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 الملخص:
سعت الدراسة بصورة أساسية للتعرف على مدي اسهام تبني المصارف السودانية المدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المالية سياسة  

، للوصول الى نتائج طّور الباحث استمارة  التوسع في اإلفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية في تخفيض عدم تماثل المعلومات
لبيانات الحقلية للدراسة من العاملين بعينة من المصارف السودانية، أوضحت نتائج التحليل االحصائي للدراسة عدم وجود إستبيان لجمع ا

عالقة  بين التوسع  اإلختياري في اإلفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية و تخفيض عدم تماثل المعلومات لدى المصارف 
ام بالتوسع في المعلومات المالية وغير المالية الالزمة لتلبية إحتياجات معظم مستخدمي التقارير السودانية ، أوصت الدراسة باإلهتم

 المالية والسعي نحو تضييق فجوة االفصاح المعلوماتي لالطراف ذات العالقة بالمصارف السودانية.
 ،المعلومات المالية ،المعلومات غير المالية،عدم تماثل المعلومات  التوسع في االفصاح اإلختياري  الكلمات المفتاحية:

 
 مقدمة:  ال

تعد القوائم والتقارير المالية التي تعدها الشركات اداة هامة للمستثمرين حيث يعتبر الهدف من إعدادها ونشرها هو توفير المعلومات    
( ومع التغيرات الكبيرة التي طرأت في بيئة االعمال اصبحت هناك حاجة لمذيد من المعلومات 2016)النعيمي: 1المالئمة لمستخدميها

 (  2014)عبدالملك: 2المالية االضافية والمعلومات غير المالية 
كما أنه وفي ظل االقتصاديات الحديثة القائمة على المعرفة أصبحت التقارير المالية التي تعتمد االفصاح المحاسبي االجباري غير     

 . 3( 2015مفيدة او ذات قيمة محدودة للمستثمرين من حيث تمكينهم من اتخاذ القرارات وتقييم الشركات)حسب هللا:

 
االقتصاد والعلوم االدارية جامعة كلية . 11االفصاح االختياري وأثره على تكلفة رأسا لمال.المؤتمر العلمي الدولي (، 2016النعيمي ،فاتن أمين ،)   1

 3الزرقاء.االردن.ص
. مجلة البحوث دور االفصاح عن تقرير تعليقات االدارة في تخفيض عدم تماثل المعلومات في البورصة المصرية (،2014عبد الملك ،أحمد رجب،)   2 

 3.العدد االول.سوهاج.مصر.ص28التجارية المعاصرة.كلية التجارة ،جامعة سوهاج.المجلد
.مجلة الفكر المحاسبي.كلية التجارة جامعة تفعيل دور مراقب الحسابات والمراجع الداخلي لتحسين جودة االفصاح االختياري (، 2015حسب هللا،وفاء يوسف،)   3

 541.ص4.العدد 19عين شمس.المجلد
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الى أن اإلفصاح االختيار يسهم بشكل فّعال في زيادة مستوى الثقة في التقارير المالية  4( 2014:وقد أشارة دراسة )دحدوح،حماد    
 للشركات وخاصة فيما يتعلق باإلفصاح عن بعض المعلومات المالية وغير المالية التي ال يتضمنها االفصاح االجباري.

ندرة في البحوث التي اختبرت مدى تأثير التوسع في االفصاح   اتضح ان هناك  -في حدود إطالع الباحث    –وبدراسة االدب المحاسبي  
  عن المعلومات المالية االضافية و المعلومات غير المالية على عدم تماثل المعلومات

 مشكلة الدراسة وتطوير الفرضيات:

كتاب االكاديميين في الوسط المحاسبي يعتبر عدم التماثل في المعلومات من الموضوعات التي نالت اهتماما ملحوظًا من قبل  الباحثين وال
(. 2014)عفيفي:  5، والتي تظهر عندما يكون هناك مجموعة من المستثمرين يمتلكون معلومات خاصة بينما التتوفر لمستثمرين آخرون 

 6تثمرين لذلك كانت هناك حاجة للمزيد من االفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية لما لها من تأثير على قرارات المس
(Coram:2011 وفي ظل التطورات التكنلوجية والطفرة الهائلة في تقنية المعلومات قد يكون التوسع في المعلومات المالية وغير .)

ومن هنا يمكن صياغة التساؤل الرئيسي للدراسة كاالتي:  المالية اكثر فاعلية في تخفيض التباين في المعلومات لدى كافة المستخدمين،
 التوسع في االفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية المفصح عنها اختياريًا الى تخفيض عدم تماثل  المعلومات.هل يؤدي 

 أهمية الدراسة: 
تنبع أهمية هذه الدراسة من منطلق إهتمام المستثمرين واصحاب المصلحة بأنواعهم المختلفة بموضوع زيادة مستوى كمية ونوعية معلومات 

لية ، األمر الذي قد يسهم في حصولهم على كافة المعلومات التي يرغبون فيها والتي قد تمكنهم من ترشيد قراراتهم اإلستثمارية التقارير الما
حيث أنه من المتوقع أن يسهم ذلك ايجابًا في تخفيض حاالت عدم التماثل في المعلومات والذي يعتبر من المخاطر التي قد تواجههم 

 قتصادية الرشيدة.في اتخاذ القرارات اال
 
 
 

 أهداف الدراسة: 
 تتمثل أهداف الدراسة في االتي: 

التعرف على مستوى اإلستعدادات الفعلية لدى المصارف السودانية تجاه اإلهتمام بالتوسع في اإلفصاح اإلختياري في المعلومات  -
 المالية . 

 بالتوسع في اإلفصاح اإلختياري في المعلومات غير المالية. بيان مستوى اإلستعدادات الفعلية للمصارف السودانية تجاه القيام  -
 تحديد طبيعة األثر المتوقع للتوسع في معلومات اإلفصاح اإلختياري في تخفيض عدم تماثل المعلومات بالمصارف السودانية.  -

 
تقارير المالية للشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق دوراالفصاح االختياري في تعزيز الثقة في ال(.2014دحدوح، حسين أحمد ،حمادة،رشا أنور.)   4

 221.ص2.العدد30.مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية المجلدالمالية
ية .كلية .مجلة البحوث التجار العالقة بين ادارة االرباح وعدم تماثل المعلومات :هل هناك تأثير لالفصاح االختياري (، 2014عفيفي ،هالل عبدالفتاح،)   5

 268.الزقازيق.مصر.ص36التجارة.جامعة الزقازيق.العدد االول.المجلد
6Finacial Analysts Evaluation of Enhanced Disclosure of Non Financial performance Coram ,P.,&Mock,J.,(2011),  

Indicators ”. the British Accounting Review.Vol.43,pp87-101 
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 في ضوء األهداف المحددة للدراسة يمكن صياغة فرضيات الدراسة كاالتي:
 إهتمام المصارف السودانية بالتوسع في المعلومات المالية المفصح عنها إختياريًا يسهم في تخفيض عدم تماثل  المعلومات(  -
 إهتمام المصارف السودانية بالتوسع في المعلومات غير المالية المفصح عنها إختياريًا يسهم في تخفيض عدم تماثل  المعلومات( -

 حدود الدراسة:
 والية الخرطوم  -ية: جمهورية السودانالحدود المكان

 الحدود المؤسسية: عينة من المصارف السودانية المدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المالية. 
 م 2021الحدود الزمانية : تغطي الدراسة العام 

التوسع في االفصاح   الحدود الموضوعية: إقتصرت الدراسة على ابعاد التوسع في االفصاح االختياري والمستمدة من المفهوم وهو
 عن المعلومات المالية و غير المالية. 
 التعريفات االجرائية لمتغيرات الدراسة: 

التوسع  في اإلفصاح اإلختياري: ويقصد به زيادة كمية ونوعية المعلومات المفصح عنها إختياريًا ، حيث  ( Xالمتغير المستقل: )
 التالية: قام الباحث بتحليل هذا المتغير الى ابعاده 

