على ربحٌة السهم وفقا لمعاٌٌر المحاسبة االسالمٌة والدولٌة

 ) دراسة تطبٌقٌة على البنوك االسالمٌة فً االردن(

 

 أعدت من قبل 

 مهند احمد محمد الكٌالنً 

 

 أشرف علٌها 

 الدكتور فارس جمٌل الصوفً

 

 قدمت هذه الرسالة

 الحصول على درجةالى كلٌة االعمال كجزء من متطلبات  

 الماجستٌر فً المحاسبة 

 

9109كانون الثانً 
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 شكر وتقدٌر

 

عباده المتقٌن، وجعل القران شفاء للعالمٌن وهدى ورحمة  الحمد هلل الذي انار قلوب

والصالة والسالم على خاتم االنبٌاء والمرسلٌن سٌدنا محمد النبً االمٌن الذي فتح للمؤمنٌن 

ونور به طرٌقنا واخرج الناس من الظلمات الى النور وعلى اله الطٌبٌن هللا به اعٌننا 

 ى من تبعهم باحسان الى ٌوم الدٌن.المنتجبٌن وعلالطاهرٌن وعلى اصحابه 

ال ٌسعنً وقد انهٌت اعداد الرسالة اال ان اعترؾ لكل ذي فضل علً بفضله ، فان اهل 

 والعطاء هم اهل الشكر والثناء.الفضل 

اتقدم بالشكر الجزٌل للدكتور فارس جمٌل الصوفً الذي منحنً شرؾ االشراؾ على هذه 

لً من وقته وعلمه وخبراته الشا الكثٌر، مما انار لً  وعاش معً متاعبها فقد قدمالرسالة 

وساعدنً فً التؽلب على كثٌر من صعوباته فله منً كل الشكر والتقدٌر  دروب البحث

عنً خٌر الجزاء واستبدل هللا عناءه بالخٌر والفرح والسرور ومنحه  واالحترام فجزاه هللا

 هللا الرزق الوفٌر.

عضاء لجنة المناقشة ، واعضاء الهٌبة التدرٌسٌة فً جامعة كما اتقدم بالشكر والعرفان ال

 وقسم المحاسبة والى ربٌس القسم الدكتور محمد مخلوؾ.االسراء 

 

 

  



 

 و

 االه اء
     ا  ا      ا     

 )وق ل اع   ا     ى ا  ع     ورس  ه ا  ؤ   ن(

   ق ا  ا     

 ى    ة ا ح  ة وا    دا ى  الكي  ي ا ح  ة ، ا ى    ى ا حب وا تف  ني، ا 

 ا ى    ك ن دع ئه  و   نه  س  نج  ي ا ى اغ ى ا حب  ب  

 ا ي ا حب بة  

ا ى    ك  ه ا     ه بة وا  ق  ر ، ا ى    ع   ي ا  ط ء    دون انت  ر ،  
ا ى    ا  ل اس ه   ل ا تخ ر ، ار      ا  ان      ي ع  ه  ت ى ث  را  

وستبقى ك    ك نج م اهت ي  ه  ا   م    ق    ن قط  ه      ط ل انت  ر
 و ي ا غ  وا ى اال  

 وا  ي ا  ز ز

ا ى    را ق ني     ان        ق  ئب  غ  ة وس ن  ا  رب خط ة  خط ة  
      

 ا ى    ه  ش  ة      ظ  ة     ي  

 اشق  ئي

  



 

 ز

 قائمة المحتوٌات 

 

 الصفحة رقم  الموضوع

 أ التفوٌض

 ب لجنة المناقشة قرار 

 ج للؽوٌة السالمة ااقرار 

 د اآلٌة

 هـ والتقدٌرالشكر 

 و االهداء

 ز المحتوٌات فهرس 

 ي الملخص 

 الفصل االول:

 االطار العام للدراسة

 2 المقدمة

 3 مشكلة البحث

 4 هداؾ الدراسةا

 4 اهمٌة الدراسة 

 4 فرضٌات الدراسة

 5 نموذج الدراسة 

 5 المصطلحات االجرابٌة

 7 حدود الدراسة

 7 محددات الدراسة

 الفصل الثانً

 االطار النظري والدراسات السابقة

 المبحث االول: معاٌٌر المحاسبة االسالمٌة

 9 هٌبة المحاسبة والمراجعة 

 22 22االسالمًمعٌار المحاسبة 

 22 احكام التعامل باالسهم

 22 احكام اصدار االسهم

 23 ارباح االسهم وتطهٌرها

 23 قٌاس المكاسب المحرمة

 24 حصة السهم من االٌرادات المحرمة

 25 مصارؾ اموال التطهٌر

 26 االثار االجتماعٌة لتطبٌق المعٌار الشرعً

 المبحث الثانً :معاٌٌر المحاسبة الدولٌة

 21 مفهوم معاٌٌرالمحاسبة الدولٌة

 29 اهمٌة المحاسبة الدولٌة 
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 22 نتابج ؼٌاب معاٌٌر المحاسبة الدولٌة

