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وأثره على حجم التداول وقيمة  المالي عبر وسائل التواصل االجتماعي اإلفصاحمحددات 
  المسجلة في سوق األوراق المالية السعوديةكات ة على الشر يدراسة تطبيق الشركة:

 هـرفـن عـه حسـر طـد/نص
 قسم المحاسبة ذ مساعد بأستا

 جامعة بنها كلية التجارة

 مليجي عبد الحكيم مليجىد/ مجدي  
 قسم المحاسبة أستاذ مساعد ب

 كلية التجارة جامعة بنها

 ملخص البحث:
و يد امتيد  ،يعتبر استخدام وسائل التواصل االجتماعي من أكثر األمور شيووعاا ييي الو يل الحيالي

. (المييالي اإليصيا و  ،وخدمية العميي   ،التسييو  ) :لمنياق  مختلةيية مثيل اسيتخدامها علييس مسيتوش التيير ا 
يهـــد  ييييس ذليييا السييييا  و  ة،بالتييير  ةالخاصييي ةكميييا ايييم اسيييتخدامها ييييس اوصيييول بعييي  المعلوميييا  الماليييي

إلس استكتاف محددا  ونتائج قيام التر ا  يي السو  الماليية السيعودية باسيتخدام وسيائل  البحث الحالي
ا او تر( يس التواصل االجتماع بكيل مين  اإليصيا . حوث يتم اختبار ع  ة ذلا يالمال اإليصا ي )احديدا

مين خيي خ اختبييار رد  اإليصييا ،  مييا ييتم اختبييار نتيائج ةهيكيل الملكيييو خصيائ  التيير ة ون يام الحو ميية 
و يل رد الةعيل ييس الميدش ال و  ،ثوره عليس حجيم التيداوخأيعل السو  المالية المباشر له مين خي خ اختبيار اي

أعتمييد الباحثيياى علييس أسييلو   ولتحقيــه اــلا الهــد ثوره علييس أدا  وقيميية التيير ة. أميين خيي خ اختبييار ايي
مسيجلة ييي البورصية السيعودية خي خ  ( شير ة141)احلول المحتيو  ييي يحي  التقيار ر الماليية لعونية مين

  .م(2016عام )

التيير ا  التييس  ى  أ ت النتــائ وضــحوأ ،سييلو  الحييد أو نميياذا االنحييدار  ة ييد اسييتخدمل الدراسييو         
معييدخ و  بويير  ةالمالييي ةمعييدخ الرايعييو عبيير اييو تر اتسييم بييالحجم الكبويير  يالمييال اإليصييا كثيير لتكييرار أاموييل 
عليييس للجييياى أ  ةجيييودو  ةالتنةوذيييي ةدار إلكبييير ليييأ ةملكييييونسيييبة ا كثييير ااسييياعا أ ةهيكيييل ملكييييو مييينخة   ةربحيييي

نيه إي اإليصيا وجيود رد يعيل مباشير مين السيو  عليس  نه بالرغم من عدمأوضحل النتائج أ.  ما ةالمراجع
بز ييادة وعييي التيير ا  ومسييتخدمي  وتوصــى الدراســة .ةقيميية التيير و دا  أعلييس المييدش ال و ييل ييي ثر علييس 

المتخصصيية بدراسيية أكثيير التقييار ر المالييية بأ مييية اإليصييا  المييالي عبيير اييواور، وقيييام المن مييا  المهنييية 
وابنيس الممارسيا  الجويدة  ا،صيدار ميييار يين م جوانيا معالجتيه محاسيبيا لمحتيوش  يذا اإليصيا ، و  احلو ا 

اإليصيا  للحد مين المخياقر المترابية عليس  واويور الحماية القانونية الكافية للمعلوما  المنتورة للحو مة،
 .المالي عبر اواور

 الكلمات الدالة:

حجييييم اييييداوخ ؛ مييييةجييييودة ن ييييام الحو  ؛خصييييائ  التيييير ة ؛موا ييييت التواصييييل االجتميييياعي)او تر(
 ؛ التر ا  السعودية المسجلة.قيمة التر ة ؛األسهم
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Abstract: 

    

The use of social media has spread into many different areas such as 

marketing, customer service and financial disclosure. It has also been used in the 

delivery of some of the financial information, and in that context, the current 

paper aims to explore the determinants and consequences of financial reporting 

in social media (specifically Twitter) in Saudi capital market on trading volume 

and  Corporate value This paper examines the relationship between financial 

reporting on twitter and the corporate characteristics, governance mechanisms 

and ownership structure. It is also examines the impact of this disclosure on both 

trading value and corporate value will be examined. The study used data from a 

sample of 141 Saudi listed companies during the year of 2016.  

    

The empirical study used both regression models and event methodology, 

and the results show that financial reporting on twitter is influenced by 

corporate size, leverage, profitability, ownership concentration, and audit 

committee quality. Also, the results revealed that financial reporting on twitter is 

not influence trading volume, while it significantly influences corporate value. 

According to the results,the study provide some recommendations for various 

parts of capital market.first, for both  companies and information users.they 

should raise their attention to financial reporting in social media particularly in 

twitter.second,for professional organisations,they should critically study the 

content of financial reporting in twitter,and issue a new standard to organize the 

accounting aspects of this disclosure and limit the risk relate with it.        
Keywords:  

 
Social media (twitter) – corporate characteristics – corporate governance 

– stock trading volume – corporate value - Saudi listed companies. 
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 :ةمقدم -1
عليس ال ر قية و اوز يت المعلوميا  و  اإليصا الت ور يي اكنولوجيا المعلوما  بتكل  بور علس ي ثر       

من أ م م ا ر ذليا و  ،(Miller & Skinner, 2015وما  )لى مت الا المعو التي يتعامل بها المستثمر 
حويث ييتم  ،لوصيوخ لإليصيا سيهلة او  ةاوير  ناة اةاعليي التسو  ؛وسائل التواصل االجتماعيالت ور ظهور 

 ,Cade).ذا  ااجيا ون  ةالتقلودش ذو االاجاه الواحد للمعلوما  ب ر قية اواصيل اةاعليي اإليصا استبداخ 

2016; Lee, et al. 2013)  سيا م ييي مين خي خ وسيائل التواصيل االجتمياعي ي   اإليصيا  بالتيالي ييإى  و
ييخليي  حييوارا  البييية  يسيياعد ييييممييا  ،التيير ة والمسييتثمر ن بالبورصييةبييون  اومتييتر ا  اومسييتمر  اا معلومااياييا دائما

ايييو تر يعتبييير  ى  إوسيييائل التواصيييل االجتمييياعي يييي بيييونمييين و  (.2013احتياجييااهم مييين المعلوميييا  )عيييو ،
نييه األكثيير أ مييا  (Jung et al., 2016; Zhang, 2015)المييالي  اإليصييا ا يييي األكثيير اسييتخداما 

 .(Jorce, 2013)الم سسا  لر ابة أخبار التر ا  و صون المتخصو ا من المستثمر ن األيراد استخداما 

اسيتخدام المعلوميا  و حد وسائل التواصل االجتماعي التيي اتييل للمسيتخدمون إنتياا أ رو عتبر او ت        
حويث يتييل للمسيتخدمون بنيا   ،(Saeed &Sinnappan, 2011)عين قر ي  اتبيت المسيتخدمون انخير ن 

. (Magro, et al., 2009)ابييادخ المعلومييا  مييت انخيير ن و  رنييلاإلنتمجييتمعهم الخيياى علييس شييبكة 
     ا مكييين لتيييو تر أى يييي ثر بتيييكل جيييو ر  عليييس إيصيييا  التييير ة ييييي ظيييل بو ييية األعمييياخ المتراب ييية حاليايييو 

(Lee et al., 2013;Blankespoor, et al., 2014) ، خدمية و  يد ايم اسيتخدام ايو تر ييي التسيو   و
 ,.Knights, 2007; Fraser, 2009; Blankespoor et al) ة صييدار معلومييا  ماليييو العمي   

المسييييييييتثمر ن و بييييييييون التيييييييير ة للتواصييييييييل عالييييييييية الكةييييييييا ة  وسييييييييولة مكيييييييين لتييييييييو تر أى يكييييييييوى و  .(2014
(Kwek,2013;Pinkston, 2009). 

من خ خ القنوا   اإليصا المالي عبر وسائل التواصل االجتماعي يختلف عن  اإليصا و       
التزايد في استخدام تويتر في و قر قة اوز ت المعلوما . و نةسه  اإليصا ث محتوش التقلودية من حو

 ;Ryan, 2012) المشرعينو المستثمرين و المالي يفرض تحديات جديدة تواجه المالك  اإلفصاح

Polites, 2013; Quilter, 2013) احد من  درة. يال بيعة التةاعلية لوسائل التواصل االجتماعي  د 
اةر  الا التحديا  ضرورة يهم عملية استخدام و الر ابة الكاملة علس ادي  المعلوما . التر ا  من 

 د أشار  دراسة و  .(Xiong, et al., 2016)وسائل التواصل االجتماعي يي اوصول المعلوما  المالية 
Lee et al., 2015))  ا   دش لمعلوماالتعليقا  السلبية لمستخدمي التواصل االجتماعي  د  أى  إلس

 د  أيضا ويي مقابل ذلا ير  الباحثاى أى التعليقا  اإليجابية المز د من عدم اماثل المعلوما .و  للةمض
أشار   ،خرش من جهة أ  و  بهدف ز ادة أسعار أسهم التر ة، د اتم ا د  إلس معلوما  مضللة حوث 

ز ادة  لس أى  إ (Blankespoor et al., 2014; Prokofieva, 2015; Jung et al., 2016) دراسا 
  .إيصا  التر ة عبر او تر يرابط بتكل جو ر  بالتخفي  يي عدم اماثل المعلوما 
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أى قيام المدير التنةوذ  بتوصول األخبار السو ة  (Elliot et al., 2015) ما قرحل دراسة         
يعل  خةف من رد و  ،االجتماعي يساعد علس بنا  الثقةبتكل مباشر من خ خ وسائل التواصل 

 & Miller)بالتالي يوسائل التواصل االجتماعي  ما قرحل دراسة و  ؛المستثمر ن اجاه الا األخبار

Skinner, 2015) " علس أ مية إدارة اواجد التر ة علس  و  و ما يلقس الضو  سالح ذو حدين"امثل
يمكن أى ا دش  ئل ذه الوساستراايجية استخدام الوسائل التواصل االجتماعي حوث اإلدارة غور المناسبة 

امثل و اكوى أكثر يائدة  اإليصا ى ابعا  إالمعقدة يو يي ظل بو ة المعلوما  المتغورة و لنتائج عكسية.
بالتالي تهتم الدراسة الحالية بتحليل إفصاح الشركات في بيئة األعمال و كبر مما سب . أ ياااحد

 .اإلفصاحاختبار محددات ونتائ  ذلك و  السعودية عبر تويتر

للتيدو ن المختصير حويث يسيمل للمسيتخدمون  ة  يأدا  (2006)ميار  عيام  6 د ام إنتيا  ايو تر ييي و       
 Pizzani)   ييد أوضييحل دراسيية و حييرف.  (140)بتوصييول معلومييا  ميين خيي خ اييدو نا  يييي حييدود 

ميينهم يسييتخدموى وسييائل التواصييل االجتميياعي  (%79)ى إييي ةشيير ه عالمييي (500)نييه ميين بييون أ(2010,
 ما أشار  إليس أى ايو تر يعتبير أكثير وسيائل التواصيل االجتمياعي  ،ديهم حسابا  او ترمنهم ل (%65و)

ين يير لييه  أحييد وسييائل  :األوخ يمكــن الن ــر لمســتخدمي تــويتر علــى مســتويينو ا بييون التيير ا . اسيتخداما 
  ة اعييييدة بيانييييا   اميييي نييييه  ألتييييو تر علييييس  يين يييير للمحتييييوش المعلوميييياا :الثييييانيو التواصييييل االجتميييياعي 

.(Fraser,2009;Xiong, et al., 2016)  لتيو تر  ي يد وجيد  بعي  الدراسيا  أى المحتيوش المعلوميااو
 & Bollen& Mao, 2011; Rao)يمكين أى يسياعد عليس يهيم حر ية السيو  التار خيية أو المسيتقبلية 

Srivastava, 2012; Zhang et al., 2012).   بيالتر وز عليس المعلوميا  الماليية عليس ايو تر يقيد و
 ميا بيون حجيم التو تيا و بيون حجيم التيداوخ ييي السيو  و ع  ية بونهيا  (Sprenger, 2014)دراسية وجيد  

  الت اير يي سعر السهم.و 

نه يي التر ا  األمر كية التي اعمل يي أ ((Blankespoor et al., 2014 ما وجد  دراسة         
يي ذا  السيا  و الصةقا . حجم  ى ز ادة التدو نا  يرابط بالز ادة ييإمجاخ اكنولوجيا المعلوما  ي

 ي النتيجة التي اعكس أى و سترالية ألنةس النتيجة يي التر ا  ا ( (Prokofieva, 2015وجد  دراسة
ذلا التأثور يكوى  ز ادة التدو نا  ارابط بالتخفي  يي عدم اماثل المعلوما .  ما وجد  الدراسة أى  

( (Chapple et al.,2016 مثاخ يقد ذ ر  و  ل. أ ةيإع م ةأكثر بالنسبة للتر ا  التي اتعر  لتغ ي
يقد اراةعل أسهم التر ة يي حدود  2015مار   31يي  Teslaحد التو تا  لتر ة أيي أعقا   أنه  
 ملووى دوالر للقيمة السوقية للتر ة.  ( 900)ام إضاية ما يقر  من و يي غضوى عتر د ائ   (4%)

