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 ممدمة

، كما ٌمثل ذات ت فى جوهر أدبٌات الفكر المحاسبىالمنشورة للشركاالمالٌة رٌأتى موضوع جودة التمارٌ

األسواق  تطوٌر إلى بة المالٌة والتى تهدف الموضوع أحد أوجه مجاالت التكامل بٌن أدبٌات التموٌل والمحاس

عن معلومات المنشورة دورا هاما فى توفٌر المالٌة الم المختلفة. حٌث تلعب التمارٌرالمالٌة فى بلدان الع

فى إتخاذ ، المهتمة بها األطراف من لبل إلعتماد علٌها ا ٌتموالتى ، المخاطر والعوائد المستمبلٌة للشركات 

، مما ٌنعكس بأثره اإلٌجابى على كفاءة األسواق المالٌة. بكفاءة وفعالٌة المرارات اإلستثمارٌة والتموٌلٌة 

تطوٌر ، لالمهنٌةغٌر المهنٌة والهٌئات من لبل ، امتزاٌدولهذا شهدت السنوات الملٌلة الماضٌة إهتماما 

 المنشورة للشركات. المالٌة جودة التمارٌر تحسٌنأحد أبعاد مخاطر كالعن اإلفصاح 

 للبحث العام  اإلطار 1

العام للبحث من حٌث تحدٌد مشكلة وهدف ومنهجٌة وأهمٌة وحدود البحث  ٌتناول هذا الجزء عرض اإلطار

 لجزء المتبمى من البحث.وأخٌرا تنظٌم ا

 مشكلة البحث 1/1

شهدت العمود الثالثة الماضٌة ،حتى اآلن، العدٌد من األحداث والتغٌرات فى بٌئة األعمال فى معظم بلدان 

المنشورة للشركات وأهمٌة تحسٌن مستوى المالٌة لمنالشات تجاه جودة التمارٌرزٌادة اإلى العالم ، والتى أدت 

بصفة خاصة. ومن الممكن تبوٌب هذه األحداث  مخاطرالعن اإلفصاح صفة عامة وبوالشفافٌة اإلفصاح 

 Globalizationبظاهرة عولمة األسواق المالٌة ول ، حٌث ٌتعلك اإلتجاه األنٌإتجاهٌن رئٌسٌإلى والتغٌرات 

of capital markets لعالم، والتى أدت إلى  ظهور العدٌد من التغٌرات فى بٌئة األعمال فى معظم بلدان ا

مثل زٌادة مستوى تعمد عملٌات الشركات والهٌاكل التموٌلٌة لها ، وزٌادة حدة المنافسة بٌن الشركات، مما 

 . أدى  إلى تنوع وزٌادة مستوى المخاطر المحٌطة بالشركات

(Savvides, S., and Savvidou, N., 2012,P. 382 ; Mokhtar, E., 2010, P.2 ; Amran, A., et al, 2009, PP.39-40; Healy, 

M., and Palepu, G.,2001 ,PP.405-410 ; 4، ص  4191، حماد   )  

أسواق دول والتى بدأت باألزمة المالٌة فى ، أزمات األسواق المالٌة العالمٌةحدوث ببٌنما ٌتعلك اإلتجاه الثانى 

اإلضافة إلى ب، 7009و 7001خالل عامى أزمات األسواق المالٌة العالمٌة ، ثم 4111سنة ، شرق آسٌا 

. وفى هذا الصدد Maxwell, Enron, WorldCom مثل شركةاإلنهٌارات المالٌة لبعض الشركات العالمٌة 

أن على المهنٌة وغٌر المهنٌة ،  الهٌئاتالصادرة عن التمارٌركذلن أكدت نتائج بعض الدراسات المحاسبٌة و

اإلفصاح عدم كفاٌة ممارسات إلى ٌرجع  ،العالمٌة لشركات اإنهٌار بعض سواق المالٌة وأزمات األحدوث 

فعلى سبٌل للشركات.  المنشورةالمالٌة لتمارٌربا، سواق بصفة خاصة األومخاطر ، عن المخاطر بصفة عامة 

، سنة اإلتحاد الدولى للمحاسبٌن  كذلن تمرٌرو، 4111المتحدة، سنة  ممأكد التمرٌر الصادر عن األ المثال

دراة المخاطر ٌمثل أحد األسباب الرئٌسٌة وممارسات إلى االم ، على أن ضعف نظم التمرٌر7000

عن المجموعة العلٌا  أكد التمرٌر الصادر كماسواق المالٌة العالمٌة. لإلنهٌارات المالٌة بالشركات واأل

،سنة    The high level group on financial supervision in the EUوربى لإلتحاد األلى اشراف الملإل

فصاح عن المخاطر بالجهاز عدم كفاٌة اإلتمثل فى زمات المالٌة ٌسٌة لألٌالرئسباب ألحد اأن أ على،7001

  .المصرفى
(Rosnadzirah , I., et al., 2013, PP. 429 ; Mokhtar ,E., S., and Mellett, H.,2013, P. 838; Savvides, S., and 

Savvidou, N., 2012,PP. 379-380; Barakat , A., and Hussainey, K., 2013,PP.254-256; Linsley, P., and Shrives, J., 

2005 , P.295; Solomon , F., et al., 2000, PP.447-448; 479، ص 7040، رجب   ) 

جهود كل من الهٌئات المهنٌة والهٌئات المشرفة على األسواق المالٌة والهٌئات التشرٌعٌة تضافرت هذا لو

 تالمثال أكد سبٌلفعلى  .فصاح عن المخاطر بالتمارٌر المالٌة المنشورة للشركاتتطوٌر اإلل، معا والباحثٌن 

ومجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة   AICPAنتائج دراسات كل من المعهد األمرٌكى للمحاسبٌن المانونٌٌن 
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FASB  والمعهد الكندى للمحاسبٌن المانونٌٌنCICA ، ومعهد المحاسبٌن المانونٌٌن بإنجلترا وولٌزICAEW  ،

 المنشورة لها المالٌة على ضرورة تطوٌر اإلفصاح عن مخاطر الشركات بالتمارٌر

(ICAEW, 2010,P.1-5; ICAEW, 2011,PP.33-44; CICA, 2009, PP.1-28; Kongprajya, C., 2010, PP.22-25;  عبٌد

441-409، ص7001، )  

، فى إصدار مجموعة من اح عن المخاطراإلفصتطوٌر جهود الهٌئات المهنٌة، تجاه تبلورتفى هذا الصدد و

بالتمارٌر المالٌة المنشورة  األدوات المالٌةاإلفصاح عن مخاطر بمٌاس والمعاٌٌر المحاسبٌة المرتبطة 

، دون اإلهتمام  SFAS NO. 119; SFAS NO. 133 ; FRS,NO.12; IAS,NO.37 منها على سبٌل المثال   للشركات،

فى  هاإستمرارمن لدرتها على تحمٌك أهدافها و طة بالشركات ، والتى لد تحدببالى المخاطر والتهدٌدات المحٌ

 المستمبل.

(Mokhtar ,E., S.,and Mellett, H.,2013, P. 840; Mokhtar, E., 2010, P.24-25 ( 

، فى معظم بلدان العالم، الهٌئات اإلشرافٌة على األسواق المالٌة ولواعد حوكمة الشركات ألزمت  كذلن

، المالٌة منها وغٌر المالٌة ، والتهدٌدات المحٌطة بها بالتمرٌرالمالى السنوى باإلفصاح عن المخاطر الشركات

 شركات مةحوك مبادئ دلٌل . ;Sarbanes Oxley Act, 2002, SEC. 401; Ballou, B., and Heitger , L., 2008, PP.37-39) .لها

حوكمة الشركات السعودٌة ،  ، لواعد41، ص 7044العربٌة، مصر بجمهورٌة الشركات وكمةح ومعاٌٌر لواعد ، دلٌل 77، ص 7001لطاع األعمال ، 

  .  ( 44، ص 7001

 "المالٌة المنشورة وهوالرئٌسى للتمارٌر تجاه الهدفالهٌئات المهنٌة على الرغم من وجود توافك بٌن لكن و

معٌار ) ةائد المتولعوٌرالمخاطر والعوالمرتمبٌن فً تمد الحالٌٌن المستثمرٌن توفٌرمعلومات تساعد كالً من

مارٌر لتا ، مازالت ;FASB, 1978)" هداف المحاسبة المالٌةأبٌان  ،عداد وعرض الموائم المالٌة إطار إ

لى عدم وجود وربما ٌرجع ذلن إالشركات.  طار متكامل لإلفصاح عن مخاطرالمالٌة المنشورة تخلو من إ

عن ، وإنما ٌأتى اإلفصاح للشركات المنشورة المالٌة بالتمارٌر  مخاطرالعن خاص باإلفصاح محاسبى معٌار 

معٌار مثل )المعاٌٌر المحاسبٌة بعض الشركات فى صورة متطلبات عامة لإلفصاح عند تطبٌك مخاطر 

(. إطار إعداد وعرض الموائم المالٌةمعٌار و،  صولالتدهور فى لٌمة األمعٌار العام ، صاح لعرض واإلفا

وكمٌة ونوعٌة طبٌعة لتحدٌد  discretionدارة العلٌا للشركات بالمرونة أو الحرٌة تمتع اإلمما ترتب علٌه 

فصاح عن المخاطر طة بها ، ومن ثم وجود فروق فى اإلالمعلومات المفصح عنها تجاه المخاطر المحٌ

 . للشركاتبالتمارٌر المالٌة المنشورة 

  : فىالبحث مشكلة  بناءا على ماسبك ٌمكن تحدٌدو

للشركات ، والتعرف   المنشورةالمالٌة معلومات المخاطر المفصح عنها بالتمارٌر طبٌعة ونطاق دراسة  "

 "السعودٌة األسهم بسوق  للمستثمرٌنهذه المعلومات وترتٌب أولوٌات مدى منفعة على 

 هدف البحث 1/2

عن المخاطر  ٌهدف البحث إلى دراسة و تحلٌل المحتوى اإلعالمى واآلثار اإللتصادٌة لإلفصاح

وذلن من خالل توفٌر أدلة مٌدانٌة لإلجابة  الممٌدة بسوق األسهم السعودٌة. المالٌة المنشورة للشركاتتمارٌربال

  -وهى :بحثٌة على ثالثة تساؤالت 

هل و؟، المنشورة للشركات  المالٌةالتمارٌربالمفصح عنها نواع معلومات المخاطرأطبٌعة وماهى  .4

 األسهمبسوق الممٌدة لتصادى الذى تنتمى إلٌه الشركات لمطاع اإلطبما لات هذه المعلومنطاق ختلف ٌ

 .؟م الأالسعودٌة  

المنشورة للشركات على لرارات المالٌة فصاح عن المخاطر بالتمارٌر لتصادٌة لإلهل ٌوجد أثار إ .7

       ،؟السعودٌة األسهم فى سوق المستثمرٌن 
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معلومات لتصادٌة لبعض إأثار  توجدسابك بنعم ، فهل جابة على التساؤل البحثى الإذا كانت اإلو .1

معلومات المخاطر السعودٌة ، دون غٌرها من األسهم سوق فى المستثمرٌن على لرارات  المخاطر

 ؟.المنشورة للشركاتالمالٌة بالتمارٌر خرى المفصح عنهااأل

 منهج البحث 1/3

ائى كمنهجٌة علمٌةة لتحمٌةك هةدف البحةث. حٌةث دمج المنهج اإلستنباطى والمنهج اإلستمرعلى  الباحثإعتمد 

للتعةةرف علةةى وتحلٌةةل طبٌعةةة  Inductive Methodologyعتمةةاد علةةى المةةنهج اإلسةةتمرائى  باإللةةام الباحةةث 

األسةهم بسةوق  الممٌةدةالمنشةورة للشةركات المالٌةة مخاطر المفصح عنهةا بالتمةارٌر المعلومات وكمٌة ونوعٌة 

 Deductiveعتمةاد علةى المةنهج اإلسةتنباطى اإلإلةى باإلضةافة . حل الدراسةةخالل الفترة الزمنٌة م السعودٌة

Methodology ثةم تحمٌةةك اإلختبةار المٌةدانى لفةةروض  شةتماق وصةٌاغة فةروض الدراسةةة المٌدانٌةة للبحةث.إل

وإسلوب تحلٌل التباٌن فةى  stepwise regressionإسلوب اإلنحدار المتدرج من  لكاإلعتماد على بالبحث ، 

سةلوب اإلحصةاء إو Pearson Correlationبٌرسةون  تحلٌةل إسةلوبو  One-way ANOVA واحةد  إتجةاه

  Descriptive Statistics.الوصفى 
 أهمية البحث. 1/4

 -تستمد أهمٌة البحث من جانبٌن رئٌسٌٌن وهما:و

جةودة تحسٌن ة بالمرتبطللدراسات المحاسبٌة  اٌمثل البحث إمتدادحٌث . الجانب األول: األهمٌة العلمٌة للبحث

  -فى الجوانب التالٌة :، لشركات بالتمارٌر المالٌة المنشورة لمخاطر الاإلفصاح عن 

المالٌةة  مخةاطرالفصةاح عةن اإلونوعٌةة السابمة على دراسة طبٌعةة  المحاسبٌة ركزت معظم الدراسات -أوال:

