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Abstract : 
 

       The  communications revolution of the 

most important pillars of technological ad-

vances and even kept pace with these de-

velopments accounting should display the 

accounting outputs repr-esented in the fi-

nancial and nonfina-ncial reports in elec-

tronic form, hence the importance of re-

search represented by the paucity of re-

search on this topic. The research objective 

of conducting exploratory and analytical 

study of financial electronic financial and 

other reports and their significance in the 

recorded Saudi capital market companies, 

and to achieve this goal, the researcher con-

ducted a prospective study using a ques-

tionnaire containing a set of paragraphs us-

ed in the test six hypotheses statistically w-

as the most important results of those hy-

potheses tests presence the spread of finan-

cial and non-financial electronic reports 

recorded in the Saudi capital market com-

panies, and the presence of a statistically 

significant correlation between these re-

ports and improve the decisions of investors 

and increase trading volume and improve 

the level of transparency. The researcher 

recomm-ended that electronic publishing of 

financial and non-financial reporting in 

companies that have not done that step to 

achieve what the publication of many ad-

vantages.                                                                                                                               
 

Key words: financial and nonfinancial 

reports – improvement of investors' deci-

sions -Saudi stock market - -tadawul vol-

ume. 

 
 

 :البحث ممخص
تعددددذة ددددازتةمنتأددددكنثة دددددة  دددد ةز ددددك سةم ت ددددذ ة     

م ت نا ددداوحةا تدددبةتام دددةةم   كلدددراةت ددد ةم ت دددازمثة
يوةةعزضة خزودكثةم   كلدراة ت   داةادحةم ت دكزيزة

ا ددة نددكة4م  ك يداةاييدزةم  ك يدداةادحةأدازتةن  تزانيدداة
وددك ثة   يدداةم ر ددجة ت   دداةاددحةنددذزتةم ر ددكجةم تددحة

حةم ري اةم لعاذيا.ةا  ذة ذفةتنكا ثة رمةم  اضاعةا
م ر ددجةنوددزم ةذزملدداة يذمنيدداة  اأددكخةعدددةم ت ددكزيزة
م  ك يدداةاييددزةم  ك يدداةمن  تزانيدداةا ددذفة   يت ددكةاددحة
ت لددديدةردددزمزمثةم  لدددت  زيدةادددحةم ةدددز كثةم  لدددو اة
رلدددالةم  دددكوةم لدددعاذية ةا ت  يدددلة دددرمةم  دددذفةردددك ة
م رك دددددجةردددددةوزم ةذزملددددداة يذمنيددددداة لدددددتخذ كةملدددددتركناة

ايةع بة و اعاة دةم ف زمثةتلتخذ ةاحةمختركزةت ت
لتاةازاضةن أك ياةا دكدة ددة  د ةنتدك تةمختردكزمثة
ت ددد ةم فدددزاضةاوددداذةمنتةدددكزة  ت دددكزيزةم  ك يددداةاييدددزة
م  ك يدددداةمن  تزانيدددداةاددددحةم ةددددز كثةم  لددددو اةرلددددالة
م  دددكوةم لددددعاذي ةااودددداذةعذرددداةمزترددددك ةرمثةذن دددداة
ثةن أدددددددك ياةردددددددديدةت ددددددد ةم ت ددددددددكزيزةات لددددددديدةرددددددددزمزم

م  لددددت  زيدةاسيددددكذتة ودددد ةم تددددذماوةات لدددديدة لددددتافة
م ةفكاياة.ةاع بةر  ةياأحةم رك دجةرضدزازتةم نةدزة
من  تزانددحة  ت ددكزيزةم  ك يدداةاييددزةم  ك يدداة  ددكةي   دد ة

  رمةم نةزة دة سميكةعذيذت.
مناأدكخةعددةم ت دكزيزةم  ك يداةةالكممات المفتاحية: 
م لد  ةةلدال - و ةم تدذماوة-اييزةم  ك ياةمن  تزانيا

ةت ليدةرزمزمثةم  لت  زيد. -م لعاذي
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 المقةدم:  -1

تعددددذة ددددازتةمنتأددددكنثة دددددة  دددد ةز ددددك سةم ت ددددذ ة     
ةم ت نا اوح ةا  ذة تكخة رمةم ت ذ ةمختزملة كوسة

م   كدةام س كد ةركنضكااةن بةم لدزعاةم فك  دا ة يدجة
تنت ددددددوةم  ع ا ددددددكثةاددددددازة ددددددذا  ك ةا أددددددر ةمنت ددددددكوة

ذادةريددداذ ةةميلددديزةةمآلخدددزة  دددزةةم  ع ا دددكثة ددددة  دددكد
نتزنثة دة  ذجةننوكسمثةم  ازتةم ت نا اويدا.ةنايعذةم

ا  دددذة دددكدة ددددةم  ريعدددحة دةتلدددت وةن  كندددكثةةدددر اة
مننتزنددثةاددحةمناأددكخةم   كلددرح ةار دد ة دددةخددذوة
ت ذي ة ع ا كثةتع وةع بةم  لكعذتةاحةت دذي ةادز ة

ةدةييدددكةةرددملددت  كزياة  يددزتةا تناعدددا.ةاي  دددةم  ددداوة
اأكخةمن  تزانحةعدةرعضةم ذاوةلينع شةلد رك ةمن

ع دبةمرتأدكذيكت كةاع دبةلدالةز شة ك  دك ة ددة يددجة
  دكةةم  ذة دةمنلتفكذتة دةاز ةمنلت  كزةم  خت فا

ةدةملددتخذم ةمناأددكخةمن  تزانددحةردديددذاعنكةن ددبةم  دداوة
  ذة ذمخوةم  دزدةم ام دذةام عةدزيدة زاداة فدك تةلدالة

ةز شةم  كو.
ة

  البحثومشكم:  الدراسات السابق: -2
نةت كلة ة  اةم ر جةلافةنتعزضة  ذزملكثة     

وامندددددةةةنلت ةدددددكفم لدددددكر اةادددددحة دددددرمةم  اضددددداع ة
م  أددددازةاددددحة ددددرلةم ذزملددددكث ة  ددددحةي ددددكاوةم رك ددددجة
ملت  كوة رلةم وامنةةرك ذزملاةام ر ج ةرك ثةذزملاة

نةدددزةةف  دددذةذزملددداة لددد يا(ةردددةوزم ة2002   دددذة 
رددديدة دددوة ددددة أدددزةةم ت دددكزيزةم  ك يددداةعردددزةمننتزندددث

ام لدددعاذياةام  ايدددث ةا  دددذةتاأددد ثةم ذزملددداةن دددبة دة
م ددذاوةم  ذ دداةاددحةنلددراةم ةددز كثةةبم  ايددثة ددحة ا دد

م تحة  كة اراةع بةمننتزنثةي ي كةم لعاذياة د ة خيدزم ة
(ةرت يدددددي ة2002 أدددددز.ةام ت دددددثةذزملددددداةم   يودددددحة 

واذتةم ت زيزةم  دك حةعردزةمننتزندثةاريدكدة دذفةتداازة
                                                           

 

تةاحةم ت زيزةم  دك حةمن  تزاندحة  رندا ةعنكأزةم واذ
م عك  ددداةادددحة أدددزةامرتدددزمخةن دددارحة ت دددايزةم ت زيدددزة
م  دددك حةمن  تزاندددحة  رندددا  ةامنت دددثةم ذزملددداةن دددبة دة
م ت زيددزةم  ددك حةمن  تزانددحة و يدداةم رنددا ةم عك  دداةاددحة
 أددزةنةيتضدد دة عددكييزةم ودداذتةم اموددةةتااز ددكةاددحة

ةم ت زيز.
(ةن دددبةعدددذتة2002فة   دددذةتاأددد ثةذزملددداةخ ددداة    

نتدددددك تة ددددددة    دددددكمة دةنةدددددزةم  دددددام  ةم  ك يددددداةعردددددزة
مننتزنددددددثةلددددددافةي  ددددددلةم عذيددددددذة دددددددةم  سميددددددكة ن ددددددكة
منتأدددكوةرعدددذذةنةن دددك حة ددددة لدددتخذ حةم  ع ا دددكثة
م   كلريا ةا در  ةم نةدزةمن  تزاندحة  ت دكزيزةم  ك يداة
لدددددددافةي دددددددادة ددددددد ةق دددددددكزلةمنيوكريددددددداةع دددددددبةتاريدددددددثة

تةمناأدددكخةم   كلدددرحةم  ع ا دددكثةا دددر  ةع دددبةوددداذ
ار د ةركناأدكخةعدددة سيدذة دددةم  ع ا دكثةم تفأددي ياة

(ةرك  نددكااة2002امنضددكايا.ةام ت ددثةذزملدداةتاايددلة 
م  تاردددداة دةت أدددددوةع ي ددددكةم  نةددددد تةنرمةزيرددددثةادددددحة

اأثةذزملاة مناأكخةعدةت كزيز كةعرزةمننتزنث.ةاة
 دةتزليخةرامعذةمناأكخةم   كلدرحةر(ة2002ااذتة 

م  امعدذةم  ك يداةرأدازتة لدت زتةامم دسم ةا أذمرياةنةزة
م ا دددذمثةمنرتأدددكذياةرنةدددزة ع ا دددكثة ك يددداةرأدددفاة
ذازياةنأفة اةزراةلناياةع بةمننتزنثةيددذيةن دبة

ةتنةي ةم تعك وةاحةلالةم ازملةم  ك يا.
(ةر   يدددداةننتددددكحة2003ام ت ددددثةذزملدددداة تددددا حة     

املددتخذم ةم ت ددكزيزةم   كلددرياةعرددزةةددر اةم  ع ا ددكثة
نةياوددذةتدد  يزةةن ددبة ندد  يددا ةامنت ددثة ددرلةم ذزملدداةم ذاة

راة   يدددداةعك يدددداة ةددددر اةم ع ددددكوة مننتزنددددث(ةعددددوة
 كوددكحةم ت كزيزةم   كلرياةاحة نةآثةم ع دننت
(ةع ددبة دة2003م  أددزيا.ةاز ددسثةذزملدداة   ددذة ة

ييدددكةة عدددكييزة  نيددداة  كلدددرياة تنردددي ةردددك زتةنةدددزة
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نةددزةةاددحةبااضددةن ددبم ت ددكزيزةعرددزةمننتزنددثةيدددذية
ت ددكزيزةم ع ددكو.ةات   ددثة رددك زة ددرلةم فاضددبةاددحة
م تردددكيدةادددحة  تدددافةت دددكزيزةم ع دددكو.ةا  دددذثةذزملددداة

   يددداةة .Marston and Leowة(2003 
مناأكخةم   كلرحةعرزةمننتزنثة الي اة ذلدت  كزة
ا تنةددي ة ز ددداةم أدددكذزمث.ةا كا ددثةذزملددداةم عتيردددحة

ة(ةاضاة عيكزة  كلرحةلعاذية تنردي ةنةدز2005 
م ت ددددكزيزةم  ك يدددداةم فازيدددداةعرددددزةمننتزنددددث ةار دددد ة دة
م  ي دددداةم لدددددعاذياة    كلدددددريدةم  ددددكنانييدة ددددد ةتأدددددذزة

يدنر ةر دد ةمناأدكخ.ةاملتزةددذثة درلةم ذزملدداةةم عيدكزة
عنذةاضع كة   عيكزةرك  امعذةمنزةكذياة  ي داة عدكييزة

ةم   كلراةم ذا يا.
(ةرددددةوزم ةذزملدددداة2005 ةزوددددة  ددددذةم ت ددددثةذزملدددداة

   ةدفةع بةم ةز كثةم نةد اةادحةم رازأداةت ري ياة
ذزودداةمناأددكخةمن  تزانددح ةا ددا رة دددةخددذوةةعددد

نتدددك تة دددرلةم ذزملددداةمننخفددددكضةم ةدددذيذةادددحة لددددتافة
منتةددددكزةمناأددددكخةعرددددزةمننتزنددددثةاددددحة أددددزة يددددجة
   ثةعذذةم ةز كثةم تحةت ذ ةناأك ك ة  كلريك ةع بة

%ة دةنو ك حةم ةز كثةم  لو اةاحة5 امرع كةنلراة
%ة دددددددددة36.3ةةددددددددز اة يةرنلددددددددراة866ازأدددددددداةم ر

ة(.264م ةددددز كثةم تددددحةتدددد ةم تاأددددوةن ددددبة امرع ددددكة 
دة ندك ة ة(Xiao et al. 2004)املتخ أدثةذزملدا

اأددددددددكخةنيوكريدددددددداةردددددددديدة وددددددد ةم ةددددددددز اةامنعذرددددددداة
(ة2005 ة    تزاندحة.ارك دثةذزملداةعردذةم  دكذينم

 لدددتافةمناأدددكخةة  عزاددداردددةوزم ةذزملددداةملت ةدددكاياة
ري ددداةم ع ددددكوةم  أددددزياة ةا  ددددذةةعردددزةمننتزنددددثةاددددح

تاأدد ثةم ذزملدداةن ددبةمنخفددكضةعددذذةم ةددز كثةم تددحة
ةددز اة  ددكةة27ة-تفأدد ةعدددةت كزيز ددكةعرددزةمننتزنددث

%ةام ةز كثةم تحة54ةز اة يةرنلراةة50 اراة دة
ةدز اةة32ت كزشةمناأكخةم   كلرحةعرزةمننتزنثة

ة-ةز ا(ة50%ة دةنو ك حةم ةز كثة 24 يةرنلراة
ةيذت كةرك ذاوةم خزف.رك   كزناةر  

(ةاوددداذةعذرددداةLuciana.2009 دددذثةذزملددداة  ةةةة
يوكريدددداةرةدددد وة   ددددارةردددديدة ودددد ةم ةددددز اة  كلدددداةن

   تزانددددددح.ناأددددددكخةمنأدددددداوةام رةو ددددددك حةم
 Peter and Nirosh) املتخ أددثةذزملدداة

  تزاندددددحةيسيدددددذة ددددددة  كاددددداةناأدددددكخةمنمة دة(2010
ةLai et al. (2010 ةاخ أدثةذزملدااأدكخ.ةنم
حة دة لدددعكزةم لددد  ة  ةدددز كثةم تدددحةتعت دددذةع دددبةن ددد

مناأدددكخةمن  تزاندددحةتت يدددزةرلدددزعاة  ردددزة ددددةت ددد ة
م تحةتعت ذةع بةم ل اةةم ت  يذيةاحةمناأكخ.ة  دكة

ةكردذ ثةن ارودة ةا دذWee et al (2011ذزملداة 
  راوةت نا اويكةم  ع ا كثة د ذمتةع  يداة ددةةك  كلري

ا امرددفةدةتأددازمثة  ددحةناتاأدد ثةة ررددوةم  لددتخذ 
يوكريددداةن ددداةمنلدددتخذم ةم فع دددحةنم  لدددتخذ ة  دددكةم دددكزة

ة  تزانح.ن  اأكخةم
رعدددذمةةAl-htaybat (2011ضددكاثةذزملدداة  اةةةةة

 ك كةا داةتخفديضةعدذ ةت ك دوةم  ع ا دكثة ددةخدذوة
 Kelton and)ذزملاة  تزانح.ةامنت ثةنمناأكخةم

pennington. 2012)دة ندددددك ةتددددد  يزة ةب دددددنة
  تزاندددحةع دددبةردددزمزمثةنأدددكخةماننخدددتذفةرندددامثةم

