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املخلصص:
تهدف هذه الدراسة الى توضيح مفهوم اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني ،وذلك من خالل توضيح طبيعة اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني ومراحل
تطوره ومقوماته ،ودوره في تحسين جودة التقارير املالية وتقليص فجوة عدم تماثل املعلومات في بيئة األعمال األردنية ،بهدف مساعدة مستخدمي
التقارير املالية في اتخاذ قرارات رشيدة .واعتمد الباحث كل من املنهج الوصفي التحليلي واملنهج االستقرائي واالستنباطي لتحقيق هدف الدراسة ،وتم
اجراء دراسة ميدانية في البيئة األردنية من خالل استقصاء اراء عينة من املحللون املاليون في شركات الوساطة املالية .وتم استخدام املتوسطات
الحسابية واالنحرافات املعيارية ،والقيمة االحتمالية ) ،(sig.واختبار ( )One Sample T-Testالختبار الفرضيات ولتحقيق هدف الدراسة .وأظهرت
نتائج الدراسة وجود دور ذو داللة إحصائية لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تحسين جودة التقارير املالية ،وكذلك وجود دور ذو داللة إحصائية
لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تقليص فجوة عدم تماثل املعلومات في بيئة األعمال األردنية.
الكلمات املفتاحية :اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني ،جودة التقارير املالية ،عدم تماثل املعلومات.

املقدمة :
واجهت مهنة املحاسبة في تطبيقها لوظيفة اإلفصاح تحديات كبيرة عند اختيار األساس املناسب لإلفصاح املحاسبي ،وتحديد طريقة اإلفصاح
األكثر مالءمة لتوفير املصداقية للمعلومات املحاسبية ،وتلبية حاجات مستخدمي املعلومات لتساعدهم على اتخاذ القرار السليم .ومع تزايد النمو
االقتصادي في السوق العالمي بشكل كبير ،والتقدم التكنولوجي ،وانتشار الشركات متعددة الجنسيات ،وعوملة أسواق رأس املال ،وظهور تقنيات
جديدة في تداول األوراق املالية في أسواق املال العاملية ،تعززت أهمية اإلفصاح نظرًا لتوفيره معلومات مفيدة وموثوقة ملستخدمي املعلومات حول
مركزها املالي ،وأداء أعمالها ومساعدة مستخدمي التقارير املالية في اتخاذ القرارت الرشيدة ،وفى سبيل ذلك زاد االهتمام فى السنوات األخيرة بموضوع
الشفافية واإلفصاح ،و زاد مستوى اإلفصاح الذى تقدمه املنشات داخل تقاريرها املالية .لذلك فإن مستوى اإلفصاح عن املعلومات فى التقارير املالية
ً
ً
يلعب دورا حيويا فى تحسين جودة التقارير املالية ،وبالتالى تحسين جودة قراراتهم املتعلقة بتلك الشركات  ،وتقليص فجوة عدم تماثل املعلومات مما
يساعد أصحاب املصالح على تقييم أداء الشركة بشكل موضوعي (Binh, 2012؛ عبدالقادر2017 ،؛ الشعار واخرون.)2015 ،
ويعد اإلفصاح اإللكتروني من أهم االستخدامات املتطورة لالنترنت ،فقد أدى ذلك الى احداث تغير جوهري في بيئة التقرير التي تعتمد على
االنترنت ،وأصبحت طريقة اإلفصاح التقليدية عن طريق األوراق تسنغرق وقتا طويال لتوفيرها وتوصيلها الى أصحاب املصالح .ونظرا للمزايا العديدة التي
تعود على الشركات من النشر واالفصاح اإللكتروني للمعلومات املحاسبية ،فقد أدى ذلك إلى تبني العديد من الشركات هذه التقنية املتطورة ،وبناء
مواقع لها على شبكة االنترنت ،تتضمن حجم هائل من املعلومات املالية وغير املالية عن الشركة والتي يمكت تحديث عند الحاجة وبدوت تكلفة تذكر،
وبالتالي تسهيل محمة االتصال السهل واملباشر مع أصحاب املصالح وفي اي وقت (غنيم2013 ،؛ عفيف.)2008 ،
ً
لذلك فإن اإلفصاح عن املعلومات املالية وغير املالية يعتبر مؤشرا ملستوى نجاح الشركة ،فكلما زاد مستوى اإلفصاح عن هذه املعلومات اظهر
انطباع إيجابيا عن كفاءة وفاعلية أداء الشركة لدى أصحاب املصالح ،مما سيؤدي إلى تحسين جودة التقارير املالية وتقليص فجوة عدم تماثل
املعلومات  ،وبالعكس من ذلك من املمكن أن ارتفاع مستوى اإلفصاح عن املعلومات املالية ُيمكن أن ُتمثل عنصر تعقيد وتشويش ألصحاب املصالح
عند اتخاذ قراراتهم في االعتماد على التقارير املالية .لذا نال هذا املوضع باالهتمام من قبل الباحثين وتم دراسته في العديد من الدراسات إال أن نتائج
ُ
تلك الدراسات ما زالت موضع تناقض ،حيث أظهرت بعض الدراسات وجود عالقة إيجابية بينهما وأخرى اشارت إلى عدم وجود عالقة بينهما ،ومن ثم
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فإن هناك فجوة علي املستوى النظري والتطبيقي ،لذلك جاءت هذه الدراسة لقياس دور اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تحسين جودة التقارير املالية
وتقليص فجوة عدم تماثل املعلومات في بيئة األعمال األردنية.

مشكلة البحث:
أحدثت التطورات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية التي شهدها العالم في نهاية القرن العشرين آثارا هامةة علةى أنشةطة منشة ت األعمةال ،
فقد كان للتطورات اإللكترونية ة أثةرا كبيةرا علةى عمليةات إنتةاص وتوصةيل املعلومةات املحاسةبية بةين منتمةي ومسةتخدمي املعلومةات املحاسةبية .فقةد أسةفرت
التطورات التكنولوجية في مجاالت الحاسبات واالتصاالت وظهور شبكة اإلنترنت عن توافر إمكانات هائلة تتيح حفظ ونشر وتوزيع املعلومات املحاسبية
فورا ،وإتاحتها لكافة املستخدمين في أي مكان في العالم (إسماعيل.)2016 ،
ويعتبر تحسين جودة التقارير املالية والتقليل من عدم تماثل املعلومات املحاسبية من أهم املشكالت األساسية التي تواجه أالسواق املالية في
ضوء انفصال امللكية عن اإلدارة ووفقا لنظرية الوكالة ،مما يودي الى تعارض في املصالح بين املتعاملين في هذه األسواق ،وذلك من خالل حيازة
مستثمرون معلومات خاصة عن الشركة بينما يوجد مستثمرون آخرون لم تصل إليهم هذه املعلومات ،مما يؤثر على قدرتهم في اتخاذ قراراتهم السليمة
وفي الوقت املناسب .لذا ال بد من السعي لوسيلة للحد من هذه املشكلة وذلك في ظل عدم القدرة على التنسيق بين األطراف املتعارضة املصالح وصعوبة
تحييد وسطاء املعلومات املالية بشكل كامل من ناحية أخرى .وبالتالي فإن التوسع في اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني وزيادة فعاليته من أهم األدوات
املقترحة لتحسين جودة التقارير املالية وللحد من عدم تماثل املعلومات املحاسبية.لذلك جاءت هذه الدراسة للبحث في دور اإلفصاح املحاسبي
اإللكتروني في تحسين جودة التقارير املالية وتقليص فجوة عدم تماثل املعلومات في بيئة األعمال األردنية .ويمكن تحقيق الغرض من الدراسة من خالل
اإلجابة على التساؤالت اآلتية-:
 .1هل يوجد دور لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تحسين جودة التقارير املالية في بيئة األعمال األردنية؟
 .2هل يوجد دور لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تقليص فجوة عدم تماثل املعلومات في بيئة األعمال األردنية؟

أهداف البحث:
يتمثل الهدف من هذا البحث في قياس دور اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني فةي تحسةين جةودة التقةارير املاليةة وتقلةيص فجةوة عةدم تماثةل املعلومةات
في بيئة األعمال األردنية .ويمكن تحقيق هذا الهدف من خالل األهداف التالية-:
 .1التعرف على مفهوم اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني ،واهميته
 .2التعرف على مفهوم جودة التقارير املالية
 .3التعرف على مفهوم ظاهرة عدم تماثل املعلومات
 .4التعرف على دور اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تحسين جودة التقارير املالية في بيئة األعمال األردنية
 .5التعرف على دور اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تقليص فجوة عدم تماثل املعلومات في بيئة األعمال األردنية

أهمية البحث :يمكن تقسيم أهمية البحث إلى:
 األهمية العلمية :تكمن األهمية العلمية في توفير دليل ميدانى علي أهمية اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني وما لها من تأثير في كال من في تحسين
جودة التقارير املالية وتقليص فجوة عدم تماثل املعلومات في بيئة األعمال األردنية ،حيث هناك قلة في الدراسات التي تناولت مشكلة البحث في
بيئة األعمال األردنية.
 األهمية العملية :تكمن أهمية البحث في الدور الذي يقوم به اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني للمعلومات املحاسبية في تنظيم عملية إعداد القوائم
املالية والتقارير وما تلعبه من دورا هاما في تحسين جودة التقارير املالية وتقليص فجوة عدم تماثل املعلومات املحاسبية في السوق  ،مما يساهم
في تزويد مستخدمي املعلومات املحاسبية من مستثمرين وغيرهم بمعلومات مفيدة إلتخاذ القرارت االقتصادية الرشيدة ،األمر الذي سينعكس
ً
إيجابا على مستوى كفاءة السوق.

