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 ص:خلامل

بيان   إلى  الدراسة  األصول املاليشرات  املؤ   أثرهدفت  )العائد على  امللكية،  ة  املضافةالعائد على حقوق  اإلقتصادية  القيمة  في مكونات هيكل  ،   )

السوداني للفترة من   اال 2017-2008التمويل لشركة االتصاالت  التحليل  إلى االن  حصائي باستخدام أسلوب م. من خالل  الباحثان  املتعدد توصل   حدار 

الذاتي  معنوي   أثر وجود   التمويل  املضافة في تقييم  القيمة االقتصادية  الذاتي  ملؤشر  السودانية  وغير  ملؤشر    غير معنوي   أثروجود    ،لشركة االتصاالت 

ملؤشر العائد على حقوق امللكية في تقييم    غير معنوي   أثر وجود  و ،  انيةصاالت السودلشركة االت  غير الذاتيو   العائد على األصول في تقييم التمويل الذاتي

 االعتبار وأخذه بعين املضافة االقتصادية القيمة  بمؤشر االهتمام أوصت الدراسة بضرورة .  لشركة االتصاالت السودانية  وغير الذاتي  التمويل الذاتي

التقلي جانب إلى املؤشرات  شر ال أداء تقييم  عند ديةاملؤشرات  بين  وإجراء مقارنة  املؤشرات  املاليكات،  وبين  الحديثة  الحكم على املالية  في  التقليدية  ة 

 للشركات. املالي داءاأل 

 هيكل التمويل. ؛ العائد على حقوق امللكية ؛العائد على األصول  ؛القيمة االقتصادية املضافة الكلمات املفتاحية:

 سة اإلطار العام للدرا: حور الول امل

   :قدمةامل

 
 
في اتخاذ قراراتهم مستخدمي املعلومات املحاسبية  ها  علىيعتمد   ألنهلشركات خالل فترة معينة  ا   في  داءاأل أدوات قياس  ة من أهم  املالياملؤشرات    عدت

مثل    ،(ةالذاتية وغير الذاتي هيكل التمويل بمكوناته )ن  كما أ   والضعف.كشف مواطن القوة  تو شركة  ل الحقيقي ل  داءاأل   تعكسفهي   الجانب األيسر من  ي 

للمنشاة  العمومية  األصول    بموجبه  ذي وال امليزانية  تمويل  خارجية    وقرار هذا   املنشأة يتم  أو  داخلية  املخاطر يتطلب  التمويل من مصادر  كافة  دراسة 

 . ماليةوغير  ماليةمن خالل اإلعتماد على مؤشرات املحيطة بهذه املصادر 

 .في مكونات هيكل تمويل الشركة السودانية لإلتصاالت املالي اءدمؤشرات األ  أثر ٌتقيس الدراسة

 : مشكلة الدراسة

 لإل أ تتمثل مشكلة الدراسة في  
ً
من  داءحديثة تهتم بقياس األ  أداء سقيا ظهرت مؤشراتالتقليدية  املالي داءملؤشرات األ نتقادات التي وجهت نه نظرا

املضافة  مؤشر  ك  جوانب مختلفة االقتصادية  يهتم  و القيمة  أن  القرار  البد  أهمية  متخذ  ملعرفة  املؤشرات  التمويل  بتحليل هذه  غير و   ذاتيةالمصادر 

 :  التاليةه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤالت على ،، ذاتية ،ال

 .ة السودانية لإلتصاالت؟في التمويل الذاتي للشرك ألصول العائد على ا مؤشر  أثرما  .1

 .في التمويل الذاتي للشركة السودانية لإلتصاالت؟ يةامللكحقوق العائد على مؤشر  أثرما  .2

 .في التمويل الذاتي للشركة السودانية لإلتصاالت؟ املضافة مؤشر القيمة اإلقتصادية أثرما  .3

 انية لإلتصاالت؟.مؤشر العائد على األصول في التمويل غير الذاتي للشركة السود أثرما  .4
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 السودانية لإلتصاالت؟. في التمويل غير الذاتي للشركة مؤشر العائد على حقوق امللكية أثرما  .5

 مؤشر القيمة اإلقتصادية املضافة في التمويل غير الذاتي للشركة السودانية لإلتصاالت؟.  أثرما  .6

 فرضيات الدراسة:  

 في التمويل الذاتي للشركة السودانية لإلتصاالت. على األصول  العائدؤشر مل ذو داللة إحصائية  أثريوجد  .1

 ؤشر العائد على حقوق امللكية في التمويل الذاتي للشركة السودانية لإلتصاالت.مل ذو داللة إحصائية  أثر جديو  .2