إليصا  التر ة  ةأصبل  ناة  ام أنه  تر ة عبر او تر إلس  رجت اال تمام بتحلول إيصا  الو       
 د عبر  و  .(Jorce,2013;Prokofieva, 2015)اساعد يي اخفي  عدم التماثل يي المعلوما  

 لقها عن  (ASIC, ACCC; & SEC)رسم السياسا  و الكثور من الجها  المس ولة عن التتر عا  
 اإليصا  يف اقوم التر ا  بر ابة و  ،اإليصا ر ابة ذلا ما إذا  انل التتر عا  الحالية است يت  من
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يهناك  وعلى مستوي البيئة السعودية (.(Chapple et al., 2016عبر وسائل التواصل االجتماعي  
يقد  ،ا تمام بأ مية اويور المعلوما  التس البس احتياجا  مستخدمي التقار ر المالية يي الو ل المناسا

( 2017-16-8ية السعود  الئحة حو مة التر ا  بموجا القرار ر م )أصدر   و ة السو  المال
المحاسبي حوث أشار  يي المادة  اإليصا  مية اعز ز أ التي أكد  علس ، م13/2/2017بتار خ 

للمسا مون والمستثمر ن من دوى  اإليصا ( إلس أنه يجا" أى يكوى 2التاسعة والثمانوى  يي البند ر م )
حيل وغور مضلل، ويي الو ل المناسا وعلس نحو منت م ود و ، وذلا امووز، وبتكل واضل وص

كمل وجه".  ما أشار  يي البند ر م ألتمكون المستثمر ن وأصحا  المصالل من ممارسة حقو هم علس 
عنها، وأش بيانا   اإليصا (" إلس أى يتضمن المو ت اإللكتروني للتر ة جميت المعلوما  الم لو  3)

  "األخري  اإلفصاحوسائل نتر من خ خ أو معلوما  أخر  ا
 يييد ا تميييل الدراسيييا  ييييي مجييياخ التواصيييل االجتمييياعي باستكتييياف اليييدور اليييذ  يمكييين أى اليبيييه ييييي و     

عيين المعلومييا   اإليصييا بونمييا لييم اهييتم بمحييددا   ييرار التيير ة ب ،التخفيييف ميين عييدم اماثييل المعلومييا 
المييالي عبيير  اإليصييا بتحلوييل  الدراســة الحاليــةتهــتم ذلييا  و يييي ضييو بتييكل اختيييار  عبيير الييا الوسييائل. 

ذلييا بهييدف التعييرف علييس قبيعيية و . اإليصييا نتييائج ذلييا و اييو تر للتيير ا  السييعودية يييي سيييا  محييددا  
ــي اــلا و النتييائج التييي  ييد اعييود علييس التيير ا  منييه. و  اإليصييا كبيير بييذلا أالتيير ا  التييي اهييتم بتييكل  ف

 محيددا   ةهيكيل الملكييو  ن يام الحو ميةو صيائ  التير ة ختبار اأثور  يل مين خاب السياق تهتم الدراسة
العيا  ةلييا  الحو ميوآالتير ة ى  ل من خصائ  ألس إد  المحاسبس ألشار اأحوث  ،لإليصا  ةمحتمل

 ;Ahmed &Courtis, 1999)ةقراف الخارجييألا و ةدار إلاخفيف يجوة المعلوما  بون ا يي ادور مهم

Ho & Wong, 2001; Chau& Gray, 2002; Haniffa& Cooke, 2002; Eng & Mak 

(2003); Aktaruddin, 2005; Narasimhan&Vijayalakshmi, 2006; Barakoet al., 

2006; Aljifri, 2008; Hossain, 2008; Hossain &Hammami, 2009; Akhtartuddinet 

al., 2009; Rouf, 2010).  تقـوم و  إليصا ا رار  يا ثر ي يمن العوامل الت ةيهناك مجموع يبالتالو ؛
 اإلفصـاح يفـ ةثير تلك العوامل يمتد الستخدام وسـائل ييـر تقليديـأذا كان تإباختبار ما  ةالحالي ةالدراس

المالي عبر تـويتر لتوضـيا ااثـار  اإلفصاحمثل تويتر. باإلضافة إلى التعر  على رد فعل السوق تجاه 
بنييا  علييس ذلييا و . قيمــة الشــركةو  األســهمعلــى حجــم تــداول  اإلفصــاحالتــي يمكــن أن تترتــذ علــى ذلــك 
المـالي  اإلفصـاحكبـر بأالشـركات التـي تهـتم بشـكل  ما اي خصـائصاتناوخ الدراسة الس اخ العام التالي: 

يييي إقييار ذلييا السيي اخ العييام يييتم انيياوخ األسيي لة و  مــا اــي النتــائ  التــي تعــود عليهــا منــه و  عبــر تــويتر
 الةرعية التالية:

 المالي عبر تويتر  إلفصاحاخصائص الشركة على  أثرما او  -1

 المالي عبر تويتر  اإلفصاحجودة ن ام الحوكمة على  أثرما او  -2

 المالي عبر تويتر  اإلفصاحعلى  ةهيكل ملكية الشرك أثرما او  -3

 المالي عبر تويتر على حجم تداول أسهم الشركة  اإلفصاح أثرما او  -4

  المالي عبر تويتر على قيمة الشركة   اإلفصاح أثرما او  -5
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 اإليصيا من خ خ اوسييت ن يا  الدراسيا  الحاليية حيوخ تضيف تلك الدراسة إلى األدب المحاسبي و     
بتيييكل  اإليصيييا نتيييائج ذليييا و حيييوخ محيييددا   ةمييين خييي خ ايييويور أدلييي االجتمييياعس عبييير وسيييائل التواصيييل

مين خي خ االختييار   اإليصيا و  متكامل.  ما أى الدراسة اتموز عن الدراسا  السابقة يي مجياخ الحو مية
يالدراسييا   ؛إلييس ذلييا ةضييايإلعبيير وسييائل التواصييل االجتميياعي. با اإليصييا اختبييار اييأثور الحو ميية علييس 

 أحييد  اهييتم الدراسيية الحالييية ببيانييا  بو يية األعميياخ السييعوديةو  ةالسييابقة اعتمييد  علييس بيانييا  دوخ متقدميي
خدام التيير ا  يييي البو يية السييعودية ى اسييتإييي ةمر كيييألا لبو يية األعميياخ اخ ياييو . إ تصيياديا  الييدوخ الناشيي ة

آلييا  الحو مية و بالتيالي يخصيائ  التير ة و  ،هلوسائل التواصل االجتمياعي ال يخضيت لتتير عا  حكوميي
علييس ذلييا ينتييائج الدراسيية امثييل و عبيير وسييائل التواصييل.  اإليصييا متابعيية و يمكيين أى العييا دور يييي ر ابيية 

 .     صا اإليب ا يتعل فيم  لواضعي السياسا   ة بور  ةأ مي

القسييم و تنيياوخ  ،لدراسييا  السييابقةا: يعيير  القسييم الثيياني يــتم اســتكمال الدراســة علــى النحــو التــالي     
القسيم الخيامس  ، و تنياوخنتائج الدراسة الت بيقيةالقسم الرابت  ، و حللاصميم الدراسة ومنهج البحثالثالث 

وا تراحيييا  لدراسيييا   ةوصييييا  وحيييدود الدراسيييبالنتيييائج والتو ختيييتم البحيييث  احلويييل ومنا تييية نتيييائج الدراسييية
 .ةمستقبلي

  :الدراسات السابقة وتطوير فروض البحث -2
لةهييم االخت يييا   ةم يهنيياك حاجييوميين ث يي ،ختيييار  ب بيعتييهاالمييالي عبيير اييو تر  ييو إيصييا   اإليصييا      

 ييل ميين  ى  إيييي  ييذا السيييا  يييو  النتييائج.و يييي سيييا  المحييددا   اإليصييا بييون التيير ا  يييي ممارسيية ذلييا 
 .اإليصييا نتييائج و لمحييددا  ن ر يية الو اليية يمكيين أى اسيياعد يييي يهييم اإلقييار المتكامييل و  ةن ر يية التييرعي

وبالتيالي  ؛للضيغو  ةالتير ا  ذا  الخصيائ  البيارزة اكيوى أكثير عرضي ييإى   فمن وجهة ن ـر الشـرةية
يبيرر الع  ية المةترضية بيون  ن ريـة الوكالـةسيا   للتعامل مت الا الضغو .  ما أى   ة دا أالجأ لإليصا   
، يةييي ظييل إنةصيياخ الملكييية عيين اإلدارة اييزاد حاجيية المسييا مون )األصييول( إلييس اإليصييا ن ييام الحو ميية و 

المز ييد ميين المعلومييا  لمراقبيية أدا  اإلدارة )الو وييل(، لييذلا احيياوخ اإلدارة إسييتخدام اإليصييا  المييالي عبيير 
ف المراقبيييية، والحييييد ميييين التعييييار  بونهييييا وبييييون اييييواور إلضييييةا  التييييرعية علييييس عملهييييا، واخفييييي  اكييييالي

يمكين  ييي أنتي تها للتيرعيةاكتسا  التير ة  يإى  يي سيا  ن ر ة الترعية  أنه  باإلضاية إلس المسا مون. 
  للتر ة. ةيجابيإأى يتراا عليه نتائج 

األدا   –قبيعية النتيا   –ويي  يذا اإلقيار ا ير  الدراسية الحاليية أى خصيائ  التير ة )الحجيم         
حجم العمليا  الخارجيية( احيدد إليس حيد  بوير الضيغو  التيي اتعير  لهيا التير ة مين األقيراف  –المالي 

ييي ،المختلةييية اليييذ  ايييويره مييين خييي خ القنيييوا  المختلةييية ومنهيييا وسيييائل التواصيييل  اإليصيييا ا يتعلييي  بحجيييم فيم 
ر مييدش اسييتجابة التيير ة االجتميياعي.  مييا أى  ييل ميين هيكييل الملكييية وآليييا  الحو ميية احييدد إلييس حييد  بويي

يييإى التيير ة التييي  ؛عبيير القنييوا  المختلةيية. باإلضيياية إلييس ذلييا اإليصييا لتلييا الضييغو  ميين خيي خ اييويور 
عبر القنوا  المختلةة ومنها القنوا  غوير التقلوديية مثيل ايو تر اتو يت  بتكل اختيارش  المالي اإليصا اوير 
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يجيابي إلز ادة حجم اداوخ أسيهمها واالنعكيا  ا ينعكس يي اإليصا يجابي من السو  علس ذلا إرد يعل 
مـن المالي عبر تـويتر  اإلفصاحعلى ذلك يمكن توضيا اإلطار العام لمحددات ونتائ  علس قيمتها. بنا  

 التالي: خالل الشكل

 
 المالي عبر تويتر اإلفصاح( يوضا اإلطار العام لمحددات ونتائ  1شكل رقم )

 :اإلفصاحمحددات  2-1

ويي ظل  إلختيار  بتكل عاممستوش ا علس العديد من العوامل التي ا ثراناوخ األد  المحاسبي     
يحاوخ الباحثاى احلول أثر  ل من خصائ  التر ة وآليا  اباين ما اوصلل إليه الدراسا  من نتائج 

 الحو مة علس مستو  اإليصا  المالي عبر اواور  ما يلي:

 :ئص الشركةخصا 2-1-1

  رية الشرةيةن

 خصائص الشركة
 الحجم. 
 األداء المالي. 
 حجم العمليات الخارجية. 

 

 آليات الحوكمة
  نســــــــــــــــبة المــــــــــــــــديرين

 المستقلين.

