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استيدفت ىذه الدراسة إختبار أثر مستوى اإلفصاح عن المعمومات غير المالية عمى قيمة البنوك

التجاري ةةة المةي ةةدة ف ةةى البورص ةةة المصة ةرية ولتاةية ة أى ةةداش الد ارس ةةة تة ة تط ةةوير مؤ ةةر لةي ةةاس مس ةةتوى
اإلف صاح عن المعمومات غير المالية إعتمادا عمى مجموعة من الدراسات السابةة إضةافة الةى اسةتخدا
أسموب تامية الماتةوى لتاديةد مسةتوى اإلفصةاح عةن المعمومةات غيةر الماليةة والتةى يةت اإلفصةاح عنيةا
فعميا سواء فى التةارير المالية أو المواقع االلكترونية لمبنوك أو فى الن رات الدورية ليا .وقد ت اسةتخدا
نموذجى االنادار البسيط والمتعدد الختبار فرضيات الدراسة .وأ ةارت النتةا إ إلةى أن مسةتوى اإلفصةاح
عةةن المعمومةةات غيةةر الماليةةة لمبنةةوك المةيةةدة بالبورصةةة المص ةرية جةةاء مرتاعةةا الةةى اةةد مةةا اعتمةةادا عمةةى

المؤ ر المةترح بالدراسة وأن ىناك تأثي اًر معنوياً لمستوى ىذا اإلفصاح عمى قيمة البنك كما أن ادخةا

متغيةةري نةةوع مةةدخ المراجعةةة الم ةةتركة المسةةتخد وتعةةةد عمميةةات البنةةك كمتغيةرين معةةدلين زاد مةةن الةةةدرة

التاسيرية لمنموذج االساسى لمعالقة ما الدراسة.
الكممات المفتاحية :مستوى اإلفصاح– المعمومات غير المالية -قيمة البنك -تعةد العمميةات– مةدخ
المراجعة الم تركة.

 -1يستخد البااث لاظ المعمومات غير المالية او المؤ رات غير المالية لمتعبير عن االفصاح عن المعمومات بخالش المعمومات
المالية .

1

.......أثر مستوى اإلفصاح عن المعلومات غير المالية على قيمة البنك

 مـحـمد فوزى مـحمد السيد/د

Abstract
This study aimed to determine the effect of the level of non-financial
information disclosure on the value of listed Egyptian banks, and to achieve the
objectives of this study, an index was developed to measure the level of nonfinancial information disclosure based on a set of Literature review, in addition
to using the content analysis to determine the level of information Relevant to
non-financial information that is actually disclosed, whether in financial reports
or the websites of banks or in its periodicals, a simple and multiple regression
model have been used to test the hypotheses.The results indicated that the level
of non-financial information disclosure of listed Egyptian banks has a high level
depending on the proposed indicator, and there is a significant effect of the nonfinancial information disclosure level on the bank value, and entering the two
variables (the type of joint audit & the complexity The bank's operations as
modified variables have increased the regression model interpretation

Keywords: disclosure level- non-financial information- bank value- operations complexity - joint audit.
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 -1مقدمة

تمعةةب المعمومةةات دو اًر ىام ةاً فةةى عةةال االعمةةا بمةةا تةةوفره مةةن مسةةاعدة لم ةةركات بطةةر متعةةددة عمةةى

التأثير فى االطراش اصااب المصالح .ولةد وىد وجةود اىتمةا مت ازيةد بالمعمومةات غيةر الماليةة وذلةك
نتيجةةة لةصةةور التةةةارير الماليةةة فةةى تاسةةيرىا وعةةد تضةةمينيا ا ةةارات تاذيريةةة عةةن الكثيةةر مةةن اةةاالت
اإلفةةالس مةةؤخ ار فضةةال عةةن قصةةورىا فةةى تمبيةةة ااتياجةةات متخةةذ الة ة اررات ال سةةيما ق ة اررات االسةةتثمار
وكذلك نظرتيا قصيرة األمد وبالتالى فان إدراك متخذ قرار االستثمار لةيمة ال ركة كأاةد أىة متغيةرات
قة ةرار االس ةةتثمار يختم ةةش ب ةةاختالش اجة ة المعموم ةةات المت ةةاح لدي ةةو ونوعيتي ةةا وم ةةدى موثوقيتي ةةا خاص ةةة

المعمومات غير المالية).(Arvidsson.S, 2011
وال ةةك أن المعمومةةات الماليةةة غيةةر الكافيةةة لتةيةةي أداء ال ةةركات خاصةةة بعةةد مةةا تغيةةر اليةةدش م ةن
الرغبةةة فةةى تعظةةي ال ةربح إلةةى الرغبةةة فةةى تاةي ة ربةةح مت ةوازن مةةع البي ةةة والةةذى يةةؤدى إلةةى بةةةاء ال ةةركة
واسةةتم ارريتيا وىةةو مةةا دفةةع الةةى الةةةو بوجةةود فجةةوة إفصةةاح لةةدى ال ةةركات تاةةاو الاةةد منيةةا مةةن خةةال
تنويع مااظة اإلفصااات من اإلجبارى الى اإلجبارى واالختيارى ومن المالى الى المالى وغيةر المةالى

خاصةةة وأن المعمومةةات غيةةر الماليةةة أصةةبات تام ة فةةى طياتيةةا الكثيةةر مةةن المؤ ةرات التةةى قةةد تكةةون

مؤيةةدة أو غيةةر مؤيةةدة لممعمومةةات الماليةةة وبالتةةالى فيةةى فةةى كثيةةر مةةن األايةةان تعةةد بمثابةةة دلية إثبةةات
عمى صاة او عد صاة اإلفصاح المالي .وىناك عدد من الدراسات ;(Shi,2003; Sriram,2008
) Soininen, 2013التى لاتت االنتباه الى التركيز عمى إكت اش الةيمة غير المر ية أو غير المدركةة
والماذوفة من الةوا المالية وىناك بو اتاا بين الممارسين واالكاديميين عمى أن قيمة ال ركة ال يةت

التعبيةةر عنيةةا فةةى الة ةوا الماليةةة بصةةورتيا الااليةةة وذلةةك لعةةد قةةدرة تمةةك الة ةوا عمةةى أن تعكةةس الةيمةةة
الناتجة من األصو غير الممموسة وىو ما يزيةد مةن عةد تماثة المعمومةات وبالتةالى سةيؤثر سةمباً عمةى

كااءة توزيع الموارد المالية فى أسوا الما وبالتالى فإن الا يكمن فى المطالبة بمزيد من اإلفصااات

عن المعمومات التى تاد من عد تماث المعمومات كاإلفصةاح عةن معمومةات المةوارد الب ةرية او طبيعةة
العالقة ة ةةات مة ة ةةع العمة ة ةةالء او الن ة ة ةوااى التنظيمية ة ةةة او معمومة ة ةةات تتعم ة ة ة بمسة ة ةةتوى التكنولة ة ةةوجى وخطة ة ةةط

التطوير......الخ.
وال ةةك أن البنةةوك تمعةةب دو اًر ماوريةاً فةةى اقتصةةاديات الةةدو المتةدمةةة عامةةة والناميةةة خاصةة ونظ ة ار

لتعدد عوامة جةذب البنةك لممةدخرات ةواعةادة اسةتثمارىا مةرة أخةرى فةان إدراك أصةااب المصةالح وتةةيمي

لتمك العوام سيعكس بالدرجة االو ادراكي لةيمة ىذا البنةك والتةى تكونةت باعة موثوقيةة اإلفصةاح عةن

نتا إ البنك ونوعية تمك اإلفصااات ومدى قدرتيا عمى الاد من عد تماث المعمومات.
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وىو ما دفع البنوك الى زيادة مستوى اإلفصاح مؤخ ار عن المعمومات غيةر الماليةة خاصةة المعمومةات
الخاصةةة بالمخةةاطر .ولتةيةةي مسةةتوى إفصةةاح البنةةوك عةةن تمةةك المعمومةةات غيةةر الماليةةة فةةةد فةةةا البااةةث

باالعتماد عمى مؤ ر لإلفصاح عن المعمومات غير المالية يمث خالصة ما ا ارت اليو مجموعةة مةن
الدراسات وال سيما( Mohamed et al., 2014 Soininen 2013دادوح 5115؛ عمى )5117
فية ة سة ةةيؤثر مسة ةةتوى إفصة ةةاح البن ةةوك فة ةةى مصة ةةر عمة ةةى قيمتية ةةا ةوان وجةةةد ىة ةةذا التة ةةأثير فمة ةةا داللتة ةةو

المااسبية ىذا ما سيجيب عنو ىذا الباث نظرياً وعممياً.

 -2مشكمة البحث

زاد االىتمةةا بمسةةتوى اإلفصةةاح عةةن المعمومةةات غيةةر الماليةةة فةةى البنةةوك األونةةة األخيةةرة وذلةةك بعةةد

تعةةددت ااتياجةةات االط ةراش اصةةااب المصةةالح وعةةد كاايةةة اإلفصةةاح المةةالى فةةى الاةةد مةةن عةةد تماث ة

المعمومةات وفةى التعبيةر عةن الةيمةة الاةيةيةة لمبنةوك فةى سةو االو ار الماليةة (Fernandez et al.,

) 2012; Soininen,.2013;Thomson.,2015وبناءاً عمى ذلك يمكن التعبير عةن م ةكمة الباةث

فى كياية االجابة عمى االس مة التالية نظرياً وعممياً:

 مالمةصود بالمعمومات غير المالية وانواعيا وما ىى دوافع اإلفصاح عن تمك المعمومات ما المةصود بمستوى اإلفصاح عن المعمومات المالية وكيش يمكن قياسو وماىى النظريات الماسرةليذا اإلفصاح
 ما المةصود بةيمة البنك وكيش يمكن قياسيا ى ة ي ةةؤثر مسةةتوى اإلفص ةةاح عةةن المعموم ةةات غيةةر المالي ةةة عم ةةى قيم ةةة البن ةةوك المةي ةةدة فةةى البورص ةةةالمص ةرية وى ة سةةيختمش ذلةةك التةةأثير بةةإختالش ك ة مةةن م ةزيإ مةةدخ المراجعةةة الم ةةتركة المسةةتخد
وتعةد عمميات البنك

 -3ىدف البحث

ييدش الباث الى دراسة واختبار أثر مستوى اإلفصاح عن المعمومات غير المالية عمةى قيمةة البنةوك

المةيدة فى بورصةة االو ار الماليةة وذلةك خةال الاتةرة مةن  5119واتةى  5118وذلةك مةن خةال اجةراء
تامي ة ماتةةوى لمتةةةارير المصةةدرة ولممواقةةع االلكترونيةةة لمبنةةوك والن ةرات الدوليةةة والة ةوانين ذات الصةةمة
لتاديد مستوى اإلفصةاح عةن تمةك المعمومةات كمةا ييةدش الباةث الةى د ارسةة العالقةة األساسةية فةي ظة
إختالش مزيإ مدخ المراجعة الم تركة المستخد وتعةد عمميات البنك.
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 -4أىمية ودوافع البحث
تأتى األىمية العممية لمباث من مااولةة تنظةي اإلفصةاح غيةر المةالى مةن خةال االعتمةاد عمةى أاةد

