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 جملس التجارة والتنمية
 والتنمية واملشاريع االستثمار جلنة
 ملعديالعامد  ا الدووي احلكومي اخلرباء فريق

 غواإلبدال للمحاسبة الووليدة ابملعايري
 والثالثون رابعةال الوورة

 2017تشرين الثاين/نوفمرب  3-1 جنيف،
 من جدول األعمال املؤقت 4البند 

دور اإلفصددددات ي م يددددي  املنيددددداار وغ ددددب  ددددوو  اإلبدددددالغ مدددد   بددددد    
 الشركات ي صنع ال رار

 املتحوة للتجارة والتنميةمؤمتر األم  مذكرة م  أمانة   

 تنفيذي موجز  
أمانددد  األوند ددداري ل ياددد  املدددداو     الددددو ل هدددذ  ساسدددي  األعلومدددا  مدددذ رل املأعدددد   

غ عددن ريو  حاسددب  والبدثوليد  للماحلدددوما الددومل املعدع يملعدداي  الد رباءالرابعد  والثثنيدل لفريدد  ا د
عمليد  ندن   ر ا   عن البياان    تقييم املخدارر وتعزيدز جددوإل البدثغ مدن قبد  الشد الفصاح
ط  سد ثما  وتادلي  علقد وتناقش املذ رل أمهي  الدشدف عدن املعلومدا    ندن  القدرا ا  امل القرا .

 ا . األضواء على املاائ  الرئياي  ذا  الصل  مبخارر الدشف   تقا ير الشر 
املخدددارر الرئيادددي  ذا  الصدددل  بصدددن  القدددرا ا  واملما سدددا  الددد  ت بع دددا وتنددداقش املدددذ رل  

شدر ا  قدا ير التالشر ا    الوقت احلامل   الدشف عدن البيداان . وت مثد  غدواس  ماد خدما 
صدل  بين دا مدا تنعددا ال ير و ثد ا  البياان  املفصح عن ا مبعثرل    اف  أجدزاء ال قدا   الرئياي  فيما يلا:

 تر دز بدا ا  عامد  و اد خدا عمدا ت ، و ثد ا  وبل ال أني ا  املاليد  ات ملد و وهدا ت فداو   مدا ونوعدا  
قيدددا  ت علددد  ب علدددى املخدددارر ا.وهريددد . كري علدددى ذلدددل أا مدددن يعددددوا ال قدددا ير يواج دددوا مشدددا  

 لاري .افي  وابل الشف البياان  وأمهي  ا النابي  ويل داليف س  املباغرل واملفاضل 
وت نداول املدذ رل األعمدال الدد  اضد،ل  ادا،   اخوند  األعدد ل، واضدعو املعداي  الدوليدد   

 سد ناريا  ارر. واالذي يقرتحوا مباريئ توجي ي  بشأا املما سا  الادليم    الدشدف عدن املخد
اليدد ، تقدددا   احلمييددإىل األفدددا  الاددديدل املادد مدل مددن املما سددا  الاددليم  والد اسددا  األ اري

 نقاش.روح  للاملذ رل مقرتحا  ل عزيز جدوإل الدشف عن املخارر وتُبلِن املاائ  امل،
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 م ومة ومعلومات أساسية -أوالا  
يُعدُّ الدشدف عدن املعلومدا  العاليد  ا.دوريل عدامث حاكدا ل مددل املاد ثمرين وسدواهم مدن  -1

غد       وروعيد أنحاب املصلح  من اختداذ القدرا ا  بشدد  انجد . وت بد  الشدر ا  سدبث إلزاميد
مليددا  ع هددا مددن تقدددا املعلومددا . وتشددم  عمليددا  الدشددف اللزامددا عددن البيدداان  ال قددا ير وس

زامددا، دشدف اللاضدع  للدن.م. أمدا الدشدف عددن البيداان  روعدا، فُيةدرإل إضداف  إىل الالدشدف ا 
لدشدف  يُعدد امث  العروض الد  يقددم ا املاد ثمروا وسدواها مدن عمليدا  الدشدف املخصصد . و 

  انجددد  مل دددا بشدددعددن بيدداان  الشدددر   عددامث يلدددني األمهيدد  ل مددددل أسددواع  أ  املدددال مددن أرياء ع
حاب هم من أند  أعرإل س  املا ثمرين، مث  احلدوما  والعاملل وسوافحاب، ب  ويزوري ج ا

 والاياساتي .  ق صاريي مبعلوما  جمدي  ل قييم إريا ل األعمال واختاذ القرا ا  ا أيضا  املصلح ، 
وتعدددزإل م،البددد  الشدددر ا  يلدشدددف عدددن املعلومدددا  إىل ال حددددي الدددذي تواج ددد   يددد   -2

 حدي تعقيدا  هذا ال  ص ا س ثما  على النحو األمث . ويزرياريا ق صاريا    ختصيص املوا ري لفر 
ريل مددا ا دداكوا حلددرل، عددااألا العداملل ببددوارن األمددو    الشددر ا ، مثدد  املدديرين وأ يب األعمددال 

وافد  ت ضدا ب ريلددي م  مدا تددوا معلوما  أ ثر عن  حبي  ا س ثما ا  ال  أجرهتا الشر   و ثد ا  
أ  املددال أا   ملقدددما  املددال. وت دديح املعلومددا  املونيددوع اددا واملناسددب  مدد  ريوافدد  مددن يقدددموا  أ 

اهلم عندما مداا  أ  يقيِنموا بشد  ماب  فرص ا س ثما  ات مل  وأا يرندوا أبنير  جعا اس خ
ن أرياء مددد  املدددال يل زمدددوا ب مويددد  اسددد ثما ا  إن اجيددد  تري دددا الشدددر ا . ولدددن تددد مدن أسدددواع  أ

ا    ددذلي  مشددلملددال بشددد  انجدد  إ  إذا أُنشدد ت وليددا  يعددول علي ددا ريو هددا   ختصدديص  أ  ا
 ملال.الون ال  واملعلوما  القائم  بل العاملل ببوارن األمو  ومقدما  أ  ا

و  سددددن للنمددددو ا ق صدددداريي   األجدددد  ال،ويدددد  عددددن أسددددواع  أ  املددددال ا.يدددددل األرياء  -3
ق صدر أمهيد  الدشدف عدن البيداان  مدن وختصيص  أ  مال املخاررل بشد  انج . ومدن ،،   ت
الوسددد،اء املددداليل، مثددد  املصدددا  ،  أيضدددا  قنبددد  الشدددر ا  علدددى أسدددواع األو اع املاليددد ، ف دددا تدددزوري 

قددرتض لثق صدداري. وبوجدد  عدداا، يعددزك احلددد مددن ال بدداين   
ُ
يملعلومددا  الثكمدد  ل قدددا  أ  املددال امل

ر البيداان  الد  تدشدف  ضث  وف .(1)املعلوما  ب وعا الشفافي  ا س قرا  املامل عن ذلل، قد تُياِن
 عن ا الشر ا  قيا  املؤغرا  ذا  األمهي  ل حقي  أهدا  ال نمي  املا دام  ويا ِن  إريا هتا.

ومدن املدألو  أا تُبدلت م ،لبدا  الدشدف عددن البيداان  ألسدراض ال قدا ير املاليد  اللزاميدد   -4
 ا    سدوع األو اع املاليد  ومبداريئ اتاسدب  املقبولد    القوانل الورني  و  قواعد تاةي  الشدر 

اجمللد  الددومل الصداري ل عدن  املعاي  الدولي  لعداري ال قدا ير املاليد بوج  عاا على الصعيد الورع و 
لألسددراض العامدد  مددن قنبدد   ؤسادد  املعدداي  الدوليدد  لعددداري ال قددا ير املاليدد ال دداب  مل للمعدداي  اتاسددبي 
ل    سوع األو اع املالي . وت مث  األهدا  املنشوريل من ال قا ير املالي    تزويدد الشر ا  املاة

 .(2)مقددددما  أ  املدددامل الاددد ما و أ  املدددال املقدددرتض مبعلومدددا  ماليددد  مفيددددل   اختددداذ القدددرا ا 
__________ 

، ميدن ا رثع علي  Enhancing the risk disclosures of banks، 2012، املعني  يلفصاح املعزتكفرق  العم   (1)
 . /http://www.fsb.org/2012/10/r_121029  املوق  ال امل: 

 .2017أبري    احلواغا   نيااا/ : مت ا رثع على  ي  املواق  الشبدي  املشا  إلي احاغي 

(2) International Accounting Standards Board, 2015, Conceptual Framework for Financial Reporting 

(International Financial Reporting Standards Foundation, London. 

http://www.fsb.org/2012/10/r_121029/
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وجاء   ري اس  اس قصائي  ومن دإل مناقش  ملعددي ال قدا ير املاليد  وماد خدمي ا اس ضداف  اجمللد  
ممن أجابوا على ا س بياا يروا أا مث  حاج  ل حال  80ومل للمعاي  اتاسبي  أا أ ثر من الد

وأبدإل ما ثمروا قلق م من عدا تلقدا معلومدا  مناسدب   .(3)البي   احلالي  للدشف عن البياان 
ومددن اح ددواء ال قددا ير معلومددا  سدد  جوهريدد  وعبددا ا  عامدد . وعلددى نقددي  ذلددل، غدددتري معدددو 

ير املاليدد  علددى أا علددي م أا يلبددوا م ،لبددا  مددا ف  ددت تددزرياري للدشددف اللزامددا عددن البيدداان  ال قددا  
عددددن ذلددددل، أريإل العددددبء  فضددددث  . و لشددددفافي  روعددددا  اوأا يادددد ةيبوا ل،لبددددا  املادددد ثمرين بددددز ريل 

ال قددا ير بصددف  ا وائدد  ام ثددال ال ن.يمددا الثقيدد  امللقددى علددى عددات  معدددي ال قددا ير إىل الن.ددر إىل 
اتصددال. و  هددذا الصدددري، تددوحا البحددو  األ اريمييدد  أبا جدددوإل املعلومددا  اتاسددبي ،  وسدديل   

 . (4)مث  اليراريا  املبلني عن ا، يلناب  للقرا ا  ذا  الصل  ي س ثما ا  قد قلتت مبرو  الزمن
عددن البيدداان  بشددد  أ ثددر تددواترا، مثدد   وأفضددى الضددلط علددى الشددر ا  ل دشددف روعددا   -5

علقد  يليددراريا  الفصدلي ، إىل الددرأي القائد  أبا أسدواع األسدد م أضدحت تفددر    ا  غداريا  امل 
الرت يدز علددى الن ددائأل   األجدد  القصدد  وسددد  أقدد  فعاليدد    تشددةي  ا سدد ثما ا  وا ب دددا ا  
  األجد  ال،ويدد  فأنددبحت الشددر ا  تر ددز علددى يفقيد  ن ددائأل   األجدد  القصدد  تر يددزا قددد ينددال 

ألكمددددد  املاليددددد  الددددد  تفةدددددر    وقدددددد أيندددددت ا .(5)لبقددددداء   األجددددد  ال،ويددددد مدددددن قدددددد اهتا علدددددى ا
أا تر يدز الشدر ا  علدى األجد  القصد  قدد يدؤريي إىل ال قليد  مدن غدأا املخدارر    2008 عاا

 األج  ال،وي  أو إىل إسفاهلا، ولذلل   ُيدشف عن هذ  املخارر للما ثمرين بشد  وا .
يددد مددن الشددفافي  اكري ري ال،لبددا  يلدشددف عددن املعلومددا  وتشددم  م،البدد  املادد ثمرين مبز  -6

س  املالي ، مث  البياان  البي ي  وا ج ماعي  وامل علق  حبان ال دب . ويا ند هدذا ال،لدب إىل احلةد  
القائلدد  أبا الدشددف عددن هددذ  البيدداان  يزيددد قددد ل املادد ثمرين علددى تقيدديم  ددارر الشددر     األجدد  

ددددر ف م دددا و  فعلددددى سدددبي  املثددددال،  .(6)مددددن ، ف دددو مفيددددد   اختددداذ القددددرا ا  ا سددد ثما ي ال،ويددد  يُياِن
جملد  يفقيد  ا سد قرا  الد  أنشدأها  املاليد  امل صدل  يملندا  لفصداحا فرق  العم  املعنيد  يأند   

عدن املخدارر البي يد  جداء في دا أاد يفديدد تدلفد  غنيد ا  تلد  املندا   تونيا  للدشف روعدا   املامل
  .(7)املخارر بشد  فعالد    على الوج  الصحيح قد ي عذ  ما مل يُدشف عن هذاملالي

__________ 

(3)  International Accounting Standards Board, 2013, Feedback on survey and discussion forum 
Agenda Paper 3I:ميددن ا ردثع عليد    املوقد  ال دامل . http://archive.ifrs.org/Current-Projects/IASB-

Projects/Conceptual-Framework/Pages/Board-Discussions-Current-Stage-CF.aspx . 
(4) DW Collins, EL Maydew and IS Weiss, 1997, Changes in the value-relevance of earnings and 

book values over the past forty years, Journal of Accounting and Economics, 24(1):39–67; ME 

Barth, K Li and CG McClure, 2017, Evolution in value relevance of accounting information, 

Working Paper 3512, Stanford Graduate School of Business. 

