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 .خلصالم                                                      

  المصددد فث علدددى جدددودا المعلومدددات المحاسددد ية، معدددايي  مدددنم ا  تمددداهددددفل الدراسدددة بادددإل أساسدددث  لدددى  يدددا  أ ددد  
ا ستبانة لجمد  المعلومدات مدي عيندة الدراسدة المتميلدة فدث المصدارف العاملدة فدث واليدة جندوب دارفدور  أداا استخدمل 

بحدو،،  نججدل الدراسدة المدنجت التحليلدث الوخدبث  صتبدار خدحة الب  ديات عدي ( م100مدينة نياال، حيث  لغل )
، وجدود أ د  ذو داللدة  حصدا ية (،  توخلل الدراسة  لى العديد مي النتالئت منجداAMOSط يق ال  نامت ا حصا ث )
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بإقمما  ورات   الهتمام بدا  يجا ث لمعايي  منم اال تما  المص فث علدى جدودا المعلومدات المحاسد ية، أوخدل الدراسدة

توايبي  حرل تلمعمييا تالئتممني  ركيفي  تطبيقهم بشكل فعمل رتالساتفمو  تلقوارم ماز ماتيام تطبيقهام فاا تلمواما  

على ورا شخوي  تلعميال  التأكيدتالهتمم  رطريل ،  فرا تلتا عمن  مز تلحارب منذ فتا تلعممل  برالي  جنرب وتا

تلعمل علاى تخواي  عويو ،  محمسبي  فا تلموا  مز خالل إجاتءت م  رمرثرقي  جرو  تلمعلرمم  تلالءعلى م

وتئا  مستقل  بمالءم  رمرثرقي  جرو  تلمعلرمم  تلمحمسبي  فا تلموا  بهو  ايمو  تالستفمو  مز هذت تلنظام  فاا 

 .تحسيز تألوتء

 المالءمة، الموثوقيةمعايير منح اإلئتمان المصرفي، الكلمات المفتاحية: 
Abstract. 

The study mainly aimed to demonstrate the impact of the criteria for granting bank 

credit on the quality of accounting information. The questionnaire tool was used to 
collect information from the study sample represented by banks operating in the state of 

South Darfur, Nyala, which amounted to (100) respondents. The study followed the 

descriptive analytical approach to test the validity of the hypotheses. Through the 

statistical program (AMOS), the study reached several results, including the existence of 
a positive statistically significant impact of the criteria for granting bank credit on the 

quality of accounting information. Banks operating in South Darfur, which have 

suffered from wars for a long time, pay attention and emphasize the role of the client’s 
personality on the suitability and reliability of the quality of accounting information in 

the bank through several procedures, working to allocate an independent department to 

suit the quality and reliability of the accounting information in the bank in order to 

increase the benefit of this system in improving performance. 

Keywords: criteria for granting bank credit, suitability, reliability. 
 المحور األول: اإلطار المنهجي والدراسات السابقة

 أواًل: اإلطار المنهجي
 المقدمة .1

فددددث  تخددداذ الاددد ارات المختلبدددة مدددي ق دددل مسددددتخدمث  جدددودا المعلومدددات المحاسددد ية دور ك يددد تلعددد   
فدث  تخداذ قد اراتج  ال شديدا، فالدا  ال دد مدي ت  يدق ي شدده  المعلومات المحاسد ية، فجدث بميابدة دليدل 

ت شددديد قدد ارات المسددتبيديي، حيددث يلعدد  اال تمددا  المصددد فث  نجت فا دددا المعلومددات المحاسدد ية فددثمدد
ك ، وذلدددالجتماعيدددة للددددوم الناميدددة والمتادمدددة علدددى حدددد  سدددوا دورَا أساسدددياي فدددث التنميدددة االقتصدددادية وا

المتزايددددا لددد أل المدددام، وإالتدددالث فدددص  ت دددور دور المصدددارف والم سسدددات الماليدددة لحاجدددة االقتصددداد 
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األص ى فث االقتصاد الوطنث وقيامجدا بمسد ولياتجا فدث تدوفي  اال تمدا  الدتيا  حتياجدات الا اعدات 
اال تمانية المختلبة والخدمات المصد يية األصد ى وفدق سياسدة   تمانيدة  االقتصادية وتادي  التسجيتت 

واالسدددتا ار، وذلدددك مدددي صدددتم  النمدددوشددداملة ووا دددحة يعت ددد  دعامدددة أساسدددية للددددف  با قتصددداد نحدددو 
 المعلومات التث تادمجا التااري  المالية، وإالتالث مساعدا هذه البئات فث  تخاذ الا ارات المناسبة.

 مشكلة الدراسة .2
 تميلل ماإلة الدراسة فث التساؤم ال  يسث التالث:

هدددددل يوجدددددد أ ددددد  ذو داللدددددة  حصدددددا ية لمعدددددايي  مدددددنم ا  تمدددددا  المصددددد فث علدددددى جدددددودا المعلومدددددات 
 المحاس ية؟

 وتتب ع منه األسئلة الب عية التالية:
علددى مت مددة المعلومددات   ية لاخصددية العميددل وسددمعته وأصتقددههددل يوجددد أ دد  ذو داللددة  حصددا -

 س ية؟المحا
علددى مو وقيددة المعلومددات   ية لاخصددية العميددل وسددمعته وأصتقددههددل يوجددد أ دد  ذو داللددة  حصددا -

 المحاس ية؟
هدددل يوجدددد أ ددد  ذو داللدددة  حصدددا ية للمددددمانات المادمدددة مدددي العميدددل علدددى مت مدددة المعلومددددات  -

 المحاس ية؟
علومدددات علدددى مو وقيدددة الم ية للمدددمانات المادمدددة مدددي العميدددل هدددل يوجدددد أ ددد  ذو داللدددة  حصدددا -

 المحاس ية؟
 أهمية الدراسة .3

 أوال: مضامين الدراسة النظرية
صدتم مع فدة الددور الدذه تسدج  بده أبعداد المعدايي  اال تمانيدة مدي تأتث األهمية النظ ية لجذه الدراسدة 

، والمدد   ات المنصددبة وجددودا المعلومددات المحاسدد ية فددث المصددارف والتعدد ف علددى متغيدد ات الدراسددة
معلومدددددات وجدددددود عتقدددددة ايجا يدددددة  ددددديي معدددددايي  اال تمدددددا  وأبعددددداد جدددددودا ال  تعليجدددددا وأاجددددد ت النتدددددا

النتدا ت وجدود عتقدة ايجا يدة معنويدة  ديي  المحاس ية، أما على مستوى العتقة التبصديلية فادد دعمدل
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وإدديي المو وقيددة المو وقيددة والمددمانات المادمددة و شخصددية العميددل والمت مددة وإدديي شخصددية العميددل و 
كمددا اصت دد ت الدراسددة نظ يددات المنادداا الاا مددة علددى المددوارد لتبسددي  والمت مددة،  المددمانات المادمددة

 متغي ات الدراسة وهو يعد   افة وإسجاا للمع فة.
 ثانيا: مضامين الدراسة التطبيقية

بحيددث يددت  اسددتخدامه فددث  العاملددة  واليددة جنددوب دارفددوريمإددي ت  يددق نمددوذا هددذه الدراسددة بالمصددارف  
ه يعإددددد جددددودا لتبصدددديل العمددددل بالمعددددايي  اال تمانيددددة والددددذه  دددددور  المختلبددددة وذلددددك المسددددتويات ا داريددددة

الددذه  الدراسدة للمصددارف، هدذه الدراسددة ت دديي لمتخدذه الادد ار مددى أهميددة مو ددوع المعلومدات المحاسدد ية
 مي صتله أهمية جودا المعلومات المحاس ية.يعإد يإاف مدى ت  يق المعايي  اال تمانية الذه 

الدراسة قد تالو  مبيدا للممارسيي بالمصارف عندما ت صدذ نتا ججدا فدث الحسدبا ، حيدث يمإدي نتا ت هذه 
عوامدددل المإوندددة للمعدددايي  اال تمانيدددة مدددي واقددد  الت  يدددق  جدددذه الاالسدددتبادا مدددي نتا ججدددا فدددث مع فدددة أكيددد  

جدا فدث وإالتالث تادإل دراسدة هدذه العوامدل فد ف يسدتباد منعلى جودا المعلومات المحاس ية، المصارف 
 المصارف محل الدراسة.

 أهداف الدراسة .4
)دراسةةة أثةةر معةةايير مةةنح اإلئتمةةان المصةةرفي علةةى التددالث:  الدد  يدتميلددل أهددداف الدراسددة فددث الجدددف 

 ، وتتب ع منه األهداف الب عية التالية:جودة المعلومات المحاسبة(
 ية.أ   شخصية العميل وسمعته وأصتقه على مت مة المعلومات المحاس  تو يم -
 أ   شخصية العميل وسمعته وأصتقه على مو وقية المعلومات المحاس ية.  يا  -
 على مت مة المعلومات المحاس ية. لممانات المادمة مي العميلاأ   مع فة  -
 .لممانات المادمة مي العميل على مو وقية المعلومات المحاس يةاأ   التع ف على  -
 متغيرات الدراسة .5

  مدنم اال تمدا  المصدد فث مع د  عنده  دددد )شخصدية العميدل وسددمعته معدايي المتغيةر المسةةتق : -
 وأصتقه، الممانات المادمة مي العميل(.
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 جودا المعلومات المحاس ية مع   عنه  دد )المت مة، المو وقية(. المتغير التابع: -
 العالقة بين متغيرات الدراسة

 
 ا2022 عداد: الباحيو  

 ت الدراسةفرضيا .6
: يوجدد أ دد  ذو داللددة  حصددا ية لمعدايي  مددنم اال تمددا  المصدد فث علددى فرضةةية رئيسةةية صت د ت الدراسددة 

 وتتب ع منجا الب  يات الب عية التالية: جودا المعلومات المحاس ية،
يوجددد أ دد  ذو داللددة  حصددا ية لاخصددية العميددل وسددمعته وأصتقدده علددى  الفرضةةية الفرةيةةة األولةةى: -

 لومات المحاس ية.مت مة المع
يوجددد أ دد  ذو داللددة  حصددا ية لاخصددية العميددل وسددمعته وأصتقدده علددى  الفرضةةية الفرةيةةة الةانيةةة:  -

 مو وقية المعلومات المحاس ية.
يوجدددد أ ددد  ذو داللدددة  حصدددا ية للمدددمانات المادمدددة مدددي العميدددل علدددى  الفرضةةةية الفرةيةةةة الةالةةةةة:  -

 مت مة المعلومات المحاس ية.
يوجدددد أ ددد  ذو داللدددة  حصدددا ية للمدددمانات المادمدددة مدددي العميدددل علدددى  يةةةة الرابعةةةة:الفرضةةةية الفرة  -

 مو وقية المعلومات المحاس ية.
 منهجية الدراسة .7

 عتمددد البدداحيو  علددى المددنجت التحليلددث الوخددبث لدراسددة وتو دديم أ دد  المتغيدد ات المسددتالة علددى 
 .غي ات التابعةالمت
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 حدود الدراسة .8
 تتميل حدود الدراسة فث اآلتث:

 المصارف العاملة فث والية جنوب دارفور، مدينة نياال. الحدود المكانية: -
 ا.2022صتم العاا  الحدود الزمانية: -
تميلل فث عينة الدراسدة )مددي  المصد ف، نا د  المددي ، المحاسد و ، الم اجعدو ،  الحدود البشرية: -

 المحللو  الماليو ، ادارا الم اجعة(.
 أدوات جمع البيانات .9

 ر جم  ال يانات فث اآلتث:تتميل مصاد
 مصادر ال يانات األولية: تتميل فث  ستمارا االستبانة. -
 لوريات العلميدددددة والمددددد تم ات وال سدددددا مصدددددادر ال ياندددددات اليانويدددددة: تتميدددددل فدددددث الالتددددد  والدددددد -

 الجامعية والابإة العنال وتية.
 هيك  الدراسة .10
والدراسدات  ججدثنم علدى ا طدار المت  ت وي  الدراسة  لى أرإعدة محداور، حيدث يادتمل المحدور األو     

السدداباة، أمددا المحددور اليددانث  حتددوى علددى االطددار النظدد ه لمتغيدد ات الدراسددة المسددتال والتدداب ، والمحددور 
اليالددددث اشددددتمل علددددى  جدددد ا ات الدراسددددة الميدانيددددة، وإحتددددوى المحددددور ال ابدددد  علددددى النتددددا ت والتوخدددديات 

 والمات حات  دراسات مستا لية.
 السابقة: ثانيًا: الدراسات

 علدى اتخداذ ةيجدودا المعلومدات المحاسد   يتدأ تناولدل هدذه الدراسدة مو دوع  ،(2016دراسة: محمةود )
وهدددفل الددى  ، بددالجزا  نةيقسددن  ةيدد وال ةيمددي الم سسددات االقتصدداد ةينددع دراسددة - ةياالسددتيمار  الاد ارات

ا  يددإ، و جايمسددتخدم ة لالددث تبددث بددأ  ا يجدد  توف هددا فددث المعلومدات المحاسدد يدراسدة الخصددا ل التددث 
اصت دددد ت  ،ةية اتخدددداذ الاددد ارات االسددددتيمار يددددة وعمليللمعلومددددات المحاسددد  النوعيددددة ي الخصدددا لياأل ددد   دددد