المؤ ةرات التةةى ثبةةت صةةالايتو وتعديمةةو بمةةا سيص ة اليةةو البااةةث مةةن بنةةود اتةةى يكةةون ىنةةاك إمكانيةةة
لممةارنة بين البنوك المختماة وتتمث األىمية العممية لمباث فى االسيا فى قياس مردود ذلك المسةتوى

من اإلفصاح غير المالى ومعرفة مدى تأثيره عمى األطراش أصةااب المصةالح مةن خةال إختبةار االثةر
عمى قيمة البنك .ومن جع جزء كبير من المعمومات التي تمتمكييا إدارة البنيك واالطيراف الداخميية في

متناول متخذي القرار الخارجى ،كما تساعد ىذه الد ارسةة عمةى تةوفير رؤيةة اةو مسةتوى اإلفصةاح غيةر
المالى فى البنوك التجارية العاممة فى مصر وبالتالى مساعدة السمطات عمى التركيز فى المجاالت التى

تاتةةاج الةةى تاسةةين كمةةا انيةةا تةةوفر فيم ةاً أعم ة لمسةةتخدمى التةةةارير السةةنوية اةةو اثةةر اإلفصةةاح عةةن

المعمومةةات غيةةر الماليةةة عمةةى قيمةةة البنةةك ورغة كث ةرة دوافييع البحييث إال أن أىميةةا تضةةيي فجةةوة الباةةث
المااسةةبى فةةى ىةةذا المجةةا فةةى مصةةر ةواختبةةار العالقةةات ماة الد ارسةةة وفة منيجيةةة متطةةورة تجمةةع بةةين

التامي األساسى واإلضافى والاساسةية وتتمثة دوافةع الباةث أيضةاً فةى الااجةة الةى مزيةد مةن ال ةاافية

فى ا لةوا المالية وكذلك عد إظيار الةوا الماليةة بوضةعيا الاةالى لممركةز المةالى الاةيةةي والتةى تعبةر
عنو الاالة المالية لتمك لمبنوك.

 -5حدود البحث

يغطةةى ىةةذا الباةةث الد ارسةةة فةةى قطةةاع ىةةا مةةن الةطاعةةات االقتصةةادية فةةى مصةةر وىةةو قطةةاع البنةةوك

المةيدة فى بورصة االو ار المالية وذلك عن الاترة من  5119واتى  5118ويخرج عن نطا الباث
البنةةوك غي ةةر المةيةةدة بالبورص ةةة والمتغية ةرات المعدلةةة األخ ةةرى (مثةة ترك ةةز الممكي ةةة وت ةةاريخ نياي ةةة الس ةةنة
المالية) وستكون قابمية نتا إ ىذه الدراسة لمتعمي م روطة بمتغية ارت الد ارسةة وضةوابط إختيةار العينةة
وتوقيت اج ار يا.

 -6خطة البحث
سيت تةسي ىذه الدراسة الى المااور التالية:
 1-6المعمومات غير المالية و دوافع اإلفصاح عنيا من منظور مااسبى
 5-6تامي العالقة بين مستوى اإلفصةاح عةن المعمومةات غيةر الماليةة وقيمةة البنةك وا ةتةا فةرض
الدراسة الر يسى.
 3-6تامي أثر نوع مةزيإ مةدخ المراجعةة الم ةتركة لمبنةك ودرجةة تعةةد عممياتةو عمةى العالقةة ماة
الدراسة وا تةا الاروض من الثانى واتى الرابع.
5

د /مـحـمد فوزى مـحمد السيد

أثر مستوى اإلفصاح عن المعلومات غير المالية على قيمة البنك.......

 4-6منيجية الباث.
 5-6النتا إ والتوصيات ومجاالت الباوث المستةبمية .

 1-6المعمومات غير المالية و دوافع اإلفصاح عنيا من منظور محاسبى
يةصد باإلفصاح المااسبي ن ر كافو المعمومات اإلقتصادية التةي ليةا عالقةة بالم ةروع سةواء كانةت
مالية أو غير ماليةة ذلةك بمةا يسةاعد المسةتثمر عمةى إتخةاذ ق ار ارتةو وتخاةيض االةة عةد التأكةد لديةو عةن

األاةداث اإلقتصةادية المسةتةبمية  .وأ ةار د ارسةة ( Abu Risheh )5118إلةى ضةرورة إ ةتما التةةارير
الماليةةة عمةةى كافةةة المعمومةةات الضةةرورية والالزمةةة إلظيةةار اةيةةةة المركةةز المةةالي لمواةةدة اإلقتصةةادية فةةي
نياية الاترة المالية ةواظيةار اةيةةة نتيجةة الن ةاط مةن ربةح أو خسةارة خةال ناةس الاتةرة عمةى أن يةت

إعةةدادىا بإعتبارىةةا ذات غةةرض عةةا وفةةي ضةةوء اإلعت ةراش باألاةةداث والظةةروش والعمميةةات اإلقتصةةادية
التي تمت داخ الوادة اإلقتصادية أي يت إعدادىا في ضةوء معةايير المااسةبة وتةةدي تمةك المعمومةات

لمن ياتاج إلييا بيدش مساعدتو فى إتخةاذ الةة اررات .بايةث يةت إتبةاع سياسةة الوضةوح الكامة وال ةاافية
ف ةةي إظي ةةار جمي ةةع الاة ةةا

المالي ةةة عن ةةد إع ةةداد وع ةةرض التة ةةارير المالي ةةة لم ةةركة مم ةةا يس ةةاعد أص ةةااب

المصالح عمى إتخاذ الة اررات اإلقتصادية الر يدة التي تكا األداء األمث ألسوا رأس المةا

وىةو مةا

جاء متاةاَ مع دراسة الخيا ( .)5119كما إتاةت دراسة ) Kurinyepa (2017مع د ارسةة Farvaque

) et al.(2011عمى أنو يمكن تعريش اإلفصاح بأنو نة المعمومات من االطراش الداخميين في ال ركة

 Insidersإلى االطراش أصااب المصماة خارج ال ركة .Outsiders
وتاسةر العديةد مةن النظريةات دوافةع عمميةة اإلفصةاح عةن المعمومةات)) Urquiza et al., 2010
فنظرية الوكالة تةرى ان المزيةد مةن اإلفصةاح عةن المعمومةات سةياد مةن ظةاىرة عةد تماثة المعمومةات
بةةين األصةةي والوكية والناتجةةة عةةن زيةةادة مسةةتوى الخطةةر االخالقةةى وسةةوء االختيةةار العكسةةى بينمةةا تةةرى
نظريةةة اال ةةارة ان اإلفصةةاح عةةن المعمومةةات ىةةو أداة تسةةتخد الرسةةا ا ةةارات تأثيريةةة فةةى سةةو االو ار

الماليةةة ولالطةراش اصةةااب المصةةالح وبةةالطبع سةةتام ىةةذه اال ةةارات فةةى طياتيةةا أخبةةار ايجابيةةة لمتةةأثير

عمى متخذ الةرار ويرى الباحث أن اإلدارة ستقوم بمزيد من اإلفصاح ،خاصة اإلفصاحات غير الماليية،
والتى تتسق مع المعمومات المالية لرفع مستوى تأثير تمك االشارات عمى األىداف المرجوه .أما نظرية
ال رعية فيى تدعو لممزيد من اإلفصاح والذى يعكةس سةالمة وم ةروعية أن ةطة ال ةركة .وييرى الباحيث

أن اإلفصاح عين المعموميات غيير الماليية ىيو مين سييفى بييذا الاليرإ مين خيرل إعطياء صيورة عين

رؤييية واىييداف وأنشييطة المنشييأة وتةةرى نظريةةة أصةةااب المصةةالح أن اإلفصةةاح عةةن المعمومةةات يأخةةذ
اتجةةاه مت ازيةةد وذلةةك لتعزيةةز تمبيةةة ااتياجةةات الةطةةاع االكبةةر مةةن اصةةااب المصةةالح امةةا نظريةةة السةةو

الكةشء فتةرى انةو لموصةو لاالةةة السةو الكةشء ينبغةى ان يعكةس السةةو كافةة المعمومةات الماليةة وغيةةر
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الماليةةة وصة ةوال ألس ةةعار الت ةوازن والت ةةى تعك ةةس درجةةة المخ ةةاطرة الخاص ةةة باألسةةي كم ةةا تات ةةرض نظري ةةة
اإلفصةاح أن إتااةة المزيةد مةن المعمومةةات لممسةتخدمين سةيؤدى الةى زيةةادة ال ةاافية لةدى ال ةركات والاةةد
من عد تماث المعمومات.
ويركةز النمةوذج التةميةةدي لإلفصةاح المااسةبي عمةةى المعمومةات التةي تتسة مةع معةايير المااسةةبة إال
أن المعموم ةةات الت ةةي ي ةةت اإلفص ةةاح عني ةةا وفةة ةاً لي ةةذا النم ةةوذج أص ةةبات غي ةةر كافي ةةة لمةابم ةةة إاتياج ةةات

المسةةتخدمين المختماةةين وقةةد إعترفةةت ال ةةركات بي ةةذا الةص ةةور ف ةةي اإلفصةةاح المااسةةبي وسةةاىمت فةةي

معالجتو من خةال اإلفصةاح اإلختيةاري ) .(Embong et al. 2012ايةث يمكةن لم ةركات أن تاصةح
عةةن كافةةو المعمومةةات الماليةةة والغيةةر ماليةةة

1

ىةةذا وقةةد بةةدأ اإلعت ةراش بالمعمومةةات الغيةةر ماليةةة فةةي ا ونةةة

األخيةرة ايةةث أن المعمومةةات الماليةةة تكةةون تاريخيةةة او غيةةر معةده فةةي الوقةةت المناسةةب ممةةا قةةد ياةةد مةةن
امكانيةة االعتمةاد عمييةا بماردىةا عمةى عكةس المعمومةات الغيةر ماليةة تكةون قابمةة لالعتمةاد عمييةا بصةةورة
أكبةر لةذلك ي ةجع مجمةس التةةارير الماليةة الخارجيةة )The External Reporting Board (XRB
إعداد التةارير المالية م تممة عمى معمومات غير مالية )Kurinyepa,( 2017
ومةةن وجيةةة نظةةر جانةةب عةةرض المعمومةةات غيةةر الماليةةة يمكةةن الةةةو أن اإلفصةةاح عةةن المعمومةةات

المالية يت تنظيمو وفةاَ لمجموعةة مةن الةواعةد واالر ةادات الماةددة سةماا مةن المعةايير والمةوا ح والةةوانين

إال أن المعمومةةات غيةةر الماليةةة تخضةةع بصةةورة اق ة لتمةةك الةواعةةد .وخةةال العةةةود الةميمةةة السةةابةة كانةةت

ىنةةاك بعةةض المبةةادرات التةةى وفةةرت ار ةةادات عةةن دور المعمومةةات غيةةر الماليةةة باالتصةةا فةةى االس ةوا
الكةةشء ايةةث أن ىنةةاك عةةدة أسةةباب لمطمةةب عمةةى ن ةةر المعمومةةات غيةةر الماليةةة يةةأتى اىميةةا مةةن أدلةةة
منظمةةة التعةةاون والتنميةةة االقتصةةادية ومبةةادرة التةريةةر الدوليةةة ) (GRIوالتةةى ا ةةتممت عمةةى معمومةةات عةةن
اةةةو العةةاممين وبي ةةة العم ة والخصةةا ص الديموغرافيةةو لي ة وكةةذلك دلي ة معيةةار االيةةزو رق ة 561115

والخةةاص بالمسة ولية االجتماعيةةة ) Webb .K.(2015ومنظمةةة العم ة الدوليةةة واالر ةةادات االوربيةةة
ايث تةد مبادرة التةرير الدولية ) (GRIدليالً لتةارير االسةتدامة وىةى تةةارير عةن األن ةطة االقتصةادية
والبي ي ة ة ةةة واالجتماعي ة ة ةةة ك ة ة ةةذلك ف ة ة ةةان المجم ة ة ةةس ال ة ة ةةدولى لمتة ة ة ةةارير المتكامم ة ة ةةة (IIRC)International

 Integrated Reporting Councilوالذى أن ىء عا  5111وىدش الى تعزيز التغييرات فى تةةارير

1

يةصةةد بالمعمومةةات غيةةر الماليةةة المعمومةةات النوعيةةة والتةةى ال تتضةةمن فةةى الة ةوا الماليةةة وتعةةد معمومةةات ذات قيمةةة ل ط ةراش أصةةااب
المصةةالح كالمعمومةةات عةةن خطةةط االعمةةا والمنافسةةة والتطةةور فةةى تكنولوجيةةا المعمومةةات والنتجةةات المبتكةرة وميةةارات وخب ةرات العةةاممين

وغيرىا من المعمومات )(Watson & Monterio 2011; Deloitte 2011

 2يقدم معيار

 ISO no. 56111دليالً توجيييةاً لم ةركات عمةا يمكةن الةيةا بةو عةن سةموكيات المسةؤولية اإلجتماعيةة واألفعةا الممكنةة.