مخةةاطر الاالفصةةاح عةةن ٌةة ونوع، بٌنمةا ٌركةةز البحةةث علةى دراسةةة طبٌعةةة للشةةركات المنشةةورة بالتمارٌرفمةط 

 . للشركاتبالتمارٌر المنشورة  غٌر المالٌة والمالٌة 

خاطر المالٌة فمط للمتعةاملٌن فصاح عن المالسابمة على دراسة مدى منفعة اإل ركزت معظم الدراسات -ثانٌا: 

ٌةة وغٌةر المالٌةة فصةاح عةن المخةاطر المالااللتصةادٌة لإلاآلثةار ٌة ، بٌنما ٌهتم البحث بدراسةة سواق المالباأل

 سواق المالٌة.  بالتمارٌر المالٌة المنشورة للشركات على لرارات المتعاملٌن باأل

ر الشةركات ، وذلةن مةن لزامةى عةن مخةاطم الدراسةات السةابمة علةى دراسةة اإلفصةاح اإلركةزت معظة -ثالثا:

ر المحٌطةة بالشةركات فصاح عن المخةاطنطاق اإلصدار معاٌٌر محاسبٌة معٌنة على زٌادة خالل دراسة أثر إ

ختٌارى عن زامى واإللوعٌة اإلفصاح اإلوالمرتبطة بتطبٌك هذه المعاٌٌر، بٌنما ٌهتم البحث بدراسة طبٌعة ون

 الشركات بالتمارٌر المالٌة المنشورة لها.  مخاطر 

علةةى شةةركات فصةةاح عةةن مخةةاطر الاإللتصةادٌة لإلاآلثاردانٌةةة المرتبطةةة بدراسةةة نةةدرة الدراسةةات المٌ -رابعةا:

بصةفة خاصةة ، ومةن ثةم ٌسةاهم البحةث فةى العربٌةة منهةا سةواق المالٌةة بصةفة عامةة ولرارات المتعاملٌن باأل

مخةةاطر الشةةركات علةةى لةةرارات للمعلومةةات المفصةةح عنهةةا تجةةاه لتصةةادٌة االاآلثارتةةوفٌر أدلةةة مٌدانٌةةة عةةن 

على لرارات المستثمرٌن  لمعلوماتلتلن اهمٌة النسبٌة ، وكذلن تحلٌل األ سهم السعودٌةبسوق األالمستثمرٌن 

 .  به

ستمصةاء ابمة علةى إسةلوب لةوائم اإلعتمدت معظم الدراسات السإحٌث الجانب الثانى: األهمٌة العملٌة للبحث. 

، وفةةى هةةذا شةةركات لل المنشةةورةالمالٌةةة فصةةاح عةةن المخةةاطر بالتمارٌرعةةة اإلوطبٌ نوعٌةةةفةةى دراسةةة وتحلٌةةل 

، فصةاح عةن مخةاطر الشةركات الممارسةة العملٌةة لإلطبٌعةة ى و تحلٌةل علة التعةرفالصدد ٌساهم البحث فى 

لمنشورة للشركات الممٌةدة االمالٌة فصاح عن المخاطر بالتمارٌر وذلن من خالل تحلٌل المحتوى اإلعالمى لإل

المهنٌةة علةى إتخةاذ خطةوة  الهٌئةاتومةدى منفعتةه للمتعةاملٌن بةه. ومةن ثةم مسةاعدة ، سهم السعودٌة بسوق األ

صةدار معٌةار إبالٌة لتحفٌز الشركات على زٌادة نطةاق وطبٌعةة معلومةات المخةاطر المفصةح عنهةا  و/ أو ستإ
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سةواق لهٌئةات المنظمةة لمواعةد المٌةد باألفصاح عةن مخةاطر الشةركات ، وكةذلن مسةاعدة اإلزامى لإلمحاسبى 

المنشةورة المالٌةة بالتمةارٌر  فصاح عن المخاطراإلعلى إتخاذ المرارات المتعلمة بتحسٌن جودة العربٌة المالٌة 

ى ٌجةابره اإلثمما ٌةنعكس بةأ، التموٌلٌة ستثمارٌة وتحسٌن كفاءة وفعالٌة إتخاذ المرارات اإلومن ثم ، للشركات

 لتصاد المومى ككل.لى األسواق المالٌة واإلع

 حدود البحث.  1/5

ق البحث المؤسسات المالٌة حدود البحث فى طبٌعة نشاط الشركات محل الدراسة ، حٌث ٌخرج من نطاتمثل ت

طبٌعة ونوعٌة معلومات المخةاطر المفصةح عنهةا  أدلة مٌدانٌة تجاهتوفٌر علىالبحث هدف ٌمتصر ، ومن ثم  

المستثمرٌن المعلومات على لرارات  لهذهلتصادٌة اإلاآلثار و للشركات غٌر المالٌةالمنشورة المالٌة بالتمارٌر 

   . السعودٌةاألسهم بسوق 

 البحث.  تنظيم 1/6

من البحث الثانً  المسم : ٌتناوللى اسٌتم تنظٌم الجزء المتبمى من البحث على النحو الت، هدف البحث  لتحمٌك

فصاح عن اإللتصادٌة لإلاآلثار بتحلٌل المحتوى اإلعالمى و المرتبطة السابمة وتحلٌل الدراسات عرض

أما شتماق وصٌاغة فروض البحث. إالمسم الثالث  بٌنما ٌتضمنالمنشورة لها. المالٌة مخاطرالشركات بالتمارٌر

المسم الرابع فٌتضمن تصمٌم وتنفٌذ الدراسة المٌدانٌة للبحث من حٌث تحدٌد ولٌاس متغٌرات ونموذج البحث 

لفروض البحث،  ٌةالمٌدان اتالبحث واألسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة لتحمٌك اإلختبار ووسائل وأدوات وعٌنة

وأخٌرا ٌتناول المسم اإلحصائٌة لفروض البحث. اإلختباراتنتائج سم عرض وتحلٌل ا ٌتناول هذا المكم

 . الخامس عرض نتائج وتوصٌات البحث

 

 الدراسات السابمة 2

المالٌة بالتمارٌرمخاطر العن اإلفصاح فى العمود الثالثة األخٌرة ، الدراسات المحاسبٌة المرتبطة ب تزاٌدت

عن المخاطر اإلفصاح الباحثٌن بدراسة محددات  موعة منمجشركات ، حٌث إهتم المنشورة لل

الباحثٌن بناء دلٌل لإلفصاح عن  حاول بعضكما ، ة للمؤسسات المالٌة وغٌر المالٌةالمنشورالمالٌة التمارٌرب

طبٌعة و نوعٌةتحلٌل دراسة وإلى الباحثٌن  بعضإتجه كذلن المنشورة للشركات.  المالٌة المخاطر بالتمارٌر

 الدور محاولة تفسٌرإلى المنشورة للشركات باإلضافة  المالٌة المفصح عنها بالتمارٌرلمخاطر امعلومات 

 اإلعالمى لها. 

مجموعتٌن من الدراسات، إلى مشكلة البحث بتبوٌب الدراسات المحاسبٌة السابمة المرتبطة  من ثم ٌمكنو

 الشركاتفصاح عن مخاطرلإلاإلعالمى تحلٌل المحتوى  حٌث تناولت المجموعة األولى من الدراسات

اإللتصادٌة اآلثار  تحلٌلتحدٌد وبات المنشورة لها، بٌنما إهتمت المجموعة الثانٌة من الدراسالمالٌة بالتمارٌر

لشركات. وٌتناول هذا الجزء عرض وتحلٌل لكال بالتمارٌر المالٌة المنشورة لمخاطر اللإلفصاح عن 

 المجموعتٌن من الدراسات.

 . توى اإلعالمى لإلفصاح عن مخاطر الشركاتدراسات المح 2/1

، تحلٌل المحتوى اإلعالمى لإلفصاح عن مخاطر الشركات على  المحاسبٌة ركزت مجموعة من الدراسات

بدأ  حٌث. لهاالمنشورة المالٌة بالتمارٌربهدف التعرف على طبٌعة ونوعٌة معلومات المخاطر المفصح عنها 

على ن المخاطر بهدف دراسة أثر صدور بعض المعاٌٌر المحاسبٌة عاإلفصاح إهتمام الباحثٌن بموضوع 

المنشورة للشركات. فعلى سبٌل المثال أكدت المالٌة المفصح عنها بالتمارٌر المخاطر معلومات طبٌعة ونطاق 

سنة  McIIwraith and Dealyودراسة 4111سنة   Adedeji and Bakerالنتائج المٌدانٌة لدراسة كل من

( لمجلس معاٌٌر المحاسبة 41المعٌار رلم ) صدور، على أن 7001سنة   .Dunne et al و دراسة 7000

اإلفصاح زٌادة نطاق  إلى عن المشتمات واألدوات المالٌة األخرى"، أدى  اإلفصاح المالٌة بانجلترا بعنوان " 
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المٌدانٌة لمجموعة وعلى العكس من ذلن أكدت النتائج  .لها المنشورةالمالٌة عن مخاطر الشركات بالتمارٌر

رلم  Financial Reporting Release لى اصدور بٌان التمرٌر الممن الدراسات المحاسبٌة على أن أخرى 

المنشورة المالٌة مخاطر المشتمات بالتمارٌر فصح عنها تجاه المعلومات المنطاق إنخفاض الى  أدى( 19)

 Thornton and) .مخاطر المشتماتلفة لالفصاح عن وجود صٌغ وأشكال مختإلى ضافة باإلللشركات األمرٌكٌة ، 

Welker 2004 ; Jorion, 2002; Linsmeier et al. 2002; Hodder et al., 2001; Rajgopal 1999)  

(Dobler , M., et al.,2011,PP.5-6; Abraham, S., and  Cox ,P., 2007, PP.228-229;Linsley, P. M. and Shrives, P. J. 

,2006, P.389). 

 ٌرتكزنهاٌة األلفٌة الثانٌة،  إلى ات من المرن السابك نٌ، منذ منتصف الثمانٌالباحثٌن ولهذا كان محور إهتمام 

اإلهتمام دون ، لها المنشورةالتمارٌرب المالٌة للشركات عن المخاطراإلفصاح دراسة طبٌعة ونطاق على 

إلى هتمام الباحثٌن ٌتجه إبدأ   األلفٌة الثالثة اٌة غٌر المالٌة المحٌطة بها. ولكن مع بدالمخاطرعن باإلفصاح 

 ، سواء كانت المخاطرمعلومات دراسة وتحلٌل 

فعلى سبٌل المثال تناولت . للشركاتالمنشورة المالٌة بالتمارٌر المفصح عنها ومخاطر مالٌة أم غٌر مالٌة، 

 المالٌةالتمارٌربالمفصح عنها المخاطر معلومات تحلٌل نوعٌة ، 7001،سنة   Kajuter and Winklerدراسة

ٌمكن معلومات المخاطر المفصح عنها أكدت النتائج المٌدانٌة للدراسة على أن  حٌثللشركات.  المنشورة

مجموعة ، كما أنه التوجد طرٌمة نظامٌة  ةحدى عشرإ إلى  ستمن بوٌبها فى مجموعات ٌتراوح عددها ت

 . ة للشركاتالمنشور المالٌة بالتمارٌر المجموعات هذهلعرض 
(Abraham, S., and Cox, P., 2007, PP.228-230). 

% من الشركات اإلٌطالٌة تموم 95على أن ،7001سنة ،  Beretta and Bozzolanكما أكدت دراسة 

اإلٌجابٌة اآلثار معلومات وصفٌة عن  المنشورة لها ، فى صورةالمالٌة عن المخاطر بالتمارٌر اإلفصاح ب

مٌال لإلفصاح عن المخاطر  أكثرللشركات اإلٌطالٌة ة العلٌا رداأن اإلإلى ها ، باإلضافة والسلبٌة المتولعة ل

 المحتملة لها.  ، وذلن ممارنة بالمخاطرالمستمبلٌة بهاالمحٌطة الماضٌة والحالٌة 
(Amran, A., et al, 2009, P.43) 

معلومات على أن ، 7005سنة ، Linsley and Shrives أكدت النتائج المٌدانٌة لدراسة فى نفس اإلتجاه و

 عبارات عامة تتعلكصورة  فى تكوناإلنجلٌزٌة المنشورة للشركات المالٌة التمارٌرالمخاطر المفصح عنها ب

 بها وتغطى بعض جوانب المخاطرالمستمبلٌة لها. إدارة المخاطر بسٌاسات 
(Linsley, P., and Shrives, J., 2005, P.292) 

، 7005، كإمتداد لدراسة سنة  7001بداسة أخرى سنة  ,.Linsley, P., and Shrives, J  ولمد لام الباحثان

المالٌة ت المخاطر المفصح عنها بالتمارٌرمعلوماعلى أن  مٌدانٌةأدلة  7001سنة حٌث لدمت دراسة 

المخاطر عن  ، وتتضمن أخبار سارة وصفٌةصورة معلومات المنشورة للشركات اإلنجلٌزٌة تكون فى 

المنشورة المالٌة  التمارٌر. كما أكدت الدراسة على أن اإلنجلٌزٌة  لها الشركاتالتى تعرضت  الماضٌة

المحٌطة توفر إفصاح كاف عن المخاطر ، ولكنها ال مخاطرالمعلومات توفر بعض بصورتها الحالٌة 

