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   ملخص البحث  
املالية  املخاطر  أثر  عىل  التعرف  الدراسة  هذه  استهدفت 
وذلك  السعودي  املال  سوق  يف  األسهم  سيولة  عىل  وإدارهتا 
املال  سوق  يف  املدرجة  اإلسالمية  املصارف  عىل  بالتطبيق 
السعودي، وأيضًا التعرف عىل أنواع املخاطر املالية التي تعرتض 
نشاط املصارف اإلسالمية، ومتحورت مشكلة الدراسة يف عدد 
عىل  وإدارهتا  املالية  املخاطر  تأثري  مدى  ما  أمهها،  األسئلة  من 
املصارف  لدى  املخاطر  إدارة  أساليب  هي  ما  األسهم،  سيولة 
عىل  اعتامدًا  السعودي،  املال  سوق  يف  املدرجة  اإلسالمية 
إشكاليات الدراسة وبعد االطالع عىل الدراسات السابقة متت 
صياغة الفرضية التالية توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية 
أهداف  ولتحقيق  األسهم،  وسيولة  املالية  املخاطر  إدارة  بني 
الدراسة استخدمت الدراسة املنهج التارخيي واملنهج الوصفي 
البيانات  عىل  الدراسة  واعتمدت  واالستقرائي  التحلييل 
السعودية  اإلسالمية  للمصارف  املنشورة  املالية  والقوائم 
املدرجة يف سوق املال السعودي، وتم حتليل البيانات باستخدام 
ولقد  الدراسة  فرضية  اختبار  بغرض  اإلحصائية  األساليب 
اشتملت العينة عىل )4( مصارف إسالمية عاملة يف السعودية، 
من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود عالقة ذات 
ووجود  األسهم،  وسيولة  االئتامن  خماطر  بني  إحصائية  داللة 
السيولة وسيولة  عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بني خماطر 
برضورة  الدراسة  وأوصت  السعودي،  املال  سوق  يف  األسهم 
االلتزام بالسياسات واإلجراءات الالزمة إلدارة املخاطر املالية 
أساليب وسياسات  تطوير  املالية، ورضورة  املخاطر  للحد من 

االئتامن املرصيف وعدم تركيز االئتامن يف قطاع معني.

الكلامت املفتاحية: 
خماطر السوق، دوران األسهم، خماطر السيولة.

Abstract
This study aimed to identify the impact of 
financial risk management on the liquidi-
ty of stocks in the Saudi capital market, by 
looking at Islamic banks listed on the Saudi 
stock market and the risk management meth-
ods they employ, as well as to determine the 
types of financial risks that hinder the activi-
ties of such banks. After reviewing previous 
studies, it was hypothesized that there is a 
statistically significant relationship between 
financial risk management and stock liquid-
ity. The study relied on published data and 
financial statements of four Islamic banks 
listed in the Saudi capital market. To test the 
hypothesis of the study, the historical, de-
scriptive analytical, and inductive methods 
were employed. One of the most important 
findings of the study was the existence of a 
statistically significant relationship between 
credit risk and stock liquidity. In addition, 
there was a positive and statistically signifi-
cant relationship between liquidity risk and 
stock liquidity in the Saudi capital market.

Keywords:
dmarket risk, stock turnover, liquidity risk.
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متهيد 
ــع  ــا بض ــدى عمره ــالمية ال يتع ــوك اإلس ــة البن    جترب
ــىل  ــا ع ــة هل ــق مكان ــتطاعت خل ــا اس ــود، إال أهن عق
ــدول،  ــن ال ــد م ــة يف العدي ــوق املرصفي ــتوى الس مس
الرشيعــة  مــن  املســتمدة  عملهــا  لركائــز  وذلــك 
اإلســالمية وغايــات أنشــطتها املتفــردة. يتعــرض 
البنــك اإلســالمي إىل عــدة أنــواع مــن املخاطر يشــرتك 
ــرد يف  ــة، ويتف ــوك التقليدي ــي البن ــع باق ــا م يف بعضه
البعــض اآلخــر وتكــون ناجتــة إمــا عــن عوامــل 
داخليــة مرتبطــة بطبيعــة نشــاطه أو عــن عوامــل 

ــه. ــدا علي ــًا متزاي ــكل ضغط ــة تش خارجي
ــارف  ــيًا يف املص ــزءًا رئيس ــة ج ــر املالي ــل املخاط  ومتث
ــة  ــات اهلام ــن املوضوع ــك م ــر كذل ــالمية وتعت اإلس
األكاديميــني  اهتاممــات  عــىل  اســتحوذت  التــي 
ــىل  ــرف ع ــك للتع ــواء وذل ــد س ــىل ح ــني ع واملامرس
ــة  ــة واملتمثل ــر املالي ــارف يف إدارة املخاط ــاءة املص كف
ــائر  ــي اخلسـ ــامن هـ ــر االئت ــة يف خماط ــذه الدراس يف ه
املحتملـــة النامجـــة عـن عـــدم قـــدرة املقتــرض علـى 
الوفـــاء بالتــــزاماته فـــي املواعيـــد املحـــددة، بسـبب 
ــروف  ــة أو ظـ ــية أو اقتصاديـ ــة سياسـ ــروف عامـ ظـ
ــي  ــوق هـ ــر الس ــه، وخماط ــرض نفسـ ــة باملقتــ خاصـ
املخاطـر احلاليـــة أو املسـتقبلية التــي يمكـن أن تؤثــر 
علـــى إيــــرادات املصارف ورأســـامهلا والنامجـــة عـن 
التقلبـــات فـــي أســـعار الفائـــدة وأســـعار الصـــرف 
وأســـعار األوراق املاليــة، وخماطــر الســيولة هـــي 
املخاطـــر التـي قـد تـؤدي إلـــى حتقيـق خسـائر نتيجـة 
عـــدم قـــدرة املصارف علـــى الوفـــاء بالتـــزاماهتا فـي 
تاريـــخ االســتحقاق بســـبب عـــدم قـــدرة املصــارف 
.)AL- Sakran,2001( علـــى توفيـر التمويـــل الالزم
وتعتــر ســيولة األســهم مــن املوضوعــات اهلامــة 
الرضوريــة إلكــامل كفــاءة  الــرشوط  أحــد  ألهنــا 

األســواق املاليــة، كــام تعتــر مهمــة أيضــًا للمســتثمرين 
فهــي تتيــح هلــم التعامــل والتــداول يف األوراق املاليــة 
بالســعر العــادل، إذ تعــر عــىل قــدرة املؤسســات 
عــىل الوفــاء بالتزاماهتــا قصــرية األجــل، وهــذا يعنــي 
تغطيــة التدفقــات النقديــة اخلارجــة لتدفقــات النقديــة 
ــامن  ــي لض ــاظ باحتياط ــالل االحتف ــن خ ــة م الداخل
ــل  ــة مث ــري املتوقع ــداث غ ــة األح ــىل مواجه ــدرة ع الق
الداخليــة أو زيــادة  النقديــة  التدفقــات  انخفــاض 
ــرض  ــة تع ــا احتاملي ــت "بأهن ــد عرف ــات. ولق املدفوع
املــرصف إىل خســائر غــري متوقعــة وغــري خمطــط 
ــني"  ــتثامر مع ــىل اس ــع ع ــد املتوق ــذب العائ ــا أو تذب هل

)النجــار،2006(.

مشكلة الدراسة:
ــاح  ــة لإلفص ــة امللح ــة للحاج ــكلة الدراس ــأيت مش ت
ــبة  ــة بالنس ــر املالي ــن أدوات املخاط ــل ع ــكل كام بش
ســيولة  عــىل  وتأثريهــا  األســهم  يف  للمســتثمرين 
ــم  ــاذ قراراهت ــًا الخت ــؤرشًا هام ــر م ــي تعت ــهم الت األس
ــاح  ــن اإلفص ــة م ــج املرتتب ــتثامر والنتائ ــة باالس املرتبط
املصــارف  تعــرتض  التــي  املاليــة  املخاطــر  عــن 
اإلســالمية، وتعتــر ســيولة األســهم مــن املوضوعــات 
اهلامــة ألهنــا تعتــر أحــد الــرشوط الرضوريــة إلكــامل 
كفــاءة األســواق املاليــة، كــام تعتــر مهمــة أيضــًا 
للمســتثمرين فهــي تتيــح هلــم التعامــل والتــداول 
يف األوراق املاليــة بالســعر العــادل، وكذلــك عــدم 
توفــر الدراســات الكافيــة التــي تطرقــت للعالقــة 
بــني املخاطــر املاليــة وســيولة األســهم وعليــه يمكــن 

صياغــة مشــكلة الدراســة يف اآليت:
ــا . 1 ــة وإدارهت ــر املالي ــري أدوات املخاط ــدى تأث ــا م م

ــهم؟ ــيولة األس ــىل س ع
ما هــي املخاطــر املاليــة لــدى املصارف االســالمية . 2

التــي تعرتض ســيولة األســهم وكيفيــة تقييمها؟ 
مــا هــي أســاليب إدارة املخاطــر املاليــة لــدى . 3
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املــال  ســوق  يف  املدرجــة  اإلســالمية  البنــوك 
الســعودي؟

ــهم يف . 4 ــيولة األس ــىل س ــرة ع ــل املؤث ــي العوام ماه
ســوق املــال؟

ــة بــني خماطــر الســوق ومعــدل . 5 هــل توجــد عالق
ــهم؟ ــيولة األس ــبة س ــهم ونس دوران األس

فرضيات الدراسة:
اعتــامدًا عــىل إشــكاليات الدراســة وبعــد االطــالع عىل 

الدراســات الســابقة يمكــن صياغــة الفرضيــة التالية:
توجــد عالقــة إحصائيــة ذات داللــة معنويــة بــني إدارة 

املخاطــر املاليــة وســيولة األســهم.

متغريات الدراسة:
املتغري املستقل: إدارة املخاطر املالية.

تــداول   - األســهم  دوران  معــدل  التابــع:  املتغــري 
الســيولة. نســبة  األســهم - 

أهداف الدراسة
ــيولة . 1 ــة س ــداف وأمهي ــوم وأه ــىل مفه ــرف ع التع

ــا. ــرة عليه ــل املؤث ــهم والعوام األس
ــي . 2 ــة الت ــر املالي ــواع املخاط ــىل أن ــوء ع ــاء الض إلق

ــاليب  ــالمية وأس ــارف اإلس ــاط املص ــرتض نش تع
ــا. إدارهت

ابــراز تأثــري املخاطــر املاليــة عــىل معــدالت العائــد . 3
عــىل ســيولة األســهم.

التعــرف عــىل معــدل ســيولة األســهم باملصــارف . 4
املتداولــة أســهمها يف ســوق املــال الســعودي.

قيــاس وحتليــل العالقــة بــني خماطــر الســوق . 5
ومعــدل دوران األســهم وتــداول األســهم ونســبة 

ــيولة. الس

أمهية الدراسة
تأيت أمهية هذه الدراسة من النواحي التالية:

األمهية العلمية:
البحثيــة  االجتاهــات  تلعبــه  الــذي  الــدور  أمهيــة 
ــات إدارة  ــرق ملوضوع ــي تتط ــة الت ــبية احلديث املحاس
ــىل  ــوف ع ــهم والوق ــيولة األس ــة وس ــر املالي املخاط
ــراء العلمــي  دراســة هــذا املوضــوع باإلضافــة اىل اإلث
ــًرا  ــي نظ ــث العلم ــه إىل البح ــن أن تضيف ــذي يمك ال
ــر  ــر املخاط ــت أث ــة تناول ــات وافي ــر دراس ــدم توف لع
ــة وادارهتــا عــىل ســيولة األســهم يف ســوق املــال  املالي
الســعودي وتنــاول األســواق املاليــة عــىل اعتبــار 
عــىل  عامــة  بصفــة  تلعبــه  الــذي  الكبــري  الــدور 

اقتصاديــات الــدول. 

