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 ممخص البحث
مستتتف فباح تتت حباث تتتت ةباثفق ا تتت باثمة تتتاةب  ث  ا تتت ب فتتتر  ااستتتف الباث دتتتثباااستتت ب ا ف تتت اب

م استتت تبااااةباثم تتت  ابماتتتسبمستتت  ابمستتت م  بابمتتترباا تتت  ب  تتت باثمف  تتتااتباثم تتتا  بمتتت بم
باثاق    باثفسبفت  ثف  باثاااس تباثس  ة بثفد  ابم اه .ب

 بماتسباث ققت بااس ست  ب3122كم بفمباقااءبا ف  اباض حسبثفدا ابفر  ابمدااثب  اةب تت  اب

ف   تتتابفتتت ا سببق تتت  با ستتت  ابب  م  تتتاابفتتتمباقتتتااءبفدا تتت بدس ستتت  ب  ف تتت ابم تتتاب.مقتتت  باثاااستتت 
 ثفدة تتهبهتتالباث دتتتثبفتتمبفدا تتت با  تتااااتب اثاااستتت تبباث ققتتت .تفتت بباثستت ق  بثهستت مبماتتتس

باثفق ا تت باثمد ستت   باثستت  ة ب قتتفة هبحتتا باث دتتثاب تتمبفتتمباقتتااءباااستت بف   ة تت بماتت باث تتت ة
متت بابثاااستت .ب ف  تتاتبا)3128اثتتسبب3121اثمة تتاةبحتتسباث  ا تت باثم تتا  ب تتق باثففتتاةب متت ب

اااةبا قتت ابفتر  ابستا سبم تتت فبثمستف فبانح تت حبمت بمم استت تبباثت با تق باثفدا ت با س ستتس
بس م.اباا س مباثم   ابماس

 ح متت ب ف اتتهب تت ثمف  ااتباثاق   تت بحةتتابافضتت ب قتت ابفتتر  ابستتا سبم تتت فبثكتت بمتت بمف  تتاات بب
ا د ت ببام تت فبثمف  تااتبدقمباث تةب م ا باثست  ث بماتسبست اباثست مباب ب قت ابفتر  ابا قت  س

اثس مب ماابحا عباث تةب دقمبمتقرةبمااقبباثدس   تبماسبست اباثست مباب ب قت ابفتر  ابستا سب
بغ ابم ت فبثفر  ابفةا ابمااقبباثدس   تب ت عبام هبماسبس اباثس م.
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ماتتتسبب3122مستتفاتبتفتت لتباثفدا تتت با ضتت حسبمتتت بمتتامب قتت ابفتتتر  ابم تتت فبث تتت اةب تتت  اب بب
 قت ابفتر  ابستا سبغ تابم تت فببمت اث قق بمد باثاااس ب.بكم بمستفاتبتفت لتبفدا ت باثدس ست  ب

مت بااااةباثم ت  ابماتسبست اباثست مبحتسباث ت مباثفت ثسبثت   ت باثستت باثم ث تت باببمستف فبانح ت حث
مت بااااةباثم ت  اببمستف فبانح ت ح اباثس م.ب  ق ابفتر  ابستا سبم تت فبث ماسباثف  ابحسبس

-VIFكمتتت بفتتتمبحدتتت بقتتت مب تتت مبمتتت بفتتت ا سبت   تتت باثستتتت باثم ث تتت .بب1:ماتتتسبستتت اباثستتت مب  تتتاب
coefficientحسبتم ذجبا تدااااب ثتمب ستفاباثفدا ت بمت ب قت ابمقتكا بااف ت  بمف تاابم تت فابب

با بم با اف   باثمف ااب ب ؤ ابم ت  ً بما باثتف لت.مم ب ا بمب21ا ببVIFد ثبثمبفف ابق مب

 الكممات المفتاحية
فر  ابفةا ابمااقبب-س  ث باث تة-دقمباث تة-س اباثس مب–اااةباثم   اباانح  حبم ب

  ا د  باثس م-دقمبمكفبباثمااق  -امفبمااقبباثدس   ت-اثدس   ت
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The Effect of Risk Management Disclosures Level on 

Stock Prices- An Empirical Study on Commercial 

Banks Listed on the Egyptian Stock Exchange 
 

 

Abstract 
The research aimed to study and test the effect of Risk Management 

Disclosures on Stock Prices of commercial banks listed on the Egyptian 

Stock Exchange, while introducing some of the control variables disc-

ussed in previous studies to neutralize their impact. An additional test 

was conducted to determine the impact of the events of the January 

2011 revolution on the underlying relationship; finally, a sensitivity an-

alysis was conducted to test the effect of changing the date of stock pr-

ice measurement on the previous relationship. The study found that the-

re is a significant negative impact of Risk Management Disclosures on 

Stock Prices. As for the control variables, it was found that there was a 

significant negative effect of the size of the bank and the liquidity rate 

on the stock price, there was a significant positive effect of earnings per 

share, the number of branches of the bank and the size of the auditor's 

on the Stock price. . The results of the additional analysis showed that 

there was no significant effect of the January 2011 revolution on the 

relationship. The sensitivity analysis revealed that there was a non-si-

gnificant negative impact of the disclosure of risk management on the 

stock price on the day following the end of the financial year and on the 

change in stock price. Also, there was a significant negative impact of 

the disclosure of risk management on the stock price 90 days after the 

end of the financial year. VIF-coefficients were also examined in there-

gression model. The analysis did not produce a significant multicorr-

elation problem, as the VIF values did not exceed 10 indicating that the 

multiple correlations did not significantly affect the results. 

key words 
Risk Management Disclosure - Stock price - Bank size - Bank 

liquidity - auditor report lag - auditor opinion - Audit Firm size - 

Earnings per share 
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 مقدمة  -1
هتذ بثتذثةب قتببم بفدتا ببا اثمت ام  فم  باث ت ةباثفق ا ت با اباث ست  ب ت  باثمستف ما  ب

ح تت د  بنمتتااابمستتف امسبق الم تت باثم ث تت ب م ا متت تبااث تتت ةبماتتسبة تت اةبمستتف فباثقتتف ح  بحتتسب
 ابفمكت مبم بح مب    ت بمممت  باث تتةب فة ت مبمستف فبم ت  ابا ستف م ااتباثفتسبقت مب  ت باث تتة

 تت ا  باثتتسبة تت اةباثم تت  اباثفتتسبممتت  با قفحةتتابماتباثف  تتااتباثستتا   ب اثمفقدةتت بحتتسب  لتت باا
اباامتاباثتذفبات كت ب تا ا بحتسباثفتر  ابماتسبمتقت  باث تتةبتف قت بب2فف ا بث  باث تت ةباثفق ا ت 

ب (Dhar,2014: jizi&Dixon,2016) م  ب اثمةاض  بماسبسقم بمم اثهة  اةبف  لباثم ا
متتتت مبب44 فف ق تتتت ب تتت ة بب3(بم با تتتتااابثقتتتت ب تتت ة 3126(م تتتاباثتتتاا مب بكمتتت ب تتتافباث ة اتتتتس

اثفتتسبباثمؤقتتااتباثستتا   مافباثتتسبة تت اةباثم تت  اباثفتتسبف اق  تت باث تتت ةبتف قتت بة تت اةبقتتابب3124
ب7 م تت  اباثفقتت   ب6 م تت  اباثستت هب5اث تتت ةبفقت  تت بم تت بم تت  ابا لفمتت  هتتذ ب قتتببماتتسب

ابب9(4ف ق ت ب ت ة ب اثاحترباثمت ثسب  حةت ب فب8(ب  نض ح باثسبم   اباثس  ث 3  حة ب فف ق  ب  ة ب
 ببمت  بحسباثفة ا اباثم ث  بثا ت ة   ثف ثسبهت ةبضا اةبثفدا ابهذ باثم   اب ق  س  ب انح  حب

                                                 
األنشةةة ااتت،ةال وجةود ئسةاور ماليةةت و ميكن تقسيم املخاطر البنكية إيل خماطر مالية ؛ وىي اليت تنشأ نتيجةة اقرةراا امليفةرا والوداوةال واقسةتت،اراتت وتةرتب  تلة  1

تيفةادية ا الورةا املناسة  خماطر وظيفية ؛ وىي املخاطر اليت تنشأ من ئالل ريام البن  اتقدمي ئدمة جديدة اسةب  دةدم القةدرة دلةي الةت كم ا األنشةةة املاليةة واقر
نا سياسية أو ارتيفةادية  وذبةدر اارةارة إيل أن الب ةا ايةايل يركةا دلةي اا يفةاح اشكل كامل ت وخماطر أئري تش،ل خماطر ئارجة دن سيةرة ادارة البن  ت سواء كا

 دن ممارسات إدارة املخاطر املالية للبنوك التجارية 
جلنة استشارية معنية اوضال أسس ومعةاي  ادارة املخةاطر للبنةوك  ورةد  Basel Committee on Banking Supervision (BCBSتعترب جلنة اازل   2

ا مدينة اازل السويسرية منبتقة من ان  التسةويات الدوليةة ت وىةي مكونةة مةن  ةا ني البنةوك املركايةة لعشةر  دول  5975دام تأسسا جلنة اازل لإلرراف دلي البنوك 
مث انضة،ا  (G-10)ىولندا وامل،لكة املت دة والوقيات املت دة األمريكية واملانيا والسويد ت واليت تعةرف دبج،ودةة العشةر ىي؛ الجيكيا وكندا و رنسا وايةاليا واليااان و 

 اعد ذل  سويسرا ولوكس،بورج وإسبانيا ت ومل يتغ  امسها   
صةدر اجلةاء  2053  وا دةام  2055دةام  3اةازل  صةدرت مقةرراتت و  2صةدرت مقةررات جلنةة اةازل  2004  وا دةام  5992دةام  5صدرت مقررات جلنةة اةازل  3

للبنةةوك ايةةت ا تةبيةةت تلةة   3التةةام منهةةات وكةةان اهةةدف منهةةا ت اشةةكل أساسةةيت تشةةجيال البنةةوك دلةةي زبفةةيا القةةروا وزيةةادة رأس املةةال ت ورةةد من ةةا اتفاريةةة اةةازل 
  2059كاملة ا دام دلي أن يكون التةبيت لالتفارية ايفورة   2053املتةلبات تدرجييا ااتداء من دام 

تعترب مقياسا لدرجة ددم التأكد اشةأن ورةوأ أتةداث سةلبية دنةد تنفيةم املعةامالت املاليةة ت والةيت تنشةأ دةن تعتةر الع،ةالء دةن سةداد   Credit Riskخماطر اقوت،ان 4
 (Kryvych&Makar,2014)التااماهتم و قا لالتفاق املسبت معهم ت واالتايل يوجد ددم تأكد اشأن اسرتجاأ األموال املقرتضة 

 (jizi&dixon2016)دبارة دن املخاطر التجارية وغ  التجارية اليت يتعرا ها البن  نتيجة وجوده ا السوق   Market Riskخماطر السوق  5
ل ت متةل خمةاطر رأس املةال البشةري ت وخمةاطر السياسات واقجراءات املتبعة ادارة املخةاطر الناذبةة دةن التشةغي Operational riskالتشغيلية  يقيفد اإدارة املخاطر 6

 (  jizi&dixon2016)تكنولوجيا املعلومات
ا البنوك التجارية مقياسا لدرجة ددم التأكد  ي،ا يتعلت اقدرة البن  دلي ض،ان الو اء االتاامات الع،الء ا الورا املناسة   Liquidity riskخماطر السيولةتعد  7

 (jizi&dixon2016) من ئالل القدرة دلي ربويل األصول إيل نقدية اسهولة 
نة اازل للررااةة امليفةر ية مةن أجةل تعايةا اقطةار التنني،ةي امليفةرا  وهتةدف ىةمه اقتفاريةة ىي دبارة دن جم،ودة من القوادد اقصالتية اليت وضعتها جل 3اتفارية اازل   8

رف  )اربةةةةاد امليفةةةةارف إيل الةةةةاام امليفةةةةارف اتعايةةةةا راوس أمواهةةةةا واقتتفةةةةاا ااتتياطيةةةةات ملواجهةةةةة املخةةةةاطر وربسةةةة  مسةةةةتويات ايوك،ةةةةة والشةةةةفا ية واق يفةةةةاح ا امليفةةةةا
 ( 2050العرايةت
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اثم تتت  اب اثفاف  تتت تباثفتتتسببا انح تتت حبمتتت اب(باثتتتسبمهم تتت بق تتت  ب3118كمتتت بمقتتت ابدستتت  
كمت بمقت اتباثاااست باثتسبمتتهبماتسباثتاغمبمتت بب.ناااةبهتذ باثم ت  ااث تتةباثفقت افباااةبااف تذف  ب

مهم  بهذابانح  حبا بمتهبم بةاثتباثة المباثم ث  بحسبم ابفففةاباثسبم ا مت تبمت باثم ت  اب
 ا ابااااةباثقتتاك بحتتتسبم اق ف تت .ب متتتتهبمتترباغ تتت بقم  ا تتت بم تتاباث ا  تتت بحتتسبا تضتتتم مباثتتتسب

اثم تت  اب ك تتلببا انح تت حبمتت اب بااستت اهباث  ثم تت ب اكفستت بب ةتت باثمستتف ما  بم تت  باثة تت 
ب مك بااااف  ب م  بمداباثمم اس تباثمد س   باث اقببف   ة  .

با تف ق بة  اةباثم ت  اباثفتسبف اق  ت باث تت ةباثفق ا ت بحةتابةاابا هفمت مب تكاااةبفاتةباثم ت  ا
ابممت ب ست م  اا  بم باثف البماسباثم   اباثمد   ب رمم  باث تتةب ق  ست  ب انح ت حبمت ت با

 ,Kaupelyte et al ).اثمسف ام  بماتسباستف اامبفاتةباثم ا مت تبثافت تؤب  ثم ت  اباثمستفة ا  

)Haugland, 2015 ; ;2014; Linsley&Shrives, 2005ب
ب: تتتتتتت اباثمفك متتتتتتت بناااةباثم تتتتتتت  اباث تتتتتتت اابمتتتتتتت بثقتتتتتتتت باثمت متتتتتتت تباثاام تتتتتتت    ف تتتتتتتابان

Committee Of Sponsoring Organization –COSOب3115حتتسبستت فم ابمتت مبب
 تتتاباثمفك ماتتت بناااةباثم تتت  اابفاتتتسبذثتتتةبا تتتااابما ك تتت بمتتت بمقتتت اباا  ث   تتت تباثمفدتتتاةباا

ا تااابمت باثم ت  اباث  ل ت ب ا قفم م ت بب3129 اه بحسباكف  ابماث ا ابم بان ااااتبك  ب
ابمتت باثتتا  ب اثد كم تت .بكمتت بفاتتسبذثتتةباهفمتت مباثمت متت تباثا ث تت باا تتالبذاتباث تتا بحتتسباث ا تت

 قتابات تببفاك تةبهتذابان ت ابماتسبضتا اةبااااةباثم ت  ابب. كاااةباثم   اب مف  م ت باثدتا ث
 تتتذبحتتتسب  تتت اةبمفك ماتتت اب ثتتت  ب تتتكاااةبكتتت بتتتت عبمتتت بمتتتت اعباثم تتت  اب  تتت اةبمتفتتتااةابمتتترباا

با مف  اباثم   اباثم ث  ب غ اباثم ث  .
هتتتت بؤبمما تتتت ب تتتتفمبماااثتتتتسبم بااااةباثم تتتت  ابم تتتت اةبمتتتت ببCOSO(2004) قتتتتابمقتتتت ابا تتتت اب

  استتتت  بمقاتتتت با اااةب فتتتتفمبماتتتتسبمستتتتف فبا ستتتتفااف ق  باب  تتتتفمبف تتتتم م  بثفدا تتتتاباادتتتتااثب
اثمدفما اباثفسب مك بم بف اق   باثقاك بابكم ب فمبااااةباثم   ابثا    ب   بثمسف فباث  تاب

قتتااةباثقتتاك بماتتسبب قتتر   Reasonable Assuranceاثمة تت  بثاد تت  بماتتسبف ك تتابم ةتت  
متتهب قتببم ب تفمبامتتبااااةباثم ت  ابحتسببCOSO(2017)كم بمض لبا اااب.فدة هبمهااح  

                                                 
وىةي   Treadway Commissionاملنبتقة دن  جلنة تريةدواي  The Committee of Sponsoring Organizations،ات الرادية جلنة املنن  9

ت واملةديرون (AICPA)ت جم،ةال احملاسةب  القةانوني  األمريكةي   (AAA)مبادرة مشرتكة من مخس منن،ات تع،ل ا القةاأ اخلاصت وىم؛ مجعيةة احملاسةبة األمريكيةة 
العديد من ااصدارات اليت امتدت مةن و رد أصدرت   (IMA)ت معهد احملاسب  ااداري   (IIA)ت معهد املراجع  الدائلي  (FEI)   التنفيميون املاليون الدوليون

 COSO (  (2017ية وردأ الغش االقيادة الفكرية من ئالل تةوير األطر واقررادات اشأن إدارة املخاطرت والررااة الدائل COSO وتقوم 2058إيل  2004
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 ت اباثتسبم بكمت بمقت ابانب. م ب س مابماتسبفستا رباثتمت ب ف ة تةبااااءابقم ربمتد ءباثمت م ب
اثمت متت ب فدا تتابااااةباثم تت  ابماتتمب حتت ب  قتتببم تتذه بحتتسبا مف تت ابمتتتاب تت  غ باستتفااف ق  ب

 مهاالباث م بمم ب س ماه بماسبفدس  باثتف لت.
اثتتذفب تتا  بابم با تت ابااااةباثم تت  اباثقا تتاباثتتسببCOSO(2017)كمتت بمقتت ابفةا تتابثقتتت ب
اتتتهب ف اتتبباث ا تتابمتت بابثاقتتاك تبب  ب  ف تتاباثةام تتابااءب ا ستتفااف ق  ب تت  بااااةباثم تت  اب اا

 ماتسبكت بقتاك بامفمت ابف تتسبا  ت اببااثماف  ت ب تكاااةباثم ت  ااثمف ا  تباثفت  م ت باثم فافت ب
باثقا اب  ا بف ة ةبقااةباثمتقرةبماسب اهب فدة هب اسفاام باثة م .

ماتتتسبمهم تتت بانح تتت حبك   فتتت بمس ستتت  بمتتت ببIASsكمتتت بمكتتتاتبم تتت   اباثمد ستتت  باثا ث تتت ب
فف تتابمستتف امسببمتتتهب قتتببانح تت حبمتت بقم تترباثم ا متت تباثفتتسب مكتت بم  ب  تت للباثمد ستت  ب

ست اءبحتسب تابباباثة المباثم ث  ب     بف ض  بدة ة باثماكةباثم ثسبثامتقرةب م ب اف  ب   ب
اثةتت المباثم ث تتت بم بحتتتسبماحة ف تتت ابكمتت باامتتتتبم تتت   اباثمد ستتت  باثا ث تت ب    تتت باثتقتتت  باث   تتت ب

مت بانح تت حببم ت   ابم  تت ااب   ت هتذ باث ت ث ت ةب اثمؤسست تباثم ث ت باثمقتت    بثتذابحةتابمحتتااتب
بIFRS7 تتت ثة المباثم ث تتت بثا تتتت ةب اثمؤسستتت تباثم ث تتت ابكمتتت باهتتتفمبم  تتت اباثفةا تتتاباثمتتت ثسباثتتتا ثسب

ب مف ا  تبانح  حباثكمسب اثت مسبم باثم   ا.
 jizi&dixon2016; Bourgain et)ب حتسبتفت باث تااباهفمتتباث ا تابمت باثاااست تبب

Dhar,2014;Olivera et al ,2001;  ,2012;Neifar,2017; Haugland,2015;-al

Barakat &Hussianley, 2013; ) Abdul-Rahman et al,2013; Armen et 

al,2008; Ashfaq et al,2016;Du et al,2016 Sensarma & Jayadev, 2009; 

Campbell&Rattanataipop,2014اااف ت ب اثمتاا ابانبب  قت  سب  نح ت حبمت باثم ت  اب ار
  ت اب.ب مقتت اتباثتسبمهم تت بة تت اةبقتف ح  باثم ا متت تباثمف تت ب ا تتابمتت بااث تذابانح تت حبماتسباث

مت  بنماااباثمس هم  باب   قسبمسف امسباثفة ا اباثم ث  باب م ا م تبفمكتت مبمت بح تمب    ت ب
بممم  باث تةب فة  مبمسف فباثم   اباثفسب ف ا بث  .

 Neifar,2017;Jizi&Dixon,2016;Willesson,2014)بكم باهفمتب   باثاااس ت

Allen&Moessner,2011;3126 باث ة اسب&م اباثاا ماب Hebok&Wagner,2006; 

),2008;Akhigbeبماسبااباااس ب ا ف  اب بب باثم   اباثمف  بمت   فر  ابم ا م تبااااة
ح  باثمسف ما  بفق  بمس  ابااس مباب مق اتباثسبمتهبحسب  بااس اهباثكفؤةبفسفق ببمس  اب

بثام ا م تباثمف  بمت  .بحف ح ابم ا م تبفمك باثمسف ما  بم بفة  مبمتق  باث تةبا اس م
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باثمف ق  ب بثفت  مبمااءبك بم بااااةباب   ثف ثسب فةا  باثم   اباثمسفة ا   بمااة  مك بامف  اه 
باثس هب اااة بثافاحة اباث تةب ار باثفر  ابماسبمس  ابااس مباثفسبف ف ابفة  م  تب اثفسبم بقرت  

باااءباث تة.ب اثتةا  باثمسفة ا  باثمف ق  بكم بفم  بفة  م
 ح متت ب ف اتتهب تتكاااةباثم تت  ابحتتسباث تتت ةباثم تتا  بحةتتاب تتاابقتتاااباث تتتةباثماكتتةفباثم تتافب

 قتتر بف ا متت تبد كمتت باث تتت ةب اتتةمبقم تترباث تتت ةباثفتتسبف ضتتربثاق  تت بب3122  ث تت بب6 فتت ا سب
.ب  تتافب3123ت تمبد كمت بثتا   ب دتاباق تسبم  بمت ا بابم بف ت  اباباث تتةباثماكتةفب  ضترب

(بمتتتهب فافتتببماتتسبهتتذاباثةتتااابضتتا اةبم ب كتت  بثتتافبكتت ب تتتةبه كتت بفت  متتسب3126اثقتت اا ف 
 اضتت باب قتتم ب دتتاةبمستتفةا بناااةباثم تت  ابابمتتربفدا تتاب اضتت بثهحتتاااباثمستتل ث  بمتت بااااةب

 بناااةباثم   اباف   بم  قتاابمترباثم   ااب فدا ابم  م مب مسل ث  ف م.بكم ب ت  سبم ب ك ب
مقا با اااةب ثقت باثم   اباثمت  ة بم بمقات باناااةباب فةت مب احتربفةت ا ابا ا ت بث مت ب حةت ب

باهم  باثم ا م تباثمةام .ب
  نح  حبم بااااةباثم   ابا بمتتهبابحتسبااقت   بب ماسباثاغمبم بة  اةباهفم مباثاااس تب

ابتتتتااةبحتتتسباثاااستتت تباثم تتتا  باثفتتتسبفت  ثتتتتبفتتتر  اباح تتت حباث تتتت ةبدتتتا ابماتتتمباث  د تتت بابف قتتت
اب هتت بمتت ب دتت   باث دتتثباثمااقتت ب  ث  ا تت باثم تتا  بمتت بااااةباثم تت  ابماتتسبمستت  ابااستت م

 اثد ثسبفت  ثهبت ا  ب ا ف  ا بمما  .
 مشكمة البحث -2

   تتاةب تتكاااةبحتتسباثففتتاةبابم متت باب اث تتت ةباثفق ا تت ب   تت ابةااباهفمتت مباث دتتااتبا قف تت ا  
 مد  ثتتت ب  تتت باث تتتت ةبف   ة تتت بفتتتاا ق  بق تتت بب4فدا تتتااب  تتتاب تتتا ابافف ق تتت ب تتت ة ب باثم تتت  ااب

ابكمتت بةاابا هفمتت مب  نح تت حبمتت بااااةباثم تت  اب ا ا بحتتسبب:312فف  ا تت ب ف م م تت بحتتسبمتت مب
ثتتاغمبفت ح ابم ا متت تبفمكتت بمستتف امسباثفةتت ا اباثم ث تت بمتت بفدا تتاباثم تت  اباثمستتفة ا  .ب ماتتسبا

حتتتسبدتتتتا ابماتتتتمببااااةباثم تتتت  ابم ثم تتت با بمتتتتتهامتتت بة تتتت اةبا هفمتتت مب م ضتتتت عبانح تتت حبمتتتت ب
  قتتاباثةا تت بمتت باثاااستت تباثم تتا  باثفتتسبفت  ثتتتبمتتاا ابانح تت حبمتت بااااةباثم تت  اببااث  د تت 

وىـو مـا يحـاول البحـث الحـالي تناولـو مـن خـةل ايجابـة عمـي األسـ مة ، ماسبمس  ابااست مب
 التالية:

اااةباثم تت  اب ك ف تت بق  ستت  ب انح تت حبمت تت بحتتسبق تت عباث تتت ةبمتت بمت تت ابامتت بهتت بمف تت مب -
 م د بباثم  ث ب ا  ااااتب اثاااس تباثس  ة بذاتباث ا ؟
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م به بماا ابانح  حبم بمم اس تبااااةباثم ت  ابحتسبق ت عباث تت ةبماتسبمست  ابااست مب -
 ؟اثاااس تباثس  ة مت  ابم ب

حبم بمم اس تبااااةباثم ت  ابماتسبمست  ابمست مباث تت ةباثفق ا ت به ب ؤ ابمسف فبانح   -
 اثمة اةب  ث  ا  باثم ا  ؟ب ار ب قاب م بثمب  قاب(بحم با ث بذثةبمد س   ؟

 ىدف البحث  -3
  تتالباث دتتثباثتتتسباااستت ب ا ف تتت ابم تتابمستتف فباح تتت حباث تتت ةباثفق ا تتت باثمة تتاةب  ث  ا تتت ب

اثتتتسبب3121 تتتق باثففتتتاةبمتتت باباثم تتتا  بمتتت بمم استتت تبااااةباثم تتت  ابماتتتسبمستتت  ابااستتت مب
ب.3128

 أىمية و دوافع البحث  -4
ةب كفستتبباث دتتثبمهم تت بمك ا م تت بثك تتتهب فتتت   بقضتت  ب د  تت بمد ستت   ب   تت ب رهم تت بة تت ا

اثفق ا تتتتت اب فدة تتتتتهبمتف تتتتت ببثا تتتتتت ةاثمف تتتتت بمت تتتتت بحتتتتتسباثفةتتتتت ا اباثم ث تتتتت ببمدفتتتتت فباثم ا متتتتت ت
متت ب تتق بفتت ح ابم ا متت تبفدستت بمتت بمما تت باف تت ذباثةتتااااتبا ستتف م ا  بابكمتت بابثامستتف ام  ب

 تتت ك بذثتتةبماتتسبة تت اةب ةتت باثمستتف ما  ب اثفتتر  اب  ن قتت ببماتتسبمستت  ابااستت مبابكمتت ب  ف تتاب
ت تتتتااب ف  متتتتهبمت ق تتتت بمف تتتت اةبثة تتتت  بمستتتتف فبانح تتتت حبمتتتت بااااةبمك ا م تتتت باث دتتتتثباضتتتت ح ب

متت ب تتق بفدا تت بمدفتت فباثةتت المب اثفةتت ا اباثم ث تت ب  ستتف اامبمؤقتتابث ح تت حب قحتت باباثم تت  اب
ثااااستتت تباثستتت  ة باثفتتتسبامفمتتتاتبحتتتسبم  م تتت بماتتتسبفدا تتت باثمدفتتت فباثكتتت افبمتتت ب تتتق بمتتتااب

متتاا  بثفدا تت باثتفتت لتب هتتس بب ةبامفمتت اباث دتتثبماتتسب ق تتاثكامتت تبم باث  تت اات.بمضتتلباثتتسبذثتت
باثفدا  بااس سسب اثفدا  بانض حسب فدا  باثدس س  .

