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 اإلفصاح عن املعلومات القطاعية 
 في التقاريـر املالية السنوية والعوامل املؤثـرة فيه: 
دراسة تطبيقية في شركات الصناعية السعودية

حنان شهيل الشهيل

باحثة ماجستيـر

د. نهلة محمد السيد إبـراهيم

أستـاذ مساعد
 قسم املحاسبة 

 كليـــة إدارة األعمـــــال 
جامعة امللك فيصل

امللخص 1
استهدفت الدراسة اختبار وتحليل الفروض املتعلقة بمدى وجود إختالفات ذات إحصائية بيـن الشركات في إفصاحها 
عــن املــعــلــومــات الــقــطــاعــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى الــتــعــرف عــلــى مـــدى تأثيـر خــصــائــص الــشــركــة )حــجــم الــشــركــة، والــرافــعــة املــالــيــة، 
والربحية، وجــودة املراجعة، ودرجــة السيولة، وعمر الشركة( على مستوى اإلفصاح عن القطاعات التشغيلية للشركات 
الصناعية املدرجة بالبورصة السعودية، تم استخدام منهج وصفي تحليلي على عينة حكمية من مجتمع الدراسة عددها 

)45( شركة صناعية في قطاعات مختلفة خالل عام )2019/2018(.

وتوصلت الدراسة إلى وجود تلك االختالفات اإلحصائية وتأثيـرها على اإلفصاح في شركات الدراسة، كما كانت أكثـر 
الشركات إفصاًحا هي شركة مــعــادن، أيضا توصلت الــدراســة الــى وجــود تأثيـر إيجابي معنوي لحجم الشركة على مستوى 
اإلفصاح عن معلومات القطاعات التشغيلية، باإلضافة الى وجود تأثيـر معنوي للرافعة املالية والربحية ودرجة السيولة، 

كذلك عدم وجود تأثيـر معنوي لعمر الشركة على مستوى اإلفصاح عن معلومات القطاعات التشغيلية للشركة.

الكلمات املفتاحية: حجم الشركة، الرافعة املالية، الربحية، جودة املراجعة، درجة السيولة، عمر الشركة.

املقدمة
لقد صاحب التطور الذي شهده العالم تطوًرا على مستوى حجم ونشاطات املؤسسات االقتصادية، فانتقلت من كونها 
مؤسسات صغيـرة ذات معامالت بسيطة إلى مؤسسات ضخمة ذات عمليات متشعبة كبيـرة الحجم، ونتيجة تـزايد العوملة 
االقتصادية في نشاط الشركات اليوم في مختلف دول العالم، والتطور املتـزايد واملستمر في العمليات املالية وحجمها في ظل 
القوانيـن واألنظمة واملعاييـر املحلية والدولية املتبعة حاليا والتي باتت تتسم بمستويات مختلفة من التعقيد والصرامة، 
أصبح لزاما انتباهها أكثـر وحرًصا متـزايًدا لضبط نشاطها بحيث تفرض عليهم معاييـر وضوابط أكثـر دقة ملحاسبتهم على 

نتائج حسن إدارتهم لهذه املؤسسات )لطفى، 2008(.

الــقــرارات الالزمة ولتحقيق ذلــك أصدر  إن املحاسبة من مهامها الرئيسة إيصال املعلومات ملستخدميها ليتم اتخاذ 
مجلس معاييـر املحاسبة الدولية عدة معاييـر من خاللها يتم تحديد القواعد والسياسات املحاسبية في إفصاح الشركات 
عن املعلومات املناسبة في التقاريـر والقوائم املالية )زويلف، 2014(، تم اقتـران مبدأ اإلفصاح مع ظهور الشركات املساهمة 
وإلزام الشركات بنشر القوائم املالية بصفة دورية ليتم من خالل إدارة الشركات تقديم تقريـر نتائج أعمال الشركة واملركز 
املالي للمستثمريـن من املساهميـن واملفوضيـن وذلك بغرض اإلفصاح عن املعلومات الجوهرية التي تمت خالل الفتـرة حتى 

يتم اتخاذ القرارات )املطيـري، 2012(.

وبصفة عامة تتفق بعض الدراسات )Kajuter & Nienhaus, 2017( )Mardini, 2017( )Mateescu, 2016( على أن 
اإلفصاح عن املعلومات القطاعية له مردود ايجابي على أصحاب املصالح وخاصة املساهميـن، وأنه يؤثـر على قيمة الشركة.

 *  تم استالم البحث في فبرايـر 2022، وقبل للنشر في مايو 2022، وسيتم نشره في سبتمبر 2024.
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استهدفت الدراسة اختبار وتحليل الفروض املتعلقة بمدى وجود إختالفات ذات إحصائية بيـن الشركات في إفصاحها عن 
الربحية، جودة  املالية،  الرافعة  تأثيـر خصائص الشركة )حجم الشركة،  التعرف على مدى  إلى  القطاعية، باإلضافة  املعلومات 
املراجعة، درجة السيولة، عمر الشركة( على مستوى اإلفصاح عن القطاعات التشغيلية للشركات الصناعية املدرجة بالبورصة 
السعودية، تم إستخدام منهج وصفي تحليلي على عينة حكمية من مجتمع الدراسة عدده )45( شركة صناعية في قطاعات مختلفة 
خالل عام )2019/2018(. وتوصلت الدراسة إلى وجود تلك إختالفات اإلحصائية وتأثيـرها على اإلفصاح في شركات الدراسة، كما 
 هي شركة معادن، أيضا توصلت الدراسة الى وجود تأثيـر إيجابي معنوي لحجم الشركة على مستوى 

ً
كانت أكثـر الشركات إفصاحا

اإلفصاح عن معلومات القطاعات التشغيلية، باإلضافة الى وجود تأثيـر معنوي للرافعة املالية والربحية ودرجة السيولة، كذلك 
عدم وجود تأثيـر معنوي لعمر الشركة على مستوى اإلفصاح عن معلومات القطاعات التشغيلية للشركة.
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ويـري )Aleksanyan & Danbolt, 2015( أن وجود املعلومات القطاعية في القوائم والتقاريـر املالية املنشورة تساعد 
مختلف  فــي  النمو  واتــجــاهــات  ومساهمات  وأربـــاح  النسبي  الحجم  عــن  بمعلومات  املحاسبية  املعلومات  مستخدمي  تـزويد 
االنشطة املتنوعة للشركة لتمكينهم من القيام بتقديـرات أفضل عن املنشأة ككل، فضال عن تـزويدهم بتأثيـر التغيـرات في 

املكونات الجوهرية في أنشطة الشركة على نشاط الشركة ككل، والذي يؤثـر في النهاية إيجابا علي قيمة.

اإلطار النظري

اإلفصاح املحاسبى

يعتبـر اإلفصاح املحاسبي ذا أهمية بالغة في نظرية املحاسبة واملمارسات املحاسبية وقد لقي اهتماًما كبيـًرا من طرف 
الباحثيـن املهتميـن بالسوق املالي، وكذلك املهنييـن نظًرا لكون هذا األخيـر يتأثـر بطبيعة اإلفصاح، حيث إن اإلفصاح الفعال 
يهدف لتوفيـر املعلومات املالئمة ملستخدمي القوائم املالية من أجل اتخاذ قرارات مالية واقتصادية عالية الجودة، ويمكننا 

كذلك من التنبؤ والتخطيط السليم )السيد، 2017(.

مفهوم اإلفصاح املحاسبي 1-

يمكن القول بــأن عملية اإلفــصــاح تــؤدي إلــى نشر وعــرض املعلومات بشكل يجعل من تلك املعلومات املحاسبية أو 
البيانات  التقاريـر املالية مالئمة التخاذ قــرار وشفافة بدرجة كافية، فــإن هــذا يقود ُمعدي  أيــة معلومات ضمن  املالية أو 
وإدارات الشركات إلى توخي املصداقية كون اإلفصاح الصادق سيجعل من املعلومات أرقاًما تعكس الواقع الفعلي بدرجة 

جيدة )زيود والرضا، 2016(.

أهمية اإلفصاح املحاسبي 2-

تكمن أهمية اإلفصاح والشفافية للشركات املساهمة في التقاريـر املالية وأخبارها االستثمارية التي تفصح عنها، وذلك 
ليكون املستثمر على دراية كافية عن املعلومات ذات العالقة بالشركات املدرجة في أسواق املال والتمكن من التعرف على 
العوائد مــن نشاط هــذه الشركات ليستطيع اتــخــاذ قـــراره االســتــثــمــاري، كما يسهل اإلفــصــاح على عملية االطـــالع واملتابعة 
لصاحب العالقة بالشركة، كما تأتي أهمية اإلفصاح والشفافية في البيانات املالية في عملية الكشف عن معلومات )مالية 

وغيـر مالية( التي تهم املستثمريـن.

أهداف اإلفصاح املحاسبي 3-

يهدف اإلفصاح بالدرجة األولى إلى عرض التقاريـر املالية إلى املستثمريـن بصورة خالية من التشويش والتضليل في هذه 
القوائم ومعرفة املركز املالي للشركة، كما يهدف اإلفصاح إلى معرفة الوضع املالي للشركة من الناحية االستثمارية ومعرفة 
مدى جدوى االستثمار في هذه الشركات، كما أن هدف اإلفصاح في التقاريـر املالية هو سرد جميع املعلومات التي يجب أن 
تتضمنها القوائم املالية للشركة حتى تكون مفيدة ملن يستخدمونها، ومن أهداف اإلفصاح هي طبيعة املعلومات التي يجب 
أن تحتويها القوائم املالية التي يحتاج إليها من يستخدمون هذه القوائم بصفة أساسية، وتحول تـركيـز أهداف اإلفصاح من 
حماية مصالح املودعيـن إلى حماية مصالح جميع الفئات األخرى، مثل املساهميـن واملستثمريـن واملقرضيـن )سالم، 2018(.

