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Abstract 

The problem of the study was the need of a large number of commercial banks for 
future strategic financial information related to the facility and the selection of the 
optimal alternative that achieves a great deal of success in financial performance in 
the banking sector operating in Darfur – Nyala City, the study has used the 
descriptive analytical approach and tested its hypotheses represented by a main 
hypothesis that the existence of a significant effect of strategic accounting on 
financial indicators Working capital index, the study has come up with several 
recommendations, including: Banks operating in the city of Nyala should pay more 
attention to strategic accounting due to its positive impact on financial 
performance indicators. 
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 مصارف التجاريةلل الىألداء الماتقييم على واثرها المحاسبة االستراتيجية 

 (مدينة نياال العاملة بوالية جنوب دارفور مصارفالميدانية على )دراسة 

 انإعداد الباحث

 د. عائشة موسى محمد يوسف                                                  د. آدم عبد هللا الدوم آدم 

 جامعة نياال-أستاذ المحاسبة المشارك                                 عة نياال مساعد جامالمحاسبة الذ أستا

Adam116968123 

 مستخلص البحث:

تمثلت مشكلة البحث في ان هنالك حاجة كبيرة للمصارف التجارية  الى المعلومات المالية      

ة و اختيار البديل األمثل الذي  يحقق أكبر قدر من النجاح في  االستراتيجية المستقبلية التى تتعلق  بالمنشا

األداء المالى وسط القطاع المصرفيٍ ، هدفت الدراسة الى بيان اثر المحاسبة االستراتيجية على بعض 

المؤشرات المالية بالمصارف العاملة بوالية جنوب دارفور _ مدينة نياال ، استخدمت الدراسة المنهج 

لي واختبرت  فرضياتها التي تمثلها فرضية رئيسة مفادها يوجد اثر معنوي للمحاسبة الوصفي التحلي

االستراتيجية على المؤشرات المالية ، توصلت الدراسية الى عدة نتائج منها وجود اثر معنوي للمحاسبة 

ة على االستراتيجية على مؤشر السيولة والربحية ، وكذلك وجود اثر غير معنوي للمحاسبة االستراتيجي

مؤشر راس المال العامل ، اوصت الدراسة بعدة توصيات منها : على المصارف العاملة بمدينة نياال 

 االهتمام اكثر بالمحاسبة االستراتيجية لما لها من تأثير إيجابي على مؤشرات األداء المالى . 

 : المحاسبة االستراتيجية، تقييم األداء المالى.الكلمات المفتاحية 

 

   

 دمة :مقال

، وذلك لمقابلة التنافس الشديد وسط المؤسسات الىالمة الى تحسين األداء اليتسعى المؤسسات الم    

ي ، خاصةً في ظل التطور الملحوظ الذي صاحب معظم القطاعات االقتصادية ، األمر الذالمختلفة المالية

ومنها المحاسبة  الماليةؤسسات جديدة تعمل على وضع الخطط المستقبلية لكافة الم باليأدى الى ظهور أس

 الماليةت للمنشآة اليعالجودة الذات متجددة الستراتيجية االمعلومات التوفير إلى  ىتسعاالستراتيجية التي 

رفع وتحسين األداء  كذلك، والرشيدة الماليةبهدف اتخاذ القرارات  الوقت المناسب وبالدقة المطلوبة في

المحاسبة االستراتيجية  باليبأسزاد االهتمام و ،المصارف خاصة بتلك المؤسسات عامة وبصفة الىالم

 والتحول الىب التقليدية للمحاسبة اإلدارية اليحتياجات بيئة االعمال الحديثة من خالل تطوير األسا لتلبية

  .وسط قطاع المصارف الىالتي تعمل علي تحسين األداء الم  ب حديثة لتحقيق األهداف االستراتيجيةاليأس

 لة البحث:مشك

 االستراتيجية المالية المعلومات الى  للمصارف ةكبير حاجةهنالك  ث في انحبمشكلة ال تتمثل     

 الىالنجاح في  األداء المق أكبر قدر من حقي ار البديل األمثل الذي اختيو ةالمنشاب تتعلق  التيالمستقبلية 

لها  التي تستخدمها المصارفاالستراتيجية  الماليةيجب ان تكون المعلومات  ، كماوسط القطاع المصرفيٍ 

 ، وعليه يمكن صياغة مشكلة البحث فياالستراتيجية بة المحاس ، والذى تحققهجانب من الصحة والدقة
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 وتفرعت منه للمصارف الىاألداء المالمحاسبة االستراتيجية على تطبيق ل : هل يوجد أثر السؤال الرئيس 

 - التساؤالت االتية:

  ؟ السيولة على االستراتيجية بالمصارفتطبيق المحاسبة لداللة إحصائية  ذوأثر  هل يوجد - 1

رأس المال  علىاالستراتيجية بالمصارف تطبيق المحاسبة ل  داللة إحصائية ذو هل يوجد   أثر - 2

 ؟العامل

 ؟لربحيةاعلى  االستراتيجية بالمصارفتطبيق المحاسبة ل داللة إحصائية  ذوهل يوجد أثر  – 3

 اهداف البحث:

االداء تقييم  االستراتيجية على س هو بيان اثر تطبيق المحاسبةيهدف رئاهداف البحث في  تمثلت    

  -االتية : تفرع الى األهداف الفرعية بالمصارف و الىالم

 .  السيولة واثره على يجية بالمصارفتطبيق المحاسبة االسترات ىمد الكشف عن/  1

 .ربحية المصارف اسبة االستراتيجية علىالمح تطبيق بيان اثر/  2

                                       .لمصارف رأس المال العامل با  المحاسبة االستراتيجية علىتطبيق اثر  إبراز  / 3

 أهمية البحث: 

اع طفي ق وجود تطبيق المحاسبة االستراتيجيةساعد في ابراز مدى ي البحث تمثلت أهمية البحث في ان    

ساهم يتلك المصارف، كما ل الىالماألداء يم يتقثر ذلك على السودان، وأ -مدينة نياالالعاملة ب  المصارف 

ذات العالقة بهذا  في تغطية بعض الفجوات العلمية والمنهجية التي لم تتناولها بعض الدراسات السابقة

 في قطاع المصارف راتيجيةاالستتطبيق المحاسبة  مدى جدوى البحث، مع توفير دليل تطبيقي حول

 .في التطبيقوإمكانية االستمرار 

 منهجية البحث:

لتحليلي، حيث تم جمع البيانات اعتمد هذا البحث على بعض المناهج منها المنهج التاريخي والوصفي ا   

، ذات العالقة بالبحثسابقة الدراسات الو، مراجعالها األولية والثانوية من معلومات من مصادروال

                                                          .وبعض المصادر االخرىالدراسات المنشورة،  ،ستبانةاال

 أنموذج البحث:

 أنموذج البحث(1)الشكل رقم

 ( األداء المالي) المتغير المستقل                                              المتغير التابع           

                                                                                             

 

 

 

 

 .م2022، المصدر: اعداد الباحثان من واقع متغيرات الدراسة

 المحاسبة االستراتيجية

 الربحية

 رأس المال العامل

 السيولة
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 فرضيات البحث:

المحاسبة  تطبيقلداللة إحصائية  يوجد اثر ذو :ةالرئيس فرضيةالتمثلت فرضيات البحث في       

 -ة  :اليالفرعية الت ا الفرضياتمنه تتفرعو بالمصارف التجارية  الىاألداء المعلى الستراتيجية ا

  السيولة. على مؤشر المحاسبة االستراتيجية قيتطبل  داللة إحصائية ذو يوجد أثر  .1

 .الربحية مؤشر على  المحاسبة االستراتيجيةتطبيق ل  داللة إحصائية ذو يوجد   أثر  .2

 .رأس المال العاملمؤشر على  المحاسبة االستراتيجية تطبيقل  داللة إحصائية ذو ثريوجد أ .3

 البحث :هيكل   

 يتكون هيكل البحث من ثالثة محاور أساسية هي :   

 المحور األول : المقدمة والدراسات السابقة . 

 . تهومؤشرا األداء الماليالمحاسبة االستراتيجية،  ويشمل االطار النظري المحور الثاني :

 الميدانية .  المحور الثالث : الدراسة

                                                                     الخاتمة : النتائج والتوصيات .

 الدراسات السابقة:

 (Garcia & others,2014 pp246- 277) دراسة:

معرفة ووضات العمل الثابت للمديرين، هدفت الدراسة الى اختيار المحاسبة االستراتيجية حول مفا    

الى انه ال  كيف تقدم البحوث التجريبية ادلة مختلفة عند استخدام المحاسبة االستراتيجية، توصلت الدراسة

مزيد من البحث بضرورة عمل ال، اوصت الدراسة لتالعب بالمستحقات المحاسبيةليوجد دليل قاطع 

 اكثر موثوقية.  نتائجلوصول إلى والتحقيق في هذا الشأن ل

تناولت هذه الدراسة اثر تطبيق المحاسبة االستراتيجية على التالعب بالمستحقات المحاسبية، بينما      

تناولت دراسة الباحثان أثر تطبيق المحاسبة االستراتيجية على األداء المالي للمصارف السودانية، حيث 

ة، االسلوب المستخدم في اختبار البيانات، تمثلت الفجوة في بعض المتغيرات، مجتمع وعينة الدراس

 النتائج والتوصيات.  

