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موجز تنفيذي

ال دددو ل
أع ددد م ددذ رل املعلوم ددا األساس ددي ه ددذ أماند د األوند دداري ل ياد د امل ددداو
الرابعد والثثنيدل لفريد ا درباء احلدددوما الددومل املعدع يملعدداي الدوليد للمحاسددب والبدثغ عددن ريو
عمليد ندن
تقييم املخدارر وتعزيدز جددوإل البدثغ مدن قبد الشدر ا
الفصاح عن البياان
ندن القدرا ا امل علقد ي سد ثما وتادلط
القرا  .وتناقش املذ رل أمهي الدشدف عدن املعلومدا
األضواء على املاائ الرئياي ذا الصل مبخارر الدشف تقا ير الشر ا .
وتن دداقش امل ددذ رل املخ ددارر الرئيا ددي ذا الص ددل بص ددن الق درا ا واملما س ددا ال د ت بع ددا
الوقت احلامل الدشف عدن البيداان  .وت مثد غدواس ماد خدما تقدا ير الشدر ا
الشر ا
الرئياي فيما يلا :البياان املفصح عن ا مبعثرل اف أجدزاء ال قدا ير و ثد ا مدا تنعددا الصدل بين دا
وبل ال أني ا املاليد ات ملد و وهدا ت فداو مدا ونوعدا ،و ثد ا مدا تاد خدا عبدا ا عامد و تر دز
عل ددى املخ ددارر ا.وهري د  .كري عل ددى ذل ددل أا م ددن يع دددوا ال ق ددا ير يواج ددوا مش ددا ت عل د بقي ددا
البياان وأمهي ا النابي ويل داليف س املباغرل واملفاضل بل الشفافي والاري .
وت نداول املدذ رل األعمدال الد اضد،ل ادا ،اخوند األعد ل ،واضدعو املعداي الدوليد
الذي يقرتحوا مباريئ توجي ي بشأا املما سا الادليم الدشدف عدن املخدارر .واسد ناريا
إىل األفدددا الاددديدل املاد مدل مددن املما سددا الاددليم والد اسددا األ اريمييد احلاليد  ،تقدددا
املذ رل مقرتحا ل عزيز جدوإل الدشف عن املخارر وتُ نِبل املاائ امل،روح للنقاش.
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أوالا -م ومة ومعلومات أساسية
 -1يُ ُّ
عد الدشدف عدن املعلومدا العاليد ا.دوريل عدامث حاكدا ل مددل املاد ثمرين وسدواهم مدن
أنحاب املصلح من اختداذ القدرا ا بشدد انجد  .وت بد الشدر ا سدبث إلزاميد وروعيد غد
تقدددا املعلومددا  .وتشددم عمليددا الدشددف اللزامددا عددن البيدداان ال قددا ير وس هددا مددن عمليددا
الدشدف ا اضدع للدن.م .أمدا الدشدف عددن البيداان روعدا ،فيُةدرإل إضداف إىل الدشدف اللزامددا،
مث العروض الد يقددم ا املاد ثمروا وسدواها مدن عمليدا الدشدف املخصصد  .و يُعدد الدشدف
عددن بيدداان الشددر عددامث يلددني األمهي د ل مدددل أس دواع أ املددال مددن أرياء عمل ددا بشددد انج د
فحاب ،ب ويزوري ج ا أعرإل س املا ثمرين ،مث احلدوما والعاملل وسواهم من أندحاب
املصلح  ،أيضا مبعلوما جمدي ل قييم إريا ل األعمال واختاذ القرا ا ا ق صاريي والاياساتي .
 -2وتع ددزإل م،الب د الش ددر ا يلدش ددف ع ددن املعلوم ددا إىل ال ح دددي ال ددذي تواج د يد د
ختصيص املوا ري لفرص ا س ثما على النحو األمث  .ويزرياري هذا ال حدي تعقيدا
ا ق صاريا
ألا العداملل ببدوارن األمددو الشددر ا  ،مثد املدديرين وأ يب األعمددال احلددرل ،عدداريل مددا ا دداكوا
معلوما أ ثر عن حبي ا س ثما ا ال أجرهتا الشر و ثد ا مدا تددوا لددي م ريوافد ت ضدا ب
م د ريواف د مددن يقدددموا أ املددال .وت دديح املعلومددا املونيددوع اددا واملناسددب ملقدددما أ املددال أا
يقينِموا بشد ماب فرص ا س ثما ات مل وأا يرندوا أبنير جعا اس خداا أ ماهلم عندما
يل زمددوا ب موي د اس د ثما ا إن اجي د تري ددا الشددر ا  .ولددن ت د مدن أس دواع أ املددال م دن أرياء
ريو هددا ختصدديص أ املددال بشددد انج د إ إذا أُنش د ت وليددا يعددول علي ددا ل ددذلي مش دا
ال نو ال واملعلوما القائم بل العاملل ببوارن األمو ومقدما أ املال.
 -3و سد ددن للنمد ددو ا ق صد دداريي األج د د ال،وي د د عد ددن أس د دواع أ املد ددال ا.يد دددل األرياء
وختصيص أ مال املخاررل بشد انج  .ومدن  ،،تق صدر أمهيد الدشدف عدن البيداان مدن
قنب د الشددر ا علددى أس دواع األو اع املالي د  ،ف ددا تددزوري أيضددا الوسدد،اء املدداليل ،مث د املصددا ،
يملعلومددا الثكمد ل قدددا أ املددال املقددرتض لثق صدداري .وبوجد عدداا ،يعددزك احلددد مددن ال بدداين
ُ ()1
ن
يار البيداان الد تدشدف
املعلوما ب وعا الشفافي ا س قرا املامل  .وفضث عن ذلل ،قد تُ ِ
عن ا الشر ا قيا املؤغرا ذا األمهي ل حقي أهدا ال نمي املا دام ويا نِ إريا هتا.
 -4ومدن املدألو أا تُب تدل م ،لبدا الدشدف عددن البيداان ألسدراض ال قدا ير املاليد اللزاميد
سدوع األو اع املاليد ومبداريئ اتاسدب املقبولد
القوانل الورني و قواعد تاةي الشدر ا
بوج عاا على الصعيد الورع واملعاي الدولي لعداري ال قدا ير املاليد الصداري ل عدن اجمللد الددومل
للمعدداي اتاسددبي ال دداب ملؤساد املعدداي الدوليد لعددداري ال قددا ير املاليد لألسدراض العامد مددن قنبد
الشر ا املاةل سوع األو اع املالي  .وت مث األهدا املنشوريل من ال قا ير املالي تزويدد
مقدددما أ املددامل الا د ما و أ املددال املقددرتض مبعلومددا مالي د مفيدددل اختدداذ الق درا ا (.)2
__________

()1
()2

2

فرق العم املعني يلفصاح املعتزك ،Enhancing the risk disclosures of banks ،2012 ،ميدن ا رثع علي
املوق ال امل.http://www.fsb.org/2012/10/r_121029/ :
حاغي  :مت ا رثع على ي املواق الشبدي املشا إلي ا احلواغا نيااا/أبري .2017
International Accounting Standards Board, 2015, Conceptual Framework for Financial Reporting
.(International Financial Reporting Standards Foundation, London
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وجاء ري اس اس قصائي ومن دإل مناقش ملعددي ال قدا ير املاليد وماد خدمي ا اس ضداف اجمللد
الدومل للمعاي اتاسبي أا أ ثر من  80ممن أجابوا على ا س بياا يروا أا مث حاج ل حال
البي احلالي للدشف عن البياان ( .)3وأبدإل ما ثمروا قلق م من عدا تلقدا معلومدا مناسدب
ومددن اح دواء ال قددا ير معلومددا س د جوهري د وعبددا ا عام د  .وعلددى نقددي ذلددل ،غ ددتري معدددو
ال قددا ير املاليد علددى أا علددي م أا يلبدوا م ،لبددا مددا ف ددت تدزرياري للدشددف اللزامددا عددن البيدداان
وأا يا د د ةيبوا ل،لبد ددا املا د د ثمرين بد ددز ريل الشد ددفافي روعد ددا .وفضد ددث عد ددن ذلد ددل ،أريإل العد ددبء
ال ن.يمددا الثقي د امللقددى علددى عددات معدددي ال قددا ير إىل الن.ددر إىل ال قددا ير بصددف ا وائ د ام ثددال
وسدديل اتصددال .و هددذا الصدددري ،تددوحا البحددو األ اريمييد أبا جدددوإل املعلومددا اتاسددبي ،
مث اليراريا املبلني عن ا ،يلناب للقرا ا ذا الصل ي س ثما ا قد قلتت مبرو الزمن(.)4
 -5وأفضددى الضددلط علددى الشددر ا ل دشددف روعددا عددن البيدداان بشددد أ ثددر تدواترا ،مثد
ا غداريا امل علقد يليدراريا الفصدلي  ،إىل الدرأي القائد أبا أسدواع األسد م أضدحت تفددر
الرت يدز علددى الن ددائأل األجد القصد وسددد أقد فعاليد تشددةي ا سد ثما ا وا ب دددا ا
األجد ال،ويد فأنددبحت الشددر ا تر ددز علددى يفقيد ن ددائأل األجد القصد تر يدزا قددد ينددال
مد ددن ق د ددد اهتا عل د ددى البق د دداء األج د د ال،وي د د ( .)5وقد ددد أين د ددت األكم د د املالي د د ال د د تفة د ددر
عاا  2008أا تر يدز الشدر ا علدى األجد القصد قدد يدؤريي إىل ال قليد مدن غدأا املخدارر
األج ال،وي أو إىل إسفاهلا ،ولذلل يُدشف عن هذ املخارر للما ثمرين بشد وا .