اإلفصاح عن املعلومات القطاعية

بــدأ ظهور مفهوم اإلفــصــاح من القرن التاسع عشر من خــالل قانون الشركات البـريطاني الــذي يبيـن أهمية اإلبــالغ 
عن أرباح الشركة على سلوك املستثمريـن ثم تم ظهور هيئة األوراق األمريكية التي زادت االهتمام في اإلفصاح عن البيانات 
املالية )الهنداوي، 2017(، ان اإلفصاح يستخدم في املحاسبة ليوضح املعلومات الضرورية عن الشركات االعمال لألطراف 

املستفيدة من هذه املعلومات سواء االستفادة حاليا او مستقبال ًمن تلك الشركات )عي�سى والزغول، 2017(.

فاإلفصاح عبارة عن افصاح اجباري او اختياري فبعد ما يقوم املحاسب بتجميع البيانات ثم معالجتها وتلخيصها 
لتمثل الوضع والنشاط املالي يتم اإلفصاح عن املحتوى والكمية وفقاً  للقوانييـن والتعليمات املحاسبية التي يتم وضعها من 

قبل السلطات املسؤولة عنها، فيعتبـر هذا هو اإلفصاح االجباري، وما يفوق ذلك فهو االختياري )عودة، 2017(.
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أهمية اإلفصاح عن املعلومات القطاعية 1-

 IAS14  14 بــإصــدار املعيار املحاسبي الــدولــي رقــم   1981 فــي عــام   IASC دولــًيــا قامت لجنة معاييـر املحاسبة الــدولــيــة 
واملرتبط باإلفصاح عن املعلومات القطاعية، وتضمن هذا املعيار ضمن متطلباته أن يتم اإلفصاح عن أربعة بنود رئيسة 
لــكــل مــن الــقــطــاعــات الصناعية والــقــطــاعــات الــجــغــرافــيــة، ووجــــود إرشــــاد عـــام لتحديد الــقــطــاعــات الصناعية والــقــطــاعــات 
بيـن الشركات، إال أن هــذا املعيار وقــد وجهت له  الجغرافية، كما سمح هــذا املعيار باختالفات في تعريف نتيجة القطاع 
الكثيـر مــن االنــتــقــادات والــتــي منها قــيــام الــشــركــة بــدمــج القطاعات إلخــفــاء أداء عمل خــطــوط معينة أو إخــفــاء القطاعات 

.)Farias et al., 2015( الصناعية باعتبار أنها ليس كذلك وتم االستناد في ذلك إلي التعاريف الواسعة التي تضمنها املعيار

التقاريـر  بياناتها في  التي يتم التقريـر عن  وقــد تبني هــذا املعيار مدخال جديدا العوائد واملخاطر لتحديد القطاعات 
املالية حيث تطلب املعيار أن يتم تقديم التقاريـر حول قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية علي أن يتم تحديد إحدى 
لها عمليات  تتعرض  التي  العوائد واملخاطر  ويــكــون  ثانوية  األخـــرى قطاعات  تكون  بينما  أولــيــة  القطاعات كقطاعات  هــذه 

.)Lucchese, 2016( الشركة هي القاعدة لتحديد أي القطاعات تكون قطاعات أولية وأيهما قطاعات ثانوية

وتـرجع أهمية اإلفصاح عن املعلومات القطاعية من أهمية اإلفصاح بشكل عام إال أن في الفتـرة األخيـرة تم االهتمام 
Radebaugh & Gray أن هذه املعلومات تؤثـر على أسعار األسهم في السوق وتساعد  أكثـر في املعلومات القطاعية فقال 

اتخاذ القرار وتقييم أداء الشركة بشكل افضل )املصري وسويدان، 2007(.

املنافع والعيوب املتوقعة لتطبيق اإلفصاح عن املعلومات القطاعية 2-

تقييم األداء السابق للشركة ككل، ولقطاعاتها الرئيسة.- 

وضع التصورات املستقبلية بشأنها.- 

نشر املعلومات املجملة عن الشركات املتنوعة النشاط.- 

كــمــا أن وجـــود املــعــلــومــات الــقــطــاعــيــة فــي الــتــقــاريـــــر املــالــيــة املــنــشــورة تــســاعــد تـــــزويــد مستخدمي املــعــلــومــات املحاسبية 
بمعلومات عن الحجم النسبي وأرباح ومساهمات واتجاهات النمو في مختلف االنشطة املتنوعة للشركة ومختلف املناطق 
 عن تـزويدهم بتأثيـر التغيـرات في 

ً
الجغرافية التي تعمل فيها لتمكينهم من القيام بتقديـرات أفضل عن املنشأة ككل، فضال

املكونات الجوهرية في أنشطة الشركة على نشاط الشركة ككل، والذي يؤثـر في النهاية إيجاًبا على قيمة الشركة.

لها،  تتعرض  التي قد  املخاطر  للشركة، وتحديد درجــة  املالي  الوضع  املالي مستخدميه على معرفة  التقريـر  ويساعد 
والسياسات التي تتبعها في مواجهة تلك املخاطر من خالل توفيـر معلومات عن القطاعات التشغيلية ومنتجات وخدمات 

الشركة )علي، 2016(.

أهداف اإلفصاح القطاعى عن املعلومات القطاعية 3-

مساعدة مستخدمي التقاريـر املالية على دراسة القوائم املالية وفهمها وتحليلها.- 

زيادة دقة التنبؤات باألرباح ودقة تنبؤات املحلليـن املالييـن.- 

مساعدة املستثمريـن في اتخاذ قراراتهم الخاصة بشراء وبيع األوراق املالية.- 

توفيـر خاصية القابلية ملقارنة املعلومات املحاسبية بيـن القطاعات الخاصة بالشركات ذات االنشطة املتماثلة - 
)عبد الرحيم، 2019(.

التقاريـر املالية

تعريف التقاريـر املالية 1-

هي تلك الكشوف املالية التي يجب أن تعرض بصفة وفية الوضعية املالية للكيان ونجاعته وكل تغييـر يطرأ على حالته 
املالية، كما تضبط تحت مسؤولية املسيـريـن وتعد في أجل أقصاه )6/4( أشهر من تاريخ إقفال السنة املالية املحاسبية، 

توفر الكشوف املالية معلومات تسمح بإجراء مقارنات مع السنة املالية السابقة )العناتى، 2011(.
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الخصائص النوعية للتقاريـر املالية 2-

املــالــيــة مفيدة  التقاريـر  فــي  الــــواردة  املــعــلــومــات  النوعية صــفــات تجعل  الخصائص  تعتبـر  أنــه   )2009 )بــــدوى،  يشيـر 
تقاريـر  عــادة  يتـرتب عليه  املناسبة  املحاسبة  النوعية األساسية ومعاييـر  الخصائص  فــإن تطبيق  وبالتالي  للمستخدميـن، 
للمنشأة  الحاصلة على مستوى هــذا األخيـر  املالي واألداء والتغيـرات  املركز  بعدالة  أو تمثل  تظهر بصورة صادقة وعــادلــة 

.)Arya, 2013( وتتمثل الخصائص األساسية فيما يلي: القابلية للفهم، املالءمة، املصداقية

مستخدمو التقاريـر املالية 3-

املستثمرون: يحتاج املستثمرون ملعلومات تعينهم على اتخاذ قرار الشراء أو البيع.- 

املقرضون: يهتم املقرضون باملعلومات التي تساعدهم على تحديد مقدرة الوحدة االقتصادية على سداد قروضهم - 
والفوائد املتعلقة بها عند االستحقاق.

املــوردون والدائنون التجاريون األخــرون: يهتم املــوردون والدائنون األخرون باملعلومات التي تمكنهم من تحديد ما - 
إذا كانت املبالغ املستحقة لهم ستدفع عند االستحقاق.

أو -  معها  املــدى  طويل  ارتــبــاط  لهم  يكون  عندما  خصوًصا  املنشأة  باستمرارية  املتعلقة  باملعلومات  تهتم  العمالء: 
االعتماد عليها في توريد احتياجاتهم.

الــعــامــلــون: هــم بحاجة إلــى معلومات متعلقة بــاســتــقــرار وربــحــيــة املــنــشــأة مــن أجــل معرفة قـــدرة املــنــشــأة على دفع - 
التعويضات املكافآت، منافع التقاعد وتوفيـر فرص العمل.

يتطلبون -  االقتصادية، كما  الوحدة  أنشطة  وبالتالي  املــوارد  توزيع  بعملية  تهتم  الحكومات ووكاالتها ومؤسساتها: 
معلومات من أجل تنظيم هذه األنشطة.