علدى  ةيلجدودا المعلومدات المحاسد  ةيذو داللدة  حصدا  جدا ثيأ     وجدي" الدراسة ف  ية ر يسة مبادها:
وتوخدلل الدراسدة الدى مجموعدة  "،نةيسدن ق ةيد وال ةياالقتصاد فث الم سسات ةياتخاذ الا ارات االستيمار 
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للمعلومدددددات  ةيدددددكلمدددددا تدددددوف ت علدددددى صصدددددا ل نوع ةيتدددددزداد جدددددودا المعلومدددددات المحاسددددد نتدددددا ت منجدددددا: 
الحدد ف أكيدد  مدد ورا وأوخددل الدراسددة ب ،دياتخدداذ الادد ار ال شدديددة عملث فدد سدداه يوهددذا مددا س ة،يالمحاسدد 

 اتخداذ ةيدعمل ليفدث تسدج سداه يا مدا سهدذ ةيدبخصدا ل نوع زيدتتم ةيعلى أ  تالو  المعلومدات المحاسد 
 ه.الا ار االستيمار 

جدددودا المعلومدددات المحاسددد ية وأ  هدددا علدددى تناولدددل هدددذه الدراسدددة مو دددوع  ،(2017)بوقنةةةدورة دراسةةةة: 
علددددى  المحاسد يةجددددودا المعلومدددات  أ ددد هددددفل الدراسدددة  لددددى مع فدددة و  ،مسدتخدمث الادوا   الماليددة قد ارات

 المحاسد يةتعت دد  المعلومددات واصت د ت الدراسدة عددا ف  ديات منجدا: " ،دةليالما خدمث الاددوا  قدد ارات مسددت
  يددديلتا مبيددددامدددي صصدددا ل  وتتصددددف  ددددالجودا لمددددا تمتلالدددده ،ال شددديدافددددث اتخدددداذ الادددد ارات  تدددأ ي اي أكيدددد  

 تيمدددداحالإل ابيدددغوتوخدددلل الدراسددددة الدددى مجموعدددة نتددددا ت منجدددا: هنددددا   ،"مسدددتوى جدددودا المعلومددددات
وجدددددوم  الميزانيدددةالغاممددددة فدددث  األمدددور مددددي العديددددد تو ددديموالتدددددث بصمإانجددددا  دةليدددالمتممددددة للاددددوا   الما

الظدددد وف المناسددددبة للحصددددوم علددددى  تددددوفي العمددددل علددددى  مدددد وراوأوخددددل الدراسددددة ب ،حسددددابات النتددددا ت
 .ا اراتخاذ ال عمليةفث  مبيداالمستوى الم لوب لالونجا  فث ذات جودا محاس يةمعلومات 
 دددد  ا فصدددداب المحاسدددد ث علددددى قدددد ارات مددددنم تناولددددل هددددذه الدراسددددة مو ددددوع أ (،2018) دادةدراسةةةةة: 

مع فدة أ دد  ا فصدداب المحاسد ث علددى قدد ارات مددنم وهدددفل الددى  ،ا  تمدا  فددث ال نددو  التجاريدة الجزا  يددة
ت المحاسد ية فدث صتم تو ديم العتقدات  ديي المعلومدا مي وذلك ا  تما  فث ال نو  التجارية الجزا  ية

ا  تمدددا  با فصدددداب  الادددوا   الماليدددة وقددد ارات مددددنم ا  تمدددا ، وأ ددد  مسدددتوى  درا  متخددددذه قددد ارات مدددنم
وجددد عتقددة  ددديي ت واصت دد ت الدراسدددة  ددت، ف  دديات مبادهددا: " المحاسدد ث علددى قدد ارات مددنم ا  تمددا .

عتقدة  ديي ا فصدداب  توجدد ،ا  يدةالمعلومدات المحاسد ية وقد ارات مدنم ا  تمدا  فدث ال ندو  التجاريدة الجز 
عتقددة  دديي  ؛ وتوجدددالمحاسدد ث فددث الاددوا   الماليددة وقدد ارات مددنم ا  تمددا  فددث ال نددو  التجاريددة الجزا  يددة

". مستوى  درا  متخذه ق ارات منم ا  تما  بمعايي  ا فصاب المحاسد ث فدث ال ندو  التجاريدة الجزا  يدة
يددت  األصددذ بعدديي االعتبددار عنددد خددن  قدد ار مددنم اال تمددا   وتوخددلل الدراسددة الددى مجموعددة نتددا ت منجددا:

وأوخددل الدراسددة  ،ا  تمددا  علددى مصددداقية وشددبايية الاددوا   الماليددة المادمددة مددي طدد ف الم سسددة طالبددة
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مد ورا الييداا  ددورات تدري يدة متخصصددة فدث مجدام معدايي  المحاسددبة الدوليدة، لمدوابث ال ندو  باددإل ب
 .إل صافا  تما  با عاا وموابث أقساا

العوامدل المحدددا لاد ار اال تمدا  المصد فث فدث ، تناولدل هدذه الدراسدة مو دوع (2019) بةداريندراسة: 
التعدددد ف علددددى العوامددددل ال  يسددددية المحددددددا لادددد ار اال تمددددا   . وهدددددفل الددددىال نددددو  التجاريددددة البلسدددد ينية
أجا دل الدراسدة  ،فلسد ييفث ال نو  التجارية العاملدة فدث  واألف ادالا كات  المص فث لالل مي تسجيتت

ما مددى تدأ ي  الو د  المدالث للعميدل علدى قد ار اال تمدا  المصد فث فدث على األسئلة األساسية التالية: "
مددا مددددى تددأ ي  السددمات الاخصددية للعميدددل علددى قدد ار اال تمدددا   فلسدد يي؟ ال نددو  التجاريددة العاملددة فدددث

تدأ ي  نمدا السياسدة اال تمانيدة لل ندك علدى مدا مددى  فدث فلسد يي؟ المص فث فث ال ندو  التجاريدة العاملدة
وتوخددلل الدراسدددة الدددى  ،""التجاريدددة العاملددة فدددث فلسددد يي؟ قدد ار اال تمدددا  المصدد فث للعميدددل فدددث ال نددو 

الم شدد ات الماليددة للعميددل و نددا  دور مجدد  لعامددل نمددا السياسددة اال تمانيددة لل نددك مجموعددة نتددا ت منجددا: ه
  ديي المتغيد ات اليت دة فدث  حصدا يةد عتقدة قويدة ذات دالدة للعميل، كما ت ديي وجدو  السمات الاخصيةو 

الت كيدز الدراسدة بمد ورا  لأوخد ،البلسد ينيةالتجاريدة  عملية  تخاذ ق ار اال تما  المص فث فدث ال ندو 
االهتمداا بالسدمات الاخصدية و وتحليلجدا،  الاوا   الماليدة  وذلك ب لعلى عناخ  الو   المالث للعميل 

التزامدده  تسددديد الادد و  وفوا دددها فددث  حجدد  نادداع للعميددل، وسددي ته اال تمانيددة ومدددىللعميددل ميددل نددوع و 
 .مواعيده المحددا

ودا دد  المصددارف التجاريددة علددى  تددأ ي  اليددق تناولددل هددذه الدراسددة مو ددوع(، 2020دراسةةة: الشةةالل )
 ثجمددال ى الودا دد  علدد ثجمدال  تددأ ي مسددتوى  اليدقوهدددفل الدراسددة الددى  ،اال تمدا  المصدد فث فددث العد ا 

 ،ة فددث العدد ا يددل ت ددور الودا دد  واال تمددا  فددث ال نددو  التجار يددتحل؛ كمددا هدددفل الددى اال تمددا  فددث العدد ا 
العد ا  لد   الودا د  لل ندو  التجاريدة فدث ثجمدال   التغيد ات فدث اصت  ت الدراسة ف  ية ر يسة مبادها: "أ

التدث عددانى منجدا الا دداع المددالث  االصددتتالت وذلددك بسد  ،اال تمدا  ثجمددال معنددوه علدى  تدأ ي يإدي لجددا 
  ودا دد  ال نددو  وتوخددلل الدراسددة الددى مجموعددة نتددا ت منجددا: أ ا"،2019ا الددى 2004المدددا مددي  صدتم

ال ويدل، المتوسدا، - جدام اليت دةيدذك  علدى اال تمدا  لدديجا فدث اآلتدأ ي اي التجارية فث الع ا  ل  تمدارل 
والمن لددق  العدد ا  دديي المتغيدد ات االقتصددادية فددث  وذلددك بسدد   التاددوه الددذه ياددوب العتقددات -الاصدي و 
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هيإلددة   عداداالعمددل الجداد علدى  مد ورا. وأوخدل الدراسدة بمدي مسد بات اقتصدادية وسياسدية وم سسدداتية
مددي صددتم ليأصددذ دوراي تنمويدداي أك دد   أدا ه وتأهيلدده الججدداي المصدد فث فددث العدد ا  وإمددا يمددمي رفدد  كبددا ا

 .المتاحة ألميل للمواردا االستخداا و   قواعد تمويل تممي
أ دد  جدددودا المعلومددات المحاسدد ية علددى اتخددداذ  ، تناولددل هدددذه الدراسددة مو ددوع(2022دراسةةة: قةةراطم )

تو دديم العتقددة  دديي جددودا المعلومددات المحاسدد ية وهدددفل الدراسددة الددى  ،بمصددن   سددمنل يليددتي الادد ارات
دا المعلومدات المحاسد ية فدث اتخداذ تدأ ي  جدو  ىمدد؛ كما هددفل الدى التعد ف علدى وعملية اتخاذ الا ارات

اصت دد ت الدراسددة ف  دديتيي  مة،المسدداه يليددتي التدداب  للادد كة األهليددة لإلسددمنل أسددمنلبمصددن  الادد ارات 
 ،يليددتي أسددمنللجددودا المعلومددات المحاسدد ية دور مجدد  فددث اتخدداذ الادد ارات بمصددن  ر يسددتيي مبادهمددا: "

 "،لومددات المت مدددة التددث تسددداعد فددث اتخددداذ الاددد اراتالنظدداا المحاسددد ث المتبدد  داصدددل المصددن  ياددددا المعو 
المعلومددات المحاسددد ية التددث يوف هددا النظدداا المحاسددد ث  أ  وتوخددلل الدراسددة الددى مجموعدددة نتددا ت منجددا:

يليدددتي معلومدددات  أسددمنلالمتبدد  بمصدددن  المحاسددد ث ياددددا النظدداا ؛ و تدد    فدددث متخددذ الاددد ار باددإل ك يددد 
العمدددل علدددى ييدددادا جدددودا المعلومدددات  مددد ورال الدراسدددة بوأوخددد ،خدددحيحة ومو دددو   جدددا  درجدددة ما ولدددة

المحاسدد ية التددث مدد   ا فددث متخددذ  المحاسدد ية مددي حيددث الزيددادا فددث الدقددة والسدد عة وأ  تالددو  المعلومددات
 .الا ار باإل ك ي 

ت يي بأ  جميعجا ذات قيمة علميدة ك يد ا وقدد تد   ،  على الدراسات الساباةفث  و   طتع الباحيو 
، با  افة الى أنه ت  ا ستبادا منجا فدث ت يدا  مبجدوا جا فث  نا  وت وي  ف  يات الدراسةا ستبادا من

متغيد ات الدراسدة. يتحدن أ  الدراسدة الحاليدة تعت د   سدتالماالي للدراسدات السداباة التدث تد  تناولجدا؛ وتتبدد د 
؛ كمددا تميددزت حاسدد يةجددودا المعلومددات المو معددايي  مددنم ا  تمددا  المصدد فث عنجددا  تناولجددا العتقددة  دديي 

هذه الدراسة عي سابااتجا فث كونجا تددرل مجتمد  يمتداي بالحوجدة الدى التنميدة االقتصدادية وا جتماعيدة 
ا، 2003أال وهدو مجتمد   قلددي  دارفدور بصعتبداره مجتمدد  تدأ   كييد اي بددالح ب التدث  نددلعل ييدده مندذ العدداا 

مجموعدددة  كدددزت عيندددة هدددذه الدراسدددة فدددث حيدددث مايلدددل   ارهدددا االقتصدددادية تددد    فدددث هدددذا المجتمددد ؛ وت
 مدينة نياال. –المصارف العاملة  والية جنوب دارفور 
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 المحور الةاني: اإلطار النظري 
 أواًل: معايير منح اإلئتمان المصرفي

 اإلئتمان المصرفيمفهوم  .1
   أخددل معنددى ا  تمددا  فددث لغددة االقتصدداد هددو الادددرا علددى االقتدد ا ، كمددا يعنددى فددث اخدد تب 

ادييي أنه " لتدزاا ججدة لججدة بداالقت ا  أو المدايندة"، كمدا يعندث اليادة التدث يليجدا المصد ف لججدة االقتص
مددا  سددوا  كانددل ط يعيددة أو معنويددة، بددأ  يمنحجددا م لغدداي مددي المددام السددتخدامه فددث  دد   محدددد صددتم 

شد ا  فت ا يمنية متبق عليجدا، وإاد وع معيندة، فدث ماا دل عا دد مداده، وإمدمانات تمإدي المصد ف مدي 
قيمددة المددام فددث حددام توقدددف الججددة الممولددة عددي السددداد. ويمإدددي تع يددب ا  تمددا  بأندده مييددال لاا ليدددة 
الاخل المعنوه للحصوم على الناود ماا ل تأجيدل الددف  الدى وقدل معديي فدث المسدتا ل." وإجدذا يعت د  

