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 ملخص البحث:
              تحليييييع العبييييية بيييييك  ويييياح  الاييييطرة  ا  وييييا   ييييك الم ييييا طإليييي   :هدددددب البحددددث

 ليييء الايييطراج المسيييجلة  ييي  الب ر ييية   ذليييا بيييالت بي   أثطهيييا  ليييء المال الميييال 
 .(EGX 50) الموطية

( شيييطرة 36)ميييك  تتكييي    تيييم إجيييطال الدراسييية الت بيقيييية  لييي   ينييية :التصدددميا والميةجيدددة
أسيل   تحلييع المحتي ي  ي  باسيت دا  ، (EGX 50) مسيجلة  ي  الب ر ية المويطية

 ،(2018) حتي   يا  (2016) للاطراج  بل الفتطة مك  ا  السن ية ح  التقاريط 
مااهدة، ال تبار  ط ض البحث الت  تعكس العبيية بييك  (108) بإجمال  مااهداج

رييي لا تيييإلثيط ا  ويييا   يييك الم يييا ط ح  الايييطرة  ا  ويييا   يييك الم يييا ط    ويييا
  تحلييييع  تيييم اسيييت دا  أسيييل   االتحيييدار المتعيييدم  ييي  لييي  المال الميييال  للايييطراج،

 النتاحج.
ا  وييا   ييك الم ييا ط  يي  شييطراج العينيية محييع الدراسيية المسييجلة : التوصددياتاليتددائو و 

أكثيييط  حييييث أ محيييد م للةا ييية ( 2018( حتيييء  يييا  )2016)  يييبل الفتيييطة ميييك  يييا 
ا  وييييا   يييك الم يييا ط  ييييمك التييي اي شيييي  صا ا  ويييا   ييييك الم يييا ط الماليييية،   

ت جيد  بيية ارتبياي إ جابيية     ، ايط بنيد دحيأبني م   لمقتط  يتطا   بييك أرععية المؤشط ا
الطا عة المالية  الطعحيية  لهيم طرة  الت  تتمثع    حجم الاطرة   لبعض  واح  الا

د  بيية ارتبياي إ جابيية ليبعض جي، بينميا ت  يط معن ي  ل  ا  وا   يك الم يا طتإلث
التسيجيع  ي  الب ر ياج الجنبيية   واح  الاطرة  الت  تتمثع  ي  تي ي الوينا ة  

معنيي ي  ليي  ا  وييا   ييك الم ييا ط،  يي   ثيطإلحجييم مكتييم المطاجعيية  ليييس لهييم ثيي  
ا  وييا   يك الم ييا ط حويياحية بييك إ بييية ارتبياي إ جابييية  ذاج ماللية  ت جيدحييك 

 جي م تنيييم مهني  يتي ل   بضيط رة واستيادًا إلى ذلك توصى الباحثدة ،المال المال   
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يليييا  الايييطراج م يييا ط يييينيم المعالجييية المحاسيييبية   لإل ويييا   يييك المعييييار    ييي 
يييا  الهيةية  ري لا  ،با  وا  ا لاام   اال تياري  ك الم ا ط المالية  غيط الماليية

بييإلاا  الاييطراج المسييجلة  يي  الب ر يية بضييط رة ا  وييا   ييك  الماليييةالعاميية للطيابيية 
م  التقياريط لمعط ية ال  ي  الحقيقي  الم ا ط المالية  غيط المالية مما  سا د مسيت د

حم  التقيياريط المالييية  ليي  إ ييامة الثقيية  يي  القيي ا ذلييا لييامال المييال  للاييطراج  ييينعكس
 مسا دة جمي  أ حا  الموالح    ات اذ القطاراج الطشيدة.المنا رة   

 قد  البحث الحال  مساهمة  إ ا ة مت ا عة للبح ث الحالية    هي ا  :واإلضافةاألصالة 
  مؤشييط لإل وييا   ييك الم ييا ط  يتكيي   مييك االمجييال مييك  ييبل محا ليية ايتييط 

 يمكيك االسيتعاتة  ،( بند  يونف الم يا ط إلي  م يا ط ماليية  غييط ماليية27)
بهيييي ا المؤشييييط رإرشيييياماج  يييي    يييي  معيييييار محاسييييب  شييييامع لإل وييييا   ييييك 

 ط    البيةة الموطية.الم ا 
محييدماج ا  وييا   –  وييا   ييك الم ييا ط ا – ويياح  الاييطرة  :الكلمددات الماتاحيددة

 المال المال . - ك الم ا ط
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Abstract: 
The Objective of the Research: To analyze the relationship 

between the characteristics of the company and the risk 

disclosure and their impact on financial performance by 

applying to firms listed in the Egyptian Stock Exchange 

(EGX 50). 

Design and  Methodology: The applied study was conducted on 

a sample of (36) firms listed in the Egyptian Stock 

Exchange (EGX 50), using the method of content 

analysis in the examination of the annual reports of 

companies during the period from (2016) to( 2018), with 

a total of (108) observations, to test the research 

hypotheses that reflect the relationship between the 

characteristics of the company and the risk disclosure, as 

well as the impact of the risk disclosure on the financial 

performance of companies, the use of multiple regression 

method in the analysis of the results. 

Results and Recommendations: The risk disclosure in the 

sample of companies under study from (2016) to (2018) 

is very limited because the most common types of 

financial risk disclosure and disclosure within the 

proposed indicator range from four to eleven, and There 

is a positive correlation between some of the 

characteristics of the company, which is the size of the 

company and the financial leverage and profitability and 

have a significant impact on the risk disclosure, While 

there is a positive correlation between some of the 

characteristics of the company, which is the industry type 

and cross listing and the size of the audit office and have 

no significant impact on the risk disclosure, while there 

is a positive and statistically significant correlation 
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between the risk disclosure and the financial 

performance. Based on this, the researcher recommends 

the existence of a professional organization that sets a 

standard for the risk disclosure that regulates accounting 

treatment and Companies are required to make 

mandatory and voluntary disclosures about financial and 

non-financial risks. As well as the financial regulatory 

authority  requires firms listed in the Stock Exchange to 

risk disclosure financial and non-financial, which helps 

report users to knowledge of  the real status of the 

financial performance of companies and this is reflected 

in the re-confidence in the financial  statements and 

reports published and helping all stakeholders to make 

rational decisions. 

Originality and Addition: The present research provides a 

modest contribution to the current researches in this area 

by attempting to propose a risk disclosure index 

consisting of (27) items and risk classification for 

financial and non-financial risks, this indicator can be 

used as a guidances in developing a comprehensive 

accounting standard for risk disclosure in the Egyptian 

environment. 

 

Key words: Company Characteristics - Risk Disclosure - 

Determinants of Risk Disclosure-Financial Performance. 
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 لبحث:اإلطار العام ل -1

 المقدمة: 1/1

الطريييياة الساسييييية التييي   عتميييد  ليهييييا جميييي  أ ييييحا  ا  ويييا  المحاسيييب   مثييييع 
حيييث  سييع  أ ييحا  الموييالح  يي   ،ال ارجييية ذاج العبييية ميي  الاييطرة الموييالح  الجهيياج

أ مالهييا الحويي ل  ليي  المعل ميياج الكا ييية  ييك الاييطرة   ا يية المعل ميياج المتعلقيية بنتيياحج 
  مطراها المال   ذلا الت اذهم يطاراج استثمارية رشيدة.

 ا  ويييا   يييك م يييا ط الايييطراج ريييا   مييياتال يضيييية رحيسيييية ذاج اهتميييا  ربييييط 
  ييحا  الموييالحأ اكتسييم اهتماميياص ربيييطاص مييك  Global Community للمجتميي  العييالم  

(Nahar et al., a, 2016) بيةية ال ميال التجاريية ال  حييث أ  التةييطاج التيء تحيدث  يء
تما تامع العديد مك الحيداث مثيع الكي ارث ال بيعيية  الحيط   إتطتبط  قط بالتماج المالية   

 التةيييطاج  يي  التنييييم   ييد  االسييتقطار السياسيي   التةيييطاج  يي  ال لييم العييالم   ليي  السييل  
 . (Abdullah et al., 2015) االستهبكية مما يؤثط  ل  بقال الاطرة  االستدامة

 طبيعة المشكلة: 1/2
ا  ويا   يك م يا ط الايطراج  قيد  معل ميياج  يك الم يا ط المام ية للايطرة التيي  

 Interrelated Riskتسيييا د أ يييحا  الموييييلحة  لييي   هيييم  تقييييييم الم يييا ط المتطاب ييية 
 (.Caldwell John E, 2012) استطاتيجياج إمارة الم ا ط بالاطرة  

 ري لا يينعكس ا  ويا   يك م يا ط الايطراج  لي  تقلييع تكلفية رأس الميال حييث 
تتيجية لتقلييع  (Nahar et al., a, 2016) حق  المستثمط   ثقة أكبط    العمليياج التجاريية 

أي تييامة شيفا ية المعل مياج  ،  د  التإلكيد  ي  التقياريط الماليية المناي رة  د  تماثع المعل ماج
لمال  الحقيقيييي  مسييييا دة أ ييييحا  الموييييالح   ا يييية مسييييت دم  التقيييياريط لمعط يييية ال  يييي  

 .(Linsley &shrives, 2005) الاطرة
 عيييالطغم مييييك أهميييية ا  وييييا   ييييك الم يييا ط رإلسييييل   لاييييامة شييييفا ية المعل ميييياج 

إال أتيييم ليييم  حيييي   للايييطرة، المناييي رة  ييي  التقييياريط الماليييية  تييييامة الثقييية  ييي  ال  ييي  الميييال 
باالهتميييا  الكيييا   ميييك يبيييع المنيمييياج المهنيييية الد ليييية   المحليييية حييييث ال ي جيييد حتييي  ال  
معييييار محاسيييب  يييينيم الج اتيييم الم تلفييية لإل ويييا   يييك م يييا ط الايييطرة  يحيييدم حيييد أمتييي  

مسييت ي ات فيياض    هيي  مييا اتعكييس  ليي  تبييايك  لإل وييا   ييك الم ييا ط المالييية  غيييط المالييية
 ا  وا   ك الم ا ط    التقاريط المالية المنا رة.



- 6 - 

             تفسيييييط  تحليييييع  ويييياح حيييي ل   هنييييات اهتمييييا  مييييك بعييييض الدراسيييياج السييييابقة 
                       مييييييييييك عحييييييييييث ت  ييييييييييل  مراسيييييييييية ريييييييييي مسييييييييييت ي ا  وييييييييييا   ييييييييييك الم ييييييييييا ط  الايييييييييطرة 

(Mousa & Elamir, 2013; ALShammari, 2014; Ali& Taylor, 2014; 

Serra Sqeiro & Mineiro, 2018) يطجيي   تبييايك بيييك الدراسيياج السييابقةال إليي   جيي م
 ال تبف البيةاج الجنبية  ك البيةة الموطية.

 ييي  تتييياحج الدراسييياج السيييابقة التييي  اهتمييي  بتحلييييع  ميييك تاحيييية أ يييطي ي جيييد تبيييايك  
مييك   ييك الم ييا ط  المال المييال  للاييطراج حيييث ت  ييل  مراسيية رييع   العبييية بيييك ا  وييا 

(Oluwagbemiga, 2014; Abdullah & Shukor, 2015; Al Ali Hussain, 

2017; Zulfikar Rudi et al., 2017)   إل   ج م  بية إ جابيية بييك المتةييطيك  لكيك  ي
ارتبيياي غيييط هييا  بيييك إليي   (Lun Chan Hul, 2015ت  ييل  مراسيية )  بيةيياج أجنبييية، 

 يي   (،ROA) ا  وييا   ييك الم ييا ط  المال المييال  باسييت دا  معييدل العاحييد  ليي  ال يي ل
إليي   جيي م  بييية سييلبية بيييك   (Marzouk Mahmoud, 2016)ت  ييل  مراسيية حيييك

ا  ويييا   يييك الم يييا ط  المال الميييال  بيييالت بي   لييي  الايييطراج المويييطية المدرجييية  يييبل 
 (.2011)التمة السياسية  ا  

 وييييياح  الايييييطرة   تيييييطصا لعيييييد  اتفيييياح المبيييييياج المحاسيييييبية  ليييي  العبيييييية بيييييك
، با  يا ة إلي  تيدرة الدراسياج التي  تنا لي   ا  وا   ك الم ا ط  أثطها  لء المال المال 
 ي  -الايطراج المسيجلة  ي  الب ر ية المويطيةالم   ي  ي  البيةية المويطية  عيالت بي   ليء 

 .حد م  لم الباحثة
 وفى ضوء ما سبق يحاول هذا البحث اإلجابة على التساؤلين التاليين:

عدددن المخددداطر للشدددركات  اإلفصددداح علدددي مسدددتو   خصدددائص الشدددركة ؤثرتدددهدددل  -1
 ؟المسجلة في البورصة المصرية

ركات المسددجلة فددي المخدداطر علددي األداء المددالي للشددهددل ثددؤثر اإلفصدداح عددن  -2
 ؟البورصة المصرية

 هداب البحث:أ 1/3
 الهيدف الطحيسي  للبحييث  ي  تحلييع العبيية بيييك  وياح  الايطرة  ا  وييا  يتمثيع
 المسييجلة  يي  الب ر يية الموييطية،اتعكيياس ذلييا  ليي  المال المييال  للاييطراج     ييك الم ييا ط

 ينبث   ك ه ا الهدف الهداف الفط ية التالية:  
 . ل  ا  وا   ك الم ا ط  واح  الاطرة تحديد مدي تإلثيط -

العبية بيك ا  وا   ك الم ا ط  المال المال  للاطراج مك  يبل معيدل  مراسة -
 (.ROE) الملكية  ل  حق ح  معدل العاحد   (،ROA) العاحد  ل  ال  ل
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 أهمية البحث: 1/4

              ميييك ثيييم تتمثيييع أهميييية   سيييتمد البحيييث أهميتيييم ميييك أهميييية الم  ييي ي الييي ي يتنا ليييم،         
 :البحث   
 األهمية العلمية:أواًل: 

 ري لا مراسية  واح  الاطرة  ا  وا   يك الم يا ط،يطرا البحث  ل  مراسة  
 العبية بيك ا  ويا   يك الم يا ط  المال الميال  للايطراج المسيجلة  ي  الب ر ية المويطية

(EGX 50،) ه  ما يد يتسم بالندرة    البحاث المحاسيبية الت بيقيية  ي  البيةية المويطية - 
  لم الباحثة.   حد م 

 ثانيًا: األهمية العملية:
هتميا  ربييط  ي  اة تية ال ييطة  ا ية اب لقد حي  م   ي ا  وا   يك الم يا ط

 مييك ثييم تحييا ل الباحثيية توييميم مؤشييط لإل وييا   ييك الم ييا ط يتكيي    ،بعييد التميياج المالييية
ا  ويا   ييتم ييياس مسيت ي  ،( بند  ونف الم ا ط إل  م يا ط ماليية  غييط ماليية27مك )

 عالتيال  تقيد م ملييع  ملي   لي  أهيم  ،شيطمؤ لل   ك الم ا ط  ل  أساس المحتي ي المعل ميات
مييدي تإلثيطهييا  ليي  المال المييال   وييا   ييك الم ييا ط   ا   يي   ويياح  الاييطرة التييء تييؤثط

مبلمييية لجميييي  أ يييحا  تقيييد م تقييياريط ماليييية م ثييي ح  يهيييا    ييي  البيةييية المويييطية   اج للايييطر
 الموالح.

