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 قرارات اتخاذعن األهمية النسبية لإلفصاح المحاسبي في الكشف  إلىهدفت الدراسة 

شملت ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة  . بالبنوك التجارية الكويتيةاإلقراض

 وفي ضوء ذلك جرى جمع وتحليل . من عينة الدراسةمعلومات االوليةلجمع الفقرة وذلك ) 57(

تكونت عينة  . SPSS  للعلوم االجتماعية الحزمة االحصائيةاستخدام الفرضيات باختبارالبيانات و

  .           في البنوك التجارية الكويتية والقروضاالئتمانبأقسام  موظفاً يعملون 143الدراسة من 

يد من األساليب االحصائية كالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  العداستخداموتم 

 عدد إلىتوصلت الدراسة لبيانات الدراسة وفرضياتها التحليل عملية وبعد اجراء لعينة  T اختبارو

  :أهمهامن النتائج كان 



 - ن  -

 علـى كفايـة      والقـروض  االئتمان العاملين في أقسام     فراداأل في وجهة نظر     اختالفهناك   .1

 قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية عند       اتخاذلمعلومات التي تتضمنها القوائم المالية في       ا

 ).0.05(مستوى 

أهميـة   علـى     والقـروض  االئتمان العاملين في أقسام     فراداأل في وجهة نظر     اختالفهناك   .2

عند مـستوى     قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية     اتخاذمصادر المعلومات األخرى في     

)0.05.( 

 العاملين فراد من وجهة نظر األ قرارات اإلقراضاتخاذالمحتوى المعلوماتي في تختلف أهمية  .3

 ).0.05( والقروض عند مستوى االئتمانفي أقسام 

 قرارات اإلقراض من وجهة اتخاذأهمية المحتوى المعلوماتي لقائمة المركز المالي في تختلف  .4

 ).0.05( والقروض بالبنوك التجارية الكويتية عند مستوى االئتمانسام  العاملين في أقفرادنظر األ

 ،   لقائمة التغير في حقوق الملكية    ،   في أهمية المحتوى المعلوماتي لقائمة الدخل        اختالفهناك   .5

 قرارات  اتخاذفي   )المقبوضات النقدية ؛ المدفوعات النقدية ؛ المتحصالت      (لقائمة التدفقات النقدية    

التجارية الكويتية   والقروض بالبنوك    االئتمان أقسام    العاملين في  فرادوجهة نظر األ  اإلقراض من   

 ).0.05(عند مستوى 

� �� �� �� �

    :وقد أوصت الدراسة بما يلي

 . قرارات اإلقراضتخاذلدخل في الحصول على المعلومات ال على قائمة اعتماداال .1

لسداد والذي يعد عنـصراً     قائمة المركز المالي في تحديد قدرة الشركات على ا         على   عتماداال .2

 . قرارا اإلقراضاتخاذرئيساً في 
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The study aimed at Relative Importance of Accounting Disclosure for lending 

decisions in Kuwaiti Commercial Banks. 

 

In order to achieve the objectives of the study, the researcher designed a 

questionnaire consisting of 57 paragraphs to gather the study sample primary information. 

The statistical package for social sciences (SPSS) program was used to analyze the data 

and examine the hypotheses. The study sample consists of (143) employees working 

departments of credit and loans in commercial banks in Kuwait. 

 

The study used many statistical methods such as mean; standard deviation; One 

Sample T Test. After performing the analysis to test the hypotheses; the study concluded 

that: 

  



 - ع  -

1. There is a difference in perspective of individuals working in credit and loans on the 

adequacy of the information contained in financial statements in making lending decisions 

Kuwaiti commercial banks at the level (0.05). 

2. There is a difference in perspective of individuals working in the credit and loans on the 

importance of other sources of information in making lending decisions Kuwaiti commercial 

banks at the level (0.05). 

3. There is a difference importance of informational content in making lending decisions 

from the viewpoint of individuals working in departments of credit and loans at the level 

(0.05). 

4. There is a difference importance of informational content to financial statements in 

making lending decisions from the viewpoint of individuals working in departments of credit 

and loans at the level (0.05). 

5. There is a difference importance of informational content to Income statements; 

statement of changes in equity and cash flows in making lending decisions from the 

viewpoint of individuals working in departments of credit and loans at the level (0.05). 

 

According to the findings of the study, the researcher list bellow the most important 

are recommendations: 

1. Dependence on the income statement in access to information to making lending 

decisions. 

2. Depend on the balance sheet to determine the ability of firms to repay, which is a key 

element in making a decision to lend. 
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 إذ األكاديمي، أو المهني الجانب من سواء المحاسبي الفكر بتطور المحاسبي اإلفصاح تطور

 دورها تلعب أصبحت بل المالية والمعامالت االقتصادية األحداث وتبويب تسجيل فن المحاسبة تعد لم

 المؤسسة عن الضرورية المعلومات وتقديم وتحليل قياس خالل من المحاسبي، للمعلومات كنظام

 عليها متفق ومعايير قانونية تشريعات وضع نحو بالسعي توجب مما .معها مصالح لها التي فلألطرا

 وذلك المالية، القوائم في المعلومات عرض وكيفية اإلفصاح عملية تخص الممارسين طرف من

 إلى الوصول بغية المختلفة المحاسبية األنظمة بين الموجودة الفجوة تقليل خالل من العوائق إلزالة

  ).83: 2010أحمد ومحمد،  (عالمي محاسبي وحيدت
� �

 للمشروعات االقتصادية األحداث نتائج وإيصال لقياس معلومات نظام المحاسبة تعتبرهذا و

 الفعالة واألداة الرئيسية الوسيلة اإلفصاح ويعتبر المصالح، وأصحاب الشأنذوي  من عديدة فئات إلى

 االستثمار بمجاالت المتعلقة خصوصاً قراراتهم لدعم ينالمستخدم لهؤالء األحداث تلك نتائج إليصال

 العام االقتصادي المستوى على المحاسبة تلعبه الذي الحيوي للدور عديدة دول من وتقديراً .والتمويل

 التخطيط قرارات على البالغ وتأثيرها المالية التقارير لمستخدمي معلومات من توفره ما خالل من ،

 خالل من المحاسبية سياساتها بتنظيم الدول تلك عنيت فقد ، بالمجتمع الرقابةو والتمويل االستثمارو

 نظراً المالية التقارير في واإلفصاح العرض قواعد تحكم التي تلك خصوصاً محاسبية معايير إصدار

 تسهل التي بالمعلومات المحاسبية البيانات مستخدمي إعالم أسلوب تنظيم في تلعبه الذي الهام للدور

 .مقرضينالأو المستثمرين أهدافهم تحقيق في قدرتها على والوقوف المنشأة أداء تقييم بشأن تهممهم
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 لنظرية األساسي البيان في ورد فقد المحاسبية المعلومات عن اإلفصاح أهمية على وتأييداً

 المحاسبية المعلومات تعتبر "يلي ما 1996 للمحاسبة عام األمريكي المجمع عن الصادر المحاسبة

 وسائل كونها إلى إضافة الخارجيين، المستخدمين لدى التاكد عدم حالة لتدنية األساسية الوسائل

في اإلفصاح المحاسبي  بنود تطبيق تساهمحيث ). Evanston, 1996 (عن الممارسة للتقرير أساسية

وذلك من خالل تقديم معلومات تحسين نوعية المعلومات المقدمة لمختلف فئات المستخدمين، 

مالئمة وقابلة للفهم وذات موثوقية عالية كما أنها تساهم في جعل المعلومات المحاسبية قابلة 

  للمنظمة نفسها لفترات زمنية متعددةالماليةللمقارنة مع المعلومات للمنظمات األخرى وبين القوائم 

  ).199: 2006زيود، وآخرون، (

 بمهنةالمسؤولون والمهتمون  ، أدركالمشهدها الع التي الهائلة االقتصادية للتطورات ونتيجة

 األحداث لقياس الطرق المناسبة تحديد في لتكون المرشد محاسبية معايير وجود أهمية المحاسبة

 كافة في سلباً العالمية المالية األزمة  فقد أثرت.القوائم المالية في عنها واإلفصاح وعرضها المالية

  ).2009أبو بكر والرفاعي، ( اريةالبنوك التج المؤسسات هذه ومن المؤسسات،

 اتخاذمن هنا تأتي هذه الدراسة للتعرف على األهمية النسبية لإلفصاح المحاسبي في 

  . قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية
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محاسبي في علم  المحاسبين ببنود اإلفصاح الاهتمامظهر في اآلونة االخيرة تزايد 

 في هذا الخصوص، وذلك لتحقيق جودة عالية ومالئمة االقتصاديةالمحاسبة وبمسؤولية الوحدات 

وذات موثوقية عالية والحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن أنشطة اإلقراض للوحدات 

لقرارات ن اإلفصاح المحاسبي عن البيانات المالية يكون ذا أهمية بالنسبة إوحيث . االقتصادية

 كبير من إدارات البنوك التجارية الكويتية، وبالتالي اهتماماإلقراض، ولما تالقيه هذه القرارات من 

سيكون عامالً مهماً ومؤثراً على هذه اإلدارات لزيادة اإلفصاح المحاسبي عنها بشكل مالئم لغايات 

  .  التأثير على قرارات اإلقراض إيجابياً

  :بلورة تساؤالت مشكلة الدراسة باآلتيوبناءاً على ما سبق يمكن 

 ما مستوى االهمية النسبية لإلفصاح المحاسبي في البنوك التجارية الكويتية؟ .1

 اإلقراض بالبنوك التجارية قرارات اتخاذما مستوى االهمية النسبية لإلفصاح المحاسبي في  .2

 الكويتية ؟

 والقروض عينة الدراسة ئتماناال العاملين في أقسام فراد من وجهة نظر األاختالفهل هناك  .3

  قرارات اإلقراض؟اتخاذعلى أهمية القوائم المالية في 

 والقروض على كفاية االئتمان العاملين في أقسام فراد من وجهة نظر األاختالفهل هناك  .4

  قرارات اإلقراض؟اتخاذالمعلومات التي تتضمنها القوائم المالية في 

 والقروض على كفاية االئتمان العاملين في أقسام دفرا من وجهة نظر األاختالفهل هناك  .5

  قرارات اإلقراض؟اتخاذمصادر المعلومات األخرى في 
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 ،هااختبارسيجرى  التي التالية الرئيسة؛ الفرضيات صياغة الدراسة تمت مشكلة إلىستناداً ا

  : والتوصيات النتائج ستخالصاو
� �

 �pא�	6g!#�א+و>א�@	`#6

 االئتمان العاملين في أقسام فرادال تختلف أهمية اإلفصاح المحاسبي من وجهة نظر األ"

  :  قرارات اإلقراض؟ يشتق منها الفرضيات الفرعية التاليةاتخاذوالقروض في 

HO1-1: االئتمان العاملين في أقسام فراداألمن وجهة نظر  ذي داللة معنوية اختالف ال يوجد 

  . قرارات اإلقراضاتخاذ القوائم المالية في  على أهميةوالقروض

HO1-2: االئتمان العاملين في أقسام فراداألمن وجهة نظر  ذي داللة معنوية اختالف ال يوجد 

  . قرارات اإلقراضاتخاذ على كفاية المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية في والقروض

 HO1-3: االئتمان العاملين في أقسام فراداألنظر من وجهة  ذي داللة معنوية اختالف ال يوجد 

  . قرارات اإلقراضاتخاذ على مصادر المعلومات األخرى في والقروض

HO1-4: االئتمان العاملين في أقسام فراداألمن وجهة نظر  ذي داللة معنوية اختالف ال يوجد 

لدخل؛ قائمة  على المحتوى المعلوماتي لبيان كل من قائمة المركز المالي؛ وقائمة اوالقروض

  . قرارات اإلقراضاتخاذالتدفقات النقدية؛ وقائمة حقوق الملكية في 
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تنبع أهمية الدراسة من تعالي األصوات المنادية في االونة االخيرة بضرورة اإلفصاح 

ظراً ألهمية المحاسبي عن البيانات المالية وما أحدثته من مشكالت نتيجة أنشطة اإلقراض، ون

ستكمال اإلطار الفكري لقرارات اإلقراض، تأتي أهمية هذه الدراسة ااإلفصاح المحاسبي في 

كمحاولة في تقويم بعض اإلجابات عن مشكلة هامة من مشاكل المحاسبة االجتماعية والتي تتمثل 

  . في األهمية النسبية لبنود اإلفصاح المحاسبي عن قرارات اإلقراض

ية مثل دولة الكويت ما زال الموضوع في بداياته االولى واألبحاث في هذا وفي الدول النام

وعليه . المجال قليلة نسبياً على حد علم الباحث مما يتطلب مزيداً من الدراسات في هذا الموضوع

  . تسليط الضوء على هذا الموضوعإلىتأتي هذه الدراسة في سياق المحاوالت الهادفة 

  
  

  �Y&א���א���א��W��W��W��W�Z)5ـ �1(
  

  :تتمثل أهداف الدراسة بما يأتي

 التعرف على االهمية النسبية لإلفصاح المحاسبي في البنوك التجارية الكويتية؟ .1

 اإلقراض بالبنوك التجارية قرارات اتخاذالتعرف على االهمية النسبية لإلفصاح المحاسبي في  .2

 الكويتية ؟



- 7 - 

 ختالفال قرارات اإلقراض تبعاً اتخاذ بأهمية لإلفصاح المحاسبي في ختالفاالالوقوف على  .3

أهمية القوائم المالية وكفاية المعلومات الموجودة في القوائم المالية وكفاية معلومات المصادر (

 ؟)األخرى

 ختالفال قرارات اإلقراض تبعاً اتخاذ بأهمية لإلفصاح المحاسبي في ختالفاالالوقوف على  .4

ي؛ وقائمة الدخل؛ قائمة التدفقات النقدية؛ المحتوى المعلوماتي لكل من قائمة المركز المال

 وقائمة حقوق الملكية

 قرارات اتخاذ تحسين بنود اإلفصاح المحاسبي في إلىوضع االقتراحات والتوصيات الهادفة  .5

 .اإلقراض

  
  

  א���א�I����&Yود��W��W��W��W)6ـ �1(

  
  

  : الدراسة على النحو االتيحدودتكونت 

 االئتمانبنوك التجارية الكويتية من أقسام وتتضمن كافة العاملين في ال :الحدود البشرية

  .والقروض

  .البنوك التجارية الكويتية :الحدود المكانية

  . طبقت فيها الدراسةالفترة الزمنية التي :الحدود الزمانية
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  :يبالنسبة لهذه الدراسة فإن الباحث واجه بعض الصعوبات والمعوقات يمكن ذكرها بما يل

 قرارات اإلقراض اتخاذاألهمية النسبية لإلفصاح المحاسبي في السابقة التي تناولت الدراسات  .1

 .قليلة على حد علم الباحث في الكويت

عدم تجاوب البنوك مع الباحث في إعطاء المعلومات، حيث تخضع هذه العملية لضوابط سرية  .2

رح غايات الدراسة والتي هي مخصصة مشددة من قبل إدارات هذه البنوك مع العلم بأنه قد تم ش

 .فقط لغايات البحث العلمي

  

  א�� "?@��Eא�O"א/>&���W��W��W��W)8ـ �1(

  

الضرورية والكفيلة بجعلها غير مضللة على جميع المعلومات المحاسبية شمول التقارير  Wא+�'�

   ).344: 2008، مطر؛ والسويطي( لمستخدمي القوائم المالية
� �� �� �� �

�א3Y	אض  والمؤسسات فرادمات المقدمة للعمالء التي يتم بمقتضاها تزويد األتلك الخد 3W	א�א(

 في المجتمع باألموال الالزمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك األموال وفوائدها والمنشآت

ويتم تدعيم  .والعموالت المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة، أو على أقساط في تواريخ محددة

في حال توقف العميل   استرداد أموالهللبنكوعة من الضمانات التي تكفل هذه العالقة بتقديم مجم

ية ويحتوي االئتمانبالتسهيالت  وينطوي هذا المعنى على ما يسمى. عن السداد بدون أية خسائر
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بأحد تلك المعاني للداللة على إحداها   والسلفيات، حتى إنه يمكن أن يكتفىاالئتمانعلى مفهوم 

   ).103: 2000عبد الحميد، (

#6�!� عنها اإلفصاح الواجب من األمور ألمر أو المالية القوائم بنود من لبند النسبية القيمة Wא��#6,0א�

 القوائم في المعروضة على المعلومات بناء يتخذها المستخدمون التي القرارات على المتوقع تأثيره أو

: 2000، اطر المراجعة واألهمية النسبيةمخن، معيار يالهيئة السعودية للمحاسبين القانوني(المالية 

721.(  
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 اتخاذعلى تزويد جميع الفئات بالمعلومات التي تعد مفيدة في تركز معظم مفاهيم اإلفصاح 

 قرارات رشيدة، اتخاذ إلىالقرارات، إذا أن قيام المؤسسات بإيصال ونشر معلوماتها المالية يؤدي 

 تضليل متخذ القرارات بشأن قراراته إلىمن ذلك فإن عدم نشر المعلومات سيؤدي وعلى العكس 

تكنولوجيا المعلومات،  واالتجاه الكامل نحمن  البنوكتواجه وبسبب التحديات التي . المتخذة

 وما الحاضر في الوقتالكويت دولة  قتصادي التي تنتجهاقتصاد السوق والتحرر اال واالتجاه نحو

الكويتية  البنوكبعملها، ألزمت  الخاصة البنوك وشروع ،االستثمار أمام القيود إزالة من ذلك يرافق

نظم على تطبيق بضرورة مواكبة التطورات، وإعداد نفسها على جميع األصعدة وذلك بالعمل 

اإلدارة الحديثة وتطوير األنظمة المحاسبية، والبحث عن الوسائل الممكنة لتخفيض تكاليف 

  .للبنكة وتحقيق عوائد مرتفعة يالبنكالخدمات 
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قوانين الشركات في  مع ظهور الشركات المساهمة وإلزام ظهرت أهمية مبدأ اإلفصاح  

ي للجمعية السنو معظم الدول على ضرورة نشر القوائم المالية لهذه الشركات قبل االجتماع

  ).108: 2001، جربوع(العمومية 

وتوكيلهم   وكان لتعدد األطراف المستفيدة من الشركة وبخاصة كثرة عدد المساهمين  

دارة بتسيير نشاط الشركة دور عظيم في نشوء اإلفصاح الذي تمثل في البداية في اإلعالن عن اإل

الباً ما تكون نهاية السنة المالية بحيث ميزانية الشركة التي تلخص مركزها المالي في فترة معينة غ

يثبت فيها حساب رأس المال ولم تسمح القوانين لجميع الناس بمراجعة الحسابات الخاصة بالشركة 

 األموال التي استخدامشخص يقوم بعملية التحقق من كفاءة  إلى الحاجة زيادة إلى أدى ذلكمما 

ن يكون أذي يجب  الريق مدقق الحساباتتقوم باستثمارها في تلك الشركات ويتم ذلك عن ط

  )17: 2006المطارنة، (شخص محايد 

 الصغيرة تتحد مع بعضها بعضاً المهنية المحاسبية نتيجة هذا الوضع أخذت المنظمات  

في توجيه  المالي وتلعب دوراً هاماً الدولة والمجتمع ض وجودها علىرتف لتشكيل منظمات قوية

 للمجتمع المالي ومحاولة توحيد الممارسة الجارية ووضع الضوابطالعمل وزيادة الوعي المحاسبي 

 المهني حيث أصبح المحاسب يعتمد على توصيات مهنته لدى معالجته ألية مشكلة تقابله للسلوك

الحياة العملية دون االكتفاء بتعليمات اإلدارة التي يعمل موظفاً لديها ومع اتساع قاعدة المجتمع في 
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 التقارير والقوائم المالية اشتدت المطالبة بضرورة وجود مبادئ محاسبية من المالي المستفيد

تضمن وجود تقارير محاسبية قابلة للمقارنة بين قوائم الشركات المختلفة لتضمن لهذا المجتمع 

 القرارات وقد أصبحت قضية المبادئ المحاسبية قضية قومية في أمريكا اتخاذالعريض إمكانية 

من قبل الدولة عن  اًاهتمامخاصاً في الصحافة المالية و المالي وتنال تركيزاًتهز مصالح المجتمع 

  )29 :2001 القاضي، وحمدان،( األمريكية) SEC( المالية طريق لجنة بورصة األوراق

 إلى ،1973 -1933الكبير سعت الهيئات المحاسبية المهنية خالل الفترة  وأثر تفاقم أزمة الكساد

أساساً لإلفصاح المحاسبي من التركيز خصوصاً  ية مقبولة عموماً تكونالبحث عن مبادئ محاسب

 المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين على ، أكد1933على مبدأ اإلفصاح الكامل فمنذ عام 

 اتباعالكالم، ومبدأ الثبات في  أو مبدأ اإلفصاح الشاملهما مهنة المحاسبة بمبدأين  التزامضرورة 

مجموعة المبادئ  حتى اليوم مركزاً محورياً ضمن  زال هذان المبدآن يمثالنالنسق الواحد وما

، 1934 منذ تأسست في عام )SEC (المالية األمريكية المحاسبية، كما أن لجنة بورصة األوراق

المساهمة  تصدر تعليماتها الملزمة للشركات القانونيين وبالتعاون مع المعهد األمريكي للمحاسبين

 توسع مضمون اإلفصاح تدريجياً فلقد ىالبوصة بمراعاة اإلفصاح الشامل ولدالمتعاملة في 

مالي قائمتان جديدتان وهما قائمة التدفقات النقدية  الوقائمة المركز الدخل قائمتي إلى أضيفت

ن ملإلفصاح  ،عن المعلومات المتعلقة بالنقدية وقائمة التغير في حقوق المساهمين لإلفصاح

 ها إصدار معايير دوليةبع، في الواليات المتحدة ت1987وذلك عام  المساهمينفي حقوق  التغيرات

  )446: 2003حنان، (لإلفصاح عن تلك القوائم 
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 أن ظهور الشركات المساهمة العامة واألزمات إلى ما سبق يخلص الباحث في ضوء  

محاسبية دقيقة معلومات  إلى في نشوء مبدأ اإلفصاح والحاجة  كان لها الدور الكبيراالقتصادية

إشباع حاجات مستخدمي  إلى والذي يهدف وصحيحة لذلك دعت الحاجة لوجود مبدأ اإلفصاح

الشركات المساهمة حيث يتم تقييم اإلدارة على  في بالمعلومات وخاصة المساهمين التقارير المالية

رير المالية من قبل  بمبدأ اإلفصاح في التقاهتمامالتقارير المالية لذلك كان اال  على أدائها بناء

  .الجهات الرسمية والجهات المهنية

  

��T\5@��م��W�W�W�W)2ـ  2ـ �2(Oא  

  : بمفاهيم أهمها لقد تناول الكتاب والباحثين اإلفصاح  

اإلفصاح بأنه تلك المعلومات التي تنشرها اإلدارة للجهات ) 96: 2003خشارمة، (عرف 

احتياجاتها المختلفة من المعلومات المتعلقة المالية بهدف مقابلة  الخارجية من مستخدمي القوائم

 اإلدارةتصرح عنها   ومستقبليةتاريخية اإلفصاح أية معلومات محاسبية  ويشمل بأعمال الشركة

  . وتضمنها التقارير المالية

ساسية التي  األالمعلومات المالية لجميع إظهار القوائم" بأنه ، )39: 1995، عبد اهللا(ويرى 

  . " القرارات الرشيدة اتخاذعن المشروع بحيث تعينها على  جيةتهم الفئات الخار

 المالية تتناول إيضاح إرفاق إيضاحات بالقوائم" بأنه  )125: 1989، توفيق(في حين يصفه   

تفصيل المعلومات الخاصة بالبنود الواردة في صلب القوائم وخارجها وذلك بهدف أال تكون أو 

  . "القوائم المالية للمنشأة مضللة 



- 15 - 

 ما سبق نالحظ أن جميع التعاريف السابقة ركزت على إظهار وتقديم وفي ضوء  

المستخدمين بشكل يبين حقيقة الوضع المالي للشركة لكي ال تكون هذه القوائم  إلى المعلومات

وهو الغرض من اإلفصاح، ويتفق الباحث مع تعريف خشارمة  مضللة للمستخدم العادي البسيط

والتاريخية والمستقبلية التي تهم جميع  مات المحاسبة وغير المحاسبيةحيث يركز على المعلو

  . الفئات المستخدمة لهذه المعلومات

��W�W�W�W�&<:��\�T)3ـ  2ـ �2(Oא  

 يعمل اإلفصاح على توفير المعلومات الالزمة لمساعدة مستخدمي البيانات المالية على   

  : )9: 1999 الداهراوي، وهالل،( لتاليةا سبة حيث يحقق اإلفصاح المزاياا القرارات المناتخاذ

حيث  )البورصات( في تحديد األسعار المناسبة للسهم في األسواق المالية دوراً مهماً يلعب .1

 وإقبال المدخرين على تقديم أموالهم االستثمارتخفيض عدم التأكد فيما يتعلق ب إلى يؤدي اإلفصاح

 .ميع دون تحيزوفرة ومتاحة للجلمستثمرين حيث تكون المعلومات مت

ستغله المعلومات الذي ت يعمل اإلفصاح عن المعلومات بصورة دورية على تخفيض عدم تماثل .2

 . ة لتحقيق مكاسب غير عادية خاصة بهااألطراف داخل المنشآ

 : المميزات التالية لإلفصاح)Harvey & Keer, 1983: 173 (وأضاف

 االقتصاديةللموارد   األمثلستخدامي االيعمل على مساعدة المستخدمين للمعلومات المحاسبية ف .1

 . على المعلومات المفصح عنهاعتماداالب القرار األمثل اتخاذمن خالل 

في تقديم خدمات للجميع ومسؤوليتها االجتماعية  اإلدارة في إظهار مساهمة المنشأة يساعد .2

 . تجاه المجتمع ككل
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 ومعامالتهم أمر )البورصة( لسوق الما في يوفر معلومات شفافة ومفيدة حول المتعاملين .3

 النضباط كما أنه أحد الشروط األساسية المسبقة الالزمة سوق منظمة وكفء جوهري لتحقيق

 .سوق المال

الداخلية وتخفيض عدم   على المعلوماتعتمادااللتقليل  أسلوب مثالي يعد اإلفصاح وعليه

 اتخاذ في زيادة القدرة على لهذه المعلومات ويساعد للمستخدمين تماثل المعلومات التي تقدم

  .القرارات بصورة أقل مخاطرة وفي ضوء معلمات كاملة وواضحة
  

��T\���א�W�W�W�W�Z)4ـ  2ـ �2(Oא  

 :Belkaoui, 2004 (المستخدمين من أجل إلى معلومات تقديم إلى يهدف اإلفصاح المحاسبي  

266:(  

المقاييس  ناصر بخالفعالقة بهذه الع اللمعترف بها وتقديم المقاييس ذاتاوصف العناصر  .1