 -6وتشددم م،الب د املا د ثمرين مبزيددد مددن الشددفافي اكري ري ال،لبددا يلدشددف عددن املعلومددا
س املالي  ،مث البياان البي ي وا ج ماعي وامل علق حبان ال دب  .ويا ند هدذا ال،لدب إىل احلةد
القائلد أبا الدشددف عددن هددذ البيدداان يزيددد قددد ل املاد ثمرين علددى تقيدديم ددارر الشددر األج د
ن
يا ددر ف م ددا وم ددن  ،ف ددو مفي ددد اخت دداذ القد درا ا ا سد د ثما ي ( .)6فعل ددى س ددبي املث ددال،
ال،ويد د يُ ِ
أند فرق العم املعنيد يلفصداحا املاليد امل صدل يملندا الد أنشدأها جملد يفقيد ا سد قرا
املامل تونيا للدشف روعدا عدن املخدارر البي يد جداء في دا أاد يفديدد تدلفد غنيد ا تلد املندا
املالي على الوج الصحيح قد ي عذ ما مل يُدشف عن هذ املخارر بشد فعالد(.)7
__________

()3

International Accounting Standards Board, 2013, Feedback on survey and discussion forum

 .Agenda Paper 3Iميددن ا ردثع عليد املوقد ال دامل:
.Projects/Conceptual-Framework/Pages/Board-Discussions-Current-Stage-CF.aspx

http://archive.ifrs.org/Current-Projects/IASB-

()4

()5

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
J Kay, 2012, The Kay review of United Kingdom [of Great Britain and Northern Ireland] equity
and long-term decision-making

 .marketsال قريددر ا دداما الددذي ميدددن ا رددثع علي د

املوق د ال ددامل:

https://www.gov.uk/government/consultations/the-kay-review-of-uk-equity-markets-and-long-

()6
()7
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.term-decision-making
Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, 2016, Recommendations of the Task Force

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

املوق ال امل:
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الددو ل الرابعد والثثنيدل
 -7وتا د مذ رل املعلوما األساسي هذ تيا املناقشا
لفريد ا درباء احلددوما الدددومل املعدع يملعدداي الدوليد للمحاسدب والبددثغ عدن ريو الدشددف عددن
أسدواع
تقيدديم املخددارر .وهددا تُددربك ريو الدشددف عددن البيدداان مددن قنبد الشددر ا
البيدداان
أ املال وتلخص احلال الراهن للدشف عن املخارر وتب نِدل املادائ الرئيادي ذا الصدل بد
ظ األرر واملعاي الاائدل ،مبدا ذلدل العوامد الد داا هلدا ضدل تددين
تقا ير الشر ا
اخت دداذ القد درا ا  .وتع ددرض امل ددذ رل ما ددائ م،روحد د للنق دداش وتق دددا
ج دددوإل تقد دا ير الش ددر ا
مقرتحا أولي بشأا الاب الدفيل جبع تقا ير الشر ا أ ثر جدوإل تقييم املخارر واختاذ
القرا ا  ،مبا ذلل ختصيص املوا ري على حنو أمث لفرص ا س ثما البديل .

اثنيا -احلالددة الرا ن ددة لت ددارير الش ددركات ودور الكش د عد د البي دداقت ي م ي ددي
املنياار
أل  -معريفات
 -8يشم قياا الشر ا يلدشف عن البياان أا يقوا العاملوا ببوارن األمدو في دا ،مثد
املديرين وأ يب األعمدال احلدرل ،ب زويدد أندحاب املصدلح الشدر املعنيد يملعلومدا  .وي دألف
ا.م ددو الرئياددا مددن مقدددما أ املددال الاد ما و أ املددال املقددرتض ويشددم أيضددا سد هم مددن
أنددحاب املصددلح  ،مث د واضددعا الاياسددا واهلي ددا ال ن.يمي د وسددل،ا الض درائب واملددوظفل
واجمل م بوج عاا.
 -9وبعد د أند دواع الدش ددف ع ددن البي دداان إلزام ددا وبعضد د ا اخع ددر ر ددوعا .وتش ددم أند دواع
الدشف اللزاما عن البياان ال قا ير املالي ال يع مدد مدداها وهلوهلدا علدى عوامد مدن بين دا إا
انددت الشددر الداغددف مد جد سددوع األو اع املاليد أا وحةم ددا املددد  .و ددب عدداريل أا
ت قيد ال قا ير املالي الصاري ل عن الشر ا املد ج سوع األو اع املالي مبعاي البثغ الورني
أو مبعدداي اجمللد الدددومل للمعدداي اتاسددبي ( .)8وعدداريل مددا يُ،لددب مددن الشددر ا املد جد سددوع
األو اع املاليد أا تدشددف بشددد صددص عددن األحدددا ا.وهريد وحصد املدددير مددن املشددرت
واملبيعا وسواها من املعلوما ذا الصل يختداذ القدرا ا ا سد ثما ي  .ولد ن اندت امل ،لبدا
ت فاو من بلد إىل وعر ،فإا ال قا ير اللزامي عاريل ما تشدم البيداان املاليد مشدفوع حبواغدا
وب قا ير املدير والريا ل وحان تدب الشر .
 -10وترري أهددا البدثغ املدامل وعصدائص املعلومدا املاليد اجملديد املم ثلد للمعداي الدوليد
لعداري ال قا ير املالي الرا املفاهيما للمةلد الددومل للمعداي اتاسدبي الدذي جداء فيد أا
اللاي العام املنشوريل من البثغ املامل لألسراض العام ت مث تقدا معلوما د تدوا جمدي
للما ثمرين واملقرضل وسواهم من الدائنل احلاليل وات ملل اختاذ القرا ا د( .)9وح تدوا
املعلوما املدشو عن ا جمدي للما ثمرين هذا الصدري ،ب أا تا و ا صائص النوعي

__________

()8
()9

4

املعاي الدولي لإلبدثغ املدامل هدا املعداي اتاسدبي امل،لوبد أو املادموح ادا يلنادب للشدر ا املادةل سدوع
األو اع املاليد د د د أ ث د د ددر م د د ددن  100بل د د ددد س د د ددائر أحن د د دداء الع د د ددامل .لثر د د ددثع عل د د ددى قائمد د د د البل د د ددداا ،ان .د د ددر
.http://www.ifrs.org/use-around-the-world/why-global-accounting-standards
اجملل الدومل للمعاي اتاسبي .2015 ،
GE.17-14595
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األساسي املناسب  ،أي أا يدوا هلا غني إ ايب اختاذ القرا وأا تدوا مونيوقا اا ومتثد عرضدا
أمينددا للواق د ا ق صدداريي .ويشددد مف ددوا األمهي د الناددبي مر ددز الثق د الدشددف اللزامددا عددن
املعلوما  .وتع رب املعلوما ذا أمهي نابي إا اا دإسفاهلا أو إيراريها بشد غائ سديؤنير
القرا ا د ال ي خذها املا ثمروا(.)10
 -11وإضدداف إىل ال قددا ير اللزامي د ال ن.يمي د  ،أض ددحى الدشددف عددن البيدداان روعددا رريق د
تزويددد أسدواع أ املددال يملعلومددا عددن األرياء املددامل وإبددثغ
م مد وم دواترل ت بع ددا الشددر ا
عن تدبر املوا ري امل اح  .وتشم سب الدشف عن هدذ البيداان ا ج ماعدا اهلاتفيد وعدروض
املا د د د ثمرين وتوقعد د ددا الريا ل وتقد د ددا ير ا س د د د دام ومؤغ د د درا الي د د دراريا اللدرتوني د د د وتبد د دداريل
املعلوما  .و الادنوا القليلد املاضدي  ،شدف عددري م زايدد مدن الشدر ا روعدا عدن معلومدا
ت عل يلبصم البي ي والاياسدا ا ج ماعيد وحادن ال ددب  .و سدم أا هدذا األمدر سد م،لدوب
من الشر ا  ،فإهنا يفبذ ،ثد مدن األحيداا ،الدشدف عدن املعلومدا اجملديد تقيديم وفاق دا
يُ.ن أهنا ختفا معلوما س مواتي وتنأإل بنفا ا املنافاد علدى أ املدال
املا قبلي ح
تدا بنف الد ج من ا ق دا  .بيد أا الدشف عن املعلوما قد يددوا يهد
عن غر ا
ال دلف د  .لددذا ،تدشددف الشددر ا عددن البيدداان ا ان د إ ت حددل تفددوع الفوائددد املن.ددو ل من د
تداليف املباغرل وس املباغرل .وقد اع مد بلداا ث ل أيضا مدوان غدب إلزاميد حلادن تددب
الشر ا ت ضمن ،ث من األحياا ،أحداما بشأا ا م ثال ،أو ال علي .

ابء -م يي التعرض للمنياار
 -12ل قييم املخارر ريو أساسا قرا ا ختصيص أ املال ،فاملا ثمروا خيصصوا أ
امل ددال لف ددرص ا س د ثما ال د ت دديح أعل ددى العائ دددا امل وقع د ن .د ما د وإل مع ددل م ددن املخ ددارر.
ولددذلل ،يُعددد احلصددول علددى املعلومددا عددامث يولي د املا د ثمروا اه مامددا يللددا ميدددن م مددن تقيدديم
املخددارر والعائدددا امل وقعد مددن فددرص ا سد ثما ومددن اختدداذ قدرا ا ا سد ثما  .و أسددوع أ
امل ددال ال د د تعم د د بدفد دداءل واق د دددا  ،متث د د األسد ددعا مؤغ د درا يعد ددول علي د دا ختصد دديص امل د دوا ري
ا ق صدداريي  ،فاملعلومددا األ ثددر ج دوريل ختف د ما د و املخدداو وت دديح ختصدديص أ املددال
بشد فعال يعزك النمو ا ق صاريي(.)11
 -13وتشد ددارر ا سد ثما إىل تقلددب العائدددا امل وقد يفقيق ددا مددن ا سد ثما  .و حالد
املاد د ثمرين األسد د م تق ددرتا املخ دداررل يلشد ددوك الد د تد ن ددف يفقيد د عائ دددا األو اع املاليد د
وا اددائر ات مد تدبدددها .أمددا حال د املقرضددل ،ف قددرتا املخدداررل بعةددز املقددرتض عددن تاددديد
الفائدددل و أ املددال .وأمددا عائدددا ا س د ثما  ،ف حدددريها توقعددا األرياء ا ق صدداريي الن دداجا
املن د أل املاد د ثمر في د  ،أي العمد د ال ة ددا ي ،وال د ددفقا النقدي د املاد د قبلي ال د ميد ددن أا ي ددد ها
صوما من ا تدلفد الفرند البديلد لدرأ املدال .وتدؤنير املخداررل دث تقلدب ال ددفقا النقديد
املاد قب وتدلفد أ املدال .وُمييتددز أحيد ني
داا ثد ل بددل املخدداررل وعددا اليقددل ،إذ يفددرتض أا
__________

