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 ممخص البحث 
هدد البحث ددجلدحددةل تبلدد لثر اإلددال  ددتلب   دد خل
عجلبحمخ طتلبحشتطي لث حقثبئثلبحم حي لحاشدتا ثلعادةل
بحرقإليثلب ئرم نيلحه لمجلقبالبحبنثةلبحرج تيد  لخ  د ل
ث جلرلددددددثي لرههدددددد بثلهدددددد قلبحمخدددددد طتلملددددددرقث  لقدددددد ل
لإلره تضلمعلبحم  ثع ثلب ئرم ني لحابنةلبحمقتض.

بعرمد لبحثد   ثجلعادةلاداللث يللبإلالر قإلقل حدة
مجلمنهجديلبحث دجلبحهامديلبقلدرقتبئيلثبقلدرنث طي ل
ملددددرخ مإلجل دددديل حددددةل لدددداثةلبح تبلدددد لبحنظتيدددد لمددددعل
بحرطبإلددددقلعاددددةلبإلئدددد لبةعمدددد تلبحم ددددتي لمددددجلخدددد تل
رثزيعلق ئم لبلرق  ءلعاةلعإلن لمجلم اايلب ئرمد جل
بحم ددت يلثدد حبنثةلبحرج تيدد لبحم ددتي  لثقدد لرددثلر اإلددال

مجمهدددد لث لددددرخ بثلبةلدددد حإلةلب   دددد ئي لبحبي ندددد ثلبح
لبحمن لث .

ث ظهدددددتثلنرددددد ئحل تبلددددد لثر اإلدددددالدتشددددد  بثل هدددددثل
مهددد إلإلتلبحم  لدددث لبحلددد ئ تل ددديلمجددد تلبحم  لدددث لعدددجل
بحمخ طتلبحشتطي لدحةلرش ثهلدتش  بثلاالمجلمهي تل

ثبحمهيدددد تلبحدددد ثحيلتقددددثلل88بحم  لددددث لبحم ددددت لتقددددثل
 د خل لبإلنم لإلثج لعد ثلدرلد بلبدإلجلمرطاثد ثلب  77

بح ثحيدددددد لمددددددجلجهدددددد لثاددددددالمددددددجلمرطاثدددددد ثلبحمهدددددد إلإلتل
بةمتيايدد لثبحبتيط نيدد لثبحةن يدد لمددجلجهدد ل خددت  لامدد ل
قلإلثجددددد لدركدددددد بل ةدددددد  يميلعادددددةلمدددددد  لاك يدددددد لهدددددد قل
بحمرطاثد ثلخ  د لمدجلثجهد لنظدتلملدرخ ميلبحقدثبئثل

لبحم حي .

ث يم لإلرهاقلب تبل لثر اإلدال هدثلمد لرث داثلدحيدهل
عاددةلثجددث لشددثهللبح تبلدد ثلبحم  لددبي  لثقددثلبحث ددج

درك بل ة  يميلعاةل همي لبحمهاثم ثلبحثبجةلرثب تهد ل
عددددجلبحمخدددد طتلبحشددددتطي لثدددد حقثبئثلبحم حيدددد لحاشددددتا ثل
ثث ك لخ   لبحمخ   ثلثبقحرزبم ثلبحبإلئي  لث جل
م دددددددالهددددددد قلبحمهاثمددددددد ثلر مدددددددالدشددددددد تبثلر  إلتيددددددد ل
حملددددرخ ميلبحقددددثبئثلبحم حيدددد لثشدددداالعدددد ثلثبحمقت ددددإلجل

ثجلردد  قلخدد تحلمددثبت لثشدداالخدد صلعددجلدما نيدد ل دد 
لدقر   ي لملرقث  .لل

 مددد لنرددد ئحلبح تبلددد لبحرطبيقيددد لحاث دددجل قددد ل ةددد ثل
عادددددةل هميددددد لبحمهاثمدددددد ثلعدددددجلبحمخددددد طتلبحشددددددتطي ل
حم اايلب ئرم جلبحم ت يلث حبنثةلبحرج تي لبحم تي ل
)ع م لثخ   ( لث جل ة تلبنث لهد قلبحمخد طتل هميد ل

بحمهاثمددد ثلثردددر إلتب ل ددديلبحقدددتبتلب ئرمددد نيلرم ادددثل ددديل
بحمر  ددددد لعدددددجلبحمخددددد طتلبحشدددددتطي لبحق نثنيددددد  لبإلنمددددد ل
د راددددثلبحمهاثمدددد ثلبحمر  ددددد لعددددجلبحمخدددد طتلبحبإلئيددددد ل
بحشدددتطي لمترثددد ل دددهيك .لث خإلدددتب لقددد ثلبحث دددجلثهدددضل
بحرث دددي ثهل همهددد ل دددتثتتل خددد لبحمهاثمددد ثلبحمر  ددد ل
عددجلبحمخ  دد ثلثب حرزبمدد ثلبحشددتطي ل دديل لدد ةل

بحمتاددزلبحمدد حيللنلددةلبحلددإلثح لثبحم إلثنيدد لعندد لر اإلددا
حاشدددددتا ثلثشدددددداالعددددد ثلثبحر اإلددددددالب ئرمددددد نيلثشدددددداال

لخ ص.
بحمخد طتلبحشدتطي  لبة د بجللالكممات المفتاحية:

بحم رمادددددددد  لبحبنددددددددث لبحشددددددددتطي  لمخدددددددد طتلبةعمدددددددد تل
لبحملرقباي .
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Abstract 
                                                                                                         

The aim of this research is to study 

and analyze the impact of the disclosure 

of the Contingencies risks in the finan-

cial statements of the companies on the 

credit evaluation of the commercial ba-

nks, especially that settlement of the co-

mmitments of these risks independent 

may conflict with the credit payments 

of the lender. 

 In order to achieve this, the resear-

chers relied on both the method of theo-

retical and deductive research, using the 

method of theoretical to study and anal-

yze the accounting Literature review a-

bout Contingencies risks, and deductive 

by applying the theoretical findings wit-

h Egyptian business environment, thro-

ugh the distribution of a survey list on 

the sample of bank credit analysts in the 

Egyptian commercial banks, and analy-

sis of data using appropriate statistical 

methods in this area. 

 The results of the study and analysis 

of the guidelines of the most important 

accounting standards in the area of acc-

ounting for the risks of the conditionali-

ty showed similarity to the guidance of 

the Egyptian Accounting Standard No. 

28 with its theory of the International S-

tandard No. 37, while there is an incon-

sistency between the international discl-

osure requirements on the one hand and 

the requirements of the American, Brit-

ish and Canadian standards on the other 

hand , And there 

 
 
is no academic agreement on the adequ-

acy of these requirements, especially fr-

om the perspective of users of the fina-

ncial statements. 

As for the study and analysis of the 

most important findings of the Literatu-

re review, the research stopped the exis-

tence of a semi-academic agreement on 

the importance of the information about 

Contingencies risks in the financial stat-

ements of companies, especially the en-

vironmental liabilities, and that such in-

formation carries warning signs to the 

users of the financial statements in gen-

eral and lenders in particular On the po-

ssibility of an outflow of independent e-

conomic resources. 

The results of the applied study em-

phasized the importance of all informat-

ion factors about Contingencies by Eg-

yptian commercial banks (public and p-

rivate), and the most important item of 

that were the information available on 

contingent legal liabilities. Finally, the 

study presented some recommendation-

s, the most important of which is the n-

eed to take available information about 

the allocations and conditional Conting-

encies in calculating liquidity and debt 

ratios when analyzing the financial pos-

ition of companies.  

Keywords: Contingencies, environm-

ental liabilities, Future Business Risks.  
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 المبحث األول -1
 اإلطار العام لمبحث

 : مقدمة البحث1/1
ررهدددتضلبحشدددتا ثلثشددداالعددد ثلثبح دددن عي لمنهددد ل
ثشدددداالخدددد صلحاه إلدددد لمددددجلبحمخدددد طتلنرإلجدددد لمزبثحدددد ل
 نشطره ل يلبإلئ ل عم تلررلدثلث حرهقد لثبحرشد ثةلثشد تل

 Contingentبحمن  ل  لثرهربدتلبحمخد طتلبحشدتطي ل

Risks
1
بحردديلرثبجههدد لبحشددتا ثل بثلطبيهدد لخ  دد ل 

ةنهدد لرنشددرلمددجل دد جلردد تيخيل ثل دد حيلدقل جل   تهدد ل
بحم حيددددد لإلرثقدددددثلعادددددةل ددددد ثجل ددددد جل ثل ة دددددتل ددددديل

رر مددددالبحشددددتا لنردددد ئحلم حيدددد للث إلنئدددد لقدددد بحملددددرقبا ل
لابي لخ   لد بل د جلرد  قلخد تحلحمدثبت لبقر د  ي ل
رزبمنددد  لمددددعل دددد ثجلبح ددد جل ثلبة دددد بجلبحملددددرقباي  ل
ثنرإلجدد لرهدد  لثرأإلددتل شدددا تلهدد قلبحمخدد طتلبحشدددتطي ل
مدعلملدر    ثلبإلئد لبةعمدد تلبحمرلد تع لثاد حةلعدد ثل
ت  ءلملدرخ ميلبحقدثبئثلبحم حيد لعدجلملدرث لد  د خل
بحشددددتا ثلعنهدددد لثقثبئمهدددد لبحم حيدددد  ل دددد جلبحه إلدددد لمددددجل

)بحمنظمد ثلبحمهنيد لم دال
2
FASB, 

3
IASB, and 

4
SEC)ثلرهطددددديل ثحثيددددد لمطاقددددد لحهمايددددد لد ددددد بتل ل

رهددد إلالمهددد إلإلتلم  لدددبي لررهادددقلبهددد بلبحمث دددثعل ددديل
 ل(.Hennes, 2014)بحلنثبثلبح  إل  ل

                                                 
1
يستخدم بعضط لباضثين م ادلاتضثال لبطخضثغد لايتطثب ض    

لبطخضضضضثغد لبةضضضضدغ    لبطخضضضضثغد لبطسضضضضت ا     طضضضضدلا  

  إال أنهضضضضث ن عضضضض  Contingent Risksب طصضضضض    

إسضضضضتخدلم لبطخضضضضثغد لبةضضضضدغ    نضضضضى ي طضضضض  بضضضض م  ثتضضضض  

 خصثئص يذو ل يدلث.
2
The Financial Accounting Standards Board 

(FASB) 
3
The International Accounting Standards 

Board (IASB) 
4
The Securities and Exchange Commissi-

on (SEC) 

ثيه النظ ثلبحمهاثمد ثلبحم  لدبيلث حشدتا لدحدةل
رث إلتلمهاثم ثلرل ع لملرخ ميلبحرقد تيتلبحم  لدبي ل
عاددددةلدرخدددد  لبحه إلدددد لمددددجلبحقددددتبتبثلب قر دددد  ي  لثقدددد ل
إلثبجدددهلبحم  لدددةل دددهثث ثل ددديلر قإلدددقل هددد بالهددد بل
بحنظدد ثلعدددجلثهدددضلبة دد بجلبققر ددد  ي لعنددد لدعددد ب ل
بحرق تيتلبحم حي لخ   لد بلدرلمثله قلبة  بجلثه ثل
ررةددد ل ددد ث ه  لثمدددجل هدددثلهددد قلبة ددد بجلثبحرددديلرم دددال
مشدددداا لحام  لددددةل دددديلقي لدددده لثب   دددد خلعنهدددد لمدددد ل
يهتالث حمخ طتلبحشتطي ل)بحمخ   ثلثبقحرزبم ثل

 حيدد ل)لثيق دد ل دديلردد تيدلدعدد ب لبحقددثبئثلبحم بحشددتطي (
بهدد لاددالظددتال ثل  حدد لقلرررةدد لنرإلجرهدد لبحنه ئيدد لدقل
بثقددددثعل ثلعدددد ثلثقددددثعل دددد جل ثل ة ددددتل دددديلبحملددددرقبال
ثث حرد حيلقد لإلرتردةلملددرقث  لمثبجهد لبحشدتا لحمخدد طتل
ملددددرقباي  لررم دددددال دددديل ددددد ثجلردددد  قلخددددد تحلحمدددددثبت ل
بقر دد  ي ( لثث حردد حيل  ددهثث لبحم  لددث لعنهدد لرةمددجل

تلبحقيمددد لثبحرثقإلدددثلثقددد ليادددثجل ددديلاثنهددد لكإلدددتلم اددد 
بحطددتالبحملددركإل ل ي دد  لكإلددتلمهاددثثلثه )عبدد لبحأنددي ل

8222.) 
ثيتجددددعلبقهرمدددد ثلث حمهاثمدددد ثلبحم  لددددبي لثشدددداال
ع ثلدحدةلرر إلتهد لعادةل لده تلبةلدهثلثمدجل دثلقدتبتبثل
ب لدددر م ت لامددد ل نهددد لرشدددأالبحملددد   لبةةبدددتل بخدددال
ق عددددددددددددددد تلبحمهاثمددددددددددددددد ثلبحمر  ددددددددددددددد لحاملددددددددددددددددرخ مإلجل

(Rappaport, 1998.)هميددد لب   ددد خلثررجادددةلل 
بحم  لدددبيل ددديلردددث إلتلبحمهاثمددد ثلبح زمددد لح طدددتبال
بحخ تجيدد لثبحردديلرأهدد ل  دد ل هددثلمدد خ ثلنمدد  حلدرخدد  ل
قتبتبرهث لخ   لد بلحثليمراةله قءلبحلاط لبحريلرأازثل

برددث إلتلبحمهاثمدد ثلبح ددتثتي لحقددتبتبرهث للبحشددتا د بتتل
إلجهددالبحره مددال دديل ن لددةثث حرد حيل دد جلب   دد خلبحم

بحلددددثبلبحمدددد حيل ة ددددتلع بحدددد  لد ل جلب   دددد خلإلددددث تل
حاملددددر متيجل دددديلبح  ددددثتلعاددددةل  ت دددد  لمرة  ئدددد 

بحمهاثمد ث لثهد بلبد ثتقلإلددث تلمن خد  لبلدر م تي  لم ئمدد  ل
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ز هددددددد تقلثيزيددددددد  لمدددددددجل ت ددددددد لنمدددددددثللدددددددثبلبحمددددددد تلثب 
(Beaudoin et al., 2011).ثعادةلبحدتكثلمدجل جلل

ب   ددددد خلعددددددجلبحمهاثمدددددد ثلبحشددددددتطي لقدددددد لرر ددددددمجل
دشدد تبثللددابي لعددجلبحشددتا لخ  دد لد بلدلددرازثلرلددثي ل
رهه بره ل  ثجلر  قلخ تحلحمثبت لبقر   ي  لدقل نهل
إلجددددةل جلإلر ددددمجلدطدددد تلب   دددد خلبحم  لددددبيلة ل
شتا لبحمهاثم ثلبحم ئم لعجل  لمخ دصلشدتطيل

 تلحددد  لملددددرخ ميل ثلبحرزبمددد ثلشدددتطي  ل رددددةلإلردددثب
بحقددددددثبئثلبحم حيدددددد لق عدددددد تلمهاثمدددددد ثلم  لددددددبي لكإلددددددتل
منقث ددددددددددد لعندددددددددددد لبرخددددددددددد  لقددددددددددددتبتبرهثلبققر دددددددددددد  ي ل

(Lagrange et al., 2015.)ل
ثةجلعددددد ثلرطبإلدددددقلبحمثددددد  صلبحم  لدددددبي لثنقدددددصل
ب    خلثبحشك  ي لثع ثلدظه تلبحبي ن ثلثبحمهاثمد ثل
بح قيقيددد لبحرددديلرهبدددتلعدددجلبةث ددد علبحم حيددد لحاشدددتا  ل

مجمثعدد لمددجلب  دد تلبحلددابي ل همهدد ل قدد بجلبح قدد للإلنددرح
 ددددديلبحمهاثمددددد ثلبحم  لدددددبي  لثث حرددددد حيل قددددد بجلهددددد قل
بحمهاثمدد ثلةهددثلعن  ددته ل قلثهدديلجث رهدد .لث رددةل

إلر دددمجلليمادددجلبحرأادددةلعادددةلهددد بلبحق دددثتلإلجدددةل ج
ر ردد حلدحددةل تجدد ل ب   دد خل ي دد  لبحمهاثمدد ثلبحرددي

 دد  ل ةبددتلمددجلبح تبيدد لثبحخبددتتل دديلبلددرخ بمه لثخ ثل
بحم ااددددددإلجلبحمدددددد حإلإلجلثثلددددددط ءللراددددددةلبحردددددديلي ر جهدددددد 

بقلدددر م ت لثمدددجل دددثلإلنثأددديلرثلددديعلنطددد بلب   ددد خل
حيشدددمالادددالبحمهاثمددد ثلبحم ئمددد  لثمددد ل ددديل حدددةلرادددةل

ثبقجرهد  ل بحريلرر ثلب تج لابإلتتلنلبي  لمجلبحرق إلت
بحشخ دددددي لثعادددددةلبحدددددتكثلمدددددجل جلبحمهاثمددددد ثلعدددددجل

 اميدددد  لرهربددددتللبحمخ  دددد ثلثبقحرزبمدددد ثلبحشددددتطي 
ةنهدددد لكإلدددددتلم اددددد تلبح ددددد ثجلثيهرمددددد لر ققهددددد لعادددددةل
 ددد ثجل ددد جل ثل ة دددتل ددديلبحملدددرقبا لدقل ندددهلإلجدددةل
عددد ثلبحرقاإلدددالمدددجل هميددد لب   ددد خلعنهددد لحملدددرخ ميل

ثحهددد بلإلجدددةلل( Hennes, 2014)بحرقددد تيتلبحم حيددد ل

 ,Marzouk) ر لددددددددإلجلملددددددددرث لب   دددددددد خلعنهدددددددد 

2013). 

ثبنط قدد  لمددجل ددتصلمرخدد  لقددتبتلمددن لب ئرمدد جل
بحم ددددددت يلثدددددد حبنثةلبحرج تيدددددد لعاددددددةلدرخدددددد  لقددددددتبتبثل
دئرم ني للايم  ل  نهلإلجةلعاإلهثلب عرمد  لعادةلا  د ل
بحمهاثمدد ثلبحم  لددبي  للددثبءل ة نددثلهدد قلبحمهاثمدد ثل
ر تيخيدددددددددددددددد ل ثلمهاثمدددددددددددددددد ثلملددددددددددددددددرقباي لشددددددددددددددددتطي ل

(Onyiriuba, 2016)لخ  دددددددددددددد لث جلب ئرمدددددددددددددد جل.
بحم ددت يلبحدد  لإلرقددتتلبحإلددثثلحاشددتا لإلددرثللدد ب قل ددديل
بحملددرقبا لثمددجل ددثلرثجدد ل مدد لع قدد لبددإلجلبحمهاثمدد ثل
بحم  لددبي لبحشددتطي لثقددتبتلمددن لدئرمدد جلحاشددتا لبحردديل

 إلددددجلرر ددددمجلقثبئمهدددد لبحم حيدددد لمهاثمدددد ثلشددددتطي  ل
يماددجلدبددتبزل ثتلبحمهاثمدد ثلبحم  لددبي لبحشددتطي ل دديل
عماي لدرخ  لقتبتلمن لب ئرم جلبحم ت ي لمجلخد تل
ررثدددددعلردددددر إلتلرادددددةلبحمهاثمددددد ثلعادددددةلبحمتادددددزلبحمددددد حيل
حاشدددتا لط حثددد لب ئرمددد ج لثبحددد  ليم دددال هدددثلمددد خ ثل

امددد لر اددد ل  ددد ل هدددثللقدددتبتلمدددن لبقئرمددد جلبحم دددت ي.
زمدددددد ثلبحم حيدددددد لبحددددد تثسلبحملددددددرك  تلمددددددجل ددددد ثجلبة
ب هرمدددددد ثلث ثامدددددد لبحه حميدددددد لعاددددددةل ددددددتثتتلزيدددددد  تل

بقحرزبمدد ثلبحشددتطي لثبحردديلقدد لرزيدد لمددجل شددالبحبنددثةل
لل(.Arslanalp and Liao, 2014)بحرج تي ل

ه بلثق لن تلمث ثعلملرث لثم مثجلب    خل
بحم  لبيلدهرم ثلبحه إلد لمدجلبةطدتبالبحمهرمد لثمهند ل

 ترقددد ءلثملدددرثبقلبحم  لدددث لثأيددد لر لدددإلجلم دددمثنهلثب
ثمددجل ددثلب ترقدد ءلبجددث تلبحمهاثمدد ثلبحم  لددبي لثشدداال
إلرثبةدددددةلمدددددعلبحرطدددددثتبثلبحمر  قددددد لحبإلئددددد لبةعمددددد تل
بح  إل ددد  لامددد لر دددتصلبحه إلددد لمدددجلبحهإلئددد ثلبحمنظمددد ل
حلدددثبلبةثتببلبحم حيددد لعادددةل هميددد لث دددتثتتلر لدددإلجل
ملرث لب    خل يلبحرق تيتلبحلنثي لبحمنشثتتلثشداال

عددجلبحمخدد طتلث دد قثلعدد ثلبحررةدد لعدد ث لثب   دد خل
بحردديلرثبجههدد لبحشددتا ثلثشدداالخدد ص لثحهدد بلق مددثل

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128034385000271
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 ,FASB, IASBل;بحه إل لمجلبحةي ن ثلبحمهني لم دا
SEC and 

5
CICAدديلب ثندد لبةخإلددتتلبر دد إلجلل 

ب  ددد بتبثلثبحمهددد إلإلتلبحم  لدددبي لبحمرهاقددد لثمث دددثعل
)بحمخدددددددد طتللبحمخ  دددددددد ثلثبقحرزبمدددددددد ثلبحشددددددددتطي 

 حارأاةلعاةلطثتل رتتلعد ثلت دةبحشتطي ( لث حةل
Dissatisfaction ملرخ ميلبحقثبئثلبحم حي  لنرإلج لل

 ددهثلد  دد خلبحشددتا ثلعددجلهدد قلبة دد بجلثشدداال
لعددددد ثلثبحرزبم رهددددد لبحق نثنيددددد لبحشدددددتطي لثشددددداالخددددد ص

(Hennes, 2014.)ل
 : مشكمة البحث1/2

نددددددددد تلمث دددددددددثعلب عردددددددددتبالثب   ددددددددد خلعدددددددددجل
ردد تيدلدعدد ب لبحمخ  دد ثلثبقحرزبمدد ثلبحشددتطي ل دديل

بحقدددثبئثلبحم حيددد لبهرمددد ثلبحه إلددد لمدددجلبحجهددد ثلبحمنظمددد ل
 ,FASB)م دالحمهند لبحم  لدث لعادةلملدرث لبحهد حث

IASB, SEC and CICA)ثاد حةلبهرمد ثلبحه إلد لل
 Scarbrough;)مدددجلبحثددد   إلجلثبةةددد  يمإلإلجلم دددال

1993 ;FASC  1998   Broeders and 

Chen, 2010 ;Burnside, 2004 Schiff et 

al., 2012; ; Holder, 2013 ; Hennes, 2014 

Wong, 2016 ;Lagrange et al., 2015 

;Cardoso, 2015;) حم لحه قلبة  بجلمجللم ثلل
رّكِتَ ه لعجلكإلته لمدجلبة د بجلب قر د  ي لبةخدت  ل
 إلجلرنشرله قلبة  بجل يللن لدع ب لبحقثبئثلبحم حي ل
حةددجلمباأهدد لثرثقإلرهدد  لثقدد لياددثجلبحملددركإل لمنهدد لكإلددتل
م ادددد إلجل دددديل حددددةلبحردددد تيد.لدقل جلبقهرمدددد ثلبحهت دددديل

  د لمد  لثبحم ايلم زبتلي ر حلحمزي لمجلبحجهد  لخ
بحردددددددزبثلبحشدددددددتا ثلثمرطاثددددددد ثلبحمهددددددد إلإلتلبحم  لدددددددبي ل
بح دددد  تتل ثلبحم   ددددد لمددددد ختب ل ددددديلمجددددد تلب عردددددتبال
ثب   دد خلعددجلبحمخ  دد ثلثبقحرزبمدد ثلبحشددتطي  ل
ثادددددددد حةلمدددددددد  لد تبةلملددددددددرخ ميلبحقددددددددثبئثلبحم حيدددددددد ل

                                                 
5

 Canadian Institute of Chartered Accounta-

nts.(CICA) 

حامهاثمدد ثلبحمرددثب تتلعددجلهدد قلبة دد بجلث  تهدد لعادددةل
 لد تبةلنمدددد  حلدرخدددد  لقددددتبتبث لثحاثقددددثالعاددددةلمدددد 

ثهددضلملددرخ ميلبحقددثبئثلبحم حيدد لحامهاثمدد ثلبحثبجددةل
ب   د خلعنهد لثدد حقثبئثلبحم حيد لعددجلمخد طتلبةعمدد تل
بحشتطي  لث  تلب    خلعجلم اله قلبة  بجلعاةل

لث ند ءب للقتبتبثلثهدضل  د  ةلبحم د ح ل ديلبحشدتا .
ل ددددديلررتادددددزلبحث دددددجلمشددددداا ل ددددد جللدددددبق لمددددد لعادددددة

لبحر حي :لبحرل  قث
  ثته ؟لث هثلبحملرقباي لبةعم تلمخ طتلم هي  .1
لعددددجلثب   دددد خلب عرددددتبال لددددسل هددددثلهدددديلمدددد  .2

ث قدد  لةهددثلبحمهدد إلإلتللبحملددرقباي لبةعمدد تلمخدد طت
 بحم  لبي لبح   تتل ثلبحٌمَ ّ   لم ختب ؟

لبحم  لدددبي لبح تبلددد ثلدحيدددهلرث ددداثلمددد ل هدددثلمددد ل .3
لعددجلب   دد خل  ددتلمجدد تل دديلثبحم ايدد لبحه حميدد 
عاددددددددةلقددددددددتبتبثللي بحملددددددددرقبالبةعمدددددددد تلمخدددددددد طت

ملددددرخ ميلبحقددددثبئثلبحم حيدددد لثشدددداالعدددد ثلثم اادددديل
 ب ئرم جلثشاالخ ص؟

لبحملرقباي لبةعم تلمخ طتم ل  تلب    خلعجل .4
د تبةلم اادددديلب ئرمدددد جلثدددد حبنثةلبحرج تيدددد للعاددددة

 بحم تي ؟ل
ل: هدف البحث1/3

إلهدددددد البحث ددددددجلدحددددددةل تبلدددددد لثر اإلددددددالم رددددددث ل
ثم مثجلب    خلبحم  لدبيلعدجلمخد طتلبةعمد تل
بحملددرقباي ل)بحمخ  دد ثلثبقحرزبمدد ثلبحشددتطي (ل دديل
رددددد تيدلدعددددد ب لبحقدددددثبئثلبحم حيددددد لث قددددد لةهدددددثلبحمهددددد إلإلتل
بحم  لددددبي لبح دددد  تتل دددديلهدددد بلبحشددددرج لادددد حةل تبلدددد ل
ثر اإلددددالرددددر إلتلب   دددد خلعددددجلهدددد قلبة دددد بجلعاددددةل

ثهضل    ةلبحم  ح ل ديلبحشدتا ثلثشدااللقتبتبث
عدد ثلثقددتبتلمددن لب ئرمدد جلبحم ددت يلثدد حبنثةلبحرج تيدد ل
ثشدداالخدد ص.لث   دد   لدحددةلدخرثدد تلمدد  ل دد  ي ل
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ثق بايددد ل دددتثضلبحث دددجلحارطبإلدددقلبحهماددديلمدددجلخددد تل
 تبلددددد لرطبيقيددددد لعادددددةلم ااددددديلب ئرمددددد جلبحم دددددت يل

لث حبنثةلبحرج تي لبحم تي .
 : أهمية البحث1/4

هميدد لبحث ددجلمددجل نددهلإلتاددزلعاددةلمجمثعدد لرنثددعل ل
مدددجلبة ددد بجلبحٌمَرَكدددِت تلثطبيهرهددد لعنددد لدعددد ب لبحقدددثبئثل
بحم حيددد  ل إلدددجل نهددد لر رددد حلمجهدددث لكإلدددتلعددد   لمدددجل
بحم  لةلح عرتبالثب    خلعنه  لنرإلجد لب رثبئهد ل

ثهدددددددثلنشدددددددرتلبح ددددددد جللتااااااااريخ عاددددددةلشدددددددقإلجلبةثتل
ثلددإلرترةلعايددهلر  إلدد للمسااتقبم بققر دد   لثبح دد نيل

مباغلثرثقإلدثلثبحملدركإل  لثمدجل دثل د جلدحقد ءلمزيد لمدجل
بح ددثءلعاددةل هميدد لد  دد خلبحشددتا ثلعددجلم ددالهدد قل
بة  بجلإلخكضلخطتلبحمهاثم ثلحملرخ ميلبحقدثبئثل
بحم حيدد  لبةمددتلبحدد  لقدد لإلزيدد لمددجلب رم حيدد لدرخددد  هثل
قددددتبتبثلدقر دددد  ي لر قددددقل   ددددالرخ دددديصلحامددددثبت ل

لبققر   ي لبحم  ث ت.ل
 : حدود البحث 1/5

إلخدددددددددتحلعدددددددددجلنطددددددددد بلبحث دددددددددجلبحمخ  ددددددددد ثل
ثب حرزبمددددددد ثلبحرددددددديلرندددددددرحلمدددددددجلبةنشدددددددط لبحملدددددددرمتتل
ثبحمرةددتتتلحاشدددتا لثهددديلمخ  دد ثلحمق باددد لبحدددنقصل
 دديلقيمدد لبة ددثتلم دداهلمخ ددصلدهدد ةلبة ددثتل
بح  بر لثا حةلمخ صلبح إلثجلبحمشاثةل إلهد .ل هادةل
لبحددتكثلمددجل نهدد لرلددرازثلبحرقدد إلتلبحشخ دديلحام  لددة 

لدقل نه لدحرزبم ثل رمي لثحيلثلشتطي .ل
لل: خطة البحث1/6

 ددددديل دددددثءلمشددددداا لبحث دددددجلث تث دددددهلث ه ب ددددددهل
ث همإلرددده ليهدددتضلبحثددد   ثجلهددد قلبح تبلددد لمدددجلخددد تل

لبحمث  جلبحر حي :
مخددددد طتلبةعمددددد تلبحملدددددرقباي هلل:المبحاااااث الثاااااان 

لمكهثمه لث هثل ثته .