 تتت بت تتتاابث  تتت ثهبثتفتتت لتبفقتتت اباثتتتسبمتتتامباهفمتتت مباثمستتتف مابماكمتتت ب كفستتتبباث دتتتثبمهم تتت بم
كت باثم افبحسباث ت ةباثفق ا  ب م ا م تبانح ت حبمت بااااةباثم ت  اب  ضت   باثتااه باب  م

فدستت  بانح تت حبمتت باغتتاا باستتف اامبفاتتةباثتفتت لتبمتت بق تت باث تتت ةباثفق ا تت ب اث تتتةباثماكتتةفب
ب.بب4ااااةباثم   اب فف   بااق ااتب  ة ب

   ف ابم بمهمبا احرباث دثبك تهباض ح بثااااس تباثس  ة بت اابثفاك ة بماسبانح ت حبمت ب
 هتتتت بق تتتت عباث تتتتت ةبابمم استتتت تبااااةباثم تتتت  ابحتتتتسبق تتتت عب تتتتهبتتتتتااةبمتتتت باثاااستتتت تباثم تتتتا  ب

اثفق ا ت .بح اتسباثتتاغمبمت بمهم تت باث ققت باثستت  ة با بمتتهب  قتابتتتااةبمام ست بحتتسباثاااست تباثفتتسب
باثم ا  .ب ت م باثم  الباث قق بحسبفت  ثتبفاة
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 حدود البحث -5
س ستتتت  بماتتتسباااستتت ب ا ف تتت ابم تتتتابمستتتف فباح تتت حباث تتتت ةباثفق ا تتتت بم اكتتتةباث دتتتثب  تتتف ب
اااةباثم تت  ابماتتسبمستت  ابمستت مبفاتتةباث تتت ةباب   ثفتت ثسب  تتاجبمتت بااثم تتا  بمتت بمم استت تب

ت تت هباث دتتثبا ف تت ابفاتتةباث ققتت بحتتسباثقتتاك تبغ تتاباثم ث تت باثمة تتاةب  ث  ا تت باثم تتا  بابكمتت ب
س ستتت  بماتتتسبانح تتت حبمتتت بااااةباثم تتت  اب   ثفتتت ثسب  تتتاجبمتتت بت  قتتتهبم اكتتتةباث دتتتثب  تتتف ب

ا ب متتت ب  تتتامبهتتتالباث دتتتثب امك ت تتت بق تتت  ببااااةباثم تتت  اااثتتتا   بحتتتسبفف  تتت  ب اقتتتااءاتب
انح  حبمت بمم است تبااااةباثم ت  اابكمت ب ت تببفاك تةباث دتثبماتسبم تابانح ت حبمسف فب

غ تتابمتت بااااةباثم تت  ابماتتسباستت  اباستت مباث تتت ةباثمة تتاةاب   تتاجبمتت بت تت هباث دتتثباث تتت ةب
مف  تتتااتبا تتتافب  تتتقلبباثمة تتتاةاب كتتتذاباااستتت ب ا ف تتت اباثمتتتاا ابان قتتت  سبث تتتذابانح تتت حبماتتتس

ابكمتت ب اكتتةباث دتتثبماتتسب  تت باثمف  تتااتباثاق   تت ب بم تت بااااءباثمتت ثسبثا تتتة(بمستت  ابااستت م
اثفتسباقتت اتبم  تمباثاااستت تباثستت  ة باث  ت ب  ب ف تتاهبثكت بمدتتاااتبمستت  ابااست مبحتتسباث تتت ةب

اثففتتتتتاةبكمتتتتت ب ةف تتتتتاباث دتتتتتثبحتتتتتسباثف   تتتتتهبماتتتتت باث تتتتتت ةباثمة تتتتتاةب  ث  ا تتتتت ب تتتتتق باثفق ا تتتتت اب
.ب م  اابحتك باثةتااةبمات بف مت مباثتفت لتبستفك  بمقتا   ب ضت ا  باثمت ق ت ب3128ب-3121م 

ب.اثفسبس فمب   با ف  ابحا باث دثاب    با ف  ابم ت باثاااس 
 خطة البحث -6

سوف ، انطةقا من مشكمة البحث وتحقيقا ألىدافو، وفي ضوء حدوده،  ويختبار فرضو 
 التالي:يتم استكمالو عمي النحو 
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   10مفيوم و أىمية  ممارسات ادارة المخاطر في البنوك التجارية 6-1
 تتق بحفتتاةبااةمتت باثم ث تت بب  تتف بم متت باثم ث تت باثفتتسبف اضتتتبث تت باثقتتاك تماتباثمقتت ك ب

حتتتق باث ا تتتابمت اثتتتسبة تتت اةبا هفمتتت مب تتتكاااةباثم تتت  ااب   تتت باثمف اةتتت ب  ثفقتتت بب تتت اث  ثم تتت اب ار
ة ت اةباثم ت  اباثفتسبف اق  ت باث تت ةباثفق ا ت باب اثم ثسب ا حق .ب قابفافببماسبهذ باثمقت ك 

ببب22اث ا ابم باثدك م تباثسبف ق هبا هفم مب كاااةباثم   ا.مم بمافباثسبف قهب
(باثتتتسبم بتفتتت لتباثفةتتت ا اباث تتت ااةبمتتت باث ا تتتابمتتت ب3125 حتتتسبهتتتذاباث تتتاابمقتتت ابا تتتااه مب 

 غ اباثم ت  بماسبم بدا ثبمةم تبااس اهباثم ث  ب ات   اب  ت باثقتاك تباباث  ل تباثم ت  ب
اثم ت  اب  تف بم مت باب م ت  اباثست هب  تف ب اقرباثسبمامبكف   بمم است تبانح ت حبمت ب

اب فةا تتابا فدتت اباا ا  تتسبب:::2   تت ابحةتتابمكتتاباثفةا تتاباث تت اابمتت باامتتمباثمفدتتاةبستتت ب
ابماتتتتسبم بضتتتت لبت تتتتمباثفةا تتتتاباثمتتتت ثسب مم استتتت تبااااةباثم تتتت  ااب م تتتت بمدتتتتاب3111ستتتتت ب

 ثم ت .بكمت بمكتابفةا تاب ت اابااس  بباثال س  بثقت   ااتباثم ث  بثاقتاك تب ااست اهباثم ث ت باث 
ست  بباثال ست  بماتسبم بمدتابااب:311م باثمقم م باث ا  بث قاالباثم ثسبثقفدت اباا ا  تسب

بثهةم تباثم ث  ب فم  بحسبمامبكف   بانح  حبم باثم   اب  ثق  ةباثم احس.ب
مت بهتت بب اا ت بمت باثمة ت اب تكاااةباثم ت  ا؟ب ث ق  تت بماتسبهتذاباثستؤا بتدفت جبثم احت  ثكت ب

حتتسبا  تت اباثمفك متت بناااةباثم تت  اببCOSOاث  تتاب.ب حتتسبهتتذاباث تتاابمقتت ابفةا تتابثقتتت بب
بااثسباثفاهب   باث  اب اثفا ب اثداثبمت ب تق بامك ت ت ب قت ابم تابستا سبم با قت  سب3115

م بكقهمتت ب  ثتستت  بثادتتاثبابحتت ذابفافتتببماتتسباثدتتاثبم تت ابستتا   ب   تتاباث  تتاباثتتذفب ةاتت بمتت ب
ب باب  تم باذابفافببماسباثداثبم  ابا ق    ببفف هبم  اه باثسا   بف  اباثفا ب.ق م باثقاك

ااااةباثم تتتت  ابماتتتتسبمت تتتت ببCOSO(2004 ) ح متتتت ب ف اتتتتهب ف ا تتتتلبااااةباثم تتتت  ابماحتتتتتب
مما تتت ب تتتفمبمااءهتتت ب  استتت  بمقاتتت با اااةب فتتتفمبماتتتسباثمستتتف فبا ستتتفااف قساب  تتتفمبف تتتم م  ب

سب مك بم بف اق   باثقاك بابكم ب تفمبااااةباثم ت  ابثا  ت  ب  ت بثفدا اباادااثباثمدفما باثف
بثمسف فباث  اباثمة   بثاد   بماسبف ك ابم ة  ب قر بقااةباثقاك بماسبفدة هبمهااح  .

ااااةباثم تت  ابماتتسبمت تت با تت ابثفدا تت ببStandard& Poor(2008كمتت بماحتتتبمؤسستت ب 
كاتتسب   تتسبت تتاةبمم م تت ب ار تت اًابفت  م تتً بثفة تت مبمااءباناااةابكمدتتاابهتت مبثفدا تتابت تتاةباقم ث تت ب

                                                 
   ERMا الب ا ايايل للتعب  دن ادارة املخاطر دبفهومها ايديا املتكامل  RMسيتم استخدام ميفةلح ادارة املخاطر   50
 Sabanes ك،ا أصدرت الوقيات املت دة األمريكية رانون  5998ت وتقرير جلنة توك،ة الشركات دام  5992أصدرت ايكومة الربيةانية تقرير كاداورى دام  55

Oxley Act   واليت أكدت دلي أمهية توك،ة الشركات وارتباطها اإدارة املخاطر   2002ا دام 
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متت ب    تت باثقتتاك ابكمتت بفمتتاباناااةب م ا متت تبه متت بثف  تت مباثتفتت لتب فدة تتهبق متت اب فةتتامبث تت ب
مت تتتت اباثمتتتتا ا  باثتتتتسبانمك تتتتت تببقا تتتتاةب  اضتتتتد بثفد  تتتت ب ف  تتتت  باثم ا متتتت تباثفتتتتسبفقتتتتذب

ب اثفا باثفسبفدةهبق م بثاقاك .
ااااةباثم ت  ابماتسبمت ت باث تاهب اث ما ت تباثفتسبفستف ام  ببAmran et al(2008) مالب

اثمت متتتتتتت تبناااةباثم تتتتتتت  اابم باغفتتتتتتتت مباثفتتتتتتتا بذاتباث تتتتتتتا ب فدة تتتتتتتهبمهتتتتتتتااح  .ب مضتتتتتتت لب
 Power(2009اثاق  تت باثاا ا تت ب كفقتت لب اثفةا تت بم بااااةباثم تت  ابف ف تتابقتتةءبمتت به كتت بب

م بب Arena et al,(2010) فقتتبباثم ت  اباثفتتسب مكت بم بف اق  تت باثقتاك .بكمتت بمضت لب
ااااةباثم   ابف ف ابمما  بمفقااةب مسفماةبف فالبم بقاك با افب  مكت بم بف فاتلباا ت ب

بتف باثقاك ب   فقلباثففاةباثةمت  .ب
 تتتتت  ابماتتتتتسبمت تتتتت با تتتتت ابث ة حتتتتت بمفك ماتتتتت بذاتبف قتتتتتهبااااةباثم) 3127 ماحتتتتتتباثتتتتتا   فس 

استتتفااف قسبفةتتت مب  تتت باناااةبحتتتسبماداتتت باثف  تتت  با ستتتفااف قسبابحتتتسب تتت ب قتتت ابفة تتت مبقتتت م ب
 مستتتفمابثقم تتتربمتتتت اعباثم تتت  ابابستتت اءبك تتتتتبم تتت  اباا ا تتت ب   اق تتت بابم بم تتت  ابكم تتت ب

 اباثتسبكت بحتتاابحتسباثقتتاك ب غ تابكم ت ب.ب  ستتفتابهتذابا  ت ابماتتسبف  ت  بمف ت مبااااةباثم تت 
  بحتسبدتا ابمستف فباث  تاباثمة ت  اب  تالبفدة تهبق مت بث ت ب ف ة تةبفمربا    بمتربكت بمتقت 

ب ض   باثفت حسسب فمك ت  بم بفدة هبمهااح  باثد ث  ب اثمسفة ا  .
ااااةباثم تت  ابماتتسبمت تت بمما تت بفقتتم بفدا تتابكتت بب2017(Senol&Karaca)كمتت بمتتالب

 اقهباثقاك ب ك ف  باسف ق باثفا ب اثف تافبثام ت  ابثفت ح ابف ك تاباثفا ب اثم   اباثفسبف
بم ة  ب كمك ت  بفدة هبمهاالباثقاك .

ااااةببKryvych&Makarenko (2014 ح متتتتتت ب ف اتتتتتتهب ة تتتتتت عباث تتتتتتت ةبماحتتتتتتتباااستتتتتت ب 
اباثم   اب رت  بت  مب فك  بم بمقم م بم باثم  ائب ااس ث بباثفسب مك بمت ب قث ت باثفت تؤب

ب فة  مب فد  اباا اباثسا سبثاف ا ااتب اثم   اباثفسب مك بم بفؤ ابماسباث تة.باب اث ق   بم ب
اث تك ت ب  فافباث  د ت بمت ب تق باستفةااءباثف ا فت تباثست  ة بمتتهب مكت بف ا تلبااااةباثم ت  ا

ماتتسبمت تت بقتتةءبمتت به كتت باثاق  تت باثاا ا تت بثا تتتةباب هتتسبت تت مبمفك متت ب مستتفماب قتتم بقم تترب
متقتت  باث تتتةب فكتت  بمتت بمقم متت بمتت باثم تت ائب ااستت ث بب   تتالباثتتسباكفقتت لاب اثفةا تت بمتت اب

باثم   ااباثفسب مك بم ب  اق   باث تة.اب فقتبب
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م بف   تتتهبت تتت مبااااةببMaas(2016 ببمقتتت اتباااستتت  ح متتت ب ف اتتتهب رهم تتت بااااةباثم تتت  اب
  قببانح  حبم بك ف  بف  م باثقاك بمرباثم ت  اباب ثكتهبغ ابك حسباباثم   ابضا افب

متت ب تتق بانح تت حبمتت بفاتتةباثم ا متت تباثفتتسبفمكتت باثمستتف مابمتت بح تتمباثم تت  اباثفتتسبف اقتتهب
م تتاحسببمقتت اتب ح متت ب ف اتتهب رهم ف تت بحتتسباثة تت عباث.ب23اثقتاك بمتت بمقتت باث  تت  بث اتتهبق متت 

اثتتتتتسبمتتتتتتهبمتتتتت بمهتتتتتمبم تتتتت مبااااةباثم تتتتت  ابفدا تتتتتاب (Kryvych&Makarenko(2014) اااس 
اثمتتتت  هبااك تتتابضتتت ف بحتتتسباثتقتتت  باثم تتتاحسباباثفقتتت   باثقتتت م باثمتتتتف مب دفمتتت  ب قتتت عب

ثفتت ح اباثفتت اة باام تت ب تت  بابمدتتااثبستتا   بابا  ف تت ابمتت ب تت  باث تتاال باثم فافتت بثةتتااااتبا اااةب
ب ا د  باثم  مقتباثم ث  باب اثفةا  بم باث س لابمتاب ق عبمدااثبسا   .باث  ا

حتتسباثفةا تت بمتت ببوتخمــص الباحثــة ممــا ســبق إلــي أن أىميــة ادارة المخــاطر البنكيــة  تكمــن
اثفق ب اثدف  بماتسبدةت هباثمست هم  ابكمت بم بانح ت حبمت بم ا مت تبااااةباثم ت  اباباثفتسب

 تتا بث تت باث تتتةب ك ف تت باثف تتافبث تت ب دتتابمتت بمتتامباثفركتتابف ضتت باثم تت  اباثفتتسب مكتت بم ب ف
كم بم بانح ت حبمت باثم ت  اب ست مابم تد بباثم تاد بحتسب  س مابحسبفة  مبح  ث  با اااة.ب

 ح متتت ب اتتتسبستتت فمبفتتتت   بانح تتت حبمتتت بمم استتت تبااااةباثم تتت  ابمتتت بااااةبم تتت  ابمدتتت ح  م.ب
بمت  ابمد س س.

فــي البنــوك التجاريــة مــن منظــور اإلفصــاح عــن ممارســات ادارة المخــاطر  6-2
 محاسبي

ح متتت ب اتتتسبستتت فمبفتتتت   بمف تتت مبانح تتت حبمتتت بااااةباثم تتت  ابابمهم تتت با ح تتت حبمتتت بااااةب
ابمدتتاااتبانح تت حبمتت بااااةبب3اثم تت  ابابا ح تت حبمتت بااااةباثم تت  اب حةتت بثفةا تتاب تت ة ب

ب، وقياس ايفصاح عن إدارة المخاطر كما يمي:اثم   اب
 فصاح عن إدارة المخاطرمفيوم اي 6-2-1

متتتهب Linsley&Shrives(2005 ب تتافح متت ب ف اتتهب ف ا تتلبانح تت حبمتت بااااةباثم تت  اب
انح تت حبمتت بكتت بحا تت بم بادفمتت  بث قتت اب  تتابم بف ا تتاب  اقتتهباثقتتاك ب  تتؤ ابما  تت بم بقتتاب

                                                 
القيام ااألنشةة اليت تايد من ري،ة السلال واخلدمات   واالنسبة لل،سامه ت  ان ربقيت ميفايهم من ئلت القي،ة يت،تةل  Value creation يُقيفد خبلت القي،ة   52

ىت،ةام اأاعةاد ولقد تغ  مفهوم ئلت القي،ة ت قدمياً كان يشار إىل األداء املايل للبن  ك،ؤرر خللت القي،ة ت أمةا ا الورةا ايةايل  قةد ظهةر ا ا زيادة تيفتهم ا الشركة 
والبيئيةة ت وكةل ىةةمه  اقجت،اديةةأئةرى غة  ماليةة خللةت القي،ةةة االنسةبة للبنة  ت متةل اااةةداأ والعالرةات مةال الع،ةالء والعالمةةة التجاريةة ورةدرات وكفةاءة اادارة واجلوانةة  

 األاعاد تيف  ا زيادة الرحبية ا األجل الةويل   
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مت بم باثف ف تلباب ؤ ابحسباثمسفة  باب ك ف  بف  م باناااةبمربهذ باثم   ابمت بمقت بفقت  ت ب
انح تت حبمتت بااااةباثم تت  اب رتتتهبقتتةءبمتت بانح تت حبغ تتابMaas(2016ب (م  اهتت .بكمتت بمتتال

اثمتت ثسبثاقتتاك بثف ضتت  ب ف  تت  بم ا متت تبه متت اب فتت ح ابم ا متت تبمتت بمااءباثقتتاك ب قتتااف  ب
ماتتسبا ستتفماااباب فاكتتةبااااةباثم تت  ابماتتسباثفدا تتاباثمستتفمابا  تت اباثم تت  اباثفتتسبف اق  تت ب

ب فة  مبفر  اه باثمدفم بماسبااااءباثمسفة اسبثاقاك .باثقاك ب فدا  
 ح متت ب ف اتتهب  ثة تت عباثم تتاحسبف اقتتهباث تتت ةباثفق ا تت باث ا تتابمتت باثم تت  ابتف قتت باةا تت اب
ااةمتتت تباثم ث تتت باث  ثم تتت ابممتتت بمافباثتتتسبحةتتتاباثمستتتف ما  بث ةتتتف مبحتتتسبح  ث تتت بمم استتت تباث تتتت ةب

ةبة تتت اةباهفمتتت مبااااةباث تتتت ةب تتتكاااةبم   اهتتت بمتتت بناااةباثم تتت  اباثم تتتاح  .ب فافتتتببماتتتسبذثتتت
 تتق با هفمتت مب مم استت تبااااةباثم تت  اب ذثتتةبثافةا تت بمتت باثم تت  اباثفتتسب مكتت بم بفف تتا ب

اثتسبمتتهبمت بمهتمباث ست ل باثفتسب مكت بمت ببMaas  2016))ث  .ب حسبهذاباث تاابمقت اتباااست 
 د  تباثفق بااااةباثم   اب انح  حبمت  .ببام باثفةا  بم ا قث  بفقتبب
انح تتتتتت حبمتتتتتت بااااةباثم تتتتتت  اباثم تتتتتتاح  بب رتتتتتتتهبHelbok&Wagner(2006    تتتتتتالب 

انح  حبم باثم   اباثفسب  اق  ت باث تتةب اث تاهباثمستف ام بثف ا تلب ق ت  ب اق  ت ب اثتفدكمب
 تك  بماتسبمتتهبانح  حبم بااااةباثم   اباث jizi&Dixon(2016كم بمالب حسباثم   ا.ب

فتتت ح ابم ا متتت تبفمكتتت باثمستتتف ما  بمتتت بفة تتت مبمتقتتت  باث تتتتةب فةا تتت باثم تتت  اباثمستتتفة ا  بمث تتت بث
باثمف ق  ب  مك بامف  اه بمااةبثفت  مبمااءبك بم بااااةباث تةب مااءباثس ه.

