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  مدى اعتماد بیت التمویل الكویتي على القوائم المالیة المدققة في اتخاذ قرارات االقراض

  الملخص

وائم المالیة المدققة في هدفت الدراسة إلى تحدید مدى اعتماد بیت التمویل الكویتي على الق

فقرة موزعة ) 27(من قسمین، القسم األول مكون من إعداد استبانة مكونة تم اتخاذ قرارات االقراض، و 

المركز المالي، الدخل، حقوق (لجمع البیانات الالزمة الختبار فرضیات الدراسة، وهي  أبعاد) 4(على 

فقرة لقیاس قرارات اإلقراض في بیت ) 20(كون من أما القسم الثاني ت. )الملكیة،  والتدفقات النقدیة

رؤساء األقسام ومحللي فردًا من ) 61(وكانت عینة الدراسة ممثلًة للمجتمع ككل بواقع . التمویل الكویتي

قائمة المركز المالي، ( أبعادمستوى  أنوأظهرت نتائج الدراسة . االئتمان في بیت التمویل الكویتي

كانت مرتفعة، كما أظهرت النتائج وجود ) ق الملكیة، وقائمة التدفقات النقدیةوقائمة الدخل، وقائمة حقو 

في اتخاذ على كل بعد من أبعاد القوائم المالیة المدققة الكویتي  عتماد بیت التمویلالعالقة معنویة 

  .قرارات االقراض

لیة في اعتماد بیت التمویل الكویتي بشكل مستمر على القوائم الماضرورة أوصت الدراسة ب

اتخاذ قرارات اإلقراض نظرًا لما أظهرته نتائج الدراسة من دور ایجابي للقوائم المالیة في اتخاذ قرارات 

  .اإلقراض، وهو بدوره یساهم في االستقرار المالي للبنك
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The Extent of Kuwait Finance House Adopting on Audited Financial 

Statements in Taking Credit Decisions 

Abstract 

The study aimed to determine the extent of Kuwait Finance House 

adopting on audited financial statements in taking credit decisions, and a 

questionnaire was prepared composed of two sections, the first section 

consists of (27) paragraphs distributed on (4) dimensions to collect the data 

necessary to test hypotheses of the study, and these dimensions are (balance 

statement, income statement, shareholders' equity statement and cash flows 

statement). The second section consists of (20) terms measuring lending 

decisions in Kuwait Finance House. The study sample consisted of 61 

members of department heads and credit analysts at Kuwait Finance House. 

The study results showed that the level of (balance statement, income 

statement, shareholders' equity statement and cash flows statement) were high, 

as the results showed a significant relationship for each of the dimensions that 

Kuwait Finance House use in lending decisions. 

The study recommended the need of Kuwait Financial House to adopt 

the financial statements in lending decisions making. The study results also 

showed a positive role of the financial statements in lending decisions making, 

which in turn contributes to the financial stability of the bank.
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  ولالفصل األ 

 مقدمة عامة للدراسة

  :المقدمة

مهما اختلفت وتوجیهها لمصارف دورًا هامًا ورئیسًا في تنمیة اقتصادیات الدول تلعب ا

األنظمة فیها، وقد تقدمت هذه المصارف تقدمًا ملحوظًا ومتسارعًا في العقود األخیرة من القرن 

أصبح یشكل حجر الزاویة  إذالعشرین، واقترن مستوى تقدم الشعوب بتقدم الجهاز المصرفي فیها 

التمیمي، ( اقتصادیة، من خالل توفیر التمویل الالزم والرئیسي لألنشطة االقتصادیة في أي نهضة

من فعالیة  هأثبت نتیجة ماویعتبر بیت التمویل الكویتي أحد هذه المراكز االقتصادیة ). 41، 2012

  .زمات المالیة التي عرفها العالمعبر السنین على الرغم من األحداث االقتصادیة واألواستقرار 

وبما أن اتخاذ قرار اإلقراض یعد من أخطر القرارات التي تتخذها البنوك عادةً، وذلك ألن 

األموال التي تمنحها البنوك غالبًا ما تكون تسهیالت مالیة لیست ملكًا لها بل هي أموال المودعین 

ات موثوقة معلوم یحتاج القرار االئتماني إلىلدیها، لذلك فإن هكذا قرار لیس بالسهولة اتخاذه بل 

حول المركز المالي، والدخل، وحقوق الملكیة،  بیاناتمن  القوائم المالیةیستند علیها، وهذا ما 

  .والتدفقات النقدیة، واالیضاحات والمالحظات الملحقة بها

وعلى ضوء أهمیة اتخاذ قرارات االقراض كان ال بد من وسیلة تساعد المسؤولین في ترشید 

وسیلة من وسائل المدققة من محاسبین قانونیین القوائم المالیة  لك تعتبرولذاتخاذ هذه القرارات، 
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االیضاح التي یلجأ إلیها محللو االئتمان للحصول على المعلومات المالئمة عن الموقف المالي 

  .)41، 2012التمیمي، (المصرف للعمیل الذي تقدم بطلب منح االئتمان في 

اعات التي أولت للقوائم المالیة أهمیة خاصة بعد یعتبر القطاع المصرفي واحدًا من القطو 

أن ثبت جدوى هذه القوائم كأداة ذات میزة جیدة ووسیلة لالطمئنان على سالمة قراراتها االئتمانیة، 

والرافد األساسي للمعلومات المقدمة لمتخذ القرار ووسیلة مالئمة لتوفیر ظروف التأكد والتقلیل من 

  .)39، 2004خطیب، ( الى أدنى حد ممكنمخاطر قراراتها االئتمانیة 

مدى اعتماد بیت التمویل الكویتي على بناًء على ما تقدم، جاءت هذه الدراسة لتحدید 

  .القوائم المالیة المدققة في اتخاذ قرارات االقراض

  :مشكلة الدراسة وعناصرها

ر منح یعتمد بیت التمویل الكویتي على عدد من المصادر المعلوماتیة عند اتخاذ قرا

االئتمان للعمیل، وبناًء علیه فقد عنیت هذه الدراسة بتسلیط الضوء على صعوبة اتخاذ قرار 

، إذ أن متخذ اإلقراض في البنوك بشكل عام، وفي بیت التمویل الكویتي على وجه الخصوص

ى ة التخاذ مثل هذه القرارات، وحتالقرار یحتاج إلى قوائم مالیة تزوده بمعلومات مالئمة وموثوق

لذا فإن  ،ت المتخذة رشیدة یجب أن تحتوي هذه القوائم على االفصاح الكافي والمناسباتكون القرار 

البیانات التي تم االفصاح عنها في القوائم المالیة هي التي تحدد اتجاه القرار االئتماني نحو 

كویتي على فإن الغرض من الدراسة تحدید مدى اعتماد بیت التمویل الالصواب أو الخطأ، وعلیه 

  :على التاليفي اتخاذ قرارات االقراض، وذلك من خالل اإلجابة مدققة القوائم المالیة ال
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في اتخاذ  )المركز المالي( المیزانیة العمومیة بیت التمویل الكویتي على قائمة هل یعتمد - 1

 ؟قرارات االقراض

 ؟راضبیت التمویل الكویتي على قائمة الدخل في اتخاذ قرارات االق هل یعتمد - 2

 ؟بیت التمویل الكویتي على قائمة حقوق الملكیة في اتخاذ قرارات االقراض هل یعتمد - 3

 ؟بیت التمویل الكویتي على قائمة التدفقات النقدیة في اتخاذ قرارات االقراض هل یعتمد - 4

  :فرضیات الدراسة

  :تالیةالفرضیات العدمیة الفقد تم صیاغة  وعناصرهابالتنسیق مع مشكلة الدراسة 

Ho-1 ـــى المركـــز ( المیزانیـــة العمومیـــة بیـــت التمویـــل الكـــویتي علـــى قائمـــة یعتمـــدال  :الفرضـــیة األول

  .في اتخاذ قرارات االقراض) المالي

Ho-2 بیــــت التمویــــل الكــــویتي علــــى قائمــــة الــــدخل فــــي اتخــــاذ قــــرارات  یعتمــــدال : الفرضــــیة الثانیــــة

  .االقراض

Ho-3 یتي علـى قائمـة حقـوق الملكیـة فـي اتخـاذ قـرارات بیـت التمویـل الكـو  یعتمـدال : الفرضیة الثالثـة

  .االقراض

Ho-4 ـــة بیـــت التمویـــل الكـــویتي علـــى قائمـــة التـــدفقات النقدیـــة فـــي اتخـــاذ  یعتمـــدال : الفرضـــیة الرابع

  .قرارات االقراض
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  :موذج الدراسةأن

  المتغیر التابع                  المتغیر المستقل        

  :كویتي علىمدى اعتماد بیت التمویل ال     

                                                )المركز المالي(المیزانیة العمومیة قائمة  -

 قرار اإلقراض                           اتخاذ           قائمة الدخل                                                  -

 في بیت التمویل الكویتي                          قائمة حقوق الملكیة                        -

 قائمة التدفقات النقدیة -

          

  )1(شكل 
  أنموذج الدراسة

  

  :أهمیة الدراسة

تتمثل أهمیة الدراسة في جانبین نظري وتطبیقي، یتمثل الجانب النظري في كون الدراسة   

یفیة ترشید القرارات االئتمانیة وتبني تمثل دلیًال أمام المهنیین للتعرف على الواقع العملي في ك

سیاسات ائتمانیة جیدة، كما أن هذه الدراسة قد تكون أساسًا إلعداد بحوث مستقبلیة والتوسیع فیها 

أما الجانب التطبیقي فیتمثل . لمعرفة مدى االعتماد على القوائم المالیة في اتخاذ قرارات االئتمان

ققة والتحلیل االئتماني الذي یساعد البنك بشكل عام ودائرة في إبراز أهمیة القوائم المالیة المد

االئتمان بشكل خاص في رسم سیاسته االئتمانیة، وذلك باالبتعاد عن القرارات الغیر مدروسة لما 

لها من أثر سلبي على تجمید أجزاء من أموال البنك نتیجة لتعثر بعض العمالء عن سداد التزاماتهم 
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لدراسة أهمیة في رفع وعي إدارات البنوك بمجموعة من العوامل التي تؤثر كما أن لهذه ا .المالیة

  .في مصداقیة القوائم المالیة المدققة لطالب القرض

  :التعریفات اإلجرائیة للدراسة

ــــة هــــي القــــرارات التــــي یتخــــذها مســــؤولو االئتمــــان فــــي البنــــوك لمــــنح التســــهیالت  :القــــرارات االئتمانی

عوامـل واألسـس واالتجاهـات اإلرشـادیة التـي یعتمـدها البنـك فـي مـنح االئتمـان االئتمانیـة للعمیـل وفقـًا لل

  ).57، 2006أبو معمر، (

ـــة شـــریحة عریضـــة مـــن  للمنشـــأة تســـتخدمهاهـــي عـــرض مـــالي مـــنظم للمركـــز المـــالي  :القـــوائم المالی

ئیسة الوسیلة الر وتعـــد، وتشـــكل جـــزءًا مـــن التقریـــر المـــالي للمنشـــأةفـــي اتخـــاذ القـــرارات، المســـتخدمین 

، جمعیـــة المجمـــع العربـــي للمحاســـبین القـــانونیین( المعلومات المحاسبیة إلى المستفیدین منهال لتوصی

2008(.  

ــة العمومیــة  مجمــوع األصــول التــي تمتلكهــا المنشــأة إضــافة لمــا هــو  ):المركــز المــالي(قائمــة المیزانی

صـــافي المركـــز المـــالي  تااللتزامـــاعلیهـــا مـــن التزامـــات تجـــاه اآلخـــرین، ویمثـــل الفـــرق بـــین األصـــول و 

  ).102، 2008مطر وآخرون، (أصحاب المنشأة ویعبر عن حقوق 

فتــرة محاســبیة معینــة ویهــدف إلــى تحدیــد كیفیــة ي بیــان یقــیس األداء المــالي للمنشــأة فــ :قائمــة الــدخل

خمـــیس (إعـــادة اســـتثمار المنشـــأة لـــدخلها أو توزیعـــه فـــي هیئـــة توزیعـــات أربـــاح علـــى المســـاهمین بهـــا 

  .)78، 2007 والجراح،
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وهـي تبـین المتغیـرات التـي طـرأت علـى حقـوق الملكیـة خـالل مـدة زمنیـة معینـة  :قائمة حقوق الملكیـة

والناتجــة عــن االســتثمارات اإلضــافیة المقدمــة مــن أصــحاب رأس المــال أو التوزیعــات علــى أصـــحاب 

یـة وقیمـة المتغیــرات رأس المـال بصـورة أربـاح وبالتـالي فهـي تقـیس حقـوق الملكیـة فـي نهایـة الفتـرة المال

  .)2008، جمعیة المجمع العربي للمحاسبین القانونیین(التي حدثت بها خالل تلك الفترة 

وتعدیالتــه، ) 7(وهــي قائمــة مســتحدثة بموجــب معیــار المحاســبة الــدولي رقــم  :قائمــة التــدفقات النقدیــة

األجـل القصـیر، كمـا  وتهدف إلى تـوفیر معلومـات عـن مـدى قـدرة المنشـأة فـي تولیـد تـدفقات نقدیـة فـي

تدف إلى اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة ذات العالقـة بالتـدفقات النقدیـة الداخلـة والخارجـة خـالل 

والمــــدفوعات النقدیــــة مــــن ) المقبوضــــات(الفتــــرة التــــي تعــــد عنهــــا تلــــك القائمــــة أي عــــن المتحصــــالت 

جمعیــة المجمــع العربــي (النقــد  األنشــطة التشــغیلیة واالســتثماریة والتمویلیــة وآثــار تلــك األنشــطة علــى

  ).2008، للمحاسبین القانونیین

تم توفیر معلومات إضافیة على تطبیق المعاییر المحاسبیة على القوائم ی :المعاییر المحاسبیة

المالیة، وتعتبر اإلیضاحات التفصیلیة بخصوص بنود القوائم المالیة األساسیة والمبادئ المحاسبیة 

ییر المحاسبیة معاللعالقة ومخصصات الطوارئ والقضایا تستند لوتعامالت األطراف ذات ا

)IFRS, 2010.(  

یعتبر بیت التمویل الكویتي مؤسسة مصرفیة إسالمیة رائدة تتبع وتطبق  :بیت التمویل الكویتي

هو أول بنك إسالمي یتم تأسیسه في دولة الكویت في عام و المنهج اإلسالمي في كافة تعامالتها، 

، حیث تقدم مجموعة متنوعة بیت التمویل الكویتي  جموعة، وتقود م1977 التمویل اإلسالمي عالمیًا
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وتعمل في أربعة مناطق حول العالم، ولدیها أكثر من ، من المنتجات، والخدمات المالیة اإلسالمیة

بیت  حقق وقدد  .موظف 8,000جهاز سحب آلي وحوالي  475فرع مصرفي وأكثر من  355

حقق إجمالي إیرادات عن  حیث ،2013في معظم مؤشراته المالیة بنهایة عام  اً نمو التمویل الكویتي 

عن % 7.3ملیون دینار وبنسبة زیادة  67.3ملیون دینار، بزیادة قدرها  996قدرها  2013عام 