منهج البحث:

ً
 املنهج االستقرائي :تم استخدام املنهج االستقرائي وذلك من خالل دراسة وتحليل عددا من الدراسات ذات الصلة واملراجع العلمية التي تناولت
ً
موضوع البحث أو أحد جوانبه ،وكذلك املؤتمرات العلمية ،وذلك سعيا لتحليلها للتوصل إلى النقاط التي يمكن االستناد عليها في موضوع البحث.
 املنهج االستنباطي :تم استخدام هذا املنهج بهدف توضيح النتائج املترتبة على اختبار فرضيات الدراسة وذلك من خالل القيام بدارسة ميدانية على
فئتة من الفئات املستفيدة من التقارير املالية للشركات املسجلة ببورصة وهم املحللين املاليين بشركات الوساطة املالية فى بورصة عمان.
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فرضيات البحث:
ولتحقيق أهداف البحث ولالجابة عن أسئلة البحث أعاله ،تم صياغة فرضيات البحث على النحو األتي:
الفرضية األولى -:ال يوجد دور ذو داللة إحصائية لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تحسين جودة التقارير املالية في بيئة األعمال األردنية؟
الفرضية الثانية -:ال يوجد دور ذو داللة إحصائية لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تقليص فجوة عدم تماثل املعلومات في بيئة األعمال األردنية ؟
الدراسات السابقة.
 هدفت دراسة (رشوان و أبو رحمة )2018 ،إلى التعرف على أثر اإلفصاح اإللكتروني للمعلومات املالية على كفاء سوق رأس املال الفلسطيني في
ضوء املعايير الدولية للتقارير املالية ،وأعتمد الباحثان على املنهج الوصفي التحليلي ،وتوصلت الدراسة الى أن استخدام اإلفصاح اإللكتروني من
ً
قبل الشركات املدرجة في بورصة فلسطين جعل التقارير املالية أكثر فهما من قبل املستثمرين ،مما ساهم في زيادة حجم االستثمار في الشركات
املدرجة في بورصة فلسطين.
 وهدفت دراسة (  (Benboualia and Berberib , 2018إلى تسليط الضوء على دور االفصاح املحاسبي اإللكتروني باستخدام لفة  XBRLفي
تنشيط وكفاءة سوق األوراق املالية ،وانعكاس ذلك زيادة جودة التقارير املالية وشفافيتها ونزاهتها .ولتحقيق هدف الدراسة تم اجراء دراسة
ميدانية وتم توزيع  50استبيان على بعض املمارسين في الدول التي طبقت لغة "( "XBRLماليزيا ،جنوب افريقيا ورومانيا وعمان  .)...لقياس العالقة
بين لغة" "XBRLونوعية املعلومات املالية ،وبالتالي كفاءة سوق األوراق املالية .وتوصلت الدراسة الى وجود عالقة إيجابية بين استخدام لفة
 XBRLوكال من جودة التقارير املالية وكفاءة سوق األوراق املالية ،مما يعزز جودة القرارات املتخذة.
 أما دراسة (محسن واخرون )2017 ،فهدفت الى التعرف على مدى ادراك القطاع املصرفي ألهمية االفصاح عن طريق النشر اإللكتروني للتقارير
املالية من خالل التطرق الى تطور مفهوم وتقنيات اإلفصاح في االدب املحاسبي .وقد قام الباحثون بتوزيع  30استبانة على عينة البحث .وتم
استخدام املنهج الوصفي التحليلي من خالل دراسة املحتوى والنسب املئوية والتكرارات واملتوسط الحسابي واختبار  T-Testمن اجل الوصول الى
النتائج .وقد توصل البحث الى عدم وجود ادراك لدى املصارف العاملة في محافظة اربيل ألهمية اإلفصاح عن طريق النشر اإللكتروني للتقارير
املالية و أن عدم اتباع نظام اإلفصاح عن طريق النشر اإللكتروني في البنوك بمحافظة اربيل يرجع السباب قلة الخبرة والتدريب والسباب تتعلق
بادارة املصرف في عدم وجود سياسات واضحة.
 بينما هدفت دراسة ( رشوان و أبو مصطفى )2017 ،الى التعرف على أثر استخدام لغة التقاریر) (XBRLكأداة لإلفصاح اإللكتروني على جودة
التقاریر املالیة في ظل معایير املحاسبة الدولیة ) ،(IFRSوأعتمد الباحث على املنھج الوصفي التحلیلي  ،وتم استخدمم االستبانة كأداة للبحث،
حيث وزعت على عینة البحث املكونة من املدراء املالیين ورؤساء األقسام واملحاسبين العاملين بالشركات املدرجة في بورصة فلسطين والبالغ
عددھم (  ) 86موظف وموظفة .وتوصلت الدراسة الى أن اإلفصاح وفق معایير املحاسبة الدولیة یعزز استخدام لغة ) ،(XBRLمما أدى إلى
تحسين الخصائص النوعیة لجودة املعلومات املحاسبیة التي تحتویها التقاریر املالیة.
 وسعت دراسة (الزعبي )2017،الى معرفة مدى تطبيق البنوك التجارية األردنية لإلفصاح اإللكتروني عن قوائمها املالية وأثر هذا التطبيق على
ً
كفاءة بورصة عمان .ولتحقيق هدف الدراسة تم االعتماد على موشر لقياس مدى تطبيق اإلفصاح اإللكتروني يحتوي على  52بندا اجباريا
واختياريا من خالل توزيعها على سبعة مجموعات ،كما تم قياس كفاءة السوق املالي من خالل أربعة موشرات ،وتم استخدام تحليل املحتوى
للنوك التجالرية األردنية خالل الفترة 2015 – 2010م .توصلت الدراسة الى ان البنوك تطبق ما نسبته  %72.3من موشر اإلفصاح اإللكتروني،
واظهرت الدراسة الى وجود أثر لتطبيق االفصاخ اإللكتروني على كفاة بورصة عمان.
 بينما هدفت دراسة (إسماعيل )2016 ،إلى وضع إطار مقترح لتطبيق لغة تقارير األعمال املوسعة ( )XBRLفي بيئة األعمال املصرية ،بما يفيد في
تحقيق األهداف األساسية للمعلومات املحاسبية ،والتي تتمثل في رفع مستوى الشفافية والحد من عدم تماثل املعلومات في سوق األوراق املالية.
وقد استخدم الباحث منهج الدراسة امليدانية باستخدام قائمة االستقصاء كأداة بحث ،وتوصلت الدراسة الى ان استخدام لغة ( )XBRLفي
توصيل املعلومات املحاسبية يحقق العديد من املنافع لكافة األطراف املهتمة باملعلومات املحاسبية منها وأهمها زيادة مستويات الشفافية والحد
من عدم تماثل املعلومات املحاسبية.
ً
 وهدفت دراسة (العربيد وقرطالي )2016 ،لدراسة العالقة بين نوعية املعلومات وأسلوب عرضها املفصح عنه الكترونيا في الشركات املساهمة
املدرجة في أسواق املال العربية ،ومنفعة املعمومات املحاسبية  .وتم االعتماد على استبيان وجه إلى شركات الوساطة املالية في االسواق املالية
العربية لكونها أحد املستفيدين من االفصاح املحاسبي اإللكتروني ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ايجابية بين أسلوب عرض ونوعية
املعلومات على االنترنت في الشركات املساهمة ومنفعة املعلومات املحاسبية.
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 وهدفت دراسة (أحمد )2015 ،إلى توضيح أثر استخدام لغة التقارير املالية املوسعة  XBRLعلى جودة كال من املعلومات املحاسبية املنشورة
ً
إلكترونيا ،واإلفصاح املحاسبي اإللكتروني ،األمر الذي سيؤدي إلى جودة التقارير املالية اإللكترونية ك لية رئيسية لتحسين كفاءة سوق األورأق
ً
ً
املالية املصرية إلى جانب عددا من اآلليات األخرى .وتوصلت نتائج الدراسة إلى إن استخدام لغة التقارير املالية املوسعة سيدعم عددا من اآلليات
التي يمكنها تحسين كفاءة أسواق األوراق املالية ومن أهمها زيادة جودة التقارير املالية وخاصة اإللكترونية ،كما تعتبر من أهم مصادر الحصول
على املعلومات املحاسبية الالزمة لتسعير األوراق املالية بسبب سهولة وصول املستثمرين إليها.
 وسعت دراسة ( )Momany et al.,2014إلى بيان وضع التقارير املالية على اإلنترنت من قبل الشركات العاملة في اقتصاد ناش ئ ،وهو األردن.
ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم باستطالع  127شركة مدرجة في السوق األول لبورصة عمان لألوراق املالية ( )ASEللسنة املالية املنتهية
 .2009/2008وأظهرت النتائج أن  87شركة أردنية ( )%69تمتلك مواقع على شبكة اإلنترنت %51 ،أي ( 44من  )87شركة تعرض قوائمها املالية
على مواقعها ،وأن  32من أصل  44شركة (حوالي  )%73تنشر جميع معلوماتها املالية على مواقعها على شبكة اإلنترنت .كما توصلت الدراسة الى
أن شكل اإلفصاح عن املعلومات املالية وغير املالية للشركات يختلف عن شكل املعلومات التي تنشرها بورصة عمان على موقعها الخاص.
 أما دراسة ) (Kim, et al., 2013فقد اختبرت أثر استخدام لغة ) )XBRLعلى تخفيض حجم املستحقات املحاسبية للشركات املسجلة في سوق
األوراق املالية األمريكي  ،وشملت الدراسة مقارنة بين حجم املستحقات التقديرية قبل وبعد تطبيق لغة ) . )XBRLوخلصت الدراسة إلى أن
تطبيق هذه اللغة أسفر عن تخفيض حجم املستحقات االختيارية  ،كما خلصت إلى أن استخدام هذه اللغة يفيد في الحد من االنتهازية اإلدارية في
إعداد التقارير املالية  ،وهذا من شانه تحسين الشفافية والقابلية للمقارنة للتقارير املالية .
 وهدفت دراسة (غنيم )2013 ،الى توسيع وتعميق املساحة املعرفية ملوضوع االفصاح االلكترونى باعتباره أحد الجوانب الحديثة فى املحاسبة
املالية ،من خالل اعطاء تصور عن طبيعة االفصاح االلكترونى ومراحل تطوره ومقوماته واملزايا التى يقدمها ،ودوره فى الحد من ظاهرة عدم تماثل
املعلومات فى سوق رأس املال ،وانعكاس ذلك على رفع كفاءة سوق رأس املال املصرى ،بهدف مساعدة املستثمرين الحاليين واملحتملين فى اتخاذ
قرارات استثمارية رشيدة وفاعلة .واعتمد الباحث كل من املنهج الوصفى التحليلى واملنهج االستقرائى واالستنباطى ،مع القيام بدراسة ميدانية فى
البيئة املصرية من خالل استقصاء آراء املحللين املاليين والسماسرة ومستخدمى القوائم املالية .وتم اختبار فروض البحث ،باستخدام مجموعة
من األساليب اإلحصائية املتنوعة ،وكانت اهم نتائج الدراسة ان االفصاح االلكترونى وتطويره يؤثر على تحقيق الشفافية وعدم تماثل املعلومات
بجعل املعلوم ات أكثر مالئمة فى التوقيت ،والعدالة فى اتاحة وتوفير املعلومات لجميع املستثمرين فى نفس الوقت ،وبالتالى فإن تطبيقه فى منش ت
األعمال املصرية يؤدى الى رفع كفاءة سوق رأس املال.
 وهدفت دراسة (الدباغ ،باش ي2013 ،م) الى بيان دور االفصاح اإللكتروني في تحقيق السوق املالي الكفؤ ،من خالل دراسه تطبيقيه على سوق
االسهم السعودي ،ومن اهم النتائج التي توصلت لها الدراسه ،ان السوق املالى الكفؤ هو السوق الذي يعكس فيه السعر الورقه املاليه كل
املعلومات املتاحه عن الشركه مصدرة الورقة ،واوصت لدراسه الى انه يجب ان تتوافر الحمايه ضد املخاطر التي يمكن ان يتعرض لها املستثمر،
وبالتالي يجب على ادارة سوق االسهم السعودي متابعه الصفقات الوهمية ،ويكون لدیها االجراءات الرادعه لها من خالل تقنيات مكملة لالفصاح
اإللكتروني.
 أما دراسة ( (Sharma, 2013فهدفت إلى التعرف على محددات اإلفصاح اإللكتروني في البنوك التجارية املدرجة في بورصة نيبال .وقد تم عمل
قائمة فحص لإلفصاح اإلكتروني مؤلفة من خمسين عنصر والهدف من هذه القائمة تحديد مستوى اإلفصاح .وقد وجدت الدراسة أن مستوى
اإلفصاح اإللكتروني يمثل  % 58.49من قائمة فحص اإلفصاح كما توصلت الدراسة أن االستثمارات األجنبية في البنوك واستقاللية اإلدارة
وحجم البنك من املحددات التي لها تأثير على مستوى اإلفصاح اإللكتروني.
 وهدفت دراسة ( ،) kim et.al, 2012الى اختبار مدى تأثير االفصاح عند التقارير املالية بتكنولوجبا  XBRLعلى مخاطر املعلومات ومستويات
عدم تماثل املعلومات ،وتوصلت الدراسه الى أن التطبيق االلزامي لتكنولوجيا  XBRLادى الى زيادة كفاءة املعلومات وتخفيض مخاطر املعلومات
في السوق خاصه في حاالت زيادة عدم التأكد في بيئة املعلومات ،كما ادى الى تخفيض مستويات عدم تماثل املعلومات.
 وهدفت دراسة(  (yoon et el., 2011فيما إذا كان اعتماد ( XBRLلغة إعداد تقارير األعمال)  XBRLيقلل من عدم التماثل في املعلومات في
سياق سوق األوراق املالية .وتم استخدام اختبارات  t-testوتحليل االنحدار املتعدد لفحص تأثير اعتماد  XBRLعلى عدم تماثل املعلومات في
سوق رأس املال .حيث تبين وجود عالقة هامة وسلبية بين اعتماد  XBRLوعدم تماثل املعلومات  ،مما يعني أن تبني  XBRLقد يؤدي إلى تقليل
عدم التماثل في املعلومات في سوق األوراق املالية الكورية .باإلضافة إلى ذلك  ،فإن تأثير اعتماد  XBRLعلى تقليل عدم التماثل في املعلومات هو
أقوى بالنسبة للشركات الكبيرة الحجم مقارنة بالشركات متوسطة الحجم وصغيرة الحجم. .
 وخيرا اوضحت دراسة ( )Premurso and Bhattacharya, 2008ان التطور في االفصاح اإللكتروني باستخدام  XBRLكاداه افصاح تلعب
دورا هاما في تخفيض التباين املحتمل بين الشركات فيما يتعلق بمستوى االفصاح ومحتواه ،واشارت الدراسة الى أن تطبيقها يؤدي الى تخفيض
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عدم تماثل املعلومات من خالل مساعده مستخدمي املعلومات املحاسبية في تقييم معلومات القوائم املاليه بصورة اكثر فعالية ،ومن ثم تخفيض
مخاطر اعتمادهم على هذه التقييمات عند اتخاذهم قراراتهم االستثمارية.

