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  وسائل التواصل اإلجتماعىخالل من  المحاسبية المعموماتنشر إنتاج و أثر 

 فى سوق األوراق المالية عدم تماثل المعموماتعمى 

 المصرىقطاع اإلتصاالت  بالتطبيق عمى

  الرشيدى يوسف عبدالعظيم طارق كتورد                  داليا عادل عباس السيدكتورة د       

 مساعد المحاسبةأستاذ                                  المحاسبة أستاذ مساعد           

 جامعة دمياط-كمية التجارة                               جامعة دمياط- كمية التجارة        

 صــــمختـــسمال

عمى  جتماعىالتواصل اإل حاسبية من خالل وسائلإنتاج ونشر المعمومات المالتعرف عمى أثر البحث استيدف     
فى الشركات التى تأثرت بشكل كبير نتيجة إنتاج ونشر المعمومات عمى مواقع التواصل  عدم تماثل المعمومات

 المصرية المسجمة فى قطاع اإلتصاالت اإلجتماعى، وكذلك إستكشاف طبيعة إنتاج ونشر المعمومات فى الشركات
فى إنتاج ونشر  جتماعىومخاطر استخدام وسائل التواصل اإلوذلك من خالل عرض التأصيل العممى وعوائد 

 م تماثل المعموماتعدوأثر إنتاج ونشر المعمومات من خالل وسائل التواصل اإلجتماعى عمى  المعمومات المحاسبية
ثير جوىرى إلنتاج بأنو يوجد تأفرض الدراسة  قبول وتشير النتائج إلى .المصرىقطاع اإلتصاالت  عمىبالتطبيق 

ضعف ، و سوق األوراق الماليةفى  عدم تماثل المعموماتونشر المعمومات من خالل وسائل التواصل اإلجتماعى عمى 
إنتاج ونشر المعمومات المحاسبية من خالل مواقع التواصل اإلجتماعى لمشركات المصرية فى قطاع اإلتصاالت 

دارات الشركاتالجيات التناستعداد  بضرورةتوصى الدراسة و المسجمة فى البورصة،   اآلثارلمواجية  ظيمية والرقابية وا 
ىذه تمتد  ويمكن أن ،وقيمتو التداولم احجأأسعار األسيم و والتى قد تضر بنتيجة استخدام ىذه الوسائل لمتزايدة ا

فى يات المعنية والمتمثمة اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية من قبل الجو ، اآلثار لسيولة وحجم التداول بالسوق ككل
، نشر معمومات مضممة لتحقيق منافع خاصة التى يثبت تعمدىالييئة العامة لمرقابة المالية ضد الشركات والوسطاء ا
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نشر إلنتاج و وعمى المجالس المحاسبية المتخصصة إصدار معيار محاسبى ينظم الجوانب المحاسبية المختمفة 
  .اإلجتماعىالمعمومات من خالل وسائل التواصل 
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Abstract 

The aim of this research is to determine the effects of production and dissemination 

of accounting information though social media on information asymmetry and 

exploring the nature of production and dissemination of information in Egyptian 

Listed Companies in the Telecommunication Sector. Results show that research 

hypothesis that there is a significant effect of production and dissemination of 

information through social media on information asymmetry in the Egyptian stock 

market is accepted. Also, the level of social media production and dissemination of 

accounting information in the telecommunication Sector is weak as 60% only of 

companies have Twitter accounts, but they are not used for accounting purposes as 

they are used for marketing purposes. Legal procedures should be taken against 

companies and intermediaries manipulating though social media disclosure 

especially by the General Financial Control Authority. Also, the IASB has to issue 



  وسائل التواصل اإلجتماعىنشر المعمومات المحاسبية من خالل                                          د. طارق الزشيذٌ –د. داليا السيذ   

171 
  0202 –العدد الثاني                                                     مجلة المحاسبة و المراجعة إلتحاد الجامعات العربية        

a relevant standard to regulate production and dissemination of accounting 

information through social media channels. 

Keywords: Production and dissemination of accounting information, social 

media, Telecommunication Sector, Twitter, Information 

Asymmetry. 

 

  :ةــقدمـــم -1

الشركات  المعمومات عنإنتاج ونشر بسبب تزايد تحديا جديدا فى العقد األخير  المحاسبةمينة تواجو         
 Twitterخاصة بعد اعتماد ىيئة البورصة األمريكية فيسبوك والتواصل اإلجتماعى  من خالل وسائل

 dissemination نشرإنتاج و ختمف يو  .4112 عام فى إلنتاج ونشر المعموماترسمية كوسائل 
production and   من خالل وسائل التواصل اإلجتماعى أو كما يعرف "بالسوشيال ميديا المعمومات 

social media " قنوات أو  من خالل مواقع الشركات عمى شبكة اإلنترنت -وسائل اإلفصاح التقميدية عن
الذى يتم فيو  نفس الوقتفى  تسمح بالحصول عمى ردود األفعال تفاعمية لائفى أنيا وس - pressاألخبار

وذلك  ،طراف المختمفةبين الشركة وبين األ جتماعيةالعالقات اإلوبالتالى فإنيا تزيد من قوة  ؛نشر المعمومات
حد ىو ااتصال من طرف و األخرى لإلفصاح عن طريق اإلنترنت فيى وسائل التقميدية عمى عكس الوسائل 

 Lovejoy, et) ةبناء أى عالقات إجتماعي من خاللياغير تفاعمية ال يتم وبالتالى فيى تمثل وسائل الشركة 

al., 2012) فرصة كبيرة لتواصل األطراف المستفيدة والتى ال تستطيع  وسائل اإلجتماعى تعتبر. لذلك
 ين عمى أن يكون ليم رد فعل مالئمالتواصل المباشر مع إدارات الشركات بالطريقة التى تحفز المدير 

(Elliott, et al., 2017) ، تكاليف إضافيةأية باإلضافة إلى أنيا وسيمة ال تحمل الشركة  
Blankespoor, et al., 2014, Miller, et al., 2015; Blankespoor, 2018; Elliott, et al., 

ونظرا ليذه اإلختالفات  .مع إمكانية إعادة نشر وتكرار المعمومات بسيولة إلى أى عدد من األفراد( (2018
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فإنو ال يمكن تعميم ما كان يحدث قبل ذلك فى ضوء وسائل اإلفصاح التقميدية عمى إنتاج ونشر المعمومات 
 .Cade, 2017, p.1))ل وسائل التواصل اإلجتماعى من خال

عن المعمومات، فالبنسبة لإلفصاح فإن الشركة ال  اإلفصاحالمعمومات عن إنتاج ونشر يختمف و          
تقوم باإلفصاح إختياريا إال عندما تكون تكمفة ذلك مبررة أى أال تزيد التكمفة عمى المنفعة التى من المتوقع أن 

المعمومات إلى اختيار الشركة إستخدام أو عدم إستخدام وسائل إنتاج ونشر تتحقق من اإلفصاح، بينما يشير 
إنتاج ونشر المعمومات سواء اإلختيارية أو اإلجبارية. ولذلك فإن قرار  distributeينة لتوزيع إتصال مع

فى بيئة المعمومات ليا  التحكمالمعمومات أعم وأوسع من قرار اإلفصاح ويشير إلى كيفية محاولة الشركات 
(Michael et al., 2018, p.1) .تقوم الشركات المصرية  فإنو البد أن وبتطبيق ذلك عمى البيئة المصرية

المسجمة بموافاة الييئة العامة لمرقابة المالية والبورصة بنسخة من القوائم المالية السنوية ولكن يمكن لمشركات 
إختيار قنوات اإلتصال اإلضافية التى يتم من خالليا نشر القوائم المالية أو المعمومات التى تحتوييا من 

 Twitterويمكن لمشركات استخدام و التصريحات الصحفية والمؤتمرات. خالل وسائل التواصل اإلجتماعى أ
فى: نشر المعمومات لممتابعين بدون وسطاء والتحكم فى توقيت النشر، إرسال رسائل عديدة ومكررة )أو نفس 
الرسائل( عمى مدار عدد من األيام تتعمق بنشر نفس المعمومات، ومعرفة عدد المتابعين بالضبط. وبالتالى 

والتغمب عمى ضعف إىتمام  فى زيادة إنتاج ونشر المعمومات Twitterفإنو يمكن لمشركات إستخدام 
   .(Michael et al., 2018,  p.8)المستثمرين 

إنتاج ونشر يساعد و لنظام مالي قوي وشفاف.  ىامةالمعمومات في الوقت المناسب ركيزة  توصيليعد و    
إلى المالئمة ي حواجز أمام تدفق المعمومات األسواق المالية من خالل إزالة أ دعمالشركات في  المعمومات
 informed tradersوزيادة عدد المتعاممين فى السوق الذين تتوافر لدييم المعمومات  المستفيدة األطراف

وتعزيز  المعمومات تماثل، وبالتالي تقميل عدم مقارنة بعدد المتعاممين الذين ال تتوافر لدييم المعمومات



  وسائل التواصل اإلجتماعىنشر المعمومات المحاسبية من خالل                                          د. طارق الزشيذٌ –د. داليا السيذ   

173 
  0202 –العدد الثاني                                                     مجلة المحاسبة و المراجعة إلتحاد الجامعات العربية        

خاصة بالنسبة   et al., 2018) (Basuony ، وكذلك تقميل تكاليف الوكالةالمساواة بين المستثمرين
لذك  لمشركات الكبرى التى ترتفع تكاليف الوكالة بيا نتيجة عدم تماثل المعمومات بين المتعاممين فى السوق،

يات الفعالة فى خفض عدم تماثل التواصل اإلجتماعى أحد اإلستراتيجيمثل التواصل من خالل وسائل 
 (.(Blankespoor et al., 2014; Lee et al., 2015) المعمومات

من خالل وسائل  المحاسبية نشر المعموماتإنتاج و أثر تحميل  لمبحث فى الهدف الرئيسىيتمثل لذلك    
بإنتاج ونشر المعمومات من خالل  كثر تأثراً فى الشركات األ عمى عدم تماثل المعموماتواصل اإلجتماعى الت

طبيعة إنتاج ونشر المعمومات من خالل وسائل التواصل اإلجتماعى تحميل و  ىمواقع التواصل اإلجتماع
نشر المعمومات من نتاج و ومحددات إستخدام الشركات إللمشركات المصرية المسجمة فى البورصة المصرية 

 .جتماعىاإلخالل وسائل التواصل 

 

 أهمية البحث -2

والذى ال يمكنيم السيطرة  التواصل اإلجتماعىال يمكن إلدارات الشركات تجاىل ما ينشر عنيا عمى مواقع    
يضر بسمعة الشركة وبالتالى ضعف ىذه الوسائل من خالل  عن الشركة ألخبار السمبيةأن نشر ا حيث عميو

فرص االستثمار والتمويل المتاحة ليا وما يترتب عمى ذلك من آثار عمى تكمفة التمويل وتكمفة رأس المال 
يصل إلى إنسحاب المراجع من عممية المراجعة وزيادة أتعاب قد بل  لتداولوالسيولة وسعر السيم وحجم ا

لذلك و . (Michael, 2018) ألداء البيئى واإلجتماعى والحوكمةالمراجعة خاصة عند نشر أخبار سمبية عن ا
من  إنتاج ونشر المعموماتأفضل الممارسات التى تعظم من منافع  التعرف عمىالشركات إدارات يجب عمى 

ستكشاف ردود األفعال ا  و  (;et al., 2015) Miller Joyce, 2013 خالل وسائل التواصل اإلجتماعى
 .المختمفة لممستثمرين فى بيئة المعمومات التى تتطور بدون توقف
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عمى مواقع التواصل  توخى الحذر فى المعمومات التى تنشر لمستثمرين والمقرضينويجب عمى ا    
عن الشركة وبالتالى عدم اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويمية معمومات غير صحيحة  فقد تكون اإلجتماعى 

ومع ذلك .صحيحة. وفى النياية فإن األثر اإلجمالى سينعكس عمى ضعف حجم وقيمة التداول بالسوق ككل.
نشر و نتاج فال يوجد أية تنظيمات أو قوانين أو معايير محاسبية تنظم الجوانب المحاسبية والقانونية إل

    المعمومات من خالل وسائل التواصل اإلجتماعى.

 البحث دوافع -3

نتاج المعمومات من خالل  طبيعة ومحددات وعمى الرغم من وجود العديد من الدراسات التى تناولت    نشر وا 
إال أنو توجد ندرة فى ىذه الدراسات  Twitterوخصوصا لذلك المختمفة  واآلثاروسائل التواصل اإلجتماعى 

نشر إنتاج و مزيد من الضوء عمى طبيعة الفى إلقاء  يمكن أن يسيملذلك فإن ىذا البحث ، مصر فى
التقدم مرتفع من مستوى لما تتميز بو من تصاالت قطاع اإلفى  خصوصا Twitterالمعمومات من خالل 

نشر فى محددا ىاما فى مدى استخدام الشركات لوسائل التواصل اإلجتماعى الذى يعد ، و التكنولوجى
 من المتوقع أنو كمما زاد التقدم التكتولوجى كمما زاد اعتماد الشركة عمى ىذه الوسائل.حيث أنو  ؛المعمومات
ائل من خالل وسإنتاج ونشر المعمومات يزداد إعتماد الشركة عمى إلى أنو  (Lei, 2019, p.2)وقد أشار 

 من وبالتالى فإن قطاع اإلتصاالت يعتبر كمما توفر امكانات وكفاءات تكنولوجية قويةالتواصل اإلجتماعى 
 عمى من خالل وسائل التواصل اإلجتماعى إنتاج ونشر المعمومات وآثارأفضل القطاعات لتحديد طبيعة 

Twitter. 