 ميةو البحث: 1/5
لتحليييييع  تقييييييم    االسييييتنبا   ا تمييييدج الباحثيييية  لييييء رييييع مييييك الميييينهج االسييييتقطاح

ا  ويا  حليع العبية بيك  واح  الايطرة   الدراساج السابقة  ء مجال البحث،  لدراسة  ت
 أثطها  ل  المال المال  للاطراج.  ر لا يام  الباحثة بيإجطال مراسية ت بيقيية   ك الم ا ط
أسل   تحليع المحت ي     ح  التقاريط السن ية لعينة ميك الايطراج المسيجلة  يء باست دا  

 ييد  ،(2018) حتيء (2016) ذليا  يبل الفتيطة ميك  يا   (EGX 50) الب ر ية  المويطية
 .تحدار  ء تفسيط تتاحج الدراسة الت بيقية تم ذج اال االرتبايتم است دا  موف  ة 

 حدود البحث: 1/6
 الم ا ط. ك  ا  وا  قتوط البحث  ل  مراسة العبية بيك  واح  الاطرة    -

 ييييك الم ييييا ط  المال المييييال   ا  وييييا  قتوييييط البحييييث  ليييي  مراسيييية العبييييية بيييييك  -
(  معييدل العاحييد  ليي  حقيي ح ROA) للاييطراج مييك  ييبل معييدل العاحييد  ليي  ال يي ل

 (.ROE) الملكية
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لعينية  قتوط البحث  ل  است دا  أسل   تحليع المحت ي     حي  التقياريط السين ية  -
 بل  ( شطرة36 دمها )(   EGX 50مك الاطراج المسجلة    الب ر ة الموطية )

 (.2018( حت   ا  )2016الفتطة مك  ا  )
 خطة البحث: 1/7

تقسدديا  انطالًقدا مددن أهميددة وأهددداب البحدث وفددي ضددوء المشددكلة والحددود فقددد تددا
 :البحث كما ثلي

 ا  ار العا  للبحث. -1
 ا  وا   ك الم ا ط. -2

 الدراساج السابقة  ت  يط  ط ض البحث. -3

 الدراسة الت بيقية. -4

 النتاحج  الت  ياج   مجاالج البحث المستقبلية. -5

 اإلفصاح عن المخاطر: -2
تامج أهمييية ا  وييا   يييك م ييا ط الايييطراج تتيجيية للتةيييطاج المسيييتمطة  يي  البيةييية 
المحي يية بالاييطراج  التيي  تييؤمي إلييء تيييامة  ييد  التإلكييد بالنسييبة لييامال المسييتقبل  للاييطراج، 

 ليء أ  ا  ويا   يك الم يا ط هيا   Financial Scandals ر لا أكيدج الفضياحح الماليية 
 ماج أكثيط  يك الم يا ط  إمكاتيية تقيييم الم يا ط لعط ة معلجمي  أ حا  الموالح  ذلا لم

 .(Dominguez & Gamez, 2014)ال ا ة بهم 

 لييء أ   ييد  رفا يية ا  وييا   ييك الم ييا ط  (ICAEW, 2011) أكييدج مراسيية 
 تمة المالية العالمية.ساهم    تفاهم ال

 يط  أ   القي احم الماليية بيإل  ئ بإلتيم إ يب  ييار "ه ا  يعطف ا  ويا   يك الم يا ط 
احتماالج أ  أ    ط أ  تهديداج يد تؤثط  لء الاطرة حالياص أ  مستقببص  إمارة هي   الفيط  

أ  ا  وييا  " (Hassan, 2009) يييط   (Linsley& Shrives, 2006) "أ  التهديييداج
 ك الم ا ط يتمثع    ا  وا   ك المعل مياج  ي  التقياريط الماليية التي  تتضيمك معل مياج 

 اال تميييييام  ليييييء السياسييييياج  Judgement الحكيييييا   Estimates يييييك تقيييييديطاج الميييييديطيك 
المحاسبية القاحمة  لء الس ح مثيع التحي ي للمايتقاج الماليية  الم اج الماليية  القيمية العاملية 

Fair Value  با  ا ة لإل وا   ك العملياج المطراة،  المعل ماج غيط الماليية مثيع   يط
  ظيف الاطرة  غيطها مك الم ا ط التاةيلية  االيتوام ة  السياسية  المالية".ت
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( "أ  ا  ويييييا   يييييك الم يييييا ط يتمثيييييع  ييييي  جميييييي  2017بينميييييا ييييييط  )مليجييييي ، 
ي  تويف الم ييا ط الطحيسيية التي  تتعييطض المعل مياج التي  تقييدمها الايطرة  ي  التقطيييط السين  

لهيييا،   يييطح إمارتهيييا  قثارهيييا االيتويييام ة المت يعييية  ليييء المال الحيييال   المسيييتقبل ،  هييي  ميييا 
  ساهم    تقليع  د  اليقيك    أتا ة الاطرة".

 تصييف مخاطر الشركات: 2/1
تي  تعدمج الدراساج الت  تنا ل  تونيف الم يا ط التي  ينبةي   ا  ويا   نهيا  ال

 تتمثع   :

أ  يييتم تويينيف الم ييا ط إلييء  ةتيييك همييا الم ييا ط  (ICAEW, 1997)تييط  مراسيية 
أ   (Cabedo & Tirado, 2004)ال ارجيية  الم يا ط الدا ليية، بينميا أكيدج مراسية 

 ،هنييات مجمييي  تيك مييك الم يييا ط المجم  يية ال ليييء تتمثييع  ييي   الم ييا ط غييييط الماليييية
 المجم  ية الثاتيية تتمثيع  ي  الم يا ط  ال مال،ستطاتيجية  م ا ط  تامع الم ا ط اال

الماليية  تاييمع م يا ط السيي ح، م ييا ط االحتميا ، م ييا ط السيي لة،  الم ييا ط القات تييية 
توينيف الم يا ط إليء  (Vandemaele et al.,  2009) التايةيلية،  ي  حييك مراسية 

الحتمييا   م ييا ط السييي لة، الم ييا ط المالييية  تاييمع رييع مييك م ييا ط السيي ح  م ييا ط ا
م يا ط ال ميال  تاييمع أ يييطصا  إلي  الم يا ط التايةيلية  الم ييا ط القات تيية  التنييميية   

 (Abraham et al., 2012)مراسية   سيتطاتيجية  م يا ط السيمعة، مك الم يا ط اال كبص 
الم يييييا ط  ،توييييينف الم يييييا ط إليييييء ثميييييات  مجم  ييييياج تتمثيييييع  ييييي  الم يييييا ط الماليييييية

، م ييييييا ط العملييييييياج، الم ييييييا ط Empowerment، م ييييييا ط التمكيييييييك سييييييتطاتيجيةاال
المطتب ة بيالمال التياري    اليد راج االيتويام ة، الم يا ط المطتب ية بالهيداف، م يا ط 

( أ  Ali & Taylor, 2014) تيطي مراسية   الم يا ط التكن ل جيية،  الماتية  االسيتقامة، 
 ،الم ييييا ط البيةييييية التاييييةيلية،يييييتم تويييينيف الم ييييا ط إليييي  أرععيييية أتيييي اي هييييم الم ييييا ط 

 (Ashfaq et al., 2016) حيدمج مراسية  الم يا ط االسيتطاتيجية،    ،الم يا ط الماليية
 ،م ا ط السييييي لة،م ييييا ط السيييي ح  ،الم ييييا ط إلييييء أرععيييية أتيييي اي هييييم م ييييا ط االحتمييييا 

مي  الدراسياج  (Mousa&Elamir, 2013) ا تلفي  مراسية بينميا الم يا ط التايةيلية، 
المجم  يية ال ليي  تتمثييع  يي  م ييا ط  السييابقة حيييث  يينف  الم ييا ط إليي  مجميي  تيك،

 م ييا ط أسييعار الوييطف، ، تاييمع م ييا ط سييعط الفاحييدة Systematic Riskمنتيميية 
 م يييييييييييييييا ط  ، الم يييييييييييييييا ط السياسيييييييييييييييية،Inflationary Riskالتضييييييييييييييي م  م ييييييييييييييا ط

 المجم  ييية الثاتيييية تتمثيييع  ييي  الم يييا ط غييييط المنتيمييية  ، Recession Riskالكسيييام
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Unsystematic Risk   حتميا ،اال م يا ط م يا ط السيي لة، ،ال ميال تايمع م يا ط 
                  م يييييييييييا ط الطيابييييييييييية الدا لييييييييييييية   ،الم يييييييييييا ط االسييييييييييييتطاتيجية الم يييييييييييا ط التايييييييييييةيلية،

Internal Control Risk . 
 اإلصدارات المةيية:اإلفصاح عن المخاطر في ضوء  -2/2

 وييا   ييك الم ييا ط هنييات العديييد مييك الجهيي م المب  ليية التيي  تؤرييد  لييء أهمييية ا 
  يتضح ذلا مك  بل ا  داراج المهنية التالية:

 Canadian Institute of Certifiedالمعةدد الكيدد  للمحاسدبين القدانونيين  -

Public Accountants: 

أتييم  جيييم  ليييء الاييطراج ا  ويييا   يييك الم يييا ط  (CICA)أكييد المعهيييد الكنيييدي 
الطحيسيييية  إمارة الم يييا ط المطتب ييية بهييييا  تقيييد م تفسييييط لكيفييييية تحدييييد الم يييا ط،  يجييييم أ  
يتضيييمك ا  ويييا   يييك االسيييتطاتيجياج  العمليييياج التييي  ييييتم اسيييت دامها  مارة هييي   الم يييا ط 

معل ميياج  ييك  اجبييياتهم  ريي لا تحديييد ال ييطاف الماييياررة  يي  إمارة الم ييا ط بمييا  ييي  ذلييا 
 .(CICA, 2009, P. 47; CICA, 2012, P.7) مسة لياتهم 

 German Accounting Standards مجلددم معدداثير المحاسددبة األلمدداني -

Board: 

بعن ا  التقطيط  ك الم ا ط حييث  (GAS.5)أ در معيار المحاسبة اللمات  ريم 
 ييطف المعيييار ال  يييط بإلتييم "احتميييال  جيي م تييإلثيط سيييلب  مسييتقبل   ليييء ال  يي  االيتويييامي 
للمجم  ييية"   ييينف المعييييار الم يييا ط التييي  ت اجيييم الايييطراج إليييء م يييا ط الوييينا ة  عيةييية 
يييا ال مييال، الم ييا ط االسييتطاتيجية، م ييا ط المال، الم ييا ط الا وييية،  م ييا ط تكن ل ج

المعل ميياج،  الم ييا ط المالييية  تاييمع   ييط سييعط الفاحييدة    ييط السييي لة،  م ييا ط أ ييط . 
(Draft. GAS, No. 5, 2000). 

 معاثير المحاسبة المصرية المعدلة التي اهتمت باإلفصاح عن المخاطر. -

 ( بعن ا  "الحداث الت  تق  بعد الفتطة المالية" 7 در المعيار ريم ) أكيد  ليء حييث
 ج وييا   ييك موييامر الم ييا ط   ييد  التإلكييد التيي  يييد تييؤثط  لييء النتيياح ييط رة ا 

 .(IFRS.7)المستقبلية  يقابلم المعيار الد ل  للتقاريط المالية ريم 

 ( بعنيييي ا  "قثييييار التةيييييطاج  يييي  أسييييعار  ييييطف العمييييبج 13 ييييدر المعيييييار ريييييم )
عيييار ييين  هيي ا الم (IAS. 21)الجنبييية"  يقابلييم المعيييار المحاسييب  الييد ل  ريييم 

 لء ا  وا   ك م ا ط  د  استقطار أسعار الوطف  ه  أحد مك تياج م يا ط 
 الس ح.



- 11 - 

 ( بعنييي ا  "ا  ويييا   يييك ال يييطاف ذ ي العبيييية"  يقابليييم 15 يييدر المعييييار رييييم )
 يؤريييد المعييييار  ليييء ا  ويييا   يييك  (IAS. 24)معييييار المحاسيييبة اليييد ل  رييييم 

غيييط المباشيييطة  التيي  لهيييا تيييإلثيط  المعييامبج مييي  ال ييطاف ذ ي العبيييية المباشيييطة أ 
  لء الاطرة مك  بل تقييم الم ا ط  الفط  الت  ت اجم الاطرة.

 ( 26( بعني ا  "الم اج الماليية: العيطض"  يكمليم المعييار رييم )25أما المعيار ريم )
م اج الماليييية: اال تيييطاف  القيييياس"  يقابلهميييا معييياييط المحاسيييبة الد ليييية  بعنييي ا  "ال

(IAS32, IAS 39)  تيين  المعيياييط  لييء ا  وييا   ييك المعل ميياج ال ا يية 
بالع امييع التييي  تيييؤثط  ليييء مبلييي   ت ييييي   مرجييية التإلكيييد ال ا ييية بالتيييد قاج النقد ييية 
المسيييتقبلية لييييام اج المالييييية،  ا  ويييا   ييييك السياسيييياج المحاسيييبية المتبعيييية لتلييييا 

ة  مارة هي   الم اج،  ا  وا   ك م يا ط الم اج الماليية  السياسياج المسيت دم
م ييا ط مالييية  تويينف إلييء م ييا ط السيي ح،   الأ لييء  يييارالم ييا ط  أكييدج المع

م ييييا ط االحتمييييا ، م ييييا ط السييييي لة،  م ييييا ط التييييد قاج النقد يييية المتعلقيييية بسييييعط 
 الفاحدة.

 دليل عمل لجان المراجعة: -

أكيييد اليييدليع  ليييء يييييا  لجنييية المطاجعييية بيييد ر المسييية ل  يييك الحما ييية  الحفيييا   ليييء 
اللجنيية بتحديييد الم ييا ط  ريابيية  ملييية إمارة  ييييا  السييبمة المالييية للاييطراج  ذلييا مييك  ييبل

الم ييا ط الطحيسييية التيي  تييؤثط  لييء إ ييدام التقيياريط المالييية  غيييط المالييية للاييطرة )مليييع  مييع 
 (.2008لجا  المطاجعة، 

 الدليل المصر  لحوكمة الشركات. -

 ط ميييك أ ضيييال مجليييس ا مارة غييييط  ليييء تايييكيع لجنييية إمارة الم يييا اليييدليع يييين 
التنفييي ييك  المسييتقليك  يمكييك م يي ة العضيي  المنتييد  أ  مييديط إمارة الم ييا ط بالاييطرة أ  أ  

 ت يت  اللجنية ب  ي  ا جيطالاج  الق ا يد التي   ،مك المديطيك التنفي ييك لحض ر اجتما اتها
ت اجيم الايطرة مثيع الم يا ط  عتمدها المجلس البتمة للتعاميع مي  را ية أتي اي الم يا ط التي  

االستطاتيجية، م ا ط التاةيع، م ا ط السي ح، م يا ط االحتميا ، م يا ط السيمعة، م يا ط 
التيي  مييك شييإلتها التييإلثيط  لييء تايياي  الم ييا ط اج  جمييي  أتيي ايتييتيييم المعل ميياج  حما يية البيا

 (.25،   2016 استدامة الاطرة )الدليع الموطي لح رمة الاطراج، 
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إل وا   ك الم يا ط يينيم  ط رة إ دار معيار محاسب  موطي ل وتر  الباحثة
المعالجييية المحاسيييبية  يليييا  الايييطراج با  ويييا  ا لاامييي   اال تيييياري  يييك الم يييا ط الماليييية 

  غيط المالية.

 الدراسات السابقة وتطوير فروض البحث: -3
م  يي ي بإلبعييام الماييكلة تعييطض الباحثيية  يي  هيي ا الجييال أهييم الدراسيياج ذاج الوييلة 

 ا  ويا   يك الم يا ط  أثطهيا  ةتبيطت ميد   جي م  بيية بييك  وياح  الايطر البحث  الت 
 القدر ال ي   د  أهداف البحث.ب لء المال المال  للاطراج، 

 :اسات السابقةالدر  3/1
لسيابقة التي   تتنا ل الباحثة الدراساج السابقة ميك  يبل محي ريكأل ال ل الدراسياج ا

الدراسيياج السييابقة التيي  تنا ليي    ا  وييا   ييك الم ييا ط،  الثييات  ةتنا ليي   ويياح  الاييطر
 مال المال  للاطراج.لا  وا   ك الم ا ط  ا

 واإلفصاح عن المخاطر: ةدراسات تياولت خصائص الشرك األول: لمحورا

إليء التعيطف  ليء أتي اي ا  ويا   (Mousa & Elamir, 2013)هددفت دراسدة 
 يييك الم يييا ط  ييي  أسييي اح رأس الميييال  ييي  البحيييطيك ميييك  يييبل  ينييية ميييك التقييياريط السييين ية 

عييية ا  ويييا   يييك الم يييا ط يللايييطراج،  ذليييا باسيييت دا  تحلييييع المحتييي   للتعيييطف  ليييء  ب
أ  ا  وا   ك م يا ط الايطراج  وتوصلت الدراسة إلى محدماج ا  وا   ك الم ا ط، 

 Systematic Risk Disclosureم للةا يية  يي  شييطراج العينيية  يمييا يتعليي  بييإلت اي محييد  

(SRD)  حيييث أ  أكثييط التيي اي الايياحعة لإل وييا  هيي  م ييا ط أسييعار الفاحييدة(IRR)   ييي 
ك الم ييا ط  يي  الق ييا يك  يي الق ا يياج المالييية  غيييط المالييية، بينمييا أ لييء  ييدم مييك ا  وييا 

هي  ا  ويا   Unsystematic Risk Disclosure (USRD)الميال   غييط الميال  لتي اي 
 ت جيييد ارتبا ييياج هامييية بييييك رميييية ا  ويييا   يييك الم يييا ط  ،(OR)م يييا ط التايييةيع   يييك

 ععض المتةييطاج المسيتقلة مثيع حجيم الايطرة،  Systematic Risk Disclosureالمنتيمة 
ج ام ارتبا يي ريي لا ت  ييل  الدراسيية إلييء  جيي  ، Firm listing عيتييا للاييطرة  إمراج الاييطرة 

 Unsystematic Riskهاميييييية بيييييييك رمييييييية ا  وييييييا   ييييييك الم ييييييا ط غيييييييط المنتيميييييية 

Disclosure هم، سيييي  ييييدم مييييك المتةيييييطاج المسييييتقلة تتمثييييع  يييي  حجييييم الاييييطرة، إ ييييدار ال
 ،  مك تاحية أ يط  ال ت جيد أ Percentage of Free Floatالطعحية،  تسبة التع يم الحط 

 The Total Quantity ofارتبا ياج هامية بيييك إجميال  رميية ا  وييا   يك الم يا ط 
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Risk Disclosure  الطا عة المالية، بيتا للايطرة، إ يدار السيهم، السيي لة، الطعحيية،  تسيبة 
 التع يم الحط.