 22 تطبٌق معاٌٌرالمحاسبة فً االردن

 22 33معٌار المحاسبة الدولً 

 22 مفهوم واهمٌة ربحٌة السهم

هدؾ وبٌبة تطبٌق المعٌار المحاسبً الدولً 
33 

23 

 24 ر الربٌسٌةمتطلبات المعٌا

 25 قٌاس ربحٌة السهم االساسٌة

 26 ربحٌة السهم المخفضة

 21 التعدٌالت باثر رجعً

العالقة بٌن معاٌٌر المحاسبة االسالمٌة 
 والدولٌة

21 

 ربحٌة السهمثرة على العوامل المؤالمبحث الثالث: 

 32 العوامل المؤثرة فً ربحٌة السهم الواحد

 القطاع البنكً فً االردنالمبحث الرابع: 

 36  شاة البنوك وتطورهان 

 37 نشاة البنوك االسالمٌة

 39 البنوك االسالمٌة فً االردن

 المبحث الخامس: الدراسات السابقة

 45 الدراسات باللؽة العربٌة

 52 الدراسات باللؽة االنجلٌزٌة

 الفصل الثالث

 الطرٌقة واالجراءات

 62 منهجٌة الدراسة

 62 مجتمع الدراسة

 62 عٌنة الدراسة

 62 اسالٌب جمع البٌانات

 62 متؽٌرات الدراسة

 63 اداة الدراسة

 64 االسالٌب االحصابٌة

 الفصل الرابع

 عرض النتائج واختبار الفرضٌات

 66 مقدمة

 66 عرض نتابج التحلٌل

 72 اختبار مالبمة نموذج الدراسة

 75 اختبار فرضٌات الدراسة
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصٌات 

 13 بج النتا

 14 التوصٌات

 15 المراجع بالعربٌة

 19 المراجع باالنجلٌزٌة

 92 المواقع االلكترونٌة

 92 الملخص باالنجلٌزٌة
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 العوامل المؤثرة على ربحٌة السهم وفقا لمعاٌٌر المحاسبة االسالمٌة والدولٌة

 فً االردن دراسة تطبٌقٌة على البنوك االسالمٌة

 اعداد

 مهند احمد محمد الكٌالنً

 اشراؾ

 الدكتور/ فارس جمٌل الصوفً

 الملخص 

على العوامل المؤثرة  على ربحٌة السهم فً البنوك  هدفت هذه الدراسة الى التعرؾ

االسالمٌة االردنٌة وذلك من خالل التعرؾ على دور نسبة الملكٌة و الرفع المالً و نسبة 

 . 33والمعٌار الدولً  22دخل وفقا لمعٌار المحاسبة االسالمً المدٌونٌة وصافً ال

ومن اجل تحقٌق اهداؾ هذه الدراسة تم استخدام االنحدار الخطً البسٌط  باستخدام 

 بهدؾ الوصول الى نتابج ذات دالالت احصابٌة تدعم موضوع الدراسة .  SBSSبرنامج

من بٌانات مالٌة للبنوك االسالمٌة انه وقد اظهرت نتابج هذه الدراسة من خالل ما تم تحلٌله 

ٌوجد اثر ذو داللة احصابٌة لنسبة الرافعة المالٌة على ربحٌة السهم و عدم وجود اثر ذو 

داللة احصابٌة لنسبة المدٌونٌة  على ربحٌة السهم و وجود اثر ذو داللة احصابٌة لنسبة 

ة لصافً الدخل على ربحٌة الملكٌة  على ربحٌة السهم  و عدم وجود اثر ذو داللة احصابٌ

السهم  وان البنوك االسالمٌة االردنٌة تعتمد على تقٌٌم الهٌكل التموٌلً للمنشاة فً تارٌخ 

معٌن وتقٌس درجة المخاطرة فً الدٌون من خالل مدى اعتماد االدارة على اموال الؽٌر 

 فً تموٌل هٌكل اصولها.

مالك واالحتٌاطات االخرى فً تموٌل وان ادارات البنوك االسالمٌة تعتمد على اموال ال

 هٌكل االصول مما ٌحقق لهم عابد ربحً على االسهم المستثمرة.

واوصت الدراسة بضروة متابعة الهٌكل التموٌلً للبنوك االسالمٌة للتاكد من مدى المالءة 

حتٌاج المالٌة للبنوك االسالمٌة االردنٌة وتوفر االموال الالزمة لمزاولة انشطتها فً حال اال

لالموال، كما اوصت باهمٌة القٌام باجراء المزٌد من الدراسات المستقبلٌة حول اثر معٌار 

 على البنوك االسالمٌة 22والمعٌار الشرعً  33المحاسبة الدولً 