عدم وجود تنظيمات تحمى المستثمرين من المعمومات المضممة التى قد تعقيدا نتيجة أىمية و  األمر يزدادو     
جوانب المعالجة باإلضافة إلى عدم وجود معايير محاسبية تنظم  ؛مصالح معينةيتعمد نشرىا لتحقيق 

لييئة العامة لمرقابة ا أدركتوقد  .ىمن خالل وسائل التواصل اإلجتماع إلنتاج ونشر المعموماتالمحاسبية 
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بضرورة توجيو العاممين في  شركات التأمينأىمية ىذا األمر وبدأت مؤخرا فى مخاطبة  فى مصر المالية
 أجيزتيا التسويقية أو السماسرة المتعاممين معيا بعدم نشر إعالنات عن منتجات التأمين بمواقع التواصل

ال تعرضوا لممساءلة قانونية التابعين ليا أو المتعاممين معيا الشركة إال بعد موافقة اإلجتماعى  نتيجة لذلكو  .وا 
بشأن توجيو وسطاء ومنتجى الشركات بعدم نشر أية اعالنات أو  4112( لسنة 3كتاب دورى رقم ) صدر

ومن  .مواد دعائية ليم عمى صفحات التواصل اإلجتماعى إال بعد موافقة الشركة التابع ليا أو المتعامل معيا
 المحاسبية و أثر إنتاج ونشر المعموماتما ه: " لبحثفى ا الرئيسى التساؤلأىمية اإلجابة عمى  تظيرىنا 

أكثر الشركات تأثرا بإنتاج  فىالمحاسبية عمى عدم تماثل المعمومات  التواصل اإلجتماعى من خالل وسائل
المترتبة المختمفة واآلثار ومحددات  طبيعة وما هى؟ وسائل التواصل اإلجتماعى ونشر المعمومات من خالل

اع الشركات المصرية فى قطفى وسائل التواصل اإلجتماعى  نشر المعمومات من خاللإنتاج و  عمى
 ؟اإلتصاالت المسجمة فى البورصة

 حدود البحث: -4

 تم إجراء البحث من خالل الحدود التالية:      

التى لتواصل اإلجتماعى اوسائل كوسيمة من  Twitterشبكة  محتوى فحص اقتصرت الدراسة عمى -1
دون  المحاسبيةوغير  المحاسبيةفى نشر المعمومات عمى نطاق واسع تستخدميا الشركات والمتابعين 

 .غيرىا من وسائل التواصل اإلجتماعى األخرى
من خالل وسائل  المحاسبية اقتصرت الدراسة عمى أكثر الشركات تأثرا بإنتاج ونشر المعمومات -4

 المحاسبية عند دراسة أثر إنتاج ونشر المعمومات 4112وعام  4112عام فى التواصل اإلجتماعى 
 .فى سوق األوراق المالية جتماعى  عمى عدم تماثل المعموماتمن خالل وسائل التواصل اإل

 خطة البحث: -5

https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
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 :التاليةعناصر سوف يتناول الجزء التالى من البحث ال

 .ىسائل التواصل اإلجتماعو  من خالل المحاسبية المعموماتإنتاج ونشر التى تناولت الدراسات السابقة  5/1

 نشر المعمومات من خالل وسائل التواصل اإلجتماعى.و  إنتاجمحددات  5/4

 أثر إنتاج ونشر المعمومات من خالل وسائل التواصل اإلجتماعى عمى عدم تماثل المعمومات. 5/3

ختبار الفروض الدراسة التطبيقية 5/2   . وا 

وسائل التواصل  من خاللالمحاسبية المعمومات  إنتاج ونشرالدراسات السابقة التى تناولت  5/1
    ى.اإلجتماع

وسائل التواصل من خالل المحاسبية  بإنتاج ونشر المعموماتاألدبيات المحاسبية المرتبطة تظير لم     
 Securities and Exchangeإال بعد اعتماد ىيئة األوراق المالية والبورصة األمريكية  بوضوحماعى تاإلج

Commission (SEC)  قناة رسمية لنشر معمومات الشركات وذلك فى عام كوسائل التواصل اإلجتماعى
الفترة ما  فىعمل ورقة  11بحثًا منشوًرا وعدد  42 بمراجعة عدد ) Lei, 2019, p.2 ( وقد قام . 4112
إنتاج ونشر معمومات الشركات فى وسائل التواصل تناولت ىذه الدراسات ووجد أن  ،4112إلى  4111بين 

أكثر وسائل  أنتوصمت إلى و  مع مناقشة انعكاسات نتائج ىذه الدراسات عمى األدب المحاسبى.اإلجتماعى 
 Twitter شبكة ىىنشر معمومات الشركات فى ىذه الدراسات إنتاج و ة فى التواصل اإلجتماعى المستخدم

 ,.Blankespoor et al) والتى تفوقت عمى كل وسائل التواصل اإلجتماعى بما فى ذلك شبكة فيسبوك

2014; Debreceny et al., 2017; Elliott et al., 2018; National (Investor (Relations 

Institute, 2013; Prokofieva,2015) .عمى فحص فى ىذا البحث ولذلك إعتمدت الدراسة التطبيقية 
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والشركات األكثر تأثرا بالتغريد عمى شبكة  لمشركات المصرية المسجمة فى قطاع اإلتصاالت Twitterشبكة 
Twitter  4112وعام  4112فى عام.   

؛ (Hamilton 1995 مثل  أن بعض الدراسات إلى (Burke et al., 2019, p.7-8)أشار و      
(Peress 2014; Peress 2016 ستخدام وسائل اإلعالم ومنيا وسائل التواصل توصمت إلى أن إ

  عندما  خاصة اإلجتماعى يزيد من جذب انتباه المستثمرين وردود أفعاليم لممشكالت التى تواجو الشركات 
ومن  .(Kolbel et al., 2017)  قوى  التأثير يكون   حيثاإلعالم كبير   لوسيمة  المتابعين   عدد  يكون

 المال لرأس   كبيرة  وتكمفة  األسيم  عوائد  فى  كبير  الممكن أن يؤدى إلى تذبذب/عدم استقرار
(Kothari, Li, and Short 2009)    جبار   .Farrell et al., (2002))ترك شركاتيم  عمى  المديرين  وا 

رض الشركة عاإلجتماعى يواصل إنتاج ونشر المعمومات من خالل وسائل التفإن فى نفس السياق و       
ورئيس مجمس اإلدارة  Tesla. عمى سبيل المثال قامت شركة إذا تم تضميل المستثمرين من المخاطر لمعديد

باإلضافة إلى تخمى مميون دوالر لكل منيما  41بدفع غرامات مالية وصمت إلى  4112 أغسطسلمشركة فى 
بأنو يفكر فى شراء  Twitterسابو الخاص عمى حيث قام بالتغريد عمى حرئيس مجمس اإلدارة عن منصبو 

 22111مرة وتمقت أكثر من  15111التغريدة أكثر من مشاركة ىذه  فتم  دوالًرا 241 بمبمغ Teslaسيم 
األيام التالية  تمك المكاسب بسرعة في ٪ ، ثم فقد11بسرعة بنسبة تسال ع سيم اارتف إعجاب مما أدى إلى

بسبب رئيس مجمس اإلدارة بتيمة االحتيال ، اتيمت ىيئة األوراق المالية والبورصة ونتيجة لذلكلمتغريدة. 
 عمى رئيس مجمس اإلدارة وعمى الشركة العديد من الدعاوى القضائيةرفع الذين قاموا بتضميل المستثمرين 

(Best et al., 2019, p.5) .أشارفً هذا الصذد و ) (Elliott, 2018, p. 1491  إلى أنو غالبا ما تقدم
ل التواصل شركات المراجعة واإلستشارات الكبرى إرشادات حول إدارة مخاطر اإلفصاح من خالل وسائ

  regulatory compliance risks والتى تشمل المخاطر القانونية والمخاطر التنظيميةاإلجتماعى 
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مخاطر السمعة خصوصا عند اإلمتناع ومخاطر السمعة. ولكن األخطر عمى اإلطالق ىى  ومخاطر األمن
عن التفاعل مع وسائل التواصل اإلجتماعى. ويتم التحكم فى ىذا النوع من المخاطر من خالل الحوار 

يجب وجود  أى مشكمة. وبالتالىى مواقع التواصل اإلجتماعى حال ظيور واإلستجابة السريعة لما يحدث عم
يتم تطبيقيا  من خالل وسائل التواصل اإلجتماعى موماتإلنتاج ونشر المع مقدما سياسة واضحة ومحددة

لممعمومات من إنتاج ونشر أمام الشركات خيار عدم اإلىتمام بما يحدث من يوجد  حيث البشكل متسق 
   .(Cade, 2017, p.2)  خالل مواقع التواصل اإلجتماعى

سنوية من خالل الربع نشر األرباح بالشركات  قيامبدراسة مدى  ) ,.Michael et al  (2018قامو      
Twitter إنتاج بشكل متسق سواء فى حال اإلعالن عن أرباح أو خسائر فال يجب عمى الشركة أن تقوم ب

 نشر إنخفاض األرباح أو تكبد الخسائر.إنتاج و نشر المعمومات فى حال تحقق األرباح وتمتنع فى حال و 
. 4113فى عام  S&P 1500ستاندر آند بورز مؤشر المسجمة بشركات جميع وتمت الدراسة عمى 

نشر المعمومات فى حال تحقق أرباح وليس الخسائر كما أن  وتوصمت الدراسة إلى أن الشركات تميل إلى
عادة الياشتاج يكون أكبر فى حال اإلعالن عن التغريداتعدد  تحقق  األرباح مقارنة بالخسائر أو عدم وا 

أما بالنسبة لممتابعين فال يكون ليم توجو بنشر نوع معين من األخبار سواء الجيدة أو  توقعات المحممين.
ثم إعادة تغريدىا  Twitterعمى  عن األرباح بواسطة الشركة نشر األخبار السمبيةإنتاج و . ويؤثر السيئة

مثل الصحف وذلك وقت اإلعالن عن التقميدية  اإلعالمنشر ىذه األخبار عبر وسائل عمى  بواسطة المتابعين
وبالتالى تكون أقل  البيع غير العادية –ىوامش الشراء وجد أن ومن حيث األثر عمى السوق  األرباح.

من ىذا  عندما تقوم الشركة بالتغريد إلى عدد كبير من المتابعين ولكن ما يقملينخفض عدم تماثل المعمومات 
وىذا يشير إلى أنو يمكن  التأثير ىو إعادة التغريد بواسطة مستخدمين ال يتابعون الشركة بشكل مباشر.

 إعادة ولكنلمشركة أن تحسن من بيئة المعمومات ليا من خالل النشر من خالل وسائل التواصل اإلجتماعى 
  يقمل من ىذا األثر اإليجابى.ال يمكن لمشركة التحكم فيو والذى النشر من خالل المستخدمين 
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 عندTwitterلشبكة  الشركات يقل إستخدامحيث أشار إلى أنو  (Michaelet al., 2018, p.9)وأكد ذلك 
حيث تميل لإلعالن عن األخبار الجيدة فقط لزيادة الخسائر عن  مثل اإلعالن السيئة إنتاج ونشر المعمومات

 Twitterمن خالل محاسبية إنتاج ونشر المعمومات الويكون الحافز لدى الشركة أكبر فى  .قيمة الشركة
وعندما يكون نوع  وعندما تكون درجة التقاضى لمشركة كبيرة عندما يكون لدى الشركة عدد كبير من المتابعين

عمى الشركة السمبية  اآلثار وتتضاعف. more complicated investorsالمستثمر لمشركة أكثر تعقيدا 
تقوم وسائل اإلعالم التقميدية تات التى قامت الشركة بنشرىا ألن عندما يقوم المتابعين بإعادة التغريد بالتوي

   .التى يدونيا المتابعين بكتابة مقاالت سمبية عن الشركة من خالل ىذه المعمومات

إلعالن ا آثارى فى التخفيف من اإلجتماعيمكن استخدام وسائل التواصل أنه  (Zeledon,2009)كما أكد    
إنتاج سحب بعض المنتجات من األسواق من خالل عند الخسائر أو  األخبار السيئة عندما تتكبد الشركة عن

 مصدرالمستثمرين فى بشرط ثقة  (Twitter) ىذه المعمومات عمى وسائل التواصل اإلجتماعىونشر 
أثبتت بعض الدراسات أن اإلعالن عن ىذه  حيث. يامن خالل إنتاج ونشر المعمومات المعمومات التى يتم

عندما حتى إذا كان انخفاضا كبيرا فى األرباح وألكثر من فترة متتالية أقل حدة  ااألخبار السيئة تكون آثارى
وليس  Twitterغريد عمى حسابو الشخصى عمى يتم اإلعالن عن طريق المدير التنفيذى لمشركة من خالل الت

اإلعالن من خالل وسائل لعالقات المستثمرين أو أن يتم  Twitterلمشركة أو حساب  Twitterحساب 
. ) (Elliott, 2018, p.1-2مشركات أو عالقات المستثمرين الرسمية لمواقع الالتواصل اإلجتماعى وليس 

( ومصدر Twitter)موقع الشركة مقابل  disclosure mediumالمستخدم فى اإلفصاح  الوسطأى أن 
فى العالقة  تعتبر محددات ىامة )عالقات المستثمرين مقابل المدير التنفيذى( message sourceالرسالة 

نشر أخبار سمبية عن الشركة خاصة فى حال انخفاض إنتاج و التفاعمية عمى رد فعل المستثمرين فى حال 
 متغير وسيط فى ىذه العالقة التفاعمية.  األرباح وتعتبر الثقة 
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خاصة عمى موقع بنك المعرفة المصرى بمراجعة المصادر العربية المنشورة بالدوريات العممية المختمفة و     
وسائل التواصل اإلجتماعى اإلفصاح المحاسبى فى وجد بعض الجيود فى دراسة اآلثار المختمفة إلستخدام 

( حيث تناولت 4112عرفة وآخرون،  ؛4112)عبدالحميم،  حجم التداولو الشركة واستدامتها  قيمة عمى
أثر إستخدام اإلفصاح المحاسبى من خالل وسائل التواصل اإلجتماعى عمى ( 4112دراسة )عبدالحميم، 

التى تستخدم  السعوديةأجريت عمى عينة من الشركات  ميدانيةقيمة الشركة واستدامتيا من خالل دراسة 
، وتوصمت الدراسة إلى تفاوت أنماط اإلفصاح 4112 شركة فى عام 42وسائل التواصل اإلجتماعى عددىا 

المحاسبى الطوعى من خالل وسائل التواصل اإلجتماعى وفقا لمستوى أداء ىذه الشركات المالى واإلجتماعى 
 المؤكدبمستوى اإلفصاح  القوىبينما يرتبط األداء  المتحفظبمستوى اإلفصاح  الضعيفحيث يرتبط األداء 

يؤدى بدوره إلى التأثير اإليجابى عمى إدراك أصحاب المصالح عن قيمة المنشاة  وىذا النوع من اإلفصاح
. وفى ى لتمك الشركاتوأدائيا وتحقيق استدامتيا وكذلك مستوى مشاركتيم فى رفع كفاءة األداء الخارج

