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أسباب ومعوقات التطبيق الكلي لمتطلبات اإلفصاح المحاسبي في المصارف: دراسة حالة الجهاز  
 م(2022المصرفي السوداني، )

 
 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

أن اإللتزام بتطبيق اإلفصاح طبقًا لمعيار العرض واإلفصاح يحقق جودة المعلومات المحاسبية المدرجة بالقوائم المالية  

في   المستخدمين  يساعد  المحاسبية،  للمعلومات  واإلعتمادية  الثقة  درجة  من  يذيد  فهمها،  سهولة  إلى  ويؤدي  المنشورة 

ترشيد قراراتهم اإلقتصادية المتنوعة، يؤدي إلى توفير معلومات تساعد البنك المركزي في تقييم اإلقتصاد للمصارف ومن  

والرقاب التخطيط  قرارات  ترشيد  في  المساهمة  تطبيق ثم  على  تؤثر  معوقات  هنالك  أن  كما  المصارف.  أنشطة  على  ة 

بضرورة التطبيق الكامل   بعض الباحثين  اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية المنشورة للمصارف السودانية، وأوصى

توسع في  لكل متطلبات اإلفصاح المحاسبي وذلك ألن القصور في التطبيق يجعل القوائم المالية مضللة، ودعى إلى ال

الموارد   عن  معلومات  بها  المرفقة  أواإليضاحات  المنشورة  المالية  القوائم  لتتضمن  المصارف  في  المحاسبي  اإلفصاح 

البشرية والمسئولية اإلجتماعية، كما دعى إلى ضرورة اإلفصاح عن المعلومات المستقبلية في التقارير المالية لما لهذه  

ا في  الثقة  بث  في  أهمية  من  اإلستثمارات  المعلومات  من  مزيد  وإستقطاب  السوداني  المصرفي  القطاع  في  إلستثمار 

 المحلية واألجنبية". 

( التي تعطي صورة واضحة عن  2016يقول عبد هللا  المعلومات  باإلفصاح عن  السودانية  المصارف  إهتمام  أن   " م( 

السود للمصارف  المنشورة  المالية  للقوائم  فالمتتبع  مفتقد،  اإلجتماعية  تقارير أنشطتها  بنشر  تقوم  ال  أنها  له  يتبَين  انية 

مستقلة تتضمن كل المعلومات الخاصة باألنشطة اإلجتماعية التي تضطلع بها، كما التفصح عن هذه المعلومات في  

 قوائمها المالية". 

 : البحثمشكلة  -2

 : يمكن تلخيص مشكلة البحث في التساؤل التالي

 ؟ التطبيق الكلي لمتطلبات اإلفصاح المحاسبي في المصارف السودانية األسباب والمعوقات التي تحول دون  ماهي 

 :فرضيات البحث -3

 : لتاليةا  يقوم البحث بدراسة الفرضية

 .معوقات تحول دون التطبيق الكلي لمتطلبات اإلفصاح المحاسبي في المصارف السودانيةهنالك أسباب و 

 :أهداف البحث -4

 : الهدف التالييسعى البحث إلى تحقيق  
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 . األسباب والمعوقات التي تحول دون التطبيق الكلي لمتطلبات اإلفصاح المحاسبي في المصارف السودانيةمعرفة 

 :أهمية البحث -5

 : وتتمثل فيأواًل: األهمية العلمية 

 .متطلبات اإلفصاح المحاسبيتزويد المكتبة الجامعية بمعلومات عن  -

 جل إصدار المزيد من البحوث والدراسات في هذا الموضوع.أتزويد الباحثين والكتاب بمعلومات مفيدة من  -

 : األهمية العملية: ثانياً 

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

لذا تأتي أهمية   .في القطاع المصرفي مشروعات إقتصادية ذات طابع خاص وتلعب دورًا هامًا في إقتصاديات الدولة

الدراسة في إنها  تأتي  في فترة تعقدت فيها العمليات الفنية للمصارف وتنوعت أساليب تنفيذها نتيجة لتطور دور    ههذ

الحي في  في  المصارف  وضروريًا  هامًا  موضوعًا  تناقش  إنها  كما  اإلقتصادية.  )اإلفصاح  أروقاة  المصرفي  القطاع  ة 

ى أوجه القصور  وكذلك الوقوف عل  جودة التقارير المالية المنشورةعلى    هوتأثير ى مدى تطبيقه  والوقوف عل  المحاسبي(

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

المصرفي. ت  القطاع  بكيفيةأ تي  أكما  تتعلق  أخالقية  لقضية  تناولها  الدراسة من  ا  همية  المصارف  في    السودانيةشفافية 

مؤسسات تتصف    في  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  البحث  تبع  بموضوع  عالقة  لها  التي  السابقة  الدراسات  تتبع  في  اإلستنباطي ،  التاريخي   والمنهج 

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

 . التحليلي لتفسير وتحليل معلومات الدراسة الميدانية

 مصادر جمع البيانات:  1ـ6

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

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

 . اإلنترنت عومواقاإلقتصادية، البحوث 
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 مجتمع وعينة الدراسة:   2ـ6

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

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

 والمراجعة الداخلية بالمصارف السودانية للوصول إلي نتائج وتوصيات. 

