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امللخص 1

 تهــدف هــذه الدراســة إلــى بيــان أثـــر تطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة علــى داللــة معلومــات القوائــم املاليــة فــي البنــوك 
التجارية األردنية، وتحديد أثـر التقاريـر املالية املبنية على القيمة العادلة التي تفصح عن البيانات املالية ملستخدميها، وأثـر 
هــذه البيانــات علــى قائمــة الدخــل وقائمــة املركــز املالــي، ولتحقيــق أهــداف الدراســة فقــد تــم اعتمــاد مصــادر أوليــة، وتتمثــل مــن 
خــال الكتــب والتقاريـــر املنشــورة مــن البنــوك، واملراجــع والدراســات النظريــة، والتجريبيــة، واألبحــاث والدوريــات، ومصــادر 
ثانويــة وذلــك بإعــداد وتطويـــر اســتبانة علميــة محكمــة، حيــث تكــون أفــراد مجتمــع الدراســة مــن معــدي القوائــم املاليــة. قــام 
الباحثــان بتحليــل إحصائــي لـــ )113( اســتبانة، تشــكل مــا نســبته )30%( مــن إعــداد االســتبانات اإلجمالــي املوزعــة. أظهــرت نتائــج 
الدراســة أن هنــاك أثـــر لتطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة علــى داللــة معلومــات القوائــم املاليــة فــي البنــوك التجاريــة األردنيــة، 
حيــث توصلــت الدراســة إلــى إن التقاريـــر املاليــة املنشــورة بالقيمــة العادلــة تفيــد فــي إعطــاء معلومــات محاســبية علــى درجــة 
عاليــة مــن املصداقيــة واملوثوقيــة، وتســاعد فــي اكتشــاف األخطــاء املاليــة، وبنــاًء عليــه تــم الخــروج ببعــض التوصيــات ومنهــا 
ضــرورة االهتمــام وتطويـــر بمحاســبة القيمــة العادلــة ودعمهــا مــن الجهــات املختصــة والعمــل علــى تـــرسيخها والتـــرشيد بمزايــا 

وإيجابيــات القيمــة العادلــة، والعمــل علــى النشــرات التوعويــة واملحاضــرات والنــدوات.

الكلمات املفتاحية: محاسبة القيمة العادلة، القوائم املالية، البنوك التجارية.

املقدمة

نتيجــة للنمــو الســريع واملتـــزايد فــي األســواق التجاريــة وتبــادل املصالــح بيـــن األطــراف ذات العاقــة، إضافــة إلــى ظهــور البنــوك 
التجارية وانتشارها بشكل كبيـر، وألن التكلفة التاريخية أصبحت تواجه انتقادات شديدة، أدى ذلك للتحول لتطبيق محاسبة 
 ،)Financial Accounting Standard Board )FASB( القيمة العادلة التي بـرزت من خال كل من مجلس معاييـر املحاسبة املالية
ومجلــس معاييـــر املحاســبة الدوليــة )International Accounting Standard Board )IASB، التــي جــاءت كبديــل أفضــل لتافــي 
أوجه القصور التي يعاني منها مبدأ التكلفة التاريخية، حيث تـراعي تطبيق محاسبة القيمة العادلة التغيـرات التي تطرأ على القوة 
الشرائية لوحدة النقد بعكس التكلفة التاريخية التي تهمل ذلك، وألنها أدق وأقرب إلى الواقع الفعلي وملا لها من أهمية كبيـرة في 

.)Ehalaiye et al., 2020( التأثيـــر على نتائج األعمال في البنوك التجارية

وفــي اســتقصاء ملوقــف الهيئــات واملنظمــات املحاســبية مــن أجــل الكشــف عــن رأيهــا للقيمــة العادلــة لطريقــة تحديــد مــدى 
وماءمتهــا لتقييــم األصــل، وبعــد تقديــم األدلــة التــي أثبتــت قصــور التكلفــة التاريخيــة فقــد ظهــر االتجــاه إلــى مــا يســمى القيمــة 
 )IASB( وفي أواخر سبعينيات القرن الـ 20 اتجهت املجاميع املهنية وعلى رأسها معاييـر املحاسبة الدولية )Tang, 2019( العادلة
إلــى املطالبــة بالتحــول فــي القيــاس املحاســبي مــن التكلفــة التاريخيــة إلــى القيمــة العادلــة، باعتبارهــا أفضــل أداة قيــاس ملكونــات 

 *  تم استام البحث في ديسمبـر 2020، وقبل للنشر في ينايـر 2021، وتم النشر في يونيو 2021.
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 تهــدف هــذه الدراســة إلــى بيــان أثـــر تطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة علــى داللــة معلومــات القوائــم املاليــة فــي البنــوك التجاريــة 
األردنيــة, وتحديــد أثـــر التقاريـــر املاليــة املبنيــة علــى القيمــة العادلــة التــي تفصــح عــن البيانــات املاليــة ملســتخدميها, وأثـــر هــذه البيانــات 
على قائمة الدخل وقائمة املركز املالي, ولتحقيق أهداف الدراســة فقد تم اعتماد مصادر أولية, وتتمثل من خال الكتب والتقاريـــر 
وتطويـــر  بإعــداد  وذلــك  ثانويــة  ومصــادر  والدوريــات,  واألبحــاث  والتجريبيــة,  النظريــة,  والدراســات  واملراجــع  البنــوك,  مــن  املنشــورة 
اســتبانة علميــة محكمــة, حيــث تكــون أفــراد مجتمــع الدراســة مــن معــدي القوائــم املاليــة. قــام الباحثــان بتحليــل إحصائــي لـــ )113( 
اســتبانة، تشــكل مــا نســبته )30%( مــن إعــداد االســتبانات اإلجمالــي املوزعــة. أظهــرت نتائــج الدراســة أن هنــاك أثـــر لتطبيــق محاســبة 
القيمــة العادلــة علــى داللــة معلومــات القوائــم املاليــة فــي البنــوك التجاريــة األردنيــة, حيــث توصلــت الدراســة إلــى إن التقاريـــر املاليــة 
املنشــورة بالقيمــة العادلــة تفيــد فــي إعطــاء معلومــات محاســبية علــى درجــة عاليــة مــن املصداقيــة واملوثوقيــة, وتســاعد فــي اكتشــاف 
األخطــاء املاليــة, وبنــاًء عليــه تــم الخــروج ببعــض التوصيــات ومنهــا ضــرورة االهتمــام وتطويـــر بمحاســبة القيمــة العادلــة ودعمهــا مــن 
الجهــات املختصــة والعمــل علــى تـــرسيخها والتـــرشيد بمزايــا وإيجابيــات القيمــة العادلــة, والعمــل علــى النشــرات التوعويــة واملحاضــرات 

والنــدوات.
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 ،)Hassan & Marston, 2019( البيانــات املاليــة، ولذلــك فقــد تطــورت أســس القيــاس املحاســبي وأســاليب العــرض واإلفصــاح
األمــر الــذي زاد مــن االهتمــام بمحاســبة القيمــة العادلــة إلــى حــد كبيـــر ممــا أكســبها أهميــة فــي مســاعدة البنــوك التجاريــة لتقييــم 
ممتلكاتهــا وتـــزويدهم باملعلومــات التــي تخــص أنشــطتهم )Ryan, 2008(، وعلــى ضــوء مــا تقــدم جــاءت هــذه الدراســة ملعرفــة أثـــر 
تطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة علــى داللــة معلومــات القوائــم املاليــة ملعرفــة وقيــاس أداء البنــوك التجاريــة وذلــك مــن خــال 

اإلفصــاح عــن البيانــات املاليــة املنشــورة فــي التقاريـــر املاليــة وأثـــرها علــى قائمتــي الدخــل واملركــز املالــي.

اإلطار النظري والدراسات السابقة
محاسبة القيمة العادلة

عرفــت القيمــة العادلــة بأنهــا االعتـــراف والقيــاس وهــو املبلــغ الــذي يمكــن أن تتــم مبادلــة األصــل بــه أو ســداد االلتـــزام 
بيـــن أطــراف مطلعــة وراغبــة فــي التعامــل علــى أســاس تبــادل تجــاري بحتــي أو فــي إطــار متــوازن أو فــي ظــل ظــروف طبيعيــة أو بيـــن 
طرفيـــن مستقليـــن حيــث تتــم الصفقــة فــي إطــار متــوازن )IFRS 13. , 2013(. وتعــرف الصفقــة املتوازنــة فــي هــذا اإلطــار بأنهــا 
صفقــة تتــم بيـــن أطــراف غيـــر ذوي عاقــة أو تبعيــة وتتــم بيـــن مشتـــري راغــب وبائــع راغــب وكاهمــا يعمــل للحصــول علــى أكبـــر 
منفعــة لنفســه )Khazali, 2014(. وعرفــت القيمــة العادلــة أيًضــا مــن قبــل )FASB( بالقيمــة التــي يمكــن بهــا تبــادل األداة املاليــة 
فــي املعامــات الجاريــة بيـــن األطــراف الراغبــة وذلــك علــى نحــو مختلــف عــن حالــة البيــع الجبـــري أو التصفيــة، وأيًضــا الســعر 
الــذي يتســلمه البائــع عنــد بيــع أحــد األصــول أو يدفعــه عنــد تحويلــه ألحــد االلتـــزامات فــي عمليــة منتظمــة بيـــن شــركاء الســوق 
فــي تاريــخ القيــاس )Camfferman & Zeff, 2015(. وعرفــت القيمــة العادلــة أيًضــا بســعر الخــروج؛ وهــو الســعر الــذي يكــون 
أمــا مســتلًما للبيــع أو مدفــوع لتحويــل صفقــة منتظمــة بيـــن شــركاء الســوق فــي تاريــخ القيــاس، وعرفــت القيمــة العادلــة أيًضــا 
"املبلــغ الــذي يمكــن مقابلــة مبادلــة أصــل مــا أو تســوية التـــزام مــا بيـــن أطــراف مطلعــة وراغبــة فــي معاملــة علــى أســاس تجــاري" 
)IFRS, 2015(. ويـــرى )النجــار، 2013( مــن خــال الدراســة التــي توصــل إليهــا أن مفهــوم القيمــة العادلــة؛ هــو أن هنــاك طرفيـــن 
مستقليـــن تتــم بينهمــا صفقــة التبــادل لألصــل وكل منهمــا يســعى للحصــول علــى أحســن الشــروط، وأن تكــون األطــراف راضيــة فــي 
عقــد الصفقــة، وأن تكــون الظــروف مقبولــة وطبيعيــة، ويســتخلص )القضــاة، 2014( بدراســته التــي توصــل إليهــا بــأن تعريــف 

القيمــة العادلــة هــي عبــارة عــن »قيمــة األدوات املاليــة التــي يمكــن بيعهــا وشــراءها فــي وقــت معيـــن وبمبلــغ محــدد«.