األمهية العملية: 
ــة وادارهتــا عــىل ســيولة  ــر املخاطــر املالي إن دراســة أث
ــات  ــا انعكاس ــعودي هل ــال الس ــوق امل ــهم يف س األس
ــة يف  ــبة واملتمثل ــة املحاس ــات مهن ــىل خمرج ــة ع مهم
توفــري معلومــات ذات موثوقيــة وشــفافية عاليــة، 
وهــذا يؤثــر إجيابًيــا عــىل أداء ســوق املــال الســعودي. 
ــم  ومــن املؤمــل أن تثمــر نتائــج هــذا البحــث يف تقدي
توصيــات تعــزز أثــر إدارة املخاطــر املاليــة عــىل ســيولة 
األســهم يف ســوق املــال الســعودي حتــى يــامرس دوره 
كصــامم أمــان للمصــارف االســالمية املدرجــة بــه مــن 

ــة.  ــات املالي ــار واألزم ــر االهني خط

مصادر مجع بيانات الدراسة 
تتمثــل مصــادر مجــع البيانــات املســتخدمة يف الدراســة 

يف اآليت: 
ــة  ــم املالي ــي للقوائ ــل االحصائ ــة: التحلي ــادر أولي مص

ــورة.  املنش
العلميــة  والدوريــات  الكتــب  ثانويــة:  مصــادر 
ــت. ــبكة اإلنرتن ــرات وش ــة واملؤمت ــائل اجلامعي والرس

حدود الدراسة
احلــدود املكانيــة: مــرصف الراجحــي - بنــك البلــد - 

بنــك اجلزيــرة - مــرصف اإلنــامء.
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احلدود الزمانية: عام 2021م
ــىل  ــة ع ــر املالي ــر إدارة املخاط ــة: أث ــدود املوضوعي احل

ــعودي. ــال الس ــوق امل ــهم يف س ــيولة األس س

منهجية الدراسة
الدراســة وللوصــول ألهدافهــا  ملعاجلــة موضــوع 
اعتمــدت الدراســة عــىل املنهــج التارخيــي الســتعراض 
ــة  ــا عالق ــي هل ــات الت ــابقة والدوري ــات الس الدراس
ــد  ــتنباطي لتحدي ــج االس ــة، واملنه ــوع الدراس بموض
املرتبطــة  الرئيســة  واملحــاور  الدراســة  مشــكلة 
هبــا وإعــداد اإلطــار النظــري للدراســة، واملنهــج 
ــة  ــرق اإلحصائي ــتخدام الط ــايض باس ــي الري االحصائ
ــايب  ــج اإلجي ــهم واملنه ــيولة األس ــة س ــية لدراس القياس
ــة  ــر إدارة املخاطــر املالي مــن خــالل اســتقراء واقــع أث
عــىل ســيولة االســهم يف ســوق املــال الســعودي 
ــق  ــك التطبي ــري ذل ــة لتأث ــباب املحتمل ــة األس ودراس

عــىل املصــارف اإلســالمية الســعودية.

املحور الثاين: الدراسات السابقة
 تطــرق بعــض الباحثــني ملوضــوع إدارة املخاطــر املاليــة 
ــة  ــة ومتباين ــا خمتلف ــن زواي ــهم م ــيولة األس ــىل س ع
وســوف نــورد بعض مــن هــذه البحــوث والدراســات 
التــي تطرقــت هلــذا املوضــوع ومــن هــذه الدراســات:

أجــرت فاطمــة بشــري )2018م( دراســة تناولــت 
ــوك  ــة البن ــيل ربحي ــغيلية ع ــة والتش ــر املالي ــر املخاط اث
ســوريا"  يف  العاملــة  اخلاصــة  التقليديــة  التجاريــة 
هدفــت الدراســة ايل دراســة أثــر املخاطــر املاليــة 
والتشــغيلية عــيل الربحيــة املرصفيــة يف البنــوك التجارية 
التقليديــة اخلاصــة العاملــة يف ســوريا، ولتحقيــق هــذا 
ــة  ــنوية للعين ــف الس ــات نص ــع البيان ــم مج ــدف ت اهل
ــوريا  ــة يف س ــة خاص ــوك تقليدي ــرشة بن ــة مــن ع مكون
وذلــك مــن خــالل الفــرتة املمتــدة بــني عامــي 2009 
ــايس  ــكل أس ــة بش ــات الدراس ــت بيان و2015، ومجع
مــن القوائــم املاليــة للبنــوك املدروســة، وقــد أظهــرت 

ــة  ــية ذات دالل ــة عكس ــود عالق ــة وج ــج الدراس نتائ
ــر  ــيولة واملخاط ــر الس ــن خماط ــني كل م ــة ب إحصائي
التشــغيلية مــن جهــة وربحيــة البنــوك مــن جهــة 
ــة  ــود عالق ــة وج ــرت الدراس ــل أظه ــري، باملقاب اخ
ــة  ــني املخاطــر االئتامني ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دالل طردي

ــة. والربحي

هدفــت  دراســة  )2018م(  زغبــي  زينــة  قدمــت   
ــة  ــىل قيم ــهم ع ــيولة االس ــري س ــيل تأث ــرف ع إىل التع
ــو  ــق النم ــة وحتقي ــق القيم ــوم خل ــر مفه ــأة"  يعت املنش
ــات  ــعى املؤسس ــي تس ــدف رئي ــك ه ــروة املال يف ث
ــل  ــاريع تعم ــتثامر يف مش ــالل االس ــن خ ــه م إىل حتقيق
عــىل حتقيــق تدفقــات نقديــة تفــوق تكلفــة رأس املــال 
ــو  ــدف ه ــذا اهل ــض أن ه ــر البع ــني ويعت ــرشوع مع مل
االقــدر عــىل دمــج مصالــح االطــراف ذات العالقــة، 
ــة  ــات اهلام ــن املوضوع ــهم م ــيولة االس ــر س ــام تعت ك
التــي حظيــت باهتــامم بالــغ مــن قبــل الباحثــني، فــإىل 
ــول  ــتثمرين باحلص ــة املس ــرا لرغب ــا نظ ــب أمهيته جان
ــرية يف  ــة كب ــائر مالي ــدون خس ــة وب ــة برسع ــىل نقدي ع
ــا  ــايل فإهن ــاملية وبالت ــول الرأس ــهم واالص ــة االس قيم
ــا  ــرار ببيعه ــاذ الق ــد اخت ــتثمر عن ــية للمس ــر أساس تعت
أو رشائهــا. وبالتــايل فــإن هــذه البحــث يــأيت لدراســة 
ــا  ــر عنه ــأة املع ــة املنش ــيولة وقيم ــني الس ــة ب العالق
ــه  ــن خالل ــم م ــد ت ــة وق ــة املضاف ــة االقتصادي بالقيم
ــن  ــف ع ــاط للكش ــل االرتب ــارات حتلي ــراء اختب إج
العالقــة مــا بــني الســيولة والتغــري يف القيمــة املضافــة، 
ــة  ــد لصح ــو مؤك ــىل نح ــج وع ــرت النتائ ــد أظه وق
فرضيــة الدراســة أن هنــاك عالقــة طرديــة بــني التغــري 
يف القيمــة املضافــة يف الفــرتة احلاليــة عــن الفــرتة 
ــى  ــة بمعن ــا اخلمس ــيولة بمؤرشاهت ــني الس ــابقة وب الس
أن حــدوث ســيولة يف االســهم خــالل الفــرتة الفصليــة 
ــة  ــادة القيم ــؤدي إىل زي ــة ي ــدود الدراس ــددة بح املح
ــيولة  ــىل أن الس ــدل ع ــا ي ــرتة، مم ــة الف ــة بنهاي املضاف
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تســهم يف خفــض التكلفــة ورفــع قيمــة الرشكــة. وكــام 
ــة  ــاك عالق ــون هن ــدار ك ــل االنح ــج حتالي ــت نتائ أثبت
انحــدار معنويــة بــني الســيولة كمتغــري مســتقل وبــني 
معــدل القيمــة االقتصاديــة املضافــة كمتغــري تابــع 
وهــو مــا يؤكــد صحــة فرضيــة الدراســة. وبنــاء عــىل 
ــة  ــت الدراس ــا أوص ــل إليه ــم التوص ــي ت ــج الت النتائ
بأمهيــة قيــام االدارة بــكل رشكــة بأخذ ســيولة االســهم 
بعــني االعتبــار عنــد اختــاذ القــرارات املاليــة واالداريــة 
والعمــل عــىل تعزيــز ســيولة أســهمها وذلــك ملــا 
لســيولة االســهم مــن تأثــري إجيــايب عــىل قيمــة االســهم 
وبالتــايل قيمــة الرشكــة، كــام تــويص الدراســة بتحديــد 
ــز  ــأهنا تعزي ــن ش ــي م ــريات الت ــل واملتغ ــع العوام مجي

ــة.  ــهم الرشك ــيولة أس س

ــد هتامــي )2020م( دراســة تناولــت  كــام أجــري خال
وســيولة  االربــاح  توزيــع  سياســة  بــني  العالقــة 
األســهم دراســة تطبيقيــة عــيل الــرشكات املقيــدة 
يف البورصــة املرصيــة" اســتهدف البحــث دراســة 
ــا  ــرا عنه ــاح مع ــع األرب ــة توزي ــني سياس ــة ب العالق
ب) نصيــب الســهم يف صــايف الربــح املعلــن، فنصيــب 
ــن  ــهم م ــب الس ــة، ونصي ــاح املوزع ــهم يف األرب الس
األربــاح املحتجــزة، ونصيــب الســهم يف األســهم 
ــدل  ــا ب)مع ــرا عنه ــهم مع ــيولة األس ــة( وس املجاني
ــق  ــم تطبي دراســة الســهم، نســبة ســيولة الســهم(، وت
ــن  ــة م ــن )60( رشك ــة م ــة مكون ــىل عين ــة ع الدراس
الــرشكات املدرجــة بالبورصــة املرصيــة، والتــي تنتمــي 
ــة خمتلفــة، وذلــك بإمجــايل عــدد  اىل قطاعــات اقتصادي
مشــاهدات 300 مشــاهدة خــالل الفــرتة الزمنيــة 
ــة  ــة احلالي ــت الدراس ــن 2014م ايل 2018م ، وثبت م
تأثــري سياســة توزيــع األربــاح عــىل ســيولة األســهم. 
وتوصلــت الدراســة اىل قبــول الفــرض الرئيــي األول 
والفــرض الرئيــي الثــاين وذلــك لوجــود عالقــة بــني 
سياســة توزيــع األربــاح ومعــدل دور األســهم ونســبة 

ــهم.  ــيولة الس س

ــت إىل  ــة هدف ــل )2020م( دراس ــاء العق ــرت هيف أج
ــالمية  ــارف اإلس ــة املص ــيولة يف ربحي ــر الس ــة أث دراس
قامــت  البحــث،  أهــداف  ولتحقيــق  الســعودية، 
ــالمية  ــارف اإلس ــن املص ــة م ــار عين ــان باختي الباحثت
الســعودية، وهــي: مــرصف الراجحــي، ومــرصف 
-2013 الزمنيــة  للفــرتة  البلــد،  وبنــك  اإلنــامء، 
ــام  ــي في ــج الوصف ــىل املنه ــث ع ــد البح 2018م. اعتم
يتعلــق باجلانــب النظــري مــن خــالل مجــع املعلومــات 
واملجــالت  الســابقة  والدراســات  البحــوث  مــن 
العلميــة، وأمــا فيــام خيــص اجلانــب العمــيل فقــد 
ــالل  ــن خ ــيل م ــج التحلي ــىل املنه ــث ع ــد البح اعتم
أجــل  مــن  البحــث  لعينــة  املاليــة  القوائــم  مجــع 
اســتخدام هــذه البيانــات يف اختبــار فرضيــات البحــث 
باألســاليب التحليليــة اإلحصائيــة، وقــد أظهــرت 
ــد  ــة عن ــة إحصائي ــر ذو دالل ــود أث ــث وج ــج البح نتائ
الربحيــة يف  للســيولة يف  الدالــة )0.05(  مســتوى 
ــح  ــا توض ــام أهن ــعودية، ك ــالمية الس ــارف اإلس املص
وجــود عالقــة عكســية بــني الســيولة والربحيــة. 
بتوســيع  اإلســالمية  املصــارف  البحــث  وأويص 
املودعــني  أمــوال  املرصفيــة واســتقطاب  خدماهتــا 
هبــدف اســتغالهلا يف عمليــات االســتثامر، ملــا يف ذلــك 
مــن آثــار إجيابيــة عــىل أرباحهــا، باإلضافــة إىل أنــه عــىل 
ــيولة  ــر الس ــم خماط ــالمية تقيي ــارف اإلس إدارات املص

بشــكل دوري ملعاجلــة الفائــض أو العجــز.