 فتتافباث  د تت بمتتتهبمتت ب تتق باستتفةااءباثف ا فتت تباثستت  ة ب مكتت بف ا تتلبانح تت حبمتت بااااةب
اث تك تت ب رتتتهباح تت حبمتت ثسب غ تتابمتت ثسبكمتتسب تتت مسبثفتت ح ابم ا متت تبمتت باثم تت  اباثم تت  اب

اثفتتسب  اق  تت باث تتتةب فدا ا تت ب فة تت مبفر  اهتت باثمدفمتت بماتتسبااااءباثمستتفة اسب فتت ح ابم ا متت تب
ب.اثسا   باه  م باثفةا  بم بم بام بك ف  باثف افبثفاةباثم   ابثاف ا بمت  

 ة المخاطرأىمية اإلفصاح عن إدار  6-2-2
اث تتتتت ةباثفق ا تتتت بمقتتتت اتباااستتتت ب حتتتتسب ح متتتت ب ف اتتتتهب رهم تتتت بانح تتتت حبمتتتت بااااةباثم تتتت  ا

Bourgain et al(2012)اثسبمهم  بانح ت حبمت بااااةباثم ت  اب    ت بحتسباثتا  باثت م ت بب
ثقذبباثمسف ما  باب ذثةبا بغ ث   باثمسف ما  ب فق  اباثسبف ق هباسف م ااف مبثاتا  باثمفةامت ب

امستتف ما  ب  ةتت با ستتف م ابحتتسباثتتا  باثت م تت ب ستت ببة تت اةبمتتامباثفركتتابثمافف تت بثدم  تت بااثذاتب
متتتامباثفركتتتاباث  لتتتس.بكمتتت بمقتتت اتبباثدتتتابمتتت متتت بااااةباثم تتت  ابحتتتسبب  ستتت مابانح تتت حب.اث  لتتتس
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اثسبم باثم ا م تباثمف ت بمت ت بمت باثم ت  اباثفقت  ا  بفتؤ ابماتسببNeifar(ب2017اااس ب 
بسقم  .قااااتباثمسف ما  بحسباث ت ةبان

ااما كتسببSarbans-Oxley  قد ب ق اباهفم مبم ثمسب كاااةباثم   ابابحةابققربقت ت  ب
حتتسبد ثتتت بمتتتامببفمبمد ستتت ف  باااةباثم تتت  ابب  تتاااااةباثقتتاك تبماتتتسبانح تت حبمتتت بم ا متت تب

انح ت حابكمت بم تاابم  تابااااةباثم ت  ابحتسب ا   ت ت بم  ت اباث  تاباث ا  ت تسب ذاباثفةام  ب 
IRM,2002))ابكمتت ب تتاابم  بم  تت اب24اثتتذفب فتتت   بمهتتمباثم تت اد تباثمف اةتت ب  ثم تت  اب

 م  ت ابب3115اب اثتذفبفتمبف ا اتهبحتسبمت مبب6::2اثم   ابحسباسفااث  ب ت  ة قتتاابمت مبناااةب
  اكةبهتذاباثم  ت ابماتسبمهم ت بامتتب( AS/NZS 4360,2004اث  ابا سفااثسباثت  ة اتافب 

متت ب تتتق بستت رب  تت اتبناااةبم تتت  اببثقتتاك مم استت تبااااةباثم تت  ابمتترب ة حتتت ب مما تت تبا
هبابفدا تتتتاباثم تتتت  اابفدا تتتت باثم تتتت  اابفة تتتت مباثم تتتت  اابم  ثقتتتت بح  ثتتتت ب هتتتتس بفدا تتتتاباثستتتت  

-Communication & Consulaاثم تتتتتت  اباباثفدتتتتتت ب اثمف   تتتتتت باب ا ف تتتتتت  ب اثمقتتتتتت  اة

tion.ب(3126 اثق اا فبا
 ح م ب ف اتهب  ثم ت   ابا ما ك ت بحتقب  قتابا ت ابمدتاابث ح ت حبمت باثم ت  ابابح مت بمتااب

ااما ك ت باثتسبانح ت حبمت بم ا مت تبفست مابحتسبفةتا ابم ت  اباثقتاك باق اةب   باثم ت   اب
(ب:22ابم  تت اباقتتمب 25(بانح تت حبمتت باثة متت باث  اثتت بثتتها اتباثم ث تت 218م تت ب بم  تت اباقتتمب 

 بب.26انح  حبم باثمقفة تب اثة م باث  اث بثها اتباثم ث  
 Institute of Chartered كمت بمقت ابفةا تابم  تاباثمد ست   باثةت ت ت   ب تكتقافااب   اتةب

Accountants of England and Wales( ICAEW)اثتسبضتا اةبق ت مبب3113حتسبمت مبب
اثقتتتتاك ب  نح تتتت حبمتتتت باثم تتتت  اباثفتتتتسبفف تتتتا بث تتتت باب متتتت بف تتتتاح تباناااةبثم اق تتتت بهتتتتذ ب
اثم   ابحسباستفااف ق  تباثقتاك باب مهتااح  باب متافبفة ا ت بثام ت  ابدفتسب كت  باثمستف ما  ب

  ب م   اباامم  ب ك ف ت بااااةبكت ب  تابمت بهتذ باثم ت  ا.ب   ثفت ثسب  تابانح ت حبماسبااا
                                                 

يتنةاول القسةم األول تعريفةات إدارة املخةاطر اين،ةا يتنةاول القسةم التةام ئةةوات د،ليةة إدارة املخةاطر وربديةد وتقيةيم املخةاطر والةةرق مت تقسيم املعيار إيل أراعةة أرسةام 53
الدائلي واملراجال اخلةارجي ت واملراجال املستخدمة لتقييم املخاطر ت ويتناول القسم التالا اهيكل التنني،ي ادارة املخاطر ودور جملس اقدارة واملديرين والوتدات واق راد 

     اين،ا يتناول القسم الرااال أىداف ادارة املخاطر 
14 Financial Accounting Standards Board (FASB, 1991) Statement of Financial Accounting Standards No. 
107 , Disclosures about Fair Value of Financial Instruments , Financial Accounting Standards Board U.S.A  
15 Financial Accounting Standards Board (FASB, 1994 )Statement of Financial Accounting Standards No . 
119 , Disclosure about Derivative Financial Instruments , and Fair Value of Financial Accounting 
Standards Boards . U.S.A . 
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متتتتتتت باثم تتتتتتت  ابقتتتتتتتةءابم بمث تتتتتتت بابمتتتتتتت بمث تتتتتتت تبااااةباثم تتتتتتت  اب.ب حتتتتتتتسبهتتتتتتتذاباث تتتتتتتاابمقتتتتتتت اب
(باثتتتسبم ببااااةباثم تتت  ابفستتت مابماتتتسبف فتتت  بمتتتامبفم  تتت باثم ا متتت تب تتت  ب3126اثقتتت اا ف 

بم بمقكقتباث ك ث .اثما ا  ب ا د بباثم  ث ببمم ب ةا ب
ب تت ا  تت اباثمفك متت بناااةباثم تت  اب اثتتذفبدتتااب م تبCOSO(2004كمتت بم تتااتبثقتتت ب 

 ك تتااابفةا تتاب تتا  ببCOSOق تت مبثقتتت بب:311مك تتت تبناااةباثم تت  اابفاتتسبذثتتةبحتتسبمتت مب
 دفت فبماتسبباا تاااباثاقتت بفةا تابب3122   بااااةباثم   اب ق م باثقاك بابفاسبذثةبحسبمت مب

  ض بك تلب مكت بف   تهبااااةباثم ت  اباثمفك مت ب مدتاااتباثف   تهباثتت ق .بفاتسبذثتةبب  اا
ب.بب3129اث ا ابم با  ااااتبدفسب

متتت مبب42111م  تتت اباقتتتمببISOاقتتت اةبام ا تتتف تباثة  ستتت  بثكمتتت بقتتتامتباثمت متتت باثا ث تتت بث
 فضتم بمقم متت بمتت باثم تت ائبناااةباثم تت  اباب ار ت ابث ما تت ب  ا ةتت بف تتا بثاف   تتهبب:311

بس اءبحسباثة  عباث  مبم باث   .باماسبمفبت عبم باثمت م ت
كتتذثةبمثةمتتتباث  لتت تبانقتتااح  بماتتسبااستت اهباثم ث تت ب ق امتتابد كمتت باثقتتاك تابحتتسبم  تتمب

 نح تتت حبمتتت باثم تتت  اب اثف ا تتتااتباثمد  تتت ب تتت ثفةا اباثمتتت ثس.ب ثكتتت با  باث تتت ثمباباثقتتتاك تب 
ماتتسباثتتاغمبمتت بذثتتةبم ةاثتتتباثفةتت ا اباثم ث تت باثمتقتت اةبثاقتتاك تبف اتت بمتت ب قتت ابا تت ابمفك متت ب

اااف تت ا متت ب اقتتربذثتتةباثتتسبمتتامب قتت ابمتتتهبب(3125ا تتااه م ب تتافب بب .ث ح تت حبمتت باثم تت  اب ار
ب  اب  ثفة ا اباثم ث  باثمتق اةبثاقاك ت.م   ابمد س سب   ب  نح  حبم باثم 

ف   تتتهبباثمستتتل ث بمتتت بهتتتسباث  لتتت بب27 حتتتسبم تتتابف تتتاباثقم  تتت باثم تتتا  بناااةباثم تتت  اب
مف ه مبااااةباثم   اباب ف تالبهتذ باثقم  ت باثتسبفدة تهبمقم مت بمت بااهتاالباب اثفتسبفاكتةب

اث تام تب   ت بمتا افبماسباحربستةلبااااءباثم تتسبثا ت ما  بحتسبم فاتلبق  مت تبا تفت جب ب
اثم   اباب ذثتةب  ةت بثمستف   تبااااءباث  ثم ت .بكمت بف  تهبهتذ باثقم  ت بااااةباثم ت  اب حةت ب

ب.ثام    اباث ا   ت  بناااةباثم   ا
اثسب ق اباهفم مبا ثتسب  نح ت حبKryvych&Makarenko (2014 مق اتباااس ب كم ب

اث تتتت  ب  نح تتتت حبمتتتت بااا اتباثم ث تتتت بماتتتتسبب(IFRS7 متتتت بااااةباثم تتتت  ابح حةتتتت بثم  تتتت اب
اثقتتتاك تبانح تتت حبمتتت ب   تتتت تباثم تتت  اباثم ث تتت ب اثكم تتت باثمف اةتتت ب م تتت  اباثستتت هب م تتت  اب

                                                 
: ىي مجعية غ  تكومية وغ  ىاد ة للراح ت وىي Egyptian Risk Management (ERMA)   Associationاجل،عية  امليفرية ادارة املخاطر   56

املخةةاطر وكيفيةةة إدارهتةةا ىيةةة متخيفيفةةة  ا إدارة املخةةاطر الةةيت تتعةةرا هةةا الشةةركات نتيجةةة ممارسةةة أد،اهةةا أو تةةيت ربةةل ادايةةة الع،ةةل  واجل،عيةةة تسةةعي إيل انةةاء الةةودي دبا
 http://ermaegypt.org والتعامل معها وتو   ايئة  فاة اثراء وتةوير  كر إدارة املخاطر ا جمال األد،ال 
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ا لفمتت  ب م تت  اباثستت  ث ب  تتالبفتت ح ابم ا متت تبفمكتت باثمستتف ام  بمتت بح تتمبمهم تت بااا اتب
 تتت  اباثت فقتتت بمتتت بااا اتباثمتتت ثسبثاقتتتاك ب ماال تتت باب ح تتتمب    تتت ب متتتافباثمباكتتتةاثم ث تتت بثام

اثم ث  ب ك لبفة مباثقاك ب كاااةبفاتةباثم ت  ا.ب فتةستمبمف ا ت تبانح ت حبمت بااااةباثم ت  اب
 مف ا  تبكم ب اس:اثاثسبمقم مف  بم بب((IFRS 7 حة بثم   اب

ففضتم بانح ت حبمت ب باثم ت  اباثفتسب ف تا بث ت بحكت ت بب:بالنسبة لإلفصاحات النوعية -
دا    باب اث ا بم ب س  س بااااةباثم   ااب اث اهباثمستف ام بثة ت  باث تةب    ل ب

 اث  ااب مفبف   ااتبحسباث ت اباثمذك اةبمة ات ب  ثففاةباثس  ة .
ففضم بانح  حبم ب ب قت اب   تت تباثم ت  اباثكم ت ببحكت  ببالنسبة لةفصاحات الكمية -

 م   قتتتت بثفة تتتت مباثف تتتتا ببحتتتتسب   تتتتت تباثم ةات تتتت باث م م تتتت ابانح تتتت حبمتتتت بمستتتت ث ببك ح تتتت 
 ثام   ااب بم ا م تبد  بفاكةباثم   ا.

متتت بم تتت  اباثستتت  ث ب م تتت  ابمستتت  اباثف لتتتاةبب  ت م تتتب كم تتتب كمتتت ب ف اتتتبباثم  تتت اباح تتت د
 م تت  اباثف  تتابحتتسبمستت  اباث متتقتبااقت  تت ب م تت  اباثستت اباا تتال.ب ثكتت بتتت عبمتت بمتتت اعب

ب ح ت دارب اثس  ست تب ااااةب اق  ت باث  تا(ب بب ثف ضت  با هتاالب ت م تب اثم   اب ف اتبباح ت د
 متت بمستتف فباثم تت  ااب ق  ا تت بكتت بتتت عبمتت باثم تت  ابثادتتا ثبحتتسبفتت ا سباثفةا تتا(بممتت بب كم تت

    سباثمسف امبت اةبق ما بم باسف اامبااا اتباثم ث  ب اثم   اباثماف   ب   .
قتتتتف ح  بمستتتتف فباثتتتتسبات فتتتت  ب Oliveira et al(ب2011 حتتتتسبهتتتتذاباث تتتتاابمقتتتت اتباااستتتت ب 

ب(IFRS 7ب متتتتتهب  تتتتابف   تتتتهب( IFRS 7 انح تتتت حبمتتتت باثم تتتت  ابحتتتتسباث تتتتت ةبق تتتت بف   تتتتهب
ب  ثف   هبماسبم ت بم باث ت ةبحسباث اف   .

كمت بف اضتتب  ت بم ت   اباثمد ست  باثم تا  بثت   بق اتتبباثم ت  اباثفتسبفف تا بث تت ب
(باثمة  ت بثام  ت اباثتا ثسب:2م بمهم  ب بم   اباثمد س  باثم افباقتم باثقاك تب  ف بم م ا

 اثمؤسستت تباثم ث تت باثمقتت    بمتتربضتتتا اةبثا تتتت ةب    تتهبماتتسباثةتت المباثم ث تت بIAS: 30) اقتتمب 
انح تت حبمتت باثس  ستت باثمد ستت   باثفتتسبف ضتت بمستت بفدم تت باثةتتا  ب اثستتاف  تبغ تتاباثة  اتت ب
ثافد تت  بكم تتا لب   ثفتت ثسبامتتاام  اب   تت  بداكتت بم  تت باثةتتا  ب اثستتاف  تبحتتسبفتت ا سب

 باث ست لاباثمدفمات باثم ةات  بكم ب قببماسباث ت ةبانح ت حبمت بم ت بم ت ث بفتمبفقت   ت بثم اق ت
حتتسباثةتتا  بم باثستتاف  ت.بكمتت ب فتتت   بم  تت اباثمد ستت  باثم تتافباثمة  تت بثام  تت اباثتتا ثسباقتتمب
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 IAS:32بفدس  بح مبمسف امسباثة المباثم ث  باهم ت بااا اتباثم ث ت ب ف اتببانح ت حبمت ب)
بم   ابا لفم  .

    تتت ب  تتتابب تتت اةباثم تتت  ابح حةتتتابةاابا هفمتتت مب تتتكاااثفق ا تتت ب ح متتت ب ف اتتتهب ة تتت عباث تتتت ةب
 اثفتسبف تالباثتتسباحتربمستف فبقتت اةب افست هب قتف ح  بق متتاةبام بب4 تا ابمةتاااتبثقتت ب تت ة ب

مت بابقف ح  بانح  حبحسباث ت ةباثفق ا ت بااق بماسبة  اةبب4 قاباكةتبااق ااتب  ة بب.اثم  
 ب فة تت مبمتت ب ستتم بثامستتف ام   تتق بانح تت حبمتت بم ا متت تب تتد د ب حتتسباث قتتتباثمت ستتبب

اثمتت ثسب اثتفتت لتباثفتتسبدةة تت باث تتتةب مما  فتتهب اثم تت  اباثماف  تت ب  تت ب اقتت ب.بكمتت ب قتتبببماكتتةاث
باثفرك ابماسبقااةباث تةبماسبااااةباثم   اب اثس  اةبما   ب ف  ث  .ب

 3وبازل  2بازل  لتقريريإلفصاح عن إدارة المخاطر وفقا ا 6-2-3
حتتسبهتتذاباث تتاابفقتتاابا قتت اةباثتتسبم بثقتتت ب تت ة بقتتامتباث ا تتابمتت با  تتااااتبث اقتت ااتب

عمـي البنـك إلـي أنـو  2فقـد أشـار تقريـر بـازل .بب3129اثتسبب9::2اث    ب  ث ت ةبمتذبم مب
  اإلفصاح عن ما يمي:

اقمت ثسبب  قتببماتسباث تتةبانح ت حبمت :ببفيما يتعمق باإلفصاح عن مخاطر اي تمان -
قمت ثسباثم ت  اب تق باثففتاةبمةستم باثتسبمتت اعبحام ت بابام   ابا لفمت  باث تك ت ابمف ست ب

اثف ة تترباثق ااحتتسبثم تت  ابا لفمتت  بابف ة تتربم تت  ابا لفمتت  بدستتبباث تتت م بابم تت  اب
اثفاك تتتةبماتتتسباثمةاضتتت  ب اثمةفاضتتت  اب فف تتت  بمدف تتت باثةتتتا  ب مك ت ف تتت اب باثةتتتا  ب

  م    تب س لابم   اباثس ه.باث   ا  كاف  ب اثمااباثمف  اةب اثم  ابه
ه كتت بب  قتتببماتتسباث تتتةبانح تت حبمتت ب:فيمــا يتعمــق باإلفصــاح عــن مخــاطر الســوق -

م تتتت  اباثستتتت هبابمف ا تتتت تبام باثمتتتت  بثم تتتت  ابف   تتتت باستتتت  اباثف لتتتتاةب م تتتت  ابدةتتتت هب
 ااهباثم ث ت ابااا ت حباثماك  ب اث مقتبا قت   باباثة م باثاحفا ت ب اثة مت باث  اثت بثمدت ح باا

 اث ستتتت لا(باثمدةةتتتت ب غ تتتتاباثمدةةتتتت باثمفااكمتتتت بثم فاتتتتلبمدتتتت ح باا ااهباثم ث تتتت باباثة تتتت اةب
  اثف  ااتبحسبمس  اباثف لاةب.بام باثة م با قف  ا  بثدة هباثماك  اب اثتة بحسباثا  ب

ه كتت بب  قتتببماتتسباث تتتةبانح تت حبمتت ب:فيمــا يتعمــق باإلفصــاح عــن المخــاطر التشــ يمية -
ثفة تت مبكف  تت بام باثمتت  بحتتسببفةا تتباثم  ث ت تباثم اةتت بثام تت  اباثفقتت  ا  بثتته ااهباثم ث تت باثم اقت اب

 م  باثكمس.   باثم   اباثفق  ا  ب م بحسبذثةبمااق  باث  ام باثاا ا  ب اث  اق  ب فة 



 أثر مستوى إفصاح البنوك التجارية عن ممارسات إدارة المخاطر .........                    أدّذ اٌص١شفٟ/أعّاء د

311 

 

ف  تااتبمس ست  ب هتس بب ح تسبفت تببماتسب مستب:3وفيما يتعمق بتطبيـق اتفاقيـة بـازل  -
ق تت بام باثمتت  بااس ستتسبمةف تتااسبماتتسبام باثمتت  باثمكففتتبب تتهب ااا تت حبغ تتاباثم ةمتت اب
مضتت حً باث  تت بما اتبام باثمتت  بغ تتاباثمقتتا   ب   التتاب غ تتابمة تتاةب فتت ا سباستتفدة هب اثفتتسب
فكتتت  بقتتت ااةبماتتتسباستتتف   بباث ستتت لابحتتت ابدتتتا    .بكمتتت ب ةف تتتابام باثمتتت  باثمستتت تابماتتتسب

اتبام باثمتت  باثمة تتاةبث متت بستتت اتبماتتسبااقتت ب استتف   اب تت قسباثمك تتت تباثفتتسبك تتتتبما ب
مة  ثتت بحتتسبا فف ق تت باثستت  ة .بكمتت بفتتمباثفقتتا ابماتتسبف   تت بم تت  اباثق تت تباثمةفاضتت بمتت ب
 ق بحا بمف ا  تبام بم  باض ح  بثام   اب كذثةبف    باث س لاباثت فق بم بامت اةب

تستتت  بب4كمتتت بمضتت حتب تتت ة ب.ب ءبفةا تت تبمستتت  اه بحتتسباثستتت هفة تت مباا تتت  باثم ث تت بحتتتسبضتتت
 اثفسبفتت بماتسبم بمقمت عبم ت  باث تتةب ت  تسبم بففقت  ةبباقا اةبهسبتس  باثاحرباثم ثس

ماةبابكم بفمبامفم ابتس ف  بثاس  ث ب هسبتست  بف   ت باثست  ث باثفتسبفف اتببب44امسم ث  بب
ب41ثف   ت باثفتاحهباثتةتافبثتا   بدفتسببم باث ت ةبا دفف  ب ر   بذاتبااق بست  ث بم ث ت 

  م ابمم باثتس  باث  ت  بح سبتس  باثس  ث باثمف س  ب    ا بااقت ب اثفتسبفست مابحتسبفت ح اب
بببم  اابفم   بمسفةاةباتق  باث ت ة.

 فافتتتببما تتتهبة تتت اةباثم تتت  اباثفتتتسبب4 فقتتتاابا قتتت اةباثتتتسبم بف   تتتهبمف ا تتت تبثقتتتت ب تتت ة ب
 اةباثتسبباثفسب قببماسباث ت ةب  م  بثم اق  بااةمت تباثم ث ت بابتف ق بة باف اق   باث ت ة

  نض ح باثسبة  اةبمت اعباثم   اباثفسب قببماسباث تتةبااااف ت ب انح ت حبمت ت ب اثفتسبفم اتتب
  نضتتت ح باثتتتسبب3حتتتسب بم تتت  ابا لفمتتت  ب م تتت  اباثستتت هب اثم تتت  اباثفقتتت  ا  ب(ب حةتتت بث تتت ة ب

ب.بب4ثم ثسب حة بث  ة م   اباثس  ث ب م   اباثاحربا
اثتسبم بانح ت حبمت باثم ت  اباةااابب Willesson(2014) حسبهذاباث اابمق اتباااست ب

ماتتتسباثتتتاغمبمتتت بات فتتت  بقتتت اةباثم ا متتت تباثمف تتت بمت تتت ب بب3  تتتاب تتتا ابااقتتت ااتب تتت ة ب
بات ف  بقااف  بماسبفة  مباثم   اباثفق  ا  بثا تة.

 محددات ايفصاح عن إدارة المخاطر  6-2-4
ماتسبست   بمداااتبانح  حبم بااااةباثم ت  ابحتسباثقتاك تبفت  ثتباث ا ابم باثاااس تب

م اب   ل باثقتاك بماتسبانح ت حبمت بااااةببب.Armen et alب2008))فت  ثتباااس اثم   ب
اثم تت  ابحتتسباثقتتاك تباثم ث ة تت اب ف  تتاتباثتتسبات فتت  باح تت حباثقتتاك تباثم ث ة تت بمتت بااااةب

باااةباثم   ااح  د  بم با ابثدقمباثقاك بماسباثم   ااب ب ق ابفر 
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 Abdul-Rahman et)تباااست تببابا ف تاب  ثف   هبماتسباث تت ةبباب  حسبتف باث اابب

al,2013; Ashfaq et al,2016;Anjum,2012; Barakat&Hussainy,2013; 

Linsley et al,2006;)بةبماسبمسف فباح  د  بم بااااةباثم   ا. بم اب   ل باث تب
اثتتتسب قتتت ابمققتتت با ق   تتت ب تتت  بكتتتقبمتتت باث  لتتتابماتتتسببAnjum(2012 ف  تتتاتباااستتت ب 

 اا ت  ب م تا بكف  ت بام باثمت  ب دقتمباث تتةب  ت  بم ت  اباثست  ث .بكمت بف  تاتبباااست ب
Abdul-Rahman et al(2013)اثسب ق ابفر  ابا قت  سبثكت بمت بدقتمباث تتةب اثفستق  بحتسبب
ح ت حباث تت ةبا ستقم  باماتسبب28ثف ت لبا لفم تسبثا تةمك ابم ب  ا  ب ماابحا عباث تةب ا

-Ashfaq et al,20)ف  تتاتباااستت تبب  حتتسبمت ةتت باثقتتاهباا ستت بمتت بااااةباثم تت  ا.

16;Mc Connell,2012; Neifar,2017)ت ثف   هبماتسباث تت ةبحتسب  كستف  بب (Ashfaq 

et al)2016اث ت ةبا سقم  بم با  بم فاف ب ب  Neifar(2017باح ت حباث تت ةبمت باثتسبم 
ااااةباثم تت  اب ة تتاب ة تت اةبتستت  باثمتتا ا  باثمستتفةا  بحتتسبمقاتت با اااةب ات فتت  بتستت  بماك تت ب

ب ات ف  باثماك  باثدك م  .بب ت ةاثما ا  باثفتف ذ  بثهس مب ة  اةبق م باا   باثمما ك بثا
مترباثاااست تباثست  ة ب ت ثف   هبماتسببBarakat&Hussainy(2013 اففةتبتفت لتباااست ب 

 مضتتت حتبم باح تتت حباث تتتت ةبمتتتت بااااةباثم تتت  اب ة تتتاب ة تتت اةبح  ث تتت بثقتتتتت ب اث تتتت ةباا ا   تتت ا
باثمااق  ب ك  باثفقا   تباثس ا  بحسباثا ث بفققربماسباثمت حس .ب

 تتتت ثف   هبماتتتتسبم تتتتت بمتتتت باث تتتتت ةبحتتتتسبكتتتتتااببLinsley et al(2006)كمتتتت بف  تتتتاتباااستتتت ب
 بابك باثمفداةباثسبمامب ق ابااف ت  ب ت  بمستف فبانح ت حبمت باثم ت  اب ا د ت باث تتةب اثمما

 قتت ابااف تت  ب تت  بانح تت حبمتت بااااةباثم تت  اب كتتقبمتت بمستتف فباثم تت  اب دقتتمباث تتتة.ب  ب
بح  حباث ت ةباثكتا  ب ا تقا ة  بم بااااةباثم   ا.با  قابا فقلبق هافب   ب

 ة المخاطر قياس ايفصاح عن إدار  6-2-5
 Jizi&dixon20) اااةباثم   ابق متباث ا ابم باثاااس تا ح م ب ف اهب ة   بانح  حبم ب

 Bourgain et al,2012; Dhar,2014; Neifar,2017; Kaupelyte et ;16-ب

al,2014; Campbell& Rattanataipop,2014;  Barakat &Hussianley, 2013;)ب
اثمؤقتاباثاااست تببهتذ ب   بانح  حبم بااااةباثم   اب مت بمهتمباثمةت    باثمستف ام بحتسب ة

                                                 
 Fitch inc   (Abdul-Rahman et al,2013)و   Moody’s investors serviceتوجد اعا املنن،ات تقوم اتيفنيف البنوك اوت،انيا متل  57
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الــ ي يقســم اإلفصــاح ث ح تت حبمتت بااااةباثم تت  ااببjizi&Dixon(2016اثتتذلبقامفتتهباااستت  
 عن إدارة المخاطر إلي ستة أنواع وفقا ألنواع المخاطر وىي ؛

اثس  س تباثفسب فمبف   اه بثضم  با ستفمااابحتسب هسبم  اةبم بب:ادارة مخاطر اي تمان -
حتتسبدتتا اباثمستتم حب تتهباب متت بمهم تت :با ث تت تباثمستتف ام بحتتسبق تت  بثا  تتاباثةتتا  بمتتت ب

اثمت قق تبذاتباث ا ب ك ف  بفر  اهت بماتسبب-م فالبم   ابا لفم  ب باثف ت لبا لفم تس
تباثاق  تت باثقةمتت بثفة تت مباااءباثةتتااةبماتتسباثد تت  بماتتسباثفم  تت (باب باث تت ب–فكافتت باامتت ا ب

اثمدف تتتت ب متتتتا بثف تتتتت لباثمدف تتتت با لفم ت تتتت ب حةتتتت بثا تتتتت م ب تتتتت عبا لفمتتتت  ب اثفاكتتتتةب
اثق ااحتتتس(باب امتتت اةبه كاتتت باثةتتتا  ب باثةتتتا  باثمف  تتتاةب اثمةفاضتتت  باثتتتذ  ب  تتت ت  بمتتت ب

ب     ت(بم ث  باب م    تب س لابا لفم  ب.
ف   ةتهبثضتم  بفت احاباثتةا ت بثامةاضت  ب اثمت ام  ب هسبا  اب فمبب:ادارة مخاطر السيولة -

ابALCO مت ققتت با ف تت ااتباثستت  ث ب ا ف تت ااتباثف  تتا(باب ا ابثقتتت با  تت  ب ا ثفةامتت تب
 م تتت ااباثتةا تتت ب اثستتت  ث بم تتت با  ااهباثم ث تتت باثمف دتتت بثا  تتترباب   تتت باثفم  تتت باث  التتت ب

بتة باثس  ث ب   فقلبمسف   فه.ثفدا ابك لب مك بثا تةبا سفق   بثاف  اباثم ثسبم ب
:ب هتسبا ست ث بباثمستف ام بثة ت  ب ا تاباثف  تااتبحتسبست اببإدارة مخاطر سعر الفا ـدة -

اثف لتاةباب امت اةبفست  ابا  ت  بم ت بتمت ذجبمد كت ةبا  تااااتب احفااضت ف  باب فةتا اباثة متت ب
تباثمستتتتف ام باث تتتت ح  بثامدف تتتت ب مت ققتتتت با حفااضتتتت تباثمستتتتف ام بحتتتتسباثفةتتتتا اباب ا ا ا

بناااةبم   ابس اباثف لاة.
  ة تتاب  تت باثم تت  اباثفق ا تت ب غ تتاباثفق ا تت باثفتتسب ف تتا بث تت ب:بإدارة مخــاطر الســوق  -

اث تتةبتف قتت باث قت ابحتتسباثست هباب فقتتم ب  تلبا ا اتباثمستتف ام بثاق  ت ب ااااةباثف تتا ب
 مت ققتتتت بااااةبثم تتتت  اباثستتتت هباب مت ققتتتت بم تتتت  اباستتتت  اب تتتتالباث متتتتقتبا قت  تتتت باب

م تتت  اباثفتتتاا  ب انح تتت حبمتتت باثة متتت باثم اضتتت بثا  تتتابا ب قتتتات(باب مت ققتتت بم تتت  اب
 issuer اثستاربا س ست  باب مت ققتت بم ت  ابا ست ماب بمت ققتت بم ت  ابالفمت  باثم تتاا

credit risk . 

