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 .خلصالم  

في ان كفاءة االداء المالي تكمن في تحقيق أهداف األداء في كل جوانبه  الدراسةمشكلة  تمثلت 
خاصًة في جانب استخدام الموارد المالية والبشرية , هذا فضاًل عن التعامل مع المتغيرات البيئية 

، ولتوضيح  في الوقت المناسبو  توفير تقارير موثوقيةوهذا بدوره يتطلب  اوخارجه المنشأةداخل 
ة ما هو دور المحتوى اإلعالمي للتقارير الفتريالسؤال الرئيس التالي:  انسة أثار الباحثمشكلة الدرا

 لفتريةا توضيح العالقة بين محتوى التقارير الماليةهدفت الدراسة إلى .؟ في قياس األداء المالي
 التالية: الفرضياتولتحقيق أهداف الدراسة تم اختبار  المالي لشركات الوساطة المالية. داءوقياس األ

االداء  وقياس كفاءة الفترية لتقرير الدخل اإلعالميبين المحتوى  إحصائيةهناك عالقة ذات داللة 
ين ب إحصائيةهناك عالقة ذات داللة . المالية وراقبالشركات المدرجة في سوق الخرطوم لأل المالي
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بالشركات المدرجة في سوق  ماليوقياس كفاءة االداء اللتقرير المركز المالي  اإلعالميالمحتوى 
فقات لتقرير التد اإلعالميبين المحتوى  إحصائيةهناك عالقة ذات داللة . المالية وراقالخرطوم لأل

وصلت ت. المالية وراقبالشركات المدرجة في سوق الخرطوم لأل وقياس كفاءة االداء الماليالنقدية 
وى بين المحت إحصائيةوجود عالقة ذات داللة  الدراسة إلى عدة نتائج منها: أظهرت نتائج الدراسة

 وراقبالشركات المدرجة في سوق الخرطوم لأل وقياس كفاءة االداء الماليلتقرير الدخل  اإلعالمي
اس كفاءة وقيلتقرير المركز المالي  اإلعالميبين المحتوى  إيجابيةطردية هنالك عالقة  أنالمالية، 

أوصت الدراسة بالعديد من  المالية، وراقبالشركات المدرجة في سوق الخرطوم لأل االداء المالي
 المدرجة بسوق الخرطوم شركات الوساطةمن قبل  كبير من االهتمام إعطاء قدر التوصيات منها:  

 المالي داءمن دور فعال في رفع كفاءة األله  للتقارير الفترية لما اإلعالميالمالية بالمحتوى  وراقلأل
بما يتناسب  اءدقياس األالحديثة والمتطورة في  ساليبالعمل على االستعانة باألالمالية،  وراقسوق األب

 .شركات الوساطةمع طبيعة عمل 
المحتوى اإلعالمي  لتقرير الدخل، المحتوى اإلعالمي لتقرير المركز المالي، الكلمات المفتاحية: 

 قياس األداء المالي. المحتوى اإلعالمي لتقرير التدفقات النقدية،

Abstract. 
The study in the efficiency of financial performance lies in achieving 

performance goals in all its aspects, especially in the side of using financial 
and human resources, in addition to dealing with environmental variables 
inside and outside the facility, and this in turn requires the provision of 
reliable and timely reports. : What is the role of the media content of the 
sub -reports in measuring financial performance? The study promoted to 
clarify the relationship between the content of the fiscal reports and the 
measurement of the financial performance of the financial brokerage 
companies. To achieve the goals of the study, the following hypotheses 
were tested: There is a statistically significant relationship between the 
media content of the period of sub -income and the measurement of the 
efficiency of financial performance in the companies listed in the Khartoum 
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Securities Market. There is a statistically significant relationship between 
the media content of the financial center report and the measurement of the 
efficiency of financial performance in the companies listed in the Khartoum 
Securities Market. There is a statistically significant relationship between 
the media content of the report of cash flows and the measurement of the 
efficiency of financial performance in the companies listed in the Khartoum 
Securities Market. The study reached several results, including: The results 
of the study showed that there is a statistically significant relationship 
between the media content of the income report and the measurement of 
the efficiency of financial performance in the companies listed in the 
Khartoum Securities Market, that there is a positive directing relationship 
between the media content of the financial center report and measuring the 
efficiency of financial performance in the companies listed in The Khartoum 
Securities Market, the study recommended many recommendations, 
including: giving a great deal of attention by the brokerage companies listed 
in the Khartoum Securities Market with media content of fluent reports 
because of its effective role in raising the efficiency of financial performance 
in the stock market, working to use modern and developed methods In 
measurement of performance in proportion to the nature of the work of 
brokerage companies. 
Keywords: media content of the income report, media content of the 
financial position report, media content of the cash flow report, 
financial performance measurement.. 

 المحور األول: االطار المنهجي والدراسات السابقة
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 :المقدمة
من  العديد أمام األعمالووضع منظمات ة ومالي اقتصاديةشهد العالم تطورات وتغيرات 

 والتنبؤ حاسبيالمالقياس ة وسالمة على واقعية سالبة بصور  التغيراتهذه التحديات والقت 
ة فى ظل قصور مفهوم وتطبيق منهج التكلف المنشاةة بالمتغيرات التى توثر فى قيم

ى ف والتأثير المحاسبةة وجود ضغوطات على مهن إلىالتطورات هذه ، أدت التاريخية
لتغيرات الذى يتجاهل ا التاريخية التكلفةتقوم عليها ومن ذلك مبدا  التيبعض المبادئ 

المعلومات ب المستثمرين، مما أدى الى عدم تزويد ألخرى ة التى تحدث من فتر  األسعارفى 
ة جديد ةبتبني طرق محاسبي االهتمامإلى  توجيها بدا ألالتخاذ القرارات، ومن هنة المفيد

ة جود، ونجد أن لالمالية التقاريري ف اإلعالميبالمحتوى  واالهتمام المحاسبيللقياس 
، لمحاسبياالدخل ي فة لتحقيق المصداقية خصائص البد أن تكون متوافر ة المالي التقارير

القرارات  خذيمتتشجيع ة بصور  األعمالعرض نتائج ة الجيدة المالي التقارير يويتطلب ف
ة بصور  األعمالة عرض نتيجة الجيدة المالي التقارير يويتطلب ف االعتماد عليها، يف

صبح أ المحاسبيوأن قياس الدخل ة عليها، خاص االعتماد يالقرارات ف متخذيتشجيع 
 التاريخيةة لفالتكبدال من  ة المالي التقاريريعتمد على  المحاسبيةظل تطورات معايير  يف

ج ونماز  األسواق يظل ظروف التذبذب ف يف صوللألة عن القيم الواقعي لإلفصاح
تتمثل ة ماليال التقاريرة تؤثر على جود يالت العواملوتوجد العديد من  المتطورة التسعير

