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 ملخص البحث

ملخص الدراسة تناولت الدراسة بالتحليل والمناقشة أثر تطبيق قواعد الحوكمة على اإلفصاح المحاسـبي 

حيث . وجودة التقارير المالية، دراسة ميدانية على الشركات المدرجة فـي سـوق الخرطوم  لـألوراق المالية

اعدها ومدى تأثير كـل من اإلفصاح وجودة تم التطرق إلي مفهوم الحوكمة وبيان أهميتها وأهدافها وقو

 الباحثة استخدمتالتقارير المالية بتلك القواعد، ومن ثم توضيح جوانـب العالقـة المتداخلـة بينهما، وقد 
المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة من خالل جمع البيانـات من مصادرها األولية والثانوية حيث 

استبانة أعـدت خصيـصاً لهـذا الغرض، وتم توزيعها على مجتمع الدراسة البالغ تم جمع البيانات من خالل 

 الخرطوم مـن مجلـس اإلدارة والمـديرين التنفيذيين في الشركات المساهمة المدرجة في سوق  905عدده 

بيانات في تحليل ال) SPSS) ، وتم استخدام برنامج التحليل اإلحصائيالخرطوم لألوراق المالية العاملة في 
أن تطبيق قواعد الحوكمة : واختبار الفرضـيات، وقـد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها

قد ساهم بـشكل كبير في تعزيز دور اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية، كما أن تطور ثقافـة 

حو بلوغ أهدافها، وقد أوضـح الحوكمـة انعكس بشكل رئيسي علي تحسين موقع الشركات واستمراريتها ن
البحث ضرورة توفر المقومات الالزمة لضمان تنفيذ الحوكمة من خـالل إنـشاء تنظـيم إداري ومهني 

: وكان من أهم توصيات الدراسة .متكامل يقوم على أسس مصداقية مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين

بهـا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من خالل  ضرورة تعميق المفاهيم واإللتزام بالقواعد التـي قـضت

عقد الدورات التدريبية التأهيلية الالزمـة والعمـل على متابعة تحديث وتطوير التطبيقات السليمة لقواعد 
الحوكمة، وضرورة قيام لجنة متخصـصة مشكله لهذا الغرض بمتابعه تطبيقات مبادئ وقواعد الحوكمة 

والعمـل على نشر مفهوم وثقافة الحوكمة بشكل أوسع لدى كافة األطراف ذات والضوابط المرتبطة بها، 

العالقة، وإصدار النشرات والتعليمات التي تعكس ذلك األمر، واإللتزام بقواعدها ومبادئها في المجتمع 
 .المالي

Abstract 

Abstract This study has tackled thoroughly the impact of applying the rules of 

corporate governance on the accounting statement and the quality of financial 
report  in the stock companies in Khartoum. Therefore, the concept of corporate 
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governance and its importance, objectives and rules have been dealt with, as well 

as the effect of the accounting statement and the quality of financial reports. In 
this study, the researcher has used the analytical descriptive method through 

collecting the data by preparing a questionnaire distributed to (150) members of 

the board of directors and executive managers in the stock market in Khartoum. 

The researcher has employed the statistical analysis (SPSS) and hypotheses. The 
study has resulted in the following findings: The application of corporate 

governance has contributed greatly in enhancing the role of the accounting 

statement and the quality of financial reports. In addition, the development of the 
culture of corporate governance has improved the situation of the companies 

towards achieving the desired objectives. The research has also emphasized the 

necessity of providing the required components for implementing corporate 

governance through establishing a professional and administrative structure based 
on the credibility of the board of directors and executive managers. The research 

has come to the following recommendations: the necessity of deepening the 

concepts and rules committed by the organization of economic cooperation and 
development through holding training courses for following up and updating the 

sound rules of corporate governance. Moreover, it is necessary to set up an ad 

hoc committee for observing the rules and criteria of corporate governance. It is 

also essential for spreading the concept and culture of corporate governance 
among the relevant parties, along with issuing publications and instructions 

which reflect the commitment to the rules and principles of financial community. 

 

، التحليل المالي، األوراق جودة التقارير المالية  االفصاح المحاسبي ، ،قواعد الحوكمة : الكلمات المفتاحية
 .المالية، و أسواق المال

  -: مقدمة 

مع انفجار األزمة المالية ، أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى حوكمة الشركات، فهي أزمة  :مقدمة الدراسة
تقنية في المؤسسات والتشريعات، وكان من أبرزها وجود مشكالت عديـدة في معامالت الموظفين 

الذي واألقارب واألصدقاء، وحصول الشركات على مبالغ هائلة مـن الـديون قصيرة األجل، في نفس الوقت 

 ً كما أظهرت األحداث األخيرة . حرصت فيه على عدم معرفة المساهمين بهذه الديون بإخفائها محاسبيا

للطاقـة وغيرهـا مـن الشركات الكبيرة حجم األزمة التي مرت بها "انرون " المتعلقة بإفالس شركة
دفع مجلس الشيوخ الشركات األمريكية مما أدى إلى اتخـاذ إجـراءات سريعة على مستوي الدولة، و

 ( 6552عيسى،)يهـدف إلى تحسين جودة حوكمة الشركات  6556األمريكي إلى إصدار قانون عام 

  

من الموضوعات الهامـة التـي تطبـق في الشركات الخاصة  Governance لذلك أصبحت الحوكمة    

األسواق المالية ويرجع السبب والعامة على حد سواء، ومما أدى إلى الكثير من المساهمين إلى فقد الثقة في 

إلى اإلداريين القائمين على إدارة الشركات ومـدققى الحـسابات الذين لم يفصحوا عن القوائم المالية 

والمحاسبية التي تتضمنها الشركات المختلفة، والذي أظهـر وجود خلل وعدم ثقة في التقارير المالية، 
 6552قباجة وآخرون،)كلمـا إزداد تعثر بعض الشركات العمالقة  وبالتالي بدأ هذا المفهوم يتسع أكثر فـأكثر

 ) 
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من هنا يمكن القول أن مصطلح الحوكمة بدأ يطبق إثر حدوث األزمات المالية المتكـررة التـي عانى منها    

االقتصاد العالمي وتعثر بعض الشركات وانتشار الفساد المالي فيها، وهو يعني وجود مجموعة متكاملة من 
معايير واألسس التي يجب أن تراعى في الشركات المساهمة أوال، وفـى الدولة واالقتصاد ثانياً، لضمان ال

