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متطلبات اإلفصاح المحاسبي في المؤسسات المالية اإلسالمية وأثره على جودة التقارير  مدى تطبيق 
 م( 2022دراسة حالة الجهاز المصرفي السوداني، )المالية المنشورة: 

 
 3 د. السادات عبد الفراج رفاي       2 د. حسن موسى عيسى  1 أفراح الهادي يوسف عبد الرحمن

  

 

 

 

 
 دراسة مستلة من بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في المحاسبة والتمويل   ❖

 كلية االقتصاد التنمية الريفية، قسم المحاسبة والتمويل  أفراح الهادي يوسف عبد الرحمن ، طالبة دكتوراه،   1
 كلية االقتصاد والتنمية الريفية. –جامعة الجزيرة  –أستاذ المحاسبة والتمويل المشارك  –حسن موسى عيسى  2
 الريفية.كلية االقتصاد والتنمية   –جامعة الجزيرة  –أستاذ المحاسبة والتمويل المشارك  –لسادات عبد الفراج رفاي ا 3

 مستخلص 
لمحاسبي من الموضوعات ذات األهمية بمكان خاصة على الصعيد اإلقتصادي واإلجتماعي السوداني وذلك  اح ايعتبر اإلفص

لما له من دور فّعال في مساعدة أصحاب المصالح في إتخاذ قرارات رشيدة وموثوقة، هدفت الدراسة إلى معرفة درجة اإلفصاح  
الما التقارير  جودة  إلي  تؤدي  التي  الكافية  عن  لية  المحاسبي  المصالح  أصحاب  لدى  التأكد  عدم  حالة  من  وتخفض  المنشورة 

األحداث اإلقتصادية المستقبلية. استخدمت الباحثة المنهج التاريخي في تتبع الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع البحث، 
فروض للتاكد من صحتها والمنهج  ر الوالمنهج اإلستنباطي لتحديد محاور البحث وصياغة الفروض، والمنهج اإلستقرائي إلختبا

 الوصفي التحليلي لتفسير وتحليل معلومات الدراسة الميدانية، أعتمد البحث على برنامج الحزم اإلحصائية  للعلوم االجتماعية  
(SPSS)البيانات والمعلومات المئوية والمتوسطات. وفي ضوء  التكرارات والنسب  البيانات، مستخدمًا  تم  الت  لتحليل وعرض  ي 

المالية تتمثل في  التقارير  الكافية التي تؤدي إلى جودة  الدراسة إلى أن درجات اإلفصاح المحاسبي  جمعها وتحليلها، خلصت 
متطلبات  لتطبيق  تأثير  هنالك  أن  إلى  خلصت  المالية،كما  البيانات  مستخدمي  من  وغيرهم  المستثمرين  بين  العدالة  تحقيق 

قارير المالية وذلك من خالل ثبات في طريقة عرض المعلومات المحاسبية من حيث الجوهر  الت  اإلفصاح المحاسبي على جودة
المصارف   في  للمستثمرين  بها  المتعارف  البنود  وصف  بضرورة  الدراسة  أوصت  المقارنة  إمكانية  للمستخدمين  تتيح  والشكل 

قوائم المالية، كما أوصت المصارف السودانية بضرورة  بال  وتذويدهم بالمقاييس المتعلقة بهذه البنود غير تلك المقاييس المتعلقة
 عند إعداد القوائم المالية.  30زيادة اإللتزام بتطبيق متطلبات اإلفصاح المحاسبي الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
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 :تمهيد -1

المحاسبة القرارات ابترجمة األحداث اإلقتصادية إلى معلومات مالية مفيدة تساعد أطرافًا مختلفة في عملية    تقوم  تخاذ 

الوثوق به البد أن تقوم على قواعد ومعايير محددة تحكم اإلجراءات  و قتصادية.  اال العملية بشكل يمكن  لكي تتم هذه 

قتصادية  حداث االألا  القواعد المرجع األساسي عند تسجيلهذه  تعتبر داث، و والطرق المحاسبية في عملية ترجمة هذه األح

يحدد  و مبدأ اإلفصاح الشامل    المحاسبية  ئفي السجالت عند تبويبها وتلخيصها ومن ضمن هذه القواعد والمعايير والمباد

لقرارات اإلدارية  إلتخاذ ا   صالحاً ساسًا  أهذا المبدأ كمية المعلومات المحاسبية الواجب عرضها بالقوائم المالية حتى تكون  

يعني إظهار جميع المعلومات التي يحتاجها المستفيدون لمساعدتهم في  ، فاإلفصاح  منشأة الماليالوالحكم على مركز  

والهدف من هذا المعيار ضمان الشفافية في أداء المنشأة بحيث اليتم حجب أي معلومات قد يحتاجها   إتخاذ القرارات

عم في  القرااتلية  المستفيدون  بالمنشأةخاذ  العالقة  ذات  ومن  رات  المحاسبي.  المعلومات  كمية  تحديد  الواجب    ةأجل 

قدم المحاسب معلومات كافية لترشيد مستخدمي هذه القوائم في إتخاذ  عرضها بالقوائم المالية فقد جرى العرف على أن ي  

 [.  (م 2000) أبو المكارم، ]يبدو لهم من قرارات ما

 : البحثمشكلة  -2

أهمية اإلفصاح المحاسبي التي تنبع من أهمية القوائم المالية المنشورة باعتبارها الوسيلة األساسية لتوصيل  بالرغم من  

المعلومات للمستفيدين بمختلف أنواعهم، وبالرغم من إلزام بنك السودان المركزي للمصارف السودانية بااللتزام بتطبيق 

م، إال أنه تبَين من خالل السرد  1998والمؤسسات المالية منذ عام    الية للمصارفمعيار اإلفصاح العام في القوائم الم

خالل   السودانية  المصارف  قبل  من  المحاسبي  اإلفصاح  متطلبات  تطبيق  في  كفاية  وعدم  قصورًا  هنالك  أن  السابق 

التي تحول دون    وقاتالمع والبحث عن مدى التطبيق الكلي و   األعوام الماضية. األمر الذي يجعل من الضروري الوقوف

 التطبيق الكلي لمتطلبات اإلفصاح المحاسبي.

 يسعى البحث لإلجابة عن التساؤالت التالية:عليه 

الثقة وتخفض من    -1 المنشورة وتبث  المالية  التقارير  الكافية التي تؤدي إلى جودة  ما هي درجة اإلفصاح المحاسبي 

 قتصادية المستقبلية؟.الاحالة عدم التأكد لدى أصحاب المصالح عن األحداث 

 في المصارف السودانية؟  فصاح المحاسبيالوسائل واإلجراءات والسياسات التي تكفل تحقيق كفاية اإلهي  ما -2

 ـ إلى أي مدى يتم تطبيق متطلبات اإلفصاح المحاسبي في المصارف السودانية وأثرها على جودة التقارير المالية؟. 3
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 :فرضيات البحث -3

 لفرضيات اآلتية:دراسة االبحث بيقوم 

أواألولى:  الفرضية   توفر  مدى  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  المصارف    هنالك  في  المحاسبي  اإلفصاح  كفاية 

 وتخفيض حالة عدم التأكد لدى أصحاب المصالح عن األحداث المستقبلية. السودانية

الثانية: بينالفرضية  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  المحااإلفصا  هنالك  واح  لتحقيق    المتبعة  والوسائل  لسياساتسبي 

 . السودانية في المصارف المحاسبيفصاح اإل

: هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق متطلبات اإلفصاح المحاسبي في المصارف السودانية  الفرضية الثالثة

 وجودة التقارير المالية المنشورة. 