( )10املرج نفا .
( )11ان.در ،علدى سدبي املثدال،

R Lambert, C Leuz and RE Verrecchia, 2007, Accounting information,

.disclosure and the cost of capital, Journal of Accounting Research, 45(2):385–420
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تدددوا املخدداررل قابل د للقيددا ب خصدديص ا ح مددا الحصددائي للن دواتأل بشددد موضددوعا أو
ذايت ،بينما يش عدا اليقل إىل النواتأل ات مل ال تنعدا بشأهنا هذ ا ح ما (.)12
 -14وتؤنير أرياء الشر ا ا ق صاريي أنواع غ من املخارر ت ألف من ارر املؤساا
ال ةا ي واملخدارر املاليد وسد املاليد  .و توجدد تعريفدا غدائع للمخدارر الد تدؤنير املؤساد
ال ةا ي سم أا أسلب ال صدنيفا تشدم األندواع نفاد ا مدن املخدارر .وتددوا الشدر ا عرضد
ملخارر معين تنبث عن ربيع أوج عدا اليقل ال تد نف أنش ،ا ال ةا ي .
 -15وتش د ددارر املؤسا د ال ةا ي د إىل تقلددب األ يح الناغددن عددن تل د أفضددليا الزبندداء
واملنافا د والن.دراء والعوامد ال دنولوجي د أو ا ج ماعي د ا ق صدداريي وس دواها مددن العوامد ا ان د
بنموذ أعمال الشر واملن ةا أو ا دما  ،مث أ املال البشري ،وامللدي الفدري  ،وجوريل
من ةاهتا وال زاماهتا.
 -16وتشم املخارر املالي ما يلا:
املثءل املاليد (الفدث ) ،أو اح مدال عةدز الشدر عدن الوفداء يل زاماهتدا املاليد
(أ)
ال،ويل د األج د  ،مث د ريف د الفوائددد وتاددديد الددديوا ،الددذي ي اددم عدداريل ي فدداض قيم د الشددر
الصافي إىل ما وإل يق عن عصوم او
(ب)
تا الشر و

ا ئ مدداا أو اح مددال تقص د  ،أو إفددث  ،مقددرتض ،أو عمي د  ،علي د ال زامددا

( ) الادديول  ،أو عةددز الشددر ات م د عددن أا تدددف ال زاماهتددا األج د القص د ،
مثد القددد ل علددى إري ا مبددالني نقديد لاددد اح ياجاهتددا مددن أ املددال العامد  ،أو تاددديد ال زاماهتددا
املالي ال أنبحت ما حق الاداريو
(ري) الاوع ،أو تقلبا أسعا األنول ،مث معدد
أو أسعا الال األساسي ال ميدن أا تؤنير سلبا حبي الشر و

ندر العمدث األجنبيد ،

(ه) سياس د ددا ا ق ص د دداري الدل د ددا ،أو فد د درتا الر د د دوري ا ق ص د دداريي الع د دداا ات ملد د د
وال ضخم وا ندماش وتل معد الفائدل ال ميدن أا تؤنير سلبا وض الشر املامل.
 -17وتعددزإل املخددارر س د املالي د إىل عوام د تشددليلي وسياسددي وإىل ماددائ بي ي د واج ماعي د
وذا نددل حباددن ال اددي علددى النحددو ال ددامل ( سددم مصدد،لح س د املالي د  ،تدددوا هلددذ املخددارر
تبعا مالي حيث أهنا ميدن أا تقيد عمليا الشر  ،أو يفد من ا ،أو تع،ل ا):
املخ ددارر ال ش ددليلي الناغد د ع ددن ا ف دداض الق ددد ل ال ش ددليلي  ،مث د املع دددا أو
(أ)
أسدداليب الصددن املع،وبد  ،ومشددا اللوجاد يا واملشددرت واهلةمددا اللدرتونيد أو حدواري
ال هابو
(ب) املخ ددارر الاياس ددي الناغ د د ع ددن تلي د د ا
ال ن.يمي  ،أو ا.زاءا  ،أو ا ض،راي  ،أو النزاعا و

سياس د د احلدوم د د و ولوائح د دا

__________

(.FH Knight, 1964 [1921], Risk, Uncertainty, and Profit (Sentry Press, New York) )12
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( ) املخددارر البي ي د املا د مدل مددن أحدددا تل د املنددا  ،أو أح دوال املنددا القاسددي
والدوا ال،بيعي  ،مث ا.فا والفيضاان و
(ري) املخ ددارر ا ج ماعيد د الناغد د ع ددن ا ض دد،راب ع ددرض الي ددد العاملد د  ،مث د د
املاائ امل علق بصح العداملل و فداه م ،ومقارعد املاد لدل والعداملل وا ضدراي أو دارر
الامع النا عن مما سا تا ي س مقبول اج ماعياو
ددارر حاد ددن ال دددب النا د د ع ددن عةد ددز القي دداريل والغ د درا  ،أو أنشد دد،
(ه)
ختدا مصاحل مقدما أ املال الفضلى ،مث أنش ،ال زوير وال صرفا املخالف
العاملل ال
للقانوا.
ث د مددن األحيدداا .و ت دؤنير ي د
 -18واملخددارر عديدددل وذا أن دواع غ د وهددا مرتاب ،د
املخدارر د الشدر ا يلقدد نفاد  ،فبعضد ا خيد ص بق،داع بعيند وبعد وعدر ي علد بشددر
يد الشدر ا وإا بدد جا م فاوتد .
حمدريل ،بينما يدوا بعض ا اخعر ارر من .م تدؤنير
وي دؤنير األف د الددزمع أيضددا أا تدددوا املخددارر جوهري د خت د ص بشددر حمدددريل ،فددبع املخددارر،
مث املخدارر الناغد عدن تلد املندا  ،ميددن أا تصدبح جوهريد األجد ال،ويد فقدط .وإضداف
إىل ذلدل ،يبدددي لددف ماد خدما البيدداان املاليد اه مامدا أبندواع لفد مددن املخدارر ،ومددن ،
ف م حباج إىل أنواع لف من املعلوما .

ي  -املمارسات املتبعة حاليا ي الكش ع املنياار ي م ارير الشركات
لددف أحندداء
 -19ت فدداو م ،لبددا الدشددف عددن املخددارر سددياع تقددا ير الشددر ا
العددامل تفدداو قددد يدددوا واس د الن،دداع .وبوج د عدداا ،تدددوا تقددا ير الشددر ا جمدي د ل قيدديم ددارر
لدف أجدزاء ال قريدر
ثد مدن األحيداا
املؤسا ال ةا ي  .ويُدشدف عدن املخدارر ا.وهريد
الانويو ويدوا الدشف إلزاميا مبوجب معاي إعداري ال قا ير عدن بعد املخدارر ا.وهريد بينمدا
تق ض ددي بعضد د ا اخع ددر اهلي ددا ال ن.يميد د وق دوانل األو اع املاليد د ش ددر ما ددب ل ددإلري ا
األس دواع ا اض ددع لل ددن.م ،أي أس دواع األس د م أو ال ددديوا .وتشددم امل ،لب ددا واملب دداريئ ال وجي ي د
ذا الصل مبوجب املعاي الدولي لعداري ال قا ير املالي املعيدا قدم  7بشدأا األريوا املاليد وإردا
عرض تعليقا الريا ل( .)13واملقايي املوجزل البياان املالي  ،مث مقايي اليدراريا وال ددفقا
النقدي د وس دواها مددن املبددالني املعددرت اددا البيدداان املالي د  ،مفيدددل أيضددا تقيدديم ددارر الشددر .
و تددذ ر ي د هددذ امل ،لبددا يلضددرو ل لم د املخدداررل ،بيددد أا الدشددف عددن املخددارر ث د ا مددا
ادري اهلد الدامن امل مث أا يدوا الدشف مفيدا للما ثمرين اختاذ القرا ا .
امل ح دددل األمريديد د وا يف دداري
 -20وتد درري ه ددذا الف ددرع أمثلد د للم ،لب ددا امل مد د ال ددو
األو ويب .وبينمددا تُعددرض بعد املخددارر ال قددا ير الا درريي ومتيد إىل أا تدددوا نوعيد  ،يُدشددف
عددن ددارر حمددريل م أنددل بعد البندوري البيدداان املاليد وفد الشددرو الد تق ضدي ا املعدداي
اتاسبي املن،بق .
__________