لمشركات المصرية المسجمة فى قطاع اإلتصاالت تبين  Twitterالدراسة الحالية من خالل فحص موقع 
بشكل عام وكذلك أنشطة المسئولية اإلجتماعية التى تقوم  المحاسبيةمستوى إنتاج ونشر المعمومات  ضعف

تغريدة تتعمق بالمسئولية  11تم اإلفصاح عن عدد  مصر أورنجبيا بعض الشركات فمثال بالنسبة لشركة 
ألف تغريدة وىذا مستوى ضعيف جدا. وكذلك الحال  بالنسبة 5,132اإلجتماعية لمشركة من إجمالى عدد 

لشركة المصرية لإلتصاالت وشركة فودافون مصر فإن المستوى كان أضعف. أما بالنسبة لشركة أوراسكوم 
لإلستثمار القابضة وشركة جموبال تميكوم فمم يتم إنتاج ونشر المعمومات نيائيا سواء المعمومات التى تتعمق 

جتماعى أو اى أداء آخر ووجد أن كل ما نشر عن ىاتين الشركتين كان بواسطة مغردين آخرين من باألداءاإل
 لمشركة كما سيتضح فيما بعد فى الدراسة التطبيقية. Twitterخالل حسابتيم وليس من حساب 

سائل التواصل و  واآلثار المترتبة عمى استخدام محددات (4112)عرفة وآخرون، دراسة  بينما     
 تطبيقيةدارسة من خالل حجم التداول قيمة المنشأة و ى مع (Twitter)تحديدا  فى اإلفصاح المالى الجتماعيا
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اختبار عالقة اإلفصاح من خالل تم فييا  السعوديةة في سوق األوارق المالية مى الشركات المسجمع
Twitter لمسوق من خالل  المباشرورد الفعل  بكل من خصائص الشركة ونظام الحوكمة وىيكل الممكية

، واألثر عمى أداء وقيمة الشركة. تم استخدام أسموب الطويلاألثر عمى حجم التداول ورد الفعل فى األجل 
( شركة مسجمة فى البورصة السعودية خالل عام 121تحميل المحتوى فى فحص التقارير المالية لعينة من )

لسوق ولكن أشارت نتائج الدراسة إلى أن أداء وقيمة . ولم تثبت الدراسة وجود رد فعل مباشر من ا4112
 الشركات سيتأثر فى األجل الطويل.  

نشر المعمومات من خالل وسائل التواصل نتاج و إل اآلثاروقد أثبتت الدراسات وجود العديد من        
، ولكن ما يقمل من ىذه عدم تماثل المعمومات أو سيولة األسهم أو سحب المنتجاتاإلجتماعى سواء عمى 

اآلثار خاصة اإليجابية ىو إعادة النشر بواسطة المتابعين لمشركة أو المستخدمين الذين ال يتم توجيو 
نتيجة ى أنو يمكن لمشركات تقميل اآلثار ( إل(Lee et al., 2015المعمومة ليم بشكل مباشر. كما أشار 

ع سوء إذا لم تستطع الشركة التحكم فى المحادثات سحب المنتجات من األسواق ولكن يمكن أن يزداد الوض
( إلى أنو يمكن التنبؤ باألرباح (Bartov et al., 2017وتوصل  عمى وسائل التواصل اإلجتماعى. 

  . (Michael, 2018, p.6)المستقبميية من خالل اآلراء المجمعة من تغريدات األفراد 

عمى حساب  المحاسبيةاج ونشر المعمومات أن إنت(Albarrak, 2020, p.2)  دراسة وتوصمت    
Twitter  شركة غير مالية  221مشاىدة لعدد  1231باستخدام عدد  الممكية حقوق تكمفة خفضيؤدى إلى

وتم اإلعتماد عمى تقنية  4115إلى عام  4112مسجمة فى بورصة ناسداك األمريكية فى الفترة ما بين عام 
البيانات الضخمة عند إجراء ىذه الدراسة، وأن الشركات صغيرة الحجم يمكن أن تستفيد من إنتاج ونشر 

من الشركات كبيرة الحجم حيث يكون لدى  أكثرمن خالل وسائل التواصل اإلجتماعى  المحاسبيةالمعمومات 
األخيرة العديد من قنوات اإلتصال التى تساعدىا عمى إنتاج ونشر المعمومات الخاصة بيا بخالف وسائل 
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مين التواصل اإلجتماعى بينما ال تتوافر ىذه القنوات لمشركات الصغيرة التى يتبعيا عدد أقل من المحم
 والمستثمرين والمتابعين.  

وتمتد آثار إنتاج ونشر المعمومات عن الشركات عمى مواقع التواصل اإلجتماعى لعممية المراجعة          
من عممية المراجعة باألخبار  باإلنسحابعممية المراجعة وقرار المراجع  أتعابولممراجع الخارجى حيث تتأثر 

ئل اإلعالم المختمفة ففى حالة نشر أخبار سمبية عن ممارسات األداء التى يتم نشرىا عن الشركة فى وسا
البيئى واإلجتماعى والحوكمة، فإن ذلك يعتبر مؤشر سئ عمى عدم نزاىة اإلدارة عمى واألثر السمبى عمى 
الموقف المالى لمشركة وبالتالى زيادة خطر وجود إنحرافات جوىرية مما يزيد من احتمال اإلنسحاب من عممية 

لمراجعة وفى حالة اإلستمرار فإن أتعاب عممية المراجعة ستزاداد نتيجة تعديل طبيعة وتوقيت ونطاق ا
إجمالى خطر عممية المراجعة. ولذلك فإنو يجب  إجراءات المراجعة لمحفاظ عمى المستوى المستيدف من 

عمى الشركات تجنب الممارسات السيئة لألداء البيئى واإلجتماعى والحوكمى. وتم التوصل إلى ىذه النتائج 
شركة أمريكية فى الفترة من  1121مالحظة لعدد  2252من  خالل دراسة أجريت عمى  عينة تكونت من 

من شركة  ESGى مؤشر تغطية وسائل اإلعالم السمبية لممارسات حيث تم الحصول عم 4112إلى  4112
1RepRisk   ألف وسيمة إعالم مع حصر  21والتى تعتمد عمى تجميع البيانات التى يتم نشرىا فى أكثر من

العينة عمى الشركات التى تم تصنيفيا عمى أن تعانى من مشكالت فى األداء البيئى واإلجتماعى والحوكمة 
% تانى 12% تعانى من مشكالت بيئية و 2,14فى قاعدة بيانات منيا  I ESG STATSMSCوالمسجمة 

% تعانى من مشكالت فى الحوكمة وأغمب الشركات التى تم تمثيميا فى 2,11من مشكالت إجتماعية و
التصنيع ، المعدات التجارية ، وتجارة الجممة والتجزئة وبعض العينة كانت من عدد قميل من القطاعات وىى: 

                                                           

وأبحاث المخاطر المتعمقة  ESG، وىي متخصصة في مجال عموم البيانات فيشركة عالمية رائدة 1 
 بسموكيات األعمال والحمول الكمية.
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ولكن لن يؤثر ذلك عمى دقة النتائج حيث أنيا لم تكن أكثر القطاعات التى تعانى من مشكالت  الخدمات
التغطية السمبية من وسائل اإلعالم من حيث األداء البيئى واإلجتماعى والحوكمى بينما كانت ىذه المشكالت 

ية والمرافق. ووجد أن زيادة التغطية والمنتجات الكيماو   أكثر فى قطاعات المنتجات اإلستيالكية غير المعمرة
% يؤدى إلى زيادة نسبة 25% إلى 45السمبية لوسائل اإلعالم ومنيا وسائل التواصل اإلجتماعى من 

%. ويكون إحتمال اإلنسحاب 22,2% وزيادة األتعاب بنسبة 5,12إحتمال إنسحاب/إستقالة المراجع بنسبة 
السمبية عن الشركة فيما يتعمق بجوانب الحوكمة المعمومات  إنتاج ونشرمن عممية المراجعة أكثر فى حالة 

وليس البيئية أو اإلجتماعية ولكنيا تؤخذ فى اإلعتبار عند تقدير خطر اإلحتفاظ بالعميل. ويتأثر قرار المراجع 
السمبية عن األداء البيئى واإلجتماعى والحوكمى عن طريق وسائل اإلعالم إنتاج ونشر المعمومات إذا تم 

إنتاج أو وسائل اإلعالم األقل شيرة ولكنو يتأثر بدرجة أكبر إذا تم  High Reach Mediaاألكثر شيرة 
ت إنتاج ونشر المعمومافى وسائل اإلعالم األكثر شيرة ويكون التأثير يكون جوىريا إذا تم ونشر المعمومات 

 . p.25)-(Burkey et al.,2019, p.1 بوسائل اإلعالم األكثر شيرة سمبية عن األداء البيئىال

خالل وسائل التواصل من والخالصة فى ىذا أن االىتمام قد ازداد بإنتاج ونشر المعمومات المحاسبية      
عمى المحاسبة مما يمقى أخذ عدة إتجاىات واتسع مجال استخدامو  وقد Twitterاإلجتماعى خاصة 

وىناك العديد  والمجالس المحاسبية مسئولية خاصة لمتعرف عمى إطار لتنظيم إنتاج ونشر ىذه المعمومات.
 ؛Twitterمن اآلثار المترتبة عمى إنتاج ونشر المعمومات المحاسبية عمى شبكة التواصل اإلجتماعى خاصة 

المنتجات التداول بيا، وسيولة األسيم وسحب ومن ىذه اآلثار: األثر عمى قيمة الشركة واستمرارىا وحجم 
وانسحابو فى بعض  ية واألثر عمى عممية المراجعة والمراجع الخارجى وتحديد أتعابوواألثر عمى حقوقو الممك

 .األحيان

 من خالل وسائل التواصل اإلجتماعى المحاسبيةنشر المعمومات و  إنتاجمحددات  5/4
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كمما زاد حجم ى شبكات التواصل اإلجتماعى فلوجود حساب ليا عمتمثل خصائص الشركة محددا ىاما    
، (وذلك ينطبق عمى شركات التجزئة)الشركة وكمما زادت قيمتيا وكمما كان مصروف اإلعالن قيمتو أكبر 

وأيضا كمما كانت الرافعة المالية منخفضة وزاد عدد المحممين لمشركة وزادت األخبار المنشورة عن الشركة فى 
لمشركة عمى مواقع رسمى كمما زاد إحتمال وجود حساب  وكان عمر المدير التنفيذى أصغرالصحف، 

إنتاج ونشر يتحدد اعتماد الشركات عمى وسائل التواصل اإلجتماعى فى  كما .التواصل اإلجتماعى
ى نوع نشاط الشركة ومستوى البنية التكنولوجية ومستو وىى:  عواملعمى توافر عدة  المحاسبيةالمعمومات 

 .Michael, 2018, p.18)) ودرجة عدم تماثل المعموماتل التواصل اإلجتماعى حوكمة أداء وسائ

من  المحاسبيةإنتاج ونشر المعمومات إلى أنو يزداد إعتماد الشركة عمى  (Lei, 2019, p.2)وقد أشار     
 consumer orientedخالل وسائل التواصل اإلجتماعى كمما كانت أنشطة الشركة موجية نحو المستيمك 

businessلمشركة صغير فى ، وكمما كان المدير التنفيذى امكانات وكفاءات تكنولوجية قوية ، وكمما توفر
حوكمة أداء وسائل التواصل اإلجتماعى قويا، وكمما عانت الشركة من مشكمة عدم نظام  العمر، وكمما كان

واصل اإلجتماعى لإلفصاح عن المعمومات لدعم قيمة تماثل المعمومات فيزداد اعتماد الشركة عمى وسائل الت
   الشركة.

 المحاسبية( عمى أن قرار إنتاج ونشر المعمومات 1، ص.4112وفى نفس السياق أكد )عرفة وآخرون،     
 المحاسبيةحيث يزداد إنتاج ونشر المعمومات خصائص الشركة يتأثر بشكل كبير بكل من  Twitterعبر 

 Twitterعن األرباح عمى  اإلعالن حالة خصوصا فى حجم الشركة بزيادة Twitterلمشركات عبر 
(Michael, 2018,p.19) ، عرفة وآخرون،  معدل الرافعة المالية وكمما انخفض معدل الربحيةكمما زاد و(

( إلى أنو كمما كان ما يتم نشره عن الشركة بواسطة (Michael, 2019, p.19 كما أشار (. 1، ص.4112
 Twitterصاح التقميدية قميل وكمما صغر عمر المدير التنفيذى كمما زاد استخدام الشركة لشبكة وسائل اإلف
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. كما توصمت نفس الدراسة إلى أن الشركة ال تقبل Twitterكمما زاد نشر المعمومات المتعمقة باألرباح عمى و 
إذا كانت األرباح المحققة التى سيتم اإلعالن عنيا أقل من  Twitterعمى نشر األرباح من خالل شبكة 

 توقعات المحممين بكثير.

كمما الشركة ف بييكل ممكية المحاسبيةفى إنتاج ونشر المعمومات  Twitterويتأثر قرار الشركة إلستخدام     
مستوى إنتاج ونشر كمما زاد  وكمما زادت نسبة ممكية اإلدارة التنفيذيةكان ىيكل الممكية أكثر اتساعا 

، ويتأثر بشكل ضعيف بآليات الحوكمة )عدد اجتماعات مجمس Twitterلمشركات عبر  المحاسبيةالمعمومات 
. ومن المالحظ أن دراسة )عرفة وآخرون، (1، ص.4112، )عرفة وآخرون، اإلدارة وجودة لجنة المراجعة( 

ركة بشكل عام بينما أشارت دراسة ( أشارت إلى وجود تأثير ضعيف لنظام الحوكمة بالش1، ص.4112
(Lei, 2019, p.2)  إلى وجود تأثير كبير لمستوى حوكمة وسائل التواصل اإلجتماعى. وىذا يشير إلى

 أىمية وجود نظام حوكمة قوى لوسائل التواصل اإلجتماعى بشكل خاص. 

