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 الملخص    

محاسبة القيمة العادلة على مخرجات القوائم المالية في  استخدامأثر  قياس إلىهذه الدراسة  تهدف

القوائم المالية للبنوك عينة  استخدامالبنوك التجارية األردنية، ولتحقيق الهدف من هذه الدراسة تم 

فرضيات الدراسة،  الختبارالدراسة والبالغ عددها ثالثة عشر بنكاً تجاريًا، كأداة لجمع البيانات الالزمة 

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف ظاهرة معينة من أجل الوصول حيث اتبعت 

أسباب هذه الظاهرة ومعرفة العوامل التي تتحكم بها, واستخالص النتائج لتعميمها، وقد تم تطبيق  إلى

. ومن أبرز النتائج التي توصلت spssعدد من األساليب اإلحصائية المالئمة من خالل برنامج 

محاسبة القيمة العادلة على مخرجات نظم المعلومات المحاسبية  الستخداما الدراسة هو وجود أثر إليه

والمتمثلة بالقوائم والتقارير المالية الصادرة عن البنوك التجارية األردنية، من خالل قياس أثر التغيرات 

المتداولة على القوائم  زاماتااللتو  المباني واآلالت والمعداتبنود األدوات المالية و في إعادة تقييم 

المالية في البنوك التجارية،)قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التغير في حقوق الملكية ،وقائمة 

توفير مبادئ إرشادية محددة وواضحة لقياس ضرورة  إلىهذه الدراسة  يالتدفقات النقدية(.وتوص

قدير الشخصي من قبل القائمين على إعداد التقارير الحكم والت إلىالقيمة العادلة، وتقليص اللجوء 
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المالية، نظرًا ألهمية البنود المثبتة في القوائم المالية بالقيمة العادلة ودورها في التأثير على الموقف 

 ة.ا وقيمتها السوقيأعمالهالمالي للمنشأة ونتيجة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ج

 

THE IMPACT OF USING THE FAIR VALUE ACCOUNTING ON 

THE OUTPUTS OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS IN 

THE JORDANIAN COMMERCIAL BANKS 

Prepared by: 

Tareq Aklik 

Supervised by: 

Dr. Ziad Alsaidat 

Abstract 

 The study aims at measuring the impact of using the fair value accounting 

on the outputs of accounting information systems in the Jordanian 

commercial banks. 

To achieve the objective of this study which was used for the financial 

statements as a tool to gather information on a sample survey of Jordanian 

commercial banks which number is thirteen commercial banks.  

 The study followed the descriptive analytical method which is based on the 

description of a particular phenomenon in order to reach the causes of this 

phenomenon and find out the factors that control them, and draws results for 

circulation, which are number of appropriate statistical methods that applied 

through SPSS program. 
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This study conclude many conclusions ; the most important one  is having 

the effect of the use of fair value accounting on accounting information of 

the consolidated financial reports issued by the Jordanian commercial banks 

systems outputs, by measuring the impact of re-evaluation of the financial 

securities, property plant and equipment and current liabilities, on the 

financial statements in commercial banks (income statement, balance sheet, 

statement of changes in equity, and statement of cash flows). 

The study offered a set of recommendations, as the most important which is 

the need to provide clear and specific resnlts to the fair value measurement 

guidelines, and reduce the use of personal judgment and esteem by those in 

charge of financial reporting, and for the importance of existing items in the 

financial statements at fair value and its role in influencing the financial 

position of the entity and the result of its work and its market value.
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