المسدتخدا فدث  ويدل( ا  تما  المصد فث شدإتي مدي أشدإام التمويدل بإافدة أنواعده )الاسديا، المتوسدا، وال
 .(138ا، ف 2021أ ل  النااطات التجارية والصناعية والخدمية. )محمد، 

 
 اإلئتمان المصرفيمفهوم معايير منح  .2

تعت   عملية منم ا  تما  المص فث الوايبدة ال  يسدية التدث تادوا  جدا ال ندو  والمصدارف التجاريدة، 
الم سسددات فااتجا الناديددة؛ لددذلك يجدد  علددى هددذه وتعت دد  هددذه العمليددة المصدددر األساسددث  ي اداتجددا وتددد

و ددد  وم اعددداا المعدددايي  التيمدددة المنظمدددة لجدددذه العمليدددة؛ ويمإدددي تع يدددب معدددايي  مدددنم ا  تمدددا  بأنجدددا 
النمدداذا أو المادداييد التددث تسدداعد مددانم ا  تمدددا  المصدد فث مددي تخحدديل المخدداط  المصدداحبة لعمليدددة 

فث  تخحدديل درجددة المخدداط ا المصدداحبة لدده، ومددي  دد  رفدد  يعتمددد نجدداب ا  تمددا  المصدد   مددنم ا  تمددا .
المبددالا التددث تدد   ق ا ددجا  لددى أك دد  درجددة ممإنددة، وتتحاددق هددذه النتيجددة مددي  درجددة احتمدداالت تحصدديل

محللدث ا  تمدا  علدى مسدتوى العدال ، ، والتدث تعت د  دليدل يجتدده بده صدتم تحليدل مجموعدة مدي المعدايي 
ا، ف 2018. )دادا، عمليددة الماتدد   اسددة الجواندد  المختلبددة لدددىوالتددث علددى أساسددجا ياددوا ال نددك  در 

 (29 - 28ا، ف 2019،  داريي)، ومي أ  ي هذه المعايي  اآلتث: (138
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 ،عددي شخصدديته ووا ددحة ةيددت  تايددي  العميددل اال تمددانث مددي صددتم تالددويي خددوره كاملددالعميةة :  نةةوع .أ
 ،اال تمدا   داراات التدث ت  د   جدا العميدل والحصدوم علدى كدل المعلومدات وال ياند ةوذلك صتم ماا لد

 تاددي  مخداط  النجدداب  األعمدداماال تمدا  سددوف تسدتند الدى م شدد ات النجداب  جدذه   دارا أ  وإالتأكيدد
بسدد   عدددا النجدداب تع ددث  آلصدد   مددي عمددل يددالتغي أو  عتمددات الباددل صبالماا ددل فدد ،فددث المسددتا ل

 .ثيدف  الى الحذر مي تايي  صا العميل المستا ل ان باعاي 
اال تمدا    داراهد  المعدايي  التدث مدي صتلجدا تتوخدل أ  ال كيدزا علدىتامل هذه : الغرض من اإلئتمان .ب

التوقددف عنددد هددذا الحددد مددي التحاددق ورفددل  أوالملددف اال تمددانث  دراسددةاالسددتم ار فددث   مإانيددةالددى 
 أنجدا أوك ال يمإدي ذلد أو   مي اال تمدا  احتياجدات العميدل والتدث يمإدي تل يتجدا غويحدد ال ،ال ل 

 .اال تما   داراختحيات  أو الم سسة أوتتناس  م  سياسات ال نك 
ي كز هذا المعيار علدى تحديدد اال تمدا  وفوا دده فدث موعدد االسدتحاا  فدث : قدرة العمي  على السداد .ج

ويدت   ،االصتبار الحيياث لستمه الا ار اال تمانث هدو الحصدوم علدى السدداد فدث الموعدد المتبدق عليده
 أ للعميددل والتدث تحدددد قدرتده فدث السددداد ومدي الم كددد  الناديدةذلدك مددي صدتم تادددي  وتددفاات تحديدد 

ذا كدددا  العميدددل   ييمدددا أوليددداي  الخدددارا منددده تع دددث تصدددوراي  أوللعميدددل  الداصلدددة الناديدددةماددددار التددددفاات 
 .ال أامع   لحاله مي العس  المالث 

وذلدك مدي صدتم  ،لت تمدا  الماددا للعميدل الحمايدةتدوف   وأدواتاستالاداف احتمداالت  وهث :لحمايةا .د
مدددي حيدددث  أو العادلدددةالالبددداالت التدددث سددديادمجا العميدددل سدددوا  مدددي حيدددث قيمتجدددا  أوتايدددي  المدددمانات 

 .لتزاماته تجاه ال نكصييما لو عجز العميل عي الوفا  ب قا ليتجا للتسييل
التددث تحدديا باال تمدددا   التأكدددعدددا  ةحالدد أبعدداداستالادداف هددذا المعيددار يو ددم  النظةةرة المسةةتقبلية: .ه

 المحي دددة والمسددتا لية ال يئيددةاستالادداف كددل الظددد وف  أه ،الممنددوع للعميددل ومسددتا ل ذلدددك اال تمددا 
لل ندددو  بم شدددد ات  اال تمانيدددة السياسدددة تتددددأ  ولجدددذا فادددا  ة،صارجيددد أوبالعميدددل سدددوا  كاندددل داصليددددة 

وتعدد ف  ،الصدد ف و ي هددا االقتصدداد بمعدددم النمددو العدداا الددى نسددبه التمددخ  ومعدددالت البوا ددد وسددع 
بأنجددا "  طددار عدداا يتمددمي مجموعددة مددي األسددد والمعددايي  والادد وع ا رشددادية  ةالسياسددة اال تمانيدد

 .(13ا، 2017التث تعتمد عليجا  دارا ا  تما  فث  تخاذ ق ار منم ا  تما  للعميل." )حمزا، 
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 :وأنواعهاة يالمخاطر االئتمان .3
ذا  االقتصدددددداد  ك يددد ا فددث أ دد ارددددة قددددددد تدددددد ده مخاط هددددددا الددددددى حدددددددو، داا حساسددُيعددددددد اال تمددددددا  أ

 المصددددددد ف أهددددافدددددق يعلدددددددى تحا مخددداط ه تدددأ ي عدددددددي  فمدددددددتي  ب  يادددة ُميلدددى،حسدددددددي اسدددددددتعماله يلددددددد  
دددددة يلياع الحاجدددددات التمو ب شددددد دددذلك مصددددددروكدد األرإداب تحايدقعددددد احدددددد مصدددددادر يُ فاال تمددددا   التجاره،

عمددددل يقدددد اره اال تمددددانث و  ت ناهددددا عندددددد اتخددددداذيث تالدددد ا ست اتيجيةختددددار نددددوع يفالمصدددد ف  ،ال نك ا يإلز 
فدددددددددث  أصددددددددذي  أ ثغدددددددبني هددددددددي، وعلهدددددددددا مدددددددنحع أوي ياسدددددددتعداده لمددددددددنم ا تمدددددددا  معدددددددد أه،  طارهدددددافدددددددث 
فمددددددتي  ،ي المخدددددداط ا والعا دددددددديمدددددددنم اال تمددددددا  والعوا ددددددد الناتجددددددة عنددددددده والمت مددددددة  دددددد أهدددافددددددار  االعت

دارا مخدددددداط     أدد مددددددي المصدددددد ف والتأكدددددب العدداملييمخدددددداط  اال تمددددددا  علددددددى   سددت اتيجية  يعددددددي تعمدددددد
مإددددي يو ، عنجددددا فددددث الوقددددل المناسدددد بددددا  ت   اال تمددددددددا  تحدددددددددد مخدددددددداط  اال تمددددددددا  وت اق جددددددددا وتاددددددددوا

 :(68، 67ا، ف 2021)بجاه،  اآلتثفث ة يالمخاط  اال تمان أنواعل يتلخ
 أمدددواممصدددادر   جدددام  دددييافدددق ا ي  وجدددود تو إدددة مدددنم اال تمدددا  للز يدددعمل تددد تبا ولة:يمخةةةاطر السةةة -

ث يدد، حأصدد ييا ي إددات السددح  للودا دد  مددي طدد ف ي بددمواججددة طلو ة يددالالاي ولةيالسدد المصدد ف لتددواف 
ندتت عدي ذلدك مخداط  يف ال إحيدة،ما ولدة علدى  اللبدة تولة ي  السديت    عدا قددرا المصد ف علدى تدوف

 .و  الما  إدات الز ية وتسديات النادإي المسحو يفال الم امة  
ا ي إدلجدا للز ميت  تحيدالخددمات الما  دة التدث  أسدعارعلدى المصد ف دراسدة  ثغدبني :التسعيرمخاطر  -

مسدددددتوى المخددددداط  فاللمدددددا يادت المخددددداط  ارتبددددد  العا دددددد المتوقددددد  مدددددي ب جدددددا إور أعبدددددا  فدددددث خدددددور 
 .تتيالتسج

 الجددف و ،إدالز  ناداع عدةيم  ط  لالتسجي فت ا تتناس   أ ثنبغي : يالتسه فترةب طةبالمخاطر المرت -
 .ليالعا د المتوق  مي التمو  است داد وفت ا ل،يالتمو  مي

فددث سددع    اتيددالتغ جددةيوتتميددل فددث مخدداط ا الخسددا   المتحااددة نت العمةةالت: أسةةعارمخةةاطر تقلةة   -
 .المحتملة الخسا   لتجن جا التحوع من  ت لي وهذا، خ ف العمتت

ث ياالعتمددداد علدددى تحددددبوافادددة المب أوال فل بدددسدددتمة الاددد ار اال تمدددانث سدددوا   أه ذ:يةةةمخةةةاطر التنف -
 .ا يإلتزامات الز      على سوف يجا ي  فيتأص أه  أو  ث،ومياإل با ي إالز ب المعلومات الخاخة
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 (المصددددد ف وإدارات )أقسدددددااال ددددد ف الدددددداصلث  ييلل ددددد ف ايدددددالت لأه  :غيةةةةةوالتبل األخطةةةةةارمخةةةةةاطر  -
 .تاا و وبإو  اال تما  منم عاد ش وع  يجم على (و  إالز )والخارجث 

التدث تميدل م شد ات   اتيدعددا الوقدوف علدى التغأه  طر عدم انتظام الفحص الدوري لالئتمان:مخا -
 الحلوم لتجاويها.   يجاد    وم اجعتجا أسبا جاالمستحاة الوفا  لدراسة  المتعي ا متال را كالا و 

 عدددب ادتددهياال تمدانث وي  ليالتسددج حجد  نمددو مخدداط ا أه: التيالتسةةه لحجةةم عيمخةاطر التطةةور السةةر  -
 .ةيالمال اناتيال  اتبفث ال    ايعلى مخاط ا ك  ه ن و ي منحه على اي  قص فت ا م ور

  يدد  و  يددد لبوا ددد إدد اب  المعالجددة المأ: المنتظمةةة ريةةغ ون يمخةةاطر المعالجةةة ألوةةول وفوائةةد الةةد -
 مدداتي تعل لتددزااا  المصدد ف علددى ينبغددث لددذا المديونيددة، ادايددلز  ةيالسددل  اآل ددار مددي خبددفيالمنتظمددة 

 .المخصصات ييوتالو  البوا د تجن  فث الم كزه  كال ن
 علدى قدرتده لعددا و  إدالز  عدي ثسدير  اإلبوهث المخاط  الناشئة  مخاطر عدم القدرة على السداد: -

  مإانيدددة وجدددود عددددا مددداإر  أو ممدددللة معلومدددات مدددهيتاد أو باخصددديته وأهليتددده تتعلدددق، حيدددث السدددداد
 .ةيماد

 ثانيًا: جودة المعلومات المحاسبية
 جودة المعلومات المحاسبية مفهوم .1

يادددي  مبجدددوا جدددودا المعلومدددات المحاسددد ية الددددى ممدددمو  الخصدددا ل النوعيدددة التدددث تتصدددف  جددددا 
المعلومددات مسددتخدمث   ددورها التددث تبيدددذات الصدلة والمو وقددة والاا لددة للماارندة، و المعلومدات المحاسدد ية 

 (153ا، ف 2015إومدددة. )محمدددد، والمتميلددديي فدددث ا دارا، المسدددتيم يي، الما  ددديي، والح المحاسددد ية
ياصددد بجددودا المعلومددات المحاسدد ية، تلددك المعلومددات التددث تدد تبا بحصددوم مسددتخدمث المعلومددات كمددا 

المحاسددد ية علدددى معلومدددات ذات قيمدددة تن  يدددة وتأكيديدددة، وتصدددف  دقدددة مدددا حدددد، بالبعدددل دو  حدددذف أو 
وا فصداب عنجدا فدث الوقدل المناسد .   افة؛ كما تتصف باا ليتجا للبج  والماارنة، ويمإي التحاق منجا 

جدددددودا المعلومدددددات المحاسددددد ية تعندددددى كبدددددا ا المعلومدددددات التدددددث تتمدددددمنجا  (12ا، ف 2021)ع يدددددة، 
المستندات والسجتت والتاداري  والادوا   المحاسد ية وذلدك لإليبدا  بمت لبدات األطد اف المسدتبيدا مدي تلدك 