ب   ددد خلعدددجلمخددد طتلبةعمددد تللالمبحاااث الثالاااث:
 بحملرقباي لث قل هثلبحمه إلإلتلبحم  لبي .

  ددددتلب   ددددد خلبحم  لدددددبيلعدددددجل:لالمبحاااااث الرابااااا 
مخدد طتلبةعمدد تلبحملددرقباي لعاددةلقددتبتبثلملددرخ ميل

لبحقثبئثلبحم حي .
لبح تبل لبحرجتيبي ل:لالمبحث الخامس

 .النتائج والتوصيات 
 .الدراسات المستقبمية المقترحة 
 بحث.مراج  ال 

 المبحث الثان 
مخاااطر األعمااال المسااتقبميةم مفووموااا وأهاام 

 صورها
ب رمدد تلظهددثتل“يهددتالخطددتلبةعمدد تلعاددةل نددهل

ره إلددد لث ح دددتتل ثلث   ددد ث ل ثلبحردددزبثل ثلخلددد تتل ثل
  ل دد جلإلنددرحلعنددهلنردد ئحللددابي لثياددثجل حددةلثلددبةل
نق طلبح هثلبح بخاي ل ثلبحره إل بثلبحخ تجي لثيماجل

مددددددجلخدددددد تلبرخدددددد  لدجددددددتبءبثلركدددددد   لهدددددد بلبحخطددددددتل
".لثقددد ل لدددكتثلبحرطدددثتبثل ددديلبإلئددد لبةعمددد تل6ثق ئيددد 

بح  إل  لعجلثقثعل   بجلدقر   ي لحثلر الثه لدحدةل
ملددددرث لبحهمايدددد ثلبحم حيدددد لبحردددديلرلددددجال دددديلبحدددد   رتل
ثحةنه لق لر  تلجثهتي  لعادةلنرإلجد لبةعمد تلثبحمتادزل
بحم حي لثر  تلبد ثته لعادةلرقإليمد ثلثرنبد بثلمرخد  ل

تبتبث لثمدددجل هدددثلخ ددد ئصلهددد قلبقحرزبمددد ثل نهددد لبحقددد
كإلدددتلم اددد تلبحقيمددد لثبحرثقإلدددث لثررثقدددثلنشدددرره لعادددةل
شدددتطلثقددددثعل ددد جلمهددددإلجل دددديلبحملدددرقباليلددددكتلعددددجل
لدثلبحملدركإل  ل ر  إلد لقيمد لب حردزبثلثرد تيدلدلدر ق قهلثب 
ثقددد لإلرتردددةلعادددةلثقدددثعلهددد بلبح ددد جلر مدددالبحشدددتا ل

جل هثل دثتلةعث ءلابإلتتلمق بالنشرتله بلبقحرزبث لثم
                                                 

6
 Business dictionary (http://www.business-

dictionary.com/definition/risk.html) 
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بحمخ  دد ثلثبقحرزبمدد ثلبحشددتطي )مخ طتلبةعمدد تل
لبحملرقباي (لم لإلاي:

 القضايا المرفوعة ضد الشركة  .1
قددددددد لإلرتردددددددةلعادددددددةلدخددددددد تلبحشدددددددتا لبرههددددددد بره ل
بحملرقباي ل)م الع ثلبقحرزبثلثشدتثطل  د لبحره قد بث(ل
 ثلر مدددال  ددد لبةطدددتبالح دددتتلجلددد  ل ثلمهندددث ل

 لثعادةلLitigationمثبجه لبحشتا لح عث لق د ئي ل
بحتكثلمجلنشرتلهد قلبحد عث لخد تللدن لدعد ب لبحقدثبئثل
بحم حي لدقل جلب   تلبحمرترث لعاإله لكإلدتلم د  قلثهد .ل
ثعادددددةلبحدددددتكثلمدددددجل هميددددد لبحمهاثمددددد ثلبحةميددددد لعدددددجل
بحمخ  دددددددددد ثلثبقحرزبمدددددددددد ثلبحق نثنيدددددددددد لبحشددددددددددتطي ل
حملددددددددرخ ميلبحقددددددددثبئثلبحم حيدددددددد  لدقل جلبحه إلدددددددد لمددددددددجل

 ثثلب    خلبحةميلعجلدحرزبم ره لبحشتا ثلم زبحثلرق
بحق نثنيددد  لثرةركددديلثددد حرثب قلمدددعلمرطاثددد ثلب   ددد خل

ل(SFAS, 5)بحث دددددددددددددددكيلحامهيددددددددددددددد تلبحم  لدددددددددددددددبيل
(Hennes, 2014.) 
 ضمان قروض شركات أخرى  .2

ر دددددطتلبحه إلددددد لمدددددجلبحشدددددتا ثلدحدددددةلب قردددددتبضل
حرث إلتللإلثح ل ثلحأتضلدلر م ت  لثق لرشرتطلبحجه ل
بحمقت  لثجث لاكإلال ثل م جلحه بلبحقتض لثنرإلجد ل
بحردد بخالثبةنشددط لبحمرث  حدد لبددإلجلبحشددتا ثلقدد لياددثجل
   ه لاكإلال ثل  مجلحقدتضلشدتا ل خدت  لثمدجل دثل

تطي لررهددتضلبحشددتا لبح دد من لحخلدد ئتلثبحرزبمدد ثلشدد
 دد تلرهلددتل ثلدمرندد علبحشددتا لبحمقرت دد لعددجلبحث دد ءل

 (.Schiff et al., 2012)ثشتثطلبحقتضل
 التعاقدات المحممة بخسائر .7

ثر دددد جلعندددد م لياددددثجلبحرةدددد حإلثلبحردددديلقليماددددجل
رجنبه لحاث  ءلث حرزبمد ثلهد بلبحره قد ل ةبدتلمدجلبحمند  عل
بققر ددد  ي لبحمرثقدددعلبح  دددثتلعاإلهددد لمدددجلرنكإلددد لهددد بل
بحهق  ل ق لإلرترةلعاةلدبتبثلبحشدتا لعقدث ل ثلدرك قد ثل

 دديلردد تيدلمهددإلجلر ماهدد لخلدد ئتل دديلبحملددرقبالث حددةل
 ي لبحمرثقه ل ديلرد تيدلد بلم لا نثلبحظتثالبققر  

رنكإلددد لهددد بلبحهقددد ل ددديلكإلدددتل ددد ح لبحشدددتا لبحمره قددد ت.ل
ثهدديلمدد لرهددتالثدد حهقث لبحم مادد لثرعثدد ءل ثلخلدد ئت ل
 إلددددددددجلرزيدددددددد لبحرةدددددددد حإلثلبحمرهدددددددد تلرك  إلهدددددددد لحاث دددددددد ءل
ث قحرزبمدد ثلثمقر ددةلبحهقدد لعددجلبحمندد  علبققر ددد  ي ل
بحمرثقهدد لمنددده لثرقدد سلثددد حمباغلبةقدددالمددجلبدددإلجلرةاكددد ل

مباددغلبحرهددثيضلبحدد  للددإلنرحلمددجلعدد ثلرنكإلدد للبحهقدد ل ث
ل(.Lagrange et al., 2015)ه بلبحهق ل

 ضمان السم  المعمرة المباعة .4
 ت ثلظتثالبحمن  ل لبحشتل لعاةلبحه إل لمجل
بحشتا ثلخ   لراةلبحريلرره مال يلمنرج ثلطثيا ل
بةجددددال)ةة ددددتلمددددجل رددددتتلم  لددددبي ( لرددددث إلتلخ مدددد ل

زمجلرخرادددثلمدددجل دددم جلرادددةلبحمنرجددد ثلحكردددتتلمدددجلبحددد
ث دد تلةخددت لثمددجلمنددرحلةخددت لثمددجل ددثلي دد لبحرددزبثل
بحشتا ل م ثلعم ئه لنرإلج ل دم جلمنرج رهد لبحمث عد ل
 ثلبحمهددد م ثلب جاددد لحهدددث ل  ددد ل شدددا تلبقحرزبمددد ثل
بحشتطي لخ   لد بلرهتضله قلبحمنرج ثلحاهطةل ثل

لبحراثلةلث ةلرتجعلحهإلثةل يلبحر نيع.
 لجندددتبتلمثردددثتزل هادددةللدددبإلالبحم ددد ت لرهددد لشدددتا

بةمتياي لمجل ةبتلشتا ثل ن ع لبحلي تبثلث حه حث ل
 إلددجلرددزعثلد بتتلهدد قلبحشددتا لب رثدد علمرطاثدد ثلبحقلددثل

(ASC 450)ثق ئمد لمهد إلإلتلبحم  لدث لتقدثلل(No. 

 يمددددد لإلرهادددددقلث    ددددد خلعدددددجلرةددددد حإلثل دددددم جلل(45
منرج رهددددد لبحلددددد ثق لثبح  حيددددد للدددددثبءلا ندددددثل دددددم ن ثل

ثرقددددددثثلبحشددددددتا لبرقدددددد إلتلمث شددددددتتل ثلكإلددددددتلمث شددددددتت ل
بحرةدددد حإلثلبحمرهاقدددد لثلي لدددد ل ددددم جلمنرج رهدددد لبحردددديل
لددرر ماه لعندد لنقطدد لبحبيددع ل إلددجلإلددرثلب   دد خلعددجل
هددددد قلبحرةددددد حإلثل دددددمجلبقحرزبمددددد ثلبحج تيددددد لثق ئمددددد ل
بحمتادددزلبحمددد حي لثر ددد ثتلد بتتلبحشدددتا لرخكددديضلرادددةل
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مدددددجلخددددد تللConstantlyبحرةددددد حإلثلثشددددداالملدددددرمت
لل(.Schiff et al., 2012)ر لإلجلجث تلمنرج ره 

 التزامات خطابات الضمان المفتوحة .5
قددد لإلرتردددةلعاددددةلطبيهددد لنشدددد طلبحشدددتا لد دددد بتل
خط ث ثل دم جلح د ح لبحهمإلدال ثلة لطدتا ل كديل
نش طلبحمقد ثقثلقد ليشدرتطلبحهمإلدال)خ  د لبحث د بثل
بح اثميددد (لعادددةلبحشدددتا لرنكإلددد لبحمشدددتثعلخددد تل ردددتتل

ثح دددم جللزمنيددد لم ددد  تل ثلردددثب تلمثب دددك ثلمهإلنددد  
ب حرددددزبثلببنددددث لبحره قدددد لإلرطاددددةلمددددجلبحشددددتا لبحمنكدددد تل
خطددددددد ةل دددددددم جلم ددددددد  لبحقيمددددددد ل ثلمكردددددددثخ لدقل جل
بحظددتثالبحملددرقباي لكإلددتلبحمثبريدد لحاشددتا لبحمنكدد تلقدد ل

ث دديلهدد بلبحمجدد تلخا ددثلل.ياباهدد لث حرزبمدد ثلشددتطي 
د دد  لبح تبلدد ثلدحددةل جلمخدد طتلدحرزبمدد ثلخط ثدد ثل

لددث لحابنددثةلاامدد لا نددثلبح ددم جلبحمكرث دد لرددز ب لث حن
هندددد ةلع قدددد ثلقثيدددد لبددددإلجلبحشددددتا لثبحبنددددةلبحم دددد تل

(Ono et al., 2013.)ل
االلتااازام بدعاااادة شاااراا األوراة التجارياااة  .6

 المخصومة
ق لإل   لخ ثلبحشتا لحةمبي قره لحد  لبحبندةل ثل
جهد لرمثيايد لدحددةلر ماهد لبحرزبمدد ثلملدرقباي  لخ  دد ل

لددد ب لبحقيمددد ل ددديل  حددد لدمرنددد علم دددتتلبحةمبي حددد لعدددجل
بحمطاثثدد ل دديلمثبعإلدد لبلددر ق قه  ل إلددجل  حدد لدمرندد عل
بحهمإلدددالعدددجل  دددعلقيمددد لبحةمبي حددد لبحمخ دددثم لحابندددةل
رر مدددددالبحث ددددد تلثرعثددددد ءلركدددددثبلقيمددددد لبحمثددددد حغلبحرددددديل
ر  ددددداثلعاإلهددددد للددددداك   لثبحرددددديلررم دددددال ددددديلت لقيمددددد ل
بحةمبي حدد لحابنددةلث   دد   لة لم دد تيثل خددت لم ددال

ثل)بح دددث جلثنخدددتثج لم ددد تيثلبحبتثرلدددرثلثبحهمدددثق
ل(.8222
ل
ل

 التأمين الذات  .7
قددد لرك دددالثهدددضلبحشدددتا ثلعددد ثلر مدددال قلددد طل
بحردددرمإلجلبحه حيددد لعادددةل نشدددطره  لثمدددجل دددثلرقدددثثلثهمدددال
مخ صلحاررمإلجلبح بريلعاةل نشدطره  لث حدةلحر نيد ل
ثمثبجهددد لبةخطددد تلبحملدددرقباي  لدقل ندددهل ددديلظدددتثال
مهإلن ليماجل جلرر ماله قلبحشتا ثلمث حغلركثبلراةل

حغلبحمجنثد لبحمجنثد للداك   لخ  د لد بلاد جلرقد إلتلبحمثد 
مقدددد م  لكإلددددتلا  يدددد لحرأطيدددد لبحخطددددتلبحم دددد بل إلنئدددد ل

(Wong, 2016.)ل
 عمميات إعادة الويكمة .8

دعدد  تلبحهيااددد لهددديلبتندد محل ثلخطددد لإلدددرثلرنكإلددد ه ل
ثبحليطتتلعاإله لبثبلط لد بتتلبحشدتا لثبحرديلقد لرد   ل
دحدددةلرأإلدددتلجدددثهت ل ددديهلنطددد بلنشدددط ه ل ثل لددداثةل

اادد لقطدد عل ثل  بئهدد  لثقدد لإلرترددةلعاددةلقددتبتلدعدد  تلهي
 تعل ثلخد لدنرد جيل ثلقلدثلث حشدتا لر مدالبحرزبمد ثل
شددتطي  لخ  دد لد بلا نددثلرقدد إلتبثلبرخدد  لقددتبتلدعدد  تل
بحهياادد ل قددالمددجلراددةلبحردديللددر  جلملددرقث  .لخ  دد ل
د بلرطاةلرنكإل له بلبحقدتبتل ردتتلزمنيد لرزيد لعدجلبحكردتتل

 ,Hovakimian)بحم  لدددبي لبحمرخددد ل إلهددد لبحقدددتبتل

ل.(2016
   ب محل النزاع الضرائ .9

ق لر جدالبحشدتا ل  دعلبح دتبئةلبحملدر ق لنرإلجد ل
حنددزبعلحددثلي لددثلثهدد لمددعلم ددا  لبح ددتبئة لثمددجل ددثل
إلجدددةلعاإلهددد لب   ددد خلعدددجلهددد قلبقحرزبمددد ثلحمق باددد ل
مرطاثددددد ثلبحمهددددد إلإلتلبحم  لددددددبي لبح ددددد  تتل ددددديلهدددددد بل
بحشددددددرج.لث دددددديلهدددددد بلبحمجدددددد تل ةدددددد ثلنردددددد ئحل تبلدددددد ل

(Gleason and. Mills, 2002)عاددةل ددتثتتلل
دحردددزبثلبحشدددتا ثلبةمتيايددد لث    ددد خلعدددجلبحرزبم رهددد ل
بح ددتيبي لبحشددتطي  لامدد ل جلبة حدد لبحرجتيبيدد لحا تبلدد ل
خا ددثلدحددةلعدد ثلاك يدد لب   دد خلبح دد حيلحاشددتا ثل
بةمتياي لعجلدحرزبم ره لبح دتيبي لبحشدتطي  ل إلدجلقل
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إلرلددددقلم رددددث لهدددد بلب   دددد خلمددددعلمرطاثدددد ثلق ئمدددد ل
لل(.SFAS N0.5) 5 بةمتياي لتقثمه إلإلتلبحم  لث ل

    االلتزامات البيئية الشرطية.11
ثهدديلب حرزبمدد ثلبحردديلقدد لرنشددرلمددجلعدد ثلبحشددتا ل
ثد حقثبنإلجلبحبإلئيدد لحمه حجدد لبحرادثجلبحندد رحلعددجل نشددطره ل
بحلدد ثق ل ثلبحرزبمهدد لثقددثبنإلجلتق ثدد لث م يدد لبحبإلئدد لمددجل
بحراددثج لثقدد لرةددثجلهددد قلب حرزبمدد ثل ي دد  ل دديلشددداال

 ثلكتبمدد ثلرر ماهدد لبحث دد تلبققر دد  ي ل دديلعقثثدد ثل
  ح لع ثلب مر د تلحاقدثبنإلجلثبحرشدتيه ثلبح اثميد ل ثل
بحدددد ع ث لبحق دددد ئي لثبحرلددددثي ثلبحم حيدددد لبحن رجدددد لعددددجل
ب جتبءبثلبحر  ي ي  لثب   ث ثلبحشخ ي لبحمباغل
عنهددد لنرإلجددد لبة دددتبتلبحبإلئيددد ل ثلبحرددد مإلتلحاممراةددد ثل

ثرزبإلدد لل(.Stevens, 1996) نرإلجدد لبح ددثب جلبحبإلئيدد 
  جددد لملدددرخ ميلبحقدددثبئثلبحم حيددد لدحدددةلب   ددد خلعدددجل
بة بءلبحبإلئددديلحاشدددتا ثلبح دددن عي  لحمثبجهددد لق دددثتل
ب   دد خلبحرقاإلدد  لعدددجلرابيدد لب ري جددد رهثل دديلرتشدددإل ل
قتبتبرهثلبحمرهاقد لبرقإلديثلهد قلبحشدتا ثلعدجلملد ثحإلره ل

ل(.Buccina et al., 2013)بققر   ي لثبحبإلئي ل
 ثلب ري ج ثلملرخ ميلبحقدثبئثلبحم حيد ل إلجلرزبإل

دحةلب    خلعجلبة بءلبحبإلئيلحاشدتا ثلبح دن عي  ل
حمثبجهدد لبحق ددثتلب   دد خلبحرقاإلدد  لعددجلرابيدد لهدد قل
بق ري جدددد ث لثمددددجل ددددثلا نددددثلهندددد ةل ددددتثتتلما دددد ل
حرطثيتلمهي تلب   د خل ديلبحكادتلبحم  لدبيلحيشدمال

كد ءتلب    خلبحبإلئدي لبةمدتلبحد  لإلد   لدحدةلزيد  تلا
لرشددددددددأإلالبحمهاثمددددددددد ثلبثبلدددددددددط لمرخددددددددد  لبحقدددددددددتبتبث

Cardoso, 2015).)ام لرلد ع ل ديلرتشدإل لقدتبتبرهثلل
بحمرهاقدد لبرقإلدديثلبحملدد ثحي لبققر دد  ي لثبحبإلئيدد  لثمددجل
 ثلإلجةل جلرهاسلبحقثبئثلبحم حي لحاشتا ثلبح دن عي ل
بقحرزبمدددد ثلبحكهايدددد لثبحم رمادددد لبحردددديلرنددددرحلعددددجلعدددد ثل

 Friehe and)بحردددزبثلبحم للددد لثقدددثبنإلجلبحبإلئددد ل

Langlais, 2017). 

 جوائز تنشيط المبيعات .11
رقدد ثلثهددضلبحشددتا ثلجددثبئزل ثلهدد بي لحرددتثيحللقدد 

مبيه رهددددد لثشدددددتطلقيددددد ثلبحهمددددد ءلبرقددددد يثلاث ثنددددد ثل ثل
بحه مددددد ثلبحرج تيددددد لحمنرج رهددددد  لث ددددديلرددددد تيدلق ئمددددد ل
بحمتادزلبحمد حيلإلثبجدهلبحم  لدةلمشداا لررهادقلثايكيد ل
مه حجدد لبقحرزبمدد ثلبحشددتطي لبحردديلإلجددةلعاددةلبحث دد تل

تلبحبيدع لخ  د لد بلمد لبحث  ءلبه ل يلبحكرتتلبحر حيد لحكردتل
 ققلبحهمإلدالشدتثطلبقلدرك  تلمدجلبحهدتضل ديلبحكردتتل
بحم حيدد لبحر حيدد  لنرإلجدد لبمردد ب لعددتضلبحجددثبئزلثبحهدد بي ل

 ,.Cheung et al)دحددةل ة ددتلمددجل رددتتلم  لددبي ل

2015). 

 تعويضات التقاعد .28
رارددزثلبحشددتا ثلبدد  علرهددثيضل ثلما  ددرتلحةددالقدد ل

لددبةل-ع مددالمددجلبحهدد ماإلجلحدد إله لعندد لرددتاهثلحاخ مدد 
ث حدددةل-بحرق عددد لبحقددد نثنيل ثلد ددد ث لبحهمدددال ثلبحث ددد ت

بندد ءلعاددةلقددثبنإلجلبحهمددال دديلبح ثحدد ل ثلحددثبئ لبحشددتا ل
بح بخايدد لث دد ق ل جلردد  علبحشددتا لمثدد حغلابإلددتتل دديل رددتتل

مخ دددصلحمثبجهددد لمهإلنددد ل  نهددد لرهمدددالعادددةلرةدددثيجل
ه قلبحما  آث لثر لةله قلبحرهثي  ثلث قلبحادثبئ ل
ثبحقثبنإلجلبحمهمثتلبهد ل ديلادالباد لثعد  لمدجلبحهثبمدال
بةخت لمنه لع  للنثبثلبحخ م لثبحتبرةلقبالبحرق ع ل
 ثلبحمهددد ش لثيجدددةلب شددد تتل جلمهظدددثلهددد قلبحهثبمدددال

 ,Broeders and Chen)رخرادثلمدجلباد لةخدت ل

2010). 

 االلتزام بتحويل السندات ألسوم .13
ق لر  تلبحشتا ثللن بثلق باد لحار ثيدالةلدهثل
 ديلرد تيدلبلدر ق قه  لث حدةلاثلدإلا لحجد ةلمزيد لمدجل
ت ثسلبةمدددددثبت لثقددددد لي ددددد  ةل حدددددةلقيددددد ثلبحشدددددتا ل
برهددثيضل  مددالبحلددن ل دد تلعدد ثلب حرددزبثلبرنكإلدد لهدد بل
بحشددددتط لث دددديلردددد تيدلب لددددر ق بلقدددد لرك ددددالثهددددضل

مباغلبحرهثيضلح ما لبحلن بثلنظإلدتلبحشتا ثلر مال
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عددددد ثلر ثيدددددالبحلدددددن بثلبحم ددددد تتللددددداك  لةلدددددهثل)ت ل
بحلن بث( لخ   لد بلت ثلب  بتتل   اي له بلبحبد إلال

(Walther and Klien, 2015)لثرهرم لبحشتا ثل.
عاددةلهدد قلبحثلددإلا لبحرمثيايدد لحمدد لحهدد لمددجل  ددتلدإلجدد بيل

 Ming)عاةلقيمد لبحشدتا لنرإلجد لبحمند  علبح دتيبي ل

et al., 2018).لل 
لالمبحث الثالث

اإلفصااااح عااان مخااااطر األعماااال المساااتقبمية 
 وفق أهم المعايير المحاسبية

يأهدددد لمث ددددثعلب   دددد خلعددددجلمخدددد طتلبةعمدددد تل
بحملددددددرقباي ل)بحمخ  دددددد ثلثبقحرزبمدددددد ثلبحشددددددتطي (ل
ثددد حقثبئثلبحم حيددد لمدددجلبحمث دددثع ثلبحرددديلن حدددثلبهرمددد ثل

بحم  لدددبيل ددديلبحه إلددد لمدددجلبةطدددتبالعاددديلبحملدددرث ل
ب ثن لبح  إل   لنرإلج لع ثلررةد ل د ثجلبة دتلبحمد حيل
حهددد لث دددهثث لرقددد إلتلقيمددد لنق يددد لب تجددد لمهقثحددد لمدددجل
بح ق لحه بلبة تل يلر تيدلدعد ب لبحقدثبئثلبحم حيد  لثمدجل
 هدددددثلمظددددد هتلهددددد بلبقهرمددددد ثلقيددددد ثلبحجهددددد ثلبحمهنيددددد ل
بحم  لدددبي لب  ددد بتل ثلر ددد إلجلمهددد إلإلتلردددث تل لدددسل

 لثمدددد ليلدددد ع لبحم  لددددةل دددديلدعدددد ب لحام  لددددث لعنهدددد 
بحقثبئثلبحم حي لمجلجه  لثبحهمالعايلرث إلتلمهاثمد ثل
م ئمدد لعددجلم ددالهدد قلبحبنددث لحملددرخ ميلهدد قلبحقددثبئثل

لمجلجه ل خت .
ث  تبلدددددد لثر اإلددددددال هددددددثلب  دددددد بتبثلثبحنشددددددتبثل
بح   تتلعجل هثلبحجه ثلبحمهنيد لبحم  لدبي لبحه حميد ل

(IASB, FASB, SEC and CICA)ايد لثبحم ل
حلدددددن لل222)قدددددتبتلثزيدددددتلبقلدددددر م تلبحم دددددت لتقدددددثل

ب  دددددددد بتلبحنلددددددددخ لبح  إل دددددددد لمددددددددجلمهدددددددد إلإلتلل8225
بحم  لدددث لبحم دددتي ( ل يمددد لإلرهادددقلثرلدددسلبقعردددتبال
ثب   د خلعددجلبحمخ  د ث لثبقحرزبمدد ثلبحشددتطي  ل

يمادددجلبحثقدددثالعادددةل هدددثلمددد لجددد ءلبرادددةلب  ددد بتبثل
لعاةلبحن ثلبحر حي::

 37ل  رقااااام أواًل: معياااااار المحاسااااابة الااااادو 
(IAS,37) 

 ددد تثلبحنلدددخ لبة ددداي لمدددجلهددد بلبحمهيددد تل ددديل
ثلثمد ل2/7/2999ثجدت لبحهمدالثدهل ديلل2/7/2998

ثهددددددددد ه لثأدددددددددتضلبحم  لدددددددددث لعدددددددددجلبحمخ  ددددددددد ثل
ثبقحرزبم ثلبحشتطي لثبة ثتلبحشتطي لثق لج ءله بل
بحمهيدد تلحيهدد تلثياأدديلثهددضل قددتبثلمهيدد تلبحم  لددث ل

 لخ   ل يمد لإلرهادقلث ة د بجلبحر حيد ل22بح ثحيلتقثل
دلبحمإلزبني لثر  تلعاةلبة  بجلبحشتطي  لثعادةلحر تي