(5) J Kay, 2012, The Kay review of United Kingdom [of Great Britain and Northern Ireland] equity 

markets and long-term decision-making.  :ال قريددر ا  دداما الددذي ميدددن ا رددثع عليدد    املوقدد  ال ددامل
https://www.gov.uk/government/consultations/the-kay-review-of-uk-equity-markets-and-long-

term-decision-making . 
(6) Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, 2016, Recommendations of the Task Force 

on Climate-related Financial Disclosures,ا رثع علي    املوق  ال امل: . ميدن  
https://www.fsb-tcfd.org/publications/ . 

  املرج  نفا . (7)

http://archive.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Pages/Board-Discussions-Current-Stage-CF.aspx
http://archive.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Pages/Board-Discussions-Current-Stage-CF.aspx
http://archive.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Pages/Board-Discussions-Current-Stage-CF.aspx
https://www.gov.uk/government/consultations/the-kay-review-of-uk-equity-markets-and-long-term-decision-making
https://www.gov.uk/government/consultations/the-kay-review-of-uk-equity-markets-and-long-term-decision-making
https://www.fsb-tcfd.org/publications/
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والثثنيدل   وتا  د  مذ رل املعلوما  األساسي  هذ  تيا  املناقشا    الددو ل الرابعد -7
عددن  الدشددفو  ريبددثغ عدن احلددوما الدددومل املعدع يملعدداي  الدوليدد  للمحاسدب  وال رباءلفريد  ا دد

أسددواع  لشددر ا   مددن قنبدد  االبيدداان  . وهددا تُددربك ريو  الدشددف عددن يدديم املخدداررالبيدداان    تق
  الصدل  بد    ئيادي  ذا أ  املال وتلخص احلال  الراهن  للدشف عن املخارر وتبدلِن املادائ  الر 
 ا ضدل    تددين   داا هلدتقا ير الشر ا    ظ  األرر واملعاي  الاائدل، مبدا   ذلدل العوامد  الد

قددددا لنقددداش وتا ير الشدددر ا    اختددداذ القدددرا ا . وتعدددرض املدددذ رل مادددائ  م،روحددد  لجددددوإل تقددد
خارر واختاذ قييم املمقرتحا  أولي  بشأا الاب  الدفيل  جبع  تقا ير الشر ا  أ ثر جدوإل   ت
 يل .القرا ا ، مبا   ذلل ختصيص املوا ري على حنو أمث  لفرص ا س ثما  البد

عددد  البيددداقت ي م يدددي   الكشددد دور و ت دددارير الشدددركات احلالدددة الرا ندددة ل -اثنياا  
 املنياار 

 معريفات -أل  
يشم  قياا الشر ا  يلدشف عن البياان  أا يقوا العاملوا ببوارن األمدو  في دا، مثد   -8

لومدا . وي دألف يد  يملعاملديرين وأ يب األعمدال احلدرل، ب زويدد أندحاب املصدلح    الشدر   املعن
هم مددن سدد   يضددا  أا.م ددو  الرئياددا مددن مقدددما  أ  املددال الادد ما و أ  املددال املقددرتض ويشددم  

ل واملددوظف ملصددلح ، مثدد  واضددعا الاياسددا  واهلي ددا  ال ن.يميدد  وسددل،ا  الضددرائبأنددحاب ا
 واجمل م  بوج  عاا.

وبعدددد  أنددددواع الدشددددف عددددن البيدددداان  إلزامددددا وبعضدددد ا اخعددددر رددددوعا. وتشددددم  أنددددواع  -9
الدشف اللزاما عن البياان  ال قا ير املالي  ال  يع مدد مدداها وهلوهلدا علدى عوامد  مدن بين دا إا  

الشددر   الداغددف  مد جدد    سددوع األو اع املاليدد  أا   وحةم ددا املددد  . و ددب عدداريل أا  انددت 
ت قيد ال قا ير املالي  الصاري ل عن الشر ا  املد ج    سوع األو اع املالي  مبعاي  البثغ الورني  

  سددوع  وعدداريل مددا يُ،لددب مددن الشددر ا  املد جدد  .(8)أو مبعدداي  اجمللدد  الدددومل للمعدداي  اتاسددبي 
األو اع املاليدد  أا تدشددف بشددد   صددص عددن األحدددا  ا.وهريدد  وحصدد  املدددير مددن املشددرت   
واملبيعا  وسواها من املعلوما  ذا  الصل  يختداذ القدرا ا  ا سد ثما ي . ولد ن  اندت امل ،لبدا  

ع  حبواغدا ت فاو  من بلد إىل وعر، فإا ال قا ير اللزامي  عاريل ما تشدم  البيداان  املاليد  مشدفو 
 الشر  . حان تدب وب قا ير املدير والريا ل و 

لمعداي  الدوليد  وترري أهددا  البدثغ املدامل وعصدائص املعلومدا  املاليد  اجملديد  املم ثلد  ل -10
  الرا  املفاهيما للمةلد  الددومل للمعداي  اتاسدبي  الدذي جداء فيد  أا  لعداري ال قا ير املالي 
ريل من البثغ املامل لألسراض العام  ت مث    تقدا معلوما  د تدوا جمدي  اللاي  العام  املنشو 

وح  تدوا  .(9) وات ملل   اختاذ القرا ا دللما ثمرين واملقرضل وسواهم من الدائنل احلاليل
املعلوما  املدشو  عن ا جمدي  للما ثمرين   هذا الصدري،  ب أا تا و  ا صائص النوعي  

__________ 

سدوع   يلنادب  للشدر ا  املادةل   هدا املعداي  اتاسدبي  امل،لوبد  أو املادموح ادااملعاي  الدولي  لإلبدثغ املدامل  (8)
لثردددددددثع علدددددددى قائمددددددد  البلدددددددداا، ان.دددددددر  .بلدددددددد   سدددددددائر أحنددددددداء العدددددددامل 100أ ثدددددددر مدددددددن  األو اع املاليددددددد   

http://www.ifrs.org/use-around-the-world/why-global-accounting-standards.  

 .2015اجملل  الدومل للمعاي  اتاسبي ،  (9)

http://www.ifrs.org/use-around-the-world/why-global-accounting-standards/
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   املناسب ، أي أا يدوا هلا غني  إ ايب   اختاذ القرا  وأا تدوا مونيوقا اا ومتثد  عرضدا  األساسي
للواقدد  ا ق صدداريي. ويشددد  مف ددوا األمهيدد  الناددبي  مر ددز الثقدد    الدشددف اللزامددا عددن  أمينددا  

ؤنير   املعلوما . وتع رب املعلوما  ذا  أمهي  نابي  إا  اا دإسفاهلا أو إيراريها بشد  غائ  سدي
 . (10)القرا ا د ال  ي خذها املا ثمروا

رريقددد   ، أضدددحى الدشدددف عدددن البيددداان  روعدددا  ل ن.يميددد وإضددداف  إىل ال قدددا ير اللزاميددد  ا -11
ملددامل وإبددثغ ااألرياء  م مدد  وم ددواترل ت بع ددا الشددر ا    تزويددد أسددواع  أ  املددال يملعلومددا  عددن

  وعدروض اهلاتفيد ن هدذ  البيداان  ا ج ماعدا عن تدبر املوا ري امل اح . وتشم  سب  الدشف ع
تبددددددداريل و درتونيددددددد  املاددددددد ثمرين وتوقعدددددددا  الريا ل وتقدددددددا ير ا سددددددد دام  ومؤغدددددددرا  اليدددددددراريا  الل
علومدا  معدن  وعدا  املعلوما . و  الادنوا  القليلد  املاضدي ،  شدف عددري م زايدد مدن الشدر ا  ر
  م،لدوب سدا األمدر ت عل  يلبصم  البي ي  والاياسدا  ا ج ماعيد  وحادن ال ددب . و سدم أا هدذ
قيديم وفاق دا ديد    تمن الشر ا ، فإهنا يفبذ،    ثد  مدن األحيداا، الدشدف عدن املعلومدا  اجمل

ل   علدى  أ  املداافاداملن املا قبلي  ح    يُ.ن أهنا ختفا معلوما  س  مواتي  وتنأإل بنفا ا  
يهد   قد يددوا عن غر ا    تدا  بنف  الد ج  من ا ق دا . بيد أا الدشف عن املعلوما 
ن.دددو ل منددد  وائدددد املال دلفددد . لدددذا،   تدشدددف الشدددر ا  عدددن البيددداان  ا انددد  إ ت حدددل تفدددوع الف

يد  حلادن تددب  إلزام ب غدمدوان   أيضا  تداليف  املباغرل وس  املباغرل. وقد اع مد  بلداا  ث ل 
 .الشر ا  ت ضمن،    ث  من األحياا، أحداما بشأا ا م ثال، أو ال علي 

 م يي  التعرض للمنياار -ابء 
خيصصوا  أ   وال قييم املخارر ريو  أساسا   قرا ا  ختصيص  أ  املال، فاملا ثمر  -12

 وإل معدددل مدددن املخدددارر. املدددال لفدددرص ا سددد ثما  الددد  ت ددديح أعلدددى العائددددا  امل وقعددد  ن.ددد  ماددد
ميدددن م مددن تقيدديم  يللددا   يوليدد  املادد ثمروا اه مامددا   ولددذلل، يُعددد احلصددول علددى املعلومددا  عددامث  

املخددارر والعائدددا  امل وقعدد  مددن فددرص ا سدد ثما  ومددن اختدداذ قددرا ا  ا سدد ثما . و  أسددوع  أ  
ا   ختصدددديص املددددوا ري املددددال الدددد  تعمدددد  بدفدددداءل واق دددددا ، متثدددد  األسددددعا  مؤغددددرا  يعددددول علي دددد

 ا ق صددداريي ، فاملعلومدددا  األ ثدددر جدددوريل ختفددد  ماددد و   املخددداو  وت ددديح ختصددديص  أ  املدددال
 . (11)بشد  فعال يعزك النمو ا ق صاريي