 تحليل البيانات:   6-3

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

ـ  توزيع مربع كاي باإلضافة إلى إسلوب ليكرت، كما تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج   tاإلختالف( ـ  توزيع  

 .للتوصل إلى النتائج( SPSSالحزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية )

 حدود البحث:  - 7

 . الجهاز المصرفي السودانيتمثلت في حدود مكانية: 

 م  2022: حدود زمانية

 األدبيات: -8

 نشأة وتطور اإلفصاح المحاسبي:

ظهر مصلح اإلفصاح ألول مرة في منتصف القرن التاسع عشرالميالدي في نطاق قوانين الشركات اإلنجليزية كقاعدة 

الواليات  في  اإلفصاح  كما ظهر مصطلح  آنذاك  للمراجعة  معايير  أو  للمحاسبة  مبادي  وجود  عدم  من  بالرغم  قانونية 

ول من القرن العشرين، ثم بدأ يتطور في نطاق مهنة المراجعة المتحدة األمريكية ألول مرة كقاعدة قانونية في الثلث األ

 . [ م( 2004عبد الفتاح )]وظهور المجتمع األمريكي للمحاسبين القانونيين، 

 : مفهوم اإلفصاح المحاسبي

حنَّان)    المالية   2003عرفه  القوائم  مستخدمي  من  الخارجية  للجهات   اإلدارة  تنشرها  التي  المعلومات  تلك  بأنه"  م( 

إيضاحية  معلومات  أي  اإلفصاح  ويشمل  المنشأة.  بأعمال  المتعلقة  المعلومات  من  المختلفة  إحتياجاتها  مقابلة  بهدف 

 في التقارير المالية".محاسبية أو مستقبلية  تصرح بها اإلدارة وتضمنها 

سمير) مستقر 1996وعرَّف  إلى  إنتاجها  مصدر  من  المعلومات  نقل  أو  المعارف  بث  بأنه"  عام  بشكل  اإلفصاح  م( 

 اإلستفادة منها أو إستخدامها، فاإلفصاح هو نقل هادف إلى نقل المعلومات ممن يعلمها لمن ال يعلمها". 
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ملموس  لقياس مدى كفاية البيانات اإليضاحية والتكميلية في القوائم  م( بأنه" المقياس غير ال1997كما عرفه الصبان) 

 المالية".

 أهمية اإلفصاح المحاسبي: 

للعديد من      الوحيد  يكن  لم  إن  المهم  المصدر  المالية  هي  والتقارير  القوائم  أن  في  المحاسبي  اإلفصاح  أهمية  تنبع 

، وبالتالي حتى تكون  القوائم والتقارير المالية  موضوعية  المستخدمين  للحصول على المعلومات المهمة حول المنشأة

ومفيدة وتحظى بثقة المستخدمين وتلبي إحتياجاتهم، البد من أن يتم إعدادها وعرضها بطريقة منظمة ومقبولة بين جميع  

تقدمة بموضوع الطوائف التي لها مصالح بالمنشأة ، وقد إهتمت الهيئات والمنظمات  المهنية المحاسبية في الدول الم

اإلفصاح عن المعلومات في القوائم المالية ومايتعلق بها من سياسات محاسبية حتى أصبح هذا الموضوع يأتي دائمًا 

في مقدمة  مايصدر عنها من معايير محاسبية.كما أن المجامع األمريكية قد إهتمت باإلفصاح وتحديد المدى المالئم 

لية، وتتجلى أهمية اإلفصاح المحاسبي بوضوح في أنه يعتبر أحد معايير الرقابة منه والمطلوب عند إعداد القوائم الما

المالية، القوائم  إعداد  مع     على  المالية  القوائم  تصوير  طريقة  إنطباق  مدى  عن  للتعبير  الحسابات  مراقب  يتناوله  إذ 

أس يقدم  أنه  في  تتجلى  المحاسبي  اإلفصاح  أهمية  أن  كما  إلعدادها  الالزمة  المالي  المعايير  والتحليل  للمقارنات  اسًا 

بغرض   السليمة  المالية  المؤشرات  إلى  للوصول  المالية  القوائم  محللو  مايحتاجه  أهم  من  اإلفصاح  يعتبر  إذ  للمشروع، 

 ([. م2018) صالح  ]المقارنة بين السنوات المختلفة، 

  أهداف اإلفصاح المحاسبي:

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 

ح وأهداف القوائم المالية واحدة، فكالهما يستهدف المنفعة اإلعالمي، وأن عناصر البحث في موضوعي أهداف اإلفصا

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

اإلفصاح    مستخدمي المعلومات، األمر الذي يجعل التمييز بينهما غامضًا إال أنه يمكن القول  إن الهدف الرئيسي من

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)



 Sudan A. Journal Research and                          مجلة السودان األكاديمية للبحوث والعلوم

Science  ISSN:1858-7852                                                                                    ISSN:1858-7860 
 Volume(13) Issue(1): February 2023      (1( العدد)13المجلد) 2023 فبراير                                                    

                                                                                       

62 
 

 : أنواع اإلفصاح المحاسبي

األفصاح المحاسبي من الموضوعات المثيرة للجدل في الوسط المهني سواًء بين المحاسبين أنفسهم أو بينهم وبين   ُيعد

أنواع   نلخص  أن  ويمكننا  أخرى،  جهة  من  المالية  القوائم  مستخدمي  وبين  جهة  من  الحسابات  ومراجعة  الوحدة  إدارة 

 فيما يلي:  (م2009) اإلفصاح المحاسبي كما وضحها خلف

الشامل:  -أ أو  الكامل  أثر    اإلفصاح  ذات  معلومات  ألي  تغطيتها  وأهمية  المالية  التقارير  شمولية  مدى  إلى  يشير 

محسوس على القارئ ويأتي التركيز على ضرورة اإلفصاح من أهمية  القوائم المالية كمصدر أساسي  ُيعتمد عليه في 

 .إتخاذ القرارات

 . تحديد  الحد األدنى الواجب توفيره من المعلومات المحاسبية في القوائم الماليةيشمل   :اإلفصاح الكافي -ب

هنالك إجماع في المحاسبة  حول ضرورة اإلفصاح التام، ويتطلب اإلفصاح التام أن ُتصمم وُتعد    :اإلفصاح التام    -ج

األحداث اإلقتصادية  التي أثرت على المنشأة  القوائم المالية الدورية الموجهة إلى عامة المستخدمين بشكل يعكس بدقة  

 . خالل الدورة المالية

يتمثل في اإلفصاح عن المعلومات بطريقة تضمن وصولها إلى كافة المستفيدين دون تحيز إلى    اإلفصاح العادل:  -د