بحدددتكثلمدددجلر ددد إلجلهددد بلبحمهيددد تل ة دددتلمدددجلمدددتتل ددديل
ث لدقل ندددهليمادددجلبحقدددثتلثدددرجلهددد قل8228ثلث ل8222

بحر ددد إل  ثلبن  دددتثلعادددةل ددد الد ددد  ل قدددتبثل ثل
دتشدد  بثلبحمهيدد تلبة ددايلنرإلجدد ل ترثدد طلهدد قلبحكقددتتل
تلثمهيدددد تل دددد تلمدددد ختبليشددددمالمدددد لرشددددإلتلدحيددددهلبحكقددددتل

( لثحر قإلدددقل98ثل97ثل96بحماأ ت)م دددال ددد البحمددد  ت
كدددتضلبحث دددجلبح ددد حيلإلجدددةلبحثقدددثالعادددةلبحنقدددد طل

ل:(Kirk, 2009)بحر حي ل
هديلبحرزبمد ثلكإلدتلم اد تلبحقيمد ل ثللالمخصصات:

بهددد لد بلردددثب تثلبحشدددتثطللبحرثقإلدددث لثيجدددةلب عردددتبا
 بح    لبحر حي لمه  :

عندددد م لرثبجددددهلبحشددددتا لرههدددد ل دددد حيل)قدددد نثنيل ثلل.1
 دنش ئي(لنشرلنرإلج ل  جلم  يلث

عن م لياثجلمجلبحم رمال)ب رم تلبح د ثجل ة دتلل.2
مددجلع مدده(ل دد ثجلردد  قلخدد تحلحمددثبت لرر دددمجل
 من  علبقر   ي ل رةلإلرثلرلثي لبحرهه لبحل بقلث

يماددددجلدجددددتبءلرقدددد إلتلمث دددددثبل يددددهلحمباددددغلبحرههددددد لل.3
 بحمطاثة.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978185617545600005X


 " أثر اإلفصاح عن ادلخاطر الشرطية......     عيد،د/ أمحد حامد حممود عبد احلليم،د/ أمين يوسف حممود يوسف دمحمد/ ربيع فتوح 

11 

 

عدتالبحمهيد تلب حردزبثلبحشدتطيل اإللتزام الشارط :
 ثرة تلمجلطتيق لام لإلاي:

رههدد لم رمدددالنشددرلنرإلجددد ل دد ثجل  ددد بجلم  دددي لل . أ
ثلدددإلررة لظهدددثتقل ثلع مدددهلث ددد ثجل ددد جل ثل ة دددتل
 ددديلبحملدددرقبا لثهددد قلبة ددد بجلقلرخ دددعلث حة مدددال

 .بحشتا حليطتتل
ههدد ل   ددتلنشددرلنرإلجدد ل دد جلم  دديلثحددثلإلددرثلر . ب

 ب عرتبالثهلثلبة:
حددديسلمدددجلبحم رمدددال ددد ثجلرددد  قلخددد تحلحمدددثبت ل .1

رر ددمجلمندد  علبقر دد  ي ل رددةلإلددرثلرلددثي لبحرههدد ل
 بحل بق.ل ث

 قلإلثج لطتيق لمث ثبل إله لحرق إلتلمباغلبحرهه . .2
ثيهدددد لع مددددالب عرددددتبالهددددثل هددددثلمدددد ليمإلددددزلبددددإلجل
بحمخ دددصلثب حردددزبثلبحشددددتطيل إلدددجلإلدددرثلب عرددددتبال
ثب   دد خلعدددجلبحمخ  ددد ثلبحشددتطي لبإلنمددد لياركدددةل
ث     خل ق لعجلبقحرزبم ثلبحشتطي لنرإلج لدترثد طل
ررةدددددد ل دددددد ث ه لعاددددددةل دددددد ثجل دددددد جل ثل ة ددددددتل دددددديل
بحملدددرقبالثهددد بلبح ددد جلكإلدددتلم اددد لثهددد لثقلإلخ دددعل

ثقلإلرطاةلمجلل( krik, 2009)لبحشتا ر ثلليطتتل
بحشددتا لبقعرددتبال ثلب   دد خلعددجلبقحرددزبثلبحشددتطيل
د بلحثلياجلهن ةلب رم تلحر  قلخد تحلحمدثبت لرر دمجل

لمن  علبقر   ي .
 3291ثانيًا: معيار المحاسبة الكندي رقم 

يهتالهد بلبحمهيد تلبح د جلبحشدتطيلثرندهل د ثجل
  حددد ل ثلظدددتالرر دددمجلعددد ثلررةددد ل دددثتلخلددد تتل ثل
ما لدةلم رماد لحاشدتا  لثرلددثي لهد قلبح  حد لإلرثقددثل

عاددةل دد ثجل دد جل ثل ة ددتل دديلبحملددرقبا لامدد ل ددتبل
هددددد بلبحمهيددددد تلبدددددإلجلبح ددددد قثلبحر حيددددد لعنددددد لمثبجهددددد ل

لبة  بجلبحشتطي :
ثهددددديل ت ددددد ل Likelyمك دددددا للالحالاااااة األولاااااى:

 ددد ثجلبح ددد جلبحملدددرقبايلرةدددثجلمتركهددد ل) ة دددتلمدددجل
ل%(.ل52

ثهدددديللUnlikelyكإلددددتلمك ددددا للالحالااااة الثانيااااة:
 ت دد ل دد ثجلبح دد جلبحملددرقبايلرةددثجل ددئإلا ل) قددال

ل%(.52مجل
لNot Determinableكإلتلم   تللالحالة الثالثة:

ي ددددددهةللثهددددديل ت ددددد ل دددددد ثجلبح ددددد جلبحملدددددرقباي
لر  إل ه .

ب حرددزبثلبحشددتطيلخلعددجلثيددرثلب عرددتبالثب   دد 
د بلادددد جل ت دددد ل دددد ثجلبح دددد جلبحملددددرقبايلمك ددددا ل
ث ماجلرق إلتلمبادغلبحرههد لثشداالمهقدثت.ل مد لد بلاد جل
 ت  ل  ثجلبح  جلبحملرقبايلمك ا لثره تلرق إلتل
بحمباغلثشاالمهقدثتلياركدةلث    د خلطبيهد لب حردزبثل

ثب  بلادد جل ت دد لل Footnotesلث    دد خلب  دد  ي
ملدددددرقبايلكإلدددددتلمك دددددا ل ثلكإلدددددتل ددددد ثجلبح ددددد جلبح

م دد  تلثي ددهةلرقدد إلتلمباددغلب حرددزبثلثطتيقدد لمهقثحدد ل
 Lagrange et) د لإلدرثلعمدال  لدجدتبءلم  لدبيل

al., 2015). 

ثمدددجلبلدددرقتبءل هدددثلمرطاثددد ثلبحمهيددد تيجلبحلددد ثقإلجل
يماددددجلرخادددديصل هددددثل ثجددددهلبقخددددر الثبحرشدددد ثهل دددديل

لبحج ثتلبحر حي:

ل
ل
ل
ل
ل
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 (: يوضح أوجه التشابه واإلختالف بين معيار المحاسبة الدول  1)جدول رقم
 (Lagrange et al., 2015) 3291والكندي رقم  37رقم 

 

 3291معيار المحاسبة الكندي رقم 37معيار المحاسبة الدول  رقم  وجه المقارنة

شاااروإل اإلعتاااراف 
بالمخصصااااااااااااااات 

 الشرطية

ليشرتطلرثب تل    لشتثطلمه  :
 ثجث لرهه ل  حيل يلر تيدلبحقثبئث.ل.1
لب رم تل  ثجلر  قلخ تحلحرلثي له بلبحرهه .ل.2
ليماجلرق إلتلمباغلبحرهه لثشاالمهقثت.ل.3

ليشرتطلرثب تلشتطإلجل ق :
ب رم حي ل  ثجلبح  جلبحملدرقبايلر اد لل.1

لر مالدحرزبثل  حيل يلر تيدلبحقثبئث.
ليماجلرق إلتلمباغلبحرهه لثشاالمهقثت.ل.2

المبماااام المعتاااارف 
 به يعتمد عمى:

ل   الرق إلتلحانكق ثلبح زم لحرلثي لب حرزبث.
ب رم حي ل  علبحمبادغلبحمقد تليادثجل ةبدتلمدجل

لع ثل  هه

أهاااااااام متطمبااااااااات 
 اإلفصاح

إلنثأيلب    خلثق ئم لبحمتازلبحمد حيلعدجهلب حردزبثل
بحملددددجالاهن ددددتل ددددمجلبحمخ  دددد ث لث ددددثل

رثقدددددعلمخر دددددتلعدددددجلطبيهددددد لبحرههددددد لثبحرثقإلدددددثلبحم
ح ددد ثجلرددد  قلخددد تحلحمدددثبت لبقر ددد  ي  ل  لرهددد إلال
 دديلبحمثدد حغلبحمك دد لعنهدد ل دديلب بيدد لثنه يدد لبحكرددتت ل
  لم شدددتبثلعدددجلعددد ثلبحررةددد ل دددثتلقيمددد لثرثقإلدددثل
بحرههددد  ل هدددثلب  رتب ددد ثلبحرددديلردددثلب عرمددد  لعاإلهددد ل
 يمدد لإلرهاددقلث ة دد بجلبحملددرقباي  ل  لرلددثي ثلمددعل

لرهثي  ثلمرثقه .

  ددد خل قددد لعدددجلب حردددزبثلإلنثأددديل جلإلدددرثلب 
بحمهرددتالثددهلث حمإلزبنيدد  لثقلإلنثأدديلعمددال  ل
د  ددد خلد ددد  يلدقلد بلاددد جلخطدددتلدتركددد عل
بحخلددد تتلعدددجلبحمبادددغلبحمقددد تلابإلدددت لثيادددثجل
مددددجلبحم ئددددثلب   دددد خلعددددجلطبيهدددد لثمدددد  ل

لبحخل تتلبحمرثقه .

ل

 ثالثًا: متطمبات اإلصدارات األمريكية
 ,SFAS)5لق ئم لمهد إلإلتلبحم  لدث لتقدثلثرشما

NO.5)ددددددددددددددددددددثلبيدددددددددددددددددددد جلل21ثبحركلددددددددددددددددددددإلتلتقددددددددددددددددددددثل 
statementبحمثقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددث  of position ل

(ASB.92,1993)98تقددث
 7

ثمددد ختب لب  ددد بتلتقدددثل  
(ASC 450-20-25)ثبحددد  لردددثلركهإلادددهلبددد ءب لمدددجلل

                                                 
7
عضضم  5صضضد ا ئثئطضض  اعضضثي د لبطاثسضضا  ل ادي  ضض   ئضض   

سضضضضضضضه   FASBا  ضضضضضضي اعضضضضضضضثي د لبطاثسضضضضضضا  لبطثب ضضضضضضض  

بغدض لبطاثسا  عم لالبتزلاثا لبةدغ    ب هطضث 1975

لبصضضثا ع عضضم ن ضضي لبط  ضضي سضضه   14ئضضدم لبت سضض د  ئضض  

بٍظضضض  إ اضضضثالا إظضضضثت   ت طضضضث يتع ضضض  بتسضضض    1976

عضم  92 ئض لبخسثئد لبةدغ     طث صد  ب ثن لبطٍئض  

بٍظضضضضض   1993سضضضضضه ASBا  ضضضضضي ااضضضضضثا  لبطاثسضضضضضا 

 إ اثالا ب طاثسا  عم لالبتزلاثا لبا ئ   لبةدغ  .

ث لث يمدد ل72/28/8222بحقددثبئثلبحم حيدد لبح دد  تتلثهدد ل
عميواااا يمااا  أهااام النقااااإل التااا  ينب ااا  الوقاااوف 

 ل رض هذا البحث:
ظهددددثتل:لContingencyالحاااادث الشاااارط   -

مثقثل ثل  ح ل ثلظتالمجلبحظتثالبحريلر ردث ل
عادددددةلعددددد ثلبحررةددددد لمدددددجلدما نيددددد لبح  دددددثتلعادددددةل
ما لددددددددةل ثلر مددددددددالخلدددددددد ئتلشددددددددتطي لحاث دددددددد ت ل
ثبحما لددددةليماددددجل جلررم ددددال دددديلبح  ددددثتلعاددددةل
  ددال ثلرخكدديضلدحرددزبث لبإلنمدد لبحخلدد تتلررم ددال دديل

ال ثلزيدددد  تلدحرددددزبث لث دددديلبحنه يدددد لإلددددرثلردددد هثتل  دددد
بحرخاصلمجل  ح لع ثلبحررة لبثقثعل د جل ثل ة دتل

  يلبحملرقبا.
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 :Loss Contingencyالخسارة الشارطية  -
رظهدتلبحخلدد تتلبحشددتطي ل قدد لعندد م لرددنخكضلقيمدد ل
  ددد لبة دددثتل ثلرر مدددالبحشدددتا لدحردددزبثل ددديلرددد تيدل

ل ق لد ب:دع ب لبحقثبئثلبحم حي  لثه بلبقحرزبثليلر قل
مددجلبحم رمددال دد ثجلدنخكدد ضل دديلقيمدد لبة ددالل.1

ل ثلر مالب حرزبثل يلر تيدلدع ب لبحقثبئثلبحم حي .
لقيم لبحخل تتليماجلرق إلته لثطتيق لمهقثح .ل.2
فارة المعيااار بااين ثاالث حاااالت يمكاان مواجوتوااا  -

عنااد اإلعتااراف واالفصاااح عاان األحااداث الشاارطية 
 وه :

دوث بشااكل كبياار الحالااة األولااى: محتممااة الحاا
probable:ب رمدددددد تل دددددد ثجل ثلثقددددددثعلبح دددددد جلل

بحملدددددددددرقبايل ةبدددددددددتلمدددددددددجلعددددددددد ثلثقثعدددددددددهل)ب رمددددددددد تل
 رة ت( لثمجل ثلد بلا نثلر نإلثلثقثعل :52  ث ه 

بح  جلبحملرقبايلث قله قلبح  ح لثيماجلرقد إلتلقيمد ل
بحخلددد تتلب تجددد لمهقثحددد ل إلجدددةلب عردددتبالثب   ددد خل
عنددهلثدد حقثبئثلبحم حيدد لبح  حيدد لدظهدد تقل دديلق ئمدد لبحدد خال
اخلدد تتلث دديلق ئمدد لبحمتاددزلبحمدد حيلادد حرزبث( ل مدد لد بل

مهقثحدددد لياركدددديللرهدددد تلرقدددد إلتلقيمدددد لبحخلدددد تتلب تجدددد 
ب   دددددد خلعنددددددهلثدددددد حقثبئثلبحم حيدددددد ل ددددددمجلب   دددددد خل

 لFootnotesب    يل
الحالاااااة الثانياااااة: محتمماااااة الحااااادوث بدرجاااااة 

 ب رمد ت Reasonably possibleمعقولاة 
 ددد ثجل ثلثقددددثعلبح دددد جلبحملددددرقبايلإلرددددتبثخلمدددد لبددددإلجل
بح  ح لبةثحةلثبح  ح  ل)ب رم تل د ث ه لإلردتبثخلمد لبدإلجل

 بلا جلب حرزبثلم رمدالبح د ثجل:( ل م لد52:لثل82
ب تجددددددد لمهقثحددددددد ل ياركددددددديلث    ددددددد خلعندددددددهل دددددددمجل
ب ي    ثلبحمرمم لحاقثبئثلبحم حي لرمشي  لمدعلبحمهيد تل

لبحم  لبي.

 الحالة الثالثة: محتممة الحدوث بدرجة ضائيمة
)ب رمد تل د ث ه ل قدالمدجل Remote )مساتبعدة(

: لثقلإلرطاةلمجلبحشتا لبحقي ثلثر لد   خل يل)82
له قلبح  ح .

لstatement of position مدد لبيدد جلبحمثقددثل
بح ددد  تلعدددجلمجادددسلل(ASB 92-1993)98تقدددث

مهددد إلإلتلبحم  لدددث لبحم حيددد لبةمتيايددد ل قددد لتادددزلعادددةل
من قشدد ل   دد لمث ددثع ثلمرهاقدد لث  حرزبمدد ثلبحبإلئيدد ل
بحشددتطي ل)عمايدد لبحمق  دد لبددإلجلب حرددزبثلبحشددتطيلث  ل

بحخ ددددددثللثعمايدددددد ل offsetting  ددددددالمرهاددددددقلثددددددهل
حا  دددددثتلعاددددددةلبحقيمددددد لبح  حيدددددد لح حردددددزبثلبحشددددددتطيل

discounting ثب   دددددددددددددددددد خلعددددددددددددددددددجلب حردددددددددددددددددددزبثلل
وفيماا يماا  أهام مااا توصاامت (  disclosureبحشدتطي

إلياااااه المجناااااة )لجناااااة معاااااايير المحاسااااابة المالياااااة 
األمريكيااة( ماان متطمبااات لعفصاااح عاان مثاال هااذ  
اإللتزاماااااااات فااااااا  الموضاااااااوعات الثالثاااااااة عمااااااا  

 : (Roberts and Hohl, 1994)التوال 

ر  إل لبح  قثلبحريلإلجدةلب   د خلعدجلادالمدجل– أ
بقحرددددزبثلبحشدددددتطيلث  ل  ددددالمرهادددددقلثددددهل) عدددددث ل
بلرت ب ل ثلرهثيض(لعاةل  ق ل قد لت ثل ندهلإلجدةل
ب   دددددد خل دددددديلبحمإلزبنيدددددد لبحهمثميدددددد لعددددددجلبحقيمدددددد ل
ب جم حي لحإلحرزبثلبحشتطيلب ق لمجلقيمرهلبح   ي  ل

بحددددد ل ددددديلعدددددتضل  ددددد لبحبندددددث لةجل حدددددةل ة دددددتلع 
بحشدددتطي لثبحمرهاقددد لث حددد ع ث لبحق ددد ئي  ل إلدددجل جل
ب   ددد خلعدددجلبحقيمددد لب جم حيددد لحإلحردددزبثلبحشدددتطيل
ثشاالمنك العجلقيم لبحرهثيضلبحمرهاقلثهلإلاقيل
بح ثءلعادةلعن دتيجلمخراكدإلج ل مد لبحمق  د لبدإلجل
هدددددددد إلجلبحهن ددددددددتيجلت مدددددددد لإلرددددددددتةلدنطثدددددددد علحدددددددد  ل

لحرزبث.بحملر متيجلعجل خ م له بلب 
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مهدد تلبحخ دددثلبحمن لددةلبحددد  لإلجددةلدلدددرخ بمهلل-ب
عن لب عردتبالثد  حرزبثلبحشدتطيلاقيمد ل  حيد  ل قد ل
 ث دد ثلبحاجنددد ل جلب   ددد خلعددجلبحقيمددد لبح  حيددد ل
حإلحردددددزبثلبحبإلئدددددديلياددددددثجل قددددد  لحإلحرزبمدددددد ثلبحبإلئيدددددد ل
بحشدددددتطي لبحمرهاقددددد لبنظ  ددددد لبحمثبقدددددعلبحخطدددددتتل بثل

ر  إلدد  لامدد لإلجددةلبحنكقدد ثلطثيادد لبحمدد  لثبحق بادد لحا
 جلياددددثجلمهدددد تلبحخ ددددثلبحملددددرخ ثلقلإلزيدددد لعددددجل
مهدد تلبحخ ددثلح  دددثتلبحخ حيدد لمددجلبحخطدددت لث قل
ررددر تلقيمدد لبقحرددزبثلبحشددتطيلثمهدد تلبقئرمدد جلبحدد  ل
ر  هدددهلبحشدددتا  لث حدددةلنرإلجددد ل جلثهدددضلبحشدددتا ثل
ا نددددددثلرلددددددرخ ثلمهدددددد تلبحخ ددددددثلبحمرهاددددددقلثه ئدددددد ل

لثبت.بة ثتلطثيا لبةجال ثلمه تلرةاك لبةم

ب   د خلبحةد  يلثبحد  ليلد ع لبحملدر متيجل ديل -جاا
رقد إلتلبحإلحرددزبثلبحشددتطي لثقد ل ةدد ثلبحاجندد لعاددةل
 نهلعن لب    خلعجلب حرزبم ثلبحبإلئي لبحشتطي ل
إلجددةل جلرةددثجلبحمهاثمدد ثلبحمك دد لعنهدد لمتاددزقل
ثم دد  قلثشدداال ةبدددت لعمدد لهدددثلظدد هتلب جل ددديل
مم تلدددد ثلبحشدددددتا ث لحرمادددددإلجلبحملدددددر متيجلمدددددجل
رقإليثلطبيه لثمج تلبحبندث لبحشدتطي  لث جلإلرجنبدثبل
ب    خلبحمأ تل يه لخ  د لد بلاد جلردر إلتل  د ل

لبحبنث لبحشتطي لكإلتله ث.
ثمدددددجلبلدددددرقتبءل هدددددثلمرطاثددددد ثلبحمهيددددد تلبحددددد ثحيل
ثبحمهددددددد إلإلتلبةمتيايددددددد ليمادددددددجلرخاددددددديصل هدددددددثل ثجدددددددهل

لبقخر الثبحرش ثهل يلبحج ثتلبحر حي:
ل

 (: يوضح أوجه التشابه واإلختالف بين معيار المحاسبة الدول  2)جدول رقم 
 ((Schiff et al., 2012والمعايير األمريكية  37رقم 

 
ل

 5قائمة معايير المحاسبة األمريكية رقم  37معيار المحاسبة الدول  رقم  وجه المقارنة
تعرياااااااح لفااااااا  محتمااااااال 

Probable  
رك إلالبح  ثجل ةبتلمجلع ثلبح  ثجل

More likely than notيك البح  ثجللlikelyل

المبمااام المقااادر مااان باااين 
ماااااادى التاااااادفق الخااااااارج 

 )األدنى واألقصى(

إلرثلب عرتبالث حمرثل لمجلبإلجلبح  إلجل
لبة نةلثبةق ة

لإلرثلب عرتبالث ح  لبة نةلحم  لبحخل تتلبحمرثقه 

  ل)إلرثلب عرتبالث حمباغلثه لخ مهل Discountingالخصم 
ل(بحملرقباي لره إلاهلثر تلبحكرتتلبحزمني 

لقلررطاةلخ ثلبحمباغلبحمهرتالثه

 استثنااات اإلفصاح
قلإلنثأيلب    خلعجلبحمخ طتل
بحملرقباي لد بلا جلب    خلليلبةل

ل تتلجليثلحاشتا 
لقلإلثج لبلر ن ءبث

  
معياااااااااار المحاسااااااااابة البريطاااااااااان   رابعااااااااًا:

 لل(FRS, NO.12)12رقم
 28FRS د تلمهيد تلبحم  لدث لبحبتيطد نيلتقدث

NO.12) )عدددددجلمجاددددددسلمهددددد إلإلتلبحم  لددددددث لASBل

بحردددد ثعلحمههدددد لبحم  لددددبإلجلبحقدددد نثنإلإلجلبدددد نجارتبلثثياددددزل
8
ICAEWثلثجدت لبحهمدالثدهل ديلثثهد ل2998لن لل

ثلثأتضلبحم  لث لعجلبحمخ   ث ل87/7/2999

                                                 
8
 The Institute of Chartered Accountants in 

England and Wales (ICAEW)  
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ثب حرزبمددد ثلبحشدددتطي  لثث دددقلهددد بلبحمهيددد تلبة دددثتل
رهربددتلبحمخ  دد ثلدحرزبمدد ثلكإلددتلم دد  تلبحقيمدد ل ثل
بحرثقإلددددثلثيجددددةلب عرددددتبالبهدددد لثدددد حقثبئثلبحم حيدددد لد بل

لرثب تثلبحشتثطلبحر حي لمه  :
عندددد م لرثبجددددهلبحشددددتا لرههدددد ل دددد حيل)قدددد نثنيل ثل .1

 دنش ئي(لنرإلج ل  جلرثلث حكهالث
ي لحرلدثي لهد بلمجلبحم رمالر ثيالمند  علبقر د   .2

 بحرهه لث
 دما ني لرق إلتلمباغله بلبحرهه لثشاالمهقثت. .3

ثبحقيمدد لبحردديلإلددرثلرلددجإلاه لامخ ددصلإلنثأدديل جل
رم ددال   ددالرقدد إلتلحانكقدد ثلبحمطاثثدد لحرلددثي لبحرههدد ل
بح دد حيل دديلردد تيدلبحقدددثبئثلبحم حيدد .لثيجددةل جلرك ددد ل
بحشددددتا لحةددددالنددددثعلمددددجلبحمخ  دددد ث لعددددجل تاددددد ل

 دد  لت ددإل ل ثتلبحكرددتتلبحمخ ددصلخدد تلبحكرددتت لمثل
ثبحملرنك لمنهلخ تلبحكرتت لثبحزي  تل يدهلخد تلبحكردتت ل
ثت دإل لنخدتلبحكردتت لث   د   لحث دثلمخر دتلعددجل
طبيهدددد لبحرههدددد لبحدددد  لإلجددددةل جليق باددددهلبحمخ ددددص ل
ثبحثقثلبحمرثقعلحه لثع ثلبحررة لبحم د  ةلحامبادغل ثل
رثقإلدددددثلر ثيددددددالبحمدددددثبت ل بثلبحمندددددد  علبققر دددددد  ي  ل

 بلرت ب لمرثقعلثايكي ل ل ثه.لثمباغل  ل
 مد لبقحرزبمدد ثلبحشددتطي ل دد لإلجددةلب عرددتبالبهدد ل
بددددالإلنثأدددديلب   دددد خلعنهدددد  لد بلادددد جلمددددجلبحم رمددددال
 دد ثجلردد  قلخدد تحلحمندد  علدقر دد  ي لحرلددثي لبحرههدد ل
بح دددد حي لبإلنمدددد لد بلادددد جلهدددد بلب  رمدددد تلملددددرثه ل دددد ل
إلنثأددددديلب   ددددد خ.لثحهددددد بلد بلاددددد جلب حردددددزبثلم رمدددددال

ابإلددددتتلإلددددرثلرةددددثيجلمخ ددددصلحدددده لثب  بلادددد جلب تجدددد ل
م رمددددالب تجدددد ل ددددئإلا لقلإلثجدددد ل ددددتثتتلحمرطاثدددد ثل

ب تجددد لمهقثحددد للب   ددد خلعنددده ل مددد لد بلاددد جلم رمدددا
 إلجددةلب   دد خلعددجلطبيهددد لثرثقإلددثلبقحرددزبث لث  دددتقل
بحمددد حيلبحمقددد ت لثمجددد قثلعددد ثلبحررةددد لثب  رتب ددد ثل

بحردددديلبنإلددددثلعاإلهدددد  لثادددد حةل يدددد لبلددددرت ب بثلمرثقهددددهل
 ثايكي ل ل به .ل

خامسااااًا: معيااااار المحاساااابة المصااااري رقاااام 
 9ل(28)

إلج لبحمررثدعلحمرطاثد ثلمهيد تلبحمتبجهد لبحم دت ل
ث ل نددهلقليددرريلث حثهإلدد ل8225بح دد  تللددن لل88تقددثل

 لةندددهلثشددداال77عدددجلمهيددد تلبحم  لدددث لبحددد ثحيلتقدددثل
 ل77هيدددد تلبحددد ثحيلتقددددثلابإلدددتلجددد ب لمجددددت لرتجمددد لحام

 إلددجلعددتالبحمهيدد تلبحم ددت لبحمخ ددصلبحشددتطيل
ثرنهلبحردزبثلكإلدتلم د  لبحرثقإلدثل ثلبحمبادغ لامد لعدتال

هثلدحرزبثلمماجل جلإلنشرلعجل   بجلب حرزبثلبحشتطيل
م  ي لثلثالإلرثلررةإل قلعجلطتيدقل د ثجل ثلعد ثل
 ددد ثجل ددد جلملدددرقبايلكإلدددتلم اددد لثبحددد  لقليادددثجل

ة مال ثلهدثلدحردزبثل د حيلنشدرلر ثلليطتتلبحمنشرتلث ح
لعجل   بجل يلبحم  يلثحثلإلرثلب عرتبالثهلةنه:

(لحددديسلمدددجلبحمرثقدددعل جليادددثجلهنددد ةلرددد  ق  لخ تجددد  ل2)
 حمندددددددددددددد  علدقر دددددددددددددد  ي لحرلددددددددددددددثي لهدددددددددددددد بلب حرددددددددددددددزبث.

