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Purpose: This study aims at highlighting the importance of the information derived from the cash 
flow statement in predicting the financial failure of the commercial banks in the Kingdom of Saudi Arabia. 
The study sample consists of Saudi Commercial Banks. The questionnaire has been developed to collect 
the necessary data to measure the variables of the study. In total, 120 questionnaires have been distributed 
of which 110 were responded to and found suitable for analysis.

Results: The results of the investigation confirm the importance of the information derived from the 
cash flow statement related to the evaluation of liquidity and quality or sorts of profits in the prediction of the 
financial failure of the commercial banks. In addition, this study finds that there is a considerable agreement 
in the views of the surveyed sample regarding the adequacy and efficiency of the information in prediction 
of the financial failure of the commercial banks. 

Recommendations: The findings of the study draw attention to the necessity of focusing on the 
cash flow statement in addition to the other financial statements due to the fact that these statements 
include important information that enables the users to predict the financial failure. In addition, the study 
shows that it is possible to use these statements for making decisions and evaluating the financial and 
investment opportunities.

Keywords: financial failure, cash flow statement, accounting information, commercial banks, and liquidity ratios.

وحيويًا  مهمًا  دورًا  التجارية  البنوك  تلعب 
بها،  تعمل  التي  للمجتمعات  االقت�صادية  احلياة  يف 
خاللها  من  يتم  التي  ال�صلة  تعترب  ناحية  من  فهي 
كانت  �صواء  املختلفة،  م�صادرها  من  االأموال  جتميع 
على  اخلارجية  اأو  املال  براأ�س  املتمثلة  الداخلية 
�صكل ودائع من العمالء، ومن ثم اإعادة اإقرا�س تلك 
االأخرى. الناحية  من  واالأفراد  لل�رشكات  االأموال 
�صوف  التجاري  البنك  ف�صل  فاإن  لذلك؛ 
يوؤدي اإىل االإ�رشار بقطاع كبري من �رشائح املجتمع 
تاأثري  من  له  ملا  املختلفة؛  االقت�صادية  وقطاعاته 
وبالتايل  عام،  ب�صكل  والدولة  االقت�صاد  على  كبري 
التجارية  البنوك  بف�صل  املبكر  التنبوؤ  عملية  فاإن 
التدخل  من  املركزية  والبنوك  الدولة  متكن  �صوف 
وا�صتنزاف  اخل�صائر  لوقف  املنا�صب؛  الوقت  يف 
االقت�صاد، واإيجاد احللول العملية والبديلة؛  لت�صحيح 
املودعني،  حلقوق  حماية  اإفال�صه  قبل  البنك  م�صار 
البنوك. تلك  يف  امل�صالح  اأ�صحاب  من  وغريهم 
التي  احلالة  تلك  يف  املايل  الف�صل  ويتمثل 

املايل  الع�رش  مواجهة  من  البنك  معها  يتمكن  ال 
يحدث  وهذا  فيه،  التحكم  اأو  درجاته  اأق�صى  يف 
الكبري  الطلب  مواجهة  على  البنك  قدرة  عدم  عند 
عن  النهائي  والتوقف  الودائع،  من  ال�صحب  على 
االأجل،  طويلة  اأو  االأجل  ق�صرية  االلتزامات  �صداد 
من  ديونه  حت�صيل  على  قدرته  عدم  عن  والناجت 
القرو�س. �صداد  املقرت�صني عن  وتوقف  الغري  طرف 
وي�صري )ريحان، 2006( اإىل اأن الف�صل املايل 
اإىل  و�صولها  قبل  من�صاأة  اأي  واأن  فجاأة،  يحدث  ال 
املراحل،  بعدد من  املرور  لها من  بد  احلالة، ال  تلك 
املن�صاآت  من  غريها  عن  مييزها  �صلوكا  فيها  ت�صلك 
امل�صتمرة باأداء اأعمالها بنجاح يف الن�صاط التجاري.
فاإن  املايل،  الف�صل  حدوث  حالة  ويف 
املن�صاأة  اإفال�س  عن  االإعالن  ي�صتدعي  االأمر  هذا 
االقت�صادي  الن�صاط  مزاولة  يف  اال�صتمرار  وعدم 
.)2007 )عامر،  القانونية  الت�صفية  الإجراء  متهيدا 
      من هنا، ظهرت درا�صات واأبحاث عديدة ركزت 
يف معظمها على التحليل املايل امل�صتند اإىل الن�صب 



املالية امل�صتقة من القوائم املالية، وخ�صو�صا قائمتي 
الدخل واملركز املايل؛ لغايات التنبوؤ املبكر بالف�صل 

املايل لل�رشكات.
مشكلة الدراسة وأهميتها:

مبا اأن القوائم املالية التقليدية ) قائمتي الدخل 
واملركز املايل ( تعد وفقا الأ�صا�س اال�صتحقاق، فاإن 
املايل  الو�صع  تعك�س  ال  الظاهرة  املالية  بياناتهما 
احلقيقي لل�رشكة، وال تبني حقيقة التدفقات النقدية 
والتمويلية  واال�صتثمارية  الت�صغيلية  لالأن�صطة 
من  الكثري  على  احتوائهما  من  وبالرغم  لل�رشكة. 
ا�صتخدامها  ميكن  التي  التقليدية  املالية   الن�صب 
املايل،  بالف�صل  التنبوؤ  لغايات  املايل  التحليل  يف 
�صواء  القوائم،  تلك  من  امل�صتقة  الن�صب  تلك  فاإن 
اأكانت الأغرا�س تقييم ال�صيولة اأم الربحية، قد تكون 
م�صلله وغري �صحيحة يف كثري من االأحيان، وعلى 
الربح  اأو �صايف  املحا�صبي  الربح  فاإن  االأ�صا�س  هذا 
الظاهر يف قائمة الدخل ال يعرب عن القيمة احلقيقية 
ال�رشكة  اكت�صبته  الذي  النقدي  التدفق  ل�صايف 
املايل  املركز  قائمة  اأن  املحا�صبية، كما  الفرتة  خالل 
نهاية  يف  النقدي  الو�صع  مركز  عن  اأي�صا  تعرب  ال 
تلك الفرتة، باالإ�صافة اىل اإمكانية حدوث التالعب 
يف بيانات تلك القوائم، وكذلك االنتقادات املوجهة 
هنا كان ال  املايل، ومن  املركز  التغريات يف  لقائمة 
بالف�صل  للتنبوؤ  اأخرى  مقايي�س  عن  البحث  من  بد 
قائمتي  من  امل�صتقة  تلك  عن  عدا  للبنوك  املايل 
الدخل واملركز املايل، وبالتايل كان االعرتاف باأهمية 
ا�صتخدام االأ�صا�س النقدي يف املحا�صبة الإعداد جزء 
املعدة  تلك  عن  عدا  املحا�صبية  املعلومات  من  هام 

وفقا الأ�صا�س اال�صتحقاق.
وتعترب قائمة التدفقات النقدية واملوؤ�رشات، 
املهمة  الوظائف  من  منها،  ا�صتخال�صها  ميكن  التي 
للتحليل املايل، حيث اأنها تعمل على توفري معلومات 
هذه  تعترب  لذا  وامليزانية،  الدخل  قائمة  تظهرها  ال 
القائمة مبثابة حلقة الو�صل بني هاتني القائمتني، كما 
وال�صعف يف  القوة  نقاط  لتحديد  اأكرث مالئمة  اأنها 

ن�صاط املن�صاة.
اأهمية  لبيان  الدرا�صة  هذه  جاءت  هنا  ومن 
قائمة  من  امل�صتقة  املالية  واملعلومات  الن�صب 
التدفقات النقدية للتنبوؤ املبكر بالف�صل املايل للبنوك 
التجارية. حيث تتمحور م�صكلة الدرا�صة يف البحث 

عن اإجابات لالأ�صئلة االآتية:
املحا�صبية  املعلومات  على  االعتماد  ميكن  هل   .1
بجودة  واملتعلقة  النقدي  التدفق  قائمة  من  امل�صتقة 
للتنبوؤ  للبنك؛  النقدية  وال�صيولة  ونوعيتها  االأرباح 
العربية  اململكة  يف  التجارية  للبنوك  املايل  بالف�صل 

ال�صعودية؟
من  امل�صتقة  املحا�صبية  املعلومات  تت�صف  هل   .2
للتنبوؤ  والفعالية  بالكفاية  النقدي  التدفق  قائمة 
العربية  اململكة  يف  التجارية  للبنوك  املايل  بالف�صل 

ال�صعودية؟
أهداف الدراسة:

امل�صتقة  املحا�صبية  املعلومات  اأهمية  اإىل  التعرف   .1
ال�صيولة  بتقييم  املتعلقة  النقدي،  التدفق  قائمة  من 
يف  التجارية  للبنوك  املايل  بالف�صل  للتنبوؤ  النقدية؛ 

اململكة العربية ال�صعودية.
امل�صتقة  املحا�صبية  املعلومات  اأهمية  اإىل  التعرف   .2
جودة  بتقييم  املتعلقة  النقدي،  التدفق  قائمة  من 
للبنوك  املايل  بالف�صل  للتنبوؤ  ونوعيتها؛  االأرباح 

