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 :ملخص
 إلقاء، ويهدف ىذا البحث اىل  القوائم ادلالية يفقياس النسب  يفتستخدم  اليتوغياب ادلؤشرات احملاسبية  يفتتمثل مشكلة البحث       
عند اختيار مشكلة  االستنباطي، واستخدم الباحث ادلنهج حتليل البيانات ادلالية يفاستخدام ادلؤشرات احملاسبية  يفادلصارف  واقع على الضوء

الدراسة ادليدانية ، يتمثل  يفالذى مت االعتماد عليو  اإلحصائياىل التحليل  باإلضافة التارخييالبحث ووضع الفروض العلمية للبحث وادلنهج 
الطرق أن ليها الباحث توصل ا اليتاىل االكاددييني ، ومن ابرز النتائج  باإلضافةرلموعة من احملاسبني وادلراجعني  يفرلتمع عينة الدراسة 

 عملياهتا يفونقاط القوة والضعف  الوصول اىل تقييم اجلوانب ادلختلفة لنشاط ادلنشأة يفتساىم  ادلايلواالساليب ادلختلفة اىل يستخدمها احمللل 
بضرورة زيادة االىتمام بالبيانات ادلالية للمصارف االمر الذى يؤدى اىل سلرجات ويوصى الباحث  ادلالية لتمكن من ادلقارنات الضرورية للتقييم

 حقيقة النسب ادلالية. يفدقيقة تساىم 
 ، البيانات ادلاليةالتحليل االحصائي، القوائم ادلالية، ادلصارف، ادلؤشرات احملاسبية الكلمات المفتاحية:

 JEL: M41, E58تصنيف 
Abstract: 
The research problem is represented in the absence of the accounting indicators that are used in 

measuring the ratios in the financial statements, this research paper shed light on the reality of banks in 

using accounting indicators in the analysis of financial statements, the researcher used the deductive 

approach in choosing the research problem and setting the scientific hypotheses, historical approach and 

also the statistics analysis that was dependable in the field study. The sample population of the study 

represented in accountants, financial reviewers and academics. The most important finding of the study 

is that the different methods and techniques used by the financial analyst contribute in evaluating the 

various aspects of the facility activity, and the strengths and weaknesses in its financial processes that 

enable the necessary comparisons for evaluation. The researcher recommended more importance should 

be given to banking financial statements the thing that will lead to accurate outputs that contribute in 

producing real financial ratios.  

Keywords: accounting indicators, financial statements, banks, statistical analysis, financial data 

Jel Classification Codes : M41, E58 
 

 :)توطئة( مقدمة
ومستجدات عادلية متالحقة يف ظل العودلة ويف شّّت ميادين احلياة فقد شهد القطاع يف ظل يشهده العامل ادلعاصر من تّغّّيات وحتوالت        

واستحداث ادلايل وادلصريف العديد من التطورات خالل العقد األخّي من القرن العشرين دتثلت يف التقدم التكنولوجي اذلائل يف الصناعة ادلصرفية، 
بعضها البعض يف الدول ادلختلفة بصورة غّي مسبقة، ومع تزايد ادلنافسة احمللية والدولية  أدوات مالية جديدة، وانفتاح األسواق ادلالية على

 أصبحت البنوك عرضة للعديد من ادلخاطر.
ويف ظل تشابك األسواق ادلالية وترابطها أصبح من الضروري التأكيد على االستقرار ادلايل وذلك من خالل إلقاء الضوء على ما يعرف 

زمات، والذي يعين احتمالية أن تولد أزمة مؤسسة أو قطاع أو حّت بلد صعوبات كبّية لدى شركائهم الذين يرتبطون معهم تفشي األ مبخاطر
                                                 

  المؤلف المرسل*
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بعالقات مالية وثيقة، وديكن اإلطالع على ذلك من خالل عدة أمثلة حديثة توضح سلاطر أزمة ادلنظومة ادلالية اليت ديكن أن يتسبب هبا 
 .سساتاإلخفاق الفردي إلحدى ادلؤ 

على حيث اصبح الرتكيز على استخدام القوائم ادلالية واجراء التحليل ادلاىل ذلا ىو االسلوب االمثل للوقوف على مدى كفاءة ادلنشأت واحلكم 
 ادائها دلعرفة نقاط القوة والضعف هبدف دتكينها من الوصول اىل فهم اعمق دلراكزىا ادلالية لتصبح اكثر قدرة على ادلنافسة.

 استخدام ادلؤشرات احملاسبية ىف حتليل البيانات ادلالية بالتطبيق على القطاع ادلصرىف.إن ىذه الدراسة تاتى للوقوف على مدى لذلك ف
 مشكلة الدراسة:

 البيئة ظل يف كبّية حتديات السودانية البنوك العادلية، وتواجو التطورات دلواكبة البنوك تسعى أن الضروري من أصبح التغّيات ىذه ظل ويف
 العادلية وفق ادلعايّي احملاسبية  ادلصرفية التطورات مواكبة البنوك ىذه على احمللي والعادلي شلا فرض ادلستويني على التنافسية

ّي عاييف ضوء ما تقدم ونظرًا لعدم تطوير ادلعيار الذي وضعتو ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية يف ضوء التعديالت اليت أجرهتا ادل
 لتايل:احملاسبة وغياب ادلؤشرات احملاسبية الّت تستخدم ىف قياس النسب ىف القوائم ادلالية ، فإن مشكلة الدراسة تتمحور حول السؤال الرئيس ا

 ىل تستخدم ادلصارف ادلؤشرات احملاسبية ىف حتليل البيانات ادلالية ؟.
 أهمية الدراسة:
 الثقة زيادة وبالتايل تطبقها، ادلتطورة للبنوك اليت اإلدارية القدرات تعكس واليت احملاسبية ادلؤشرات أمهية من الدراسة أمهية ىذه تنبع

استخدام ادلؤشرات  تناولت دراسات توجد الباحث ال علم حد على أنو كما اليت تطبقها، للدول تنافسية ميزات تعطي كما البنوك، هبذه
تقييم أداء ادلصارف باستخدام ادلؤشرات احملاسبية وعالقة ىذه  لك فقد ازدادت أمهية البحث يفونتيجة لذاحملاسبية ىف حتليل البيانات ادلالية . 

