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 المصرفي االئتمانمنح  قرارات للعمالء على معلومات التقارير الماليةجودة  أثر

 ) التجاري المزارع مصرفتطبيقية على  ةدراس (
The Impact of the Quality of Customer Financial Reporting Information on Bank 

Credit Decisions  

(An applied study on the farmer's commercial bank) 
 المساعد، جامعة النيلينالمحاسبة  علي عباس علي عوض السيد، أستاذ

 المشارك، جامعة النيلينالمحاسبة  ، أستاذالزين عبد هللا بابكر

 :المستخلص

نح ا يتعلق بقرار مفي النظام المصرفي خاصة فيمأحد األنشطة المهمة  االئتمانيةعد السياسات ت     

ضرر  قالتي قد تلح السلبيةدي التأثيرات مل على أسس ومعايير لضمان تفاتشي اإلئتمان كونه

 طةاألنشرف، فاإلئتمان المصرفي الذي يتطلبه األفراد والمؤسسات اإلقتصادية من أكثر بالمص

 األدوات اإلقتصادية حساسية نظراً لما تتحمله يعتبر من أكثر حيثالمصرفية جاذبية إلدارة المصرف، 

بيان دور معلومات الدراسة إلى هذه هدفت  وعليه ن مخاطر متعددة نتيجة لتقديمه،تلك المصارف م

قرارات اإلئتمان المصرفي، تم بناء نموذج الدراسة إعتماداً على األدبيات السابقة، في  التقارير المالية

وزيع عدد تالعينة، ولجمع البيانات تم حجم العينة العشوائية البسيطة إلختيار أسلوب كما تم إستخدام 

(، إستخدم إختبار %96الصالحة للتحليل ) االستباناتعينة الدراسة، وبلغت نسبة ( استبانة على 70)

إلختبار فرضيات الدراسة، وقد أوضحت البسيط لإلعتمادية ونموذج اإلنحدار الخطي  نباخلفا كروأ

على  المصرفي، بناءً  االئتمانقرارات  ساهمت في ترشيد نتائج الدراسة أن معلومات التقارير المالية

مات معلوجودة  تعديل العالقة بينل ة أو معدلةوسيط اتمتغيربضرورة أخذ النتائج أوصت الدراسة 

 .التقارير المالية وقرارات اإلئتمان المصرفي

 ي.المصرف االئتمان قرارات – الموثوقية-المالءمة  – معلومات التقارير المالية الكلمات المفتاحية:

Abstract 
   Credit policies are the cornerstone of the banking system, especially with regard 

to the decision to grant credit, as it includes foundations and criteria to ensure the 

avoidance of negative effects that may harm the bank. Sensitivity in view of the 

multiple risks that these banks bear as a result of its presentation, and accordingly 

this study aimed to demonstrate the role of financial reporting information in bank 

credit decisions. Distribution of (70) questionnaires for the study sample, and the 

percentage of data valid for analysis was (96%), Alpha Cronbach test for reliability 

and simple linear regression model were used to test the study’s hypotheses. The 

results of the study showed that financial reporting information contributed to 

rationalizing bank credit decisions, based on the results. The study recommended 

the need to take intermediate or modified variables to modify the relationship 

between the quality of financial reporting information and business decisions Bank 

credit. 

Keywords: financial reporting information - relevance - reliability - bank credit 

decisions.  

 :المقدمة

(، IASB( ومجلس معايير المحاسبة الدولية )FASBكالً من مجلس معايير المحاسبة المالية )يعد    

المحاوالت الرائدة في مجال إصدار من أبرز المنظمات والهيئات المهنية التي قامت بالعديد من 

مجموعة من المعايير المحاسبية الدولية، والتفسيرات المرتبطة بها وصوالً إلى المعايير الدولية إلعداد 

لها  ، نتيجة لماالدولي( التي حققت إنتشاراً واسعاً والقت قبوالً على المستوى IFRSالتقارير المالية )

النوعية للمعلومات المحاسبية، ومساهمتها في تحسين جودتها، من تأثير هام في تعزيز الخصائص 

، ولكي تتصف المعلومات المحاسبية الواردة بالتقارير المالية ومن ثم جودة القوائم والتقارير المالية

 .(18، ص 2021)عبد الرازق،  بالجودة، يجب أن تتوافر فيها خاصيتان هما: المالءمة والموثوقية



 

 scj@neelain.edu.sd           2021 العاشر، يونيوالعدد 

-2- 

 :1858ISSN-7321ردمد: جامعة النيلين –دورية علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن كلية التجارة 
 

من أهم الصناعات اإلقتصادية المعاصرة لما لها من تأثير في تنمية تعتبر الصناعة المصرفية  أن   

 األنشطةئتمان المصرفي من أهم وأكثر د على المستوى القومي، ويعتبر االوإدارة دقة اإلقتصا

تها حساسية، حيث ال يتوقف تأثيره على مستوى المصرفية في هذه الصناعة بل ومن أكثر أدوا

، وإنما يرتبط مباشرة باإلقتصاد الوطني لذا يتوجب على القائمين وصناع القرار حسن صرفالم

، ويعتبر قرار منح اإلئتمان من (2017)محمد احمد،  ئتمانيةقة في إتخاذ القرارات االاإلستخدام والد

كل شئتمان المفاوض بإدارة المصرف بشكل عام ومسئول االأخطر القرارات التي تقع على مسئولية 

تجاه عمالئه، حيث  على هذا القرار من إلتزام مباشر من جانب المصرف ينطويخاص، وذلك لما 

 .(3، ص 2010)الطالع،  ئتمان دوراً مهماً في تحقيق أهداف المصرفتعلب وظيفة اال

ترض في تقويم قدرة المق المصرفوتعتبر المعلومات المحاسبية من أهم المصادر التي يعتمد عليها    

ب لغ المستحقة عليه في حينها، وتحديد العائد المطلوب الذي يتناسافي تسديد المب بالتزاماتهعلى الوفاء 

مع مخاطر عدم الوفاء بهذه اإللتزامات، وال شك أن زيادة جودة المعلومات المحاسبية يزيد من فاعلية 

وتقويم مركزه المالي، مما يساعد على إتخاذ قرارات تقويم مستوى االداء والحالة المالية للمقترض 

أن عملية  (، حيث يرى الباحثان133، ص 2014سليمة وبدرجة عالية من الكفاءة )محمود، داود، 

صنع القرارات تعتمد بصورة كبيرة على جودة ودقة المعلومات ولعل أهمها المعلومات الواردة 

دقيقة وتم تقديمها في الوقت المناسب كلما كانت القرارات فكلما كانت المعلومات  ،بالتقارير المالية

ء على للعمالمعلومات التقارير المالية جودة  معرفة أثر، وعليه تركز هذه الدراسة على سليمة ورشيدة

 ئتمان المصرفي.منح االقرارات 

 : الدراسةمشكلة 

 تلعب التي وهي المصرفي، الجهاز ونكت التي المالية ؤسساتالم هي أنواعها بمختلف مصارفلن اإ   

ً  دوراً  وتوجيه هذه  المناسبة، االدخارية لألوعية إصدارها خالل من المدخرات تجميع في هاما

في و ،للعمالء والقروض ئتماناال منح خالل من المركزية حتياطاتاال تكوين بعدالمدخرات المجمعة 

باتت الحاجة ملحة  في األزمات الماليةه تلك المؤسسات من ضغوطات ومنافسة وتزايد هما تواجظل 