 .حجم مجلس اإلدارة 

 .ازدواج األدوار 

 .جودة لجنة المراجعة 

 هيكل الملكية
 .المالك الرئيسيين 

 .ملكية اإلدارة التنفيلية 

 
 
 

 ن رية الوكالة

همحجم تداول األس  

 قيمة الشركة

اإلفصاح المالي 
 عبر تويتر
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د  ألا ييصييييا  ييييياييييم اسييييتخدامها  محييييددا  لإل يالعوامييييل التييييميييين أ ييييم  ةخصــــائص الشــــركاعتبيييير     
ا للعدييد مين الدراسيا  قبقا  اإليصا  رار  يي ة م العوامل الم ثر أ حوث يعتبر حجم التر ة من  ي،المحاسب

(Singhvi& Desai, 1971; Firth, 1979; Cooke, 1989; Ho & Wong, 2001; 

Akhtaruddin, 2005; Narasimhan&Vijayalakshmi, 2006)،  يدا  المييالألا ى  إ ييذلا يييو 
سييوا  ألللتواصييل مييت ا كثيير مييو ا أ ةكثيير ربحيييألحوييث اعتبيير التيير ا  ا ،ذلييا السيييا  ييلعييا دور  ييام ييي

 مييو ا كثيير أاكييوى  ةالعالييي ة ييذلا التيير ا  ذا  نسييبة الرايعييو ، (Cooke, 1989) دا  الجوييد ألحييوخ ا
 .(Jensen &Meckling, 1976)ةصا  لتخفيف اكاليف الر ابيلإل

                 التر ا   بورة الحجم يكوى لديها اكاليف و الة واكاليف يإى   بخصوص حجم الشركة       
اكتسا  مز د من ثقة المستثمر ن و كثر أكثر لإليصا  لجذ  مستثمر ن أامول و علس أ  ةسياسي

(Nagina, 2005)ر ا   بورة الحجم يكوى لديها  درا  مالية وبتر ة امكنها من إنتا  .  ما أى الت
لكترونية وصيانتها، باإلضاية إلس أنه  لما  بر حجم التر ة  لما زاد عدد مسا موها واتعبل إموا ت 

أعمالها وازداد  الضغو  السياسية واالجتماعية علوها لإليصا  عن المعلوما  المالية وغور المالية 
الخوف من المنايسة  د يحد من مول التر ا   (. مقابل ذلا يإى  2014نترنل )محمد،إلاعبر شبكة 

ى التر ا   بورة أ وفى سياق الدراسة الحالية يمكن توقع، (Singhvi& Desai, 1971)لإليصا 
او تر،  :لتوصول المعلوما  بما يي ذلا استخدام الوسائل غور التقلودية مثل كثر مو ا أالحجم ستكوى 

 التالي يمكن صياغة الةر  التالي:بو 

 .ا بتوفير الشركة لإلفصاح المالي عبر تويتريجابي  إ حجم الشركةيرتبط ول: أل الفرض ا

يييا لن ر ييية ا      كبييير لإليصيييا  لتموويييز نةسيييها عييين أى التييير ا  ذا  الربحيييية امويييل بتيييكل إشيييارة ييييإلقبقا
أسيييا  أيضيييل المصيييادر المتاحييية  وذليييا بهيييدف ز يييادة رأ  المييياخ عليييس ،دا  الضيييييفألالتييير ا  ذا  ا

للحةيا   لإليصيا كبير أ كوى الميدير ن ليديهم دواييت و ، (2013، محمد،2008وبأ ل اكلةة ممكنة )عفيةي،
بالتيالي وييس سييا  و .  (Rouf, 2010)الثقية الم سسيية ومكايأاهم واويور إشيارا  از يد مين علس مراكز م 

 الدراسة الحالية يمكن صياغة الةر  التالي:

 

 .يجابي ا بتوفير الشركة لإلفصاح المالي عبر تويترإربحية الشركة ترتبط الثانى:  الفرض

 ة  المياخ يترايا علييه وجيود ر ابيأهيكيل ر  يوجود مستوش  بوير مين اليدين يي ى  إي خرش،أ  من جهة        
ى أكين يم ةاليا التكلةيو  ،ةاسيمس اكلةية الر ابي ة يرابط بيذلا اكلةيو  ،صيحا  اليديوى أمين  ةعلس التر  ةعالي

نييه لتخفيييف إي يبالتييالو  (Jensen &Meckling, 1976). ةيصييا  التيير إحاليية ز ييادة  يايينخة  ييي
ييأبتييويور معلومييا  ة ى اقييوم التيير أ يميين المتو ييت ةاكيياليف الر ابيي بييون مسييتوش  ةى الع  ييأا يعنييس كثيير مم 

 ,Jensen &Meckling, 1976; Aksu&Kosedag ةيجابييإ ةع  ي ةالماليي ةمعيدخ الرايعيو  اإليصيا 
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الكبوييير لييييديها دايييييت لتيييويور ال لييييا علييييس  ةالمالييييي ةصييييحا  معيييدخ الرايعييييأى التيييير ا  ذليييا ألو  ((2005
و ى  يياى ذلييا يتعييار  مييت دراسيية  (Chow & Wong-Boren, 1987).المعلومييا  ميين الييدائنون 

نيه إي ةالحاليي ةسييا  الدراسي يييو بنا  عليس ذليا  ( حوث لم اتوصل إلس وجود ع  ة بونهما.2016)خلف،
 خ غسييتواكبيير لتييويور معلومييا  أاموييل بتييكل  يالعييال ة الماليييةى التيير ا  ذا  معييدخ الرايعييأيمكيين او ييت 

 :يم يمكن صياغة الةر  التالمن ث  و  ،ذلا بما يوها او تر يكاية القنوا  ي

 .ا بتوفير الشركة لإلفصاح المالي عبر تويتريجابي  إ ةالمالي ةمعدل الرافعيرتبط : الثالث الفرض

                يييييد اواجيييييه  ةعمييييياخ العالمييييييألبو ييييية ا ياعميييييل يييييي يى التييييير ا  التيييييإيييييي ،ليييييس ميييييا سيييييب إ ةضيييييايباإل     
اواجييييه ضييييغو  ايييي ثر علييييس اسييييتراايجوتها و  ،ةنتيييي ة التيييير أل ةالمضييييية ةالدولييييو م ألا ةبييييون الدوليييي ااضيييياربا 

.(Muller, 2006)  اييييوير  ةيييييلييييديها عمليييييا  خارج يى التيييير ا  التييييأ ييييد قرحييييل بعيييي  الدراسييييا  و
 ةالحالييي ةيييس سيييا  الدراسييو  (Zarzeski, 1996; Depoers, 2000). اإليصييا علييس ميين أ مسييتو ا  

اواجيييه قليييا عليييس المعلوميييا  مييين اليييداخل  ياعميييل عليييس المسيييتوش اليييدول يى التييير ا  التيييأيمكييين قييير  
خ ايييتمكن مييين الوصيييو  ةسيير عو  ةايييوير لهيييا وسييولة اواصيييل  امييي يى وسيييائل التواصييل االجتمييياعإالخييارا ييييو 

يكييوى لييديها  يى التيير ا  التييأمباشيير. بنييا  علييس ذلييا يمكيين او ييت و بتييكل سيير ت  ةقييراف خييارا الدولييلأل
منهيييا ايييو تر و  ،يكبيير السيييتغ خ وسيييائل التواصييل االجتمييياعأامويييل بتيييكل  ةمراةعيي ةنسييبة عملييييا  خارجيييي

 :يم يمكن صياغة الةر  التالمن ث  و . ةيصا  عن المعلوما  الماليلإل

ا بتوفير الشركة لإلفصاح المالي عبر يجابي  إنسبة العمليات الخارجية بالشركة رتبط تالفرض الرابع: 
 .تويتر

 :ن ام الحوكمة 2-1-2

اتور الحو مة إلس الع  يا  المتتييبة بيون التير ة واألقيراف أصيحا  المصيلحة أو بيون التير ة         
 ميا  يية لألقيراف أصيحا  المصيلحة،والمجتمت  كل. واعتبير المسيتو ا  العاليية مين الحو مية بمثابية حما

 Khan)جييذ  المز ييد ميين المسييتثمر ن و  اإليصييا الجوييد يييرابط برابيية التيير ة يييي  أى هيكييل الحو ميية

&Muttakin, 2013).  عتبير محيدد رئيسيي ا  نياك العدييد مين الدراسيا  التيي أشيار  إليس أى الحو ميةو
 Ajinkya et)لتو عيا  األربيا  دارة إلاحويث ييرابط باحتمياخ إصيدار  ،االختييار   اإليصيا  السيتراايجية

al.,  2005; Karamanou&Vafeas, 2005)،  بتكييييرار اإلصييييدارا  الخاصيييية باألربييييا  و
(GarcíaOsma&Guillamón-Saorín, 2011)  اإليصييا بو ( عيين إعييادة الهيكلييةBens, 2002.) 

 اإليصييا ادة مسييتو ا  لز يي أى آليييا  الحو ميية القو يية يمكيين اعتبار ييا بييدي ا اييرش خييرش  نيياك وجهيية ن يير أ  و 
 Cheng & Courtenay 2006; Cerbioni&Parbonetti) اإليصيا  اتراا عليس ة ناك اكلةحوث 

ــة. (2007  ييف  يحةييز التيير ة علييس  ةهيكييل حو ميي يمكيين او ييت أى وجييود ،وفــى ســياق الدراســة الحالي
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وسيائل  :لتقلودية مثيلخرش من خ خ  اية  نوا  التواصل بما يوها القنوا  غور االتواصل مت األقراف األ  
 التواصل االجتماعي ومن بونها او تر. 

الر وييزة األساسييية يييي هيكييل الحو ميية  مييا أنييه ييي ثر علييس الكةييا ة التتييغولية  دارةاإلمجلــس و عتبيير       
االختيييار  عبيير  اإليصييا للتيير ة،  مييا اييم اسييتخدامه بتييكل  بويير يييي األد  المحاسييبي ضييمن محييددا  

 ;Ajinkya et al., 2005; Anderson et al. 2004; Gul, et al. 2011)القنيوا  التقلوديية 

Laksmana, 2008).  ، حييد آليييا  الحو ميية الهاميية، و ييد وجييد  دراسيية أدارة اإلو عتبيير اكييو ن مجلييس
Hossain ,2008) )يصيا  التير ة. حويثإدارة يمكن أى يعتبير محيدد  يام لمسيتوش إلى اكو ن مجلس اأ 

ون يسيياعد علييس احسييون سييمعة ومصييداقية التيير ة،  مييا أنهييم يسيياعدوى علييس وجييود المييدير ن المسييتقل أى
ى أيميين المةتيير   يبالتييالو  ؛المسييتقلونوالمييدير ن غويير دارة اإلالتخفيييف ميين التهيياوى والتسييتر بييون ير يي  

ييا الميدير ن المسييتقلون يلعبييوا دور صييحا  حيي  أ  بييون المسييا مون الكبييار  ةاخفيييف اعارضيا  الو اليي يييي  اما
 Anderson &Reeb 2004; Park & Shin 2004; Patelli&Prencipe)ة ليألا يمسا مو  ةالر اب

ييا علييس   كونييوا أكثييرو كبيير أخارجييية  ةمعريييو  ةالمييدير ن المسييتقلون عييادة يكييوى لييديهم خبيير و  .(2007 حرصا
المييالي عبيير اييو تر يمكيين او ييت أى ز ييادة  اإليصييا التواصييل مييت األقييراف الخارجييية. وبالتييالي يييي سيييا  

نيييوا   الميييدير ن المسيييتقلون ييييديت التييير ة عليييس ز يييادة التواصيييل ميييت  ايييية األقيييراف واسيييتخدام  ايييية نسيييبة 
 التواصل بما يوها وسائل التواصل االجتماعي، ومن ثم يمكن صياغة الةر  التالي:

يجابي ا بتوفير الشركة لإلفصاح إنسبة المديرين المستقلين داخل مجلس اإلدارة ترتبط الفرض الخامس: 
 لي عبر تويتر.الما

حماية حقو  المسا مون ب يهتما للتر ة حوث يعتبر  ام جدا دارة اإل ما أى الدور اإلشرايي لمجلس     
صغار و يساعد علس حماية العاملون دارة اإللمجلس  اإلشراييالدور و التنةوذية. دارة اإلر ابة اصريا  و 

تالي يمكن او ت أى  ةا ة المجلس يي أدا  بالو . التنةوذيةدارة واإلالمسا مون مقابل  بار المسا مون 
خ خ القنوا  المختلةة ومنها او تر.  ومنسورابط بالتواصل الجود مت  اية األقراف  اإلشراييالدور 

. (Liu & Zhang, 2017)دور ة االجتماعا  و بحجم المجلس دارة اإل رابط الدور اإلشرايي لمجلس و 
أيهما أيضل و جلس ما بون الحجم الكبور أو الصغور بالرغم من االخت ف الن ر  حوخ حجم المو 

(Coles et al. 2008; Di Pietra et al. 2008; Lynck et al. 2008; Larmou&Vafeas 

أيضل حوث يمكن او ت أى الحجم األكبر يساعد المجلس علس أدا  الدور اإلشرايي بتكل  نهإ  ي (2010
.  ما (2016ي الر ابة واقلول بو ة عدم التأكد )أحمد،اتنوع فيه الخبرا  و و ما ي د  إلس أدا  أيضل ي

 ؛يرى التوصل إلس اواي  من از دو اكرار اجتماعا  المجلس اساعد علس اكتماخ المنا تا  و أى دور ة 
 .بنا  علس ذلا يمكن صياغة الةرضون التالوون:أيضلبالتالي اساعد علس أدا  الدور اإلشرايي بتكل و 

 ا بتوفير الشركة لإلفصاح المالي عبر تويتر.يجابي  إاإلدارة جلس حجم ميرتبط الفرض السادس: 
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يجابي ا بتوفير الشركة لإلفصاح المالي عبر إاإلدارة تكرار اجتماعات مجلس يرتبط الفرض السابع: 
 تويتر.