 .  لقائمة المركز الماليالمستخدمة في القوائم المالية مثل تقدير القيمة العادلة

مفيدة لهذه العناصر مثل مبلغ الضرائب  وصف العناصر غير المعترف بها وتقديم مقاييس .2

 .المؤجل غير المعترف به ووصف للضمانات التي على المنشاة مقابل الديون

لمساعدة المستثمرين والدائمين لتقييم المخاطر واالحتماالت للعناصر المعترف مات وتوفير معل .3

 .بها وغير المعترف بها

 .بين السنوات التي تسمح لمستخدمي القوائم المالية بعمل المقارنات المهمة تقديم المعلومات .4

 .النقدية الداخلة والخارجة المستقبلية لتقديم معلومات عن التدفقات .5
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 . ثمرين لتقييم العائد على استثماراتهممست المساعدة .6

  

� 5\�T��E�0א����W�W�W�W�8��Y)�5ـ  2ـ �2(Oא  

 ومن هذه التوسع في اإلفصاح تي تحد من رغبة اإلدارة في المن المعوقات يوجد العديد  

  ):Harvey & Keer, 1983: 174 (المعوقات

ها ضد المنشأة ستخدامالالستفادة منها و العمل على توفير معلومات عن المنشأة للمنافسين .1

 .قد يضر بمصالحها األمر الذي

مفصح عنها سيؤدي في تشويش وإرباك بين أولئك الذين يحاولون فهم  الزيادة كمية المعلومات .2

 .من المعلومات  هذا الكم الكبيراستخدامو

 ترفض التوسع في اإلدارةاإلفصاح عن المزيد من المعلومات يعد أمر مكلف مما يجعل  إن .3

 . اإلفصاح

يوجد شك في ثقة المستخدمين من المعلومات اإلضافية المفصح عنها كما ان المعلومات  .4

قوائم المالية انخفاض في الناشط قد يدفع ذلك  المثالً في حالة أظهرت قد تضر بالشركة، اإلضافية

أظهرت ارتفاع في حجم النشاط قد يدفع  إذا أو سحب أموالهم من هذه الشركة إلى المستثمرين

 .أن تتحقق األرباح المتوقعة قبل من لطب حصة أكبر إلى مالالع

 باإلفصاح إذا ما قامت تخشى اإلدارة من الدعاوي القضائية التي قد ترفع على الشركة .5

 المستثمرين نياً عن تنبؤاتها بالدخل المتوقع وكانت هذه التنبؤات مفرطة في التفاؤل فإاختيار
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هم اعتمادخسائر التي تعرضوا لها نتيجة  التعويضهم عنيمكنهم مقاضاة تلك الشركة وإدارتها ل

 .)112: 1993، السيد(تنبؤات الخاطئة  العلى

التي قد  من الدعاوي القضائية لما قدم يرى الباحث بشكل مبدئي ضرورة حماية المنشآت وفقاً

لقوائم المالية من خالل ان يتم النص في هذه ا القوائم  علىعتماداالترفع على الشركة في حالة 

 على بعض المالحظات التي تبين ما هو فعلى من هذه البيانات وما هو متنبأ به ولتشجيع الشركات

  . على اإلفصاح بصورة طوعية عن المعلومات

  

��75\�T��W�W�W�W�E�?)6ـ  2ـ �2(Oא  

معلومات المفصح عنها في  التبعاً لحجم عدة مستويات إلى يمكن تصنيف اإلفصاح

  : )446: 2003حنان، ( ما يليالتقارير المالية وهي ك

��W�W�W�W\�T)1 ـ 6 ـ 2ـ �2(O�25א�Aא�� �
  

اإلفصاح بمدى شمولية التقارير المالية وتغطيتها لجميع هذا المستوى من يرتبط   

على قرارات مستخدم تلك المعلومات غير ان اإلفصاح عن  المعلومات ذات التأثير المحسوس

  : المالية تبقى هدفاً صعب المنال وذلك لألسباب التاليةجميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالقوائم 

مستخدميها تكون مكلفة لذلك يجب ان تكون تكلفتها  إلى ن عملية إنتاج المعلومات وتوصيلهاإ �

 .أقل من منفعتها المتوقعة

تخفض من القدرة على استيعاب المعلومات أي  الزائدة عن الحد أو ن الزيادة غير المهمةإ �

 . االستفادة منها  أو علومات التي يصعب تفسيرهازيادة عبء الم
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معلومات في  الحد األدنى الواجب اإلفصاح عنه من توافر إلى يشير اإلفصاح الكافي  

  . القوائم المالية التي يطلبها مستخدمي القوائم المالية
  

��W�W�W�W�\�T)3 ـ 6 ـ 2ـ �2(Oא� �دل�א� �� �� �� �
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ع المستخدمين للقوائم جمي العادل بالمعاملة المتوازنة والعادلة الحتياجات فصاح يشير اإل  

 يجب أن تتضمن القوائم المالية معلومات كافية بحيث يضمن عدم ترجيح مصلحة فئة المالية لكن

مستخدمة  المراعاة مصالح جميع هذه الفئات وذلك من خالل على مصلحة فئة أخرى معينة

  . زنللمعلومات بشكل متوا

ومدى التفضيل  السابقة مرتبطة بكمية المعلومات اإلفصاح نجد أن مستويات وفقاً لما سبق

الذي يشمله كل مستوى من المستويات الثالثة مع العلم أنه ليس من المهم اإلفصاح فقط عن 

  . عليهاعتماداالبل األهم أن تكون ذات فائدة للمستخدمين ويمكن  المالية المعلومات

  ):2008الملحم، (ف المعلومات الواجب االفصاح عنها كما يلي ويمكن تصني

 )مالية(معلومات كمية  .1

ساسية يتم خاللها االفصاح عن المعلومات الكمية ممثلة في أربعة مجاالت أيمكن تحديد 

الميزانية العمومية، قائمة الدخل، قائمة التغير في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية، حيث يتم 

 قامت بها حداث المالية التيهذه القوائم بأرقام تعبر عن مبالغ فعلية أو تقديرية نتيجة األن تضمي

ن هذا الجانب من االفصاح يلقي استجابة دائمة من قبل المستفيدين من القوائم المنظمة، ومن المالحظ أ

  .المالية المنشورة
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 )غير المالية(المعلومات غير الكمية  .2

جانب في التقارير المحاسبية بشكل صفي من شانه ان يزيد من فهم يتم االفصاح عن هذا ال

تكون مرتبطة  ن هذه المعلومات غالبا مادية الظاهرة في القوائم المالية إذ إالمستخدم وثقته بالمبالغ النق

بالمعلومات الكمية ،ويتم االفصاح عن المعلومات غير الكمية من خالل القوائم المالية الرئيسية ومن 

  . قوائم ماليةخالل

تختلف وجهات النظر حول مفهوم وحدود االفصاح عن المعلومات الواجب توفيره في 

 مصالح االطراف ذات العالقة والذي اختالفساساً من  أختالفاالالبيانات المالية المنشورة وينبع هذا 

عداد ن إ عينعكس على الزاوية التي ينظر من خاللها كل طرف نحو المشكلة فنظرة الطرف المسؤول

دارة المنشأة حيال مشكلة االفصاح قد ال تلتقي بالضرورة مع نات المالية المنشورة مثالً وهو إالبيا

ين شراف على المهنة كدواوقد ال تلتقي أيضاً من نظرة جهات الرقابة واإلونظرة هؤالء جميعاً 

يصبح من الصعب جداً هيئات البورصة والمجاميع المهنية  من هنا المحاسبة والبنوك المركزية و

صاح الذي يحقق لكل طرف من هذه توفير مفهوم عام وموحد لالفصاح يضمن توفير مستوى االف

  .طراف رغباته الكاملة في هذا المجال األ

بين وجهات التوفيق طار عام يضمن وعلى هذا األساس البد من وضع المشكلة ضمن إ

 تحقيق المصالح ح المرغوب فيه وبكيفيةدنى من االفصاظرها وبشكل يوفر االتفاق على حد أن

  :مستويات االفصاح هيطراف ضمن هذا السياق يحدد الباحثون مستويين من الرئيسية لتلك األ

 .المستوى المثالي لالفصاح .1
         .و الممكن من االفصاحأالمستوى المتاح  .2
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تحدد المستوى  التي  د العوامل واالعتبارات    ينه يمكن من الناحية النظرية البحتة تحد      أومع      

في (ية واقعية   وى ال يمكن توفره من ناح     تن هذ المس  أن ما يجب فهمه هو      أال  إ، المثالي لالفصاح   

هـو عـدم    ) Sterling(همها على حد قول     أسباب لعل من    أوذلك لعدة   ) قلوقت الحاضر على األ   

بيانات المحاسـبة بمثابـة     االلمام الكامل بطبيعة النماذج المختلفة المتعددة للقرارات التي تعتبر ال         

 القرارات للبدائل المختلفة من المعلومـات       هلمام بمدى حساسية هذ   ذلك لعدم اإل  وك. المدخالت لها 

ي تلـك القـرارات النمـاط        التفاوت الكبير الحادث في استجابة متخذ      إلى هذا أضافة    ،المحاسبية

تي تكون مصداقيتها   وال، اسبي التي توفر لهم بموجب بدائل مختلفة من نظم القياس المح          المعلومات

حيان محل تساؤل بسبب حقيقة خضوع هذه النظم للعديد من القيـود والمحـددات        في كثير من األ   

ـ  أف المحاسبية التي تحكم     عراها من خالل مجموعة من الفروض واأل      المفروضة علي  ع ساليب جم

 ).2008مطر والسويطي،  (وقياس مخرجات هذه النظم

��T\���:>&�א�W�W�W�WO)7ـ  2ـ �2(�bY�[����:3  

مخرجات  مبادئ المحاسبية من حيث كونه يعمل على توصيل اليعد مبدأ اإلفصاح من أهم  

  . المستخدمين وأصحاب الصلة إلى وهي التقارير المالية النظام المحاسبي

األموال وتجسيد مفهوم  وظهرت أهمية مبدأ اإلفصاح وتطبيقاته مع ظهور شركات  

هذه الشركات  ذا النوع من الشركات وبدأت الدول تهتم بضرورة إفصاح المعنوية في ه الشخصية

والمعلومات  عن الحد األدنى من البيانات والمعلومات المطلوبة والالزمة لمستخدمي هذه البيانات

  )107: 2001 ،7القانونيين عربي للمحاسبين الالمجمع(
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في اإلفصاح  عليها التركيزبعض البنود المهمة التي ينبغي  إلى محاسبة الأدبيات وتركز  

  ):Belkaoui, 2004: 226 (وهي

خصوصاً عندما تستدعي هذه  تقديم تفاصيل عن السياسات المحاسبية والطرق المستخدمة .1

عندما  أو عندما تكون الطريقة خاصة بالوحدة أو الطريقة استخدم الحكم الشخصي أو السياسة

 . هااستخداميوجد عدة طرق بديلة يمكن 

المختلفة التي  تحديد حقوق األطراف أو االستثمارومات إضافية للمساعدة في تحليل تقديم معل .2

 . على الوحدة لها الحق في اإلدعاء

 . في السياسات والطرق المحاسبية السابقة اإلفصاح عن التغيرات .3

من العمليات مع األطراف التي  والتكاليف واإليرادات اتلتزاماإلفصاح عن األصول واال .4

 . مع المديرين الذين لهم عالقات خاصة مع الوحدة أو رة مهمة على المنشأةلديها سيط

 . ات والتعهداتلتزامعن األصول المرهونة واال اإلفصاح .5

بعد تاريخ الميزانية التي لها  والعمليات غير التشغيلية التي تمت اإلفصاح عن األحداث المالية .6

 . المركز المالي تأثير مادي على الوحدة

��W�W�W�W\�T)8ـ  2ـ �2(Oא�"^��Eو���  

األولى وهي تمثل وجهة : عن المعلومات المالية بصفة عامة توجد وجهتي نظر لإلفصاح  

واألخرى تمثل وجهة النظر ، النظر التقليدية لإلفصاح وهي ما يشار إليها باإلفصاح الوقائي

  . المعرفي أو التثقيفي الحديثة لإلفصاح وهو اإلفصاح
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 وجهات النظر حول اإلفصاح عن المعلومات الواجب توافرها اختالفن إ ويمكن القول   

 اإلدارةاألطراف المرتبطة بالشركة فوجهة نظر   مصالحختالفالمالية هو نتيجة  الفي البيانات

 ختالفاالمالية لذلك نجد أن هذا  التختلف عن وجهة نظر المدقق ووجهة نظر مستخدمي البيانات

  ).2002الخطيب،  ( يرضي جميع األطرافاإلفصاح الذي يصعب من توفير مستوى
  

��T\�א���W�W�W�W�/�0)1ـ �8 ـ 2ـ �2(Oא� �� �� �� �
  

 استخدامحماية المستخدم العادي الذي لديه دراية محدودة ب إلى ذلك النوع ويهدف  

طريق محاولة القضاء على أية أضرار قد تصيب المستخدم العادي من  مالية عن الالمعلومات

ادل ويعتمد اإلفصاح الوقائي على تقديم المعلومات المالية بعض اإلجراءات والتعامل غير الع

التي تعكس  الحد الذي يجعلها مفهومة والبعد عن تقديم المعلومات إلى للمستخدم بصورة مبسطة

المحدودة للمستخدم العادي عند تحديد مقدار  المقدرة درجة كبيرة من عدم التأكد ومراعاة

  )33: 2006، طفيل( المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها

 المجمع(و) 452-451: 2003 حنان،( من الفروض الرئيسة التالية اإلفصاح الوقائي ينطلق

  : )107: 2001: 7العربي للمحاسبين القانونيين

اإلفصاح عنها وهو المستثمر الخارجي  الرئيس للمعلومات المحاسبية التي يتم أن المستخدم .1

الخارجي  هذا المستثمر والمقرضون والدائنون وأن ونوالمرتقب عموماً أي المساهمون الحاليون

 .متوسط الدراية والفطنة

 .معلومات تتعلق بالدخل والثورة في الوحدة المحاسبية المعنية إلىالمستثمر الخارجي يحتاج  .2
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لإلفصاح المحاسبي وذلك من  األغراض العامة من انسب الوسائل تعتبر القوائم المالية ذات .3

 . المتوقع العائد أو لفة اإلفصاح بالمنفعةوجهة نظر مقارنة تك

 قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة ،القوائم المالية ذات الغرض العام هي أربع قوائم .4

 . قائمة التدفق النقدي لملكية،ا في حقوقالتغيرات 

تخضع لنفس  أنها ،المالية األربع مترابطة ومتكاملة ويعني ترابط القوائم المالية تعتبر القوائم .5

أما الكامل فيعني تجميع وتشغيل  المزدوج وينتظمها تطبيق القيد أسس القياس والتحقق المحاسبي

معرفة  أو المختلفة لمعرفة مثالً وضع السيولة في الوحدة المحاسبية المعلومات من تلك القوائم

 .يعني النظرة الشمولية إمكانياتها في توليد األرباح مستقبالً فالتكامل

األربعة فقط بل يشمل  على عرض القوائم المالية األساسية الوقائي ال يقتصر فصاحاإل .6

 :)276: 2006، لطفي(وهي متمماً للتقارير المالية معلومات أخرى إضافة تعتبر جزءاً

  .الطارئة والمحتملة واألحداث المتبعة الهامشية حول السياسات المحاسبية المالحظات �

  . المساهمين ات وحقوقلتزامواال األصول  إجمالياتجداول تحليلية ومقارنة لبعض �

 . المحاسبي المالية واإلفصاح تقرير مدقق الحسابات حول مدى عدالة القوائم �

تحليالت وتوقعات  وكذلك المساهمين إلى اإلدارة ويتضمن خطاب مجلس اإلدارة تقرير �

  . خططةواستثماراتها الم عن أهداف اإلدارة مع اإلفصاح عن المستقبل اإلدارة

يهتم  والذي يمثل االتجاه التقليدي في اإلفصاح ما سبق نجد أن اإلفصاح الوقائي في ضوء

العادي صاحب الدراية والمعرفة المحدودة في استخدم المعلومات لذلك يتطلب تبسيط  بالمستثمر
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ن  عن المعلومات التي تتصف بالعقيد أي تقديم معلومات تتصف بدرجة عالية مبعدالمعلومات وال

  .الموضوعية

 وعادل اً وعادالً وكامالًكذلك يجب أن يتصف اإلفصاح بصفات ثالث وهي أن يكون كافي

أما  ، وعادل أن يراعي اإلفصاح جميع األطراف،هي الحد األدنى من المعلومات وكامل فالكفاية

  . على نوعية المعلومات وأهميتها وليس الكم كامل أن يتم التركيز

 حماية إلى تهدف التي ائي العديد من اإلفصاحات الضروريةالوق يتطلب اإلفصاحو  

وهي اإلفصاح عن  المعلومات المحاسبية استخدام العادي ذو القدرة المحدودة على مستثمرال

  : )277: 2006، لطفي(

 . المحاسبية السياسات .1

 .التغيرات في السياسات المحاسبية .2

 .التغيرات في التقديرات المحاسبية .3

 .لمحاسبية في القوائم الماليةتصحيح األخطاء ا .4

 .الوحدة المحاسبية طبيعة التغيرات في .5

 . )االحتماالت الطارئة( المحتملة  المكاسب والخسائر .6

 .االرتباطات المالية .7

 . األحداث الالحقة .8

 . )461: 2003 حنان،( الصفقات مع األطراف المرتبطة بالمنشأة .9
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 في حجم التوسع نحو زيادة االتجاه إلى التثقيفي أو ويشير مصطلح اإلفصاح المعرفي

هذا اإلفصاح لخدمة المستخدم الحصيف  المعلومات المفصح عنها من قبل الشركات حيث يوجه

Prudent User وعمل المقارنات  الدراية واإلطالع الواسعين والذي يملك القدرة على التحليل ذو

بل يشمل معلومات غير  ال يركز اإلفصاح التثقيفي على المعلومات المحاسبية فقطوالتنبؤات و

  )33: 2006لطفي، ( مالية وصفية

  نحو التوسع في مجال اإلفصاحمتزايد اتجاه ظهر نتيجة للتطور في الفكر المحاسبيو  

جاه نتيجة وقد ظهر هذا االت اإلعالمي أو التثقيفي في مجاالته وهو ما يعرف باإلفصاح والتعدد

التركيز على نفعية المعلومات المحاسبية حيث يفترض اإلفصاح التثقيفي مستخدماً حصيفاً 

Prudent User  ذو دراية وخبرة واسعين في مجال تحليل المعلومات وعمل المقارنات والتنبؤات

قاً لإلفصاح وف  من القوائم المالية األساسية ذات الغرض العامهتمامحيث ينقل اإلفصاح التثقيفي اال

 حيث يستوعب اإلفصاح التثقيفي اإلفصاح التقليدي بالكامل ويضيف ،التقارير المالية إلى التقليدي

: 2003 حنان،(، و )279-278: 2006 لطفي،( القوائم واإلفصاحات مثل نم إليه مجموعة جديدة

462-464:(  

 أي تطبيق محاسبة سعارالعام لأل وفق المستوى القوائم المالية المعدلة أو التقرير إعداد .1

 . تضخمال
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ومركزها المالي بصورة  إعداد تقارير مرحلية مؤقتة عن نشاط ونتائج الوحدة المحاسبية .2

ال سيما أن  باإلعداد على األساس الشهري ربع سنوية وتزداد المطالبة حالياً أو سنوية نصف

 . سبتكنولوجيا المعلومات تسم بمعالجة وتوصيل المعلومات في الوقت المنا

 من المنتجات تقوم بإنتاج العديد ما يسمى بشركة المجموعة التي أو القطاعية التقارير إعداد .3

نشاط تمويلي، نشاط  معدات مكتبية، قطع غير سيارات، أدوات كهربائية،( في نفس الوقت

 . تقرير مالي من كل نشاط وذلك بإعداد، )سياحي

 مساهمون ومقرضون حاليون( دمون للمعلوماتاإلفصاح عن التنبؤات المالية فلقد ركز المستخ .4

 . عن توقعات الشركة عن المستقبل لإلفصاح على طب معدالت أكثر وأفضل )ومتوقعون

لنشاط الوحدة  ق بمناقشه تحليالت اإلدارة لثالثة من الجوانب الماليةتلح تقرير اإلدارة حيث .5

مصادر رأس المال، وجانب نتائج وجانب  السيولة والهيكل التمويلي للوحدة، الحاسبية وهي جانب

 . العمليات

  : تها أخرى متفرقة وهياعدة أفصاح .6

 . والمخطط ومصادر تمويله اإلنفاق الرأسمالي الحالي �

شركات  أو في حالة وجود فروع خارجية الطرق المستخدمة في ترجمة العمالت األجنبية �

 . تابعة أجنبية

 . ل المنشأة التمويليوهيك سياسة اإلدارة فيما يتعلق بتوزيع األرباح �

المالي عن  التابعة وفي المنشآت الزميلة والتقرير في المنشآت ات والصفقاتاالستثمار �

 . المشاريع المشتركة اإلفصاح عن الجهات المقربة في المصالح
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  Earning per shareمعدل عائد السهم  �

عادية والعناصر ال قائمة الدخل وفق مراحل متعددة بحيث يتم الفصل بين العناصر إعداد �

 .للمقارنة البيانات غير العدية من أجل رفع قابلية

  

يركز على مفهوم التقارير المالية التي  )التثقيفي(اإلعالمي  يتضح مما سبق أن اإلفصاح

إعداد قوائم مالية إضافية ويالحظ أن لبعض هذه القوائم  إلى المالية باإلضافة هي أشمل من القوائم

لهذه القوائم مثل التقارير  بية دولية خاصة تبين طرق القياس واإلفصاحالمالية معايير محاس

عمالت األجنبية وقوائم مالية معدلة وفقاً للمستوى العام  الوترجمة المرحلية والتقارير القطاعية

 الحصيف غير العادي ذو المعرفة والدراية ن هذا اإلفصاح يركز على المستثمرإ لألسعار حيث

 بدرجة كبيرة  من الموضوعية أي تعتمد تقديم معلومات تصف بدرجة أقلمن خالل  الواسعة

درجة كبيرة  إلى والتي تحتاج  القراراتتخاذوذات مالءمة كبيرة ال تقدير الشخصي العلى نسبياً

  . هااستخدامو الخبرة في تحليلها من

  



- 29 - 

��T\�,��:�مא�W�W�W�W�d��Y�Q)9ـ  2ـ �2(Oא�E��L��5�8�6د�?)��  

  :)Keieso, et..al., 2007: 1284 (األسباب في اآلتيتتمثل أهم تلك 

 في بيئة األعمال االقتصادية وتعاظم العمليات واألحداث مع زيادة تعقيد :تعقد بيئة األعمال .1

واندماج األعمال،  هذه األحداث في تقرير مختصر ومن هذه األحداث االستئجار وصعوبة تلخيص

مؤجلة ونتيجة ذلك تستخدم المالحظات بصورة مكثفة المعاشات، االعتراف باإليراد والضرائب ال

 . في شرح هذه الصفقات وآثارها المستقبلية

 فهناك طلب اآلن أكثر من أي وقت مضى من قبل المستخدمين: الحاجة لمعلومات فورية .2

) SEC (لمعلومات تتعلق بالبيانات الدفترية ومعلومات حالية وتنبؤية كما ان هيئة سوق المال

 .  بنشر التنبؤات المالية التي تجنبها بعض المحاسبينأصبحت توصي

 الجهات الحكومية أ، تقديم المزيد من المعلومات حيث تعتقد :والرقابة المحاسبة كأداة لإلشراف .3

 األعمال من األمور الجوهرية لضبط حركة النشاط االقتصادي منشآت واإلفصاح العام عن

 .Enronطاقة األمريكية وتجنب حدوث أزمات مالية مثل أزمة شركة ال
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 الرئيسة التالية عن المعلومات المحاسبية في القوائم المالية على المقومات يقوم اإلفصاح  

  :)2006، لطفي ، 2002 الخطيب، ، 1995 بهجت، ويماني، ؛ 1995، عبد اهللا ؛ 1993 مطر،(

 . المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبيةتحديد .1

 . تحديد الغرض من المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها .2

 . تحديد كمية المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها .3

 .اإلفصاح عن المعلومات تحديد أساليب .4

 .عن المعلومات تحديد توقيت اإلفصاح .5

  : وفيما يلي شرح تفصيلي للمقومات السابقة

  : ستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبيةالم تحديد) 1(

المستخدمة للمعلمات المحاسبية منها فئات داخلية مثل اإلدارة والموظفين  تتعدد الفئات  

 بين هذه الفئات في مستوى اختالفخارجية مثل المساهمين والدائنون والمقرضون وهنك  وفئات

لك قام المعهد األمريكي للمحاسبين الفهم والخبرة والكفاءة في التعامل مع هذه المعلومات، لذ

 بتحديد هوية المستخدم المستهدف بحيث ال يبقى محصوراً في فئة معينة فقط )AICPA (القانونيين

رئيسة المستخدمة لهذه التقارير لذلك يجب تصميم تلك  ال لفئاتمجموعة من بل يتعد ذلك ليشمل

عامة لجميع الفئات المستخدمة لهذه التقارير من حيث الشكل والمحتوى بحيث تخدم األغراض ال

: 1993 مطر،(التقارير وخاصة من لديهم سلطة وإمكانية محددة في الحصول على المعلومات 

121(  
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، عبد اهللا(يمكن تلخيصها في التالي  ويوجد خصائص لمستخدمي المعلومات المحاسبية  

1995 :41( :  

 . لشركةن للقوائم المالية هم من خارج ااألساسييو نالمستخدمو .1

 .سلطة محدودة للحصول على المعلومات التي يرغبون الحصول عليها أو لديهم القدرة .2

 .المرتقبون والدائنون الشركات أو  الحاليونمن أهم الفئات المستثمرون .3

ال سيما في تلك  مفهوم المستخدمين ليشمل المواطنين جميعاً في بعض الحاالت يمكن أن يتسع .4

 . على االقتصاد القومي بشكل واضح لشركة مؤثراًاألحوال التي يكون أداء ا

مالية  اللمحاسبة إلمام بالمفاهيم األساسية القوائم المالية معدة بافتراض أن مستخدميها على .5

 .االقتصاديةتجارية و الوالعالقات

أن القوائم المالية معدة ألولئك المستخدمين الذين يهمهم تقدير قدرة الشركة على توليد تدفقات  .6

 . ية لمصالحهمنقد

  

  : تحيد الغرض من المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها) 2(

هو أن تحتوي القوائم المالية على معلومات تساعد  األساس من اإلفصاح إن الغرض  

اقتصادية رشيدة   قراراتاتخاذ أو االستثمارهم نحو تعلى توجيه مدخرا مستخدمي القوائم المالية