قدمــت ضحــي ذيــاب )2021م( دراســة هدفــت ا إىل 
ــؤرشات  ــة يف م ــيولة املرصفي ــر الس ــري خماط ــد تأث حتدي
ــىل  ــة ع ــذه الدراس ــت ه ــد اجري ــة وق ــالمة املالي الس
املنهــج  اعتــامد  وتــم  العراقــي  املــرصيف  اجلهــاز 
الوصفــي التحليــيل املعتمــد عــىل البيانــات واملعلومات 
ــوذة  ــة واملأخ ــة واخلاص ــارف احلكومي ــة باملص اخلاص
مــن اجلهــات الرســمية املتمثلــة بالبنــك املركــزي 
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ــة  ــة إىل جمموع ــث يف النهاي ــل البح ــي. وتوص العراق
ــة  مــن االســتنتاجات مــن بينهــا وجــود عالقــة توافقي
بــني نســبة إمجــايل القــروض إىل إمجــايل الودائــع وبــني 
نســبة كفايــة رأس املــال وأن نســبة إمجــايل املوجــودات 
ــىل  ــري ع ــض التأث ــا بع ــع هل ــايل الودائ ــائلة إىل إمج الس
إمجــايل القــروض املتعثــرة إىل إمجــايل املوجــودات، 
ويوجــد بعــض التوافــق ومــن ثــم التأثــري لنســبة إمجايل 
القــروض إىل إمجــايل الودائع يف نســبة القــروض املتعثرة 
ــتثناءات  ــض االس ــع بع ــدي م ــامن النق ــايل االئت إىل إمج

ــة. القليل

هدفــت  دراســة  )2021م(  الصائــغ  مهــا  أجــرت 
أثــر اإلفصــاح  التعــرف عــىل  إىل  بشــكل رئيــي 
ــة يف  ــوک املدرج ــايل للبن ــىل األداء امل ــر ع ــن املخاط ع
ــداول(. وقــد اســتندت  ســوق األســهم الســعودي )ت
الدراســة عــىل املنهــج االســتقرائي واملنهــج الوصفــي 
ــل  ــة وحتلي ــان بدراس ــت الباحثت ــث قام ــيل، حي التحلي
القوائــم املاليــة والتقاريــر الســنوية للبنــوک حمــل 
ــى  ــام )2015م( وحت ــن ع ــرتة م ــالل الف ــة خ الدراس
عــام )2019م(. وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إىل أن 
غالبيــة البنــوك املدرجــة يف ســوق األســهم الســعودي 
شــهدت زيــادة يف مســتويات اإلفصــاح عــن املخاطــر 
بشــكل تصاعــدي طيلــة فــرتة الدراســة. كــام توصلــت 
الدراســة إىل وجــود أثــر ذو داللــة إحصائيــة لإلفصــاح 
ــة يف  ــوک املدرج ــايل للبن ــىل األداء امل ــر ع ــن املخاط ع
ــاًء عــىل هــذه النتائــج  ســوق األســهم الســعودي. وبن
البنــوك  قيــام  بــرضورة  الدراســة  أوصــت  فقــد 
بتحســني  الســعودي  األســهم  ســوق  يف  املدرجــة 
وزيــادة مســتويات اإلفصــاح عــن املخاطــر يف التقاريــر 
الســنوية، وخاصــة اإلفصــاح عــن املخاطــر غــري 
ــات  ــام اهليئ ــة قي ــة بأمهي ــت الدراس ــام أوص ــة. ك املالي
املهنيــة املســؤولة بتطويــر آليــة اإلفصــاح عــن املخاطــر 
ســوق  يف  املدرجــة  للبنــوک  الســنوية  التقاريــر  يف 

ــعودي. ــهم الس األس

التعليق عىل الدراسات السابقة 
الســابقة يمكــن  الدراســات  بعــد االطــالع عــىل 

اســتخالص مــا يــيل
متيــزت هــذه الدراســة بأهنــا شــملت دراســة أكثــر مــن 
ــهم،  ــيولة األسـ ــىل س ــرة ع ــل املؤث ــن العوام ــل م عام
ــهم  ــيولة األس ــر س ــة أث ــذه الدراس ــت ه ــد تناول فق
معــرًا عنهـــا )بمعــدل دوران األســهم - تــداول 
أغلــب  أن  حــني  يف  الســيولة(،  نســبة   - األســهم 
الدراســات األخــرى كانــت تقتــرص عــىل عامـــل 
واحـــد أو عاملــني مـــن العوامــل الســابقة. باإلضافــة 
إىل اخذهــا أكثــر مــن مــرصف للتطبيــق العمــيل. ممـــا 
يميــز هـــذه الدراســـة أيضــًا أهنـــا قامـــت باســـتخدام 
ــارف  ــات املص ــل بيان ــة لتحلي ــة متقدم أدوات إحصائي
ولـــم تقـــم باالعتامد علـــى االستبانة، وذلـــك ســـعيًا 
للحصـول علـى نتـــائج أكثـر دقـه وجتنبـًا ملـا يصاحب 
ــية  ــل النفس ــا وبالعوام ــن تأثره ــتبانة م ــة االس عملي
الدراســة  هــذه  تطرقــت  أهنــا  كــام  واالنطباعيــة. 

ملصــارف اإلســالمية العاملــة يف الســعودية. 

املحور الثالث: اإلطار النظري

املبحث األول: إدارة املخاطر املالية

تعريف املخاطر املالية
ــبة  ــة بنس ــر املرتبط ــك املخاط ــي تل ــة ه ــر املالي املخاط
الديــون املســتخدمة يف هيــكل رأســامل املصــارف، 
فــإذا كانــت نســبة الديـــن إىل رأس املــال كبيـــرة فـــإن 
املصــارف تواجـــه خماطـــر إفــالس أو خماطـــر تقليـــل 
فـــرص احلصـــول علـــى ديـــون أخـــرى أو خماطـــر 
تقليـــل فـــرص احلصـــول علـــى تســـهيالت ائتامنيـة، 
أمـــا إذا كانـت النسـبة عاليـــة فهـذا يعنـي أن املصارف 
ســـتكون قـادرة علـــى استغالل الفـــرص االستثامرية، 
وقـــادرة علـــى إصـــدار أوراق ماليـــة، وقـــادرة علـى 
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التنويـــع فـي حصوهلـا علـى مصـادر األمـوال املختلفة 
)AL-Sakran,2001( ، عرفــت املخاطــر املاليــة "بأهنــا 

ــة  ــري متوقع ــائر غ ــارف إىل خس ــرض املص ــة تع احتاملي
ــورة يف  ــري منظ ــل غ ــة عوام ــا نتيج ــط هل ــري خمط وغ
األجــل الطويــل أو القصــري أو تذبــذب يف العائــد 
ــار،2006، ص1(،  ــتثامر معني")النج ــن اس ــع م املتوق
كــام عرفــت أيضــًا "بأهنــا عــدم التأكــد بشــأن التدفقات 
ــة املســتقبلية حيــث أن كل مؤسســة أو مــرصف  النقدي
ــات  ــىل التدفق ــدة ع ــة املؤك ــات النقدي ــل التدفق يفض
ــمري، 2008، ص184(. ــري املؤكدة")الش ــة غ النقدي
يــرى الباحــث أن املخاطــر املرصفيــة هــي حالــة عــدم 
ــرصف  ــتقبلية للم ــة املس ــات النقدي ــن التدفق ــد م التأك
ــن  ــرارات ال يمك ــا ق ــب عليه ــة يرتت ــائر متوقع وخس

التنبــؤ هبــا.

مفهوم إدارة املخاطر
عرفــت إدارة املخاطــر "بأهنــا جمموعــة مــن األســاليب 
ــاذ  ــد اخت ــبان عن ــا يف احلس ــب أخذه ــي جي ــة الت العلمي
القــرارات ملواجهــة أي خطــر، وذلــك مــن أجــل منــع 
أو تقليــل اخلســائر املاديــة املحتملــة ومــن ثــم احلــد من 
ظاهــرة عــدم التأكــد" )املــكاوي،2012، ص19(، كام 
ــم مســتمرة  ــد وتقيي ــة حتدي عرفــت أيضــًا "بأهنــا عملي
للمخاطــر التــي قــد تؤثــر عــىل حتقيق أهــداف املنشــأة، 
وذلــك مــن خــالل توفــري فهــم جيــد للمخاطــر 
ــا  ــبة معه ــرق املناس ــد الط ــاط، لتحدي ــة بالنش املحيط
ــب  ــد ترتت ــي ق ــرص الت ــن الف ــتفادة م ــة االس وكيفي
ــة  ــق إدارة املراجع ــن طري ــر ع ــل تقاري ــا، وعم عليه
ــس اإلدارة  ــة وجمل ــان املراجع ــدم إىل جل ــة تق الداخلي
ــزوز،2010،ص1(،  ــل إدارة املخاطر")بلغ ــة عم ملتابع
ــن  ــر ع ــوع اخلط ــم بوق ــا التحك ــًا "بأهن ــت أيض وعرف
طريــق حتديــد أســباب حدوثــه وحســبان احتــامل 
حتققــه وحجــم اخلســارة املتوقعــة وقياســها كميــًا 
حــال حدوثهــا، ثــم اختيــار وتطبيــق أفضــل الوســائل 

ملواجهــة تلــك األخطــار واحلــد مــن آثارهــا، ومــن ثــم 
ــات  ــائل") عرف ــذه الوس ــة ه ــة ومالئم ــة فعالي مراقب

وعقــل،2010، ص25(
يســتنتج الباحــث مــن مفهــوم إدارة املخاطــر املرصفيــة 
ــر يف  ــوع اخلط ــة وق ــم يف حال ــاعد يف التحك ــا تس أهن
ــة تتخــذ لتفــادي  املــرصف مــع وضــع أســاليب علمي

ــر. املخاط

أهداف إدارة املخاطر:
تعتــر األهــداف والغايــات املرجــو حتقيقهــا مــن إدارة 
ــة  ــراءات العملي ــات واإلج ــع السياس ــر وض املخاط
ملواجهــة أي خطــر، مــن أجــل احلد مــن اخلســائر املادية 
والبرشيــة التــي حيتمــل وقوعهــا نتيجــة حلــدوث هــذا 
اخلطــر )امحــد،2007، ص100( وتنميــة وتطوير امليزة 
ــق التحكــم يف التكاليــف، ويمكــن  تنافســية عــن طري
ــف  ــض التكالي ــر يف ختفي ــدف إدارة اخلط ــص ه تلخي
واختيــار أنســب وســيلة إلدارة كل مــن املخاطــر 
ــات  ــب درج ــرشوع بحس ــرد وامل ــدى الف ــودة ل املوج
سياســات  وصناعــة  الالزمــة.  والتكلفــة  األمــان 
مكتوبــة إلدارة املخاطــر والتــي جيــب أن تتمشــى 
ص41(. )كايف،2016،  املــرصف  اســرتاتيجية  مــع 

أمهية إدارة املخاطر: 
ــا  ــي حتققه ــد الت ــر يف الفوائ ــة إدارة املخاط ــن أمهي تكم
ــر  ــم املخاط ــل وتقيي ــل يف حتلي ــي تتمث ــارف والت املص
ــدة  ــات اجلدي ــات واخلدم ــطة واملنتج ــة باألنش املتعلق
ــىل  ــز ع ــا يف الرتكي ــاعدة اإلدارة العلي ــة ومس والقائم
االنحرافــات والقضايــا التــي حتتــاج لالنتبــاه وإهنا تعزز 
قــدرة املصــارف عــىل التنبؤ بالفشــل وتقليــل احتامالت 
حدوثــه وتطويــر قــدرات املصــارف الوقائيــة لتجنــب 
ــاد،2003،ص51(،  ــة )مح ــائر املالي ــوارث واخلس الك
ــر  ــة اخلط ــة ملواجه ــائل وقائي ــر وس ــة إىل توف باإلضاف
ــراءات  ــم إج ــن تصمي ــارف م ــن املص ــا متك ــام أهن ك
ملواجهــة اخلطــر قبــل وقوعــه ممــا يمكنهــا مــن ترشــيد 
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قراراهتــا أثنــاء وقــوع اخلطــر وحتســني احتــامالت 
ــب  ــامل حس ــط األع ــذ خط ــارف يف تنفي ــاح املص نج

ــدان،2013، ص41(. ــومة )زي ــات املرس التوقيت

العوامل املؤثرة عىل املخاطر املالية
هنالــك جمموعــة مــن العوامــل املؤثــرة عــىل املخاطــر 
حجمهــا  حســب  وتنقســم  املصــارف  يف  املاليــة 

االيت: يف  وتنوعهــا 

ــت  ــد فرض ــة: فق ــة واالرشافي ــريات التنظيمي 1/ التغ
العديــد من الــدول قيــودًا تنظيمية عــىل البنــوك للتقليل 
ــزام  ــىل االلت ــوك ع ــجيع البن ــة وتش ــر املنافس ــن خماط م
باملبــادئ املرصفيــة الســليمة مثــل االلتزام بعالقــة معينة 
ــدود  ــع احل ــال ووض ــرة ورأس امل ــول اخلط ــني األص ب
القصــوى مــن التســهيالت التــي يمكــن تقديمهــا 
ص167(. )الزبيــدي،2002،  الواحــد  للعميــل 

ــل  ــة توص ــة املالي ــر العومل ــد أث ــع تزاي ــة: م 2/ املنافس
ــات  ــر اخلدم ــة حتري ــرار اتفاقي ــدويل إىل ق ــع ال املجتم
ــارة  ــة للتج ــة العاملي ــار املنظم ــة يف إط ــة واملرصفي املالي
فقــد أخــذت املنافســة تشــتد يف الســوق املــرصيف وقــد 
اختــذت هــذه املنافســة اجتاهــات رئيســية مثــل املنافســة 
ــق  ــام يتعل ــواء في ــا س ــام بينه ــة في ــوك التجاري ــني البن ب
بالســوق املرصفيــة املحليــة أو الدوليــة أو املنافســة 
ــي  ــرى )النعيم ــة األخ ــات املالي ــوك واملؤسس ــني البن ب

ص23(.   ،2008 والتميمــي، 

3/ عــدم اســتقرار العوامــل اخلارجيــة: أدى عــدم 
ــعار  ــديد يف أس ــري الش ــدة والتغ ــعار الفائ ــتقرار أس اس
العمــالت للجــوء الكثــري مــن الــرشكات الكــرى إىل 
األســواق املاليــة وهــذا لتفــادي اخلســائر املســتقبلية أو 
ــتقرار إىل  ــدم االس ــام أدى ع ــا، ك ــاح منه ــق أرب لتحقي
ابتــكار البنــوك للعديــد مــن أدوات التغطيــة املســتقبلية 
لكــن يف املقابــل خلــق خماطــر مــن نــوع آخــر أضيفــت 

ــة، 2009، ص4(. ــة )نعيم ــر البنكي للمخاط

4/ التطــورات التكنولوجيــة: حيــث كانــت عمليــات 
التحويــل اإللكــرتوين لألمــوال والبطاقات البالســتكية 
أهــم مظاهــر ثــورة املعلومــات، هــذا إىل جانــب حتقيــق 
ــادة قــدرة البنــك للتعــرف عــىل املخاطــر  الكلفــة وزي

وقياســها وإدارهتــا.