(ة2033م  لددت  زيد.ةاملتخ أددثةذزملدداة لددعاذية 
  تزانياةم  ذي اةرذة ل  ةادحةننر اةم دةملتخذم ةم 

زااة و ةم تذماوةاعدذذةم أدف كثةم  نفدرتةادحةم لدالة
ةب ددددن(ة2033م لددددعاذي.ةاتاأدددد ثةذزملدددداةعدددداضة 

نتيوددددداة دذم دددددكةاوددددداذةعذرددددداةمزتردددددك ة اورددددداةرددددديدة
اندددحةات لددديدةردددزمزمثةم  لدددت  زيد.ة  تزةناأدددكخةمنم

دة ةب(ةم د2033 ةاعرذةم عري ة  ذ اتاأ ثةذزملاة
 نددددك ةعذردددداةمزترددددك ةردددديدةمترددددكعةم ةددددز كثة عددددكييزة

  تزاندددددددح.ةناأدددددددكخةمنم ت دددددددكزيزةم  ك يددددددداةم ذا يددددددداةام
ن دبةمخدتذفةةNor, et, al(2013)اتاأ ثةذزملداة
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ذزوددداةمناأدددكخة  ت دددكزيزةم  ك يددداةمن  تزانيددداة لدددةة
مثةم ذزملدددددداةا ددددددحةم  ودددددد  ةم زماعدددددداةم  ك يددددددا ة ت يددددددزة

ةو كعكثةم ض   ةم زر يا.
(ةرضدددددددزازتة2034اأدددددددثةذزملددددددداةعردددددددذةم   ددددددد ة  اة

  تزانددحة ت زيددزةتع ي ددكثةمنذمزتةركعترددكزلةنمناأددكخةم
زةدددكذةنأدددذمزةن ددددةم ت دددكزيزةم  ك يددداةام دددريةتددد ةةمودددس 

ذا حةر ة دةرروة و شة عكييزةم   كلراةم ذا ياةاحة
 Basuony and  دذثةذزملداةاةة.2033ذيلد رزة

Mohamed(2014)ضدددددددددددزازتةنةدددددددددددزةم ةدددددددددددز كثةة
ت كزيز ددددددكةم  ك يدددددداةاييددددددزةم  ك يدددددداةن  تزانيددددددكة  ام ردددددداة

 Moataz andم ت ازمثةم  ذي ا.ةاخ أدثةذزملداة ة
Ehab(2014)ن ددبةسيددكذتةاعددحةم ةددز كثةم  أددزياةة

توددددكلةمناأددددكخةعدددددةم ت ددددكزيزةم  ك يدددداةاييددددزةم  ك يدددداة
ن دبةةAndrew(2014)ةمن  تزانيا.ةاخ أثةذزملدا

 دةم ت دددددكزيزةم  ك يددددداةمن  تزانيددددداةتعدددددذة ددددددةم ت دددددكزيزة
م  ك يدددداةم  عكأددددزتةاتعترددددزةري دددداةوكرردددداة ذلددددت  كز.ة

اذزملداةةMohd and Noor(2014)اتعتردزةذزملداة
Ali and Ismail(2014)ددددة ا دددبةم ذزملدددكثةة 

م توزيريدداةم تددحةتخترددزة   يدداةمناأددكخةعدددةم ت ددكزيزة
اددحة ك يسيددكةا  ددذثةع ددبةم   يدداةةم  ك يدداةمن  تزانيددا

ةم عر بة ت  ةم ت كزيزة رنك ةعذراة اةم  لت  زيد.
ن ددحةاودداذةعددذتةةAzleen(2014) اخ أددثةذزملددا

عنكأددزةي    ددكةمناأددكخةعدددةم ت ددكزيزةم  ك يدداةاييددزة
م  ك يدددداةن  تزانيددددكةا ددددحةم  نفعدددداةاودددداذتةم  ع ا ددددكثة
 ام زضكةا رلةم عنكأزةتد زةع بةل ا ةم  لت  زيد.

 Mohamed andتف ددددثةذزملدددداة ددددوة دددددةمة
Ehab(2014)ع ددبةلددالةم لدد  ةم ع ددكنحةاذزملدداةة

Ehab and Mohamed(2014)ع دددبةلدددالةة
م لدد  ةم   ددزيةاي ددكةتاأدد تكةم يدد ة دددةاودداذةعذردداة
نيوكريددددددداةرددددددديدةم ت دددددددكزيزةم  ك يددددددداةمن  تزانيددددددداةانددددددداعة
عكذتةت يدي ةم أداوةااوداذة م أنكعاةا و ةم ةز اةامم

  يدددداةم  ز ددددست.ةاز ددددسثةذزملدددداةعذردددداةلدددد رياة دددداةم  
Azleen,et.al(2015)ع دددبةم ت دددكزيزةييدددزةم  ك يددداةة

من  تزانياةونركةن بةونةة اةم ت كزيزةم  ك ياةاتع دوة
ت ددددد ةم ت دددددكزيزةع دددددبةخ دددددلة يدددددستةتنكالدددددياة  ةدددددز ا ة
املددددتخذ ثةم ةددددز اة و اعدددداة دددددةم  ت يددددزمثةا ددددحة
م زر يدداةام لدديا اةا ودد ةم ةددز اةام زماعدداةم  ك يدداةاددحة

ت كة اةم ت كزيزةم  ك ياةاييزةم  ك ياةمن  تزانيدا.ةعذر
ردددذازةم  زموددداةادددحةةBarry(2015)ام ت دددثةذزملددداة

ةتا يلةم ت كزيزةم  ك ياةاييزةم  ك ياةمن  تزانيا.
ن دددددبة ددددددذجةةilias,et.al(2015)اتاأددددد ثةذزملدددددداة

 نددددكااة دددددةم ت ددددكزيزةم  ك يدددداةمن  تزانيدددداةا ددددحةزضددددكة
 ا ددكث.ةاتاأدد ثةم  لددتخذ يد ةتدداعيت   ةودداذتةم  ع

ن دددبةةRichard and Samuel(2015)ذزملددداة
مرتدددددددزمخةردددددددام  ة زةدددددددذتة ت  دددددددي ةم فوددددددداتةرددددددديدةذازة
م  دددددددددزموعيدةا لددددددددددا يت  ةتودددددددددكلةم ت دددددددددكزيزةم  ك يددددددددداة

 Kuruppu,et.alةذزملددددا من  تزانيددددا.ةا وزيددددث
ةدددز اةادددحةلددديزنن ك ةا ةدددكزثةة244ع دددبةة(2015)

اة%ة دددةم ةدز كثة  دكة اردد43نتدك تةم ذزملداةن دبة دة
ع ددبةمننتزندددثة عددزضةم  ع ا دددكثةم  ك يدداةاتاأددد ثة
م ذزملددداةن دددبة دةم ت دددكزيزةم  ك يددداةمن  تزانيددداة كسم دددثة

ةاحة ز  اةنكة ا.
ن دددددددبة دة ندددددددك ةةSEC,(2015)اتاأددددددد ثةذزملددددددداة

عذرداةمزتردك ةرديدة ا  دداةم ةدز كثةام ت دكزيزةم  ك يدداة
 Christopher andمن  تزانيدا.ةاخ أدثةذزملداة

Michael(2015)دةمناأددددددددكخةمنختيددددددددكزيةن ددددددددبةة 
 ي فسة دةمناأكخةمن  تزانح

 Disclosure  ت ددكزيزةم  ك يددا.ةاتاأدد ثةذزملدداةة
Policy Committee(2015)ن دددبة دةم ت ددددكزيزةة

م  ك يددداةمن  تزانيددداةتع دددوةع دددبةسيدددكذتة وددد ةم تودددكزتة
ةمن  تزانيا.
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ام تحةلرلة-ع بةم زي ة دةتعذذةم ذزملكثةم   كلريا
م ت زيدددددزةم  دددددك حةعردددددزةةدددددر اةام تدددددحةتنكا دددددثة-ر ز ددددك

مننتزنددددثة دددددةساميددددكة خت فدددداةا ددددر  ةتعددددذذةم و ددددداذة
م  ررا داة تنري دد ةننة دةت دد ةم ذزملددكثةتعزضددثةن ددبة
رددك زتةم نةددزةمن  تزانددحة  ت ددكزيزةم  ك يدداة دددةاو دداة
نرددددزة عددددذيةم ت ددددكزيز.ةام   يددددوة دددددة ددددرلةم ذزملددددكثة

او دددددددداةنرددددددددزة لددددددددتخذ حةم ت ددددددددكزيزةةب ددددددددنتعددددددددزضة
 دوةة تعدزفلةم ف داةتعدذةرمثة   يداة م  لت  زيد(ةا در

وامنددددةةرددددك زتةم نةددددزةمن  تزانددددح.ةا ددددر  ة ددددذذثة
م ت دكزيزةم  ك يداةمنتةدكزةةفم ذزملكثةم لدكر اةريدكشة دذ
احةم عنكأزةم تك يامة  ةز اةةاييزةم  ك ياةمن  تزانيا

اسيددكذتةم دداعحة دددةررددوةنذمزتةم ةددز اةة   تزانددحن اردداة
يزةم  ك يداةاييدزة ت دكزةماسيكذتةم   ةةع بةة ام  لت  ز
اأدددكخةعددددةم ت دددكزيزةم  ك يددداةنامةمن  تزانيددداةم  ك يدددا

ةاييزةم  ك ياةعرزةم  اراةمن  تزانحة  ةز ا.
ة ت ددكزيزةم  ك يدداةاييددزةم  ك يددام   يدداةةفريددكشة ددذ  ددكة

فدددحةم عنكأدددزةم تك يدددامةتددداايزة ع ا دددكثةاةمن  تزانيدددا
 ذ  اةااحةم ارثةم  نكلةةات  يلةم ت رياةم ع لدياة

يددددلةم ةددددفكاياةات  يددددلة فددددك تةلددددالةم  ددددكوة دددددةات  
خددذوةتخفدديضةذزودداةعددذ ةت ك ددوةم  ع ا ددكثةا ددر  ة
خ دددددداة ددددددرلةم ذزملددددددكثة دددددددةذزملدددددداةتاضدددددد ة ارددددددفة

 ت كزيزةمم ةز كثةم لعاذياةم  لو اةرلالةم  كوة دة
ةف دددددذة فةب دددددممة.ةاةمن  تزانيددددداةم  ك يدددداةاييدددددزةم  ك يدددددا

رددددذزتةةف.ةا ددددذت دددد ةم ت ددددكزيزت تددددكحةم ري دددداةم لددددعاذياة
ت لديدةةبع ةمن  تزانياة ت كزيزةم  ك ياةاييزةم  ك يام

رزمزمثةم  لت  زيدة دةخذوةم عنكأزةم تك يدامةتداايزة
 ع ا ددكثة ك يدداةاييددزة ك يدداةا ك يدداةا لددت ر ياةام ددزذة
ع دددددبةم ةدددددك عكثةاتددددداايزة ع ا دددددكثةعددددددةم  خدددددك زة

 دددذمجةم وا زيددداةاتددداايزة ع ا دددكثةرأدددازتةركر ددداة ام
ةد كوة اةاتاايزة ع ا كثةعددةم  ف  ةام  كر ياة    كزن

تدددداايزة ع ا ددددكثة ذ  دددداةة م   تز دددداة تاسيدددداةم زرددددكخ

ااددددددحةم ارددددددثةم  نكلددددددةةات  يددددددلةم ت ريدددددداةم ع لددددددياة
ات  يددددلةم ةددددفكاياةات  يددددلة فددددك تةلددددالةم  ددددكوة دددددة

زاددداةة.خدددذوةتخفددديضةذزوددداةعدددذ ةت ك دددوةم  ع ا دددكث
 ودددد ةم تددددذماوةاعددددذذةم أددددف كثةم  نفددددرتةاددددحةم لددددالة

ةم لعاذي.
 بة كةلرلةي  دةأيكياة ة  اةم ذزملاةادحةارنك ةع

ةل  اةم تك يام م
ة ت ددددكزيزةم  ك يددددداةاييدددددزةم  ك يدددددام ددددكة ددددداة ف دددددا ة -3

ة؟مناأكخةعن كةا ك حة سميكةمن  تزانيا
م ت دددددكزيزةةمناأدددددكخةعددددددةرعدددددكذةتأدددددنيف  ددددك حة -2

  تزانيدداة ددةاو دداةنرددزةنم  ك يداةاييددزةم  ك يداةم
ة و شة عكييزةم   كلراةم ذا يا؟

    ددددداةادددددحة-اةم ري ددددداةم لدددددعاذياة دددددكة دددددحة كوددددد -3
–م ةددددددز كثةم  لددددددو اةاددددددحةم لددددددالةم لددددددعاذية

ةم  ك يددددداةاييدددددزةم  ك يددددداة  اأدددددكخةعددددددةم ت دددددكزيز
 ؟من  تزانيا

م ت دددكزيزةم  ك يددداةةمنتةدددكزةمناأدددكخةعددددةف دددكة دددذ -4
ة   يت ك؟ةف ذةا كة  تزانياناييزةم  ك ياةم

ة ت ددكزيزةم  ك يدداةاييددزةم  ك يددامةمناأددكخةعدددة ددو -5
زاداةي لددة ددةردزمزمثةم  لدت  زيدةاةيةمن  تزانيا

سيدددددذة ددددددةي ددددددة فدددددك تةلدددددالةم  دددددكوةم لدددددعاذيةاة
 م ةفكايا؟

ة ت ددكزيزةم  ك يدداةاييددزةم  ك يددامناأددكخةعدددةم ددوة -6
زاددددددداة ددددددددة وددددددد ةم تدددددددذماوةاعدددددددذذةيةمن  تزانيدددددددا

 م أف كثةم  نفرتةاحةم لالةم لعاذي؟
 أهداف البحث  -3

ت  يلة دذايدةز يلدييدةا  دكمةةب ني ذفةم ر جة     
ت  ي يداة  ت دكزيزةم  ك يدداةم اوةذزملداةم ز يلدحةةفم  دذ

اي  دددةت  يددلة ددرمةم  ددذفةةاييددزةم  ك يدداةمن  تزانيددا
ة كةي حم دةخذوة
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م تعزفةع بة سميكةمناأدكخةعددةم ت دكزيزةم  ك يداة -3
 اييزةم  ك ياةمن  تزانياةا ف ا  ك.

