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تخفيض درجة عدم لكترونية في إل المالية وغير المالية ا لتقاريرا دور اإلفصاح عن
 دراسة-السعوديالشركات المساهمة المسجمة بسوق المال ب تماثل المعمومات

  -ميدانية
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 البحث: ممخص
اسبة تمك التطورات يجب عرض مخرجات تواكب المح وحتىىم ركائز التقدم التكنولوجي أتعد ثورة االتصاالت من  

لكترونية ومن ىنا جاءت أىمية البحث متمثمة في ندرة إمتمثمة في التقارير المالية وغير المالية في صورة  المحاسبة
 عن لإلفصاح ميدانية جراء دراسةإولقد ىدف البحث  .في البيئة السعودية الموضوعاألبحاث التي تناولت ىذا 

الشركات المسجمة  في تخفيض عدم تماثل المعمومات أىميتيا في ىلكترونية ومدإلغير المالية التقارير المالية و ا
مجموعة  ىمستخدما استبانة تحتوي عم ميدانيةدراسة  بإجراءبسوق المال السعودي، ولتحقيق ىذا اليدف قام الباحث 

ارات تمك الفروض وجود انتشار ىم نتائج اختبأفروض إحصائية وكان من  خمسةمن الفقرات تستخدم في اختبار 
لمتقارير المالية وغير المالية االلكترونية في الشركات المسجمة بسوق المال السعودي، ووجود عالقة ارتباط ذات 

 .تخفيض عدم تماثل المعموماتو  داللة إحصائية بين تمك التقارير
  
- تخفيض عدم تماثل المعمومات-لكترونيةإل االتقارير المالية وغير المالية اإلفصاح عن  احية:تلمفالكممات ا 

 سوق األسهم السعودي.
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The role of the disclosure of financial reports of electronic 

and non-financial reduction in the degree of asymmetry of 

information companies recorded in the Saudi Stock Market 

to contribute – an Environmental study 
 
Abstract:  
The communications revolution of the most important pillars of technological progress 

and even those kept accounting developments should display the accounting output 

represented in the financial and non-financial reporting in electronic form Hence the 

importance of the research in the form came in the dearth of research on this topic in the 

Saudi environment. The aim of the research is to conduct a field study for the disclosure 

of financial and non-financial electronic reports and their importance in reducing the 

asymmetry of information recorded the in Saudi Stock Market companies. To achieve 

this goal, the researcher conducted a field study using a questionnaire containing a set of 

paragraphs used in the test five hypotheses statistic was the most important results of 

those tests hypotheses exist spread of financial and non-financial electronic reports in 

the Saudi Stock market listed companies, and the presence of a statistically significant 

correlation between these reports and reducing the asymmetry of information. 

  

Key words: electronic disclosure of financial and non-financial reporting to reduce 

information asymmetry Mart Saudi stock. 
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 مقدمة ال-1
تاح ىذا التقدم اختراق حاجز المكان والزمان، باإلضافة تعد ثورة االتصاالت من أىم ركائز التقدم التكنولوجي، فمقد أ

دون  ايسير  اإلى السرعة الفائقة، حيث تنتقل المعمومات فور حدوثيا، وأصبح انتقال المعمومات من مكان آلخر أمر 
نترنت من أحدث إنجازات الثورة التكنولوجية. ولقد كان من الطبيعي أن تستغل إمكانات شبكة إلقيود، ويعد ا

نترنت في اإلفصاح المحاسبي، وذلك من خالل تقديم معمومات تعمل عمى المساعدة في تقديم فرص استثمارية اإل
إن غياب اإلفصاح اإللكتروني عن بعض الدول سينعكس سمبًا عمى اقتصادياتيا بكثيرة ومتنوعة. ويمكن القول 

إن بمما يدفعنا إلى القول  مختمفةوعمى سوق رأس ماليا، من حيث الحد من االستفادة من فرص االستثمار ال
وتخفيض عدم تماثل  استخدام اإلفصاح اإللكتروني أحد مداخل القرن الواحد والعشرين لرفع كفاءة سوق رأس المال

 .المعمومات
 :البحثالدراسات السابقة ومشكمة -2

لقصور في ىذه جوانب ا الستكشافالشتقاق مشكمة البحث سوف نتعرض لمدراسات السابقة في ىذا الموضوع، 
وجود ( Luciana,9002دراسة ) والبحث، أكدتالدراسات، لكي يحاول الباحث استكمال ىذه الجوانب بالدراسة 

واستخمصت دراسة  لكتروني.إلفصاح اإلصول واأليجابية بشكل ممحوظ بين حجم الشركة مقاسة بإجمالي اإعالقة 
(Peter and Nirosh ,9000) ويخفض عدم تماثل المعمومات. فصاحإلمن كثافة ا لكتروني يزيدإلفصاح اإلا أن 

االفصاح االلكتروني تتغير  عمىمشركات التي تعتمد لسيم ألسعار اأن أ إلى Lai et al, 9000)) وخمصت دراسة
مما يؤثر إيجابا عمى درجة عدم تماثل  فصاحإلسموب التقميدي في األا عمىمن تمك التي تعتمد  أكبربسرعة 

لقبول تكنولوجيا المعمومات كأداة عممية  اً محاسبي اً قدمت نموذج ، فقدWee et al, 9000)اسة )ما در أ. المعمومات
يجابية نحو االستخدام الفعمي لإلفصاح إن تصورات ومواقف المستخدم ليا اثار ألي إوتوصمت  ،من قبل المستخدم

وىو تخفيض  ىاماً  بعداً  (Al-htaybat ,9000ضافت دراسة )أ. و وعمي درجة عدم تماثل المعمومات لكترونيإلا
 ىلإ (Kelton and pennington, 9009)دراسة لكتروني. وانتيت إلعدم تماثل المعمومات من خالل االفصاح ا

مما يؤثر إيجابا عمي عدم تماثل  لكتروني عمى قرارات المستثمرينإلفصاح اإلن ىناك تأثير الختالف قنوات اأ
لكترونية الحديثة قد أسيم في رفع حجم إلنظمة األن استخدام اأ( 3112،مسعودي ). واستخمصت دراسة المعمومات

نتيجة مؤداىا وجود  ىلإ( 3112،عوض )التداول وعدد الصفقات المنفذة في السوق السعودي. وتوصمت دراسة 
اثل مما يوثر إيجابا عمي درجة عدم تم لكتروني وتحسين قرارات المستثمرينإلفصاح اإلعالقة ارتباط موجبة بين ا

ن ىناك عالقة ارتباط بين اتباع الشركات معايير أ ى( ال3112، وعبد العظيم حمدأ). وتوصمت دراسة المعمومات
اختالف درجة اإلفصاح  ىلإ ( (Nor, et, al,9002وتوصمت دراسة لكتروني. إلفصاح اإلالتقارير المالية الدولية وا

 ىي الحجم، الرافعة المالية، جماعات الضغط، الربحية.لكترونية حسب متغيرات الدراسة و إللمتقارير المالية ا
من  اً لكتروني لتقرير تعميقات اإلدارة باعتباره جزءإل( بضرورة اإلفصاح ا3112،عبد الممك )وصت دراسة أو    

 .3111رشاد دولي بو من قبل مجمس معايير المحاسبة الدولية في ديسمبر إصدار إالتقارير المالية والذي تم 
 لكترونياإتقاريرىا المالية وغير المالية  الشركات نشرضرورة  (Basuony and Mohamed,9002)اسة در وأكدت 
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زيادة وعي الشركات المصرية تجاه  ىلإ (Moataz and Ehab,9002)وخمصت دراسة    .لمواكبة التطورات الحديثة
ن التقارير المالية أ إلى ((Andrew,9002. وخمصت دراسة لكترونيةإلاإلفصاح عن التقارير المالية وغير المالية ا

 Mohd and)وتعتبر دراسة  لكترونية تعد من التقارير المالية المعاصرة وتعتبر بيئة جاذبة لالستثمار.إلا

Noor,9002)  ودراسة(Ali and Ismail,9002)  الدراسات التجريبية التي تختبر أىمية اإلفصاح عن  ىولأمن
 لمستثمرينلبناء عالقة مع التمك التقارير  ىاألىمية العظم عمىي ماليزيا وأكدت لكترونية فاإلالتقارير المالية 

 .وتخفيض درجة عدم تماثل المعمومات
لي وجود عدة عناصر يحققيا اإلفصاح عن التقارير المالية وغير المالية إ (Azleen,9002) وخمصت دراسة   
وعمي سموك  سموك المستثمرين ىعناصر تؤثر عملكترونيا وىي المنفعة وجودة المعمومات والرضا وىذه الإ

 Ehab)سوق األسيم العماني ودراسة  عمى ((Mohamed and Ehab,9002اتفقت دراسة كل من   .المعمومات

and Mohamed,9002) اليو من وجود عالقة إيجابية بين التقارير  اتوصمت فيماسوق األسيم القطري  عمى
عادة تقييم األصول ووجود عالقة سمبية مع الممكية المركزة.لكترونية ونوع الصناعة إلالمالية ا  وحجم الشركة وا 