التعليق على الدراسات السابقة:

فى حدود إطالع الباحث ً
وبناء على نتائج الدراسات السابقة يخلص الباحاث الى ما بلي:






اتفقت كثير من الدراسات على أهمية اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني من خالل نشر التقارير املالية عبر االنترنت وعلى مواقع الشركات ،وذلك ملا
لها من أهمية في توفير املعلومات املناسبة لألطراف املستفيدة ملساعدتهم في إتخاذ القرارات الرشيدة وفي الوقت املناسب.
اتفقت العديد من الدراسات على أهمية اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني وأهمية التطور في االفصاح اإللكتروني باستخدام لغة  XBRLفي تحسين
جودة التقارير املالية من خالل توفير الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية بشقيها األساسية والداعمة.
اتفقت العديد من الدراسات على أن سبب عدم تماثل املعلومات بعود الى حصول فئة محددة من املستثمرين على معلومات هامة وقبل نشرها في
السوق املالي ،مما يترتب على ذلل أثار سلبية كانخفاض كفاءة سوق راس املال ،وبالتالي فان توفر اإلفصاح اإللكتروني من شانه تخفيض عدم
تماثل املعلومات وبالتالي زيادة كفاء أسواق املال.
ُيعد البحث الحالي امتداد للدراسات السابقة ،حيث يساهم في توضيح اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني كونه احد الجوانب الهامة في املحاسبة
املالية ،من خالل توضيح طبيعة اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني ومراحل تطوره ومقوماته ،ودوره في تحسين جودة التقارير املالية وتقليص فجوة
عدم تماثل املعلومات في بيئة األعمال األردنية ،ومن وجهة نظر فئة هامة اال وهي املحللين املاليين بهدف مساعدة املستثمرين الحاليين واملرتقبين
في اتخاذ قرارات رشيدة.