التجارية يف اململكة العربية ال�صعودية.
مدى  الدرا�صة حول  عينة  اآراء  اتفاق  مدى  بيان   .3
كفاية املعلومات املحا�صبية امل�صتقة من قائمة التدفق 
للبنوك  املايل  بالف�صل  للتنبوؤ  وفاعليتها؛  النقدي 

التجارية يف اململكة العربية ال�صعودية.
على  العينة  اأفراد  ا�صتجابات  يف  الفروق  بيان   .4
الثالثة. الدرا�صة  ملجاالت  وفقًا  الدرا�صة  متغريات 

فرضيات الدراسة         

م�صكلة  عن  اإجابته  يف  الباحث  اعتمد 
الدرا�صة على �صياغة الفر�صيات االآتية:



الفرضية األولى: التوجد اأهمية للمعلومات املحا�صبية 

بتقييم  املتعلقة  النقدي،  التدفق  قائمة  من  امل�صتقة 
ال�صيولة النقدية؛ للتنبوؤ بالف�صل املايل للبنوك التجارية 

يف اململكة العربية ال�صعودية.
الفرضية الثانية: التوجد اأهمية للمعلومات املحا�صبية 

بتقييم  املتعلقة  النقدي،  التدفق  قائمة  من  امل�صتقة 
جودة االأرباح  ونوعيتها؛  للتنبوؤ بالف�صل املايل للبنوك 

التجارية يف اململكة العربية ال�صعودية.
الفرضية الثالثة: اليوجد اتفاق بني اآراء عينة الدرا�صة 

من  امل�صتقة  املحا�صبية  املعلومات  كفاية  مدى  حول 
قائمة التدفق النقدي وفاعليتها؛ للتنبوؤ بالف�صل املايل 

للبنوك التجارية يف اململكة العربية ال�صعودية.
الفرضية الرابعة: التوجد فروق ذات داللة اإح�صائية 

اأفراد  ا�صتجابات  يف   0.05 من  اأقل  م�صتوى  عند 
العينة وفقًا ملتغريات الدرا�صة جتاه جماالت الدرا�صة 

الثالثة.
التعريفات اإلجرائية:

1. المعلومات المحاسبية المشتقة من القوائم 
المالية: هي املعلومات / الن�صب امل�صتقة من القوائم 

االأرباح  وجودة  ال�صيولة  بتقييم  املتعلقة  املالية، 
ونوعيتها، التي ميكن من خاللها التنبوؤ بالف�صل املايل 

لل�رشكة )مطر، 2006(.
2.   تقييم السيولة  النقدية: تعرف ال�صيولة باأنها قدرة 
املن�صاأة على حتويل اأ�صولها اإىل نقدية؛ حتى تتمكن 
من �صداد التزاماتها املتداولة عند ا�صتحقاقها، وتقوم 
باملطلوبات  املتداولة  االأ�صول  بربط  ال�صيولة  ن�صب 
الفرتة  يف  لل�رشكة  املايل  الو�صع  ملعرفة  املتداولة 
ال�رشكة  �صيولة  قوة  ترتبط  حيث  االأجل،  ق�صرية 
من  النقدي  التدفق  �صايف  توفر  مبدى  �صعفها  اأو 
.)Schroeder, et  al ., 2001( االأن�صطة الت�صغيلية
3. جودة نوعية األرباح:ت�صري جودة االأرباح اإىل مدى 
ارتباط االأرباح بالتدفقات النقدية، اإذ كلما زاد هذا 
االرتباط كان دلياًل على ارتفاع جودة االأرباح، وتعرب 

عن مدى الكفاءة التي تتخذ فيها ال�رشكة  قراراتها 
الربحية  ن�صب  وتقي�س  واال�صتثمارية،  الت�صغيلية 
اأمثل  ب�صكل  مواردها  ا�صتغالل  يف  املن�صاأة  كفاءة 
.)Needlse & Powers, 2004( لتحقيق االأرباح
Fina n املايل  الف�صل  يعرف  المالي:  الفشل   .4
طواعية؛  املن�صاأة  اأن�صطة  توقف  باأنه   cial Failure
دعوى  ب�صبب  اأو  اختيارية(  )ت�صفية  التعرث  ب�صبب 
اإجبارية(  )ت�صفية  الدائنني  ل�صالح  تنتهي  ق�صائية 

)مطر وعبيدات، 2007(.
وفاعليتها:  المحاسبية  للمعلومات  الكفاية   .5
قدرة  ذات  املحا�صبية  املعلومات  تكون  اأن  وتعني 
اإىل  باالإ�صافة  امل�صتقبل،  يف  �صيحدث  ملا  تنبوؤية  
اخلطط  و�صياغة  التقييم  يف  االإدارة  م�صاعدة 

امل�صتقبلية للبنك وت�صميمها )مطر، مرجع �صابق(.
منهجية الدراسة

الدرا�صة،  اأهداف  اإىل حتقيق  الباحث  ي�صعى 
وذلك من خالل تق�صيمها اإىل ق�صمني رئي�صني:

من خالل  النظري  االإطار  يتناول  االأول:  الق�صم   .1
مبو�صوع  املتعلقة  املنا�صبة  املراجع  على  االطالع 

الدرا�صة، باالإ�صافة اإىل الدرا�صات ال�صابقة.
من خالل  العملي  اجلانب  يتناول  الثاين:  الق�صم   .2
ا�صتبانه وزعت على املخت�صني، كما هو مبني الحقـا.

اإلطار النظري والدراسات السابقة

أوال: قائمة التدفقات النقدية: 

التدفقات  لقائمة  عديدة  تعريفات  ظهرت 
النقدية Cash flow statement، حيث يعرفها 
 :)Paramasivan C. & Subramanian, 2009(
االأموال  م�صادر  تعر�س  قائمة  عن  عبارة  اأنها 
للوحدة  اخلارجة  التدفقات  وا�صتخدامات  الداخلة 
االقت�صادية خالل فرتة زمنية حمددة، وهذه القائمة 
وتقدم  الق�صري  االأجل  املالية يف  احلالة  فقط  تظهر 
ملخ�صا للتدفقات النقدية من الت�صغيل واال�صتثمار 
التغري يف  مع  توفيقها  اإىل  توؤدي  ب�صورة  والتمويل 



النقدية والنقدية املعادلة خالل الفرتة. يف حني يرى 
اأن�صطة الت�صغيل  اأثر  اأن هذه القائمة تو�صح  اآخرون 
يف  النقدية  التدفقات  على  والتمويل  واال�صتثمار 
م�صادر  لبيان  اإ�صافية  معلومات  وتعر�س  املن�صاأة، 
االأموال وا�صتخداماتها خالل فرتة زمنية، مبا ميكنها 
من االإجابة عن االأ�صئلة التي ال جتيب عنها قائمتا 
يف  الت�رشف  مت  كيف  مثل:  املايل،  واملركز  الدخل 
اأرباح البنك؟ كيف مت متويل التو�صعات؟ كيف مت �صداد 

االلتزامات طويلة االأجل؟ )عطية، 2003(.
يف  النقدية  التدفقات  قائمة  اأهمية  وتكمن 
طبيعة املعلومات التي حتتويها، حيث تف�صح القائمة 
املختلفة  الن�صاط  اأوجه  من  النقدية  التدفقات  عن 
اأن  املمكن  من  التي  ومتويل(،  وا�صتثمار،  )ت�صغيل، 
تو�صحها  ال  التي  الهامة  االأمور  بع�س  عن  تك�صف 
القوائم التقليدية يف احلكم على مدى جناح املن�صاأة 
واإمكانية ا�صتمرارها، فاإن حتليل معلومات التدفقات 
النقدية �صوف يوؤدي اإىل اإحداث تخفي�س كبري يف 
الطرق  ا�صتخدام  يحدثه  اأن  ميكن  الذي  الت�صليل 
1998(. وهذا يتفق  وال�صيا�صات املحا�صبية )حماد، 
 )Fridson & Alvarez,  2002( مع ما اأ�صار اإليه
من اأن قائمة التدفقات النقدية هي القائمة الرئي�صة 
التي  امل�صاكل  اإىل  للتعرف  ا�صتخدامها  ميكن  التي 
الدخل  بقائمتي  املن�صاآت مقارنة  با�صتمرارية  تتعلق 
التالعب  اإمكانية  ب�صبب  وذلك  املايل؛  واملركز 
باأرقامهما وتاأثري القرارات واالجتهادات ال�صخ�صية 
 )Gup & Dugan,  1988( عليهما، يف حني يرى
اأن  وميكن  كافية  غري  النقدية  التدفقات  قائمة  اأن 
املن�صاآت  قدرة  بتقييم  يتعلق  فيما  م�صللة  تكون 
اعتبار  ميكن  املثال ال  �صبيل  فعلى  اال�صتمرار،  على 
اأن�صطتها  من  �صالبة  نقدية  تدفقات  املن�صاأة  حتقيق 
الت�صغيلية موؤ�رشا �صلبيا، خ�صو�صا اإذا كانت املن�صاأة 
للتدفقات  بالن�صبة  االأمر  وكذلك  النمو،  مرحلة  يف 
النقدية املوجبة من االأن�صطة الت�صغيلية فيمكن اأن ال 
تكون موؤ�رشا اإيجابيا لقدرة املن�صاأة على اال�صتمرار، 
 W . T. Grant �رشكة  ذلك  على  مثال  واأف�صل 
اأن�صطتها  من  موجبة  نقدية  تدفقات  حققت  التي 