  ة تتتاب  تتت باثس  ستتت تب ا قتتتااءاتباثمف  تتت بناااةباثم تتت  اب:ببإدارة المخـــاطر التشـــ يمية -
اثفتتاا   تباثمةامتت بثادتتابمتت بدتتا ثبم تت  اباثفقتت   باب بفة تت مباثم تت  اب م تت ببااثفقتت  ا  

اثفقتت  ا  ب انح تت حبمت تت باب فدا تتاب ااااةباثم تت  اباثال ستت  بثتتام باثمتت  باث قتتافباب فةتتا مب
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م ا متت تبمتت بم تتا تبا اا باثمتت  ف  ب س  ستت تبفة تت مبااااءباب اثس  ستت تباثمف  تت بثادتتاب
 ق تتت باثم ا متتت تباب ا  ف تتت ااتب ا قتتتااءاتباثمستتتف ام بثضتتتم  بكف  تتت بمتتت بم تتت  ابفكت ث

بفكت ث ق  باثم ا م ت.
  ة تتاب  تت باثس  ستت تب ا قتتااءاتباثمف  تت بناااةباثم تت  ابب:ببإدارة المخــاطر القانونيــة  -

ا لفم ت تت بب متت بمهم تت باتتت اعباثم تت  اباثفتتسبف    تت بس  ستت تباثم تت  ابا لفم ت تت باب ا اب
باثم   ابا لفم ت  با ب قات.ب   ف بااااة

ماسبمؤقابثة   بقت اةبانح ت حببBarakat &Hussianley( 2013 )كم بامفماتباااس ب
متت بم ا متتت تبم تتت  اباثستتت  ث ب  فمتتتابماتتتسباث  تتت ل باثت م تتت بثام ا متتت تباثمد ستتت   باب فتتتمب
استف اامبمة ت  با ت مسبثة ت  بااقت باثقت اةبثكتت بمت تااب فتمبا مفمت ابماتسبفدا ت باثمدفتت ل.ب

 بمؤقتتتا  بث ح تتت حبثة تتت  بكم تتت ب قتتت اةبانح تتت حبمتتتبDhar(2014كمتتت باستتتف امتباااستتت ب 
مستتتف فب قتتت اةبانح تتت حبمتتت ببPerignon&Smith(2010)كمتتت با ف تتتاتباااستتت بباثم تتت  ا.

ما ك تت ب  ستتف اامبمؤقتتابثة تت  بمستتف فب قتت اةبانح تت حبمتت باثم تت  ابحتتسباث تتت ةباثفق ا تت باا
فدا ت باثمدفت فب  ستف اامبKaupelyte et al(2014) كمت باستف امتباااست  اثم   اباثس ق  .
 ب  مست بم  ت اب هتس باثس  ست باث  مت ابكف  ت بام باثمت  بابمت تاب   تب45مؤقاب فك  بم ب

كمتتتتتتتتتتت باستتتتتتتتتتتف امتباااستتتتتتتتتتت بب  تتتتتتتتتتتابا لفمتتتتتتتتتتت  اب  تتتتتتتتتتتاباثستتتتتتتتتتت هاباثم تتتتتتتتتتت  اباثفقتتتتتتتتتتت  ا  .
&Baroroh(2016) Agustinaاااةباثم تتتت  ابااستتتتا ببفدا تتتت باثمدفتتتت فب  ستتتتف اامبمؤقتتتتابب

بتا ت سس.بتا ت س  ب حة بثة ت  باث تةباثماكةفبانااثذفبف اا باث ت ةبحسب
-Armen et al,2008Abdul;-Rahman et al,2013; Asoكمت بامفمتاتباااست ت

ngu,2013;Kaupelyte et al,2014; Elamer et al,2017; Neifar,2017;Cam-

pbell&Rattanataipop,2014 
(Oliveira et al, 2011; Sensarma & Jayadev, 2009; Ashfaq et al,2016 

Linsley et al,2006; انح تت حبمتت بااااةباثم تت  ابماتتسبفدا تت باثمدفتت فبمتت بحتتسبق تت  ب
 تتق بفدا تتابمتتااباثكامتت تب اثقمتت ب اث  تت ااتبثاف   تتابمتت بكم تت بانح تت حب اثتتذفب  اتتهبما  تت ب

(بامتتتتتااابمؤقتتتتتابAbdul-Rahman et al,2013اثفدا تتتتت باثكتتتتت افابكمتتتتت بمضتتتتت حتباااستتتتت ب 
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  Ashfaq etااست ب.ب استف امتبا29ث ح ت حبمت باثم ت  ابIFSBث ح  حب  فمتابماتسبق لمت ب

al(2016)مؤقتتتتابانح تتتت حباثمستتتتف امبحتتتتسباااستتتت ببBarakat &Hussianley(2013)متتتترببب
اقااءب   باثف ا قتبما هاب فمباسف اامبمة  س  بثة ت  بانح ت حبمت بااااةباثم ت  ابثة ت  ب

ب .:2ك بم بكم  بانح  حب ق اةبانح  ح
افةتتتت ا اباثم ث تتتت بثستتتتا ببفدا تتتت باثمدفتتتت فبمماتتتتسببAdelepo(2007كمتتتت بامفمتتتتاتباااستتتت ب 

  ستتتتتتف اامب   تتتتتتت تبب3119-9::2متتتتتت بحتتتتتتسباثففتتتتتتاةبثا تتتتتتت ةباثمف  تتتتتتاةبحتتتتتتسباثمماكتتتتتت باثمفدتتتتتتاةب
Concordance Software.كمت باستف امتباااست ب بBourgain et al(2012ةستمببامؤقتابب 

مت تتابب28مؤقتتابا تتاب فكتت  بمتت بب تتت ءمقم متت تاب فتتمبب7انح تت حبمتت بااااةباثم تت  اباثتتسب
 ثة   بفف    بانح  ح.

ممتت بستت هب فضتت بم بم  تتمباثاااستت تباثفتتسبفت  ثتتتبانح تت حبمتت بااااةباثم تت  اباستتف امتب
فدا تت باثمدفتت فبحتتسبق تت  بانح تت حبمتت بااااةباثم تت  ابابا بمت تت باتةستتمتباثتتسبمقمتت مف  ب ب

 & Armen et al,2008; Ashfaq et al,2016; Sensarma)اثمقم متت باا ثتتسب

Jayadev, 2009; Campbell&Rattanataipop,2014 )امفماتبماسبفدا ت باثمدفت فببب
 م ب تق بمتااباثكامت تبم باثقمت باثفتسبف  تابمت باثمف  تااب  تمت باستف امتباثمقم مت باث  ت ت 

(Abdul-Rahman et al,2013; Barakat &Hussianley, 2013; Ashfaq et 

al,2016; Bourgain et al,2012; Jizi&Dixon,2016)فدا تت باثمدفتت فب  ستتف اامبب
بمؤقابث ح  حب فمبماسبمس سهبفدا  باثمدف ف.

 فتتتافباث  د تتت بم بفدا تتت باثمدفتتت فبماتتتسبمستتت  ب قتتت ابمؤقتتتابث ح تتت حب  ف تتتابمحضتتت بمتتت ب
م باب ةتت  بحةتت ب قتت اباثمة تت  باثكتت افباثتتذفب  فمتتابماتتسبمتتااباثقمتت ب اث  تت ااتبابكمتت بمتتتهب 

اثمف ت بمت ت .بثتذثةبامفمتاتبثا تت ابانح  حب  ب مفتاباثتسبق ت  باثمدفت فباثم ا مت فسبابكم  ب
ثة تتتتت  بانح تتتتت حبمتتتتت ببJizi&Dixon(2016اث  د تتتتت بحتتتتتسباثاااستتتتت باثد ث تتتتت بماتتتتتسبتمتتتتت ذجب 

مم استتتت تبااااةباثم تتتت  ابت تتتتااباتتتتتهب  ف تتتتابمتتتت بمحضتتتت باثمؤقتتتتااتباثفتتتتسبفتتتتمباستتتتف اام  بحتتتتسب
تباثس  ة باتهب ة  بانح  حباثكمسب اثت مسابمربمقد  بمتهبفمبف تا  بمك ت فتهبماتسباثاااس 

                                                 
دنيفةر لإل يفةاح دةن ادارة املخةاطر ميفةةنفة إيل ا يفةاح دةام ت خمةاطر اقوت،ةان ت تقليةل خمةاطر اقوت،ةانت خمةاطر السةيولةت خمةاطر السةةوقت  IFSB 50يتضة،ن مؤرةر  58

-Abdul) و ا يفةةاح نةةودي ) املخةةاطر التشةةغيلية تخمةةاطر سةةعر الفاوةةدة ت املخةةاطر التجاريةةةت خمةةاطر العقةةود اخلاصةةة  ولكةةل نةةوأ مةةن أنةةواأ املخةةاطر يوجةةد ا يفةةاح ك،ةةي
Rahman et al,2013) 

اليةة للبنة  ت ومت ريةاس مت رياس ك،ية اق يفةاح دةن ادارة املخةاطر مةن ئةالل لوغةاريتم امجةايل دةدد الكل،ةات املسةتخدمة ا اق يفةاح دةن ادارة املخةاطر ا القةواوم امل  59
 ها دن اقاعاد املختلفة لإل يفاح دن املخاطر جودة اق يفاح دن ادارة املخاطر من ئالل امجايل النقاط اليت تناولت
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فتمباستف   اباثم ت  اب بمس  بمت ب تفمبانح ت حبمتتهبح تقبحتسباث تت ةباثفتسبفم ت بم تت باثاااست باب
 اثة ت ت  بث امب ق ابمفباح  د تبمت  بحسباثفة ا اباثم ث  بثا ت ةباثم ا  .

  ستتف اامبفدا تت بباف  تتاتباث  د تت ب31ا اباثم ث تت بثا تتت ةباثم تتا  استتفةااءباثفةتت  متت ب تتق ب
 حةت بثامؤقتابست  هباباااةباثم   اباثمف  بمت  بحسباثفة ا اباثم ث ت بثا تت ةبامدف فبم ا م تب
 تتت  باث تتتت ابااس ستتت  بث ح تتت حبمتتت بااااةباثم تتت  ااب  قتتت اب متتت ببفم  تتت اثتتتذكاباثتتتسب قتتت اب

م تت  ابا لفمتت  ب م تت  اباثستت هب  اثفتتسب بم تت  اباس ستت  ب تتفمبانح تت حبمتت باااااف تت ب هتتسب
فتةسمباثسبم   ابمس  اباثف لاةب م   ابف  ابست اباث تال(با م ت  اباثست  ث باب اثم ت  اب

 حباثكمتسبمت باثم ت  اب فاكتةبانح ت حبمتت باثفقت  ا  .بكمت ب د تتباث  د ت بات فت  بانح ت
بااااةباثم   ابحسباث   ااتباث  ف  باثفسبففق  هبحسبم  م  ب   باث ت ة.

اإلفصاح عـن ممارسـات إدارة المخـاطر وأسـعار تحميل العةقة بين مستوي  6-3
 واشتقاق فرض البحثأسيم البنوك التجارية، 

 فم  باث البااس سسبم بف ح ابم ا م تبم باث داةبا قف ت ا  باب مت ت باث تت ةباثفق ا ت ب
ممت ب تؤافباثتسبفدست  بمت باثم ا مت تب  ث  رباببا د بباثم  ث بح   بحسبفا  ت بادف  قت ف مب

اثقف ح  ب ف ف  بفك ث لباث ك ثت ب فست   بمما ت باف ت ذباثةتااااتباب   ت باثةتااااتبا ستف م ا  ب
 حتتتتتتتسبهتتتتتتتذاباث تتتتتتتاابمقتتتتتتت اب, بفكتتتتتتت ث لباثم ا متتتتتتت تبحتتتتتتتسبمستتتتتتت اهباا ااهباثم ث تتتتتتت .ب ف فتتتتتتت 

 Jizi&Dixon(2016متتتهبت تتااب  بك حتت بااتقتت  باثفق ا تت بماضتت بثام تت  ابح تتت ةبمهم تت بب
مت ت اب اثفتسبف ف تابم ا مت تبه مت بباثدتاث ح  حبم بفاةباثم   اب    باناااةبثم اق ف ت ب ب

اااةبثم ا متتت تبفستتتم با تتتد بباثم تتت ث ب اق  تتت بقتتتااااتبان  ثتستتت  بثام فمتتت  ب  ثقتتتاك بحفاتتتةبا
اثفقت ب فدست  باثا د ت .ب   ف تابانح ت حبباثدتابمت  اثم   اباثفسب  اق  ت  بمم ب س مابماسب

اااةباثم   ابقةءبم به ك باثد كم باب   ك بقااةبا اااةب تق د  بحتسبفدة تهبمهتااح  .بام ب
اثم ةتتتتاةب تتتتؤافباثتتتتسبفتتتت ح ابم ا متتتت تبمف تتتتاةببحفتتتت ح ابح تتتتمبق تتتتابمتتتت بم تتتت  اباث تتتتتةب مما  فتتتته

اثفتتسب تتفمبابثامستتف ما  ب  تتؤ ابماتتسبقتتااااف م.بح ثمستتف ما  ب فتتر ا ابم  قتتاةب  ثم ا متت تباثقا تتاةب
ممتت ب تتت ك بماتتسبمستت  ابااستت م.بكمتت ب  كتت باثف  تتابحتتسبستت اباثستت مبفة تت مبثافتتاحة تبباف ح اهتت 

                                                 
دةةن إدارة املخةةاطر ا البنةةوك رامةةا الباتتةةة اةةإجراء ربليةةل لعينةةة دشةةواوية مةةن التقةةارير املاليةةة للبنةةوك التجاريةةة الةةيت سبتةةل جمت،ةةال الدراسةةة  ةةدف ربليةةل  تةةوي اق يفةةاح  20

لةةيت مت اسةةتخدامها ا الدراسةةات السةةااقة يناسةة  طبيعةةة اق يفةةاح ا البنةةوك التجاريةةة املقيةةدة ا البورصةةة التجاريةةة املقيةةدة ا البورصةةة امليفةةرية لت ديةةد أي مةةن املؤرةةرات ا
 امليفرية 
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حةتتتتابمقتتتت ابا تتتتااابابثدتتتت ثسب اثمستتتتفة اساثتةا تتتت باثمستتتتفة ا  باثمف ق تتتت باب ب  كتتتت باااءباث تتتتتةبا
COSO(2017)اثتتتسبم بااااةباثم تتت  ابحتتتسباثقتتتاك تبفستتت مابماتتتسب اتتتهب غتتتا باث ةتتت بثتتتافبب

متتهباثتسببDu et al,(2016)م تد بباثم ت ث بممت ب تت ك بحتسبف ة تةبق مت باث تتة.بكمت بمقت اب
مستت  ابااستت مبكامتت بةااتباثم ا متت تباثمف تت بمت تت بكامتت بةااتبمستت  ابااستت مب ةتت باثفةاتتببحتتسب

ب فة بم   ابفاه ابمس  ابااس م.
 ب3125 باثا اقتتتتتاةباب6126 حتتتتتسبهتتتتتذاباث تتتتتااباهفمتتتتتتباث ا تتتتتابمتتتتت باثاااستتتتت ت   م اثسا

Kaupely et al,2014; Abdul-Rahman et al,2013; Ashfaq et al,2016  

Jizi&Dixon,2016;Abdel-Azim&Abdelmoniem,2015; Poshakwale&Co-

urtis,2005; Adelepo,2017; Roggi&Giannozzi,2015;Allen&Moessne-

r,2011;Senol&Karaca,2017; Estrella,2004; Poshakwale &Courtis,2005; 

Martin &Newman, 2008; Haugland,2015; Xu&Short,2009) ;Sensarma-

&Jayadev,2009;;Poskitt&Yang,2006;تتتتتتتتت ثماا ابا  قتتتتتتتتت  سبنح تتتتتتتتت حباث دتتتتتتتتتااتببب 
  ت ا.بحةتتاب اث تت ةباثفق ا ت ب   ت ابمتت بااااةباثم ت  ابماتسباث ا تابمت باابا قف ت ا  بم مت با

اااةباثم ت  اب ست ماباث تتةبااثتسبم بانح ت حبمت بم ا مت تببEstrella(2004مقت اتباااست ب 
(ب2006فدة تتتتتتتهبمهااحتتتتتتتهب   ف تتتتتتتابمااةباق   تتتتتتت به متتتتتتت بثا تتتتتتتتة.بكمتتتتتتت بف  تتتتتتتاتباااستتتتتتت ب ماتتتتتتتسب

Poskitt&Yangاثتتسب قتت ابم تتابثة تت اةبانح تت حبمتت بااااةباثم تت  ابماتتسبة تت اةبفتتاا  بمستت مبب
باثقاك تباثمة اةبحسب  ا  بت  ة اتاا.

اثتتتتسب قتتتت ابمققتتتت بستتتتا   بم ت  تتتت ب تتتت  بمستتتتف فبAdelepo(2007 كمتتتت بمقتتتت اتباااستتتت ب ب
اثفتت ا  سبمتت بااااةباثم تت  اب اااءباث تتتةباثدتت ثسب اثمستتفة اس.بب Narrativeانح تت حباثستتاافب

م بف  تاتباثتسب قت ابمققت با ق   ت بم ت  ت ب ت  بانح ت حباثستاافبمت باثم ت  اباثمستفة ا  بك
  ا ااءباثد ثسب اثمسفة اسبثا تة.ب

م ابانح  حبمت بااااةباثم ت  ابماتسببSensarma&Jayadev(2009كم بفت  ثتباااس  
ناااةباثم ت  اب قت  سبام لاباثست مب ت ثف   هبماتسباث تت ةباث تا ت باب ف  تاتباثتسب قت ابفتر  اب

 اث تةبحسبااااةبم   ا ب دس بم ب ا ةبمقكه.ب ماسبم لاباثس مابمم ب ق اباثسبم بتق ح
اثتتسب قتت ابا ابناااةباثم تت  ابحتتسب Allen&Moessner(2011)ف  تتاتباااستت ب كمتت ب

اثتتف ا بمتت بمةمتت باثستت  ث باثت فقتت بمتت بااةمتت باثم ث تت باث  ثم تت اب تت ثف   هبماتتسبمقم متت بمتت ب
اثتتتتسب قتتتت ابمققتتتت با ق   تتتت ب تتتت  بقتتتتف ح  ببBourgain et al(2012  تتتتاتباااستتتت  فب باثتتتتا  .

اااةباثم   اباث تك  ب بم ت بم باث ت ةبحسبمت ة باثقاهباا س ب فاك  .بحسانح  حب ار
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اثتتسبم بانح تت حبمتت بااااةباثم تت  ابثتتهبفتتر  ابب Miihkinen (2013كمتت بمقتت اتباااستت ب 
حتاتتتتااابكمتتت ب كتتت  بهتتتذاباثفتتتر  ابمك تتتابقتتت ةبحتتتسببماتتتسبمتتتامبفم  تتت باثم ا متتت تبحتتتسم  قتتتابستتتا سب

اثقتتتاك تباث تتتت  اةب اثقتتتتاك تبذاتباثفكت ث ق تتت باثمافف تتتت ب حتتتتسبد ثتتت بات فتتتت  بفف تتتترباثمدااتتتت  ب
  ثف   هبماتسبمقم مت بمت باثقتاك تبTan   et     al (2017اثم ث   بثاقاك .بكم بف  اتباااس ب 

اثم ت  اب ةت باثفةاتببحتسبمست  ابمست مباثقتاك تاباث  ت  باثسبمتتهبكامت بةاابانح ت حبمت بااااةب
كم بمق اتباثاااس باثسبم بهذاباثفتر  اب ة تابحتسباثقتاك تباثك  تاةب اثقتاك تباث  ثم ت باب ف فاتلب

اثس  هبماض  .ب فتالباث  د ت بمتتهبب Miihkinen (2013تف ق بهذ باثاااس بمربتف ق باااس ب 
اتتتسبمستتت  ابااستتت مب كتتت  بمك تتتابقتتت ةبحتتتسبمتتت باثمت ةتتتسبم بم تتتابانح تتت حبمتتت بااااةباثم تتت  ابم

اثقتتتاك تباثك  تتتاةبت تتتاابثة تتت اةب فتتتت عبممم ث تتت ب ة تتت اةبااقتتت بمتتتامباثفركتتتاب ة تتت اةباثم تتت  اباثفتتتسب
فف تتا بث تت اب   ثفتت ثسبح تتسبفكتت  بمك تتابد قتت بث ح تت حبمتت بااااةباثم تت  ابثفدا تتاباثم تت  اب

ب.ث  اثفسبفف ا بث  ب ك ف  بف افباناااةب
 Jizi&Dixon,2016; Roggi&Giannozzi,2015; Hebok)  كمت بفت  ثتتباااست ت

Allen&Moessner,2011;  ُ1131؛ اٌؼم١ٍييييٟ  ػثييييذ اٌييييذا٠ &Wagner,2006; 

Xu&Short,2009; Martin&Newman,2008;)م تتتتتتتابانح تتتتتتت حبمتتتتتتت بمم استتتتتتت تبااااةبب
اثم   ابماسبمس  اباست مباث تت ةابحت ثمدف فباثم ا مت فسبثم ا مت تبااااةباثم ت  اب تؤ ابماتسب
مستتتتتتتتت  ابااستتتتتتتتتت مبا ق  تتتتتتتتت ب  مفتتتتتتتتتتابهتتتتتتتتتذاباثفتتتتتتتتتتر  ابثففتتتتتتتتتاةب   اتتتتتتتتتت .بد تتتتتتتتتثبمقتتتتتتتتتت اتباااستتتتتتتتتت ب

(Poshakwale&Courtis(2005باثسبم بانح  حبم بااااةباثم   اب ةات بمت بااقت بمتام ب ب
 بممت ب ةات بمت بمتامبفم  ت باثم ا مت تب باثفركاب  ة ابم باثم ا م تباثفسب  فمتابما  ت باثمستف ماب

ببب  ت ك بذثةبحسبة  اةبس اباثس م.
اثتتتتسبم بمستتتت  ابااستتتت مبففتتتتر اب  ثم ا متتتت تببHebok&Wagner(2006 مقتتتت اتباااستتتت ب 

اثت فق بمت بكم ت بباثم   اة  اةبتف ق بب مافف باح ثمسف ماباث  اقسب  اببم لابااثمف  بمت  
اثم ا متت تباثمف تت بمت تت اب  فضتت باثف  متت بمتترباثق تت باثفتتسبفتت حابم ا متت تب فكافتت بمت فضتت ب
ذابداثبف  ابحتسبفاتةباثم ا مت تبفف  تاب   فمباف  ذباثةااااتب حة بثام ا م تباثفسب فمبف ح اه اب ار

 متت باثتسبم بانح تت حبمت باثةبRoggi&Giannozzi(ب2015كمتت بف  تاتباااستت ب باثةتاااات.ب
اث  اثتتت ب م تتت  اباثستتت  ث بفتتتؤ ابا ق  تتت بماتتتسبمستتت  ابمستتت مباثقتتتاك تباا ا   تتت باثم ث تتت ب غ تتتاب

باثم ث  .ب
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 تت ثف   هبماتتسبق تت عباث تتت ةببمتت ب تتق بب)3126(م تتاباثتتاا مب بكمتت بمضتت حتباااستت باث ة اتتس
فت   بم ابااااةب د كم باثم   ابماسبمااءباث تت ةباثفق ا ت ب انستقم  بحتسب ت بااةمت باثم ث ت ب
 تت ثف   هبماتتسباث تتت ةباث ا  تت باثتتسبمتتتهبماتتسباثتتاغمبمتت ب قتت ابفتتر  ابنح تت حباث تتت ةبمتت بااااةب

  فاتتتلبحتتتسباث تتتت ةبا ستتتقم  بمتتتت ببا بم بهتتتذاباثفتتتتر  اب اث تتتت ةباثم تتت  ابحتتتسبفدستتت  بمااءب
باثفق ا  بابكم بمتهب ب  فالب  ثف   هبحسبك باثا  باث ا   .