يها قراراتها المختلفة بما ف التخاذلتوفير المعلومات المالية المالءمة والدقيقة والمناسبة للمصارف 

من العمالء والمتعلقة بمالئتهم وقدرتهم  المقدمةمات لتكون المعلوو ،االئتمان بمنحالقرارات المتعلقة 

ً إلدارة المصارف مساعداً و تبااللتزاماعلى السداد والوفاء  صحيحة القرارات ال اتخاذفي معينا

 تحيث أوضحعلى األدبيات السابقة،  االطالعتم ووضوح تحديد مشكلة الدراسة بدقة ولرشيدة، وال

( أن توفير المعلومات المحاسبية يعمل على زيادة قدرة ومهارات 128، ص 2006ة )نجم، دراس

 (119، ص 2006شبير، توصلت دراسة )ومتخذي القرارات لتحقيق الغايات المنشودة بالشكل األمثل، 

 القرارات على المعلومات اتخاذاإلدارات في الشركات المساهمة العامة في فلسطين تعتمد في إلى أن 

( إلى أن 171، ص 2007خلصت دراسة )حمزة، كما المحاسبية المستمدة من القوائم المالية، 

المعلومات المنشورة داخل تقارير الشركات المدرجة بسوق عمان المالي تؤثر على قرارات 

لت إلى أن ( التي توص644، ص 2018معها دراسة )فارس، ريمة،  واتفقتالمستثمرين بالسوق، 

المستثمرين بسوق عمان المالي يجدون المعلومات التي تتضمنها التقارير المالية واضحة ومفهومة 

تطبيق حوكمة الشركات  ( على أن2010، مدحم) ركزت دراسة قراراتهم، بينما اتخاذوكافية لغرض 

 ،الستثماراتحقيق جودة المعلومات المحاسبية التي تؤثر على قرارات ى لإيؤدي  االقتصاديةفي البيئة 

إلى أن ارتفاع جودة التقارير توصلت  فقد (Bamidele and others, 2018, p 23)دراسة اما 

 ,Klinsukhonدراسة )ضحت أو كما ،ةنيجيريال بالمصارف ستثماراالقرار  يساهم في ترشيدالمالية 

2016, p 112 ) يرلها تأثير إيجابي كب (الوضوح ،الدقة ،فصاحاإل) المعلومات المحاسبيةشفافية أن 

أن إلى ( Akinlade, 2019, p 1خلصت دراسة )و ،تايالنديةعلى فاعلية صنع القرار بالشركات ال

 ،اليةالم القوائمالقرار لمستخدمي  تخاذواصائية بين المعلومات المحاسبية هناك عالقة ذات داللة إح

( أن القوائم المالية تمثل مصدر مهم لتوفير 73، ص 2012السياق أوضحت دراسة )نوح، وفي ذات 

 ,Hafij Ullah, Jamilدراسة ) وبينت القرارات المالية، اتخاذالمعلومات للمستخدمين من أجل 
Syeda, 2014, p 8ناعات في الص االستراتيجيالقرار  اتخاذفي  استخدمتالمعلومات المحاسبية  ( أن
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لمعلومات المحاسبية اأن فقد أوضحت ( Jezovita, 2015, p 77اما دراسة )ش، التحويلية في بنغالدي

 ،اطاع األعمال في كرواتيبق في عملية صنع القرار التجاريمهمة المالية السنوية  القوائمالمتاحة من 

المعلومات ( إلى أن Nexhmie, Krasniqi & Florentina, 2017, p 330وخلصت دراسة )

وتوصلت دراسة )أحمد،  ،الصحيحة قتصاديةاالالقرارات  اتخاذالمحاسبية الموحدة لها تأثير على 

على معلومات مقاييس األداء المالي لقائمة التدفقات النقدية يضمن سالمة  االعتماد( إلى أن 2016

( أن 68 - 67، ص ص2020النابلسي، الهنيني، دراسة ) كما بينت المتخذة، االئتمانيةالقرارات 

 ،االئتمانية مهقرارات اتخاذيعتمدون على القوائم المالية في في المصارف األردنية  االئتمانموظفي قسم 
 ةمعلومات التقارير المالي أثر جودةما  مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال التالي:وعليه تتلخص 

 المصرفي. االئتمانمنح قرارات على 

  :الدراسةة يهمأ
 يمكن توضيح أهمية الدراسة على النحو التالي:

صائص خ بمفاهيم حديثة عن المحاسبةدعم المعرفة في مجال تتمثل في : األهمية العلمية للدراسة .1

باإلضافة الى ان هذه الدراسة  ،المصرفيقرارات وسياسات منح االئتمان و المعلومات المحاسبية

 .انطالق للدراسات العلمية المستقبلية في مجال المحاسبةتمثل قاعدة رصينة ونقطة 

عنصةةةةةةراً حيوياً ومهماً في تعد  التقارير الماليةمعلومات في أن األهمية العملية للدراسةةةةةةة: تتمثل  .2

رسةةةم السةةةياسةةةات وإتخاذ القرارات، ال سةةةيما إذا ما أعدت هذه المعلومات وفق المباد  والمعايير 

المتعارف عليها، األمر الذي يكسةةةةةةبها جودة وفاعلية عالية، وعليه تكمن أهمية هذه المحاسةةةةةةبية 

ئتمان قرارات منح اال اتخاذمعلومات في تلك الإبراز مدى إعتماد المصةةةةةارف على الدراسةةةةةة في 

 .المصرفي

 : األهداف التاليةتحقيق  الدراسة إلى ىتسع :الدراسةهداف أ

 .المصرفي االئتمانمنح  التقارير المالية وقراراتمعلومات جودة  مفاهيمالتعرف على  .1

 .المصرفي االئتمانمنح قرارات و التقارير الماليةمعلومات  مالءمة العالقة بين إختبار .2

 .المصرفي االئتمانمنح قرارات و التقارير الماليةمعلومات  موثوقية قياس العالقة بين .3

 اإلطار المفاهيمي للدراسة

المالية ليست هدفاً في حد ذاتها ولكنها تمثل الوسيلة  التقاريرحيث أن  الماليةاوالً: معلومات التقارير 

 األساسية لتقديم البيانات المالية وتحويلها إلى معلومات إلستخدامها في إتخاذ القرارات المالية المناسبة

محاسبي تم التوصل إليه من خالل الفكر النتاج  لومات التقارير المالية، فمع(31، ص 2015زريق، )

الحاجة الضرورية والماسة التي ظهرت لممارسي مهنة المحاسبة باعتبار وظيفتها الرئيسية وهي 

تخاذ إالتزويد بمعلومات للمستثمرين والمقرضين وأصحاب العالقات األخرى من اجل ترشيد عملية 

صفات تجعل المعلومات المحاسبية  تعد الخصائص النوعية، (99، ص 2006بحر الدين، ) القرارات

ائص خصالتتمثل خدميها وتجعلها ذات جودة عالية ولمستالمعروضة في التقارير المالية ذات فائدة 

   :(224، ص 2020جاسم، ) التقارير المالية في اآلتي الرئيسية لمعلوماتالنوعية 
والقوائم المالية ونجاحها في خدمة تعني مدى كفاءة التقارير مالءمة معلومات التقارير المالية:  .1

مسةةةتخدميها بقدرتها على توفير المعلومات الكافية والمالءمة إلتخاذ القرارات المناسةةةبة، بحيث تتميز 