 تصاالت. ؤشر القيمة اإلقتصادية املضافة في التمويل الذاتي للشركة السودانية لإلمل ذو داللة إحصائية  أثريوجد  .3

 تمويل غير الذاتي للشركة السودانية لإلتصاالت.ال في العائد على األصول ؤشر مل ذو داللة إحصائية  أثريوجد  .4

 في التمويل غير الذاتي للشركة السودانية لإلتصاالت.  العائد على حقوق امللكيةؤشر مل ذو داللة إحصائية  أثريوجد  .5

 االت. قتصادية املضافة في التمويل غير الذاتي للشركة السودانية لإلتصؤشر القيمة اإلمل ذو داللة إحصائية  أثريوجد  .6

 : أهداف الدراسة

)الحديثة والتقليدية( في هيكل التمويل)الذاتي وغير الذاتي( للشركة السودانية لإلتصاالت من خالل   املالي داءاأل مؤشر  أثرتهدف الدراسة إلى بيان 

 كل من :  أثربيان 

 لإلتصاالت.  في التمويل )الذاتي وغير الذاتي( للشركة السودانية العائد على األصول ر مؤش أثربيان  .1

 في التمويل )الذاتي وغير الذاتي( للشركة السودانية لإلتصاالت. العائد على حقوق امللكيةمؤشر  أثربيان  .2

 ية لإلتصاالت.مؤشر القيمة اإلقتصادية املضافة في )الذاتي وغير الذاتي( للشركة السودان أثربيان  .3

 :  أهمية الدراسة

 : تتمثل أهمية الدراسة في اآلتي

1.  
 
األ الدرا ساهم  ت استخدام مؤشرات  لضرورة  األبحاث  ومراكز  األكاديميين  انتباه  لفت  في  املضافة    الحديثة  املالي  داءسة  اإلقتصادية  إلجراء  كالقيمة 

 مزيد من الدراسات في هذا املجال .

أو  ا يسهم في اختيار مصدر التمويل )ذاتيللشركة ومعرفة نقاط القوة والضعف مم املاليالحديثة يسهم في تقييم الوضع  املالي داءتحليل مؤشرات األ  .2

 غير ذاتي(، بصورة سليمة.

   . ساعد اختيار مكونات هيكل التمويل بصورة دقيقةإقتصادية )القيمة االقتصادية املضافة( تذج ة لنمااملاليحاجة أسواق األوراق  .3

 : منهجية الدراسة

التحليلي   الوصفي  املنهج  الدراسة على  وتحلتعتمد  الظاهرة  االسلوصف  األسيلها من خالل  واالنحدار()  واإلحصائيةب  إلىتفادة من  في   االرتباط 

 البيانات واختبار الفرضيات. 

  :حدود الدراسة

 :  حدود الدراسة باالتيتتمثل 

 م. 2017-م2008 :الحد الزماني .1

 والية الخرطوم. -جمهورية السودان :الحد املكاني .2

 )سوداتل(.الشركة السودانية لإلتصاالت  الحد املؤسساتي: .3
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 : نموذج متغيرات الدراسة

 

 

 

 
 

 

 م.2019املصدر: إعداد الباحثين، 

 : الدراسات السابقة

 للمنهج التاريخي من األقدم ذات العالق يعرض الباحثين عدد من الدراست السابقة
ً
 : ث كما يلي منهاحداأل  إلىة بموضوع الدراسة وفقا

ما والعالقة بينه،  ومفهوم القيمة االقتصادية املضافة،  البحث في مفهوم تمهيد الدخل  إلىالدراسة    هدفت  م(:2018)القاموس ي، وإبراهيم،    دراسة •

.  2006-2014ة للفترة من  املاليالدراسة على عينة من الشركات املدرجة في سوق العراق لألوراق  وجرى تطبيق  ،  الثاني  فيمن خالل اختبار تأثير األول  

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين    ، وعدمالدراسةد ممارسة تمهيد الدخل في جميع الشركات عينة البحث خالل مدة  جو و   إلىوتوصلت الدراسة  

 .تمهيد الدخل والقيمة االقتصادية املضافة

خالل  من املالي داءاأل  قیاس على املضافة االقتصادیة القیمة مؤشر قدرة  مدى  تحدید إلى الدراسة هدفت  م(:2015)صيفي، وبن عمارة،    سةدرا •

 ،املضافة السوقیة مؤشر القیمة جانب إلى ياملال داءلأل  التقلیدیة املحاسبیة باملؤشرات مقارنة وذلك قدرتها في تفسير عوائد األسهم،  مدى  تحدید

 مؤشر  بين إحصائیة داللة وجود ، عدماألسهم  عوائد تفسير األخرى فيداءاأل  مقايس املضافة السوقیة مقیاس القیمة توصلت الدراسة إلى أنه تفوق 