أنواع املخاطر املالية
يف  كبــري  باهتــامم  املاليــة  املخاطــر  حظيــت  لقــد 
ــالف  ــا باخت ــف تصنيفاهت ــة، فاختل ــات املختلف األدبي
ــوا  ــن تناول ــني الذي ــاب والباحث ــر الكت ــات نظ وجه
ــري  ــا تتغ ــك أن أنواعه ــة، كذل ــر املالي ــوع املخاط موض
تبعــًا للتطــورات التــي يشــهدها العمــل املــرصيف الــذي 
ــن  ــر، ويمك ــن املخاط ــة م ــواع خمتلف ــرض إىل أن يتع

ــة:  ــات التالي ــب التصنيف ــر حس ــف املخاط تصني

1/ خماطر السيولة :
ــا  ــي تواجهه ــر الت ــيولة املخاط ــر الس ــد بمخاط يقص
املنشــآت املاليــة عندمــا ال يتوافــر لدهيــا األمــوال 
األوقــات  يف  املاليــة  االلتزامــات  ملقابلــة  الكافيــة 
ــر  ــىل خماط ــيولة ع ــر الس ــمل خماط ــا وتش ــددة هل املح
ــأن  ــاًم ب ــل عل ــة األج ــر طويل ــل وخماط ــرية األج قص
خماطــر  إدارة  إىل  بحاجــة  األعــامل  مؤسســات  كل 
الســيولة حتــى تبقــى يف مأمــن مــن اإلفــالس، عرفــت 
ــة  ــي دالل ــل وه ــر التموي ــا خماط ــيولة "أهن ــر الس خماط
ــد  ــك عن ــا البن ــرض هل ــل أن يتع ــي حيتم ــة الت للصعوب
ــد  ــات وق ــاء بااللتزام ــل الوف ــن أج ــوال م ــري األم تدب
ــه  ــا بقيمت ــل م ــع أص ــىل بي ــدرة ع ــدم الق ــن ع ــج م تنت
فــإدارة  ص31(،  الســتار،2012،  )عبــد  العــادل" 
ــرصف  ــام امل ــدة، إذ أن أم ــة معق ــيولة عملي ــر الس خماط
مصــدران للســيولة مهــا املوجــودات واملطلوبــات، 
ــع  ــة للبي ــتثامرات قابل ــك اس ــرصف يمتل وإذا كان امل
ملواجهــة الطلــب عــىل الســيولة، فــإن تلــك املخاطــرة 
ــؤدي  ــائلة ي ــتثامرات س ــك اس ــري أن مس ــض غ تنخف
ــق  ــتطيع حتقي ــرصف يس ــردود، الن امل ــض امل إىل ختفي
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ــة  ــتثامرات طويل ــروض واالس ــن الق ــىل م ــردود أع م
األجــل، أمــا املصــدر الثــاين للســيولة فهــو االقــرتاض 
مــن الغــري، هــذا مــا تفعلــه املصــارف الكبــرية عندمــا 
تواجــه الطلــب املتزايــد عــيل الســيولة، وبالتــايل فهــي 
توظــف نســبًا أعــىل مــن موجوداهتــا يف القــروض ذات 
ــم  ــتطيع تعظي ــارف ال تس ــىل، إذن املص ــة األع الربحي
عوائدهــا بســبب قيــود الســيولة عــىل عملياهتــا وال بــد 
ــيولة  ــيولته، فالس ــيل س ــًا ع ــرصف حمافظ ــون امل أن يك
املرتفعــة تعنــي التضحيــة بالعائــد يف حــني أن الســيولة 
املنخفضــة جتــره عــيل االقــرتاض )عبــد اهلل والطــراد، 

2006م،ص2(.

2/ املخاطر االئتامنية )خماطر القرض(:
هــي مــن أهــم املخاطــر التــي تواجههــا املصــارف، ألن 
ــر  ــه خماط ــر مع ــد جي ــداد ق ــن الس ــني ع ــز املقرتض عج
الســيولة وخماطــر ســعر الفائــدة وتــآكل قيمــة األصــول 
ــر  ــة خماط ــإن درج ــك ف ــل ذل ــرى. وألج ــر أخ وخماط
االئتــامن ســتؤثر بالســالب عــىل جــودة األصــول 
املرصفيــة القائمــة )خــان وأمحــد، 2003، ص 144(، 
كــام عرفــت أيضــًا "بأهنــا عــدم قــدرة العميــل أو 
ــني معــًا  ــده أو االثن ــن أو فوائ ــرد أصــل الدي التزامــه ب
عنــد موعــد اســتحقاقه، وســبب هــذه املخاطــر يرجــع 
إىل العميــل ذاتــه أو إىل نشــاطه أو بســبب العمليــة التــي 
منــح مــن أجلهــا االئتــامن أو نتيجــة الظــروف العامــة 
التــي حتيــط بالعميــل والبنــك أو بســبب البنــك الــذي 
ص178(،   ،2003 )الزبيــدي،  االئتــامن"  يمنــح 
وهنــاك عــدة صــور للمخاطــر االئتامنيــة والتــي يمكــن 
ــاع  ــل وبالقط ــة بالعمي ــر املتعلق ــا يف املخاط أن نحدده
ــة  ــمعة االئتامني ــبب الس ــأ بس ــه وتنش ــي إلي ــذي ينتم ال
للعميــل ووضعــه املــايل وبالقطــاع الــذي ينتمــي 
إليــه ألن لــكل قطــاع اقتصــادي درجــة مــن املخاطــر 
الختــالف أســاليب التشــغيل واإلنتــاج لوحــدات هذا 
القطــاع، واملخاطــر املرتبطــة بالنشــاط الــذي تــم متويله 

إن هــذا اخلطــر مرتبــط بالعمليــة املــراد متويلهــا وكذلك 
مدهتــا، ومبلغهــا ومــدى توفــر رشوط نجــاح إمتــام مثل 
ــر  ــًا املخاط ــا، أيض ــت طبيعته ــام كان ــة مه ــذه العملي ه
املتصلــة بأخطــاء البنــك كثــريًا مــا تقــع البنــوك ضحيــة 
أخطائهــا وليســت فقــط أخطــاء الغــري، وبالتــايل متثــل 
ــية  ــا األساس ــد جوانبه ــرة، أح ــون املتعث ــكلة الدي مش
ــروض  ــح الق ــد من ــك عن ــه البن ــه. يواج ــك نفس البن
ــاول  ــرض، وحي ــة بالق ــر املتعلق ــر املخاط ــكلة تقدي مش
التحكــم فيهــا أو التخفيــف مــن آثارهــا التــي قــد متتــد 
ــع  ــد املتوق ــك للعائ ــق البن ــدم حتقي ــط إىل ع ــس فق لي
ــة  ــوال املقرض ــارة األم ــام إىل خس ــرض، وإن ــن الق م
)احلنــاوي، عبــد الســالم، 2000، ص274(، تنقســم 
ــق  ــة وتتعل ــا اخلاص ــني، فمنه ــامن إىل نوع ــر االئت خماط
بالعميــل وطبيعــة نشــاطه، كــام قــد يرتبــط هــذا النــوع 
ــر  ــا املخاط ــامن. أم ــح االئت ــك مان ــر بالبن ــن املخاط م
العامــة فهــي مــن املخاطــر التــي يصعــب التنبــؤ هبــا، 
ــاد،  ــك )اي ــل والبن ــن العمي ــن إرادة كل م ــرج ع وخت

عدنــان، 2014، ص47( .
ــم  ــن أه ــي م ــة ه ــر االئتامني ــث أن املخاط ــرى الباح ي
ــىل  ــر ع ــي تؤث ــارف وه ــا املص ــي تواجهه ــر الت املخاط
األداء املــايل للمصــــرف مباشــــرة يف تــآكل األصــول 
ــات  ــيولة ملتطلب ــة الس ــدم كفاي ــال وع ــص راس امل ونق

ــغيل. التش

3/ خماطر السوق: 
تنتــج هــذه املخاطــر بســبب التغــري العــام يف األســعار 
ــا  ــاد ككل، أم ــتوى االقتص ــىل مس ــات ع ويف السياس
ــاك  ــون هن ــا يك ــأ عندم ــة فتنش ــوق اخلاص ــر الس خماط
تغــري يف أســعار أصــول أو أدوات متداولــة بعينهــا 
نتيجــة ظــروف خاصــة هبــا )مطــر،2010 ، ص 31(، 
ــه  ــدة ألن ــعر الفائ ــر س ــوق يف خماط ــر الس ــل خماط تتمث
مرتبــط مبــارشة بعمليــة حتويــل ديــون أو قــروض 
قصــرية األجــل إىل قــروض طويلــة األجــل فــإن 
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البنــك يتعــرض النخفــاض أو تدهــور فائدتــه يف حالــة 
ارتفــاع ســعر الفائــدة، وخماطــر أســعار األوراق املاليــة 
ــائر  ــرصف خلس ــرض امل ــة تع ــر احتاملي ــا خماط ــام أهن ك
بســبب التقلبــات يف األســعار الســوقية للســندات 
ــعار  ــر األس ــاس خماط ــر قي ــلع، ويعت ــهم والس واألس
ــة  ــائر املحتمل ــل إدراك اخلس ــن أج ــة م ــة األمهي يف غاي
ــري  ــكل كب ــر بش ــائر ال تؤث ــذه اخلس ــد مــن أن ه والتأك

ــاد، 2003،ص7(. ــال ) مح ــىل رأس امل ع
يــرى الباحــث أن خماطــر الســوق تعتر خماطـــر حاليـــة 
أو مســـتقبلية ألهنــا تؤثــر عــىل رأس املــال واإليــرادات 
ــودات  ــة املوج ــات يف قيم ــن تقلب ــأ م ــا تنشـــ ــام أهن ك
القابلــة للتــداول أو التأجــري بــام يف ذلــك األوراق 
املاليــة املدرجــة خــارج املركــز املــايل بشــكل انفــرادي 
كذلــك االســتثامرات املقيــدة وترتبــط خماطــر الســوق 
ــوقية  ــم الســ ــتقبلية يف القي ــة واملســ ــات احلالي بالتقلب

ــا.  ملوجوداهت

مصادر املخاطر املالية
ــا  ــد عليه ــة تعتم ــر املالي ــن للمخاط ــك مصدري هنال
النــامذج احلديثــة يف نظريــة التمويــل يتم تقســيم املخاطر 
)Kolb, 2000, P.232( :التــي تتعــرض هلــا املنشــأة إىل