 . جهة معينة

المالئم:    -ه في   اإلفصاح  وقبواًل  إستخدامًا  األكثر  هي  المالئم  اإلفصاح  عبارة  اإلفصاح  إن  وأن  األخيرة،  السنوات 

 . المالئم يعني أن التقارير المالية يجب أن تفصح عن كل ما من شأنه أن يجعلها مضللة

هو اإلفصاح الذي يستند إلى أن التقارير المالية  يجب أن يتم اإلفصاح فيها عن كل مايجعلها  اإلفصاح الوقائي: -ز

 .غير مضللة للمستخدمين الخارجيين

إدارية    اإلفصاح اإلختياري:  -ح المالية بمعلومات  بالبيانات  المهتمة  إلى تزويد األطراف  هو نوع من اإلفصاح يهدف 

 .ومالية  إضافية وإختيارية، زيادة على المعلومات التي تعطيها معايير اإلفصاح المحاسبي

 اإلفصاح التفاضلي: 

تصرة على التفاضل أو التفاوت بين البنود بقصد المقارنات   حيث يتم التركيز في القوائم المالية بصورة ملخصة ومخ  -ط

 . لتوضيح التغيرات الجوهرية وتحديد اإلتجاه العام لتلك التغيرات أو التفاضل
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  مجاالت تطور اإلفصاح المحاسبي:

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

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

في   التطور  مجاالت  أهم  نرصد  أن  يمكن  المحاسبي  الفكر  وبإستقراء  التقليدية،  المالية  القوائم  توفرها  التي  المعلومات 

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

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

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

 ب اإلفصاح المحاسبي:طرق وأسالي

المحاسبي والتي يمكن أن تساعد مستخدمي  1990يرى قاسم )    العديد من وسائل وطرق األفصاح   بأنه يوجد   م( 

المطلوبة   المعلومات  وأخرى على طبيعة  بين طريقة  المفاضلة  وتتوقف  الصحيح  القرار  وإتخاذ  فهمها  على  المعلومات 

 م:  وأهميتها النسبية وفيما يلي أكثر الطرق شيوعًا في اإلستخدا

اإلفصاح من خالل القوائم المالية: حيث يتم ظهور المعلومات األساسية  في صلب القوائم المالية  بطريقة تساعد    -1

على اإلفصاح من حيث شكل وترتيب هذه القوائم وعلى ىسبيل المثال قائمة المركز المالي تظهر بنود إصول وخصوم  

لعالقات المالئمة بإعادة ترتيب تبويب بنود األصول والخصوم إلى  المنشأة وكذلك حقوق الملكية ويمكن اإلفصاح عن ا

أصول ثابتة ومتداولة وخصوم ثابتة ومتداولة، أو أصول نقدية وغير نقدية وخصوم نقدية وغير نقدية أو نطرح الخصوم  

 المتداولة من األصول المتداولة  للوصول إلى رأس المال العامل إلى غير ذلك من طرق التبويب. 

ومقدار    -2 الواضحة  المصطلحات  إستخدام  أن  فيه  الشك  مما  عليها  والمتعارف  الواضحة  المصطلحات  إستخدام 

تستخدم  أن  إليها ويجب  اإلشارة  السابقة  المالية  القوائم  في صلب  اإلفصاح  أهمية عن  المعلومات اليقل  في  التفصيل 

مستخ لدى  جيدًا  والمعروف  الدقيق  المعنى  عن   تعبر  التي  اإلفصاح  المصطلحات  أصبح  وإال  منها  المعلومات  دمي 

 مضلل  في حالة حدوث عكس ذلك.

المعلومات بين األقواس ويتم ذلك في صلب القوائم المالية في حالة بعض البنود التي يتعذر فهمها عن عناوينها    -  3

ة تقييم بند معين،  فق دون إسهاب وتطويل لذلك يمكن شرح مثل هذه البنود كمالحظات مختصرة بين األقواس مثل طريق

 األصول المقيدة برهن أو إجراء شرح مختصر وغلى غير ذلك من المالحظات. 
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المالحظات والهوامش: تعتبر وسيلة المالحظات والهوامش من وسائل اإلفصاح الهامة لما توفره من معلومات قد    -4

المالية إال أنه اليجوز اإلعتماد عليها بد القوائم  القوائم  يصعب توفيرها في صلب  رجة كبيرة في اإلفصاح عوضًا عن 

 المالية. 

التقارير والجداول الملحقة:  وتستخدم هذه الوسيلة إلظهار بعض المعلومات اإلضافية والتفاصيل التي يصعب بل   -5

يستحيل إظهارها في صلب القوائم المالية ، وقد تستخدم هذه الوسيلة ضمن وسيلة المالحظات والهوامش أو في صورة 

 ارير مستقلة  وغير ذلك. تق

تقرير رئيس مجلس اإلدارة وهذا التقرير يعتبر متممًا للقوائم المالية والذي بدونه يصعب تفسير الكثير من معلومات   -6

 القوائم المالية. 

تقرير المراجع الخارجي ويعتبر تقرير المراجع الخارجي وسيلة إفصاح ثانوية وليست وسيلة  رئيسية حيث أنه يمكن   -7

 أن يؤكد إفصاح أوعدم إفصاح  معلومات معينة عن طريق المالحظات أو التحفظات التي يذكرها المراجع في تقريره.