 بٌة لها. لالساآلثار تها للتغلب علٌها أو تخفٌف اروخطط مجالس إدبالشركات اإلنجلٌزٌة 
(Linsley, P., and Shrives, J., 2006, P.400) 

على وجود إختالفات جوهرٌة ، 7005،سنة  Lajili and Ze´ghalدراسة أكدت النتائج المٌدانٌة لوفى كندا 

بالتمارٌر المالٌة  المخاطر المفصح عنهامعلومات وأنواع من حٌث كل من جودة بٌن الشركات الكندٌة 

، توفٌر معلومات وصفٌة بلشركات الكندٌة ا هتمامإئج المٌدانٌة للدراسة على كما أكدت النتا .المنشورة لها

عن المخاطر المالٌة والسولٌة فمط ،دون غٌرها من أنواع المخاطر األخرى ، لها المنشورة المالٌة التمارٌر ب

 شركات الكندٌةلٌها الالتى تعرضت إالمخاطر الماضٌة ب أن هذه المعلومات تتعلكإلى ضافة باإلالمحٌطة بها، 

 Kaouthar ,L., andة ولمد أٌدت هذه النتائج دراس .لها عن المخاطر المستمبلٌةاإلفصاح هتمام بن اإلدو،

Daniel, Z., 2005.   
(Dobler , M., et al.,2011,PP.5-6; Kaouthar ,L., and Daniel, Z., 2005, P.125) 
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ص المحتوى اإلعالمى للجزء الخاص بعوامل فح، 7047، سنة Campbell, et, al كذلن تناولت دراسة 

حٌث أكدت النتائج الممدم إلدارة البورصة األمرٌكٌة. السنوى لى االماطر المحٌطة بالشركات فى التمرٌرالمخ

على أن المحتوى اإلعالمى لإلفصاح عن المخاطر ٌتضمن معلومات عن كل من مخاطر المٌدانٌة للدراسة 

، ولكن معظم هذه المعلومات تكون والمخاطر المحٌطة بمٌمة الشركةٌن السوق والمخاطر الخاصة بأصل مع

عن المخاطر اإلفصاح جوهرٌة فى نطاق وجود فروق باإلضافة إلى ، ذات طبٌعة نمطٌةغامضة وفى صورة 

 ركات الممٌدة بالبورصة األمرٌكٌة. بٌن الش

(Campbell, et, al, 2012, PP.4-8) 

 Mokhtarودراسة ، 7041سنة ،  Mokhtar  and Mellettكل من لدراسة  أكدت النتائج المٌدانٌةوفى مصر 

اإلفصاح نطاق نخفاض كذلن إ، ولزامىاإلاإلفصاح لتزام بإنخفاض مستوى اإلعلى ، 7040، سنة 

للشركات الممٌدة بالبورصة المصرٌة، كما أن معظم  المنشورةالمالٌة التمارٌر بعن المخاطر ختٌارى، اإل

فى صورة معلومات وصفٌة وتتعلك  المنشورة تكونالمالٌة بالتمارٌر المفصح عنها المخاطر معلومات 

وفى نفس االتجاه لدمت دراسة . لشركات الممٌدة بالبورصة المصرٌةالتى تعرضت لها ا بالمخاطر الماضٌة

Domínguez  , L., and Gámez, L.,، لزامى عن المخاطراإلاإلفصاح دلٌال مٌدانٌا على أن ، 7041سنة 

المالٌة بالتمارٌرالمنشورة للشركات األسبانٌة ، ٌكون فى صورة معلومات عامة وغامضة، كما ٌوجد نمص 

 المالٌة غٌر المالٌة المحٌطة بالشركات األسبانٌة بالتمارٌر المخاطراإلختٌارى عن اإلفصاح جوهرى فى 

 المنشورة لها . 
 (Domínguez , L., and Gámez, L., 2014, PP. 117-119; Mokhtar ,E., S., and Mellett, H.,2013, P. 838; Mokhtar, E., 

2010, P.4) 

والتى إعتمدت على ، 7044، سنة  ,.Dobler , M., et alومن الدراسات المحاسبٌة الدولٌة الممارنة دراسة 

ل من أمرٌكا العاملة بكشركات المنشورة  لل المالٌة بالتمارٌرلإلفصاح عن المخاطر تحلٌل المحتوى االعالمى 

السنوى على لى االمبالتمرٌراإلفصاح تركٌزعلى لدراسة ل ، حٌث أكدت النتائج المٌدانٌة لمانٌاوإنجلترا وا

معلومات ، كما أن خرى المحٌطة بشركات العٌنةفمط دون غٌرها من المخاطر األالمخاطرالمالٌة 

  .علك بالمخاطر المستمبلٌة لشركات العٌنةوصفٌة وتتبأنها تتسم السنوى الى المالمفصح عنها بالتمرٌرالمخاطر

 (Dobler , M., et al.,2011,PP.1-2) 

ومما هو جدٌر بالذكر وجود العدٌد من الوسائل التى ٌمكن أن تعتمد علٌها اإلدارة العلٌا للشركات فى توصٌل 

ضاحات عن المخاطر فى اإلٌاإلفصاح المخاطر المحٌطة بها لألطراف المهتمة بها مثل عن معلومات 

مجلس ومنالشات ء الخاص بتحلٌالت السنوى فى الجزلى االمبالتمرٌر، أو السنوٌة للموائم المالٌةالمتممة 

المختلفة. وفى هذا الصدد اإلفصاح غٌر ذلن من آلٌات إلى خالل المولع اإللكترونى للشركة...اإلدارة،أو من 

د فروق جوهرٌة بٌن الشركات من حٌث مكان لدمت مجموعة من الدراسات المحاسبٌة دلٌال مٌدانٌا على وجو

توفٌر إلى المنشورة عن المخاطر المحٌطة بها. حٌث تتجه بعض الشركات المالٌة فى التمارٌر اإلفصاح 

أخرى معلومات عن المخاطر المحٌطة بها  كجزء من تمرٌر مجلس اإلدارة السنوى لها ، بٌنما تتجه شركات 

 لها. للموائم المالٌة السنوٌة ٌضاحات المتممة فصاح عن هذه المعلومات ضمن اإللإل
 (Oliveira, J., et al, 2011, PP.817-819; Amran, A., et al, 2009, P.51) 

، مخاطرالفصاح عن إلعالمى لتحلٌل المحتوى اإلن الدراسات المحاسبٌة المرتبطة بٌتضح مما سبك أو

المالٌة ت المخاطر المفصح عنها بالتمارٌر خصائص لمعلوما أربعمٌدانٌة تجاه دلة أتوفٌر ساهمت فى 

        -المنشورة للشركات وهى :

وجود أكدت نتائج معظم الدراسات المٌدانٌة على ،معلومات المخاطر المفصح عنها أنواع  من حٌث .4

المنشورة لها عن المخاطر المالٌة توفٌر معلومات بالتمارٌر بإهتمام من لبل اإلدارة العلٌا للشركات 

 األخرى المحٌطة بها.بنشر معلومات عن المخاطر دون اإلهتمام ، ٌة فمط المال
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المنشورة للشركات. أكدت نتائج  المالٌة من حٌث طبٌعة معلومات المخاطر المفصح عنها بالتمارٌر .7

تتسم المعلومات المفصح عنها تجاه المخاطر المحٌطة بالشركات ن أالدراسات المٌدانٌة على  معظم

 . غٌر مؤكدة ، ووصفٌة وذات عبارات عامةمعلومات  نهابأ

السنوى للشركات. أكدت نتائج معظم لى ارٌر المالمخاطر بالتممن حٌث مكان عرض معلومات  .1

ٌتم عرضها تجاه المخاطر المحٌطة بالشركات عنها ن المعلومات المفصح المٌدانٌة على أالدراسات 

 . أو كلٌهما معا لهادارة اإلتمرٌر مجلس  أو كجزء من للموائم المالٌة المنشورةمتممة ٌضاحات كإ

 لإلفصاح عن مخاطر الشركات االلتصاديةاآلثار دراسات  2/2

وأهمٌة تفسٌرا لدور   Stakeholder's Theory )أصحاب المصالح( نظرٌة األطراف المهتمة بالشركاتلدمت 

بٌن ة عدم تماثل المعلومات ض ظاهرٌأحد الوسائل الهامة لتخفٌمثل الشركات، على أنه  عن مخاطراإلفصاح 

 .سواق المالٌةاألبالسلبٌة للمشاكل المترتبة علٌها اآلثارومن ثم تخفٌف حدة ، بهااألطراف المهتمة 
(Domínguez  , L., and Gámez, L., 2014, PP.116-117; Mokhtar, E., 2010, P.90) 

وتعتمد بدرجة كبٌرة على طبٌعة ونوعٌة إن تمٌٌم المستثمرٌن  للمخاطر المحٌطة بالشركات هى عملٌة معمدة 

. ولهذا أدى تزاٌد حاالت اإلنهٌار المالً للعدٌد من لهاالمنشورة  المالٌة المعلومات المفصح عنها بالتمارٌر

تعمٌك رؤٌة األطراف المهتمة بالشركات  إلى سواق المالٌة العالمٌة ، رابات باألطالشركات العالمٌة واإلض

لمخاطر المحٌطة بالشركات أهمٌة التعرف على ان بصفة خاصة، فٌما ٌتعلك بدور وٌبصفة عامة والمستثمر

خرى أصبح ومن ناحٌة أ، هذا من ناحٌة  لهاالمنشورة  المالٌة عنها بالتمارٌر اإلفصاح همٌة ومن ثم أ

 ات الرئٌسٌة لتفعٌل حوكمة الشركات فى معظم بلدان العالم. عن مخاطر الشركات أحد المتطلباإلفصاح 
(Linsley, P. M. and Shrives, P. J. ,2006, P.389; Elshandidy,T.,2010, P.2) 

فصاح عن مخاطر الشركات اإللتصادٌة لإلاآلثاردراسة وتحلٌل إلى ولذلن إتجه بعض الباحثٌن فى المحاسبة 

خاطر الملإلفصاح عن ذا كان توفٌر دلٌل مٌدانى عما إ، وذلن بهدف المنشورة لهاالمالٌة بالتمارٌر 

فعلى سبٌل المثال تناولت بعض أم ال؟.  بها طراف المهتمة لأللٌمة معلوماتٌة للشركات المالٌة التمارٌرب

باألسوق المالٌة وتكلفة األسهم الشركات وأسعارعن مخاطراإلفصاح اللة المٌدانٌة بٌن الدراسات فحص الع

عن مخاطر الشركات ٌؤدى دورا هاما صاح اإلفالدراسات أدلة مٌدانٌة على أن هذه لدمت  حٌثالتموٌل لها. 

ن ثم موالمهتمة بها فى التعرف على طبٌعة ونوعٌة ومدى المخاطر المحٌطة بها ، األطراف فى مساعدة 

 .  الشركاتأسهم أسعار تمدٌر  علىلدرتهم تحسٌن 
(Tao,N., and Hutchinson, M., 2013, P. 83;Domínguez  , L., and Gámez, L., 2014, PP. 116-118; Mokhtar, E., 

2010, P.90; Amran, A., et al, 2009, P.42; Kaouthar ,L., and Daniel, Z., 2005, P.125; ، حسن ،   410-475،ص7001،عبٌد  

1-4، ص 7001 ) 

زٌادة مخاطر المعلومات  إلى فإن عدم كفاٌة المعلومات المفصح عنها تجاه مخاطر الشركات ٌؤدى لهذا و

المهتمة بها بصفة عامة والمستثمرٌن بصفة خاصة.  فعلى سبٌل المثال ٌؤدى عدم طراف األالتى ٌتحملها 

ستثمارٌة بدلة ومن المستثمرٌن على تمدٌر العوائد اإلالحد من لدرة إلى عن مخاطر الشركات اإلفصاح كفاٌة 

فى لممابلة هذه افع لدٌهم بالحصول على عائد إضاوثم تعرضهم لمخاطر المعلومات ، مما ٌترتب علٌه خلك د

ستثماراتهم فى مجاالت خالٌة من المخاطر، ذى ٌمكنهم الحصول علٌه من توجٌه إالمخاطر بجانب العائد ال

عن مخاطر الشركات فى اإلفصاح فإن توسٌع نطاق  من ثمزٌادة تكلفة التموٌل للشركات. وإلى مما ٌؤدى 

ومات ومن ثم خفض المخاطر الكلٌة التى خفض مخاطر المعلإلى المنشورة لها سٌؤدى المالٌة التمارٌر 

  خفض تكلفة التموٌل للشركات. إلى ٌتعرض لها المستثمرٌن مما ٌؤدى فى النهاٌة 

دلٌال مٌدانٌا على وجود عاللة ، 7044سنة ،  Kravet, T., and Muslu, Vتجاه لدمت دراسة اإل هذاوفى 

وكل من التملب  السنوى للشركةالمالى لتمرٌر عن المخاطر فى ااإلفصاح إرتباط طردٌة وجوهرٌة بٌن نطاق 

النتائج  Kravet, T., and Muslu, V تفمت مع نتائج دراسةولمد إ. لها وحجم التداول الٌومى األسهم فى عوائد 

 Campbell et al, 2011المٌدانٌة لدراسة
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(Kravet, T., and Muslu, V.  2011, PP.30-31)  

ٌة السابمة ، لدمت مجموعة أخرى من الدراسات المحاسبٌة أدلة مٌدانٌة على تجاه مغاٌر للنتائج المٌدانوفى إ

غٌر مفٌد والٌعكس ٌعتبر أن المحتوى اإلعالمى لإلفصاح عن مخاطر الشركات ،فى صورته الحالٌة، 

المفصح عنها بٌن المخاطر معلومات بالشركات. نظرا لوجود فجوة فى  المحٌطةة للمخاطرٌالصورة الحمٌم

على تمٌٌم األطراف لدرة تلن ومن ثم عدم المهتمة بها ، األخرى األطراف لشركات ودارة العلٌا لاإلكل من 

تشكٌلة المخاطر المحٌطة بالشركات، مما ٌنعكس بأثره السلبى على جودة المرارات اإلستثمارٌة والتموٌلٌة 

 Dobler et al. ,2011; Davies, Moxey, & Welch, 2010; Campbell & Slack, 2008;; Moxey & Berendt, 2008; Linsley and) المرتبطة بها. 