التزييددددب فدددددث الاددددوا   الماليددددة المنادددددورا. ة تاليددددل ص دددد  الخ دددددأ والحددددذف و المعلومددددات المحاسدددد ية، بييددددد
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مصدددداقية المعلومدددات المحاسددد ية    جدددودا المعلومدددات المحاسدددبة تعندددى  (13ا، ف 2011الدوسددد ه، )
ذلددك يجدد  أ  تخلددوا مددي  منبعددة للمسددتخدميي، ولتحايددق التددث تتمددمنجا التادداري  الماليددة ومددا تحاادده مدددي

الاانونيددة وال قا يددة والمجنيددة والبنيددة، بمددا  معدددايي التح يددب والتمددليل وأ  تعددد فددث  ددو  مجموعدددة مدددي ال
 (138ا، ف 2018، نورالديي) .يحاق الجدف مي استخدامجا

  أ  جددددودا المعلومددددات المحاسدددد ية تعنددددى قدددددرا المعلومددددة المحاسدددد ية علددددى مسدددداعدا يدددد ى البدددداحيو 
مناسدد ، وصلددو مسددتخدمث المعلومددات المحاسدد ية علددى ا يبددا  بمت لبددات خددناعة الادد ارات فددث الوقددل ال

هدددذه المعلومدددات مدددي األص دددا  والتزويددد ، وتعإدددد  ددددورها مدددا حدددد، فدددث الما دددث  دقدددة وذلدددك لتمإددديي 
مسدتخدمجا مدي التن دد  بالمسدتا ل بصددورا أكيد  شددمولية، كمدا تتصدف هددذه المعلومدات بالاا ليددة للبجد  لددده 

 مستخدميجا.كافة 
 

 ومات المحاسبيةلمعايير جودة المع .2
 (409 – 408ا، ف 2020المعلومات المحاس ية فث اآلتث: )حموده، تتميل أه  معايي  جودا 

 صلدددو المعلومددداتجدددودا المعلومدددات المحاسددد ية، حيدددث ياصدددد بالدقدددة هندددا ليعت ددد  أهددد  معيدددار  :الدقدددة .أ
فددث جدودا الاد ار وكددذلك تجند  الادد ارات  المحاسدبة تسداه  دقدة المعلومددات، و مدي األص ددا  المحاسد ية

وتاددال دقددة المعلومددات المحاسدد ية بالعتقددة  دديي الصددحة  ،هدددار الوقددلالخاطئددة وتالددل مددي التاللبددة وإ 
وكلمددا يادت دقددة المعلومددات المحاسدد ية يادت جودتجددا، وإالتددالث تع ددد   ،والددوف ا فددث الوقددل المناسدد 

ا، ف 2013)السداعده،  عي الما ث بصورا أميل مما يساعد فدث التن د  بالمسدتا ل بصدورا جيددا.
15) 

للحإ  علدى جدودا المعلومدات المحاسد ية، حيدث أ  المعلومدات المحاسد ية ار يعت   أه  معي القياس: .ب
الجيدددا تتمتدد  بصمإانيددة و ددعجا فددث نمددوذا للتأكددد مددي سددتمتجا ودقتجددا، وهنددا  عدددا نمدداذا لييددال 
جودا المعلومات المحاسد ية منجدا مدا يد تبا باألرقداا المحاسد ية والمتميلدة فدث: نمداذا جدودا األرإداب، 

وأصدددد ى تدددد إا  دددديي بالخصددددا ل  ،بالمإاسدددد  والخسددددا   واالعتدددد اف واالسددددتحاا يميددددة، والادددددرا التاي
التاددغيلية والمتغيددد ات الجيإليددة ذات الصدددلة بالمناددأا ميدددل: حوكمددة الاددد كات، والم اجعددة الخارجيدددة، 



 

 

15 

وهنددا  نددوع أصدد  مددي نمدداذا قيددال جددودا المعلومددات المحاسدد ية يتميددل فددث مييددال  ،وهيإددل الملاليددة
ا، 2021)محمدد، لنوع ي إا  ديي النمداذا الالميدة والنوعيدة للمعلومدات المحاسد ية. الخصا ل وهذا ا

 (512، 511ف 
الدقيادة فدث مسداعدا تتميل ا سدتبادا الجيددا مدي المعلومدات المحاسد ية  الجيدة منها:اإلستفادة مدى  .ا

مدات التيمدة متخذه الا ار فث ا يبا  بمت لبات خن  الا ار فث الوقل المناس  وذلدك للييداا بالتايي
 وتصحيم ا نح افات عي النتا ت المتوقعة.

يتميدل فدث مسدداعدا  وياصدد  جدا قددرا المعلومدة المحاسد ية علددى تحايدق الجددف منجدا والدذه :الفاعليةة .د
الا ارات مي داصل وصدارا المنادأا. وتعت د  الباعليدة مدي معدايي  جدودا المعلومدات المحاسد ية  متخذه

 المناود منجا.المحاس ية الجيدا للجدف لالونجا تتممي تحايق المعلومات 
 وناصدددد بالالبدددا ا هندددا الماددددرا علدددى ا سدددتغتم للمعلومدددات المحاسددد ية المتدددوف ا فدددث الوقدددل :الكفةةةاءة .ه

معددددايي  قيددددال جددددودا المعلومدددددات  أحددددددحيددددث تعت دددد  الالبددددا ا  المناسدددد  وإأقددددل التالدددداليب الممإندددددة،
اسددددد ية با سدددددتغتم األميدددددل للمددددددوارد المحاسددددد ية ألنجدددددا تلدددددزا منتجدددددث ومسددددددتخدمث المعلومدددددات المح

 المعلوماتية المتاحة.
 :خصائص جودة المعلومات المحاسبية .3

 – 316ا، ف 2018: )ياسددددمينة، كمدددا يلددددث الجيدددددا معلومددددات المحاسددد يةاليمإدددي تو دددديم صصدددا ل 
318)  
 :مل على صاختيي وهمات؛ وتاالخصائص األساسية 3-1

وو يادة الصدلة بدالا ارات التدث وياصد  جا أ  تالو  المعلومدات م تب دة  :المالءمة 3-1-1
يدت  اتخاذهددا، فالمعلومددات المت مددة هددث تلددك المعلومددات التددث تدد    فددث سددلو  متخددذه 

حددددا، الما دددية والحا ددد ا األالاددد ار االقتصددداده بالمسددداعدا فدددث تايدددي  وتحتدددوه علدددى 
وتحتددوه علدددى  ت ددة صصدددا ل  .والمسددتا لية وهددث م تب دددة بخاخددية األهميدددة النسدد ية

 :ف عية هث



 

 

16 

بالتددفاات الناديدة  وياصدد  جدا قيمدة المعلومدات كأسدال للتن د  يةة:قيمة التنبؤ ال .أ
 .للم سسة أو باوتجا ا رادية

أه المدى الذه يمإي لمتخذ الاد ار أ  يعتمدد عليده فدث  :قيمة التغذية العكسية .ب
  الساباة.تعديل توقعاته 

ل أه رإددددا مدددددى مت مدددة المعلومددددة لمتخدددذ الادددد ار  توقيدددد :المناسةةةة  لتوقيةةة ا .ا
 يصدددالجا لددده، أل  توخددديل المعلومدددة لمتخدددذ الاددد ار فدددث الوقدددل  يددد  المناسددد  

 منجا.يبادها تأ ي ها على عملية اتخاذ الا ار، ومي    افتاادها للبا دا الم جوا 
مددي األص ددا  والتحيددز  المحاسدد يةالمعلومددات  مددي صلددوالتأكيددد وتعنددث  ،الموثوقيةةة 3-1-2

صاخدية المو وقيدة تتعلدق بأماندة  ه؛  ذ تمييلدنجا تميدل بصدد  مدا تدزع  معاولة أ درجة 
الب عيددددة خصددددا ل وإمإانيددددة االعتمدددداد عليجددددا، وتاددددتمل المو وقيددددة علددددى الالمعلومدددات 

 التالية:
وتعندث الاددرا علدى الوخدوم  لدى نبدد النتدا ت  (:الموضةوةية)القابلية للتحقق  .أ

 .مي ق ل الاا ميي بالييال المحاس ث  ذا ما ت  استخداا نبد ط   الييال
تعنددث تمييددل المعلومددات المحاسدد ية للواقدد  العملددث، الددذه  دق فةةي التعبيةةر:الصةة .ب

يعإددددددد األحدددددددا، االقتصددددددادية والمعددددددامتت الماليددددددة التددددددث تمارسددددددجا الوحددددددددا 
المحاس ية، أه تمييل التااري  المالية بصد  مممونجا )جوه هدا( ولديد مجد د 

 (.تمييل شإلجا فاا )تغلي  الجوه  على الاإل
  للمعلومدات المحاسد ية صاخدية الحيداد،  ذا كاندل تخلدو مددي أه تتدواف الحيةةةةاد: .ا

تحيدددز عدددي ط يدددق قيدددال النتدددا ت، أو ع  دددجا ب  يادددة ال تغلددد  مصدددالم فئدددة 
معينة مي فئات مسدتخدمث الادوا   الماليدة علدى حسداب  ي هدا مدي المسدتخدميي 

  .اآلص يي
زا تواف هددددا فددددث الخاخدددديتا  األساسدددديتا ، اللتددددا  يلدددد تمدددديت   ذ  المت مددددة والمو وقيددددة

المعلومدددات المحاسددد ية حتدددى تالدددو  ذات جدددودا عاليدددة، ولالدددي هندددا  احتمدددام التعدددار  
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 يي هاتيي الخاخديتيي نتيجدة ت  يدق بعدل ال د   والسياسدات المحاسد ية، ولجدذا فصنده 
مددي الممإددي التمددحية بمادددار مددي المت مددة فددث ماا ددل المزيددد مددي الياددة، والعإددد فاددد 

 .لمحاس ية ماا ل المزيد مي المت مة للمعلوماتتال الياة فث المعلومات ا
با  افة  لى الخصا ل ال  يسية هنا  صصدا ل أصد ى ال تادل أهميدة، : الخصائص الةانوية 3-2

والتدث تسداه  فدث جدودا المعلومدات التدث ، األم يإدث الماليدةالمحاسبة أوخى  جا مجلد معايي  
 كما يلث: تتممنجا التااري  المالية وهث

باليبددددات  تبدددداع نبددددد ال دددد   المحاسدددد ية فددددث تسددددجيل األحدددددا،  ياصدددددالةبةةةةات:  .3-2-1
   ت  يددق صاخدددية أصدد ى. االقتصددادية، والتا يدد  عنجددا ب  ياددة موحدددا مددي دورا  لددى 

اليبدات فدث اسدتخداا المبدادإل وا جد ا ات المحاسد ية، يجعدل الادوا   الماليدة أكيد  قا ليدة 
 .للماارنة وأكي  فا دا للمستخدميي

تعت ددد  المعلومدددات المحاسددد ية التدددث تددد  قياسدددجا والتا يددد  عنجدددا  القابليةةةة للمقارنةةةة: .3-2-2
بصورا متما لة فدث الم سسدات المختلبدة قا لدة للماارندة، وياصدد بالتما دل هندا أ  تالدو  
ا ج ا ات المحاس ية والييال والت وي  وط   ا فصاب والعد   الم بادة هدث نبسدجا 

 .فث مختلف الم سسات
 : يسيا  على استخداا الخصا ل الساباة هما افة  لى هذا هنا  قيدا  ر با 

وهددو أ  تالددو  المنبعددة المتوقعددة مددي المعلومددات أك دد  مددي تاللبددة  نتاججددا  قيةةد حةةاوم أو مةةتحكم: -
 .وتوخيلجا

األهميددددة النسدددد ية: تلعدددد  هددددذه الخاخددددية دورا هامددددا كمعيددددار لتحديددددد المعلومددددات التددددث يتوجدددد   -
لى متخذ الا ار، كما تعدد معيدار هامدا فدث تنبيدذ ا فصاب عنجا وذلك مي ياوية تأ ي ها المتوق  ع

عمليددة الدددمت ل نددود المعلومددات التددث يددت  ع  ددجا فددث الاددوا   الماليددة المناددورا، وتعددد المعلومددات 
المحاسددد ية ذات أهميدددة نسددد ية  ذا كدددا  حدددذفجا أو تح يبجدددا يددد    علدددى الاددد ار االقتصددداده الدددذه 

كدا  للمعلومدة تأ ي هدا علدى  كلمداأنده ت، بمعندى يتخذه مستخدمجا عند اعتماده على هذه المعلومدا
هنددددا  جوانددد  أصددد ى للحإددد  علدددى جدددودا المعلومددددات نسددد ية. مدددي يسدددتخدمجا كاندددل ذات أهميدددة 
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المحاسددد ية بخددددتف الخصددددا ل السددداباة الددددذك ، فجددددودا المعلومدددات ال يجدددد  أ  تاتصدددد  علددددى 
ي معدددايي  أصددد ى المعددايي  البنيدددة التدددث تع ددد  عدددي صصدددا ل هددذه المعلومدددات،  دددل تتسددد  لتتمدددم