 الدراسات السابقة: -9

 م(:2005دراسة إدريس )

أهمية  نتائج منها،  إلى عدة  الدراسة  العام، توصلت  اإلفصاح  العام وتعريف  العرض واإلفصاح  الدراسة معيار  تناولت 

القوائم    الدور لمستخدمي  مفيدة  تجعلها  بصور  وإخراجها  المالية  التقارير  ضبط  في  المحاسبية   المعايير  تلعبه  الذي 

المالية، وبدونها تكون التقارير المالية مضللة في اتخاذ القرارات، أهم ما يجب أن تتميز به المعلومات المالية هو أن 

التقرير المالي والناتج الرئيسي للمحاسبة المالية،الهدف الرئيسي من تكون غير مضللة، القوائم المالية هي أهم وسائل  

اإلفصاح هو تقديم معلومات مفيدة للمستثمرين للمساعدة في اتخاذ القرارات،أهمية اإلفصاح في األونة األخيرة خاصة  

لومات الواجب اإلفصاح  مع تشابك إقتصاديات الدول والتغيرات التي طرأت على اإلقتصاد العالمي، وجود تباين في المع

عنها.كما قدمت الدراسة العديد من التوصيات، ضرورة اإللتزام بتطبيق المعايير المحاسبية من قبل معدي القوائم المالية  

بإصدار   المهنية  الجهات  قيام  صادقة، ضرورة  بصورة  وعرضها  والتحيز  الخطأ  من  خالية  معلومات  لتقديم  السعي   ،

بمتطلبات  نشرات مع ضرورة وضع مزيد م االلتزام  المجال، ضرورة  هذا  في  الدول  تجارب  المتطلبات مستفيدة من  ن 

اإلفصاح بصورة إلزامية، التوسع في شرح السياسات المحاسبية المتبعة وإظهار تفاصيل األرقام الواردة في صلب القوائم  

 المالية بااليضاحات المرفقة له حتى ُتسهل فهم محتوى القوائم.  
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 م(: 2016لحسين)دراسة رفاي وا

حاولت الدراسة اإلجابة على عدة أسئلة منها، إلى أي مدى يتم تطبيق معايير المحاسبة الدولية في المنشآت الصغيرة  

للمنشآت  الدولية  المحاسبية  المعايير  تطبيق  إمكانية  مدى  معرفة  إلى  الدراسة  هدفت  السودانية.  الحجم  والمتوسطة 

على المشاكل والصعوبات التي تواجه عملية تطبيقها.حيث تم   الصغيرة والمتوسطة الحجم في السودان وتسليط الضوء 

منشأة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في والية الجزيرة ــ   100توزيع األستبيان على عينة عشوائية مكونة من  

نتائج أبرزها، السودان. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات وتحليلها، توصلت الدراسة إلى عدة  

معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم تعمل في مجاالت تجارية، مما يصعب عملية تطبيق المعايير المحاسبية 

يعني ضمنًا عدم   فردية مما  ذات ملكية  المنشآت  أغلب هذه  إختياريًا، وأن  التطبيق  إذا كان هذا  فيها خاصة  الدولية 

عل من عملية تطبيق المعايير الدولية لها تحدي خاص بهوالء المالك، إنها فصل الملكية عن اإلدارة، وهذا الوضع يج

تستخدم أنظمة محاسبية خاصة بها، وأن من يقوم بوظيفة المحاسب شخص آخر ليس له عالقة بالمحاسبة وهو في  

خدام المعايير الغالب مالك المنشأة، األمر الذي يتطلب بذل مجهود كبير لتعريف هؤالء بأهمية المحاسبة وأهمية است

المحاسبية.أوصت الدراسة بضرورة تأهيل وتدريب المحاسبين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم السودانية على  

الدائمين  التوصية والتشجيع  النوعية من المنشآت  المعايير الدولية، وأنه على المراجعين الخارجيين والمستشارين لهذه 

وإبرا  الدولية  المعايير  تبني  تقدمها  على  التي  المعلومات  كفاية  لقياس  القيامبدراسة مستقبلية  تقاريرهم،  في  ز محاسنها 

في واليات  مماثلة  إجراء دراسات  والضرائب،  والدائنين  للمالك  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  التقليدية  التقارير 

المعايي التأكيد على معوقات تطبيق  أو  الحزف  أو  المختلفة لإلضافة  الصغيرة  السودان  للمنشآت  الدولية  المحاسبية  ر 

 والمتوسطة الحجم التي توصلت لها الدراسة. 

 م(:2019عبد الصمد ) 
المصرفي   الجهاز  في  االسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  معايير  تطبيق  مدى  الدراسة  تناولت 

السوداني وما مدى االلتزام بها ، وأسس تبني تطبيق المعايير في الجهاز المصرفي السوداني ، وتمثلت مشكلة الدراسة  

ئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية في تحقيق  في طرح السؤال التالي : إلى أي مدى أثرت معايير هي

البحث في جمع   إعتمد  التحليلي ، حيث  الوصفي  المنهج  البحث  أتبع   ، السودانية  بالمصارف  الرقابة واإلشراف  كفاءة 

لة بالسودان .  ( من العاملين بالمصارف اإلسالمية العام280المعلومات على اإلستبانة على عينة تم أختيارها عشوائيا )
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وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة ورفع كفاءة توصلت الدراسة إلى تأكيد  

الرقابة واالشراف ، ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بين دور تطبيق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة وتحقيق كفاءة 

ة بقيام البنك المركزي السوداني بدفع المصارف السودانية من أجل التحول إلى تطبيق ، أوصت الدراسالرقابة واالشراف  

لها، وذلك من نسبة   المناسبة  الحوافز  تقديم  المالية اإلسالمية من خالل  للمؤسسات  المحاسبة والمراجعة  معايير هيئة 

المركزي عقد ورعاية المؤتمرات والندوات    االحتياطي اإلجباري للبنوك اإلسالمية التي تطبق معايير الهيئة ، على البنك

بالمصارف  تطبيقها  في  الكفاءة  لرفع  وذلك  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  بمعايير  المتعلقة 

 . العاملة بالسودان

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:  -10

 لعينة البحث: التحليل اإلحصائي للبيانات الشخصية  10-1

 المؤهل العلمي: التوزيع التكراري النسبي حسب

 ( توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي:1يبين 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

 المجموع 243 % 100
 م( 2022)من واقع بيانات المسح الميداني  ةالمصدر: إعداد الباحث

العلمية  73.7%( أن )1ُيفيد الجدول رقم ) العلمية دبلوم  10.3%، و)بكالوريوس( من أفراد العينة درجتهم  (  درجتهم 