اثتتتسببAbdel-Azim&Abdel-moniem(2015) حتتتسباث  لتتت باثم تتتا  بف  تتتاتباااستتت ب
 قت ابفتر  ابا قتت  سبناااةباثم ت  ابماتسبة تت اةبق مت باثقتتاك .ب ماتسباثتاغمبمتت باففت هباثاااستت تب

ت تت با بمت ت با فافتتتبحتتسب  لتت تبف   ة ت ب مت ق  ف تت ب ا ستت ث بباثمستتف ام باثست  ة بحتتسباث تتالبم
اثتتسب قتت ابفتتر  ابث ح تت حببJizi&Dixon(2016ثة تت  بمف  تتااتباثاااستت .بحف  تتاتباااستت ب 

ما ك ت ب تق باثففتاةبم بااااةباثم   ابماتسبمست  ابااست مب ت ثف   هبماتسبم تت بمت باث تت ةباا
فدا ت باثمدفت فب  ستتف اامبمؤقتابثة ت  بانح تت حببابماتسبا مفمتت اب قتابفتمب3121-:311مت ب

م باثم ت  اب فتمبام ت ءبااقت بثكت بتت عبب32م بااااةباثم   اب اثفسبفمبفةس م  باثسبسف بمت اع
بXu&Short,2009; Martin&Newman,2008)تباااست تب مفمتا  تمت بابمت بمتت اعباثم ت  ا.

باثكام تبثة   بكم  بانح  ح.مسا ببفدا  باثمدف فب  سف اامبمااباثقم بم بماسب
ثتتتتف باث ققتت بمتت ب تتق باثف   تتتهببRoggi&Giannozzi (ب2015كمتت بف  تتاتباااستت ب 

ماتتسباثقتتاك تباثم ث تت ب غ تتاباثم ث تت بحتتسباث  لتت باا ا   تت ب فتتمباستتف اامبفدا تت باثمدفتت فبثة تت  ب
ا  ت بحتسب  فض بمم بس هبمتهبماسباثاغمبمت بتتااةباثاااست تباث بانح  حبم بم   اباثس  ث .

مقتت  باث ققتت بمدتت باثاااستت بحتتسباث تتت ةباثفق ا تت با بم بغ ث  تت باثاااستت تبااقت  تت بفففتتهبماتتسب
 قتت ابمققتت بم ت  تت ب تت  بمستتف فباح تت حباث تتت ةباثفق ا تت بمتت بااااةباثم تت  اب مستت  ابااستت ماب

لــ لك ، و  هتت بمتت بفؤ تتا باث  د تت ب فف قتترب قتت ا بحتتسباث تتت ةباثفق ا تت باثمة تتاةب  ث  ا تت باثم تتا  ب
 يمكن اشتقاق فرض البحث في صورتو البديمة كما يمي:

H1:ا ث باد  ل  بثمسف فباح  حباث ت ةباثفق ا  باثمة اةب  ث  ا  باثم ا  ببذ ب  قابفر  اب
 م بمم اس تبااااةباثم   ابماسبمس  ابمس م  

 ت تتااب ستتف اامباثاااستت تباثفتتسبفت  ثتتتباث ققتت باثستت  ة باث ا تتابمتت باثمف  تتااتباثاق   تت باثفتتسب
مت بقترت  باثفتر  ابماتسبستت اباثست مبابح مت بستؤا ب ف ت ااباثتتسباثتذه بهت ب  قتابفتر  ابثامف  تتااتب

                                                 
 وىي خماطر اقوت،ان وخماطر أسعار الفاودة وخماطر السيولة وخماطر السوق واملخاطر القانونية ت واملخاطر التشغيلية   25
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ابم تتتا باثستتت  ث بابفتتتر  ابب33اثاق   تتت ب بدقتتتمباث تتتتةبابا د تتت باثستتت مبابقتتت اةباثمااق تتت باثمااكتتت 
فةا تتابمااقتتبباثدستت   تبابتتت عبامفبمااقتتبباثدستت   تاب بمتتاابحتتا عباث تتتةب(بماتتسبستت اباثستت مب
حتسبستت  هباث ققت باثال ستت  بمدت باثاااستت .ب ث ق  ت بماتتسبهتذاباثستتؤا بفتمباا تت  بفاتةباثمف  تتااتب

ب.34حسبتم ذجباث دثبكمف  ااتباق    
 منيجية البحث  6-4

ب باث دث. بما بمت ق   باثقةل   بهذ  بحس باثاااس  ب ق فسف ال باثاااس ببم  بمهاال بم   بك  فت   
اثف   ة  بابمقفمرب م ت باثاااس بابتم ذجباثاااس بابف   لب ق   بمف  ااتباثاااس ابما اتب اقااءاتب

 د  ل  باثمسف ام بحسبفدا  باث   ت تباب ذثةبكم ب اس:اثاااس ابااس ث ببان
 لدراسة التطبيقية أىداف ا 6-4-1

فتتر  ابذ با ثتت ببهتتت ةثفدا تتابمتت باذابكتت  ببافستتف الباثاااستت باثف   ة تت با ف تت ابحتتا باث دتتث
ابمت بااااةباثم ت  اباباثمة تاةب  ث  ا ت باثم تا  باباد  ل  بثمسف فباح  حباث ت ةباثفق ا  ب

ااك ابادفم  بحتسباثفتر  اباب.ب كذثةبا ف  ابفر  اب   باثمف  ااتباثاق    بمس م  ماسبمس  اب
ق  ستت سبماتتسببا اهتت بماتتسباثمف  تتاباثفتت  رمماتتسباثمف  تتاباثفتت  رباب حةتت بثااااستت تباثستت  ة بابثفد  تتاب

                                                 
 Actual Audit Qualityت واجلةودة ايقيقيةة لل،راجعةة Perceived Audit Qualityيوجةد مسةتوي  جلةودة املراجعةة ومهةا؛ اجلةودة املدركةة لل،راجعةة  22

ارية مةا توصةلو هةم تلة  دتيا تعرب اجلودة املدركة دن مدي تورال واستيعاب أص اب امليفاحل ملستوي مع  من جودة التقةارير املاليةة ا ضةوء اسةتيعا م وتشةغيلهم وميفة
دلةي وجةود اجلةودة ت وىةو مةا التقارير من معلومات ت  ضال دن استيعا م وتشغيلهم وميفدارية ما توصلو هم تل  التقارير من معلومات ت و استيعا م لل،سةببات الدالةة 

اسةح وتجةم مكتة  املراجعةة واةاري املؤرةرات الةيت تعةرب دةن مسةتوي اجلةودة ميكن اقستدقل دليو دبختلف مقاييس جودة املراجعة متل جودة التقارير املاليةة والةت فا احمل
هنيةةة والتاامةةو اقوادةةد أداب املتورةةال هةةا مةةن وجهةةة ننةةر أصةة اب امليفةةاحل ت أمةةا  ي،ةةا يتعلةةت  ةةودة املراجعةةة ايقيقيةةة  تعةةرب دةةن مةةدي و ةةاء مرارةة  ايسةةااات دبسةةئوليتو امل

 (2058ليت ميكن استخدامها لقياس جودة املراجعة ايقيقية سالمة رأي مرار  ايسااات دلي القواوم املالية  )دليتوسلوكيات املهنة ت ومن أمتلة املقاييس ا
 

 Abdul-Rahman et al,2013; Ashfaq etاشأن املتغ ات الررااية  إهنا تتست مال درجة اىت،ام الدراسات السااقة ) 23
al,2016;Anjum,2012; Barakat&Hussainy,2013; Linsley et al,2016;:ودليو طرتا الباتتة اشأهنا سبعة أسئلة كالتايل ) 

 يفةاح دةن ممارسةات : ىل تؤثر جودة املراجعة املدركة مقاسة حبجم مكت  املراجعة ت دلي أسعار أسهم البن  التجاري ا ميفر ت ا سياق العالرةة اة  مسةتوي اق5س
 إدارة املخاطر وأسعار ىمه األسهم؟

مه م البنة  ت مقةاس الوغةاريتم امجةايل أصةولو ت دلةي أسةعار أسةه،و ت ا سةياق العالرةة اة  مسةتوي اا يفةاح دةن ممارسةات إدارة املخةاطر وأسةعار ىة: ىل يؤثر تج2س
 األسهم؟

 وأسعار ىمه األسهم؟ : ىل يؤثر معدل السيولة دلي أسعار أسهم البن  التجاري ا ميفرت ا سياق العالرة ا  مستوي اا يفاح دن ممارسات إدارة املخاطر3س
املخةاطر وأسةعار : ىل يؤثر تأئ  تقريةر مرارة  ايسةااات دلةي أسةعار أسةهم البنة  التجةاري ا ميفةرت ا سةياق العالرةة اة  مسةتوي اا يفةاح دةن ممارسةات إدارة 4س

 ىمه األسهم؟
 ستوي اا يفاح دن ممارسات إدارة املخاطر وأسعار ىمه األسهم؟: ىل تؤثر رحبية السهم دلي أسعار أسهم البن  التجاري ا ميفرت ا سياق العالرة ا  م5س
 عار ىمه األسهم؟: ىل يؤثر ددد  روأ البن  دلي أسعار أسهم البن  التجاري ا ميفر ت ا سياق العالرة ا  مستوي اا يفاح دن ممارسات إدارة املخاطر وأس6س
التجاري ا ميفرت ا سياق العالرة اة  مسةتوي اا يفةاح دةن ممارسةات إدارة املخةاطر وأسةعار ىةمه : ىل يؤثر نوأ رأي مرار  ايسااات دلي أسعار أسهم البن  7س

 األسهم؟
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 ;Al Ghanem&Hegazy,2011; (jizi&dixon2016; Mouna&Anis,2013اااس ت

Modugu et al ,2012;Al Ajmi,2008;)ب
 مجتمع وعينة الدراسة  6-4-2

ب3121ك حت باث تت ةباثمة تاةب  ث  ا ت باثم تا  ب تق باثففتاةبمت ب فك  بمقفمرباثاااس بمت ب
بااب ذثةبت اابثة  اةبا هفمت مبحتسباثففتاةباا  تاةب رهم ت بق ت مباث تت ةباثفق ا ت ب ة ت  ب3128اثسب

اااةبحسباثف  م بمربفاةباثم   اباب تتااةباثاااست تباثفتسبم بم   اه ب س  س باناب انح  حب
 است تبااااةباثم ت  ابماتسبمست  ابااست مب ت ثف   هبماتسباثة ت عبفت  ثتبم ابانح  حبمت بمم

 تكتتت سبحةتت بحةتتتابفتتتمباقتتتااءبب24اثم تتاحس.ب ت تتتاابثكتتت  باث تتت ةباثمستتتقا بحتتتسباث  ا تت باثم تتتا  ب
مقفمتترباثاااستت ب هتت باثاااستت بماتتسباثة تت عباثم تتاحسب ك ماتتهاب   ثفتت ثسبففم تت بم تتت باثاااستت بحتتسب

ا  بمتتتت باثففتتتتاةبستتتت ثف باثتتتتذكاباب  تتتتذثةب اتتتت بمتتتتاابقم تتتترباث تتتتت ةباثمستتتتقا بحتتتتسباث  ا تتتت باثم تتتت
  Firm-Year-Observation(بمق هاةبد ثبفف رباث  د  بما  ب1:مق هااتبم ت باثاااس ب 

 نمو ج البحث وتوصيف وقياس مت يرات الدراسة  6-4-3
 فيما يمي تعرض الباحثة لنمو ج البحث ، يميو توصيف وقياس المت يرات

 نمو ج البحث  6-4-3-1
 فض بم بحا باث دثبم بمف  ااتباثاااست بففضتم بمف  تااسبمستفةقسب هت بمستف فبانح ت حب
متت بمم استت تبااااةباثم تت  ابحتتسباث تتت ةباثفق ا تت باثمة تتاةب  ث  ا تت باثم تتا  باب مف  تتابفتت  رب

 ;Abdul-Rahman et al,2013) هت بمست  ابااست مبابكمت بمقت اتباث ا تابمت باثاااست تب

Ashfaq et al,2016;Anjum,2012; Barakat&Hussainy,2013; Linsley et 

al,2016;)اثتتسب قتت ابمقم متت بمتت باثمف  تتااتباثاق   تت باثفتتسب مكتت بم بفتتؤ ابماتتسبستت اباثستت مبب
دقتتمباث تتتةبابم تتا باثستتت  ث بابب حتتسبستت  هباث ققتت باثال ستت  بمدتت باثاااستت باب اثفتتتسبففم تت بحتتس

ا د تت باثستت مبابتتت عبامفبمااقتتبباثدستت   تابقتت اةباثمااق تت باثمااكتت ابحفتتاةبفتتر  ابفةا تتابمااقتتبب
 . ويظير نمو ج البحث تبعا ل لك كما يمي:اثدس   تاب ماابحا عباث تة
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 عداد الباحثة(إنمو ج البحث: المصدر )من 
 

 توصيف وقياس مت يرات الدراسة  6-4-3-2
 

 يمي تم توصيف قياس مت يرات الدراسة ، كما تظير في النمو ج السابق كما

 نىعه اىمخغير
اىخأثير 

 اىمخىقع
 قياسه حىصيفه

مسخىي 

اإلفصاح 

عن 

ممارساث 

إدارة 

 اىمخاطر

مخغير 

 مسخقو
+ 

دسجح اإلفصاح ػيٓ 

اٌّّاسعاخ اٌم١اعي١ح 

إلداسج اٌّخيييييييييييا ش 

وّؼٍِٛييييياخ ذّىيييييٓ 

اٌّغييييييرمّش٠ٓ ِييييييٓ 

ذم١ييي١ُ أٔ ييينح اٌثٕيييه 

ف١ّيييا ٠رؼٍيييك تييياداسج 

اٌّخييا ش  ٌٍذييذ ِييٓ 

اٌّخييا ش اٌّغييرمث١ٍح 

 اٌّرٛلؼح

ِجّٛػاخ  1ذُ ذمغ١ُ أ نح ئداسج اٌّخا ش ئٌٟ 

 ٚفما ألٔٛاع اٌّخا ش.

ذُ اعرخذاَ ذذ١ًٍ اٌّذرٛٞ ٌىً ٔٛع ِٓ أٔٛاع 

ل١اعا  1اٌٟ  3اٌّخا ش ٚاػنائٙا دسجح ِٓ 

  مما ييي: jizi&Dixon(2016)ػٍٟ 

:ارا أفصخ اٌثٕه ػٓ ذؼش٠ف ٌٍّخا ش  3 

 ٚٔنالٙا ِٕٚال ح و١ف١ح دذٚثٙا

:ارا اِرذخ إٌّال ح ٚوأد ذ ًّ اٌغ١اعاخ  1

ح ٚاالعا١ٌة اٌّغرخذِح ِمً )اٌم١ّ ٚاأل ش

ذمذ٠ش  –ذص١ٕف اٌّذفظح -اٌّؼشضح ٌٍخنش

ذٛلغ اال٠شاداخ( ٚذم١١ُ –صافٟ ل١ّح اٌّذفظح 

ئِىا١ٔح اٌرؼشض ٌٍّخا ش ِٕٚال ح ٔرائج 

 االخرثاساخ اٌرٟ ذُ اجشاؤ٘ا.

:ارا ذُ ذٛظ١ف االفرشاضاخ ٚ سٚػ١د ػٕذ 1

ذنث١ك ئ اس ِؼ١ٓ ٚواْ ٕ٘ان أعاط ِٕنمٟ 
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ق يفاح دنها ومل يتم ربديد ننرا لعدم ارارة الدراسات السااقة إيل دليل واضح يوضح الفرق ا األمهية ا  األنواأ املختلفة من ممارسات ادارة املخاطر اليت يتم ا 24
 نسبية سبيا اينها  قد مت ادتبارىا متساوية ا األمهية ت ومت إدةااىا نفس الدرجات وسبيياىا و قا لنفس املعاي  اوزان 
 (2056ىو سعر السهم المي تنهي او البورصة تعامالهتا ا هناية كل يوم ت وميتل مؤررا لقي،ة الشركة ا السوق )طلخانت Closing Priceسعر اقغالق    25

 الخر١اس اعٍٛب االخرثاس تصفح ػاِح.

 فٟ داٌح اإلفصاح اٌشلّٟ اٌّذػُ ٌٍّٕال اخ :1

:فٟ داٌح ِٕال ح ِٚماسٔح  اٌث١أاخ اٌشل١ّح ِغ 1

ت١أاخ اٌغٕح اٌغاتمح   أٚ األسلاَ اٌّغرٙذفح   

دسجاخ ٌىً  1ٌزٌه فاْ اٌذذ األلصٝ ٠ىْٛ 

دسجح ٌىً األٔٛاع. 11ٔٛع ٚ
11
 

درجت اإلفصاح = مجمىع اىذرجاث اىممنىحت 

 52ىنو بنل/

سعر 

 اىسهم

مخغير 

 حابع
----- 

ٚ٘ييييٛ ػثيييياسج ػييييٓ 

اٌم١ّح اٌغٛل١ح ٌٍغُٙ 

 فٟ ذاس٠خ ِؼ١ٓ

ذُ ل١اعٗ فٟ إٌّٛرج األعاعٟ تذالٌح عؼش اٌغُٙ 

فٟ أٚي ٠َٛ ػًّ ذاٌٟ ٌراس٠خ ذمش٠ش ِشالة 

 (1131اٌذغاتاخ ل١اعا ػٍٟ ) ٍخاْ 

أما اىمقاييس اىبذييت اىمسخخذمت في اجراء 

 :ححييو اىحساسيت فنانج ماىخاىي 

اٌرغ١ش فٟ عؼش اٌغُٙ   ٚ٘ٛ ػثاسج ػٓ  -3

اٌفشق ت١ٓ عؼش اإلغالق فٟ عٕح اٌم١اط 

ٚاٌغٕح اٌغاتمح ٌٙا  ل١اعا 

 ( من خاله(jizi&dixon2016ػٍٟ

 اىمقياس اىخاىي:
عؼش اإلغالق 

11
عؼش اإلغالق  –فٟ عٕح اٌم١اط  

فٟ اٌغٕح اٌغاتمح /عؼش االغالق فٟ اٌغٕح 

 اٌغاتمح

ذاٌٟ ٌراس٠خ  عؼش اٌغُٙ فٟ أٚي ٠َٛ ػًّ -1

 ٔٙا٠ح اٌغٕح اٌّا١ٌح

ِٓ ٔٙا٠ح اٌغٕح  11عؼش اٌغُٙ فٟ ا١ٌَٛ اي  -1

 اٌّا١ٌح 

حأخير 

حقرير 

مراقب 

 اىحساباث

مخغير 

 رقابي
- 

٠مصذ تٗ ذأخش ِشالة  -

اٌذغاتاخ فيٟ ئصيذاس 

ذمش٠ييييييييشٖ ِرجيييييييياٚصا 

اٌّرنٍثيييييياخ ا١ٌّٕٙييييييح 

ٚاٌر يييييييييييييييش٠ؼ١ح راخ 

اٌصيييٍح ترٛل١ؼيييٗ ػٍيييٟ 

 اٌرمش٠ش ٚئصذاسٖ.

ذُ ل١اعٗ تاٌفرشج ِا ت١ٓ ٔٙا٠ح اٌغٕح اٌّا١ٌح ٚذاس٠خ 

ذٛل١غ ِشالة اٌذغاتاخ ػٍٟ ذمش٠يشٖ. ل١اعيا ػٍيٟ 

(Al Ghanem&Hegazy,2011) 
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11

ٚاٌريٟ ِيٓ   IAASBػيٓ   1131اٌصيادسج فيٟ   ,ISA 111, 706, 705اشياسج ئٌيٟ أٔيٗ ٚفميا ٌّؼيا١٠ش اٌّشاجؼيح ذجيذس اال  

ذٛجذ أستغ تذائً ٌرمش٠ش ِشالة اٌذغاتاخ ٟٚ٘ ذمش٠ش غ١ش ِؼذي تشأٞ ٔظ١يف  1131اٌّفرشض أٔٗ ذُ ذفؼ١ٍٙا اترذاء ِٓ د٠غّثش 

 ٚذمش٠ش ِؼذي ِغ االِرٕاع ػٓ اتذاء اٌشأٞ.  ٚذمش٠ش ِؼذي تشأٞ ِرذفظ   ٚذمش٠ش ِؼذي تشأٞ ِؼاوظ   
11

ٚرٌه فٟ داٌح أْ وأد اٌمٛائُ اٌّا١ٌح خا١ٌح ِٓ اٌرذش٠فاخ اٌجٛ٘ش٠ح   ٚال ذٛجذ ل١ٛد جٛ٘ش٠ح ػٍيٟ ٔنياق أػّياي اٌّشاجؼيح   

 ٌٚىٓ ٠ٛجذ ِا ٠ثشس اضافح فمشج اٌرشو١ض ػٍٟ أِش جٛ٘شٞ   أٚ اٌرشو١ض ػٍٟ أِٛس أخشٞ.
11

  ;Yaacob et al,2012;Al Daoud et al,2014;Che-Ahmed&Abidin,2008;) Vuko&Cular,2014ِميً :   

 Shukeri &Islam,2012; Lee & Jahng,2008   ) 
11

ٌُ ذٛجذ ذماس٠ش تشأٞ ِؼاوظ أٚ اِرٕاع ػٓ اتذاء اٌشأٞ ٌثٕٛن اٌؼ١ٕح   عٛاء ِٓ لثيً ِشالثيٟ اٌذغياتاخ تاٌّىاذية اٌخاصيح     

 تاٌجٙاص اٌّشوضٞ ٌٍّذاعثاخ. أٚ ِشالثٟ اٌذغاتاخ
11

 ٠مصذ تٙا ػذد االعُٙ اٌؼاد٠ح اٌمائّح تؼذ اعرثؼاد اعُٙ اٌخض٠ٕح ئْ ٚجذخ 

نىع رأي 

مراقب 

 اىحساباث

مخغير 

 رقابي
+ 

٠مصييذ تييٗ ٔييٛع اٌييشأٞ 

اٌفٕيييييييييييٟ ٌّشالييييييييييية 

اٌذغيياتاخ وّييا ٠ظٙييش 

ترمش٠يييييييشٖ    ٚٚفميييييييا 

ٌّؼييييييا١٠ش اٌّشاجؼييييييح 

اٌّصييييييش٠ح
11
ذٛجييييييذ  

خّغيييح تيييذائً ٌٍيييشأٞ 

ٚاٌرمش٠ش: ٟٚ٘ ذمش٠يش 

غ١يييييش ِؼيييييذي تيييييشأٞ 

ٔظ١ف   ٚذمش٠ش ِؼذي 

تييييييييشأٞ ٔظ١ييييييييف
11
  

ٚذمش٠يييش ِؼيييذي تيييشأٞ 

ِرذفظ  ٚذمش٠ش ِؼذي 

تيييييييييشأٞ ِؼييييييييياوظ  

ٚذمش٠يييييش ِؼيييييذي ِيييييغ 

االِرٕيييياع ػييييٓ اتييييذاء 

 اٌشأٞ.

اذفمييد اٌذساعيياخ اٌغيياتمح  
11
اٌرييٟ ذٕاٌٚييد ٘ييزا  

٠أخيز اٌّرغ١ش  ػٍٟ ل١اعٗ ِٓ خالي ِرغ١ش ّٟٚ٘ 

( ٌثييذائً 1( ٌٍييشأٞ اٌّييرذفظ ٚاٌم١ّييح )3اٌم١ّييح )

اٌيييشأٞ األخيييشٜ. ٚٔظيييشا الْ ذمييياس٠ش اٌّشاجؼيييح 

ٌٍثٕييٛن اٌرييٟ ذّمييً ػ١ٕييح اٌذساعييح ذأخييز األٔييٛاع 

اٌييمالز االٌٚييٟ
11

  فمييذ ذييُ ل١يياط ٘ييزا اٌّرغ١ييش ِييٓ 

( ارا واْ اٌرمش٠ش ِؼذال 1خالي ِرغ١ش ٠أخز ل١ّح )

وياْ اٌرمش٠يش ( ارا  1تشأٞ ِرذفظ  ٠ٚأخز اٌم١ّح )

ِؼذال تشأٞ ٔظ١يف )داٌيح ٌفيد االٔرثياٖ(   ٠ٚأخيز 

( ارا وييياْ اٌرمش٠يييش غ١يييش ِؼيييذي تيييشأٞ 3اٌم١ّيييح)

 ٔظ١ف.

معذه 

 اىسيىىت

مخغير 

 رقابي
+ 

٠مصذ تٗ ِيذٞ ليذسج 

اٌثٕييييه ػٍييييٟ عييييذاد 

اٌرضاِاذيييييٗ اٌؼاجٍيييييح 

ذجييييييياٖ اٌّيييييييٛدػ١ٓ 

 ٚاٌّمشض١ٓ

ِؼيييييييذي اٌشفيييييييغ اٌّييييييياٌٟ   ل١اعيييييييا ػٍيييييييٟ 

jizi&Dixon(2016) 

حجم 

 اىبنل

مخغير 

 رقابي
+ 

٠مصيييييذ تيييييٗ  اليييييح ٚ 

ئِىأاخ اٌثٕه اٌالصِح 

ٌرذم١ييييييييك أ٘ذافييييييييٗ   

٠ٚغييييرذي ػ١ٍٙييييا ِييييٓ 

خيييييييييييييالي ص٠يييييييييييييادج 

اعييييييرمّاساذٗ ِٚييييييذٞ 

لذسذيييٗ ػٍيييٟ ذ٠ٕٛؼٙيييا 

ٚاٌذصييييييييٛي ػٍييييييييٟ 

 ذ٠ًّٛ خاسجٟ

ٌٛغييييياس٠رُ ئجّييييياٌٟ االصيييييٛي   ل١اعيييييا ػٍيييييٟ 

(jizi&dixon2016; Adelepo,2007 

;Abdul-Rahman et al,2013) 

ربحيت 

 اىسهم

مخغير 

 رقابي
+ 

ٔصييي١ة اٌغيييُٙ ِيييٓ 

صييافٟ دخييً اٌفرييشج 

تمغّح صافٟ دخً اٌفرشج تؼذ اٌضش٠ثح ػٍٟ 

ػذد األعُٙ اٌؼاد٠ح اٌمائّح
11

   ل١اعا ػٍٟ 
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ب
 

 أدوات واجراءات الدراسة  6-4-3-4
ففم  بما اتباثاااس بحسباث   ت تباث  ت   باث اااةبحسباثفة ا اباثم ث ت بثا تت ةباثفتسبفم ت بم تت ب

حتتتسبب42اثتتتسبا ستتتف  ت ب  ث   تتتت تباثمف دتتت بماتتتسباثم قتتتربانثكفا تتتتسبم  قتتتااثاااستتت اب  نضتتت ح ب
د تت ل  باثمقلمتتت ب  ف تتت ابحتتتا بمستتت  ابااستت مباب ا مفمتتت ابماتتتسباثتمتتت ذجبانبمتتت م ا متت تب
فدا تتت بمدفتتت لباثفةتتت ا اباثم ث تتت بثا تتتت ةباثمة تتتاةبممتتت بكمتتت بقتتتماتباقتتتااءاتباثاااستتت ب اثاااستتت .

