أثـر استخدام معلومات قائمة الدخل الشامل على اتخاذ الق اررات االستثمارية :دراسة ميدانية
على سوق عمان المالي
إعداد
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إشراف
الدكتور زياد السعيدات
الملخص
تمثل الهدف من هذه الدراسة في معرفة أثر قائمة الدخل الشامل على الق اررات االستثمارية التي يقوم
المستثمر في السوق المالي باتخاذها وأهمية هذه القائمة في ترشيد القرار االستثماري ،وللوصول إلى هدف هذه
الدراسة تم استعمال أسلوب التحليل الوصفي لعرض البيانات ونتائج تحليلها.
تكون مجتمع الدراسة من شركات الوساطة المالية العاملة في سوق عمان المالي وعدد هذه الشركات
هو  56شركة عاملة ومسجلة في سوق عمان المالي ،وكانت عينة الدراسة تمثل  %30من مجتمع تم توزيع
االستبانة عليهم ،حيث تم توزيع  50استبانة على العينة الدراسية وتم استرجاعها بالكامل وكانت جميعها صالحه
للتحليل اإلحصائي.

وقد توصل الباحث إلى أن :قائمة الدخل الشامل ال تؤثر بشكل كبير على الق اررات االستثمارية لدى
المستثمرين ،كما أن المستثمرين يرغبون باالطالع على بند صافي الربح من العمليات المستمرة قبل اتخاذ
ق ارراهم االستثماري لما لها من أثر على حقوق الملكية في نهاية الفترة المالية والقيمة السوقية في المستقبل.
وقد أوصى الباحث على :العمل على زيادة التوعي لدى المستثمرين لمدى أهمية قائمة الدخل الشامل بشكل
عام على ق ارراتهم االستثمارية في المستقبل ،واعطاء المستثمرين في السوق المالي الطرق العملية والصحيحة
لالستفادة من قائمة الدخل الشامل في بناء ق ارراتهم االستثمارية في السوق المالي في المستقبل.
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Abstract
The aim of this study is to know the effect of total comprehensive income
statement on investment taken by the investor in financial market and its importance
in reaching such a decision. In order to achieve the aim of this study the descriptive
analytical method was adopted to project the data and analyze the results.
This study shows society’s compromise from the money investment brokers
of Amman financial market wing a total of 56 companies registered in the market
with a random sample of 30% of the study sample returning the questionnaires, 50
questionnaires were received, and all of them were.

As a result, the researcher found the comprehensive income statement does
not have a great effect on the decision making in the investment process, and the
investors prefer to see the net profit item of the continuous process prior to their
decision, which has a total effect on ownership rights at the end of the financial
period and the future market value.
The researcher recommends the importance of the knowledge of the investors
of the comprehensive income statement list once they are going to take decision in
the future and to direct the investors in the financial market to the most accurate
practical methods to use the total comprehensive income statement in building their
investment decision.