Lawrence ,2007; Linsley and Shrives,2006; Koonce, Lipe, & McAnally, 2005; Lajili and Zéghal ,2005; Beretta andBozzolan ,2004) 
 (Miihkinen , A., 2012, PP.437–439) 

ستخالصها من الدراسات المحاسبٌة السابمة تتمثل فى وجود لٌمة ومن ثم فإن النتٌجة العامة التى ٌمكن إ

مثل  ةتحمٌك العدٌد من المنافع على مستوى الشرك إلى ، مما ٌؤدى لإلفصاح عن مخاطر الشركاتمعلوماتٌة 

مثل خفض التملبات ككل تحمٌك منافع على مستوى األسواق المالٌة  إلى ، باإلضافة لهاخفض تكلفة التموٌل 

تخصٌص الموارد اإللتصادٌة باألسواق المالٌة. ولكن هذه النتٌجة ، و تحسٌن كفاءة وفعالٌة األسهم د فى عوائ

 -من الصعب تعمٌمها بسبب تعرض هذه الدراسات لبعض أوجه المصور منها على سبٌل المثال :

لى ، عالشركات مخاطرلتصادٌة لإلفصاح عن اإلاآلثارسابمة فى دراسة الدراسات ال معظمإعتماد  .4

هتمة الماألطراف توفٌر دلٌل مٌدانى لوجود أثر لإلفصاح عن المخاطر المالٌة فمط على لرارات 

كل لمخاطر التى تتعرض لها الشركات محل إهتمام خرى لاألنواع األبها، دون األخذ فى اإلعتبار 

 دراسة. 

مرتبطة ر الاإللتصادٌة لإلفصاح عن المخاطاآلثار إعتماد بعض الدراسات السابمة فى دراسة  .7

بل وبعد لاآلثار وذلن من خالل دراسة هذه ، بتطبٌك معٌار محاسبى معٌن، مثل المشتمات المالٌة

لتصادٌة ات ،من لبل الباحثٌن، ٌمثل أثار إن تفسٌر نتائج هذه الدراستطبٌك المعٌار. ومن ثم فإ

 معٌارال نمع إفتراض أحتى ، ثار إلتصادٌة لإلفصاح عن المخاطرمعٌار ولٌس أاللتطبٌك 

فصاح إٌمثل ن ذلن المالٌة، فإمخاطرالمشتمات ،مثل  عن المخاطراإلفصاح طلب ٌت المحاسبى

 التى تواجه الشركات. عن المخاطرئى جز

 

 فروض البحث 3

 المالٌةالتمارٌربالمفصح عنها المخاطر معلومات طبٌعة ونوعٌة  تجاهدلة مٌدانٌة أ توفٌرإلى ٌهدف البحث 

عتماد ولذلن لام الباحث باإل السعودٌة. األسهممرارات المستثمرٌن بسوق ل تهادى منفعوم،للشركاتالمنشورة 

من مجموعتٌن إلى  هاتبوٌبو لبحثاشتماق وصٌاغة فروض إل المهتمة بالشركاتاألطراف على نظرٌة 

 .محتوى اإلعالمً لإلفصاح عن مخاطر الشركاتمنها بتحلٌل الولى المجموعة األتتعلك حٌث ، الفروض

 فصاح عن المخاطر بالتمارٌرلإللتصادٌة اإلاآلثارنما ترتبط المجموعة الثانٌة من فروض البحث بدراسة بٌ

الجزء عرضا هذا تناول السعودٌة. وٌاألسهم لرارات المستثمرٌن فى سوق على للشركات المنشورة المالٌة 

 كال المجموعتٌن من الفروض. ل

 .شركاتبالتمارير المالية المنشورة للمخاطر العن لإلفصاح  المحتوى اإلعالميتحليل  فروض 3/1
العمود الملٌلة الماضٌة نموا متزاٌدا فى طبٌعة ونطاق المعلومات المفصح عنها ، تجاه المخاطر المالٌة  شهدت

وغٌر المالٌة، المحٌطة بالشركات فى التمارٌرالمالٌة المنشورة لها، والتى جاءت فى كثٌرا منها نتٌجة جهود 

، المهنٌة المختلفة و/أو الهٌئات المشرفة على األسواق المالٌة فى معظم بلدان العالم هذا من ناحٌة الهٌئات 

وتزاٌد الطلب من لبل األطراف المهتمة بالشركات على تحسٌن نطاق وجودة اإلفصاح عن مخاطر الشركات 



- 411 - 
 

وجود لواعد عامة بٌن  عدم علىكدت العدٌد من الدراسات المحاسبٌة أوعلى الرغم من ذلن  من ناحٌة أخرى.

تخاذ المرارات المرتبطة إ، مما ٌجعل عملٌة مخاطرالفصاح عن ن المحتوى اإلعالمى لإلالشركات بشأ

، هذا من ناحٌة  لهالإلدارة العلٌا   ختٌارٌاإ  اللشركات أمرالمنشورة عن المخاطر بالتمارٌر المالٌة اإلفصاح ب

حد عناصر جودة التمارٌر نة ، كأمكانٌة الممارإخاصٌة غٌاب عن المخاطر نتٌجة اإلفصاح نخفاض جودة إو

 ، من ناحٌة أخرى. المنشورة  المالٌة
(ICAEW, 2011,P.7; Dobler , M., et al.,2011,PP.2-4; Campbell, et, al, 2012, PP.3-10 ; Linsley, P. and Shrives, 

P.,2006, P.388; Dobler, M., 2008, P.185; Kongprajya, C., 2010, P.11; Abraham, S., and , Shrives, P., 2013, 

PP.1-4) 

ت المخاطر المفصح عنها معلوماونطاق خصائص  تجاه ماهٌةٌنشأ التساؤل البحثى األول فى هذا الصدد و

خصائص  خمستجاه دلة مٌدانٌة توفٌر أمن خالل محاولة ، وذلن للشركاتالمنشورة المالٌة  بالتمارٌر

   -:السعودٌة وهىاألسهم سوق الممٌدة بالمنشورة للشركات المالٌة المفصح عنها بالتمارٌر  لمعلومات المخاطر

ذا كانت معلومات إ، ما المفصح عنها بالتمارٌرالمالٌة المنشورة للشركات أنواع معلومات المخاطر .4

 .المخاطر المالٌة أم المخاطر غٌر المالٌة أم كلٌهما معاتتعلك ب

كانت معلومات إذا ، ما المنشورة للشركاتالمالٌة بالتمارٌر المفصح عنها معلومات المخاطرطبٌعة  .7

 .وصفٌة أم معلومات كمٌة أم كلٌهما معا

كانت إذا ، ما المنشورة للشركات المالٌة بالتمارٌر المفصح عنها  المخاطر لمعلومات التوجه الزمنى .1

   .أم كلٌهما معا مستمبلٌةمعلومات ترتبط بالمخاطر الماضٌة أم ال

كانت إذا  ما، للشركاتالمنشورة  المالٌة معلومات المخاطر المفصح عنها بالتمارٌررسالة  محتوى .1

  . السعودٌة األسهم ، للمتعاملٌن بسوق أم أخبار محاٌده غٌر سارة أخبار سارة أم  تتضمن أخبار

كانت تختلف طبما  كمٌة معلومات المخاطر المفصح عنها بالتمارٌر المالٌة المنشورة للشركات ، ما إذا .5

 .أم ال لتصادى الذى تنتمى إلٌه الشركات الممٌدة بسوق األسهم السعودٌةلمطاع اإلنوع ال

   -، ٌمكن صٌاغة الفروض التالٌة :السابمة  الخمسالخصائص للحصول على أدلة مٌدانٌة تجاه و

 ( :4ول )فالفرض األ

 

بسوق األسهم  السعودية  معلومات عن المنشورة للشركات المميدة المالية  تتضمن التمارير ال"

 المخاطر المحيطة بها ".

 -فرضٌن فرعٌن كماٌلى : إلى األول تم تبوٌب الفرض حٌث 

 ( :44)فاألول الفرض الفرعى 

المنشورة للشركات الممٌدة بسوق األسهم  السعودٌة  معلومات عن المخاطر المالٌة  تتضمن التمارٌرال  "

 المالٌة المحٌطة بها ".

 ( :47)ف الثانىفرض الفرعى ال

المنشورة للشركات الممٌدة بسوق األسهم  السعودٌة  معلومات عن المخاطر المالٌة  تتضمن التمارٌر ال "

 غٌر المالٌة المحٌطة بها ".

 :( 7)ف الثانىالفرض 

 الماليةبالتمارير المفصح عنها  و، الوصفية والكميةالمخاطر معلومات نطاق بين  توجد فروقال  "

 السعودية ". األسهم  المميدة بسوقلشركات المنشورة ل

 -: كماٌلىفرعٌن فرضٌن  إلى الثانى تم تبوٌب الفرض  حٌث

 : (74)ف ولالفرض الفرعى األ
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المفصح عنها بالتمارٌر ونطاق معلومات المخاطر المالٌة الوصفٌة والكمٌة ، توجد فروق بٌن ال  "

 . "ق األسهم  السعودٌة المنشورة للشركات الممٌدة بسوالمالٌة 

 : (77الفرض الفرعى الثانى )ف

المفصح عنها بالتمارٌر وغٌر المالٌة الوصفٌة والكمٌة ، د فروق بٌن نطاق معلومات المخاطرتوج ال "

 ". المنشورة للشركات الممٌدة بسوق األسهم  السعودٌة المالٌة 

 : (1)ف الثالثالفرض 

المالية بالتمارير المفصح عنها  و ،الماضية والمستمبلية مخاطرال معلوماتنطاق بين  توجد فروق ال "

 السعودية " األسهم  المميدة بسوقلشركات لالمنشورة 

 -فرضٌن فرعٌن كماٌلى : إلى الثالث تم تبوٌب الفرض  حٌث

 ( :14ول )فالفرض الفرعى األ

 المفصح عنها بالتمارٌرو ،الماضٌة والمستمبلٌة المخاطر المالٌة معلومات نطاق توجد فروق بٌن ال "

 ". المنشورة للشركات الممٌدة بسوق األسهم  السعودٌة المالٌة 

 ( :17الفرض الفرعى الثانى )ف

المفصح عنها و، الماضٌة والمستمبلٌة غٌر المالٌة المخاطر معلومات نطاق توجد فروق بٌن ال "

 ". عودٌة المنشورة للشركات الممٌدة بسوق األسهم  الس المالٌة بالتمارٌر

 ( :1)ف الرابعالفرض 

 

 بالتمارير  المفصح عنها و ، والمحايده خبار السارة وغير السارةاألنطاق بين  توجد فروق ال "

 "المنشورة تجاه مخاطر الشركات المميدة بسوق األسهم  السعودية  المالية

 -فرضٌن فرعٌن كماٌلى : إلى الرابع تم تبوٌب الفرض  حٌث

 ( :14ول )فالفرض الفرعى األ

 المالٌة المفصح عنها بالتمارٌرو، والمحاٌده خبار السارة وغٌر السارة األنطاق توجد فروق بٌن ال"

 "مخاطر المالٌة للشركات الممٌدة بسوق األسهم  السعودٌة الالمنشورة تجاه 

 ( :17)ف الثانىالفرض الفرعى 

 المالٌة المفصح عنها بالتمارٌرو، ٌده والمحاخبار السارة وغٌر السارة األنطاق توجد فروق بٌن ال"

 "األسهم  السعودٌة ٌر المالٌة للشركات الممٌدة بسوق المنشورة تجاه المخاطر غ

 ( :5)ف الخامسالفرض 

طبما لطبيعة ، فى نطاق معلومات المخاطر المفصح عنها بالتمارير المالية المنشورة  توجد فروق ال "

 ".المميدة بسوق األسهم  السعودية الشركاتليه إ المطاع االلتصادى الذى تنتمى

 -فرضٌن فرعٌن كماٌلى : إلى الخامس تم تبوٌب الفرض  حٌث

 ( :54ول )فالفرض الفرعى األ

طبما ا بالتمارٌرالمالٌة المنشورة، توجد فروق فى نطاق معلومات المخاطر المالٌة المفصح عنهال " 

 ".السعودٌة ات الممٌدة بسوق األسهم ٌه الشركلتصادى الذى تنتمى إللطبٌعة المطاع اإل

 ( :57الفرض الفرعى الثانى )ف

طبما ا بالتمارٌرالمالٌة المنشورة ، توجد فروق فى نطاق معلومات المخاطر غٌر المالٌة المفصح عنه ال "