إلييء التحقيي  مييك  بيعيية  مييد   أتيي اي  (Ali& Taylor, 2014) هدددفت دراسددةو 
يتم ا  وا   نها  ذلا باسيت دا  تقياريط الايطراج  ي  مالياييا لعينية معل ماج الم ا ط الت  

( شيطرة مدرجية  ي  الب ر ية الماليايية، حييث ييتم جمي  البياتياج ييد ياص ميك التقياريط 200مك )
،  عاست دا  أسيل   تحلييع المحتي   ييتم تطمييا ا  ويا   يك الم يا ط (2009)السن ية لعا 

 يييي  التقيييياريط السيييين ية  تجميعهييييا   قيييياص لعييييدم الجمييييع ذاج الوييييلة بالم ييييا ط،  يييييتم تويييينيف 
ا  وييا   ييك الم ييا ط   قيياص لرععيية أتيي اي هييم م ييا ط التاييةيع، الم ييا ط البيةييية، الم ييا ط 

أ  ا  وييا   ييك الم ييا ط المالييية  ت الدراسددة إلددىوتوصددلالمالييية،  الم ييا ط االسييتطاتيجية، 
 الم يا ط التايةيلية هميا أ ليء أتي اي ا  ويا   ي  التقياريط السين ية،  ت  يل  الدراسية ريي لا 

للمعل ميياج  ييك الم ييا ط التيي   Comprehensive Scopeإلييء أتييم ال ي جييد ت يياح شييامع 
 جييد غميي ض تسييب   يي  يييتم ا  وييا   نهييا مييك يبييع الاييطراج  يي  تقاريطهييا السيين ية حيييث ي

 Prescriptiveالتقيييييياريط  ا ييييييية لتييييييي اي الم يييييييا ط التييييييي  ال تة يهييييييا اللييييييي احح ا لااميييييييية 

Regulations. 

إليء ت  ييح العبيية بييك  وياح   (Al Shammari, 2014)هدفت دراسة  لقدو 
تييي ي  ، التييي  تتمثيييع  ييي  )حجيييم الايييطرة، الطا عييية الماليييية، السيييي لة، الطعحيييية، التعقييييد رةالايييط 

 تيي ي الوينا ة(،  ا  وييا   يك م ييا ط الايطراج  يي  التقياريط السيين ية لعينية مييك  ،المطاجعية
( شيييطرة غييييط ماليييية ر يتيييية مدرجييية،  ذليييا باسيييت دا  مييينهج تحلييييع المحتييي   لقيييياس 109)

ا  ويييا   يييك الم يييا ط  يييك  طيييي  حسيييا   يييدم الجميييع المطتب ييية بالم يييا ط  ييي  التقييياريط 
أ  ا  وا   ك م ا ط الاطراج ييطتبط إ جابيياص مي  الحجيم،  لىوتوصلت الدراسة إالسن ية، 

السي لة، التعقيد،  ت ي المطاجعة، با  ا ة إلء  ج م ا تب اج ربيطة للنتياحج  ليء حسيم تي ي 
الوييينا ة،  رييي لا ت  يييل  الدراسييية إليييء أ  العبيييية بييييك ا  ويييا   يييك م يييا ط الايييطراج 

طاص  يييإل  تتيياحج البحيييث تتفييي  ميي  تيطيييياج ال رالييية ،  أ يييهامييية الطا عيية الماليييية،  الطعحييية غييييط 
 .Agency and Signaling Theories  ا شارة

إلي  ت  ييح محيدماج ا  ويا   يك  (Madrigal et al., 2015) وهددفت دراسدة
حلييع المحتي ي تمدرجية باسيت دا  أسيل    إسباتيةشطرة  (35) م ا ط الاطراج     ينة مك

 بييية إ جابييية  إليي   جيي م وتوصددلت الدراسددة (،2009الاييطراج  ييبل  ييا  ) لتقياريط ح رميية
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 ا يع   تتياحج الدراسية مفييدة للمنيمييك   ا  ويا   يك م يا ط الايطراج، بيك ت ي الق ياي   
 تحسيك الافا ية.أجع تعايا ا  وا   ك الم ا ط    السياساج باكع  ا  مك

( إلييء تحليييع مسييت    ممارسيياج ا  وييا   ييك 2015، )رميليي كمددا هدددفت دراسددة 
 ويا   يك الم يا ط لإلالم ا ط     نا ة التإلميك الموطية،  ت  يط مليع  لء مد   جي ة 

 يي   يينا ة التييإلميك، با  ييا ة إلييء ا تبييار العبييية بيييك  ويياح  شييطراج التييإلميك  مسييت   
ويا   يك الم يا ط  يعف مسيت   ا   ولقدد توصدلت الدراسدة إلدىا  وا   ك الم يا ط، 

معن ييية بيييك رييع مييك حجييم الاييطرة،    يي  شييطراج التييإلميك،  ريي لا  ييد   جيي م  بييية إ جابييية 
وييا   ييك  القيييد  يي  الب ر يية،  تيي ي النايياي التييإلمين ،  تيي ي الهيكييع التنييميي ،  مسييت   ا  

 الم ا ط    شطراج التإلميك.

الميؤثطة  ي  جي مة  مراسية  تحلييع الع اميع  ( إلي2016)إبيطاهيم، بييما هدفت دراسة 
ا  وا   ك الم ا ط بالتقاريط المالية للاطراج،  ذلا باست دا  المنهج ا سيتقطاح   ي  بنيال 
مؤشيط لقيياس جي مة ا  وييا   يك الم يا ط بالتقياريط المالييية للايطراج المقييدة بسي ح السييهم 

  جي مي ولقد توصلت الدراسة إلد(، 2014( إلء  ا  )2010السع م ة  بل الفتطة مك  ا  )
 جابييية  معن ييية بيييك جيي مة ا  وييا   ييك الم ييا ط بالتقيياريط المالييية  رييع مييك إ بييية ارتبيياي 

حجييييم  رعحييييية الاييييطرة،  الم ييييا ط التاييييةيلية،  الم ييييا ط المالييييية،  م ييييا ط ال مييييال التيييي  
الاطرة،  مسيت   تطرييا هيكيع ملكيية  مال ساج المالية    رأسستتعطض لها،  مساهمة المؤ 

رأس المال،  حجم مجلس ا مارة،  اسيتقبل أ ضيال مجليس ا مارة،   بيعية ارتبياي الوينا ة 
 جابيية غييط معن يية بييك جي مة ا  ويا   يك إ مست   المنا سة بها، رما ت جد  بية ارتبياي 

الايطرة  ال ميال التنفي  ية  الفويع بييك  ظيفية رحاسية مجليس إمارة  الم يا ط بالتقياريط الماليية
بهييا، بينمييا ت جييد  بييية ارتبيياي سييلبية  معن ييية بيييك جيي مة ا  وييا   ييك الم ييا ط بالتقيياريط 

إليء  جي م  بيية  با  يا ةالمالية  تسبة ملكيية االسيتثماراج الجنبيية  ي  رأس ميال الايطرة، 
مالييية  ريييبص ميييك ارتبيياي سيييلبية  غيييط معن يييية بييييك جيي مة ا  ويييا   ييك الم يييا ط بالتقييياريط ال

مست   الملكية ا مارية    رأس مال الاطرة،   ج م لجنة إمارة م ا ط تابعية لمجليس ا مارة 
 . مست   االلتاا  بق ا د ح رمة الاطراج السع م ة

إلييء تحليييع العبييية بييييك  (Khlif and Hussainey, 2016)هدددفت دراسددة و 
ا  وييا   ييك الم ييا ط   ويياح  الاييطرة  ا تمييدج الدراسيية  لييء اسييت دا  مييد ع تحليييع 

ة ( مراسية ت بيقيي42ك  يبل تحلييع تتياحج )مي  Meta- Analysis تتياحج الدراسياج السيابقة 
Empirical Studies ،إليء أ  حجيم الايطرة، تسيبة الطا عية، الطعحيية،  ولقد توصلت الدراسة
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امع ال  ط تطتبط باكع إ جاب  م  تقاريط الم ا ط،  أ  العبية بيك حجم الايطرة  تسيبة   
الطا عيية  ا  وييا  اال تييياري  ييك الم ييا ط تييطتبط ارتبا يياص إ جابييياص، رمييا يتييإلثط هيي ا ا  وييا  
بكييع مييك اليينيم القات تييية  تيي ي الويينا ة،  أ يييطاص العبييية بيييك  امييع ال  ييط  ا  وييا   ييك 

 كم  يها ت ي الونا ة.الم ا ط يتح

إلييء  حيي  ممارسيياج  (Marzouk Mahmoud, 2016)هدددفت دراسددة  كمددا
 محييدماج ا  وييا   ييك م ييا ط الاييطراج  يي  التقيياريط السيين ية للاييطراج الموييطية المدرجيية 

(،  ذلا مك  بل إجطال تحليع المحتي   للتقياريط السين ية 2011 بل التمة السياسية  ا  )
 التي  تمثييع ي ا ياج  يينا ية م تلفية للتحقييي   يي  الماليية المدرجيية  لعينية مييك الايطراج غيييط

 جيي م  وتوصددلت الدراسددة إلددىالسييماج  الع امييع التيي   قيي    ليهييا ا  وييا   ييك الم ييا ط، 
 بية إ جابيية  ي يية بييك حجيم الايطرة  ا  ويا   يك م يا ط الايطراج،  إليء  جي م  بيية 

 ييك م ييا ط الاييطراج  ععييض  ويياح  الاييطرة  إ جابييية  لكنهييا غيييط هاميية بيييك ا  وييا 
 التيي  تتمثيييع  ييي  تيي ي الوييينا ة،  الطعحيييية،  ا مراج الميييام ج،  ريي لا ت  يييل  الدراسييية إليييء 

 Corporate Reserves جيييي م  بييييية سييييلبية  غيييييط هاميييية بيييييك احتيا ييييياج الاييييطراج 
  ا  وا   ك الم ا ط.

  مييك  جيي م إلييء التحقيي (Nahar et al., b, 2016)فددي حددين هدددفت دراسددة 
ا  وا   ك الم ا ط  الع امع المؤثطة  يم  ذلا للبن ت المدرجة  ي  بينجبم خ  يبل الفتيطة 

معيياييط  إلييء أ  االلتيياا  بتنفييي وقددد توصددلت الدراسددة  (،2012 ييا  ) حتيي ( 2007ميك  ييا  )
ع ري ويا   يك ا يينعكس  ليء ر ي  مرجية  (2)(  عياتل 7إ دام التقاريط المالية المعيار رييم )

أت اي الم ا ط،  هنات  بية ارتباي بيك المحدماج التالية  هي   يدم لجيا  الم يا ط، الطا عية 
مارة،  حجم مكتم المطاجعة  عييك  حدة إمارة الم ا ط، حجم مجلس ا المالية، حجم الاطرة، 
 ا  وا   ك الم ا ط.

إلييء ت  يييح محييدماج  (Khalil & Maghraby, 2017) فت دراسددةهدددولقددد 
 ييي  التقيياريط  ليييء ا تتطتيي  لعينييية مييك الايييطراج  (CRD)ا  وييا   ييك م يييا ط الاييطراج 

( شيطرة مويطية مدرجيية 76 ذليا بيالت بي   ليء ) ،المويطية المدرجية  ي  الب ر ية المويطية
أسييل    باسييت دا (  ذلييا 2014( حتييء  ييا  )2012 يي  الفتييطة مييك  ييا  ) (EGX100) يي  

أ  الاطراج الموطية الكبيطة تميع إليء ا  ويا   يك  صلت الدراسة إلىوتو تحليع المحت  ، 
الم ييا ط  يي  تقاريطهييا  لييء ا تتطتيي ،  تايييط النتيياحج إلييء  جيي م المايييد مييك المعل ميياج  ييك 

 ا  وييا   ييك الم ييا ط،  ريي لا  جيي م  بييية غيييط  ق يياي بييية ارتبيياي إ جيياب  بيييك تيي ي ال
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مثييييع  ةبيييييك ا  ويييا   ييييك الم يييا ط  ععييييض  وييياح  الاييييطر Non-Significantامييية ه
 مسييت   الم ييا ط،  أ يييطاص ال ت جييد ارتبا يياج ذاج مالليية  Cross Listingمراج المييام ج  ا

ا مارة  التييي  تتمثييع  ييي   لييس  ويياح  مج (CRD)بيييك ا  وييا   يييك م ييا ط الايييطراج 
 .CEO duality) ي ثناحية المديط التنفي  ،)حجم المجلس، تك يك مجلس ا مارة

استكاياف الع اميع الميؤثطة  ي  ا  ويا   يك   ( إلي2017)مليجي ،  وهدفت دراسدة
الم يييا ط،  تحلييييع أثيييط   ليييء القيييطاراج الماليييية  ييي  الايييطراج المسيييجلة  ييي  سييي ح رأس الميييال 
المويييطي،  ذليييا باسيييت دا  ميييد ع تحلييييع المحتييي    ييي   حييي  التقييياريط السييين ية للايييطراج 

(، 2016)( حتيء  يا  2014المسيجلة  ي  سي ح رأس الميال المويطي  يبل الفتيطة ميك  يا  )
 ييعف مسييت   ا  وييا   ييك الم ييا ط  يي  التقيياريط السيين ية لعينيية  يوتوصددلت الدراسددة إلدد

الدراسة  ارتبا م بعبية م جبة  ذاج ماللة معن ية بكع مك حجم الاطرة،  رعحيتهيا،   بيعية 
 ضيال غييط التنفيي ييك بيالمجلس،  حجيم لالنااي،  التسجيع    أس اح ماليية أ يط ،  تسيبة ا

،  جيي مة لجييا  المطاجعيية،   جيي م لجنيية  مارة الم ييا ط،  الملكييية الجنبييية،  يي  ارةا ممجلييس 
حيييك يييطتبط بعبييية سييالبة  ذاج مالليية معن ييية بكييع مييك اتم اج م ر المييديط التنفييي ي ال ل، 

 يي  تحديييد حجييم  ا مارةارييية، رمييا أ  ا  وييا   يك الم ييا ط يييؤثط  لييء ييطاراج  ما لكيية الم
 ودر التم يع.السي لة  ا تيار م

التعيطف  ليء أتمياي   إلي (Serrasqueiro & Mineiro, 2018)وهددفت دراسدة
 تمدتها الاطراج البطتةالية العامة    التقاريط المؤيتية  التحقيي  ا ا  وا   ك الم ا ط الت  

ميا إذا راتي  جي مة المطاجعية ييد تفسيط ممارسياج ا  ويا   يك الم يا ط،  ذليا  معط ة  يها 
وتوصدلت الدراسدة ( شيطرة غييط ماليية بطتةاليية، 35باست دا  تحليع المحت   اليد ي لتقياريط )

 سييي م  ييي  التقييياريط المؤيتييية،  ال تتيييإلثط  Quantifiedأ  ا  ويييا   يييك الم يييا ط رميييياص  يإلددد
 .Auditor`s Qualityج مة المطاج  سياساج ا  وا   ك الم ا ط ب

داء المحددور الثدداني: دراسددات تياولددت العالقددة بددين اإلفصدداح عددن المخدداطر واأل
 المالي للشركات:

إليء ت  ييح العبيية بييك ا  ويا   يك  (Abdel Razek, 2014)هددفت دراسدة 
، معيييدل (ROA)مال الميييال  ميييك  يييبل معيييدل العاحيييد  ليييء ال ييي ل م يييا ط الايييطراج  ال

 ذلييييا باسييييت دا  البطتييييامج  (EPS)،  رعحييييية السييييهم (ROE)العاحييييد  لييييء حقيييي ح الملكييييية 
ة بييك م يا ط هامسلبية غيط ارتباي  ج م  بية  وتوصلت الدراسة إلى، SPSSا حواح  
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               السييييييي لة، م ييييييا ط سييييييعط الفاحييييييدة،  م ييييييا ط االحتمييييييا   سييييييعط الوييييييطف  رعحييييييية الاييييييطرة
Firm Profitability تقتويط الدراسية الت بيقيية  ي  جمه ريية مويط العطعيية  ليء التقطييط  ،

( باسييتثنال الق ييياي المييال  بسيييبم القيي اتيك  الق ا يييد ال ا يية بيييم  حجيييم 2013السيين ي لعيييا  )
   ييك العينيية مييك جاتييم ق ييط،  ريي لا ت  ييل  الدراسيية إلييء  جيي م  بييية سييلبية بيييك ا  وييا

  (    موط.مال المالم ا ط الاطراج  الطعحية )ال

إليء التحقي  ميك تيإلثيط ا  ويا   يك (Oluwagbemiga, 2014)  هددفت دراسدةو 
الماليييية المناييي رة  ليييء المال الميييال  للايييطراج المدرجييية  ييي  تيجيطييييا،  الم يييا ط  ييي  التقييياريط

 وييا   يك الم ييا ط التاييةيلية،  الم يا ط المالييية،  الم يا ط االسييتطاتيجية  ذلييا  ا   ا ية
جيييطال ياحمييية اسيييتبيا  لجميييي  الايييطراج المدرجييية  ييي  تيجيطييييا حييييث بلةييي  العينييية إميييك  يييبل 

أ  هنيات  ولقدد توصدلت الدراسدة إلدى، SPSS( شطرة  عاسيت دا  البطتيامج ا حوياح  258)
الم ييا ط  يي  التقياريط المالييية،  ريي لا   يك تييامة  يي  أمال الاييطراج المدرجية بسييبم ا  وييا 

ت  يييل  الدراسييية إليييء أ  ا  ويييا   يييك الم يييا ط التايييةيلية، الم يييا ط الماليييية  الم ييييا ط 
 االستطاتيجية ذاج ماللة إحواحية    تفسيط أمال الاطراج المدرجة.

