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 ق َال َتَعالى  

ُ أَنههُ ََل إِلَهَ إَِلّ ُهَو َواْلمَ  ا بِاْلِقْسِط ََل اْلِعْلِم قَائِم    َوأُولُوئَِكةُ َل )َشِهدَ َّللاه

 إِلَهَ إَِلّ ُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم(

 18اآلية  ِعْمرَان  ل  آُسورَة  

 

 

 َتَعالىوق َال  

ُ الهِذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالهذِ  ُ وا اْلِعلْ أُوتُ  ينَ )يَْرفَعِ َّللاه  بَِما َم دََرَجاٍت َوَّللاه

 تَْعَملُوَن َخبِيٌر(

 1ُسورَة اْلُمَجاَدَلة اآلية  
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ْكر   التَّْقِديروَ الشُّ
 

 ِظيمق اَّلله اْلعَ َصدْ ( مْ لَئِن َشَكْرتُْم ََلَِزيَدنَّكُ  َوإِْذ تَأَذََّن َربُُّكمْ ) ق َال َتَعالى
 

يسعني ِفْي َهّذه  رَِّساَلة َفًّل َهّذه ال َمامَبْعد َأّن َوِفقِني هللا وأنار َدْرَبي ِباْلَعْلم َواْلَمْعَرَفة َوَمّن َعْلي ِبِإتْ 

ْكر اْلَجِزيل َأَواَل َوَأْخُيًرا ِإَلى الاللَّْحَظة  م ِبالشَّ َشْكِرِه، واَل يِطيب النََّهار للَّْيل ِإالَّ بِ  يِطيب اِذي الَ ِإالَّ َأّن َأَتَقدُّ

ِإالَّ برؤيته  َجنَّةوال َتَطيُّب الْ  ِبَعُفوه الَّ إِ ِإالَّ بطاعته، وال َتَطيُّب اللَّْحَظات ِإالَّ ِبَذَكِرِه، وال َتَطيُّب اْْلَِخَرة 

 . َّللاَّ َعّز َوْجل

ْكُر اْلَمْوُصوُل َأْيًضا ِإَلى ُأْسَتاِذيِّ اْلَفاِضِل الَِّذي َأَكرََّمِني َساَلِة ْشَراِف َعلى هَ ْبَل اْلِ َوقَ  َوالشُّ  الدُّْكتورِذِه الرِّ

.ُص َدْعَواِتي لَ َع َخالِ ا مَ نَ الَِّذي َكاَن َسَنَدا ِلي َوَعوْ  يَـــــَزّن َسََلَمــــــة اْلعُـــــــــُرود ِم اْلِعْلِميِّ  ُه ِبالتََّقدُّ

ْمِتَناِن ِإَلى  ْكِر َوااْلِ ُم ِبالشُّ ْسَراِء ُكلِّيََّة اْْلَْعَمالِ ي َجاِمَعِة افِ  ِسيَّةِ ْدِريأَْعَضاِء اْلَهْيئَِة التَّ َكَما َوَأَتَقدَّ  َلمَّا ْلِ

ُموُه ِلي َوِلُزَمَّلِئيٍّّ ِمْن َعَطا ِم اْلِعْلِميِّ َواْلُعُمِر َلُكْم ِبالتَّقَ  ْعَواِتيُص دَ ِء ِعْلِمي َوَنْصحٍّ َوِإْرَشاِد َمَع َخالِ َقدَّ دُّ

 اْلَمِديِد ِإْن َشاَء هللُا.

ْحِتَراِم َوالتَّْقديِر ِإَلى  ْكِر َوااْلِ ُم ِبالشُّ ِمْن ُجْهد  َتْحِمُلوهُ  ِلما ،ْلُمنَاقََشةِ اَء لَْجنَِة ا أَْعضَ فَاِضلِ اَْلََساتِذَِة اَْل َوَأَتَقدَّ

َساَلِة َوَتْقويِمَها ُمْعَتًزا ِبَتْوِجيَهاِتِهْم وآرائه  م.ِفي ِقَراءِة َهِذِه الرِّ