 .المحاسبيةالمعايير  يف
 داءاس األللتقارير الفترية في قي اإلعالميأثر المحتوى  والختبارتأسيسًا لما سبق 

بإجراء دراسة ميدانية على شركات الوساطة المالية حيث تعتبر أهم الجهات  وذلكالمالي 
 .الدراسةالتي لها صلة مباشرة بموضوع 

 :الدراسةة مشكل
المالي تكمن في تحقيق أهداف األداء في كل  األداءفي ان كفاءة  الدراسةمشكلة  تمكن

جوانبه خاصًة في جانب استخدام الموارد المالية والبشرية , هذا فضاًل عن التعامل مع 
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في  وثوقة وتوفير تقارير موهذا بدوره يتطلب  اوخارجه المنشأةالمتغيرات البيئية داخل 
 :األتيةالتساؤالت  يف الدراسة أسئلةومن ذلك تتمحور  , الوقت المناسب

الي الم داءكفاءة األفي الفترية لتقرير الدخل  اإلعالميالمحتوى  ما مدى تأثير .1
 ؟المالية وراقبالشركات المدرجة في سوق الخرطوم لأل

 لتقرير المركز المالي اإلعالميبين المحتوى  إحصائيةهناك عالقة ذات داللة  هل .2
 وراقات المدرجة في سوق الخرطوم لألبالشرك وقياس كفاءة االداء المالي الفترية
 ؟المالية

المالي  داءألكفاءة افي  الفترية لتقرير التدفقات النقدية اإلعالميالمحتوى  ما هو أثر .3
 ؟المالية وراقبالشركات المدرجة في سوق الخرطوم لأل

 :الدراسة أهمية
 .الوساطة في شركات المحتوى اإلعالمي للتقارير الفترية تناولتندرة األبحاث التي  -
شركات الوساطة في التعرف على طبيعة العالقة بين المحتوى  إداراتمساعدة  -

 المالية. راقو األ أسواقالمالي لتحسين كفاءة  داءوقياس األ الفتريةللتقارير  اإلعالمي
اهتمامات مستخدمي التقارير المالية بشركات الوساطة نحو دور محتوى  توجيه -

 المالي. داءالتقارير المالية قياس األ
 :الدراسة أهداف

 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
ء وقياس كفاءة االداالفترية  لتقرير الدخل  اإلعالميالمحتوى  التعرف على دور .1

 .المالي
 داءءة األفي كفا الفترية لتقرير المركز المالي اإلعالميالمحتوى  دورالتعرف على  .2

  المالي 
 .المالي داءألفي كفاءة ا الفترية لتقرير التدفقات النقدية اإلعالميبيان أثر المحتوى  .3

 :الدراسةفرضيات 
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 :اآلتيةتم اختبار الفرضيات  الدراسة أهدافلتحقيق 
 ر الدخللتقري اإلعالميبين المحتوى  إحصائيةالفرضية األولى: هناك عالقة ذات داللة 

 .وقياس كفاءة االداء المالي الفترية
ير المركز لتقر  اإلعالميبين المحتوى  إحصائيةالفرضية الثانية: هناك عالقة ذات داللة 

   وقياس كفاءة االداء المالي الفترية المالي
ير التدفقات لتقر  اإلعالميبين المحتوى  إحصائيةالفرضية الثالثة: هناك عالقة ذات داللة 

 . وقياس كفاءة االداء المالي الفترية النقدية
 

  نموذج الدراسة 
( متغيرات الدراسة، حيث تم تقسيمها إلى المتغير المستقل 1يتناول النموذج ) 

 :والمتغير التابع، وذلك وفق اآلتي
 

 ( العالقة بين متغيرات الدراسة1نموذج رقم )
 المتغيرات التابعة                       المتغيرات المستقلة                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م2022 ،الباحثانإعداد المصدر : 

 :الدراسةة منهجي

 

 قياس األداء المالي
 

 ةالفتري المحتوى اإلعالمي للتقارير المالية

 لتقرير الدخل الفتريةالمحتوى اإلعالمي 

 

 ةيالمحتوى اإلعالمي لتقرير المركز المالي الفتر 

 

 الفترية لتقرير التدفقات النقدية  المحتوى اإلعالمي

 



 

 

7 

 المنهج الوصفي التحليليعلى  اعتمدت الدراسة
 مصادر جمع البيانات:

 :اآلتيلقد تم جمع البيانات من 
 االستبيان.ة استمار  يوتتمثل ف: األوليةــ البيانات 
والرسائل  ةوالعالمية المحلية الكتب والدوريات العلمي يوتتمثل ف: الثانويةــ البيانات 
 .والمؤتمرات

 حدود الدراسة:
 تتمثل في االتي:

 .شركات المساهمة في سوق الخرطوم لألوراق الماليةــ الحدود المكانية: 
 م.2022:الحدود الزمانيهــ 

ام و المحاسبين والمراجعين ورؤساء األقس : يتم توزيع االستبانة على ــ الحدود البشرية
العاملين بالشركات المساهمة في  المدراء الماليين ومدراء االستثمار وإدارة المخاطر 

 سوق الخرطوم لألوراق المالية.
 : محتوى التقارير المالية ، قياس األداء المالي.الحدود الموضوعية-

: الدراسات السابقة ثانيا    

 Jonathan F. Ross( ,2013 :)دراسة: 
تمثلت مشكلة الدراسة فيما إذا كان من الممكن تحديد محتوى للمعلومات من البيانات   

إلى مدى قدرة المحاسبة المالية في إعداد تقارير  ضافةحدوث ذلك، باإل فيهالمالية وكي
تحتوي على معلومات ذات منفعة للمستخدمين، هدفت الدراسة إلى معرفة دور المعلومات 
المحاسبية وقيمتها المحاسبية لتحقيق المنفعة للمستخدمين، ، توصلت الدراسة إلى عدة 

هم في تحقيق المنفعة نتائج منها أن االهتمام بمحتوى المعلومات المحاسبية يسا
االقتصادية للمستخدمين، يعتمد المستخدمين على التقارير المالية بشكل كبير في اتخاذ 

 قراراتهم وخاصة المعلومات المتعلقة بالمستقبل كاألرباح وتدفقاتها المستقبلية.     
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 م(:2015) أحمددراسة: 
ائم المالية ها التقارير والقو في أن المعلومات المحاسبية التي تنشر  الدراسةتمثلت مشكلة 

المالية ال تف باحتياجات  وراقالسنوية للشركات المدرجة في سوق الخرطوم لأل
المستثمرين كما أنها ال تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية وائتمانية رشيدة في الوقت 

 اسهدفت الدراسة الي قي . المناسب، النها تاريخية وتصدر بعد انتهاء السنة المالية
فاعلية و كفاءة التقارير المالية المنشورة على قرارات االستثمار للشركة التي تتداول 

وصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: أن ، تالمالية وراقأسهمها في سوق الخرطوم لأل
اتخاذ قراراتهم  في المستثمرون التقارير المالية تعتبر احد اهم المصادر التي يعتمد عليها 

. ,أما ان التقارير المالية الفترية تؤثر علي قرارات االستثمار وذلك من خالل االستثمارية
  تحديد حجم التداول وعدد االسهم المتداولة في السوق . 