إليء مراسية تيإلثيط ا  ويا  (Abdullah & Shukor, 2015) هددفت دراسدة  كمدا
،  ذليييا باسيييت دا  أسيييل   تحلييييع (FV)ة الم يييا ط  ليييء ييمييية الايييطرة اال تيييياري  يييك إمار 

(، 2011( شييييطرة مدرجيييية  يييي  ب ر يييية ماليايييييا  يييي   ييييا  )395المحتيييي    لييييء  ينيييية مييييك )
 جييي م  بيييية ارتبييياي إ جابيييية بييييك ا  ويييا  اال تيييياري  يييك إمارة  وتوصدددلت الدراسدددة إلدددى
 مما ينعكس  لء يطاراج أ حا  الموالح. (FV)الم ا ط  ييمة الاطرة 

إليييء تفسييييط العبيييية بييييك  (Nahar Shamsun, 2015)ولقدددد هددددفت دراسدددة 
ل البنكي  )المويط  (  ي  بينجبم خ حييث ماممارساج ا  وا   ك الم ا ط  محدماتها  ال

بإتاييييال م ييييي  لفحيييي  ا  وييييا   ييييك الم ييييا ط  محييييدماتها  ييييمك إ ييييار  تقيييي   بيييينجبم خ
سيت د  البحيث أسيل   يمفاهيم   ذلا ال  ا  وا   يك الم يا ط  كي   إ ويا  ا تيياري،   

( حتيييء  ييييا  2006تحلييييع المحتييي   ميييك  يييبل  ينييية ميييك البنيييي ت  يييبل الفتيييطة ميييك  يييا  )
(،  لقييد سيياهم البحيييث  يي  محا لييية للتوييدي لنيييدرة البحيياث المتعلقييية با  وييا   يييك 2012)

أ  ا  وييا   ييك  ولقددد توصددلت الدراسددة إلددىالم يا ط  يي  البلييدا  النامييية  يي  جنيي   قسيييا، 
ارتبا ييياص إ جابييياص بالعاحييد  ليييء البنيي ت )معييدل العاحيييد  لييء ال يي ل  الميييبلة  الم ييا ط يييطتبط

 ك رفييييييييييالة الميييييييييي ظفيك(،  يسييييييييييا د البحييييييييييث المنيميييييييييييك  الماييييييييييط ي Solvencyالمالييييييييييية 
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Regulators& Legislators  يي  ت يي يط مت لبيياج إ ييدام التقيياريط التيي  تلبيي  احتياجيياج 
 . ك الم ا ط با  وا أ حا  الموالح  ما يتعل  

إليء تحلييع أثيط ا  ويا   يك  (Lun Chan Hul, 2015)هدفت دراسدة  في حين
( لعييدم 2014( حتييء )2010الم ييا ط  محييدماتها  لييء أمال الاييطراج  يي  الفتييطة مييك  ييا  )

               إلييييء ولقددددد توصددددلت الدراسددددة( شيييطرة مييييك الاييييطراج المدرجييية  يييي  ب ر يييية ماليايييييا، 565)
 أمال الاييييطرة  (CRD) جييي م  بييييية ارتبيييياي إ جابييييية بيييييك ا  ويييا   ييييك م ييييا ط الاييييطرة 

(Tobin`s Q) بينمييا ال ي جييد مليييع  لييء  جيي م  بييية بيييك النميي ، حجييم الاييطرة ميي  أمال ،
الاييطرة،  مييك تاحييية أ ييط   ييإ  محييدماج الطا عيية المالييية،  حجييم الاييطرة لهييا  بييية إ جابييية 

،  ريي لا ت  يييل  الدراسيية إلييء أ  ا  ويييا   ييك م يييا ط (ROA)ميي  أمال الايييطرة  هاميية  
 .(ROA)م  أمال الاطراج  ها الاطراج  النم  تيهط ارتباي غيط 

             ح العبيية بييك ييييإليء ت  ي (Nahar et al., a, 2016)ة دددددت دراسدددددددا هدفدددددكم
ا  ويييييا   يييييك الم يييييا ط  تكلفييييية رأس الميييييال  المال ما يييييع البنييييي ت  ييييي  البليييييدا  الناميييييية 

Developing Country  ذلييييا بييييالت بي   لييييء إجمييييال  البنيييي ت المدرجيييية  يييي  ب ر ييييية 
وتوصدلت (، 2012( حتيء  يا  )2006( بنا   بل الفتطة مك  ا  )30بنجبم خ   دمها )

  ا ية  (IFRS)اص معاييط التقاريط الماليية الد ليية أ  بنجبم خ ا تمدج ا تياريالدراسة إلى 
،  أ  Basel 11: Market Discipline"الم اج الماليية: ا  ويا "،   (IFRS.7)معييار 

 Complianceااللتيياا  هي   المعيياييط  عيياتل تعيات ا  وييا   ييك الم ييا ط حتيء  نييدما  كيي   
غيييط إلااميي ،  ت جييد  بيييية ارتبيياي سييلبية بيييك ا  ويييا   ييك الم ييا ط  تكلفيية رأس الميييال، 

 .Bank Performanceم  أمال البنا  Inverse ر لا ت جد  بية  كسية 

إلييء التعيييطف  لييء  مليييية إمارة  (Al Ali Hussain, 2017)وهدددفت دراسدددة 
لييء ال يي ل  العاحييد  لييء حقيي ح الم ييا ط  ا  وييا   ييك الم ييا ط  المال المييال  )العاحييد  

الملكية( لكع مك البن ت ا سبمية  التقليد ة    م ل مجلس التعا   ال ليج ،  ذليا با تييار 
(  يي   مييس م ل،  ذلييا  ييبل الفتييطة مييك  ييا  61( بنييا مييك أ ييع )30 ينيية مك تيية مييك )

ة  يد   جي م  يط ح ذاج ماللية إحوياحيوتوصلت الدراسدة إلدى (، 2013( حتء  ا  )2008)
بيييك  ملييية إمارة الم ييا ط  ا  وييا   ييك الم ييا ط بيييك البنيي ت ا سييبمية  التقليد يية،  لييء 
الييطغم مييك  جيي م  بييية لتييإلثيط  ملييية إمارة الم ييا ط  لييء المال المييال  للبنيي ت ا سييبمية، 
 ت  ييل  الدراسيية رييي لا إلييء  يييد   جيي م أثيييط لإل وييا   ييك الم يييا ط  يي  ريييع مييك البنييي ت 

  ة    م ل مجلس التعا   ال ليج   لء أماحها المال .ا سبمية  التقليد
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يبييية هيي  المطاجعيية التجط  (Kakana et al., 2017)دراسددة ال مددن هددذ  والةدددب
 تقتيط  الدراسية  ، إمارة الم يا ط  أمال الايطرة (CG)بييك ح رمية الايطراج النيطية للعبية   

اسييت دا  توييميم البحيياث بحكييم ال اييي  لجميي  البياتيياج  ييك  ويياح  مجلييس ا مارة )حجييم 
المجليييييس، تكييييي يك مجليييييس ا مارة، اجتمييييياي مجليييييس ا مارة،   بيييييطة مجليييييس ا مارة(  تحلييييييع 
المحتيي   الكميي  للبياتيياج المتعلقيية با  وييا   ييك إمارة الم ييا ط مييك  ييبل التقيياريط السيين ية 

 Nigerian Stockشيييطراج ال يييدماج الماليييية المسيييجلة  ييي  ب ر ييية تيجيطييييا   حسييياباج

Exchange،  النيطييية أ   ويياح  مجلييس   المليية المطاجعيية مييك  ييبلوتوصددلت الدراسددة
ا مارة )حجييم المجلييس، تكيي يك مجليييس ا مارة، اجتميياي مجلييس ا مارة   بييطة مجليييس ا مارة( 

ج قييطارااللاييطرة، ممييا  سييا د  يي  ات يياذ  إ وييا  إمارة الم ييا ط لهييا  بييية إ جابييية ميي  أمال ا
 .التجارية الم تلفة

وضدو  البحدث ثت د  بعد العرض السدابق لدبعا الدراسدات السدابقة المرتبطدة بم
 للباحثة ما ثلي:

 ا  ويييا   يييك  ةال  تحلييييبص متكيييامبص للعبيييية بييييك  وييياح  الايييطرحييي قيييد  البحيييث ال -1
تم تنا لم باكع راف  ميك يبيع يالم ا ط  أثطها  لء المال المال  للاطراج،  ه  مالم 

                    الدراسيييييييياج السييييييييابقة  يييييييي  البيةيييييييية الموييييييييطية  عالنسييييييييبة للدراسيييييييياج التيييييييي  تنا ليييييييي  
 ,Mousa & Elamir) ا  وييا   ييك الم ييا ط تجييد مراسيية  ة ويياح  الاييطر

                    تنا لييييي  محيييييدماج ا  ويييييا   يييييك الم يييييا ط  ييييي  م لييييية البحيييييطيك،  مراسييييية (2013
(Al Shammari, 2014) ا  وييا   ييك  ةتنا ليي  العبييية بيييك  ويياح  الاييطر 

 (Ali& Taylor, 2014)م يا ط الايطراج  ي  م لية الك ييي ، بينميا تنا لي  مراسية 
أتيي اي معل ميياج الم ييا ط التيي  يييتم ا  وييا   نهييا لعينيية مييك الاييطراج المدرجيية  يي  

( العبييية بيييك  ويياح  شييطراج 2015الب ر يية المالياييية،  تنا ليي  مراسيية )رميليي ، 
 ط  ي   يينا ة التيإلميك الموييطية، بينميا تنا ليي  التيإلميك  مسيت   ا  وييا   يك الم ييا

 ح  ممارساج  محدماج ا  ويا   يك  (Marzouk Mahmoud, 2016)مراسة 
م يييا ط الايييطراج  ييي  التقييياريط السييين ية للايييطراج المويييطية المدرجييية  يييبل التمييية 

( مميييا اتعكيييس  ليييء تتييياحج الدراسيية لتهيييا تمثيييع  تيييطة ميييك  يييد  2011السياسييية  يييا  )
 (Nahar et al., b, 2016)يتويامي  الميال   السياسي ،  تنا لي  مراسيةاالسيتقطار اال

الع اميييع الميييؤثطة  ليييء ا  ويييا   يييك الم يييا ط لعينييية ميييك البنييي ت المدرجييية  ييي  م لييية 
تنا ليي  العبييية بيييك  (Khlif & Hussainey, 2016)بيينجبم خ،  ريي لا مراسيية 
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بينميا  ،Meta-Analysis ا  وا   ك الم ا ط باسيت دا  ميد ع  ة واح  الاطر
محيدماج ا  ويا   يك الم يا ط  (Khalil & Maghraby, 2017)تنا لي  مراسية 

ايتويطج الدراسية  ييد   التقاريط  لء ا تتطت  لعينة مك الاطراج الموطية المدرجية   
مراج المييييام ج  ا  ق يييياي لييييء )حجييييم الاييييطرة  تيييي ي ال ة يييي  تنييييا ل  ويييياح  الاييييطر

 ويييا   يييك الم يييا ط  ييي  التقييياريط  ليييء ا تتطتييي   مسيييت   الم يييا ط( ميييك  يييبل ا 
تنا لي  مراسية )مليجي ،     حيك،  رراج ر لا الدراسة  لء  واح  مجلس ا مارة

( محييييدماج ا  وييييا   ييييك الم ييييا ط  أثييييط   لييييء القييييطاراج المالييييية للاييييطراج 2017
المسييجلة  يي  سيي ح رأس المييال الموييطي  أ  ايتوييطج الدراسيية  يي  تنييا ل  ويياح  

 ،( ليييء )حجيييم الايييطرة،  رعحيييية الايييطرة،  تييي ي الوييينا ة،  ا مراج الميييام ج رةالايييط 
أتميياي ا  وييا   ييك  تنا ليي  (Serra Squeiro & Mineiro, 2018) مراسيية 

طراج البطتةالييييية  ييي  التقييياريط المؤيتييية   بيتهيييا بجيييي مة ايييال ا تميييدتهاالم يييا ط التييي  
اإلفصدداح عددن المخدداطر  . وباليسددبة للدراسددات التددي تياولددت العالقددة بددينالمطاجعيية

تنا لي  العبيية بييك (Abdel Razek, 2014) تجيد مراسية  داء المدالي للشدركاتواأل
مال المييال   يي  موييط  لييء التقطيييط السيين ي لعييا  ا  وييا  بيييك م ييا ط الاييطراج  ال

العبييية بيييك ا  وييا   (Oluwagbemiga, 2014)(  قييط،  تنا ليي  مراسيية 2013)
،  ريييييي لا مراسيييييية للاييييييطراج المدرجيييييية  يييييي  تيجيطيييييييا مال المييييييال  ييييييك الم ييييييا ط  ال

(Abdullah & Shukor, 2015)  تنا ليي  العبييية بيييك ا  وييا  اال تييياري  ييك
إمارة الم ييا ط  ييميية الايييطرة لعينيية ميييك الاييطراج المدرجييية  يي  ب ر ييية ماليايييا لعيييا  

تنا ليي  العبييية بيييك  (Lun Chan Hull, 2015)(  قييط  ريي لا مراسيية 2011)
ا  وييا   ييك الم ييا ط  محييدماتها  أمال الاييطراج لعينيية مييك الاييطراج المدرجيية  يي  

 ,Nahar et al.,a, 2016; Al Ali Hussain)ميك  ع  ب ر ة ماليايا، بينما مراسة ر

2017; Nahar Shamsun, 2015)  يك الم ييا ط  ا  ويا تنا لي  العبيية بيييك 
م تلفيييية مثييييع بيييينجبم خ، م ل مجلييييس التعييييا    م ل المال البنكيييي   يييي  محييييدماتها   
 . إتد تيسياال ليج ، 

 ا  ويييا   يييك ة الدراسييياج التييي  تنا لييي  تحلييييع العبيييية بييييك  وييياح  الايييطر تيييدرة -2
مال المييال  بيييالت بي   لييء الاييطراج المسيييجلة  يي  الب ر ييية الم ييا ط  أثطهييا  ليييء ال

تتنيييا ل العبييية  ييي  البيةييية   أ   جييدج مراسييياج - ييي  حييد م  ليييم الباحثييية -الموييطية 
ار هيي   بييجنبييية  التيي  ت تلييف  يي   بيعتهييا  ييك البيةيية الموييطية،  مييك ثييم  جييم ا تال

 العبية  لء الاطراج المسجلة    الب ر ة الموطية.
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 ا  وييا   ييك م ييا ط الاييطراج مييك  ييبل  ةالحييال   ويياح  الاييطر بحييثتنييا ل الي -3
المبلمييية  ةلمعط ييية  وييياح  الايييطر  العطعيييية،  ذليييا الجنبييييةمقارتييية بييييك البحييياث 

 لإل وا   ك الم ا ط    الاطراج المسجلة    الب ر ة الموطية.

 ة جيي م تبييايك  يي  تتيياحج الدراسيياج السييابقة حيي ل تحليييع العبييية بيييك  ويياح  الاييطر -4
الميال ،  هي  ميا تحيا ل الباحثية تنا ليم ميك  المال  ا  وا   ك الم ا ط  أثطهيا  ليء

  بل البحث.