وتشدد   ددارر ا سدد ثما  إىل تقلددب العائدددا  امل وقدد  يفقيق ددا مددن ا سدد ثما . و  حالدد   -13
دوك الددد  تد نددددف يفقيدددد  عائدددددا  األو اع املاليدددد  املاددد ثمرين   األسدددد م تقددددرتا املخدددداررل يلشدددد

وا اددائر ات مدد  تدبدددها. أمددا   حالدد  املقرضددل، ف قددرتا املخدداررل بعةددز املقددرتض عددن تاددديد 
الفائددددل و أ  املدددال. وأمدددا عائددددا  ا سددد ثما ، ف حددددريها توقعدددا  األرياء ا ق صددداريي الن ددداجا 

دفقا  النقديددد  املاددد قبلي  الددد  ميددددن أا يدددد ها املنددد أل املاددد ثمر فيددد ، أي العمددد  ال ةدددا ي، وال ددد
من ا تدلفد  الفرند  البديلد  لدرأ  املدال. وتدؤنير املخداررل    دث تقلدب ال ددفقا  النقديد    صوما  

  املاد قب  وتدلفدد   أ  املدال. ومُييتددز   أحيددااني  ثد ل بددل املخدداررل وعددا اليقددل، إذ يفددرتض أا 

__________ 

 املرج  نفا . (10)

 ,R Lambert, C Leuz and RE Verrecchia, 2007, Accounting informationان.در، علدى سدبي  املثدال،  (11)

disclosure and the cost of capital, Journal of Accounting Research, 45(2):385–420. 
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خصدديص ا ح مددا   الحصددائي  للنددواتأل بشددد  موضددوعا أو تدددوا املخدداررل قابلدد  للقيددا  ب 
 . (12)ذايت، بينما يش  عدا اليقل إىل النواتأل ات مل  ال  تنعدا بشأهنا هذ  ا ح ما  

وتؤنير   أرياء الشر ا  ا ق صاريي أنواع غ  من املخارر ت ألف من  ارر املؤساا   -14
اد  تدؤنير   املؤس ارر الد و  توجدد تعريفدا  غدائع  للمخد ال ةا ي  واملخدارر املاليد  وسد  املاليد .

عرضد   الشدر ا  ال ةا ي   سم أا أسلب ال صدنيفا  تشدم  األندواع نفاد ا مدن املخدارر. وتددوا
 ا ي .ملخارر معين  تنبث  عن ربيع  أوج  عدا اليقل ال  تد نف أنش،  ا ال ة

الناغدددن عدددن تلددد  أفضدددليا  الزبنددداء  وتشدد   دددارر املؤساددد  ال ةا يددد  إىل تقلدددب األ يح -15
لعوامدد  ا اندد  اواها مددن واملنافادد  والن.ددراء والعوامدد  ال دنولوجيدد  أو ا ج ماعيدد  ا ق صدداريي  وسدد

فدري ، وجوريل لدي  البنموذ  أعمال الشر   واملن ةا  أو ا دما ، مث   أ  املال البشري، وامل
 من ةاهتا وال زاماهتا.

 املالي  ما يلا:وتشم  املخارر  -16
املثءل املاليد  )الفدث (، أو اح مدال عةدز الشدر   عدن الوفداء يل زاماهتدا املاليد   )أ( 

لشدددر   ض قيمددد  اال،ويلددد  األجددد ، مثددد  ريفددد  الفوائدددد وتادددديد الدددديوا، الدددذي ي ادددم عددداريل ي فدددا
 الصافي  إىل ما وإل يق  عن عصوم او

مقدددرتض، أو عميددد ، عليددد  ال زامدددا  ا ئ مددداا أو اح مدددال تقصددد ، أو إفدددث ،  )ب( 
 تا  الشر  و
الادديول ، أو عةدددز الشددر   ات مددد  عددن أا تددددف  ال زاماهتددا   األجددد  القصددد ،  ) ( 

يد ال زاماهتددا ، أو تادددمثدد  القددد ل علددى إري ا  مبددالني نقديدد  لاددد اح ياجاهتددا مددن  أ  املددال العامدد 
 املالي  ال  أنبحت ما حق  الاداريو

تقلبا  أسعا  األنول، مث  معدد   ندر  العمدث  األجنبيد ، الاوع، أو  )ري( 
 أو أسعا  الال  األساسي  ال  ميدن أا تؤنير سلبا    حبي  الشر  و

سياسددددددا  ا ق صدددددداري الدلددددددا، أو فددددددرتا  الر ددددددوري ا ق صدددددداريي العدددددداا ات ملدددددد   )ه( 
 املامل. الشر    وال ضخم وا ندماش وتل  معد   الفائدل ال  ميدن أا تؤنير سلبا   وض

وتعددزإل املخددارر سدد  املاليدد  إىل عوامدد  تشددليلي  وسياسددي  وإىل ماددائ  بي يدد  واج ماعيدد   -17
خدددارر هلدددذ  امل وذا  نددل  حبادددن ال ادددي  علدددى النحدددو ال دددامل ) سددم مصددد،لح سددد  املاليددد ، تددددوا

 ،ل ا(:تبعا  مالي  حيث أهنا ميدن أا تقيد عمليا  الشر  ، أو يفد من ا، أو تع
املخدددارر ال شدددليلي  الناغددد   عدددن ا فددداض القدددد ل ال شدددليلي ، مثددد  املعددددا  أو  ()أ 

حددواري   ونيدد  أوأسدداليب الصددن  املع،وبدد ، ومشددا   اللوجادد يا  واملشددرت   واهلةمددا  اللدرت 
 ال هابو
ا  دددداملخددددارر الاياسددددي  الناغدددد   عددددن تليدددد ا    سياسدددد  احلدومدددد  و  ولوائح )ب( 

 أو ا ض،راي ، أو النزاعا وال ن.يمي ، أو ا.زاءا ، 

__________ 

(12) FH Knight, 1964 [1921], Risk, Uncertainty, and Profit (Sentry Press, New York).  
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املخدددارر البي يددد  املاددد مدل مدددن أحددددا  تلددد  املندددا ، أو أحدددوال املندددا  القاسدددي   ) ( 
 والدوا   ال،بيعي ، مث  ا.فا  والفيضاان و

املخددددارر ا ج ماعيدددد  الناغدددد   عددددن ا ضدددد،راب   عددددرض اليددددد العاملدددد ، مثدددد   )ري( 
اي  أو  دارر  وا ضدر مقارعد  املاد  لدل والعدامللاملاائ  امل علق  بصح  العداملل و فداه م، و 

 الامع  النا   عن مما سا  تا ي  س  مقبول  اج ماعياو 
 ددددارر حاددددن ال دددددب  النا دددد  عددددن عةددددز   القيدددداريل والغددددرا ، أو أنشدددد،   )ه( 

لف  رفا  املخاير وال صالعاملل ال    ختدا مصاحل مقدما  أ  املال الفضلى، مث  أنش،  ال زو 
 للقانوا.

واملخددارر عديدددل وذا  أنددواع غدد  وهددا مرتاب،دد     ثدد  مددن األحيدداا. و  تددؤنير  يدد   -18
شددر   ي علد  ب املخدارر    د  الشدر ا  يلقدد  نفادد ، فبعضد ا خيد ص بق،داع بعيندد  وبعد  وعدر

  فاوتد .مبدد جا   حمدريل، بينما يدوا بعض ا اخعر  ارر من .م  تدؤنير    يد  الشدر ا  وإا
خددارر، ، فددبع  امل  أا تدددوا املخددارر جوهريدد  ختدد ص بشددر   حمدددريل أيضددا  ويددؤنير األفدد  الددزمع 

. وإضداف  ،ويد  فقدطمث  املخدارر الناغد   عدن تلد  املندا ، ميددن أا تصدبح جوهريد    األجد  ال
ارر، ومددن ، مددن املخدد إىل ذلدل، يبدددي   لددف مادد خدما البيدداان  املاليدد  اه مامدا  أبنددواع   لفدد 

  م حباج  إىل أنواع   لف  من املعلوما .ف

 ي الكش  ع  املنياار ي م ارير الشركات املمارسات املتبعة حالياا  - ي  
ت فددداو  م ،لبدددا  الدشدددف عدددن املخدددارر   سدددياع تقدددا ير الشدددر ا      لدددف أحنددداء  -19

 قيدديم  ددارر العددامل تفدداو  قددد يدددوا واسدد  الن،دداع. وبوجدد  عدداا، تدددوا تقددا ير الشددر ا  جمديدد  ل
املؤسا  ال ةا ي . وُيدشدف عدن املخدارر ا.وهريد     ثد  مدن األحيداا     لدف أجدزاء ال قريدر 

مبوجب معاي  إعداري ال قا ير عدن بعد  املخدارر ا.وهريد  بينمدا  الانويو ويدوا الدشف إلزاميا  
ادددب  لدددإلري ا      بعضددد ا اخعدددر اهلي دددا  ال ن.يميددد  وقدددوانل األو اع املاليددد   شدددر  م تق ضدددي 

األسدددواع ا اضدددع  للدددن.م، أي أسدددواع األسددد م أو الدددديوا. وتشدددم  امل ،لبدددا  واملبددداريئ ال وجي يددد  
بشدأا األريوا  املاليد  وإردا   7ذا  الصل  مبوجب املعاي  الدولي  لعداري ال قا ير املالي  املعيدا   قدم 

واملقايي  املوجزل   البياان  املالي ، مث  مقايي  اليدراريا  وال ددفقا   .(13)عرض تعليقا  الريا ل
  تقيددديم  دددارر الشدددر  .  أيضدددا  النقديددد  وسدددواها مدددن املبدددالني املعدددرت  ادددا   البيددداان  املاليددد ، مفيددددل 

مددا  تددذ ر  يدد  هددذ  امل ،لبددا  يلضددرو ل  لمدد  املخدداررل، بيددد أا الدشددف عددن املخددارر  ثدد ا   و 
 للما ثمرين   اختاذ القرا ا . اهلد  الدامن امل مث    أا يدوا الدشف مفيدا   ادري 
وتدددرري   هدددذا الفدددرع أمثلددد  للم ،لبدددا  امل مددد    الدددو    امل حددددل األمريديددد  وا يفددداري  -20

عيدد ، ُيدشددف تدددوا نو  األو ويب. وبينمددا تُعددرض بعدد  املخددارر   ال قددا ير الاددرريي  ومتيدد  إىل أا
ي ا املعدداي  لدد  تق ضددادريل م أنددل    بعدد  البنددوري   البيدداان  املاليدد  وفدد  الشددرو  عددن  ددارر حمدد

 اتاسبي  املن،بق .
__________ 

(13) International Accounting Standards Board, 2010, Practice statement: Management commentary 

  ميدن ا رثع علي    املوق  ال امل:
https://www.iasplus.com/en/standards/other/management-commentary.  

https://www.iasplus.com/en/standards/other/management-commentary


TD/B/C.II/ISAR/82 

GE.17-14595 8 

وتدددددددنص قدددددددوانل األو اع املاليددددددد  واللدددددددوائح ال ن.يميددددددد  للةنددددددد  األو اع املاليددددددد  والبو نددددددد   -21
م ،لبددا   علددى الصددعيد الددورع علددى البددثغ مبوجددب املبدداريئ اتاسددبي  املقبولدد  عمومددا   وغددرو 

)ال قددددا ير  )K-10( ددددا  -10و  ا سدددد ما تل .(14)الدشددددف عددددن املخددددارر امل علقدددد  يلشددددر ا 
)ال قددا ير الفصددلي ( للةندد ، يُ،لددب مددن الشددر ا  املد جدد    سددوع  (Q-10)فدداء -10الاددنوي ( و