خماطــر منتظمــة: ويطلــق عليهــا املخاطــر العامــة وهــي 
تؤثــر بشــكل مبــارش عــىل النظــام املــرصيف ككل ألهنــا 
مرتبطــة بحالــة عــدم التأكــد بســبب جمموعــة متغريات 
هامــة أدت إىل زيــادة املخاطــر التــي تتعــرض هلــا 
البنــوك بشــكل عــام بحيــث تتمكــن مــن أن تتجنبهــا 
إال أهنــا وليــدة عوامــل يصعــب التحكــم فيهــا أو 
 " التنبــؤ باحتــامالت حصوهلــا كــام عرفــت بأهنــا 
ــآت  ــع املنش ــا مجي ــرض هل ــي تتع ــة الت ــر العام املخاط
بالســوق بــرصف النظــر عــن خصائــص املنشــأة 
مــن حيــث النــوع أو احلجــم أو هيــكل امللكيــة" 
املخاطــر  وتنشــأ هــذه  )هنــدي،2003، ص249( 
ــروف  ــل الظ ــة، مث ــة العمومي ــا صف ــريات هل ــن متغ ع

االقتصاديــة أو السياســية، ولذلــك يصعــب التخلــص 
ــًا  ــمى أيض ــذا تس ــع، ول ــر بالتنوي ــذه املخاط ــن ه م
ــر  ــع، أو خماط ــا بالتنوي ــن جتنبه ــي ال يمك ــر الت املخاط
ــات  ــون املبيع ــآت تك ــذه املنش ــل ه ــي مث ــوق. فف الس
واألربــاح وأســعار األســهم مســايرة للمســتوى العــام 
للنشــاط االقتصــادي. ومــن هنــا ترتفــع نســبة املخاطر 

ــآت.  ــك املنش ــل تل ــا مث ــرض هل ــي تتع ــة الت املنتظم

خماطــر غــري منتظمــة: يطلــق عــىل املخاطــر غــري 
املنتظمــة تســميات متعــددة، منهــا املخاطــر التــي 
ــر  ــع واملخاط ــة للتنوي ــر القابل ــا واملخاط ــن جتنبه يمك
اخلاصــة، حيــث تعــرف عــىل أهنــا "ذلــك اجلــزء 
ــة  ــدة أو خاص ــون فري ــي تك ــة الت ــر الكلي ــن املخاط م
ــريب، 2010،  ــي، وغ ــة" )لقليط ــة أو بالصناع باملؤسس
تواجــه  التــي   " "اخلاصــة  املخاطــر  وهــي  ص3(، 
منشــأة معينــة، نتيجــة خلصائــص وظــروف تلــك 
ــر  ــك املخاط ــب تل ــض أو جتن ــن ختفي ــأة ويمك املنش
ــمى  ــك تس ــع ولذل ــرتاتيجية التنوي ــىل اس ــامد ع باالعت

ــع. ــا بالتنوي ــن جتنبه ــي يمك ــر الت ــًا املخاط أيض

املبحث الثاين: سيولة االسهم

مفهوم سيولة االسهم
لطبيعــة  وفقــًا  األســهم  ســيولة  مفاهيــم  تتعــدد 
املنشــأة أو الوحــدة االقتصاديــة، إذ تعــر الســيولة 
بالتزاماهتــا  الوفــاء  عــىل  املؤسســات  قــدرة  عــىل 
القصــرية األجــل، وهــذا يعنــي تغطيــة التدفقــات 
ــن  ــة م ــة الداخلي ــات النقدي ــة لتدفق ــة اخلارجي النقدي
ــىل  ــدرة ع ــامن الق ــي لض ــاظ باحتياط ــالل االحتف خ
ــاض  ــل انخف ــة مث ــري املتوقع ــداث غ ــة األح مواجه
ــات.  ــادة املدفوع ــة أو زي ــة الداخلي ــات النقدي التدفق
فيــام تعــرف الســيولة يف البنــوك املركزيــة "باهنــا قــدرة 
ــايل                                                           ــام امل ــة يف النظ ــز النقدي ــىل جتهي ــزي ع ــك املرك البن
)Nikolaou,2009:p11(، يعــر عــن ســيولة األســواق 

ــك  ــة يف تل ــة املتداول ــهم العادي ــيولة االس ــة بس املالي
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 )LLmanen, 2011: P360( عــرف  إذ  األســواق، 
ســيولة األســهم "بأهنــا القــدرة عــىل تــداول األســهم 
ــعر،  ــىل الس ــل ع ــري ضئي ــع تأث ــة وم ــة منخفض بتكلف
ممتلكاتــه  لبيــع  املرونــة  األســهم  مالــك  وتعطــي 
أن   )Fabozzi,P76:2008( ويــرى  احلاجــة"،  عنــد 
ســيولة األســهم "هــي حتويــل املوجــودات التــي 
ــامل،  ــوي لل ــيل حي ــد داخ ــدر مول ــدًا إىل مص ــدر نق ت
ــور  ــىل وتط ــداول أع ــم ت ــم حج ــن أن تدع ــي يمك الت
ــن  ــع كل م ــام جيم ــداول. بين ــرتاتيجيات الت ــر االس أكث
الكميــات الكبــرية حلجــم التــداول والرسعــة مــع تأثري 
ــواق  ــيولة األس ــه يف س ــعر يف مفهوم ــىل الس ــل ع ضئي
كميــات  بيــع  أو  رشاء  عــىل  القــدرة  بأهنــا  املاليــة 
كبــرية مــن األوراق املاليــة برسعــة، مــع تأثــري ضئيــل 
.)Hachmeister, 2007: P21( نســبيًا عــىل الســعر
ــبه  ــهم يش ــيولة األس ــريف س ــث أن تعــ ــري الباح ي
املحافــظ االســتثامرية بشـــــكل عـــــام ألهنــا تلــــك 
االســـــتثامرات التـــــي يمكن بيعها بســـهولة خـــالل 
فتـــرات قصرية دون خســـائر، أمـــا ما يتعلـــق بســيولة 
الورقـــة املاليـــة فيقصـــد هبـــا ســـرعة حتويلهــا إىل نقد 

ــة.  ــوقية العادل ــا الس ــز بقيمته جاه

أمهية سيولة األسهم
ــة  ــألوراق املالي ــة ل ــيولة العالي ــة الس ــرت صف إذا توف
أو للمحافــظ االســتثامرية فإهنــا ســتمكن مــدراء تلــك 
املحـــافظ مـــن إجـــراء التعديــالت علـــى حمـــافظهم 
ــيولة  ــا أن الس ــة. كمـ ــف قليل ــع وبتكالي ــت رسي بوقـ
جتعـــل االســتثامر أقــل خطــورة كــام أهنــا تســهل توجــه 
املســتثمرين نحــو رشاء األوراق املاليــة للشـــركات 
األحســــن أداء. األمـــر الــــذي ينعكس فــــي النهاية 
علـــى حســن اســتغالل املــــوارد االقتصادية وبالتايل 
ــل  ــدى الطوي ــادي يف امل ــو االقتص ــة النم ــم عملي تدعي

.)Kent, 2010: P297(

العوامل التي تؤثر عىل سيولة األسهم 
يمكن رصـــد العديد مـــن العوامـــل التـــي تتـــأثر هبـا 
سيولة األسهم، وأن معظـــم هـــذه العوامــــل تتعلـــق 
بطبيعــة نظـــــام التــــداول املتبــــع وبالبيئــة الترشيعية 
ــة للســـــوق وتتعلــــق كــــذلك بالطريقــة  والتنظيمي
التــي تـــتم هبـــا عمليــات البيــع والشـــراء واألعـــراف 
ــا أن  ــن لن ــني ويمك ــتثمرين واملضارب ــني املس ــة ب املتبعـ
ــويطي،  ــر، الس ــل يف اآليت )مط ــذه العوام ــص ه نلخ

ص35(.  ،2012

1/ عمــق الســوق: تتصــــف الســــوق بــــالعمق إذا 
كانــــت هنالــــك أوامــــر بيــع وشــــراء مســــتمرة 
أعلــــى وأقــــل مــــن األســــعار الســائدة يف السوق، 
والعكــس مــن ذلــك أن تكــون الســوق ضحلــة 
والســوق املســتمرة هــي التـــي تــزداد فيهــا عــدد 
الصفقــات وبالتــايل يــزداد فيهــا معــدل دوران األوراق 

ــيولتها. ــزداد س ــايل ت ــة وبالت املالي

2/ اتســاع الســوق: يقصــد باالتســاع توفــر عــدد 
كبيـــر مـن أوامـــر الشـــراء والبيـع وتعـــدد مصـادرها 
وضـــخامة حجــم التــداول الناشــئ عنهــا. والعكــس 
مــن ذلــك أن تكــون الســوق حمـــدودة، وتـــوفر صـــفة 
االتسـاع فـــي السـوق تؤدي إلـى االســـتقرار النسـبي 
فـــي األســـعار وبالتـايل تقلـــل مـن خمـــاطر التعـرض 
للخســـائر الرأســاملية كــام أهنــا تــؤدي إىل قبول صـــانع 
األسـواق هبـــامش صغري ألنـه ســـوف يعـوض ذلـك 
ــذي  ــر ال ــة األم ــة املالي ــدل دوران الورق ــاع مع بارتف

ــات. ــف العملي ــن تكالي ــل م يقل

3/ رسعــة اســتجابة الســوق أو رسعــة ردة فعــل 
السوق: تكـــون ردة فعـــل الســـوق عالية فـــي احلالـــة 
التـــي يؤدي فيهـــا تغيـــر بســـيط فـي أســـعار األوراق 
املاليـــة فـــي الســـوق إلـــى تـــوارد طلبـــات البيــــع 
والشـــراء إلـــى الســـوق، وتؤثر فـي ســـرعة رد فعــل 
الســوق وجــود أنظمــة معلومــات واتصــاالت رسيعــة 
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ــة. ــة قليل ذات تكلف

4/ طبيعــة نظــام التــداول: مـــن املعـــروف أن نظـــام 
التـــداول يـــؤثر علـــى تكلفـــة العمليــات فاألســـواق 
التـــي تتوفر فيهـــا صـــناع األســـواق تتميز بانخفـاض 
تكاليف عمليات البيـــع والشـــراء األمـــر الـذي يزيـد 
ــدالت  ــادة مع ــايل مــن زي ــدد الصفقــات وبالت ــن ع مـ
األســهم،  ســيولة  زيــادة  مــن  وبالتــايل  الــدوران 
أن وجـــود صـــانع األســـواق يـــؤثر علـــى الســيولة 
بطرقتــني األولـــى ألن وجـــوده يقلل تكلفــة العمليات 
ــات  ــام الصفق ــىل إمت ــره ع ــون جي ــة ألن القان والثاني
كام أن طبيعة نظـــام التـــداول تـــؤثر علـــى اســتمرارية 
الســـوق وبالتـــايل علـــى الســيولة فنظـــام املزايــدة هو 
أقــل اســتمرارية مــن نظــام الوســطاء أو نظــام صنــاع 

األســواق)محاد،2008،ص53(

ــوق  ــني يف الس ــود املضارب ــني: وج ــود املضارب 5/ وج
ــات  ــىل املعلومـ ــدون ع ــني يعتم ــوا عقالني ــواء كان س
عنـــد اختـــاذ قـــراراهتم يف البيع أو الــرشاء أو كانوا غري 
ذلــك، فــإن وجودهم يزيـــد مـــن العمـــق واالتســـاع 
ــد مــن  ــايل يزي وخيلـــق اســتمرارية فـــي الســوق وبالت

ــيولة.  الس

ــوقية  ــة الس ــر القيم ــهم: تؤث ــوقية للس ــة الس 6/ القيم
للســهم عــىل ســيولة األســهم، فاألســهم التــي تكــون 
قيمتهــا مرتفعــة، تكــون ســيولتها أقـــل مـــن األســـهم 
التـــي قيمتهـــا الســوقية قليلــة لـــذلك تلجـــأ بعـــض 
الشـــركات إلـــى جتزئـــة أســـهمها مـــن أجـــل تعزيــز 

ــيولتها. س

أثر السيولة عىل كفاءة السوق
ــيولة  ــني الس ــة بـ ــات العالقـ ــدة دراسـ ــت عـ تناولـ
والكفـــاءة ومالحظ أن هنالـــك تعـــارض فـــي نتـائج 
ــد  ــيولة تزب ــرى أن الس ــض ي ــات فالبع ــك الدراس تلـ
ــس  ــرى عك ــر ي ــض اآلخ ــعري والبع ــاءة التس ــن كف م

ــوفر  ــد )Bernstein,1987:P12( أن تـ ــك. ويعتقــ ذل
الســيولة يوصــــل الســــهم إلـــى قيمتــــه اجلوهريــة 
ويســاعد علــى تسعري األســــهم بسـهولة وانتظــام. 
ممــــا يقود إلـى عدالـة األســعار، والعدالــة ســتؤدي 
إلـــى كفــــاءة الســوق فــــي التسعري وتكــــون هــذه 
الكفــــاءة عاليــة عنـــدما تكــــون تكاليــف عمليــات 

التــــداول فــــي الســــوق متدنية.