X1    :المعلومات المالية: ويعني زيادة كمية ونوعية المعلومات المالية مثل معلومات عن التنبؤات للتدفقات   التوسع في اإلفصاح عن
النقدية من االنشطة المختلفة ،ربحية االسهم المخفضة،تحليالت مالية ،تحليالت مالية للحصة السوقية،االدوات المالية التي ال يترتب 

 ا اصدار اسهم عادية. عليه
 X2  :المعلومات غير المالية: ويعني زيادة كمية ونوعية المعلومات غير المالية مثل معلومات عن حوكمة   التوسع في اإلفصاح عن

 المصرف والخطط واالداء ونوعية المراجعة . 
متاحة لألطراف المختلفة وال تضعهم على عدم تماثل المعلومات: وهو مقدار االختالف في حجم المعلومات ال (Yالمتغير التابع : )

 قدم المساواة في اتمام العالقات التعاقدية ومعرفتها.
 من خالل التعريفات االجرائية يمكن تحديد نموذج الدراسة: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 المتغير المستقل:

فصاح معلومات اإلالتوسع في 

  اإلختياري

 اإلفصاح عن  التوسع في
  المعلومات المالية

X1 

 اإلفصاح عن  التوسع في
 غير المالية المعلومات

X2 

 المتغير التابع :

 

 

 

 عدم تماثل المعلومات

Y 
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 هيكل الدراسة: 
 اإلطار المفاهيمي للدراسة.  -
 األدبيات السابقة. -
 اإلطار النظري للدراسة  -
 الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات -
 النتائج والتوصيات. -
 المراجع العلمية.  -

 األدبيات السابقة:
الى بيان عالقة تأثير ممارسات االفصاح االختياري على تكلفة رأس المال من خالل المراجعة  7( 2020هدفت دراسة عبدالنافعي )    

      الخارجية،توصلت الدراسة الى العديد من النتائج اهمها ان زيادة مستوى االفصاح االختياري يؤدي الى تحسين تقارير المراجعة الخارجية. 
ليل أثر هيكل مجلس االدارة على مستوى االفصاح االختياري في شركات االسمنت تح 8( 2017وحاولت دراسة باجاحر والحجيلي ) 

السعودية المدرجة ،توصلت الدراسة الى انه يوجد تباين في مستوى االفصاح االختياري في عينة الدراسة ووجود عالقة ايجابية بين 
 ارة.مستوى االفصاح االختيار وحجم الشركة كاحد االبعاد المرتبطة بمجلس االد

الى التعرف على طبيعة االفصاح االختياري عن الخدمات التأمينية وأثره في االداء   9( 2018وكان هدف دراسة العامري و دهيرب)    
المالي لشركات التأمين العراقية من خالل معرفة العالقة بين زيادة االفصاح عن الخدمات المالية ومؤشرات االداء المالي لشركات 

ما توصلت اليه الدراسة ان قيام شركات التأمين باالفصاح عن الخدمات التأمينية يؤثر على االداء المالي ويحقق لها النمو التأمين،واهم 
 في المستقبل. 

 
.رسالة دكتوراة غير منشورة في المحاسبة المراجعة الخارجية متغيراً وسيطاً بين اإلفصاح االختياري وتكلفة رأس المال(.2020عبد النافعي،أحمد نعمه،)  7

 والتمويل.كلية الدراسات العليا.جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا.السودان
أثر هيكل مجلس االدارة على مستوى االفصاح االختياري في شركات االسمنت المدرجة في سوق (، 2017عبير هادي ،) ، الحجيلي  باجاحر،محمد صالح،   8

  3العدد. 24المجلد. المجلة العربية للعلوم االدارية . المال السعودية
مجلة دراسات . ء الشركاتاالفصاح االختياري عن خدمات التأمين وأثره على ادا(، 2018زينب صادق ابراهيم ومحمد سمير محمد دهيرب ،)  العامري،  9

 العراق.. بغداد . 44العدد . 13المجلد  .( JAFSمحاسبية ومالية ) 
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في بيان أثر إصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية لالرشاد الدولي  10( 2014بينما تمثل الهدف االساسي لدراسة عبدالملك)     
بشأن تقرير تعليقات االدارة على تخفيض عدم تماثل المعلومات بالبورصة المصرية،توصلت الدراسة الى  2010مبرالصادر في ديس

 .االهتمام بتقرير تعليقات االدارة من قبل االدارة واصحاب المصالح والمتمثلة في المستخدمين مما له من تأثير ايجابي على كمية االفصاح
موضوع أثر االفصاح الطوعي عند تركيز الملكية على تماثل المعلومات بالتطبيق على  11t al(2011)Jiang ,eتناولت دراسة       

عينة من الشركات النيوزالندية ،توصلت الدراسة الى عدد من النتائج اهمها أن االفصاح بشكل كبير يحد من مخاطر عدم تماثل 
 المعلومات مع تركز الملكية.

الى اختبار العالقة بين تركز الملكية للمستثمرين وبين مستوى عدم تماثل المعلومات   ) ,Byun,et al(122011هدفت دراسة      
بالتطبيق على عينة من الشركات الكورية التي تتمتع بشدة تركيز الملكية فيها ،توصلت الدراسة الى وجود عالقة موجبة بين تركز الملكية 

 معلومات الخاصة والتي تتحكم فيها االدارة.وعدم تماثل المعلومات كنتيجة طبيعية لزيادة ال
الختبار أثر درجة االفصاح عن المعلومات غير المالية وفقًا لتعليمات الحاكمية المؤسسية   13( 2018وسعت دراسة الشطناوي)     

للبنوك على جودة التقارير المالية والقيمة السوقية للبنوك التجارية االردنية حيث اظهرت نتائج الدراسة أن البنوك التجارية تفصح عن  
 ي لدرجة االفصاح غير المالي على القيمة السوقية للبنوك التجارية.المعلومات غير المالية كما أنه يوجد تأثير ايجاب

الى التعرف على أثر االفصاح االختياري في جودة التقارير المالية ولتحقيق هدف الدراسة تم دراسة اثر  14( 2014هدفت دراسة حمادة)
 كبيرًا لمكونات االفصاح االختياري في جودة التقارير مكونات االفصاح في جودة التقارير المالية ،وخلصت الدراسة الى أن هناك تأثيراً 

 المالية. 
لوضع اطار مقترح لتطبيق لغة تقارير االعمال الموسعة بما يفيد في تحقيق االهداف االساسية   15( 2016هدفت دراسة اسماعيل)   

ات في سوق االوراق المالية،خلصت الدراسة الى  للمعلومات المحاسبية والتي تتمثل في رفع مستوى الشفافية والحد من عدم تماثل المعلوم
  ان استخدام لغة تقارير االعمال الموسعة يحقق العديد من المنافع لكافة االطراف المهتمه بالمعلومات المحاسبية واهمها زيادة الشفافية

 والحد من عدم تماثل المعلومات المحاسبية.

 
مجلة البحوث  . دور االفصاح عن تقرير تعليقات االدارة في تخفيض عدم تماثل المعلومات في البورصة المصرية (، 2014عبد الملك ،أحمد رجب،)   10

 سوهاج،مصر. العدد االول.28لدالمج. جامعة سوهاج.التجارية المعاصرة،كلية التجارة 
11Jiang.H.,Habib. A., and Hu.B.,(2011),Ownership Concentration   .Voluntary Disclosures and Information Asymmetry in 

New Zeeland .The British Accounting Review .Vol.43 .Iss.I. 
12Byun. H.Y., Hwang,L.S.,Lee.,W.J.,(2011) How  Dose Ownership Concentration Exacerbate Information Asymmetry  

Among Equity Investors.Pacific-Basin Finace Journal .Vol.19 
مجلة  . لية والقيمة السوقية للبنوك التجارية االردنيةأثر االفصاح عن المعلومات غير المالية على جودة التقارير الما(، 2018الشطناوي،حسن محمود،)    13

 فلسطين. . غزة. 3العدد. 26المجلد. الجامعة االسالمية للدراسات االقتصادية واالدارية
 االردن. نعما. 4العدد  . 10المجلد .المجلة االردنية في ادارة االعمال.  قياس أثر االفصاح االختياري في جودة التقارير المالية(، 2014حمادة،رشا،)   14
مجلة . ( لتحقيق الشفافية والحد من عدم تماثل المعلوماتXPRLإطار مقترح لتطبيق لغة تقارير االعمال الموسعة ) (،2016اسماعيل،عصام عبدالمنعم،)   15

 مصر. عين شمس .الجزء االول. 2العدد .جامعة عين شمس.كلية التجارة . الفكر المحاسبي
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ة عدم تماثل المعلومات والمضاربة باستخدامها بشكل عام . تمثلت خالصة  الى عرض وتحليل ظاهر   16( 2008هدفت دراسة محمد)    
البحث في ان مشكلة عدم التماثل لها جانبين هما مشكلة المعلومات الداخلية وتعني عدم تماثل بين االدارة والمستثمرين، ومشكلة تسريب 

ين وتحقيق عوائد غير عادية وهذا يؤدي الى انتقال الثروة من المعلومات للحصول على المعلومات الداخلية الغير متاحة لباقي المستخدم
 المستثمر الى غيره.