 السهم. العائد على حقوق امللكية والعائد على  مؤشر  بين إحصائیة داللةذات هناك عالقة  املضافة، وأن االقتصادیة والقیمة م سهال على العائد

توصلت الدراسة  ات السيولة.  باستخدام مؤشرات املديونية ومؤشر   املالي  داءاأل   مستوى   ىالتعرف عل  إلىت الدراسة  فهد   م(:2015  )االغوات  دراسة •

الربحية تشير  إلى   نتائج مؤشرات  الشركة بس  إلىان  بها  التي مرت  الظروف االقتصادية  نتيجة  الدراسة  االرباح في سنوات  انخفاض تراجع نسبة  بب 

 االمر الذى اكده الخلل الذى طرأ  
ً
تغطية كلفة االفتراض    علىيبة الدخل  مدى قدرة الربح قبل الفوائد املدينة وضر   علىاسعار البيع للبوتاس عامليا

العائد    عن تراجع معدل 
ً
للتوزيع فضال القابل  الربح  انخفاض صافي  امللكية  علىاالستثمار والعائد    علىوما رافقه من      حقوق 

ً
انعكس سلبا   علىمما 

 . الشركة أداء

الدراسة    (:م 2014  )عبدالجليل   دراسة • )  أثر  علىالتعرف    إلىهدفت  املال  راس   مقاهيكل 
ً
الديون    سا ونسبة  املديونية  امللكية  إلىبنسبة  ، حقوق 

االردنية املسجلة بسوق عمان    أداء  على(  ومعدل دوران االصول   بالعائد  ) مقا  املاليالشركات املساهمة العامة 
ً
حقوق   علىثمار والعائد  االست  علىسا

)نسبة  املاليزيادة الرفع و ، االستثمار علىة العامة االردنية صناعية املساهمن زيادة املديونية يقلل من عائد الشركات الأ  إلىتوصلت الدراسة  .(امللكية

 . حقوق امللكية علىمن نسبة العائد حقوق امللكية ( يقلل  إلىالديون 

معرفة    (:م2014  )لعباديا  دراسة • إلى  الدراسة  األ   أثرهدفت  مؤشرات  ال  أداء في    املالي  داءتطبيق  الشركات  في  املسااألرباح  العامة  صناعية  همة 

لة نها تخضع للكثير من املتغيرات املتداخأ نواعها حيث  أ اصبح التحليل العاملي يحتل مكانة هامة في البحوث بمختلف    أنهتوصلت الدراسة  . و األردنب

ط بالقيمة السوقية  سب تربربعة نأ ن هنالك  أالتي يكون بينها مجموعة من االرتباطات السلبية وااليجابية، تبين نتائج التحليل للمتغيرات الضابطة ب

 املضافة ارتباط دال 
ً
 .%1عند مستوى داللة  إحصائيا

ت  (:م2013  )سالم  دراسة • لهيكل  األساسية  املفاهيم  تقديم  إلى  الدراسة  ودرجةهدفت  الربحية  تمويل  الشركات ومصادر  بالشركات    مويل  السيولة 

عالقة ذات داللة   وجودة  على االستثمار والعائد على حقوق امللكية.اختبرت الدراسة، وبيان العالقة بين الهيكل التمويلي ومعدالت العائد  يالصناع

عالقة ذات داللة إحصائية بين    وجودبالشركات العاملة في قطاع الصناعة،    إحصائية بين تركيبة الهيكل التمويلي وبين معدل العائد على االستثمار

العائد على حقوق  التمويلي وبين معدل  الهيكل  الصناعة،    تركيبة  العاملة في قطاع  الهيكل  وجود  بالشركات  بين تركيبة  عالقة ذات داللة إحصائية 

الصناع قطاع  في  العاملة  بالشركات  التداول  نسبة  وبين  و التمويلي  درجة  وجود  ة،  وبين  التمويلي  الهيكل  تركيبة  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة 

  .عة.أثبت الدراسة صحة الفرضياتة بالشركات العاملة في قطاع الصنااملاليالسيولة 

معرفة  إ دراسة  ال  تهدف (Hajiabbasi & Others, 2012): دراسة • املضلى  االقتصادية  )القيمة  القيمة  خلق  مؤشرات  قدرة  القيمة مدى  افة، 

املضافة، ومؤ  النقدية  القيمة  للمساهمين،  املضافة  القيمة  املضافة،  السوقية  القيمة  املعدلة،  املضافة  للمساهمين(  االقتصادية  القيمة  شر خلق 