 (Sidhartha & Other , 2017 pp256-261) دراسة:

متعددة للشركات معرفة دور المحاسبة االستراتيجية في صياغة وتنفيذ استراتيجية  الىهدفت الدراسة     

يجب استخدام تقرير التباين االستراتيجي  انه الىفي بيئة مختلفة، توصلت الدراسة التي تعمل الجنسيات 

أشهر، اوصت الدراسة بان  ةلقياس االنحرافات عن األهداف االستراتيجية الُمعلنة مع تقديمه كل ثالث

 ً ، يجب تكون عملية جمع وتسجيل وتقديم المعلومات التجارية ذات الصلة بالمحاسبة االستراتيجية مركزيا

يجب كما بيئة العمل وطبيعتها وتعقيدها،  ىتراتيجية بالنظر الى مستوسس نظام المحاسبة االيتنفيذ مقاي

  .التركيز بشكل خاص على جانب اعداد التقارير لتحسين الفهم واتخاذ القرارات

، بينما تناولت تقييم االنحراف االستراتيجي دور المحاسبة االستراتيجية فيتناولت هذه الدراسة        

حيث تمثلت  المحاسبة االستراتيجية على األداء المالي للمصارف السودانية، دراسة الباحثان أثر تطبيق

، مجتمع وعينة الدراسة، االسلوب المستخدم في اختبار البيانات، النتائج الفجوة في المتغير التابع

 والتوصيات.  



159                            Adam, A. A. A. & Yusuf, A. M. M. (2022). 
Strategic accounting and its impact on evaluating the financial performance of commercial banks 
(A field study on banks operating in the state of South Darfur, the city of Nyala) 

  Kundrya&Vysotska,Rudnicki,2017 pp91- 98 )) دراسة:

حاسبة االستراتيجية والمتطلبات األساسية لها، معرفة كفاءة نظام هدفت الدراسة الى دراسة الم    

المحاسبة االستراتيجية ، توصلت الدراسة الى ان محاسبيةالمعلومات وتطويره لتحسين المعلومات ال

ة يالتضمن مراعاة المواقف المختلفة التي تؤثر على الممتلكات مع تحديد وتحليل صافي األصول االجم

ت، اوصت الدراسة بانه يجب ان يكون تشكيل النظام المحاسبي االستراتيجي في وصافي االلتزاما

 ً بوحدة التخطيط والمحاسبة لتسهيل التنسيق بين جميع وظائف نظام اإلدارة، يجب  المؤسسة مصحوبا

يجب استخدام نظام المحاسبة كما تنظيم عملية المحاسبة االستراتيجية على أساس تكامل البيانات، 

  جية بمشاركة المحاسبين والمحللين المحترفين مع تزويدهم بالموارد والمشاركة الفعالة لإلدارة.االستراتي

تناولت هذه الدراسة اثر تطبيق المحاسبة االستراتيجية على تحسين المعلومات المحاسبية، بينما       

للمصارف السودانية، حيث تناولت دراسة الباحثان أثر تطبيق المحاسبة االستراتيجية على األداء المالي 

مجتمع وعينة الدراسة، االسلوب المستخدم في المنهج المستخدم، تمثلت الفجوة في بعض المتغيرات، 

                                 اختبار البيانات، النتائج والتوصيات.  

 (piyanuch pragoddee, & Other, 2018 pp89-103)دراسة:

ة االستراتيجية على نجاح المحاسبة للشركات المحاسبممارسة  تكشاف آثارت الدراسة إلى اسهدف    

حيث أن سالمة المعلومات  ،التجزئةالعاملة في سوق قطع غيار السيارات بالحجم الصغيرة والمتوسطة 

المحاسبة أن  إلى توصلتو ، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليليقرارات الجيدةتعزز اتخاذ ال

، جودة المعلومات هان خالل التميز في وظائفية لها تأثيرها على النجاح في المحاسبة ماالستراتيج

استخدام ضرورة أوصت الدراسة ب ،جودة التقارير الماليةو، ة الممارسة المحاسبية، فعاليالمحاسبية

زز الميزة تعل خدامها في المساهمة اإلداريةالممارسة المحاسبية من خالل است المحاسبة االستراتيجية في

 على المدى الطويل. ئهابقاتضمن التنافسية للشركة و

 انتناولت هذه الدراسة اثر المحاسبة االستراتيجية على نجاح الشركات ، بينما تناولت دراسة الباحث     

، ونالحظ ان هنالك اختالف بين األداء المالى للمصارفمؤشرات تأثير المحاسبة االستراتيجية على 

حيث المنهج المستخدم، بعض المتغيرات، النتائج والتوصيات، مجتمع الدراسة وحجم  الدراستين من

 .العينة

 م (2018دراسة :) طارق ياسين ،  

المحاسبة  أساليب كأحدتوضيح العالقة بين تطبيق التكلفة علي أساس النشاط  الىالدراسة  هذه  هدفت   

المحاسبة  أساليب كأحدل اثر تطبيق الجودة الشاملة تحليو، بالبنوك الىوتقويم األداء الم االستراتيجية

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  الىبالبنوك ، توصلت الدراسة  الىاالستراتيجية في تقويم األداء الم

، اوصت الدراسة بضرورة استخدام بالبنوك الىالمحاسبة االستراتيجية وتطوير وتحسين األداء الم أساليب

أساس األنشطة لتساعد إدارة البنك في تقديم خدماته بشكل  علىوتحليلها  بالتكاليف قواعد بيانات خاصة

العوائد التي تكون مرضية للعمالء و لإلدارة في  ىعلتحقيق أموضوعي بين األنشطة الرئيسة و ذلك ل

 .وقت واحد

شركات السعودية، تناولت هذه الدراسة عالقة تطبيق التكلفة على اساس النشاط على األداء المالي لل    

بينما تناولت دراسة الباحثان أثر تطبيق المحاسبة االستراتيجية على األداء المالي للمصارف السودانية، 

المتغيرات، مجتمع وعينة الدراسة، االسلوب المستخدم في اختبار أبعاد حيث تمثلت الفجوة في بعض 

 البيانات، النتائج والتوصيات.  

 ( ( Hisham Noori Hussain Al-hashimy,2019 pp941- 944دراسة:     
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إنشاء سجل وهدفت الدراسة الى تحديد دور المحاسبة االستراتيجية في ربحية مشاريع هندسة البناء،    

خاص بكميات التسعير التي تنفذها شركات المقاوالت بإستخدام المحاسبة االستراتيجية في المشاريع 

مهارات محاسبية وإدارية  مهندسين في شركات المقاوالت بحاجة الىان الإلى الهندسية، توصلت الدراسة 

بحاجة إلى رض تسعير المشروعات بطريقة مناسبة، كما ان ربحية الشركات المتعاقدة وقياس خسائرها بغ

تتم من خالل إدارة استراتيجية محاسبية سليمة، اوصت الدراسة بضرورة تطبيق تقنية بطاقة األداء أن 

ويجب اعتماد على الربحية، خدامها في تسعير المشروعات والتي لها دور فعال وحساس المتوازن واست

 .معهاضوابط أساسية ومتسقة هذه الطريقة وتطويرها عن طريق وضع 

تناولت هذه الدراسة اثر تطبيق المحاسبة االستراتيجية على ربحية منشآت هندسة البناء، بينما تناولت      

يق المحاسبة االستراتيجية على األداء المالي للمصارف السودانية بما في ذلك دراسة الباحثان أثر تطب

المتغيرات، مجتمع وعينة الدراسة، االسلوب المستخدم في  ابعاد الربحية، حيث تمثلت الفجوة في بعض

  اختبار البيانات، النتائج والتوصيات.  

 .(31-1م، ص 2019نوال ونجالء، :)دراسة

ى بيان تأثير الحوكمة على األداء المالي للشركات السعودية،  استخدمت الدراسة هدفت الدراسة إل   

المنهج الوصفي لجمع البيانات، واختبرت فرضياتها باستخدام اسلوب االنحدار الخطي وتوصلت لعدة 

نتائج منها وجود تاثير احصائي لحجم مجلس االدارة على األداء المالي ، أوصت الدراسة بعدد من 

 ات منها ضرورة دعم وتعزيز تطبيق الحوكمة عن طريق المراجعة.التوصي

تناولت هذه الدراسة اثر تطبيق الحوكمة على األداء المالي للشركات السعودية، بينما تناولت دراسة    

الباحثان أثر تطبيق المحاسبة االستراتيجية على األداء المالي للمصارف السودانية، حيث تمثلت الفجوة 

  متغيرات، مجتمع وعينة الدراسة، االسلوب المستخدم في اختبار البيانات، النتائج والتوصيات. في بعض ال

 (330-316م، ص 2021ايمان وعبد الحميد، :)دراسة

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير الحوكمة على األداء المالي،     

عدة نتائج منها وجود تاثير آلليات الحوكمة على األداء المالي، التحليلي واختبرت فرضياتها وتوصلت ل

 أوصت الدراسة بضرورة الزام الشركات بمبدأ الشفافية في المعلومات المالية.

اختلفت هذه الدراسة عن دراسة الباحثان في بعض المتغيرات، مجتمع الدراسة، حجم العينة، األسلوب    

 المستخدم في التحليل. 

