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( ودوره في جودة التقارير 30متطلبات تطبيق معيار اإلفصاح المحاسبي الدولي رقم )
المنشورة في المؤسسات المالية: دراسة ميدانية على المصارف السودانية المالية 

 م(2020)
 3 السادات عبد الفراج رفاي د.     2حسن موسى عيسى د.    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 أحمدو سمؤل  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  – عبد الفراج رفاي لساداتا 3

 مستخلص 
في عملية اإلفصاح حتى تعكس الحقائق ية هو تعزيز وتحسين مستوى الشفافية أن أحد أهم أهداف مجلس معايير المحاسبة الدول

تطبيق معيار اإلفصاح المحاسبي الدولي لتحسين جودة التقارير المالية في  اإلقتصادية، هدفت الدراسة إلى التحقق من متطلبات  
اإلالمصارف   معيار  تطبيق  متطلبات  توفر  مدي  معرفة  إلى  هدفت  كما  الدولي  السودانية،  المحاسبي  )فصاح  في  30رقم   )

(، استخدم الباحث  30اإلفصاح المحاسبي الدولي رقم )المصارف السودانية، ومدى قدرة المصارف السودانية على تطبيق معيار  
ل مجتمع  المختلفة لكونه أكثر مناسبة لمثل هذه الدراسات المتعلقة بالظواهر االجتماعية، تمثالمنهج الوصفي التحليلي وأدواته  

األولية والثانوية حيث تم توزيع عدد  الدراسة في رئاسات المصارف السودانية بوالية الخرطوم وتم جمع البيانات من مصادرها  
(  160والمتمثل في العاملين بإدارات المصارف السودانية، وتم استرداد ) ( نسخة من االستبيانات على مجتمع الدراسة   180)

وعرض  لتحليل   SPSS)  لتحليل ، أعتمد البحث على برنامج الحزم اإلحصائية  للعلوم االجتماعية )انسخة مستوفية شروط  
البيانات   التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات. وفي ضوء  والمعلومات التي تم جمعها وتحليلها، خلصت البيانات، مستخدمًا 

زويد أصحاب المصالح بالمعلومات الدقيقة عن أعمال المصرف، وأن  المصارف في تالدراسة إلى أن هنالك رغبة لدى إدارات  
بتطبيق   واإللتزام  المالية  التقارير  في  عالية  جودة  تحقيق  إلى  تسعى  السودانية  الدراسة  المصارف  أوصت  الدولية،  المعايير 

والقوانين   التشريعات  تماشي  بضرورة  السودانية  االمصارف  في  المحاسبي  باإلفصاح  المعايير  المتعلقة  متطلبات  مع  لمصارف 
مخاطر بإعداد الدراسات اإلئتمانية والمتابعة الدورية للعمالء وتوزيع محفظة القروض وذلك لتقليل  الدولية، كما أوصت باإللتزام  

 اإلئتمان.
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 تمهيد: -1

ن العديد من الجهات ذات فصاح ألهتمام في السنوت األخيرة بموضوع الشفافية واإلزداد اإلإ

تنشر  المصلحة ما  قراراتها على  كبير في  بشكل  تملك هذه   المؤسسات من معلومات حيث ال  ه تعتمد 

صحاب أهمية االفصاح من قبل  أ على    تأكيداً   منها مباشرة و  تحتاجهعلى ما   الفئات سلطة الحصول

صدار معايير تحكم  إمجال المحاسبة والمراجعة فقد تم  ومهنيين في   ناكاديمي من   الفكر واالختصاص 

المالية التقارير  في  االفصاح  العرض  من   قواعد  المحاسبي  االفصاح  يعد  والمباحيث  دي المفاهيم 

ثراء قيمة ومنفعة البيانات والمعلومات المحاسبية التي تظهر في  إ هاما في    دوراً   المحاسبية التي تلعب 

الموارد  تحقيق فعالية وكفاءة استغالل  المالية كما يساهم في  المتاحة علاإل القوائم    ى مستو   ىقتصادية 

 . ]م2018  عدالن[ ،وطنيقتصاد الالقومي لإل ى الشركة وعلى المستو  المؤسسة أو

  مشكلة البحث: -2
  اإلجابة على السؤال التالي:تتمثل مشكلة البحث الرئيسية في 

جودة التقارير المالية    ( لتحسين30رقم )  تطبيق معيار اإلفصاح المحاسبي الدوليي متطلبات ما ه

  وهي: عدة تساؤالت فرعية  هوتنبثق من

المتطلبات    ما  -1 توفر  )مدى  رقم  الدولي  المحاسبي  اإلفصاح  لمعيار  المصارف  30النظرية  في   )
 ؟  السودانية