وال�صبب يف  واحدة؛  ب�صنة  انهيارها  قبل  الت�صغيلية 
بذلك  لتحقق  خمزونها  كل  ببيع  قامت  اأنها  ذلك 
�صايف تدفقات ت�صغيلية موجبة، ومن هنا ال بد من 
الربط بني معلومات قائمة التدفقات النقدية والقوائم 

املالية االأخرى.
وبالتايل فاإن قائمة التدفقات النقدية تهدف 
النقدية  املتح�صالت  عن  معلومات  توفري  اإىل 
خالل  وقعت  التي  للمن�صاأة  النقدية  واملدفوعات 
كما   .)Feldman & Libman,  2007( الفرتة 
مقدرة  تقييم  على:  والدائنني  املقر�صني  ت�صاعد  اأنها 
نقدية  تدفقات  توليد  على  االقت�صادية  الوحدة 
الوفاء  على  مقدرتها  وتقييم  امل�صتقبل،  يف  موجبة 
تاأثري  وتقييم  االأرباح،  توزيع  وعلى  بالتزاماتها 
وغري  النقدية  والتمويلية  اال�صتثمارية  العمليات 
النقدية على املركز املايل، اإ�صافة اإىل تقدمي اإجابات 
املتعلقة  واملحللني  والدائنني  امل�صتثمرين  اأ�صئلة  عن 
وتف�صري  اال�صتخدامات  واأوجه  النقدية  بامل�صادر 
 Stice &( الفرتة،  النقدية خالل  ر�صيد  التغري يف 

.)Stice & Diamond,  2001

ثانيا: الفشل المالي

Fina n الف�صل املايل )Schaeffer )ععرف 
طواعية  املن�صاأة  اأن�صطة  توقف  اأنه   :cial Failure
دعوى  ب�صبب  اأو  اختيارية(  )ت�صفية  التعرث  ب�صبب 
اإجبارية(،  )ت�صفية  الدائنني  ل�صالح  تنتهي  ق�صائية 
وهو ظاهرة تواجه العديد من املن�صاآت االقت�صادية 
)مطر  �صواء  حد  على  واملتطورة  النامية  الدول  يف 

وعبيدات، 2007(.
مظهرين:  املايل  للف�صل  فاإن  عام  وب�صكل 
حتقيق  يف  املن�صاأة  بف�صل  يتمثل  اقت�صاديا،  مظهرا 
عائد منا�صب على االأموال امل�صتثمرة فيها، وتنطبق 
على  عائدا  حتقق  م�صتثِمرة  من�صاأة  على  احلالة  هذه 
اال�صتثمار اأقل من التكلفة املرجحة لالأموال امل�صتمرة 
اىل  املن�صاأة  و�صول  يف  يتمثل  ماليا،  ومظهرا  فيها، 
اأو اإىل ما هو   )Insolvency( درجة  الع�رش املايل
االإجبارية،  الت�صفية  و�صع  اإىل  اأي  ذلك،  من  اأبعد 



عندما  القانونية  الناحية  من  مع�رشة  املن�صاأة  وتعترب 
القيمة  من  اأقل  ملوجوداتها  الدفرتية  القيمة  ت�صبح 
الدفرتية اللتزاماتها، لكنها ت�صل اإىل حالة الت�صفية 
ديونها  ت�صديد  تعجز عن  عندما  املايل  االإفال�س  اأو 

)مطر، 2003(.
ف�صل  اأ�صباب  حتديد  مبكان  ال�صعوبة  ومن 
البيئية  متغرياتها  من�صاأة  لكل  حيث  املنظمات 
فاإن  ذلك  ومع  فيها،  توؤثر  التي  واخلارجية  الداخلية 
للبنوك  املالية  االأزمات  حدوث  اأن  يرى  من  هناك 
عدم  مثل:  العوامل،  لبع�س  يعود  قد  التجارية 
الكلية  االقت�صادية  ووالتقلبات  املعلومات،  متاثل 
وانهيار  االإقرا�س  يف  الكبري  والتو�صع  العنيفة، 
عدم  مع  البنوك  التزامات  وتزايد  االأ�صول،  اأ�صعار 
الكايف  التح�صري  وعدم  اال�صتحقاق،  اآجال  تنا�صق 
واالأطر  املحا�صبية  النظم  و�صعف  املايل،  للتحرير 
 Johanston & Chai ال�رشف  ونظام  القانونية، 

.& Schumcher,  2000
ولكن  فجائية،  ب�صورة  يحدث  ال  والف�صل 
ت�صبقه العديد من املوؤ�رشات التي تدل على حدوثه، 
كما اأنه مير بعدد من املراحل حتى تبلغ املن�صاأة حالة 
الف�صل، التي تتمثل يف: مرحلة ما قبل ظهور الف�صل 
تراجع  مثل:  ال�صلبية،  املظاهر  ببع�س  املتمثلة  املايل 
من  وغريها  الت�صهيالت،....  ونق�س  االإيرادات، 
املظاهر ال�صلبية، ومرحلة التدفق النقدي املنخف�س، 
االإع�صار  ومرحلة  املوؤقت،  املايل  االإع�صار  ومرحلة 
املايل الكلي التي تعك�س حالة الف�صل املايل الكامل.

ثالثا: الدراسات السابقة

تعددت الدرا�صات التي ناق�صت اأهمية قائمة 
البحث  منهجية  كذلك  وتعددت  النقدي،  التدفق 
من  ولعل  الدرا�صات،  تلك  اأهداف  لتحقيق  املطبقة 
املنا�صب ا�صتعرا�س بع�صا من هذه الدرا�صات مبوبة 
ح�صب العامل الزمني، خا�صة اأن الدرا�صات احلديثة 
ن�صبيا تطرقت اإىل هذا املو�صوع ب�صكل اأكرث تعمقا.

الدراسات العربية:

املعلومات  »دور  بعنوان   ،)2011 العني،  )ملو  •درا�سة 

املحا�صبية امل�صتقة من قائمة التدفق النقدي يف التنبوؤ 
بالف�صل املايل لل�رشكات ال�صناعية امل�صاهمة العامة 
يف ال�صعودية«، هدفت الدرا�صة قيا�س دور املعلومات 
يف  النقدي  التدفق  قائمة  من  امل�صتقة  املحا�صبية 
التنبوؤ بالف�صل املايل لل�رشكات امل�صاهمة العامة يف 
هذا  كان  اإذا  ما  وحتديد  ال�صعودية،  العربية  اململكة 
نوعية  اأو  اجلودة  موؤ�رشات  من  بكل  يرتبط  التنبوؤ 
وموؤ�رشات  النقدية،  ال�صيولة  وموؤ�رشات  االأرباح، 
املعلومات  كفاية  وموؤ�رشات  التمويل،  �صيا�صات 
النقدي  التدفق  قائمة  من  امل�صتقة  املحا�صبية 
عالقة  وجود   نتائجها  اأهم  من  وكان  وفاعليتها. 
التدفق  قائمة  من  امل�صتقة  املحا�صبية  املعلومات  بني 
نوعيتها،  اأو  االأرباح  جودة  بتقييم  واملتعلقة  النقدي 
التنبوؤ  وبني  التمويل،  و�صيا�صات  النقدية،  وال�صيولة 
بالف�صل املايل لل�رشكات ال�صناعية امل�صاهمة العامة 
يف اململكة العربية ال�صعودية، كما اأن هناك اتفاقا بني 
اآراء عينة الدرا�صة حول كفاية املعلومات املحا�صبية 
يف  وفاعليتها  النقدي  التدفق  قائمة  من  امل�صتقة 
التنبوؤ بالف�صل املايل لل�رشكات امل�صاهمة العامة يف 

اململكة العربية ال�صعودية.
التدفقات  »قائمة  بعنوان   ،)2010 )العليمي،  •درا�سة 
للبنوك  املايل  بالف�صل  للتنبوؤ  كاأداة  النقدية 
اأف�صل  اإىل  التو�صل  الدرا�صة  هدفت  التجارية«، 
املالية املعدة وفقا ملعلومات  جمموعة من املوؤ�رشات 
التدفقات النقدية، التي ميكن ا�صتخدامها يف التنبوؤ 
بف�صل البنوك التجارية، حيث تو�صلت الدرا�صة اإىل 
اأن ملوؤ�رشات التدفقات النقدية دورا فعاال يف التمييز 
بني البنوك التجارية التي تعاين من التعرث والف�صل 
املايل، والبنوك التي ال تعاين من ذلك، حيث تبني اأن 
)8( ن�صب من بني )14( اأظهرت قدرة على الت�صنيف 

والتنبوؤ.
الن�صبية  »االأهمية  بعنوان   ،)2008 )اأحمد،  •درا�سة 
النقدية  التدفقات  قائمة  امل�صتقة من  املالية  للن�صب 
االأرباح وذلك من وجهة  ال�صيولة وجودة  تقييم  يف 
االأردنية  التجارية  البنوك  يف  االئتمان  حمللي  نظر 