رل األو اع املالي  أا تدشف عدن أهدم املخدارر الد  تواج  دا   إردا  البندد امل علد  بعوامد  املخدار
رددا  بنددد   سدديول  ا و أ  ماهلددا وإيرارياهتددا   إ جددوهر    الدد  تددؤنير غنيدد ا   أيضددا  وأا تندداقش املخددارر 

عدن البيداان    إردا  البندد األول عامد  ويب لدى  وم ،لبا  الدشدف .(15)مناقش  الريا ل ويفليل ا
 . (16)خارر نفا امن ا إ ح  قد  من املرون  للشر ا  املبلل  ألا  ي  الشر ا    ت عرض للم

بشدددددأا احلاددددداي  الادددددنوي   51/2003و  ا يفددددداري األو ويب، ي ضدددددمن ال وجيددددد   قدددددم  -22
بشدددددأا م ،لبدددددا  الشدددددفافي  مدددددواري تق ضدددددا أا تدشدددددف  109/2004واملوحددددددل وال وجيددددد   قدددددم 
وأوجد  عدددا اليقدل األساسددي د الدد   نوي  واملرحليدد  عدن دونددف املخدداررالشدر ا    تقا يرهددا الاد

 ال دددوامل(. بيدددد أا ال دددوجي ل   يقددددماا علدددى 4-5و 14-1املددداري ا الشدددر   املبللددد  )تواج  دددا 
إ غاريا  بشأا العنانر ال  تشدد  املخدارر وأوجد  عددا اليقدل الرئيادي . و  اململدد  امل حددل، 

للمخارر   تقرير املدير أو الريا ل  ةزء من تقا يرهدا املاليد   يُ،لب من الشر ا  أا تقدا ونفا  
م ،لبا  إضافي  للدشف عن املخارر ت عل  بن.م إريا ل املخارر  لوللمملد  امل حد .(17)نوي الا

وتع مدددد بلدددداا أعدددرإل   ا يفددداري األو ويب  .(18)  الشدددر   و دددارر ا سددد ثما    األريوا  املاليددد 
م ،لبدددا  مشددداا . فأملانيدددا، علدددى سدددبي  املثدددال، تق ضدددا الدشدددف عدددن املخدددارر   تقريدددر الريا ل 

ل الداعليددد  إذا  ددداا ذلدددل ألسدددراض الريا   وت،لدددب  دددذلل مدددن الشدددر ا  أا يفددددري املخدددارر  ميدددا  
 . (19)و انت املخارر جوهري 

__________ 

ومدوندد  ، 2017مددن .ندد  األو اع املاليدد  والبو ندد ،  503و 305، 303، 302ان.ددر علددى سددبي  املثددال البنددوري  (14)
، ميددددددددددددددددن ا ردددددددددددددددثع علي دددددددددددددددا   املوقددددددددددددددد  ال دددددددددددددددامل: 229، ا.دددددددددددددددزء 17اللدددددددددددددددوائح ا يفارييددددددددددددددد ، العندددددددددددددددواا 

https://www.sec.gov/about/laws/secrulesregs.htm . 
 2005. اسدد حدنيت اللةنددد  غددر  الدشددف عدددن عوامدد  املخدداررل   عددداا https://www.sec.gov/formsان.ددر  (15)

(Securities and Exchange Commission, 2005, Securities offering reform, Release No. 33-8591, ،
 (.https://www.sec.gov/rules/final/finalarchive/finalarchive2005.shtmlا رددددثع عليدددد    املوقدددد  ال ددددامل: ميدددددن 

، غة  واضعو املعاي  اتاسدبي    الدو    امل حددل علدى الدشدف وقب  أا يصبح الدشف عن املخارر إلزاميا  
، 1998عددددددددددددددن املعلومددددددددددددددا  الدميدددددددددددددد  عددددددددددددددن بعدددددددددددددد  املخددددددددددددددارر )جملدددددددددددددد  املعدددددددددددددداي  اتاسددددددددددددددبي  املاليدددددددددددددد ، 

Accounting for derivative instruments and hedging activities, Statement No. 133.)  
(16) Securities and Exchange Commission, 2003, Interpretation: Commission guidance regarding 

management’s discussion and analysis of financial condition and results of operations ميدددن ،
 . https://www.sec.gov/rules/interp/33-8350.htmا رثع علي    املوق  ال امل:

(17) Financial Conduct Authority, 2017, Disclosure guidance and transparency rules sourcebook ،
 .United Kingdom, 2006, Companies Actا ردددددددددددددددددددددددددددثع عليددددددددددددددددددددددددددد    املوقددددددددددددددددددددددددددد  ال دددددددددددددددددددددددددددامل: ميددددددددددددددددددددددددددددن

https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/DTR/4/1.html . 
(18) Financial Conduct Authority, 2017; Financial Reporting Council, 2016, United Kingdom corporate 

governance code  عديدل ت عل  أبندول وعصدوا حمددريل مثد  األريوا  املاليد  تق ضدا الدشدف عدن . ومث  معاي
 .املخارر  ما أو نوعا  

(19) Accounting Standards Committee, 2012, Group Management Report (Federal Ministry of Justice, 

Berlin) . 

https://www.sec.gov/about/laws/secrulesregs.htm
https://www.sec.gov/forms
https://www.sec.gov/rules/final/finalarchive/finalarchive2005.shtml
https://www.sec.gov/rules/interp/33-8350.htm
https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/DTR/4/1.html
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بشدددأا الدشدددف عدددن املعلومدددا  سددد  املاليددد  وتلدددل  95/2014ويق ضدددا ال وجيددد   قدددم  -23
امل علق  يل نوع من الشر ا  الدب ل املد ج    أسدواع ا يفداري األو ويب وتلدل العاملد    الق،داع 
املددددامل أا تدشددددف   تقددددا ير الريا ل املعلومددددا  عددددن  ددددارر حقددددوع النادددداا واملخددددارر البي يدددد  

وقددد ت،لددب قددوانل أعددرإل م ،لبددا  مشدداا  مثلمددا  .(20)ج ماعيدد  ومدافحدد  الفادداري الرئياددي وا 
البيدداان  املاليدد  لقواعددد الري ا    سددوع األو اع املاليدد  بشددأا الدشددف عددن  16اء   ال ددذيي  جدد

  هونني  ونني، الصل، أو م ،لبا  الدشف عن البياان  بشد  أوس ،   سديما   مدا ي صد  
الري ا    سوع األو اع املاليد  الد  تع مددها  مبعلوما  ا س دام  وحان ال دب ، مث  م ،لبا 

الرباكيدددد  وسددددوع األو اع    (B3) 3وسددددوع األو اع املاليدددد  يء وع األو اع املاليدددد  األسددددرتالي ، سدددد
 املالي    جوهاناربغ جبنوب أفريقيا.

 وتشم  املعاي  الدولي  لعداري ال قا ير املالي  عدل م ،لبا  أعرإل ت عل  مبخارر حمددريل -24
م ،لبددا  نوعيدد  و ميدد   7وي ضددمن املعيددا   قددم   ددب الدشددف عن ددا  ةددزء مددن البيدداان  املاليدد .

  عدن مفصل  للدشف عن املخارر ت عل  بوج  عاص ي ئ مداا والاديول  و دارر الادوع الناغد 
بشددددأا  37ويملثدددد ، يق ضددددا املعيددددا  اتاسدددد  الدددددومل  قددددم  .(21)اسدددد خداا الشددددر   أريوا  ماليدددد 

ا إجراء نقاش ي ناول أوج  عددا اليقدل بشدأ وا ل زاما  ات مل ، واألنول ات مل املخصصا ، 
و ددب أا ُ دددرإل هددذا الدشددف عدددن البيدداان    حواغدددا  .(22)املخصصددا  وا ل زامددا  ات ملددد 

 البياان  املالي .
ري وتواجد  املؤساددا  املاليد   ددارر ماليد  وسدد  ماليدد  عديددل. وفددوع أمثلد  م ،لبددا  إعدددا -25

ال قدددا ير املاليددد  املدددذ و ل   هدددذا القادددم، تُدددن.م املؤسادددا  املاليددد  مبوجدددب إردددا   فايددد   أ  املدددال 
مدددن الردددا  املدددنقح أا  3ويق ضدددا الدددر ن  ا دداص بلةنددد  يكل املعنيددد  يلغدددرا  علدددى املصددا  .

تدشددددف املصددددا   عددددن البيدددداان  الدميدددد  والنوعيدددد  بشددددأا الددددُن أل الدددد  ت بع ددددا   إريا ل املخددددارر 
.دراء وا ل زامدا  و  لف املؤغرا  واملقايي  ال ن.يمي  لرأ  املال و ارر األسواع وا ئ مداا والن

وت ا  م ،لبا  الدشف عن البيداان  مد  م ،لبدا  البدثغ املدامل   سدياع  .(23)عا   امليزاني 
  يلبياان  املالي  ولدن ا أوس  ن،اقا من ا.

__________ 

ُي،لددب مددن الدددول األعضدداء   ا يفدداري األو ويب إعمددال القددوانل الورنيدد  الثكمدد  لثم ثددال لل وجيدد  حبلددول  ددانوا  (20)
ا هددف عددن البيدداان  ، وأول ال قددا ير الاددنوي  والدو يدد  الدد   ددب أا ت ضددمن هددذا الدشدد2016األول/ريياددمرب 

 . 2017ال قا ير ال  تصد    عاا 

(21) International Accounting Standards Board, 2005, International Financial Reporting Standards 7: 

Financial instruments – disclosures . 

 Financial  الددددو    امل حدددددل. ان.ددددر توجددددد م ،لبددددا  مشدددداا  مبوجددددب مبدددداريئ اتاسددددب  املقبولدددد  عمومددددا   (22)

Accounting Standards Board, 2010, Accounting standards codification, No. 450: Contingencies ،
 .  https://www.iasplus.com/en-us/standards/fasb/liabilities/asc450ميدن ا رثع علي    املوق  ال امل:

(23)  Bank for International Settlements, 2015, Revised pillar 3 disclosure requirements, ميددن ا ردثع ،
 . http://www.bis.org/bcbs/publ/d309.htmعلي    املوق  ال امل:

https://www.iasplus.com/en-us/standards/fasb/liabilities/asc450
https://www.iasplus.com/en-us/standards/fasb/liabilities/asc450
http://www.bis.org/bcbs/publ/d309.htm
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 ع  املنياار والتطورات احلاليةامل ائ  الرئي ية ي الكش   -اثلثاا  
 التحوايت اليت يوا هها معوو الكش  ع  املنياار وم تنيوموه -أل  

يواج  من يعدوا تقا ير الشر ا  ومن يا خدموهنا يفد   عديد بشأا الدشدف عدن  -26
 املخارر، على النحو ال امل:

،  وموقعدا   ما ي ام الدشف عن البياان  وامل ،لبا  يل فداو   مدا ونوعدا    ث ا   )أ( 
  ما أا امل ،لبا  ا ان  يشواا اللموض    ث  من األحيااو

 ما ُتا خدا ألفاظ عام  وتعاب  من،ي و  ث ا   )ب( 
    ث  من األحيااو   ي م الرت يز على املخارر ا.وهري  ) ( 
وختدد ص بشدر   بعين ددا  بيداان  يملروند ، حدد  يددوا جمدد   ي ادم الدشدف عددن ال )ري( 

    ث  من األحياا، مما يقل  قابلي  ا للمقا ن  وري ج  الونيوع ااو
يصددعب قيددا   ثدد  مددن املخددارر )باددبب ا يددا ا    القيددا  واألفدد  الزمنيدد   )ه( 

 وذاتي (  ريوا اس خداا افرتاضا وال فصي ( و  ميدن   أحياا  ث ل يفديدها  ميا  
قدددددد يدددددرإل بعددددد  املاددددد خدمل مبدددددن فدددددي م ماددددد ثمروا حددددداذقوا،   الدشدددددف  )و( 

  أعدرإل عد  غدر ا املا ب عن البياان  ريليث على أا الشر   تواج   ارر أ رب وهو أمدر قدد 
 تعز  عن الدشف عن املخارر.