( من أفراد  2.5%)دكتواه، و  ( درجتهم العلمية ماجستير3.7%( درجتهم العلمية ماجستير، و)9.9%)، وفوق الجامعي

ظهور هذه   ثةعُزو الباحتوتتالئم هذه المؤهالت العلمية مع طبيعة استبانة الدراسة.    .دبلوم تقنيالعينة درجتهم العلمية  



 Sudan A. Journal Research and                          مجلة السودان األكاديمية للبحوث والعلوم

Science  ISSN:1858-7852                                                                                    ISSN:1858-7860 
 Volume(13) Issue(1): February 2023      (1( العدد)13المجلد) 2023 فبراير                                                    

                                                                                       

67 
 

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

 وفهم أسئلة اإلستبانة. 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

 محاسبة 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( 2022)من واقع بيانات المسح الميداني  ةالباحثالمصدر: إعداد 

( تخصصهم العلمي إدارة اعمال،  28.8%( تخصصهم العلمي اقتصاد، و)30.5%)  ( أن2يتضح من الجدول رقم ) 

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

 ، وتلبي هذه التحصصات العلمية طبيعة الدراسة. مصرفية دراساتتخصصهم العلمي   (2.5%و)

الباحثت العمل    ةعُزو  طبيعة  أن  إلى  أعاله  بالصورة  النسب  هذه  السودانية ظهور  المصارف  لتخصصات   في  تحتاج 

بفهم أسئلة ، مما يجعلهم ملمين  والتخصصات العلمية األخرى ،  مصرفية دراسات  والمحاسبة وإدارة األعمال واالقتصاد  

 اإلستبانة واإلجابة عليها.
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 : الوظيفي التوزيع التكراري النسبي حسب المسمى

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

 

 (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 خرى أ

 % 100 243 المجموع
 م( 2022)من واقع بيانات المسح الميداني  ةالمصدر: إعداد الباحث

 ( رقم  الجدول  أن3ٌيبين  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  من أفراد العينة الموقع الوظيفي لهم  %(  11.5رئيس قسم، و)  الوظيفي لهم

 مع طبيعة االستبانة المعدة للبحث.

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

المصارف    10-2-1 في  المحاسبي  اإلفصاح  لمتطلبات  الكلي  التطبيق  دون  تحول  التي  والمعوقات  األسباب 

 :السودانية

من    سبي في المصارف السودانية األسباب والمعوقات التي تحول دون التطبيق الكلي لمتطلبات اإلفصاح المحالمعرفة  

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

 (: 4الستجابة أفراد عينة الدراسة، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول رقم )
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 (4جدول رقم )
 والمعوقات التي تحول دون التطبيق الكلي لمتطلبات اإلفصاح المحاسبي في المصارف السودانيةاألسباب 

رقم 
ال

 

 العبارة 
التكرار  
 والنسب 

 درجة الموافقة 
المتوسط  
 الحسابي 

االتجاه  
 العام 

  أوافق  الترتيب 
 بشدة 

 محايد  أوافق 
ال  
 أوافق 

ال  
أوافق  
 بشدة 

1 
جزء منها  إخفاء المعلومات الضرورية أو حجب 

 .بحكم سريتها وعدم اإلفصاح عنها 
 5 10 19 53 156 ك

4.41 
الموافقة  

 بشدة 
4 

% 64.2 21.8 7.8 4.1 2.1 

2 
صح عنها في القوائم  فعدم كفاية المعلومات الم

المالية والتقارير المالية للمصارف في تلبية  
 .احتياجات المستفيدين منها 

 1 3 17 70 152 ك
4.51 

الموافقة  
 بشدة  

2 % 62.6 28.8 7 1.2 0.4 

3 
ضعف بالبرامج التعليمية للتعريف باإلفصاح  

 .بالكليات المتخصصة ومتطلباته
 2 11 28 159 43 ك

 الموافقة   3.94
10 % 17.7 65.4 11.5 4.5 0.8 

4 
تشابك الصالحيات بين عدة جهات لتحديد الجهة  

 .اإلفصاح المحاسبيالمسؤولة عن كافة 
 9 20 41 47 126 ك

 الموافقة   4.07
8 % 51.9 19.3 16.9 8.2 3.7 

 تأثير التضخم على بنود القوائم المالية. 5
 2 2 5 61 173 ك

4.65 
الموافقة  

 0.8 0.8 2.1 25.1 71.2 % 1 بشدة 

6 
عدم اكتساب مهارات وظيفية للتعامل مع المعلومات  

 المحاسبية.
 6 13 23 33 168 ك

4.42 
الموافقة  

 بشدة 
3 

% 69.1 13.6 9.5 5.3 2.5 

7 
صعوبة  استخدام المعلومات المحاسبية على التنبؤ  

 .في المستقبل 
 0 27 46 66 104 ك

 9 الموافقة   4.01
% 42.8 27.2 18.9 11.1 0 

8 
بالنسبة  عدم مراعاة استعمال ورق من حجم واحد 

للتقارير الدورية المماثلة حتى يسهل حفظها في ملف  
 واحد والرجوع إليها واستخدامها فى سهولة ويسر .

 12 67 118 28 18 ك
 12 المحايدة  2.88

 % 7.4 11.5 48.6 27.6 4.9 

9 
عدم وضوح النتائج التي توصل إليها واضع  

 التقارير.
 0 22 7 130 84 ك

 7 الموافقة   4.13
 % 34.6 53.5 2.9 9.1 0 

10 
 

عدم قدرة الفئات المختلفة من مستخدمي المعلومات  
على فهم واستخدام الكثير من المعلومات والبيانات  

 المحاسبية التي يتم اإلفصاح عنها.

 0 15 35 48 145 ك
4.32 

الموافقة  
 بشدة 

5 
 % 59.7 19.8 14.4 6.2 0 

11 
المعلومات الخاصة بالمنشأة قد يضر  الحصول على  

 بمصلحة المنشأة حسب اعتقاد إدارة المنشأة.