دعین المستثمرین ملیون دینار، منها أرباح للمو  292، نتج عنها أرباح إجمالیة قدرها 2012عام 

 28.2ملیون دینار بزیادة قدرها  115.9وقد بلغ صافي أرباح المساهمین  .ملیون دینار 172

فلسا بزیادة قدرها  32.69، وبلغت ربحیة السهم 2012عام عن % 32ملیون دینار وبنسبة زیادة 

ملیار دینار،  16.1وارتفع حجم األصول إلى  .2012عام عن % 23فلسا وبنسبة زیادة  6.22

 10.1، وارتفع حجم الودائع إلى 2012عام عن % 10ار وبنسبة زیادة ملیار دین 1.4بزیادة قدرها 

 .2012عام عن % 8ملیون دینار، وبنسبة زیادة  711ملیار دینار، بزیادة قدرها 

ملیون دینار وبنسبة زیادة  401ملیار دینار، بزیادة قدرها  1.7كما ارتفعت حقوق المساهمین إلى 

 تقریباً % 17.44ارتفعت نسبة كفایة رأس المال إلى  باإلضافة إلى ذلك،. 2012عام عن % 30

 .(kfh.com)نفیذ مبادرات خطة تحسین رأس المال نتیجة ت
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

یتناول هذا الفصل عرضًا لكل من القوائم المالیة، وقرارات اإلقراض، كما یتناول عرضًا 

  :النجلیزیة ذات الصلة وهي كما یليللدراسات السابقة العربیة وا

  القوائم المالیة: أوالً 

التي تعدها إدارة المنشأة لصالح أطراف متعددة  التقاریرمجموعة من تتمثل القوائم المالیة ب

وقد تؤثر  ،لهاداخل وخارج المنشأة، وعلیه فإن المحاسبة تنطلق من تحدید الوظائف الرئیسیة 

ع أن جانبًا كبیرًا من المشاكل التي تثیرها عملیة تحدید أهداف ، والواقوتتأثر بذلك أطراف عدة

، وما قد یفرضه ذلك من هاالتقاریر المالیة ینشأ من احتماالت تعارض وجهات النظر بین مستخدمی

مستخدمي القوائم  آراءخرین، وفي الوقت الحاضر أصبحت مجموعة معینة على رأي اآل رأيتغلیب 

أهداف المحاسبة، وقد عرف هذا االتجاه باالتجاه النفعي، أو اتجاه  یدتحد المالیة هي السائدة في

الرئیسیة للتقاریر فائدة المعلومات في اتخاذ القرارات، ومؤدى هذا االتجاه هو أنه نظرًا ألن الوظیفة 

التي یحتاجها  المالیة وطبیعة المعلومات التي یجب أن تحتویها إنما یعتمد على المعلومات

وتغلیب وجهة نظرهم التقاریر، فإنه یلزم تحدید احتیاجات مستخدمي التقاریر المالیة، مستخدمو هذه 

والمهنة تقع مسؤولیة توجیه وعلى كل من المنشأة  ،في عملیة إنتاج وتوزیع المعلومات المحاسبیة

 وتطویر إمكانیاتهم وقدراتهم نحو تحقیق هذه االحتیاجات، حیث یتم القضاء على أي تعارض بین

  ).26، 2007حسن، ( و مطلوب من معلومات وبین ما هو ممكن تحقیقهما ه
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  :احتیاجات المستخدمین

احتیاجات المستخدمین وفقًا لعدة مقاییس مختلفة، حیث ) 37، 2004(أوضح الصابر 

ة، وبالمقارنة مع األهداف، وبالمقارنة مع شركات مقاییس مطلقیتمثل القیاس الشامل لألداء في 

رباح والكفاءة األیكون من خالل  تقییم أداء اإلدارةأما . مع معاییر القطاع السوقي بالمقارنةأخرى، و 

في حین أن التوقعات المستقبلیة تتمثل في  .المسؤولیة القانونیةفي استخدام الموارد، ومن خالل 

  .، والتوزیعات والفوائد، واالستثمارات، والتوظیفاألرباح

، تقییم الیسر الماليیتم من خالل  )المركز المالي( ة العمومیةالمیزانی قائمةفي حین أن الحكم على 

تقییم الدیون وحقوق ، تخصیص المواردودرجة السیولة، وتحدید درجة المخاطرة وعدم التأكد، و 

تقییم مساهمة المشروع االجتماعیة، وخدمة البیئة، واالقتصاد ، و باللوائح والقوانین ، وااللتزامالملكیة

 .القومي

لى ما تقدم من اختالف الحاجات من المعلومات المحاسبیة، فإن القوائم المحاسبیة ع وبناًء 

، بحیث یمكن تلبیة احتیاجات العدید من المستخدمین أساس أنها قوائم ذات أغراض عامة تعد على

مع التركیز على احتیاجات المستخدمین المباشرین، والذین لدیهم السلطة للحصول على المعلومات 

  .المستثمرین والدائنین ة، وهمالمحاسبی

  :األهداف العامة للقوائم المالیة

األهداف العامة التي تتصف بها القوائم المالیة المنشورة ) 17، 2007(أوضح حسن   

توفیر ، و توفر البیانات المالیة لمساعدة المستثمرین والدائنین في اتخاذ القراراتللمنظمات من حیث 



10 
 

 
 

حدوثها في ظل  ي التدفقات النقدیة المتوقعة من حیث قیمتها وتوقیتالبیانات الالزمة لتقدیر صاف

، وما علیها من حقوق أو التزامات ، وتحدید ممتلكات الوحدة االقتصادیةعدم التأكد المحیطة بها

توفیر البیانات الالزمة عن نشاط الوحدة االقتصادیة ومقدرتها ، و ألصاحبها أو لآلخرین سواء

 أموال الوحدة االقتصادیة وأوجه استخدامها وما طرأ على كل منها منبیان مصادر ، و الكسبیة

 .تغیرات خالل فترة مالیة معینة

  :القوائم المالیة حسب لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة

 تعد القوائم المالیة وتقدم للمستخدمین الخارجیین من قبل العدید من المنشآت حول العالم

إال أن هناك فروق بینها تتسبب فیها ربما  ،تبدو متشابهة بین بلد وآخرورغم أن القوائم المالیة قد 

ظروفًا اجتماعیة واقتصادیة وقانونیة مختلفة، وبسبب ما تتصوره بلدان مختلفة من حاجات 

جمعیة المجمع العربي ( للمستخدمین المختلفین للقوائم المالیة عندما تخضع للمتطلبات الوطنیة

  .)2008، للمحاسبین القانونیین

 إن هذه الظروف المختلفة قد أدت إلى استخدام تعاریف مختلفة لعناصر القوائم المالیة،

وینتج عن ذلك . األصول، االلتزامات، وحقوق الملكیة، والدخل والمصروفات: على سبیل المثال

أیضًا استخدام لمعاییر مختلفة في االعتراف بعناصر القوائم المالیة وفي تفضیل أسس مختلفة 

وقد جاءت هذه الفروق في  كما یتًأثر كذلك نطاق القوائم المالیة ومستوى اإلفصاح فیها ،للقیاس

إن لجنة معاییر المحاسبة الدولیة ملتزمة بتضییق " :كتاب شرح للمعاییر المحاسبة الدولیة كما یلي

لمتعلقة بإعداد هذه الفروق من خالل السعي لزیادة توافق التشریعات ومعاییر المحاسبة واالجراءات ا
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وعرض القوائم المالیة، ویعتقد أن المزید من هذا التوافق یمكن أن یتحقق بشكل أفضل من خالل 

التركیز على القوائم المالیة التي تعد ألغراض توفیر المعلومات المفیدة في صنع القرارات 

  .(Kieso et al., 2007)" االقتصادیة

المشتركة مالیة المعدة لهذا الغرض تحقق األغراض یعتقد مجلس إدارة اللجنة أن القوائم ال

سبیل المثال  ذلك أن كافة المستخدمین تقریبًا یصنعون قرارات اقتصادیة علىلمعظم المستخدمین، 

  (Wen-Ying & Chang, 2008, 272) :من أجل

 .تحدید متى یتم الشراء أو االحتفاظ باستثمار في حقوق الملكیة أو بیعها .1

 .إلدارة بمسئولیاتهاتقییم مدى قیام ا .2

 .خرى لموظفیهاأتقییم قدرة المنشأة على سداد وتوفیر منافع  .3

 .تقییم األمان المتوفر لألموال التي اقترضت للمنشأة .4

 .تحدید السیاسات الضریبیة .5

 .تحدید األرباح القابلة للتوزیع وتوزیعات األرباح .6

 .تحدید واستخدام احصاءات الدخل القومي .7

 .تنظیم نشاطات المنشأة .8

تعد القوائم المالیة عادة على ضوء نموذج محاسبي مبني على التكلفة التاریخیة القابلة و 

خرى أویمكن أن یكون هناك نماذج  ،لالسترداد وعلى مفهوم الحفاظ على رأس المال االسمي

ومفاهیم أكثر مالءمة لتحقیق هدف توفیر المعلومات المفیدة لصنع القرارات االقتصادیة، إال أنه ال 
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لقد أعد هذا اإلطار لیكون مالئمًا لمدى من . الوقت الحاضر اتفاق عام على التغییر یوجد في

  .النماذج  المحاسبیة ومفاهیم رأس المال والحفاظ علیه

  :)المركز المالي(قائمة المیزانیة العمومیة . 1

 تهي قائمة توفر معلومات عن طبیعة ومقدار االستثمارات في أصول المنشأة، والتزاما

المنشأة لدائنیها، وحق المالك على صافي أصول المنشأة، حیث یتمثل المركز المالي للمنشأة في 

خیرة من خرین، وذلك في اللحظة األها من خصوم أو التزامات تجاه اآلما لها من أصول وما علی

نتیجة النشاط وتعد هذه القائمة بعد إعداد الحسابات الختامیة ومعرفة صافي  الفترة المالیة المنتهیة،

من ربح أو خسارة، وهي تتضمن جمیع الحسابات التي لم تزل مفتوحة في الحسابات الختامیة أي 

التي لم تقفل بعد، وللمیزانیة جانبان، األول ویسمى الجانب األیمن وتندرج فیه كافة البنود الخاصة 

درج فیه كافة البنود بأصول المنشأة وحقوقها على اآلخرین، والثاني ویسمى الجانب األیسر وتن

وتختلف طریقة ترتیب بنود الحسابات في المیزانیة  الخاصة بخصوم المنشأة والتزامها تجاه اآلخرین،

إلى بیان وتصویر المركز ) المركز المالي( المیزانیة العمومیة قائمةتهدف و  .بحسب طبیعة المنشأة

  ).74، 2010مطیري، ال( االقتصادیة في لحظة معینة االقتصادي أو المالي للوحدة

  :)المركز المالي(قائمة المیزانیة العمومیة أهمیة 

من مساهمتها في عملیة التقریر المالي  )المركز المالي( المیزانیة العمومیة قائمةتنبع أهمیة 

  )31، 2006محرم، : (عن طریق توفیر أساس لما یلي

 .حساب معدالت العائد .1
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 .تقییم هیكل رأس المال في المنشأة .2

   .ر درجة السیولة والمرونة المالیة في المنشأةتقدی .3

وحول  Liquidityفالمیزانیة تعتبر المصدر الرئیسي للمعلومات حول سیولة المنشأة 

والتي بدورها تمكن مستخدمي القوائم المالیة من الحكم   Financial Flexibilityمرونتها المالیة 

ي المستقبل، فإنه فیر التدفقات النقدیة لها التي تتعرض لها المنشأة وتقد ١على درجة المخاطرة

  .)32، 2006محرم، ( یجب تحلیل المیزانیة وتحدید مدى سیولة المنشأة ومرونتها المالیة

  :)المركز المالي(قائمة المیزانیة العمومیة محتویات 

التجاریة منها أو  معظم میزانیات المنشآت سواءأن ) 104، 2009(أوضح شمسان 

  :صنیفها كما یليالصناعیة یتم ت

  جانب األصول: أوالً 

وهو الجانب الذي یمثل البنود التي استمرت أموال المنشأة فیها بالشراء أو البیع أو 

  :االستثمار أو غیرها، وهي تتكون مما یلي

 .األصول الثابتة .1

 .األصول المتداولة .2

 .خرىاألصول المتنوعة األ .3

  جانب الخصوم: ثانیاً 

  :وینقسم إلى قسمین
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یمثل االلتزامات الداخلیة على المنشأة ویمثلها رأس المال وهو حقوق أصحاب المنشأة  :ألولالقسم ا

رأس المال المدفوع مضافًا إلیه (على المنشأة نفسها بصفتها المعنویة المستقلة، وهو عبارة عن 

 األرباح المحققة واإلضافات إلى رأس المال األصلي، أو مطروحًا منه الخسائر والمسحوبات من

  .رأس المال األصل

وهي تتكون عادة . فهو االلتزامات الخارجیة على المنشأة للغیر من خارج المنشأة: أما القسم الثاني

  :مما یلي

 .)أو الخصوم الثابتة(خصوم طویلة األجل  .1

 .خصوم قصیرة األجل .2

 .الخصوم الدائنة األخرى .3

  :قائمة الدخل. 2

یات المنشأة في فترة زمنیة معینة، هي قائمة المكاسب التي تعبر عن مدى نجاح عمل

وتستخدم هذه القائمة لتحدید ربحیة المنشأة، وتعد قوة الثقة في قائمة الدخل من األمور الظنیة، ألن 

الدخل المستخرج منها یعتبر في أحسن الحاالت تقدیریًا تقریبا، وذلك ألن قیاس الدخل في المحاسبة 

ديء المعاییر التي وضعها المحاسبون على مدى العقود هو انعك اس للعدید من االفتراضات والمبا

وعلیه یمكن القول أن قائمة  عتراف باإلیراد، ومبدأ المقابلة،الماضیة مثل افتراض الدوریة ومبدأ اال

الدخل هي عبارة عن أداة لتحقیق مبدأ مقابلة اإلیرادات بالمصروفات لتحدید صافي الدخل أو 

  ).87، 2012التمیمي، ( الخسارة بطریقة مبسطة وواضحة
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  :الهدف من إعداد قائمة الدخل

 إن الهدف من إعداد قائمة الدخل هو إظهار صافي نتیجة النشاط في آخر الفترة المالیة

المشروع  سواء كان صافي ربح، أو صافي خسارة، فهي إذًا تهدف إلى معرفة وقیاس مدى نجاح

وعلیه األرباح، الموارد المتاحة في تحقیق  في استغالل) عادة سنة أو نصف سنة(فترة معینة خالل 

  )66، 2007حسن، ( :یمكننا القول أن قائمة الدخل تهدف إلى

 .تقییم جدوى االستثمارات وعوائدها .1

 .تقییم كفاءة إدارة المشروع وفعالیتها .2

 .القتراض من المصارف والمستثمرینتقییم مدى قدرة المشروع على ا .3

  :أهمیة قائمة الدخل

 خل تعتبر األكثر أهمیة من بین القوائم المالیة، فهي التقریر الذي یقیس نجاحإن قائمة الد