 (:2016)  النوردراسة: 
في عدم قدرة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم االستثمارية في  الدراسةتمثلت مشكلة 

صناديق الودائع االستثمارية اعتمادًا على البيانات والمعلومات المتوفرة من خالل القوائم 
المالية نظرًا لعدم اشتمال القوائم المالية وملحقاتها على كافة المعلومات التي تساعدهم 

 داءأإلي معرفة تأثير التقارير الفترية في تحسين  راسةهدفت الدعلى اتخاذ قراراتهم ، 
 المالية ، من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وراقصناديق االستثمار في سوق األ

ي تساعد فة محددة بين ما بين وجود لوائح منظم إحصائيةة ال توجد عالقة ذات دالل -
توجد عالقة  -صناديق الودائع االستثمارية.  أداءوتحسين ة تحقيق جودة التقارير الفتري

وبين  ةبين المعلومات المحاسبية التي توفرها التقارير المالية الفتري إحصائيةة ذات دالل
بي المحاس فصاحبين اإل إحصائيةة توجد عالقة ذات دالل -اتخاذ القرارات السليمة. 

  رية السليمة. وبين اتخاذ القرارات االستثماة بالتقارير المالية الفتري
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  م(2020) محجوبدراسة: 

 التغيير في السياسات المالية والمحاسبية يؤثر علي كفاءةان  تتمثل مشكلة الدراسة في
المخاطر كنشاط حديث للمراجعة  إدارةالمالي ، هدفت الدراسة الي دراسة العالقة بين 

المالي في المصارف السودانية وأيضًا بيان العالقة بين الدور  داءالداخلية وتحسين األ
المالي في المصارف  داءالحوكمي كنشاط حديث للمراجعة الداخلية وتحسين األ

ين ب إحصائيةالسودانية. توصلت الدراسة إلي عدة نتائج منها: وجود عالقة ذات داللة 
المالي في المصارف  داءاألالمخاطر كنشاط حديث للمراجعة الداخلية وتحسين  إدارة

بين الدور الحوكمي كنشاط حديث للمراجعة  إحصائيةالسودانية، وجود عالقة ذات داللة 
المالي في المصارف السودانية، وجود عالقة ذات داللة  داءالداخلية وتحسين األ

 داءقيمة اقتصادية كنشاط حديث للمراجعة الداخلية وتحسين األ إضافةبين  إحصائية
 .ي في المصارف السودانيةالمال

   م2020دراسة: منصف وعميروش ،

ل المالي لمؤسسة الصيانة للشرق من خال داءاأل تقويمتمثلت مشكلة الدراسة في كيفية 
م ، هدفت الدراسة إلى التعرف على دور تحليل القوائم المالية في تقييالمالية اھتحليل قوائم

المالي للمؤسسات، توصلت الدراسة إلى ان مؤسسة الصيانة للشرق متوازنة ماليا  داءاأل
هذا مهامها في همالها ل أداءرغم وجود بعض النقائص، اال انها تستطيع ان تستمر في 

 امهاأمالجانب، أوصت الدراسة بضرورة عمل المؤسسة على استغالل الفرص المتاحة 
 ًا.وبالتالي تحقيق افضل هامش ربح عما هو محقق حاليتمكنها لزيادة مردوديتها مستقباًل 

الداء وقياس كفاءة االمحور الثاني: االطار النظري للمحتوى اإلعالمي للتقارير الفترية 
 :المالي

 المحتوى اإلعالمي للتقارير الفترية: أوال  
 :الماليةللتقارير  اإلعالميمفهوم المحتوي / 1

لومات تلك التقارير من مع تحتويهما ة قيم الماليةللتقارير  اإلعالمييقصد بالمحتوى 
ثل تلك م بالمنشأةة ذات عالقة تساعد مستخدميها فى اتخاذ قرارات اقتصادية اقتصادي
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اكثر الفئات ة عامة ونظرا الن المستثمرين والمقرضين يشكالن بصف القرارات االئتمانيه.
 الدالة ةاعتبار مصالحهما بمثاب،لذا يجمع الباحثون على الماليةاستخداما للمعلومات 

، المنشورة ماليةالللمعلومات   اإلعالميالتى يتم االسترشاد بها فى تقيم المحتوى  يةساساأل
يان أساستقوم على مبدان ة الدالهذه التى  تحكم بناء  يةساساأل والقاعدة

 (.306، ص 2004مطر،)هما
 ةمن معلومات تزيد قيم هيحويبما  الماليلمستخدم التقرير  المحققةة ان الفائد .أ

 المعلومات التى تحتويها.
ة ديمن معلومات اقتصايحويه ما ة ممثال بقيم الماليللتقرير  اإلعالميان المحتوى  .ب

لى مدار لهذا التقرير وذلك عة معدل التغير الحادث فى قيم البنود المكونة بزيد بزياد
 التى يغطيها هذا التقرير.ة الزمنية الفتر 

رديا مع تتناسب تناسبا ط التقريرفى  الواردة الماليةالمعلومات ة أن قيميتضح مما سبق 
حتمال حدوث اة والتى تعكس درج التقريرلبنود ة الممثل الماليةمعدل التقيير فى القيم 

ومات المعلة ، بمعنى اخر ان قيمالماليحدث اقتصادى معين من قبل مستخدم التقرير 
مال التى االحتة ين تتناسب تناسبا عكسيا مع درجفى هذا التقرير حول حدث معة الوارد

 لحدوث هذا الحدث من قبل متخذ القرار قبل وصول التقرير اليه.ة كانت مقدر 
 :المالية التقاريرللقوائم و  اإلعالميالمحتوى  أهمية / 2
من توفر  يحققهالهدف الذى ة من اهمي تنبع المالية تقاريرلل اإلعالميالمحتوى  أهميةن إ

يث يوثر ح التى تعدها وتنشرها الوحدات االقتصاديه، المالية التقاريرهذا المحتوى فلى 
ن م المنشورة الماليةللمعلومات ة اقتصادية من قيم يمثلهبما  اإلعالميهذا المحتوى 

 األمر،ة االقتصادية الوحد أنشطةبة المهتم األطرافعلى مصالح جميع  التقاريرخالل 
ة بالوحدة المتعلق األطرافتوحيد وترشيد قرارات تلك ة على عملي يجابياإالذى ينعكس 

 .االقتصادية
 انعكاساته ه: بما تمثلاألولىمن زاويتين:  المالية تقاريرلل اإلعالميالمحتوى  أهميةوتبرز 