 ثدددد ا  وت مثدددد  أهددددم ا ن قدددداريا  املوج دددد  للدشددددف عددددن املخددددارر   أا امل ،لبددددا  احلاليدددد    -27
 .(24)خارر الد  تواج  دا واتاداع ن،اق دال قدير حدل امل  حبا   تدوا مب م  وترتك للشر ا  جما    ما

كري علددى ذلددل أا الدشددف عددن املخددارر يددرري   الوقددت احلددامل مشدد  ا   أقادداا عديدددل مددن ال قددا ير 
وي دددديح هددددذا ال بدددداين    .(25)الاددددنوي  ومضددددمنا   الفددددروع املراجعدددد  وسدددد  املراجعدددد  علددددى حددددد سددددواء

وموقعا  للما ثمرين وسائ  حمدوريل ل قييم ريق   أو مدإل ا  مال .  الدشف عن البياان   ما  وجوريل  
ردا  البندد امل علد  عدن املعلومدا    إ الدشدفدريل للمخارر، مثد  حمقااا أ وقد ُتدرت  -28
  ثددد ا  ر ا   الشددد يدددد أاب .ليددد .نددد  األو اع املا الدددذي تصدددد  ال قريدددر الادددنوي  عوامددد  املخددداررل  ب
ملثددال، ى سددبي  اقددد تعل ددا سدد  مفيدددل مددن حيددث املعلومددا . فعلدد تواندد  اسدد خداا للدد  عامدد  مددا

دددن أا مددن لددوائح اللةندد  علددى عدددا عددرض املخددارر الدد  مي (S-K) ددا  -تددنص الثئحدد  قددا 
عدن  ضدث  وف .زا  وتر يد تن،ب  على أي غرك وتق ضا أا يدوا الدشف عن البياان  أ ثدر يفديددا  

 قددا ير اليدد  الذلددل، جعدد  الدشددف عددن البيدداان  أبسددلوب من،ددا معمددم    دد  أجددزاء ال قددا ير امل
تقيدديم  ادد ثمرينبوجدد  عدداا أقدد  جدددوإل ب شددويش املعلومددا  ا.وهريدد  تشويشددا ي عددذ  معدد  علددى امل

   ارر ا س ثما ا .

__________ 

(24)  Institute of Chartered Accountants in England and Wales, 2011, Reporting Business Risks: 
Meeting Expectations (London) . 

(25) Institute of Chartered Accountants in England and Wales, 2010, Audits of Banks: Lessons from the 

Crisis (London) . 
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 متيد  املناكعا  ات ملد ،للور  و املبياان  الثن قاريا  الثحق  لإلسقارا  أو ل ويفاغيا   -29
، فعندددما ت،بدد  الشددر   عمليددا  تقييمددا  األمهيدد  ال دداك عددنإىل تددوعا الشددمول بددد  الشددر ا  

عندئدذ إىل تفضدي   النابي  على املخارر ال  يصعب ب،بيع  احلال تقيديم غني هدا   الشدر  ، متيد 
مرين يفديددددد املخددددارر األساسددددي  ، في عددددذ  علددددى املادددد ثالدشددددف ب،ريقدددد  غددددامل  ولدن ددددا معممدددد 

ولدذلل، ينبلدا املفاضدل  بدل أا يددوا ال قريدر  .(26)ال  ت عرض هلا الشر   بوج  عاص وا.وهري 
وادددد  . (27)غدددامث يل،دددا  ددد  املخدددارر ات ملددد  وأمهيددد  املخدددارر النادددبي  وجددددواها للماددد ثمرين

عدن ال قليد  مدن غدأا املخدارر  ذلل ألا من يعدوا ال قدا ير يواج دوا ال دداليف الباه.د  النا د 
مث  ال داليف امل علق  يلامع  واملناكعا  بينما يواج  املا ثمروا ال داليف الباه.  الناغ   عدن 
اسدد خثص املعلومددا  املناسددب  مددن تقددا ير عديدددل. وإضدداف  إىل ذلددل، ينبلددا املفاضددل  بددل تقعيددد 

ملصدددداقي  ا والادددماح يملرونددد   تعزيدددزا  ملقا ن  دددا و  تياددد ا   ومضدددموان   الدشدددف عدددن البيددداان  غددددث  
الريا يدد  ل دييددف الدشددف عددن البيدداان  علددى حنددو ي ناسددب مدد  املخددارر الدد  ختدد ص اددا الشددر  . 
وبع  املخارر خيد ص بشدر   بعين دا، مثد   دارر ال شدلي ، وبعضد ا تشدرتك فيد  عددل ق،اعدا ، 

مبقا ندد  الدشددف عددن البيدداان     مثدد  املخددارر املاليدد . وميدددن تقيدديم املخددارر املاليدد  إىل حددد مددا
ق،ددداع بعينددد . أمدددا املخدددارر ا انددد  يلشدددر  ، فيثقدددا املاددد ثمروا ندددعوب  أ دددرب   تقييم دددا ريوا 

 . (28)لدشف عن البياان  ا ان  يلشر  ا س عان  ي
ألا بعدد  املخددارر، مثدد  املخددارر املاليدد ،  عددداري الدشددف عددن البيدداان  تعقيدددا  أويددزرياري  -30

الريا ل وميدددن قياسدد ا وإريا هتددا يسدد خداا األريوا  املاليدد ، بينمددا تقدد   ددارر أعددرإل تادي،ر علي ددا 
املؤساددددا  ال ةا يدددد  سدددد  مؤ دددددل عددددا   ن،دددداع هددددذ  الاددددي،رل. ويعددددع ذلددددل أا مع.ددددم  ددددارر 

 الدشددف عددن املخددارر  ميدد ميدددن قياسدد ا بشددد  موضددوعا، ممددا يعددع أا أسلددب عمليددا   و 
عدددن املخدددارر مقدددايي   ميددد  فإهندددا تددددوا قائمددد  علدددى  وليادددت نوعيددد . وحدددل ي ضدددمن الدشدددف

وت ديح  .(29)افرتاضا  ذاتيد  إ ت إذا اق ضدى واضدعو املعداي  اسد خداا منداذ  حمددريل لقيدا  املخدارر
املرون  الريا ي    وض  افرتاضا  عان  بوض  حمدري وغر   بعين ا. ومدن  امل ،لبا  األق  تقييدا  

الدشددددف عدددن البيدددداان  ب،ريقددد  ت ضددددمن معلومدددا  أ ثددددر غدددأا املروندددد  أا متددددن الشددددر ا  مدددن 
. بيد عن اع ماري معاي  حمدريل سلفا   ما عين    ذلل بنماذ  ا فرتاضا  ا ان  يلشر   عوضا  

ل حريددف املعلومددا . ومثدد  ماددأل  أعددرإل ذا  نددل  ت علدد   ا  دداا  فرنددا   أيضددا  أا املروندد  ت دديح 
دل معدداي ، أو توكيدد  إحصددائا، بشددأا النددواتأل ينبلددا الدشددف عددن معيددا  واحددد، أو أ ثددر، أو عدد

املمدنددد  حادددب أندددواع املخدددارر، أو جمموعدددا  املخدددارر، أا  . وعلدددى سدددبي  املثدددال، تقددددا .نددد  
وهنداك  .(30)شأا الدشف عن البيداان  الحصدائي األو اع املالي  والبو ن  إ غاريا  للمصا   ب

__________ 

(26) Association of Chartered Certified Accountants, 2014, Reporting risk,  ميددن ا ردثع عليد    املوقد ،
-http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/financial-reporting/polال ددددامل: 

afb-rr.pdf. . 
(27) International Accounting Standards Board, 2017, Disclosure initiative: Principles of disclosure, 

Discussion Paper DP/2017/1 . 
(28) O-K Hope, D Hu and H Lu, 2016, The benefits of specific risk-factor disclosures, Review of 

Accounting Studies, 21(4):1005–1045 . 
(29) SG Ryan, 2012, Risk reporting quality: implications of academic research for financial reporting 

policy, Accounting and Business Research, 42(3):295–324 . 
 . https://www.sec.gov/files/industryguides.pdfان.ر  (30)

http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/financial-reporting/pol-afb-rr.pdf
http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/financial-reporting/pol-afb-rr.pdf
http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/financial-reporting/pol-afb-rr.pdf
https://www.sec.gov/files/industryguides.pdf
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    ن،اق دددا املخدددارر وري جددد  تفصدددي  مادددأل  أعدددرإل ت صددد  يألفددد  الزمنيددد  الددد  ينبلدددا أا تُقدددا
 الدشف عن البياان  أو إ ال .

وبوجد  عداا، يُقدديِنم مدن يضدعوا املعدداي ، عنددما يق ضدوا اسدد يفاء م ،لبدا  حمددريل بشددأا  -31
الدشدف عددن البيداان ، تددداليف البدثغ وفوائددد . وفيمددا ي علد  يلدشددف عدن املخددارر، يشددد  

تدلفددد  حم ملددد  سددد  مقصدددوريل. وقدددد  ملخدددارر امل حققددد  ذاتيدددا  غنيددد  الغدددا ل إىل املخدددارر ومشددددل  ا
يفاددددر املادددد ثمروا ك ريل الدشددددف عددددن البيدددداان  أبهنددددا تعددددع ك ريل   املخددددارر، أي أا  شددددف 
الشددر ا  عددن  ددارر بعين ددا، مثدد   ددارر الادديول ، قددد  عدد  املادد ثمرين وسددواهم مددن أنددحاب 

زك املخددارر فيقومددوا، علدى سددبي  املثددال، املصدلح  ي صددرفوا إكاء الدشددف عدن البيدداان  ب،ددرع تعد
باحب ال موي  الذي يؤريي إىل نقص الايول . ويصح هدذا احلدال بصدف  عاند  علدى املصدا   

 . (31)ن،ب  على الشر ا    ق،اعا  أعرإلولدن  ي
وت فددداقم هدددذ  ال حدددد   الددد  تد ندددف الدشدددف عدددن البيددداان    حالددد  املخدددارر، مثددد   -32

ا  الشددر   البي يدد  وا ج ماعيدد  و  جمددال حاددن ال دددب  وتلدد  املنددا  املخددارر النا دد  عددن سياسدد
. وتدددزرياري مراعدددال املاددد ثمرين للعوامددد  سددد  املاليددد  عندددد تقيددديم م  دددارر الشدددر   والفدددرص الددد  أيضدددا  

ت يح دددا، ولددددن م يبددددوا قلق دددم مدددن قلددد  جدددوريل الدشدددف عدددن البيددداان  بادددبب انعدددداا املعددداي  
عددن أا املعلومددا  البي يددد  وا ج ماعيدد  وذا  الصدددل   قا ندد ، فضدددث  وضددعف قابليدد  املعلومدددا  للم
لصدعوب  يفديدد املخدارر  ويزرياري الدشف عدن البيداان  تعقيددا   .(32)حبان ال دب  تدوا س  جمدي 

وتعددذ  تقدددير توقي  ددا ومدددإل حدددهتا بشددد  ريقيدد .   ميددا    الناغدد   عددن العوامدد  سدد  املاليدد  يفديدددا  
  خارر تصبح ذا  أمهي    األج  امل وسط إىل ال،وي .ويشي  ال صو  أبا هذ  امل