تعإدددد الجوانددد  الاانونيدددة وال قا يدددة والمجنيدددة التدددث تجعدددل مدددي المعلومدددات المحاسددد ية أداا نافعدددة 
ومبيدددا بالنسددبة لمختلددف مسددتخدميجا، فندد ى أ  أسدددال الجددودا فددث التادداري  والاددوا   الماليددة هدددو 

ماليدددة وتمإدددي تددوفي  معدددايي  محاسددد ية يدددت  علدددى أساسدددجا  عدددداد وعددد   تلدددك التاددداري  والادددوا   ال
المسددتخدميي مددي اتخدداذ الادد ارات ال شدديدا، ولددذلك اهتمددل العديددد مددي الم سسددات بصخدددار قواعددد 

 .ومعايي  لإلفصاب مي أجل توفي  معلومات ذات جودا عالية
 جودة المعلومات المحاسبيةو معايير منح اإلئتمان المصرفي ثالةًا: العالقة بين 

، وذلددك بغدد   المحاسدد ية لمعلومدداتعددي ا إلفصددابلة ك يدد ا عنايدد للمحاسددبة معددايي  الدوليددةالولددل أ
حيدددث ال يوجدددد معيدددار واحدددد فادددا يتنددداوم ا فصددداب المحاسددد ث، وكيحيدددة عددد   ؛ تجددداييددادا تحسددديي جود

الاددوا   الماليددة مددي حيددث شددإل ومحتددوى وهيإددل الاددوا   الماليددة والسياسددات المحاسدد ية، فاددد قامددل لجنددة 
بصخددار  دت، معدايي   ل ييمدا بعدد مجلدد معدايي  المحاسدبة الدوليدةالتدث سدمي معايي  المحاسدبة الدوليدة

صاخة با فصاب، وقد ت  و   قواعد صاخة با فصاب فدث جميد  المعدايي  المحاسد ية الدوليدة األصد ى 
 رقدد  الدددولث المحاسددبة يددارأشددار معحيددث  ،تتعلددق بإيحيددة ومت لبددات العدد   وا فصدداب عددي المعلومددات

 حتدى عليجدا، وذلدك االعتمداد يمإدي بةمعلومدات مناسدالدى  بحاجدة الماليدة وا  الا مستخدمو أ  ( الى30)
 ية،دا لجدد  عنددد اتخدداذ الادد ارات االقتصدداديددمبوتالددو   المددالث، وم كزهددا المناددأا أدا  تايددي  فددث تسدداعده 
تسددداعده  علدددى تبجددد  السدددمات الخاخدددة  ي  لدددى معلومددداتيمالمسدددتخد هددد ال  حاجدددة  لدددى كدددذلك وأشدددارت

 األمد  أ  علدى أيمداي  الدوليدة بة  المحاسدييوقد أكدت معا ،أفمل بصورا المناأا تزاولجا التث بالعمليات
 اال تمددا  مخدداط  أعبددا  تحديددد أسددد تتندداوم التددث يةالمحاسدد عددي السياسددات  ا فصدداب  لددى يحتدداا قددد

 (5ا، ف 2016، داود) .المص فث
اال تمددا   مخدداط  عدي ابا فصدد أهميدة علددى أكددت الدوليددة بةالمحاسد  معددايي أ  سد ق ممددا يتمدمو 

 المخددداط ، هدددذه لمواججدددة مجنبدددة بدددالاوكدددذلك مخصدددل اال تمدددا  المصددد فث والتدددث تعت ددد  م المصددد فث،
 يدددةعدددي هددذا الناددداع فددث رسددد  خددورا وا دددحة وخددادقة لمسدددتخدمث الاددوا   المال ا فصددابسددداه  ي ثحيدد
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 يتبددقو  الماليددة، المخدداط ا مواججددة وسدد ل وجودتدده، كبا تدده ومدددى اال تمددا  نادداع ياددةحيعددي  للمصددارف
  صفددوإالتدالث  المحاسد ث، ا فصدداب فعاليدة مدي يدددز ي والدذه ا فصداب، كبايددة م ددأ مد  تمامدداي  االتجداه ذلدك

 والمد   ا الخاخدة  ناداع المجمدة األمدورالوا م والالافث عدي كدل  ا فصاب يت ل  ا فصاب يةم دأ كبا
 .لمص فث ومخصصهاال تما  المص فث والتث أهمجا هث مخاط  اال تما  ا وق ارات

 المحور الةالث: إجراءات الدراسة الميدانية
 عرض وتحليل البيانات

يتندداوم البدداحيو  ا طددار الت  ياددث لعدد   وتحليددل ال يانددات، حيددث يت دد    لددى المصددارف العاملددة فددث 
 .دارفور مدينة نياال كمجام للدراسة الت  يييةجنوب والية 

يتناوم أوال تحليت لخصا ل أف اد العينة واتجاهاتج  نحو كل بعد مي أبعداد متغيد ات الدراسدة مدي صدتم 
الم ش ات الوخحية ومحاولة التوخل  لدى مجموعدة مدي النتدا ت يدت  علدى أساسدجا التحليدل والتبسدي  ييمدا 

بال يانددات وشدد وع ت  يددق  يتعلددق بددالنموذا ال نددا ث للدراسددة،  انيدداي فيت دد   للجاندد  االستالاددافث المتعلددق
النموذا بالمعادلة ال نا ية وإعد ذلك يت  دراسة نمدوذا الييدال مدي مختلدف الجواند  المتعلادة بده، وأيمدا 
االنتاام  لى النموذا المتالامل أو ما يسمى  نموذا ال نا ، بحيث يعت د  هدذا امد أ  د وريا لتنتادام  لدى 

 اة بالدراسة.نموذا تحليل المسار واصتبار الب  يات المتعل
 ووف مجتمع وعينة الدراسة

 (.مدينة نياال يتالو  مجتم  الدراسة مي )المصارف العاملة  والية جنوب دارفور مجتمع الدراسة:1.
مددي مجتمدد  الدراسددة عددي ط ياددة العينددة  يدد  االحتماليددة  العينددةتدد ا اصتيددار مبدد دات . عينةةة الدراسةةة: 2

 )الاصدية(.
عينة الييادات ا دارية ومي مدي  ال، حيث شملل المصارفوعة مي واصتص ت عينة الدراسة فث مجم

 دارا ، مدي  استيمار، محاس ، خ اف ، ر يد قس  فث هذه الم سسات المص يية العاملة  والية 
(  ستبانة لمجتم  الدراسة وقد  لا عدد االست يانات المست دا 117جنوب دارفور حيث ت  تويي  عدد )

( وعند %8(  ستبانة  نسبة )9( ول  تست د )%92انات المويعة  نسبة )( مي جملة االست ي108)
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( 100 ي  خالحة فجملة االست يانات الصالحة  لغل ) ة( استبان8عملية التحليل ت  العيور على)
  .استبانة

 :تقييم أداة الدراسة
 ى النحو التالث:للتأكد مي ختحية أداا الدراسة ت  استخداا كل مي اصتبارات الصد  واليبات وذلك عل

 :ودق أداة الدراسة
ياصددد بصددد  أو خددتحية أداا الييددال أنجددا قدددرا األدا  علددى قيددال مددا خددممل مددي أجلدده وإنددا  علددى 
نظ يدة الييدال الصدحيم تعندث الصدتحية التامدة صلدو األداا مدي أص دا  الييدال سدوا  كاندل عادوا ية أو 

 :سة على اآلتثيال خد  أداا الدراوقد اعتمدت الدراسة فث ق، منتظمة
 اختبار ودق محتوى المقياس:

مي  عداد الصيغة األولية لمااييد الدراسة وحتى يدت  التحادق مدي خدد  محتدوى أداا  االنتجا بعد أ  ت  
الدراسة والتأكد مدي أنجدا تخددا أهدداف الدراسدة تد  ع  دجا علدى مجموعدة مدي المحإمديي المختصديي  لدا 

وقدددد طلددد  مدددي المحإمددديي   ددددا  أرا جددد  حدددوم أداا ل، التخصددد( مدددي المحإمددديي فدددث مجدددام 3عددددده  )
يدددة أو أيدددة الدراسدددة ومددددى خدددتحية الباددد ات وشدددموليتجا وتندددوع محتواهدددا وتادددوي  مسدددتوى الصددديا ة اللغو 

وإعدددد أ  تددد  اسدددت جاع االسددت يا  مدددي جميددد  الخ ددد ا  تددد  تحليدددل اسدددتجاباتج   ،متحظددات ي ونجدددا مناسدددبة
وتعددديل  ،التدث اقت حددل عليده، ميددل تعدديل محتددوى بعدل البادد اتواألصدذ بمتحظدداتج  وإجد ا  التعددديتت 

وحددذف بعدددل البادد ات وتصدددحيم أص دددا  الصدديا ة اللغويدددة وقدددد  ،بعددل الباددد ات لتصددبم أكيددد  مت مدددة
األصددذ بمتحظددات المحإمدديي وإجدد ا  التعددديتت الماددار  ليجددا بميابددة الصددد  الظدداه ه  يياعت دد  البدداحي

 .  األداا أخبحل خالحة لييال ما و عل لهوخد  المحتوى لألداا وإالتالث فص
يتنداوم البداحيو  دراسدة اتجاهدات أفد اد العيندة نحدو متغيد ات  اتجاهات أف اد العينة نحدو متغيد ات الدراسدة

الدراسة ولالل بعد على حدا، حيث مي الم وره تحليل بعل الجواند  التدث ع د  عنجدا المبحدو يي مدي 
 ث تبيد فث تبسي  بعل النتا ت ييما بعد.صتم البا ات المع  ا عي كل متغي  حي
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 :دراسة الخصا ل الديمغ ايية ألف اد العينة .1
التخصدددددل عناخددددد  هدددددث الندددددوع، العمددددد ، الم هدددددل العلمدددددث،  سدددددتةعلدددددث  األساسددددديةاحتدددددوت ال ياندددددات 

 الوايبث. والمسمى، العملية الخ  ا األكاديمث،
 خصيةيوضح التوزيع التكراري والنسبي للمعلومات الش (1جدول رقم )

 العامل الديموغرافي البيان العدد النسبة

  ذكا 67 67

 تلنرع
 أنثى 33 33

 المجموع 100 100%

   سن 30مز  قلأ 21 21
  سن 40رتقل مز 30مز  52 52 تلعما

  سن 50رتقل مز 40مز  15 15
 فأكثا 50مز  12 12

 المجموع 100 100%

 قبل تلجممعا 24 24

 ممعاج 63 63 تلمؤهل تلعلما

 فرق تلجممعا 13 13

 المجموع 100 100%

  سنرت  5تقل مز  31 31
 

 تلخبا  تلعملي 
 سنرت  10تلا 5مز  27 27
 سن  20رتلا  15مز  24 24
 سن  فأكثا21 18 18

 المجموع 100 100%
  إوتا مويا  21 31

 

 إستثمما مويا 23 23 تلرظيفا تلمسمى
 محمسب 20 20
 وات  19 19
 ائيس قس  17 17
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 المجموع 100 100%

  واتسم  موافي  15 15
 تلتخو  تلعلما

 محمسب  34 34

 إقتومو 22 22

 إوتا  16 16

 أخاي 13 13

 المجموع 100 100%

 ا2022 مي  يانات الدراسة الميدانية باحيو  ال  عدادالمصدر: 
وع، العمد ، الم هدل العلمدث، التخصدل يتحن أ  ال يانات األساسية احتوت علث سدتة عناخد  هدث الند

مدي  فد اد العيندة  %67ييمدا يتعلدق بدالنوع نجدد أ  نسدبة الدوايبث،  األكاديمث، الخ د ا العمليدة، والمسدمى
 مدا ييمددا يتعلدق بددالعم  مددي حجد  العينددة،  %33هد  ذكددور وهدث النسددبة األك د   ينمددا نسدبة ا نددا، فجدث 

مدددي أفدددد اد العينددددة  % 52.سدددنة  ينمددددا نسددددبة 30دو   مددددي  فددد اد العينددددة أعمدددداره  %21فنجدددد    نسددددبة.
مدي عينددة  %15سدنة وهدث النسدبة األك دد  فدث العيندة وا  نسدبة  40واقددل مدي 30أعمداره  تتد اوب مدا  ديي
واقدل 50مدي أفد اد العيندة أعمداره  مدا  ديي %12سدنة وا  نسدبة  50واقدل مدي 40الدراسة أعماره  ما  ديي

مددي أفدد اد العينددة يحملددو  الاددجادا  %24 علمددث فنجددد    نسددبةسددنة، أمددا ييمددا يتعلددق بالم هددل ال 60مددي 
مددي أفدد اد عينددة الدراسددة يحملددو  شددجادا الجامعيددة وهددث النسددبة األك دد   %63ق ددل الجددامعث، وا  نسددبة 

 %31وييمدا يتعلددق بدالخ  ا نجدد    نسددبة الجامعيدة،  مدي  فد اد العينددة يحملدو  شدجادات فددو   %13وا  
مددي  %27سددنوات وهددث النسددبة األك دد  فددث العينددة وا  نسددبة  5اقددل مددي  مددي  فدد اد العينددة يملالددو  ص دد ا
مدي  فد اد العيندة  يملالدو  ص د ه  %24سدنوات  ينمدا نسدبة  10واقدل مدي  5أف اد العينة يملالو  ص د ا مدي 

سددنه. وييمددا يتعلددق بالمسددمى  20يملالددو  ص دد ا أكيدد  مددي  %18سددنة وا  نسددبة  20واقددل مددي  15مددي 
مدددي  فددد اد عيندددة  %23يندددة الدراسدددة يادددغلو  المددددي   داره، وا  نسدددبة مدددي ع %21الدددوايبث نجدددد    

مدي أفد اد العيندة يادغلو  منصد  محاسد  وا   %20وا  نسدبة   سدتيمارالدراسة ياغلو  منصد  مددي  
يعملدددو  فدددث مدددي أفددد اد العينددة  %17.خددد اف وأ  نسددبةمدددي أفدد اد العيندددة يادددغلو  منصدد   %19نسددبة 

مدددي عيندددة الدراسدددة تخصصدددج   %15خصدددل العلمدددث نجدددد    وييمدددا يتعلدددق بالتر ددديد قسددد ،  صددد من
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وهث النسدبة األك د  مدي أفد اد عيندة الدراسدة يادغلو  تخصصدج  محاسدبة وا   %34مصارف، وا  نسبة
مددي أفدد اد العينددة تخصصددج   %22مددي العينددة مددي  فدد اد العينددة تخصصددج   دارا وا  نسددبة  %16نسددبة 

 ص ه.مي أف اد العينة تخصصاتج  أ %13 قتصاد ونسبة 
 اتجاهات أفراد العينة لمتغير المعايير االئتمانية .2

حيددث نحدداوم فددث هددذا الجددز  تادددي  تبسددي ات  جابددات أفدد اد العينددة ألبعدداد متغيدد  معددايي  مددنم اال تمددا  
 المص فث.