نجاح الشركات المساهمة وتحقيق غايتهـا، وضـمان مـساهمتها بشكل صحيح في نمو االقتصاد الوطني 

 .بشكل عام

الشركات إحدى األدوات الفعالة لتشجيع االستثمار في سوق األوراق المالية مما يؤثر على  وتعد حوكمة  
أسعار األسهم ، حيث إن أسواق األوراق المالية تحتاج إلى الكثير من المقومات لرفع درجة كفاءتها، وذلك 

المناسبة ومن المعروف  من خالل توافر كافة المعلومات الالزمة للمستثمرين في الوقـت المناسـب وبالتكلفة

أن المعايير المحاسبية تساهم في تـوفير المعلومـات الالزمـة للمستثمرين والتي تمثل الحد األدنى من 
متطلبات اإلفصاح والشفافية في بيئة األعمـال الحديثـة، وبالتالي فأن مستخدمي المعلومات بحاجة إلى 

معلومات غير مالية مثل جودة اإلدارة، المهارات معلومات أخـري تتعلـق بالتطلعـات المـستقبلية و

االبتكارية، رأس المال الذهني، رضا العميـل وغيرها من المعلومات الالزمة التخاذ القرارات في عصر 

 ). 6550هواري وآخرون،)المعلومات

ا وكان ومن الجدير بالذكر أن المؤسسات الدولية قد حرصت على تناول موضـوع الحوكمـة وتطبيقاته      

والبنك الـدولي ومنظمة التعاون االقتصادي ) IMF) على رأس هذه المؤسسات كل من صندوق النقد الدولي

مبادئ حوكمة الـشركات، مـن خالل تقديم عدد من الخطوط اإلرشادية  9111والتنمية التي أصدرت عام 
ا يؤدي إلى انتهاج مبادئ الحوكمة لتدعيم إدارة الشركات وكفاءة أسواق المـال واسـتقرار االقتصاد ككل، مم

 6550خليل،)بمفهومها الواجب التطبيق في الـشركات 

لذلك نحاول خالل هذه الدراسة الوقوف على أثر قواعد الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي وجودة       

سوق المالي التقارير المالية، ومن ثم التعرف على الصعوبات التي تحد وتقلل من تطبيق هذه القواعـد في ال
في الخرطوم  بهدف الخروج بتوصيات تساهم في تعزيز هذه القواعد وتطوير ثقافـة الحوكمة وتطوير البيئة 

 .القانونية والرقابية لزيادة القدرة التنافسية في السوق المالي في الخرطوم 

 :مشكلة الدراسة 

ثير على مستوي اإلفـصاح والشفافية في في ضوء ما سبق يتبين أهميه تطبيق قواعد الحوكمة في التأ        
  :التقارير المالية، لذلك فإن هذه الدراسة تسعي على اإلجابة على الـسؤال الـرئيس التالي

ما مدى تأثر تطبيق قواعد الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير الماليـة للـشركات المدرجة فى 

 سوق الخرطوم لألوراق المالية؟

 :السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية وينبثق عن

على اإلفصاح المحاسـبي وجودة ( أساس محكم وفعال لحوكمة الشركات)ما مدى تأثير وجود  -

 سوق الخرطوم  لألوراق المالية؟  فيالتقارير المالية للشركات المدرجة 

على اإلفصاح المحاسـبي وجودة ( حماية المساهمين والمستثمرين)ما مدى تأثير تطبيق قاعدة  -
 سوق الخرطوم  لألوراق المالية؟  فيالتقارير المالية للشركات المدرجة 

علـى اإلفصاح ( المعاملة العادلة والمتساوية بين جميع المساهمين)ما مدى تأثير تطبيق قاعدة  -

 سوق الخرطوم  لألوراق المالية؟  فيارير المالية للشركات المدرجة المحاسبي وجودة التق
في ممارسة الرقابة على اإلفـصاح المحاسبي ( دور أصحاب المصالح)ما مدى تأثير تطبيق قاعدة  -

 سوق الخرطوم  لألوراق المالية؟  فيوجودة التقارير المالية للشركات المدرجة 

على اإلفـصاح المحاسـبي وجـودة التقارير المالية ( الشفافيةاإلفصاح و)ما مدى تأثير تطبيق قاعدة  -

 سوق الخرطوم  لألوراق المالية؟ فيللشركات المدرجة 
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في ممارسة الرقابة على اإلدارة ودورها في ( مسئوليات مجلس اإلدارة)ما مدى تأثير تطبيق قاعدة  -

ة في سوق الخرطوم  لألوراق تعزيز اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية للشركات المدرجـ
 المالية؟

 :أهمية الدراسة 

تساهم هذه الدراسة في إبراز الدور المهم والمالئم لتشجيع تطبيق قواعد الحوكمـة في الشركات المدرجة في 

سوق الخرطوم  المالي ، خاصة أن هذا السوق يعتبر عالمة هامـة لتطوير وإنعاش االقتصاد السوداني  مما 
إن إبراز ايجابيات تطبيق قواعد  لثقة واإلفصاح المحاسبي لكل من المستثمرين و المساهمينيتطلب توفر ا

الحوكمة التي تتعرض إليها هذه الدراسة يعمـل علـى التقليل من مستوي المخاطر التي قد تعترض لها 

تداول في الشركات، األمر الذي يؤدي إلى تحسين من أداء الشركات وعلى قرارات المستثمرين وحركة ال
الـسوق المـالي ممـا تؤدي إلى جذب االستثمارات ودعم فاعلية وكفاءة وشفافية السوق مما يعكس إيجاباً 

     .على األداء المالي للشركات ويدعم الثقة فيها

 : ف الدراسة اهدأ

  :تسعي الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية
 .الوقوف على الجوانب الفكرية لحوكمة الشركات – 

  .التعرف على األبعاد التنظيمية لحوكمة الشركات –  

  .التعرف على الجوانب التقيمية لحكومة الشركات – 
  .الوقوف على دور اإلفصاح والشفافية وتأثره بقواعد الحوكمة – 