  ث  ا ت باثم تتا  ابثفدا تابااقتت باح ت حبكتت ب تتتةبمت بااااةباثم تت  ااب بفتمباستتف ااجب   تتت تب
قمتت ثسباا تت  ب متاابااستت مباثة لمتت باثمفاا ثتت ب فت ا سبفةا تتابمااقتتبباثدستت   تب  ت حسباثتتا  ب ار

                                                 
31 https://www.mubasher.info/countries/eg 

 Adelepo(2007 ) تؼذ اٌضش٠ثح

جىدة 

اىمراجعت 

 اىمذرمت

مخغير 

 رقابي
- + 

ٚذؼٕٟ ليذسج ِشالية  -

اٌذغييييييياتاخ ػٍيييييييٟ 

و ف ٚاٌرمش٠يش ػيٓ 

اٌرذش٠فيييييييييييييييييييييييياخ 

اٌجٛ٘ش٠ييييييييح وّييييييييا 

٠ييييييذسوٙا أصييييييذاب 

اٌّصييييييياٌخ تذالٌيييييييح 

ِإاشييييييشاخ ِؼ١ٕييييييح 

ِميييً؛ دجيييُ ِىرييية 

اٌّشاجؼيييييح ٚاٌيييييزٞ 

٠ يييييييييييييي١ش اٌييييييييييييييٟ 

اإلِىا١ٔييياخ اٌّاد٠يييح 

ٚاٌف١ٕيييييييح ٌٍّىرييييييية 

ٚاٌرييٟ ذغييياػذ ػٍيييٟ 

ص٠يييادج  دصيييرٗ فيييٟ 

عييييٛق إٌّٙييييح ِييييٓ 

جٙييح ٚص٠ييادج جيييٛدج 

ح ِيٓ ػ١ٍّح اٌّشاجؼ

 جٙح أخشٞ. 

ذُ ل١اعٙا ِٓ خالي دجُ ِىرة اٌّشاجؼح  -

تذالٌح ٚجٛد اششاوح ِىرة اٌّشاجؼح ِغ أدذ 

 ٟٚ٘: (Big 4)ِىاذة اٌّشاجؼح اٌىثشٜ

KPMG, Ersnt &Young, PWC, 

Delliotte    ٍٟل١اعا ػ( Leventis et 

al, 2005; Al-Ajmi,2008 ;Apador 

&Noor, 2013; Afify, 2009 (   ِٓ

( ئرا واْ 3ِرغ١ش ّٟٚ٘ ٠أخز اٌم١ّح )خالي 

(  ئرا واْ غ١ش 1اٌّىرة وث١شا ٠ٚأخز اٌم١ّح )

رٌه. أِا اٌجٙاص اٌّشوضٞ ٌٍّذاعثاخ ف١رُ 

 اػرثاسٖ ِٕ أج ١ِٕٙح وث١شج اٌذجُ .

عذد 

فروع 

 اىبنل

مخغير 

 رقابي
+ 

٠مصييييييذ تييييييٗ ػييييييذد 

اٌفشٚع اٌراتؼح ٌٍثٕيه 

ٚاٌرييييٟ ٠ّىييييٓ فييييشص 

ػ١ٍّاذٙيييييييا ٚذم١ييييييي١ُ 

 أدائٙييييييييييا ِٚييييييييييذٞ

ِغياّ٘رٙا فيٟ األداء 

 اإلجّاٌٟ ٌٍثٕه.

   اٌؼذد اٌفؼٍٟ ٌفشٚع اٌثٕه خالي وً عٕح

 Abdul-Rahman etل١اعا ػٍٟ 

al(2013) 

https://www.mubasher.info/countries/eg
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قم ثسبا ثفةام تب اثة م باثاحفا  بثدة هباثماك   ب ماابحا عباث تتةباب فتمبا مفمت ابماتسبم قترب ار
م  قتتابم تتابثاد تت  بماتتسبمستت  ابمستت مبكتت ب تتتةبحتتسب ق تت بفتت اا سباب هتتسبستت اباثستت مبحتتسب
ف ا سبت    باثست باثم ث  اب س اباثس مبحسبم  ب  مبمم بفت ثسبثفت ا سبفةا تابمااقتبباثدست   تاب

 باثمففتتا بم ب كتت  با تتابم متتاب تت مبمتت بت   تت باثستتت باثم ث تت باب هتت بمتتب1: ستت اباثستت مب  تتاب
ثفةتتا مبفةا تتابمااقتتبباثدستت   ت.ب ا  تتاابفتتمبادفستت ببمف  تتااتباثاااستت ب حةتت بثاتمتت ذجبستت ثف باثتتذكاب

بثة   بهذ باثمف  ااتبفم  اابنقااءباثفدا  با د  لسباثمت سب.
 نمو ج البحث   6-4-3-5
 يل األساسي:النمو ج التالي يختبار فرض البحث في ظل التحم ايعتماد عميتم 

SP= β0 + β1RMD + β2lag + β3size + β4Audit + β5Liq + β6Profit + 
β7Branch+ β8OP+e 

 حيث:
:  SP  ف ثسبثف ا سبفةا ابمااقبباثدس   تبثا  ا  بس اباثس مبحسبا  ب  مبمم 

RMDح  حبك ب تةبم بمم اس تبااااةباثم   اا:ببمسف فب  
lag :حفاةبفر  ابفةا ابمااقبباثدس   ت 

Size :دقمباث تة 
Audit : ق اةباثمااق  باثمااك 

Liq :ااق باثس  ث باثمف د بثا تةب 
Profit  :ت  بباثس مبم ب  حسبا  باث تة 

Branch  :ماابحا عباث تة 
OP:ت عبامفبمااقبباثدس   تب 
 نتيجة اختبار فرض البحث في ظل التحميل األساسي  6-5

اثمة تتتاةب  ث  ا تتت باستتتف البحتتتا باث دتتتثبا ف تتت ابفتتتر  ابمستتتف فباح تتت حباث تتتت ةباثفق ا تتت ب
اثم تتتتا  بمتتتت بمم استتتت تبااااةباثم تتتت  ابماتتتتسبمستتتت  ابمستتتت م  .ب   ف تتتت ابحتتتتا باث دتتتتثبفتتتتمب
ا مفم ابماسبتم ذجبا تداااباث  سباثمف تاابثفةتا ابم امت تباثتمت ذجب فدا تابم  مت باثفدا تاب

ب  F-Test ا ف تت ابم ت  تت باثتمتت ذجب  ستتف اامببANOVAاثف تت    فدا تت ب (Adj R2)اثم تتا ب
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  ف  ابم ت   بم  مقتبا تداااابكم بفمبادفست بباد ت ل  ببT-Testكم بفمباسف اامبا ف  ا
 مؤقتتتتتاباثف تتتتت   باثمستتتتتم حببVariance    Inflation   Factor (VIF)م  متتتتت بفضتتتتت مباثف تتتتت   ب

ثفدا تابااقت بباثك بم باثمف  اباثمسفة ب اثمف  تااتباثاق   ت بTolerance ه اثذفب مك بق  ثه(ب
ب.43   بك ابم ب   بمف  ااتباث دثبMulti ب Collinearity ا اف   باث  سباثذافسباثمف اا

 ويختبار فرض البحث احصا يا تم اعادة صياغتو كفرض عدم ، كما يمي:
H0ب  قتتتابفتتتر  ابذ با ثتتت باد تتت ل  ببثمستتتف فباح تتت حباث تتتت ةباثفق ا تتت باثمة تتتاةب  ث  ا تتت ب:ب 

 س م  ماااةباثم   ابماسبمس  ابااثم ا  بم بمم اس تب
 : 33وفيما يمي توضيح لنتا ج اختبار الفرض

 

 في التحميل األساسيالبحث : نتيجة اختبار فرض 1جدول 

 

 اىمخغيراث

Collinearity 

Statistics 

 Tنخيجت اخخبار 

test 

 Fنخيجت اخخبار 

test 

R
2 

اىقذرة 

اىخفسيريت 

 ىينمىرج
VIF Tolerance value sig value sig 

ِغرٛٞ اإلفصاح ػٓ 

ِّاسعاخ اداسج 

 اٌّخا ش

1.551 .6451 -.221 .0031 
ببب

 0.002 253. 6091. 1.641 جٛدج اٌّشاجؼح اٌّذسوح

 

 

27.137 
 

 

0000 
 

 

0.733 

 0.000 478.- 7331. 1.365 اٌثٕهدجُ 

 0.000 299. 6441. 1.553  اٌغُٙ ستذ١ح

ذأخ١ش ذمش٠ش ِشالة 

 اٌذغاتاخ
1.484 .6741 -.056 .4341 

 0391. 133.- 8461. 1.182 ِؼذي اٌغ١ٌٛح 

 0001. 717. 6391. 1.564 ػذد فشٚع اٌثٕه

ٔٛع سأٞ ِشالة 

 اٌذغاتاخ 
1.228 .8141 -.084 .1951 

 

اب(ب4 كمتت ب   تتابحتتسبتفتت لتباثفدا تت با د تت لسبمادتتهباقتتمب اب فضتت بمتت باثقتتا  باثستت  هب
   اف   باث  سباثذافسباثمف ااب   باثمف  تاباثمستفة بببمامب ق اباثمقكا با د  ل  باثم ا ح 

                                                 
%  ةإن ىةما يعةج وجةود ارتبةاط ئةةي ذاع مرتفةال اة  املتغة ات 5( أو مؤرةر التبةاين املسة،وح اةو أرةل مةن 50اذا كانةا اتيفةاوية معامةل تضةخم التبةاين أكةرب مةن )  32

 (2003ومن مث زيادة تباين مقدرات اقحندار )اش ت
ت،الية ملتغ  مستوي اق يفاح دن إدارة املخاطر أكةرب مةن مسةتوي املعنويةة املسة،وح اةو سيتم ربول الفرا كفرا ددم ت ور ا الفرا البديلت اذا كانا القي،ة اقت 33
(  نتيجةة صةياغة الفةرا اةدون ربديةد اذبةاه تةأث  اق يفةاح دةن ادارة املخةاطر دلةي سةعر السةهم ت 0.05( ت ور ضو إذا كانةا ىةمه القي،ةة أرةل مةن أو تسةاوي )0.05)

وجيةة  ربةةول  ةةرا العةةدم اذا كةةان مسةةتوى  One Tailاملتغةة  املسةةتقل دلةةي املتغة  التةةااال سةةيكون التوزيةةال ا طةةرف واتةةد  تيةا يتضةةح أنةةو ا ظةةل ربديةةد اذبةةاه تةةأث 
 (2058 )دليت(0.025)املعنوية أكرب من 
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ثامف  تااتبب(VIF)متاباقااءبفدا  با تدتاااابا بم  مت بفضت مباثف ت   باب اثمف  ااتباثاق    ب
ممتت بب(0.05)(ابكمتت بم بقتت مبمؤقتتاباثف تت   باثمستتم حب تتهبث تتذ باثمف  تتااتبفة تتابمتت ب21مقتت بمتت ب 

 ق اباثسبمامب ق ابااف   ب  سب   باثمف  اات.بكم ب فض بم بتفت لتبتمت ذجبا تدتاااب قت اب
-P)ح تتت حبمتتت بمم استتت تبااااةباثم تتت  ابماتتتسبستتت اباثستتت مبم تتتت فبثمستتتف فبانبفتتتر  ابستتتا س

value =0.003). 

(بابد تتثب  تتتبH1(ب ق تت  باثفتتا باث تتا  ب H0  تتت ءبماتتسبذثتتةب تتفمباحتت بحتتا باث تتامب 
 ثفدا تابب. ق ابفر  ابم ت فبثمسف فبانح ت حبمت بمم است تبااااةباثم ت  ابماتسبست اباثست م

ممتت بب(-B1=0.221)حم امتت بمف  تتابمستتف فبانح تت قتت اةباافقتت  باث ققتت باستتفتاتباث  د تت باثتتسب
 ف فاتتتتتتتلبهتتتتتتتذ باثتف قتتتتتتت بمتتتتتتتربتفتتتتتتت لتباااستتتتتتت تبب قتتتتتتت اباثتتتتتتتسب قتتتتتتت ابفتتتتتتتر  ابستتتتتتتا سبم تتتتتتتت ف.

Jizi&Dixon,2016; Allen&Moessner,2011;  ُ1131؛ اٌؼم١ٍييييٟ  ػثييييذ اٌييييذا٠( 

Hebok&Wagner,2006; Xu&Short,2009; Martin&Newman,2008;)اثفتتتسبب
قتت اتباثتتسب قتت ابفتتر  ابا قتت  سبث ح تت حبمتت بمم استت تبااااةباثم تت  ابماتتسبمستت  ابااستت م.بم

اثفتتسبمقتت اتباثتتسب قتت ابمققتت ببAdelepo(2017 كمت بفففتتهباثتف قتت باثستت  ة بمتتربتف قتت باااستت ب
سا   بم ت   ب   بمسف فبانح  حباثساافباثف ا  سبمت بمم است تبااااةباثم ت  اب مااءباث تتةب

ب اس.اثد ثسب اثمسفة
اثفسبمقت اتباثتسبم بة ت اةب Linsley et al(2006)كم بفففهبهذ باثتف ق بمربتف ق باااس بب

اح  حباث ت ةبم بمم اس تبااااةباثم ت  اب قت اباثتسبااففت عبمستف فباثم ت  اباثفتسبف اق  ت اب
متتتافبااااف تتت ببانح تتت حبمتتت حتتت ث ت ةباثفتتتسبثتتتا   بمستتتف   تبمافف تتت بمتتت باثم تتت  ابفدفتتت جباثتتتسب

م باثم ت  ابم باثفةا ت بمت ببثدا قااف  بماسبابسا  اب اق  ف  بثفاةباثم   اب مامبفر ابتق    
م اه ب.ب فافباث  د  بم بفر اباثس ابسا  ب ة  اةبمسف فبانح  حبم بمم است تبااااةباثم ت  اب

ة تتت مب مكتتت بااق متتتهباثتتتسبذثتتتةباثستتت ببح نح تتت حبمتتت بااااةباثم تتت  اب تتتت ك ب  ثستتتاببماتتتسبف
ذثتتةبحتتسبمذهتت ت مب ة تت اةباثم تت  ابباف تت  بت تتااب ابمستتف امسباثفةتت ا اباثم ث تت باستت  ابااستت مب

 اثفسب ف ا بث  باث تة.
متتهبمت باثمت ةتسبم باث تت ةباثفتسبفف ت بمت بم ا مت تبمحضت بمت بابم ضت باب فافباث  د ت ب

اباف ت ذباثةتااااتباثم   ابم بقرت  بم بفت حابادف  قت تباثمستف ما  بمت باثم ا مت تباثمف تاةبحتس
ففدستت بمستت  ابمستت م  اب ثكتت بتفتت لتبا ف تت اباثفتتا بمقتت اتباثتتسبمكتت بذثتتةبحة تت اةبب   ثفتت ثسب

مسف فبانح  حبم بمم اس تبااااةباثم   ابفةا بم بمس  ابااس مبمم ب قت اباثتسبات فت  ب



 أثر مستوى إفصاح البنوك التجارية عن ممارسات إدارة المخاطر .........                    أدّذ اٌص١شفٟ/أعّاء د

311 

 

تتهبامهم  باثم ا م تباثمف  بمت  ب  ثتس  بثامسف مااب مامبكفت ءةبست هبام باثمت  باثم تافب
متت باثتفتت لتباثمفاف تت بماتتسب قتت ابستت هبكتتلءبات كتت  باثم ا متت تباثمف تت بمت تت بماتتسبقتتااااتب

باثمسف ام  .ب
 ح متت ب ف اتتهب تت ثمف  ااتباثاق   تت باثفتتسبفتتمباستتف اام  بحتتسبتمتت ذجبا تدتتااابحةتتابافضتت ب قتت اب
فتتر  ابستتا سبم تتت فبثكتت بمتت بمف  تتااتبدقتتمباث تتتةب م تتا باثستت  ث بماتتسبستت اباثستت ماب ب قتت اب

 ابا قتت  سبم تتت فبثمف  تتااتبا د تت باثستت مب متتاابحتتا عباث تتتةب دقتتمبمتقتترةبمااقتتبباثدستت   تبفتتر 
ماتسبستت اباثست ماب ب قتت ابفتر  ابستتا سبغ تابم تتت فبثفتر  ابفةا تتابمااقتبباثدستت   تب تتت عبامفب

اثتف ق بمربتف لتباث ا تابمت باثاااست تباثست  ة بهذ بمااقبباثدس   تبماسبس اباثس م.ب ف فالب
(Abdul-Rahman et al,2013; Ashfaq et al,2016;Anjum,2012; Kaupelyte 

et al,2014; Barakat&Hussainy,2013 jizi&dixon2016)ب
 فافباث  د  بمتهبحتسباث تت ةبك  تاةباثدقتمبمت باثمف قتربم بة ت اةبمتاابا تد بباثم ت ث بحتسب

بامستت  ابااستت ماث تت ةبك  تتاةباثدقتماب ة تت اةبمستف امسبفة ا اهتت باثم ث تت ب تت ك ب  ن قتت ببماتسب
متت بف ةتتاباث ما تت تبب  تت د ه متت بابماتتسبمكتت باثتفتت لتباثستت  ة بممتت ب قتت اباثتتسبم بك تتاباثدقتتمب

 فتةاااباب ة  اةبااق بمامباثفركاب اف  بحسبذه باثمستف ماب ة ت اةباثم ت  اباثفتسب  اق  ت باث تتةب
 بااقت بمتامبد ق ف مباثسبة  اةبت  هبانح  حبمت باثم ت  اباثم ث ت باثفتسب  اق  ت باث تتةبثفةا ت

اثفركتتاب فدستت  باثةتتااةبماتتسباف تت ذبقتتااااتب تت ل  بممتت ب تتت ك بحتتسبات فتت  بستت اباثستت م.بكمتت ب
ف  تتاباثتفتت لتباثستت  ة ب قتت ابفتتر  ابغ تتابم تتت فبثكتت بمتت بامفبمااقتتبباثدستت   تب فتتر  ابفةا تتا ب

مةتتتااةبماتتتسبستتت اباثستتت مبممتتت ب قتتت اباثتتتسبمتتتامباهفمتتت مباثمستتتف ماب فاتتتةباثم ا متتت تب متتتامب قتتت اب
 باثمف  تااتبك  اابحتمثفاةباثم ا م تبح م ب ف اهب س اباثس مباب بب Value Relevance بفة  م 

 متتاابحتتا عبب بقتت اةباثمااق تت باثمااكتت اثفتتسبم تتاتبا ق  تت بماتتسبستت اباثستت مبهتتسبا د تت باثستت مب
 ةااتب بكمؤقتتتابثقتتت اةباثمااق تتت باثمااكتتت (باث تتتتةبابحكامتتت بةاابدقتتتمبمكفتتتببمااقتتتبباثدستتت   ت

اابحا متهبكامت بةاابست اباثست م.ب  مكت بااقت عبذثتةباثتسبم بفاتةباثمف  تااتبا د  باثس مب ةاابم
بف ف ابم بمهمباثمف  ااتباثفسب  فمب   باثمسف ماب فؤ ابماتسبقتاااباستف م ا بحتسباث تت ةباثفق ا ت 

باثم ا  .باثمة اةب  ث  ا  
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 34ضافينتا ج اختبار فرض البحث في ظل التحميل اإل 6-6
فتتتتمباقتتتتااءبفدا تتتت باضتتتت حسب  ف تتتت ابمف تتتتت باثتفتتتت لتب ضتتتتم  باستتتتفماااب قتتتت ابفتتتتر  ابثمستتتتف فب
انح تتتت حبمتتتت بمم استتتت تبااااةباثم تتتت  ابماتتتتسبمستتتت  ابااستتتت مب  تتتت باثت تتتتابمتتتت باث تتتتا لب

ب3122اثس  س  باثفسبماتب   باثا ثت ب تق بحفتاةباثاااست .ب ذثتةبثافدةتهبمت بم تابمدتااثب تت  اب
ءبهتذاباثفدا تت بفتمباا ت  بمف  تتابففت ماسبماتسباث ققتت باثست  ة ب هتت بماتسباث ققت باثستت  ة .ب نقتاا

 ذثتتةبق  ستت بماتتسباب مستتف فبانح تت حبمتت بمم استت تبااااةباثم تت  ابب3122اثفف متت ب تت  بستتت ب
 انح تت حبمتت بااااةبب:311اثفتتسباستتف امتباثفف متت ب تت  بستتت ببjizi&dixon (2016اااستت ب 

فر  ابااةم باثم ث  باث  ثم  بماتسباث ققت ببة   اثم   ابكمف  ابم ا بماسباث قق بااس س  بث
اذابب(2 مت ب تق بمف  تاب ر تذباثة مت ب3122مد باثاااس .ب قابفمبق   باثمف  اباثفف ماسبستت ب

 .بjizi&dixon (2016ق  س بماسب ابث  ابذثةبب( فا  ب3122ك تتباثمق هاةبثست ب
بولمتحقق من العةقة السابقة تم صياغة الفرض التالي:

H2 إفصاح البنوك التجارية المقيدة بالبورصة المصرية عن  المعنوي لمستويتأثير ال: يستمر
 كما كان قبميا وكما سيكون بعدىا. 2011في سنة ممارسات ادارة المخاطر عمي أسعار أسيميا 

 م إعادة صياغة نمو ج اينحدار كالتالي:تالفرض ى ا ويختبار 
SP= β0 + β1RMD + β2lag + β3size + β4Audit + β5Liq + β6Profit + 
β7Branch+ β8OP+β9 Year + β10 (Year* RMD) +e 

 حيث:
 بكمت بحتسبتمت ذجبAudit, Size ,RMD, lag, Liq, Profit, Branch, OPبSP  ,مف  تااتب

باثفدا  بااس سس.
Year :فابث  ابذثةب3122ثمق هااتبست بب2مف  اب ر ذباثة م ب   

Year* RMD3122اااةباثم   اب ست با:باثفف م ب   بمف  افبمسف فبانح  حبم ب 
(اب اثفتسب6  فق   بتم ذجبا تداااباثس  هبفمباثف   بثاتفت لتبكمت ب فضت بمت بمادتهباقتمب 

انح تتت حبمتتت بااااةباثم تتت  اببمستتتف فم تتتت فبث( -B1=0.161فقتتت اباثتتتسب قتتت ابفتتتر  ابستتتا سب 

                                                 
و الفهةةم دلةةي يعتةةرب أتةةد املنهجيةةات املتبعةةة اضةةفاء املايةةد مةةن الوضةةوح أ Further (Additional/ Supplemental) Analysisالت ليةةل ااضةةاا  34

ومعاجلة أي ئلل ان،وذج الب ا األساسي تإن وجد ت من ئالل اقدت،ةاد دلةي متغة ات  Fundamental Analysis العالرات  ل الدراسة االت ليل األساسي
 (2058مل يسبت الت قت من أثرىا ت أو تغي  طريقة معاجلة أثر املتغ ات ت املستخدمة سلفات دلي العالرات  ل الدراسة )دليت
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ا تتابمااقتتتبباثدستتت   تاب هتتت بمتت ب ففتتتهبمتتتربتف قتتت بماتتسبستتت اباثستتت مبحتتسباث تتت مباثفتتت ثسبثفتتت ا سبفة
تم ذجبا تداااباثس  هباثمسف امبحسبا ف ت اباثفتا باثال ستسبثا دتثابكمت ب قدت ب قت ابة ت اةب

   -P  ب%.بكمت بم بق مت ب73.9اثتسبب% 73.3 ف ف بحسباثةااةباثففس ا  بثتم ذجبا تدااابم ب

 value ممتت ب قتت اباثتتسبمتتامب قتت ابفتتر  ابم تتت فبب(0.05مك تتابمتت ب ب(0.660ثامف  تتاباثففتت ماسب
 احتتت بب H0ماتتتسباث ققتتت باثستتت  ة .بب  تتتت ءبماتتسبذثتتتةب تتتفمبق تتت  بحتتتا باث تتامبب3122ثستتت ب

ب.ب3122مم ب ق اباثسبمامبفر اباث قق باثس  ة ب  ق عبمدااثب ت  اببH2 اثفا باث ا  
ااس ستسب بمتامبتف قت با ف ت اباثفتا بحتسباثفدا ت بب  فافباث  د ت بم باثتف قت باثست  ة بفؤكتا

اهفم مبمسف امسباثة المباثم ث  ب م ا م تبانح  حبم باثم   ابدفسبحسب  ب قت ابااةمت تب
ابممتت ب قتت اباثتتسبات فتت  بمتف تت بم ا متت تبااااةباثم تت  اباثمف تت بمت تت بثمستتف امسباثفةتت ا اب

 اثم ث  اب مامبكف ءةبس هبام باثم  باثم اف.
   35تحميل الحساسية 6-7

اثاااستت تباثستت  ة بمةتت    بم فافتت بثة تت  بستت اباثستت مبابح متت بستتؤا بمت ةتتسبت تتااب ستتف اامب
 ه به بف فالباثتف لتباثس  ة ب   فقلباثمة   باثمسف امبثة   بست اباثست م؟ب ث ق  ت بماتسب
اثستتؤا باثستتت  هبفتتتمباقتتتااءبفدا تتت بدس ستتت  بثفة تتت مبمتتافباقتتت باثتفتتت لتبحتتتسب تتت باستتتف اامباثمة تتت  ب