، 2005الشلتوني، ( :عملیات الشركة لفترة محددة من الزمن، وعلیه فإن أهمیة هذه القائمة تنبع من

83(  

 .تساعد بالتنبؤ بشكل دقیق لدخل المنشأة في المستقبل .1

 .المشروع لمبالغ نقدیة تساعد في التقییم األفضل إلمكانیة استالم .2

  .تساعد في التأكد من أن المصادر االقتصادیة قد تم استخدامها على أفضل وجه .3
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  :محتویات قائمة الدخل

رغم تعدد أشكال قائمة الدخل لكنها في غالبًا ما تحتوي على كل أو بعض العناصر 

  )11، 2004الصابر، ( :التالیة

 .صافي المبیعات .1

 .تكلفة المبیعات .2

 .لربحمجمل ا .3

 .مصاریف إدارة األعمال .4

 .صافي الدخل من النشاط العادي .5

 .المصاریف اآلخرى، واإلیرادات اآلخرى .6

 .صافي الدخل السنوي قبل الضرائب .7

 .مخصص الضرائب .8

 .صافي الدخل السنوي قبل الضرائب .9

 .كانت إیرادات، أو مصروفات العناصر غیر المتكررة سواًء  .10

  :قائمة حقوق الملكیة. 3

، ولكن مع )المركز المالي( المیزانیة العمومیة قائمةبط بین قائمة الدخل وبین هي حلقة الر 

التغیر في حقوق الملكیة، توجب تخصیص قائمة منفردة لتوضیح مسببات هذا التغیر  تعدد مصادر
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 تهدف قائمة التغیر في حقوق الملكیة إلى تقدیم معلومات مفیدة عن مصادر التغیر فيو  .ومصادره

  .)96، 2006محرم، ( ز الماليعناصر المرك

  :أهمیة قائمة حقوق الملكیة

المركز ( المیزانیة العمومیة قائمةتنبع أهمیة قائمة حقوق الملكیة من ربطها لقائمة الدخل و 

فتفصح عن التغیر الناجم عن قائمة الدخل متمثًال في صورة أرباح أو خسائر الدورة  ،)المالي

األرباح المحتجزة، كما تقوم برصد التیارات التي تؤثر على بنود المالیة وما ینجم عنه من تغیر في 

حقوق الملكیة من أول الدورة المالیة وصوًال إلى حقوق الملكیة في آخر الدورة؛ لذلك فإن قائمة 

  .(Lambert et al., 2007, 4.9)لملكیة هي نوع من قوائم التدفقات التغیرات في حقوق ا

  :الملكیة محتویات قائمة التغیر في حقوق

  )97، 2010المطیري، ( :تتكون قائمة التغیر في حقوق الملكیة مما یلي

 .التغیرات في رأس المال المدفوع .1

 .التغیرات في األرباح المحتجزة .2

 .التغیرات في رأس المال المحتسب .3

  :التغیرات في رأس المال المدفوع

أو  لقیمة االسمیة لألسهمیتكون رأس المال المدفوع من رأس المال القانوني، والذي یمثل ا

الحصص ورأس المال اإلضافي، والذي یشمل عالوة أو خصم إصدار األسهم والهبات قیمة 

باالستثمارات التغیرات في رأس المال المدفوع زیادة رأس المال : ، وتشمل الرأسمالیة وأسهم الخزینة
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المنشأة، كما یتم ض التزامات التي یقدمها المالك في صورة نقدیة أو عینیة أو تسدید لبعاإلضافیة 

 بشراء أسهم الخزانة رأس المال عن طریق التوزیعات النقدیة من األرباح المحتجزة أوتخفیض 

  .)99، 2010المطیري، (

  :التغیرات في األرباح المحتجزة

من حقوق الملكیة یعود إلى ثالثة مصادر على النحو  األرباح المحتجزةإن التغیرات في 

  )87، 2005، سواقد( :التالي

 .رصید األرباح المحتجزة أو الدورة وتعدیله بتسویات السنوات السابقة .1

 .توزیعات األرباح على المالك أو المساهمین خالل الدورة .2

 .صافي الدخل الشامل أو الخسارة حسبما تظهره قائمة دخل الدورة الجاریة .3

، وفي كلتا ا لحالتین تؤثر هذه التوزیعات على علمًا أن توزیعات األرباح تتم إما نقدًا أو عینًا

  .إجمالي حقوق الملكیة

  :التغیرات في رأس المال المحتسب

  )89، 2005سواقد، ( :أهم مصادر التغیر

 .مكاسب أو خسائر إعادة التقدیر .1

 .مكاسب أو خسائر الحیازة غیر المحققة .2

 .مكاسب أو خسائر ترجمة أرصدة العمالت األجنبیة المتوافرة في نهایة الدورة .3
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  :قائمة التدفقات النقدیة. 4

 من فصیلي لكلنظرًا للقصور في القوائم المالیة سابقة الذكر في عرض الملخص الت

التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة، أو مصادر واستخدامات النقدیة خالل الفترة المالیة فقد طالب 

 International Accounting Standard Board IASBمعاییر المحاسبة المالیة  مجلس

وهي قائمة التدفقات النقدیة، والغرض الرئیسي منها هو توفیر المعلومات  بقائمة مالیة جدیدة،

المالئمة عن المتحصالت والمدفوعات النقدیة للمنشأة خالل الفترة، وذلك لمساعدة المستثمرین 

  )33، 2007حسن، ( :ي، وتقرر هذه القائمة عما یلرهم في تحلیلهم للتدفقات النقدیةوالدائنین، وغی

  .قدیة لعملیات المنشأة خالل الفترةاآلثار الن -

 .صفاتها االستثماریة -

 .صفاتها التمویلیة -

 .و النقص في النقدیة خالل الفترةصافي الزیادة أ -

  :الهدف من إعداد قائمة التدفقات النقدیة

المعروف ( 1973أكد تقریر مجموعة العمل لدراسة أهداف التقاریر المالیة الصادر عام 

التابعة للمعهد األمریكي للمحاسبین القانونین Trueblood Committee  باسم تقریر لجنة تروبلود

AICPA(  للمستثمرین والدائنین من أجل  من أهداف القوائم المالیة تقدیم معلومات مفیدة"على أن

د، كما أن والتوقیت التنبؤ وتقییم التدفقات النقدیة من حیث المبلغ  والتوقیت ونسبیة عدم التأك
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 ,Wen-Ying & Chang) :ونسبیة عدم التأكد، لذلك فإن قائمة التدفقات النقدیة تهدف إلى

2008, 270)  

 .تقییم قدرة المنشأة على تولید النقدیة في المستقبل .1

 .تقییم قدرة المنشأة على سداد الدیون ومدى توفیر السیولة الالزمة لذلك .2

 .الهیكل المالي للمنشأةتقییم التغیرات التي تحدث في  .3

التحكم  تقییم الجوانب النقدیة وغیر النقدیة لعملیات االستثمار والتمویل وقدرة المنشأة على .4

 .في توقیت التدفقات ومدى مالءمتها مع الظروف والمتغیرات

تعزیز القدرة على عقد المقارنات مع أداء المنشآت المماثلة حیث إن القائمة تستبعد أثر  .5

 .معالجات المحاسبیة المختلفة لنفس المعامالتاستخدام ال

بالواقع  تستخدم كأساس لتقییم دقة التخطیط المالي ألداء المنشأة من حیث مقارنة التقدیرات .6

في  الفعلي، وتقییم العالقة بین الربحیة وصافي التدفقات النقدیة، وتقییم آثار التغیرات

 .األسعار

  :أهمیة قائمة التدفقات النقدیة

 همیة قائمة التدفقات النقدیة من حیث أنها تقدم معلومات أكثر وضوحا عن مصادرتبرز أ

واستخدام األموال، والتي تعرضها كل من قائمة الدخل وقائمة المیزانیة وقائمة األرباح المحتجزة 

Accrual Basis   الملخص  –منفردة أو مجتمعة  –ولكن ال تعرض أي من القوائم السابقة

تدفقات النقدیة الداخلة والخارجة أو مصادر واستخدامات النقدیة خالل الدورة التفصیلي لكل ال

یدة بقائمة مالیة جد) 1987لعام /  95/ عیارم( IASBالمالیة، وللوفاء بهذه الحاجة فقد طالبت 
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" بیانات التدفق النقدي/ "7/ر المعیار المحاسبي الدولي رقم تبعها إصدا هي قائمة التدفقات النقدیة،

وقد  .أساسیًا من القوائم المالیة الحین أصبحت قائمة التدفقات النقدیة جزء ومنذ ذلك، 1992 عام

  (Jiangli et al., 2004, 266) :ساعدت في توفیر إجابات عن األسئلة البسیطة الهامة التالیة

 ؟)المصادر(من أین جاءت النقدیة خالل الدورة  .1

 ؟)عملیات جاریة أو استثماریة أو تمویلیةاستخدام (فیم استخدمت النقدیة خالل الدورة  .2

 تقییم قدرة المنشأة على إجراء توزیعات األرباح ومقابلة متطلبات االستثمار والتوسع؟ .3

وصافي التدفقات النقدیة ) أساس االستحقاق(بین صافي الدخل  تحدید مصادر االختالف .4

 ؟)األساس النقدي(

 .التنبؤ بالتدفقات النقدیة المستقبلیة .5

 . للتدفقات النقدیة الحالیة والتاریخیةFeedback االرتدادي  التقییم .6

  :محتویات قائمة التدفقات النقدیة

 من الواضح أن تحقیق األهداف السابقة یتطلب األخذ بمفهوم النقدیة الداخلة والخارجة،

فإعداد القائمة یجب أن یكون على أساس مفهوم النقدیة وما في حكمها، أي یشمل النقدیة إضافة 

أوراق القبض والمدینین وأیة استثمارات : إلى أیة أصول أخرى سریعة التحول إلى نقدیة حاضرة مثل

قصیرة األجل یمكن تحویلها بیسر إلى نقدیة، عمومًا یشترط أن ال تزید مدة استحقاق العناصر في 

في سعر قیاس التدفقات النقدیة فكلما كانت فترة االستحقاق قصیرة، كلما انخفض أثر التقلبات 

الفائدة على القیمة النقدیة للعنصر، وفي جمیع األحوال یتوجب على الوحدة المحاسبیة اإلفصاح 
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عن السیاسات التي اتبعتها في تحدید العناصر التي تعتبر في حكم النقدیة، ومن أجل زیادة فعالیة 

المطیري، : (عاتقدیة في ثالث مجمو القائمة في تحقیق األغراض المحددة یتم تبویب التدفقات الن

2010 ،102(  

  :، وتشملأنشطة التشغیل

ت التي تدخل في تحدید صافي المعامال(كافة األنشطة الرئیسیة المنتجة للدخل  -

 ).الخسارة/الربح

 . كافة العملیات التي لم تصنف كأنشطة استثمار أو تمویل -

ة یرادات وكافكافة المقبوضات النقدیة الناتجة عن البیع وتقدیم الخدمات والعموالت واإل -

 .المدفوعات النقدیة سدادًا لاللتزامات أو العاملین

 .ود التعامل أو اإلتجار مع اآلخرینكافة المدفوعات والمقبوضات النقدیة المتعلقة بعق -

كافة المدفوعات والمقبوضات ال نقدیة المتعلقة بضرائب الدخل وكذلك المعامالت مع  -

 .التأمین شركات

  :وتشمل ،أنشطة االستثمار

 .األنشطة المتعلقة بامتالك األصول طویلة األجل والتخلص منها -

 .المقبوضات النقدیة الناتجة من بیع األصول الثابتة وغیر الملموسة -

 .)غیر المخصصة أصًال للمتاجرة(المقبوضات النقدیة والناتجة من بیع األسهم والسندات  -

 .)ت المالیة والمصارفال یسري على المؤسسا(المقبوضات النقدیة من تحصیل القروض -
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 .المدفوعات النقدیة القتناء األصول الثابتة وغیر الملموسة -

 .)لیست لغرض المتاجرة(المدفوعات النقدیة لشراء األسهم والسندات  -

 . المدفوعات النقدیة والقروض الممنوحة للغیر -

  :وتشمل ،أنشطة التمویل

وق الملكیة وعملیات كافة األنشطة التي ینتج عنها تغیرات في حجم ومكونات حق -

 .االقتراض

 .مقبوضات نقدیة عن إصدار األسهم -

 .مقبوضات نقدیة عن إصدار السندات أو القروض أو أوراق الدفع -

 .مدفوعات نقدیة لسداد مبالغ مقترضة أو لتخفیض التزام -

  قرارات اإلقراض: ثانیاً 

یا أم معنویا، بأن یعرف االئتمان بأنه الثقة التي یولیها البنك لشخص ما سواء أكان طبیع

یمنحه مبلغا من المال الستخدامه في غرض محدد، خالل فترة زمنیة متفق علیها وبشروط معینة 

لقاء عائد مادي متفق علیه وبضمانات تمكن البنك من استرداد قرضه في حال توقف العمیل عن 

  ).18، 2006كویل، ( السداد

للعمالء التي یتم بمقتضاها تزوید  وتعرف القروض البنكیة بأنها تلك الخدمات المقدمة

األفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع باألموال االزمة على أن یتعهد المدین بسداد تلك األموال 

. وفوائدها والعموالت المستحقة علیها والمصاریف دفعه واحدة، أو على أقساط في تواریخ محددة
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نات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال ویتم تدعیم هذه العالقة بتقدیم مجموعة من الضما

وینطوي هذا المعنى على ما . )54، 2011عبد اهللا، ( توقف العمیل عن السداد بدون أیة خسائر

یسمى بالتسهیالت االئتمانیة ویحتوي على مفهوم االئتمان والسلفیات، حتى انه یمكن أن یكتفي 

  .على احداهابأحد تلك المعاني للداللة 

لعمل البنكي قبول الودائع التي لم تكن تعطي أصحابها في البدایة أي اأشكال  أولقد كان 

حق بالفائدة، ال بل انه كان یترتب علیهم في بعض األحیان دفع جزء منها لمن أودعت لدیه هذه 

ومن ثم أخذت مؤسسات االیداع هذه بممارسة عملیات . الممتلكات لقاء حراستها والمحافظة علیها

قاء فوائد وضمانات تختلف باختالف طبیعة العملیات والمواد المقرضة، وكانت عملیات االقراض ل

براهیم، ( االقراض هذه تتم من ممتلكات المقرض نفسه   .)69، 2004سعید وإ

ومع تطور العمل البنكي وتراكم الودائع لدى المؤسسات التي تمارس العملیات البنكیة، 

دعین یتركون ودائعهم فترة طویلة دون استخدامها ففكروا الحظت هذه المؤسسات أن قسما من المو 

باستخدام جزء من هذه الودائع، وتسلیفها للمحتاجین مقابل فائدة، وبعد أن كان یدفع المودع عمولة 

ایداع أصبح یتلقى فائدة على ودائعه، وبعد أن ازدادت هذه العملیات الحظ الصیارفة أن 

  .یة مقابلة لما لدیهمباستطاعتهم منح قروض دون ودائع فعل

كي الى ممارسة عملیات االقراض نوهكذا من مهمة قبول الودائع في البدایة انتقل العمل الب