جنب مع التقارير المالية  ىلإلكترونية جنبا إلعمى التقارير غير المالية ا ((Azleen,et.al,9002وركزت دراسة 
وىي الربحية وتعمل تمك التقارير عمى خمق ميزة تنافسية لمشركة، واستخدمت الشركة مجموعة من المتغيرات 

والسيولة وحجم الشركة والرافعة المالية في عالقتيا مع التقارير المالية وغير المالية االلكترونية. واىتمت دراسة 
(Barry,9002) لكترونية.إلبدور المراجع في توثيق التقارير المالية وغير المالية ا 

لكترونية وىي رضا المستخدمين، إلرير المالية اثالث منافع من التقا ىلإ ((ilias,et.al,9002وتوصمت دراسة    
 Richard and). وتوصمت دراسة وتخفيض درجة عدم تماثل المعمومات توعيتيم، جودة المعمومات

Samuel,9002) ليتيم تجاه التقارير المالية ؤو اقتراح قوائم مرشدة لتقميص الفجوة بين دور المراجعين ومس ىلإ
شركة في سيرالنكا،  322عمى  ((Kuruppu,et.al,9002وأجريت دراسة .مستثمرينوبين اإلدارة وال لكترونيةإلا

نترنت لعرض المعمومات المالية وتوصمت إل% من الشركات ليا موقع عمى ا22ن أ إلى وأشارت نتائج الدراسة
 ن التقارير المالية االلكترونية مازالت في مرحمة ناشئة.أ ىلإالدراسة 

 لكترونيةإلن ىناك عالقة ارتباط بين حوكمة الشركات والتقارير المالية اأ ىلإ (SEC, 9002)وتوصمت دراسة   
 (Christopher and Michael,9002). وخمصت دراسة مما يؤدي الي تخفيض درجة عدم تماثل المعمومات

 Disclosure)لمتقارير المالية. وتوصمت دراسة  لكترونيإلن اإلفصاح االختياري يحفز من اإلفصاح اأ ىلإ

Policy Committee,9002) لكترونية.إلزيادة حجم التجارة ا ىن التقارير المالية االلكترونية تعمل عمأ ىلإ 
والتي تناولت التقرير المالي عبر شبكة اإلنترنت من -والتي سبق ذكرىا-عمى الرغم من تعدد الدراسات المحاسبية 

أن تمك الدراسات تعرضت إلى ظاىرة النشر اإللكتروني زوايا مختمفة وكذلك تعدد الجيود المبذولة لتنظيمو إال 
وجية نظر مستخدمي التقارير  ىلإلمتقارير المالية من وجية نظر معدي التقارير. والقميل من ىذه الدراسات تعرض 

ذات قدرة محدودة في الحصول عمى المعمومات وبالتالي كان ىناك ضرورة لمبحث عن تثمرين( وىذه الفئة تعد )المس
 ى. وكذلك حددت الدراسات السابقة قياس مدالي تخفيض عدم تماثل المعمومات بينيا وبين االدارة لموصولة الي

وزيادة الوعي من قبل  ،لكترونيإفي العناصر التالية: لمشركة موقع  لكترونيةإلالتقارير المالية وغير المالية اانتشار 
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فصاح عن التقارير المالية إلوا لكترونيةإلا المالية وغير المالية لتقاريراوزيادة الطمب عمى  ،إدارة الشركة والمستثمر
 وغير المالية عبر الموقع اإللكتروني لمشركة. 

في العناصر التالية: توفير معمومات مالئمة وفي ف لكترونيةإلا لتقارير المالية وغير الماليةاأىمية  ىقياس مد ماأ   
حقيق الشفافية وتحقيق كفاءة سوق المال من خالل تخفيض درجة عدم الوقت المناسب وتحقيق التغذية العكسية وت

تماثل المعمومات وكذلك خمو ىذه الدراسات من دراسة توضح موقف الشركات السعودية المسجمة بسوق المال من 
لتقارير ارة قد ى. ومدتمك التقاريرلتحتاج البيئة السعودية  ىمد أى ىلا  . و لكترونيةإلا لتقارير المالية وغير الماليةا

توفير من خالل العناصر التالية:  تخفيض درجة عدم تماثل المعمومات ىعم لكترونيةإلا المالية وغير المالية
اإلفصاح بصورة قابمة لمفيم  ، تقرير مجمس اإلدارة،لقوائم المالية، امعمومات حالية ومستقبمية من وجية نظر اإلدارة

 ،تحميالت وتفسيرات ومناقشات اإلدارة حول كل ما يخص المنشأة ،ممقارنةوالتوقيت واألىمية النسبية والقابمية ل
معمومات  ،المخاطر والموارد ،طبيعة العمميات) :اخريعناصر  ،اإلفصاح كمي وقيمي أو في شكل تفسير أو شرح

األداء  مؤشرات قياس ،تقديرات اإلدارة لممخاطر ،توقعات اإلدارة ألحداث المنشأة في الفترة القادمة ،قطاعية
 .تحقيق منفعة المعمومات ،(المتوازن

 سئمة التالية:ألوبناء عمى ما سبق يمكن صياغة مشكمة الدراسة في ا
 ؟ىو مفيوم عدم تماثل المعمومات وما لكترونيةإلا لتقارير المالية وغير الماليةاما ىو مفيوم  -1
 لتقاريرلإلفصاح عن ا–سعودي ممثمة في الشركات المسجمة في السوق ال-ما ىي حاجة البيئة السعودية  -3

 ؟لكترونيةإلا المالية وغير المالية
 أىميتيا؟ ىمد وما لكترونيةإلالتقارير المالية وغير المالية ا اإلفصاح عن انتشار ىما مد  -2
يخفض من عدم تماثل المعمومات مما يؤدي  لكترونيةإلا لتقارير المالية وغير الماليةا اإلفصاح عن ىل -2

 الشفافية؟زيد من يرفع من كفاءة سوق المال السعودي و يات المستثمرين و ن من قرار يحسالي ت
 أهداف البحث:-3
المالية وغير المالية  تحميمية لمتقاريراألول دراسة الرئيسي  تحقيق ىدفين رئيسيين وىما: اليدف ىلإييدف البحث  
 :ما يمياليدف من خالل ويمكن تحقيق ىذا  وعالقتيا بتخفيض درجة عدم تماثل المعمومات لكترونيةإلا
 .ومفيوم عدم تماثل المعموماتلكترونية إلالتقارير المالية وغير المالية ا مفيوم عمىالتعرف  -1
 لإلفصاح عن التقارير–ممثمة في الشركات المسجمة في السوق السعودي -حاجة البيئة السعودية التعرف عمى  -3

 .رجة عدم تماثل المعموماتوقدرتو عمي تخفيض د لكترونيةإلا المالية وغير المالية
اإلفصاح عن انتشار  ىعمى مد اختبار فروض البحث لمتعرف ىلإتيدف  ميدانية الثاني دراسة الرئيسي واليدف 

عمى تخفيض عدم تماثل قدرتيا  ىفي الشركات المساىمة السعودية ومد اإللكترونية المالية وغير المالية التقارير
 الشفافية ىارات المستثمرين ورفع كفاءة سوق المال السعودي وتحسين مستو تحسين قر مما يؤدي الي  المعمومات

 ما يمي: ىلإ الدراسة الميدانيةوعمى ذلك سوف ييدف البحث من خالل 
دارة الشركات المسجمة في السوق السعودي تجاه أىمية    التعرف عمى وجية نظر كل من المستثمرين السعوديين وا 
تخفيض عدم تماثل المعمومات  ىعم اوقدرتي لكترونيةإلارير المالية وغير المالية االتق فصاح عنإلا انتشار ىومد

 تحسين قرارات المستثمرين ورفع كفاءة سوق المال السعودي وزيادة درجة الشفافية. مما يؤدي الي
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 : أهمية البحث-4
 األىمية العممية

اإلفصاح  بشأنالمعاصر  فكر المحاسبيالمع اىتمامات  يتمشىىمية العممية لمبحث في كونو ألتتمثل ا    
القت عممية البحث  ، حيثوقدرتيا عمى تخفيض عدم تماثل المعمومات لكتروني لمتقارير المالية وغير الماليةإلا

في تخفيض المحاسبي  لكتروني ودورهإللإلفصاح اات من القرن العشرين ازدىارا كبيرا يالعممي منذ بداية التسعين
وكذلك تتمثل أىمية البحث في خمو المجال  االستثمار.تحسين قرارات  مومات مما يؤدي اليدرجة عدم تماثل المع

لكتروني عن التقارير المالية وغير المالية في إلانتشار اإلفصاح ا ىمن دراسة توضح مد السعوديالمحاسبي 
 ت مما يؤدي اليتخفيض درجة عدم تماثل المعموما ىقدرة ىذا اإلفصاح عم ىالشركات السعودية، وكذلك مد

 تحسين قرارات المستثمرين.
 األىمية العممية:

التقارير المالية وغير اإلفصاح عن مدي توفر  بشأنىمية العممية لمبحث في كونو محاولو نحو تقديم دليل ألتتمثل ا 
تفعيل  ليتخفيض عدم تماثل المعمومات مما يؤدي اشركات المساىمة السعودية ودورىا في  لكترونية فيإلالمالية ا