ةمناأدددددكخةعددددددةرعدددددكذةتأدددددنيفم تعدددددزفةع دددددبة  -2
  تزانيدددداة دددددةنم ت ددددكزيزةم  ك يدددداةاييددددزةم  ك يدددداةم

 .او اةنرزة و شة عكييزةم   كلراةم ذا يا
    دداةاددحة- كوداةم ري دداةم لدعاذياةم تعدزفةع ددبة -3

–م ةددددددز كثةم  لددددددو اةاددددددحةم لددددددالةم لددددددعاذية
ةم  ك يددددداةاييدددددزةم  ك يددددداة  اأدددددكخةعددددددةم ت دددددكزيز

ةمن  تزانيا.
ت ذفةن دبةة يذمنياةم  كنحةذزملاةم ز يلحةام  ذف    

منتةدددكزةةفع دددبة دددذةمختردددكزةادددزاضةم ر دددجة  تعدددزف
ةم  ك يدددددددداةاييددددددددزةم  ك يدددددددداةمناأددددددددكخةعدددددددددةم ت ددددددددكزيز

ةفاددحةم ةددز كثةم  لددك  اةم لددعاذياةا ددذةمن  تزانيددا
ت لدديدةرددزمزمثةم  لددت  زيدةازادداة فددك تةةرددذزت كةع ددح

م ةدفكاياةازاداةةفلالةم  كوةم لعاذيةات ليدة لدتاة
 وددد ةم تدددذماوةاع دددبةر ددد ةلدددافةي دددذفةم ر دددجة ددددة

ة كةي حمةب نةم ذزملاةم  يذمنياخذوة
م تعدددزفةع دددبةاو ددداةنردددزة دددوة ددددةم  لدددت  زيدة -3

ذمزتةم ةددز كثةم  لددو اةاددحةم لدددالة م لددعاذييدةامم
مناأدددكخةةمنتةدددكزةفم لدددعاذيةتودددكلة   يددداةا دددذ

  تزانيدددداةنم ت ددددكزيزةم  ك يدددداةاييددددزةم  ك يدددداةمةعددددد
ت لددديدةردددزمزمثةم  لدددت  زيدةازاددداةةبع دددةكاردددذزت 

 فددددددك تةلددددددالةم  ددددددكوةم لددددددعاذيةاسيددددددكذتةذزودددددداة
ةايا.م ةفك

 ت ددكزيزةمناأددكخةعدددةمرددذزتةةفم تعددزفةع ددحة ددذ -2
اددحةزادداةاسيددكذتةةمن  تزانيدداةم  ك يدداةاييددزةم  ك يددا

 و ةم تدذماوةاعدذذةم أدف كثةم  نفدرتةادحةم لدالة
 .م لعاذي

 
ة

ةمأهمي: البحث -4
 :األهمي: العممي:   

ةيت ةدب  ياةم ع  ياة  ر جةادحة اند ة تت  وةم      
ةرةددددد دعكأدددددزةم  ةم ف دددددزةم   كلدددددرح ددددداةم ت ك دددددكثة

مناأددكخةمن  تزانددحة  ت ددكزيزةم  ك يدداةاييددزةم  ك يددا ة
نرددددددثةع  يدددددداةم ر ددددددجةم ع  ددددددحة نددددددرةرذميدددددداةة يددددددج
  اأكخةكثة دةم  زدةم عةزيدةمسذ كزمة ريزمةيم تلعين

ةشةم  دددكو لددداملةزة م   كلدددرحةادددحةةمن  تزاندددحةاذازل
 ددددددةت لددددديدةردددددزمزمثةمنلدددددت  كزةاسيدددددكذتةادددددحة وددددد ة

 ياةم ر جةادحةخ داةم  ودكوةم تذماو.ةا ر  ةتت  وة  
م   كلددرحةم لددعاذية دددةذزملدداةتاضدد ة ددذفةمنتةددكزة
مناأدددددكخةمن  تزاندددددحةعددددددةم ت دددددكزيزةم  ك يددددداةاييدددددزة
م  ك ياةاحةم ةز كثةم لعاذيا ةا ر  ة ذفةردذزتة درمة

ةمناأكخةع بةت ليدةرزمزمثةم  لت  زيد.
 األهمي: العممي: 

 دد ة  يدداةم ع  يدداة  ر ددجةاددحة اندد ة  كاة تت  ددوةم    
مناأددددكخةعدددددة ددددذيةتدددداازةةرةدددد دن دددداةت ددددذي ةذ يددددوة

ةدز كثةةم ت كزيزةم  ك ياةاييدزةم  ك يداةمن  تزانيداةادح
 فدددك تةلدددالةم  لدددك  اةم لدددعاذياةاذاز دددكةادددحةتفعيدددوة

ملدددت ذعة زم ةم ةدددز كثةم  لدددك  اةم  لدددو اةاةةم  دددكو
ةادددحةم لدددالةم لدددعاذيةام  لدددت  زيدةم لدددعاذييدةتودددكل

ةييددددددددزةم  ك يددددددددا ت ددددددددكزيزةم  ك يدددددددداةاةمةمناأددددددددكخةعددددددددد
ةيدذيددد ردددزمسةم دددذازةم  دددك ةم دددريةنةمن  تزانيدددا.ةا دددر  

ت ريدددلةم ةدددز كثةم   يدددذتةادددحةلدددالةم  دددكوةم لدددعاذية
ةريكنددددكثةم  ددددام  ةم  ك يدددداة  اأددددكخةمن  تزانددددحةع ددددب

ع دددددبة دددددوة ةددددد  اةم ت ريددددداةةاييدددددزةم  ك يددددداةاردددددذزت ك
م ع لددددياةردددديدة عددددذيةم ت ددددكزيزةا لددددتخذ ي كةرعددددذة دة

 .م  نةازتة  كذياةم وكنةر ثةم ت كزيزةم  ك ياة
 
ة
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 منهج البحث  -5
عمةى محةورين  اعتمةدتلتحقيق أهداف الدراس:     
ي دددا ةع دددبةم  دددن تةمنلدددت زم حةةمحةةةور ن:ةةةري ةهمةةةا 

منلتنرك حةار  ةرك ذزملاةم ت  ي يداة  دوة دكةملدت كعة
م رك جةم  أاوةع ي ة دة زمواةا دت زمثةا ر دكجة

 دددةةم ر ددج لدد  اةةعددعردزةمننتزنددثةت  يددذم ة  وكردداة
ةنلتنرك ةم   تز كثةام نتك تةم ذس ا.ة3-3

- يذمنيدددامةيعت دددذةع دددبةنودددزم ةذزملددداةمحةةةور عممةةة 
ا دددداةنذمزتةةع ددددب-  وكردددداةعدددددةرددددكرحة لدددد  اةم ر ددددج

م ةددز كثةام  لددت  زيدة  تعددزفةع ددبة ددذفةم تيددكو  ة
ا ددددر  ةةمن  تزانيددددا ة ت ددددكزيزةم  ك يدددداةاييددددزةم  ك يددددا 

زيزةم  ك ياةاييدزة ت كمة وةمناأكخةعدةع بم تعزفة
ت لدددددديدةرددددددزمزمثةةبع ددددددمن  تزانيدددددداةيع ددددددوةم  ك يدددددداة

م  لدددت  زيدةازاددداة فدددك تةلدددالةم  دددكوةاسيدددكذتةذزوددداة
م ةددددددفكاياةااددددددحةزادددددداةاسيددددددكذتة ودددددد ةم تددددددذماوةاعددددددذذة
م أف كثةم  نفرتةاحةم لالةم لعاذي.ةاي  دةت  يلة

م  ةددت اةةر د ة دددةخدذوةمخترددكزةم فدزاضةمن أددك يا
اتددد ةأددديكياةم فدددزاضةادددحةة–ة ددددةم ذزملدددكثةم لدددكر ا
ةم تك يام–أازتةازضةم عذ ة
ة  اأددددددكخةعدددددددةنةياوددددددذةمنتةددددددكزةالفةةةةةةر: األول 

ادددحةم ري ددداةةمن  تزانيددداة ت دددكزيزةم  ك يددداةاييدددزةم  ك يدددام
ةم لعاذيا.

نةياوددذةم ت دددك ة دددةررددوةم ةدددز كثةةالفةةر: الثةةان  
م  ك يددداةةركناأدددكخةعددددةم ت دددكزيزةم  لدددك  اةم لدددعاذيا

ة.زانيامن  تةاييزةم  ك يا
نةياوددذةاددزالةوا زيدداةردديدةمنذمزتةةالفةةر: الثالةةث 

    دددداةاددددحةم ةددددز كثةم  لددددك  اةام  لددددت  زيدةرةدددد دة
ةت دكزيزةم  ك يداةاييدزةم  ك يدام ةركناأكخةعدةمن ت ك 

ة.من  تزانيا

ذن دداةن أدددك ياةةانةياودددذةمزترددك ةرمةالفةةر: الرابةة 
ة ت ددددكزيزةم  ك يدددداةاييددددزةم  ك يددددامةمناأددددكخةعدددددةردددديد
ات لدديدةرددزمزمثةم  لددت  زيدةاددحةم لددالةةتزانيددامن  

ةم لعاذي.
نةتاوددددذةمختذاددددكثةرمثةذن دددداةمةالفةةةةر: الخةةةةامس

ن أددك ياةردديدةمنذمزتة    دداةاددحةم ةددز كثةم  لددك  اة
 ت دددددكزيزةمةمناأدددددكخةعددددددةام  لدددددت  زيدةرةددددد دةتددددد  يز

ت لديدةردزمزمثةةبع دةمن  تزانيداةم  ك ياةاييزةم  ك يدا
ةي.م  لت  زيدةاحةم لالةم لعاذ

ذن اةن أدك ياةةانةياوذةمزترك ةرمةالفر: السادس
ة ت ددددكزيزةم  ك يدددداةاييددددزةم  ك يددددامةمناأددددكخةعدددددةردددديد

ةاسيكذتة و ةم تذماوةاحةم لالةم لعاذي.ةمن  تزانيا
ة

 وغير المالي:ةلتقارير المالي:امفهوم  -6
ة االلكتروني:

ةمن  تزانيددداة ت دددكزيزةم  ك يددداةاييدددزةم  ك يدددامعترددزةت    
امثةم تحةتل  ةاحةت ليدةواذتةم ت دكزيزة  ةم  ن  دة

يلدك  ةادحةت  يدلةةمويذةكم  ك ياة  كةيوعوة ن كة نتو
خأدددددك  ةوددددداذتةم  ع ا دددددكث ةاادددددحةردددددوةمرتأدددددكذة
م  عزادداة أددر ةم  ددزمزةمنلددت  كزية   ددزةأددعاراة  ددكة
ت  ددةة أددداوةم  لددت  زةع دددبةم  ع ا ددكثةم  خت فددداة
رأازتةلزيعاةااحةم تاريثةم  نكلدةةانةيت  دلةر د ة

ة ت ددددددددكزيزةم  ك يدددددددداةاييددددددددزةم  ك يددددددددامنة دددددددددةخددددددددذوةن
ة ت ددددكزيزةم  ك يدددداةاييددددزةم  ك يددددامعت ددددذةت ةاةمن  تزانيددددا
ت ازمثةت نياةم  ع ا كثةات نا اويكةةبع ةمن  تزانيا

ا حة ددة منتأكنثةا  ذة كدةامض كةاحةم  زم وةم
الدددك وةنةت  ددددةةبنةددزةم ت دددكزيزةم  ك يددداةمعت دددكذمةع ددد

خدزية نةددازتة زتة داةريكندكثة ددةزرد ةم ريكندكثةم  نةدداة
دةتدد ةمننت ددكوة ةب ددنتاضدد ةتفأدديذثةعدددةم عنأددزة

تك ددداةالدددك وةنةب دددن ذثةةف دددحة ذامثةا لدددك يةةمخدددزةن
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  ددزةت دذ كةاررددانةرك نلدراة   لددتخذ ة اأدكخةممةعدزضةاة
ة.

تندددددذزحة ددددددرلةم ذامثةام الدددددك وةاددددددحةم دددددكزةت نيددددددكثة
م  ع ا دكثةام تددحةت دازثةرةدد وة   دارةاددحةم عأددزة

(ةم تددددحةةXMLم تز يددددسةم  الددددعا ةم  ددددذيجة  ددددوة  ددددا
تأفةاتاض ةاتعزفةم ريكنكثةم تحةيت ةتدذما  كةم دحة

(ة ةا درمةاددكدةةXBRL  داةت دكزيزةمنع ددكوةم  الدعاة 
م دددذةةح دددةمن  تزانيددداة ت دددكزيزةم  ك يددداةاييدددزةم  ك يدددام

 لددك يةةمناأددكخةم   كلددرحةاييددزةم   كلددرحةم ددرية
يعت ددددذةع ددددحةن  كنيدددداةمنلددددتفكذتة دددددةالددددك وةت نيددددكثة
منتأدددكوةم  ذي ددداةادددحةتاأددديوةنتدددك تةمنع دددكوةم تدددحة
رك ددثةر ددكةم ةددز اة ت ريدداة كوددكثة لددتخذ حةم ت ددكزيزة
م  ك يددددداةاييدددددزةم  ك يددددداة ددددددةم  ع ا دددددكثةم   كلدددددرياة

ة(.2033 ةزةيذة (2033عاضة 
(ةم ددددددددددحةمدةمناأددددددددددكخة2033 أدددددددددد فح ة ةايددددددددددزي

من  تزانددحة  ت ددكزيزةم  ك يدداةيعنددحةتدداايزة  يدداةاملددعاة
م  ك يددددداةام تدددددحةيلدددددت ياةم  لدددددتخذ ة ددددددةم  ع ا دددددكثة

م اأاوةم ي كةعنذةم  كوداةم ي دكةادحة يةاردث.ةايدزية
م  ك يدداةاييددزةم  ك يدداةمن  تزانيدداة ت ددكزيزةمم رك ددجةمدة

يعنحةماأكخةم ةز اةعدةت كزيز كةم  ك ياةاميضك كت كة
عردددزة ارددداةم ةددددز اةمن  تزاندددحةا ددددر  ةعردددزة اردددداة

ثةم  نكلدةةم تذماوة لالةم ل  ةم لعاذيةاحةم تاري
ارةدد وة   ددزةتفأدديذةعن ددكةرك نلددراة  ت ددكزيزةم ازريدداة
عرزةن دكرحةاودذماوةم  تزانيداة ا دذتة تلد يوةع  يداة
مناأكخة دةرروةم ةدز كثة ددةخدذوةت ريدلة عيدكزة

 XBRLة ددداة زمعددددكتةعددددذ ةم تضدددكزةةرين  ددددكة تددددبة)
ي  ددددددةم  لدددددت  زيدة ددددددةمتخدددددكرةم  دددددزمزةمنلدددددت  كزية

 م  نكلة.
 
ة

ة

فصةةاح االلكترونةة  ابعةةاد تصةةنيف اإل -7
متقةةةارير الماليةةة: وغيةةةر الماليةةة: مةةةن ل

ةوجه: ن:ر مجمس معايير المحاسةب:
ةمالدولي:

 دددددددددذذة و دددددددددشة عدددددددددكييزةم   كلدددددددددراةم  ك يددددددددداة      
 FASB)ةمن  تزانيدددام ت دددكزيزةم  ك يددداةاييدددزةم  ك يددداةة

 احةرعذيدة لكلييدم
ا اةتفكعوةم  لتخذ ة ركةدزلة داةرامعدذةةبعد العر: 

ثةم  لددددددك  اةام الددددددك  ةم  تعددددددذذتةم ريكنددددددكثة  ةددددددز ك
ر عنبةمخزمةم الك وةم  لتخذ اةاحةنةزةم  ع ا كثة
م  ك يدددداةاييددددزةم  ك يدددداةارددددذادة يةمضددددكا ةماةت ييددددزة

ةركلتخذم ةت نيكثةت نا اوي ة تناعا.
ا اةنةزةم ت كزيزةم  ك ياةاييزةم  ك ياةةبعد المحتوى 
(ةXMLم دددبة ةتلدددتنذةتدددح(ةام XBRL   دددا ددددةخدددذوة

ةمنلتزوكعةمن حة   ع ا كثةم  ك يا.ةا حة امأفكث
 مةةةةةةةدى حاجةةةةةةة: البي ةةةةةةة: السةةةةةةةعودي: -8

لتقةارير المالية: وغيةر ا لإلفصاح عن
  االلكتروني: المالي:

ية ذةلالةز شةم  دكوةم لدعاذيةت دازمثة ك داة     
 ن ددددكةم تددددذماوةع ددددبةم ازملةم  ك يدددداةعرددددزةمننتزنددددثة
نةك ة اراةتذماوة خذ اةم  ع ا كثةام تودكزتةم زم دذتة امم
ادحة ودكوةخدذ كثة ع ا ددكثةم تدذماوةم   ردح.ة يددجة
ت ددا ةرت دددذي ةخدددذ كثةم تدددذماوةام تدددحةتلددد  ة   لدددت  زة
راضاة ام زةم رياةام ةزم ة ددةخدذوةةدر اةمننتزندثة
  دددحةيدددت ةتنفيدددر كةادددحةم رازأددداةادددحة دددامنحة عدددذاذت ة
ا ر  ةت ا ة رلةم ةز اةرتاايزةركعذتةريكنكثة ت ك  اة

حةم رازأدداةم لددعاذياةعدددة كادداة ددكةي دد ةم  تعددك  يدةادد
رأازتةتدذع ة ددةردزمز  ةمنلدت  كزي ة  دكةيددذيةن دبة
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سيددددددكذتةم دددددداعحةمنلدددددددت  كزيةاخ ددددددلة نددددددكدةأددددددد ي ة
ة ذلت  كزةاحةلالةم ازملةم  ك يا.