 . اني : االطار النظريالمحور الث

 واألداء المالىيشمل المحاسبة االستراتيجية 

 :محاسبة االستراتيجيةالأوالً : 

 : مفهوم المحاسبة االستراتيجية. 1

) محمد  الشركة وتقييم مدى كفاءة تطبيقهامة لفهم وتقدير آثار التغيرات االستراتيجية في همأداة هي    

، أي يجب التوازن بين الجانب النقدي واالستراتيجي ( 5، ص  م 2019اسحق ، ومحي الدين محمد ، 

 . ( 6م ، ص  2017، ) وليد الطيب عمردون تقليل أهمية الجانب النقدي

يتضح للباحثان أن المحاسبة االستراتيجية هي عملية ربط األداء المالي باألهداف العليا لتحقيق الميزة   

 التنافسية.
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 :تيجيةأهمية المحاسبة االسترا.  2

حيث  ،في ظل بيئة تنافسية عالمية تتسم بالديناميكية وبسرعة وحدة التغير وماليمنظمات االعمال  تعمل   

تغيير توجهاتها االستراتيجية وتبني فلسفة جديدة بشان مجاالت اعمالها  ىإلاتجهت معظم المنظمات 

للتطورات سريعة الخطى  سبي الفكر المحاوممارسو ال المختلفة، وعليه فمن الضروري ان يستجيب رج

ومواجهة تلك التعقيدات الشديدة من خالل توفير الحلول المناسبة ، التي تعرضت لها اقتصاديات العالم 

من الوقوف عند التسجيل والتبويب واالفصاح  للقرارات اإلدارية والعمل على تنمية موارد المنظمة بدالً 

يمكن تطبيق و ،( 12م ، ص  2007) مقداد أحمد ، اليةلمالتقليدي عن البيانات الفعلية في القوائم ا

المحاسبة االستراتيجية على العديد من المشاكل الصعبة في التمويل من أهمها الموافقة على التمويل 

قيق ، تحكبيرةتفسير المعلومات من قاعدة البيانات التساعد في  ،ةوالتنبؤات بأسواق األوراق المالي

ال يمكن  التي لعناصراقيم د ء النتائج مع تراكم المعرفة، تحد، تحسين اجراألخرىالتكامالت مع األنظمة ا

)محمد سيف الدين طه، تطبيق المحاسبة االستراتيجية في التسويق للمنتجات و الخدمات  و، تحديدها بدقة

 (.6، ص م 2007

  : االستراتيجية المحاسبةأهداف . 3

طوائف  الىاالستراتيجية  اليةالمانها تقوم بتقديم البيانات  اهداف المحاسبة االستراتيجية في تتمثل   

ة نتيجة اعمال المنشا بهدف اتخاذ القرار الصحيح ، و تسعى للتعرف على متعددة لخدمة اهداف متنوعة

 معلومات في الوقت المناسبالبيانات و التوفير  كذلك  من ربح او خسارة في فترة زمنية محددة ،

) الطيب بهدف اتخاذ القرارات في الوقت المناسب  يةالي القوائم و التقارير المبشكل مناسب ف عرضهاو

 .(87ص  ،م 2017الماحي ، 

 مؤشرات المحاسبة االستراتيجية : . 4

سمى القياس المحاسبي ي ما إلىتغير منهج القياس المحاسبي التقليدي  إلىالستراتيجية المحاسبة ا تشير     

قد و ،يدل على اإلدارة الجيدة للموارد حاسبي االستراتيجي كما اوضحه التقرير، فالقياس الماالستراتيجي

، ولذلك في ظل مفهوم القياس المحاسبي النقدي االستثمارأكثر بكثير من مجرد  اليومصارت المنشآت 

ترض يعني ان المقاييس النقدية صارت اقل أهمية بل يف المتوازن يتم استبدال االستثمار الفكري ، و هذا ال

 .( 6م ، ص  2017، ) وليد الطيب عمران يتم السعي إليجاد توازن لهذه الناحية 

 :ا المحاسبة االستراتيجية للمنظمةلتي توفرها المعلومات . 5

وتتمثل في تحقيق الميزة التنافسية بعض المعلومات التي تساعدها المحاسبة االستراتيجية للمنظمة  توفر  

 -:( 6ين ، مرجع سابق ، ) محمد و محي الد االتيفي 

 :داخليةالمعلومات ال - أ

لية بوصفها تركز على تجميع وتسجيل المعلومات الداخلية المتعلقة بتحقيق نواحي الكفاءة الداخ      

 .ة يسللميزة التناف مصدراً 

 خارجية:المعلومات ال - ب

في حين يحقق  اليةعقدرة المنظمة على المنافسة بكفاءة   دان االعتماد على المعلومات الداخلية يهد

 .االعتماد على المعلومات الخارجية ميزة تنافسية افضل

 مستقبلية:المعلومات ال - ت
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عن ف واليتهتم المحاسبة االستراتيجية بتوفير معلومات عن المستقبل مثل توفير معلومات عن التك   

رارات االستثمار استراتيجية المنظمة على مدار فترات تظهر البعد طويلة االجل بوضوح عند اتخاذ ق

 طويلة االجل. 

  ة االستراتيجية :اليفي ظل المحاسبة الم الىمهام المحاسب الم -6

فئة من المحاسبين يمتلكون مهارات جديدة أوسع من تلك التي  االستراتيجية ة  اليالم المحاسبةتتطلب     

 خرى بالشركة ، وعلىع اإلدارات األتتضمنها مجاالت العمل المعتادة ، بجانب ضرورة التعاون م

لمحاولة فهم المواقف االستراتيجية التي حدثت في ان يباشر األنشطة ذات الطابع الذهني  الىالمحاسب الم

 الىالمحاسب الم اي يجب ان يقوم بهو المستقبل ، وعليه ان المهام التأفي الحاضر  تأثيرالماضي ولها 

ز األهداف المستقبلية براا ومات التي تساعد علىوالمعلأصبحت االن تتمثل في ضرورة توفير البيانات 

 .( 71م ، ص  2013، زيادة هاشم ، ) السقاواالستراتيجية للوحدة االقتصادية

 . ومؤشراته الىالم داءثانياً: األً 

 :مفهوم األداء - 1

لشمولي النشاط ا أي هو ،ه من أهداف بعيدة األمديالما تصبو ل المنظمة تحقيق عن إمكانيةاألداء  يعبر  

على التكيف مع البيئة أو فشلها وانكماشها  جاح المنظمة واستمراريتها وقدرتهاالمستمر والذي يعكس ن

 ً ) ضوء األهداف طويلة األمد لمتطلبات نشاطاتها وفي وفق أسس ومعايير محددة تضعها  المنظمة وفقا

ه سلسلة من النشاطات ينظر إلى األداء على أن ، كما( 64م ، ص  2011، بطالعالء الدين فرحات 

م ، ص  2011) الزبيدي ،معين المرتبطة بوظيفة متخصصة أو نشاط جزئي تقوم به اإلدارة لتحقيق هدف

يؤثر على األهداف والنتائج ) شيرين شاط أو عمل يقوم به المصرف وأي نهو  الىاألداء الم ، أما( 89

والمستخدم كمنهج  لمحدد للنجاحكما عرف بأنه المجال ا، ( 538صم ، 2020عزيز وخالد عزيز ، 

) ماجد رامي و رامي متعب،  األهداف العامة واالستراتيجيةو ة للمؤسسةاليفي تحقيق األهداف الم يأساس

ً ، فهو األداة ا الىيعتبر األداء الم، ( 8، ص م 2020 ً مهما ً جوهريا لعاكسة بالنسبة للمصارف مفهوما

يقدر كيفية إنجازها ومدى الشمولي الذي تمارسه، وشاط ، ويحقق النألنشطة المصارف و أهدافها

عن أداء كما عرف بأنه تعبير، (672، صم 2019)فرح احمد وآخرون، امكانياتهاو استغاللها لمواردها 

و يمثل الركيزة األساسية لما تقوم به الشركات من ، ة كالربحية مثالً الياالعمال باستخدام مؤشرات م

 .( 91م ، ص  2018، صالح الدين شبلفة ) اكرم احمد و أنشطة مختل

يستنتج الباحثان أن األداء المالي للمنشأة هو عبارة عن مؤشر لكفاءتها في استغالل مواردها لتحقيق   

 األهداف المستهدفة.

 العوامل التي تؤثر على األداء المالى .. 2

اء المالى ي النتائج المرتبطة  باألدنعكس سلباً او إيجاباً علتاألداء المالى و ىعل عوامل تؤثر عدة توجد    

م ،  2018تصادية الخارجية وهي) محمد احمد، خارجية تتعلق بالبيئة االق ىوهي عوامل داخلية واخر

 :( 26، 25ص ص 

الذي يؤثر على األداء المالى من خالل تقسيم المهام و تشمل الهيكل التنظيمي  ،العوامل الداخلية . أ

المناخ  ،نشطة وتخصيص الموارد الالزمة لهاة المالية وتحديد األوالمسؤوليات المتعلقة بالوظيف

ادراك العاملين اهداف المؤسسة  ،وضوح التنظيم في المؤسسة ىيقصد به مد الذيالتنظيمي 

حديثة التي يقصد بها تلك األساليب والمهارات الوالتكنولوجيا   ،باألداء المالىالخاصة وعملياتها 

، فكبر المؤسسة األداء المالى بشكل سلبي ىعليؤثر  الذيم المؤسسة ، حجتخدم األهداف المرجوة

 يشكل عائقاً لألداء المالى .
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هيكل  ىعل األداء الماليحيث يعتمد ء المالى و تشمل السوق األدا ىعلتؤثر ، والعوامل الخارجية  . ب

، األرباحلمؤسسة باتباعه من اجل تحقيق هدفها األساسي وهو تعظيم السوق والسلوك الذي تقوم ا

ً في  ىاألوضاع االقتصادية التي تؤثر علوكذلك  ً في حالة التضخم  او إيجابا األداء المالى سلبا

 .طلب الكلي او دعم الدولة لإلنتاجحالة ارتفاع ال

يتضح للباحثان أن هنالك عوامل داخل المنشأة تؤثر على أدائها المالي وهذه العوامل يمكن     

ها بنسبة مناسبة، أما العوامل الخارجية هي التي تفرضها البيئة المحيطة والسيطرة عليالتحكم فيها 

 وال تستطيع المنشأة التحكم فيها بصورة مناسبة بالرغم من أنها تؤثر على أدائها المالي.

