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   الكتاميالعنود إبراهيم 
   

  مستخلص 
  

 التنبؤالمعلومات المحاسبية في دور  دراسةعلى هذه الرسالة  تقوم

وتخص منها المخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار الفائدة، وقد  ،المخاطر الماليةب

يد المفهوم العملي للمخاطر المالية، والوقوف على أنواع تحدحاولت الدراسة 

بدور المعلومات التعرف على استراتيجيات الشركات فيما يتعلق المخاطر المالية، 

تحديد ، والمحاسبية في التنبؤ بالمخاطر المالية المرتبطة بتغيرات أسعار الفائدة

لية المتعلقة بتغيرات مدى مساهمة المعلومات المحاسبية في مواجهة المخاطر الما

   .ر الفائدةأسعا

 وفي ضوء البيانات المستقاة من االستبيانات والقوائم المالية لشركات العينة

زيادة القروض وتضخم  لشائع للمخاطر المالية يتمثل فيأن المفهوم ا اتضح

حسابات الدائنين، وأن أهم أنواع المخاطر المالية التغير في أسعار الفائدة يليها 

قلبات في أسعار السلع نتيجة التضخم، وقد أوضحت الدراسة وجود عالقة الت

ارتباط ذو داللة إحصائية بين الرافعة المالية لقائمة الدخل وصافي الربح لعدد 

وجود عالقة ارتباط ذو داللة إحصائية بين كما أوضحت الدراسة  ،ثالث شركات

وأخيراً . بح لشركة واحدة الرافعة المالية لقائمة التدفقات النقدية وصافي الر

ن الرافعة المالية لقائمة الدخل وقائمة أوضحت الدراسة عدم وجود عالقة خطية بي

المستثمر من ناحية  دفقات النقدية من ناحية، وكل من الفوائد ورأس المالالت
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Abstract 
 

The Role of Accounting Information in Forecasting of Financial Risks with the 

application on Saudi Industrial Companies. 

This study was based on studying the role of accounting information in 

forecasting of financial risks, specially the risks that related with changes in 

interest rate. The study tried also to identify the practical definition of financial 

risks, determining types of financial risks, identifying strategies of companies 

in relation to the role of accounting information in predicting financial risks 

related to changes in interest rate, and determining how far can accounting 

information contribute in facing financial risks related to changes in interest 

rates. 

According to data derived from questionnaires, and financial statements 

of sample's companies, it was evident that the most common concept of 

financial risks is represented in increasing loans and creditors' accounts. The 

most important types of the financial risks were the changes in interest rates 

followed by fluctuations in prices of goods as a result of inflation. The study 

has also shown a statistically significant correlation between financial leverage 

computed from the income statement and net profit of three companies. There 

was a statistically significant correlation between financial leverage computed 

from the cash flow statement and net profit of one company. Finally, the study 

has shown there is no linear relationship between financial leverage of income 

statement , and financial leverage of cash flow statement from one hand, and 

interest expense, invested capital, on the other hand. 

 


