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Towards a logical explanation for the variation                

in the level of corporate disclosure over the Internet - 

Evidence from non-financial companies Listed in the 

Egyptian Stock Exchange 

Abstract 
 

The primary objective of this research is to study and explanation the 
variation in the level of corporate disclosure over the Internet. to achieve the 
aim of the research an empirical study was conducted on a sample of non-
financial firms Listed in the Egyptian Stock Exchange in 2021. the empirical 
study shows that there is a significant effect of each of the factors of company 
size, Liquidity, profitability, and ownership dispersal on the level of disclosure 
of companies listed on the Egyptian Stock Exchange on the Internet. 

Keywords: the level of corporate disclosure over the Internet (DIR), 
company size, Liquidity, profitability, ownership dispersal. 
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 المقدمة -1
اإلتصال الرئيسية ما بين الشركة وأصحاب ووسيلة ُتمثل التقارير السنوية مصدر المعلومات 

المستثمرين الحاليين والمحتمليين، والمقرضيين بهدف إمدادهم بالمعلومات المفيدة،  المصالح، خاصة  
-Abdelsalam & Street, 2007; Agyei)لتساعدهم في إتخاذ القرارات االقتصادية الرشيدة 

Mensah, 2011; Hosseinzadeh et al., 2014; Ahmed et al.,2018) . وحتي تتصف
تكون المعلومات المفصح عنها ذات جودة من خالل استيفائها هذه القرارات بالرشد يجب أن 

وتقدم تمثيال  صادقا يعكس  ، ولها قيمة تنبؤيه، وقيمة تأكيدية،لخصائصها النوعية، بأن تكون مالئمة
الظواهر االقتصادية واألوضاع المالية داخل الشركة، وأن تمكن من تحقيق القابلية للمقارنة، وإمكانية 

 .(Hosseinzadeh et al., 2014; Ahmed et al., 2018)لية للفهم، والوقتية التحقق، والقاب

التقارير السنوية التقليدية الورقية غير كافية وغير الطبيعة المتغيرة لبيئة األعمال  وقد جعلت
مالئمة بمفردها لتلبية احتياجات المستخدمين، لما تواجهه من قيود في مسالة التوقيت والتواصل، 

منها، خاصة مع تزايد التشتت الجغرافي للمستثمرين، والتي يلزمهم الوصول إلى المعلومات  والفائدة
 & Abdelsalam)في الوقت المناسب، والذي يمثل عنصرا  ضروريا  وذات صلة بإتخاذ القرارات 

Street, 2007; Sia et al.2018; Ahmed et al., 2017; Ahmed et al.,2018; 
Nagarajah & Alagathurai, 2021; Hassan et al., 2022)           . 

الفضائح المالية وانهيار العديد من الشركات في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا كما دفعت 
وكذلك الضغوط اإلقتصادية، والسوقية والتنظيمية  ،Parmalatو WorldCom و  Enronمثل؛

الشركات وإجبارها لالستجابة لتطوير وإجراء علي واستفزاز أصحاب المصالح، للضغط المتزايدة، 
تغييرات في ممارسات وطرق اإلفصاح ونشر وتوصيل المعلومات المتعلقة بأدائها المالي، والقضايا 

وفي  االجتماعية، والبيئية، والحوكمية، وغيرها من المعلومات األخرى، بوتيرة سريعة فورية ومتواصلة
 مام باإلتصال النشط بين إدارة الشركة وأصحاب المصالحوتكريس مزيد من اإلهت أشكال متنوعة،

(Garg & Gakhar, 2010; Gakhar, 2012; Garg & Amit, 2018). 

الطبيعة المتغيرة ويمتلك نظام معلومات المحاسبية المالية، القدرة علي االستجابة والتوائم مع 
التكنولوجيا الحديثة، وأهمها لبيئة األعمال والممارسة المحاسبية، من حدوث طفرات وتطورات في 

كواحدة من و  التحول الرقمي وثورة االنترنت، والذي يمثل أحد أشكال التحدي الجديد لمهنة المحاسبة،
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 Agyei-Mensah, 2011)وطرق اإلتصال ونشر والتقرير عن المعلوماتأفضل وسائل اإلفصاح 
; Sushila & Amol, 2016 ; Hassan et al., 2022). 

وقد شهدت السنوات األخيرة اتجاه العديد من الشركات إلنشاء مواقع الكترونية علي شبكة  
يمثل، أسرع وسيلة اتصال، واألوسع واألكثر انتشارا  في العالم، وهي تقنية لديها والذي  اإلنترنت

ة جديدة الستكمال واستبدال وتع وُتعدالقدرة على عرض سمات مميزة وجذابة للمعلومات،   زيزفرص 
، بل وطريقة بديلة للتقارير الورقية في مجال اإلتصال المحاسبي ما بين النهج التقليدي وتحسين

الشركات وأصحاب المصالح، مما أدي لحدوث ثورة في مجال إفصاح الشركات، حيث تحول عدد 
عها كبير من الشركات في الدول المختلفة، لإلفصاح عن معلوماتها المالية وغير المالية عبر مواق

الخاصة، وذلك إلمداد المستثمرين وأصحاب المصالح ااّلخرين بالمعلومات، في حينها، وبتكلفة أقل 
مقارنة بالطرق الورقية التقليدية. مما أدي إلي حدوث طفرة ونقلة نوعية في طريقة نشر وتوصيل 

جه التواصل ، وبذلك غير تكنولوجيا االنترنت و وتوقيت تقارير الشركات، في شكل الكتروني ورقمي
 ;Agyei-Mensah, 2011; Momany et al., 2014)المحاسبي، والتقرير عن المعلومات 

Omran & Ramdhony, 2016; Sarifudeen, 2021; Nagarajah & Alagathurai, 
2021; Hassan et al., 2022) . 

 أداة تسويق وقد تم وصف اإلنترنت بمنصة التقارير المعاصرة، والتقرير عبر االنترنت بأنه
وتسمي؛ بالتقارير المالية  ،وشكل من أشكال اإلتصال االعالمي من قبل الشركات لنشر معلومالتها

 & Mohamed)اإللكترونية، أو تقارير الشركات علي اإلنترنت، أو اإلفصاح عبر اإلنترنت 
Basuony, 2015; Aboutera & Hussein, 2017; Yassin, 2017; De Silva & 

Ajward, 2018; Hussain, 2018) . 

فعلي  في الوقت الحالي،الشركات للتقرير عبر مواقعها االلكترونية، وفيما يتعلق بممارسات 
ال تزال في مرحلة  الرغم من أنها أصبحت ممارسة شائعة بين الشركات في الدول المختلفة، إال أنها

حيث ال توجد أي لوائح أو إرشادات قياسية لنشر التقارير على  ،التطوير، خاصة في الدول النامية
غير منظمة كما أن هناك تباينا  في مستوي اإلفصاح بين  مازالتوالمحتويات  ،شبكة اإلنترنت

الشركات، ولدى الشركات كامل الحرية التقديرية في هذا األمر، والذي يمكن أن يساء استخدامه، 
، لذلك هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول دارة االنطباعاتإلدم ويكون مضلال ، ويمكن أن يستخ
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مستوي اإلفصاح، ونوع التقارير، ومدى وصحة المعلومات المفصح مختلف القضايا المتعلقة بتباين 
ين، عنها، وتوحيد شكل اإلفصاح، وقضايا المساءلة، ومدي قبول المعلومات من قبل المنظم

األمنية والتنافسية المتعلقة بالمعلومات التي تم اإلفصاح  والقضايا ة،والمصداقية والنزاه والمراجعين،
 ;Henchiri  et al., 2011; Agyei-Mensah, 2011; Sánchez et al,2011)عنها

Gakhar, 2012; Mendes-Da-Silva et al., 2014; Bosetti, 2018).   

 من المالحظة المباشرة لبعض الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والتي ،، أتضحوفي مصر
ي لديها مواقع علي االنترنت، وجود تباين في مستوي اإلفصاح عبر االنترنت، األمر الذي يستدع

البحث لتفسير هذا التباين بين الشركات، بهدف الوصول إلي توصيات عملية إذا ما أخذت بها 
صاح ألصحاب المصالح ذائري مواقع الشركات علي االنترنت االستفادة الشركات يحقق هذا اإلف

 المرجوة. 

، فقد اتجه وفيما يتعلق بالدراسات األكاديمية التي تناولت االفصاح عبر االنترنت في مصر
Ezat & El‐Masry (2008)  توقيت نشر الشركات المصرية التقارير الختبار تأثير الحوكمة علي

لبحث العوامل التي تؤثر على قرارات الشركات  Aly et al. (2010) اتجه كما .على اإلنترنت
 ;Aboutera & Hussein., 2017)وقد هدف . لالنخراط في ممارسات اإلفصاح عبر اإلنترنت

Ahmed et al.,2017; Khalil & Maghraby, 2017)  لمعرفة محددات اإلفصاح عبر
 Elhelaly & Mohamed, 2014; Hassan et) بينما ذهب المصرية.االنترنت في الشركات 

al., 2022) في حين قام . لتحليل ممارسات الشركات المصرية لإلفصاح عبر االنترنتHussein 
& Nounou (2021)  باختبار تأثير  إفصاح الشركات المصرية عن تقاريرها علي االنترنت علي

فصاح بين الشركات غير المالية تباين مستوي اال ويسعي البحث الحالي لدراسة وتفسير أدائها.
 .المقيدة بالبورصة المصرية علي موقعها عبر االنترنت

 شكلـة البحـثم -2
تستخدم الكثير من الشركات في جميع الدول، اإلنترنت على نطاق واسع في مجال نشر 

وعلى هي القاعدة، وليس االستثناء.  أصبح اإلفصاح عن التقارير عبر اإلنترنتحيث  المعلومات.
زيادة كمية  ، التي تحقق العديد من المزايا، والتي تتمثل في؛من كونها الوسيلة األفضل الرغم

المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها، وإمكانية استخدام عروض تقديمية بالصوت والصورة غير متوفرة 
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وتوسيع قاعدة ، لوماتوالحد من عدم تماثل المع وتقليل التكلفة، ،لنشر التقارير في الوسائل التقليدية
تحسين و  ،، وتمكين المستثمرين من تقييم مخاطر االستثمار في الشركة، وتحسين التوقيتالمستفيدين

,Oyelere & Kuruppu, 2012; Singh)جودة اإلتصال مع أصحاب المصالح،  إال . (2013 
، فبعض والتشتت  والتباين في ممارسات اإلفصاح بين الشركات قدرا  كبيرا  من االختالف هناكأن 

الشركات تفصح عن معلومات كافية على موقعها علي االنترنت، بينما البعض اآلخر ال يفصح إال 
كما ال  .عن القليل من المعلومات، كما أن هناك العديد من الشركات التي ال تقوم بتحديث موقعها

وقد اتجهت العديد من الدراسات  .إلنترنت لتوفير المعلوماتيفضل بعض الشركات استخدام ا
(Boubaker et al., 2012; AbuGhazaleh et al., 2012; Basuony & Mohamed, 
2014; Sushila & Amol, 2016; Omran & Ramdhony, 2016; Qasim & Al 
Barghouthi, 2017; Adityawarman & Khudri, 2017; Aboutera & Hussein, 
2017; Ahmed et al., 2017 ;Qasim & Al Barghouthi, 2017; Mokhtar,2017; 
De Silva & Ajward, 2018; Abdi et al., 2018; Hussain, 2018; Sarifudeen, 

2021; Khlifi, 2021)  تفسير التباين في مستوي االفصاح عبر االنترنت بين لوصف ومناقشة و
تختلف باختالف  التي يمكن أن، أو العوامل المفسرة، و الشركات من خالل مجموعة من المحددات

ا إلى نظريات وتؤثر على مستوي التقارير التي يتم اإلفصاح عنها عبر اإلنترنت الشركات، ، استناد 
وُبناًء عليه ُيمكن التعبير عن مشكلة البحث في كيفية اإلجابة عن السؤال التالي نظريًا مختلفة. 

ما هي العوامل المفسرة للتباين الفعلي في مستوي إفصاح الشركات غير المالية  ؛وعمليًا في مصر
 المقيدة بالبورصة المصرية عبر مواقعها علي االنترنت؟.

 هـدف البحـث -3
 يستهدف البحث دراسة وتفسير تباين مستوي إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عبر

 مواقعها علي االنترنت.
 ودوافع البحثأهمية  -4

للبحث من خالل تناوله لموضوع إفصاح الشركات عبر االنترنت  األكاديميةتمثل األهمية 
والعوامل المفسرة لتباينه بين الشركات، وذلك في ظل تزايد أعدد المستثمرين الذين يستخدمون 

جال اإلفصاح عبر االنترنت، مهم في م اإلنترنت للبحث عن فرص االستثمار. مما يجعل موضوع
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البحث األكاديميي. وهو ما يتضح  من اإلهتمام الكبير الذي القيه في األدب المحاسبي في الدول 
المتقدمة، ذات أسواق المال شديدة التنافسية والبنية التكنولوجية المتطورة، في الوقت الذي لم يكن 

ها مصر، مما يعني هناك استجابة مماثلة للبحوث المحاسبية في هذا المجال في الدول النامية ومن
الدراسة توسيع نطاق الدراسات السابقة،  وأيضا  تحاول هذهتضيق فجوة المعرفة والبحث المحاسبي. 

لتشمل مستوي اإلفصاح لدي الشركات ألنواع مختلفة من المعلومات؛ المالية وغير المالية )بيئية، 
ئل ذات الصلة( عبر مواقعها واجتماعية، وحوكمية، ومعلومات عن العالقات مع المستثمرين والوسا

اإللكترونية، دون االقتصار علي اإلفصاح المالي فقط عبر اإلنترنت، في محاولة لتضييق فجوة في 
 البحوث المحاسبية في هذا المجال.

متتن أنتته يستتعي الستكشتتاف وتقتتديم دليتتل عملتتي حتتول العوامتتل  العمليــة أهميتتته البحتتث ويستتتمد
الشتتركات المقيتتدة بالبورصتتة المصتترية عبتتر مواقعهتتا علتتي االنترنتتتت، المفستترة لتبتتاين مستتتوي إفصتتاح 

وتقتتديم تقيتتيم لمثتتل هتتذه الممارستتات بتتين الشتتركات. والتتتي ثبتتت أنهتتا مهمتتة فتتي دول مختلفتتة، والتحقتتق 
منهتتتا فتتتي مصتتتر، باعتبارهتتتا متتتن األستتتواق الماليتتتة الناشتتتئة، التتتتي تحتتتتا ، لزيتتتادة رأ  المتتتال، وجتتتذب 

متن  ،يز ثقة أصحاب المصالح. والوصتول إلتى نطتاق أوستع متن المستتثمريناالستثمار األجنبي، وتعز 
ختتالل زيتتادة الشتتفافية. األمتتر التتذي ُيمكتتن أن يكتتون لتته متتردود إيجتتابي علتتي تشتتجيع إدارات الشتتركات 

وكتتتتذلك تقتتتتديم  .المصتتتترية، نحتتتتو تطتتتتوير مواقعهتتتتا االلكترونيتتتتة، وتحستتتتين ممارستتتتات اإلفصتتتتاح لتتتتديها
عد فتتي توعيتتة المنظمتتين وواضتتعي المعتتايير وصتتانعي السياستتات علتتى إرشتتادات قتتد تكتتون مفيتتدة تستتا

، ومـن أهـد دوافـع البحـثصياغة قواعد بشأن تحسين الممارسات المتعلقتة باإلفصتاح عبتر االنترنتت. 
أن اإلفصاح عبر االنترنت هي قضية جديرة باإلهتمام، تظهتر متن ختالل مردودهتا اإليجتابي وتأثيرهتا 

األمتتتتر التتتتذي ُيمكتتتتن أن يتتتؤثر علتتتتي عمليتتتتة تخصتتتتيص المتتتتوارد فتتتتي علتتتي إدراك أصتتتتحاب المصتتتتالح، 
 المجتمع. 

بتإجراء  ،ذات الصتلة األجنبيتة ستييه الستتخدام منهجيتة تستاير البحتوث وأيضًا من دوافع البحث
منهتتا ؛ متتا يتعلتتق بتتتأثير إختتتالف طتترق قيتتا   األساستتي، تحلتتيالت إضتتافية أختتري بجانتتب التحليتتل

ي متغيتتترات جديتتتدة. وذلتتتك بغتتترض تتتتوفير المزيتتتد متتتن الوضتتتوح علتتتي المتغيتتترات، وأيضتتتا  االعتمتتتاد علتتت
ت العالقات محل الدراسة، وبذلك يحاول هذا البحث تضييق الفجوة بتين الدراستات األكاديميتة التتي تمت

 في دول متقدمة، والتي تمت في مصر في هذا المجال.
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 حدود البحث -5
الشركات عبر االنترنت. كما يقتصر هذا البحث علي دراسة وتفسير تباين مستوي إفصاح 

)حجم الشركة، والسيولة، والربحية، وتشتت  يقتصر البحث علي العوامل الخاصة بالشركات مثل؛
 لقيمةونسبة القيمة السوقية إلي ا ،الملكية، وعمر الشركة، وطبيعة نشاطها، ومستوي الرفع المالي

سابات الدراسة ذات الصلة بمراقب الحالدفترية لحقوق الدفترية(. وأيضا  من العوامل المفسرة محل 
ومنشأته سمعة منشأته المهنية، وبذلك يخر  عن نطاق البحث أي عوامل أخري لتفسير تباين 
 مستوي إفصاح الشركات عبر االنترنت بخالف العوامل السابق ذكرها. كما يخر  عن نطاق البحث،

و أوتغيير ة المحاسبة والمراجعة، أتعاب منشأ أي خصائص أخري لمنشأة المحاسبة والمراجعة )مثل؛
، وتخصصه الصناعي(. كما يخر  عن نطاق البحث دراسة واختبار ومنشأته تدوير مراقب الحسابات

 ، عليالعوامل المرتبطة ببيئة الممارسة المحاسبية، والعوامل المؤسسية، واالقتصادية، والسياسية
كما يخر  عن نطاق البحث الشركات غير  مستوي االقتصاد الكلي، وكذلك االتجاهات التنافسية.

نة سالمقيدة بالبورصة المصرية والمؤسسات المالية. كما تقتصر فترة الدراسة في هذا البحث علي 
نة . وأخيرا  فإن قابلية النتائج للتعميم مشروطة بحدود البحث وضوابط اختيار مجتمع وعي 2021

 غيرات الدراسة.وفترة الدراسة وأدوات القيا  المستخدمة لقيا  مت
 البحثخطة  -6

 انطالقًا من مشكلة البحث والهدف منه وفي ضوء حدوده ُيستكمل البحث علي النحو التالي:
          (.      لدولإفصاح الشركات عبر االنترنت)المفهوم والقياس واألهمية والمردود وتجارب بعض ا 6-1
 بر االنترنت.العوامل المفسرة لتباين مستوي إفصاح الشركات ع 6-2
وي لمستاتحليل العالقة بين العوامل المفسرة لمستوي إفصاح الشركات عبر االنترنت وهذا  6-3

 واشتقاق فروض البحث.
 منهجية البحث) التحليل األساسي والتحليالت األخري(. 6-4
 نتائج البحث والتوصيات ومجاالت البحث المقترحة. 6-5
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 جاربمية والمردود وت)المفهوم والقياس واأله إفصاح الشركات عبر االنترنت 6-1
 بعض الدول(

 Ariff)أحد أهم وأكثر وسائل توصيل ونشتر المعلومتات وأكثرهتا استتخدام ا أصبح اإلنترنت يمثل
et al., 2018; Windarti, 2020) . فقتد دفتع االستتخدام المكثتف لإلنترنتت الشتركات إلتى إنشتاء

لتواصتتل متتع أصتتحاب المصتتالح لتعزيتتز التفاعتتل،  وتبتتادل المعلومتتات، وامواقتتع الكترونيتتة للتقريتتر عتتن 
متن ختالل الجمتع بتين التنص المكتتوب والمحتتوى المرئتي وتستجيالت الصتوت والفيتديو والبتث  ،الحوار

   .(Bosetti, 2018; De Silva & Ajward, 2018)المباشر بطريقة مرنة

 ;AbuGhazaleh et al.,2012; Mendes-Da-Silva & Onusic,2014)كما أوضح 
Nagarajah & Alagathurai,2021) وفتر طرقتا  جديتدة بتدال  متن الطترق التقليديتة، اإلنترنتت  أن

متن  ،وتلبتي حاجتة مستتخدمي المعلومتات ،تعمل كحلقة للتواصل بتين المستتثمرين وأصتحاب المصتالح
تاحتتتة للوصتتتول إلتتتى تقيتتتيم ستتتليم ختتتالل استتتتخدام المحتتتتوى الوصتتتفي، والعتتتروض التقديميتتتة الجذابتتتة الم

  .والشفافية ،للشركة، من خالل حسن التوقيت، وإمكانية الوصول، وزيادة الوعي

أن اإلنترنت Agyei-Mensah (2011 فقد أوضح ، وفيما يتعلق باإلفصاح عبر االنترنت
وقد . أثر بشكل كبير على اإلفصاحات المحاسبية، بل وأدي إلي تغيير طرق نشر التقارير

 أن بداية نشر التقارير المالية عبر اإلنترنت كانت منذإلي  Murdayanti & Khan (2021)أشار
ا، لإلفصاح  أنه يمثل Garg & Amit (2019)كما أوضح . 1996عام  ا جديد  عن  نهج 

من خالل منصة فعالة لتوصيل المعلومات، يتميز بكونه أسرع وسيلة اتصال،  ،المعلومات
  ومنخفضة التكلفة.