ياتمةش ىةذا المعيةةار عةن المعةايير األخةةرى األكثةر إنت ةةا اًر المصةممة لم ةركات والتةةي تسةتمز تاةية متطمبةات معينةة ضةةمن أن ةطة ال ةةركة
كالتصنيع واإلدارة والمااسبة ورفع التةارير ).(Webb .K.,2015
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ال ركات بتضمينو مزيد من المعمومات عن السمات المختماة لخم الةيمة وقد اصدر ىذا المجمس أو
اطار لمتةارير المتكاممة عا  5113وذلك لتسيي ظيور التةارير المتكاممة ).Thomson (2015
كةذلك أ ةةارت د ارسةةة ) Fernandez (2012الةةى أن الباةةث عةةن مزيةةد مةةن اإلفصةةااات يرجةةع الةةى

الااجةة الةةى المسةةا مة ورغبةةة ادارة ال ةةركات بتاسةةين صةورتيا مةةن خةةال اإلفصةةاح عةةن االلتة از بالسةةموك
االخالقةى خاصةة بعةةد االخااقةات الماليةةة االخيةرة وىةةذا مةن ةأنو أن يعةةزز مةن العالقةةة بةين ادارة المن ةةأة
واألطراش اصااب المصالح
لةةد ركةزت د ارسةة ) Soininen (2013عمةى تامية أسةباب ودوافةع اإلدارة لإلفصةاح عةن المعمومةات
غيةةر الماليةةة ولةةيس كسةةابةتيا تامي ة اسةةباب ودوافةةع مسةةتخدمى المعمومةةات عمةةى طمةةب المعمومةةات غيةةر
الماليةة وأ ةةارت أنةو رغة كةون االصةةو غيةر الممموسةةة ىةى عنصةةر ىةا فةةى خمة الةيمةةة إال أنيةا ال يةةت
االعتراش بيا فى الةوا المالية ويرى الباحث أن ذلك ربما يرجع إليى صيعوبة وجيود ،أو تحدييد ،قيمية
دقيقيية ليييا ،أو نتيجيية لوجييود محييددات ميين قبييل المعييايير لتعت يراف بيييا ،وبالتييالى فيي ن المعمومييات

المرتبطة بيا تأخيذ شيكل المعموميات غيير الماليية بيدالً مين المعموميات الماليية إال أن الد ارسةة أ ةارت

إلى أنو يمكن التنبؤ باألداء المالى بصورة أفض إعتماداً عمى المؤ رات غير المالية مةارنةة بالمؤ ةرات

المالية .وتوصمت الدراسة الى تركز معظ إفصاح ال ركات عمى االمور غير المالية فةى اإلفصةاح عةن

العمةةالء والمةةوزعين وبصةةورة أق ة عمةةى المعمومةةات المرتبطةةة بةةالموارد الب ةرية وىيك ة العمالةةة وخب ةراتي

ومةةدى تنةةوعي  .كمةةا توصةةمت تمةةك الد ارسةةة الةةى أن دوافةةع االدارة لإلفصةةاح عةةن المعمومةةات غيةةر الماليةةة

تتمث فى رغبتيا فى تعزيز في أصااب المصالح لم ةركة وفةى تةوفير إفصةاح كةافى وعةاد مةن وجيةة
نظر االدارة لالطراش أصااب المصالح ولتوضيح دور المعمومات غيةر الماليةة فةى خمة قيمةة لممن ةأة
نتيجة لمةصور فى إثبات وجود ارتباط بين األصو الممموسة وخم الةيمة
وفى ناس السيا ومن وجية نظةر طمةب األطةراش أصةااب المصةالح عمةى المعمومةات غيةر الماليةة
فةةةد توصةةمت د ارسةةة ) Arvidsson.S(2011الةةى أن زيةةادة تركيةةز عمميةةة التاةةو ناةةو اإلفصةةاح عةةن
المعمومةةات غيةةر الماليةةة فةةةد وجةةد مةةديري ال ةةركات أن اةوالى  %35مةةن الةة اررات االسةةتثمارية قةةد تةةأثرت
بالمعمومات غير المالية وان ثمث ىذه المعمومات ىو إفصاح اجبةاري فةى بعةض الةدو

ورغيم ذليك في ن

الباحييث يييري ،ورغييم أىمييية اإلفصيياح عيين المعمومييات غييير المالييية ،إال أن ذلييك سيييكون عمييى حسييا

قابمية المعمومات لممقارنية ميالم يكين محتيوى تميك المعموميات المفصيي عنييا يمييل اليى النمطيية حتيى

يمكن اجراء التقييم الزمنى والقطاعى لممنشأت المختمفة.
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وقةد جةاءت د ارسةة ) Marley & Snow.(2018متاةةة مةع د ارسةة ) Arvidsson.S(2011ب ةأن
زيةةادة طمةةب أصةةااب المصةةالح عمةةى المعمومةةات غيةةر الماليةةة فةةى ا ونةةة ا خي ةرة إال أنيةةا أضةةافت أن
الطمب عمى المعمومات غير المالية ىو طمب م ت من الطمب عمى ال اافية والمساءلة.
واو اىمية اإلفصاح عن المعمومات غيةر الماليةة مةن وجيةة نظةر مسةتخدمى تمةك المعمومةات أيضةا
فةةةد أوضةةات د ارسةةة سةةمطان( )5115أن المعمومةةات غيةةر الماليةةة مةةن الممكةةن ان تكةةون مؤ ة ار الاتمةةا
وجود الغش فى الةوا المالية وذلك اذا كان ىنةاك عةد إتسةا بينيةا وبةين المعمومةات الماليةة كمةا يمكةن
لمتخذ الةرار التاة من مصداقية المؤ رات واإلفصااات غير الماليةة اذا أفصةات االدارة عنيةا وامكةن

توفيرىا من مصدر مستة مث بيانةات الصةناعة او البنةك المركةزى أو الجيةات المعنيةة أيضةاَ كمةا تةرى
الدراسة أيضا أنو يصعب عمى اإلدارة التالعب فى جميع المةاييس غير المالية بطريةة متسةة.

كمةا جةاءت د ارسةة ) Dima et al. (2013مؤيةدة لمةا سةب وموضةاة أن ىنةاك ااجةة ضةرورية
لمعمومةات إضةافية غيةر ماليةة؛ كةون ىةذه المعمومةات تةةد قيمةة مضةافة لتةيةي الةيمةة السةوقية ألسةي
ال ركة ايث أكدت عمى ان التةارير المالية بصةورتيا الااليةة ال تةوفر صةورة كاممةة عةن وضةع ال ةركة
خاصة عمى االج الطوي ولعة مبةرر ذلةك ىةو عةد ااتوا يةا عمةى العديةد مةن المعمومةات غيةر الماليةة
أىميةةا المعمومةةات الخاصةةة بالعنصةةر الب ةةرى مةةن ايةةث نوعيتةةو ومسةةتوى الكاةةاءة والجةةودة الخاصةةة بةةو.

ويتفق الباحث مع ذليك حييث ييرى أن العنصير البشيرى ىيو أحيد أىيم عناصير أصيول الشيركة والتيى ال

تعكسيييا بييالطبع التقييارير المالييية بشييكميا الحييالى ف يير عيين كونييو عييامرً ىام ياً ميين عوامييل اسييتدامة

الشركة .

ويييرى الباحييث كييون اإلفصيياح ىييو وسيييمة اتصييال تأثيرييية الدارة الشييركة ميين خييرل نشيير معمومييات
اقتصييادية مالييية أو غييير مالييية ،كمييية و نوعييية ،تسيياعد فييى اتخيياذ القيرار ،وتحمييل ىييذه الوسيييمة فييى

طياتيا العديد من الدوافع ،منيا الحد من عدم تماثيل المعموميات بيين االطيراف المختمفية ،وفيى التيأثير
عمييى وتمبيييية احتياجيييات االطيييراف اصييحا المصيييالي  ،وكيييذلك فيييى تو يييي وتعزييييز صيييورة الشيييركة
االيجابية ،وفى الوصول الى تقييم عادل لقيمة الشركة فى سوق االوراق المالية .