  )66: 1995 بهجت، ويماني، (لمالية على هذه القوائم اعتماداالب

ض الذي تستخدم فيه المعلومات المحاسبية رأن يكون هناك ربط بين الغ لذلك البد  

وهو المالئمة حيث تعد خاصية المالئمة من أهم  من خصائص المعلومات األساسية والخاصية

ك يجب أن تكون الخصائص التي تحكم كمية ونوعية المعلومات التي تظهر بالقوائم المالية لذل
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 ن مالئمة المعلومات لمستخدمله إذ إجمالئمة للغرض الذي تستخدم من أ محاسبية الالمعلومات

 الخطيب،(لمستخدم بديل  أو ض بديلربالضرورة مالئمة لغ قد ال تكون غرض معين في معين

2002 :160(  

  

  تحديد كمية المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها )3(

 تي يتم اإلفصاح عنها في التقارير، باإلضافة اليفعلومات المحاسبية  في العادة تشمل الم  

  . التي تعد جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية مرفقة الواإليضاحات المالحظات إلى

نحو زيادة حجم المعلومات المفصح عنها عموماً واإلفصاح عن  غير أن هناك اتجاهاً  

على المعلومات التي تحتاج درجة  مالية التقليدية والتركيزمعلومات جيدة لم تكن تتضمنها القوائم ال

التغيرات في مستويات  اثر ومن أمثلة هذه المعلومات هااستخداممن الخبرة والكفاءة في  كبيرة

تقارير قطاعية والتنبؤات المالية  إعداد تقارير مرحلية وإعداد على القوائم المالية، األسعار

  .)492: 2006، لطفي( جتماعية االالمحاسبة اناتومحاسبة الموارد البشرية وبي

المعلومات   علىعتماداالمن أهمية  يحد كما أن التوسع في اإلفصاح على هذا النحو سوف  

ال تتوافر لها تلك  خرى التي األالفئات على حساب لتحقيق مكاسب لبعض فئات المتعلمين الداخلية

المتوازنة وما يترتب على  األسعار إلى وصلمن الت المعلومات وبالتالي سوف يمكن سوق المال

  .)105: 1993السيد، (المخاطرة  ذلك من عدالة توزيع العوائد ودرجات

ولكن هناك اعتبارين مهمين يجب مراعاتهما عند الحديث عن توسيع نطاق اإلفصاح عن 

  : )125: 1993 مطر،(المعلومات المحاسبية وهما 
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 المحاسبين مهارات وخبرات متخصصة جداً ما بعض جوانب اإلفصاح الجديدة من تتطلب .1

 .اإلفصاح عن معلومات المحاسبة االجتماعية زالت محدودة مثل

حيث إرباك المستخدم بكمية كبيرة من  التوسع في اإلفصاح قد يؤدي على نتائج عكسية من .2

 .  القراراتاتخاذالمعلومات وبالتالي عدم القدرة على االستفادة منها في 

  

 ساليب اإلفصاح عن المعلوماتتحديد أ) 4(

  :عن المعلومات المحاسبية وهي ها لإلفصاحاستخدامالتي يمكن  من األساليب هناك العديد  

 .المالية األساسية القوائم -

 .القوائم والكشوف الملحقة -

 . واإليضاحات المتممة المالحظات -

 .تقرير مدقق الحسابات -

 .ب رئيس مجلس اإلدارةئان -

 .صائيةواإلح الرسوم البيانية -

  

 تحديد توقيت اإلفصاح عن المعلومات) 5(

مات المحاسيبة حيث يجب وخاصية توقيت المعلومات من الخصائص األساسية للمعل تعد  

ن يكون أال يجب  ن تصل المعلومات في الوقت المناسب وإال سوف تفقد أهميتها غير أن ذلكأ

  . المعلومات اكتمال أو على حساب الدقة
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في نهاية السنة  عن المعلومات المحاسبية اإلفصاح على أن يتم سبيوجرى العرف المحا  

وتختار كل شركة سنتها المالية حسب ظروفها واحتياجاتها وإن كانت معظم المنشأة  المالية للشركة

ان يتم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالسنة المالية بعد  سنة الطبيعية ويجب التفضل نهاية

وقد تطلبت تشريعات معظم دول العالم فترة  له دون تأخير ال داعي ة مباشرةمالي الانتهاء السنة

مالية حتى يمكن  الالمالية للشركات المساهمة بعد انتهاء سنتها محددة كحد أقصى لنشر القوائم

  . )44: 1995، عبد اهللا(االستفادة منها

  

في القوائم المالية   أن االفصاح عن المعلومات المحاسبية      ) 2008مطر والسويطي،   (ويرى      

  :المنشورة يرتكز على المقومات الرئيسية التالية

 . تحديد المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبية   - أ

 .تحديد االغراض التي تستخدم فيها المعلومات المحاسبية   - ب

 .تحديد طبيعة ونوع المعلومات المحاسبية التي يجب االفصاح عنها  - ت

 .معلومات المحاسبية تحديد اساليب وطرق االفصاح عن ال  - ث

 .توقيت االفصاح عن المعلومات المحاسبية  -  ج

مخاطر المراجعـة واألهميـة     معيار   إلى نيئة السعودية للمحاسبين القانوني   الهي(وأشارت  

 ألمر أو المالية القوائم بنود من لبند النسبية القيمة، النسبية األهميةوالمقصود ب) 721: 2000، النسبية

على  بناء يتخذها المستخدمون التي القرارات على المتوقع تأثيره أو عنها فصاحاإل الواجب من األمور

أن  المحتمل من كان إذا نسبية أهمية ذا األمر البند أو ويعتبر .المالية القوائم في المعروضة المعلومات
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فـي   المعروضـة  المعلومات نقص أو تشويه إلى حذفه أو عرضه سوء عنه، أو اإلفصاح عدم يؤدي

  .المعلومات تلك يعتمد على قرار اتخاذ عند المدرك القارئ تضليل إلى تؤدي بدرجة المالية ائمالقو

 من يـستخدمون التقـارير الماليـة،      إلى هتماموتستلزم خاصية األهمية النسبية توجيه اال     

حيث يعتبر البند ذا أهمية نسبية إذا أدى حذفه أو          . والتعرف على ما يحتاجون إليه من المعلومات      

 تشويه المعلومات التي تشملها التقـارير       إلىدم اإلفصاح عنه أو عرضه بصورة غير صحيحة         ع

 التأثير على تقييم المستفيدين الخارجيين الرئيسيين للنتائج التي تترتب علـى      إلىالمالية مما يؤدي    

 ولكـي   .االحتفاظ بعالقاتهم الحالية مع الوحدة المحاسبية أو تكوين عالقات جديدة مع تلك الوحدة            

يتسنى تحديد األهمية النسبية لبند معين من المفترض أن تؤخذ طبيعة ذلـك البنـد وقيمتـه فـي                   

االعتبار، ومن المعتاد أن يتم تقييم هذين العاملين معا، غير أن أحدهما قد يكون هو العامل الحاسم                

 ).International Federation of Accountants, 2006(في ظروف معينة 

  

 0"א�א�Eא0O"אض��W��W��W��W)3ـ �2(

  
 لشخص ما سواء أكان طبيعياً أم معنوياً، بأن البنك بأنه الثقة التي يوليها االئتمانيعرف 

ه في غرض محدد، خالل فترة زمنية متفق عليها وبشروط معينة ستخداميمنحه مبلغاً من المال ال

توقف العميل عن  من استرداد قرضه في حال البنكلقاء عائد مادي متفق عليه وبضمانات تمكّن 

  ).4: 2004منال، (السداد 

ية بأنها تلك الخدمات المقدمة للعمالء التي يتم بمقتضاها تزويد البنكوتعرف القروض 

 والمؤسسات والمنشآت في المجتمع باألموال الالزمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك فراداأل
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دفعة واحدة، أو على أقساط في تواريخ األموال وفوائدها والعموالت المستحقة عليها والمصاريف 

 استرداد أمواله في للبنكويتم تدعيم هذه العالقة بتقديم مجموعة من الضمانات التي تكفل . محددة

وينطوي هذا المعنى على ما يسمى بالتسهيالت . حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر

حتى إنه يمكن أن يكتفى بأحد تلك المعاني  والسلفيات، االئتمانية ويحتوي على مفهوم االئتمان

  ).103: 2000عبد الحميد، (للداللة على إحداها 

ي كان قبول الودائع التي لم تكن تعطي أصحابها في البداية أي البنكإن أول أشكال العمل 

حق بالفائدة، ال بل إنه كان يترتب عليهم في بعض األحيان دفع جزء منها لمن أودعت لديه هذه 

ومن ثم أخذت مؤسسات اإليداع هذه بممارسة عمليات . لكات لقاء حراستها والمحافظة عليهاالممت

 طبيعة العمليات والمواد المقرضة، وكانت عمليات اختالفاإلقراض لقاء فوائد وضمانات تختلف ب

  ).2: 2004العسلي، (اإلقراض هذه تتم من ممتلكات المقرض نفسه 

ية، البنكودائع لدى المؤسسات التي تمارس العمليات ي وتراكم الالبنكومع تطور العمل 

ها استخدامالحظت هذه المؤسسات أن قسماً من المودعين يتركون ودائعهم فترة طويلة دون 

 جزء من هذه الودائع، وتسليفها للمحتاجين مقابل فائدة، وبعد أن كان يدفع المودع استخدامففكروا ب

ئعه، وبعد أن ازدادت هذه العمليات الحظ الصيارفة أن عمولة إيداع أصبح يتلقى فائدة على ودا

  ).13: 1999فلوح، (باستطاعتهم منح قروض دون ودائع فعلية مقابلة لما لديهم 

 ممارسة عمليات اإلقراض إلىي البنكوهكذا من مهمة قبول الودائع في البداية انتقل العمل 

هو قبول الودائع والمدخرات من جهة  الحديثة البنوكوالتسليف، ليصبح الركن األساسي ألعمال 

  .ية المتعددة األشكال من جهة أخرىالبنكية والخدمات االئتمانوتقديم التسهيالت 
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ي من المفترض أن يتم البنك االئتمانأن ) 140: 1991عبد الغفار؛ وأبو قحف، (ويبين 

  :  قواعد وأسس مستقرة ومتعارف عليها، وهيإلىاستناداً 

 أن المنشأة التي تحصل على إلى البنكوذلك يعني اطمئنان : البنكتوفر األمان ألموال  .1

 .  سوف تتمكن من سداد القروض الممنوحة لها مع فوائدها في المواعيد المحددة لذلكاالئتمان

 تمكنه من ، على فوائد من القروض التي يمنحهاالبنكوالمقصود بذلك حصول : تحقيق الربح .2

 مصاريفه المختلفة، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمر دفع الفوائد على الودائع ومواجهة

 .على شكل أرباح صافية

 بمركز مالي يتصف بالسيولة، أي توفر قدر كاف من األموال البنكيعني احتفاظ : السيولة .3

 نقدية إما بالبيع أو باالقتراض إلى النقدية واألصول التي يمكن تحويلها -  البنكالسائلة لدى 

 لمقابلة طلبات السحب دون أي تأخير، وهدف السيولة دقـيق ألنه - المركزيلبنكابضمانها من 

 وهو أمر قد يتعارض مع هدف تحقيق للبنكيستلزم الموازنة بين توفير قدر مناسب من السيولة 

ويقوم كل .  الناجحة مهمة المواءمة بين هدفي الربحية والسيولةالبنكالربحية، ويبقى على إدارة 

: " ية بعد مراعاة األسس أعاله وطبقاً لحاجة السوق، وهي عبارة عناالئتماناسته  بوضع سيبنك

 – المختصة االئتمان تزود بها إدارة منح –إطار يتضمن مجموعة المعايير والشروط اإلرشادية 

لضمان المعالجة الموحدة للموضوع الواحد، وتوفير عامل الثقة لدى العاملين باإلدارة بما يمكنهم 

 من الوقوع في الخطأ، وتوفير المرونة الكافية، أي سرعة التصرف بدون فمل دون خومن الع

  . المستويات العليا، ووفقاً للموقف، طالما أن ذلك داخل نطاق السلطة المفوضة إليهمإلىالرجوع 
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 القرار اتخاذأن هناك العديد من العوامل المؤثرة على ) 397 – 353: 2003مطر، (ويبين     

  :، وهيالبنوكفي ي االئتمان

الشخصية، رأس المال، وقدرته على :  بالنسبة للعميل تقوم عوامل: العوامل الخاصة بالعميل .1

اته، والضمانات المقدمة، والظروف العامة والخاصة التي تحيط التزامإدارة نشاطه وتسديد 

لحصول على بالنشاط الذي يمارسه العميل، تقوم جميعها بدورها في تقييم مدى صالحية العميل ل

 البنكية ونوعها والتي يمكن أن يتعرض لها االئتمان المطلوب، وتحديد مقدار المخاطر االئتمان

، فعملية تحليل المعلومات والبيانات عن حالة العميل المحتمل سوف تخلق القدرة االئتمانعند منح 

 .  قرار ائتماني سليماتخاذ على االئتمانلدى إدارة 

 

 حالياً وقدرته على البنكوتشمل درجة السيولة التي يتمتع بها : نكالبالعوامل الخاصة ب .2

اته، والتي تتمثل بصفة أساسية في التزام على مواجهة البنكتوظيفها، ومفهوم السيولة يعني قدرة 

، أي االئتمانتلبية طلبات المودعين للسحب من الودائع، وأيضاً تلبية طلبات :  عنصرين هما

 اتخاذ في البنك التي يتبناها اإلستراتيجيةونوع . ية احتياجات المجتمعالقروض والسلفيات لتلب

 .االئتمانية ويعمل في إطارها، أي في استعداده لمنح ائتمان معين أو عدم منح هذا االئتمانقراراته 

 

 : ويمكن حصر هذه العوامل بما يلي:  ياالئتمانالعوامل الخاصة بالتسهيل  .3

 .الغرض من التسهيل  .أ 

 أي المدة التي يرغب العميل بالحصول على ،زمنية التي يستغرقها القرض أو التسهيل المدة ال  .ب 

 .  ومتى سيقوم بالسداد وهل تتناسب فعالً مع إمكانيات العميل،التسهيل خاللها
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 . مصدر السداد الذي سيقوم العميل المقترض بسداد المبلغ منه   .ج 

تسهيل دفعة واحدة في نهاية المدة، أم طريقة السداد المتبعة، أي هل سيتم سداد القرض أو ال  .د 

سوف يتم سداده على أقساط دورية، وذلك بما يتناسب مع طبيعة نشاط العميل ومع إيراداته 

 . وموارده الذاتية وتدفقاته الداخلة

 .  أم يتعارض معهاالبنكنوع التسهيل المطلوب وهل يتوافق مع السياسة العامة لإلقراض في   .ه 

نه كلما زاد المبلغ عن حد معين إالتسهيل ولذلك أهمية خاصة، حيث ثم مبلغ هذا القرض أو   .و 

 أحرص في الدراسات التي يجريها خاصةً أن نتائج عدم سداد قرض بمبلغ ضخم تكون البنككان 

 . للبنكصعبة وقد تؤثر على سالمة المركز المالي 

 

ي يجب أن مهما كان نوعها تتبع نفس الشروط الت البنوككل أن ) 2001هنيدي، (وأكد 

معمقة بدراسة يقوم  البنك إذ أن . طبيعيا أو معنويااًكان شخصأتتوفر في طالب القرض سواء 

عد ب . أو قرض االستهالكاالستثمارلقرض مهما كان نوعه سواء قرض االستغالل أو لطلب ا

توفر الشروط الالزمة في المؤسسة الطالبة للقرض، والدراسة تكمن في عملية التحليل المالي 

للمؤسسة لمعرفة تحركات رؤوس أموالها وقدراتها المالية لتسديد ما عليها من ديون في المواعيد 

  ):148: 2002الزبيدي،  (بتقديم ما يليتقوم المؤسسة الطالبة للقرض  إذ أن .المتفق عليها

ن نشاط إ الخسارات القانونية المختلفة، فأساس، والتي من خاللها يتضح الطابع القانوني .1

 لذلك البنكلمؤسسات تختلف قيمتها لدى سسة يختلف وبالتالي الضمانات المقدمة من طرف االمؤ

األموال، ففي حالة ما إذا كانت شركة األشخاص وشركات األشخاص شركات يجب التميز بين 

، أما بالنسبة لشركة أموالهم الخاصةفان أصحاب الشركة ملزمين بدفع الديون حتى و لو كان من 
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وأنما فقط مسؤولين عن ديون ، كامل التزمات الشركة المساهمين غير مطالبين بدفع األموال فان

 طلب إلىيلجأ البنك في هذه الحالة  في رأس المال، ها فقط بمقدار نسبة مساهمتهمالتزامالشركة و

 .تعهد كتابي من الشركاء لدفع الدين في حالة دفع المؤسسة له

 .تكفي في إمكانية دراسة تطور المؤسسة عبر الزمنأهمية هذا العنصر ، إذ أن الشركةقدم  .2

ففي شركة األشخاص وفي حالة وفاة وهذا يرتبط بنوع الشركة ، الشركةإمكانية استمرارية  .3

خذ بعين أله لذلك يجب ائحد أبناأ إلىحد الشركاء قد تدخل الشركة أو قد تؤول حصة هذا الشريك أ

 .االعتبار عمر الشركاء

 إلىالمختلف من مؤسسة والمتوسطة والصغيرة الحجم المتنوع شركة النشاط ، الشركةنشاط  .4

أخرى لذلك يجب تحديد نشاط المؤسسة الطالبة للقرض، و تقديم معلومات حول مقرها الرئيسي 

 .وقنوات توزيعها، األدوات والعتاد المستعمل في اإلنتاج والعمال

 لمنح القروض، البنوكا ضعهأن هناك مجموعة من الشروط التي ت) 2003لطرش، (ويحدد  

  :وهي

بالظروف المحيطة بالمؤسسة والبنك وتحدد العالقة ، وهي شروط خاصة االقتصاديةالشروط  .1

دراسة ومتابعة األحداث المالية من حيث وضعيتها وتطور  :بينهما، وتتمثل هذه الشروط في

حب القرار شرط يخص البنك نفسه، حيث عليه دراسة مستوى الخزينة بصفة صا وهو .أعمالها

سة العالقة درا و.الخاص بمنح القرض عند طلبه وذلك لمعرفة مدى إمكانيته لمواجهة الطالب

مسيري المؤسسة الطالبة للقرض من جانب وضعيتها المالية من اجل تحديد الموجودة بين البنك و

 .سياسة القرض الواجب تطبيقها بصفة صارمة
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يجب أن  ومنها مستفيد من القرض أي المؤسسةالشروط لها عالقة بالالشروط الذاتية، وهي  .2

من التأكد ؛ وتكون في تعاملها مصداقية من حيث التعهدات، أن تبني عالقتها على أساس الثقة

 .نية عن طريق إقامة زيارات لهامن القدرة التق لها عن طريق الوثائق المقدمة، والقدرة القانونية

 .متتاليةلثالثة دورات كشف الميزانية تقديم المؤسسة  .3

ائق تساعد على التأكد من هذه الوث و. التقديرية و خطة التمويلةوثائق إدارية أخرى كالموازن .4

والعوائد ية الخزينة، النشاط، إمكانية المؤسسة على اإلنتاج، عن طريق دراسة هيكل ميزانسالمة و

 .عليه ينفذ القرار بعد معرفة مالئمة وصالبة رصيدهاو

 البنوك ال توجد سياسة نمطية تطبق بهأن) 116 – 115: 2009أحمد، بن زيان، (ويؤكد 

 آلخر وفقاً ألهدافه، ومجال تخصصه، يليه بنكالتجارية، ولكن تختلف سياسة اإلقراض من 

  :التنظيم وحجم رأس المال، وغالباً ما تشمل سياسة اإلقراض على ما يلي

 القيمة الكلية للقروض ،قراضحجم االموال المتاحة لالقتراض، عادة ما يحدد في سياسات اال .1

بنسبة معينة من الموارد المالية المتاحة التي تتمثل أساسا في الودائع والقروض ورأس المال وهي 

بهذ الشكل تعد سياسة مرنة، أي تحديد إجمالي القروض التي يمكن للبنك أن يمنحها لعمالئه ككل 

 .وكذلك إجمالي القروض التي يمنحها للعميل الواحد 

  . حد كبير على مدى االستقرار الذي تتصف به ودائع البنكإلىن ذلك التحديد يتوقف إحيث  .2

قراض ، والقروض الجائز اسة اإليو هيكلة محفظة القروض فهي توضح ستشكيلة القروض، أ .3

قراض أنواع القروض التي يجب االبتعاد نحها وأهميتها النسبية كما يمكن أن تحدد سياسة اإلم

 في القروض يترتب االستثمارن تنويع نعا مطلقا ، حيث إالممنوعة م قروضعنها كذلك وكذا ال
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وفي هذا الصدد توجد . عليه تخفيض في المخاطر دون ان يترك ذلك أثرا عكسيا على العائد 

تيجيات التوزيع ، فعلى سبيل المثال هناك التنويع وفق تاريخ األستحقاق، التنويع استرالعديد من إ

أخيراً ، التنويع وفق قطاعات النشاط وجغرافي للنشاط الذي يوجه إلية القرضعلى أساس الموقع ال

يوجد التنويع على أساس طبيعه نشاط العميل داخل كل قطاع، ومن المتوقع أن تحدد سياسة 

  .اإلقراض بمدى ذهاب البنك في تنويع استثماراته 

 ، سياسة اإلقراض القرار عادة تحدداتخاذالحدود القصوى للقروض، ذلك حسب مستويات  .4

 . القرارات اتخاذالحد األقصى للقرض الذي يقدمه حسب كل مستوى إداري مما يضمن سرعه 

شروط اإلقراض، يجب أن تحدد سياسة اإلقراض شروط القرض مثل الحد األقصى لتاريخ  .5

ستحقاق كلما زادت المخاطر ، ثم إذا ما كان من ستحقاق القرض مع مراعاة كلما زاد أجل االا

 بمعدل فائدة ثابت طيلة فترة القرض و تقدير التزام أستراتيجية تعويم معدل الفائدة أم اتباعمكن الم

 سياسة المشاركة في اتباع و تأثيره على معدل الفائدة وعلى إذا كان من الممكن االئتمانمخاطر 

كذلك القروض خاصة في الحاالت التي تتعدى فيها قيمة القرض الحد األقصى المنصوص علية ، 

فإن سياسة اإلقراض تحدد الظروف التي ينبغي فيها مطالبة العميل بتقديم رهانات لضمان 

 ما قيمة األصل المرهون والتي إلىالقرض، و أنواع األصول التي يمكن قبولها ، ونسبة القرض 

التي ينبغي تتفاوت بتفاوت طبيعة األصل ومدى تعرض قيمته السوقية للتقلب ، واألجراءات 

ت القيمة السوقية لألصل المرهون كما تحدد بدائل أخرى لضمان مستحقات ها إذا ما أنخفضاتخاذ

النص في عقد اإلقراض على حق على ذلك طرف ثالث كضامن للعميل، والبنك ومن األمثله 

 .  البنك في استرداد قيمة القرض فور إخالل العميل بأي شروط التعاقد
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 البنكهي المنطقة التي يمتد نشاطه إليه يتوقف على حجم ، والبنكتحديد المنطقة التي يخدمها  .6

 البنك، وال شك أن لرأس مال االئتمانومقدرته على خدمة عمالئه، وقدرته على تحمل مخاطر 

 االئتمانتأثير في تحديد هذه المنطقة، ويعتبر رأس المال الخاص أهمية بالنسبة لوظيفة منح 

 .مقارنة بالوظائف األخرى

ستيفاؤها أو ان سياسة اإلقراض تضع نماذج وسجالت المطلوب إ إذ سجالت القروض، .7

ستعالم عن العميل، وميزانية العمالء والحسابات الختامية احتفاظ بها مثل طلب القرض، مذكرة اال

وكل القوائم المالية عن السنة الجارية والسنوات السابقة، وتقارير المراجع الخارجي، وسجل 

 .سديد القروض في الماضي، ونماذج متابعة القروضتاريخي بنمط العميل في ت

 القرار، والتي من المفترض أن تحدد سياسات اإلقراض المستويات اإلدارية اتخاذمستويات  .8

 القرارات، وعادة ما تحدد اتخاذالتي يقع على عاتقها البث في طلبات اإلقتراض بما يضمن سرعة 

 .كل مستوى إداريسياسة اإلقراض الحد األقصى للقرض الذي يقدمه 

متابعة القروض، وكيفية معالجة القروض المتغيرة تحدد سياسة اإلقراض واإلجراءات الواجب  .9

 تحصيله وتحديد أيام التأخير المسموح منح القروض ولكن أيضاً في متابعةها ليس فقط في اتباع

ية عرض وتبويب بها لقبول األقساط والحاالت والتي يجب التفاوض فيها مع العميل المتأخر وكيف

  .القروض المتغيرة على اإلدارة العليا
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همية النسبية للبيانات المالية المدققة الصادرة عن       األ "بعنوان  ) 1988مطر،  (دراسة  ـ    

 وقـرارات   ت االسـتثمار  ات لمتخذي قـرارا   الشركات المساهمة بدولة الكويت كمصدر للمعلوم     

ستكشاف األهمية النسبية للبيانات المالية المدققة الصادرة عن الـشركات   ا إلىهدفت  ". اإلقـراض 

 وذلك مـن وجهـة نظـر        ، القرارات تخاذالمساهمة بدولة الكويت كمصدر للمعلومات المناسبة ال      

الئمة دليل اإلفصاح عن المعلومات      مدى م  اختبار إلىالمستثمرين والمقرضين، كما هدفت أيضاً      

 عن وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت لتوفير المعلومات 1986 لعام 10الصادرة بالقرار رقم 

أن وجدت وإقتراح ما يلزم لعالج القصور المناسبة لهاتين الفئتين، ومن ثم تشخيص نواح وأسباب     

موزعة على ثـالث فئـات هـم محللـو           مفردة   300وقد تكونت عينة الدراسة من      . هذا القصور 

وقد كشف الدراسة عن العديد من النتائج، أبرزها وجـود          . ، والمهنيون االئتمان ومحلل   االستثمار

خالف جوهري في وجهات نظر المستثمرين والمقرضين تجاه األهمية النسبية للقـوائم الماليـة              

أيضاً عن ان دليل اإلفصاح الصادر      المدققة وبنود المعلومات التي تحويها هذه القوائم، كما كشفت          

عن وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت والمشار إليها أعاله، وال يلبي بالصورة التي صـدر               

م المنشورة فيهـا قاصـرة عـن تلبيـة          فيها، متطلبات الحد االدنى من اإلفصاح مما يجعل القوائ        

صورها عن تلبية متطلبات اإلفصاح     تياجات المستثمرين والمقرضين للمعلومات، إذ تبلغ نسبة ق       اح

  . مما يقتضى إعادة النظر في هذا الدليل%66الكافي ألغراض هاتين الفئتين في حدود 
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وتقييم مـدى    قياس متطلبات العرض واإلفصاح العام     "بعنوان  ) 1989توفيق،  (دراسة  ـ  