اإلفصتاح عتن التقتارير عبتر اإلنترنتت، بأنهتا النستخة الرقميتة  bahl & lal(2012)وقتد عترف 
من المعلومات المالية وغير المالية، والتي يتم اإلفصاح عنهتا باستتخدام تقنيتة الحاستب األلتي كوستيط 

تقتارير الشتركات عبتر اإلنترنتت،  Oyelere & Kuruppu (2012) لنقتل المعلومتات. كمتا وصتف 
كمتتا  . متن قبتتل الشتتركات لنشتتر معلوماتهتتا Informative شتتكل متتن أشتتكال اإلتصتتال االعالمتتي بأنهتا

التقتارير عبتر   (Kaur & Kaur, 2015; Dolinšek, & Lutar-Skerbinjek, 2017)عترف 
ممارسة لنقل المعلومات المالية وغير المالية عبر اإلنترنت، من ختالل تتوفير قنتاة  اإلنترنت علي أنها

  ع المستثمرين لدعمهم في تقييم أداء الشركة، واتخاذ قرارات االستثمار الرشيدة.للتواصل م
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التقارير عبر اإلنترنت بمثابة  إلي أن اإلفصاح عن Pour & Imanzadeh (2017)كما أشار 
كتام وصتف  .أداة تساعد الشركات علتى الحتوار متع أصتحاب المصتالح وتقليتل عتدم تماثتل المعلومتات

Bosetti (2018) التقتارير عبتر االنترنتت بأنهتا أداة اتصتال تفاعليتة منخفضتة التكلفتة ولكنهتا قويتتة .
أن التقرير عبر  (Murdayanti & Khan, 2021; Sarifudeen, 2021)وفي نفس االتجاه يري 

اإلنترنتتت هتتو أداة إفصتتاح تمكتتن الشتتركات متتن نشتتر كتتل أو جتتزء متتن معلوماتهتتا الماليتتة وغيتتر الماليتتة 
 اوالمقدمتتة فتتي أشتتكال، ولغتتات متعتتددة باستتتخدام وستتائط إلكترونيتتة تفاعليتتة أكثتتر تقتتدم  علتتى اإلنترنتتت، 

 من خالل الموقع الرسمي للشركة. 

 ,Samaha & Abdallah)أشار ؛ فقد وفيما يتعلق بتوصيف إفصاح الشركات عبر االنترنت 
2012; Henchiri  et al., 2011) فوري وإمكانية الوصول فهو  توقيتهمن حيث  إلي أنه

Online ، مثل الواليات المتحدة وكندا؛  ،فهو إجباري في بعض الدول صفة اإللزاموأما بشأن
فهو مالي وغير مالي كمي ونوعي تاريخي  طبيعتهوأما بشأن  واختياري في العديد من الدول.

ح على اإلنترنت، يوجد اتفاق علي ما يجب أن يوصله اإلفصافال  المحتوي ومستقبلي. وبشأن 
تتراوح ما بين فيمكن أن يتراوح المحتوى من التقارير اإللزامية إلى مجموعة كاملة من التقارير، 

التقارير المالية السنوية ونصف، وربع السنوية، وتقارير السنوات السابقة، وتقارير مراقب الحسابات، 
ا يتم اإلفصاح عن وفي .وتقارير النشاط أحدث أسعار األسهم، ومعلومات  كثير من األحيان أيض 

عامة عن الشركة والمنتجات، ومعلومات حوكمية، والمسؤولية االجتماعية، ومعلومات أخرى ذات 
فتتمثل في؛  وجوانبة الفنية بأدواته وفيما يتعلق .فتتعدد لغة المحتوى  لغة اإلفصاحصلة. ومن حيث 

لينكات و  وتقارير صحفية،، عروض تقديمية، وفيديوهات وصورو  ،أحداث، وجداول ورسوم
إدارة  كما أن المسئول عن اإلفصاح .متصفحات، وإمكانية الطلب للتقارير والوثائق عبر اإلنترنتو 

 . الشركة

اإلفصاح عبر االنترنت هو ممارسة وأداة إفصاح تمكن  ويخلص الباحث مما سبق إلي أن
المالية وغير المالية على اإلنترنت، لمعلوماتها النسخة الرقمية الشركات من نشر كل أو جزء من 

ا من خالل الموقع الرسمي  والمقدمة في أشكال متعددة باستخدام وسائط إلكترونية تفاعلية أكثر تقدم 
كما أنه إجباري في بعض الدول . ومن حيث توصيفه فهو يمكن الوصول اليه بصفة فورية. للشركة

الية وغير مالية كمية ونوعية تاريخية وطبيعته تشتمل علي معلومات م وإختياري في أخري.
 في أشكل متعددة. أدواته وتتعد لغة اإلفصاح، وتتمثل ،اتفاق علي محتواه ومستقبلية، وال يوجد 
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فقتد اتجهتت الدرستات الستابقة الستتخدام مؤشتر وبشأن قيـاس مسـتوي اإلفصـاح عبـر االنترنـت 
. وقتتد تنوعتتت الدراستتات الستتابقة فتتي لإلفصتتاح للداللتتة علتتي مستتتوي اإلفصتتاح للعناصتتر المحتتددة ستتلفا  

 Debreceny et)فقد لجأت بعض الدراسات مثل؛  . Mokhtar (2017)استخدام مداخل  القيا 
al., 2002; Xiao et al., 2004; AbuGhazaleh et al., 2012)  من خالل المتغير  للقيا

( في حالة عدم اإلفصاح. وهو ال يؤيده الباحث. 0و) ،( في حالة اإلفصاح عبر االنترنت1) الوهمي
إجمتالي يحتتوي علتى إلعتداد مؤشتر  Henchir et al.(2011)مثتل؛  ،بينمتا ذهبتت بعتض الدراستات

عناصر تتعلق بالمحتوى وجوانب العرض. بينما اتجهت غالبية الدراسات إلعداد مؤشتر نستبي، حيتث 
إجمتالي علتي ر موقعهتا اإللكترونتي علتي االنترنتت الفعلتي للشتركات عبتيتم قسمة عتدد بنتود اإلفصتاح 

اإلفصتتاح للشتتركات عبتتر االنترنتتت وفقتتا  للممارستتة القياستتية. وقتتد اتفتتق الباحتتث متتع عتتدد بنتتود مؤشتتر 
 De Silva)المدخل الثالث في إعداد مؤشر لقيا  مستوي االفصاح عبر االنترنت وذلك اتساقا  مع 

& Ajward, 2018; Khan, 2015; Ahmed et al., 2017) . 

فتتي ضتتوء تحليتتل أهتتم اإلصتتدارات المحاستتبية والفنيتتة، والدراستتات األكاديميتتة األجنبيتتة والمصتترية 
فقد توصل الباحث إلي أن هنتاك  ،والتي تحتوي علي بنود وعناصر اإلفصاح عبر االنترنت ،والعربية

ن عناصتتتر اتفاقتتتا  بتتتين تلتتتك المصتتتادر علتتتي العديتتتد متتتن البنتتتود. وقتتتد خلتتتص الباحتتتث لحصتتتر عتتتدد متتت
وقواعتتد القيتتد والشتتطب بالبورصتتة المصتترية متتن  (1)اإلفصتتاح عبتتر االنترنتتت. واستتتنادا  لهتتذه المصتتادر

وتجتتتتارب بعتتتتض الشتتتتتركات الدوليتتتتة مثتتتتل شتتتتتركة جنتتتترال موتتتتتورز. وبعتتتتتض  ،2022 - 2020ستتتتنة 
الشركات العاملة في مصر لفروع شركات أجنبية )مثل االسمنت الفرنسية(. أمكن للباحث استخالص 

وتنطتتوي علتتي عتتدد متتن  ،ئمتتة تحتتتوي علتتي بنتتود اإلفصتتاح عبتتر االنترنتتت التتتي يتكتتون منهتتا المؤشتترقا
 كما يلي:  ،بنود المعلومات يمكن اإلفصاح عنها. ويمكن تقسيم هذه المعلومات

 علومات غير مالية ) كمية ونوعية(: م -أ 
 نبذة عامة عن الخلفية التاريخية وإدارة الشركة والهيكل التنظيمي. -1

                                                 
 )1( (Debreceny, et al., 2001; SEC,2008; Cormier et al., 2009; bahl & lal., 2012; Nel & 

Baard, 2019; Mendes-Da-Silva & Onusic, 2014; Singh, 2013; Omran & Ramdhony, 

2016; Hashim et al.,2014; Garg & Gakhar, 2010; Boubaker et al.,2012; De Silva & 

Ajward, 2018; ، Samaha & Abdallah, 2012; Aly et al.,2010; Ahmed et al., 2017; 

Mokhtar, 2017; Yassin, 2017;Hassan et al., 2022; Hussein & Nounou, 2021; Desoky, 

2009; . ; Abdi et al., 2018; Henchiri, 2011; Mohamed  & Basuony, 2015; Roberts et 

al., 2012; qasim & al barghouthi, 2017; Aboutera & Hussein, 2017). 
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 .رو نتائج أعمال الشركة المصدرة ومدى وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغيأ/المصدرة و
 المعلومات الحوكمية :  -ج

 عدد األسهم. -1
 هيكل المساهمين. -2
 تقرير رئيس مجلس االدارة -3
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 ومكافأتهم.  أعضاء لجنة المراجعة )الملف الشخصي( -11
 التي تواجهها الشركة. ERMاإلفصاح عن إدارة المخاطر  -12

                                                 
(1 )–  Management Discussion and Analysis (MD&A) هدف يمثل تقرير وصفي يرفق بالقوائم المالية ب

ووفقا  أعمالها. نتائجوإمداد أصحاب المصالح بتعليقات تاريخية ومستقبلية عن أداء الشركة المالي وتدفقتها النقدية 

، Management Commentary(MC)سمي بتعليقات اإلدارة ت IASBلمجلس معايير المحاسبة الدولية  

 (.2015، هللا عبد( Management' Report دارةويطلق عليه في مصر تقرير مجلس اإل
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حاالت تعارض  اإلفصاح عن كافة المعلومات التي تتعلق بوجود حالة من -13
 المصالح لمجلس إدارة الشركة مع الشركة.

ا  االفصاح عن قيد أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم أو االندم -14
 ويوضح هيكل المساهمين وعددهم وهيكل مجلس اإلدارة.

  علومات المسؤولية االجتماعية للشركات:م -د
 تنمية المجتمع.  -1
 السياسة البيئة للشركة.  -2
 تدريب وتطوير العاملين.  -3
 معلومات الصحة والسالمة المهنية. -4
 سياسات جودة المنتج وسالمته. -5
 شهادات الجودة. -6
 .التوظيف وخلق فرص العمل -7
 .تمكين المرأة  -8
 حقوق االنسان -9

  المعلومات عن العالقات مع المستثمرين والوسائل ذات الصلة:  -ه
 جدول المحتويات/ خريطة الموقع. -1
 النسخة اإلنجليزية من الموقع  -2
 النسخة اإلنجليزية من التقارير السنوية.  -3
 اسم مسؤول العالقات مع المستثمرين. -4
البريد اإللكتروني ورقم الهاتف والعنوان البريدي ومنصة الشركة علي وسائل  -5

 التواصل االجتماعي.
 .ورسوم بيانية ملفات صوتية و فيديو وصور توضيحية -6
 للمستثمر. األسئلة المتداولة -7
 اتصل بنا -8
 نقرة واحدة للوصول إلى قسم عالقات المستثمرين . -9

 نقرة واحدة للوصول إلى المعلومات المالية . -10
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 نقرة واحدة للوصول إلى البيانات الصحفية  -11
 توقيع مراقب الحسابات وختم المراجعة.  -12
      Excelخيار تنزيل المعلومات المالية بصيغة  -13
     PDFخيار تنزيل المعلومات المالية بصيغة  -14
  HTMLخيار تنزيل المعلومات المالية بصيغة  -15
 محرك البحث الداخلي. -16
 الفيديو لالجتماعات السنوية العامة. -17
 لينك مواقع البورصة على شبكة اإلنترنت. -18

لي إ FASB (2000)فقد أشار وفيما يتعلق بأهمية ومردود إفصاح الشركات عبر االنترنت، 
 تواصلتتمثل في تقليل تكلفة ووقت نشر وال ،أن دوافع الشركات الستخدام اإلنترنت لنشر المعلومات

لتي اوتعزيز ممارسات اإلفصاح التقليدية وزيادة كمية وجودة المعلومات،  ،مع مستخدمي المعلومات
 ،لمحتملينيتم اإلفصاح عنها، وتوسيع النطاق من خالل زيادة إمكانية الوصول إلى المستثمرين ا

وتحسين توقيت اإلفصاح، و تحسين جودة االتصال من خالل إقامة حوار ثنائي االتجاه مع 
  أصحاب المصالح.

يساهم في ر االنترنت أن اإلفصاح عن  التقارير عب  Al-Moghaiwli (2009) كما أوضح
، الموردين، والعاملين، والمستثمرين ،بناء وتحسين العالقات مع أصحاب المصالح، مثل العمالء

من  والوصول لفئة أوسع ،ويمنح المستخدمين فرصة للوصول إلي المعلومات على أسس تفاعلية
بلية زيادة القا، وتقديم معلومات أكثر تفصيال  وذات صلة، و بتكلفة منخفضة نسبي اأصحاب المصالح 

؛ الفيديو والصوت والرسومات مثل ،لفهم المعلومات من خالل استخدام طرق عرض مختلفة
 ،وربط عمليات وأنشطة الشركة بالتقارير الصحفية ،تكاليف نشر المعلومات والصور، وتخفيض

عي، وتحسين سمعتها، باإلضافة إلي تقليل الضغوط علي الشركات بشأن الشفافية، وأدائها، االجتما
 والبيئي، والحوكمي وغيرها من المواقف. 

إلي أن اإلفصاح عن  التقارير عبر االنترنت مفيد  Gakhar (2012)وفي نفس االتجاه أشار 
للغاية، لكل أصحاب المصالح، من المستثمرين، والعاملين، والعمالء، واإلدارة، والمحللين الماليين، 
والمنظمين، والحكومة والمجتمع ككل. حيث يحقق العديد من الفوائد أهمها؛ الوصول السهل والسريع 
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كما يساعد في جعل الشركات أكثر شفافية ومسئولية وخضوع ا  ،المالية وغير الماليةإلى المعلومات 
للمساءلة أمام المجتمع، ويعزز من التجارة اإللكترونية، كما يسمح لمستخدمي المعلومات بالتفاعل 

علي أن اإلفصاح  Sushila & Amol (2016)في شكل تعليقات واقتراحات مع الشركة. كما يؤكد 
فعلى المستوى الجزئي  يفيد المجتمع على المستويين الجزئي والكلي؛ ،ارير عبر االنترنتعن  التق

، يحصل المستثمرون، والمحللون الماليون، على المعلومات في التوقيت المناسب، وبأقل مجهود
 .على المستوى الكلي،  يخلق بيئة إيجابية لالستثمار بما ينعكس في تطور االقتصادو 

 ,.Agyei-Mensah, 2011; Henchiri  et al., 2011; bahl & lal)كما اتفق البعض
2012; Oyelere & Kuruppu, 2016; Adityawarman & Khudri,2017)  علي أن

 مننشر المعلومات علي نطاق واسع ولقاعدة كبيرة يساعد علي  ،اإلفصاح عبر االنترنت
و أمر غير موجود في اإلفصاح وه ،، وبتكلفة منخفضة، وتضمين محتوى صوتي ومرئيالمستخدمين

التقليدي، وتعزيز ثقة المساهمين وتشجيع المستثمرين المحتملين، وتلبية احتياجات أصحاب 
 المالية غير المالية، بتكلفة منخفضة، وتوصيل المعلومات ،المصالح، في التوقيت المناسب

أسواق المال اكثر سيولة  وجعل وتحسين أداء األسهم وزيادة قيمة الشركة، ،وتخفيض تكلفة التمويل
 وكفاءة وأقل مخاطرة.  

علي  (Sánchez et al., 2011; Miniaoui & Oyelere, 2013) وفي نفس االتجاه اتفق
ويحد من عدم  أن توفير المعلومات عبر االنترنت، يجعل الشركات أكثر تفاعال  مع المستثمرين،

 Sarifudeenويضيف .تكلفة التمويلتماثل المعلومات، ويزيد من سيولة األسهم، ويقلل من 
االنترنت يزيد من قدرة المستثمرين، علي تقييم األداء، مما يقلل من  أن االفصاح عبر (2021)

 .مخاطر االستثمار في الشركة

 ;Abdelsalam & Street, 2007;AbuGhazaleh et al.,2012)كما أكد البعض
Fuertes-Callen et al.,2014)  لشركات على اإلنترنت يكون بدافع، خلق قرار تواجد اعلي أن

عالقة قوية وإيجابية وتحسين التواصل مع أصحاب المصالح، وإرسال إشارات ذات مصداقية لجذب 
المستثمرين، وتعزيز ثقتهم وتلبية احتياجاتهم من المعلومات المحدثة وفي الوقت المناسب، والرغبة 

ين، وإمكانية توصيل أسعار األسهم واإلعالنات في تعزيز صورة الشركة وسمعتها وتميزها عن األخر 
األولية والمؤتمرات الصحفية وغيرها من المعلومات إلى قطاع عريض من المستثمرين الحاليين 
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تسهيل أداء األسواق المالية، وزيادة قيمة الشركة،  وإمكانيةوالمحتملين وإمكانية تحسين أداء األسهم، 
 ومحاكاة التطور التكنولوجي. 