االطار النظري للدراسة:
اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني ،واهميته:
ً
ً
ً
يعد استخدام التكنولوجيا في االفصاح املحاسبي شرطا ضروريا لجميع األطراف ،سواء كانوا ينتمون إلى املجتمع املالي أو ليسوا جزءا منه .ألنه
ليس من الضروري فقط تحقيق الكفاءة في ترشيد اتخاذ القرارات االقتصادية والوصول إلى أكبر قاعدة للمستثمرين والزبائن في العالم ،ولكن أيضا
للحفاظ على االستقرار املالي ومواجهة األزمات املالية ( .) Benboualia and Berberib , 2018وبالتالي يمثل االفصاح املحاسبي االكتروني للتقارير
والقوائم املالية أحد أساليب اإلفصاح املحاسبي الذي يعتمد على إمكانية االستفادة من وسائل تقنيات االتصاالت الحديثة في توصيل نتائج األعمال التي
قامت بها الوحدة االقتصادية إلى الجهات ذات العالقة (العربيد وقرطالي.)2016 ،
وعرف (توفيق )2001،اإلفصاح اإللكتروني بأنه "نشر كل ما هو يتعلق بالعرض واإلفصاح العام للقوائم املالية وايضاحاتها املرفقة واملعلومات
املرتبطة بها على شبكة معلومات إلكترونية متاحة للمستخدمين العامين .وحدد (غنيم )2013،مفهوم اإلفصاح اإللكتروني هو قيام املنشاة باستخدام
تكنولوجيا املعلومات في جميع مراحل تجمع البيانات ومعالجتها واالفصاح عنها ،على وشائط الكترونية من خالل الشبكات اإللكترونية .أما (العربيد
وقرطالي )2016 ،فعرفا اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني بانه نشر املعلومات التقليدية الورقية بواسطة تقنيات جديدة تستخدم الحواسيب وبرامج
النشر االكتروني في طباعة املعلومات وتوزيعها ونشرها .وعرف (محسن واخرون )2017 ،اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني بأنه يمثل احد أساليب اإلفصاح
املحاسبي الذي يعتمد على إمكانية االستفادة من وسائل تقنيات االتصاالت الحديثة في توصيل نتائج األعمال التي قامت بها الشركة لتلبية حاجات
مستخدمي القوائم املالية والتقاريراملحاسبية من املعلومات والبيانات املحاسبية ،وأخيرا يرى (رشوان و أبو رحمة )2018 ،بأن اإلفصاح املحاسبي
اإللكتروني هو قيام املنشأة باستخدام إمكانيات وتكنولوجيا املعلومات في جميع مراحل تجميع البيانات ومعالجتها واإلفصاح عنها ،على وسائط
الكترونية من خالل الشبكات اإللكترونية كاإلنترنت.
وملعرفة ما إذا كانت املنشاة تطبق اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني ،يجب أن تنشر على موقعها اإللكتروني كحد أدنى؛ مجموعة كاملة من التقارير
املالية السنوية والربع السنوية والنسب املالية ،بما في ذلك اإليضاحات وتقرير املحاسب القانوني والتقرير السنوي ملجلس اإلدارة ،وبيانات ومعلومات
وصفية غير مالية ،وكذلك توفير أدوات ربط  Linksملساعدة في ربط املعلومات الواردة في التقارير املالية املوجودة على املوقع اإللكتروني بأية معلومات
أخرى ذات أهمية  ،سواء على موقع الويب الخاص بها أو على أي مواقع عامة كقاعدة بيانات سوق األوراق املالية ( Benboualia and Berberib ,
 2018؛ محسن واخرون2017 ،؛ العربيد وقرطالي2016 ،؛ غنيم.)2013 ،
وفقا للجنة معايير املحاسبة الدولية ) (IASCفأن هناك ثالث مراحل لتطور االفصاح املحاسبي االكتروني وهي (العربيد وقرطالي2016 ،؛ الدباغ ،باش ي،
2013؛ الخيال:)2009 ،
املرحلة االولى :بدأت بإنشاء مواقع الكترونية للشركات وتم استخدام تكنولوجيا االنترنت كأحد الوسائل املستخدمة لنشر التقارير املالية ومن أبرز مالمح
هذه املرحلة قلة عدد الشركات وعدم انتظام عملية النشر.
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املرحلة الثانية :اتسمت بتزايد عدد الشركات التي تمتلك مواقع الكترونية خاصة بيها ،وتم استخدام هذه التقنية بشكل واسع في نشر التقارير املالية
املشابهة إلى حد كبير للتقارير املالية املطبوعة.
ً
املرحلة الثالثة :ازدادت كمية املعلومات املالية وغير املالية املنشورة الكترونيا بصورة أكبر من التقارير املالية املطبوعة باإلضافة إلى استخدام طرق
متطورة في عرض هذه املعلومات .وكذلك استخدام طرق متطورة في عرض املعلومات واستخدام لغة  XBRLالعداد التقارير املالية.
وأشار دراسات (رشوان و أبو رحمة2018 ،؛ محسن واخرون2017 ،؛ غنيم2013 ،؛ رمضان و الشجيري )2009 ،إلى أنه ،البد من وجود مجموعة من
املقومات الالزمة إلنجاح الشركات في تطبيق اإلفصاح اإللكتروني ،وتتمثل هذه املقومات في اآلتي:
 وجود برامج الكترونية متخصصة في إعداد وتشغيل عرض البيانات.
 توفير شبكة من األجهزة واملعدات اإللكترونية.
 انشاء موقع الكتروني للشركة على شبكة االنترنت.
 وجود إدارة متخصصة للموقع اإللكتروني للشركة.
 توافر كوادر بشرية مؤهلة من املحاسبين واملبرمجين واملحللين.
 بناء وسائل واجراءات للرقابة الداخلية مناسبة ومتينة.
 إصدار معايير محاسبية تنظم عملية اإلفصاح اإللكتروني.
 استخدام البرامج واألساليب التكنولوجية التي تمكن من إمكانية التحقق من صحة املعلومات املنشورة ،وتوفير التأمين الكافي للمواقع.
وأشارت دراسات (  Turel,2010 ;Benboualia and Berberib , 2018؛ رشوان و أبو رحمة2018 ،؛ محسن واخرون2017 ،؛ غنيم2013،؛
إكرامي )2008،على أن اإلفصاح اإللكتروني يحقق العديد من املزايا منها:
 تخفيض تكاليف ووقت النشر وتوزيع املعلومات.
 تحقيق خاصية الحيادية في توصيل البيانات واملعلومات التي تحتویها التقارير والقوائم املالية من خالل تأمين االتصال الى كافة الجهات وبنفس
الشكل واملحتوى وبنفس الوقت.
 تحقيق االتصال مع املستخدمين جدد للمعلومات قد يكونوا غير معروفين للمنشأة
 تدعيم أساليب اإلفصاح التقليدية والتعامل معها.
 زيادة حجم البيانات املفصح عنها وتحسينها.
 توفير معلومات بصورة مالئمة وفي الوقت املناسب.
 تحقيق التغذية العكسية.
 تحقيق إمكانية التحديث الفوري.
 تحقيق الشفافية وتقليل درجة عدم تماثل املعلومات.
وعليه فأن اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني هو قيام الشركة بعرض قوائمها املالية وااليضاحات والتفسيرات الالزمة على موقع الشركة واتاحتها بشكل
فوري لجميع أصحاب املصالح ،مما يمكن أصحاب املصالح من الوصول الى املعلومات في الوقت املناسب وبكل يسر وسهولة ،وبالتالي إمكانية اجراء
التحليل واملقارانات الالزمة وباقل تكلفة ممكنة .وعليه ال بد من إعادة النظر في التشريعات على مستوى الدولة أو الجهات املنظمة ملهنة املحاسبة من
أجل تنظيم عملبات اإلفصاح اإللكتروني وذلك الهميتها في ظل التقدم التكنولوجي الحالي حيث تقتصر التشريعات املنظمة على اإلفصاح التقليدي.
جودة التقارير املالية:
إن الهدف الرئيس ي من اعداد التقارير املالية هو توفير معلومات مالية وغير مالية ذات جودة عن املنشاة املعد عنها التقارير والتي تكون مفيدة
الصحاب املصالح في اتخاذ قراراتهم ،وتوضح هذه املعلومات املوارد االقتصادية للمنشاة بما يوضح قيمتها الفعلية وذلك من أجل توضيح القيمة
الحقيقية للمنشاة ،على ان تقدم تلك املعلومات الصحاب املصالح بطريقة قابلة للفهم وتكون مفيدة لهم في اتخاذ القرارات االقتصادية الخاصة بهم
(مصطفى.)2016 ،
وتشمل التقارير املالية على القوائم املالية التقليدية ،واإليضاحات املتممة واإلفصاحات اإلضافية للقوائم املالية .وحيث أن القوائم املالية
التقليدية أصبحت غير قادرة على اظهار كل األحداث التى تخص املنشاة ،كما أنها ال تقدم العديد من املعلومات التى يحتاجها أصحاب املصالح عن
املنشاة .وبالتالى فإن التقارير املالية تعد اشمل من مفهوم القوائم املالية ،وبالتالي أصبحت تضم العديد من املعلومات املالية وغير املالية (عبدالقادر،
.)2017
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ُ
وألهمية أن تعبر املعلومات املحاسبية بصدق وعدالة عن الوضع الحقيقي للمنشأة ،فقد تزايد إهتمام األدب املحاسبى بدراسة جودة التقارير املالية،
وجودة ما تفصح عنه تلك التقارير من معلومات محاسبية ،ومدى فائدة تلك املعلومات املحاسبية ملستخدميها .وقد تناولت العديد من الدراسات اآلثار
َ
املترتبة على جودة التقارير املالية وما تحويه من معلومات محاسبية ،وأثر نشر هذه املعلومات على تعديل كافة األطراف ذات الصلة باملنشأة لتوقعاتهم
املستقبلية عن قيمة تلك املنشأة ).)Kevin & Vicki 2008; Wang and Wu,2011
وفيما يتعلق بمفهوم جودة التقارير املالية ،يرى ( الشيرازي ) 1990 ،أن الجودة هي مجموعة الخصائص التي يجب أن تتسم بها املعلومات
املحاسبية كي تكون مفيدة لتلبية االحتياجات الضرورية ملستخدميها ،أما دراسة (عبيد هللا )2005،اشارت إلى أن جودة التقارير املالية تتمثل فى تحقيق
ثالثة أنواع من الجودة هي جودة صياغة التقرير ،وجودة محتوى التقرير ،وجودة عرض التقرير .وعرفت دراسة Mahdavikou and
) )Khotanlou,2012جودة التقارير املالية ،على أنها التقارير املالية للشركات التى تشير إلى الوضع اإلقتصادى بصدق خالل فترة زمنية معينة .وأشارت
ً
دراسة (الصيرفى2015،؛ عبدالقادر )2017،إلى أن جودة التقارير املالية تتمثل في إعداد التقارير املالية وفقا إلطار اعداد التقارير الدولية ،وتوصيل
محتوى تلك التقارير ملستخدميها فى التوقيت املناسب  ،وتجنب وجود تحريفات جوهرية فى هذا املحتوى ،حتى تعبر التقارير املالية بصدق عن الوضع
اإلقتصادى للمنشاة .وأشارت دراسة (الشطناوي )2018 ،الى أن جودة التقارير املالية تتمثل في قدرة التقارير املالية وما تحتويه من معلومات سواء
مالية أو غير مالية على إحداث فرق في قرارات مستخدمي تلك التقارير.
وبالتالي فأن التقارير املالية تمثل املنتج الرئيس ي لنظام املعلومات املحاسبي ،ويعتبر اإلفصاح عنها هو شريان الحياة ألسواق األوراق املالية ،فهي أحد
املدخالت املؤثرة في عملية اتخاذ القرارات سواء للمديرين أو املستثمرين أو لغيرهم من املستخدمين؛ ولذلك يجب توفيرها بما يتالءم مع التطور املتسارع
واملستمر في تكنولوجيا املعلومات ،فإعداد تقارير مالية عالية الجودة يعد عنصر هام وحافز قوي لتنشيط سوق األوراق املالية وبالتالي االقتصاد ككل
(أحمد.)2015 ،
ظاهرة عدم تماثل املعلومات:
وترتبط مشكلة عدم تماثل املعلومات بطبيع ة عمل الشركات املساهمة العامة والتي تقوم على أساس نظرية الوكالة والتي تشير الى وجود عالقات
تبادلية بين مجموعة كبيرة من األطراف بما في ذلك إدارة الشركة واملساهمين والدائنين واملوظفين وغيهم ،وبالتالي فأن عدم تماثل املعلومات تظهر نتيجة
أمتالك بعض األطراف ملعلومات أكثر عن الشركة مقارنة باالطراف األخرى ( الشرقطلي)2015،
ووفقا لدراسة ( )Lu et al.,2010أن عدم تماثل املعلومات تتمثل في عدم تناسق وتكافؤ املعلومات في السوق مما يؤدي إلى تملك بعض املستثمرين
معلومات تمكنهم من املتاجرة بها على حساب مستثمرون اخرون لم تصل إليهم تلك املعلومات مما يؤثر عل قدرتهم في تحليل تلك املعلومات .أما دراسة
( )Bloomfield and Fisher, 2011أوضحت الى أن عدم تماثل املعلومات يحدث عندما تتعمد إدارة الشركة حجب معلومات معينة وذات تأثير
جوهري عن املستثمرين أو تسريب بعض املعلومات الخاطئة استخدامها في تحقيق عوائد غير عادية من األسهم التي يمتلكونها قبل نشرها في التقارير
املالية ،وأشارت دراسة (  ) Dai et. al., 2013الى أن عدم تماثل املعلومات تتمثل بعدم كفاية املعلومات التي يتم اإلفصاح عنها سواء معلومات مالية أو
غير مالية ،وعدم التساوي في املعرفة بين األطراف الداخلية والخارجية حيث تكوت املعلومات غير متوفرة لكفة املستفيدين .أما دراسة (مرقص)2017 ،
فأشارت الى أن عدم تماثل املعلومات هي بالواقع الفجوة املعلوماتية التي تنشأ بسب امتالك بعض األطراف املشاركين في السوق معلومات ذات تأثير
جوهري عن األطراف األخرى والتي تكسبهم ميزة معلوماتية سواء في تجنب خسارة أو تحقيق ربح غير عادي.
أما فيما يتعلق بتوقيت حدوث عدم تماثل املعلومات يكون في الفترة السابقة لقيام الشركة بعملية االفصاح املالي عن املعلوماات .حيث تنشأ عدم
تمثل املعلومات بسبب قيام بعض الشركات باالفصاح االنتقائي من خالل اإلفصاح عن املعلومات ذات التأثير الجوهري إلى بعض املستثمرين املطلعين
دون البعض األخر مما يؤدي ال اختالف املعلومات املتاحة لدى املستثمرين داخل السوق وبما يؤثر على قراراتهم املختلفة ( Huddart and Ke, 2007
؛ مرقص.)2017 ،
وبناء على ذلك فأن عدم تما ثل املعلومات املحاسبية هو موشر الى عدم املساواة وتحقيق الدالة بين جميع األطراف املستخدمة للمعلومات
املحاسبية ،وبالتالي عدم توفر املعلومات بالكمية والوقت والقيمة والتكلفة املناسبة.
تحليل العالقة بين اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني وجودة التقارير املالية وظاهرة عدم تماثل املعلومات
أن حاالت اإلخفاق التي حدثت لكثير من الشركات الرائدة في بعض البورصات العاملية ،كانت من أسباب تزايد الطلب على التوسع في اإلفصاح عن
ً
أداء الشركات ،األمر الذى شكل ضغطا على واضعى معايير املحاسبة ومن ثم معدى التقارير املالية لزيادة جودتها حيث جاءت التوصيات الصادرة عن
هيئات وضع معايير املحاسبة لتؤكد على ضرورة االتجاه نحو التوسع في اإلفصاح لزيادة جودة التقارير املالية( الجرف.)2017 ،
وأشارت دراسات ( ; Radebaugh et al.,2006عبدالقادر2017،؛ السهلى )2011،إلى أن اإلفصاح يعد أحد خصائص جودة التقارير السنوية ،وبالتالي
أن زيادة درجة اإلفصاح عن املعلومات فى تقريرها السنوي ستحقق منافع إيجابية على املنشاة ،حبث انه كلما ازدادت مستويات اإلفصاح أدى ذلك الى
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زيادة الشفافية وتقليل عدم تماثل املعلومات بين أصحاب املصالح وانخفاض مستوى عدم التأكد من قبل أصحاب املصالح وذلك فيما يتعلق بعملية
اتخاذ القرارات ،وبالتالي زيادة جودة التقارير املالية.
وأظهرت العديد من الدراسات عدد من العوامل التي تحد من ظاهرة عدم تماثل املعلومات املحاسبية ،ومن أهمها الجهود املبذولة من مجلس
معايير املحاسبة الدولية في تعديل معايير املحاسبة الدولية ( )IASواصدار معايير ابالغ مالي دولية ( )IFRSتضمن انتاص معلومات محاسبية عالية
الجودة تضمن إفصاحا مناسبا يحد من هذه الظاهرة ،وهدف مجلس معايير املحاسبة الدولية الى التركيز على أهمية اإلفصاح وذلك ملا بوفره من
معلومات مالية وغير مالية مناسبة الصحاب املصالح ملساعدتهم في اتخاذ القرارات املختلفة ،وتحقيق التكافؤ العادل بين أصحاب املصالح ،وبالتالي فأن
التوسع في اإلفصاح املحاسبي عند اعداد التقارير املالية وتوفيرها الكترونيا يساعد في تحسين جودة التقارير املالية من خالل تحسين القابلية املقارنة
والوصول الى املعلومات في الوقت املناسب ،والتي من شلنها تقليل فجوة عدم تماثل املعلومات بين اإلدارة وأصحاب املصالح ( ;Kim et. al., 2013
 Vakilifard et. al., 2011؛ امليهي2015 ،؛ عوض.)2011 ،
وأشارت دراسات( Yoon et al., 2011; Yu, 2010؛ إسماعيل ) 2016،الى أن اإلفصاح اإللكتروني يعتبر أحد املنافع األساسية للحد من التباين
في املعلومات وتحسين نوعية املعلومات  ،األمةر الةذي يمكةن أن يةؤدى إلةى تحسةين دقةة توقعةات املحللةين .ويعتبةر املحللةون املةاليون مةن أكثةر املسةتخدمين
أهميةة ،حيةةث يلعةب املحللةةون املةةاليون أدوارا هامةة كوسةةطاء اقتصةاديين ،فهةةم األكثةةر ثقافةة ورؤيةةة مةن بةةين مسةةتخدمي التقةارير املاليةةة ،ويةؤثر دورهةةم علةةى
أسعار األسهم في البورصة ومساعدة املستثمرين في اتخاذ القرارات املختلفة.
وأشار دراسات (  Rajgopal and Venkatachalam, 2011؛  : Chatterjee & Hawkes,2008إسماعيل ) 2016،إلى وجود عالقة سلبية بين
مستوي اإلفصاح وعةدم تماثةل املعلومةات ،حيةث يةؤدى تحسةين عمليةة اإلفصةاح إلةى الحةد مةن عةدم تماثةل املعلومةات ،بمةا يخفةض مةن التقلبةات فةي أسةعار
األسةةهم .و يلعةةب اإلفصةةاح املحاسةةبي اإللكترونةةي للمعلومةةات دورا هامةةا فةةي تعزيةةز جةةودة التقةةارير املاليةةة ،والةةذي مةةن شةةأنه تحقيةةق منةةافع لكافةةة األطةةراف
املسةةتفيدة مةةن املعلومةةات املحاسةةبية مةةن حيةةث اإلتاحةةة الفوريةةة للمعلومةةات لكافةةة املسةةتخدمين وفةةى توقيةةت واحةةد ،بمةةا يزيةةد مةةن مسةةتوى جةةودة التقةةارير
املالية ويحد من عدم تماثل املعلومات املحاسبية.
وأشةارت دراسةةات (أحمةد2015 ،؛ عبيةةد )2008 ،الةى أن اإلفصةةاح املحاسةبي غيةةر الكةافي يةةؤدي إلةي ظهةةور حالةة عةةدم تماثةل املعلومةةات والتةي تةةؤدي إلةةى
عةدم كفةاءة أسةواق األوراق املاليةة ،ويحةدث عةةدم تماثةل املعلومةات عنةدما يمتلةك طةةرف فةي الصةفقة معلومةات أكثةر وأفضةةل مةن الطةرف اآلخةر ،وقةد يكةةون
عةةدم تماثةةل املعلومةةات بةةين األطةرأف الداخليةةة والخارجيةةة ،فتسةةتخدم األطةراف الداخليةةة مةةا لةةدیهم مةةن معلومةةات لتحقيةةق عوائةةد غيةةر عاديةةة علةةى حسةةاب
األطرأف الخارجية ،أو قد يكون بين األطةرأف الخارجيةة ذاتهةا فهنةاك بعةض املسةتثمرين فةي السةوق يملكةون معلومةات ال تكةون متاحةة للمسةتثمرين األخةرين
ً
وبالتالي فوجود حالة عدم تماثل املعلومات في السوق سواء بين اإلدارة واملستثمرين أو بين املستثمرين أنفسهم يترتب عليه عددا من األثار السلبية سواء
على مستوى املنظمة أو على مستوى سوق األورأق املالية
بينما اشارت دراسة (العبيدى  )2008 ،على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه التقارير املالية املنشورة الكترونيا في تخفيض حالة عدم تماثةل املعلومةات
في سوق رأس املال ،وحيةث أن التوسةع فةي اإلفصةاح املحاسةبي اإللكترونةي مةن شةانه تخفيةف اآلثةار الضةارة الناتجةة عةن وجةود معلومةات داخليةة أو خاصةة
لدى فئات محددة.
واشةةارت دراسةةة ( (Yoon et al. 2011الةةى وجةةود عالقةةة سةةلبية كبيةةرة مةةا بةةين تطبيةةق اإلفصةةاح اإللكترونةةي باسةةتخدام  XBRLمةةع عةةدم تماثةةل
املعلومات في سوق األوراق املالية في كوريةا  .أمةا دراسةة ( )Kim et al., 2012فقةد توصةلت إلةى نتةائج عكسةية فبينةت أن اإلفصةاح باسةتخدام  XBRLفةى
سةوق األوراق املاليةة األمريكيةة يزيةد مةن كفةاءة املعلومةات ويقلةل مةن تقلةب العائةد .أمةا دراسةة ( )Kim et al., 2013اشةارت إلةى وجةود تةأثير إيجةابي للغةة
 XBRLعلى سلوك املحلل .وقد يرجع ذلك الختالف الظروف املحيطة وتباين الخصائص البيئية.
وبالتالي فأن استخدام اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني استخداما أفضل للمعلومات  ،من حيث اإلتاحة الفورية للمعلومات املحاسبية لكافة املستخدمين
في وقت واحد  ،بما يزيد من تحسين جةودة التقةارير املاليةة وبالتةالي يسةاهم فةي الحةد مةن درجةة عةدم تماثةل املعلومةات املحاسةبية ،ويسةاعد املحللةين املةاليين
من تقييم تصرفات اإلدارة وبشكل اكثر دقة ،مما ساعد املستثمرين في تحديد الفرص االستثمارية املناسبة واتخاذ القرارات في الوقت املناسب.