الجمهور: تؤثـر الوحدات االقتصادية على قرار الجمهور بطرق مختلفة )مطر، 2017(.- 

أهداف التقاريـر املالية 4-

: تقديم معلومات موثوقة تتعلق باملواد االقتصادية وااللتـزامات الخاصة باملشروع.- 
ً
أوال

ثانيا: تقديم معلومات موثوقة حول التغييـرات في صافي موارد املشروع.- 

ثالثا: تقديم معلومات مالية يمكن استخدامها لتقديـر األرباح املحتملة للمؤسسة.- 

 -.)Perek, 2012( رابعا: اإلفصاح عن أية معلومات مالئمة لحاجات مستخدمي القوائم املالية

حيث تختلف القوائم والتقاريـر املالية من دولة ألخرى ألسباب اقتصادية وقانونية وسياسية، وعوامل أخرى خاصة 
تحتويها ونوعيتها ومــدى حاجة  التي  املعلومات  بكمية  املالية  القوائم  تتأثـر  وأيــضــا  التقاريـر،  هــذه  فيها  أعــدت  التي  بالبيئة 

.)Charumathi, 2014( املستفيديـن من املعلومات املالية ملساعدتهم في اتخاذ قراراتهم االقتصادية

معاييـر التقريـر املالية 5-

مدى اتفاق التقاريـر املالية مع مبادئ املحاسبة املتعارف عليها.- 

مدى ثبات التطبيق للمبادئ املحاسبية املتعارف عليها.- 

مدى كفاية االفصاح الكافي.- 

 -.)Ibrahim, 2013( إبداء الرأي االجمالي في التقاريـر املالية

مفهوم التقاريـر القطاعية 6-

نــظــًرا لتعدد الشركات واخــتــالف عوائدها ومــعــدل نموها مــن فتـرة الــى أخــرى أصبحت البيانات املالية لــم تعد تقدم 
معلومات كافية ملستخدميها، فالبد من الحصول على معلومات مالية اكثـر تفصيال ً، فظهرت التقاريـر القطاعية )املصري 

وسويدان، 2007( )أوريل، 2001(.

 لكل قطاع فتم 
ً
إن التقاريـر القطاعية تعبـر عن املخاطر والعوائد للشركة من خالل اظهار األداء واملركز املالي وفقا

تقسيمها الى قطاعات اعمال او قطاعات جغرافية، فقطاع االعمال هو عبارة عن جزء من الشركة يقدم منتجات وخدمات 
تخضع ملخاطر وعوائد تختلف من قطاع آلخر.
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الدراسات السابقة
الدراسات العربية

دراسة )جهان، 2019(، وهدفت إلى بيان أثـر الربحية والرفع املالي للبنوك التجارية في األردن على هيكل رأس املال في 
البنوك التجارية، وقد توصل الباحث إلى أنة يوجد عالقة إيجابية لربحية )العائد على السهم ( والرفع املالي على هيكل رأس 

املال.

دراسة )عبد الرحيم، 2019(، وهدفت إلى دراسة أثـر درجة اإلفصاح عن املعلومات القطاعية، وفقا ملعيار املحاسبة 
املصري رقم )41( واملتوافق مع معيار التقريـر املالي الدولي IFRS 8 على قيمة الشركة، وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود 

عالقة معنوية بيـن درجة اإلفصاح عن املعلومات القطاعية وفقا ملعيار املحاسبة املصري رقم )41( على قيمة الشركة.

2018(، وهدفت إلى بيان أثـر العوامل ذات العالقة بمؤشرات أداء الشركة بحجم  دراســة )الربيعي وبا�سي وعبود، 
الشركة والربحية والرافعة املالية في مستوى اإلفصاح عن املعلومات البيئية في الشركات الصناعية، وقد توصل الباحث إلى 

ا.
ً
عدد من النتائج، أبـرزها أن مستوى اإلفصاح العام عن املعلومات البيئية في القوائم املالية كان متوسط

دراسة )فريانى ولخشيـن، 2018(، وهدفت إلى معرفة تأثيـر خصائص الشركة )طبيعة النشاط، والعمر، والحجم، 
والقيمة الدفتـرية، والربحية، ومستوى املديونية( على مستوى اإلفصاح عن املــوارد البشرية في الشركات الفرنسية، وقد 
توصل الباحث إلى عدد من النتائج أبـرزها أنه يوجد تأثيـر إيجابي في العمر والحجم والربحية في اإلفصاح عن املوارد البشرية.

دراســــة )كــرجــي، 2017(، وهــدفــت إلـــى الــتــعــرف عــلــى مـــدى تأثيـر االفــصــاح املــحــاســبــي فــي الــتــقــاريـــــر املــالــيــة وفـــق املعاييـر 
املحاسبية الدولية والقواعد املحلية على قرارات االستثمار، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبـرزها وجود تأثيـر ذو داللة 

إحصائية االفصاح املحاسبي في التقاريـر املالية وفق املعاييـر املحاسبية الدولية والقواعد املحلية على قرارات االستثمار.

دراســة )ناصر، 2017(، وهدفت إلــى قياس رأس املــال الفكري في الــوحــدات االقتصادية من خــالل استخدام بعض 
النماذج الحسابية، وتوصل البحث إلى نتيجة مفادها أن هنالك إمكانية لدى الوحدات االقتصادية للقيام بعملية القياس 

املحاسبى لرأس املال الفكري من خالل نماذج القياس املذكورة.

دراسة )العاني، 2015(، وهدفت إلى معرفة أثـر تقنيات املحاسبة اإلدارية الحديثة في تحسيـن جودة التقاريـر املالية 
للشركات األردنية لصناعة االدوية البشرية، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبـرزها وجود تأثيـر ذو داللة إحصائية 

لتقنية املقارنة املرجعية في تحسيـن جودة التقاريـر املالية في الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية.

2014(، وهدفت إلى اختبار أثـر تبني معاييـر التقريـر املالي الدولية علي جودة املعلومات املحاسبية  دراســة )مليجي، 
وقيمة الشركة. وتوصلت الدراسة بالتطبيق علي عينة من الشركات السعودية إلي وجود تأثيـر إيجابي ملعاييـر التقريـر املالي 
الدولية علي جودة املعلومات املحاسبية وقيمة الشركة، كما توصلت الدراسة إلى أن تبني معاييـر التقريـر املالي الدولية تؤثـر 

علي قرارات املستثمريـن من خالل تأثيـرها اإليجابي علي االداء املالي للشركة.

دراسة )بنو خالد، 2006( ، وهدفت إلى توضيح مدى تأثيـر حجم الشركة ونوع النشاط الشركة على مستوى اإلفصاح 
املحاسبي في التقاريـر املالية السنوية للشركات املساهمة العامة األردنية، وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج، أبـرزها أن 
نسبة اإلفصاح هي 45% وان البنود املتعلقة بموثوقية التقريـر املالي نالت اكثـر درجات أهمية وان البنود ذات داللة قصيـرة 
إما  القطاعات إفصاًحا  أقــل  القطاعات إفصاحا والتأميـن  أكثـر  البنوك  البعيد وأن  األمــد  مــن  األجــل على درجـــات أهمية 
أثـر ذو داللــة إحصائية لحجم الشركة على  قطاعي الصناعة والخدمات فتقاربت مستويات اإلفــصــاح، وأنــه ليس هناك 

مستوى اإلفصاح في كل من البنوك والتأميـن وشركات الصناعية.

الدراسات األجنبية

وفــى دراســـة )Andre et al., 2016(، وهــدفــت إلــى فحص خــيــارات اإلدارة فيما يتعلق بكال مــن كمية وجـــودة التقاريـر 
القطاعية ومنفعة تللك الخاصيتيـن للمحلليـن املالييـن، وتوصلت الدراسة إلى أن املديـريـن لديها مخاوف تتمثل في أن زيادة 
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الكمية املفصح عنها من املعلومات القطاعية قد تـزيد من تكاليف معالجة املعلومات وتضعف قدرة املحلليـن املالييـن على 
التنبؤ بدقة االرباح.

وفي دراسة )Davide, 2016(، وهدفت إلى قياس مستوى اإلفصاح االختياري في الشركات املدرجة في بورصة اإليطالية 
وقياس أثـر بعض املحددات )الرافعة املالية، وحجم الشركة، وحجم مكتب التدقيق، وتـركيـز األداء وامللكية(. وقد توصل 
الباحث إلى عدد من النتائج، أبـرزها وجود نسبة عالية من اإلفصاح عن معلومات املوارد البشرية ووجود أثـر لكل من حجم 

الشركة وحجم مكتب التدقيق على مستوى اإلفصاح وأن الشركات املالية تفصح درجة أقل من الصناعية.

وفى دراسة )He et al., 2016(، وهدفت إلى تقييم تأثيـر تبني الشركات ملعيار املحاسبة االستـرالى رقم 8 الخاص بقواعد 
اإلفصاح القطاعي علي تنبؤات املحلليـن املالييـن باألرباح، وتوصلت الدراسة إلى أن عدم وجود تحسن معنوي في تنبؤات 

املحلليـن باألرباح بعد تبني معيار التقاريـر القطاعية االستـرالية.

وفى دراسة )Alanez et al., 2015(، وهدفت إلى تقييم وفحص متطلبات اإلفصاح عن القطاعات التشغيلية للشركات 
الكويتية املقيدة بالبورصة وتأثيـر هذه املتطلبات واملــحــددات على درجــة اإلفصاح للقطاعات التشغيلية. وتوصلت نتائج 
الدراسة إلي أن متوسط مستوي اإلفصاح عن القطاعات التشغيلية يبلغ نسبتة 54% كما أظهرت النتائج املستوى املرتفع 

.IFRS 8 للشركات الكويتية املقيدة في االلتـزام بمتطلبات اإلفصاح وفقا ملعيار

وفى دراسة )Bugeja et al., 2015(، وهدفت إلى تحديد ما إذا كان تبني كال من IAS 14R وIFRS 8 ينتج عنه زيادة عدد 
القطاعات التي يتم التقريـر عنها خارجًيا، وخلصت الدراسة إلي أهمية اإلفصاح عن التقاريـر القطاعية للمساعدة في التنبؤ 
بـربحية الشركة املستقبلية وأنه لتحسيـن منفعة اإلفصاح القطاعي فإن واضعي املعاييـر املحاسبية لديهم إلــزام بمدخل 

اإلدارة والذي علي أساسه يتم التقاريـر عن القطاعات خارجيا وفق هيكل التقاريـر الداخلية للشركة.