 باثف البماسبا تفقلباثتفت لتبحتسب ت ب تاال باثة ت  باا تال.باثمسف امبثس اباثس مبم ب ق
 نقااءبا ف  اباثدس س  بفمبامت اةبفقت   بتمت ذجبا تدتاااباث ت  ب فتا باث دتثبحتسباثفدا ت ب
ااس ستتسبمتتربف   تتابقتت مبمف  تتابستت اباثستت مب حةتت بثامةتت    باث ا اتت ب ب هتتسبستت اباثستت مبحتتسبم  ب

 ت مبب1: ت اب اثف  تابحتسبست اباثست ماب ست اباثست مب  تاب  مبمم بف ثسبثفت ا سبت   ت باثستت باثم ث
م بف ا سبت    باثست باثم ث  بثا تة(بد ثبس هبم بفمباسف اامبمة   بست اباثست مبحتسبم  ب ت مب

بمم بف ثسبثف ا سبفةا ابمااقبباثدس   تبحسباثتم ذجبااس سس.
)سـعر السـيم ول وفيما يمي توضيح لنتا ج تحميل اينحـدار فـي ظـل اسـتخدام المقيـاس األ 

 في أول يوم عمل تالي لتاريخ نياية السنة المالية(

                                                 
النتةاو  الةةيت مت التوصةل إليهةةا االت ليةةل  Solidityسةةتخدمة لتقيةيم مةةدي رةوة ومتانةةة أتةةد املنهجيةات امل  Sensitivity Analysisيعتةةرب ربليةةل ايساسةية    35

ل رويسةية وىةي؛ ائةتالف األساسي ت دن طريت الت قت من أثةر ائةتالف ا رتاضةاتو دلةي مةا مت التوصةل إليةو مةن نتةاو    وميكةن إجةراء ربليةل ايساسةية ا ظةل ثالثةة اةداو
ت أو ائةتالف  Factorial Analysisأو ائةتالف تجةم العينةة و يعةرف ب  One at a time Sensitivity Measuresطرق رياس املتغ ات ويعرف ب

 (2058)دليت Differential Sensitivity Analysisالفرتة الامنية 
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في ظل استخدام سعر لمفرض األول ( : نتيجة تحميل اينحدار 2جدول رقم)
 أول يوم عمل تالي لتاريخ نياية السنة الماليةالسيم 

 
 المت يرات

 Tنتيجة اختبار 
test 

 Fنتيجة اختبار 
test 

R2  القدرة
التفسيرية 
 value sig value sig لمنمو ج

ِغرٛٞ اإلفصاح ػٓ ِّاسعاخ اداسج 

 اٌّخا ش
-.194 .071   

 

  0.001 241. جٛدج اٌّشاجؼح اٌّذسوح

 

 

30.065 

 

 

 

 

 

0.00 

 

 
 

 

0.753 

 

 

 

 

 

 0.000 477.- اٌثٕهدجُ 

 0.000 287.  اٌغُٙ ستذ١ح

 5481. 041.- ذأخ١ش ذمش٠ش ِشالة اٌذغاتاخ

 0211. 143.- ِؼذي اٌغ١ٌٛح 

 0001. 737. ػذد فشٚع اٌثٕه

 4781. 044.- ٔٛع سأٞ ِشالة اٌذغاتاخ 

 
 

(ب فضتت بمتتامب قتت اباثمقتتكا باند تت ل  باثم ا حتت ب2  تت ثاق عبثمقدتتهباث دتتثبمادتتهباقتتمب 
   اف تت  باث  تتسباثتتذافسباثمف تتااب تت  باثمف  تتاباثمستتفة ب اثمف  تتااتباثاق   تت بمتتتاباقتتااءبفدا تت ب

(ابكمتتت بم بقتتت مبمؤقتتتاب21ثامف  تتتااتبمقتتت بمتتت ب ب(VIF)ا تدتتتاااابا بم  متتت بفضتتت مباثف تتت   ب
ممت ب قت اباثتسبمتامب قت ابااف ت  ب  تسب  (0.05) هبث تذ باثمف  تااتبفة تابمت بباثف    باثمسم ح

م تت فبث ح ت حبغ ابم بتف لتبتم ذجبا تداااب ق ابفر  ابسا سببب   باثمف  اات.بكم ب فض 
م بااااةباثم   ابماسبس اباثس ماب ف فالبهذ باثتف ق بمربتف قت با ف ت ابحتا باث دتثبممت ب

انح  حبم بااااةباثم ت  ابماتسبست اباثست مب ت  فقلب ا ةت بق ت  ب ق اباثسبا فقلبفر  اب
بس اباثس م.

 ح م ب ف اهب  ثمف  ااتباثاق    بحةابافض ب ق ابفر  ابسا سبم تت فبثكت بمت بمف  تااتبدقتمب
اث تتتةب م تتا باثستت  ث بماتتسبستت اباثستت ماب ب قتت ابفتتر  ابا قتت  سبم تتت فبثمف  تتااتبا د تت باثستت مب

قتترةبمااقتتبباثدستت   تبماتتسبستت اباثستت ماب  قتت ابفتتر  ابستتا سبغ تتاب متتاابحتتا عباث تتتةب دقتتمبمت
بم ت فبثفر  ابفةا ابمااقبباثدس   تب ت عبامفبمااقبباثدس   تبماسبس اباثس م.
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يوم من تاريخ نياية السنة المالية لمبنك ظيرت  90وعند استخدام سعر السيم بعد 
 نتا ج تحميل اينحدار كما يمي :

 

عند استخدام سعر السيم بعد لمفرض األول نتيجة تحميل اينحدار (: 3جدول رقم )
 يوم من تاريخ نياية السنة المالية لمبنك 90

 

 اىمخغيراث

 Tنخيجت اخخبار 

test 

 Fنخيجت اخخبار 

test 

R
2 

اىقذرة 

اىخفسيريت 

 value sig value sig ىينمىرج

ِغييييرٛٞ اإلفصيييياح ػييييٓ ِّاسعيييياخ اداسج 

 اٌّخا ش
ببب 0051. 210.-

ب 0.002 240. جٛدج اٌّشاجؼح اٌّذسوح
ب

26.95 

ب
ب

0.00 

ب
ب

  0.732 
 0.000 441.- اٌثٕهدجُ 

 0.000 305.  اٌغُٙ ستذ١ح

 4841. 05.- ذأخ١ش ذمش٠ش ِشالة اٌذغاتاخ

 0511. 126.- ِؼذي اٌغ١ٌٛح 

 0001. 720. ػذد فشٚع اٌثٕه

 191. 085.- ٔٛع سأٞ ِشالة اٌذغاتاخ 
 

 فضتت بمتتامب قتت اباثمقتتكا با د تت ل  باثم ا حتت ب(ب3  تت ثاق عبثمقدتتهباث دتتثبمادتتهباقتتمب 
   اف تت  باث  تتسباثتتذافسباثمف تتااب تت  باثمف  تتاباثمستتفة ب اثمف  تتااتباثاق   تت بمتتتاباقتتااءبفدا تت ب

(ابكمتتت بم بقتتت مبمؤقتتتاب21ثامف  تتتااتبمقتتت بمتتت ب ب(VIF)ا تدتتتاااابا بم  متتت بفضتتت مباثف تتت   ب
ابممت ب قت اباثتسبمتامب قت ابااف ت  ب  تسب(0.05)اثف    باثمسم حب هبث ذ باثمف  تااتبفة تابمت ب

 تتت  باثمف  تتتاات.بكمتتت ب فضتتت بمتتت بتفتتت لتبتمتتت ذجبا تدتتتاااب قتتت ابفتتتر  ابستتتا سبم تتتت فبثمستتتف فب
 بتف قتتت با ف تتت اباثفتتتا بانح تتت حبمتتت بااااةباثم تتت  ابماتتتسبستتت اباثستتت ماب فففتتتهبهتتتذ باثتف قتتت

ا س سسباثفسباق اتباثسب ق ابفر  ابسا سبم ت فبثمسف فبانح ت حبمت بااااةباثم ت  ابماتسب
بمس  اباس مباث ت ةبحسباث  مباثف ثسبثف ا سبفةا ابمااقبباثدس   ت.

 ت مبب1: فالباث  د  بمتهب مك بااق عباثتف ق باثس  ة باثسبم بف ا سبق ت  بست اباثست مب  تاب
اثستتتت باثم ث تتت بمتتت باثمففتتتا بم ب كتتت  با تتتابم متتتابثفةتتتا مبفةا تتتابمااقتتتبباثدستتت   تاببمتتت بت   تتت 



 أثر مستوى إفصاح البنوك التجارية عن ممارسات إدارة المخاطر .........                    أدّذ اٌص١شفٟ/أعّاء د

311 

 

 هتت باب فقتت  هبمتتربستت اباثستت مباثمستتف امبحتتسباثفدا تت با س ستتسببابم ب   ثفتت ثسبح تت ب ةفتتاببمتت ب
بس اباثس مبحسبم  ب  مبمم بف ثسبثف ا سبفةا ابمااقبباثدس   ت.

 ابفر  ابسا سبم تت فبثكت بمت بمف  تااتبدقتمب ح م ب ف اهب  ثمف  ااتباثاق    بحةابافض ب ق
اث تتتةب م تتا باثستت  ث بماتتسبستت اباثستت ماب ب قتت ابفتتر  ابا قتت  سبم تتت فبثمف  تتااتبا د تت باثستت مب
 متتاابحتتا عباث تتتةب دقتتمبمتقتترةبمااقتتبباثدستت   تبماتتسبستت اباثستت ماب  قتت ابفتتر  ابستتا سبغ تتاب

ماتتسبستت اباثستت م.ب هتت بمتت ببم تت فبثفتتر  ابفةا تتابمااقتتبباثدستت   تب تتت عبامفبمااقتبباثدستت   ت
  فق  هبمربتف لتبا ف  اباثفا بحسباثفدا  با س سس.

 مقياس الت ير في سعر السيم لمبنك ظيرت نتا ج تحميل اينحدار كما يمي : وعند استخدام
 

عند استخدام الت ير في سعر لمفرض األول نتيجة تحميل اينحدار (: 4جدول رقم )
 السيم لمبنك

 

 اىمخغيراث

 Tنخيجت اخخبار 

test 

 Fنخيجت اخخبار 

test 
R

2 
اىقذرة 

اىخفسيريت 

 value  sig value sig ىينمىرج

ِغرٛٞ اإلفصاح ػٓ ِّاسعاخ اداسج 

 اٌّخا ش
ببب 0.186 169.-

  0.550 080. جٛدج اٌّشاجؼح اٌّذسوح
ب

2.47 

 
 
 
 
 

0.015 

 
ب

 0.237 441.- اٌثٕهدجُ  0.732

 0.037 278.  اٌغُٙ ستذ١ح

 1261. 0.190- ذأخ١ش ذمش٠ش ِشالة اٌذغاتاخ

 0.643 0.051. ِؼذي اٌغ١ٌٛح 

 1931. 164. ػذد فشٚع اٌثٕه

 1211. 0.178 ٔٛع سأٞ ِشالة اٌذغاتاخ 
 

 فضتت بمتتامب قتت اباثمقتتكا با د تت ل  باثم ا حتت ب(ب5  تت ثاق عبثمقدتتهباث دتتثبمادتتهباقتتمب 
   اف تت  باث  تتسباثتتذافسباثمف تتااب تت  باثمف  تتاباثمستتفة ب اثمف  تتااتباثاق   تت بمتتتاباقتتااءبفدا تت ب

(ابكمتتت بم بقتتت مبمؤقتتتاب21ثامف  تتتااتبمقتتت بمتتت ب ب(VIF)ا تدتتتاااابا بم  متتت بفضتتت مباثف تتت   ب
مت ب قتت اباثتسبمتامب قتت ابااف ت  ب  تتسبمب(0.05)اثف ت   باثمستم حب تتهبث تذ باثمف  تااتبفة تتابمت ب

 قت ابفتر  ابستا سبغ تابم تت فبث ح ت حب    باثمف  اات.بكم ب فض بم بتف لتبتم ذجبا تدتااا
متتتتتتتت بااااةباثم تتتتتتتت  ابماتتتتتتتتسبستتتتتتتت اباثستتتتتتتت مباب ف فاتتتتتتتتلبهتتتتتتتتذ باثتف قتتتتتتتت بمتتتتتتتتربتفتتتتتتتت لتباااستتتتتتتت بب
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 Jizi&Dixon(2016اثفتتتتسبمقتتتت اتباثتتتتسب قتتتت ابفتتتتر  ابث ح تتتت حبمتتتت بااااةباثم تتتت  ابماتتتتسبب
ما ك ت اب قتابفتمبق ت  بمستف فبانح ت حبمتت ب  ابااست مب ت ثف   هبماتسبم تت بمت باث تت ةباامست

  سف اامبتفت باثمؤقتاباثتذفبفتمباستف اامهببابمم اس تبااااةباثم   اب  سف اامبفدا  باثمدف ف
 ف  تاتبحسباثاااس باثد ث  اب فمبق   بست اباثست مبمت ب تق بمة ت  باثف  تابحتسبست اباثست مب

ابا ق  سبث ح ت حبمت بمم است تبااااةباثم ت  ابماتسبفة ت مباثمست هم  باست  اباثسب ق ابفر  
.ب ح متت ب ف اتتهب تت ثمف  ااتباثاق   تت بحةتتابافضتت بمتتامبم ت  تت بفتتر  ابقم تترباثمف  تتااتباث تتت ةمستت مب

بح م بماابمف  ابا د  باثس م.ابماسباثف  ابحسبس اباثس مب
ست ابحتسبم  ب ت مبممتت بماتسباثبا مفمت است اباثست مبمتت ب تق ببق ت  ممت بست هب فضت بم ب

بثة تت  فتت ثسبثفتت ا سبفةا تتابمااقتتبباثدستت   تب  ف تتابمتت بمحضتت باثمةتت    باثفتتسب مكتت باستتف اام  ب
بات ك  باثم ا م تباث اااةبحسباثفة ا اباثم ث  بماسبسا ةبمسف امسباثة المباثم ث  .

افضت بثا  د ت بمت ب فافباث  د  بمتهب مك بااق عباثتف ق باثس  ة باثسبمتتهبحتسباث اقترباث ماتسب
سؤا بمدابمسل ثسبانح  حبحسباث  ا  ابمتهب قتافباث مت بحتسباث  ا ت باثم تا  بماتسبفستا مب
اثةتت المباثم ث تت بثاقتتاك بماحةتت ب  تت بفةا تتابمااقتتبباثدستت   تبحتتسبم  ب تت مبفتتاا  ب  تتابفتت ا سبف ق تترب

ةتت ا اباثم ث تت بمااقتتبباثدستت   تبماتتسبفةا تتا .ب   ثفتت ثسبحفتتسباث  لتت باثم تتا  ب كتت  بفتت ا سبتقتتاباثف
حسبم  ب  مبمم بف ثسبثف ا سبفةا ابمااقبباثدس   تابثتذثةب  ف تابا  تذب ست اباثست مبحتسبهتذاب

باثف ا سبم بمحض باث اال باثفسب مك باسف اام  بثة   بس اباثس م.
 نتا ج البحث والتوصيات ومجايت البحث المقترحة 6-8

ــي ت ــا ج الت ــا البحــث بشــقيو يســتيدف ىــ ا الجــزء مــن البحــث عــرض أىــم النت وصــل اليي
النظري والتطبيقي ، واإلجابة عمي أس متو ، باإلضـافة إلـي اقتـراح بعـض التوصـيات ومجـايت 

 البحث، كما يمي:
 نتا ج البحث وايجابة عمي اس متو  6-8-1

اثمة تتتاةب  ث  ا تتت باثفق ا تتت باااستتت ب ا ف تتت ابم تتتابمستتتف فباح تتت حباث تتتت ةباستتتف الباث دتتتثب
ب فمبا ق   بماسباسلافهبكم ب اس:اثم ا  بم بااااةبم   اه بماسبمس  ابااس م.ب

ب انح  حبماسب:بركز السؤال األول لمبحث - باثم   اب ك ف  بق  س   بااااة به بمف  م م 
ف  اتببد ثمت  بم بمت  ابم د بباثم  ث .ب فمبا ق   بماسبهذاباثسؤا بت ا  باب
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م بااااةباثم   اب انح  حبمت  بف ابم بمهمباث س ل باثفسب مك بم ب قث  باثاااس باثسب
ب.اث ت ةبفقتببم باثفةا  بم بد  تبحق 

 رتتتهباح تت حبمتت ثسب غ تتاب  تتالباث تك تت ب ح متت ب ف اتتهب ف ا تتلبانح تت حبمتت بااااةباثم تت  اب
ة تت مبفر  اهتت بمتت ثسبكمتتسب تتت مسبثفتت ح ابم ا متت تبمتت باثم تت  اباثفتتسب  اق  تت باث تتتةب فدا ا تت ب ف

اثمدفمتت بماتتسبااااءباثمستتفة اسب فتت ح ابم ا متت تبمتت بك ف تت باثف تتافبثفاتتةباثم تت  ابثاتتف ا ب
مقت اتباثاااست باثتسببمت  بم باثفةا  بم بم اه .ب ح م ب ف اهب رهم  بانح  حبم بااااةباثم ت  ا

ح متتت ب ببمهم تت بانح تتت حبمتتت بااااةباثم تتت  اباب    تتت بحتتسباثتتتا  باثت م تتت بثقتتتذبباثمستتتف ما  ب.
 ف اتتتهب ة تتت  بانح تتت حبمتتت بااااةباثم تتت  ابافضتتت بثا  د تتت بم بم  تتتمباثاااستتت تباثفتتتسبفت  ثتتتتب

ابا بمت تتت باتةستتتمتباثتتتتسبهانح تتت حبمتتت بااااةباثم تتت  اباستتتف امتبفدا تتت باثمدفتتت فبحتتتسبق  ستتت
مقم مف   باثمقم م باا ثسبامفماتبماسبفدا  باثمدف فبمت ب تق بمتااباثكامت تبم باثقمت ب

مف  تتااب  تمتت باستتف امتباثمقم متت باث  ت تت ببفدا تت باثمدفتت فب  ستتف اامبمؤقتتاباثفتتسبف  تتابمتت باث
 قتاب ث ح  حب فمبماسبمس ستهبفدا ت باثمدفت فاب هت بمت بفتمبا مفمت ابما تهبحتسباثاااست باثد ث ت .

متت ب تتق باستتف اامبفدا تت بمدفتت فبم ا متت تبااااةباثم تت  اباثمف تت بمت تت بابف  تتاتباث  د تت ب
اثتسبمتامب قت ابحتا هبق ها ت ب ت  باث تت ابااس ست  بث ح ت حبمت ببابحسباثفة ا اباثم ث ت بثا تت ة

م تتت  ابب م تتت  ابمس ستتت  ب تتتفمبانح تتت حبمتتت باااااف تتت ب هتتتسب ااااةباثم تتت  ااب ب قتتت اب مستتت
ا لفمتتتت  ب م تتتت  اباثستتتت هب  اثفتتتتسبفتةستتتتمباثتتتتسبم تتتت  ابمستتتت  اباثف لتتتتاةب م تتتت  ابف  تتتتابستتتت اب

متت ب د تتتباث  د تت باثتتسبات فتت  بحتتسباث تتال(باب م تت  اباثستت  ث باب اثم تت  اباثفقتت  ا  .بك
انح  حباثكمسبم باثم   اب فاكةبانح ت حبمت بااااةباثم ت  ابحتسباث  ت ااتباث  تف  باثفتسب

بففق  هبحسبم  م  ب   باث ت ة.
متت بهتت بمتتاا ابانح تت حبمتت بمم استت تبااااةباثم تت  ابماتتسب:بركــز الســؤال الثــاني لمبحــث -

 فتتتمبانق  تتت بماتتتسبهتتتذاباثستتتؤا بت ا تتتً ابب.ماتتتسبمستتت  ابااستتت مبمتتت ب اقتتترباثاااستتت تباثستتت  ة 
مهم تتت بانح تتت حبمتتت باثم تتت  اب   تتت باناااةبثم اق ف تتت ب اثفةا تتت بف  تتتاتباثاااستتت باثتتتسب ب

مت تتتت اب اثفتتتتسبف ف تتتتابم ا متتتت تبه متتتت ب  ثتستتتت  بثام فمتتتت  ب  ثقتتتتاك بحفاتتتتةباثم ا متتتت تبفستتتتم ب
 مابماتسبفةا تت با تد بباثم ت ث ب اق  ت بقتتااااتبا اااةب اثم ت  اباثفتسب  اق  ت ت بممتت ب ست

ناااةباثم تت  ابماتتسبم لتتاباثستت مابممتت بب ا ق   تتبافتتر  ابب م بهتتت ةابباثفقتت ب فدستت  باثا د تت 
كمتتت بف  تتتاتبب. قتتت اباثتتتسبم بتقتتت حباثقتتتاك بحتتتسبااااةبم   اهتتت ب دستتت بمتتت ب تتتا ةبمقك تتت 
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ث ح تتت حبمتتت بمم استتت تبااااةباثم تتت  ابماتتتسباث  د تتت بمتتت بهتتتذ باثقةل تتت باثتتتسب قتتت ابفتتتر  اب
 تتت ةابحمدفت فببم ا متت تبااااةباثم ت  اب تتؤ ابماتسبمستت  ابااست مبا ق  تتً بابمست  اباست مباث

 هتت بمتت بفتتمبا   فتتهبحتتسباثاااستت تبااقت  تت باب ستت تباثاااستت باثد ث تت بثافدةتتهبمتت ب قتت ابذثتتةب
باثم ا  .باثمة اةب  ث  ا  باثفر  ابحسباث ت ة

 تت حبمتت بااااةبمتت بهتت بفتتر  اباثمدفتت فباثم ا متت فسبث حبماتتسب:ركــز الســؤال الثالــث لمبحــث -
ستت  ابمستت مباث تتت ةباثفق ا تت باثم تتا  ب؟ب قتتابفتتمبانق  تت بماتتسبهتتذاباثستتؤا بماثم تت  ابماتتسب

 قت ابباثت م باثفدا  بااس ستسبمما ً بم ب ق باقااءباثاااس باثف   ة  اب ف  اتباثاااس ب
 ح مت ببفر  ابسا سبم ت فبثمسف فبانح  حبم بمم اس تبااااةباثم   ابماسبست اباثست م.
دقتتمب ب ف اتتهب تت ثمف  ااتباثاق   تت بحةتتابافضتت ب قتت ابفتتر  ابستتا سبم تتت فبثكتت بمتت بمف  تتااتب

اث تتتتةب م تتتا باثستتت  ث بماتتتسبستتت اباثستتت مباب  قتتت ابفتتتر  ابا قتتت  سبم تتتت فبثمف  تتتااتبا د تتت ب
اثستت مب متتاابحتتا عباث تتتةب قتت اةباثمااق تت باثمااكتت بماتتسبستت اباثستت مباب ب قتت ابفتتر  ابستتا سب

فةا ابمااقبباثدس   تبب تت عبامفبمااقتبباثدست   تبماتسبست اباثست م.بغ ابم ت فبثفر  اب
ماتتسبب3122كمتت بمستتفاتبتفتت لتباثفدا تت بانضتت حسبمتت بمتتامب قتت ابفتتر  ابم تتت فبث تت اةب تتت  اب

اث ققتت بمدتت باثاااستت ب.بكمتت بف  تتاتباث  د تت بمتت ب تتق باقتتااءبفدا تت باثدس ستت  باثتتسب قتت اب
ااةباثم تت  ابماتتسبستت اباثستت مبحتتسباث تت مبنح تت حبمتت باامستتف فبفتتر  ابستتا سبغ تتابم تتت فبث

اثفتتت ثسبثت   تتت باثستتتت باثم ث تتت اب ماتتتسباثف  تتتابحتتتسبستتت اباثستتت م.ب  قتتت ابفتتتر  ابستتتا سبم تتتت فب
 ت مبمت بفت ا سبت   ت باثستت بب1:نح  حبمت بااااةباثم ت  ابماتسبست اباثست مب  تابمسف فبث

اباثفدا تت بحتتسبتمتت ذجبا تدتتااااب ثتتمب ستتفبVIF-coefficientكمتت بفتتمبحدتت بقتت مباثم ث تت .ب
ممت ب تاث بمات بم بب21ا ببVIFمقكا بااف ت  بمف تاابم تت فابد تثبثتمبفف تابقت مب ق ابم ب

 ا اف   باثمف ااب ب ؤ ابم ت  ً بما باثتف لت.
 توصيات البحث 2-8-6ب

فــي ضــوء مــا انتيــي اليــو البحــث مــن نتــا ج فــي شــقيو النظــري والتطبيقــي ، وفــي ضــوء 
 بما يمي: ايجابة عمي اس متو ، توصي الباحثة

ماتتتتسبه لتتتت باثاق  تتتت باثم ث تتتت باثة تتتت مب فت تتتت مب افبممتتتت ب امتتتتااابتقتتتتااتبثف ة تتتتلباثمستتتت هم  ب -
 ماسبمس  ابااس م.اب انح  حبمت  باب  ثماا ابا  ق  سبناااةباثم   اب
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مضتت ءبثقتتت باثمااق تت ب ااااةباثمااق تت باثاا ا تت بحتتسباث تتت ةب رهم تت بمضتتا اةبف ق تتهباهفمتت مب -
اثم   ااب حسبد ث بانح ت حبمتتهبحتسبفةا تابمتف ت ب اتةمب قت ابف ك تابانح  حبم بااااةب

 .  اس  بمااقبباثدس   تبم تسبما ه
ضا اةباقااءباثمة ابم باث د ثباثمد س   بحتسبمقت  بانح ت حبمت بااااةباثم ت  اب فتت   ب -

 مدااافهب اثماا ابا  ق  سبثه.
انح تتت حبمتتت باثم تتت  ابحتتتسبماتتتسبمقستتت مباثمد ستتت  ب  ثق م تتت تباثم تتتا  بااااجبم ضتتت عب   -

اث تتتت ةبضتتتم بم ضتتت م تباثمتتتؤفمااتباثف   تتت  باثمد ستتت   بابكمتتت ب قتتتببم ب تتتفمبفاا ستتتهب
 ث قبباثاااس تباث ا  .