 :فروض الدراسة 

  :في إطار هذه التساؤالت نحاول التحقق من صحة الفرضيات التالية فرضيات الدراسة

توجد عالقة ارتباطيه بين وجود مقومات أساس محكم وفعال لقواعدد حوكمدة ودورهدا   -: االولي  الفرضية
  لألوراق المالية الخرطوم سـوق  فيالشركات المدرجة  فياإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية  في

تدوفر مقومدات حمايدة المسداهمين والمسدتثمرين علدى زيدادة  بدينتوجد عالقدة ارتباطيده   -:الفرضية الثانية 

  .لألوراق المالية الخرطوم سوق  فيالشركات المدرجة  فيدرجة اإلفصاح وجودة التقارير المالية 

 :هج الدراسة امن

البحدث وتحديدد المحداور تحديدد طبيعدة مشدكلة فدي  االسدتنباطيلتحقيق هدف البحث اتبعت الدراسة المدنهج 

لفدروض  المنطقديتحديدد التصدور فدي  االسدتنباطي علدى المدنهج  ت الدراسدة، كمدا اعتمددللبحدث  األساسية

المشداكل ،  هدذه الدراسة وتصدور كيفيده معالجدةبموضوع  المرتبطةوالتعرف على أنماط المشاكل  الدراسة
 .الدراسةفرضيات  اختبارفي  االستقرائيوالمنهج 

  -:لشركاتالجوانب الفكرية لحوكمة ا: االول المحور 

- :تعريف حوكمة الشركات : أوالا 

 Governance Corporate)تشير معظم أدبيات الحوكمة إلى عـدم وجـود تعريـف موحـد لحوكمـة الـشركات 

في اللغة العربية ولكن المصطلح االنجليزي متفق عليه من كافة االقتصاديين القانونيين والمحليين، وهدذا  (

،وقدد يتعددد التعريدف لتدداخل األمدور التنظيميدة واالقتصدادية والماليدة  Encyelopelia ما تؤكده موسوعة

ولكن هذا المصطلح اختلفت عليه اللغة العربية حيث أطلق عليه  ). 6550حسين، ) واالجتماعية للشركات 
رأي فدي حدين  ). 6552ر، ذ أبدو)ة الشدركات، واإلدارة الحكيمدة عدة تسميات مثل الحكدم الرشديد، وحوكمد

بعددض االقتصدداديين بتسددميتها أسددلوب ممارسددة سددـلطة اإلدارة بالددـشركة، أسددـلوب اإلدارة المثلددي، القواعددد 

  .الحاكمة للشركات، أو اإلدارة النزيهة أو الحاكمية المؤسسية في حكـم الشركات

  :وفى هذا الصدد فقد عرفها البعض بأنها
 ) فددي حقددوق أصددحاب المصددالح المتعارضددة اإلجددراءات الحاكمددة بالشددركات لضددمان تحقيددق التددوازن

كما قد تعتبر بأنها مفهوم التحكم المؤسسدي ألغدراض معالجدة مشدكلة الوكالدـة وحمايدة ) ، 6550المطيري،
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حقوق حاملي األسهم وحماية حقوق أصحاب المصالح، والتأكد علـى ضدـرورة تفعيدـل المعدايير المحاسدبية 

 6550مطددر، ) الددة االقتصددادية مددن منظددور اقتصدداد السددوقعلددى المسددتوي المحلددي والدددولي وتحقيددق العد
وبالتالي فهي تعتبر إطار يتضمن القواعد وممارسدات السدوق التدي تحدـدد كيفيدة اتخداذ الشدركات وخاصدة )

شركات االكتتاب العام لقراراتها، والشفافية التي تحكم عملية اتخاذ القرار فيها، ومدى المساءلة التي يخضع 

ـاء تلـك الـشركات وموظفيهدـا والمعلومدات التدي يفصدحون عنهدا للمسدتثمرين والحمايدة لهـا مـديري ورؤس

التـي يقـدمونها لـصغار المـستثمرين، وتضمن أيضا موضوعات خاصة بقانون الشركات وقوانين األوراق 
لبورصدة المالية وقواعد قيد الشركات بالبورصة، والمعايير المحاسبية التي تطبق على الشدركات المقيددة با

وقـوانين مكافحـة االحتكدار وقدوانين اإلفدالس، كمدا تتضدمن التشدريعات الصدادرة عدن الحكومدة والجهدـات 

 ،(  6555شحاتة،)التـشريعية التي يتعامل معها المساهمون والشركات
ا   أهداف قواعد الحوكمة : ثانيا

إلى ضبط وتوجيه الممارسات اإلدارية والمالية والفنية واحترام الـضوابط والسياسات  تهدف قواعد الحوكمة

المرسومة، فهي تتناول الممارسة السليمة للقواعد وتساعد على جذب االسـتثمارات، وزيادة القدرة التنافسية 

أسدواق المدال وتحسدين ومحاربة الفساد بكل صوره سواء كان إدارياً أو ماليا أو محاسبياً، وتددعيم اسدتقرار 
  - :االقتصاد وذلك من خالل ما يلي

التأكيد على االلتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة األداء المـالي ووجـود هياكل إدارية تمكن - 

من محاسبة اإلدارة أمام المساهمين مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس اإلدارة تكون لها مهدام 
 ( . 6552قباجة،)وصالحيات عديدة تحقـق رقابـة مستقلة  واختصاصات

تدعيم عنصر الشفافية فدي كافدة معدامالت وعمليدـات الدـشركة وإجدـراءات المحاسدـبة والمراجعدة الماليدة   -

  وبالشكل الذي يمكن من ضبط عناصر الفساد في أي مرحلة

والقدـدرة علدـى جدـذب مصدادر التمويدل تحسين كفاءة اسدتخدام مدوارد الشدركة وتعظديم قيمتهدا باألسدواق،  -
المحلية والعالمية الالزمة للتوسع والنمو، بحيث يجعلهـا قـادرة علـى إيجاد فرص عمل جديدة، مع الحرص 

  ). 6556شوقي،.)على تدعيم استقرار األسواق، الذي ينعكس إلـى تحقيق الكفاءة والتنمية

 .مصالح في حالـة تعـرض الـشركة لإلفالسضمان التعامل بطريقة عادلة بالنسبة ألصحاب ال - 

ومما سبق يتضدح أن األهدداف الموضدوعة تتطلدب مجلدس إدارة قدوي لتحقيقهدا ومراقبدـة األداء واإلشدراف 
الدقيق واستخدام األسلوب الناجح لممارسة السلطة لكي يحارب الفساد بكل صـوره، وتعميدق ثقافدة االلتدزام 

