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Відповідність міжнародним стандартам фінансової звітності та вплив курсу
акцій: дані банків Йорданії
Мета статті – аналіз відповідності діяльності банків Йорданії міжнародним стандартам фінансової
звітності (МСФЗ) та її співвідношення з курсом акцій. Питання впливу відповідності МСФЗ на курс
акцій у йорданських банках мало досліджувалось у сфері бухгалтерського обліку та фінансів, і те,
наскільки серйозно відповідність МСФЗ впливає на курс акцій, особливо в країнах, що розвиваються,
досі невідомо. Вплив численних факторів, а саме культурних, політичних та економічних умов, на
відповідність МСФЗ у країнах, що розвиваються, відрізняється від впливу цих факторів у розвинутих
державах. Зроблено висновок, що відповідність МСФЗ негативно впливає на курс акцій, а розмір
організації позитивно співвідноситься з курсом акцій у банках Йорданії. Результати статті можуть
бути корисними при вивченні впливу відповідності МСФЗ на курс акцій, особливо у йорданських
банках, у відповідь на недавні заклики подолати розрив, який був наслідком революцій на Близькому
Сході. Дане дослідження було проведене також з метою залучення інвесторів та щоб уникнути
протилежних результатів порівняно з попередніми роботами, у яких вивчалось це саме питання.
Таким чином, наявні корисні зауваження стосовно того, як ефективне дотримання МСФЗ може
позитивно впливати на курс акцій у банках Йорданії.
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Соответствие международным стандартам финансовой отчетности и влияние
курса акций: данные банков Иордании
Цель статьи – анализ соблюдения банками Иордании международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО) и его соотношение с курсом акций. Вопрос влияния соответствия МСФО на курс
акций в иорданских банках мало исследовалось в сфере бухучета и финансов, и то, насколько серьезно
соблюдение МСФО влияет на курс акций, особенно в развивающихся странах, до сих пор неизвестно.
Влияние многих факторов, а именно культурных, политических и экономических условий, на
соблюдение МСФО в развивающихся странах отличается от влияния этих факторов в развитых
государствах. Сделан вывод, что соответствие МСФО отрицательно влияет на курс акций, а размер
организации положительно соотносится с курсом акций в банках Иордании. Результаты статьи могут
быть полезными при изучении влияния соблюдения МСФО на курс акций, особенно в иорданских
банках, в ответ на многочисленные призывы преодолеть барьер, возникший вследствие революций на
Ближнем Востоке. Данное исследование было проведено также с целью привлечения инвесторов и во
избежание противоположных результатов по сравнению с предыдущими работами, изучающими эту
же проблему. Таким образом, имеют место полезные замечания относительно того, как эффективное
соблюдение МСФО может положительно повлиять на курс акций в банках Иордании.
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