مزايا تطبيق محاسبة القيمة العادلة

إن مســتخدمي البيانــات املاليــة يحتاجــون ملعلومــات ماءمــة وموثوقــة وقابلــة للمقارنــة لتقييــم املركــز املالــي للبنــوك 
 ،)Magnan et al., 2015( ونتيجــة أعمالهــا لتكــون هــذه املعلومــات مفيــدة لهــم التخــاذ القــرار االقتصــادي؛ حيــث يـــرى كل مــن
بنــود الحســابات املختلفــة  العادلــة، ألنــه يظهــر  للقيمــة  املاليــة هــي أفضــل ســوق نشــط  )Jaggi et al., 2010( إن األســواق 
بالقيمــة األقــرب إلــى الواقــع فــي تاريــخ إعــداد امليـــزانية للبنــوك، ويعتـــرف بالدخــل للحفــاظ علــى حقــوق املساهميـــن فــي البنــوك 
التجاريــة. هــذا وقــد أتفــق كل مــن )Beaver & Venkatachalam, 2003( و)Skoda & Bilka, 2012( إن القيــم العادلــة تعتمــد 
علــى املعلومــات فــي التسعيـــر علــى أســاس ظــروف البنــوك التجاريــة الحاليــة وتقديـــرها بموثوقيــة باســتخدام تقنيــات تدمــج 
مبــادئ تقديـــر رأس املــال مــع املعلومــات حــول ظــروف البنــك الجاريــة ممــا يكســبها الشــفافية فــي التعامــل، وتســاعد فــي كشــف 
بـــرأيه )Skoda & Bilka, 2012( إن تطبيــق القيمــة العادلــة  املعلومــات التــي تهــم املســتثمر، ويؤكــد )Griffin, 2014( مقرًبــا 
واإلفصــاح يحقــق الخصائــص النوعيــة للمعلومــات املحاســبية والشــفافية ألنــه يعكــس الظــروف االقتصاديــة معــزًزا القــدرة 
التنبؤيــة للمعلومــات املحاســبية، ويتفــق معهــم )Chen et al., 2013( بـــرأيه بــأن القيمــة العادلــة تـــزود مســتخدمي البيانــات 
املاليــة باملعلومــات ذات الشــفافية واملفيــدة لهــم والتــي تســاعدهم فــي اتخــاذ القــرارات املفيــدة والســليمة، ويشــاركهم فــي الــرأي 
)Ball et al., 2015( بدراســته التــي توصــل أليهــا أن التقاريـــر املاليــة املعــدة بالقيمــة العادلــة تـــزود مســتخدميها بمعلومــات ذات 
موثوقيــة وشــفافية عاليــة وأكــدت بعــض الدراســات منها)صالــح، Altawalbeh, 2020( ،)2009( مؤيــده ومعارضــه بجــزًء مــن 
رأيهــم بــأن البيانــات املاليــة املبنيــة بالقيمــة العادلــة أكثـــر ماءمــة ملســتخدميها مقارنــة مــع التكلفــة التاريخيــة إال أنهــا فــي الوقــت 
نفســه أقــل موثوقيــة مــن املعلومــات املبنيــة بالتكلفــة التاريخيــة، كمــا ويؤكــد )جمعــة وآدم،2013( بــأن املعلومــات املســتخرجة 
علــى أســاس القيمــة العادلــة ليســت علــى درجــة عاليــة مــن الجــودة، هــذا ويـــرى )He et al., 2018( أن القيمــة العادلــة تفيــد 
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 )DeFond et al., 2020(و )Ball et al., 2015( مستخدميها التخاذ القرارات املالية كما تفيد في حاالت التنبؤ. واتفق كل من
أن املعلومــات التــي تقــدم بالقيمــة العادلــة تســاعد فــي إجــراء املقارنــات بيـــن البنــوك التجاريــة املتشــابهة، فهــي تـــزود البنــوك 
 ،)Altawalbeh, 2020( ،)Magnan et al., 2015( مــن أتفــق كل  وقــد  هــذا  لهــا.  املالــي  األداء  املقارنــة واالطــاع علــى  بنتائــج 
)Elsiefy & ElGammal, 2017( إن إعــداد البيانــات املاليــة بالقيمــة العادلــة تحقــق فائــدة كبيـــرة للمستثمريـــن ومســتخدمي 
املعلومــات املاليــة، فهــي تســاعدهم فــي اتخــاذ قراراتهــم بالشــكل الســليم بنــاًء علــى املعلومــات التــي تقــدم لهــم والتــي تعكــس نتيجــة 
األعمــال واملركــز املالــي للبنــوك التجاريــة، ويو�صــي )جعــارة، 2012( مــن خــال دراســته إلــى إن هنــاك حاجــة إلــى تطويـــر أســاليب 

محاســبية حديثــة وبديلــة لتتيــح للبنــوك مــن التقــدم لتتوصــل إلــى نتائــج أفضــل فــي العمليــات املحاســبية.

داللة املعلومات املحاسبية ودورها في اإلفصاح والقياس واالعتـراف املحاسبي

تـــزايدت في اآلونةاألخيرة أهمية الحرص على ضرورة توفيـــر معلومات مناســبة في القوائم املالية املنشــورة واإليضاحات 
فــي  يســاعدهم  الــذي  وبالقــدر  املعلومــات  هــذه  مــن  املســتفيدة  واألطــراف  املصالــح  أصحــاب  لخدمــة  لهــا،  واملكملــة  املرفقــة 
اتخــاذ قراراتهــم، وتظهــر هــذه املعلومــات أمــا بالقوائــم املاليــة أو باإليضاحــات املرفقــة معهــا، )Herrmann et al., 2019( وأن 
تحديــد أهــداف التقاريـــر املاليــة هــو نقطــة البدايــة لتطبيــق منهــج فائــدة املعلومــات املحاســبية فــي تـــرشيد قــرارات املستفيديـــن 

.)Elsiefy & ElGammal, 2017( واملستخدميـــن لهــذه املعلومــات

وقــد تطرقــت )IFRS, 2015( لخصائــص املعلومــات املحاســبية بأنهــا يجــب أن تتميـــز باملاءمــة واملوثوقيــة وقابليتهــا للفهــم 
وللمقارنــة والتوقيــت املائــم. كمــا وعــرف )Doorgakunt, 2019( اإلفصــاح املحاســبي بأنــه عمليــة ومنهــج توفيـــر املعلومــات 
وجعل القرارات املتصلة بالسياسة املتبعة من قبل البنك معروفة ومعلومة من خال النشر في الوقت املناسب. إما القياس 
املحاسبي فُيعرفه )Gassen & Schwedler, 2010( بأنه قياس املوارد التي تكون في حيازة البنك، وقياس التغيـرات التي تطرأ 
علــى هــذه املــوارد بتحديــد الفتـــرات الزمنيــة التــي تغيـــرت فيهــا، ويتــم قياســها بوحــدة النقــد لكــي تعكــس الحقــوق أو االلتـــزامات 
التي تنصب في صالح املاك، كما وُيعرف )الســرطاوي وآخرون، 2019( القياس املحاســبي بأنه عملية مقابلة يتم من خالها 
قــرن خاصيــة معينــة هــي خاصيــة التعــدد النقــدي، ب�صــيء معيـــن هــو حــدث اقتصــادي يتمثــل فيهــا بعنصــر معيـــن فــي مجــال 
معيـــن، باســتخدام مقيــاس معيـــن وهــو وحــدة النقــد، واكــد )IFRS 13., 2013( بأنــه يجــب االعتـــراف باألصــول وااللتـــزامات 
املاليــة التــي تقــاس بالقيمــة العادلــة مــن ربــح أو خســارة، وجميــع التغيـــرات التــي تطــرأ علــى بنــود األصــول وااللتـــزامات مبينــة كل 
ســبب قــد طــرأ عليهــا مــع أهميــة كل بنــد مــن الناحيــة املاليــة، كمــا وبيـــن املعيــار، بأنــه يتــم قيــاس األصــول املاليــة وااللتـــزامات 

املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة.

الدراسات السابقة:

يتناول هذا املحور عرًضا للدراسات السابقة، ثم تـرتيبها تنازلًيا، وعلى النحو التالي:

 The Effect of Fair Value Accounting on the Performance" بعنــوان:   )DeFond, et al., 2020( دراســة 
Evaluation Role of Earnings". هدفــت هــذه الدراســة لقيــاس تأثيـــر محاســبة القيمــة العادلــة فــي االرتبــاط مــا بيـــن صافــي 
الدخــل واألجــر النقــدي بنــاًء إلــى اعتمــاد املعاييـــر الدوليــة إلعــداد التقاريـــر املاليــة فــي جميــع أنحــاء العالــم لعــام 2005. توصلــت 
ــر املاليــة بـــزيادة فــي هــذا  ــر الدوليــة إلعــداد التقاريـ ــر العادلــة للمعاييـ الدراســة إلــى أنــه فــي حيـــن تـــرتبط مخصصــات القيمــة غيـ
االرتبــاط، فــإن مخصصــات القيمــة العادلــة مرتبطــة بانخفــاض فــي هــذا االرتبــاط. تعتبـــر هــذه الدراســة دليــل إلــى أن فائــدة 
محاســبة القيمــة العادلــة لهــا دور مباشــر فــي انخفــاض االرتبــاط مــا بيـــن صافــي الدخــل واألجــر النقــدي فــي ظــل االفتـــراضات التــي 

قامــت علــى أساســها الدراســة، باإلضافــة إلــى لــك وجــدت الدراســة أن محاســبة القيمــة العادلــة قــد تقلــل فائــدة األربــاح.

 The Impact of Fair Value Accounting on Information Asymmetry:" :بعنــوان )Altawalbeh, 2020( دراســة
Evidence from Jordanian Banking Sector". هدفــت هــذه الدراســة إلــى قيــاس تأثيـــر محاســبة القيمــة العادلــة املقاســة 
بالدخــل الشــامل األخــر علــى عــدم تناســق املعلومــات الــذي تــم قياســه مــن خــال انتشــار العــرض والطلــب فــي القطــاع املصرفــي 

األردنــي بيـــن عامــي 2010 و2017.
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ا تجارًيــا مدرًجــا فــي بورصــة عمــان، تــم اســتخدام التحليــات الختبــار فرضيــة 
ً
تكونــت عينــة الدراســة مــن ثاثــة عشــر بنــك

الدراســة، وتــم جمــع بيانــات الدراســة مــن خــال البيانــات املاليــة الســنوية والتقاريـــر املفصــح عنهــا فــي بورصــة عمــان. أظهــرت 
النتائــج أن القيمــة العادلــة لهــا قيمــة ســلبية وهامــة التأثيـــر علــى عــدم تناســق املعلومــات فــي البنــوك التجاريــة األردنيــة، ممــا 
يشيـــر إلــى محاســبة القيمــة العادلــة يـــزود أصحــاب املصلحــة ببيانــات دقيقــة ومناســبة ويعكــس القيمــة املعلوماتيــة ألرقــام 

القيمــة العادلــة للمستثمريـــن.

دراســة )الســرطاوي وآخــرون، 2019( بعنــوان: “التحديــات التــي تواجــه مدققــي الحســابات فــي فلسطيـــن عنــد القيــاس 
بالقيمة العادلة: دراسة ميدانية للضفة الغربية". هدفت هذه الدراسة إلى معرفة التحديات التي تواجه مدققي الحسابات 
عنــد اســتخدام القيمــة العادلــة مــن ثاثــة محــاور، وهــي: تحديــد أكثـــر التحديــات تأثيـــًرا للتـركيـــز عليهــا. الكشــف عــن مخاطرهــا. 
واملحــور الثالــث فهــو إثــارة مناقشــة موثوقيــة أدلــة التدقيــق املتعلقــة بالقيمــة العادلــة. توصلــت الدارســة إلــى أن التحــدي األبـــرز 
الــذي يواجــه مدققــي الحســابات فــي تدقيــق تقديـــرات القيمــة العادلــة، هــو النقــص فــي االطــاع علــى آخــر تحديثــات معاييـــر 
التدقيق الدولية. كما بينت الدارسة أن تأثيـــر مخاطر التدقيق بتقديـــرات القيمة العادلة يـــزداد بنسب عالية في حال غياب 

وجــود أســواق نشــطة، واختــاق معاييـــر قيــاس القيمــة العادلــة، باإلضافــة لذلــك افتقــار أدلــة التدقيــق لخاصيــة املوثوقيــة.

دراســة )الطويــل، 2018( بعنــوان: "آراء مســتخدمي القوائــم املاليــة عــن مــدى تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريـــر املاليــة 
)IFRS13( فــي البنــوك التجاريــة العاملــة فــي فلسطيـــن". هدفــت هــذه الدارســة قيــاس آراء مســتخدمي القوائــم املاليــة عــن مــدى 
تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريـــر املاليــة )IFRS13( فــي البنــوك التجاريــة العاملــة فــي فلسطيـــن. توصلــت الدراســة إلــى انــه يمكــن 
تطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة فــي البنــوك التجاريــة فــي فلسطيـــن، كمــا أن العامليـــن فــي تلــك البنــوك لديهــم الوعــي الكافــي 

ألهميــة القيمــة العادلــة واإلضافــة إلــى إنهــا البديــل األنســب مــن التقديـــر بطريقــة التكلفــة التاريخيــة للقيــاس.