تطلبات العـرض   م قياس   إلىهدفت  ".  المساهمة السعودية  للشركاتتوافرها في التقارير المالية     

تكونت عينة .   المساهمة السعوديةللشركاتوتقييم مدى توافرها في التقارير المالية  واإلفصاح العام

 الـشركات  هـذه  التزام عدم إلىوقد توصلت الدراسة . شركة مساهمة سعودية) 26(الدراسة من 

 نتـائج  وأوضـحت  ، التجارة وزارة أصدرتها التي العام واإلفصاح العرض معيار متطلبات بجميع

  .%68.1 البحث عينة في المعيار متطلبات لتطبيق العامة النسبة أن إلى الدراسة
   

مدى تطبيق اإلفصاح عن العناصر غيـر العاديـة          "بعنوان  ) 1992الحسيني،  (دراسة  ـ    

 ". طبقاً لمعيار العرض واإلفصاح العام في المملكة العربية الـسعودية          بقائمة الدخل ) العرضية(

طبقـاً   بقائمة الـدخل  ) العرضية(مدى تطبيق اإلفصاح عن العناصر غير العادية         بيان   إلىهدفت  

 التزام عدم  إلىوقد توصلت الدراسة .  لمعيار العرض واإلفصاح العام في المملكة العربية السعودية

 عيارم أوجبه الذي العادية غير العناصر المالي اإلفصاح بمتطلبات السعودية المساهمة اتكرالش جميع

 تبويب في المساهمة اتكشر بين اختالف هناك أن إلى الباحث خلص كما ، العام واإلفصاح العرض

  .الدخل بقائمة العادية غير العناصر
  

 عند السعودية المساهمة الشركات جميع التزام مدى"بعنوان ) 1997الملحم، (دراسة ـ   

 السعودية وكذلك الشركات لنظام طبقاً المحاسبي لإلفصاح االلزامية بالمتطلبات تقاريرها إعداد

 جميع الشركات المساهمة السعودية التزاممدى  بيان إلىهدفت ". العام واإلفصاح العرض معيار

 لإلفصاح المحاسبي طبقاً لنظام الشركات السعودية وكذلك االلزاميةعند إعداد تقاريرها بالمتطلبات 

 المساهمة الشركات جميع التزام عدم لبحثا نتائج بينت وقد. معيار العرض واإلفصاح العام
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 لعدم العامة النسبة أما .أقصى حد ك%90 تراوحت وقد .االلزامية المعلومات عن باإلفصاح السعودية

 أنه تعني إليها التوصل تم التي النتائج أن إلى الباحث انتهى وقد كحد أدنى، %59كانت  فقد لتزاماال

 السعودية الهيئة أو التجارة وزارة بواسطة لتزاماال عملية على ةللرقاب المتبعة اإلجراءات كانت مهما

   .كافية غير تعتبر فهي القانونيين للمحاسبين
  

اإلفصاح المحاسبي في التقارير المالية للشركات "بعنوان ) 2002الخطيب، (دراسة ـ   

ان مستوى  بيإلىهدفت ". )1(المساهمة العامة األردنية في ظل معيار المحاسبة الدولي رقم 

اإلفصاح المحاسبي في التقارير المالية للشركات المساهمة العامة األردنية في ظل معيار المحاسبة 

 في أهمية البنود التي تتضمنها اختالف عدم وجود إلىوقد توصلت الدراسة . )1(الدولي رقم 

سات الدولية التقارير المالية السنوية المنشورة لفئة المحللين الماليين في البنوك والمؤس

إلفصاح تعنى بحاجات نه يمكن وضع أسس وقواعد موحدة لأ بما يعني فرادوالمستثمرين بين األ

الشركات المساهمة تبة األولى كمصدر للمعلومات، وأن احتلت البيانات المالية المرالفئتين معاً؛ و

ن اإلفصاح عن العامة األردنية تلبي بشكل عام في قوائمها المالية متطلبات الحد األدنى م

عالقة نوعية بين مستوى اإلفصاح ونوع تتطلبها أصول المحاسبة الدولية، وهناك المعلومات التي 

  .اعة كونها شركة صناعية أو خدميةالصن
  

أثر اإلفصاح المحاسبي في التقارير المالية السنوية "بعنوان ) 2004علي، (دراسة ـ   

  معرفة مدى تلبية المعلومات الواردة في إلى هدفت الدراسة". األسهم المنشورة على أسعار

التقارير المالية السنوية الحتياجات المستثمرين، وقياس مستوى اإلفصاح المحاسبي في هذه 

إجمالي األصول، حجم المبيعات السنوية، عدد (التقارير تمهيداً لمعرفة مدى تأثير بعض المتغيرات
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على مستوى اإلفصاح، وكذلك دراسة ) ي الربح، هامش صافاالستثمارالمساهمين، العائد على 

العالقة بين مستوى اإلفصاح المحاسبي وبين نسبة التغير في أسعار األسهم للفترة المحيطة بتاريخ 

 تاريخ إصدار هذه إصدار التقارير والعالقة بين مستوى اإلفصاح والقيمة السوقية لألسهم في

العائد على السهم بعد (أثير مؤشرات أداء الشركات  معرفة مدى تإلى الدراسة تهدفالتقارير، كما 

 بيان مدى إلىعلى العالقتين السابقتين، وهدفت الدراسة أيضا ) الضرائب، العائد الموزع للسهم

لنسبية لها كما أبداها التوافق بين مستوى إفصاح الشركات عن بنود المعلومات واألهمية ا

ركة وذلك تمهيدا لقياس مستوى اإلفصاح لهذه ش) 34( تكونت عينة الدراسة من. المستجيبون

، وبناء على ذلك تم ربط مستوى اإلفصاح المحاسبي في 2002,2001,2000الشركات لألعوام 

 فرضيات الدراسة وتحليل اختباروب. التقارير المالية لهذه الشركات بمتغيرات الدراسة األخرى

  : النتائج التاليةإلىالبيانات تم التوصل 

 المشاركين في الدراسة حـول مـدى كفايـة          االستثماروجهات نظر متخذي قرار     أظهرت    -1

 كفايتها، غير أن تفاوت الشركات في       إلىالمعلومات الواردة في التقارير المالية لتلبية احتياجاتهم        

  .اإلفصاح عن جميع المعلومات يحد من تلك الكفاية

 التقارير المالية السنوية المنـشورة     بلغ متوسط مستوى اإلفصاح عن بنود المعلومات ككل في         -2

، فيما تباينـت مـستويات      %89 - %63وح مداه بين    ا وتر %73 للشركات قيد الدراسة     2002لعام  

اإلفصاح عن بنود المعلومات للمجموعات الفرعية، إذ بلغ متوسط مستوى اإلفصاح لهـا تنازليـا         

، مجموعة %85) صول، نتيجة النشاطاأل( مجموعة المعلومات عن األداء المالي: على النحو التالي

، مجموعة المعلومـات    %74، مجموعة المعلومات عن الهيكل المالي       %76المعلومات عن اإلدارة    
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كما أوضـحت الدراسـة أن      . %10 مجموعة المعلومات عن تنبؤات اإلدارة       ، وأخيراً %64العامة  

  . رىهناك اتجاه عام نحو التوسع في اإلفصاح من قبل الشركات من سنة ألخ

هناك توافق بين مستوى إفصاح الشركات عن بنود المعلومات في تقاريرها الـسنوية وبـين                -3

األهمية النسبية لهذه البنود وذلك على مستوى بنود المعلومات ككل، غيـر أن نتـائج االرتبـاط                 

الخاصة بمجموعات المعلومات الفرعية أظهرت عدم وجود عالقة لـبعض المجموعـات أهمهـا           

  .معلومات عن تنبؤات اإلدارةمجموعة ال

كشفت الدراسة عن وجود عالقة طردية موجبة بين مستوى اإلفصاح في التقارير المالية وبين         -4

إجمالي األصول وحجم المبيعات السنوية وعدد المساهمين، وقد حقق إجمـالي األصـول أعلـى               

 اإلفصاح وكل من العائد     ارتباط، فيما لم تبين الدراسة أي عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى           

  . وهامش صافي الربحاالستثمارعلى 

ال توجد عالقة ذات دالله إحصائية بين مستوى اإلفصاح عن المعلومات في التقارير الماليـة                -5

وبين نسبة التغير في أسعار األسهم السوقية للفترة المحيطة بتاريخ إصدار هذه التقارير، وقد يعود               

سهم قبل تاريخ إصدار هذه التقارير جراء حصول المستثمرين علـى            تغيرات أسعار األ   إلىذلك  

وعند دراسة تـأثير مؤشـرات      . بعض المؤشرات من مصادرها المختلفة الرسمية وغير الرسمية       

 أظهرت نتائج الدراسـة     ،األداء على العالقة يبن مستوى اإلفصاح ونسبة التغير في أسعار األسهم          

  .عدم وجود تأثير على ذلك

 عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى اإلفصاح في التقارير المالية وأسـعار األسـهم               هناك -6

 أو على مـستوى جميـع    ،السوقية في تاريخ نشر هذه التقارير على مستوى بنود المعلومات ككل          
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 مؤشـرات   اختالفكما أظهرت الدراسة أن هذه العالقة تختلف ب       . المجموعات الفرعية للمعلومات  

  .ة في العائد على السهم والعائد الموزع للسهماألداء المتمثل
  

 الشركات الصناعية المدرجة في بورصة      التزاممدى  "بعنوان  ) 2004حميدات،  (دراسة  ـ    

". عمان بمعايير اإلفصاح الوارد في معايير المحاسبة الدولية وتعليمات هيئـة األوراق الماليـة             

رجة في بورصة عمـان بمتطلبـات       د الم  الشركات الصناعية  التزام مدى   إلىالتعرف   إلىهدفت  

 المالية عند إعدادها التقارير     األوراق الواردة في معايير المحاسبة الدولية وتعليمات هيئة         اإلفصاح

 الواردة في معايير المحاسبة اإلفصاح بمتطلبات لتزامالمالية السنوية، وفحص العالقة بين درجة اال

 النـسبية  األهميةوبعض خصائص الشركة، والتعرف على  المالية األوراقالدولية وتعليمات هيئة   

 وجهة  المالية مناألوراق الصادرة عن معايير المحاسبة الدولية وتعليمات هيئة اإلفصاحلمتطلبات 

المستثمر المؤسسي، ودرجة التباين بين هاتين الفئتين فـي تحديـد           ونظر كل من المستثمر الفرد      

 المتعلقة بالقيمة العادلة،    اإلفصاحاسة مجموعة من قواعد     وتضمنت الدر . اإلفصاحأهمية متطلبات   

 عـن هـذه     باإلفصاح الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان        التزام دراسة مدى    ت تم إذ

ر المـستثمر المؤسـسي     ظ ن وجهةمن    بعض هذه البنود   أهمية التعرف على    إلى باإلضافةالبنود،  

شـركة صـناعية    ) 66 (ـ ل 2002مالي السنوي لعام    المستثمر الفرد، وشملت الدراسة التقرير ال     و

 مجموعـة مـن     إلىوقد توصلت الدراسة    .  والثاني في بورصة عمان    األولمدرجة في السوقين    

  النتائج ومنها ما يلي 

تلتزم الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان باإلفصاح عن المعلومة فـي التقـارير                 -

  .ات المنصوص عليها في معايير المحاسبة الدوليةالمالية السنوية ككل بموجب المتطلب
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 حيـث لـم تـوفرت الـشركات         ، بين مكونات التقارير المالية    اإلفصاحهناك تفاوت في مدى       -

  . التفسيرية للبيانات الماليةاإليضاحات الكافي في اإلفصاحالصناعية 

ب معـايير   حـس  اإلفـصاح  بمتطلبـات    لتزاموجود عالقة طردية بين حجم الشركة ودرجة اال         -

  .المحاسبة الدولية

 في معايير المحاسبة الدولية المنصوص عليها عن المعلومات بشكل عام واإلفصاح متطلبات دتع  -

  .المستثمر المؤسسي من المستثمر الفرد و من وجهة نظر كلمهمه

 ومن ضمنها   األخرى عن بعض المعلومات     باإلفصاح المستثمر في بورصة عمان      اهتمام  -

  .تتعلق بالقيمة العادلة للموجودات الثابتةالتي المعلومات  إلىالحاجة 
  

 للفكر المحاسبي لمفهوم القيمة     إلىالتوجه الحديث   "بعنوان  ) 2005الطرايره،  (دراسة  ـ    

إلقاء الضوء على أهم قواعـد   إلىهدفت ". العادلة وأثره في اإلبالغ المالي للقوائم المالية للبنوك     

أو أي معلومة تفيد في تقدير القيمة العادلة وفقاً لمعـايير المحاسـبة             اإلفصاح عن القيمة العادلة     

الدولية، وبناء مؤشر اإلفصاح المتعلق بذلك فيما يتعلق بالبيانات المالية للبنوك، والتعرف علـى              

 البنوك المدرجة في بورصة عمان بهذه القواعد خالل تحليل التقارير المالية السنوية،             التزاممدى  

 أهمية قواعد اإلفصاح موضوع الدراسة من وجهة نظر كل من المستثمر المؤسسي والتعرف على

والمستثمر الفرد والمحلل المالي، وتحديد مدى توافق تعليمات البنـك المركـزي األردنـي مـع              

متطلبات معايير المحاسبة الدولية فيما يتعلق بمحاسبة القيمة العادلة، وخلصت الدراسة في شقيها             

 أن تلتزم البنوك المدرجة في بورصة عمان التقارير المالية السنوية وفقـاً             إلىقي  النظري والتطبي 

للنماذج المعتمدة في البنك المركزي األردني، دون األخذ باالعتبار اإلفـصاح المتعلقـة بالقيمـة              
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العادلة التي تتطلبها اإلفصاح عن بعض قواعد اإلفصاح المتعلقة بالقيمة العادلـة التـي تتطلبهـا           

ير المحاسبة الدولية، لعدم اإلشارة إليها في النماذج المعتمدة من البنك المركزي، وأشـارت               معاي

 الكافي من الجهات المسؤولة عن تـدقيق البيانـات الماليـة    هتمام عدم وجود اال   إلىالنتائج أيضا   

ا يتعلـق  فيم(السنوية للبنوك قبل إصدارها، للتأكد من كفاية اإلفصاح الذي توفره التقارير السنوية     

 أن عدم اإلفصاح عن     إلىوفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية، وخلصت أيضا        ) بالقيمة العادلة 

معلومات أو عمليات معينة ال يعني بالضرورة عدم وجود مثل هذه المعلومات أو العمليات، ممـا                

  . يتطلب ضرورة اإلفصاح عن عدم وجود مثل هذه المعلومات أو العمليات أو حدوثها
 

ي ودوره في ترشيد عمليات االئتمانالتحليل  "بعنوان ) 2006الدغيم، وآخرون، (دراسة ـ   

 وأسسه االئتمان شرح مفهوم إلى تهدف".  الصناعي السوريالبنكي بالتطبيق على البنكاإلقراض 

 ي وتبيان أهمية تحليل البياناتاالئتمانومعاييره وكذلك التعرف على العناصر األساسية للتحليل 

ية وقدرته االئتمانالمالية لطالب االقتراض في الكشف والتحقق من سالمة مركزه المالي وجدارته 

 إبراز أهمية متابعة إلى تهدف المطلوب، وكذلك االئتمانول على اته بعد الحصالتزامعلى سداد 

وقاية  للتحقق من استمرار العميل في وضع يمكنه من تسديد األقساط المستحقة، وذلك للاالئتمان

 البنك اعتمادعدم  إلىوقد توصلت .  من الضياعالبنكمن أخطار الديون المتعثرة وحماية حقوق 

.  بقصد تقليص آثار الشخصية والحكميةاالئتمانعلى نظام موضوعي وفعِِِّال لتصنيف مخاطر 

ب عدم طلو. وبهدف تحديد الفئة التي يقع ضمنها القرض وبالتالي مستوى المخاطر المصاحبة له

ميزانية عمومية، قائمة دخل، ( الصناعي من مقدمي طلبات االقتراض إرفاقها بقوائم مالية البنك

  . خاضعة للتدقيق من قبل مدقق حسابات وعلى مدار عدة فترات محاسبية) قائمة تدفق نقدي
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 ي فياالئتمان القرار صنع في ودوره المالي التحليل" بعنوان ) 2006الشنباري، (دراسة ـ   

 في التجارية البنوك اعتماد مدى على التعرف إلىهدفت ". فلسطين في العاملة التجارية نوكالب

 ا)'/ ا):89 أه6، وا)'4&ف 012 /ا.-',+* ا)'&%$# أدوات من كأداة المالي التحليل على فلسطين

 اليالم التحليل أدوات استخدامب المتوفرة المعلومات تلعبه الذي الدور توضيح، وا)@:?ك <9'=#>;+

 استخدام تواجه التي المشكالت حلل تصور وضع ىعل، والعمل  االئتمان القرار صنع يفيةك في

 انخفضت كلماوقد اظهرت نتائج التحليل أنه . اً موظف76تكونت عينة الدراسة من . المالي التحليل

 عند لماليا التحليل على عتماداال درجة قلت يةاالئتمان التسهيالت لموظف الممنوحة التفويض درجة

 معلومات يطلبون ال البنوك في يةاالئتمان التسهيالت موظفي من %34.1وأن . ياالئتمان القرار اتخاذ

 رئيسي بشكل تعود العميل من مالية معلومات يطلبون ال الذين من% 34.6، وأن العميل من مالية

 مالية معلومات طلبوني الذين نيالموظف من %54.5، وأن المعلومات هذه توافر بعدم تتعلق ألسباب

 .حسابات مدقق من مرفقة بتقريريطلبونها  ياالئتمان التسهيل طالب لعميلمن ا
  

 للبنوكاإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية "بعنوان ) 2007زيود، وآخرون، (دراسة ـ   

 إلىت هدف ".  التجاري السوريالبنكحالة تطبيقية في : )30(وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 )30(اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية للبنوك وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم بيان مستوى 

 يعد البنوكن تطبيق معايير المحاسبة الدولية في أ إلىوقد توصلت . في البنك التجاري السوري

لمالي واألعمال  معلومات تساعد متخذي القرار على تقويم المركز اإلىمدخالً ضرورياً للوصول 

  .البنوك وفهم المميزات الخاصة لطبيعة أعمال البنوكواإلنجازات التي تقوم بها 
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طبيعة وحدود اإلفصاح عن المعلومات في "بعنوان ) 2007مطر، ونور، (دراسة ـ   

 تحديد طبيعة وحدود االفصاح إلىهدفت ". البيانات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم

مات التي يتوجب عرضها في البيانات المالية الصادرة عن المنشآت الصغيرة عن المعلو

والمتوسطة الحجم وذلك بالمقارنة مع ما هو عليه الحال في البيانات المالية الصادرة عن المنشآت 

 وضع معايير خاصة باالفصاح عن إلىكبيرة الحجم، ليترتب على ذلك دراسة مدى الحاجة 

تكون مجتمع الدراسة الميدانية بفئة واحدة فقط من . رة ومتوسطة الحجمالمعلومات للمنشآت صغي

الفئات ذات العالقة بالمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم وهي فئة المقرضين ممثلة بعينة من محللي 

 أن الغالبية العظمى من عينة الدراسة إلىوقد توصلت الدراسة .  في البنوك االردنيةاالئتمان

ضع معايير خاصة تحكم اإلفصاح عن المعلومات في البيانات المالية تقريبا تؤيد و%) 76(

أما في حالة تعذر وضع مثل تلك المعايير وذلك . الصادرة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة

مراعاة لكلفة اإلفصاح عن المعلومات الذي ستتحمله المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وكذلك 

 لهذا النوع من المنشآت فيتوجب عليها حينئذ أن تطبق صورة لخصوصية تلك المعلومات بالنسبة

مخففة من قواعد اإلفصاح المنصوص عليها في المعايير الدولية للتقارير المالية وذلك عن طريق 

 .ي على حساب اإلفصاح اإللزاميختيارتوسيع مجال اإلفصاح اال
 

نود اإلفصاح األهمية النسبية لب"بعنوان ) 2007سليم، وعثامنه، (دراسة ـ   

التعرف على واقع اإلفصاح المحاسبي في  إلىهدفت ".  المحاسبي في قرارات اإلقراض المصرفي

القوائم المالية لمنشآت األعمال ، وذلك لغايات االقتراض من المصارف التجارية العاملة في 

ظر األردن، من حيث أهمية تلك البنود ومدى مالءمتها لقرارات اإلقراض وذلك من وجهة ن
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تحديد أهمية البنود المفصح عنها في البيانات  إلىكما هدفت . متخذي قرارات اإلقراض المصرفي

بنود اإلفصاح المتعلقة  أن إلىوقد توصلت الدراسة . المالية المصدرة من قبل الوحدة المحاسبية

 تحديد بقائمة المركز المالي تعتبر مهمة جداً في قرارات اإلقراض المصرفي، وأهم هذه البنود

تراوحت البنود المتعلقة بقائمة الدخل بين المهم والمهم جداً في و. تاريخ القائمة الفترة التي تغطيها

. ية األهم نسبياً بين تلك الفقراتقرارات اإلقراض المصرفي، وكانت فقرة عرض المبيعات الصاف

داً في قرارات اإلقراض تراوحت الفقرات المتعلقة بقائمة التدفقات النقدية بين المهم والمهم جو

من األنشطة التشغيلية " اإلفصاح عن المدفوعات والمقبوضات النقدية"المصرفي، وكانت فقرة 

تراوحت بنود اإلفصاح المتعلقة بالمالحظات على الحسابات بين و. األهم نسبياً بين تلك الفقرات

األهم نسبياً بين تلك " ها اإلفصاح عن نوع المنشأة وطبيعة عمل"المهم والمهم جداً وكانت فقرة 

 في األهمية النسبية للبنود المفصح عنها في القوائم المالية ، وذلك من اختالفيوجد و. الفقرات

  .وجهة نظر متخذي قرارات اإلقراض المصرفي

 

:  القياس واإلفصاح المحاسبي عن مخاطر المنظمات "بعنوان ) 2007، حسن(دراسة ـ   

تحليل وتقييم بيئة القياس وإلفصاح  إلىهدفت ". اإلفصاح المصريةدراسة تحليلية لتقييم بيئة 

المحاسبي المصرية من خالل مقارنة الممارسات الحالية بجمهورية مصر العربية مع تلك السائدة 

في الدول ذات السبق في مجال األفصاح عن مخاطر المنظمات وذلك بغرض إثراء المعلومات 

عن   البنيات التشريعية والعلمية التي تحكم القياس واإلفصاحالواردة بالقوائم المالية وتطوير

كذلك المخاطر مثل المعايير المحاسبية وقواعد القيد بالبورصة وقواعد حوكمة الشركات و

عدم نص قواعد القيد ببورصة األوراق المالية  إلىوخلصت الدراسة . الدراسات األكاديمية 
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م اإلفصاح عن المخاطر المرتبطة بأنشطة المصرية بشكل صريح على السبق ضوابط تحك

الندرة النسبية . الشركات كما هو سائد بالدول ذات السبق في مجال اإلفصاح عن المخاطر

نها لم تتناول القياس واإلفصاح عن المخاطر حيث إبالدراسات األكاديمية المصرية في مجال 

وأخيرا ، بالرغم من تناغم . تطبيقي العديد من المشاكل المرتبطة بهذا اإلفصاح وتفتقر للجانب ال

القوانين والتشريعات والمعايير المحاسبية المصرية مع توصيات الدراسات األكاديمية المصرية ، 

  .فما زال هناك حاجة لتحقيق تالحما بين كافة التشريعات المرتبطة بالقياس واإلفصاح 

  

�א�E�Y�&<���Qאא�����W��W��W��W)1ـ  3ـ �2( �� �� �� �

 Non-compliance with Disclosure "بعنوان ) Benjamin, et..al, 1990(دراسة ـ   

Requirements in Financial Statements: The Case of Hong Kong Companies ." هدفت

 بند من متطلبات اإلفصاح المحاسبي في التقارير السنوية لـ 11 مدى توافر اختبار التعرف إلى

%. 22 كان لتزامأن المتوسط العام لعدم االوقد توصلت الدراسة .  شركة في هونج كونج76

وكجزء من الدراسة قام الباحثون بإجراء مقابالت مع خمسة مدراء لشركات وسبعة مدراء لمكاتب 

التزام جميع الشركات بالمتطلبات  عدم إلىمحاسبية لتحديد األسباب التي من الممكن ان تؤدي 

فصاح وإجراءات المراجعة في بعض األحيان  أن متطلبات اإلإلىوقد توصلت الدراسة . االلزامية

 بالمفاهيم العامة للمحاسبة، وقلة المحاسبين وعدم وجود وعي كاف. فهم والتطبيقصعبة ال

. المؤهلين، ومحاولة اإلدارة إظهار صورة جيدة عن المركز المالي للمنشأة وكذلك نتائج عملياتها

  .فصاح بسبب قلة المصادر الماليةبالتغيرات الجديدة في متطلبات اإلوعدم وجود وعي 
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 The Accountability and Corporate Disclosure"بعنوان ) Abayo, 1992(دراسة ـ   

Practices in Tanzania ." ها في التقارير  دراسة نوعية المعلومات التي يتم اإلفصاح عنإلىهدفت

 إلىوقد توصلت الدراسة . اميةااللزتفاقها مع المتطلبات تنزانيا من حيث االسنوية للشركات في 

 بمتطلبات لتزام أن النسبة العامة لالإلىباإلضافة . ضعف نوعية المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها

  .فقط% 52.6اإلفصاح القانونية كانت 
  

 The Impact of Non-financial"بعنوان ) Ahmad & Nicholls, 1994(دراسة ـ   

Company Characteristics on Mandatory Disclosure in Developing Countries: The 

Case of Bangladesh ." لـ االلزامية دراسة قياس مستوى اإلفصاح عن المعلومات إلىهدفت 

 جميع الشركات بكل البنوك التزام عدم إلىوقد توصلت الدراسة .  شركة في بنجالدش63

  %.  42 وأدنى مستوى كان %97 أن أعلى مستوى لإلفصاح كان إلىباإلضافة . االلزامية
  

 ,Relationship Lending, Accounting Disclosure"بعنوان ) Jiangli, 2004(دراسة ـ   

and Credit Availability during Crisis  ." بيان طبيعة العالقة بين القروض  إلىهدفت

راسة من الشركات تضمنت عينة الد.  أثناء االزمة المالية األسيويةاالئتمانواإلفصاح المحاسبي و

وقد توصلت الدراسة . متوسطة وصغيرة الحجم العاملة في أندونيسيا، وكوريا، والفلبين وتايالند

 في الشركات عينة االئتمان وجود عالقة جوهرية بين كل من القروض واإلفصاح المحاسبي وإلى

  .الدراسة
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 Accounting Information, Disclosure, and the"بعنوان ) Lambert, 2007(دراسة ـ   

Cost of Capital ." توضيح كيف أن المعلومات المحاسبية واإلفصاح عنها يؤثر على  إلىهدفت