 راء الشركات المساىمة المسجمة في السوق السعودي والمستثمرين السعوديين تجاهآاستطالع و  كفاءة سوق المال
تطبيق الشركات المقيدة  يؤديوبراز الدور اليام الذي إ لكترونية. وكذلكإلا لتقارير المالية وغير الماليةا اإلفصاح عن

عمى حل مشكمة  وغير المالية وقدرتيا بيانات القوائم المالية ني عمىلكترو إللإلفصاح افي سوق المال السعودي 
  .بين معدي التقارير ومستخدمييا تخفيض عدم تماثل المعمومات

 منهج البحث:-5
 -عمى محورين ىما:  اعتمدتلتحقيق أىداف الدراسة 

كل ما استطاع الباحث الحصول : يقوم عمى المنيج االستقرائي االستنباطي وذلك بالدراسة التحميمية لمحور نظري 
الستنباط المقترحات  3-1من  أسئمة البحث عنعميو من مراجع ومؤتمرات وأبحاث عبر اإلنترنت تمييدًا لإلجابة 

 والنتائج الالزمة.
فئة إدارة الشركات  عمى-البحثباقي أسئمة  عن لإلجابة-ميدانية: يعتمد عمى إجراء دراسة محور عممي

 ىل عمىوكذلك التعرف  لكترونية،إلا متقارير المالية وغير الماليةلمى مدى احتياجيم والمستثمرين لمتعرف ع
 تخفيض عدم تماثل المعمومات مما يؤدي الي ىعمعمل يلكترونية إلالتقارير المالية وغير المالية ا اإلفصاح عن

 تحسين قرارات المستثمرين ورفع كفاءة سوق المال وزيادة درجة الشفافية.
 لبحث:فروض ا -6
وتم صياغة  – المشتقة من الدراسات السابقة من خالل اختبار الفروض اإلحصائية المحور العممييمكن تحقيق   

 التالية:–الفروض في صورة فرض العدم 
 في البيئة السعودية. اإللكترونية لتقارير المالية وغير الماليةا لإلفصاح عن ال يوجد انتشار :الفرض األول
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المالية وغير  باإلفصاح عن التقارير  يوجد اىتمام من قبل الشركات المساىمة السعوديةال :الفرض الثاني
 .اإللكترونية المالية

 اإللكترونية لتقارير المالية وغير الماليةاال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية بين اإلفصاح عن  :الفرض الثالث
 المعمومات.وتخفيض عدم تماثل 

 لتقارير المالية وغير الماليةا اإلفصاح عن داللة إحصائية بين وتباط ذال يوجد ار  :الفرض الرابع
 .وتخفيض عدم تماثل المعمومات لكترونيةإلا

ال توجد اختالفات ذات داللة إحصائية بين اإلدارة ممثمة في الشركات المساىمة  :الفرض الخامس
تخفيض عدم تماثل  ىعم اإللكترونية ةلتقارير المالية وغير الماليا اإلفصاح عن والمستثمرين بشأن تأثير

 .المعمومات
 :االلكترونية وغير المالية لتقارير الماليةامفهوم -7

 و ىم القنوات التي تسيم في تحسين جودة التقارير الماليةأمن  لكترونيةإلا لتقارير المالية وغير الماليةاعتبر ت 
المعمومات، وفي ظل اقتصاد المعرفة أصبح يساىم في تحقيق خصائص جودة  اً جيد اً مما يجعل منيا منتج

القرار االستثماري أكثر صعوبة مما تطمب حصول المستثمر عمى المعمومات المختمفة بصورة سريعة وفي 
والتي من خالليا  لكترونيةإلا لتقارير المالية وغير الماليةاال من خالل إالتوقيت المناسب وال يتحقق ذلك 

تطورات تقنية المعمومات  ىعم لكترونيةإلا لتقارير المالية وغير الماليةاتمد عت، و تحقيق تماثل لممعمومات 
وسائل ال  ىولي من نشر التقارير المالية اعتمادا عمألوتكنولوجيا االتصاالت ولقد كان واضحا في المراحل ا

االنتقال  ن تمأ ىلإخري منشورة توضح تفصيالت عن العنصر أتمكن من ربط البيانات المنشورة مع بيانات 
 .كثر تقدما وقبوال بالنسبة لممستخدم أفصاح ا  تاحة وسائل عرض و إ ىلإأدت  ىلي أدوات وأساليب اخر إ
طار تقنيات المعمومات والتي تطورت بشكل ممحوظ في العصر الحديث إتندرج ىذه األدوات والوسائل في    

لغة تقارير  ىلإلتي يتم تداوليا ( التي تصف وتوضح وتعرف البيانات ا XMLمثل لغة الترميز الموسعة)
حد أساليب اإلفصاح أ يى لكترونيةإلا لتقارير المالية وغير الماليةان إ( ، ولذا ف XBRL)عمال الموسعة ألا

إمكانية االستفادة من وسائل تقنيات االتصال الحديثة في توصيل  ىالمحاسبي وغير المحاسبي الذي يعتمد عم
لشركة لتمبية حاجات مستخدمي التقارير المالية وغير المالية من المعمومات عمال التي قامت بيا األنتائج ا

 (. 3111،رشيد )، (3112،عوض )المحاسبية 
لكتروني لمتقارير المالية يعني توفير كمية واسعة من ن اإلفصاح اإلأ ىلإ( 3111مصطفي، ) ويري   

لتقارير ان ألحاجة في أي وقت. ويري الباحث لييا عند اإيستطيع المستخدم الوصول  ىالمعمومات المالية والت
يضاحاتيا عبر موقع الشركة ا  فصاح الشركة عن تقاريرىا المالية و إعني تلكترونية إلالمالية وغير المالية ا

لكتروني وكذلك عبر موقع التداول لسوق األسيم السعودي في التوقيت المناسب وبشكل أكثر تفصيال عنيا إلا
لكترونية موحدة لتسييل عممية اإلفصاح من قبل الشركات من إقية عبر نماذج وجداول بالنسبة لمتقارير الور 

ممستثمرين من اتخاذ القرار ل( مع مراعاة عدم التضارب بينيما حتى يمكن XBRLخالل تطبيق معيار )
 .في ظل تماثل المعمومات االستثماري المناسب
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 ماهية ظاهرة عدم تماثل المعمومات:-8 

( بأنيدا ظداىرة عددم تكدافؤ المعمومدات فدي السدوق، ممدا يدؤدي إلدى زيدادة Liu, et al., 9000لقدد عرفيدا ) 
( بأنيدا مقددار االخدتالف فدي Jiang, et al., 9000المعمومات لدى بعض المستثمرين عن البعض األخر، وعرفيدا )

وبمعندي اخدر قدات التعاقديدة حجم المعمومات المتاحة لألطراف المختمفة وال تضعيم عمى قدم المساواة فدي إتمدام العال
الشدددركة لمدددا يتدددوافر لدددييا مدددن معمومدددات عدددن  وحددال مصددطمح يدددراد بدددو أن اإلدارة ىدددي أكثددر األطدددراف معرفدددة بوضدددع

الموقف المالي والقيمة المستقبمية لمشركة، حيث تحاول إدارة الشدركة كشدف العديدد مدن المعمومدات ونقميدا إلدى السدوق 
غير القوائم المالية مثل المحممدين المداليين، ممدا يدؤدي إلدى وجدود مسدتوى عدال   من خالل مصادر المعمومات األخرى

( بأنيدددا الحالدددة التدددي يكدددون فييدددا عمميدددة إتمدددام الصدددفقات 3112مدددن عددددم تماثدددل المعمومدددات، وي عرفيدددا )عبدددد النعددديم، 
ألخدر، وذلدك بسدبب )بيع/شراء( غير كفء، نتيجة تمتع أحد أطراف الصفقة بميزة معموماتيدة دون غيدره مدن الطدرف ا
 بسدبب أو الخدارجي، موقعة التنظيمي )اإلدارة( عندما يكون طرفي الصفقة أحد األطراف الداخمية المنشأة والمستثمر

عنددما يكدون طرفدي الصدفقة المسدتثمرين الخدارجيين  الخدارجي( المسدتثمر / التنظيمدي )المسدتثمر بدالموقع عالقدات
ومددددات الم عمنددددة أو المفصددددح عنيددددا، أو تتعمددددق بتوقيددددت اإلفصدددداح عددددن وبعضدددديم، تمددددك الميددددزة قددددد تتعمددددق بحجددددم المعم

 المعمومات.