 ".لطبٌعة المطاع االلتصادى الذى تنتمى إلٌه الشركات الممٌدة بسوق األسهم  السعودٌة 

 شركات. بالتمارير المالية المنشورة للمخاطر اللتصادية لإلفصاح عن األاآلثار فروض  3/2
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من لبل التموٌلٌة ستثمارٌة وذج إتخاذ المرارات اإلحد مدخالت نماثل كل من عنصري المخاطر والعائد أٌم

ظرٌة لنفعلى سبٌل المثال تؤدى العاللة التبادلٌة بٌن العائد والمخاطر ،طبما المهتمة بالشركات. األطراف 

وراق المالٌة للمستثمرٌن أساسٌا فى تشكٌل محفظة األ، دورا  Portfolio Theoryوراق المالٌة  محفظة األ

على أن  Modern portfolio theoryوراق المالٌة دٌثة لمحفظة األكما تؤسس النظرٌة الح (.4111)هندى ،

ستثمارٌة المرارات اإلتخاذ ملٌة إعساس لتحسٌن كفاءة وفعالٌة مثل األالمفصح عنها تالمخاطر ت معلوما

  .سواق المالٌةباأل التموٌلٌةو
(Abraham, S., and Cox, P., 2007, P.228; Linsley, P. M. and Shrives, P. J., 2006, PP.389-390;  

440-409،ص7001،  (عبٌد 

باألسواق المالٌة  ونومما هو جدٌر بالذكر وجود العدٌد من المصادر التى ٌمكن أن ٌعتمد علٌها المتعامل

هذه المعلومات فى التمارٌر المالٌة المنشورة ، ول على معلومات عن مخاطر الشركات، ولكن توفٌرللحص

 .لمالئمة وإمكانٌة اإلعتماد علٌهاٌضفى علٌها صفتى ا
(Mokhtar ,E., S., and Mellett, H.,2013, P. 842;Bojana , K., and Robert, H.,2005,P.218) 

لهدف الرئٌسً من إعداد ونشر التمارٌر المالٌة للشركات فى تحسٌن كفاءة وفعالٌة عملٌة إتخاذ ٌكمن احٌث 

المرارات بواسطة األطراف المهتمة بها، وذلن من خالل توفٌر معلومات مفٌدة عن لٌمة وتولٌت النتائج 

صاح عن مخاطر الشركات المالٌة المستمبلٌة لعملٌات وأنشطة الشركات وعدم التأكد المحٌط بها. وٌمثل اإلف

 .أحد الوسائل الممكنة لتحمٌك هذا الهدف
)Miihkinen, A., 2013,PP. 312; Barakat, A., and Hussainey, K., 2013, P.254; Mokhtar, E., 2010, P.90) 

ت المخاطر معلوماوترتٌب أولوٌات تجاه مدى منفعة بحث الثانى والثالث للتساؤل الوفى هذا الصدد ٌنشأ 

دلة مٌدانٌة على التساؤلٌن السابمٌن على أوللحصول ، ؟لمستثمرٌن بسوق األسهم السعودٌةلح عنها فصالم

 :  ٌٌنلاالت ٌنٌمكن صٌاغة الفرض

 ( :1)ف السادسالفرض 

التوجد عاللة إرتباط بين نطاق اإلفصاح عن المخاطر بالتمارير المالية المنشورة للشركات و  "

 هم  السعودية ".لرارات المستثمرين بسوق األس

 -الفرضٌن الفرعٌن التالٌٌن : إلى السادس تم تبوٌب الفرض  حٌث

 ( :14ول )فالفرض الفرعى األ

" التوجد عاللة إرتباط بٌن نطاق اإلفصاح عن المخاطر المالٌة بالتمارٌر المالٌة المنشورة للشركات و  

 لرارات المستثمرٌن بسوق األسهم  السعودٌة ".

 ( :17ثانى )فالفرض الفرعى ال

غٌر المالٌة بالتمارٌر المالٌة المنشورة  إلفصاح عن المخاطر" التوجد عاللة إرتباط بٌن نطاق ا

 للشركات و لرارات المستثمرٌن بسوق األسهم  السعودٌة ".

 ( :1الفرض السابع )ف

للشركات بالتمارير المالية المنشورة فى أولويات معلومات المخاطر المفصح عنها  فروقوجد ت ال "

 بسوق األسهم  السعودية ".ستثمارية تخاذ المرارات اإلعند إ

 -تم تبوٌب الفرض السابع إلى  الفرضٌن الفرعٌن التالٌٌن : حٌث

 ( :14ول )فض الفرعى األالفر

المالٌة المفصح عنها بالتمارٌر المالٌة المنشورة  وجد فروق فى أولوٌات معلومات المخاطرت"ال 

 ".المرارات اإلستثمارٌة بسوق األسهم  السعودٌة للشركات عند إتخاذ 

 ( :17الفرض الفرعى الثانى )ف
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غٌر المالٌة المفصح عنها بالتمارٌر المالٌة المنشورة فروق فى أولوٌات معلومات المخاطروجد تال"  

 ".للشركات عند إتخاذ المرارات اإلستثمارٌة بسوق األسهم  السعودٌة 
 الدراسة الميدانية  4

البحث واألدوات  متغٌرات ونموذجانٌة للبحث، من حٌث تحدٌد عٌنة ول هذا الجزء تصمٌم الدراسة المٌدٌتناو

األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة فى تنفٌذ كذلن و، وتحلٌل بٌانات الدراسة المٌدانٌةالمستخدمة لجمع 

 لبحث. انتائج عرض وتحلٌل  فروض البحث، وأخٌراً اإلختبارات المٌدانٌة ل
 ينة البحث والفترة الزمنية محل الدراسةع 4/1

،خالل السعودٌةسهم سوق األالممٌدة بالمالٌة غٌرللشركات السنوٌة المالٌة التمارٌرتتمثل عٌنة البحث فى 

البحث لائمة بأسماء شركات ومرفك بمالحك وجداول ، 7041 سنةإلى  7040السنوات المالٌة من سنة 

لتصادٌة على المطاعات اإلوالتوزٌع النسبى لها العٌنة لعدد الكلى لشركات الى اٌوضح الجدول الت، بٌنما العٌنة

 خالل الفترة الزمنٌة محل الدراسة. بالمملكة العربٌة السعودٌة  المختلفة

 
(: ٌوضح عدد شركات العٌنة والتوزٌع النسبى لها على المطاعات اإللتصادٌة المختلفة بالمملكة 4جدول رلم )

  ل الفترة الزمنٌة محل الدراسة.العربٌة السعودٌة خال

 مسلسل
 النسبة المؤٌة عدد الشركات المطاع اإللتصادى

4 
% 47.5 41 صناعات البتروكٌموٌات  

7 
   44.5 47 األسمنت 

1 
   1.9 1 اإلتصاالت وتنمٌة المعلومات

1 
   1.9 1 النمل

5 
   1.1 9 التطوٌر العمارى

1 
   41.1 45 التشٌد و البناء

1 
   4.1 7 لة والمرافك الخدمٌة الطا

9 
   7.1 1 اإلعالم والنشر

1 
   7.1 1 الفنادق والسٌاحة

40 
  41.5 41 اإلستثمار الصناعى

44 
  40.1 44 التجزئة

47 
  41.1 45 الزراعة والصناعات الزراعٌة

 
    400 401 المجموع

 

المشاهدات لى عدد ابلغ إجمٌثم  منو، ( شركة401ن عدد شركات العٌنة )أضح من الجدول السابك تٌ

سنوات مالٌة ( خالل الفترة الزمنٌة محل  1×شركة 401( مشاهدة )141)المٌدانٌة متغٌرات محل الدراسة لل

، لبحثسعودٌة كعٌنة للدراسة المٌدانٌة لسهم البسوق األالممٌدة ختٌار الشركات إالسبب فى الدراسة. وٌرجع 

ٌستحوذ سهم السعودٌة من اإللتصادٌات الهامة ، حٌث أن سوق األتعتبر كة العربٌة السعودٌة المملأن إلى 

العربٌة ، كما أنها تدخل ضمن أهم عشرٌن المالٌة األموال المستثمرة فى األسواق إجمالى  % من11على 

  لتصاد على مستوى العالم.  إ
(Albassam, , M., 2014, P. 23)   
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سنة ن أإلى ، 7041سنة  إلى  7040من سنة للدراسة المٌدانٌة ،  فترة الزمنٌةٌرجع السبب فى إختٌار ال كما

بنشر معلومات عن حوكمة  السعودٌة سهم بسوق األالممٌدة  لزامى للشركاتبداٌة التطبٌك اإلتعتبر  7040

 عن المخاطر المحٌطة بها.اإلفصاح نها ٌ، والتى من بلهاالسنوى لى االشركات بالتمرٌر الم

 الميدانية الدراسة بيانات جمع سلوبإ 4/2

على ثالثة ، للشركاتالمالٌة التمارٌر دراسة وتحلٌل معلومات المخاطر المفصح عنها بفى الباحثٌن إعتمد 

 Interpretiveوإسلوب التحلٌل التفسٌرى  Content analysis أسالٌب رئٌسٌة وهى إسلوب تحلٌل المحتوى 

text analysis إسلوب التحلٌل النمدى وCritical text analysis . 
(Davies , M., et al, P., 2012, P.2) 

المحتوى اإلعالمى كوسٌلة لتحلٌل سلوب تحلٌل المحتوى إ ستخدامإإلى ٌهدف البحث  تجاهاإل نفسوفى 

كمٌة وطبٌعة ونوعٌة ، بهدف التعرف على للشركات الممٌدة بسوق األسهم السعودٌةالسنوٌة المالٌة لتمارٌرل

سلوب تحلٌل إستخدام البٌانات المستمدة من تطبٌك وإ، بها ا تجاه المخاطر المحٌطة المعلومات المفصح عنه

سلوب تحلٌل إٌعتمد و. لفروض البحثتحمٌك اإلختبار المٌدانى المرتبطة بمتغٌرات اللٌم لٌاس فى المحتوى 

 phrasesت فمراالللشركات ،فى صورة مجموعة من  المنشورةالمالٌة ٌر رالمحتوى على تحلٌل محتوى التما

إسلوب  4190سنة فى ،  Krippendorff لدم  . حٌثcoding رموزالكلمات أو الأو  sentencesجمل الأو 

اجات ٌمكن الوثوق بها تستنإإلى عتماد علٌها للتوصل كأحد األسالٌب البحثٌة التى ٌمكن اإلتحلٌل المحتوى، 

، والمستمدة من مخاطر الشركاتتجاه  المعلومات المفصح عنهاو كمٌة ٌة ،مثل التعرف على طبٌعة ونوع

 .للشركاتالمنشورة المالٌة المعلومات الحالٌة المتاحة ،مثل التمارٌر 
(Abraham, S., and  Cox ,P., 2007, PP.234-236) 

 الميدانية اإلحصائية المستخدمة فى الدراسة األساليب 4/3

 وإسلوب تحلٌل التباٌن فى إتجاه واحد stepwise regressionالمتدرج تم اإلعتماد على إسلوب اإلنحدار 

One-way ANOVA بٌرسون تحلٌل إسلوبو Pearson Correlation اإلحصاء الوصفىو  Descriptive 

Statistics اإلختبارات اإلحصائٌة والتحمك من لبول أو رفض فروض البحث. لتنفٌذ 
 

 وتحليل نتائج الدراسة الميدانية اإلختبارات اإلحصائية 4/4

المنشورة المالٌة لمراءة وتحلٌل التمارٌرسلوب تحلٌل المحتوى إ تطبٌكنتائج ول هذا الجزء عرض ٌتنا

خطوات تنفٌذ إلى ضافة ، باإلسهم السعودٌة خالل الفترة الزمنٌة محل الدراسة للشركات الممٌدة بسوق األ

لسمٌن حٌث إلى الجزء ا هذتبوٌب تم ولهذا ، وعرض وتحلٌل نتائجها  إلختبارات اإلحصائٌة لفروض البحثا

، بٌنما محل الدراسةللشركات المنشورة المالٌة نتائج  تحلٌل محتوى التمارٌرعرض ول تناول المسم األٌ

 البحث.ختبارات اإلحصائٌة لفروض اإلعرض نتائج تصمٌم وتناول المسم الثانى ٌ

 محل الدراسةللشركات  المنشورةالمالية لتمارير عالمى لاإلمحتوى التحليل  نتائج 4/4/1

ن عاإلفصاح السعودٌة ب سهمبسوق األلشركات الممٌدة دارة العلٌا لاإللٌام ، سلوب تحلٌل المحتوىإهرأظ

  -وهما : 4مجموعتٌن من المعلوماتإلى  ا، مبوبالمخاطر المحٌطة بها 

ت الممٌدة للشركاالمالٌة السنوٌة  حٌث تتضمن التمارٌر .عن المخاطر المالٌةاإلفصاح : ولىالمجموعة األ

نواع من المعلومات خمسة أإلى  مبوبة، السعودٌة معلومات عن المخاطر المالٌة المحٌطة بها سهم األبسوق 

 -كماٌلى :وذلن 

                                                 
   بالتقارير الوالية السنىية للشركات الوقيذة بسىق االسهن السعىدية وردانىع الوخاطر وهفهىم كل هنها هستوذ كوا  - 4
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معلومات عن مخاطر السٌولة. وٌمصد بذلن اإلفصاح عن المخاطر التى ٌمكن أن تتعرض لها  .4

ى سداد إلتزماتها لصٌرة األجل فى الشركات الممٌدة بسوق األسهم السعودٌة نتٌجة عدم لدرتها عل

  مواعٌد إستحمالها.