)ما    -2 رقم  الدولي  المحاسبي  اإلفصاح  معيار  لتطبيق  الفعلية  المتطلبات  توفر  في  30مدى   )

 ؟  المصارف السودانية
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  أهداف البحث: -3

رقم   تطبيق معيار االفصاح المحاسبي الدولي  توفر متطلبات   مدى   على هذا البحث إلى التعرف يهدف

  فرعية:وذلك عبر تحقيق عدة اهداف  المالية،جودة التقارير  لتحسين (30)

( في المصارف 30مدى توفر المتطلبات النظرية لمعيار اإلفصاح المحاسبي الدولي رقم )معرفة    -1

 .السودانية

لتطبيق  معرفة    -2 الفعلية  المتطلبات  توفر  )مدى  رقم  الدولي  المحاسبي  اإلفصاح  في  30معيار   )

 .المصارف السودانية

 :   البحثمنهجية  -4

التحليلى  أ الوصفي  المنهج  البحث  الظاهر   الذيتبع  دراسة  على  ويهتم   ةيعتمد  الواقع  في  توجد  كما 

ما  أ  ،ويوضح خصائصها  ةفالتعبير الكيفي يصف الظاهر   وكمياً   بوصفها وصفًا دقيقًا ويعبر عنها كيفاً 

الكم الظاهر   يالتعبير  الظاهر وصف  ةيصف  هذه  مقدار  يوضح  رقميًا  مع    ةدرجو حجمها  و   ةًا  ارتباطها 

 خرى.الظواهر األ

 تشمل منهجية البحث األتي:

 مصادر البيانات :    4-1

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

 لهذه الدراسة . طور خصيصاً لذي المصادر األولية في استبيان الدراسة ا

 : البحثمجتمع وعينة   4-2

في    تمثل   البحث  بمجتمع  المسح    حيث   السودانيةالمصارف  رئاسات  العاملين  لجمع    العشوائيتم 

الوسيلة   هذه  لمالئمة  البحث  معلومات  لجمع  اإلستبانة  وسيلة  باستخدام  بالبحث  المتعلقة  المعلومات 

 لطبيعة البحث، ويتمثل المبحوثين من موظفين وإداريين ذوي العالقة بموضوع الدراسة 
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 : أسلوب التحليل 4-3

إحصاءات وصفية ابتداءًا من وصف العينة ثم تحليل محاور اإلستبانة  تم عرض البيانات في شكل  

 بناءًا على مقياس لي كارت.

 أداة الدراسة: 4-4

 لجمع كأداة  ستخدامهاإ بغرض  الدراسة وفرضيات  سئلة أ على  ستناداً إستبانة  إ بتصميم  الباحث  قام

 .البيانات 

 حدود البحث: -5

 .المصارف السودانية ةرئاسالحدود المكانية:  -

 .م2022 الحدود الزمانية: -

 األدبيات والدراسات السابقة:  -6

 :مفهوم وأهداف وأهمية معايير المحاسبة الدولية

  ان مجموعة من الباحثون وسوف يقوم الباحث  قدمها  هنالك العديد من التعريفات لمفهوم المعايير والتي  

 بإستعراض العديد منها : 

ومتعارف     مقبولة  مواصفات محدودة  ذو  أي شي  أو  او وزن  مقدار  او  مقياس  لغة  بالمعيار  يقصد 

  نحراف ن الشي المقيس مثله وبيان مدى اإل عليها ويستخدم كأداة للتقدير والقياس والذي يجب أن يكو 

 .] (1994البلتاجي) [

علم مميز يعطى له الوالء والطاعة كما أنه يستخدم إلختبار    أنهبرف المعياروفقًا لقاموس إكسفورد  عً ي

 [.  (2003الدوري)  [قياس الدرجة المطلوبة من الميزة أو

 أ و هو نظام للقياس والمقارنة في المقابل نجد أن مفهوم المبد أوالمقارنة أهو مرجع موحد للتقييم  المعيار

  ،ألساسي والشاملايتصرف إلى اإلفتراض أو المذهب أو القانون 
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([2005 )Kathleen [ .   

 ماهية المحاسبة الدولية : 

األدبيات التي تطرقت لهذا   وهنالك كثير منهتمامًا كبيرًا بالمحاسبة الدولية  إ لقد شهدت العقود األخيرة  

الموضوع، غير أن هذه األدبيات لم تتفق على تعريف محدد وشامل لهذا المفهوم ،وذلك يرجع أساسًا  

إلى المجاالت المتنوعة التي يتضمنها واألوجه العديدة التي يمكن تناوله من خاللها والتي تعكس نظرة  

 .  (2006)] عاشور[، الباحثين له

محاسبة الدولية كتطور منطقي للمحاسبة نتيجة التغيرات السريعة في بيئة  فهناك من ينظر لل 