ويخمدص الباحدث ممدا سدبق بدأن ظداىرة عدددم تماثدل المعمومدات تعندي أن المعمومدات بدين األطدراف المختمفددة  
خطددر عندددما يمكددن ألحددد أطددراف العقددد إلحدداق الضددرر بددالطرف  إن ىندداكغيددر كاممددة، وبصددورة عامددة يمكددن القددول 

 .المعموماتتحقيق عائد غير عادي نتيجة امتالك و  راألخ

وقدرتها  االلكترونية لتقارير المالية وغير الماليةا لإلفصاح عن مدى حاجة البيئة السعودية-9
 :عمي تخفيض عدم تماثل المعمومات

نشاء موقع يشيد سوق رأس المال السعودي تطورات ىامة منيا التداول عمى األوراق المالية عبر اإلنترنت وا     
تداول لخدمة المعمومات والتجارة الرائدة في مجال خدمات معمومات التداول المحظي. حيث تقوم بتقديم خدمات 
التداول والتي تسمح لممستثمر بوضع أوامر البيع والشراء من خالل شبكة اإلنترنت لكي يتم تنفيذىا في البورصة في 

قاعدة بيانات متكاممة عن كافة ما ييم المتعاممين في البورصة ثوان معدودة، وكذلك تقوم ىذه الشركة بتوفير 
السعودية بصورة تدعم من قرارىم االستثماري، مما يؤدي إلى زيادة الوعي االستثماري وخمق مناخ صحيح لالستثمار 

 .والوصول الي درجة من تماثل المعمومات في سوق األوراق المالية
عمى جانب آخر، وىو صدور دليل مبادئ حوكمة الشركات ومن  اً ًا اىتمامويشيد االستثمار في السعودية أيض    

والذي يعد ذات أىمية في تخفيض عدم تماثل  ضمن المتطمبات الخاصة بالمبدأ الرابع )اإلفصاح والشفافية(
 ىيئة السوق المالية السعودية وكذلك اتجاه ، ضرورة أن يكون لكل شركة موقع عمى شبكة اإلنترنت.المعمومات

لتقارير المالية وغير ا اإلفصاح عن في ضوء (IFRSلتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الدولية )
عالن  الشفافية.وراق المالية السعودية لمزيد من حاجة سوق األو  لكترونيةإلا المالية السوق المالية السعودية تطبيق وا 
النات والقوائم المالية والمعمومات التفصيمية عمى موقع تداول عداد وعرض اإلعإفصاح لمشركات من خالل إنظام 
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لكترونية موحدة لتسييل عممية اإلفصاح من إمن خالل نظام تفاعمي مرن متعدد االستخدامات عبر نماذج وجداول 
 (.XBRLقبل الشركات من خالل تطبيق معيار )

خبراء ال بعض أكدلكترونية ية وغير المالية اإلحاجة البيئة السعودية لإلفصاح عن التقارير الماللوتأكيدا    
تطبيقو التجريبي  وبدأ« تداول»شركة السوق المالية السعودية  وفصاح اإللكتروني الذي أعمنتإلانظام  أن سعوديينال

، وتطور سعر مؤخرا، سيعمل عمى إعطاء مزيد من المعمومات الميمة عن الشركات، ووضعيا المالي واإلداري
أن النظام الجديد سيعمل أيضًا عمى إعطاء معمومات حول أداء  اقالو و  ض درجة عدم تماثل المعمومات، وتخفيالسيم

الشركات، وعرض جميع ما يخص تقييميا في صفحة واحدة متكاممة سيمة القراءة عمى من ال يحسن التعامل مع 
اء ثقافة التحميل والتقييم االستثماري البيانات المتشعبة، كما سيؤدي إلى رفع الوعي لدى المستثمرين، ويسيم في إرس

 لمشركات المستيدفة من قبل المستثمرين. 
قال الخبير في الشؤون االقتصادية والمصرفية فضل بن سعد البوعينين إن النظام الجديد سيتيح لمشركات إعداد    

مومات والشفافية المطمقة في وعرض اإلعالنات والقوائم المالية، والمعمومات التفصيمية، وىذا يعني مزيدا من المع
القاعدة األساسية لمتخذي قرار  دوحجم المعمومات المتاحة التي تع نشر البيانات، إضافة إلى أسموب العرض

مما يساعد المستثمرين كثيرا، خصوصا أولئك و  مما يؤدي الي تخفيض عدم تماثل المعمومات االستثمار في الشركة،
رفاق الذين يفضمون التوسع في المعموما ت عمى المعمومات المقتضبة. وأشار إلى أن وجود مساحة كافية لمنشر وا 

البيانات والجداول، سيمنع اإلدارات مستقبال من استغالل محدودية النشر إلخفاء بعض المعمومات الميمة التي 
لن يكون ىناك بوضوح لممستثمرين، حيث يمكن مع النظام الجديد تمرير جميع المعمومات بسيولة، و  ينبغي وصوليا

 عذر إلدارات الشركات عند التورية واإلخفاء.
ىناك جانب في النظام الجديد مرتبط بالمعمومات غير المالية، ومنيا معمومات عن مجالس »وأضاف البوعينين    

اإلدارة واألعضاء وىذا أمر جيد، فالمخاطر اإلدارية تعتبر من المخاطر الرئيسة في قياس جودة االستثمار في 
ن التفاعل أركة ما، حيث إن التفصيل النوعي في المعمومات المرتبطة باإلدارة سيكون مفيدا جدا لممستثمرين، كما ش

المباشر مع النظام من قبل الشركات، سيسيل عممية اإلفصاح والتعديل، إلى جانب التفاعل المباشر، كذلك ىناك 
مما يؤدي الي تخفيض عدم تماثل  قت واحدجانب مرتبط بالشفافية وضمان وصول المعمومة لمجميع في و 

، دون مرورىا عبر قنوات مختمفة، مما يحقق عدالة النشر لمجميع، ويحد من محطات تناقل اإلعالن قبل المعمومات
نشره، األمر الذي يحد بدوره من نسبة التسرب واالستفادة غير القانونية، إضافة إلى تحديد المسؤولية في حال وقوع 

 « الخطأ.
زلنا نسعى  ما» وحول ما إذا كان النظام الجديد سيحاكي مستوى اإلفصاح باألسواق العالمية، قال البوعينين:   

لموصول إلى العالمية، لكن أعتقد أننا بعيدون عن ىذه المرحمة، فاألمر ال يتعمق باألنظمة التقنية بل باإلدارة الشاممة 
االستثمار والمستثمرين ومقدمي الخدمات التقنية وخدمات الوساطة، حيث والثقافة الرقابية والمعايير العالمية، وثقافة 

يعتبر ذلك منظومة متكاممة من العمل المتداخل الذي يقودنا إلى مستوى األسواق العالمية، ومتى ما نجحنا في 
 «. تحقيق ىذه المنظومة، فسنجد أنفسنا قريبين من األسواق العالمية وأنظمتيا

أن نظام اإلفصاح اإللكتروني الذي أطمقتو مؤخرا شركة  حصوصولخبير االقتصادي سعد آل أكد المستشار واو    
خطوة إيجابية ليا في زيادة كفاءة وفاعمية السوق. وأبان آل  دالسوق المالية السعودية )تداول( بشكل تجريبي، يع
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م، ألنو يعد في إطار ، أنو ال يمكن خالل الوقت الراىن الحكم عمى ىذا النظام الجديد بشكل جاز حصوصو
التجريب، لكنو يتضمن في الوقت ذاتو أىدافا إيجابيا تدعم كفاءة السوق المالية، التي يتمثل أبرزىا في زيادة مستوى 

، باإلضافة إلى تمبية متطمبات وتخفيض عدم تماثل المعمومات الشفافية واإلفصاح لمبيانات المالية وغير المالية
« إفصاح»ات تساعد عمى إعداد وعرض وحفظ ىذه البيانات، كما ي مكن نظام الشركات من خالل توفير أدو 

 المستثمرين والميتمين من تحميل وحفظ بيانات ومعمومات الشركات المدرجة بمرونة وسيولة. 
سيكون  3112ن عام أذكرت في وقت سابق » فقال-في سوق األسيم  مستثمر-أما عبد اهلل فرحان الغامدي      

، سواء كان من خالل تحسن أداء السوق أو من خالل القرارات واألنظمة 3112عن بداية عام  أفضل بمراحل
الجديدة التي تدعم ىذا التحسن، التي منيا عمى سبيل المثال نظام إفصاح الجديد، وفتح الباب لممستثمرين األجانب 

من عممية التعميم، ويساعد عمى لالستثمار في السوق مباشرة. وبين الغامدي أن نظام إفصاح سيحد بشكل كبير 
تطبيق األنظمة والموائح بشكل جيد عمى الشركات المدرجة، كما أنو سيتيح نوعا من الشفافية والمعمومة الصحيحة، 
خصوصا لصغار المستثمرين، الذين من السيل انسياقيم وراء الشائعات وبالتالي اتخاذىم لقرارات خاطئة، تؤدي في 

م خسائر كبيرة بالنسبة لرؤوس أمواليم. وأوضح الغامدي، أنو إضافة إلى األىداف الجيدة نياية المطاف إلى تكبدى
حول نظام إفصاح، فيناك جانب ميم يتمثل في الصفحات اإلضافية ضمن النظام التي « تداول»التي أعمنت عنيا 

 عن ىذه الشركات.من المعمومات المفصمة عن الشركات المدرجة، وتكفل وجود معمومات موسعة  اً تتيح مزيد
 -يمي: ما  مما سبق يستخمص الباحث 

 المستثمرين.لمجتمع  االلكترونية غير المالية التقارير المالية أىمية-1
مستثمرين بصفة خاصة لم خدمة في المممكة العربية السعودية اإللكترونيالمرحمة األولى النتشار اإلفصاح  دتع-3