ضمان حصول ة من ناحي وعدالتهالسوق  شفافيةمن معيار لدى  الماليعلي السوق 
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س السوق فى وقت واحد، وبنف بأدواتة الخاص الماليةجميع المستثمرين على المعلومات 
 (.306، ص 2004مطر،) القدر

من  ةلدى متخذ القرار بما لدي ان احتمال حدوث الحدث لدى متخذ القرار يرى الباحثان
القرار تخذ م بحوزةالمعلومات التى ة جودة معلومات يبنى عليها تقديراته، كلما زادت كمي

لى ، والتوقيت المناسب ، وسلبيا عة الدقة من ناحي قراراتهعلى  إيجاباانعكس ذلك  كلما
 دورهصنظر هذا  الشخص( عند ة للتقرير)من وجه اإلعالميالمعلومات او المحتوى ة قيم

اى  همعلوماتولم تضف الى   مفاجأةحيث ان المعلومات فى التقرير لم تكن ة او نشر 
 قبل نشر التقرير المالي. اتخذتالتي غالبا ما تكون قد  قراراتهيوثر على جديد 

 عن اعداد التقارير المالية الفترية:ـ مراعاتهاالشروط الخاصة الواجب  / 3
يمكن اإلسترشاد في إعداد التقارير المالية الفترية بالتوجه الذي أصدره مجلس المبادئ 

. 363-362م، ص ص2008أحمد ، )عطية،  (28طبقًا للرأي رقم ) (APB)المحاسبية
) 
. يجب اإلعتراف باإليرادات المحققة خالل الفترة بنفس األسس المستخدمة في السنة 1

 المالية الكاملة.
. يجب معاملة مصروفات وتكاليف النشاط بنفس األسس المستخدمة للتقارير المالية 2

 السنوية.
رة ساهمت في تحديد صافي دخل الفت . يجب اإلفصاح عن األنشطة اإلستثنائية التي3

 التي حدثت فيها األنشطة اإلستثنائية.
 . يجب اإلفصاح عن الطبيعة الموسمية لألنشطة إن وجدت.4
. يجب اإلفصاح عن المفردات اإلستثنائية التي ساهمت في تحديد صافي الدخل عن 5

 الفترة التي حدثت فيها هذه المفردات اإلستثنائية.
مما سبق أنه اذا تم إصدار التقارير المالية الفترية عند الحاجة  انيتضح للباحث 

اليها وفى الوقت المناسب بطرق تمكن من وصولها لمستخدميها، اذا احتوت هذه التقارير 
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على معلومات المطلوبة ، اى اذا تحققت الشروط السابقة بالصورة المطلوبة فال توجد 
 الى عقبات عند اعداد التقارير المالية .

 أهم العوامل المؤثرة في توقيت اإلعالن عن المعلومات المالية الفترية: /4
وفيما يلي أهم العوامل المؤثرة في توقيت اإلعالن عن معلومات التقارير المالية 

 الفترية:
)Mustafa,Dogan, ,2007, 221-233 .(  

لمالية، احجم المنشأة: هناك إرتباط بين حجم المنشأة وتوقيت اإلعالن عن المعلومات  .أ
حيث تستغرق المنشآت الكبيرة وقتًا أقصر في اإلعالن عن معلوماتها المالية مقارنة 
بالمنشآت الصغيرة، ويعود ذلك المتالك المنشآت الكبيرة عددًا كافيًا من خبراء 
المحاسبة، نظام معلومات محاسبية جيد، نظام رقابة داخلية قوي ومراجعين داخليين، 

الكبيرة تستحوذ علي إهتمام ومتابعة الكثيرين وباألخص  إضافة إلي أن المنشآت
  المحللين الذين يتوقعون معلومات مالئمة تؤكد توقعاتهم.

طبيعة األخبار:تعد الربحية ونمو المنشأة من العوامل المؤثرة علي توقيت إعالن  .ب
 المعلومات المالية، فالشركات التي لديها أرباح وفرص نمو جيدة )أخبار جيدة( ترغب

في اإلعالن عن ذلك دون إبطاء بعكس الشركات التي تحصلت علي خسائر وفرص 
  نمو محدودة )أخبار سيئة(.

(karim,A.K.M,2005) 
هناك رأيان تعرضت لهما أدبيات العوامل المؤثرة علي توقيت  مديونية المنشأة: .ج

اإلعالن عن التقارير المالية، الرأي األول يري أن زيادة المديونية للمنشأة تؤدي الي 
 تزايد الضغوط التي يمارسها 

الدائنون علي المنشأة من أجل تقديم معلومات بصورة سريعة، حيث أن نشر  .د
ر يمكن الدائنين من معرفة وضع المنشأة ومدي إلتزامها المعلومات في وقتها دون تأخي

بالقيود التي تتضمنها عقود المديونية، في حين يري الرأي الثاني أن زيادة المديونية 
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للمنشأة سوف تزيد من الوقت المستغرق في مراجعة جوانب المديونية قبل عرضها، 
 .ليةوبالتالي سوف تؤدي إلي تأخير اإلعالن عن المعلومات الما

 األداء المالي كفاءة: ثانيا  
 / مفهوم كفاءة األداء المالي1

 داءالمالي أحد المقومات الرئيسة للعملية الرقابية، حيث تتم مقارنـة األ داءتعد كفاءة األ
الكلي بمؤشرات محددة مقدما من أجل تحديد  داءالفعلي لنشاط الشركة فضال عن األ

االنحرافات عن األهداف المحددة مسبقا وتحديد المراكـز المـسؤولة عنهـا ومعرفة أسبابها 
وتجنبها في المستقبل، وذلك للحكم على كفاءة التشغيل سواء علـى مستوى الشركة ككل 

افظة النمو والتطوير والمحالداخلية لها. والن تحقيق الربحيـة و  نشطةاو على مستوى األ
على استمرارية الشركة في السوق يعد من األهـداف الرئيسة ألي شركة، كان من 

حقق للتأكد من ان الشركة ت داءالضروري ان تطبق نظاما متكامال يهتم بعملية تقويم األ
 .(159م،  ص 2005هيفاء الحداد،  (أهدافها بكفاءة وفعالية

المالي بأنها التصرف السليم في استخدام المـوارد النـادرة بحيـث يكون  داءعرفت كفاءة األ
االستخدام علي قدر الحاجة بحيث ال يزيد فيؤدي إلي إضـعاف قـدرة المنظمـة علـي الوفـاء 

 .باحتياجاتها علي المدى البعيد وال ينقص بالقدر الذي يعوق تنفيذ عملياتها العاجلة
لياتها التأكد من اضطالع المنشأة بمسـئو ة يجب علي داءكفاءة األعندما يقوم المراجع بتقييم 