هذه المعلومات بأنها مناسةةةةةةبة إلتخاذ القرارات وأنها تعرض بالشةةةةةةكل الصةةةةةةحيح وتتوافر في الوقت 

بصدد تكوين تنبؤات مستقبلية ، وال يمكن الوصول إلى قرارات (10، ص 2013)الشمري،  المناسب

، 2014)إسةةماعيل،  دون إسةةتخدام معلومات مناسةةبة ومالئمة أو التحقق من صةةحة التوقعات السةةابقة

  (.250ص 

تعني أن المعلومات يجب أن تتسةةةةةةم بالثقة والدقة والصةةةةةةدق  موثوقية معلومات التقارير المالية: .2

هر، مزالظواهر والعمليات المالية، كما يجب أن تتصةةةةةةف المعلومات بالحياد )بالتعبير عن األحداث و

، كمةةا تعني الموثوقيةةة أن المعلومةةات يجةةب أن تكون خةةاليةةة من األخطةةاء (188، ص 2019كةةاظم، 

بصبح واثق منها، ويستطيع االعتماد عليها، الن هذه المعلومات تعبر ها والتحيز ومن ثم فإن مستخدم

 .(30، ص 2013عن األحداث المالية التي تمثلها )دراس،  بصدق وبشكل معقول
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الثقة التي يوليها المصةةةةةةرف  باإلئتمان المصةةةةةةرفييقصةةةةةةد  :المصرررررررفي االئتمانمنح ثانياً: قرارات 

حين يضع تحت تصرفه مبلغاً من النقود أو يكفله فيه لفترة محددة يتفق عليها  ،التجاري لشخص مـةةةةةةا

ليه عائد معين يحصل ع مقابلبـةةةةةةين الطـةةةةةةرفين، ويقوم المقترض في نهايتها بالوفاء بالتزامه، وذلك 

، (15، ص 2004، السيسي) المصرف مـةةةةةةةن المقترض، يتمثل في الفوائد والعموالت والمصاريف

 وادباألموال الالزمة على أن يتعه همالخدمات المقدمة للعمالء والتي يتم بمقتضةةةةةةاها تزويدعني ي كما

بسةةةةةداد تلك األموال وفوائدها دفعة واحدة أو على أقسةةةةةاط في تواريي محددة، ويتم تدعيم هذه العالقة 

اسةةةةترداد أمواله في حالة توقف العميل عن  مصةةةةرفموعة من الضةةةةمانات التي تضةةةةمن للبتقديم مج

أن عملية إتخاذ القرار هو عملية أو مهمة اساسية في اإلدارة  ،(103، ص 2000 عبد الحميد،) السداد

وتبنى على اسةةةاس إختيار البديل األنسةةةب واألفضةةةل من بين حزمة الخيارات والبدائل المتاحة والتي 

و، حم)تتناسب وتنسجم مع المشكلة الموجودة لدى متخذ القرار وفق أسس ومعايير محددة ومدروسة 

منح العميل القرض بعد إتخاذ قرار بيعني قرار اإلئتمان المصةةةرفي بينما ، (143، ص 2021حسةةةن، 

والتي تسةةةةتوفي الشةةةةروط القانونية لمنح  على المعلومات المقدمة منه بناءً  أومعينة إسةةةةتيفائه شةةةةروط 

 . (14، ص 2019بدارين، ) االئتمان

لتحقيق أهداف الدراسةةةةةةة وإيجاد حل للمشةةةةةةكلة   :والعالقة بين المتغيراتفرضرررررريات التطوير ثالثاً: 

باحثان قام ال ،المصةةرفي االئتمانقرارات ومعلومات التقارير المالية جودة لغرض قياس العالقة بين و

معرفة ( على Danost and others, 1989ركزت دراسةةة )حيث األدبيات السةةابقة، على  باالطالع

دراسةةةةة )،زال،  اختبرتو المعلومات المحاسةةةةبية في قرارات اإلقراض المصةةةةرفي، ماسةةةةتخداإدور 

دور جودة المعلومات المحاسةةةةةةبية المفصةةةةةةح عنها في القوائم المالية في ترشةةةةةةيد  (2012العبادي، 

العالقة بين  اختبرتفقد ( Saha and others, 2021 ,p 16دراسةةةةة ) أما ،االسةةةةتثماريةالقرارات 

( إلى 1351، ص 2011هدفت دراسةةة )البحيصةةي، و ،تخاذ قرارات التمويلوإمعلومات المحاسةةبية ال

 التعرف على أثر المعلومات المحاسةةةبية على قرار اإلئتمان في البنوك التجارية العاملة في فلسةةةطين،

 ارتوأشةة( دور المعلومات المحاسةةبية في ترشةةيد القرارات اإلئتمانية، 2018تناولت دراسةةة )وليد، و

العالقة بين المعلومات المحاسةةةبية وقرارات  اختبارإلى  (135، ص 2018دراسةةةة )دادة، بن عمارة، 

( أثر الخصةةةةائص 2018حفص،  بووأختبرت دراسةةةةة ) منح اإلئتمان في البنوك التجارية الجزائرية،

النوعية للمعلومات المحاسةةةةةةبة المتمثلة في )المالءمة، الموثوقية، الثبات، القابلية للمقارنة( في إتخاذ 

، ص 2019مبادي، أكما أشةةةارت دراسةةةة )القرارات المالية في المؤسةةةسةةةات اإلقتصةةةادية الجزائرية، 

 ة،منح اإلئتمان في البنوك اليمنيالمعلومات المحاسةةةةبية وترشةةةةيد قرارات بين العالقة  اختبارإلى  (96

الخصةةائص النوعية للمعلومات المحاسةةبة أثر ( 79، ص 2019أختبرت دراسةةة )بالل، العمري،  كما

بات ية، الث لة في )المالءمة، الموثوق ية للمقارنة( في واإلتسةةةةةةةاق المتمث قابل في  رارقإتخاذ الجودة ، ال

( أثر 2011وأختبرت دراسةةةةةةة )الدوري،  ،بسةةةةةةلطة عمان في محافظة ظفار الصةةةةةةناعية الشةةةةةةركات

ية ية  خصةةةةةةةائص جودة المعلومات المحاسةةةةةةب قابل على اتخاذ ( للفهم، الثبات)المالءمة، الموثوقية، ال

على إختبار العالقة بين  (2017ركزت دراسةةةةةة )محمداحمد، بينما  ،القرارات االئتمانية طويلة األجل

سبة المتمثلة في )المالءمة، الموثوقية، القابلية للمقارنة( وترشيد  الخصائص النوعية للمعلومات المحا

لتي االرئيسةةةية الدراسةةةة  يمكن إسةةةتنتاج فرضةةةيةوعليه  ،بالمصةةةارف السةةةودانيةقرارات منح اإلئتمان 

رارات اإلئتمان المصةةةةةةرفي، وتتفرع منها ق علىمعلومات التقارير المالية تؤثر جودة أن  تنص على

 الفرضيات التالية:

 تؤثر مالءمة معلومات التقارير المالية في قرارات اإلئتمان المصرفي. .1

 معلومات التقارير المالية في قرارات اإلئتمان المصرفي. تؤثر موثوقية .2

إعتماداً على األدبيات السةةابقة وإنسةةجاماً مع أهداف الدراسةةة وتسةةا التها تم صةةيا،ة  :الدراسررةنموذج 

