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  :السودانية المصارف( في 30رقم ) معيار االفصاح المحاسبي الدوليمعوقات تطبيق 
 م(2022دراسة ميدانية على المصارف السودانية )

 
 3 د. حسن موسى عيسى     2د. السادات عبد الفراج رفاي    1  يس يوسف أحمدو سمؤل 

  

 

 

 
 م لنيل درجة الدكتوراه في المحاسبة والتمويل  دراسة مستلة من بحث مقد ❖

 كلية االقتصاد والتنمية الريفية. –جامعة الجزيرة  –المحاسبة والتمويل، طالب دكتوراه، قسم يس يوسف أحمد و  سمؤل  1
 كلية االقتصاد والتنمية الريفية. –جامعة الجزيرة  –أستاذ المحاسبة والتمويل المشارك  –عبد الفراج رفاي لساداتا 2
 الريفية.كلية االقتصاد والتنمية  –جامعة الجزيرة  –أستاذ المحاسبة والتمويل المشارك  –حسن موسى عيسى 3

 مستخلص 
تع هو  المحاسبة  معايير  مجلس  أهداف  أهم  أحد  فيأن  الشفافية  مستوى  وتحسين  الحقائق  عملية   زيز  تعكس  حتى  اإلفصاح 

الدولي معيار اإلمعوقات تطبيق  معرفة  إلى    الدراسة هدفت  ،  اإلقتصادية   ، ةالسوداني المصارف ( في  30رقم )  فصاح المحاسبي 
  ات المتعلقة بالظواهر االجتماعية،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وأدواته المختلفة لكونه أكثر مناسبة لمثل هذه الدراس

وتم جمع البيانات من مصادرها األولية والثانوية حيث تم    رئاسات المصارف السودانية بوالية الخرطومفي    دراسةمجتمع ال  تمثل
الدراسة  من   ( نسخة180)  توزيع عدد التحليل  160وتم استرداد )  ،االستبيانات على مجتمع  ، أعتمد ( نسخة مستوفية شروط 

االجتماعية  ا للعلوم  اإلحصائية   الحزم  برنامج  على  والنسب  SPSS) )لبحث  التكرارات  مستخدمًا  البيانات،  وعرض  لتحليل 
هنالك معوقات تحد من  أن  المئوية والمتوسطات. وفي ضوء البيانات والمعلومات التي تم جمعها وتحليلها، خلصت الدراسة إلى  

انات المالية على  عدم قدرة مستخدمي البيتتمثل في    ( في المصارف السودانية30قم )تطبيق معيار اإلفصاح المحاسبي الدولي ر 
جود مصادر بديلة تزود متخذي القرارات بالمعلومات  ، وو فهم واستعمال الكثير من المعلومات والبيانات المحاسبية المفصح عنها

فع  قدرات ومهارات المحاسبين العاملين في المصارف  ر . أوصت الدراسة بضرورة  الالزمة بتكلفة اقل من نشر التقارير المالية
بتحديث،  السودانية أوصت  رقم    كما  الدولي  المحاسبي  اإلفصاح  معيار  تطبيق  متطلبات  مع  تتماشى  حتى  المحاسبية  البرامج 

(30). 
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 تمهيد: -1

لل يشهدها    االقتصاديةورات  طتنتيجة  التي  المسؤولون الهائلة  أدرك  بمهنة    العالم  والمهتمون 

محاسبية المحاسبة معايير  وجود  الطرق    أهمية  تحديد  في  المرشد  األحداث    المناسبة. لتكون  لقياس 

في القوائم المالية، حيث يمكن القول بأنه من األسباب الهامة لحدوث  اح عنهاصاإلفو  ،المالية وعرضها

الكثير من والشفافية  المبا  تطبيق   هو عدم  الوحدات   إنهيار  اإلفصاح  المحاسبية، ونقص  والمعايير  دئ 

  ، معلومات الحقيقية التي تعبر عن األوضاع المالية لهذه الوحدات اإلقتصادية وال وعدم إظهار البيانات 

تالي  السلبية أهمها فقدان الثقة في المعلومات المحاسبية، وبال  اآلثارمن   وقد إنعكس ذلك في مجموعة

  .] م 2007أبو الخير [ ،وهو مالءمتها للقرارات مات ألهم عناصرها أال فقدان هذه المعلو 

  التي يمر بها مستخدمي التقارير المالية  وتعد عملية اتخاذ القرارات أحد أهم وأصعب المواقف

بين من  واحد  بديل  باختيار  تنتهي  والتي  المتاحة  المعلومات  على  تعتمد  ألنها  وذلك  عدة    المنشورة، 

لتحق  بدائل أغراض متاحة  واتخاذ  يق  وصوالً   معينة  األمثل  القرارات   البديل  في  الترشيد  تحقيق  إلى 