 : أهداف البحث ـ 4

 :داف األتية تحقيق  األهيسعى البحث إلى 

تخفض من حالة عدم التأكد  ودة التقارير المالية المنشورة و درجة اإلفصاح المحاسبي الكافية التي تؤدي إلي ج  معرفةـ  1

 لدى أصحاب المصالح عن األحداث اإلقتصادية المستقبلية.

 . ية المنشورةفي التقارير المالإلفصاح المحاسبي ا المتبعة لتطبيقوالوسائل  السياسات  معرفة ماهية -2

 واقع تطبيق متطلبات اإلفصاح المحاسبي في المصارف السودانية.   معرفة -3

 :أهمية البحث -5

 :: وتتمثل فيأواًل: األهمية العلمية 

 .متطلبات اإلفصاح المحاسبيتزويد المكتبة الجامعية بمعلومات عن  -

 ت في هذا الموضوع.ن البحوث والدراساجل إصدار المزيد مأتزويد الباحثين والكتاب بمعلومات مفيدة من  -

 : األهمية العملية: ثانياً 

تتواكب مسيرة وتطور النشاط المصرفي مع تطور العمليات  التجارية وتطور اإلقتصاد  وتعتبر المصارف  اإلسالمية 

ة تي أهميلذا تأ  .ية ذات طابع خاص وتلعب دورًا هامًا في إقتصاديات الدولةفي القطاع المصرفي مشروعات إقتصاد

الدراسة في إنها  تأتي  في فترة تعقدت فيها العمليات الفنية للمصارف وتنوعت أساليب تنفيذها نتيجة لتطور دور    ههذ
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في   وضروريًا  هامًا  موضوعًا  تناقش  إنها  كما  اإلقتصادية.  الحياة  في  )اإلفصاح  أروقالمصارف  المصرفي  القطاع  ة 

ى أوجه القصور  وكذلك الوقوف عل  التقارير المالية المنشورةجودة  على    هر وتأثي ى مدى تطبيقه  والوقوف عل  المحاسبي(

الكلي،    المعوقات  األسباب و التطبيق و   في التطبيق  قبل  التي تحول دون  للتنفيذ من  قابلة  ومعالجتها ووضع توصيات 

المصرفي. ت  القطاع  بكيفيةأ تي  أكما  تتعلق  أخالقية  لقضية  تناولها  الدراسة من  ال  همية  اشفافية  في    انيةالسودمصارف 

في مؤسسات تتصف    أصحاب المصالحعلى  الذي يؤثرعلى جودة التقارير المالية المنشورة و تطبيق اإلفصاح المحاسبي  

 .بأنها إسالمية ويجب عليها  تحقيق  العدالة بين أصحاب المصالح المتشابكة

 :منهجية البحث -6

المنهجإ البحث  هذا  الدراسات    تبع  تتبع  في  البحثالتاريخي  بموضوع  عالقة  لها  التي  اإلستنباطي،  السابقة   والمنهج 

الفروض وصياغة  البحث  محاور  الوصفي  ، لتحديد  والمنهج  صحتها  من  للتاكد  إلختبارالفروض  اإلستقرائي  والمنهج 

 . التحليلي لتفسير وتحليل معلومات الدراسة الميدانية

 مصادر جمع البيانات:  1ـ6

وعينة من المصارف السودانية وذلك    دراسة وتم  توزيعها على بنك السودان المركزي تم تصميم إستبانة خاصة لهذه ال 

المجالت   الدوريات،  المراجع،  من  عليها  الحصول  تم  الثانوية  المعلومات  أما  األولية،  المعلومات  على  للحصول 

 اإلقتصادية، البحوث والشبكة العنكبوتية.

 مجتمع وعينة الدراسة:   2ـ6

ة في الجهاز المصرفي السوداني، وتم إختيار عينة عشوائية من هذه المصارف لتمثل العينة التي  تمثل مجتمع الدراس

اإلدارة  العليا،  واإلدارة  المركزي  السودان  ببنك  المصارف  على  للرقابة  العامة  اإلدارة  في  والمتمثلة  إستبانتها  يتم  سوف 

 نتائج وتوصيات. المالية والمراجعة الداخلية بالمصارف السودانية للوصول إلي 

 تحليل البيانات:   6-3

التشتت   مقاييس  ـ   ) الحسابي  )الوسط  المركزية  النزعة  مقاييس  إستخدام   تم  الدراسة  في  المتبع  المنهج  خالل  من 

ـتوزيع   ـ معامل اإلختالف(  المعياري  ليكرت، كما سيتم تحليل   t)اإلنحراف  إلى إسلوب  ـ  توزيع مربع كاي باإلضافة 

 .للتوصل إلى النتائج(  SPSSة باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية )بيانات الدراس
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  حدود البحث:  - 7

 تمثلت في بنك السودان المركزي  وعينة من المصارف السودانية. حدود مكانية: 

 م  2022: حدود زمانية

األدبيات: -8  

 مفهوم اإلفصاح المحاسبي: 

مفهوم   النظر حول  وجهات  المنشورة فصااإلتختلف  المالية  البيانات  في  توفيره  الواجب   المحاسبية  المعلومات  عن  ح 

وينبع هذا اإلختالف أساسًا من إختالف مصالح األطراف ذات الصلة بالموضوع والذي ينعكس على  الزاوية التي ينظر 

فير مستوى تو   ضمنمن خاللها كل طرف من هذه األطراف. ومن هنا يصعب تحديد مفهوم عام وموحد لإلفصاح ي 

   ( [. م1996)  مطر وآخرون ]اإلفصاح الذي يحقق لكل طرف من هذه األطراف رغباته الكاملة في هذا المجال،

( بأنه" إظهار القوائم المالية لجميع المعلومات األساسية التي تهم الفئات الخارجية عن المشروع  م 1995وعرفه عبد هللا)

 ".يدةبحيث تعينها على إتخاذ القرارات الرش

 أهمية اإلفصاح المحاسبي: 

 م(أن"زيادة أهمية اإلفصاح في البيانات المالية للشركات الصناعية يعود لألسباب التالية: 2004بين الملحم )

الصناعية   المساهمة  الشركات  إلدارات  مبررات  هنالك  يبق  لم  حيث  المستثمرين  حقوق  لضمان  تشريعات  إصدار  ـ  أ 

 جة الحرص على حماية مصالح المستثمرين. بح ماتللتهرب  من اإلفصاح عن المعلو 

ب ـ إلتزام الشركات المساهمة الصناعية من حيث شروط وقواعد اإلفصاح للوائح التي تصدرها  لجنة البورصة األمريكية 

 بشأن اإلفصاح عن المعلومات في البيانات المالية المنشورة للشركات المساهمة األخرى المدرجة فيها ".