تحليل العالقة بين التوسع في االفصاح المحاسبي على مدى السعر بوصفه من أهم المقاييس  17( 2005حاولت دراسة السيد)   
االيجابية في االفصاح تركت تأثيرًا عكسيًا على مدى   المستخدمة للتعبير عن عدم تماثل المعلومات توصلت الدراسة الى ان التغيرات

 السعر ومن ثم على درجة عدم تماثل المعلومات في معظم الشركات محل الدراسة. 
 في ضوء ماسبق يمكن للباحث االشارة الى ماتتميز به الدراسة الحالية: 

البحث يعتبر امتدادًا للدراسات السابقة اال انه  من خالل االطالع على االدب المحاسبي وذلك في حدود اطالع الباحث ان هذا   -
 يختلف من حيث منهجية تحليل ابعاد االفصاح االختياري.

هذا البحث يهدف الى التعرف على أثر التوسع في االفصاح االختياري والمتمثله في التوسع في المعلومات المالية وغير المالية   -
بالتطبيق على عينة من المصارف السودانية المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق    ومدى تأثير ذلك على عدم التماثل في المعلومات

 المالية. 
 

 االطار النظري لمتغيرات الدراسة: 
 مفهوم اإلفصاح المحاسبي االختياري:

بانه "هو الزيادة في االفصاح عن المعلومات المطلوبة والتي تكون ادارة الشركة حرة في اظهارها  االفصاح المحاسبي اإلختياري  عرف
"االفصاح الذي يزيد عن  (2008)عفيفي: 18من عدمه بهدف توفير معلومات محاسبية وغير محاسبية ذات صلة باحتياجات المستخدمين"

انه "االفصاح الطوعي عن معلومات اضافية مالية وغير مالية في التقارير كما عرف ب(2014)حماد:  (19) متطلبات االفصاح االجباري"
(  21).كما عرف بانه "اي افصاح للمعلومات يفوق معلومات االفصاح االجباري من حيث المحتوى والحكم"(2014)محمد: (20)المالية" 

 .  (2009)الحسن:
 

جامعة . كلية التجارة. رسالة دكتوراة في المحاسبة.  إطار مقترح لالفصاح المحاسبي للحد من ظاهرة عدم تماثل المعلومات(، 2008محمد،ياسر أحمد السيد،)   16
 مصر.. طنطا .طنطا 

كلية التجارة . البحوث التجارية المعاصرة مجلة  . التوسع في االفصاح المحاسبي وعدم تماثل المعلومات  بالبورصة المصرية (، 2005السيد،صفاء محمود،)   17
 مصر.. سوهاج.العدد االول. 19المجلد. جامعة سوهاج

مجلة البحوث التجارية  .العالقة بين تطبيق حوكمة الشركات ومستوى تطبيق االفصاح االختياري في التقارير السنوي (، 2008( عفيفي،هالل عبدالفتاح،)  18)
 498ص. 1العدد . 30المجلد . 
  .الجامعة االردنية .  4العدد  . المجلة االردنية في ادارة االعمال .  قياس اثر االفصاااااااااح االختياري في جودة التقارير الماليةم( ، 2014حماد ، رشااااااااااااا ، )   ( 19) 

 .  674ص  . االردن  . عمان 
المجلة العلمية   . االختياري بالتقارير المالية  نموذج مقترح لقياس وتفساااااير  معلومات مساااااتوى  االفصااااااحم(، 2014محمد ، ساااااااارة احمد عبد الفتاح ، )   ( 20) 

 .  128ص . مصر  . القاهرة  . جامعة عين شمس . كلية التجارة  .  4العدد  . لالقتصاد والتجارة 
ة غير رسااااالة ماجسااااتير في المحاسااااب . االفصااااح االختياري لدى الشاااركات االردنية المدرجة في بورصاااة عما م(، 2009ساااالينا فائق محمود ، ) ، الحساااان   ( 21) 

 .   3ص  . االردن  . م 2009 . جامعة اليرموك  . الكلية االقتصادية والعلوم االدارة  . منشورة 
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 :   اإلفصاح المحاسبي االختياري مزايا التوسع في  
 :اإلفصاح االختياري اهمهاهناك العديد من المزايا التي يحققها التوسع في 

 ( Lymar:1999)(  22) تحويل المعلومات الى سلعة متاحة للجميع وليس لمن يطلبها. .1
يمها العمل على إتاحة المعلومات وبشكل مستمر مما يسهم في تحقق مالئمة المعلومات في التقارير المالية المنشورة من خالل تقد .2

 ( Fisher:2004) (. 23) للمستخدمين في الوقت المناسب.
 زيادة حجم البيانات المفصح عنها وتحسينها. .3
 تحقيق التغذية العكسية. .4
 تحسين خاصية وقتية المعلومات. .5
 ( 2008)إكرامي:  24.توفير معلومات مالية وغير مالية للمستخدمين .6

 االختياري وعدم التماثل في المعلومات مسار العالقة بين التوسع في االفصاح 

يقصد بعدم التماثل عدم إلمام بعض المستثمرين بالمعلومات الكافية التي قد تتوافر لدى غيرهم من المستثمرين مما قد اليمكنهم من  
كما يشير الى انه مقدار االختالف في حجم المعلومات  (2011)كريمة:(  25) اتخاذ القرار السليم او يدعوهم الى االحجام عن االستثمار.

هناك نوعان من عدم  .(Jiang:2011( )26)المتاحة لألطراف المختلفة وال تضعهم على قدم المساواة في اتمام العالقات التعاقدية ومعرفتها. 
 (2013)عبدالنعيم: 27التماثل في الفكر المحاسبي هما:

العالقة بين المالك ويحدث في ظل وجود فئة معينة يكون لديها معلومات دون غيرها على  اإلختيار العكسي: وهو يركز على -
سبيل المثال مالك الشركة يكون لديه معلومات بشأن تدهور سعر السهم مستقباًل وفي المقابل المشتري ليس لديه تلك المعلومات 

 وفي تلك الظروف سيقق خسائر نتيجة استثماره في االسهم.
االخالقية : هذا يركز على العالقة بين االدارة والمالك حيث تنشأ المخاطر االخالقية نتيجة اسناد ادارة الشركة الى   المخاطر -

وكيل عن المالك في هذه الحالة يكون المدير وكيل عن المالك في ادارة الموارد لتعظيم الثروة،ونتيجة لفقد المعلومات الكافية وعدم  
االدارة بجانب وجود تعارض في المصالح بين المديرين والمالك فان المديرين ربما يحاولوا تعظيم مصالحهم القدرة على متابعة انشطة  
 بجانب مصالح المالك.