(لقليمادددجلقيددد سلقيمددد لب حردددزبثلثطتيقددد ليمادددجل8 ثل)
ل.لب عرم  لعاإله لث ثتلا  ي 

مخ دددصلثب حردددزبثلث يمددد لإلرهادددقلث حه قددد لبدددإلجلبح
مددجلهدد بلبحمهيدد تلل28بحشددتطيل قدد لجدد ءثلبحكقددتتلتقددثل

بحمخ  ددد ثلم رماددد لةنهددد لكإلدددتلثمددد لإلادددي لرهربدددتل
م ادد تلبحرثقإلددثلثقلبحمقدد بت لثمددعل حددةل دد جلم ددطا ل
م رما ليلرخ ثل يله بلبحمهي تلحإلحرزبم ثلثبة ثتل
بحردديلقلإلددرثلب عرددتبالبهدد  ل إلددجلدجلثجث هدد للددثال

عدددد ثل دددد ثجل دددد جل ثل ة ددددتلإلررةدددد لعندددد ل دددد ثجل ثل
ملدددرقبايلكإلدددتلم اددد لثبحددد  لقليادددثجلثرةمادددهلر دددثل
لددديطتتلبحشدددتا  لث   ددد   لدحدددةل حدددةل ددد جلم دددطا ل

                                                 
9
صد  أخد إصدل  ام اعثي د لبطاثسا  لبطصضدي  ب ضدل   

م ٌي ضدَ لبعطض  2115بسضه   111ٌزيد لالئتصثا  ئ  

 م.2116بًث بدءلً ام أٌل يهثيد 
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ب حرزبمددددد ثلبحم رماددددد ليلدددددرخ ثلحإلحرزبمددددد ثلبحرددددديلقل
لإلنطبقلعاإله لشتثطلب عرتبا.

 جلمرطاثدد ثلبحمهدد إلإلتللبحثدد   ثجلثممدد للددبقلإلددت ل
لبحلدددددد ثق لحددددددثلرركددددددقلعاددددددةلطبيهدددددد لثم رددددددث لثشدددددداا

دقل جلمهظدثلهد قللب    خلعدجلبحمخد طتلبحشدتطي  
بحمهددد إلإلتل ةددد ثلعادددةل دددتثتتلب عردددتبالثب   ددد خل
عددجلقيمدد لب حرددزبثلبحشددتطيلام ددتثالثق ئمدد لبحدد خال
ثمخ ددصلثق ئمدد لبحمتاددزلبحمدد حيل دد تلر قددقل دد جل

(لثجددددث لرههدددد لقدددد ئثل دددديلردددد تيدل2شددددتثطلمجرمهدددد هل)
ي لهد بل(لرلدثل8بحقثبئثلكإلتلم ا لبحقيم ل ثلبحرثقإلدث.ل)

(ل7بحرههددد لإلرطاددددةلردددد  قلخدددد تحلحمددددثبت لبقر دددد  ي .ل)
يماجلرق إلتلقيم لهد بلبحرههد لثطتيقد لمهقثحد .ل مد لد بل
ر قددقلبحشددتطلبةثتلث  دد لبحشددتطإلجلبحثدد قإلإلجل)بح دد نيل
 ثلبح  حددددددج(ل ياركدددددديلب   دددددد خلعددددددجلهدددددد بلب حرددددددزبثل
بحشدددددددتطيلث    ددددددد   ثلبحمرممدددددددد لحاقدددددددثبئثلبحم حيدددددددد ل

Footnotesبحشددتطلبةثتل قدد ل ثجل لث خإلددتب ل دد ثجل
ر ققلبحشتطلبح  نيلثبح  حجل رهكيلبحشدتا لمدجلدرخد  ل

ل  لدجتبءلم  لبي.
لالمبحث الراب 

أثاار اإلفصاااح المحاسااب  عاان مخاااطر األعمااال 
المسااااتقبمية عمااااى قاااارارات مسااااتخدم  القااااوائم 

 المالية
 ,.Lagrange et al)بركدقلبحه إلد لمدجلبحثد   إلجل

2015; Hennes, 20014; Arslanalp and 

Lio, 2014)عادددةل هميددد لب   ددد خلعدددجلمخددد طتلل
بةعمددددد تلبحملدددددرقباي ل بثلبحنشدددددرتلبحر تيخيددددد لثبة دددددتل
بحلابيلبحملرقبايلث حقثبئثلبحم حي لبح  حي  للثبءلا ندثل
هدد قلبحمهاثمدد ثلم حيدد ل ثلكإلددتلم حيدد  لثمددجل ددثلإلجددةل
 جلرهادددددسلبحقدددددثبئثلبحم حيددددد لحشدددددتا ثلبةعمددددد تلا  ددددد ل

مادد لثشدداالعدد ثلثبحن رجدد لمددجلبحرزبم رهدد لبحكهايدد لثبحم ر

عددد ثلبقحردددزبثلثقدددثبنإلجلبحبإلئددد لثشددداالخددد ص.لامددد ل جل
ب   دد خلعددجلبقحرزبمدد ثلبحشددتطي لحددهلرددر إلتلمث شدددتل
عاددةل قحدد لبحقددثبئثلبحم حيدد  لث دديلرج هددالهدد بلبحرددر إلتل
دخدد تلب قحدد لهدد قلبحقددثبئث لثمددجل ددثلإلجددةلب   دد خل
عنهددد لثطتيقددد ل ثلثدددرة تلث قددد لحطبيهرهددد ل) بدددثلخاإلدددا ل

ث(.لث بددددتبزل هميدددد لب   دددد خلبحم  لددددبيلعددددجل2981
بحمهاثم ثلبحشدتطي لحملدرخ ميلبحقدثبئثلبحم حيد لثشداال
عدد ثلثمرخدد  لقددتبتلبقئرمدد جلبحم ددت يلثشدداالخدد صل

 دددددتثتتلبحثقدددددثالعادددددةل هدددددثلنرددددد ئحللبحثددددد   ثجلإلدددددت ل
لبح تبل ثلبحم  لبي ل يله بلبحمج تلام لإلاي:
ث(ل8222 إلددددددجلهدددددد  ثل تبلدددددد ل)عبدددددد لبحأنددددددي ل

ةل لسلبحقي سلثب    خلبحم  لدبيلعدجلبحثقثالعا
بحبنث لبحشتطي ل يلر تيدلبحمإلزبني  لثرقإليثلمد  لدحردزبثل
بحشددددتا ثلبحمقإلدددد تلث حبثت دددد لبحم ددددتي لثرهمددددال دددديل
مجددد تلبحةيم ثيددد ثلبهددد قلبةلدددس لث ددديلمجددد تل هميددد ل
ب    خلعجلبحبنث لبحشتطي لث حقثبئثلبحم حيد لخا دثل

لبح تبل لدحةلمجمثع لمجلبحنر ئحل همه .
برك بلبح تبلد ثلبحم  لدبي لعادةل هميد لبحمهاثمد ثل -

بحم  لددددبي لعددددجلبحبنددددث لبحشددددتطي  لخ  دددد لبحبإلئيدددد ل
جل هميددد لهددد قلبحمهاثمددد ثلرر ددد لمدددجل بحشدددتطي  لثب 
رر إلتهددددد لبحةبإلدددددتلعادددددةلقدددددتبتبثلملدددددرخ ميلبحقدددددثبئثل
بحم حيدددد  لخ  دددد لبحملددددر متيجل دددديلبةثتببلبحم حيدددد  ل
ممددددد لإل اددددد ل  جددددد للدددددثبلت سلبحمددددد تلحم دددددالهددددد قل

لحمهاثم ث.ب
بقهرم ثلث حمهاثم ثلبحم  لبي لعجلبحبنث لبحشدتطي ل-

مددددجلقبددددالبحم  لددددةلثمتبقددددةلبح لدددد ث ثلثجهدددد ثل
بحتق ث لبحتلمي  لمن ةل يل دتثتتلثجدث لثبرلد بل
بحمم تلدد لثشددرجلبحمهدد إلإلتلبحم  لددبي لبحم ئمدد لحهدد بل

لبحمج تلمجلمج قثلبحم  لث .لل
ثددد حتكثل ةدد ثلبحنردد ئحلبحرطبيقيددد لحا تبلدد لعادددةل نددهلل-

مدددجلررةإلددد لد بتتلبحشدددتا ثلم دددالبح تبلددد لعادددةل جل
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ثل2998حلدددددددن ل95قثبئمهددددددد لمهددددددد تلث قددددددد لحاقددددددد نثجل
ثقئ ردددهلبحرنكإل يددد لثرهددد ي ره ل)  لب حردددزبثلثمهددد إلإلتل
بحم  لث لبحم تي لثبح ثحي (لدقل جلبحمل ثحإلجلعدجل
ب  بتتلبحم حيدد لثبح لدد ث ثلقلإلدد تاثجلمدد لبحمق ددث ل

لث حبنث لبحشتطي .
ثجث لثهضلبحبنث لبحشتطي ل يلراةلبحث د بث لتكثل-

دقل جلبحم  لدددبإلجلبهددد لقليهددد حجثجلهددد قلبحمكدددت بثل
ابندددددث لشدددددتطي  لممددددد ليهنددددديلخدددددتثحلعادددددةلمهيددددد تل

لبحم  لث لبحم ت لبح  ةثلحه .
قلرقدددثثلبحشدددتا ثلم دددالعإلنددد لبح تبلددد لث    دددد خل-

بحم ئدددثلعدددجلهددد قلبحبندددث لث قددد  لثمددد لإلرطاثدددهلبحمهيددد تل
 مدددحلادددالبحمخ  ددد ثلعدددجلبحم دددت  ل إلدددجلإلدددرثل

 .بحبنث لبحشتطي لر ثلبن لمخ   ثل خت ل
 Gleason and Mills)امد لدلدره  ثل تبلد ل

رث دددددي لبةهميددددد لبحنلدددددبي لحإل  ددددد خلعددددددجلل(2002
ب حرزبمدددددد ثلبحشددددددتطي ل)ث ددددددك لخ  دددددد لب حرزبمددددددد ثل
بح ددددتيبي  لا  حدددد لم دددد  تلمددددجلب حرزبمدددد ثلبحشددددتطي ل

 لحاشددتا ثلبحردديلرثبجددهلمهدد  لبحقددثبئث(لثدد حقثبئثلبحم حيدد
 ددددديلبحثقيددددد ثلبحمر ددددد تلبةمتيايددددد  لامددددد لردددددثل تبلددددد ل
بحهثبمدددددالبحرددددديلرجهدددددالهددددد قلبحشدددددتا ثلرك ددددد لعدددددجل
بحرزبم رهدد لبح ددتيبي لبحشددتطي  لنرإلجدد لعدد ثلرددثب تلم ددال
هددددد بلب   ددددد خلح طدددددتبالبحخ تجيددددد لبحمهرمددددد لثدددددرمتل
بحث ددد ت لث حدددةلمدددجلخددد تلر اإلدددالبحبي نددد ثلبحرددديلردددثل

 بثلبح بخايددددد لمتبجهرهددددد لمدددددجلم دددددا  لخ مددددد لب إلدددددتب
Confidential internal revenue service 

audit dataثب    خلبحم  لبيلةةبتلم ئ لشدتا لل
ث(لعددجل2995ل-ثل2987لددنثبثل)ل9 ددن عي لحكرددتتل

دحرزبم ره لبح تيبي لبحشتطي  لث حةلقخرث تلبحكت إلجل
لب رإلإلج:

تكث لبحشتا ل يلب    خلعجلبحرزبم ره لبح تيبي لل-
ي ددد   ثلبحمرممددد لحاقدددثبئثلبحم حيددد لبحشدددتطي ل ددديلب 

يادثجلابإلدتلعند م لياددثجلب رمد تلر قدقلبحدد عث ل ثل
لبحخل ئتلبحشتطي لياثجلابإلت.

بحقيم لبحريلرظهته لبحشتا لا حرزبثلشتطيلرز ب لمعل-
لزي  تلبحقيم لبحمرثقه لحاخل ئت.

ثثهدددد ل تبلددددد ل لدددددسلبحم  لددددث لثب   ددددد خلعدددددجل
لبقحرزبمدددددد ثلثبحمخ  دددددد ثلبحشددددددتطي لث ددددددقلمهيدددددد ت

ثددد حقثبئثلبحم حيددد لحشدددتا ثلل5بحم  لدددث لبةمتياددديلتقدددثل
بحهإلن  لثر اإلالم رث لب    خلعدجلهد قلب حرزبمد ثل
بحشددددتطي  لخا ددددثلبح تبلدددد لدحددددةلعدددد  لمددددجلبحنردددد ئحل

ل همه :ل
 جلد  ددددددد خلبحشدددددددتا ثلعدددددددجلبحددددددد ع ث لبحق ددددددد ئي ل-

ثب حرزبمدد ثلبح ددتيبي لبحشددتطي لمرك ثردد لمددجلشددتا ل
ةخدددددت لث جلهددددد بلب   ددددد خلقلإلر دددددمجلرك  دددددإلال
ل5ث حمهاثمددد ثلبحرددديلرق بدددالمرطاثددد ثلبحمهيددد تلتقدددثل

(SFAS NO.5.)ل
ب    خلعجلب حرزبم ثلبح دتيبي لبحشدتطي لردز ب لل-

لمعلزي  تلامي لبح ع ث .
عدددجلبقحرزبمددد ثلبحشدددتطي ل ة دددتلبترث طددد  لب   ددد خل-

ث حهثبمددددددالبحمرهاقدددددد لثمم تلدددددد ثلب   دددددد خل)م ددددددال
بح جددددث لت سلبحمدددد تلبحم دددد ت لب رم حيدددد لبحدددد عث ل
بحق دددد ئي  لجددددث تلب   دددد خ(لمددددجلرابيدددد لمرطاثدددد ثل

ل.5ب    خلحامهي تلتقثل
بحشددتا ثلابإلددتتلبح جددثلرك دد لبخري تيدد لثشدداال ةبددتل-

بحشدددتطي  ل ردددةلثمرةدددتتلعدددجلبحرزبم رهددد لبح دددتيبي ل
لررمرعلبرةاك لمنخك  لحت سلبحم ت.

 جلبة حددد لبحرجتيبيددد لبح  حيددد لبحرددديلر دددجلبحشدددتا ثل-
عادددةلب   ددد خلعدددجلبحرزبم رهددد لبح دددتيبي لبحشدددتطي ل

لقاإلا .
 (Cormier and Magnan 2003)  م ل تبل 

 قددد لهددد  ثلدحدددةلبحثقدددثالعادددةل هميددد لب   ددد خلعدددجل
ر دددددد  لب حرزبمدددددد ثلبحبإلئيدددددد لبحشددددددتطي لحددددددثهضل ثتلب 
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بةثت ددي لث   دد   لدحددةلمق تندد لمم تلدد ثلب   دد خل
عددجلهدد قلب حرزبمدد ثلحاشددتا ثلبحكتنلددي لمددعلنظإلترهدد ل
بحةن يدددد لثبةمتيايدددد  لث حددددةلب لددددرخ بثلر اإلددددالمندددد  عل
ثرةدد حإلثلب   دد خلعددجلمهاثمدد ثلب حرزبمدد ثلبحبإلئيدد ل

لمجلبحشتا ثلبحكتنلي .لل22بحشتطي لحهإلن 
ي لبحشدتا ل دديلثقد لب رت دثلبح تبلدد ل جلبلدرتبرإلج

ب   دد خلعددجلمهاثمدد ثلبقحرزبمدد ثلبحبإلئيدد لبحشددتطي ل
 بح لحمجمثع لمجلبحمرأإلتبثلهيل جثلبحث  ت لرةاكد ل
بحمهاثمدد ث لرةاكدد لبحماةيدد  لت يدد لبحث دد ت لبحمرطاثدد ثل
بحتق بيدددد  لهدددد بلثقدددد لخا ددددثلبح تبلدددد لحمجمثعدددد لمددددجل

لبحنر ئحل همه :
لإل  تلب    خلبحبإلئيلثبقجرم عيلثشاالقدث لعادة-

 لددددثببلبةثتببلبحم حيدددد لبحه حميدددد  لثمددددجل ددددثلإلجددددةل
رشدددددددددجيعلبحشدددددددددتا ثلعادددددددددةلرجددددددددد نسلمم تلددددددددد ره ل

لبحم  لبي ل يله بلبحمج ت.
هندددد ةلع قدددد لدإلج بيدددد لبددددإلجلبحرثلددددعل دددديلب   دددد خل-

بحم  لبيلعجلبقحرزبم ثلبحبإلئي لبحشتطي لثاالمدجل
بحةشددثلعددجلت يدد لبحشددتا  ل تجدد لبحمخدد طتت ل جددثل

يدددددد ل)مرطاثدددددد ثلبثت دددددد لبحث ددددد ت لبحمرأإلددددددتبثلبحتق ب
لبةثتببلبحم حي (.ل

هن ةلع ق للابي لبإلجلبحرثلعل يلب   د خلبحبإلئديل-
لثرة حإلثلبحماةي  لرة حإلثلبحمهاثم ث.ل

ب    خلبقخري ت لعجلبقحرزبم ثلبحبإلئي لبحشدتطي ل-
حاث  بثلبحكتنلدي ل قدالشدمثقلمق تند لث حث د بثل ديل

لشم تل متيا لثبحث  بثلبحةن ي .
  بثلبحكتنلي لمعلبحةن ي ل ديل جلقدتبتبثلررش ثهلبحثل-

د    ه لعجلبقحرزبم ثلبحبإلئي لرهرم لعاةلرقد إلته ل
ح هميدد لبققر دد  ي لحهدد قلبحمهاثمدد ثلثمدد  ل  جدد ل
بحملدددر متيجلحهددد  لامددد ل جلبحرقتيدددتلعدددجلبقحرزبمددد ثل
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ئ ثعثا صهثع   اخت    خالل  7تعط  تي  246عدايث 

 .1997يت1992ُسهٍلا ام 6تتدع 

بحبإلئيددد ليهرمددد لعادددةلبة بءلبحلدددثقيلةلدددهمه لعادددةل
 دد بثلبحهاددسل دد جلهدد قلبحه قدد لحددثلر  دد ل دديلبحثل

لبحةن ي .
 Campbell, et)ث يله بلبحلي بله  ثل تبلد 

al 2003)دحدديلر اإلددالم دد  تلعدد ثلبحررةدد لبحمدد زثلل
ح حرزبمدد ثلبحبإلئيدد لبحشددتطي  لثبحردديللددرنرحلمددجلنظ  دد ل
بحمثبقدددددعلبحماث ددددد لث حنك يددددد ثلبحخطدددددتت لث حدددددةلث حنلدددددث ل
حاشتا ثلبحريلرهمال يلمج تلبح ن ع ثلبحةيم ثيد  ل
 إلددددجلإلجددددةل جلررثب ددددقلمددددعلبحقددددثبنإلجلبحبإلئيدددد لحاجندددد ل

Superfund زثلحهددددد قلامددددد ل جلعددددد ثلبحررةددددد لبحمددددد ل
بقحرزبمدد ثلي دد لمددجل ثتلبحمهاثمدد ثلبحم  لددبي لبحردديل
يهرم لعاإله لبحملرخ مثجل يلرقإلديثلبحمخد طتلبحم حيد  ل
 هادددددةلبحددددددتكثلمدددددجل جلبحمهدددددد إلإلتلبحم  لدددددبي لر دددددد ثتل
رخكددديضلردددر إلتلعددد ثلبحررةددد لعدددجلطتيدددقل نهددد لررطادددةل
ب   دددددددددد خلعددددددددددجلظدددددددددددتثالبحمخدددددددددد طتلبحشدددددددددددتطي ل

ثلدزبحرددددددهلثبق رتب دددددد ثلبحردددددديلبنإلددددددث لدقل نددددددهلقلإلددددددر
لث حة ما.ل

ثةجلب   دد خلعددجلهدد قلبقحرزبمدد ثلث ددقلمهيدد تل
دمدد ل جلل( SFAS No.5)5بحم  لددث لبةمتيادديلتقددث
رظهدتلثد حقثبئثلل Accrualsرةثجل يلشاالملر ق ث

بحم حيددد ل ثلد  ددد خلد ددد  يلثمت قددد ثلبحقدددثبئثلبحم حيددد ل
Footnote امدد ل جلبح تبلدد ثلبحم  لددبي لبحرجتيبيدد لل

بحررة لبحم زثلحه قلبقحرزبم ثلطثتثلنثعإلجلمجلع ثل
 Siteثهمدددد لعدددد ثلبحررةدددد لبحمرهاددددقلثمثقددددعلبقحرددددزبث

Uncertaintyثعددددد ثلبحررةددددد لبحمرهادددددقلبرخ دددددديصلل
ثقدد لبخربددتثلل Allocation Uncertaintyبقحرددزبث

لبح تبل لبحكتثضلبحر حي :ل
لبحشدددتا لبحمهاثمددد ثلبحخ  ددد لبحرددديلرك ددد لعنهددد  -1

لبخ دددثصلبقحرزبمددد ثلبحشدددتطي لرقادددالمدددجلعددد ث
بحررة لبحمرهاقلثمثقعلبقحرزبثلثرر إلتقلبحلدابيلعادةل

لرقإليثلبقحرزبم ثلبحبإلئي لبحشتطي .ل
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لبحشدددتا بحمهاثمددد ثلبحخ  ددد لبحرددديلرك ددد لعنهددد ل -2
بخ دددثصلبقحرزبمددد ثلبحشدددتطي لرقادددالمدددجلعددد ثل
بحررة لبحمرهاقلبرخ ديصلبقحردزبثلثردر إلتقلبحلدابيل

لعاةلرقإليثلبقحرزبم ثلبحبإلئي لبحشتطي .ل
ر ال دددددديلرخكدددددديضلعدددددد ثلبحررةدددددد لقلإلثجدددددد لبخدددددد -3

بحمرهادددددقلبرقإلددددديثلم ردددددث لبحمهاثمددددد ثلبحم  لدددددبي ل
بحمردددثب تتلعدددجلهددد قلبقحرزبمددد ثللدددثبءل ددديل دددثتتل

لملر ق ثل ثلد   خله مشي.
ثثهددد ل تبلددد لثبخرثددد تلبحكدددتثضلبحلددد ثق لخا دددثل

لبح تبل لدحةلبحه إل لمجلبحنر ئحل همه :ل
 جلبحمهاثمددددددددددد ثلبحمك ددددددددددد لعنهددددددددددد لبخ دددددددددددثصلل-

بحبإلئيدددددد لبحشددددددتطي للددددددثبءل دددددديل ددددددثتتلبقحرزبمدددددد ثل
ملددر ق ثل ثلد  دد خله مشدديلراهددةل ثتبل ثلقيمدد ل
 دديلرخكدديضلعدد ثلبحررةدد لبحمرهاددقلبهدد قلبحمهاثمدد ثل

لبحم  لبي .
 جلبحمهاثم ثلبحمك د لعنهد ل ديلشداالملدر ق ثلل-

ربدد ثل ة ددتلرددر إلتب ل دديلرخكدديضلعدد ثلبحررةدد لبحمرهاددقل
عدجلعد ثلبحررةد لبحمرهادقلثمثقدعل برخ ديصلبقحردزبث

بقحرزبث ل يل إلجلج ءثلبحمهاثمد ثلبحمك د لعنهد ل
لعاسل حة.لFootnoteلب      ثلبحمرمم 
 Lee and Hutchison)امدد لهدد  ثل تبلدد ل

2005)
دحةلر  إل لبحهثبمالبحريلر  تلعايلقتبتلد بتتلل

بحشددتا لحإل  دد خلعددجلبحمهاثمدد ثلبحبإلئيدد لبحم  لددبي ل
هدد قلث حرقدد تيتلبحم حيدد لحهدد  لث حددةلنرإلجدد لرزبإلدد لم ئمدد ل

بحمهاثمددددد ثلحاه إلددددد لمدددددجلبةطدددددتبالبحمهرمددددد ل)م دددددا:ل
بحمدددددددددددددثظكإلج لب  بتت لبحملدددددددددددددر متيج لبحمقت دددددددددددددإلج ل
بحمنظمددددإلج لبقر دددد  بثلبحنق بيدددد  لمجمثعدددد لبحم دددد ح ل

( لثقددددددد لخا دددددددثلبح تبلدددددد لدحدددددددةل جل هدددددددثل…بحه مدددددد 
م ددد  بثلب   ددد خلعدددجلهددد قلبحمهاثمددد ثلررم دددال ددديل
  لبحرثب ددقلمددعلبحقددثبنإلجلثبحرشددتيه ث لثبح ددأثطلبحه مدد

خ ددددددد ئصلبح دددددددن ع  لر اإلدددددددالبحرةاكددددددد لثبحمنكهددددددد  ل

بحمثبقدددددددثلثبح دددددددأثطلبح ق  يددددددد  لامددددددد ل جلب   ددددددد خل
بحم  لدددددبيلعدددددجلبحمهاثمددددد ثلبحبإلئيددددد ل  دددددث لمرزبإلددددد ل
لبةهمي لحاه إل لمجلبةطتبالبحمهرم لثرمتلبحشتا .ل

ثرثب قدددد  لمددددعلكددددتضلبحث ددددجلبح دددد حيل قدددد لهدددد  ثل
دحدةلر  إلد لل(McDermott, et al 2005) تبلد ل
ردددر إلتلبحمخ  ددد ثلبحمهددد تلحمق باددد لبحرههددد بثللايكيددد 

بنظ   لبحمثبقعلبحماث د لعادةلبرخد  لقدتبتلمدن لقدتثضل
حاشددتا ثلبحبتيط نيدد  للددثبءل ة نددثل ددأإلتتلثمرثلددط ل
بح جددددثلمددددجلبحم للدددد ثلبحمقت دددد  لثةجلبقحرزبمدددد ثل
بحبإلئي لبحشتطي لحنظ   لبحمثبقعلبحماث  ل  ث ثله م ل

رشدددتيه ثلحةدددالمدددجلبحمقردددتضلثبحمقدددتضل ددديلظدددالبح
بح  إل دددددد  ل ثجهدددددد لبحنظددددددتلبح  إل دددددد لحرقدددددد إلتلبحبنددددددثةل
حمخدددد طتلهدددد قلبقحرزبمدددد ثل  ددددث لجددددزءلمددددجلعمايدددد ل
بحمثب قددددددد لعادددددددةلبحقدددددددتثضلبحممنث ددددددد لحم دددددددالهددددددد قءل

لبحمقرت إلج.
 ددددد حبنثةل  دددددث ثل ة دددددتلرخث ددددد  لمدددددجلبحمخددددد طتل
بحمنرشدددددتتل ددددد إل   ل)م دددددالمخددددد طتلب حرزبمددددد ثلبحبإلئيددددد ل

ثلبحمخددددددد طتلبحشدددددددتطي (لمدددددددجلبحمخددددددد طتلبحرقاإل يددددددد ل 
بحملدددددرقتتلثبحرددددديليمادددددجلبحدددددر اثل إلهددددد  ل  حه إلددددد لمدددددجل
بحشدددددددتا ثل دددددددأإلتتلثمرثلدددددددط لبح جدددددددثلقلرلدددددددرطيعل
بح  دددثتلعاددددةلبحرمثيدددالبحةدددد  يلمدددجلبحبنددددثةلثلددددبةل
بقحرزبمدددددد ثلبحشددددددتطي لحاراددددددثجلبحبإلئدددددديلبحنردددددد حلمدددددددجل
 نشدددددطره  لثحددددد حةل ددددد جلبحبندددددثةلر دددددأ لعادددددةلهددددد قل

رأإلدتلمثقكهد لبحشتا ثلح هرم ثلب حرزبم ره لبحبإلئيد  ل ثل
ثمم تلددد ره لبحمطاثثددد ل دددديلبرجددد قلهددد قلبحمث ددددثع ثل

لبحه م ل رةلر  العاةلبحرمثيالبحمطاثة.لللل
ثعاةلبحتكثلمدجل جلبحشدتا ثل دأإلتتلثمرثلدط لللللل

%ل55ع مدا(لرثظدثلل19بح جثل)يهمالبه ل قالمدجل
%ل58مددجل جددثلعم حدد لبحقطدد علبحخدد صلثرلدد هثل دديل

 ة ددددتلل لممدددد لإلجهاهدددد UKمددددجلبحدددد خالب جمدددد حيل دددديل
 همي لمجلبحشدتا ثلابإلدتتلبح جدث لدقل نهد لرندرحل ةبدتل
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%لمدددجلبحمنرجددد ثلبحرج تيددد لثبح دددن عي ل بثل72مدددجل
-52بحنك ي ثل يلدنجاردتبلثثيادز لثث حرد حيلرلدرتلعدجل

