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 ملخص
ب ردددت  صلة ددد  لهددت الدرتسد ددددلاسل سد ددددلمادددللدالتمددد  لل ددد لدرتم  ددد ل

دألج لل  لخطللدهني سل علل هملدرشلكد،لودرع دم لدملؤال لل  لدرعالةددل
بينهمدد ولوتلبطقيدددلدرتسد دددلل دد لدرقي ودد للدركددن  دلر شددلك لل دد لدمل ريدددل

لو2017حىتلل2008دركع   دلخالللدرفرت لمنل
وب صددد الدرتسد ددددلاسلمصلدرتم  ددد لب ردددت  صلة ددد  لدألجددد لةدددتلم  لاسل
ختفدديخلخطددللدهنيدد سل ددعلل ددهملدرشددلكدلمددنلخددالللوجدد  للالةدددل دد رقدل
ومعن  دددلبينهمدد ولوةددتلود للةدد  لهددعنلدرعالةدددللنددتم لكدد صلدمللدجدد لمحددتل
شلك للدمللدجعدلدألسبعدلدركق س،لودخنفضداللندتلدسبفد مل مد شلدرشدلكد،ل

لنلحل كمدلدرشلك للميلبأا لل  لهعنلدرعالةدويفلحنيلملل ك
وبكد لتلوتدد هذلهدعنلدرتسد دددلكداللمددنلدملم س دنيلوصدد وع لدركي  دد لليفل
حتكدددنيللم يددددلدالتمددد  لل ددد لدرتم  ددد لب ردددت  صلة ددد  لدألجددد ،لوجددد   ل
ختم للدمللدجعدلدخل سجيد،لوبفعيد للريد للح كمددلدرشدلك ل،لوداهتمد  ل

يل دؤ يلاسلبفعيد لد دتة بدل دد  لحبكد ب للدا دتاق  ،لب رشدك لدردع
دملددددد للوختفددددديخلخطدددددللدهنيددددد سل دددددعلل دددددهملدرشدددددلكدليفلدملم كددددددلدرعلبيددددددل

لدركع   دو
طللدردت  صلة د  لدألجد طلخطدللدهنيد سل دعللدركدهملالكلمات المفتاحية:

تصنننن ي  جددد   لدمللدجعدددددطلح كمدددددلدرشددددلك لطلحكدددد ب للدا دددتاق  و
JEL:لG3, G01, G17, G18, M40و 
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Abstract 

This study investigates the impact of short-

term debt financing on stock price crash risk, 

and factors effects on this relation. The study 
was applied on annual data of the non-

financial public companies in Saudi Arabia 

during the period from 2008 to 2017. 

The study found that short-term debt 
financing reduces stock price crash risk 

through a negative and significant correlation 

between them. This relation was stronger 
when the auditor was one of the Big4 audit 

firms, and declined with increasing company 

opacity, while corporate governance 
variables had no impact on this relationship. 

These findings help both practitioners and 

policymakers in improving depending on 

short-term debt financing, external audit 
services quality, activating corporate 

governance mechanisms, and give more 

attention to accruals, in the way to activate 
capital market response and reduce stock 

price crash risk in Saudi Arabia. 
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