  حاسبي:الماح أهداف اإلفص

اإلفصاح    أهداف  بين كل من  الشديدين  للتداخل والترادف  نتيجة  المحاسبية يواجه بصعوبات جمة  للدراسات  المتتبع  

الدور   إلى  الوقائي  الدور  من  اإلفصاح  هذا  تطور  عندما  التداخل  هذا  تعاظم  وقد  المالية،  القوائم  وأهداف  المحاسبي 

ف اإلفصاح وأهداف القوائم المالية واحدة، فكالهما يستهدف المنفعة هداي أ اإلعالمي، وأن عناصر البحث في موضوع

من المعلومات المحاسبية،  لذلك فإن اإلفصاح والقوائم المالية لها نفس الهدف، فكالهما أصبح يركز على وجهة نظر  

رئيسي من اإلفصاح  ال  هدفمستخدمي المعلومات، األمر الذي يجعل التمييز بينهما غامضًا إال أنه يمكن القول  إن ال
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فإن   وبالتالي  المحاسبية،  والمعلومات  البيانات  من  المالية  والتقارير  القوائم  مستخدمي  حاجات  إشباع  هو  المحاسبي 

عنها، اإلفصاح  يتم  التي  والمعلومات  البيانات  هذه  ونوعية  بكمية  ستتأثر  المستخدمين  هؤالء  الفتاح ]  تصرفات    عبد 

   ([.م2004)

  ي:اح المحاسبتطور اإلفصمجاالت 

الذي   التطور  وراء  كان  المحاسبية  المعلومات  في  المالئمة   خاصية  لتوفير  المحاسبين  قبل  من  المستمر  السعي  إن 

تدعم   لتوفير معلومات إضافية حتى  المحاسبي بحيث أصبح يطرق مجاالت جديدة  اإلفصاح  أومستوى  أصاب نطاق 

المالية القوائم  توفرها  التي  وبإستقراالتقليدية  المعلومات  في  ،  التطور  مجاالت  أهم  نرصد  أن  يمكن  المحاسبي  الفكر  ء 

اإلفصاح المحاسبي من خالل مايلي: اإلفصاح عن المسئولية اإلجتماعية، اإلفصاح عن أثر التضخم على معلومات  

المعلومات   عن  اإلفصاح  األجنبية،  العمالت  صرف  سعر  تغيرات  أثر  عن  اإلفصاح  المالية،  إعداد  التنبؤية،  القوائم 

 م([. 2005ارير المؤمنة، اإلفصاح عن التدفقات النقدية، عدم الربط بين اإلفصاح والمراجعة، ]قطب)التق

 مفهوم جودة التقارير المالية:

المستثمرون  تؤد  ىإل   يحتاج  والتي  المالية،  التقارير  في  الجودة  من  عالية  الكفاءة  ي  درجة  تحقيق  المطلوبة    إلى 

مرين والدائنين خاصة عن كمية وتوقيت التدفقات النقدية قارير المالية معلومات مفيدة للمستثلالستثمار، وتوفر جودة الت

جودة من  أدنى  حد  ضمان  إلى  باألرباح  التالعب  عدم  ويؤدي  جودة    المستقبلية.  زادت  وكلما  المحاسبية،  المعلومات 

ال أســواق  في  يحدث  ما  غرار  على  االستثمار  مخاطر  تنخفض  المالية  المتحدة التقارير  )الواليات  مثل  المتقدمة  مال 

اختلفت  يما يتعلق بمعنى جودة التقارير المالية فقد  األمريكية، المملكة المتحدة، اليابان، أستراليا، كندا،  فرنسا  وألمانيا( ف

المناسب والتفاصيل والوضوح هـو أس بالتوقيت  الذي يتسم  المحللون أن اإلفصاح المالي  اس  اآلراء حوله،  حيث يرى 

نت جودة  بعضها  اختارت  حيث  المالية  التقارير  جودة  لتقييم  معين  معيار  البحوث  وتختار  المالية،  التقاريـر  ائج جــودة 

ار االستحقاقات التقديرية. ونظرًا لتعدد معايير تقييم جودة التقارير المالية  من هذه البحوث اخت  األخراألعمال والبعض  

الجودة بمدى ت المحددة سواء كانت موضوعية أو حكمية.فإنه يمكن تحديد تلك  المعايير  ويصعــب    لبية مجموعة من 

صعوبات توجد  كما  حكمية،  بطريقة  تقييمها  يتم  بل  مباشر  بشكل  الجودة  قيا  قياس  فـي  األربــاحعديدة  إدارة   س 

 . م([2013]عبدالفتاح)
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 :أهمية التقارير المالية

 -في النقاط التالية: ( م2014محمود)كما وضحها  يمكن تلخيص أهمية التقارير المالية

توليد التدفقات    ى تقويم قدرة المنشأة عل  ىتقديم المعلومات الالزمة الحتياجات المستفيدين الرئيسين التي تساعدهم عل   -1

 التنبؤ باستمرارها وتحقيقها لنتائج إيجابية.   ىية التي تساعدهم علالنقد

 القياس الدوري لدخل المنشأة. -2

توليد التدفق النقدي حيث أن المنشأة مستمرة في نشاطها وتقسم    ىتقويم قدرة المنشأة عل ىد علومات تساعتقديم معل  -3

 القوائم المالية مستخدمة في ذلك أساس االستحقاق.  إلعدادفترات دورية  ىلإحياتها 

 تقديم معلومات عن مصادر األموال المتاحة للمنشأة وكيفية استخدام هذه األموال.  -4

 . المنشأة، استثمارات المالك وتوزيعات األرباحى لإ وض من و م معلومات عن التدفقات النقدية كالقر ديتق -5

 محتويات التقارير المالية:

م( أنه مهما تعددت أنواع التقارير فهناك الكثير من العناصر التى يجب توافرها فى كل تقرير من  2018يقول صالح )

 أهمها: 

 يقدم التقرير .توضح السبب الذى من أجله  -1

 توصل إليها واضع التقارير فى وضوح تام .ـ توضح النتائج التي  2

 ـ إبراز التوصيات التي يراها واضع التقرير لحل المشاكل الواردة به. 3

تلك   -4 تبسيط  ذلك بغرض  أمكن  كلما  البيانية والخرائط  الرقمية والجداول والرسومات واألشكال  بالبيانات   االستعانة 

يسهل  المعلو  بطريقة  الحقائق  وإبراز  شرح  مات  في  المختلفة  والمئوية  التحليلية  النسب  استخدام  وكذلك  ودراستها  فهمها 

 نواحي النشاط في المنشأة . 