 .جيدة علمية إضافة ىذه الدراسة نتائج تكون الباحث أن وتأمل ادلؤشرات بأسعار األسهم
 أهداف الدراسة:

 هتدف الدراسة إيل بيان اآليت:  
 ادلؤشرات احملاسبية ىف حتليل البيانات(.التعرف علي اإلطار النظري للدراسة )استخدام  .1
 ادلصارف ىف استخدام ادلؤشرات احملاسبية ىف حتليل البيانات. ادلالية واقع على الضوء إلقاء .2
 التعرف على اساليب وادوات ومعايّي التحليل ادلاىل للبيانات ادلالية ىف ادلصارف .3

 مناهج الدراسة:
تيار مشكلة البحث وصياغة الفروض وادلنهج االستقرائى الثبات مدى وصحة فروض اعتمد الباحث على ادلنهج االستنباطى ىف اخ

البحث وادلنهج التارخيى للدراسات السابقة الّت ذلا عالقة مبوضوع البحث وادلنهج الوصفى السلوب دراسة احلالة دلعرفة االسس 
 والقواعد ادلطبقة ىف ادلصارف السودانية.

 فرضيات الدراسة:
 بني ادلؤشرات احملاسبية واساليب التحليل ادلاىل للبيانات ادلالية للمصرف.  إحصائية داللة تعالقة ذا توجد  .1
 بني ادلؤشرات احملاسبية ومعايّي وادوات التحليل ادلاىل للبيانات ادلالية. للمصرف إحصائية داللة ذات عالقة توجد  .2

 الدراسات السابقة:
مبدى استخدام ادلؤشرات احملاسبية ىف حتليل البيانات ادلالية بالتطبيق على القطاع سوف يتناول الباحث الدراسات السابقة الّت تتعلق 

 ادلصرىف وىى:
 م. 2010دراسة عاصى  
هتدف ىذه الدراسة اىل تقييم االداء ادلاىل للبنك االسالمى االردٌل للتمويل واالستثمار من خالل حتليل االصول واخلصوم وادلوارد             

 الذاتية.
ة ادلدروسة شلا وقد توصلت ىذه الدراسة اىل ان كل من ادلوارد واالستخدامات واالستثمارات للبنك االسالمى تنمو مبعدالت تصاعية خالل الفرت 

 جيل البنك يتمتع بكفاءة عالية.
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فية كما يرى الباحث أن ىذة الدراسة ركزت على تقييم االداء ادلاىل ىف ادلصارف االسالمية ومل تركز على مؤشرات التحليل ادلاىل للبيانات ادلصر 
 ركزت عليو الدراسة احلاليو.

 ( Abu Loghod, 2009 )دراسة 
باستخدام عدة  2005اىل  2000مقارنة االداء ادلاىل للبنوك التقليدية واالسالمية ىف دول اخلليج ىف الفرته من ىدفت ىذه الدراسة اىل 

ية أما مؤشرات مثل الرحبية والسيولة وتشّي نتائج ىذه الدراسة بأنو التوجد فروق بني البنوك التقليدية والبنوك االسالمية بالنسبة لنسب الرحب
 ت ارتفاعآ لصاحل البنوك االسالمية.نسب السيولة فقد أظهر 

أن ىذه الدراسة تناولت االداء ادلاىل للبنوك التقليدية واالسالمية ومل تتناول مدى استخدام ادلؤشرات احملاسبية ىف تليل البيانات يرى الباحث 
 ادلالية للمصارف كما تناولتو الدراسة احلالية

 (.(Turen, Seref 2005دراسة:       
الّت تواجو ادلصارف االسالمية والعائد ادلتوقع من ادائها من خالل بناء منوزج يتعلق ببنك  ذه الدراسة اىل بيان حتليالت ادلخاطرهتدف ى    

 البحرين االسالمى.
كما تبني   وتشّي نتائج ىذه الدراسة اىل ان بنك البحرين االسالمى حصل على عائد اكثر من عوائد ادلصارف االخرى ىف ادلناطق احمليطة بو ،

 أن سهم بنك البحرين االسالمى ىو االفضل بسبب التنوع ىف احملفظة الّت قام باستثمارىا.
توصى ىذه الدراسة بضرورة توعية ادلستثمرين خلوض رلال االستثمار ىف ادلصارف االسالمية دلا حتققو من رحبية عالية واستقرار ىف اسعار 

 اسهمها.
على ادلصارف االسالمية ومل تتناول ادلؤشرات احملاسبية ىف حتليل بيانات ادلصارف كما تناولتو الدراسة يرى الباحث ان ىذه الدراسة ركزت 

 احلالية.
 

 االطار النظرى للمؤشرات المحاسبية: .1
 المؤشرات المحاسبية: .1.1 

دلؤشددرات احملاسددبية للبيانددات ادلاليددة ذلددذه البنددوك،  حتليددل اتتعدددد طددرق تقيدديم أداء  البنددوك، غددّي أن أىددم ىددذه الطددرق وأوسددعها انتشددارا ىددو           
اسددتمرارية األداء اجليدددد للبنددوك، سدددواء أكدددانوا ب األطددراف ادلعنيدددةكدددل ادلددالكني، و  توقعددداتأىددددافها وأىددداف و  حتقيددقللتحقددق مدددن مدددى قددددرهتاعلى 

 ( Gibson, C . (2007 ) . p22).. مسامهني أم مقرضني أم مستثمرين أم مديرين أم جهات رقابية أم غّيىا
 تستند أدوات التحليل إىل رلموعة من ادلؤشرات احملاسبية ادلعتمدة على عناصر التقارير ادلالية ادلنشورة . 