 . اتجاهات أفراد العينة لبعد شخصية العمي 1.2
يدل با  دافة  لدى الوسدا الحسدا ث (التدالث التوييد  النسد ث لعبدارات شخصدية العم2يو م الجدوم رقد  )

واالنحددد اف المعيددداره ومعامدددل االصدددتتف لالدددل عبدددارا حيدددث تسددداعد ميدددل هدددذه الم شددد ات فدددث فجددد  أك ددد  
 لتوججات المبحو يي العامة وأيما درجات التاتل فث الحإ  على مدى أهمية كل عبارا بالنسبة  ليج .

 النحراف المعياري لبعد شخصية العمي (  يوضح التوزيع النسبي والوسط الحسابي وا2جدول رقم )

الوسطططططط   4 3 2 1 العبارة م

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

معامططططططططل 

 االختالف

يقااار  تلبنااا  بطلاااب مساااتنوت  ماااز تلعميااال تبيااايز  1

 شفمفي  سجله تلمملا .
69.1 26.7 2.5 1.7 1.37 0.62 45.3 

يقاار  تلبناا  قباال مااان  تالئتماامز بملتأكااو مااز عاااو   2

 علا وعمري قضمئي حورل تلعميل 
32.5 55.9 9.2 1.7 1.81 0.73 40.3 

يقر  تلبن  بملتعا  علا سمع  تلعميال ماز خاالل  3

 تلمقمبل  تلشخوي  
30.8 50.8 15 3.3 1.90 0.77 40.5 

يعتمااو تلبناا  علااا تلبعااو تالجتماامعا للعمياال مااز  4

 خالل تلمقمبل  تلشخوي  .
31.7 52.5 12.5 2.5 1.88 0.78 41.5 

  2022 مز بيمنم  تلواتس  تلميوتني  بمحثرزتل إعوتو: تلمووا

يتمم مي صتم النتا ت أ  هنا  موافاة علدى كدل الباد ات المميلدة لجدذا البعدد، حيدث كاندل المتوسد ات 
، ممدددا يددددم علدددى أ  ممارسدددات الم سسدددات محدددل الدراسدددة %50الحسدددا ية تميدددل وينددداي نسددد ياي أعلدددى مدددي 

 1.37ى متوسددا حسددا ث يتعلددق بالعبددارا األولددى بمتوسددا حسددا ث ما ولددة فددث هددذا البعددد، حيددث أ  أعلدد
وهث قيمة تدم على قلدة التادتل فدث ا جابدة علدى العبدارا، تليده العبدارا التدث  %45.3ومعامل اصتتف 

، تليدده العبدددارا %40.3ومعامددل اصدددتتف  1.81تاددوم ياددوا ال ندددك ق ددل مدددنم اال تمددا  بمتوسددا حسدددا ث 
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، أمدا العبدارا التدث %41.5ومعامدل اصدتتف  1.88لبعدد بمتوسدا حسدا ث التث تاوم يعتمد ال نك علدث ا
ومعامدل  2.20جا ت فث الت تي  األصي  فيتعلق ياوا ال نك ق ل منم اال تما  بالتأكدد بمتوسدا حسدا ث 

. وتدددددم قيمدددددة معامددددل االصدددددتتف علددددى درجددددة التجددددداند فددددث ا جابدددددات حددددوم هدددددذه %39.5اصددددتتف 
 العبارات.

 :نة لبعد الضمانات المقدمة للعمي اتجاهات أفراد العي .2.2
 المقدمة للعميل تا لضمانايوضح التوزيع النسبي والوس  الحسابي واالنحراف المعياري لبعد ( 3جدول رقم ) 

الوسطططططططط   5 4 3 2 1 العبارة م

 الحسابي 

االنحطططراف 

 المعياري

معامطططططططططططل 

 االختالف

 42.5 0.88 2.07 1.7 2.5 25 43.4 27.5 يتأكو تلبن  مز مقوا  تلعميل علا تغطي  كمف  تلتاتممته -1

يعتمو تلبن  علا تلاهز فاا ايامو  تلثقا  لمان  تالئتمامز  -2

 للعميل .
21.7 45 25.8 6.7 0.8 2.20 0.88 40 

يعتمو تلبن  علا تلاهز بورا  أسمسي  فا تحويو سق   -3

 تالئتممز.
37.5 42.5 16.7 2.5 0.8 1.86 0.84 45.2 

  2022 مز بيمنم  تلواتس  تلميوتني ز بمحثرتل إعوتوتلمووا: 

يتض  مز خالل تلنتمئج أز هنم  مرتفق  على كل تلفقات  تلممثلا  لهاذت تلبعاو، حيان كمنا  تلمترساطم  

، مماام يااول علااى أز ممماساام  تلمؤسساام  محاال تلواتساا  %50تلحسامبي  تمثاال راناامي نساابيمي أعلااى مااز 

يعتماو تعلا  بملعباما  تلثملثا  تلتاا تحامرل معافا  مقبرل  فا هذت تلبعو، حين أز أعلاى مترساط حسامبا ي

رهاا قيما  تاول علاى قلا  تلتشات   %45.2رمعممل تختال   1.86بمترسط حسمبا تلبن  علا تلاهز 

 2.07بمترساط حسامبا تلبنا  ماز مقاوا  تلعميال  فا تإلجمب  على تلعبما ، تليه تلعبما  تلتا تقرل يتأكو

يعتماو تلبنا  علاا ا جامء  فاا تلتاتياب تألخياا فيمام يتعلا  ، أمم تلعبما  تلتا%45.2رمعممل تختال  

 .%40رمعممل تختال   2.20بمترسط حسمبا تلاهز 

حيان نحامرل فاا هاذت تلجااء تقاوي  اتجاهات أف اد العينة لمتغيد  التداب  جدودا المعلومدات المحاسد ية  .3

    .بي جرو  تلمعلرمم  تلمحمس عتفسيات  إلجمبم  أفاتو تلعين  ألبعمو تلمتغيا تلتمب
( التدددالث التوييددد  النسددد ث لعبدددارات 4يو دددم الجددددوم رقددد  ) . اتجاهدددات أفددد اد العيندددة لبعدددد المت مدددة1.3

المت مدددة با  دددافة  لدددى الوسدددا الحسدددا ث واالنحددد اف المعيددداره ومعامدددل االصدددتتف لالدددل عبدددارا حيدددث 
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لتادتل فدث الحإد  تساعد ميدل هدذه الم شد ات فدث فجد  أك د  لتوججدات المبحدو يي العامدة وأيمدا درجدات ا
 على مدى أهمية كل عبارا بالنسبة  ليج .

 مةالمالءيوضح التوزيع النسبي والوس  الحسابي واالنحراف المعياري لبعد   (4جدول رقم )

الوس   3 2 1 العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

يحا  تلبن  علا ترويل تلمعلرمم  إلا متخذي تلقاتا  -1
 مالئم  . بطايق 

37.5 43.3 14.2 1.88 0.87 46.3 

 40.7 0.77 1.89 12.5 53.3 30.8 يقر  تلبن  بترفيا تلمعلرمم  تلمحمسبي  فا تلرق  تلمنمسب -2

يقر  تلبن  بتقوي  معلرمم  محمسبي  تلتا تتميا بقواتهم علا  -3
 تلتنبؤ. 

31.7 52.5 12.5 1.88 0.78 41.5 

  2022 بيمنم  تلواتس  تلميوتني مز  بمحثرزتل إعوتوتلمووا: 

يتمم مي صتم النتا ت أ  هنا  موافاة علدى كدل الباد ات المميلدة لجدذا البعدد، حيدث كاندل المتوسد ات 
، ممدددا يددددم علدددى أ  ممارسدددات الم سسدددات محدددل الدراسدددة %50الحسدددا ية تميدددل وينددداي نسددد ياي أعلدددى مدددي 

بالعبدارا األولدى يحد ف ال ندك علدث توخديل ما ولة فث هذا البعد، حيث أ  أعلى متوسا حسا ث يتعلق 
وهدث قيمدة تدددم علدى قلدة التاددتل فدث ا جابدة علددى  %46.3ومعامدل اصددتتف  1.88بمتوسدا حسدا ث 

ومعامددل اصددتتف  1.88العبددارا، تليدده العبددارا التددث تاددوم ياددوا ال نددك  تادددي  معلومددات بمتوسددا حسددا ث 
ادوا ال ندك  تدوفي  المعلومدات المحاسد ية بمتوسدا ، أما العبارا التث جا ت فث الت تي  األصي  ي41.5%

 .%40.7ومعامل اصتتف  1.89حسا ث 
 .إتجمهم  أفاتو تلعين  لبعو تلمرثرقي 2.3

يو دم الجددوم رقد   ،حين نحمرل فا هذت تلجاء تقاوي  تفسايات  إلجمبام  أفااتو تلعينا  لبعاو تلمرثرقيا 
ا  دافة  لدى الوسدا الحسدا ث واالنحد اف المعيداره ( التالث التويي  النسد ث لعبدارات لبعدد المو وقيدة ب5)

ومعامدددل االصدددتتف لالدددل عبدددارا حيدددث تسددداعد ميدددل هدددذه الم شددد ات فدددث فجددد  أك ددد  لتوججدددات المبحدددو يي 
 العامة وأيما درجات التاتل فث الحإ  على مدى أهمية كل عبارا بالنسبة  ليج .
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 الموثوقيةلبعد حراف المعياري يوضح التوزيع النسبي والوس  الحسابي واالن  (5جدول رقم )

الوسةةةةةةةةةةط  3 2 1 العبارة م
 الحسابي 

االنحةةةةةةةةةةةةةةةةةراف 
 المعياري 

 معام  االختالف

 39.5 0.87 2.20 24.2 48.3 20 التحتري تلتقمايا تلمملي  علا معلرمم  رهمي  أر خمطئ  -1

 33.6 0.73 2.17 23.3 57.5 15 يقر  تلبن  بملابط بيز متخذي تلقاتات  رتلمعلرمم  تلمحمسبي . -2

 42 0.95 2.26 33.3 33.4 25 يقر  تلبن  بترفيا معلرمم  محمسبي  تتميا بملحيموي   -3

  2022 مز بيمنم  تلواتس  تلميوتني  بمحثرزتل إعوتوتلمووا: 

يتمم مي صتم النتا ت أ  هنا  موافاة علدى كدل الباد ات المميلدة لجدذا البعدد، حيدث كاندل المتوسد ات 
، ممدددا يددددم علدددى أ  ممارسدددات الم سسدددات محدددل الدراسدددة %50ينددداي نسددد ياي أعلدددى مدددي الحسدددا ية تميدددل و 

ما ولة فث هذا البعدد، حيدث أ  أعلدى متوسدا حسدا ث يتعلدق بالعبدارا اليانيدة يادوا ال ندك بدال إا بمتوسدا 
وهددث قيمددة تدددم علددى قلددة التاددتل فددث ا جابددة علددى العبددارا،  %33.6ومعامددل اصددتتف  2.17حسددا ث 

، أمدا %39.5ومعامدل اصدتتف  2.20ا التث تاوم التحتوه التااري  المالية بمتوسدا حسدا ث تليه العبار 
ومعامددل  2.26العبددارا التددث جددا ت فددث الت تيدد  األصيدد  ياددوا ال نددك  تددوفي  معلومددات بمتوسددا حسددا ث 

 .%42اصتتف 
المسددتالة تدوف  شد ع العتقدة الخ يدة  ديي المتغيد ات  يادت ع   ندامت أمددولافتةراض خطيةة العالقةة:  .1

ييمددددا يتعلددددق بخ يدددة النمددددوذا ومت مددددة صددددا  ،والتابعدددة ونبددددد شدددد وع االنحدددددار الخ دددث المعدددد وف
الصتبدددار الب  دددية الخاخدددة بمعلمدددة الميدددل، ANOVAاالنحددددار لل ياندددات تددد   جددد ا  تحليدددل التبدددايي 

يددل حيدث اجد  أ  صدا االنحدددار يميدل ال ياندات تميدديتي جيددا والجددوم التدالث يو ددم نتدا ت هدذا التحل
بالنسدددبة للعتقدددات المحتملدددة فدددث نمدددوذا هدددذه الدراسدددة، حيدددث أ  كدددل اليدددي  الخاخدددة بمعامدددل يياددد  

 كانل معنوية مما يوحث بمت مة جيدا للعتقة الخ ية.
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 ( يوضح خطية العالقات بين المتغيرات6جدول رقم )
 لمتغير المستق :المعايير االئتمانيةا

 المستقلةالمتغيرات  Sig. Df2 Df1 F R² النتيجة
 شخصية العميل 0.032 3.962 1 118 0.049 معنوي 
 الممانات المادمة للعميل 0.106 14.024 1 118 0.000 معنري

 المتغير التابع:جودة المعلومات المحاسبية
 المتغيرات التابع Sig. Df2 Df1 F R² النتيجة
 المت مة 0.107 14.185 1 118 0.000 معنري
 المو وقية 0.133 18.112 1 118 0.000 معنري

 ا2022 مي  يانات الدراسة الميدانية باحيو  ال  عدادالمصدر: 
بددددافت ا  التوييدددد   Homoscedasticityيدددد تبا افتدددد ا   بددددات التبددددايي افتةةةةراض ثبةةةةات التبةةةةاين:  .2

ال  يعدددث، فحينمدددا يتحادددق التوييددد  ال  يعدددث متعددددد المتغيددد ات، يإدددو  تبدددايي العتقدددة  ددديي المتغيددد ات 
ولجذا الس   نجد الاليي  مي الدراسات التث اعتمدت علدى النموذجدة ال نا يدة تالتبدث  دراسدة  متجانساي.