 .  ](م 2018ى )عل [،مستخدمي التقارير المالية المنشورة المتخذة من قبل

  مشكلة البحث: -2

 اإلجابة على السؤال التالي:تتمثل مشكلة البحث الرئيسية في 

 ة؟ السوداني المصارف( في 30رقم ) لدوليمعيار االفصاح المحاسبي اما هى معوقات تطبيق 

 أهمية البحث:  -3

 : وتتمثل في األهمية العلمية  3-1

 المصارف( في  30رقم )  معيار االفصاح المحاسبي الدوليتزويد المكتبة الجامعية بمعلومات عن    -

 .ةالسوداني
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الباحثين    - والتزويد  البحوث  من  المزيد  إصدار  اجل  من  مفيدة  بمعلومات  هذا  والكتاب  في  دراسات 

 الموضوع.

 المحاسبي اإلفصاح معيار تطبيققدراتهم على  معرفة   من المصارف تمكين  األهمية العملية:  3-2

 على الدولي المحاسبي اإلفصاح معيار تطبيقب  المتعلقة الميدانية النتائج بعض  يضع فالبحث  .الدولي

 النتائج معرفة إلى تحتاج المؤسسات  هذ ه نأف خيراً أو  السودانية، المصارف في المالية جودة التقارير

  .الالزم القرار تخاذ إل المالية والتقارير والتوصيات 

 أهداف البحث:  -4

 المصارف( في  30رقم )  معيار االفصاح المحاسبي الدوليمعوقات تطبيق    يهدف البحث للتحقق من

  ة.السوداني

 منهجية الدراسة:    -5

التحليلى  أ الوصفي  المنهج  البحث  ويهتم   ذيالتبع  الواقع  في  توجد  كما  الظاهره  دراسة  على  يعتمد 

اما   الظاهر ويوضح خصائصها  الكيفي يصف  فالتعبير  دقيقًا ويعبر عنها كيفا وكميا  بوصفها وصفًا 

في الكمى  الظواهر  طعالتعبير  مع  ارتباطها  درجه  حجمها  الظاهره  هذه  مقدار  يوضح  رقميًا  وصفًا  ها 

 خرى. األ

 :تيتشمل منهجية البحث األ

 مصادر البيانات :    5-1

وتتمثل ، تتمثل المصادر الثانوية في المراجع والمصادر خاصة الكتب والدوريات والتقارير وغيرها

 لهذه الدراسة . المصادر األولية في استبيان الدراسة التي طورت خصيصاً 

 

 



 Sudan A. Journal Research and                          مجلة السودان األكاديمية للبحوث والعلوم

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

                                                                                       

80 
 

 :مجتمع وعينة الدراسة   5-2

في    تمثل   البحث  السودانيةمجتمع  المتعلقة   تم  حيث   المصارف  المعلومات  لجمع  الشامل  المسح 

بالبحث باستخدام وسيلة اإلستبانة لجمع معلومات البحث لمالئمة هذه الوسيلة لطبيعة البحث، ويتمثل  

  .المبحوثين من موظفين وإداريين ذوي العالقة بموضوع الدراسة

 : أسلوب التحليل 5-3

البيانات في شكل إحصاءات وصفية   م تحليل محاور اإلستبانة  وصف العينة ثابتداءًا من  تم عرض 

 بناءًا على مقياس لي كارت.

 أداة الدراسة: 5-4

 أداة االستبانة في اآلتي:  ت وتمثل

معيار االفصاح المحاسبي  معوقات تطبيق  بغرض    المصارف السودانيةتصميم استبيان إلدارات  تم    - 

 ن.ات الشخصية للمبحوثي باإلضافة إلى البيان، ةالسوداني المصارف( في 30رقم ) الدولي

 حدود البحث: -6

 .المصارف السودانيةالحدود المكانية:  -

 م 2022 الحدود الزمانية: -

 األدبيات:  -7

 تعريف المعايير المحاسبية :

بأنها المحاسبية  المعايير  إلى توجيه وترشيد " تعرف  العملية  الممارسة   نماذج أو إرشادات عامة تؤدي 

 . ](2011القاضي)[، مراجعة الحسابات في المحاسبة والتدقيق أو 
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  :المعايير المحاسبية بأنها( Foundation IFRS) كما تعرف مؤسسة معايير اإلبالغ المالي الدولية

مما  " المالية،  قوائمها  وعرض  إعداد  بصدد  تكون  عندما  الشركات  تتبعها  التي  المبادئ  من  مجموعة 

 .IFRS].[ (2005)، حدة لوصف األداء المالي للشركةطريقة مو  يوفر

  :األهداف األساسية إلصدار المعايير المحاسبية الدولية

أن 2011)حماد بين   دولي    (  توافق محاسبي  وجود  إلى  تسعى  التي  لألطراف  دوافع موضوعية  هناك 

 : الدوافع واألهداف ومن أهم هذه

تكون   وذلك حتىتحسين أساليب القياس المحاسبي وتضييق نطاق االختيارات بين البدائل للقياس   /  1

 قابلة للمقارنة. 