لها في  اهاالنتبالتي يجب علي المراجع  داءبأقـل جهـد وتتمثل األمثلة علي عدم كفاءة األ
اآلتي: عدم كفـاءة نظـم إجراءات التشغيل , والهيكل التنظيمي ونظم االتصال , واالستخدام 

م، 2001عبد الفتاح وأخرون، )الصحن ،يـة واإللكترونيةغير المالئم لإلجـراءات اليدو 
 .( 72ص 
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يفيد في نه أ المالي يهدف إلى تقديم بيانات دقيقة للمستثمرين كما داءاأل يرى الباحثان ان
 . صولمن حيث إتخاذ القرارات المختلفة المتعلقة باأل اإلداريةاألغراض 

 / أهمية تقويم األداء المالي2
اة  والشركات المنش أداءيهدف إلي تقويم أنه  المالي بشكل عام في داءاألتتبع أهمية تقويم 

من عدد زوايا وبطريقة تخدم مستخدمي البيانات ممن لهم مصالح مالية في المؤسسة 
المالي  داءلتحديد نقاط القوة والضعف في المؤسسة واالستفادة من البيانات التي يوفرها األ

حمد  ، م)مجيد، المالي في االتي داءمثل أهمية تقويم األلترشيد القرارات المالية ، وتت
 :( 31م ، ص 1996

المؤسسة وفحص سلوكها   األعمالالمالي  بشكل خاصة عملية  متابعة    داءاأل .1
الصحيح  جاهاالتنحو  داءاأل وتوجهومراقبة أوضاعها وتقييم مستويات أدائها وفعاليتها 

. 
نصر هللا،  ) المستوياتة ارتباطا وثيقا بالتخطيط على كاف داءترتبط األهمية تقويم األ .2

 (170-169م، ص ص 2001حنا  ، 
ترشيد اإلنفاق عن طريق الموارد المتاحة ، وهل كان هذا االستخدام  بدون هدر او  .3

ضياع او عطل ، وهل للمنشأة طموح لتحقيق ما هو أعلى  وأكثر اتساعا ، ومدى 
 االستغالل األمثل واألفضل للموارد االقتصادية المتاحة.األهداف المرسومة من خالل 

 المالي من أهم العمليات التي يعتمد  عليها في بناء عملية الرقابة. داءيعد تقويم األ .4
مستوي الصناعة أو  يعتبر من أهم دعائم رسم السياسات العامة للمنشأة أو علي  .5

 (. 232ص  م ،2003والدوري، )الحسين،  علي مستوي الدولة
أهمية مؤكدة في عدة مجاالت خاصة ما يتعلق  بالقرارات له  داءتقويم األ يرى الباحثان

 دارةبالنسبة لإلفراد مما يمكن اإل داءالخاصة بالموارد البشرية حيث يوضح معدالت األ
المناسبة سواء بالتدريب أو التغيير الوظيفي أو غيرها  ساليببأحد األ األمرمن عالج 

 من وسائل العالج األخرى.
 األداء المالي: كفاءة مقاييس/ 3
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 داءالمقاييس التقليدية لأل أ/
المالي  اءدهي المقاييس التي تعتمد على الربح المحاسبي عند القياس والحكم على األ

 التالية:المقاييس في المقاييس هذه للمنشأة ، وتتمثل 
  مقياس معدل العائد على االستثمار: يعتبر مؤشر العائد على االستثمار من المؤشرات

في المنشآت الصناعية خاصة مع بداية العشرين، ويقيس  داءالمستخدمة لقياس األ
 .قليديةمن خالل الصيغة التة المستثمر في المنشأة ويتم حسابة هذا المعدل عائد الجني

 :(56ص،م2010سويسي، هواري ، ) 
 حيث أدت اإلنتقادات التي وجهت لمقياس معدل صولمقياس معدل العائد على األ :

العائد على اإلستثمار إلى تطوير مؤشر جديد يسمى بمعدل العائد على اإلستثمار 
، وجاء هذا المقياس من أجل تفادي بعض العيوب صولأو معدل العائد على األ

معدل العائد على اإلستثمار(، حيث يقيس هذا التي وضع فيها المقياس السابق) 
المستثمر في المنشأة سواء أكان التمويل بالمديونية أو الملكية ة المقياس عائد الجني

اكر، )ش المالي داءوذلك بعد أخذ فوائد الديون في الحسبان عن قياس وتحليل األ
 .( .104ص م، 2006، نبيل 

  النسبة مقياسًا شاماًل للربحية ألنها هذه مقياس العائد إلى حقوق المساهمين: وتعد
تقيس العائد المالي المحقق على إستثمارات المساهمين ،ولهذا فإنها تعد مؤشرًا على 

د هذا اإلستثمارات بشكل مربح. يفيهذه إلى إستخدام  دارةاإلفيه المدى الذي توصلت 
، المالك أم الالمقياس في الحكم على ما إذا كان الدين الخارجي يستخدم في صالح 

إذا كان الدين يستخدم في صالح المالك فأن معدل العائد على حقوق أنه  حيث
والعكس صحيح، إذا ما تم إساءة  صولالملكية سيكون أكبر من معدل العائد على األ

إستخدام الدين في المنشأة فإن معدل العائد على حق الملكية سيكون أقل من معدل 
 .(.17، ص 1997رمضان، زياد ،  ) صولالعائد على األ

 المقاييس المالية الحديثة:  ب/ 
 :(173ص  م،2014علي، عبد الرحمن، ) تتمثل في االتي
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 نتيجة للتطورات االقتصادية وأثرها على أهداف المنشآت فقد نموذج الدخل المتبقي :
المالي لتتفادي العيوب التي وقعت فيها المقاييس المالية  داءتطورت مقاييس األ

التقليدية وقد تم إبتكار نموذج الدخل المتبقى لتفادي عيوب نموذج معدل العائد على 
 .اإلستثمار

  :أن هذا المقياس حديث نسبيًا ويسعى مباشرة  نحو نموذج القيمة السوقية المضافة
قيمة والقيمة السوقية لملكية المنشأة وتعرف القياس القيمة الحقيقية المضافة للمنشأة 

على انها اجمالي القيمة المحققة لحملة االسهم لفترة من  MVAالسوقية المضافة 
داد، فايز ، ح )الزمن وتعرف ايضًا بأنها القيمة الحالية للقيمة االقتصادية المضافة .