 عدددن العالقدددة بدددني عددددد مدددن بندددود القدددوائم ادلاليدددة والددديت تعطدددي دالالت ىامدددة يف رلددداالت كثدددّية أمههدددا الرحبيدددة وادلخددداطرة.تعدددمل ادلؤشدددرات احملاسدددبية 
(Brigham , E . Ehrhardt,  (2002) . p56 ) 

 مميزات المؤشرات المحاسبية  .2.1
 تتميز ادلؤشرات احملاسبية بالعديد من ادلزايا وادلنافع لشبكة عريضة من ادلستفيدين ، فهي تسمح بتحقيق  :      
  بادلقارنات بني ىذه الشركات .ادلقارنات بني الشركات اليت ذلا أحجام سلتلفة، حيث تعمل على إلغاء أثر احلجم  شلا يسمح 
 .حتليل مراكز الضعف والقوة يف ادلنشأة وتسليط الضوء عليها ، وبذلك فهي تساعد يف عملية صنع القرار 
 . الرقابة على ادلصاريف التشغيلية ، شلا حيقق صايف دخل إضايف 
 . رسم ادلعامل الستقبلية السرتاتيجية ادلنشأة يف تعظيم القيمة السوقية ذلا 
 ما يلي أىم ادلؤشرات ادلقبولة علميا وعمليا يف تقييم أداء البنوك التجارية :  في

  Profitability Analysisتحليل الربحية  .1.2.1
 Market ، و مؤشدرات السدوق  Profitability Ratiosتضدم رلموعدة ادلؤشدرات اخلاصدة بتحليدل الرحبيدة : كدال مدن مؤشدرات الرحبيدة  

Ratios توضيح ذلا .، وفيما يلي 
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   Profitability Ratios مؤشرات الربحية  -أ
البندوك ،  وىي مؤشر على مدى قدرة البنوك التجارية على توليد األرباح من األموال ادلستثمرة لديها نتيجة حملصلة السياسدات ادلتبعدة يف إدارة ىدذه

 كفاءة اإلدارة يف صنع القرارات االستثمارية والتشغيلية والتمويلية .   لذلك فإن ىذه ادلؤشرات تعكس األداء الكلي للبنوك ، ألن األرباح ىي نتاج
, والعائدد   ROAاستخدمت أغلب الدراسات اليت اىتمت بتقييم أداء البنوك التجارية نوعني من ىذه ادلؤشدرات وىدي العائدد علدى ادلوجدودات 

 ، ROEعلى حقوق ادللكية 
 وفيما يلي توضيح لكل منها :

 ( Return on Assets ( ROA )موجودات العائد على ال -
عن العالقة بني األرباح احملققة من استخدام موجودات البنوك ، وحيسدب بقسدمة صدايف الدربح علدى إ دايل  ROAيعمل العائد على ادلوجودات  

 ادلوجودات .
 ( Return on Equity ( ROE )العائد على حقوق الملكية   -

ادلقياس الشائع للعائد الذي يطلبو ادلسامهون مقابل ادلخاطر اليت تتعدرض ذلدا اسدتثماراهتم ،  ROEيعتمل مؤشر العائد على حقوق ادللكية        
يعتدمل مؤشدرا شدامال لتقيديم يعدمل عدن العالقدة بدني األربداح الديت اسدتطاعت البندوك حتقيقهدا مدن اسدتخدام أمدوال ادلسدامهني ادلسدتثمرة لدديها ، لدذا فهو 

 الرحبية. 
 Market Ratios مؤشرات السوق  -ب 

سدتقبل تربط ىذه ادلؤشرات ما بني أسعار األسهم واإليرادات ، وتعطي مؤشدرا عدن مددى تقيديم ادلسدتثمر لنتيجدة أداء البندوك ومدا يتوقعدو منهدا يف ادل
عقددل ، مفلددح ، )  أداء البنددوك علددى ا اىددات أسددعار األسددهم يف السددوق ادلددايل.، فهددي تسدداعد ادلسددتثمرين يف السددوق ادلددايل يف التعددرف علددى تددأثّي

 (101( . ص 2000
 ىنالك رلموعة من ادلؤشرات احملاسبية وىى تتمثل ىف االتى :

 (  Earning Per Share ( EPS)حصة السهم من األرباح    -
 األسهم العادية ادلكتتب هبا بقسمة صايف األرباح ادلعلنة على عدد EPS حيسب العائد على السهم  

 ( Price – Earning Ratio ( P/E)سعر السهم إلى عائده  -
بقسمة سعر إغالق السهم على حصة السهم من األرباح لذلك فهو مدن أكثدر ادلؤشدرات أمهيدة للمتعداملني  P/Eحيسب سعر السهم إىل عائده  

 (47- 44( .ص ص2006عبد احلفيظ زلمد ) كرَل ، يف السوق ادلايل يف اختاذ قرار شراء أو بيع  األسهم .)  
  Risk Analysisتحليل المخاطر  .2.2.1

،  Liquidity Ratioوالسدديولة  ،  Financial Leverageتضددم رلموعددة ادلؤشددرات اخلاصددة بتحليددل ادلخدداطر كددال مددن الرفددع ادلددايل   
 وفيما يلي توضيح لذلك 

   Financial Leverageمؤشرات الرفع المالي   -أ.
مدداد تعدمل ىدذه ادلؤشدرات عدن ادلددى الدذي ذىبدت إليدو البندوك يف االعتمداد علدى أمدوال الغدّي مدن ودائدع وقدروض يف دتويدل احتياجاهتدا مقارندة باالعت 

 على حقوق ادلسامهني ، ومدى قدرهتا على سداد ىذه  الديون يف األمد الطويل 
،  Debt Ratio، ومؤشدر ادلديونيدة    Equity Ratio مدن ادلؤشدرات : مؤشدر ادللكيدةأمدا ىدذه الدراسدة فقدد حبثدت يف ا موعدة التاليدة 

 وفيما يلي توضيح لكل منها 
 Equity Ratio مؤشر الملكية   -
 حيسب مؤشر ادللكية بقسمة حقوق ادلسامهني على رلموع ادلوجودات . 
وجدودات ،  ويسدتخدم يف تقيديم ىيكدل رأادال البندوك ، حيدث إندو يوضدح يبني ىذا ادلؤشدر مددى كفايدة حقدوق ادلدالكني دلواجهدة االسدتثمار يف ادل 

 (.15(، ص 2000لراوي، خالد وىيب، ))  مدى االعتماد على التمويل الداخلي من ادلالكني.
 Debt Ratioمؤشر المديونية      -
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 حيسب مؤشر ادلديونية بقسمة رلموع ادلطلوبات على رلموع ادلوجودات  
( . ص  2001العصار ، واخرون ) ) .يف ىيكل رأس ادلاليقيم ىذا ادلؤشر ادلدى الذي ذىبت اليو البنوك يف دتويل موجوداهتا من أموال الغّي 