وفي دراســة )Peni & Hairu1, 2014 (، وهدفت إلى قياس مستوى اإلفصاح في التقاريـر السنوية للشركات املطبقة 
وغيـر املطبقة للشريعة اإلسالمية في إندونيسيا. وقد توصل الباحث الى عدد من النتائج، أبـرزها أنه يوجد أهمية إحصائية 
فــي كمية ونوعية قيمة االفــصــاح االخــتــيــاري للشركات املطبقة وغيـر املطبقة للشريعة اإلسالمية وهــنــاك عالقة ذو داللــة 

إحصائية بيـن حجم الشركة ونوع الصناعة مع اإلفصاح االختياري.

وفى دراسة )Mardini et al., 2013(، وهدفت إلى فحص العوامل التي تؤثـر علي اإلفصاح القطاعي سواء اختياري أو 
إجباري واملقدم من خالل الشركات االردنية املقيدة في البورصة. وتوصلت الدراسة إلي أن حجم الشركة لها داللة معنوية 
واحصائية مــع درجـــة اإلفــصــاح القطاعي اإلجــبــاري املــقــدم مــن خــالل شــركــات العينة، بينما اإلفــصــاح القطاعي االختياري 

واجمالي اإلفصاح القطاعي لديها داللة إحصائية ومعنوية مع حجم الشركة وربحية الشركة ونوع شركة املراجعة.

التقاريـر  فــي  بيـن مستوى اإلفــصــاح االخــتــيــاري  التعرف على العالقة  إلــى  وفــي دراســـة )Mohamed, 2013(، وهــدفــت 
ا )حجم الشركة، وحجم مكتب التدقيق، والربحية، وعمر الشركة (. وقد توصل 

ً
السنوية وخصائص الشركة األكثـر نشاط

الباحث إلى عدد من النتائج كان من أبـرزها أن متوسط اإلفصاح بلغ 31.92% وأن هناك عالقة إيجابية ذو داللة إحصائية 
بيـن حجم الــشــركــة والــربــحــيــة مــع مستوى اإلفــصــاح االخــتــيــاري وعـــدم وجـــود عــالقــة ذو داللـــة إحصائية بيـن حجم مكتب 

التدقيق وعمر الشركة مع مستوى اإلفصاح االختياري.

وفي دراسة )Nichols et al., 2013(، وهدفت إلى تقييم اختبار تأثيـر تبني مدخل اإلدارة للتقاريـر القطاعية، وتوصلت 
الــدراســة إلــي نتيجة مؤداها إلــي أنــه بالرغم من وجــود منافع من تطبيق معيار IFRS 8 وهــو تحسيـن عملية إتخاذ القرارات 
اإلستثمارية وانخفاض عدم تماثل املعلومات بيـن إدارة الشركة واملستثمريـن، إال أن االعتماد على مدخل اإلدارة يؤدي إلى 

انخفاض القابلية للمقارنة الناتج عن اختالف أنظمة التقاريـر الداخلية لإلدارة باختالف الشركات.

التعليق على الدراسات

تختلف دراستنا الحالية عن الدراسات السابقة كونها استخدمت قياس مستوى اإلفصاح عن املعلومات القطاعية 
في )حجم  التشغيلية« وأثـر بعض خصائص الشركة املتمثلة  )8( »القطاعات  الــدولــي رقــم  الــى املعيار  في األســاس  استنادا 
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الــشــركــة، والــرافــعــة املــالــيــة، والــربــحــيــة، وجـــودة املــراجــعــة، ودرجـــة السيولة، وعــمــر الــشــركــة( على التقاريـر املالية السنوية 
الــدراســات وتالفي أوجــه القصور في مجال مستوى اإلفــصــاح والعوامل  للشركات املساهمة السعودية وهــي مكملة ملسيـرة 

املؤثـرة علية وتم استخدام شركات الصناعية في السوق السعودي.

مشكلة الدراسة
تكمن املــشــكــلــة فــي الــقــصــور فــي مــســتــوى اإلفـــصـــاح عــن املــعــلــومــات الــقــطــاعــيــة فــي الــتــقــاريـــــر املــالــيــة الــســنــويــة للشركات 
الصناعية السعودية، فإذا كان اإلفصاح ضعيف في التقاريـر املالية، فسوف ُيحد من اتخاذ القرارات االقتصادية السليمة 
التـزام الشركات  العربية السعودية البــد من  اململكة  في  أميـن عــام هيئة املحاسبييـن  املغامس،  الدكتور أحمد  قــال  حيث 
بمعيار اإلفصاح ملالئمة املعلومات املالية ويتم االعتماد عليها، ومن أهداف هذا املعيار أنه يحدد املعلومات القطاعية التي 

البد من اإلفصاح عنها، حيث تساعد في تقييم أداء الشركة بشكل جيد وتقييم التدفقات النقدية.

أهمية الدراسة
تتمثل أهــمــيــة الـــدراســـة فــي الــقــاء الــضــوء عــلــى الــعــالقــة بيـن مــســتــوى اإلفــصــاح وبــعــض خــصــائــص الــشــركــة مــن خــالل 
تطبيقها في البيئة السعودية في االعتماد على مؤشر لقياس اإلفصاح وهو معيار الدولي رقم )8( »القطاعات التشغيلية«، 
حيث الزالت الدراسات محدودة أو قديمة في البيئة املذكورة، ومن املتوقع أن تساهم نتائج هذه الدراسة في تحسيـن مستوى 
اإلفصاح عن املعلومات القطاعية في التقاريـر املالية للشركات الصناعية السعودية، حيث هذه املعلومات تساعد ملعرفة 

أداء الشركات وتوضح أيضا املخاطر والعوائد لهذه الشركات ملستخدمي التقاريـر املالية.

أهداف الدراسة
في افصاحها عن 1-  بيـن الشركات  املتعلقة بمدى وجــود اختالفات ذات داللــة إحصائية  الــفــروض  اختبار وتحليل 

املعلومات القطاعية.

التعرف على مدى تأثيـر بعض خصائص الشركات )حجم الشركة، والرافعة املالية، والربحية، وجودة املراجعة، 2- 
ودرجة السيولة، وعمر الشركة( على مستوى اإلفصاح عن القطاعات التشغيلية للشركات الصناعية املدرجة 

بالبورصة السعودية.

حدود الدراسة
الحدود املكانية: تنحصر هذه الدراسة على عينة حكمية وعددها )45( شركة من الشركات الصناعية املدرجة 1- 

بالبورصة في اململكة العربية السعودية.

الحدود الزمانية: تعتمد هذه الدراسة على بيانات الفتـرة الزمنية من 2018- 2.2019- 

فروض الدراسة

الفرضية األولى: ال توجد اختالفات ذات داللة إحصائية ملستوى اإلفصاح عن املعلومات القطاعية التشغيلية بيـن 
الشركات محل الدراسة

الفرضية الثانية: ال يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية لخصائص الشركة على مستوى اإلفصاح عن املعلومات القطاعية 
في التقاريـر املالية السنوية للشركات الصناعية السعودية، ويتفرع من هذه الفرضية عدده فرضيات وهي:

التقاريـر 1-  فــي  القطاعية  املعلومات  تأثيـر ذو داللــة إحصائية لحجم الشركة على مستوى اإلفــصــاح عــن  ال يوجد 
املالية السنوية للشركات الصناعية السعودية

ال يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية للرافعة املالية على مستوى اإلفصاح عن املعلومات القطاعية في التقاريـر املالية 2- 
السنوية للشركات الصناعية السعودية
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التقاريـر 3-  تأثيـر ذو داللــة إحصائية لربحية الشركة على مستوى اإلفــصــاح عن املعلومات القطاعية في  ال يوجد 
املالية السنوية للشركات الصناعية السعودية

التقاريـر 4-  في  تأثيـر ذو داللــة إحصائية لجودة املراجعة على مستوى اإلفصاح عن املعلومات القطاعية  ال يوجد 
املالية السنوية للشركات الصناعية السعودية

التقاريـر 5-  في  تأثيـر ذو داللــة إحصائية لدرجة السيولة على مستوى اإلفصاح عن املعلومات القطاعية  ال يوجد 
املالية السنوية للشركات الصناعية السعودية

ال يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية لعمر الشركة على مستوى اإلفصاح عن املعلومات القطاعية في التقاريـر املالية 6- 
السنوية للشركات الصناعية السعودية

تصميم الدراسة
منهجية الدراسة التطبيقية

الـــدراســـة والعينة  لــنــا، مجتمع  الـــدراســـة التطبيقية، حــيــث تــوضــح  تــلــك  يــتــنــاول الــخــطــوات املنهجية املــتــبــعــة إلجــــراء 
املــســتــخــدمــة، مــصــادر الــحــصــول عــلــى الــبــيــانــات، وفــرضــيــات الـــدراســـة، ومــتــغــيـــــرات الـــدراســـة، وطــــرق الــقــيــاس، واألســالــيــب 

االحصائية املستخدمة. ويمكن تناول ذلك على النحو التالي:

مجتمع وعينة الدراسة وطريقة اختيار مفرداتها 1-

الــدراســة في جميع الشركات الصناعية املدرجة بالبورصة السعودية وعددها 77 شركة في قطاعات  يتمثل مجتمع 
مختلفة، حيث تضمن ذلك املجتمع قطاع: )املواد االساسية، والطاقة، والسلع طويلة األجل، والسلع الرأسمالية، وانتاج 

االغذية(، وقد تم اختيار عينة حكمية من مجتمع الدراسة، وهي الشركات التي تتوافر بها الشروط التالية:

توافر البيانات والتقاريـر املالية الخاصة بالشركة خالل فتـرة الدراسة.- 

أن تتكون الشركة من عدة قطاعات تشغيلية وليس قطاع واحد، بحيث تقوم باإلفصاح عن معلومات القطاعات - 
التشغيلية.