ر يعتبي  اليذو رئيس المجلس و   دوار ما بون المدير التنةوذألازدواا ا ةدار إلخرش لمجلس األ  بعاد األمن ا   
 ،ليس ار يز السيل ةإدوار يي دش ألوازدواا ا عليس القيرار. ةالر ابيو م شر علس عدم الةصل بيون ااخياذ القيرار 

ليس إ  ى يي دأيمكين   ميا ،(Finkelstein &D’Aveni 1994)مين يعاليية ر ابية المجليس واليذش يقليل 
دوار اكيوى ألدواا از إبهيا خاصيية  يل المعلوميا  يالتير ا  التيثيعيدم اما يي ةز ادو  ةالتةافي يانخةا  ي

و يييييو ميييييا أكدايييييه دراسييييية )خلويييييل،  (Gul& Leung 2004).  يييييلأيصيييييا  إلتيييييويور  كثييييير احتمييييياالا أ
التنةويييذ    ( حويييث اوصيييلل إليييس وجيييود ع  ييية جو ر ييية سيييالبة بيييون ازدواجيييية دور الميييدير2015و بيييراهيم،
دوار ييي دش ألازدواا إبييالرغم ميين وجييود وجهيية ن يير أخييرش بييأى و  نترنييل.إلعبيير شييبكة ا اإليصييا ومسييتو  

 & Nandi)دا  ألا عليس ايجابيايإى يينعكس أيمكين  يبالتيالو  ،ةللتير  ةالتتيغولي ةكبير بالبو يأ ةمعرييو لةهيم 

Ghosh, 2012)  ة الحاليية يمكين او يت أى التير ا  التيي ال يوجيد بهيا خاصيية الدراسيال أنه  يي سيا  إ
م ة واسييتخدام  اييية القنييوا  لييذلا. وميين ث يييييقييراف الخارجألللتواصييل مييت ا كثيير مييو ا أازدواا االدوار اكييوى 

 يمكن صياغة الةر  التالي:

 ا بتوفير الشركة لإلفصاح المالي عبر تويتر.يجابي  إدوار ألعدم ازدواج ايرتبط الفرض الثامن: 

الا  بونمن و  ةهيكل الحو م يالعا دور  ام ي ةدار إللجاى مجلس ا ى  إالس ما سب  ي ةضايإلبا     
ى أ.  ما  (Blue Ribbon Report 1999) ةنتا  الر اب يي   دور محور  ةنة المراجعاللجاى العا لج

ى ز ادة جودة لجنة أيمكن او ت  يبالتالو  ،ي ر  لجاى المجلس لعملية التقر ر المالأاعتبر  ةلجنة المراجع
يس   تراو  :مثل ةاستخدام  نوا  مختلةو  اإليصا كبر من ألتويور  در  ةالتر  اجاهابيرابط  ةالمراجع

خصائ  جودة لجنة المراجعة المتمثلة يي الخبرا  أى  (2008 د أوضحل دراسة )عفيةي،و .  ذلا
 اإليصا بع  ة موجبة وجو ر ة بمستو  ارابط جتماعااها، واستق خ أعضائها، إالمالية للجنة ودور ة 
 :يمن ثم يمكن صياغة الةر  التالو  عبر شبكة اإلنترنل.

 

 يجابي ا بتوفير الشركة لإلفصاح المالي عبر تويتر.إودة لجنة المراجعة جترتبط الفرض التاسع: 

  :هيكل الملكية 2-1-3

من أ م خصائ  و  بتوز ت حقو  الر ابة بالتر ة.و  ، ةا ة ن ام الحو مةو يرابط هيكل الملكية بتكو ن  
الر ابة اتر ز  والذ  يجعل حقو   من  بار الم ك ار ز الملكية يي عدد محدودمدش هيكل الملكية  و 

 ةى عن مصالحهم سوا  ب ر  متروعو يي  وال  المستثمر ن الرئيسوون. وعادة ما يبحث   ال  المستثمر 
مما يخل بالتوازى  (La Porta et al. 2000)الذ   د يتجاوز حقو  مسا مي األ لية و  ةأو احايلي

بمعلوما  داخلية مما ي ثر علس الكبار أصحا  الر ابة  ز د من احتماخ أى يحتةظ المسا موى الداخلي و 
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علس إرغام  ةمسا مي األ لية ليس لديهم  در ، ون راا لغيا  الدوايت وحدود التكلةة يإى اإليصا مستو  
علس ذلا يرابة المسا مون الكبار يي  .(Liu & Zhang, 2017) اإليصا التر ة علس ز ادة 

يي ضو  ذلا ويي  .(Ghazali, 2007) و ما ال يحسن من شةافية التر ة ة و ليسل  و  اإليصا 
المالي عبر او تر يإنه يمكن او ت أى ز ادة نسبة ملكية المسا مون الكبار يرابط بعدم  اإليصا سيا  

 ، وبالتالي يمكن صياغة الةر  التالي:اإليصا رابة التر ة يي اويور ذلا 

وفير الشركة لإلفصاح المالي يجابي ا بتإانخفاض نسبة ملكية المساامين الكبار يرتبط  الفرض العاشر:
 عبر تويتر.

يجا أى اكوى لديه بع  حقو  دارة اإليقد أشار البع  إلس أى ير    ،باإلضاية إلس ذلا
 ,Jensen & Murphyذلا حتس اتماشس مصالحه مت مصالل المسا مون حوث أشار و الملكية 

دارة لإلل المسا مون  و السما  مصالو دارة اإلللتويو  بون مصالل  ةإلس أى أكثر ال ر  يعالي ((1990
النابعة من الملكية اكوى دوايت ذا  أجل قو ل دارة اإلحوث أى دوايت  التنةوذية باالستحواذ علس أسهم.

وبالتالي يةي  ذه  (.Joyce &Rasoul, 2005) صورة األجل دارة اإلكما أنها يمكن أى اقود اصريا  
م احرى علس التواصل الجود معهم من خ خ ون ومن ث  يي سيا  مصالل المسا مدارة اإلالحالة ستعمل 

 كاية القنوا . علس ذلا يمكن صياغة الةر  التالي:

 يجابي ا بتوفير الشركة لإلفصاح المالي عبر تويتر.إاإلدارة نسبة ملكية ترتبط الفرض الحادي عشر: 

 :اإلفصاحنتائ   2-2

يي سييتوش المعلومييا  المتييداوخ بتييكل ى أسييعار األسييهم اعكييس مإا لةيير   ةييا ة سييو  الميياخ يييقبقا
خييياى أو بتيييكل عيييام، وييييي  يييذا اإلقيييار  نييياك ثييي   أنيييواع مييين األسيييوا   يييي القيييوش وشيييبه الضيييييف 

(. ويي األسوا  الضيييةة ال يمكين او يت أسيعار األسيهم المسيتقبلية مين خي خ (Fama, 1970والضييف 
ييييي عمليييية  ةقيييراف معونيييوذليييا لوجيييود معلوميييا  خاصييية احيييل اصيييرف أ ؛احلويييل المعلوميييا  الموجيييودة

 أسعار األسهم اأخذ يي االعتبار  اية المعلوما  المتاحة حوث ال  التداوخ. بونما يي السو  القو ة يإى  

اوجد معلوما  خاصة، وييي  يذا السييا  ييإى وصيوخ معلوميا  جدييدة للسيو  سيوف يي ثر عليس 
  عليس بو يية المعلوميا ، يييإى حر تيه. وبونميا يوضييل يير   ةييا ة السيو  أى حر يية سيعر السييهم اتحيدد بنييا

يتير  عمليية  ييف يتكيوى سيعر السيهم  market microstructure modelة نمـوذج السـوق المجهريـ
O'Hara, 1999) حويث يتكيوى السيعر نتيجية اةياو  ناضيج بيون البيائت والمتيترش و مثيل السيعر او يت ،)

و رجيت ذليا إليس  ؛بيون المسيتثمر نالمستثمر لألدا  المستقبلي للتر ة. ومن ال بيعي أى اختليف التو عيا  
 مستو ا  المعلوما  المختلةة بون المستثمر ن. 



 - 119 - 

ويييي السييو  القو يية أو شييبه القو يية يييإى اييدي  المعلومييا  الجديييدة للسييو  ايي ثر علييس ااجيياه حر يية 
. وعنيد قييام التير ة (Xiong, et al. 2016)السو  حوث أنها اغور يي بو ة المعلوما  بيون المسيتثمر ن 

سوتلقوى الا المعلوميا  بمجيرد دخيولهم لحسيابا  عبر او تر يإى متتبعي الحسا   ةمعلوما  مالي بتدو ن
عليييس المعلوميييا  الماليييية إليييس    ايييو تر الخاصييية بهيييم.  ميييا أنيييه يمكييين اوصيييول اليييا التو تيييا  التيييي احتيييو 

ييا نلييية اوصييول المع(Alden,2013)اوميياايكسأالمسيتخدمون والمتخصصييون بتييكل   عة لومييا  السيير . وقبقا
يإنيه مين المتو يت أى إيصيا  التير ة عين المعلوميا  الماليية سيوف يقلي  مين يجيوة  الا من خ خ ايو تر

ى بتعييديل او عييااهم حييوخ أدا  التيير ة بنييا  و حوييث سيييقوم المسييتثمر  المتييتر ن،و المعلومييا  بييون البييائعون 
األسيهم حويث يكيوى  و مكن أى يي دش ذليا إليس الز يادة ييي حجيم اجيارة (Xiong, et al. 2016).  علوها 

كييد  أ.  مييا al. 2016) (Xiong, et إلييس ااةييا  ناضييج حييوخ أدا  التيير ة  يير  للوصييوخأالمسييتثمر ن 
( عليييس أى وسيييائل التواصيييل االجتميييياعي امثيييل أحيييد أ يييم الوسيييائل المتكاملييية يييييي 2013عيييو ،)دراسييية 

ألقييراف المتعا ييدة مييت لكترونييي التييي اسييا م يييي الحييد ميين ابيياين المعلومييا  بييون المييدير ن واإلا اإليصييا 
و يينعكس علييس اعز ييز  ،و قلييل ميين اكلةيية رأ  الميياخ ،التيير ة األميير الييذ  يعييزز ميين  ةييا ة السييوا  المالييية

قيمة التر ة. باإلضاية إلس ذلا، يمكن او ت أنه نتيجة لتخفي  عدم التماثل يي المعلوما  وز ادة حجيم 
س أدا  وقيميية التيير ة يييي السييو  معبييراا عنهييا يجابياييا علييإاييداوخ أسييهم التيير ة يييإى ذلييا يمكيين أى ييينعكس 

ميين  يييي ضييو  ذلييا يمكيين صييياغة الةرضييون التييالوون الختبييار النتييائج المتو عيية ،Tobin's Q))ة بقيميي
 :المالي عبر او تر اإليصا 

يجابي ا بحجم إعن المعلومات المالية عبر تويتر  اإلفصاحقيام الشركة بيرتبط الفرض الثانى عشر: 
 شركة. تداول أسهم ال

 

يجابي ا بقيمة إعن المعلومات المالية عبر تويتر  اإلفصاحقيام الشركة بيرتبط  الفرض الثالث عشر:
 الشركة. 

 

 

 :منه  البحثو تصميم الدراسة -3

علس    الخاصة بالتو تا  التي احتو  األولىات لا الدراسة الحالية ث   مجموعا  من البيانا ،       
الخاصة ببيانا  حجم التداوخ  المجموعة الثانيةلنماذا الدراسة.  تغير التابعالمالمالي وامثل  اإليصا 

يهي البيانا  الخاصة بآليا  الحو مة وخصائ  التر ة  المجموعة الثالثةعلس أسهم التر ة، أما 
المجموعة األولس من قرف ثالث موير لخدمة و د ام الحصوخ علس بيانا   واألدا  المالي للتر ة. 
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شر ة ) ( ومو تmubasher_info/twitter.comيانا  المالية للتر ا  عبر او تر)مباشراوصول الب
و و أسلو  ام إاباعه يي دراستي  tadawulfeed/(twitter.comالسو  المالية السعودية )اداوخ(
(Xiong et al., 2015, 2016) الحصوخ علوها من المو ت  يقد ام. أما البيانا  الخاصة بحجم التداوخ

بيانا  المجموعة الثالثة من التقار ر السنو ة و ذلا ام الحصوخ علس  ،كتروني للبورصة السعوديةلإلا
 .)www.tadawul.com(للتر ا  المتاحة علس مو ت ادواخ

 :مجتمع وعينة الدراسة 3-1

و يد  ،(2016لسعودية خ خ عيام )يتكوى مجتمت الدراسة من  اية التر ا  المسجلة بالبورصة ا
يييييييا ) و ييييييية سيييييييو  المييييييياخ 176بليييييييذ عيييييييدد  يييييييذه التييييييير ا  ) ( شييييييير ة موزعييييييية عليييييييس سيييييييتة عتييييييير   اعا

 ا للترو  التالية: (، و د اختار الباحثاى عونة الدراسة ويقا 2016السعود ،

ة لقييا  اواير التقار ر المالية السنو ة للتر ا  خي خ يتيرة الدراسية، وأى يتيواير يوهيا بيانيا   افيي -أ
 المتغورا .