  .لقوائم المالية/ ضمان اإلفصاح العادل عن المعلومات المالية لمستخدمي ا2 

  .ضمان تحقيق نوع من التناسق العالمي لضمان كفاءة تدفقات األموال عبر األسواق المالي / 3

  :أهمية معايير المحاسبة الدولية

لتي يواجهها المحاسب  يمكن اإلستناد علية في حل المشكالت ا  تعتبر معايير المحاسبة الدولية مرجعاً 

اب المعايير المحاسبية يؤدي إلى إستخدام طرق محاسبية قد تكون غير  ، حيث أن غيفي الحياة العملية

سليمة ، أو قد تؤدي إلى استخدام المنشأة طرق متباينة وغير موجودة مما يؤدي إلى إعداد قوائم مالية 

عب فهمها واإلستفادة منها من قبل المستخدمين الداخليين أو الخارجيين ، كما يؤدي كيفية ونوعية يص

معايير إلى اختالف األسس التي تحدد وتعالج العمليات واألحداث المحاسبية للمنشأة الواحدة  غياب ال

 . ](2009عثمان)   [،ت المختلفة ومن ثم يصعب تحقيق قابيلية المقارنةآأو المنش

 : المحاسبيتعريف اإلفصاح 

بث المعارف أو نقل المعلومات من مصدر إنتاجها إلى مستقر اإلستفاده    "(  بأنه 1996محمد  ) ه  عرف

 . "منها أو إستخدامها ، فاإلفصاح فهو نقل هادف إلى نقل المعلومات ممن يعلمها  لمن ال يعلمها
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ر  بأنه1991)  ضوانعرفه  بشكل   "(  المستخدمين  إلى  والبيانات  المعلومات  وصحيح    تقديم  مضمون 

القرارا إتخاذ  في  لمساعدتهم  في  ت ومالئم  والخارجيين  الداخليين  المستخدمين  يشمل  فهو  لذلك  ن  أ، 

 .  "واحد 

 : أهداف اإلفصاح المحاسبي

 :  إلى األتي  (2020خيرة  )   كما وضحهاإلفصاح المحاسبي يهدف 

ياسات المندرجة في  تلك الق، عداء  ، وتوفير قياسات مالئمة لهذه البنود رف بها/ وصف البنود المعت1

 القوائم المالية كتحديد القيمة العادلة المقدمة لألدوات المالية من خارج القائمة المالية  

بها2 معترف  الغير  البنود  وصف  والغير  /  المباشر  البيانات  كوصف  لها  مناسبة  قياسات  وتوفير   ،

 .  لآلخرينديون المباشرة مباشرة لل

لتقيم مخاطر واحتماالت كل من البنود المعترف بها والغير    والدائنين ن  / توفير معلومات للمستثمري3

 معترف بها ، كتوضيح لسياسة المؤسسة فيما يتعلق بالرهن . 

الواحدة  4 السنة  بالمقارنة ضمن  المالية  القوائم  لمستخدمي  تسمح  مهمة  معلومات  توفير  والسنوات  / 

 السابقة . 

 المعلومات المحاسبية ./ إزالة الغموض وتجنب التضليل في عرض 5

" أن الهدف العام لإلفصاح المحاسبي في التعبير بوضوح من خالل القوائم المالية  (2011يرى السيد )

بيق  وبشكل عادل عن الوضع المالي ألداء المنشأة والتغيرات المالية ويمكن تحقيق ذلك من خالل التط 

 .خصائص النوعية للمعلومات المالية "المتكامل للمعايير الدولية للتقارير المالية وتوفير ال
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 -همية اإلفصاح المحاسبي في المصارف : أ

إن توافر مستوي كاف من اإلفصاح في التقارير المالية يساهم في مساعدة مستخدمي البيانات المالية  

 ، أن مستوى اإلفصاح الكافي يؤدي إلى تحقيق المزايا التالية، ذالك على إتخاذ القرارات الرشيدة

] (1978) [Beaver   : 

/  تحقيق العدالة بين المستثمرين وغيرهم من مستخدمي البيانات المالية األمر الذي يقلل من فرص 1

علي   الفرصة  إضاعة  خالل  من  العدالة  تحقيق  ويكون  الداخلية  المعلومات  علي  بناءًا  المتاجرة 

 . المستثمرين المستثمرين ذوي المعلومات الداخلية في تحقيق أرباح على حساب باقي

من غيرها ألنه المستثمر بطبعة ال يرغب في    أكثر / اإلقبال على شراء أسهم المنشآت التي تفصح  2

ذات العالقة بقرار   األخرى المخاطرة الناتجة عن نقص المعلومات مع افتراض تساوي جميع العناصر  