 2-6تحميل العرقة بيين مسيتوى اإلفصياح عين المعموميات غيير الماليية وقيمية البنيك
واشتقاق فرإ الدراسة الرئيسى
اتاةةت العديةد مةن الد ارسةات البةراد (Hossain & Peter, 2007; EFFAS, 2008, 5118
) Alwert et al., 2009, Cohen et al., 2012, Mohamed et al., 2014عمى أن اإلفصاح
عن المعمومات غير المالية سيكون لو تأثير ايجابى عمى قيمة المن آت سواء أكانت ةركات او بنةوك
9
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ايةةث سةةيؤثر اإلفصةةاح عةةن تمةةك المعمومةةات عمةةى األط ةراش أصةةااب المصةةالح مسةةتثمرين أو ماممةةين
ماليين.
وفى ىذا السيا استيدفت دراسة ) Hossain & Peter (2007قيةاس مسةتوى اإلفصةاح االختيةاري

فى البنوك التجارية فى بنجالدش وذلك باختيار عينة من  51بنك كما استيدفت دراسة العوام المةؤثرة
فةةى مس ةةتوى ذلةةك اإلفص ةةاح وتوص ةةمت الد ارسةةة إل ةةى أن اإلفص ةةاح االختي ةةارى ق ةةد ي ةةم اإلفص ةةاح ع ةةن
معمومات غير مالية كاإلفصاح عن إس البنك وعدد الاروع وموقعيةا وكةذلك اإلفصةاح عةن اجة الةةوى
العاممةةة ونسةةبة ال ةةذكور ال ةةى االنةةاث واإلفصةةاح عةةن أسةةماء ومةةؤىالت أعضةةاء مجمةةس االدارة وك ةةذلك

سياسات البنك فيما يتعم بأن طة الباوث والتطوير وتدريب الموظاين .وتوصمت الد ارسةة إلةى أن ىنةاك
زيةةادة فةةى مسةةتوى اإلفصةةاح االختيةةارى عةةن المعمومةةات غيةةر الماليةةة مةةن قب ة البنةةوك فةةى بةةنجالدش كمةةا
وجةةدت الد ارسةةة عالقةةة ارتبةةاط جةةوىرى بةةين المعمومةةات غيةةر الماليةةة الماصةةح عنيةةا وزيةةادة نسةةبة التةةداو
عمى اسي البنوك المةيدة فى البورصة.
كةةذلك تناولةةت د ارسةةة البةةراد( )5118تاديةةد م ةةدى تةةأثر أسةةعار أسةةي ال ةةركات فةةى المممكةةة العربيةةة
السةةعودية باإلفصةةاح غيةةر المةةالى كاإلفصةةاح عةةن معمومةةات ب ةةأن كبةةار المةةوظاين أو أعضةةاء مجمةةس
االدارة أو معمومةةات عةةن التوسةةعات وعمميةةات االسةةتاواذ ومعمومةةات ب ةةأن الجمعيةةة العموميةةة وقةةد وجةةدت
الدراسة أنةو ال يوجةد ارتبةاط معنةوى بةين اإلفصةاح عةن المعمومةات غيةر الماليةة ب ةأن كبةار المةوظاين او
اعضاء مجمس االدارة او التوسعات وبين أسعار االسي عةةب االعةالن عةن تمةك المعمومةات وىةذا ي ةير
الى ان المستثمرين ييتمون باالمور المالية بصورة أكبر من األمور غير المالية وربما ترجع نتيائ ىيذه
الدراسة إلى توقيت إجرائيا ،حيث لم يكن قد ات ي بعد أسيبا االزمية الماليية العالميية عيام 2008

3

والتى يرى الباحث أن أحد اىم اسبابيا ىو عدم شيفافية وعيدم سيرمة اإلفصياح خاصية اإلفصياح عين
المعمومات غير المالية والتى قد تكيون مؤشي ار لوجيود مخياطر بقطاعيات البنيوك ا القطياع االكثير تيأث ار

وتأثي ارً) إال أنو مؤخ ارً تم إدراك أىمية دور المعموميات غيير الماليية ىةذا ويؤخةذ عمةى ىةذه الد ارسةة انيةا
لة تأخةةذ فةةى اعتبارىةةا قيةةاس التغيةةر فةةى اسةةعار االسةةي قبة االعةةالن عةةن المعمومةةات وبعةةد االعةةالن عةةن

تمك المعمومات وذلك لعز تأثير اى عام أخر قد يكون سببا فى تغير او عد تغير أسعار األسي .
وقد اتاةت دراسة ) Alwert et al (2009مع دراسة ) EFFAS (2008فى أن قةررات المسةتثمرين
تتةأثر بالمعمومةةات غيةةر الماليةة ايةةث توصةةمت د ارسةة ) Alwert et al (2009أن العديةةد مةةن قةرارت
3

أعتبةةرت األزمةةة الماليةةة العالميةةة سةةنة  5118األس ةوأ مةةن نوعيةةا منةةذ زمةةن الكسةةاد الكبيةةر سةةنة 1929

ابتةةد ت األزمةةة أوالً بالواليةةات

المتا ة ةةدة األمريكي ة ةةة ثة ة ة امت ة ةةدت إل ة ةةى دو الع ة ةةال لت ة ةةم ال ة ةةدو األوروبي ة ةةة وال ة ةةدو ا س ة ةةيوية وال ة ةةدو الخميجي ة ةةة وال ة ةةدو النامي ة ةةة الت ة ةةي

يرتبط اقتصادىا مبا رة باالقتصاد األمريكي وقد وص عدد البنوك التي انيارت في الواليات المتادة خال عةا  2008إلةى  19بنكةاً
كما توقع آنذاك المزيد من االنييارات الجديدة بين البنوك األمريكية (البراد )5118
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المسةةتثمرين تتةةأثر باإلفص ةةااات عةةن المعمومةةات غي ةةر الماليةةة كم ةةا أوصةةت الد ارسةةة بضةةرورة أن يك ةةون
اإلفصةةاح عةةن المعمومةةات غيةةر الماليةةة إفصةةاااً إجباريةاً ويؤكييد الباحييث عمييى أنييو يجي ان يكييون ذلييك
مصحوباً بوجود نموذج لتفصاح عن تمك المعمومات لتحقيق القابمية لممقارنة وامكانية اإلعتماد.

كمةةا اسةةتيدفت د ارسةةة ) Mohamed et al (2014االجابةةة عةةن س ةؤا اةةو مةةدى تةةأثير جةةودة
اإلفصاح عن المعمومةات غيةر الماليةة عمةى ربايةة ال ةركات فةى ماليزيةا وتة التعبيةر عةن مسةتوى جةودة
اإلفصةةاح عةةن المعمومةةات غيةةر الماليةةة بمسةةتوى اإلفصةةاح عةةن كة مةةن المسة ولية االجتماعيةةة لم ةةركات
ورأس الم ةةالى الاك ةةرى واإلفص ةةاح ع ةةن الاوكم ةةة وادارة المخ ةةاطر وق ةةد تة ة قي ةةاس ج ةةودة اإلفص ةةاح ع ةةن

المسة ولية االجتماعيةةة وفةةةا لمؤ ةةر اوكمةةة ال ةةركات والصةةادر عةةن بورصةةة ماليزيةةا والةةذى ينةسة الةةى 4

مؤ ةرات ي ةةم معمومةةات عةةن (العالقةةة مةةع المةةوظاين والبي ةةة والم ةةاركة المجتمعيةةة ومعمومةةات عةةن
المنةتإ) والنةةوع الثةةانى مةةن اإلفصةاح عةةن المعمومةةات غيةةر الماليةةة يتمثة فةةى اإلفصةةاح عةةن رأس المةةا
الاكةرى وفةةا لمؤ ةر د ارسةة ) Rahim et al (2011ايةث قسةمت ىةذه الد ارسةة اإلفصةاح عةن مؤ ةر
رأس الما

الاكرى إلى ثالثة انواع اإلفصاح عن رأس الما الداخمى ويتكون من مجموعة واسعة من

براءات االختراع والمااىي والنماذج وأنظمة الكمبيوتر واألنظمة اإلدارية ورأس المةا الخةارجى ويتكةون
من اإلفصاح عن العالقات مع العمالء والموردين والعالمات التجارية وال يرة وكذلك رأس الما الب رى
ويعنى كااءة العاممين وي م الميارة والتعمي والخبةرة والةةي والميةارات االجتماعيةة امةا النةوع الثالةث مةن
اإلفصااات فيو اإلفصاح عن الاوكمة وذلك وفةا لمؤ ةر د ارسةة ) Wan & Sulong (2010واخيةر

اإلفصاح عن ادارة المخاطر وذلك وفةا لمؤ ر دراسة ) Nu et al (2011وىو ما أيدتو دراسو Lobo

) et al (2017ايث أ ارت إلى أن ىذا المؤ ر يتكةون مةن ثمانيةة مجموعةات مةن بنةود اإلفصةاح عةن
ادارة المخاطر.
تتعم ة المجموعةةة االولةةى بمخةةاطر السةةو الكميةةة والتةةى تواجةةو البنةةك ومنيجيةةة واج ةراءات قيةةاس تمةةك
المخاطر وكذلك األ كا البيانيةة والرسةومات الداعمةة لاية تمةك المخةاطر امةا المجموعةة الثانيةة فتتعمة
بمخةةاطر سةةعر الاا ةةدة ومنيجيةةة تاديةةد تمةةك المخةةاطر وقياسةةيا وتاميميةةا وفةةةأ لنوعيةةة أصةةو ةوالت ازمةةات

البنك وتتعم المجموعة الثالثة بمخاطر سعر صرش العمةالت االجنبيةة والتامية الكمةى لتمةك المخةاطر

واج ةراءات إدارة تمةةك المخةةاطر فةةى اةةين ت ةةم المجموعةةة الرابعةةة عمةةى اإلفصةةاح عةةن مخةةاطر السةةيولة
وك ةةذلك اجة ةراءات التامية ة الكم ةةى لتم ةةك المخ ةةاطر ةوادارتي ةةا .وأض ةةافت الد ارس ةةة ان المجموع ةةة الخامس ةةة

والسادسة تتعم باإلفصاح عن مخاطر اإل تمان والمخاطر الت غيمية واجةراءات ادارة تمةك المخةاطر امةا
المجموع ةةة الس ةةابعة فتتعمة ة باإلفص ةةاح ع ةةن الةيم ةةة العادل ةةة لمم ةةتةات المالي ةةة وأنواعي ةةا وتامية ة تة ةواريخ

اسةةتاةاقيا وفةةةا لك ة نةةوع مةةن تمةةك الم ةةتةات الماليةةة واخي ة ار تتعم ة المجموعةةة الثامنةةة مةةن ىةةذا المؤ ةةر
باإلفص ةةاح ع ةةن اس ةةتراتيجية التا ةةوط وم ةةدى تغطي ةةة مخ ةةاطر الس ةةو وك ةةذلك اإلفص ةةاح ع ةةن أنة ةواع عة ةةود
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التاوط ونتيجة ىذه العةود من مكاسب أو خسا ر وقد توصمت الدراسة الى نتا إ متباينة عن أثر جودة
اإلفصةةاح عةةن المعمومةةات غيةةر الماليةةة عم ةةى رباي ةةة ال ةةركات فةةةد وجةةدت الد ارسةةة ان اإلفصةةاح ع ةةن

معمومةات المسة ولية االجتماعيةةة والاوكمةة كانتةةا ليمةةا أثةةر ايجابيةا معنويةةا عمةةى ربايةةة ال ةةركة مةةن خةةال

التأثير عمى زيةادة والء العمةالء وتاسةين صةورة ال ةركة وكةذلك زيةادة مسةتوى ال ةاافية ورغة وجةود تةأثير
ايجابى لإلفصاح عةن معمومةات رأس المةا الاكةرى عمةى ربايةة ال ةركة اال انةو تةأثي اًر كةان غيةر معنويةاً

فى وجد تأثير معنوى ايجابى لإلفصاح عن ادارة المخاطر عمى رباية البنةك ويرى الباحث ان اإلفصياح
عييين ادارة المخييياطر يبعيييث برسيييالة طمأنينييية لممسيييتثمرين والعميييرء بوجيييود أليييية لتوقيييع المخييياطر

واستراتيجية إلدارتيا مو ع التنفيذ وىو ما ينعكس ايجابا عمى ربحية البنك.