ايةددد ذةمنلدددت  كزةادددحةم لدددعاذياة يضدددك ةم ت دددك ةع دددبة
وكندددددةةقخدددددز ةا ددددداةأدددددذازةذ يدددددوة ردددددكذ ة ا  ددددداة
ذ ةم ةددددز كثةا دددددةضدددد دةم  ت  رددددكثةم خكأدددداةرك  ردددد

م زمردداة مناأددكخةام ةددفكايا( ةضددزازتة دةي ددادة  دددوة
 ي داةةا در  ةمتودكلةةز اة اراةع بةةر اةمننتزندث.

م لددددالةم  ك يدددداةم لددددعاذياة ت ريددددلةم  عددددكييزةم ذا يدددداة
ةادددحةضدددا ة(IFRSنعدددذمذةم ت دددكزيزةم  ك يددداةم ذا يددداة 

  ت ددددكزيزةم  ك يدددداةاييددددزةم  ك يددددامةمناأددددكخةعددددد
ملةم  ك يدداةم لددعاذياة كودداةلددالةمنازةاة من  تزانيددا
عدذدةةم ةددفكايا.  سيدذة ددة م لددالةم  ك يداةم لددعاذياةامم

ت ريددددلةنرددددك ةماأددددكخة  ةددددز كثة دددددةخددددذوةمعددددذمذة
اعددددددزضةمنعذنددددددكثةام  ددددددام  ةم  ك يدددددداةام  ع ا ددددددكثة
م تفأي ياةع دبة ارداةتدذماوة ددةخدذوةنردك ةتفدكع حة
 دددددزدةا تعدددددذذةمنلدددددتخذم كثةعردددددزةن دددددكرحةاودددددذماوة

يوةع  يددداةمناأدددكخة ددددةرردددوةم  تزانيددداة ا دددذتة تلددد 
ة(.XBRLم ةز كثة دةخذوةت ريلة عيكزة 

ات  يدددذمةع دددبة كوددداةم ري ددداةم لدددعاذياة  اأدددكخةعددددة
م ت دددددكزيزةم  ك يددددداةاييدددددزةم  ك يددددداةمن  تزانيددددداة كم دددددذلة

اأددددكخةمننرددددك ةةرعددددضةم خرددددزم ةم لددددعاذييدة دددددة د
ةددددددز اةم لددددددالةم  ك يددددددداةة من  تزانددددددحةم ددددددرية ع نتدددددد

ت ري دددد ةم توزيرددددحة دددددخزم ةةرددددذ «ةتددددذماو»م لددددعاذياة
ليع وةع بةنع ك ة سيذة دةم  ع ا كثةم    داةعددة
م ةدددز كث ةااضدددع كةم  دددك حةامنذمزي ةات دددازةلدددعزة

 دةم نرددك ةم وذيددذ ةلدديع وة يضددك ةع ددبةةرددك ام لدد  .ةاة
نع ك ة ع ا كثة اوة ذم ةم ةز كث ةاعدزضةو يداة
 كةيخ ةت يي  كةادحةأدف اةام دذتة ت ك  دا ةالد  اة

 دددددةنةي لدددددةم تعك ددددوة دددداةم ريكنددددكثةم  ددددزم تةع ددددبة
م  تةددددددعرا ة  ددددددكةلدددددديدذيةن ددددددبةزادددددداةم دددددداعحة ددددددذفة

م  لدت  زيد ةايلدد  ةاددحةنزلدك ة  كادداةم ت  يددوةام ت يددي ة
ةمنلت  كزية  ةز كثةم  لت ذااة دةرروةم  لت  زيد.
رددددكوةم خريددددزةاددددحةم ةدددددادةمنرتأددددكذياةام  أددددزايا ة
اضدددوةرددددةلدددعذةم رددداعينيدةندةم نردددك ةم وذيدددذةلددديتي ة

ةددز كثةنعددذمذةاعددزضةمنعذنددكثةام  ددام  ةم  ك يددا ة  
ام  ع ا ددددددكثةم تفأدددددددي يا ةا دددددددرمةيعندددددددحة سيدددددددذمة ددددددددة
م  ع ا ددددكثةام ةددددفكاياةم     دددداةاددددحةنةددددزةم ريكنددددكث ة
نضكااةن بة ل اةةم عزضةا و ةم  ع ا كثةم  تك اة
م تحةتعترزةم  كعذتةم لكلياة  تخريةردزمزةمنلدت  كزة

دة  يدزم ةخأاأدكةاحةم ةز ا ة  كةيلدكعذةم  لدت  زي
 ا  ددد ةم دددريدةيفضددد ادةم تالددداةادددحةم  ع ا دددكثةع دددبة
م  ع ا ددكثةم   تضددرا.ةا ةددكزةن ددبة دةاودداذة لددك اة
زادددددكلةم ريكندددددكثةام ودددددذماو ةلدددددي ناة  كايددددداة  نةدددددزةامم
منذمزمثة لددددددت رذة دددددددةملددددددت ذوة  ذاذيدددددداةم نةددددددزة
نخفددددددك ةرعددددددضةم  ع ا ددددددكثةم    دددددداةم تددددددحةي تددددددكحة

ي  ددة داةم نردك ةةنيأك  كةراضاخة   لت  زيد ة يج
م وذيددذةت زيددزةو يدداةم  ع ا ددكثةرلدد ا ا ةا دددةي ددادة
ة نك ةعرزةنذمزمثةم ةز كثةعنذةم تازياةامنخفك .

 نددك ةوكنددةةاددحةم نرددك ةم وذيددذة»ا ضددكفةم ردداعينيدة
 زتر ةرك  ع ا كثةييزةم  ك يا ةا ن دكة ع ا دكثةعددة
 وك شةمنذمزتةام عضك ةا درمة  دزةويدذ ةاك  خدك زة

ترزة دةم  خدك زةم ز يلداةادحةريدكشةوداذتةمنذمزياةتع
منلددت  كزةاددحةةددز اة ددك ة يددجةندةم تفأدديوةم ندداعحة
اددحةم  ع ا ددكثةم  زتر دداةرددكنذمزتةلددي ادة فيددذمةوددذمة
   لت  زيد ة  دكةمدةم تفكعدوةم  ركةدزة داةم نردك ة ددة
رردددوةم ةدددز كث ةليلددد وةع  يددداةمناأدددكخةام تعدددذيو ة

نددددةةن ددددبةوكنددددةةم تفكعددددوةم  ركةددددز ة ددددر  ة نددددك ةوك
 دددزتر ةرك ةدددفكاياةاضددد كدةاأددداوةم  ع ا ددداة  و يددداة
احةارثةام ذ ةذادة زاز كةعرزةرنامثة خت فا ة  كة
ي  لةعذم اةم نةزة  و يا ةاي ذة ددة   دكثةتنكردوة
منعذدةرردوةنةدزل ةم  دزةم دريةي دذةردذازلة ددةنلدراة
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م تلزةةامنلدتفكذتةييدزةم  كنانيدا ةنضدكااةن دبةت ذيدذة
ااي دكةنرمة دكدة درمة«ة خ  .م  لدا ياةاحة كوةاراعةم

م نرك ةيعذة كايدكةن  دك ةم   يدزة ددةم ضدركرياةام تعتدي ة
ة.ع بة اضكعةم ةز كث

ر لدددةةمعت دددكذية دةع  يددداةم تعتدددي ة»ردددكوةم رددداعينيدة
تعت ذةع بة  دازيدةز يلديد ةيت  دوةم اوة ن  دكةادحة
  ددازة ددذفةمنذمزتةازيرت ددكةاددحةتعتددي ةم خرددكز ة  ددكة

 ضددركرياةم  رنيدداةع ددبةعددذ ةم   ددازةم  ددكنحةايتضدد دةم
رذزتةم نرك ةع بةت  وة سيذة دةمناأكخةادحةم خردزة
م ام دددذ ةادددك   ازةم اوةنةي  ددددةم ت  دددةةع يددد ة ددددة
خدددذوةم نردددك ةم وذيدددذ ة  ددددةي  ددددةارفددد ة ددددةخدددذوة
م  ددامنيدةم أددكز اةام زركردداةام   كلددراة دددةررددوة ي دداة
م لال ةا اةر لةةمعت دكذي ةي  دوة  كاداة   يدزة ددة

م ةددددز كثةرلدددددرةةو ددددداةت ددددد ةم ةدددددز كثةرددددديدةةنذمزمث
 ذاحةمنلت  كزةاحةم ةز اةام  ضكزراةع دبة لد   كة
ر لد ك ةم  يددز ة  دكةم   ددازةم  دكنحةم  ددزتر ةر  ذاذيدداة

لي ضدددحة«ةناأدددكخ»م نةدددزةلدددكر ك ةاددد وس ة دةنردددك ة
ع يدد ةرك   يددا ةا دددةي ددادةنذمزمثةم ةددز كثةعددرزمةاددحة
اةعددددذ ةت ددددذي ة سيددددذة دددددةم  ع ا ددددكثةرلددددرةة  ذاذيدددد

ة«.م نرك 
ا ددداوة دددكةنرمة دددكدةم نردددك ةم وذيدددذةلدددي ك حة لدددتافة

 دكةس ندكة«مناأكخةرك لداملةم عك  يدا ةردكوةم رداعينيدم
نلعبة  اأاوةن بةم عك  يا ة  ددة عت دذة نندكةرعيدذادة
عدددة ددرلةم  ز  ددا ةاددك  زةنةيتع ددلةرك نر دداةم ت نيدداة
رددددددوةرددددددكنذمزتةم ةددددددك  اةام   كادددددداةم زركريدددددداةام  عددددددكييزة

ا ةا  كاددددداةمنلدددددت  كزةام  لدددددت  زيدةا  دددددذ حةم عك  يددددد
م خذ كثةم ت نياةاخذ كثةم الك ا ة يجةيعتردزةر د ة
 نرا ددداة ت ك  ددداة ددددةم ع دددوةم  تدددذمخوةم دددريةي اذندددكة
ن ددبة لددتافةم لدداملةم عك  يددا ةا تددبة ددكةنو نددكةاددحة
ت  يددددلة ددددرلةم  نرا ددددا ةالددددنوذة نفلددددنكةرددددزيريدة دددددة

ة«.م لاملةم عك  ياةا نر ت ك

كزةام خريدددددددددزةمنرتأدددددددددكذيةلدددددددددعذةقوة  دددددددددذةم  لتةددددددددد
 دةنرددددددك ةمناأددددددكخةمن  تزانددددددحةم ددددددريةة أاأدددددد 

    ت ة دخزمةةز اةم لالةم  ك يداةم لدعاذياة تدذماو(ة
رةدد وةتوزيرددح ةيعترددزةخ ددداتةنيوكريدداة  ددكةاددحةسيدددكذتة

 ة نددد ةنة أاأددد  فددك تةااكع يددداةم لدددال.ةا رددكدةقوة
ي  دددةخدددذوةم اردددثةم دددزم دةم   دد ةع دددبة دددرمةم نردددك ة

ةددد وةودددكس  ة نددد ةيعدددذةادددحةن دددكزةم توزيدددة ةم وذيددذةر
  نددد ةيتضددد دةادددحةم اردددثةرمتددد ة  دددذماكةنيوكريدددكةتدددذع ة
 فدددك تةم لدددالةم  ك يدددا ةم تدددحةيت  دددوة رزس دددكةادددحةسيدددكذتة
 لدددتافةم ةددددفكاياةامناأددددكخة  ريكنددددكثةم  ك يدددداةاييددددزة
م  ك يددا ةركنضددكااةن ددبةت ريدداة ت  رددكثةم ةددز كثة دددة

عزضةا فدرةخذوةتاايزة ذامثةتلكعذةع بةنعذمذةاة
م  لدت  زيدة«ةناأدكخ» رلةم ريكنكث ة  كةي   دةنرك ة

ام   ت دددديدة دددددةت  يددددوةا فددددرةريكنددددكث ةا ع ا ددددكثة
ةم ةز كثةم  ذزواةر زاناةال ا ا.

ا فدددثةقوة أاأدددا ةن دددبة دة دددرمةم نردددك ةنرمةع دددوة
رةددددد وةويدددددذةع دددددبةنتك ددددداةن دددددكرحةن  تزانيددددداة ا دددددذتة
 تلدد يوةع  يدداةمناأددكخة دددةم ةددز كثةم  ذزوددا ة دددة

 دددادة ندددك ة يةعدددرزة  دددرلةم ةدددز كثةعندددذةمنخفدددكضةي
 عذوةم ةفكاياة ذي ك ةار  ة  زاناةم ن دكرحةام ودذماوة
م  عت ددذتةاددحة ددرمةم نرددك  ةم ددريةلدديع وةرددذازلة يضددك ة
ع دددبةتددداايزةم اردددثةام و دددذةام ت دددك يف.ةا ضدددكفةقوة

اددحة ددكوةتدد ةمننت ددك ة دددةت ريددلةنرددك ة» أاأددامة
ع يدداةو يدداةناأددكخةم توزيرددحةام ت  ددذة دددةلددذ اةااك

م نردددك ةذمع دددكة ريدددزمةة  تايكتددد ةاوامنرددد  ةلدددي ادة دددرم
نلدددددددت ك ةم  ع ا دددددددكثةم أددددددد ي اةام  الدددددددعاة ددددددداوة
م ةز كثةم  ذزوا ة دكةيع دحةردذزمة ريدزمة ددةم ةدفكاياة

 ة ةذذمة«م    اراة   لت  زيدةع بة خت فةةزم    
ع ددددبة   يدددداةعددددذ ةنيفددددكوةت ددددازمثةم لدددداملةم  ك يدددداة

رك لدددالةم لدددعاذي ةا  كا ددداةم عك  يددداةازر  دددكةذم  دددك ة
نذخكوة نر اةوذيذتةتع دوةع دبةسيدكذتة فدك تةااكع يداة
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لالةم ل  ةم لعاذي ة  كةمن ةنرذةمدةنةن فوةعدة
 ددكةيت تدداةردد ةمنرتأددكذةم لددعاذيةع ا ددكة دددةملددت زمزة
يودكذةم نر داة ا تكناةان ا ةاملت ذوةر د ةرت دايزةامم

ةم تحةتسيذة دة تكنت ةاملت زمزل.
اددددحةلددددالةة لددددت  ز-از ددددكدةم  ك ددددذية  ددددكةعرددددذةم ة