   أسعارهاتثمار وتفضيل أسهم هذه المنشآت علي غيرها يؤدي إلى إرتفاع االس

على  3 الحفاظ  في  المساهمة  زيادة   أسعار  استقراراً /  إلى  يؤدي  المعلومات  نقص  أن  حيث  األسهم 

 . في السوق المالي  المضاربةالتذبذبات في أسعار األسهم حيث تفسح المجال لعمليات 

تخفيض ما قد يترتب من جراء ذلك السعي من مخاطر مالية لم تعد  علي الرغم من محاولة المصارف  

ر السيولة ومخاطر علي المخاطر اإلئتمانية فحسب وإنما إتسعت دائرة المخاطر لتشمل مخاطتقتصر  

 أسعار صرف ومخاطر أسعار الفائدة .

 معوقات اإلفصاح المحاسبي :

يتم تحديد إح للمستوى األمثل لإلفصاح عندما  الوصول  المالية بشكل  يتم  البيانات  تياجات مستخدمي 

هذه المعلومات  وهنالك العديد من المعوقات التي   لدى اإلدارة في نشر مثل  ، يرافقه القدرة والرغبةدقيق

   تحول دون الوصول إلى اإلفصاح األمثل منها

 [ (1972)  Singhvi [. 
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 .بالمنشأة األمر الذي قد يضر بمصلحتها/ تساعد المنافسين في الحصول على المعلومات الخاصة 1

التكاليف    يزيد مما    لمناخ التفاوضي مع اإلتحادات العمالية / يؤدي اإلفصاح المحاسبي إلى تحسين ا2

 . المترتبة علي المنشأة

المعلومات 3 من  الكثير  وإستعمال  فهم  علي  المالية  البيانات  لمستخدمي  المختلفة  الفئات  قدرة  عدم   /

 .حاسبية ألتي يتم إإلفصاح عنهاوالبيانات الم

بالمع4 القرارات  متخذي  تزود  بديلة  المنشأ/ وجود مصادر  إدارة  قيام  من  أقل  بتكلفة  الالزمة  ة  لومات 

 . بنشرها في التقارير المالية

 ./ عدم إلمام المنشأة باإلحتياجات المختلفة لفئات مستخدمي البيانات المالية من معلومات 5

أن هذا المعيار قد غطى المواضيع الهامة والمطلوب اإلفصاح عنها والمتمثلة    مما سبق يري الباحث 

السي المصارففي  في  والمخاطر  والربحية  التي ولة  المعلومات  كافة  توفير  المعيار  هذا  راعى  وقد   ،

 .تساعد مستخدمي القوائم المالية في التقييم الشامل ألعمال المصرف

 الدراسات السابقة: -8

 :(م2002) البشاري  دراسة

 بصورة السودان في اهب المعمول والمراجعة  المحاسبة معايير تطبيق عدم في تمثلت   الدراسة مشكلة

 .المال سوق  كفاءة تنشيط من تمكن

 سوق  في المدرجة الشركات  على الدولية المحاسبة معايير تطبيق أهمية توصيل إلى الدراسة هدفت 

 التخاذ  صالحة غير للشركات  المستندية والمعلومات  البيانات  أن التوضيح هدفت  وكذلك ،الخرطوم

 بالمعايير  االلتزام عدم  وكذلك ، المالية األوراق  سوق  في ينتثمر للمس جاذبة وغير ،استثمارية قرارات 

 ت.الفرضيا نأخذ  األهداف هذه ولتحقيق ،المالية والقوائم التقارير عرض  تعدد طرق  إلي أدي الدولية
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لمعايير   بالخرطوم المالية  األوراق سوق  في المدرجة الشركات  تطبيق عدم  الفرضيات  هذه وأهم 

 . واالستقرائي االستنباطي المنهج الدراسة هذه في خدمستوا ،الدولية المحاسبة

 المحاسبة معايير تطبق  ال الفلسطينية المقاوالت  شركات  أن الدراسة لها توصلت  التي النتائج  أهم كانت 

مهنة قواعد  توطيد  ضرورة النتائج أثبتت  وكذلك  للشركات  العملي الواقع من ذلك الدولية  وأصول 

 سوق  كفاءة  تنشيط في مهما دورا تلعب  والمراجعة المحاسبة معايير أن دت وأك ،والمراجعة المحاسبة

  .المالية لألوراق الخرطوم  سوق  في والمطبقة المعتمدة  المحاسبة تطوير بضرورة الدراسة أوصت .المال

 م(:   2018) فياض دراسة

 مشكلة تمثلت  حيث  المحاسبي اإلفصاح جودة تحقيق في حوكمة الشركات  آليات  دور الدراسة تناولت  

 بها المصالح أصحاب  حقوق  ضياع إلى أدى قد  االقتصادية الوحدات  من الكثير  إنهيار أن في الدراسة