المماثلة حتى يسهل حفظها في ملف واحد والرجوع    -5 الدورية  للتقارير  بالنسبة  مراعاة استعمال ورق من حجم واحد 

 ويسر .إليها واستخدامها فى سهولة 

عنوان  -6 للتقرير  يكون  والوحدات    أن  فيه  المقدم  والتاريخ  عنها  أعد  التي  الفترة  تحدد  كما  مضمونة،  عن  يفصح 

المستعملة عن الكميات، كذلك يجب تحديد أسم الشخص الذى سيقدم له وأسماء من سيقدم لهم صورة منه كما يجب أن 

 . يكون موقعًا من المسئولين عن إعداده
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 السابقة:الدراسات  -9

 م(:2007) دراسة السعدني

الشركات على إرساء مبدأ الشفافية واإلفصاح، وماهي األخطاء   آليات حوكمة  الدراسة في مدى تطبيق  تمثلت مشكلة 

الشائعة في اإلفصاح وسبل تفاديها، والمزيد من اإلفصاح يعني وضع عمليات وانشطة المشروع أمام األطراف المختلفة، 

إلقتصادية والبيئية تؤدي إلى نتائج سلبية. هدفت الدراسة إلى إظهار  نات ذات التأثيرات اإلجتماعية واواإلفصاح عن البيا

الموقف   إلى  اإلطمئنان  المصالح من  أصحاب  يتمكن  اإلفصاح حتى  تحقيقها  من خالل  المطلوب  الشفافية   مستوى 

تدعيم إلى  الحاجة  في  الدراسة  أهمية  تكمن  إستثماراتهم.  وتقيم  والمس  المالي  والشفافية  اإلفصاح  والنزاهة مفاهيم  اءلة 

اإلستنباطي  المنهج  الدراسة  اتبعت  المالية.  األزمات   تكرار  امام  نقف  حتى  تطبيقها  وامكانية  الشركات  وحوكمة 

واإلستقرائي. توصلت الدراسة إلى نتائج منها، أن المستثمرين يركزون على العوامل التي تضمن لهم مناخ عمل عادل  

السياسي ومدى اتبوجيد ب العوامل  جانب اإلستقرار  القانون من  لتطبيق  الالزمة  الشفافية واإلفصاح ،ضعف اآلليات  اع 

اإلستثمارات،  تدفق  انخفاض  إلى  يؤدي  المبادئ  تلك  غياب  والمساءلة،  واإلفصاح  الشفافية  مبدأ  تطبيق  تعوق  التي 

الدراسة بانشاء بيئة مالئمة لألعمال حتى تنجح في جذب   المراجع عند تنأوصت  فيذ مهنته وفقًا اإلستثمارات، صدق 

 للوائح والمعايير المهنية وأن يكون لديه المقدرة على تبرير تصرفه تبريرًا موضوعيًا. 

واألخطاء   واإلفصاح  الشفافية  مبدأ  إرساء  على  الشركات  حوكمة  آليات  تطبيق  مدى  في  السابقة   الدراسة   تجسدت 

ا في تناولها لمدى تطبيق متطلبات اإلفصاح المحاسبي  يها، أختلفت الدراسة الحالية عنهالشائعة في اإلفصاح وسبل تفاد

 في المؤسسات المالية اإلسالمية وأثره على جودة التقارير المالية المنشورة. 

 م(:2014دراسة حمد )

البنك الزراعي السوداني بمع إلتزام المصارف السودانية ومنها  الدراسة في عدم  ايير العرض واإلفصاح  تجسدت مشكلة 

با للعمالء والمستثمرين في اتخاذ قرارات  المحاسبي  المالية  القوائم  الكافي، مدى مساعدة اإلفصاح المحاسبي عن  لقدر 

اإلستثمار في المصارف السودانية. هدفت الدراسة إلى معرفة دور اإلفصاح المحاسبي عن القوائم والتقارير المالية على  

ف السودانية، عرض البيانات والمعلومات المحاسبية والمعايير قبل العمالء والمستثمرين بالمصار قرارات اإلستثمار من  

المهمة المستخدمة من قبل المصارف السودانية وإلظهارها في القوائم  والتقارير المالية بصورة سليمة وكافية تفئ بحاجة  

الدراسة  اتبعت  القصوى منها.  العالقة واإلستفادة  ذات  التحلي  األطراف  التاريخي والوصفي  الدراسة  المنهج  لي. توصلت 
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المحاسبية   المعلومات  جودة  يحقق  واإلفصاح  العرض  لمعيار  طبقًا  اإلفصاح  بتطبيق  اإللتزام  منها،  نتائج  عدة  إلى 

للمعلومات  واإلعتمادية  الثقة   درجة  من  يذيد  فهمها،  سهولة  إلى  ويؤدي  المنشورة  المالية  بالقوائم  المدرجة 

راراتهم اإلقتصادية المتنوعة،يؤدي إلى توفير معلومات تساعد البنك المركزي بية،يساعد المستخدمين في ترشيد قالمحاس

هنالك   المصارف،  أنشطة  على  والرقابة  التخطيط  قرارات  ترشيد  في  المساهمة  ثم  ومن  للمصارف  اإلقتصاد  تقييم  في 

رة التطبيق الكامل لكل لية المنشورة. أوصت الدراسة بضرو معوقات تؤثر على تطبيق اإلفصاح المحاسبي في القوائم الما

أو   المالية  القوائم  صلب  في  كان  سواء  العام  واإلفصاح  العرض  معيار  يقتضيها  التي  المحاسبي  اإلفصاح  متطلبات 

رات باإليضاحات ذلك ألن القصور في التطبيق يجعل القوائم المالية مضللة، األمر الذي ينعكس بصورة سلبية على القرا

 المالية للمصارف السودانية.   التي يتخذها مستخدمي القوائم

واإلفصاح   العرض  بمعايير  السوداني  الزراعي  البنك  ومنها  السودانية  المصارف  إلتزام  عدم  السابقة  الدراسة  تناولت 

ف للعمالء والمستثمرين  المالية  القوائم  المحاسبي عن  الكافي ومدى مساعدة اإلفصاح  بالقدر  اتخاذ قرارات  المحاسبي  ي 

في   المحاسبي  اإلفصاح  متطلبات  تطبيق  مدى  تناولت   الحالية  الدراسة  أما  السودانية،  المصارف  في  اإلستثمار 

 المؤسسات المالية اإلسالمية وأثره على جودة التقارير المالية المنشورة. 

عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:  -10  

 التحليل اإلحصائي للبيانات الشخصية لعينة البحث:  10-1

 المؤهل العلمي: التوزيع التكراري النسبي حسب

 أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي:ع ( توزي1يبين الجدول رقم )

 ( 1جدول ) 
 عينة الدراسة وفقًا لمتغير المؤهل العلمي التكراري ألفرادتوزيع ال

 التخصص العلمي التكرار النسبة
 دبلوم تقني 6 %2.5
 بكالوريوس  179 %73.7
 فوق الجامعي دبلوم  25 %10.3
 ماجستير  24 %9.9
 دكتوراه  9 %3.7

 مجموعلا 243 % 100
 م(2022المصدر: إعداد الباحثون من واقع بيانات المسح الميداني )
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العلمية  73.7%( أن )1ُيفيد الجدول رقم ) العلمية دبلوم  10.3%، و)بكالوريوس( من أفراد العينة درجتهم  (  درجتهم 

( من أفراد  2.5%)ه، ودكتوا   ماجستير( درجتهم العلمية  3.7%( درجتهم العلمية ماجستير، و)9.9%، و)فوق الجامعي

ظهور هذه    الباحثون عُزو  يوتتالئم هذه المؤهالت العلمية مع طبيعة استبانة الدراسة.    .دبلوم تقني العينة درجتهم العلمية  

تقنين العمل   تحتاج لكادر بشري مؤهل يساهم في  في المصارف السودانية  النسب بالصورة أعاله إلى أن طبيعة العمل

 أسئلة اإلستبانة.هم وف بصورة جيدة ودقيقة

 التخصص العلمي:  التوزيع التكراري النسبي  حسب

 :بالمصارف السودانية لعاملينل  ( توزيع أفراد العينة حسب متغير التخصص2يبين الجدول رقم )

 ( 2جدول )