 مؤشرات الداء املالي  -املتغيرات املستقلة

 العائد على الصول 

 العائد على حقوق امللكية

 القيمة االقتصادية املضافة 

 التمويلهيكل  -ر التابعةاملتغي

 حجم التمويل الذاتي 

 حجم التمويل غير الذاتي  
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مة واملؤشرات املحاسبية  بين مؤشرات خلق القي  كبيرة  عالقةتوصل الباحثون إلى أن هناك  .  التنبؤ بعوائد األسهم   في باملقارنة مع املؤشرات املحاسبية  

مؤشر خلق القيمة   د  عم، وبشكل عام ي  لعائد على السهفي حين أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية سلبية بين مؤشر العائد على حقوق امللكية وا 

  (CSV) للمساهمين
ً
 .بالعائد على السهم  األكثر ارتباطا

 على لقيمة االقتصادية املضافة والقيمة السوقية املضافة في ضؤ التعديالت املقترحة يد وقياس ا دتح إلىهدفت الدراسة  (:م2011 )رضوان دراسة •

توصلت الدراسة إلى عدم قدرة  .  افة ومعدل عائد السهم ة االقتصادية املضافة والقيمة السوقية املضاألرقام املحاسبية، تحديد وقياس مدى القيم

 على عدم قدرة القيمة السوقية املضافة  و سهم في سوق املال السعودي في كل سنوات الدراسة،  تأثير التغيرات في عوائد األ   علىالقيمة االقتصادية  

 السنوات .  الساهم في سوق املال السعودي في جميعتفسير التغيرات التي حدثت في عوائد  

 األصول  على العائد) التقليدية  داءاأل  تا شر ومؤ  املضافة االقتصادية القيمة بين العالقة تقييم  الدراسة إلى تهدف  (Chmelíková, 2008):  دراسة •

 أنه ة. وتوصلت الدراسة إلىالتشيكي الجمهورية في األغذية تجهيز شركات في للمساهمين خلق ثروة  قياس على وقدرتهما (،امللكية حقوق  على والعائد

 القيمة االقتصادية مؤشر نأ   غير ،التقليدية ةاملالي  داءاأل  ات ر ومؤش املضافة  االقتصادية القيمة بين يجابيإ  تطابق هناك كان الحاالت جميع في

 .التقليدية داءاأل  مؤشرات من أكثر ثروة للمساهمين قخل على بالقدرة  يتعلق فيما عالية جودة  وذ معلوماتي محتوى  له كان املضافة

معرفة    الدراسة هدفت:  م(2007  )املحجوب دراسة • مصادر أثرإلى    التي الكيفية وتحديد  بالسودان، العاملة ت املنشآ قيمة في التمويل تشكيلة 

األ  بها يتكون   تتيح التمويل  مصادر وأن تنوع املنشآة، قيمة تعظيم  في يسهم  االمثل املالي الهيكل أن منها نتائج إلى الدراسة توصلت  .لها مثلالهيكل 

  التمويل مصادر تعديل على القدرة  للمنشآة 
ً
 .فيها املحاسبية املنظمة ة  بكفاء املنشآة  ربحية أثروتت ة،ملاليا  االحتياجات في للتغيرات السياسية تبعا

 لتعقيب على الدراسات السابقة: ا

 :  يمكن استخالص اآلتيالسابقة من خالل العرض السابق للدراسات 

النسب   .1 الدراسات ركزت على  الوضع  ة كمؤشرات محاسبية يمكن استخدامها من ق  املاليبعض  ، وأخرى املاليبل مؤسسات األعمال للكشف عن 

القوائم   إعداد  الواجب توفرها في  السمات  املحاسبية بصورة تساعد على  املاليأوضحت  املبادئ   ملجموعة من 
ً
ا ة وفقا تلك   املاليلوضع  كشف  في 

 شركات واتخاذ القرارات.ال

الدراسات في تناولها للقيمة االقتصادية املضافة في اختيار هيكل  إلى اختلفت الدراسة الح .2 التمويل للشركات السودانية كمتغير اضافي  ة عن هذه 

 مع املؤشرات التقليدية.