االفت ا  المتعلق بالتويي  ال  يعث متعدد المتغي ات دو  الت    لدراسة هذا االفت ا ، فبدث حالدة 
 تحاق ش ع التويي  ال  يعث لمتغي يي يإو  ش ع  بات التبايي محاق  الباي.

 بددات التبددايي فددث هددذه الدراسددة تدد  االعتمدداد علددى رسدد   يددانث للمتغيدد  التدداب  مدد   للتحاددق مددي شدد ع
( والتحادق مدي المتغيد ات، مدي صدتم scatter plot of spared on resideاألص دا  المعياريدة )

 مااهدا مدى ت ا ق اليي  المتوقعة م  صا االنحدار. 
عدددا وجددود ارتبدداع ص ددث  دديي  هنددا  شدد ع أساسددث  صدد  هددوافتةةراض عةةدم وجةةود التعةةدد الخطةةي:  .3

(، أه عدددا وجددود ارتبدداع ص ددث تدداا أو شددبه تدداا، لغدد   multicollinearityالمتغيد ات المسددتالة )
 Variance Inflation Factor (VIF)الالاددف عددي ذلددك سدديت  حسدداب معامددل تمددخ  التبددايي 

ث أ  الحصددوم لالددل متغيدد  مددي المتغيدد ات المسددتالة، بحيدد toleranceواصتبددار التبددايي المسددموب بدده 
يادي   لدى  0.1أو كانل اصتبار التبايي المسدموب بده اقدل مدي  10يتجاوي  VIFعلى معامل التبايي 

 تأ ي  المتغي ات المستالة بماإلة التعدد الخ ث.
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 يوضح نتائج اختبار التعدد الخطي بين متغيرات الدراسة (7جدول رقم )
Co linearity Statistics 

VIF Tolerance  ت المتغيرا 
 معايي  اال تما  0.689 1.244
 جودا المعلومات المحاس ية 0.876 1.313

  2022 مز بيمنم  تلواتس  تلميوتني  بمحثرزتل إعوتوتلمووا: 

( أعددته نتحدن أنده ال توجددد مادإلة تعددد ص دث  دديي المتغيد ات يمإدي أ  يسدد   7مدي الجددوم رقد  )
 ( بالنسبة لالل المتغي ات المستالة. VIF ≤ 10, tolerance ≥ 0.1ماإلة، حيث تحاق ش ع )

أنددده يمإدددي التأكدددد مدددي عددددا وجدددود هدددذه المادددإلة مدددي صدددتم معايندددة  chine, MyintSweويددد ى 
مصدددبوفة االرتبددداع  ددديي المتغيددد ات، ويجددد  أ  ال يتجددداوي معامدددل االرتبددداع  ددديي كدددل متغيددد يي مدددي 

ي األبعددددداد المميلدددددة  دددددي. وللتحادددددق مدددددي ذلدددددك نسدددددتعيي بمصدددددبوفة االرتبددددداع 0.85متغيددددد ات الدراسدددددة 
  للمتغي ات.

 ( يميل المخ جات المتعلاة بحساب معامتت االرتباطات  يي المتغي ات المستالة.8)رق  والجدوم 

 
مي  يانات باحيو  ال   عدادالمصدر: 

 الدراسة الميدانية ا2022
 

 . ربملتملا تنتفا لوينم مشكل  تلتعوو تلخطا.0.85يالحظ أز كل قي  معممال  تالاتبمط ال تتجمرا تلقيم  

 Exploratory Factor Analysisاالستكشافي: لعاملياالتحليل 4-1-3

عارف  ربملتملا فاإز ميستخو  هذت تلنرع فا تلحمال  تلتا تكرز فيهم تلعالقم  بيز تلمتغيات  رتلعرتمل تلكممن  غيا 

تالختالفام  بايز تلعبامات  تلتاا  رالختباماتلعرتمل تلتا توا  إليهام تلمتغياات   تكتشم هو  إلى ي لعمملاتتلتحليل 

بترايع عبمات  تإلساتبمن  علاى متغياات   ألعمملالي  تلتحليل تقيس كل متغيا مز متغيات  تلواتس ، حين تقر  عم

عز تلرسط تلحسمبا رتكارز  تنحاتفهممعيماي  يت  فاضهم رتراع عليهم تلعبمات  تلتا تقيس كل متغيا على حسب 

: 2003تلعالق  بيز تلمتغيات  وتخل تلعممل تلرتحو أقرم مز تلعالق  مع تلمتغيات  فا تلعرتمل تألخاام زاغلارل، 

 ضائيلإلى تقليل حج  تلبيمنم  رتلخيوهم رتإلقالل مز تلمتغيات  تلعويو  إلاى عاوو  ألعمملا(، ريؤوي تلتحليل 178

(، 43: 2009بايز متغياا رغياان ماز تلمتغياات  تألخامزسامما،  تالاتبمطمز تلعرتمل مستنوتي فا ذل  إلى معممل 

 TRIN Q a 

  Sig. (2-tailed) .000 .002 

HR Correlation Coefficient 1.000 **.245 

Sig. (2-tailed) . .002 

Q a Correlation Coefficient **.245 1.000 

Sig. (2-tailed) .002 . 
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 Hair et alعلااى عااوو مااز تالفتاتضاام  ز لعاامملاتحياان تسااتنو غابلاا  متغيااات  تلواتساا  برتسااط  تلتحلياال 
 (كشارط لقبرل نتمئجهم رها:2010

 ذات داللة  حصا ية فث مصبوفة الدورا . االرتباطاتوجود عدد كافث مي  .1
 لتناس   العينة. %60( عي KMOأال تال قيمة ) .2
 عي الواحد. (Bartlett's Test of Sphericity) اصتبارأال تال قيمة  .3
 .%50لل نود أكي  مي  (Communitiesاألولية ) تاالشت اكاأ  تالو  قيمة  .4
 فث العوامل  %50، م  م اعاا عدا وجود قي  متااطعة تزيد عي %50أال يال تاب  العامل عي  .5
 (عي الواحد.Eigen valuesأال تال قي  الجذور الالامنة ) .6

 :(معمييا من  تالئتممز تلموافاتالستكشمفا  للمتغيا تلمستقل ز عمملاتلتلتحليل 

 تالستكشمفا للنمرذج حين ألعمملا( فا إجاتء عملي  تلتحليل SPSSز تإلحومئاحام  بانممج تلتحليل  تستخوت  ت 

تا  ، حيان ما  للعميالأبعمو ها شخوي  تلعميل، رتلضممنم  تلمقو 2أشتمل تلمتغيا تلمستقل زمعمييا تالئتممز( على 

( نتاامئج عملياا  9جااورل زتل ريرضاا  (للعمياال ، رتلضااممنم  تلمقوماا شخوااي  تلعمياالتسااتخال  متغيااايز مسااتقل  ز

 ( عبما  7تالستكشمفا  للواتس  تلمكرز مز عوو مز تلعبمات  زتلعوو تلكلا للعبمات   لعمملاتتلتحليل 

 :االئتمانمنح معايير  المستق  للمتغير االستكشافيلعاملي ا التحلي  (9) رقم  جدول

 ا2022 مي  يانات الدراسة الميدانية باحيو  ال  عدادالمصدر: 
حاما  باناممج  تساتخوت (: تا    تلمحمسابي جارو  تلمعلرمامتالستكشمفا  للمتغيا تلتمبع ز لعمملاتتلتحليل 

تالستكشامفا للنمارذج حيان تا  إعطامء  ألعامملا( فا إجااتء عمليا  تلتحليال SPSSز تإلحومئاتلتحليل 

 2 1 تلعبمات  تلمتغيات 

 

 شخوي  تلعميل

  703 ن  بطلب مستنوت  مز تلعميل تبييز شفمفي  سجله تلمملا .يقر  تلب

  787 يقر  تلبن  قبل من  تالئتممز بملتأكو مز عو  حورل تلعميل علا وعمري قضمئي 

  742 يقر  تلبن  بملتعا  علا سمع  تلعميل مز خالل تلمقمبل  تلشخوي  

 8. 703 مقمبل  تلشخوي  .يعتمو تلبن  علا تلبعو تالجتممعا للعميل مز خالل تل

تلضااااااااااااااااااممنم  

 تلمقوم  للعميل
 

 846 يتأكو تلبن  مز مقوا  تلعميل علا تغطي  كمف  تلتاتممته

 875 يعتمو تلبن  علا تلاهز فا ايمو  تلثق  لمن  تالئتممز للعميل .

 810 يعتمو تلبن  علا تلاهز بورا  أسمسي  فا تحويو سق  تالئتممز.

Kaiser-Meyer-Olin Measure of Sampling Adequacy    KMO 897 

 Bartlett's Test of Sphericity 1719.364 الجذر الكامن

 Total Variance Explained 60.495 نسبة التباين
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( نتامئج 10لقيامس كال متغياات  تالساتبمن ، ريرضا  تلجاورل ز تساتخوم كل عبما  مز تلعبمات  تلتاا 

رز ماز عااوو مااز تلعباامات  زتلعااوو تلكلااا للعباامات  تالستكشاامفا  للواتساا  تلمكاا ألعاامملاعمليا  تلتحلياال 

 . عبمات  3عبمات  ، تلمرثرقي  3تمثل تلمالئم ( عبمات 6

 :جودة المعلومات المحاسبية التابع للمتغير االستكشافي العاملي التحلي  (10) رقم جدول

  2022 مز بيمنم  تلواتس  تلميوتني  بمحثرزتل إعوتولمووا: ا

 تحليل االعتمادية: 4-1-4

(، تا  تحتساامب 1إلاى 0يساتخو  تحليال تالتسامق للعثارا علاى تالتسامق تلاوتخلا للبيمنام  ريتااتر  ماز ز

كاار نبام( أقااب معممال ألفام   كمنا  قاي إذتقيم  زألفم كارنبام(( للعثارا علاى تتسامق تلبيمنام  تلاوتخلا،

( يعتبا تالتسمق تلاوتخلا للمتغياات  كبياا، ر التخامذ قااتا بشاأز قيما  تلفام كاار نبام( تلمطلربا  1إلاز

 اتألسمسااااي  تشااااييترقااا  ذلاااا  علااااى تلغاااا  مااااز تلبحاااان ففاااا تلماتحاااال تألرلااااى ماااز تلبحاااارن 

ز تكفااا رأز اياامو  تلموااوتقي  ال كثااا ماا 0.60-0.50(إلااى أز تلموااوتقي  مااز Nunnally,1967ز

تقتا  أز قيما  ألفام كاار نبام( يجاب أز تكارز  (Hair et al, 2010)رابمم تكرز إسات ، أمم  0.80

اام  فااا تألوب  0.50رمااع ذلاا ، يعتبااا ألفاام كااار نباام( مااز  0.70أكثااا مااز  فماام فاارق مقبرلاا  أيضي

Bowling, 2009). يرض  نتمئج تختبما تلفام كاار نبام( ز12-1-4، رتلجورل اق  ز )Cranach's 

alpha لعمملاتتلتحليل  إجاتء( بعو. 
 