 مجايت البحوث المستقبمية  6-8-3
 تعتقد الباحثة بأن المجايت التالية تحتاج إلي مزيد من البحوث المستقبمية :

ك تباثمة تاةب  ث  ا تت باثم تا  بمت بااااةباثم تت  ابم تاباثمدفت فباثم ا مت فسبنح تت حباثقتاب -
 ماسبمس  اباس م  .

اااس بمة ات بنح  حباث تت ةباثمة تاةب غ تاباثمة تاةب  ث  ا ت باثم تا  بمت بمم است تبااااةب -
 اثم   ا

اااةباثم تتت  اببحتتتسباث تتتت ةباثفق ا تتت باثمة تتتاةب  ث  ا تتت با قتتت  سبث ح تتت حبمتتت باثمتتتاا ابان -
 اثم ا  بماسبق م باث تة

م تاباح ت حباثقتاك تباثمة تاةب  ث  ا ت باثم تا  بمت بمم است تبااااةباثم ت  ابماتسب تتاال ب -
 امفبمااقببدس   تباثقاك 

ح ت حباث تت ةباثفق ا ت بمت بمم است تبااثا اباث س  بثا د  باثس مبحسباث ققت ب ت  بمستف فب -
 س م  مس  ابمااااةباثم   اب ب

اثمة تاةب  ث  ا ت باثم تا  ب مف ا ت تبثقتت ب ت ة باااس ب ا ف  ابمافباثفتةامباث تت ةباثفق ا ت ب -
  م ابذثةبماسبمس  ابمس م  .ب4

مافبمحضا  باثمدف فباثم ا م فسبث ح  حبم باثم ت  ابحتسباثفةت ا اباثم ث ت بم بحتسبفةا تاب -
 مسفة .

اااستت بب-ح تت حباث تتت ةباثفق ا تت بحتتسبم تتابمتت بمم استت تبااااةباثم تت  اامدتتاااتبمستتف فب -
 .ف   ة  
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 مراجع البحث
 المراجع العربيةأوًي: 

ـــق.) - ـــدين توفي ـــراىيم ، عـــةء ال .بانح تتت حبمتتت باثم تتت  ا:باثمدفتتت فبانمقمتتتسب(2014اب
 اا تت ابا قف تت ا  ب:اااستت بم اات تت بماتتسباثقتتاك تباثمة تتاةب ستت هبااستت مباثستت  ا  .بمقاتت ب

ب.بب295-265:ب3ق م  ب ت  .-كا  باثفق اة–اث د ثباثمد س   ب
مافباح  حباث تت ةباثفق ا ت باثا   ت بمت بمتقءةبام باثمت  بب(.2017األحول، رويدا محمد) -

كا تتت بب–.باستتت ث بم قستتتف ابغ تتتابمتقتتت اةب4 اثم تتت  ابا لفم ت تتت بحتتتسب تتت بمف ا تتت تب تتت ة ب
باااا .-ق م  باثقافب–ا قف  اب اث ا مبا ااا  ب

ــول ، بشــير، - ا  تتاااباث  قتتاب SPSSاث اتتةباثتتسباث اتتت متبا د تت لسبب(.2003(ســعد زغم
Version 10باثم  اباث ا سبثافاا بب اث د ثبا د  ل  با  اااب–ب

–ااااةباثم تت  اباثفقتت  ا  بحتتسباث تتت ةباثفق ا تت بب(2015بوعبــدلي، أحــةم ؛ ســعيد ، ثريــا ) -
-اااست بد ثتت بث  تتت بمتت باث تت ةباثفق ا تت بحتتسباثقةالتتاب.باثمقات باثقةالا تت بثافتم تت با قف تت ا  

ب.245-228:بب4اثقةالا.ب-ق م  بق  افبما  حب اقا 
اثة ت  ب انح ت حباثمد ست سبمت بم تت  ابب(.2007حسـن، مصـطفي محمـد كمـال محمــد ) -

اثمت م ت:باااس بفدا ا  بثفة  مب  ل بانح  حباثم ا  .بمقا بكا  باثفقت اةبثا دت ثباث ام ت ب
ب.52-2(:55 3.ق م  با سكتاا  بب–

اااةبم تتتاباثفك متتت ب تتت  باثة تتت  باثمفتتت(.2016الـــدوياتي، داليـــدا محمـــد عـــادل ) -  اة بثتتتهااءب ار
 قستتمب–استت ث باكفتت اا بغ تتابمتقتت اةبب-اثم تت  ابا ستتفااف ق  بماتتسبااااءباثفت حستتسبثا تتت ة

باثفق اةبق م  با سكتاا  بكا   اثمد س  با
.م تتتابف   تتتهبااااةبم تتت  ابح  ثتتت بماتتتسبقتتت اةب(2015الشـــعراوي، حســـام حســـن محمـــود.) -

است ث باكفت اا بب.اثمستقا ب  ث  ا ت باثم تا  اااس بف   ة  بماسباثقتاك تب–اثفة ا اباثم ث  ب
باثفق اةبق م  با سكتاا  بكا   ا اثمد س   قسمب–غ ابمتق اةب

 اث قق  ما  اثا ث   اثم ثس اثفةا ا م    ا ف ت  م ا) . 2017ال نى) عبد مختار السيدة خان،مط -
   ث  ا ت  اثمة تاة اثقتاك ت مات  اثف   ته متر اثقتاك  ق مت   ق ت   اثمد ست   باثم ا مت ت  ت  

ب.انسكتاا   ق م   اثفق اة كا   اثمد س  با قسمبمتق اةا غ ا اكف اا  اس ث ب .اثم ا  
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ــدايم، ســموي عبــد الــرحمن.) - م تتابااااةب د كمتت ب(.2015العقيمــي ، ليمــي محــروس؛ عبــد ال
اثم   ابماسبمااءباث ت ةباثفق ا  ب ا سقم  بحسب  بااةمت باثم ث ت :باااست بف   ة ت بماتسب

ب.78-2:2ق م  ب ت  .-كا  باثفق اة–اث ت ةباث ا   .بمقا باث د ثباثمد س   ب
.م تتابقتت اةباثمااق تت باث  اق تت بماتت باثدتتابمتت باثستتا ةب(2018(عمــي ، نيــي محمــد زكــي محمــد -

اااستتت بف   ة تتت بماتتت باثقتتتاك تباثمة تتتاةب  ث  ا تتت بب-فبثتتت اااةب متتتترباث تتتفب تتت ثة المباثم ث تتت ا تف تتت ةب
 .اثفق اةبق م  با سكتاا  بكا   ا اثمد س   قسمب–اس ث باكف اا بغ ابمتق اةبب-اثم ا  

ااااةبم ت  ابا لفمت  بب(.2014الفواز ، تركـي محجـم؛ الرواشـدة ، أسـامة حسـين ماضـي) -
ق م تتت با تتت  ب–حتتتسباث تتتت ةبا ستتتقم  ب اث تتتت ةباثفةا ا تتت .بمقاتتت باثدةتتت هب اث اتتت مبا تستتت ت  ب

 .1:-83:ب:2اثقةالا.ب-م ق اب  ثداف 
ب
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 مةحق البحث
 (1ممحق رقم )

 1\1نتيجة اختبار العةقة بين مستوي اإلفصاح عن ادارة المخاطر وسعر السيم في 

 

اث تة,باافبمااقبباثدس   ت,بمااباثفر  ا,بم ا باثس  ث ,بدقمبمكفبباثمااق  ,بدقم  
 ,b. Predictors: (Constant) اثفا ع,بااق بانح  ح,با د  باثس م

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 108.089 12.938  8.354 .000 

دسجح 

 اإلفصاح
-26.302- 9.184 -.198- -2.864- .005 

دجُ ِىرة 

 اٌّشاجؼح
8.629 2.546 .241 3.389 .001 

 000. -7.337- -477.- 1.336 -9.804- دجُ اٌثٕه

 000. 10.593 737. 018. 187. ػذد اٌفشٚع

 000. 4.170 289. 393. 1.640 ستذ١ح اٌغُٙ

ساٞ ِشالة 

 اٌذغاتاخ
-1.049- 1.514 -.043- -.693- .490 

 021. -2.361- -143.- 075. -178.- ِؼذي اٌغ١ٌٛح

 533. -627.- -042.- 026. -016.- اٌرأخ١ش
 

 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .868
a
 .753 .728 6.62261 1.550 

 

 

ANOVA
a 

 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 10678.545 8 1334.818 30.434 .000
b
 

Residual 3508.717 80 43.859   

Total 14187.262 88    
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Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension Eigenvalue 
Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) 
درجت 

 اإلفصاح

حجم منخب 

 اىمراجعت

1 

1 6.787 1.000 .00 .00 .00 

2 .954 2.668 .00 .00 .00 

3 .600 3.363 .00 .00 .01 

4 .336 4.496 .00 .00 .03 

5 .142 6.909 .00 .02 .04 

6 .109 7.873 .00 .00 .12 

7 .058 10.787 .00 .02 .77 

8 .012 24.051 .05 .95 .03 

9 .001 68.472 .94 .02 .00 

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension 

Variance Proportions 

 حجم اىبنل
عذد 

 اىفروع

ربحيت 

 اىسهم

راي مراقب 

 اىحساباث

معذه 

 اىسيىىت
 اىخأخير

1 

1 .00 .00 .00 .00 .00 .00 

2 .00 .00 .00 .00 .83 .00 

3 .00 .08 .25 .01 .00 .05 

4 .00 .38 .27 .00 .01 .04 

5 .00 .31 .03 .04 .01 .46 

6 .00 .01 .04 .73 .01 .26 

7 .00 .17 .40 .20 .00 .08 

8 .03 .04 .00 .01 .02 .10 

9 .96 .01 .02 .00 .12 .00 

 

a. Dependent Variable: 33عؼش  
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 (2ممحق رقم )
 4\1مستوي اإلفصاح عن ادارة المخاطر وسعر السيم في نتيجة اختبار العةقة بين 

 
 

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .856
a
 .732 .705 7.78507 1.571 

 

a. Predictors: (Constant),  ُاٌثٕيه, ساٞ ِشالية اٌرأخ١ش, ِؼذي اٌغ١ٌٛح, دجُ ِىرية اٌّشاجؼيح, دجي

 اٌذغاتاخ, ػذد اٌفشٚع, دسجح اإلفصاح, ستذ١ح اٌغُٙ

b. Dependent Variable: 31عؼش  
 

ANOVA
a
 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 13245.817 8 1655.727 27.319 .000
b
 

Residual 4848.583 80 60.607   

Total 18094.400 88    

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 115.333 15.209  7.583 .000 

 004. -2.943- -212.- 10.796 -31.767- دسجح اإلفصاح

دجُ ِىرة 

 اٌّشاجؼح
9.710 2.993 .241 3.244 .002 

 000. -6.518- -441.- 1.571 -10.237- دجُ اٌثٕه

 000. 9.948 720. 021. 206. ػذد اٌفشٚع

 000. 4.234 305. 462. 1.957 ستذ١ح اٌغُٙ

ساٞ ِشالة 

 اٌذغاتاخ
-2.362- 1.779 -.085- -1.327- .188 

 050. -1.994- -125.- 089. -177.- ِؼذي اٌغ١ٌٛح

 479. -712.- -050.- 031. -022.- اٌرأخ١ش
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Coefficients
a
 

 

 

 
 

 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

 1.551 645. دسجح اإلفصاح

 1.641 609. دجُ ِىرة اٌّشاجؼح

 1.365 733. دجُ اٌثٕه

 1.564 639. ػذد اٌفشٚع

 1.553 644. ستذ١ح اٌغُٙ

 1.228 814. ساٞ ِشالة اٌذغاتاخ

 1.182 846. ِؼذي اٌغ١ٌٛح

 1.484 674. اٌرأخ١ش

 

a. Dependent Variable: 31عؼش  
 

 

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension Eigenvalue 
Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) 
درجت 

 اإلفصاح

حجم منخب 

 اىمراجعت

1 

1 6.787 1.000 .00 .00 .00 

2 .954 2.668 .00 .00 .00 

3 .600 3.363 .00 .00 .01 

4 .336 4.496 .00 .00 .03 

5 .142 6.909 .00 .02 .04 

6 .109 7.873 .00 .00 .12 

7 .058 10.787 .00 .02 .77 

8 .012 24.051 .05 .95 .03 

9 .001 68.472 .94 .02 .00 
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Collinearity Diagnostics
a 

 

Model Dimension 

Variance Proportions 

 حجم اىبنل
عذد 

 اىفروع

ربحيت 

 اىسهم

راي مراقب 

 اىحساباث

معذه 

 اىسيىىت
 اىخأخير

1 

1 .00 .00 .00 .00 .00 .00 

2 .00 .00 .00 .00 .83 .00 

3 .00 .08 .25 .01 .00 .05 

4 .00 .38 .27 .00 .01 .04 

5 .00 .31 .03 .04 .01 .46 

6 .00 .01 .04 .73 .01 .26 

7 .00 .17 .40 .20 .00 .08 

8 .03 .04 .00 .01 .02 .10 

9 .96 .01 .02 .00 .12 .00 

 

a. Dependent Variable: 31عؼش  

 (3ممحق رقم )
نتيجة اختبار العةقـة بـين مسـتوي اإلفصـاح عـن ادارة المخـاطر وسـعر السـيم فـي 

 الحسابات اليوم التالي لتاريخ تقرير مراقب
 

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .856
a
 .733 .706 7.21783 1.735 

 
a. Predictors: (Constant),  اٌريأخ١ش, ِؼيذي اٌغي١ٌٛح, دجيُ ِىرية اٌّشاجؼيح, دجيُ اٌثٕيه, ساٞ ِشالية

اإلفصاح, ستذ١ح اٌغُٙاٌذغاتاخ, ػذد اٌفشٚع, دسجح   

b. Dependent Variable: اٌغؼش اٌراٌٟ ٌرمش٠ش اٌّشاجؼح 
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ANOVA
a
 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 11450.701 8 1431.338 27.474 .000
b
 

Residual 4167.764 80 52.097   

Total 15618.466 88    

 

a. Dependent Variable: اٌغؼش اٌراٌٟ ٌرمش٠ش اٌّشاجؼح 

b. Predictors: (Constant),  ٞاٌريأخ١ش, ِؼيذي اٌغي١ٌٛح, دجيُ ِىرية اٌّشاجؼيح, دجيُ اٌثٕيه, سا

 ِشالة اٌذغاتاخ, ػذد اٌفشٚع, دسجح اإلفصاح, ستذ١ح اٌغُٙ
 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 109.988 14.101  7.800 .000 

 002. -3.133- -225.- 10.009 -31.362- دسجح اإلفصاح

دجُ ِىرة 

 اٌّشاجؼح
9.504 2.775 .253 3.425 .001 

 000. -6.633- -448.- 1.456 -9.660- دجُ اٌثٕه

 000. 9.920 717. 019. 191. ػذد اٌفشٚع

 000. 4.183 301. 429. 1.793 ستذ١ح اٌغُٙ

ساٞ ِشالة 

 اٌذغاتاخ
-2.131- 1.650 -.083- -1.292- .200 

 038. -2.105- -132.- 082. -173.- ِؼذي اٌغ١ٌٛح

 419. -812.- -057.- 029. -023.- اٌرأخ١ش
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Coefficients
a
 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

 1.551 645. دسجح اإلفصاح

 1.641 609. دجُ ِىرة اٌّشاجؼح

 1.365 733. دجُ اٌثٕه

 1.564 639. ػذد اٌفشٚع

 1.553 644. ستذ١ح اٌغُٙ

 1.228 814. ساٞ ِشالة اٌذغاتاخ

 1.182 846. ِؼذي اٌغ١ٌٛح

 1.484 674. اٌرأخ١ش

 

a. Dependent Variable: اٌغؼش اٌراٌٟ ٌرمش٠ش اٌّشاجؼح 
 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension Eigenvalue 
Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) 
درجت 

 اإلفصاح

حجم منخب 

 اىمراجعت

1 

1 6.787 1.000 .00 .00 .00 

2 .954 2.668 .00 .00 .00 

3 .600 3.363 .00 .00 .01 

4 .336 4.496 .00 .00 .03 

5 .142 6.909 .00 .02 .04 

6 .109 7.873 .00 .00 .12 

7 .058 10.787 .00 .02 .77 

8 .012 24.051 .05 .95 .03 

9 .001 68.472 .94 .02 .00 
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Collinearity Diagnostics
a 

 

Model Dimension 

Variance Proportions 

 حجم اىبنل
عذد 

 اىفروع

ربحيت 

 اىسهم

راي مراقب 

 اىحساباث

معذه 

 اىسيىىت
 اىخأخير

1 

1 .00 .00 .00 .00 .00 .00 

2 .00 .00 .00 .00 .83 .00 

3 .00 .08 .25 .01 .00 .05 

4 .00 .38 .27 .00 .01 .04 

5 .00 .31 .03 .04 .01 .46 

6 .00 .01 .04 .73 .01 .26 

7 .00 .17 .40 .20 .00 .08 

8 .03 .04 .00 .01 .02 .10 

9 .96 .01 .02 .00 .12 .00 

 

a. Dependent Variable: اٌغؼش اٌراٌٟ ٌرمش٠ش اٌّشاجؼح 

 

 (4ممحق رقم )
 نتيجة اختبار العةقة بين مستوي اإلفصاح عن ادارة المخاطر والت ير في سعر السيم
 

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .451
a
 .204 .124 .340585512151965 2.342 

 

a. Predictors: (Constant),  اٌرأخ١ش, ِؼذي اٌغ١ٌٛح, دجُ ِىرة اٌّشاجؼح, دجُ اٌثٕه, سأٜ ِشالة

 اٌذغاتاخ, ػذد اٌفشٚع, دسجح اإلفصاح, ستذ١ح اٌغُٙ

b. Dependent Variable: فشق اٌغؼش 
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ANOVA
a
 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 2.375 8 .297 2.559 .015
b
 

Residual 9.280 80 .116   

Total 11.655 88    

 

a. Dependent Variable: فشق اٌغؼش 

b. Predictors: (Constant),  ,ِؼذي اٌغ١ٌٛح, دجُ ِىرة اٌّشاجؼح, دجُ اٌثٕه, ساٞ ِشالة اٌرأخ١ش

 اٌذغاتاخ, ػذد اٌفشٚع, دسجح اإلفصاح, ستذ١ح اٌغُٙ
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.667- .665  -1.003- .319 

اإلفصاحدسجح   -.658- .472 -.173- -1.393- .168 

دجُ ِىرة 

 اٌّشاجؼح
.116 .131 .113 .886 .378 

 233. 1.202 140. 069. 083. دجُ اٌثٕه

 190. 1.322 165. 001. 001. ػذد اٌفشٚع

 016. 2.470 307. 020. 050. ستذ١ح اٌغُٙ

ساٞ ِشالة 

 اٌذغاتاخ
.101 .078 .144 1.300 .197 

اٌغ١ٌٛحِؼذي   .002 .004 .060 .551 .583 

 112. -1.608- -195.- 001. -002.- اٌراخ١ش
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Coefficients
a 

 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

 1.551 645. دسجح اإلفصاح

 1.641 609. دجُ ِىرة اٌّشاجؼح

 1.365 733. دجُ اٌثٕه

 1.564 639. ػذد اٌفشٚع

 1.553 644. ستذ١ح اٌغُٙ

 1.228 814. سأٜ ِشالة اٌذغاتاخ

 1.182 846. ِؼذي اٌغ١ٌٛح

 1.484 674. اٌرأخ١ش

 

 a. Dependent Variable :فشق اٌغؼش
 

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension Eigenvalue 
Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) 
درجت 

 اإلفصاح

حجم منخب 

 اىمراجعت

1 

1 6.787 1.000 .00 .00 .00 

2 .954 2.668 .00 .00 .00 

3 .600 3.363 .00 .00 .01 

4 .336 4.496 .00 .00 .03 

5 .142 6.909 .00 .02 .04 

6 .109 7.873 .00 .00 .12 

7 .058 10.787 .00 .02 .77 

8 .012 24.051 .05 .95 .03 

9 .001 68.472 .94 .02 .00 
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Collinearity Diagnostics
a 

 

Model Dimension 

Variance Proportions 

 حجم اىبنل
عذد 

 اىفروع

ربحيت 

 اىسهم

راي مراقب 

 اىحساباث

معذه 

 اىسيىىت
 اىخأخير

1 

1 .00 .00 .00 .00 .00 .00 

2 .00 .00 .00 .00 .83 .00 

3 .00 .08 .25 .01 .00 .05 

4 .00 .38 .27 .00 .01 .04 

5 .00 .31 .03 .04 .01 .46 

6 .00 .01 .04 .73 .01 .26 

7 .00 .17 .40 .20 .00 .08 

8 .03 .04 .00 .01 .02 .10 

9 .96 .01 .02 .00 .12 .00 

 

a. Dependent Variable: فشق اٌغؼش 
 
 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
N 

Predicted 

Value 
-

.310183018446069- 

.54974102973948

0 
.092072623936646 .164272021490677 89 

Residual 
-

.603688538074593- 

.84849101305017

9 
.000000000000100 .324735544275953 89 

Std. 

Predicted 

Value 

-2.449- 2.786 .000 1.000 89 

Std. 

Residual 
-1.773- 2.491 .000 .953 89 

 

a. Dependent Variable: فشق اٌغؼش 
   

a. Dependent Variable: اٌغؼش اٌراٌٟ ٌرمش٠ش اٌّشاجؼح 
 

b. All requested variables entered. 

 

 

 

 

 



 أثر مستوى إفصاح البنوك التجارية عن ممارسات إدارة المخاطر .........                    أدّذ اٌص١شفٟ/أعّاء د

311 

 

 

 ( 5ممحق رقم )
 الدراسةعمي العةقة محل  2011نتيجة التحميل ايضافي يختبار تأثير ثورة يناير 

 

Model Summary
b
 

Mode

l 
R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .860
a
 .739 .702 7.36715 1.705 

 

ANOVA
a
 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 11988.753 11 1089.887 20.081 .000
b
 

Residual 4233.441 78 54.275   

Total 16222.194 89    

 

 

Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1411.970- 941.465  -1.500- .138 

 024. -2.295- -188.- 11.618 -26.669- دسجح اإلفصاح

 111. 1.614 119. 468. 755. اٌغٕح

@2011 2.987 11.496 .094 .260 .796 

1اٌّرغ١شاٌّؼذي  -8.597- 19.448 -.161- -.442- .660 

دجُ ِىرة 

 اٌّشاجؼح
8.416 2.946 .220 2.857 .005 

 581. -554.- -040.- 030. -016.- اٌرأخ١ش

 025. -2.284- -145.- 084. -193.- ِؼذي اٌغ١ٌٛح

 000. -6.418- -436.- 1.489 -9.557- دجُ اٌثٕه

ػذد اٌثٕٛن 

 اٌراتؼح
.190 .020 .701 9.677 .000 

 001. 3.472 263. 458. 1.590 ستذ١ح اٌغُٙ

ساٞ ِشالة 

 اٌذغاتاخ
-1.524- 1.748 -.058- -.871- .386 
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Coefficients
a
 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

 2.006 498. دسجح اإلفصاح

 1.613 620. اٌغٕح

@2011 .026 39.206 

1اٌّرغ١شاٌّؼذي  .025 39.489 

 1.779 562. دجُ ِىرة اٌّشاجؼح

 1.523 656. اٌرأخ١ش

 1.198 835. ِؼذي اٌغ١ٌٛح

 1.377 726. دجُ اٌثٕه

 1.567 638. ػذد اٌثٕٛن اٌراتؼح

 1.711 584. ستذ١ح اٌغُٙ

 1.327 754. ساٞ ِشالة اٌذغاتاخ

 

a. Dependent Variable: اٌغؼش اٌراٌٟ ٌرمش٠ش اٌّشاجؼح 
 

 

Collinearity Diagnostics
a

 

M

od

el 

Dimension Eigenvalue 
Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) 
درجت 

 اإلفصاح
 2011@ اىسنت

1 

1 8.321 1.000 .00 .00 .00 .00 

2 1.460 2.387 .00 .00 .00 .01 

3 .949 2.961 .00 .00 .00 .00 

4 .585 3.771 .00 .00 .00 .00 

5 .334 4.993 .00 .00 .00 .00 

6 .152 7.403 .00 .01 .00 .00 

7 .109 8.733 .00 .00 .00 .00 

8 .062 11.595 .00 .00 .00 .00 

9 .019 20.807 .00 .27 .00 .25 

10 .007 35.085 .00 .67 .00 .74 

11 .002 66.962 .00 .03 .00 .00 

12 3.403E-007 4945.044 1.00 .02 1.00 .00 
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Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension 

Variance Proportions 

5اىمخغيراىمعذه  
حجم منخب 

 اىمراجعت
 اىخأخير

معذه 

 اىسيىىت

حجم 

 اىبنل

عذد 

اىبنىك 

 اىخابعت

1 

1 .00 .00 .00 .00 .00 .00 

2 .01 .00 .00 .01 .00 .00 

3 .00 .00 .00 .81 .00 .00 

4 .00 .01 .06 .00 .00 .08 

5 .00 .03 .03 .01 .00 .39 

6 .00 .02 .45 .01 .00 .24 

7 .00 .12 .25 .01 .00 .01 

8 .00 .70 .10 .00 .00 .23 

9 .24 .04 .04 .00 .00 .03 

10 .75 .01 .06 .01 .01 .01 

11 .00 .00 .00 .13 .98 .00 

12 .00 .08 .01 .01 .00 .00 

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension 
Variance Proportions 

 راي مراقب اىحساباث ربحيت اىسهم

1 

1 .00 .00 

2 .01 .00 

3 .00 .00 

4 .22 .01 

5 .24 .00 

6 .04 .05 

7 .03 .67 

8 .34 .18 

9 .01 .00 

10 .00 .01 

11 .02 .00 

12 .08 .07 

 

a. Dependent Variable: اٌغؼش اٌراٌٟ ٌرمش٠ش اٌّشاجؼح 
 

 

 