 3 97 24 96 23 ك
 11 الموافقة   3.16

 % 9.5 39.5 9.9 39.9 1.2 

12 
يؤدي اإلفصاح عن المعلومات داخل التقارير المالية  
إلي تحسين المناخ التفويضي مع االتحادات العمالية  

 التكاليف المترتبة على المنشأة.مما يذيد من 

 4 5 9 131 94 ك
4.25 

الموافقة  
 بشدة 

6 
 % 38.7 53.9 3.7 2.1 1.6 

 الموافقة   4.06 المتوسط الحسابي العام 
 م( 2022)من واقع بيانات المسح الميداني  ةالمصدر: إعداد الباحث
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األسباب والمعوقات التي تحول دون التطبيق الكلي لمتطلبات ( إلى المتوسطات الحسابية لعبارات  4يشير الجدول رقم ) 

  تأثير التضخم على بنود القوائم المالية ، ويتضح من نتائج الجدول أن عبارة  اإلفصاح المحاسبي في المصارف السودانية

صح  فعدم كفاية المعلومات المرتبة الثانية عبارة   (، تليها في الم4.65تأتي في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )

(،  4.51بمتوسط حسابي بلغ )  عنها في القوائم المالية والتقارير المالية للمصارف في تلبية احتياجات المستفيدين منها

الثالثة المرتبة  في  المحاسبية  عبارة  تليها  المعلومات  مع  للتعامل  وظيفية  مهارات  اكتساب  حسابي    عدم  بلغ بمتوسط 

إخفاء المعلومات الضرورية أو حجب جزء منها بحكم سريتها وعدم اإلفصاح  (، تليها في المرتبة الرابعة عبارة  4.42)

عدم قدرة الفئات المختلفة من مستخدمي المعلومات (، تليها في المرتبة الخامسة عبارة  4.41بمتوسط حسابي بلغ )  عنها

التي يتم اإلفصاح عنهاعلى فهم واستخدام الكثير من     (، 4.32بمتوسط حسابي بلغ )   المعلومات والبيانات المحاسبية 

يؤدي اإلفصاح عن المعلومات داخل التقارير المالية إلي تحسين المناخ التفويضي مع   تليها في المرتبة السادسة عبارة

(، تليها في المرتبة السابعة  4.25بي بلغ )بمتوسط حسا  االتحادات العمالية مما يذيد من التكاليف المترتبة على المنشأة

عبارة   ثامنةتليها في المرتبة ال  ،( 4.13بمتوسط حسابي بلغ )  عدم وضوح النتائج التي توصل إليها واضع التقاريرعبارة  

صعوبة  عبارة    لتاسعةتليها في المرتبة ا  (،4.07بمتوسط حسابي بلغ )  المساهمة في الحفاظ على إستقرار أسعار األسهم

المستقبل التنبؤ في  المحاسبية على  المعلومات  تليها في المرتبة ا4.01بمتوسط حسابي بلغ )  استخدام  عبارة    لعاشرة( 

تليها في  ،  (3.94بمتوسط حسابي بلغ )  ضعف بالبرامج التعليمية للتعريف باإلفصاح بالكليات المتخصصة ومتطلباته

المعلومات الخاصة بالمنشأة قد يضر بمصلحة المنشأة حسب اعتقاد إدارة الحصول على    عبارة  لعاشرةا   الحادية  المرتبة

عدم مراعاة استعمال ورق من حجم واحد    عبارة  الثانية عشر  تليها في المرتبة،  (3.16بمتوسط حسابي بلغ )  المنشأة

بمتوسط   سهولة ويسر  بالنسبة للتقارير الدورية المماثلة حتى يسهل حفظها في ملف واحد والرجوع إليها واستخدامها فى 

 .(2.88حسابي بلغ )

جودة      10-2-2 على  السودانية  المصارف  في  المحاسبي  اإلفصاح  لمتطلبات  الكلي  التطبيق  عدم  تأثير  مدى 

 :التقارير المالية المنشورة

التقارير المالية  مدى تأثير عدم التطبيق الكلي لمتطلبات اإلفصاح المحاسبي في المصارف السودانية على جودة  لمعرفة  

المعيارية    المنشورة واالنحرافات  الحسابية  المئوية والمتوسطات  التكرارات والنسب  تم حساب  المبحوثين  من وجهة نظر 

 (: 5والدرجة والرتب الستجابة أفراد عينة الدراسة، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول رقم )
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 (5جدول رقم )
التطبيق الكلي لمتطلبات اإلفصاح المحاسبي في المصارف السودانية على جودة التقارير المالية مدى تأثير عدم 

 المنشورة

رقم 
ال

 

 العبارة 
التكرار 
 والنسب

 درجة الموافقة 
المتوسط 
 الحسابي

االتجاه 
 العام

  أوافق الترتيب 
 بشدة

 محايد أوافق 
ال 
 أوافق 

ال 
أوافق  
 بشدة

1 
اتخاذ القرارات ترشيد عملية صعوبة 

واالستفادة من استخدام الموارد  
 بكفاءة.

 0 8 53 63 119 ك
4.20 

الموافقة  
 3 بشدة

% 49 25.9 21.8 3.3 0 

2 
ضعف استقطاب التمويل عن طريق 

المضاربة في الصكوك في  
 المصارف. 

 2 11 11 149 70 ك
 الموافقة   4.12

5 % 28.8 61.3 4.5 4.5 0.8 

3 
التشكيك في التقارير المالية الصادرة 

 من المصرف. 
 4 14 27 57 141 ك

4.30 
الموافقة  

 1.6 5.8 11.1 23.5 58 % 1 بشدة

4 
صعوبة مقارنة القوائم المالية في  
 السنة الحالية بالسنوات السابقة. 

 6 15 53 16 153 ك
4.21 

الموافقة  
 2.5 6.2 21.8 6.6 63 % 2 بشدة

 فقدان المصارف للعمالء. 5
 4 11 8 144 76 ك

 الموافقة   4.13
4 % 31.3 59.3 3.3 4.5 1.6 

6 
طرق و  صعوبة تعديل األخطاء

معالجتها وفقًا لمعايير المحاسبة 
 الدولية. 