%لمجلدجم حيل   بجلبحراثج لمم لإلجهالبحبندثةل82
رمددد تسلبحه إلددد لمدددجلب لدددرتبرإلجي ثلحرقاإلدددالب لدددر م تل

لحريلمجل همه : يلم اله قلبحشتا ثلثب
لرجنةل ثلت ضلدقتبضلم الراةلبحشتا ث.ل-
رقاإلددال ثلدلددرثه  ل نشددط لبحمقرت ددإلجلبحلددابي لبإلئيدد  لل-

ل ثل م جلقتث ه .
رقاإلددالن ددد تلم دددالهددد قلبةنشدددط لعدددجلطتيدددقلرنثيدددعلل-

لم كظ لقتث ه .للللل
رأطيدددد لم ددددالهدددد قلبحقددددتثضلعددددجلطتيددددقلبة ثبثلل-

لبحم حي .
رلددإلإلالبحقددتثضلبحممنث دد لحم ددالهدد قلبةنشددط ل ثلل-

لبيهه لحطتال خت.
 يمدد لإلرهاددقلبر  إلدد للددهتلبحك ئدد تلبحم مددالعاددةلثل

قتثضلم اله قلبحشتا ث ل  جلمرخ  لبحقدتبتلإلدثبزجل
بدددددددإلجلبحمخددددددد طتلبحرقاإل يددددددد لثبحه ئددددددد لمدددددددجلبةنشددددددددط ل
بحم ددددمثن  لدقل نددددهل دددديل  حدددد لرمثيددددال نشددددط ل ة ددددتل

ي إلثلع ثتلخطدتل-بحماث  م البةنشط ل–مخ طتتل
د د  يلعادةللدهتلبحك ئد تلبة دايلحاشدتا ثلخ  د ل
بح ددأإلتتلثمرثلددط لبح جددث لثعاددةلبحددتكثلمددجلرطبإلددقل
نكددسلبةلددسلعندد لدقددتبضلبحشددتا ثلابإلددتتلبح جددثلدقل
 نددهلرهدد ل قددالمخدد طتلنرإلجدد لةجلمهاثم رهدد لبحمنشددثتتل
رةدددثجلمر  ددد  لثمدددجل دددثل ت ددده ل ددديلبح  دددثتلعادددةل

 قا.لث خإلتبل ق ل ث دثلبح تبلد لقتث ه لثلهتل  ئ تل
بحبنثةلبربنيلبلرتبرإلجي ثلدقتبضلرخكثلمجلملئثحي ل
عم ئهددثلبحبإلئيدد لمددجلجهددد  لثمددجلجهدد ل خددت لردددرمإلجل

لمخ طتلقتث ه .
ث دديلمجدد تل هميدد لمدد خالبحمخدد طتلبحشددتطي ل دديل
رقإلددددديثلبحمجددددد قثلبحمخراكددددد لحاشدددددتا  لتادددددزثل تبلددددد ل

(Saccani and Perona 2007)عاددةل ددتثتتلل

 لبحمدددد خالبحشددددتطيلعندددد لدبددددتبثل ددددك ثلشددددتبءلدعرمدددد 
د ري جددد ثلبحشدددتا ثلبح دددن عي  لث جلاكددد ءتلث ه حيددد ل
هدددد قلبح ددددكق ثلررثقددددثلعاددددةلمدددد  ل خدددد لبحمخدددد طتل
 بحشددتطي ل دديلب عرثدد تلعندد لشددتبءلخ مدد ثلبحر ددنيع

.buyer–supplier ام ل ة ثلنر ئحل تبل ل(Jiang 

and Li 2008)عاةل همي ل خ لبحمخد طتلبحشدتطي لل
 ددددددددددددددددديلب عرثددددددددددددددددد تلعنددددددددددددددددد لدبدددددددددددددددددتبثلبحر  حكددددددددددددددددد ثل

ث ددديلهددد بلل strategic alliances.بقلدددرتبرإلجي 
 ,.Gordon et al)بحمجدد تل ي دد  لهدد  ثل تبلدد ل

دحدددةلبحثقدددثالعادددةل ثتلبحمخددد طتلبحشدددتطي لل(2009
 يلد بتتلمخ طتلبحشتا لثشاالدجم حي ل إلجل ةد ثل

 ل  بتتلمخدد طتلبحشددتا لبح تبلدد لعاددةلبحنظددتتلبحشددمثحي
إلجددةل جلرر ددمجلبحمخدد طتلبحشددتطي لثحدد حةلامدد خال
 دد إلجلحر لددجل  بءلبحشددتا لبدد ق لمددجلبحنظددتتلبحرقاإل يدد ل
  بتتلبحمخددد طت ل إلدددجل ةددد ثلتادددزثلبح تبلددد لعادددةل
خمددسلم ددد ثتل دديلد بتتلمخددد طتلبحشددتا لثهدددثهلعددد ثل
بحررةدددددد لبحبإلئددددددي لبحمن  لدددددد  ل جددددددثلبحشددددددتا  لبحرهقدددددد ل

تق ثدددد لمجاددددسلب  بتت لامدددد لق مددددثلبحرنظيمدددديلث خإلددددتب ل
بح تبلدددد لبر اإلددددالب   دددد خلبحمرهاددددقلبهدددد قلبةنشددددط ل

شددددددددتا لملددددددددجا لث حبثت دددددددد لل228بحخملدددددددد لحهدددددددد  ل
بةمتيايدد للددثبءلادد جلهدد بلب   دد خلث حرقدد تيتلبحم حيدد ل

 ل إلجل ةد ثل10Qs ثلبحت عللنثي لل10Ksبحلنثي ل
بحنر ئحلبحرجتيبي لحا تبل لعاةل همي لبحم  ثتلبحخمل ل

شدددددداإلال  بءلشددددددتا ثلبحهإلندددددد .للثرددددددت ل تبلدددددد ل دددددديلر
(Jayaram ET AL., 2010)جلر قإلقلمرطاثد ثلل 

إلجدةل جلرشدمال TQM د بتتلبحجدث تلبحشد ما لحاشدتا 
ل ثه  ه لم خالبحمخ طتلبحشتطي .

 قد لهد  ثلل(Holder et al., 2013) م ل تبل ل
رهاإلددقلعاددةلبحملددث تلل769دحددةل تبلدد لثر اإلددالعدد  ل

ثادددد حةلل77بحمب ئيدددد لحمهيدددد تلبحم  لددددث لبحدددد ثحيلتقددددثل
بحملددث تلبحمب ئيدد لحق ئمدد لمهدد إلإلتلبحم  لددث لبةمتيايدد ل
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بخ دثصلبحم  لدث لعدجلبحمخد طتلبحشدتطي  لل5تقثل
ام له  ثلبح تبل ل ي َ لبحثقثالعاةلمد  لبلدرج ث ل

حراددةلبحرهايقدد ثلل(FASB, IASB)هدد رإلجلبحجهرددإلجل
ثمددد  لردددر تلبحمهددد إلإلتلبحثحيددد لثبةمتيايددد لح لدددرج ث ثل
بح ثحيدددد  لثقدددد لخا ددددثلبح تبلدددد لحاه إلدددد لمددددجلبحنردددد ئحل
 همهدددد هلبحرهايقدددد ثلبحددددثبت تلمددددجلبحدددد ثتلبحمخراكدددد لدحددددةل

IASBدددددديلرهدددددد إلالب  دددددد بتلا نددددددثل ة ددددددتلرددددددر إلتب لل 
خ  د ل يمد لإلرهادقلل77بحنه ئيلحمهي تلبحم  لث لتقدثل

  recognitionل   robabilityبق رم حيلث  عرتبا

 إلجل عثلملرخ مثل  FASBمجلراةلبحثبت تلدحةلبت
بحقدددثبئثلبحم حيددد لقثبعددد لب   دددد خلبحمقبثحددد لقبدددثتلعدددد ثل

لثشاال ة تل  تلمجلمه  لراةلبحقثبئث.ل
 ,.Lagrange et al)امدد لدلددره  ثل تبلدد ل

بحثقدددددثالعادددددةل  دددددتلبددددد بئالب   ددددد خلعدددددجلل(2015
ب حرزبم ثلبحشتطي لث قلمهي تلبحم  لث لبحد ثحيلتقدثل

ثبحددددد  لردددددثلركهإلادددددهلمنددددد لبةثتلمدددددجلإلنددددد إلتلعددددد ثلل77
 ل إلجلرثلقي سله بلبة تلمدجلخد تلبحرهدتال8222

عاددةل  ادد ثلمددثظكيلب ئرمدد جلبحم ددت يل دديلبحبنددثةل
بحةن يدددددد لعددددددجلم رددددددث لب   دددددد خلعددددددجلب حرزبمدددددد ثل

ث حقثبئثلبحم حي لم البحر اإلدالب ئرمد ني لثقد للبحشتطي 
خا ددثلبح تبلدد لدحددةل نددهلعاددةلبحددتكثلمددجلعدد ثلرددر تل
بحقددددددتبتلب ئرمدددددد نيلببدددددد بئالبحرقتيددددددتلعددددددجلب حرزبمدددددد ثل
بحشدددددددتطي لدقل جلد بتةلبحم اادددددددإلجلب ئرمددددددد نإلجلعدددددددجل
م رث لثم ثجلب حرزبم ثلبحشدتطي لدنقلدثلدحدةل ت دعل

عدد ثتلبحك ئدد تلل نددثبعلادد جلحةددالمنهدد ل  ددتلمخراددثلعاددة
لبحمقتتت.

دحدةلل(Ming et al., 2018)ثقد لهد  ثل تبلد ل
رقإليثلثر اإلالم  لرر تلبة بءلبحم حيلحاشدتا لث حد إلثجل

ثبحرديل طاقدثللEquityبحق با لحار ثتلدحدةل  بتلماةيد ل
عاإلهددددددددددد لبح تبلددددددددددد لث حرههددددددددددد بثلبحق باددددددددددد لحار ثيدددددددددددال

Contingent Convertibility إلجلقد لر دطتلل 

يدالهد قلبحرههد بثلدحدةلماةيد لخ  د لبحشتا لدحدةلر ثل
  Financial Distress ديل  حد لبح دأثطلبحم حيدد ل

ث  لددددرخ بثل لدددده تلبةثتببلبحم حيدددد لحاشددددتا لثبحهياددددال
بحمددددد حيلبحم ددددد حيلثمددددد لإلر دددددمنهلمدددددجلرههددددد بثلق باددددد ل
حار ثيددا لخا ددثلبح تبلدد لدحددةل جلد دد بتلم ددالهدد ل
بحرههدد بثلبحق بادد لحار ثيددالقدد لرزيدد لمددجلقيمدد لبحشددتا ل

ب   تلبح تيبي لب إلج بي لثبح ك ظلعاةلملرث لل إلج
مخددد طتلماةيددد لمدددنخكض.لثعادددةلبحج ندددةلبةخدددتلقددد ل
ي جتل ما لبةلهثلمجلعماي لبحر ثيالنرإلجد لزيد  تل

لق ع تلماةي لبحشتا .
ل(Maletic et al., 2018)ث خإلتب له  ثل تبلد ل

دحدددةلبحثقددددثالعاددددةل  ددددتلعثبمددددالبحمخدددد طتلبحشددددتطي ل
من  لدد  لعدد ثلبحررةدد (لعاددةل)بحرثجددهلطثيددالبةجددا لبح

 sustainabilityمم تلددددد ثلدلدددددر بم لبحشدددددتا ث

practicesثادد حةلبة بءلبحمددد حيلثب جرمددد عي لثقددد لل
خا دددددثلبح تبلددددد لدحدددددةلبحه إلددددد لمدددددجلبحنرددددد ئحل همهددددد هل
د   خلبحشتا ثلعجلمم تل ره ل يلمج تلب لر بم ل
يهدد لمددجل ة ددتلم شددتبثلرطثتهدد  لث جلدهرمدد ثلبحشددتا ل
ثملدددئثحإلره لثبحرزبم رهددد لبحبإلئيددد لإلزيددد لمدددجلجدددث تل  بئهددد ل

لبحم حيلثبقجرم عي.
ةهددددثلمدددد لرث دددداثلدحيددددهلثمددددجلبحهددددتضلبحلدددد بقل

بح تبل ثلبحل ثق ل يلمج تلب عرتبالثب    خلعدجل
بحمخ طتلبحشتطي  ليماجلباثتتل ثه  ل هميد لب   د خل

لعجلم اله قلبحمهاثم ثل يلبحنق طلبحر حي :
رك  لبحشتا ثلعجلبحرزبم رهد لبحشدتطي لحإل عد جلل.1

حاه إلدددد لمددددجلبحمرطاثدددد ثلبحتق بيدددد لثبحمهنيدددد لخ  دددد ل
اثددددددددد ثلبحمهددددددددد إلإلتلبحم  لدددددددددبي لبحرثب دددددددددقلمدددددددددعلمرط

(Kennedy et al., 1998.)ثنرإلجدد لبلددرمتبتلل
ثر دددخثلبحرةددد حإلثلثبحرههددد بثلبحبإلئيددد لحاشدددتا ل ددديل

لبحكرتتلبةخإلتت ل
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يكإلددد لب   ددد خلعدددجلبقحرزبمددد ثلبحبإلئيددد لبحشدددتطي لل.2
ث حرقددددد تيتلبحم حيددددد لبحه إلددددد لمدددددجلبةطدددددتبالبحمهرمددددد ل

stakeholdersثدددرمتلبحشدددتا ل)م دددا:لبحمدددثظكإلج لل
 بتت لبحملددددددددددر متيج لبحمقت ددددددددددإلج لبحمنظمدددددددددددإلج لب 

بقر ددددد  بثلبحنق بيددددد  لمجمثعددددد لبحم ددددد ح لبحه مددددد ل
(Lee & Hutchison, 2005.)ل
رقددثثلبحشددتا ثلث    دد خلبخري تيدد  لعددجلبحرزبم رهدد لل.3

بحبإلئيددد لبحشدددتطي لحرقاإلدددالبة دددتلبحلدددابيلعادددةلقيمددد ل
 لدددهمه ل ددديلبثت ددد لبةثتببلبحم حيددد لمق تنددد لبرادددةل

بخري تيددددد  لعدددددجلبحرزبم رهددددد لبحبإلئيددددد للبحرددددديلقلرك ددددد 
لبحشتطي .ل

رك ددد لبحشدددتا ثلعدددجلمخ طتهددد لبحشدددتطي لث حدددةلل.4
حا  ددثتلعاددديلت سلمدد تلبرةاكددد لمنخك دد  ل إلدددجل
ررددتجثلبحبنددثةلبحمخدد طتلبحشددتطي لحددت سلبحمدد تل دديل

 Berg and) دثتتلع ئد لمر دخثلعادةلقتث ده 

Kaserer, 2015) 

يقادددالب   ددد خلعدددجلبقحرزبمددد ثلبحشدددتطي لبحبإلئيددد لل.5
مددجل  حدد لعدد ثلبحررةدد لحدد  لمرخدد  لقددتبتلبقلددر م تل
عنددد لرقإلددديمهثلحردددر إلتلهددد قلبقحرزبمددد ثلعادددةل لددده تل

لل(.Campbell et al, 2003)بةلهثل
ب   ددد خلعدددجلبحمخ  ددد ثلثبقحرزبمددد ثلبحبإلئيددد لل.6

بحشدتطي ليَمادجلملدرخ ميلبحقدثبئثلبحم حيد لمدجلزيدد  تل
 قدد لنردد ئحلنمدد  حلبحرنبدد لث حردد  ق ثلبحنق يدد لثت  يددد ل
بحشتا  لمجلخ تل خ لراةلبحرهه بثل يلبقعرثد تل
 ددددددمجلمهامدددددد ثلبحنمددددددث حلبحملددددددرخ ثل دددددديل حددددددةل

(Nikkinen and Sahlstram, 2004.)ل
ب   دددد خلعددددجلبحمخ  دددد ثلثبقحرزبمدددد ثللي ئددددثل.7

بحشتطي لقتبتبثلرقإليثللثبلبةثتببلبحم حي  لثيمادجل
ربتيددددتلرةدددد حإلثلدنردددد حلثب   دددد خلعددددجلبحمهاثمدددد ثل
بحشتطي لمجلخد تلبحمند  علبحرديلرهدث لعادةل لدثببل
بحمددددد ت لةنهددددد لرخكدددددضل تجددددد لعددددد ثلبحررةددددد لثشدددددرجل

لل(.FASC, 1998)بحرهه بثلبحشتطي لحاشتا ل

حشددددتا ثلب   دددد خلعددددجلبحرزبم رهدددد لإلجددددةلعاددددةلبل.8
بح ددتيبي لبحشددتطي لحارثب ددقلمددعلمرطاثدد ثلبحمهدد إلإلتل

 Gleason)بحم  لددبي لبح دد  تتل دديلهدد بلبحشددرجل

and Mills, 2002).ل
يلد هثلب   د خلعدجلبحمهاثمد ثلبحبإلئيد لبحشدتطي لل.9

 دددديلرابيدددد لب ري جدددد ثلبةطددددتبالبحمهنيدددد لث حشددددتا ل
ث حمهاثمدددددد ثلبحم حيدددددد لبحردددددديلرلدددددد ع هثل دددددديلرقإلدددددديثل
اك ءرهددد  لخ  ددد ل يمددد لإلرهادددقلث لدددرخ بمه لحامدددثبت ل
بققر دد  ي لثمددد  لث  ئهددد لثملدددئثحإلره لرجددد قل م يددد ل

هليهدد لبحبإلئدد لثبحم   ظدد لعاإلهدد لمددجلبحراددثج لامدد ل ندد
  ددد لماثنددد ثلب   ددد خلبحة مدددالثبحددد  ليهربدددتل  ددد ل
خ دد ئصلجددث تلبحمهاثمددد ثل دديلبحكاددتلبحم  لدددبيل

ل(.لل2999) لج ل
رتجعلمرطاث ثلب    خلعجلبحمهاثم ثلبحبإلئي لل.11

بحشدددتطي لقهرمددد ثل  ددد  ةلبحم ددد ح ل ددديلبحشدددتا ل
ث حزيد  تلبحم ددطت تل دديلرةدد حإلثلبحمنرجدد ثلثبحن رجدد ل

إلئي لبحشتطي لثم لإلنرحلعنه لعجلرزبإل لبقحرزبم ثلبحب
ل(.لل8228رة حإلثلبإلئي لمرنثع ل)عب لبحبت ل

إلزيدد لب   دد خلبحبإلئدديل دديلبحرقدد تيتلبحم حيدد ل قددد لل.11
بحم لل ثلبحمقت  ل يلمق تتلد بتتلبحشتا ثلعادةل
د بتتلبحقدددتثضلبحمق مددد لحهددد لمدددجلرادددةلبحم للددد ث ل
امددد ليلدددرخ ثل ي ددد لادددر بتللي لدددي لثبجرم عيددد ل ددديل
ثهددضلبح دد قثلحهدد ثلب  ددتبتلثدد ةطتبالبةخددت ل

(Lawrence  and  Roper, 2004) ث حمجرمع
ل 

إلددددد  تلبخدددددر الندددددثعلبحرقتيدددددتلعدددددجلبحمهاثمددددد ثلل.12
بحشددددددتطي لثشدددددداالجددددددثهت ل دددددديلمهدددددد قثلبحك ئدددددد تل

 Lagrange et)بحم دد  ث لح ئرمدد جلبحم ددت يل

al., 2015)  . 

ب   دددددد خلعددددددجلبقحرزبمددددددد ثلبحشددددددتطي ليمادددددددجلل.13
بحجهددد ثلبحمقت ددد لمدددجلرقإلددديثلمددد لررهدددتضلحدددهلمدددجل
مخددد طتلم حيددد ل ددديل دددثءلمهاثمددد ثلا ماددد  ل إلدددجل
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بحم اددددددالبقئرمدددددد نيلعاددددددةلاددددددداللإلجددددددةل جليهرمدددددد 
بحمهاثمدد ثلبحمر  دد لثمنهدد لبقحرزبمدد ثلبحشددتطي ل دديل
رقد إلتلبحمخدد طتلبحم رمادد لحاهمإلدالبقئرمدد نيل)عاددي ل

ل(.لل2996
إلهرثلبحمتبجهثجلبحخ تجإلثجلثكهدثلمهد إلإلتلث لدسلل.14

بحقيددددد سلثب   ددددد خلعدددددجلبحبندددددث لبحشدددددتطي  ل إلدددددجل
ررطاددةلمددنهثلمهدد إلإلتلبحمتبجهدد لبحمرهدد تالعاإلهدد ل جل

قددددددددديثلبحددددددددد حإلالبحةددددددددد  يلثبحم ئدددددددددثلعادددددددددةلبحرددددددددددزبثلي
 ,George)بحشتا )عمإلاه(لبه قلبحمه إلإلتلثبةلسل

2004) 

رثقإلدثلب   د خلعدجلبقحردزبثلبحبإلئديلبحشدتطيل -15
هدد ثلجدد بلحملددرخ ميلبحمهاثمدد ثلبحم  لددبي لبحم حيدد ل
بح ددددددد حإلإلجلثبحم رمادددددددإلج لثمدددددددجل دددددددثلإلجدددددددةلدعددددددد ثل
بحملدددددرخ مإلجلبثجدددددث لم دددددتثال ثلنكقددددد لشدددددتطي ل
ثادد حةلب رمدد تل دد ثجلردد  ق ثلنق يدد لخ تجدد لابإلددتتل
ثمجددددت ل جلياددددثجلبقحرددددزبثلم ددددرم لثيماددددجلقي لددددهل

للل(.2996ب تج لمهقثح لمجلبح ق ل) ر لهللا ل
ب   د خلعدجلبقحرزبمد ثلبحبإلئيد لبحشدتطي لهد ثل -16

حمدد ن يلبقئرمدد جلبحم ددت يلثدد حبنثةلبحرج تيدد  لعندد ل

مرهاقدددددد لرقإلدددددديمهثلثب  بترهددددددثلحامخدددددد طتلبقئرم نيدددددد لبح
ل(. George, 2004)ثرنشط لبحمقرت إلجل

ررم دددال هميددد لب   ددد خلعدددجلبقحرزبمددد ثلبحبإلئيددد لل.17
بحشدددتطي ل ددديلرجندددةلر مدددالبحمقرت دددإلجلقحرزبمددد ثل
بإلئيدد لشددتطي  لثب  بتتلبحمخددد طتلبحن رجدد لعنهدد  لمدددجل
خددددددد تلبحررةدددددددد لمدددددددجلد عدددددددد جلبحهمإلدددددددالبقئرمدددددددد نيل

 Thompson, and)حارشدددددتيه ثلبحبإلئيددددد ل

Cowton, 2004).ل
إلجدددةل خددد لدطددد تلبحمخددد طتلبحشدددتطي لبح بخايددد لل.18

ثبحخ تجيددددددد ل ددددددديلب عرثددددددد تلعنددددددد لرقإلددددددديثلشدددددددتبءل ثل
 .(Bals et al., 2017)ب لر ثب لعاةلبحشتا ثل

يهربدددددتلمهيددددد تلقددددد تتلبحشدددددتا ل ددددديلبحرثب دددددقلمدددددعل .19
دحرزبم ره لبحبإلئي لثم يطه لبحبإلئديل  د لم د ثتلرقإلديثل

ل(.Maletic et al., 2018) ثَرَمإّلزلبحشتا ث
ثخ  ددددد لمددددد للدددددبقلعت دددددهلعدددددجل هميددددد ل خددددد ل
بحمخددد طتلبحشدددتطي ل ددديلب عرثددد تلعنددد لرقإلددديثلبحشدددتا ل

ثجل دتثتتل خد ل  دتلبحمخ  د ثلبحث   م حي   ليقرتخل
ثب حرزبم ثلبحشتطي ل يلب عرث تلعن ل لد ةلثهدضل
بحنلددةلبحم حيدد ل)بحردد بثت لثبحم إلثنيدد (ل دديلظددالثجددث ل

لم اله قلبحمهاثم ثلحر ث لام لإلاي:ل
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 (: يوضح نسب السيولة والمديونية بعد تعديموا بالمخصصات 3)جدول رقم
 وااللتزامات الشرطية

 

 الطريقة المقترحة ف  ظل المعمومات الشرطية الطريقة التقميدية النسبة

 نسبة التداول -1
لبة ثتلبحمر بثح 

÷ 
لبحخ ثثلبحمر بثح 

لبحمر بثح بة ثتل
÷ 

بحخ ثثلبحمر بثح ل+لبحمخ   ثلبحشتطي ل+لبقحرزبم ثل
لبحشتطي 

نسااااابة السااااايولة  -2
 السريعة

ل-بة ثتلبحمر بثح ل
لبحمخزثجل
÷ 

لبحخ ثثلبحمر بثح 

لبحمخزثجلل-بة ثتلبحمر بثح ل
÷ 

بحخ ثثلبحمر بثح ل+لبحمخ   ثلبحشتطي ل+لبقحرزبم ثل
لبحشتطي 

نساااااابة الااااااديون  -3
 األصول إلى

لبح إلثجلدجم حيل
÷ 

لدجم حيلبة ثت

بح إلثجلبحكهاي ل+لبحمخ   ثلبحشتطي ل+لبقحرزبم ثل
لبحشتطي 
÷ 

لدجم حيلبة ثت

نساااااابة الااااااديون  -4
 الممكية إلى

لدجم حيلبح إلثجل
÷ 

ل قثبلبحماةي 

بح إلثجلبحكهاي ل+لبحمخ   ثلبحشتطي ل+لبقحرزبم ثل
لبحشتطي 
÷ 

ل قثبلبحماةي 
 

 

 الخامسالمبحث 
ختبار فروض البحث  الدراسة التطبيقية وا 

دجلقيمدد لبحث ددجلبحهامدديلرنثددعلثرر قددقلمددجلخدد تل
بترث طهلث حثبقعلبحهماي لثبلرةم ق لحاك ئ تلبحمتجثتلمجل

ثجلبلدددددددرط علت  لم ااددددددديلبحثددددددد   بحث دددددددجلي ددددددد ثتل
ب ئرمددددددد جلثددددددد حبنثةلبحرج تيددددددد لبحم دددددددتي لبحه مددددددد ل ثل

بحشددتطي لبحخ  د ل ددثتل  ددتلب   د خلعددجلبحمخدد طتل
ث حقثبئثلبحم حي لحاشتا ثلم البحقتبتلب ئرم نيلحمهت  ل
ثر  إلددد لنتبئهدددثل يمددد لد بلاددد جلحهددد قلبحمهاثمددد ثلن ددد تل
دإلج بيدددد ل ثللدددددابي لعادددددةلقدددددتبتهثلب ئرمددددد ني لثيمادددددجل

لحاث    جل جليهت ثبل ثه  له قلبح تبل لام لإلاي:

 أواًل: أهداف الدراسة
بح تبلدددد لث قدددد  لةهدددد بالبحث ددددجلث دددد ث قلرهدددد ال

لب ج ث لعاةلبةلئا لب ري :
د بلا نددددددددددددددددثلثهددددددددددددددددضلبح تبلدددددددددددددددد ثلبحلدددددددددددددددد ثق ل -ل 

 & Thompsonل  Oldham 1993)م ددا

Cowton 2004  ;Buccina et al., 2013 

Friehe and Langlais 2017)خا دثلدحددةلل
 هميددد لب   ددد خلبحم  لدددبيلعدددجلبحبندددث لبحشدددتطي  ل
خ   لبقحرزبم ثلبحبإلئي لبحشتطي لث حنلدث لحمرخد  ل
قتبتلمدن لبقئرمد جلبحم دت يلثد حبنثةلبحرج تيد  لدقل
 جلبخرث تله قلبةهمي ل يلبحبإلئ لبحم تي لحثلي  ل
ث حق تلبح  ليهاسلر خثلبة تلبحمد حيلحاه إلد لمدجل
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يدلدعدد ب لبحقددثبئثلبحم حيدد  لخ  دد لهدد قلبحبنددث ل دديلردد تل
 ددديلبحشدددتا ثلبحم دددتي لبحرددديلرمددد تسل نشدددط لحهددد ل

فماااا مااادي إدراك ماااانح     ددد تللدددابي لعادددةلبحبإلئددد .
االئتمااااان بااااالبنوك التجاريااااة المصاااارية لمالامااااة 
المعمومااات عاان المخاااطر الشاارطية فاا  اتخاااذهم 