أن تقوم الشركة باإلفصاح عن معلومات القطاعات التشغيلية.- 

وتمثلت عينة الدراسة في ضوء تلك الشروط في عدد 45 شركة صناعية في قطاعات مختلفة، واعتمد الباحث على 
بيانات عام 2018، 2019 للشركات محل الدراسة، وليس لهذه الفتـرة داللة سوى أنها تعكس أحدث فتـرة لدراسة وتحليل 
متغيـرات الدراسة في ضوء توافر البيانات، مما يساهم في إثـراء قيمة أكبـر للنتائج التي يتم التوصل اليها في ضوء أحدث 

تطورات للبيئة املعاصرة.

وقد تم تجميعا بيانات الدراسة التطبيقية 
من املصادر التالية:

التقاريـر املالية للشركات بما فيها تقريـر - 
مجلس االدارة، وأي تقاريـر أخــرى ذات 

صلة.

املواقع اإللكتـرونية لشركات الدراسة.- 

املــــالــــيــــة -  األوراق  ســـــــــوق  هــــيــــئــــة  مــــــوقــــــع 
السعودي تداول.

متغيـرات الدراسة 2-

ــلـــعـــالقـــة بــيـــــن  لـ نـــــمـــــوذج  يــــوضــــح شــــكــــل )1( 
متغيـرات الدراسة:

             

                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             :        

      
          
          
         

           

                

           

        

              

             

 

 

املصدر: إعداد الباحث

شكل )1( نموذج العالقة بيـن متغيـرات الدراسة
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طرق القياس 3-

املتغيـر التابع: مستوى االفصاح عن املعلومات القطاعيةأ- 

تـــم تــكــويـــــن مــؤشــر االفـــصـــاح عـــن املــعــلــومــات الــقــطــاعــيــة اســـتـــنـــاًدا فـــي االســـــاس الـــى املــعــيــار الـــدولـــي رقـــم 8 »الــقــطــاعــات 
السابقة، وتتمثل أهم  الــدراســات  الــى بعض  القطاعي، باإلضافة  باعتباره املصدر األصلي ملعلومات االفصاح  التشغيلية« 
املعلومات القطاعية التي يجب ان تفصح عنها الشركات، ويتم قياس مستوي االفصاح عن املعلومات القطاعية اعتماد 
على منهج تحليل املحتوى للتقاريـر املالية، باالعتماد على تحليل املحتوى املعلوماتي للتقاريـر املالية، وتتمثل أهم الخطوات 

الرئيسة لهذه اآللية في القياس الكمي ملستوى االفصاح عن معلومات القطاعات التشغيلية في اآلتي:

إعداد قائمة باملعلومات املطلوب التعرف عليها لبنود اإلفصاح عن القطاعات التشغيلية، ويتم تطبيقها على كل - 
الشركات للتعرف على إذا ما كانت الشركات تفصح عن هذه املعلومات أم ال.

لكل شــركــة، على أن يسجل -  املــنــشــورة  املــالــيــة  بالتقاريـر  تكوينها  تــم  الــتــي  بالقائمة  املــوجــودة  العناصر  يتم مقابلة 
للشركة )1( للعنصر املوجود و)0( للعنصر الغيـر موجود.

إيجاد درجة اإلفصاح عن املعلومات القطاعية عن طريق قسمة عدد العناصر التي تم اإلفصاح عنها على إجمالي - 
عدد بنود قائمة اإلفصاح التي تم تكوينها.

إيجاد مستوى اإلفصاح عن القطاعات التشغيلية بقسمة درجة اإلفصاح عن معلومات القطاعات التشغيلية - 
التي تم الحصول عليها على الدرجة القصوى لإلفصاح عن املعلومات القطاعية وهي )مجموع بنود املؤشر املقتـرح( 

ثم ضرب حاصل القسمة في 100.

املتغيـرات املستقلة:ب- 

حجم الشركة: لوغاريتم إجمالي األصول- 

الرافعة املالية: إجمالي االلتـزامات / إجمالي األصول- 

الربحية: العائد على األصول )صافي الربح / إجمالي األصول(- 

جودة املراجعة: تأخذ 1 لو تـراجع من Big 4، صفر خالف ذلك- 

درجة السيولة: نسبة التداول )إجمالي األصول املتداولة / إجمالي الخصوم املتداولة(- 

عمر الشركة: فتـرة وجود الشركة منذ تأسيسها.- 

األساليب االحصائية املستخدمة 4-

أجل  ومــن   ،SPSS االجتماعية  للعلوم  اإلحصائي  التحليل  بـرنامج  باستخدام  للبيانات  اإلحصائي  التحليل  إجــراء  تم 
تحقيق هدف الدراسة واختبار فروضها، تم االعتماد على األساليب اآلتية:

اإلحصاء الوصفيأ- 

حيث تم االعتماد على أساليب عرض البيانات، ومقاييس النـزعة املركزية، ومقاييس التشتت.

اإلحصاء االستدالليب- 

حيث تم االعتماد على اختبار التوزيع الطبيعي، وتحليل التبايـن، وتحليل االنحدار البسيط، وتحليل االنحدار املتعدد 
التدريجي.

الخصائص اإلحصائية الوصفية ملتغيـرات الدراسة

تتولى الخصائص اإلحــصــائــيــة الوصفية عــرض املــعــلــومــات اإلحــصــائــيــة األســاســيــة ملتغيـرات الــدراســة بــاالعــتــمــاد على 
العديد من املؤشرات، ومنها املتوسط الحسابي واملدى واالنحراف املعياري، ويوضح الجدول )3/1( الخصائص اإلحصائية 

الوصفية ملتغيـرات الدراسة على النحو التالي:

ومن خالل الجدول )1( يتضح اآلتي:
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ــــاح عــن -  ــــصــ ــــراوح مــــســــتــــوى االفــ ــ ـــ ــ تــ
للشركات  التشغيلية  القطاعات 
-%15( ــــن  ـــ ــيــ بــ الـــــــــدراســـــــــة  ــــحـــــل  مـ

تــــفــــاوت  ـــك  ــ ذلــ ويــــعــــكــــس   ،)%81
ــتــــالف كــبــيـــــر بــيـــــن الــشــرـكـات  واخــ
مـــحـــل الــــــدراســــــة لــــإلفــــصــــاح عــن 
التشغيلية  القطاعات  معلومات 
ــــر املــــســــتــــخــــدم،  ــــؤشــ ــــي ضـــــــوء املــ فــ
وتـركزت قيمة متوسط االفصاح 
التشغيلية حول  القطاعات  عن 
مــتــوســط40% وهـــو مــؤشــر جيد 
ــــى حــــد فــــي املـــتـــوســـط لــإلفــصــاح  إلـ
ــــات  ــاعــ ــ ــــطــ ــقــ ــ عـــــــــن مــــــعــــــلــــــومــــــات الــ

التشغيلية بيـن الشركات ولكنه يحتاج الى مزيد من التحسن، وبلغ االنحراف املعياري لهذا املتغيـر 18.، واملدى 66. 
وهو ما يعني وجود درجة تشتت متوسطة للبيانات حول متوسطها الحسابي مما تفاوت إلى حد ما بيـن الشركات 

في مستوى االفصاح عن معلوماتها القطاعية مقارنة باملتوسط الحسابي لإلفصاح عن القطاعات التشغيلية.

تـراوح حجم الشركة ُمعبـًرا عنه باللوغاريتم الطبيعي إلجمالي االصول بيـن )6.13-11.88(، حيث تـركزت قيمة هذا - 
املتغيـر حول متوسط 9.4 )لوغاريتم إجمالي االصول( وهو متوسط يقتـرب الى حد ما من أكبـر قيمة لحجم الشركة 
وهي 12، وبلغ االنحراف املعياري لهذا املتغيـر 94.، واملدي 6 وهو ما يعني وجود درجة تشتت كبيـرة للبيانات حول 

متوسطها الحسابي مما يعكس تفاوت في احجام الشركات محل الدراسة.

تـراوحت قيمة الرافعة املالية للشركات محل الدراسة بيـن )01.، 93.(، ويعكس ذلك تفاوت في اعتماد الشركات على - 
االلتـزامات مقابل إجمالي أصولها، وتـركزت قيمة هذا املتغيـر حول متوسط 46.، ويعني ذلك اعتماد الشركات إلى 
حد ما في تمويل أصولها من خالل االلتـزامات بنسبة 46% في املتوسط، ويبلغ املدى لهذا املتغيـر 46.، واالنحراف 
املعياري لهذا املتغيـر 24.، ويشيـر ذلك إلى أن البيانات لهذا املتغيـر تنحرف عن املتوسط الحاسبي لها بمعدل 24. 

ويعني ذلك وجود درجة تشتت إلى حد ما صغيـرة حول املتوسط الحاسبي للرافعة املالية.

تـراوحت قيمة معدل العائد على األصول كمؤشر لربحية الشركات محل الدراسة بيـن )-42.، 31.(، ويعكس ذلك - 
تــفــاوت الــى حــد مــا فــي مــعــدل العائد على األصـــول للشركات الــشــركــات، وتـــــركــزت قيمة هــذا املتغيـر حــول متوسط 
فــي املتوسط اعتماد على معدل العائد على االصــول،  إلــى انخفاض معدل أربـــاح تلك الشركات  02. ويشيـر ذلــك 
إلــى أن البيانات لهذا املتغيـر  12.، ويشيـر ذلــك  ويبلغ املــدى لهذا املتغيـر1.24، واالنــحــراف املعياري لهذا املتغيـر 
تنحرف عن املتوسط الحاسبي لها بمعد 12. ويعني ذلــك وجــود درجــة تشتت صغيـرة ملعدل العائد على األصــول 

حول املتوسط الحسابي، وهو ما يعكس تقارب انخفاض مستويات الربح للشركات.