هدفت  عمان«،  بور�صة  يف  املالية  االأوراق  وحمللي 
الدرا�صة بيان االأهمية الن�صبية للن�صب املالية امل�صتقة 
من قائمة التدفقات النقدية يف تقييم �صيولة ال�رشكة 
وجودة اأرباحها، ومدى تاأثريها على ما يتخذونه من 
وتو�صلت  الوظيفية.  ممار�صاتهم  يف  مالية  قرارات 
التدفقات  قائمة  من  امل�صتقة  املالية  الن�صب  اأن  اإىل 
النقدية تعترب اأداة هامة لتقييم �صيولة اأرباح املن�صاأة 

وجودتها.
•درا�سة )مطر و عبيدات، 2007(،  بعنوان »دور الن�صب 
يف  النقدية  التدفقات  قائمة  من  امل�صتقة  املالية 
اال�صتحقاق  ن�صب  على  املبنية  النماذج  دقة  حت�صني 
وذلك يف التنبوؤ بالف�صل املايل لل�رشكات ال�صناعية 
التعرف  الدرا�صة  االأردنية«، هدفت  العامة  امل�صاهمة 
اإىل دور الن�صب املالية امل�صتقة من قائمة التدفقات 
املايل  بالف�صل  التنبوؤ  مناذج  دقة  حت�صني  يف  النقدية 
لل�رشكات ال�صناعية امل�صاهمة العامة االأردنية، وقد 
تو�صلت الدرا�صة اإىل اأن الن�صب املالية امل�صتقة من 
اأ�صهمت ب�صكل وا�صح  النقدية قد  التدفقات  قائمة 
على  املبني  للنموذج  التنبوؤية  القدرة  حت�صني  يف 
املايل  بالف�صل  التنبوؤ  يف  وذلك  اال�صتحقاق،  ن�صب 

لل�رشكات ال�صناعية امل�صاهمة العامة االأردنية.
»التنبوؤ  بعنوان   ،)2004 الداود،  و  )اجلهماين  •درا�سة 
بف�صل ال�رشكات امل�صاهمة العامة ال�صناعية االأردنية 
هذه  هدفت  االجتاهات«،  متعدد  القيا�س  با�صتخدام 
يف  املالية  الن�صب  اأف�صل  اإىل  التو�صل  الدرا�صة 
امل�صاهمة  لل�رشكات  املبكر  املايل  بالف�صل  التنبوؤ 
العامة ال�صناعية االأردنية، وقد تكونت عينة الدرا�صة 
متعرثة  )12( �رشكة غري  و  متعرثة  �رشكة   )12( من 
من  وذلك  1993n2000م،  عام  من  الفرتة  خالل 
القيا�صي متعدد  خالل تطبيق االأ�صلوب االإح�صائي 
احت�صاب  مت  الدرا�صة  هدف  ولتحقيق  االجتاهات. 
�صت جمموعات  اإىل  تق�صيمها  مت  مالية  ن�صبة   )40(
هي: ن�صب ال�صيولة، ون�صب الربحية، ون�صب هيكل 
ون�صب  ال�صوق،  ون�صب  املايل،  والرفع  التمويل 
وتو�صلت  النقدية.  التدفقات  ون�صب  الن�صاط، 

النقدية  التدفقات  ن�صب  جمموعة  اأن  اإىل  الدرا�صة 
قدرة  املالية  الن�صب  اأكرث  هي  الربحية  ون�صب 
وكفاءة على التنبوؤ بف�صل ال�رشكات امل�صاهمة العامة 

ال�صناعية االأردنية .
•درا�سة )�سيام و خدا�ش،  2003(، بعنوان »تاأثري التدفقات 
ال�رشكات  ل�صهم  ال�صوقية  القيمة   على  النقدية 
هذه  هدفت  االأردنية«،  العامة  امل�صاهمة  ال�صناعية 
يف  النقدية  التدفقات  قائمة  اأهمية  حتديد  الدرا�صة 
املالية،  واإجنازاتها  لل�رشكة  املايل  الو�صع  حتليل 
بالقيمة  النقدية  التدفقات  عالقة  قيا�س  اإىل  اإ�صافة 
�صلوك  تاأثري  بلورة  اآخر  مبعنى  اأو  لل�صهم،  ال�صوقية 
ال�صوقية  القيمة  �صلوك  على  النقدية  التدفقات 
بالتدفقات  العالقة  ذات  املتغريات  وحتديد  لل�صهم، 
ال�صوقي  ال�صهم  �صعر  على  تاأثريا  واالأكرث  النقدية 
لل�رشكات ال�صناعية امل�صاهمة العامة االأردنية. وقد 
وجود  عدم  االآتية:  النتائج  اإىل  الدرا�صة  تو�صلت 
ال�صوقية  القيمة  بني  اإح�صائية  داللة  ذات  عالقة 
النقدية،  التدفقات  �صايف  وبني  جهة،  من  لل�صهم 
و�صايف التدفقات النقدية املن�صوبة اإىل: االلتزامات 
طويلة االأجل، وااللتزامات ق�صرية االأجل، وحقوق 

امللكية و�صايف املبيعات من جهة اأخرى.
التدفقات  »قائمة  بعنوان   ،)2002 )ب�سول،  •درا�سة 
االقت�صادية:  القرارات  التخاذ  مالءمتها  و  النقدية 
درا�صة ميدانية«، هدفت الدرا�صة التعرف اإىل اأهمية 
املعلومات التي تقدمها قائمة التدفقات النقدية من 
واال�صتثمار  االإقرا�س  م�صوؤويل  من  كل  نظر  وجهة 
التمويلية   بالقرارات  يتعلق  فيما  االأردن  يف 
واال�صتثمارية، اإ�صافة اإىل مقارنة التدفقات النقدية 
من االأن�صطة الت�صغيلية مع �صايف الربح املحا�صبي من 
الهدف مت توزيع  الت�صغيلية. ولتحقيق هذا  االأن�صطة 
ا�صتبانه على عينة من م�صئويل االإقرا�س يف البنوك 
التجارية بلغ عددها )79( ، وعينة اأخرى من م�صئويل 
اال�صتثمار يف البنوك التجارية و�رشكات التاأمني بلغ 
عددها )58(. وتو�صلت الدرا�صة اإىل اإمكانية االعتماد 
الت�صغيلية  االأن�صطة  من  النقدية  التدفقات  على 



ب�صكل اأكرب من �صايف الربح املحا�صبي من االأن�صطة 
الت�صغيلية يف اتخاذ قرارات االإقرا�س واال�صتثمار.
1996(، بعنوان »املحتوى املعلوماتي  •درا�سة )الوابل، 
مقارنة  حتليلية  درا�صة  النقدية:  التدفقات  لقائمة 
الدرا�صة  هدفت  اال�صتحقاق«،  اأرباح  اإىل  بالقيا�س 
اإىل  والتعرف  النقدية  التدفقات  بيانات  حتليل 
وقد  واالقرتا�س.  اال�صتثمار  قرارات  يف  اأهميتها 
بيانات  الأهمية  مقارنة  حتليلية  بدرا�صة  الباحث  قام 
لها  االإعالمي  املحتوى  وبيان  النقدية  التدفقات 
اإىل  الدرا�صة  وتو�صلت  اال�صتحقاق.  باأرباح  مقارنة 
اأن ا�صتمرارية امل�رشوع تتطلب اإعداد قائمة تدفقات 
نقدية باالإ�صافة اإىل  قائمة الدخل، واأن لكل قائمة 
القرارات  ملتخذي  معينة  داللة  ذا  اإعالميًا  حمتوى 
وتف�صري  واملخاطر  اال�صتثمارات  تقييم  يف  وذلك 

العوائد غري املتوقعة لالأ�صهم.
الدراسات األجنبية:

 An evaluation”بعنوان  ،)Jooste, 2005( •درا�سة 
 of the usefulness of the Cash Flow
 Statement within south African
 Companies by means of cash Flow
املايل  املركز  تقييم  الدرا�صة  وهدفت   ،”Ratio
ملجموعة من ال�رشكات العامة، التي مت تق�صيمها اإىل 
جمموعتني: ناجحة ومتعرثة؛ وذلك من خالل تطبيق 
النقدي،  التدفق  قائمة  من  م�صتقة  مالية  ن�صب   )8(
وقد تو�صلت الدرا�صة اإىل اأن تلك الن�صب لديها قدرة 
تنبوؤية عالية مبدى جناح اأو ف�صل املن�صاآت املالية، كما 
تو�صلت الدرا�صة اإىل اأن ن�صبة التدفقات النقدية اإىل 
الهامة يف  املالية  الن�صب  من  تعترب  الديون  اإجمايل 
اإن  اإذ  اال�صتمرار،  على  االقت�صادية  املن�صاآت  تقييم 
والف�صل  لالإفال�س  تعر�صت  التي  ال�رشكات  معظم 
املايل كان ب�صبب كرثة االلتزامات املالية مع نق�س 

يف ال�صيولة النقدية.
 Which is“ بعنوان   ،)Black, 1998( •درا�سة 
 More Value Relevant: Earnings or Cash
وهدفت   ،»Flow? Life Cycle Examination