األعمال الدولية خالل العقود األخيرة. فمن هذا المنطق يمكن تعريف المحاسبة الدولية على أنها " أحد 

تعكس   التي  المحاسبية  الممارسات أالفروع  نطاق  من  للخروج  المحاسبي  الفكر  تطور  مراحل  حدث 

 .] (2005ابوزيد)[  ،إلقليمية إلى مواجهة المشاكل المحاسبية ذات البعد الدوليالمحاسبية ا

  :دواعي ظهور المعايير المحاسبية الدولية

المتعددة  (2016دريس)إشيخ    يقول      الشركات  قوة  تعاظم  المعمورة   إن  أصقاع  لتشمل  الجنسيات 

األقاليم   لها في  إنشاء فروع  ذلك عن طريق  تابعة،سواء كان  السيطرة على شركات  أو  ومع   والدول 

نشطتها الدولية ولمعالجة هذه األعمال واألحداث االقتصادية على  أ زيادة وتوسع أعمالها الدولية وتسارع  

تباع استراتيجيات معينة في مجال المعالجة المحاسبية لمثل هذه األنشطة  إكان الزاما   المستوى الدولي،

لكن المشكل الذي يطرح نفسه على هذا المستوى   ورية في الوقت المالئم،من أجل اتخاذ القرارات الضر 

هو وجود اختالف في الممارسات المحاسبية بين البلدان التي توجد بها الشركة األم وبين البلدان التي  

وهو ما ينجم عنه صعوبات في إعداد التقارير المالية بموجب المعايير   تتواجد فيها الشركات التابعة،

البلدان العاملة فيها، ومن هنا كانت الضرورة ملحة إليجاد حلول للمشكالت  المح لتلك  اسبية المحلية 
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الدولي، المستوى  على  السير المحاسبية  يحقق  وبالتالي  الذي  الدولي،  المحاسبي  التوافق  نحو  قدما 

 .مصلحة الشركات الدولية و يسهل أعمالها

  :المحاسبية الدوليةاألهداف األساسية إلصدار المعايير 

هناك دوافع موضوعية لألطراف التي تسعى إلى وجود توافق محاسبي دولي   ( أنم2011)حماد ن  بيً 

 : الدوافع واألهداف ومن أهم هذه

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

 قابلة للمقارنة. 

  .العادل عن المعلومات المالية لمستخدمي القوائم المالية / ضمان اإلفصاح2 

  .ةموال عبر األسواق الماليضمان تحقيق نوع من التناسق العالمي لضمان كفاءة تدفقات األ / 3

 تعريف اإلفصاح المحاسبي :

  ة اإلستفاد مصدر إنتاجها إلى مستقر  بث المعارف أو نقل المعلومات من    بأنه"   (م1996)محمد  ه  رفع  

 . "منها أو إستخدامها ، فاإلفصاح فهو نقل هادف إلى نقل المعلومات ممن يعلمها  لمن ال يعلمها

وصحيح    "بأنه  (م1991)رضوان  فهعر   مضمون  بشكل  المستخدمين  إلى  والبيانات  المعلومات  تقديم 

وال الداخليين  المستخدمين  يشمل  فهو  لذلك   ، القرارات  إتخاذ  في  لمساعدتهم  آن  ومالئم  في  خارجيين 

 .  "واحد 

عملية إظهار المعلومات المالية سواء كانت كمية أو وصفية في القوائم    "بأنه(م2010)   أحمد   هكما عرف  

ا يجعل القوائم المالية ، ممالمالية أو في الهوامش والمالحظات والجداول المكملة في الوقت المناسب 

األطراف الخارجية والتي لها سلطة اإلطالع على  ومالئمة لمستخدمي القوائم المالية من    ةغير مضلل

 . "الدفاتر والسجالت للشركة
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 -أهداف اإلفصاح المحاسبي :

 :  األتي إلى  (م2020خيرة   كما وضحه )اإلفصاح المحاسبي يهدف 

بها1 القياسات المندرجة في   ، عدا قياسات مالئمة لهذه البنود ، وتوفير  / وصف البنود المعترف  تلك 

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

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

 . لآلخرينمباشرة للديون المباشرة 

يم مخاطر واحتماالت كل من البنود المعترف بها والغير  ي لتق  والدائنين / توفير معلومات للمستثمرين  3

 .، كتوضيح لسياسة المؤسسة فيما يتعلق بالرهنمعترف بها

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

 السابقة . 