منهجية البحث واختبارالفرضيات:
لتحقيق أهداف البحث تعرض منهجية البحث أدوات وإجراءات البحث التطبيقية ،ومجتمع وعينة البحث ،وعرض نتائج التحليل اإلحصائي
واختبار فروض البحث.
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أدوات وإجراءات البحث التطبيقية:
يعتمد البحث في جمع البيانات على أسلوب الدراسة امليدانية ،وتم األعتماد على الدراسات التالية في تطوير إستبانة البحث ( Benboualia and
 Berberib, 2018؛ رشوان و أبو رحمة2018 ،؛ رشوان و أبو مصطفى2017 ،؛ أحمد2015 ،؛ امليهي2015 ،؛ غنيم )2013 ،وتتكون إستبانة البحث
من جزئين:
ً
الجزء األول :يتضمن هذا الجزء البنود التي تقيس بعضا من املعلومات الديموغرافية والعامة للمشاركين في هذا البحث مثل البيانات الشخصية
كالتخصص واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة.
الجزء الثاني :يتضمن أسئلة متعلقة بالفرضيات ،ويتكون هذا الجزء من قسمين :القسم األول :يشتمل على ( )10أسئلة ويقيس الفرضية األولى ،أما
القسم الثاني ويشتمل ( )10أسئلة ويقيس الفرضية الثانية.وقد كانت اإلجابات على أسئلة الدراسة وفق مقياس ليكرت الخماس ي ،كما هو موضح في
جدول التالي:
التصنيف
درجة املوافقة