 تقييم األداء المالى.  -3

األداء، ويتحدد األداء  يهتم هذا الجانب باستخدام الموارد المتاحة في األداء الفعلي، ويعبر عنه بكفاءة     

(  وعرف تقييم 117ص  ،م 2007، سنان وسوسنالكفء بالعالقة المثلى بين المدخالت والمخرجات  )

األداء المالى بأنه مقارنة األداء الفعلي بمؤشرات سبق تحديدها من قبل إدارة المنظمة بهدف اكتشاف 

ئج المتحققة فعالً قارنة بين النتااالنحرافات ومن ثم العمل على تصحيحها، وعادة ما تحصل الم

، كما يعني تقييم األداء المالى التأكد (76مرجع سابق، ص  ،طالب) خالل مدة زمنية معينة والمستهدفة 

 89من كفاءة استخدام الموارد المتاحة والتحقق من تنفيذ األهداف المخططة  )الزبيدي، مرجع سابق، ص 

). 

 األداء المالى. هميةأ.4

أداة تحفيز التخاذ القرارات االستثمارية وتوجيهها تجاه المصارف أنه في  مية األداء المالىأه تتلخص  

ية فهي تعمل على تحفيز المستثمرين للتوجه إلى المصرف أو األسهم التي تشير معاييرها المال ،الناجحة

تظهر في مسيرة  ت التي قدأداة لتدارك الثغرات والمشاكل و المعيقا ،على التقدم والنجاح عن غيرها

أداة للتعرف على الوضع المالى القائم في المصرف في لحظة معينة ككل او لجانب معين من ، المصرف

مدة معينة مما يعطي فكرة جزئية او كاملة ه في السوق المالى في يوم محدد وأداء المصرف أو ألداء أسهم

طاع والذي يبين مدى مساهمة المصرف عن المركز المالى للمصرف مقارنة باألقران في الصناعة او الق

زيد من الجهد بهدف تحقيق نتائج اإلدارة في المصرف لبذل المأداة لتحفيز العاملين و، اد البلدفي اقتص

تبرز أهمية  ، كما ( 34م ،ص  2019) ياسمين حكمت و حمزة فائق ، معايير مالية افضل من سابقتها و

ء قدم صورة شاملة لمختلف المستويات اإلدارية عن أدات اأنهفي تقييم األداء المالى في المصارف 

يساعد على المستوى المالى في  ،االقتصاد الوطني وآليات تعزيزه المصرف المالى، وتعزيز دوره في

وما يصاحبها من  في ظل قرارات االستثمار والتمويلالتأكد من توفر السيولة وقياس مستوى الربحية 

أي خلل في عمل اإلدارة بشكل ، معالجة طيط المستقبلي واتخاذ القراراتتخمخاطر، حث اإلدارة على ال

اءلة باالستناد إلى ، تعزيز مبدأ المسأسس علمية وموضوعية علىتبرير الحاجة إلى الموارد بناًء ، سريع

درجة المواءمة واالنسجام بين األهداف واالستراتيجيات  ناإلفصاح عفي يساعد  ،موضوعيةالدلة األ

يعمل على إيجاد نوع من المنافسة بين األقسام المختلفة في و، القتها بالبيئة التنافسية للمصرفة وعالمعتمد

، كما يساهم في تقييم (75المصرف مما يساعد في تحسين مستوى األداء فيه )طالب، مرجع سابق ، ص 

عبير ) ومديونيتها  سيولة وربحية المنشأة، تقييم تطور نشاط المنشأة وتوزيعاتها، تفييم حجم المنشأة

 .(849، ص  م2021هاجر،

 اهداف تقييم األداء المالى . - 5

متابعة تنفيذ أهداف المصرف المحددة، األمر الذي  علىأهداف تقييم األداء في المصارف  تشتمل

ً ضمن الخطة المرسومة المحددة لها، ويتم ذلك  ً ونوعا يتطلب متابعة تنفيذ األهداف المحددة كما

إلى البيانات والمعلومات المتوافرة عن سير األداء ، الكشف عن مواطن الخلل والضعف في باالستناد 

نشاط المصرف وإجراء تحليل شامل لها وبيان مسبباتها، وذلك بهدف وضع  الحلول الالزمة لها 

لكشف وكذلك ا ،(77بال ) طالب، مرجع سابق، ص وتصحيحها، والعمل على تالفي األخطاء مستق
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الذي حققه المصرف في مسيرته نحو األفضل أو نحو األسوأ، وذلك عن طريق مقارنة عن التطور 

جمال نتائج األداء الفعلي زمانياً في البنك من مدة إلى أخرى، ومكانياً بالمصارف المماثلة األخرى. )

تحقيق أهدافها ومحاولة اكتشاف أوجه  ىبيان قدرة المنشاة عل، كذلك (304م ، ص 2017الدين، 

، معرفة ما تم تحقيقه من اهداف في األداء ىالمناسبة لالرتقاء بمستوور واقتراح التعديالت القص

ظروف األداء الموجودة لنشاط المنشاة ومراقبة األداء الكتشاف االنحرافات والعمل علي معالجتها في 

في  ، تصحيح الموازنات التخطيطية ووضع مؤشراتهالمناسب لوضع الحلول المناسبة لهاالوقت ا

لسياسات والخطط المعيار الصحيح حيث تشكل نتائج تقويم األداء قاعدة معلوماتية كبيرة في رسم ا

 .( 143ص  ،م 2018، ) نزارالعلمية البعيدة

يستنتج الباحثان أن تقييم األداء المالي يهدف إلى بيان تحقق األهداف الموضوعة ومدى وجود   

 ا ومعالجتها في الوقت المناسب.االنحراف بتلك الخطط والعمل على تحديده

 معايير تقييم األداء المالى . - 6

، ص ، مرجع سابق2011دد من الكتاب وهي كما يأتي )طالب، هناك عدة معايير للمقارنة أشار اليها ع   

  -( : 74 73ص 

ا في اهميتهر اييالمع ه هذ تستمد مصرف للسنوات السابقة، وعلى أداء ال ير التاريخية: تعتمدالمعاي - أ

فكرة عن االتجاه العام للمصرف والكشف عن مواضع الضعف والقوة وبيان وضعه  انها تعطي

السنة المطلوبة وتقييم أداء غرض الرقابة على بمقارنة بالسنوات السابقة، وذلك  المالى الحالي

 لمالية.   من فائدة كبيرة في تحسين كفاءة اإلدارة ا هاألداء من قبل اإلدارة العليا، فضال عما تقدم

المعايير القطاعية: تشير هذه المعايير إلى معدل أداء مجموعة من المؤسسات المصرفية في  - ب

القطاع الواحد، أي مقارنة النسب المالية للمصرف بالنسب المالية للمصارف المساوية لها في 

التحليل المالى بدرجة  كبيرة من المعايير القطاعية في عملية م وطبيعة تقديم الخدمة، ويستفاد الحج

 . مثالً  ألنها مستمدة من القطاع ذاته وهو القطاع المصرفي الذي تنتمي اليه المصارف التجارية

المعايير المطلقة: وهي أقل وأضعف من المعايير األخرى من حيث األهمية، وتشير تلك المعايير  - ت

يع المصارف وتقاس إلى وجود خاصية متأصلة تأخذ شكل قيمة ثابتة لنسبة معينة مشتركة بين جم

 بها التقلبات الواقعية.   

االستراتيجيات والمعايير المستهدفة: هذه المعايير تعتمد نتائج الماضي مقارنة بالسياسات  - ث

والموازنات، كذلك الخطط التي تقوم المصارف بإعدادها، أي مقارنة المعايير التخطيطية 

 .( 37،38م، ص ص2019مد الصغير، بغو مح) بالمعايير المتحققة فعال لحقبة زمنية ماضية

يتضح للباحثان أن معايير تقييم األداء المالي هي المعايير أو األداة التي عبرها يتم الحكم على جودة     

 أداء المنشأة من عدم جودته، وتتمثل في المعايير التاريخية، المستهدفة، القطاعية، والمعايير المطلقة.

 .الىمؤشرات األداء الم -7

مهماً في لعب دوراً فعاالً ويمكانة مهمة وجوهرية داخل المنشآت االقتصادية حيث  الىحتل األداء المي   

والمصارف على وجه الخصوص وفيما يلي بعض المؤشرات المهمة في عامة قياس أداء الشركات 

 -:( 112 ، 111ص ص ، م 2019) وسام سامي، المصارف والشركات

المؤشر النهائي  لكنالمرتبطة بالميزانية،  ة هيألداء الرئيسمؤشرات ا: أن رضاء الزبون. أ 

مدى الطويل يكمن في تقدير إلمكانات وقدرات الشركات والمصارف لتحقق النجاح على ال

 .الزبون

جمع الدفعات بمعدل قيام الشركة  ،: تعكس نسبة معدل دوران الحساباتحسابات الدوران.ب

المبيعات  الىاب هذا المؤشر عن طريق قسمة اجمالمستحقة من الزبائن بنجاح ، ويتم حس

 الحسابات المدينة لتلك الفترة .فترة الخاصة بالشركة على متوسط 
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على المدى  الماليةصحتها ة والشركفاعلية : هو مقياس لمدى كفاءة ورأس المال العامل. ج

تواجه تحديات  قدف ةيال، اذا لم تتخطى الموجودات المتداولة للشركة التزاماتها الحالقصير

، و ، و قد تتعرض الى حاالت اإلفالسمشاكل في سداد مديونياتها للدائنين في األجل القصيرو

 يعطي رأس المال العامل المستثمرين فكرة عن مدى الكفاءة التشغيلية التي تقوم عليها الشركة .