أجريت الدراسة على الشركات العاملة في مجال التامين في والية نيويوك . تكلفة رأس المال

محاسبية واإلفصاح  أن شمولية المعلومات الإلىوقد توصلت الدراسة . بالواليات المتحدة االمريكية

  .عنها يؤثر على تكلفة رأس المال
  

 The effect of disclosure of"بعنوان ) Wen-Ying & Chingfu, 2008(دراسة ـ   

intellectual capital and accounting performance on market valuation: evidence from 

Taiwan's semiconductor industry  ." يوضح العالقة بين ارتباطيوذج بناء أنم إلىهدفت 

من الشركات اإلفصاح عن رأس المال الفكري، واألداء المحاسبي والتقييم السوقي في عينة 

فصاح عن رأس المال الفكري يؤثران  أن االداء المحاسبي واإلإلىراسة  الدوقد توصلت. التايوانية

مباشر لهذه العوامل على التقييم السوقي  غير اًن هناك تأثيراً على التقييم السوقي، وأ مباشراًتأثير

  .وذلك من خالل العالقات البينية بين المتغيرات
  
  

���5'>(�א���אY&�א���>&�*�4א���א�E�Yא���W��W��W��W�&C,�7)5ـ �2( �
  
  

 للشركات المالية القوائم في اإلفصاح على ركزت قد السابقة الدراسات أغلب أن نجد

 الموضوع أن الباحث يعتقد وعليه المشابهة، المالية والشركات للبنوك المالية البياناتو المساهمة

 المحاسبي في لإلفصاح النسبية األهميةب يتعلق هام موضوع إلى يتطرق الدراسة هذه تتناوله الذي

  .البنوك التجارية الكويتيةب اإلقراض قرارات اتخاذ
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\��dא��b'�@א��� �

�א��	=]#�وאY"	א^א( �
  
  
  

�א�]��W�W�W�W#2)1 ـ 3( �� �� �� �

2��fRא���א�#�W�W�W�W)2 ـ 3(����� �� �� �� �

������C,�sא���א�#�و�6���W�W�W�W�R)3 ـ 3( �� �� �� �

6�#�א���א�#�	אدو��tא���mא(�א��mr	א��W�W�W�W��#6)4 ـ 3(��  

�Bدوא(�א���א�#�و2'�د��א)'�ل��%$�א�;%��2(�W�W�W�W)5 ـ 3( �� �� �� �

�א�;�Q#�א�#6g�']Yא�!��W�W�W�W#2�M)6 ـ 3( �� �� �� �

��ق�W�W�W�W)7 ـ 3(�����RA��lא���א�#�و�uدאB� �� �� �� �

��2^�#2א���6��(��%��b6%aאY['��cgא��a]�W�W�W�W�E2�k)8 ـ 3( �� �� �� �
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  א��W��W��W��W&WWWWWWWW5�C)1 ـ 3(

  
  

 قرارات اتخاذ المحاسبي في لإلفصاح النسبية األهميةالتعرف على  إلىهدفت الدراسة الحالية 

  التجارية الكويتية بالبنوك اإلقراض

 األسلوب التطبيقي داماستخوقد أتبع الباحث لتحقيق هذا الهدف المنهج الوصفي والتحليلي عبر 

  . العديد من الطرق والمعالجات اإلحصائية ذات العالقة بموضوع الدراسةاستخدامالمتضمن 

، مع الدراسة والعينة المسحوبة منهويتضمن هذا الفصل على منهج الدراسة المتبع، ومجت

والمعالجات  العينة، وأدوات الدراسة ومصادر المعلومات، فرادووصف المتغيرات الديمغرافية أل

  . أداة الدراسة وثباتهاقاإلحصائية المستخدمة وكذلك فحص صد

  
  

�����א���א��W��W��W��Wf��5�&WWWY)2 ـ 3( �� �� �� �
� �

� �

استخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي ، والذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة ، 

، لوب التطبيقي األساستخدامويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعبر عنها تعبيراً كيفياً وكمياً، ومن خالل 

  . فرضيات الدراسةاختبارعن طريق جمع البيانات وتحليل محتوياتها و
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�g�:��א���אY&�و*>�����W�W�W�W)3 ـ 3( �� �� �� �
� �

أما عينة . بنوك )9(�تكون مجتمع الدراسة من البنوك التجارية الكويتية والبالغ عددها

 في عتماداالوتم .  وا)E&وضا.-',+ن9BC+م A بالبنوك التجارية الكويتيةالعاملين الدراسة فتكونت من 

وهي العينة التي يكون �)Convenience Sample(� عينة الدراسة على أسلوب العينة المالئمةاختيار

 وحدات المجتمع على أساس السهولة والمالءمة من خالل توفر األشخاص المراد اختيارفيها 

 )157(�وتم استرجاع ما مجمله�استبانة )180(�، وتم توزيعالبنوك عليهم داخل االستبانةتوزيع 

�)%87.22(�استبانة بنسبة بلغت وبنسبة استبانة  )143(�للتحليل�وبلغ عدد االستبانات الصالحة،

يظهر أسماء ) 1 ـ 3(�والجدول.  التحليل اإلحصائيإلىإذ خضعت بكاملها   من الموزع)79.44%(

  .ة والمستردةالبنوك التجارية الكويتية وعدد االستبانات الموزع

  )1 ـ 3(� رقمجدول
  أسماء البنوك التجارية الكويتية وعدد االستبانات الموزعة والمستردة

(	 	oא���	aא�	 	א���A�;�)	א#�ز��	 	
	(�;����Aא
Pد\C#א	 	

	(�;����Aא
U��3���	�E�4א�	 	

%	(�;����8�	
U��3���	�E�4א� 

	o�B	B*@�ن 1 	20 20 17 12% 

2	 		o�BTא�"و�	pא����															10.5% 15 18 20 

3	 		o�B"3�#א	T��Aא																								10.5% 15 16 20 

4 	o�Bن��B�B	 	20 16 15 10.5% 

5 H��qא	o�B	 	20 17 17 12% 

6	 	gא����	U��,א��	p�B	 	20 16 15 10.5% 

7	 	r=א��	pא����	o�B	 	20 20 17 12% 

8	 	gא����	9
	א���o	א���� 	20 18 16 11% 

9	 	o	אT��K	א����gא���	 	20 16 16 11% 

	אs,�ع 	180 157 143 100% 
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�"אدو�h1א�K_א�Eא��'K"א�>&�+�W�W�W�W)4 ـ 3(&Yא����*>�&�א�� �

يتبين أن المتغيرات الديمغرافية كان لها  )2 ـ 3( من خالل النتائج الظاهرة في الجدول  

سنوات بموضوعية، وذلك من خالل  واإلجابة عليها االستبانة العينة ألسئلة أفرادأثر كبير في فهم 

والمؤهل العلمي الخدمة في قطاع البنوك التجارية الكويتية الوظيفة الحالية وسنوات في الخدمة 

 عينة الدراسة هم من أفرادمن  )%85( حيث تبين أن ما نسبته. حسب الشهادةوالتخصص العلمي 

من %) 15( وشكل ما نسبته ،سنة 16  أكثر منإلىسنوات  6 الذين تتراوح سنوات خبرتهم من

وما يتعلق بعدد سنوات الخدمة في قطاع . سنوات 5  عينة الدراسة الذين تقل خبرتهم عنأفراد

 عينة الدراسة هم من الذين أفرادمن  )%85( فقد أظهرت النتائج ان البنوك التجارية الكويتية

 أفرادمن %) 15( تهوشكل ما نسب، سنة 16  أكثر منإلىسنوات  6 تتراوح سنوات خبرتهم من

العلمي فقد بينت   أما فيما يتعلق بمتغير المؤهل.سنوات 5 عينة الدراسة الذين تقل خبرتهم عن

في   عينة الدراسة هم من حملة درجة البكالوريوسأفرادمن  %)50( النتائج أن ما نسبته

 من %)20( هم من حملة درجة الماجستير، وبينت النتائج أيضاً أن %) 30( وأن. اختصاصاتهم

 عينة فراد، وهذا يدل على الكفاءة العلمية ألالدكتوراه عينة الدراسة هم من حملة درجة أفراد

 عينة أفرادمن  %)54( أشارت النتائج أنحسب الشهادة العلمي  وبالنسبة للتخصص .الدراسة

، وأن هم من المختصين بعلم إدارة األعمال %)23( الدراسة هم من المتخصصين بالمحاسبة، وأن

 أفرادمن  %)5( ية، وأخيراً، تبين أنالبنكو هم من المختصين بالعلوم المالية %)18( ما نسبته
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 عينة الدراسة من إدراك أفرادتمكن هذه التخصصات إذ . عينة الدراسة متخصصون بعلم االقتصاد

  . وظائفهم واجبات ومتطلبات
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  )2	ـ	3(�رقم�جدول
   عينة الدراسةفراد الديمغرافية ألوصف المتغيرات 

(	 	<L�#א��%1 א	 	
	א���*א  )%(�א����C	א#%���	

	D!	U@&30���	 45 31 

D!	30	–	40			���		 	46 32 

D!	41	–	50	���	 	29 20 
1�   א�;,	�

51			*t_>+	��� 23 16 

	د��Bم 	� J � J 


��س����B	 	72 50 

<�C6�!	 	43 30 


אvد_��	 	28 20 

2� �c,%;א��b0Pא�� �

h*S&	 	� J � J 

����/	 	77 54 

	@�4�دא 	7 05 

	wدא
P	&�,�ل 	33 23 
3 

�w!]�c,%;א��n'Mא��
uد�R:א� 

	��	��B!����	و 	26 18 

5	U@>+	(א���		 	21 15 

D!	6	–	10	(א���	 	47 33 

D!	11–	15	���		 	32 22 
4 

� �#2�jא(�א����د��

 א��6x@#�א)���#6

*t_&	D!	16	���	 	43 30 

5	U@>+	(א���		 	21 15 

D!	6	–	10	(א���	 	47 33 

D!	11–	15	���		 	32 22 
5 

��د����א(�א2�j#� ����3ع�
 א�����zא����y=#�א�-�=��#6

*t_&	D!	16	���	 	43 30 

a2;	 	35 24 
6 

� �#6�R2�uد�R
�b,{�b0

W��4א|�ل�א A	 	108 76 

CPA	 	19 54 
CMA	 	5 14 
JSPA	 	2 6 

7 #6�Rא��uد�R:ع�א��� 

h*S&	 	9 26 
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��دوא�Eא���אY&�و�T5د��א�T�ل�*�iLא L��W�W�W�WE�5)5 ـ 3( �� �� �� �
  
  

من  األدوات   اعتمادلغرض الحصول على البيانات والمعلومات لتنفيذ مقاصد الدراسة، تم          

 :مصدرين

 في تصميمها على عتماداالوهي أداة قياس إدراكية تم  االستبانةالمصادر االولية والمرتبطة ب .1

راء مجموعة من الكتاب والباحثين في مجال الموضوع للحصول على البيانات األولية والثانوية آ

ستكمال الجانب التطبيقي للدراسة، وروعي فيها جعل المستجيب واعياً لهدفها، الالزمة ال

تجاه حركة المقياس ونوعه بالشكل والطريقة اومكوناتها، ودقتها، ووضوحها، وتجانسها، ووحدة 

 .تخدم أهداف وفرضيات الدراسةالتي 

المعلومات المتعلقة بالجانب النظري من الدراسات، والمقاالت، المصادر الثانوية وهي  .2

 . والعربية المتخصصة بموضوع الدراسةاألجنبيةوالرسائل الجامعية، والكتب العلمية 

 :هما، جزأين في االستبانةوقد وقعت 

 )7( بالخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة من خاللبين القسم األول متغيرات تتعلق  )Bوً+(

عدد سنوات و، حسب الشهادة ؛ والمؤهل العلمي، والتخصص العلميالعمر(، والمتضمنة متغيرات

ووجود ، عدد سنوات الخدمة في قطاع البنوك التجارية الكويتية، والخدمة في الوظيفة الحالية

  ).دة المهنيةنوع الشها؛ وفي المجال المحاسبيشهادة مهنية 

� �

� �
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)�ً��6��l(       فـي    قرارات اإلقـراض   اتخاذأهمية القوائم المالية في     ببين القسم الثاني متغيرات تتعلق

��� ���oא6ً )57( البنوك التجارية الكويتية عبرL�.� 

��:وكان المقياس�)�5−1(�ستجابة منفقرة تراوح مدى اال�)57(�وتكون المقياس من �

u�:H�kא��2� �kא��2� ��=�o� �2��}kא��� �{��2�א���k%$�א�SYق� �
 

5 4 3 2  1 

 

� �

������TI/>&�א5�N�7&א �B&�א�W�W�W�WO)6 ـ 3( �� �� �� �
� �� �� �� �

الدراسـة   األساليب االحصائية التالية لغرض اإلجابة عـن أسـئلة           استخدامقام الباحث ب      

  :والً لتحقيق أهدافها فرضياتها وذلك وصاختبارو

 .ثبات المقياس المستخدمللتأكد من درجة 	 Cronbach Alphaمعامل كرونباخ ألفا  �

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بهدف اإلجابة عن أسـئلة الدراسـة ومعرفـة              �

 المقياس التالي فـي تحديـد االهميـة         اعتمادنسبية لكل فقرة من أبعاد الدراسة، وقد تم         األهمية ال 

 :النسبية

cH�!(�7א��#6 א��!� א��#6,0א�

D!�1�1.80ـ�� 	(�1�2	6"ًא� 	
!D�1.81�2.61ـ�� ��1�2)	 	
D!�2.62�� 3.42ـ� ������!	 	
D!�3.43�� 4.23ـ� ������	 	
D!�4.24�*t_>+� 	�����	6"ًא� 	
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 . لعينة واحدةT اختبار �

  

������1ق��دא�6א���אY&�و�W�W�W�W�����S)7ـ �3( �� �� �� �
  

����( �	0�eא�'�ق�א�� �� �� �� �
    

 المحكمين من أعضاء الهيئة التدريسية    بستعانة  التطلب التحقق من الصدق الظاهري للمقياس ا        

ختصاصاتهم، مما جعل المقياس أكثر     ا في   خبرتهم، بقصد اإلفادة من     المحاسبة علوم   إلىالمنتمين  

��.دقة وموضوعية في القياس �

�.)1(�ينظر الملحق،�)%100(�ستجابة الكليةالوبلغت نسبة ا،�)3(�وقد بلغ عدد المحكمين �

tttt(����#א���א��uدאB�)��l����� �� �� �� �
مل المراد قياسها، والتثبت من صدقها، قام  تقيس العوااالستبانةمن أجل البرهنة على أن 

��س� مدى االتساق الداخلي لفقرات المقياس، حيث تم تقييم تماسكاختبارالباحث باجراء Lgא�

��Cronbach Alphaبحساب �وعلى الرغم من عدم وجود قواعد قياسية بخصوص القيم المناسبة.

Alphaلكن من الناحية التطبيقية يعد��)Alpha ≥ 0.60(العلومبوال في البحوث المتعلقة معق��

:���F�[א$�ول.�א�;�  .)�3ـ�3( א�
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  )�3ـ�3(  رقمالجدول
�     )كرونباخ ألفا( االستبانةمعامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد �

)� �א��;�� ���د�א�@]	א(� �#,63 )α(�@�B 

	&�,��	א���אa5	א#����  1 	5  0.920  

	_1���	א��2#!�)  2 	11  0.889  

	�!�)	אh*SK!4�د
	א�2# 3 	7  0.863  

4  T��#א	F_*#א	5,����	T��!��2#א	h��jא	 	9  0.923  

5  US"א�	5,����	)�א��2#!	h��jא	 	8  0.901  

	אh��j	א!��2#��T	���5,�	.��ق	א#����  6 	5  0.830  

	אh��j	א!��2#��T	���5,�	א��"+��)	א���"��  7 	12  0.879  

#����-�bא+���� �57  0.968  

  
  

 قـدرة   لى ع ت الثبات هذه على تمتع األداة بصورة عامة بمعامل ثبات عالٍ          وتدل معامال 

ـ �3(�حيث يتضح من الجدول�K)Sekaran, 2003(� وفقاً لـاألداة على تحقيق أغراض الدراسة �)�3ـ

�بقيمـة  المحتوى المعلوماتي لقائمة المركز المالي     حققه بعد    االستبانةأن أعلى معامل ثبات أبعاد      

للثبـات  �فيما يالحظ أن أدنى قيمة    .�)0.920(�بقيمة أهمية القوائم المالية  بعد  �باشرةيليه م ،��)0.923(

 إمكانيـة   إلـى وهو ما يشير    .�)0.830(�بقيمة المحتوى المعلوماتي لقائمة حقوق الملكية    كانت لبعد   

  . نتيجة تطبيقهااالستبانةالنتائج التي يمكن أن تسفر عنها �ثبات

� �

� �

� �
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��W�W�W�W�&5)8 ـ 3(J5�45�HCV�א��/�TIO�2א<LV�L��E���<א��� �
� �

 - Kolmogorov( اختبـار ألغراض التحقق من موضوعية نتائج الدراسة فقد تم اجـراء  

Smirnov(اإلحصائية التي قد تؤثر سلباً على كالت، وذلك للتحقق من خلو بيانات الدراسة من المش 

. يعـي فـي البيانـات     فر التوزيع الطب  ا تو ختبار فرضيات الدراسة، ويشترط هذا اال     اختبارنتائج  

وبعكس ذلك ينشأ ارتباط مزيف بين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة، وبالتالي يفقد االرتبـاط              

  ).4 ـ 3 (معروض في الجدولقدرته على تفسير الظاهرة محل البحث أو التنبؤ بها، كما هو 

ـ 3(لجدول ا إلىوبالنظر  ع المتغيرات فأكثر يتبين أن جمي) 0.05(وعند مستوى داللة  )4  

) 0.05(حيث كانت نسب التوزيع الطبيعي لكل اإلجابات أكبر مـن           . كانت تتبع التوزيع الطبيعي   

حيث يتـضح أن  . )Sekaran, 2003( وهو المستوى المعتمد في المعالجة اإلحصائية لهذه الدراسة

 ائمـة الـدخل    لق يلمحتوى المعلومات ل) 1.253(قيمة التوزيع الطبيعي ألبعاد الدراسة تراوحت بين        

 المحددة كانت جميعها تخـضع      االستبانةوأن جميع أبعاد    .  لمصادر المعلومات األخرى   )1.106(و

  .  التوزيع الطبيعيإلى

  

  

� �� �� �� �
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  )4 ـ 3(  رقمالجدول

  التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة

)� �א��;�� �Kolmogorov – Smirnov  
�~��!2

 א��+�#
#y6�� א�

	&�,��	א���אa5	א#����  1 	1.192  0.173 T2א����	Iא���ز�	I��� 

	_1���	א��2#!�)  2 	1.119 .1630 T2א����	Iא���ز�	I��� 

3 h*SKא	)�א��2#!	
	!4�د 	1.106  0.116  T2א����	Iא���ز�	I��� 

4  T��#א	F_*#א	5,����	T��!��2#א	h��jא	 	1.154 .1400 T2א����	Iא���ز�	I��� 

5  US"א�	5,����	)�א��2#!	h��jא	 	1.253  0.086  T2א����	Iא���ز�	I��� 

	אh��j	א!��2#��T	���5,�	.��ق	א#����  6 	1.213  0.105  T2א����	Iא���ز�	I��� 

	אh��j	א!��2#��T	���5,�	א��"+��)	א���"��  7 	1.243  0.090  T2א����	Iא���ز�	I��� 

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �
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� �

� �

�b'�@א��CHא	א�� �

����fgא���b6%aو����h`�6(א	א�@�� �
  
  
  

�]�#2א��W�W�W�W)1ـ �4( �� �� �� �

�و��m�2�tא(�א���א�#و��m�2�tא(�א���א�#و��m�2�tא(�א���א�#و��m�2�tא(�א���א�#�W�W�W�W)2ـ �4( �� �� �� �

���	`�6(�א���א�#��	`�6(�א���א�#��	`�6(�א���א�#��	`�6(�א���א�#א�h���א�h���א�h���א�h����W�W�W�W)3ـ �4( �� �� �� �
� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �
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 א�W�W�W�W&WWWWWWWW5�C)1ـ �4(

 
 

حصائية الوصفية التي  بعض االساليب اإلاستخدام عرض نتائج إلىيهدف هذا الفصل 

HIJ+ح )األهمية النسبية  عينة الدراسة حول أفراد، من خالل تحليل آراء االستبانةأفرزتها 

 /I /@K+L,(ا<=+ذاN$'O?P(ا NOر+R'(ك ا?:@(+A اض&BSارات ا&B  وساط الحسابية  األاستخدام، وتم

 تغطي يين رئيسمحورينوقد تم عرض النتائج عبر . لتقدير المستويات، واالنحرافات المعيارية

  :متغيرات الدراسة، وفقاً لآلتي

�����و��m�2�tא(�א���א�#و��m�2�tא(�א���א�#و��m�2�tא(�א���א�#و��m�2�tא(�א���א�# �� �� �� �
����hא����hא����hא����h`�6(�א���א�#א	`�6(�א���א�#��	`�6(�א���א�#��	�6(�א���א�#��`	�� 

� �

�����وK�5�h1_א�Eא���א�W�W�W�W&Y)2ـ �4( �� �� �� �
� �


	�����Wوً���
	א���א�א��ذ���
	�א���א���א�����$�א#��אض�!�� ����א������	�א� �
  

ت اإلقـراض بـالبنوك التجاريـة       ا قرار اتخاذلوصف االهمية النسبية للقوائم المالية في       

� التائي ختبارواالارية،  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي    استخدام إلىالباحث  الكويتية، لجأ   

?t�?�1ـ�4 ( وأهمية الفقرة، كما هو موضح بالجدولمعنوية الفقرة�للتحقق من(.  

� �

� �

� �

� �
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�)�1ـ�4(�رقم�جدولال �
 اتخاذللقوائم المالية في  النسبيةاألهمية و tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  

  ت اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتيةاقرار

$ 

������	
���א��ذ	�א���א���א

�$�א#��אضא��א� �
�&'��א
�א*(�!) �

א�,�א+�
-��
.�א �

�	�
�?t?� �
�א/(�!	 �

Sig*� �
�0��)1
�א��2�	 �

�3
4�4
�	
���
�א�5��6 �

�	
א��7
	
�א��(  �

1� �
	 "��	 	א#���� a5א���א	 ���	 	אe�ذ&��,"

	@*א
א)	א0@*אض	 	3.27 1.07 3.050� �0.003� �1� ��	8'��1� �

2� �
.w	 US"א�	 �,5�@	 "2�	
	!4�د h"

	"��	 �$���	 "���&	 gא�	 א��2#!�)
		@*א
א)	א0@*אضאe�ذ 	

3.15 1.04 1.687� �0.094� �2 �	8'��1� �

3� �
	
�2"	@�5,�	א#*_F	א#��T	h".w	!4�د
	"��	 �$���	 "���&	 gא�	 א��2#!�)

		@*א
א)	א0@*אضאe�ذ 	
3.01 1.02 0.164� �0.870� �3� ��	8'��1� �

4 

	h".w	 	א���"�� 	א��"+��) �,5�@	 "2�
	 
	���$�	!4�د "���&	 gא�	 א��2#!�)

		@*א
א)	א0@*אضאe�ذ��"	 	
2.98 0.96 0.261� �0.794� �5� ��	8'��1� �

5 

	א#����	 	.��ق c	 <Lא��	 �,5�@	 "2�
	"���&	gא�	)�א��2#!	 
h".w	!4�د

		@*א
א)	א0@*אضאe�ذ���$�	��"	 	
3.01 0.95 0.176 0.860 3� ��	8'��1� �

�-��
.א��'&�א*(�!)�وא�,�א+�א

	��א�.�م����7
	�א���א���א� �

3.09 1.01 � ��	8'��1� �

N,$B )t( 2:# >9'?ى N$(و#R(ا )α ≤ 0.05( )1.655(.  
�,�@	��C.	y )t( 	و���"Nدא����A�B	zw	{א���	T)א\+A|א��وא��	P*�1��	 )3(.  
  

 النـسبية األهمية  ب العبارات المتعلقة عينة الدراسة عن     إجابات   إلى )�1ـ�4( يشير الجدول 

حيث تراوحت المتوسـطات     . اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية    قرارات اتخاذائم المالية في    للقو

عتمد على القوائم   ا	" المرتبة األولى فقرة  �في جاءت فقد. )3.27 ـ��2.98( الحسابية لهذا المتغير بين   

الحسابي  من المتوسط �وهو أعلى ) 3.27 (بمتوسط حسابي بلغ   " قرارات اإلقراض  اتخاذالمالية عند   

تعد قائمة التدفقات النقدية 	" ةفيما حصلت الفقر، )1.07 (وانحراف معياري بلغ،  )3.09 (العام البالغ 
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الخامـسة  على المرتبة    " قرارات اإلقراض  اتخاذإحدى مصادر المعلومات التي أستند عليها عند        

وانحراف ) 3.09 (المتوسط الحسابي الكلي والبالغ   �منأدنى  وهو  ) 2.98 (بمتوسط حسابي واألخيرة  

الدراسة   عينة أفرادفي استجابات   نوعاً ما   الجدول أيضاً التشتت المنخفض      ويبين ).0.96 (معياري

بفقراته   اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية    قرارات اتخاذللقوائم المالية في     النسبيةاألهمية  حول  

 اتخـاذ لقوائم المالية في  اهمية عينة الدراسة حول أ    أفرادوهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر        

 التقارب في قيم المتوسطات إلىويشير الجدول أيضاً .  اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتيةقرارات

 في وجهات نظر    اتاختالفستويات الداللة أنه لم يكن هناك       الحسابية، حيث نالحظ أنه من خالل م      

ـ 	 قرارات اإلقراض  اتخاذة عند    على القوائم المالي   عتماداال� عينة الدراسة حول   أفراد  ث كـان  حي

 اتاختالف أما ما يتعلق ببقية الفقرات فقد أظهرت النتائج أن هناك .)0.05( مستويات الداللة أقل من

للقوائم المالية في     بقية الفقرات المكونة لألهمية النسبية      عينة الدراسة حول   أفرادفي وجهات نظر    

للقـوائم  األهمية النسبية   وبشكل عام يتبين أن     . ة الكويتية  اإلقراض بالبنوك التجاري   قرارات اتخاذ

ـ   اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية قرارات اتخاذالمالية في    ت من وجهة نظر عينة الدراسة كان

  . متوسطة

�ً
:�;� W���	
���א���א���א ������א�א$�א#��אضא��ذ@6��	�א.?�1�$�א�<��4=��>��� ��!
	