 لغموض وتجنب التضليل في عرض المعلومات المحاسبية ./ إزالة ا5

 معوقات اإلفصاح المحاسبي :

المالية بشكل   البيانات  يتم تحديد إحتياجات مستخدمي  للمستوى األمثل لإلفصاح عندما  الوصول  يتم 

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

  .] Singhvi  (1972) ] ، تحول دون الوصول إلى اإلفصاح األمثل منها

 / تساعد المنافسين في الحصول على المعلومات الخاصة بالمنشأة األمر الذي قد يضر بمصلحتها .1

  التكاليف   يزيد / يؤدي اإلفصاح المحاسبي إلى تحسين المناخ التفاوضي مع اإلتحادات العمالية مما  2

 المنشأة .  ىالمترتبة عل

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

 لتي يتم إإلفصاح عنها .اوالبيانات المحاسبية 
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المنشأة  4 إدارة  قيام  من  أقل  بتكلفة  الالزمة  بالمعلومات  القرارات  متخذي  تزود  بديلة  / وجود مصادر 

 ا في التقارير المالية . بنشره

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

 -همية اإلفصاح المحاسبي: أ

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

 ة ، ذالك أن مستوى اإلفصاح الكافي يؤدي إلى تحقيق المزايا التاليالرشيدةعلى إتخاذ القرارات 

] (1978) [Beaver   : 

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

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

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

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

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

   .أسعارهااالستثمار وتفضيل أسهم هذه المنشآت علي غيرها يؤدي إلى إرتفاع 

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

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

 الدراسات السابقة: -7

 م(: 2016صالح ) دراسة -

 المنشورة المصرفية المالية التقارير معلومات  جودة في المراجعة لجنة أثر لمعرفة الدراسة هدفت 

 والواجبات، المهام تحديد  المراجعة )  لجان خصائص  تأثير قياس خالل وذلك من السعودية للمصارف

 التقارير معلومات  جودة تحقيق في ) المراجعة لجنة وكفاءة والمصرفية المحاسبية الخبرة االستقاللية،
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 وتحليل الظاهرة لوصف التحليلي الوصفي المنهج  على الباحثة اعتمدت  .السعودية المصرفية المالية

 . المصارف من عينة على االستبانة، استمارة توزيع خالل من البيانات 

أسلوب  اإلحصائية  األساليب  خالل من وتحليلها السعودية  توصلت  واالنحدار االرتباط  باستخدام 

 معلومات  جودة في الدراسة متغيرات  لجميع إيجابي  تأثير يوجد  أنه: اأهمه نتائج عدة إلى الدراسة

 وكفاية والمصرفية المحاسبية الخبرة توفر المراجعة، لجنة وواجبات  مهام  (المصرفية المالية التقارير

 جودة في  ايجابي أثر لها ليس  أنه  تبين  التي المراجعة  لجنة استقاللية  خاصية عدا ( المراجعة لجان

 لضمان  مسبقا المراجعة لجان وواجبات  مهام  تحديد  بضرورة  الدراسة أوصت  المالية  التقارير  معلومات 

 لجنة أعضاء لدى المصرفية المحاسبية الخبرة توفر ضرورة المصرفية، المالية التقارير معلومات  جودة

 المصرفية المالية التقارير معلومات  جودة في إيجابا تؤثر علمية بمنهجية بمهامها تقوم حتى المراجعة

  . المصرفية المالية التقارير معلومات  بجودة المراجعة لجان أعباء  في الكفاءة توفر وربط

   :(2016) ( IFAD) المحاسبة لتطوير الدولي المنتدى دراسة

جييل تطييوير مجموعيية متكامليية وعالييية الجييودة ميين معييايير المحاسييبة الدولييية أميين  م و2000فييي العييام   

( IFADالتقييارير المالييية، أنجييز المنتييدى الييدولي لتطييوير المحاسييبة )لتحقيييق العالمييية فييي مبيياد  إعييداد 

للتعرف على ما إذا كان هنالك خطة لتطبييق المعيايير الدوليية والتوافيق معهيا، و ميا هيي طبيعية ،  دراسة

هيذه الخطيية ، ومييا هييي الصيعوبات أو المعوقييات التييي تعتييرض تقييدم الخطية أو تمنييع الدوليية ميين التفكييير 

سيييؤااًل  21لمعيييايير الدوليييية. للوقيييوف عليييى هيييذه الحقيييائق أعيييدت قائمييية استقصييياء مييين فيييي التوافيييق ميييع ا

دولة من أنحاء مختلفة من العيالم، منهيا المملكية العربيية السيعودية  54 وجهت إلي مكاتب المحاسبة في

النتائج التيي قيدمتها الدراسية فيي وجيود خطية أو نيية للتطبييق أو التوافيق بنسيبة   خلصت ومصر وتونس.  

% مين عينية الدراسية ال توجيد ليديها خطية أو 5% من عينة الدراسة، و أن  ثالثة دول فقط بنسيبة   95
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مجرد النية للتوافق مع معايير المحاسيبة الدوليية، واليدول اليثالث هيي اليابيان والمملكية العربيية السيعودية 

 و أيسلندا. 