وتحديد اإلطار النظري ملتغيرات الدراسة،    وكتابة،  التي يمكن اتباعها في الدراسة  املنهجية العلميةتمثلت في تحديد    الفائدة من الدراسات السابقة .3

 . بصورة واضحة الدراسة ه في هذالبحثية الفجوة 

 الطار النظري للدراسة ا: املحور الثاني

 
ا
 :داءال  مؤشراتمفهوم  :أوال

األ ستوىمل تلبيته مدى  على ستداللال ل الوقت بمرور  داءاأل  لتتبع تستخدم والنوعية الكمية املقاييس من مجموعة هي  وتعد   ،هاعلى املتفق  داءات 

)العبودي، داءاأل  تقويم  مجال أهمية في ذات تعدها الرئيسة التي داءاأل  ملؤشرات قائمة تحديد نشأة للم ويمكن،  داءاأل  تقويم  ألغراض خاصة ذات أهمية

رفت  و   .(14م: ص2013 قارنة بين العمل امل  من خاللالعمل خالل فترة زمنية محددة    كمية معينة من  مستخدمة لتحديدوسائل  بأنها    ءمؤشرات األدا ع 

 
ً
العمل  كما ونوعا الحجم من  إنتاج ذلك  املستنفذ في  الوقت  لتقييم    .(4م: ص2001،  )الخولي  وبين  الذي يستخدم  املناسب  العنصر  بأنها  رفت   ع 

ً
أيضا

 ,Archie, Lockamy & Jamesاملنشأة )ترتبط هذه املقاييس بإستراتيجية  ،للمنشأة لعلمية  وسائل لقياس التقدم تجاه تحقيق األهداف ا   أي أنها  داءاأل 

 لحدود الدراسة يمكن  (   1994:17
ً
 :التاليةاملؤشرات  ووفقا

 فيما اتالشرك  أداء سيقيس إلىوبالت واملخاطرة  العائد بين العالقة املؤشرات املهمة لوصف وقياس  أحديعتبر  :  حقوق امللكية  علىؤشر العائد  م .1

 بالتأكيد ستنعكس والتي ربحية أقص ى تحقيق اجل من ممكنة مخاطر أقلب ممكنة عوائد أقص ى وتحقيق إدارات تلك الشركات بمحاولة يتعلق

 .  (90م: ص2004)قريش ي،  املالكين  أو )املساهمين املشروع  أصحاب ثروة  على

  الربح صافي قسمة حاصل هوالصول:   على  العائد مؤشر .2
ً
العائد   .(374م:  2007  )باسيلي،  األصول  ماليإج على الفوائد اهىيإل مضافا   على ويعبر 

في تقييم كفاءة اإلدارة في  املهمةاألصول من املؤشرات  علىشر العائد األصول عن العالقة بين األرباح املحققة من استخدام األصول . كما يعتبر مؤ 

 (Pi & Timme, 1993, p520) استخدام موجوداتها

املضافة:  ة االقالقيم  مؤشر  .3 املضافة  تصادية  االقتصادية  القيمة  بأن  األخرى  التقليدية  املقاييس  املضافة عن  االقتصادية  القيمة  تميز مفهوم 

رفت  ،  (Al Ehrbar, 1993: 20) باإلضافة إلى األرباح لكلفة رأس املال ككل،  وامللكية    ،  تشمل جميع الديون     املالينجاز  أنها مقياس لإل بوع 
 
رب أق   د  ع وت
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 ،  من أي مقياس آخر لتقدير الربح الحقيقي
ً
بأنه صافي الربح التشغيلي بعد الضرائب مطروح منه حاصل ضرب رأس املال    والذي عبر عنه رياضيا

 . (4م: 2011قدومي وآخرون،) املال بكلفة رأس 

عطي متخذ القرار داللة لكنة ال يتطلب اإلعتماد    فهناعلىيرى الباحثان أن املؤشر ي 
ً
إقتصادية يجب أخذها في اإلعتبار ترتبط   ك عوامل أخرى ه كليا

لكن االستفادة منها  الوضوع السابق    في تحليلتاريخية قد تفيد    ماليةأن هذه املؤشرات مستخرجة من بيانات  و   املاليصادي والسوق  بالوضع االقت

 في اإلعتبار.  هذه املؤشرات تطلب اخذ العوامل األخرى معفي املستقبل ي

 ث
ا
 م هيكل التمويل: هو مف: انيا

 مصادر التمويل الذاتي )الداخلية(:   .1
 ، املحتجزة  واألرباح  ،االحتياطات في واملتمثلة املتاحة الذاتية مواردها على املنشاة  اعتماد بأنه  الذاتي التمويل يعرف الذاتية أو داخليةال املصادر

 عمليات ال  من املتولدة  األموال تلك أنه على كذلك ويعرف(،  86م:  1999شيخة،  )  االهتالكات وكذا   ،سائلة نقدية أصول  من خزينتها في تحوزه  ما وعلى

 (.221م: 2001)الشحات واخرون، لتمويل خارجية مصادر إلى اللجوء دون  عرضية مصادر من أو ، للمنشاة  الجارية

 : مصادر التمويل غير الذاتي )الخارجية( .2

 
ً
التمويل قدرتها ضعف بسبب خارجية لويتم مصادر إلى للجوء املصغرة  املنشات تضطر ما كثيرا تحافظ ،الذاتي على   على خيرة األ  هذه  وحتى 