التى يتم نشرىا يعتبر محددا ىاما فتميل الشركة إلى نشر األخبار الجيدة عن  نوع األخباركما أن      
أثر استخدام وسائل التواصل اإلجتماعى عمى بيئة الشركة وال تميل إلى نشر األخبار السيئة. ويتحدد 

ذا ما رغبت الشركة بناء أcredibility (Lei, 2019, p.2)  المعمومات بالشركة فى ضوء مصداقيتيا و . وا 
الحفاظ عمى سمعة جيدة تتميز بالشفافية والثقة يجب أن يكون لدييا سياسة واضحة تستخدميا بإتساق يتم من 
خالليا: عدم إستخدام وسائل التواصل اإلجتماعى نيائيا، أو إستخدام وسائل التواصل اإلجتماعى لألغراض 

بغض  المحاسبيةاج ونشر المعمومات التسويقية فقط )أغراض غير مالية(، أو إستخدام وسائل التواصل إلنت
النظر عن كونيا معمومات سيئة أم جيدة. كما أن نوع الصناعة يعتبر محددا فى مدى اإلعتماد عمى إنتاج 

 ,Michael et al., 2018)من خالل وسائل التواصل اإلجتماعى حيث وجد  المحاسبيةونشر المعمومات 
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p.12) أن إستخدام فيسبوك وTwitter بينما يبمغ 21اع التجزئة والخدمات يتجاوز بواسطة قط %
 % بالنسبة لصناعات النفط وصناعة الصمب. 41حوالى

عن الشركة  المحاسبيةوغير  المحاسبيةإنتاج ونشر المعمومات المصدر الذى يتم من خاللو  شيرةويمثل      
اإلصدارات عمى مستوى (ذلك عمى الشركة فإذا كانت المصدر ذات شيرة عالية  آثارعامال ميما فى تحديد 

)وسائل التواصل اإلجتماعى( ( فإن التأثير يكون أكبر مقارنة بمصادر النشر ذات الشيرة األقل دولى ومحمى
ا عندما فى حالة اتخاذ المراجعين قرار اإلستمرار فى عممية المراجعة أو زيادة أتعاب المراجعة خصوص وكذا
من خالل وسائل اإلعالم ذات الشيرة العالية عن األداء البيئى واإلجتماعى والحوكمى  اإلنتاج والنشريتم 

 لنشر عن األداء البيئى السئ.إلنتاج واالسئ لمشركة ويكون جوىريا إذا تم ا

ويجب األخذ فى اإلعتبار ىذه المحددات عند دراسة أثر إنتاج ونشر المعمومات من خالل وسائل التواصل    
 عدم تماثل المعمومات. اإلجتماعى عمى

 

من خالل وسائل التواصل اإلجتماعى عمى عدم تماثل  المحاسبية أثر إنتاج ونشر المعمومات 5/3
 .المعمومات

من خالل وسائل التواصل اإلجتماعى أحد الخيارات المتاحة أمام  المحاسبيةيمثل إنتاج ونشر المعمومات     
المديرين كجزء من سياسة اإلفصاح اإلختيارى لمشركة لمتواصل مع األطراف المختمفة لخفض عدم تماثل 

 ى المعموماتالمعمومات والمساعدة فى اتخاذ قرارات استثمار أفضل مع خفض تكمفة الحصول عم
(Albarrak, 2020, p.2).  وقد أشار(Cho et al., 2020, p.2) إلى أن دراسة (Schoenfeld, 

نتيجة  في السوق المتعاممينالمعمومات بين  تماثليقمل من عدم أن اإلفصاح اإلختيارى  ( توصمت إلى2017
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وبالتالى فإنو من المتوقع أن يؤدى إنتاج ونشر  .نشر مزيد من المعمومات لدى المتعاممين فى السوق
 تخفيض عدم تماثل المعمومات.المعمومات من خالل وسائل التواصل اإلجتماعى إلى 

فى إنتاج ونشر المعمومات عمى نطاق أوسع  مبكرا Twitterالشركات التى بدأت فى إستخدام استطاعت و    
من خالل إرسال المتعاممين فى السوق روابط األخبار الصحفية المنشور عمييا أخبار الشركات والتى تمثل 

بيئة ويتوقف ذلك عمى  .((Blankespoor et al., 2014تماثل المعمومات خفض عدم  الوسائل التقميدية
ماثل المعمومات بين تفإن عدم فإذا كانت بيئة المعمومات ضعيفة ، ضعيفةالشركة إذا كانت قوية أو  معمومات

المتعاممين فى السوق يكون كبيرا وفى ىذه الحالة فإن إنتاج ونشر المعمومات من خالل وسائل التواصل 
وأحد المقاييس اليامة لمحكم عمى بيئة المعمومات  أسواق المال. فىالمعمومات تدفق يزيد من اإلجتماعى 

نسى ويتم حجم الشركة حيث تعانى الشركات الصغيرة فى الحجم من ضعف بيئة المعمومات فغالبا ما ت  
عدد تسعيرىا بأقل من سعرىا الحقيقى، ومن المقاييس المستخدمة أيضا لمحكم عمى بيئة معمومات الشركة 

يقدميا  المعمومات المتعمقة باألرباح وأسعار األسيم يشير إلى أنكة حيث المحممين الذين يتابعون الشر 
ض فوكمما زاد عدد المحممين لمشركة كمما إنخ والمحاسبية تحميل وتوصيل المعمومات الماليةمتخصصون فى 

 .Bartov et al., 2018, p.14) ).عدم تماثل المعمومات

والذى يقيس  (PIN)يوجد العديد من المقاييس المستخدمة لقياس عدم تماثل المعمومات مثل مقياس و      
وقد  (Easley et al., 1996)إشارة العممية سواء كانت عممية شراء أم بيع  فى ضوءعدم تماثل المعمومات 

والذى يقيس  (PSOS)مقياس  مقياسين وىما: إلى (PIN)مقياس  ميقسبت( (Duarte et al., 2009قام 
والذى يقيس عدم  (Adjusted PIN)ومقياس اجئ فى تدفقات الطمبات المنتظمة إحتمال حدوث تغير مف

 Chordia) مقياسا أيضا لعدم تماثل   المعمومات   تدفق الطمبات  فى  التغيراتعتبر تو ،  تماثل المعمومات

et al.,2017)، ومقياس (XPIN)  ىو مقياس يركز عمى التأثير اإلجمالى لمسعر وعدم توازن الطمب حيث
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تأثيرىم عمى السعر وعند  نتيجة المعمومات التى يحصمون عمييا رالمتعاممون فى السوق فى اإلعتبايأخذ 
 ربتداوالت مخالفة يكون ليا التأثير اإلجمالى المرغوب عمى السع إلى محافظيم التوازنيعيدون  بيع(الشراء )ال

وجد نسبة خطأ بيذه المقاييس وبعض المشكالت نتيجة . و (Bongaerts et al., 2016) وفقا لذراسة
وفقا  (VCV)إعتمادىا عمى التداول األكثر تكرارا ونوع العممية وىذا ما يتجنبو مقياس معامل إختالف الحجم 

دم تماثل المعمومات مقياس عفى قياس  أيضا ومن المقاييس المستخدمة(  (Lof et al., 2019لدراسة
MIA)) والذى يعتمد عمى أحجام التداول اليومية فى عقود اإلختيارoptions وفقا لدراسة واألسيمJohnson 

et al., 2017)   ) كثر تعقيدا من مقياس ولذلك فإنو يعتبر أ(VCV)  نتيجة الحاجة إلى البيانات التى تتعمق
فى قياس عدم تماثل المعمومات فى  (VCV)بأحجام التداول فى عقود اإلختيار. ولذلك فإنو تم إختيار مقياس 

نظرا لممشكالت المتعمقة بالمقاييس السابقة باإلضافة إلى أنو وجد عالقة إرتباط قوية بين كل  الدراسة الحالية
 فإنو يمكن إستخدامو فى قياس عدم تماثل المعمومات وبالتالى VCVس مقياىذه المقاييس و 

 Lof et al., 2019, p.7).) 

التداول مقسوما عمى  ألحجاممن خالل قسمة اإلنحراف المعيارى  معامل إختالف الحجمحساب  ويتم   
 إرتفاعوكمما زاد معامل اإلختالف كمما دل ذلك عمى  ،(Lof et al., 2019, p.4) متوسط أحجام التداول

ألحجام  ىلمعمومات وانخفاض السيولة بالسوق وفى ىذه الحالة تكون الزيادة فى اإلنحراف المعيار عدم تماثل ا
من الزيادة فى متوسط أحجام التداول حتى إذا كان حجم العينة صغير وعدد المتعاممين فى التداول أكبر 
 (. Lof et al., 2019, p.4السوق قميل  )

بخصائص الشركة: مثل حجم الشركة وحداثتيا فالشركة األصغر من  VCV معامل اإلختالف تبطوير    
ويكون معامل ، (أكثر)عدم تماثل معمومات  أعمى معامل اختالف VCVلدييا حيث الحجم واألحدث 
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العائد ، وىوامش فى تقمبات أعمى و ، فى قيمة التداول األسيم التي تشيد انخفاضاإلختالف أعمى فى حالة 
  .التنبؤ بالتغيرات في األسعار في المستقبلوبالتالى فإنو يمكن من خالليا  ،أوسع نطاقاشراء وبيع 

 ض الدراسة كما يمى:يمكن إشتقاق فر وما تقدم وفى ضوء عرض وتحميل الدراسات السابقة      

 :األولالفرض 

 إلنتاج ونشر المعمومات عمى مواقع التواصل اإلجتماعى عمى عدم تماثل المعمومات". يوجد تأثير جوىري"

 عمى شركات قطاع اإلتصاالت المصرية المسجمة فى البورصة   الدراسة التطبيقية 5/4

من حيث  وتغيرا نشاطاالمصرية المسجمة  اإلتصاالتقطاع شركات أكثر عمى التطبيقية تمت الدراسة    
وعددىا خمس شركات وىى: أوراسكوم لإلستثمار القابضة، والتغير فى أسعار األسيم التداول  وقيمة حجامأ

وسنتناول فيما يمى طبيعة جموبال تميكوم القابضة، المصرية لإلتصاالت، فودافون مصر، أورانج مصر. 
نخفاضا أعمال ىذه الشركات   1/12/2112فى الفترة من  واألنشط بالقيمة واألنشط بالكميةوأكثرىا إرتفاعا وا 

عمى وسائل التواصل ليا  المحاسبيةوغير  المحاسبيةإنتاج ونشر المعمومات ثم طبيعة  ،1/12/2112إلى 
اإلعالن عن  الشركة مثل: والمعمومات الجوىرية التى من شأنيا التأثير عمى( Twitterاإلجتماعى ليا )

عادة شراء األسيم واإلندماج واإلستحواذ واإلعالن عن  األرباح وتوزيعاتيا والتغيرات فى مجمس اإلدارة وا 
حتى األول من نوفمبر  Twitterمنذ بداية استخدام الشركة لشبكة المنتجات الجديدة واإلستثمارات الجديدة 

ذا لم  Twitterلمشركات عمى شبكة لرسمى عمى الموقع افحص المحتوى المنشور وذلك من خالل  ،4112 وا 
عن أية أخبار تم تداوليا عن  Twitterيتم البحث عمى شبكة  Twitterيكن لمشركة حساب عمى شبكة 

    . بواسطة المتابعين والمستخدمين الشركة

I.  المصرية المسجمة فى قطاع اإلتصاالتطبيعة أعمال الشركات. 



  وسائل التواصل اإلجتماعىنشر المعمومات المحاسبية من خالل                                          د. طارق الزشيذٌ –د. داليا السيذ   

110 
  0202 –العدد الثاني                                                     مجلة المحاسبة و المراجعة إلتحاد الجامعات العربية        

 :(OIH)2 وراسكوم لالستثمار القابضةأ -1

. تعمل شركة أوراسكوم لالستثمار 4114ىي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ يناير     
القابضة في قطاع خدمات االتصاالت مع التركيز عمى خدمات االتصاالت الالسمكية. لدييا شركات تعمل 

نية ، أوروبا الغربية ، في جميع أنحاء جنوب ووسط آسيا ، أمريكا الشمالية ، جزر الكاريبي ، الجزر البريطا
 .4111وقد تم تأسيسيا في نوفمبر وب أوروبا. شمال أفريقيا ، الشرق األوسط وجن

 :(GTHE)  جموبال تيمكوم القابضة ش م م  -2

. تعمل شركة جموبال تميكوم داخل قطاع 1222شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ يناير ىى     
خدمات االتصاالت الالسمكية. لدييا شركات تعمل في جميع أنحاء  خدمات االتصاالت مع التركيز عمى

جنوب ووسط آسيا وأمريكا الشمالية والجزر البريطانية وأوروبا الغربية وشمال أفريقيا وشرق أفريقيا والشرق 
األوسط وجنوب أوروبا. يقع مقر شركة جموبال تميكوم في القاىرة ، مصر ، وقد تم تأسيسيا في يوليو 

1222. 

 :(ETEL)  مصرية لالتصاالتال -3

تعمل في قطاع خدمات االتصاالت مع  1222لبورصة المصرية منذ ىي شركة عامة مدرجة في ا    
التركيز عمى خدمات االتصاالت المتكاممة. لدييا شركأت تعمل عبر الجزر البريطانية وأوروبا الغربية وشمال 

 .أكتوبر في مصر 2لالتصاالت في ية أفريقيا والشرق األوسط. يقع مقر شركة المصر 

  :(VODE) فودافون مصر لالتصاالت -4

                                                           
0
 .0211تم تغيير اسم اوراسكوم تليكوم إلى أوراسكوم لالستثمار القابضة فى أغسطس   
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ضمن قطاع خدمات االتصاالت الذي يركز عمى ة عامة مدرجة في البورصة المصرية تعمل ىي شرك    
خدمات االتصاالت الالسمكية. لدييا شركات في جميع أنحاء مصر، وتعمل عمى برامج وخدمات اإلنترنت. 