23 
 أساليب وأدوات التحليل المالـي: .2

اسدتنباط رلموعدة مدن ادلؤشدرات ادلاليدة  يعتمل التحليل ادلايل الوسيلة اليت دتكن رجل األعمال أو ادلنظمات وادلؤسسات ادلعنيدة بالتحليدل مدن
 (.30 - 24(، ص ص 2003مطر، زلمد، ))  عن أنشطة ادلنشأة، حيث يقوم التحليل ادلايل على االساليب التالية

 التحليل الرأسي: .1.2
ادلقارندة بصدورة نسدب مئويدة، فمدثالً مبوجب ىذا األسدلوب تدتم ادلقارندة بدني أرقدام القدوائم ادلاليدة للفدرتة احملاسدبية نفسدها لتظهدر زلصدلة ىدذه 

 تنسب قيمة كل بند من بنود ادلوجودات يف ادليزانية إىل رلموع ادلوجودات يف ادليزانية نفسها.
 التحليل األفقي/ تحليل االتجاهات: .1.1.2

احلدادث يف حركدة البندد أو  حيث يتم دراسة حركة بندد معدني أو عددة بندود علدى مددار عددة فدرتات ماليدة للتعدرف علدى مقددار وا داه التغدّي
 معدل التغّي على مدار الفرتة الزمنية رلال ادلقارنة.

 معايير التحليل المالي:.2.2
ىى الّت تقيس نسب العالقدات ادلاليدة بدني ادلددخالت )الكلفدة( مدع ادلخرجدات )ادلندافع(، والديت تسدهل عمليدة ادلقارندة بدني ىدذه العالقدات 

 ,White, Sondhiخددالل فددرتة زمنيددة معينددة للمنشددأة. حيددث ديكددن تقيدديم األداء ادلددايل للمنشددأة باسددتخدام النسددب وفقدداً للطددرق التاليددة ) 
fried, (1994), inc., U.S.A., P.198.) 

 .مقارنة النسب ادلالية للمنشأة مع نسب القطاع الصناعي 
 مقارنة النسب ادلالية لنفس ادلنشأة لعدة فرتات زمنية. 
 .مقارنة النسب ادلالية للمنشأة مع النسب ادلالية لقطاعات أخرى 

(، ص 1995عقددل، مفلددح، ))  ادلددايل للبنددوك، ومددن أمههددا:اسددتناداً دلددا ذكددر فهندداك العديددد مددن ادلعددايّي ادلسددتخدمة للحكددم علددى األداء 
123.) 

 Absolute Standardsالمعايير المطلقة:  -
ونسدبة السديولة السدريعة  1:  2وىي تلك النسب اليت أصبح استعماذلا يف حقدل التحليدل ادلدايل متعارفداً عليهدا ومدن أمثلتهدا نسدبة التدداول 

 (.15ص ، (1990الشماع، واخرون، ))  وغّيىا 1: 1
 Industry Standardsمعيار الصناعة:  -

يفيددد ىددذا ادلعيددار عنددد مقارنددة النسددبة اخلاصددة بالبنددك موضددوع الدراسددة يف معرفددة ادلركددز النسددا لددو، ومدددى التطددابق أو التبدداين مددع معدددل 
 الصناعة للقطاع ادلصريف.

 Historical Standardالمعيار التاريخي:  -
قة.) يعتمل ىذا ادلعيار أداة ىامة لتقييم أداء البنك دلقارندة ادلؤشدرات ادلاليدة للبندك مدع نفدس ادلؤشدرات للبندك ذاتدو ولكدن لفدرتات زمنيدة سداب

 (.44( ، ص 2000غاًل، مروان أمحد، )
 Planned Standardالمعيار المخطط:  -

 للعمليات ادلستقبلية وتكون لفرتة زلددة. ادلعيار ادلخطط ىو عبارة عن تصور يبحث يف اجلوانب ادلختلفة 
 المعيار الوضعي:  -

)  هبا ىو نسبة أو رقم تقوم بوضعو ىيئة ذات اختصاص وتطلب من ادلعنيني االلتزام بو، مثل النسب اليت يطلب البنك ادلركزي من البنوك االلتزام
 (.17(، ، ص 1997رمضان، زياد، )

 اختبار فروض الدراسة.3
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ىف ىذا احملور مناقشة وتفسّي نتائج الدراسة ادليدانية وذلك من خالل ادلعلومات الّت اسفرت عنها جداول حتليل  يتناول الباحث
البيانات االحصائية وكذلك نتائج التحليل االحصائى الختبار الفروض . وسيقوم الباحث مبناقشة وتفسّي نتيجة كل فرض على حدا هبدف 

  اىل التحليل االحصائى العام .احلكم على صحتها اوعدمة استنادا" 
 عينة الدراسة: .1.3

( اسددتمارة اسددتبانو علددى أفددراد رلتمددع الدراسددة وبلدد  العدددد ادلسددتلم 100مت اختيددار عينددة طبقيددة عشددوائية، حيددث قددام الباحددث بتوزيددع عدددد )
 %.100( استمارة استبانو بنسبة 100منها )
 أداة الدراسـة: .2.3

عبددارة عددن الوسدديلة الدديت يسددتخدمها الباحددث يف  ددع البيانددات الالزمددة عددن الظدداىرة موضددوع الدراسددة، وقددد أعتمددد الباحددث علددى اإلسددتبانة  
 كأداة جلمع البيانات عن عينة الدراسة. حيث احتوت استمارة اإلستبانة على قسمني: 

اسدة متمثلدة يف: سدنوات العمدر، ادلؤىدل العلمدي، التخصدي العلمدي، ادلؤىدل : تضمن أسئلة عدن البياندات الشخصدية ألفدراد عيندة الدر القسم األول
 ادلهين، ادلركز الوظيفي، سنوات اخلملة.