 

 2 1 العبارات المتغيرات

 

 المالئمة

 

 

 الموثوقية 

 

  712 1مالئمة 

  683 2  مالئمة

  669 3  مالئمة

 641  2 الموثوقية

 820  3  الموثوقية

 510  1الموثوقية  

Kaiser-Meyer-Olin Measure of Sampling Adequacy    KMO 914 

 Bartlett's Test of Sphericity 1819.214 الجذر الكامن

 Total Variance Explained 64.325 نسبة التباين                           



 

 

31 

 (100 :)حجم العينة االستبيانألفا كرونباخ لعبارات  االعتماديةمعامل   (11)رقم الجدول 

 Cranach's alpha عوو تلعبمات  تألبعمو نرع تلمتغيات 

 

 (تالئتممزمن  معمييا تلمتغيا تلمستقل ز

 0.755 4 شخوي  تلعميل

 0.818 3 تلضممنم  تلمقوم  للعميل
 

 (جرو  تلمعلرمم  تلمحمسبي ز تلتمبعتلمتغيا 

 0.816 3 تلمالئم 
 0.728 3 تلمرثرقي 

  2022 مز بيمنم  تلواتس  تلميوتني  لبمحثرزت إعوتوتلمووا: 

 المتوس ات واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة:4-1-5 

 إزل متغياااات  تلواتسااا  فنجاااو ( أونااامن يبااايز تلمترساااطم  رتالنحاتفااام  تلمعيمايااا  لكااا12تلجاااورل ز

تالنحات  تلمعيماي لجميع تلمتغياات  أقااب إلاى تلرتحاو رهاذت ياول علاى تلتجامنس بايز إجمبام  أفااتو 

 تلعين  عز جميع عبمات  تلمتغيات .
 

 المعيارية لمتغيرات الدراسة والنحرافات( المتوس ات الحسابية 12)رقم الجدول 

نحةةةراف المعيةةةاري اال  Meanالوسط الحسابي  المتغير مسلس 
St. Deviation  

 األهمية النسبية

 2 0.69 2.63 شخوي  تلعميل  -1

 4 0.61 1.98 تلضممنم  تلمقوم  للعميل -2

 1 0.83 2.79 تلمالئم  -3

 3 0.78 2.44 تلمرثرقي  -4

  2022 مز بيمنم  تلواتس  تلميوتني ز بمحثرتل إعوتوتلمووا: 

 (:Person Correlationتحليل االرتبا  )4-1-6

تاا  تسااتخوت  تحلياال تالاتباامط باايز متغيااات  تلواتساا  بهااو  تلتعااا  علااى تلعالقاا  تالاتبمطياا  باايز     

،  فكلمم كمن  واج  تالاتبامط قايبا  ماز تلرتحاو تلواحي  رتلمعول, تلمتغيات  تلمستقل  رتلمتغيا تلتمبع

الاتبامط عاز تلرتحاو تلواحي  كلمام فإز ذل  يعنا أز تالاتبمط قريمي بايز تلمتغياايز ركلمام قلا  واجا  ت

ضعف  تلعالق  بيز تلمتغيايز رقو تكرز تلعالق  طاوي  أر عكسي ، ربشكل عام  تعتباا تلعالقا  ضاعيف  

تاترحا  قيما  معممال  إذت( ريمكاز تعتبماهام مترساط  0.30إذت كمن  قيم  معممال تالاتبامط تقال ماز ز
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( تعتبا تلعالق  قريا  بايز 0.70اتبمط أكثا مز زكمن  قيم  تال أذت آمم(  0.70 – 0.30تالاتبمط بيز ز

 تلمتغيايز.

 الدراسة متغيرات بين إلرتباطا تحلي  يوضح( 13) مجدول رق
   Estimate 

 551. شخصية العميل  <--> المالئمة

 227. الضمانات المقدمة للعميل <--> المالئمة

 392. الضمانات المقدمة للعميل <--> شخصية العميل

 477. شخصية العميل <--> ةالموثوقي

 468. الضمانات المقدمة للعميل <--> الموثوقية

 568. المالئمة <--> الموثوقية

  2022 مز بيمنم  تلواتس  تلميوتني بمحثرز تل إعوتوتلمووا: 

 المحاسبية المعلومات جودة وإبعاد االئتمان معايير إلبعاد االرتباط مصفوفة ( 14) مجدول رق

 بعالمتغير التا

 المتغير المستقل

 جودة المعلومات المحاسبية

 الموثوقية  المالئمة

 

  
ز
مم
ئت
ال
 ت
ا
يي
عم
م

 

 %95** %96** شخوي  تلعميل

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 

 %98** %97** تلضممنم  تلمقوم  للعميل

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 

 (%1)تعنث أ  عتقة االرتباع تحل مستوى معنوية **
 -(  النااع التالية:14نستنتت مي الجدوم )

وجدددود عتقددددة ارتبدددداع ذات داللددددة  حصددددا ية موجبددددة قويددددة   دددديي شخصددددية العميددددل مدددد   بعدددداد جددددودا  -1
 (. %1وذلك عند مستوى معنوية )، المعلومات المحاس ية

د وجددود عتقدددة ارتبددداع ذات داللدددة  حصدددا ية موجبدددة قويدددة  ددديي المدددمانات المادمدددة للعميدددل مددد  أبعدددا -2
 (.%1وذلك عند مستوى معنوية )، جودا المعلومات المحاس ية

ونظدد اي لمددا تادددا  يتعدديي علددى المنظمددات المبحو ددة أ  تددوف  فجمدداي عميادداي لمعددايي  اال تمددا  والمتميلددة 
،المدددمانات المادمدددة للعميددل( التدددث تددد    علددى أبعددداد جدددودا المعلومدددات شخصية العميل ددداالتجاهات)

 لمو وقية()المت مة ،ا المحاس ية
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 :تحلي  عالقة األثر 4-1-7
 وإبعاد جودا المعلومات المحاس ية المص فث اال تما منم عتقة األ    يي أبعاد معايي  

 تو م هذه البا ا معامتت التأ ي  أبعاد معايي  اال تما   وأبعاد أبعاد جودا المعلومات المحاس ية 
 جودة المعلومات المحاسبية وإبعادن  معايير االئتما إبعادعالقة اثر  (15رقم )جدول 

 المتغير التابع

 

 

 المتغير المستقل

 جودة المعلومات المحاسبية

 A B  

F 
بة
سو

ح
لم
ا

 

T 
بة
سو

ح
لم
ا

 

 16.670 277.891 %92 0.96 2.34 0.559 شخصية العميل

 32.711 1070.036 %98 0.99 1.509 0.712 الضمانات المقدمة للعميل

 -:يتيزأسمس نقطتيز (15زنستنتج مز تلجورل 

 تددأ ي وهددو  - دديي معددايي  اال تمددا  و جددودا المعلومددات المحاسدد ية:  حصددا يةذو داللددة  تددأ ي وجددود  -1
( تعندددددث عندددددد ييدددددادا المدددددمانات Y=1.509+0.712Xمعادلدددددة االنحددددددار ) أ   ذمعندددددوه موجددددد   

بماددددددار  ( سدددددوف تتدددددأ   جدددددودا المعلومدددددات المحاسددددد ية بالزيدددددادا1.509المادمدددددة للعميدددددل بماددددددار )
األمددد  الدددذه يعندددث وجدددود تدددأ ي  ذو داللدددة  يجدددا ث    ( عندددد 0.712)

عتقددة  أ جددودا المعلومددات المحاسدد ية. أه يمإددي الاددوم ومعنددوه المددمانات المادمددة للعميددل علددى 
ى (  والددذه يددم علدد%98فاددد  لدا ) معامددل التبسدي  أ  ينجمدا عتقددة ط ديدة. فمددت عدي  التدأ ي 

أ  قا لية تبسي  معادلدة االنحددار عاليدة جدداي، أمدا النسدبة الباقيدة فأنجدا تددم علدى مد   ات صارجيدة ال 
فأنندا يمإنندا الجدزا  الجندوليدة( المحسدوإة اك د  مدي T(   و )Fكدت مدي ) أ دصل لجا بالدراسة. وإمدا 

ة العدددا التددث با ددوم الب  ددية ال ديلددة التددث تبدد   وجددود عتقددة  دديي متغيدد ه البحددث ورفددل ف  ددي
 تب   عدا وجود عتقة  يي المتغي يي. 

 تااأثيارهاار  -باايز شخوااي  تلعمياال رجاارو  تلمعلرماام  تلمحمساابي : إحواامئي ذر واللاا   تااأثيارجاارو  -2

( تعنااا عناو اياامو  شخواي  تلعمياال Y=2.34+0.559Xمعمولاا  تالنحاوتا ز أز إذمعناري مرجاب  

( عنااااو 0.559ي  بملاياااامو  بمقاااوتا ز( سااار  تتااااأثا جااارو  تلمعلرماااام  تلمحمساااب2.34بمقاااوتا ز
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تألمااا تلااذي يعنااا رجاارو تااأثيا ذر واللاا  إيجاامبا رمعنااري شخوااي     

أي يمكز تلقرل أز عالق  تلتاأثيا بينهمام عالقا  طاويا .  تلمعلرمم  تلمحمسبي .تلعميل على ر جرو  

علااى أز قمبلياا  تفساايا معمولاا  رتلااذي يااول (  %92زفقااو بلاا   تلتفساايامعمماال فضااال عااز أز 

ربمام  .لهام بملواتسا مؤثات  خماجي  ال وخال  علىفأنهم تول تلنسب  تلبمقي  تالنحوتا عملي  جوتي، أمم 

( تلمحسرب  تكبا ماز تلجاو رليا  فأننام يمكننام تلجاا  بقبارل تلفاضاي  تلبويلا  T(   ر زFأز كال مز ز

ضااي  تلعااو  تلتااا تفااا  عااو  رجاارو تلتااا تفااا  رجاارو عالقاا  باايز متغياااي تلبحاان رافاا  فا
 المتغيرين.  عالق  بيز

 ملخص نتائج الفرضيات الرئيسية والفرضيات الفرعية من واقع تحليل البيانات (16)جدول رقم 

  2022 مز بيمنم  تلواتس  تلميوتني  بمحثرزتل وتوإعتلمووا: 

 المحور الرابع: النتائج والتوويات
 أواًل: النتائج

 خلل الدراسة الى النتا ت التالية:و تطار النظ ه والدراسة الميدانية  نا َا على اال
يوجدددد أ ددد  ذو داللدددة  حصدددا ية  لاخصدددية العميدددل علدددى مت مدددة المعلومدددات المحاسددد ية بالمصدددارف  .1

 لعاملة  والية جنوب دارفور.ا
يوجددد أ ددد  ذو داللددة  حصدددا ية  لاخصددية العميدددل علددى مو وقيدددة المعلومددات المحاسددد ية بالمصدددارف  .2

 العاملة  والية جنوب دارفور.
يوجددد أ دد  ذو داللددة  حصددا ية  للمددمانات المادمددة مددي العميددل علددى مت مددة المعلومددات المحاسدد ية  .3

 ر.بالمصارف العاملة  والية جنوب دارفو 
يوجددد أ دد  ذو داللددة  حصددا ية  للمددمانات المادمددة مددي العميددل علددى مو وقيددة المعلومددات المحاسدد ية  .4

 بالمصارف العاملة  والية جنوب دارفور.

 النتيجة F نص الفرضية الفرضية

 جرو  تلمعلرمم  تلمحمسبي  أبعمو علامعمييا تالئتممز  أبعموتلفاضي  تألرلا: ترجو عالق  تأثيا مز 

 وعم  *** شخوي  تلعميل علا تلمالئم يرجو تأثيا مز  1-1

 وعم  *** رثرقي ميل علا  تلممز شخوي  تلع ياتأثيرجو  1-2

 وعم  *** علا  تلمالئم  لعميلتلضممنم  تلمقوم  لمز  تأثيايرجو  1-3

 وعم  *** مز تلضممنم  تلمقوم  للعميل علا  تلمرثرقي  تأثيايرجو  1-4
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 ثانيًا: التوويات
 تروا تلواتس  بمالتا:

االهتمددداا بصقامدددة دورات تدري يدددة حدددوم المعدددايي  اال تمانيدددة وكيحيدددة ت  ياجدددا بادددإل فعدددام واالسدددتبادا  .1
 اصوى مي مزايا ت  ياجا فث المصارف.ال

 تعزيز التعاو  م  الججات االكادمية ع     امت البحو، المات كة مما يعود بالمنبعة لل  فيي. .2
مو وقيددة جدودا المعلومدات المحاسد ية فددث ى دور شخصددية العميدل علدى مت مدة و االهتمداا والتأكدد علد .3

 المص ف مي صتم  ج ا ات عديدا.
مو وقيدددددة جدددددودا المعلومدددددات المحاسددددد ية فدددددث ت دددددورات فدددددث مجدددددام مت مدددددة و واكبدددددة الالعمدددددل علدددددى م .4

المصدد ف، بالاددإل الددذه يمإددي المصددارف مددي ييددادا كبا تجددا فددث مجددام اسددتخداا هددذه األنظمددة فددث 
 تحسيي األدا .

مو وقيددة جددودا المعلومددات المحاسدد ية فددث المصدد ف لددى تخصدديل دا دد ا مسددتالة بمت مددة و العمددل ع .5
 مي هذا النظاا فث تحسيي األدا . جدف ييادا االستبادا 

 ة:يلبدراسات مستقمقترحات ب

ا دد  معددايي  مددنم اال تمددا  علددى تحسدديي جدددودا المعلومددات المحاسدد ية فددث اددل جددودا الخدددمات علدددى  -
 المصارف العاملة  والية جنوب دارفور.

 استخداا متغي ات أص ى وسيا ومعدم. -
 لعينة.استخداا الماا لة أو المتحظة لجم   يانات ا -
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