ل االجتمياعي )ايو تر(، أو ميين إيصيا  التير ة عين بيانيا  ماليية ييي حسيابها عليس مو يت التواصي - 
 .شر ة السو  المالية السعودية حسا  مو ت أو ،حسا  مو ت مباشر خ خ

( شر ة يي خمسة عتر   اعاا بما يعادخ 141و د أسةر ا بو  الترو  السابقة عن اختيار )
ا %11.80ما نسبته ) ( من إجمالي عدد التر ا  المسجلة بالبورصة. و وضل الجدوخ التالي ملخصا

 لعدد شر ا  العونة داخل  ل   اع:

ا لتصنيف ايئة سوق المالية السعودي يوضا الشركات( 1جدول رقم )  السعودية المسجلة وفق 

 عينة الدراسة الشركات المستثناه الشركات المدرجة اسم القطاع
 9 3 12 .خدما  الماليةالمصارف وال

 12 2 14 .الصناعا  البترو يماو ة
 13 1 14  .سمنلألا

 12 5 17  .التجزئة
 2 - 2 .ال ا ة والمراي  الخدمية

 14 2 16 .الزراعة والصناعا  الغذائية
 4 - 4  .االاصاال  واقنية المعلوما 

 30 5 35  .التأمون
 7 - 7 .شر ا  االستثمار المتعدد

 11 4 15   .مار الصناعياالستث
 13 5 18  .التتوود ومواد البنا 

http://www.tadawul.com/
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 5 4 9  .الت و ر العقار  
 4 1 5  .النقل

 3 - 3  .ع م والنترإلا
 2 2 4  .الةناد  والسياحة

 - 1 1 الصنادي  العقار ة المتداولة.
 141 35 176 اإلجمالي 

 :حجم التداولو المالى عبر تويتر  اإلفصاح 3-2

ث الحـد الميالي عبير ايو تر ييتم اسيتخدام أسيلو  اإليصيا لسيو  اجياه المباشير ل ةعيلالختبار رد ال        
(event methodology)  و يييييييييو أسيييييييييلو  ايييييييييم اسيييييييييتخدامه ييييييييييي بعييييييييي  الدراسيييييييييا  السيييييييييابقة

(Leuz&Verrecchia, 2000; Bushee et al. 2010; Reddy & Gordon, 2010; 

Blankespoor et al., 2014).   الحيد  "ميا  بيل الحيد " و "ميا بعيد الحيد " حويث  و تضيمن أسيلو
ها يوم  بل و يوم بعيد الحيد  اليذ  ييتم دراسيته. يترة الحد  علس أن   (Prokofieva, 2015)عريل دراسة 

ــاس رد فعــل الســوق تجــاه  ــي قي ــة ف ــالي تعتمــد الدراســة الحالي ــى  اإلفصــاحوبالت ــويتر عل ــر ت المــالي عب
ويييي الوييوم التييالي لشــركة فــي اليــوم الســابه إلصــدار التويتــات المقارنــة بــين حجــم التــداول علــى أســهم ا
ثييير إصيييدار المعلوميييا  والتغليييا عليييس ظيييا رة رد الةعيييل الثابيييل أإلصيييدار التو تيييا . وحتيييس يمكييين احلويييل 

اختيـار : يـتم اسـتخدام مايـارين امـا( Blankespoor et al., 2014; Prokofieva, 2015للسيو  )
التييي  مييا  عبيير اييو تر بييدوى وجييود إصييدارا  أخييرش للمعلومييا بحوييث يقتصيير علييس إصييدار معلو  الحــدث

 Xiong)ميا  بيل يتيرة الحيد   ةتيرة للر ابية  ةاخ  التر ة من داخلها أو من جهة أخيرش، واسيتخدام يتير 

et al., 2015)،  حوييث يييتم اسييتخدام متوسييط حجييم التييداوخ يييي التسييعون يييوم السييابقة لةتييرة الحييد   ةتييرة
 .ةر اب

  :نماذج الدراسة 3-3
 :المالي عبر توتير اإلفصاحمحددات  3-3-1
 المالي عبر او تر يمكن استخدام النموذا التالي: اإليصا الختبار يرو  الدراسة المتعلقة بمحددا     

TWEETFR = ß0 + ß1 CS + ß2 PRO + ß3 LEV + ß4 DMA + β5 IND + ß6 BS + ß7 

BM + ß8 RO + ß9 ACQ + ß10 OC + ß11 EXEQ + ε 
 حيث:

 TWEETFR ة.التس اتضمن معلوما  مالي بعدد التو تا  يقا  المالس عبر او تر اإليصا : 
 CS : اقا  باللوغار تم ال بيعي إلجمالي األصوخ.ةحجم التر : 

 PRO : اقا  من خ خ  سمة صايي الربل بعد الضرائا علس إجمالي األصوخ.ةالربحي: 

 LEV ي الديوى إلس إجمالي األصوخ.: اقا  بمعدخ إجمالالمالية معدخ الرايعه: 

: اقييا  يييي التيير ا  الصييناعية ميين خيي خ  سييمة المبيعييا  ةنسييبة العمليييا  الخارجييي:  DMA 
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بقسييمة عييدد الةييروع س إجمييالي المبيعييا ، ويييي التيير ا  غويير الصييناعية الخارجييية عليي
 الخارجية علس إجمالي عدد الةروع.

األعضييا  : اقييا  ميين خيي خ  سييمة عييدد ةدار إلنسييبة المييدير ن المسييتقلون يييس مجلييس ا: 
 المستقلون يي مجلس اإلدارة علس إجمالي عدد األعضا  بالمجلس.

IND 

 BS : يقا  بعدد أعضا  مجلس اإلدارة.حجم مجلس االداره: 

 BM : يقا  بعدد مرا  إجتماع مجلس اإلدارة يي السنة.ةدار إلعدد اجتماعا  مجلس ا: 

( يييي حاليية عييدم وجييود شييخ  يجمييت 1يأخييذ القيميية )األدوار: متغويير و مييي ازدواا : 
 بون منصبي المدير التنةوذ  ورئيس مجلس اإلدارة، والقيمة )صةر( بخ ف ذلا.

RO 

المراجعة: اقا  مين خي خ مقييا  اجميعيي يأخيذ القيمية مين )صيةر( إليس جودة لجنة : 
ييييا لمييييد  اييييواير جييييودة لجيييياى المراجعيييية )الحجييييم، واالسييييتق خ، والخبيييير 4) ة المالييييية ( قبقا

 .والمحاسبية، واكرار االجتماعا (

ACQ 

 OC .%5نسبة االسهم للم ك اللذين از د نسبة ملكوتهم عن : 

 EXEQ .سهم التي يملكها المدير نألدارة التنةوذية و ي نسبة اإلملكية ا: 

 :ر على أداء وقيمة الشركةيتالمالي عبر تو  اإلفصاحأثر  3-3-2

دا  وقيميية التيير ة باسييتخدام قيميية أالمييالي عبيير اييو تر علييس  اإليصييا بتييأثور الةيير  المتعليي   الختبييار  
Tobins' Q :يمكن استخدام النموذا التالي 

TQ = ß0 +ß1 TWEETFR + β2 CS +ß3 AFM + ß4 LEV + ß5 PRO +ß6 IG +ß7 ID 

+ß8 DMA + ε 
 حوث:

 TQ لديتر ةاقا  بنسبة القيمة السوقية لألصوخ إلس القيمة ا 'Q   Tobinsقيمة : 

 TWEETFR .ةاتضمن معلوما  مالي يعبر او تر بعدد التو تا  الت يالمال اإليصا : 

 CS .ةحجم التر : 

ذا  امييل التير ة بييديت إ( 1الوصيوخ لألسيوا  المالييية و يو متغوير و مييس يأخيذ القيمية ): 
 القيمة )صةر( بخ ف ذلا.و اوز عا  خ خ العام 

AFM 

 LEV المالية. ةمعدخ الرايع: 

 PRO .ةالربحي: 

 IG  .نمو االستثمار و و معدخ النةقا  الرأسمالية الس المبيعا : 

ذا  انيل التير ة  اعميل ييي اكثير إ )1التنوع الصناعي و و متغوير و ميس يأخيذ القيمية )
 غور ذلا. )من   اع والقيمة )صةر

ID 
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ميييالي المبيعيييا  ة: اقيييا  بنسيييبة المبيعيييا  الخارجيييية إليييس إجنسيييبة العملييييا  الخارجيييي: 
)للتييير ا  الصيييناعية( أو نسيييبة الةيييروع الخارجيييية إليييس إجميييالي الةيييروع )للتييير ا  غوييير 

 الصناعية(.

DMA 

 

 :التطبيقية نتائ  الدراسة-4

 :وصف العينة 4-1
و ي  ،(Continuous Variables)المتصلة ( وصف لمتغورا  الدراسة2ي هر الجدوخ ر م )

ونسبة المدير ن المستقلون  ،لتر ة، والربحية، ومعدخ الرايعة الماليةالمالي عبر اواور، وحجم ا اإليصا 
وجودة لجنة المراجعة، ونسبة األسهم  جتماعا  المجلس،الس، وعدد يي مجلس اإلدارة، وحجم المج

 ، وملكية اإلدارة التنةوذية، وجودة ن ام الحو مة.(%5)للم ك الذين از د نسبة ملكوتهم عن 
  لمتغيرات الدراسة المتصلة    اإلحصاء الوصفينتائيوضا (: 2جدول )

Variable N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TWEETFR 141 2 5 3.113475 1.021848 

CS 141 3.95 12.74 8.993532 2.066154 

PRO 141 -.13 35.95 2.711001 7.711236 

LEV 141 2.01 10.74 6.446312 2.637017 

DMA 141 0 3 .4416809 .8157541 

IND 141 .2 .44 .6924114 3.674448 

BS 141 5 11 8.808511 1.715121 

BM 141 3 7 4.964539 .9517754 

ACQ 141 2 4 3.163121 .7894312 

OC 141 .01 .28 .1408071 .0537833 

EXEQ 141 .03 .314 .1685214 .0730052 

CG 141 3 6 4.695035 .8778485 

TQ 141 .03 5.96 2.920986 1.933271 

IG 141 .02 .49 .2133759 .1134857 

الدراسية خي خ ييي عونية  المـالي عبـر تـوتير اإلفصاحنخفاض نسبة اي حظ من الجدوخ الساب  
واعيد  يذه  (  (3.113475عنهيا اإليصيا حوث بلذ متوسط عدد التو تا  الماليية التيي ايم  ،(2016عام )

مييييييييا اييييييييم مقارنتهييييييييا بالدراسييييييييا  يييييييييي الييييييييدوخ المتقدميييييييية يميييييييين خيييييييي خ خاصيييييييية إذا  النسييييييييبة منخةضيييييييية
يييييي عييييام  ( شيييير ة يييييي الواليييييا  المتحييييدة األمر كييييية120علييييس ) أجر ييييل( التييييي (Zhang,2015دراسيييية

عبيير  اإليصييا  ييد يرجييت إلييس أى ممارسييا  ولعييل ذلييا   ((10.055( بلييذ متوسييط عييدد التو تييا  2013)
 ختيييار  وعييدم وجييود إقييار مهنييي واتيير عي ييين م الييا الممارسييا اموا ييت التواصييل االجتميياعي اييتم بتييكل 

 اضيلايقيد  وبالنسبة لخصائص شركات عينة الدراسة ،مقارنة بالدوخ المتقدمة خ السعوديةيي بو ة األعما
، 8.993532)بلذ متوسط اللوغار تم ال بيعي إلجمالي األصيوخ ) حوث األصوخأى  ناك ز ادة يي حجم 

، وفيمييا يتعليي  بالرايعيية المالييية والتييي ((2.711001 حوييث بلييذ  متوسييط معييدخ الربحيييةنخةيي  ايييي حييون 
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عتميياد التيير ة علييس الييديوى يييي امو ييل أصييولها، يتتييور النتييائج إلييس اراةيياع متوسييط قيميية ا وضييل مييد  ا
و ييو مييا يعكييس إمكانييية  ييدرة عونيية الدراسيية يييي الحصييوخ علييس  (6.446312الرايعيية المالييية حوييث بلييذ) 

  التمو ل ال زم.

الجوييدة ارسييا  اضييل إاجيياه عونيية الدراسيية نحييو ا بويي  الممايقييد  وبالنســبة لخصــائص الحوكمــة
 ما بليذ الحيد األ صيس لعيدد  (،(%69.24ستق خ المدير ن يي مجلس اإلدارة اللحو مة حوث بلغل نسبة 

( أعضييا  و ييو مييا يتةيي  مييت الئحيية حو ميية 5( عضييو، والحييد األدنييي )11األعضييا  يييي مجلييس اإلدارة )
جا أال يقل عيدد أعضيا  مجليس ه ي" أن   ( أ التر ا  السعودية حوث ورد يي المادة السابعة عتر الةقرة )

جتماعيييا  المجليييس اا"،  ميييا بليييذ متوسيييط عيييدد حيييد عتييير عضيييوا أاإلدارة عييين ث ثييية أعضيييا  وال يز يييد عييين 
سيييهم ألنسيييبة ا(،  ميييا أى متوسيييط 3.163121)  ميييا بليييذ متوسيييط جيييودة لجنييية المراجعييية  ،(4.964539)

توسيط نسيبة األسيهم المملو ية ( ييي حيون بليذ م%14بلغيل ) (%5)للم ك الذين از يد نسيبة ملكويتهم عين 
  .((%16.85للمدير ن

المتبعة ة إلس  اراةاع جودة آليا  الحو م4.695035) )  ةويشير متوسط كفاءة ن ام الحوكم
و د يرجت ذلا إلس الزامية ا بو  الئحة حو مة التر ا  يي التر ا   ،يي شر ا  العونة بتكل عام

. و د بلذ متوسط قيمة التر ة ار يوها إلس أنها استرشاديةحكام التي يتألستثنا  ااالسعودية المسجلة ب
  .((%21.34ستثمارا  ال ما بلذ متوسط معدخ نمو ا. ((2.920986

ــــــــــرات الدراســــــــــة المنفصــــــــــلة( 3 مييييييييييا ي هيييييييييير الجييييييييييدوخ ر ييييييييييم)                           اإلحصــــــــــاء الوصــــــــــفي لمتغي
Dummy Variable) صييوخ إلييس األسييوا  المالييية، ونسييبة زدواجييية دور المييدير التنةوييذ ، والو ا( و ييي

 العمليا  الخارجية.