أخالقددي نددابع مددن العمددل  18أنظمددة للرقابددة ذاتيددـة ضددـمن إطددـار بالمبددادئ والمعددايير الموضددوعة وخلددق 

والشفافية وحسن استخدام موارد الشركة لمدا فيده مصدلحة الشدركة للحدرص علدى زيدادة قددرتها التنافسدية ، 
 .وتعميق دور السوق المالي وجذب االستثمارات الذي بدوره ينمـي المجتمع والدولة

ا   قواعد حوكمة الشركات: ثالثا

يق أهداف الحوكمة، البد من توافر قواعد راسخة تسداهم فدي إقامدة نظدـام سدـليم يعدـزز فدرص النجداح لتحق 

واإلصالح االقتصادي والتنظيمي للـشركات، فقـد وضـعت منظمـة التعـاون االقتصدادي والتنميدة مجموعدة 
ات الوطنيددة باالشددترام مددع الحكومدد (قواعددد حوكمددـة الددـشركات)مددن اإلرشددادات والمعددايير عرفددت باسددم 

والمنظمات العالمية ذي العالقة، وأصبح تطبيق هدـذه القواعدـد وسديلة لتعزيدز الثقدة فدي الشدركات المدرجدة 

بالسوق المالي ومؤشراً على المستوي التـي وصـلت إليه إدارة الشركات من التدزام مهندي بقواعدد الحوكمدة 
د مدن الفسداد، وبالتدالي أثدرت علدى االقتصداد من حـسن اإلدارة والـشفافية والمحاسـبة ووجود إجراءات الح

وبناء على ما تقدم القواعد الخاصة بالحوكمة الشركات إلى سدـت مجموعدـات رئيسدية كمدا وصدفتها  .ونموه

وتندرج مجموعة من القواعد تحت كدل قاعددة وهدي كمدا يلدي  OECD منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

(6556,oecd :(  ًتوافر إطار فعال للحوكمة: أوال.  
 ً   .حماية حقوق المساهمين: ثانيـا

 المعاملة العادلة للمساهمين: ثالثـا  
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  ً  دور أصحاب المصالح بالنسبة للقواعد المنظمة للحوكمة: رابعا

 ً  اإلفصاح والشفافية: خامسا
 ً  .مسئوليات مجلس اإلدارة: سادسا

  :اهمية قواعد حوكمة الشركات -:رابعا 

برز أهمية الحوكمة منذ انفجار األزمة المالية األسيوية والتي كانت أزمة ثقة فدي المؤسسدات والتشدريعات ت

التددي تددنظم النشدداطات والعالقددات بددين منشددلت األعمددال والحكومددة، والتددي تعددود أسددـبابها ظهددور عمليددات 
علدى مبدالغ  ومعامالت موظفين وأقارب وأصددقاء غيدر صدحيحة، باإلضدافة إلدى حصدول بعدض الشدركات

هائلة من الديون قصيرة األجل، دون إعالم أو معرفة المساهمين بذلك مـن خالل إتباع نظم وطرق محاسبية 

هذا وقد تعاظمت في اآلونة األخيرة أهمية حوكمة الشدركات بهددف  ). 6551المشهداني، )مضللة ومبتكرة 
هدة االجتماعيدة لالقتصداديات والمجتمعدات، تحقيق كل مدـن التنميدـة االقتصدادية والحصدانة القانونيدة والرفا

 ( 6556مركز التعاون الدولي والتنمية، )ويظهر ذلك مـن خالل االتي 

ضددمان قدددر مالئددم مددن الطمأنينددة للمسددتثمرين وحملددة األسددـهم علددـى تحقيددـق عائددـد مناسددـب  -
 .الستثماراتهم، مع العمل على الحفاظ على حقوقهم وخاصة صغار المساهمين

مة السوقية لألسهم، وتدعيم تنافسية الشركات في أسواق المال العالمية، وخاصـة في تعظيم القي -
أو اسدتحواذ أو بيدع لمسددتثمر  انددماجياتظدل اسدتحداث أدوات وآليدات ماليدة جديددة، وحددوث 

 .رئيسي

التأكد من كفاءة تطبيق برامج الخصخصة وحسن توجيه الحصيلة منها إلدى االسدتخدام األمثدل  -
 .ي من حاالت الفساد التي قد تكون مرتبطة بذلكلها، منعا أل

 :األبعاد التنظيمية لقواعد حوكمة الشركات: الثاني المحور 

 :البعد اإلشرافي:  أوالا 

يتعلددق البعددد اإلشددرافي فددي تدددعيم وتفعيددل الدددور اإلشددرافي لمجلددس اإلدارة علددـى أداء اإلدارة التنفيذيددة،   

ويتوقف ذلك على قدرة أعـضاء مجلس اإلدارة علدى . أقلية المساهمينواألطراف ذات المصلحة ومن بينهم 

القيددام بتدددقيق فعددال، وإلددى القيددام بوضددع وقددوانين وضددوابط وآليددات تسددمح بتوقيددع عقدداب علددى المددوظفين 
 كمدا أن تقريدر منظمدة التعداون االقتصدادي والتنميدة .التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة إذا لزم األمدر ذلدك

(OECD) م، أشـار في المبدأ الخاص بمسئوليات مجلس اإلدارة، إلى ضرورة المتابعة 9111ادر عـام الص

 .الفعالة لإلدارة التنفيذيـة مـن قبل مجلس اإلدارة وكذلك مساءلة مجلس اإلدارة نفسه من قبل المساهمين
ا   : البعد الرقابي : ثانيا

لددداخلي أو الخدـارجي للدـشركة، فعلدـى المسددتوى ويتعلدق بتددعيم وتفعيدل الرقابددة سدواء علدى المسدتوى ا      

الداخلي وأن تدعيم وتفعيل الرقابة يتنداول نظدم الرقابدة الداخليدة ونظدم إدارة المخدـاطر، أمدا علدى المسدتوى 

الخددارجي فيتندداول القددوانين واللددوائح، وقواعددد التسددجيل فددي البورصددـة، وإتاحددـة الفرصددة لحملددة األسددهم 
لرقابددة، فضددال عددن توسدديع نطدداق مددـسئوليات المراجددع الخددارجي وتدددعيم واألطددراف ذات المصددلحة فددي ا