ً
كبيرة جدا
5

جدول ( )1درجات مقياس ليكرت
كبيرة
4

متوسطة
3

ً
قليلة جدا
1

قليلة
2

مجتمع وعينة البحث:
يمثل مجتمع البحث جميع املحللون املاليون بشركات الوساطة املالية باعتبارهم من أهم املستخدمين املهنيين للتقارير املالية حيث أنهم يعتمدوا
عليها بشكل أساس ي فى عملية التحليل املالي للشركات ملساعدة املستثمرين في اتخاذ القرارات املناسبة ،ولذلك ملا لرأیهم األثر الكبير في نتائج الدراسة.
وقد تم اخذ عينة عشوائية مكونة من  110محلل مالي ،تم توزيع االستبيان عليهم ،وتمت االجابة والرد على  87منهم وجميعها صالحة الجراء الدراسة
عليها .وعليه فأن نسبة االستمارات الصحيحة فى مجملها يمثل معدل جيد ،بحيث يمكن االعتماد على النتائج التي تم الحصول عليها فى اختبار فروض
البحث.
صدق وثبات أداة البحث:
للتأكد من صدق أداة البحث فقد تم االستناد إلى تحكيم االستبانة من قبل األساتذة ذوي الخبرة في هذا املجال ،حيث تم األخذ باملالحظات التي
توافقت حولها اآلراء ،وألجل اختبار ثبات أداة البحث وإمكانية االعتماد عليها في اختبار الفرضيات وتحقيق أهداف البحث فقد تم استخدام معامل
كرونباخ ألفا) .(Cronbach's Alphaويستخدم معامل كرونباخ ألفا لقياس درجة ثبات أداة البحث وإمكانية االعتماد عليها في اختبار الفرضيات.
جدول ( )2معامالت الثبات لجميع مجاالت أداة البحث واألداة ككل
املحور

معامل الثبات

يوجد دور لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تحسين جودة التقارير املالية.
يوجد دور دور لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تقليص فجوة عدم تماثل املعلومات

0.91
0.86

األداة ككل

0.89

عال
يظهر من الجدول السابق أن جميع معامالت الثبات ملجاالت البحث واألداة ككل كانت أكبر من ( (Hair et al. 2006) )0.70وهذا يدل على مستوى ٍ
من ثبات أداة البحث مما يعني إمكانية اعتماد نتائج االستبانة واالطمئنان إلى مصداقيتها في تحقيق أهداف البحث.
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تحليل البيانات واختبار فرضبات البحث:
 خصائص عينة البحث:
جدول ( )3توزيع افراد العينة حسب الصصائص الديموغرافية
املتغير

املؤهل العلمي

التخصص العلمي

سنوات الخبرة في مجال التحليل املالي







املقياس
دبلوم كلية وأقل
بكالوريوس
دراسات عليا
املجموع
محاسبة
علوم مالية ومصرفية
إدارة أعمال
أخرى
املجموع
أقل من  5سنوات

التكرار
8
57
22
87
35
29
11
12
87
11

النسبة املئوية
%9.2
%65.5
%25.3
%100
%40.3
%33.3
%12.6
%13.8
%100
%12.6

 5سنوات إلى أقل من  10سنوات
 10سنوات إلى أقل من  15سنة
من  15سنة فأكثر
املجموع

14
35
27
87

%16.1
%40.2
%31.1
%100

فيما يتعلق باملؤهل العلمي :يظهر من الجدول رقم ( )3أن النسبة األكبر من املستجيبين هم من حملة درجة البكالوريوس ،حيث بلغ عددهم
(  ) 57محلل مالي وبنسبة ( ،)65.5%وعدد الحاملين للشهادات العليا بلغ عددهم (  ) 22محلل مالي .أي أن ما نسبته( )90.8%من عينة
الدراسة يحملون درجة البكالوريوس فما فوق ،وهذا يشير إلى التأهيل العلمي املناسب للمحللين املاليين والذي يؤهلهم لإلجابة عن أسئلة
االستبانة بشكل جيد.
وبالنسبة للتخصص العلمي :يظهر من الجدول أن النسبة األكبر من املستجيبين هم من تخصص املحاسبة والعلوم املالية واملصرفية ،حيث
بلغ عددهم (  ) 64محلل مالي وبنسبة (  ،)73.6%وهذه نسبة عالية ومنطقية إذ أن معظم العاملين في مجال التحليل املالي هم من ذوي
تخصص املحاسبة والعلوم املالية واملصرفية ،وهذا يشير إلى أن عينة الدراسة يتمتعون باملعرفة األكاديمية الالزمة التي تمكنهم من قراءة
وتفهم التقارير املالية واالفصاحات الكتعلقة فيها واهميتها في اتخاذ القرارت املختلفة.
أما سنوات الخبرة :يظهر من الجدول أن النسبة األكبر من املستجيبين هم ممن تتراوح خبرتهم في مجال التحليل املالي  10سنوات وأكثر،
حيث بلغ عددهم ( ) 62محلل مالي وبنسبة (  ،)71.3%وهذه نسبة عالية وتشير الى أن معظم العاملين في مجال التحليل املالي هم من ذوي
الخبرة في مجال االستثمار ،وهذا يشير إلى أن املحللين املاليين مؤهلين لإلجابة عن أسئلة االستبانة بشكل جيد.

 تحليل واختبار فرضبات الدراسة امليدانية:
تم استخدام برنامج ) (SPSSفي تحليل البيانات واختبار الفرضيات ،حبث تم إستخراص الوسط الحسابي ،واالنحراف املعياري ،والترتيب ،والقيمة
االحتمالية ) ،(sig.واختبار ( )One Sample T-Testعند مستوى ثقة ( ،)0.05وحسب قاعدة القرار املتضمنة قبول الفرضية العدمية إذا ما كانت
قيمة ) (tاملحسوبة أقل من قيمة ) (tالجدولية ،أو إذا ما كانت قيمة مستوى املعنوية املحسوب للفرضية أكبر من مستوى املعنوية (.) 0.05
اختبار الفرضية األولى -:ال يوجد دور ذو داللة إحصائية لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تحسين جودة التقارير املالية في بيئة األعمال األردنية.

297
Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 3, 2018

حسن الشطناوي

دور اإلفصاح احملاسبي اإللكرتوني يف حتسني جود ة التقارير املالية وتقليص فجوة عدم متاثل املعلومات يف بيئة األعمال األردنية

جدول ( )4نتائج التحليل اإلحصائي الختبار الفرضية األولى
الرقم

الفقرة

1

يساعد اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني أصحاب املصالح في سهولة الحصول على
املعلومات املالية وغير املالية عن املنشاة.

2

يساعد اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني أصحاب املصالح في التنبؤ باألحداث االقتصادية و
يساعد في رسم الخطط املستقبلية للشركة.
يودي اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني الى توفير معلومات مالئمة ألصحاب املصالح
ملساعدتهم في اتخاذ القرارات املناسبة.
يزيد اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني من دقة معلومات التقارير املالية

3.46

3
4

الرتبة

قيمة اختبار
T
25.10

املتوسط
الحسابي
4.44

االنحراف
املعياري
1.10

1

3.96

1.25

6

17.65

4.24

1.05

2

24.18

.96

10

22.10

القيمة
االحتماليةsig.
0.00

0.00
0.00
0.00

5

يعزز اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني الثبات في استخدام نفس السياسات املحاسبية.