 :الشكل التالي من خالل ، ويتضح ذلكعالقة بين متغيرات الدراسةالنموذج يوضح 

 (1شكل )

 نموذج الدراسة

 المتغير التابع                                             المتغير المستقل          
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 .2021إعداد الباحثان،  المصدر:

 الدراسة الميدانية

عتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي من خالل إستخدام أدوات اإلحصاء أ :اوالً: منهجية الدراسة

قد تم ويد العالقة بين المتغيرات وذلك في صيا،ة أهداف وفرضيات الدراسة وتحد، الوصفي التحليلي

 ةستبانة أداة رئيسية لجمع البيانات األولياإل وكانتاإلعتماد على نوعين من البيانات )أولية، ثانوية(، 

تبانة س، حيث تم تصميم اإلمن الفئات التي لها صلة بالممارسة المحاسبية بمصرف المزارع التجاري

وفق مقياس ليكرت الخماسي المتدرج الذي يتكون من خمس مستويات، حيث تم إعطاء أرقام لهذه 

موافق. والرقم ل( 4موافق بشدة. والرقم )ل( 5العبارات في عملية التحليل وذلك علي النحو التالي: الرقم )

ن مجتمع الدراسة من يتكووغير موافق بشدة. ل( 1غير موافق. والرقم )ل( 2محايد. والرقم )ل( 3)

من األطراف ذات المراجعين الداخليين، المحاسبين، المدراء الماليين، مدراء اإلستثمار، وآخرين 

ً إراسة فقد تم د، أما عينة الالصلة من مجتمع الراسة، حيث قام الباحثان بتوزيع عدد  ختيارها عشوائيا

، ويتضح ذلك من خالل الجدول (%96) إسترداد بلغت بنسبة( استمارة 67( استمارة تم إرجاع )70)

 التالي:

 وغير المستردة دةسترستبيانات الموزعة والماإل (1) جدولال
 النسبة العدد البيان

 %100 70 ستبيانات الموزعةاإل

 %96 67 المستردة )سليمة(ستبيانات اإل

 %0 0 المستردة )تالفة(ستبيانات اإل

 %4 3 ،ير المستردةستبيانات اإل

 %96 67 االستبيانات الصالحة للتحليل

 .2021 ،الدراسة الميدانيةبيانات من  اناد الباحثإعد المصدر:

 ً  : األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسةثانيا

أسلوب ستخدام إ من خالل(، Spssجتماعية )رنامج الحزم اإلحصائية للعلوم اإلعتماد على بتم اإل   

 لوسطاوألداة الدراسة،  والصدق اإلحصائيلحساب معامل الثبات  كرونباخلفا أ –التجزئة النصفية 

 موذجن واإلنحراف المعياري للتحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة، كما تم إستخدام (Mean)الحسابي 

 التابع.المتغير و ةالمستقل اتاالنحدار الخطي البسيط لمعرفة نتيجة العالقة بين المتغير

 ً  الدراسة تحليل بيانات: ثالثا

ربع عناصر هي: أالبيانات األساسية على  أشتملت :لدراسة األساسيةالبيانات التحليل الوصفي  .1

التخصص العلمي، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة، يمكن عرضها نتائج تحليلها 

 من خالل الجدول التالي:
  الشخصيةبيانات التحليل  (2جدول )ال

 النسبة المئوية التكرارات البيان

 فئات الخاصية الخاصية

 

 

 التخصص العلمي

 %37.3 25 محاسبةال

 %17.9 12 معما األ إدارة

 %10.4 7 قتصادإلا

 %19.4 13 مصرفيهالوالمالية  دراساتال

 6% 4 تكاليفالمحاسبة 

 9% 6 أخرى

 100% 67 اإلجمالي

 الموثوقية

 

 قرارات منح االئتمان

 المصرفي
 المالءمة

  التقارير المالية معلومات جودة
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 المؤهل العلمي

 

 %3 2 وسيطالدبلوم ال

 %73.1 49 ريوسالوبكال

 %4.5 3 عاليالدبلوم ال

 %13.4 9 ماجستيرال

 %1.5 1 ةدكتوراال

 %4.5 3 اخري

 100% 67 جمالياإل

 

 المسمى الوظيفي

 %6 4 مراجع داخلي

 %4.5 3 ستثمارإمدير 

 %43.3 29 محاسب

 %6 4 مدير مالي

 %40.3 27 اخرى

 100% 67 جمالياإل

 

 سنوات الخبرة

 %49.3 33 سنوات 5من  اق 

 %34.3 23 سنوات 10سنوات واق  من  5

 %9 6 سنة 15سنوات واق  من  10

 %7.5 5 فأكثرسنة  15

 100% 67 جمالياإل

 .2021الميدانية،  الدراسة بيانات من ناالباحث إعداد: لمصدرا

( وحسب توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير التخصص العلمي، أن ،البية أفراد 2يتضح من الجدول )   

(، يليه تخصص الدراسات المالية والمصرفية بنسبة %37.3العينة تخصصهم العلمي محاسبة بنسبة )

(، بينما %10.4(، وتخصص اإلقتصاد بنسبة )%17.9(، وتخصص إدارة األعمال بنسبة )19.4%)

(، %6(، وأخيراً تخصص محاسبة التكاليف بنسبة )%9بلغت نسبة الذين لديهم تخصصات ) كان

واوضحت نتائج التحليل من خالل توزيع أفراد العينة على حسب متغير المؤهل العلمي، أن ،الية أفراد 

يهم (، ويل%13.4(، يليهم حملة الماجستير بنسبة )%73.1العينة كانوا من حملة البكالوريوس بنسبة )

(، %3(، ثم حملة الدبلوم الوسيط بنسبة )%4.5حملة الدبلوم العالي والمؤهالت العلمية األخرى بنسبة )

(، كما اوضحت نتائج التحليل من خالل توزيع أفراد العينة على %1.5وأخيراً حملة الدكتوراه بنسبة )

(، يليهم %43.3بنسبة ) أن ،البية أفراد العينة يشغلون وظيفة محاسبحسب متغير المسمى الوظيفي 

(، ويليهم افراد يشغلون وظيفتي مراجع داخلي ومدير %40.3افراد يشغلون وظائف اخرى بنسبة )

(، كذلك اوضحت نتائج %(،%4.5(، ثم الذين يشغلون وظيفة مدير استثمار بنسبة )%6مالي بنسبة )

نسبة ،البية أفراد العينة ب متغير سنوات الخبرة أن التحليل من خالل توزيع أفراد العينة على حسب

سنوات وأقل من  5( خبرتهم تتراوح بين %34.3سنوات، وأن نسبة ) 5( خبرتهم أقل من 49.3%)

( خبرتهم %7.5سنة،  وأخيراً نسبة ) 15وأقل من  10( خبرتهم تتراوح بين %9سنوات، ونسبة ) 10

 سنة فأكثر. 15

 ً  س درجة اإلعتمادية ألداة الدراسة: قيارابعا

وكانت باخ لفا كرونأ –قياس درجة االعتمادية إلستمارة اإلستبانة بموجب طريقة التجزئة النصفية  تم  

 :التاليكما في الجدول  نتائج التحليل

 

 عتمادية ألداة الدراسةنتائج قياس درجة اإل (3جدول )ال

 الصدق الثبات عدد العبارات البيان

 846. 716. 6 التقارير الماليةمالءمة معلومات 

 868. 755. 6 معلومات التقارير الماليةموثوقية 
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 772. 597. 7 المصرفي قرارات اإلئتمان