املقايي�س  من  كل  مالئمة  مدى  اختبار  الدرا�صة 
اال�صتحقاق  واأ�صا�س  النقدي  االأ�صا�س  على  املبنية 
الواليات  يف  للمن�صاآت  املختلفة  النمو  مراحل  يف 
النمو  مراحل  بتق�صيم  الباحث  قام  حيث  املتحدة، 
اإىل اأربع مراحل وهي: التاأ�صي�س، والنمو، والن�صج، 
با�صتخدام  قام  الدرا�صة  هدف  ولتحقيق  واالنهيار. 
اإىل  الدرا�صة  هذه  تو�صلت  وقد  االنحدار.  حتليل 
اال�صتثمارية  االأن�صطة  من  النقدية  التدفقات  اأن 
مالئمة  واأكرث  اأف�صل  معلوماتي  حمتوى  توفر 
مرحلة  يف  املحا�صبي  اال�صتحقاق  اأ�صا�س  من 
اال�صتحقاق  اأ�صا�س  يوفر  املن�صاأة. يف حني  تاأ�صي�س 
قائمة  من  مالئمة  واأكرث  اأف�صل  معلوماتي  حمتوى 
لل�رشكة.  الن�صج  مرحلة  يف  النقدية  التدفقات 
التدفقات  فٍان  واالنهيار  النمو  مرحلتي  يف  اأما 
مالئمة  اأكرث  تعترب  الت�صغيلية  االأن�صطة  من  النقدية 
املحا�صبي. اال�صتحقاق  اأ�صا�س  معلومات  من 
 The“ بعنوان   ،)Jones & Widjaja,  1998( •درا�سة 
Decision Relevance of Cash Flow Inn
formation “، وهدفت هذه الدرا�صة التعرف اإىل 
اأهمية قائمة التدفقات النقدية يف ا�صرتاليا من وجهة 
نظر م�صوؤويل االإقرا�س واملحللني املاليني؛ وذلك بعد 
�صدور معيار املحا�صبة اال�صرتايل رقم )1026(. وقد 
النقدية  التدفقات  قائمة  اأن  الدرا�صة  نتائج  بينت 
واأن  قراراتهم،  التخاذ  الطرفني  لكال  هامة  تعترب 
اأكرب  القائمة كان  املاليني على هذه  املحللني  اعتماد 
تقييم  بغر�س  وذلك  االإقرا�س  م�صوؤويل  اعتماد  من 

ال�صيولة واملالءمة املالية لل�رشكات.
 A“ بعنوان   ،)Ward & Foster, 1997( •درا�سة 
Note on Selecting a Response Measn
ure for Financial Distress”، وهدفت هذه 
يف  املحا�صبية  املعلومات  دور  اإىل  التعرف  الدرا�صة 
التنبوؤ بالف�صل املايل يف الواليات املتحدة االأمريكية. 
منوذج  بتطوير  الباحثان  قام  الهدف  هذا  ولتحقيق 
بيانات  من  م�صتخل�صة  مالية  ن�صب   )6( من  يتكون 
معدة وفقًا الأ�صا�س اال�صتحقاق، و )3 ( ن�صب مالية 



باالإ�صافة  النقدية  التدفقات  قائمة  من  م�صتخل�صة 
على  الدرا�صة  اأجريت  وقد  ال�رشكة.   حجم  اإىل 
الف�صل  )253( �رشكة ال تعاين من  عينة مكونة من 
املايل، و)29( �رشكة اأعلنت اإفال�صها، و)35( �رشكة 
عجزت عن ت�صديد ديونها للعامني 1988 و1989. 
وتو�صلت الدرا�صة اإىل اأن الن�صب املالية املعدة وفقًا 
التنبوؤ  يف  االأف�صل  تعترب  اال�صتحقاق،  الأ�صا�س 
الن�صب  بالف�صل املايل يليها حجم ال�رشكة، واأخريًا 

املالية امل�صتخل�صة من قائمة التدفقات النقدية.
 Using  “ بعنوان   ،)Cook, et. al, 1995( •درا�سة 
 cash flow ratio to predict business
عن  البحث  الدرا�صة  هذه  وهدفت   ،”failures
امل�صادر  خمتلف  من  النقدية  التدفقات  بني  العالقة 
اأو  االقت�صادية  املوؤ�ص�صات  جناح  وبني  واالأن�صطة 
من  عدد  اإىل  الدرا�صة  هذه  تو�صلت  وقد  ف�صلها، 
النتائج، من اأهمها: اأن هناك عالقة �صببية بني جناح 
اأو ف�صلها يف اأعمالها، وبني  املوؤ�ص�صات االقت�صادية 
املتوفرة، كما تو�صلت هذه  النقدية  التدفقات  حجم 
من  م�صتقة  مالية  ن�صب   )8( ا�صتقاق  اإىل  الدرا�صة 
يف  عليها  االعتماد  ميكن  النقدي،  التدفق  قائمة 
للموؤ�ص�صات  املبكر  املايل  والف�صل  باالإفال�س  التنبوؤ 

االقت�صادية.
O n“ بعنوان ،)Zeller & Stanko, 1994Z •
 erating Cash Flow Ratios Measure: A
Retail Firm Ability to Pay”، وهدفت هذه 
امل�صتقة  املالية  الن�صب  كانت  اإذا  ما  معرفة  الدرا�صة 
من قائمة التدفق النقدي متثل اجتاها م�صتقال عن بقية 
اأهداف  ولتحقيق  االأخرى.  املالية  الن�صب  اجتاهات 
الدرا�صة قام الباحثان بتطبيق التحليل العاملي على 
)34( ن�صبة مالية ا�صتخل�صت من عينة احتوت على 
جمموعة من من�صاآت التجزئة يف الواليات املتحدة 
االأمريكية لالأعوام 1988n1991على التوايل. وقد 
اأهمها:  النتائج،  اإىل جمموعة من  الدرا�صة  تو�صلت 
اجتاها خمتلفًا عن  متثل  النقدية  التدفقات  ن�صب  اأن 
واأن  اال�صتحقاق،  ن�صب  تقي�صها  التي  االجتاهات 

الفوائد  قبل  الت�صغيلية  النقدية  التدفقات  ن�صبة 
وال�رشائب املدفوعة اإىل الفوائد املدفوعة مل ترتبط 

باأي اجتاه خالل �صنوات الدرا�صة .
ما يميز هذه الدراسة:

ال�صابقة،  الدرا�صات  ا�صتعرا�س  خالل  من 
اأن اهتمام معظم تلك الدرا�صات قد ان�صب  نالحظ 
اىل  امل�صتند  املايل  التحليل  اأ�صلوب  ا�صتخدام  على 
النقدي؛  التدفق  قائمة  من  امل�صتقة  املالية  الن�صب 
بهدف تطوير اأف�صل منوذج ميكن اأن ي�صتخدم للتنبوؤ 
على  الدرا�صة  هذه  ركزت  بينما  التعرث.  اأو  بالف�صل 
البنوك،  بف�صل  للتنبوؤ  ال�صلوكي  املنهج  ا�صتخدام 
يف  املعنيني  نظر  وجهات  ا�صتق�صاء  خالل  من 
املحتوى  قيا�س  لغر�س  ال�صعودية  التجارية  البنوك 
من  الن�صب  الأهم  الن�صبية  واالأهمية  املعلوماتي 
وجهة نظر الباحث والتي ميكن ا�صتقاقها من قائمة 
التدفقات النقدية للبنوك التجارية والتي متيزها عن 
غريها من املن�صاآت االأخرى ب�صبب التفرد يف طبيعة 
عملها، وح�صب علم الباحث فان هذه الدرا�صة تعترب 
االأوىل من نوعها التي ا�صتخدمت هذه االأ�صلوب يف 

ال�صعودية.
إجراءات الدراسة

مجتمع الدراسة:

البنوك  جميع  من  الدرا�صة  جمتمع  تكون 
التجارية ال�صعودية، البالغ عددها )12( بنكا، ح�صب 
بيانات موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي،  با�صتثناء فروع 
.)www.Sama.gov.sa( البنوك االأجنبية لعام 2014م

عينة الدراسة:

توزع  فقد  الدرا�صة  عينة  بخ�صو�س  اأما 
واملديرين  املحا�صبني،  هي:  فئات  اأربع  على  اأفرادها 
ومت  املاليني،  واملراقبني  املاليني،  واملحللني  املاليني، 
توزيع )120( ا�صتبانة، ا�صرتجع منها )110( ا�صتبانة، 

اأي اأن ن�صبة اال�صرتجاع بلغت )92%(.
خصائص عينة الدراسة

يو�صح اجلدول رقم )1( اأن املحا�صبني ميثلون 



املديرون  كان  فيما   ،)59,1%( وهي  ن�صبة  اأعلى 
 ،)9,1%( والبالغة  االأقل  الن�صبة  ي�صكلون  املاليون 
املاليني  املحللني  من  كال  الن�صبتني  هاتني  بني  وجاء 
 ،)20,9%( ن�صبتهم  كانت  حيث  املاليني،  واملراقبني 

)%10,9( على التوايل.
اأما فيما يتعلق باملوؤهل العلمي فت�صري العينة 
اإىل اأن اأكرث من ن�صف اأفرادها هم من حملة �صهادة 

البكالوريو�س، حيث بلغت ن�صبتهم )%53,7(، بينما 
علمي  تخ�ص�س  ن�صبة  اأعلى  اأن  اىل  العينة  ت�صري 
كانت يف جمال املحا�صبة حيث بلغت )%52,7(. اأما 
يتمتعون  العينة  اأفراد  اأن  تبني  فقد  اخلربة  من حيث 
ن�صبة  بلغت  حيث  عملهم،  جمال  يف  عالية  بخربة 
من يتمتعون بخربة ال تقل عن 10 �صنوات بحدود 

)%73,6( مما يدعم نتائج الدرا�صة.