والتسلیف، لیصبح الركن األساسي ألعمال البنوك الحدیثة هو قبول الودائع واالدخارات من جهة 

  .هة أخرىوتقدیم التسهیالت االئتمانیة والخدمات البنكیة المتعددة األشكال من ج
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  :أسس االئتمان البنكي

یتم استنادا الى  البنكي من المفترض أن أن االئتمان) 193، 2006الدغیم وآخرون، (یبین 

  :ة ومتعارف علیها، وهيقواعد وأسس مستقر 

وذلك یعني اطمئنان البنك الى أن المنشأة التي تحصل على : توفر األمان ألموال البنك .1

لقروض الممنوحة لها مع فوائدها في المواعید المحددة االئتمان سوف تتمكن من سداد ا

 .لذلك

والمقصود بذلك حصول البنك على فوائد من القروض التي یمنحها، تمكنه : تحقیق الربح .2

من دفع الفوائد على الودائع ومواجهة مصاریفه المختلفة، وتحقیق عائد على رأس المال 

 .المستثمر على شكل أرباح صافیة

حتفاظ البنك بمركز مالي یتصف بالسیولة، أي توفر قدر كاف من األموال السیولة یعني ا .3

النقدیة واألصول التي یمكن تحویلها الى نقدیة اما بالبیع أو االقتراض  -السائلة لدى البنك

لمقابلة طلبات السحب دون أي تأخیر، وهدف السیولة دقیق  -بضمانها من البنك المركزي

فیر قدر مناسب من السیولة للبنك وهو أمر قد یتعارض مع ألنه یستلزم الموازنة بین تو 

هدف تحقیق الربحیة، ویبقى على ادارة البنك الناجحة مهمة المواءمة بین هدفي الربحیة 

ویقوم كل بنك بوضع سیاسته االئتمانیة بعد مراعاة األسس أعاله وطبقا لحاجة . والسیولة

موحدة للموضوع الواحد، وتوفیر عامل اطار یتضمن المعالجة ال: السوق، وهي عبارة عن

الثقة لدى العاملین باإلدارة بما یمكنهم من العمل دون خوف من الوقوع في الخطأ، وتوفیر 
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المرونة الكافیة، أي سرعة التصرف بدون الرجوع الى المستویات العلیا، ووفقا للموقف، 

 .طالما أن ذلك داخل نطاق السلطة المفوضة الیهم

  :ة على اتخاذ القرارات االئتمانیةالعوامل المؤثر 

أن هناك العدید من العوامل المؤثرة على اتخاذ القرار ) 41، 2004خطیب، (تبین 

  :االئتماني في البنوك، وهي

الشخصیة، رأس المال، وقدرته على : بالنسبة للعمیل تقوم عوامل: العوامل الخاصة بالعمیل .1

مقدمة، والظروف العامة والخاصة التي تحیط ادارة نشاطه وتسدید التزاماته، والضمانات ال

بالنشاط الذي یمارسه العمیل، تقوم جمیعها بدورها في تقییم مدى صالحیة العمیل 

االئتمان المطلوب، وتحدید مقدار المخاطر االئتمانیة ونوعها والتي یمكن  للحصول على

بیانات عن حالة عند منح االئتمان، فعملیة تحلیل المعلومات وال أن یتعرض لها البنك

 .لدى إدارة االئتمان على اتخاذ قرار ائتماني سلیم العمیل المحتمل سوف تخلق القدرة

ا وقدرته على: العوامل الخاصة بالبنك .2  وتشمل درجة السیولة التي یتمتع بها البنك حالیً

توظیفها، ومفهوم السیولة یعني قدرة البنك على مواجهة التزاماته، والتي تتمثل بصفة 

تلبیة طلبات المودعین للسحب من الودائع، وأیًضا تلبیة طلبات : عنصرین هما اسیة فيأس

ونوع االستراتیجیة التي یتبناها . القروض والسلفیات لتلبیة احتیاجات المجتمع االئتمان، أي

البنك في اتخاذ قراراته االئتمانیة ویعمل في إطارها، أي في استعداده لمنح ائتمان معین أو 

 .ح هذا االئتمانعدم من
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 :ویمكن حصر هذه العوامل بما یلي: العوامل الخاصة بالتسهیل االئتماني .3

 .الغرض من التسهیل -

المدة الزمنیة التي یستغرقها القرض أو التسهیل، أي المدة التي یرغب العمیل  -

مع  التسهیل خاللها، ومتى سیقوم بالسداد وهل تتناسب فعالً  بالحصول على

 .إمكانیات العمیل

 .مصدر السداد الذي سیقوم العمیل المقترض بسداد المبلغ منه -

طریقة السداد المتبعة، أي هل سیتم سداد القرض أو التسهیل دفعة واحدة في نهایة  -

سوف یتم سداده على أقساط دوریة، وذلك بما یتناسب مع طبیعة نشاط  المدة، أم

 .وموارده الذاتیة وتدفقاته الداخلة العمیل ومع إیراداته

نوع التسهیل المطلوب وهل یتوافق مع السیاسة العامة لإلقراض في البنك أم  -

 .یتعارض معها

ثم مبلغ هذا القرض أو التسهیل ولذلك أهمیة خاصة، حیث إنه كلما زاد المبلغ عن  -

كان البنك أحرص في الدراسات التي یجریها خاًص ة أن نتائج عدم  حد معین

 .تؤثر على سالمة المركز المالي للبنكصعبة وقد  سداد قرض بمبلغ ضخم تكون

كل البنوك مهما كان نوعها تتبع نفس الشروط  أن) 46، 2009بوشنافة وروشام، (وأكد 

إذ أن البنك یقوم . أو معنویاً  تتوفر في طالب القرض سواء أكان شخًصا طبیعیاً  التي یجب أن

االستثمار أو قرض  لطلب القرض مهما كان نوعه سواء قرض االستغالل أو بدراسة معمقة
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توفر الشروط الالزمة في المؤسسة الطالبة للقرض، والدراسة تكمن في عملیة  بعد ،االستهالك

للمؤسسة لمعرفة تحركات رؤوس أموالها وقدراتها المالیة لتسدید ما علیها من دیون  التحلیل المالي

البحیصي : (یم ما یليقدإذ أن المؤسسة الطالبة للقرض تقوم بت. المتفق علیها في المواعید

  )102، 2007والكحلوت، 

 الطابع القانوني، والتي من خاللها یتضح أساس الخسارات القانونیة المختلفة، فإن نشاط .1

المؤسسة یختلف وبالتالي الضمانات المقدمة من طرف المؤسسات تختلف قیمتها لدى 

الة ما إذا كانت یجب التمیز بین شركات األشخاص وشركات األموال، ففي ح البنك لذلك

فان أصحاب الشركة ملزمین بدفع الدیون حتى و لو كان من أموالهم  شركة األشخاص

األموال فان المساهمین غیر مطالبین بدفع كامل التزامات  الخاصة، أما بالنسبة لشركة

نما فقط مسؤولین عن دیون الشركة والتزامها فقط بمقدار نسبة مساهمتهم في  الشركة، وإ

تعهد كتابي من الشركاء لدفع الدین في  ، یلجأ البنك في هذه الحالة إلى طلبرأس المال

 .حالة دفع المؤسسة له

 .م الشركة، إذ أن أهمیة هذا العنصر تكفي في إمكانیة دراسة تطور المؤسسة عبر الزمندَ قِ  .2

 إمكانیة استمراریة الشركة، وهذا یرتبط بنوع الشركة ففي شركة األشخاص وفي حالة وفاة .3

حد الشركاء قد تدخل الشركة أو قد تؤول حصة هذا الشریك إلى أحد أبنائه لذلك یجب أ

 .االعتبار عمر الشركاء األخذ بعین
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 نشاط الشركة، نشاط الشركة المتوسطة والصغیرة الحجم المتنوع والمختلف من مؤسسة إلى .4

مقرها أخرى لذلك یجب تحدید نشاط المؤسسة الطالبة للقرض، و تقدیم معلومات حول 

 .وقنوات توزیعها، األدوات والعتاد المستعمل في اإلنتاج والعمال الرئیسي

  :شروط البنك لمنح االئتمان

أن هناك مجموعة من الشروط التي تضعها البنوك لمنح ) 141، 2002الزبیدي، (یحدد 

  :القروض، وهي

دد الشروط االقتصادیة، وهي شروط خاصة بالظروف المحیطة بالمؤسسة والبنك وتح .1

دراسة ومتابعة األحداث المالیة من حیث : بینهما، وتتمثل هذه الشروط في العالقة

وهو شرط یخص البنك نفسه، حیث علیه دراسة مستوى الخزینة . أعمالها وضعیتها وتطور

الخاص بمنح القرض عند طلبه وذلك لمعرفة مدى إمكانیته لمواجهة  بصفة صاحب القرار

وجودة بین البنك ومسیري المؤسسة الطالبة للقرض من جانب الم ودراسة العالقة. الطالب

 .سیاسة القرض الواجب تطبیقها بصفة صارمة وضعیتها المالیة من اجل تحدید

 الشروط الذاتیة، وهي الشروط لها عالقة بالمستفید من القرض أي المؤسسة ومنها یجب أن .2

ا على أساس الثقة؛ والتأكد تكون في تعاملها مصداقیة من حیث التعهدات، أن تبني عالقته

القدرة القانونیة لها عن طریق الوثائق المقدمة، ومن القدرة التقنیة عن طریق إقامة  من

 .زیارات لها

 .متتالیةتقدیم المؤسسة كشف المیزانیة لثالثة دورات  .3
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 وهذه الوثائق تساعد على التأكد من. وثائق إداریة أخرى كالموازنة التقدیریة و خطة التمویل .4

مكانیة المؤسسة على اإلنتاج، عن طریق دراسة هیكل میزانیة الخزینة، النشاط،  سالمة وإ

 .وعلیه ینفذ القرار بعد معرفة مالئمة وصالبة رصیدها والعوائد

  :عناصر سیاسات اإلقراض

ا ما تش   )77، 2012، العازمي( :مل سیاسة اإلقراض على ما یليتغالبً

ة ما یحدد في سیاسات االقراض، القیمة الكلیة حجم االموال المتاحة لالقتراض، عاد .1

بنسبة معینة من الموارد المالیة المتاحة التي تتمثل أساسا في الودائع والقروض  للقروض

الشكل تعد سیاسة مرنة، أي تحدید إجمالي القروض التي یمكن  ابهذ ورأس المال وهي

حیث  .حها للعمیل الواحدوكذلك إجمالي القروض التي یمن للبنك أن یمنحها لعمالئه ككل

 .إن ذلك التحدید یتوقف إلى حد كبیر على مدى االستقرار الذي تتصف به ودائع البنك

تشكیلة القروض، أو هیكلة محفظة القروض فهي توضح سیاسة اإلقراض ، والقروض  .2

منحها وأهمیتها النسبیة كما یمكن أن تحدد سیاسة اإلقراض أنواع القروض التي  الجائز

عنها كذلك وكذا القروض الممنوعة منعا مطلقا ، حیث إن تنویع االستثمار  بتعادیجب اال

. علیه تخفیض في المخاطر دون ان یترك ذلك أثرا عكسیا على العائد في القروض یترتب

العدید من استراتیجیات التوزیع، فعلى سبیل المثال هناك التنویع وفق  وفي هذا الصدد توجد

على أساس الموقع الجغرافي للنشاط الذي یوجه إلیة القرض،  یعتاریخ االستحقاق، التنو 
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ا یوجد التنویع على أساس طبیعة نشاط العمیل داخل  التنویع وفق قطاعات النشاط وأخیرً

 .ى ذهاب البنك في تنویع استثماراتهاإلقراض بمد كل قطاع، ومن المتوقع أن تحدد سیاسة

 خاذ القرار عادة تحدد سیاسة اإلقراض،الحدود القصوى للقروض، ذلك حسب مستویات ات .3

 الحد األقصى للقرض الذي یقدمه حسب كل مستوى إداري مما یضمن سرعه اتخاذ

 . القرارات

 شروط اإلقراض، یجب أن تحدد سیاسة اإلقراض شروط القرض مثل الحد األقصى لتاریخ .4

ثم إذا ما كان استحقاق القرض مع مراعاة كلما زاد أجل االستحقاق كلما زادت المخاطر ، 

الممكن اتباع استراتیجیة تعویم معدل الفائدة أم التزام بمعدل فائدة ثابت طیلة فترة  من

مخاطر االئتمان و تأثیره على معدل الفائدة وعلى إذا كان من الممكن  القرض و تقدیر

ة القرض الحد القروض خاصة في الحاالت التي تتعدى فیها قیم اتباع سیاسة المشاركة في

فإن سیاسة اإلقراض تحدد الظروف التي ینبغي فیها  ، كذلكقصى المنصوص علیهاأل

القرض، و أنواع األصول التي یمكن قبولها، ونسبة  مطالبة العمیل بتقدیم رهانات لضمان

تتفاوت بتفاوت طبیعة األصل ومدى تعرض  القرض إلى ما قیمة األصل المرهون والتي

اتخاذها إذا ما انخفضت القیمة السوقیة  التي ینبغي قیمته السوقیة للتقلب، واإلجراءات

البنك ومن األمثلة على ذلك  لألصل المرهون كما تحدد بدائل أخرى لضمان مستحقات

البنك في استرداد قیمة  طرف ثالث كضامن للعمیل، والنص في عقد اإلقراض على حق

 .القرض فور إخالل العمیل بأي شروط التعاقد
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یخدمها البنك، وهي المنطقة التي یمتد نشاطه إلیه یتوقف على حجم تحدید المنطقة التي  .5

ومقدرته على خدمة عمالئه، وقدرته على تحمل مخاطر االئتمان، وال شك أن لرأس  البنك

تأثیر في تحدید هذه المنطقة، ویعتبر رأس المال الخاص أهمیة بالنسبة لوظیفة  مال البنك

 .مقارنة بالوظائف األخرى منح االئتمان

 سجالت القروض، إذ إن سیاسة اإلقراض تضع نماذج وسجالت المطلوب استیفاؤها أو .6

االحتفاظ بها مثل طلب القرض، مذكرة استعالم عن العمیل، ومیزانیة العمالء والحسابات 

لسنوات السابقة، وتقاریر المراجع وكل القوائم المالیة عن السنة الجاریة وا الختامیة

نمط العمیل في تسدید القروض في الماضي، ونماذج متابعة تاریخي ب الخارجي، وسجل

 .القروض

 مستویات اتخاذ القرار، والتي من المفترض أن تحدد سیاسات اإلقراض المستویات اإلداریة .7

التي یقع على عاتقها البث في طلبات االقتراض بما یضمن سرعة اتخاذ القرارات، وعادة 

 .قرض الذي یقدمه كل مستوى إداريسیاسة اإلقراض الحد األقصى لل ما تحدد

متابعة القروض، وكیفیة معالجة القروض المتغیرة تحدد سیاسة اإلقراض واإلجراءات  .8

اتباعها لیس فقط في منح القروض ولكن أیًضا في متابعة تحصیله وتحدید أیام  الواجب

یل بها لقبول األقساط والحاالت والتي یجب التفاوض فیها مع العم التأخیر المسموح

  .القروض المتغیرة على اإلدارة العلیا المتأخر وكیفیة عرض وتبویب
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  :الدراسات السابقة