3.89

1.12

7

15.17

6

يساعد اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تحقيق خاصية القابلية للمقارنة لنفس بيانات
الشركة أو مع الشركات األخرى.
يزيد اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تحقيق خاصية القابلية للتحقق وبالتالي إمكانية
االعتماد على املعلومات املالية املنشورة لكترونيا.
يساعد اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني الى ايصال املعلومات املحاسبية الالزمة ملتخذي
القرارات في الوقت املناسب.
يودي اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني الى استخدم لغة واضحة في التقارير املالية.
يودي اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني التي تنميط محتوى التقارير املالية.
َ
جميع الفقرات معا

4.10

1.35

4

21.81

0.00
0.00

3.74

0.88

9

18.54

0.00

3.81

0.96

8

19.63

0.00

4.09
4.14
3.98

1.08
1.18
1.14

5
3
-

22.34
18.96
19.46

0.00
0.00
0.00

7
8
9
10

يتضح من الجدول رقم ( )4ما يلي:
 .1أن املتوسطات الحسابية ملوافقة أفراد العينة على الفقرات املتعلقة بدور اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تحسين جودة التقارير املالية في بيئة
األعمال األردنية تراوحت بين ( ،)4.44-3.46حيث جاءت الفقرة ( )1والتي تنص على " يساعد اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني أصحاب املصالح في
سهولة الحصول على املعلومات املالية وغير املالية عن املنشاة ".باملرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.44وبدرجة مرتفعة ،وباملرتبة األخيرة الفقرة
( )4والتي تنص على " يزيد اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني من دقة معلومات التقارير املالية " بمتوسط حسابي ( )3.46وبدرجة مرتفعة ،وبلغ
املتوسط الحسابي لدور اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تحسين جودة التقارير املالية في بيئة األعمال األردنية ككل ( )3.98وبدرجة مرتفعة .وهذا
يعني بأن كافة أفراد العينة كانوا متفقين مع أن اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني له دورا أساسيا في تحسين جودة التقارير املالية.
 .2يظهر من الجدول أن جميع قيم ( )Tلبنود دور اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تحسين جودة التقارير املالية في بيئة األعمال األردنية واملجال
ً
ككل كانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)α=0.05وهذا يدل على وجود دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05لإلفصاح
املحاسبي اإللكتروني في تحسين جودة التقارير املالية ،وبالتالي ترفض الفرضية االولى لتصبح " يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α=0.05لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تحسين جودة التقارير املالية في بيئة األعمال األردنية من وجهة نظر عينة الدراسة ".
 .3وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسات ( Benboualia and Berberib , 2018; Kim, et al., 2013؛ رشوان و أبو رحمة2018 ،؛ رشوان و
أبو مصطفى2017 ،؛ الزعبي2017،؛ أحمد2015 ،؛ الدباغ ،باش ي )2013 ،حيث اكدت هذه الدراسات الى أن استخدام اإلفصاح اإللكتروني من
قبل الشركات يودي الى تحسين الخصائص النوعیة لجودة املعلومات املحاسبیة التي تحتویها التقاریر املالیة ،وبالتالي جعل التقارير املالية أكثر
ً
فهما وقابلة للمقارنة من قبل املستثمرين ،مما يعزز جودة القرارات املتخذة ،ويساهم في زيادة حجم االستثمار في أسواق املال.
اختبار الفرضية الثانية :ال يوجد دور ذو داللة إحصائية لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تقليص فجوة عدم تماثل املعلومات في بيئة األعمال األردنية.
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جدول ( )5نتائج التحليل اإلحصائي الختبار الفرضية الثانية
الرقم

الفقرة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

قيمة اختبارT

1

يودي اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني الى تضييق الفجوة بين اإلدارة وأصحاب املصالح
كاملستثمرين.

3.76

1.28

10

11.21

2

يساعد اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تناسق وتكافؤ املعلومات في السوق بين الفئات
املختلفة املستخدمة للمعلومات املحاسبية.
يزيد اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني من إمكاتية تحليل املعلومات املالية.

4.26

1.13

1

24.18

4.01

1.07

5

22.19

4

يزيد اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني الى تحسين جودة معلومات التقارير املالية.

4.22

1.45

2

21.84

5

يساعد اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني األطراف املختلفة من الحصول على املعلومات
املحاسبية بالكمية املناسبة.
يساعد اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني األطراف املختلفة من الحصول على املعلومات
املحاسبية بالتكلفة املناسبة.
يساعد اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني من إمكانية الوصول الفوري للمعلومات من قبل
مستخدمي املعلومات املحاسبية.
يساعد اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تدعيم مبادئ الحاكمية املؤسسية والشفافية
في التقارير املالية مما يحد من عدم تماثل املعلومات.
بأول
للمعلومات
يودي اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني الى إمكانية التحديث الفوري أوال
املفصح عنها الكترونيا.
يودي اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني الى جذب العديد من املستثمرين املحلين واألجانب.
َ
جميع الفقرات معا
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القيمة
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0.00

يتضح من الجدول رقم ( )5ما يلي:
 .1أن املتوسطات الحسابية ملوافقة أفراد العينة على الفقرات املتعلقة بدور اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تقليص فجوة عدم تماثل املعلومات
في بيئة األعمال األردنية تراوحت بين ( ،)4.26-3.76حيث جاءت الفقرة ( )2والتي تنص على " يساعد اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تناسق
وتكافؤ املعلومات في السوق بين الفئات املختلفة املستخدمة للمعلومات املحاسبية ".باملرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.26وبدرجة مرتفعة،
وباملرتبة األخيرة الفقرة ( )1والتي تنص على " يودي اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني الى تضييق الفجوة بين اإلدارة وأصحاب املصالح كاملستثمرين"
بمتوسط حسابي ( )3.76وبدرجة مرتفعة ،وبلغ املتوسط الحسابي لدور اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في في تقليص فجوة عدم تماثل املعلومات
في بيئة األعمال األردنية ككل ( )4.00وبدرجة مرتفعة .وهذا يعني بأن كافة أفراد العينة كانوا متفقين مع أن اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني له دورا
أساسيا في تقليص فجوة عدم تماثل املعلومات.
 .2يظهر من الجدول أن جميع قيم ( )Tلبنود دور اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تقليص فجوة عدم تماثل املعلومات في بيئة األعمال األردنية
ً
واملجال ككل كانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)α=0.05وهذا يدل على وجود دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α=0.05
لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تقليص فجوة عدم تماثل املعلومات  ،وبالتالي ترفض الفرضية الثانية لتصبح " يوجد دور ذو داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ( )α=0.05لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تقليص فجوة عدم تماثل املعلومات في بيئة األعمال األردنية من وجهة نظر عينة
الدراسة".
 .3وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسات (الزعبي2017،؛ إسماعيل2016 ،؛ غنيم2013 ،؛  kim et.al, 2012؛  yoon et el., 2011؛ Premurso
 )and Bhattacharya, 2008حيث أكدت هذه الدراسات الى ان االفصاح االلكترونى وتطويره يودي الى زيادة كفاءة املعلومات وتخفيض
مخاطر املعلومات في السوق خاصه في حاالت زيادة عدم التأكد في بيئة املعلومات ،مما يحقق الشفافية وعدم تماثل املعلومات وذلك من خالل
جعل املعلومات أكثر مالئمة فى التوقيت ،والعدالة فى اتاحة وتوفير املعلومات لجميع املستثمرين فى نفس الوقت ،ويالتالي يساعد مستخدمي
املعلومات املحاسبية في تقييم معلومات القوائم املاليه بصورة اكثر فعالية ،ومن ثم تخفيض مخاطر اعتمادهم على هذه التقييمات عند
اتخاذهم قراراتهم االستثمارية.
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نتائج البحث وتوصياته ومجاالت البحث املستقبلية
نتائج البحث :تتمثل أهم نتائج البحث فيما يلى:
 .1أظهر الجانب النظري من البحث أن التقارير املالية التقليدية وامكانيتها املحدودة لن تستطيع أن تقدم للمنظمات ما تطمح إليه من نشر تقاريرها
املالية حول العالم لجذب املستثمرين العاملين ،ولذلك بدأت منظمات األعمال بالنظر لإلنترنت باعتباره أداة تكنولوجية وقناة ممتازة لنقل وتوزيع
التقارير املالية خارص حدودها.
 .2تعتبر التقارير املالية املنشورة الكترونيا من أهم مصادر الحصول على املعلومات املحاسبية الالزمة لتسعير األورأق املالية بسبب سهولة وصول
املستثمرين إليها.
 .3إن سرعة وفعالية توفير املعلومات املالية واإلفصاح املحاسبي اإللكتروني يعزز ثقة املستثمرين ،وينشط استدامة سوق األوراق املالية.
 .4تعدد اآلثار اإليجابية املترتبة على التحول إلى اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني ،ومن أهمها :تخفيض االختالفات بين التقارير في الدول املختلفة،
وتدعيم قابلية املعلومات املالية للمقارنة ،وتحسين الشفافية ،وزيادة جودة التقارير املالية ،والحد من تماثل املعلومات املحاسبية.
 .5يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تحسين جودة التقارير املالية في بيئة األعمال
األردنية.
 .6يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تقليص فجوة عدم تماثل املعلومات في بيئة
األعمال األردنية.
التوصيات:
على ضوء النتائج التي تم التوصل إليها في كل من الدراسة النظرية والتطبيقية يوص ى الباحث بما يلى:
 .1ضرورة قيام البورصة االردنية بإلزأم الشركات املساهمة املدرجة بها بنشر تقاريرها املالية اإللكترونية على مواقعها اإللكترونية بشكل منتظم،
وباللغتين العربية واإلنجليزية.
 .2ضرورة أهتمام الشركات بتحسبن جودة التقارير املالية من خالل تعظيم مستويات اإلفصاح اإللكتروني عن املعلومات املالية وغير املالية سواء
عن الوضع الحالي أو املستقبلي لترشيد القرارات االستثمارية املختلفة.
 .3ضرورة اإلفصاح عن كافة املعلومات الكترونيا وتوصيلها ملستخدمي التقارير املالية وبالوقت املناسب ،وبالكمية وبالجودة والكلفة املناسبة ،وذلك
للحد من ظاهرة عدم تماثل املعلومات.
 .4ضرورة التشجيع منظمي األسواق في خلق نموذص لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني للشركات املدرجة بالبورصة وذلك لتقوم الشركات باستخدامه
عند نشر املعلومات الكترونيا ،وبالتالي يسهل من اتاحة املعلومات للمستخدمين املختلفين بطريقة واضحة وفي نفس الوقت وبنفس االسلوب.
ً
إدراكا ألهمية وطرق
ومشاركة مستخدمي التقارير املالية املنشورة بواسطة االنترنت في أي تطوير لإلفصاح املحاسبي باعتبارهم أكثر الفئات
واساليب اإلفصاح الكترونيا.
 .5ضرورة الزام كافة الشركات املقيدة بالبورصة األردنية بأن تنشر تقاريرها املالية عبر اإلنترنت بأسلوب يسهل للمستخدمين إمكانية الوصول اليها.
 .6تشجيع إدارة الشركات املساهمة املدرجة في سوق األوراق املالية للتوسع في االفصاح عن املعلومات املالية وغير املالية في مواقعها االكترونية.
مجاالت البحث املقترحة
 .1أثر اإلفصاح املحاسبي اإللكترونية على كفاءة األسواق املالية.
 .2أثر خصائص الشركات فى تعديل العالقة بين اإلفصاح املحاسبي اإللكترونية وجودة التقارير املالية.
 .3أثر خصائص الشركات فى تعديل العالقة بين اإلفصاح املحاسبي اإللكترونية وتقليص فجوة عدم تماثل املعلومات.