جدول )1 ( خصائص أفراد عينة الدراسة

النسبة المئويةالعددبدائل اإلجابةالمتغيرات

الوظيفة احلالية

%6559.1حما�صب 
%2320.9حملل مايل 
%109.1مدير مايل 

%1210.9مراقب مايل 
%110100.0املجموع

املوؤهل العلمي
%3733.6درا�صات عليا 
%5953.7بكالوريو�س

%1412.7دبلوم
%110100.0املجموع

التخ�ص�س العلمي
%5852.7حما�صبة

%3229.1مالية وم�رشفية
%2018.2اإدارة اأعمال

%110100.0املجموع

عدد �صنوات اخلربة

%1210.9اقل من 5 �صنوات
%1715.5من 5 – اقل من 10 �صنوات
%5449.1من 10 – اقل من 15 �صنة

%2724.5اأكرث من 15 �صنة 
%110100.0املجموع

أداة الدراسة

اأهداف الدرا�صة، قام الباحث  لغايات حتقيق 
واملعلومات  البيانات  جلمع  كاأداة  ا�صتبانة  بتطوير 
املتعلقة بالدرا�صة، حيث مت ا�صتقاق عنا�رش اال�صتبانة 
ال�صابقة،  الدرا�صات  اأدبيات  اىل  الرجوع  من خالل 
Duhovnik, M. 2008; Chotk n( :ثثل 

 nakitti, 2005; Rujoub & others, 1995;
 Streuly, 1994; Giacomino & Mielke,
التي   ،)1993; Carslaw & Mills, 1991
النقدية  التدفقات  موؤ�رشات  ت�صنيف  على  عملت 
اإىل  فيها  �صت�صتخدم  التي  االأغرا�س  ح�صب 
ال�صيولة،  موؤ�رشات  هي:  رئي�صة  جمموعات  ثالث 



جدول )2 ( تركيب أسئلة االستبانة

جدول )3 ( معامل االرتباط بيرسون بين نتيجة 
كل فقرة والنتيجة الكلية للمجال األول: النسب 

المالية التالية المشتقة من قائمة التدفقات 
النقدية في تقييم سيولة البنك

املال. راأ�س  مالئمة  وموؤ�رشات  الربحية،  وموؤ�رشات 
اال�صتبانه  اأ�صئلة   )2( رقم  اجلدول  ويبني 
وا�صتخدم   الرئي�صة،  الدرا�صة  متغريات  على  موزعة 
املبحوثني  اآراء  لتحويل  اخلما�صي   Likert مقيا�س 

لـ   5 وزن  باإعطاء  وذلك  كمية،  �صيغة  اإىل  الو�صفية 
)هام جدا(، 4 لـ )هام(، 3 لـ )حمايد(، 2 لـ )غري هام(، 

و 1 لـ )عدمي االأهمية(. 

االأ�صئلةاملتغرياتاملجال
5n1موؤ�رشات ال�صيولةاأوال
6n10موؤ�رشات جودة االأرباح اأو نوعيتهاثانيا
11n15موؤ�رشات كفاية املعلومات املحا�صبية وفاعليتهاثالثا

صدق أداة الدراسة

وذلك  الداخلي،  االت�صاق  �صدق  ح�صاب  مت 
با�صتخدام معامل ارتباط بري�صون بني درجة كل فقرة 

واجلداول  له،  تنتمي  الذي  للمجال  الكلية  والدرجة 
من )3 ــ 5( تو�صح ذلك.

قيمة الفقرةالرقم
معامل 
االرتباط

**895.ن�صبة تغطية الودائع = �صايف التدفقات النقدية الت�صغيلية / �صايف التدفق النقدي للودائع.1
**946.ن�صبة تغطية التوزيعات النقدية = �صايف التدفقات النقدية الت�صغيلية / التوزيعات املدفوعة.2
ن�صبة الت�صغيل اىل اال�صتثمار = �صايف التدفقات النقدية الت�صغيلية / �صايف التدفقات 3

النقدية اال�صتثمارية.
.962**

ن�صبة اال�صتثمار اىل التمويل = �صايف التدفقات النقدية من الن�صاط اال�صتثماري / �صايف 4
التدفقات النقدية من الن�صاط التمويلي.

.976**

ن�صبة اال�صتثمار اىل الت�صغيل والتمويل = �صايف التدفقات النقدية من االأن�صطة 5
اال�صتثمارية/ �صايف التدفقات النقدية الت�صغيلية + �صايف التدفقات النقدية التمويلية.

.955**

** دال اإح�صائيا عند م�صتوى داللة اأقل من 0.01
* دال اإح�صائيا عند م�صتوى داللة اأقل من 0.05



جدول )4 ( معامل االرتباط بيرسون بين نتيجة 
كل فقرة والنتيجة الكلية للمجال الثاني: 
النسب المالية اآلتية المشتقة من قائمة 

التدفقات النقدية في تقييم جودة أرباح  البنك 
ونوعيتها

جدول )5 ( معامل االرتباط بيرسون بين نتيجة 
كل فقرة والنتيجة الكلية للمجال الثالث: 

المعايير المتعلقة بإعداد قائمة التدفقات النقدية 
في توفير المعلومات المحاسبية 

قيمة الفقرةالرقم
معامل 
االرتباط

معدل العائد النقدي على حقوق امللكية = �صايف التدفقات النقدية الت�صغيلية / حقوق 6
امللكية.

.946**

**936.معدل العائد النقدي على الودائع = �صايف التدفقات النقدية الت�صغيلية / الودائع اآخر الفرتة.7
معدل العائد النقدي على اإجمايل االأ�صول = �صايف التدفقات النقدية الت�صغيلية / اإجمايل 8

االأ�صول.
.925**

**925.جودة االإيرادات = �صايف التدفقات النقدية الت�صغيلية / اإيراد الن�صاط اجلاري.9
**820.جودة الدخل = �صايف التدفقات النقدية الت�صغيلية / �صايف الدخل.10

** دال اإح�صائيا عند م�صتوى داللة اأقل من 0.01
* دال اإح�صائيا عند م�صتوى داللة اأقل من 0.05

قيمة الفقرةالرقم
معامل 
االرتباط

توفر املعلومات املحا�صبية امل�صتقة من قائمة التدفق النقدي وهي معلومات ذات كفاية 11
وفاعلية لتقييم الو�صع املايل للبنك.

.976**

تت�صف املعلومات املحا�صبية امل�صتقة من قائمة التدفق النقدي باأنها معلومات ذات قدرة 12
تنبوؤية الكت�صاف الف�صل املايل للبنك.

.955**

توفر املعلومات املحا�صبية امل�صتقة من قائمة التدفق النقدي معلومات ذات قدرة تنبوؤية  13
ت�صاعد االإدارة يف �صياغة اخلطط امل�صتقبلية للبنك وت�صميمها.

.967**

تت�صف املعلومات املحا�صبية امل�صتقة من قائمة التدفق النقدي بالكفاية والفعالية لتقييم جودة 13
االأرباح للبنك ونوعيتها.

.968**

تت�صف املعلومات املحا�صبية امل�صتقة من قائمة التدفق النقدي بالكفاية والفعالية لتقييم 15
ال�صيولة النقدية للبنك.

.882**

** دال اإح�صائيا عند م�صتوى داللة اأقل من 0.01
* دال اإح�صائيا عند م�صتوى داللة اأقل من 0.05



جدول )6 ( معامل ثبات االستبانة بمعادلة 
كرونباخ ألفا 

ثبات أداة الدراسة

مت التحقق من ثبات اأداة الدرا�صة با�صتخدام 
معامل كرونباخ األفا )Cronbach Alpha(، جلميع 
جماالت الدرا�صة، واجلدول رقم )6( يو�صح النتائج

عدد املجال
العبارات

األفا 
كرونباخ

5.965الن�صب املالية امل�صتقة من قائمة التدفقات النقدية املتعلقة بتقييم �صيولة البنك
الن�صب املالية امل�صتقة من قائمة التدفقات النقدية املتعلقة بتقييم جودة االأرباح  للبنك 

ونوعيتها
5.937

5.966املعايري املتعلقة باإعداد قائمة التدفقات النقدية يف توفري املعلومات املحا�صبية
15.984اال�صتبانة الكلية

نتيجة كرونباخ  اأن   )6( ويت�صح من اجلدول 
اإح�صائيًا،  مقبولة  اال�صتبانة،  جماالت  جلميع  األفا 
الثبات  معامل  اأن  اإىل  الدرا�صات  ت�صري  حيث 
املح�صوب بهذه الطريقة  يعترب مقبوال اإح�صائيًا اإذا 
كانت قيمته اأعلى من 0.60،  مما ي�صري اإىل �صالحية 

االأداة العلمية للتطبيق على عينة البحث.
األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

للعلوم  االإح�صائية  الرزمة  على  االعتماد  مت 
واختبار  التحليل  عملية  يف   )SPSS( االجتماعية 
الفر�صيات، حيث ا�صتخدمت االأ�صاليب االإح�صائية 

االآتية:
n املتو�صطات احل�صابية واالنحرافات املعيارية.