()13
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 -21وت د د ددنص ق د د دوانل األو اع املالي د د د والل د د دوائح ال ن.يمي د د د للةن د د د األو اع املالي د د د والبو ند د د د
وغددرو البددثغ مبوجددب املبدداريئ اتاسددبي املقبول د عمومددا علددى الصددعيد الددورع علددى م ،لبددا
الدش ددف ع ددن املخ ددارر امل علق د د يلش ددر ا ( .)14و ا سد د ما تل -10ددا )( (10-Kال ق ددا ير
الاددنوي ) و-10فدداء )( (10-Qال قددا ير الفصددلي ) للةن د  ،يُ،لددب مددن الشددر ا املد ج د سددوع
األو اع املالي أا تدشف عدن أهدم املخدارر الد تواج دا إردا البندد امل علد بعوامد املخداررل
وأا تندداقش املخددارر أيضددا الد تدؤنير غنيد ا جددوهر سدديول ا و أ ماهلددا وإيرارياهتددا إرددا بنددد
إردا البندد األول عامد ويب لدى
مناقش الريا ل ويفليل ا( .)15وم ،لبا الدشدف عدن البيداان
ت عرض للمخارر نفا ا(.)16
من ا إ ح قد من املرون للشر ا املبلل ألا ي الشر ا
 -22و ا يف د دداري األو ويب ،ي ض د ددمن ال وجي د د ق د ددم  2003/51بش د ددأا احلا د دداي الا د ددنوي
واملوحد دددل وال وجي د د قد ددم  2004/109بشد ددأا م ،لب د ددا الشد ددفافي م د دواري تق ضد ددا أا تدش د ددف
تقا يرهددا الادنوي واملرحليد عدن دونددف املخددارر وأوجد عدددا اليقدل األساسددي د الد
الشدر ا
تواج ددا الش ددر املبلل د (امل دداري ا  14-1و 4-5عل ددى ال دوامل) .بي ددد أا ال ددوجي ل يق دددماا
إ غاريا بشأا العنانر ال تشدد املخدارر وأوجد عددا اليقدل الرئيادي  .و اململدد امل حددل،
يُ،لب من الشر ا أا تقدا ونفا للمخارر تقرير املدير أو الريا ل ةزء من تقا يرهدا املاليد
الانوي ( .)17وللمملد امل حدل م ،لبا إضافي للدشف عن املخارر ت عل بن.م إريا ل املخارر
الش ددر و ددارر ا س د ثما األريوا املالي د ( .)18وتع م ددد بل ددداا أع ددرإل ا يف دداري األو ويب
م ،لبددا مشدداا  .فأملانيددا ،علددى سددبي املثددال ،تق ضددا الدشددف عددن املخددارر تقريددر الريا ل
وت،لددب ددذلل مددن الشددر ا أا يفدددري املخددارر ميددا إذا دداا ذلددل ألس دراض الريا ل الداعلي د
و انت املخارر جوهري (.)19
__________

( )14ان.ددر علددى سددبي املثددال البندوري  305 ،303 ،302و 503مددن .ند األو اع املاليد والبو ند  ،2017 ،ومدوند
الل د د د د د د دوائح ا يفارييد د د د د د د د  ،العن د د د د د د دواا  ،17ا .د د د د د د ددزء  ، 229ميد د د د د د د ددن ا ر د د د د د د ددثع علي د د د د د د ددا املوقد د د د د د د د ال د د د د د د ددامل:
.https://www.sec.gov/about/laws/secrulesregs.htm
( )15ان.ددر  .https://www.sec.gov/formsاس د حدنيت اللةن د غددر الدشددف عددن عوام د املخدداررل عدداا 2005
،(Securities and Exchange Commission, 2005, Securities offering reform, Release No. 33-8591,
ميد ددن ا ر ددثع عليد د املوقد د ال ددامل.)https://www.sec.gov/rules/final/finalarchive/finalarchive2005.shtml :
امل حددل علدى الدشدف
وقب أا يصبح الدشف عن املخارر إلزاميا ،غة واضعو املعاي اتاسدبي الدو
ع د د د د د ددن املعلوم د د د د د ددا الدميد د د د د د د ع د د د د د ددن بعد د د د د د د املخ د د د د د ددارر (جملد د د د د د د املع د د د د د دداي اتاس د د د د د ددبي املاليد د د د د د د ،1998 ،
.)Accounting for derivative instruments and hedging activities, Statement No. 133
(Securities and Exchange Commission, 2003, Interpretation: Commission guidance regarding )16
 ،management’s discussion and analysis of financial condition and results of operationsميدددن
ا رثع علي املوق ال امل.https://www.sec.gov/rules/interp/33-8350.htm:
(،Financial Conduct Authority, 2017, Disclosure guidance and transparency rules sourcebook )17
املوق د د د د د د د د د د د د د ال د د د د د د د د د د د د دداملUnited Kingdom, 2006, Companies Act.:
ميد د د د د د د د د د د د د ددن ا ر د د د د د د د د د د د د ددثع علي د د د د د د د د د د د د د
.https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/DTR/4/1.html
(Financial Conduct Authority, 2017; Financial Reporting Council, 2016, United Kingdom corporate )18
 .governance codeومث معاي عديدل ت عل أبندول وعصدوا حمددريل مثد األريوا املاليد تق ضدا الدشدف عدن
املخارر ما أو نوعا.
(Accounting Standards Committee, 2012, Group Management Report (Federal Ministry of Justice, )19
).Berlin
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 -23ويق ض ددا ال وجي د ق ددم  2014/95بش ددأا الدش ددف ع ددن املعلوم ددا سد د املالي د وتل ددل
امل علق يل نوع من الشر ا الدب ل املد ج أسدواع ا يفداري األو ويب وتلدل العاملد الق،داع
امل ددامل أا تدشد ددف تقد ددا ير الريا ل املعلومد ددا عد ددن ددارر حقد ددوع الناد دداا واملخد ددارر البي ي د د
وا ج ماعي د ومدافح د الفادداري الرئياددي ( .)20وقددد ت،لددب ق دوانل أعددرإل م ،لبددا مشدداا مثلمددا
جداء ال ددذيي  16بشددأا الدشددف عددن البيدداان املاليد لقواعددد الري ا سددوع األو اع املاليد
هونني ونني ،الصل ،أو م ،لبا الدشف عن البياان بشد أوس  ،سديما مدا ي صد
مبعلوما ا س دام وحان ال دب  ،مث م ،لبا الري ا سوع األو اع املاليد الد تع مددها
سد دوع األو اع املالي د د األس د درتالي  ،وس ددوع األو اع املالي د د يء  (B3) 3الرباكي د د وس ددوع األو اع
املالي جوهاناربغ جبنوب أفريقيا.
 -24وتشم املعاي الدولي لعداري ال قا ير املالي عدل م ،لبا أعرإل ت عل مبخارر حمددريل
ددب الدشددف عن ددا ةددزء مددن البيدداان املاليد  .وي ضددمن املعيددا قددم  7م ،لبددا نوعي د و مي د
مفصل للدشف عن املخارر ت عل بوج عاص ي ئ مداا والاديول و دارر الادوع الناغد عدن
اس د د خداا الش ددر أريوا مالي د د ( .)21ويملث د د  ،يق ض ددا املعي ددا اتاس د د ال دددومل ق ددم  37بشد ددأا
املخصصا  ،وا ل زاما ات مل  ،واألنول ات مل إجراء نقاش ي ناول أوج عددا اليقدل بشدأا
حواغددا
املخصصددا وا ل زامددا ات مل د ( .)22و ددب أا ُ ددرإل هددذا الدشددف عددن البيدداان
البياان املالي .
 -25وتواجد املؤساددا املاليد ددارر ماليد وسد ماليد عديددل .وفددوع أمثلد م ،لبددا إعددداري
ال قددا ير املالي د املددذ و ل هددذا القاددم ،تُددن.م املؤساددا املالي د مبوجددب إرددا فاي د أ املددال
ا دداص بلةن د يكل املعني د يلغ درا علددى املصددا  .ويق ضددا الددر ن  3مددن الرددا املددنقح أا
تدش ددف املص ددا ع ددن البي دداان الدميد د والنوعيد د بش ددأا ال ددنُ أل الد د ت بع ددا إريا ل املخ ددارر
و لف املؤغرا واملقايي ال ن.يمي لرأ املال و ارر األسواع وا ئ مداا والن.دراء وا ل زامدا
عا امليزاني ( .)23وت ا م ،لبا الدشف عن البيداان مد م ،لبدا البدثغ املدامل سدياع
يلبياان املالي ولدن ا أوس ن،اقا من ا.

__________

( )20يُ،لددب مددن الدددول األعضدداء ا يفدداري األو ويب إعمددال القدوانل الورني د الثكمد لثم ثددال لل وجيد حبلددول ددانوا
األول/ريياددمرب  ،2016وأول ال قددا ير الاددنوي والدو ي د ال د ددب أا ت ضددمن هددذا الدش دف عددن البيدداان ه دا
ال قا ير ال تصد عاا .2017
(International Accounting Standards Board, 2005, International Financial Reporting Standards 7: )21
.Financial instruments – disclosures
امل ح دددل .ان.د ددر Financial
( )22توج ددد م ،لب ددا مشد دداا مبوج ددب مب دداريئ اتاسد ددب املقبول د د عمومد ددا ال ددو
،Accounting Standards Board, 2010, Accounting standards codification, No. 450: Contingencies
املوق ال امل.https://www.iasplus.com/en-us/standards/fasb/liabilities/asc450 :
ميدن ا رثع علي
( ،Bank for International Settlements, 2015, Revised pillar 3 disclosure requirements, )23ميددن ا ردثع
علي املوق ال امل.http://www.bis.org/bcbs/publ/d309.htm:
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اثلث ا -امل ائ الرئي ية ي الكش ع املنياار والتطورات احلالية
أل  -التحوايت اليت يوا هها معوو الكش ع املنياار وم تنيوموه
 -26يواج من يعدوا تقا ير الشر ا ومن يا خدموهنا يفد
املخارر ،على النحو ال امل:

