
المحاسبي الدولية على كفاءة وفاعلية أداء مؤسسة  اإلفصاحأثر تطبيق معايير 

 الموانئ الكويتية

 :الطالب إعداد

 حسين محمد عبد هللا البلوشي

 إشراف:

 األستاذ الدكتور بشير عبد العظيم البنا

 الملخص

 وفاعليةكفاءة الدولية على  المحاسبيأثر تطبيق معايير االفصاح بيان هدفت الدراسة إلى 

معايير االفصاح عن األطراف ذات العالقة ثر تطبيق كل من أ، وبيان الموانئ الكويتية أداء مؤسسة

 (22)معيار رقم  معايير االفصاح عن المعلومات في وحدات القطاع الحكومي(، و 20)معيار رقم 

للعينة بحيث اعتمدت الدراسة على أسلوب الحصر الكامل و ، هذه المؤسسة أداء كفاءة وفاعليةعلى 

 األقسام المالية بمؤسسة الموانئ الكويتية. في( موظف وموظفة من العاملين 55)عينة الدراسة بلغت 

 االستعانةوذلك من خالل  التحليلي الوصفي المنهجتم استخدام  ،ولتحقيق أهداف الدراسة

حيث تم  ،الموانئ الكويتيةمؤسسة  في العاملين على توزيعها وجرى الغرض، لهذا م إعدادهات باستبانة

تطوير االستبانة على يد نخبة من أساتذة الجامعات المتخصصين في متغيرات الدراسة، وتكونت 

 .( فقرة27االستبانة من )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات  اختباروتم استخدام عدد من األساليب االحصائية منها 

 ، وتحليل االتحدار.الدراسة وضفر  للعينة الواحدة الختبار (ت)اختبار و المعيارية، 



معايير االفصاح المحاسبي الدولية الحكومية على كفاءة مستوى أن أظهرت نتائج الدراسة 

أثر ذو داللة احصائية وجود ، كما أظهرت النتائج كان مرتفعا  وفاعلية مؤسسة الموانئ الكويتية 

( الدولي للقطاع العام 20ذات العالقة حسب معيار رقم )لتطبيق معايير االفصاح عن األطراف 

معايير لتطبيق  ذو داللة احصائية، ووجود أثر مؤسسة الموانئ الكويتية وفاعلية أداء على كفاءة

أداء  وفاعلية ( الدولي للقطاع العام على كفاءة22االفصاح عن المعلومات حسب معيار رقم )

 .الكويتية مؤسسة الموانئ

معيار رقم تطبيق تعزيز االستفادة من أثر ضرورة وقدمت الدراسة عددا  من التوصيات أهمها 

أهمية ، و سهولة الحصول على المعلومات الفنية من المؤسسات ذات العالقة الذي يساهم في( 20)

 تقديم بيانات تفصيلية حول األصول المسيطر عليها نظرا  ألثره البالغ في( 22معيار رقم )تطبيق 

 .والتي تعكس كفاءة المؤسسة

 الكلمات المفتاحية: معايير اإلفصاح المحاسبي الدولية، الكفاءة، الفاعلية، مؤسسة الموانئ الكويتية.
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Abstract 

This study aims to demonstrate the impact of applying international 

accounting disclosure standards on performance of the efficiency and 

effectiveness of the Kuwait Ports Authority, and to demonstrate the impact 

of applying disclosure of related party standards (Standard No. 20), as well 

as disclosure of information in the units of the government sector standards 

(Standard No. 22) on the efficiency and effectiveness of the Kuwait Ports 

Authority performances, the study sample based on the full inventory of the 

study sample that consisted of (55) employees working in the financial 

departments in Kuwait Ports Authority. 

To achieve the objectives of this study, a descriptive analytical 

method was used by preparing a questionnaire for this purpose, and it was 

distributed to employees in Kuwait Ports Authority, were the questionnaire 



developed by a group of university professors who specialize in the study 

variables, and the questionnaire covered (27) items. 

A number of statistical methods were used, including averages, 

standard deviations, t-test for one sample to test the hypotheses of the study 

and the regression analysis. 

Results of the study show the impact of applying international 

accounting disclosure on the efficiency and effectiveness of the Kuwait 

Ports Authority performance, and the results also show a significant effect 

for statistical application to disclose the related party standards by (Standard 

No. 20) on the efficiency and effectiveness of the performance of Kuwait 

Ports Authority, and a statistically significant effect for the application of 

disclosure standards of international public sector (standard No. 22) on the 

efficiency and effectiveness of the performance of the Kuwait Ports 

Authority. 

The study yields a number of recommendations including the need to 

strengthen the benefit from the impact of the application of Standard No. 

(20), which contributes to the ease of access to technical information from 

related organizations, and the importance of the application of Standard No. 

(22) due to the effect of providing detailed data on controlled assets, which 

reflect enterprise efficiency. 



 

 