 ,Umoren & Asogwa, 2013; Elhelaly, & Mohamed, 2014;Yassin)ري البعضكما ي
يخفض تكلفة نشر المعلومات مقارنة بالطرق التقليدية،  ،أن اإلفصاح عبر االنترنت   (2017

يتيح للمستخدمين ربط المعلومات المالية بسهولة و  ويسهل من التواصل مع المستثمرين المحتملين،
وإمكانية اإلفصاح ربع السنوي، والشهري، وحتى اليومي في بعض  ،الماليةبالمعلومات غير 

 .وتقليل تكلفة المعامالتالحاالت، وزيادة كمية المعلومات واإلفصاح عنها، 

ح عن أنه يوجد العديد من الدوافع والمزايا لإلفصاMokhtar (2017) واتفاقا  مع ما سبق يري 
وقت التقارير المالية عبر اإلنترنت مثل انخفاض تكلفة نشر المعلومات، وتوفير المعلومات في ال

 فصاحالمناسب، وتسهيل إمكانية الوصول إليها  بسهولة، وتعزيز مدى وجودة المعلومات التي يتم اال
دي ليدية وتحسين الوصول للمستثمرين المحتملين. بينما قد يؤ عنها، ودعم ممارسات اإلفصاح التق

وكيد توفير تاإلفصاح التقارير عبر اإلنترنت إلى زيادة تكلفة إعداد التقارير المالية، وارتفاع تكلفة 
ى إضافي بشأن المعلومات المفصح عنها عبر اإلنترنت، وتكلفة التقاضي الناتجة عن االعتماد عل

 غير الدقيقة ألغراض اتخاذ القرار. المعلومات المالية 

 & Gajewski & Li .,2015; Nagarajah)أيضا  اتفق البعضوفي نفس االتجاه 
Alagathurai, 2021)  التي تفصح عن معلوماتها عبر  الشركاتعلي أن أهم المزايا التي تحققها

 ،االنترنت تتمثل في؛ جذب عدد كبير من المستخدمين المحتملين، وتخفيض تكلفة نشر المعلومات
وتحسين سمعة الشركة، والتواصل مع العمالء وزيادة شفافية المعلومات، وتعزيز جودة االتصال مع 

 لمستخدميعبر اإلنترنت بالنسبة المستخدمين. فيما تتمثل أهم المزايا التي يحققها اإلفصاح 
والحصول علي معلومات متنوعة، وفي التوقيت  ،المعلومات في؛ سهولة جمع المزيد من المعلومات

 واالستفادة من تقديم المعلومات من خالل نشر المعلومات عبر اإلنترنت بمجرد اعدادها ،المناسب
باإلضافة إلي  ،Word, PDF, Excelبعدة تنسيقات مختلفة منها  في أشكال متعددة الوسائط، 

كما ُيمكن العرض الفعال للمعلومات عبر اإلنترنت، المستخدمين  ،الحد من عدم تماثل المعلومات
من الوصول السهل للمعلومات، وإمكانية معالجتها وتحليلها وتفسيرها التخاذ القرارات، و تحسين 

 ء الشركات.وإمكانية مقارنة بين أدا ،جودة اإلفصاح عن المعلومات
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أن اإلفصاح عن التقارير عبر االنترنت  Di Vaio et al. (2020)وفي اتجاه أخري يري 
لتي أداة مهمة في تحقيق مستقبل الشركة في جميع الجوانب واألبعاد وعلى جميع المستويات ايمثل 

  عليدليال  كما أن وجود التقارير المالية عبر اإلنترنت يمكن أن يكون  ،تدفع نحو استدامة الشركة
ابلية بالق ولكن ال تزال هناك بعض المشاكل المتعلقة .إستراتيجية الشركة واهتمامها بقضايا االستدامة

 . للمقارنة

أنه  (Momany et al.2014; Qasim & Al Barghouthi, 2017)بينما يري البعض 
مزايا، إال أن أحد علي الرغم من أن االفصاح عبر االنترنت يمثل أداة اتصال تحقق العديد من ال

وتوفير توكيد  ،والمتعلق بمراجعة التقارير المالية عبر االنترنت  FASBهو ما أشار إليه  ،عيوبه
"، فضال عن استخدام اإلنترنت في نشر web trustمهني للمواقع االلكترونية وهو ما يعرف "

 .Momany et   alيولد مزيدا من الفرص لنشر الشائعات. كما يري  ،معلومات خاطئة ومضللة
أن أهم التحديات تتمثل ؛ في القيود المتعلقة بعدم توافر المعايير المنظمة لإلفصاح عبر  (2014)

 ، وعدماألنترنت، والقيود المتعلقة بعملية مراجعة تلك المعلومات المنشورة عبر المواقع اإللكترونية
ويؤكد  معلومات عبر األنترنت.توافر اإلمكانيات التكنولوجية لجميع الشركات لإلفصاح عن ال

Bananuka et al.(2019) ال تزال الشركات تواجه بعقبات في نشر التقارير المالية  أنه حتي األن
 .عبر اإلنترنت

اإلفصاح عبر االنترنت يحقق مردود وفوائد من وجه نظر   ويخلص الباحث مما سبق إلي أن
تتمثل في تقليل تكلفة نشر المعلومات، وتوسيع الشركات المدخل الشمولي، لكافة األطراف؛ بالنسبة 

، وتحسين التواصل مع أصحاب المصالح ،نطاق النشر في الوقت المناسب، وتقليل عدم التماثل
وتخفيض تكلفة  ،وتقليل ضغوط المجتمع ،، وتحسين السمعةوزيادة الشفافية، وجذب مستثمرين جدد

المستقبل كما يثبت اتجاهها نحو تحقيق  ،وتحسين أداء األسهم وزيادة قيمة الشركة ،التمويل
يمنحهم فرصة للوصول إلي المعلومات بسهولة، وفي التوقيت  ألصحاب المصالحوبالنسبة . المستدام

سهولة الوصول  المستثمرينوبالنسبة . زيادة القابلية لفهم المعلوماتو ، المناسب، وعلى أسس تفاعلية
وإمكانية، تحليل في أشكال متعددة الوسائط، ، ت المناسبفي التوقي السريع إلى المعلومات المتنوعة

يساعد في جعل الشركات أكثر  وبالنسبة للمجتمع وتفسير المعلومات، ومقارنة أداء الشركات.
ا للمساءلة، وجعل أسواق المال اكثر سيولة وكفاءة  وخلق بيئة إيجابية لالستثمار، شفافية وخضوع 
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التقارير المالية عبر  القيود المتعلقة بعملية مراجعةثل في ولكن هناك عقبات تتموأقل مخاطرة. 
 ، وعدم توافر اإلمكانيات التكنولوجية لجميع الشركات.االنترنت، وتوفير توكيد للمواقع االلكترونية

قد فنت، وفيما يتعلق بتجارب بعض الدول في مجال إفصاح الشركات عن التقارير عبر االنتر 
الدول مؤخر ا بإصدار توصيات تهدف إلى تعزيز اإلفصاح في الوقت قام المنظمون في كثير من 

(. (Abdelsalam & Street 2007 المناسب عن المعلومات ذات الصلة إلى أصحاب المصالح
تنظيم الستخدام الشركات لمواقع يوجد  ،في بعض الدول هأن Nel & Baard (2019)  وقد أوضح

كمصدر بديل وتكميلي لعرض المعلومات. وغير منظم  اإلنترنت المختلفة لإلفصاح عن المعلومات
 Abdelsalam & Street (2007)أوضح  ،ففي الواليات المتحدة األمريكية في كثير من الدول.

تتطلب من جميع الشركات المقيدة بالبورصات األمريكية كنيويورك وناسداك اإلفصاح  (SEC)أن 
  .وكمةل التقارير السنوية والدورية، وتقارير الحمث. عن عناصر معينة من المعلومات عبر اإلنترنت

إلي أنه تم أصدر   Abdelsalam & Street (2007)، أشاروبشأن االتحاد األوروبي
وأن تفصح الشركات عن التقارير  ،توجيها  بشأن الشفافية في نشر المعلومات في الوقت المناسب

المالية السنوية، والنصف سنوية، والربع سنوية علي االنترنت، وخصوصا  الشركات األمريكية 
، يتم تشجيع الشركات على استخدام اإلنترنت وفي المملكة المتحدة .المدرجة في البورصات األوربية

مثل بعض  ،مة أخرى من المعلوماتلإلفصاح عن المعلومات اإللزامية باإلضافة إلى عناصر مه
يجب على  ،2007أنه منذ  Gajewski & Li (2015)في فرنسا أوضح و. التقارير القانونية 

جميع الشركات المدرجة في بورصة باريس اإلفصاح عن المعلومات على موقعها اإللكتروني 
 أوضح وفي البرازيل، واالحتفاظ بها لمدة خمس سنوات على األقل، من أجل تعزيز الشفافية. 

Mendes-Da-Silva et al   (2014)  لجنة األوراق المالية بالبورصة دعت الشركات لزيادة أن
استخدام االنترنت خاصة في العالقات مع المستثمرين، وأن تتم أي اجتماعات للمساهمين عبر 

ثمرين. بل تتم ولكن ال توجد قواعد تحكم استخدام اإلنترنت ألنشطة عالقات المست ،اإلنترنت
 اختياريا .

 Desoky, 2009;Samaha)أوضح وبشأن االفصاح عن التقارير عبر االنترنت في مصر،
& Abdallah, 2012;Ahmed et al.,2018; Hussein & Nounou, 2021; Hassan et 

al., 2022) كانت بعض الشركات المصرية تقوم باإلفصاح عبر االنترنت  ،2012قبل عام  أنه
إختياريا ، لتعزيز قيمة أسهمها؛ ولتلبية احتياجات أصحاب المصالح من المعلومات وتعزيز ثقة 



 .....صاح الشركات عبر االنترنتنحو تفسير منطقي لتباين مستوي إف                       إبراهيم أمحد إبراهيم شرف د/

 

80 

 

 

 

 

بالزام جميع  2012لسنة  15أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم المستثمرين. وقد 
ا إلكتروني ا علي االنترنت لنشر التقرير السنوي، الشركات المدرجة في البورصة، ب إنشاء موقع 

وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من المعلومات التي تحددها  والمالحظات التفسيرية، ،والدوري 
؛ ويمكن أن يمثل ذلك نقطة تحول مهمة نحو اعتماد 2013وذلك اعتبار ا من مار   البورصة

من بين أن  ويوضح الباحث. ركات المدرجة بالبورصة المصريةاإلنترنت كقناة ووسيلة اتصال للش
. لديها مواقع الكترونية يمكن الوصول اليها 68شركة بنسبة  103شركة شملتها عينة الدراسة  150

ويعني هذا أن عدد الشركات المدرجة في البورصة المصرية المنخرطة في ممارسات تقارير عبر 
كما أن المعلومات المتاحة على اإلنترنت، في . احلها األولىاالنترنت ال تزال منخفضة و في مر 

ووجود تباين كبير في ممارسات اإلفصاح بين الشركات المصرية الغالب ال يتم تحديثها باستمرار، 
 .المقيدة بالبورصة عبر االنترنت

 ستوي إفصاح الشركات عبر االنترنتالعوامل المفسرة لتباين م 6-2
مجموعة المحددات أو المتغيرات أو السمات الخاصة بالشركة المفصحة، يقصد بهذه العوامل 

 Aboutera & Hussein, 2017; De) وذات الصلة بمراقب الحسابات ومنشأته. ويتفق البعض
Silva & Ajward, 2018; Abdi et al., 2018; Nel & Baard, 2019; Hussein & 

Nounou, 2021; Hassan et al., 2022) اإلفصاح عبر االنترنت،  رغم من مزاياأنه على ال
كونه يعد من أفضل وسائل االتصال في نشر وتوصيل المعلومات ألصحاب المصالح، إال أن هناك 

حيث يوجد ، في سلوك الشركات تجاه اإلفصاح عن التقارير عبر االنترنت قدر  كبيرا  من التباين
 االنترنت.  الي علىاختالف في مدى وطبيعة ومستوي اإلفصاح المالي وغير الم

 Khalil & Maghraby, 2017 ; Mokhtar, 2017; De)بعض الدراسات وقد ذهبت
Silva & Ajward , 2018; Abdi et al., 2018; Nel & Baard, 2019 ;Khlifi, 2021; 

Nagarajah & Alagathurai, 2021; Hussein & Nounou, 2021)  لتفسير هذا التباين
ا إلى نظريات مخ والتي تفترض أن  agency theory نظرية الوكالة تلفة، والمتمثلة في؛استناد 

الشركة عبارة عن مجموعة من العالقات التعاقدية بين األطراف ذات المصالح المتعارضة، لذلك 
فمن المحتمل أن يزيد مستوي اإلفصاح لديها، بما في ذلك اإلفصاح عبر االنترنت كوسيلة جديدة 

تنخفض التكاليف للتواصل بين اإلدارة وأصحاب المصالح، ولتقليل عدم تماثل المعلومات، حتي 
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 Signalling Theoryنظرية اإلشارات الناتجة عن التعارض في المصالح بين األطراف المختلفة. و
والتي تفترض أن إدارات الشركات التي لديها أخبار سارة تحاول أن تميز نفسها عن غيرها من 

لومات إلى الشركات التي لديها أخبار غير جيدة، وذلك من خالل اإلفصاح عن مزيد من المع
أصحاب المصالح، وذلك عبر قنوات اإلتصال المختلفة، بما في ذلك اإلفصاح عبر اإلنترنت. 

والتي تفترض أن الشركات تكون محل  Political costs theory التكاليف السياسيةونظرية 
ا من اإلفصاح ومنها اإلفصاح عبر االنترنت، لتقلي ل اهتمام سياسي، ومن المحتمل أن توفر مزيد 

 diffusion of innovation انتشار االبتكارالضغوط المجتميية، والسياسية المختلفة. ونظرية 
theory والتي تفترض أن الشركة ستتأثر بالعوامل المحيطة بها بما في ذلك التطور في التكنولوجيا، 

ير عبر والذي يؤثر علي ثقافة الشركة نحو استخدام التكنولوجيا واالتجاه لإلفصاح عن التقار 
والتي تفترض أن اإلفصاح يعمل كأداة  Legitimacy Theoryوالنظرية الشرعية  األنترنت.

لتوضيح أن الشركات تعمل بما يتفق مع قيم المجتمع لتقديم صورة للحفاظ علي شرعيتها. ونظرية 
حيث تفترض أن أصحاب المصالح الحاليين  Stakeholder Theory أصحاب المصالح

نون دائم ا بين الشركات في نفس الصناعة لتحديد أفضل شركة، وفقا لإلفصاحات، والمحتملين يقار 
واكتساب  ،لذلك يمكن للشركات التواصل من أجل تلبية االحتياجات المختلفة ألصحاب المصالح

 .ميزة تنافسية باستخدام اإلنترنت كوسيلة سهلة وقناة واسعة االنتشار لنشر المعلومات

العديد من العوامل أو المحددات أو الخصائص  الشركات والتي يمكن وقد اختبرت الدراسات 
 Oyelere et al. (2003) أن تفسر التباين في مستوي إفصاح الشركات عبر االنترنت ؛ فقد اهتم

 Xiao et  ذهب وقد .قطاع الصناعي، وتشتت الملكيةالوالسيولة، و  ،بمحددات مثل؛ حجم الشركة
al. (2004) مراقب الحسابات، ونوع  ونوع ،الرفع المالي ،وامل؛ حجم الشركةالختبار كل من ع

تأثير عوامل، تشمل حجم الشركة، واإلدرا  األجنبي،  Desoky(2009)واختبر  الصناعة.
مثل؛  الختبار خصائص Aly et al.(2010)والربحية، والقطاع الصناعي، والسيولة. كما اتجه 

 Roberts et al.(2012)كما اختبر حجم الشركة، ونوع مراقب الحسابات، وربحية الشركة. 
والملكية العامة، والملكية المؤسسية، وعدد  ،والربحية ،مثل؛ حجم الشركة مجموعة من المتغيرات

 ,Dolinšek  المساهمين، والنمو، وعمر الشركة، ونوع الصناعة، ونوع مراقب الحسابات. وقد در 
& Lutar-Skerbinjek, (2017) ،عوامل مثل حجم الشركة، الربحية، والشكل القانوني للشركة

 ;Samaha & Abdallah, 2012)وتركيز الملكية، وعمر الشركة، والصناعة.  كما اهتم 
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Momany et al. 2014; Aboutera & Hussein, 2017; Abdi et al., 2018;) 
والرفع المالي، وعمر  ،والربحية ربحية الشركة، وتشتت الملكية، بمتغيرات؛ حجم الشركة، والسيولة،

 Ahmed et al,2017; Basuony) الشركة، ونوع مراقبي الحسابات، ونوع الصناعة(. كما اختبر
et al., 2020; Aboutera et al, 2020)   ونوع  ،والرفع المالي ،، والسيولة، الربحيةعوامل مثل

حجم الشركة، وتركز  التباين مثل؛ متغيرات لشرح مستوى  Khlifi (2021)وقد تناول .الصناعة
فيما  وحالة اإلدرا ، ونوع الصناعة، والربحية، وجودة المراجعة. وأداء الشركة، والسيولة، ،الملكية
بعوامل مثل؛ حجم الشركة، وربحية الشركة، والرفع المالي، وحجم  Sarifudeen (2021)إهتم 

 مستوي التباين في إفصاح الشركات عبر االنترنت. المالي، في تفسيرمراقب الحسابات، واألداء 
بر في مستوي إفصاح الشركات عن التقارير ع هناك تباينا  ويخلص الباحث مما سبق إلي أن 

ا إلى نظريات مختلفة، وفي ضوء العد، االنترنت يد من وذهبت الدراسات لتفسير هذا التباين استناد 
 ي يمكن أن تفسر هذا التباين.العوامل أو المحددات والت

ترنت تحليل العالقة بين العوامل المفسرة لمستوي إفصاح الشركات عبر االن 6-3
 وهذا المستوي واشتقاق الفرض األول)وفرعياته(:

في إطار إختالف وتباين مستوي إفصتاح الشتركات عبتر االنترنتت. توجتد مجموعتة متن العوامتل 
لذلك سيتد تحليل العالقة بـين العوامـل المفسـرة ومسـتوي إفصـاح التي قد تكون مفسرة لذلك التباين. 

، مثـل  )حجـد الشـركة، (1)الشركات عبر االنترنـت. وسـوف يتنـاول الباحـث بعـض مـن هـذه العوامـل
 وذلك كما يلي:     ،وتشتت الملكية( ،والسيولة، وربحية الشركة

عبر االنترنت تحليل العالقة بين حجد الشركة ومستوي إفصاح الشركات  6-3-1
 :H1a)واشتقاق الفرض الفرعي األول البحث)

إلي أن حجم الشركة يعد مؤشرا  لعدة أبعاد مثل؛ حجم  Roberts et al.(2012)أشار
ف تكاليبوتقدمها التكنولوجي. وتواجه الشركات الكبيرة،  ،مواردها، وعدد العاملين، وخبرتها الفنية

ر. تقاريتتبني الشركات الكبيرة أفضل الممارسات إلعداد الوكالة، وتكاليف سياسية أكبر من غيرها، و 
 ويمثل حجم الشركة مؤشر ا هاما  لممارسات االفصاح عبر االنترنت.

                                                 
(1)

 ا.استند الباحث إلي اهتمامات وتركيز الدراسات السابقة عند  اختيار هذه العوامل للتركيز عليه  



 .....صاح الشركات عبر االنترنتنحو تفسير منطقي لتباين مستوي إف                       إبراهيم أمحد إبراهيم شرف د/

 

83 

 

 

 

 

 ;Oyelere, 2003; Almilia,2009; Singh., 2013; Hassan, 2014)البعضوأوضح 
Khalil & Maghraby, 2017) تناوال  في األدب  أن متغير حجم الشركة يعد من أكثر المتغيرات

الدراسات توصلت إلي أن حجم  المحاسبي لدراسة وتفسير سلوك الشركات تجاه اإلفصاح، وأن معظم
 Almilia, 2009; Ahmed)كما أوضح  الشركة يمثل محدد وعامل مهم ومفسر لسياسة اإلفصاح.

et al., 2017)  يكون هناك أن النظريات التي تفسر ممارسات اإلفصاح االختياري توضح أنه قد
ارتباط إيجابي بين مستوي اإلفصاح وحجم الشركة، وأن حجم الشركة يرتبط بمدى اإلفصاح عن 

  التقارير المالية عبر االنترنت.

 ,.Agboola & Salawu,2012; Mendes-Da-Silva et al)وقد اتفق البعض أيضا  
2014; Fuertes-Callen et al.,2014; Basuony & Mohamed, 2014; Abdi et al., 

ا لتقديموفقا  لنظرية الوكالة فإن الشركات الكبيرة تكون علي أنه  (2018  كم كبير من أكثر استعداد 
لتقليل تكاليف الوكالة الناتجة عن عدم تماثل المعلومات  المعلومات التي تهم أصحاب المصالح،

فإن الشركات الكبيرة تقع تحت ضغط  ،بين األطراف المختلفة. وأيضا وفق ا لنظرية التكاليف السياسية
كما أن الشركات الكبيرة تكمل  ،كبير من المجتمع. ويرتبط بها الكثير من أصحاب المصالح

اإلفصاح المالي التقليدي الورقي، بتقارير عبر اإلنترنت، وأن حجم الشركة هو أقوى متغير يوضح 
 ويفسر اتجاه الشركات لإلفصاح عبر االنترنت. 

 Sharma, 2013; Pozniak, 2013; Dyczkowska) تجاه يري كل منوفي نفس اال
أن الشركات كبيرة الحجم تسعى إلى تقديم إفصاحات تتميز بالشفافية، وفي الوقت   (2014,

 وأن حجم المناسب، لتقليل تكاليف الوكالة، وعدم تماثل المعلومات، للحفاظ على ميزتها التنافسية،
 ,.bahl & lal)ويؤيد ما سبقاالفصاح عبر االنترنت. مستوي يؤثر بشكل إيجابي على  الشركة

2012; Omran & Ramdhony, 2016)  في أن الشركات كبيرة الحجم تتجه لإلفصاح عبر
اإلنترنت بهدف تمييز نفسها في السوق عن الشركات األخري واستخدام االنترنت كوسيلة تنافسية 

 ابي على مستوي اإلفصاح عبر االنترنت. لخدمة المستثمرين، ويؤثر حجم الشركة بشكل إيج
أن الشركات الكبيرة من المفترض أن تستخدم التكنولوجيا لتحسين  Aly et al. (2010) ويري 

وسائل اإلفصاح عن التقارير المالية لتلبية الطلب المتزايد على المعلومات أكثر من الشركات 
الصغيرة. فهي أكثر احتماال  لتقديم التقارير على مواقع االنترنت. وذلك ألنها عادة ما يكون لديها 

ا الكثير من المزيد من المنتجا ا، كما يرتبط بالشركات األكبر حجم  ت وشبكات التوزيع أكثر تعقيد 
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كما  المحللين الماليين والذي يواجهها بطلب للحصول للحصول على المعلومات في الوقت المناسب.
أن  (Mendes Da-Silva et al., 2009; Mendes-Da-Silva & Onusic, 2014)يري 

ويرتبط بها مزيد من  ،ة أكبر في األسواق وفي المجتمع بشكل عامالشركات الكبيرة تتمتع برؤي
 لذلك تتجه لتفصح عن قدر أكبر من المعلومات عبر االنترنت. ،المحللين الماليين

علي أن حجم الشركة يؤثر  Samaha & Abdallah, 2012; Singh., 2013))كما يؤكد 
أن حجم  Mokhtar (2017) وقد وجد اإلفصاح عبر االنترنت للشركات. علي محتوى إيجابا  

              . مرتبطان بشكل إيجابي الشركة ومستوي االفصاح عن التقارير المالية عبر االنترنت
الشركات الكبيرة لديها التزام أن ( (Debreceny et al.2002;Sarifudeen, 2021وقد أوضح 

 ية أمام مساهميها، كما يؤثر حجمأكبر في تقديم التقارير بشكل أكبر كشكل من أشكال المسؤول
 .االفصاح عبر االنترنت الشركة على

لعدم  (Agyei-Mensah,2011; Hossain, et al ,2012)وعلي العكس مما سبق توصل 
 Aly et al., 2010; Basuony)كما توصل  .وجود ارتباط بين حجم الشركة وممارسات اإلفصاح

 & Mohamed, 2014; Abdi et al., 2018; Khlifi .2021) بين حجم أن العالقة  إلي
 الشركة وممارسات االفصاح عبر االنترنت غير حاسمة.