اأداة  �صدق  من  للتحقق  بري�صون  ارتباط  معامل   n
الدرا�صة.

 )Cronbach Alpha( األفا  كرونباخ  اختبار   n
للتحقق من ثبات اأداة الدرا�صة.

 One Sample T( واحدة  لعينة  )ت(  اختبار   n
فر�صيات  رف�س  اأو  قبول  اإمكانية  لبحث   )Test

الدرا�صة.
 One Way االأحادي  التباين  حتليل  اختبار   n

 ANOVA

اختبار الفرضيات:

ا�صتخدم  الدرا�صة  فر�صيات  من  وللتحقق 
 ،SPSSاالجتماعي االإح�صائي  الربنامج  الباحث 
حيث مت ا�صتخدام و�صط ح�صابي مفرت�س )3(، الذي 
)الزعبي،  الو�صطى  العالمة  طريقة  با�صتخدام  حدد 
قبول  خالله  من  ويتم   ،)154 �س   ،2003 عبا�س، 
يو�صح   )7( رقم  واجلدول  رف�صها،  اأو  الفر�صيات 
املعيارية ملحاور  واالنحرافات  احل�صابية  املتو�صطات 

اال�صتبانة وفقراتها.
املتو�صطات  اأن  اإىل   )7( رقم  اجلدول  وي�صري 
كانت  وفقراتها،  اال�صتبانة  حماور  جلميع  احل�صابية 
اأعلى من الو�صط احل�صابي املفرت�س، وهذا ي�صري اىل 
اأهمية املعلومات املحا�صبية امل�صتقة من قائمة  مدى 
للبنوك  املايل  بالف�صل  التنبوؤ  يف  النقدية  التدفقات 

التجارية من وجهة نظر اأفراد عينة الدرا�صة.



جدول )7 ( المتوسط الحسابي واالنحراف 
المعياري لمحاور االستبانة وفقراتها

اأوال: املعلومات املحا�سبية امل�ستقة من قائمة التدفق النقدي املتعلقة بتقييم الرقم
�سيولة البنك 

ملتو�سط   ا
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

ن�صبة تغطية الودائع = �صايف التدفقات النقدية الت�صغيلية / �صايف التدفق 1
النقدي للودائع.

4.9091.31899

ن�صبة تغطية التوزيعات النقدية = �صايف التدفقات النقدية الت�صغيلية / 2
التوزيعات املدفوعة.

4.8818.35145

ن�صبة الت�صغيل اىل اال�صتثمار = �صايف التدفقات النقدية الت�صغيلية / �صايف 3
التدفقات النقدية اال�صتثمارية.

4.8545.37919

ن�صبة اال�صتثمار اىل التمويل = �صايف التدفقات النقدية من الن�صاط 4
اال�صتثماري / �صايف التدفقات النقدية من الن�صاط التمويلي.

4.8182.49180

ن�صبة اال�صتثمار اىل الت�صغيل والتمويل = �صايف التدفقات النقدية من االأن�صطة 5
اال�صتثمارية  / �صايف التدفقات النقدية الت�صغيلية + �صايف التدفقات النقدية 

التمويلية.

4.8091.47883

4.8545.38400الكلي
ثانيا: املعلومات املحا�سبية امل�ستقة من قائمة التدفق النقدي املتعلقة بتقييم 

جودة اأرباح البنك ونوعيتها
معدل العائد النقدي على حقوق امللكية = �صايف التدفقات النقدية الت�صغيلية / 6

حقوق امللكية.
4.8545.42483

معدل العائد النقدي على الودائع = �صايف التدفقات النقدية الت�صغيلية / 7
الودائع اآخر الفرتة.

4.8636.34474

معدل العائد النقدي على اإجمايل االأ�صول = �صايف التدفقات النقدية الت�صغيلية 8
/ اإجمايل االأ�صول.

4.7818.53126

4.8455.36313جودة االإيرادات = �صايف التدفقات النقدية الت�صغيلية / اإيراد الن�صاط اجلاري.9
4.9273.26088جودة الدخل = �صايف التدفقات النقدية الت�صغيلية / �صايف الدخل.10

4.8545.35313الكلي
ثالثا: مدى كفاية املعلومات املحا�سبية امل�ستقة من قائمة التدفقات النقدية 

وفاعليتها
توفر املعلومات املحا�صبية امل�صتقة من قائمة التدفق النقدي معلومات ذات 11

كفاية وفاعلية لتقييم الو�صع املايل للبنك.
4.7273.61940

تت�صف املعلومات املحا�صبية امل�صتقة من قائمة التدفق النقدي باأنها معلومات 12
ذات قدرة تنبوؤية الكت�صاف الف�صل املايل للبنك.

4.7182.57680

توفر املعلومات املحا�صبية امل�صتقة من قائمة التدفق النقدي معلومات ذات قدرة 13
تنبوؤية  ت�صاعد االإدارة يف �صياغة اخلطط امل�صتقبلية للبنك وت�صميمها.

4.7909.52629

تت�صف املعلومات املحا�صبية امل�صتقة من قائمة التدفق النقدي بالكفاية والفعالية 13
لتقييم جودة االأرباح للبنك ونوعيتها.

4.7909.47110



تت�صف املعلومات املحا�صبية امل�صتقة من قائمة التدفق النقدي بالكفاية والفعالية 15
لتقييم ال�صيولة النقدية للبنك.

4.8636.34474

4.7782.48489الكلي

الفر�سية االأوىل: التوجد اأهمية للمعلومات املحا�صبية 
بتقييم  املتعلقة  النقدي،  التدفق  قائمة  من  امل�صتقة 
للبنوك  املايل  بالف�صل  للتنبوؤ  النقدية  ال�صيولة 

التجارية يف اململكة العربية ال�صعودية. وللتحقق من 
الفر�صية مت ا�صتخدام اختبار )ت( للفروق.

)T test( نتائج اختبار الفروق ) جدول )8

)T test( نتائج اختبار الفروق ) جدول )9

اختبار )ت(
الداللةدرجات احلريةتالفرق بنب املتو�صطنياالنحرافاملتو�صطالعينة

1104.8545.384001.8545550.653109.000

اختبار )ت(
الداللةدرجات احلريةتالفرق بنب املتو�صطنياالنحرافاملتو�صطالعينة

1104.8545.353131.8545555.080109000.

ت�صري بيانات اجلدول رقم )8( اإىل قيم املتو�صط 
احل�صابي واالنحراف املعياري، وقيمة )ت( املح�صوبة، 
وم�صتوى الداللة، وتظهر نتائج اجلدول اأن الفرق بني 
1.85( وقيمة )ت( املح�صوبة بلغت  املتو�صطني بلغ ) 
داللة  وجود  اإىل  البيانات  ت�صري  كما   ،)50.653(

اإح�صائية عند م�صتوى ).000(

الفر�سية الثانية: ال توجد اأهمية للمعلومات 
املحا�صبية امل�صتقة من قائمة التدفق النقدي، املتعلقة 
بتقييم جودة االأرباح ونوعيتها للتنبوؤ بالف�صل املايل 
ال�صعودية.  العربية  اململكة  يف  التجارية  للبنوك 
وللتحقق من الفر�صية مت ا�صتخدام اختبار )ت( للفروق.

ت�صري بيانات اجلدول رقم )9( اإىل قيم املتو�صط 
احل�صابي واالنحراف املعياري، وقيمة )ت( املح�صوبة، 
وم�صتوى الداللة، وتظهر نتائج اجلدول اأن الفرق بني 
املتو�صطني بلغ ) 1.85( ، وقيمة )ت( املح�صوبة بلغت 
داللة  وجود  اإىل  البيانات  ت�صري  كما   ،)55.080(

اإح�صائية عند م�صتوى ).000(
اآراء  بني  اتفاق  يوجد  الثالثة: ال  الفر�سية   
عينة الدرا�صة حول مدى كفاية املعلومات املحا�صبية 
امل�صتقة من قائمة التدفق النقدي وفاعليتها؛ للتنبوؤ 

العربية  اململكة  يف  التجارية  للبنوك  املايل  بالف�صل 
ال�صعودية. وللتحقق من الفر�صية مت ا�صتخدام اختبار 

)ت( للفروق.



)T test( نتائج اختبار الفروق ) جدول )10

جدول )11 ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
للتعرف على الفروق في استجابات أفراد عينة 

وفقا لمتغير الوظيفة

اختبار )ت(
الداللةدرجات احلريةتالفرق بنب املتو�صطنياالنحرافاملتو�صطالعينة

1104.7782.484891.8545538.462109000.