 ا  وييا   ييك  ةمنهجييية البحيث الحييال  لت  يييح العبيية بيييك  ويياح  الايطر تعتميد -5
                  الم يييييييا ط  أثطهيييييييا  ليييييييء المال الميييييييال   ليييييييء أسيييييييل   تحلييييييييع المحتييييييي   للتقييييييياريط 

                 ( 2016الفتيييطة ميييك  يييا  ) الماليييية للايييطراج المسيييجلة  ييي  الب ر ييية المويييطية  يييبل
                         . لا ت تلييييييييييييف  ييييييييييييك مراسيييييييييييية رييييييييييييبص مييييييييييييك(،  هيييييييييييي  بيييييييييييي2018حتييييييييييييء  ييييييييييييا  )

(Marzouk Mahmoud, 2016; Khalil & Maghraby, 2017; Abdel  
 . ;Razek, 2014 2015أل رميل ، 2017)مليج ، 

 تطوير فروض البحث: 3/2
 ا  ويا   يك تتاحج متباينة باإل   واح  الاطرة  ت  ل  الدراساج السابقة إلء

 لييء المال المييال  للاييطراج ليي لا تحييا ل الباحثيية االسييتفامة مييك هيي   النتيياحج  الم يا ط  أثطهييا
    ت  يط  ط ض البحث رما يل :

 واإلفصاح عن المخاطر: كةخصائص الشر  3/2/1

 :Corporate Size الشركة حجا -

كثيط شيي  اص  ي  تحدييد ميد  ا  ويا   ي  ل مثع حجم الاطرة أحيد أهيم المتةييطاج ا
معيييم مراسييياج ا  وييا  السيييابقة،  تتضييمك ريييع الدراسيياج المتعلقييية با  وييا  محيييدم حجيييم 

 ,Barako et al., 2006; Ezat & Ahmed)الايطرة رمتةييط مسيتقع أ  متةييط ريياب  

2008; Mousa & Elsayed, 2013; Al Shammari, 2014). 

                   اييطرة  ا  وييا   ييك الم ييا ط   قيياص لنيطييية ال راليية  لت  يييح العبييية بيييك حجييم ال
Agency Theory  يييإل  الايييطراج ربييييطة الحجيييم تحتييياج إليييء الماييييد ميييك ا  ويييا   يييك 

المعل ماج لجمي  أ حا  الموالح، مما يؤمي إلء ات فاض تكاليف ال رالية  الحيد ميك  يد  
 .Information Asymmetries (AlShammari, 2014)  تماثع المعل ماج
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الاييطراج ربيييطة الحجييم  عتمييدت Signaling Theory عالنسيبة إلييء تيطييية ا شييارة  
لإل وييا   Incentive عالتييال  لييديهم حييا ا  ،External Finance لييء التم يييع ال ييارج 

للمسيييتثمطيك  اليييداحنيك  ليييء  GoodSignal يييك الماييييد ميييك الم يييا ط  إرسيييال إشيييارة جييييدة 
ها ميي ارم را ييية لتحمييع يالم ييا ط، با  ييا ة إلييء أ  الاييطراج ربيييطة الحجييم لييدمكاتييية إمارة إ

، أمييا تيطييية أ ييحا  (Al Shammari, 2014) تكلفيية ا  وييا   ييك الم ييا ط ا  ييا ية
أ  هنات  بية بيك حجيم الايطرة  مسيت   ا  ويا   يك الم يا ط حييث أتيم  ت رد المولحة

ك ثيييم تايييد الحاجيية إلييء إ وييا  أكثييط  يييك كلمييا تام حجييم الاييطرة تام أ ييحا  الموييالح  ميي
،  عالتييال  يييؤمي تيييامة حجييم الاييطرة  الط ييية العاميية للاييطرة إلييء ماحتياجيياتهالم ييا ط لتلبييية 

 (.2015ت  يط معل ماج  ك الم ا ط لتحقي  ت يعاج أ حا  الموالح )رميل ، 

                                 ييييييييييييييد أ  يييييييييييييح  الدراسييييييييييييياج السيييييييييييييابقة تتييييييييييييياحج متباينييييييييييييية تجيييييييييييييا  العبيييييييييييييية 
                                     بييييييييييييييك حجيييييييييييييم الايييييييييييييطرة  ا  ويييييييييييييا   يييييييييييييك الم يييييييييييييا ط، حييييييييييييييث ت  يييييييييييييل  مراسييييييييييييية 

 ;Lopes & Rodrigues, 2007; Elzahar & Hussainey, 2012) كيييييييييييييييييييم بص يييييييييييييييك

El Shandidy et al.,  2013; Al Shammari, 2014; Khlif & Hussainey,2016; 

إلء  ج م  بية ارتباي إ جابية بيك حجيم الايطرة  ا  ويا   يك الم يا ط،  ،2017)مليج ،
العبية بينهما سالبة، بينما ت  ل  مراسية  (Hassan et al., 2006)   حيك  جدج مراسة 

 إليء  يد   Hassan, 2009; Mokhtar & Mellett, 2013)أل 2015كيع ميك )رميلي ، 
 عالتيييال   مكيييك  يييياغة الفيييطض   جيي م  بيييية بييييك حجيييم الايييطرة  ا  ويييا   ييك الم يييا ط،

 ال ل:

 "توجد عالقة ارتباط إيجابية وذات داللة معيوية بين حجا الشركة واإلفصاح عن المخاطر".

 :Leverageالرافعة المالية  -

الطا عيية المالييية تسييت د  الميي ارم المالييية مثييع الييديك  الميي ال المقتط يية لايييامة العاحييد 
  تيييامة إ   قياص لنيطيية ال راليية  ي( (Mousa & Elsayed, 2013 ليء حقي ح المسيياهميك 

 يع الثط اج ميك أ يحا  اليدي   إليء حالدي   تؤمي إلء تيامة التكاليف، ل  هنات إمكاتية لت
 يييك الم يييا ط  مكيييك للايييطراج  فيييض   يييبل تييييامة مسيييت   ا  ويييا  حملييية السيييهم،  ميييك

،  مي  Owners and Creditorsتكياليف ال رالية  تضيار  المويالح بييك الميبت  اليداحنيك 
تيييامة الطا عيية المالييية يطتفيي   لييم الحويي ل  لييء معل ميياج إ ييا ية للييداحنيك، ل  المعل ميياج 

                   لتااماتهييييا الماليييية،  عالنسيييبة للمسيييياهميكالايييطرة باتلتيييا  ا  يييا ية تعكيييس ميييد  احتمييييال أ  
 يييييييإ  المعل مييييييياج ا  يييييييا ية تعكيييييييس ميييييييد  التييييييياا  الايييييييطرة  ييييييي  إمارة الم يييييييا ط الماليييييييية 

(Dominguez & Gamez, 2014)  جييييدج بعييييض الدراسيييياج السييييابقة  بييييية           
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 ;Barako et al., 2006)ا عة الماليية  ا  ويا   يك الم يا ط ارتباي إ جابية بيك مرجة الط 

 El Shandidy et al., 2013; Khlif & Hussainey, 2016; Hassan, 2009)  ي  ،
إليء  يد   جي م  بيية بييك مرجية  (Elzahar & Hussainey, 2012)حيك ت  ل  مراسية 

 الطا عة المالية  ا  وا   ك الم ا ط،  عالتال   مكك  ياغة الفطض الثات :
إيجابيدددة وذات داللدددة معيويدددة بدددين الرافعدددة الماليدددة واإلفصددداح عدددن  "توجددد عالقدددة ارتبددداط

 المخاطر".
 :Profitabilityالربحية  -

                      تعبييييييط الطعحييييييية  ييييييك المال المييييييال  الجيييييييد، حيييييييث أ  ا  وييييييا   ييييييك الم ييييييا ط 
             المسييييييتقبلية  البيةيييييية االيتوييييييام ة  قلييييييع مييييييك  ييييييد  التإلكييييييد  يمييييييا يتعليييييي  بالتييييييد قاج النقد يييييية

Economic Environment   ممييا ييينعكس إ جابييياص  لييء أسييهم الاييطرة  يميييع المييديطيك  يي
                        ك رييييييييييع المعل ميييييييييياج المتعلقيييييييييية بالم ييييييييييا ط لتحسيييييييييييك  يييييييييي رة الاييييييييييطرة ييييييييييا  وييييييييييا  

(Khlif & Hussainey, 2016) ،ذاج الطعحيية المطتفعية  راج  الايط إ  قاص لنيطيية ا شيارة  ي
أي أ  الطعحيية تيدل  ا ح ا ا أكبط  ي  إمارة الم يا ط  ا  ويا   نهيا  ي  التقطييط السين ي لديه

 ;Al Shammari, 2014; Khalif&Hussainey, 2016) لييء جيي مة االسيييتثمار

Saggar & Singh, 2017) نياي ي   قاص لنيطية ال رالة  يإل  تييامة الطعحيية تسيمح للميديطيك بإ
مميا تينعكس  ،الماييد ميك المعل مياج  ي  التقياريط السين يةالمساهميك مك  بل ا  وا   يك 

 راح الماليية،  عالتيال   يإ  تييامة الطعحيية تي  ط  لء تميا الاطراج    س ح العميع  سي ح ال
                 للمييييديطيك حيييي ا ا أكثييييط لايييييامة مسييييت   ا  وييييا  مييييك أجييييع الحفييييا   لييييء سييييمعة الاييييطراج

 يييد أ  ييح  الدراسيياج السييابقة تتيياحج  (Khlif & Souissi, 2010) ي  السيي اح المالييية 
رييييع متباينيييية تجييييا  العبييييية بيييييك الطعحييييية  ا  وييييا   ييييك الم ييييا ط حيييييث ت  ييييل  مراسيييية 

                         ;Hassan et al., 2006; Miihkinen, 2012; Aksu& Kosedag, 2006)ميك
 ا  وييا  إليي   جيي م  بييية ارتبيياي إ جابييية بيييك الطعحييية  2016أل إبييطاهيم، 2017)مليجيي ، 

لبية بيييك الطعحييية سيي بييية  (Barako et al., 2006)بينمييا  جييدج مراسيية  ، يك الم ييا ط
 جيدج  (El Zahar & Hussainey, 2012) ي  حييك مراسية  ، ا  ويا   يك الم يا ط

                           بييييييييية غيييييييييط معن ييييييييية بيييييييييك ا  وييييييييا   ييييييييك الم ييييييييا ط  الطعحييييييييية،  لييييييييم تجييييييييد مراسيييييييية
(Khlif & Hussainey, 2016)   بييية بيييك ا  وييا   ييك الم ييا ط  الطعحييية  عالتييال 

  مكك  ياغة الفطض الثالث:

اإلفصددداح عدددن "توجدددد عالقدددة ارتبددداط إيجابيدددة وذات داللدددة معيويدددة بدددين ربحيدددة الشدددركة و 
 المخاطر".
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 :Industry Typeنو  الصياعة  -

  تليييف مقيييدار المعل مييياج التييي  ييييتم ا  ويييا   نهيييا ميييك يبيييع الايييطراج   قييياص لنييي ي 
،  تهييتم الاييطراج  يي  تفييس المجييال بالحويي ل (Mousa & Elsayed, 2013)الوينا ة 

جيع تجنيم التقيديط السيلب   ي  السي ح )الضية ي التنا سيية( أ لء تفس مسيت   ا  ويا  ميك 
 ،Signalling Theory (Lopes & Rodringues, 2007) ه ا يتفي  مي  تيطيية ا شيارة 

 بييية إ جابييية بيييك ا  وييا   ييك الم ييا ط  تيي ي الويينا ة  تايييط تيطييية ا شييارة إلييء  جيي م 
(Dey Ripon Kumar et al., 2018). 

 )2017مليجي ،  أل(Elzahar & Hussainey, 2012ميك ة ريبص سي ت  يل  مرا 
بينميا ت  ييل   ، بييية ارتبياي إ جابييية بييك ا  وييا   يك الم ييا ط  تي ي الويينا ةإلي   جي م 

ة بيييك ا  وييا   ييك لبيإلييء  جيي م  بييية سيي (Naser Kamal et al., 2002)مراسيية 
 المعل ماج  ت ي الونا ة،  يمكك  ياغة الفطض الطاب :

ط إيجابيدددة وذات داللدددة معيويدددة بدددين ندددو  الصدددياعة واإلفصددداح عدددن "توجدددد عالقدددة ارتبدددا
 المخاطر".

 :Cross Listingالتسجيل في البورصات األجيبية -

 عتبط التسجيع    الب ر ياج الجنبيية  ط ية للايطراج التي  تطغيم  ي  تييامة رأس 
 جيي   المسييتثمطيك الجاتييم مييك  ييبل الحويي ل  لييء تم يييع  يي  أسيي اح رأس المييال  المييال

حييث هنيات بعيض الايطراج المويطية الكبييطة  International Capital Marketsالد ليية 
 Globalج إييداي م ليية شيهاما السيهم  ي  أسي اح رأس الميال الد ليية  ي  شيكعبتيدا ل تقي   

Depository Receipts  ت ضيي  الاييطراج المدرجيية  يي  الب ر يياج الجنبييية إلييء ي ا ييد 
أل 2017تنييمييييية أكثييييط ممييييا ييييينعكس  لييييء ا  وييييا   ييييك المايييييد مييييك الم ييييا ط )مليجيييي ، 

Marzouk, 2016أ  ح  الدراساج السابقة تتاحج متباينة تجا  العبية بييك التسيجيع  (  يد
                  اسيييييييية رييييييييبص مييييييييك  ت  ييييييييل  مر ، جنبييييييييية  ا  وييييييييا   ييييييييك الم ييييييييا ط يييييييي  الب ر يييييييياج ال

إلييء  جيي م Lopes& Rodrigues, 2007; Miihkinen, 2012) أل 2017)مليجيي ، 
  ييي  حييييك، جنبيييية  ا  ويييا   يييك الم يييا ط بيييية إ جابيييية بييييك التسيييجيع  ييي  الب ر ييياج ال

بينمييا ، إلييء  جيي م  بييية إ جابييية  لكييك غيييط هاميية (Marzouk, 2016) ت  ييل  مراسيية
إلء  يد  معن يية  بيية ا  ويا   يك  (ElZahar & Hussainey, 2012)ت  ل  مراسة 

 جي م  بييية سيلبية بيييك إلييء  (Taylor et al., 2010) ري لا ت  ييل  مراسية  ،الم يا ط
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التسجيع    الب ر اج الجنبيية  أتمياي ا  ويا   يك إمارة الم يا ط الماليية  يمكيك  يياغة 
 الفطض ال امس، رما يل :

رية فددي صددوذات داللددة معيويددة بددين تسددجيل الشددركات الم إيجابيددة "توجددد عالقددة ارتبدداط
 البورصات األجيبية واإلفصاح عن المخاطر".

 :The Size of The Audit Officeحجا مكتب المراجعة  -

  إتتميا مكاتم المطاجعة الكبط  بوبحياج أ ليء ميك المكاتيم الويةيطة،  لي لا  ي
،  ريي لا تقييد م أ ضييع Clientsلييديها القييدرة  لييء تيي  يط مطاجعيية ذاج جيي مة  الييية لعمبحهييا 

 .(Serrasqueiro & Mineiro, 2018) دماج ما بعد المطاجعة 

  لء تاجي  الايطراج لإل ويا   يك الماييد (Big4)تطرا مكاتم المطاجعة الكبط  
 تجنيييم تكييياليف  (Big4) لمكاتيييما Reputation ذليييا للحفيييا   ليييء سيييمعة  ميييك الم يييا ط

حتملية  ريفيية إمارتهيا مالسمعة لهم،  ر لا لمسا دة المساهميك  ي  التعيطف  ليء الم يا ط ال
   لء ذلا  مكك  ياغة الفطض السامس:، (Al Shammari, 2014) مك يبع الاطرة

المراجعدة واإلفصداح عدن  مكتدب "توجد عالقة ارتباط إيجابية وذات داللة معيوية بدين حجدا
 المخاطر".