 (. 173م ، ص 2010
 نموذج القيمة االقصادية المضافةEVA  : يرجع الفضل في نشر استخدام مدخل

 وجيهتالقيمة المضافة إلعداد التقارير و القوائم المالية المنشورة للمنشأة إلى لجنة 
المعايير المحاسبية بالمملكة المتحدة التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا 

جنة في هذا م وانتقدت الل1975وويلز عندما نشرت اللجنة تقرير الشركات في يوليو 
التقرير القوائم المالية و التقارير المالية المتعارف عليها لقصورها عن تقديم المعلومات 
الالزمة  لخدمة كافة الطوائف في المجتمع و التي تحتاج إلى معلومات عن نشاط 
المنشأة ، وأعتبرت اللجنة ان القوائم والتقارير المالية بوضعها الحالي توحي للقارئ 

لى خدمة ع يقتصرف الوحيد للوحدة هو تحقيق الربح ، وأن هدف المحاسبة بأن الهد
الصورة الخاطئة فقد هذه رأس المال والدائنين فقط ، ومن أجل تصحيح  أصحاب

مجموعة جديدة مع القوائم المالية إلى القوائم و التقارير  إضافةأوصت اللجنة بضرورة 
 .(386-385ص م، ص 1998)الشامي، مصطفى ، المالية الحالية 

 المتوازن : داءنموذج بطاقة األ-
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مت في الحديثة التي ساه اإلداريةوالتقنيات  ساليبالمتوازن احد األ داءتعتبر بطاقة األ 
 أداءو  أنشطةالمنشآت ، وهي تعد نظامًا إداريًا وخطة استراتيجية  لتقييم   أداءضبط 

المنشأة وفق رؤيتها واستراتيجيتها ، حيث يوازن هذا النظام بين الجوانب المالية، رضا 
نشأة سواء في الم واإلبداعالعمالء ، فاعلية العمليات الداخلية ، وجوانب التعلم والتطوير 

كانت هادفة للربح أو غير هادفة للربح ، وسواء كانت خدمية أو صناعية ، حكومية أو 
 204م، ص 2011الفيومي، محمد الفيومي  وآخرون ، )صغيرة أو كبيرةغير  حكومية 

.) 
المالي تتمثل في مقاييس معدل العائد على اإلستثمار  داءأن أهم مقاييس األ انيرى الباحث

يوضح  بأنه  في المنشآت الصناعية  ويتميز هذا المقياس داءالذي يستخدم لقياس األ
 لألرباح مقارنة بحجم اإلستثمار في شكل نسبة مئوية.  الصافيةمعدل النتيجة 

 الدراسة الميدانية  المحور الثالث:
 : مجتمع وعينة الدراسة الميدانيةأوال  

 . مجتمع الدراسة:1
الية الم وراقبسوق الخرطوم لأل الشركات المدرجة يتكون مجتمع الدراسة األصلي من 

الماليين ومدراء االستثمار والمراجعين الداخليين من المحاسبين والمراجعين والمدراء 
وتم استهداف نسبة  520والخارجيين، وآخرين لهم عالقة بموضوع الدراسة. وعددهم 

 من هذا المجتمع. 25%
 . عينة الدراسة الميدانية:2

ريقة سابقا بطة تم اختيار مفردات عينة البحث  من مجتمع الدراسة والذي تم توضيح
وهي احدى العينات العشوائية والتي تتيح للباحث الحصول على معلومات  العينة القصدية

( استبانة لمجتمع الدراسة وتم استرجاع عدد 130من من جهات محددة وتم توزيع عدد )
 (% بيانها كاالتي:97.6( استمارة بنسبة )127)

 (1)الجدول
 االستبيانات الموزعة والمعادة

 النسبة العدد البيان
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 %97.6 127 االستبيانات التي تم اعادتها
 %2.4 3 االستبيانات التي لم تتم اعادتها

 %001 130 االستبانة كاملة
 م2022من بيانات الدراسة الميدانية،  إعداد الباحثانالمصدر: 

 أداة الدراسة الميدانية: ثانيا  
 رئيسية لجمع البيانات من عينة الدراسة.استخدم الباحث استمارة االستبانة كوسيلة 

 / وصف االستبانة:1
غرض من تنويرهم بعنوان الدراسة والفيه أرفق الباحث مع االستبانة خطاب للمبحوثين تم 

 (، وتكونت االستبانة من قسمين رئيسيين:1استمارة االستبانة )الملحق رقم 
ص راسة، تمثلت في التخصتتضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة الد القسم األول:

 العلمي، المؤهل العلمي، المؤهل المهني، سنوات الخبرة، وغيرها.
( عبارة طلب من أفراد عينة الدراسة أن 25احتوى هذا القسم على عدد ) القسم الثاني:

كل عبارة وفق لقياس " ليكرت" الخماسي المتدرج الذي ة يحددوا استجابتهم عن ما تصف
ات )أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة(. وقد يتكون من خمسة مستوي

 :في الجدول التاليالعبارات على فرضيات كما هذه تم توزيع 
 (2الجدول)

 توزيع عبارات االستبانة

 عدد العبارات الدراسة فرضيات م
 8 الفرضية األولى 1
 7 الفرضية الثانية 2
 10 الفرضية الثالثة 3
 25   المجموع 

 م .2022 ،الدراسة الميدانية ، الباحثانإعداد المصدر: 
 

 :الدراسة /الثبات والصدق الظاهري ألداة2
من اجل تحسين صدق األداة )استمارة االستبانة( وثباتها فقد تم إجراء االختبار القبلي 

األكاديميين من الجامعات األخرى بغرض التحق من لها عن طريق عرضها على بعض 
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صالحيتها وسالمة ووضوح عباراتها. حيث تم تحديثها بتعديالتهم قبل توزيعها على 
( أسماء وعناوين والدرجة العلمية أو الوظيفة لمحكمي 2المبحوثين يوضح الملحق )رقم 

 استمارة االستبانة.
 :/ الثبات والصدق اإلحصائي3

الثبات اإلحصائي الستمارة االستبانة تم اخذ استطالعية وتم حساب لحساب الصدق و 
ثبات وصدق االستبانة من العينة االستطالعية بموجب معادلة كرنباخ الفا يوضح الجدول 

 :( نتائج الثبات والصدق اإلحصائي إلجابات أفراد العينة االستطالعية1رقم )
 (3الجدول)

 الثبات والصدق اإلحصائي 
 معامل الصدق الذاتى معامل الثبات عدد العبارات الفرضيات

  0.899  0.807 8 الفرضية االولى
  0.917  0.841 7 الفرضية الثانية
  0.942  0.887 10 الفرضية الثالثة

 م2022من بيانات الدراسة الميدانية،  إعداد الباحثانالمصدر: 

( أن نسبة معامل الثبات ومعامل الصدق الذاتي 3الجدول رقم)يتضح للباحث من 
باستخدام كرنباخ الفا للعبارات لكامل استمارة االستبانة جميعها عالية جدَا مما يعطى 

 مؤشر جيد لقوة وصدق االستبانة وفهم عباراتها من قبل المبحوثين.
  (4الجدول)
 الشخصيةتحليل البيانات 

