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وتقدٌر شكر  

 لم ,فـإن العلماء فـؤحب تستطع لم فـإن , متعلما فكن تستطع لم فـإن عالما كن"

 تبغضهم" فـال تستطع

 التدرٌسٌة الهٌئة واعضاء االعمال كلٌة وعمٌد برئٌسها ممثلة االسراء جامعة اشكر ان ٌسرنً

 . المحاسبة قسم فً التدرٌسٌة الهٌئة اعضاء بالذكر واخص

 فقد الرسالة هذه على اشرف الذي الراوي مطلك عبدالخالق الدكتور لالستاذ الجزٌل شكري واوجه

 كراش كما , جزاء خٌر هللا فجزاه  خلقه وحسن علمه  من ننهل ا  وبحر هداه على نسٌر نبراسا كان

  . الرسالة هذه اثراء فً اسهمت قٌمة ومالحظات كبٌر جهد من بذلوه ما على المناقشة لجنة اعضاء
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 الملخص

 :اثر التغٌر فً حجم االئتمان المصرفً على القٌمة السوقٌة للبنوك التجارٌة

 دراسة مقارنة بٌن سوق عمان لالوراق المالٌة وسوق مسقط لألوراق المالٌة

 البهدوربن شعبٌن بن فرج اعداد الطالب : عبدالحكٌم 

  مطلك الراوياالستاذ الدكتور عبدالخالق  اشراف

 التجارٌة للبنوك السوقٌة القٌمة على المصرفً االئتمان حجم فً التغٌر اثر لبٌان الدراسة هذه هدفت

 ,ولتحقٌق المالٌة لالوراق مسقط وسوق المالٌة لالوراق عمان سوق بٌن مقارنة دراسة خالل من

 السنوٌة المالٌة التقارٌر من الدراسة فرضٌات الختبار الالزمة لبٌاناتا على الحصول تم الهدف هذا

 . (2017-2013) الفترة خالل التجارٌة للبنوك

 التجارٌة البنوك من مكون الدراسة مجتمع كان حٌث , التحلٌلً الوصفً المنهج الباحث اتبع ولقد   

 كانت قدف الدراسة عٌنة اما ,المالٌة لألوراق مسقط سوق و المالٌة لألوراق عمان سوق فً المدرجة

 فترة خالل منشورة مالٌة تقارٌر لها التً العمانٌة التجارٌة البنوك و األردنٌة التجارٌة البنوك

 .2017 -  2013 من الدراسة

 حجتتتتم فتتتتً للتغٌتتتتر احصتتتتائٌة داللتتتتة ذو اثتتتتر وجتتتتود عتتتتدم االحصتتتتائً التحلٌتتتتل نتتتتتائج بٌنتتتتت   

 ان التتتى النتتتتائج تشتتتٌر كمتتتا االردنٌتتتة التجارٌتتتة للبنتتتوك الستتتوقٌة القٌمتتتة علتتتى  المصتتترفً االئتمتتتان

 للبنتتتوك الستتتوقٌة القٌمتتتة علتتتى المصتتترفً االئتمتتتان حجتتتم فتتتً للتغٌتتتر  احصتتتائٌا دال اثتتترا هنتتتاك

 ال بانتتته الدراستتتة نتتتتائج اشتتتارت كتتتذلك ,المالٌتتتة لتتتألوراق  مستتتقط ستتتوق فتتتً المدرجتتتة التجارٌتتتة

 االئتمتتتان حجتتتم فتتتً التغٌتتتر بتتتٌن 0.05 معنوٌتتتة مستتتتو  نتتتدع  احصتتتائٌة داللتتتة ذات فتتتروق ٌوجتتتد

 التجارٌتتتة والبنتتتوك المالٌتتتة لتتتألوراق مستتتقط ستتتوق فتتتً المدرجتتتة التجارٌتتتة البنتتتوك فتتتً المصتتترفً

 معنوٌتتتة ستتتتو م عنتتد احصتتتائٌا دالتتتة فتتروق وجتتتود التتى باإلضتتتافة ,عمتتتان بورصتتة فتتتً المدرجتتة

 المالٌتتتتة لتتتتألوراق مستتتتقط ستتتتوق فتتتتً المدرجتتتتة التجارٌتتتتة للبنتتتتوك الستتتتوقٌة القٌمتتتتة بتتتتٌن (0.05)

  .المالٌة لألوراق عمان سوق فً المدرجة التجارٌة للبنوك السوقٌة والقٌمة

 فً التغٌر عن االردنٌة التجارٌة البنوك افصاح رورةبض التوصٌة تمت الدراسة نتائج على وبناء   

 المجتمع توعٌة رورةض وكذلك. واضح بشكل السنوٌة تقارٌرها ضمن المصرفً ئتماناال حجم
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