مما يؤدي الي تخفيض عدم تماثل  ىو مخاطبة االستثمار لكترونياإللإلفصاح  األساسياليدف  دوعمى ذلك يع
 .المعمومات

سريعة وفى  بطريقة بالشركة كل المعمومات الخاصة اإللكتروني لمتقارير المالية وغير الماليةاإلفصاح  يوفر-2
 المالئم مما يؤدي الي تخفيض عدم تماثل المعمومات.الوقت 

مما يؤدي  واقعيةأصبحت المعمومات المحظية حقيقة  رير المالية وغير الماليةاإللكتروني لمتقاظل اإلفصاح  في-2
 .الي تخفيض عدم تماثل المعمومات

 الدراسة الميدانية:-11
تيدف الدراسة الميدانية إلى اختبار فروض البحث وذلك من خالل تحميل البيانات التي قام الباحث بجمعيا بواسطة  

 -الدراسة في ىذا المبحث إلى ما يمي:  قسمتذا اليدف قائمة االستقصاء، وتحقيقًا لي
 متغيرات الدراسة: 11/1

بينمددا  ،لكترونيددةاإلىددو التقددارير الماليددة وغيددر الماليددة  مسددتقلالمتغيددر ال :نددوعين مددن المتغيددراتالدراسددة اسددتخدمت 
طريقدة االولدي ويقداس مدن والذي يمكن قياسو بطدريقتين ، ال المتغير التابع يتمثل في تخفيض عدم تماثل المعمومات

وتددم االعتمدداد فددي تحديددد ىددذا المتغيددر عمددي الدراسددات  ،خددالل مجموعددة مددن العناصددر واداة القيدداس قائمددة االسددتبيان
والدذي يمكدن قياسدو مدن    - (Yulia et al,9002 Joanna,9002-Marijana and Ivica,9002)التاليدة  

، تقريددر مجمددس لقددوائم الماليددة، اقبمية مددن وجيددة نظددر اإلدارةتددوفير معمومددات حاليددة ومسددت خددالل العناصددر التاليددة:
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تحمدديالت وتفسدديرات ومناقشددات  ،اإلفصدداح بصددورة قابمددة لمفيددم والتوقيددت واألىميددة النسددبية والقابميددة لممقارنددة اإلدارة،
طبيعددة ) :اخدريعناصدر  ،اإلفصداح كمدي وقيمدي أو فدي شددكل تفسدير أو شدرح ،اإلدارة حدول كدل مدا يخدص المنشددأة

تقدديرات اإلدارة  ،توقعات اإلدارة ألحداث المنشأة في الفترة القادمدة ،معمومات قطاعية ،المخاطر والموارد ،عممياتال
 اعتمدددت الدراسدددةامددا الطريقدددة الثانيددة فقددد  .تحقيدددق منفعددة المعمومددات ،(مؤشددرات قيدداس األداء المتددوازن ،لممخدداطر
فددي قيدداس عدددم تماثددل المعمومددات عددن  Dimitropoulous,9002))( ودراسددة Liu,9000دراسددة )عمددى الحاليددة 

طريدق العائددد عمددى سدعر السدديم ويتمثددل فدي تحديددد نصدديب السديم مددن أربدداح العدام والددذي تددم اسدتخراجو فددي الخمددس 
 فدددي المممكدددة العربيدددة السدددعودية ( وىدددي اىدددم فتدددرات انتشدددار اإلفصددداح االلكتروندددي3112-3119سدددنوات األخيدددرة )

   . المالية وغير المالية االلكترونية تماثل المعمومات عند اإلفصاح عن التقاريروتتوقع الدراسة انخفاض عدم 
 : مجتمع وعينة الدراسة:11/2

يتكون مجتمع الدراسة من فئتين ىما، فئة المستثمرين في سوق المال السدعودي )يبمدإ إجمدالي عددد شدركات السمسدرة 
مل الفئدددة الثانيدددة اإلدارة فدددي الشدددركات المسدددجمة (، وتشدددTadawul.comشدددركة ) 21والتدددي تندددوب عدددن المسدددتثمرين 

شدركة وبعدد اسدتبعاد البندوك  122بسوق المال السعودي والمعنية بإعداد التقارير المالية )يبمإ إجمدالي تمدك الشدركات 
شددددركة )دليددددل الشددددركات  111ليصددددبح المجتمددددع ة شددددرك 23وعددددددىم -نظددددرا لطبيعددددتيم الخاصددددة-وشددددركات التددددأمين

ولدي، وتدم اختيدار عيندة انتقائيدة تحكميدة مدن الفئدة قد تم اتبداع أسدموب الحصدر الشدامل لمفئدة األ(. و 3112السعودية، 
 ( 1ويمكن توضيح مجتمع وعينة الدراسة في الجدول رقم ) ( مفردة من الفئة الثانية.21) الثانية مقدارىا

 ( مجتمع وعينة الدراسة1جدول رقم )

الشركات المسجمة في السوق السعودي  ن(وشركات السمسرة)المستثمر  بيان
 )اإلدارة(

 111 21 مجتمع الدراسة
 21 21 عينة الدراسة 

 عينة انتقائية تحكمية حصر شامل أسموب االختيار
 : أداة الدراسة:11/3

اسدددتخدم الباحدددث قائمدددة االستقصددداء كدددأداة لمحصدددول عمدددى البياندددات الالزمدددة الختبدددار صدددحة أو عددددم صدددحة فدددروض 
دراكدات الوصدفية إلدى صدور كميدة، وتضدمنت القائمدة خمس نقداط لتحويدل اإل يوتم استخدام مقياس ليكرت ذالبحث، 

 11حيددث تددم توزيددع  ولددي()الفئددة األ فقددرة، وتددم توزيددع القائمددة عمددى أفددراد عينددة الدراسددة المتمثمددة فددي المسددتثمرين 16
 شددركة مددن 21 عمددى قددوائم 5تددم توزيددع و  (،211) جمددالي القددوائمإشددركة سمسددرة وبالتددالي يصددبح  21 عمددىاسددتبانات 

 .( قائمدددة311)جمدددالي القدددوائم إالممثمدددة لمفئدددة الثانيدددة وبالتدددالي يصدددبح  الشدددركات المسدددجمة فدددي سدددوق المدددال السدددعودي
الدي عدام     3119وكذلك استخدم الباحدث القدوائم الماليدة المنشدورة لمشدركات محدل الدراسدة لفتدرة خمدس سدنوات مدن عدام

ئد عمي سدعر السديم السدتخراج العائدد عمدي سدعر السديم لقيداس عددم تماثدل المعمومدات المتغيدر الستخراج العا 3112
 التابع لمدراسة.
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 : أسموب جمع البيانات:11/4
لكترونددي والمقدابالت الشخصددية فددي جمددع بيانددات الدراسدة، وتددم توزيددع القددوائم عمددى عينددة تدم اسددتخدام أسددموب البريددد اإل

م الستكمال ىذه القوائم لحين جمعيا، وتدم فحدص وتحميدل االستقصداء لتحديدد الدردود الدراسة، وترك الباحث فرصة لي
 -(: 3الصادقة، وكانت نتيجة الفحص في الجدول رقم )
 ( عينة الدراسة ودرجة االستجابة3جدول رقم )

عدد القوائم  فئات الدراسة
 الموزعة

عدد القوائم 
 المستممة

عدد القوائم 
 المستبعدة

 لمتحميلالقوائم الصالحة 
 نسبة االستجابة العدد

 %71 311 11 331 211 نو المستثمر 
 %67 125 15 151 311 اإلدارة  

 %69 225 35 271 511 إجمالي
% وىذه نسبة كافية يمكدن االعتمداد عمييدا 69اتضح أن نسبة االستجابة الكمية  (3رقم )من خالل الجدول  

 في إجراء التحميل اإلحصائي.
 يب اإلحصائية المستخدمة:: األسال11/5

لقدددد خضدددعت بيانددددات قدددوائم االستقصدددداء لمتحميدددل اإلحصدددائي الكمددددي متعددددد المسددددتويات باسدددتخدام برنددددامج  
(SPSS V.02 :حيث تم تحديد األدوات اإلحصائية الالزمة والمالئمة كالتالي ) 

 الثبات والصدق. معامال -1
واستخدم لمحصول عمى متوسط اإلجابات عن أسدئمة مقاييس النزعة المركزية والتي ي مثميا الوسط الحسابي  -3

النسدبة و  قائمة االستقصاء، واالنحراف المعياري والذي يعبر عن مقددار تشدتت القديم عدن وسدطيا الحسدابي.
المئويددة لموسددط الحسدددابي )األىميددة النسدددبية( وىددي الوسدددط الحسددابي منسدددوب إليددو القيمدددة العظمددى لمقيددداس 

إذا حدداز عمددى نسددبة  الحسددابي بنسددبة مئويددة، ويكددون العنصددر مقبددوالً  ليكددرت ويسددتخدم لمتعبيددر عددن الوسددط
 %.61أعمى من 