 

 

 ( يوضا اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة المنفصلة3جدول رقم )

1)) (0) Variable 

57% 81 43% 60 RO 

60% 84 40% 57 AFM 

41% 58 59 83 ID 

مجليس عدد التر ا  التيي ال يوجيد يوهيا جميت بيون منصيا رئييس من الجدوخ الساب  يتضل أى 
إليييس أى النتيييائج اوضيييل أى  ةباإلضييياي (،(%57( شييير ة بنسيييبة 81اإلدارة وأش منصيييا انةويييذ  بالتييير ة )
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ييي حيون بليذ ( اقيوم بيديت اوز عيا  نقديية، %60( شر ة بنسيبة )84األغلبية الع مس من شر ا  العونة )
 (.(%41ة ( شر ة بنسب58عدد التر ا  التي اعمل يي أكثر من   اع )

 اإليصييا حجييم اييداوخ أسييهم عونيية الدراسيية  بييل وبعييد  وخ التييالي مييد  التغويير يييي هيير الجييدكمييا ي
  .المالي عبر اواور

 المالي عبر توتير اإلفصاح( يوضا اإلحصاء الوصفي لحجم تداول األسهم قبل وبعد 4جدول رقم )

Max Min Std.Dev. Mean Variable 

2693701 84226 490356 838900.4 Before 

9112504 87564 653413.4 860717.7 After 

 اإليصيا  ناك ز ادة بسيي ة ييي متوسيط حجيم ايداوخ األسيهم بعيد أى الجدوخ الساب  يتضل  من
عتميياد المسييتثمر ن علييس ا و ييد يرجييت ذلييا إلييس  ،((860717.7( إلييس (838900.4 المييالي عبيير اييواور ميين

فيية فيميا  يو منتيور عليس موا يت خر  للحصوخ علس المعلوما  المالية للتر ة، وعدم ثقتهم الكامصادر أ  
 التواصل االجتماعي.

 :ختبار الفروضوانماذج الدراسة  4-2
كبيير السييتخدام وسييائل التواصييل االجتميياعي يقييد اييم ألتوضيييل قبيعيية التيير ا  التييي اموييل بتييكل 

خصيييائ  و آلييييا  الحو مييية و الميييالي عبييير ايييو تر بكيييل مييين خصيييائ  التييير ة  اإليصيييا اختبيييار ع  ييية 
 يييل متغوييير مييين متغويييرا  و الميييالي عبييير ايييواور  اإليصيييا  ييية االرابيييا  الةيييرد  بيييون الختبيييار ع و الملكيييية. 

ــار االرتبــا يقييد اييم  ،المحييددا  علييس حييده ــوي اوضييل نتييائج االرابييا  و . اســتخدام اختب ــا  معن وجــود ارتب
ا أكثيير اراباقايي اإليصييا  أى ميين بييون الييا الخصييائ  يبييدوو  ،خصــائص الشــركةو  اإلفصــاحيجــابي بــين إ

فيمــا يتعلــه و  ،((Coef. 0.180ا بمعييدخ الربحييية  ييل اراباقاييوأ (Coef. 0.890)دخ الرايعيية المالييية بمعيي
سيتثنا  نسيبة الميدير ن اب المـالي عبـر تـوتير اإلفصـاحبـين و ليات الحوكمـة فهنـاك ارتبـا  معنـوي بينهـا آب

جييودة لجنييية  ى  إة يييميين بييون آليييا  الحو مييو . اإليصييا ا بالمسييتقلون داخييل مجلييس اإلدارة ال اييرابط معنو ايي
 يييل أاإلدارة بونمييا اكييرار اجتماعيييا  مجلييس  ،(Coef. 0.818) اإليصييا ا بالمراجعيية ابييدو أكثييير اراباقايي

 .  اإليصا يجابي مت إأما هيكل الملكية يورابط ارابا  معنو   (Coef. 0.761)ا اراباقا 
اختبييار ييرو  الدراسيية يييتم و  المــالي عبـر تــوتير اإلفصــاحثير الكلــى للمتغيــرات علــى لدراسـة التــأو        

           ييييي صيييياغة نميييوذا االنحيييدار (Ordinary Least Squares)اسيييتخدام قر قييية المربعيييا  الصيييغرش 
      بدايـــة التحقـــه مـــن تـــوافر االفتراضـــات األساســـية جيييا و . (OLS linear Regression)الخ يييس 

              نااجييية عييين النميييوذا شيييكل التوز يييتالتيييي مييين أ مهيييا: أى اأخيييذ األخ يييا  الو  الســـتخدام االنحـــدار الخطـــى
وعييدم وجييود ع  ييا  ارابييا   و يية بييون المتغوييرا  المسييتقلة ايي ثر علييس نتييائج ،  (Normality) ال بيعييي

 Homogeneity of)واجيانس انحيراف األخ يا   ،(Multicollinearity)النميوذا )االزدواا الخ يي( 
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variance) (Homoscedasticity) أى األخ يييا  النااجييية عييين النميييوذا اأخيييذ شيييكل . وللتحقييي  مييين
 ،للحصوخ علس شكل التوز ت الخاى بأخ يا  النميوذا STATA)التوز ت ال بيعي ام استخدام برنامج ) 

 الذ  يتضل يي التكل التالي :  و 
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 خطاء الناتجة عن نموذج اإلنحدارأل( التوزيع الطبيعي ل2شكل رقم )

ا  زيــــع الطبيعــــيمشــــكلة التو التييييكل السيييياب  أى  يتضييييل ميييين             للتعييييرف علييييسو اعتبيييير قفيةيييية جييييدا
إعيييادة احلويييل االنحيييدار ميييت اسيييتخدام احسيييون األخ يييا  النم يييية  نتيييائج النميييوذا يقيييد ايييم يييييأثور يييا ميييدش ا

Robust standard Errors) حوث ام الحصوخ علس نتائج متسقة مت النموذا مما يوضل عيدم وجيود )
ــاتاييأثور لمتييكلة التوز ييت ال بيعييي.  ــار تجــانس االنحراف يقييد اييم إجييرا   (Heteroskedasticity) والختب

المتيكلة  و يد أوضيحل النتيائج وجيود ،(STATA)باستخدام برنيامج  (Breusch-Pagan Test) اختبار
 Chi2(1) =  19.05, Prob > chi2). حويث أى معنو ية قيمية  يا اربييت يتيور إليس وجيود المتيكلة )

=0.000  

 إجرا  اختبار معامل اضخم التباينام  (Multicollnearity) الخطيوللتحقه من االزدواج 
(The Variance Inflation Factor (VIF)   للمتغورا  المستقلة الختبار مدش اأثور ارابا

بون  (Multicollnearity)وما إذا  انل  ناك متكلة ازدواا خ ي  ،المتغورا  علس نموذا االنحدار
( ليصل إلس قيمة VIFالمتكلة عند اراةاع معامل اضخم التباين )  ذه المتغورا ، حوث ا هر  ذه

ام  (VIF)و د أوضحل النتائج خلو النموذا من الا المتكلة حوث أى أعلس قيمة لي ،(10اساوش )
 عر  الجدوخ التالي النتائج التي ام الحصوخ علوها من نموذا و (. 8.66الحصوخ علوها ابلذ )

 االنحدار الخاى بالمحددا .

 المالي عبر توتير اإلفصاحمحددات  ( يوضا نتائ  اإلنحدار لنموذح5ول رقم )جد

معامل االنحدار  المتغيرات المستقلة
Coef. 

المعنوية 
P>|t| 
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CS 0.000 1314846. .حجم التر ة 

PRO 0.024 0114011.- .الربحية 

LEV 0.032 0766525. .معدخ الرايعة 

DMA 0.136 0791742. .نسبة العمليا  الخارجية 

IND 0.178 012301.- .دارةنسبة المدير ن المستقلون يي مجلس اإل 

BS 0.706 0155139.- .دارةحجم مجلس اإل 

BM 0.068 1057361. .دارةعدد اجتماعا  مجلس اإل 

RO 0.994 0011877. .ازدواا األدوار 

ACQ 0.061 1511007. .جودة لجنة المراجعة 

OC ن از د نسبة ملكوتهم عن نسبة األسهم للم ك اللذي
5%. 

-3.705341 0.018 

EXEQ 0.055 2.119821 .دارة التنةوذية ملكية اإل 

R-squared 0.8759 
Prob > F 0.0000 

بميا يعكيس إمكانيية الثقية ييي  نحيدار المحيددا انميوذا معنو ية  يتضيل يي ضيو  الجيدوخ السياب 
اليييييذ  يعكيييييس القيييييدرة و ، )%(87.59لغيييييلحويييييث ب ((R-Squqred إليييييس اراةييييياع قيمييييية ةنتائجيييييه باإلضييييياي

تشـير نتـائ  االنحـدار إلـى وجـود عالقـة معنويـة بـين كـل خصـائص الشــركة و التةسيور ة الكبويرة للنميوذا. 
ــويتر ب اإلفصــاحو  ــات الخارجيــةاالمــالي عبــر ت . يالنتييائج اتييور إلييس ع  يية معنو يية ســتثناء نســبة العملي
 اإليصيا د ميرا   يادة حجيم التير ة ييرابط بز يادة عيدبميا يعكيس أى ز  اإليصيا و بون حجم التر ة  ةيجابيإ

اتس  اليا النتيجية ميت سييا  و . لقبول الفرض األول من فروض الدراسة و ما ي دش و  المالي عبر او تر
التييي اتييور إلييس و  ،(;2014Nagina,2005ي )محمييد،يييي األد  المحاسييب اإليصييا الدراسييا  المراب يية ب

حوييث اييرابط التيير ا  الكبوييرة بتكيياليف  اإليصييا  ثر يييي  ييرار أى حجييم التيير ة ميين أ ييم العوامييل التييي ايي
يييي االسييتةادة ميين الوسييائل  ةبالتييالي رابييو  ؛اإليصييا بمييا يجعييل لييديها موييل للتوسييت يييي  ةاعا ديييو  ةسياسييي

 وسائل التواصل االجتماعي.  :غور التقلودية لإليصا  مثل

 ييو مييا و  اإليصييا و ييية التيير ة بييون ربح ةلكيين سييلبيو كمييا اتييور النتييائج إلييس وجييود ع  يية معنو يية 
 يو ميا و  لإليصيا  الميالي عبير ايو تر اكوى أكثر مو ا  ةأى التر ا  األ ل ربحي -للمتو ت خ ياا  –يعكس 
نييه  ييد أإال  ةبييالرغم ميين أى الييا النتيجيية غويير متو عييو . لــرفا الفــرض الثــاني مــن فــروض الدراســةييي دش 

ي حسيون الصيورة ليدش المسيتثمر ن مين خي خ التوسيت ا ييي ايمكن يهمها يي سبا  رابة التر ا  األ ل ربحا
بيون معيدخ الرايعية  ةيجابييإ نياك أيضيا ع  ية معنو ية و ليذلا.  ةاستغ خ وسيائل غوير اقلودييو  اإليصا يي 

بمييا يعكييس أى ز ييادة معييدخ الرايعيية المالييية ييي دش لز ييادة موييل التيير ة لإليصييا  المييالي  ،اإليصييا و المالييية 
اتسيي  الييا النتيجيية مييت ييير  و . ول الفــرض الثالــث مــن فــروض الدراســةلقبــ ييو مييا ييي دش و  ،عبيير اييو تر
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ا للمتو يت يقيد أظهير  النتيائج عيدم وجيود ع  ية معنو ية خ يايو  .اإليصا و االرابا  بون التكاليف التعا دية 
لـرفا  يو ميا يي دش و  ،الميالي عبير ايو تر اإليصيا و بون نسيبة العملييا  الخارجيية التيي اقيوم بهيا التير ة 

اتييور النتييائج السييابقة إلييس التييأثور الكبويير لخصييائ  التيير ة علييس و . رابــع مــن فــروض الدراســةالفــرض ال
 يو ميا يتسي  و وسيائل التواصيل االجتمياعي  :مثيل ةبما يي ذلا استخدام وسائل غوير اقلوديي اإليصا  رار 

 يي األد  المحاسبي.  اإليصا مت سيا  الدراسا  المراب ة ب

ه مين بيون اليا انلييا  يهنياك ع  ية معنو ية أنيالنتائج اتور إلس  ،ليات الحوكمةآا يتعله بفيم  و 
جيييودة لجنييية و ( بيييون متغوييير ن يقيييط  ميييا عيييدد اجتماعيييا  مجليييس اإلدارة 0.01ضيييييةة )عنيييد مسيييتوش ثقييية 

( 0.01)عنييد مسييتوش ثقيية ر النتييائج إلييس وجييود ع  يية معنو ييةالمييالي عبيير اييو تر. اتييو اإليصييا و المراجعيية 
بميييا يعكيييس أى ز يييادة اكيييرار  ،الميييالي عبييير ايييو تر اإليصيييا و اعيييا  مجليييس اإلدارة بيييون عيييدد اجتم ةايجابيييي

قبــول الفــرض الســابع مــن بالتيالي و  ؛عبيير اييو تر ةاالجتماعيا  يييرابط بموييل التير ة لتييويور معلومييا  ماليي
ا عنه بتكيرار االجتماعيا  يي ثر ييي اتور الا النتيجة إلس أى نتا  مجلس اإلدارة معبرا و . فروض الدراسة

 ا ميا ينيتج عنهيايجابي.  ما اتور إليس أى منا تيا  مجليس اإلدارة غالبايإتكل بلدش التر ة  اإليصا ار  ر 
اال تميييام باسيييتخدام األسيييالوا المختلةييية لتوصيييول اليييا و ايييويور المعلوميييا  لألقيييراف المختلةييية  ااجييياه إليييس

بييون مسييتوش  ةيجابيييإ ييذلا  نيياك ع  يية معنو يية و  مثييل اييو تر. ةا أسييالوا غويير اقلوديييالمعلومييا  بمييا يوهيي
بمييا يعكييس أى اراةيياع مسييتوش جييودة لجيياى المراجعيية يييرابط بموييل التيير ة  اإليصييا و جييودة لجنيية المراجعيية 

اتسي  اليا و . قبول الفرض التاسع من فروض الدراسـةبالتيالي و  ؛كبر لإليصا  المالي عبر او ترأبتكل 
 ،ليييا  الحو مييةآالمييرابط ب( (Liu&Zhang,2017مييت سيييا  األد  المحاسييبي  -إلييس حييد مييا –النتيجيية 

 ؛ا بعملييية التقر يير المييالي بالتيير ةالتييي اتييور إلييس أى لجيياى المراجعيية اعتبيير أكثيير آليييا  الحو ميية اراباقاييو 
انو يت وسيائل و  اإليصيا سيتراايجية اراةاع مسيتوش جيودة اليا اللجياى يي دش إليس ز يادة اال تميام بابالتالي يو 

يييةادة كبييير ل سيييتأبتيييكل  اجييياهالوا اإليصيييا ذليييا  ايييويره الت يييورا  ييييي اكنولوجييييا المعلوميييا  ييييي ذليييا  امم 
يوهييا  ةوجييود خبييرا  ماليييو اتضييمن الييا النتيجيية أى اكييو ن لجنيية المراجعيية ميين مييدير ن مسييتقلون و اإلقييار. 