دراســة القضــاة )2014( بعنــوان: "محاســبة القيمــة العادلــة بيـــن البـــراءة واالتهــام فــي األزمــة املاليــة العامليــة". هدفــت 
هــذه الدراســة إلــى االطــاع علــى أســباب األزمــة املاليــة العامليــة، واالطــاع علــى اإلجــراءات التــي اتخذتهــا كل مــن مجلــس معاييـــر 
املحاســبة الدوليــة ومعاييـــر املحاســبة األمريكيــة بهــذا الشــأن، وقــد اســتخدم املنهــج الوصفــي لألخــذ بــآراء الخبـــراء حــول األزمــة 
مــن منطلــق علمــي، وقــد بينــت نتائــج الدراســة أن األزمــة املاليــة لهــا تأثيـــر كبيـــر علــى جميــع القطاعــات االقتصاديــة وذلــك 
 لجميــع القطاعــات، هــذا وقــد بينــت الدراســة بأنــه كان عنــاك اختــاف بيـــن 

ً
مــن منطلــق تأثـــرها باملصــارف التــي تعــد وســيطا

االقتصادييـــن لعــدم مقدرتهــم علــى تحديــد األســباب الرئيســة لهــذه األزمــة، وأوصــت الدراســة بضــرورة االســتمرار فــي مراقبــة 
األســواق املاليــة وأهميــة التـــزامها بمعاييـــر املحاســبة الدوليــة، واستـــرشادها بالدليــل الخــاص باســتخدام محاســبة القيمــة 

العادلــة فــي األســواق غيـــر النشــطة.

 Does Fair Value Accounting for Non- Financial Assets" :بعنــوان )Christensen & Nikolae, 2013( دراســة
Pass the Market Test". هدفــت هــذه الدراســة إلــى االختيــار بيـــن محاســبة القيمــة العادلــة ومبــدأ التكلفــة التاريخيــة وتوضيــح 
ظــروف تطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة كبديــل للتكلفــة التاريخيــة، أجريــت الدراســة علــى األســواق األمريكيــة الختبــار القيمــة 
البيانــات، وخرجــت  املحاسبيـــن ومدققــي  الدراســة  األســواق، وشــملت عينــة  تلــك  فــي  التاريخيــة  التكلفــة  مــن   

ً
بــدال العادلــة 

ــر املاليــة مثــل املبانــي واملعــدات تكــون أقــل  الدراســة بعــدة نتائــج وتوصيــات منهــا، إن تطبيــق القيمــة العادلــة علــى األصــول غيـ
كفــاءة ملتخــذي القــرارات إذا مــا قورنــت بالتكلفــة التاريخيــة، وان معاييـــر اإلبــاغ املالــي )IFRS( قدمــت ميـــزة لــم تقدمهــا املعاييـــر 
التــي ســبقتها حيــث أتاحــت للشــركات مجــال لاختيــار بيـــن القيمــة العادلــة والتكلفــة التاريخيــة بالنســبة لألصــول غيـــر املاليــة، 
مــع االلتـــزام بالثبــات واإلفصــاح عــن األســس املحاســبية املســتخدمة، وأنــه مــن غيـــر املحتمــل أن تصبــح طريقــة التخميـــن أو 

التثميـــن العشــوائي لألصــول غيـــر املاليــة صحيحــة ومــن الصعــب تحويلهــا إلــى نقــد.

دراســة )النجــار،2013( بعنــوان: "أثـــر تطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة علــى موثوقيــة وماءمــة معلومــات القوائــم 
املاليــة الصــادرة عــن الشــركات املســاهمة العامــة الفلســطينية: دراســة تطبيقيــة مــن وجهــة نظــر مدققــي الحســابات واملديـريـــن 
املالييـــن". هدفــت هــذه الدراســة إلــى بيــان وتحديــد مــدى وجــود مشــكات ومعوقــات تواجــه تطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة 
لــدى الشــركات املســاهمة العامــة الفلســطينية، وقــد طبقــت هــذه الدراســة علــى عينــة مــن مدققــي الحســابات الخارجييـــن، 
واملديـريـــن املالييـــن للشــركات املســاهمة العامة، وبينت نتائج الدراســة إن تطبيق محاســبة القيمة العادلة من قبل الشــركات 
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املســاهمة العامــة الفلســطينية يـــزيد مــن درجــة موثوقيــة وماءمــة املعلومــات الــواردة فــي قوائمهــا املاليــة، وإن تطبيــق محاســبة 
القيمــة العادلــة مــن قبــل الشــركات املســاهمة العامــة يواجــه العديــد مــن املعوقــات واملشــكات منهــا عــدم توافــر أســواق نشــطه 

ماءمــة لقيــاس القيمــة العادلــة لكثيـــر مــن األصــول فــي فلسطيـــن.

 Fair Value Accounting: Its Impacts on Financial Reporting and How It بعنــوان:   )Chea, 2011( دراســة 
   Can Be Enhanced to Provide More Clarity and Reliability of Information for Users of Financial Statements
وهدفت هذه الدراسة إلى بيان أهمية املعاييـر املحاسبية املالية وتأثيـرها على محاسبة القيمة العادلة وعلى وجه الخصوص 
مراجعــة القضايــا التــي الرئيســة فــي محاســبة القيمــة العادلــة وإعــداد تقاريـــر القيمــة املاليــة العادلــة، وطبقــت هــذه الدراســة فــي 
أســواق البورصة العاملية من مســتخدمي هذه البيانات، وخرجت الدراســة بعدة نتائج إن البيانات املالية املبنية على أســاس 
القيمــة العادلــة تعطــي فوائــد أكبـــر ملســتخدميها، حيــث تقودهــم إلــى نتائــج ســليمة وعلــى قــدر عالــي مــن املوثوقيــة فــي إعــداد 
التقاريـــر املاليــة، كمــا إن هــذه التقاريـــر املاليــة تفيــد فــي اتخــاذ القــرارات التــي تهــم أصحــاب املصالــح وذوي العاقــة بمســتخدمي 
هــذه التقاريـــر، وخرجــت الدراســة بعــدة توصيــات وهــي بأنــه قــد تقــود هــذه التقاريـــر املاليــة إلــى الوقــوع ببعــض األخطــاء عنــد 
أســاءت اســتخدام هــذه لتقاريـــر لتغطيــة عيــوب البنــوك، ومــن هنــا علــى املعاييـــر املحاســبية املاليــة تكثيــف الجهــود مــن أجــل 

مواجهــة هــذه األحــداث وكيفيــة التعامــل معهــا ومعالجتهــا.

فــي البنــوك التجاريــة األردنيــة طبًقــا  دراســة )بشايـــرة، 2010( بعنــوان: "تطبيــق مفاهيــم املحاســبية للقيمــة العادلــة 
ملتطلبــات معاييـــر املحاســبة الدوليــة". هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى القيمــة العادلــة ومفاهيمهــا وكيفيــة قياســها 
واملحاســبة علــى أساســها واإلفصــاح عنهــا، وطبقــت هــذه الدراســة علــى البنــوك التجاريــة األردنيــة، وتــم أعــداد اســتبانة وزعــت 
منهــا؛ إن املصــارف األردنيــة تطبــق  نتائــج  بعــدة  الدارســة  هــذه  ذلــك خرجــت  املاليــون، وبنــاًء علــى  علــى املحاسبيـــن واملــدراء 
 ملعيــار املحاســبة الدولــي رقــم )39( والــذي يتكلــم عــن 

ً
املفاهيــم املحاســبة املتعلقــة بالقيمــة العادلــة مــن حيــث القيــاس طبقــا

االعتـــراف والقيــاس. هــذا املعيــار يســهل علــى مســتخدمي البيانــات املاليــة تقديـــر مبالــغ وتوقيــت ومــدى التأكــد مــن التدفقــات 
النقديــة الناتجــة عــن األصــول املاليــة، وفــي حيـــن ال تطبــق مفاهيــم القيمــة العادلــة علــى قيــاس االلتـــزامات املاليــة بــل تقــاس 
بالتكلفــة التاريخيــة، وإن املصــارف األردنيــة تفصــح عــن متطلبــات اإلفصــاح التــي يقتضيهــا معيــار املحاســبة الدولــي رقــم )32( 
عــن أثــار القيمــة العادلــة فــي القيــاس واملحاســبة عــن الحســابات التــي تقــاس بالقيمــة العادلــة، وبنــاًء عليــه تو�صــي الدراســة إن 
تتبنــي البنــوك األردنيــة سياســة لتدريــب املوظفيـــن علــى أســس املحاســبة عــن القيمــة العادلــة، وتشــجيعهم علــى تطبيــق معاييـــر 

املحاســبة الدوليــة، وأن تقــوم البنــوك التجاريــة األردنيــة بتبنــي معاييـــر املحاســبة الدوليــة.

ما يميـز الدراسة عن الدراسات السابقة:

من خال استعراض الدراسات السابقة، فإن ما تتميـز به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة تتمثل باآلتي:

األردنيــة،  التجاريــة  البنــوك  فــي  املاليــة  القوائــم  العادلــة علــى داللــة معلومــات  القيمــة  تطبيــق محاســبة  أثـــر  معرفــة 
مــع دراســة  بذلــك  مــع  ماليــة، متفقــا  فتـــرة  نهايــة كل  فــي  التجاريــة  البنــوك  تنشــرها  التــي  املاليــة  التقاريـــر  مــن خــال  وذلــك 
)DeFond et al., 2020(. كمــا تتميـــز هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة أنهــا تطرقــت إلــى أثـــر تطبيــق محاســبة القيمــة 
العادلــة علــى أقســام املحاســبة التــي اقتصــرت فقــط علــى كل مــن املحاســب ورئيــس قســم واملديـــر مالــي ومدقــق حســابات فقــط، 
فــي البنــوك الرئيســة، وجــاءت متفقــا مــع دراســة بشايـــرة )2010( التــي اقتصــرت علــى املحاســب واملديـــر املالــي، بـــربط مفاهيــم 
املحاســبة بمعاييـــر محاســبة القيمــة العادلــة. كمــا تأتــي هــذه الدراســة كمحاولــة جــادة للوقــوف علــى أثـــر تطبيــق محاســبة 
البنــوك التجاريــة األردنيــة، وذلــك مــن خــال املعاييـــر املحاســبية  فــي  القيمــة العادلــة علــى داللــة معلومــات القوائــم املاليــة 
الدوليــة التــي تناولتهــا الباحثــة للوقــوف علــى املعاييـــر التــي تخــص القيمــة العادلــة، هــذا بخــاف دراســة النجــار )2013( التــي 
ركــزت علــى الشــركات املســاهمة العامــة بهــدف التأكــد مــن موثوقيــة وماءمــة املعلومــات املبنيــة علــى أســاس القيمــة العادلــة، 
كمــا وركــزت دراســة )الطويــل، 2018( علــى قيــاس آراء مســتخدمي القوائــم املاليــة عــن مــدى تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريـــر 
املالية )IFRS13( في البنوك التجارية العاملة في فلسطيـــن. وأخيـــًرا، إن الدراسة الحالية هي مكملة ملسيـــرة البحث العلمي في 
مجــال علــم املحاســبة، فهــي تـــركز علــى البنــوك التجاريــة األردنيــة تلــك املصــارف التــي تشــكل جــزء مهــم مــن االقتصــاد الوطنــي.
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مشكلة الدراسة

تعتبـــر التكلفــة التاريخيــة مــن النمــاذج األساســية فــي آيــة دراســة لتقييــم األصــول، بالرغــم مــن أنهــا تحــدد تكلفــة ماضيــة 
لألصــل إال أنهــا ال تعبـــر عــن القيمــة االقتصاديــة الحقيقيــة لــه إال فــي بيئــة اقتصاديــة ال يجــرى عليهــا أي تغييـــر، وبطبيعــة الحــال 
 لهــذا املبــدأ فأنــه ال يــاءم الظــروف البيئيــة املتغيـــرة التــي تتقلــب 

ً
فــإن الظــروف االقتصاديــة متغيـــرة مــن حيـــن إلــى أخــر، ووفقــا

فيهــا األســعار بشــكل مســتمر )Hassan & Marston, 2019( ممــا أدى توجــه واهتمــام مســتخدمي القوائــم املاليــة للبنــوك 
التجاريــة بمــدى ماءمــة تمثيــل تلــك القوائــم وعدالــة التقاريـــر املاليــة للمركــز املالــي للبنــك، ومــدى االعتمــاد علــى هــذه املعلومات 
 )Doorgakunt, 2019(و )املقدمــة بالقيمــة العادلــة، وأكــدت دراســات عديــدة منهــا )جمعــة وخنفــر،2007( و)النجــار،2013
أنــه تكمــن املشــكلة األساســية فــي تقديـــرات القيمــة العادلــة فــي مــدى موثوقيتهــا إي مــدى وجــود أدلــة إثبــات بشــكل يســاعد فــي 
االعتـــراف بهــا وقياســها وعرضهــا واإلفصــاح عنهــا فــي البيانــات املاليــة، حيــث يكتنــف تقديـــر القيمــة العادلــة إلــى إتبــاع أســس 
 Giner( قيــاس مختلفــة، باإلضافــة إلــى انــه تتعــدد طــرق وأســاليب تقديـــر القيمــة العادلــة لألصــول وااللتـــزامات املاليــة. ويـــرى
et al., 2020( أنــه مــن أهــم ســلبيات التكلفــة الكبيـــرة التــي ســتقع علــى كاهــل البنــوك لتطبيــق القيمــة العادلــة، حيــث إن نظــام 
البنــك املحاســبي قــد صمــم للتعامــل مــع مدخــات النظــام وفقــا لتكلفــة التاريخيــة، ولتمكينــه مــن التعامــل معهــا وفقــا للقيمــة 
العادلــة يتحتــم علــى إدارة البنــك إعــادة بـــرمجة نظامهــا. ومــن خــال الدراســة التــي توصــل إليهــا )الطويــل، 2018( إنــه يوجــد 
ضعــف نســبي فــي الكــوادر البشــرية املؤهلــة لفهــم وتطبيــق املفاهيــم الــواردة فــي املعاييـــر املحاســبية الدوليــة بشــكل ســليم. ومــن 
ثـــر تطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة علــى 

ُ
هــذا املنطلــق فــإن مشــكلة الدراســة تتلخــص باإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس اآلتــي: مــا ا

داللــة معلومــات القوائــم املاليــة فــي البنــوك التجاريــة األردنيــة؟.