لمعينددة الواحدددة ويسددتخدم الختبددار فرضددية تتعمددق بالوسددط الحسددابي، وتددم االعتمدداد عمددى برنددامج  Tاختبددار  -2
(SPSS V.02 في احتساب قيمة )t  )1.15اإلحصائية، كما تم االعتماد عمدى مسدتوى الداللدة )المعنويدة 
أكبدر مدن  t داللدة ىمدى أندو أسداس لقبدول الفرضديات أو رفضديا حيدث يدتم قبدول الفرضدية إذا كدان مسدتو ع

 .1.15أقل من  tويتم رفض الفرضية إذا كانت داللة  ،ساوييايأو  1.15
وىدددو اختبددار بدددارالمتري ويسدددتخدم لتحديدددد الفدددروق بدددين  Kruskal – Wallisاختبددار كروسدددكال واالس  -2

 .إجابات مفردات العينة
المسددددتقل وىددددو التقددددارير الماليددددة وغيددددر الماليددددة  إليجدددداد العالقددددة بددددين المتغيددددرينمعامددددل االرتبدددداط بيرسددددون  -5

الداللددة  ىمددن مسددتو  أصددغرالداللددة المحسددوب  ىذا كددان مسددتو إفدد االلكترونيددة والتددابع عدددم تماثددل المعمومددات
 ن ذلك يدل عمي وجود عالقة ارتباط.إف( 1.15االفتراضي )
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( نتيجددة تطبيددق 2مددن صدددق وثبددات أسددئمة قائمددة االستقصدداء، حيددث يوضددح الجدددول رقددم )ولقددد تددم التأكددد 
=  αمعادلددة كرونبدداخ لقيدداس ثبددات المسددتوى واالتسدداق الددداخمي لقائمددة االستقصدداء، حيددث بمغددت قيمددة ألفددا اإلجماليددة 

ا أن قيمدة ألفدا %، كمد61وىدي نسدبة جيددة لكونيدا أعمدى مدن النسدبة المقبولدة  1.819، وبمإ معامل الصددق 1.785
 (: 2%، وىذا ما يوضحو الجدول رقم )61أعمى من النسبة المقبولة  ةومعامل الصدق بالنسبة لكل عنصر عمى حد

 (: معامل الصدق والثبات2جدول رقم )

 نتائج اختبارات الفروض: 11/6
لييا ونتائج اختبارات الفروض مستخدما إيوضح الباحث فيما يمي نتائج الدراسة الميدانية التي تم التوصل  

 األساليب اإلحصائية السابق ذكرىا.
 أوال: نتيجة اختبار الفرض األول:

في البيئة  اإللكترونية لتقارير المالية وغير الماليةا لإلفصاح عن ال يوجد انتشار: رض عميينص ىذا الف
 :(2حصائي ليذا الفرض الجدول رقم )ويوضح نتيجة التحميل اإل ،السعودية

 ( نتيجة اختبار الفرض األول4جدول رقم )

عدد الفقرات  بيانال العنصر
 المستخدمة

معامل 
 (αالثبات )

 معامل الصدق
 Validity 

تقارير المالية لا اإلفصاح عن انتشار ىمد االنتشار
 اإللكترونية وغير المالية

2 1.813 1.785 

المالية  التقارير باإلفصاح عن االهتمام ىمد االىتمام
 اإللكترونية وغير المالية

2 1.768 1.821 

عالقات 
 االرتباط

اإلفصاح عن وجود عالقات ارتباط بين  ىمد
 اإللكترونية تقارير المالية وغير الماليةال

 ثل المعموماتوتخفيض عدم تما

8 1.785 .1821 

 1.819 1.785 16  جمالياال

 مستوى الداللة Tقيمة  الوسط الحسابي الفقرات م
 1.11 11.831 5.45 ني لمشركة موقع الكترو  1
من قبل إدارة الشركة  االلكتروني زيادة الوعي 2

  ينوالمستثمر 
4.92 11.193 1.11 

زيادة الطمب عمى اإلفصاح االلكتروني لمتقارير  3
 المالية وغير المالية

5.17 11.844 1.11 

االفصاح عن التقارير المالية وغير المالية عبر  4
 الموقع اإللكتروني لمشركة. 

4.19 11.7 1.11 

 1.11 11.867 4.915 اإلجمالي  
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( نجد أن مستوى الداللة المحسوبة ليذه العناصر أقل من قيمة مستوى الداللة الجدولية 2باستقراء الجدول رقم ) 
 المالية وغير المالية لإلفصاح عن التقارير ال يوجد انتشاروىذا يجعمنا نرفض فرض العدم والقائل "  1.15
ن ويوضح ذلك أفي الشركات السعودية.  تمك التقارير". وىذا يدل عمى زيادة انتشار  في البيئة السعودية نيةاإللكترو 
. ويرجع الباحث أسباب ىذا 1.96الجدولية التي بمغت Tمن كبر أ 11.867المحسوبة والتي بمغت T ىمستو 

 ما يمي: إلىاالنتشار 
 لكترونية إصاح لمشركات عبر نماذج وجداول فإعالن السوق المالية السعودية عن تطبيق نظام إ

( لممعمومات XBRLموحدة لتسييل عممية اإلفصاح من قبل الشركات من خالل تطبيق معيار)
 .مما يقمل من درجة عدم تماثل المعمومات بين اإلدارة والمستثمرين المدخمة

 في عام  %18 بنسبةمقارنة  3112% في عام 15لكتروني نسبة المخالفات في اإلفصاح اإل
 )ىيئة السوق المالية السعودية(. 3112

 لي وسوف يتم استعداد ىيئة السوق المالية السعودية الستقبال التقارير المالية بواسطة الحاسب اآل
 .3112تطبيق ىذا النظام بداية من عام 

 ثانيا: نتيجة اختبار الفرض الثاني:
لتقارير ا عن باإلفصاح لمساىمة السعوديةال يوجد اىتمام من قبل الشركات ا :ىينص ىذا الفرض عم 

 :(5حصائي ليذا الفرض في الجدول رقم )ويوضح نتيجة التحميل اإل اإللكترونية. المالية وغير المالية
 ( نتيجة اختبار الفرض الثاني5جدول رقم )

الوسط  الفقرات  م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 لةالدال 

توفير معمومات مالئمة وفي الوقت  1
 1.11 25.2 %82 1.75 4.18 المناسب 

 1.11 24.8 %84 1.72 4.14 تحقيق التغذية العكسية 2
 1.11 22.4 %83 1.73 4.16 تحقيق الشفافية 3
تحقيق كفاءة سوق المال من خالل  4

 1.11 26.5 %89 1.63 4.49 تخفيض درجة عدم تماثل المعمومات

 1.11 24.72 %85 1.7175 4.217 الياإلجم 
( نجدددد أن مسدددتوى الداللدددة المحسدددوبة ليدددذه الفقدددرات أقدددل مدددن قيمدددة مسدددتوى الداللدددة 5باسدددتقراء جددددول رقدددم )

وىذا يجعمنا نرفض الفرض العدمي ووفقًا لقاعددة القدرار اإلحصدائي نجدد أن ىنداك اىتمدام مدن قبدل  1.15اإلحصائية 
 .لكترونيةاإل المالية وغير المالية ريرباإلفصاح عن التقا إدارة الشركات

 ثالثا: نتيجة اختبار الفرض الثالث:
 لتقارير المالية وغير الماليةاال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية بين اإلفصاح عن  :ينص ىذا الفرض عمى

 (:6م )حصائي ليذا الفرض الجدول رقنتيجة التحميل اإل ويوضح المعمومات.وتخفيض عدم تماثل  اإللكترونية
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 (: نتيجة اختبار الفرض الثالث6جدول رقم )

الوسط  الفقرات  م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

توفير معمومات حالية ومستقبمية  1
 1.111 9.6 %76 1.82 2.82 من وجهة نظر اإلدارة

 1.111 31.3 %78 1.81 2.92 القوائم المالية 3

 1.111 32.3 %81 1.82 2.16 تقرير مجمس االدارة 2

اإلفصاح بصورة قابمة لمفهم  2
والتوقيت واألهمية النسبية والقابمية 

 لممقارنة
2.17 1.88 83% 32.2 1.111 

اإلفصاح عن تحميالت وتفسيرات  5
ومناقشات اإلدارة حول كل ما يخص 

 المنشأة
2.79 1.85 75% 13.1 1.111 

وقيمي أو في شكل  اإلفصاح كمي 6
 1.111 32.3 %83 1.85 2.11 تفسيرات أو شرح

عناصر التقرير )طبيعة العمميات،  7
المخاطر والموارد، معمومات 

قطاعية، توقعات وتقديرات اإلدارة 
 لممخاطر، مؤشرات األداء(

2.69 1.98 72% 11 1.111 

 1.111 13 %75 1.87 2.75 منفعة المعمومات  8

( السدددابق نجدددد أن مسدددتوى الداللدددة المحسدددوبة لجميدددع الفقدددرات أقدددل مدددن قيمدددة مسدددتوى الداللدددة 6م )باسدددتقراء جددددول رقددد
لتقدارير ا ، مما يؤدي إلى رفض فرض العدم وقبدول الفدرض البدديل. وىدذا يعندي قددرة اإلفصداح عدن1.15اإلحصائية 