مؤرش سيولة السوق:
ــوق  ــور س ــامت تط ــن س ــة م ــمة هام ــيولة س ــد الس تع
األوراق املاليــة وهــي تعنــي امتــالك القــدرة عــىل البيــع 
ــل  ــة حتوي ــهولة أي إمكاني ــك األوراق بس ــرشاء لتل وال
ــارة.  ــال ودون خس ــائلة يف احل ــود س ــول اىل نق األص
وتعــد ســمة الســيولة أداة أساســية لتوفــري الفاعليــة يف 
أســواق راس املــال ورفــع مســتوي كفاءهتــا. ولتتصف 
الســوق بالســيولة جيــب وجــود أوامــر للتــداول 
مســتمرة عــىل الورقــة املاليــة، وجــود عــدد كبــري 
ــدرة  ــة، وق ــألوراق املالي ــرشاء ل ــع وال ــر البي ــن أوام م
الســوق عــىل عــالج أي خلــل بــني العــرض والطلــب. 
ــا  ــني مه ــوق بطريقت ــيولة يف الس ــة الس ــاس درج وتق

ص12(.:  ،2009 )خــرضاوي، 

1.نســبة التــداول: وهــي قيمــة األســهم املتداولــة )أي 
القيمــة الكليــة لألســهم التــي يتــم تداوهلــا يف الســوق 
ــددة( اىل  ــة حم ــرتة زمني ــالل ف ــعار خ ــف األس بمختل

ــة: ــدة التالي ــب بالقاع ــايل. وحتس ــىل اإلمج ــج املح النات
نســبة حجــم التــداول = امجــايل القيمــة الســوقية 

اإلمجــايل  املحــيل  الناتــج  املتداولــة/  لألســهم 
وتعكــس هــذه النســبة مــدى اســهام الســوق املاليــة يف 
توفــري الســيولة، لذلــك فــان ارتفــاع نســبته دليــل عــىل 
ــة مــن الســيولة يف الســوق بالتــايل  وجــود درجــة عالي

تشــجع املســتثمرين عــىل االســتثامر.

2.معــدل رسعــة دوران األســهم: وهــي تعنــي امجــايل 
القيمــة الســوقية لألســهم املتداولــة كنســبة مئويــة مــن 
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أثر املخاطر املالية وإدارهتا عىل سيولة األسهم يف سوق املال السعودي  )بالتطبيق عىل املصارف االسالمية(

رســملة الســوق، وتقــاس بالصيغــة التاليــة: 
القيمــة  امجــايل   = األســهم  دوران  رسعــة  معــدل 
الســوقية لألســهم املتداولــة/ امجــايل القيمــة الســوقية 
ــؤرش  ــذا امل ــس ه ــوق. ويعك ــجلة بالس ــهم املس لألس
ــث  ــالت حي ــة التعام ــوق، تكلف ــيولة الس ــب س بجان
كلــام زاد معدلــه قــل تكلفــة تعامــالت إمتــام الصفقــات 
ــتثامر  ــاه االس ــم واجت ــة وحج ــىل حرك ــر ع ــا تؤث ألهن
ــة  ــالت املالي ــة املعام ــض تكلف ــا تنخف ــايل عندم وبالت
جتعلهــا كفــؤة وينعكــس ذلــك عــىل ختصيــص املــوارد 

ص41( )الزبيــدي،2003، 

مقاييس سيولة االسهم العادية
تتمثل مقاييس سيولة األسهم العادية يف االيت:

مقاييــس تكلفــة الصفقــة والتــي تتضمــن تكاليــف . 1
التــداول للموجــودات املاليــة يف الســوق الثانويــة.

مقاييــس حجــم التــداول املســتند اىل متييــز ســيولة . 2
االســواق بحجــم املعامــالت اىل التغــري يف الســعر 
لقيــاس قــدرة اســتيعاب الســوق للتــداول وعمــق 

الســوق.
مقاييــس تعتمــد عــىل تــوازن الســعر وتتمثــل . 3

بشــكل اســاس باملرونــة.
مقاييــس تأثــر الســوق التــي حتــاول تقليــل الفــرق . 4

ــيولة  ــتوى للس ــرشاء كمس ــع وال ــعار البي ــني اس ب
ــاين، 1999، ص35(. ــة )النوب العالي

املحور الثالث: اإلطار التطبيقي
ــة  ــًا للطريق ــل وصف ــذا الفص ــث يف ه ــاول الباح يتن

ــة،  ــذا الدراس ــذ ه ــا يف تنفي ــي أتبعه ــراءات الت واإلج
يشــمل ذلــك وصفــًا ملجتمــع الدراســة وعينتــه، 
ــذت  ــي اخت ــراءات الت ــا، واإلج ــداد أداهت ــة إع وطريق
للتأكــد مــن صدقهــا وثباهتــا، والطريقــة التــي اتبعــت 
لتطبيقهــا، واملعاجلــات اإلحصائيــة التــي تــم بموجبهــا 
حتليــل البيانــات واســتخراج النتائــج، كــام يشــمل 

ــة. ــج الدراس ــًا ملنه ــدًا ووصف ــث حتدي املبح
جمتمع وعينة الدراسة

يقصــد بمجتمــع الدراســة املجموعــة الكليــة مــن 
العنــارص التــي يســعى الباحــث أن يعمــم عليهــا 
ــون  ــة. يتك ــكلة املدروس ــة باملش ــج ذات العالق النتائ
مصــارف  اربعــة  مــن  األصــيل  الدراســة  جمتمــع 

إســالمية مدرجــة بســوق املــال الســعودي.  
أمــا عينة الدراســة فقــد تــم اختيارهــا بطريقة عشــوائية 
ــار  ــث باختي ــام الباح ــث ق ــة، حي ــع الدراس ــن جمتم م
عــدد )4( بنــوك إســالمية مــن ضمــن البنــوك املدرجــة 
يف ســوق املــال الســعودي وهــي )مــرصف الراجحــي، 
بنــك البــالد، مــرصف االنــامء، بنــك الريــاض.(.

الصفةاملتغريالرمز
y1  تابعمعدل دوران األسهم
y2 تابعتداول األسهم
y3تابعنسبة السيولة
X1مستقلخماطر االئتامن
X2مستقلخماطـر السـوق
X3مستقلاملخاطـر التشـغيلية

جدول رقم )1( يوضح متغريات الدراسة

جدول رقم )2( يوضح املقاييس الوصفية ملؤرشات الدارسة

معامل االختالفاالنجراف املعيارياملتوسطاملؤرش
23.5511.3430.06معدل دوران األسهم

0.5300.4330.82تداول األسهم 
0.7230.8111.12نسبة السيولة
0.2010.6403.18خماطر االئتامن

0.1210.3222.66خماطـر السـوق
0.3100.4601.48املخاطـر التشـغيلية



14

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٨(  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

أثر املخاطر املالية وإدارهتا عىل سيولة األسهم يف سوق املال السعودي  )بالتطبيق عىل املصارف االسالمية(

شكل رقم )1( يوضح املقاييس الوصفية ملؤرشات الدارسة

جدول رقم )3( نتائج حتليل االنحدار اخلطي البسيط واملتعدد لقياس العالقة بني خماطر االئتامن وخماطـر السـوق واملخاطـر التشـغيلية ومعدل دوران األسهم

معامالت املعلمةالعالقة
القيمة االحتامليةاختبار )t(االنحدار

)Sig(التفسري

العالقة بني 
خماطر االئتامن 
ومعدل دوران 

االسهم
0B̂20.1016.2010.000معنوية

1B̂0.7205.0010.000معنوية

) R 0.88معامل االرتباط )

) 2R 0.77معامل التحديد )

) F النموذج معنوي60.103اختبار  )

11 0.72020.101ˆ XY +=
           

النموذج

العالقة بني 
خماطـر السـوق  
ومعدل دوران 

االسهم

0B̂13.6735.3010.000معنوية 

1B̂0.2234.0170.000معنوية

) R 0.71معامل االرتباط )

) 2R 0.50معامل التحديد )

) F النموذج معنوي51.021اختبار  )

20.22313.673ˆ XY += النموذج            
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أثر املخاطر املالية وإدارهتا عىل سيولة األسهم يف سوق املال السعودي  )بالتطبيق عىل املصارف االسالمية(

العالقة بني 
املخاطـر 

التشـغيلية 
ومعدل دوران 

االسهم

0B̂17.3348.1030.0008.103

1B̂0.4219.0100.0009.010

) R 0.80معامل االرتباط )

) 2R 0.64معامل التحديد )

) F النموذج معنوي59.220اختبار  )

30.42117.334ˆ XY +=
            

النموذج

العالقة بني 
خماطر االئتامن 

السـوق 
والتشغيلية 

ومعدل دوران 
االسهم

االنحدار املتعدد

0B̂4.1025.4560.000معنوية

1B̂0.2315.9910.000معنوية

2B̂0.4016.1770.000معنوية

3B̂0.5526.5410.000معنوية

) R 0.76معامل االرتباط )

) 2R 0.57معامل التحديد )

) F النموذج معنوي68.301اختبار  )

321 0.5520.4010.2314.102ˆ XXXY +++= النموذج 

مناقشة1:
ــردي . 1 ــاط ط ــود ارتب ــر وج ــج التقدي ــرت نتائ أظه

قــوي بــني خماطــر االئتــامن كمتغــري مســتقل 
ــث  ــع، حي ــري تاب ــهم كمتغ ــدل دوران األس ومع
بلغــت قيــم معامــل االرتبــاط البســيط )0.72(.

2 . ،)0.76( )R2 ( ــد ــل التحدي ــة معام ــت قيم بلغ
االئتــامن  خماطــر  أن  عــىل  تــدل  القيمــة  هــذه 
كمتغــري مســتقل تســاهم بـــ )57%( يف معــدل 

التابــع(. )املتغــري  األســهم  دوران 
 نمــوذج االنحــدار البســيط معنــوي حيــث بلغــت . 3

قيمــة اختبــار )  ) F )60.103( وهــي دالــة عــن 
مســتوى داللــة )0.000(.

األســهم . 4 دوران  معــدل  متوســط   :20.101

عندمــا خماطــر االئتــامن تســاوي صفــرًا.
ــدة . 5 ــامن وح ــر االئت ــادة خماط ــي زي 0.720: وتعن

ــزداد معــدل دوران األســهم بــــ %72. واحــدة ي
ــي  ــة األوىل والت ــة الدراس ــتنتج أن فرضي ــدم نس ــا تق مم
نصــت عــىل أن: " توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
ــد  ــهم " ق ــدل دوران األس ــامن ومع ــر االئت ــني خماط ب

ــت. حتقق

مناقشة2:
ــردي . 1 ــاط ط ــود ارتب ــر وج ــج التقدي ــرت نتائ أظه

قــوي بــني خماطـــر الســـوق كمتغــري مســتقل 
ــث  ــع، حي ــري تاب ــهم كمتغ ــدل دوران األس ومع
بلغــت قيــم معامــل االرتبــاط البســيط )0.71(.

2 . ،)0.50( )R2 ( ــد ــل التحدي ــة معام ــت قيم بلغ
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هــذه القيمــة تــدل عــىل أن خماطـــر الســـوق  
كمتغــري مســتقل تســاهم بـــ )50%( يف معــدل 

التابــع(. )املتغــري  األســهم  دوران 
 نمــوذج االنحــدار البســيط معنــوي حيــث بلغــت . 3

ــن  ــة ع ــي دال ــار ))F )51.021( وه ــة اختب قيم
ــة )0.000(. ــتوى دالل مس

ــد . 4 13.673: متوســط معــدل دوران األســهم عن
خماطــر الســـوق تســاوي صفرًا.

0.223: وتعنــي زيــادة خماطـــر الســـوق وحــدة . 5
ــهم بــــ %84. ــدل دوران األس ــزاد مع ــدة ي واح

ممــا تقــدم نســتنتج أن فرضيــة الدراســة الثانيــة والتــي 
نصــت عــىل أن: " توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
ــد  ــهم " ق ــدل دوران األس ــوق ومع ــر السـ ــني خماطـ ب

ــت.  حتقق

مناقشة3:
ــردي . 1 ــاط ط ــود ارتب ــر وج ــج التقدي ــرت نتائ أظه

قــوي بــني املخاطـــر التشـــغيلية كمتغــري مســتقل 
ــث  ــع، حي ــري تاب ــهم كمتغ ــدل دوران األس ومع
ــيط )0.86(. ــاط البس ــل االرتب ــم معام ــت قي بلغ

2 . ،)0.77( ) R2( ــد ــل التحدي ــة معام ــت قيم بلغ
ــغيلية  ــر التشـ ــىل أن املخاطـ ــدل ع ــة ت ــذه القيم ه
كمتغــري مســتقل تســاهم بـــ )77%( يف معــدل 

دوران األســهم )املتغــري التابــع(.
نمــوذج االنحــدار البســيط معنــوي حيــث بلغــت . 3

ــار ) )F )59.220(  وهــي دالــة عــن  قيمــة اختب
مســتوى داللــة )0.000(.