 لقرار منح االئتمان؟
لللللللللللد بلا نددددددددددددددثلثهددددددددددددددضلبح تبلدددددددددددددد ثلبحلدددددددددددددد ثق ل -لة
 (Lagrange et al., 2015 ;George, 2004)ل

 ددديلمجددد تل هميددد لب   ددد خلبحم  لدددبيلعدددجلبحبندددث ل
بحشدتطي ل ديلقدتبتلمدن لبقئرمد ج لتادزثل قد لعادةل
 هميددد لب   ددد خلعدددجلبقحرزبمددد ثلبحشدددتطي لبحن رجددد ل
مدددجل دددم جل إلدددثجلشدددتا ثل خدددت ل ثلبحن رجددد لمدددجل

 قيلبحبندث لبحرثب قلمعلبحقثبنإلجلبحبإلئي  ل ثجلدعط ءلث
بحشددددتطي لبحلدددد بقلعت دددده لث حمث ددددجلبةثتلنكدددددسل

فمااااا هاااا  األهميااااة النساااابية لممخاااااطر بةهميدددد .ل
 الشرطية األخرى ف  اتخاذ قرار منح االئتمان ؟

 Ming, et)د بلا نثلثهضلبح تبل ثلبحل ثق للل-جد

al., 2018 ;Arslanalp and Liao, 2014; 

;Thomas et al., 2005)ثبحردديلهدد  ثلدحددةلل
إل ل  تلب    خلبحم  لبيلعجلبحبندث لبحشدتطي لر  

عادددددةلقدددددتبتلمدددددن لبقئرمددددد ج لخا دددددثلدحدددددةل هميددددد ل
فماا بحمخ طتلبحشتطي ل ديلدرخد  لبحقدتبتلب ئرمد ني.ل

هااااو تااااأثير اإلفصاااااح المحاسااااب  عاااان المخاااااطر 
المصارية عماى  شاركاتالشرطية بالقوائم المالية لم

لقرار منح االئتمان المطموب منوا؟
ث ددديل ددددثءلمدددد لرددددثلعت ددددهل دددديلبحجددددزءلبحنظددددت ل

فدناااااه يمكااااان ثر قيقددددد  لةهددددد بالبح تبلددددد لبحرطبيقيددددد  ل
صياغة فروض البحث ف  شاكل فاروض بديماة كماا 

 يم :
إلدد تةلم اادديلبقئرمدد جلثدد حبنثةل :H1الفاارض األول 

بحرج تيددددددددد لبحم دددددددددتي لمددددددددد  لم ءمددددددددد لبحمهاثمددددددددد ثل

بحم  لدددبي لعدددجلبحمخددد طتلبحشدددتطي ل ددديلبرخددد  لقدددتبتل
لئرم جلبحم ت ي.من لبق

إلثجددد لبخدددر البدددإلجلبةهميددد ل:لH2الفااارض الثاااان  
بحنلددبي لحبنددث لمهاثمدد ثلبحمخدد طتلبحشددتطي ل دديلقددتبتل

لمن لبقئرم ج.
رددد  تلبحمهاثمددد ثلعدددجلبحبندددث ل:لH3الفااارض الثالاااث 

بحشددددتطي ل دددديلبرخدددد  لقددددتبتلمددددن لبقئرمدددد جلبحم ددددت يل
لث حبنثةلبحرج تي لبحم تي .
 التطبيقيةثانيًا: حدود الدراسة 

بج ندددددةلبحقإلدددددث لبحرددددديلبحلددددد بقلب شددددد تتلحهددددد ل ددددديل
بح تبلد لبحنظتيد  لثحأدتضلدبدتبزل ثتلبحمهاثمد ثلعدجل
بحبنث لبحشدتطي ل ديلعمايد لبرخد  لقدتبتلمدن لبقئرمد ج ل
  نددهلإلددرثلر إلإلدد لمدد خ ثلقددتبتلمددن لبقئرمدد جلبةخددت ل
بخد البحمثقدثلبحمد حيل)م داهللدمه لبحهمإلدا لعمإلددال

حهمإلددددا لبحشدددداالبحقددددد نثني لقدددد يثل ثل دددد إلج لنشددددد طلب
ل(……بح م ن ثلبحمق م 

 ثالثًا: تصميم أداة جم  البيانات
حررلدددددددديسلبحه قددددددددد لبددددددددإلجلم ئمددددددددد لبحمهاثمددددددددد ثل
بحم  لددبي لعددجلبحبنددث لبحشددتطي لثقددتبتلمددن لبقئرمدد جل
ثددد حبنثةلبحرج تيددد لبحم دددتي  ل قددد لردددثلبقعرمددد  لعادددةل
ق ئم لبقلرق  ءلبج ندةلدجدتبءلبحمقد ث ثلبحشخ دي ل

(.لقلرةشدددد ال2999بحبي ندددد ثل)زكاددددثت لل دددديلجمددددع
مدد  لد تبةلمرخدد  لقددتبتبثلمددن لبقئرمدد جلبحم ددت يل
ثدددددد حبنثةلبحم دددددددتي لحم ءمددددددد لادددددددالبنددددددد لمدددددددجلبندددددددث ل
بحمهاثمددددددد ثلبحشدددددددتطي ل ددددددديلقدددددددتبتلمدددددددن لبقئرمددددددد ج ل
ث   د   لدحددةلر  إلدد لبةهميدد لبحنلدبي لحةددالبندد لمنهدد  ل
ث حةلمجلخ تلبقعرم  لعاةلبحقي سلبحرترإلبيلثبح  ل

ثثلعادددةلبحطادددةلمدددجلادددالملدددرجثةلبر  إلددد لترثددد ليقددد
م دد  تلمددجلبةتقدد ثلحةددالبندد لمددجلبحمهاثمدد ثلبحشددتطي ل

ل(:2997ث حةلام لإلايل)هثي   ل
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  يوضح الوزن النسب  الذي يعكس أهمية كل بند ف  الدراسة :(4 رقم )جدول
 غير موافق جدا غير موافق محايد موافق موافق جدا مدى الموافقة

ل2ل2ل8ل7ل1 المرجحالوزن 
لللللل

ام ل ت قلثاالق ئم لبلرق  ءلع  لمدجلبح د قثل
بقئرم ني  ل إلجلرهبتلاال  ح لمنه لعجلث علم حيل
قبالثثه لبحرر تلث حمهاثم ثلبحشتطي لبحمر    لثطأاةل

بحم دتي لمجلملئثحيلمن لبقئرمد جلثد حبنثةلبحرج تيد ل
برخدد  لقددتبتل دديلاددالمنهدد لةكددتبضلمددن لقددتضلطثقدد  ل
حامهاثم ثلبحمر   لبه  لثث حرد حيليمادجلبحثقدثالعادةل
مدددد  لرددددر إلتلبحمهاثمدددد ثلبحشددددتطي لعاددددةلقددددتبتلمددددن ل

ثقدددد لرددددثلر ددددميثلق ئمدددد ل (.2992بقئرمدددد جل)تب ددددي ل
 بقلرق  ءلحه قلبح تبل لحةيلركيلث حمرطاث ثلب ري :

من لددددث لثا  يدددد لعددددجللبحشددددمثتلحةدددديلرددددث تلبي ندددد ثل-
لمث ثعلبحث ج.

بحثلددددد ط لثبحث دددددثخل ردددددةلقلي ددددد جلحدددددثسلحددددد  لل-
لبحملرجث إلجل يل   لمكت بره .

عددد ثلب ط حددد لثب تهددد بل ردددةلرشدددجعلبحملدددرجث إلجلل-
لعاةلبحمش تا ل يلعإلن لبح تبل .

رجنددةلقيدد ثلبحملددرجث إلجلثهمايدد ثل لدد بي لح ددم جلل-
لبرل بلبحت ث .

حااث عمااى النحااو وأخياارًا تاام تحديااد مت ياارات الب
 التال :
بحددد  لردددثلر  إلددد قل ددديلهددد بللالمت يااار المساااتقلإلرم دددال

بحث دددج ل ددديلبحمهاثمددد ثلبحم  لدددبي لعدددجلبقحرزبمددد ثل
بحشتطي لثبحريلإلدرثلب   د خلعنهد لثد حقثبئثلبحم حيد ل ثل
ثمت ق رهدد  لثبحردديل ماددجل  ددتل هددثلمكت بره )بنث هدد (ل

لام لإلاي:
ل
 

 المخصصات الشرطية - أ
شتطي لةنهد لمق بدالرههد بثلرهربتلاالبحمخ   ثل

لثقددددد لردددددثلبلدددددر ن ءل-لكإلدددددتلم ددددد  تلبحقيمددددد لثبحرثقإلدددددث
مخ دددددددصلدهددددددد ةلبة دددددددثت لمخ دددددددصلبحددددددد إلثجل

 لثيماددجل جلرةددثجل-بحمشدداثةل إلهدد ل دديل دد ث لبحث ددج
بحث دددد تلبققر دددد  ي لمخ  دددد ثلحمق بادددد لبحرههدددد بثل

لب ري :
 .للللللللمخ   ثل م جلبحمنرج ثلبحمهمتتل -1
لمخ صلبقحرزبم ثلبحبإلئي .ل -2
 لللللللللللللمخ صلبحرهثي  ثلبحق  ئي .ل -3
لمخ صلبح تبئةلم البحنزبع.ل -4
)م المخ صلنه ي للمخ   ثلدع  تلبحهياا ل -5

لبحخ م (.
 االلتزامات الشرطية - ب

ثهددديلبقحرزبمددد ثلبحرددديلرنشدددرلمدددجل  ددد بجللددد ثق لحةدددجل
  ته لبحم حيلحثليأ لدثلثهد لدقلد بلثقدعل د جل ثل ة دتل

هدد قلبقحرزبمدد ثلمدد ل دديلبحملددرقبا لثمددجل هددثلمكددت بثل
لإلاي:
لبحرزبم ثلعجل ع ث لق  ئي ل  لبحشتا .ل -6
لبحرزبم ثلعجل م جلقتثضلشتا ثل خت .ل -7
لبحرزبم ثلعجلمه حج لبة تبتلبحبإلئي .ل -8
لبحرزبم ثلحمق با ل م جلبحمنرج ثلبحمهمتت.ل -9

لبحرزبم ثلعجلت لبحةمبي قثلبحمخ ثم ل -11
لبحرزبم ثلبحرهه بثلبحملرقباي .ل -11
لتبئةلم البحنزبع.بحرزبم ثلعجلبح ل -12
لبحرزبم ثلعجلمن للبقلبح  ثتلعاإله .ل -13
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إلرم ددال ددديلقددتبتلمدددن لبقئرمددد جللالمت يااار التااااب  مدد ل
لبحمرخ ل يلبحبنثةلبحرج تي لبحم تي .
 رابعًا: مجتم  الدراسة التطبيقية

ررليلددد  لعادددةلمشددداا لث هددد بالبح تبلددد لث دددتثضل
بحث ج لر   لمجرمعلبح تبلد لمدجلملدئثحيلقدتبتلمدن ل
بقئرمددد جل ددديلبحبندددثةلبحرج تيددد لبحه مددد ل)بندددةلم دددت ل
بحبندددددددددةلبةهاددددددددديلبحم دددددددددت  لبندددددددددةلبحقددددددددد هتت لبندددددددددةل
ب لددان تي (لثعدد  لمددجلبحبنددثةلبحخ  دد ل)بنددةلم ددتل
بحددددد ثحي لبحبندددددةلبحرجددددد ت لبحددددد ثحي لبندددددةلب لدددددان تي ل

حرجدد ت لثبحث ددت  لبحبنددةلبحم ددت لبةمتياددي لبحبندددةلب
بحم دددددت لبحدددددثطني( لحارهدددددتالعادددددةلمددددد  لد تبةهدددددثل
حم ءمدد لبحمهاثمدد ثلبحم  لددبي لعددجلبحبنددث لبحشدددتطي ل
ثدد حقثبئثلبحم حيدد لحاهمإلددالبقئرمدد نيلعندد لبرخدد  هثلبحقددتبتل

لبقئرم ني.
بزيددددد تتلعددددد  لمدددددجل دددددتثعلبحبندددددثةللبحثددددد   ثجلثقددددد ثل

بحلددد بقل اتهددد  ل دددثلردددثلرثزيدددعلق ئمددد لبلرق ددد ءلعادددةل
م ااددددددديلبقئرمددددددد جلبهددددددد  لث يمددددددد لإلاددددددديلبيددددددد جلثقدددددددثبئثل

لبقلرق  ءلبحمثزع لثبحملرام لمجلبحملرجث إلج. ل
  يوضح عدد قوائم االستقصاا الموزعة والمستممة :(5رقم )جدول

 نوع البنك
عدد القوائم 
 الموزعة

القوائم عدد 
 المستممة

نسبة 
 الردود

القوائم عدد 
 المستبعدة

القوائم عدد 
 الصحيحة

نسبة الردود 
 الصحيحة / المستممة

ل%88ل59ل27ل%65ل78ل222 بنوك عامة

ل%89ل12ل5ل%76.5ل16ل62 بنوك خاصة لللللل ل
مددددددددجللثثهدددددددد ل جلرددددددددثلجمددددددددعلقددددددددثبئثلبقلرق دددددددد ء

بحمشدد تاإلجل دديلبح تبلدد لرددثلر اإلاهدد لد  دد ئي  لقخرثدد تل
 ددددتثضلبحث ددددجلثبحر قددددقلمددددجلمدددد  لبعرمدددد  لم اادددديل
بقئرمددددددد جل ددددددديلبحبندددددددثةلبحرج تيددددددد لبحم دددددددتي لعادددددددةل
بحمهاثمد ثلبحم  لددبي لعددجلبحبندث لبحشددتطي ل دديلبرخدد  ل
بحقدددتبتلبقئرمددد نيلحهم ئهدددث لث حدددةلمدددجلخددد تل بتلددد ل

د تبةلهدددد قءل   دددد لظددددثبهتلررم ددددال دددديلر  إلدددد لمدددد  ل
بحم اادددددإلجلةهميدددددد لم دددددالراددددددةلبحمهاثمددددد ث لثر  إلدددددد ل
بةهميدددد لبحنلددددبي لحابندددددث لبحمخراكدددد لمنهددددد ل دددديلبحقدددددتبتل
بقئرم ني لث خإلتب لر  إلد ل  دتلب   د خلعدجلمهاثمد ثل
بحبنددث لبحشددتطي لثقددثبئثلبحهمإلددالعادديلبحقددتبتلبقئرمدد نيل

لحه.
لتحميال  MINITAPوقد تام اساتخدام برناامج 

 Excelت السااااااابقة و رنااااااامج بيانااااااات االسااااااتجابا

، مااااا  لالساااااتعانة بااااابعض الرساااااومات التوضااااايحية
ل االعتماد عمى األساليب اإلحصائية اآلتية:

بح  لOne Proportion  لاثةلبخرث تلبحنلث ل -1
يكرددتضل جلبحه مددالبحمكلددتل)بحبندد لبحشددتطي(ليهربددتل
ه ثلث حنلث لحهماي لبرخ  لبحقدتبتلبقئرمد ني)لبحمرأإلدتل

حابندد لبحشددتطيلل p-valueقيمدد بحردد ثع( لد بلا نددثل
 دددديلبحنمددددث حلرلدددد ث لبح ددددكتل ثلرقرددددتةلمنددددهل دددديل

للp > ثلرةددثجلقيمدد لنلددث لبحمثب قدد لل2.25 دد ث ل
 دديلمق بددال) ددتضلل-( H1 )بحكددتضلبحبدد إلال2.5
(لثددرجلبحمرأإلددتلبحشددتطيلقليهربددتلهدد ثلH0 بحهدد ث

-pث حنلددث لحمرخدد  لقددتبتلبقئرمدد جلد بلا نددثلقيمدد ل
valueثلقيمد ل2.25رزي لعدجلل pلثقد لل2.5=ل<ل 

ردددددثلرطبإلدددددقلهددددد بلبقخرثددددد تلعنددددد لملدددددرث لمهنثيددددد ل
ل%.95
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 Regression لددددداثةلبقن دددددد بتلبحمرهددددد  ل -2

Analysisل Multiثبحد  ليكلدتلنلدث لبحرأإلدتل ديل
بحمرأإلدددددتلبحرددددد ثع)لبحقدددددتبتلبقئرمددددد ني(لثبحرددددديليمادددددجل
دتج عهددددد لدحددددديلبحمرأإلدددددتبثلبحملدددددرقا )لبحمجمثعددددد ثل

 ث لبحرزبمدد ثلشددتطي  ل  ددثتلبحشددتطي (ل"مخ  دد
R-Sqشددددتطي " لث حددددةلمددددجلخدددد تلقيمدددد ل

-R ثل22

Sq(adj)
 إلجليكردتضلهد بلبحر اإلدال جل دتضلل 28

يقدثثلعاديل جلل(H0:B1=B2=B3…= 0)بحهد ثل
مهددددد م ثلبحمرأإلدددددتبثلبحمكلدددددتتل)بحبندددددث لبحشدددددتطي (ل
 بخالاالمجمثعد لرةدثجلمرلد ثي لثرلد ث ل دكت ل

 دديلمق بددداللثث حردد حيلقلردد  تل دديلبحقددتبتلبقئرمدد ني.
ل(( H1: B1 ╪ B2 ╪ B3…╪ 0بحكدتضلبحبد إلا

ثرجلمهد م ثلبحمرأإلدتبثلبحمكلدتتل)بحبندث لبحشدتطي (ل
كإلدددتلمرلددد ثي لثقلرلددد ث لبح دددكت لثمدددجل دددثلرةدددثجل

بخرثددد تلمددد  لمددد  تتل ددديلبحقدددتبتلبقئرمددد ني لثيمادددجل
 إلدجللANOVAمهنثي لبحنمث حلمجلخ تلج ثت

 ل ثلل2.25رةدددثجل  دددأتلمدددجللp-value جلقيمددد ل
 لث   د   لدحدديل2قتيثد لمددجللVIFثجلقديثلعمددث لرةد

حةددالبندد لشددتطيلرهاددسل تجدد للp-value جلقيمدد ل
ردثلرطبإلدقلهد بلبقخرثد تل ي د  لل همإلرهلبحنلدبي  لثقد 
ل%.95عن لملرث لمهنثي ل

 Two لددددداثةلبخرثددددد تلبحكدددددتبلبدددددإلجلنلدددددبرإلج -3

Proportions إلدددددجليكردددددتضلهددددد بلبحر اإلدددددال جلل 
يقددثثلعاددديل جلل(H0 : m1=m2) ددتضلبحهدد ثل

 مرثل لبحنلبرإلج)ل  لمرثل لنلث لبحمثب ق لعاي
 

                                                 
11
  R-Sq اعثا  لبتاديد ب   ا طٍع  ) نسا  لبتغ د تي :

 لبتثب  لبتي يط م إ جثعًث ب طتغ د لبطست  ( لبطتغ د
12

 R-Sq(adj) يضضضي اعثاضضض  لبتاديضضضد بعضضضد ل خضضضذ تضضضي :

 لالعتاث  عدا لبعٍلا  لبط سدع الخ     ا طٍع .

 

 

مدددن لبقئرمددد جل ددديلادددال  حددد لم حيددد لثبح  حددد لبحرددديل
راإله (لمرل ثير ج لثمجل ثلقلر  تلبحهثبمدالبحمكلدتتل
)بحبنددددث لبحشددددتطي (لعادددديلبحمرأإلددددتلبحردددد ثعل)لبحقدددددتبتل
للللللللبقئرمددددددد نيل( لثررةإلددددددد ب لعادددددددةل حدددددددةلرةدددددددثجلقيمددددددد 

p-value >ل يلمق بالبحكتضلبحب إلا2.25لل ( ( 
  H1 : m1╪ m2مرثلددد لبحنلدددبرإلجلكإلدددتل

ث حردددددد حيليماددددددجلبلدددددرنر حلثجددددددث ل  ددددددتللمرلددددد ثير ج 
حامرأإلددددتلبحملددددرقال)بحبنددددث لبحشددددتطي (لعادددديلبحقددددتبتل
بقئرمددد ني)بحمرأإلتلبحرددد ثع(لد بلاددد جلهنددد ةلبخدددر ال
بدددإلجلمرثلددد لنلدددث لبحمثب قددد ثلبقئرم نيددد لعاددديلادددال
  ح لثبحريلراإله ل)بحكتضلبحب إلا( لام ليماجلبحررة ل
للللللمددددجل دددد  لبقخرثدددد تلبحلدددد بقلاامدددد لبقرت ددددثلقيمدددد ل

p-valueلثقددددددد لردددددددثل2.25لل<مدددددددجلبح دددددددكتل ثلل 
رطبإلدددقلهددد بلبقخرثددد تل ي ددد لعنددد لملدددرث لمهنثيددد ل

95.% 
 نتائج إختبار الفرض األول - أ

يوضح الجدول التال  نتائج اإلجابة عمى الجازا 
األول مان السالال األول فا  كال مان البناوك العامااة 

لوالخاصة
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  يوضح ممخص لنتائج اإلجابة عن الجزا األول من السلال األول (:6رقم  )جدول
 

هل البند الشرط  المحتمل ظوور  
بقوائم العميل يلخذ ف  االعتبار عند 

 اتخاذكم القرار االئتمان ؟

المت ير رمز 
 بالتحميل

 بنوك خاصة بنوك عامة
حجم 
 Nالعينة 

عدد اإلجابة 
 Xبنعم 

حجم 
 Nالعينة 

عدد اإلجابة 
 Xبنعم 

ل79ل12ل51ل59لX1-1لمخ صل م جلبحمنرج ثلبحمث ع .ل -1
ل12ل12ل17ل59لX1-2لمخ صلبقحرزبم ثلبحبإلئي .ل -2
ل12ل12ل57ل59لX1-3لمخ صلبحرهثي  ثلبحق نثني لحاأإلت. -3
ل12ل12ل59ل59لX1-4لمخ صلبح تبئةلبحملر ق .ل -4
)م ددددددددالبحهيااددددددد لمخ دددددددصل عددددددد  تلل -5

لمخ صلرتةلبحخ م (.
X1-5ل82ل12ل55ل59ل

بحهمإلدددالعددجلبحددد عث لبحق ددد ئي لبحرددزبثلل -6
لبحمت ثع ل  ق

X1-6ل12ل12ل55ل59ل

بقحرددزبثلنرإلجدد ل دددم جلبحهمإلددالحددد إلثجلل -7
لبحأإلت.

X1-7ل12ل12ل52ل59ل

بقحرددددزبثلعددددجلمه حجددددد ل  ددددتبتلبإلئيددددد لل -8
لل ثق .

X1-8ل75ل12ل77ل59ل

بحرددددزبثلبحهمإلددددالعددددجل ددددم جلمنرج رددددهلل -9
لبحمث ع .

X1-9ل77ل12ل52ل59ل

امبي قرددددددددددهلبحرددددددددددزبثلبحهمإلددددددددددالعددددددددددجل -11
لبحمخ ثم لح  لبحبنة

X1-10ل12ل12ل57ل59ل

بحرزبثلبحهمإلالعجلرهه برهلبحره ق يد لل -11
لبحملرقباي .

X1-11ل76ل12ل56ل59ل

بقحرددددددزبثلعددددددجلبح ددددددتبئةلبحمرندددددد زعلل -12
لعاإله .

X1-12ل12ل12ل57ل59ل

بقحردددزبثلبحم ددد  ةلحمن ددد ل  دددالل -13
لعاإله لبحهمإلا.

X1-13ل75ل12ل78ل59ل

ل
ل
ل
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ثثهدددددددددد لد خدددددددددد تلبي ندددددددددد ثلب ج ثدددددددددد ثلبحلدددددددددد ثق ل
( ل إلددجلرددثل2 2 دديل ددثتتل)ل MINITAPحبتندد مح

د خددددد تلبحمرأإلدددددتلبحشدددددتطيلث حقيمددددد لثب ددددد لد بلا ندددددثل
ب ج ثدد لبددنهث ل مدد ل دديل  حدد لب ج ثدد لثدد ليرخدد لبحقيمدد ل
 كت ل ثلرطبإلقل لاثةلبخرث تلبحنلث لبح  ليكردتضل
 جلبحمرأإلتلبحشتطيليهربتله ثلث حنلدث لحمرخد  لقدتبتل

حددهل دديلبحنمددث حلل p-valueبقئرمدد جلد بلا نددثلقيمدد 
 ث لبح ددددددددددكتل ثلرقرددددددددددتةلمنددددددددددهل دددددددددديل دددددددددد ث لرلدددددددددد
)بحكدددتضلبحبددد إلا( لثحاررةإلددد لرةدددثجلقيمددد ل)نلدددث ل2.25

لل2.5لp >بحمثب ق(ل
ثمددجل تبلدد لمختجدد ثلبح  لددةلحار اإلددالبحلدد بق ل

ليماجلعتضلبحنر ئحلبحر حي :
 لمبنوك العامة بالنسبة * 
رهربددتلاددالبحمخ  دد ثلبحشددتطي ل)مددجلبحمرأإلددتلل-1

x1-1 دحددديلx1-5له مددد لث حنلدددث لحمرخددد  لقدددتبتل)
بقئرمددد جلبحم ددددت يلثدددد حبنثةلبحه مدددد  لث حددددةلةجل

حةدددالبنددد لمنهددد لرلددد ث لبح دددكت للp-valueقيمددد ل
)نلدددث لبحمثب قددد (ل ةبدددتللpث   ددد   لدحددديل جلقيمددد 

)ر قدددقلبحكدددتضلبحبددد إلالح خرثددد ت:لثدددرجلل0.5مدددجل
ه قلبحبنث له م لث حنلث لحمرخ  لقتبتلبقئرمد ج( ل

للل x1-4 ل هميدد لهددديلبحمرأإلدددتلث جل ة ددتلهددد قلبحبندددثل
)لمخ ددددصلبح ددددتبئةلبحملددددر ق (ل إلددددجلنلددددث ل

ث قاهدد ل هميدد لهدديلل p  =1لبحمثب قدد لعادديل همإلردده
للل)لمخ ددددصلبقحرزبمدددد ثلبحبإلئيدددد (لx1-2بحمرأإلددددتل

p  =0.79661لثيماجلربتيتلراةلبحنرإلجد لثدرجلل 
مخ دددصلبح دددتبئةلبحملدددر ق ليهددد ل  ددد لبحددد إلثجل

 صلبقحرزبم ثلبحلي  ي لحخزبن لبح ثح  لل م لمخ
بحبإلئيدد ل  نددهلقلرثجدد لدتشدد  بثلثب دد  لمددجلقبددال
لي لددد لبحبندددةلثرخددد ه ل ددديلبقعرثددد تلعنددد لبرخددد  ل

لبحقتبتلبقئرم ني.
-x1رهربتلاالبقحرزبم ثلبحشتطي ل)مدجلبحمرأإلدتل -2

(له مددددد لث حنلدددددث لحمرخددددد  لقدددددتبتلx1-13دحددددديلل6
بقئرمددد جلبحم ددددت يلثدددد حبنثةلبحه مدددد  لث حددددةلةجل

ند لمنهد لرلد ث لبح دكتل ثلحةدالب p-value قيمد 
 ةبدتلمدجللpلثلقيم ل 0.05رقرتةلمنهل يل  ث ل

لx1-10امد ل جل ة تهد ل هميد لهديلبحمرأإلددتلل 0.5
   p)بقحرددددددددددزبثلعددددددددددجلبحةمبيدددددددددد قثلبحمخ ددددددددددثم (

=0.966102    ٌ x1-12لبقحرددددددددددددددزبثلعددددددددددددددجل(
   p  =0.966102بح ددتبئةلبحمرندد زعلعاإلهدد (

عدجل)بقحرزبمد ثل x1-8ث قاه ل هميد لهديلبحمرأإلدتل
 إلدجلل.p  =0.627119مه حج لبة دتبتلبحبإلئيد (

رهد لبقحرزبمدد ثلبحشدتطي لبحملددر ق لحخزبند لبح ثحدد ل
 ثلة لم للدد لر ثهدد لحهدد ل ة ددتل هميدد لمددجلراددةل
بحملر ق لحةي ن ثلكإلتلم   تل)م دالبقحردزبثلعدجل
  ددددتبتلبإلئيدددد  لبقحرددددزبثلعددددجل ددددم جلبحمنرجدددد ثل