أهداف الدراسة

تســعى الدراســة إلى تحقيق هدفها الرئيس وهو بيان أثـــر تطبيق محاســبة القيمة العادلة على داللة معلومات القوائم 
املاليــة فــي البنــوك التجاريــة األردنيــة. بالــذي يتضمــن تحقيــق األهــداف الفرعيــة وهي:

عــن -  املحاســبي  اإلفصــاح  املاليــة،  للبيانــات  املحاســبي  القيــاس  املنشــورة،  املاليــة  التقاريـــر  )شــفافية  مــن  أثـــر كل  بيــان 
املاليــة. القوائــم  معلومــات  داللــة  علــى  العادلــة  بالقيمــة  املقدمــة  املالــي(  املركــز  وقائمــة  الدخــل  قائمــة  نتائــج  املاليــة،  البيانــات 

فــي تقييــم أفــراد العينــة باختــاف الخصائــص الديموغرافيــة )املؤهــل التعليمــي، ســنوات -  أثـــر االختافــات  قيــاس 
الخبـــرة، التخصــص العلمــي، الشــهادات املهنيــة والشــاغل الوظيفــي( علــى داللــة معلومــات القوائــم املاليــة.

الخروج ببعض التوصيات املهمة والهادفة ذات العاقة بأثـر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على داللة القوائم املالية.- 

أهمية الدراسة

 تنبــع أهميــة الدراســة الحاليــة مــن أهميــة اســتخدام محاســبة القيمــة العادلــة فــي التطبيــق املحاســبي ومــدى اســتفادة 
مجتمــع البنــوك التجاريــة واملتعامليـــن معهــا مــن مستثمريـــن ومدققيـــن وعمــاء مــن األنشــطة التــي تمارســها البنــوك، ومــدى 
قدرة التقاريـــر املالية املعدة على أساس القيمة العادلة في تـــزويد مستخدمي البيانات املالية بمعلومات مالية مفيدة التخاذ 
 
ً
القــرارات املاليــة الســليمة، وأســباب توجــه معــدي القوائــم والتقاريـــر املاليــة نحــو تطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة، وأيضــا

ملعرفــة األســباب التــي أدت إلــى توجــه املعاييـــر املحاســبية الدوليــة ومعاييـــر املحاســبة املاليــة لتطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة 
وتأثيـــرها على القوائم املالية. ومن هنا تتضح أهمية هذه الدراســة في توضيح أثـــر تطبيق محاســبة القيمة العادلة على داللة 

معلومــات القوائــم املاليــة فــي البنــوك التجاريــة األردنيــة.

مخطط الدراسة وفرضياتها

بناًء على أهداف الدراسة وعلى ضوء فرضياتها فإن مخطط الدراسة يوصف ويحدد متغيـرات الدراسة كاآلتي:

ويوضح الشكل رقم )1( عن العاقة بيـن املتغيـر املستقل »محاسبة القيمة العادلة«، املتغيـر التابع »داللة معلومات 
القوائم املالية« واملتغيـر املعدل »الخصائص الديموغرافية«
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المتغير المستقل                                        
                  

المتغير التابع                                  
                       

 داللة معلومات القوائم المالية

 

 محاسبة القيمة العادلة 

 شفافية التقارير المالية المنشورة 

 
لبيانات المالية القياس المحاسبي ل  

 
 اإلفصاح المحاسبي عن البيانات المالية 

قائمة الدخل وقائمة المركز المالي نتائج   

المتغير المعدل                
                                 

 الخصائص الديموغرافية         

H0 

H0.e 

H0.a 

H0.b 

H0.c 

H0.d 

الشكل رقم )1( العالقة بيـن املتغيـر املستقل واملتغيـر التابع واملتغيـر املعدل

البنــوك -  فــي  املاليــة  القوائــم  العادلــة علــى داللــة معلومــات  القيمــة  يؤثـــر تطبيــق محاســبة  الرئيســة: »ال  الفرضيــة 
اآلتيــة: الخمســة  الفرعيــة  الفرضيــات  خــال  مــن  الفرضيــة  هــذه  قيــاس  ويمكــن  األردنيــة«.  التجاريــة 

الفرضية الفرعية األولى: ال تؤثـر شفافية التقاريـر املالية املنشورة بالقيمة العادلة على داللة معلومات القوائم املالية.- 

العادلــة علــى داللــة معلومــات -  بالقيمــة  املاليــة  للبيانــات  القيــاس املحاســبي  يؤثـــر  الثانيــة: ال  الفرعيــة  الفرضيــة 
املاليــة. القوائــم 

الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة: ال يؤثـــر اإلفصــاح املحاســبي عــن البيانــات املاليــة بالقيمــة العادلــة علــى داللــة معلومــات - 
القوائــم املاليــة.

الفرضيــة الفرعيــة الرابعــة: ال تؤثـــر نتائــج قائمــة الدخــل وقائمــة املركــز املالــي املقدمــة بالقيمــة العادلــة علــى داللــة - 
معلومــات القوائــم املاليــة.

الفرضية الفرعية الخامسة: ال يؤثـر اختاف تقييم أفراد العينة باختاف الخصائص الديموغرافية )املؤهل التعليمي، - 
سنوات الخبـرة، التخصص العلمي، الشهادات املهنية والشاغل الوظيفي( على داللة معلومات القوائم املالية.

تصميم الدراسة
منهجية الدراسة

يمكن استعراض منهجية الدراسة من خال ما هو آت:

أساليب جمع البيانات 1-

: البيانــات األوليــة: وتتمثــل فــي 
ً
تــم االعتمــاد فــي جمــع البيانــات الازمــة لهــذه الدراســة علــى مصدريـــن رئيسيـــن همــا: أوال

اإلطــار النظــري لهــذه الدراســة، حيــث تــم الحصــول عليهــا مــن خــال الدراســات الســابقة ممثلــة بالكتــب العربيــة واألجنبيــة 
والتقاريـــر املالية املنشــورة واملعاييـــر املحاســبية الدولية والدوريات ومواقع اإلنترنت التي تتناول متغيـــرات الدراســة، واملقاالت 
ذات العاقــة بموضــوع الدراســة. ثانًيــا البيانــات الثانويــة: مــن خــال توزيــع االســتبيانات التــي تتألــف مــن جزأيـــن، األول خــاص 
باملعلومــات الشــخصية للمســتجيب، والثانــي يتعلــق بموضــوع الدراســة علــى البنــوك التجاريــة األردنيــة التــي تغطــي كافــة أبعــاد 

الدراســة حيــث إنهــا تســاعد فــي جمــع البيانــات لتحقيــق أهــداف الدراســة.
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مجتمع الدراسة وعينة الدراسة 2-

يتمثــل مجتمــع الدراســة فــي البنــوك التجاريــة األردنيــة عــام 2019 البالغــة )13( بنــك )جمعيــة البنــوك فــي األردن، 2015( 
وتمثلت عينة الدراسة من معدي القوائم املالية وهم املحاسبيـن، ورؤساء األقسام ومساعده، واملدراء املالييـن ومساعديهم، 
ومدقــق الحســابات ومســاعديه( )جــدول 2(، ويعــود ذلــك إلــى إن هــؤالء األفــراد هــم األقــدر باإلجابــة علــى الفقــرات التــي تضمنتهــا 
اســتبانة الدراســة بموضوعية.  تم إعداد وتطويـــر أداة الدارســة "االســتبانة" وتم التأكد من صدق ثباتها. بلغ عدد االســتبانات 
املوزعــة )380( اســتبانة علــى أفــراد مجتمــع الدراســة، تــم استـــرجاع )124( اســتبانة حيــث تشــكل مــا نســبته )33%( مــن إجمالــي 
عــدد االســتبانات املوزعــة، وبعــد تدقيــق االســتبانات املوزعــة تــم اســتبعاد )11( اســتبانة لعــدم صاحيتهــا للتحليــل بســبب نقــص 

املعلومــات الــواردة فيهــا، وبالتالــي تــم تحليــل إحصائــي )113( اســتبانة فقــط، تشــكل مــا نســبته )30%( مــن االســتبانات املوزعــة.

اختبار صدق أداة الدراسة 3-

هيئــة  أعضــاء  مــن  مجموعــة  علــى  وعرضهــا  االســتبانة  تحكيــم  تــم  )االســتبانة(  الدراســة  أداة  صــدق  اختبــار  لغــرض 
التدريــس فــي الجامعــات األردنيــة، حيــث قامــوا بمراجعــة االســتبانة، وإبــداء ماحظاتهــم عليهــا قبــل صياغتهــا النهائيــة، للتأكــد مــن 
مــدى وماءمتهــا لقيــاس أهــداف الدراســة، وتــم دراســة هــذه املاحظــات التــي أخــذت بعيـــن االعتبــار إلخــراج االســتبانة بصورتهــا 

النهائيــة. كمــا اعتمــدت الدراســة علــى عــدد مــن األســاليب اإلحصائيــة فــي تحليــل 
للعلــوم  اإلحصائيــة  الحزمــة  بـــرنامج  اســتخدام  مــن  وذلــك  الدراســة  بيانــات 
 ،Statistical Package For the Social Scienses  )SPSS, 26( االجتماعيــة 
وتــم اســتخدام أســاليب اإلحصــاء الوصفــي، ومــن خــال اســتخراج التكــرارات، 
والنســب املئويــة ملعرفــة خصائــص مجتمــع الدراســة، واســتخراج املتوســطات 
الحســابية واالنحرافــات املعياريــة ملعرفــة درجــة اســتجابة أفــراد عينــة الدراســة 

علــى فقــرات االســتبانة، اســتخدام اختبــار )T( لعينــة واحــدة.

االتســاق  معامــل  احتســاب  تــم  قــد  الدراســة  أداة  ثبــات  مــن  للتأكــد 
تبلــغ  املســتقل(  )املتغيـــر  الكليــة  الدرجــة  إن  حيــث  ألفــا(  )كرونبــاخ  الداخلــي 
يبيـــن   )1( والجــدول   )0.89( تبلــغ  التابــع(  )املتغيـــر  الكليــة  والدرجــة   )0.88(
وماءمــة  مناســبة  النســب  هــذه  اعتبـــرت  وقــد  الدراســة،  ملجــاالت  املعامــات 

.)Sekaran & Bougie, 2016( الدراســة  هــذه  لغايــات 

افية إلفراد العينة: وصف الخصائص الديموغر

 فيمــا يلــي وصــف لخصائــص الجــزء األول مــن عينــة الدراســة، والجــدول رقــم )2( يبيـــن التكــرارات والنســب املئويــة 
للمبحوثيـــن. والوظيفيــة  الشــخصية  املتغيـــرات  حســب 

 يبيـن الجدول رقم )2( النتائج اآلتية:

بأنــه بلغــت أعلــى نســبة مئويــة لتوزيــع أفــراد العينــة ملتغيـــر املؤهــل العلمــي )38.1%( للمؤهــل العلمــي )دراســات عليــا(، - 
بينمــا بلغــت أدنــى نســبة مئويــة )27.4%( للمؤهــل العلمــي )بكالوريــوس(، وُياحــظ أن معظــم أفــراد العينــة مــن حملــة 
درجــة الدراســات العليــا أي أن غالبيــة أفــراد العينــة لديهــم القــدرة علــى تفهــم أســئلة االســتبانة واإلجابــة عنهــا، وأيًضــا 

يــدل املســتوى العلمــي العالــي علــى مؤشــر إيجابــي علــى قــدرت وكفــاءة املبحوثيـــن.