َراسَ  ْمِتَناِن ِإَلى َجِميِع ُزَمَّلِء الدِّ ْكِر َوااْلِ ُم ِبالشُّ ِم َوُدعُ  ُموُه ِلي ِمْن ُمَساَعَدةٍّ َقاِء َلمَّا َقدَّ اْْلَْصدِ ِة وَ َكَما َوَأَتَقدَّ

َراَسِة.  َأثَناِء َهِذِه الدِّ
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 اْْلْهَداء

ِبْكل َمْن اْحِمْل اْسُمْه  وِن ِاْنِتَظارِ اُء ِبدُ اْلَعطَ  هللَا ِباْلَهْيَبِة َواْلَوَقاِر َمْن َعِلَمِني َمْن َكَللهُ  أَبِي اْلغَاِليِإَلى 

ِتَظارٍّ َوَسَتْبَقى ْعَد ُطوِل ِانْ بَ َطاُفَها َن قِ ى ِثَماًرا َقْد َحا، َأْرُجو ِمْن َّللاَّ َأنَّ َيَمّد ِفْي ُعَمِرَك ِلَترَ اْفِتَخار

 َكِلَماُتَك ُنُجوًما اْهَتَدَي ِبَها اْلَيْوم َوِفي اْلَغِد َواَلى اْْلَبُد.

ْبرُ  َعلََّمْتِني َمنْ  ِإَلى ْجِتَهادَ وَ  اْلِجدَّ وَ  الصَّ َأنْ  ُمْنذُ  ْطِرُبِنييُ  َقْلِبَها َنْبُض  َزالَ  َوَما اْلَحَياةِ  َمَناِحيِّ  َكافَّةِ  ِفي ااْلِ

اِدَقةُ  َدْعَواُتَها َكاَنْت  نْ مَ  َلىإِ  ِغيًرا،،َص  ُكْنتُ   اِحي ِسرَّ  الصَّ يُّ ...ُنجَّ  .اْلَحبيبَةِ  أُّمِ
 

َنُد ِفي ِرْحَلِتي اْلِعْلِميَِّة َواْلَبْحِثيَِّة،  ِخْر  َلمْ وَ ِإَلى َمْن َكاَنْت ِنْعَم السَّ اَعَدِتي،، ِإَلى الَِّتي ي ُمسَ  ُجْهًدا فِ َتدَّ

ِفيَقة ُعَمِري َياِتي، رَ ة حَ َتَمّدِني ِبَطاَقِة ِإيَجاِبيَِّة اَل َنِظيُر َلَها، ِإَلى َرْمِز اْلَوَفاِء، َوْردَ 

 .اْلغَاِليَةَ  َزْوَجتَي.....َوَدْرَبي.

 "بَانَا" ِإَلى َصِغيَرِتي َفَلذَّة َكْبِدي ِاْبَنِتي اْلَحبيَبِة 

ُد َكِلَماتٍّ َأْسَتِطيُع َأنَّ َأَصفَُّكْم  ْخَوتِي اْلِكَرامِ إِ ِإَلى  ِني َأْن َتُكوُنوا َأْقُول ُيْسِعدُ  الَّ َأنَها إِ بِ اَل َتَوجُّ ِني َوُيِسرُّ

، ِاْحِتَراِميٌّ ديريٌّ وَ َتقْ ِإْخَوَتي َلَطاِلًما ُكْنُتم َمَثِلي اْْلْعَلى ِفي ُكلِّ َشْيءٍّ فِإَلْيُكْم ُحْبي وَ 

 .َوَأْصِدَقاِئيٍّّ  أَْهِليٍّّ  َجِميعِ  ىِإلَ 
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َوِقيَّة فَ  ة َفْي بوْرَصة َعمَّ ْي اْلُبُنوك اْلمُ َأْثر ِإَداَرة االْنِطَباع َعَلى َعَواِئد اْْلَْسُهم السُّ انْدَرجَّ   

 إِْعَداد

 المعايطةبكر فتحي 

 بِِإْشَراف

 يزن سالمه العرودد. 