كًال من الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة ذات الصلة من الدراسة یستعرض هذه الجزء 

  :وعلى النحو اآلتيإلى األحدث ًا من األقدم تصاعدیبمتغیرات الدراسة الحالیة، وتم ترتیبها 

  الدراسات باللغة العربیة: أوالً 

مدى استخدام النسب المالیة في ترشید قرار منح التسهیالت ) "2004الصابر، (دراسة . 1

  ".االئتمانیة في المصارف األهلیة اللیبیة

هدفت هذه الدراسة إلى تحدید مدى استخدام النسب المالیة في ترشید قرار منح التسهیالت 

اللیبیة من وجهة نظر مدیري االئتمان ورؤساء األقسام في هذه االئتمانیة في المصارف األهلیة 

وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك تفاوتًا كبیرًا في . بنكاً ) 36(البنوك، وتكونت عینة الدراسة من 

درجة استخدام النسب المالیة في ترشید قرار منح التسهیالت االئتمانیة في المصارف اللیبیة، إذ 

ب السیولة والرفع المالي أكثر من غیرها من النسب، كما أظهرت نتائج تهتم هذه المصارف بنس

الدراسة أن إدارات االئتمان بالمصارف اللیبیة ال تقوم باستخدام نماذج مالئمة للتنبؤ بالفشل المالي 

ضرورة التوسع في عددًا من التوصیات أهمها الدراسة قدمت و . في ترشید قرار منح االئتمان

، وتدریب ب الربحیة والتي تعطي مؤشرات مهمة في اتخاذ قرار منح االئتماناستخدام كافة نس

  .مسؤولي االئتمان على أساسیات اتخاذ القرارات االئتمانیة
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العوامل المؤثرة على استخدام النسب المالیة في قرارات االقراض في ) "2005سواقد، (دراسة . 2

  ".البنوك التجاریة األردنیة

تحدید العوامل المؤثرة على استخدام النسب المالیة في قرارات االقراض هدفت الدراسة إلى 

في البنوك التجاریة األردنیة، وقام الباحث بتحلیل هذه العوامل بهدف التوصل إلى مدلوالت 

احصائیة بین العوامل المؤثرة حسب عالقتها بقرار االقراض إلى عوامل متعلقة بالبنك التجاري 

متعلقة بالمتقدم لطلب القرض، وأخرى متعلقة بالقرض نفسه، وعوامل  المانح للقرض، وعوامل

موظفًا وموظفة من ) 350(متعلقة بالمحلل المالي في البنوك التجاریة، وتكونت عینة الدراسة من 

ض وأظهرت نتائج الدراسة أن العوامل المتعلقة بالهدف من القر . بنكًا أردنیاً ) 13(العاملین في 

ومدته احتلت المرتبة األولى لدى محللي االئتمان من حیث األهمیة في اتخاذ قرار اإلقراض، تلته 

العوامل المتعلقة بالمتقدم لطلب القرض، وفي المرتبة الثالثة جاءت العوامل المتعلقة بالبنك مانح 

الدرجة األخیرة من  القرض، وأخیرًا جاءت العوامل المتعلقة بالمحلل المالي في البنوك التجاریة في

وأوصت الدراسة بضرورة التركیز على العوامل . حیث األهمیة فیما یتعلق بقرار منح القرض

  .المتعلقة بالقرض والمقترض

التحلیل االئتماني ودوره في ترشید عملیات اإلقراض ) "2006الدغیم وآخرون، (دراسة . 3

  ".المصرفي بالتطبیق على المصرف الصناعي السوري

الدراسة إلى التعرف على العناصر األساسیة للتحلیل االئتماني وتبیان أهمیة تحلیل هدفت 

البیانات المالیة لطالب االقتراض في الكشف والتحقق من سالمة مركزه المالي وجدارته االئتمانیة 
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) 50(وقدرته على سداد التزاماته بعد الحصول على االئتمان المطلوب، وتكونت عینة الدراسة من 

وأظهرت نتائج الدراسة عدم اعتماد .دًا من الموظفین العاملین في المصرف الصناعي السوريفر 

المصرف على نظام موضوعي وفعال لتصنیف مخاطر االئتمان بقصد تقلیص آثاره الشخصیة 

والحكمیة، كما أظهرت النتائج أن المصرف الصناعي یركز على الضمانات، إال أن الضمانات ال 

فیًا لمنح االئتمان من عدمه، كذلك أظهرت النتائج عدم طلب المصرف الصناعي تصلح أساسًا كا

) میزانیة عمومیة، قائمة دخل، قائمة تدفق نقدي(من مقدمي طلبات االقتراض إرفاقها بقوائم مالیة 

وعلى ذلك فقد أوصت . خاضعة للتدقیق من قبل مدقق حسابات وعلى مدار عدة فترات محاسبیة

رفق طلبه للقرض أو الدراسة بضرورة أ ن یطلب المصرف من العمیل فردًا كان أم شركة أن یُ

خضاع تلك  التسهیالت بسلسلة متصلة من القوائم المالیة وعلى مدار عدة فترات محاسبیة سابقة، وإ

القوائم للدراسة والتحلیل من قبل محلل االئتمان، وذلك للتعرف على عوامل السیولة والجدارة 

  .ءة والربحیة للمنشآت التي تقدمت بطلب للحصول على االئتماناالئتمانیة والكفا

: األهمیة النسبیة لإلفصاح المحاسبي في اتخاذ قرارات اإلقراض) "2010المطیري، (دراسة . 4

  ".ة على البنوك التجاریة الكویتیةیدراسة تطبیق

ارات قر  اتخاذ في المحاسبي لإلفصاح النسبیة األهمیة عن الكشف إلى الدراسة هدفت

موظفًا وموظفة من العاملین ) 143(الكویتیة، وتكونت عینة الدراسة من  التجاریة اإلقراض بالبنوك

رت نتائج الدراسة أن هناك اختالف وأظه. الكویتیة التجاریة البنوك في والقروض االئتمان في أقسام

 المالیة تتضمنها القوائم تيال كفایة المعلومات على والقروض االئتمان أقسام في العاملین األفراد آراء
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 في الكویتیة، كما أظهرت النتائج أن هناك اختالف التجاریة بالبنوك اإلقراض قرارات اتخاذ في

 في األخرى أهمیة مصادر المعلومات على والقروض االئتمان أقسام في العاملین األفراد نظر وجهات

 الدخل قائمة على الدراسة بضرورة االعتماد وأوصت. الكویتیة التجاریة بالبنوك اإلقراض قرارات اتخاذ

 المركز المالي قائمة على اإلقراض، وضرورة االعتماد قرارات التخاذ المعلومات على الحصول في

  .السداد على الشركات قدرة تحدید في

القوائم المالیة المدققة الصادرة عن منشآت األعمال وأثرها في اتخاذ ) "2012(التمیمي . 5

 دراسة میدانیة في عینة من البنوك التجاریة العاملة: ئتمان في البنوك التجاریة الیمنیةقرارات اال 

  ".في محافظة عدن

هدفت الدراسة إلى معرفه الكیفیة التي یتم بها اتخاذ القرارات االئتمانیة باالعتماد على 

كما هدفت إلى تحدید  القوائم المالیة المدققة في البنوك التجاریة الوطنیة العاملة في محافظه عدن،

أهمیة القوائم المالیة المدققة ومعرفة تأثیرها في اتخاذ القرارات االئتمانیة وعلى الممارسة العملیة 

موظفًا وموظفة من العاملین ) 120(إلدارات االئتمان في تلك البنوك، وتكونت عینة الدراسة من 

م عن مركز مخاطر العمیل باالضافة الستعالاوأظهرت نتائج الدراسة عامل . بنوك یمنیة) 8(في 

إلى االتصال المباشر بإدارة المنشأة والبطاقة الضریبیة والقوائم المالیة المدققة للعمیل من أهم 

مصادر المعلومات المؤثرة في اتخاذ القرارات االئتمانیة، كما أظهرت النتائج أن عامل السیاسات 

اجعة التي اعتمد علیها المحاسب القانوني وسمعته باالضافة إلى معاییر المر  ةوالقرارات االداری

والمعاییر المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة ومدى ثبات السیاسات المحاسبیة من أهم 
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وأوصت . في اتخاذ القرارات االئتمانیة ةالعوامل المؤثرة في  مصداقیة وموثوقیة القوائم المالیة المدقق

بنوك التجاریة على نتائج تحلیل القوائم المالیة المدققة لترشید القرار الدراسة بضرورة اعتماد ال

  .االئتماني وعدم التركیز على الوجاهات االجتماعیة والشخصیة أو الضمانات العینیة

  الدراسات باللغة االنجلیزیة: ثانیاً 

 Relationship Lending, Accounting“ (Jiangli et al., 2004)دراسة . 1

Disclosure and Credit Availability during Crisis”  

 أثناء واالئتمان المحاسبي القروض واإلفصاح بین العالقة طبیعة تحدید هدفت الدراسة إلى

 وصغیرة الشركات متوسطة شركة من) 121(األسیویة، وتكونت عینة الدراسة من  االزمة المالیة

 كل بین عالقة وأظهرت نتائج الدراسة وجود. ندوتایال والفلبین وكوریا، أندونیسیا، في الحجم العاملة

وأوصت الدراسة بضرورة . عینة الدراسة الشركات في واالئتمان المحاسبي واإلفصاح من القروض

  .االهتمام باالفصاح الكافي والمناسب في القوائم المالیة قبل منح قرار اإلقراض

 The Stock Market Reaction to the“ (Barbara& Martinez, 2006)دراسة . 2

Enron- Andersen Affair in Spain”  

هدفت الدراسة إلى تحدید مستوى الثقة في القوائم المالیة عبر اآلثار المترتبة على السمعة 

السیئة لمدققي الحسابات على أسعار أسهم الشركات التي تدقق بواسطتهم، عبر التعرف على ردود 

شركات اإلسبانیة التي كانت تخضع للتدقیق من قبل شركة أفعال السوق المالي على أسعار أسهم ال

م وهو یوم إعالن مؤسسات 2001نوفمبر  28أولهما یوم : آرثر أندرسون وذلك على مستوى حدثین

الجدارة االئتمانیة تخفیض درجة الجدارة االئتمانیة لسندات شركة إنرون للطاقة، والحدث الثاني یوم 
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ركة آرثر أندرسون إتالفها عدد من الوثائق الهامة الخاصة وهو یوم إعالن ش 2002ینایر  11

وأظهرت نتائج الدراسة أن الشركات اإلسبانیة التي كانت تدقق من قبل شركة . بشركة إنرون للطاقة

آرثر أندرسون لم تواجه أي انخفاض مؤثر في أسعار أسهمها نتیجة للفضیحة التي لحقت بمدقق 

  .اتهاالحسابات الذي یتولى تدقیق حساب

 Reading Financial Statements for Better“ (Marilyn et al., 2007)دراسة . 3

Investment Decisions”  

هدفت الدراسة إلى توضیح آلیات قراءة القوائم المالیة بغرض اتخاذ قرارات استثماریة 

م اتخاذه، أو أفضل، وقامت الدراسة بتحدید قیمة المخزون كمثال على اتخاذ قرار االستثمار أو عد

االستمرار باالستثمار في حال تغیرت البیانات المالیة المعطاة، من جهة أخرى أظهرت الدراسة 

أهمیة البیانات المالیة الواردة في القوائم المالیة في مقارنة سعر السوق الحالي بغیة تحدید مستوى 

بیانات المالیة الصادرة في األمان، كذلك أظهرت النتائج أن القراءة والفهم والتحلیل الصحیح لل

 .القوائم المالیة للشركة یساهم في اتخاذ قرارات استثماریة صحیحة

 ,Accounting Information, Disclosure“ (Lambert et al., 2007)دراسة . 4

and the Cost of Capital” 

مال ال رأس على تكلفة المحاسبیة المعلومات أثر االفصاح عن توضیح إلى هدفت الدراسة

 والیة في التأمین مجال في العاملة الشركات شركة من) 30(للشركات، وتكونت عینة الدراسة من 

 المحاسبیة المعلومات شمولیة وأظهرت نتائج الدراسة أن. االمریكیة المتحدة نیویوك بالوالیات
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المفصح وأوصت الدراسة بضرورة أن تكون المعلومات . المال رأس تكلفة على یؤثر واإلفصاح عنها

  .عنها في القوائم المالیة للشركات شاملة وواضحة

 The effect of disclosure of“ (Wen-Ying & Chang, 2008)دراسة . 5

intellectual capital and accounting performance on market valuation: 

evidence from Taiwan's semiconductor industry”  

 المحاسبي الفكري واألداء المال رأس عن بین اإلفصاح لعالقةا توضیح إلى هدفت الدراسة

. شركة في تایوان) 33(الدراسة من الشركات التایوانیة، وتكونت عینة  من عینة في السوقي والتقییم

 على یؤثران ایجابیاً  الفكري المال رأس عن واإلفصاح المحاسبي االداء وأظهرت نتائج الدراسة أن

 التقییم على العوامل لهذه مباشر غیر أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تأثیراً كما  السوقي، التقییم

الشامل وأوصت الدراسة بضرورة اإلفصاح . تالمتغیرا بین البینیة العالقات خالل من السوقي وذلك

  .عن المعلومات في القوائم المالیة للشركة لما لها من أثر على القیمة السوقیة للشركات

“r, 2011)(berge  disclosure Challenges and opportunities inدراسة . 6

research: A discussion of the financial reporting environment: Review 

of the recent literature” 

بیان التحدیات والفرص الكامنة في اإلفصاح عن القوائم المالیة، كما هدفت الدراسة إلى 

القرارات في ضوء التقاریر المالیة، وقد قام الباحث باستعراض وصفي هدفت إلى تحلیل بیئة اتخاذ 

دراسة حول هذا الموضوع ) 50(لألدب النظري الذي تناول هذا الموضوع، حیث قام بدراسة وتحلیل 

تعرضت الدراسة لمناقشات حول الفرص و . للوقوف على دور القوائم المالیة في اتخاذ القرارات

وأوصت ، منظمات األعمالالتقاریر المالیة ومدى تأثیرها  يف يلمحاسبالبدیلة لبیئة االفصاح ا
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تعدها  يالتللقوائم المالیة  يضرورة االهتمام بتطویر نماذج وقوائم االفصاح المحاسبب الدراسة

  .أعمالها تائجلالرتقاء بن اتخاذ القراراتغراض وتنشرها الشركات أل

  :ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

حظ الباحث أن معظم الدراسات السابقة تناولت مكونات القوائم المالیة في الدراسة ال

والتحلیل، كقائمة التدفقات النقدیة على حدة، أو قائمة الدخل على حدة، في حین تقوم الدراسة 

، )اليالمركز الم( المیزانیة العمومیة الحالیة بتحلیل عناصر القوائم المالیة كافة، والمتمثلة في قائمة

وقائمة الدخل، وقائمة حقوق الملكیة، وقائمة التدفقات النقدیة، واإلیضاحات والمالحظات الملتزمة 

وتختلف الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة من حیث األداة التي تم . بالمعاییر المحاسبیة