وقةد وجةدت د ارسةة ) Forte et al (2015أن ىنةاك أربعةة أنةواع مةةن المعمومةات غيةر الماليةة يةةت

اإلفص ةةاح عني ةةا ينط ةةوى الن ةةوع االو عم ةةى اإلفص ةةاح ع ةةن المعموم ةةات االس ةةتراتيجية والت ةةى ت ةةير ال ةةى
المعمومات االساسية لم ركة مث أىداش االدارة واستراتيجية االعما والاوكمة ومعمومات عن االسةوا
التةةى يةةت التعام ة فييةةا بينمةةا يتضةةمن النةةوع الثةةانى عمةةى اإلفصةةاح عةةن المعمومةةات البي يةةة مث ة االثةةار
البي يةةة والسياسةةات البي يةةة والنةةوع الثالةةث ي ةةتم عمةةى اإلفصةةاح عةةن المعمومةةات االجتماعيةةة والتةةى يةةت
اال ارة فيو عن السمات االجتماعية الن طة ال ركة او الواةدة مثة اةةو العمةا

واخية ار يتعامة النةوع

الرابع من اإلفصااات مع المعمومات المالية والتى تغطى المعمومات المالية والت غيمية لموادة.
واو تكماة ومناعة اإلفصاح غير المالى فى األسوا النا ة لة و ار الماليةة فةةد اتاةةت العديةد مةن
الدراسات (Orens, 2010; Arvidsson, 2011; Kowalewska, 2015; Chauhan & Kumar,
) 2018عمةةى أن اإلفصةةاح عةةن المعمومةةات غيةةر الماليةةة لةةو العديةةد مةةن المنةةافع كمةةا أن ىنةةاك أعبةةاء
تتامميةا إدارة ال ةركة نتيجةة لةذلك وىةو مةا أ ةارت اليةو د ارسةة ) Orens (2010ايةث رأت ان المنةافع
االقتصادية لإلفصاح غير المالى يمكن تاسيرىا من خال نظريتين تعتمد النظريةة األولةى عمةى االسةاس
المنطةى بان ىناك قصور معموماتي لدى المستثمرين الخارجيين عن االطراش داخ المن أة (والمةصود

بةةذلك ىةةو عةةد تماث ة المعمومةةات بةةين الط ةرفيين) فيمةةا يتعم ة بةيمةةة المن ةةأة وبالتةةالى فةةان المسةةتثمرين ال
يمكةةن ان يميةةزوا بةةين االسةةتثمار الجيةةد واالسةةتثمار السةةيء او بمعنةةى اخةةر يةةت تةيةةي االسةةتثمارات الجيةةدة
بةيمة أق من قيمتيةا الاةيةيةة والعكةس بالنسةبة لالسةتثمارات غيةر الجيةدة فةى ىةذه الاالةة يمكةن لممةديرين
ان يخااةوا مةةن اةةدة ىةةذا االثةةر باإلفصةةاح عةةن مزيةةد مةةن المعمومةةات المال مةةة عةةن قيمةةة ال ةةركة وبالتةةالى

الاةةد مةةن التةيةةي الخةةاطىء لةيمةةة ال ةةركة أمةةا النظريةةة الثانيةةة فتركةةز عمةةى م ةةكمة الوكالةةة الناتجةةة عةةن
فص ة الممكيةةة عةةن االدارة ورغ ة ان تركةةز الممكيةةة فةةى المةةالك المؤسسةةين سةةيخاش مةةن االثةةار السةةمبية
لنظرية الوكالة اال انو تن أ م كمة أخرى بين االغمبية واالقمية ايث ان استثمار ال ركة فى أسةي

ةركة

اخةةرى يجعة المسةةتثمرين المؤسسةةين فةةى االولةةى قةةد يكونةوا اصةةااب اغمبيةةة فةةى الثانيةةة ممةةا يعةةرض مثة
12
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ىةةذه ال ةةركات لمخ ةةاطر مصةةادرة الممكيةةة ونظةة ار لك ةةون مسةةتوى ال ةةاافية فةةى االس ةوا النا ةة ة اقةة مةةن
المتةدمةةة ف ةةان اإلفص ةةاح ع ةةن المعموم ةةات غي ةةر المالي ةةة س ةةيكون مال ة ة لمةيم ةةة بالنس ةةبة لممس ةةتثمرين الني ةةا

ستظ ير معمومات عن جانب ىا من أن طة ال ركة ال يت التعبير عنو فى الةوا الماليةة .4كمةا أ ةارت
دراسة ) Arvidsson (2011إلى أن المعمومةات غيةر الماليةة التةى يةت اإلفصةاح عنيةا تةؤثر عمةى قيمةة
ال ةةركة فةةى االس ةوا الماليةةة فعمةةى سةةبي المثةةا عنةةد اإلفصةةاح عةةن وجةةود تسةةرب لمغةةاز او تس ةرب فةةى
مضخات البترو لةدى ةركة اسةتخراج والتةيةب عةن البتةرو سةيؤثر ذلةك سةمبا عمةى تةيةي ال ةركة والةذى

نظة اًر لمتةيةي السةمبى والعكةةس ياةدث اذا كةان اإلفصةةاح خةاص باصةو ال ةركة عمةةى جةا زة بي يةة كةةذلك

فان دع اإلفصاح لم اافية فى تطبي نماذج الاوكمة مث اإلفصاح عن نسبة االعضةاء المسةتةمين فةى

مجمةس االدارة ونسةةبة الاضةةور الجتماعةةات مجمةةس االدارة ومةةدى تنةوع خبةرات المجمةةس قةةد يبعةةث با ةةارة
ان مصةالح األقميةة يةت امايتيةا) .(Kowalewska, 2015وأضةافت د ارسةة Chauhan & Kumar

) (2018أن تكماةةة التموي ة ىةةى ماةةدد لمسةةتوى اإلفصةةاح عةةن المعمومةةات غيةةر الماليةةة ايةةث أن وجةةود
إفصاح كاش سيبعث بالثةة لةدى المسةتثمرين والمةودعين فةى البنةوك ممةا يةمة مةن تكماةة تموية البنةك
كمةةا أن ثةةةة المسةةتثمرين سةةرعان مةةاتنعكس فةةى أسةوا المةةا وىةةو مةةا يعةةد مصةةدر خةةارجى لمتموية عبةةر
االسي والسندات.
وفى ناس السيا واو تأثير اإلفصاح عن المعمومات غيةر الماليةة عمةى الةيمةة السةوقية فةةد أ ةارت
درسةةة ) Cohen et al (2012إلةةى أن اإلفصةةاح غيةةر المةةالى ىةةو مؤ ةةر لمسةةتوى نجةةاح ال ةةركة

وتوصمت إلى ان ىناك عالقة طردية بين مستوى اإلفصاح عن المعمومات غير المالية ةوادراك االطراش
أصةااب المصةالح لكاةاءة وفاعميةة أداء ال ةركة إال أن بعةض الد ارسةات ;(Graham et al. 2005
) Banghoj and Plenborg, 2008; Coram, 2010أكدت عمى أن زيادة مستوى اإلفصةاح عةن
المعمومات غير المالية يمكن أن يسبب ت ويش عمةى قةرار المسةتثمرين فةى تةةدير الةيمةة السةوقية لمسةي

وأضةافت د ارسةة ) Cohen et al (2010أن المسةتثمرين الماتةرفين لةديي قةدرة أكبةر عمةى تةيةي السةي
بصةةورة أكبةةر مةةن المسةةتثمرين غيةةر المات ةرفين اذا كانةةت المعمومةةات غيةةر الماليةةة الماصةةح عنيةةا تام ة

مؤ رات إيجابية فى اين أن المعمومات ذات المؤ رات السمبية تاد من قدرة المجموعتين عمى التةيي .
وقةةد اسةةتيدفت د ارسةةة )(2013

 Arif & Tuhinوضةةع دلي ة تجريبةةى لإلفصةةاح االختيةةارى عةةن

المعمومات غير المالية فى البنوك فى بنجالدش واختبرت الدراسة أثر بعض خصا ص عينة من البنةوك
4

مث وجود ت ريعات تمز ال ركة باالستثمار فى آليات لتخاةيض االنبعاثةات ىةو مؤ ةر لتةمية االربةاح فةى المسةتةب نتيجةة لةذلك وبالتةالى

فتمةك المعمومةةة غيةةر الماليةةة مال مةةة لمةيمةةة بالن سةةبة لممسةةتثمرين كةةذلك وجةةود معمومةةات غيةةر ماليةةة ذات أثةةر سةةمبى كوجةةود تسةةرب فةةى خةةط
انانبيب البترو ل ركات التنةيب او ذات أثر ايجابى كاصو ال ةركة عمةى جةا زة بي يةة ىةى مثةا اخةر لممعمومةات غيةر الماليةة مال مةة

الةيمة بالنسبة لممستثمر)) Kowalewska,2015
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عمةةى مسةةتوى او درجةةة اإلفصةةاح عةةن المعمومةةات غيةةر الماليةةة .وأ ةةارت الد ارسةةة إلةةى أن اإلدارة تسةةتخد
مستوى اإلفصاح عن المعمومات غير الماليةة كوسةيمة لتاةية مكاسةب داخميةة تتمثة فةى ايازتيةا السةي

البنك بسعر منخاض (اذا كةان ياة ليةا ذلةك) وىةو مةا يعةرش باربةاح التةداو الةداخمى كجةزء مةن مكافةأة

االدارة وكما ىو معروش فان التةداو الةداخمى يتطمةب عةد تماثة المعمومةات بةين االدارة كطةرش داخمةى
وبةين السةو

فمةن خةال إفصةةاايا عةن معمومةات جيةدة فةى التةريةةر السةنوى فةإن أسةعار األسةي سةةترتاع

وتاة االدارة ارباااَ من خال بيعيا ل سةي فةى ظة ىةذا الوضةع او بيعيةا قبة اإلفصةاح عةن االخبةار
السي ة.

وأ ةارت د ارسةة ) mohamed et al (2014أن بنةود اإلفصةاح عةن المعمومةات غيةر الماليةة تتمثة
فةةى اإلفصةةاح عةةن المس ة ولية اإلجتماعيةةة ورأس المةةا الاكةةرى واإلفصةةاح عةةن ادارة المخةةاطر واوكمةةة
ال ةةركات والتةةى توصةةمت ايضةةا الةةى ان اإلفصةةاح عةةن الاوكمةةة كةةان لةةو االثةةر االيجةةابى كمةةا ان االثةةر
التااعمى لإلفصاح غير المالى والرباية لو أثر ايجابى عمى الةيمة السوقية.
كما اضافت دراسة فريد ( )5116أن من بنود اإلفصاح غير المالى والتى تةؤثر عمةى تةيةي الماممةين
المةةاليين ىةةو اإلفصةةاح عةةن الخطةةط المسةةتةبمية ب ةةأن التوسةةعات والخةةدمات الجديةةدة وكةةذلك اسةةتراتياية
األعما والة اررات الخاصة باالناا الرأسمالى وىيك عممية المخاطر وادارتيةا اال ان الباحث ييرى رغيم
أىمية المعمومات غير المالية لممحممين الماليين إال انو قيد يترتي عميى ذليك امكانيية مقا ياة الشيركة

او المحمميين انفسييم ميين قبيل المسييتثمرين خاصية اذا كانيت إفصيياحات الشيركة وتوقعاتيييا مفرطية فييى

التفاؤل وال تستند الى أسياس مقبيول وىيو ميا ييدفع اليى الحاجية اليى توكييد تميك اإلفصياحات مين قبيل
مراجع الحسابات ال فاء مزيد من المصداقية عميييا وقةد اتاةةت بعةض الد ارسةات (Cohen et al.,