: تضمن اسئلة الفرضيات، طلب من أفراد عينة الدراسة حتديد إجابات عما تصفو كل عبارة وفقداً دلقيداس ليكدرت اخلماسدي ادلتددرج  القسم الثاني
 كاآليت: 

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق ةأوافق بشد التصنيف
 1 2 3 4 5 الدرجة

 الثبات والصدق اإلحصائي: .3.3
يقصد بثبات االختبار أن يعطى ادلقياس نفس النتائج إذا ما استخدم أكثر من مرة حتت ظروف شلاثلة، وإذا ما طبق اختبار ما على        

رلموعة من األفراد ورصدت درجات كل منهم، مث أعيد تطبيق االختبار على ذات ا موعة نفسها ومت احلصول على نفس الدرجات فيكون 
دتاماً، ويقصد بو أيضا مدى الدقة واالتساق للقياسات اليت يتم احلصول عليها شلا يقيسو االختبار. أما الصدق فهو مقياس  االختبار ثابتاً 

يستخدم دلعرفة درجات الصدق لدى ادلبحوثني من خالل إجاباهتم على مقياس معني، وحيسب بطرق عديدة، وترتاوح قيمة كل من الصدق 
الصحيح، والصدق الذايت الستمارة اإلستبانة ىو مقياس األداة دلا وضعت لو. قام الباحث بإجياد الصدق الذايت والثبات بني الصفر والواحد 

 باستخدام معادلة الصدق الذايت التالية:
 الصدق  =      قيمة الثبات       

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: .4.3
(، حيدث مت اسدتخدام األسداليب اإلحصدائية Excel(، وبرنامج )SPSSاالجتماعية ) اعتمد الباحث على الملنامج اإلحصائي يف العلوم

 التالية:
 اجلداول التكرارية والنسبة ادلئوية. -
 ادلتوسط واالحنراف ادلعيارى إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضيات. -
 لعبارات الفرضيات.اختبار مربع كاي الختبار داللة الفروق بني إجابات أفراد العينة  -

توجد عالقة ذات داللة احصائية بني ادلؤشرات احملاسبية واساليب التحليل ادلاىل للبيانات ادلالية :  تحليل عبارات المحور األول.1.4.3
 للمصرف

 اإلحصاء الوصفي لعبارات المحور األول:أوال: 
 لعبارات ادلقياس وترتيبها وفقا" الجابات ادلستقصى منهم .فيما يلى جدول يوضح ادلوسط واالحنراف ادلعيارى واالمهية النسبية 
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 (يوضح االحصاء الوصفى لعبارات المحور االول1جدول رقم )
االحنراف  ادلتوسط العبارات

 ادلعيارى
 1.01 4.27 تستخدم اساليب التحليل ادلاىل ىف الكشف عن حقيقة الوضع ادلاىل للمصرف. 

الطرق واالساليب ادلختلفة اىل يستخدمها احمللل ادلاىل تساىم ىف الوصول اىل تقييم اجلوانب ادلختلفة لنشاط 
 ادلنشأة ونقاط القوة والضعف ىف عملياهتا ادلالية لتمكن من ادلقارنات الضرورية للتقييم. 

4.26 0.744 

نو يوفر عدد  كبّي  من ادلؤشرات ادلالية حتليل النسب ادلالية يعتمل من اساليب التحليل االكثر شيوعآ ال
 للمصرف. 

3.88 1.06 

 0.769 4.28 سياسات ادلصرف تعتمد على مؤشرات السيولة كأساس دلنح التمويل. 
 0.767 4.37 حيلل ادلصرف مكونات الربح بغرض الوصول اىل مؤشرات الرحبية. 

 0.767 4.37 الوصول اىل تطورات الرحبية اخلاصة بادلصرف.يقوم ادلصرف مبتابعة معدل العائد على االستثمار لغرض 
 م.2019باستخدام سلرجات نتائج التحليل االحصائى  ادلصدر:اعداد الباحث

 يتضح من اجلدول ما يلى:
افدراد العيندة ( وىدذة القيمدة تددل علدى أن معظدم 1.01( بدأحنراف معيدارى)4.27بلغت قيمة ادلتوسط  الافدراد عيندة الدراسدة للعبدارة االوىل ) -

 يوافقون بشدة على العبارة األويل. على العبارة
( وىذة القيمة تددل علدى أن معظدم افدراد العيندة  0.744( بأحنراف معيارى)4.26بلغت قيمة ادلتوسط  الافراد عينة الدراسة للعبارة الثانية ) -

 يوافقون بشدة على العبارة الثانية.
( وىدذة القيمدة تددل علدى أن معظدم افدراد العيندة 1.06( بدأحنراف معيدارى)3.88سدة للعبدارة الثالثدة )بلغت قيمة ادلتوسدط  الافدراد عيندة الدرا -

 يوافقون على العبارة الثالثة.
( وىذة القيمة تدل علدى أن معظدم افدراد العيندة 0.769( بأحنراف معيارى)4.28بلغت قيمة ادلتوسط  الافراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة ) -

 على العبارة الرابعة.يوافقون بشدة 
( وىددذة القيمددة تدددل علددى أن معظددم افددراد 0.767( بددأحنراف معيددارى)4.37بلغددت قيمددة ادلتوسددط  الافددراد عينددة الدراسددة للعبددارة اخلامسددة) -

 العينة يوافقون بشدة على العبارة اخلامسة
( وىددذة القيمددة تدددل علددى أن معظددم افددراد 0.767)( بددأحنراف معيددارى4.37بلغددت قيمددة ادلتوسددط  الافددراد عينددة الدراسددة للعبددارة السادسددة ) -

 العينة يوافقون بشدة على العبارة السادسة.
 ثانيًا: استخدام اختبار )كاى تربيع(:

( والختبار وجود فروق ذات داللة احصائية بني أعداد ادلوافقني واحملايدين وغّي ادلوافقني للنتائج اعاله مت استخدام اختبار )كاى تربيع
 روق بني االجابات على كل عبارات الفرضية االوىل وفيما يلى اجلدول رقم)( يلخي نتائج االختبارات ذلذة العبارات:لداللة الف

يلخص نتائج االختبار لعبارات  المحور االول: توجد عالقة ذات داللة احصائية بين المؤشرات المحاسبية واساليب  (2الجدول رقم )
 للمصرفالتحليل المالى للبيانات المالية 

 كاى اجلدولية درجات احلرية كاى احملسوبة العبارات
تستخدم اساليب التحليل ادلاىل ىف الكشف عن حقيقة الوضع ادلاىل 

 للمصرف. 
31.2 4 11.28 

الطرق واالساليب ادلختلفة اىل يستخدمها احمللل ادلاىل تساىم ىف الوصول اىل 
تقييم اجلوانب ادلختلفة لنشاط ادلنشأة ونقاط القوة والضعف ىف عملياهتا 

 ادلالية لتمكن من ادلقارنات الضرورية للتقييم. 