ر دددددزثةادددددحةاردددددثةلدددددكرلةمدةعدددددك ة»ةا دددددكو-م لدددد  ة
لددددددي ادة اضددددددوةر زم ددددددوةعدددددددةرذميدددددداةعددددددك ةة2034
 ةلدام ة دكدة ددةخدذوةت لددة ذم ةم لددالة اة2033

 دةخدذوةم  دزمزمثةام نر داةم وذيدذتةم تدحةتدذع ة درمة
م ت لدد ةم تددحة ن ددكةع ددبةلدريوةم   ددكوةنرددك ةناأددكخة

   لددت  زيدةم وكنددةة ذلددت  كزةةم وذيددذ ةااددت ةم رددكة
اددحةم لددالة ركةددزت.ةاردديدةم  ك ددذية دةنرددك ةناأددكخة
لدي ذةرةدد وة ريدزة دددةع  يدداةم تع دي  ةايلددكعذةع ددبة

ةيذدت ريلةم نر اةام  ام  ةرة وةو
ع ددبةم ةددز كثةم  ذزوددا ة  ددكة ندد ةلدديتي ةناعددكة دددةة

م ةددددفكاياةام  ع ا دددداةم أدددد ي ا ةخأاأددددكة أدددد كزة
م لدددددددد وةمنلدددددددديكر  ةازم ةم  لددددددددت  زيد ةم ددددددددريدة دددددددددة

م ةك عكثةارك تك حةمتخكر  ة  زمزمثةخك  ا ةتدذيةاحة

ن كيدددداةم   ددددكفةن ددددبةت رددددذ  ةخلددددك زة ريددددزتةرك نلددددراة
 ددزداشة  ددام   .ةا اضدد ةم  ك ددذي ة ندد ةنضددكااةن ددبة

 ددداوة«ةتدددذماو»م  دددذمفةم ويدددذتةم تدددحة ع ندددثةعن دددكة
نردددددددك ةناأدددددددكخ ةا ندددددددك ةوكندددددددةة  ددددددد ةيت  دددددددوةادددددددحة

م نردددك ةم تددحةتتدددي ة سيدددذةةم أددف كثةمنضدددكاياةضدد د
 دددددةم  ع ا ددددكثةم  فأدددد اةعدددددةم ةددددز كثةم  ذزوددددا ة

ةات فوةاواذة ع ا كثة العاةعدة رلةم ةز كث.
مةةةدى قةةةدرة اإلفصةةةاح عةةةن التقةةةارير  -9

الماليةةة: وغيةةةر الماليةةة: االلكترونيةةة: 
 عمى تحسين قرارات المستثمرين

  تعزفةع بة يفيداةت لديدةردزمزمثةم  لدت  زيدة      
لددددافةيتنددددكاوةم رك ددددجةةمناأددددكخ ة دددددةخددددذوةر دددد 

رك ذزملاةام ت  يدوةذزملدكثةتلدت ذفةم  لدت  زيدةا داة
من  تزاندحة  ت دكزيزة كةيتفلة اةم  ذفة دةمناأكخة

 ددددة ندد ة  دددزضةخذ ددداةاودددرةةةم  ك يدداةاييدددزةم  ك يدددا
ةاددددحاي  دددددةم تعددددزضة  ددددرلةم ذزملددددكثةةم  لددددت  زيد.

-(مة3زردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ة م وددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذاوة
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-Flynn and Goذزملاة
wthorpe 1997 

تنكا ددددددثة ددددددرلةم ذزملدددددداةمناأددددددكخةعدددددددةم  ع ا ددددددكثةعرددددددزة
ضدددا ةتأدددنيفةم ةدددز كثةر لدددةةم  لدددتخذ ةةادددحمننتزندددثة

ةم  زي يددا   كذيدداةت ددت ةر   دداةم لدد  ة  ددوةم ةددز كثةةن دبم
ازر ددثة ددرلةم ذزملدداةردديدةناعيدداةم  ع ا ددكثةم   ذ دداةع ددبة

ةام تددحز كثةم  زي يدداةاك ةددة( م  اردداةام  لددتخذ ة م  لددت  ز
 ددددةردددذ ثة  تدددافةة دددحت دددت ةرأدددفاةز يلدددياةرك  لدددت  زيدة

 م  ع ا كث. الاة دة

2 
 
 

 

ذزملاة و شة عكييزةم   كلراة
 م  ك يا

FASB (2000)ة

 -م نتك تمةخ أثة رلةم ذزملاةن بةعذذة دة
يخت دفة دذفةم ةدز اة ددةت دذي ةم ت زيدزةعردزة امرع دكةع ددبة

ةم ةز ام لةةا لفاةنذمزتة
ةم ازرح.لت  كوةم ت زيزةمةة-



 المالية و غير المالية  اإللكترونية .... دور االفصاح عن التقارير                           الملكأحمد رجب عبد / أ .د

 

  

3 

ةم ازرح.  وةم ت زيزةةمن  تزانحن ذوةم ت زيزةةة-
ةملتخذم ةم ناعيدة اةمرت كزة ة كوةعزضةوذيذت.ةة-
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 Geerlings et alذزملاة
(2003) 

ضددكااة ملددت ذاثة ددرلةم ذزملدداة يضددك ة وت دداةم  لددت  زيدةامم
ة  ةدددز ا ةم تنري دددح ع ا دددكثة خدددزفة  ت زيدددزة  دددوةم  ي دددوة

 ركلت زمز.يجةم  اراةت ذ

 

4 
 

 Pinsker (2003)ذزملاة
  ذثةنتك تة رلةم ذزملداةع دبةضدزازتةاوداذةرامعدذةعك  يداة
تنر ةنةزةم ت كزيزةعرزةمننتزنثة دةت يي ةم  لت  زة لعزة

يااز دددكةمناأدددكخةةم تدددحم لددد  ةيتددد  زةرك  ع ا دددكثةم  لدددت زتة
 مننتزنث.عرزة

 

احةةث مةةا مةن خةةال الدراسةةات السةابق: يسةةتخمص الب
 -يم   
ييدددددزةم  ك يددددداة  وت ددددداةةم ت دددددكزيزةم  ك يددددداة   يدددددا -3

ةم  لت  زيد.
 ت ددددكزيزةلددددعزةم لدددد  ةر  يدددداةم  تددددكخة دددددةمةيتدددد  ز -2

ة.من  تزانيا
م  ز  دددددددداةم ا ددددددددبةننتةددددددددكزةمناأددددددددكخةةتعترددددددددز -3

 خذ اةم  لت  زيدةرأفاةخكأداةة حةمن  تزانح
  اأددددكخةةم لكلددددحاع ددددبةر دددد ةيعترددددزةم  ددددذفة

ةاةمنلت  كز. اة خك رةمن  تزانح
من  تزانددددحة  ت ددددكزيزةم  ك يدددداةمناأددددكخةةيع ددددش  -4

ةرك ةدددز اة دددوةم  ع ا دددكثةم خكأددداةاييدددزةم  ك يدددا
ةةم  ذ  .لزيعاةاابةم ارثةةر زي ا

من  تزاندددحة  ت دددكزيزةم  ك يددداةردددوةمناأدددكخةةادددح  -5
 أر ثةم  ع ا كثةم   رياة  ي داةةاييزةم  ك يا

ةامرعيا.

 الدراس: الميداني:  -11
م ذزملددداةم  يذمنيددداةن دددبةمختردددكزةادددزاضةةت دددذف      

م ر دددجةار ددد ة ددددةخدددذوةت  يدددوةم ريكندددكثةم تدددحةردددك ة
م رك ددجةرو ع ددكةراملدد اةرك  دداةمنلت أددك  ةات  ي ددك ة
  ددرمةم  ددذفةلددافةتن لدد ةم ذزملدداةاددحة ددرمةم  ر ددجة

ة-ن بة كةي حمة
 متغيرات الدراس:  11/1

 ددرلةم ذزملدداةملددتخذ ثةندداعيدة دددةم  ت يددزمث.ة     
م  ت يدددزةم  لدددت وة ددداةم ت دددكزيزةم  ك يددداةاييدددزةم  ك يددداة
من  تزانيددا.ةرين ددكةم  ت يددزةم تددكراةيت  ددوةاددحةت لدديدة
رزمزمثةم  لت  زيدةاسيكذتة ود ةم تدذماوةاتد ةمنعت دكذة

م تك يدداة اددحةت ذيددذة ددرلةم  ت يددزمثةع ددبةم ذزملددكثة
Joanna,2014-ةYulia et al,2014ة

Marijana and Ivica,2014)اي  دةتاأديفةة-ة
ة(م2م  ت يزمثةاريكل كةاحةم وذاوةزر ة 
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 ( متغيرات الدراس: وقياسها2جدول رقم )
ة

 عناصر القياس المتغير التاب  المتغير المستقل

ة       م ت كزيزةم  ك يا       
 اييزةم  ك ياةمن  تزانيا

 ت ليدةرزمزمثةم  لت  زيد

تدددددددددداايزةا ددددددددددحةةعناصةةةةةةةةةةر  9
 ع ا دددددكثة ك يدددددداةاييدددددزة ك يدددددداة

ع ددددبةةا لددددت ر يا ةم ددددزذا ك يدددداة
 ع ا دكثةعددةةم ةك عكث ةتداايز

م وا زيدددا ةم  خدددك زةامن دددذمجة
 ع ا ددددكثةرأددددازتةركر دددداةةتدددداايز

ة    كزندددا ةتددداايز  ف ددد ةام  كر يددداة
 ع ا كثةعدةمنة كوةم   تز اة

تداايزة ع ا دكثةم زركخ ة تاسياة
م  نكلدددة ةردددثة ذ  ددداةاادددحةم اة

ةم ع لديا ةت  يدلم ت ريداةةت  يل
 فددددك تةلددددالةةم ةددددفكايا ةت  يددددل

م  كوة ددةخدذوةتخفديضةذزوداة
 عذ ةت ك وةم  ع ا كث

م ت كزيزةم  ك ياةاييزةم  ك ياة
 من  تزانيا

 سيكذتة و ةم تذماو
ا اةعدذذةم لد  ةةعنصر واحد 

 م  تذما اةاحةم لال
 

   مجتم  وعين: الدراس: 11/2
 

 ددددادة وت دددداةم ذزملدددداة دددددةا تدددديدة  ددددك ةا دددداةيتةةةةة
م  لددت  زيدةاددحةلددالةم  ددكوةم لددعاذية ير دد ةنو ددك حة
عددذذةةددز كثةم ل لددزتةام تددحةتندداةةعدددةم  لددت  زيدة

( ةاتةدد وةم ف دداةم  كنيدداةTadawul.comةددز اة ة30
منذمزتةادحةم ةدز كثةم  لدو اةرلدالةم  دكوةم لددعاذية

 حةت ددد ةام  عنيددداةرةعدددذمذةم ت دددكزيزةم  ك يددداة ير ددد ةنو دددك
ةةز اةارعذةملترعكذةة343م ةز كثة

-نردددزمة  ريعدددت  ةم خكأدددا-م رندددا ةاةدددز كثةم تددد  يد
ةدددز اةة303ةدددز كثة يأدددر ةم  وت ددداةة42اعدددذذ  ة

(.ةاردددذةتددد ةمتردددكعة2034 ذ يدددوةم ةدددز كثةم لدددعاذيا ة
 لددد اةةم  أدددزةم ةدددك وة  ف ددداةمنا دددح ةاتددد ةمختيدددكزة

(ة40عيندداةمنت ك يدداةت   يدداة دددةم ف دداةم  كنيدداة  ددذمز ك 
اي  دةتاضي ة وت داةاعينداةة فزذتة دةم ف اةم  كنيا.

ة(3م ذزملاةاحةم وذاوةزر ة 
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 ( مجتم  وعين: الدراس:3جدول رقم )
ة

شركات  انةةبي
 السمسرة)المستثمرين(

الشركات المسجم: ف  السوق السعودي 
 )اإلدارة(

 303 30 مجتم  الدراس:
 40 30 عين: الدراس:
 عيناةمنت ك ياةت   يا ةك وة أز أسموب االختيار

 

   أداة الدراس: 11/3
 

ملدددددددتخذ ةم رك دددددددجةرك  ددددددداةمنلت أدددددددك ة ددددددد ذمتة      
   أددداوةع دددبةم ريكندددكثةم ذس ددداةنختردددكزةأددد اة اة
عدددذ ةأددد اةادددزاضةم ر دددج ةاتددد ةملدددتخذم ة  يدددكشة
 ي ددزثةراةخ دددشةن دددك ة ت ايدددوةمنذزم دددكثةم اأدددفياة

تددد ةا دددزت ةاةة34ن دددبةأدددازة  يدددا ةاتضددد نثةم  ك  ددداة
تاسيدداةم  ك  دداةع ددبة اددزمذةعيندداةم ذزملدداةام  ت   دداةاددحة

ة30 يددددددجةتدددددد ةتاسيدددددداةة م ف دددددداةمنا ددددددح(ةم  لدددددت  زيد
ةدددز اةل لددددزتةارك تدددك حةيأددددر ةة30ملدددتركنكثةع ددددبة
ةز اةة40رام  ةة5ت ةتاسياةاةة( 300 ةمو ك حةم  ام  

ةم ةدددز كثةم  لدددو اةاددددحةلدددالةم  دددكوةم لددددعاذية دددد

يأددر ةمو ددك حةم  ددام  ةام     دداة  ف دداةم  كنيدداةارك تددك حة
ة(ةرك  ا.200 

   أسموب جم  البيانات 11/4
تدددددددد ةملددددددددتخذم ة لدددددددد اةةم رزيددددددددذةمن  تزانددددددددحة       

ام   دكرذثةم ةخأددياةادحةو دداةريكندكثةم ذزملددا ةاتدد ة
تاسيدددداةم  ددددام  ةع ددددبةعيندددداةم ذزملددددا ةاتددددز ةم رك ددددجة
ازأدداة  دد ةنلددت  كوة ددرلةم  ددام  ة  دديدةو ع ددك ةاتدد ة

 ة ت ذيددذةم ددزذاذةم أددكذرا ةا دد ةات  يددوةمنلت أددك
ة-(مة4ا كنثةنتيواةم ف  ةاحةم وذاوةزر ة 

 ( عين: الدراس: ودرج: االستجاب:4جدول رقم )
عدد القوا م  ف ات الدراس:

 الموزع:
عدد القوا م 
 المستمم:

عدد القوا م 
 المستبعدة

 القوا م الصالح: لمتحميل
 نسب: االستجاب: العدد

 %73 220 30 230 300 المستثمرين
 %72 345 35 360 200 اإلدارة
 %73 365 25 390 500 إجمال 

 

متضددددددد ة دةنلدددددددراةة(4زرددددددد ة  ددددددددةخدددددددذوةم ودددددددذاوة
%ةا دددددرلةنلدددددراة كايددددداةي  ددددددة73منلدددددتوكراةم   يددددداة

ةمنعت كذةع ي كةاحةنوزم ةم ت  يوةمن أك ح.
 