) 2012; Abu Risheh, 2018عمةى أن مةن م ازيةا اإلفصةاح عةن المعمومةات غيةر الماليةة ىةى الاةد
من ت تت توقعات الماممين الماليين كما أ ارت الى ان مسةتوى اإلفصةاح عةن المعمومةات غيةر الماليةة
سيختمش بةإختالش اجة ال ةركات وطبيعةة الصةناعة وان مسةتوى اإلفصةاح عةن المعمومةات غيةر الماليةة

يمي الى التركيز عمى إظيار الجانب االيجابى لم ركات.
فى اين استيدفت د ارسةة بةال ( )5116قيةاس أثةر اإلفصةاح عةن مؤ ةرات األداء غيةر الماليةة عمةى
تةةةديرات الماممةةين المةةالين وأ ةةارت الةةى انخاةةاض درجةةة مالءمةةة المعمومةةات المااسةةبية والتةةى تركةةز عمةةى
اإلفصاح المالى فةط خاصة فى ال ركات التكنولوجية وتيم التركيز عمى المعمومات غير المالية والتى
عبةرت عنيةةا الد ارسةةة بمعمومةةات بطاقةةة األداء المتةوازن وان كييان يييرى الباحييث ىنييا أن معمومييات بطاقيية
األداء المتوازن بدأ االىتمام بيا لألغراإ الداخمية أوالَ ثم أصبحت نقطة ارتكاز لتفصاح غير الميالى

فيميييا بعيييد لألغيييراإ الخارجيييية .وق ةةد أوض ةةات الد ارس ةةة أن اإلفص ةةاح غي ةةر الم ةةالى يع ةةد مؤ ة ة اَر لة ة داء
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المستةبمى إال أن الجزء االكبر منو ىو إفصاح إختيارى ممةا يةؤثر عمةى قابميةة تمةك اإلفصةااات لممةارنةة
عمى مستوى المن أة ذاتيا أو مع مثيمتيا فى الصناعة وتوصمت الدراسة الى وجود أثر معنوىي إيجةابى
لإلفصاح عن المؤ رات غير المالية عمى تةديرات الماممين المةاليين ويعتقد الباحث أن عدم االخذ فيى
االعتبار خبرة ومؤىرت وعينة الدراسة يعد من القصور الموجو ليذه الدراسة ف ير عين
عينة الدراسة يحد من امكانية تعميم نتائ تمك الدراسة.

يعف حجيم

كما اختبرت دراسة عمى ( )5117دراسة أىمية اإلفصاح غير المالى لتةارير االعما المتكاممة عمى
خم ة قيمةةة المن ةةأة وااتياجةةات اصةةااب المصةةالح الةةداخميين والخةةارجين وذلةةك فةةى ال ةةركات السةةعودية
وتوصةةمت الد ارسةةة الةةى وضةةع اط ةةار لتة ةةارير االعم ةةا المتكاممةةة لإلفص ةةاح غيةةر المةةالى كمةةا توصةةمت
الدراسة الى وجود عالقة معنوية او تةيي أصااب المصالح لمةدى قةدرة المن ةأة عمةى خمة الةيمةة فةى

ظ ة تطبي ة تةةةارير االعمةةا المتكاممةةة وكةةذلك وجةةود اخةةتالش معنةةوى اةةو نوعيةةة ااتياجةةات اصةةااب
المصالح ب أن الماتوى المعموماتى لتةارير االعما المتكاممة.
وفةى ناةس السةيا فةةد اسةتيدفت د ارسةة ) Bose et al (2017اختبةار أثةر اإلفصةاح غيةر المةالى
مةاسةةا باإلفصةةاح عةةن ال ةةمو المةةالى عمةةى االداء السةةوقى لم ةةركات مةاسةةا بةيمةةة ال ةةركة وفةةةا لنمةةوذج
 Tobin Qواستخدمت الدراسة مؤ ار لإلفصاح عن ال مو المالى مكون من  13بند يتضمن اإلفصاح
عن أعضةاء لجنةة المراجعةة وخبةراتي وىيكة الاوكمةة ومةدى اسةتةاللية أعضةاء مجمةس االدارة وخبةراتي

وتوصمت الدراسة الى وجود تأتير معنوى إيجابى لدرجة اإلفصاح عن مؤ ر ال مو المالى عمى االداء
السةةوقى لعينةةة مكونةةو مةةن  349ماةةردة لم ةةركات الماليةةة فةةى بةةنجالدش خةةال الات ةرة مةةن  5118واتةةى
.5114
وييييرى الباحيييث أن اإلفصييياح عييين المعموميييات غيييير الماليييية يجييي أن يتيييوافر فييييو مجموعييية مييين

المواصفات ،مثمو مثل اإلفصاح عن المعمومات المالية ،حيث يجي أن تكيون تميك المعموميات مرئمية
وقابمة لمفيم وقابمة لمتحقق وحيادية وشاممة ،مع األخذ فى االعتبار األىمية النسبية لكل معمومة ييتم

اإلفصاح عنيا والتى تنعكس فى طريقة عرإ تمك المعمومات سيواء أكانيت فيى صيم القيوائم الماليية

أو فيى المرفقييات كمييا ييرى الباحييث ان النظييرة اليى المعمومييات المالييية ىيى نظييرة قصيييرة االجيل قييد تيييم
الم اربين فى سوق رأس المال إنما النظر الى المعمومات المالية وغير المالية معا ا كاإلفصياح عين

احتياطيات الالياز أو التوسيعات ميثر) ىيى نظيرة طويمية االجيل وىيو ميا يييم المسيتثمر وبياقى االطيراف

اصحا المصالي ،كما يتفق الباحث مع دراسة عمىا )2017من انيو يمكين تنمييط والحيد مين تشيتت
بنييود المعمومييات غييير المالييية المفصييي عنيييا ميين خييرل و ييع تمييك البنييود فييى مجموعييات فرعييية كييأن
تكون معمومات خاصة باستراتيجية الوحدة االقتصادية ومعموميات خاصية بياالطراف اصيحا المصيالي
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ومعمومات الحوكمة والتزامات المنشأه تجاه المجتمع ومعمومات خاصة بادارة المخاطر وسياسة االدارة

وكذلك معمومات تنظيمية ومعمومات عامة.

وفيمةةا يتعم ة بةيمةةة البنةةك فةةةد اوضةةات د ارسةةة ) Ehalaiye (2017انةةو يجةةب أن يعكةةس المةيةةاس

المستخد لاساب الةيمة الةيمة الاعمية لمبنك وفى مجا االستثمار تعرش الةيمة عمى أنيةا السةعر الةذى
يرغب المستثمر دفعو مةاب الاصو عمى السي ايث تعتبر قيمةة السةي العةادى مةياسةاَ لةيمةة البنةك

ونظ ة ار ألن االسةةي العاديةةة تمث ة أدوات لإلسةةتثمار فإنيةةا تام ة قيم ةاَ مختماةةة ومةةن بةةين ىةةذه الةةةي الةيمةةة

الاةيةيةةة لمسةةي والتةةى تتاةةدد بنةةاءا عمةةى االربةةاح المتوقعةةة ودرجةةة المخةةاطرة والتةةى تعكةةس معةةد العا ةةد

المطمةةوب مةةن االسةةتثمار والةيمةةة السةةوقية والتةةى تعكةةس السةةعر الةةذى يبةةاع فيةةو السةةي فعميةاَ فةةى السةةو

ويختمةةش منظةةور الةيمةةة بةةاختالش منظةةور وأىةةداش االط ةراش اصةةااب المصةةالح فةةاذا كةةان اليةةدش ىةةو

تعظةةي ثةةروة المةةالك  -وىةةو مةةا يعكةةس وجيةةة نظةةر االدارة -اى تعظةةي الةيمةةة الااليةةة لممن ةةأة وبالتةةالى
سةةيت االعتمةةاد عمةةى التةةدفةات النةديةةة فةةى اسةةاب قيمةةة المن ةةأة كمةةا أ ةةارت د ارسةةة & Gounder
) Venkateshwarlu (2017أن خمة قيمةةة لالسةةي يعةةد مةةن االىةةداش االساسةةية لةةإلدارة ناةةو تعظةةي

قيمة البنك وتةو العديد مةن المؤسسات بإعداد برامإ متخصصة لممساعدة في اتخاذ الةة اررات لتاديةد او

قياس قيمةة االسةي والةسعي لتعظيميا مث ق اررات استثمار رأس الما او راء موجةودات طويمةة االجة
فضالً عن ذلك اضةافة قيمةة لرأس الما والمتمث برأس الما الاكري بيدش ضمان استغال رأس الما

بااعمية اكثر ألنو يعد مةيةاس لتعظي الةيمة .اما عن تاديد قيمةة االسةي فمةن وجيةة نظةر االقتصةاديون

فةد أ ارت دراسة ) Egan et al. (2017أن يجب يكون التةيي عمةى اسةاس الةيمةة السةوقية بسةبب ان
الةيمة السوقية تادد الةيمة الجارية بدالً من االعتماد عمى الةيمةة الدفتريةة ومعظة االقتصاديون يؤمنون

بأن الةيمة السوقية افض في تاديد الةيمة الاةيةية بدالً من الةيمةة المةستندة الةى االساس التاريخي .امةا

المااسبون فياضمون استعما الةيمة الدفترية واالبتعاد عةن الةيمةة الةةسوقية بةةسبب التةمبةات التةي يتصةش

بيا سو االسي وعد االسةتةرار الةذي يةؤدي الةى التةمةب فةي نتةا إ التةةةوي صةةعوداً ونةزوالً وعةد ثباتيةا

) Stem, et al. (2002وينص المعيار الدولي رق  35عمى انو عندما يكون من غير العممي بسبب

قيةةود الوقةةت او التكماةةة تاديةةد الةيمةةة العادلةةة لالصةةو او االلت ازمةةات الماليةةة بثةةةة كافيةةة يجةةب اإلفصةةاح
عن تمك الاةيةة بناس وقةت اإلفصةاح عةن المعمومةات المتعمةةة بخةواص الةيمةة العادلةة لةالدوات الماليةة.
وقد عرفت ) (Hitchnerالةيمة العادلة عمةى انيةا سةعر التبةاد المبا ةر ألدوات الممكيةة بةين بةا ع ارغةب
وم تري ارغةب ايضةاً وىةذا التبةاد ال يكةون تاةت أي ضةغط بالنسةبة لمم ةتري وكةذلك لمبةا ع وكالىمةةا

لةو معرفة معةولة باةيةة عممية التباد او التصةاية ) Hitchner (2003وىةو ىةدش طوية االجة يأخةذ
فةى طياتةو بعةد االسةتدامة وال ييةت باالربةاح المااسةبية ) Lozano et al. (2015امةا اذا كةان اليةدش
ىو تعظةي الةربح وىةو ىةدش ت ةغيمي يعكةس الكاةاءة االقتصةادية لمةة اررات فةى االجة الةصةير اال انةو ال
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يأخةذ فةةى اعتبةةاره مخةاطر االسةةتثمار نظة ار لمعالقةةة الطرديةة بةةين الربايةةة والمخةاطر كةةذلك ال يعبةةر عةةن
اسةةتم اررية االربةةاح فةةى المسةةتةب

وىةةدش تعظةةي الةيمةةة السةةوقية لمسةةي وىةةو ىةةدش اسةةتراتيجى الدارة اى

من ةأة ويرى الباحث ان ىذا اليدف يعكس بعد اقتصادى يتمثل فى كفاءة المنت أوالخدمة وكذلك بعد
االستدامة والذى يعكسو جودة المنيت او الخدمية وتطيوير تشيكميو تميك المنتجيات والخيدمات ،وىيو ميا

يعبر عنو مقياس Tobin’s Q

ويتا البااث مع دراسة بدوى ( )5118من أن مةياس  Tobin’s Qىةو مةيةاس يعكةس وجيةة نظةر
أصةةااب المصةةالح خاصةةة المسةةتثمرين النةةو يعتمةةد عمةةى االسةةعار السةةوقية لالسةةي والةةذى يعكةةس تةيةةي
المستثمرين لم ركة كما أنو يتميز عن المةاييس الت غيمية كالرباية ومةاييس أداء ال ةركة لكةون االخيةرة
مةةاييس طويمةةة االجة

كمةةا يييرى الباحييث ان مقييياس القيمية السييوقية ىييو داليية فييى القي اررات التشيياليمية

واالستثمارية والتمويمية الصحيحة لمق اررات ،كما انيا وسيمة لتحقيق االىداف االستراتيجية.