 اإلفصاح عن المخاطر واألداء المالي للشركات: 3/2/2

 ضيييع  يييي  إمارة ال  ييييإل  الايييطراج Signaling Theory   قييياص لنيطيييية ا شيييارة 
 يتضييح ذليا مييك  ييبل ا  وييا   Profitabilityالم يا ط لييديها مسييت    يال  مييك الطعحييية 

 Transparent   التقاريط السن ية،  ا  وا   ك المايد مك الم ا ط يؤرد رفيالة  شيفا ية 
 .(Mohobbot, 2005)ا مارة تجا  أ حا  الموالح 

                       ا  وييييييييييييييا   ييييييييييييييك الم ييييييييييييييا ط  قلييييييييييييييع مييييييييييييييك  ييييييييييييييد  تماثييييييييييييييع المعل ميييييييييييييياج
Information Asymmetric  تيييييييييييامة أمال  ييميييييييييية الاييييييييييطرة،  تقييييييييييييم إليييييييييي   يييييييييييؤمي                     

                    المال الميييييييال  للاييييييييطراج  يييييييامبص هاميييييييياص ل يييييييحا  الموييييييييالح الت ييييييياذهم القييييييييطاراج  يييييييي  
 .(Zulfikar Rudi et al., 2017)المستقبع 

 ييييد أ  يييح  الدراسييياج السيييابقة تتييياحج متباينييية تجيييا  العبيييية بييييك ا  ويييا   يييك 
إلييء  (Oluwagbemiga, 2014)الم ييا ط  المال المييال  للاييطراج حيييث ت  ييل  مراسيية 

ال المييييال  م جابييييية  ذاج مالليييية إحويييياحية بيييييك ا  وييييا   ييييك الم ييييا ط  الإ  جيييي م  بييييية
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 ,.Zulfikar Rudi et al)ت  يل  مراسية  للايطراج المدرجية  ي  ب ر ية تيجيطييا،  ري لا

 باسيت دا إلء  ج م  بية إ جابية بييك ا  ويا   يك الم يا ط  المال الميال   ذليا  (2017
 ,Al Ali Hussain)ت  ييل  مراسيية رييبص مييك   ، (ROA)معييدل العاحييد  لييء ال يي ل 

2017; Kakand et al., 2017)  ليء إليء  جي م  بيية إ جابيية باسيت دا  معيدل العاحيد 
 .(ROE) معدل العاحد  لء حق ح الملكية  (ROA)ال  ل 

إلييء ارتبيياي غيييط هييا  بيييك  (Lun Chan Hui, 2015)بينمييا ت  ييل  مراسيية 
،  يي  (ROA)ا  وييا   ييك الم ييا ط  المال المييال  باسييت دا  معييدل العاحييد  لييء ال يي ل 

حييك ت  ييل  الدراسيية إليء  بييية ارتبيياي إ جابيية بيييك ا  وييا   يك الم ييا ط  المال المييال  
إليء  (Abdullah & Shukor, 2015)،  ري لا ت  يل  مراسية (Tobin`s Q)باسيت دا  

 (FV)بيك ا  وا  اال تياري  يك إمارة الم يا ط  ييمية الايطرة  إ جابية ج م  بية ارتباي 
،  ي  حييك (MTBR) القيمية الد تطيية  Tobin`s Q،  (MCAP)القيمية السي يية  باسيت دا 

إلييء  جيي م  بييية سيييلبية بيييك ا  وييا   يييك  (Abdel Razek, 2014)ت  ييل  مراسيية 
 تقتويييط الدراسييية الت بيقيييية  ليييء التقطييييط السييين ي لعيييا   الم يييا ط  المال الميييال   ييي  مويييط

 معييدل العاحييد  لييء حقيي ح  (ROA) ل  ذلييا باسييت دا  معييدل العاحييد  لييء ال يي ( 2013)
 .(EPS) رعحية  (ROE)الملكية 

اسييت دا  النسيييم بتقييييم المال الميييال  للاييطراج ييييتم أ   وممددا سدددبق تددرث الباحثدددة
 ،(ROE)،  معييدل العاحييد  لييء حقيي ح الملكييية (ROA)التالييية معييدل العاحييد  لييء ال يي ل 

  يمكك  ياغة الفطض الساب  رما يل :

ارتباط إيجابية وذات داللة معيوية بين اإلفصاح عن المخداطر واألداء المدالي "توجد عالقة 
 للشركات".

 الدراسة التطبيقية: -4
يتنيييا ل هييي ا الجيييال ميييك البحيييث إجيييطال مراسييية ت بيقيييية ال تبيييار الفيييط ض باسيييت دا  
البياتيياج المنايي رة للاييطراج المسييجلة  يي  الب ر يية الموييطية  ذلييا لتحديييد  ويياح  الاييطرة 

                   ويييييييييا   يييييييييك الم يييييييييا ط  أثطهيييييييييا  ليييييييييء المال الميييييييييال  باسيييييييييت دا  أسيييييييييل   تحلييييييييييع  ا  
 تتمثييع مق ميياج الدراسيية الت بيقييية ال تبييار  ييط ض البحييث  Content Analysisالمحتيي ي 
  يما يل :
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 مجتمع وعيية الدراسة: -4/1
مجتم  الدراسة    مجم  ة مك الاطراج المسجلة    الب ر ة الموطية  ذلا  يتمثع       

 (  يد تم تحديد العينة   قاص للاط ي التالية:2018( حتء  ا  )2016 بل الفتطة مك  ا  )

  بل  تطة الدراسة. (EGX 50)أ  تك   الاطراج مدرجة  مك مؤشط الس ح  -

 ي   بل  تطة الدراسة.محع الت ب ت ا ط التقاريط السن ية للاطراج -

 البن ت لمالها مك  بيعة  ا ة للتقطيط المال . ي اي استبعام -

 يبل الفتييطة مييك  ( شييطرة36 ععيد ت بييي  الايط ي السيياب  ذرطهيا، تييم ا تيييار  يدم )
 (.2018( حتء  ا  )2016 ا  )

(  دم شطراج العينة  الق اي ال ي تنتم  إليم  تسيبة 1 ي  ح الجد ل التال  ريم )
  دم شطراج رع ي اي إلء إجمال  حجم العينة. 

 ( ثوض  عدد شركات العيية وفقًا لطبيعة القطا 1جدول رقا )

 عدد الشركات اسا القطا 
نسبة تمثيل كل قطا  من 

 حجا العيية إجمالي
 %5,6 2 ي اي م ارم أساسية. -1
ي يياي  ييدماج   منتجيياج  يينا ية  -2

 .سياراج  
2 5,6% 

)باسييييييييييتثنال ي يييييييييياي  ييييييييييدماج مالية -3
 %22 8 .(البن ت

 %5,6 2 .ماط عاجي اي أغ  ة    -4
 %5,6 2 .م يةأي اي ر ا ة  حية    -5
 %22 8 .ي اي العقاراج -6
 %11,2 4 كيما ياجالي اي  -7
 %5,6 2 .ش ويةي اي منتجاج منالية    -8
 %5,6 2 .البنالم ام ي اي التاييد     -9

 %5,6 2 .ي اي اتواالج -10
 %5,6 2 .ي اي سياحة   تط يم -11

 %100 36 اإلجمالي
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 مصادر الحصول على البيانات: -4/2

الباحثيية  يي  جميي  البياتيياج البتميية للدراسيية الت بيقييية  لييء تحليييع القييي احم  ا تمييدج
( 2018( حتييء  ييا  )2016 التقيياريط المالييية للاييطراج محييع الدراسيية  ييبل الفتييطة مييك  ييا  )

ة للاييييييييييييطراج،  م ييييييييييييي  الب ر يييييييييييية الموييييييييييييطي ا لكتط تييييييييييييية المنايييييييييييي رة  يييييييييييي  الم اييييييييييييي  
egx.com.egwww.،  م ييي  شييطرة موييط لناييط المعل ميياج www.egidegypt.com، 

 .www.mubasher.info م ي  معل ماج مباشط 

 متغيرات الدراسة: -4/3

 تتمثل متغيرات الدراسة فيما ثلي:

 واإلفصاح عن المخاطر: ةالمرتبطة بخصائص الشركالمتغيرات  -4/3/1

 أواًل: المتغير التابع: اإلفصاح عن المخاطر:

 (*)ا تمييييدج الباحثيييية لقييييياس مسييييت   ا  وييييا   ييييك الم ييييا ط  لييييء بنييييال مؤشييييط
لإل وا   ك الم ا ط  ة   الم ا ط المالية  غييط الماليية التي  ت اجيم الايطرة  يتكي   ميك 

،  تم إ دام ه ا المؤشط مك  يبل اال يبي  ليء مراسياج سيابقة  ي  بيةياج م تلفية د( بن27)
(Lipunga, 2014; Ali& Taylor, 2014; Abdallah Abed et al., 2015; 

Abdullah Maizatulakma et al., 2015; Al Maghzom et al., 2016; 

Kakanda et al., 2017; Al Kurdi Amnen et al., 2019). 

 المتغيرات المستقلة: خصائص الشركة: ثانيًا: 

 يمكك ت  يح المتةيطاج المستقلة مك  بل تم ذج الدراسة ال ل، رما يتضيح ميك 
 الجد ل التال :

 

 

                                       

 المؤشط المقتط  لإل وا   ك الم ا ط.( 1ملح  ريم )(*) 

http://www.egx.com.eg/
http://www.egx.com.eg/
http://www.egidegypt.com/
http://www.mubasher.info/
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 ( متغيرات نموذج الدراسة األول2جدول رقا )
 طريقة القياس الرمز المتغيرات

 :المتغير التابع -
 ا  وا   ك الم ا ط

 
RD 

 

 

البنييي م  ييي  المؤشيييط المقتيييط  تقييياس بنسيييبة  يييدم 
التييي  ييييتم ا  ويييا   نهيييا لكيييع شيييطرة مقسييي ماص 

  لء إجمال   دم بن م المؤشط.
 :المتغيرات المستقلة -

 خصائص الشركة.
 حجم الاطرة. -

 
 

SIZE 

 
 

الل غاريتم ال بيعي   جميال  ال ي ل  ي  تها ية 
 السنة المالية.

 LEV الطا عة المالية. -
 

 

 ليء إجميال  ال ي ل  يسمة إجمال  االلتاامياج
    تها ة السنة المالية.

الضييطاحم  لييء إجمييال   بعييد بقسييمة  ييا   رعييح PROF الطعحية. -
 ال  ل    تها ة العا .

( إذا رات  الاطرة  يمك 1متةيط  هم   إل   ) INDUSTRY ت ي الونا ة. -
 الق اي الونا   أ  ) فط( ب بف ذلا.

   الب ر ياج  التسجيع -
 .الجنبية

CROSS 

LISTING 
( إذا راتيييي  الايييييطراج 1متةيييييط  هميييي   إل ييييي  )

مسييييجلة  يييي  أسيييي اح مالييييية أ ييييط  أ  ) ييييفط( 
 ب بف ذلا.

( إذا تميي  المطاجعيية  يي  1متةيييط  هميي   إل يي  ) AUDIT حجم مكتم المطاجعة. -
 أحد المكاتم الكبط  أ  ) فط( ب بف ذلا.

إلفصاح عن المخاطر المتغيرات المرتبطة بيموذج تحليل العالقة بين ا -4/3/2
 واألداء المالي:

 أواًل: المتغير التابع: األداء المالي للشركات:

ا تميييدج الباحثييية  ييي  ييييياس المال الميييال  للايييطراج  ليييء بعيييض المؤشيييطاج ذاج 
، العاحيد  ليء حقي ح (ROA)العاحيد  ليء ال ي ل  : ميك أهمهيا السيابقة القبي ل  ي  الدراسياج

 .(ROE)الملكية 
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 المستقل: اإلفصاح عن المخاطر:ثانيًا: المتغير 

ا تمدج الباحثة لقيياس مسيت   ا  ويا   يك الم يا ط  ليء المؤشيط المقتيط  الي ي 
 (.(1)( بند )ملح  ريم 27يتك   مك )

 ثالثًا: المتغيرات الرقابية:

الدراسية  التي  ييد تييؤثط طاج الطيابييية إليء تمي ذج يييامي  الباحثية بإ يا ة بعيض المتة
التيييياب  )المال المييييال (،  ذلييييا بهييييدف  ييييبط العبييييية بيييييك المتةيييييط المسييييتقع   لييييء المتةيييييط

 .كما يتضح مك الجد ل التال  ،)ا  وا   ك الم ا ط(  المتةيط التاب 

 ( متغيرات نموذج الدراسة الثاني وطريقة القياس3جدول رقا )
 طريقة القياس الرمز المتغيرات

 المتغير التابع: -
 المال المال 

 
FP 

 
 يييييتم القييييياس باسييييت دا  العاحييييد  لييييء ال يييي ل 

(ROA) العاحيييييييييييد  ليييييييييييء حقييييييييييي ح الملكيييييييييييية ،
(ROE) رعحية السهم  ،(EPS). 

 :المتغير المستقل -

 ا  وا   ك الم ا ط
 
RD 

 

 
 يييييتم القييييياس بنسييييبة  ييييدم البنيييي م  يييي  المؤشييييط 
المقتيييط  التييي  ييييتم ا  ويييا   نهيييا لكيييع شيييطرة 

 مقس ماص  لء إجمال   دم بن م المؤشط
 المتغيرات الرقابية. -
 حجم الاطرة -

 
SIZE 

 
الل غييييياريتم ال بيعيييييي   جمييييييال  ال يييييي ل  يييييي  

 تها ة السنة المالية.
يسمة إجمال  االلتااماج  لء إجميال  ال ي ل  LEV الطا عة المالية. -

    تها ة السنة المالية.
( إذا تميي  المطاجعيية  يي  1متةيييط  هميي   إل يي  ) AUDIT .المطاجعة حجم مكتم-

 أحد المكاتم الكبط  أ  ) فط( ب بف ذلا.

 نماذج الدراسة: -4/4
تعتميييد الباحثييية  ييي  ا تبيييار  يييط ض البحيييث  ليييء تمييي ذج االتحيييدار،  ذليييا لقيييياس 
 العبية بيك  واح  الاطرة  ا  وا   ك الم ا ط  أثطها  لء المال المال  للاطراج.
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 اليموذج األول: خصائص الشركة واإلفصاح عن المخاطر:
RD= 𝛽0+ 𝛽1 (SIZE)+ 𝛽2 (LEV)+𝛽3 (PROF)+ 𝛽4 (INDUSTRY)+ 𝛽5 

(CL)+ 𝛽6 (AUDIT)+ εit. 

 حيث أ :
:     RD ا  وا   ك الم ا ط للاطرة 

:       βo ثاب  تم ذج االتحدار 
:(β1-β6) معامبج االتحدار ل واح  الاطرة المؤثطة  لء ا  وا   ك الم ا ط 
:    (εit)  العا اح ال  إل 

 اليموذج الثاني: أثر اإلفصاح عن المخاطر على األداء المالي للشركات:

FP= 𝛽0+ 𝛽1 (RD)+𝛽2 (SIZE)+ 𝛽3 (LEV)+ 𝛽4 (AUDIT) + εit. 