 :استقالله من خالل

 :االلتزام بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة  . أ

يشجع دور اإلدارة في اختبار السياسة المحاسبية المناسبة، وبالتدـالي فالحكومدة  ان تطبيق الحوكمة

تعارض االتجداه نحدو االلتدزام بمعدايير محاسدبية محدددة ، كمدا أنهدا تسداعد فدي حسدم مشدكلة إسداءة 

 .استخدام المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة

ء علددى المسددتوى المهنددي أو المسددتوى تددرتبط المحاسددبة والمراجعددة سددوا :دور المراجعددة الداخليددة . ب
التنظيري بالحكومة ارتباطدا وثيقدا، حيدث تعتبدر المحاسدبة والمراجعدة مدن أكثدر المجداالت العلميدة 

والمهنية تأثيراً وتـأثرا بمبادئ وإجراءات الحوكمة فال يمكن لمبادئ وإجراءات الحوكمة أن تطبـق 
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والمراجعة، كما أن مبدادئ وإجدراءات الحوكمدـة بفاعليـة وتـؤتي ثمارها بدون دعم مهنة المحاسبة 

ولدذلك يتبدين الددور الدذي تقدوم بده  .تلعـب دورا كبيرا في مجال تطوير مهندة المحاسدبة والمراجعدة
المراجعة الداخلية في مساعدة الوحـدة االقتـصادية في تحقيق أهدافها وتأكيد فعالية الرقابة الداخليدة 

مراجعددة مددن اجددـل إدارة المخدداطر والرقابددة عليهددا فددي عمليددة والعمددل مددع مجلددس اإلدارة ولجنددة ال

 . حوكمة الشركات من خالل تقييم وتحـسين العمليـات الداخلية للوحدة االقتصادية

ا   :   (Ethics)البعد األخالقي: ثالثا

قافدة ويتعلق بخلق وتحسين البيئدة الرقابيدة بمدا تشدمله مدن قواعدد أخالقيدة، ونزاهدة، وأماندة، وندـشر ث       

 .الحوكمة على مستوى إدارات الشركات وبيئة األعمال بصفة عامة

ا   :  (Communication)االتصال وحفظ التوازن: رابعا

ويتعلددق بتصددميم وتنظدديم العالقددات بددين الشددركة ممثلددة فددي مجلددس اإلدارة واإلدارة التنفيذيددة مددن جهددة، 

الرقابيدة أو التنظيميدة مدن جهدة أخدرى، واألطراف الخارجية سدواء ذات المصدلحة أو الجهدات اإلشدرافية و

حيث يجب أن يحكم العالقة بين إدارة الشركة وحملة األسدهم، بينمدا يجدب أن تحكدـم العدالدة عالقدة الشدركة 

بالعمالدة، كمدا يجدب أن يحكدم التوافدق عالقدة الشدركة بالمنظمدـات األهليدـة، ويحكدم االلتدزام عالقدة الشددركة 
 ( 6552وسي،م.)بالهيئات والمنظمات الحكومية

 ً  : Strategic))البعد االستراتيجي: خامسا

ويتعلددق بصددياغة اسددتراتيجيات األعمددال والتشددجيع علددى التفكيددر االسددتراتيجي، والتطلددع إلددـى المسددتقبل    
استنادا على دراسة متأنية ومعلومات كافية عن أدائهدا الماضدـي والحاضدـر، وكدـذلك دراسدة عوامدل البيئدة 

ل البيئدة الداخليدة ومددى تبدادل الخارجية وتقدير تأثيراتها المختلفة استنادا علدى معلومدات كافيدة عدن عوامدـ

 .التأثير فيما بينها

 
 

 

 

 
 :الجوانب التقيمية لحوكمة الشركات: الثالثالمحور 

 :مفهوم فاعلية قواعد حوكمة الشركات  :أوالا 

يعتبر التمويل هو شريان الحياة الستمرار وبقاء الشركات والمؤسسات في اقتصاد السوق، إال أن       
توافره يعتمد على كفاءة تخصيص الموارد من خالل الوسطاء في األسواق المالية لغايات استثمارية 

ء اعتقادهم ورؤيتهم وتعتمد عملية التخصيص على العائد المتوقع من قبل المستثمرين، في ضو. وإنتاجية

لمستوي الحوكمة وتطبيق قواعدها في الشركة ويري قابلية الشركة لالستمرار والبقاء والذي يمكن الحكم 

عليه من خالل أساليب تحليل العالقة بين العائد والمخاطرة، إضافة إلى درجة ثقة المستثمر التي تعتمد على 
 (. Toledo,6552)ة التي تضمن حماية استثماراته مجموعة واسعة من العوامل القانونية والمؤسساتي

 ( 6552سليمان،)من هنا تأتي قواعد الحوكمة للتعامل مع الطرق التي يتم من خاللها تحقيق االتي 

   . يطمئن الممولين على بالحصول على عائد استثماراتهم -
 .  يتمكن الممولين من جعل المديرين يعيدون إليهم بعض األرباح -

 .يتأكد المستثمرون أن المديرين لن يهدروا المال الذي يستثمرونه في الشركة  - 

 . التأكد من أن الشركة ال تستثمر في مشاريع فاشلة  -

 .كيف يقوم الممولين بمراقبة عمل المديرين - 
 :مقومات فاعلية قواعد حوكمة الشركات
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ة يقوم أيضا على مجموعة من الركائز التي يحتاج كل نظام إلى ركائز قاعدية يقوم عليها، ونظام الحوكم

تكفل للشركة تحقيق أهدافها، باعتبارها شخصية معنوية مستقلة تسعي للمنافسة، وهذه المقومات هي 
 (6552قباجة،)

وجود قوانين وتشريعات تعني بحقوق المساهمين، كحق التصويت وانتخاب مجلس اإلدارة  -
اإلدارة ببيان صفاته من حيث التأكد على  والمدقق الخارجي، وتعني كذلك بتنظيم مجلس

استقالليته، وبيان مهامه ومسؤولياته، وكذلك بيان مسؤوليات اإلدارة التنفيذية، وحقوق 

 .أصحاب المصالح وواجباتهم

وجود لجنة تدقيق داخل الشركة المساهمة العامة يتمتع أعضاؤها باالستقاللية وبمؤهالت  -
جنة بالمقام األول بالتأكد من وفاء الشركة بالمتطلبات عالية وخبرة جيدة، بحيث تقوم الل