و سددددم الشددددواس  بشددددأا الدشددددف عددددن املخددددارر   تقددددا ير الشددددر ا ، فددددإا الد اسددددا   -33
و أا الدشددف النددوعا عددن املخددارر ويبددد .(33)أبهنددا   تددزال مفيدددل للمادد ثمرين األ اريمييدد  تددوحا

 ال قا ير الانوي    الدو    امل حددل، فضدث  الوا ري   أقااا عان  ت ناول عوام  املخاررل، مث  
عن مناقش  املخارر   ال قا ير الانوي  أب مل ا، يعرب بدق  عن املخارر الدامن  ال  ت عرض هلدا 

ويبدو أا املا ثمرين يقد وا املعلوما  عن املخارر الد  تدرري   تقدا ير الشدر ا ،  .(34)الشر ا 
ررل واملناقشددا  الدد  تري ددا الريا ل بشددأا املخدددارر   ممددا يددوحا أبا الدشددف عددن عوامدد  املخددا

بيددد أا الد اسددا  تددوحا  .(35)تقددا ير الشددر   أب مل ددا تزعددر مبعلومددا  مفيدددل   تقيدديم املخددارر
أبا املادد ثمرين   يادد ةيبوا بشددد   امدد  للمعلومددا  الددوا ريل   عمليددا  الدشددف عددن  أيضددا  

الدد  تد نددف اسدد خثص املعلومددا  مددن تقددا ير  البيدداان  هددذ . و مبددا يعددزإل ذلددل إىل الصددعوي 
__________ 

(31) G Meeks and JG Meeks, 2009, Self-fulfilling prophecies of failure: The endogenous balance 

sheets of distressed companies, Abacus, 45(1):22–43. 
 Sustainability Accounting Standards Board, 2016, Climate risk: Technicalان.در، علدى سدبي  املثدال،  (32)

bulletin . 
 JJ Filzen, 2015, The information content of risk factor disclosures in quarterlyان.ر على سبي  املثال  (33)

reports, Accounting Horizons, 29(4):887–916 . 
(34) F Li, 2006, Do stock market investors understand the risk sentiment of corporate annual reports? 

Working paper, Shanghai Jiao Tong University و  يزال مدن سد  الواضدح إا  داا الدشدف عدن املخدارر .
  يقدا نو ل مد مل  عن املخارر ا ق صاريي  الدامن .

(35) Filzen, 2015 . 
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معقددددل. كري علدددى ذلدددل أا  شدددف الشدددر   عدددن املخدددارر ات ملددد  الددد  تواج  دددا يدددؤنير   تصدددو  
رضد  للمخدارر املا ثمرين هلذ  املخارر، فدلمدا اتاد  ن،داع الدشدف، أندبحت الشدر   أ ثدر ع

 . (36)من من.و  املا ثمرين

 الكش  ع  البياقتحلالية بشأن املشاريع الوولية والتطورات ا -ابء 
أندددد   هي دددد  املعددداي  اتاسددددبي    فرناددددا وجملددد  البددددثغ املدددامل   اململددددد  امل حدددددل  -34
اول إرا  الدشف عدن ت ن 2012و ق  نقاش   عاا  الفري  األو ويب ا س شا ي لإلبثغ املاملو 

ضدي ا الدشدف لد  يق االرئيادي   البياان    سياع حواغا البياان  املالي  أبرك  في ا ا صائص
امددد    ضدددمن عو يندددد   و أ  الو قددد  أا اكري ري م ،لبدددا  الدشدددف تعقيددددا   الفعدددال عدددن البيددداان .

باهنا تراجدددد  جدددددوإل الدشددددف عددددن املعلومددددا    احلواغددددا وأوضددددحت ريو  هددددذ  احلواغددددا حبادددد
معلومددا   ريأا تددو   مدملدد  للبيدداان  املاليدد  األساسددي . وغدددري  الد اسدد  علددى أا احلواغددا ينبلددا

 عن املخارر ال  أنير    األ قاا املبلني عن ا   البياان  املالي .
وأكمددد  الثقددد  الددد  أعقب  دددا   الن.ددداا  2008ومدددن يب ال صددددي لألكمددد  املاليددد    عددداا  -35

املصددر ، م ددد جملدد  ا سدد قرا  املددامل الاددبي  لنشدداء فرقدد  العمدد  املعددزكل للمعنيدد  يلدشددف الدد  
مباريئ توجي يد   فيعد  املاد وإل ووضدعت سدب  تونديا  حمددريل للدشدف املعدزك عدن نشر  سبع  

املخارر من قنب  املؤساا  املالي . وجداء   املبداريئ الادبع  أا الدشدف عدن البيداان  ينبلدا أا 
وس   الف م وغامث وحان ال وقيت وأا يعرض معلوما  مفيدل ويعدرب عدن إريا ل  يدوا واضحا  

و انت  .(37)يدوا قابث للمقا ن  بل املصا   تااع م  مرو  الزمن و البنل للمخارر وي ام ي
للدشددف عددن املخددارر  اللايدد  املنشددوريل مددن املبدداريئ وضدد  األسدد  ل قدددا توندديا  أ ثددر يفديدددا  

بشفافي  وجوريل عالي  ووض  إرا  للعم  املا قبلا   جمال الدشدف عدن البيداان . ولد ن  اندت 
للدشدف املعدزك  مفيددا   املالي ، فإهنا وبع  ال ونديا  متثد  مرغددا   املباريئ قد أُعِند  للمؤساا 

عن املخارر من قنبد   يد  الشدر ا  الد  تصدد  تقدا ير. بيدد أا ال ونديا    دز  علدى املخدارر 
املالي    املعامث  املصرفي ، مث  ا ئ ماا والايول  و ارر الادوع، الد  قدد   تشدد  املخدارر 

هلددا الشددر ا    ق،اعددا  أعددرإل. وأينددت عدددل تقددا ير أعددرإل عددن  شددف الرئياددي  الدد  ت عددرض 
املخارر من قنب  املصا   ُنشر    أعقاب األكم  املالي  أوج  القصو  وقدمت إ غاريا  بشدأا 

 . (38)سا  الاليم    الدشف عن املخارراملما  

__________ 

(36) TD Kravet and V Muslu, 2013, Textual risk disclosures and investors’ risk perceptions, Review of 

Accounting Studies,18:1088–1122 . 
(37) Enhanced Disclosure Task Force, 2012 . 

 Eurofi, 2012, Risk disclosures: Principles and case studies; European Bankingان.ر على سبي  املثال  (38)

Federation, Association for Financial Markets in Europe, European Savings Banks Group and 

European Association of Public Banks and Funding Agencies, 2008, Industry good practice 

guidelines on pillar 3 disclosure requirements for securitization; Financial Stability Board, 2008, 

Senior Supervisors Group’s report on leading-practice disclosures for selected exposures; and 

Financial Stability Board, 2011, Thematic review on risk disclosure practices: Peer review report . 
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 دامدددد  الدددددومل املالرددددا   جمللدددد  الدددددومل لإلبددددثغ امل دامدددد أنددددد  ا، 2013و  عدددداا  -36
 قدددمامل احدد  ملاملعلومددا  ا يفاددل نوعيدد  ،أعددرإل أمددو  الددذي يادد  د ، ضددمن لعددداري ال قددا ير

 مبزيد من الفعالي  والن اجي .  أ  املالصيص أج  خت من  أ  املال
وي خددذ اجمللدد  الدددومل للمعدداي  اتاسددبي  مبدداري ل واسددع  الن،دداع ل حاددل الدشددف عددن  -37

ويشدم  مشدروع مبداري ل الدشدف عدن  .(39)اي  الدولي  لإلبثغ املاملبياان  الشر ا  مبوجب املع
بوجدد  أعدددص بشدددأا عدددرض  1مدددن ال عدددديث    املعدداي  احلاليددد  و  املعيدددا   قدددم  البيدداان  عددددريا  

، مشفوع  ب وضيحا  وا غاريا  ت ناول ت،بيقا  تقييما  األمهيد  7البياان  املالي  واملعيا   قم 
، أنددد  2015مناقشدد  عددن مبدداريئ الدشددف عددن البيدداان . و  عدداا عددن و قدد   فضددث  الناددبي ، 

اجملل  مشروع بياا عن املما سا  امل علق  يألمهي  النابي  للمعلوما  يب لى من  ريعم الشدر ا  
  اختدداذ قددرا  بشددأا املعلومددا  الدد  ينبلددا تضددمين ا   البيدداان  املاليدد  ومادد وإل إ اهلددا. وحدددري 

بديدداا حمددددري يع مددد علدددى  عاندددا   ادددبي  للمعلومددا  بصدددف  ا مف ومددا  البيدداا عصدددائص األمهيدد  الن
ال.رو  الاائدل ال  قد ت ل  من سن  إىل أعرإل و وعيت في ا كا  ا.م و  الذي ي وج  إلي  

، سددبع  مبدداريئ 2017الدشددف عددن البيدداان . ويفدددري و قدد  املناقشدد  الدد  ُنشددر    وذا /مددا   
 ينبلددا الدشددف عن ددا   ال قددا ير املاليدد  ورريقدد  الدشددف لل واندد  الفعددال تددن.م املعلومددا  الدد 

عن ا. وتش  املباريئ إىل أا املعلومدا  الد  ُيدشدف عن دا  دب أا تددوا عاند  يلديداا املعدع 
ومونددوف  ب،ريقدد  باددي،  ومباغددرل تر ددز علددى املاددائ  امل مدد  ومرتب،دد  مبعلومددا  أعددرإل   ال قريددر 

قدمدددد    غددددد  يناسددددب نددددوع للمقا ندددد  مبددددرو  الددددزمن وم الاددددنوي وسدددد  مدددددر ل ريوا رياع، وقابلدددد 
 وس دوا ن ائأل هذ  املباري ل مفيدل للدشف عن  ارر الشر ا . .(40)املعلوما 

، رلب وك اء املالي  وحماف.و البنل املر زي جملموعد  العشدرين مدن جملد  2015و  عاا  -38
، مددد  الرت يدددز علدددى   املندددا ا سددد قرا  املدددامل مراجعددد   شدددف الشدددر ا  عدددن املخدددارر امل صدددل  ب لددد

، أُنشدد ت فرقدد  عمددد  معنيدد  يلدشددف عدددن البيدداان  امل علقددد  2016و  عددداا  .(41)الق،دداع املددامل
عددن البيدداان  املاليدد  امل علقدد  ب لدد   ب لدد  املنددا . ونشددر  الفرقدد  توندديا  بشددأا الدشددف ال،ددوعا

ارر والفدددرص ذا  الصددددل  املندددا ، مبدددا   ذلددددل الدشدددف ا سدددد باقا عدددن ال ددددأني ا  املاليددد  للمخدددد
املاريي  النا   عن تل  املنا  وي ن قال إىل اق صاري عاملا عفي  الدربوا على النحدو   يل أني ا

وأوندت  .(42)الذي حدري  اتفاع ي ي  مبوجب اتفاقي  األمم امل حددل الرا يد  بشدأا تلد  املندا 
ملاليدد  املوجددوريل أنددث وأبا يشددم  الفرقدد   جددراء هددذا الدشددف عددن البيدداان  املاليدد    امللفددا  ا

أ بعددد  عناندددر  ئيادددي  هدددا حادددن ال ددددب  وا سدددرتاتيةي  وإريا ل املخدددارر واملقدددايي  واألهددددا . 
وتضددمنت عمليددا  الدشددف عددن البيدداان  املونددى اددا يفليدد  تصددو ا  ال ددأني ا  ات ملدد  النا دد  

 ي  ا.عن   لف سينا يوها  تل  املنا    اسرتاتيةيا  الشر ا  ومال
وت ددوىل غددعب  الشددؤوا املاليدد  للشددر ا    .ندد  األو اع املاليدد  والبو ندد    الوقددت احلددامل  -39

 (S-X) عدداء-وقددا  (S-K)  ددا -اسدد عراض م ،لبددا  الدشددف البيدداان    الثئح ددل قددا 
الل ل تنصاا على غرو  الدشف   البياان  املالي    الدو    امل حددل. وي دد  ا سد عراض 

__________ 

 . /http://www.ifrs.org/projects/work-plan/principles-of-disclosureان.ر  (39)

(40) International Accounting Standards Board, 2017 . 