 849. 722. 19 ة كاملةاالستبيان

 .2021الميدانية،  الدراسة بيانات من ناالباحث إعداد: لمصدرا

على إلجابات افراد العينة  حصةةةائيالصةةةدق اإلوالثبات  تأن نسةةةبة معامال( 3)يتضةةةح من الجدول    

(، والبعض منها %50العبارات المتعلقة بكل متغير وعلى اسةةةةتمارة اإلسةةةةتبانة كاملة كانت أكبر من )

ستبانة وفهم عباراتها من قبل المبحوثين، مما يعطى مؤشر جيد لقوة وصدق اإل(، %100قريب من )

  .بما يحقق أ،راض الدراسة ويجعل التحليل سليماً ومقبوالً و

 الدراسة متغيراتل واإلنحرافات المعياريةالمتوسطات خامساً: 

ة أفراد العينة على عبارات المتغيرات ولمعرفة تجانسهم تم حساب المتوسطات لقياس مستوى موافق   

 الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات المتغيرات كما يلي:

مالءمة : المحور األولالبعد األول من المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لعبارات  .1

 :يوضح ذلك الجدول التالي، التقارير الماليةمعلومات 
   المحور األولالبعد األول من اإلحصاءات الوصفية لعبارات  (4)جدول ال

 الوسط الحسابي العبارات
االنحراف 

 المعياري

 .54 4.3 المعلومات المحاسبية في الوقت المناسبيتم توفير 

 .81 4.0 المعلومات المحاسبية تمكن مستخدميها من التنبؤ باالحداث في المستقبل

 .68 3.9 تستخدم المعلومات المالية في تصحيح القرارات التاريخية

 87. 3.9 تستخدم المعلومات المالية في تقديم القرارات المالية

 83. 3.9 النسبية في بعض االحيان وباألهميةبطبيعتها مالئمة المعلومات تتأثر 

 1.19 3.2 يتخذ المديرون قراراتهم في ظل المنافسة وعدم التأكد

 .2021الميدانية،  الدراسة بيانات من نثالباحا إعداد: لمصدرا
عد البعبارات  لجميعإلجابات أفراد عينة الدراسة  ةالحسابي اتوسطمتأن قيم ال (4)يتضح من الجدول رقم    

( وهذا يدل على موافق( الذي يعني )4( قريبة جداً للوزن )4.2 – 3.2)تتراوح بين  المحور األولاألول من 

م قيأن كما ، التقارير الماليةمالءمة معلومات مسةةةةةةتوى قياس على عينة الدراسةةةةةةة موافقين  أفرادأن ،البية 

من الواحد الصحيح وهذا يدل على  ةقريب( 1.19 – 0.54تتراوح بين ) للعباراتلجميع  ةالمعياري اتاإلنحراف

 .هذا البعدجميع عبارات  علىأفراد عينة الدراسة إجابات بين  الكبير التجانس

 يةموثوق: المحور األولالبعد الثاني من المتوسرررطات الحسرررابية واإلنحرافات المعيارية لعبارات  .2

 :يوضح ذلك الجدول التالي، التقارير الماليةمعلومات 
   المحور األولمن  الثانيالبعد اإلحصاءات الوصفية لعبارات  (5)جدول ال

 الوسط الحسابي العبارات
االنحراف 

 المعياري

 62. 4.3 تتصف المعلومات المحاسبية المنشورة بالصدق واالمانة

 82. 3.8 االخطاء الجوهريةتتصف المعلومات المحاسبية بالحياد والخلو من 

 68. 4.1 المعلومات المحاسبية تخلو من التحيز وتغليب مصلحة فئة على فئة اخرى

 86. 3.8 ال يوجد اخطاء في عملية معالجة المعلومات المحاسبية المعلن عنها

 67. 4.1 يجب ان تمثل المعلومات المحاسبية الظواهر التي تقصد تمثيلها

معالجات محاسبية تضخم االرباح بشكل مقصود لخدمة االدارة عدم استخدام 

 وتحسين كفاءة االداء المالي
3.8 .97 

 .2021الميدانية،  الدراسة بيانات من ناالباحث إعداد: لمصدرا

 لجميعإلجابات أفراد عينة الدراسةةةةةة  ةالحسةةةةةابي اتوسةةةةةطمتأن قيم ال (5)يتضةةةةةح من الجدول رقم    

ثانيعبارات البعد  بة جداً للوزن )4.3 – 3.8)تتراوح بين  من المحور األول ال لذي يعني 4( قري ( ا

ومات معل موثوقيةمسةةتوى قياس على عينة الدراسةةة موافقين  أفراد( وهذا يدل على أن ،البية موافق)

 ةقريب( 0.97 – 0.62تتراوح بين ) للعباراتلجميع  ةالمعياري اتاإلنحرافقيم أن كما ، التقارير المالية

جميع  علىأفراد عينة الدراسةةةةةةةة إجابات بين  الكبير من الواحد الصةةةةةةحيح وهذا يدل على التجانس
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 .هذا البعدعبارات 

 قرارات االئتمرانالمحور الثراني:  المتوسررررررطرات الحسرررررررابيرة واإلنحرافرات المعيراريرة لعبرارات .3

  :يوضح ذلك الجدول التالي المصرفي

   الثانياإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور  (6)جدول ال

 الوسط الحسابي العبارات
االنحراف 

 المعياري

 1.30 3.0 ال يواجه المصرف مشاكل مرتبطة بمستوى السيولة

 76. 3.7 نسبة الديون المعدومة في حدود النسب المسموح بها

د المحاسبية كأداة لترشي ستخدام المعلوماتإتعيين موظفين قادرين على 

 ئتمانقرار اإل
4.2 .62 

 81. 4.2 تمانئمنح اإل تخاذ قرارإسس والمعايير والمباد  عند تتبع العديد من األ

ستخدام اساليب قياس موحدة للوصول إتوفر معلومات محاسبية تساعد في 

 ئتمانإلاقق يؤدي الى ترشيد قرارات منح الى معلومات محاسبية قابلة للتح
4.2 .56 

 76. 4.1 يرادية لطالب االئتمان محدد رئيسي لقيمة االئتمان الممنوحتعتبر القدرة اإل

 74. 4.3 ختيار البديل المالئم بين البدائل المتاحةإعملية اتخاذ القرار تتلخص في 

 .2021الميدانية،  الدراسة بيانات من ناالباحث إعداد: لمصدرا

 لجميعإلجابات أفراد عينة الدراسةةةةةة  ةالحسةةةةةابي اتوسةةةةةطمتقيم الأن  (6)يتضةةةةةح من الجدول رقم    

ثاني  المحورعبارات  بة للوزن )4.3 – 3.0)تتراوح بين ال لذي يعني )4( قري يدل موافق( ا ( وهذا 

قيم ن أكما ، المصةةةرفي منح اإلئتمانمسةةةتوى قياس على عينة الدراسةةةة موافقين  أفرادعلى أن ،البية 

من الواحد الصةةةةحيح وهذا  ةقريب( 1.30 – 0.56تتراوح بين ) للعباراتلجميع  ةالمعياري اتاإلنحراف