 ستراايجية الكلية لإليصا  لدش التر ة. اليجابي علس اإي ثر بتكل 

 يل و الميالي عبير ايو تر  اإليصيا و ة بون خرش أظهر  النتائج عدم وجود ع  ة معنمن ناحية أ  
ــروض بالتييالي و  ؛ازدواا األدوارو حجييم المجلييس و ميين نسييبة المييدير ن المسييتقلون بمجلييس اإلدارة  رفــا الف

اتور النتائج السابقة إليس ضيعف ايأثور آلييا  الحو مية و . الثامن من فروض الدراسةو السادس و الخامس 
 مكييين يهيييم اليييا و الميييالي.  اإليصيييا صيييل االجتمييياعي ييييي عليييس اوجيييه التييير ة نحيييو اسيييتخدام وسيييائل التوا

 اإليصييا  لز ييادة مسيتو ا  أى آليييا  الحو مية القو ية يمكيين اعتبار يا بيدي ا النتيجية ييي سيييا  وجهية الن ير 
و يو ميا يت ليا دراسية ايأثور  ةيا ة ن يام الحو مية بتيكل  ،أو محدودية اأثور آليا  الحو مية بتيكل ييردش

 عام.
بذلا الهيكل. يالنتائج اوضيل وجيود ع  ية  اإليصا اتور النتائج إلس اأثر  ،كيةبخصوص هيكل الملو    

المييالي  اإليصييا و ا عنييه بنسييبة األسييهم المملو يية لكبييار المسييا مون بييون ار ييز الملكييية معبييرا  ةمعنو يية سييلبي
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ا عليس يجابيايإبما يعكس أى انخةا  ار ز الملكية )أو ز يادة التوسيت ييي ملكيية التير ة( يي ثر  ،عبر او تر
قبـول الفـرض العاشـر مـن فـروض بالتيالي و  ة،السيتخدام وسيائل غوير اقلوديي اجياهالوا اإليصيا ستراايجية ا

بييون نسييبة ملكييية اإلدارة التنةوذييية  ةيجابيييإ( 0.01.  ييذلا  نيياك ع  يية معنو يية )عنييد مسييتوش ثقيية الدراســة
اإلدارة لتييويور  اجيياهابتيير ة يييرابط بمييا يعكييس أى ز ييادة ملكييية اإلدارة التنةوذييية ألسييهم داخييل ال اإليصييا و 

اتييور الييا و . قبــول الفــرض الحــادي عشــر مــن فــروض الدراســةبالتييالي و  ؛المعلومييا  المالييية عبيير اييو تر
لييدش التيير ة حوييث اتسيي  النتييائج مييت  اإليصييا سييتراايجية االنتييائج إلييس التييأثور الكبويير لهيكييل الملكييية علييس 

عييدم ار ييز الييا الملكييية ييي ثر و التوسييت يييي ملكييية التيير ة بييأى وجهيية الن يير السييائدة يييي األد  المحاسييبي 
 عتبيير هيكييل الملكييية ميين األمييور الهاميية يييي بو يية األعميياخ السييعودية التييي و . اإليصييا ا علييس  ييرار يجابياييإ

 من األسهم.  ة بور  ةاتسم عادة بوجود مستثمر ن  بار يكوى لديهم نسب
 :تحليل الحساسية  4-3

اييم إعييادة اختبييار النمييوذا مييت اسييتبداخ المتغوييرا   ،اإلفصــاح الختبــار حساســية نمــوذج محــددات
بتيكل  ليس. حويث ييتم قييا   ةيا ة  جـودة ن ـام الحوكمـةالحو مية المنةيردة بمتغوير يمثيل  بآلييا المتعلقة 

 عتميييد ذليييا و  ،م شييير اجميعيييي لقييييا   ةيييا ة آلييييا   الحو مييية داخيييل التييير ةن يييام الحو مييية مييين خييي خ 
ا لما يليي: أكثير مين نصيف أعضيا  مجليس اإلدارة مين الميدير ن قبقا  ةشر  الم شر علس اجميت نقا  لكل

رئييييس مجليييس اإلدارة   و يوجيييد شيييخ  واحيييد يتيييغل منصيييبي الميييدير التنةويييذ   ،(0( أو ال )1المسيييتقلون )
اتكييييوى لجنيييية  ،(0( أم ال )1مييين المييييدير ن أو أكثيييير ) ةاتكيييوى لجنيييية المراجعيييية ميييين ث ثيييي ،(1( أو ال )0)

حيد الخبيرا  الميالوون أاحتيوش لجنية المراجعية عليس  ،(0( أو ال )1مل من مدير ن مستقلون )المراجعة  بالكا
 ىإ(. وبالتيييالي يييي0( أم ال )1ا أو أكثييير )ميييرا  سييينو ا  4اقيييوم لجنييية المراجعييية  باالجتمييياع  ،(0( أو ال )1)

 ا للنقا  السابقة. قبقا  (6إلس   0 ) من ةقيا  الحو مة  و مقيا  اراوبي يأخذ قيم
 اإلفصـاحو بـين كفـاءة ن ـام الحوكمـة  ةيجابيـإأظهرت نتائ  االنحدار وجود عالقـة معنويـة  قدو 

سيتراايجية ااي ثر ييي  -لييس انلييا  بتيكل منةيردو –بما يعكس أى  ةيا ة الميزا بيون آلييا  الحو مية  كيل 
النحيدار  يد جيا   نتيائج او ارابط بالتوجه نحو اسيتخدام ايو تر ييي اوصيول المعلوميا  الماليية. و  اإليصا 

األخرش متابهة إلس حد  بور ميت نتيائج النميوذا األساسيي باسيتثنا  الع  ية بيون نسيبة العملييا  الخارجيية 
   .    ةيجابيإالتي أصبحل ع  ة معنو ة و  اإليصا و 

 :اإلفصاحنتائ   4-4
ااهييا التيير ة السييتخدام اييو تر يييي اوصييول بعيي  معلوم اجيياهالتحلوييل النتييائج التييي  ييد اتراييا علييس       

اختبييار اييأثوره يييي المييدش و  اإليصييا  امييل الدراسيية باختبييار رد الةعييل المباشيير ميين السييو  لييذلا  ،المالييية
                       الختبييييار رد الةعييييل المباشيييير ميييين السييييو  اجيييياه المعلومييييا  المالييييية عبييييرو ال و ييييل علييييس قيميييية التيييير ة. 

 ةإصييدار معلوميا  ماليييوبعيد  م التييداوخ  بيلعنو ية بييون متوسيط حجيايم اختبييار ميدش وجيود يييرو  م ،ايو تر
 .Sig)عدم معنو ة الةرو  بونهما و وجود اقار  يي متوسط حجم التداوخ و د أظهر  النتائج  ،عبر او تر
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حويث ال يوجيد ايأثور لإليصيا  الميالي  رفا الفرض الثاني عشر من فروض الدراسـةبالتالي و  ؛(0.312
 :مثيل ةيتس  ذلا مت سيا  نتائج دراسا  سيابق والي السو . عبر او تر علس حجم اداوخ أسهم التر ة ي

ارابييا  بييون اإلشييارا     التييي وجييد  (Sprenger et al., 2014;Elliott et al.,2015)دراسيية 
. ةسيتراليألذليا لعونيه مين البنيوك او    ،حجم التداوخ الحالي يي السو  و عبر او تر  اإليصا يجابية يي إلا
ز ييادة حجييم و الميالي عبيير اييو تر  اإليصييا التييي وجيد  ارابييا  بييون و  (Xiong, et al., 2016)دراسية و 

 ;Blankespoor et al., 2014)بيالرغم مين أى دراسيتي و سيترالية. ألالتيداوخ ييي عونيه مين التير ا  ا

Prokofieva, 2015)  عبر او تر يساعد علس الحد من عدم اماثيل المعلوميا   اإليصا أشار  إلس أى
ى الدراسة الحالية لم انجل يي اويور دلول عملي عليس وجيود رد إي ،ةستراليألاو مر كية يي  ل من البو ة األ
  المالي عبر او تر يي بو ة األعماخ السعودية.  اإليصا يعل من السو  اجاه 

ال لييا للمعلومييا  و  مكيين اةسييور الييا النتيجيية يييي بو يية األعميياخ السييعودية ميين زاو تييي العيير  و          
 ييد ال يكييوى ا تمييام  ييايي باسييتخدام  ويــة الشــركات الســعودية )جانــذ العــرض للمعلومــات(زا فمــنالمالييية. 

مميا ينيتج عنيه عيدم قييام اليا  ،عدم إدراك أل مية ذلاو لإليصا  المالي  ة دا أوسائل التواصل االجتماعي  
ى ضييييعف المحتييييوش ييييي دش لعييييدم التييييأثور إبالتييييالي يييييو  ،اإليصييييا التيييير ا  بت ييييو ر محتييييوش جوييييد لييييذلا 

 يفييية و عبير ايو تر  ،الميالي اإليصيا  لمحتيوش  يو األمير اليذ   يد يت ليا دراسية أكثيير احليو ا و تير . المة
لإليصيا  الميالي   وسيولةبميا يتواكيا ميت المزاييا الكثويرة التيي يوير يا ايو تر  اإليصيا ا و ر صيياغة ذليا 

ييي بو ية  ن ولمستثمر خرى فقد يكون امن زاوية أ  و . اإليصا  أخذ يي االعتبار حدود استخدامه يي ذلا و 
المييالي إمييا  اإليصييا األعميياخ السييعودية ليييس لييديهم ا تمييام  بويير بوسييائل التواصييل االجتميياعي يييي مجيياخ 

 يو ميا  يد يت ليا دراسية لتةصيو   المسيتثمر ن و خيرش لإليصيا . لضعف المحتيوش أو اال تميام بوسيائل أ  
 م.  المساوئ المراب ة به من وجهة ن ر و المزايا و  اإليصا حوخ ذلا 

يييتم اختبييار اييأثور  المــالي عبــر تــويتر اإلفصــاحالختبــار رد فعــل الســوق علــى المــدى الطويــل تجــاه و      
ذليا باسيتخدام احلويل االنحيدار الخ يس. و  ،Tobin's Q) )ا عنهيا بقيميةعلس قيمية التير ة معبيرا  اإليصا 

حويث  ،ل بيعي ألخ ا  النميوذاالختبار اواير االشتراقا  يي نموذا االنحدار ام إجرا  اختبار التوز ت او 
الييذ  يوضييل عييدم وجييود اييأثور  بويير لتلييا المتييكلة.  مييا اييم و يعيير  التييكل التييالي اوز ييت الييا األخ ييا  
 < Chi2(1) =  1.13, Prob). نتيائج عيدم وجيود المتيكلة اختبار اجانس االنحرايا  حويث أوضيحل ال

chi2 = 0.2877 المسييتقلة أوضيل عييدم وجييود متييكلة  مييا أى اختبيار معامييل اضييخم التبياين للمتغوييرا  
 (.   7.23ام الحصوخ علوها ابلذ ) (VIF)ازدواا خ ي بون  ذه المتغورا ، حوث أى أعلس قيمة لي
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 ختبار معامل تضخم التباين للمتغيرات المستقلةايوضا  (3شكل رقم )

مييا يييوير  عيير  الجييدوخ التييالي نتييائج نمييوذا االنحييدار حوييث اوضييل النتييائج معنو يية النمييوذا بو 
ــائ و بمييا يعكييس اراةيياع القيميية التةسييور ة للنمييوذا.  (R2)اراةيياع قيميية و الثقيية يييي النتييائج  إلييس  تشــير النت

قيمية التير ة بميا يعكيس قييام و عبير ايو تر  ةبون اكرار إصدار معلوميا  ماليي ةجابيإيوجود ع  ة معنو ة 
ابي عليس قيمية التير ة ييي السيو  يجيإعن معلوما  ماليه من خ خ او تر ي ثر بتيكل  اإليصا التر ة ب

 . لقبول الفرض الثالث عشر من فروض الدراسة و ما ي دش و 
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 المالي عبر توتير على قيمة الشركة اإلفصاحنحدار ألثر ال ( نتائ  نموذج ا6جدول رقم )

معامل االنحدار  المتغيرات المستقلة
Coef. 