ارتفددداع متوسدددط أراء عيندددة  فدددي تخفددديض عددددم تماثدددل المعمومدددات وىدددذا واضدددح بدددين اإللكترونيدددة الماليدددة وغيدددر الماليدددة
 .لكترونيةاإل لتقارير المالية وغير الماليةباوىذا يعني ارتفاع درجة الوعي  الدراسة.
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 رابعا: نتيجة اختبار الفرض الرابع:
 لتقارير المالية وغير الماليةا اإلفصاح عن داللة إحصائية بين وال يوجد ارتباط ذ :ينص ىذا الفرض عمي 

 (:7حصائي ليذا الفرض الجدول رقم )ويوضح نتيجة التحميل اإل .عدم تماثل المعموماتوتخفيض  اإللكترونية
 الرابع(: نتيجة اختبار الفرض 7جدول رقم )

 وغير المالية اإللكترونية لتقارير الماليةا حصاءاتاإل  الفقرة 
 1.813 معامل االرتباط  تخفيض عدم تماثل المعمومات   
 1.111 مستوي الداللة  

وتخفيض  م استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين اإلفصاح اإللكتروني لمتقارير المالية وغير الماليةت 
مما يدل عمى  1.15ومستوي الداللة أقل من  1.813واتضح أن معامل االرتباط  عدم تماثل المعمومات

وىذه النتيجة تتفق مع ما انتيت  ،إيجابية تمك العالقة وىذا يجعمنا نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل
وىذا يعني وجود عالقة ارتباط ذات داللة    )  (Joanna,9002ودراسة  (Yulia et al, 9002)دراسة ليو إ

مما يدل  .وتخفيض عدم تماثل المعمومات إحصائية بين اإلفصاح عن التقارير المالية وغير المالية اإللكترونية
ومما يؤكد عالقة االرتباط  المالية وغير المالية اإللكترونية لمسوق السعودي. عمى أىمية اإلفصاح عن التقارير

وتخفيض عدم تماثل المعمومات تم اجراء اختبار احصائي لقياس  التقارير المالية وغير المالية اإللكترونية بين
ارير من خالل مقياس عدم تماثل المعمومات قبل اإلفصاح االلكتروني لمتقارير وبعد اإلفصاح االلكتروني لمتق

 (:8نصيب السيم في األرباح ويوضح نتيجة ذلك االختبار الجدول رقم )
 ( التحميل االحصائي الوصفي قبل وبعد اإلفصاح8جدول رقم)

االنحراف  المتوسط المتغير
 المعياري

اعمي  االنحراف المتوسط ادني قيمة اعمي قيمة
 قيمة

ادني 
 قيمة

نصيب 
السيم 
في 

 االرباح

1.571 1.213 8.956 (2.97( 1.811 1.117 9.956 (1.67( 

% قبل اإلفصاح 57ارتفاع قيم متوسطات نصيب السيم من األرباح من ( 8يتضح من خالل جدول رقم )   
% بعد اإلفصاح االلكتروني وىذا دليل عمي انخفاض درجة عدم تماثل المعمومات بعد 81االلكتروني الي 

بارتفاع قيمة المتوسط باإلضافة الي ارتفاع اعمي قيمة من  الية وغير الماليةمتقارير الماإلفصاح االلكتروني ل
وتخفيض  التقارير المالية وغير المالية اإللكترونية . وىذا يؤكد وجود عالقة ارتباط بين9.956الي 8.956

 Landsman et al.,9009))عدم تماثل المعمومات. وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 
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 نتيجة اختبار الفرض الخامس:خامسا: 
ال توجد اختالفات ذات داللة إحصائية بين اإلدارة ممثمة في الشركات المساىمة  :ىينص ىذا الفرض عم

ى تخفيض عدم تماثل عم اإللكترونية لتقارير المالية وغير الماليةا اإلفصاح عن والمستثمرين بشأن تأثير
 (:9يذا الفرض الجدول رقم )حصائي لويوضح نتيجة التحميل اإل .المعمومات

 (: نتيجة اختبار الفرض الخامس9جدول رقم ) 

 المعنوية P- value كروسكال واالس الفقرات  م

توفير معمومات حالية ومستقبمية من وجهة نظر  1
 غير معنوي 1.93 1.125 اإلدارة

 غير معنوي 1.57 1.12 القوائم المالية 3

 ير معنويغ 1.66 1.78 تقرير مجمس االدارة 2

اإلفصاح بصورة قابمة لمفهم والتوقيت واألهمية  2
 غير معنوي 1.26 3.35 النسبية والقابمية لممقارنة

اإلفصاح عن تحميالت وتفسيرات ومناقشات  5
 غير معنوي 1.92 1.137 اإلدارة حول كل ما يخص المنشأة

اإلفصاح كمي وقيمي أو في شكل تفسيرات أو  6
 1.95 1.136 شرح

 عنويغير م

عناصر التقرير )طبيعة العمميات، المخاطر  7
والموارد، معمومات قطاعية، توقعات وتقديرات 

 اإلدارة لممخاطر، مؤشرات األداء(
1.318 1.88 

 غير معنوي

 غير معنوي 1.88 1.331 منفعة المعمومات  8

 غير معنوي 1.78 1.632 جمالياإل 

راء فئددات الدراسددة بشددأن اإلفصدداح آجددد اخددتالف معنددوي بددين متوسددط ( أنددو ال يو 9يتضددح مددن نتددائج الجدددول رقددم )  
لجميددع الفقددرات أكبددر مددن مسددتوى المعنويددة  P-valueلكترونددي لمتقددارير الماليددة وغيددر الماليددة، حيددث كانددت قيمددة اإل
ة وىذا يجعمنا نقبل فرض العدم ونرفض الفرض البدديل، وىدذا يعندي أندو ال توجدد اختالفدات ذات داللدة إحصدائي %.5

 لتقدددارير الماليدددة وغيدددر الماليدددةا اإلفصددداح عدددن بدددين اإلدارة ممثمدددة فدددي الشدددركات المسددداىمة والمسدددتثمرين بشدددأن تدددأثير
 .تخفيض عدم تماثل المعمومات ىعم لكترونيةاإل
 لمناقشة:النتائج وا-11
ندما يمكن تعني ظاىرة عدم تماثل المعمومات أن المعمومات بين األطراف المختمفة غير كاممة، وىناك خطر ع -1

 ألحد أطراف العقد إلحاق الضرر بالطرف األخر.
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 ىناك أثار سمبية مترتبة عمى عدم تماثل المعمومات وىي:  -3
 انخفاض كفاءة سوق المال. -
 تحقيق عائد غير عادي. -
 خمق فجوة بين اإلدارة وأصحاب المصالح. -

 -ومات من خالل: تخفيض عدم تماثل المعم اإللكترونية متقارير المالية وغير الماليةل يمكن -2
 التوسع في كمية اإلفصاح سواء كان اختياريًا أو إلزاميًا، وىذا ما أكدتو العديد من الدراسات. -
 توقيت اإلفصاح وفيمو. -

 في عاممين وىما: اإللكترونية لتقارير المالية وغير الماليةاتتمثل محددات  -2
 مدى توافر المعمومات )التوسع في اإلفصاح(. -
 ستثمرين لممعمومات.مدى فيم وتفسير الم -

 -خفض من مخاطر عدم تماثل المعمومات من خالل: ت اإللكترونية لتقارير المالية وغير الماليةا -5
 في إدارة المخاطر والممارسات الرقابية السميمة. اإسيامي -
 تدعيم اإلشراف الفعال عمى إدارة الشركة. -

 خفض منيا.ترة عدم تماثل المعمومات ولكن قضي عمى ظاىتال  اإللكترونية لتقارير المالية وغير الماليةا -6
أثرًا إيجابيًا عمى سوق األوراق المالية، والشركات والمتعداممين فدي  اإللكترونية لتقارير المالية وغير الماليةاترك ت -7

 األوراق المالية، وعمى االقتصاد القومي.
اح الشامل ومن ثم تتحقق الشفافية نترنت درجة من اإلفصيحقق نشر التقارير المالية وغير المالية عبر اإل-8

 .وتخفيض درجة عدم تماثل المعمومات
 من الوقت الالزم لموصول لممعمومات. لكترونيةاإل لتقارير المالية وغير الماليةا اإلفصاح عن خفضي-9 

 كترونيةللتقارير المالية وغير المالية اإلا لإلفصاح عن ن ىناك انتشارأرفض الفرض العدمي األول وىذا يعني -11
 في البيئة السعودية وذلك لما يمي:

 لكترونية إفصاح لمشركات عبر نماذج وجداول إعالن السوق المالية السعودية عن تطبيق نظام إ
( لممعمومات XBRLموحدة لتسييل عممية اإلفصاح من قبل الشركات من خالل تطبيق معيار)

 المدخمة.
  في عام 18 نسبةمقارنة ب 3112عام  % في15لكتروني نسبة المخالفات في اإلفصاح اإل %

 )ىيئة السوق المالية السعودية(. 3112
  لي وسوف يتم استعداد ىيئة السوق المالية السعودية الستقبال التقارير المالية بواسطة الحاسب اآل

 .3112تطبيق ىذا النظام بداية من عام 
التقارير المالية باإلفصاح عن المستثمرين  ن ىناك اىتمام من قبلأرفض الفرض العدمي الثاني وىذا يعني -11