تقيس نسبة الــتــداول عــدد مـــرات تغطية األصـــول املــتــداولــة للخصوم املــتــداولــة، وتـــــراوحــت قيمة نسبة الــتــداول - 
للشركات محل الدراسة بيـن ) 24.، 8.9(، ويعكس ذلك تفاوت إلى حد ما في نسبة التداول، و تـركزت قيمة هذا 
املتغيـر حول متوسط 2.06 وهو مؤشر جيد لقدرة االصول املتداولة للشركات على تغطية خصومها املتداولة في 
املتوسط، ويبلغ املدى لهذا املتغيـر8.65، واالنحراف املعياري لهذا املتغيـر 1.6، ويشيـر ذلك إلى أن البيانات لهذا 
املتغيـر تنحرف عن املتوسط الحاسبي لها بمعدل 1.6 ويعني ذلك وجود درجة تشتت متوسطة إلى حد ما لنسبة 

التداول حول املتوسط الحسابي.

)8-57( ســنــة، ويعكس -  بيـن  مــا  الــدراســة  الــدراســة منذ فتـرة تأسيسها حتى فتـرة  الــشــركــات محل  أعــمــار  تنوعت 
ذلك تفاوت كبيـر بيـن الشركات محل الدراسة من حيث عمرها، وبلغ متوسط أعمار الشركات تقريبا 30 سنة، 
وانحراف معياري لهذا املتغيـر عن املتوسط 1.28، ومدى 49 ويعكس ذلك تفاوت كبيـر بيـن أعمار الشركات محل 

الدراسة عن متوسطها الحسابي.

ويوضح جدول )2( التكرارات النسبية ملعلومات االفصاح عن القطاعات التشغيلية في ضوء املؤشر املستخدم كما يلي: 

جدول )1( 
الخصائص االحصائية الوصفية ملتغيـرات الدراسة:

NMeanMinimumMaximumRangeStd. Deviation
909.406.1311.885.75.949)حجم الشركة(
90.46.01.93.91.245)الرافعة املالية(

311.24.125.-42.-90.02 )العائد على االصول(
90.49011.503 )جودة املراجعة(
902.06.248.908.651.607)نسبة التداول( 
9030.708574912.842 )عمر الشركة(
 )االفصاح عن 

90.40.15.81.66.181املعلومات القطاعية(

90 )عدد املشاهدات(
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جدول رقم )2(

املتغيـر
تـرميـز 
املتغيـر

التكرارات النسبية
تفصح )1(ال تفصح )0(

X13357متخذ القرار التشغيلي الرئيس للقطاع
%36.7%63.3

X21575العوامل املستخدمة لتحديد قطاعات املنشاة، مثل )منتجات، ومناطق جغرافية، وتجميع بعض القطاعات(
%16.7%83.3

X3486عدد القطاعات التشغيلية للمنشاة
%4.4%95.6

X43456إن إدارة كل قطاع تتم بشكل منفصل
%37.8%62.2

X56822وصف ملخص للقطاعات التي تم تجميعها واألسس التي تم االعتماد عليها في التجميع
%75.6%24.4

X6585أنواع املنتجات والخدمات الرئيسة للقطاع
%5.6%94.4

X7882اإليـرادات من العمالء الخارجييـن
%8.9%91.1

X85832اإليـرادات من املعامالت مع القطاعات التشغيلية األخرى لنفس املنشأة
%64.4%35.6

X96822إيـراد الفائدة
%75.6%24.4

X105832مصروف الفائدة
%64.4%35.6

X115139االستهالك واالطفاء
%56.7%43.3

حصة املنشأة في ربح أو خسارة املنشآت الزميلة واملشروعات املشتـركة التي تتم املحاسبة عنها 
X12بطريقة حقوق امللكية

6624
%73.3%26.7

X13819مصروف أو دخل ضريبة الدخل
%90%10

X147218البنود غيـر النقدية ذات االهمية النسبية بخالف االستهالك واالطفاء
%80%20

X158010مبلغ االستثمار في املنشآت الزميلة واملشروعات املشتـركة التي تتم املحاسبة عنها بطريقة حقوق امللكية
%88.9%11.1

X164248مبالغ االضافات لألصول غيـر املتداولة بخالف األدوات املالية واألصول الضريبية املؤجلة
%46.7%53.3

X175436أساس املحاسبة عن املعامالت بيـن القطاعات
%60%40

X185535طبيعة أي فروق بيـن قياسات ارباح وخسائر القطاع عن قياسات أرباح وخسائر املنشاة
%61.1%38.9

X195535طبيعة أي فروق بيـن قياسات أصول والتـزامات القطاع عن قياسات أصول والتـزامات املنشاة
%61.1%38.9

X207812طبيعة أي تغيـرات عن الفتـرات السابقة في طرق القياس لربح وخسارة القطاع وآثار تلك التغيـرات
%86.7%13.3

طبيعة وأثـر أي تخصيصات غيـر متماثلة على القطاعات )مثل تخصيص مصروف استهالك على 
X21قطاع دون تخصيص األصول القابلة لالستهالك املتعلقة باالستهالك على هذا القطاع(

900
%100%0

X22891االفصاح عن إعادة عرض املعلومات السابقة بسبب تغييـر هيكل التنظيم الداخلي للمنشاة
%98.9%1.1

X235733املعلومات عن املنتجات والخدمات فيما يتعلق باإليـرادات من العمالء الخارجييـن لكل منتج وخدمة
%63.3%36.7

X243060معلومات عن مناطق جغرافية بخصوص إيـرادات العمالء الخارجييـن لدولة املنشاة وكل الدول األجنبية
%33.3%66.7

معلومات عن املناطق الجغرافية فيما يتعلق باألصول غيـر املتداولة بخالف االدوات املالية واالصول 
X25الضريبية املؤجلة واصول منافع ما بعد انتهاء التوظيف لدولة قامة املنشاة وجميع الدول االجنبية

5634
%62.2%37.8

X266921مدى اعتماد املنشأة على عمالئها الرئيسيـن
%76.7%23.3

X277614اإليـرادات التي تتجاوز 10% أو أكثـر من إيـرادات املنشأة من املعامالت مع عميل خارجي
%84.4%15.6

SPSS املصدر: مخرجات التحليل االحصائي



اإلفصاح عن املعلومات القطاعية في التقارير املالية السنوية والعوامل املؤثرة فيه ...

46

ومن خالل الجدول )2( يتضح االتي:

ان أكثـر املعلومات القطاعية التي يتم اإلفصاح عنها هي املعلومات العامة عن القطاعات التشغيلية، حيث تـراوحت - 
املتعلقة  املعلومات  هــي  العامة  القطاعية  املعلومات  عــن  لإلفصاح  نسبة  أقــل  وبلغت   ،)95.6  ،%24.4( بيـن  قيمتها 
بوصف ملخص القطاعات التي يتم تجميعها واالسس التي تم االعتماد عليها )x5(، ويشيـر ذلك إلى قلة عدد القطاعات 
التي تم تجميعها في الشركات محل الدراسة، بينما بلغ أعلى مستوى إفصاح للمعلومات القطاعية 95.6% للمتغيـر 
املتعلق بعدد القطاعات التشغيلية )x3(، حيث تفصح معظم الشركات تقريًبا عن عدد القطاعات التشغيلية لديها.

وفيما يتعلق باإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بالربح والخسارة واالصول وااللتـزامات للقطاعات، كان أعلى مستوى - 
إفــصــاح لــإليـــــرادات مــن الــعــمــالء الــخــارجــيـــــن حــيــث بــلــغ مــســتــوى اإلفـــصـــاح عــن هـــذا املتغيـر 91.1%، بينما كــانــت أقــل 
املعلومات إفصاحا هي املعلومات املتعلقة بمصروف او ضريبة الدخل للقطاع، حيث بلغ مستوى االفصاح عنها %10.

وتـراوح مستوى اإلفصاح للمعلومات املتعلقة بالقياس للقطاع بيـن )0%،40%(، حيث لم تفصح الشركات عن - 
أي معلومات تتعلق بطبيعة وأثـر أي تخصيصات غيـر متماثلة على القطاعات، بينما بلغ مستوى اإلفصاح عن 

اساس املحاسبة والتعامل بيـن القطاعات مستوى 40% بيـن الشركات محل الدراسة.

فيما يتعلق باإلفصاح عن املعلومات القطاعية على مستوى املنشاة تـراوح مستوى اإلفصاح بيـن )%15.6، %66.7(، - 
حيث بلغ مستوى االفصاح عن االيـرادات التي تتجاوز 10% مع العمالء الخارجييـن 10%، بينما بلغ مستوى االفصاح 

عن املعلومات عن املناطق الجغرافية عن االيـرادات من العمالء الخارجييـن مستوى %66.7.