د ألداء الشركة ، النهائية لكافة األنشطة والجهوالنتيجة  إلىالربحية  تؤشر: نسبة الربحية .د

 . الىس الكلي لألداء المياوهي المق

الموجودات : هذه النسبة تقيس صافي الدخل الذي يحصل عليه المساهمون  نسبة العائد إلى .ه 

يعتمد على حد كبير على مقدار األرباح التي تتحقق من موالهم والشركة من استثمارهم ألفي 

 هذه الموجودات.

النقدية الى نقد ه أموالها شبى قدرة الشركة على تحويل جزء من ال شيرت: نسب السيولة .و

 .مواجهة السحوبات لاقل خسارة تسمح ببأقرب وقت ممكن 

يستنتج الباحثان أن مؤشرات األداء المالي هي عبارة عن مقاييس وموازين لقياس كفاءة   

 في استغالل الموارد المتاحة لتحقيق األهداف.دارة اإل

 الدراسة الميدانية المحور الثالث:

 :مجتمع وعينة الدراسةأوالً: 

أما مدينة نياال، -التي تمارس نشاطها بوالية جنوب دارفور مصارفكون مجتمع الدراسة من جميع اليت  

( موظف بتلك المصارف من مراجعي الحسابات، المحاسبين والمدراء الماليين، 60عينة الدراسة شملت )

%، وعند 92إستبانة بنسبة  56تبانة على عينة الدراسة وتم جمع إس (60وتم توزيع عدد )واخرى، 

إستبانة بنسبة بلغت 56 د اإلستبانات القابلة للتحليل هي، وبهذا فان عدعدم وجود تالففحصها إتضح 

 %. 8من اإلستبانات هو الموزعة أما نسبة الفاقد % من إجمالي اإلستبانات92

 ثانياً: أداة الدراسة:

المحاسبة للحصول على البيانات والمعلومات لهذه الدراسة صمم الباحثون إستبانة للدراسة " بعنوان 

اشتمل على  القسم األول" وهي تتألف من قسمين،مؤشرات االداء المالي االستراتيجية واثرها على

سمى الوظيفي، البيانات الشخصية الخاصة بأفراد عينة الدراسة )المؤهل العلمي، التخصص العلمي، الم

اشتمل على عبارات الدراسة األساسية المتمثلة في محاور الدراسة التي  والقسم الثانيسنوات الخبرة(، 

ن في إعداد هذا القسم على مقياس ليكرت اغيرات الدراسة، وقد اعتمد الباحثيتم من خاللها التعرف على مت

وأن المتوسط الحسابي لهذا  أوافق بشدة(، ال –وهو يتراوح بين) أوافق بشدة  (Likert Scale)الخماسي 

 ( وبالتالي فإن مستويات اإلجابة تكون كاآلتي:3المقياس هو)

 موافقة إيجابية. 3.5إلى أكبر من 4من  .1

 درجة متوسطة من الموافقة) يميل إلى اإليجابية(. 3إلى أكبر من  3.5من  .2

 لى السلبية(.درجة متوسطة من عدم اإليجابية) يميل إ 2.5إلى أكبر من  3من  .3

 عدم موافقة ) سلبية(. 2إلى أكبر من  2.5من  .4

 عدم موافقة شديدة ) سلبي جداً(. 2أقل من  .5

عمااا تصاافه كاال عبااارة ماان عبااارات االسااتبانة  اسااتجابتهمكمااا ُطلااب ماان أفااراد عينااة الدراسااة أن يحااددوا  

ة متغيارات كماا ثالثاى عبارة، ووزعات هاذه العباارات علا( )المتعلقة بموضوع الدراسة والمتمثلة في عدد

 يلي:
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 يوضح المتغيرات وعدد عباراتها (1جدول رقم )ال

 عدد العبارات )المحاور( المتغيرات م

 4 المحور األول 1

 3 البعد االول من المحور االول 2

 4 من المحور االول البعد الثاني 3

 3 من المحور االول البعد الثالث 4

 14 الجملة

 م.2022من بيانات الدراسة الميدانية انالمصدر: إعداد الباحث

 صدق وثبات اإلستبانة: 

صدق اإلستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أُعدت لقياسه، كما يُقصد به شمول اإلستبانة لكل      

العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية أخرى، بحيث 

ة لكل من يستخدمها، وقد قام الباحث بإعدادها وعرضها على المشرف وأبدى رأيه فيها تكون مفهوم

وعمل الباحث التصويبات الالزمة كمرحلة مبدئية، ثم ُعرضت على مجموعة من األساتذة المتخصصين 

ئية، في مجال المحاسبة بغرض التحكيم وأبدو رأيهم فيها، ثم قام الباحث بإعداد االستبانة بصورتها النها

ُحسب لها معامل  ستطالعية، ثماإستبانة على عينة  20تم التأكد من الصدق الداخلي لفقراتها بتوزيع و

ويدل على وضوح فقرات اإلستبانة، وأدناه عبارة عن مقبول ويعتبر هذا المعامل   %74ثبات بلغت نسبته

 لجميع محاور الدراسة.اإلختبار اإلحصائي لمعامل الثبات توضيح 

  معامل الثبات) طريقة ألفا كرونباخ( لمحاور الدراسة(2رقم )الجدول 

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات / األبعادالمتغيرات م

 0.69 4 المحور األول 1

 0.50 3 ثانيمن المحور ال البعد األول 2

 0.70 4 ثانيمن المحور ال البعد الثاني 3

 80 .0 3 ثانيمن المحور ال البعد الثالث 4

 88 .0 14 ستبانة ككلاال

 .  م2022من بيانات الدراسة الميدانية انثالمصدر: إعداد الباح

% ويعتبر هذا 88أن معامل الثبات الداخلي الكلي للدراسة بلغت نسبته (2)يتضح من الجدول رقم    

 %.60مقارنةً مع النسبة المقبولة إحصائياً والتي تبلغ  مقبولالمعامل 

  اإلحصائي المستخدم في الدراسة: ثالثاً:أسلوب التحليل

 :باستخدام األدوات اإلحصائية اآلتية انقام الباحث

وذلك لوصف خصائص مفردات عينة الدراسة من خالل عمل  أساليب اإلحصاء الوصفي: .1

جداول تكرارية تشتمل على التكرارات والنسب المئوية للبيانات الشخصية للمبحوثين للتعرف 

 موضح أدناه:هو متغير بمفرده كما دات العينة لكل على االتجاه العام لمفر
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 التوزيع التكراري والنسبي ألفراد عينة الدراسة وفق المؤهل العلمييوضح (3)جدول  رقم ال

 النسبة المئوية التكرار المؤهل

 7.1 4 الجامعي دون

 76.8 43 جامعي

 16.1 9 الجامعي فوق

 100.0 56 اإلجمالي

  م.2022من بيانات الدراسة الميدانية،  انالمصدر:إعداد الباحث

( فرد 43حيث بلغ عددهم) الجامعيين(  أعاله أن غالبية المبحوثين من حملة 3يتضح من الجدول رقم)

، وهذا 7.1بنسبة % منهم دون الجامعي( 4و) 16.9ة%بنسب ( منهم فوق الجامعي9، و)76.8بنسبة % 

 .قوة الدراسة مفيدة تسهم فيوتدلي بآراء مؤهلة علمياً  يشير إلى أن العينة التي وزعت عليها اإلستبانة

 العلمي التخصص وفق الدراسة عينة ألفراد والنسبي التكراري التوزيعيوضح  (4)جدول  رقم ال

 النسبة المئوية التكرار التخصص

 37.5 21 محاسبة

 21.4 12 إدارة

 21.4 12 اقتصاد

 7.1 4 ادارية ومحاسبة تكاليف

 8.9 5 ةدراسات مصرفي

 3.6 2 أخرى

 100.0 56 المجموع

 م.2022من بيانات الدراسة الميدانية،  انالمصدر:إعداد الباحث

( بنسبة 21محاسبة حيث بلغ عددهم)( أعاله أن غالبية المبحوثين تخصصهم 4يتضح من الجدول رقم)   

منهم تخصص ( 4، و) لكل منهما21.4حيث بلغ بنسبة %وادارة إقتصاد ( منهم 12%، و)37.5بلغت 

، اما 8.9( منهم  تخصص دراسات مصرفية بنسبة %5، و)7.1بنسبة % تكاليف ومحاسبة ادارية

يالحظ أن اإلستبانة وزعت على أفراد ذوي صلة و ،%3.6( فرد بنسبة2التخصصات االخرى عددهم)

 . الدراسة نتائجة دقبموضوع الدراسة وهذا يساهم في 

 تكراري والنسبي ألفراد عينة الدراسة وفق المسمى الوظيفيالتوزيع اليوضح  (5)جدول  رقم ال

 النسبة المئوية التكرار المسمى الوظيفي

 21.4 12 مالي مدير

 30.4 17 إدارة مدير

 37.5 21 محاسب

 10.7 6 داخلي مراجع

Total 56 100.0 
  م.2022من بيانات الدراسة الميدانية،  انالمصدر:إعداد الباحث

( فرد بنسبة 21(  أعاله أن غالبية المبحوثين المحاسبين حيث بلغ عددهم)5دول رقم)يتضح من الج   