 المعلومات  في المرتقبين  المستثمرين  ثقة  فقد  إلى  أدى كما ،الحالين المستثمرين  خاصة وبصفة 

 .الوحدات  لهذه المالية والقوائم التقارير التي تتضمن المحاسبية

 تحسين في منها  اإلستفادة يةيف وك الشركات  حوكمة ومزايا إيجابيات  على التعرف إلى ةراسالد  هدفت  

 في المراجعة للجنة الحوكمی الدور وبيان ، فيه الثقة إعادة بغرض  وذلك المحاسبي اإلفصاح جودة

 احصاإلف جودة تحسين في الداخلي للمراجع  الحوكمي الدور وبيان ، المحاسب  اإلفصاح جودة تحسين

 . المحاسبي احصاإلف جودة تحسين في الخارجي لمراجعل يالحوكم ان الدوربيو  ، المحاسبي

  الشركة  في المطبقة االدارية مراجعة لجان المراجعة للسياسات  نتائج اهمها  ىإل الدراسة توصلت   وقد  

مواقع الداخلية   كفاءة بحق الضعف لمعرفة  ال من المراجعة   لجان  تأكد  ،الرقابة    مراجعاستغاللية 

 أداء من اإلدارة تمكن الداخلية إستغالل المراجعة زيادة ،لشركةيزيد من قدرة المراجع الداخلي ل الداخلى

 .الرقابي دورها
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 من فر الص في األطراف  كافة لدى الحوكمة، ودور ثقافة مفهوم نشر على بالعمل الدراسة أوصت  

 الجمعيات  قبل  من الالزمة البرامج  ضعو و  المستمر والتدريب  المنظمة، والقواعد  س ساأل إصدار خالل

 آليات حوكمة  بأدوار واإلهتمام ،الحوكمة ظل في بأدوار لقيام ل  المراجعين  تاهيل  المتخصصة المهنية 

 . المحاسبي اإلفصاح نتحسي  أجل من الشركات 

 م(:2018: )عمر دراسة

 تمثلت  المالية قاريرمستخدمي الت قرارت  ترشيد  على المحاسبي اإلفصاح في  التوسع أثر البحث  تناول

 وذلك لها المستخدمين احتياجات  تلبية في المحاسبي اإلفصاح  عملية كفاية عدم  في الدراسة مشكلة

 أولئك قرارات  على ذلك أثر مما المالية التقارير  ضمن المنشورة المعلومات  محدودية بسبب 

 أكبر تلبية بغرض  بيحاسالم اإلفصاح عملية في  التوسع ضرورة األمر تطلب  عليه وبناء المستخدمين

 .المختلفة رغباتهم  لتحقيق ات القرار  اتخاذ  في ومساعدتهم المستخدمين احتياجات  من ممكن قدر

التقارير المحاسبي اإلفصاح في التوسع عملية على التعرف إلى الدراسة وهدفت   المالية ضمن 

 المالية، التقارير دميتخمس قرارات  ترشيد  على االجتماعي األداء عن اإلفصاح أثر ،دراسة للشركات 

 .المالية التقارير مستخدمي قرارات  ترشيد  في البيئي األداء عن اإلفصاح أثر بيان

 البحث  فرضيات  الختبار االستقرائي والمنهج االستنباطي المنهج ى عل الباحث  اعتمد  وقد 

 .الميدانية الدراسة إلجراء الوصفي والمنهج

 المعروضة المالي األثر ذات  البيئية المعلومات  على االعتماد  أن منها  نتائج عدة إلى الدراسة توصلت 

 البيئية المحاسبية المعلومات  توفير ، لها المستخدمين احتياجات  تلبية في يساعد  المالية  التقارير  ضمن

 ومراجعتها االجتماعية التكلفة ببيانات  االهتمام ،البيئية المخاطر مواجهة في تساعد  والدقيقة الشاملة

 .األخرى  القانونية واإلجراءات  القضائية الدعاوى  تفادي  في  مصارفال تساعد 
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 قبل من البيئي باألداء المتعلقة المعلومات  بنشر االهتمام أهمها توصيات  بعدة الدراسة اختتمت 

  .المعلومات  لتلك المستخدمين قرارات  تحسين في الفعال لدورها وذلك السودانية المصارف

 مناقشتها:عرض النتائج وتحليلها و  -9

 للبيانات الشخصية لعينة البحث:التحليل اإلحصائي  9-1

 خصائص عينة الدراسة وفقًا لمتغير المؤهل العلمي:
 . المؤهل العلمي( توزيع أفراد العينة حسب متغير 1يبين الجدول رقم )