 وذلك لما يمي: لكترونيةوغير المالية اإل
 .وجود تأثير إيجابي عمى كمية اإلفصاح في سوق المال السعودي 
  عمى تحقيق خصائص جودة المعمومات. تمك التقاريرقدرة 
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لتقارير المالية ابين اإلفصاح عن يوجد تأثير ذو داللة إحصائية  الفرض العدمي الثالث وىذا يعني انو رفض-13
لتقارير ا باإلفصاح عن . وىذا يعني ارتفاع درجة الوعيالمعموماتوتخفيض عدم تماثل  اإللكترونية وغير المالية

 .لكترونيةاإل المالية وغير المالية
رير المالية لتقاااإلفصاح عن رفض الفرض العدمي الرابع وىذا يعني انو يوجد ارتباط عمى درجة عالية بين -12

 .وتخفيض عدم تماثل المعمومات االلكترونيةوغير المالية 
ال توجد اختالفات ذات داللة إحصائية بين اإلدارة ممثمة في  نوأقبول الفرض العدمي الخامس وىذا يعني -12

ى تخفيض عم اإللكترونية لتقارير المالية وغير الماليةا اإلفصاح عن الشركات المساىمة والمستثمرين بشأن تأثير
 .عدم تماثل المعمومات

 وبناء عمى نتائج البحث يوصي الباحث بما يمي: 
  وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة لكترونياإضرورة تشجيع إدارة الشركات عمى نشر تقاريرىا ،

 ومنيا ظيور األجيزة الذكية، ولمواجية أي إلزام مستقبمي من قبل ىيئات مختمفة.
  لتقارير المالية وغير الماليةا اإلفصاح عن الشركات بالكشف عن المخاطر التي تواجوضرورة قيام 

 .لكترونيةاإل
 وبناء عمى توصيات الدراسة يوجو الباحث الباحثين بالدراسات المستقبمية التالية: 

لمساىمة لكتروني لمتقارير المالية وغير المالية في الشركات ادور حوكمة الشركات في تفعيل اإلفصاح اإل -1
 .السعودية

في الشركات عمى تخفيض عدم تماثل المعمومات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  أثر تطبيق -3
 .المساىمة السعودية

تخفيض عدم  باستخدام األجيزة الذكية عمى وغير المالية لكتروني لمتقارير الماليةثر اإلفصاح اإلأتحميل  -2
 لسعودي.سوق المال افي  تماثل المعمومات

 ( لمتقارير المالية في الشركات المساىمة السعودية.XBRLاستخدام لغة البرمجة المرنة ) ىمد -2
لكترونية المحددة من قبل ىيئة سوق مدي التزام الشركات المساىمة السعودية باإلفصاح عن النماذج اإل -5

 .عمي تخفيض عدم تماثل المعمومات وأثرىا المال السعودي
 151193ر الباحث عمادة البحث العممي بجامعة الممك فيصل لدعميا المادي لمبحث رقم : يشكشكر وتقدير-31

 المراجع:
 أوال: بالمغة العربية:

التجارب الدولية لتطبيق المعايير الدولية إلعداد .3112العظيم، محمد حسن.حمد، والء ربيع عبد العظيم وعبد أ (1
مجمة الفكر المحاسبي، كمية التجارة، جامعة عين  .م الماليةلكتروني لمقوائالتقارير المالية في ضوء النشر اإل

 .162-135ص ص  شمس، المجمد السابع عشر،
نترنت في بيئة دور مراقب الحسابات في إضفاء الثقة بالبيانات المنشورة عمى اإل.3111.رشيد، ناظم حسن (3

 .188-165ص ص  ،32لسابع، العدد مجمة تكريت لمعموم اإلدارية واالقتصادية، المجمد ا .لكترونيةالتجارة اإل
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دور اإلفصاح عن تقرير تعميقات اإلدارة في تخفيض عدم تماثل المعمومات  .3112.عبد الممك، أحمد رجب (2
مجمة البحوث التجارية المعاصرة، كمية التجارة، جامعة سوىاج،  .في البورصة المصرية "دراسة نظرية وميدانية"

 .27-2ص ص ول، المجمد الثامن والثالثون، العدد األ
 سوق في المعمومات تماثل عدم تخفيض في اإلدارة تعميقات تقرير دور .3112 .حمدي عرفات النعيم، عبد (2

 جامعة التجارة، كمية واإلداري، المالي الفساد لمكافحة والمراجعة المحاسبة آليات تفعيل مؤتمر المصري، المال
 .38-1ص ص  ،سويف بني

لكتروني لمتقارير المالية باستخدام األجيزة الذكية إلثر اإلفصاح اأتحميل  .3112.مال محمد محمدآعوض،  (5
مجمة الفكر المحاسبي، كمية التجارة، جامعة عين شمس،  .عمى قرارات المستثمرين في البورصة المصرية

 .51-11ص ص  المجمد السابع عشر،
سوق المالية السعودية، مجمة أداء لكتروني عمى أداء الأثر تطبيق نظام التداول اإل .3112.مسعودي، حسام (6

 .121-117ص ص  ديسمبر،العدد الرابع،  .المؤسسات الجزائرية
لكتروني لمتقارير المالية ليات حوكمة الشركات عمى اإلفصاح اإلآأثر  .3111.، عادل عبد الفتاحىمصطف (7

ص  ،العدد الثانيامعة طنطا، المجمة العممية لمتجارة والتمويل، كمية التجارة، ج .دلة تطبيق مقارنةأ-المنشورة
 .295-275ص 
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  فيصل كجامعة المم

إدارة االعمالكمية   

 قسم المحاسبة
 مالحق الدراسة
( 1ممحق رقم )  

 قائمة االستقصاء
 إلى السيد/.............................. المحترم

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
 

تخفيض درجة عدم لكترونية في المالية وغير المالية اإل دور اإلفصاح عن التقارير بعنوان بإعداد بحث ثيقوم الباح
 السعودي  الشركات المساىمة المسجمة بسوق المالب تماثل المعمومات

 انتشار ىمدذلك ييدف الباحث التعرف عمى آراء اإلدارة والمستثمرين في الشركات محل الدراسة. بشأن  " وعمى 
تخفض من درجة عدم تماثل لكترونية في السوق السعودي وىل التقارير المالية وغير المالية اإل اإلفصاح عن

داني في دعم الجانب النظري، ويقدر الباحث تعاونكم وذلك حتى يمكن االستفادة من الجانب المي، المعمومات
ألغراض البحث العممي  تقد صمم االستبانة هاألسئمة الواردة بالقائمة المرفقة، ويؤكد أن ىذ نالمثمر، باإلجابة ع

 فقط، كما أن إجاباتكم ستكون موضع سرية تامة. 
 

  11966527165177الياتف 
 ولي: أل الفرضية ا جدول يوضح اختبار

:لكترونيانتشار اإلفصاح اإل  ىمد     

 م
 الفقرات

 مدى الموافقة

 أعارض بشدة أعارض محايد أوافق أوافق جداً 

لكتروني إلمشركة موقع  1       
      زيادة الوعي من قبل إدارة الشركة والمستثمر  2
لكتروني لمتقارير المالية زيادة الطمب عمى اإلفصاح اإل 3

 وغير المالية
     

فصاح عن التقارير المالية وغير المالية عبر الموقع اإل 4
 اإللكتروني لمشركة.
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 االختالف بين اإلدارة ىلكتروني ومداالهتمام باإلفصاح اإل  ىوالثالثة: مدجدول يوضح اختبار الفرضية الثانية  
 والمستثمرين:

لتقارير ا اإلفصاح عن بينارتباط ذات داللة إحصائية  وجود ىمد جدول يوضح اختبار الفرضية الرابعة والخامسة:
االختالف بين اإلدارة  ىومد في السوق السعوديوتخفيض درجة عدم تماثل المعمومات  لكترونيةاإل المالية وغير المالية

 :والمستثمرين
 

 م
 الفقرات

 مدى الموافقة

 أعارض بشدة أعارض محايد أوافق أوافق جداً 

توفير معمومات حالية ومستقبمية  1
 اإلدارة من وجهة نظر

     

      القوائم المالية 2
      تقرير مجمس االدارة 3
اإلفصاح بصورة قابمة لمفهم  4

والتوقيت واألهمية النسبية والقابمية 
 لممقارنة

     

اإلفصاح عن تحميالت وتفسيرات  5
ومناقشات اإلدارة حول كل ما 

 يخص المنشأة

     

اإلفصاح كمي وقيمي أو في شكل  6
 ت أو شرحتفسيرا

     

عناصر التقرير )طبيعة العمميات،  7
المخاطر والموارد، معمومات 

قطاعية، توقعات وتقديرات اإلدارة 
 لممخاطر، مؤشرات األداء(

     

      منفعة المعمومات  8
 

 م
 الفقرات

االهتماممدى   

جداً  هام هام جداغير  غير هام محايد هام   

توفير معمومات مالئمة وفي الوقت  1
 المناسب 

     

      تحقيق التغذية العكسية 2
      تحقيق الشفافية 3
تحقيق كفاءة سوق المال من خالل تخفيض  4

 درجة عدم تماثل المعمومات
     