الــقــطــاعــات التشغيلية على مستوى قــطــاعــات الشركات  )3( متوسط االفــصــاح عــن معلومات  الــجــدول رقــم  يــوضــح  كما 
الصناعية محل الدراسة. ومن خالل الجدول )3( يتضح اآلتي:

أعلى القطاعات إفصاًحا عن املعلومات القطاعية - 
هــــو قـــطـــاع الـــطـــاقـــة واملــــــــواد االســـاســـيـــة حـــيـــث بــلــغ 
 ،%46 ،%49 الــتــوالــي  لهم على  مستوى االفــصــاح 
وقــــد يـــــرجــع ذلــــك إلــــى أن الـــشـــرـكــات الـــتـــي تــعــمــل في 
ــــــن وهــــمــــا يـــنـــتـــمـــيـــان إلــــــى صــنــاعــة  هـــذيـــــــن الـــقـــطـــاعـــيـ
تشغيلية  قطاعات  عــدة  تتضمن  البتـروكيماويات 
تساهم في أداء عملها مقارنة عن غيـرها، باإلضافة 
تـركيـز عليها بشكل  يــكــون  الــقــطــاعــات  تــلــك  إلـــى أن 
والشفافية  االفــصــاح  بمستوى  يتعلق  فيما  كبيـر 

لديها بشكل عام الرتباطها بالبيئة، ومن ثم تميل إلى زيادة مستوى االفصاح والشفافية لديها بشكل عام.

أقل القطاعات إفصاًحا هو قطاع السلع الرأسمالية، وبلغ متوسط االفصاح عن املعلومات القطاعية لهذا القطاع - 
35.5% وقد يـرجع ذلك إلى قلة عدد القطاعات املكونة ألعمال شركات ذلك القطاع.

على املستوى اإلجمالي بلغ مستوى االفصاح عن معلومات القطاعات التشغيلية 40% وهي نسبة جيدة إلى حد - 
ما ولكنها تحتاج مزيد من االفصاح عن املعلومات القطاعية بشكل يسهم في تـرشيد قرارات مستخدمي التقاريـر 

املالية.

اختبار فرضيات الدراسة

الفرض األول: »ال توجد اختالفات ذات داللة إحصائية ملستوى اإلفصاح عن معلومات القطاعات التشغيلية  1-
بيـن الشركات محل الدراسة«:

ويوضح الجدول رقم )4( نتائج اختبار One-Way Anova لدراسة الفروق بيـن الشركات محل الدراسة، والتي تنتمي 
نتائج  فــي حالة أكثـر مــن عينتيـن مستقلتيـن، وكــانــت  لــذا نستخدم هــذه االخــتــبــار ألنــه يستخدم  5 قطاعات رئيسة،  لعدد 

االختبار كالتالي:

ومن الجدول )4( يتضح االتي:

جدول رقم )3(
 عدد شركات القطاع

القطاع
 متوسط مستوى االفصاح عن 
معلومات القطاعات التشغيلية

46%19املواد االساسية
49%4الطاقة

18.6%3السلع طويلة األجل
35.5%11السلع الرأسمالية

836.19إنتاج األغذية
40%45اإلجمالي

SPSS املصدر: مخرجات التحليل االحصائي
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ــــة إحــصــائــيــة بــيـــــن جميع  ــــود اخـــتـــالفـــات ذات داللـ وجـ
شــــركــــات الـــــدراســـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بـــاإلفـــصـــاح عــــن مــعــلــومــات 
القطاعات التشغيلية، حيث أظهر نتائج االختبار مستوى 
معنوية )0.00( وهو ما يعني رفض الفرض العدمي وقبول 
احصائية  داللـــة  ذات  اخــتــالفــات  بــوجــود  البديل  الــفــرض 
التشغيلية  القطاعات  معلومات  عــن  اإلفــصــاح  ملستوى 

للشركات محل الدراسة.

ويستعرض الباحث في الجدول )5( مستويات اإلفصاح معلومات القطاعات التشغيلية للشركات محل الدراسة كالتالي:

ومن الجدول )5( يتضح االتي:

وجود اختالفات في مستوى اإلفصاح عن معلومات القطاعات التشغيلية بيـن الشركات، وكانت أكثـر الشركات - 
إفــصــاًحــا عــن املــعــلــومــات الــقــطــاعــيــة شــركــة مــعــادن حــيــث بــلــغ مــســتــوى االفـــصـــاح لــديــهــا 81% يليها شــركــة ارامــكــو 

السعودية، الزامل، بي �سي اى، حيث بلغت مستويات االفصاح لهم على التوالي %74، %67، %64.5.

كانت اقل الشركات افصاحا عن املعلومات القطاعية هي شركة بتـروكيم، الزوردي، حيث بلغ مستوى االفصاح - 
عن املعلومات القطاعية لديهم %15.

الــــفــــرض الــــثــــانــــي: »ال يــوجــد  2-
ــــــر ذو داللـــــــة إحـــصـــائـــيـــة  تـــأثـــيـ
ــــة عــلــى  ــــركـ ــــشـ لــــخــــصــــائــــص الـ
مــــــســــــتــــــوى اإلفـــــــــــصـــــــــــاح عـــن 
ــعــــلــــومــــات الـــقـــطـــاعـــيـــة فــي  املــ
ــــــر املـــالـــيـــة الــســنــويــة  الـــتـــقـــاريـ
ــــة  ــيــ ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ لــــــــلــــــــشــــــــرـكـــــــات الــ

السعودية«:

ــفـــرع مــــن هـــــذه الـــفـــرضـــيـــة،  ــتـ ويـ
الفرضيات التالية:

» ال يــوجــد تأثيـر ذو داللــة - 
الشركة  لحجم  إحــصــائــيــة 
على مستوى اإلفصاح عن 
املـــعـــلـــومـــات الـــقـــطـــاعـــيـــة فــي 
الــتــقــاريـــــر املــالــيــة الــســنــويــة 
ــــة  ــيـ ــ ــــاعـ ــنـ ــ لــــــلــــــشــــــرـكـــــات الـــــصـ

السعودية.

» ال يــوجــد تأثيـر ذو داللــة - 
لــلــرافــعــة املالية  إحــصــائــيــة 
ــتــــوى  ــــى مــــســ ــلــ ــ لـــــلـــــشـــــركـــــة عــ
اإلفــــصــــاح عـــن املــعــلــومــات 
ــي الـــتـــقـــاريـــــــر  ــ الــــقــــطــــاعــــيــــة فــ
للشركات  السنوية  املــالــيــة 

الصناعية السعودية.

» ال يــوجــد تأثيـر ذو داللــة - 
إحصائية لربحية الشركة 

جدول رقم )4(
مجموع مصدر التابيـن 

املربعات
درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة )ف( 
املحسوبة

االحتمال 
)املعنوية(

2.87744.06585.28.000بيـن املجموعات
--034.45.001داخل املجموعات

--2.91189اإلجمالي
SPSS املصدر: مخرجات التحليل االحصائي

جدول رقم )5(

متوسط مستوي االفصاح اسم الشركةم
متوسط مستوي االفصاحاسم الشركةمعن املعلومات القطاعية

عن املعلومات القطاعية
15%الزوردي1724%كيما نول1
22%العبد اللطيف1525%بتـرويكم2
19%صدق7426%سابك3
30%ايان لالستثمار1527%سافكو4
61%استـرا الصناعية57.528%التصنيع5
24%صادرات68.529%اللجيـن6
33%بوان4130%نماء الكيماويات7
41%صناعات كهربائية4431%سبيكم العاملية8
44%الخزف السعودية2632%اسمنت الجنوبية9

30%الكابالت57.533%تكويـن10
57.5%اميانتيت64.534%بى �سى اى11
26%البابطيـن8135%معادن12
15%الفخارية5936%زهرة الواحة13
30%مسك2637%معدنية14
44%صافوال4638%صناعة الورق15
50%سدافكو3739%اليمامة للحديد16
48%املراعي3040%أسالك17
37%حلواني اخوان5241%االنابيب السعودية18
44%نادك6742%الزامل19
22.5%تبوك الزراعية4143%بتـرو رابغ20
22%الجوف3544%الدريس21
22%جازادكو7445%ارامكو السعودية22
---46%البحري23

40%مستوى االفصاح االجمالي عن معلومات القطاعات التشغيلية
SPSS املصدر: مخرجات التحليل االحصائي
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على مستوى اإلفصاح عن املعلومات القطاعية في التقاريـر املالية السنوية للشركات الصناعية السعودية.

» ال يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية لجودة املراجعة على مستوى اإلفصاح عن املعلومات القطاعية في التقاريـر - 
املالية السنوية للشركات الصناعية السعودية.

في -  تأثيـر ذو داللــة إحصائية لدرجة سيولة الشركة على مستوى اإلفــصــاح عن املعلومات القطاعية  » ال يوجد 
التقاريـر املالية السنوية للشركات الصناعية السعودية.

التقاريـر -  في  تأثيـر ذو داللــة إحصائية لعمر الشركة على مستوى اإلفــصــاح عن املعلومات القطاعية  » ال يوجد 
املالية السنوية للشركات الصناعية السعودية.