كالديون وغيرها    األموال على للحصول  خارجية مصادر إلى تلجأ  فإنها  -الظرفية   السيولة أزمات وتتجاوز  املقبولة، الحدود عند االستثمارات من مستوى 

 .( 102م: 1999)الرشيد، 

اعتماد أن  الباحثان  الذاتي يوضح قدرتها  لشا   يرى  التمويل  إعتمادها على  املاليركة على  يترتب  ة وعدم  التي  الخارجية  ف إلىها دفع تكعلىاملصادر 

الفرص االستثمارية لذلك البد من التوفيق بين التمويل الذاتي وغير الذاتي وذلك يتطلب دراسة مخ  بعض 
ً
فقدها احيانا أنه ي  اطر وعوائد اضافية، إال 

 رتبطة بالسوق.ة وكذلك املؤشرات اإلقتصادية املاملالياألنواع من خالل املؤشرات ه هذكل نوع من 

 الدراسة التطبيقية : املحور الثالث

 
ا
 :الدراسة وعينة  مجتمع  :أوال

ا  الشركة  الباحثان  اختار  فقد  الدراسة  عينة  ا  أمَّ شركات،  أربع  وعددها  السودانية  االتصاالت  شركات  في  الدراسة  مجتمع  انية ودلسيتمثل 

)سوداتل( اللالتصاالت  التداول  بنسبة  لتمتعها  هيكل  ألسهم  عالية؛  وذات   ، السوق  في  الغير  ماليها  أموال  من  املالكيتكون  وأموال  أي  ،  أنها ،  بمعنى 

 :التالية وفًقا للشروط الدراسة عينة الباحثان اختار م(. 2017-م2008) من الفترة  ها خاللعلىاألفضل إلجراء الدراسة 

 . كةالشر  عن الصادر السنوي  اإلفصاح كتاب في وردت قد البيانات ون تكأن  .1

 أو ،للشطب تعرضت قد تكون  وأال الدراسة، متغيرات لحساب كافية بيانات فيها تتوافر ، وأنبانتظام الشركة عن ةاملالي التقارير تتوافر أن .2

 .الدراسة فترة  خالل التوقف أو االندماج، 

 
ا
 :ت الدراسةناياب على الحصول  مصادر :ثانيا

 االلكترونية، مواقعها في املنشورة  للعينة املتممة ، واإليضاحاتةاملالي القوائم  على التطبيقية الدراسةب الخاصة البيانات جمع في الباحثان اعتمد

  .2017-2008ة الفترة من املاليسوق الخرطوم لألوراق  عن السنوي الصادر اإلفصاح وكتاب

 
ا
 يعي للبيانات: طبال التوزيع اختبار :ثالثا

 (Kolmogorov-Sminov)املتصلة  الدراسة رات ملتغي الطبيعي (: التوزيع1) جدول 

 Kolmogorov-Sminovاختبار  املتغيرات املتصلة 

 ماليةالقيمة االحت القيمة 

 0.200 0.210 العائد على حقوق امللكية 

.2540 العائد على األصول   0.067 

.9180 القيمة االقتصادية املضافة   0.200 

 0.200 0.145 التمويل الذاتي 

 0.200 0.145 التمويل غير الذاتي 

 .الطبيعي التوزيع تتبع أنها على يدل ، مما(0.05) مستوى الداللة من أكبر املتصلة للمتغيرات ماليةاالحت القيم  ( أن1) رقم  الجدول  من يتضح
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ا
 :ياختبار التداخل الخط: رابعا

 لخطي ا (: اختبار التداخل2) جدول 

 Variance Inflation Test املتغيرات  

 Tolerance VIF 

 7.176 0.005 العائد على حقوق امللكية 

 2.325 0.006 العائد على األصول 

 4.789 0.226 القيمة االقتصادية املضافة 

املتعدد يتم حساب   الخطي  االرتباط  املستقلة وحساب معامل  Toleranceلتشخيص مشكلة  املتغيرات قيل  VIFللمتغيرات  بين  االرتباط  تأثير  اس 

بمشكلة    أثر تشير إلى أن تقدير املعلمة املرافقة يت  10ي املتغيرات املستقلة تزيد عن  حدأل   VIFاملتغير املستقل، إذا كانت قيمة  زيادة تباين    علىاملستقلة  

 عني ذلك أن النموذج ال يعاني من التداخل الخطي.وي 10من  أقللكافة املتغيرات  VIF( أن  2التعدد الخطي، وي الحظ من خالل الجدول رقم )