 م(:   2018) فياض دراسة

 مشكلة تمثلت  حيث  المحاسبي اإلفصاح جودة تحقيق في الشركات حوكمة  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 الدراسة هدفت  

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

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

الدوربي و  ، المحاسب   وقد  . المحاسبي اح صاإلف جودة تحسين  في الخارجي  لمراجع ل يالحوكم ان 

 أوصت  .الرقابي دورها أداء من اإلدارة تمكن الداخلية إستغالل المراجعة زيادة أن  ىإل الدراسة توصلت  

 .الحوكمة ودور ثقافة مفهوم نشر على بالعمل الدراسة

  :يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ما

( ودوره في جودة  30متطلبات تطبيق معيار االفصاح المحاسبي الدولي رقم )  أن هذه الدراسة تناولت 

السابقة الدراسات  تناولت  بينما  المصارف  المنشورة في  المالية  والمعايير    التقارير  المراجعة  لجان  دور 

    .التقارير الماليةاإلفصاح و وآليات الحوكمة في تحقيق جودة 
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 ومناقشتها:عرض النتائج وتحليلها  -8

 التحليل اإلحصائي للبيانات الشخصية لعينة البحث: 8-1

 خصائص عينة الدراسة وفقًا لمتغير المسمى الوظيفي: 

 ي. الوظيف سمى( توزيع أفراد العينة حسب متغير الم1يبين الجدول رقم )

 ( 1)رقم جدول 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير المسمى الوظيفي

 المسمى الوظيفي  التكرار النسبة 

 مدير عام  13 % 8.1

 مدير إدارة 21 % 13.1

 رئيس قسم  33 % 20.6

 محاسب  50 % 31.3

 مراجع  20 % 12.5

 أخرى  23 % 14.4

 المجموع 160 % 100

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

من  %(  20.6محاسب، و)الموقع الوظيفي لهم    العينةأفراد  من    %(31.3)أن  (1بين الجدول رقم )ي  

العينة لهم  أفراد  الوظيفي  قسم،  الموقع  العينة   من%(  14.4و)  رئيس  أصحاب    أفراد  من  هم 

من  %(  12.5)ومدير إدارة،    لهم  الموقع الوظيفي  أفراد العينةمن  %(  13.1)والتخصصات األخرى،  

العينة الوظيفي   أفراد  العينةمن  %(  8.1) ولهم مراجع،    الموقع  الوظيفي  أفراد    لهم مدير عام.   الموقع 

 ويرى الباحث أن هذه الوظائف تتناسب مع طبيعة البحث واإلجابة على أسئلته. 
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 خصائص عينة الدراسة وفقًا لمتغير المؤهل العلمي:
 

 . المؤهل العلمي( توزيع أفراد العينة حسب متغير 2يبين الجدول رقم )
 ( 2)رقم جدول 

 أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير المؤهل العلمي توزيع 
 المؤهل العلمي  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)من واقع بيانات المسح الميداني  انالمصدر: إعداد الباحث

%(  48.1( والخاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير المؤهل العلمي أن )2يبين 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  دراسةمن أفراد عينة ال%(  13.1ماجستير، و) 

الدراسة عينة  و)  أفراد  دكتوراه،  العلمي  الدراسة(  %4.4مؤهلهم  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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 : العلمي خصائص عينة الدراسة وفقًا لمتغير التخصص
 

 .العلمي ( توزيع أفراد العينة حسب متغير التخصص 3يبين الجدول رقم )
 ( 3) رقم جدول

 العلمي الدراسة وفقًا لمتغير التخصصتوزيع أفراد عينة 
 التخصص التكرار النسبة 
 محاسبة  62 % 38.8
 إدارة أعمال  33 % 20.6
 اقتصاد  32 % 20

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

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

%(  20.6)من أفراد العينة تخصصهم العلمي محاسبة، و%(  38.8)  أن  (  3الجدول رقم )يتضح من  

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

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

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

 (4) رقم جدول
 المؤهل المهني توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير 

 التخصص التكرار النسبة 
 سودانية زمالة  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

 ( م2022)من واقع بيانات المسح الميداني  انالمصدر: إعداد الباحث              
من أفراد   %(21.9و)   ،مهني  مؤهلليس لديهم  ( من أفراد العينة  %67.5أن )  (4ُيفيد 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  المهنيمن  عربية  مؤلهم  ،  زمالة 

العينة    %(1.9و) أفراد  المهنيمؤلمن  و  هم  أمريكية،  العينة    %(1.3)زمالة  أفراد  المهني من    مؤلهم 
 . زمالة بريطانية

، وذلك يدل على أن ليس هنالك  مؤهل مهني  %( من أفراد العينة ليس لديهم67.5يالحظ الباحث أن )
   أهتمام من قبل العاملين بالمصارف للحصول على الشهادات المهنية.