 .1222فودافون في السادس من أكتوبر بمصر وقد تم تأسيسيا في مايو ويقع مقر شركة 

 : أورانج مصر لالتصاالت -5

. تعمل أورانج ضمن قطاع خدمات االتصاالت 1222ىي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ    
 .ج في القاىرة، مصرمع التركيز عمى خدمات االتصاالت الالسمكية. ويقع مقر أوران

 

 

 

II. التحميل 

كانت شركة أورانج مصر األكثر  1/12/2112إلى  1/12/2112فى الفترة من 3التداول  حجم من حيث      
سيم بينما كانت شركة فودافون األقل انخفاضا  222,22% حيث بمغت كمية التداول 1,32ارتفاعا بنسبة بمغت 

وكانت شركة جموبال تميكوم األنشط سيم،  232,22% حيث بمغت كمية التداول 12,32بنسبة إنخفاض بمغت 
% ، وكانت شركة أوراسكوم 22,2سيم بنسبة انخفاض بمغت  1، 222 ,112,222بالقيمة حيث بمغت كمية التداول 

وذلك كما يتضح من  سيم.  2، 352 ,212,242ار القابضة األنشط بالكمية حيث بمغت كمية التداول ملالستث
       الجداول اآلتية:

                                                           
1
 .تم الحصول عمى ىذه البيانات من موقع مباشر مصر  
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 :1/12/2112إلى  1/12/2112فى الفترة من عا األكثر ارتفا -1

أخر  السيم
 إغالق

آخر  أقل سعر أعمى سعر
 سعر

 الكمية القيمة نسبة التغير

 22، 222 1، 121 ,231 %1,23 5,12 14 111 11 أورانج
جموبال 
 تميكوم

24,3 22,2 22,4 22,2 24,31% 234122, 222 ،2 112222, 222 ،1 

 

 1/12/2112إلى  1/12/2112من األكثر انخفاضا فى الفترة  -2

أخر  السيم
 إغالق

أعمى 
 سعر

أقل 
 سعر

آخر 
 سعر

 الكمية القيمة نسبة التغير

 22، 232 2، 515 ,222 %12,32- 25 11,21 122 53,112 فودافون
المصرية 

 لإلتصاالت
42,14 22,15 4,11 22,11 -22,2% 124222, 425 ،3 122211, 432 

 :1/12/2112إلى  1/12/2112فى الفترة من  األنشط بالقيمة -3

أخر  السيم
 إغالق

أعمى 
 سعر

أقل 
 سعر

آخر 
 سعر

نسبة 
 التغير

 الكمية القيمة

جموبال 
 تميكوم

24,3 22,2 22,4 22,2 24,31% 234122, 222 ،2 222112222 ،1 

أوراسكوم 
لالستثمار 
 القابضة

52,1 25,1 5,1 52, 1 -43,1% 523211, 225 ،5 352212242, 2 
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 :1/14/4112إلى  1/14/4112فى الفترة من  األنشط بالكمية -4
 

أخر  السيم
 إغالق

أعمى 
 سعر

آخر  أقل سعر
 سعر

نسبة 
 التغير

 الكمية القيمة

أوراسكوم 
لالستثمار 
 القابضة

52,1 25,1 5,1 52, 1 -43,1% 523211, 225 ،5 352212242, 2 

 1، 222112222 2، 222 ,234122 %24,31 22,2 22,4 22,2 24,3 جموبال تميكوم 
 

 

III.  اقع التواصل اإلجتماعى عمى مو  وغير المحاسبية المحاسبيةإنتاج ونشر المعمومات طبيعة
(Twitter:) 

الرسمى  Twitterعمى موقع  المحاسبيةوغير  المحاسبيةإنتاج ونشر المعمومات وطبيعة فحص مستوى تم    
ال إلى موقع الموقع اإللكترونى الشركة محل الدراسة لإلنتقوذلك من خالل فحص مشركات محل الدراسة ل

Twitter  من خالليا لمتأكد من أنيا المواقع الرسمية والصحيحة وفى حال عدم اإلعالن عن مواقع التواصل
عن الحسابات الرسمية لمشركة  Twitterيتم البحث عمى شبكة اإللكترونى لمشركة عمى موقعيا اإللكترونى 

بواسطة  لشركةعن ااألخبار المنشورة البحث عن يتم  Twitterوجود حساب لمشركة عمى وفى حال عدم 
، إال (Michael et al., 2018, p.11)وىذه الطريقة تتفق مع الطريقة التى اتبعيا  المستخدمين المختمفين.

رسمى البحث عن األخبار المتعمقة بالشركة حال عدم وجود صفحة أو حساب  تتضمنلم  أن دراستيم
 لما تم التوصل إليو: ايوضح مخمصً  والجدول التالى .لمشركة
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وجود  ةــــركــــالش
 حساب
 عمى

Twitter 

 مالحظات

ال يوجد حساب باسم الشركة سواء عمى الموقع اإللكترونى لمشركة أو موقع  ال يوجد أوراسكوم لالستثمارات القابضة
Twitter ولكن يوجد حساب باسم أوراسكوم@Orascom  وتم البحث عمى موقع
Twitter ووجد العديد من  عن المعمومات التى شاركيا المستخدمين عن الشركة

  . األخبار المنشورة عن الشركة مالية وغير مالية
 ردودوكذلك المعمومات التى شاركتيا الشركة غير مالية تسويقية إنتاج ونشر معظم  يوجد أورانج مصر

عمى شكاوى العمالء فيما يتعمق بمستوى الخدمة المقدمة من الشركة أو مشكالت 
األداء اإلجتماعى عن اإلشارة فى بعض األحيان إلى معمومات  معيواجيونيا، 

  لمشركة.
معظم المعمومات التى شاركتيا الشركة غير مالية تسويقية وكذلك رد عمى شكاوى  يوجد المصرية  لالتصاالت

يما يتعمق بمستوى الخدمة المقدمة من الشركة أو مشكالت يواجيونيا، مع العمالء ف
 األداء اإلجتماعى لمشركة.عن اإلشارة فى بعض األحيان إلى معمومات 

ال يوجد حساب باسم الشركة سواء عمى الموقع اإللكترونى لمشركة أو موقع  ال يوجد جموبال تميكوم
Twitter  وتم البحث عمى موقعTwitter  عن المعمومات التى شاركيا المستخدمين

ومعظميا معمومات مالية عن األرباح التى حققتيا الشركة بشكل  عن الشركة
 . متسق

معظم المعمومات التى شاركتيا الشركة غير مالية تسويقية وكذلك رد عمى شكاوى  يوجد فودافون مصر
العمالء فيما يتعمق بمستوى الخدمة المقدمة من الشركة أو مشكالت يواجيونيا، مع 

 األداء اإلجتماعى لمشركة.عن اإلشارة فى بعض األحيان إلى معمومات 
  5 (1إجمالى عدد الشركات بالقطاع )

  3عدد الشركات التى تستخدم وسيمة 



  وسائل التواصل اإلجتماعىنشر المعمومات المحاسبية من خالل                                          د. طارق الزشيذٌ –د. داليا السيذ   

117 
  0202 –العدد الثاني                                                     مجلة المحاسبة و المراجعة إلتحاد الجامعات العربية        

 (4التواصل )
  %21 (1( / )4النسبة )

التى تستخدميا الشركات المصرية المسجمة بقطاع اإلتصاالت  (Twitter)(: وسائل التواصل اإلجتماعى1) جدول رقم
 .المحاسبيةوغير  المحاسبيةفى إنتاج ونشر المعمومات 

تستخدم  المصرية المسجمة فى قطاع اإلتصاالت من الشركات %21فإن  كما يتضح من الجدول السابق   
Twitter  شركةوىى: فقط ألغراض تسويقية  المحاسبيةنشر المعمومات ولكن المعمومات غير إنتاج و فى 

 Twitterال يوجد لدييا حساب من الشركات % 21و أورانج مصر، المصرية لإلتصاالت، فودافون مصر.
وىى شركتى جموبال تميكوم  عنيا بواسطة المستخدمينوغير مالية معمومات مالية إنتاج ونشر ولكن يتم 

وبمقارنة ىذه النتائج وأوراسكوم لإلستثمار القابضة وال يوجد لياتين الشركتين حساب عمى فيسبوك أيضا. 
زيد ي 1500فقد وجد أن متوسط استخدام شركات مؤشر ستاندرد آند بورز  ((Michael, 2018بنتائج دراسة 

    .Twitterنسبة ل% بال22عن 

أت فى دأورانج وفودافون فقد ب شركتى فيى: Twitterفى استخدام شبكة  وبالنسبة ألوائل الشركات    
وبمقارنة ذلك بنتائج . 4111المصرية لإلتصاالت فى ديسمبر شركة ثم  4111فى مارس  Twitterإستخدام 
  .4112مايو فى  Twitterشبكة كات محل الدراسة لالشر  ( وجد أن بداية استخدام(Michael, 2018دراسة 

بالبحث عن المعمومات التى ، فإنو Twitterإنتاجيا ونشرىا عبر وبتحميل المعمومات التى تقوم الشركات ب
عادة شراء األسيم و  تتعمق باإلعالن عن األرباح اإلندماج واإلستحواذ وتوزيعاتيا والتغيرات فى مجمس اإلدارة وا 

( باإلضافة إلى األداء البيئى (Michael, 2018واإلعالن عن المنتجات الجديدة واإلستثمارات الجديدة مثل 
معمومات  وجد أن كل ما يتم إنتاجو ونشره .Burkey et al.,2019))واإلجتماعى والحوكمى مثل دراسة 

ألغراض تسويقية فقط باإلضافة إلى بعض المعمومات المتعمقة باألداء اإلجتماعى فقط وليس  محاسبيةغير 
شبكة بطبيعة وبيانات استخدام المتعمقة و  التى تم تجميعيا ويمكن تمخيص البيانات الحوكمى أو البيئى.
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Twitter  محاسبىغير أو  محاسبىتمثل إفصاح والتى عدد التغريدات التى قامت بيا الشركة لكل شركة و ،
ثير من شأنيا التأ محاسبيةت وعدد التغريدات التى تمت بواسطة أطراف بخالف الشركة وتحتوى عمى معموما

 عمى الشركة فى الجدول التالى:
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 الشـــركــــة        

تاريخ البدء فى 
 استخدام تويتر

اجمالى عدد  عدد المتابعين
 التغريدات

عدد التغريدات 
بواسطة الشركة 
التى لها عالقة 

فصاح المالى أو باإل
 أداء الشركة

عدد التغريدات بواسطة أطراف 
حتى  2112بخالف الشركة من 

1/12/2112 

 22 صفر صفر Orascom 4112 22@ أوراسكوم لالستثمارات 
 4ال ينطبق 11 ألف 2,123 مميون 4,1 41111مارس  Orange_Egypt@أورانج مصر 

 3ال ينطبق صفر ألف 2,143 ألف 1,421 4111ديسمبر  telecomegypt@المصرية  لالتصاالت 
 5غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح  2جموبال تميكوم
 ال ينطبق صفر ألف 2,222 مميون 2,1 4111مارس  فودافون مصر

 

                                                           

 . 4112أكتوبر  31لمشركة منذ بدايتيا حتى  التغريدات المتاحة عمى شبكة تويتر (1)
 لم يتم البحث عن التغريدات بواسطة المتابعين أو المستخدمين عمى شبكة تويتر فى حالة وجود حساب رسمى لمشركة عمى تويتر. (4)
 ة عمى تويتر.لم يتم البحث عن التغريدات بواسطة المتابعين أو المستخدمين عمى شبكة تويتر فى حالة وجود حساب رسمى لمشرك   (3)
التزام الشركة لجنة القيد بالبورصة وافقت عمى الشطب النيائي لقيد أسيم شركة جموبال تميكوم القابضة من جدول قيد األوراق المالية المصرية، في ضوء نظرا ألن  (2)

ولذلك فإنو ليست ىناك ضرورة إلدراجيا ضمن  9/9/2019حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات البورصة بنياية جمسة تداول  فإنو سيتم .االختياري بأحكام الشطب 
 الدراسة التطبيقية. 

 تم شطب أسيم الشركة كما أوضحنا قبل ذلك. (5)

 (1جدول رقم )
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 ل:ــــميــالتح

لشركة االتصاالت المصرية وشركة  Twitterعمى موقع إنتاج ونشر المعمومات ونوعيا من خالل فحص 
فودافون مصر وشركة أورانج تبين أنو عمى الرغم من ارتفاع عدد التغريدات ليذه الشركات عمى موقع 

Twitter  إال أنيا جميعيا كانت ألغراض الدعاية واإلعالن والترويج وفى بعض األحيان يتم اإلشارة إلى
ر إلى ضعف إنتاج ونشر المعمومات المحاسبية من خالل شبكة مما يشي برامج المسئولية اإلجتماعية لمشركة

Twitter .وضيح ويمكن ت  لمشركات المصرية المسجمة فى قطاع اإلتصاالت خاصة المعمومات المحاسبية
 .فصيل كما يمىذلك بشئ من الت

تم اإلشارة عمى الموقع اإللكترونى لمشركة إلى مواقع التواصل  لإلتصاالت المصرية لشركةبالنسبة ف   
كما تم اإلشارة عن موقع الشركة  Linkid Inويوتيوب وانستجرام ولينكد إن. Twitterاألخرى وىى: فيسبوك و
وانستجرام  Twitterى موقع يوتيوب وإل. وتم اإلشارة عمى موقع فيسبوك Twitterالرسمى عمى موقع 

يسيل عمى األطراف المختمفة الحصول عمى جميع المعمومات المتعمقة بالشركة بسيولة وبشكل لمشركة. وىذا 
 .ليا Twitterمتكامل. وىذه ىى الشركة الوحيدة التى تم اإلفصاح عن موقع الشركة الرسمى عمى موقع 

إلعالنات والعروض لطبيعة المحتوىوبالنسبة     دون اإلشارة  الذى تم اإلفصاح عنو فيتمثل فى الدعايا وا 
 باألداء اإلجتماعي ض األخبار الخاصةعبمن اإلفصاح عن  ضعيف جدا، ومستوى معمومات ماليةإلى أية 

ديسمبر عن إىداء الشعب المصرى مميون استشارة طبية مجانية عبر المكالمات  3فى لمشركة مثل تغريدة 
 الصوتية لرقم مختصر تم اإلعالن عنو كما ىو موضح بالممحق. 

تم اإلشارة عمى الموقع اإللكترونى لمشركة إلى مواقع التواصل األخرى وىى:  أورانجلشركة  وبالنسبة  
ويوتيوب وانستجرام ولينكد إن باإلضافة إلى جوجل بالس. وبالنسبة لطبيعة اإلفصاح  Twitterفيسبوك و
عالنات وترويج  Twitterعمى موقع  باألداء  األخبار الخاصة ضعضافة إلى بباإلفقد كان المحتوى دعاية وا 

اتفاقية التعاون المشترك مع بنك ناصر  بخصوص 4112ديسمبر  5مثل تغريدة فى اإلجتماعي لمشركة 
ت من لمعمل عمى توظيف الشباب والتوسع في الخدمات المالية الرقمية والتوسع في توفير خدمات االتصاال

 مدارس مجتمعية 2دعم يتعمق ب 4112بر نوفم 42وتغريدة أخرى بتاريخ  ورنچ بجميع محافظات مصرأ
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. وتم )كما ىو موضح بالممحق( مؤسسة مصر الخيروالمنازل بالتعاون مع المدرسة لتقميل المسافة بين 
وانستجرام ويوتيوب. ولكن لم  Twitterاإلشارة عمى موقع فيسبوك لمشركة إلى مواقع التواصل األخرى وىى: 

خاصة إنتاج ونشر معمومات مالية أو فيسبوك. كما لم يتم  Twitterيتم اإلشارة إلى موقع الشركة عمى 
  بالشركة عمى أى موقع من مواقع التواصل اإلجتماعى.