 
ا
 (Autocorrelation Test):الذاتي  االرتباط باراخت: خامسا

 لنموذج  بالنسبة املحسوبة  (D-W)قيمة   ظهرت  ، وقد(Durbin Watson Test)إجراء   تم  الذاتي االرتباط مشكلة من  النموذج خلو  من للتأكد

 خالل من  ذلك ويتضح ،النتائج صحة في تي تؤثرالذا  لالرتباط مشكلة وجود عدم على يدل مما ،الياملث املدى  نضم تقع بذلك وهي (،1.719) الدراسة

 :تاليال الجدول 

 الذاتي   اختبار االرتباط(: 3) جدول 

 Durbin Watson النموذج 

 1.719 النموذج  

 
ا
 :الدراسة اإلحصاء الوصفي ملتغيرات :سادسا

 ، واختبارالدراسة ملتغيرات تحليلي يتم فيها وصف التيو  الثانية، املرحلة تأتى اإلحصائي للتحليل البيانات ةحيصال  من الباحثان تحقق أن بعد

 :يلي كما نتائجها واستخالص فروضها،

 املتصلة  الدراسة ملتغيرات الوصفي (: اإلحصاء4) جدول 

 املؤشرات اإلحصائية املتغيرات املتصلة 

ري االنحراف املعيا الوسط الحسابي قيمة   أقل  املعياري  أ الخط أعلى قيمة   

5647. 6.76 لى حقوق امللكية العائد ع  -6.54  5.891  .3922  

494. العائد على األصول   .9934  -4.63  0.061  .5791  

970. القيمة االقتصادية املضافة   61.80  .050  .392  .2720  

2.726 التمويل الذاتي   0.8011  2.004  7.007  .4163  

7.283 ي اتالتمويل غير الذ  0.8011  3.002  8.005  .4163  

 (: 4الجدول رقم)ي الحظ من 

وهو مؤشر  عالية. مما يفسر أن القيمة االقتصادية 861( بانحراف معياري 0.97ارتفاع القيمة االقتصادية خالل فترة الدراسة حيث كان املتوسط ) •

 يساعد في تحقيق أهداف الدراسة

 التباين مستوى مما يعكس  %77دل وأعلى مع  %42معدل للتمويل الذاتي بلغ  أقلنجد ث هنالك تباين من حيث التمويل الذاتي حي •

 ة األخرى متغيرة خالل فترة الدراسة. املالياملؤشرات  •

 
ا
 اختبار فرضيات الدراسة: :سابعا

 ي التمويل الذاتي: ف املتغيرات املستقلة )العائد على حقوق امللكية، العائد على األصول، القيمة االقتصادية املضافة( أثرقياس  .1
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 املتغيرات املستقلة في التمويل الذاتي  أثر (: يوضح 5) جدول 

معامالت   املتغيرات 

 (β)االنحدار 

الخطأ  

 املعياري 
Std. ) 

(Error 

 معامالت 

 االنحدار 

 القیاسیة 
*(β) 

ترتب  

 املتغيرات 

حسب 

 ة میھال 

T-Test   تفسر املعامالت

 عند مستوى 

 0.05 معنوية
 قیمة

 ارتباالخ

 القیمة

 مالية االحت

P-value 
 تأثير معنوي  .001 4.912- األول  0.867 0.043 0.213- ة االقتصادية املضافة القيم

 متغيرات مستبعدة لعدم داللتها اإلحصائية 

 تأثير غير معنوي   0.417 0.862- الثاني 0.114- 0.092 0.378- العائد على حقوق امللكية 

 تأثير غير معنوي  0.415 0.867- الثالث 0.251- 0.134 0.356- العائد على األصول 

 . 2Adj R =720 معامل التحديد املعدل 

 . 2R =751معامل التحديد 

 . 867معمل االرتباط املتعدد=

 ANOVA=24.129املستخرجة من جدول  F-TESTقيمة اختبار )ف(  

 .F- Test =001الختبار  ماليةالقيمة االحت

( الجدول رقم  بيانات  املضافة  أثر أن هناك  (  5يتضح من  السودانية لالتصاالت من    معنوي ملؤشر لقيمة االقتصادية  الذاتي للشركة  التمويل  في 

غير معنوي لكل من )العائد   أثر( ، كما أنه هناك  0.05( وهو أصغر من مستوى الداللة املحدد من قبل الباحث )0.001خالل مستوى الداللة البالغ )

 تصاالت. لى األصول( في التمويل الذاتي للشركة السودانية لالع على حقوق امللكية، والعائد

 املتغيرات املستقلة )العائد على حقوق امللكية، العائد على األصول، القيمة االقتصادية املضافة( في التمويل غير الذاتي:  أثرقياس  .2