المعنوية 
P>|t| 

TWEETFR  د التو تا  التي المالي عبر او تر بعد اإليصا
 .ةاتضمن معلوما  مالي

.5550734    0.001 

CS 0.019 1606473. .حجم التر ة 

AFM  و متغور و مي يأخذ و الوصوخ لألسوا  المالية 
إذا  امل التر ة بديت اوز عا  خ خ  )1)القيمة 
 غور ذلا. (0)القيمة و العام 

.5505685 0.020    

  

LEV 0.000 2227181. .معدخ الرايعة   
PRO 0.190 015493.     .الربحية   

IG  ييييو معييييدخ النةقييييا  الرأسييييمالية إلييييس و نمييييو االسييييتثمار 
 .المبيعا  

2.034069  0.054   

  

ID  (1) ييو متغويير و مييي يأخييذ القيميية و التنييوع الصييناعي 
إذا  انييل التيير ة اعمييل يييي أكثيير ميين   يياع و القيميية 

 غور ذلا. (0)

-.0886294  0.273   

  

DMA 0.163 1430818.- .نسبة العمليا  الخارجية   
R-squared 0.8726 

Prob > F 0.0000 

 اإليصيييا بيييالرغم مييين عيييدم وجيييود رد يعيييل مباشييير للسيييو  اجييياه  أنيييهاتيييور النتيييائج السيييابقة إليييس و 
أى  إلييس يشــير ذلــك التنــاقاو نييه ييي ثر يييي المييدش ال و ييل علييس قيميية التيير ة. أالمييالي عبيير اييو تر إال 

خييييرش عنييييد التعامييييل مييييت يسييييتخدموى معلومييييا  ميييين مصييييادر أ   ةيييييي بو يييية األعميييياخ السييييعودي نالمسييييتثمر 
نيه أعليس الميدش ال و يل.  ميا  اإليصيا بالتالي يمكن أى ي هر ايأثور ذليا و المعلوما  المالية عبر او تر 

عيم ايد خالمالي عبر او تر يعزز مين ثقية المسيتثمر ن ييي أدا  التير ة مين خي  اإليصا بأى يمكن القوخ 
 ستراايجية الكلية لإليصا . الفيما يتعل  بمستوش التةافية الذ  اتبناه التر ة من خ خ ا ،وجهة ن ر م
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 :ختام البحث -5
 :الخالصة والنتائ  5-1

مين خي خ دراسية  اإلفصـاحستراتيجية الشركة في اااتمت الدراسة بتأثير التطور في تكنولوجيا المعلومات على 
تناولـــت و ا اييو تر( يييي اوصيييول بعيي  المعلومييا  الماليييية الخاصيية بالتيير ة. اصييل االجتمييياعي )احديييدا اسييتخدام وسييائل التو 

 اميل الدراسية  اإلفصـاحفيمـا يتعلـه بمحـددات . النتـائ و المالي عبر تـويتر فـي سـياق المحـددات  اإلفصاحالدراسة تحليل 
المييالي  اإليصييا أى  ييرار  م أوضــحت النتــائ بشــكل عــاو  ،هيكييل الملكيييةو آلييا  الحو ميية و باختبيار اييأثور خصييائ  التيير ة 

من ضـمن و ليا  الحو مة. آ تأثر بتكل ضييف بو  ،هيكل ملكوتهاو عبر او تر يتأثر بتكل  بور بكل من خصائ  التر ة 
 مييا يتييأثر  ،ا بمعييدخ الربحييةسيلبيا و معييدخ الرايعية المالييية و ا بكيل ميين حجيم التيير ة يجابياييإيتيأثر  اإليصييا ي خصـائص الشــركة

ــات الحوكمــة نسييبة ملكييية اإلدارة التنةوذييية. و ا بكييل ميين اتييتل ملكييية التيير ة يجابياييإ ا اإليصيي يجييابي إيهنيياك اييأثور أمــا آلي
  . اإليصا جودة لجنة المراجعة علس و ضييف لكل من عدد اجتماعا  مجلس اإلدارة 

السييو  يييي بو يية نييه بييالرغم ميين عييدم وجييود رد يعييل مباشيير ميين أيقييد أظهيير  النتييائج  اإلفصــاحبخصــوص نتــائ  و 
تنطوي تلك النتيجة و نه ي ثر يي المدش ال و ل علس قيمة التر ة. أالمالي عبر او تر إال  اإليصا األعماخ السعودية اجاه 

أى المستثمر ن  د يةضلوى الحصوخ عليس  :أوال: اماو على نقطتين اامتين لألخل في االعتبار في بيئة األعمال السعودية 
 و ميا  يد يي خر مين رد يعيل السيو  اجياه اليا و  ،عند التعامل مت المعلوما  المالية عبر او تر خرش معلوما  من مصادر أ  

ـــ ،محتيييوش اليييا المعلوميييا و بالتيييالي يلقيييس بالتسيييااخ حيييوخ صيييياغة و  ،المعلوميييا  ضيييمن  اإليصيييا أى انو يييت مصيييادر  :اثاني 
بالتالي ينعكس عليس قيمية التير ة ييي و  ،ثمر نستراايجية التر ة لإليصا  يز د من مستوش التةافية بما يعزز من ثقة المستا

المـالي عبـر تـويتر  اإلفصـاحنتـائ  و ذلك يمكن تلخيص نتائ  الدراسة في شـكل إطـار لمحـددات  وءفي ضالمدش ال و ل. 
 في الشكل التالي:

 
 رالمالي عبر تويت اإلفصاح ي( يوضا متغيرات الدراسة المؤثرة ف4شكل رقم )

تتسم بالخصائص  يالشركات الت
 التالية:

 .الحجم الكبير 

 .معدل رافعة مالية كبير 

 .معدل ربحية منخفا 

 .تشتت الملكية 

  ارتفـــــــاع نســـــــبة ملكيـــــــة اإلدارة
 التنفيلية.

 .تكرار اجتماعات مجلس اإلدارة 

 .ارتفاع جودة لجنة المراجعة 

 

 ركةقيمة أعلى للش 

اإلفصاح عبر تويتر 
 أكثر تكرار ا
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:التوصيات 5-2  

في ضوء النتائ  التي تم التوصل إليها فإنه يمكن التوصية بما يلي:      
لمحتييوش  و ا أكثيير احلييدراسيية ب والمن مييا  المهنييية المتخصصيية سييو  المالييية السييعود القيييام  و يية   -1

يوير يا بما يتواكا مت المزايا الكثويرة التيي  اإليصا ا و ر صياغة ذلا و المالي عبر او تر  اإليصا 
  .اإليصا ، و ذلا حدود استخدام اواور يي لإليصا  المالي كوسولة

واالستةادة من اكنولوجيا المعلوما    تمام التر ا  بت بو  الممارسا  الجودة للحو مة،ا ز ادة   -2
  ومستو  التةافية. اإليصا ة يستراايجاالمتنوعة يي احسون 

الي عبر وسائل التواصل الم اإليصا بأ مية  الماليةوعي التر ا  ومستخدمي التقار ر ز ادة  -3
ا معلومااياا دائم ومستمر ومتترك بون وخل  حوارا ره يي اقلول عدم اماثل المعلوما ، و ود اإلجتماعي

 .احتياجااهم من المعلوما  والبيةالتر ة والمستثمر ن بالبورصة 

تر ة المالية المنتورة عبر وسائل ر ابة يعالة علس معلوما  الير  بأ مية نتباه إدارة التر ا  اجيه او  -4
 .والرد علس التعليقا  السلبية من جانا المتابعون للحد من المعلوما  المضللة، التواصل اإلجتماعي

حث الجها  الن امية علس إصدار مييار ين م المعالجة المحاسبية لإليصا  عبر موا ت التواصل  -5
ا عن المعلوما ،  اإليصا للتر ا  يساعد ا يي  االجتماعي بحوث يكوى بمثابة إقاراا عاماا ومرشدا

 و عزز من الثقة يي المعلوما  المنتورة.

ورة عبر وسائل التواصل إصدار اتر ت يكةل الحماية القانونية الكافية للمعلوما  المالية المنت -6
 .بما يضمن حماية مصالل التر ة والمستثمر نو االجتماعي للحد من المخاقر المترابة عليه، 

:دود الدراسةح 5-3  
قبيعيية مجتمييت الدراسيية حوييث  عتبييارالالدراسيية الحالييية يييي ضييو  األخييذ يييي ا نتييائج يجييا التعامييل مييت   

والمتاحية عليس  التواصيل االجتمياعي ايواور مو يتييي  التس لها بيانيا  ماليية منتيورة ا تصر علس التر ا 
تصير  الدراسية عليس أسيلو  الحيد   ا ميا ، (اداوخ ) مو ت مباشر، ومو ت شر ة السو  المالية السعودية

اناولييل  الدراسيية باإلضيياية إلييس أى ،عيين المعلومييا  علييس حجييم اييداوخ األسييهم اإليصييا يييي احلوييل أثيير 
 .ا، و د ال اكوى م شر صاد اا لألدا عد يترة  صورة نسبيا و ي ا   ،(2016) بيانا  عام واحد و و

:الدراسات المستقبلية 5-4  

الدراسـة الحاليــةن انـاك بعـا المجـاالت التـي يمكـن أن تشــكل  مـن خـالل اإلطـار العـام ونتـائ 
ا لبحوث ودراسات مستقبليةن لعل من أامها:  أساس 

الميالي  اإليصيا  حيوخاستخدام نموذا  بوخ التكنولوجيا لتحلول وجهة ن ر مستخدمي التقار ر المالية  -1
  .عبر وسائل التواصل االجتماعي

، ميت اوسييت وسيائل التواصيل االجتمياعي واكلةية رأ  المياخ الميالي عبير اإليصيا احلول الع  ة بون  -2
 يترة الدراسة.

 علس سمعة التر ة.  اوأثر  جتماعيالاالمالي عبر موا ت التواصل  اإليصا دراسة احلولية لمخاقر  -3

المييالي عبيير اييواور وأثييره علييس  ييرارا   اإليصييا دور مرا ييا الحسييابا  يييي التو وييد المهنييي لمحتييو   -4
 أصحا  المصالل.
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 المراجع-6
 المراجع باللغة العربية: 6-1
عييين المسييي ولية  اإليصيييا (،" الع  ييية التأثور ييية بيييون آلييييا  الحو مييية و 2016) أحميييد، سيييما  قيييار ، -1

بيالت بو  عليس التير ا  المقويدة ييي البورصية المصير ة"،  -االجتماعية وانعكاسها علس قيمة التر ة
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،  لييية التجييارة جامعيية عييون شييمس، العييدد الثيياني، الجييز  األوخ، يولوييو، ى يمجلــة الفكــر المحاســب
 .20-18ى

 اإليصييا (، " العوامييل الميي ثرة علييس مسييتوش وجييودة 2016خلييف، أسييما  علييس أمييون السييود محمييد، ) -2
،  لييية التجييارة جامعيية الز يياز  ، العييدد الثيياني، مجلــة البحــوث التجاريــةاإللكترونييي للتقييار ر المالييية"، 

 .91-65لد الثامن والث ثوى، ى ىالمج

(،" أثيير أنمييا  هيكييل الملكييية 2015بييراهيم، منييس مغربييي محمييد، )إخلوييل، علييس محمييود مصيي ةي،  -3
نترنيل بيالت بو  عليس التير ا  المقويدة إلوخصائ  مجليس اإلدارة عليس جيودة التقر ير الميالي عبير ا

عيون شيمس، العيدد األوخ، المجليد ،  لية التجارة جامعية مجلة الفكر المحاسبي، "بالبورصة المصر ة
 .673-613التاست عتر، ى ى

نترنييل يييي التيير ا  إل(، " محييددا  نتيير التقييار ر المالييية علييس ا2008عفيةييي،  يي خ عبييد الةتييا ، ) -4
،  لية التجيارة جامعية الز ياز  ، مجلة البحوث التجاريةالمقودة بالبورصة المصر ة: دراسة اختبار ة"، 

 .312-257المجلد الث ثوى، ى ى

اإللكترونيييي للتقيييار ر الماليييية باسيييتخدام  اإليصيييا (،"احلويييل أثييير 2013عيييو ، آمييياخ محميييد محميييد،) -5
كليية التجيارة جامعية مجلـة الفكـر المحاسـبين األجهزة الذ ية علس  رارا  المستثمر ن يي البورصة"، 

 .56-9عون شمس ، المجلد السابت عتر، ى ى

 اإليصيا وذا مقتير  لقييا  واةسيور محيددا  مسيتو  (، " نمي2013محمد، سارة أحميد عبيد الةتيا ،) -6
ورا  المالييية االختيييار  بالتقييار ر المالييية: دراسيية ا بيقييية علييس التيير ا  المسييا مة المقوييدة بسييو  األ

،  لييية التجييارة جامعيية عييون شييمس، العييدد األوخ، ى قتصــاد والتجــارةالمجلــة العلميــة لالالمصير ة"، 
 .1301-1283ى

(،" دراسة احلولية لقيا  أثر خصيائ  المنتيأة عليس جيودة 2014الةتا ، ) عبد الرحمن عبد محمد، -7
المجلــــة العلميــــة ، "لكترونييييي للتقييييار ر المالييييية المنتييييورة للتيييير ا  المسييييا مة المصيييير ةإلا اإليصييييا 

 .1229-1291،  لية التجارة جامعة عون شمس، العدد الثاني ى ىلالقتصاد والتجارة

( 2017-16-8)، القييييييييييرار "ئحيييييييييية حو ميييييييييية التيييييييييير ا ال" و يييييييييية السييييييييييو  المالييييييييييية السييييييييييعود ،  -8
 .13/2/2017بتار خ

 .:mumbasher_info/twitter.com//httpمو ت معلوما  مباشر علس اواور   -9
                                     مو يييييييييييييييييييييت معلوميييييييييييييييييييييا  شييييييييييييييييييييير ة السيييييييييييييييييييييو  الماليييييييييييييييييييييية السيييييييييييييييييييييعودية )ايييييييييييييييييييييداوخ( عليييييييييييييييييييييس -10

 ./http//: twitter.com/tadawulfeedاواور
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