 .المحورهذا جميع عبارات  علىأفراد عينة الدراسة إجابات بين  الكبير يدل على التجانس

 ً  ختبار الفرضياتإ: سادسا

ارات قرالتقارير المالية على مالئمة معلومات  تؤثر :أن تنص على التي إختبار الفرضررررية األولي .1

 .ئتمان المصرفياإل

تم يث حللتحقق من صحة هذه الفرضية إستخدام أسلوب اإلنحدار الخطي البسيط في بناء النموذج     

ئتمان المصرفي اإلقرارات (، و1X)ممثل بـةةةـةةة متغير مستقل ك التقارير الماليةمالئمة معلومات  تحديد

 ( كما في الجدول اآلتي:y) بــممثل متغير تابع 

 الفرضية األولى إلختبار ائج تحليل اإلنحدار الخطي البسيطنت (7) جدولال

 التفسير (Sigحتمالية )القيمة اإل (tختبار )إ معامالت اإلنحدار 

 معنوية 0.000 6.608 2.231 

 معنوية 0.000 5.227 0.446 

  0.544 (Rمعامل اإلرتباط )

  0.296 (معامل التحديد )

 النموذج معنوي 27.322 (Fإختبار )

 

 .2021من الدراسة الميدانية،  انإعداد الباحث المصدر: 

قرارات و مالءمة معلومات التقارير الماليةبين  متوسططردي رتباط إوجود ( 7يتضح من الجدول )   

(، وبلغت قيمة معامل التحديد )0.54) (R)رتباط ، حيث بلغت قيم معامل اإلاإلئتمان المصرفي
2R )

قرارات ( على %30) نسبةؤثر بت مالءمة معلومات التقارير المالية(، هذه القيمة تدل على ان 0.296)

الخطي نحدار نموذج اإلكما أن  (،%70بينما هنالك عوامل اخرى تؤثر بنسبة ) ،اإلئتمان المصرفي

أقل (، 0.000( وهي دالة عن مستوى داللة )27.322) F)) ختبارإالبسيط معنوي حيث بلغت قيمة 

 الفرضية.هذه ثبات صحة إعلي  ( مما يدل0.05من مستوى المعنوية )

رارات قالتقارير المالية على معلومات  موثوقية تؤثر :أن تنص علىالثانية التي إختبار الفرضية  .2

 .ئتمان المصرفياإل

0
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سلوب اإلنحدار الخطي البسيط في بناء النموذج للتحقق من صحة هذه الفرضية حيث     ستخدام أ م تإ

ـ متغير مستقل ك التقارير الماليةمعلومات  موثوقية تحديد ـ ئتمان المصرفي اإل(، وقرارات 2X)ممثل ب

 :( كما في الجدول اآلتيy) ممثل بــمتغير تابع ك

 ةالفرضية الثاني إلختبار الخطي البسيطائج تحليل اإلنحدار نت (8جدول )ال

 التفسير (Sigحتمالية )القيمة اإل (tختبار )إ معامالت اإلنحدار 

 معنوية 0.000 6.712 2.633 

 معنوية 0.001 3.465 0.335 

  0.395 (Rمعامل اإلرتباط )

  0.156 (معامل التحديد )

 النموذج معنوي 12.005 (Fإختبار )

 

 م2019المصدر: إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية،  

ارات قرو معلومات التقارير المالية موثوقيةبين  ضعيفطردي رتباط إوجود ( 8يتضح من الجدول )   

(، وبلغت قيمة معامل التحديد )0.40) (R)رتباط ، حيث بلغت قيم معامل اإلاإلئتمان المصرفي
2R )

قرارات ( على %16)نسبة ؤثر بت معلومات التقارير المالية موثوقية(، هذه القيمة تدل على ان 0.156)

الخطي نحدار نموذج اإلكما أن  (،%84بينما هنالك عوامل اخرى تؤثر بنسبة ) ،اإلئتمان المصرفي

أقل (، 0.001( وهي دالة عن مستوى داللة )12.005) F)) ختبارإالبسيط معنوي حيث بلغت قيمة 

  ( مما يدل علي اثبات صحة هذه الفرضية.0.05من مستوى المعنوية )

 مناقشة النتائج:

بقت طالمصرفي، وقد  االئتمانمنح معلومات التقارير المالية وقرارات  جودة تم دراسة العالقة بين   

 النتائج التالية: الدراسةأظهرت  على مصرف المزارع التجاري بالسودان، وقدالدراسة  هذه

 تتطابق هذهحيث المصرفي،  االئتمانتؤثر على قرارات  مالءمة معلومات التقارير الماليةأن  .1

( التي توصلت إلى أن هنالك أثر كبير لمالءمة المعلومات 2011دراسة )الدوري، النتيجة مع 

( التي توصلت 2017دراسة )البديري، والمحاسبية على إتخاذ القرارات اإلئتمانية طويلة اآلجل، 

ً مع دراسة  مة كلما تم إتخاذ قرارات مالءمة،إلى أن كلما كانت المعلومات مالء وأتفقت أيضا

( التي خلصت إلى أن توفير معلومات في الوقت المناسب وذات أهمية وفائدة 2017)محمداحمد، 

 إلئتمان.منح اقرار يؤدي إلى ترشيد 

ذه وتتطابق مع ه ،ئتمان المصرفيموثوقية معلومات التقارير المالية تؤثر على قرارات اإلأن  .2

( التي توصلت إلى أن المعلومات المحاسبية المقدمة من 2018حفص،  بودراسة )مع النتيجة 

المؤسسات اإلقتصادية الجزائرية تعد على أساس حيادي وخالي من التحيز مع ضرورة التأكيد 

على أنها تعطي صورة صادقة على الوضعية الحقيقية للمؤسسة وبالتالي يمكن اإلعتماد عليها في 

( التي اوضحت إلى أن توفير معلومات 2017)محمداحمد، دراسة إتخاذ القرارات، كما أتفقت معها 

دراسة ، وكذلك منح اإلئتمانقرار دقيقة وثابتة وذات حيادية وموضوعية يؤدي إلى ترشيد 

( التي توصلت إلى أن هنالك أثر كبير لموثوقية المعلومات المحاسبية على إتخاذ 2011)الدوري، 

 طويلة اآلجل. االئتمانيةالقرارات 

أن جودة معلومات التقارير المالية تؤثر على قرارات اإلئتمان هي  والنتيجة الرئيسية للدراسة .3

( التي أوضحت أن المصارف 2010دراسة )موسى، مع  المصرفي، وتطابقت هذه النتيجة

الفلسطينية تعتمد على المعلومات المحاسبية في ترشيد السياسات اإلئتمانية، ودراسة )البحيصي، 

تي توصلت إلى أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين المعلومات المحاسبية وقرار ( ال2011

( التى أوضحت أن القوائم المالية 2012اإلئتمان في البنوك العاملة في فلسطين، ودراسة )نوح، 

دراسة وتمثل مصدر مهم لتوفير المعلومات للمستخدمين من أجل إتخاذ القرارات المالية، 

(Klinsukhon, 2016 التي بينت ) (وحالوض ،الدقة ،فصاحاإل) شفافية المعلومات المحاسبيةأن 

( التي 2016ودراسة )أحمد، ، تايالنديةعلى فاعلية صنع القرار بالشركات ال لها تأثير إيجابي كبير

0
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اإلعتماد على معلومات قائمة التدفقات النقدية يضمن سالمة القرارات اإلئتمانية المتخذة، بينت أن 