 

)22 (Lymar,A.,Debreceny,R.,Gray,G.L.&Rahman,A.,(1999),Business Reporting on the internet:A Report prepare for 
the International Accounting Stander Bord,IASB,London . Pp4,5. Availble at:iasc.org 

23 ( Fisher,R.,Oyeler,P.&Lasward,F.,(2004), Corporate Reporting on the Internet: Audit Issuse and content 
Analysis of practices  .Managerial Auditing journal.Vol.19,No.3. pp414 

 . 138ص. مصر. القاهرة. جامعة القاهرة. رسالة ماجستير ،كلية التجارة . االفصاح المحاسبي عبر االنترنت(، 2008اكرامي ،عبد الهادي عصمت ،) (  24
المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية،كلية التجارة وادارة  .أثر تباين المعلومات بين المستثمرين على تكلفة رأس المال(، 2011( كريمة،دينا عبدالعليم،)  25

 197ص. مصر. حلوان. الجزء االول. 4العدد. جامعة حلوان. االعمال
26  Jiang.H.,Habib. A., and Hu.B.,(2011),Ownership Concentration ,Voluntary Disclosures and Information 

Asymmetry in New Zeeland .The British Accounting Review .Vol.43 .Iss.I,PP.39-53 
مؤتمر تفعيل اليات  . دور تقرير تعليقات االدارة في تخفيض عدم التماثل  المعلومات في سوق المال المصرية(، 2013عبدالنعيم،عرفات حمدي ،)   27

 .مصر . جامعة بني سويف. كلية التجارة . المحاسبة والمراجعة لمكافحة الفساد المالي واالداري 
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إن زيادة مستوى االفصاح االختياري يخفض من عدم تماثل المعلومات بين االدارة    28( 2014)عفيفي، حيث تظهر دراسات عديد مثل دراسة  
إلى ان هذا النوع من االفصاح   29(2017)ريباز،والمستثمرين الخارجيين ، وكذلك بين االنواع المختلفة من المستثمرين، وتوصلت دراسة 

الوقت وبدون تحيز وبنفس الشكل والمحتوى،وبذلك تتمتع جميع فئات  يعتبر وسيلة عادلة لتوفير المعلومات للمستثمرين كافة وفي نفس
إلى ان قيام الشركات باالفصاح عن    30  (2019)سباق،هبيته،المستخدمين بالمساواة التامة في الحصول على هذه المعلومات.وتوصلت دراسة  

 لحصول على معلومات مالئمة التخاذ القرار. تقاريرها المالية عبر االنترنت يسهل من الحصول على المعلومات كما يساهم في ا
تسعى الدراسة الحالية لبحث العالقة بين التوسع في االفصاح االختيار من خالل تحديد االبعاد المتمثلة في كمية ونوعية المعلومات 

ق على عينة من المصارف المالية وكمية ونوعية المعلومات غير المالية في تخفيض عدم تماثل المعلومات المحاسبية وذلك بالتطبي
 السودانية. 

 الدراسة الميدانية 

 إجراءات الدراسة الميدانية 
 : أداة الدراسة الميدانية

استخدم الباحث استمارة االستبانة كوسيلة رئيسية لجمع البيانات من عينة الدراسة والتي اشتملت عينة من المصارف السودانية المدرجة 
 % تقريبًا.38مصارف بنسبة  6المالية وعددها  بسوق الخرطوم لألوراق 

 وصف االستبانة:  
( وتكونت 1أرفق الباحث مع االستبانة خطاب للمبحوثين تم فيه تنويرهم بعنوان الدراسة والغرض من استمارة االستبانة)الملحق رقم 

 االستبانة من قسمين رئيسيين:
 اسة،. تضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة الدر  القسم األول:
( عبارة طلب من أفراد عينة الدراسة أن يحددوا استجابتهم عن ما تصفه كل عبارة وفق 37احتوى هذا القسم على عدد ) القسم الثاني:

لقياس " ليكرت" الخماسي المتدرج الذي يتكون من خمسة مستويات )أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة (. وقد تم توزيع 
 عبارات على محاور الدراسة كما يلي:هذه ال

 .( عبارة11( عبارة  والمحور الثاني الذي تضمن ) 25المحور األول تضمن ) 
 - وللخروج بنتائج دقيقة وموثوقة قام الباحث بتنويع عينة الدراسة من حيث شمولها على اآلتي: خصائص عينة الدراسة:

 (1جدول رقم )
 النسبة التكرارات الفئات البيان

 %20.0 12 سنة  30أقل من  
 

كلية . مجلة البحوث التجارية . العالقة بين ادارة االرباح وعدم تماثل المعلومات :هل هناك تأثير لالفصاح االختياري (، 2014عفيفي ،هالل عبدالفتاح،)   28
 288ص. مصر. ،الزقازيق6. المجلد.العدد االول. جامعة الزقازيق. التجارة

مجلة تكريت للعلوم  .روني للقوائم المالية ودوره في الحد من عدم تماثل في المعلومات المحاسبية االفصاح االلكت(، 2017محمد، ريباز محمد حسين،)   29
 .300ص  .العراق.تكريت . 37العدد . المجلد االول.جامعة تكريت. كلية االدارة واالقتصاد. االدارية واالقتصادية 

كلية العلوم . رسالة ماجستير محاسبة وتدقيق . وني وأثره على مالئمة المعلومات المالية متطلبات تطبيق االفصاح االلكتر (، 2019سباق وفاء ،هبيته هانية،)   30
 58ص  . الجزائر . ورقلة . جامعة قاصدي مرباح. االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسير

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثون ال و  الثامن العدد

 م  2021 –  كانون األول –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

104 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 العمر

 %26.7 16 سنة  40واقل من   31
 %26.7 16 سنة  45واقل من   41
 %26.7 16 سنة  50واقل من   46

 %100.0 60 المجموع

 التخصص العلمي 

 %16.7 10 محاسبة
 %16.7 10 اقتصاد 

 %20.0 12 إدارة أعمال 
 %20.0 12 دراسات مصرفية
 %6.7 4 محاسبيةنظم معلومات 

 %6.7 4 تكاليف ومحاسبة ادارية
 %3.3 2 نظم معلومات ادارية

 %10.0 6 أخرى 
 %100.0 60 المجموع

 المسمى الوظيفي 

 %33.3 20 محاسب
 %10.0 6 رئيس قسم حسابات

 %3.3 2 مدير مالي
 %23.3 14 مدير ادارة

 %30.0 18 اخرى 
 %100.0 60 المجموع

 الخبرةسنوات 

 %30.0 18 سنوات  5أقل من  
 %16.7 10 سنوات 10وأقل من  6

 %23.3 14 سنة  15وأقل من   11
 %13.3 8 سنة  20وأقل من   16
 %13.3 8 سنة  25وأقل من   21
 %3.3 2 سنة فأكثر 25

 %100.0 60 المجموع
 2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية،

 اإلحصائي:الثبات والصدق 
لحساب الصدق والثبات اإلحصائي الستمارة االستبانة تم اخذ عينة إستطالعية وتم حساب ثبات وصدق االستبانة من العينة االستطالعية  

 :( نتائج الثبات والصدق اإلحصائي إلجابات أفراد العينة االستطالعية2يوضح الجدول رقم ) الفا كرنباخبموجب معادلة 
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 ( 2)جدول رقم  
 معامل الصدق الذاتى معامل الثبات عدد العبارات الفرضيات

  0.955                   0.912 25 المحور االول 
  0.865                   0.749 11 المحور الثاني 

  0.913                   0.834 36 االستبانة كاملة
 م 2021الميدانية، المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة  

( أن نسبة معامل الثبات ومعامل الصدق الذاتي وفقا لمعادلة كرنباخ الفا للعبارات لكامل استمارة 2يتضح للباحث من الجدول رقم) 
ي  االستبانة جميعها عالية جدَا مما يعطى مؤشر جيد لقوة وصدق االستبانة وفهم عباراتها من قبل المبحوثين، ومن ثم االعتماد عليها ف

 اختبار فرضيات الدراسة. 
 : األساليب اإلحصائية المستخدمة 

( والذي يشير اختصارًا إلى الحزمة اإلحصائية SPSSولتحقيق أهداف الدراسة والتحقق من فرضياتها تم استخدام البرنامج اإلحصائي )
وذلك الستخدام نتائج األساليب اإلحصائية اسة.لتنفيذ األشكال البيانية المطلوبة في الدر ( Excelللعلوم االجتماعية،وبرنامج اإلكسل )