وفيمةةا يتعمةة يوضةةع الجيةةاز المصةةرفى فةةى مص ةةر فيعتبةةر الةطةةاع المص ةةرفي أا ةةد أىةة الةطاع ةةات

األساسةةية فةةي االقتصةةاد المصةةرى لةةيس فةةةط لةةدوره اليةةا ف ةي ا ةةد وتعب ةةة المةةدخرات الماميةةة واألجنبيةةة
وتموي االستثمار الذي يمثة عصةب الن ةاط االقتصةادي بة لكونةو يمثة امةةة االتصةا األكثةر أىميةة
مةةع العةةال الخةةارجي فةةةد أصةةبح ىةةذا الةطةةاع باعة اتسةةاعو وتنةةوع أن ةةطتو وتطةةوره وقةةوة أوضةةاعو معيةةا ار
لماك ة عمةةى سةةالمة االقتصةةاد وقابميتةةو لجةةذب رؤوس أم ةوا ماميةةة وأجنبيةةة .ويات ة الةطةةاع المص ةرفي
المصري المرتبة الرابعة بين الةطاعت المصةرفية العربيةة مةن ايةث اجة األصةو

والمرتبةة األولةى بةين

الةطاعات المصرفية لمدو العربية غير الناطية.
ويعم في مصةر  39بنكةاً اكوميةاً وخاصةاً أغمبيةا ب أرسةما أجنبةي منيةا  3بنةوك إسةالمية وبنكةين

بت ريعات خاصة ىو بنك االستثمار الةومى وبنك ناصر االجتمةاعى وأكبةر البنةوك المصةرية ىةو البنةك
األىمةةي المصةةري بأصةةو تاةةو  48مميةةار دوالر ث ة بنةةك مصةةر بأصةةو تبم ة قيمتيةةا  57مميةةار دوالر
والبنك التجاري الدولي ثالث أكبر بنوك مصر بأصو تةدر بناةو  13.5مميةار دوالر كمةا يتعةدى اجة

الودا ةةع  3.5تريمي ةةون جني ةةو يس ةةتاوذ البن ةةك االىم ةةى عم ةةى اكث ةةر م ةةن ثمثي ةةا تمثة ة غالبيتي ةةا ودا ةةع غي ةةر
اكومية ونظ اَر لمطبيعة الخاصة لمبنوك من ايث عممياتيا وعوا دىا ومخاطرىا التى تتعةرض ليةا لةذلك

يكتسب اإلفصاح عن المعمومات أىمية متزايدة وال سةيما اإلفصةاح عةن المعمومةات غيةر الماليةة خاصةة

بعةةد التة از البنةةوك بمةةةررات لجنةةة بةةاز  3المتعمةةةة باإلفصةةاح وادارة المخةةاطر وكاايةةة رأس المةةا ( .البنةةك
المركزى المصرى )5118
ويخمةص البااةث ممةا سةب إلةى أنةو ورغة اتاةا الد ارسةات عمةى ان ىنةاك اتجةاه مت ازيةد لزيةادة مسةتوى

اإلفصةةاح عةةن المعمومةةات غيةةر الماليةةة فةةى االونةةة االخي ةرة اال انيةةا اختماةةت مةةن ايةةث تةةأثير مسةةتوى او
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درجة اإلفصاح عن تمك المعمومات فمنيةا مةن لة يجةد اى تةأثير لمسةتوى اإلفصةاح عةن المعمومةات غيةر
الماليةة او ان ىنةاك تةأثي اًر جز يةاً (البةراد 5118؛  )Mohamed et al., 2014ومنيةا مةن وجةد ىنةاك

تة ةةأثير سة ةةمبى لمسة ةةتوى اإلفصة ةةاح عة ةةن المعمومة ةةات غية ةةر المالية ةةة اذا زاد ىة ةةذا المسة ةةتوى عة ةةن اة ةةد معة ةةين
) (Graham et al. 2005;Banghoj and Plenborg, 2008; Coram, 2010ومنيا من أيد
التةةأثير االيجةةابى لمسةةتوى اإلفصةةاح عةةن المعمومةةات غيةةر الماليةةة عمةةى قيمةةة الواةةدة االقتصةةادية ونسةةبة
التداو وكذلك الرباية والةيمة السةوقية مةاسةة بأسةعار االسةي

(Hossain & Peter,2007;Cohen

) et al.2012; Arif & Tuhin ,2013; Mohamed.,2014; Bose et al.,2017و ىةو الةرأى
الةةذي يؤيةةده البااةةث ايةةث ان اإلفصةةاح عةةن المعمومةةات غيةةر الماليةةة سةةياد مةةن عةةد تماث ة المعمومةةات

ومن ث الاد من فجوة التوقعات بين منتإ المعمومة فى البنك ومستخد ىذه المعمومة كما أن اإلفصةاح
عةن ىةذا النةوع مةن المعمومةات قةد يكةون مؤ ة ار لن ازىةة أو عةد ن ازىةة اإلدارة اذا مةا اتاةةت أو لة تتاة

تمةك المعمومةةات مةةع المعمومةةات الماليةةة وبالتةةالى سةةينعكس ذلةةك ايجابةةا عمةةى االطةراش اصةةااب المصةةالح
ف ى مزيد من ال اافية والاد من عد تماث المعمومات وبالتالى عمةى قيمةة البنةك ومةن ثة يمكةن ا ةتةا
الارض الر يسى لمدراسة التالي:
" :H1يييؤثر مسييتوى اإلفصيياح عيين المعمومييات غييير المالييية عمييى قيميية البنييوك المقيييدة فييى البورصيية
المصرية"

 3-6تحميييل أثيير مييزي مييدخل المراجعيية المشييتركة لمبنييك ودرجيية تعقييد عممياتييو عمييى
العرقة محل الدراسة واشتقاق الفروإ من الثانى لمرابع
يمكةن الةةةو أن مةدخ المراجعةةة ىةو االةةة مةن اةةاالت ممارسةة المراجعةةة الخارجيةة وقةةد يأخةذ الصةةور
التالية مدخ المراجعة الاردية ويعنةى أداء عمميةة مراجعةة الةةوا الماليةة مةن قبة م ارقةب اسةابات وااةد
وبالتالى اصدار تةرير وااد ب أنيا مدخ المراجعة الم تركة  Joint Auditويت فييا تكميش اثنةين
أو أكثةر مةن مراقبةي الاسةابات المنتمةين لمكاتةب مااسةبة ومراجعةة مناصةمة بمراجعةة الةةوا الماليةة
ل ركة العمية

بايةث ي ةترك كة ٌ )منيمةا( مةني فةي تخطةيط عمميةة المراجعةة وفةى الجيةد المبةذو أثنةاء

تنايذ عمميةة المراجعةة وتاسةير االسةتنتاجات وأخية اًر إصةدار تةريةر مراجعةة مواةد ويةت توقيعةو مةن قبة

جميع مراقبي الاسابات المس ولين مس ولية م تركة فيما يتعم بذلك التةرير ووفةاً ليذا المةدخ سةيكون
لدي المراجعين الوقت الكافي لتعدي إجراءات المراجعة المخططة تم ياً مع عوام خطر الغش التي ت

اكت افيا وبالتالى سياد من إمكانية ارتكاب االدارة لمغش وكذلك الاد من وجود فةرص اةدوث تةواطىء

بين االدارة والمراجع غان ( (5117مدخ المراجعة الثنا ية  Dual Auditوالتى عرفيا البعض)يوسش
Alanezi et al., 2012; 2015 Ratzinger-Sakel et al., 2013; Jane lin et al.,
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) 2014بأنيا عممية يت فييا تكميش اثنةين مةن مراقبةي الاسةابات المنتميةين لمكاتةب مراجعةة مناصةمة
بمراجعة الةوا المالية لمعمي بايث يةو ك مراقب بأداء المراجعة ةواصدار التةرير بصورة مسةتةمة عةن
االخةةر .وأوضةةح عمةةى ( )5115أن عمميةةة المراجعةةة الثنا يةةة يةةت تطبيةةةا فةةى مصةةر بواسةةطة اثنةةين مةةن
مراقبى الاسابات المذين ينتمةى أاةدىما ألاةد مكاتةب المراجعةة الخاصةة وينتمةى ا خةر لمجيةاز المركةزى
لممااسبات وذلك فى ااالت معينة غان (.)5117
وت ةةنص الم ةةادة رقة ة ( )113م ةةن ق ةةانون ال ةةركات رقة ة  159لس ةةنة  1981عم ةةى أن ك يك ةةون لم ةةركة
المساىمة مراقب اسابات أو أكثر ممن يتوافر فييمةا ال ةروط المنصةوص عمييةا فةى قةانون مزاولةة مينةة
المااسةةبة والمراجعةةة تعينةةو الجمعيةةة العامةةة وتةةةدر أتعابةةو وفةةى االةةة تعةةدد الم ةراقبين يكونةةون مس ة ولين

بالتضامن ومن ث يترك الةانون الاريةة لم ةركات فةى تعيةين م ارقةب اسةابات أو اكثةر إال أنةو اةدد فةى
االة االستعانة بأكثر من مراقب تكون المس ولية تضامنية ويكونون مس ولون عن الرأى الوارد بالتةرير
كمةةا يمةةز الةةةانون المؤسسةةات الماليةةة تعيةةين اثنةةين مةةن مراقبةةى الاسةةابات المسةةتةمين عةةن بعضةةيما ألداء
عممية المراجعة :ومنيا البنوك ايث تنص المادة رق ) (83من قانون البنك المركةزى المصةرفى والنةةد

رق  88لسنة  5113عمى كمع عد االخةال بأاكةا قةانون الجيةاز المركةزى لممااسةبات يتةولى مراجعةة
اسابات البنوك مراقبان لماسابات يختارىما البنك من بين المةيدين فى سج يعد ليذا الغرض بالت ةاور
بةةين البنةةك المركةةزى والجيةةاز المركةةزى لممااسةةبات وبالتةةالى فةةإن مةةدخ المراجعةةة الم ةةتركة ىةةو مةةدخ
معمو بو منذ الثمانينيات من الةرن الساب .
وقد خمصت دراسة غةان ( )5117الةى ان المؤسسةات الماليةة المصةرية تةةو بتايعة مةدخ المراجعةة
الم ةتركة .ويتاة البااةث مةع العديةد مةن الد ارسةات ;(Karjalainen, 2011; Zerni et al., 2012