 النسبة التكرار الفئة 

 العمر 

 %18.9 24 سنة 30اقل من 
 %32.3 41 35واقل من  30

 % 26 33 سنة 40واقل من  35
 %22.8 29 سنة فاكثر 40

 المؤهل العلمي

 %52.8 67 بكالوريوس
 %10.2 13 دبلوم عالي
 %22.0 28 ماجستير
 %10.2 13 دكتوراه
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 %4.7 6 اخرى 

 العلميالتخصص 

 %73.2 93 محاسبة
 %1.6 2 أعمالإدارة 

 %14.2 18 اقتصاد
 %4.7 6 دارسات مالية مصرفيه
 %3.1 4 نظم معلومات محاسبية

 %3.1 4 أخرى 

 المسمى الوظيفي

 %39.3 50 محاسب

 %15.7 20 مراجع داخلي

 %6.3 8 رئيس قسم حسابات

 %3.1 4 مدير مالي

 %7.9 10 مدير استثمار

 %7.9 10 موظف إدارة مخاطر

 %19.8 25 اخرى 

 سنوات الخبرة

 %15.7 20 سنوات 5أقل من 

 %17.3 22 سنوات 5-10

 %17.3 22 سنة 10-15

 %11.8 15 سنة 15-20

 %37.8 48 سنة فأكثر 20
 ثالثًا: اختبار )كاي تربيع ( لداللة الفروق لفرضيات الدراسة:

لتقرير  اإلعالميبين المحتوى  إحصائيةهناك عالقة ذات داللة  :الفرضية االولى اختبار )كاي تربيع( لنتائج/ 1
 .المالية وراقبالشركات المدرجة في سوق الخرطوم لأل  وقياس كفاءة االداء المالي الفترية الدخل

 (5الجدول)
  االولىاختبار )كاي تربيع( لداللة الفروق لعبارات الفرضية 

 كاي تربيع العبارة م
درجات 
 الحرية

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة المعنوية

1 
التشجع على التوسع في االستثمارات من خالل التقويم 

 000. 7.81 3 122.669 الجيد لدرجتي السيولة والربحية .
دالة 

 احصائياً 

2 
مساعدة المستخدمين في اتخاذ القرارات االقتصادية 

 000. 7.81 3 67.551 .دارةكفاءة وفاعلية اإلوتقويم 
دالة 

 احصائياً 
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 م2022من بيانات الدراسة الميدانية  إعداد الباحثانالمصدر: 

 ( ما يلي:5)من الجدول  انللباحثيتضح 
قيم االحتمالية لمعنوية المناظرة لقيمة مربع كاى المحسوبة  لداللة الفروق البلغت جميع   

بين افراد عينة الدراسة الموافقين والمحايدين وغير الموافقين على ماجاء بالعبارات المكونة 
( ممايدل على وجود فروق 0.05( وهى اقل من مستوى داللة )0.000للفرضية األولى )

 ارات اجابات افراد العينة حول عبارات الفرضية األولى  .بين خي إحصائيةذات داللة 
لتقرير  اإلعالميبين المحتوى  إحصائيةهناك عالقة ذات داللة اختبار )كاي تربيع( لنتائج الفرضية الثانية :  /2

 المالية وراقبالشركات المدرجة في سوق الخرطوم لأل  وقياس كفاءة االداء المالي الفترية  المركز المالي
 (6الجدول)

 الثانية اختبار )كاي تربيع( لداللة الفروق لعبارات الفرضية

الحكم على ربحية الشركة وتحديد قيمة االستثمارات  3
 والديون.

دالة  000. 7.81 3 121.346
 احصائياً 

تمكين مستخدمي القوائم المالية من التنبؤ بالمكاسب  4
 والخسائر المستقبلية

دالة  000. 7.81 3 81.031
 احصائياً 

قياس مدى نجاح الشركة  خالل فترة زمنية معينة في  5
 استغالل الموارد المتاحة لتحقيق األرباح.

دالة  000. 7.81 3 105.913
 احصائياً 

تقييم مدة قدرة الشركة على االقتراض من المصارف  6
 وجمهور المستثمرين.

دالة  000. 7.81 3 69.000
 احصائياً 

7 
 في المستقبلالتنبؤ بشكل دقيق لدخل الشركة 

135.394 3 7.81 .000 
دالة 

 احصائياً 

8 
 تحديد قدرة الشركة على تقديم السلع والخدمات المطلوبة

111.835 3 7.81 .000 
دالة 

 احصائياً 

ـــارة م درجات  كاي تربيع العبـــ
 الحرية

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 المعنوية

 الداللة

1 
ة دراسة مدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزامات

 المتداولة. صولالمتداولة وذلك من خالل مقارنة األ
104.52 3 7.81 .000 

دالة 
 احصائياً 

2 
دراسة المركز المالي من حيث تحديد إمكانية مقابلة 

 االلتزامات الطويلة والقصيرة األجل في مواعيدها.
130.66 3 7.81 .000 

دالة 
 احصائياً 

3 
دراسة مكون رأس المال بحيث إيجاد العالقة بين 

 أصحاب المصالح االلتزامات طويلة األجل وحقوق 
110.00 3 7.81 .000 

دالة 
 احصائياً 
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 م2022من بيانات الدراسة الميدانية  الباحثانإعداد المصدر:                 
 ( ما يلي:6)من الجدول  انللباحثيتضح 

قيم االحتمالية لمعنوية المناظرة لقيمة مربع كاى المحسوبة  لداللة البلغت جميع  
الفروق بين افراد عينة الدراسة الموافقين والمحايدين وغير الموافقين على ماجاء 

( 0.05( وهى اقل  من مستوى داللة )0.000بالعبارات المكونة للفرضية الثانية )
خيارات اجابات افراد العينة حول بين  إحصائيةممايدل على وجود فروق ذات داللة 

 عبارات الفرضية الثانية.
لتقرير  مياإلعالبين المحتوى  إحصائيةهناك عالقة ذات داللة   الفرضية الثالثة : نتائجاختبار )كاي تربيع( ل / 3

  ةالمالي وراقالمالي بالشركات المدرجة في سوق الخرطوم لأل  داءاأل وقياس كفاءةالفترية التدفقات النقدية 
 (7الجدول)

 اختبار )كاي تربيع( لداللة الفروق لعبارات الفرضية الثالثة

التنبؤ بمدى قدرة الشركة على االستمرارية في مزاولة  4
 النشاط.