 محاور الدراسة:   بيانات تحليل 8-2
 : في المصارف السودانية (30معيار اإلفصاح المحاسبي الدولي رقم )ل النظرية متطلباتالتوفر  مدى

)لمعرفة   رقم  الدولي  المحاسبي  اإلفصاح  لمعيار  النظرية  المتطلبات  توفر  المصارف  30مدى  في   )
كما    السودانية النتائج  وجاءت  الدراسة،  عينة  أفراد  الستجابة  والرتب  والدرجة  المعيارية  واالنحرافات 

 (: 4يوضحها الجدول رقم )
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   (4)جدول رقم 
 ( في المصارف السودانية30مدى توفر المتطلبات النظرية لمعيار اإلفصاح المحاسبي الدولي رقم )

 العبارة   
التكرار 
 والنسب

 الموافقةدرجة 
المتوسط 
 الحسابي

االتجاه  
 أوافق الترتيب العام 

ال   محايد  أوافق  بشدة 
 أوافق 

ال  
أوافق 
 بشدة 

1 

التشريعات والقوانين المتعلقة  
باإلفصاح المحاسبي في  

المصارف تتماشى مع متطلبات  
 المعايير الدولية. 

 2 9 17 93 39 ك

 6 الموافقة   3.99
% 24.4 58.1 10.6 5.6 1.3 

 اإللتزام بتطبيق المعايير الدولية  2
 2 9 12 88 49 ك

 الموافقة   4.08

4 % 30.6 55 7.5 5.6 1.3 

3 
طبيعة أعمال المصرف  
 تتطلب تطبيق المعايير الدولية. 

 2 2 13 77 66 ك
الموافقة   4.26

 بشدة
2 % 41.2 48.1 8.1 1.3 1.3 

4 

توفر أسس العمل المحاسبي 
الحديثة الالزمة لتطبيق المعايير  

 الدولية. 

 0 7 20 93 40 ك
 الموافقة   4.04

5 
% 25 58.1 12.5 4.4 0 

5 

تتوفر بالمصارف السودانية كوادر 
مؤهلة قادرة على تطبيق معيار  
 اإلفصاح المحاسبي الدولي. 

 1 11 18 80 50 ك
الموافقة   4.36

 بشدة

1 

% 31.2 50 11.3 6.9 0.6 

6 

حرص المصارف على اإلفصاح  
عن القيمة اإلجتماعية لها  

 لمستخدمي معلوماتها. 

 1 12 24 79 44 ك
 7 الموافقة   3.95

% 27.5 49.4 15 7.5 0.6 

7 

السعي الجاد من المصارف نحو  
تحقيق جودة عالية في التقارير 

 المالية. 

 3 7 7 81 62 ك
الموافقة   4.20

 بشدة
3 

% 38.8 50.6 4.4 4.4 1.9 

8 

الرغبة في تزويد أصحاب  
المصالح بالمعلومات الدقيقة عن  

 أعمال المصرف. 

 4 16 10 74 56 ك
الموافقة   4.26

 بشدة
2 

% 35 46.3 6.2 10 2.5 

 الموافقة 4.14 المتوسط الحسابي العام

 (م 2022) من واقع بيانات المسح الميداني انالمصدر: إعداد الباحث
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رقم   الجدول  محور  ةالحسابي  ات المتوسط  (4)يوضح  النظرية    لعبارات  المتطلبات  توفر  مدى 
  ، ويتضح من نتائج الجدول أن ( في المصارف السودانية30الدولي رقم )لمعيار اإلفصاح المحاسبي  

الدولي   عبارة المحاسبي  اإلفصاح  تطبيق معيار  قادرة على  السودانية كوادر مؤهلة  بالمصارف    تتوفر 
عبارتي الرغبة في تزويد  (، تليها في المرتبة الثانية 4.36بلغ )  حسابي بمتوسط  تأتي في المرتبة األولى

مصالح بالمعلومات الدقيقة عن أعمال المصرف، وطبيعة أعمال المصرف تتطلب تطبيق  أصحاب ال
السعي الجاد من المصارف    عبارة    (، وفي المرتبة الثالثة 4.26بلغ )  حسابي   بمتوسط  المعايير الدولية

ة  عبار (، وفي المرتبة الرابعة  4.20بلغ )  حسابي  بمتوسط  نحو تحقيق جودة عالية في التقارير المالية
توفر أسس   عبارة   (، وفي المرتبة الخامسة 4.08بلغ )  حسابي   بمتوسط  اإللتزام بتطبيق المعايير الدولية