 التالية: 
 
 التكرارات والنسب المئوية إلجابات أفراد العينة على العبارات. .1
 كرنباخ الفا لحساب معامل الثبات والصدق اإلحصائي.  .2
 (  واالنحراف المعياري إلجابات أفراد العينة .Meanوالوسط الحسابي ) .3
 االنحدار الخطي البسيط   .4

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات
 التوسع في االفصاح المحاسبي االختياري  االول:اواًل : تحليل ومناقشة المتغير 

 :التوسع في المعلومات غير المالية   االول:تحليل ومناقشة البعد  .1
 (3جدول رقم )

 المحور األولالبعد االول التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة  لعبارة 

 العبارات

ال أوافق  
 بشدة 

 اوافق  محايد ال اوافق 
اوافق  
الوسط  بشدة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

درجة  
 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار الموافقة 

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة
 اوافق   0.605 3.80 4 42 12 2 0
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إتجاه  مستوى التطور في   
 %6.7 %70.0 %20.0 %3.3 %0.0 النشاط االقتصادي

  

خصائص اعضاء مجلس  
 االدارة

0 2 30 26 2 3.47 
 

0.623 
 

 اوافق  
0.0% 3.3% 50.0% 43.3% 3.3% 

التحسينات الخاصة   بنظم  
 الرشيدة بالمصرفالحوكمة   

0 2 14 42 2 3.73 
 

0.578 
 اوافق   

0.0% 3.3% 23.3% 70.0% 3.3% 
نوعية نظام المراجعة  

 بالمصرف
0 2 26 30 2 3.53 

 
0.623 

 اوافق   
0.0% 3.3% 43.3% 50.0% 3.3% 

الخطط المستقبلية لألداء  
 التشغيلي للمصرف 

0 0 14 44 2 3.80 
 

0.480 
 

 اوافق  
0.0% 0.0% 23.3% 73.3% 3.3% 

 القدرة التنافسية للمصرف 
0 0 10 44 6 3.93 

 
0.516 

 
 اوافق  

0.0% 0.0% 16.7% 73.3% 10.0% 
االنشطة االجتماعية ذات  

 االهتمام  في المصرف 
0 0 24 34 2 3.63 

 
0.551 

 
 اوافق  

0.0% 0.0% 40.0% 56.7% 3.3% 
إستراتيجية المصرف تجاه    

 تطوير الموارد البشرية  
0 0 4 36 20 3.27 

 
0.578 

 
 محايد

0.0% 0.0% 6.7% 60.0% 33.3% 
سياسية المصرف تجاه 

 مخاطر االنشطة المصرفية 
0 0 2 28 30 3.47 

 
0.566 

 
 اوافق  

0.0% 0.0% 3.3% 46.7% 50.0% 
مستوى االلتزام بقوانين تنظيم 

 العمل المصرفي 
0 0 20 32 8 3.80 

 
0.659 

 
 اوافق  

0.0% 0.0% 33.3% 53.3% 13.3% 
القيمة المضافة للجنة  

 المراجعة بالمصرف
0 2 46 10 2 3.20 

 
0.546 

 
 محايد

0.0% 3.3% 76.7% 16.7% 3.3% 
مقارنة نتائج مؤشرات االداء 

 السابقة والحالية  
0 6 30 24 0 3.30 

 
0.646 

 
 محايد

0.0% 10.0% 50.0% 40.0% 0.0% 
التوسع في المعلومات غير  

 المالية 
0 22 290 378 30 

 اوافق   0.341 3.61
0.0% 3.1% 40.3% 52.5% 4.2% 
 م 2021الميدانية، المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة  

(  3.61( نجد أنه حصل على وسط حسابي) التوسع في المعلومات غير الماليةالخاص بنتائج البعد االول )( 3يتبين من الجدول رقم )
حسب مقياس ليكارت الخماسي . اي ان غالبية المبحوثين يوافقون على ما جاء بعبارات البعد الثاني من المتغير االول اوافق أي 

 المحاسبي  االختياري.االفصاح 
 التوسع في المعلومات المالية : : الثانيتحليل ومناقشة البعد .2
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 (4جدول رقم )
 المحور األولالبعد الثاني التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة لعبارة 

 العبارات

ال أوافق  
 بشدة 

 اوافق  محايد ال اوافق 
اوافق  
الوسط  بشدة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

درجة  
 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار الموافقة 

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة
حجم االنفاق الرأسمالي  

 المستقبلي
0 12 22 26 0 3.23 

 
0.767 

 
 محايد

0.0% 20.0% 36.7% 43.3% 0.0% 
معلومات التدفقات 

 النقدية المستقبلية 
0 8 26 20 6 3.40 

 
0.848 

 
 اوافق  

0.0% 13.3% 43.3% 33.3% 10.0% 
التحليالت المالية  

 النشطة المصرف
0 8 24 28 0 3.33 

 
0.705 

 
 محايد

0.0% 13.3% 40.0% 46.7% 0.0% 
معلومات ربحية االسهم 

 المخفضة 
0 8 26 26 0 3.30 

 
0.696 

 
 محايد

0.0% 13.3% 43.3% 43.3% 0.0% 
معلومات مستوى 
استمرارية التقديرات 
الخاصة بايرادات  

 االنشطة المختلفة

0 4 32 24 0 
3.33 

 
0.601 

 

 محايد

0.0% 6.7% 53.3% 40.0% 0.0% 

قيمة المصرف وفق  
 مؤشرات القيمة العادلة 

0 2 32 24 2 3.43 
 

0.621 
 

 اوافق  
0.0% 3.3% 53.3% 40.0% 3.3% 

حجم االنفاق على  
األنشطة االجتماعية 
ذات االهتمام  في 

 المصرف 

0 0 16 34 10 
3.90 

 
0.656 

 

 اوافق  

0.0% 0.0% 26.7% 56.7% 16.7% 

معلومات عن تكلفة رأس 
 مال المصرف 

0 14 22 18 6 3.27 
 

0.936 
 

 محايد
0.0% 23.3% 36.7% 30.0% 10.0% 

مبالغ  االدوات المالية  
التي ال يترتب عليها 

 اصدار اسهم عادية 

0 6 24 30 0 
3.40 

 
0.669 

 

 اوافق  

0.0% 10.0% 40.0% 50.0% 0.0% 

قيمة  االدوات المالية  
 المركبة 

0 4 42 14 0 3.17 
 

0.526 
 

 محايد
0.0% 6.7% 70.0% 23.3% 0.0% 
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المعلومات المالية  
 الملموسة لألصول غير  

0 4 26 26 4 3.50 
 

0.725 
 

 اوافق  
0.0% 6.7% 43.3% 43.3% 6.7% 

المخصصات المالية  
 للمديرين بالمصرف

0 6 40 14 0 3.13 
 

0.566 
 

 محايد
0.0% 10.0% 66.7% 23.3% 0.0% 

المبالغ المصروفة على  
 التدريب

0 2 16 32 10 3.83 
 

0.740 
 

 اوافق  
0.0% 3.3% 26.7% 53.3% 16.7% 

التوسع في المعلومات 
 المالية  

0 78 348 316 38 
 اوافق   0.513 3.40

0.0% 10.0% 44.6% 40.5% 4.9% 
 م 2021المصدر: أعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية، 

( أي  3.40( نجد أنه حصل على وسط حسابي) التوسع في المعلومات المالية الخاص بنتائج البعد الثاني ) ( 4يتبين من الجدول رقم )
 حسب مقياس ليكارت الخماسي . اي ان غالبية المبحوثين يوافقون على ما جاء بعبارات البعد الثاني التوسع في المعلومات المالية.  اوافق

 
 

 عدم تماثل المعلوماتتحليل ومناقشة عبارات المحور الثاني: ثانيًا :
 (التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة  لعبارات المحور الثاني5جدول رقم )

 العبارات
 اوافق بشدة  اوافق  محايد ال اوافق  ال أوافق بشدة 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة  
 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار الموافقة 