المتعلقة باإلدارة التنفيذية، والتدقيق الخارجي، وإجراءات اإلبالغ المالي من حيث األمانة 
 .والجودة

فعالة داخل الشركة تعمل على تنظيم االجتماعات واالتصاالت بين  وجود عمليات حوكمة -
 .اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين

 :الربط بين قواعد الحوكمة واألداء المالي

يمكن للشركة تحقيق عمليه الربط الجيد بين قواعد الحوكمة واألداء المالي بهدف جذب االستثمارات وزيادة 
لى المنافسة في سوق العمل مما ينعكس على كفاءة األداء ويتم ذلك من خالل عدة الدخل وتعزيز القدرة ع

 ( 6550المشروعات الدولية الخاصة،) طرق وأساليب

من خالل التأكيد على الشفافية في معامالت الشركة مثل اإلجراءات المحاسبية والمراجعة  -
 .والتدقيق المالي

مما يساعد على جذب االستثمارات، وتحسين  تطوير خطة استراتيجية مبنية على أسس سليمة -
 .كفاءة أداء الشركة والعاملين فيها

تبني معايير الشفافية في التعامل مع المستثمرين والموظفين مما يساعد على منع حدوث  -
 .أزمات مالية ومصرفية

 تشير البحوث إلى أن الدول التي تطبق قواعد الحوكمة تحمي األقليات من حملة األسهم وتفتح -
 ( 1222المشروعات الدولية الخاصة،.) أمامها أبواب عدد أكبر من أسواق رأس المال

 :اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية في ضوء قواعد الحوكمة   :الرابعالمحور 

 :مفهوم اإلفصاح وطبيعته:  أوالا 

دورا هامـا في إثراء قيمة ومنفعة اإلفصاح المحاسبي من المفاهيم والمبادئ المحاسبية المهمة التي تلعب  يعد

اتخاذ : البيانات والمعلومات المحاسبية التي تظهر في القوائم المالية، والتي تـستخدم ألغراض عدة منها

قرارات االستثمار واالئتمان في المنشاة كذلك يـساهم في تحقيـق فاعلية وكفاءة استغالل الموارد االقتصادية 

 (  6556سجيني،.)لالقتصاد الوطني وعلى المستوى القـوميالمتاحة على مستوى المنشاة 

ويعتبر اإلفصاح المحاسبي أيضاً روح أي سوق مالية وأساس نجاحه ، فهو يحقق في حـال توفره جواً من    

الثقة بين المتعاملين من خالل قيام الجهات المعنية بمراقبة ميزانيـات الـشركات المتعاملة في السوق 

سائل اإلعالم المختلفة التي تشكلها هذه الشركات، والتدخل إلزالة الغش ومنع إعطاء واإلشراف على و
 .معلومات غير صحيحة للمساهمين

القوائم  فيهذا وتختلف وجهات النظر حول مفهوم وحدود اإلفصاح عن المعلومات الواجـب توافرهـا    

ستفيدة مـن هـذه المعلومات فكل طرف المالية المنشورة ، وذلك نتيجة الختالف مـصالح األطـراف المـ

 .. ينظر إلى المعلومات من وجهة نظره الخاصة
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   -:انواع االفصاح 

 :اإلفصاح الكامل
يشـير إلى مدى شمولية التقارير المالية وأهمية تغطيتها ألي معلومات ذات أثر محـسوس على القارئ ،    

القوائم الماليـة كمـصدر أساسي يعتمد عليه في ويأتي التركيز على ضرورة اإلفصاح الكامل من أهمية 

  اتخاذ القرارات، وال يقتصر اإلفصاح على الحقائق حتـى نهايـة الفتـرة

المحاسبية، بل يمتد إلى بعض الوقائع الالحقة لتواريخ القوائم المالية التي تؤثر بـشكل جـوهري على 
 (  6556الظاهر،)مستخدمي تلك القوائم 

 

 :اإلفصاح العادل
يهتم اإلفصاح العادل بالرعاية المتوازنة الحتياجات جميع األطـراف الماليـة، إذ يتوجـب إخراج القوائم    

المالية والتقارير بالشكل الذي يضمن عدم ترجيح مصلحة فئة معينة على مصلحة الفئات األخرى من خالل 

 (  6556حسن،.)مراعاة مصالح جميع هذه الفئات بشكل متوازن

 

 :ح الكافياإلفصا

يشمل تحديد الحد األدنى الواجب توفيره من المعلومات المحاسبية فى القوائم المالية ، ويمكن مالحظة أن   

مفهوم الحد األدنى غير محدد بشكل دقيق إذ يختلف حسب االحتياجـات والمـصالح بالدرجة األولى كونـه 
 (  6555حماد،.)برة التي يتمتع بهـا الشخص المستفيد يؤثر تأثيراً مباشراً فى اتخاذ القرار، غير أنه يتبع للخ

 

 :اإلفصاح المالئم

إذ إنه ليس من المهم . هو اإلفصاح الذي يراعي حاجة مستخدمي البيانات وظروف المنشأة وطبيعة نشاطها 
فقط اإلفصاح عن المعلومات المالية بل األهم أن تكون ذات قيمة ومنفعة بالنـسبة لقرارات المستثمرين 

 .والدائنين وتتناسب مع نشاط المنشأة وظروفها الداخلية

 

 

 

 

 

 :تحليل البيانات واختبار الفرضيات: الخامس المحور 

أن يعمم عليها النتائج ذات  الباحثانيسعى  التييقصد بمجتمع الدراسة المجموعة الكلية من العناصر     

راسة من المحاسبين الماليين ، والمحاسبين ويتكون المجتمع األساسي للد, العالقة بالمشكلة المدروسة 

، ومحاسبين التكاليف ، وجميع االختصاصات ذات العالقة بموضوع البحث  األعمال وإدارة،  اإلداريين
 .المالية لألوراقسوق الخرطوم  فيللعاملين 

العينات االحتمالية وقد تم  إحدىوهى ( العشوائية البسيطة)وتمَّ اختيار مفردات عينة البحث بطريقة العينة 