ن تتعرض لها التى ٌمكن أ عن المخاطراإلفصاح ئتمان. وٌمصد بذلن معلومات عن مخاطر اإل .7

 نتٌجة عدم لدرة العمالء سداد ماعلٌهم. سهم السعودٌة وق األالممٌدة بسالشركات 

تتعرض لها أن خاطر التى ٌمكن عن الماإلفصاح معلومات عن مخاطر العملة. وٌمصد بذلن  .1

تغٌر أسعار  نتٌجةدوات المالٌة المٌمة العادلة لألوالمرتبطة بالسعودٌة األسهم الممٌدة بسوق الشركات 

 جنبٌة.صرف العمالت األ

تتعرض لها أن عن المخاطر التى ٌمكن اإلفصاح معلومات عن مخاطر سعر الفائدة. وٌمصد بذلن  .1

سعار تغٌر أنتٌجة دوات المالٌة المٌمة العادلة لألوالمرتبطة بالسعودٌة  األسهمالممٌدة بسوق الشركات 

 الفائدة.

ن تتعرض لها التى ٌمكن أ عن المخاطراإلفصاح وٌمصد بذلن  دوات المالٌة.األمعلومات عن مخاطر .5

 دوات المالٌة سواءاأللتناء الشركات السعودٌة إوالمرتبطة بسهم السعودٌة بسوق األالممٌدة الشركات 

 والتى تنشأ من التغٌٌرات فى المٌم العادلة لها.المشتمة مثل عمود الخٌارات وتملٌدٌة مثل العمالء أال

هو جدٌر بالذكر أن األنواع السابمة من المعلومات ٌتم عرضها ،طبما لمعاٌٌر المحاسبة السعودٌة،  ومما

طر المالٌة المحٌطة بالشركات الممٌدة باإلٌضاحات المتممة للموائم المالٌة لتمثل إفصاحا إلزامٌا عن المخا

 بسوق األسهم السعودٌة .

الممٌدة للشركات المالٌة السنوٌة حٌث تتضمن التمارٌر  .المالٌة غٌرلمخاطر عن ااإلفصاح : الثانٌة المجموعة

نواع من أستة إلى مبوبة معلومات عن المخاطر غٌر المالٌة المحٌطة بها ، سهم السعودٌة بسوق األ

 -:كماٌلىوذلن ات المعلوم

ن تتعرض لها التى ٌمكن أعن المخاطر اإلفصاح عمال. وٌمصد بذلن عن مخاطر األ معلومات .4

 أو حتفاظ بالمٌزة التنافسٌة لها و/على اإل نتٌجة عدم لدرتهاسهم السعودٌة الممٌدة بسوق األالشركات 

 ضافة لٌمة للمساهمٌن. إ

تتعرض لها أن التى ٌمكن مخاطرعن الاإلفصاح ن ستراتٌجٌة. وٌمصد بذلعن المخاطر اإل معلومات .7

 .لتصاد المومىفى اإلبالتغٌرات  المرتبطةوسهم السعودٌة بسوق األالممٌدة الشركات 

تتعرض لها أن عن المخاطر التى ٌمكن اإلفصاح السٌاسٌة. وٌمصد بذلن عن المخاطرمعلومات  .1

ة على مستوى الشركة )مثل لٌام نتٌجة توجهات سٌاسٌسهم السعودٌة الممٌدة بسوق األالشركات 

عدم مخاطر على مستوى المملكة )مثل /أوعة منتجات الشركة( وطو ممامة بإنهاء التعالدات أكوالح

 .لتصادٌة والسٌاسٌة بالمملكة(إستمرارالنظم اإل

تتعرض لها أن عن المخاطر التى ٌمكن اإلفصاح البٌئٌة. وٌمصد بذلن معلومات عن المخاطر .1

نشطة الشركات على البٌئة السلبٌة لعملٌات وأ اآلثار بسبب سهم السعودٌة بسوق األ الممٌدةالشركات 

 المحٌطة بها.  

عرض لها تتأن عدم االلتزام. وٌمصد بذلن اإلفصاح عن المخاطر التى ٌمكن  معلومات عن مخاطر .5

ة لعملٌات لمنظمو/أو المواعد ا سهم السعودٌة بسبب عدم االلتزام بالموانٌٌنالشركات الممٌدة بسوق األ

 عمال السعودٌة. ة األوأنشطة الشركات فى بٌئ

تتعرض لها أن التى ٌمكن مخاطر عن الاإلفصاح مخاطر التشغٌل. وٌمصد بذلن معلومات عن  .1

المشار إلٌها نواع المخاطر أبخالف ، سباب أخرىنتٌجة أ سهم السعودٌةبسوق األالممٌدة الشركات 
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مخاطر العمالة أو مخاطر أمن و التسوٌك أو نتاج أاطئة لإلدارٌة خإتخاذ لرارات إ، مثل سابما

 صول الشركة.المعلومات أو مخاطر حماٌة أ

هو جدٌر بالذكر أن األنواع السابمة من المعلومات ٌتم عرضها بالجزء الخاص بمنالشات وتحلٌالت  ومما

، لتمثل إفصاحا إختٌارٌا عن ةات الممٌدة بسوق األسهم السعودٌمجلس اإلدارة بالتمرٌر المالى السنوى للشرك

 .المخاطر غٌر المالٌة المحٌطة بها

 

 اإلختبارات اإلحصائية لفروض البحث 4/4/2

ومن ثم سٌتم ، من الفروض مجموعتٌنإلى ،كما سبك تناولها فى الجزء السابك، تبوٌب فروض البحث تم 

ختبارات اإلحصائٌة لفروض اإل عرض نتائجول تصمٌم وحٌث ٌتناول المسم األ لسمٌنإلى هذا الجزء تبوٌب 

نما ٌتناول المسم بٌ،المنشورة للشركاتالمالٌة  لإلفصاح عن المخاطر بالتمارٌر تحلٌل المحتوى اإلعالمً

ٌة لإلفصاح عن المخاطر لتصاداإلاآلثارختبارات اإلحصائٌة لفروض اإلعرض نتائج الثانى تصمٌم و

  المنشورة للشركات بالتمارٌرالمالٌة

المالية ختبارات اإلحصائية لفروض تحليل المحتوى اإلعالمي لإلفصاح عن المخاطر بالتمارير اإل 4/4/2/1

 المنشورة للشركات.

اإلحصائٌة لفروض تحلٌل المحتوى اإلعالمً لإلفصاح عن ختبارات بتنفٌذ وتحلٌل نتائج اإل لام الباحث

  -تالٌة:تباع الخطوات الالمنشورة للشركات، بإالمالٌة المخاطر بالتمارٌر 

المالٌة المنشورة بالتمارٌرمعلومات المخاطر المفصح عنها وتحلٌل خصائص لٌاس كمٌة  -ولى:األالخطوة 

تحلٌل سلوب حسب النتائج المستمدة من تطبٌك إ ، مبوبةراسةخالل الفترة الزمنٌة محل الد العٌنة لشركات

 -: لى ا، وذلن كما بالجدول الت لٌها فى الجزء السابكلمشار إالمحتوى ا

 

المالٌة ر المالٌة المفصح عنها بالتمارٌرزٌادة نطاق معلومات المخاط ( ،7، رلم ) ٌتضح من الجدول السابك 

غٌر المالٌة لها. كما بنطاق معلومات المخاطر السعودٌة وذلن ممارنة سهماألبسوق  الممٌدةالمنشورة للشركات 

المنشورة للشركات المالٌة  ،المالٌة وغٌر المالٌة، المفصح عنها بالتمرٌرالمخاطرخصائص معلومات تتسم 

خبار ك بالمخاطر الماضٌة و تحتوى على أنها معلومات وصفٌة وتتعلأب بسوق األسهم السعودٌة،الممٌدة 

% 99نسبة % من نطاق اإلفصاح عن المخاطر المالٌة ) 91 نسبة وغٌر سارة. حٌث أنأو/ اٌدة مح

( : ٌوضح نطاق وخصائص معلومات المخاطر المفصح عنها بالتمارٌر المالٌة المنشورة للشركات الممٌدة بسوق األسهم السعودٌة، 7جدول رلم )

 . 7041إلى  سنة  7040خالل الفترة الزمنٌة من سنة 

 خصائص معلومات المخاطر المفصح عنها بالتمرٌر

 المنشورة المالٌة

 

 لمتغٌرطرٌمة لٌاس ا

 

 

 المخاطر المالٌة

 

 المخاطر غٌر المالٌة

 

النسبة 

 المئوٌة

كمٌة 

 المعلومات

النسبة 

 المئوٌة

كمٌة 

 المعلومات

 1110 %400 1011 %400 عدد الجمل المفصح عنها كمٌة المعلومات المفصح عنها

 1110 99 5417 91 عدد الجمل المفصح عنها معلومات وصفٌة

 510 47 915 41 المفصح عنها عدد الجمل معلومات كمٌة

 1711 15 5115 15 عدد الجمل المفصح عنها معلومات عن المخاطر الماضٌة

 771 5 107 5 عدد الجمل المفصح عنها معلومات عن المخاطر المستمبلٌة

 0 0 0 0 عدد الجمل المفصح عنها رسالة المعلومات ، تتضمن أخبار سارة

 7511 59 1507 59 عدد الجمل المفصح عنها ٌر سارةرسالة المعلومات ، تتضمن أخبار غ

 4914 17 7515 17 عدد الجمل المفصح عنها رسالة المعلومات، تتضمن أخبار محاٌده
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% فمط 41للمخاطر غٌر المالٌة( ٌكون فً صورة معلومات وصفٌة، فً حٌن تمثل المعلومات الكمٌة نسبة 

المالٌة رالمالٌة( المفصح عنها بالتمارٌ % للمخاطر غٌر47نسبة من كمٌة معلومات المخاطر المالٌة )

، اإلفصاح عن المخاطر% من نطاق 15نسبة  نأكما السعودٌة.  سهماألبسوق  الممٌدةالمنشورة للشركات 

% 5نسبة  المستمبلٌة تعلك بالمخاطر الماضٌة، فً حٌن تمثل المعلومات عن المخاطرت، المالٌة المالٌة وغٌر

المنشورة للشركات المالٌة نها بالتمارٌرالمفصح ع، المالٌة وغٌرالمالٌة، فمط من كمٌة معلومات المخاطر

خبار غٌر أ تعكسمعلومات المخاطر المفصح عنها % من 59 نسبة أنكما السعودٌة. سهم الممٌدة بسوق األ

، المالٌة عن المخاطر خبار محاٌدهأإلى تشٌر % 17،ونسبة المالٌة و غٌرالمالٌة  ،عن المخاطر سارة

ن التشابه فً نسب ومما هو جدٌر بالذكر أ .سهم السعودٌةدة بسوق األالممٌلشركات المحٌطة با، غٌرالمالٌةو

ن المالٌة ٌوفر دلٌال مٌدانٌا على أر غٌالمالٌة وخصائص معلومات المخاطر  خصائص معلومات المخاطر

سهم األالممٌدة بسوق مالٌة المحٌطة بالشركات الوتفسر المخاطر  ترتبط  معلومات المخاطر غٌر المالٌة

  .السعودٌة

لنتائج المستمدة من تطبٌك لحصاء الوصفٌة ار اإلختبإلتنفٌذ   SPSSستخدام برنامج إ -الخطوة الثانٌة : 

زٌادة حصاء الوصفٌة على حٌث أكدت نتائج اال . السابك الجزءلٌها فى إالمشار سلوب تحلٌل المحتوى وإ

بسوق الممٌدة المنشورة للشركات ة المالٌر المالٌة المفصح عنها بالتمارٌر معلومات المخاطمجموعة نطاق 

وجود إلى معلومات المخاطر غٌر المالٌة لها، باإلضافة مجموعة وذلن ممارنة بنطاق ، السعودٌة  سهماأل

 لى ا، وذلن كما بالجدول التالمجموعتٌن فى كال  لمعلومات المفصح عنهانواع األختالفات فً الوزن النسبً إ

:- 
 

حصاء الوصفٌة  لتحلٌل المحتوى اإلعالمى للتمارٌر المالٌة المنشورة للشركات الممٌدة بسوق األسهم السعودٌة خالل الفترة الزمنٌة (: ملخص نتائج اإل1دول رلم )ج

 .7041إلى  سنة  7040من سنة 

 

 كمٌة معلومات المخاطر

 المفصح عنها

 