 ( 1جدول )
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير المؤهل العلمي 

 العلمي  المؤهل التكرار النسبة 
 ثانوي  5 % 3.1
 دبلوم تقني  7 % 4.4
 بكالوريوس  77 % 48.1
 دبلوم فوق الجامعي  21 % 13.1
 ماجستير  35 % 21.9
 دكتوراه  15 % 9.4
 المجموع 160 % 100

 (م 2022)المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات المسح الميداني 

%(  48.1العلمي أن )فقًا لمتغير المؤهل  ( والخاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة و 1يبين الجدول رقم )

( من أفراد عينة الدراسة مؤهلهم العلمي  %21.9من أفراد عينة الدراسة مؤهلهم العلمي بكالوريوس، و)

من  %(  %9.4دبلوم فوق الجامعي، و) مؤهلهم العلمي  من أفراد عينة الدراسة%(  13.1ماجستير، و) 

الدراسة عينة  دكتوراه،    أفراد  العلمي  الدراسة(  %4.4و)مؤهلهم  عينة  أفراد  دبلوم    من  العلمي  مؤهلهم 

وهذا يوضح أن معظم المبحوثين هم من   مؤهلهم العلمي ثانوي. من أفراد عينة الدراسة( %3.1)تقني، و

 أصاحب الشهادات الجامعية مما يجعلهم مؤهلين لإلجابة على أسئلة االستبانة. 
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 : ميالعل الدراسة وفقًا لمتغير التخصصخصائص عينة 
 .العلمي ( توزيع أفراد العينة حسب متغير التخصص 2يبين الجدول رقم )

 ( 2جدول )
 العلمي توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير التخصص

 التخصص التكرار النسبة 
 محاسبة  62 % 38.8
 إدارة أعمال  33 % 20.6
 اقتصاد  32 % 20

 دراسات مصرفية  18 % 11.3
 أخرى  15 % 9.3
 مجموعال 160 % 100

 (م 2022)المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات المسح الميداني 

%(  20.6)من أفراد العينة تخصصهم العلمي محاسبة، و%(  38.8)  أن  (  2الجدول رقم )يتضح من  

  تخصصهم العلمي   %(11.3)تخصصهم العلمي اقتصاد، و  %(20)، وأعمال  تخصصهم العلمي إدارة

يعزو الباحث ظهور التخصصات    %(.9.3)  األخرى ة التخصصات  بينما تبلغ نسب  دراسات مصرفية،

 إلى أن اإلجابة على أسئلة الدراسة تتطلب مثل هذا النوع من التخصصات. 
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 :المؤهل المهنيخصائص عينة الدراسة وفقًا لمتغير 
   .المؤهل المهني( توزيع أفراد العينة حسب متغير  3-4الجدول رقم )يبين 

 ( 3جدول )
 المؤهل المهني راد عينة الدراسة وفقًا لمتغير توزيع أف 

 التخصص التكرار النسبة 
 زمالة سودانية  35 % 21.9
 زمالة عربية  5 % 3.1
 زمالة بريطانية  2 % 1.3
 زمالة أمريكية  3 % 1.9
 أخرى  7 % 4.4
 ال يوجد مؤهل مهني    108 % 67.5
 المجموع 160 % 100

 (م 2022)مسح الميداني المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات ال

من أفراد   %(21.9و)   ،مهني  مؤهلليس لديهم  ( من أفراد العينة  %67.5أن )  (3ُيفيد الجدول رقم )

المهني  العينة   القانونيينمؤلهم  المحاسبين  و  زمالة  العينة  %4.4) السودانية،   أفراد  من  من  (  هم 

و)  و  األخرى،  المهنية  المؤهالت  العينة    %(3.1أصحاب  أفراد  المهنيمؤ من  عربية  لهم  ،  زمالة 

العينة    %(1.9و) أفراد  المهنيمن  و  مؤلهم  أمريكية،  العينة    %(1.3)زمالة  أفراد  المهني من    مؤلهم 

 . زمالة بريطانية

، وذلك يدل على أن ليس هنالك  مؤهل مهني  %( من أفراد العينة ليس لديهم67.5)يالحظ الباحث أن  

  على الشهادات المهنية.أهتمام من قبل العاملين بالمصارف للحصول 

 محاور الدراسة: بيانات  تحليل  9-2

 :( في المصارف السودانية30معوقات تطبيق معيار اإلفصاح المحاسبي الدولي رقم ) 
)لمعرفة   رقم  الدولي  المحاسبي  اإلفصاح  معيار  تطبيق  السودانية 30معوقات  المصارف  في   )  

أ الستجابة  والرتب  والدرجة  المعيارية  يوضحها  واالنحرافات  كما  النتائج  وجاءت  الدراسة،  عينة  فراد 
 (: 4الجدول رقم )
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   (4)جدول رقم 
 المصارف السودانية ( في 30ي رقم ) معوقات تطبيق معيار اإلفصاح المحاسبي الدول 

 العبارة   
التكرار 
 والنسب

 درجة الموافقة 
المتوسط 
 الحسابي

االتجاه 
 العام

  أوافق الترتيب 
 بشدة

 محايد أوافق 
ال 

 افق أو 

ال 
أوافق  
 بشدة

1 

يتطلب اإلفصاح عن بعض المعلومات 
المالية بشكل دقيق مما يساعد المنافسين 

في الحصول على معلومات خاصة  
 بالمصرف وهذا يضر بمصلحة المصرف.