تم اإلشارة عمى الموقع اإللكترونى لمشركة إلى مواقع التواصل األخرى فإنو  فودافونلشركة وبالنسبة      
اية واعالنات وترويج لمنتجات كان المحتوى دع Twitterوبفحص موقع  .ويوتيوب Twitterوىى: فيسبوك و

. ولم يتم اإلشارة إلى موقع الشركة عمى مواقع التواصل األخرى. وتم اإلشارة إلى موقع يوتيوب فقط الشركة
إنتاج ونشر وكان  .عمى إنتاج ونشر أية معمومات مالية  Twitterموقع ولم يحتوى  عمى موقع فيسبوك.

أية أنشطة خالل عام  إنتاج ونشرفمم يتم  Twitterمشركة قميال عمى موقع تماعى لاألداء اإلجعن  المعمومات
بمشاركة مؤسسة فودافون فى دعم أكثر  4112أكتوبر  11تم مشاركة تغريدة فى  4112وفى عام  4112
 ألف بنت فى مدارس العمم قوة كما ىو موضح بالممحق. 41من 

إال أنو بالبحث عن األخبار  لالستثمار القابضة أوراسكوموعمى الرغم من عدم وجود أية تغريدات لشركة    
العديد من  وجد بواسطة أطراف أخرى بخالف الشركة Twitterالتى تم تداوليا عن ىذه الشركة عمى موقع 

 :محق()كما ىو موضح بالم ومن أىميا األخبار التى تم تداوليا من قبل بعض األشخاص

أوراسكوم عن ارتفاع سيم متابع  5222موقع إخبارى لو  لبواسطة محمل   4112فبراير  13تغريدة فى  -
 القابضة بسبب إعالن رئيس مجمس اإلدارة نية الشركة االستثمار فى فنزويال وشمال كوريا.

القابضة لالستثمار أوراسكوم  نية عن4112ابريل  2فى  Multiples Groupتم مشاركتو بواسطة خبر  -
 .  4112% من أسيم النيل لمسكر بنياية 111عمى االستحواذ 

متابع ، وىى متخصصة فى ترجمة األخبار  5221بواسطة مترجم يتبعو  4112ديسمبر  31خبر فى  -
استثناء الييئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة لفرع الشركة فى شمال عن  عن مصر والشرق األوسط
 . وجاء ذلكمؤقتا% منيا( 25يولينك )تمتمك نسبة حذف أصول فرع كور  قبكوريا من الحظر وذلك ع
من فرعيا فى شمال كوريا بسبب المشاكل  األرباح المحتجزةتحويل بعض عمى بسبب عدم قدرة الشركة 

، 4115سبتمبر  31فى  كوريولينك إلى تعديل المعالجة المحاسبية لشركة  ىناك مما أدىالسياسية فى 
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فى  ة لعدم قدرتو عمى السيطرة عميياكاستثمارات فى شركات شقيقة بدال من شركات تابعوذلك بإثباتيا 
ضوء تزايد حدة القيود والصعوبات المالية والتشغيمية التى تواجو شركة كوريولينك نتيجة الحظر الدولى 

  .عمى كوريا
نجيب ب تم مشاركة خبر عن اعالن رئيس مجمس اإلدارة والعضو المنتد 4112يناير  42فى  -

 مميون دوالر( 2,435مميون يورو ) 441ساويرس، عن إطالق مشروع "آيا نابا مارينا" السكني، بقيمة 
 متابع. 11211ويتابعو  Juhaبواسطة جوا  جزيرة قبرصب

لقاىرة متابع وا 214ويتابعيا  Ecofinوكالة تم مشاركة خبر بواسطة  4112نوفمبر  42نوفمبر و 1فى  -
الييئة العامة لمرقابة المالية، عن تمقييا مشروع إعالن بخصوص اعالن متابع  12211اليوم ويتابعيا 

عرض شراء اختيارى من شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة، عمى أسيم رأس مال شركة ثروة كابيتال 
 كة.لالستثمارات المالية، لشراء حصة غير حاكمة من أسيم الشر القابضة 

مميون بواسطة موقع  2,42عن تحقيق الشركة مكاسب استثمارات بقيمة  4115مايو  42فى  تغريدة -
 ألف متابع. 2,435أخبار مصر اليوم ويتابعو 

مميون جنيو عن الفترة المنتيية فى  24 ,2عن تكبد الشركة خسائر بقيمة  4112ديسمبر  2فى تغريدة  -
 .بواسطة شركة إلدارة األصول 4112سبتمبر 

% عن الربع األول المنتيى فى 2,2انخفاض ايرادات الشركة بمعدل عن  4112سبتمبر  31ريدة فى تغ -
وىو موقع  ResearchPoolبواسطة موقع  4112مقارنة بالربع األول المنتيى فى  4112مارس 

 .متابع  2514متخصص فى بحوث االستثمار يتبعو 
والرائد ألخبار المال واألعمال واألخبار االقتصادية لمصدر األول تغريدة عن بواسطة موقع  زاوية وىو ا -

مميون  5,22عن تكبد الشركة خسارة بمبمغ  ألف متابع 2,42ا ويتابعو في الشرق األوسط وشمال أفريق
 .4112فى الربع الثانى  جنيو

مع اإلشارة إلى روابط  المحاسبيةوغير  المحاسبيةومن المالحظ أنو كان يتم إنتاج ونشر ىذه المعمومات    
وىذا يشير إلى أنو  ىذه المعمومات كالصحف والمجالت والمواقع اإلخبارية المختمفة مما يزيد من مصداقيتيا.

وغير  المحاسبيةعمى الرغم من عدم وجود موقع رسمى لمشركة إال أنو يتم إنتاج ونشر كافة المعمومات 
متابعين وىذا يؤكد أىمية متابعة ما يتم إنتاجو ونشره عن بواسطة المتابعين وغير الالجوىرية  المحاسبية
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التى تقع خارج نطاق سيطرة  اآلثارحيث أنو قد يؤدى إلى وجود العديد من  Twitterالشركات عمى موقع 
الشركة خصوصا إذا تم تداول أخبار سمبية تضر بسمعة الشركة وبالتالى سعر السيم وحجم التداول وفرص 

 ذات العالقة. اآلثارالمتاحة لمشركة وغيرىا من  التمويل واإلستثمار

IV.  تاثرا فى  عدم تماثل المعمومات فى أكثر الشركات العالميةإنتاج ونشر المعمومات عمى تحميل أثر
 :2112عام 

عمى عدم تماثل المعمومات من خالل وسائل التواصل اإلجتماعى إنتاج ونشر المعمومات تم دراسة أثر    
فى أكثر الشركات تأثرا بالتغريدات التى تمت عمى حسابات تويتر سواء بواسطة الموظفين األساسيين كرئيس 

يتابعيا عدد كبير من المتابعين، بالغضافة إلى مشيورة  عامة أو شخصيات Teslaمجمس اإلدارة لشركة 
كما  شركة فودافوناء البيئى عمى عدم تماثل المعمومات فى ددراسة أثر إنتاج ونشر المعمومات المتعمقة باأل

 يمى:

تقع  بورصة ناسداك ي شركة عامة يتم تداول أسيميا فيى :2األمريكية Teslaشركة تسال  -1
والمكونات الكيربائية لمقطارات  السيارات الكيربائية، متخصصة في صناعةوالشركة  ياكاليفورن في

 . الكيربائية

 عمى حسابو الشخصى عمى شبكةالرئيس التنفيذى لمشركة  Elon Muskنشر  4112أغسطس  2وفى     
Twitter  - سيتم تحويل شركة أنو  -مميون متابع 31 ,2ويتابعوTesla صفقة خالل ن مخاصة  لممكية

من السوق، وشطب  استحواذ قد تتم عمى الشركة عن طريق تقديم عرض لشراء أسيم المساىمين الحاليين
مشتري خاص، وأشار ضمنًا إلى أن العرض الذي حصل من  تم تأمين التمويلأنو و  أسيميا من أسواق المال

سعر بيتداول  Tesla شركة ، كان سيمElon Musk  وقبل تغريدة. دوالر 241سيم تسال بنحو عميو يقدر 
القيمة اإلجمالية  ارتفعتوبالتالى  ،بعد التغريدة  ٪11 بنسبة Teslaارتفعت أسيم شركة ثم  دوالر 324

   .مميار دوالر قبل التغريدة 52مميار دوالر، مقارنة بـ  21لشركة تسال إلى 

                                                           

 
1

بورصة ومن موقع  /:www.tesla.comhttp/تم الحصول عمى البيانات المتعمقة بالشركة من الموقع اإللكترونى لمشركة  
 . NASDAQ  activity/stocks/tsla-https://www.nasdaq.com/marketنازداك األمريكية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://www.tesla.com/
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/tsla
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 :Teslaوفيما يمى اإلحصاء الوصفى ألحجام التداول فى ىذه الفترة لشركة 

 الحجم

 

 

 المتىسظ 18516942.86

 الخطأ المعياري 1591470

 الىسيظ 10129400

 اإلنحزاف المعياري 6586040.091

1.155116 Skewness اإلنحزاف 

 المذي 26245300

 أعلً قيمة 4630500

 أقل قيمة 30875800

 العذد 22

%(59مستىي الثقة ) 3319748  

   

والذى تم إختياره كمقياس لعدم تماثل  VCV معامل إختالف الحجمويوضح الجدول التالى كيفية حساب     
وذلك لمدة ثالثة أيام  بعد حساب اإلنحراف المعيارى لحجم التداول وكذلك متوسط حجم التداول المعمومات

 لمدة شير: و 

 CVC معامل اإلختالف µالمتوسط         االنحراف المعيارى   
 

أيام قبل التغريدة  3لمدة أسبوع )
أيام بعد التغريدة باإلضافة إلى  3و

 (/2/2فى  يوم التغريدة

8004517.723 18516942.86 0.432280738 

 0.616160489 10688838.71 6586040.091 لمدة شير
 

 التحميل:

   أحجام التداول التى تم من خالليا حساب اإلنحراف المعيارىب البيانات المتعمقة تم الحصول عمى  
كمقياس لعدم لمحجم  معامل اإلختالف. ثم بعد ذلك تم حساب NASDAQمن موقع بورصة   المتوسط و 



  وسائل التواصل اإلجتماعىنشر المعمومات المحاسبية من خالل                                          د. طارق الزشيذٌ –د. داليا السيذ   

023 
  0202 –العدد الثاني                                                     مجلة المحاسبة و المراجعة إلتحاد الجامعات العربية        

لمحجم  عمى المتوسطلمحجم االنحراف المعيارى  بقسمة (et al., 2019) Lofمثل دراسة  تماثل المعمومات
 من خالل المعادلة التالية:أيام وشير  2خالل ثالثة أيام و

    
  

  
 

 حيث تشير:

 Standard deviation                   لحجم التداول اإلنحراف المعيارى  
µ حجم التداول متوسط                                 Volume Average 
 Coefficient of volume Variation      لحجم التداول معامل اإلختالف    

   

وقيمتو   2/2/4112إلى  4/2/4112من  لمدة أسبوعويالحظ من النتائج السابقة أن معامل اإلختالف  
شير وىو  40,2وقيمتو  42/2/4112إلى  12/2/4112من أقل من معامل اإلختالف لمدة شير  21,2

تشير إلى أن عدم تماثل  النتيجةخاللو وىذه  Teslaأغسطس الذى تم نشر تغريدة الرئيس التنفيذى لشركة 
ويمكن تفسير ذلك بأنو نتيجة وجود عدد كبير من المتابعين من تاريخ نشر التغريدة  باإلقتراب يقلالمعمومات 

عن سعر الشركة وفقا لتغريدتو والذين توافرت لدييم معمومات  Teslaالذين يتابعون الرئيس التنفيذى لشركة 
 Informed Tradersمن تتوافر لدييم المعمومات فإن ذلك زاد من نسبة دوالر  241بأنو تم تسعيره بمبمغ 

نخفاض عدم تماثل المعمومات وىذا ىو األثر المتوقع نتيجة إنتاج  إلى زيادة تماثل المعموماتمما أدى  وا 
. والدليل عمى ذلك أنو بمالحظة حجم التداول فى ىذا اليوم وجد أنو بمغ من المعمومات ونشر مزيد

إلى  31/5/4112فى الفترة من وىذا أعمى حجم تداول لمسيم خالل ثالثة أشير  سيم 31225211
سيم وىذا فرق كبير جدا ويؤكد  11222232بينما بمغ متوسط حجم التداول لمدة ثالثة أشير  31/2/4112
تغريد الرئيس التنفيذى لمشركة بخصوص صفقة اإلستحواذ كان ليا تأثير كبير ليس فقط عمى عدم تماثل أن 

 بل عمى حجم التداول أيضا وىى من مقاييس عدم تماثل المعمومات أيضا.        المعمومات 
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إلنتاج ونشر المعمومات عمى يوجد تأثيرًا جوهرًيا " :بأنو فرض الدراسة قبولوفى ضوء النتائج السابقة يتم    
عدم  إنخفضفكمما زاد إنتاج ونشر المعمومات كمما  ،"مواقع التواصل اإلجتماعى عمى عدم تماثل المعمومات

 إدراة سعر السهمألنو تم إستغالل ذلك فى لكن يجب توخى الحذر عند تفسير النتائج . و ثل المعموماتتما
ولكن الجانب اإليجابى ىنا أنو نظرا لوجود عدد كبير من المتابعين لحساب تويتر وتضميل المستثمرين 

المعمومات وبالتالى فإنو يمكن اإلستفادة فقد أدى ذلك إلى تخفيض عدم تماثل  Teslaلمرئيس التنفيذى لشركة 
المعمومات تخفيض عدم تماثل فى إنتاج ونشر المعمومات من خالل وسائل التواصل اإلجتماعى من 

 باإلضافة إلى اآلثار اإليجابية األخرى مثل زيادة أحجام التداول وزيادة سيولة األسيم والسوق.