لبحمث ع ..(.ل
بحشددتطي ل دديلبحقددتبتلثيماددجلدظهدد تل هميدد لبحبنددث ل

لبقئرم نيلمجلخ تلبحشاالبحبي نيلبحر حي:
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  عامة بنوك-االئتمان الشرطية ف  القرار  المخاطر ىنسب االعتماد عميوضح : (1)شكل رقم 
 خاصةالبنوك بالنسبة لم*

بحددتكثلمددجلرشدد ثهلنردد ئحلبحر اإلددالب   دد ئيللعاددة
 يلبحبنثةلبحخ   لمعلم إلاره ل يلبحبنثةلبحه م  لدقل

لثهضلبحنق طلب ري :لعاةيماجلدحق ءلبح ثءلله ن
)مخ دددددصلX1-3ن حدددددثلبحمخ ددددد ثلبحشدددددتطي لل -1

)مخ ددددددددددصللX1-4بحرهثي دددددددددد ثلبحق نثنيدددددددددد ( ل
)لبقحرددددددزبثلعددددددجللX1-6بح ددددددتبئةلبحملددددددر ق ( ل
)لبقحردددددددزبثلعدددددددجللX1-10بحددددددد عث لبحق ددددددد ئي ( ل

بحةمبيدددددد قثلبحمخ ددددددثم (لعادددددديلنلددددددث لدجمدددددد عل
%لثرهمإلرهد لث حنلددث لحمرخد  لقددتبتلبقئرمدد جل222

ث حددددةلةنهدددد لرهدددد للبحم ددددت يلثدددد حبنثةلبحخ  دددد .
ملددددر ق ثلمازمدددد لعادددديلبحهمإلددددالبقئرمدددد نيلمددددجل

ل.ل جه ثللي  ي

ن حثلبحمرأإلتبثلبحبإلئي لبحشتطي للثبءل يل ثتتلل -2
%لعاددددددددديلل85% ثلبحرزبمدددددددد ث97مخ  دددددددد ثل

دجمدد عل ة ددتلثرهمإلرهدد ل دديلبحبنددثةلبحخ  دد لعنهدد ل
%(لعايلبحردثبحي.ل68% ل79 يلبحبنثةلبحه م ل)

ث حةلنرإلج لثجث لثهدضلبحخطدثطلب تشد  ي ل ديل
ثهددددضلهدددد قلبحبنددددثةلعددددجل هميدددد لرجنددددةلبحهمإلددددال
بقئرمدد نيلح  ددتبتلبحبإلئيدد لبحمرثقهدد لمددجلعماي رددهل
بح ن عي ل)مجلخ تلدج ث ثلثهضلبحملدرجث إلجل

لن ءلبحمق ث ثلبحشخ ي لمههث(.  
امددد ليمادددجلرث دددي ل هميددد لبحبندددث لبحشدددتطي ل ددديل
بحقتبتلبقئرم نيل يلبحبنثةلبحخ   لمجلخ تلبحشاال

لبحبي نيلبحر حي:

ل
ل
ل

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2
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ل

لللل بنوك خاصة -ئتمان الشرطية ف  القرار اإل  المخاطر ىنسب االعتماد عميوضح : (2رقم )شكل 
ث ن ء لعاةلم للبق لث يل ثءلبحنرد ئحلبحملدرم تل

(ل ثلثددد حنظتلدحددديل6مددجلر اإلدددالبي نددد ثلبحجدد ثتلتقدددثل)
(لث حنلددددث لحابنددددثةلبحه مدددد ل ثلبحبنددددثةل8 ل2بحشددددااإلجل)

بحخ  د  ليماددجلبحقددثتلثددرجلبحبندث لبحشددتطي للددثبءل دديل
 ددثتتلمخ  دد ثل ثلبحرزبمدد ثلشددتطي لرهددثلمرخدد  ل

 تيدد لبحم ددتي  لقددتبتلبقئرمدد جلبحم ددت يلثدد حبنثةلبحرج
 بأن  : H1الفرض البديل األول ثمجل ثليماجلقبثتل

 
 

 

محمماا  االئتمااان بااالبنوك التجاريااة المصاارية ياادركوا 
مااادى مالاماااة المعموماااات المحاسااابية عااان البناااود 

ل.الشرطية ف  اتخاذ قرار منح االئتمان المصرف 
 نتائج إختبار الفرض الثان -ب

ر اإلددالنردد ئحلإلددرثلبخرثدد تلهدد بلبحكددتضلمددجلخدد تل
ب ج ث ثلعاةلبحجزءلبح  نيلمجلبحلد بتلبةثت لثبحرديل

ليماجلراخي ه ل يلبحج ثتلبحر حي:

لللللللللللللللللللللللل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 ةشرطيال لبنوإل المخاطريوضح متوسط األهمية النسبية لكل  :(7رقم )جدول
 

البند الشرط  المحتمل ظوور  بقوائم 
 الرمز ف  التحميل العميل

 متوسط األهمية النسبية لكل مت ير
 بنوك خاصة بنوك عامة

ل8.7ل8.5لX2-1لمخ صل م جلبحمنرج ثلبحمث ع . -1
ل8.8ل2.7لX2-2لمخ صلبقحرزبم ثلبحبإلئي . -2
ل7.6ل7لX2-3لمخ صلبحرهثي  ثلبحق نثني لحاأإلت. -3
ل7.9ل7.7لX2-4لمخ صلبح تبئةلبحملر ق . -4
بحهيااددددددددددد ل)م دددددددددددالمخ دددددددددددصل عددددددددددد  تل -5

لمخ صلرتةلبحخ م (.
X2-5ل2.9ل8.1ل

بحردددددزبثلبحهمإلدددددالعدددددجلبحددددد عث لبحق ددددد ئي ل -6
لحاأإلت.

X2-6ل7.8ل7.7ل

بقحردددددزبثلنرإلجددددد ل دددددم جلبحهمإلدددددالحددددد إلثجل -7
لبحأإلت.

X2-7ل7.6ل8.9ل

ل8.8ل2.7لX2-8لبقحرزبثلعجلمه حج ل  تبتلبإلئي لل ثق . -8
بحردددددددزبثلبحهمإلدددددددالعدددددددجل دددددددم جلمنرج ردددددددهل -9

لبحمث ع .
X2-9ل8ل8.1ل

ل7.6ل7.1لX2-10لبحرزبثلبحهمإلالعجلامبي قرهلبحمخ ثم . -11
بحرددددددزبثلبحهمإلددددددالعددددددجلرهه برددددددهلبحره ق يدددددد ل -11

لبحملرقباي .
X2-11ل8.6ل8.7ل

ل7.5ل7.1لX2-12لبقحرزبثلعجلبح تبئةلبحمرن زعلعاإله . -12
بقحرددزبثلبحم دد  ةلحمن دد ل  ددالعاإلهدد ل -13

لبحهمإلا.
X2-13ل8.5ل2.9ل

لللللللل
ثق لرثلد خ تلبي ن ثلب ج ثد ثلبحلد ثق لث دثتره ل

 لقاإلدددال8 لمرثلدد ل=7 لهدد ثل=1بحمب ئيدد )ه ثلجدد بل=
 دددددثلردددددثل   MINITAP لعدددد يثل=ل.(لحبتنددددد مح2=

 لدد ةلمرثلدد لبةهميدد لبحنلددبي لحامرأإلددتبثلبحشددتطي ل
مهددد ل ددديلادددالمشددد ه تل)بلدددرم تت(لامددد لهددديلمث ددد  ل
  لث حج ثتلبحل بق لرثلرطبإلقل لداثةلبقن د بتلبحمرهد

عادددددددديلاددددددددالمجمثعدددددددد لمددددددددجلبحمرأإلددددددددتبثلبحشددددددددتطي ل
)مخ  دددد ث لبحرزبمدددد ثلشددددتطي  ل  ددددثتلشددددتطي (ل
حر  إلددددد لنلدددددث لبحرأإلدددددتل ددددديلبحمرأإلدددددتلبحرددددد ثع)لبحقدددددتبتل

بقئرمددددد ني(لثبحرددددديليمادددددجلدتج عهددددد لدحددددديلبحمرأإلدددددتبثل
بحملدددرقا )لبحمجمثعددد ثلبحشدددتطي ( لث حدددةلمدددجلخددد تل

 إلددددددجليكرددددددتضلهدددددد بلل R-Sq(adj)أٌ R-Sqقيمدددددد ل
هدددددد م ثلبحمرأإلددددددتبثلبحمكلددددددتتل)بحبنددددددث لبحر اإلددددددال جلم

بحشتطي (ل بخالاالمجمثع لرةثجلكإلدتلمرلد ثي لثقل
رلددددد ث لبح دددددكتلثمدددددجل دددددثلرةدددددثجلمددددد  تتل ددددديلبحقدددددتبتل

بخرثددد تلمهنثيددد لبقئرمددد نيل)بحكدددتضلبحبددد إلا( لثيمادددجل
 إلددجلن  دد للANOVAبحنمددث حلمددجلخدد تلجدد ثت

 ل ثلل2.25رةدددددثجل  دددددأتلمدددددجل p-value جلقيمددددد ل
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 لث   دد   لدحدديل2قتيثدد لمددجللVIFرةددثجلقدديثلعمددث ل
حةددددالبندددد لشددددتطيلرهاددددسل تجدددد للp-value جلقيمدددد ل

ثمجلقتبءتلمختج ثلبح  لةلحار اإلالل همإلرهلبحنلبي .
ل:إلر  لب ريلبحل بق

نلددث لبحرأإلددتل دديلبحقددتبتلبقئرمدد نيلثدد حبنثةلبحه مدد لل-
بحرددديليمادددجلدتج عهددد لدحددديلبحمخ  ددد ثلبحشدددتطي ل

ث ددقل%ل58.9ث R-Sq%لث قدد لحمهيدد تل57رهدد  تل
 لث حدةلمدعلبحر قدقلمدجل د  ل R Sq(adj)مهيد ت

 إلددجللANOVAجدد ثتهدد بلبحنمددث حلثدد حنظتل دديلل
ثمددددددجل ددددددثللp-value  =0.000ن  دددددد ل جلقيمدددددد ل
ل p-valueامد ل جلبخدر القيمد   حنمث حلمهندث  ل

حةدالمرأإلدتلعدجلبةخدتليهادسلبخدر ال همإلردهل دديل
بحقتبتلبقئرم ني ل إلجلا جل ة ته ل همي لمخ صل

 دددددددددددثلمخ دددددددددددصلل(x2-4)لدددددددددددر ق بح دددددددددددتبئةلبحم
ثعاددديلبحهادددسل قاهددد لل(x2-3)بحرهثي ددد ثلبحق نثنيددد 

.ثقدددد ل(x2-2) هميدددد لمخ ددددصلبقحرزبمدددد ثلبحبإلئيدددد 
للبقلرهاإلالراةلبحنرإلج ل يلبحكتضلبةثت.

نلث لبحرأإلتل ديلبحقدتبتلبقئرمد نيلثد حبنثةلبحخ  د لل-
بحرددديليمادددجلدتج عهددد لدحددديلبحمخ  ددد ثلبحشدددتطي ل

%ل77.9ثللR-Sq%لث قدددد لحمهيدددد تل82.7رهدددد  تل
ثثددددددددددددددددد حنظتل ددددددددددددددددديلل Sq(adj)ث دددددددددددددددددقلمهيددددددددددددددددد ت

 p-value إلجلن   ل جلقيم للANOVAج ثت

ثبخددددر الثمددددجل ددددثل دددد حنمث حلمهنددددث  ل 0.000= 
حةدددددالمرأإلدددددتلعدددددجلبةخدددددتليهادددددسللp-valueقيمددددد 

بخدر ال همإلردهل ديلبحقدتبتلبقئرمد ني ل إلدجلبر دد ل
 جل ة تلهد قلبحبندث ل هميد لهدثلمخ دصلبح دتبئةل

حرهثي ددددد ثلبحق نثنيددددد  لبحملدددددر ق ل دددددثلمخ دددددصلب
ثعادديلبحهاددسل قاهدد ل هميدد لمخ ددصلدعدد  تلبحهياادد ل

(x2-5)لثثمق تنددد لهددد قلبحنرددد ئحلمدددعلنرددد ئحلبحبندددثةل 
بحه مدد لنجدد ل جلهندد ةلرشدد ثهل ثل مدد لرشدد ثهلثب دد ل
بإلنهمددددد  لدقلبحنرددددد ئحلبحملدددددرم تلمدددددجلبي نددددد ثلعإلنددددد ل
بحبندددددددثةلبحخ  ددددددد ل ة دددددددتلر  إلددددددد ب لنظدددددددتبل حمددددددد ثل

بحخ   لثطبيهد لث هميد لبحبندث لبحملرجث إلجلث حبنثةل
بحشددتطي للثشدداال ة ددتلمددجلهدد قءلثدد حبنثةلبحه مدد .ل
ثيماددجلرث ددي ل حددةلبقخددر المددجلخدد تلبحشدداال

لبحر حي:

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 بنوك خاصة                                     بنوك عامةللللللللللللللللل
ل األهمية النسبية لممخصصات الشرطية ف  القرار االئتمان متوسط يوضح  (:3 رقم )شكل

نلددث لبحرأإلددتل دديلبحقددتبتلبقئرمدد نيلثدد حبنثةلبحه مدد لل -
بحريليماجلدتج عه لدحيلبقحرزبم ثلبحشتطي لرهد  تل

%لث ددددددددقل89.6ثلR-Sq%لث قدددددددد لحمهيدددددددد تل92.6
 لث حددةل دديلظددالمهنثيدد لبحنمددث حل Sq(adj)مهيدد ت
مدددددددددددددددددددددددددددددددددجللp-value  =0.000قيمددددددددددددددددددددددددددددددددد لةجل
 p-valueامد ل جلبخدر القيمد  للANOVAج ثت

حةدالمرأإلدتلعدجلبةخدتليهادسلبخدر ال همإلردهل دديل
بحقددتبتلبقئرمدد ني ل إلددجلادد جل ة تهدد ل هميدد لبقحرددزبثل

ثبقحرددددزبثلل(x2-12)عددددجلبح ددددتبئةلبحمرندددد زعلعاإلهدددد 
.لثعاددددةل22(x2-10)عددددجلبحةمبيدددد قثلبحمخ ددددثم 

بحهاسل قاه ل همي لبقحرزبم ثلعدجلبة دتبتلبحبإلئيد ل
(x2-8)لث حةلام لهثلمث  لث حشاالبحر حي:ل
لل

 

 بنوك عامة- (: يوضح متوسط األهمية النسبية لاللتزامات الشرطية ف  القرار االئتمان 4)شكل رقم 
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نلث لبحرأإلتل يلبحقدتبتلبقئرمد نيلثد حبنثةلبحخ  د لل -
بحريليماجلدتج عه لدحيلبقحرزبم ثلبحشتطي لرهد  تل

%لث ددددددددقل82.7ثلR-Sq%لث قدددددددد لحمهيدددددددد تل81.8
ثقددد لردددثلبحر قدددقلمدددجل ددد  لهددد بل  Sq(adj)مهيددد ت

ANOVAلجدددددد ثتبحنمددددددث حلثدددددد حنظتل دددددديل
 إلددددددجلل

امددددددد ل جلل 0.000ل= p-valueن  ددددددد ل جلقيمددددددد ل
حةددددالمرأإلددددتلعددددجلبةخددددتللp-valueبخددددر القيمدددد 

يهاسلبخدر ال همإلردهل ديلبحقدتبتلبقئرمد ني ل إلدجل
اددددددددد جل ة تهددددددددد ل هميددددددددد لبقحردددددددددزبثلعدددددددددجلبحددددددددد ع ث ل

 ددددددثلبقحرددددددزبثلعددددددجلبحةمبيدددددد قثللx2-6))بحق دددددد ئي 

بحهاددددددددسل قاهدددددددد ل هميدددددددد للة.لثعادددددددد,…بحمخ ددددددددثم 
بقحرزبم ثلعجل م جلبحمنرج جلبحمث ع ل دثلبقحردزبثل

ميد لبحنلدبي لحابند لدقل جلبةه-عجلبة تبتلبحبإلئيد ل
بةخإلدددتل)بقحرددددزبثلبحشددددتطيلعدددجلبة ددددتبتلبحبإلئيدددد (ل
 ةبددددتلعمدددد لثت لبنردددد ئحلبحبنددددثةلبحه مدددد  لث حددددةلةجل
لي لددد ثلثهدددضلبحبندددثةلبحخ  ددد لر خددد لم دددالهددد قل
بحبندددث ل ددديلبقعرثددد تلعنددد لبرخددد  لبحقدددتبتلبقئرمددد ني.ل
ثيماددددددددجلرث ددددددددي لبةهميدددددددد لبحنلددددددددبي لح حرزبمدددددددد ثل

يلثد حبنثةلبحخ  د لمدجلبحشتطي ل يلبحقدتبتلبقئرمد ن
لخ تلبحشاالبحر حي:

 

 للللل بنوك خاصة-متوسط األهمية النسبية لاللتزامات الشرطية ف  القرار االئتمان : يوضح (5 رقم )شكل
ثمم للبقللثبءلث قعرم  لعاةلبحنرد ئحلبحملدرم تل

(ل ثلمدددددجلبةشددددددا تل7مدددددجلبحجددددد بثتلب   دددددد ئي )تقث
بحبي نيدددددددددد لبحمث دددددددددد  ل عدددددددددد قلحابنددددددددددثةلبحه مدددددددددد ل ثل

( ليمادددددجلبحقدددددثتلثدددددرجل5 ل1 ل7بحخ   )شددددداالتقدددددثل
بحبندددددث لبحشدددددتطي لبخراكدددددثل همإلرهددددد لبحنلدددددبي لث حنلدددددث ل
حمرخدددددد  لقددددددتبتلمددددددن لبقئرمدددددد جللددددددثبءل دددددديل ددددددثتتل

 ثلبحرزبمددد ثلشدددتطي  لث رددةل بخدددالاددداللمخ  دد ث
مجمثعدد لمنهدد ل قدد لرخراددثلبةهميدد لبحنلددبي لحةددالبندد ل

الفرض الباديل شتطيلعجلكإلتق.لثمجل ثليماجلقبثتل

H2 :  بأناااه يوجاااد اخاااتالف باااين األهمياااة النسااابية
لمعموماااات البناااود الشااارطية فااا  اتخااااذ قااارار مااانح 

 االئتمان المصرف .
 نتائج إختبار الفرض الثالث-جا

إلددرثلبخرثدد تلهدد بلبحكددتضلمددجلخدد تلر اإلددالنردد ئحل
ب ج ثدد ثلعاددةل دد قثلبحلدد بتلبح دد ني لثبحردديليماددجل

لراخي ه ل يلبحج ثتلبحر حي:
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 (: يوضح ممخص نتائج اإلجابة عن السلال الثان 8)جدول رقم 
 

الحالة االئتمانية 
 محل القرار

 بنوك خاصة بنوك عامة
الموافق عدد 

عدد الموافق  عدد غير الموافقين عمى المنح
 عدد غير الموافقين عمى المنح

ل2ل12ل2لm1 59الحالة األولى
ل5ل76ل5لm2 51الحالة الثانية
ل88ل29ل78لm3 82الحالة الثالثة 
ل78ل7ل57لm4 8الحالة الرابعة

ل
ثقدددد لرددددثلد خدددد تلبي ندددد ثلدج ثدددد ثلبحلدددد بتلبح دددد نيل

( ل إلدددجلردددثل2 2 ددديل دددثتتل)لMINITAPحبتنددد محل
ث حقيمد لثب د لد بلm1,m2,m3,m4) )د خد تلبحمرأإلدت

ا نثلب ج ث لث حمثب ق لعايلمن لبحقتضلحا  حد  ل مد ل
 ددديل  حددد لب ج ثددد لثأإلدددتلمثب دددقليرخددد لبحقيمددد ل دددكت.لل

 ل إلددجلثردثلرطبإلددقل لداثةلبخرثدد تلبحكدتبلبددإلجلنلدبرإلج
يماجلبلرنر حل  تلبحمرأإلتلبحملرقال)بحبندث لبحشدتطي (ل
عاةلبحقدتبتلب ئرمد نيل)بحمرأإلدتلبحرد ثع(لد بلاد جلهند ةل
بخر البدإلجلمرثلد لنلدث لبحمثب قد ثلبقئرم نيد لعادةل
اال  حد لعدجلبحرديلراإلهد  لثمدجل دثليادثجلهند ةلردر إلتل
حامهاثم ثلبحشتطي لعاةلبحقتبتلبقئرم نيلاام لث  ل

جلمرثلددد لنلدددث لدج ثددد ثلادددال  حددد لثبحرددديلبحكدددتبلبدددإل
راإله  لثيماجلبحررة لمجل د  لبقخرثد تلبحلد بقلاامد ل

مددجلبح ددكت لثقدد لرددثلرطبإلددقل p-valueبقرت ددثلقيمدد ل
% لثمدجل95ه بلبقخرث تل ي  لعن لملدرث لمهنثيد ل

قدددددتبءتلمختجددددد ثلبح  لدددددةلحار اإلدددددالبحلددددد بقلإلر ددددد ل
 ب ري.:

ث ددددقلنردددد ئحلر اإلددددالبحهإلندددد لبحمددددرخث تلمددددجلبحبنددددثةلل-
بحه مدد لإلثجدد ل ددتبلبددإلجلمرثلدد لنلددث لبحمثب قدد ل دديل

لm2عنهددد ل ددديلبح  حددد لبح  نيددد للm1بح  حددد لبةثحدددةل
ثللm2 لث إلجلثبح  ح لبح  نيد ل2.2817158مق بتقل

 لث ددددددإلجل2.559788مقدددددد بتقلل m3بح  حدددددد لبح  ح دددددد ل
قلمقددددد بتلل m4ثبح  حددددد لبحتبثهددددد للm3بح  حددددد لبح  ح ددددد ل
 لثمددجلبحم  دد لزيدد  تلهدد بلبقخددر ال2.788271

معلبقنرق تلمدجلبح  حد لبةثحدةل  ح  نيد لثهاد بل ردةل
بحتبثهد  لثمددجل ددثليماددجلبحقدثتلثرنددهلثملددرث لمهنثيدد ل

%لإلتجعلبخر النلث لبحمثب ق ثلبقئرم ني لمجل95
  ح لةخدت لدحدةلركد ثثلبخدر الردر إلتلبحمهاثمد ثل

ال  حد لبئرم نيد لبحشتطي لعايلبحمتازلبحم حيل يلاد
=ل ثل p-value)بقخرثدد تلبحلدد بقلمهنددث لةجلقيمدد 

لقتيث لج بلمجلبح كت(.
ث ددددقلنردددد ئحلر اإلددددالبحهإلندددد لبحمددددرخث تلمددددجلبحبنددددثةلل-

بحخ  ددد لبر ددد ل ي ددد  لثجددددث ل دددتبلبدددإلجلمرثلدددد ل
عنهددد ل ددديللm1نلدددث لبحمثب قددد ل ددديلبح  حددد لبةثحدددةل

 لل لث ددددإلجل2.282952مقدددد بتقلm2بح  حدددد لبح  نيدددد ل
مقددددد بتقللm3ثبح  حددددد لبح  ح ددددد للm2  نيددددد لثبح  حددددد لبح

ثبح  حددددد للm3 لث دددددإلجلبح  حددددد لبح  ح ددددد ل2.121671
 لثمدددجلبحم  ددد ل2.792811مقددد بتقللm4بحتبثهددد ل

بقخدددددر البدددددإلجلمرثلدددددط ثلبحمثب قددددد ل ددددديلبحبندددددثةل
بحخ   ل ة تلث ثخلمدجلبحبندثةلبحه مد ل لثمدجل دثل

%ل95يماددددجلبحقددددثتل ي دددد لثرنددددهلثملددددرث لمهنثيدددد ل
حمثب قد ثلبقئرم نيد لمدجل  حد لإلتجعلبخدر النلدث لب

ةخدددددت لدحددددديلركددددد ثثلبخدددددر الردددددر إلتلبحمهاثمددددد ثل
بحشتطي لعايلبحمتازلبحم حيل يلاال  حد .لثقد لردثل

ل= p-valueبحدررة لمجلمهنثي لبقخرث تل إلجلقيمد 
 ثلرقردددتةلمدددجلبح دددكت.لثي  ددد ل ثجدددهلبقخدددر ال

لبإلجلبلرج ث ثلبحملرجث إلجل يلبحج ثتلبحر حي:
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 يوضح أوجه اختالف نتائج السلال الثان  بين البنوك العامة والخاصة :(9 رقم )جدول
 

 حاالت االختبار
 بنوك خاصة بنوك عامة

 p-value الفرة  p-value الفرة 
M1 - M2 2.2817158ل2.227ل2.282952ل2.229ل

M2 - M3 2.559788ل2.222ل2.121671ل2.222ل

M3 - M4 2.788271ل2.222ل2.792811ل2.222ل
ل

ث  جمدد علبقلددرج ث ثللددثبءلعادديلملددرث لبحبنددثةل
بحه مدد ل ثلبحخ  دد  لإلر دد لرددر تلقددتبتبثلبحملددرجث إلجل
ثمدددد  لرددددثب تلمهاثمدددد ثلشددددتطي لمدددد  تتل دددديلبحمثقددددثل
ل بحم حيلحا  ح لبقئرم ني لعاديلقدتبتهثلبقئرمد ني لث ند ء 
عاددددةلهدددد قلبحنردددد ئحلإلددددرثلت ددددضل ددددتضلبحهدددد ثلثقبددددثتل

البنااود  بااأن المعمومااات عاان:ل H3الفاارض البااديل 
الشاااارطية تاااالثر فاااا  اتخاااااذ قاااارار ماااانح االئتمااااان 

 المصرف  بالبنوك التجارية المصرية.
 البحث ( خالصة وتوصيات6

 دديل ددثءلمدد ل لددكتثلعنددهلبح تبلدد لبحردديلقدد ثلبهدد ل
ثشددددقإله لبحنظددددت لثبحرطبيقددددي لنخاددددصلدحددددةللبحثدددد   ثجل

 مجمثع لمجلبحنر ئحلثبحرث ي ثل همه لم لإلاي:
 خالصة ونتائج البحث 6/1

يماددجلعددتضلنردد ئحلبح تبلدد لبحنظتيدد ل دديلبحنقدد طل
لبحر حي:

ررم ددددالبحمخدددد طتلبحشددددتطي ل دددديل"لاددددالظددددتال ثل -1
  حدددد ل ثلمجمثعدددد لبحظددددتثال ثلبح دددد قثلبحردددديل
نشدددرثلمدددجل  ددد بجللددد ثق لحرددد تيدلدعددد ب لبحقدددثبئثل
بحم حي  لدقل ندهلي دهةلر  إلد لقيمد لم حيد لة تهد ل
ب تج لمهقثحد لمدجلبح قد ل ديل حدةلبحرد تيد لنرإلجد ل

عرمدد  لر  إلدد لهدد بلبة ددتلعادديلشددتطلثقددثعل دد جلبل
 ثل ة دددددتل دددددديلبحملددددددرقبا لث ددددددزثبتلعدددددد ثلبحررةدددددد ل

ملددرقث  ل) دد ثجلبحشددتط(للددإلرثلبلددرنك  ل  ددال ثل
نشددرتلبحرددزبثل)خلدد ئتلشددتطي (.لثررهدد  لبحمخدد طتل
بحشتطي لبحريلإلجةلعاةلبحشدتا لب   د خلعنهد ل
ثقثبئمه لبحم حي للثبءلا نثل يل ثتتلمجمثعد ثل

حرزبمدددد ث(ل ثلبحبنددددث لبدددد بخالاددددال)مخ  دددد ث لب
لمجمثع .