ت حجم الشركة يعد من أهم العوامل تناوال  لتفسير سياسا إلي أنويخلص الباحث مما سبق 
سعي كم أنها تاالفصاح، وأن الشركات كبيرة الحجم تتجه لتبني أفضل الممارسات إلعداد التقارير. 

ال من خالل إكم ،، وعدم تماثل المعلوماتلتقليل تكاليف الوكالةالمعلومات  كم كبير من قديملت
 تمييز نفسها عن غيرها ، لكسب ثقة أصحاب المصالح واإلفصاح التقليدي بتقارير عبر اإلنترنت

كما أن غالبية الدراسات تري أن حجم الشركة يؤثر بشكل إيجابي على  ،من الشركات األخري 
 مستوي اإلفصاح عبر االنترنت إال أنه ال يوجد إتفاق تام علي ذلك. 

 لوجية،أن حجم طاقة وموارد وخبرات الشركات الكبيرة، المادية والبشرية والتكنو ويري الباحث 
جاتها لتميز نفسها عن األخرين، وكسب ثقة وحا ،وإرتباطها بفئات متنوعة من أصحاب المصالح

صاح اإلف األطراف المختلفة، يدفعها الستخدام كل الوسائل بما فيها وسيلة االنترنت، التي تمكنها من
 في الوقت المناسب والوصول لكافة األطراف بصورة سهلة وبأقل تكلفة.
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ة علي بالبورصة المصريوُبناء علي ما سبق يتوقع الباحث أن يؤثر حجد الشركة المقيدة 
( H1aمستوي إفصاحها عبر موقعها علي االنترنت. ولذا يمكن اشتقاق الفرض الفرعي األول )

 علي النحو التالي:

H1aر ة عب: يؤثر حجد الشركة معنويًا علي مستوي إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصري
 االنترنت.

رنت إفصاح الشركات عبر االنت تحليل العالقة بين سيولة الشركة ومستوي  6-3-2
 (:H1bواشتقاق الفرض الفرعي الثاني البحث)

 (Oyelere et al., 2003; Ezat & El-Masry, 2008; Khlifi, 2021) اتفق كل من
الشركات ذات ففصاح عبر االنترنت. اإلعلي وجود ارتباط إيجابي بين سيولة الشركة ومستوي 

 حاب المصالح للتخفيف من أي مخاوف قد تدركها األطرافالسيولة العالية تتجه الظهار ذلك ألص
وفق ا لنظرية اإلشارات، ستفصح  هأنAly et al. (2010)  المعنية بشأن حالة الشركة. ويري 

ركات الشركات عن المزيد من المعلومات إذا كانت معدل السيولة لديها مرتفع لتمييز نفسها عن الش
ا من المعلومات ل  تلبيةذات السيولة األقل. كما أن الشركات ذات السيولة المنخفضة قد توفر مزيد 

إلي أن  Oyelere & Kuruppu (2012)أشار المتطلبات من المعلومات للمساهمين والدائنين. كما
إلى  قرار الشركة بالمشاركة في ممارسات اإلفصاح عن التقارير عبر اإلنترنت قد يشير في حد ذاته

 وجود مستوى كاٍف من السيولة لدي الشركة.

إلي وجود عالقة سلبية بين معدل سيولة Omran & Ramdhony (2016) بينما توصل 
ن ي يكو ح عن التقارير المالية عبر اإلنترنت، وأرجع هذا إلي أن الشركات التالشركة ومستوى اإلفصا

لديها مستوي مرتفع من السيولة ال يتعين عليها اإلفصاح عن مزيد من المعلومات ألصحاب 
المصالح بشأن مستوي السيولة لديها، وبالتالي ستقلل من اإلفصاح في حين أن الشركات ذات 

ا من اإلفصاح لتلبية احتياجات أصحاب المصالح وخصوصالسيولة المنخفضة عليها  ا أن تقدم مزيد 
 الدائنين لطمأنتهم.
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تمتلك مستوي مرتفع من السيولة يكون أن الشركات التي Ahmed et al.(2017)  ويوضح
لديها حافز ا لتمييز نفسها عن الشركات األقل قدرة علي توفير السيولة، عن طريق اإلفصاح 

 وماتها عبر االنترنت.االختياري عن معل

ى نتائج الدراسات التي تناولت العالقة بين السيولة ومد إلي أنويخلص الباحث مما سبق 
اإلفصاح. جاءت مختلفة، فوجد الكثير وجود عالقة إيجابية بين سيولة الشركة واالفصاح عبر 
اإلنترنت. بينما وجد البعض وجود عالقة سلبية فالشركات منخفضة السيولة تفصح عن معلومات 

 أكثر. 

دي إن جاءت مختلفة إال أنه أوضحت أن مستوي السيولة لنتائج الدراسات و ويري الباحث أن 
 الشركة، يؤثر علي مستوي إفصاحاتها عبر االنترنت سواء سلبا  أو إيجابا . حيث يطمأن مستوي 

ي سيولة الشركة أصحاب المصالح بشأن قدرتها علي االستمرار ومدي الوفاء بالتزاماتها، بل ومد
 تباينلك تعتبر أحد المحددات األساسية والعوامل المفسرة اقدرتها علي توفير وإجراء توزيعات. لذ

 مستوي إفصاح الشركات عن التقارير عبر اإلنترنت.

لي رية عوُبناء علي ما سبق يتوقع الباحث أن تؤثر سيولة الشركة المقيدة بالبورصة المص
بحث ي للولذا يمكن اشتقاق الفرض الفرعي الثان. مستوي إفصاحها عبر موقعها علي االنترنت

(H1b:علي النحو التالي ) 

H1b بر ية ع: تؤثر سيولة الشركة معنويًا علي مستوي إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصر
 االنترنت. 

 

رنت تحليل العالقة بين ربحية الشركة ومستوي إفصاح الشركات عبر االنت 6-3-3
 (: H1cواشتقاق الفرض الفرعي الثالث البحث)

 Oyelere)؛ فيري كل من من الدراسات العالقة بين الربحية وممارسات اإلفصاحتناولت العديد 
et al., 2003; Marston & Polei, 2004; Fuertes-Callen et al., 2014)  أن عدم

إفصاح الشركات عن المعلومات إشارة سلبية، فالشركات ذات الربحية الجيدة تقدم المزيد من 
ل الشركات األقل ربحية إلى اختيار ممارسات اإلفصاح األقل المعلومات لدعم استمرارها، وتمي

 شفافية، بهدف تقييد وصول المستخدمين إلي المعلومات. 
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الشركات األكثر ربحية تميل أن  (Aly et  al., 2010; Roberts et al., 2012) ويوضح
لتعكس  ،إنجازاتهاإلى اإلفصاح عن المزيد المعلومات، ألن إدارة تلك الشركات تسعي أن تظهر 

كما أن الشركات األقل ربحية يمكنها اإلفصاح عن مزيد من . وتخفيض تكلفة رأ  المال ،السمعة
 & Basuonyكما يؤيد  .المعلومات لشرح أسباب االنخفاض األداء وبالتالي الحفاظ على سالمتها

Mohamed (2015) يل الشركات ذات أن ربحية الشركة تمثل مؤشر ا لإلدارة الجيدة للشركة، وتم
الربحية المرتفعة إلى اإلفصاح عن المعلومات، كما أن الشركات الرابحة لديها الموارد والدوافع لنشر 
المعلومات المالية بشكل اختياري، ألصحاب المصالح لإلظهار بأنهم أكثر ربحية من نظرائهم في 

 نفس الصناعة.

أن الشركات المربحة ) (Debreceny et al., 2001; Oyeler et al., 2003في حين يري 
ألن الشركات األقل ربحية قد تكون مهتمة  ،ليست هي فقط التي تفصح عن المزيد من المعلومات

ا بإيضاح الوضع المالي السيئ في محاولة لتجنب تخفيض قيمتها وفقدان السمعة.   أيض 

؛ فقد انتهى االنترنتكما تناولت العديد من الدراسات العالقة بين الربحية واإلفصاح عبر 
Oyelere et al.(2003)  إلي أن الشركات األكثر ربحية تنخرط في ممارسات اإلفصاح عبر

الستكشاف المحددات التي يمكن أن تؤثر على مستوى Desoky (2009)  يكما سعاإلنترنت. 
الهامة التي الربحية واحدة من العوامل المفسرة   نإفصاح الشركات على اإلنترنت، وقد خلص إلي أ

أن الربحية مهمة في  Aly et al (2010) . كما وجدترتبط بمستوى تقارير الشركات عبر اإلنترنت
 ,Agyei-Mensah, 2011; Uwuigbe)كما اتفقممارسات اإلفصاح عبر االنترنت.  تفسير

2012; Bekiaris et al., 2014)  ممارسات وتؤثر على ترتبط إيجابا ، علي أن ربحية الشركة 
 .إلفصاح عبر االنترنتا

أن الشركات المربحة تزيد من اإلفصاح عن المعلومات  bahl & lal (2012) ويوضح
وتخفض من  ،للمستخدمين باستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة بهدف الوصول إلي أكبر قدر منهم

تكلفة نشر المعلومات. وأوضح أن الربحية تؤثر بشكل إيجابي على مدى اإلفصاح عبر االنترنت. 
أن الربحية مرتبطة بشكل كبير وإيجابي Boubaker et al. (2012) يوضح وفي نفس االتجاه 

لى ومن المرجح أن تكون الشركات التي تفصح عن معلومات ع ،بوجود موقع للشركة علي االنترنت
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االنترنت أكثر ربحية من الشركات األقل ربحية، كما أن استخدام اإلنترنت كوسيلة لنشر المعلومات 
 مدفوع بالقدرة التنافسية بين الشركات.

( (Agyei-Mensah, 2011; Ahmed et al., 2017; Sarifudeen, 2021 كما يؤيد
م فصاح عن المعلومات، واستخداكلما زادت احتمالية قيامها باإل أنه كلما زادت ربحية الشركة،

ثير على وبالتالي فإن ربحية الشركة لها تأ كوسيلة لنشر األخبار السارة، لتحسين سمعتها، االنترنت
 .اتجاه الشركة لإلفصاح عن التقارير المالية عبر االنترنت

 ,Oyelere et al., 2003; Agyei-Mensah, 2011; Agboola)ومن ناحية أخري يري 
& Salawu, 2012; Umoren & Asogwa, 2013)  أن الشركات غير المربحة سوف تميل

إلى اإلفصاح عن المزيد من المعلومات دفاع ا عن األداء الضييف، كما ترغب الشركات المربحة 
في تمييز نفسها من خالل االفصاح عن المعلومات لتمكينهم من الحصول على رأ  المال بتكلفة 

الربحية عامل مرتبط بممارسات التقرير المالية عبر ف ، لذلكة الشركةأقل، ولتجنب التقليل من قيم
 . اإلنترنت

أنه وفق ا لنظرية الوكالة  (Singh., 2013; Mendes-Da-Silva et al., 2014)كما يري 
كما  فإن مديروا الشركات األكثر ربحية لديهم حافز لإلفصاح بشكل أكبر، لضمان استقرار وظائفهم،

بحية ر عاٍل من الربحية، يكون حافزا  لنشر المعلومات. لذلك فهناك ارتباط ا بين  أن تحقيق مستوى 
 ىتأثير ا سلبي ا للربحية عل  Dyczkowska (2014) الشركة واإلفصاح على االنترنت. بينما وجد

  ممارسات االفصاح عبر االنترنت.

 ,.Marston & Polei,2004 ; Xiao et al)؛  توصل كل منوعلي العكس مما سبق
2004; Abdi et al., 2018; Ariani & Putri ,2021)    ا والأن الربحية ليس إلي تؤثر  محدد 

عدم  Omran & Ramdhony (2016)كما أوضح  .اإلفصاح عبر االنترنت علي ممارسات
. وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الربحية ومستوى اإلفصاح عن التقارير المالية عبر اإلنترنت

أنه علي الرغم من أن الشركات   Khlifi (2021)كما يؤيد . يتعارض مع نظرية المؤشرات وهو ما
ذات األداء المرتفع، تعمل علي إرسال إشارات إلى السوق حول أدائها مقارنة بمنافسيها، إإل أنه ال 

  .يمكن لربحية الشركة أن تفسر خيار استخدام اإلنترنت كوسيلة لنشر التقارير المالية للشركات
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الشركات األكثر ربحية تفصح عن المزيد المعلومات، ويخلص الباحث مما سبق إلي أن 
بهدف الوصول إلي أكبر قدر من أصحاب وتنخرط في ممارسات اإلفصاح عبر اإلنترنت. 

 نولتحسين سمعتها، وتخفيض تكلفة رأ  المال، وأ. وتخفيض تكلفة نشر المعلومات ،المصالح
ت في حين توصل .باإلفصاح عبر االنترنت وترتبط بشكل إيجابيالمفسرة  الربحية تعد أحد العوامل
ال و  .اإلفصاح عبر االنترنت أن الربحية غير مرتبطة وال تؤثر علي ممارساتعدد من الدراسات إلي 

  تفسر استخدام اإلنترنت كوسيلة لنشر تقارير الشركات.

وجيا، تمكنها من استخدام التكنول الشركات المربحة لديها من الموارد التيويري الباحث أن 
 لتسهيل أعمالها، وتسهل من الوصول للمستثمرين، وتخفض تكلفة نشر المعلومات، وإبراز أدائها

   مقارنة بالمنافسين. وبالتالي يزاد لديها مستوي االفصاح عبر االنترنت.

ت شركاوُبناء علي ما سبق يتوقع الباحث أن تؤثر ربحية الشركة علي مستوي إفصاح ال
ي النحو ( عل H1cالمقيدة بالبورصة المصرية. ولذا يمكن اشتقاق الفرض الفرعي الثالث للبحث )

 التالي:

H1c بر ية ع: تؤثر ربحية الشركة معنويًا علي مستوي إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصر
 االنترنت.

 

ت عبر االنترنتحليل العالقة بين تشتت الملكية ومستوي إفصاح الشركات  6-3-4
 (: H1dواشتقاق الفرض الفرعي الرابع للبحث)

أن هيكل الملكية يعتبر متغير  (Haniffa & Cooke, 2002; Sarifudeen, 2021)أوضح
مهم في تفسير سياسات اإلفصاح لدي الشركات، فالشركات ذات الملكية المشتتة، يكون لدي 

 تستجيب الشركات لطلب المستثمرين علي، المساهمون قدرة محدودة للوصول إلى المعلومات، لذلك
من خالل استخدام اإلنترنت لإلفصاح. كما أكد في الوقت المناسب،  ،مزيد من المعلومات

Abdelsalam & Street, (2007)  علي أنه قد يكون تشتت الملكية من المتغيرات المهمة في
 . تفسير التباين في مستوى اإلفصاح عبر االنترنت بين الشركات

أن الشركات ذات الملكية األكثر تشتت ا تفصح عن   Marston & Polei (2004)د أوضحوق
المزيد من المعلومات لصغار المستثمرين من خالل اإلنترنت لتزويدهم بالمعلومات الالزمة، 
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 Nurunnabi & Hossainويري  .والشركات ذات الملكية المركزة تفصح عن معلومات أقل
 االفصاح عبر االنترنت. مستوي   أن هيكل الملكية له تأثير كبير على  (2012)

 ,.Oyelere et al., 2003; Bekiaris et al.,2014; Dolinšek et al)اتفق وقد 
وجود عالقة إيجابية بين تشتت الملكية ومستوي اإلفصاح لدي الشركات.              علي  (2014

( علي وجود ارتباط سلبي بين تركز (Oyelere et al., 2003; Sharma, 2013كما اتفق 
 الملكية ومستوي االفصاح. 

ا من أن  Roberts et al. (2012)ويوضح  وجود قاعدة كبيرة من المساهمين يشكل مزيد 
 الضغوط على الشركات لتحسين ممارسات اإلفصاح. لذلك يمكن للشركة استخدام وسائل جديدة 

علي أن الشركات ذات Agboola and Salawu (2012  كما أكد ) .لالفصاح من خالل االنترنت
ن مالملكية المشتتة تميل إلى االعتماد علي اإلفصاح عن التقارير المالية عبر اإلنترنت أكثر 

  الشركات مركزة الملكية.

أن تركز الملكية في يد مجموعة من  Boubaker et al. (2012) وفي نفس االتجاه يوضح
كبار المساهمين ال يدعم االفصاح عن المعلومات على نطاق أوسع من خالل شبكة اإلنترنت، 
 حيث لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات. وحتي في حالة استخدام اإلنترنت في الشركات ذات

 اض اإلفصاح عن المعلومات. فيالملكية المركزة بيكون بغرض ترويج لمنتجات الشركة وليس ألغر 
نب حين أن  الشركات ذات هياكل الملكية المشتتة، يكون لديها الطلب على المعلومات أعلي من جا

ويساعد نشر التقارير عبر اإلنترنت علي تقليل  .من الشركات أصحاب المصالح مقارنة بغيرها
كما يزداد مدى اإلفصاح عن  األطراف المختلفة. بين تكاليف الوكالة، وعدم تماثل المعلومات

 التقارير عبر اإلنترنت مع زيادة تشتت الملكية.

أنه في  Singh, 2013; Aboutera & Hussein 2017))واتفاقا مع ما سبق يري 
مات لمعلو الشركات ذات هياكل الملكية المشتتة غالب ا ما يفتقر المساهمون إلى إمكانية الوصول إلى ا

ثل م تمالمديرين، وبالتالي، فإن هيكل الملكية المشتت يؤدي إلى زيادة عدالالزمة لمراقبة تصرفات ا
 المعلومات بين األطراف. ويمكن أن يسهل إفصاح الشركات عبر االنترنت من تدفق المعلومات في

، لمشتتالوقت المناسب ويقلل من تكاليف الوكالة، وأكد أن هناك عالقة إيجابية بين هيكل الملكية ا
 اح عبر االنترنت. ومستوي اإلفص
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أنه قد تتجه الشركات الستخدام  Dolinšek  & Lutar-Skerbinjek (2017)بينما وجد 
 اإلفصاح عبر االنترنت أكبر عندما يكون هناك تركز أعلي في  الملكية.

 Garg & Gakhar, 2010; Kolsi, 2012; Abdi)  أشار كل من ،وعلى العكس مما سبق
et al., 2018)  إلى أن هيكل ملكية الشركة ليس له أي تأثير على مدى وممارسات اإلفصاح

وال  اإلفصاح عبر االنترنت وال يوجد أي ارتباط بين تركز الملكية ومستوى المالي عبر اإلنترنت، 
 يؤثر علي سياسة اإلفصاح. 

أن هيكل الملكية يعتبر عامال  ومحددا  مرتبطا  بسياسة ويخلص الباحث مما سبق إلي 
أن الشركات ذات و . ومفسر لمستوي التباين في اإلفصاح عبر االنترنتاإلفصاح لدي الشركات، 

اإلفصاح عبر من خالل استخدام وسائل الملكية األكثر تشتت ا تفصح عن المعلومات بشكل أكبر 
توي وجود عالقة إيجابية بين هيكل الملكية المشتت، ومسأن معظم الدراسات أكدت علي و  .االنترنت

 اإلفصاح عبر االنترنت. في حين لم يجد البعض وجود تلك العالقة. 