 حيث أ :

FP       :  المال المال 
RD      : ا  وا   ك الم ا ط 

 :   (β2-β4) معامبج االتحدار للمتةيطاج الطيابية 
:       (εit)  ال  إل العا اح 

 نتائو الدراسة التطبيقية: -4/5
 تتمثع    اج تحليع تتاحج الدراسة الت بيقية  يما يل :

 اختبار صالحية البيانات للتحليل اإلحصائي: -4/5/1

للتحق  مك  بحية بياتاج الدراسة للتحليع ا حواح   تقديط تماذج الدراسة يتم 
 اةتية:إجطال اال تباراج 

 :Normal Distribution Testاختبار التوزيع الطبيعي  -4/5/1/1

للتحقييي  ميييك ميييد   Kolmogorv- Smirtnovياميي  الباحثييية باسيييت دا  ا تبيييار 
 (Sig)تبعيييية بياتييياج متةييييطاج الدراسييية للت تيييي  ال بيعييي ، حييييث إذا راتييي  القيمييية المعن يييية 

(  إ  بياتاج المتةيط تكي   م ت ية  بيعيياص، اميا إذا راتي  أييع ميك 0,05لمتةيط ما أكبط مك )
 ي  يييح تتييياحج (4(  هيي ا  عنييي   ييد  تييي ا ط  ا يييية الت تييي  ال بيعييي ،  الجيييد ل ريييم )0,05)

 .المتولة ا تبار الت تي  ال بيع  لمتةيطاج الدراسة
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 ( نتائو اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة4جدول رقا )
Tests of Normality 

 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

النم ذج ال ل 
RD 

.053 108 .200* .990 108 .653 

 النم ذج الثات 
RoA 

.718 108 .259 .745 108 .074 

RoE .98 108 .185 .595 108 .114 

مك الجد ل الساب  أ  القيمة المعن ية لجمي  متةيطاج الدراسة المتولة   يتضح
(  ه ا  عنء أ  جمي  المتةيطاج تتب  0.05مك) بالنسبة إل  النم ذج ال ل  الثات  أكبط

 .ال بيع الت تي  

 :Multicollinearity Test اختبار التداخل الخطي -4/5/1/2

للتحق  مك التدا ع ال    بيك متةيطاج الدراسة، تم  ح  التدا ع ال    مك 
 ،المستقلة و الرقابية لكع متةيط مك متةيطاج الدراسة (Tolerance) بل حسا  معامع 
 ( تتاحج اال تبار.5لكع متةيط  ي  ح الجد ل التال  ريم ) (VIF) مك ثم إ جام معامع 

 الخطي لمتغيرات الدراسة( اختبار التداخل 5جدول رقا )
 

داء المالياأل  اإلفصاح عن المخاطر   

 FPitاليموذج الثاني  المتغيرات التابعة RDitالنموذج األول  المتغيرات التابعة

المستقلة المتغيرات  Tolerance VIF المتغيرات المستقلة Tolerance VIF 

SIZE .959 1.043 RD .897 1.115 

LEV .945 1.058 SIZE .902 1.109 

PROF .976 1.025 LEV .962 1.039 

INDUSTRY .983 1.017 AUDIT .953 1.049 

CL .961 1.041    

AUDIT .974 1.026    
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لكييع متةيييطاج الدراسيية أكبييط ميييك  VIF) أ  ييميية )( 5يتضييح مييك الجييد ل ريييم )
 جييي م (  هيي ا  عنيي  10أيييع ميييك ) ((VIFجمييي  معييامبج  عوييفة  امييية  ال احييد الوييحيح،

الدراسية ال   ذج(،  لي لا  يإ  تمي2009 ، نياتءف جداص بييك المتةييطاج المسيتقلة )ارتباي  عي
 ه ا يدل  لء ي ة النم ذج المست د   ء تفسيط الثط  ليء  ، ج م التدا ع ال  ء عاتء مك 

 المتةيط التاب   تحديد 

 : Autocorrelation Testاختبار االرتباط الذاتي -4/5/1/3
للتإلكد مك  د   ج م ماكلة االرتباي ال ات  بيك متةيطاج تماذج الدراسة تم إجطال 

 .Durbin Watson Testا تبار 

 Durbin Watson Test ( اختبار االرتباط الذاتي6جدول رقا )
 

 FPitاليموذج الثاني  اليموذج األول 

Durbin- 

Watson 
Model 

Durbin-

Watson 
Model Durbin-

Watson 
Model 

1.703 RDit 1.789 RoAit 1.889 RoEit 

 ال ل المحس عة بالنسبة للنم ذج Durbin-Watsonيتضح مك الجد ل أ  ييمة   
 القيمة  ،(1,789) (ROAلامال المال  باست دا  )مة المحس عة بالنسبة قي ال( 1,703)

ماكلة مما يدل  ل   د   ج م  (1,889) (ROEالمحس عة لامال المال  باست دا  )
 (.2008 ل   حة النتاحج )أميك، لبرتباي ال ات  تؤثط

 :األول الدراسة نموذج اإلحصاء الوصاي لمتغيرات -4/5/2
الباحثة بالتحليع ال  ف  لمتةيطاج الدراسة المتولة  الت  تتمثع    ا  وا  تق   

  ك الم ا ط  حجم الاطرة،  الطا عة المالية،  الطعحية.
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لمتغيرات الدراسة الوصاياإلحصاء  (7جدول رقا )  

 الوسط العدد السية المتغيرات
 االنحراب
 المعيار

 أالخط
 المعيارث 

أقل  فترات الثقة للوسط الحسابى
 قيمة

أكبر 
األدنىالحد  قيمة األقصىالحد    

 اإلفصاح

عن 

 المخاطر

 RD 

2016 36 7.0857 1.48267 .25062 6.5764 7.5950 4.00 10.00 

2017 36 7.3056 1.45051 .24175 6.8148 7.7963 4.00 10.00 

2018 36 7.4722 1.57636 .26273 6.9389 8.0056 4.00 10.00 

Total 108 7.2897 1.49849 .14486 7.0025 7.5769 4.00 10.00 

العائد على 

األصول 

ROA 

2016 36 .0383 .19210 .03247 -.0277 .1043 -.80 .46 

2017 36 .0928 .12016 .02003 .0521 .1334 -.22 .48 

2018 36 .0998 .14520 .02420 .0507 .1489 -.25 .50 

Total 108 .0773 .15595 .01508 .0474 .1072 -.80 .50 

العائد على 

حقوق 

الملكية 

ROE 

2016 36 .1441 .26000 .04395 .0548 .2335 -.70 .99 

2017 36 .1838 .17800 .02967 .1236 .2440 -.09 .66 

2018 36 .1749 .16882 .02814 .1178 .2321 -.11 .60 

Total 108 .1678 .20456 .01978 .1286 .2070 -.70 .99 

حجم 

الشركة 

SIZE 

2016 36 9.3371 .91172 .15411 9.0240 9.6503 6.00 11.00 

2017 36 9.4778 .96336 .16056 9.1518 9.8037 6.00 11.00 

2018 36 9.5944 .95407 .15901 9.2716 9.9173 6.00 11.00 

Total 108 9.4710 .94059 .09093 9.2907 9.6513 6.00 11.00 

 الرافعة

المالية 

LEV 

2016 36 1.0160 2.97138 .50226 -.0047 2.0367 .08 18.00 

2017 36 .5211 .29941 .04990 .4198 .6224 .08 1.70 

2018 36 .5225 .33029 .05505 .4107 .6342 .00 1.90 

Total 108 .6834 1.71810 .16609 .3541 1.0127 .00 18.00 

الربحية  

PROF 
2016 36 .0271 .17769 .03004 -.0339 .0882 -.80 .23 

 2017 36 .0856 .10194 .01699 .0511 .1200 -.22 .33 

 2018 36 .0881 .12798 .02133 .0448 .1314 -.25 .50 

 Total 108 .0673 .14057 .01359 .0404 .0943 -.80 .50 

المقتط  ( أ  ا  وا   ك الم ا ط مك  بل المؤشط 7) يتضح مك الجد ل ريم
(  بل  تطة الدراسة حيث أ  ا  وا   ك الم ا ط 10القيمة )(   4يتطا   بيك القيمة )

(  هنات 2017( إل   ا  )2016%(  بل الفتطة مك  ا  )22 ةيع جداص  أ  هنات تيامة )
(  تطي الباحثة أ  النق  2018( حتء )2017%(  بل الفتطة مك  ا  )17ارتفاي بنسبة )
 د   ج م معيار  يد يطج  إل     البيةة الموطية وا   ك الم ا ط   مست ي ا  

محاسبة موطي ينيم ريفية ا  وا   ك الم ا ط المالية  غيط المالية حيث ماتال 
تحسك    المال المال  لاطراج العينة   ج م تبحظ  ،ا  وا   ك الم ا ط ا تياريصا

 ( مكROAالحساب  لمعدل العاحد  ل  ال  ل)  بل  تطة الدراسة حيث ارتف  المت سط
(،  ر لا ارتف  معدل العاحد 2018(     ا  )0,0998) ( إل 2016(     ا  )0,0383)
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(، 2018) (     ا 0,1749( إل  )2016) (     ا 0,1441 ل  حق ح الملكية مك )
 ل شطراج  عالنسبة لحجم الاطرة تبحظ ارتفاي مت سط الل غاريتم ال بيع   جمال  أ 

 عالنسبة للطا عة  ،(2018 ا  ) (   9,5944( إل  )2016(     ا )9,3371العينة مك)
( بينما أيع ييمة 1,0160( حيث بلة  )2016المالية  قد   ل  أ ل  ييمة لها     ا  )

( مك  ا  0,0014( ثم ارتفع  بمعدل )0,5211( حيث   ل  إل  )2017    ا  )
النسبة لطعحية الاطرة تجد ارتفاي ال سط الحساب   ع ،(2018( حت   ا  )2017)

 (.2018(     ا  )0.0881( إل  )2016(     ا  )0.0271مك)

وباليسبة لمتغيرات الدراسة المياصلة تتمثل في نو  الصياعة، والتسجيل في 
 البورصات األجيبية، وحجا مكتب المراجعة.

 المياصلة( اإلحصاء الوصاي لمتغيرات الدراسة 8جدول رقا )
 

Binomial Test 

 المتغيرات
 مشاهدات 
 (1متحققة )

مشاهدات غير 
 Sig (0متحققة )

 اليسبة العدد اليسبة العدد
 Industry 45 42% 63 58% 0.032ت ي الونا ة 

 CL 27 25% 81 75% 0.000التسجيع    ب ر اج أجنبية 
 AUDIT 39 36% 69 64% 0.000حجم مكتم المطاجعة 

الجد ل الساب  أ   يدم الماياهداج المتحققية للايطراج الوينا ية  يبل يتضح مك 
%(،  هنات ات فاض بالنسبة للايطراج المويطية 42بنسبة ) مااهدة (45سة بلة  )ا تطة الدر 

%(  ريييي لا تبحييييظ 25) ( شييييطرة بنسييييبة27المسييييجلة  يييي  ب ر يييياج أجنبييييية حيييييث بلةيييي  )
( ماييياهدة 39جعييية حييييث تجيييد أ  ) ات فييياض  يييدم الماييياهداج المتحققييية لحجيييم مكتيييم المطا

%( ميييك شيييطراج العينييية تسيييتعيك  ييي  أ ميييال المطاجعييية بإحيييد  المكاتيييم الكبيييط  36بنسيييبة )
(Big4) ، التسييجيع  يي    هيي  مييا يبييطت اليينق   يي  مسييت   ا  وييا   ييك الم ييا ط حيييث أ

إل ويييا   يييك لالايييطراج  ي جيييمبمكاتيييم المطاجعييية الكبيييط    االسيييتعاتة الب ر ييياج الجنبيييية 
مال الميال  للايطراج  ات ياذ القيطاراج لالم ا ط المالية  غييط الماليية مميا ييؤمي إليء تحسييك ا

 الطشيدة لجمي  أ حا  الموالح.
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 تحليل نتائو اختبار الاروض: -4/6
ال تبار  حة  ط ض البحث تم إجطال تحليع االرتباي  االتحدار للعبية بيك 

ا حواحية  البطامج تماذج الدراسة باست دا  حامة المتةيطاج المستقلة  المتةيطاج التابعة   
(SPSS) : لء النح  التال  

اختبددددار فددددروض الدراسددددة المتعلقددددة بخصددددائص الشددددركة واإلفصدددداح عددددن  -4/6/1
 المخاطر:

 :Correlation Analysisأواًل: نتائو تحليل االرتباط 

ا  وا   ك است دم  الباحثة تحليع االرتباي لتحديد  بيعة العبية بيك مست   
 الم ا ط  الع امع المؤثطة  ليم ) واح  الاطرة(.

لمتغيرات نموذج الدراسة  Pearson Correlation( مصاوفة االرتباط9جدول رقا )
 األول

  RD SIZE LEV PROF INDUSTRY CL AUDITI 

RD  Pearson Correlation 1       

Sig. (2-tailed)     .   

SIZE  Pearson Correlation .876
**

 1      

Sig. (2-tailed) .004       

LEV  Pearson Correlation .837
**

 -.145 1     

Sig. (2-tailed) .000 .137      

PROF  Pearson Correlation .383
**

 .006 -.119 1    

Sig. (2-tailed) .000 .952 .220     

INDUSTRY  

 

Pearson Correlation .146 .033 -.055 .022 1   

Sig. (2-tailed) .634 .736 .575 .821    

CL  Pearson Correlation .104 -.134 -.031 -.061 -.113 1  

Sig. (2-tailed) .289 .170 .748 .534 .245   

AUDIT  Pearson Correlation .152 -.037 .134 -.085 -.030 -.038 1 

Sig. (2-tailed) .117 .707 .169 .382 .759 .701  

 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

معن ييية بيييك رييع   (  جيي م  بييية ارتبياي إ جابييية  ذاج مالليية9مييك الجييد ل ريييم ) يتضيح      
ا  ويييا   يييك الم يييا ط حييييث إشيييارة معاميييع حيييية   عالطا عييية الماليييية  الط ميييك حجيييم الايييطرة   

 .(0,05االرتباي له   المتةيطاج م جبة   ذاج ماللة معن ية حيث مست ي المعن ية أيع مك )

بييك ريع  ميك تي ي الوينا ة  ذاج ماللية معن ييةليسي  بينما ت جيد  بيية ارتبياي إ جابيية        
وييا   ييك الم ييا ط حيييث ا  الجنبييية   حجييم مكتييم المطاجعيية    التسييجيع  ييء الب ر يياج  
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إشارة معامع االرتباي له   المتةيطاج م جبة  ليس  ذاج ماللة معن ية حيث مست ي المعن ية 
 (.0,05أكبط مك )

 :Multipe Regressionثانيًا: نتائو تحليل االنحدار الخطي المتعدد 

ر مييد  تييإلثيط  ويياح  الاييطرة  لييء ا  وييا   ييك الم ييا ط مييك  ييبل تبيياتييم ا 
 . معامع التحديدالكلء تحليع االرتباي    االتحدار ال    المتعدمتحليع 

 ( تحليل االنحدار الخطي المتعدد لليموذج األول10جدول رقا )

 RDit المتغير التابع

 

 معامالت االنحدار غير القياسية

Unstandardized 

Coefficients 

 معامالت االنحدار القياسية

Standardized 

Coefficients 
Sig. 

 B Std. Error Beta T المتغيرات المستقلة

(Constant) .829 .234  2.240 .015 

SIZE .994 .135 .849 4.106 .000 

LEV .834 .075 .681 6.132 .000 

PROF .707 .306 .906 5.283 .000 

INDUSTRY .570 .205 .162 1.106 .226 

CL .287 .104 .965 1.116 .325 

AUDIT .227 .204 .202 1.380 .519 

 R=0.743  معامع االرتباي المتعدم  

 = R²  552.معامع التحديد  

 Adjusted R Square =  0.513 معامع التحديد المعدل 

 6.984 =   المست طجة مك جد ل تحليع التبايك      Fييمة

 0.000القيمة االحتمالية  =  

 ( ما يل :10يتضح مك الجد ل ريم )

R) التحديد الموححمعامع ييمة  -
%( لإل وا   ك الم ا ط  ه  51,3) ( بلة 2

تمثع يدرة المتةيطاج المستقلة  ل  تفسيط  شط  التةيط الكل     ييم المتةيط التاب  
   النم ذج أ  إل   تطج  باي  النسبة إل  ال  إل العا اح ا  وا   ك الم ا ط(   )

 مراجها  مك النم ذج ال ل. د  إمراج متةيطاج مستقلة أ ط  را  مك الممكك إ

المحسيي عة لإل وييا   (F.Test)ييميية حيييث بلةيي  ( ANOVAا تبييار تحليييع التبييايك ) -
(، ممييييا يييييدل  لييييء معن ييييية 0.01( بمسييييت   معن ييييية أيييييع مييييك )6,984) ييييك الم ييييا ط
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ة ) ويييياح  المسييييتقل اجالنميييي ذج ا حويييياحء المسييييت د ،  يؤرييييد  لييييء تييييإلثيط المتةيييييط 
 .ا  وا   ك الم ا ط  ل  المتةيط التاب  الاطرة(

ليبعض  وياح  الايطرة  التي  تتمثيع  ي  حجيم الايطرة     إ جابيية ج م  بية ارتباي  -
الطا عيية المالييية  الطعحيييية  لهييم تييإلثيط معنييي ي  ليي  ا  وييا   يييك الم ييا ط حيييث إشيييارة 

        وهددددو مددددا ثثبددددت ( 0.05 القيميييية االحتماليييية أيييييع ميييك  )( م جبييية β)معاميييع االتحييييدار 
 ;Lopes & Rodrigues, 2007)ويتادق مدع دراسدة كدل مدن  الادرض األول،صدحة 

Elzahar & Hussainey, 2012; El Shandidy et al., 2013; Al 

Shammari, 2014; Khlif & Hussainey , 2016; ، ويثبددت  ،(2017مليجيي
 ;Barako et al., 2006)مدن ل  دددددة كددددع دراسددددق مددددويتا ،ىددددرض الثانددددددة الادددصح

El Shandidy et al., 2013; Khlif & Hussainey, 2016; Hassan, 2009) ،
 ;Hassan et al., 2006)مدن ويتادق مدع دراسدة كدل   ،ويثبدت صدحة الادرض الثالدث

Miihkinen, 2012; Aksu & Kosedag, 2006; أل 2017 ، ييييييييييمليجأل           
 . 2016، إبطاهيم)

ليبعض  وياح  الايطرة  التي  تتمثيع  ي  تي ي الوينا ة    إ جابيية ج م  بيية ارتبياي  -
التسييجيع  يي  الب ر يياج الجنبييية   حجييم مكتييم المطاجعيية  ليييس لهييم ثييإلثيطمعن ي  ليي  

 كبيطم جبية  القيمية االحتماليية أ (β)ا  وا   ك الم ا ط حيث إشارة معامع االتحدار 
اليي ي يتفييي  مييي   الرابدددع والخدددامم صدددحة الادددرضعدددم وهدددو مدددا ثثبدددت ( 0.05مييك  )
وكدذلك ثثبدت عددم  ، (Marzouk, 2016; El Zahar & Hussainey, 2012)مراسة

 .صحة الارض السادس
            ويمكن صياغة نموذج االنحدار لخصائص الشركة واإلفصاح عن المخاطر 

 كما ثلي:

RD = .829 + .994 (SIZE) + .834 (LEV) + .707 (PROF) + .570 

(INDUSTRY) + .287 ( CL) + .227 (AUDIT). 