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة
حيازة االدارة للمعلومات 

 المحاسبية االكثر اهمية
0 0 8 50 2 3.93 

 
0.368 

 
 اوافق  

0.0% 0.0% 13.3% 83.3% 3.3% 
التباين في كمية 
 المعلومات المفصح عنها

0 0 10 50 0 3.83 
 

0.376 
 

 اوافق  
0.0% 0.0% 16.7% 83.3% 0.0% 

عدم وفاء المعلومات 
المنشورة باحتياجات 

 مستخدميها

2 22 12 24 0 
2.97 

 
0.956 

 
 محايد

3.3% 36.7% 20.0% 40.0% 0.0% 

التباين في نوعية  
 المعلومات المفصح عنها

0 2 12 46 0 3.73 
 

0.516 
 

 اوافق  
0.0% 3.3% 20.0% 76.7% 0.0% 

االفصاح عن معلومات 
خالل توقيت غير مالئم 

 لمعظم المستخددمين

8 32 8 12 0 
2.40 

 
0.960 

 
 محايد

13.3% 53.3% 13.3% 20.0% 0.0% 
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التركيز على نشر  
المعلومات المحاسبية 

 بشكل غير تقصيلي

8 16 4 32 0 
3.00 

 
1.164 

 
 محايد

13.3% 26.7% 6.7% 53.3% 0.0% 

تخصيص فئة معينة من 
المستخدمين بمعلومات 

 مهمة

6 28 14 12 0 
2.53 

 
0.929 

 
 محايد

10.0% 46.7% 23.3% 20.0% 0.0% 

ممارسة االدارة االبداع 
المحاسبي في تحديد 

 محتوى التقارير المالية 

2 2 44 12 0 
4.07 

 
0.733 

 اوافق   
3.3% 3.3% 73.3% 20.0% 0.0% 

بدايل  االعتماد على 
فياسية محاسبية محددة 

 في اعداد التقارير المالية

6 18 34 2 0 
3.53 

 
0.724 

 
 اوافق  

10.0% 30.0% 56.7% 3.3% 0.0% 

تباين في مستويات 
التاهيل المهني لمعدي 
القوائم المالية عن  

 المستخدمين

0 2 10 42 6 
3.87 

 
0.623 

 اوافق   
0.0% 3.3% 16.7% 70.0% 10.0% 

استخدام قنوات اخرى  
بخالف القوائم المالية  
لتوصيل معلومات 

 للمستخدمين

0 6 16 36 2 
3.57 

 
0.722 

 
 اوافق  

0.0% 10.0% 26.7% 60.0% 3.3% 

 عدم تماثل المعلومات
26 114 112 382 24 

   اوافق 0.393 3.40
4.0% 17.3% 17.0% 58.1% 3.6% 

 م 2021بيانات الدراسة الميدانية، المصدر: أعداد الباحث من 
 وافق( أي ا 3.40( نجد أنه حصل على وسط حسابي)عدم تماثل المعلوماتالخاص بنتائج المحور االول )( 5يتبين من الجدول رقم ) 

 حسب مقياس ليكارت الخماسي . اي ان غالبية المبحوثين يوافقون ما جاء بعبارات المتغير الثاني عدم تماثل المعلومات .
 فرضيات:تحليل ومناقشة نتائج ال

 التوسع في االفصاح المحاسبي االختياري  المحور االول : نتائج/ تحليل ومناقشة 1
 (6جدول رقم )

 ( الجابات أفراد عينة الدراسة التوسع في المعلومات غير المالية One- Sample Testاختبار العينة الواحدة ) 

االهمية  المعنوية درجات الحرية ت ا المحسوبة  العبارة م
 القرار  النسبية
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 دالة احصائياً  %76.0 0.000 59 48.647 إتجاه  مستوى التطور في  النشاط االقتصادي   1
 دالة احصائياً  %69.3 0.000 59 43.071 خصائص اعضاء مجلس االدارة  2

التحسينات الخاصة   بنظم الحوكمة  الرشيدة  3
 دالة احصائياً  %74.7 0.000 59 50.003 بالمصرف

 دالة احصائياً  %70.7 0.000 59 43.899 نوعية نظام المراجعة بالمصرف  4

 احصائياً دالة  %76.0 0.000 59 61.308 الخطط المستقبلية لألداء التشغيلي للمصرف  5

 دالة احصائياً  %78.7 0.000 59 59.000 القدرة التنافسية للمصرف  6

 دالة احصائياً  %72.7 0.000 59 51.048 االنشطة االجتماعية ذات االهتمام  في المصرف  7

 دالة احصائياً  %65.3 0.000 59 43.753 إستراتيجية المصرف تجاه  تطوير الموارد البشرية   8

 دالة احصائياً  %69.3 0.000 59 47.402 المصرف تجاه مخاطر االنشطة المصرفية سياسية  9

 دالة احصائياً  %76.0 0.000 59 44.685 مستوى االلتزام بقوانين تنظيم العمل المصرفي  10

 دالة احصائياً  %64.0 0.000 59 45.383 القيمة المضافة للجنة المراجعة بالمصرف  11

 دالة احصائياً  %66.0 0.000 59 39.587 مقارنة نتائج مؤشرات االداء السابقة والحالية  12
 ( الجابات أفراد عينة الدراسة التوسع في المعلومات المالية  One- Sample Testاختبار العينة الواحدة ) 

االهمية  المعنوية درجات الحرية ت ا المحسوبة  العبارة م
 القرار  النسبية

 دالة احصائياً  %64.7 0.000 59 32.642 حجم االنفاق الرأسمالي المستقبلي 1

 دالة احصائياً  %68.0 0.000 59 31.067 معلومات التدفقات النقدية المستقبلية  2

 دالة احصائياً  %66.7 0.000 59 36.618 التحليالت المالية النشطة المصرف  3

 دالة احصائياً  %66.0 0.000 59 36.714 معلومات ربحية االسهم المخفضة  4

معلومات مستوى استمرارية التقديرات الخاصة   5
 دالة احصائياً  %66.7 0.000 59 42.939 بايرادات االنشطة المختلفة 

 دالة احصائياً  %68.7 0.000 59 42.844 قيمة المصرف وفق مؤشرات القيمة العادلة  6

االجتماعية ذات حجم االنفاق على األنشطة  7
 دالة احصائياً  %78.0 0.000 59 46.041 االهتمام  في المصرف

 دالة احصائياً  %65.3 0.000 59 27.022 معلومات عن تكلفة رأس مال المصرف 8

مبالغ  االدوات المالية التي ال يترتب عليها اصدار   9
 دالة احصائياً  %68.0 0.000 59 39.371 اسهم عادية
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 دالة احصائياً  %63.3 0.000 59 46.619 قيمة  االدوات المالية المركبة   10

 دالة احصائياً  %70.0 0.000 59 37.401 المعلومات المالية لألصول غير الملموسة  11

 دالة احصائياً  %62.7 0.000 59 42.844 المخصصات المالية للمديرين بالمصرف  12

 دالة احصائياً  %76.7 0.000 59 40.110 التدريبالمبالغ المصروفة على  13

 م 2021المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 
أقل من مستوى   لقيمة ت المحسوبة لداللة الفروق  ( أن جميع القيم اإلحتمالية )الداللة اإلحصائية( المقابلة  6يتضح للباحث من الجدول ) 

 التوسع في االفصاح المحاسبي االختياري. ( وهذا يعني أن معظم أفراد العينة موافقين على عبارات المحور االول0.05المعنوية )
 عدم تماثل المعلومات المحور الثاني : نتائجشة / تحليل ومناق 2

والختبار هذا البعد البد من بيان اتجاه اراء افراد عينة الدراسة لكل عبارة ، واستخدم اختبار   عدم تماثل المعلومات  يهدف هذا البعد لمعرفة
 ( الجابات أفراد عينة الدراسة عدم تماثل المعلومات.One- Sample Testالعينة الواحدة ) 

