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 الملخص

محاسبة القيمة العادلة لألصول المالية على األداء  استخدامهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر 

المالي للبنوك التجارية األردنية، وذلك من خالل إجراء التحليالت للجوانب النظرية والبيانات المالية للبنوك 

على القوائم المالية لجمع  االعتمادالتجارية األردنية والبالغ عددها ثالثة عشر بنكًا حسب عينة الدراسة، وتم 

فرضيات الدراسة، وتم إتباع المنهج الوصفي  اختبارالبيانات من أجل قياس متغيرات الدراسة للتمكن من 

برمجيات  استخدامالنماذج الرياضية واألساليب اإلحصائية عن طريق  استخداموالمنهج التحليلي من خالل 

SPSS  وبرمجيةE-Views. 

محاسبة القيمة العادلة لألصول المالية  الستخدامأثر  وجودومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، 

على األداء المالي للبنوك التجارية األردنية، والمتمثلة في كل من العائد على االصول، والعائد على حقوق 

على العوائد في البنوك التجارية االردنية، وذلك من خالل قياس أثرها  االستثمارالملكية، والعائد على 



في تقييم أثر  االستمرارضرورة ، وتوصي هذه الدراسة من القوائم المالية للبنوك األردنية التجاريةالمستخلصة 

وإيجاد التعليمات التنفيذية لتطبيق المعايير تطبيق المعايير المحاسبية على القطاع المالي وخاصة البنوك، 

 الخاصة بالقيمة العادلة بما ينسجم مع واقع القطاع المالي األردني.
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Abstract 

The objective of this study was to investigate the effect of using fair value accounting 

for financial assets on the financial performance of Jordanian commercial banks 

through analyzing the theoretical aspects and financial data of the thirteen Jordanian 

banks. The variables of the study were measured to test hypotheses of the study, was 

descriptive method and analytical method were adopt through the use of 

mathematical models and statistical methods by using the software SPSS and E-

Views software. 

The most important findings of the study were the impact of using fair value 

accounting for financial assets on the financial performance of Jordanian 



commercial banks, namely return on assets, return on equity and return on 

investment at Jordanian commercial banks The study recommends the necessity of 

continuing to evaluate the impact of the application of accounting standards on the 

financial sector, especially banks, and to find executive instructions for the 

application of the criteria for fair value criteria in line with the reality of financial 

sector Jordan financial 