عديد بشأا الدشدف عدن

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

مدا ونوعدا وموقعدا،

ث ا ما تُا خدا ألفاظ عام وتعاب من،ي و
ي م الرت يز على املخارر ا.وهري

ث من األحيااو

(ري) ي ادم الدشدف عددن البيداان يملروند  ،حد يددوا جمدد وختد ص بشدر بعين ددا
ث من األحياا ،مما يقل قابلي ا للمقا ن وري ج الونيوع ااو
القيددا واألف د الزمني د
(ه) يصددعب قيددا ث د مددن املخددارر (باددبب ا يددا ا
وال فصي ) و ميدن أحياا ث ل يفديدها ميا ريوا اس خداا افرتاضا ذاتي )و
(و) قد ددد يد ددرإل بع د د املا د د خدمل مبد ددن فد ددي م ما د د ثمروا حد دداذقوا ،الدشد ددف
املا ب عن البياان ريليث على أا الشر تواج ارر أ رب وهو أمدر قدد عد غدر ا أعدرإل
تعز عن الدشف عن املخارر.
 -27وت مثد د أه ددم ا ن ق دداريا املوج د د للدش ددف ع ددن املخ ددارر أا امل ،لب ددا احلاليد د ثد د ا
ما تدوا مب م وترتك للشر ا جما حبا ل قدير حدل املخارر الد تواج دا واتاداع ن،اق دا(.)24
كري علددى ذلددل أا الدشددف عددن املخددارر يدرري الوقددت احلددامل مشد ا أقادداا عديدددل مددن ال قددا ير
الا ددنوي ومض ددمنا الف ددروع املراجعد د وسد د املراجعد د عل ددى ح ددد سد دواء( .)25وي دديح ه ددذا ال ب دداين
الدشف عن البياان ما وجوريل وموقعا للما ثمرين وسائ حمدوريل ل قييم ريق أو مدإل ا مال .
إردا البندد امل علد
 -28وقد تُدتر أقااا حمدريل للمخارر ،مثد الدشدف عدن املعلومدا
بعوام د املخدداررل ال قريددر الاددنوي الددذي تصددد .ن د األو اع املالي د  .بيددد أا الش در ا ث د ا
مددا تواند اسد خداا للد عامد قددد تعل ددا سد مفيدددل مددن حيددث املعلومددا  .فعلدى سددبي املثددال،
تددنص الثئح د قددا  -ددا ) (S-Kمددن ل دوائح اللةن د علددى عدددا عددرض املخددارر ال د ميدددن أا
تن،ب على أي غرك وتق ضا أا يدوا الدشف عن البياان أ ثدر يفديددا وتر يدزا .وفضدث عدن
ذلددل ،جع د الدشددف عددن البيدداان أبسددلوب من،ددا معمددم د أج دزاء ال قددا ير املالي د ال قددا ير
بوجد عدداا أقد جدددوإل ب شددويش املعلومددا ا.وهريد تشويشددا ي عددذ معد علددى املاد ثمرين تقيدديم
ارر ا س ثما ا .
__________

()24
()25
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 -29ويفاغيا لثن قاريا الثحق لإلسقارا أو البياان املللور واملناكعا ات ملد  ،متيد
الشددر ا إىل تددوعا الشددمول بددد عددن ال دداك ،فعندددما ت،بد الشددر عمليددا تقييمددا األمهيد
النابي على املخارر ال يصعب ب،بيع احلال تقيديم غني هدا الشدر  ،متيد عندئدذ إىل تفضدي
الدش ددف ب،ريقد د غ ددامل ولدن ددا معممد د  ،في ع ددذ عل ددى املاد د ثمرين يفدي ددد املخ ددارر األساس ددي
وا.وهري ال ت عرض هلا الشر بوج عاص( .)26ولدذلل ،ينبلدا املفاضدل بدل أا يددوا ال قريدر
غددامث يل،ددا د املخددارر ات مل د وأمهي د املخددارر الناددبي وجدددواها للما د ثمرين( .)27واددد
ذلل ألا من يعدوا ال قدا ير يواج دوا ال دداليف الباه.د النا د عدن ال قليد مدن غدأا املخدارر
مث ال داليف امل علق يلامع واملناكعا بينما يواج املا ثمروا ال داليف الباه .الناغ عدن
اسد خثص املعلومددا املناسددب مددن تقددا ير عديدددل .وإضدداف إىل ذلددل ،ينبلددا املفاضددل بددل تقعيددد
الدش ددف ع ددن البي دداان غ دددث ومض ددموان تياد د ا ملقا ن ددا وتعزيد دزا ملص ددداقي ا والا ددماح يملروند د
الريا يد ل دييددف الدشددف عددن البيدداان علددى حنددو ي ناسددب مد املخددارر الد ختد ص اددا الشددر .
وبع املخارر خيد ص بشدر بعين دا ،مثد دارر ال شدلي  ،وبعضد ا تشدرتك فيد عددل ق،اعدا ،
مث د املخددارر املالي د  .وميدددن تقيدديم املخددارر املالي د إىل حددد مددا مبقا ن د الدشددف عددن البيدداان
ق،دداع بعين د  .أم ددا املخ ددارر ا ان د يلش ددر  ،فيثق ددا املا د ثمروا ن ددعوب أ ددرب تقييم ددا ريوا
ا س عان يلدشف عن البياان ا ان يلشر (.)28
 -30ويدزرياري أعددداري الدشددف عددن البيدداان تعقيدددا ألا بع د املخددارر ،مث د املخددارر املالي د ،
تادي،ر علي ددا الريا ل وميدددن قياسد ا وإريا هتددا يسد خداا األريوا املاليد  ،بينمددا تقد ددارر أعددرإل
ع ددا ن ،دداع ه ددذ الا ددي،رل .ويع ددع ذل ددل أا مع .ددم ددارر املؤسا ددا ال ةا يد د سد د مؤ دددل
و ميدددن قياس د ا بشددد موضددوعا ،ممددا يعددع أا أسلددب عمليددا الدشددف عددن املخددارر مي د
ولياددت نوعي د  .وحددل ي ضددمن الدشددف عددن املخددارر مقددايي مي د فإهنددا تدددوا قائم د علددى
افرتاضا ذاتيد إ ت إذا اق ضدى واضدعو املعداي اسد خداا منداذ حمددريل لقيدا املخدارر( .)29وت ديح
امل ،لبا األق تقييدا املرون الريا ي وض افرتاضا عان بوض حمدري وغر بعين ا .ومدن
غ ددأا املروند د أا متد ددن الش ددر ا م ددن الدش ددف ع ددن البي دداان ب،ريقد د ت ض ددمن معلوم ددا أ ث ددر
ما عين ذلل بنماذ ا فرتاضا ا ان يلشر عوضا عن اع ماري معاي حمدريل سلفا .بيد
أا املرون د ت دديح أيضددا فرنددا ل حريددف املعلومددا  .ومث د ماددأل أعددرإل ذا نددل ت عل د ا دداا
ينبلددا الدشددف عددن معيددا واحددد ،أو أ ثددر ،أو ع ددل معدداي  ،أو توكي د إحصددائا ،بشددأا الن دواتأل
املمدن د حاددب أن دواع املخددارر ،أو جمموعددا املخددارر ،أا  .وعلددى سددبي املثددال ،تقدددا .ن د
األو اع املالي والبو ن إ غاريا للمصا بشأا الدشف عن البيداان الحصدائي ( .)30وهنداك

__________

( ،Association of Chartered Certified Accountants, 2014, Reporting risk, )26ميددن ا ردثع عليد
ال د دداملhttp://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/financial-reporting/pol- :
.afb-rr.pdf.
(International Accounting Standards Board, 2017, Disclosure initiative: Principles of disclosure, )27
.Discussion Paper DP/2017/1
(O-K Hope, D Hu and H Lu, 2016, The benefits of specific risk-factor disclosures, Review of )28
.Accounting Studies, 21(4):1005–1045
(SG Ryan, 2012, Risk reporting quality: implications of academic research for financial reporting )29
.policy, Accounting and Business Research, 42(3):295–324
( )30ان.ر .https://www.sec.gov/files/industryguides.pdf
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ما ددأل أع ددرإل ت صد د يألفد د الزمنيد د الد د ينبل ددا أا تُق ددا
الدشف عن البياان أو إ ال .

ن،اق ددا املخ ددارر وري جد د تفص ددي

 -31وبوجد عداا ،يُقددينِم مدن يضدعوا املعدداي  ،عنددما يق ضدوا اسد يفاء م ،لبدا حمددريل بشددأا
الدشدف عددن البيداان  ،تددداليف البدثغ وفوائددد  .وفيمددا ي علد يلدشددف عدن املخددارر ،يشددد
غني د الغددا ل إىل املخددارر ومشدددل املخددارر امل حقق د ذاتيددا تدلف د حم مل د س د مقص دوريل .وقددد
يفا ددر املا د د ثمروا ك ريل الدش ددف عد ددن البي دداان أبهند ددا تع ددع ك ريل املخد ددارر ،أي أا شد ددف
الشددر ا عددن ددارر بعين ددا ،مث د ددارر الادديول  ،قددد ع د املا د ثمرين وس دواهم مددن أنددحاب
املصدلح ي صددرفوا إكاء الدشددف عدن البيدداان ب،ددرع تعدزك املخددارر فيقومددوا ،علدى سددبي املثددال،
باحب ال موي الذي يؤريي إىل نقص الايول  .ويصح هدذا احلدال بصدف عاند علدى املصدا
ق،اعا أعرإل(.)31
ولدن ين،ب على الشر ا
حال د املخددارر ،مث د
 -32وت فدداقم هددذ ال حددد ال د تد نددف الدشددف عددن البيدداان
املخددارر النا د عددن سياس دا الشددر البي ي د وا ج ماعي د و جمددال حاددن ال دددب وتل د املنددا
أيضددا .وت دزرياري مراعددال املا د ثمرين للعوام د س د املالي د عنددد تقيدديم م ددارر الشددر والفددرص ال د
ت يح ددا ،ولد ددن م يب دددوا قلق ددم م ددن قلد د جد دوريل الدش ددف ع ددن البي دداان با ددبب انع ددداا املع دداي
وضددعف قابلي د املعلومددا للمقا ن د  ،فضددث عددن أا املعلومددا البي ي د وا ج ماعي د وذا الصددل
حبان ال دب تدوا س جمدي ( .)32ويزرياري الدشف عدن البيداان تعقيددا لصدعوب يفديدد املخدارر
الناغد عددن العوامد سد املاليد يفديدددا ميددا وتعددذ تقدددير توقي ددا ومدددإل حدددهتا بشددد ريقي د .
ويشي ال صو أبا هذ املخارر تصبح ذا أمهي األج امل وسط إىل ال،وي .
 -33و س ددم الش د دواس بشد ددأا الدش ددف عد ددن املخ ددارر تق ددا ير الشد ددر ا  ،ف ددإا الد اسد ددا
األ اريمييد تددوحا أبهنددا تدزال مفيدددل للماد ثمرين( .)33ويبدددو أا الدشددف النددوعا عددن املخددارر
امل حددل ،فضدث
الوا ري أقااا عان ت ناول عوام املخاررل ،مث ال قا ير الانوي الدو
عن مناقش املخارر ال قا ير الانوي أب مل ا ،يعرب بدق عن املخارر الدامن ال ت عرض هلدا
الشر ا ( .)34ويبدو أا املا ثمرين يقد وا املعلوما عن املخارر الد تدرري تقدا ير الشدر ا ،
ممددا يددوحا أبا الدشددف عددن عوام د املخدداررل واملناقشددا ال د تري ددا الريا ل بشددأا املخددارر
تقددا ير الشددر أب مل ددا تزعددر مبعلومددا مفيدددل تقيدديم املخددارر( .)35بيددد أا الد اسددا تددوحا
أيضددا أبا املا د ثمرين ياد ةيبوا بشددد ام د للمعلومددا ال دوا ريل عمليددا الدشددف عددن
البيدداان هددذ  .و مبددا يعددزإل ذلددل إىل الصددعوي ال د تد نددف اس د خثص املعلومددا مددن تقددا ير
__________