28.7 4 11.28 
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النو يوفر عدد    حتليل النسب ادلالية يعتمل من اساليب التحليل االكثر شيوعآ
 كبّي  من ادلؤشرات ادلالية للمصرف. 

27.2 4 9.48 

 11.28 4 31.07 سياسات ادلصرف تعتمد على مؤشرات السيولة كأساس دلنح التمويل. 
 11.28 4 34.9 حيلل ادلصرف مكونات الربح بغرض الوصول اىل مؤشرات الرحبية. 

لغرض الوصول اىل  يقوم ادلصرف مبتابعة معدل العائد على االستثمار
 تطورات الرحبية اخلاصة بادلصرف.

34.9 4 11.28 

 م.2019باستخدام سلرجات نتائج التحليل االحصائى  ادلصدر:اعداد الباحث
 يتضح من اجلدول مايلى:

من قيمة مربع كاى اجلدولية ( وىذة القيمة اكمل 31.2بلغت قيمة مربع كاى احملسوبة لداللة الفروق بني افراد عينة الدراسة للعبارة االوىل ) -
( وعلية فأن ذلك يشّي اىل وجود فروق ذات داللة احصائية بني 11.28%( والبالغة )5( ومستوى داللة )4عند درجات حرية )

 اجابات أفراد العينة ولصاحل ادلوافقني بشدة على العبارة األويل.
( وىذة القيمة اكمل من قيمة مربع كاى اجلدولية 28.7دراسة للعبارة الثانية )بلغت قيمة مربع كاى احملسوبة لداللة الفروق بني افراد عينة ال -

( وعلية فأن ذلك يشّي اىل وجود فروق ذات داللة احصائية بني 11.28%( والبالغة )5( ومستوى داللة )4عند درجات حرية )
 اجابات أفراد العينة ولصاحل ادلوافقني على العبارة الثانية.

( وىذة القيمة اكمل من قيمة مربع كاى اجلدولية 27.2ى احملسوبة لداللة الفروق بني افراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة )بلغت قيمة مربع كا -
( وعلية فأن ذلك يشّي اىل وجود فروق ذات داللة احصائية بني اجابات 9.48%( والبالغة )5( ومستوى داللة )4عند درجات حرية )

 ون على العبارة الثالثة.أفراد العينة ولصاحل ادلوافق
( وىذة القيمة اكمل من قيمة مربع كاى 31.07بلغت قيمة مربع كاى احملسوبة لداللة الفروق بني افراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة ) -

ائية ( وعلية فأن ذلك يشّي اىل وجود فروق ذات داللة احص11.28%( والبالغة )5( ومستوى داللة )4اجلدولية عند درجات حرية )
 بني اجابات أفراد العينة ولصاحل ادلوافقني بشدة  على العبارة الرابعة.

( وىذة القيمة اكمل من قيمة مربع كاى 34.9بلغت قيمة مربع كاى احملسوبة لداللة الفروق بني افراد عينة الدراسة للعبارة اخلامسة ) -
( وعلية فأن ذلك يشّي اىل وجود فروق ذات داللة احصائية 11.28%( والبالغة )5( ومستوى داللة )4اجلدولية عند درجات حرية )

 بني اجابات أفراد العينة ولصاحل ادلوافقون على العبارة اخلامسة.
( وىذة القيمة اكمل من قيمة مربع كاى 34.9بلغت قيمة مربع كاى احملسوبة لداللة الفروق بني افراد عينة الدراسة للعبارة السادسة ) -

( وعلية فأن ذلك يشّي اىل وجود فروق ذات داللة احصائية 11.28%( والبالغة )5( ومستوى داللة )4حرية )اجلدولية عند درجات 
 بني اجابات أفراد العينة ولصاحل ادلوافقون على العبارة اخلامسة.

تني )توجد عالقة ذات داللة بلغت قيمة )كاى تربيع( احملسوبة لداللة الفروق بني افراد عينة الدراسة جلميع عبارات احملور االول اليت  -
( وىذة القيمة اكمل من قيمة مربع كاى 91.9( ).احصائية بني ادلؤشرات احملاسبية واساليب التحليل ادلاىل للبيانات ادلالية للمصرف

ئية بني ( وعلية فأن ذلك يشّي اىل وجود فروق ذات داللة احصا9.48%( والبالغة )5( ومستوى داللة )4اجلدولية عند درجات حرية )
 اجابات أفراد العينة ولصاحل ادلوافقني على  يع عبارات احملور األول.

 وعلية فأن اجلدول التاىل يلخي نتائج احملور:
 :المحور األول(يوضح ملخص نتائج 3جدول رقم )

 مستوى ادلعنوية قيمة كاى تريع التفسّي ادلتوسط العام نسبة ادلوافقة احملور األول
داللة احصائية بني ادلؤشرات احملاسبية توجد عالقة ذات 

 .واساليب التحليل ادلاىل للبيانات ادلالية للمصرف
 0.042 27.7 أوافق 4.07 % 88.7

 م.2019باستخدام سلرجات نتائج التحليل االحصائى  ادلصدر:اعداد الباحث
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داللة احصائية بني ادلؤشرات احملاسبية واساليب توجد عالقة ذات وشلا تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة االوىل والّت نصت على  
 التحليل ادلاىل للبيانات ادلالية للمصرف

 % "ذو داللة إحصائية.5وىي أقل من  0.042%( ومبستوي داللة 89قد حتققت ىف  يع عبارات الفرضية بنسبة موافقة بلغت )
بني ادلؤشرات احملاسبية ومعايّي وادوات التحليل ادلاىل للبيانات ادلالية توجد عالقة ذات داللة احصائية  تحليل عبارات المحور الثاني:.2.4.3
 للمصرف

 االحصاء الوصفى لعبارات المحور الثانيأواًل: 
 فيما يلى جدول يوضح ادلوسط واالحنراف ادلعيارى واالمهية النسبية لعبارات ادلقياس وترتيبها وفقا" الجابات ادلستقصى منهم .