 

ةةةةةةةةةةةة  األسةةةاليب اإلحصةةةا ي: المسةةةتخدم: 11/5
 منلت أك ة  ت  يوة  ذةخضعثةريكنكثةرام  

 من أك حةم   حةم  تعذذةم  لتايكثةركلتخذم 
(ة يددجةتدد ةت ذيددذةم ذامثةSPSS V.19رزنددك تة 

 من أك ياةم ذس اةام  ذ  اة ك تك حم
ة عك  حةم  ركثةام أذل. -3
  ددددكييشةم نسعدددداةم  ز سيدددداةام تددددحةي     ددددكةم الدددد ة -2

م  لدددددددكرحةاملدددددددتخذ ة   أددددددداوةع دددددددبة تالددددددد ة
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  ددددددددداةمنلت أدددددددددك  ةمنوكردددددددددكثةعددددددددددة لددددددددد  اةرك
امنن ددددزمفةم  عيددددكزيةام ددددريةيعرددددزةعدددددة  ددددذمزة

م نلدددددراةاةةتةدددددتثةم  دددددي ةعددددددةالددددد  كةم  لدددددكرح.
م   ايدداة  الدد ةم  لددكرحة م   يدداةم نلددريا(ةا ددحة
م الدددد ةم  لددددكرحة نلدددداةةن يدددد ةم  ي دددداةم عر ددددبة
ةةةةة   يددددكشة ي ددددزثةايلددددتخذ ة  تعريددددزةعدددددةم الدددد ة

نرمةةم  لكرحةرنلراة  ايا ةاي ادةم عنأزة  راو
ة%.60 كسةع بةنلراة ع بة دة

  عيندددددداةم ام ددددددذتةايلددددددتخذ ةنخترددددددكزةةTمخترددددددكزة -3
ازضدددياةتتع دددلةرك الددد ةم  لدددكرح ةاتددد ةمنعت دددكذة

(ةاحةم تلكةةري اةSPSS V.19ع بةرزنك تة 
tمن أددددك يا ة  ددددكةتدددد ةمنعت ددددكذةع ددددبة لددددتافةة

ع ددبة ندد ة لددكشة  ردداوةة0.05م ذن دداة م  عنايددا(ة
 ةررددداوةم فزضدددياةم فزضددديكثة اةزاضددد كة يدددجةيدددت

 اةة0.05  ردددزة ددددة tنرمة كندددثة لدددتايةذن دددا
 تلكاي كةايت ةزاضةم فزضياةنرمة

 .0.05 روة دةةt كنثةذن اة

ةKruskal – Wallisمختردكزة زالد كوةامنشة -4
ا دداةمخترددكزةرددكزن تزيةايلددتخذ ة ت ذيددذةم فددزالة

 ريدةنوكركثة فزذمثةم عينا.
ة عك ددددوةمنزترددددك ةريزلددددادةنيوددددكذةم عذردددداةردددديد -5

ادددكرمة دددكدة لدددتايةم ذن ددداةم   لددداةةم  ت يدددزيدة
(ة0.05 دددة لددتايةم ذن دداةمناتزمضددحة ة أدد ز

 اكدةر  ةيذوةع حةاواذةعذراةمزترك .
ا  دددذةتددد ةم ت  دددذة ددددةأدددذلةا ردددكثة لددد  اةرك  ددداةةةةةة

(ةنتيوددداة5منلت أدددك  ة يدددجةياضددد ةم ودددذاوةزرددد ة 
ت ريددددددلة عكذ دددددداة زانرددددددكدة  يددددددكشة رددددددكثةم  لددددددتافة

 حة  ك  ددداةمنلت أدددك  ة يدددجةر  دددثةامنتلدددكلةم دددذمخ
 ةار دددد ة عك ددددوة0.7675=ةةαري دددداة  فددددكةمنو ك يدددداة

ا دددحةنلدددراةويدددذتة  ان دددكة ع دددبةة0.83675م أدددذلة
% ة  كة دةري اة  فدكةا عك دوة60 دةم نلراةم   را اة

م أدددذلةرك نلدددراة  دددوةعنأدددزةع دددبة دددذلة ع دددبة ددددة
% ةا رمة كةياضد  ةم ودذاوةزرد ة60م نلراةم   را اة

ة-(مة5 
 

(  معامل الصدق والثبات5دول رقم )ج

 انةةيةب العنصر
عدد 
الفقرات 
 المستخدم:

معامل 
الثبات 

(α) 

 معامل الصدق
Validity 

ة ت دددددددكزيزةم  ك يددددددداةاييدددددددزةم  ك يدددددددامةمناأدددددددكخةعددددددددة دددددددذيةمنتةدددددددكز االنتشار
 من  تزانيا

4 0.802 0.785 

ةك يدددددام  ك يددددداةاييدددددزةم  ةم ت دددددكزيزةركناأدددددكخةعددددددة دددددذيةمن ت دددددك  االهتمام
 من  تزانيا

4 0.768 0.843 

عاقةةةات 
 االرتباط

ت دددكزيزةم  ك يددداةمناأدددكخةعددددةم  دددذيةاوددداذةعذردددكثةمزتردددك ةرددديدة
 ات ليدةرزمزمثةم  لت  زيدةمن  تزانياةاييزةم  ك يا

5 0.785 .0833 

عاقةةةات 
 االرتباط

 ت دددكزيزةم  ك يددداةمناأدددكخةعددددةم دددذيةاوددداذةعذردددكثةمزتردددك ةرددديدة
 اسيكذتة و ةم تذماوة تزانيامن ةاييزةم  ك يا

3 0.735 0.830 

 0.83675 0.7675 34  اجمال 
ة
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 نتا ج اختبارات الفرو:  11/6
ياضد ةم رك ددجةاي ددكةي ددحةنتددك تةم ذزملدداةم  يذمنيدداةةةةة

م تددددحةتدددد ةم تاأددددوةم ي ددددكةانتددددك تةمخترددددكزمثةم فددددزاضة
ة لتخذ كةم لك يةةمن أك ياةم لكرلةر ز ك.

  ة        ةةةةر: األول أوال  نتيج: اختبار الف
 نةياوذةمنتةكز  ين ة رمةم فزضةع ح   

ة ت ددددددددكزيزةم  ك يدددددددداةاييددددددددزةم  ك يددددددددامة  اأدددددددكخةعددددددددد
اياضددددد ةنتيوددددداة ،م لدددددعاذياادددددحةم ري ددددداةةمن  تزانيدددددا

ةةةةةةةةةةم ت  يددددددددددددددوةمن أدددددددددددددددك حة  ددددددددددددددرمةم فدددددددددددددددزضةادددددددددددددددحة
 ة (6 م وذاوةزر 

 ( نتيج: اختبار الفر: األول6جدول رقم )
وسط ةةةةال اتر ةةةةةةقةالف م

 Tقيم:  الحساب 
مستوى 
 الدالل:

 0.00 33.833 5.45   ةز اة اراةم  تزانح 1
 0.00 30.093 4.92 سيكذتةم اعحة دةرروةنذمزتةم ةز اةام  لت  ز 2
 0.00 30.845 5.07 سيكذتةم   ةةع بةمناأكخةمن  تزانحة  ت كزيزةم  ك ياةاييزةم  ك يا 3
 0.00 30.7 4.38 ك ياةاييزةم  ك ياةعرزةم  اراةمن  تزانحة  ةز ا.مناأكخةعدةم ت كزيزةم   4
 0.00 30.867 4.905 منو ك ح 
ة

(ةنوددددذة دة لددددتافةم ذن دددداة6ركلددددت زم ةم وددددذاوةزردددد ة 
م   لاراة  رلةم عنكأزة روة دةري اة لتافةم ذن اة

ا ددددرمةيوع نددددكةنددددزاضةاددددزضةم عددددذ ةة0.05م وذا يدددداة
ةاأددددكخةعدددددةم ت ددددكزيز  ةنةياوددددذةمنتةددددكزام  ك ددددوة ة

ةاددحةم ري دداةم لددعاذياةمن  تزانيدداةم  ك يدداةاييددزةم  ك يددا
 .ةا دددرمةيدددذوةع دددبةسيددددكذتةمنتةدددكزةت ددد ةم ت دددكزيزةاددددحة
ةTم ةددز كثةم لددعاذيا.ةا ددرمةامضدد ة دددةمدة لددتاية

م وذا يداةT ددةم ردزةة30.867م   لاراةام تحةر  دث
.ةايزوددددداةم رك دددددجة لدددددركةة دددددرمة3.96ام تدددددحةر  دددددثة
 ي حمةمننتةكزةم حة ك

 معذدةم لالةم  ك ياةم لعاذياةعدةت ريلةنرك ة 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةماأددددددددددكخة  ةددددددددددز كثةعرددددددددددزةن ددددددددددكرحةاوددددددددددذماوةةةةة

م  تزانيددداة ا دددذتة تلددد يوةع  يددداةمناأدددكخة ددددة

(ةXBRLرروةم ةدز كثة ددةخدذوةت ريدلة عيدكز 
ة   ع ا كثةم  ذخ ا.

 ة35نلراةم  خك فكثةادحةمناأدكخةمن  تزاندحة%
%ةاددددددحةعددددددك ة38ندددددداةةة  كزةة2034اددددددحةعددددددك ة

   ي اةم لالةم  ك ياةم لعاذيا(.ة2033
 ملددتعذمذة ي دداةم لددالةم  ك يدداةم لددعاذياةنلددت ركوة

م ت ددكزيزةم  ك يدداةراملدد اةم  كلددةةمن ددحةالددافة
 .2034يت ةت ريلة رمةم نرك ةرذمياة دةعك ة
 ثانيا  نتيج: اختبار الفر: الثان  

 

يدددن ة دددرمةم فدددزضةع دددحمةنةياودددذةم ت دددك ة ددددةرردددوة
 ت دكزيزةمةركناأدكخةعددة ةز كثةم  لك  اةم لعاذيام

اياضدددد ةنتيودددداةةمن  تزانيددددا.ةم  ك يدددداةاييددددزةم  ك يددددا
ةم ت  يوةمن أك حة  رمةم فزضةاحةم وذاوة

  (7زر ة 
ة

ة

ة
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 ( نتيج: اختبار الفر: الثان 7دول رقم )ةةةةةةةةج
ة

الوسةةةةةةةةةةةةةةةةط  راتةةةالفق م
 الحساب 

االنحةةةةةةةةةةةةراف 
 المعياري

األهميةةةةةةةةةةة: 
 النسبي:

 Tمةةةةةةةةةةةةةةةةةة: قي
 المحسوب:

مستوى 
 الدالل:

تةوفير معمومةات ما مةة: وفة  الوقةةت  1
 المناسب

4.17 1.77 83% 25.2 1.11 

 1.11 24.8 %83 1.73 4.15 تحقيق التغذي: العكسي: 2
 1.11 22.4 %81 1.73 4.17 تحقيق الشفافي: 3
تحقيق كفاءة سوق المال مةن خةال  4

تخفةةةةةةةةي: درجةةةةةةةة: عةةةةةةةةدم تماثةةةةةةةةل 
 المعمومات

4.59 1.62 92% 26.5 1.11 

 1.11 24.72 %85 1.7125 4.245 اجمال  
ة

(ةنودذة دة لدتافةم ذن داة7ركلت زم ةوذاوةزر ة ةةةةة
م   لاراة  رلةم ف دزمثة ردوة ددةري داة لدتافةم ذن داة

ا ددددددرمةيوع نددددددكةنددددددزاضةم فددددددزضةة0.05من أددددددك ياة
م عذ حةااا ك ة  كعذتةم  زمزةمن أدك حةنودذة دة ندك ة

ةركناأكخةعدةم ت كزيزةمزتةم ةز كثم ت ك ة دةرروةنذ
 .من  تزانياةم  ك ياةاييزةم  ك يا

ة

 ثالثا  نتيج: اختبار الفر: الثالث 
 ةةةة

ين ة رمةم فزضةع دبةنةياودذةادزالةوا زيداةرديدةة
منذمزتة    دددداةاددددحةم ةددددز كثةم  لددددك  اةام  لددددت  زيدة

م  ك يدداةاييددزةةركناأددكخةعدددةم ت ددكزيزةرةدد دةمن ت ددك 
نتيوددددددددداةم ت  يدددددددددوةة تزانيدددددددددا.ةاياضددددددددد من ةم  ك يدددددددددا

ة(م8من أك حة  رمةم فزضةاحةم وذاوةزر ة 

 (  نتيج: اختبار الفر: الثالث8جدول رقم )

 راتةالفق م
 الوسط الحساب 

 Tقيم: 
 المحسوب:

مستوى 
اإلدارة )معدي  الدالل:

 القوا م المالي:(
أصحاب المصالح 

 المستثمرين
 1.9 1.16 4.44 4.45 قت المناسبتوفير معمومات ما م: وف  الو  1
 1.16 1.9 3.91 4.14 تحقيق التغذي: العكسي: 2
 1.57 1.6 4.53 4.61 تحقيق الشفافي: 3
تحقيق كفاءة سوق المال من خال  4

 تخفي: درج: عدم تماثل المعمومات
3.81 3.97 1.2 1.2 

 1.4 1.94 4.21 4.25 ال ةإجم
ة ةةةةةة

(ةنوددددددذة دة لددددددتافة8ركلددددددت زم ةوددددددذاوةزردددددد ة ةةةةةة
م ذن دددداةم   لدددداراة و يدددداةم ف ددددزمثة  رددددزة دددددةري دددداة

اع ددددبةم  لددددتافةة0.05 لددددتافةم ذن دددداةمن أددددك ياة

ا دددداة  رددددزة دددددةة0.4منو ددددك حةر دددد ة لددددتافةم ذن ددددا
ا كيد ذةر د ةمنخفدكضة0.05 لتافةم ذن اةم وذا ياة
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م وذا يدددداةةTعدددددةري دددداة0.94ام تددددحةر  ددددثةةTري دددداة
 .3.96اري ت كة

ن ردددددوةادددددزضةم عدددددذ ةاندددددزاضةم فدددددزضةا دددددرمةيوع ندددددكة
م رددذيو ةا ددرمةيعنددحة ندد ةنةياوددذةاددزالةوا زيدداةردديدة
منذمزتة    دددداةاددددحةم ةددددز كثةم  لددددك  اةام  لددددت  زيدة

 ت ددكزيزةم  ك يدداةاييددزةمةركناأددكخةعدددةرةدد دةمن ت ددك 
.ةا ددرمةيعنددحةمزتفددكعةذزودداةم دداعحةمن  تزانيدداةم  ك يددا

ةيا.من  تزانة ت كزيزةم  ك ياةاييزةم  ك يارك

 رابعا  نتيج: اختبار الفر: الراب  
نةياودددذةمزتردددك ةرمثةة يدددن ة دددرمةم فدددزضةع دددحةةةة

 ت دددكزيزةم  ك يددداةمةمناأدددكخةعددددةذن ددداةن أدددك ياةرددديد
ات لديدةردزمزمثةم  لدت  زيدةةمن  تزانياةاييزةم  ك يا

اددددددحةم لددددددالةم لددددددعاذي.ةاياضدددددد ةنتيودددددداةم ت  يددددددوة
ة(م9من أك حة  رمةم فزضةاحةم وذاوةزر ة 

ة

 (  نتيج: اختبار الفر: الراب 9دول رقم )ج
ة

الوسط  راتةةةالفق م
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

األهمي: 
 النسبي:

 Tقيم: 
 المحسوب:

مستوى 
 الدالل:

1 
توفير معمومات مالي: وغير 

 مالي: وحالي: ومستقبمي:
4.37 0.77 83% 25.2 0.000 

 0.000 24.8 %83 0.73 4.35 الرد عمى الشا عات 2

3 
توفير معمومات عن المخاطر 

 واالحداث الجوهري:
4.07 0.73 83% 22.4 0.000 

4 
توفير معمومات بصورة قابم: 