 3 14 13 184 29 ك
 6 الموافقة   3.91

% 11.9 75.7 
5.3 
 

5.8 1.2 

7 

عدم قدرة مستخدمي البيانات المالية 
استعمال الكثير من  و على فهم  

البيانات المحاسبية و المعلومات 
 . عنها المفصح

 2 7 24 193 17 ك

 7 الموافقة   3.88
% 7 79.4 9.9 2.9 0.8 

 الموافقة   4.10 المتوسط الحسابي العام 
 م( 2022)من واقع بيانات المسح الميداني  ةالمصدر: إعداد الباحث

مدى تأثير عدم التطبيق الكلي لمتطلبات اإلفصاح المحاسبي ( إلى المتوسطات الحسابية لعبارات  5يشير الجدول رقم )

التشكيك في التقارير  ، ويتضح من نتائج الجدول أن عبارة  جودة التقارير المالية المنشورةفي المصارف السودانية على  

المصرف  من  الصادرة  )  المالية  بلغ  حسابي  بمتوسط  األولى  المرتبة  في  عبارة   4.30تأتي  الثانية  المرتبة  في  تليها   ،)

  (، تليها في المرتبة الثالثة 4.21بمتوسط حسابي بلغ )  السابقة صعوبة مقارنة القوائم المالية في السنة الحالية بالسنوات  
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(، تليها في  4.20بمتوسط حسابي بلغ )  ترشيد عملية اتخاذ القرارات واالستفادة من استخدام الموارد بكفاءةصعوبة    عبارة

ضعف  خامسة عبارة  (، تليها في المرتبة ال4.13بمتوسط حسابي بلغ )  فقدان المصارف للعمالءالمرتبة الرابعة عبارة  

في   الصكوك  في  المضاربة  التمويل عن طريق  )  المصارفاستقطاب  بلغ  المرتبة   (،4.12بمتوسط حسابي  في  تليها 

(،  3.91بمتوسط حسابي بلغ )  طرق معالجتها وفقًا لمعايير المحاسبة الدوليةو   صعوبة تعديل األخطاء  السادسة عبارة

البيانات و استعمال الكثير من المعلومات  و عدم قدرة مستخدمي البيانات المالية على فهم  تليها في المرتبة السابعة عبارة  

 . (3.88بمتوسط حسابي بلغ ) عنها  المحاسبية المفصح

المحور  المبحوثين على عبارات  الكلي  ب  المتعلقةبتحليل إجابات  التطبيق  المحاسبي  مدى تأثير عدم  لمتطلبات اإلفصاح 

المنشورة المالية  التقارير  المصارف السودانية على جودة  العام والذي بلغ )  في  الحسابي  الوسط  (  4.10، ومن خالل 

المبحوثين موافقون   ( يتضح الموافقةودرجة موافقة  )  المحورعلى    أن  التقارير عبارة  ، وهمها  عبارات هذا  التشكيك في 

 . (4.30بمتوسط حسابي بلغ ) الصادرة من المصرفالمالية 

 النتائج والتوصيات:  -11

 النتائج:  1 -11

 تتمثل أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في اآلتي:

 وهى:   هنالك أسباب ومعوقات تحول دون التطبيق الكلي لمتطلبات اإلفصاح المحاسبي في المصارف السودانية -1

 التضخم على بنود القوائم المالية. تأثير  -أ

صح عنها في القوائم المالية والتقارير المالية للمصارف في تلبية احتياجات المستفيدين فعدم كفاية المعلومات الم  -ب

 . منها

 عدم اكتساب مهارات وظيفية للتعامل مع المعلومات المحاسبية.  -ج

 .بحكم سريتها وعدم اإلفصاح عنهاإخفاء المعلومات الضرورية أو حجب جزء منها  -د

عدم قدرة الفئات المختلفة من مستخدمي المعلومات على فهم واستخدام الكثير من المعلومات والبيانات المحاسبية   -ه

 التي يتم اإلفصاح عنها. 

التقارير المالية  يوجد تأثير لعدم التطبيق الكلي لمتطلبات اإلفصاح المحاسبي في المصارف السودانية على جودة    -2

 يتمثل في األتي: المنشورة
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 التشكيك في التقارير المالية الصادرة من المصرف.  -أ

 صعوبة مقارنة القوائم المالية في السنة الحالية بالسنوات السابقة. -ب

 ترشيد عملية اتخاذ القرارات واالستفادة من استخدام الموارد بكفاءة. صعوبة  -ج

 والمضامين: الخالصة  11-2

هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين مدى توفر أوكفاية اإلفصاح المحاسبي في المصارف  إلى أن   ت الباحثةخلص

اإلفصاح عن أي   متمثل في السودانية وتخفيض حالة عدم التأكد لدى أصحاب المصالح عن األحداث المستقبلية

بين المستثمرين وغيرهم من مستخدمي البيانات المالية. كما   ، وتحقيق العدالةضعف في اإللتزام بالمبادئ المحاسبية

لتحقيق   المتبعة والوسائل لسياساتاإلفصاح المحاسبي وا هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بينخلصت إلى أن 

جميع المصارف السودانية  إلتزام السودانية حيث يساعد اإلفصاح المحاسبي في  في المصارف المحاسبيفصاح اإل

. كما  عند اعداد القوائم المالية 30بتطبيق متطلبات اإلفصاح المحاسبي الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

اإلفصاح   لك من خاللتطبيق متطلبات اإلفصاح المحاسبي وذتعمل على  المصارف السودانيةخلصت الدراسة إلى أن 

إصدار معلومات محاسبية تتصف بالدقة والمالئمة عن نصيب المصرف من اإلستثمارات  المقيدة بصفته وكياًل، و 

عند   30الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم ولكن على الرغم من أهمية متطلبات اإلفصاح المحاسبي  والموثوقية.