()31

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

.sheets of distressed companies, Abacus, 45(1):22–43
( )32ان.در ،علدى سدبي املثدالSustainability Accounting Standards Board, 2016, Climate risk: Technical ،
.bulletin
( )33ان.ر على سبي املثال JJ Filzen, 2015, The information content of risk factor disclosures in quarterly
.reports, Accounting Horizons, 29(4):887–916
(F Li, 2006, Do stock market investors understand the risk sentiment of corporate annual reports? )34
 .Working paper, Shanghai Jiao Tong Universityو يزال مدن سد الواضدح إا داا الدشدف عدن املخدارر
يقدا نو ل مد مل عن املخارر ا ق صاريي الدامن .
(.Filzen, 2015 )35
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معق دددل .كري عل ددى ذل ددل أا ش ددف الش ددر ع ددن املخ ددارر ات ملد د الد د تواج ددا يد دؤنير تص ددو
املا ثمرين هلذ املخارر ،فدلمدا اتاد ن،داع الدشدف ،أندبحت الشدر أ ثدر عرضد للمخدارر
من من.و املا ثمرين(.)36

ابء -املشاريع الوولية والتطورات احلالية بشأن الكش ع البياقت
 -34أن ددد هي د د املع دداي اتاس ددبي فرنا ددا وجملد د الب ددثغ امل ددامل اململدد د امل ح دددل
والفري األو ويب ا س شا ي لإلبثغ املامل و ق نقاش عاا  2012ت ناول إرا الدشف عدن
سياع حواغا البياان املالي أبرك في ا ا صائص الرئيادي الد يق ضدي ا الدشدف
البياان
الفع ددال ع ددن البي دداان  .و أ الو قد د أا اكري ري م ،لب ددا الدش ددف تعقي دددا ين ددد ض ددمن عوامد د
احلواغ ددا وأوض ددحت ريو ه ددذ احلواغ ددا حباد دباهنا
تراجد د ج دددوإل الدش ددف ع ددن املعلوم ددا
مدملد للبيدداان املاليد األساسددي  .وغدددري الد اسد علددى أا احلواغددا ينبلددا أا تددو ري معلومددا
األ قاا املبلني عن ا البياان املالي .
عن املخارر ال أنير
 -35ومددن يب ال صدددي لألكم د املالي د عدداا  2008وأكم د الثق د ال د أعقب ددا الن.دداا
املصددر  ،م ددد جمل د ا س د قرا املددامل الاددبي لنشدداء فرق د العمد املعددزكل للمعني د يلدشددف ال د
نشر سبع مباريئ توجي يد فيعد املاد وإل ووضدعت سدب تونديا حمددريل للدشدف املعدزك عدن
املخارر من قنب املؤساا املالي  .وجداء املبداريئ الادبع أا الدشدف عدن البيداان ينبلدا أا
يدوا واضحا وس الف م وغامث وحان ال وقيت وأا يعرض معلوما مفيدل ويعدرب عدن إريا ل
البنل للمخارر وي ام ي تااع م مرو الزمن ويدوا قابث للمقا ن بل املصا ( .)37و انت
اللايد املنش دوريل مددن املبدداريئ وضد األس د ل قدددا توندديا أ ثددر يفديدددا للدشددف عددن املخددارر
بشفافي وجوريل عالي ووض إرا للعم املا قبلا جمال الدشدف عدن البيداان  .ولد ن اندت
ن
ُعد للمؤساا املالي  ،فإهنا وبع ال ونديا متثد مرغددا مفيددا للدشدف املعدزك
املباريئ قد أ ِ
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
ق،اعددا أعددرإل .وأينددت عدددل تقددا ير أعددرإل عددن شددف
الرئياددي ال د ت عددرض هلددا الشددر ا
أعقاب األكم املالي أوج القصو وقدمت إ غاريا بشدأا
املخارر من قنب املصا نُشر
املما سا الاليم الدشف عن املخارر(.)38

__________

()36

TD Kravet and V Muslu, 2013, Textual risk disclosures and investors’ risk perceptions, Review of
.Accounting Studies,18:1088–1122

(.Enhanced Disclosure Task Force, 2012 )37
( )38ان.ر على سبي املثال Eurofi, 2012, Risk disclosures: Principles and case studies; European Banking
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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 -36و ع دداا  ،2013أن ددد اجملل د د ال دددومل لإلب ددثغ امل دام د د الر ددا ال دددومل امل دام د د
لعددداري ال قددا ير الددذي يا د د  ،ضددمن أمددو أعددرإل ،يفاددل نوعي د املعلومددا امل اح د ملقدددما
أ املال من أج ختصيص أ املال مبزيد من الفعالي والن اجي .

 -37وي خددذ اجملل د الدددومل للمعدداي اتاسددبي مبدداري ل واسددع الن،دداع ل حاددل الدشددف عددن
بياان الشر ا مبوجب املعاي الدولي لإلبثغ املامل( .)39ويشدم مشدروع مبداري ل الدشدف عدن
املعدداي احلالي د و املعيددا قددم  1بوج د أعددص بشددأا عددرض
البيدداان عدددريا مددن ال عددديث
البياان املالي واملعيا قم  ،7مشفوع ب وضيحا وا غاريا ت ناول ت،بيقا تقييما األمهيد
الناددبي  ،فضددث عددن و ق د مناقش د عددن مبدداريئ الدشددف عددن البيدداان  .و عدداا  ،2015أنددد
اجملل مشروع بياا عن املما سا امل علق يألمهي النابي للمعلوما يب لى من ريعم الشدر ا
اختدداذ قدرا بشددأا املعلومددا الد ينبلددا تضددمين ا البيدداان املاليد وما د وإل إ اهلددا .وحدددري
البيدداا عصددائص األمهي د الناددبي للمعلومددا بصددف ا مف ومددا عانددا بديدداا حمدددري يع مددد علددى
ال.رو الاائدل ال قد ت ل من سن إىل أعرإل و وعيت في ا كا ا.م و الذي ي وج إلي
وذا /مددا  ،2017سددبع مبدداريئ
الدشددف عددن البيدداان  .ويفدددري و قد املناقش د الد نُشددر
لل وان د الفعددال تددن.م املعلومددا ال د ينبلددا الدشددف عن ددا ال قددا ير املالي د ورريق د الدشددف
عن ا .وتش املباريئ إىل أا املعلومدا الد يُدشدف عن دا دب أا تددوا عاند يلديداا املعدع
ومونددوف ب،ريقد باددي ،ومباغددرل تر ددز علددى املاددائ امل مد ومرتب،د مبعلومددا أعددرإل ال قريددر
الا ددنوي وسد د مد ددر ل ريوا رياع ،وقابلد د للمقا ند د مب ددرو ال ددزمن ومقدمد د غ ددد يناس ددب ن ددوع
املعلوما ( .)40وس دوا ن ائأل هذ املباري ل مفيدل للدشف عن ارر الشر ا .
 -38و عاا  ،2015رلب وك اء املالي وحماف.و البنل املر زي جملموعد العشدرين مدن جملد
ا س د قرا املددامل مراجع د شددف الشددر ا عددن املخددارر امل صددل ب ل د املنددا  ،م د الرت يددز عل ددى
الق،دداع املددامل( .)41و عدداا  ،2016أُنش د ت فرق د عم د معني د يلدشددف عددن البيدداان امل علق د
ب لد املنددا  .ونشددر الفرقد توندديا بشددأا الدشددف ال،ددوعا عددن البيدداان املاليد امل علقد ب لد
املن ددا  ،مب ددا ذل ددل الدش ددف ا سد د باقا ع ددن ال د دأني ا املاليد د للمخد دارر والف ددرص ذا الص ددل
يل أني ا املاريي النا عن تل املنا وي ن قال إىل اق صاري عاملا عفي الدربوا على النحدو
الذي حدري اتفاع ي ي مبوجب اتفاقي األمم امل حددل الرا يد بشدأا تلد املندا ( .)42وأوندت
الفرق د ج دراء هددذا الدشددف عددن البيدداان املالي د امللفددا املالي د املوج دوريل أنددث وأبا يشددم
أ بعد د عنان ددر ئيا ددي ه ددا حا ددن ال دددب وا سد درتاتيةي وإريا ل املخ ددارر واملق ددايي واأله دددا .
وتضددمنت عمليددا الدشددف عددن البيدداان املونددى اددا يفليد تصددو ا ال دأني ا ات ملد النا د
عن لف سينا يوها تل املنا اسرتاتيةيا الشر ا ومالي ا.
.ند األو اع املاليد والبو ند الوقددت احلددامل
 -39وت ددوىل غددعب الشددؤوا املاليد للشددر ا
الثئح ددل قددا  -ددا ) (S-Kوقددا -عدداء)(S-X
اس د عراض م ،لبددا الدشددف البيدداان
امل حددل .وي دد ا سد عراض
الل ل تنصاا على غرو الدشف البياان املالي الدو