 الدراسة عدم تماثل المعلوماتالجابات أفراد عينة  (One- Sample Test( اختبار العينة الواحدة ) 7جدول رقم )

 العبارة م
ت ا 

 المحسوبة
درجات 
 الحرية 

 المعنوية
االهمية 
 النسبية

 القرار

1 
حيازة االدارة للمعلومات المحاسبية االكثر 

 اهمية
81.327 57 0.000 78.6% 

دالة  
 احصائياً 

 %76.7 0.000 59 79.008 التباين في كمية المعلومات المفصح عنها  2
دالة  

 احصائياً 

عدم وفاء المعلومات المنشورة باحتياجات  3
 مستخدميها

دالة   59.3% 0.000 59 24.035
 احصائياً 

 %74.7 0.000 59 56.000 التباين في نوعية المعلومات المفصح عنها  4
دالة  

 احصائياً 

5 
االفصاح عن معلومات خالل توقيت غير 

 مالئم لمعظم المستخددمين
19.360 59 0.000 48.0% 

دالة  
 احصائياً 

6 
التركيز على نشر المعلومات المحاسبية  

 بشكل غير تقصيلي
19.956 59 0.000 60.0% 

دالة  
 احصائياً 

7 
تخصيص فئة معينة من المستخدمين 

 بمعلومات مهمة
21.120 59 0.000 50.7% 

دالة  
 احصائياً 

ممارسة االدارة االبداع المحاسبي في تحديد   8
 التقارير المالية محتوى 

دالة   81.3% 0.000 59 42.952
 احصائياً 
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9 
االعتماد على بدايل فياسية محاسبية محددة 

 في اعداد التقارير المالية
37.798 59 0.000 70.7% 

دالة  
 احصائياً 

10 
تباين في مستويات التاهيل المهني لمعدي 

 القوائم المالية عن المستخدمين
48.040 59 0.000 77.3% 

دالة  
 احصائياً 

استخدام قنوات اخرى بخالف القوائم المالية   11
 لتوصيل معلومات للمستخدمين

دالة   71.3% 0.000 59 38.279
 احصائياً 

 م 2021المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 1
أقل من مستوى   لقيمة ت المحسوبة لداللة الفروق  ( أن جميع القيم اإلحتمالية )الداللة اإلحصائية( المقابلة  7يتضح للباحث من الجدول ) 

( وهذا يعني أن معظم أفراد العينة موافقين على عبارات المحور الثاني . فان ذلك يشير إلى  : وجود فروق دالة احصائيا 0.05المعنوية )
 محور عدم تماثل المعلومات. عباراتبات المبوحثين حول في اجا

 
 / اختبار الفرضيات3

 تحليل االنحدار الخطي: 
ويعتبر االنحدار الخطي من األساليب اإلحصائية التي تستخدم في قياس العالقة بين متغيرين على هيئة عالقة دالية، يسمى أحد  

(  او متغيرات مستقلة في حالة النموذج البسيط وهو المتسبب في  تغير المتغير Independent Variableالمتغيرات متغير مستقل )
 (  ويتم تمثيل هذه العالقة بمعادلة الخط المستقيم وعند تطبيقه تم التوصل الى النتائج التالية .  dependent Variableالتابع ) 

عدم تماثل  و  التوسع في المعلومات المالية(،المعلومات غير المالية التوسع في /تحليل االنحدار الخطي البسيط بين المتغيرات )1
 (:المعلومات
 ( 8جدول رقم )

 نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لقياس العالقة بين متغير التوسع في االفصاح المحاسبي االختياري ، عدم تماثل المعلومات 
، عدم تماثل التوسع في المعلومات غير المالية  تحليل االنحدار الخطي البسيط لقياس العالقة بين متغير  

 المعلومات

معامالت   
 االنحدار

القيمة   (tأختبار )
 ((Sigاالحتمالية

 التفسير

0B̂ 4.284 7.991 0.000 معنوية 
1B̂ -0.245 -1.656 0.103 معنوية 

  213a. (Rمعامل االرتباط ) 
  0.045 (2Rمعامل التحديد )

 النموذج معنوي  2.744 (Fأختيار  )
1.245X -=(4.284)  ŷ 
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تحليل االنحدار الخطي البسيط لقياس العالقة بين متغير التوسع في المعلومات المالية ، عدم تماثل 
 المعلومات

معامالت   
القيمة   (tأختبار ) االنحدار

 التفسير ((Sigاالحتمالية

0B̂ 3.903 11.494 0.000 معنوية 
1B̂ -0.148 -1.499 0.139 معنوية 

  193a. (Rمعامل االرتباط ) 
  0.037 (2Rمعامل التحديد )

 النموذج معنوي  2.246 (Fأختيار  )
ŷ =(3.903)- 0.148X 

 م2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، 
 (8)يتضح من الجدول رقم 

التوسع في المعلومات غير المالية ،التوسع في المعلومات المالية( .أظهرت نتائج التقدير وجود عالقة ارتباط طردية بين المتغيرات )1
(  0.193 ()0.213كمتغير تابع، وذلك من خالل قيمة معامل االرتباط البسيط التي بلغت )عدم تماثل المعلومات كمتغيرات مستقلة و 

 على التوالي. 
التوسع في المعلومات المالية و غير المالية  ( ، هذه القيمة تدل على ان  2R( )0.045 ( ) 0.037. بلغت قيمة معامالت التحديد )2

 )المتغير التابع(. عدم تماثل المعلومات %(  على التوالي في4%( )5،( كمتغيرات مستقلة تساهم با )
 نتائج اختبار الفرضيات:

.( وهي اكبر من القيمة 103( وقيمتها المصاحبة تساوي )-0.245تساوي )التوسع في المعلومات غير المالية . نجد قيمة معلمة 1
 عدم تماثل المعلوماتو لتوسع في المعلومات غير المالية ( وهذا يعني عدم وجودعالقة دالة احصائيًا بين ا0.05العرفية )

و عدم  هناك عالقة بين التوسع في المعلومات غير المالية    "  ة الدراسة األولى والتي نصت على أن:مما تقدم يستنتج  الباحث أن فرضي
  .لم تتحققتماثل المعلومات 

( وهي اقل من القيمة العرفية 0.139( وقيمتها المصاحبة تساوي )0-. 148. نجد قيمة معلمة التوسع في المعلومات المالية تساوي )2
 وجودعالقة دالة احصائيًا بين التوسع في المعلومات المالية وعدم تماثل المعلومات. ( وهذا يعني عدم  0.05)

توجد عالقة  ذات داللة احصائية بين التوسع في المعلومات المالية  " مما تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة الثانية والتي نصت على أن: 
  .لم تتحقق وعدم تماثل المعلومات 

   الدراسة: أهم نتائج 
قيام ادارة  المنشأة بزيادة مستوى االفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بهدف تلبية    التوسع في االفصاح االختياري يعني  -

 احتياجات كافة المستخدمين
 عدم تماثل  المعلومات يعني  مقدار االختالف في حجم المعلومات المتاحة  بين المستخدمين  -
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التوسع  االختياري في المعلومات  المالية و تخفيض عدم  اوضحت نتائج التحليل االحصائي للدراسة عدم وجود عالقة  بين -
 تماثل  المعلومات لدى المصارف السودانية  

اوضحت نتائج التحليل االحصائي للدراسة عدم وجود عالقة  بين التوسع  االختياري في المعلومات غير المالية و تخفيض عدم    -
 تماثل  المعلومات لدى المصارف السودانية 

   دراسة:توصيات ال 
 من خالل ما توصلت اليه الدراسة من نتائج يوصي الباحث باالتي:

 توجيه إهتمام المصارف نحو التوسع في اافصاح عن المعلومات المالية وغير المالية الالزمة لتخفيض عدم التماثل في المعلومات.  -
 وترشيد القرارات االقتصادية. التوسع في معلومات االفصاح المحاسبي لألطراف ذات العالقة التخاذ  -
 اإلهتمام بالتوسع في المعلومات المالية وغير المالية الالزمة لتلبية إحتياجات معظم مستخدمي التقارير المالية.  -
 السعي نحو تضييق فجوة االفصاح المعلوماتي لالطراف ذات العالقة بالمصارف السودانية.  -
 ن المعلومات المالية وغير المالية وفقًا لمعايير ومتطلبات العمل المصرفي. ضرورة اهتمام المصارف السودانية  باالفصاح ع  -
-  

 المراجع العلمية 

 المراجع باللغة العربية: 
كلية االقتصاد والعلوم  .11االفصاح االختياري وأثره على تكلفة رأسا لمال.المؤتمر العلمي الدولي (، 2016النعيمي ،فاتن أمين ،)

 3الزرقاء.االردن.صاالدارية جامعة 
.مجلة الفكر تفعيل دور مراقب الحسابات والمراجع الداخلي لتحسين جودة االفصاح االختياري (،2015حسب هللا،وفاء يوسف،)

 541.ص 4.العدد 19المحاسبي.كلية التجارة جامعة عين شمس.المجلد
دوراالفصاح االختياري في تعزيز الثقة في التقارير المالية للشركات المدرجة في (.2014دحدوح، حسين أحمد ،حمادة،رشا أنور.) 