م للتواصل معه ،أن هناك حاجة للشركات التي يمتلكها عدد كبير من المساهمينويري الباحث 
واالنترنت في بيئة  وفي ظل االستفادة من التطور التكنولوجي. وغيرهم من أصحاب المصالح

 األعمال، ومع تزايد تشتت ملكية األسهم وكبر عدد المساهمين والمتواجدين في أماكن جغرافية
 . يزداد مستوي إفصاح الشركات عبر االنترنت. مختلفة

ات وُبناء علي ما سبق يتوقع الباحث أن يؤثر تشتت الملكية علي مستوي إفصاح الشرك
النحو  ( عليH1dلذا يمكن اشتقاق الفرض الفرعي الرابع للبحث )و  المقيدة بالبورصة المصرية.

 التالي:

H1d بر ية ع: يؤثر تشتت الملكية معنويًا علي مستوي إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصر
 االنترنت. 
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 تحليل العالقة الكلية بين العوامـل المفسـرة لمسـتوي إفصـاح الشـركات عبـر 6-3-5
 (:H1المستوي وإشتقاق الفرض األول الرئيسي للبحث)االنترنت وهذا 

كل من؛ حجم الشركة، والسيولة، والربحية، وتشتت  إلي أن ،أشارت عدد من الدراسات 
 Garg & Gakhar (2010)الملكية، تؤثر علي مستوي إفصاح الشركات عبر االنترنت؛ حيث يري 

حجم الشركة يؤثر بشكل إيجابي على مدى اإلفصاح عن المعلومات على المواقع اإللكترونية. أن 
وجود ارتباط إيجابي بين كل من حجم الشركة، وتشتت الملكية،  Mokhtar (2017)وكذلك يري 

 Dolinšek, & Lutar-Skerbinjekكما أشارواإلفصاح عن التقارير المالية عبر اإلنترنت. 
وتشتت الملكية، ترتبط بمستوي اإلفصاح عبر  ،الربحيةو  ،كل من حجم الشركة إلي أن (2017)

 ،أن حجم الشركة (Omran & Ramdhony, 2016; Khlifi, 2021)االنترنت. وأيضا  يري 
 ت.اإلفصاح عبر االنترن له تأثير على مستوى  ،والسيولة

 ;Dyczkowska, 2014; Mendes-Da-Silva et al., 2014)وقد اتفقت دراسات 
Fuertes-Callen et al., 2014; Basuony & Mohamed, 2014; Omran & 

)Abdi et al., 2018; 2016 Ramdhony, كم  لتقديم تسعى علي أن الشركات كبيرة الحجم
وإفصاحات تتميز بالشفافية، في الوقت المناسب، لتقليل عدم تماثل  ،المعلومات كبير من

تمييز نفسها عن غيرها من الشركات، من خالل إكمال  المصالح وكسب ثقة أصحاب و  المعلومات،
عبر االنترنت، وأن حجم الشركة يؤثر بشكل  بأفضل الممارسات لنشر التقارير اإلفصاح التقليدي

 إيجابي على مستوي اإلفصاح عبر االنترنت. 

 )asry, 2008M-Oyelere et al.,2003; Ezat & El;وأيضتا  اتفقتت عتدد متن الدراستات 
)2021, Khlifi; 2017Ahmed et al., ; Oyelere & Kuruppu ,2012 ،  علي وجود عالقة

 إيجابية بين سيولة الشركة واالفصاح عبر اإلنترنت. 

)Mensah -Agyei ;Desoky,2009 ;Oyelere et al.,2003 وكذلك توصلت دراسات
,2011; Uwuigbe, 2012; bahl & lal.,2012; Bekiaris et al.   ,2014; Ahmed et 

)2021al., 2017; Sarifudeen,  ، إلفصاح عن تقاريرها عبر إلي أن الشركات المربحة تتجه ل
. وتخفيض تكلفة نشر المعلومات ،بهدف الوصول إلي أكبر قدر من أصحاب المصالحاإلنترنت. 
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الربحية تعد أحد العوامل  نولتحسين سمعتها، وتخفيض تكلفة رأ  المال، كما توصلت الدراسات وأ
  .اإلفصاح عبر االنترنت لممارساتالمفسرة 

 ,Oyelere et al., 2003; Nurunnabi & Hossain)كما اتفقت عدد من الدراسات 
)2014; Dolinsek et al., 2014 Bekiaris et al., ;2012  تشتت هيكل الملكية علي أن

. فالشركات ذات الملكية األكثر االنترنت بين الشركاتمفسر للتباين في اإلفصاح عبر يعتبر عامل 
من خالل استخدام وسائل تشتت ا تفصح عن المعلومات أكثر من الشركات ذات الملكية المركزة 

أن معظم الدراسات أكدت علي وجود عالقة إيجابية بين هيكل الملكية و  .االفصاح عبر االنترنت
 المشتت، ومستوي اإلفصاح عبر االنترنت. 

، اتبعت معظم الدراسات السابقة المدخل التطبيقي عند تناولها للمحددات أو العوامل ومنهجياً 
التي أجريت فيها  بالبيئاتالمفسرة لتباين مستوي إفصاح الشركات عبر االنترنت. وفيما يتعلق  

 ،وألمانيا ،الدراسات، فقد تمت بعضها في بيئات دول متقدمة، مثل، أمريكا، وأوربا )المملكة المتحدة
 & Debreceny et al., 2002; Khlifi, 2021; Abdi et al., 2018; Marston)واسبانيا( 

Polei, 2004; Dominguez, 2012) وبعضها في دول نامية مثل الصين والهند والبرازيل ،
-Xiao et al., 2004; Singh, 2013; Garg & Gakhar, 2010 ; Mendes-Da)وماليزيا

Silva & Onusic, 2014; Kamalluarifin, 2016) وبعضها في دول الخليج العربي مثل .
 Mohamed & Basuony, 2015; alshowaiman, 2019; Oyelere)السعودية، واالمارات

& Kuruppu, 2012). مصر وتونس واالردن وجنوب افريقيا  مثل دول في وكذلك
(Desoky,2009; Ezat & El-Masry, 2008; Hassan et al., 2022; Kolsi,2012; 

AbuGhazaleh et al,2012; Nel & Baard, 2019) نتائج الدراسات . وهو ما يفسر اختالف
وقد يرجع لالختالف في المتغيرات حول العوامل المفسرة لتباين مستوي اإلفصاح عبر االنترنت. 

 البيئية، والثقافية، والنظام القانوني، والسياسية.

من الدراسات أوضحت وجود عالقة إيجابية بين كل من ، أن كثير مما سبق ويخلص الباحث
نت. )حجم الشركة، والسيولة، ربحية الشركة، وتشتت الملكية(، ومستوي إفصاح الشركات عبر االنتر 

 وإن كانت قليلة. ،في حين لم تتفق معها في ذلك بعض الدراسات
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اح الشركات عبر أن تلك العوامل قد تمثل عوامل مفسرة لتباين مستوي إفص ويري الباحث 
 وتمثل أحد محدداتها.  ،االنترنت

 ،أن يؤثر كل متن ) حجتم الشتركة، والستيولة، ربحيتة الشتركةوُبناء علي ما سبق يتوقع الباحث 
وتشتتتتت الملكيتتتة( معتتتا  للشتتتركات المقيتتتدة بالبورصتتتة المصتتترية علتتتي مستتتتوي إفصتتتاح الشتتتركات عبتتتر 

 ( علي النحو التالي:H1ولذا يمكن اشتقاق الفرض األول للبحث )االنترنت. 

H1وي مست : يؤثر كل من حجد الشركة، وسيولتها، وربحيتها، وتشتت ملكيتها معًا معنويًا علي
 إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عبر االنترنت.

 

 منهجية البحث) التحليل األساسي والتحليالت األخري(: 6-4
البحث تمهيدا  الختبار فروضه. وفي سبيل تستهدف هذه الجزئية من البحث عرض منهجية 

تحقيق هذا الهدف سيعرض الباحث لكل من؛ أهداف الدراسة، ومجتمع وعينة الدراسة، وتوصيف 
 تخدمةوقيا  متغيرات الدراسة ونموذ  البحث، وأدوات وإجراءات الدراسة، والنماذ  اإلحصائية المس

 حث، وذلك علي النحو التالي:في تحليل البيانات، وأخيرا نتائج اختبار فروض الب

 أهداف الدراسة 6-4-1
تستهدف الدراسة التطبيقية، اختبار، فروض البحث لتفسير تباين مستوي إفصاح الشركات غير 

)Agyei;Desoky, 2009-المالية المقيدة بالبورصة المصرية عبر االنترنت، وذلك  قياسا  علي 
Abdi et  ;& Hussein, 2017 Aboutera2012; Mensah, 2011; Boubaker et al., 

al., 2018; Khlifi, 2021; Sarifudeen, 2021) 

 مجتمع وعينة الدراسة 6-4-2
يتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات المساهمة غير المالية المقيدة ببورصة األوراق 

 ,.Khan, 2015; Ahmed et al)دراسة وذلك قياسا  علي  ،2021المالية المصرية، في سنة 
2017; Aboutera & Hussein, 2017; Khlifi, 2021; Sarifudeen, 2021). 
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 ( توصيف لعينة الدراسة.1. ويوضح الجدول )(1)وتم اختيار عينة من هذه الشركات

 توصيف عينة الدراسة  1:جدول 

 عدد الشركات بيان
 157 اإلجمالي
 7 المستبعد

 150 العينة النهائية

 نموذج البحث 6-4-3
 ( عرضا  لنموذ  البحث.1يوضح الشكل )

 
 نموذ  البحث: من إعداد الباحث

                                                 
ون أن تك ؛الشركات، وتم مراعاة عدة اعتبارات في اختيارها، أهمهاتم اختيار عينة تحكمية من هذه ( 1)

ريخ ها في تواأسهم قوائمها المالية واإليضاحات المتممة لها متوفرة خالل سنة الدراسة، وأن تتوافر أسعار

ر وفلتي لم تتاركات محددة، وأن تقوم بنشر قوائمها المالية بالعملة المصرية. وقد تم استبعاد مشاهدات الش

ة بعممة المالي الشركات التي تعد قوائميا وكذاقوائمها المالية، أو أسعار أسهمها خالل سنة الدراسة، 

شاهدة  ( م150( شركة، بأجمالي حجم )150وقد بلغ عدد شركات العينة محل الدراسة عدد ). أجنبية

 (.1)ملحق رقم )
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 توصيف وقياس متغيرات الدراسة 6-4-4
 جاههايوضح الجدول التالي متغيرات الدراسة ورموزها في نموذ  االنحدار وطريقة قيا  كل منها وات

 المتوقع. 

 التوصيف وطريقة القياس نوعه الرمز المتغير
العالقة 
 المتوقعة

اح مستوي االفص -1
 عبر االنترنت

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIR  

 

 

 

 

 

 

 

 تابع

 
 

قيام الشركات بممارسات النشر واإلفصاح  عن كل أو  ويعني 
جزء من معلوماتها المالية وغير المالية على اإلنترنت، 
والمقدمة في أشكال متعددة باستخدام وسائط إلكترونية 

من خالل الموقع االلكتروني الخاص بالشركة علي تفاعلية، 
-bahl & lal,2012; Dolinšek, & Lutar)االنترنت. 

Skerbinjek, 2017; Murdayanti & Khan,2021; 
Sarifudeen, 2021). وتم قياسه، من خالل بناء مؤشر 

، عن طريق إعداد قائمة إلفصاح الشركات عبر االنترنت
كات عبر االنترنت التي تحتوي علي بنود اإلفصاح للشر 

( بندا  من 73يتكون منها المؤشر، وتنطوي علي عدد من )
البنود يمكن اإلفصاح عنها، بحيث يأخذ العنصر الذي يتم 

وتم (، 0(، والذي لم يفصح عنه رقم )1اإلفصاح عنه رقم )
قيا  مستوي اإلفصاح وفقا  للمؤشر باالتساق مع دراسة 

(bahl & lal.,2012; Boubaker et al., 2012)  من
الفعلي للشركات عبر موقعها خالل قسمة عدد بنود اإلفصاح 

إجمالي عدد بنود مؤشر علي االلكتروني عبر االنترنت 
( 73وذلك للمؤشر ككل بفئاته الخمسة لعناصر )اإلفصاح، 

بند إفصاح بصورة مجتمعة، وبصورة منفردة كُل علي حده، 
وذلك ألغراض قيا  التحليالت األخري، قياسا  علي دراسات، 

 ,Umoren & Asogwa, 2013; Khan)قياسا  علي
2015; Omran & Ramdhony, 2016; 
Adityawarman & Khudri, 2017; Yassin, 2017) 

 
 

سرة العوامل المف-2
إلفصاح الشركات 

 عبر االنترنت

 

 
 

 

 مستقل

 

المحددات أو الخصائص أو العوامل، والتي يعتقد ويقصد بها 
أن لها تأثيرا  وتفسيرا  منطقيا  التجاه الشركات لإلفصاح عبر 

 ,Aboutera & Hussein, 2017; Yassin)االنترنت
 حجم الشركةمعلومات )وتم قياسها بداللة كل من . (2017

 
+ 
 أو
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 المتوقعة

 
 
 
 

SIZE،  السيولةLiq، ربحية الشركة Pro ،تشتت الملكية St، 
 & Boubaker et al., 2012; De Silva)قياسا  علي 

Ajward, 2018; Aboutera & Hussein, 2017) ; 
 وذلك كما يلي:

– 

 حجد  الشركة أ-2

 
 
 
 
 

Size 

 

 

 مستقل

أحد الخصائص التشغيلية المميزة للشركة، ويشير إلجمالي 
حجم أصولها، وطاقتها، وعملياتها، ومواردها، وعدد العاملين، 
والخبرات الفنية، وهيكلها التنظيمي، ومستوها التكنولوجي 

(Roberts et al., 2012;  Sarifudeen, 2021)  وتم
قياسه باللوغاريتم الطبيعي إلجمالي أصول الشركة، قياسا  

 ;De Silva & Ajward, 2018; Khlifi, 2021)علي 
Hussein & Nounou, 2021)    

 
 
+ 
 أو
- 

 السيولة-ب/2

 

 

Liq 
 

 

 مستقل

تشير لمدي توافر أموال نقدية، تمكن من سداد االلتزامات 
بنسبة  النقدية. وتم قياسهاالجارية، ومقابلة االحتياجات من 

 األصول المتداولة الي اإللتزامات المتداولة، قياسا  علي
(Garg & Gakhar, 2010; Samaha & Abdallah, 
2012; Sushila & Amol, 2016; De Silva & 

Ajward, 2018)  

 
+ 
 أو
– 

 بحية الشركةر  -ج /2
 

Pro 
 

 مستقل

 وتعني نتيجة أعمال الشركة من أرباح أو خسائر خالل العام، 
(  إذا حققت الشركة صافي 1تم قياسه كمتغير يأخذ القيمة )و 

-Agyei)والقيمة )صفر( إذا كان سالبا    ،ربح موجبا  
Mensah, 2011; Uwuigbe, 2012; Yassin, 017).   

 
+ 
 أو
- 

 شتت الملكيةت -د /2

 

St 
 

 مستقل

ويتم  ،من المساهمين ألسهم الشركة عدد كبيروتعني ملكية 
قياسا   ،المساهمين من أسهم الشركةقياسه بنسبة ما يمتلكه 

 & Garg & Gakhar, 2010; Samaha) علي
Abdallah,2012; Roberts et al.,2012; Khlifi, 

2021). 

+ 
 أو

- 

 مر  الشركةع - 3
 
 

Age 

 

 رقابي

يتعلق بمدي حداثة أو قدم الشركة، ويشير لخبرتها، ويقا  
بعدد السنوات منذ تأسيس الشركة وحتي فترة الدراسة قياسا  

 & Umoren & Asogwa, 2013; Aboutera)علي 

+ 
 أو
- 
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Hussein, 2017; Roberts .et al., 2012 2019)     

 بيعة النشاطط – 4

 
 
 
 
 
 

Type 

 

 

 

 

 رقابي

 

النشاط أو نوع الصناعة الذي تعمل فيه يقصد به مجال 
الشركات، ويخضع لقواعد تنظيمية تنظم عمله، وتمويله، 

( للشركات 1وتشغيله، وتم قياسه كمتغير وهمي يأخذ القيمة )
المنتمية لقطاع يتميز بارتفاع مستوي التكنولوجي والبحوث 
والتطوير بقدر كبير، مقارنة القطاعات األخرى )وهو القطاع 

، وشركات واإللكترونيات ، ويمثله شركات االتصاالت،الخدمي
والمراكز الطبية(، والقيمة)صفر(  ،األدوية، واالعالم، والسياحة

 ;Henchiri  et al., 2011)للقطاعات األخرى، قياسا  علي
Roberts et al., 2012; Khalil & Maghraby, 

2017; .Khlifi, 2021)   

 
 
 
+ 
 أو

- 

ستوي الرفع م - 5
  المالي

 

Lev 

 

 رقابي

يوضح مدي اعتماد الشركة علي أموال الغير في تمويل  
ويشير لمدي استقرارها وقدرتها علي الوفاء  ،عملياتها

بالتزاماتها، وتم قياسه بنسبة إجمالي االلتزامات إلي إجمالي 
 & Yassin, 2017; Hussein)قياسا  علي ،األصول

Nounou, 2021) . 

+ 
 أو

- 

لسوقية القيمة انسبة -6
الدفترية  القيمة إلي

 لحقوق الملكية

 
 
 

MTB 

 

 رقابي

وكلما  نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لألسهم وتعني
وهو ما  ،تعبر عن ارتفاع قيمة الشركة ،زادت هذه النسبة

يشير لقيمة األصول غير الملموسة التي لم يتم تسجيلها، 
ويعكس دور اإلفصاح من خالل  نشر التقارير عبر نطاق 

، أوسع من خالل االنترنت للتمكين من التقييم السليم للشركة
(Cormier et al. ,2009;Yassin, 2017; Hussain, 

2018)     

 
 
+ 
 أو
- 

سمعة منشأة مراقب  –7
 الحسابات 

 
 
 

Big 4 

 

 

 رقابي

ويعني مدي اعتماد الشركة علي واحدة من منشأت المراجعة 
. وتم قياسه كمتغير يأخذ القيمة  Big4 ذات السمعة الكبيرة

( إذا كانت الشركة يتم مراجعتها من قبل مراقب حسابات 1)
ينتمي لمكتب مراجعة شريك مع إحدي مكاتب المراجعة 
الكبري. ويأخذ القيمة )صفر( إذا كانت غير ذلك، قياسا  علي 
(Kolsi, 2012 ; boutera & Hussein, 2017; De 

Silva & Ajward ,2018; Khlifi, 2021)     

 
+ 
 أو
- 
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 فرض مة في اختبارأدوات وإجراءات الدراسة والنماذج اإلحصائية المستخد 6-4-5
 البحث وفرعياته

كذلك و تتعلق هذه الجزئية من البحث بأدوات وإجراءات الدراسة التطبيقية التي اتبعها الباحث، 
 التالي:نماذ  االنحدار المستخدمة في اختبار فروض البحث، علي النحو 

 أدوات وإجراءات الدراسة 6-4-5-1
 ,Omran & Ramdhony)تتتتتم إجتتتتراء الدراستتتتة التطبيقيتتتتة استتتتتنادا  علتتتتي منهجيتتتتة دراستتتتات

2016;Aboutera & Hussein, 2017; Ahmed et al., 2017; Khlifi, 2021; 
Sarifudeen, 2021) ختتالل استتتخدام البيانتتات الفعليتتة التتواردة بتتالقوائم الماليتتة، واإليضتتاحات  متتن

. وقتتتام الباحتتتث بتتتإجراء تحليتتتل (1)2021المتممتتتة للشتتتركات الممثلتتتة لعينتتتة الدراستتتة، وذلتتتك عتتتن ستتتنة 
لقيتتتتتا   .للبيانتتتتات الفعليتتتتتة التتتتتواردة بتتتتتالقوائم الماليتتتتتة، واإليضتتتتاحات المتممتتتتتة لشتتتتتركات عينتتتتتة الدراستتتتتة

 ب قيم متغيرات الدراسة علي اختالف أنواعها كما تم بيانه بجدول القيا  السابق. واستخرا ، وحسا

متتتن ختتالل خطتتتوتين:  ،مستتتوي اإلفصتتتاح للشتتركات عبتتتر االنترنتتتوقتتام الباحتتتث بقيتتا  متغيتتتر 
للموقتع االلكترونتي لكتل شتركة  Content Analysisوتتمثل الخطوة األولي في إجراء تحليل محتوي 

استتتة ) إن وجتتتد( وذلتتتك للبيانتتتات الفعليتتتة لكتتتل مشتتتاهدة متتتن مشتتتاهدات العينتتتة متتتن شتتتركات عينتتتة الدر 
) & Abouteraوالمفصح عنها علي موقع االلكتروني للشركات علي االنترنتت، قياستا  علتي دراستات