 مراجع داخلي( 6%، و)30.4بنسبة  دارة( مدير ا17%، و)21.4( مدير مالي بنسبة 12%،  و)37.5

%، ويالحظ أن معظم المبحوثين وظيفتهم ذات عالقة بموضوع الدراسة وهذا يشير إلى 10.7بنسبة 

 مي في معرفة وفهم مفردات وعبارات الدراسة. التخصص العل
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 التوزيع التكراري والنسبي ألفراد عينة الدراسة وفق الخبرةيوضح  (6)جدول  رقم ال

 النسبة المئوية التكرار الخبرة

 7.1 4 سنوات فاقل 5

 14.3 8 سنوات 10 -6

 21.4 12 سنة  11-15

 26.8 15 سنة 16-20

 30.4 17 فاكثر سنة21

 100.0 56 لياإلجما
 

  م.2022من بيانات الدراسة الميدانية،  انالمصدر:إعداد الباحث

( 17) حيث بلغ عددهم فاكثر سنة21أعاله أن غالبية المبحوثين خبرتهم  (6يتضح من الجدول رقم)   

 منهم (12%،  وأن )2 .48 سنة بنسبة 20إلى 11تراوحت بينخبرتهم  (27و)، % 30.4فرد بنسبة 

 %. 21.4بنسبة سنة10 عام حتىما بين هم خبرتتتراوح 

يالحظ أن معظم أفراد العينة خبرتهم العملية مناسبة، وهذا يفيد في دقة اإلجابات التي يدلون بها وتزيد   

 من قوة الدراسة. 

 ثانياً: المعالجات اإلحصائية.

يتكون المحور الثاني تم جمع بيانات الدراسة الميدانية عن طريق اإلستبانة التي تحمل محورين حيث    

 :هذه المحاور، ومن أهم المعالجات اإلحصائية ما يلي وغطت أسئلة اإلستبانة من خمسة أبعاد،

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمعرفة إتجاه آراء عينة الدراسة عن عبارات محاور   .1

 الدراسة.

األخرى ألنه مقياس يختبر األثر بين  اختبار االنحدار المتعدد وان السبب في اختياره دون المقاييس   .2

 المتغيرات.

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري:-1

ن بحساب المتوسط ا، لذا قام الباحثتُستخدم لمعرفة إتجاه آراء عينة الدراسة عن عبارات محاور الدراسة   

 ا وهي كاآلتي:الحسابي لعبارات كل بُعد من محاور الدراسة لمعرفة إتجاه إجابات المبحوثين عنه

 (المتوسط الحسابي لعبارات المحور األول7جدول رقم )ال

الوسط  العبارات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 القرار

 موافق 71146. 4.6964 الموارد إلدارة جيدة ادارة بالمصرف توجد

 موافق  82158. 4.3750 أهدافه تحقق بصورة الفكري واالستثمار النقدي االستثمار بين المصرف يوازن

 موافق 73303. 4.4107 التنافسية للميزة مصدر باعتبارها الداخلية المعلومات بتجميع المصرف يهتم

 موافق 6028. 4.518 افضل تنافسية ميزة ليحقق الخارجية بالمعلومات المصرف يهتم

 

 م.2022من بيانات الدراسة الميدانية،  انالمصدر:إعداد الباحث
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 أن: (7يتضح من الجدول رقم)

/  هنالك موافقة عالية من قِبل أفراد العينة على عبارات المحور األول، ألن متوسط تلك العبارات تجاوز 1

 .(3الوسط الفرضي)

، حيث ولى/ أعلى عبارة من حيث الترتيب وافق عليها أفراد العينة بشدة في المحور األول هي العبارة األ2

، ثم العبارة رابعة(، تلتها العبارة ال71146.)المعياريواإلنحراف  ) 4.6964بلغ متوسطها الحسابي)

 .ثانية، فالثالثةال

ة، حيث بلغ نيي المحور األول هي العبارة الثا/  أدنى عبارة من حيث الترتيب وافق عليها أفراد العينة ف3

وهذا يدل على أن معظم المبحوثين (، 73303.( واإلنحراف المعياري )4.3750متوسطها الحسابي)

 فقون على عبارات المحور األول. يوا

 ثانيمن المحور ال ولالمتوسط الحسابي لعبارات البُعد األ (8جدول رقم )ال

الوسط  العبارات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 القرار

 المستحقة ديونه جميع سداد في تفيده نقدية باصول المصرف يحتفظ
  القصير المدى في عليه

4.4464 .78438 
 موافق

 في الديون لسداد المخصصة النقدية األصول من المصرف ديستفي
 السداد قبل ما الفترة

4.9643 5.24998 
 موافق

 موافق 76256. 4.4821 كفاءته يعكس مؤشر باعتباره العامل المال براس المصرف يهتم

 م.2022من بيانات الدراسة الميدانية،  انالمصدر:إعداد الباحث

  أن: ( يتضح8من الجدول أعاله رقم)

عالية من قِبل أفراد العينة على عبارات البعد األول من المحور الثاني، ألن متوسط تلك  موافقة/  هنالك 1

 (.3العبارات تجاوز الوسط الفرضي)

، حيث بلغ ثانية/ أعلى عبارة من حيث الترتيب وافق عليها أفراد العينة بشدة في هذا البعد هي العبارة ال2

 .ولى، ثم العبارة األثالثة(، تلتها العبارة ال5.24998واإلنحراف المعياري ) )) 4.9643متوسطها الحسابي

، حيث بلغ ولى/  أدنى عبارة من حيث الترتيب وافق عليها أفراد العينة في هذا البعد هي العبارة األ3

ين وهذا يدل على أن معظم المبحوث(، 78438.( واإلنحراف المعياري )4.4464متوسطها الحسابي)

 .بعدوافقون على عبارات هذا الي

 ثانيمن المحور ال ثاني(المتوسط الحسابي لعبارات البُعد ال9جدول رقم )ال

الوسط  العبارات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 القرار

 موافق 62834. 4.5714 .أصوله تشغيل من أرباح المصرف يحقق

 فقموا 78625. 4.5000 .أمواله استثمار من أرباح المصرف يحقق

 موافق 73303. 4.4107 مبيعاته من أرباح المصرف يحقق

 موافق 90883. 4.2857 .المتعاقبة المالية الفترات خالل لالرباح جيدة نسب على المصرف يحافظ

 م.2022من بيانات الدراسة الميدانية،  انالمصدر:إعداد الباحث
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 ( يتضح أن:9من الجدول أعاله رقم)

من المحور الثاني، ألن متوسط تلك  ثانياد العينة على عبارات البعد القِبل أفر عالية من موافقة/  هنالك 1

 (.3العبارات تجاوز الوسط الفرضي)

، حيث بلغ ألولى/ أعلى عبارة من حيث الترتيب وافق عليها أفراد العينة بشدة في هذا البعد هي العبارة ا2

، ثالثة، ثم العبارة الثانية(، تلتها العبارة ال62834.واإلنحراف المعياري ) ) 4.5714متوسطها الحسابي)

 .رابعةفالعبارة ال

، حيث بلغ رابعة/  أدنى عبارة من حيث الترتيب وافق عليها أفراد العينة في هذا البعد هي العبارة ال3

ين وهذا يدل على أن معظم المبحوث(، 90883.( واإلنحراف المعياري )4.2857متوسطها الحسابي)

 .بعدبارات هذا اليوافقون على ع

 ثانيمن المحور ال ثالثالمتوسط الحسابي لعبارات البُعد ال (10جدول رقم )ال

الوسط  العبارات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 القرار

 موافق 91293. 4.4464 احتياجاته لمقابلة مناسبة نقدية باموال المصرف يحتفظ

 موافق 90579. 4.3750 باحهار على تؤثر ال مناسبة نقدية باموال المصرف يحتفظ

 االحتفاظ قرار اتخاذ عند والربحية السيولة بين المصرف يوازن
 .النقدية بالسيولة

4.5536 .78438 
 موافق

 م.2022من بيانات الدراسة الميدانية،  انالمصدر:إعداد الباحث

 ( يتضح أن:10من الجدول أعاله رقم)

من المحور الثاني، ألن متوسط تلك  ثالثة على عبارات البعد الد العينعالية من قِبل أفرا موافقة/  هنالك 1

 (.3العبارات تجاوز الوسط الفرضي)

، حيث بلغ ثالثة/ أعلى عبارة من حيث الترتيب وافق عليها أفراد العينة بشدة في هذا البعد هي العبارة ال2

 .ثانية، ثم العبارة الولىاأل (، تلتها العبارة78438.واإلنحراف المعياري ) ) 4.5536متوسطها الحسابي)

، حيث بلغ ثانية/  أدنى عبارة من حيث الترتيب وافق عليها أفراد العينة في هذا البعد هي العبارة ال3

ين وهذا يدل على أن معظم المبحوث(، 90579.( واإلنحراف المعياري )4.3750متوسطها الحسابي)

 .بعديوافقون على عبارات هذا ال

 :المتعدد/ تحليل اإلنحدار 2

يُستخدم هذا المقياس لمعرفة إتجاه  التأثير بين المتغيرات، وذلك لمعرفة تأثير أو عدم تأثير كل  

  متغير مستقل على المتغير التابع، وكذلك معرفة حجم هذا التأثير، والجداول التالية توضح ذلك.