(، وجاءت في 4.04بلغ )  حسابي  بمتوسط  العمل المحاسبي الحديثة الالزمة لتطبيق المعايير الدولية
المحاسبي في المصارف تتماشى مع  التشريعات والقوانين المتعلقة باإلفصاح    عبارة    المرتبة السادسة

حرص    بعة عبارة  وجاءت في المرتبة السا،  (3.99بلغ )    حسابي   بمتوسط  متطلبات المعايير الدولية
معلوماتها لمستخدمي  لها  اإلجتماعية  القيمة  عن  اإلفصاح  على  )    حسابي  بمتوسط  المصارف  بلغ 

3.95). 
المتعلق المحور  المبحوثين على عبارات  اجابات  لمعيار  بة  بتحليل  النظرية  المتطلبات  توفر  مدى 

( رقم  الدولي  المحاسبي  السودانية30اإلفصاح  المصارف  في  العام    (  الحسابي  الوسط  ومن خالل   ،
 ( ودرجة موافقة ) الموافقة( يتضح أن المبحوثين موافقين على عبارات هذا المحور.4.14والذي بلغ )

 

( في المصارف  30معيار اإلفصاح المحاسبي الدولي رقم )مدى توفر المتطلبات الفعلية لتطبيق  
 : السودانية
) لمعرفة   رقم  الدولي  المحاسبي  اإلفصاح  معيار  لتطبيق  الفعلية  المتطلبات  توفر  في  30مدى   )

السودانية. وجاءت    المصارف  الدراسة،  عينة  أفراد  الستجابة  والرتب  والدرجة  المعيارية  واالنحرافات 
 (:5جدول رقم )النتائج كما يوضحها ال

 
 
 
 
 
 
 
 



 Sudan A. Journal Research and                          مجلة السودان األكاديمية للبحوث والعلوم

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

                                                                                   

111 
 

   (5)جدول رقم 
 ( في المصارف السودانية30مدى توفر المتطلبات الفعلية لتطبيق معيار اإلفصاح المحاسبي الدولي رقم )

 العبارة   
التكرار 
 والنسب

 درجة الموافقة
المتوسط 
 الحسابي

االتجاه  
 العام 

 أوافق الترتيب
ال   محايد  أوافق  بشدة 

 أوافق 
ال أوافق 

 بشدة 

1 

اإللتزام بإعداد الدراسات اإلئتمانية والمتابعة  
الدورية للعمالء وتوزيع محفظة القروض 

 مما يقلل مخاطر اإلئتمان.

 0 4 10 97 49 ك

 3 الموافقة   4.19
% 30.6 60.6 6.3 2.5 0 

2 
السعي الجاد من المصارف في المحافظة 
 على التوازن في مراكز العمالت األجنبية.

 0 10 11 103 36 ك
الموافقة   4.34

 بشدة
1 % 22.6 64.4 6.9 6.3 0 

3 
تلتزم المصارف بقياس كفاءة أدائها 

 المالي واإلداري بصورة منتظمة.

 1 11 8 99 25 ك
الموافقة   4.29

 بشدة
2 % 40 61.9 5 6.9 0.6 

4 
تقوم المصارف بمراقبة مخاطر التقلبات في 

 أسعار الفائدة . 

 3 11 19 87 40 ك

 الموافقة   3.93
7 

% 25 54.4 11.9 6.9 1.9 

5 

يتم التعرف على تأثير الخسائر الناجمة 
عن القروض والسلفيات على األداء 

 والوضع الحالي في البنك. 

 1 3 16 92 48 ك
 الموافقة   4.14

4 % 30 57.5 10 1.9 0.6 

6 
تقوم المصارف بإقتطاع أعباء مقابل 

 اإليرادات في تجنيبها المخاطر المصرفية.

 1 7 26 73 53 ك
 6 الموافقة   4.06

% 33.1 45.6 16.3 4.4 0.6 

7 

حرص المصارف على التبليغ للجهات 
الرقابية في حالة تعرض المصرف 

 ألوضاع مالية أو إدارية سيئة. 

 0 8 17 86 49 ك
 5 الموافقة   4.10

% 30.6 53.8 10.6 5 0 

8 
الفصل بين إدارة المخاطر وإدارة اإلستثمار  

 في المصارف السودانية. 

