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 الملخص

راسة الحاليَّة إِّلى التََّعرُّف  ر التَّقارير المتكاملة َوأثرِّ  علىَهدَفت الد ِّ ها على اإلْفصاح عن َعناصِّ
راسة مِّن جميع َالُبنوك الت ِّ  .قِّيمة المْنشأة فِّي َالُبنوك الت ِّجاريَّة األْردن ِّيَّة ن ُمجَتَمع الد ِّ  جاريَّة األْردن ِّيَّةَيَتكوَّ

ََلل الفْترة ، َبْنك (13)واْلبالغ َعدُدها  وقد تمَّ َجْمع ، (2021 - 2017)واْلمْدرجة فِّي ُبوْرَصة َعمَّان خِّ
نويَّة َومِّن ُبوْرَصة َعمَّان ة بَِّهذه َالُبنوك لِّْلفْترة المْذكورة مِّن تقاريرَها السَّ تمَّ قَِّياس  .البيانات الخاصَّ

ر التَّقارير الم ْعَداد التَّقارياإلْفصاح عن َعناصِّ دَها َالمْجلِّس َالدْولِّي إلِّ ر حدَّ ر تكاملة بِّاْستْخدام َعناصِّ
جيَّة االْستراتي، المخاطر واْلفرص، َنُموَذج العمل، الحْوكمة، َوهِّي البيئة الخارجيَّة IIRCالمتكاملة 

ْقيوتمَّ قَِّياس قِّيمة المْنشأة ، واْْلفاق المْستْقبليَّة، األَداء، َوتوزِّيع الموارد اسْينِّ ُهَما القيمة بِّاْستْخدام مِّ
رائب واالْهتَلكات واالطفاءات  ْهم واأْلْرباح َقْبل الفوائد والضَّ وقيَّة لِّلسَّ ه ، EBITDAالسُّ وتمَّ إِّعَداد َهذِّ

راسة بِّاْستْخدام َتحلِّيل المْحتوى  راسة، الد ِّ ة َأسالِّيب إِّْحصائيَّة َتَتناَسب مع الد ِّ دَّ ََلل وَ  وتمَّ اِّْستْخدام عِّ مِّن خِّ
نَها (E- Views)البْرنامج اإلْحصائي ِّ  يد مِّن النَّتائج َومِّ راسة إِّلى َالعدِّ ع ُوُجود تَ ، َوَتوصَلت الد ِّ باُين َواسِّ

وقيَّة ْهم السُّ وق الماليَّة فِّي تَ ، َبْين قِّيمة السَّ ح على اِّختَِّلف المتعاملين فِّي السُّ ر َواضِّ قيِّيم َوهَذا ُمؤش ِّ
ْهموبالتَّالي اِّختَِّلف فِّي قِّيمة ا، مِّمَّا ُيؤد ِّي إِّلى اِّختَِّلف الطَّلب على األْسهم، َأسَعار َالُبنوك ، لسَّ

رائب إِّلى إِّْجمالي ِّ َاأُلصول َوهَذا  ،َوَأظهَرت النَّتائج أْيًضا ُوُجود َتباُين َبْين نِّْسَبة األْرباح َقْبل الفوائد والضَّ
ر على اِّختَِّلف ُقدَرة َالُبنوك الت ِّ  َوهَذا  ،جاريَّة فِّي َتحقِّيق إِّْجمالي ِّ اإليرادات ومقابلة المصاريفُمؤش ِّ

مة لِّْلعمَلء  .َيَتعلَّق بِّطبيعة عمل البْنك وسياسات اإلدارة َوَطبيَعة الخْدمات المقدَّ
نَها ت الدراسةوقد َأوَص  وق َضُروَرة َأالَّ َيحُصر المتعاملون بِّ ، بِّاْلعديد مِّن التَّْوصيات َومِّ السُّ

ْسهم َالُبنوك الت ِّجاريَّة على َحْجم العْرض والطَّلبالمال ك بِّاْلمْعلومات َالتِّي وأن يْهتمُّوا َكذلِّ ، ي ِّ تْقييمهم ألِّ
وق المالي ِّ ، َيُقوم البْنك بِّاإْلْفصاح َعنَها ْهم تَ ، َوذلِّك لِّزيادة َكفاَءة السُّ ِِّس َأكَبر َحْجم وجْعل قِّيمة السَّ ع

ر بِّاإْلضافة إِّلى َضُروَرة أن َتهَتم َالُبنوك فِّي االْلتزام بِّجميع َعناصِّ ، بْنكُمْمكِّن مِّن المْعلومات عن ال
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ر َيهدِّف إِّلى َوْضع َترتِّيب لِّْلبْنك َبيْ ، التَّقارير المتكاملة واإْلْفصاح َعنَها ن َالُبنوك وأن َيتِّم إِّعَداد ُمؤش ِّ
ر التَّقارير ال، َاأُلخرى   .متكاملةوْفًقا لِّمْسَتوى إِّْفصاحه عن َعناصِّ

تقارير  مان،بورصة ع ،القيمة انشاء، التقارير المتكاملة ،االردنية البنوك التجارية الكلمات المفتاحية:
قيمة المنشأة ، المنشآت
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