 التخصص العلمي  عينة الدراسة وفقًا لمتغير  التوزيع التكراري ألفراد

 التخصص  التكرار النسبة
 اسبةحم 49 %20.2
 أعمال  إدارة 70 %28.8
 اقتصاد  74 %30.5
 مصرفية دراسات 6 %2.5
 أخرى  44 %18.1

 المجموع 243 % 100
 م(2022المصدر: إعداد الباحثون من واقع بيانات المسح الميداني )             

ارة اعمال،  ( تخصصهم العلمي إد 28.8%( تخصصهم العلمي اقتصاد، و)30.5%)  ( أن2الجدول رقم ) يتضح من  

محاسبة،20.2%و) العلمي  تخصصهم  العينة  أفراد  من  األخرى   ( %18.1)   (  التخصصات  أصحاب  من    ، هم 

ظهور    الباحثون عُزو  ي،  ، وتلبي هذه التحصصات العلمية طبيعة الدراسةمصرفية تخصصهم العلمي دراسات  (2.5%و)

تحتاج لتخصصات المحاسبة وإدارة األعمال    ةفي المصارف السودانيهذه النسب بالصورة أعاله إلى أن طبيعة العمل  

 بفهم أسئلة اإلستبانة واإلجابة عليها.، مما يجعلهم ملمين والتخصصات العلمية األخرى ، مصرفية دراسات  وواالقتصاد 

 : الوظيفي النسبي حسب المسمىالتوزيع التكراري 

 ( توزيع أفراد العينة حسب متغير الموقع الوظيفي:3يبين الجدول رقم )
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 (3جدول رقم )

 الوظيفة التوزيع التكراري النسبي لعينة  الدراسة حسب  

 النسبة التكرارات  المسمى الوظيفي
 11.5% 28 إدارةمدير 

 25.1% 61 موظف 
 16.5% 40 رئيس قسم

 23.9% 58 محاسب 
 23% 56 أخرى 

 % 100 243 المجموع
 م(2022المصدر: إعداد الباحثون من واقع بيانات المسح الميداني )

 ( رقم  الجدول  أن3ي بين  لهم  (  .%%25)  (  الوظيفي  الموقع  العينة  أفراد  و  موظفمن  العينة    (%23.9)،  أفراد  من 
من أفراد الموقع    (%16.5)و  ،األخرى من أفراد العينة هم اصحاب الوظائف    %(23) ، ومحاسبالموقع الوظيفي لهم  

وتتناسب هذه المسميات الوظيفية   إدارةمدير  قع الوظيفي لهم  من أفراد العينة المو %(  11.5رئيس قسم، و)  الوظيفي لهم
 مع طبيعة االستبانة المعدة للبحث.

 تحليل بيانات محاور الدراسة:  10-2
 الباحثة في هذا الجزء من البحث تحليل محاور االستبانة استنادًا على مقياس لي كرت الخماسي.تتناول 

 أهم درجات اإلفصاح المحاسبي الكافية التي تؤدي إلى جودة التقارير المالية:
الماليةلمعرفة   التقارير  جودة  إلى  تؤدي  التي  الكافية  المحاسبي  اإلفصاح  درجات  المبحوث  أهم  نظر  وجهة  تم من  ين 

و  والدرجة  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  والمتوسطات  المئوية  والنسب  التكرارات  عينة حساب  أفراد  الستجابة  الرتب 
 (: 4الدراسة، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول رقم )
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 (4جدول رقم )
 أهم درجات اإلفصاح المحاسبي الكافية التي تؤدي إلى جودة التقارير المالية

 العبارة 
التكرار 
 والنسب

 درجة الموافقة 
المتوسط 
 الحسابي

االتجاه 
 العام

  أوافق الترتيب 
 بشدة

 حايدم أوافق 
ال 
 أوافق 

ال أوافق  
 بشدة

وت بها  المتعرف  غير  البنود    هم ويدز وصف 
 لقياس هذه البنود بالمعلومات 

 9 27 58 66 83 ك
 9 الموافقة   3.77

% 34.2 27.2 23.8 11.1 3.7 
بالمقاييس  بها والتزويد  المتعارف  البنود  وصف 
المتعلقة بهذه البنود غير تلك المقاييس المتعلقة 

 وائم المالية بالق

 3 10 26 54 150 ك
4.39 

الموافقة  
 بشدة 

4 % 61.7 22.2 10.7 4.1 1.2 

المحاسبية  المعلومات  تمثيل  مدى  اختبار 
 . االقتصاديةلحقائق الحياة 

 9 28 50 46 110 ك
 الموافقة   3.90

7 % 45.3 18.9 20.6 11.5 3.7 
متممة    تقديم المنشورة إيضاحات  المالية   للقوائم 

 تها. لمحتويا تساعد على فهم أكثر
 1 4 38 76 124 ك

4.31 
الموافقة  

 0.4 1.6 15.6 31.3 51 % 5 بشدة
بالمبادئ  اإلفصاح عن أي ضعف في   اإللتزام 

 .المحاسبية
 0 2 7 50 184 ك

4.71 
الموافقة  

 0 0.8 2.9 20.6 75.7 % 1 بشدة
وا والعناوين  البنود  في  لمجاعرض  الفرعية  ميع 

 ب الميزانية العموميةصل
 5 10 16 62 150 ك

4.41 
الموافقة  

 بشدة
3 

% 61.7 25.5 6.6 4.1 2.1 
لطبيعة  تقديم   احتياطي وصف  كل  وغرض 

 .ضمن حقوق المالكين
 13 16 77 68 69 ك

 11 الموافقة   3.68
% 28.4 28 31.7 6.6 5.3 

من   وغيرهم  المستثمرين  بين  العدالة  تحقيق 
 انات الماليةمستخدمي البي

 3 7 10 71 152 ك
4.49 

الموافقة  
 بشدة

2 
% 62.6 29.2 4.1 2.9 1.2 

ذوي  المستثمرين  على  الفرصة  إضاعة 
على   أرباح  تحقيق  في  الداخلية  المعلومات 

 حساب باقي المستثمرين 

 10 17 33 159 24 ك
 10 الموافقة   3.69

% 9.9 65.4 13.6 7 4.1 

عل الحفاظ  في  أسعار  المساهمة  إستقرار  ى 
 األسهم.

 16 43 20 37 127 ك
 8 الموافقة   3.89

% 52.3 15.2 8.2 17.7 6.6 
على   تساعد  التي  المالية  المعلومات  تقديم 
إنفصال   ظل  في  المنشأة  إدارة  مسئولية  إخالء 

 الملكية عن اإلدارة.