كمــا بلغــت أعلــى نســبة مئويــة لتوزيــع أفــراد العينــة تبًعــا ملتغيـــر ســنوات الخبـــرة فــي مجــال العمــل )35.4%( لفتـــرة - 
مــن 5  )أقــل  الخبـــرة  لفتـــرة   )%12.4( مئويــة  نســبة  أدنــى  بلغــت  بينمــا  10 ســنوات(،  مــن  أقــل  إلــى   5 )مــن  الخبـــرة 
ســنوات(، وياحــظ أن معظــم أفــراد العينــة فــي األقســام مــن محاسبيـــن ومــدراء مالييـــن ومدققــي حســابات يتحملــون 
مســئوليات كبيـــرة تتطلــب خبـــرات عمليــة طويلــة فــي العمــل، وبالتالــي فــأن إجاباتهــم علــى اســتبانة الدراســة تعكــس 

ســنوات الخبـــرة.

بلغــت أعلــى نســبة مئويــة لتوزيــع أفــراد العينــة تبًعــا ملتغيـــر التخصــص العلمــي )43.4%( للتخصــص )املحاســبة(، - 

جدول رقم )1(
معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا 

للمجاالت لألداة ككل

االتساق املجال
الداخلي

0.73داللة معلومات القوائم املالية
0.72شفافية التقاريـر املالية املنشورة
0.76القياس املحاسبي للبيانات املالية

0.77اإلفصاح املحاسبي عن البيانات املالية
0.86نتائج قائمة الدخل وقائمة املركز املالي

0.88الدرجة الكلية )املتغيـر املستقل(
داللة معلومات القوائم املالية في 

البنوك التجارية األردنية )املتغيـر التابع(
0.89
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للتخصــص )علــوم  أدنــى نســبة مئويــة )%23.0(  بلغــت  بينمــا 
الدراســة  عينــة  معظــم  أن  ياحــظ  ممــا  ومصرفيــة(،  ماليــة 
تخصصهــم العلمــي محاســبة، وبهــذا فــإن الذيـــن أجابــوا عــن 

الدراســة. بموضــوع  صلــة  ذات  االســتبانة  أســئلة 

بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة ملتغيـر الشهادات - 
املهنية )36.3%( من حملة شــهادة )JCPA( املحاســب القانوني 
املعتمــد، بينمــا بلغــت أدنــى نســبة مئويــة )18.6%( مــن حملــة 
املعتمــد، والحــظ  األردنــي  اإلداري  املحاســب   )JCMA( شــهادة 
املحاســب  شــهادة  بحملــة  يتميـــزوا  العينــة  أفــراد  غالبيــة  أن 
 ممــا يــدل علــى أن الذيـــن أجابــوا 

ً
القانونــي املتعــارف عليهــا عامليــا

عــن أســئلة االســتبانة علــى درجــة عاليــة مــن الدقــة واملصداقيــة 
ممــا يثـــري هــذه الدراســة بــكل مــا هــو جديــد.

 ملتغيـــر - 
ً
كمــا وبلغــت أعلــى نســبة مئويــة لتوزيــع أفــراد العينــة تبعــا

الشــاغل الوظيفي )66.3%( لوظيفة )املحاســب(، بينما بلغت 
أدنــى نســبة مئويــة )7.0%( للوظيفــة )املديـــر املالــي(، مــا يؤكــد 
أن الذيـــن شــملتهم الدراســة هــم مــن يعمــل باملجــال املحاســبي 
ولديهــم القــدرة القويــة والكفــاءة العاليــة فــي اإلجابــة عــن أســئلة 

االســتبانة بدقــة وموضوعيــة عاليــة.

تحليل بيانات الدراسة

املعياريــة  واالنحرافــات  الحســابية  املتوســطات  اســتخراج  تــم 
تنازلًيــا. وتـــرتيبها  الدراســة  ملتغيـــرات 

املتغيـر التابع 1-

داللة معلومات القوائم املالية في البنوك التجارية األردنية

جدول رقم )3( 
افات املعيارية للفقرات املتعلقة بداللة معلومات القوائم املالية مرتبة تنازليا حسب  املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسطات الحسابية

املتوسط الفقرةالرقمالرتبة
الحسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التقديـر

توفــر البيانــات املاليــة املبنيــة علــى أســاس القيمــة العادلــة معلومــات محاســبية لهــا فائــدة 12
مرتفعة.4.32698كبيـــرة فــي اتخــاذ 8ات االســتثمارية.

البيانــات املبنيــة علــى أســاس القيمــة العادلــة يمكــن التحقــق مــن تمثيلهــا للواقــع مــن قبــل 23
مرتفعة.4.13891اإلدارة أو مــن األطــراف ذوي العاقــة.

مرتفعة.4.12863البيانات املالية املبنية على أساس القيمة العادلة تعطي دليل كافي عن نتيجة أعمال البنك.37
مرتفعة.4.11806توفر البيانات املالية املبنية على أساس القيمة العادلة معلومات بعيدة عن التقديـر الشخ�صي.44
مرتفعة4.051.016يـراعي البنك التجاري املعاييـر املحاسبية الدولية لتطبيق القيمة العادلة.58
مرتفعة4.041.260يوفر قياس األصول املالية بالقيمة العادلة معلومات على درجة عالية من املصداقية.61
مرتفعة4.041.038هناك حاجة للحصول على بيانات وقرائن كافية تدعم عملية القياس بالقيمة العادلة.69
مرتفعة3.941.212يوفر قياس االلتـزامات املالية بالقيمة العادلة معلومات على درجة عالية من املصداقية.810
مرتفعة3.891.055توفر البيانات املالية املبنية على أساس القيمة العادلة يـزيد لها قيمة استـردادية.95
مرتفعة.3.89976تـراعي إجراءات تطبيق محاسبة القيمة العادلة التغيـرات التي تطرأ على بنود القوائم املالية.96

مرتفعة.4.05544داللة معلومات القوائم املالية ككل

جدول رقم )2( 
التكرارات والنسب املئوية لعينة الدراسة حسب 

املتغيـرات الشخصية والوظيفية

النسبةالتكرارالفئاتاملتغيـر

املؤهل 
التعليمي

3934.5دبلوم متوسط
3127.4بكالوريوس

4338.1دراسات عليا
113100املجموع

سنوات 
الخبـرة

12.4%14اقل من 5 سنوات
4035.4من 5 إلى أقل من 10 سنوات
2723.9من10 إلى أقل من 15 سنة

3228.3أكثـر من 15 سنة
100%113املجموع

التخصص 
العلمي

4943.4محاسبة
2623.0علوم مالية ومصرفية

3833.6إدارة أعمال
00أخرى

100%113املجموع

الشهادات 
املهنية

JCPA4136.3
CMA2623.0

JCMA2118.6
2522.1دون شهادات

100%113املجموع

الشاغل 
الوظيفي

7566.3محاسب
97.9رئيس قسم ومساعد

87.0مديـر مالي ومساعد
2118.8مدقق حسابات ومساعد

100%113املجموع
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يبيـــن جــدول )3( أن املتوســطات الحســابية قــد تـــراوحت مــا بيـــن )3.89-4.32( حيــث جــاءت الفقــرة )2( والتــي تنــص 
علــى "توفــر البيانــات املاليــة املبنيــة علــى أســاس القيمــة العادلــة معلومــات محاســبية لهــا فائــدة كبيـــرة فــي اتخــاذ القــرارات 
االســتثمارية" بأعلــى متوســط حســابي بلــغ )4.32(، بينمــا جــاءت الفقــرة )6( ونصهــا "تـــراعي إجــراءات تطبيــق محاســبة القيمــة 
العادلــة التغيـــرات التــي تطــرأ علــى بنــود القوائــم املاليــة" بأدنــى متوســط حســابي بلــغ )3.89(، وبلــغ املتوســط الحســابي للمجــال 
ككل )4.05(، وأن االنحرافــات املعياريــة قــد تـــراوحت مــا بيـــن ).698-1.260( حيــث جــاءت فقــرة )1( "يوفــر قيــاس األصــول 
بينمــا جــاءت  بلــغ )1.260(،  مــن املصداقيــة" بأعلــى انحــراف معيــاري  العادلــة معلومــات علــى درجــة عاليــة  بالقيمــة  املاليــة 
الفقــرة )2( "توفــر البيانــات املاليــة املبنيــة علــى أســاس القيمــة العادلــة معلومــات محاســبية لهــا فائــدة كبيـــرة فــي اتخــاذ القــرارات 

االســتثمارية" بأدنــى انحــراف معيــاري بلــغ ).698(، وبلــغ االنحــراف املعيــاري للمجــال ككل ).544(.

فقرات املتغيـرات املستقلة: 2-

: تأثيـر شفافية التقاريـر املالية املنشورة على داللة معلومات القوائم املالية في البنوك التجارية األردنية
ً

أوال

جدول رقم )4( 
افات املعيارية للفقرات املتعلقة بتأثيـر شفافية التقاريـر املالية املنشورة املتوسطات الحسابية واالنحر

على داللة معلومات القوائم املالية مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية

املتوسط الفقرةالرقمالرتبة
الحسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التقديـر

تســاعد البيانــات املاليــة املنشــورة فــي التقاريـــر املاليــة علــى أســاس القيمــة العادلــة املستثمريـــن فــي 15
مرتفعة.4.50781اتخــاذ قــرارات االئتمــان.

مرتفعة.4.04880إن تقييم األصول بالقيمة العادلة يتناسب مع كافة متطلبات مستخدمي التقاريـر املالية.23

يســاعد االلتـــزام بتطبيــق معاييـــر املحاســبة الخاصــة بالقيمــة العادلــة علــى جعــل البيانــات املاليــة 34
مرتفعة.4.02945املنشــورة قابلــة للمقارنــة.

مرتفعة.3.86865البيانات املبنية على أساس القيمة العادلة التي تتوفر في التقاريـر املالية املنشورة تتميـز بالشفافية.42
مرتفعة3.851.297تساعد البيانات املالية املبنية على أساس القيمة العادلة على نشر التقاريـر املالية في توقيت مناسب.51

مرتفعة.4.05601شفافية التقاريـر املالية املنشورة ككل

يبيـــن جــدول )4( أن املتوســطات الحســابية قــد تـــراوحت مــا بيـــن )3.85-4.50( حيــث جــاءت الفقــرة )5( والتــي تنــص علــى 
"تســاعد البيانــات املاليــة املنشــورة فــي التقاريـــر املاليــة علــى أســاس القيمــة العادلــة املستثمريـــن فــي اتخــاذ قــرارات االئتمــان" 
بأعلــى متوســط حســابي بلــغ )4.50(، بينمــا جــاءت الفقــرة )1( ونصهــا "تســاعد البيانــات املاليــة املبنيــة علــى أســاس القيمــة 
العادلة على نشــر التقاريـــر املالية في التوقيت املناســب" بأدنى متوســط حســابي بلغ )3.85(، وبلغ املتوســط الحســابي للمجال 
ككل )4.05(، وأن االنحرافــات املعياريــة قــد تـــراوحت بيـــن ).781-1.297( حيــث جــاءت الفقــرة )1( "تســاعد البيانــات املاليــة 
املبنيــة علــى أســاس القيمــة العادلــة علــى نشــر التقاريـــر املاليــة فــي التوقيــت املناســب" بأعلــى انحــراف معيــاري بلــغ )1.297(، 
ــر املاليــة علــى أســاس القيمــة العادلــة  بينمــا جــاءت الفقــرة )5( والتــي تنــص علــى "تســاعد البيانــات املاليــة املنشــورة فــي التقاريـ
املستثمريـــن فــي اتخــاذ قــرارات االئتمــان" بأدنــى انحــراف معيــاري بلــغ ).781(، وبلــغ االنحــراف املعيــاري للمجــال ككل ).601(.

