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إْــــــــــــــــذاء
إنً يٍ َزسث عًشْب فً أداء سسبنت صُعتٓب يٍ أٔساق
انصبشٔ ،طشصتٓب فً ظالو انذْش عهً سشاج األيم بال
فتٕس أٔ كهم ،سسبنت تعهى انعطبء كٍف ٌكٌٕ انعطبء،
ٔتعهى انٕفبء كٍف ٌكٌٕ انٕفبء ،إنٍكً أيً أْذي ْزِ
انشسبنتٔ ،شتبٌ بٍٍ سسبنت ٔسسبنت ،جضآن هللا خٍشاً..
ٔأيذ فً عًشن ببنصبنحبث ،فأَتً صْشة انحٍبة َٕٔسْب

ب

ُ
شكش ٔانتمذٌش
إَطاللب ً يٍ انعشفبٌ ببنجًٍع أتمذو ببنشكش إنً جبيعت أفشٌمٍب انعبنًٍت
ٔإنً كهٍت انذساسبث انعهٍب ٔأسبتزتٓب األجالء.
كًب أتمذو ببنشكش ٔاإليتُبٌ إنً أستبري ٔيششفً انذكتٕس /أسبيت عبذ
انكشٌى دمحم انزي يذًَ يٍ يُببع عهًّ ببنكثٍش ٔانزي يب تٕاًَ ٌٕيب ً عهً يذ
ٌذ انعٌٕ ٔانًسبعذة نً ٔانحًذ هلل بأٌ ٌسشِ فً دسبً ٌٔسش بّ أيشي أسأل
هللا سبحبَّ ٔتعبنً أٌ ٌطٍم فً عًشِ نٍبمً َبشاسب ً يتألنئب ً فً َٕس انعهى
ٔانعهًبءٔ .نى ٔنٍ أَسً أٌ أتمذو بفبئك انشكش ٔاإلحتشاو ٔانتمذٌش إنً يُسك
انذساسبث انعهٍب بجبيعت أفشٌمٍب انعبنًٍت انذكتٕس /عبذ انًحسٍ انزي لبو
بتحهٍم انذساست انًٍذاٍَت ببنشغى يٍ ٔاجببتّ انكثٍشة.
ٔفً انُٓبٌت ٌسشًَ أٌ أتمذو بجضٌم انشكش إنً كم يٍ يذ نً ٌذ انعٌٕ
فً يسٍشتً انعهًٍت

ج

انًستخهص

ثناومت ادلراسة آثر امتلارير الإدارية ػيل اختاذ املرار ابمتطبيق ػيل امرشكة
امسوداهية مالثصالت احملدودة حيث متثوت مشلكة امبحث يف آن آي مرشوع حيتاج
اإيل اإػداد وثلدمي امتلارير امالزمة غن سي امؼمل حىت يكون انحج ًا اإل آن ػدم الاهامتم
هبا من كبل اموحدات الإدارية اخملتوفة مبنظامت الغامل يؤدي اإيل فشل امؼديد مهنا
وخروهجا غن دائرة الإهتاج لن امتلارير ثؼكس صورة نومدير غن اجتاه سي امؼمل.
وكام امباحث بصياغة ػدد من الس ئةل مهنا:
هل هتمت الكسام واموحدات الإدارية ابإػداد امتلارير حىت يمت اختاذ املرار
بناء ػوهيا؟ هل هناك دورات ثأهيوية غن كيفية اإػداد وكتابة امتلارير وبناء
املناسب ً
ػيل هذه الس ئةل كام امباحث بصياغة امفرضيات مهنا :الاهامتم بتلدمي امتلارير يف وكهتا
يؼكس متابؼة الإدارة ،هناك ػالكة بني امتلرير اجليد واختاذ املرار املناسب ،ثلدمي
امتلارير بصورة دورية يؤدي اإيل ثفادي املشالك واملؼوكات الإدارية.
ومتثوت آمهية ادلراسة يف آن امتلارير الإدارية ثؼمل ػيل حتديد الاحنرافات اميت
جسؼي الإدارة امؼويا متفادهيا آو ثصحيحها وآن امتلارير الإدارية ثؼترب مصدر ًا نومؼوومات
ميكن امرجوع اإههيا يف آي وكت ،وكد ثوصل امباحث اإيل ػدد من امنتاجئ مهنا :آن ثلدمي
امتلارير الإدارية حيسن من اداء الغامل ،املرار امفاػل يؼود نومتابؼة املس مترة نوتلارير
الإدارية وبناء ػوهيا كد آويص امباحث ابلهامتم بتلدمي امتلارير بصورة مس مترة غن سي
الغامل ،امتدريب ػيل كيفية اإػداد وكتابة امتلارير ومجع املؼوومات وغرضها م إالدارة
امؼويا.
د

Abstract
The impact of management reports the study on the decision maker on the
Sudanese company telecommunication CO. LTD and the problem with the study
that any project needs to setup and introduce about the business to be successful.
But the un interest of administrative units by the business organization leads to the
failure of many of them and they leave of the output of production circle because
management report reflect the image of the director about direction conduct of the
business, the researcher has developed a Numbers of questions including.
Are there interested in the units and various sections to setup reports until they are
making the right decision according it?

Is there qualified training about

management how to write and setup report?
The researcher has drafted the following hypotheses.
Interest in reporting on time reflects the follow up of the administration for it
There is a good relationship between the report and make appropriate decision.
The introduce of business reports on time lead to avoids problem of administrative
the importance of the study is identify deviations that high level management to do
avoid them. Reports are considered a source of information can be found at any
time.
ه

The researcher reached to many conclusions including that the administrative
reporting improved business performance of the organization and that the effective
decision returns to the administrative follow up and therefore the researcher
recommended by interest providing management reports continually about
progress of the business.
Training and how to prepare and write reports and presented to high level
management

و

لبئًت انًحتٌٕبث
املوضـــــــــوع
اآلية 
اإلهداء 
الشكروالتقدير 
المستخلص 
Abstract
قائمةالمحتويات 
قائمةالجداول 
قائمةاألشكال 

الصفحة
أ
ب
ج
د
هـ 
و
ز
ط

الفصل األول – أساسيات البحث والدراسات السابقة
المبحثاالول:أساسياتالبحث 
المبحثالثاني:الدراساتالسابقة 
الفصل الثاني – التقرير اإلداري
المبحثاالول:مفهومالتقريراإلداري 
المبحثالثاني:أنواعالتقاريراإلدارية 
الفصل الثالث – اختاذ القرار
المبحثاالول:مفهوماتخاذالقرار 
المبحثالثاني:أنواعالقرارات 
المبحثالثالث:خطواتاتخاذالقرار 
المبحثالرابع:عالقةالتقاريراإلداريةباتخاذالقرار 
الفصل الرابع – الدراسة امليدانية 
المبحثاألول:نبذةعنالشركةالسودانيةلالتصاالتالمحدودة 
المبحثالثاني:تحليلالبياناتواختبارالفرضيات 
الخاتمة 

ز

2
6
 01
 01
 22
 43
 34
 16
 60
 10
 011

لبئًت انجذأل
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