 6 16 45 8 168 ك
4.30 

الموافقة  
 بشدة

6 
% 69.1 3.3 18.5 6.6 2.5 

 الموافقة  4.14 المتوسط الحسابي العام 
 م( 2022الباحثون من واقع بيانات المسح الميداني )المصدر: إعداد 
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أهم درجات اإلفصاح المحاسبي الكافية التي تؤدي إلى جودة  ( إلى المتوسطات الحسابية لعبارات  4يشير الجدول رقم )

في تأتي    فصاح عن أي ضعف في اإللتزام بالمبادئ المحاسبيةاإل، ويتضح من نتائج الجدول أن عبارة  التقارير المالية

تحقيق العدالة بين المستثمرين وغيرهم من  (، تليها في المرتبة الثانية عبارة   4.71المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )

المالية البيانات  )  مستخدمي  بلغ  حسابي  الثالثة4.49بمتوسط  المرتبة  في  تليها  البنو   عبارة  (،  والعناوين عرض  د 

العمو لمحاوا الميزانية  الفرعية في صلب  )  ميةميع  بلغ  الرابعة عبارة وصف  4.41بمتوسط حسابي  المرتبة  في  تليها   ،)

البنود المتعارف بها والتزويد بالمقاييس المتعلقة بهذه البنود غير تلك المقاييس المتعلقة بالقوائم المالية بمتوسط حسابي  

( الم4.39بلغ  في  تليها  عبارة  (،  الخامسة  متممة    تقديمرتبة  المالإيضاحات  المنشورةللقوائم  أكثر  ية  فهم  على   تساعد 

)تها  لمحتويا بلغ  عبارة  4.31بمتوسط حسابي  السادسة  المرتبة  في  تليها  على  (،  تساعد  التي  المالية  المعلومات  تقديم 

(، تليها في المرتبة السابعة  4.30حسابي بلغ )بمتوسط  إخالء مسئولية إدارة المنشأة في ظل إنفصال الملكية عن اإلدارة

االقتصاديةاختعبارة   الحياة  لحقائق  المحاسبية  المعلومات  تمثيل  مدى  )  بار  بلغ  حسابي  في    ، (3.90بمتوسط  تليها 

تليها في المرتبة    (،3.89بمتوسط حسابي بلغ )  المساهمة في الحفاظ على إستقرار أسعار األسهمعبارة    ثامنةالمرتبة ال

(  3.77لقياس هذه البنود بمتوسط حسابي بلغ )بالمعلومات      همويدز عبارة وصف البنود غير المتعرف بها وت  اسعةلتا

إضاعة الفرصة على المستثمرين ذوي المعلومات الداخلية في تحقيق أرباح على حساب  عبارة    لعاشرةتليها في المرتبة ا

وصف لطبيعة وغرض كل  تقديم    عبارة  لعاشرةا   الحادية  تبةالمر تليها في  ،  (3.69بمتوسط حسابي بلغ )  باقي المستثمرين

 .(3.68بمتوسط حسابي بلغ ) احتياطي ضمن حقوق المالكين

التي تؤدي إلى جودة  أهم درجات اإلفصاح المحاسبي الكافية  ببتحليل إجابات المبحوثين على عبارات المحور المتعلقة  

المالية ( يتضح أن المبحوثين الموافقة( ودرجة موافقة  ) 4.14ام والذي بلغ ) الع، ومن خالل الوسط الحسابي  التقارير 

بمتوسطحسابي   اإلفصاح عن أي ضعف في اإللتزام بالمبادئ المحاسبيةأهمها عبارة    على عبارات هذا المحور  موافقون 

 . (4.71بلغ )

 :السودانية المصارف في  فصاح المحاسبيالوسائل واإلجراءات والسياسات التي تكفل تحقيق كفاية اإل

من وجهة    في المصارف السودانية  فصاح المحاسبيالوسائل واإلجراءات والسياسات التي تكفل تحقيق كفاية اإللمعرفة  

والرتب   والدرجة  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  والمتوسطات  المئوية  والنسب  التكرارات  حساب  تم  المبحوثين  نظر 

 : (5لنتائج كما يوضحها الجدول رقم )الستجابة أفراد عينة الدراسة، وجاءت ا
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 (5جدول رقم )
 في المصارف السودانية فصاح المحاسبيية اإلالوسائل واإلجراءات والسياسات التي تكفل تحقيق كفا

رقم 
ال

 

التكرار   العبارة 
 والنسب 

 درجة الموافقة
المتوسط  
 الحسابي

االتجاه  
 العام 

  أوافق الترتيب 
 بشدة

ال أوافق   وافق ال أ محايد أوافق 
 بشدة

1 

توجد عقوبات صارمة من قبل  
هيئة سوق المال على  

المصارف التي ال تلتزم  
باإلفصاح المحاسبي في الوقت  

 المحدد

 16 21 19 79 108 ك

 5 الموافقة   3.99
% 44.4 32.5 7.8 8.6 6.6 

2 
مراجعة القوائم المالية الخاصة  

 . بالمصارف قبل نشرها

 7 15 29 65 127 ك
 الموافقة   4.19

4 % 52.3 26.7 11.9 6.2 2.9 

3 

السودانية  تلتزم جميع المصارف  
بتطبيق متطلبات اإلفصاح  

المحاسبي الواردة في المعيار  
عند  30المحاسبي الدولي رقم 

 اعداد القوائم المالية

 2 13 14 27 187 ك

4.58 
الموافقة  

 بشدة

2 

% 77 11.1 5.8 5.3 0.8 

4 
فة مالحظات كافية في  إضا

عن  البيانات المالية المنشورة
 كيفية إدارة المخاطر في البنك

 7 17 99 70 50 ك
 الموافقة   3.57

7 % 20.6 28.8 40.7 7 2.9 

5 
اإلفصاح عن السياسات المالية 

البيانات   المستخدمة في إعداد
 . المالية

 2 10 13 24 194 ك
4.64 

الموافقة  
 0.8 4.1 5.3 9.9 79.8 % 1 بشدة

ر كل تغيير  ثياإلفصاح عن تأ  6
 . في سياسة محاسبية على حدة

 9 22 106 85 21 ك
 9 الموافقة   3.36

% 8.6 35 43.6 9.1 3.7 

7 

اإلفصاح عما إذا كانت القوائم  
المالية المعروضة للفترات  

المالية السابقة نتيجة للتغيير  
 . المحاسبيةفي السياسة 

 1 81 15 94 52 ك

 8 الموافقة   3.47
% 21.4 38.7 6.2 33.3 0.4 

8 
في القوائم    أتصحيح الخط

 . المالية المعروضة بأثر رجعي 
 4 5 67 96 71 ك

 6 الموافقة   3.92
% 29.2 39.5 27.6 2.1 1.6 

9 
اإلفصاح عن الفترة المالية التي  

تشملها قائمة التغيرات في  
 . اححقوق الملكية أو قائمة األرب

 30 9 15 10 179 ك
الموافقة   4.23

 بشدة
3 

% 73.7 4.1 6.2 3.7 12.3 

 الموافقة  3.99 المتوسط الحسابي العام 
 م(2022المصدر: إعداد الباحثون من واقع بيانات المسح الميداني )

( رقم  الجدول  لعبارات  5يشير  الحسابية  المتوسطات  إلى  التي (  والسياسات  واإلجراءات  كفاية   الوسائل  تحقيق  تكفل 

المحاسبياإل السودانية  فصاح  المصارف  عبارة  في  أن  الجدول  نتائج  من  ويتضح  المالية  ،  السياسات  عن  اإلفصاح 
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إعداد في  المالية  المستخدمة  بل  البيانات  بمتوسط حسابي  المرتبة األولى  في  )تأتي  الثانية  4.64غ  المرتبة  في  تليها   ،)

نية بتطبيق متطلبات اإلفصاح المحاسبي الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم  تلتزم جميع المصارف السوداعبارة  

اإلفصاح عن الفترة المالية   عبارة  (، تليها في المرتبة الثالثة4.58بمتوسط حسابي بلغ )  عند اعداد القوائم المالية  30

(، تليها في المرتبة الرابعة  4.23بي بلغ )بمتوسط حسا  تشملها قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو قائمة األرباح  التي