ویتي على القوائم مدى اعتماد بیت التمویل الكتصمیمها لغایات جمع آراء أفراد عینة الدراسة حول 

على حد حول هذا الموضوع المالیة في اتخاذ قرارات االقراض، وهي الدراسة األولى من نوعها 

  .إطالع الباحث
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  ثالثالفصل ال

  الطریقة واإلجراءات

أن هذا الفصل یبین تصمیم هذا الفصل المنهجیة المطبقة في إجراء الدراسة إذ  یتناول

، ومتغیرات الدراسة واألسالیب االحصائیة المستخدمة في ى البیاناتالدراسة، ومصادر الحصول عل

  .رات الدراسة وفي اختبار الفرضیاتإیجاد العالقة بین متغی

  :منهج الدراسة

الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي، وذلك عبر استعراض األدب النظري  اعتمدت

من جهة، وعبر إعداد استبانة یمكن من  والدراسات السابقة التي تناولت القوائم المالیة وصفیاً 

خاللها قیاس مدى اعتماد بیت التمویل الكویتي على القوائم المالیة في اتخاذ قرارات االقراض 

  .تحلیلیًا من جهة أخرى

  :مجتمع الدراسة ووحدة المعاینة

تي تمثل مجتمع الدراسة في رؤساء األقسام ومحللي االئتمان العاملین في بیت التمویل الكوی

، وقد قام الباحث باختیار بیت التمویل الكویتي كونه البنك موظفًا وموظفة) 61(والبالغ عددهم 

حیث ، اإلسالمي األول في دولة الكویت بعدد موظفین وعدد فروع كبیر یمكن تطبیق الدراسة علیه

  :یععینة الدراسة ممثلة للمجتمع ككل، والجدول التالي یوضح هذا التوز  قام الباحث بتحدید
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  )1(جدول 

  توزیع أفراد عینة الدراسة

  محللي االئتمان  رؤساء األقسام  

  35  26  بیت التمویل الكویتي

  65  اإلجمالي

  

  :أدوات جمع البیانات

  :الدراسة إلى مصدرین لجمع بیانات الدراسة، وعلى النحو اآلتي استندت

تم إعدادها  خالل استبانةالدراسة في جمع البیانات األولیة من  استندت :البیانات األولیة -

الستطالع آراء أفراد عینة الدراسة عن مدى اعتماد بیت التمویل الكویتي على القوائم 

واستخدمت االستبانة نظام لیكرت الخماسي الختبار  .المالیة في اتخاذ قرارات االقراض

 :مدى أهمیة كل بند من البنود، وهي كما یلي

  غیر مهم  قلیل األهمیة  ألهمیةمتوسط ا  مهم  مهم جداً   درجة األهمیة

  1  2  3  4  5  الوزن

 

الدراسة في جمع البیانات الثانویة على جمیع ما تم الوصول له  استندت :البیانات الثانویة -

فیما یتعلق بالقوائم المالیة، من كتب ودوریات ومجالت ومحركات بحث متخصصة عبر 

 .شبكة االنترنت
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  :أدوات معالجة البیانات

 :لى تبني األسالیب اإلحصائیة التالیةالدراسة إ سعت

  .المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة .1

 .معامل ارتباط بیرسون .2

 .الختبار فرضیات الدراسة) ت(اختبار  .3

 .One Way ANOVAتحلیل التباین األحادي  .4

 :اختبار الصدق والثبات تم استخدام ما یلي .5

التمویل الكویتي ومدیر  عرض االستبانة على مدیر االئتمان في بیت: الصدق  .أ 

 .آخر للتأكد من فقرات االستبانة وبنودها

 .تم اختباره وفقًا لمعامل كرونباخ ألفا لكل جزء من أجزاء االستبانة: الثبات  .ب 

  :حدود الدراسة

  :حدود متغیرات الدراسة

اعتمدت هذه الدراسة على مكونات القوائم المالیة المدققة باعتبارها من أهم المصادر   

وماتیة التي تعتمد علیها البنوك باتخاذ قراراتها االئتمانیة كمتغیر مستقل، واتخاذ قرار منح المعل

  .االئتمان كمتغیر تابع
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  :حدود موضوعیة الدراسة

انحصرت هذه الدراسة في القوائم المالیة المدققة وتأثیرها في اتخاذ قرارات االئتمان لبیت 

  .التمویل الكویتي

  .التمویل الكویتي بیت: الحدود المكانیة

  ).2012-2008(القوائم المالیة لبیت التمویل الكویتي خالل الفترة  :الحدود الزمانیة

  .االئتمان في بیت التمویل الكویتي ورؤساء األقسام ومحلل :الحدود البشریة
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

اســـة مـــن خـــالل اإلجابـــة عـــن یتضـــمن هـــذا الفصـــل عرضـــًا للنتـــائج التـــي توصـــلت إلیهـــا الدر 

  :أسئلتها، وعلى النحو اآلتي

  )2(جدول 

مدى اعتماد بیت التمویل الكویتي على القوائم المالیة المدققة في اتخاذ قرارات االقراض نتائج 

  )الفا كرونباخاختبار (

 قیمة الفا كرونباخ عدد الفقرات المجال الرقم
 0.819  10 قائمة الدخل 1
 0.747 7 لنقدیةقائمة التدفقات ا 2
 0.645 4 )المركز المالي( المیزانیة العمومیة قائمة 3
 0.672 7 قائمة حقوق الملكیة 4
  0.741  20  قرارات اإلقراض في بیت التمویل الكویتي 5
  0.725  48  الكلي 

  

مدى اعتماد بیت التمویل الكویتي على القوائم المالیة المدققة ن مجاالت أ) 2(یبین الجدول 

تتمتع بقیم اتساق داخلي بدرجة عالیة حیث تراوحت قیم الثبات ما بین  تخاذ قرارات االقراضفي ا

كما ) المركز المالي( المیزانیة العمومیة قائمةلمجال   0.645و  قائمة الدخللمجال   0.819

غراض مثل هذه الدراسة وتعد جمیع هذه القیم مناسبة وكافیة أل 0.887بلغت لالستبیان ككل 

  .الى قیم ثبات مناسبة وتشیر

  :واستخدم الباحث المقیاس التالي لتحدید مرجعیة األهمیة النسبیة وفقًا للمتوسط الحسابي

  مرتفع) 5.00-3.67(من 
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  متوسط) 3.66-2.67(من 

  منخفض) 2.66-1.00(من 

  :والجدول التالي یوضح هذا التوزیع

  )3(جدول 

ویتي على القوائم المالیة المدققة في اتخاذ قرارات مدى اعتماد بیت التمویل الكل البیانات االحصائیة

  االقراض مرتبة ترتیبًا تنازلیاً 

  المجال  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

األهمیة 
  الرتبة  المستوى  النسبیة

  1 مرتفع 78.2 0.68 3.91 )المركز المالي( المیزانیة العمومیة قائمة  1
  2 مرتفع 74.8 0.56 3.74 قائمة التدفقات النقدیة  4
  3 مرتفع 74.0 0.62 3.70 قائمة الدخل  2
  4 متوسط 71.4 0.65 3.57 قائمة حقوق الملكیة  3
   مرتفع 74.6 0.45 3.73 الكلي  

  

مدى اعتماد بیت التمویل الكویتي على القوائم المالیة المدققة أن ) 3(یالحظ من الجدول 

، )74.60(بأهمیة نسبیة ) 3.73(غ المتوسط الحسابي في اتخاذ قرارات االقراض كان مرتفعا، إذ بل

، وجاء )3.57–3.91(، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بینوجاء مستوى المجاالت بدرجة مرتفع

وأهمیة نسبیة ) 3.91(بمتوسط حسابي) المركز المالي( المیزانیة العمومیة قائمةفي الرتبة األولى 

بأهمیة نسبیة ) 3.57(بمتوسط حسابي  مة حقوق الملكیةقائت ء، وفي المرتبة األخیرة جا)78.2(

مدى اعتماد بیت التمویل الكویتي على القوائم المالیة المدققة في اتخاذ  وقد تم تحلیل ،)71.40(

  :وفقًا لمجاالتها وذلك على النحو التالي قرارات االقراض
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  )المركز المالي(المیزانیة العمومیة مجال قائمة : أوال
المركز (المیزانیة العمومیة مجال قائمة  في لمتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریةتم حساب ا

 .یبین ذلك) 4(والجدول  )المالي
 )4(جدول 

  مرتبة ترتیبًا تنازلیاً ) المركز المالي(المیزانیة العمومیة قائمة ل البیانات االحصائیة

المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

میة األه
  النسبیة

  الرتبة  المستوى

  1 مرتفع 76.0 0.89 3.80  أثر في اتخاذ قرار اإلقراض للمخزون  10

  2 مرتفع 74.0 0.86 3.70 لتخصیص المتطلبات المالیة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  6

  3 مرتفع 73.8 0.98 3.69  للذمم الدائنة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  5

  4 مرتفع 73.4 1.04 3.67  یة أثر في اتخاذ قرار اإلقراضلقیمة المنشأة من السوق  1

  5 متوسط 72.2 0.95 3.61 الستثمارات المنشأة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  2

  6 متوسط 71.2 0.94 3.56 لقیمة الذمم المالیة للمنشأة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  4

7  
ذ لنسبة األسهم الممتازة لمجموع المساهمین أثر في اتخا

 متوسط 69.6 1.15 3.48 قرار اإلقراض
7  

  8 متوسط 68.6 1.12 3.43 لالحتیاطات المالیة للمنشأة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  9

8  
لرأس المال المصدر من قبل المنشأة أثر في اتخاذ قرار 

 متوسط 67.6 1.07 3.38 اإلقراض
9  

  10 متوسط 64.0 1.14 3.20  لألصول غیر الملموسة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  3
   مرتفع 78.2 0.68 3.91  )المركز المالي(قائمة المیزانیة العمومیة   

  
كان ) المركز المالي(المیزانیة العمومیة قائمة مستوى مجال أن ) 4(یالحظ من الجدول 

، وجاء مستوى فقرات المجال  ) 78.2( بأهمیة نسبیة) 3.91(مرتفعا، إذ بلغ المتوسط الحسابي 
، وجاءت في الرتبة ) 3.20 –3.80(مرتفع، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین وسط و بین مت

و ) 3.80(بمتوسط حسابي " أثر في اتخاذ قرار اإلقراض للمخزون"وهي ) 10(األولى الفقرة 
لألصول غیر الملموسة أثر " وهي)  3(، وجاءت في الرتبة األخیرة الفقرة ) 76.0(بأهمیة نسبیة 
  ).64.0(بأهمیة نسبیة ) 3.20(بمتوسط حسابي " ر اإلقراضفي اتخاذ قرا
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  مجال قائمة الدخل: ثانیا
یبین ) 5(والجدول  مجال قائمة الدخل في تم حساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة

 .ذلك
 )5(جدول 
  زلیاً مرتبة ترتیبًا تنا مجال قائمة الدخل في المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

األهمیة 
  النسبیة

  الرتبة  المستوى

5  
لمقدار عائد السهم العادي للمنشأة أثر في اتخاذ قرار 

 مرتفع 78.4 0.80 3.92  اإلقراض
1  

  2 مرتفع 75.0 0.99 3.75  للمصاریف اإلداریة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  2

1  
شأة من ایرادات خالل الثالث سنوات لما حققته المن

 مرتفع 74.0 1.01 3.70  األخیرة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض
3  

4  
إلجمالي الربح أو الخسارة للمنشأة ما بعد الضریبة أثر في 

 مرتفع 73.8 1.04 3.69  اتخاذ قرار اإلقراض
4  

  5 متوسط 72.4 1.16 3.62  لتكالیف التمویل أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  6

3  
لنصیب الربح للمنشآت التابعة أثر في اتخاذ قرار 

 متوسط 71.4 0.90 3.57  اإلقراض
6  

   مرتفع 74.2 0.98 3.71 قائمة الدخل  
  

كان مرتفعا، إذ بلغ المتوسط  مستوى مجال قائمة الدخلأن ) 5(یالحظ من الجدول 
رجة مرتفع، إذ تراوحت بد، وجاء مستوى فقرات المجال  )74.2( بأهمیة نسبیة) 3.71(الحسابي 

لمقدار "وهي ) 6(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ) 3.57–3.92(المتوسطات الحسابیة بین 
و بأهمیة نسبیة ) 3.92(بمتوسط حسابي " عائد السهم العادي للمنشأة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض

نشآت التابعة أثر في اتخاذ لنصیب الربح للم" وهي)  3(، وجاءت في الرتبة األخیرة الفقرة )78.4(
  ).71.4(بأهمیة نسبیة ) 3.57(بمتوسط حسابي  "قرار اإلقراض
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  مجال قائمة حقوق الملكیة: ثالثا
) 6(والجدول  مجال قائمة حقوق الملكیة في تم حساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة

 .یبین ذلك
 )6(جدول 

  مرتبة ترتیبًا تنازلیاً  مجال قائمة حقوق الملكیة في یاریةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المع

المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

األهمیة 
  النسبیة

  الرتبة  المستوى

4  
لألثر التراكمي للتغیرات في السیاسة المحاسبیة للمنشأة 

 متوسط 72.4 0.90 3.62  خالل الثالث سنوات األخیرة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض
1  

  2 متوسط 71.8 0.90 3.59  لرصید األرباح المحتجزة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  1

2  
للربح أو الخسارة المتحققة للمنشأة خالل الثالث سنوات 

 متوسط 70.4 0.94 3.52  األخیرة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض
3  

3  
إلجمالي الدخل والمصاریف للمنشأة خالل الثالث سنوات 

 متوسط 70.4 1.01 3.52  أثر في اتخاذ قرار اإلقراض األخیرة
3  

   متوسط 71.4 0.65 3.57 قائمة حقوق الملكیة  
  

، إذ بلغ متوسطاً كان  مستوى مجال قائمة حقوق الملكیةأن ) 6(یالحظ من الجدول 
، إذ  توسطاً ، وجاء مستوى فقرات المجال  م)71.40( بأهمیة نسبیة) 3.57(المتوسط الحسابي 

وهي ) 4(الرتبة األولى الفقرة  ، وجاءت في)3.52 –3.62(ت المتوسطات الحسابیة بین تراوح
لألثر التراكمي للتغیرات في السیاسة المحاسبیة للمنشأة خالل الثالث سنوات األخیرة أثر في اتخاذ "

، وجاءت في الرتبة األخیرة ) 72.4(و بأهمیة نسبیة ) 3.62(بمتوسط حسابي " قرار اإلقراض
إلجمالي الدخل والمصاریف للمنشأة خالل الثالث سنوات األخیرة أثر في اتخاذ " وهي)  3(رة الفق

  ).70.40(بأهمیة نسبیة ) 3.52(بمتوسط حسابي  "قرار اإلقراض
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  مجال قائمة التدفقات النقدیة: رابعا
والجدول  مجال قائمة التدفقات النقدیة في تم حساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة

 .یبین ذلك) 7(
 )7(جدول 

  مرتبة ترتیبًا تنازلیاً  مجال قائمة التدفقات النقدیة في المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

األهمیة 
  النسبیة

  الرتبة  المستوى

  1 مرتفع 78.6 0.83 3.93  لبیع الذمم المدینة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  5