 اْلُمْلَخص  

َراَسة ِاَلى َبَيان َأْثر ِإَداَرة االْنِطَباع ُمْمَثلَّة ِبالتَّ  ب الرَّْقَمي َعَلى َوالتََّّلعُ  ،َظيب اللَّفْ َّلعُ َهْدَفت َهذه الدِّ
ة ِفي ِبُوْرَصة َعمَّان خِ َعَواِئد اْْلَْسُهم ا َوِقيَّة ِلْلُبْنُوك اْلُمْدَرجَّ ، 2018َغِايَّة َولِ  2016ة ِمْن اْلَفْترَ  َّلللسُّ

َراَسة ِفي َعْدم َتَماُثل اْلَبَياَنات اْلُمْقَدمَّة ِمْن  ارَ اَبل قِ َوُتْكُمن ُمْشِكَلة الدِّ دَّ  بسبب َمْصَلَحةة ِْلَْصَحاب الْ ْلِ
ْفَصاح َفاِفيَّة ِفي اْلَقَواِئم َوالتََّقاِرير اْلَماِليَّة َنْقص اْلِ َمْعُلوَمات اْلَحِقيِقيَّة والْ ،ْلَبَياَنات ْظَهار اإِ ْدم َوعَ  ،َوالشَّ

ة اَعات اْلَخاِطئَ ا ِاَلى االْنِطبَ ْسِتَنادً اَرار ِمَما َقْد ُيْؤَثر َعَلى اتَِّخاذ اْلقَ الِتي ُتْعِبر َعْن اْْلَْوَضاع اْلَماِليَّة، 
َنِويَّة. َتُكون اَرات ِفي التََّقاِرير السَّ دَّ مَها اْلِ ة ِفي ا ِميع اْلُبُنوكجَ َسة ِمْن َراَعْيَنة الدِّ ت َ الِتي ُتَقدِّ ْلُمْدَرجَّ

 َّلل َمْنَهِجيَّةخِ ِمْن  (FEM) اِبتَبْنك، َوْقد َتّم اْسِتْخَدام نموذج التَّْأِثير الثَّ  15َوْعَددَها  ِبُوْرَصة َعمَّان
رَ  Panel Data اْلَبَياَنات اْلَمْقَطِعيَّة َعْبر الزَّْمن ُجود وُ  ،َراَسةَأَظْهَرت َنَتاِئج الدِّ  .اَسةِلَتْحِليل َبَياَنات الدِّ

اَرة االْنِطَباع ُمَمثَِّلة ِبالتََّّلُعب اللَّْفَظي َأَثر دَّ َوِقيَّ َواِئد اْْلَْسهُ َعَلى عَ ي ْقمَ التََّّلُعب الرَّ و  ،ِلِ ة ِفي م السُّ
اَرة ِبالتََّّلُعب فِ  دَّ م اْلِ َراَسة، َحْيُث َتَقوُّ ْرِديَّة تََّقاِريي الاْلُبُنوك، ِخَّلل َفَتَرة الدِّ ْترك اْنِطَباَعات َخاِطَئة لِ ر السَّ

َراَسة َمْجُموَعة ِمْن التَّْوِصيَّات ِلْلجِ  ن اْلَقَرار َلَدى ُمَتْخَذي  َقابِ اَهات َقْدَمت الدِّ اْلِقَرار ِاَضاَفة  ُمَتْخَذيوَ ،يَّة لرَّ
ْرِديَّة اَرات اْلُبُنوك َحْول أََهِميَّة التََّقاِرير السَّ  ْعَها.َعاِمل مَ التَّ  َوِكيِفيَّة ،ِإَلى ِإدَّ
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ABSTRACT 

This study examines the effect of the management impression represented by verbal and 

numerical manipulations on the market stock returns to the overall Banks listed on the 

Amman Stock Exchange (ASE) from 2016 to 2018. The asymmetric information 

between management and stakeholders became a main problem due to the lack of 

disclosure and transparency in the financial statements, that reflects the financial 

situation, which may affect the decision-making based on the erroneous impressions 

provided by managers in the annual reports. The sample study size consisted of all of 

the 15 banks listed on the ASE, The empirical methodology utilizes the  panel data 

using the fixed effect model (FEM),. The study results showed the presence of an 

impact of the impression management represented by verbal and numerical 

manipulation on the market stock returns in the banks, where the managers manipulate 

the narrative reports to leave wrong impressions to the decision-makers. The study 

suggests a set of recommendations to the supervisory authorities, decision-makers and 

banks managements.  
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