 لمفهم والقابمي: لممقارن:
4.59 0.62 92% 26.5 0.000 

5 
توفير معمومات عن االشكال 

 المقترح: لتوزي  االرباح
4.44 0.78 89% 26.3 0.000 

6 
توفير معمومات ما م: وف  

 ت المناسبالوق
4.37 0.77 83% 25.2 0.00 

 0.00 24.8 %83 0.73 4.35 تحقيق التغذي: العكسي: 7
 0.00 22.4 %83 0.73 4.07 تحقيق الشفافي: 8
 0.00 26.5 %92 0.62 4.59 تحقيق كفاءة سوق المال 9
ة0.00ة25ة%85ة0.739ة4.26 اجمال  
ة
ة
ة

ة
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(ةنوددددددذة دة لددددددتافة9ركلددددددت زم ةم وددددددذاوةزردددددد ة ةةةةة
ذن اةم   لاراة  رلةم عنكأزة روة دةري اة لتافةم 

ا دددرمةيوع ندددكةندددزاضةادددزضةة0.05م ذن ددداةم وذا يددداة
م عددذ ةام  ك ددوة ةنةياوددذةمزترددك ةرمثةذن دداةن أددك ياة
ردددديدةمناأددددكخةعدددددةم ت ددددكزيزةم  ك يدددداةاييددددزةم  ك يدددداة
من  تزانيدداةات لدديدةرددزمزمثةم  لددت  زيدةاددحةم لددالة

م   لاراةةT لتايةم لعاذية .ةا رمةامض ة دةمدة
م وذا يددداةام تدددحةر  دددثةT  ردددزة ددددةة25ام تدددحةر  دددثة

ذزملداة داة دكةمنت دثةم يد ةا درلةم نتيوداةتتفدلةة.3.96
ةا درمJoanna,(2014)ةةةاذزملداةة(2033عاضة 

ةمناأدددكخةعددددةيعندددحةمزتردددك ةع دددبةذزوددداةعك يددداةرددديد

ات لدددديدةةاييددددزةم  ك يددداةمن  تزانيددداة ت دددكزيزةم  ك يدددام
 حةم لالةم لعاذي.رزمزمثةم  لت  زيدةا

 خامسا  نتيج: اختبار الفر: الخامس 
نةتاودذةمختذادكثةرمثةة ين ة رمةم فزضةع دحةةةة

ذن ددددداةن أدددددك ياةرددددديدةمنذمزتة    ددددداةادددددحةم ةدددددز كثة
ةمناأددددكخةعدددددةم  لددددك  اةام  لددددت  زيدةرةدددد دةتدددد  يز

ع حةت لديدةةمن  تزانياة ت كزيزةم  ك ياةاييزةم  ك يام
لدددالةم لدددعاذي.ةاياضددد ةردددزمزمثةم  لدددت  زيدةادددحةم 

نتيودداةم ت  يددوةمن أددك حة  ددرمةم فددزضةاددحةم وددذاوة
ة(م30زر ة 

ة

 (  نتيج: اختبار الفر: الخامس11جدول رقم )
ة

 راتةةالفق م
 

P- value :كروسكال  المعنوي
 واالس

3 
تةةوفير معمومةةات ماليةة: وغيةةر ماليةة: وحاليةة: 

 ومستقبمي:
 ييزة عناي 0.92 0.325

 ييزة عناي 0.57 3.33 عاتالرد عمى الشا  2

3 
تةةةةوفير معمومةةةةات عةةةةن المخةةةةاطر واالحةةةةداث 

 الجوهري:
 ييزة عناي 0.66 0.79

4 
توفير معمومات بصورة قابمة: لمفهةم والقابمية: 

 ييزة عناي 0.44 2.24 لممقارن:

5 
تةةةةوفير معمومةةةةات عةةةةن االشةةةةكال المقترحةةةة: 

 لتوزي  االرباح
 ييزة عناي 0.93 0.326

ةييزة عناية0.93 0.326  م: وف  الوقت المناسبتوفير معمومات ما ة6
ةييزة عناية0.88ة0.237 تحقيق التغذي: العكسي:ة7
ةييزة عناية0.87ة0.223 تحقيق الشفافي:ة8
ةييزة عناية0.680ة0.772 تحقيق كفاءة سوق المالة9

 
 ييزة عناي 0.76 0.638 اجمال 

ةةةةة
ة

ة



 المالية و غير المالية  اإللكترونية .... دور االفصاح عن التقارير                           الملكأحمد رجب عبد / أ .د

 

  

3 

ذة(ة نددد ةنةياوددد30يتضددد ة ددددةنتدددك تةم ودددذاوةزرددد ة ة
مختذفة عنايةريدة تال ة زم ةا دكثةم ذزملداةرةد دة
مناأددكخةمن  تزانددحة  ت ددكزيزةم  ك يدداةاييددزةم  ك يددا ة

 و ياةم ف زمثة  رزة دةةP-value يجة كنثةري اة
ا رمةيوع نكةن روةادزضةم عدذ ةة%.5 لتافةم  عناياة

انددددزاضةم فددددزضةم رددددذيو ةا ددددرمةيعنددددحة ندددد ةنةتاوددددذة
رديدةمنذمزتة    داةادحةةمختذاكثةرمثةذن اةن أدك يا

ةم ةددددددددز كثةم  لددددددددك  اةام  لددددددددت  زيدةرةدددددددد دةتدددددددد  يز
ة ت ددددددددكزيزةم  ك يدددددددداةاييددددددددزةم  ك يددددددددامةمناأددددددددكخةعددددددددد

ع ددددحةت لدددديدةرددددزمزمثةم  لددددت  زيدةادددددحةةمن  تزانيددددا
 م لالةم لعاذي.

 سادسا  نتيج: اختبار الفر: السادس 
يدددن ة دددرمةم فدددزضةع دددحمةنةياودددذةمزتردددك ةرمثةةةةة

ة ت دددكزيزةم  ك يدددامةناأدددكخةعددددمةذن ددداةن أدددك ياةرددديد
اسيدددكذتة وددد ةم تدددذماوةادددحةةاييدددزةم  ك يددداةمن  تزانيدددا

م لالةم لعاذي.ةاياض ةنتيوداةم ت  يدوةمن أدك حة
ة(م33  رمةم فزضةاحةم وذاوةزر ة 

ة

 (  نتيج: اختبار الفر: السادس11جدول رقم )

وغير المالي:  لتقارير المالي:ا االحصاءات رةةالفق
 االلكتروني:

كذتة ودد ةم تددذماوةاددحةم لددالةسيدد
 0.802  عك وةمنزترك  م لعاذي

 0.000  لتايةم ذن ا 
ةةةة
ة

ت ةملتخذم ةمختركزةريزلادةنيوكذةم عذرداةرديدةةةةةةة
مناأدددكخةمن  تزاندددحة  ت دددكزيزةم  ك يددداةاييدددزةم  ك يددداة
اسيكذتة و ةم تذماوةادحةم لدالةم لدعاذيةامتضد ةمدة

 ذن ددداةمردددوة ددددةا لدددتايةمة0.802 عك دددوةمنزتردددك ة
  ددددكةيددددذوةع ددددبةنيوكريدددداةت دددد ةم عذردددداةا ددددرمةة0.05

ةيوع نكةنزاضةم فدزضةم عدذ حةان ردوةم فدزضةم ردذيو 
 Yulia ا رلةم نتيواةتتفلة اة كةمنت ثةم يد ةذزملداة

et al,(2014)ا ددرمةةةة(2033 لددعاذية ذزملدداةاة
يعنددحةاودداذةعذردداةمزترددك ةرمثةذن دداةن أددك ياةردديدة

 ك يدددددددداةاييددددددددزةم  ك يدددددددداةمناأددددددددكخةعدددددددددةم ت ددددددددكزيزةم 
من  تزانياةاسيكذتة و ةم تذماوةاحةم لالةم لعاذي.ة
  دددكةيدددذوةر ددد ةع دددبة   يددداةمناأدددكخةعددددةم ت دددكزيزة

ةم  ك ياةاييزةم  ك ياةمن  تزانياة  لالةم لعاذي.
ة

 لمناقش: النتا ج وا -11
ي  ددلةنةددزةم ت ددكزيزةم  ك يدداةاييددزةم  ك يدداةعرددزةة -3

وةا ددددة ددد ةمننتزندددثةذزوددداة ددددةمناأدددكخةم ةدددك 
تت  دددددلةم ةدددددفكاياةاتخفددددديضةذزوددددداةعدددددذ ةت ك دددددوة

ةم  ع ا كث
ة ت كزيزةم  ك ياةاييزةم  ك يدامةمناأكخةعدةعترزي -2

ة دة   ةالك وةمنلت  كزةمن  تزانيا
 ت ددددكزيزةم  ك يدددداةاييددددزةمةمناأددددكخةعدددددةخفددددضي -3

 ددددةم اردددثةم دددذس ة  اأددداوةةمن  تزانيددداةم  ك يدددا
    ع ا كث.

مةيعنحةمدة نك ةزاضةم فزضةم عذ حةم اوةا ر -4
م ت دددددكزيزةم  ك يددددداةاييدددددزةة  اأدددددكخةعددددددةمنتةدددددكز

ادحةم ري داةم لدعاذياةار د ة  دكةةم  ك ياةمن  تزانيدا
 ي حم
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 معذدةم لالةم  ك ياةم لعاذياةعددةت ريدلةنردك ة
ماأددكخة  ةددز كثةعرددزةن ددكرحةاوددذماوةم  تزانيدداة
 ا دددددددذتة تلددددددد يوةع  يددددددداةمناأدددددددكخة ددددددددةرردددددددوة

(ةXBRLم ةدددددز كثة ددددددةخدددددذوةت ريدددددلة عيدددددكز 
    ع ا كثةم  ذخ ا.

 ة35نلراةم  خك فكثةادحةمناأدكخةمن  تزاندحة%
%ةاددددددحةعددددددك ة38  كزندددددداةةةة2034اددددددحةعددددددك ة

   ي اةم لالةم  ك ياةم لعاذيا(.ة2033
 ملددتعذمذة ي دداةم لددالةم  ك يدداةم لددعاذياةنلددت ركوة

م ت ددكزيزةم  ك يدداةراملدد اةم  كلددةةمن ددحةالددافة
 .2034يت ةت ريلة رمةم نرك ةرذمياة دةعك ة

زاددددضةم فددددزضةم عددددذ حةم  ددددكنحةا ددددرمةيعنددددحةمدة -5
ركناأدكخةعددة نك ةم ت ك ة دةرردوةم  لدت  زيدة

ار ددد ةةم ت دددكزيزةم  ك يددداةاييدددزةم  ك يددداةمن  تزانيدددا
   كةي حم

 اوددداذةتددد  يزةنيودددكرحةع ددددبة  يددداةمناأدددكخةاددددحة
 لالةم  كوةم لعاذي.

 ع ددبةت  يددلةخأددك  ةودداذتةةت دد ةم ت ددكزيزرددذزتة
ةم  ع ا كث.

م عددذ حةم  ك ددجةا ددرمةيعنددحةمندد ةنةرردداوةم فددزضة -6
 ياوذةازالةوا زياةريدةمنذمزتة    اةاح

ةم ةددز كثةم  لددك  اةام  لددت  زيدةرةدد دةمن ت ددك 
ة ت ددددكزيزةم  ك يدددداةاييددددزةم  ك يددددامةركناأددددكخةعددددد

ة.ةا ددددرمةيعنددددحةمزتفددددكعةذزودددداةم دددداعحمن  تزانيددددا
ة ت ددددكزيزةم  ك يدددداةاييددددزةم  ك يددددامةركناأددددكخةعددددد

 .من  تزانيا
فزضةم عذ حةم زمراةا رمةيعنحةمن ةياودذةزاضةم  -7

 ت ددكزيزةمناأددكخةعدددةممزتردك ةع ددبةذزودداةعك يدداةرديدة

ات لدددديدةرددددزمزمثةمن  تزانيدددداةم  ك يدددداةاييددددزةم  ك يدددداة
                   ةم  لت  زيدةاحةم لالةم لعاذي.

رراوةم فزضةم عدذ حةم خدك شةا درمةيعندحةمند ةنة -8
منذمزتةتاودذةمختذاددكثةرمثةذن دداةن أددك ياةردديدة

    اةاحةم ةز كثةم  لك  اةام  لدت  زيدةرةد دة
ةت كزيزةم  ك يداةاييدزةم  ك يدام ةمناأكخةعدةت  يز

ع ددحةت لدديدةرددزمزمثةم  لددت  زيدةاددحةةمن  تزانيددا
ةم لالةم لعاذي.

زاددضةم فددزضةم عددذ حةم لددكذشةا ددرمةيعنددحةمندد ة -9
ةاوددداذةعذرددداةمزتردددك ةرمثةذن ددداةن أدددك ياةرددديد

ة ك يددددداةاييدددددزةم  ك يدددددات دددددكزيزةم م ةمناأدددددكخةعدددددد
اسيدددددكذتة وددددد ةم تدددددذماوةادددددحةم لدددددالةةمن  تزانيدددددا
ةم لعاذي.

 وبناء عمى نتا ج البحث يوص  الباحث بما يم  
 ضزازتةتةوياةنذمزتةم ةز كثةع بةنةزةت كزيز دكة

 ةار ددد ة  ام رددداةم ت دددازمثةم ت نا اويددداةم  تزانيدددك
م  ذي دداةا ن ددكةر ددازةم و ددستةم ر يددا ةا  امو دداة

 ر حة دةرروة ي كثة خت فا. يةن سم ة لت 
 ضدددزازتةريدددك ةم ةدددز كثةرك  ةدددفةعددددةم  خدددك زة

 ت ددكزيزةم  ك يدداةاييددزةمةمناأددكخةعدددةم تددحةتامودد 
 .من  تزانياةم  ك يا

وبناء عمى توصيات الدراس: يوجه الباحث الباحثين 
 بالدراسات المستقبمي: التالي: 

ذازة ا  دددددداةم ةددددددز كثةاددددددحةتفعيددددددوةمناأددددددكخة -3
زةم  ك يدددداةاييددددزةم  ك يدددداةاددددحةمن  تزانددددحة  ت ددددكزي

 م ةز كثةم  لك  اةم لعاذيا
 اردددفةم  عدددكييزةم ذا يددداةنعدددذمذةم ت دددكزيزةم  ك يددداة -2

 دددةمناأددكخةعدددةم ت ددكزيزةم  ك يدداةاييددزةم  ك يدداة
 من  تزانياةاحةم ةز كثةم  لك  اةم لعاذيا

 



 المالية و غير المالية  اإللكترونية .... دور االفصاح عن التقارير                           الملكأحمد رجب عبد / أ .د

 

  

3 

ةت  يددوةن ددزةمناأددكخةمن  تزانددحة  ت ددكزيزةم  ك يددا -3
و ددددستةم ر يدددداةع دددددبةركلدددددتخذم ةم ةاييددددزةم  ك يددددا

 لالةم  كوةم لعاذي.رزمزمثةم  لت  زيدةاحة

ةت ددكزيزةم  ك يدداةاييددزةم  ك يددام ةذازةمناأددكخةعددد -4
اددحةتخفدديضةعددذ ةت ك ددوةم  ع ا ددكثةةمن  تزانيددا

 ذزملددددددداةنرزيددددددداةةلدددددددالةم  دددددددكوةم لدددددددعاذيادددددددحة
 .ا يذمنيا 

(ةXBRL ددددذيةملددددتخذم ة  دددداةم رز ودددداةم  زندددداة  -5
لدددددددددك  اة  ت دددددددددكزيزةم  ك يددددددددداةادددددددددحةم ةدددددددددز كثةم  

 م لعاذيا.
 دددددددذيةم تدددددددسم ةم ةدددددددز كثةم  لدددددددك  اةم لدددددددعاذياة -6

ركناأددكخةعدددةم ن ددكرحةمن  تزانيدداةم   ددذذتة دددة
 رروة ي اةلالةم  كوةم لعاذي.