 طرٌمة لٌاس المتغٌر

 الوصفٌةنتائج اإلحصاء 

 الحد األدنى

Minimum 

 لصىالحد األ

Maximum 

 المتوسط

Mean 

االنحراف 

 المعٌاري

Standard 

Deviation 

 41.11515 75.7517 10 00 عدد الجمل المفصح عنها  اإلفصاح عن المخاطر الكلٌة  

 1.41104 41.5470 11 00 عدد الجمل المفصح عنها  اإلفصاح عن المخاطر المالٌة   

 7.11101 1.1911 44 00 عدد الجمل المفصح عنها  مخاطر االئتمان

 4.11957 1.1714 44 00 عدد الجمل المفصح عنها  مخاطر السٌولة

 7.71511 7.1194 40 00 عدد الجمل المفصح عنها  مخاطر العملة

 4.11151 .1451 5 00 عدد الجمل المفصح عنها  مخاطر سعر الفائدة

 1.05119 1.1011 45 00 عدد الجمل المفصح عنها  مخاطر االدوات المالٌة

 47.17904 40.1157 11 00 عدد الجمل المفصح عنها  اإلفصاح عن المخاطر غٌر المالٌة 

 1.01111 5.9475 51 00 عدد الجمل المفصح عنها  مخاطر االعمال

 7.77115 .9150 41 00 عدد الجمل المفصح عنها  المخاطر االستراتٌجٌة

 7.41147 .1059 41 00 عدد الجمل المفصح عنها  المخاطر السٌاسٌة

 1.1119 .0917 1 00 عدد الجمل المفصح عنها  المخاطر البٌئٌة

 5.10911 7.9019 11 00 عدد الجمل المفصح عنها  مخاطر التشغٌل

 7.74415 .5111 45 00 عدد الجمل المفصح عنها  مخاطر عدم االلتزام

 بسوق األسهم السعودٌة أكثر مٌال  لممٌدةان اإلدارة العلٌا للشركات أ(، 1، رلم )ٌتضح من الجدول السابك 

، من فى المرتبة األولىتى تأ كماغٌر المالٌة. لٌة المحٌطة بها ممارنة بالمخاطرلإلفصاح عن المخاطر الما

لكمٌة معلومات المخاطر المالٌة المفصح عنها بالتمارٌر المالٌة المنشورة للشركات الممٌدة  حٌث الوزن النسبً

معلومات  ، ثم ٌلٌها كل من( 1.1011األدوات المالٌة ) مخاطرمعلومات ،  دٌةبسوق األسهم السعو

العملة مخاطر معلومات ذلن  بعدوٌلٌها  (،1.1714)مخاطر السٌولة معلومات  و( 1.1911)ئتمان اإلمخاطر

معلومات تأتى  كذلن. .(1451) مخاطر سعر الفائدةمعلومات وفى المرتبة األخٌرة تأتى ( 7.1194)
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ر غٌزن النسبً لكمٌة معلومات المخاطر من حٌث الو، فى المرتبة األولى ( 5.9475)عمال ألامخاطر

ن ، وٌلٌها بعد ذلات الممٌدة بسوق األسهم السعودٌةللشركالمنشورة المالٌة المالٌة المفصح عنها بالتمارٌر

االستراتٌجٌة المخاطر تً بعد ذلن كل من معلومات عن ثم ٌأ( 7.9019)معلومات عن مخاطر التشغٌل 

تى وفى المرتبة األخٌرة تأ.( 5111) مخاطر عدم االلتزامو.( 1059)المخاطر السٌاسٌة .( و9150)

 . ولى للبحثالفروض األربعة األ رفضومن ثم ٌتم . .(0917) المعلومات عن المخاطر البٌئٌة

لتنفٌذ  One-way ANOVAإستخدام إسلوب تحلٌل التباٌن فى إتجاه واحد  -: الثالثةالخطوة 

متغٌرات التالٌة فى برنامج الوإدخال بٌانات  لٌاساإلختباراإلحصائى للفرض الخامس ، وذلن من خالل 

SPSS :-  

Yijt : المالٌة "ٌعبرعن كمٌة معلومات المخاطرi" للشركة محل  لى االمالمفصح عنها بالتمرٌر

من النتائج المستمدة من  والتى تم لٌاسها ،"t" فى الفترة الزمنٌة محل الدراسة "jالدراسة "

    . سلوب تحلٌل المحتوىإتطبٌك 

Yrjt : المالٌة " ٌعبرعن كمٌة معلومات المخاطرغٌرr للشركة  لى ابالتمرٌر الم" المفصح عنها

، والتى تم لٌاسها من النتائج "t" فى الفترة الزمنٌة محل الدراسة "jمحل الدراسة "

      .ىتحلٌل المحتوإسلوب المستمدة من تطبٌك 

Xij : عن رلم المطاع اإللتصادى"ٌعبرiمحل الدراسة " الذى تنتمى إلٌه الشركة "j بحٌث تم ."

ثنى عشرة لطاعا كما إإلى بالمملكة العربٌة السعودٌة  الممٌدةتبوٌب المطاعات اإللتصادٌة 

 (.4هو موضح بالجدول رلم )

( 4( رلم بالجدول،كما  ل التباٌن فى إتجاه واحدلوب تحلٌسالاإلختبارات اإلحصائٌة  ٌتضح من تحلٌل نتائج

وجود إلى  مما ٌشٌر (  P-vale= .000)% 5عن   P-valeنخفاض لٌمة إبجداول ومالحك البحث، 

، والمفصح ومعلومات المخاطرغٌر المالٌة معلومات المخاطر المالٌةكل من نطاق إختالفات جوهرٌة فى 

سهم بسوق األ الممٌدةلٌه الشركة مطاع اإللتصادى الذى تنتمى إالمنشورة حسب الالمالٌة عنها بالتمارٌر 

 . للبحث الفرض الخامس رفضمن ثم %. و15وذلن بمستوى ثمة  ،السعودٌة

المخاطر بالتمارير المالية فصاح عن ادية لإللتصاإلاآلثار اإلحصائية لفروض  ختباراتاإل 4/4/2/2

 للشركاتالمنشورة 

اإللتصادٌة لإلفصاح عن المخاطر اآلثارلفروض ختبار المٌدانى اإلٌتناول هذا الجزء عرض خطوات  

  -، وتحلٌل نتائجها ، وذلن كماٌلى:بالتمارٌر المالٌة المنشورة للشركات

ختبار المٌدانى لألثار االلتصادٌة اإلمتغٌرات الدراسة المرتبطة بتحمٌك ولٌاس تحدٌد  -:ولىالخطوة األ

المنشورة على لرارات المستثمرٌن فً سوق األسهم السعودٌة، الٌة الملإلفصاح عن المخاطر بالتمارٌر 

 -وهى:

أسهم الشركات محل  trading volumeالمتغٌر التابع. ٌتمثل المتغٌر التابع فً حجم تداول  .4

أو مؤشر لمرارات المستثمرٌن فً سوق األسهم السعودٌة، حٌث ٌتم  surrogateالدراسة، كبدٌل 

كماٌلى (  Miihkinen, A., 2013, P.317)ل شركة من شركات العٌنة كلسهم األ حساب حجم تداول

:- 

TV =  ( ADTV /  NbrShares ) *100            (4) 

 حٌث :

TV    :  محل الدراسةٌساوى حجم تداول أسهم الشركة    

ADTV   : عٌنة، على أسهم كل شركة من شركات ال الٌومً ٌساوى مجموع حجم التداول
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حث بالحصول على االتمرٌرالمالً لها. ولمد لام البن من تارٌخ نشرلمدة أسبوعٌ

 هذه البٌانات من خالل مولع شركة تداول على شبكة االنترنت.

:NbrShares  عدد األسهم المتداولة لكل شركة من شركات العٌنة خالل الفترة الزمنٌة محل

مولع شركة  حث بالحصول على هذه البٌانات من خاللاالدراسة. ولمد لام الب

 تداول على شبكة االنترنت.

اق اإلفصاح عن المخاطر المالٌة المتغٌرات المستملة. تتمثل المتغٌرات المستملة فى متغٌرٌن وهما نط .7

بسوق األسهم  الممٌدةالمنشورة للشركات المالٌة المخاطر غٌر المالٌة بالتمارٌر  نطاق اإلفصاح عنو 

 السعودٌة. 
عن نطاق اإلفصاح أن دت مجموعة من الدراسات المحاسبٌة المٌدانٌة على أكالمتغٌرات الرلابٌة.  .1

لتصادٌة مثل صافى الربح السنوى وحجم الشركة ٌتولف على العدٌد من العوامل اإلالمخاطر 
(Beretta and Bozzolan(2004), Dunne et al. (2004), Lajili and Zeghal (2005), and Linsley and 

Shrives, (2006)) 

 (Abraham, S., and  Cox ,P., 2007, P.234) 

س العائد على رأوهى  Control Variablesرلابٌة متغٌرات  ثالثةلذلن سوف ٌعتمد نموذج البحث على 

 لتحمٌك البحثصٌاغة نموذج ومن ثم ٌمكن . ربحٌة السهم واإلعالن عن توزٌع األرباحوالمال المستثمر 

 -ٌلً:كماالسادس لفرض لختبار المٌدانً اإل

Yjt = β0 + β1X1jt + β2X2jt + β3X3jt + β4X4jt+ β5X5jt + ε       (7) 

  حٌث :

Yjt :  سهم الشركة محل الدراسة أٌعبرعن المتغٌرالتابع وهو حجم تداول" j"  فى الفترة

  . (4والذى تم لٌاسه طبما للمعادلة رلم ) ،"t "الزمنٌة محل الدراسة 

X1jt : المالٌة المفصح عنها معلومات المخاطر  كمٌةمل األول وهو ٌعبرعن المتغٌر المست

" فى الفترة الزمنٌة محل j" للشركة محل الدراسة المنشورةالمالٌة بالتمارٌر 

سلوب تحلٌل من النتائج المستمدة من تطبٌك إ هتم لٌاس ذىوال". tالدراسة "

      .المحتوى

X2jt :  معلومات المخاطر غٌر المالٌة المفصح كمٌة ٌعبرعن المتغٌر المستمل الثانى وهو

" فى الفترة الزمنٌة محل jالمنشورة للشركة محل الدراسة " المالٌة عنها بالتمارٌر

تحلٌل إسلوب والذى تم لٌاسه من النتائج المستمدة من تطبٌك  ".tالدراسة "

 المحتوى.

X3jt :  دراسةول وهو ربحٌة السهم للشركة محل الالرلابً األٌعبرعن المتغٌر  "j"  فى

حث بالحصول على لٌم المتغٌر من اولمد لام الب. "t "الفترة الزمنٌة محل الدراسة 

 التمارٌر المالٌة السنوٌة للشركات محل الدراسة .

X4jt : الرلابً الثانى وهو العائد السنوي على رأس المال المستثمر  ٌعبرعن المتغٌر

الباحث  ولمد لام ."t "لدراسة الزمنٌة محل افى  "j "للشركة محل الدراسة 

 من التمارٌر المالٌة السنوٌة للشركات محل الدراسة. بالحصول على لٌم المتغٌر

X5jt :  ٌعبرعن المتغٌر الرلابً الثالث وهو اإلعالن عن توزٌع األرباح للشركة محل

". بحٌث تم إعطاء الشركة محل t" فى الفترة الزمنٌة محل الدراسة "jالدراسة "

المالى بالتمرٌر  " إذا لامت باإلعالن عن توزٌعات لألرباح4اسة رلم "الدر

  ." بخالف ما سبك0، وإعطاء الشركة محل الدراسة " لهاالسنوى 
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β1… β5: نحداراإل تمثل معامالت نموذج. 

β0 : نحدارالمتعدداإل تمثل الممدارالثابت لنموذج 

ε : نحدارالمتعدد.اإل تمثل بوالً نموذج  
 سلوبتطبٌك استخراج نتائج إ، ثم  SPSSمتغٌرات النموذج السابك فى برنامج دخال لٌم إ -: الثانٌة ةالخطو

رلم  جدولهى بال، كما اإلنحدارالمتدرج  سلوبائٌة إلنتائج االحصالٌتضح من تحلٌل و. نحدارالمتدرجاإل

  -ماٌلى : (،بجداول ومالحك البحث،7)

لعاللة بٌن المتغٌر التابع والمتغٌرات المستملة ،كما هى ( نموذج اإلنحدار ل000.) .Sigمعنوٌة  .4

أن إلى والتى تشٌر   R-square%. وهذا ما تؤكدة لٌمة 15( ،وذلن بمستوى ثمة 7بالمعادلة رلم )

وكذلن  فى المتغٌرات المستملة للنموذج، التغٌرإلى % من التغٌر فى المتغٌرالتابع ترجع 71.4نسبة 

 %( بٌن المتغٌرالتابع والمتغٌرات المستملة للنموذج.11.4) Rعدد لٌمة معامل اإلرتباط المت

فصاح نطاق اإل (، بٌنβوجود عاللة إرتباط عكسٌة جوهرٌة ،كما تعكسها إشارة معامل اإلنحدار) .7

سهم السعودٌة وذلن بمستوى بسوق األ الممٌدةحجم تداول األسهم للشركات المخاطر المالٌة و  عن

حجم تداول خاطر غٌر المالٌة و فصاح عن المعاللة بٌن نطاق اإلفى حٌن التوجد %، 15ثمة 

ٌؤكد على وجود  % . مما15توى ثمة سهم السعودٌة وذلن بمسبسوق األ الممٌدةاألسهم للشركات 

على لرارات فمط، دون المخاطرغٌر المالٌة،ة فصاح عن المخاطر المالٌأثار إلتصادٌة لإل

الفرض الفرعى  لبولول و الفرض الفرعى األ رفضمن ثم ٌة. وسهم السعودالمستثمرٌن بسوق األ

 .  السادسالثانى للفرض 

تجاه بهدف توفٌر دلٌل مٌدانى  Pearson Correlation بٌرسون تحلٌل إسلوب إستخدام :الثالثة الخطوة

ا من معلومات المخاطر المالٌة دون غٌرهمعلومات المخاطر المالٌة،نواع لبعض أهمٌة النسبٌة األ

. وذلن من خالل  لٌاس وإدخال بٌانات المتغٌرات سهم السعودٌةلرارات المستثمرٌن بسوق األعلى ى،خراأل

   -:SPSSالتالٌة فى برنامج 

 

 Yjt :  سهم الشركة محل الدراسة تداول أٌعبرعن المتغٌرالتابع وهو حجم" j"  فى الفترة

 . (4) والذى تم لٌاسه طبما للمعادلة رلم "،t "الزمنٌة محل الدراسة 

Xijt :  مخاطر االئتمانٌعبرعن كمٌة معلومات "i المفصح عنها بالتمرٌر المالى  للشركة "

"، والتى تم لٌاسها من النتائج t" فى الفترة الزمنٌة محل الدراسة "jمحل الدراسة "

لشركات  للتمارٌر المالٌة المنشورة سلوب تحلٌل المحتوىإالمستمدة من تطبٌك 

    العٌنة. 