بالمصارف قبل نشرهاعبارة   الخاصة  المالية  القوائم  الخامسة  4.19بمتوسط حسابي بلغ )  مراجعة  تليها في المرتبة   ،)

الوقت  توجد عقوبات صارمة من قبل هيئة سوق  عبارة   المحاسبي في  تلتزم باإلفصاح  التي ال  المصارف  المال على 

في القوائم المالية المعروضة بأثر   أتصحيح الخط(، تليها في المرتبة السادسة عبارة  3.99ط حسابي بلغ )بمتوس  المحدد

)  رجعي بلغ  حسابي  عبارة  3.92بمتوسط  السابعة  المرتبة  في  تليها  البيا(،  في  كافية  مالحظات  المالية  إضافة  نات 

اإلفصاح عما  عبارة    ثامنةتليها في المرتبة ال  ،( 3.57بمتوسط حسابي بلغ )  عن كيفية إدارة المخاطر في البنك  المنشورة

المحاسبية  السياسة  في  للتغيير  نتيجة  السابقة  المالية  للفترات  المعروضة  المالية  القوائم  بلغ    إذا كانت  بمتوسط حسابي 

حسابي   بمتوسط  ر كل تغيير في سياسة محاسبية على حدةثياإلفصاح عن تأعبارة    لتاسعةاتليها في المرتبة    (،3.47)

 . (3.36بلغ )

المحور   عبارات  على  المبحوثين  إجابات  اإلببتحليل  كفاية  تحقيق  تكفل  التي  والسياسات  واإلجراءات  فصاح الوسائل 

السودانية  المحاسبي المصارف  العام  في  الحسابي  الوسط  )، ومن خالل  بلغ  موافقة  )3.99والذي  (  الموافقة ( ودرجة 

اإلفصاح عن السياسات المالية المستخدمة في    أهمها عبارة، و رات هذا المحورعلى عبا  يتضح أن المبحوثين موافقون 

 (. 4.64بمتوسط حسابي بلغ ) البيانات المالية  إعداد

 على جودة التقارير المالية: وأثرها  مدى تطبيق متطلبات اإلفصاح المحاسبي في المصارف السودانية

من وجهة    وأثرها على جودة التقارير المالية  صارف السودانيةمدى تطبيق متطلبات اإلفصاح المحاسبي في الملمعرفة  

والرتب   والدرجة  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  والمتوسطات  المئوية  والنسب  التكرارات  حساب  تم  المبحوثين  نظر 

 (: 6الستجابة أفراد عينة الدراسة، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول رقم )
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 ( 8-4جدول رقم )
 نيةتطلبات اإلفصاح المحاسبي في المصارف السودامدى تطبيق م

 

رقم 
ال

 

 العبارة 
التكرار 
 والنسب

 درجة الموافقة 
المتوسط 
 الحسابي

االتجاه 
 العام

  أوافق الترتيب 
 بشدة

 محايد أوافق 
ال 
 أوافق 

ال أوافق  
 بشدة

1 
توفر المصارف تقارير مالية تساعد في  

 .اتخاذ القرارات
 14 14 70 22 123 ك

 8 الموافقة   3.93
% 50.6 9.1 28.8 5.8 5.8 

2 
المعلومات المحاسبية التي تصدرها 
المصارف تتصف بالدقة والمالئمة  

 والموثوقية.

 8 8 21 53 153 ك
4.37 

الموافقة  
 بشدة 

2 % 63 21.8 8.6 3.3 3.3 

3 
جميع التقارير والقوائم المالية التي تقدمها 

 ل المستخدمين.  المصارف قابلة للفهم من قب
 5 9 22 95 112 ك

4.23 
الموافقة  

 2.1 3.7 9.1 39.1 46.1 % 5 بشدة

4 
هنالك ثبات في طريقة عرض المعلومات  
المحاسبية من حيث الجوهر والشكل تتيح 

 المقارنة.للمستخدمين امكانية 

 6 18 25 48 146 ك
4.27 

الموافقة  
 بشدة

3 % 60.1 19.8 10.3 7.4 2.5 

5 
تحتوي التقارير المالية على المعلومات 

 الفعلية والمخططة.
 2 5 24 113 99 ك

4.24 
الموافقة  

 0.8 2.1 9.9 46.5 40.7 % 4 بشدة

6 
يتم اإلفصاح عن األحداث الالحقة لتاريخ  

الدائنة والمدينة وطبيعة ودرجة   الميزانية
 . سيولة الموجودات

 7 32 29 49 126 ك
 7 الموافقة   4.04

% 51.9 20.2 11.9 13.2 2.9 

7 
اإلفصاح عن إيرادات ومصروفات 

 ومكاسب  وخسائر اإلستثمار بأنواعها.
 1 66 136 37 3 ك

 10 المحايدة 2.89
% 1.2 15.2 56 27.2 0.4 

8 
اإلفصاح عن نصيب المصرف من  
 اإلستثمارات  المقيدة بصفته وكياًل.

 1 10 9 62 151 ك
4.44 

الموافقة  
 ةبشد

1 
% 62.1 25.5 7.8 4.1 0.4 

9 
اإلفصاح عن نصيب المصرف من ربح  

 اإلستثمارات المقيدة  كمضارب. 
 2 11 54 47 129 ك

 6 الموافقة   4.19
% 53.1 19.3 22.2 4.5 0.8 

10 
 

اإلفصاح عن مقدار المكاسب أو الخسائر  
التقديرية الناتج عن التنضيض الحكومي 

 ات.للموجودات والمطلوب

 10 12 13 200 8 ك
 9 الموافقة   3.75

% 3.3 82.3 5.3 4.9 4.1 

 الموافقة   4.03 المتوسط الحسابي العام 
  ( م2022)المصدر: إعداد الباحثة من واقع بيانات المسح الميداني 
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 ( رقم  الجدول  لعبارات  6يشير  الحسابية  المتوسطات  إلى  في  (  المحاسبي  اإلفصاح  متطلبات  تطبيق  المصارف  مدى 

المالية  السودانية التقارير  الجدول أن عبارة  وأثرها على جودة  المصرف من  ، ويتضح من نتائج  اإلفصاح عن نصيب 

(، تليها في المرتبة الثانية عبارة  4.44تأتي في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )  اإلستثمارات  المقيدة بصفته وكيالً 

(، تليها 4.37بي بلغ )بمتوسط حسا  لمصارف تتصف بالدقة والمالئمة والموثوقيةالمعلومات المحاسبية التي تصدرها ا

هنالك ثبات في طريقة عرض المعلومات المحاسبية من حيث الجوهر والشكل تتيح للمستخدمين  عبارة في المرتبة الثالثة

المقارنة الرابعة عبارة  4.27بمتوسط حسابي بلغ )  امكانية  المرتبة  تليها في  المعلومات تحتوي  (،  المالية على  التقارير 

)بم  الفعلية والمخططة بلغ  الخامسة عبارة  4.24توسط حسابي  المرتبة  في  تليها  التي  (،  المالية  التقارير والقوائم  جميع 

المستخدمين قبل  من  للفهم  قابلة  المصارف  )  تقدمها  بلغ  حسابي  عبارة 4.23بمتوسط  السادسة  المرتبة  في  تليها   ،)

(، تليها في المرتبة 4.19حسابي بلغ )بمتوسط    المصرف من ربح اإلستثمارات المقيدة  كمضارب  اإلفصاح عن نصيب