شةةةكر وتقةةةدير  يشةةةكر الباحةةةث  -12
ة البحةةث العممةة  بجامعةة: الممةةك عمةةاد
لةةةدعمها المةةةادي لمبحةةةث رقةةةم  فيصةةةل

151192 
   ةالمراج-13
م عرددددي  ةرددددي ةاعرددددذةم  ددددذ ةان ةزريدددداةعرددددذةم ع (3

م تودددكزةةم ذا يددداة ت ريددددلة.2033   دددذة لدددد.
م  عددددكييزةم ذا يدددداةنعددددذمذةم ت ددددكزيزةم  ك يدددداةاددددحة

 و ددداةة.ضدددا ةم نةدددزةمن  تزاندددحة   دددام  ةم  ك يدددا
م ف ددددزةم   كلددددرح ة  يدددداةم توددددكزت ةوك عدددداةعدددديدة

-325 ة ةةةددد ش ةم  و دددذةم لدددكراةعةدددز 
ة.363

كزةن دداةن ددة.2005.م عتيرددح ةعرددذةم ةردددة عيددو (2
  تدددزخةنعدددذمذة عيدددكزة  كلدددرحةلدددعاذية تنردددي ة
ة.نةددددزةم ت ددددكزيزةم  ك يدددداةم فازيدددداةعرددددزةمننتزنددددث

م  و دددداةم ع  يدددداة   يدددداةم توددددكزتةوك عدددداة لدددديا  ة

  يددددداةم تودددددكزت ةوك عددددداة لددددديا  ةم عدددددذذةم  دددددك دة
 ة ةام  ذ ددددداد ةم لدددددناةم  كنيددددداةام عةدددددزاد ة

ة.33-49
ت يدي ةوداذتةة.2002.م   يوح ة ةك ة لدةعدامذ (3

 زيزةم  ك حةمن  تزانحمةذزملداةمختركزيداةع دبةم ت
م ع  يددددداة  ر ددددداجةةم  أدددددزاح.ةم  و دددددام   دددددكعة

ذمزتة ام ذزملددددددددددكثةم توكزيددددددددددا ة  يدددددددددداةم توددددددددددكزتةامم
ام زمرددا ةم ع ددكو ةوك عدداة  ددامد ةم عددذذةم  ك ددجة

 .344-303 ة ة
 دددددذفةم  كوددددداةة.2002.تاايددددل ة   دددددذةةددددزيف (4

 تنردددددي ةم تاسيددددداةمن  تزاندددددحة  ع ا دددددكثةت دددددكزيزة
ع ددددددكوةرددددددك ت ريلةع ددددددبةم   ددددددكعةم  أددددددزاحةم 

ا لدك يةةم تنفيددرةام   كلددراةعدددةع  يددكثةم توددكزتة
مآلاددكلة- دددت زةم توددكزتةمن  تزانيدداة.من  تزانيددا

ام ت دددذيكث ة  يددداةم تودددكزت ةوك عددداةمنلددد نذزيا ة
ة.332-239م او ة ة ةم  و ذة

  ددددددددزةة.2002.خ ددددددددف ةعيددددددددذة   دددددددداذة  يددددددددذت (5
  كلرياةع دبةمناأكخةمن  تزانحة   ع ا كثةم 

ت ذيزةم  خك زةم  ذس اة  زموعداةم  دام  ةم  ك يداة
 و دددداةم ذزملددددكثةة.اددددحةرددددوةم ري دددداةمن  تزانيددددا

ام ر ددداجةم توكزيدددا ة  يددداةم تودددكزتةررن دددك ةوك عددداة
م او ةم سردكسيل ةم لدناةمن نيدداةام عةدزيد ةم عددذذة

ة.93-57 ة ة
ت  يدوةات يدي ةة.2005.زوة ةنةافةةدك زةع دب (6

-خةم   كلرحةعرزةمننتزنث ذفةاعك ياةمناأك
  ياةم تودكزت ةةذ تازمل زلك اةة. اةذزملاةت ري يا
 وك عاةمنل نذزيا.

ذازة زمردددددددددددةة.2033.زةددددددددددديذ ةندددددددددددكر ة لدددددددددددد (7
م  لددكركثةادددحةنضدددفك ةم   دداةرك ريكندددكثةم  نةدددازتة
ة.ع ددددبةمننتزنددددثةاددددحةري دددداةم توددددكزتةمن  تزانيددددا

 و دددددداةت زيددددددثة  ع ددددددا ةمنذمزيدددددداةامنرتأددددددكذيا ة
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-365 ة ة ة23ا ةم عدددددددذذةم  و دددددددذةم لدددددددكر
ة.388

ذازةمناأددكخةة.2034.عردذةم   د  ة   دذةزودة (8
عدددددةت زيددددزةتع ي ددددكثةمنذمزتةاددددحةتخفدددديضةعددددذ ة
ت ك وةم  ع ا كثةادحةم رازأداةم  أدزياة ذزملداة

 و ددددددداةم ر ددددددداجةم توكزيددددددداةة.نرزيددددددداةا يذمنيدددددددا 
م  عكأزت ة  ياةم توكزت ةوك عاةلدا كح ةم  و دذة

-3 ة ةةم  ددددددك دةام  ذ دددددداد ةم عددددددذذةم او 
ة.47

ة.2005.عرددددددددددذةم  ددددددددددكذي ةن زم ددددددددددحةعأدددددددددد ث (9
مناأدددددكخةم   كلدددددرحةعردددددزةمننتزندددددثة ذزملدددددداة

زلدددددك اةة.ملت ةدددددكاياة ري ددددداةم ع دددددكوةم  أدددددزيا(
ة.  ياةم توكزت ةوك عاة ن كة كولتيز 

ت  يدوةن دزةة.2033.عاض ةم كوة   ذة   ذ (30
مناأددكخةمن  تزانددحة  ت ددكزيزةم  ك يدداةركلددتخذم ة

زمثةم  لددددت  زيدةاددددحةم و ددددستةم ر يدددداةع ددددبةرددددزم
 و اةم ف زةم   كلرح ة  ياةة.م رازأاةم  أزيا

م توددددكزت ةوك عدددداةعدددديدةةدددد ش ةم  و ددددذةم لددددكراة
ة.50-33 ة ةةعةز 

 دددددددذفة دددددددذاذةة.2002.اددددددداذت ةةدددددددارحةم لددددددديذ (33
 لدد ا ياةم  زموعدداةم خددكزوحةاددحة أددذمرياةنةددزة
م  دددام  ةم  ك يددداةع دددبةةدددر اةمننتزندددثةا  دددزةر ددد ة

ك يامةذزملاةنرزياةع بةل ا ة لعكزةم ازملةم  
م تودكزتةام ت ايدو ة  يداةم تودكزت ةةات ري يا.ة و دا

 .45-2 ة ةوك عاة ن ك ةم عذذةم  كنح ة
ة
ة
 
 
ة

ت نيددددكثةة.2003. تدددا ح ة  عدددثةعردددذةم عردددي  (32
ا عدددكييزةنرددد ةننتدددكحةم ت دددكزيزةم   كلدددرياةعردددزة

ذزملدداة-م  ع ا ددكثةم ذا يدداة مننتزنددث(ةةةددر اة
م  و ددداةة.امختركزيدداةادددحةري ددداةم ع ددكوةم  أدددزي

م  أددددزياة  ذزملددددكثةم توكزيددددا ة  يدددداةم توددددكزت ة
وك عدددداةم  نأددددازتةم  و ددددذةم لددددكراةام عةددددزاد ة

ة.333-273 ة ةم عذذةم او ة
ملدتخذم ةة.2003.   ذ ةا ي ةمراةم عس ة   دذ (33

ادحةتعردي ةمنلدتفكذتة ددة ع ا دكثةةXBRL  اة
 و اةم توكزتةة.ت كزيزةم ع كوةم  نةازتةن  تزانيك ة

يددداةم تودددكزت ةوك عددداة ن دددك ةم عدددذذةام ت ايدددو ة  
ة.399-377 ة ةم  كنح ة

نةدددزةة.2002.   دددذ ةا دددي ة رددداةم عدددس ة   دددذ (34
م ت ددددكزيزةم  ك يدددداةع ددددبةمننتزنددددثة لدددد ة  أددددزة

 و دددداةم ذزملدددددكثةم  ك يددددداةة.ام لددددعاذياةام  ايدددددث
ام توكزيدددا ة  يددداةم تودددكزت ةوك عددداةرندددحةلدددايف ة

ذيلدد رز ة ة ةم عدذذةم  ك ددج ةم  و دذةم  ددكنح ة
ة.203-224

  ددددزةت ريددددلةنرددددك ةة.2033. لددددعاذي ة لددددك  (35
م تددددذماوةمن  تزانددددحةع ددددبة ذم ةم لددددالةم  ك يدددداة
ة.م لددددددعاذيا ة و دددددداة ذم ةم  دللددددددكثةم وسم زيددددددا

ة.330-337ذيل رز ة ة ةم عذذةم زمرا ة
  دددددزةة.2033. أددددد فح ةعدددددكذوةعردددددذةم فتدددددكخ (36

م يددددددددكثة ا  دددددددداةم ةددددددددز كثةع ددددددددبةمناأددددددددكخة
ذ اةت ريلةم-من  تزانحة  ت كزيزةم  ك ياةم  نةازت

م  و ددداةم ع  يددداة  توددكزتةام ت ايدددو ة  يددداةة.  كزنددا
 ة ةة م عدددذذةم  دددكنحم تودددكزت ةوك عددداة ن دددك ة

375-395. 
ة
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 فيصل كجامع: المم

 إدارة االعمالكمي: 

 قسم المحاسب:
 

 ماحق الدراس:
 (1ممحق رقم )

 قا م: االستقصاء
  

 

 :المحترم                                           إلى السيد/..............................
 

 م لذ ةع ي  ةاز  اةم ةارز كت 

ة
تحسةين المالية: وغيةر المالية: االلكترونية: فة   دور اإلفصةاح عةن التقةاريرةرعنامدةرةعذمذةر جةجي ا ةم رك 

 الشركات المساهم: المسجم: بسوق المال السعوديقرارات المستثمرين ب

 ددذية ددبةقزم ةمنذمزتةام  لددت  زيدةاددحةم ةددز كثة  ددوةم ذزملددا.ةرةدد دةر دد ةي ددذفةم رك ددجةم تعددزفةعة ةاع ددب

منتةددكزةمناأددكخةعدددةم ت ددكزيزةم  ك يدداةاييددزةم  ك يدداةمن  تزانيدداةاددحةم لددالةم لددعاذيةا ددوةت لدددة دددةرددزمزمثة

ار دد ة تددبةي  دددةمنلددتفكذتة دددةم وكنددةةم  يددذمنحةاددحةذعدد ةم وكنددةةم  لددت  زيدةا ددوةتسيددذة دددة ودد ةم تددذماو ة

 ةاي دددذزةم رك دددجةتعدددكان  ةم    دددز ةركنوكرددداةع دددبةم لددد  اةم دددامزذتةرك  ك  ددداةم  زا دددا ةايد دددذة دة ددددرمةم نردددزي

ةمنلتريكدةرذةأ  ة يزمضةم ر جةم ع  حةا   ة  كة دةنوكركت  ةلت ادة اضاةلزياةتك ا.
ةةة

ةا ليكذت  ةخك  ةم ة زةاةم ت ذيز    
 

ةةم رك جةةةةةةةةةةةةةةةةة

   /ة   ذةزوةةم   .ذةةةة

ة00966547365377م  كتفة
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 الفرضي: االول   جدول يوضح اختبار

 م ذيةمنتةكزةمناأكخةمن  تزانح                               ةةةةةة   
 

 م
 راتةالفق

 مدى الموافق:
أوافةةةةةةةةةق 

 جداً 
 أعار: أعار: محايد أوافق

 بشدة
        ةز اة اراةم  تزانح 1
       ةز اةام  لت  زسيكذتةم اعحة دةرروةنذمزتةم 2
      سيكذتةم   ةةع بةمناأكخةمن  تزانحة  ت كزيزةم  ك ياةاييزةم  ك يا 3
مناأدددكخةعددددةم ت دددكزيزةم  ك يددداةاييدددزةم  ك يددداةعردددزةم  ارددداةمن  تزاندددحة 4

   ةز ا.
     

ة

منخددتذفةردديدةمنذمزتةوددذاوةياضدد ةمخترددكزةم فزضددياةم  كنيدداةام  ك  ددامة ددذيةمن ت ددك ةركناأددكخةمن  تزانددحةا ددذية
ةام  لت  زيدم

 م
 راتةالفق

 االهتماممدى 
 هةةةةةةةةةام
 جداً 

 غير هام جدا غير هام محايد هام

      تاايزة ع ا كثة ذ  اةااحةم ارثةم  نكلة 1
      ت  يلةم ت رياةم ع ليا 2
      ت  يلةم ةفكايا 3
ت  يدددددلة فدددددك تةلدددددالةم  دددددكوة ددددددةخدددددذوةتخفددددديضةذزوددددداةعدددددذ ةت ك دددددوة 4

  ع ا كثم 
     

ة

 ت دكزيزةمةمناأكخةعدةمزترك ةرمثةذن اةن أك ياةريدة ذيةاواذةوذاوةياض ةمختركزةم فزضياةم زمرعاةام خك لام
ا ددذيةمنخددتذفةردديدةمنذمزتةةات لدديدةرددزمزمثةم  لددت  زيدةاددحةم لددالةم لددعاذيةمن  تزانيدداةم  ك يدداةاييددزةم  ك يددا

ةمام  لت  زيد
 مدى الموافق: راتةالفق م

 أعار: بشدة أعار: محايد أوافق أوافق جداً 
تدددددداايزة ع ا ددددددكثة ك يدددددداةاييددددددزة ك يدددددداةا ك يدددددداة 1

 ا لت ر يا
     

      م زذةع بةم ةك عكث 2
تدددددددداايزة ع ا ددددددددكثةعدددددددددةم  خددددددددك زةامن ددددددددذمجة 3

 م وا زيا
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تددددداايزة ع ا دددددكثةرأدددددازتةركر ددددداة  ف ددددد ةام  كر يددددداة 4
     كزنا

     

ةددد كوةم   تز ددداة تاسيددداةتددداايزة ع ا دددكثةعددددةمن 5
 منزركخ

     

      تاايزة ع ا كثة ذ  اةااحةم ارثةم  نكلة 6
      ت  يلةم ت رياةم ع ليا 7
      ت  يلةم ةفكايا 8
      ت  يلة فك تةلالةم  كو 9

 يدداةاييددزةم  كة ت ددكزيزةم  ك يددامةمناأددكخةعدددةمزترددك ةردديد ددذيةاودداذةةوددذاوةياضدد ةمخترددكزةم فزضددياةم لكذلددام
ةاسيكذتة و ةم تذماوةاحةم لالةم لعاذيةمن  تزانيا

 

 مدى الموافق: راتةالفق م
ة عكزضةرةذتة عكزضة  كيذة امالة امالةوذم ة

      سيكذتة و ةم تذماوةاحةم لالةم لعاذي 1
 

 