األســهم . 4 دوران  معــدل  متوســط   :17.334
عندمــا املخاطـــر التشـــغيلية تســاوي صفــرًا.

0.421: وتعنــي زيــادة املخاطـــر التشـــغيلية . 5
وحــدة واحــدة يــزداد معــدل دوران األســهم بــــ 

.%42
ممــا تقــدم نســتنتج أن فرضيــة الدراســة الثالثــة والتــي 

نصــت عــىل أن: " توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
بني املخاطـــر التشـــغيلية ومعــدل دوران األســهم " قد 

حتققــت.

مناقشة4:
ــردي . 1 ــاط ط ــود ارتب ــر وج ــج التقدي ــرت نتائ أظه

قــوي بــني خماطــر االئتــامن، دور خماطــر الســوق، 
املخاطـــر التشـــغيلية عــىل معــدل دوران األســهم 
حيــث بلغــت قيــم معامــل االرتبــاط املتعــدد 

.)0.79(
2 . ،)0.59( )R2( ــد ــل التحدي ــة معام ــت قيم بلغ

هــذه القيمــة تــدل عــىل  أن خماطــر االئتــامن ، 
خماطــر الســوق ، املخاطـــر التشـــغيلية عــىل معدل 
ــاهم بـــ  ــتقلة تس ــريات مس ــهم كمتغ دوران األس
)59%( يف معــدل دوران األســهم )املتغــري التابــع(.

 نمــوذج االنحــدار املتعــدد معنــوي حيــث بلغــت . 3
ــار ) )F )68.301(  وهــي دالــة عــن  قيمــة اختب

مســتوى داللــة )0.000(.
مــن النتائــج اعــاله نجــد ان مجيــع معامــالت . 4

ــت  ــامن، بلغ ــر االئت ــة خماط ــدار)B( معنوي االنح
عنــد  وهــي   )5.991( املحســوبة   )t( قيمــة 
الســوق  خماطــر   ،)0.000( أقــل  مســتوى 
املحســوبة )6.177( وهــي   )t( قيمــة  بلغــت 
عنــد مســتوى أقــل مــن )0.000(، املخاطــر 
التشــغيلية بلغــت قيمــة )t( املحســوبة )6.541( 
وهــي عنــد مســتوى أقــل مــن )0.000(. وهــذه 
ــن  ــوي م ــري معن ــود تأث ــىل وج ــدل ع ــة ت النتيج
قبــل املتغــريات املســتقلة )خماطــر االئتــامن، خماطــر 
الســوق، املخاطـــر التشـــغيلية عــىل معــدل دوران 
األســهم( عــىل املتغــري التابــع )معــدل دوران 

األســهم(. 
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أثر املخاطر املالية وإدارهتا عىل سيولة األسهم يف سوق املال السعودي  )بالتطبيق عىل املصارف االسالمية(

جدول رقم )4( نتائج حتليل االنحدار اخلطي البسيط واملتعدد لقياس العالقة بني خماطر االئتامن وخماطـر السـوق واملخاطـر التشـغيلية وتداول األسهم

معامالت املعلمةالعالقة
القيمة االحتامليةاختبار )t(االنحدار

)Sig(التفسري

العالقة بني خماطر 
االئتامن و تداول 

األسهم
0B̂1.3706.8500.000معنوية

1B̂0.5314.2160.000معنوية

معامل االرتباط 
) R (0.73

معامل التحديد 
) 2R (0.53

) F النموذج معنوي27.772اختبار  )

11 0.5311.370ˆ XY += النموذج           

العالقة بني خماطـر 
السـوق و تداول 

األسهم

0B̂1.3755.9570.000معنوية

1B̂0.4194.3000.000معنوية

معامل االرتباط 
) R (0.72

معامل التحديد 
) 2R (0.52

) F النموذج معنوي28.488اختبار  )

20.4191.375ˆ XY += النموذج            

العالقة بني املخاطـر 
التشـغيلية و تداول 

األسهم

0B̂1.8127.8070.000معنوية

1B̂0.3024.5490.000معنوية

معامل االرتباط
) R ( 0.71

معامل التحديد 
) 2R (0.50

) F النموذج معنوي38.488اختبار  )

30.3021.812ˆ XY +=
            

النموذج
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مناقشة1:
ــردي . 1 ــاط ط ــود ارتب ــر وج ــج التقدي ــرت نتائ أظه

قــوي بــني خماطــر االئتــامن كمتغــري مســتقل 
ــت  ــث بلغ ــع، حي ــري تاب ــهم كمتغ ــداول األس وت

قيــم معامــل االرتبــاط البســيط )0.73(.
2 . ،)0.53( )R2( بلغــت قيمــة معامــل التحديــد

هــذه القيمــة تــدل عــىل أن خماطــر االئتــامن كمتغري 
ــهم  ــداول األس ــاهم بـــ )53%( يف ت ــتقل تس مس

ــع(. ــري التاب )املتغ
نمــوذج االنحــدار البســيط معنــوي حيــث بلغــت . 3

ــار ) )F )27.772(  وهــي دالــة عــن  قيمــة اختب
مســتوى داللــة )0.000(.

1.370: متوســط تــداول األســهم عندمــا خماطــر . 4
االئتــامن تســاوي صفــرًا.

ــدة . 5 ــامن وح ــر االئت ــادة خماط ــي زي 0.531: وتعن
واحــدة يــزداد تــداول األســهم بــــ %43.

ــي  ــة األوىل والت ــة الدراس ــتنتج أن فرضي ــدم نس ــا تق مم
نصــت عــىل أن: " توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
بــني خماطــر االئتــامن وتــداول األســهم " قــد حتققــت.

مناقشة2:
ــردي . 1 ــاط ط ــود ارتب ــر وج ــج التقدي ــرت نتائ أظه

قــوي بــني خماطـــر الســـوق كمتغــري مســتقل 
ــت  ــث بلغ ــع، حي ــري تاب ــهم كمتغ ــداول األس وت

قيــم معامــل االرتبــاط البســيط )0.72(.
2 . ،)0.52( ) R2( ــد ــل التحدي ــة معام ــت قيم بلغ

هــذه القيمة تــدل عىل أن خماطـــر الســـوق  كمتغري 
ــهم  ــداول األس ــاهم بـــ )52%( يف ت ــتقل تس مس

ــع(. ــري التاب )املتغ
نمــوذج االنحــدار البســيط معنــوي حيــث بلغــت . 3

ــن  ــة ع ــي دال ــار )F( )28.488(  وه ــة اختب قيم
ــة )0.000(. مســتوى دالل

1.375: متوســط تــداول األســهم عندما خماطـــر . 4
الســـوق تســاوي صفرًا.

0.419: وتعنــي زيــادة خماطـــر الســـوق وحــدة . 5
ــداول األســهم بــــ %84. ــزاد ت واحــدة ي

ممــا تقــدم نســتنتج أن فرضيــة الدراســة الثانيــة والتــي 
نصــت عــىل أن: " توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
ــد  ــهم " ق ــدل دوران األس ــوق ومع ــر السـ ــني خماطـ ب

ــت. حتقق

العالقة بني خماطر 
االئتامن السـوق 

والتشغيلية و تداول 
األسهم

االنحدار املتعدد

0B̂1.7096.2020.000معنوية

1B̂0.3315.1120.000معنوية

2B̂0.3687.2330.000معنوية

3B̂0.3407.3000.000معنوية

معامل االرتباط )
) R0.81

معامل التحديد )
) 2R0.66

) F النموذج معنوي47.261اختبار  )

321 0.3400.3680.3311.709ˆ XXXY +++= النموذج 
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مناقشة3:
ــردي . 1 ــاط ط ــود ارتب ــر وج ــج التقدي ــرت نتائ أظه

قــوي بــني املخاطـــر التشـــغيلية كمتغــري مســتقل 
ــت  ــث بلغ ــع، حي ــري تاب ــهم كمتغ ــداول األس وت

ــيط )0.71(. ــاط البس ــل االرتب ــم معام قي
2 . ،)0.50( ) R2( ــد ــل التحدي ــة معام ــت قيم بلغ

ــغيلية   ــر التشـ ــىل أن املخاطـ ــدل ع ــة ت ــذه القيم ه
ــداول  ــاهم بـــ )50%( يف ت ــتقل تس ــري مس كمتغ

ــع(. ــري التاب ــهم )املتغ األس
 نمــوذج االنحــدار البســيط معنــوي حيــث بلغــت . 3

ــار  )F( )38.488(  وهــي دالــة عــن  قيمــة اختب
مســتوى داللــة )0.000(.

1.812: متوســط معــدل دوران األســهم عندمــا . 4
املخاطـــر التشـــغيلية تساوي صفرًا.

0.302: وتعنــي زيــادة املخاطـــر التشـــغيلية . 5
ـ %30. وحــدة واحــدة يــزداد تــداول األســهم بـــ
ممــا تقــدم نســتنتج أن فرضيــة الدراســة الثالثــة والتــي 
نصــت عــىل أن: " توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
ــد  ــهم " ق ــداول األس ــغيلية وت ــر التشـ ــني املخاطـ ب

ــت. حتقق

مناقشة4:
ــردي . 1 ــاط ط ــود ارتب ــر وج ــج التقدي ــرت نتائ أظه

قــوي بــني خماطــر االئتــامن، دور خماطــر الســوق، 
املخاطـــر التشـــغيلية عــىل تــداول األســهم حيــث 
ــدد )0.81(. ــاط املتع ــل االرتب ــم معام ــت قي بلغ

2 . ،)0.66( )R2( بلغــت قيمــة معامــل التحديــد
هــذه القيمــة تــدل عــىل  أن خماطــر االئتــامن ، 
خماطــر الســوق ، املخاطـــر التشـــغيلية عــىل تداول 
األســهم كمتغريات مســتقلة تســاهم بـــ )66%( يف 

ــع(. ــري التاب ــهم )املتغ ــداول األس ت
 نمــوذج االنحــدار املتعــدد معنــوي حيــث بلغــت . 3

ــن  ــة ع ــي دال ــار )F( )47.261(  وه ــة اختب قيم
ــة )0.000(. مســتوى دالل

مــن النتائــج اعــاله نجــد ان مجيــع معامــالت . 4
ــت  ــامن، بلغ ــر االئت ــة خماط ــدار)B( معنوي االنح
عنــد  وهــي   )5.112( املحســوبة   )t( قيمــة 
الســوق  خماطــر   )0.000( أقــل  مســتوى 
املحســوبة )7.233( وهــي   )t( قيمــة  بلغــت 
عنــد مســتوى أقــل مــن )0.000(، املخاطــر 
التشــغيلية بلغــت قيمــة )t( املحســوبة )7.300( 
 .)0.000( مــن  أقــل  مســتوى  عنــد  وهــي 
ــوي  ــري معن ــود تأث ــىل وج ــدل ع ــة ت ــذه النتيج وه
ــامن،  ــر االئت ــتقلة )خماط ــريات املس ــل املتغ ــن قب م
خماطــر الســوق، املخاطـــر التشـــغيلية عــىل تداول 
األســهم( عــىل املتغــري التابــع )تــداول األســهم(. 