 . .http://g20.org.tr/wp-content/uploads/2015/04/April-G20-FMCBG-Communique-Final.pdfان.ر  (41)

 .2016فرق  العم  املعني  يلفصاح املعزك،  (42)

http://www.ifrs.org/projects/work-plan/principles-of-disclosure/
http://g20.org.tr/wp-content/uploads/2015/04/April-G20-FMCBG-Communique-Final.pdf
http://g20.org.tr/wp-content/uploads/2015/04/April-G20-FMCBG-Communique-Final.pdf
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الددذي ير ددز علددى الدشددف عددن البيدداان  املاليدد    ال قددا ير الاددنوي  والفصددلي  إىل إعددداري توندديا  
، 2016ل حاددل وتيادد   شددف الشددر ا  عددن البيدداان  ا.وهريدد    الوقددت املناسددب. و  عدداا 

 تددر  أحدامدا   (S-K) دا  -ت اللةن  تعدديث  لكالد  م ،لبدا  و ري    الثئحد  قدا اقرتح
وا ريل   معاي  البثغ املامل   املباريئ اتاسبي  املقبول  بوج  عاا   الدو    امل حددل واملعداي  

 . (43)لإلبثغ املامل، أو ت داع  مع ا الدولي 

 م ائ  أخر  ي الكش  ع  املنياار - ي  
إلزاميددد  علدددى الشدددر ا  الدبددد ل املد جددد    سدددوع األو اع  عددداريل مدددا تددددوا أوسددد  ن،اقدددا   -40

   واضدددعو ليف دددا، ريل حقيددد  ال ددواكا بدددل فوائدددد الدشدددف عددن البيددداان  وتدا املاليدد  فقدددط، فادددعيا  
املد جدد     ر ا  سدد املعدداي  واملن.مددوا علددى اسدد ثناء الشددر ا  الصددل ل وامل وسدد،  احلةددم والشدد

لاددوع احلددر   ةل    ااألو اع املاليدد  الرئياددي ، فعلددى سددبي  املثددال، ختضدد  الشددر ا  املادد أسدواع
 لصدل ل الناميد لشدر ا  اأملانيا، أو   سوع ا س ثما ا  البديل ، وهو الاوع الذي ت عام  فيد  ا

ا  لد  الشدر  ا ختض مم لي  بلندا، مل ،لبا   شف عن البياان  أضي  ن،اقا  ا  سوع األو اع امل
 تدددن.م غدددرو   ويب الددد املد جددد    األسدددواع الرئيادددي  املن.مددد . و  تن،بددد  توجي دددا  ا يفددداري األو 

ف عدددن شددد  الدشدددالشددفافي    الدشدددف عددن املخدددارر إ ت علددى األسدددواع الرئياددي  املن.مددد . وي
 ر في .من الن. يا دعا مزيدا   املخارر من قنب  الشر ا  الدب ل ا ان  موضوعا  

ا مددن املفيددد للشددر ا  الصددل ل وامل وسدد،  احلةددم أا تادد و  م ،لبددا  أ ثددر وقددد يدددو  -41
روا إىل لرإل يف قدوأ يب األعمدال الصد تشدريا بشأا الشدفافي ، بيدد أا الشدر ا  األندلر حةمدا  

د تدددوا ذلددل، قدد عددن فضددث  املددوا ري .مدد  املعلومددا  الثكمدد  للدشددف عددن البيدداان  وت يزهددا. و 
قدا لصل ل، ممدا يلتلي  ااالشر ا  الدولي  الدب ل أق  أمهي  للشر ا   بع  املخارر ال  تؤنير  

 ئد .ظث  من الشل على املفاضل  بل تداليف الدشف املعزك عن البياان  وفوا
ريو    تقيدددديم تدلفدددد  الدشددددف عددددن البيدددداان ، فقددددد تدددددوا  أيضددددا  و ع بددددا ا  الاددددري   -42

عدددزك يدددزوري لدشددف املاأا املخددارر املارييددد  إذا  ددداا عدددن تعزيدددز الشددفافي  بشددد الشددر ا  أ ثدددر عزوفددا  
ملعلومددا  اوعلددى وجدد  ا صددوص، قددد تدشددف  .منافاددي ا مبعلومددا  عددن متوضددع ا ا سددرتاتيةا

ديدد   أ  املددال  علدد  مبلامل علقدد  مبخددارر املؤسادد  ال ةا يدد  ويملخددارر سدد  املاليدد  عددن معلومددا  ت
لشدر   قدد  اند  يااتيةيا  سلادل  المدداري الفدري، أو ال دنولوجيدا، أو سدوع املن ةدا  واسدرت 

القدرا ا ،   إل  ختداذيا لل ا املنافاوا ملصلح  م. وبوج  عاا،  لما  انت املعلوما  أ ثر جدو 
ن مددددمددددا  بقددددد  إذا قُدددددمت املعلو    سدددديما لمددددا كاري  ال دلفدددد  سدددد  املباغددددرل للدشددددف عن ددددا، 
 عا الشر ا  هدذ رر. وترالي  وإريا ل املخاال فصي  يقا ب املا وإل املع مد  ختاذ القرا ا  الداع

 ال داليف س  املباغرل عند املفاضل  بل الشفافي  والاري .

__________ 

(43) Securities and Exchange Commission, 2016, Report on modernization and simplification of 

regulation S-K, :ميددددن ا ردددثع عليددد    املوقددد  ال دددامل ،https://www.sec.gov/files/sec-fast-act-report-

2016.pdf; Securities and Exchange Commission, 2016, Business and financial disclosure required 

by regulation S-K, in United States, 2016, Federal Register, 81(78):23916–24008 ميددن ا ردثع ،
 . https://www.federalregister.gov/d/2016-09056علي    املوق  ال امل: 

https://www.federalregister.gov/d/2016-09056
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 زايدة  وو  الكش  ع  املنياار ألغراض اختاذ  رارات االستثمار  -رابعاا  
مث   أي عاا أبا الدشف عن املخارر قد يفاتن بعد األكم  املالي  بابب الضلو  الد   -43

بيدددد أا الدشدددف عدددن  .(44).ديددددل وإعماهلدددا بشدددد  أ ثدددر ندددرام اددد ثمروا واللدددوائح اما سددد ا امل
البيددداان    يبددددو م ددددامث بشدددد  وا     يددد  أندددواع املخدددارر وبين دددا و   ددد  أجدددزاء تقدددا ير، 
الشر ا   ما أا هامش ال قدير امل اح   عرض ا يؤريي إىل تباينا    الشدر ا  وبين دا. وبوجد  

     ثد  مدن عاا، ينبلا أا يا  د  الدشدف عدن البيداان  تقددا معلومدا  تدميليد  واسد باقي
األحيدداا أل قدداا البيدداان  املاليدد  الدد  تعددوري   اللالددب إىل فددرتا  سددابق . وينبلددا أا ي مثدد  هددد  
الدشف عدن البيداان    متددل املاد ثمرين مدن ف دم املخدارر امل مد  الد  تد ندف الشدر   وري جد  

الدشدف عدن تعرض ا هلا و يف تديرها. ول حقي  هذا اهلد ، فقدد يددوا اغدرتا  توسدي  ن،داع 
 البياان  احلامل أق  فعالي  وتعزيز العنانر ال الي  أ ثر أمهي :

 الرت يز على أهم املخاررو )أ( 
 اهليد  وس ول  القراءلو )ب( 
 إمداني  املقا ن  بل الشر ا  وم  مرو  الزمن. ) ( 

ويعدددرض هدددذا الفصددد  سدددبث حم ملددد  ل حادددل الدشدددف عدددن البيددداان  ويقددددا مقرتحدددا   -44
      جانب مبزيد من ال فصي .ملناقش
ويؤم    أا تااعد ا. وري ال  بذهلا اجمللد  الددومل للمعداي  اتاسدبي  ل وضديح تعريدف  -45

األمهيدد  الناددبي  وتقييم ددا الشددر ا    تر يددز الدشددف عددن البيدداان    تقا يرهددا املاليدد  علددى أهددم 
م    وندددف املخدددارر   تقدددا ير املخدددارر الددد  تواج  دددا وتقليددد  حةدددم األلفددداظ العامددد  املاددد خد

الريا ل أو   تقا ير املخارر املنفصل . وقد يااعد ال مييز بل املخارر الرئياي  واملخارر الناغد   
ال  تبلني عن ا بع  الشر ا  املا ثمرين   ف م ال،ريق  ال  تدرإل ادا الريا ل املخدارر وت ددبرها. 

 اندت م مد  أو قدد تصدبح م مد    األجد  القصد ، وميدن تعريف املخارر الرئياي  أبهنا  دارر  
  سضددوا سددن  علددى سددبي  املثددال. أمددا املخددارر الناغدد   فدديدمن تعريف ددا أبهنددا  ددارر قددد تصددبح 

الشدر ا  مدن الغدا ل إىل املخدارر  جليدا   م م    األج  ال،وي . ومُيدِنن متييز أهم املخدارر متييدزا  
ح للما ثمرين ف م ال بعا  املالي . وقد ياداعد وضد  ف در    ال قرير املامل أب مل  على حنو ي ي

مددوجز ي ضددمن إحددا   مرجعيدد  تددربط املخددارر الدد  تددري مناقشدد  ا ببقيدد  ال قريددر املددامل و وابددط 
 . (45)أيضا    توجي  املا ثمرين الي  يلبياان  امل

الشددر    ومثدد  اع بددا  وعددر ي صدد  يألسددلوب الددذي ينبلددا اتباعدد    الدشددف عددن تعددرض -46
ملخددارر م مدد  ي مثدد    يفديددد املعلومددا  عددن  دد   دداررل الدد  تدددوا مفيدددل   تقيدديم املخدداررل 
املعني  والوسدائ  الد  تاد خدم ا الريا ل   ختفيدف حددهتا وال لد  الدذي ي،درأ علي دا مبدرو  الدزمن. 