Hussein, 2017; Ahmed et al., 2017; Khlifi, 2021; Sarifudeen, 2021).  أمتا
لعينتتة الدراستتة، هتتو  لإلفصتتاح للشتتركات عبتتر االنترنتتت الخطتتوة الثانيتتة فقتتد قتتام الباحتتث بعمتتل مؤشتتر

وذلتتك للداللتة علتي مستتوي اإلفصتتاح  ،للشتركات عبتر االنترنتتبمثابتة أداة لقيتا  متدي تتوافر إفصتتاح 
ن الخطتوات: وفقتا لعتدد متاإلفصتاح للشتركات عبتر االنترنتت للعناصر المحددة ستلفا . وتتم بنتاء مؤشتر 

 Hashim et al.,2014; Mohamed)أولها تحديد قائمة من العناصر من الدراسات السابقة مثل 
& Basuony, 2015; Yassin, 2017; Hussein, 2017; qasim & al barghouthi, 

2017; Abdi et al., 2018; Nel & Baard, 2019; Hussein & Nounou, 2021) 

                                                 
مات موقع مباشر لنشر المعلو تم الحصول علي القوائم المالية لشركات العينة من خالل( 1)

www.mubasher.info/countires /eg. 
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علتتي بنتتود أو عناصتتر اإلفصتتاح عبتتر االنترنتتت التتتي يتكتتون  وقتتد حتتدد الباحتتث قائمتتة تحتتتوي 
( بنتدا  متن البنتود يمكتن اإلفصتاح عنهتا، تتعلتق بمعلومتات 73وتنطتوي علتي عتدد متن ) ،منها المؤشتر

ومعلومتتتات المستتتؤولية   ،ومعلومتتتات حوكميتتتة ،ومعلومتتتات ماليتتتة ،غيتتتر ماليتتتة عامتتتة ) كميتتتة ونوعيتتتة(
المستتثمرين ووستائل العترض ذات الصتلة. ويأختذ العنصتر  ومعلومتات عتن العالقتات متع ،االجتماعية

وتتم قيتا  مستتتوي اإلفصتاح وفقتتا  (، 0(، والتذي لتم يفصتتح عنته رقتتم )1التذي يتتم اإلفصتتاح عنته رقتتم )
 ,.De Silva & Ajward, 2018;Khan, 2015; Ahmed et al)للمؤشر باالتستاق متع دراستة 

الفعلتي للشتركات عبتر موقعهتا نتود اإلفصتاح من خالل حستاب معادلتة تتم فيهتا قستمة عتدد ب ،(2017
وذلتتك  ،اإلفصتتاح للشتتركات عبتتر االنترنتتتإجمتتالي عتتدد بنتتود مؤشتتر علتتي االلكترونتتي عبتتر االنترنتتت 

للمؤشتتر ككتتل بفئاتتته الخمستتة لعناصتتر الثالثتتة وستتبعون بنتتد إفصتتاح بصتتورة مجتمعتتة، وبصتتورة منفتتردة 
 ,Garg & Gakhar ياستا  علتي دراستاتكُل علي حده، وذلك ألغراض قيتا  التحلتيالت األختري، ق

 وأخيرا  استخدام النسب والنماذ  المالئمة لحساب بعض متغيرات الدراسة. .(2010

 االحصاءات الوصفية 6-4-5-2
 ( االحصاءات الوصفية الخاصة بمتغيرات الدراسة2يوضح جدول )

 (2)جدول 
Std.Dev Mean Max Min المتغير 
.37252 .4673 .99 .00 DIR 
.85002 8.8508 11.06 6.42 Size 
3.83126 3.5261 10.11 .00 Liq 
.38854 .1837 1.00 .00 Pro 

21.24744 65.5112 100.00 .00 St 
15.06709 32.9467 75.00 1.00 Age 
.42437 .2333 1.00 .00 Type 
.53349 .5050 4.71 .00 Lev 
.50056 .4667 1.00 .00 Big 4 
.97680 1.2418 3.94 .00 MTB 
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( DIR( أن قيمة متغير مستوي االفصاح عبر االنترنت)2، رقم )يالحظ علي الجدول السابق
( تتراوح Size(. كما أن قيمة)37252.وكان االنحراف الميياري ) 0.99)( إلي )0.00تتراوح من )

تتراوح ( Liq(. وأيضا  كانت قيمة)85002.( وكان االنحراف الميياري له )11.06( إلي )6.42من)
( تتراوح Pro(. كما كانت قيمة)3.83126( وكان االنحراف الميياري له )10.11( إلي )00.من)
( تتراوح St(.في حين قيمة)38854.( وكان االنحراف الميياري له )0.68( إلي )00.من)
(. وكانت 21.24744( وهوما يتماشي مع االنحراف الميياري الكبير له )100.00( إلي)00.من)

(. كما 15.06709( وكان االنحراف الميياري له )75.00( إلي )3.00( تتراوح من)Ageقيمة)
. وكانت 42437.)( وكان االنحراف الميياري له )1.00( إلي )0( تتراوح من)Typeكانت قيمة)

(. كما كانت 53349.( وكان االنحراف الميياري له )4.71( إلي )0( تتراوح من)Levقيمة)
. وكانت 50056.)( وكان االنحراف الميياري له )1.00( إلي )0( تتراوح من)Big 4قيمة)
 (. 97680.( وكان االنحراف الميياري له )3.94( إلي )3.00( تتراوح من)MTBقيمة)

 متغيرات البحث مصفوفة االرتباط بين 6-4-5-3
 ( معامالت االرتباط بين متغيرات البحث 3يعرض جدول)

 متغيرات البحث( معامالت االرتباط بين 3جدول )
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 ،وجود ارتباط إيجابي ومعنوي بين كل من متغيرات ) حجم الشركة يتضح من الجدول السابق
حيث بلغت  ،والسيولة، والربحية، وتشتت الملكية( ومتغير مستوي إفصاح الشركات عبر االنترنت

 ،(046.) ،(001.( بمستوي معنوية )170.) ،(168.) ،(165.) ،(267.معامالت االرتباط  )
وجود ارتباط  كما يتضح من الجدول السابق( وذلك لكل منهم علي التوالي. 039.) ،(041.)

بة بين كل من)عمر الشركة، وطبيعة نشاط الشركة، ومستوي الرفع المالي، ونس معنوي  وغير إيجابي
 خيراً وأ. ومتغير مستوي إفصاح الشركات عبر االنترنتكل علي حده  القيمة السوقية للقيمة الدفترية(

وجود ارتباط سلبي غير معنوي للمتغير الخاص سمعة منشأة مراقب حسابات الشركة ومستوي 
 .إفصاح الشركات عبر االنترنت

  فروض البحث النماذج اإلحصائية المستخدمة في اختبار 6-4-5-4
 تم االعتماد علي نماذ  االنحدار الختبار فروض البحث، وفيما يلي توضيح لهذه النماذ .

   (H1aنموذج اختبار الفرض الفرعي األول للبحث ) 6-4-5-4-1
حجم الشركة علي مستوي إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية علي  الختبار أثر

 االنترنت، تم االعتماد علي نموذ  االنحدار التالي:

)1(  tie+  itSize1β+  0β=  it DIR 

  :      حيث

 it DIR:  للشركة لمستوي اإلفصاح عبر االنترنت  تشيرi السنة  فيt  :.itSize  تشير لحجم 
حدد تمعلمات االنحدار التي  :β1. الجزء الثابت في معادلة االنحدار:  t.β0السنة  في iالشركة 

 رنت. اتجاه العالقة، وتقيس ما يفسره حجم الشركة من التغيرات في مستوي إفصاح الشركة عبر االنت

eit: الخطأ العشوائي. 

  (H1bنموذج اختبار الفرض الفرعي الثاني للبحث ) 6-4-5-4-2
م السيولة علي مستوي إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية علي االنترنت، ت الختبار أثر

 االعتماد علي نموذ  االنحدار التالي:
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    (2)  ite+  itLiq 1β+  0β=  it DIR 

 تشتير   t .: Liqit في الستنة   iللشركة لمستوي اإلفصاح عبر االنترنت  تشير DIR it:  حيث
ي معلمتات االنحتدار التت :β1. الجتزء الثابتت فتي معادلتة االنحتدار: t.β0الستنة  فتي iلستيولة الشتركة 

تحتتدد اتجتتاه العالقتتة، وتقتتيس متتا تفستتره ستتيولة الشتتركة متتن التغيتترات فتتي مستتتوي إفصتتاح الشتتركة عبتتر 
 .الخطأ العشوائي :eitاالنترنت. 

   (H1cنموذج اختبار الفرض الفرعي الثالث للبحث ) 6-4-5-4-3
ت، الختبار أثر الربحية علي مستوي إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية علي االنترن

 تم االعتماد علي نموذ  االنحدار التالي:

   )3(  ite+  itPro1β+  0β=  it DIR 

 :      حيث

 :DIR it للشركة لمستوي اإلفصاح عبر االنترنت  تشيرi   في السنة t .:Proit تشير لربحية 
حدد تمعلمات االنحدار التي : β1.الجزء الثابت في معادلة االنحدار:  t.β0في السنة   iالشركة 

اتجاه العالقة، وتقيس ما تفسره ربحية الشركة من التغيرات في مستوي إفصاح الشركة عبر 
 االنترنت. 

ite: الخطأ العشوائي. 

 (H1dنموذج اختبار الفرض الفرعي الرابع للبحث ) 6-4-5-4-4
الختبار أثر تشتت الملكية علي مستوي إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية علي 

 االنترنت، تم االعتماد علي نموذ  االنحدار التالي:

   )4(  ite+  itSt1β+  0β=  it DIR 

  :      حيث

 :DIR it للشركة لمستوي اإلفصاح عبر االنترنت  تشيرi  في السنةt.:Stit  تشير لتشتت ملكية
معلمات االنحدار التي تحدد : β1.الجزء الثابت في معادلة االنحدار: t.β0في السنة   iالشركة 
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اتجاه العالقة، وتقيس ما يفسره تشتت ملكية الشركة من التغيرات في مستوي إفصاح الشركة 
 .الخطأ العشوائي :iteعبر االنترنت. 

 (H1نموذج اختبار الفرض الرئيسي األول للبحث ) 6-4-5-4-5
لي عحجد الشركة، السيولة، والربحية، وتشتت الملكية معًا الختبار مدي تأثير كل من 

تم االعتماد علي نموذ   ،إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية علي االنترنتمستوي 
 االنحدار التالي:

)  5(  ite+  it4Stβ+ it3Proβ+ itLiq2β+ itSize1β+  0β=  it DIR 

 كافة المتغيرات تم تعريفها سابقا  

 أدوات التحليل االحصائي 6-4-6
 الختبار فروض البحث، استخدام الباحث تحليل االنحدار، وتحديدا  استخدم تحليل االنحدار

الختبار فروض البحث من الفرض الفرعي األول وحتي  Linear Regressionالخطي البسيط 
الختبار  multiple Linear Regression واالنحدار الخطي المتعدد  ،الفرض الفرعي للرابع

ول، والفروض ألغراض التحليالت األخري، لتقدير معلمات نماذ  االنحدار الفرض الرئيسي األ
الختبار معنوية  ANOVAالخاصة بكل فرض والتي سبق ذكرها من قبل، وكذلك تحليل التباين 

صدار رقم اإل SPSS. وتم اجراء تحليل االنحدار باستخدام برنامج F-Testالنموذ  باستخدام 
(22) . 

ض يتد رفض فرض العدم وبالتالي قبول الفر و ،%5ض عند مستوي معنوية وقد تم اختبار الفرو 
. %5أقل من مستقلة،  والمتغيرات ال ،( للنموذ (P-Valueإذا كانت القيمة االحتمالية  ،البديل

( (P-Value إذا كانت القيمة االحتمالية ،بينما يتد قبول فرض العدم وبالتالي رفض الفرض البديل
 (.2000 ،) حسن وأحمد %5تساوي  أكبر من أوللنموذ  
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 نتائج اختبار الفروض 6-4-7
 تتناول هذه الجزئية من البحث اختبار فروض البحث كما يلي:

 (H1aنتيجة اختبار الفرض الفرعي األول للبحث ) 6-4-7-1

تتتتم صتتتياغة الفتتترض  ،الختبتتتار متتتدي تتتتأثير حجتتتم الشتتتركة علتتتي مستتتتوي إفصتتتاحها عبتتتر االنترنتتتت
 كما يلي:  H0كفرض عدم  الفرعي األول للبحث إحصائيا  

:H0 لـي ال يؤثر حجد الشركة معنويًا علي مستوي إفصاح الشركات المقيدة بالبورصـة المصـرية ع
 االنترنت.

 (1والختبار هذا الفرض تم استخدام نموذ  االنحدار رقم )

ite+  itSize1β+  0β=  it DIR 

(، الختتتاص باختبتتتار 1نتتتتائج تحليتتتل االنحتتتدار للنمتتتوذ  رقتتتم )، (6(،)5(، )4رقتتتم )وتوضتتتح الجتتتداول 
 :((H1a العالقة محل الفرض الفرعي األول

 

 

Regression 
Model Summary : 4جدول    

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of 
the Estimate 

1 .276a .076 .070 .35929 
a. Predictors: (Constant), Size 
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ANOVAa :5 جدول        

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 1.553 1 1.553 12.028 .001b 
Residual 18.847 146 .129   

Total 20.400 147    
a. Dependent Variable: DIR 
b. Predictors: (Constant),Size 

Coefficientsa : 6جدول    

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. 
Error Beta 

1 (Constant) .029 .130  .223 .824 
Size .054 .016 .276 3.468 .001 

a. Dependent Variable: DIR 

ية توضح المقدرة التفسير  ( والتي2Adj R(( أن قيمة معامل التحديد 4) يتضح من الجدول رقم
تابع، (، حيث تفسر التغيرات في المتغير المستقل التغيرات في المتغير ال0.070للنموذ  قد بلغت )

 (0.001( له بلغت )(Sig( معنوية النموذ  حيث القيمة االحتمالية 5) كما يتضح من الجدول رقم
  صالح الختبار العالقة محل وهو ما يشير إلي أن النموذ ،%5عند مستوي المعنوية المقبول 

حيث  ( يتضح أن المتغير المستقل)حجم الشركة( كان معنويا  6الدراسة. وأيضا  وفقا  للجدول رقم )
فض ر وبالتالي يتد (، 054.ومعامل انحداره موجبا  ) ،(0.001( له )(Sigبلغت القيمة االحتمالية 

ستوي مير معنوي لحجد الشركة علي ، القائل بوجود تأث(H1a)فرض العدم وقبول الفرض البديل 
  يًا.كما أن التأثير كان إيجاب إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية علي االنترنت.

 ;Singh., 2013; Pozniak, 2013)وتتفق هذه النتيجة مع مـا توصـلت إليـه بعـض الدراسـات 
Dyczkowska, 2014; Mendes-Da-Silva et al., 2014; Fuertes-Callen et al., 
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2014; Basuony & Mohamed, 2014; Omran & Ramdhony, 2016; Abdi et 
)al.,2018 ،  2011بينما تختلف مع ما توصلت إليه دراسات; Hossain,  Mensah,-Agyei(

).2021. KhlifiAbdi et al., 2018;  2012; ,.et al 

ا يتوافر لديه ،كبيرة الحجمأن الشركات المصرية أن هذه النتيجة ترجع إلي  ويري الباحث
فيها  ة بماالطاقة والموارد والخبرات، الذي تمكنها من استخدام التطور التكنولوجي، و الوسائل الحديث

فة وسيلة االنترنت، التي تمكنها من اإلفصاح في الوقت المناسب، وبصورة سهلة ومرنة وبأقل تكل
 للتواصل مع فئات عديدة ومتنوعة من أصحاب المصالح.

  (H1bنتيجة اختبار الفرض الفرعي الثاني للبحث ) 6-4-7-2
الختبار مدي تأثير السيولة علي مستوي إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عبر 

 كما يلي:  H0كفرض عدم  تم صياغة الفرض الفرعي الثاني للبحث إحصائيا   ،االنترنت

:H0  ال تــؤثر الســيولة معنويــًا علــي مســتوي إفصــاح الشــركات المقيــدة بالبورصــة المصــرية علــي
 االنترنت.

 (2والختبار هذا الفرض تم استخدام نموذ  االنحدار رقم )

t ite+  tLiq1β+  0β=  it DIR 

(، الخاص باختبار 2نتائج تحليل االنحدار للنموذ  رقم )، (9(،)8(، )7وتوضح الجداول رقم )
 :((H1b العالقة محل الفرض

Regression 
Model Summary : 7جدول   

Mo
del R R Square 

Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 

1 .165a .027 .020 .36870 
a. Predictors: (Constant), Liq 
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ANOVAa :8 جدول  
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 
Regression .552 1 .552 4.062 .046b 
Residual 19.847 146 .136   
Total 20.400 147    

a. Dependent Variable: DIR 
b. Predictors: (Constant), Liq 

Coefficientsa :9 جدول  

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .410 .041  9.886 .000 

Liq .016 .008 .165 2.016 .046 
a. Dependent Variable: DIR 

( والتي توضح المقدرة التفسيرية 2Adj R( ( أن قيمة معامل التحديد7يتضح من الجدول رقم)
ابع، المتغير الت(، حيث تفسر التغيرات في المتغير المستقل التغيرات في 0.020للنموذ  قد بلغت )

د (عن0.046( له بلغت )(Sig ( معنوية النموذ  حيث القيمة االحتمالية8رقم) كما يتضح من الجدول
سة. وهو ما يشير إلي أن النموذ  صالح الختبار العالقة محل الدرا ،%5مستوي المعنوية المقبول 
قيمة معنويا  حيث بلغت ال ( يتضح أن المتغير المستقل) السيولة( كان9وأيضا  وفقا  للجدول رقم)

دم وبالتالي يتد رفض فرض الع(، 016.ومعامل انحداره موجبا  ) ،(0.046) ( له(Sigاالحتمالية 
شركات ، القائل بوجود تأثير معنوي للسيولة علي مستوي إفصاح ال(H1b)وقبول الفرض البديل 

 بيًا.علي االنترنت. كما أن التأثير كان إيجا المقيدة بالبورصة المصرية

 )Masry, 2008-Ezat & El;وتتفـق هـذه النتيجـة مــع مـا توصـلت إليـه بعــض الدراسـات 
)Khlifi, 2021; Ahmed et al., 2017; 2012 Oyelere & Kuruppu,أن  . ويـري الباحـث

مستتتتتوي الستتتتيولة لتتتتدي الشتتتتركات المصتتتترية، يتتتتدفعها لإلفصتتتتاح، لطمأنتتتتة هتتتتذه النتيجتتتتة ترجتتتتع إلتتتتي أن 
أصحاب المصالح بشأن قدرتها علي االستمرار ومدي الوفاء بالتزاماتها، بل ومدي قدرتها علي تتوفير 



 .....صاح الشركات عبر االنترنتنحو تفسير منطقي لتباين مستوي إف                       إبراهيم أمحد إبراهيم شرف د/

 

109 

 

 

 

 

وإجتتتراء توزيعتتتات نقديتتتة لمستتتاهميها. لتتتذلك تعتبتتتر أحتتتد المحتتتددات األساستتتية والعوامتتتل المفستتترة لتبتتتاين 
 عن التقارير عبر اإلنترنت. مستوي إفصاح الشركات

 (H1cنتيجة اختبار الفرض الفرعي الثالث للبحث ) 6-4-7-3
الختبتتار متتدي تتتأثير الربحيتتة علتتي مستتتوي إفصتتاح الشتتركات المقيتتدة بالبورصتتة المصتترية عبتتر 

 كما يلي:  H0كفرض عدم  تم صياغة الفرض الفرعي الثالث للبحث إحصائيا   ،االنترنت

:H0  ــي ــدة بالبورصــة المصــرية عل ــي مســتوي إفصــاح الشــركات المقي ــًا عل ــة معنوي ال تــؤثر الربحي
 االنترنت.

