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Аналіз взаємозв’язку між застосуванням МСФЗ та якістю бухгалтерської інформації в
Йорданії
Метою дослідження є визначення взаємозв’язку між застосуванням міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ) і якістю бухгалтерської інформації в Йорданії. Дані дослідження було
зібрано від 59 промислових компаній, які мають лістинг акцій на Амманській фондовій біржі з 2010
до 2018 рр. Для оцінки незалежної змінної (застосування МСФЗ) було використано панельні дані, а
для оцінки залежної змінної (якість бухгалтерської інформації) було використано опитування за 5бальною шкалою Лайкерта. Для перевірки гіпотез було використано множинну регресію. Зроблено
висновок про те, що застосування МСФЗ з точки зору спотворення бухгалтерської звітності і обсягу
торгівлі має позитивний зв’язок з якістю бухгалтерської інформації. У статті надано рекомендації
щодо забезпечення прозорості фінансової звітності з метою підвищення ефективності фінансового
ринку Йорданії.
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Касим Ахмад Алаваклех
Анализ взаимосвязи между применением МСФО и качеством бухгалтерской
информации в Иордании
Целью исследования является определение взаимосвязи между применением международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО) и качеством бухгалтерской информации в Иордании.
Данные исследования были собраны от 59 промышленных компаний, которые имеют листинг акций
на Амманской фондовой бирже с 2010 до 2018 гг. Для оценки независимой переменной (применение
МСФО) были использованы панельные данные, а для оценки зависимой переменной (качество
бухгалтерской информации) был использован опрос по 5-балльной шкале Лайкерта. Для проверки
гипотез была использована множественная регрессия. Сделан вывод о том, что применение МСФО с
точки зрения искажения бухгалтерской отчетности и объема торговли имеет положительную связь с
качеством бухгалтерской информации. В статье даны рекомендации по обеспечению прозрачности
финансовой отчетности с целью повышения эффективности финансового рынка Иордании.
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