املراجع:
ً
أوال :املراجع العربية:
 .1أحمد ،حنان عبد الحميد غريب )2015( ،أثر استخدام لغة تقارير األعمال املوسعة  XBRLعلى زيادة جودة التقارير املالية اإللكترونية لتحسين كفاءة سوق
األورأق املالية املصرية -درأسة ميدانية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة السويس ،كلية التجارة ،قسم املحاسبة واملراجعة.
 .2إسماعيل ،عصام عبد املنعم )2016( ،إطار مقترح لتطبيق لغة تقارير األعمال املوسعة ) (XPRLلتحقيق الشفافية والحد من عدم تماثل املعلومات  -دراسة
تطبيقية في البيئة املصرية،مجلة الفكر املحاسبي،كلية التجارة  ،جامعة عين شمس ،العدد الثاني  ،الجزء األول.
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 .3إكرامي ،عبد الهادي عصمت )2008( ،االفصاح املحاسبي عبر االنترنت -دراسة استكشافية لبيئة األعمال املصرية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التجارة،
جامعة القاهرة.
 .4توفيق ،محمد شريف )2001( ،تقرير اإللكتروني على شبكة االنترنت وتقييم جهود تنظيمه :دراسة اختبارية للمتغيرات املؤثرة في القطاع املصرفي ،املجلة العلمية
لتجارة االزهر ،العدد .26
 .5الجرف ،ياسر أحمد )2017(،أثر اإلفصاح عن أنشطة التنمية املستدامة  Sustainabilityعلى جودة التقاربر املالية في البنوك السعودية دراسة نظرية
ميدانية" املؤتمر العلمي األول لقسم املحاسبة واملراجعة ،كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية.
 .6الخيال ،توفيق عبداملحسن )2009( ،العوامل املؤثرة في نشر التقارير املالية للشركات املساهمة السعودية عبر االنترنت ،مجلة جامعة امللك عبد العزيز ،العدد
 ،2املجلد.23
 .7الدباغ ،أمحد وجيه و باش ي ،إنصاف محمود )2013( ،دور االفصاح اإللكتروني في تحقيق السوق املالي الكفوء  -سوق األسهم السعودي أنموذجا ،مجلة تةنمية
الرافديةن ،امللحق  ،35العدد 113
 .8الزعبي ،عبدهللا خالد أحمد )2017(،أثر تطبيق البنوك التجارية األردنية لإلفصاح اإللكتروني عن قوائمها املالية على كفاءة بورصة عمان ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،الجامعة الهاشمية ،األردن.
 .9الشرقطلي ،هدى محمد )2015(،أثر التحفظ املحاسبي وعدم تماثل املعلومات على جودة األرباح املحاسبية وقيمة الشركة السوقية :دراسة تطبيقية على
الشركات الصناعية األردنية ،رسالة دكتوراة غير منشورة ،جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ،كلية املال واألعمال ،األردن.
 .10الشطناوي ،حسن محمود )2018(،أثر اإلفصاح عن املعلومات غير املالية على جودة التقارير املالية والقيمة السوقية للبنوك التجارية االردنية "دراسة
تطبيقية ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية ،املجلد  ،26العدد الثالث.
ى
 .11الشعار ،اسحق محمود ،زلوم ،نضال عمر ،وخطاب ،شادي احمد عبد الرحمن )2015(،دور ربحية ومديونية الشركة في تحديد أثر مستو اإلفصاح غير املالي
على القيمة السوقية ،املجلة االردنية في إدارة األعمال ،املجلد  ،11العدد .3
 .12الشيرازي ،عباس مهدي" ،) 1990 ( ،نظرية املحاسبة" ،دار السالسل للطباعة والنشر والتوزيع ،الشامية ،الكويت.
 .13الصيرفى ،أسماء احمد )2015( ،أثر مدى وفاء الشركات بمسئوليتها اإلجتماعية ومستوى إلتزام محاسبيها املاليين أخالقيا على جودة تقاريرها املالية دراسة
تطبيقية على الشركات املقيدة بالبورصة املصرية .رسالة دكتوراة غير منشورة ،قسم املحاسبة واملراجعة ،كلية التجارة -جامعة دمنهور.
 .14العربيد ،عصام وقرطالي ،يوسف حافظ )2016(،أثر اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني على منفعة املعلومات املحاسبية  -دراسة ميدانية على الشركات املدرجة في
األسواق العربية لألوراق املالية ،مجلة جامعة البعث ة املجلد  38العدد .34
ق
 .15العبيدى ،صالح )2008( ،اإلفصاح اإللكتروني وأثره في ترشيد قرارات االستثمار في سو مسقط لألوراق املالية ،على الرابط التالي :
http://www.msmlearning.gov.om/getattachment/dd2fe9ed-fa20-4e4d-832e-dbec59d8dd23

 .16امليهي ،رمضان عبدالحميد )2015( ،مدخل مقترح للحد من ظاهرة عدم تماثل املعلومات املحاسبية لتحسين جودة التقارير املالية فى ضوء املعايير الدولية
للتقرير املالى  IFRS :دراسة ميدانية على الشركات املقيدة بسوق األوراق املالية املصري ،املجلة املصرية للدراسات التجارية – مصر ،مج  ، 39ع .698-619 ،4
 .17رشوان ،عبد الرحمن محمد و أبو مصطفى ،محمد غانم )2017(،أثر استخدام لغة التقاریر) (XBRLكأداة لإلفصاح اإللكتروني على جودة التقاریر املالیة في
ظل معایير املحاسبة الدولیة ) ،(IFRSمجلة الدراسات املالیة املحاسبیة واإلداریة ،العدد السابع.
 .18رشوان ،عبدالرحمن محمد ،و أبو رحمة ،محمد عبد هللا )2018(،أثر اإلفصاح اإللكتروني للمعلومات املالية على كفاءة سوق رأس املال الفلسطيني في ضوء
املعايير الدولية للتقارير املالية ،املجلة الدولية للدراسات االقتصادية ،املركز الديموقراطي العربي ،أملانيا ،برلين ،العدد.1
 .19رمضان ،نادر يونس ،و الشجيري ،محمد عالوي )2009( ،دور االبالغ املالي اإللكتروني في تفعيل جودة املعلومات املحاسبية -دراسة ميدانية ألداء عينة من معدي
ومستخدمي املعلومات املحاسبية في اقليم كوردستان العراق ،املؤتمر العلمي العاشر لكلية الرافدين 8- 6 ،ديسمبر ،العراق،
 .20عبدالقادر ،داليا السيد عبد الحليم )2017( ،أثر درجة اإلفصاح عن املعلومات األخرى املرافقة للقوائم املالية على جودة التقارير املالية  -دراسة تطبيقية على
الشركات املقيدة بالبورصة ،املؤتمر العلمي األول لقسم املحاسبة واملراجعة ،كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية.
 .21عبيد هللا ،فايزة محمود محمد )2005( ،إطار مقترح لتحسين جودة التقارير الخارجية عن أعمال املنشأة في ظل استخدام نظام قياس األداء املتوازن مع دراسة
تطبيقية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،قسم املحاسبة واملراجعة ،كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية.
 .22عبيد ،إبرأهيم السيد )2008( ،دور التقارير املالية املنشورة في تخفيض حالة عدم التماثل في سوق األورأق املالية :درأسة نظرية وميدانية على السوق املصري"،
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Abstract:

The purpose of this paper is to study and clarify the electronic accounting disclosure concepts,
natures and development stages as well as its components. Furthermore, its role in improving the quality of
financial reporting as well as in reducing the gap of the asymmetry of information in the Jordanian business
environment is explained in order to help the users of financial reports in making better decisions. The
descriptive, inductive, and deductive analytical is used and conducted on a sample of the financial analysts'
opinions in the financial brokerage companies. Hence the Standard Deviations, the Significant Value and the
One Sample T-Test are used to test the research hypotheses and to achieve the research goals. The results
showed that, the electronic accounting disclosure has a role in improving the quality of financial reporting, as
well as in reducing the gap of the asymmetry of information in the Jordanian business environment.
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