ا يدددوا  وتشددم  املاددائ  ذا  الصددل  اددذا األمددر يفديددد إا  دداا الدشددف عددن البيدداان  ينبلددا أ

__________ 

(44)  Association of Chartered Certified Accountants, 2014 . 
 SG Ryan, 1997, A survey of research relating accountingلثرثع على تونيا  من هذا القبي ، ان.در  (45)

numbers to systematic equity risk: Implications for risk disclosure policy and future research, 

Accounting Horizons, 11(2):82–95 . 
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للمخدداررل مددن قنبدد   نددراا   تقييمددا   حاددب نددوع املخددارر، أو م ضددمنا   ، أو م لدد ا  ، أو نوعيددا   ميددا  
الشر  ، أو تزويد املا ثمرين مبعلومدا   افيد  لجدراء عمليدا  ال قيديم أبنفاد م، و دذلل ماد وإل 

أو   تميدددد  البيدددداان  وال،ريقدددد  الدددد  ينبلددددا أا ُتادددد خدا   عرضدددد ا، سددددواء أ انددددت سددددرريي ، 
جداول، أو مقايي  إ الي . فعلى سبي  املثال، قد يدوا الن أل الذي يع مد  واضعو املعداي    
أملانيددا والددذي يق ضددا الدشددف عددن مقددايي  املخددارر الدميدد  إا  انددت قددد اسددُ خدمت ألسددراض 

ومددن ،  للمما سد  الادليم ، إذ أا املقدايي  ُتمدد    األند  رياعليدا   مثددا    اختداذ القدرا ا  رياعليدا  
قدددد يددددوا عددددبء ا م ثدددال الضددددا  علدددى الشددددر ا  عفيفدددا  مددددا أا هدددذ  املعلومددددا  قدددد تددددزوري 
املا ثمرين برؤي  ما ن ل للاب  الد  ت بع دا الشدر     تددبر  اررهدا. وميددن أا تشدم  املقدايي  

املاد قب . تلل ال  تا خدا البياان  الاابق ، أو ال وقعا  امل صل  يلن دائأل املمددن يفقيق دا   
ويرجح أا تدوا املقدايي  املدوجزل واملخدارر املصدنف  أجددإل الوسدائ ، وهدا قدد ت ضدمن مقدايي  
مثد  القيمدد  عندد املخدداررل أو ا ادائر امل وقعدد  إذا يفققدت املخددارر وهدو أسددلوب يدزوري املادد ثمرين 

وق،دداع اررل بددرقم وحيددد عددن ال ددأني  املددامل ات مدد  وميدددن تصددنيف  بشددد  أ ددرب حاددب نددوع املخدد
يلاددرري  و  هددذا الصدددري، يددرجح أا يقلدد  العددرض   جددداول مشددفوعا   .(46)األعمددال أو ا.لرافيددا

تداليف اس خرا  املعلوما  ال  ي حمل دا املاد ثمروا. وينبلدا أا ي ضدمن الدشدف الندوعا عدن 
البياان  افرتاضا  عدن عصدائص املددعث  النموذجيد  الادابق  واملاد قبلي  ويفلديث  حااسدي  

 خرجا  النموذجي  حيال ال لي ا  ال  ت،رأ على ا فرتاضا .امل
، ألسددراض تدددبر املخددارر رياعليددا   أيضددا  وإذا اسددُ خدنمت مقددايي  املخددارر املفصددح عن ددا  -47

ليدا  احلدوافز للما ثمرين ف م الديفي  ال  ت ص  اا   لف مقايي  املخارر آب فقد يدوا مفيدا  
عددن ذلددل، متدددن  فضددث  الداعليدد ، أي  يددف ت ددأنير أجددو  الريا ل يل لدد ا    قيددا  املخددارر. و 

املعلومددددا  عددددن حددددا   يفقدددد  املخددددارر  حقددددا املادددد ثمرين مددددن تقيدددديم إىل أي مدددددإل أحاددددنت 
خدددارر وتددددبرها. وقدددد يددددوا   الدشدددف املاددد في  واملدددنقح عدددن الشدددر ا  تقددددير ال عدددرض للم

املخدارر وتددبر املخدارر مدن قنبد  الشدر ا  املن.مد ، مثد  املصدا   وغدر ا  ال دأمل،   أعقدداب 
وميدددددن أا تؤعددددذ أمثلدددد  أعددددرإل مددددن  .(47)الاددددليم  األكمدددد  املاليدددد  أمثلدددد  مناسددددب  علددددى املما سددددا 
،لوبد  قبد  العدروض العامد  الد  عداريل مدا تددوا أ ثدر الدشف عن املخارر   النشرا  األمني  امل

 من ال قا ير الانوي . اس فاض  وأفض  ترتيبا  
وبوجدد  عدداا، يدددوا املادد ثمروا واملاددؤولوا عددن ال ن.دديم أ ثددر حااسددي  حيددال املخددارر  -48

على ذلل، تددوا الشدر ا     ثد  مدن األحيداا ملزمد   اتدريل بعد أا ت حق  عثل أكم . و ريا  
اددل الدشددف عددن املخددارر   جمددا   معيندد  أو هددا تفعدد  ذلددل مددن تلقدداء نفادد ا. فعلددى ب ح

دددن الدشدددف عدددن املخدددارر ال شدددليلي    الشدددر ا  ا سددد خراجي  بعدددد حدددا    سدددبي  املثدددال، يفات
املصدا   اناداب النفط الدب ل   الد   املائي  وأُعد الدشف عن  ارر ا ئ ماا والايول    

__________ 

 S Rajgopal, 1999, Early evidence on the informativeness of the SEC [Securities andان.در  (46)

Exchange Commission]’ s market risk disclosures: The case of commodity price risk exposure of 

oil and gas producers, The Accounting Review, 74(3):251–280; and DB Thornton and M Welker, 

2004, The effect of oil and gas producers’ financial reporting release No. 48 disclosures on 

investors’ risk assessments, Journal of Accounting, Auditing and Finance, 19(1):85–114 . 
 .2012إضافي  للمما سا  الاليم    فرق  العم  املعني  يلفصاح املعزك، ميدن ا رثع على أمثل   (47)
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وقد ي يح إمعاا الن.ر   ال حادينا  اتققد  معرفد  ماد ن ل يلادب   .(48)املالي    أعقاب األكم 
الدفيل  ب حال الدشف عن أنواع املخارر األعدرإل. ومدن امل دم ك ريل تضدمل املخدارر املفصدح 

 . (49)  و  تقا ير ا س دام عن ا   البياان  املالي
ال حيدز   سدلوك املاد ثمرين ينبلدا أا يؤعدذ  و  ا  اا، مث  اع با  وعر ي مث    إا  اا -49

  احلادددباا   إعدددداري الوسدددائ  املناسدددب  للدشدددف عدددن املخدددارر. وتشددد  البحدددو    علدددم الدددنف  
لعمليددددا  الدشددددف عددددن البيدددداان   حمدددددوريا   وا ق صدددداري الاددددلو ا إىل أا املادددد ثمرين يولددددوا اه مامددددا  

ي    اختددداذ القدددرا ا . ويدددؤنير عدددرض املعلومدددا  للمعلومدددا  الحصدددائ  بددد ا    املعقددددل و  يعددد وا وكان  
وهلدذ  ا ع بدا ا  أمهيد  عاند  عنددما ي دد  الدشدف  .(50)ا    يفي  تفا  املاد ثمرين هلداوإبراكه

 إىل مااعدل املا ثمرين األق  حذقا   اختاذ قرا ا  اس ثما ي . أيضا  عن البياان  

 خامتة وآفاق امل ت ب  -خام اا  
تاددد عرض هدددذ  املدددذ رل مادددائ  ت صددد  بددددو  الدشدددف عدددن البيددداان    تقيددديم املخدددارر  -50

ء أسددواع     أرياوجدددوا    اختدداذ القددرا ا . ويد اددا  شددف الشددر ا  عددن البيدداان  أمهيدد  يللدد
ددر ختصدديص  أ  املددال لفددرص ا سدد ثما  ا ن دداجا.  م ،لبددا    سددم وجددوريو  أ  املددال، إذ أندد  يُياِن

ن عدد روعددا   يلدشددف أيضددا  مددا املادد في  عددن البيدداان  وقيدداا الشددر ا  تق ضددا الدشددف اللزا
ري ملعلومددا ، اكريارين مددن اأنددواع غدد  مددن املعلومددا  املاليدد  وسدد  املاليدد  ل لبيدد  اح ياجددا  املادد ثم

علددى وجدد  دواها. و النقددد املوجدد  ل قددا ير الشددر ا  لدوهنددا معقدددل ومبعثددرل وعامدد  بشددد  يقلدد  جدد
 ان  عوضددا م ثددال توجدد  بشددد  م زايددد  شددف الشددر ا  عددن البيدداا صددوص، ظلددت اع بددا ا  ا

 عن اع با   وسيل  اتصال.
وأبرك  األكم  املالي  انعداا ن.م ال حدم   املخارر واف قدا  الشدر ا  لإلبدثغ الفعدال.  -51

ملخدارر بشدد  دشدف عدن اويفدري هذ  املذ رل املاائ  ال الي  ال  تعقد ج وري املا ثمرين: ي م ال
و ثدد  مددن األحيدداا ملدد ،      ال قددا ير املاليدد  أب مل ددا، ريوا  ابددط يل ددأني ا  املاليدد  ات  مشدد ت

 وتعيد  املادائ  لمقا ند وعام  ويف قر إىل الرت يدز والقابليد  ل ايا خدا الدشف عن البياان  ألفاظ
 دوري جفي  والادري  شدفا  بدل الامل علق  يملقايي  واألمهي  النابي  وال داليف سد  املباغدرل واملفاضدل

   الدوليدددالشدددر ا  للدشدددف عدددن البيددداان . ولل صددددي لدددذلل، اقدددرتح عددددري مدددن واضدددعا املعددداي 
خارر بليد  ف عن املمشا ي  ت عل  مبباريئ توجي ي   فيع  املا وإل للمما سا  الاليم    الدش

ا سددا  معمدد ، واملإىل الددد و  املا خلصدد  مددن هددذا ال تعزيددز جدددوإل تقددا ير الشددر ا . واسدد ناريا  
ش وتقدددا حدد  للنقددااحلاليدد  والد اسددا  األ اريمييدد ، تاددلط هددذ  املددذ رل الضددوء علددى ماددائ  م،رو 

  مقرتحا  أولي  ل عزيز جدوإل الدشف عن املخارر.

__________ 
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  الن.دددر   املادددائ  ال اليددد  بليددد   يددد  للمحاسدددب  والبدددثغاحلددددوما الددددومل املعدددع يملعددداي  الدول

 مناقش  ا:
مدددا هدددا ال حدددد   الرئيادددي    وضددد  معددداي  منادددق  للدشدددف عدددن املخدددارر،  )أ( 

سدديما   أوسددا  الشددر ا  املد جدد    سددوع األو اع املاليدد  أو امل عدددريل ا.نادديا   مددا هددا  و 
  الدشف عن املخارر   البيداان  املاليد  و  الدشدف ال داب  ال  ي عل اختاذها ل حال مواءم

 الارريي   أجزاء أعرإل من تقا ير الشر ا   ه  مث  مما سا  سليم  ميدن تباريهلا 
مددددا هددددو املادددد وإل األمثدددد  مددددن الدشددددف عددددن البيدددداان  الددددذي اقدددد  ال ددددواكا بددددل  )ب( 

 ماائ  الشفافي  والاري  اح ياجا  املا خدمل من املعلوما  وقد ا  من يعدوا الدشف ويعاجل 
ه  ا تااع م،لوب بل عمليا  الدشف عن املعلوما  املالي  وسد  املاليد    ) ( 

 ما ها ال حد   الرئياي  
هددد  ينبلدددا أا تؤعدددذ م ،لبدددا  الدشدددف عدددن املخدددارر ومباريئددد  ال وجي يددد     )ري( 

ر ا  الصدل ل وم وسد،  احلاباا ال حد   اتدريل الد  تواج  دا الشدر ا  ا اند  الدبد ل والشد
عددددددن الشددددددر ا  العاملدددددد    البلددددددداا الناميدددددد  والبلددددددداا ذا   فضددددددث  احلةددددددم والق،دددددداع ا دددددداص، 

 ا ق صاريا  ا ن قالي  
احلدددوما الددددومل  ا دددرباءفريدد   يددف ميددددن أا تادداهم املن دددد   العامليدد  مثددد   )ه( 

يد  ال وافد    اخ اء بشدأا موضدوع بد ج  أ درب   يفق املعع يملعاي  الدولي  للمحاسب  والبثغ
 الدشف عن املخارر 

    