Xljt : مخاطر السٌولة ٌعبرعن كمٌة معلومات "l المفصح عنها بالتمرٌر المالى  للشركة "

"، والتى تم لٌاسها من النتائج t" فى الفترة الزمنٌة محل الدراسة "jمحل الدراسة "

    للتمارٌر المالٌة المنشورة لشركات العٌنةتحلٌل المحتوى إسلوب المستمدة من تطبٌك 

Xcjt :  مخاطر العملة  معلوماتٌعبرعن كمٌة"c المفصح عنها بالتمرٌر المالى للشركة "

"، والتى تم لٌاسها من النتائج t" فى الفترة الزمنٌة محل الدراسة "jمحل الدراسة "

     ٌل المحتوى للتمارٌر المالٌة المنشورة لشركات العٌنةتحلإسلوب المستمدة من تطبٌك 

Xnjt : ر الفائدةمخاطر سع ٌعبرعن كمٌة معلومات "n  المفصح عنها بالتمرٌر المالى "

"، والتى تم لٌاسها من t" فى الفترة الزمنٌة محل الدراسة "jللشركة محل الدراسة "

للتمارٌر المالٌة المنشورة  تحلٌل المحتوىإسلوب النتائج المستمدة من تطبٌك 

       لشركات العٌنة
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Xmjt : الٌةدوات الماألمخاطر ٌعبرعن كمٌة معلومات "m  المفصح عنها بالتمرٌر المالى "

"، والتى تم لٌاسها من t" فى الفترة الزمنٌة محل الدراسة "jللشركة محل الدراسة "

للتمارٌر المالٌة المنشورة  تحلٌل المحتوىإسلوب النتائج المستمدة من تطبٌك 

       لشركات العٌنة

 بجداول (1) رلم جدولبال كما بٌرسون، تحلٌل سلوبإل اإلحصائٌة اإلختبارات نتائجتحلٌل  منوٌتضح 

سهم حجم تداول أسهم الشركات الممٌدة بسوق األ بٌن جوهرٌة عكسٌةإرتباط  عاللة وجود البحث، ومالحك

ئتمان ومخاطر العملة و االمخاطر السٌولة ومخاطركل من المالٌة لها عن فصاح بالتمارٌراإلالسعودٌة و

أسهم الشركات حجم تداول فى حٌن التوجد عاللة بٌن  ،% 15 ثمة مستوىب ،وذلندوات المالٌة مخاطر األ

مما ٌشٌر إلى وجود المالٌة لها عن مخاطر سعر الفائدة. اإلفصاح بالتمارٌرسهم السعودٌة والممٌدة بسوق األ

الئتمان ومخاطر العملة مخاطر السٌولة ومخاطر اكل من لتصادٌة للمعلومات المفصح عنها تجاه ثار إآ

 ثر لرارات أتت فى حٌن السهم السعودٌة، ن بسوق األدوات المالٌة على لرارات المستثمرٌاطر األومخ

مما ٌؤكد على  سهم السعودٌة بالمعلومات المفصح عنها تجاه مخاطرأسعار الفائدة. المستثمرٌن بسوق األ

تخاذ إالمالٌة عند إعطاء المستثمرٌن بسوق األسهم السعودٌة أولوٌة )أهمٌة( لبعض معلومات المخاطر 

المفصح عنها بالتمارٌر المالٌة ستثمارٌة ، دون غٌرها من معلومات المخاطر المالٌة األخرى ، المرارات اإل

وجود أثار إلتصادٌة ضح تٌ، بدمج نتائج اإلختبارات المٌدانٌة للفرضٌن السادس والسابع معا للشركات. و

ٌر المالٌة،على لرارات المستثمرٌن بسوق األسهم لإلفصاح عن المخاطر المالٌة فمط، دون المخاطرغ

لبعض معلومات المخاطر المالٌة  أهمٌة لى إعطاء المستثمرٌن بسوق األسهم السعودٌةإضافة باإل، السعودٌة 

عند إتخاذ المرارات اإلستثمارٌة ، دون غٌرها من معلومات المخاطر المالٌة األخرى ، المفصح عنها 

 الفرض السابع للبحث. رفضمن ثم ٌتم وات، بالتمارٌر المالٌة للشرك

 

 البحث. وتوصياتنتائج   5

تمارٌر المالٌة المنشورة دراسة طبٌعة ونوعٌة معلومات المخاطر المفصح عنها بالموضوع تناول البحث 

 .بسوق األسهم  السعودٌة للمستثمرٌن، والتعرف على مدى منفعة وترتٌب أولوٌات هذه المعلومات للشركات

بالشركات إلشتماق وصٌاغة فروض  المهتمة األطراف نظرٌة مفهوم على اإلعتماد تم هدف البحث كولتحمٌ

  -التوصل لألدلة المٌدانٌة التالٌة : عنولمد أسفر تحلٌل نتائج اإلختبارات اإلحصائٌة لفروض البحث . البحث

مخاطر العن معلومات ى عللشركات الممٌدة بسوق األسهم السعودٌة لالتمارٌرالمالٌة المنشورة  تحتوى .4

اطر ولى: اإلفصاح عن المخالمجموعة األ -ن المعلومات وهما :مجموعتٌن م فى ة، مبوبالمحٌطة بها

سهم السعودٌة معلومات عن المخاطر للشركات الممٌدة بسوق األالمالٌة المالٌة. حٌث تتضمن التمارٌر

ئتمان و معلومات عن مخاطر اإلوهى نواع من المعلومات ة المحٌطة بها ، مبوبة إلى خمسة أالمالٌ

السٌولة و معلومات عن مخاطر العملة و معلومات عن مخاطر سعر الفائدة و معلومات عن مخاطر 

غٌر المالٌة. حٌث دوات المالٌة. المجموعة الثانٌة:اإلفصاح عن المخاطرمعلومات عن مخاطراأل

المالٌة معلومات عن المخاطر غٌرودٌة سهم السعالممٌدة بسوق األالمالٌة للشركات  تتضمن التمارٌر

 معلوماتعمال و عن مخاطر األ وهى معلوماتنواع من المعلومات مبوبة إلى ستة أالمحٌطة بها ، 

بٌئٌة معلومات عن المخاطر السٌاسٌة و معلومات عن المخاطر الستراتٌجٌة و عن المخاطر اإل

كما أن معلومات المخاطر غٌر شغٌل. معلومات عن مخاطر التلتزام ومعلومات عن مخاطر عدم اإلو

المخاطر المالٌة المحٌطة بالشركات ر المالٌة المنشورة، ترتبط وتفسر المالٌة، المفصح عنها بالتمارٌ

 الممٌدة بسوق األسهم السعودٌة.
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 المفصح عنها بالتمارٌرالمالٌة وغٌر المالٌة، نطاق معلومات المخاطروجود إختالفات جوهرٌة فى  .7

  .سهم السعودٌةبسوق األ لٌه الشركة الممٌدةنشورة حسب المطاع اإللتصادى الذى تنتمى إالمالٌة الم

المالٌة ٌة أكثر مٌال لإلفصاح عن المخاطر للشركات الممٌدة بسوق األسهم السعود العلٌااإلدارة  .1

بً لكمٌة كما تأتى فى المرتبة األولى ، من حٌث الوزن النسالمحٌطة بها ممارنة بالمخاطرغٌر المالٌة. 

معلومات المخاطر المالٌة المفصح عنها بالتمارٌر المالٌة المنشورة للشركات الممٌدة بسوق األسهم 

معلومات مخاطر اإلئتمان ومعلومات السعودٌة، معلومات مخاطراألدوات المالٌة، ثم ٌلٌها كل من 

سعر مخاطر تأتى  العملة وفى المرتبة األخٌرةمخاطرمعلومات مخاطر السٌولة، وٌلٌها بعد ذلن 

زن النسبً لكمٌة معلومات عمال فى المرتبة األولى من حٌث الومخاطراألمعلومات كذلن تأتى الفائدة. 

المنشورة للشركات الممٌدة بسوق األسهم السعودٌة المالٌة غٌر المالٌة المفصح عنها بالتمارٌر المخاطر 

د ذلن كل من معلومات عن المخاطر ، وٌلٌها بعد ذلن معلومات عن مخاطر التشغٌل ثم ٌأتً بع

  عدم االلتزام وفى المرتبة األخٌرة تأتى المعلومات عن المخاطر البٌئٌة. ومخاطر السٌاسٌة

رٌرالمالٌة المنشورة امالٌة، المفصح عنها بالتمالغٌر ومالٌة ال،المخاطرخصائص معلومات تتسم  .1

صفٌة وتتعلك بالمخاطر الماضٌة و تحتوى للشركات الممٌدة بسوق األسهم السعودٌة، بأنها معلومات و

 أوغٌر سارة.و/ على أخبار محاٌدة 

المالٌة على لرارات المستثمرٌن بسوق األسهم السعودٌة.  فصاح عن المخاطرلتصادٌة لإلإ ثارآوجود ٌ .5

المخاطر المالٌة و حجم تداول  فصاح عننطاق اإل جوهرٌة بٌنووجد عاللة إرتباط عكسٌة حٌث ت

بٌن حجم  إرتباط عكسٌة وجوهرٌة توجد عاللةكما  سهم السعودٌة ،بسوق األ الممٌدة لشركاتأسهم ا

كل من المالٌة لها عن فصاح بالتمارٌر تداول أسهم الشركات الممٌدة بسوق األسهم السعودٌة واإل

 .العملة و مخاطر األدوات المالٌة ئتمان ومخاطرمخاطر السٌولة ومخاطر اإل

فصاح عن المخاطر غٌر المالٌة على لرارات المستثمرٌن بسوق األسهم إلتصادٌة لإل آثارالتوجد  .1

 . السعودٌة

توافر : األولىالنتٌجة  -ستخالص نتٌجتٌن رئٌسٌتٌن للبحث وهما:النتائج المٌدانٌة السابمة ٌمكن إوبناءاً على   

رة للشركات الممٌدة بسوق لإلفصاح عن المخاطر المالٌة وغٌر المالٌة بالتمارٌر المالٌة المنشو أدلة مٌدانٌة

األسهم السعودٌة، وذلن فى صورة معلومات وصفٌة وتتعلك بالمخاطر الماضٌة و تحتوى على أخبار محاٌدة 

،دون وجود آثار إلتصادٌة لإلفصاح عن المخاطر المالٌة  و/ أوغٌر سارة. أما النتٌجة الثانٌة : فتتمثل فى

باإلضافة إلى إعطاء المستثمرٌن  ٌن بسوق األسهم السعودٌة.على لرارات المستثمرالمخاطر غٌر المالٌة ، 

بسوق األسهم السعودٌة أهمٌة لبعض معلومات المخاطر المالٌة عند إتخاذ المرارات اإلستثمارٌة ، دون 

 . غٌرها من معلومات المخاطر المالٌة األخرى ، المفصح عنها بالتمارٌر المالٌة للشركات

،اإلللٌمة المهنٌة الهٌئات بأهمٌة توجه  الباحث ٌوصًتائج المٌدانٌة للبحث ، وفى ضوء اإلطار النظرى والن

تطوٌر طبٌعة ونطاق معلومات المخاطر المفصح عنها بالتمارٌرالمالٌة المنشورة للشركات ،  إلىوالعالمٌة، 

 ٌمكن إلتراح بعض كماوذلن من خالل إعداد و إصدار معٌار محاسبى لإلفصاح الشامل عن المخاطر. 

فصاح عن مخاطر الشركات ، منها على سبٌل المثال، اإلتجاهات البحثٌة المستمبلٌة المتعلمة بموضوع اإل

دراسة العاللة بٌن تكلفة تموٌل الشركات و، خرىبٌئة أعمال أ فىالدراسة المٌدانٌة للبحث تنفٌذ عادة إ

عن مخاطر اإلفصاح جودة محددات دراسة و ،بالتمارٌر المالٌة المنشورة لها عن المخاطر فصاحاإلو

مخاطر العن  اإلفصاح وغٌرالمهنٌة فى تطوٌرالهٌئات المهنٌة ممارنة عن دور دراسة خٌراأوالشركات. 

 العربٌة.  المالٌة باألسواق بالتمارٌر المالٌة المنشورة للشركات الممٌدة 
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 البحث ومالحك جداول
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