جيل وبث لتس  Snapchat تواصل اجتماعي طبيقىى الشركة التى أصدرت ت : 11Snapchatشركة  -4
ضافة نص الفيديوىات ، وتسجيلالصور يمكن لممستخدمين التقاط حيث ومشاركة الرسائل المصورة ، وا 

رساليا إلى قائمة التحكم من المتمقين  2013 نوفمبر في لمشركةالتنفيذي الرئيس رفض وقد  .ورسومات، وا 
بعدما تمقى  دوالر أمريكي مميار 2 بقيمة التطبيقعمى  لالستحواذ Google العرض المقدم من شركة

و سترتفع في الم ستقبل، بيقإيمانًا منو  بأن قيمة تط دوالر مميار 3بقيمة  Facebook ا من قبل موقععرضً 
  .لمنمو الم تزايد الذي يحققو التطبيق نتيجة

إثر األمريكية مميار دوالر في البورصة  1.3خسرت الشركة األم لتطبيق سناب شات  41/4/4112وفى    
مميون  42.5الذي يتابعو حسابيا الشخصى  عبر Jenner Kylieلنجمة تمفزيون الواقع  تويتر عمى تغريدة
وجاءت التغريدة كما  لتشارك الصور والتسجيالت المصورة يا لم تعد تستخدم التطبيق المجانيأنقالت   متابع
أم أنا فقط التي توقفت عن ؟  Snapchat  "ىل ىناك شخص آخر لم يعد يستخدم سناب شات يمى:

 ".استخدامو.. محزن جداً 
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 Nasdaqتم الحصول عمى البيانات الخاصة بالشركة من موقع بورصة  
activity/stocks/snap/historical-https://www.nasdaq.com/market والموقع اإللكترونى لمشركة  

http://www.snap.com. 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0_(%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0_(%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/snap/historical
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/snap/historical
http://www.snap.com/
http://www.snap.com/
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وىذا يؤكد األثر الكبير إلنتاج ونشر المعمومات من خالل التواصل اإلجتماعى سواء المحاسبية أو غير   
أم  Teslaالمحاسبية وسواء تم ذلك بواسطة أشخاص تربطيا عالقة مباشرة بالشركة كالرئيس التنفيذى لشركة 

حيث  دد المتابعين فى الحالتين، ولكن العامل المشترك ىنا ىو إرتفاع عSnapchatلة شركة ال كما فى حا
  Jenner Kylieلمنجمة مميون متابع  42.5 و Teslaمميون متابع لمرئيس التنفيذى لشركة  31 ,2يبمغ 

لزيادة عدد المتابعين لمحساب الرسمى ليا ولذلك يجب أن يكون لدى الشركة سياسات واضحة  وقت التغريد
 .عمى موقع تويتر

شركة الذى حدثت فيو التغريدة عن  4112شير فبراير وفيما يمى اإلحصاء الوصفى ألحجام التداول فى    
Snapchat: 

  حجم التداول

  

 

Mean 28377800 المتىسظ 

Standard Error 2087239 الخطأ المعياري 

Median 25979100 الىسيظ 

Standard Deviation 9949650 اإلنحزاف المعياري 

Skewness 0.969342 Skewness اإلنحزاف 

Range 37111000 المذي 

Minimum 14665400 أعلً قيمة 

Maximum 51776400 أقل قيمة 

Count 22 العذد 

Confidence Level (95.0%) 4353903 ( 59مستىي الثقة)%  
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كمقياس لعدم تماثل المعمومات وذلك لمدة  VCV ويوضح الجدول التالى حساب معامل إختالف الحجم  
 ثالثة أيام ولمدة شير: 

  CVCمعامل اإلختالف  µالمتوسط         االنحراف المعيارى   
 

أيام قبل التغريدة  3لمدة أسبوع )
أيام بعد التغريدة باإلضافة  3و

إلى يوم التغريدة فى 
41/4/4112) 

9748090 37496133 0.271427 

 0.345246 28377800 9949650 لمدة شير

  

وقيمتو   2/2/4112إلى  4/2/4112ويالحظ من النتائج السابقة أن معامل اإلختالف لمدة أسبوع من    
وىذه  ،13,2وقيمتو  42/2/4112إلى  12/2/4112أقل من معامل اإلختالف لمدة شير من  07,2

بمالحظة  باإلقتراب من تاريخ نشر التغريدة. كما أنو ينخفضعدم تماثل المعمومات  تشير إلى أن  النتيجة
خالل لمسيم وهى أعلً حجم تذاول سيم  90667755 وجد أنو بمغ  التالى لمتغريدة حجم التداول فى اليوم

وسط حجم التداول بينما بمغ متشهز فبزايز كما يتضح من اإلحصاء الىصفً لحجم التذاول خالل الشهز 
الرئيس التنفيذى لمشركة بخصوص  ةويؤكد أن تغريد وىذا فرق كبير جداً سيم  03866355 الشير خالل

أيضا وىى دم تماثل المعمومات بل عمى حجم التداول صفقة اإلستحواذ كان ليا تأثير كبير ليس فقط عمى ع
يوجد تأثيرًا جوهرًيا وىذا يؤكد أيضا صحة فرض الدراسة بأنو: "من مقاييس عدم تماثل المعمومات أيضا. 

       "إلنتاج ونشر المعمومات عمى مواقع التواصل اإلجتماعى عمى عدم تماثل المعمومات

أثير كبير إلنتاج ونشر المعمومات غير المحاسبية كما تبين من التحميل السابق الخاص نظرا لوجود تو     
 وفى ضوء ضعف مستوى اإلفصاح عن المعمومات المحاسبية لمشركات المصرية Snapshatبشركة 

حيث كانت  شركة أورانجالمسجمة فى قطاع اإلتصاالت األكثر نشاطا فإنو تم إجراء مزيد من التحميل عمى 
وسيتم التركيز عمى الفترات  4112 /1/1إلى  1/1/4112فى الفترة من كثر إرتفاعا فى السعر األالشركة 

زيادة حجم التداول مرتبط  ( أن(Miihkinen et al., 2013األكثر حجما فى تداول عدد األسيم حيث وجد 
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وىو معامل  المقياس المستخدم فى قياس عدم تماثل المعمومات أنكما إنتاج ونشر المعمومات، بزيادة 
 .اإلختالف يعتمد عمى بشكل اساسى عمى اإلنحراف المعيارى ألحجام التداول ومتوسط أحجام التداول

لشركة  1/14/4112إلى  1/14/4112من الفترة إلحصاء الوصفى ألحجام التداول فى وفيما يمى ا    
 :أورانج

 حجم التداول

 المتىسظ 473548.4

 الخطأ المعياري 24793.13

 الىسيظ 354200

 اإلنحزاف المعياري 392013.9

3.703609 Skewness اإلنحزاف 

 المذي 2624600

 أعلً قيمة 148400

 أقل قيمة 2773000

 العذد 250

%(59الثقة )مستىي  48830.99  
 

سيم وقيمة اإلنحراف  223522ويتضح من الجدول السابق أن قيمة متوسط حجم التداول خالل العام   
، ومن خالل 3/2/4112وذلك يوم  4223111وبالنسبة ألعمى حجم تداول فإنو بمغ  324113المعيارى 

مل إختالف الحجم اوبحساب مع 3/2/4112إجراء مزيد من التحميل حول تاريخ حدوث أكبر حجم تداول فى 
( 12/2/4112( والشير الذى يبدأ فى )2/2/4112( ويتنيى )1/2/4112فى األسبوع الذى يبدأ فى)

وجد أنو ( 1/14/4112( وتنتيى فى )1/14/4112والسنة التى تبدأ فى )( 12/2/4112وينتيى فى )
   :القيم الموضحة فى الجدول التالى يساوى

( 1/14/4112)سنة  
 (1/14/4112)إلى 

( 12/2/4112) شير
 (12/2/4112إلى )

( إلى 1/2/4112) أسبوع
(2/2/4112) 

 1.15 1.22222 1.4 معامل إختالف الحجم 
 

وقيمتو   2/2/4112إلى  1/2/4112ويالحظ من النتائج السابقة أن معامل اإلختالف لمدة أسبوع من    
شير وىو  1,2وقيمتو  12/2/4112إلى  12/2/4112من معامل اإلختالف لمدة شير من  أكبر 1.15
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إلى  1/14/4112من  سنةوأكبر من معامل اإلختالف لمدة تغريدة خاللو الأغسطس الذى تم نشر 
أعمى تشير إلى أن عدم تماثل المعمومات يقل باإلقتراب من تاريخ  وىذه النتيجة 1.4وقيمتو  1/14/4112

  . 3/2/4112حجم تداول فى 

الشركة تتعمق بإستخدام  فى ىذا التاريخ جدت تغريدةو  3/2/4112فى  أورانجوبفحص موقع تويتر لشركة     
عمى الموارد  تأثيرالالحد من و أنواع بديمة لمطاقة والحفاظ عمى الموارد من خالل إعادة التدوير فى التصنيع 

حصمت عمى وأن شركة فودافون  Ecodesign صديقة لمبيئةباإلعتماد عمى منتجات وخدمات  الطبيعية
 TVمنتج تسويق ، و Livebox 4نتيجة تقديميا منتج  Mariannes d’Or 2017جائزة التنمية المستدامة 

HD ultra-compact decoder  المواد من البالستيك المعاد تدويره٪ من  31تصنع اآلونة األخيرة فى 
ل عممية التصميم بطريقة تسيل كمية المواد المستخدمة وكذلك تحسين نقميا. كما تم يقملت الحجم تصغير مع

عادة التدوير في نياية       .استخدامواإلصالح وا 

يوجد تأثيرًا جوهرًيا إلنتاج ونشر المعمومات عمى مواقع فرض الدراسة بأنو: " قبولوىذه النتائج تدعم    
ل عدم تماث إنخفضفكمما زاد إنتاج ونشر المعمومات كمما  "،اإلجتماعى عمى عدم تماثل المعموماتالتواصل 

المعمومات سواء تم نشر معمومات محاسبية أو معمومات تتعمق باألداء البيئة واإلستدامة أو غير محاسبية من 
 خالل أشخاص تربطيم عالقة قوية بالشركة أم ال.

الشركة مراقبة ما ينشر عمى مواقع التواصل اإلجتماعى لزيادة إحتمال نجاحيا فى نو يجب عمى والخالصة أ  
وبمرور الوقت فإنو عند تقديم منتج جديد  توقع التغيرات فى أسواق المال فكل تغريدة عن الشركة تؤثر عمييا

الذين تربطيم كبيرة من المتابعين سينعكس ذلك عمى تحقيق عائد كبير عمى اإلستثمار فى حالة وجود قاعدة 
إستراتجية واضحة ومحددة متعددة األبعاد ؤىا خالل فترة طويمة من خالل عالقة قوية بالشركة والتى تم بنا

  .(Kornblum, 2018, p.6) لإلستفادة من ىذه القنوات
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 النتائج والتوصيات والدراسات المستقبمية -6

 أوال: النتائج: 

عمى مواقع التواصل  المحاسبية جوىرًيا إلنتاج ونشر المعموماتيوجد تأثيًرا فرض الدراسة بأنو " قبول -1
 اإلجتماعى عمى عدم تماثل المعمومات".

لمشركات المصرية المسجمة فى  Twitterمن خالل شبكة  المحاسبية ضعف إنتاج ونشر المعمومات -4
 .المحاسبيةقطاع اإلتصاالت خاصة المعمومات 

بشرط  - إلنتاج ونشر المعمومات بواسطة أفراد ال تربطيم عالقة مباشرة لمشركة ثير جوىرييوجد تأ -3
عمى عدم  - Twitter حساباتيم الشخصية عمى موقععمى وجود عدد كبير من المتابعين ليم 

 .تماثل المعمومات
عمى  Twitter عمى موقع التى تتعمق باألداء البيئى إلنتاج ونشر المعمومات يوجد تاثير جوىري -2

 .عدم تماثل المعمومات
تبمغ نسبة الشركات المصرية المسجمة فى قطاع اإلتصاالت والتى يوجد لدييا حساب رسمى عمى  -5

Twitter 21.من إجمالى عدد الشركات بيذا القطاع % 
% من الشركات المصرية المسجمة عمى موقع 21عمى الرغم من عدم وجود حسابات رسمية لعدد  -2

Twitter  ن الذين ال تربطيم عالقة مباشرة بالشركة يحتوى إال أن ما ينشره المتابعون أو المستخدمو
التى من شأنيا التأثير الجوىرى عمى سمعة الشركة  المحاسبيةعمى إنتاج ونشر جميع المعمومات 

 . سعر السيم وحجم التداول
لمشركات المصرية المسجمة فى  Twitterموقع يركز إنتاج ونشر المعمومات عمى الحسابات الرسمية ل -2

واإلعالنات والرد عمى شكاوى العمالء من مستوى الخدمة المقدمة أو  عمى الدعايةقطاع اإلتصاالت 
 .بصفة أساسيةفيى ألغراض تسويقية  ؛بيااألعطال 

لذلك يجب توخى الحذر عند ذو عوائد ومخاطر  Twitterمن خالل يعتبر إنتاج ونشر المعمومات  -2
تربطيا عالقة  يدة سواءمن أطراف عد و العكسأ عمييا حيث يمكن نشر معمومات مضممةاإلعتماد 

  .رة بالشركةمباشرة أم غير مباش
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فى: توفر  Twitterإنتاج ونشر المعمومات من خالل اإلعتماد عمى الرئيسية فى محددات التتمثل  -2
الشركة، ومستوى حوكمة وسائل نوع نشاط و عمر المدير التنفيذى لمشركة، و بيئة تكنولوجية قوية، 

، ونوع المعمومات التى التواصل اإلجتماعى ومدى معاناة الشركة من مشكمة عدم تماثل المعمومات
 .، والوسيط الذى يتم من خالل اإلفصاحسمبية( –يتم نشرىا )ايجابية 

التى من أىم الخصائص  Twitterمن خالل  إنتاجيا ونشرىاتعتبر مصداقية المعمومات التى يتم  -11
إنتاج اإلتساق فى الشركة فى حرص باإلضافة إلى  يجب أن تتصف بيا من أجل اإلعتماد عمييا