__________

()39
()40
()41
()42
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ان.ر .http://www.ifrs.org/projects/work-plan/principles-of-disclosure/
.International Accounting Standards Board, 2017
ان.ر .http://g20.org.tr/wp-content/uploads/2015/04/April-G20-FMCBG-Communique-Final.pdf.
فرق العم املعني يلفصاح املعزك.2016 ،
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الددذي ير ددز علددى الدشددف عددن البيدداان املاليد ال قددا ير الاددنوي والفصددلي إىل إعددداري توندديا
ل حاددل وتياد شددف الشددر ا عددن البيدداان ا.وهريد الوقددت املناسددب .و عدداا ،2016
الثئحد قدا  -دا ) (S-Kتددر أحدامدا
اقرتحت اللةن تعدديث لكالد م ،لبدا و ري
امل حددل واملعداي
وا ريل معاي البثغ املامل املباريئ اتاسبي املقبول بوج عاا الدو
الدولي لإلبثغ املامل ،أو ت داع مع ا(.)43

ي  -م ائ أخر ي الكش ع املنياار
 -40عدداريل مددا تدددوا أوس د ن،اقددا إلزامي د علددى الشددر ا الدب د ل املد ج د سددوع األو اع
املالي د فقددط ،فاددعيا ل حقي د ال دواكا بددل فوائددد الدشددف عددن البيدداان وتداليف ددا ،ري واضددعو
املعدداي واملن.مددوا علددى اس د ثناء الشددر ا الصددل ل وامل وسدد ،احلةددم والش در ا س د املد ج د
أسدواع األو اع املاليد الرئياددي  ،فعلددى سددبي املثددال ،ختضد الشددر ا املادةل الاددوع احلددر
أملانيا ،أو سوع ا س ثما ا البديل  ،وهو الاوع الذي ت عام فيد الشدر ا الصدل ل الناميد
سوع األو اع املالي بلندا ،مل ،لبا شف عن البياان أضي ن،اقا مما ختض لد الشدر ا
املد ج د األس دواع الرئياددي املن.م د  .و تن،ب د توجي ددا ا يفدداري األو ويب ال د تددن.م غددرو
الشددفافي الدشددف عددن املخددارر إ ت علددى األس دواع الرئياددي املن.م د  .ويشددد الدش دف عددن
املخارر من قنب الشر ا الدب ل ا ان موضوعا يا دعا مزيدا من الن.ر في .
 -41وقددد يدددوا مددن املفيددد للشددر ا الصددل ل وامل وسدد ،احلةددم أا تا د و م ،لبددا أ ثددر
تشدريا بشأا الشدفافي  ،بيدد أا الشدر ا األندلر حةمدا وأ يب األعمدال الصدلرإل يف قدروا إىل
امل دوا ري .م د املعلومددا الثكم د للدشددف عددن البيدداان وت يزهددا .وفضددث عددن ذلددل ،ق دد تدددوا
بع املخارر ال تؤنير الشر ا الدولي الدب ل أق أمهي للشر ا اتلي الصل ل ،ممدا يلقدا
ظث من الشل على املفاضل بل تداليف الدشف املعزك عن البياان وفوائد .
 -42و ع ب ددا ا الا د دري أيض ددا ريو تقي دديم تدلف د د الدش ددف ع ددن البي دداان  ،فق ددد تد ددوا
الشددر ا أ ثددر عزوفددا عددن تعزيددز الشددفافي بش دأا املخددارر املاريي د إذا دداا الدشددف املعددزك يددزوري
منافاددي ا مبعلومددا عددن متوضددع ا ا س درتاتيةا .وعلددى وج د ا صددوص ،قددد تدشددف املعلومددا
امل علق د مبخددارر املؤسا د ال ةا ي د ويملخددارر س د املالي د عددن معلومددا ت عل د مبلدي د أ املددال
الفدري ،أو ال دنولوجيدا ،أو سدوع املن ةدا واسدرتاتيةيا سلادل المدداري ا اند يلشدر قدد
يا لل ا املنافاوا ملصلح م .وبوج عاا ،لما انت املعلوما أ ثر جدوإل ختداذ القدرا ا ،
لم ددا كاري ال دلفد د سد د املباغ ددرل للدش ددف عن ددا ،س دديما إذا قُدددمت املعلوم ددا بق ددد مد دن
ال فصي يقا ب املا وإل املع مد ختاذ القرا ا الداعلي وإريا ل املخارر .وتراعا الشر ا هدذ
ال داليف س املباغرل عند املفاضل بل الشفافي والاري .
__________

()43

Securities and Exchange Commission, 2016, Report on modernization and simplification of
S-K,

 ،regulationميدددن ا رددثع علي د

املوق د ال ددامل:

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):23916–24008ميددن ا ردثع
علي املوق ال امل.https://www.federalregister.gov/d/2016-09056 :
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رابع ا -زايدة وو الكش ع املنياار ألغراض اختاذ رارات االستثمار
 -43مث أي عاا أبا الدشف عن املخارر قد يف تان بعد األكم املالي بابب الضلو الد
ما س د ا املا د ثمروا والل دوائح ا.ديدددل وإعماهلددا بشددد أ ثددر ن درام ( .)44بيددد أا الدشددف عددن
ي د أن دواع املخددارر وبين ددا و د أج دزاء تقددا ير،
يبدددو م دددامث بشددد وا
البيدداان
الشدر ا وبين دا .وبوجد
الشر ا ما أا هامش ال قدير امل اح عرض ا يؤريي إىل تباينا
ثد مدن
عاا ،ينبلا أا يا د الدشدف عدن البيداان تقددا معلومدا تدميليد واسد باقي
األحيدداا أل قدداا البيدداان املاليد الد تعدوري اللالددب إىل فدرتا سددابق  .وينبلددا أا ي مثد هددد
متددل املاد ثمرين مدن ف دم املخدارر امل مد الد تد ندف الشدر وري جد
الدشف عدن البيداان
تعرض ا هلا و يف تديرها .ول حقي هذا اهلد  ،فقدد يددوا اغدرتا توسدي ن،داع الدشدف عدن
البياان احلامل أق فعالي وتعزيز العنانر ال الي أ ثر أمهي :
(أ)

الرت يز على أهم املخاررو

(ب)

اهليد وس ول القراءلو

( )

إمداني املقا ن بل الشر ا وم مرو الزمن.

 -44ويعددرض هددذا الفص د سددبث حم مل د ل حاددل الدشددف عددن البيدداان ويقدددا مقرتحددا
جانب مبزيد من ال فصي .
ملناقش
 -45ويؤم أا تااعد ا .وري ال بذهلا اجمللد الددومل للمعداي اتاسدبي ل وضديح تعريدف
تقا يرهددا املالي د علددى أهددم
تر يددز الدشددف عددن البيدداان
األمهي د الناددبي وتقييم ددا الشددر ا
املخددارر ال د تواج ددا وتقلي د حةددم األلفدداظ العام د املا د خدم ونددف املخددارر تقددا ير
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.
وميدن تعريف املخارر الرئياي أبهنا دارر اندت م مد أو قدد تصدبح م مد األجد القصد ،
سضددوا سددن علددى سددبي املثددال .أمددا املخددارر الناغ د فدديدمن تعريف ددا أبهنددا ددارر قددد تصددبح
م م األج ال،وي  .وُمي ِندن متييز أهم املخدارر متييدزا جليدا الشدر ا مدن الغدا ل إىل املخدارر
ال قرير املامل أب مل على حنو ي يح للما ثمرين ف م ال بعا املالي  .وقد ياداعد وضد ف در
مددوجز ي ضددمن إحددا مرجعي د ت دربط املخددارر ال د تددري مناقش د ا ببقي د ال قريددر املددامل و وابددط
يلبياان املالي توجي املا ثمرين أيضا(.)45
 -46ومثد اع بددا
ملخددارر م م د ي مثد
املعني والوسدائ الد
وتشددم املاددائ ذا

وعددر ي صد يألسددلوب الددذي ينبلددا اتباعد الدشددف عددن تعددرض الشددر
يفديددد املعلومددا عددن د دداررل ال د تدددوا مفيدددل تقيدديم املخدداررل
تاد خدم ا الريا ل ختفيدف حددهتا وال لد الدذي ي،درأ علي دا مبدرو الدزمن.
الصددل اددذا األمددر يفديددد إا دداا الدشددف عددن البيدداان ينبلددا أا يدددوا

__________

(.Association of Chartered Certified Accountants, 2014 )44
( )45لثرثع على تونيا من هذا القبي  ،ان.در SG Ryan, 1997, A survey of research relating accounting
numbers to systematic equity risk: Implications for risk disclosure policy and future research,