 راس المال العامل.يوجد أثر معنوي للمحاسبة االستراتيجية على : ولىاختبار الفرضية األ-أ

 ( للفرضية األولىR2معامل التحديد المصحح) (11الجدول رقم)   

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .074a .006 -.013- 1.81696 

a. Predictors: (Constant), االستراتيجية المحاسبة  

 م.2022من بيانات الدراسة الميدانية،  انالمصدر:إعداد الباحث
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هو يمثل قدرة المتغير و%  -013.-( أعاله أن معامل التحديد المصحح هو11يتضح من الجدول رقم)    

مؤشر رأس ( على تفسير وشرح التغير الكلي في قيم المتغير التابع ) المحاسبة االستراتيجيةالمستقل)

لخطأ العشوائي في التقدير، أو لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى رجع باقي النسبة إلى ا(، ويالمال العامل

 كان من الممكن إدراجها ضمن النموذج.

 .ولىللفرضية األ تحليل التباين اختبار( يوضح نتائج 12الجدول  رقم)

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 
.990 1 .990 .300 .586a 

Residual 178.272 54 3.301   

Total 179.262 55    

a. Predictors: (Constant), المحاسبة 

 االستراتيجية

   

b. Dependent Variable: المال راس مؤشر 

 العامل

   

 م.2022من بيانات الدراسة الميدانية،  انالمصدر:إعداد الباحث 

بلغ  sig، وأن مستوى المعنوية 300.بلغت المحسوبة  F( أن قيمة 12نالحظ من الجدول أعاله رقم)  

دم، مما يدل ذلك على عدم معنوية النموذج اإلحصائي المستخ %5وهو أكبر من مستوى المعنوية 586.

المحاسبة معنوية، بمعنى أن غير تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع بصورة ويؤكد على 

 .  لمال العاملراس اعلى  جوهريتاثير غير ؤثر ت اإلستراتيجية

 يوضح نتائج معامالت نموذج االنحدار للفرضية األولى. (13الجدول رقم)
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.494 2.091  1.671 .101 

 المحاسبة
 االستراتيجية

.253 .462 .074 .548 .586 

a. Dependent Variable: المال راس مؤشر 
 العامل

   

 م.2022من بيانات الدراسة الميدانية،  انالمصدر:إعداد الباحث

بلغ  sig، وأن مستوى المعنوية 548.المحسوبة بلغت  T( أن قيمة 13نالحظ من الجدول أعاله رقم)

اإلحصائي المستخدم، ك على عدم معنوية النموذج مما يدل ذل %5وهو أكبر من مستوى المعنوية  586.
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تأثير ؤثر المحاسبة االستراتيجية ت ل على المتغير التابع، بمعنى أنتأثير المتغير المستق ويؤكد على 

 .مؤشر رأس المال العاملعلى  جوهريغير

 .للمحاسبة االستراتيجية على ربحية المصارفيوجد أثر معنوي : ثانيةاختبار الفرضية ال-أ

 ثانية( للفرضية الR2(معامل التحديد المصحح)14الجدول رقم)   

Model Summary 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

1 .604a .365 .353 .45046 

a. Predictors: (Constant), االستراتيجية المحاسبة  

 م.2022ميدانية، من بيانات الدراسة ال انالمصدر:إعداد الباحث

هو يمثل قدرة المتغير و353. ( أعاله أن معامل التحديد المصحح هو 14يتضح من الجدول رقم)    

ربحية ( على تفسير وشرح التغير الكلي في قيم المتغير التابع )المحاسبة اإلسترايجيةالمستقل) 

م إدراج متغيرات مستقلة أخرى رجع باقي النسبة إلى الخطأ العشوائي في التقدير، أو لعد(، ويالمصارف

 كان من الممكن إدراجها ضمن النموذج.

 .ثانيةللفرضية ال تحليل التباين اختبار(يوضح نتائج 15الجدول  رقم)

ANOVAb 

Model 
Sum of 

Squares Df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regressi
on 

6.291 1 6.291 31.004 .000a 

Residual 10.958 54 .203   

Total 17.249 55    

a. Predictors: (Constant), المحاسبة 
 االستراتيجية

   

b. Dependent Variable: c     

 م.2022من بيانات الدراسة الميدانية،  انالمصدر:إعداد الباحث

بلغ  sig، وأن مستوى المعنوية 31.004المحسوبة بلغت  F( أن قيمة 15نالحظ من الجدول أعاله رقم)  

مما يدل ذلك على معنوية النموذج اإلحصائي المستخدم، ويؤكد  %5من مستوى المعنوية  لقوهو أ 000.

ؤثر ت المحاسبة اإلسترايجيةعلى تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع بصورة معنوية، بمعنى أن 

 .  ربحية المصارفجوهرياً على تأثير

 .ثانيةللفرضية اليوضح نتائج معامالت نموذج االنحدار  (16الجدول رقم)

Coefficientsa 



173                            Adam, A. A. A. & Yusuf, A. M. M. (2022). 
Strategic accounting and its impact on evaluating the financial performance of commercial banks 
(A field study on banks operating in the state of South Darfur, the city of Nyala) 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.575 .518  3.038 .004 

 المحاسبة
 االستراتيجية

.637 .114 .604 5.568 .000 

a. Dependent Variable: c     

 م.2022من بيانات الدراسة الميدانية،  انحثالمصدر:إعداد البا

بلغ  sig، وأن مستوى المعنوية 5.568المحسوبة بلغت  T( أن قيمة 16نالحظ من الجدول أعاله رقم)    

مما يدل ذلك على  معنوية النموذج اإلحصائي المستخدم،  %5من مستوى المعنوية  قلوهو أ 000.

تأثيراً ؤثر ت المحاسبة اإلسترايجيةلمتغير التابع، بمعنى أن  ويؤكد على  تأثير المتغير المستقل على ا

 .ربحية المصارفجوهرياً على 

 .للمحاسبة االستراتيجية على السيولة بالمصارفيوجد أثر معنوي  :يةثالاختبار الفرضية ال

 ثالثة( للفرضية الR2معامل التحديد المصحح) (17الجدول رقم)

Model Summary 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

1 .525a .275 .262 .64523 

a. Predictors: (Constant), المحاسبة 
 االستراتيجية

 

 م.2022من بيانات الدراسة الميدانية،  انالمصدر:إعداد الباحث

قدرة المتغير هو يمثل و 262.( أعاله أن معامل التحديد المصحح هو 17يتضح من الجدول رقم)    

السيولة ( على تفسير وشرح التغير الكلي في قيم المتغير التابع )المحاسبة اإلسترايجيةالمستقل)

(، ويرجع باقي النسبة إلى الخطأ العشوائي في التقدير، أو لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى بالمصارف

 كان من الممكن إدراجها ضمن النموذج.
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 .ثالثةللفرضية ال تحليل التباين اختبارج يوضح نتائ (18الجدول  رقم)

ANOVAb 

Model 
Sum of 

Squares Df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regressi
on 

8.532 1 8.532 20.494 .000a 

Residual 22.482 54 .416   

Total 31.014 55    

a. Predictors: (Constant), االستراتيجية المحاسبة    

b. Dependent Variable: 
 السيولة مؤشر

    

 م.2022من بيانات الدراسة الميدانية،  انالمصدر:إعداد الباحث

بلغ  sig، وأن مستوى المعنوية 20.494المحسوبة بلغت  F( أن قيمة 18نالحظ من الجدول أعاله رقم)  

كد إلحصائي المستخدم، ويؤمعنوية النموذج امما يدل ذلك على  %5من مستوى المعنوية  قلوهو أ 000.

ؤثر ت المحاسبة اإلسترايجيةتأثير المتغير المستقل على المتغير التابع بصورة معنوية، بمعنى أن  على 

 . السيولة بالمصارفجوهرياً على  

 .ثالثةيوضح نتائج معامالت نموذج االنحدار للفرضية ال (19الجدول رقم)
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.120 .743  1.508 .137 

 المحاسبة
 االستراتيجية

.742 .164 .525 4.527 .000 

a. Dependent Variable: مؤشر 
 السيولة

    

 م.2022من بيانات الدراسة الميدانية،  انالمصدر:إعداد الباحث

بلغ  sig، وأن مستوى المعنوية 4.527المحسوبة بلغت  T( أن قيمة 19م)نالحظ من الجدول أعاله رق

مما يدل ذلك على  معنوية النموذج اإلحصائي المستخدم،  %5من مستوى المعنوية  قلوهو أ 000.

  المحاسبة اإلسترايجيةبمعنى أن  بصورة معنوية ويؤكد على  تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع

ً ت  .السيولة بالمصارفعلى  ؤثر جوهريا
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 النتائج والتوصيات:

 أوالً: النتائج.

 إلى النتائج التالية: تم التوصلعلى الدراسة الميدانية بناًء 

يوجد أثر غير معنوي ايجابي للمحاسبة االستراتيجية على مؤشر رأس المال العامل  .1

 بالمصارف.

على مؤشر ربحية يوجد أثر ذو داللة معنوية ايجابي للمحاسبة االستراتيجية  .2

 المصارف.

يوجد أثر ذو داللة معنوية ايجابي للمحاسبة االستراتيجية على مؤشرالسيولة  .3

 بالمصارف.