اختبار فروض الدراسة المتعلقة باإلفصاح عن المخاطر واألداء المالي  -4/6/2
 للشركات:

 :Correlation Analysisأواًل: نتائو تحليل االرتباط 

تم است دا  تحليع االرتباي لتحديد  بيعة العبية بيك مست   ا  وا   ك 
باست دا  العاحد  لء  حيث يتم يياسم المال  للاطراج الموطية المسجلةالم ا ط  المال 

 .(ROE)، العاحد  لء حق ح الملكية (ROA)ال  ل 
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متغيرات نموذج بين Correlation Matritx  ( مصاوفة االرتباط11جدول رقا )
 (ROA) الدراسة الثاني

 

 ROA RD SIZE LEV AUDITI 

ROA Pearson Correlation 1     

Sig. (2-tailed)      

RD Pearson Correlation .903** 1    

Sig. (2-tailed) .001     

SIZE Pearson Correlation .619** .276** 1   

Sig. (2-tailed) .000 .004    

LEV Pearson Correlation .762** -.037 -.145 1  

Sig. (2-tailed) .000 .708 .137   

AUDIT Pearson Correlation .826** .152 -.037 .134 1 

Sig. (2-tailed) .000 .117 .707 .169  

*.   Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  يك الم يا ط ا  ويا  ج م  بية ارتباي م جبة بيك  (11من الجدول رقا )ثت   
حوييياحية حيييييث إذاج ماللييية    (0,903) العاحيييد  لييي  ال ييي ل حييييث بليييي  معاميييع االرتبييياي  

 (.0,01مست ي المعن ية أيع مك )
م   إ جابية  عالنسبة للمتةيطاج الطيابية   العاحد  ل  ال  ل ت جد  بية ارتباي

حواحية حيث إذاج ماللة    حجم مكتم المطاجعة   لماليةاكع  مك حجم الاطرة  الطا عة 
مما يدل  لء ي ة االرتباي بيك المتةيط المستقع  المتةيطاج  (0,01مست ي المعن ية أيع مك )

 .الطيابية
تغيرات نموذج بين م Correlation Matritx( مصاوفة االرتباط 12جدول رقا )

 (ROE) الدراسة الثاني
 

 ROE RD SIZE LEV AUDITI 

ROE Pearson Correlation 1     

Sig. (2-tailed)      

RD Pearson Correlation .830
**

 1    

Sig. (2-tailed) .001     

SIZE Pearson Correlation .759** .276** 1   

Sig. (2-tailed) .000 .004    

LEV Pearson Correlation .712** -.037 -.145 1  

Sig. (2-tailed) .000 .708 .137   

AUDIT Pearson Correlation .526** .152 -.037 .134 1 

Sig. (2-tailed) .000 .117 .707 .169  

*.   Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ا  ويا   يك الم يا ط  ج م  بية ارتباي م جبة بيك  (12الجدول رقا )ثت   من 
حوياحية حييث إذاج ماللية (   0,830) العاحد  لي  حقي ح الملكيية حييث بلي  معاميع االرتبياي  

 (.0,01مست ي المعن ية أيع مك )

ت جد  بية ارتباي إ جابية  حق ح الملكية العاحد  ل  عالنسبة للمتةيطاج الطيابية   
حواحية حيث إذاج ماللة    حجم مكتم المطاجعة   الماليةم  رع  مك حجم الاطرة  الطا عة 

مما يدل  لء ي ة االرتباي بيك المتةيط المستقع  المتةيطاج  (0,01مست ي المعن ية أيع مك )
 .الطيابية

 :Mulipe Regressionثانيًا: نتائو تحليل االنحدار الخطي المتعدد 

 ال تبييار العبيييية بييييك ا  وييا   يييك الم يييا ط  المال المييال  تيييم اسيييت دا  تمييي ذج 
 االتحدار ال    المتعدم.

 ( تحليل االنحدار الخطي المتعدد لليموذج الثاني13جدول رقا )
 

FPit 

ROAit المتغيرات التابعة
 

ROEit
 

 
معامالت االنحدار غير 

 القياسية
Unstandardized 

Coefficients 

معامالت االنحدار 
 القياسية

Standardized  

Coefficients 

 Sig. 

معامالت االنحدار غير 
 القياسية

Unstandardized 

Coefficients 

معامالت االنحدار 
 القياسية

Standardized  

Coefficients  

Sig. 

 B المتغيرات المستقلة
Std. 

Error 
Beta T  B Std. Error Beta T  

(Constant) .854 .566  3.240 .000 .914 .656  2.240 .027 

RD .951 .356 .049 5.306 .000 .851 .456 .249 3.116 .000 

SIZE .591 .139 .481 7.032 .000 .751 .239 .381 3.002 .000 

LEV .769 .243 .306 8.783 .000 .709 .193 .314 6.263 .000 

AUDIT .859 .417 .527 6.559 .000 .559 .217 .327 4.509 .000 

   R=0.872  معامع االرتباي المتعدم R=0.895   معامع االرتباي المتعدم

 =R²  76.معامع التحديد   = R²  802.معامع التحديد 

 Adjusted R Square = 0.724 معامع التحديد المعدل  Adjusted R Square =   0.784 معامع التحديد المعدل 

 11.02 المست طجة مك جد ل تحليع التبايك =    Fييمة 5.02    =المست طجة مك جد ل تحليع التبايك      Fييمة

 0.000القيمة االحتمالية=  0.000  =القيمة االحتمالية  

 يل : يتضح مك الجد ل الساب  ما

R) ييمييية معاميييع التحدييييد المويييحح -
%( لمعيييدل العاحيييد  لييي  ال ييي ل 78,4( بلةييي  )2

%( لمعييدل العاحييد  ليي  حقيي ح الملكييية  هيي  تمثييع يييدرة المتةيييط المسييتقع 72,4) علةيي  
 ي ل  العاحيد  ل  تفسيط  شيط  التةييط الكلي   ي  يييم المتةييطاج التابعية )العاحيد  لي  ال
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تطجي  بياي  النسيبة إلي  ال  يإل العاي اح   ي  النمي ذج أ  إلي   يد   ل  حقي ح الملكيية(   
 ك الممكك إمراجها  مك النم ذج الثات .إمراج متةيطاج مستقلة أ ط  را  م

لمعدل  المحس عة(F.Test) ييمة  حيث بلة  ( ANOVAا تبار تحليع التبايك ) -
لمعدل العاحد  ل  حق ح  المحس عة (F.Test)ييمة    (5,02) العاحد  ل  ال  ل

يدل  لء معن ية النم ذج  (، مما0.01عمست   معن ية أيع مك )(   11,02الملكية )
 ل   (ا  وا   ك الم ا ط) المستقع طلمست د ،  يؤرد  لء تإلثيط المتةيا  ا حواح

 (.ROE)  العاحد  ل  حق ح الملكية (ROA) العاحد  ل  ال  ل المتةيط التاب 

معدل ا  وا   ك الم ا ط   حواحية بيك إ ج م  بية ارتباي إ جابية  ذاج ماللة  -
 (βاالتحدار )معدل العاحد  ل  حق ح الملكية حيث إشارة معامع    العاحد  ل  ال  ل

، وباليسبة للمتغيرات الرقابية ثت   وجود (0.05لقيمة االحتمالية أيع مك )م جبة  ا
معدل )المال المال  ال ي يتمثع    حواحية بيك إ  ذاج ماللة ارتباي إ جابية عالقة

المتةيطاج الطيابية  التء تتمثع (   ملكيةمعدل العاحد  ل  حق ح ال   العاحد  ل  ال  ل
حيث إشارة معامع االتحدار  حجم مكتم المطاجعة()حجم الاطرة  الطا عة المالية      
(β )(  0.05م جبة  القيمة االحتمالية أيع مك) ثثبت صحة الارض السابع وهو ما، 

 ;Oluwagbemiga, 2014; Al Ali Hussain, 2017)ويتاق مع دراسة كل من

Kakand et al., 2017; Zulfikar Rudi et al., 2017)  

 ويمكن صياغة نموذج االنحدار لإلفصاح عن المخاطر واألداء المالي كما ثلي:
ROA=.854 +.951 (RD)+ .591 (SIZE)+ .769 (LEV)+ .859 (AUDIT). 

ROE=.914+.851 (RD)+ .751 (SIZE)+ .709 (LEV)+ .559 (AUDIT). 
 

 والتوصيات ومجالت البحث المستقبلية:اليتائو  -5
 :اليتائو -5/1

 في إطار هدب و ميةو البحث تتمثل أها نتائو البحث فيما ثلي:
ات فيياض مسييت ي ا  وييا   ييك الم ييا ط  يي  شييطراج العينيية محييع الدراسيية المسييجلة  -1

( حييث أ  ا  ويا   يك الم يا ط 2018( حتيء  يا  )2016)  بل الفتيطة ميك  يا 
 اييييط بنيييد  التطرييييا  ليييي     إحيييدالمقتييييط  يتيييطا   بييييك أرععيييية بنييي م  يييمك المؤشيييط 

 ا  وا   ك الم ا ط المالية.
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تماثيييع المعل مييياج  ييييؤمي إلييي  تييييامة ا مال  ا  ويييا   يييك الم يييا ط  قليييع ميييك  يييد  -2
المال   ييمة الاطرة،  تقيييم المال الميال  للايطراج  سيا د جميي  أ يحا  المويالح 

 القطاراج الطشيدة. ات اذ ل  

طرة  التي  تتمثيع  ي  حجيم الايطرة ليبعض  وياح  الاي  إ جابييةت جد  بية ارتبياي  -3
الطا عة المالية  الطعحيية  لهيم تيإلثيط معني ي  لي  ا  ويا   يك الم يا ط حييث إشيارة   

وهو ما ثثبت صحة ( 0.05م جبة  القيمة االحتمالية أيع مك  ) (β)االتحدار  معامع
 ;Lopes & Rodrigues, 2007)ن دددل مدددة كددددق مدع دراسددددويتا الادرض األول،

Elzahar & Hussainey, 2012; El Shandidy et al., 2013;                 

Al Shammari, 2014; Khlif & Hussainey, 2016) ;  ، 2017مليجي  ،
 ;Barako et al., 2006)ندويتادق مدع دراسدة كدل مد ،ويثبت صحة الارض الثانى

El Shandidy et al., 2013 ; Khlif & Hussainey, 2016;                   

Hassan, 2009)ويتادددق مدددع دراسدددة كدددل مدددن ،، ويثبدددت صدددحة الادددرض الثالدددث 
Hassan et al., 2006;  2016بطاهيم، إأل 2017مليج ، أل(Miihkinen, 2012; 

Aksu & Kosedag, 2006). 
رة  التي  تتمثيع  ي  تي ي الويينا ة الايط  جيد  بيية ارتبياي إ جابيية ليبعض  وياح  ت -4

حجيم مكتيم المطاجعية  لييس لهيم ثيإلثيطمعن ي  لي     الب ر اج الجنبيية   التسجيع   
( م جبيية  القيميية االحتمالييية βا  وييا   ييك الم ييا ط حيييث إشييارة معامييع االتحييدار )

الي ي يتفي  مي   الرابع والخامم وهو ما ثثبت عدم صحة الارض( 0.05أكبط مك  )
وكدذلك ثثبدت  ، (El Zahar & Hussainey, 2012; Marzouk, 2016)مراسية

 .عدم صحة الارض السادس

معيدل ا  ويا   يك الم يا ط   حواحية بييك إت جد  بية ارتباي إ جابية  ذاج ماللة  -5
معييدل العاحيد  ليي  حقي ح الملكييية حييث إشييارة معاميع االتحييدار    العاحيد  ليي  ال ي ل

(βم جبة  ا ) وباليسبة للمتغيدرات الرقابيدة ثت د  (0.05أيع مك )لقيمة االحتمالية ،
 المال الميال  الي ي يتمثيع  ي  حوياحية بييك إ ذاج ماللية  ارتبياي إ جابيية وجود عالقة

تةيييطاج الطيابييية الممعييدل العاحييد  ليي  حقيي ح الملكييية(      )معييدل العاحييد  ليي  ال يي ل
لمطاجعيية( حيييث إشييارة حجييم مكتييم احجييم الاييطرة  الطا عيية المالييية    التييء تتمثييع  يي  )
ثثبت صحة  وهو ما( 0.05( م جبة  القيمة االحتمالية أيع مك  )βمعامع االتحدار )

 Oluwagbemiga, 2014; Al Ali)ويتادق مدع دراسدة كدل مدن ،السدابعالادرض 

Hussain, 2017; Kakand et al., 2017; Zulfikar Rudi et al., 2017). 
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 :التوصيات 5/2
بالمؤشييط المقتييط   يي  البحييث لقييياس مسييت ي ا  وييا   ييك الم ييا ط  يي   سييتعاتةالا -1

يسيا د  ي  تقيييم    الاطراج حيث  امع ا  وا   ك الم ا ط الماليية  غييط الماليية
 المال المال  للاطراج.

ييييا  الهيةيياج  المنيميياج المهنييية المسيية لة  ييك إ ييدار معيياييط المحاسييبة الموييطية  -2
يلييا  الاييطراج  ييا ط ييينيم المعالجيية المحاسييبية   مبإ ييدار معيييار لإل وييا   ييك ال
 . ك الم ا ط المالية  غيط الماليةبا  وا  ا لاام   اال تياري 

بيييإلاا  الايييطراج المسيييجلة  ييي  الب ر ييية بضيييط رة  المالييييةيييييا  الهيةييية العامييية للطيابييية  -3
ا  ويا   يك الم ييا ط الماليية  غييط المالييية مميا  سيا د مسييت دم  التقياريط لمعط يية 

حم ل  يييي  الحقيقيييي  لييييامال المييييال  للاييييطراج  ييييينعكس  ليييي  إ ييييامة الثقيييية  يييي  القيييي اا
مسيييا دة جميييي  أ يييحا  المويييالح  ييي  ات ييياذ القيييطاراج  التقييياريط الماليييية المناييي رة   

 الطشيدة.

 مجاالت البحث المستقبلية: -5/3
تحليع العبية بيك  د  تماثع المعل ماج  ج مة ا  وا   ك م ا ط الاطرة  -1

 مراسة ت بيقية. - لء تكلفة رأس المال  تإلثيطها

مراسة  -مراسة تحليلية لمحدماج ا  وا   ك الم ا ط    التقاريط المؤيتة -2
 ت بيقية.

 ك الم ا ط للاطراج المساهمة   ا  وا مراسة العبية بيك ح رمة الاطراج  -3
 مراسة ت بيقية. -تطت  ت بط ا ا  وا    ظع 

 لإل وا   ك م ا ط الاطراج. المحاسبية يط مع مراسة مقارتة      ل المعاي -4
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 ( المؤشر المقترح لإلفصاح عن المخاطر1ملحق رقا )
  وا   ك إمارة الم ا ط. ا -1

 .الم ا ط المالية 

 . Credit Riskم ا ط االحتما   -2

 .Market Riskم ا ط الس ح  -3

 .Liqudity Riskم ا ط السي لة  -4

 .Interest Rate Riskم ا ط سعط الفاحدة  -5

 .Exchange Rate Riskم ا ط سعط الوطف  -6

 .Price Commodity Riskم ا ط تسعيط السل  الساسية  -7

 .Capital Adequacyكفا ة رأس المال -8

 .Derivatives الماتقاج المالية -9

 .Fair Value القيمة العاملة -10

  المالية. ط غيطالم ا 

 .Operation Riskالمخاطر التشغيلية 

 .Customer Satisfactionر ال العمبل  -11

 .Product Developmentت  يط المنتج  -12

 .Efficiency and Performanceمال الكفالة  ال -13

 .Sourcingالموامر  -14

 .Stock Obsolescence and Shrinkageتقام  الم ا    االتكماش  -15

 .Product and service failure اع المنتج  ال دمة  -16

 .Environmentalالبيةة  -17

 .Health and Safetyالوحة  السبمة  -18

 .Brand Name Erosionتآكع اسم العبمة التجارية  -19

 المخاطر االستراتيجية.

 .Business Portfolioمحفية ال مال  -20

 .Competitionالمنا سة  -21

 .Pricingالتسعيط  -22

 .Performance Measurementمال يياس ال -23

 .Empowerment Riskمخاطر التمكين 

 .Leader ship and Managementالقيامة  ا مارة  -24

 .Outsourcingاالستعاتة بموامر  ارجية  -25

 .Performance Incentivesح ا ا المال  -26

  .Communicationsاالتواالج  -27