ثانًيا - تأثيـر القياس املحاسبي للبيانات املالية على داللة معلومات القوائم املالية في البنوك التجارية األردنية

جدول رقم )5( 
افات املعيارية للفقرات املتعلقة بتأثيـر القياس املحاسبي للبيانات املالية  املتوسطات الحسابية واالنحر

على داللة معلومات القوائم املالية مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية

املتوسط الفقرةالرقمالرتبة
الحسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التقديـر

15
إن بيئــة العمــل فــي البنــك التجــاري األردنــي مهيــأة لتطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة ممــا يتيــح وصــول 

مرتفعة.4.55856املعلومــات إلــى مســتخدميها.

مرتفعة.4.35904تستخدم القيمة العادلة كمنهج لقياس األصول املالية واالستثمارات العقارية.26
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املتوسط الفقرةالرقمالرتبة
الحسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التقديـر

تعــد القيمــة العادلــة لــألدوات املاليــة أكثـــر ماءمــة مــع مراعــاة أســاس التكلفــة والعائــد عنــد اختيــار 31
مرتفعة.4.31856أســلوب قيــاس القيمــة العادلــة.

مرتفعة.4.04900إن تحليل املعلومات املعتمدة بالقيمة العادلة تعد وسيلة قياس أسرع للقوائم املالية.44
مرتفعة.4.03930تـزود القيمة العادلة املستثمريـن بوعي ونظرة تنبؤية مستقبلية ألداء الوضع املالي في البنك التجاري.53

يتطلــب إعــداد وعــرض البيانــات املاليــة وفــق معيــار القيمــة العادلــة فتـــرة زمنيــة قصيـــرة ممــا قــد يتـــرتب 62
مرتفعة.4.01891عليــه وصــول املعلومــات إلــى مســتخدمي البيانــات املاليــة فــي الوقــت املناســب.

مرتفعة.4.21600القياس املحاسبي للبيانات املالية ككل

يبيـــن الجــدول رقــم )5( أن املتوســطات الحســابية قــد تـــراوحت مــا بيـــن )4.01-4.55( حيــث جــاءت الفقــرة رقــم )5( والتــي 
تنــص علــى "إن بيئــة العمــل فــي البنــك التجــاري األردنــي مهيــأة لتطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة ممــا يتيــح وصــول املعلومــات 
إلــى مســتخدميها" بأعلــى متوســط حســابي بلــغ )4.55(، بينمــا جــاءت الفقــرة رقــم )2( ونصهــا "يتطلــب إعــداد وعــرض البيانــات 
املاليــة وفــق معيــار القيمــة العادلــة فتـــرة زمنيــة قصيـــرة ممــا قــد يتـــرتب عليــه وصــول املعلومــات إلــى مســتخدمي البيانــات املاليــة 
فــي الوقــت املناســب" بأدنــى متوســط حســابي بلــغ )4.01(، وبلــغ املتوســط الحســابي للمجــال ككل)4.21(، وأن االنحرافــات 
املعياريــة قــد تـــراوحت مــا بيـــن ).930-.856( حيــث جــاءت الفقــرة رقــم )3( ونصهــا "تـــزود القيمــة العادلــة املستثمريـــن بوعــي 
ونظــرة تنبؤيــة مســتقبلية ألداء الوضــع املالــي فــي البنــك التجــاري" بأعلــى انحــراف معيــاري بلــغ ).930(، بينمــا جــاءت الفقــرة رقــم 
)5( ونصهــا "إن بيئــة العمــل فــي البنــك التجــاري األردنــي مهيــأة لتطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة ممــا يتيــح وصــول املعلومــات إلــى 

مســتخدميها" بأدنــى انحــراف معيــاري بلــغ ).856(، وبلــغ االنحــراف املعيــاري للمجــال ككل ).600(.

ا - تأثيـر اإلفصاح املحاسبي عن البيانات املالية على داللة معلومات القوائم املالية في البنوك التجارية األردنية                                          
ً
ثالث

جدول رقم )6( 
افات املعيارية للفقرات املتعلقة بتأثيـر اإلفصاح املحاسبي عن البيانات املالية  املتوسطات الحسابية واالنحر

على داللة معلومات القوائم املالية مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية

املتوسط الفقرةالرقمالرتبة
الحسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التقديـر

تطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة يســاعد فــي تســريع كشــف األخطــاء واإلفصــاح عنهــا لعــدم الوقــوع 16
مرتفعة.4.63684فيهــا بعــد ذلــك.

التوســع فــي اإلفصــاح عــن املعلومــات املبنيــة علــى أســاس القيمــة العادلــة يـــزيد مــن الثقــة فــي املعلومــات 21
مرتفعة4.251.014املحاســبية املنشــورة.

مرتفعة.4.15815البيانات املالية املبنية على أساس القيمة العادلة التي تم اإلفصاح عنها تحقق خاصية املقارنة.33
مرتفعة.4.12908يتم دراسة أثـر األحداث الاحقة على قياس القيمة العادلة وإفصاحاتها في البيانات املالية.42
مرتفعة4.061.046يتم اإلفصاح عن الذمم املدينة والذمم الدائنة بالقيمة العادلة.55
مرتفعة3.871.022يتم اإلفصاح عن املوجودات املالية واملطلوبات املالية بمقدار التكلفة في البنك التجاري.64

مرتفعة.4.18637اإلفصاح املحاسبي عن البيانات املالية ككل

يبيـــن الجــدول رقــم )6( أن املتوســطات الحســابية قــد تـــراوحت مــا بيـــن )3.87-4.63( حيــث جــاءت الفقــرة رقــم )6( والتــي 
تنــص علــى "تطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة يســاعد فــي تســريع كشــف األخطــاء واإلفصــاح عنهــا لعــدم الوقــوع فيهــا بعــد ذلــك" 
بأعلــى متوســط حســابي بلــغ )4.63(، بينمــا جــاءت الفقــرة رقــم )4( ونصهــا "يتــم اإلفصــاح عــن املوجــودات املاليــة واملطلوبــات 
املالية بمقدار التكلفة في البنك التجاري" بأدنى متوسط حسابي بلغ )3.87(، وبلغ املتوسط الحسابي للمجال ككل )4.18(، 
وأن االنحرافــات املعياريــة قــد تـــراوحت مــا بيـــن )1.046-.684( حيــث جــاءت الفقــرة رقــم )5( ونصهــا "يتــم اإلفصــاح عــن الذمــم 
املدينــة والذمــم الدائنــة بالقيمــة العادلــة" بأعلــى انحــراف معيــاري بلــغ )1.046(، بينمــا جــاءت الفقــرة رقــم )6( ونصهــا "تطبيــق 
محاســبة القيمــة العادلــة يســاعد فــي تســريع كشــف األخطــاء واإلفصــاح عنهــا لعــدم الوقــوع فيهــا بعــد ذلــك" بأدنــى انحــراف 

معيــاري بلــغ ).684(، وبلــغ االنحــراف املعيــاري للمجــال ككل ).637(.
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رابًعا - تأثيـر نتائج قائمة الدخل وقائمة املركز املالي على داللة معلومات القوائم املالية في البنوك التجارية األردنية       

جدول رقم )7(
افات املعيارية للفقرات املتعلقة بتأثيـر نتائج قائمة الدخل وقائمة املركز املالي املتوسطات الحسابية واالنحر

على داللة معلومات القوائم املالية مرتبة تنازلًيا حسب املتوسطات الحسابية

املتوسط الفقرةالرقمالرتبة
الحسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التقديـر

فــي تقديـــر توقيــت التدفقــات النقديــة 17 تســاعد البيانــات املاليــة املبنيــة علــى أســاس القيمــة العادلــة 
التجــاري. للبنــك  مرتفعة.4.36945املســتقبلية 

تحقــق البيانــات املاليــة املبنيــة علــى أســاس القيمــة العادلــة خاصيــة التوقيــت املناســب للتقاريـــر املاليــة 21
مرتفعة4.191.008النهائيــة )قائمــة الدخــل وقائمــة املركــز املالــي(.

البيانات املبنية على أســاس القيمة العادلة تـــزود مســتخدمي املعلومات بإيـــرادات ومصروفات البنك 39
مرتفعة4.121.070التجــاري مــن خــال قائمــة الدخــل.

مرتفعة.4.07904تـراعي إجراءات تطبيق محاسبة القيمة العادلة تغيـرات القوة الشرائية لوحدة النقد.43
مرتفعة4.061.071تعكس البيانات املبنية على أساس القيمة العادلة صافي ربح البنك التجاري.54
مرتفعة.4.03977تمثل القيمة العادلة قيمة النقد املتوقع الحصول عليه في حال تم بيع األصل.62
مرتفعة3.991.013تساعد البيانات املالية املبنية على أساس القيمة العادلة املستثمريـن واملساهميـن في اتخاذ قرارات االستثمار. 78

النقديــة 86 التدفقــات  مبلــغ  تقديـــر  فــي  العادلــة  القيمــة  أســاس  علــى  املبنيــة  املاليــة  البيانــات  تســاعد 
التجــاري. للبنــك  مرتفعة.3.96944املســتقبلية 

مرتفعة3.911.154يعد استخدام معيار القيمة العادلة أكثـر ماءمة ومصداقية التخاذ القرارات.95
مرتفعة.4.08708نتائج قائمة الدخل وقائمة املركز املالي ككل

يبيـــن الجــدول رقــم )7( أن املتوســطات الحســابية قــد تـــراوحت مــا بيـــن )3.91-4.36( حيــث جــاءت الفقــرة رقــم )7( والتــي 
تنــص علــى "تســاعد البيانــات املاليــة املبنيــة علــى أســاس القيمــة العادلــة فــي تقديـــر توقيــت التدفقــات النقديــة املســتقبلية 
للبنــك التجــاري" بأعلــى متوســط حســابي بلــغ )4.36(، بينمــا جــاءت الفقــرة رقــم )5( ونصهــا "يعــد اســتخدام معيــار القيمــة 
العادلــة أكثـــر ماءمــة ومصداقيــة التخــاذ القــرارات" بأدنــى متوســط حســابي بلــغ )3.91(، وبلــغ املتوســط الحســابي للمجــال 
ونصها"يعــد   )5( رقــم  الفقــرة  جــاءت  حيــث   )1.154-904.( بيـــن  مــا  تـــراوحت  قــد  املعياريــة  االنحرافــات  وأن  ككل)4.08(، 
اســتخدام معيــار القيمــة العادلــة أكثـــر ماءمــة ومصداقيــة التخــاذ القــرارات" بأعلــى انحــراف معيــاري بلــغ )1.154(، بينمــا 
جــاءت الفقــرة رقــم )3( ونصهــا "تـــراعي إجــراءات تطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة تغيـــرات القــوة الشــرائية لوحــدة النقــد" 

بأدنــى انحــراف معيــاري بلــغ ).904(، وبلــغ االنحــراف املعيــاري للمجــال ككل ).708(.

 تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار املتعــدد ملعرفــة إن كان هنــاك أثـــر ذو داللــة إحصائيــة للمتغيـــرات املســتقلة )شــفافية 
التقاريـــر املاليــة املنشــورة، القيــاس املحاســبي للبيانــات املاليــة، اإلفصــاح املحاســبي عــن البيانــات املاليــة، نتائــج قائمــة الدخــل 
وقائمــة املركــز املالــي( علــى املتغيـــر التابــع )داللــة معلومــات القوائــم املاليــة( عنــد مســتوى داللــة إحصائيــة )α≤0.05(. باإلضافــة 

إلــى ذلــك؛ تــم التأكــد مــن إتبــاع البيانــات التوزيــع الطبيعــي )Normal Distribution( والجــدول )8( يبيـــن ذلــك.