 النقدي االستثمار بين المصرف يوازن ، والموارد إلدارة جيدة ادارة بالمصرف توجد .4

 .أهدافه تحقق بصورة الفكري واالستثمار

 هتمت ، كماالتنافسية للميزة مصدر باعتبارها الداخلية المعلومات بتجميع رفاالمص هتمت  .5

 .افضل تنافسية ميزة حققتل الخارجية بالمعلومات

، القصير المدى فيا عليه المستحقة اهديون جميع سداد في اتفيده نقدية باصول رفاالمص حتفظت .6

 لالما براس، وتهتم تلك المصارف كما أنها تستفيد من تلك النقدية في الفترة ما قبل السداد

 ا.كفاءته يعكس مؤشر باعتباره العامل

 لالرباح جيدة نسبا واستثماراتها، كما أنها تحافظ على مبيعاته من أرباح رفاالمص حققت .7

 .المتعاقبة المالية الفترات خالل

 .النقدية بالسيولة االحتفاظ قرار اتخاذ عند والربحية السيولة بين رفاالمص وازنت .8

 ثانياً: التوصيات.

 لنتائج السابقة أوصت الدراسة باآلتي:بناًء على ا

على المصارف العاملة بمدينة نياال االهتمام أكثر بالمحاسبة االستراتيجية لما لها من تأثير ايجابي  .1

 على مؤشرات األداء المالي.

على المصارف عينة الدراسة االهتمام بنتائج االبحاث العلمية التي تفيدها في جوانب التطبيق  .2

 إلى أفضل مؤشر لألداء يحقق لها الميزة التنافسية. العملي حتى تصل

باعتباره يعكس األداء على المصارف العاملة بمدينة نياال االهتمام بمؤشر رأس المال العامل  .3

 بكفاءة في المدى القصير وبالتالي يؤثر على المدى الطويل. المالي 

 رحا العناوين اآلتية:يوصي الباحثان باجراء مزيداُ من األبحاث في هذا المجال، ويقت .4

 المحاسبة االستراتيجية وأثرها على دعم الميزة التنافسية بالشركات الصناعية. . أ

الدور التكاملي لجودة المعلومات المحاسبية والمحاسبية االستراتيجية في التأثير على األداء  . ب

 المالي لقطاع المصارف السودانية.

 قائمة المراجع :

 .،  spssفي اإلحصاء الوصفي اإلستاللي باستخدامعبد الفتاح، مقدمة الدين عز  -
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ومه، أدواته، أساليبه) هذوقان عبيدات وعبد الرحمن عدس وكايد عبد الحق،البحث العلمي، مف 1 -

 م(2001عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
تيجية في عبدالعظيم ، محمد حسن ،دور المعلومات المالية المحاسبية في تفعيل اإلدارة االسترا -

 م.2005المنظمات ،الشارقة جامعة االمارات ، كلية اإلدارة واالقتصاد ،
محمد سيف الدين طه ، دعم القرارات بالمحاسبة االستراتيجية ، المؤتمر العلمي السنوي السابع  -

 م .  2007أكتوبر  27، اإلسكندرية ، 
1

رية بإستخدام نسب السيولة سنان زهير محمد و سوسن احمد سعيد ، تقييم أداء المصارف التجا

م ،  2004-م 2002بالتطبيق على مصرف موصل للتنمية واالستثمار في الفترة من  –والربحية 

 م . 2007(، 58) 29مجلة الرافدين ، 

مقداد احمد يحي، اإلطار المفاهيمى للمحاسبة االستراتيجية وتطبيقاتها في البيئة العراقية، بقداد،  -

 .2007اإلدارة واالقتصاد، قسم المحاسبة، جامعة المستنصرية، كلية

عمان : الوراق ألغراض تقييم األداء والتنبؤ بالفشل ، )  الىحمزة محمود الزبيدي ، التحليل الم -

 م ( . 2011للنشر والتوزيع ، 

عمان : صفا االستراتيجي للمصارف،) الىالحوكمة المؤسسية واألداء المعالء فرحان طالب، -

 م ( . 2011للنشر والتوزيع ، 

سقا ، زيادة هاشم ، أسالىب المحاسبة المالية االستراتيجية ودورها في تحقيق القدرة التنافسية  -

للوحدات االقتصادية، جامعة الموصل ، كلية الحدباء الجامعية ، مركز الدراسات المستقبلية، 

رات ، اثر المحاسبة و المراجعة في الوحدات الحكومية علي القرام .الطيب الماحي2013

االستراتيجية، جامعة ام درمان اإلسالمية ، كلية الدراسات العليا ، رسالة دكتوراه غير منشورة 

 .م2015

الطيب الماحي ، اثر المحاسبة و المراجعة في الوحدات الحكومية علي القرارات االستراتيجية،  -

 م.2015شورة جامعة ام درمان اإلسالمية ، كلية الدراسات العليا ، رسالة دكتوراه غير من

وليد الطيب عمر خالد ، إستخدام أدوات المحاسبة االستراتيجية لقياس فعالىة تكالىف الجودة ،  -

 . 2017المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ، المجلد الثالث ، العدد الثاني ، 

لبنك دراسة حالة اللبنوك اإلسالمية) الى، تقييم األداء المسحنون جمال الدين وسامية جدايني  -

  .م2017(، 16ة اقتصاديات شمال افريقيا ،)، مجلللتمويل واالستثمار االردني اإلسالمي
اشتعال طه فضل المولي ، تقويم األداء المالى للمصارف باستخدام المؤشرات المالية ودورها  -

في التنبؤ بالفشل المالى والحد من مخاطره بالخرطوم ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة 
 م(. 2017ودان للعلوم والتكنولوجيا ، الس

طارق ياسين الرواشدة، اثر المحاسبة  االستراتيجية علي األداء المالى في البنوك األردنية  -
،رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة ام درمان اإلسالمية ، معهد البحوث والدراسات 

 .م2018االستراتيجية ، 
استهالك الموارد ودوره في تقويم األداء  نحاسبة عنزار يسن احمد ومصطفي هارون ،نظام الم -

المالى للمصارف السودانية ، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية ، جامعة النيلين كلية التجارة ، 
 م . 2018

ً ل - و األداء االستراتيجي ، )  Seven Rightsأكرم احمد و صالح الدين شبل ، الشراء وفقا

 م ( . 2018لنشر والتوزيع  ،عمان: دار الىازوري العلمية ل

محمد احمد محمد ، أثر هيكل رأس المال و جودة األرباح على األداء المالى ، ) عمان : جامعة  -

العلوم اإلسالمية العالمية ، كلية الدراسات العليا ، قسم المحاسبة ، رسالة دكتوراه الفلسفة في 

 م ( . 2018المحاسبة ، 
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ع المصرفية على األداء المالى للمصارف التجارية الليبية ، أثر استقرار الودائآخرونفرح و -

 مجلة العلوم الشرعية، س : مجلة الجامعة االسمرية،م ) تون 2018 –م   2001خالل الفترة من 

 .(م 2019العدد السادس ، يونيو 

وسام سامي جبار ، دور الحيود السداسية الرشيقة  في تحسين األداء المالي ،) تكريت : جامعة  -

،  46، العدد  15كريت ، كلية اإلدارة ، مجلة تكريت للعلوم اإلدارية و االقتصادية ، المجلد ت

 .م ( 2019

نوال محمد الجعيد، نجالء ابراهيم عبد الرحمن، أثر الحوكمة على األداء المالي،)السعودية:  -

الشاملة،  حوثجامعة الملك عبد العزيز، كلية االقتصاد واإلدارة، مجلة الدراسات الجامعية للب

 م (. 2019،  العدد الثاني

 ياسمين حكمت و حمزة فائق ، قياس تأثير المسؤولية االجتماعية وانعكاسها عن األداء المالى -

 –، العراق م 2019، 48، العدد 14ة ، المجلد ، المجلة دراسات محاسبية و مالىللمصارف

بار ، دور الحيود السداسية الرشيقة  وسام سامي جالمعهد العالى للدراسات المحاسبية والمالية .

،) تكريت : جامعة تكريت ، كلية اإلدارة ، مجلة تكريت للعلوم اإلدارية  الىفي تحسين األداء الم

 .م ( 2019،  46، العدد  15و االقتصادية ، المجلد 

العلوم ام البواقي: جامعة ام البواقي، كلية ) بغو محمد الصغير، اثر الحوكمة على األداء المالي -

 .(م2019 االقتصادية والتجارية، رسالة ماجستير غير منشورة،

محمد اسحق عبدهللا و محي الدين محمد إبراهيم، دور المحاسبة االستراتيجية في دعم الميزة  -
التنافسية في المنشآت الصناعية، مجلة البحوث المالية والتجارية، جامعة بورسعيد، كلية 

 2019، 3 التجارة العدد الثالث ، مجلد

دراسة ميدانية  – الى، دور قيم الثقافة المحاسبية في تعظيم األداء المشيرين عزيز وخالد عزيز -

،  ، مجلة العلوم االقتصادية واإلداريةنة من المصارف العراقية ،) بغداد: جامعة بغدادفي عي

 .م( 2020،  26، مجلد  119العدد 

في مؤسسات  الىبة اإلدارية في كفاءة األداء المماجد غازي و رامي متعب ، تأثير أدوات المحاس -

 .م (  2020،  12، مجلد  3، ) بابل : جامعة بابل ، العدد  الىالتعليم الع

ايمان عوالي، عبد الحميد بوخاري، أثر تطبيق الحوكمة على األداء المالي)الجزائر: جامعة  -

 .(م  2021، 7، مجلد  1غرادية، مجلة البشائر االقتصادية، العدد 

الجزائر: جامعة باجي مختار، ) عبير هاجر، األداء المالي ومحدداته في الوحدات االقتصادية -

 .( م2021مجلة ابحاث، العدد الثاني، 
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