رره  لبةلدث ةلبحرديلرد  علبحشدتا لحإل  د خلعدجل -2
مهاثم ثلبحمخ طتلبحشتطي  لنرإلج لم ءمد لهد قل
بحمهاثمدد ثلحاه إلدد لمددجلبحقددتبتبثلبققر دد  ي لبحردديل
إلرخددد ه لملدددرخ مثلبحقدددثبئثلبحم حيددد  لخ  ددد لقدددتبتل
ب قددتبضلبحم ددت ي ل     ددد خلعددجلبقحرزبمددد ثل

حشددتطي لهدد ثلحمدد ن يلبقئرمدد جلبحم ددت يلبحبإلئيدد لب
ثدد حبنثةلبحرج تيدد لعندد لرقإلدديمهثلثب  بترهددثلحامخدد طتل
بقئرم نيدد لبحمرهاقدد لثرنشددط لعم ئهددث ل إلددجلم ددال
ه قلبحمهاثم ثلرمانهثلمدجلرقإلديثلمد لإلرهت دثبلحدهل
لمجلمخ طتلم حي ل يل ثءلمهاثم ثلا ما .ل

يكإلددد لب   ددد خلعدددجلبقحرزبمددد ثلبحبإلئيددد لبحشدددتطي ل -3
تيتلبحم حيدددد لبحه إلدددد لمددددجلبةطددددتبالبحمهرمدددد لث حرقدددد 

ثدددددددددددرمتلبحشدددددددددددتا ل)م دددددددددددا:لبحمدددددددددددثظكإلج لب  بتت ل
بحملدددر متيج لبحمقت دددإلج لبحمنظمدددإلج لبقر ددد  بثل

( لةجلهد قل…بحنق بي  لمجمثع لبحم د ح لبحه مد 
بحمهاثمدد ثلرلدد هثل دديلرابيدد لب ري جدد ثلبةطددتبال



 " أثر اإلفصاح عن ادلخاطر الشرطية......     عيد،د/ أمحد حامد حممود عبد احلليم،د/ أمين يوسف حممود يوسف دمحمد/ ربيع فتوح 

39 

 

بحمهنيدد لث حشددتا لمددجلخدد تلملدد ع رهثل دديلرقإلدديثل
خ  دد ل يمدد لإلرهاددقلث لددرخ بمه لحامددثبت لاك ءرهدد  ل

بققر   ي لثم  لث  ئهد لثملدئثحإلره لرجد قل م يد ل
بحبإلئ لثبحم   ظ لعاإله لمدجلبحرادثج لامد ل ندهليهد ل
   لماثند ثلب   د خلبحة مدالثبحد  ليهربدتل  د ل
لخ  ئصلجث تلبحمهاثم ثل يلبحكاتلبح  إلج.

ي ئدددثلب   ددد خلعدددجلبحمخ  ددد ثلثبقحرزبمددد ثل -4
بثلرقإلديثللدثبلبةثتببلبحم حيد  لامد لبحشتطي لقتبتل

يماددددددجلربتيددددددتلرةدددددد حإلثلدنردددددد حلثب   دددددد خلعددددددجل
بحمهاثم ثلبحشتطي لمجلخ تلبحمن  علبحرديلرهدث ل
عادددةل لدددثببلبحمددد ت لةنهددد لرخكدددضل تجددد لعددد ثل

لبحررة لثشرجلبحرهه بثلبحشتطي لحاشتا .
ب   د خلعدجلب حردزبثلبحبإلئديل ديلبحرقد تيتلبحم حيدد ل -5

ل ثلبحمقت  ل يلمق تتلقليهطيل ق ل ق لحام ل
بحشتا لعاةلد بتتلبحقدتثضلبحمق مد لحهد لمدجلرادةل
بحم للدد ث لثحةنهدد لرلددرخ ثل ي دد لاددر بتللي لددي ل
ثبجرم عيددد ل ددديلثهدددضلبح ددد قثلحهددد ثلب  دددتبتل

لثم  ح لبةطتبالبةخت لث حمجرمع.
يمّاجلب    خلعجلبقحرزبم ثلبحشدتطي لبحجهد ثل -6

رثبجهه للبحمقت  لمجلرقإليثلبحمخ طتلبحم حي لبحري
 دديل ددثءلمهاثمدد ثلا مادد  ل مدد  لب   دد خلعددجل
بقحرزبم ثلبحبإلئيد لبحشدتطي لهد ثلحمد ن يلبقئرمد جل
بحم ددت يلثدد حبنثةلبحرج تيدد  لحرمانددإلهثلمددجلرقدد إلتل
ثب  بتتلبحمخددددددد طتلبقئرم نيددددددد لبحمرهاقددددددد لثرنشدددددددط ل

لبحمقرت إلج.
عاةلبحتكثلمجلره  لبنث لبقحرزبم ثلبحشدتطي لدقل -7

زبمددددد ثلبحبإلئيددددد لبحشدددددتطي لنددددد تل جلبقهرمددددد ثلث قحر
بحج نةلبةةبتلمدجلقبدالبح تبلد ثلبحرديلرمدثل ديل
بحددددد ثتلبحمرق مددددد ل ثجلكإلتهددددد لمدددددجلثددددد قيلبحبندددددث ل

لبحشتطي لبحريل ث  ن ه ل يلبحث جلبح  حي.

رهددد لمهاثمددد ثلبحقدددثبئثلثبحرقددد تيتلبحم  لدددبي ل ة دددتل -8
مدد خ ثلقددتبتلبقئرمدد جلبحم ددت يل هميدد  ل إلددجل

يلحمر ثهددددد لبحمثقدددددثليلدددددرخ مه لبحم ادددددالبقئرمددددد ن
لبحم حيلبح  حيلثبحملرقبايلحاهمإلا.

إلجةلعاةلمد ن يلبقئرمد جلبحم دت يلبةخد ل ديل -9
بقعرثدددددد تلا  دددددد لبحمهاثمدددددد ثلبح ددددددتثتي لحرقإلدددددديثل
مخدد طتلب قددتبض لثبحرددديلمددجل همهدد لبحمهاثمددد ثل

ث حددةل رددةلبحم  لددبي لعددجلبقحرزبمدد ثلبحشددتطي ل
يمانثبلمجلبحثقثالعاةلمق تتلبحشدتا ل ديلر مدال

 ل عثد ءلبحقدتضلبحكهايدد لثبحم رماد لخد تل رددتتلا  د
 لتي نه.

 ددددددتثتتلر ددددددمإلجلبحمخ  دددددد ثلثبقحرزبمدددددد ثل -11
بحشتطي ل يل لد ةلنلدةلبحلدإلثح لثبحم إلثنيد  ل
 رددددةلإلددددرماجلبحم اددددالبقئرمدددد نيلمددددجلبحثقددددثال
عاددةلبحمتاددزلبحمدد حيلبحدد  ليهاددسلقدد تتلبحهمإلددال

لعاةلر مال عث ءلبحقتضلبحملرقباي .
العممياااااة فااااايمكن وفيماااااا يتعماااااق بالنتاااااائج 
 عرضوا عمى النحو التال :

 جلبحمخدددد طتلبحشددددتطي لحاهمإلددددالبقئرمدددد نيللددددثبءل -1
ا ندددثل ددديل دددثتتلمخ  ددد ثل ثلبحرزبمددد ثلرهدددثل
مرخددددد  لقدددددتبتلبقئرمددددد جلبحم دددددت يل ددددديلبحبندددددثةل
بحم تي  ل إلجل جلم الهد قلبحمهاثمد ثلم ءمد ل

ل يلبرخ  لقتبتهثلب ئرم ني.
رهددد لبحمهاثمددد ثلبحم  لدددبي لعدددجلبحبندددث لبحشدددتطي ل -2

بحرددديلرم دددالملدددر ق ثللدددي  ي للدددثبءل ددديل دددثتتل
مخ  دددددد ثل ثلبحرزبمدددددد ثلشددددددتطي ل)مخ ددددددصل
بح ددددددتبئةلبحملددددددر ق  لبقحرددددددزبثلعددددددجلبح ددددددتبئةل
بحمرنددد زعلعاإلهددد  لمخ دددصلرهثي ددد ثلق ددد ئي  ل
بحرزبثلعجل عث لق نثني  لبقحرزبثلعجلبحةمبيد قثل

ي ل عادددةلمدددجلثددد قيلبحمخ دددثم (ل بثل هميددد لنلدددب
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بحبندددددددث لبحشدددددددتطي لبةخدددددددت ل ددددددديلبرخددددددد  لبحقدددددددتبتل
لبقئرم ني.

عاددةلعاددسلمدد لجددد ءلث ح تبلدد لبحنظتيدد لمددجلهددد بل -3
 إلددددجلبةهميدددد لبحمطاقدددد لحامخ  دددد ثل-بحث ددددج

ثبقحرزبم ثلبحبإلئي لبحشدتطي ل ديلمخرادثلبحقدتبتبثل
بققر   ي  لخ   لقتبتلمن لبقئرم جلبحم ت يل

دقل جلل-( US UK ديلثهدضلبحد ثتلبحمرق مد ل)
نردددد ئحلبح تبلدددد لبحرطبيقيدددد لعاددددةلبحبنددددثةلبحرج تيدددد ل
بحم دددددتي لحدددددثلررةددددد لرادددددةلبحنرإلجددددد  ل إلدددددجلن حدددددثل
بحمهاثمدد ثلبحبإلئيدد لبحشددتطي لمترثدد لمرثب دده لمددجل
بهرمددد ثلمرخددد  لقدددتبتلبقئرمددد جلبحم دددت يلمق تنددد ل
ث حبنث لبحشتطي لبحملر ق لعاةلبحهمإلدالبقئرمد نيل

لحةي ن ثلتلمي لث ح ثح .
بحرددر إلتلبحلدددابيلحامهاثمدد ثلبحم  لدددبي لاامدد لاددد جل -4

عدجلبحبندث لبحشددتطي لعادةلبحمتاددزلبحمد حيلحاشددتا ل
م دددالبحقدددتبتلبقئرمددد نيلابإلدددت لاامددد لاددد جلبحقدددتبتل

لبقئرم نيل يلكإلتل  ح ه .
 توصيات البحث 6/2

ث   دد   لدحددةلمدد لقدد لرهالددهلبحنردد ئحلبحلدد ثق لمددجل
لثم لإلاي:لبحث   ثجلرث ي ث لإلث يل

ئثلبحم حيدد لحاشددتا ثلط حثدد لإلجددةل جلرر ددمجلبحقددثب -1
بئرمددددد جلمددددددجلبحبنددددددثةلبحرج تيددددد لبحم ددددددتي لعاددددددةل
بحمهاثمدددد ثلبحم ئمدددد لعددددجلبحمخدددد طتلبحشددددتطي  ل
ثبحردددديلمددددجلشددددرنه ل جلردددد  تل دددديلبحمتاددددزلبحمدددد حيل
بحملددرقبايلحهدد  للددثبءلا نددثلهدد قلبحمهاثمدد ثل دديل

ل ثتتلمخ   ثل ثلبحرزبم ثلشتطي .
إلجددددةلعاددددةلملددددئثحيلمددددن لبقئرمدددد جلبحم ددددت يلل-2

بحررةددد لمدددجل جلبحشدددتا لم دددالبحقدددتبتلرك ددد لعدددجل
ا  دددددد لبحمهاثمدددددد ثلبحمرهاقدددددد لثدددددد حبنث لبحشددددددتطي  ل
خ  ددددد لد بلا نددددددثلشدددددتا ل ددددددن عي لثمنرج رهدددددد ل

مهمددددتتل)رثدددد علث ددددم ج(ل ثلعماي رهدددد لبح ددددن عي ل
ل بثلمخاك ثللابي لعاةلبحبإلئ .

بةثتببل ددتثتتلثجددث لرهايمدد ثلمددجلقبددالبثت دد ل -3
بحم حي لرازثلبحشدتا ثلبحملدجا لبهد لمدجلب   د خل
عددددجلمهاثم رهدددد لبحشددددتطي لثقثبئمهدددد لبحم حيدددد  لثمدددد ل
يماددجلملددرخ ميلهدد قلبحقددثبئثلمددجلبرخدد  لقددتبتبرهثل

لث قلمهاثم ثلم  لبي لا ما .
إلجددةلعاددةلبحهإلئدد ثلبحرهايميدد ل)بحةايدد ثلثبحمه هدد ل -4

بحهايدددد (لبحمندددددثطلبهدددد لرهاددددديثلبحم  لددددث  لر دددددمإلجل
ه لحدثهضلبحمهد إلإلتلبحم  لدبي  لثعادةلثجدهلمقتتبر

بحخ ددثصل يمدد لإلرهاددقلث حقيدد سلثب   دد خلعددجل
لبحبنث لبحشتطي .

 تثتتلدجتبءلبحمزي لمجلبحث ثجلثبح تبل ثلعاةل -5
بحملددرث لبحقددثميلح ترقددد ءلثملددرث لبحشددك  ي ل ددديل
عتضلبحمهاثم ثلبحم  لبي لحاشتا ثلبحم تي  ل
ةلحملدد ع تلملددرخ ميلبحمهاثمدد ثلبحم  لددبي لعادد

برخدددد  لقددددتبتبرهثل دددديلظددددالمرأإلددددتبثل ة ددددتلشددددمثق ل
ل2ثث ث   ل

 ( مجاالت البحث المستقبمية 7
إلت لبحثد   ثجل ديل دثءلمد لردثلبحرث دالدحيدهلمدجل
نردددد ئحلثجددددث لبحه إلدددد لمددددجلبحمجدددد قثلبحردددديليماددددجل جل
لرشاال ل ل  لحث ثجلملرقباي  لثمجل همه لم لإلاي:

بحمخددددد طتلب   ددددد خلعدددددجل تبلددددد لثر اإلدددددال  دددددتل -1
بحشدددتطي لعادددةل لددده تل لدددهثلبحشدددتا ثلبحملدددجا ل

  تبل لرطبيقي لببثت  لبةثتببلبحم حي :ل
عاددةلل  ددتلبدد بئالبحرقتيددتلعددجلبقحرزبمدد ثلبحشددتطي  -2

 ملرخ ميلبحقثبئثلبحم حي :ل تبل لمق تن 
بحشدددتطي لبقحرزبمددد ثلبحبإلئيددد لب   ددد خلعدددجل  دددتل -3

عادددةل لددده تل لدددهثلبحشدددتا ثلبحبرتثحيددد لبحملدددجا ل
  تبل لرطبيقي لبلبحم حي :لببثت  لبةثتب
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 تبلددددد لثر اإلدددددالمددددد  لد تبةلملدددددرخ ميلبحقدددددثبئثل -4
حامهاثمدددددددددددد ثلبحمر  دددددددددددد لعددددددددددددجلبحمخ  دددددددددددد ثل
ثبقحرزبمدددددد ثلبحشددددددتطي :ل تبلدددددد لرجتيبيدددددد لعاددددددةل

 بحم ااإلجلبحم حإلإلجل
 تبلدد لمق تندد لحم رددث لب   دد خلعددجلبقحرزبمدد ثل -5

بحشدددددددددتطي لث دددددددددقلمهيدددددددددد تلبحم  لدددددددددث لبحدددددددددد ثحيل
 ثبةمتياي.

 ( مراج  البحث8
 أواًل: المراج  العر ية

"لمدد خالمقرددتخلحرقإلدديثللأبااو خمياال، أحمااد إبااراهيم .1
بقحرزبمدددد ثلبحشددددتطي لث  تهدددد لعاددددةل قحدددد لبحقددددثبئثل
-بحم حيددد ل"لبحمجاددد لبحم دددتي لحا تبلددد ثلبحرج تيددد 

بحهددددد  لبحتبثدددددعل-ج مهددددد لبحمن دددددثتت-اايددددد لبحرجددددد تت
 .256-271(لصلص2981)
الصابان،   ساميرم وصاف  أباو المكاارم، عبااد  .2

بحم  لددددددددددددددث لبحم حيدددددددددددددد ل(" 2111هللا هااااااااااااااالل )
بحقي سلثبحرقإلديثلثب   د خلبحم  لدبي"ل-بحمرثلط 

 ب لان تي .ل-بح بتلبحج مهي لحاطثعلثبحنشت
"لب   دد خلل(1999حساان،   حسااين أحمااد ) .3

بحبإلئدددديل دددديلبحرقدددد تيتل دددديلبحقددددثبئثلبحم حيدددد لثن دددد تقل
حمجاددد لبحهاميدددد لحاث دددثجلثبح تبلدددد ثلب إلج بيددد ل"لب

صلصل-ج مهددد ل ادددثبج–اايددد لبحرجددد تت–بحرج تيددد 
252-292. 

"ل  ددددتلب   دددد خلل(1991راضاااا ،   سااااام  ) .4
عجلبة بءلبقجرم عيلحاث  بثلبققر   ي لعاةل

لبحمجاددد قدددتبتبثلمدددن لبحقدددتثض:ل تبلددد لمإل بنيددد ل"ل
ج مهددد ل-اايددد لبحرجددد تت–بحهاميددد لبحرجددد تتلثبحرمثيدددا

 .279-97إلن إلت لصلصل-بحه  لبةثت-لطنط 
"لل(1999زغماااااااول، جاااااااودة عباااااااد الاااااااراوف ) .5

بنها ل ثلره إلالرقتيدتلمتبقدةلبح لد ث ثلثكدتضل
بقلرمتبتلعايللاثةلمرخ  لقتبتلمن لبقئرمد جل

اايددد ل-حرج تيددد "لمجاددد لن ددد بلج إلددد ت ددديلبحبندددثةلب
 .292-212ج مه لبحمنث ي  لصلصل-بحرج تت

"ل ثتل( 2112ساااااااااالم، أحماااااااااد   كامااااااااال ) .6
ب    خلبحم  لبيل ديلخ مد لقدتبتبثلبقلدر م تل
 ددديلبةثتببلبحم حيددد ل ددديلم دددتل ددديلظددداللي لددد ل
-بحر تتلبققر    "لتل ح ل ارثتبقلكإلتلمنشدثتت

 ج مه لب لان تي .–ااي لبحرج تت
"ل تبلدددد ل(2112بااااد الباااار، عماااارو حسااااين )ع .7

ر اإلايددد لحارةددد حإلثلبحبإلئيددد :لدطددد تلمقردددتخلح  دددتل
بحرةدددددددددد حإلثلبحبإلئيدددددددددد ل دددددددددديلبحقطدددددددددد علبح ددددددددددن عيل

-"لبحمجاد لبحهاميد لح قر د  لثبحرجد تت…بحم دت ل
بحهددد  لبةثتل-ج مهددد لعدددإلجلشدددمس-اايددد لبحرجددد تت

 .572-527صلص
"لبحقيدددددددددد سلل(2111عبااااااااااد ال ناااااااااا ،     ) .8

يلعددجلبة دد بجلبحط تئدد ل دديلثب   دد خلبحم  لددب
ردددد تيدلبحمإلزبنيدددد ل"لمجادددد لاايدددد لبحرجدددد تتلحاث ددددثجل

بحهددد ل-ج مهددد لب لدددان تي -اايددد لبحرجددد تت-بحهاميددد 
 .877-889لبرمبتلصلص-بح  ني

"ل  دددددتلل(1996عمااااا ، عباااااد الوهااااااب نصااااار ) .9
ب   ددددددددددد خلبحم  لدددددددددددبيلعدددددددددددجل  بءلبحث ددددددددددد بثل
بققر   ي ل ديلمجد تلما   د لرادثجلبحبإلئد لعاديل

تبتلبقلدددددر م تل ددددديلبةلدددددهث"للددددداثةلمرخددددد  لقددددد
-اايد لبحرجد تت-بحمجا لبحهامي لح قر د  لثبحرجد تت

-79بحهدد  لبح دد ني لصلص-ج مهدد لعددإلجلشددمس
88. 

ل(1996فااااااتح هللا الااااااديب، عااااااوض لبيااااااب ) .11
"بحم  لددث لعددجلبحرةدد حإلثلثبقحرزبمدد ثلبحبإلئيدد ل دديل

معلب ش تتلدحةل- ثءلبحمث  صلبحم  لبي لبح  حي 
ااي ل-اث ثجلبحهامي "لمجا لااي لبحرج تتلح-م ت
ما ددقلبحهدد  لبح دد ني ل–ج مهدد لب لددان تي -بحرجد تت
 .15-2صل

"لبحقدددثبئثلل(1993هويااادي، عمااا    حسااان ) .11
بحم حيددددد لام ددددد تلحامهاثمددددد ثلحمرخددددد  لقدددددتبتبثل
-بقلر م تلثقتبتبثلبقئرمد ج"لمجاد لن د بلج إلد ت

بحهدد  لبةثت لصل-ج مهدد لبحمنث يدد -اايدد لبحرجدد تت
277-275. 
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 ( ممحق البحث9
لقائمة االستقصاا

 

 األستاذ المحترم/ .....

 ،،،تحية طيبة وبعد،
 

دجلقيم لبحث جلبحهاميلرنثعلثرر ققلمجلخ تلبترث طهلث حثبقعلبحهماي لثبنط ق  لمدجلهد بلبحمنطدقل

ليقثثلبحث   ثجلب ع ب لث جلعاميلثهنثبج:
ل

الشرطية عمى التقييم االئتمان  لشركات األعمال من قبل البنوك المخاطر اإلفصاح عن " أثر 

 التجارية: م  دراسة نظرية وتطبيقية"
 

يم نددَ لمددجلبحثدد   إلجلثرهميدد لت ياددث لحدد بلنرمددال دديلبقلددرك  تلمددجلخبددتتللددي  رةثل دديلد ددتبءلجثبنددةل ثب 

 طلثاداللدتي لثحدجلرلدخ ثلدقلثأدتضلبحث جلبحمخراك  لعامد  لثدرجل جلجميدعلب ج ثد ثلبحرديللدثالر د

لبحث جلبحهاميل ق .

ثب  لنقددد تلثنددد مجلثقدددرةثلقلدددريك ءلب ج ثددد لعادددةل لدددئا لبحق ئمددد لبحمت قددد  ل بعدددإلجلهللالعدددزلثجدددال جل

لإلجزياثلخإلتلبحجزبء
ل

 وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،
ل

ل
 الباحثااااااون                                                                

ل
ل
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اقتاارح الباااحثون ضاارورة أخااذ أثاار معمومااات المخصصااات واإللتزامااات الشاارطية فاا  اإلعتبااار عنااد تقياايم 
 الشركات من خالل إعادة حساب بعض النسب المالية عمى النحو الموضح بالجدول التال :

ل

ل

 الطريقة المقترحة ف  ظل المعمومات الشرطية لطريقة التقميديةا النسبة

 نسبة التداول-1
لبة ثتلبحمر بثح 

÷ 
لبحخ ثثلبحمر بثح 

لبة ثتلبحمر بثح 
÷ 

بحخ ثثلبحمر بثح ل+لبحمخ   ثلبحشتطي ل+لبقحرزبم ثل
لبحشتطي 

نسااااااااااابة السااااااااااايولة -2
 السريعة

لبحمخزثجل-بة ثتلبحمر بثح 
÷ 

لبحخ ثثلبحمر بثح 

لبحمخزثجل-بة ثتلبحمر بثح 
÷ 

بحخ ثثلبحمر بثح ل+لبحمخ   ثلبحشتطي ل+لبقحرزبم ثل
لبحشتطي 

 إلااااىنساااابة الااااديون -3
 األصول

لدجم حيلبح إلثجل
÷ 

لدجم حيلبة ثت

بح إلثجلبحكهاي ل+لبحمخ   ثلبحشتطي ل+لبقحرزبم ثل
لبحشتطي 
÷ 

لدجم حيلبة ثت

 إلااااىنساااابة الااااديون -4
 الممكية

لدجم حيلبح إلثجل
÷ 

ل قثبلبحماةي 

بح إلثجلبحكهاي ل+لبحمخ   ثلبحشتطي ل+لبقحرزبم ثل
لبحشتطي 
÷ 

ل قثبلبحماةي 
ل

 أوال: البيانات الشحصية
 بقلث:...............................)دخري ت ( .1
 بحثظيكي :.............................. .2
 بحم هالبحهامي:......................... .3
 بحخبتت:.........................لنثبثل .4
لدلثلبحبنة:........................... .5

 ثانيًا: أسئمة البحث
ل"ثكتضلرثب تل   ل ثلثهضله قلبحبنث لث حقثبئثلبحم حي لحاهمإلالم البحقتبت"لالسلال األول:

اتخاااذكم  هاال يااتم أخااذ المعمومااات المحاساابية عاان البنااود الشاارطية لمعمياال االئتمااان  فاا  االعتبااار عنااد -1
لمقارار االئتمااان ؟ وفا  حالااة اإلجابااة بانعم حاادد درجاة األهميااة النساابية لواذا البنااد الشارط  فاا  قااراركم 

 االئتمان  لمعميل محل القرار؟
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ل

 
 البند الشرط  المحتمل ظوور  بقوائم العميل

ف  حالة اإلجابة بنعم حدد درجة األهمية النسبية لوذا 
 البند مما يم :

           موافق
 جدا

 موافق
غير  محايد 

 موافق
غير موافق 

 جدا
للللللمخ صل م جلبحمنرج ثلبحمث ع .ل -1
للللللمخ صلبقحرزبم ثلبحبإلئي .ل -2
للللللمخ صلبحرهثي  ثلبحق نثني لحاأإلت.ل -3
للللللمخ صلبح تبئةلبحملر ق .ل -4
مخ دددصل عددد  تلبحهيااددد ل)م دددالمخ دددصلل -5

لرتةلبحخ م (.
للللل

بحدددددددد عث لبحق دددددددد ئي للبحرددددددددزبثلبحهمإلددددددددالعددددددددجل -6
لبحمت ثع ل  قلثحثلر لثلثه .

للللل

للللللبقحرزبثلنرإلج ل م جلبحهمإلالح إلثجلبحأإلت.ل -7
للللللبقحرزبثلعجلمه حج ل  تبتلبإلئي لل ثق .ل -8
للللللبحرزبثلبحهمإلالعجل م جلمنرج رهلبحمث ع .ل -9

بحرددددزبثلبحهمإلددددالعددددجلامبي قرددددهلبحمخ ددددثم ل -11
لح  لبحبنة

للللل

رهه بردددددددهلبحره ق يددددددد للبحردددددددزبثلبحهمإلدددددددالعدددددددج -11
لبحملرقباي .

للللل

للللللبقحرزبثلعجلبح تبئةلبحمرن زعلعاإله . -12
بقحرددددزبثلبحم دددد  ةلحمن دددد ل  ددددالعاإلهدددد ل -13

لبحهمإلا.
للللل
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 بفرض أن جمي  مدخالت قراركم االئتمان  األخرى بخالف المعمومات السابقة ف  صالح العميل""
لالقرض المطموب من العميل ف  ظل الحاالت اآلتية؟هل توافق عمى منح أو رفض لالسلال الثان :

 

 الحالة األولى
مدجلبحنلدةللأكباربحمتازلبحم حيلحاهمإلالقث ل)  لاالبحنلةلبحم حي لبحريلرقثمثجلث ل به لثشااه لبحرقاإلد  ل
لبحمهي تي لبحمره تالعاإله ل يلمج تل ن عره(.لثقلرثج لبنث لشتطي لثقثبئمهلبحم حي لبحمق م .

لمثب قلعاةلبحمن للللللللللللللللللللللللكإلتلمثب قلعاةلبحمن للللل
ل.…………………………………………………………………………

 الحالة الثانية
بحمتاددزلبحمدد حيلحاهمإلددالقددث  لثثهدد ل خدد لبحمهاثمدد ثلبحشددتطي لبحمرددثب تتلثقثبئمددهلبحم حيدد ل دديلبقعرثدد تل عدد  تل

لحم إلاره لبحمهي تي ل يلمج تل ن عره.للمساوية ل ةلبحنلةلبحل ثق  ل  ث ثلنلةلبحر بثتلثبحم إلثني ل
لمثب قلعاةلبحمن للللللللللللللللللللللللكإلتلمثب قلعاةلبحمن للللل

ل.…………………………………………………………………………
 الحالة الثالثة

بحمتاددزلبحمدد حيلحاهمإلددالقددث  لثثهدد ل خدد لبحمهاثمدد ثلبحشددتطي لبحمرددثب تتلثقثبئمددهلبحم حيدد ل دديلبقعرثدد تل عدد  تل
مددجلم إلارهدد لبحمهي تيدد ل دديللأقاال بدرجااة غياار هامااةبحنلددةلبحلدد ثق  ل  ددث ثلنلددةلبحردد بثتلثبحم إلثنيدد لل لدد ة

لمج تل ن عره.ل
لمثب قلعاةلبحمن للللللللللللللللللللللللكإلتلمثب قلعاةلبحمن للللل

ل.…………………………………………………………………………
 الحالة الرابعة

بحمتاددزلبحمدد حيلحاهمإلددالقددث  لثثهدد ل خدد لبحمهاثمدد ثلبحشددتطي لبحمرددثب تتلثقثبئمددهلبحم حيدد ل دديلبقعرثدد تل عدد  تل
مددجلم إلارهد لبحمهي تيدد ل دديلمجدد تللأقاال بدرجااة هامااة لد ةلبحنلددةلبحلدد ثق  ل  دث ثلنلددةلبحردد بثتلثبحم إلثنيد ل

ل ن عره.ل
لعاةلبحمن مثب قلعاةلبحمن للللللللللللللللللللللللكإلتلمثب قلللللل

 