 1 11 12 76 60 ك
 4 الموافقة   4.14

% 37.5 47.5 7.5 6.9 0.6 
 الموافقة 4.15 المتوسط الحسابي العام

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

مدى توفر المتطلبات الفعلية لتطبيق    لعبارات محور  ةالحسابي  ات المتوسط  ( 5)يوضح الجدول رقم  

  ، ويتضح من نتائج الجدول أن ( في المصارف السودانية30اإلفصاح المحاسبي الدولي رقم )معيار  

األجنبية  عبارة العمالت  التوازن في مراكز  المحافظة على  المصارف في  الجاد من  تأتي في    السعي 
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األولى  )   حسابي  بمتوسط  المرتبة  الثانية  4.34بلغ  المرتبة  في  تليها  بقيا (،  المصارف  تلتزم  س  عبارة 

  عبارة   (، وفي المرتبة الثالثة 4.29بلغ )   حسابي  بمتوسط  كفاءة أدائها المالي واإلداري بصورة منتظمة

اإللتزام بإعداد الدراسات اإلئتمانية والمتابعة الدورية للعمالء وتوزيع محفظة القروض مما يقلل مخاطر  

الرابعة  4.19بلغ )  حسابي  بمتوسط  اإلئتمان  المرتبة  يت(، وفي  الخسائر  عبارتي  تأثير  التعرف على  م 

المخاطر   إدارة  بين  والفصل  البنك،  في  الحالي  والوضع  األداء  والسلفيات على  القروض  الناجمة عن 

السودانية الخامسة4.14بلغ )   حسابي  بمتوسط  وإدارة اإلستثمار في المصارف  المرتبة    عبارة   (، وفي 

حالة   في  الرقابية  للجهات  التبليغ  على  المصارف  إدارية  حرص  أو  مالية  المصرف ألوضاع  تعرض 

تقوم المصارف بإقتطاع أعباء    عبارة    (، وجاءت في المرتبة السادسة4.10بلغ )   حسابي  بمتوسط  سيئة

وجاءت في المرتبة ،  (4.06بلغ )    حسابي  بمتوسط  مقابل اإليرادات في تجنيبها المخاطر المصرفية

عبارة  السا الت  بعة  مخاطر  بمراقبة  المصارف  الفائدة  تقوم  أسعار  في  بلغ    حسابي  بمتوسطقلبات 

(3.93) . 

المتعلقة   المحور  عبارات  على  المبحوثين  اجابات  لتطبيق  ببتحليل  الفعلية  المتطلبات  توفر  مدى 

الدولي رقم ) المحاسبي  السودانية30معيار اإلفصاح  الحسابي    ( في المصارف  الوسط  ، ومن خالل 

( بلغ  والذي  موافقة  4.15العام  ودرجة  هذا  (  عبارات  على  موافقين  المبحوثين  أن  يتضح  الموافقة(   (

 المحور.

 النتائج والتوصيات:  -9

 النتائج: 1 -9

الدولي رقم ) ت   -1 المحاسبي  لمعيار اإلفصاح  النظرية  المتطلبات  السودانية 30توفر    ( في المصارف 

 األتي: والتي يمكن حصرها في

 (.30معيار اإلفصاح المحاسبي الدولي رقم )وجود كوادر مؤهلة قادرة على تطبيق  -أ
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 . السعي الجاد من المصارف نحو تحقيق جودة عالية في التقارير المالية -ب 

 تزويد أصحاب المصالح بالمعلومات الدقيقة عن أعمال المصرف. -ج

 .حرص المصارف على اإلفصاح عن القيمة اإلجتماعية لها لمستخدمي معلوماتها -د 

)توفر  ت   -2 رقم  الدولي  المحاسبي  اإلفصاح  معيار  لتطبيق  الفعلية  المصارف  30المتطلبات  في   )

 والتي يمكن حصرها في األتي:  السودانية

 السعي الجاد من المصارف في المحافظة على التوازن في مراكز العمالت األجنبية.  -أ

 لتزم بقياس كفاءة أدائها المالي واإلداري بصورة منتظمة. اإل -ب 

يقلل    -ج مما  القروض  محفظة  وتوزيع  للعمالء  الدورية  والمتابعة  اإلئتمانية  الدراسات  بإعداد  اإللتزام 

 مخاطر اإلئتمان. 

حرص المصارف على التبليغ للجهات الرقابية في حالة تعرض المصرف ألوضاع مالية أو إدارية    -د 

 سيئة. 

 التوصيات:  9-2

 باآلتي: المصارف السودانية  انالدراسة الميدانية يوصي الباحثبناًء على النتائج التي أسفرت عنها 

تماشي    -1 المصارفضرورة  في  المحاسبي  باإلفصاح  المتعلقة  والقوانين  مع    السودانية  التشريعات 

 . متطلبات المعايير الدولية

 .في المصارف السودانية زمة لتطبيق المعايير الدوليةأسس العمل المحاسبي الحديثة الأل ريتوف  -2

 تزويد أصحاب المصالح بالمعلومات الدقيقة عن أعمال المصرف.  -3

 .اإللتزام بإعداد الدراسات اإلئتمانية والمتابعة الدورية للعمالء وتوزيع محفظة القروض  -4
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