صح عنها  فعدم كفاية المعلومات المثلة في مإال أن تطبيقها تواججه بعض المعوقات والمشاكل المت  اعداد القوائم المالية

إضافة إلى عوامل التضخم. وبمقارنة   في القوائم المالية والتقارير المالية للمصارف في تلبية احتياجات المستفيدين منها

الحظ الباحثة تتطابق بعض النتائج مع ما توصلت إليه  هذه الخالصة مع الرسائل الجامعية المتعلقة بهذا الموضوع ت

أن معيار العرض واإلفصاح العام والصادر عن معايير والتي توصلت إلى  ، م( 2000الصديق)الباحثة خاصة دراسة 

المحاسبة المالية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية )البحرين( يولي عناية باإلفصاح  

كما خصلت الدراسة إلى وجود تأثير لعدم التطبيق الكلي لمتطلبات ، ن جميع بنود القوائم المالية وكيفية عرضهاع

م(  2004ضنفر   اإلفصاح المحاسبي في المصارف السودانية على جودة التقارير المالية المنشور وهذا يتفق مع دراسة )

التعليمات على تطوير اإلفصاح في القوائم والتقارير المالية المنشورة لتكون أكثر  هنالك تأثير لهذه أن  التى توصلت إلى

 .  ( 30إنسجامًا مع متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم ) 
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يؤدي اإلفصاح عن المعلومات داخل التقارير المالية إلي تحسين المناخ التفويضي مع االتحادات العمالية مما يذيد   -ز

 .ترتبة على المنشأةمن التكاليف الم

 : التوصيات 3 -11

 باآلتي: المصارف السودانية انوصي الباحثيبناًء على النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الميدانية 

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

 . بالقوائم الماليةالمتعلقة 

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

 .وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق المالكينتقديم  -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

 . اإلفصاح عما إذا كانت القوائم المالية المعروضة للفترات المالية السابقة نتيجة للتغيير في السياسة المحاسبية -7
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 االمصادر والمراجع

 أواًل: القران الكريم 

 ثانيًا:المراجع والكتب

، أصول القياس وأساليب االتصال المحاسبي"  –دراسات في األصول المالية  م(، "1997سمير، محمد )،  الصبان  -1

 .االسكندرية، الدار الجامعية

2-   ( رضوان  "2003حنان،  المعاصرم(،  المحاسبي  )النموذج  ط  المحاسبة"،  نظرية  هيكل  وائل  1،  دار  عمان،   ،)

 .للنشر

م(، "اإلفصاح المحاسبي في ظل توسيع المنهج المحاسبي المعاصر ليشمل المحاسبة  2009خلف، لعيبي هاتو )  -3

 . 29، عمان، ص منشورات األكاديمية العربية في الدنماركاالجتماعية"، 

4-  ( الدين  فداء  على  1990قاسم، محمد  واإلفصاح  العرض  لمعيار  المتوقع  "األثر  القوام(،  في  اإلفصاح  ئم  مستوى 

 .، العدد األولمجلة العلوم اإلداريةالمالية المنشورة لشركات المساهمة السعودية"، جامعة الملك سعود، 

( محمد  الصبان  "1996سمير،  المالية  م(،  األصول  في  المحاسبي"  –دراسات  االتصال  وأساليب  القياس  ، أصول 

 .االسكندرية، الدار الجامعية

م(،"دراسات متقدمة في مجال المحاسبة، االسكندرية"، الدار الجامعية، ص  2004عبد الفتاح، مصطفى وصفي ) -5

155  . 

 ثانيًا: الرسائل الجامعية:
1-   ( أحمد  حسن  ابتهال  على  2018صالح،  وأثرها  السوداني  المصرفي  الجهاز  في  الحوكمة  آليات  "تطبيق  م(، 

، معهد بحوث دراسات العالم جامعة أم درمان اإلسالميةاإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية"، دكتوراه، السودان،  

 اإلسالمي.

لقطاعي بغرض تحسين اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية"،  م(، "استخدام التبويب ا2005قطب، عبد العزيز )  -2

 . 24 – 23مصر، رسالة دكتوراه غير منشورة، ص 
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للمؤسسات المالية   والمراجعة معايير هيئة المحاسبة م(، مدى مساهمة تطبيق2019عبد الصمد، محي الدين عمر ) -3

الرقابة واإلشراف  في تحقيقاإلسالمية   المص  كفاءة  الجهاز  السوداني،  في  المعرفة،  رفي  إسالم  رسالة دكتوراه، معهد 

 .جامعة الجزيرة

 ثالثًا: المجالت والدوريات:

م(، " سالمة تطبيق المعايير المحاسبية في إعداد ونشر القوائم المالية لشركات  2005إدريس، عثمان تاج السر )   -1

العليا، جامعة   الدراسات  ،  السودان للعلوم والتكنولوجياالتأمين السودانية"، بحث  تكميلي ماجستير غير منشور، كلية 

 الخرطوم، السودان. 

و   -2 الفراج  السادات عبد  الكريم)رفاي،  الدولية  2016الحسين،محمد عوض  المحاسبية  المعايير  " مدى مالءمة  م(، 

مجلة الجزيرة للعلوم اإلقتصادية  للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم للتطبيق في السودان ــ دراسة حالة والية الجزيرة"،

المجلد)   واإلجتماعية العدد)7،  والنشر، 1(،  للطباعة  الجزيرة  دارجامعة  العلمي،  والبحث  العليا  الدراسات  عمادة   ،)

 ،السودان. جامعة الجزيرة

م(، "دور معايير التقارير المالية في الحد من ممارسات إدراج األرباح في القوائم  2016هالل يوسف )عبد هللا،    -3

مجلة    –كميته في المصارف السوداني المدرجة بسوق الخرطم لألوراق المالية    المالية للمصرف"، دراسة ميدانية على

 . 114، ص 2، العدد 17، المجلد العلوم االقتصادية

 

 