 1 12 3 83 61 ك

 2 الموافقة   4.19
% 38.1 51.9 1.9 7.5 0.6 

2 
  يحسن المناخ التفاؤضي لالتحادات العمالية
 مما يزيد التكاليف المترتبة على المصرف.

 1 14 15 66 55 ك
 الموافقة   4

7 % 34.4 41.3 24 8.8 0.6 

3 

عدم قدرة مستخدمي البيانات المالية على  
فهم واستعمال الكثير من المعلومات 
 والبيانات المحاسبية المفصح عنها.

 1 12 19 68 60 ك
 الموافقة   4.09

4 
% 37.5 42.5 11.9 7.5 0.6 

4 

وجود مصادر بديلة تزود متخذي القرارات 
بالمعلومات الالزمة بتكلفة اقل من نشر  

 التقارير المالية. 

 3 8 18 50 51 ك
 الموافقة   4.05

5 % 31.9 80 11.3 5 1.9 

5 

عدم إلمام المصرف باإلحتياجات المختلفة  
لفئات مستخدمي البيانات المالية مما يؤثر  

 ة إستخدام التقارير المالية. على جود

 1 12 15 75 57 ك
 الموافقة   4.09

4 % 35.6 46.9 9.4 7.5 0.6 

6 

عدم اإلفصاح عن السيولة والربحية في  
التقييم الشامل المصرف تعيق عملية 

 ألعمال المصرف. 

 1 5 7 84 63 ك
الموافقة   4.27

 1 بشدة
% 39.4 52.5 4.4 3.1 0.6 

7 
ار يزيد من تكاليف الصرف  تطبيق المعي

 على التدريب الحديث للمحاسبين. 

 1 16 14 74 55 ك
 6 الموافقة   4.04

% 34.4 46.3 8.8 10 0.6 

8 
التغيير في البرامج  تطبيق المعيار يتطلب 

 المحاسبية.

 0 10 13 75 62 ك
 3 الموافقة   4.18

% 38.8 46.9 8.1 6.3 0 
 الموافقة  4.11 المتوسط الحسابي العام 

 (م 2022) المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات المسح الميداني



 Sudan A. Journal Research and                          مجلة السودان األكاديمية للبحوث والعلوم

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

                                                                                       

91 
 

رقم   الجدول  محور  ةالحسابي   ات المتوسط  (4)يوضح  اإلفصاح  معوقات    لعبارات  معيار  تطبيق 

 ( رقم  الدولي  السودانية 30المحاسبي  المصارف  في  أن  (  الجدول  نتائج  من  ويتضح  عدم    عبارة  ، 

السيولة والر  الشامل ألعمال المصرفاإلفصاح عن  التقييم  تعيق عملية  تأتي في    بحية في المصرف 

األولى )   حسابي  بمتوسط  المرتبة  الثانية  4.27بلغ  المرتبة  في  تليها  عن  (،  اإلفصاح  يتطلب  عبارة 

خاصة   معلومات  على  الحصول  في  المنافسين  يساعد  مما  دقيق  بشكل  المالية  المعلومات  بعض 

ال بمصلحة  يضر  وهذا  )  حسابي  بمتوسط  مصرفبالمصرف  الثالثة4.19بلغ  المرتبة  وفي    عبارة   (، 

(، وفي المرتبة الرابعة  4.18بلغ )  حسابي بمتوسط  اسبيةتطبيق المعيار يتطلب التغيير في البرامج المح

على   يؤثر  مما  المالية  البيانات  مستخدمي  لفئات  المختلفة  باإلحتياجات  المصرف  إلمام  عدم  عبارتي 

الت إستخدام  الكثير من  جودة  واستعمال  فهم  المالية على  البيانات  قدرة مستخدمي  المالية، وعدم  قارير 

الم والبيانات  عنها المعلومات  المفصح  )   حسابي  بمتوسط   حاسبية  الخامسة 4.09بلغ  المرتبة  وفي   ،)  

التقارير    عبارة   نشر  من  اقل  بتكلفة  الالزمة  بالمعلومات  القرارات  متخذي  تزود  بديلة  مصادر  وجود 

)  حسابي  بمتوسط  ماليةال السادسة4.05بلغ  المرتبة  في  وجاءت  من   عبارة    (،  يزيد  المعيار  تطبيق 

