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ألهــــداء
•
•
•

•
•
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الى منارة العلم والمام المصطفي إلى المي الللذي علللم المتعلميللن إلللى
سيد الخلق إلى رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
إلى الينبوع الذي ل يمل العطاء إلى من حاكت سللعادتي بخيللوط منسللوجة
من قلبها إلى والدتي العزيزة.
إلى من سعى وشقى لنعم بالراحة والهناء الذي لم يبخل بشللئ مللن أجللل
دفعي في طريق النجاح الذي علمني أن أرتقي سلم الحياة بحكمللة وصللبر
إلى والدي العزيز.
إلى من حبهللم يجللري فللي عروقللي ويلهللج بللذكراهم فللؤادي إلللى أخللواتي
وأخواني
َ
ً
إلى من سرنا سويا ونحن نشق الطريق معا نحو النجاح والبداع إلللى مللن
تكاتفنا يد ا ً بيد ونحن نقطف زهرة وتعلمنا إلى اصدقائى و صديقاتى
إلى من علمونا حروفا من ذهللب وكلمللات مللن درر وعبللارات مللن أسللمى
وأجلى عبارات في العلم إلى من صاغوا لنا علمهللم حروفللا ومللن فكرهللم
منارة تنير لنا سيرة العلم والنجاح إلى أساتذتنا الكرام.
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شكر و تقدير
مد لله رب العالمين والصلة والسلم على معلم البشرية وهادي النسانية
الح ِ
وعلى آله وصحبة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اتللوجه بالشللكرالى إدارة أكاديميللة السللودان للعلللوم المصللرفية و الماليللة و
جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا)الدراسات العليا(،وأتللوجه بالشللكر الللى
ادارة مكتبة الكاديمية و جامعة السودان.
ايضا أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إخللراج هللذا البحللث إلللى حيللز
التنفيذ ,إلى كل من كان سببا في تعليمي وتوجيهي و مساعدتي.
إلى المربية الفاضلة د .خديجة مختار موسى حيث لم تأل جهدا َ فللي إرشللادي
وتوجيهي أثناء عملي في البحث .
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مستخلص البحث
تهــدف الدراســة الــى معرفــة دور المعلومــات المحاســبية فــي
ترشيد القرارات الستثمارية فى ضوء احتياجــات المســتثمر
بســوق الخرطــوم للوراق الماليــة،وايضــا الــى تحديــد أهــم
العوامل المؤثرة في اتخاذ قــرارات الســتثمار فــي الوراق
المالية المتداولة بسوق الخرطوم للوراق المالية.
قــد اعتمــدت الدراســة فــى تحقيــق اهــدافها علــى الفرضــيتين
التيتين
الفرضـــية الولـــى :تـــؤثر المعلومـــات الماليـــة والمحاســـبية
المنشــورة علــى قــرارات المســتثمرين بســوق الخرطــوم
للوراق المالية.
الفرضية الثانيــة :توجدعلقــة ارتبــاط ذات دللــة احصــائية بيــن
القيمة السوقية للسهم المتداولة بسوق الخرطــوم للوراق
المالية وبين معلومات السوق والمعلومات المحاسبية.
اتبع الباحث المنهــج الســتنباطى باســتخدام الســتبانة لتحديــد
مشكلة البحث و صياغة الفروض والمنهج الستقرائى لجمــع
البيانات من المصادر الوليــة و الثانويــة والمنهــج التــاريخى
فى تناول الدراسات السابقة والمنهج الوصــفى و التحليلــى
فى اختبار فروض البحث.
اهم النتائج التى توصل اليها الباحث أن قدرة المعلومات المحاسبية في
التأثير على حركة سوق الوراق المالية سواء باليجاب أو السلب – وكذلك
بالنسبة لدورها التيسيري والتأثيري – يتزايد مع تزايد تحقق جودة هذه
المعلومات .
من اهم توصيات الدراسة ضرورة شمول التقارير و القوائم المالية على
جميع المعلومات اللزمة لعطاء مستخدمى هذه التقارير صورة واضحة و
صريحة عن الموقف المالى للشركات التى تتداول اسهمها فى السوق.

4

Abstract
The objective of this study is to evaluate the available accounting information that would
help decision-makers to come up with rational investment decisions; which so as to serve
the needs of investors, who are involved in Khartoum stock market, beside setting the
most important criteria that affects investment decisions, related to Khartoum stock
market and the whole transactions taking place in such a market.
The researchers used the two following hypothesis to attain the set objectives:
The first hypothesis: All published financial and accounting information; do
affect investment decisions in Khartoum stock market.
The second hypothesis: there is a correlation of statistical value, between the
values of shares transacted in Khartoum stock market, the market and accounting
information.
The researcher adopted in this research, the sampling method, using
questionnaires to specify the research problem and set related concepts. He also used the
logical observation method for collecting the data from the primary and secondary
sources, and also used the historical research method, when looking into the previous
studies, in addition to the descriptive and analytical methods when setting the hypothesis.
The most important results of this study is that the power that the accounting
information has affect in the stock market transactions, positively or negatively, and such
affect increases with the increase of the quality of information. And one of the most
important proposals of this study is that the reports and financial balances should include
all necessary information that would enable whoever read such reports, have clear
understanding of the financial situation of the companies whose shares are traded in this
stock market.
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