اإلحصائيــة  الداللــة  قيمــة  أن   )8( رقــم  الجــدول  مــن  يتبيـــن 
الختبــار جميــع املتغيـــرات كان أكبـــر مــن مســتوى الداللــة اإلحصائيــة 
)α≤0.05(، ممــا يــدل علــى أن هــذه املتغيـــرات تتبــع التوزيــع الطبيعــي. 
 لنظريــة النـــزعة املركزيــة والتــي تنــص إذا كان حجــم 

ً
وكذلــك اســتنادا

العينة أكبـــر من )30( وله وسط حسابي )µ( وتبايـــن )2σ(، فإن توزيع 
املعاينــة للوســط الحســابي تقتـــرب مــن التوزيــع الطبيعــي. باإلضافــة إلــى 
ذلــك؛ تــم اســتخدام اختبــار االرتبــاط الخطــي بهــدف التأكــد مــن أنــه ال 
يوجــد ارتبــاط عــال بيـــن املتغيـــرات املســتقلة، وذلــك فــي االعتمــاد علــى 
 ،Variance Inflation Factor)VIF( التبايـــن  تضخــم  معامــل  اختبــار 
املتغيـــرات  مــن  لــكل متغيـــر   )Tolerance( املســموح  التبايـــن  واختبــار 

جدول رقم )8( 
االختبار للمتغيـرات املستقلة واملتغيـر التابع

قيمة املتغيـر
االختبار

الداللة 
اإلحصائية

.1.198113داللة معلومات القوائم املالية
.1.048222شفافية التقاريـر املالية املنشورة
.1.018251القياس املحاسبي للبيانات املالية

.976.297اإلفصاح املحاسبي عن البيانات املالية
.1.008262نتائج قائمة الدخل وقائمة املركز املالي

داللة معلومات القوائم املالية في 
.622.833البنوك التجارية األردنية
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املســتقلة، حيــث يجــب أن تكــون املتغيـــرات املســتقلة للنمــوذج مســتقلة فيمــا بينهــا، وللتأكــد مــن ذلــك الغــرض نستعيـــن بهــذا 
االختبــار الــذي يعتبـــر أحــد الطرائــق للتخلــص علــى مشــكلة التعــدد الخطــي، مــع العلــم أن ال بــد عــدم تجــاوز معامــل تضخــم 
التبايـــن للقيمــة )10(، وقيمــة اختبــار التبايـــن املســموح البــد أن يكــون أكبـــر مــن )0.05(، وبحســاب املعامــات الســابقة لــكل 

املتغيـــرات املســتقلة، كانــت النتائــج املتحصــل عليهــا مدرجــة فــي الجــدول رقــم )10( كاآلتــي:

يبيـــن الجــدول )9( إلــى أن قيــم اختبــار تضخــم التبايـــن 
اختبــار  قيمــة  أن  بينمــا   ،)10( مــن  أقــل  املتغيـــرات  لجميــع 
 ،)0.05( مــن  أكبـــر  املتغيـــرات  لجميــع  بــه  املســموح  التبايـــن 
عــال  ارتبــاط  مشــكلة  توجــد  ال  إنــه  القــول  يمكــن  وبالتالــي 
ذو  ارتبــاط  وجــود  عــدم  علــى  يــدل  وهــذا  املتغيـــرات،  بيـــن 
بجــدول  الــواردة  املســتقلة  املتغيـــرات  بيـــن  أهميــة إحصائيــة 
النمــوذج. فــي  اســتخدامها  إمكانيــة  يعــزز  وهــذا  )االرتبــاط(، 

االرتبــاط  معامــل  قيمــة  أن   )10( الجــدول  مــن  يتبيـــن 
قيمتــه  بلغــت  حيــث  التابــع  واملتغيـــر  املســتقل  املتغيـــر  بيـــن 

)0.621(، كمــا تبيـــن قيمــة معامــل التحديــد )2R( وأن املتغيـــرات املســتقلة 
معامــل  أمــا  التابــع،  املتغيـــر  فــي  التغيـــرات  مــن   )0.386( بقيمــة  فســرت 
التحديــد املعــدل )Adjusted R2( والــذي يأخــذ باالعتبــار الزيــادة الحاصلــة 
فــي درجــات الحريــة، وكمــا هــو موضــح أعــاه فقــد بلغــت قيمتــه )0.363( 
مــن   )%36.3( تفســر  أن  اســتطاعت  املســتقلة  املتغيـــرات  فــإن  وعليــه 
أخــرى.  عوامــل  إلــى  عــزى 

ُ
ت والباقــي  التابــع  املتغيـــر  فــي  الحاصلــة  التغيـــرات 

كمــا يمثــل الجــدول )11( نتائــج تحليــل التبايـــن ANOVA الختبــار معنويــة 
االنحــدار: نمــوذج 

يوضــح جــدول )11( تحليــل التبايـــن والــذي يهــدف إلــى التعــرف علــى 
القــوة التفسيـــرية للنمــوذج ككل عــن طريــق اإلحصائــي )F(. وتــم صياغــة 
غيـــر  املتعــدد  االنحــدار  نمــوذج  الصفريــة:  الفرضيــة  كاآلتــي:  فرضياتــه 
معنــوي )ال يوجــد تأثيـــر للمتغيـــر املســتقل علــى املتغيـــر التابــع(. الفرضيــة 

البديلــة: نمــوذج االنحــدار املتعــدد معنــوي )يوجــد تأثيـــر للمتغيـــر املســتقل علــى املتغيـــر التابــع(. ومــن خــال مــا يبينــه جــدول 
ــدرت بـــ )Sig = 0.000( أقــل مــن 

ُ
)11( فإنــه يتضــح وجــود معنويــة عاليــة الختبــار)F( مقــدرة بـــ )43.72( وبمســتوى الداللــة ق

مستوى الداللة )α≤0.05(، وبهذا يكون لنموذج االنحدار مائم لقياس العاقة السببية بيـــن املتغيـــرات املستقلة )شفافية 
التقاريـــر املاليــة املنشــورة، القيــاس املحاســبي للبيانــات املاليــة، اإلفصــاح املحاســبي عــن البيانــات املاليــة، نتائــج قائمــة الدخــل 
وقائمــة املركــز املالــي( واملتغيـــر التابــع )داللــة معلومــات القوائــم املاليــة(. ومــن هــذا املنطلــق يتــم رفــض الفرضيــة الصفريــة 
وقبــول الفرضيــة البديلــة والتــي تنــص علــى أن "نمــوذج االنحــدار املتعــدد معنــوي )يوجــد تأثيـــر للمتغيـــرات املســتقلة علــى 
املتغيـــر التابــع(" وعليــه فإنــه يوجــد تأثيـــر للمتغيـــرات املســتقلة علــى املتغيـــر التابــع، إذ فســرت املتغيـــرات املســتقلة مــا مقــداره 
)36.3%( مــن املتغيـــر التابــع. وهكــذا ُيمكــن القــول إنــه يوجــد علــى األقــل متغيـــر مســتقل واحــد مــن املتغيـــرات املســتقلة ُيؤثـــر 
علــى املتغيـــر التابــع والــذي ُيمكــن أن يكــون معنــوي، ويتــم معرفــة ذلــك مــن خــال اختبــار معنويــة معامــات معادلــة االنحــدار 
املتعــدد. باإلضافــة إلــى ذلــك؛ الجــدول )12( ُيوضــح قيــم معامــات االنحــدار للمقــدرات واالختبــارات اإلحصائيــة لهــا كمــا هــو 

موضــح فيمــا يلــي:

مــن خــال الجــدول )12( فــإن اختبــار )t( يســعى الختبــار الفرضيــة التاليــة ملعلمــة التقاطــع "الحــد الثابــت". الفرضيــة 
الصفريــة: قيمــة الحــد الثابــت ال تســاوي الصفــر. الفرضيــة البديلــة: قيمــة الحــد الثابــت تســاوي الصفــر. وبالتالــي مــن خــال مــا 
هو موضح في الجدول رقم )12( فإن معنوية الحد الثابت )Sig = 0.001( أقل من مستوى الداللة )α≤0.05( ولهذا تـرفض 

جدول رقم )9( 
اختبار معامل تضخم التبايـن والتبايـن املسموح ملتغيـرات الدراسة

التبايـن املسموح املتغيـرات املستقلة
Tolerance

معامل تضخم 
VIFالتباين

742.1.348شفافية التقاريـر املالية املنشورة
671.1.491القياس املحاسبي للبيانات املالية

574.1.743اإلفصاح املحاسبي عن البيانات املالية
683.1.465نتائج قائمة الدخل وقائمة املركز املالي

جدول رقم )10( 
)Model Summary(b جدول ملخص النموذج

RR2 Adjustedالنموذج
R2

 Std. Error of
the Estimate

1.621)a(.386.363.434

جدول رقم )11( 
bنتائج تحليل التباين

مصدر 
التبايـن

مجموع 
املربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
FSigاملربعات

)a(23.61263.93543.72.000االنحدار
9.59106.090البواقي

33.202112املجموع
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الفرضيــة الصفريــة وتقبــل الفرضيــة 
البديلــة والتــي تنــص أن" قيمــة الحــد 

الثابــت تســاوي الصفــر"(.

اختبار الفرضية الرئيسة األولى:

األولــى:  الرئيســة  الفرضيــة 
القيمــة  محاســبة  تطبيــق  يؤثـــر  ال 
معلومــات  داللــة  علــى  العادلــة 
القوائــم املاليــة فــي البنــوك التجاريــة 

األردنيــة.

يتضــح مــن خــال قيمــةR2 أن هنــاك إثبــات لوجــود أثـــر لتطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة علــى داللــة معلومــات القوائــم 
املاليــة فــي البنــوك التجاريــة األردنيــة.

والختبار الفرضية الرئيسة األولى ال بد من مناقشة الفرضيات الفرعية اآلتية:

الفرضيــة الفرعيــة األولــى: ال تؤثـــر شــفافية التقاريـــر املاليــة املنشــورة علــى داللــة معلومــات القوائــم املاليــة. يتضــح - 
مــن خــال جــدول رقــم )12(وجــود أثـــر لشــفافية التقاريـــر املاليــة املنشــورة علــى داللــة معلومــات القوائــم املاليــة، 
حيــث بلغــت مســتوى معنويــة)0.000( وهــي أقــل مــن مســتوى الداللــة )α≤0.05(، وعليــه فإنــه يتــم رفــض الفرضيــة 
الصفريــة وقبــول البديلــة والتــي تنــص علــى أنــه "تؤثـــر شــفافية التقاريـــر املاليــة املنشــورة علــى داللــة معلومــات القوائــم 
املالية".ومــن وجهــة نظــر الدارســة أن شــفافية التقاريـــر املاليــة املنشــورة لهــا أثـــر كبيـــر علــى مســتخدميها مــن ناحيــة 
توفيـــرها فــي الوقــت املناســب وبمصداقيــة وثقــة عاليــة وقابليتهــا للمقارنــة بيـــن القوائــم املشــابهة وبســنوات متفاوتــة.

الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة: ال يؤثـــر القيــاس املحاســبي للبيانــات املاليــة علــى داللــة معلومــات القوائــم املاليــة. يتضــح - 
مــن خــال جــدول رقــم )12( عــدم وجــود أثـــر للقيــاس املحاســبي للبيانــات املاليــة علــى داللــة معلومــات القوائــم املاليــة، 
حيــث بلغــت مســتوى معنويــة )0.993( وهــي أكبـــر مــن مســتوى الداللــة )≥ 0.05α(، وعليــه فإنــه يتــم قبــول الفرضيــة 
علــى داللــة معلومــات  املاليــة  للبيانــات  املحاســبي  القيــاس  "يؤثـــر  أنــه  علــى  تنــص  والتــي  البديلــة  ورفــض  الصفريــة 
القوائــم املاليــة". ومــن وجهــة نظــر الدراســة أن البيانــات املاليــة املعــدة بالقيمــة العادلــة تســاعد املستثمريـــن علــى 
اتخــاذ قراراتهــم الصائبــة والســليمة والتــي تبعدهــم عــن الوقــوع فــي الخطــأ وتـــزودهم بمعلومــات مفيــدة لتســاعدهم 

بالتنبــؤ بالتدفقــات النقديــة املســتقبلية.

الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة: ال يؤثـــر اإلفصــاح املحاســبي عــن البيانــات املاليــة علــى داللــة معلومــات القوائــم املاليــة. - 
يتضــح مــن خــال جــدول رقــم )12( وجــود أثـــر لإلفصــاح املحاســبي عــن البيانــات املاليــة علــى داللــة معلومــات القوائــم 
املاليــة، حيــث بلغــت مســتوى معنويــة )0.001( وهــي أقــل مــن مســتوى الداللــة )α≤0.05(، وعليــه فإنــه يتــم رفــض 
الفرضيــة الصفريــة وقبــول البديلــة والتــي تنــص علــى أنــه "يؤثـــر اإلفصــاح املحاســبي عــن البيانــات املاليــة علــى داللــة 
معلومــات القوائــم املاليــة".   ومــن وجهــة نظــر الدارســة ضــرورة اإلفصــاح عــن البيانــات املاليــة فــي التقاريـــر املاليــة 

وذلــك لكشــف األخطــاء حــال وقوعهــا، لتحقــق خاصيــة الثقــة واملصداقيــة واملقارنــة.