 (3والختبار هذا الفرض تم استخدام نموذ  االنحدار رقم )

     ite+  itPro1β+  0β=  it DIR 

باختبتار (، الختاص 3نتائج تحليل االنحدار للنموذ  رقم )، (12(،)11(، )10وتوضح الجداول رقم )
 :((H1c العالقة محل الفرض

Regression 
Model Summary : 10جدول    

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .168a .028 .022 .36849 
             a. Predictors: (Constant), Pro 

ANOVAa   11جدول:  
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 
Regression .575 1 .575 4.234 .041b 
Residual 19.825 146 .136   
Total 20.400 147    

a. Dependent Variable: DIR 
b. Predictors: (Constant), Pro 
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     Coefficientsa:12 جدول  

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients T Sig. 
B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .452 .031  14.455 .000 
Pro 7.515 .000 .168 2.058 .041 

a. Dependent Variable: DIR 

ية ( والتي توضح المقدرة التفسير 2Adj R( ( أن قيمة معامل التحديد10) يتضح من الجدول رقم
تابع، (، حيث تفسر التغيرات في المتغير المستقل التغيرات في المتغير ال0.022للنموذ  قد بلغت )

 (0.041( له بلغت )(Sig( معنوية النموذ  حيث القيمة االحتمالية 11كما يتضح من الجدول رقم)
وهو ما يشير إلي أن النموذ  صالح الختبار العالقة محل  ،%5عند مستوي المعنوية المقبول 

ا  حيث ( يتضح أن المتغير المستقل)ربحية الشركة( كان معنوي12ا  للجدول رقم)الدراسة. وأيضا  وفق
رفض  وبالتالي يتد(، 7.515ومعامل انحداره موجبا  ) ،(0.041( له )(Sigبلغت القيمة االحتمالية 

وي ، القائل بوجود تأثير معنوي للربحية علي مست(H1c) فرض العدم وقبول الفرض البديل 
 يًا.المقيدة بالبورصة المصرية علي االنترنت. كما أن التأثير كان إيجابإفصاح الشركات 

 ,Agyei-Mensah,2011; Uwuigbe)وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه بعض الدراسات 
2012; bahl & lal., 2012; Bekiaris et al., 2014; Ahmed et al., 2017; 

)2021Sarifudeen,  ،  دراسـةبينمـا تختلـف مـع مـا توصـلت إليـهet al., 2018;  Abdi( 
Ariani & Putri ,2021).  

، أن هتذه النتيجتة إلتي أن الشتركات المصترية المربحتة تتجته الستتخدام التكنولوجيتا ويري الباحـث
لتستتهيل أعمالهتتا، وستترعة وستتهولة الوصتتول ألصتتحاب المصتتالح، وتخفتتيض تكلفتتة نشتتر المعلومتتات، 

 ز أدائها. وبالتالي فإن الشركات المربحة يزاد لديها مستوي االفصاح عبر االنترنت.وإبراز وتمي

   (H1dنتيجة اختبار الفرض الفرعي الرابع للبحث ) 6-4-7-4
الختبتتار متتدي تتتأثير تشتتتت الملكيتتة علتتي مستتتوي إفصتتاح الشتتركات المقيتتدة بالبورصتتة المصتترية 

 كما يلي:  H0كفرض عدم  تم صياغة الفرض الفرعي الرابع للبحث إحصائيا   ،عبر االنترنت
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:H0 ال تــؤثر تشــتت الملكيــة معنويــًا علــي مســتوي إفصــاح الشــركات المقيــدة بالبورصــة المصــرية 
 علي االنترنت.

 (4والختبار هذا الفرض تم استخدام نموذ  االنحدار رقم )
     ite+  itSt1β+  0β=  it DIR 

(، الختاص باختبتار 4نتائج تحليل االنحدار للنموذ  رقم )، (15(،)14(، )13الجداول رقم )وتوضح 
 :((H1d العالقة محل الفرض

Regression 
Model Summary : 13جدول    

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .170a .029 .022 .36835 

       a. Predictors: (Constant), St 

ANOVAa  :14 جدول 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 
Regression .589 1 .589 4.344 .039b 
Residual 19.810 146 .136   
Total 20.400 147    

          a. Dependent Variable: DIR 
b. Predictors: (Constant), St       

 

Coefficientsa :15 جدول  

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .409 .041  9.927 .000 
St .017 .008 .170 2.084 .039 

a. Dependent Variable: DIR 

المقدرة التفسيرية ( والتي توضح 2Adj R(( أن قيمة معامل التحديد 13يتضح من الجدول رقم)
(، حيث تفسر التغيرات في المتغير المستقل التغيرات في المتغير التابع، 0.022للنموذ  قد بلغت )
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( له بلغت (Sig( معنوية النموذ  حيث القيمة االحتمالية 14كما يتضح من الجدول رقم)
وهو ما يشير إلي أن النموذ  صالح الختبار العالقة  ،%5(عند مستوي المعنوية المقبول 0.039)

( يتضح أن المتغير المستقل)تشتت الملكية( كان معنويا  15محل الدراسة. وأيضا  وفقا  للجدول رقم)
وبالتالي يتد (، 017.ومعامل انحداره موجبا  ) ،(0.039( له )(Sigحيث بلغت القيمة االحتمالية 

، القائل بوجود تأثير معنوي لتشتت الملكية علي (H1d) بديلرفض فرض العدم وقبول الفرض ال
 مستوي إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية علي االنترنت. كما أن التأثير كان إيجابيًا.

 ;Nurunnabi &  Hossain,  2012)وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليـه بعـض الدراسـات 
)2014l., Bekiaris et al.,2014; Dolinsek et a،  دراساتبينما تختلف مع ما توصلت إليه 

(Garg & Gakhar,2010; Kolsi ,2012; Abdi et al.,2018). 

من  كبير الشركات المصرية والتي يمتلكها عدد ويري الباحث أن هذه النتيجة ترجع إلي أن
يكون لديها حاجة للتواصل مع أصحاب  ،المساهمين والمتواجدين في أماكن جغرافية مختلفة

داد وفي ظل االستفادة من التطور التكنولوجي واستخدام االنترنت في بيئة األعمال، يز . المصالح
 . مستوي إفصاح الشركات عبر االنترنت

  (H1نتيجة اختبار الفرض الرئيسي األول للبحث ) 6-4-7-5
والربحيتة، وتشتتتت الملكيتة  معتا  علتي مستتتوي الختبتار متدي تتأثير كتل متتن حجتم الشتركة، والستيولة، 

للبحتث  (H1)تتم صتياغة الفترض األول ،إفصاح الشركات المقيتدة بالبورصتة المصترية علتي االنترنتت
 كما يلي:  H0كفرض عدم  إحصائيا  

:H0  ح معنويـًا علـي مسـتوي إفصـا ملكيتهـا معـاال يؤثر حجد الشركة وسـيولتها وربحيتهـا وتشـتت
 الشركات المقيدة بالبورصة المصرية علي االنترنت.

 (5والختبار هذا الفرض تم استخدام نموذ  االنحدار رقم )

)  5(   ite+  itSt4β+ itPro3β+ itLiq2β+ itSize1β+  0β=  it DIR 

(، الختتتتاص 5)نتتتتتائج تحليتتتتل االنحتتتتدار للنمتتتتوذ  رقتتتتم ، (18(،)17(، )16وتوضتتتتح الجتتتتداول رقتتتتم )
 :((H1 باختبار العالقة محل الفرض

 



 .....صاح الشركات عبر االنترنتنحو تفسير منطقي لتباين مستوي إف                       إبراهيم أمحد إبراهيم شرف د/

 

113 

 

 

 

 

Regression 
Model Summary :16جدول    

Model R R Square Adjusted 
R Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .307a .094 .069 .35949 
a. Predictors: (Constant),St, Pro, SIZE, liq 

ANOVAa   17جدول:  

Model Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1.919 4 .480 3.713 .007b 

Residual 18.480 143 .129   

Total 20.400 147    
a. Dependent Variable: DIR 
b. Predictors: (Constant), St, Pro, Size, Liq 

Coefficientsa:18 جدول  

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .064 .132  .487 .627 

Size .046 .017 .233 2.744 .007 

Liq -.018- .045 -.186- -.401- .689 

Pro 4.528 .000 .101 1.220 .225 

St .025 .045 .255 .551 .583 
a. Dependent Variable: DIR 
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 المشكلة اإلحصائية المعروفة باالرتباط الخطي المتعدد عند إجراء تحليليتضح عدم وجود 
رة ( والتي توضح المقد2Adj R(( أن قيمة معامل التحديد 16كما يتضح من الجدول رقم) ،االنحدار

(، حيث تفسر التغيرات في المتغير المستقل التغيرات في 0.069التفسيرية للنموذ  قد بلغت )
له  ((Sig( معنوية النموذ  حيث القيمة االحتمالية 17المتغير التابع، كما يتضح من الجدول رقم)

وهو ما يشير إلي أن النموذ  صالح الختبار  ،%5(عند مستوي المعنوية المقبول 0.007بلغت )
ة( كان ( يتضح أن المتغير المستقل )حجم الشرك18 للجدول رقم )العالقة محل الدراسة. وأيضا  وفقا  

ا (، أم046.ومعامل انحداره موجبا  ) ،(0.007( له )(Sigمعنويا  حيث بلغت القيمة االحتمالية 
اره ومعامل انحد ،(0.689( له )(Sigحيث بلغت القيمة االحتمالية  متغير  السيولة كان غير معنوي 

ت حيث بلغ وتشتت الملكية فقد كانا غير معنويين ،ل من متغيريي الربحية(. أما ك018.-سالبا  )
 (025.(، )4.528ومعامل انحدارهما موجبا  ) (0.583)،(0.225) لهما ((Sig القيمة االحتمالية لهما

وجود ب( جزئيا القائل H1وبالتالي يتد رفض فرض العدم، وقبول الفرض البديل )علي التوالي. 
 تأثير معنوي حجد الشركة، وسيولتها، وربحيتها، وتشتت ملكيتها معا علي مستوي إفصاح

 الشركات المقيدة بالبورصة المصرية علي االنترنت. 

فتي  Garg & Gakhar  (2010)إليته بعتض الدراستات  وتتفق هذه النتيجـة مـع مـا توصـلت
بينمــا تختلــف لتتي مستتتوي إفصتتاح الشتركات عبتتر االنترنتتت. فيمتا يتعلتتق بوجتتود تتتأثير لحجتم الشتتركة ع

 . Aly et al.(2010)ما توصلت إليه دراسة مع

 ;Ahmed et al., 2017)واتفاق  مع دراسة كل من بصفة إجمالية ويري الباحث
Murdayanti & Khan, 2021)   أن هذه النتيجة قد ترجع إلي عدم وجود إرشادات رسمية لهذه

الممارسات في مصر، حيث تتمتع الشركات بسلطة تقديرية فيما يتعلق بما يجب وما ال يجب 
اإلفصاح عنه عبر مواقع االنترنت الخاصة بهم، كما أن البنية التحتية الرقمية في مصر غير 

التكنولوجية بين الشركات فيما يتعلق بسلسلة توريد  مكتملة، وعدم وجود اتساق في الممارسات
التقارير المالية، رغم أن من ضمن متطلبات البورصة دفع الشركات تجاه التحول الرقمي، باإلضافة 
لعدم عدم توافر جميع المعلومات، ألن اإلفصاح غير مقنن، كما أن مهنة المحاسبة والمراجعة غير 

لعدم وجود خدمات  جه بعقبات جودة التقارير المالية عبر اإلنترنتكما ال تزال الشركات توامنظمة، 
مع ما توصل إليه  كما يتفق الباحث أيضاً توكيد الكترونية، نتيجة عدم وجود طلب رسمي عليها. 

(Samaha & Abdallah, 2012; AbuGhazaleh et  al,2012)  في أن العوامل التي تفسر
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في مصر كدولة نامية، تختلف عن تلك التي في دولة  اتجاه الشركات لإلفصاح عبر االنترنت
ولسمات وعوامل محددة لبيئتها، وأن هناك  ،لعدم وجود التقنيات الحديثة ذلك متقدمة، وقد يرجع

حاجة لبناء دوافع، تشمل متغيرات على مستوى الدولة مثل، )الثقافة، واالتجاه الستخدام اإلنترنت، 
والسياسية( لتبني الشركات اإلفصاح عبر االنترنت بشكل والظروف االجتماعية، والنظام القانوني،

 أفضل.

 التحليالت األخري  6-4-8
تماد بإعادة اختبار العالقة محل الدراسة الخاصة، بالتحليل األساسي في ظل االع قام الباحث

 عض المتغيرات،علي متغيرات جديدة يتم معالجتها، كمتغيرات رقابية، وكذلك تغيير طرق قيا  ب
 يوذلك بغرض إضفاء مزيد من الوضوح علي العالقات الرئيسية بالتحليل األساسي وذلك قياسا  عل

Richards & van (2015)، :وذلك كما يلي 

 حالة إدخال المتغيرات الرقابية 6-4-8-1

الدراسة، للتحقق من أثر المتغيرات الرقابية علي المتغير التابع في سياق العالقة الرئيسة محل 
بعد إدخال ، يتم إعادة اختبار العالقة محل الدراسة الخاصة بفروض البحث، بالتحليل األساسي

، والرفع )2)، طبيعة النشاط(1)الشركة )عمر خاصة بكل من Control Variableمتغيرات رقابية 

                                                 
)Hossain et alAbuGhazaleh et al. ,2012 ;. فيما يتعلق بعمر الشركة؛ فقد وجدت العديد من الدراسات  (1)

,2012; Roberts et al., 2012; Mendes-Da-Silva & Onusic, 2014; Kamalluarifin, 2016)  أن

الشركة مرتبط بممارسات اإلفصاح لدي الشركات، فالشركات األقدم تكون أكثر مقاومة للتغيير بما في متغير عمر 

الشركات الحديثة األقل عمراً قد تتجه إلي اإلفصاح عن المزيد كما أن الجديدة،  اإلفصاح ذلك االعتماد علي تقنيات

عملياتها وزيادة ثقة المستثمرين مما يدفعها الستخدام  من المعلومات مقارنة بالشركات األقدم، لتقليل عدم التأكد بشأن

أنه من المرجح أن  Singh, (2013) في حين يري. نشر التقارير المالية عبر اإلنترنتوسائل إفصاح متطورة مثل 

اإلفصاح عبر كما إلضرار بمركزها التنافسي. ا لقلةتكون الشركات األقدم أكثر تحفيًزا لإلفصاح عن المعلومات، 

فصاح الشركات إليعتبر من العوامل التفسيرية لذلك فان متغير عمر الشركة . االختياريهو آلية لإلفصاح  االنترنت

 . رنتعبر االنت

)Boubaker et al., ; Desoky, 2009; Aly et al.2010 أوضح كل منبطبيعة نشاط الشركة؛ فقد فيما يتعلق  (2) 

2012; Roberts et al.,2012; Ahmed et al., 2017)  أن شركات تكنولوجيا المعلومات والشركات في مجال

 المعلومات وتحسين تنسيق عرضها علي توصيلسهولة ب من العمل التي تمكنهم لديها الخبرةو أكثر تطوراً الخدمات 

وأكثر احتمااًل من الشركات األخرى لالنخراط في ممارسات االفصاح عبر االنترنت بسبب خبرتها في مجال 

كما وجد وأنه توجد عالقة إيجابية بين نوع الصناعة وممارسات اإلفصاح عن التقارير عبر االنترنت.  اإلنترنت،

Debreceny et al. (2002) على مستوى من التكنولوجيا، وتتجه لالفصاح أن شركات األدوية، غالًبا ما تستخدم أ

 ;Oyelere et al,2003; Boubaker et al., 2012; Umoren &Asogwa, 2013) كما أشارعبر االنترنت. 

Mohamed & Basuony, 2015)  تميل الشركات في نفس الصناعة إلى اعتمادةأنه وفقًا لنظرية اإلشارإلي ،=  
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منشأة مراقب حسابات ، سمعة (2)، ونسبة القيمة السوقية إلي القيمة الدفترية لحقوق الملكية(1)المالي
( حيث أظهرت عدد من الدراسات السابقة أن هذه المتغيرات تؤثر علي ممارسات إفصاح (3)الشركة

الشركات عبر االنترنت. وذلك حتي يتم إجراء مقارنة بين نتائج التحليليين األساسي واإلضافي 
عالقات، والتحقق من وتحديد مدي االختالف بينهم. وذلك بغرض توفير المزيد من الوضوح علي ال

بعد إدخال المتغيرات الرقابية وذلك قياسا  علي  –قدرة التأثير علي قوة أو اتجاه العالقة محل الدراسة 
Richards & van ,2015).) 

وقد تساءل الباحث عما إذا كان هناك تأثير لحجم الشركة، والسيولة، والربحية، وتشتت الملكية، علي 
يدة بالبورصة المصرية علي االنترنت يختلف، بعد إدخال متغيرات مستوي إفصاح الشركات المق

رقابية، مثل؛ )عمر الشركة، طبيعة النشاط، والرفع المالي، ونسبة القيمة السوقية للقيمة الدفترية، 

                                                                                                                            
ي ذلك اإلفصاح عبر اإلنترنت، وهو ما يفسر االختالف بين الصناعات في نفس المستوى من اإلفصاح. بما ف= 

 مستويات اإلفصاح. 

 ) ;Boubaker et al., 2012; Aly et al., 2010فيما يتعلق بمستوي الرفع المالي للشركة، يري كل من  ( 1)

Sharma, 2013) المراقبة من قبل الدائنين. يمثل وسيلة لتسهيل  إفصاح الشركات عن تقاريرها عبر االنترنت أن

ً   Mendes-Da-Silva & Onusic (2014)وقد وجد بين مستوي الرفع المالي للشركة ومستوى  أن هناك ارتباًطا

في حين يوضح  .إفصاح الشركات، حيث يعد مستوى الرفع المالي للشركة محدد من محددات االفصاح االختياري

(Sarifudeen(2021 ت المرتفعة من الرفع المالي لديها مخاطر عالية، وقد ال تكون الشركات ذات المستويا أن

هذا من شأنه أن يهدد موقف الشركة،وبالتالي ستحاول تلك الشركات تجنب اإلفصاح وقادرة على تلبية التزاماتها. 

   من خالل اإلنترنت لتجنب إظهار صورتها السيئة.

)Jorge & Giner,  -Larránأشار  كل من   ، فقد لحقوق الملكية لدفتريةا إلي القيمة نسبة القيمة السوقية بشأن  ( 2)

2002, Cormier et al., 2009; Yassin, 2017; Hussain, 2018) نسبة، كلما ال هذه كلما زادت هإلي أن

كانت مؤشراً علي ارتفاع نمو وقيمة الشركة، وهو ما يعكس بشكل أكبر من قيمة األصول غير الملموسة لذلك يظهر 

التقارير المالية من خالل نطاق أوسع من  خالل نشرلشفافية واإلفصاح للتمكين من التقييم السليم للشركة، من دور ا

 .المعلومات عبر االنترنت

) ,.Ahmed et al., 2017; Abdi et alفيما يتعلق بسمعة منشأة مراقب حسابات الشركة؛ فقد أوضح كل من   (3)

2018; Ariani & Putri ,2021; Sarifudeen, 2021)  أنه وفقا لنظرية الوكالة يمكن أن تساعد المراجعة على

المصالح بين األطراف المختلفة. وتتجه الشركات لالعتماد علي واحدة من  وتعارضالتخفيف من مشاكل الوكالة 

لشفافية ذات السمعة الكبيرة، والتي تتطلب من عمالئها توفير قدر أكبر من اBig4 منشأت المراجعة الكبري 

تحول انتباه عمالئها إلي استخدام التقنيات   Big-4واإلفصاح للحفاظ على سمعتها، كما أن منشأت المراجعة الكبري

واألساليب الحالية التي يمكن تنفيذها بما تعزز من مستويات مرتفعة من اإلفصاح وتسهل من الممارسات المبتكرة 

عن المزيد من  تفصحمن المرجح أن  Big4قبل واحدة من لإلفصاح. وأن الشركات التي يتم مراجعتها من 

يرتبط بمدى اإلفصاح  مراقب الحسابات، وأن نوع .المعلومات على مواقعها اإللكترونية أكثر من الشركات األخري

المرتبط يمكن أن توفر سمعة منشأة المراجعة بعض الحماية ضد عدم التأكد كما عن التقارير المالية عبر االنترنت. 

مكتب أن هناك ارتباًطا إيجابيًا بين حجم  Roberts et al. (2012)أكد  اعن التقارير عبر اإلنترنت. كم االفصاحب

  وممارسات إعداد التقارير عبر اإلنترنت. مراقب الحسابات
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، قام الباحث بإعادة اختبار ولإلجابة علي هذا التساؤلسمعة منشأة مراقب حسابات الشركة(. 
للبحث باالعتماد علي المدخل الرقابي لمعالجة المتغيرات. والختبار هذا الفرض الرئيسي األول 

 (: 6الفرض تم استخدام نموذ  االنحدار رقم )
 

     itage5β+  itSt4β+ itPro3β+ itLiq2β+ itSize1β+  0β=  it DIR
)6(             ite+ itBig9β+  itMtB8β+  itlev7β+ itType6β+  

 (:6نتائج تحليل االنحدار للنموذ  رقم )( 19ويوضح الجدول رقم )

 نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد الختبار العالقة: 19جدول 
 في حالة المتغيرات الرقابية

 في ظل التحليل االضافي
 )متغيرات رقابية(

 في ظل التحليل األساسي
 النموذج )تجاهل المتغيرات الرقابية(

Sig Β Sig Β Variables 
.865 .025 .627 .064 Constant 
.009 .046 .007 .046 Size 
.520 -.030 .689 -.018 Liq 
.183 5.073 .225 4.528 Pro 
.375 .041 .583 .025 St 
.847 .000 - -   Age 
.781 -.020 - - Type 
.352 .056 - - Lev 
.114 -.107 - - Big 4 
.322 .030 - - MTB 

 F إحصائية 3.713 2.070
.036 .007 Sig (F) 
.119 .094 R2 
.061 .069 Adj R2 
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من  (Adj R2)إنخفاض القوة التفسيرية للنموذ   (19يتضح من جدول االنحدار السابق رقم)   
( في ظل األخذ في االعتبار متغيرات كل من )طبيعة النشاط، عمر الشركة، 061.( إلي )069.)