 . ونشر المعمومات
من خالل وسائل التواصل اإلجتماعى وسيمة تفاعمية منخفضة  إنتاج ونشر المعموماتيعتبر  -11

الذى يتم فيو التكاليف تسمح بالحصول عمى ردود األفعال من األطراف المختمفة فى نفس الوقت 
 نشر المعمومات مما يعطى لمشركة الفرصة فى اتخاذ القرارات المالئمة بسرعة.إنتاج و 

من خالل وسائل التواصل اإلجتماعى إلى زيادة الروابط اإلجتماعية  إنتاج ونشر المعموماتيؤدى   -14
المستثمرين والتى قد يصعب حدوثيا من خالل الوسائل التقميدية مما يجعل مع المديرين والشركات 

عالن عن لتقبل األحداث السيئة عن الشركة مثل اإلواألطراف ذات العالقة بالشركة عمى استعداد 
 Twitterلمشركة من خالل موقع  لو تم ذلك بواسطة المدير التنفيذى خاصةانخفاض األرباح 

 .الشخصى لو

 ثانيا: التوصيات:

 :توصيات موجهة إلى إدارات الشركات - أ
ات واضحة ومحددة مسبقا قبل إنتاج ونشر المعمومات إدارة الشركة سياسيجب أن يكون لدى  -1

 من خالل وسائل التواصل اإلجتماعى. المحاسبيةأو غير  المحاسبية
بعدم نشر أية معمومات سرية تتعمق بالعمالء أو  الشركات إصدار دليل ممزميجب عمى إدارات   -4

تخاذ العقوبات الالزمة فى حالة المخالفة.  المعمومات الداخمية غير المعمنة لمشركة وا 
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يجب عمى إدارة المراجعة الداخمية بالشركات إنشاء نظام قوى لمرقابة الداخمية إلنتاج ونشر المعمومات  -3
يتعمق بأثر ذلك عمى مخاطر السمعة والمخاطر التنظيمية وسائل التواصل اإلجتماعى وما من خالل 
 ومخاطر أمن المعمومات. compliance اإلمتثالومخاطر 

بار والمعمومات التى يجب عمى مديرى الشركات األخذ فى االعتبار التكاليف غير المباشرة لألخ  -2
المراجعة وعمى أتعاب عممية اء السمبى عمى قرارات المراجعين فى اإلستمرار فى عممية تتعمق باألد
  المراجعة.

يجب عمى إدارات الشركات استخدام إنتاج ونشر المعمومات من خالل وسائل التواصل اإلجتماعى  -5
 كوسيمة تتكامل مع باقى وسائل اإلفصاح التقميدية وليست بديال عنيا.

  توصيات موجهة إلى المنظمات المهنية: - ب
صدار معيار مجمس معايير المحاسبة الدولية إت لكى يقوم بعد الممارسة فى ىذه المجال حان الوق -2

 محاسبى يتناول الجوانب المحاسبية التى تنظم اإلفصاح من خالل وسائل التواصل اإلجتماعى.
إنتاج إصدار التعميمات الالزمة لمساعدة إدارة الشركات فى المحمية يجب عمى المنظمات المينية  -2

وسائل  تفرضيافى بيئة المعمومات الحديثة التى  بفعالية المحاسبيةوغير  المحاسبيةونشر المعمومات 
يجاد الحمول المناسبة ليا  التواصل اإلجتماعى وما يرتبط بذلك من تحديات تستدعى مواجيتيا وا 

 .كالرد عمى الشائعات أو الخبار السمبية عن الشركة

 المالية:لهيئة العامة لمرقابة لبورصة المصرية واتوصيات موجهة إلى ا -جـ

من  لممستثمرين يقيس التوجو المالى واالقتصادى دارة البورصة المصرية بناء مؤشرإيجب عمى  -2
يمكن من والذى ية نعمى المواقع اإللكترو لشركات عن اعن استفسارات معينة  حجم البحث خالل

  .ى عوائد األسيم وتدفقات الصناديقخاللو التنبؤ بالتغيرات ف
عى لمشركات مع إضافة بيانات خاصة بمواقع التواصل اإلجتماعمى ادارة البورصة المصرية يجب  -2

المنشورة خبار جميع األالبيانات األساسية المنشورة لمشركات عمى موقع مباشر مصر لسيولة متابعة 
مواقع التواصل اإلجتماعى خصوصا  الموقع الرسمى لمشركة أو عمى عمى سواءالشركات عن 

Twitter  وربطيا بالمعمومات المنشورة لمشركة من بيانات خاصة بحجم وقيمة التداول فى مكان واحد
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ىرية التى تؤثر والتغير فى أسعار األسيم والتعامالت الداخمية عمى األسيم وغيرىا من األحداث الجو 
 عمى أسواق المال.

تخدام إدارات يجب عمى الييئة العامة لمرقابة المالية إصدار تعميمات ممزمة بآلية محددة لكيفية اس -11
إنتاج ونشر لمواقع التواصل اإلجتماعى ليا عند  فى جميع القطاعات كل حسب خصائصو الشركات

عمى غرار ما حدث بالنسبة  التى من شأنيا توجيو المستثمرين وباقى األطراف المستفيدة المعمومات
 لشركات التأمين.

نشر المعمومات من و  إنتاج حوكمةإصدار دليل خاص ليجب عمى الييئة العامة لمرقابة المالية  -11
خالل وسائل التواصل اإلجتماعى، ويجب استحداث إدارة جديدة داخل الشركات لمتابعة كل ما يتم 

 اآلثاروحوكمة أداء ىذه الوسائل بشكل يتالئم مع  نشره عمى مواقع التواصل اإلجتماعىإنتاجو و 
 المترتبة عميو.

ات مماثمة لتنظيم من خالل وسائل التواصل اإلجتماعى إنتاج ونشر المعمومات يخضع أنيجب  -14
عمى غرار ما حدث فى ىيئة البورصة  من خالل الوسائل التقميديةاإلفصاح العادل  لتنظيمات
 .SECاألمريكية 

 دراسات مستقبمية:

 :يمكن إجراء مزيد من الدراسات عن   

دم تماثل المعمومات وقيمة من خالل وسائل التواصل اإلجتماعى عمى ع إنتاج ونشر المعموماتأثر  -
 .الشركة

 .األسيم وعوائد أسعارعمى إنتاج ونشر المعمومات أثر إستخدام وسائل التواصل اإلجتماعى فى  -
أسعار األسيم عمى )حجم البحث عمى جوجل(  Googleأثر استخدام محركات البحث اإللكترونى مثل  -

 .ولة السوق وحجم التداول فى السوقوسيوسيولة األسيم 
 .تكمفة رأس المالأثر استخدام وسائل التواصل اإللكترونى عمى  -
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أثر نشر المعمومات عمى وسائل التواصل اإلجتماعى عمى قرارات المراجعين فى تحديد أتعاب عممية  -
داء البيئى باأل المراجعة واإلستمرار فييا فى حالة نشر أخبار سمبية عن الشركات خصوصا ما يتعمق

 واإلجتماعى والحوكمة.
 ة مخاطر وسائل التواصل اإلجتماعى.إطار إلدار  إقتراح -
 أثر ذلك عمى األتعاب.و جتماعى مخاطر مراجعة وسائل التواصل اإلإدارة  دور المراجع فى -

 المراجع

 مراجع بالمغة العربية:أوال: 

 :الدوريات العممية

أثر االفصاح المحاسبى فى وسائل التواصل االجتماعى  (.4112عبدالحميم، عبير محمود محمد. ) -
كمية  -مجمة البحوث المحاسبية: جامعة طنطا  .عمى قيمة المنظمة واستدامتيا: دراسة ميدانية

  .232-221 ، 1قسم المحاسبة، ع -التجارة 
(. محددات االفصاح المالى عبر 4112عبدالحكيم، مجدي مميجي. )و  عرفة، نصر طو حسن، -

لتواصل االجتماعى وأثره عمى حجم التداول وقيمة الشركة: دراسة تطبيقية عمى الشركات وسائل ا
كمية التجارة  -مجمة البحوث المحاسبية: جامعة طنطا  .المسجمة فى سوق األوراق المالية السعودية

  .124-112 ، 1قسم المحاسبة، ع -

 ثانيا: مراجع بالمغة اإلنجميزية:

- Albarrak, M., Elnahass, M., Papagiannidis, S., & Salama, A. (2020). The 

effect of twitter dissemination on cost of equity: A big data 

approach. International Journal of Information Management, 50, 1-16.  

- Bartov, E., Faurel, L., & Mohanram, P. S. (2018). Can Twitter help predict 

firm-level earnings and stock returns?. The Accounting Review, 93(3), 25-57.   

- Basuony, M. A., Mohamed, E. K., & Samaha, K. (2018). Board structure 

and corporate disclosure via social media: an empirical study in the 

UK. Online Information Review, 42(5), 595-614.  
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- Best, E., & Caylor, M. L. (2019). Risks and Rewards of Financial Disclosure 

on Twitter: What CPAs and Management Should Know. The CPA 

Journal, 89(6), 42-47.  

- Blankespoor,E.,Miller,G.S.,&White,H.D.(2014).The role of dissemination in 

market liquidity: Evidence from firms’ use of Twitter™. The Accounting 

Review, 89(1), 79–112. 

- Burke, J. J., Hoitash, R., & Hoitash, U. (2019). Auditor Response to 

Negative Media Coverage of Client Environmental, Social, and Governance 

Practices. Accounting Horizons, Sep 2019, 33(3), 1-23. 

- Cade, N. (2017). “Corporate Social Media: How Two-Way Disclosure 

Channels Influence Investors.” Working paper, University of Pittsburgh,. 

Available at https://papers. ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=2619249. 

- Cho, H., & Kim, R. (2020). Asymmetric effects of voluntary disclosure on 

stock liquidity: evidence from 8‐ K filings. Accounting & Finance. pp.1-44 

- Chordia, T, Subrahmanyam, A., and Anshuman, R. V. (2001). Trading 

activity and expected stock returns. Journal of Financial Economics 59, 3-

32. 

- Chordia, T., Hu, J., Subrahmanyam, A., and Tong, Q. (2017). Order flow 

volatility and equity costs of capital. Management Science, 65(4), 1520-

1551.  

- Duarte, J., and Young, L. (2009), Why is PIN priced?, Journal of Financial 

Economics, 91, 119-138. 

- Easley, D., Kiefer, N.M. O’Hara, M. and Paperman, J.B. (1996). Liquidity, 

information, and infrequently traded stocks. Journal of Finance, 51, 1405-

1436. 

- Farrell, K., and D. A. Whidbee. (2002). Monitoring by the financial press 

and forced CEO turnover. Journal of Banking and Finance 26 (12): 2249-

2276. 

- Debreceny,R.S.,Rahman, A., & Wang, T. (2017). Corporate network 

centrality score: Methodologies and informativeness. Journal of Information 

Systems, 31(3), 23–43. 
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- Elliott, W.B., Grant, S.M., & Hodge, F.D. (2018). Negative news and 

investor trust: The role of $Firm and # CEO Twitter use. Journal of 

Accounting Research, 56(5), 1483–1519. 

- Hamilton, J. T. 1995. Pollution as news: media and stock market reactions to 

the toxic releases inventory data. Journal of Environmental Economics and 

Management 28 (1): 98-113.  

- Johnson, T. L., & So, E. C. (2017). A simple multimarket measure of 

information asymmetry. Management Science, 64(3), 1055-1080.  

- Kothari, S. P., X. Li, and J. E. Short. 2009. The effect of disclosures by 

management, analysts, and business press on cost of capital, return volatility, 

and analyst forecasts: A study using content analysis. The Accounting 

Review 84 (5) 1639-1670. 

- Lee, L., Hutton A., And Shu S., (2015). “The Role of Social Media in the 

Capital Market: Evidence from Product Recalls.” Journal of Accounting 

Research, 53: 367–404. 

- Lei, L., Li, Y., & Luo, Y. (2019). Social media and voluntary nonfinancial 

disclosure: Evidence from Twitter presence and corporate political 

disclosure. Journal of Information Systems, 33(2), 99-128.  

- Lei, L., & Luo, Y. (2019). Production and dissemination of corporate 

information in social media: A review. Journal of Accounting Literature, 42, 

29-43.  

- Lof, M., & van Bommel, J. (2019). Asymmetric information and the 
distribution of trading volume. Available at SSRN 2726187.  

- Michael J., James P., Ahmed, and Clare W., (2018). Do Firms Strategically 

Disseminate? Evidence from Corporate Use of Social Media. The 

Accounting Review, Vol. 93, No. 4, pp. 225-252. 

- Miller, G. S., & Skinner, D. J. (2015). The evolving disclosure landscape: 

how changes in technology, the media, and capital markets are affecting 

disclosure. Journal of Accounting Research, 53, 221–239. 

- Peress, J. 2014. The media and the diffusion of information in financial 

markets: Evidence from newspaper strikes. The Journal of Finance 69 (5): 

2007-2043.  
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- Rosati, P., Deeney, P., Cummins, M., Van der Werff, L., & Lynn, T. (2019). 

Social media and stock price reaction to data breach announcements: 

Evidence from US listed companies. Research in International Business and 

Finance, 47, 458-469.  

- Schoenfeld, J., 2017, The effect of voluntary disclosure on stock liquidity: 

new evidence from index funds, Journal of Accounting and 

Economics, 63, 51–74. 

 

 

 ثالثا: مواقع إلكترونية:

- https://cliff.asso.fr/financial_communication_framework_and_practices
/132/ accessed August, 2019.  

- https://web.vodafone.com.eg/ar/home 

- https://www.mubasher.info/news/3494808/%D8%AC%D9%84%D9%88%D

8%A8%D8%A7%D9%84-

%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%85-

%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-

%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B7%D8%A8-%D9%85%D9%86-

%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-

%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-

%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-/ 

-  https://www.nasdaq.com/articles/how-calculate-bid-ask-spread-percentage-2016-01-15 

- https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/tsla اك موقع بورصة نازد   

- https://www.niri.org/member Login.aspx? Return 

URL=/NIRI/media/NIRI/niriAnalytics/2013-SocialMedia-Analytics.Pdf 

(Accessed 12 January 2019). 

- https://www.orange.eg/ar/ 

- http://www.tesla.com موقع شركة تسال  

https://cliff.asso.fr/financial_communication_framework_and_practices/132/
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