ويوضح الجدول رقم )6( نتائج االنحدار البسيط لنموذج الدراسة الختبار مدي وجود تأثيـر لخصائص الشركة على 
مستوى اإلفصاح عن املعلومات القطاعية للشركات الصناعية السعودية، وذلك على النحو التالي:

جدول رقم )6(
م

معامل املتغيـرات املستقلةالنماذج 
االنحدار

الخطأ 
املعياري

قيمة 
بيتا

Beta

قيمة )ت( 
املحسوبة

مستوى 
املعنوية
للمتغيـر

معلمات النموذج

معامل املعنوية
التحديد

ــلـــى مــســتــوي 1 ــنــــمــــوذج االول )أثـــــــــر حـــجـــم الــــشــــركــــة عـ الــ
ــلــــومــــات الــــقــــطــــاعــــات الــتــشــغــيــلــيــة االفــــــصــــــاح عـــــن مــــعــ

Constant.089-.185-.481-.632
.009%7 Company Size.052.020.2742.673.009

ــنــــمــــوذج الـــثـــانـــي )أثـــــــــر الــــرافــــعــــة املـــالـــيـــة لـــلـــشـــركـــة عــلــى 2 الــ
التشغيلية القطاعات  مستوي االفصاح عن معلومات 

Constant.323.040-8.111.000
.026%5 Leverage.174.076.2352.27.026

الـــنـــمـــوذج الـــثـــانـــي )أثـــــــر الــربــحــيــة املـــالـــيـــة عــلــى مــســتــوي 3
ــلــــومــــات الــــقــــطــــاعــــات الــتــشــغــيــلــيــة االفــــــصــــــاح عـــــن مــــعــ

Constant.399.019-21.127.00
.049%4 Profitability.383.206.1941.857.049

ــــــر جــــودة املـــراجـــعـــة عــلــى مــســتــوي 4 الـــنـــمـــوذج الــثــانــي )أثـ
ــقــــطــــاعــــات الــتــشــغــيــلــيــة االفــــــصــــــاح عـــــن مــــعــــلــــومــــات الــ

Constant.345.025-13.60.000
.002%11 Audit Quality.118.036.3293.269.002

الـــنـــمـــوذج الــثــانــي )أثـــــــر درجــــة الــســيــولــة عــلــى مــســتــوي 5
ــــن مـــعـــلـــومـــات الــــقــــطــــاعــــات الــتــشــغــيــلــيــة االفـــــصـــــاح عـ

Constant.463.030-15.326.000
.013%7 Liquidity Level.029-.012.261-2.532-.013

ــلـــى مــســتــوي 6 ــمــــوذج الــــثــــانــــي )أثـــــــــر عـــمـــر الــــشــــركــــة عـ ــنــ الــ
ــلــــومــــات الــــقــــطــــاعــــات الــتــشــغــيــلــيــة االفــــــصــــــاح عـــــن مــــعــ

Constant.349.050-7.040.000
.243.015 Company’s Age.002.001.1241.175.243

SPSS املصدر: مخرجات التحليل االحصائي

ومن الجدول )6( يتضح االتي:

معنوية نماذج االنحدار ألثـر خصائص الشركات )حجم الشركة، والرافعة املالية، والربحية، وجودة املراجعة، ودرجة 
السيولة( على مستوى االفصاح عن املعلومات القطاعية، حيث كان مستوى معنوية هذه النماذج جميًعا أقل من مستوى 
املعنوية االفتـرا�سي 05.، ومن ثم يوجد تأثيـر لكل من )حجم الشركة، والرافعة املالية، والربحية، وجودة املراجعة، ودرجة 
السيولة( على مستوى اإلفصاح عن املعلومات القطاعية، في حيـن إن نموذج تأثيـر عمر الشركة على مستوى اإلفصاح 
عن املعلومات القطاعية بلغ 243. وهو مستوى أكبـر من مستوي املعنوية االفتـرا�سي 005.، ومن ثم ال يوجد تأثيـر لعمر 

الشركة على مستوى اإلفصاح عن املعلومات القطاعية، ومن ثم يتم رفض الفروض التالية:

“ ال يوجد تأثيـر ذو داللــة إحصائية لحجم الشركة على مستوى اإلفصاح عن املعلومات القطاعية في التقاريـر - 
املالية السنوية للشركات الصناعية السعودية.

تأثيـر ذو داللــة إحصائية للرافعة املالية للشركة على مستوى اإلفــصــاح عن املعلومات القطاعية في -  “ ال يوجد 
التقاريـر املالية السنوية للشركات الصناعية السعودية.

التقاريـر -  في  القطاعية  تأثيـر ذو داللــة إحصائية لربحية الشركة على مستوى اإلفــصــاح عن املعلومات  ال يوجد 
املالية السنوية للشركات الصناعية السعودية.

التقاريـر -  تأثيـر ذو داللــة إحصائية لجودة املراجعة على مستوى اإلفــصــاح عن املعلومات القطاعية في  ال يوجد 
املالية السنوية للشركات الصناعية السعودية.



املجلة العربية لإلدارة )تحت النشر(، مج 44، ع 3 - سبتمبر )أيلول( 2024

49

لــدرجــة سيولة الشركة على مستوى اإلفــصــاح عــن املعلومات القطاعية في -  “ ال يوجد تأثيـر ذو داللــة إحصائية 
التقاريـر املالية السنوية للشركات الصناعية السعودية.

وقبول الفرض التالي:

ال يــوجــد تأثيـر ذو داللـــة إحــصــائــيــة لعمر الــشــركــة عــلــى مــســتــوى اإلفــصــاح عــن املــعــلــومــات القطاعية في 
التقاريـر املالية السنوية للشركات الصناعية السعودية.

حيث يشيـر الجدول السابق الى عدم وجود تأثيـر معنوي لعمر الشركة على مستوى اإلفصاح عن املعلومات القطاعية، 
وقد يـرجع ذلك الى ان التطورات الحديثة واملعاييـر من املفتـرض تطبيقها وااللتـزام بها بغض النظر عن عمر الشركة.

ولتحديد أكثـر املتغيـرات املستقلة )خصائص الشركات( على مستوى اإلفصاح عن املعلومات القطاعية، يتم اجراء تحليل 
االنحدار التدريجي املتعدد وذلك على النحو التالي:

نموذج االنحدار املتعدد التدريجي:

ومن خالل الجدول )7(:

تأثيـًرا على مستوى  يتضح ان أكثـر املتغيـرات 
اإلفــــصــــاح عــــن املـــعـــلـــومـــات الــقــطــاعــيــة هــــي الـــرافـــعـــة 
 ،)Big 4( املالية للشركة، وجودة املراجعة معبـر عنها
حــيــث إن الــشــركــات الــتــي تـــــراجــع حسابتها شــركــة من 
شركات Big 4 يكون مستوى اإلفصاح لديها أفضل.

النتائج والتوصيات
النتائج

توصلت الدراسة الى النتائج التالية:

إن أكثـر املعلومات القطاعية التي يتم االفصاح عنها بشكل كبيـر هي املعلومات العامة عن القطاع وبخاصة عدد 1- 
القطاعات والعوامل املستخدمة في تحديدها.

قطاع الطاقة هو أكثـر القطاعات إفصاًحا عن معلومات القطاعات التشغيلية، وبلغ مستوى اإلفصاح بذلك القطاع %49.2- 

وجود اختالفات ذات داللة إحصائية ملستوى اإلفصاح عن معلومات القطاعات التشغيلية بيـن الشركات محل 3- 
الدراسة، وكانت أكثـر الشركات إفصاحا هي شركة معادن.

وجود تأثيـر إيجابي معنوي لحجم الشركة على مستوى اإلفصاح عن معلومات القطاعات التشغيلية.4- 

وجــود تأثيـر معنوي للرافعة املالية، العائد على األصــول للشركات، ودرجــة السيولة على مستوى اإلفــصــاح عن 5- 
معلومات القطاعات التشغيلية.

عدم وجود تأثيـر معنوي لعمر الشركة على مستوى اإلفصاح عن معلومات القطاعات التشغيلية للشركات.6- 

إن أكثـر املتغيـرات تأثيـًرا على مستوى اإلفصاح عن معلومات القطاعات التشغيلية هي جودة املراجعة والرافعة املالية.7- 

التوصيات
الــورش 1-  زيــادة وعــي املستثمريـن والشركات بأهمية اإلفصاح عن معلومات القطاعات التشغيلية من خــالل عقد 

والندوات للتعريف بأهمية املعلومات القطاعية ودورها في تقييم االداء.

وضع مزيد من الحوافز للشركات التي تتبنى مستوى عال لإلفصاح عن القطاعات التشغيلية مثل الحوافز الضريبية 2- 
والتمويلية وغيـرها من املبادرات التي تشجع الشركات على زيادة مستوى اإلفصاح عن املعلومات القطاعية.

أن تضع البورصة السعودية العديد من الضوابط والقيود على الشركات التي ال تلتـزم بمتطلبات اإلفصاح عن 3- 
القطاعات التشغيلية في ظل تطبيق معيار IFRS 8 مثل الشطب من القيد.

جدول رقم )7( 
نتائج تحليل االنحدار التدريجي املتعدد

تـرميـز اسم املتغيـر
املتغيـر

معامل 
االنحدار

الخطأ 
املعياري

قيمة بيتا
Beta

قيمة )ت( 
املحسوبة

مستوى 
املعنوية

6.818.000-277.041.ثابت الدالة
X4.112.036.3113.140.002جودة املراجعة
X2.154.073.2092.105.038الرافعة املالية

الخصائص العامة للنموذج

St
ep

w
ise

15.قيمة معامل التحديد
7.765قيمة ف املحسوبة

2،87درجتي الحرية
001.مستوى معنوية النموذج

الثانيةالدورة
SPSS املصدر: مخرجات التحليل االحصائي
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 ABSTRACT

This study aimed to test and analyze hypotheses related to if there are statistical differences between 
companies in disclosing their segments information. Moreover, this study focuses on identifying the effect 
of the company’s characteristics )The size of a company, Leverage, Profitability, Audit quality, The level of li-
quidity, The company’s age( on the level of disclosure. A descriptive analytical approach is used in this study 
with 45 Saudi industrial companies in different sectors during the year 2018-2019.

The study found that those differences are existing, and Maaden company has the highest disclosure 
level. In addition, the size of the company, leverage, profitability and the level of liquidity have a positive im-
pact on the level of disclosure of segments information while the company’s age does not have any impact.

This study recommends that companies need to increase the awareness of the importance of seg-
ments information disclosure by holding workshops and seminars. Also, developing an Indicator for infor-
mation segments disclosure that follow the requirements of IFRS 8 of operation segments can contribute in 
improving the comparison way between the disclosure level of companies.

Keywords: Company Size, Financial Leverage, Profitability, Audit Quality, Liquidity Degree, Company 
Age.