�����א������	�א� �

    

 قـرارات   اتخاذالتي تتضمنها القوائم المالية في      لكفاية المعلومات   لوصف االهمية النسبية    

المتوسطات الحسابية واالنحرافـات     استخدام إلىالباحث  ، لجأ   اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية   

 بالجـدول  وأهمية الفقرة، كما هو موضح   معنوية الفقرة �للتحقق من ?�t?� التائي ختبارواالالمعيارية،  

  .)�2ـ�4(
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  )�2ـ�4(� رقمجدولال
التي لكفاية المعلومات  النسبيةاألهمية و tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  

   قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتيةاتخاذتتضمنها القوائم المالية في 

$ 
�$�1�?.א�<��4=��>��@6��	�א

	
���א���א���א �
�&'��א

�(�!)א* �
א�,�א+�
-��
.�א �

	�
�?�t?� �
�א/(�!	 �

Sig*� �
�0��)1
�א��2�	 �

�3
4�4
�	
���
�א�5��6 �

�	
א��7
	
�א��(  �

6� �
	D�	 US"א�	 �,5�@	 c	 	א�0*אدא) }2�
	א�'*_�	 	��'�ط �����Eא	 P
א��4

T��L'א��	 	
3.20 0.90 2.607� �0.010� �11� ��	8'��1� �

7� �
	c	 *$:�	 gא�	 Y�
	א4#� 
@�م&	 ~�2�

	א *��6	 US"א�	 �,5�@	gא�	 #4*و+�)
	��3,�$�	א�'*_� 	

3.63 0.86 8.738� �0.000� �9K 	
��A� �

8� �
	F_*#א	5,��@	�$�,f��	gא�	)�א��2#!	2"�

�����w	T��#א	 	3.60 0.89 8.088� �0.000� �10� �	
��A� �

9 

@�a	U_	D!	א#��6دא)	وא#���B�)	و.��ق	
	T�	T��#א	F_*#א	5,��@	c	P*��:א�	א#����

��_��	a�@	 	
3.73 0.91 9.526� �0.000� �6� �	
��A� �

10 
	U�R�1�	 	א���"�� 	א��"+��) �,5�@	 *$:�

	وא(�3	�U$C	+$,$�	و����$� 	3.68 0.87 9.336� �0.000� �8� �	
��A� �

11 
Aא	 US"�	<�_	 U�'B	 T4M'א�	 �6$�د

	��"	�w"אد	@�5,�	א��"+��)	א���"�� 	3.84 0.78 12.798� �0.000� �1� �	
��A� �

12 
	ذא)	 	א#���� a5א���א	 c	 	א#���� א��2#!�)

�=	�����Eא	aא���	D�	}2�	Aو	���
��	�2�	 	3.84 0.83 12.123� �0.000� �1� �	
��A� �

13 
	<�	 US"א�	 �,5�@	 ��*+��	gא�	 א��2#!�)

A	��+�_ذ�eא0@*אض	א)
		@*א 	3.74 0.72 12.327� �0.000� �5� �	
��A� �

14 
	T��#א	F_*#א	5,��@	��*+��	gא�	)�א��2#!

A	��+�_	<ذ��eא0@*אض	א)
		@*א 	3.78 0.77 12.009� �0.000� �4� �	
��A� �

15 

	א��"+��)	 �,5�@	 ��*+��	 gא�	 א��2#!�)
A	 ��+�_	 <�	 	@*א
א)	e�ذא���"��

	א0@*אض 	
3.79 0.80 11.759 0.000� �3� �	
��A� �

16 
א��2#!�)	א�g	��+*��	@�5,�	.��ق	א#����	

A	��+�_	<ذ��eא0@*אض	א)
		@*א 	3.69 0.91 9.064� �0.000� �7� �	
��A� �


��-�א��'&�א*.(�!)�وא�,�א+�א
1���7$
	�א�.�م��?.�@6��	�א �

3.68 0.84 � �	
��A� �

N,$B )t( 2:# >9'?ى N$(و#R(ا )α ≤ 0.05( )1.655(.  
�,�@	��C.	y )t( 	و���"Nدא����A�B	zw	{א���	T)א\+A|א��وא��	P*�1��	 )3(.  
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 النـسبية األهمية  ب لقةالعبارات المتع عينة الدراسة عن     إجابات   إلى )�2ـ�4( يشير الجدول 

 قرارات اإلقـراض بـالبنوك التجاريـة        اتخاذالتي تتضمنها القوائم المالية في      لكفاية المعلومات   

�فـي  جـاءت  فقد. )3.84 ـ�3.20( حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين       .الكويتية

 ،  د قائمة التدفقات النقدية   جتهاد الشخصي بشكل كبير عند إعدا     يدخل اال 	"الفقرات  المرتبة األولى   

بمتوسـط   "المعلومات المالية في القوائم المالية ذات طبيعة تاريخية وال تعبر عن القيم الحقيقية            

وانحـراف  ،  )3.68 (الحسابي العـام البـالغ     من المتوسط �وهو أعلى لكل منها   ) 3.84 (حسابي بلغ 

تعبر اإليرادات في قائمة الدخل عن      	" ةفيما حصلت الفقر  .  على التوالي  )�0.83؛����0.78 (معياري بلغ 

 بمتوسط حسابي واألخيرة  الحادية عشر   على المرتبة    "الصورة الحقيقية لنشاط الشركة التشغيلي    

 ويبـين  ).0.90 (وانحراف معيـاري ) 3.68 (المتوسط الحسابي الكلي والبالغ�منأدنى  وهو  ) 3.20(

لكفايـة   النـسبية األهمية  لدراسة حول   ا  عينة أفرادالجدول أيضاً التشتت المنخفض في استجابات       

  قرارات اإلقراض بالبنوك التجاريـة الكويتيـة       اتخاذالتي تتضمنها القوائم المالية في      المعلومات  

 كفاية المعلومات    عينة الدراسة حول أهمية    أفراد وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر         ابفقراته

ويشير الجدول . إلقراض بالبنوك التجارية الكويتية قرارات ااتخاذالتي تتضمنها القوائم المالية في     

 التقارب في قيم المتوسطات الحسابية، حيث نالحظ أنه من خالل مستويات الداللة أنه لم   إلىأيضاً  

المعلومات الفقرات المتعلقة بكفاية    � عينة الدراسة حول   أفراد في وجهات نظر     اتاختالفيكن هناك   

ـ � قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية     اتخاذ التي تتضمنها القوائم المالية في      ث كـان  حي

التـي  لكفاية المعلومـات    األهمية النسبية   وبشكل عام يتبين أن      .)0.05( مستويات الداللة أقل من   
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من وجهة نظر عينة      قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية     اتخاذتتضمنها القوائم المالية في     

� . عاليةتالدراسة كان �
� �

�ًB��;�W���0�C71�$�א�?.
	���א�א$�א#��אضא��ذE1�د��א������א������	�א��� ��!�� �
    

 بالبنوك   قرارات اإلقراض  اتخاذالمعلومات األخرى في    لمصادر  لوصف االهمية النسبية    

 ختبارواالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،  استخدام إلىالباحث ، لجأ التجارية الكويتية

  .)�3ـ�4 ( وأهمية الفقرة، كما هو موضح بالجدولمعنوية الفقرة�للتحقق من?�t?�لتائيا
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  )�3ـ�4(� رقمجدولال
المعلومات األخرى صادر لم النسبيةاألهمية و tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  

   بالبنوك التجارية الكويتية قرارات اإلقراضاتخاذفي 
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		@*א
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3.78 0.83 11.126 0.000 2� �	
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N,$B )t( 2:# >9'?ى N$(و#R(ا )α ≤ 0.05( )1.655(.  
�,�@	��C.	y )t( 	و���"Nدא����A�B	zw	{א���	T)א\+A|א��وא��	P*�1��	 )3(.  

  

 النـسبية األهمية  ب العبارات المتعلقة عينة الدراسة عن     إجابات   إلى )�3ـ�4( يشير الجدول 

حيث تراوحت  . قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتيةاتخاذلمصادر المعلومات األخرى في 

الفقـرة  المرتبـة األولـى     �في جاءت فقد. )3.83 ـ 3.65( لمتغير بين المتوسطات الحسابية لهذا ا   

بمتوسـط   "  قرارات اإلقـراض   اتخاذالمعلومات من غير القوائم المالية مهمة ألغراض        	مصادر"
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 وانحراف معياري بلـغ   ،  )3.71 (الحسابي العام البالغ   من المتوسط �وهو أعلى ) 3.83 (حسابي بلغ 

علـى المرتبـة    " قرارات اإلقراضاتخاذتمد على اإلشاعات عند   أع " ةفيما حصلت الفقر   .)0.78(

وانحراف ) 3.71 (المتوسط الحسابي الكلي والبالغ   �منأدنى  وهو  ) 3.42 (بمتوسط حسابي واألخيرة  

الدراسة حـول     عينة أفرادالجدول أيضاً التشتت المنخفض في استجابات        ويبين ).0.82 (معياري

  قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية     اتخاذت األخرى في    لمصادر المعلوما  النسبيةاألهمية  

مـصادر المعلومـات      عينة الدراسة حول أهميـة     أفرادوهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر        

 التقارب  إلىويشير الجدول أيضاً    .  قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية     اتخاذاألخرى في   

 نالحظ أنه من خالل مستويات الداللة أنـه لـم يكـن هنـاك     في قيم المتوسطات الحسابية، حيث  

مصادر المعلومات األخرى بالفقرات المتعلقة   � عينة الدراسة حول   أفراد في وجهات نظر     اتاختالف

 .)0.05(  مستويات الداللة أقل من    ث كان حي  قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية     اتخاذفي  

 قـرارات اإلقـراض     اتخاذلمصادر المعلومات األخرى في     سبية  األهمية الن وبشكل عام يتبين أن     

   .ت عاليةمن وجهة نظر عينة الدراسة كان بالبنوك التجارية الكويتية
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��א������	����א�א$�א#��אضא��ذ�������	�א�@�Fא��)�א/���0א.?���W�(4�1א!.ً��� ��!�
	
�����א� �

      

 قـرارات   اتخـاذ لقائمة المركز المالي في     معلوماتي  للمحتوى ال لوصف االهمية النسبية    

المتوسطات الحسابية واالنحرافـات     استخدام إلىالباحث  ، لجأ   اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية   

  وأهمية الفقرة، كما هو موضح بالجـدول   معنوية الفقرة �للتحقق من ?�t?� التائي ختبارواالالمعيارية،  

  .)�4ـ�4(
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  )�4ـ�4(� رقمجدولال
لقائمة للمحتوى المعلوماتي  النسبيةاألهمية و tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  

   قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتيةاتخاذالمركز المالي في 
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 النـسبية األهمية  ب العبارات المتعلقة عينة الدراسة عن    إجابات   إلى )�4ـ�4( يشير الجدول 

 . قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية     اتخاذلقائمة المركز المالي في     للمحتوى المعلوماتي   

المرتبـة  �فـي  جاءت فقد. )3.92 ـ�3.59( حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين      

 "  قرارات اإلقراضاتخاذ قيمة ممتلكات الشركة من معدات وأصول عند أعتمد على	"الفقرة األولى 

وانحـراف  ،  )3.76 (الحسابي العـام البـالغ     من المتوسط �وهو أعلى ) 3.92 (بمتوسط حسابي بلغ  

أعتمد على بيان حقوق األقلية المعروضة ضمن حقوق        	" ةفيما حصلت الفقر  . )0.84 (معياري بلغ 

وهو ) 3.59 (بمتوسط حسابي واألخيرة  التاسعة  على المرتبة    "راض قرارات اإلق  اتخاذالملكية عند   

الجدول أيضاً   ويبين ).0.96 (وانحراف معياري ) 3.76 (المتوسط الحسابي الكلي والبالغ   �منأدنى  

للمحتـوى المعلومـاتي    النسبيةاألهمية الدراسة حول   عينة أفرادالتشتت المنخفض في استجابات     

وهو ما يعكس التقارب   قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتيةخاذاتلقائمة المركز المالي في 

لقائمة المركز المالي فـي      المحتوى المعلوماتي     عينة الدراسة حول أهمية    أفرادفي وجهات نظر    

 التقـارب فـي قـيم    إلىويشير الجدول أيضاً .  قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية اتخاذ

 في  اتاختالفحيث نالحظ أنه من خالل مستويات الداللة أنه لم يكن هناك            المتوسطات الحسابية،   

لقائمة المركز المالي بالمحتوى المعلوماتي الفقرات المتعلقة � عينة الدراسة حولأفرادوجهات نظر 

 .)0.05(  مستويات الداللة أقل من    ث كان حي  قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية     اتخاذفي  

 قرارات  اتخاذلقائمة المركز المالي في     للمحتوى المعلوماتي   األهمية النسبية   يتبين أن   وبشكل عام   

   .ت عاليةمن وجهة نظر عينة الدراسة كان اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية
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 قـرارات اإلقـراض   اتخاذفي الدخل لقائمة للمحتوى المعلوماتي   همية النسبية   لوصف األ 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،     استخدام إلىالباحث  ، لجأ   بالبنوك التجارية الكويتية  

  .)�5ـ�4 ( وأهمية الفقرة، كما هو موضح بالجدولمعنوية الفقرة�للتحقق من?�t?� التائيختبارواال
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 )5ـ�4(� رقمجدولال
لقائمة للمحتوى المعلوماتي  النسبيةاألهمية و tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  

   قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتيةاتخاذفي الدخل 
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 النـسبية األهمية  ب العبارات المتعلقة عينة الدراسة عن    ابات   إج إلى )�5ـ�4( يشير الجدول 

حيـث   . قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية     اتخاذفي  الدخل  لقائمة  للمحتوى المعلوماتي   

المرتبة األولـى   �في جاءت فقد. )4.04 ـ 3.67( تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين     

 قـرارات  اتخـاذ بح او الخسارة للشركة ما بعد الـضريبية عنـد     أعتمد على إجمالي الر   "الفقرة  

، )3.87 (الحـسابي العـام البـالغ      من المتوسط �وهو أعلى ) 4.04 (بمتوسط حسابي بلغ   "اإلقراض

أعتمد على إجمالي تكلفة البضاعة المباعـة       " ةفيما حصلت الفقر  . )0.76 (وانحراف معياري بلغ  

 بمتوسـط حـسابي  الثامنة واألخيـرة    على المرتبة    "اض قرارات اإلقر  اتخاذمن قبل الشركة عند     

 ويبـين  ).0.97 (وانحراف معياري ) 3.87 (المتوسط الحسابي الكلي والبالغ   �منأدنى  وهو  ) 3.67(

للمحتوى  النسبيةاألهمية  الدراسة حول     عينة أفرادالجدول أيضاً التشتت المنخفض في استجابات       

وهو مـا يعكـس      ت اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية     قرارا اتخاذفي  الدخل  لقائمة  المعلوماتي  

فـي  الدخل  لقائمة   المحتوى المعلوماتي     عينة الدراسة حول أهمية    أفرادالتقارب في وجهات نظر     

 التقـارب فـي قـيم    إلىويشير الجدول أيضاً .  قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية اتخاذ

 في  اتاختالفخالل مستويات الداللة أنه لم يكن هناك        المتوسطات الحسابية، حيث نالحظ أنه من       

فـي  الدخل  لقائمة  بالمحتوى المعلوماتي   الفقرات المتعلقة   � عينة الدراسة حول   أفرادوجهات نظر   

 .)0.05(  مستويات الداللة أقـل مـن      ث كان  حي  قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية     اتخاذ

 قـرارات   اتخـاذ فـي   الـدخل   لقائمة  للمحتوى المعلوماتي   األهمية النسبية   وبشكل عام يتبين أن     

   .ت عالية من وجهة نظر عينة الدراسة كاناإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية

� �

� �
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 اتخـاذ فـي   التغير في حقوق الملكية     لقائمة  حتوى المعلوماتي   للملوصف االهمية النسبية    
المتوسـطات الحـسابية     اسـتخدام  إلىالباحث  ، لجأ   قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية    

 وأهمية الفقرة، كمـا هـو       معنوية الفقرة �للتحقق من ?�t?� التائي ختبارواالواالنحرافات المعيارية،   
  .)�6ـ�4 (موضح بالجدول

  )6ـ�4(� رقملجدوال
لقائمة للمحتوى المعلوماتي  النسبيةاألهمية و tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  

   قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتيةاتخاذفي التغير في حقوق الملكية 
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 النـسبية األهمية  ب ات المتعلقة العبارعينة الدراسة عن     إجابات   إلى )6ـ�4( يشير الجدول 

 قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية     اتخاذفي  التغير في حقوق الملكية     لقائمة  للمحتوى المعلوماتي   

�فـي  جاءت فقد. )4.17 ـ 3.70( حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين       .الكويتية

 على كافة بنود الـدخل والمـصاريف         قرارات اإلقراض  اتخاذأعتمد في   	"الفقرة  المرتبة األولى   

مـن  �وهـو أعلـى   ) 4.17 (بمتوسط حسابي بلغ   "	المتحقق للشركة خالل الثالث سنوات االخيرة     

أعتمد " ةفيما حصلت الفقر  . )0.75 (وانحراف معياري بلغ  ،  )3.90 (الحسابي العام البالغ   المتوسط

علـى   "ثالث سنوات االخيرة   قرارات اإلقراض على إجمالي الدخل والمصاريف خالل ال        اتخاذفي  

 المتوسط الحسابي الكلي والبالغ   �منأدنى  وهو  ) 3.70 (بمتوسط حسابي واألخيرة  الخامسة  المرتبة  

 أفـراد الجدول أيضاً التشتت المنخفض في اسـتجابات         ويبين ).0.66 (وانحراف معياري ) 3.90(

 اتخاذفي  ير في حقوق الملكية     التغلقائمة  للمحتوى المعلوماتي    النسبيةاألهمية  الدراسة حول    عينة

 عينـة  أفراد وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر         قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية    

 قـرارات   اتخـاذ فـي   التغير في حقوق الملكية     لقائمة   المحتوى المعلوماتي    الدراسة حول أهمية  

تقـارب فـي قـيم المتوسـطات         ال إلىويشير الجدول أيضاً    . اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية   

 في وجهات نظر    اتاختالفالحسابية، حيث نالحظ أنه من خالل مستويات الداللة أنه لم يكن هناك             

في التغير في حقوق الملكية لقائمة بالمحتوى المعلوماتي الفقرات المتعلقة � عينة الدراسة حولأفراد

 .)0.05(  مستويات الداللة أقـل مـن      ث كان  حي  قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية     اتخاذ

 اتخاذفي التغير في حقوق الملكية لقائمة األهمية النسبية للمحتوى المعلوماتي وبشكل عام يتبين أن 

   .ت عالية من وجهة نظر عينة الدراسة كانقرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية
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 قـرارات   اتخـاذ في  التدفقات النقدية   لقائمة  للمحتوى المعلوماتي   لوصف االهمية النسبية    

المتوسطات الحسابية واالنحرافـات     استخدام إلىالباحث  ، لجأ   اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية   

  وأهمية الفقرة، كما هو موضح بالجـدول   معنوية الفقرة �حقق من للت?�t?� التائي ختبارواالالمعيارية،  

  .)�7ـ�4(

  )7ـ�4(� رقمجدولال
لقائمة للمحتوى المعلوماتي  النسبيةاألهمية و tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  

   قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتيةاتخاذفي التدفقات النقدية 
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 النـسبية األهمية  ب العبارات المتعلقة عينة الدراسة عن     إجابات   إلى )7ـ�4( يشير الجدول 

 . قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية     اتخاذفي  لتدفقات النقدية   القائمة  للمحتوى المعلوماتي   
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المرتبـة  �فـي  جاءت فقد. )3.88 ـ 3.73( حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين      

 "بيع أدوات حقوق الملكية أو الدين لمشاربع أخرى والحـصص فـي المـشاريع             "الفقرة  األولى  

وانحـراف  ،  )3.79 (الحسابي العـام البـالغ     من المتوسط � أعلى وهو) 3.88 (بمتوسط حسابي بلغ  

الرابعـة  علـى المرتبـة      "بيع السلع وتقديم الخدمات   " ةفيما حصلت الفقر  . )0.86 (معياري بلغ 

وانحراف ) 3.79 (المتوسط الحسابي الكلي والبالغ   �منأدنى  وهو  ) 3.73 (بمتوسط حسابي واألخيرة  

الدراسة حـول     عينة أفراد التشتت المنخفض في استجابات      الجدول أيضاً  ويبين ).0.82 (معياري

 قرارات اإلقراض بـالبنوك     اتخاذفي  التدفقات النقدية   لقائمة  للمحتوى المعلوماتي    النسبيةاألهمية  

  عينـة الدراسـة حـول أهميـة      أفراد وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر         التجارية الكويتية 

.  قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية     اتخاذفي   النقدية   التدفقاتلقائمة  المحتوى المعلوماتي   

 التقارب في قيم المتوسطات الحسابية، حيث نالحظ أنـه مـن خـالل              إلىويشير الجدول أيضاً    

الفقـرات  � عينة الدراسة حول   أفراد في وجهات نظر     اتاختالفمستويات الداللة أنه لم يكن هناك       

 قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية     اتخاذفي  التدفقات النقدية   ائمة  لقبالمحتوى المعلوماتي   المتعلقة  

األهمية النسبية للمحتوى وبشكل عام يتبين أن  .)0.05(  مستويات الداللة أقل منث كان حيالكويتية

 من وجهة    قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية     اتخاذفي  التدفقات النقدية   لقائمة  المعلوماتي  

   .ت عاليةالدراسة كاننظر عينة 
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 قـرارات   اتخاذفي  المدفوعات النقدية   لقائمة  للمحتوى المعلوماتي   لوصف االهمية النسبية    

المتوسطات الحسابية واالنحرافـات     استخدام لىإالباحث  ، لجأ   اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية   

  وأهمية الفقرة، كما هو موضح بالجـدول   معنوية الفقرة �للتحقق من ?�t?� التائي ختبارواالالمعيارية،  

  .)�8ـ�4(

  )8ـ�4(� رقمجدولال
لقائمة للمحتوى المعلوماتي  النسبيةاألهمية و tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  

   قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتيةاتخاذفي فوعات النقدية المد
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 النـسبية األهمية  ب العبارات المتعلقة عينة الدراسة عن     إجابات   إلى )8ـ�4( يشير الجدول 

يـة   قرارات اإلقـراض بـالبنوك التجار      اتخاذفي  النقدية  المدفوعات  لقائمة  للمحتوى المعلوماتي   

�فـي  جاءت فقد. )3.98 ـ 3.71( حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين       .الكويتية

 بمتوسط حسابي بلغ   "متالك أدوات حقوق الملكية أو دين لمشاريع أخرى       ال	"الفقرة  المرتبة األولى   

فيما . )0.89 (وانحراف معياري بلغ  ،  )3.83 (الحسابي العام البالغ   من المتوسط �وهو أعلى ) 3.98(

) 3.71 (بمتوسط حسابيواألخيرة السادسة  على المرتبة    " لسداد المبالغ المقترضة  	" ةحصلت الفقر 

الجـدول   ويبين ).0.85 (وانحراف معياري ) 3.83 (المتوسط الحسابي الكلي والبالغ   �منأدنى  وهو  

حتـوى  للم النـسبية األهميـة   الدراسة حـول      عينة أفرادأيضاً التشتت المنخفض في استجابات      

 وهو ما  قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتيةاتخاذفي النقدية المدفوعات  لقائمة  المعلوماتي  

لقائمـة   المحتـوى المعلومـاتي       عينة الدراسة حول أهمية    أفراديعكس التقارب في وجهات نظر      

 إلىجدول أيضاً ويشير ال.  قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتيةاتخاذفي النقدية المدفوعات 

التقارب في قيم المتوسطات الحسابية، حيث نالحظ أنه من خالل مستويات الداللة أنه لم يكن هناك 

لقائمة بالمحتوى المعلوماتي   الفقرات المتعلقة   � عينة الدراسة حول   أفراد في وجهات نظر     اتاختالف

 مـستويات   ث كـان   حي يتية قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكو     اتخاذفي  النقدية  المدفوعات  

لقائمـة  األهميـة النـسبية للمحتـوى المعلومـاتي      وبشكل عام يتبين أن      .)0.05( الداللة أقل من  

 من وجهة نظـر عينـة        قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية     اتخاذفي  النقدية  المدفوعات  

   .ت عاليةالدراسة كان
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 قـرارات   اتخـاذ فـي   المتحصالت  لقائمة  للمحتوى المعلوماتي   لوصف االهمية النسبية    

المتوسطات الحسابية واالنحرافـات     استخدام إلىالباحث  ، لجأ   اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية   

  وأهمية الفقرة، كما هو موضح بالجـدول   معنوية الفقرة �نللتحقق م ?�t?� التائي ختبارواالالمعيارية،  

  .)�9ـ�4(

  )9ـ�4(� رقمجدولال
لقائمة للمحتوى المعلوماتي  النسبيةاألهمية و tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  

   قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتيةاتخاذفي المتحصالت 

$ 
������(4�1�?.	�א/���0א

�אA�M2�$�א����2	 �
�&'��א
�א*(�!) �

א�,�א+�
-��
.�א �

�	�
�?t?� �
�א/(�!	 �

Sig*� �
�0��)1
�א��2�	 �

�3
4�4
�	
���
�א�5��6 �

�	
א��7
	
�א��(  �

56� 	.��ق	� 	&دوא) 	&و a$�Kא	 
Rw"א
	א#���� 	4.01 0.76 15.959 0.000 1 	
��A� �

57� 	وא��*وض	� 	א��C"א) 
Rw"א
��
	و&و
אق	א�"+I	وא�*��;�)	א��2� 	3.94 0.79 14.199 0.000 2 	
��A� �

�-��
.א��'&�א*(�!)�وא�,�א+�א
�?��0��Gא.?�1�4)������	�א�.�م�

$NEG���א �
3.98 0.77 � �	
��A� �

N,$B )t( 2:# >9'?ى N$(و#R(ا )α ≤ 0.05( )1.655(.  
�,�@	��C.	y )t( 	و���"Nدא����A�B	zw	{א���	T)א\+A|א��وא��	P*�1��	 )3(.  
  