 املتغيرات املستقلة في التمويل غير الذاتي  أثر (: يوضح 6) جدول 

ت  مال معا املتغيرات 

االنحدار  

(β) 

الخطأ  

 املعياري 
Std. ) 

(Error 

 معامالت 

 االنحدار 

 القیاسیة 

(*β ) 

ترتب  

 املتغيرات 

حسب 

 ة میھال 

T-Test   املعامالت عند مستوى

 تفسر

 0.05 معنوية
 قیمة

 االختبار

 القیمة

 مالية االحت
P-value 

 تأثير معنوي  .007 -3.553 األول  0.782 0.070- 0.249- القيمة االقتصادية املضافة 

 لتها اإلحصائية متغيرات مستبعدة لعدم دال

 تأثير غير معنوي  0.709- 0.389- الثاني 0.049- 0.226 0.222- العائد على حقوق امللكية 

 تأثير غير معنوي  0.7011- 0.386-- الثالث 0.583- 0.206 0.206- العائد على األصول 

 . 2Adj R =564 معامل التحديد املعدل 

 . 2R =612التحديد ل معام

 . 782معمل االرتباط املتعدد=

 ANOVA=12.621املستخرجة من جدول  F-TESTبار )ف(  قيمة اخت

 .F- Test =007الختبار  ماليةالقيمة االحت

لالتصاالت ة  الذاتي للشركة السودانيغير  معنوي ملؤشر لقيمة االقتصادية املضافة في التمويل    أثر( أن هناك  6يتضح من بيانات الجدول رقم )

( البالغ  الداللة  أ 0.007من خالل مستوى  وهو   )( الباحث  قبل  املحدد من  الداللة  من مستوى  أنه هناك  0.05صغر  كما   ، لكل من   أثر(  غير معنوي 

 )العائد على حقوق امللكية، والعائد على األصول( في التمويل غير الذاتي للشركة السودانية لالتصاالت. 

 والتوصيات  ئجالنتا: املحور الرابع

 
ا
 نتائج الدراسة: :أوال

 . ي( لذلك فإن نموذج الدراسة ال يعاني من مشكلة التداخل الخط10غيرات الدراسة لم تتجاوز )لكافة مت   VIFقيمةأن  •

• ( املتوسط  كان  الدراسة حيث  فترة  االقتصادية خالل  القيمة  بانحراف معياري 0.97ارتفاع  االقتصادية  861(  القيمة  أن  يفسر  وهو    يةالع. مما 

 مؤشر يساعد في تحقيق أهداف الدراسة. 

 كدته أغلبية الدراسات. أ وهذا ما   ذاتي للشركة السودانية لالتصاالتالغير نوي ملؤشر لقيمة االقتصادية املضافة في التمويل الذاتي و مع أثروجود  •

 ركة السودانية لالتصاالت.  لشغير معنوي للعائد على حقوق امللكية في التمويل الذاتي وغير غير الذاتي ل أثروجود  •

 لى األصول في التمويل الذاتي وغير غير الذاتي للشركة السودانية لالتصاالت.  غير معنوي للعائد ع أثروجود  •
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ا
 توصيات الدراسة: : ثانيا

ة وغير  املاليباخذ العوامل    اتللشرك   املالي  داءنشر الوعي داخل بيئة األعمال السودانية في مختلف القطاعات بأهمية املدخل الجديد في قياس األ  •

 ة في اإلعتبار. املالي

 الشركات .  أداء تقييم  عند املؤشرات التقليدية جانب إلى االعتبار املضافة وأخذه في االقتصادية القيمة بمؤشر ماماالهت •

 للشركات.  لياملا داءة التقليدية في الحكم على األ املالية الحديثة واملؤشرات املاليإجراء مقارنة بين املؤشرات  •

 الحديثة.  املالي داءإجراء مزيد من الدراسات حول مؤشرات األ  •
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Abstract: The study aimed to explain the impact of financial indicators on components of financing structure 
(assets return, intellectual property rights return and economic value added) in Sudanese Communication 
Company 2008-2017. By examining the statistical analysis of the study, the two researchers found that found also 
a statistical significant effect of the economic value added indicator on the evaluation of self-financing and non-self 
financing in Sudanese Communication Company as well a significant effect of assets return on the evaluation of 
self-financing and non-self financing in Sudanese Communication Company, as well as a significant effect of the 
intellectual property rights return on the evaluation of self-financing and non-self financing in Sudanese 
Communication Company. The study recommended that more attention should be paid to the economic value-
added indicator besides the traditional indicators at the evaluation of companies’ performance; and comparison 
should be made between the modern financial indicators and traditional financial indicators at judging companies’ 
financial performance. 

Keywords: economic value-added indicator; assets return; intellectual property rights return; finance structure.  
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