معامالت املعلمةالعالقة
القيمة االحتامليةاختبار )t(االنحدار

))Sigالتفسري

العالقة بني خماطر 
معنوية0B̂0.6294.5090.000االئتامن و نسبة السيولة

1B̂0.6676.2830.000معنوية

معامل االرتباط 
) R (0.77

معامل التحديد 
) 2R (0.59

جدول رقم )5( نتائج حتليل االنحدار اخلطي البسيط واملتعدد لقياس العالقة بني خماطر االئتامن وخماطـر السـوق واملخاطـر التشـغيلية ونسبة السيولة
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أثر املخاطر املالية وإدارهتا عىل سيولة األسهم يف سوق املال السعودي  )بالتطبيق عىل املصارف االسالمية(

) F النموذج معنوي39.482اختبار  )

11 0.6670.629ˆ XY += النموذج           

العالقة بني خماطـر 
السـوق و نسبة السيولة

0B̂0.5735.2730.000معنوية

1B̂0.7725.3180.000معنوية

معامل االرتباط 
) R (0.80

معامل التحديد 
) 2R (0.64

) F النموذج معنوي39.913اختبار  )

20.7720.573ˆ XY += النموذج            

العالقة بني املخاطـر 
التشـغيلية و نسبة 

السيولة

0B̂0.9015.2555.255معنوية

1B̂0.6055.5085.508معنوية

معامل االرتباط 
) R (0.73

معامل التحديد 
) 2R (0.53

) F النموذج معنوي30.333اختبار  )

30.6050.901ˆ XY += النموذج            

العالقة بني خماطر 
االئتامن وخماطـر 

السـوق واملخاطـر 
التشـغيلية ونسبة 

السيولة

االنحدار املتعدد

0B̂0.3745.0120.000معنوية

1B̂0.4164.2310.000معنوية

2B̂0.5475.2310.000معنوية

3B̂0.2854.3310.000معنوية

معامل االرتباط 
) R (0.78

معامل التحديد 
) 2R (0.61

) F النموذج معنوي40.361اختبار  )

321 0.2850.5470.4160.374ˆ XXXY +++= النموذج 



21

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٨(  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

أثر املخاطر املالية وإدارهتا عىل سيولة األسهم يف سوق املال السعودي  )بالتطبيق عىل املصارف االسالمية(

مناقشة1:
ــردي . 1 ــاط ط ــود ارتب ــر وج ــج التقدي ــرت نتائ أظه

قــوي بــني خماطــر االئتــامن كمتغــري مســتقل 
ونســبة الســيولة كمتغــري تابــع، حيــث بلغــت قيــم 

ــيط )0.77(. ــاط البس ــل االرتب معام
2 . ،)0.59( )R2 ( ــد ــل التحدي ــة معام ــت قيم بلغ

هــذه القيمــة تــدل عــىل أن خماطــر االئتــامن كمتغري 
مســتقل تســاهم بـــ )59%( يف نســبة الســيولة 

ــع(. ــري التاب )املتغ
نمــوذج االنحــدار البســيط معنــوي حيــث بلغــت . 3

ــار ) )F )39.482(  وهــي دالــة عــن  قيمــة اختب
مســتوى داللــة )0.000(.

ــر . 4 ــا خماط ــيولة عندم ــبة الس ــط نس 0.629: متوس
ــامن تســاوي صفــرًا. االئت

ــدة . 5 ــامن وح ــر االئت ــادة خماط ــي زي 0.677: وتعن
واحــدة تــزداد نســبة الســيولة بــــ %43.

ــي  ــة األوىل والت ــة الدراس ــتنتج أن فرضي ــدم نس ــا تق مم
نصــت عــىل أن: " توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 

بــني خماطــر االئتــامن ونســبة الســيولة " قــد حتققــت.

مناقشة2:
ــردي . 1 ــاط ط ــود ارتب ــر وج ــج التقدي ــرت نتائ أظه

قــوي بني خماطـــر الســـوق كمتغري مســتقل ونســبة 
الســيولة كمتغــري تابــع، حيــث بلغــت قيــم معامل 

االرتبــاط البســيط )0.80(.
2 . ،)0.64( ) R2( ــد ــل التحدي ــة معام ــت قيم بلغ

هــذه القيمة تــدل عىل أن خماطـــر الســـوق  كمتغري 
مســتقل تســاهم بـــ )64%( يف نســبة الســيولة 

ــع(. ــري التاب )املتغ
 نمــوذج االنحــدار البســيط معنــوي حيــث بلغــت . 3

ــار ) )F )39.913(  وهــي دالــة عــن  قيمــة اختب
مســتوى داللــة )0.000(.

0.573: متوســط نســبة الســيولة عندمــا خماطـــر . 4

الســـوق تســاوي صفــرًا.
0.772: وتعنــي زيــادة خماطـــر الســـوق وحــدة . 5

ــزاد نســبة الســيولة بــــ %84. واحــدة ي
ممــا تقــدم نســتنتج أن فرضيــة الدراســة الثانيــة والتــي 
نصــت عــىل أن: " توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 

بــني خماطـــر الســـوق ونســبة الســيولة " قــد حتققــت.

مناقشة3:
ــردي . 1 ــاط ط ــود ارتب ــر وج ــج التقدي ــرت نتائ أظه

قــوي بــني املخاطـــر التشـــغيلية كمتغــري مســتقل 
ــت  ــث بلغ ــع، حي ــري تاب ــهم كمتغ ــداول األس وت

ــيط )0.73(. ــاط البس ــل االرتب ــم معام قي
2 . ،)0.53( )R2 ( ــد ــل التحدي ــة معام ــت قيم بلغ

ــغيلية   ــر التشـ ــىل أن املخاطـ ــدل ع ــة ت ــذه القيم ه
نســبة  بـــ )53%( يف  كمتغــري مســتقل تســاهم 

الســيولة )املتغــري التابــع(.
 نمــوذج االنحــدار البســيط معنــوي حيــث بلغــت . 3

ــن  ــة ع ــي دال ــار )F( )30.333(  وه ــة اختب قيم
مســتوى داللــة )0.000(.

0.901: متوســط نســبة الســيولة عندما املخاطـــر . 4
التشـــغيلية تســاوي صفرًا.

0.605: وتعنــي زيــادة املخاطـــر التشـــغيلية . 5
ـ %61. وحــدة واحــدة يــزداد نســبة الســيولة بـــ
ممــا تقــدم نســتنتج أن فرضيــة الدراســة الثالثــة والتــي 
نصــت عــىل أن: " توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
بــني املخاطـــر التشـــغيلية ونســبة الســيولة " قــد 

. حتققــت

مناقشة4:
ــردي . 1 ــاط ط ــود ارتب ــر وج ــج التقدي ــرت نتائ أظه

قــوي بــني خماطــر االئتــامن، دور خماطــر الســوق، 
املخاطـــر التشـــغيلية عــىل تــداول األســهم حيــث 
ــدد )0.78(. ــاط املتع ــل االرتب ــم معام ــت قي بلغ

2 . ،)0.61( )R2 ( ــد ــل التحدي ــة معام ــت قيم بلغ
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هــذه القيمــة تــدل عــىل  أن خماطــر االئتــامن ، 
خماطــر الســوق ، املخاطـــر التشـــغيلية عــىل نســبة 
الســيولة كمتغريات مســتقلة تســاهم بـــ )61%( يف 

ــع(. ــري التاب ــيولة )املتغ ــبة الس نس
نمــوذج االنحــدار املتعــدد معنــوي حيــث بلغــت . 3

ــن  ــة ع ــي دال ــار )F( )40.361(  وه ــة اختب قيم
ــة )0.000(. ــتوى دالل مس

مــن النتائــج اعــاله نجــد ان مجيــع معامــالت . 4
ــت  ــامن، بلغ ــر االئت ــة خماط ــدار)B( معنوي االنح
عنــد  وهــي   )4.231( املحســوبة   )t( قيمــة 

الســوق  خماطــر   )0.000( أقــل  مســتوى 
املحســوبة )5.231( وهــي   )t( قيمــة  بلغــت 
عنــد مســتوى أقــل مــن )0.000(، املخاطــر 
التشــغيلية بلغــت قيمــة )t( املحســوبة )4.331( 
وهــي عنــد مســتوى أقــل مــن )0.000(. وهــذه 
ــن  ــوي م ــري معن ــود تأث ــىل وج ــدل ع ــة ت النتيج
قبــل املتغــريات املســتقلة )خماطــر االئتــامن، خماطــر 
الســوق، املخاطـــر التشـــغيلية عىل نســبة السيولة( 

ــيولة(.  ــبة الس ــع )نس ــري التاب ــىل املتغ ع
5 .

مستوى الداللةقيمة)ف(االنحراف املعيارياملتوسطاملرصفاملؤرش
19.210.93425.17.0000الراجحيمعدل دوران األسهم 

11.640.701الرياض
12.210.934اجلزيرة
7.640.701البالد

2.380.75614.23.0000الراجحيتداول األسهم 
1.450.455الرياض
0.560.453اجلزيرة
1.020.122البالد

0.9350.1126.010000الراجحينسبة السيولة
0.5670.223الرياض
0.7650.045اجلزيرة
0.8770.034البالد

0.0230.1128.420000الراجحيخماطر االئتامن
0.3210.223الرياض
0.2340.045اجلزيرة
0.5410.034البالد

0.4440.1124.12.0210الراجحيخماطـر السـوق
0.3210.223الرياض
0.2340.045اجلزيرة
0.5410.034البالد

0.7660.0225.62.0010الراجحياملخاطـر التشـغيلية
0.4550.002الرياض
0.3450.045اجلزيرة
0.7560.012البالد

جدول رقم )6( نتائج حتليل التباين لداللة الفروق بني املصارف االربع من حيث املؤرشات
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مناقشة1:
مــن النتائــج اعــاله نجــد ان مجيــع معامــالت . 1

ــارف  ــهم ملص ــدل دوران األس ــدار)F( مع االنح
االربعــة، بلغــت قيمــة )F( املحســوبة )25.17( 

ــل )0.000(. ــتوى أق ــد مس ــي عن وه
مــن النتائــج اعــاله نجــد ان مجيــع معامــالت . 2

االنحــدار)F( تــداول األســهم ملصــارف االربعــة، 
بلغــت قيمــة )F( املحســوبة )14.23( وهــي 

ــل )0.000(. ــتوى أق ــد مس عن
مــن النتائــج اعــاله نجــد ان مجيــع معامــالت . 3

ــة،  ــارف االربع ــيولة ملص ــبة الس ــدار)F( نس االنح
بلغــت قيمــة )F( املحســوبة )6.01( وهــي عنــد 

ــل )0.000(. ــتوى أق مس
مــن النتائــج اعــاله نجــد ان مجيــع معامــالت . 4

االنحــدار)F( خماطــر االئتــامن ملصــارف االربعــة، 
بلغــت قيمــة )F( املحســوبة )8.42( وهــي عنــد 

ــل )0.000(. ــتوى أق مس
مــن النتائــج اعــاله نجــد ان مجيــع معامــالت . 5

االنحــدار)F( خماطـــر الســـوق ملصــارف االربعة، 
بلغــت قيمــة )F( املحســوبة )4.12( وهــي عنــد 

ــل )0.000(. ــتوى أق مس
مــن النتائــج اعــاله نجــد ان مجيــع معامــالت . 6

التشـــغيلية ملصــارف  املخاطـــر   )F(االنحــدار
ــوبة )5.62(  ــة )F( املحس ــت قيم ــة، بلغ االربع

وهــي عنــد مســتوى أقــل )0.000(. 
ــن  ــل م ــة اق ــة االحتاملي ــتنتج أن القيم ــدم نس ــا تق مم
0.005 يوجــد فــرق لصالــح مــرصف الراجحــي 

ــؤرشات ــكل امل ل

النتائج والتوصيات:

1/ النتائج:
ــة  ــر املالي ــري إدارة املخاط ــار النظ ــرض اإلط ــد ع بع
ــة توصــل  وســيولة االســهم وإجــراء الدراســة امليداني

ــة:  ــج اآلتي ــث إيل النتائ الباح
ــة بــني خماطــر . 1 ــة إحصائي ــة ذات دالل وجــود عالق

ــهم. ــيولة األس ــامن وس االئت
وجــود عالقــة موجبــة ذات داللــة إحصائيــة بــني . 2

خماطــر الســيولة وســيولة األســهم يف ســوق املــال 
الســعودي. 

خماطــر . 3 بــني  قــوي  طــردي  ارتبــاط  وجــود 
االئتامن، دور خماطر الســوق، املخاطـــر التشـــغيلية 

ــهم. ــداول األس ــىل ت ع
وجــود ارتبــاط طــردي قــوي بني خماطـــر الســـوق . 4

ونســبة الســيولة.
توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بني املخاطـــر . 5

التشـــغيلية وتداول األســهم.

2/ التوصيات: 
عىل ضوء النتائج السابقة يويص الباحث باآليت:

واإلجــراءات . 1 بالسياســات  االلتــزام  رضورة 
مــن  للحــد  املاليــة  املخاطــر  إلدارة  الالزمــة 

املاليــة. املخاطــر 
رضورة إلــزام البنــوك باملبــادئ املرصفيــة الســليمة . 2

بــني األصــول  مثــل االلتــزام بعالقــة معينــة 
واخلصــوم.

ــة . 3 ــة ومواكب ــات البنكي ــع يف املنتج رضورة التوس
ــة. ــة البنكي التقني

ــامذج . 4 ــات والن ــارف بالدراس ــامم املص رضورة اهت
املتعلقــة باملخاطــر املاليــة وكيفيــة ادارهتــا بالشــكل 
الــذي يضمــن عــدم تعــرض أصــول وموجــودات 

املــرصف إىل انخفــاض يف قيمتهــا.
االئتــامن . 5 أســاليب وسياســات  تطويــر  رضورة 

املــرصيف وعــدم تركيــز االئتــامن يف قطــاع معــني.
املصــارف، . 6 يف  املخاطــر  إدارة  موظفــو  تأهيــل 

حيــث يــؤدي ذلــك لزيــادة املنافســة حمليــًا وعربيــًا 
ــعودية. ــارف الس ــًا للمص وعاملي
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