عبارة   الميزانيةالسابعة  لتاريخ  الالحقة  األحداث  عن  اإلفصاح  الموجودات   يتم  سيولة  ودرجة  وطبيعة  والمدينة    الدائنة 

( بلغ  ال  ، (4.04بمتوسط حسابي  المرتبة  في  العبارة    ثامنةتليها  القرارات توفر  اتخاذ  في  مالية تساعد  تقارير   مصارف 

اإلفصاح عن مقدار المكاسب أو الخسائر التقديرية الناتج عبارة    لتاسعةتليها في المرتبة ا  (،3.93بمتوسط حسابي بلغ )

والمطلوبات للموجودات  الحكومي  التنضيض  )  عن  بلغ  حسابي  ا،  ( 3.75بمتوسط  المرتبة  في   عبارة  لعاشرةتليها 

 .(2.89بمتوسط حسابي بلغ ) ار بأنواعهاعن إيرادات ومصروفات ومكاسب  وخسائر اإلستثماإلفصاح 

المتعلقة   المحور  عبارات  على  المبحوثين  إجابات  المصارف  بتحليل  في  المحاسبي  اإلفصاح  متطلبات  تطبيق  بمدى 

المالية  السودانية التقارير  جودة  على  والذي  وأثرها  العام  الحسابي  الوسط  خالل  ومن   ،   ( موافقة  4.03بلغ  ودرجة   )

المبحوثين موافقون الموافقة) المحور  ( يتضح أن  المصرف من  ، وهمها عبارة  على عبارات هذا  اإلفصاح عن نصيب 

 . (4.44بمتوسط حسابي بلغ ) اإلستثمارات  المقيدة بصفته وكيالً 

النتائج والتوصيات:  -11  
النتائج:  1 -11  

 ح المحاسبي على جودة التقارير المالية وذلك من خالل األتي: تطبيق متطلبات اإلفصاهنالك تأثير ل -1

 اإلفصاح عن نصيب المصرف من اإلستثمارات  المقيدة بصفته وكياًل.  -أ

 إصدار معلومات محاسبية تتصف بالدقة والمالئمة والموثوقية. -ب

   ن امكانية المقارنة.المعلومات المحاسبية من حيث الجوهر والشكل تتيح للمستخدميثبات في طريقة عرض  -ج
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 :أهم درجات اإلفصاح المحاسبي الكافية التي تؤدي إلى جودة التقارير المالية تتمثل في األتي -2

 . اإلفصاح عن أي ضعف في اإللتزام بالمبادئ المحاسبية -أ

 م من مستخدمي البيانات المالية. تحقيق العدالة بين المستثمرين وغيره -ب

 . ميع الفرعية في صلب الميزانية العموميةلمجاواعرض البنود والعناوين  -ج

 وهي:  في المصارف السودانية فصاح المحاسبيهنالك وسائل وإجراءات وسياسات تكفل تحقيق كفاية اإل -3

 .البيانات المالية  اإلفصاح عن السياسات المالية المستخدمة في إعداد -أ

المصارف السودانية بتطبيق متطلبات اإلإلتزام    -ب الدولي رقم  جميع  المحاسبي  المعيار  المحاسبي الواردة في  فصاح 

 . عند اعداد القوائم المالية 30

 . اإلفصاح عن الفترة المالية التي تشملها قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو قائمة األرباح -ج

التوصيات:  2 -11  

 باآلتي: لمصارف السودانيةا الباحثون وصي يبناًء على النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الميدانية 

بالمقاييس المتعلقة بهذه البنود غير تلك المقاييس تذويدهم  و للمستثمرين في المصارف  وصف البنود المتعارف بها    -1

 . المتعلقة بالقوائم المالية

 تها. لمحتويا تساعد على فهم أكثر للقوائم المالية المنشورةإيضاحات متممة  تقديم -2

 .وغرض كل احتياطي ضمن حقوق المالكين وصف لطبيعةتقديم  -3

رقم    اإللتزام  -4 الدولي  المحاسبي  المعيار  في  الواردة  المحاسبي  اإلفصاح  متطلبات  القوائم    30بتطبيق  اعداد  عند 

 . المالية

 .عن كيفية إدارة المخاطر في البنك إضافة مالحظات كافية في البيانات المالية المنشورة -5

 . بقة نتيجة للتغيير في السياسة المحاسبيةت القوائم المالية المعروضة للفترات المالية السااإلفصاح عما إذا كان -7
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 المصادر والمراجع:

 أواًل: الكتب: 

"، االسكندرية، القياس والتقييم واإلفصاح المحاسبي  –المحاسبة المتوسطة  م(،  2000أبو المكارم، وصفي على )   -1

 دار المعرفة الجامعية. 

 "، عمان، دار حنين للنشر والتوزيع. المحاسبة واقتصاد المعلوماتنظرية م(، "1996عطية وآخرون )مطر، محمد  -2

م(،"دراسات متقدمة في مجال المحاسبة، االسكندرية"، الدار الجامعية، ص  2004عبد الفتاح، مصطفى وصفي ) -3

155  . 

 ثانيًا: المجالت والدوريات والندوات:

مجلة المحاسبة  م(، "اإلفصاح ودوره في تنشيط التداول في أسواق رأس المال العربية"،  1995عبد هللا، خالد أمين ) -1

 ( 92، العدد )القانون 

 ثالثًا: الرسائل الجامعية:

1-  ( عدنان  في  2004الملحم،  المحاسبي  اإلفصاح  لمتطلبات  الكلي  بالتطبيق  االلتزام  عدم  وأسباب  "معوقات  م(، 

رسالة السعودية"،  المساهمة  والتجارة،    الشركات  االقتصاد  كلية  منشورة(،  )غير  المحاسبة  في  الملك ماجستير  جامعة 

 . 11ص فيصل، 

2-  ( الصديق محمد  السر  السودانية  2014حمد،  المصارف  قرارات عمالء  اتخاذ  في  المحاسبي  إفصاح  "أثر    –م(، 

 . جامعة الجزيرةدراسة حالة البنك الزراعي السوداني"، الكاملين، ماجستير، 

لمالية"،  م(، "استخدام التبويب القطاعي بغرض تحسين اإلفصاح المحاسبي في القوائم ا 2005عبد العزيز )  قطب،  -3

 . 24 – 23مصر، رسالة دكتوراه غير منشورة، ص 

4-   ( أحمد  حسن  ابتهال  على  2018صالح،  وأثرها  السوداني  المصرفي  الجهاز  في  الحوكمة  آليات  "تطبيق  م(، 

، معهد بحوث دراسات العالم جامعة أم درمان اإلسالميةقارير المالية"، دكتوراه، السودان،  اإلفصاح المحاسبي وجودة الت

 اإلسالمي.

ر تطبيق االلتزام بقواعد حوكمة الشركات على مصداقية التقارير  م(، "مدى تأثي2014محمود، محمود حسن الحاج )  -5

 لخرطوم، السودان. ، ا جامعة أم درمان اإلسالميةالمالية"، رسالة دكتوراه منشورة، 
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س  -7 الفتاح،  )عبد  أحمد  توفيق  دراسة  2013عيد  المالية"،  التقارير  بجودة  المراجعة  لجان  خصائص  "عالقة  م(، 
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