( التي أوضحت أن الجودة يقصد بها أن تتمتع المعلومات المحاسبية 2017ودراسة )البديري، 

 تبالدقة والمنفعة لمساعدة مستخدم المعلومات في تقليل حالة عدم التأكد لديه وترشيده نحو القرارا

( التي توصلت إلى أن المصارف الجزائرية تعتمد على المعلومات 2018الصائبة، ودراسة )وليد، 

المحاسبية المقدمة في ملف القرض للموسسات إلتخاذ قرار منح اإلئتمان، ودراسة )امبادي، 

 د( التي بينت أن المعلومات المحاسبية في البنوك اليمنية لها دوراً كبيراً في عملية ترشي2019

أن هناك عالقة ذات داللة ( التي خلصت إلى Akinlade, 2019ودراسة )القرارات اإلئتمانية، 

 .المالية القوائمتخاذ القرار لمستخدمي إإحصائية بين المعلومات المحاسبية و

 الدراسة يات توص

 .االلتزام باألسس والمعايير المحاسبية عند اتخاذ قرار منح االئتمان المصرفيعلى المصارف  .1

 المعلومات المحاسبية كأساس لترشيد السياسات االئتمانية. على االعتماد .2

منح  للمصةةةارف عن سةةةياسةةةاتندوات متخصةةةصةةةة ومؤتمرات علمية  تنظيمعلى البنك المركزي  .3

  .االئتمان المصرفي
 محددات الدراسة

 قطبت أن كان من الممكن، ولكن بوالية الخرطوم مصرف المزارع التجاريطبقت هذه الدراسة على    

عينة كبيرة من القطاع المصرفي أو قطاعات حيوية أخرى، الن العاملين بالقطاع  هذه الدراسة على

لجمع والمصرفي قد تكون نظرتهم للمفاهيم المستخدمة بتلك الدراسة مختلفة عن القطاعات األخرى، 

عطاء ور المتعلقة بعدم إالبيانات من العينة تم إستخدام اإلستبانة وهي اداة تعاني من بعض اوجه القص

اإلجابات الحقيقية من بعض المؤسسات واالفراد، كما قد تحتاج بعض أسئلة اإلستبانة لتوضيح وإزالة 

الغموض حتى يفهمها المستجيب، وبالتالي يمكن إستخدام وسائل أخري لجمع البيانات كالمقابالت 

ير معلومات التقارلصائص االساسية على الخهذه الدراسة  ركزتكذلك و،يرها لمعالجة تلك القصور، 

مثل الثبات والقابلة للمقارنة لمعلومات اال إن هنالك خصائص ثانوي ل (موثوقيةالمالءمة، ال) المالية

لي يمكن ئتمان وبالتامنح االقرارات  التركيز علىكما تم يمكن التطرق لها ودراستها مستقبالً، ، و،يرها

ساعد ت اتمؤشرال هكل هذ، كقرارات اإلستثمار وقرارات التمويلتناول انواع أخرى من القرارات 

تخدمت األبعاد المختلفة للمتغيرات التي أسالدراسات المستقبلية في خلق نموذج أمثل إليجاد العالقة بين 

 .غيرات مع متغيرات وسيطة أو معدلةفي هذه الدراسة، وايضاً يمكن إجراء الدراسة بنفس المت

 قائمة المراجع

 العربيةالمراجع باللغة 

مقاييس األداء المالي المبنية على التدفقات النقدية (، 2016أحمد، محمد يوسف عبد المجيد، ) -

دراسة ميدانية على عينة من المصارف  –وأثرها على قرارات منح االئتمان المصرفي 

تير العليا، رسالة ماجس، الخرطوم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات السودانية

 في المحاسبة والتمويل ،ير منشورة.

أثر اساليب المحاسبة اإلبداعية في موثوقية المعلومات (، 2014إسماعيل، مجبل دواي، ) -

، ةمجلة القادسية للعلوم اإلدارية واإلقتصادي جامعة القادسية، كلية اإلدارة واإلقتصاد،المحاسبية، 

 .3، العدد 16المجلد 

 –دور المعلومات المحاسبية في ترشيد السياسات اإلئتمانية (، 2011البحيصي، عصام محمد، ) -

،زة: الجامعة اإلسالمية، مجلة الجامعة دراسة تطبيقية على البنوك التجارية العاملة في فلسطين، 

 .2، العدد 19اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية(، المجلد 

أثر جودة المعلومات المحاسبية في القوائم المالية على (، 2017)البديري، حسين جميل ،افل،  -

ة كلي جامعة الكوفة،دراسة تطبيقية في مجموعة من الشركات العراقية،  –قرارات مستخدميها 

 .1د ، العد41مجلة الغري للعلوم اإلقتصادية واإلدارية، المجلد  اإلدارة واإلقتصاد،

قضايا مصرفية معاصـرة "االئتمـان المـصرفي، (، 2004، )حسنصالح الدين  ،السيسي -

 ."، القاهرة: دار الفكر العربيالـضمانات المصرفية، االعتمادات المستندية
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أثر المعايير اإلئتمانية على تحسين جودة المعلومات (، 2013الشمري، فواز فاضل جدعان، ) -

 .المحاسبة ،ير منشورةماجستير في  جامعة عمان العربية، كلية األعمال، رسالةالمحاسبية، 

أثرها على اتخاذ القرارات جودة المعلومات المحاسبية و(، 2011الدوري، محمد مؤيد، ) -

، عمان: جامعة عمان العربية، كلية األعمال، رسالة االئتمانية طويلة األجل في البنوك التجارية

 ماجستير في المحاسبة ،ير منشورة.

دراسة تطبيقية  –إدارة العملية التفاوضية في قرار منح اإلئتمان (، 2010الطالع، مراد سالم، ) -

ر ي،زة: الجامعة اإلسالمية، كلية التجارة، رسالة ماجستعلى المصارف التجارية في قطاع غزة، 

 . في إدارة األعمال ،ير منشورة

قارير تأثير اإلفصاح المحاسبي في الت(، 2020الهنيني، ايمان أحمد، النابلسي، زينب حسان، ) -

دراسة ميدانية على المصارف التجارية العاملة  –المالية للعمالء على قرارات اإلئتمان المصرفي 

 .2، العدد 15مجلة معارف، المجلد  ،في األردن

دور المعلومات المحاسبية في ترشيد عملية إتخاذ (، 2019مبادي، سميرة صالح علي، )أ -

دراسة ميدانية لعينة من آراء مسيري بنوك محافظة  –القرارات طويلة األجل في البنوك اليمنية 

 .، عدد خاص3قتصادية، المجلد للدراسات واألبحاث اال ىمجلة المنتدعدن، 

الخرطوم: جامعة النيلين،  ،أثر التضخم على القوائم المالية، (م2006بحر الدين، نجوى محمد، ) -

 .منشورةدكتوراه في المحاسبة ،ير كلية الدراسات العليا، رسالة 

المصرفي في البنوك التجارية  االئتمان العوامل المحددة لقرار، (2019)بدارين، لؤي،  -

،ير  ير في إدارة األعمالجامعة الخليل، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجست :الخليلالفلسطينية، 

 .منشورة

سبية على أثر خصائص المعلومات المحا(، 2019بالل، زروق عثمان، العمري، محمد عامر، ) -

 ،سلطنة عمان –دراسة ميدانية في الشركات الصناعية بمحافظة ظفار  –جودة إتخاذ القرارات 

، 27واإلدارية، المجلد  ،زة: الجامعة االسالمية، مجلة الجامعة االسالمية للدراسات اإلقتصادية

 .3العدد 

القرارات المالية في أثر خصائص المعلومات المحاسبية في إتخاذ (، 2018حفص، سميحة، ) بو -

، الجزائر، دراسة حالة مجموعة من المؤسسات اإلقتصادية –المؤسسات اإلقتصادية الجزائرية 

جامعة محمد خيضر، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، رسالة دكتوراة في 

 المحاسبة ،ير منشورة.