4  
ـــــرار  ـــــي اتخـــــاذ ق لتـــــأجیر المعـــــدات واألصـــــول الملموســـــة أثـــــر ف

 مرتفع 77.0 0.98 3.85  اإلقراض
2  

  3 مرتفع 74.0 0.88 3.70  للنقد من الودائع وحساب الجاري أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  1

  4 مرتفع 74.0 0.84 3.70  الستثمار المطلوبات المالیة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  3

7  
للمــدفوعات النقدیــة لســداد المبــالغ المقترضــة أثــر فــي اتخــاذ قــرار 

 مرتفع 73.8 1.06 3.69  اإلقراض
5  

  6 متوسط 73.2 1.03 3.66  للرسوم والعموالت والفوائد المالیة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  2

6  
للنقــد مــن إصــدار األســهم أو أدوات حقــوق الملكیــة األخــرى أثــر 

 متوسط 72.8 1.05 3.64  رار اإلقراضفي اتخاذ ق
7  

   مرتفع 74.8 0.56 3.74 قائمة التدفقات النقدیة  
  

كان مرتفعا، إذ بلغ  مستوى مجال قائمة التدفقات النقدیةأن ) 7(یالحظ من الجدول 
، إذ ، وجاء مستوى فقرات المجال بدرجة مرتفع) 74.8( بأهمیة نسبیة) 3.74(المتوسط الحسابي 

وهي ) 5(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ) 3.64 –3.93(وسطات الحسابیة بین تراوحت المت
و بأهمیة نسبیة ) 3.93(بمتوسط حسابي " لبیع الذمم المدینة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض"
للنقد من إصدار األسهم أو أدوات حقوق " وهي)  6(، وجاءت في الرتبة األخیرة الفقرة )76.9(

  ).72.8(بأهمیة نسبیة ) 3.64(بمتوسط حسابي " ر في اتخاذ قرار اإلقراضالملكیة األخرى أث
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   :قرارات اإلقراض في بیت التمویل الكویتي
قرارات اإلقراض في بیت التمویل  في تم حساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة

 .یبین ذلك) 8(والجدول  الكویتي
 )8(جدول 

مرتبة  قرارات اإلقراض في بیت التمویل الكویتي في فات المعیاریةالمتوسطات الحسابیة واالنحرا
  ترتیبًا تنازلیاً 

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

األهمیة 
  الرتبة  المستوى  النسبیة

ألداء المنشأة مقارنة بالمنشآت األخرى أثر في اتخاذ قرار   5
 مرتفع 78.40 0.92 3.92 اإلقراض

1  

العلمي والمهني ألعضاء مجلس اإلدارة أثر في اتخاذ  للمستوى  2
 مرتفع 78.00 0.89 3.9 قرار اإلقراض

2  

  2 مرتفع 78.00 0.89 3.9  لرأس مال المنشأة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  16
  4 مرتفع 77.00 0.70 3.85  للقروض من مؤسسات مالیة أخرى أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  17
  4 مرتفع 77.00 0.96 3.85  للمنشأة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض لمركزیة المخاطر  18

للضمانات المناسبة لضمان اإلقراض أثر في اتخاذ قرار   19
 مرتفع 76.80 0.86 3.84  اإلقراض

6  

  7 مرتفع 75.80 0.97 3.79 الستمراریة ربح المنشأة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  4
  8 مرتفع 75.40 0.86 3.77 خاذ قرار اإلقراضللتصنیف المالي للمنشأة أثر في ات  1

لمعدل دوران الموظفین العاملین لدى المنشأة أثر في اتخاذ قرار   11
 مرتفع 74.00 0.88 3.7 اإلقراض

9  

للصناعة التي تعمل فیها المنشأة ومستقبلها أثر في اتخاذ قرار   6
 مرتفع 73.80 0.99 3.69 اإلقراض

10  

  11 مرتفع 73.40 0.83 3.67 في اتخاذ قرار اإلقراض لحجم ونشاط المنشأة أثر  3

لنوعیة المنتج ونوعیة العمالء والموردین أثر في اتخاذ قرار   12
 متوسط 73.20 1.00 3.66 اإلقراض

12  

الستقرار الطاقم الوظیفي لدى المنشأة أثر في اتخاذ قرار   7
 متوسط 72.20 1.00 3.61 اإلقراض

13  

  14 متوسط 71.40 0.94 3.57  ي اتخاذ قرار اإلقراضللغرض من القرض أثر ف  20

للحوافز التشجیعیة للعاملین ونظم التدریب أثر في اتخاذ قرار   10
 متوسط 70.40 1.04 3.52 اإلقراض

15  

للعمر الزمني للمنشأة وشخصیة المالك أثر في اتخاذ قرار   15
 متوسط 70.20 0.94 3.51 اإلقراض

16  
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امة ومعدل التضخم أثر في اتخاذ قرار للظروف االقتصادیة الع  13
 متوسط 69.80 0.85 3.49 اإلقراض

17  

  18 متوسط 68.80 1.07 3.44 للقیود القانونیة لعملیة االقراض أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  14

لمدى توفر خدمات اجتماعیة لموظفي المنشأة أثر في اتخاذ   8
 متوسط 66.80 0.85 3.34 قرار اإلقراض

19  

یة النظم المالیة واإلداریة المستخدمة أثر في اتخاذ قرار لنوع  9
 متوسط 66.60 1.04 3.33 اإلقراض

20  

   مرتفع 73.40 0.38 3.67 قرارات اإلقراض في بیت التمویل الكویتي  
  

،  مستوى قرارات اإلقراض في بیت التمویل الكویتيأن ) 8(یالحظ من الجدول  كان مرتفعًا

، وجاء مستوى فقرات المجال بین )73.40( بأهمیة نسبیة) 3.67(إذ بلغ المتوسط الحسابي 

، وجاءت في الرتبة األولى )3.33 –3.92(، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین متوسط ومرتفع

بمتوسط " ألداء المنشأة مقارنة بالمنشآت األخرى أثر في اتخاذ قرار اإلقراض"وهي ) 5(الفقرة 

لنوعیة " وهي)  9(، وجاءت في الرتبة األخیرة الفقرة )78.40(وبأهمیة نسبیة ) 3.92(حسابي 

بأهمیة ) 3.33(بمتوسط حسابي " النظم المالیة واإلداریة المستخدمة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض

  ).66.60(نسبیة 
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  :اختبار فرضیات الدراسة
  

Ho-1 ـــى المركـــز ( انیـــة العمومیـــةالمیز  بیـــت التمویـــل الكـــویتي علـــى قائمـــة یعتمـــدال  :الفرضـــیة األول

  .في اتخاذ قرارات االقراض) المالي

  الختبار هذه الفرضیة فقد استخدم تحلیل االنحدار الخطي حیث توضح الجداول نتائج هذه الفرضیة

  )9(جدول 
) المركز المالي(المیزانیة العمومیة قائمة دار الخطي البسیط الختبار العالقة بین حنتائج تحلیل االن

  الكویتي في اتخاذ قرارات االقراض ت التمویلاعتماد بیو 
  

 النتیجة  r R2 F sig F β  sig β  المتغیر المستقل
المیزانیة العمومیة قائمة 

  )المركز المالي(
  رفض  0.001  0.240  0.001  13.25  0.183  0.428

  
اد اعتمو  )المركز المالي(المیزانیة العمومیة قائمة ان قیمة العالقة بین ) 9(یبین الجدول 

حیث تعتبر هذه العالقة دالة ) 0.428(قد بلغت الكویتي في اتخاذ قرارات االقراض  بیت التمویل
) 0.001(بمستوى داللة ) 13.25(المحسوبة  Fمن الناحیة االحصائیة وذالك باالستناد الى قیمة 

ئیا بین فهذا الى یشیر الى وجود عالقة دالة احصا 0.5وحیث ان قیمة مستوى الداللة كان اقل من 
الى قیمة التغیر او االختالف الذي قد یحصل في قیمة المتغیر التابع  R2وتشیر قیمة . المتغیرین

والذي ینسب للمتغیر المستقل بحیث اذا ازدادت هذه القیمة دل ذلك على قدرة المتغیر المستقل في 
على شكل (ة هذه القیم تفسیر هذا االختالف وبالتالي مقدرته على التنبؤ بالمتغیر التابع وقد بلغت

  ).٪18.3) (نسبة مئویة
في  )المركز المالي(المیزانیة العمومیة قائمة ثیر المتغیر المستقل أما بالنسبة لحجم تأ

وتعتبر هذه القیمة دالة من الناحیة ) 0.240(المعیاري التي بلغت  βالمتغیر التابع فتعبر عنه قیمة 
  .0.05وهي اقل من ) 0.000(بلغت  βاالحصائیة الن مستوى داللة 

 باعتمادالبدیلة واالستنتاج الفرضیة وبهذه النتیجة یتم رفض فرضیة الدراسة الصفریة وقبول 
  .في اتخاذ قرارات االقراض) المركز المالي( المیزانیة العمومیة بیت التمویل الكویتي على قائمة
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Ho-2 الدخل في اتخاذ قرارات  بیت التمویل الكویتي على قائمة یعتمدال  :الفرضیة الثانیة
  .االقراض

  الختبار هذه الفرضیة فقد استخدم تحلیل االنحدار الخطي حیث توضح الجداول نتائج هذه الفرضیة

  )10(جدول 
 اعتماد بیت التمویلقائمة الدخل و دار الخطي البسیط الختبار العالقة بین حنتائج تحلیل االن

  الكویتي في اتخاذ قرارات االقراض
 النتیجة  r R2 F sig F β  sig β  لمستقلالمتغیر ا

  رفض  0.000  0.290  0.000  16.83  0.222  0.471  قائمة الدخل
  

الكویتي في  اعتماد بیت التمویلقائمة الدخل و ان قیمة العالقة بین ) 10(یبین الجدول 
ة حیث تعتبر هذه العالقة دالة من الناحیة االحصائی) 0.471(قد بلغت اتخاذ قرارات االقراض 

وحیث ان قیمة مستوى ) 0.000(بمستوى داللة ) 16.83(المحسوبة  Fوذالك باالستناد الى قیمة 
وتشیر قیمة . فهذا الى یشیر الى وجود عالقة دالة احصائیا بین المتغیرین 0.5الداللة كان اقل من 

R2 لمتغیر الى قیمة التغیر او االختالف الذي قد یحصل في قیمة المتغیر التابع والذي ینسب ل
المستقل بحیث اذا ازدادت هذه القیمة دل ذلك على قدرة المتغیر المستقل في تفسیر هذا االختالف 

 22.2) (على شكل نسبة مئویة(وبالتالي مقدرته على التنبؤ بالمتغیر التابع وقد بلغت هذه القیمة 
٪ (  

تابع فتعبر عنه قیمة في المتغیر ال) قائمة الدخل(ثیر المتغیر المستقل أما بالنسبة لحجم تأ
β  وتعتبر هذه القیمة دالة من الناحیة االحصائیة الن مستوى داللة ) 0.290(المعیاري التي بلغت
β  0.05وهي اقل من ) 0.000(بلغت.  

 باعتمادالبدیلة واالستنتاج الفرضیة وبهذه النتیجة یتم رفض فرضیة الدراسة الصفریة وقبول 
  .الدخل في اتخاذ قرارات االقراضبیت التمویل الكویتي على قائمة 
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Ho-3 بیت التمویل الكویتي على قائمة حقوق الملكیة في اتخاذ قرارات  یعتمدال  :الفرضیة الثالثة
  .االقراض

  الختبار هذه الفرضیة فقد استخدم تحلیل االنحدار الخطي حیث توضح الجداول نتائج هذه الفرضیة

  )11(جدول 
 اعتماد بیت التمویلقائمة حقوق الملكیة و البسیط الختبار العالقة بین  دار الخطيحنتائج تحلیل االن

  الكویتي في اتخاذ قرارات االقراض
 النتیجة  r R2 F sig F β  sig β  المتغیر المستقل

  رفض  0.000  0.255  0.000  13.81  0.190  0.436  قائمة حقوق الملكیة
  

 اعتماد بیت التمویل الملكیة وقائمة حقوق ان قیمة العالقة بین ) 11(یبین الجدول 
حیث تعتبر هذه العالقة دالة من الناحیة ) 0.436(قد بلغت الكویتي في اتخاذ قرارات االقراض 

وحیث ان ) 0.000(بمستوى داللة ) 13.81(المحسوبة  Fاالحصائیة وذالك باالستناد الى قیمة 
القة دالة احصائیا بین فهذا الى یشیر الى وجود ع 0.5قیمة مستوى الداللة كان اقل من 

الى قیمة التغیر او االختالف الذي قد یحصل في قیمة المتغیر التابع  R2وتشیر قیمة . المتغیرین
والذي ینسب للمتغیر المستقل بحیث اذا ازدادت هذه القیمة دل ذلك على قدرة المتغیر المستقل في 

على شكل (ة لتابع وقد بلغت هذه القیمتفسیر هذا االختالف وبالتالي مقدرته على التنبؤ بالمتغیر ا
  ).٪19.0) (نسبة مئویة
في المتغیر التابع فتعبر ) قائمة حقوق الملكیة(ثیر المتغیر المستقل أما بالنسبة لحجم تأ

وتعتبر هذه القیمة دالة من الناحیة االحصائیة الن ) 0.255(المعیاري التي بلغت  βعنه قیمة 
  .0.05اقل من  وهي) 0.000(بلغت  βمستوى داللة 

 باعتمادالبدیلة واالستنتاج الفرضیة وبهذه النتیجة یتم رفض فرضیة الدراسة الصفریة وقبول 
  .بیت التمویل الكویتي على قائمة حقوق الملكیة في اتخاذ قرارات االقراض
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Ho-4 بیت التمویل الكویتي على قائمة التدفقات النقدیة في اتخاذ  یعتمدال  :رابعةالفرضیة ال
  .رارات االقراضق

  الختبار هذه الفرضیة فقد استخدم تحلیل االنحدار الخطي حیث توضح الجداول نتائج هذه الفرضیة

  )12( جدول
اعتماد بیت قائمة التدفقات النقدیة و دار الخطي البسیط الختبار العالقة بین حنتائج تحلیل االن

  الكویتي في اتخاذ قرارات االقراض التمویل
 النتیجة  r R2 F sig F β  sig β  المتغیر المستقل

  رفض  0.000  0.402  0.000  30.71  0.342  0.585  قائمة التدفقات النقدیة
  

 اعتماد بیت التمویل قائمة التدفقات النقدیة وان قیمة العالقة بین ) 12(یبین الجدول 
الناحیة  حیث تعتبر هذه العالقة دالة من) 0.585(قد بلغت الكویتي في اتخاذ قرارات االقراض 

وحیث ان ) 0.000(بمستوى داللة ) 30.71(المحسوبة  Fاالحصائیة وذالك باالستناد الى قیمة 
فهذا الى یشیر الى وجود عالقة دالة احصائیا بین  0.5قیمة مستوى الداللة كان اقل من 

تابع الى قیمة التغیر او االختالف الذي قد یحصل في قیمة المتغیر ال R2وتشیر قیمة . المتغیرین
والذي ینسب للمتغیر المستقل بحیث اذا ازدادت هذه القیمة دل ذلك على قدرة المتغیر المستقل في 