 االحصاء الوصفى لعبارات المحور الثانييوضح  (4جدول رقم )
االحنراف  ادلتوسط العبارات

 ادلعيارى
 0.929 4.13  على مؤشرات الرفع ادلاىل لتقييم اداء ادلصرفيعتمد احمللل ادلاىل 

لكى يتمكن احمللل ادلاىل من إعطاء صورة واضحة تعكس احلالة احلقيقية للمصرف البد من توفر التأىيل 
 بشكل مستمر. العلمى والعملى

4.07 1.01 

يعتمد احمللل ادلاىل على التحديث ادلستمر ىف نتائج النسب ادلالية طبقآ للتغّيات الّت تطرأ طبيعيآ على 
 البيانات ادلالية للمصرف.

3.62 1.22 

 1.12 4.05 يعتمد احمللل ادلاىل ىف ادلصرف على معدل دوران ادلدينني ىف اختاز القرارات.
 1.06 3.83 لى مؤشرات الرفع ادلاىل ىف التحليل كأساس للتنبؤ بالتعثر للمنشأة.يعتمد ادلصرف ع

 0.929 4.13 يعتمد احمللل ادلاىل على اساليب الرقابة على ادلخزون.
 م.2019باستخدام سلرجات نتائج التحليل االحصائى ادلصدر:اعداد الباحث

 يتضح من اجلدول ما يلى:
( وىددذة القيمددة تدددل علددى أن معظددم افددراد 0.767( بددأحنراف معيددارى)4.37عينددة الدراسددة للعبددارة اخلامسددة)بلغددت قيمددة ادلتوسددط  الافددراد  -

 العينة يوافقون بشدة على العبارة األويل.
( وىدذة القيمددة تدددل علدى أن معظددم افددراد 0.929( بدأحنراف معيددارى)4.13بلغدت قيمددة ادلتوسدط  الافددراد عينددة الدراسدة للعبددارة االسادسددة ) -

 العينة يوافقون على العبارة الثانية.
( وىدذة القيمدة تددل علدى أن معظدم افدراد العيندة 1.01( بأحنراف معيارى)4.07بلغت قيمة ادلتوسط  الافراد عينة الدراسة للعبارة السابعة ) -

 يوافقون على العبارة الثالثة.
( وىدذة القيمدة تددل علدى أن معظدم افدراد العيندة 1.22راف معيدارى)( بدأحن3.62بلغت قيمة ادلتوسط  الافراد عيندة الدراسدة للعبدارة الثامندة ) -

 يوافقون بشدة على العبارة الرابعة.
( وىدذة القيمدة تددل علدى أن معظدم افدراد العيندة 1.12( بأحنراف معيدارى)4.05بلغت قيمة ادلتوسط  الافراد عينة الدراسة للعبارة التاسعة ) -

 يوافقون على العبارة اخلامسة.
( وىدذة القيمدة تددل علدى أن معظدم افدراد العيندة 1.06( بأحنراف معيدارى)3.83ادلتوسط  الافراد عينة الدراسة للعبارة العاشرة ) بلغت قيمة -

 يوافقون على العبارة السادسة.
 ثانيًا: استخدام اختبار )كاى تربيع(

وافقني للنتائج اعاله مت استخدام اختبار )كاى تربيع( والختبار وجود فروق ذات داللة احصائية بني أعداد ادلوافقني واحملايدين وغّي ادل
 ( يلخي نتائج االختبارات ذلذة العبارات:4-17لداللة الفروق بني االجابات على كل عبارات الفرضية الثانية وفيما يلى اجلدول رقم)
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 يوضح يلخص نتائج االختبارلعبارات  المحور الثاني: (5الجدول رقم )
 كاى اجلدولية درجات احلرية احملسوبةكاى  العبارات

 9.48 4 27.8  على مؤشرات الرفع ادلاىل لتقييم اداء ادلصرفيعتمد احمللل ادلاىل 
لكى يتمكن احمللل ادلاىل من إعطاء صورة واضحة تعكس احلالة احلقيقية للمصرف 

 البد من توفر التأىيل العلمى والعملى بشكل مستمر.
41.07 4 9.48 

احمللل ادلاىل على التحديث ادلستمر ىف نتائج النسب ادلالية طبقآ للتغّيات الّت يعتمد 
 تطرأ طبيعيآ على البيانات ادلالية للمصرف.

20.6 4 9.48 

 9.48 4 31.8 يعتمد احمللل ادلاىل ىف ادلصرف على معدل دوران ادلدينني ىف اختاز القرارات.
 9.48 4 47.2 التحليل كأساس للتنبؤ بالتعثر للمنشأة.يعتمد ادلصرف على مؤشرات الرفع ادلاىل ىف 

 11.28 3 20.4 يعتمد احمللل ادلاىل على اساليب الرقابة على ادلخزون.
 م.2019باستخدام سلرجات نتائج التحليل االحصائى  ادلصدر:اعداد الباحث

 يتضح من اجلدول مايلى:
( وىذة القيمة اكمل من قيمة مربع كاى 27.8افراد عينة الدراسة للعبارة االوىل )بلغت قيمة مربع كاى احملسوبة لداللة الفروق بني  -

( وعلية فأن ذلك يشّي اىل وجود فروق ذات داللة احصائية 9.48%( والبالغة )5( ومستوى داللة )4اجلدولية عند درجات حرية )
 بني اجابات أفراد العينة ولصاحل ادلوافقني على العبارة األويل.

( وىذة القيمة اكمل من قيمة مربع كاى 41.07مة مربع كاى احملسوبة لداللة الفروق بني افراد عينة الدراسة للعبارة الثانية )بلغت قي -
( وعلية فأن ذلك يشّي اىل وجود فروق ذات داللة احصائية 9.48%( والبالغة )5( ومستوى داللة )4اجلدولية عند درجات حرية )
 احل ادلوافقني على العبارة الثانية.بني اجابات أفراد العينة ولص

( وىذة القيمة اكمل من قيمة مربع كاى 20.6بلغت قيمة مربع كاى احملسوبة لداللة الفروق بني افراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة ) -
داللة  ( وعلية فأن ذلك يشّي اىل وجود فروق ذات11.28%( والبالغة )5( ومستوى داللة )3اجلدولية عند درجات حرية )

 احصائية بني اجابات أفراد العينة ولصاحل ادلوافقون على العبارة الثالثة.
( وىذة القيمة اكمل من قيمة مربع كاى 31.8بلغت قيمة مربع كاى احملسوبة لداللة الفروق بني افراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة ) -

( وعلية فأن ذلك يشّي اىل وجود فروق ذات داللة احصائية 9.48%( والبالغة )5( ومستوى داللة )4اجلدولية عند درجات حرية )
 بني اجابات أفراد العينة ولصاحل ادلوافقون على العبارة الرابعة.

