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 األردنية العالقة بين جودة التقارير المالية واألداء المالي في الشركات الخدمية المساهمة العامة 

 زين عبد الرازق أحمد البريزات   إعداد الطالبة:
 إشراف:

 ه شحادقاسم الاألستاذ الدكتور: عبد الرزاق 
 2021جامعة الزيتونة األردنية، 

 الملخص
إلى   الدراسة  هذه  الخدمية    بيانهدفت  الشركات  في  المالي  واألداء  المالية  التقارير  جودة  بين  العالقة 

العامة   الباحثة  األردنيةالمساهمة  و   المنهج، حيث استخدمت  التحليلي  المعتمد  الوصفي  التطبيقي  المنهج 
من  عمان بورصة في المدرجة  األردنية العامة المساهمة الخدمية  الشركاتعلى البيانات المنشورة من قبل 

تمثل مجتمع  و   ،،  )2019-2010خالل القوائم المالية السنوية الصادرة من هذه الشركات خالل الفترة )
المساهمة العام ة األردنية المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها  الدراسة في جميع الشركات الخدمية 

(140( من  مؤلفة  عينة  اختيار  وتم  عامة،  مساهمة  شركة  ا50(  حسب  شركة   اإلحصائية  (  ألساليب 
البيانات  الم على  المعتمد  التطبيقي  والمنهج  التحليلي  الوصفي  األسلوب  وهي  الدراسة  هذه  في  ستخدمة 

 الخدمية المساهمة العامة األردنية .المنشورة من قبل الشركات 
وجود عالقة النتائج عدم    المالية   التقارير  جودةبين    داللة   مستوى   عند  إحصائية   داللة  ذات   وأظهرت 

  العامة   المساهمة  الخدمية   الشركات   في  المساهمين  على   العائد  ومؤشر  االستثمار  على  العائد   ومؤشر
  ومؤشر   المالية   التقارير   جودة  بين  داللة   مستوى   عند  إحصائية   داللة   ذات   عالقة   توجد  بينما  األردنية، 

  ذات   عالقة  توجد  وأيضاً   األردنية،   العامة  المساهمة  الخدمية   الشركات   في  المديونية   ومؤشر  األسهم  ربحية
  الخدمية  الشركات  في  المالي  األداء  ومؤشرات  المالية   التقارير  جودة  بين  داللة  مستوى   عند  إحصائية  داللة

 الشركة.  حجم  إلى  يعود  األردنية  العامة  المساهمة
  المالي   واألداء   المالية   التقارير  جودة  بين  عالقة  هنالك  أن  الدراسة  بها   خرجت   التي  التوصيات  أهم  ومن

  بعين   أخذه  بمكان  الضرورة  من  األمر  وهذا  عام  بشكل  عمان  بورصة  في  المدرجة   الخدمية  للشركات 
  خالل   المتحققة   ونتائجها  بأنشطتها  المرتبطة   المعلومات  جميع  عن  باإلفصاح  الشركات   قيام   عند  االعتبار

وضرورة اهتمام    المالية  التقارير  تحتويها  التي  البيانات   وخصائص   مؤشرات  خاص   وبشكل  المالية،  الدورة 
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الت المحاسبية  المعلومات  مصداقية  على  أثر  له  لما  المالية  التقارير  جودة  في  الخدمية  تولد  الشركات  ي 
 المنفعة لمستخدمين هذه المعلومات. 

الشركات الخدمية المساهمة العامة   الشركة  حجم  ،المالية  التقارير  جودة،  المالي  األداء  الكلمات المفتاحية:
األردنية. 