املاليــة. -  القوائــم  معلومــات  داللــة  علــى  املالــي  املركــز  وقائمــة  الدخــل  قائمــة  نتائــج  تؤثـــر  ال  الرابعــة:  الفرعيــة  الفرضيــة 
أثـــر لنتائــج قائمــة الدخــل وقائمــة املركــز املالــي علــى داللــة معلومــات  يتضــح مــن خــال جــدول رقــم )12( عــدم وجــود 
القوائــم املاليــة، حيــث بلغــت مســتوى معنويــة )0.608( وهــي أكبـــر مــن مســتوى الداللــة )α≤0.05(، وعليــه فإنــه يتــم 
قبــول الفرضيــة الصفريــة ورفــض البديلــة والتــي تنــص علــى أنــه " تؤثـــر نتائــج قائمــة الدخــل وقائمــة املركــز املالــي علــى داللــة 
معلومــات القوائــم املاليــة". مــن وجهــة نظــر الدارســة أن البيانــات املاليــة تـــزود املســتخدم بالوضــع املالــي للبنــك بنتائــج 
 حســب حاجتــه مــن 

ً
األعمــال مــن أربــاح وإيـــرادات وتدفقــات نقديــة مســتقبلية، وتقاريـــر منشــورة تفيــد مســتخدميها كا

املعلومــات. وللتحقــق مــن صحــة هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام تحليــل التبايـــن، والجــدول )13( يوضــح ذلــك.

يتبيـن من الجدول )13( اآلتي:

جدول رقم )12( 
)Coefficient( aجدول املعامالت

Model
 Unstandardized

Coefficients
 Standardized

CoefficientsT.Sig
BStd. ErrorBeta

1)Constant(1.280367.3.492001.
.358.079.396.4.519000شفافية التقاريـر املالية املنشورة
.993-.009-.084.001-.001القياس املحاسبي للبيانات املالية

.281.085.329.3.305001اإلفصاح املحاسبي عن البيانات املالية
.036.070.047.514.608نتائج قائمة الدخل وقائمة املركز املالي
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 - )α = 0.05( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة
 )F( تعــزى ألثـــر املؤهــل التعليمــي، حيــث بلغــت قيمــة

2.926 وبداللــة إحصائيــة بلغــت 0.058.

مــن  أغلبيتهــم  املجتمــع  عينــة  أفــراد  بأنــه  تعنــي    
حملــة درجــة الدراســات العليــا ممــا يعنــي أن هــؤالء 
األفــراد أجابــوا عــن أســئلة االســتبانة بقناعــة تامــة 

عاليــة. وبمصداقيــة 

 - )α=  0.05( إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  وجــود 
 )F(تعــزى ألثـــر ســنوات الخبـــرة، حيــث بلغــت قيمــة
ولبيــان   ،0.006 بلغــت  إحصائيــة  وبداللــة   4.449
الفــروق الزوجيــة الدالــة إحصائًيــا بيـــن املتوســطات 
الحســابية تم اســتخدام املقارنات البعدية بطريقة 

شــفيه كمــا هــو مبيـــن فــي الجــدول )14(.

مــن 5-10 ســنوات ممــا يعطــي مؤشــرات  تميـــزوا بســنوات خبـــرة طويلــة  أغلبيتهــم  أفــراد عينــة املجتمــع  بــأن  تعنــي    
االســتبانة. أســئلة  عــن  لإلجابــة  الواســعة  الخبـــرة  مــدى  علــى  تــدل  إيجابيــة 

 - 1.141 )F(تعــزى ألثـــر التخصــص العلمــي، حيــث بلغــت قيمــة )α = 0.05( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة
وبداللــة إحصائيــة بلغــت 0.324.

تعني بأن أفراد عينة املجتمع أغلبيتهم حملة الشهادة بتخصص املحاسبة مما يدل على أن هؤالء األفراد مدركيـن    
للغايــة التــي تســعى إليهــا الدراســة، ألن التخصــص يــدل علــى مــدى توافــق أســئلة الدراســة مــع الهــدف املنشــود مــن 

االســتبانة.

 - 0.648 )F( تعــزى ألثـــر الشــهادات املهنيــة، حيــث بلغــت قيمــة )α = 0.05( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة
وبداللــة إحصائيــة بلغــت0.586.

تعنــي بــأن أفــراد عينــة املجتمــع أغلبيتهــم علــى وعــي وإدراك وتقــدم متطــور وبشــكل ســريع مــن خــال الــدورات العامليــة    
حيــث تميـــزوا بحملــة شــهادة املحاســب القانونــي ممــا يــدل علــى أنــه الرجــل املناســب فــي املــكان املناســب، وهــذا يــدل 

الثقــة واملصداقيــة. مــن  كانــت علــى مســتوى عالــي  أســئلة االســتبانة  عــن  أن إجاباتهــم  علــى 

 - 0.265 )F( تعــزى ألثـــر الشــاغل الوظيفــي، حيــث بلغــت قيمــة )α = 0.05( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة
وبداللــة إحصائيــة بلغــت 0.768.

يــدل علــى االختيــار الصحيــح لتعبئــة  أفــراد عينــة املجتمــع أغلبيتهــم يعملــوا بوظيفــة محاســب أي ممــا  بــأن  تعنــي    
االســتبانة. أســئلة  عــن  لإلجابــة  تعبئتهــا  تــم  التــي  املعلومــات  أهميــة  مدركيـــن  أفــراد  مــن  االســتبانة 

يتبيـــن مــن الجــدول )14( وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة )α= 0.05( بيـــن فئــة الخبـــرة أقــل مــن 5 ســنوات مــن جهــة 
وكل مــن فئتــي الخبـــرة مــن10 إلــى أقــل مــن 15 ســنة وأكثـــر مــن 15 ســنة مــن جهــة أخــرى، وجــاءت الفــروق لصالــح فئــة الخبـــرة 

أقــل مــن 5 ســنوات.

النتائج

واختبــار  اإلجابــات  تحليــل  خــال  مــن 
أثـــر  هنــاك  أن  الدراســة  نتائــج  بينــت  الفرضيــات، 
داللــة  علــى  العادلــة  القيمــة  محاســبة  لتطبيــق 
التجاريــة  البنــوك  فــي  املاليــة  القوائــم  معلومــات 

اآلتــي: النحــو  علــى  ونذكرهــا  األردنيــة 

جدول رقم )13( 
افية على تأثيـر االختالفات  تحليل التبايـن ألثـراملتغيـرات الديموغر

في تقييم أفراد العينة على داللة معلومات القوائم املالية

مجموع مصدر التبايـن
املربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
F

الداللة 
اإلحصائية

.1.5932796.2.926058املؤهل التعليمي
.3.63331.2114.449006سنوات الخبـرة

.621.2311.1.141324التخصص العلمي
.529.3176.648.586الشهادات املهنية
.144.2072.265.768الشاغل الوظيفي

.27.223100272الخطأ
33.202112الكلي

جدول رقم )14( 
املقارنات البعدية بطريقة شفيه ألثـر سنوات الخبـرة

املتوسط البيانات
الحسابي

اقل 
من 5 

سنوات

من 5 إلى 
أقل من 10 

سنوات

من10   إلى 
أقل من 15 

سنة

أكثـر 
من 15 

سنة
4.48اقل من 5 سنوات

.4.0345من 5 إلى أقل من 10 سنوات
.53.08*3.95من10 إلى أقل من 15 سنة

-.49.04.03*3.98أكثـر من 15 سنة



هنــاك أثـــر يــدل علــى إن البيانــات املاليــة التــي تنشــر فــي التقاريـــر املاليــة بالقيمــة العادلــة للعمليــات املحاســبية لهــا أثـــر 1- 
كبيـــر وملمــوس علــى قــرارات االئتمــان التــي تتخــذ مــن قبــل املستثمريـــن، ولكــن هــذه التقاريـــر ال تنشــر فــي التوقيــت 
املناســب. وقــد تبيـــن للباحثيـــن أن البيانــات املاليــة املنشــورة فــي التقاريـــر الدوريــة يســتفيد منهــا املســتثمر وبشــكل 
كبيـــر لتســاعده فــي الوصــول إلــى القــرارات الناجحــة متفقــه مــع دراســة )Doorgakunt, 2019(، كمــا وتبيـــن أن هنــاك 

.)Altawalbeh, 2020( ضعــف فــي وصــول البيانــات املاليــة فــي وقتهــا املناســب

هنــاك أثـــر يــدل علــى إن تطبيــق القيمــة العادلــة يســاعد البنــوك التجاريــة فــي اكتشــاف األخطــاء املحاســبية واملاليــة 2- 
بــل واإلســراع فــي رصــد هــذه األخطــاء وفــي األحيــان قبــل الوقــوع بهــا، ممــا يســاعد فــي معالجتهــا لعــدم الوقــوع بهــا. تبيـــن 
للباحثيـــن أن محاســبة القيمــة العادلــة تســاعد فــي اكتشــاف األخطــاء بوقتهــا املناســب ومعالجتهــا دون الوقــوع بهــا مــرة 
أخرى، هذا ما أكده كل من )Chea, 2011(، )الطويل، 2018( و)السرطاوي وآخرون، 2019( بأن البيانات املالية 

تســاعد فــي كشــف املعلومــات التــي تهــم املســتثمر وتـــرشده إلــى الطريــق الصحيــح.

هنــاك أثـــر يــدل علــى إن تطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة يســاعد البنــوك التجاريــة فــي تقديـــر األربــاح املســتقبلية، 3- 
ومعرفــة الوقــت املناســب لتقديـــر هــذه األربــاح ســواء أكانــت حاليــة أو مســتقبلية، واســتثمار هــذه التوقعــات للتنبــؤ 
بكيفيــة املعاملــة مــع هــذه التوقعــات لصالــح البنــك التجــاري. تبيـــن للباحثيـــن أن تطبيــق محاســبة القيمــة العادلــة 
 )Christensen & Nikolae, 2013( يســاعد البنــوك التجاريــة فــي تقديـــر أرباحهــا املتوقعــة، هــذا مــا يتفــق مــع دراســة

و)Elsiefy & ElGammal, 2017( مــن تحديــد كميــة رأس املــال وقيــاس املخاطــر فــي بورصــة األوراق املاليــة.

التوصيات

بنــاًء علــى النتائــج الســابقة تو�صــي الدارســة بضــرورة االهتمــام وتطويـــر محاســبة القيمــة العادلــة ودعمهــا مــن الشــركات 
والبنــوك والعمــل علــى تـــرسيخها والتـــرشيد بمزايــا وإيجابيــات القيمــة العادلــة. كمــا يجــب علــى معــدي البيانــات املاليــة بالقيمــة 
العادلــة مراعــاة التوقيــت املناســب فــي إعــداد وعــرض هــذه املعلومــات إليصالهــا إلــى مســتخدميها فــي الوقــت املناســب مــن أجــل 
اتخــاذ القــرار املناســب. باإلضافــة إلــى أنــه يجــب علــى معــدي القوائــم املاليــة بالقيمــة العادلــة إن يكونــوا علــى درجــة عاليــة مــن 
الكفــاءة، وتدريبهــم بشــكل مســتمر والرقابــة عليهــم مــن قبــل الجهــات املســئولة فــي البنــك التجــاري، وإخضاعهــم إلــى االختبــارات 

لتأكــد مــن قدراتهــم األدائيــة.
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ABSTRACT 

This study aims to demonstrate the impact of application fair value accounting on the significance 
financial statements information at Jordanian Commercial Banks, and define the impact of reporting based 
on fair value, which discloses financial data to its users, the impact of these data on the income statements 
and balance sheet. 

To achieve the goals of the study, the researchers depended on secondary sources represented in 
books, bank’s published reports, references, theoretical and experimental researches, researches and peri-
odicals. On the other hand, primary source by conducting a scientific questionnaire, the community of the 
study consisted of the financial statements’ preparers. The researchers have distributed, only )113( ques-
tionnaires were analyzed statistically, representing )30%( of the total distributed questionnaires. 

The results of the study showed that there is an impact of fair value accounting application on the 
financial statements information significance at Jordanian Commercial Banks, the study found that pub-
lished financial statements of fair value is useful in giving accounting information of high level of creditabil-
ity and reliability, and help in discovering financial faults, based on that. The study recommended the ne-
cessity of paying attention, developing, supporting and establishing fair value accounting by the specialized 
authorities, and to instruct the features and advantages of the fair value, to make brochures and conduct 
conferences and seminars to make aware of fair value accounting.

Keywords: Accounting Fair Value, Financial Statements, Commercial Banks.