وجاءت في المرتبة  ،  (4.04بلغ )    حسابي  بمتوسط  ى التدريب الحديث للمحاسبينتكاليف الصرف عل

  المصرف يحسن المناخ التفاؤضي لالتحادات العمالية مما يزيد التكاليف المترتبة على    بعة عبارة  السا

 .(4بلغ )   حسابي بمتوسط

تطبيق   بمعوقات  المتعلقة  المحور  عبارات  على  المبحوثين  اجابات  اإلفصاح  بتحليل  معيار 

( رقم  الدولي  بلغ  30المحاسبي  والذي  العام  الحسابي  الوسط  خالل  ومن  السودانية،  المصارف  في   )

 عبارات هذا المحور. ( ودرجة موافقة ) الموافقة( يتضح أن المبحوثين موافقين على4.11)
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 النتائج والتوصيات:  -10

 النتائج:  10-1

بالمصارف السودانية  تتمثل أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في نقاط من وجهة نظر العاملين  

 في اآلتي: 

( في المصارف السودانية 30هنالك معوقات تحد من تطبيق معيار اإلفصاح المحاسبي الدولي رقم )

 وهى:

عملية التقييم الشامل    تؤثر في والتياإلفصاح عن السيولة والربحية في المصارف السودانية  يتم   ال  -1

 ألعمال المصارف.

عدم قدرة مستخدمي البيانات المالية على فهم واستعمال الكثير من المعلومات والبيانات المحاسبية    -2

 المفصح عنها. 

 .علومات الالزمة بتكلفة اقل من نشر التقارير الماليةوجود مصادر بديلة تزود متخذي القرارات بالم -3

 .المعيار يزيد من تكاليف الصرف على التدريب الحديث للمحاسبين تطبيق  -4

 . وجود مصادر بديلة تزود متخذي القرارات بالمعلومات الالزمة بتكلفة اقل من نشر التقارير المالية -5
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 التوصيات:  10-2

 اآلتي: ب  السودانيةالدراسة المصارف وصي تالدراسة الميدانية  لتي أسفرت عنها بناًء على النتائج ا

 التعرف على تأثير الخسائر الناجمة عن القروض والسلفيات على األداء والوضع الحالي. ضرورة    -1

 التبليغ للجهات الرقابية في حالة تعرض المصرف ألوضاع مالية أو إدارية سيئة. ضرورة   -2

 السودانية.قدرات ومهارات المحاسبين العاملين في المصارف   رفعضرورة   -3

 توفير العدالة بين المستثمرين وغيرهم من مستخدمي البيانات المالية بالمصرف.   -4

 اإلفصاح عن السيولة والربحية في المصرف لتسهيل عملية التقييم الشامل ألعمال المصرف.  -5

رقم ع متطلبات تطبيق معيار اإلفصاح المحاسبي الدولي البرامج المحاسبية حتى تتماشى م تحديث  -6

(30 .) 
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 المصادر والمراجع  
 أوالً: الكتب: 

 ر والتوزيع،افة للنشدار الثق ،المحاسبة الدولية ومعاييرها ،(م2011)  مأمون حمدان ، حسينالقاضي

 . دنان، األر عم

ا  ،رضوان امو  ،(م1991)  عطية  د حممحميد  لعبد  المعايير  الدوليةسوعة  التعليم  دار   ،لمحاسبية 

 .ةاإلسكندري  ،نشر والتوزيععة والالجامعي للطبا 

 ، اإلسكندرية.، الدار الجامعيةتقييم أداء البنوك التجارية، (م2001حماد، طارق عبدالعال )

زيد   ،محمد  أبو  ع ،(م1996)  المبروك  وانعكاساتها  الدولية  العربي  لىالمحاسبة  دارالمريخ    ،الدول 

 .ض الريا ، للنشر

 . ولي القاهرة، الطبعة األاالستثمار الغراض المالية  القوائم تحليل ، م(1998) الدهراوي  ،الدين كمال

 الجامعية: الرسائل ثانيًا: 

ولية لتنشيط سوق الخرطوم مدى مالئمة معايير المحاسبة األ  م(،2002)مصطفى نجم    ،البشاري   -1

 .راسات العلياد ، كلية الرمان اإلسالميةد جامعة أم ، كتوراه غير منشورةد لألوراق المالية ، رسالة 

عليأحسن   ،عمر  -2  ترشيد  على المحاسبي االفصاح في التوسع أثر ،م(2018)بكر 

  ، جامعة النيلين الماجستير في المحاسبةرسالة مقدمة لنيل درجة    المالية. التقارير مستخدمي قرارات 

 ، الخرطوم.

الشركات  ات آلي دور (م2018)نور  أ مصطفي  ،  فياض  -3  اإلفصاح جودة تحقيق في حوكمة 

 ر العربية.صمهورية مج – جامعة بورسعيدالمحاسبي بحث ماجستير بكلية التجارة ، 

 