 النـسبية األهمية  ب العبارات المتعلقة عينة الدراسة عن     إجابات   إلى )9ـ�4( الجدوليشير  

 . قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتيـة      اتخاذفي  المتحصالت  لقائمة  للمحتوى المعلوماتي   

المرتبـة  �فـي  جاءت فقد. )4.01 ـ 3.94( حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين      
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من �وهو أعلى ) 4.01 (بمتوسط حسابي بلغ   "إصدار األسهم أو أدوات حقوق الملكية     "رة  الفقاألولى  

	إصدار	" ةفيما حصلت الفقر  . )0.76 (وانحراف معياري بلغ  ،  )3.98 (الحسابي العام البالغ   المتوسط

بمتوسـط  واألخيـرة  الثانية  على المرتبة    "السندات والقروض وأوراق الدفع والرهونات العقارية     

 ).0.79 (وانحراف معياري ) 3.98 (المتوسط الحسابي الكلي والبالغ   �منأدنى  وهو  ) 3.94( حسابي

 النـسبية األهميـة   الدراسة حول     عينة أفرادالجدول أيضاً التشتت المنخفض في استجابات        ويبين

  قرارات اإلقراض بالبنوك التجاريـة الكويتيـة       اتخاذفي  المتحصالت  لقائمة  للمحتوى المعلوماتي   

 المحتـوى المعلومـاتي      عينة الدراسة حول أهمية    أفراد يعكس التقارب في وجهات نظر       وهو ما 

ويشير الجدول أيـضاً    .  قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية     اتخاذفي  المتحصالت  لقائمة  

 التقارب في قيم المتوسطات الحسابية، حيث نالحظ أنه من خالل مستويات الداللة أنه لم يكن                إلى

بالمحتوى المعلوماتي  الفقرات المتعلقة   � عينة الدراسة حول   أفراد في وجهات نظر     اتختالفاهناك  

 مـستويات   ث كـان   حي  قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية     اتخاذفي  المتحصالت  لقائمة  

لقائمـة  األهميـة النـسبية للمحتـوى المعلومـاتي      وبشكل عام يتبين أن      .)0.05( الداللة أقل من  

 من وجهة نظر عينة الدراسـة   قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية     اتخاذفي  ت  المتحصال

   .ت عاليةكان

� �

� �

� �

� �

� �
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 ثالفرعية، حيو  الرئيسية فرضيات الدراسةاختبارعمل الباحث في هذا الجانب على 

�استخداممن خالل الدراسة ت  مدى قبول أو رفض فرضيااختبارتركزت مهمة هذه الفقرة على 

  :، وذلك كما يليلعينة واحدة �Tاختبار

#6!6g	`�#6א�	א�@<< <

 

 االئتمان العاملين في أقسام فرادال تختلف أهمية اإلفصاح المحاسبي من وجهة نظر األ

  ).0.05 (عند مستوى قرارات اإلقراض اتخاذوالقروض في 

أهمية اإلفصاح   في   ختالفاالللتحقق من   لعينة واحدة   ���Tاستخدام هذه الفرضية تم     ختبارال

 قـرارات   اتخـاذ  والقـروض فـي      االئتمان العاملين في أقسام     فرادالمحاسبي من وجهة نظر األ    

�.)�10ـ�4(�هو موضح في الجدولاإلقراض، وكما  �

  )�10ـ�4(  رقمجدول

 دفراأهمية اإلفصاح المحاسبي من وجهة نظر األ في ختالفاالللتحقق من ����Tاختبارنتائج 
� قرارات اإلقراضاتخاذ والقروض في االئتمانالعاملين في أقسام  �

�א���6ن �� �� �� �
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أهمية اإلفصاح 
 اتخاذالمحاسبي في 

�قرارات اإلقراض �

3.730 0.516 16.913 1.645 142 0.000 

� � �
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أهمية اإلفصاح المحاسبي من وجهة نظـر        في   ختالفاال نتيجة )�10ـ�4(  دوليوضح الج 

حيث أظهرت نتـائج    .  قرارات اإلقراض  اتخاذ والقروض في    االئتمان العاملين في أقسام     فراداأل

 العـاملين   فرادأهمية اإلفصاح المحاسبي من وجهة نظر األ       في   اختالفوجود  التحليل اإلحصائي   

 )16.913(�المحـسوبة  T  بلغت قيمة  ، إذ  قرارات اإلقراض  اتخاذقروض في    وال االئتمانفي أقسام   

 تـرفض  وعليه .)1.645( الجدولية البالغة T بالمقارنة مع قيمة )α ≤ 0.05(�وهي دالة عند مستوى

  : ، وتقبل الفرضية البديلة التي تنص علىالفرضية العدمية

Kא	 *:;	 	و�$6 D!	 i��jא	 	א4+0�7 ��,�&	 Y��eKא	 *:;	 	و�$6 D!	 i��jא	 	א4+0�7 ��,�&	 Y��eKא	 *:;	 	و�$6 D!	 i��jא	 	א4+0�7 ��,�&	 Y��eKא	 *:;	 	و�$6 D!	 i��jא	 	א4+0�7 ��,�&	 Y��eא�2+*אد+*אد+*אد+*אد	א�2	א�2	א�2		 	&@C�م c	 k�!�	 	&@C�م c	 k�!�	 	&@C�م c	 k�!�	 	&@C�م c	 k�!�ن��5,Aنא��5,Aنא��5,Aنא��5,Aא				

	c	وא��*وض	c	وא��*وض	c	وא��*وض	c	ذوא��*وض�eذא�eذא�eذא�eאh��C!	"��	א0@*אض	א)
  ).0.05 (	@*א
א)	א0@*אض	��"	!h��C	@*א
א)	א0@*אض	��"	!h��C	@*א
א)	א0@*אض	��"	!h��C	@*א

 العاملين في   فرادأهمية اإلفصاح المحاسبي من وجهة نظر األ       في   ختالفاالوللتحقق من   

أربعـة   إلـى ، تم تقسيم الفرضية الرئيسية       قرارات اإلقراض  اتخاذ والقروض في    االئتمانأقسام  

 كل فرضية فرعية على حدة، وكما       ختباراللعينة واحدة     T اختبار تخداماسفرضيات فرعية، وتم    

  :يلي

  HO1-1:  االئتمان العاملين في أقسام فراداألمن وجهة نظر  ذي داللة معنوية اختالفال يوجد 

  . قرارات اإلقراضاتخاذ على أهمية القوائم المالية في والقروض

وجهـة نظـر     في   ختالفاالاحدة للتحقق من    لعينة و ���Tاستخدام هذه الفرضية تم     ختبارال

 قـرارات   اتخـاذ  على أهمية القوائم الماليـة فـي          والقروض االئتمان العاملين في أقسام     فراداأل

  .)�11ـ�4(�هو موضح في الجدول، وكما اإلقراض

� �
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  )�11ـ�4(  رقمجدول

من  ات اإلقراض قراراتخاذأهمية القوائم المالية في في  ختالفاالللتحقق من ����Tاختبارنتائج 
�بالبنوك التجارية الكويتية والقروض االئتمان العاملين في أقسام فرادوجهة نظر األ �
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أهمية القوائم المالية 
 قرارات اتخاذفي 

�اإلقراض �

3.09 1.01 1.161 1.645 142 0.248 

� � �
 

 قـرارات   اتخـاذ أهمية القوائم المالية في     في   ختالفاال نتيجة )�11ـ�4(  يوضح الجدول 

. بالبنوك التجارية الكويتية   والقروض   االئتمان العاملين في أقسام     فرادمن وجهة نظر األ    اإلقراض

 اتخـاذ الية فـي    أهمية القوائم الم   في   اختالفوجود  عدم  حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي      

 والقروض بالبنوك التجارية    االئتمان العاملين في أقسام     فرادقرارات اإلقراض من وجهة نظر األ     

بالمقارنة مع  )α ≤ 0.05(�دالة عند مستوىغير وهي  )1.161(�المحسوبة T  بلغت قيمة، إذالكويتية

  : تنص على، التي الفرضية العدميةتقبل  وعليه .)1.645( الجدولية البالغة T قيمة

	���	&�,��		���	&�,��		���	&�,��		���	&�,��		وא��*وض	وא��*وض	وא��*وض	وא��*وضא�5A,�نא�5A,�نא�5A,�نא�5A,�ن	א�2�k�!	c	C@&�م		א�2�k�!	c	C@&�م		א�2�k�!	c	C@&�م		א�2�k�!	c	C@&�م	+*אد+*אد+*אد+*אدאKאKאKאKو6$�	;:*	و6$�	;:*	و6$�	;:*	و�$6	*:;		c		c		c		c	אW�S-אW�S-אW�S-אW�S-�"م	و�6د	�"م	و�6د	�"م	و�6د	�"م	و�6د	

	c	����#א	a5א���א	c	����#א	a5א���א	c	����#א	a5א���א	c	����#א	a5ذא���א�eذא�eذא�eذא�eא0@*אضא	א)
	)."��) 0.05	"��h��C!	"��h��C!	"��h��C!	h��C!					@*א
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א)	א0@*אض	@*א
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� �
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HO1-2:  االئتمان العاملين في أقسام فراداألمن وجهة نظر  ذي داللة معنوية اختالفال يوجد 

  . قرارات اإلقراضاتخاذية المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية في  على كفاوالقروض

وجهـة نظـر     في   ختالفااللعينة واحدة للتحقق من     ���Tاستخدام هذه الفرضية تم     ختبارال

كفاية المعلومات التي تتضمنها القوائم الماليـة        على    والقروض االئتمان العاملين في أقسام     فراداأل

  .)�12ـ�4(�هو موضح في الجدول، وكما راض قرارات اإلقاتخاذفي 

  )�12ـ�4(  رقمجدول

 اتخاذكفاية المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية في  في ختالفاالللتحقق من ����Tاختبارنتائج 
� بالبنوك التجارية الكويتيةقرارات اإلقراض �
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كفاية المعلومات التي 
تتضمنها القوائم 

 اتخاذالمالية في 
�قرارات اإلقراض �

3.68 0.84 14.065 1.645 142 0.000 

� � �
 

كفاية المعلومات التـي تتـضمنها القـوائم      في   ختالفاال نتيجة )�12ـ�4(  يوضح الجدول 

حيـث أظهـرت نتـائج التحليـل        . ك التجارية الكويتية   بالبنو  قرارات اإلقراض  اتخاذالمالية في   

 قـرارات   اتخـاذ كفاية المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية في         في   اختالفوجود  اإلحصائي  

�وهي دالة عند مـستوى     )14.065(�المحسوبة T  بلغت قيمة  ، إذ  بالبنوك التجارية الكويتية   اإلقراض

)α ≤ 0.05( بالمقارنة مع قيمة T البالغةالجدولية  )قبل وت،  ترفض الفرضية العدميةوعليه .)1.645

  : التي تنص علىالفرضية البديلة 
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 HO1-3:  االئتمان العاملين في أقسام فراداألمن وجهة نظر  ذي داللة معنوية اختالفال يوجد 

  . قرارات اإلقراضاتخاذ على مصادر المعلومات األخرى في والقروض

وجهـة نظـر     في   ختالفااللعينة واحدة للتحقق من     ���Tاستخدام هذه الفرضية تم     ختبارال

 اتخـاذ مصادر المعلومات األخرى في     أهمية   على    والقروض االئتمانقسام   العاملين في أ   فراداأل

  .)�13ـ�4(�هو موضح في الجدول، وكما قرارات اإلقراض

  )�13ـ�4(  رقمجدول

 قرارات اتخاذمصادر المعلومات األخرى في أهمية على  ختالفاالللتحقق من ����Tاختبارنتائج 
� بالبنوك التجارية الكويتيةاإلقراض �
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مصادر أهمية 
المعلومات األخرى 

 قرارات اتخاذفي 
�اإلقراض �

3.71 0.82 15.052 1.645 142 0.000 

� � �
 على أهمية مصادر المعلومات األخـرى فـي        ختالفاالنتيجة   )�13ـ�4(  يوضح الجدول 

حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود      .  بالبنوك التجارية الكويتية    قرارات اإلقراض  اتخاذ
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 بـالبنوك التجاريـة      قرارات اإلقراض  اتخاذعلى أهمية مصادر المعلومات األخرى في        اختالف

 بالمقارنـة مـع   )α ≤ 0.05(�وهي دالة عند مستوى )15.052(�المحسوبة T  بلغت قيمةالكويتية، إذ

قبل الفرضية البديلـة التـي      وتوعليه ترفض الفرضية العدمية،      ).1.645(الجدولية البالغة    Tمة  قي

  : تنص على
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	א��2#!�)	אh*SK	c	!4�د�����B	א0@*אض	א)
	א����
��	א�������	@*א�����B	א0@*אض	א)
	א����
��	א�������	@*א�����B	א0@*אض	א)
	א����
��	א�������	@*א�����B	א0@*אض	א)
	)."�� )0.05	"��h��C!	"��h��C!	"��h��C!	h��C!					@*א 		 		 		 	

  

HO1-4:  االئتمان العاملين في أقسام فراداألمن وجهة نظر  ذي داللة معنوية اختالفال يوجد 

 على المحتوى المعلوماتي لبيان كالً قائمة المركز المالي؛ وقائمة الدخل؛ قائمة والقروض

  ).0.05 ( قرارات اإلقراض عند مستوىاتخاذالملكية في التدفقات النقدية؛ وقائمة حقوق 

  

وجهـة نظـر     في   ختالفااللعينة واحدة للتحقق من     ���Tاستخدام هذه الفرضية تم     ختبارال

 على المحتوى المعلوماتي لبيان كـالً مـن قائمـة            والقروض االئتمان العاملين في أقسام     فراداأل

 قـرارات   اتخـاذ المركز المالي؛ وقائمة الدخل؛ قائمة التدفقات النقدية؛ وقائمة حقوق الملكية في            

�.)�14ـ�4(�هو موضح في الجدول، وكما قراضاإل �
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  )�14ـ�4(  رقمجدول

 االئتمان العاملين في أقسام فراداألوجهة نظر  في ختالفاالللتحقق من ����Tاختبارنتائج 
� قرارات اإلقراضاتخاذ على المحتوى المعلوماتي في والقروض �

�א���6ن �� �� �� �
�&'��א
�א*(�!) �

א#,�א+�
-��
.�א �

T 

 א/(�!	
T 

Oא	
 �2و�
DF 

 د�P�$�א*��	

Sig*� �
�0��)1
�א��2�	 �

المحتوى أهمية 
في المعلوماتي 

 قرارات اتخاذ
�اإلقراض �

3.76 0.91 17.855 1.645 142 0.000 

� �  
 
 

 العـاملين فـي أقـسام       فراداأل وجهة نظر     في ختالفاالنتيجة   )�14ـ�4(  يوضح الجدول 

حيث أظهرت نتـائج    . قرارات اإلقراض  اتخاذ على المحتوى المعلوماتي في       والقروض االئتمان

  والقـروض  االئتمان العاملين في أقسام     فراداأل وجهة نظر    في اختالفالتحليل اإلحصائي وجود    

وهي  )17.855(�المحسوبة T  بلغت قيمة  ، إذ  قرارات اإلقراض  اتخاذعلى المحتوى المعلوماتي في     

وعليـه تـرفض    ).1.645(البالغـة  الجدولية  T بالمقارنة مع قيمة )α ≤ 0.05(�دالة عند مستوى

  : الفرضية العدمية، وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على

	��,�&	Y��e	��,�&	Y��e	��,�&	Y��e	��,�&	Y��e	c	T��!��2#א	h��jא	c	T��!��2#א	h��jא	c	T��!��2#א	h��jא	c	T��!��2#א	h��jذא�eذא�eذא�eذא�eא0@*אضא	א)
	א�2�k�!		א�2�k�!		א�2�k�!		א�2�k�!	+*אد+*אد+*אد+*אد!D	و�$6	;:*	אD!K	و�$6	;:*	אD!K	و�$6	;:*	אD!K	و�$6	;:*	אK					@*א
א)	א0@*אض	@*א
א)	א0@*אض	@*א
א)	א0@*אض	@*א

	).0.05 (	وא��*وض	��"	!h��C	وא��*وض	��"	!h��C	وא��*وض	��"	!h��C	وא��*وض	��"	!h��Cא�5A,�نא�5A,�نא�5A,�نא�5A,�نc	C@&�م	c	C@&�م	c	C@&�م	c	C@&�م	 		 		 		 	
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 من قائمة المركز المالي؛     ماتي لبيان كل  علوالمحتوى الم أهمية   في   ختالفاالوللتحقق من   

أربعة  إلى، تم تقسيم الفرضية الرئيسية      ات النقدية؛ وقائمة حقوق الملكية    وقائمة الدخل؛ قائمة التدفق   

 كل فرضية فرعية على حدة، وكما       ختباراللعينة واحدة     T اختبار استخدامفرضيات فرعية، وتم    

  :يلي
� �

HO1-4-1:  االئتمان العاملين في أقسام فراداألمن وجهة نظر  معنوية  ذي داللةاختالفال يوجد 

 قرارات اإلقراض عند اتخاذ على المحتوى المعلوماتي لبيان قائمة المركز المالي في والقروض

  ).0.05 (مستوى

وجهـة نظـر     في   ختالفااللعينة واحدة للتحقق من     ���Tاستخدام هذه الفرضية تم     ختبارال

 على المحتوى المعلوماتي لبيان قائمة المركز المالي         والقروض االئتمان  العاملين في أقسام   فراداأل

�.)�15ـ�4(�هو موضح في الجدول، وكما  قرارات اإلقراضاتخاذفي  �

  )�15ـ�4(  رقمجدول

 االئتمان العاملين في أقسام فراداألوجهة نظر  في ختالفاالللتحقق من ����Tاختبارنتائج 
� قرارات اإلقراضاتخاذ لبيان قائمة المركز المالي في  على المحتوى المعلوماتيوالقروض �

�א���6ن �� �� �� �
�&'��א
�א*(�!) �

א#,�א+�
-��
.�א �

T 

 א/(�!	
T 

	
 �א2Oو�
DF 

 د�P�$�א*��	

Sig*� �
�0��)1
�א��2�	 �

أهمية المحتوى 
المعلوماتي لقائمة 
المركز المالي في 

 قرارات اتخاذ
�اإلقراض �

3.763 0.715 12.760 1.645 142 0.000 

� �  
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 العـاملين فـي أقـسام       فراداأل وجهة نظر     في ختالفاالنتيجة   )�15ـ�4(  يوضح الجدول 

 قـرارات   اتخـاذ فـي   ألهمية قائمة المركز المالي      على المحتوى المعلوماتي      والقروض االئتمان

 العاملين  فراداأل وجهة نظر     في اختالفحيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود       . اإلقراض

 اتخـاذ فـي   ألهمية قائمة المركز المالي      على المحتوى المعلوماتي      والقروض االئتمانفي أقسام   

 )α ≤ 0.05(�وهي دالـة عنـد مـستوى    )12.760(�المحسوبة T  بلغت قيمة، إذقرارات اإلقراض

، وتقبل الفرضـية    الفرعيةوعليه ترفض الفرضية     ).1.645(الجدولية البالغة    Tبالمقارنة مع قيمة    

  : تنص علىالبديلة التي 

����	��,�&	Y��	��,�&	Y��	��,�&	Y��	��,�&	Y��	c	T��#א	F_*#א	5,����	T��!��2#א	h��jא	c	T��#א	F_*#א	5,����	T��!��2#א	h��jא	c	T��#א	F_*#א	5,����	T��!��2#א	h��jא	c	T��#א	F_*#א	5,����	T��!��2#א	h��jذא�eذא�eذא�eذא�eא0@*אضא	א)
	!D	و�$6		D!	و�$6		D!	و�$6		D!	و�$6		@*א
א)	א0@*אض	@*א
א)	א0@*אض	@*א
א)	א0@*אض	@*א

Kא	*:;Kא	*:;Kא	*:;Kא	+*אد+*אد+*אد+*אد;:*	م�C@&	c	k�!�2א�		م�C@&	c	k�!�2א�		م�C@&	c	k�!�2א�		م�C@&	c	k�!�2א�	ن��5,Aنא��5,Aنא��5,Aنא��5,Aא	وא��*وض		وא��*وض		وא��*وض		وא��*وض		א�������	��
	א���������B	א�������	��
	א���������B	א�������	��
	א���������B	א�������	��
	א���������Bh��C!	"��h��C!	"��h��C!	"��h��C!	"��) 0.05.(	 		 		 		 	

  

HO1-4-2:  االئتماني أقسام  العاملين ففراداألمن وجهة نظر  ذي داللة معنوية اختالفال يوجد 

 قرارات اإلقراض عند اتخاذ على أهمية المحتوى المعلوماتي لبيان قائمة الدخل في والقروض

  ).0.05 (مستوى

وجهـة نظـر     في   ختالفااللعينة واحدة للتحقق من     ���Tاستخدام هذه الفرضية تم     ختبارال

الـدخل  لوماتي لبيان قائمة المحتوى المع أهمية   على    والقروض االئتمان العاملين في أقسام     فراداأل

�.)�16ـ�4(�هو موضح في الجدول، وكما  قرارات اإلقراضاتخاذفي  �
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  )�16ـ�4(  رقمجدول

 االئتمان العاملين في أقسام فراداألوجهة نظر  في ختالفاالللتحقق من ����Tاختبارنتائج 
� اإلقراض قراراتاتخاذفي الدخل المحتوى المعلوماتي لبيان قائمة أهمية  على والقروض �

�א���6ن �� �� �� �
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أهمية المحتوى 
المعلوماتي لقائمة 

 اتخاذفي الدخل 
�قرارات اإلقراض �

3.87 0.86 15.740 1.645 142 0.000 

� �  
 

 العـاملين فـي أقـسام       فراداألر   وجهة نظ   في ختالفاالنتيجة   )�16ـ�4(  يوضح الجدول 

.  قرارات اإلقـراض   اتخاذفي   قائمة الدخل لالمحتوى المعلوماتي   أهمية   على    والقروض االئتمان

 العاملين في أقـسام     فراداأل وجهة نظر     في اختالفحيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود       

 ، إذ  قرارات اإلقراض  اتخاذ في قائمة الدخل لالمحتوى المعلوماتي   أهمية   على    والقروض االئتمان

الجدولية   T بالمقارنة مع قيمة )α ≤ 0.05(�وهي دالة عند مستوى )15.740(�المحسوبة T بلغت قيمة

  : ، وتقبل الفرضية البديلة التي تنص علىالفرعيةوعليه ترفض الفرضية  ).1.645(البالغة 

	 ���	 ���	 ���	 ���-W�Sא-W�Sא-W�Sא-W�Sא	c		c		c		c		 ��,�&	 ��,�&	 ��,�&	 ��,�&	 �,5���	 T��!��2#א	h��jא	 �,5���	 T��!��2#א	h��jא	 �,5���	 T��!��2#א	h��jא	 �,5���	 T��!��2#א	h��jאUS"א�US"א�US"א�US"א�					c	c	c	ceאeאeאeذא�ذ�ذ�ذ�א0@*אض	א)
	!D		D!		D!		D!		@*א
א)	א0@*אض	@*א
א)	א0@*אض	@*א
א)	א0@*אض	@*א

Kא	 *:;	 	אKو�$6 *:;	 	אKو�$6 *:;	 	אKو�$6 *:;	 	+*אد+*אد+*אد+*אدو�$6 	&@C�م c	 k�!�2א�		 	&@C�م c	 k�!�2א�		 	&@C�م c	 k�!�2א�		 	&@C�م c	 k�!�2א�	ن��5,Aنא��5,Aنא��5,Aنא��5,Aא	وא��*وض		وא��*وض		وא��*وض		وא��*وض		 	א������� ��
	א���� �����B	 	א������� ��
	א���� �����B	 	א������� ��
	א���� �����B	 	א������� ��
	א���� �����Bh��C!	 "��h��C!	 "��h��C!	 "��h��C!	 "�� 

)0.05.(	 		 		 		 	
� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �
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HO1-4-3:  االئتمان العاملين في أقسام فراداألمن وجهة نظر  ذي داللة معنوية اختالفال يوجد 

 اتخاذئمة التغير في حقوق الملكية في  على أهمية المحتوى المعلوماتي لبيان قاوالقروض

  ).0.05 (قرارات اإلقراض عند مستوى

وجهـة نظـر     في   ختالفااللعينة واحدة للتحقق من     ���Tاستخدام هذه الفرضية تم     ختبارال

التغيـر  المحتوى المعلوماتي لبيان قائمة أهمية   على    والقروض االئتمان العاملين في أقسام     فراداأل

�.)�17ـ�4(�هو موضح في الجدول، وكما  قرارات اإلقراضاتخاذفي في حقوق الملكية  �

  )�17ـ�4(  رقمجدول

 االئتمان العاملين في أقسام فراداألوجهة نظر  في ختالفاالللتحقق من ����Tاختبارنتائج 
 اتخاذفي التغير في حقوق الملكية المحتوى المعلوماتي لبيان قائمة أهمية  على والقروض

�قرارات اإلقراض �

��نא��6 �� �� �� �
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�א*(�!) �
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.�א �
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أهمية المحتوى 
المعلوماتي لقائمة 
التغير في حقوق 

 اتخاذفي الملكية 
�قرارات اإلقراض �

3.90 0.80 17.275 1.645 142 0.000 

� �  
 
 

 العـاملين فـي أقـسام       فراداألهة نظر    وج  في ختالفاالنتيجة   )�17ـ�4(  يوضح الجدول 

 اتخـاذ فـي   لقائمة التغير في حقوق الملكية      المحتوى المعلوماتي   أهمية   على    والقروض االئتمان

 فراداأل وجهة نظر     في اختالفحيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود       . قرارات اإلقراض 

لقائمة التغير فـي حقـوق     لوماتي  المحتوى المع أهمية   على    والقروض االئتمانالعاملين في أقسام    
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�وهي دالة عند مـستوى     )17.275(�المحسوبة T  بلغت قيمة  ، إذ  قرارات اإلقراض  اتخاذفي  الملكية  

)α ≤ 0.05( بالمقارنة مع قيمة T  الجدولية البالغة)وتقبل الفرعيةوعليه ترفض الفرضية  ).1.645 ،

  : الفرضية البديلة التي تنص على

	���	���	���	���-W�Sא-W�Sא-W�Sא-W�Sא	c		c		c		c	��,�&��,�&��,�&��,�&					�,5���	T��!��2#א	h��jא	5,����	T��!��2#א	h��jא	5,����	T��!��2#א	h��jא	5,����	T��!��2#א	h��jא	א#����	ق��.	c	<Lא��	א#����	ق��.	c	<Lא��	א#����	ق��.	c	<Lא��	א#����	ق��.	c	<Lא��	c	c	c	cذ�eذא�eذא�eذא�eא	א)
	@*א
א)		@*א
א)		@*א
א)		@*א

	א����
��	א�������		وא��*وض		وא��*وض		وא��*وض		وא��*وض	א�5A,�نא�5A,�نא�5A,�نא�5A,�ن	א�2�k�!	c	C@&�م		א�2�k�!	c	C@&�م		א�2�k�!	c	C@&�م		א�2�k�!	c	C@&�م	+*אد+*אد+*אد+*אد	!D	و�$6	;:*	אK	D!	و�$6	;:*	אK	D!	و�$6	;:*	אK	D!	و�$6	;:*	אKא0@*אضא0@*אضא0@*אضא0@*אض�����B	א�������	��
	א���������B	א�������	��
	א���������B	א�������	��
	א���������B	"��	"��	"��	"��

h��C!h��C!h��C!h��C!) 0.05.(	 		 		 		 	
� �

� �

HO1-4-4:  ئتماناال العاملين في أقسام فراداألمن وجهة نظر  ذي داللة معنوية اختالفال يوجد 