( وىذة القيمة اكمل من قيمة مربع كاى 27.2بلغت قيمة مربع كاى احملسوبة لداللة الفروق بني افراد عينة الدراسة للعبارة اخلامسة ) -
( وعلية فأن ذلك يشّي اىل وجود فروق ذات داللة احصائية 9.48%( والبالغة )5( ومستوى داللة )4ات حرية )اجلدولية عند درج

 بني اجابات أفراد العينة ولصاحل ادلوافقون علي العبارة اخلامسة
ة اكمل من قيمة مربع كاى ( وىذة القيم20.4بلغت قيمة مربع كاى احملسوبة لداللة الفروق بني افراد عينة الدراسة للعبارة السادسة ) -

( وعلية فأن ذلك يشّي اىل وجود فروق ذات داللة احصائية 9.48%( والبالغة )5( ومستوى داللة )4اجلدولية عند درجات حرية )
 بني اجابات أفراد العينة ولصاحل ادلوافقون على العبارة السادسة.

 وعلية فأن اجلدول التاىل يلخي نتائج احملور الثاٍل:
 يوضح ملخص نتائج المحور الثاني: (6رقم )جدول 

 مستوى ادلعنوية قيمة كاى تريع التفسّي ادلتوسط العام نسبة ادلوافقة احملور الثاٍل
توجد عالقة ذات داللة احصائية بني ادلؤشرات احملاسبية 
 ومعايّي وادوات التحليل ادلاىل للبيانات ادلالية للمصرف.

 0.001 33.7 أوافق 4.08 73.4%

 م.2019باستخدام سلرجات نتائج التحليل االحصائى  ادلصدر:اعداد الباحث
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وشلدددا تقددددم نسدددتنتج أن فرضدددية الدراسدددة الثانيدددة والدددّت نصدددت علدددى  )توجدددد عالقدددة ذات داللدددة احصدددائية بدددني ادلؤشدددرات احملاسدددبية ومعدددايّي وادوات 
وىدي  0.001%( ومبسدتوي داللدة 73.4الفرضدية بنسدبة موافقدة بلغدت )التحليل ادلاىل للبيانات ادلالية للمصدرف( قدد حتققدت ىف  يدع عبدارات 

 % "ذو داللة إحصائية.5أقل من 
 النتائج والتوصيات:

 اوآل: النتائج:
 من خالل التحليالت النظرية والعملية للدراسة فإن الباحث توصل اىل النتائج التالية:  
 تعطى صورة واضحة لتدٌل مستويات ادلخاطرة ىف ادلصارف. / اوضحت النتائج أن ادلعدالت ادلرتفعة دلؤشرات السيولة1
احمللددل ادلدداىل يعتمددد علددى التحدديث ادلسددتمر ىف نتددائج النسددب ادلاليددة طبقددآ للتغدّيات الددّت تطددرأ طبيعيددآ علددى البيانددات ادلاليددة / اثبتدت الدراسددة أن 2

 .للمصرف
لددل ادلدداىل تسدداىم ىف الوصددول اىل تقيدديم اجلوانددب ادلختلفددة لنشدداط ادلنشددأة الطددرق واالسدداليب ادلختلفددة اىل يسددتخدمها احمل/ اثبتددت الدراسددة أن 3

 ونقاط القوة والضعف ىف عملياهتا ادلالية لتمكن من ادلقارنات الضرورية للتقييم.
 ثانيآ: التوصيات:

 من خالل الدراسة النظرية والعملية فإن الباحث يوصى باالتى:
 ادلالية للمصارف االمر الذى يؤدى اىل سلرجات دقيقة تساىم ىف حقيقة النسب ادلالية./ ضرورة زيادة االىتمام بالبيانات 1
 / ضرورة زيادة االىتمام بادلؤشرات احملاسبية لتحليل البيانات من خالل زيادة قدرة ادلوظفني عمل التأىيل والتدريب ادلستمر.2
 اسبية ىف حتليل البيانات ادلصرفية./ إجراء ادلزيد من الدراسات والبحوث ىف استخدام ادلؤشرات احمل3
 / ضرورة االستمرار ىف إجراء التحليالت الّت من شأهنا إظهار معدالت الرفع ادلاىل للمصارف النو يعتمل سلبيآ على ادلصرف.4
مددل لتبددادل االفكددار / جيددب علددى ادلصددارف زيددادة قدددرة مددوظفى التسددهيالت علددى حتليددل القددوائم ادلاليددة مددن خددالل الدددورات التدريبيددة وورش الع5

 واخلملات.
 المراجع:

 (، التحليل ادلايل للقوائم ادلالية واإلفصاح احملاسا، دار ادلسّية للنشر والتوزيع، عمان، األردن.2000الراوي، خالد وىيب، ) .1
 23( . اإلدارة والتحليل ادلايل . عمان :  دار الملكة. ص  2001العصار ، واخرون  )  .2
 ، التحليل ادلايل يف ادلصارف التجارية، منشورات احتاد ادلصارف العربية، بّيوت، لبنان.(1990الشماع، واخرون، ) .3
( . اختبدددار وتقيددديم العالقدددة بدددني تكلفدددة راس ادلدددال والعوائدددد السدددوقية ل سدددهم دراسدددة تطبيقيدددة علدددى 2006عبدددد احلفددديظ زلمدددد ) كدددرَل ،  .4

  دتوز: 29: العدد الرابعة ، السنة  رللة اجلندولالشركات الصناعية ادلدرجة يف سوق عّمان ادلايل . 
 م.2008عاصى، امارة زلمد ، تقييم االداء ادلاىل للمصارف االسالمية ، رسالة ماجستّي غّي منشورة ،  .5
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