 221.ص2.العدد30.مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية المجلد سوق دمشق لألوراق المالية
.  عليقات االدارة في تخفيض عدم تماثل المعلومات في البورصة المصرية  دور االفصاح عن تقرير ت(،2014عبد الملك ،أحمد رجب،)

 3.العدد االول.سوهاج.مصر.ص28مجلة البحوث التجارية المعاصرة.كلية التجارة ،جامعة سوهاج.المجلد
رسالة دكتوراة غير منشورة .المراجعة الخارجية متغيرًا وسيطًا بين اإلفصاح االختياري وتكلفة رأس المال(.2020عبد النافعي،أحمد نعمه،)

 في المحاسبة والتمويل.كلية الدراسات العليا.جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا.السودان 
.مجلة البحوث العالقة بين ادارة االرباح وعدم تماثل المعلومات :هل هناك تأثير لالفصاح االختياري (،  2014عفيفي ،هالل عبدالفتاح،)
 268.الزقازيق.مصر.ص36عة الزقازيق.العدد االول.المجلد التجارية .كلية التجارة.جام

أثر هيكل مجلس االدارة على مستوى االفصاح االختياري في شركات االسمنت  (،2017باجاحر،محمد صالح، الحجيلي ،عبير هادي ،)
   3.العدد 24.المجلة العربية للعلوم االدارية .المجلدالمدرجة في سوق المال السعودية

االفصاح االختياري عن خدمات التأمين وأثره على اداء  (،2018صادق ابراهيم ومحمد سمير محمد دهيرب ،)العامري، زينب 
 .بغداد .العراق.44.العدد 13(. المجلد JAFS.مجلة دراسات محاسبية ومالية )الشركات
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.  علومات في البورصة المصرية  دور االفصاح عن تقرير تعليقات االدارة في تخفيض عدم تماثل الم(،2014عبد الملك ،أحمد رجب،)
 .العدد االول. سوهاج،مصر 28مجلة البحوث التجارية المعاصرة،كلية التجارة .جامعة سوهاج.المجلد

أثر االفصاح عن المعلومات غير المالية على جودة التقارير المالية والقيمة السوقية للبنوك التجارية  (،2018الشطناوي،حسن محمود،)
 .غزة. فلسطين.3.العدد 26معة االسالمية للدراسات االقتصادية واالدارية.المجلد. مجلة الجااالردنية

. العدد 10.المجلة االردنية في ادارة االعمال. المجلد  قياس أثر االفصاح االختياري في جودة التقارير المالية(،2014حمادة،رشا،)
 .عمان.االردن 4

( لتحقيق الشفافية والحد من عدم  XPRLغة تقارير االعمال الموسعة )إطار مقترح لتطبيق ل(،2016اسماعيل،عصام عبدالمنعم،)
 .الجزء االول. عين شمس.مصر2.مجلة الفكر المحاسبي.كلية التجارة .جامعة عين شمس.العدد تماثل المعلومات

دكتوراة في  .رسالة إطار مقترح لالفصاح المحاسبي للحد من ظاهرة عدم تماثل المعلومات(، 2008محمد،ياسر أحمد السيد،)
 المحاسبة.كلية التجارة.جامعة طنطا . طنطا. مصر.

. مجلة البحوث التجارية التوسع في االفصاح المحاسبي وعدم تماثل المعلومات  بالبورصة المصرية (،2005السيد،صفاء محمود،)
 .العدد االول.سوهاج.مصر.19المعاصرة .كلية التجارة جامعة سوهاج.المجلد

. مجلة  العالقة بين تطبيق حوكمة الشركات ومستوى تطبيق االفصاح االختياري في التقارير السنوي (،2008اح،)عفيفي،هالل عبدالفت
 498. ص1.العدد 30البحوث التجارية .المجلد 

.   4. المجلة االردنية في ادارة االعمال. العدد  قياس اثر االفصاح االختياري في جودة التقارير الماليةم( ، 2014حماد ، رشا ، )
 .  674الجامعة االردنية. عمان . االردن . ص 

. نموذج مقترح لقياس وتفسير  معلومات مستوى  االفصاح االختياري بالتقارير المالية م(، 2014محمد ، سارة احمد عبد الفتاح ، )
 .  128التجارة . جامعة عين شمس. القاهرة . مصر . ص . كلية  4المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة . العدد  

. رسالة ماجستير في  االفصاح االختياري لدى الشركات االردنية المدرجة في بورصة عما م(، 2009الحسن ، سلينا فائق محمود ، )
 .   3 م . االردن . ص2009المحاسبة غير منشورة . الكلية االقتصادية والعلوم االدارة . جامعة اليرموك . 

.رسالة ماجستير ،كلية التجارة . جامعة القاهرة  االفصاح المحاسبي عبر االنترنت(،2008اكرامي ،عبد الهادي عصمت ،)
 . 138.القاهرة.مصر.ص

. المجلة العلمية للبحوث والدراسات أثر تباين المعلومات بين المستثمرين على تكلفة رأس المال(،2011كريمة،دينا عبدالعليم،)
 197.الجزء االول.حلوان. مصر. ص 4كلية التجارة وادارة االعمال.جامعة حلوان.العددالتجارية،

. مؤتمر دور تقرير تعليقات االدارة في تخفيض عدم التماثل  المعلومات في سوق المال المصرية(،2013عبدالنعيم،عرفات حمدي ،)
 .ية التجارة .جامعة بني سويف. مصرتفعيل اليات المحاسبة والمراجعة لمكافحة الفساد المالي واالداري .كل

.مجلة البحوث العالقة بين ادارة االرباح وعدم تماثل المعلومات :هل هناك تأثير لالفصاح االختياري (،  2014عفيفي ،هالل عبدالفتاح،)
 288،الزقازيق.مصر. ص6التجارية .كلية التجارة.جامعة الزقازيق.العدد االول.المجلد.

. االفصاح االلكتروني للقوائم المالية ودوره في الحد من عدم تماثل في المعلومات المحاسبية (، 2017محمد، ريباز محمد حسين،)
 . 300. تكريت .العراق. ص 37مجلة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية .كلية االدارة واالقتصاد.جامعة تكريت.المجلد االول.العدد  

.رسالة ماجستير محاسبة يق االفصاح االلكتروني وأثره على مالئمة المعلومات المالية  متطلبات تطب(،  2019سباق وفاء ،هبيته هانية،)
 58وتدقيق .كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسير.جامعة قاصدي مرباح. ورقلة. الجزائر. ص 
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Abstract: 

The study mainly sought to identify the contribution of the Sudanese banks listed on the Khartoum Stock Exchange to the 

policy of expanding disclosure of financial and non-financial information in reducing information asymmetry. The results of 

the statistical analysis of the study showed that there is no relationship between the voluntary expansion of financial and non-

financial information and the reduction of information asymmetry in Sudanese banks. in Sudanese banks. 

Keywords: Expansion of voluntary disclosure, Information asymmetry, Financial information, Non-financial information. 
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