 . استمارة  969استرداد  استمارة تم ( 905)توزيع 
 :والجداول التالية تبين خصائص وسمات عينة الدراسة كما يلي

 :البيانات الشخصية والوظيفية: المجموعة األولى

 :المؤهل العلمي– 

من % 0.66، و"بكـالوريوس "من عينة الدراسة مـؤهلهم العلمـي % 9.22أن (  1)يبين جدول رقم    
، و " دكتوراه " من عينة الدراسة مـؤهلهم العلمي % 0.6، و " ماجستير " عينة الدراسة مؤهلهم العلمي 

يبين الجدول التالي من دراسة العينة أن جميع  "مؤهالت أخرى" من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي % 9.1
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ولي فأعلى ويدل ذلك على أن العينة من المؤهلين علمياً، الفئة المستهدفة من حملة الشهادات العلمية األ

 .األمر الذي يـساهم في دقـة اإلجابـات وسالمتها
 ) 2)جدول رقم 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 2... 02 بكالوريوس

 11.2 12 ماجستير

 1.2 2 دكتوراه

 1.2 22 أخري

 222.2 212 المجموع

 م6592إعداد الباحثة من بيانات االستبانة : المصدر
 

 

 

 

 

 :القطاع التي تنتمي إليه الشركة -

من % 5.21، و " االستثمار " من الشركات تنتمي إلى قطاع % 0.69أن (  6)يبين جدول رقم    
 1.62، و " تأمين  " قطاعمن الشركات تنتمي إلى % 2.99، و " خدمات " الشركات تنتمي إلى قطاع 

 " الصناعة" من الشركات تنتمي إلى قطاع % 0.92، و " البنوم " من الشركات تنتمي إلى قطاع %

ويالحظ أن البنوم تشكل النسبة األعلى ثم تليها قطاع االستثمار والخدمات ثم قطاع الصناعة ثم قطاع   
 .الذي يعكس ايجابياً على النتائج وإمكانية تعميمها التأمين مما يدل على تنوع مجتمع وعينة الدراسة، األمر

 (6)جدول رقم 

 الشركة إليهتوزيع عينة الدراسة حسب متغير القطاع التي تنتمي 

 النسبة المئوية التكرار القطاع التي تنتمي إليه الشركة

 69.0 62 االستثمار

 69.0 62 خدمات 

 99.2 96 تأمين

 62.1 00 بنوم

 92.0 65  الصناعة

 955.5 969 المجموع

 م6592إعداد الباحثة من بيانات االستبانة : المصدر

 :المستوى الوظيفي -

من عينة الدراسة % 5.60، و " مجلس اإلدارة " من عينة الدراسة هم من % 5.66( )0)يبين جدول رقم  
التعرف على  ، مما يعني" مستويات وظيفية أخري" من عينة الدراسة هم من % 9.00و "  مدير " هم من 

 .آراء جميع إجابات المبحوثين المتخصصين الذين يشغلون وظائف متعددة

 (0)جدول رقم 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المستوي الوظيفي           

 النسبة المئوية التكرار المستوي الوظيفي
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 66.5 61 مجلس االدارة  

 60.5 06 مدير

 00.9 65 اخري

 955.5 969 المجموع 

 م6592إعداد الباحثة من بيانات االستبانة : المصدر

 :عدد سنوات الخبرة -

، و " سنوات  0أقل من " من عينة الدراسة بلغت سنوات الخبرة لديهم % 2.99أن ) 0)يبين جدول رقم   

من عينة % 2.60، و  " سنوات 95إلى  0من " من عينة الدراسة تراوحت سنوات الخبرة لديهم % 0.69
من عينة الدراسة % 0.69، و  " سنة 90إلى أقل من 95من " راوحت سنوات الخبرة لديهم الدراسة ت

سنة يوضح الجدول اآلتي عدد سنوات الخبرة فنجد أن حجم  90أكثر من " تراوحت سنوات الخبرة لديهم 

سالمة سنه مما يعني انعكاس إجابات المبحوثين على  90الفئة التي قامت بتعبئة االستبانة هي أكثر من 
 .النتائج في ضوء الخبرات المتعددة لهم

 (6)جدول رقم 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة

 النسبة المئوية التكرار عدد سنوات الخبرة

 99.2 96 سنوات  0اقل من 

 69.0 62 سنوات  95الى  0من 

 60.2 09 سنة 90إلى أقل من 95من 

 69.0 05 سنه  90اكثر من 

 955.5 969 المجموع 

 م6592إعداد الباحثة من بيانات اإلستبانة : المصدر
مدي تأثير تطبيق قواعد الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية الصدق : المجموعة الثانية

 وجود أساس محكم وفعال لقواعد الحوكمة : الداخلي لفقرات المحور األول

وجود أساس محكم وفعال لقواعد )جدول يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول 
 5.05والمعدل الكلي لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ( الحوكمة

الجدولية والتي تساوي  r مةالمحسوبة اكبر من قس r وقيمة 50.5حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من 

 ،وبذلك تعتبر فقرات المحور األول صادقة لما وضعت لقياسه 5.029

 
 

 

 

 (2)جدول رقم 

 وجود أساس محكم وفعال لقواعد الحوكمة: الصدق الداخلي لفقرات المحور األول 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة مسلسل

تتوفر تشريعات واضحة تحدد المسئوليات  9

مع ضمان تحقيق مصالح الجمهور فى 

 .الشركات المدرجة

5.099 5.556 

تعمل إدارة السوق المالي على رفع  6

مستوي الشفافية والكفاءة فى التقارير 

5.650 5.565 
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 .المالية التي تنشرها الشركات

يتوفر إطار تنظيمي فعال يضبط كافة  0

 .ة ألداء الشركاتجوانب الحوكم

5.620 5.595 

يتوفر هيكل تنظيمي ووصف وظيفي  6

وتحديد المسؤوليات والصالحيات يساهم 

 .فى تطوير الحوكمة

5.056 5.556 

تتوافق المتطلبات القانونية والرقابية فى  0

السوق المالي مع قوانين الشركات 
 .المعمول بها

5.669 5.590 

تقوم الهيئات اإلشرافية والرقابية فى  2

السوق بواجبها بأسلوب مهني وطريقة 

 .موضوعية لتنفيذ متطلبات الحوكمة

5.502 5.555 

تقوم الشركات المدرجة فى سوق األوراق  5

المالية باإلفصاح بما يمكن من الحصول 
 .على معلومات بصفه دورية ومنتظمة

5.205 5.555 

 م6592إعداد الباحثة من بيانات اإلستبانة : المصدر

 

 

 
 :توفر مقومات حماية حقوق المساهمين والمستثمرين: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني

توفر مقومـات حماية )يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني (  2)جدول رقم 

عدل الكلي لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند والم( حقوق المساهمين والمستثمرين

 المحسوبة اكبر من قسمة rوقيمـة  50.5حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من (   50.5)مستوى داللة 
r  وبذلك تعتبر فقرات المحور الثاني صادقة لما وضعت لقياسه  5.029الجدولية والتي تساوي، . 