دالة  000. 9.48 4 192.17
 احصائياً 

5 
 الذي يتم تزداد ثقة المستثمرين بتقرير المراجع

ليشمل مواضيع أخرى غير مالية أو أية فيه التوسع 
 .أحداث مستقبلية

153.90 4 9.48 .000 
دالة 

 احصائياً 

6 
دراسة ربحية الشركة من خالل مقارنة بعض بنود 

 000. 9.48 4 111.85 الميزانية ببنود قائمة الدخل.
دالة 

 احصائياً 

7 
 هنالك حاجة اكبر الي بيانات محاسبية أكثر تفصيالً 

72.213 3 7.81 .000 
دالة 

 احصائياً 

درجات  كاي تربيع العبارة م
 الحرية

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة المعنوية

1 
تقديم معلومات لألطراف المستفيدة تساعد في الحكم على مقدرة 

 000. 9.48 4 172.016 توليد األموال المستقبليةالشركة على 
دالة 

 احصائياً 

دالة  000. 7.81 3 138.417 التقويم االرتدادي للتدفقات النقدية المالية )التاريخية(. 2
 احصائياً 

3 
إظهار العمليات النقدية لمختلف النشاطات التي تمت داخل 

بقائمة  المنشاة خالل السنة المالية بخالف األرصدة الظاهرة
 الدخل وقائمة المركز المالي.

دالة  000. 5.99 2 41.685
 احصائياً 

4 
ن التمويلية معلومات للمستثمري نشطةيوفر التدفق النقدي من األ 

 000. 7.81 3 94.575 حول القوة المالية للشركة ومدى كفاءة أدائها
دالة 

 احصائياً 
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 م2022من بيانات الدراسة الميدانية  إعداد الباحثانالمصدر:                     

 ( ما يلي:7)من الجدول  انللباحثيتضح 
قيم االحتمالية لمعنوية المناظرة لقيمة مربع كاى المحسوبة  لداللة البلغت جميع  

الفروق بين افراد عينة الدراسة الموافقين والمحايدين وغير الموافقين على ماجاء 
( 0.05( وهى اقل  من مستوى داللة )0.000بالعبارات المكونة للفرضية الثالثة )

بين خيارات اجابات افراد العينة حول  إحصائيةممايدل على وجود فروق ذات داللة 
 عبارات الفرضية الثالثة.

 : النتائج أوال  
 :لتاليةالنتائج اتوصلت الدراسة الي بعد عرض االطار النظري واجراء الدراسة الميدانية 

تقرير ل اإلعالميبين المحتوى  إحصائيةعالقة ذات داللة  أظهرت نتائج الدراسة وجود .1
المالي بالشركات المدرجة في سوق الخرطوم  داءاأل وقياس كفاءةالفترية الدخل 

 :المالية وراقلأل

ية االستثمار  نشطةالمعلومات المتوفرة من التدفق النقدي من األ  5
 الشركة. أداءتساهم في تقويم كفاءة 

دالة  000. 9.48 4 151.071
 احصائياً 

6 
تقوم الشركة بإجراء عمليات مراجعة داخلية مستمرة، فضال عن 

الرئيسية لكي تصبح أكثر  داءقياسات وتحليالت لمؤشرات األ
 . إلماما بعملياتها

دالة  000. 9.48 4 147.134
 احصائياً 

مؤشرا جيدًا على إيضاح الرؤية المستقبلية للتدفقات تعتبر  7
 النقدية المستقبلية ودرجة الربحية

دالة  000. 9.48 4 115.480
 احصائياً 

8 
 أساسيمكن االعتماد على معلومات قائمة التدفقات النقدية ك

أقل تضليال من المعلومات  أداءالستخراج مؤشرات ة موثوق ب
 المعتمدة على بقية القوائم المالية  

دالة  000. 9.48 4 140.677
 احصائياً 

9 
تتضمن التقارير المالية المراجعة معلومات تفصيلية عن درجة 

 000. 7.81 3 86.449 الشركةة المخاطرة في القطاع الذي تنتمي إلي
دالة 

 احصائياً 

10 
المساعدة في ترشيد القرارات االستثمارية باإلشارة في تقرير 

 أصولالمراجع إلى نسبة المخاطر المالية المرتبطة بتمويل 
 الشركة من أموال الغير.

172.016 4 9.48 .000 
دالة 

 احصائياً 
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لتقرير المركز  اإلعالميبين المحتوى  إحصائيةعالقة ذات داللة  وجد ان هنالك .2
المالي بالشركات المدرجة في سوق الخرطوم  داءاأل وقياس كفاءة الفترية المالي

 المالية وراقلأل
 داءاءة األكف قياسفي الفترية  لتقرير التدفقات النقدية  اإلعالميالمحتوى  ساهم .3

 المالية وراقالمالي بالشركات المدرجة في سوق الخرطوم لأل
مستخدمي القوائم المالية من التنبؤ بالمكاسب لتقرير الدخل  اإلعالميمكن المحتوى  .4

 والخسائر المستقبلية

المالي  داءكفاءة األ قياسفي  الفترية لتقرير المركز المالي اإلعالميساهم المحتوى  .5
دراسة المركز المالي من حيث تحديد إمكانية مقابلة االلتزامات الطويلة والقصيرة ب

 األجل في مواعيدها.

وفر ة التمويلي نشطةمن األ الفترية لتقرير التدفقات النقدية  اإلعالميالمحتوى  .6
 معلومات للمستثمرين حول القوة المالية للشركة ومدى كفاءة أدائها

لمالية تزويد المهتمين بالقوائم افي الفترية  لتقرير الدخل  اإلعالميساهم المحتوى  .7
 .للشركةبما يمكنهم من معرفة الكفاءة االقتصادية 

 
 : التوصيات:ثانيا  

 في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة يوصي الباحث باالتي:
 قوراالشركات المدرجة بسوق الخرطوم لألمن قبل  كبير من االهتمام إعطاء قدر  .1

 كفاءة قياسمن دور فعال في له  للتقارير الفترية لما اإلعالميالمالية بالمحتوى 
 المالي  داءاأل

على الجهات المنظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة السودانية االهتمام بعقد الورش  .2
 .الفتريةللتقارير  اإلعالميالمحتوى ب التي ترسخ االهتماموالندوات 

 اليبسعن األ فصاحاإل المالية وراقالشركات المدرجة بسوق الخرطوم لأل إداراتعلى  .3
 .المالي داءاألالمستخدمة في قياس 
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ناسب مع بما يت داءقياس األالحديثة والمتطورة في  ساليباالستعانة باأل العمل على .4
قرير ت في الواردة النظر بأهمية كبيرة للتوصيات، و شركات الوساطةطبيعة عمل 

 . المالية وراقسوق األ تحد من كفاءةالمخاطر التي مجابهة ل واالسترشاد بها المراجعين

مام جميع عناصر ومكونات القوائم اإلهت المراجعةعند تنفيذ عملية  المراجعون أن ُيولي  .5
حتاجها في الوقت الذي يو تقارير فترية تتسم بالموضوعية والحياد  إلصدارالكافي 

 .متخذي القرارات
لمقابلة إلتزامات الشركة المستحقة ووضع سياسة  فيهالتأكد من توفر السيولة الكا .6

  مخاطر السيولة. دارةواضحة إل
المالية وأثر تلك المخاطر على المركز  صولر المتعلقة بنقل األعن المخاط فصاحاإل .7

 المالي للشركة.
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