بداعية وجودة المعلومات المحاسبية العالقة بين المحاسبة اإل، (2020)جاسم، بيداء فاضل،  -

في عينة من المصارف العراقية المدرجة في دراسة تطبيقية  –وأثرها في قرارات المستثمرين 

 .36، العدد 9المجلد  ،واالقتصادمجلة اإلدارة  سوق العراق لألوراق المالية، جامعة كربالء،

شيد قرارات اإلستثمار في سوق دور المعلومات المحاسبية في تر(، 2007حمزة، محي الدين، ) -

دمشق، جامعة دمشق، مجلة جامعة دمشق للعلوم دراسة تطبيقية،  –عمان لألوراق المالية 

 .1، العدد 23والقانونية، المجلد  اإلقتصادية

دور الحوكمة المصرفية في ترشيد القرارات (، 2021حمو، زهراء جار هللا، حسن، نور نافع، ) -

ية الراء عينة من الموظفين في مصرف الرافدين فرعي الموصل دراسة إستطالع –المالية 

، العدد 2مال واألعمال، المجلد جامعة النهرين، كلية إقتصاديات األعمال، مجلة الريادة للوبرطلة، 

1. 

 –دور المعلومات المحاسبية في إتخاذ القرارات اإلدارية (، 2006شبير، أحمد عبد الهادي، ) -

،زة: الجامعة اإلسالمية، كلية كات المساهمة العامة في فلسطين، دراسة تطبيقية على الشر

 .في المحاسبة والتمويل ،ير منشورةالتجارة، رسالة ماجستير 

أثر اإلفصاح المحاسبي على قرارات منح اإلئتمان في (، 2018دادة، دليلة، بن عمارة، نوال، ) -

 .2392، العدد االقتصاديةلتنمية الجزائر: المجلة الجزائرية لالبنوك التجارية الجزائرية، 
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أثر جودة المعلومات المحاسبية في اتخاذ قرارات منح (، 2013دراس، وليد محمد محسن، ) -

اسبة ماجستير في المح الخرطوم: جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، رسالةالتمويل المصرفي، 

 .،ير منشورة

ة جامعتفعيل المراجعة الخارجية كأداة لتحسين جودة التقارير المالية، (، 2015زريق، بوبكر، ) -

حمه لخضر، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، رسالة ماجستير في التدقيق 

 .ةالمحاسبي ،ير منشور

، اإلسكندرية: الدار البنوك الشاملة عملياتها وإدارتها(، 2000عبد الحميد، عبد اللطيف، ) -

 .جامعيةال

دور المراجعة الداخلية في حوكمة البيانات (، 2021عبد الرازق، سحر مصطفي محمد، ) -

القاهرة: جامعة عين شمس، دراسة تطبيقية،  –الضخمة لتحسين جودة المعلومات المحاسبية 

 .1، العدد 25ر المحاسبي، المجلد كلية التجارة، مجلة الفك

جودة المعلومات المحاسبية (، 2012،زال، سعاد سعيد، العبادي، إيمان عبد الكريم قاسم، ) -

كركوك: جامعة كركوك، مجلة جامعة وأثرها في ترشيد قرارات اإلستثمار في األوراق المالية، 

 .2، العدد 2واإلقتصادية، المجلد  كركوك للعلوم اإلدارية

المعلومات المالية في إتخاذ القرارات اإلستثمارية في أثر (، 2018فارس، هباش، ريمة، مناع، ) -

ة والمحاسبية واإلدارية، مجلة الدراسات المالي الجزائر: جامعة ام البواقي،سوق عمان المالي، 

 . 9العدد 

دور جودة المعلومات المحاسبية في ترشيد (، 2017الرحيم محمد، ) احمد، تسنيم عبد محمد -

دراسة حالة  –والحد من مخاطر التعثر بالمصارف السودانية  قرارات منح اإلئتمان المصرفي

، الخرطوم: جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير في المحاسبة ،ير بنك الخرطوم

 منشورة.

دور التحليل المالي في ترشيد قرارات منح  (،2017محمد احمد، منتصر عبد الحي فضل، ) -

 ، الخرطوم: جامعةيدانية على بنك فيصل اإلسالمي، بنك الخرطومدراسة م –اإلئتمان المصرفي 

 النيلين، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير في المحاسبة ،ير منشورة. 

حوكمة الشركات على درجة اإلفصاح في  أثر(، 2010، )يالوهاب موسي الجعل محمد، عبد -

الخرطوم: جامعة السودان للعلوم  البيانات المالية وتحقيق جودة المعلومات المحاسبية،

 والتكنولوجيا، كلية الدراسات العليا، رسالة دكتوراة في المحاسبة والتمويل ،ير منشورة.

دور المحاسبة القضائية في الحوكمة (، 2014محمود، بكر ابراهيم، داود، اخالص عبد علي، ) -

سبية مجلة دراسات محا ،بغداد: جامعة بغدادوإنعكاساتها على جودة المعلومات المحاسبية، 

 .28، العدد 9ومالية، المجلد 

( في soxالدور الوسيط لمتطلبات قانون )(، 2019مزهر، سهام جبار، كاظم، صادق جعفر، ) -

دراسة تحليلية  –موثوقية التقارير المالية  علىالحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية وأثره 

 .29، العدد 8ة واإلقتصاد، المجلد مجلة اإلدارة، آلراء عينة من العاملين في المصارف العراقي

 –دور المعلومات المحاسبية في ترشيد القرارات اإلئتمانية (، 2010موسى، أسامة محمود، ) -

، ،زة: الجامعة اإلسالمية، كلية دراسة تطبيقية على البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة

 .،ير منشورة في المحاسبة والتمويلالتجارة، رسالة ماجستير 

مدى إداراك المستثمرين في سوق فلسطين لألوراق المالية ألهمية (، 2006نجم، أنور عدنان، ) -

،زة: الجامعة اإلسالمية، كلية إستخدام المعلومات المحاسبية لترشيد قراراتهم اإلستثمارية، 

 .في المحاسبة والتمويل ،ير منشورةالتجارة، رسالة ماجستير 

مؤسسة  دراسة-القوائم المالية ودورها في إتخاذ القرارات المالية (، 2012نوح، حامدي، ) -

بسكرة: جامعة محمد خيضر، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية ، TIFIBنسيج وتجهيز بسكرة 

 .وعلوم التسيير، رسالة ماجستير في العلوم المالية والمحاسبية ،ير منشورة
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دراسة  –ر المعلومات المحاسبية في ترشيد القرارات االئتمانية دو(، 2018وليد، عمومن ) -

ورقلة: جامعة قاصدي مرباح، كلية علوم  ميدانية لعينة من البنوك التجارية العاملة بوالية ورقلة،

 إقتصادية وعلوم التسيير وعلوم تجارية، رسالة ماجستير في المحاسبة ،ير منشوره.
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