.Accounting Horizons, 11(2):82–95
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ميددا ،أو نوعيددا ،أو م ل د ا حاددب نددوع املخددارر ،أو م ضددمنا تقييمددا نددراا للمخدداررل مددن قنب د
الشر  ،أو تزويد املا ثمرين مبعلومدا افيد لجدراء عمليدا ال قيديم أبنفاد م ،و دذلل ماد وإل
تمي د د البيد دداان وال،ريق د د ال د د ينبلد ددا أا تُا د د خدا عرض د د ا ،س د دواء أ اند ددت س د درريي  ،أو
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 الدميد إا انددت قددد اسدُخدمت ألسدراض
اختداذ القدرا ا رياعليدا مثددا للمما سد الادليم  ،إذ أا املقدايي ُتمد األند رياعليدا ومددن ،
ق ددد يد ددوا ع ددبء ا م ث ددال الض ددا عل ددى الش ددر ا عفيف ددا م ددا أا ه ددذ املعلوم ددا ق ددد ت ددزوري
املا ثمرين برؤي ما ن ل للاب الد ت بع دا الشدر تددبر اررهدا .وميددن أا تشدم املقدايي
تلل ال تا خدا البياان الاابق  ،أو ال وقعا امل صل يلن دائأل املمددن يفقيق دا املاد قب .
ويرجح أا تدوا املقدايي املدوجزل واملخدارر املصدنف أجددإل الوسدائ  ،وهدا قدد ت ضدمن مقدايي
مثد القيمد عندد املخدداررل أو ا ادائر امل وقعد إذا يفققدت املخددارر وهدو أسددلوب يدزوري املاد ثمرين
بددرقم وحيددد عددن ال دأني املددامل ات م د وميدددن تصددنيف بشددد أ ددرب حاددب نددوع املخ داررل وق،دداع
األعمددال أو ا.لرافيددا( .)46و هددذا الصدددري ،يددرجح أا يقل د العددرض جددداول مشددفوعا يلا درري
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
املخرجا النموذجي حيال ال لي ا ال ت،رأ على ا فرتاضا .
 -47وإذا اسد ن
خدمت مقددايي املخددارر املفصددح عن ددا أيضددا ألسدراض تدددبر املخددارر رياعليددا،
ُ
فقد يدوا مفيدا للما ثمرين ف م الديفي ال ت ص اا لف مقايي املخارر آبليدا احلدوافز
قيددا املخددارر .وفضددث عددن ذلددل ،متدددن
الداعلي د  ،أي يددف ت دأنير أجددو الريا ل يل ل د ا
املعلوم ددا ع ددن ح ددا يفقد د املخ ددارر حق ددا املاد د ثمرين م ددن تقي دديم إىل أي م دددإل أحا ددنت
الش ددر ا تق دددير ال ع ددرض للمخ ددارر وت دددبرها .وق ددد يد ددوا الدش ددف املا د في وامل ددنقح ع ددن
املخدارر وتددبر املخدارر مدن قنبد الشدر ا املن.مد  ،مثد املصدا وغدر ا ال دأمل ،أعقدداب
األكمد د املاليد د أمثلد د مناس ددب عل ددى املما س ددا الا ددليم ( .)47وميد ددن أا تؤع ددذ أمثلد د أع ددرإل م ددن
الدشف عن املخارر النشرا األمني امل،لوبد قبد العدروض العامد الد عداريل مدا تددوا أ ثدر
اس فاض وأفض ترتيبا من ال قا ير الانوي .
 -48وبوج د عدداا ،يدددوا املاد ثمروا واملاددؤولوا عددن ال ن.دديم أ ثددر حااسددي حيددال املخددارر
ثد مدن األحيداا ملزمد
اتدريل بعد أا ت حق عثل أكم  .و ريا على ذلل ،تددوا الشدر ا
ب حاددل الدشددف عددن املخددارر جمددا معين د أو هددا تفع د ذلددل مددن تلقدداء نفا د ا .فعلددى
سددبي املثددال ،يف تاددن الدشددف عددن املخددارر ال شددليلي الشددر ا ا س د خراجي بعددد حددا
اناداب النفط الدب ل الد املائي وأُعد الدشف عن ارر ا ئ ماا والايول املصدا
__________

( )46ان.در

S Rajgopal, 1999, Early evidence on the informativeness of the SEC [Securities and

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
( )47ميدن ا رثع على أمثل إضافي للمما سا الاليم فرق العم املعني يلفصاح املعزك.2012 ،
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أعقاب األكم املالي ( .)48وقد ي يح إمعاا الن.ر ال حادينا اتققد معرفد ماد ن ل يلادب
الدفيل ب حال الدشف عن أنواع املخارر األعدرإل .ومدن امل دم ك ريل تضدمل املخدارر املفصدح
عن ا البياان املالي و تقا ير ا س دام (.)49
 -49و ا اا ،مث اع با وعر ي مث إا اا ال حيدز سدلوك املاد ثمرين ينبلدا أا يؤعدذ
عل ددم ال ددنف
احلا ددباا إع ددداري الوس ددائ املناس ددب للدش ددف ع ددن املخ ددارر .وتش د البح ددو
وا ق ص دداري الا ددلو ا إىل أا املاد د ثمرين يول ددوا اه مام ددا حم دددوريا لعملي ددا الدش ددف ع ددن البي دداان
املعق دددل و يع د وا وكان ب د ا للمعلوم ددا الحص ددائي اخت دداذ الق درا ا  .وي دؤنير ع ددرض املعلوم ددا
وإبراكها يفي تفا املاد ثمرين هلدا( .)50وهلدذ ا ع بدا ا أمهيد عاند عنددما ي دد الدشدف
عن البياان أيضا إىل مااعدل املا ثمرين األق حذقا اختاذ قرا ا اس ثما ي .

خام ا -خامتة وآفاق امل ت ب
تقيدديم املخددارر
 -50تا د عرض هددذ املددذ رل ماددائ ت ص د بدددو الدشددف عددن البيدداان
وجدددوا اختدداذ القدرا ا  .ويد اددا شددف الشددر ا عددن البيدداان أمهي د يلل د أرياء أس دواع
ن
ياددر ختصدديص أ املددال لفددرص ا سد ثما ا ن دداجا .و سددم وجدوري م ،لبددا
أ املددال ،إذ أند يُ ِ
تق ضددا الدشددف اللزامددا املا د في عددن البيدداان وقيدداا الشددر ا أيضددا يلدشددف روعددا ع دن
أن دواع غ د مددن املعلومددا املالي د وس د املالي د ل لبي د اح ياجددا املا د ثمرين مددن املعلومددا  ،اكرياري
النقددد املوج د ل قددا ير الشددر ا لدوهنددا معقدددل ومبعثددرل وعام د بشددد يقلد ج ددواها .وعلددى وج د
ا صددوص ،ظلددت اع بددا ا ا م ثددال توجد بشددد م زايددد شددف الشددر ا عددن البيدداان عوضددا
عن اع با وسيل اتصال.
 -51وأبرك األكم املالي انعداا ن.م ال حدم املخارر واف قدا الشدر ا لإلبدثغ الفعدال.
ويفدري هذ املذ رل املاائ ال الي ال تعقد ج وري املا ثمرين :ي م الدشدف عدن املخدارر بشدد
مش د ت ال قددا ير املالي د أب مل ددا ،ريوا ابددط يل دأني ا املالي د ات مل د  ،ث د مددن األحيددااو
يا خدا الدشف عن البياان ألفاظا عام ويف قر إىل الرت يدز والقابليد للمقا ند و وتعيد املادائ
امل علق يملقايي واألمهي النابي وال داليف سد املباغدرل واملفاضدل بدل الشدفافي والادري ج دوري
الش ددر ا للدش ددف ع ددن البي دداان  .ولل ص دددي ل ددذلل ،اق ددرتح ع دددري م ددن واض ددعا املع دداي الدولي د
مشا ي ت عل مبباريئ توجي ي فيع املا وإل للمما سا الاليم الدشف عن املخارر بليد
تعزيددز جدددوإل تقددا ير الشددر ا  .واس د ناريا إىل الددد و املا خلص د مددن هددذا العم د  ،واملما سددا
احلاليد والد اسددا األ اريمييد  ،تاددلط هددذ املددذ رل الضددوء علددى ماددائ م،روح د للنقدداش وتقدددا
مقرتحا أولي ل عزيز جدوإل الدشف عن املخارر.
__________

.Association of Chartered Certified Accountants, 2014.

( )48ان.ر األمثل الضافي
(World Business Council for Sustainable Development, 2017, Sustainability and Enterprise Risk )49
).Management: The First Step towards Integration (Geneva
(L Koonce, ML McAnally and M Mercer, 2005, How do investors judge the risk of financial items? )50
The Accounting Review, 80(1): 221–241; MW Nelson and KK Rupar, 2015, Numerical formats
within risk disclosures and the moderating effect of investors’ concerns about management
.discretion, The Accounting Review, 90(3):1149–1168
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الدددو ل الرابع د والثثنيددل لفري د ا درباء
 -52و هددذا الصدددري ،قددد ترسددب الوف دوري املشددا
احلد ددوما ال دددومل املع ددع يملع دداي الدولي د للمحاس ددب والب ددثغ الن .ددر املا ددائ ال الي د بلي د
مناقش ا:
مددا هددا ال حددد الرئياددي وض د معدداي مناددق للدشددف عددن املخددارر،
(أ)
و سدديما أوسددا الشددر ا املد ج د سددوع األو اع املالي د أو امل عدددريل ا.نادديا مددا هددا
ال داب ال ي عل اختاذها ل حال مواءم الدشف عن املخارر البيداان املاليد و الدشدف
الارريي أجزاء أعرإل من تقا ير الشر ا ه مث مما سا سليم ميدن تباريهلا
(ب) م ددا ه ددو املا د د وإل األمث د د م ددن الدش ددف ع ددن البي دداان ال ددذي اق د د ال د دواكا ب ددل
اح ياجا املا خدمل من املعلوما وقد ا من يعدوا الدشف ويعاجل ماائ الشفافي والاري
( )
ما ها ال حد

ه ا تااع م،لوب بل عمليا الدشف عن املعلوما املالي وسد املاليد
الرئياي

(ري) ه د ينبل ددا أا تؤع ددذ م ،لب ددا الدش ددف ع ددن املخ ددارر ومباريئ د ال وجي ي د
احلاباا ال حد اتدريل الد تواج دا الشدر ا ا اند الدبد ل والشدر ا الصدل ل وم وسد،
احلة د ددم والق ،د دداع ا د دداص ،فض د ددث ع د ددن الش د ددر ا العامل د د د البل د ددداا النامي د د د والبل د ددداا ذا
ا ق صاريا ا ن قالي
يددف ميدددن أا تادداهم املن ددد العاملي د مث د فري د ا درباء احلدددوما الدددومل
(ه)
املعع يملعاي الدولي للمحاسب والبثغ بد ج أ درب يفقيد ال وافد اخ اء بشدأا موضدوع
الدشف عن املخارر
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