 (2) جدول رقم

 توفر مقومات حماية حقوق المساهمين والمستثمرين: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني 

معامل  الفقرة  مسلسل

 االرتباط 

 مستوى الداللة 

نقل وتحويل ملكية األسهم  فييوجد سهولة  9
 بين المساهمين

5.621 5.551 

يتم حصول المساهمين على المعلومات  6

دورية ومنتظمة  المتعلقة بالشركة بصفة

 .وبسهوله

5.605 5.592 

 فييقوم المساهمون بالمشاركة والتصويت  0

 .اجتماعات الجمعية العمومية بشكل عادل

5.595 5.555 

اتخاذ إجراءات  فييشارم المساهمون  6

 .االنتخاب والعزل

5.550 5.555 

إجراء أيه تعديالت  فييشارم المساهمون  0
 .الشركة فيعلى النظام األساسي 

5.025 5.555 
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اتخاذ قرار بزيادة  فييشارم المساهمون  2

رأس المال للشركة عن طريق إصدار أسهم 

 .جديدة

5.066 5.555 

الواقع يحق للمساهمين مساءلة  فيهل  5

 .مجلس اإلدارة واقتراح الحلول المناسبة

5.552 5.555 

 م6592إعداد الباحثة من بيانات االستبانة : المصدر
 

 5.029تساوي " 62"ودرجة حرية  50.5الجدولية عند مستوى داللة  r قيمة

 توفر مقومات المعاملة العادلة والمتساوية بين جميع المساهمين : الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث

توفر مقومـات معاملة )يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث (  1)جدول رقم 
والمعدل الكلي لفقراته، والذي يبين أن معـامالت االرتباط المبينة ( لة ومتساوية بين جميع المساهمينعاد

المحسوبة اكبر  r وقيمة 05.0 حيث إن مستوى الداللة لكل فقـرة اقـل مـن (   50.5)دالة عند مستوى داللة 

 .  الثالث صادقة لما وضعت لقياسه ، وبذلك تعتبر فقـرات المحور5.029الجدولية والتي تساوي  r من قسمة

 :النتائج والتوصيات: السادس  المحور

- :اوالا النتائج 

الخرطدوم في ضوء التحليالت النظرية والعملية للدراسة والتي أجريت على الشدركات المدرجدة فدي سدـوق 

 :لألوراق المالية، تم التوصل إلى النتائج التالية

على الرغم من وجود أساس محكم وفعال لقواعد الحوكمة مطبدق لددي الشدركات المسدجلة فدى  -

لألوراق المالية، فان األمر الزال بحاجة إلى المزيـد مـن التطدـوير والمتابعدة  الخرطوم سوق 
 لكافه المستجدات المتعلقة بتطبيق قواعد الحوكمة ورسم مفاهيمها بشكل أعمق

ي تساهم فى حماية المساهمين والمستثمرين ولكنها غير مطبقة بشدكل توفير بعض القوانين الت -
كامددل، ممددا يددؤثر بشددكل مباشددر علددى حجددم االسددتثمارات ويقلددل مددن رغبددة المسددتثمرين نحددو 

االستثمار فدى الشدركات المدرجدة فدى السدوق المدالي، األمدر الدـذي يتطلدـب إصدـدار النشدرات 

 .لمالي للسوق بشكل أكثر فاعليهواللوائح التفسيرية الالزمة لضبط األداء ا

وجود بعض التطبيقات بشأن توفر مقومدات المعاملدة العادلدة للمسداهمين ولكنهدا ال ترقدـي إلدى  -
الدرجة الكافية التي تدعم رغبه وثقه المسداهم فدى السدوق المدالي، ممدا يدـنعكس علدـى قراراتده 

 االستثمارية

أسدـاليب قواعدـد الحوكمدـة ولكنهدا على الرغم من وجود دور ألصحاب المصالح فدى ممارسدة  -

غيدر كافيدة وبحاجددة إلدى إيجداد طددرق مختلفدة لتدأمين تددـدفق رأس المدـال الدـداخلي والخددارجي 
 .لجذب االستثمارات

عدم توفر مقومات كافية لإلفصاح والشفافية لجميع أصحاب المـصالح فـى الـشركات المدرجة  -
صدحة قدرارات المدـستثمرين المسداهمين  لألوراق المالية، مما تدؤثر علدى الخرطوم فى سوق 

 .وأصحاب رؤوس األموال فى اتخاذ قراراتهم االستثمارية

 : التوصيات 

العمل على بذل المزيد من الجهود والمتابعة للمستجدات المتعلقة بتطبيدق قواعدد الحوكمدـة فدي  -

 .الشركات بهدف تنميه الوعي والدور االستثماري في المجتمع

طر القانونية والتنظيمية التي توفر الحماية الالزمـة للمـستثمرين، األمدر العمل على تحديث األ -

 .الذي يؤدي إلى تنمية االستثمار وتعظيم دور الشركات في هذا المجال
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 ضرورة العمل على إيجاد أسس وقواعد عادلة وتطبيقهـا بـشكل متـساو علـى كافـة المساهمين -

المصالح في ممارسة الدـدور الرقدـابي علدى العمل على منح صالحيات ودور أوسع ألصحاب  -

 .اإلدارة مما يساهم في دعم وتشجيع المستثمرين

العمل على زيدادة مسدتوي اإلفصداح والشدفافية فدي التقدارير الماليدة وإتاحتهدا لجميدع أصدـحاب  -

 .المصالح إلعطاء المساهمين والمستثمرين األمن واألمان ألموالهم
 والمراجعقائمة المصادر : السابع المحور 
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