ت�صري بيانات اجلدول رقم )10( اإىل قيم املتو�صط 
احل�صابي واالنحراف املعياري، وقيمة )ت( املح�صوبة، 
وم�صتوى الداللة، وتظهر نتائج اجلدول اأن الفرق بني 
1.85( وقيمة )ت( املح�صوبة بلغت  املتو�صطني بلغ ) 
داللة  وجود  اإىل  البيانات  ت�صري  كما   ،)38.462(

اإح�صائية عند م�صتوى ).000(
الفر�سية الرابعة: ال توجد فروق ذات داللة 
اإح�صائية عند م�صتوى اأقل من 0.05 وفاعليتها يف 
ملتغريات  وفقًا  وفاعليتها  العينة  اأفراد  ا�صتجابات 
العلمي،  والتخ�ص�س  العلمي،  واملوؤهل  )الوظيفة، 
وعدد �صنوات اخلربة( جتاه جماالت الدرا�صة الثالثة:

قائمة  من  امل�صتقة  املحا�صبية  املعلومات  اأهمية   n
النقدية يف  ال�صيولة  بتقييم  املتعلقة  النقدي  التدفق 

اململكة  يف  التجارية  للبنوك  املايل  بالف�صل  التنبوؤ 
العربية ال�صعودية.

قائمة  من  امل�صتقة  املحا�صبية  املعلومات  اأهمية   n
االأرباح  جودة  بتقييم  املتعلقة  النقدي  التدفق 
التجارية  للبنوك  املايل  بالف�صل  التنبوؤ  ونوعيتها يف 

يف اململكة العربية ال�صعودية.
من  امل�صتقة  املحا�صبية  املعلومات  كفاية  مدى   n
بالف�صل  التنبوؤ  وفاعليتها يف  النقدي  التدفق  قائمة 
املايل للبنوك التجارية يف اململكة العربية ال�صعودية.
وللتحقق من هذه الفر�صية مت ا�صتخدام اختبار 
 One Way ANOVA االأحادي  التباين  حتليل 
وفاعليتها واجلداول من )11( اىل )14( تو�صح ذلك. 

جمموع م�صدر التبايناملعايري
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة   
F

م�صتوى 
الداللة

املجال االأول
1.6113.5371.937.448بني املجموعات

14.462106.136داخل املجموعات
16.073109الكلي

املجال الثاين
1.6113.5371.751.510بني املجموعات

11.982106.113داخل املجموعات
13.593109الكلي

املجال الثالث
3.74731.2491.051.391بني املجموعات

21.881106.206داخل املجموعات
25.628109الكلي



جدول )12 ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
للتعرف على الفروق في استجابات أفراد عينة 

وفقا لمتغير المؤهل العلمي

جدول )13 ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
للتعرف على الفروق في استجابات أفراد عينة 

وفقا لمتغير التخصص العلمي

جمموع م�صدر التبايناملعايري
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة   
F

م�صتوى 
الداللة

املجال االأول
4082.204.390.678.بني املجموعات

35.02767.523داخل املجموعات
35.43569الكلي

املجال الثاين
0502.025.062.940.بني املجموعات

26.78767.400داخل املجموعات
26.83669الكلي

املجال الثالث
1692.085.168.845.بني املجموعات

33.69967.503داخل املجموعات
33.86969الكلي

جمموع م�صدر التبايناملعايري
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة   
F

م�صتوى 
الداللة

املجال االأول
1.9472.9741.683.194بني املجموعات

38.77367.579داخل املجموعات
40.72069الكلي

املجال الثاين
2.63521.3181.825.169بني املجموعات

48.37567.722داخل املجموعات
51.01069الكلي

املجال الثالث
5712.285.738.482.بني املجموعات

25.92567.387داخل املجموعات
26.49669الكلي

وجود  عدم   )11( رقم  اجلدول  من  يت�صح 
اأقل  اإح�صائية عند م�صتوى داللة  فروق ذات داللة 

من 0.05، يف ا�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة، جتاه 
جماالت الدرا�صة الثالثة تعزى ملتغري الوظيفة.

وجود  عدم   )12( رقم  اجلدول  من  يت�صح 
اأقل  اإح�صائية عند م�صتوى داللة  فروق ذات داللة 

من 0.05، يف ا�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة، جتاه 
جماالت الدرا�صة الثالثة تعزى ملتغري املوؤهل العلمي.

)13( عدم وجود فروق  يت�صح من اجلدول رقم 
ذات داللة اإح�صائية عند م�صتوى داللة اأقل من 0.05، 

يف ا�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة، جتاه جماالت الدرا�صة 
الثالثة تعزى ملتغري التخ�ص�س العلمي.



جدول )14 ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
للتعرف على الفروق في استجابات أفراد عينة 

وفقا لمتغير عدد سنوات الخبرة

جمموع م�صدر التبايناملعايري
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة   
F

م�صتوى 
الداللة

املجال االأول
6373.2121.895.129.بني املجموعات

80.175715.112داخل املجموعات
80.812718الكلي

املجال الثاين
4653.1551.265.285.بني املجموعات

87.505715.122داخل املجموعات
87.969718الكلي

املجال الثالث
5083.1691.097.350.بني املجموعات

110.405715.154داخل املجموعات
110.913718الكلي

يت�صح من اجلدول رقم )14( عدم وجود فروق 
ذات داللة اإح�صائية عند م�صتوى داللة اأقل من 0.05، 
جماالت  جتاه  الدرا�صة،  عينة  اأفراد  ا�صتجابات  يف 
اخلربة. �صنوات  عدد  ملتغري  تعزى  الثالثة  الدرا�صة 

النتائج والتوصيات

النتائج:
النتائج  اإىل  التو�صل  ال�صابق مت  التحليل  من خالل 

االآتية:
1. رف�س الفر�صية العدمية االأوىل وقبول الفر�صية 
للمعلومات  اأهمية  وجود  على  تن�س  التي  البديلة، 
املحا�صبية امل�صتقة من قائمة التدفق النقدي املتعلقة 
بال�صيولة، للتنبوؤ بالف�صل املايل للبنوك التجارية يف 

اململكة العربية ال�صعودية.
الفر�صية  الثانية وقبول  العدمية  الفر�صية  رف�س   .2
للمعلومات  اأهمية  وجود  على  تن�س  التي  البديلة 
املحا�صبية امل�صتقة من قائمة التدفق النقدي املتعلقة 
املايل  بالف�صل  للتنبوؤ  ونوعيتها،  االأرباح  بجودة 

للبنوك التجارية يف اململكة العربية ال�صعودية.
الفر�صية  الثالثة وقبول  العدمية  الفر�صية  رف�س   .3
البديلة، التي تن�س على وجود اتفاق بني اآراء عينة 
املحا�صبية  املعلومات  كفاية  مدى  حول  الدرا�صة 

امل�صتقة من قائمة التدفق النقدي وفاعليتها، للتنبوؤ 
العربية  اململكة  يف  التجارية  للبنوك  املايل  بالف�صل 

ال�صعودية.
4. قبول الفر�صية العدمية الرابعة والتي تن�س على 
عدم وجود فروق ذات داللة اإح�صائية عند م�صتوى 
وفقًا  العينة،  اأفراد  ا�صتجابات  يف   ،0.05 من  اأقل 
والتخ�ص�س  العلمي،  واملوؤهل  )الوظيفة،  ملتغريات 
العلمي، وعدد �صنوات اخلربة( جتاه جماالت الدرا�صة 

الثالثة.
التو�سيات:

مبا  يو�صي  الباحث  فاإن  ال�صابقة  النتائج  على  بناء 
ياأتي:

من  مزيدا  النقدي  التدفق  قائمة  اإعطاء  �رشورة   .1
االهتمام والدرا�صة جنبا اإىل جنب مع القوائم املالية 
االأخرى؛ نظرا الحتوائها على املعلومات املهمة التي 

متكن امل�صتخدمني من التنبوؤ بالف�صل املايل.
2. �رشورة التاأكيد على اأهمية املعلومات املحا�صبية 
تلك  خ�صو�صا  النقدي  التدفق  قائمة  من  امل�صتقة 
التي تعك�س ال�صيولة وجودة نوعية االأرباح، اإ�صافة 
الو�صع  �صالمة  حول  موؤ�رشات  من  تقدمه  ما  اإىل 

املايل للمن�صاأة وقدرتها على اال�صتمرار.



3.  �رشورة الرتكيز على املعلومات التي توفرها قائمة 
املعلومات  على  الحتوائها  نظرا  النقدية؛  التدفقات 
التي متكن امل�صتخدمني من اال�صتفادة منها يف جمال 
�صناعة القرارات اال�صتثمارية والتمويلية وتقييمها.
باأهمية  واملحللني  امل�صتثمرين  توعية  �رشورة   .4
التدفقات  قائمة  من  امل�صتقة  املحا�صبية  املعلومات 

النقدية ودورها املهم يف التنبوؤ بالف�صل.
كانت نتائج هذه الدرا�صة داعمة وموؤيدة لنتائج   .5
اأ�صلوب  ا�صتخدام  على  القائمة  ال�صابقة  الدرا�صات 
التحليل املايل؛ لذلك يو�صي الباحث ب�رشورة اإجراء 
املزيد من البحوث والدرا�صات حول اأهمية حمتوى 
قائمة التدفق النقدي مبا ميكن من تعميم نتائج هذه 

الدرا�صة.
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