على شكل (ة تفسیر هذا االختالف وبالتالي مقدرته على التنبؤ بالمتغیر التابع وقد بلغت هذه القیم
  ).٪34.2) (نسبة مئویة
في المتغیر التابع فتعبر ) فقات النقدیةقائمة التد(ثیر المتغیر المستقل أما بالنسبة لحجم تأ

وتعتبر هذه القیمة دالة من الناحیة االحصائیة الن ) 0.402(المعیاري التي بلغت  βعنه قیمة 
  .0.05وهي اقل من ) 0.000(بلغت  βمستوى داللة 

 باعتمادالبدیلة واالستنتاج  الفرضیة وبهذه النتیجة یتم رفض فرضیة الدراسة الصفریة وقبول
  .التمویل الكویتي على قائمة التدفقات النقدیة في اتخاذ قرارات االقراض بیت
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  الفصل الخامس

  النتائج والتوصیات

 لنتائج التي تم التوصل إلیها بعد أن قام الباحث بتطبیق أدواتل عرضاً یتضمن هذا الفصل 

  :الدراسة وتحلیلها وعرض نتائجها، وعلى النحو اآلتي

  :النتائج

، )المركز المالي(قائمة المیزانیة العمومیة (مستوى مجاالت أن ج الدراسة أظهرت نتائ -

 .كانت مرتفعة) وقائمة الدخل، وقائمة حقوق الملكیة، وقائمة التدفقات النقدیة

مستوى قرارات اإلقراض في بیت التمویل الكویتي كان كذلك أظهرت نتائج الدراسة أن  -

 .متوسطاً 

في ) المركز المالي(قائمة المیزانیة العمومیة معنویة لعالقة كما أظهرت النتائج وجود  -

الكویتي علیها في اتخاذ قرارات االقراض، وتتفق هذه النتیجة مع ما  اعتماد بیت التمویل

التي أظهرت نتائجها أن من أهم عوامل اتخاذ ) 2006(الدغیم وآخرون جاء في دراسة 

سالمة المركز المالي للعمیل قرار االقراض في المصرف الصناعي السوري یعود إلى 

عدم طلب المصرف أظهرت ) 2006(، إال أن دراسة الدغیم وآخرون وقدرته على السداد

میزانیة عمومیة، قائمة دخل، (الصناعي من مقدمي طلبات االقتراض إرفاقها بقوائم مالیة 

خاضعة للتدقیق من قبل مدقق حسابات وعلى مدار عدة فترات ) قائمة تدفق نقدي

لذا قام الباحثون بوضع هذه المالحظة في توصیات الدراسة حول أهمیة اعتماد  ،بیةمحاس
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كذلك دراسة المطیري  البنك على القوائم المالیة المدققة في اتخاذ قرارات االقراض،

 قدرة تحدید قائمة المركز المالي في على التي أظهرت نتائجها أهمیة االعتماد) 2010(

 .السداد على الشركات

 في اعتماد بیت التمویلالدخل عالقة معنویة لقائمة أظهرت نتائج الدراسة وجود  كذلك -

الكویتي علیها في اتخاذ قرارات االقراض، وهذا ما اتفقت علیه نتائج دراسة التمیمي 

التي تم تطبیقها في البنوك التجاریة الیمنیة والتي أظهرت أهمیة االعتماد على ) 2012(

البنوك الیمنیة في اتخاذ قرارات االقراض، كذلك ما ورد في نتائج القوائم المالیة من قبل 

التي أظهرت مسحًا نظریًا للدراسات التي تناولت اعتماد متخذي  (berger, 2011)دراسة 

قرارات االقراض على المعلومات المالیة الواردة في القوائم المالیة وضرورة اعتماد متخذي 

 .ا قائمة الدخلالقرارات على هذه القوائم بما فیه

 في اعتماد بیت التمویلقائمة حقوق الملكیة عالقة معنویة لكما أظهرت النتائج وجود  -

الكویتي علیها في اتخاذ قرارات االقراض، ولم تتفق هذه النتیجة مع أي من نتائج الدراسات 

حیث  السابقة ألن أیًا منها لم یتناول قائمة حقوق الملكیة كمصدر التخاذ قرارات االقراض،

أن أغلب الدراسات السابقة ركزت على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي في حین 

 .تجاهلت قائمة حقوق الملكیة

 في اعتماد بیت التمویلقائمة التدفقات النقدیة عالقة معنویة لوأظهرت النتائج وجود  -

) 2004(ر الكویتي علیها في اتخاذ قرارات االقراض، وتتفق هذه النتیجة مع دراسة الصاب
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التي تناول السیولة كأحد العوامل المؤثرة في اتخاذ قرارات االقراض في المصارف األهلیة 

الیمنیة، وهو ما یصنف السیولة كأحد متغیرات التدفقات النقدیة في القوائم المالیة، وبذلك 

التي أوصت ) 2010(اختلفت النتیجة الحالیة مع ما ورد في نتائج دراسة المطیري 

االعتماد على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي في اتخاذ قرارات االقراض في  بضرورة

البنوك التجاریة الكویتیة، حیث لم تظهر الدراسة أهمیة لقائمة التدفقات النقدیة في اتخاذ 

 .قرارات االقراض
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  :التوصیات

ل له من نتائج وما تم یتضمن هذا الجزء عرضًا لتوصیات الدراسة بناًء على ما تم التوص  

  :عرضه في فصول الدراسة، وعلى النحو اآلتي

ضرورة اعتماد بیت التمویل الكویتي بشكل مستمر على القوائم المالیة في اتخاذ قرارات  -

اإلقراض نظرًا لما أظهرته نتائج الدراسة من دور ایجابي للقوائم المالیة في اتخاذ قرارات 

 .ستقرار المالي للبنكاإلقراض، وهو بدوره یساهم في اال

أن تولي الجهات المسؤولة عن إعداد القوائم المالیة حرصًا كبیرًا على دقة البیانات المالیة  -

وحیادیتها وموضوعیتها نظرًا لما أظهرته النتائج من دور هام للقوائم المالیة في اتخاذ 

 .قرارات اإلقراض

تمویل الكویتي حول أهمیة القوائم ضرورة عقد دورات تدریبیة لمسؤولي االقراض في بیت ال -

المالیة في اتخاذ قراراتهم اإلقراضیة، ومراعاة البنود الواردة في االستبانة والتي أظهرت 

أعلى مستوى أهمیة وأقل مستوى أهمیة في اتخاذ القرارات لالستفادة قدر اإلمكان من هذه 

ألصول غیر الملموسة في حیث أظهرت نتائج الدراسة أن أثر ا .البنود في اتخاذ القرارات

قائمة المركز المالي قد حقق أدنى متوسط حسابي وفقًا آلراء أفراد عینة الدراسة، وهنا یرى 

الباحث أهمیة توعیة الموظفین حول دور األصول غیر الملموسة في اتخاذ قرارات 

االقراض ذلك أن هذه األصول قد تشكل رأس مال أكثر أهمیة من رأس المال الملموس في 

حالة بعض الشركات حین یكون رأس المال الفكري لدیها أصوًال غیر ملموسة ولكنه األكثر 
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جمالي الدخل متوسط حسابي أدنى إلكذلك ما أظهرته النتائج من . أهمیة في هذه الشركة

، حیث في اتخاذ قرار اإلقراض كمؤثروالمصاریف للمنشأة خالل الثالث سنوات األخیرة 

یانات خالل السنوات الثالث األخیرة قد تعكس صورة حقیقیة یرى الباحث أن هذه الب

لذا یوصي الباحث بأهمیة . وصحیحة عن وضع المنشأة وامكانیة التنبؤ بمستقبلها المالي

تدریب الموظفین العاملین في األقسام االئتمانیة في البنوك على أهمیة ما یجب أن تتضمنه 

 .القوائم المالیة من بیانات ومعلومات

ة أن یتم إجراء المزید من الدراسات حول القوائم المالیة وتطبیقها على مجتمعات أخرى أهمی -

 .غیر القطاع المصرفي

ضرورة االستفادة من نتائج الدراسة الحالیة من قبل المعنیین في بیت التمویل الكویتي  -

 .والبنوك الكویتیة األخرى
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  )1(ملحق رقم 

  )االستبانة(أداة الدراسة 

  الشرق األوسطعة جام

  األعمــالیة ـــكل

  

  الفاضلة/حضرة الفاضل

  تحیة طیبة وبعد،

درجة الماجستیر في تخصص قوم بها الباحث للحصول على یتشكل هذه االستبانة جزءًا من دراسة 

  :، والدراسة بعنوانالمحاسبة من جامعة الشرق األوسط

مدى اعتماد بیت التمویل الكویتي على القوائم المالیة المدققة في اتخاذ قرارات "

  "االقراض

جابة على فقرات االستبانة المرفقة بموضوعیة، حیث أن االستبانة معدة یرجى منكم التفضل باإل

  .العلمي وسیتم التعامل مع المعلومات بمنتهى السریةلغایات البحث 

  شاكرًا لكم حسن تعاونكم وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدیر،،،

                                                                

  الباحث                                  إشراف         

  محمد مبارك الذروة                                          عبد العزیز صایمة  الدكتور
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  :االستبانة

  "القوائم المالیة"
  درجة الموافقة                                       م

  العبارة

موافق 

  بشدة

معارض   معارض  محاید  موافق

  بشدة

Ho-1 في اتخاذ قرارات االقراض) المركز المالي(ومیة بیت التمویل الكویتي على قائمة المیزانیة العم یعتمدال : الفرضیة األولى.  

            لقیمة المنشأة من السوقیة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  1
           الستثمارات المنشأة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  2
            لألصول غیر الملموسة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  3
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 اإلقراض

          

لنسبة األسهم الممتازة لمجموع المساهمین أثر في اتخاذ   7

 قرار اإلقراض

          

لرأس المال المصدر من قبل المنشأة أثر في اتخاذ قرار   8

 راضاإلق

          

           لالحتیاطات المالیة للمنشأة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  9
            أثر في اتخاذ قرار اإلقراض للمخزون  10

Ho-2 یعتمد بیت التمویل الكویتي على قائمة الدخل في اتخاذ قرارات االقراضال : الفرضیة الثانیة.  

 لما حققته المنشأة من ایرادات خالل الثالث سنوات  11

  األخیرة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض

          

            للمصاریف اإلداریة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  12
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  درجة الموافقة                                       م

  العبارة

موافق 

  بشدة
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  بشدة

لنصیب الربح للمنشآت التابعة أثر في اتخاذ قرار   13

  اإلقراض

          

إلجمالي الربح أو الخسارة للمنشأة ما بعد الضریبة أثر   14

  في اتخاذ قرار اإلقراض

          

لسهم العادي للمنشأة أثر في اتخاذ قرار لمقدار عائد ا  15

  اإلقراض

          

            لتكالیف التمویل أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  16
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لألثر التراكمي للتغیرات في السیاسة المحاسبیة للمنشأة   20

ثالث سنوات األخیرة أثر في اتخاذ قرار خالل ال

  اإلقراض

          

Ho-4 یعتمد بیت التمویل الكویتي على قائمة التدفقات النقدیة في اتخاذ قرارات االقراضال : الفرضیة الرابعة.  

للنقـــد مـــن الودائـــع وحســـاب الجـــاري أثـــر فـــي اتخـــاذ قـــرار   21

  اإلقراض

          

ـــر فـــي اتخـــاذ قـــرار  للرســـوم والعمـــوالت والفوائـــد المالیـــة  22 أث

  اإلقراض
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  درجة الموافقة                                       م

  العبارة

موافق 

  بشدة

معارض   معارض  محاید  موافق

  بشدة

            الستثمار المطلوبات المالیة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  23
لتـأجیر المعــدات واألصـول الملموســة أثــر فـي اتخــاذ قــرار   24

  اإلقراض

          

            لبیع الذمم المدینة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  25
ــــــوق ا  26 ــــــد مــــــن إصــــــدار األســــــهم أو أدوات حق لملكیــــــة للنق

  األخرى أثر في اتخاذ قرار اإلقراض

          

للمدفوعات النقدیة لسداد المبالغ المقترضة أثـر فـي اتخـاذ   27

  قرار اإلقراض
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  "قرارات اإلقراض في بیت التمویل الكویتي"
  درجة الموافقة                                     م

  العبارة

موافق 

  بشدة

معارض   معارض  محاید  موافق

  بشدة

           للتصنیف المالي للمنشأة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  1
للمستوى العلمي والمهني ألعضاء مجلس اإلدارة أثر   2

 في اتخاذ قرار اإلقراض

          

           لحجم ونشاط المنشأة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  3
           الستمراریة ربح المنشأة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  4
ألداء المنشأة مقارنة بالمنشآت األخرى أثر في اتخاذ   5

 قرار اإلقراض

          

للصناعة التي تعمل فیها المنشأة ومستقبلها أثر في   6
 اتخاذ قرار اإلقراض

          

الستقرار الطاقم الوظیفي لدى المنشأة أثر في اتخاذ   7
 قرار اإلقراض

          

المنشأة أثر في لمدى توفر خدمات اجتماعیة لموظفي   8
 اتخاذ قرار اإلقراض

          

لنوعیة النظم المالیة واإلداریة المستخدمة أثر في اتخاذ   9
 قرار اإلقراض

          

للحوافز التشجیعیة للعاملین ونظم التدریب أثر في اتخاذ   10
 قرار اإلقراض

          

لمعدل دوران الموظفین العاملین لدى المنشأة أثر في   11
 قراضاتخاذ قرار اإل

          

لنوعیة المنتج ونوعیة العمالء والموردین أثر في اتخاذ   12
 قرار اإلقراض

          

للظروف االقتصادیة العامة ومعدل التضخم أثر في   13
 اتخاذ قرار اإلقراض

          

للقیود القانونیة لعملیة االقراض أثر في اتخاذ قرار   14
 اإلقراض
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المالك أثر في اتخاذ للعمر الزمني للمنشأة وشخصیة   15
 قرار اإلقراض

          

            لرأس مال المنشأة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  16
للقروض من مؤسسات مالیة أخرى أثر في اتخاذ قرار   17

  اإلقراض
          

            لمركزیة المخاطر للمنشأة أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  18
تخاذ قرار للضمانات المناسبة لضمان اإلقراض أثر في ا  19

  اإلقراض
          

            للغرض من القرض أثر في اتخاذ قرار اإلقراض  20
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  )2(ملحق رقم 

  أعضاء لجنة تحكیم أداة الدراسة

  جهة العمل  التخصــص  ســـماال  م

  جامعة الشرق األوسط  محاسبة  األستاذ الدكتور محمد مطر  1

  عمان العربیةجامعة   محاسبة  الدكتور ظاهر القشياألستاذ   2

  جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة  محاسبة  األستاذ الدكتور یوسف سعادة  3

  بیت التمویل الكویتي  محاسبة  محمد ناصر الفوزان  4

  بیت التمویل الكویتي  محاسبة  أنور بدر الغیث  5

  بیت التمویل الكویتي  محاسبة  عبد اهللا محمد أبو الهوس  6

  

 

 
  