 قرارات اتخاذ على أهمية المحتوى المعلوماتي لبيان قائمة التدفقات النقدية في والقروض

  ).0.05 (اإلقراض عند مستوى

وجهـة نظـر     في   ختالفااللعينة واحدة للتحقق من     ���Tاستخدام هذه الفرضية تم     ختبارال

التدفقات لوماتي لبيان قائمة المحتوى المعأهمية  على  والقروض االئتمان العاملين في أقسام     فراداأل

�.)�18ـ�4(�هو موضح في الجدول، وكما  قرارات اإلقراضاتخاذفي النقدية  �
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  )�18ـ�4(  رقمجدول

 االئتمان العاملين في أقسام فراداألوجهة نظر  في ختالفاالللتحقق من ����Tاختبارنتائج 
المقبوضات النقدية ؛ (فقات النقدية التدالمحتوى المعلوماتي لبيان قائمة أهمية  على والقروض

� قرارات اإلقراضاتخاذفي )  المدفوعات النقدية ؛ المتحصالت �
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أهمية المحتوى المعلوماتي 
التدفقات النقدية لقائمة 

في ) ةالمقبوضات النقدي(
� قرارات اإلقراضاتخاذ �

3.79 0.82 14.039 1.645 142 0.000 

أهمية المحتوى المعلوماتي 
التدفقات النقدية لقائمة 

في ) المدفوعات النقدية(
   قرارات اإلقراضاتخاذ

3.83  0.89  15.507  1.645 142 0.000 

أهمية المحتوى المعلوماتي 
التدفقات النقدية لقائمة 

 ذاتخافي ) المتحصالت(
  قرارات اإلقراض

3.98  0.77  16.596 1.645 142 0.000 

 

 
 

 العـاملين فـي أقـسام       فراداأل وجهة نظر     في ختالفاالنتيجة   )�18ـ�4(  يوضح الجدول 

المقبوضات النقدية ؛   (لقائمة التدفقات النقدية    المحتوى المعلوماتي   أهمية   على    والقروض االئتمان

حيث أظهـرت نتـائج التحليـل       .  قرارات اإلقراض  خاذاتفي  ) المدفوعات النقدية ؛ المتحصالت   

أهمية  على  والقروضاالئتمان العاملين في أقسام فراداأل وجهة نظر  فياختالفاإلحصائي وجود 

المقبوضـات النقديـة ؛ المـدفوعات النقديـة ؛        (لقائمة التـدفقات النقديـة      المحتوى المعلوماتي   



- 106 - 

للمقبوضات النقدية  )14.039(�المحسوبة T ت قيمة بلغ، إذ قرارات اإلقراضاتخاذفي ) المتحصالت

 )α ≤ 0.05(�وهي دالـة عنـد مـستوى   للمتحصالت   )16.596(للمدفوعات النقدية و  )15.507(و

، وتقبل الفرضـية    الفرعيةوعليه ترفض الفرضية     ).1.645(الجدولية البالغة    Tبالمقارنة مع قيمة    

  : البديلة التي تنص على

	 ���	���	���	���-W�Sא-W�Sא-W�Sא-W�Sא	c		c		c		c	��,�&��,�&��,�&��,�&					 �,5���	T��!��2#א	h��jא	 �,5���	T��!��2#א	h��jא	 �,5���	T��!��2#א	h��jא	 �,5���	T��!��2#א	h��jא	 	א��"+��)	א���"�� 	א��"+��)	א���"�� 	א��"+��)	א���"�� 	؛	(א��"+��)	א���"�� 	؛	א#���(�)	א���"�� 	؛	א#���(�)	א���"�� 	؛	א#���(�)	א���"�� א#���(�)	א���"��

(W43�#א	 	؛ 	א���"�� 	אW43�#)א#"+���) 	؛ 	א���"�� 	אW43�#)א#"+���) 	؛ 	א���"�� 	אW43�#)א#"+���) 	؛ 	א���"�� 	) א#"+���) c	c	c	cذ�eذא�eذא�eذא�eא0@*אضא	 	א0@*אض	@*א
א) 	א0@*אض	@*א
א) 	א0@*אض	@*א
א) 	אK	@*א
א) *:;	 	و�$6 D!	Kא	 *:;	 	و�$6 D!	Kא	 *:;	 	و�$6 D!	Kא	 *:;	 	و�$6 D!	אد+*אد+*אد+*אد*+	c	 k�!�2א�		c	 k�!�2א�		c	 k�!�2א�		c	 k�!�2א�	

	א����
��	א�������		وא��*وض		وא��*وض		وא��*وض		وא��*وض	א�5A,�نא�5A,�نא�5A,�نא�5A,�ن&@C�م	&@C�م	&@C�م	&@C�م	�����B	א�������	��
	א���������B	א�������	��
	א���������B	א�������	��
	א���������Bh��C!	"��h��C!	"��h��C!	"��h��C!	"��) 0.05.(	 		 		 		 	
� �

� �

�فرضيات الدراسة اختباريلخص نتائج �)�19ـ�4(�والجدول �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �
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�)�19ـ�4(� رقمجدول �

   الفرضياتاختبارملخص نتائج 

�#y6������h#6אg�']Y`�6(�א	א�@�� �
�א�@	`#6 �

T#H�!4א�� �T#6و��Qא�� �

��y6#�א�@	`�#6
�א�'@	=# �

	D!	 i��jא	 	א4+0�7 ��,�&	 Y��e	 A
Kא	 *:;	 	&@C�م	+*אدو�$6 c	 k�!�2א�	

	א�5A,�ن c	 
א)		@*אאe�ذ	وא��*وض
	h��C!	"��	0.05(א0@*אض(	 	

16.913 1.645 ?�� 

	"6��	A-W�Sא	و�$6	D!	����2!	��Aد	ذ9	
	 *:;Kאدא*+	 	&@C�م c	 k�!�2א�	ن��5,Aא	

	c	وא��*وض 	א#���� a5א���א	 ��,�&	 ���	
	!h��Cאe�ذ "��	 	א0@*אض 		@*א
א)

)0.05(	 	

 3��ل 1.645 1.161

	"6��	A-W�Sو�$6א	D!	����2!	��Aد	ذ9		
	 *:;Kאدא*+	 	&@C�م c	 k�!�2א�	ن��5,Aא	

	א�g	وא��*وض 	א��2#!�) ���1_	 ���	
	 c	 	א#���� a5א���א	 �$�,fذ���eא	א)
	@*א

	))0.05	��"	h��C!	א0@*אض 	

14.065 1.645 ?�� 

	"6��	A-W�Sא	و�$6	D!	����2!	��Aد	ذ9	
	 *:;Kאدא*+	 	&@C�م c	 k�!�2א�	ن��5,Aא	

	א#2وא��*وض 
	!4�د ���		h*SKא	 (�!��
	 cذ�eאh��C!	 "��	 	א0@*אض 		@*א
א)
)0.05(	 	

15.052 1.645 ?�� 

	"6��	A-W�Sא	و�$6	D!	����2!	��Aد	ذ9	
	 *:;Kאدא*+	 	&@C�م c	 k�!�2א�	ن��5,Aא	

	��	אh��j	א!��2#��T	����ن	_U	�وא��*وض
!D	@�5,�	א#*_F	א#��T؛	و@�5,�	א�"US؛	@�5,�	

	و@�5 	א���"��؛ 	c	א��"+��) 	א#���� 	.��ق �,
	!h��C אe�ذ "��	 	א0@*אض  @*א
א)

)0.05.(	 	

17.855 1.645 ?�� 
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�)�19ـ�4(� رقمجدوليتبع  �

   الفرضياتاختبارملخص نتائج 

�#y6������h#6אg�']Y`�6(�א	א�@�� �
�א�@	`#6 �

T#H�!4א�� �T#6و��Qא�� �

��y6#�א�@	`�#6
�א�'@	=# �

	"6��	A-W�Sא	و�$6	D!	����2!	��Aد	ذ9	
;	 *:Kאدא*+	 	&@C�م c	 k�!�2א�	ن��5,Aא	

	����ن	وא��*وض T��!��2#א	 h��jא	 ���	
	 c	 T��#א	 F_*#א	 	@*א
א)	אe�ذ@�5,�

h��C!	"��	0.05 (א0@*אض(	 	

12.760 1.645 ?�� 

	"6��	A-W�Sא	و�$6	D!	����2!	��Aد	ذ9	
	 *:;Kאدא*+	 	&@C�م c	 k�!�2א�	ن��5,Aא	

	א��jوא��*وض ��,�&	 ���		T��!��2#א	 h
	 c	 US"א�	 �,5�@	 	@*א
א)	אe�ذ����ن

h��C!	"��	0.05 (א0@*אض(	 	

15.740 1.645 ?�� 

	"6��	A-W�Sא	و�$6	D!	����2!	��Aد	ذ9	
	 *:;Kאدא*+	 	&@C�م c	 k�!�2א�	ن��5,Aא	

	א!��2#��T	وא��*وض h��jא	 ��,�&	 ���	
	c	 	א#���� 	.��ق c	 <Lא��	 �,5�@	 ����ن

	אe�ذ 	��"		@*א
א) h��C!	 א0@*אض	��"
h��C!) 0.05(	 	

17.275 1.645 ?�� 

 14.039 א#���(�)	א���"��

 15.507 א#"+���)	א���"��

	"6��	A-W�Sא	و�$6	D!	����2!	��Aد	ذ9	
	 *:;Kאدא*+	 	&@C�م c	 k�!�2א�	ن��5,Aא	

	א!��2#��T	وא��*وض h��jא	 ��,�&	 ���	
	 c	 	א���"�� 	א��"+��) �,5�@	 	אe�ذ����ن

h��C!	"��	א0@*אض	א)
	)0.05(	@*א 	(W43�#16.596 א 

1.645 ?�� 

 
  

 قرارات اإلقراض   اتخاذمتطلبات اإلفصاح المحاسبي في     يتضح من الجدول أعاله أن كافة       

أهميـة القـوائم      بإستثناء   ، عينة الدراسة  أفرادمختلفة من وجهة نظر     في البنوك التجارية الكويتية     

 . قرارات اإلقراض اتخاذالمالية في 
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�b'�@א��i2�jא� �

)�6�2��3:#�א�����fgوא����� �
  
  
  

�א�����W�W�W�W�fg)1ـ �5( �� �� �� �

�א�����6(�W�W�W�W)2ـ �5( �� �� �� �
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  א������WWWW����f��g)1ـ �5(

  
  

 عـن   واإلجابـة ساهمت في حل مشكلة الدراسـة       يورد الباحث في هذه الفقرة النتائج التي        

  :النتائج أبرز هذه إلىاإلشارة حاول الباحث هنا يتساؤالتها وفرضياتها، و

مـن    اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية    قرارات اتخاذللقوائم المالية في    األهمية النسبية   ن  إ .1

 . ت متوسطةوجهة نظر عينة الدراسة كان

 قرارات اإلقراض   اتخاذالتي تتضمنها القوائم المالية في      األهمية النسبية لكفاية المعلومات     ن  إ .2

  .ت عالية من وجهة نظر عينة الدراسة كانرية الكويتيةبالبنوك التجا

 قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية     اتخاذلمصادر المعلومات األخرى في     األهمية النسبية   ن  إ .3

  .ت عالية من وجهة نظر عينة الدراسة كانالكويتية

 اإلقـراض    قـرارات  اتخاذلقائمة المركز المالي في     األهمية النسبية للمحتوى المعلوماتي     ن  إ .4

  .ت عالية من وجهة نظر عينة الدراسة كانبالبنوك التجارية الكويتية

 قرارات اإلقـراض بـالبنوك      اتخاذفي  الدخل  لقائمة  األهمية النسبية للمحتوى المعلوماتي     ن  إ .5

  .ت عالية من وجهة نظر عينة الدراسة كانالتجارية الكويتية

 قـرارات   اتخـاذ في  التغير في حقوق الملكية      لقائمةاألهمية النسبية للمحتوى المعلوماتي     ن  إ .6

  .ت عالية من وجهة نظر عينة الدراسة كاناإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية

 قرارات اإلقـراض    اتخاذفي  التدفقات النقدية   لقائمة  األهمية النسبية للمحتوى المعلوماتي     ن  إ .7

  .ليةت عا من وجهة نظر عينة الدراسة كانبالبنوك التجارية الكويتية
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 قرارات اإلقراض   اتخاذفي  المدفوعات النقدية   لقائمة  األهمية النسبية للمحتوى المعلوماتي     ن  إ .8

  .ت عالية من وجهة نظر عينة الدراسة كانبالبنوك التجارية الكويتية

 قـرارات اإلقـراض     اتخـاذ في  المتحصالت  لقائمة  األهمية النسبية للمحتوى المعلوماتي     ن  إ .9

 .ت عالية من وجهة نظر عينة الدراسة كانويتيةبالبنوك التجارية الك

 االئتمـان  العـاملين فـي أقـسام        فرادتختلف أهمية اإلفصاح المحاسبي من وجهة نظر األ         .10

 ).0.05( قرارات اإلقراض عند مستوى اتخاذوالقروض في 

  العاملين فيفراداألوجهة نظر من  قرارات اإلقراض اتخاذأهمية القوائم المالية في    ال تختلف    .11

 ).0.05( على عند مستوى  والقروضاالئتمانأقسام 

 علـى كفايـة      والقـروض  االئتمـان  العاملين في أقسام     فراداأل في وجهة نظر     اختالفه:V+ك    .12

 قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية عند       اتخاذالمعلومات التي تتضمنها القوائم المالية في       

 ).0.05(مستوى 

أهميـة   علـى     والقـروض  االئتمان العاملين في أقسام     فراداأل في وجهة نظر     اختالفهناك   .13

 عند مـستوى     قرارات اإلقراض بالبنوك التجارية الكويتية     اتخاذمصادر المعلومات األخرى في     

)0.05.( 

 العاملين فراد من وجهة نظر األ قرارات اإلقراضاتخاذالمحتوى المعلوماتي في تختلف أهمية  .14

 ).0.05(مستوى  والقروض عند االئتمانفي أقسام 

 قرارات اإلقراض من وجهة اتخاذأهمية المحتوى المعلوماتي لقائمة المركز المالي في تختلف  .15

 ).0.05( والقروض بالبنوك التجارية الكويتية عند مستوى االئتمان العاملين في أقسام فرادنظر األ
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ت اإلقراض مـن     قرارا اتخاذ في أهمية المحتوى المعلوماتي لقائمة الدخل في         اختالفهناك   .16

 والقروض بالبنوك التجارية الكويتية عند مـستوى        االئتمان العاملين في أقسام     فرادوجهة نظر األ  

)0.05.( 

 قرارات اتخاذ في أهمية المحتوى المعلوماتي لقائمة التغير في حقوق الملكية في اختالفهناك  .17

ض بالبنوك التجارية الكويتية     والقرو االئتمان العاملين في أقسام     فراداإلقراض من وجهة نظر األ    

 ).0.05(عند مستوى 

المقبوضـات النقديـة ؛     ( في أهمية المحتوى المعلوماتي لقائمة التدفقات النقدية         اختالفهناك   .18

 العاملين في  فراد قرارات اإلقراض من وجهة نظر األ      اتخاذفي  ) المدفوعات النقدية ؛ المتحصالت   

  ).0.05(ة الكويتية عند مستوى  والقروض بالبنوك التجارياالئتمانأقسام 

  

  א�����6(����WWWW)2ـ �5(

  
  

لدراسة وكذلك من واقع التحليـل      التي تم التوصل إليها من اإلطار النظري ل       للنتائج  وفقاً  

  :حصائي للبيانات، تم الخروج بالتوصيات اآلتيةاإل

ان المركـز    نظراُ ألهميتها في بي     قرارات اإلقراض  اتخاذالقوائم المالية عند     ب هتمامتدعيم اال  .1

 .المالي للشركات المقترضة

 . قرارات اإلقراضاتخاذالدخل في الحصول على المعلومات ال على قائمة عتماداال .2

قائمة المركز المالي في تحديد قدرة الشركات على السداد والذي يعد عنـصراً              على   عتماداال .3

 . اإلقراض قراراتخاذرئيساً في 
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 . قرار اإلقراض للشركةاتخاذد ننقدية ع بقائمة التدفقات الهتماماال .4

 بإيرادات الشركة الطالبة للقرض وذلك ألهميتها في التعبير عن الـصورة الحقيقـة              هتماماال .5

 .لنشاط الشركة التشغيلي
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  قائمة املراجع 
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Qًو�WWWW����&<," א���א�"�א �
� �
التأمين  إعادة مجال في العربي التعاون حتمية"، )2009(أبو بكر، عيد أحمد؛ والرفاعي، غالب،  .1

العاشر  العلمي المؤتمر، "العربية  التأمين شركات في العالمية المالية األزمة أثر ضوء في

 ديسمبر، /األول   كانون20-19، العالمية االقتصادية األزمة بعد ما وتطورات العربية االقتصادات"

 .لبنان – بيروت

 االقتصاديةقراض في ظل التحوالت سياسة اإل"، )2009( روشام،  بن زيان، بوشنافة؛أحمد،

  . الجزائر، جامعة ورقلةورقة عمل،، "الجديدة في الجزائر

 رمعايي وفق اإلفصاح متطلبات مع بالتكيف الجزائر خيار"، )2010(أحمد، زغدار ومحمد، سفير، .2

 .83: 7، العددمجلة الباحث، "(IAS/IFRS)الدولية  المحاسبة

، "آثار األزمة المالية غير المباشرة على البنوك اإلسالمية" ،)2009(بدير، محمد،  .3

com.aljazeerah.www :1.  

الملتقى ، "تها والمخاطراألزمة المالية العالمية و تداعيا"،)2009(بن يوسف، محمد،  .4

 .1: االقتصادي

 على العام واإلفصاح العرض لمعيار المتوقع األثر"، )1995 (عبداهللا، ويماني، محمد، بهجت، .5

 الملك جامعة مجلة ،"السعودية المساهمة للشركات المنشورة المالية القوائم في اإلفصاح مستوى

 .66): 1(، العدد المكتبات عمادة شئون، اإلدارية العلوم الثاني، المجلد ،سعود
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قياس متطلبات العرض واالفصاح العام وتقييم مدي توافرها "، )1989(توفيق، محمد شريف،   .6

، "في التقارير المالية للشركات المساهمة وفي معيار العرض واالفصاح بالمملكة العربية السعودية

  .201-113 : ، فبراير61مجلة االدارة العامة، العدد : الرياض (مجلة االدارة العامة

، دار "المحاسبة نظرية:المالية للقوائم النوعية الخصائص"، )2001(محمود،  يوسف، عجربو .7

 األردن: الوراق للنشر والتوزيع، عمان

) العرضية( العادية غير العناصر عن اإلفصاح تطبيق مدى"، )1992(الحسيني، أحمد محمد،  .8

 اإلدارة مجلة ،"السعودية العربية المملكة في العام احواإلفص العرض لمعيار طبقاً الدخل بقائمة

 .167- 127:  75 العدد ،العامة

 المالي على عوائد وحجم تداول أسهم قطاع البنوك أثر التحرير"، )2004(، حمزة، العسلي .9

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان")2004-1980(في األردن 

القياس واإلفصاح المحاسبي عن مخاطر "، )2007(حمد، مصطفى محمد كمال محسن،  .10

، مجلة كلية التجارة للبحوث العملية، "دراسة تحليلية لتقييم بيئة اإلفصاح المصرية: المنظمات

 .41 ـ 1: 2، العدد 44جامعة اإلسكندرية،  المجلد 

سة درا المعايير إلى المبادئ من المعاصر المحاسبي النموذج"، )2003(رضوان، حنان، .11

 .األردن: دار وائل للنشر والتوزيع، عمان األولى، الطبعة ،"المحاسبة نظرية في معمقة

 الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان التزاممدى "، )2004(جمعة، حميدات،  .12

، اطروحة "بمعايير اإلفصاح الوارد في معايير المحاسبة الدولية وتعليمات هيئة األوراق المالية

  .األردن:  منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عماندكتوراه غير
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 العدد، عشر الثامن المجلدق، دمش جامعة مجلة، ")1(رقم  الدولي المحاسبة معيار ظل في األردنية
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 .األردن: األولى، الوراق للنشر والتوزيع، عمان
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  .مصر ، الجامعية الدار ، اإلسكندرية

 المحاسبي في القوائم المالية اإلفصاح"، )2007(زيود، لطيف؛ الرضا، عقبة؛ واليقة، روال،  .23

مجلة ، " التجاري السوريالبنكحالة تطبيقية في ): 30( وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم للبنوك

، 28 والقانونية، المجلد االقتصاديةسلسلة العلوم : بحوث العلميةجامعة تشرين للدراسات وال

 .217- 197: 2العدد
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 .155 ـ 135: 1 ، العدد11مجلة ابحاث اليرموك، المجلد، "يةالعربية السعود

ية السنوية أثر اإلفصاح المحاسبي في التقارير المال" ، )2004(،  محمد عبد اهللاعلي،  .27

 .، جامعة عدن، اليمنرسالة ماجستير غير منشورة، "األسهم المنشورة على أسعار

األزمة المالية العالمية وأثرها على خطط المتدرب ). 2009(علي، محمود أحمد عبد القادر .28

، متاح على العنوان " التعليم العاليإلى إدارة مشروع الطرق المؤدية إلى،  تقرير مقدم المستقبلية

 .7/ 12طالع على المقال في تم اال  eg.edu.cu.pathways.www: االلكتروني

 .، سوريادمشقجامعة  الطبعة الثامنة، "محاسبة المنشآت المالية"، )1999(، صافيفلوح،  .29

 للنشر الثقافة دار، "المحاسبة الدولية ومعاييرها"، )2001( مأمون، وحمدان،حسين، القاضي،  .30

  .األردن: ، عمانوالتوزيع

 .، الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية، "تقنيات البنوك"، )2003(، طاهرلطرش،  .31

، الدار الجامعية " نماذج محاكاة المنشأةاستخدامتخطيط األرباح ب"، )2006( أمين، ،لطفي .32

 .للطباعة والنشر، مصر
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األزمة "، )2008(، االقتصاديةمجلس الغرف السعودية، إدارة البحوث والدراسات  .34
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sa.org.saudichambers.www. 

األهمية النسبية للبيانات المالية المدققة الصادرة عن الشركات "، )1988(مطر، محمد  .35
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طبيعة وحدود اإلفصاح عن المعلومات في "، )2007(مطر، محمد، ونور، عبد الناصر،   .38
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 االئتمان العاملين في أقسام فرادال تختلف أهمية اإلفصاح المحاسبي من وجهة نظر األ

   قرارات اإلقراضاتخاذوالقروض في 

One-Sample Statistics

143 3.7308 .51674 .04321sumTotal

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

 
 

One-Sample Test

16.913 142 .000 .73083 .6454 .8163sumTotal

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Test Value = 3
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HO1-1: االئتمان العاملين في أقسام فراداألمن وجهة نظر  داللة معنوية و ذاختالف ال يوجد 

   قرارات اإلقراضاتخاذ على أهمية القوائم المالية في والقروض

One-Sample Statistics

143 3.0853 .87870 .07348sumA

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

 
 

One-Sample Test

1.161 142 .248 .08531 -.0599 .2306sumA

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Test Value = 3

 
 

HO1-2:  االئتمان العاملين في أقسام فراداأل داللة معنوية من وجهة نظر و ذاختالفال يوجد 

   قرارات اإلقراضاتخاذاية المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية في  على كفوالقروض

One-Sample Statistics

143 3.6828 .58049 .04854sumB

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

 
 

One-Sample Test

14.065 142 .000 .68277 .5868 .7787sumB

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Test Value = 3
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HO1-3:  االئتمان العاملين في أقسام فراداأل ذي داللة معنوية من وجهة نظر اختالفال يوجد 

   قرارات اإلقراضاتخاذ على مصادر المعلومات األخرى في والقروض

One-Sample Statistics

143 3.7632 .60635 .05071sumC

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

 
 

One-Sample Test

15.052 142 .000 .76324 .6630 .8635sumC

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Test Value = 3

 
 

HO2-4:  االئتمان العاملين في أقسام فراداألمن وجهة نظر معنوية  ذي داللة اختالفال يوجد 

 من قائمة المركز المالي؛ وقائمة الدخل؛ قائمة لى المحتوى المعلوماتي لبيان كل عوالقروض

  . قرارات اإلقراضاتخاذالتدفقات النقدية؛ وقائمة حقوق الملكية في 

One-Sample Statistics

143 3.8346 .55898 .04674sumD

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

 
 

One-Sample Test

17.855 142 .000 .83464 .7422 .9270sumD

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Test Value = 3
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HO2-4-1:  االئتمان العاملين في أقسام فراداأل نظر من وجهة داللة معنوية  ذواختالفال يوجد 

   قرارات اإلقراضاتخاذ على المحتوى المعلوماتي لبيان قائمة المركز المالي في والقروض

One-Sample Statistics

143 3.7638 .71583 .05986sumD1

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

 
 

One-Sample Test

12.760 142 .000 .76379 .6455 .8821sumD1

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Test Value = 3

 
 

HO2-4-2:  االئتمان العاملين في أقسام فراداألمن وجهة نظر  داللة معنوية  ذواختالفال يوجد 

   قرارات اإلقراضاتخاذ الدخل في  على المحتوى المعلوماتي لبيان قائمةوالقروض

One-Sample Statistics

143 3.8671 .65881 .05509sumD2

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

 
 

One-Sample Test

15.740 142 .000 .86713 .7582 .9760sumD2

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Test Value = 3
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HO2-4-3:  االئتمان العاملين في أقسام فراداألمن وجهة نظر  داللة معنوية و ذاختالفال يوجد 

 قرارات اتخاذ على المحتوى المعلوماتي لبيان قائمة التغير في حقوق الملكية في والقروض

  اإلقراض

One-Sample Statistics

143 3.8993 .62252 .05206sumD3

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

 
 

One-Sample Test

17.275 142 .000 .89930 .7964 1.0022sumD3

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Test Value = 3

 
 

  
HO2-4-4:  االئتمان العاملين في أقسام فراداألمن وجهة نظر  معنوية  داللةو ذاختالفال يوجد 

المقبوضات النقدية ؛ (التدفقات النقدية  على المحتوى المعلوماتي لبيان قائمة والقروض

   قرارات اإلقراضاتخاذفي ) المدفوعات النقدية ؛ المتحصالت

One-Sample Statistics

143 3.7902 .67308 .05629sumD4

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

 
 

One-Sample Test

14.039 142 .000 .79021 .6789 .9015sumD4

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Test Value = 3
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One-Sample Statistics

143 3.8263 .63722 .05329sumD5

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

 
 

One-Sample Test

15.507 142 .000 .82634 .7210 .9317sumD5

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Test Value = 3

 
 
 

One-Sample Statistics

143 3.9755 .70293 .05878sumD6

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

 
 

One-Sample Test

16.596 142 .000 .97552 .8593 1.0917sumD6

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Test Value = 3

 
 

  