رات كمتغي ونسبة القيمة السوقية للقيمة الدفترية،(،الشركةوالرفع المالي، سمعة منشأة مراقب حسابات 
عمر ) لكل من معنوي  غير إيجابي تأثير االنحدار وجود معامالت. كما يتضح من تحليل رقابية

غير  بيسل وتأثير الشركة، والرفع المالي، ونسبة القيمة السوقية إلي القيمة الدفترية لحقوق الملكية(،
علي  كمتغيرات رقابيةسمعة منشأة مراقب حسابات الشركة(،  ،النشاط)طبيعة  لمتغيريي معنوي 

 أن حجم الشركة. كما يتضح مستوي إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية علي االنترنت
ات حتي بعد إدخال المتغيرات الرقابية)التحليل اإلضافي(. ومتغير معنويًا  ، ظلكمتغير مستقل

يل التحلحتي بعد إدخال المتغيرات الرقابية) غير معنوية ملكية( ظلتوتشتت ال ،)السيولة، والربحية
شركة، عن ما إذا كان تأثير كل من حجم ال وبذلك أمكن للباحث اإلجابة علي التساؤلاإلضافي(. 

لي وتشتت الملكية علي مستوي إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ع ،والسيولة، والربحية
 ، بعد إدخال متغيرات رقابية.االنترنت يختلف أم ال

عبر  الفرعي لمستوي اإلفصاح حالة تغيير طريقة القياس)القياس 6-4-8-2
  االنترنت(

 ، حيثيقوم الباحث في هذه الجزئية بتغيير طريقة قيا  المتغير التابع بطريقة جزئية) فرعية(
 ،لية)المعلومات غير الما يتم اختبار العالقة محل الدراسة في حالة القيا  الفرعي لكل من بنود

ت المالية، والمعلومات المالية، والمعلوما )المعلومات غير والمعلومات المالية(. وبنود كل من
ين الحوكمية،  ومعلومات المسؤولية االجتماعية للشركات، والمعلومات عن العالقات مع المستثمر 

ووسائل العرض ذات الصلة( كُل علي حده. وذلك بغرض توفير المزيد من الوضوح علي العالقات 
 كما يلي:  (Garg & Gakhar, 2010)الرئيسية بالتحليل األساسي وذلك قياسا  علي 

 ماتاختبار العالقة محل الدراسة في حالة القياس الفرعي لكل من بنود)المعلو  6-4-8-2-1
  غير المالية، والمعلومات المالية( فقط

ي علحجد الشركة، والسيولة، والربحية، وتشتت الملكية  معا الختبار مدي تأثير كل من 
 تم صياغة الفرض إحصائيا   ،بالبورصة المصرية علي االنترنتمستوي اإلفصاح الشركات المقيدة 

 كما يلي:  H0كفرض عدم 
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:H0 صاح ال يؤثر حجد الشركة وسيولتها وربحيتها وتشتت ملكيتها معنويًا علي مستوي اإلف
  االنترنت.المالي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عبر 

:H0  فصاح اإل ال يؤثر حجد الشركة وسيولتها وربحيتها وتشتت ملكيتها معًا معنويًا علي مستوي
  االنترنت.غير المالي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عبر 

 (8و) ،(7والختبار هذا الفرض تم استخدام نموذجي االنحدار رقمي )

)             7(       ite+ itSt4β+ itPro3β+ itLiq2β+ itSize1β+  0β=  it DIRfin
           

)8(       ite+ itSt4β+ itPro3β+ itLiq2β+ itSize1β+  0β=  it DIRNonfin 
 

 (8و) ،(7نتائج تحليل االنحدار للنموذ  رقم ) (،20ويوضح الجدول رقم )

س القيا نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد الختبار العالقة في حالة: 20دول ج
 المعلومات المالية وغير المالية() الفرعي

 في ظل التحليل اإلضافي
 القياس الفرعي

 ) معلومات غير المالية(

 في ظل التحليل اإلضافي
 القياس الفرعي

 ) معلومات مالية(

 في ظل التحليل األساسي
 النموذج ) القياس المجمع للمؤشر(

Sig Β Sig Β Sig β Variables 
.657 .057 .831 .716 .627 .064 Constant 
.005 .047 .002 1.314 .007 .046 Size 
.765 -.013- .469 -.834 .689 -.018 Liq 
.257 4.131 .319 9.452 .225 4.528 Pro 
.659 .019 .394 .982 .583 .025 St 

 F إحصائية 3.713 4.076 3.776
.006 .004 .007 Sig (F) 
.094 .101 .094 R2  
.069 .076 .069 Adj R2   
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 من (Adj R2)زيادة القوة التفسيرية للنموذ   (20يتضح من جدول االنحدار السابق رقم)       
( في ظل حالة القيا  الفرعي 069.(، )076.( في حالة القيا  الكلي للمؤشر إلي )069.)

ليل . كما يتضح من تحلمستوي اإلفصاح المالي وغير المالي  الشركات عبر االنترنت، علي التوالي
كات لمتغير حجم الشركة علي مستوي إفصاح الشر  معنوي  إيجابي تأثير االنحدار وجود معامالت

 .لية(في حالة كل من القياس الكلي والقياس الفرعي )معلومات مالية وغير ما عبر االنترنت،
 رنت،ات عبر االنتلمتغير السيولة علي مستوي إفصاح الشرك غير المعنوي  السلبي وبقاء التأثير

 تأثيرء البقا. وكذلك في حالة كل من القياس الكلي والقياس الفرعي )معلومات مالية وغير مالية(
لمتغيري الربحية وتشتت الملكية علي مستوي إفصاح الشركات عبر  غير المعنوي  اإليجابي

وهو ما  .مالية(في حالة كل من القياس الكلي ولقياس الفرعي )معلومات مالية وغير  االنترنت،
 يؤكد صحة النتائج التي تد التوصل اليها في حالة التحليل األساسي.

ح اختبار العالقة محل الدراسة في حالة القياس الفرعي لمؤشر مستوي اإلفصا 6-4-8-2-2
 ترنت كل فئة علي حدهعبر االن

ي معا علي مستو الختبار مدي تأثير كل من حجم الشركة، والسيولة، والربحية، وتشتت الملكية 
ت لوماالمع ،اإلفصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية علي االنترنت لكل من )المعلومات المالية

ن مات عغير المالية العامة، المعلومات الحوكمية، معلومات المسؤولية االجتماعية للشركات، المعلو 
 والختبار ذلك  تم استخدام. العالقات مع المستثمرين ووسائل العرض ذات الصلة( كُل علي حدي

 (:12( وحتي )8نماذ  االنحدار من رقم )

)   9(              ite+ itSt4β+ itPro3β+ itLiq2β+ itSize1β+  0β=  it DIRfin
)10(        ite+ itSt4β+ itPro3β+ itLiq2β+ itSize1β+  0β=  it DIRNonfin 

)11(            ite+ itSt4β+ itPro3β+ itLiq2β+ itSize1β+  0β=  it DIRgov 

)12(            ite+ itSt4β+ itPro3β+ itLiq2β+ itSize1β+  0β=  it DIRSor 

)13(              ite+ itSt4β+ itPro3β+ itLiq2β+ itSize1β+  0β=  it DIRw 
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 (13( وحتي )9(، نتائج تحليل االنحدار للنماذ  من رقم )21ويوضح الجدول رقم )

فرعي نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد الختبار العالقة في حالة القياس ال: 21جدول 
 للمعلومات كل علي حده

في ظل 
معلومات 
العالقات 
 والعرض

في ظل 
معلومات 
المسئولية 
 االجتماعية

في ظل 
المعلومات 
 الحوكمية

في ظل 
المعلومات 

 المالية

في ظل 
المعلومات 
غير المالية 

 العامة

في ظل 
 التحليل
 األساسي

 النموذج

Sig β Sig β Sig β Sig Β Sig β Sig β Variables 
.572 1.366 .694 .052 .569 .079 .831 .716 .947 -.009 .627 .064 Constant 
.008 .822 .008 .045 .016 .043 .002 1.314 .001 .057 .007 .046 Size 
.756 .256 .203 -.058 .908 -.006 .469 -.834 .436 -.035 .689 -.018 Liq 
.279 7.373 .235 4.467 .250 4.522 .319 9.452 .382 3.253 .225 4.528 Pro 
.870 -.135 .164 .064 .801 .012 .394 .982 .364 .041 .583 .025 St 

 Fإحصائية 3.713 4.651 4.076 2.971 3.755 3.433
.010 .006 .021 .004 .001 .007 Sig (F) 
.087 .094 .076 .101 .114 .094 R2 
.061 .069 .050 .076 .089 .069 Adj R2 

من  (Adj R2)زيادة القوة التفسيرية للنموذ   (21يتضح من جدول االنحدار السابق رقم)
(، 076.(، )089.( في ظل التحليل األساسي المتعلقة بحالة القيا  الكلي للمؤشر إلي )069.)
لمستوي إفصاح الشركات عبر االنترنت عن المعلومات غير  ( في ظل حالة القيا  الفرعي069.)

 انخفاضها إلي بينما التوالي. علي ومعلومات المسئولية االجتماعية والمالي، العامة، المالية
(، في ظل حالة القيا  الفرعي لمستوي إفصاح الشركات عبر االنترنت عن 061.)،(050.)

. كما يتضح من العالقات مع المستثمرين، علي التواليمعلومات المسئولية االجتماعية، ومعلومات 
لمتغير حجم الشركة علي مستوي إفصاح  معنوي  إيجابي تأثير االنحدار وجود معامالتتحليل 

 في حالة كل من القياس الكلي والقياس الفرعي لكل فئات إفصاح الشركات عبر االنترنت،
لمتغير السيولة علي  غير المعنوي  السلبي روبقاء التأثيالشركات عن المعلومات عبر االنترنت. 

في حالة كل من القياس الكلي والقياس الفرعي لكل فئات  مستوي إفصاح الشركات عبر االنترنت،
حيث أصبح التأثير  فيما عدا فئة المعلومات المتعلقة بالعرض والعالقات مع المستثمرين إفصاح
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لمتغير الربحية علي مستوي  غير المعنوي  اإليجابي بقاء التأثير. وكذلك معنوي  غير إيجابي
 في حالة كل من القياس الكلي والقياس الفرعي لكل فئات إفصاح إفصاح الشركات عبر االنترنت،

لمتغير تشتت  غير المعنوي  اإليجابي بقاء التأثيرالشركات عن المعلومات عبر االنترنت. وأخيرا  
في حالة كل من القياس الكلي والقياس  ،الملكية علي مستوي إفصاح الشركات عبر االنترنت

الشركات عن المعلومات عبر االنترنت، فيما عدا فئة المعلومات المتعلقة  الفرعي لكل فئات إفصاح
وهو ما يؤكد صحة . معنوي  غير حيث أصبح التأثير سلبياً  بالعرض والعالقات مع المستثمرين

 ل األساسي.أغلب النتائج التي تد التوصل اليها في حالة التحلي

 خالصة نتائج اختبار فرض البحث  6-4-9
 االتي خالصة اختبار فروض البحث: 

 صيغة الفـرض الفرض
نتيجة اختبار 

الفرض في حالة 
 التحليل االساسي

نتيجة اختبار 
ة الفرض في حال

 التحليل اإلضافي
 ) متغيرات رقابية( 

نتيجة اختبار الفرض في 
 حالة التحليالت األخري 

 الفرعي() القياس 

الفرض الرئيسي 
 H1األول 

يؤثر كل من حجم الشركة، وسيولتها، 
وربحيتها، وتشتت ملكيتها معنويا  علي 
مستوي إفصاح الشركات المقيدة 

 بالبورصة المصرية عبر االنترنت.

 تد قبوله تد قبوله جزئياً 
 جزئياً 

 تد قبوله
 جزئياً 

الفرض الفرعي 
 H1aاألول 

علي يؤثر حجم الشركة معنويا  
مستوي إفصاح الشركات المقيدة 

 بالبورصة المصرية عبر االنترنت.
 تد قبوله

  

الفرض الفرعي 
 H1bالثاني 

تؤثر السيولة معنويا  علي مستوي 
إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة 

 المصرية عبر االنترنت.
 تد قبوله

  

الفرض الفرعي 
 H1cالثالث 

تؤثر ربحية الشركة معنويا  علي 
إفصاح الشركات المقيدة مستوي 

 بالبورصة المصرية عبر االنترنت.

   تد قبوله

الفرض الفرعي 
 H1dالرابع 

يؤثر تشتت الملكية معنويا  علي 
مستوي إفصاح الشركات المقيدة 

 بالبورصة المصرية عبر االنترنت.

   تد قبوله
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 التوصيات ومجاالت البحث المقترحةنتائج البحث و  6-5
يتنتتاول هتتتذا الجتتتزء متتتن البحتتتث عرضتتتا  لنتتتائج البحتتتث، والتوصتتتيات، ومجتتتاالت البحتتتث المقترحتتتة، 

 وذلك علي النحو التالي:   

 نتائج البحث 6-5-1
تناول البحث دراسة وتفسير تباين مستوي إفصاح الشركات عبر مواقعها علي االنترنت. وذلك 

 (H1a) وخلص البحث إلي قبول الفرضفي الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية. 
القائل بوجود تأثير معنوي لحجم الشركة علي مستوي إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 

أن الشركات المصرية كبيرة علي االنترنت. كما أن التأثير كان إيجابيا . وأن هذه النتيجة ترجع إلي 
ات، التي تمكنها من الوصول إلي فئات عديدة يتوافر لديها من الطاقة والموارد والخبر  ،الحجم

ويدفعها الستخدام كل الوسائل التكنولوجية الحديثة بما فيها  ،ومتنوعة من أصحاب المصالح
خلص البحث أيضًا و وبسهولة وبأقل تكلفة.  ،االنترنت، التي تمكنها من اإلفصاح في الوقت المناسب

نوي للسيولة علي مستوي إفصاح الشركات المقيدة ، القائل بوجود تأثير مع(H1b)إلي قبول الفرض 
بالبورصة المصرية علي االنترنت. كما أن التأثير كان إيجابيا . وأن هذه النتيجة ترجع إلي أن 
مستوي السيولة لدي الشركات المصرية، يدفع الشركات لإلفصاح، لطمأنة أصحاب المصالح بشأن 

تها، بل ومدي قدرتها علي توفير وإجراء توزيعات. لذلك قدرتها علي االستمرار ومدي الوفاء بالتزاما
خلص وأيضًا تعتبر أحد العوامل المفسرة لتباين مستوي إفصاح الشركات عن التقارير عبر اإلنترنت. 

، القائل بوجود تأثير معنوي للربحية علي مستوي إفصاح الشركات (H1c)البحث إلي قبول الفرض 
النترنت. كما أن التأثير كان إيجابيا . وأن هذه النتيجة ترجع إلي أن المقيدة بالبورصة المصرية علي ا

الشركات المصرية المربحة تتجه الستخدام التكنولوجيا، لتسهيل أعمالها، وسرعة وسهولة الوصول 
وخلص البحث أيضًا إلي ألصحاب المصالح، وتخفيض تكلفة نشر المعلومات، وإبراز تميز أدائها. 

القائل بوجود تأثير معنوي لتشتت الملكية علي مستوي إفصاح الشركات ، (H1d) قبول الفرض
المقيدة بالبورصة المصرية علي االنترنت. كما أن التأثير كان إيجابيا . وأن هذه النتيجة ترجع إلي أن 
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يكون  ،الشركات المصرية والتي يمتلكها عدد من المساهمين والمتواجدين في أماكن جغرافية مختلفة
وفي ظل االستفادة من التطور التكنولوجي واستخدام . جة للتواصل مع أصحاب المصالحلديها حا

كما خلص البحث إلي . االنترنت في بيئة األعمال، يزداد مستوي إفصاح الشركات عبر االنترنت
القائل بوجود تأثير معنوي لكل من حجم الشركة، والسيولة، والربحية،  جزئياً ( H1)قبول الفرض

وبشأن وتشتت الملكية معا علي مستوي إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية علي االنترنت. 
في مصر ال يزال عدد الشركات المدرجة في البورصة المصرية المنخرطة في ممارسات  الوضع

فضا. بسبب عدم وجود إرشادات رسمية تحدد ما يجب علي الشركات اإلفصاح عبر االنترنت منخ
اإلفصاح عنه عبر مواقع االنترنت الخاصة بها، كما أن البنية التحتية الرقمية في مصر غير 

كما ال تزال الشركات تواجه مكتملة، وعدم وجود اتساق في الممارسات التكنولوجية بين الشركات، 
لعدم وجود خدمات توكيد الكترونية، نتيجة عدم وجود  ة عبر اإلنترنتبعقبات جودة التقارير المالي

طلب رسمي عليها، وأن هناك حاجة لبناء دوافع على مستوى الدولة نحو اتجاه الشركات لإلفصاح 
 عبر االنترنت بشكل أفضل.

 توصيات البحث  6-5-2
 استنادا إلي نتائج البحث، وفي ضوء حدوده، يوصي الباحث بما يلي:

 أن تدرك الشركات أهمية استخدام اإلنترنت كأداة لتلتواصل مع أصحاب المصالح،  يجب
ن يجب أو  .وتزويدهم بأكبر قدر من المعلومات في التوقيت المناسب، ولتحسين مستوي الشفافية

االهتمام بتطوير وتحديث مواقعها علي االنترنت بشكل مستمر وفعال، والمشاركة تسعي نحو 
 والتي من شأنها تزيد التواصل المباشر للشركة مع مثل هذه الممارسات،على نطاق واسع في 

 .أصحاب المصالح

  ضرورة قيام الهيئات التنظيمية وواضعي المعايير بتوفير إرشادات، وتحديد أفضل الممارسات
الهيئة العامة وعلي  .لإلفصاح عن المعلومات عبر االنترنت، والتي بدورها تصبح أكثر اتساق ا
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المالية إلزام جميع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بإنشاء مواقع الكترونية لنشر  للرقابة
 ، ومتابعة مدي تحديثها.المعلومات

 ركات ، في مصر بإجراء ندوات وورش عمل لتوعية الشضرورة قيام الهيئة العامة للرقابة المالية
ح رير، وتحسين مستوي اإلفصاالمدرجة حول كيفية تسخير إمكانات اإلنترنت ألغراض نشر التقا

 عبر االنترنت.

  بر عيوصي الباحث أقسام المحاسبة بالجامعات المصرية باالهتمام تدريسيا  وبحثيا  باإلفصاح
 االنترنت في سياق اإلهتمام باإلفصاح الفوري.

 مجاالت البحث المقترحة 6-5-3

رح حث، يقتد البوفقًا لما خلص إليه الباحث في الدراسة النظرية والتطبيقية من نتائج، ووفقًا لحدو 
 الباحث عددًا من مجاالت البحث المستقبلية، علي النحو التالي: 

  اإلفصاح عبر االنترنت في مصر والدول العربية.دراسة مقارنة بين ممارسات 
 على القيمة السوقية للشركة اإلنترنت أثر ممارسات اإلفصاح عن التقارير عبر. 
 أثر اإلفصاح عن التقارير عبر االنترنت علي تكلفة التمويل باالقتراض. 
 أثر درجة االلتزلم الحوكمي علي اتجاه الشركات لإلفصاح عن التقارير عبر االنترنت. 
 ةأثر اإلفصاح عن التقارير عبر االنترنت علي الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبي. 
 ( البيئية، والثقافيةأثر المتغيرات على مستوى الدولة )شركات اه العلي اتج، والقانونية، والسياسية

 .لإلفصاح عن التقارير عبر االنترنت
 أثر الرقمنة علي إلزام الشركات باإلفصاح عن التقارير عبر االنترنت. 
  أثر اإلفصاح عبر االنترنت علي أتعاب مراقب الحسابات عن المراجعة المستمرة. 
 أثر اإلفصاح عبر االنترنت علي جودة عملية المراجعة المستمرة. 
 أثر اعتماد الشركات علي أدوات تحليالت البيانات علي جودة اإلفصاح عبر االنترنت. 
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