( Relvas & Pais, 2015مةةن ان مةةدخ المراجعةةة الم ةةتركة سةةيكون لةةو تةةأثير إيجةةابى عمةةى جةةودة
عمميةةة المراجعةةة ومةةن ث ة جةةودة التةةةارير الماليةةة و يمكةةن لمةةدخ المراجعةةة الم ةةتركة لعمميةةات البنةةوك
لمةيةةدة فةةى البورصةةة المص ةرية أن يأخةةذ أاةةد ةةكمين االو ان يةةةو بمراجعةةة عمميةةات البنةةك اثنةةين مةةن
مراقبةةى الاسةةابات مةةن مكتبةةين لممااسةةبة والمراجعةةة الخاصةةة مناصةةمين ( قةةد يكونةةا مةةن المكاتةةب األربعةةة
الكبار أو أن يكون أادىما من األربعة الكبار والثانى غير ذلك) وال ك الثانى أن يت مراجعة عمميات
البنك من اثنين من المراجعين أادىما ىو الجياز المركز لممااسبات واالخر من أاد المكاتةب الخاصةة
(اذا كانةةت الدولةةة تسةةاى فةةى رأس مةةا البنةةك بنسةةبة ال تة ة عةةن  %55مةةن رأس المةةا ) وقةةد خمصةةت
العديةد مةن الد ارسةةات (Jere & Michael, 2009; Alastair et al.,2011; Francis et

); al.,2013السةةيد  5117الةةى ان جةةودة عمميةةة المراجعةةة مةاسةةة باجة مكتةةب المراجعةةة سةةيعزز مةةن
جودة التةارير المالية وىنا يثار تساؤ او النوع االو من مدخ المراجعة الم تركة وىو ى سيختمش
تةةأثير مةةا اذا كانةةا كةةال مراقبةةى الاسةةابات مةةن المكاتةةب االربعةةة الكبةةار ا ااةةدىما مةةن المكاتةةب االربعةةة
19

د /مـحـمد فوزى مـحمد السيد

أثر مستوى اإلفصاح عن المعلومات غير المالية على قيمة البنك.......

الكبةةار واالخةةر غيةةر ذل ةةك عمةةى العالقةةة ما ة الد ارسةةة و وعميةةو يمكةةن إ ةةتةا الاةةرض الثةةانى لمباةةث
كالتالى:
" :H2يختمييف تييأثير مسييتوى اإلفصيياح عيين المعمومييات غييير المالييية عمييى قيميية البنييوك المقيييدة فييى
البورصيية المصييرية ب ي خترف مييزي مييدخل المراجعيية المشييتركة المسييتخدم فييى مراجعيية عمميييات

البنك".

أمةةا فيمةةا يتعم ة بتعةةةد عمميةةات البنةةك فةةةد اتاةةةت الد ارسةةات عمةةى أن تعةةةد العمميةةات تعةةد أاةةد العوام ة
اليام ة ةةة لمن ة ةةع ف ة ة ة المؤسس ة ةةات المالي ة ةةة وعم ة ةةى أرس ة ةةيا البن ة ةةزك كم ة ةةا اتاة ة ةةت الد ارس ة ةةات (Cetorelli

) &Goldberg., 2014; Liu et al.,2015; Cetorelli & Goldberg.,2016عمةى أنةو ال يوجةد
مةيةةاس وايةةد لةيةةاس تعةةةد العمميةةات إال انيةةا رأت مةةن االفض ة اسةةتخدا االنت ةةار الجغ ارفةةى لممؤسسةةات
الماليةةة كمةياس ةاً جيةةداً لتعةةةد عمميةةات تمةةك المؤسسةةات وىةةو مةةا يعنةةى مةةدى وجةةود فةةروع لمبنةةك فةةى الةةدو

المختماةة وقةد خمصةت د ارسةة ) (Liu et al.,2015إلةى أن البنةوك األكثةر تعةيةداً تظيةر ربايةة أعمةى
ومخاطر أق واصة أعمةى فةى السةو وىةو مةا يةنعكس ايجابةا عمةى قيمةة البنةك وأن ىةذا التعةةد وىومةا

يعب عنو أايانا بالتنوع فى عممياتو ىو أمر ىا لإلستةرار المالى كما ا ارت د ارسةة (Kwan et al.,
) 2019إلةةى أن تعةةةد عمميةةات البنةةك مةاسةةا بوجةةود فةةوع اجنبيةةة بالخةةارج سةةتوثر ايجابةةا عمةةى عمميةةة ادارة
السةةيولة دخة البنةةك ولييذلك يييرى الباحييث أن وجييود فييروع أجنبييية لمبنييك ىييو مصييدر لتييأمين احتياجييات
البنك من العممة االجنبية لتمبية إحتياجات عمرئو ،كما يرى الباحث أن وجود فيوع اجنبيية سييحد مين

اآلثار السمبية لمخاطر سعر الصرف وعميو يتوقع البااث أن التااع بين تعةد عمميات البنةك ومسةتوى

اإلفصاح عن المعمومات غير المالية ينتإ عنو متغية اَر تااعميةاَ جديةداَ مةن ةأنو أن يةؤثر إيجابةا عمةى قةوة

العالقة التأثيرية ما االختبار فى النموذج األساسةى لمباةث (الاةرض االو ) وذلةك مةارنةة بالوضةح فةى

االة عد وجود ىذا المتغير التااعمى وعميو يمكن إ تةا الارض الثالث لمباث كالتالى:
" :H3يختمييف تييأثير مسييتوى اإلفصيياح عيين المعمومييات غييير المالييية عمييى قيميية البنييوك المقيييدة فييى
البورصة المصرية ب خترف تعقد عمميات البنك".

ةواذا كانت العالقة ما الدراسة تختمش بإختالش مزيإ المراجعة الم تركة وتعةةد عمميةات البنةك كة
منيما عمى اده فمن المتوقع أن يكون تأثير المتغيرين المعدلين معةاً عمةى العالقةة ماة الد ارسةة أكبةر
ومن ث يمكن إ تةا الارض الرابع لمباث كالتالى:

" :H4يختمييف تييأثير مسييتوى اإلفصيياح عيين المعمومييات غييير المالييية عمييى قيميية البنييوك المقيييدة فييى
البورصة المصرية ب خترف مزي مدخل المراجعة المشيتركة المسيتخدم فيى مراجعية عممييات البنيك

وتعقد عمميات البنك معاً".
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 4-6منيجية الدراسة
تستيدش ىذه الارعية مةن الد ارسةة عةرض الجانةب التطبيةةي لمباةث وذلةك عةن طرية تامية الماتةوى

لمتةارير المالية لمبنوك وكذلك المن ورات الدورية لمبنةك المركةزى والمةوا ح والةةوانين ذات الصةمة .ولتاةية

اليةةدش مةةن ذلةةك سةةوش يعةةرض البااةةث لك ة مةةن؛ أىةةداش الد ارسةةة التطبيةيةةة وصةةياغة فةةروض الباةةث
إاصةةا يا وتادي ةةد متغية ةرات الد ارس ةةة وأدوات ةواجة ةراءات الد ارسةةة وك ةةذلك ع ةةرض األس ةةموب اإلاص ةةا ي
المستخد في التامي

ث تامي نتا إ الدراسة التطبيةية كما يمى:

 1-4-6أىداف الدراسة التطبيقية
تيدش الدراسة التطبيةية اختبار فرض الباث والخاص بإختبار أثر مستوى اإلفصةاح عةن المعمومةات
غير المالية عمى قيمة البنةك وكةذا أثةر مةزيإ مةدخ المراجعةة الم ةتركة وتعةةد عمميةات البنةك كمتغيةريين
معدلين ليذه العالقة (بال  5116عمى )Forte et al.,2015; Nu et al.,2011;5117

 2-4-6قياس متاليرات الدراسة
 1-2-4-6قياس المتالير المستقل
وىو مستوى اإلفصاح عن المعمومات غيةر الماليةة وقةد تة قياسةو مةن خةال  3م اراة اعتمةادا عمةى
الد ارسةات (Al Mutawaa, A., & Hewaidy, 2010; Dhaliwal et al ., 2011; Gao et al
)السيد :2015 ., 5115
أ-

مؤ ةةر اإلفصةةاح الةياسةةى :ويةصةةد بةةو المعمومةةات غيةةر الماليةةة التةةى يتعةةين اإلفصةةاح عنيةةا بنةةاءاً
عمةى الد ارسةةات السةابةة واالصةةدرات المينيةة والةةوانين والمةوا ح ذات الصةةمة بعمة البنةةوك (المؤ ةةر
المةترح لإلفصاح عن المعمومات غير المالية فى البنوك المصرية مما رق ()1

ب -الممارسة الاعمية لإلفصاح عن المعمومات غير المالية  :ويةصد بو المعمومةات غيةر الماليةة التةى
يت اإلفصاح عنيا فعميا سواء فى التةارير المالية لمبنك او الموقع االلكترونى او الن رات الدورية
ج – مسةةتوى اإلفصةةاح عةةن المعمومةةات غيةةر الماليةةة  :ويةصةةد بةةو تاديةةد درجةةة اإلفصةةاح الاعمةةى عةةن
المعمومةةات غيةةر الماليةةة‘ ويةةةاس كنسةةبة الممارسةةة الاعميةةة لمإلفصةةاح عةةن المعمومةةات غيةةر الماليةةة
من مؤ ر اإلفصاح الةياسى.
وسيت قياس مستوى اإلفصاح عن المعمومات غير المالية بصورة اجمالية كما سةيت قيةاس مسةتوى
اإلفصاح بصورة فرعية ايضا عمى مستوى ك ف ة من ف ات المعمومات غير المالية قياسا عمى دراسة
(السيد )5116
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 2-2-4-6المتالير التابع
سةيت قيةاس قيمةة البنةك وفةةا لنمةوذج (Luo.Q,2005; Crisostomo al et.,2011; Bose
) Tobin`s Q et al.,2017كما يمى:
الةيمة السوقية ل سي العادية  +الةيمة الدفترية لإللتزامات والاوا د
قيمة البنك =
الةيمة الدفترية لالجمالى االصو
ويتاة البااةةث مةةع د ارسةةة (بةةدوى  )5117مةةن أن ىةةذا المةيةةاس ىومةيةةاس طوية االجة يال ة طبيعةةة
اإلفصاح عن المعمومات غير المالية.
 3-2-4-6المتاليران المعدالن:
وي مال عمى ك من:
أ -مزيإ مدخ المراجعة الم تركة  :ويةصد البااث بو ما اذا كان يت مراجعة عمميات البنةك مةن قبة

اثنةةين مةةن مراقيةةى اسةةابات مةةن مكتبةةين مناصةةمين مةةن مكاتةةب المااسةةبة والمراجعةةة الكبةةارBig5 4

(وىنةةا يةةت اعطةةاء الةيمةةة  )1فةةى مةابة أن يةةت مراجعةةة عمميةةات البنةةك مةةن قب ة اثنةةين مةةن مراقيةةى
اس ةةابات م ةةن مكتب ةةين مناص ةةمين أا ةةدىما م ةةن مكات ةةب المااس ةةبة والمراجع ةةة الكب ةةار  Big 4واالخ ةةر
بخةالش ذلةك ( وىنةا يةت اعطةاء الةيمةة صةار) (Khurana & Raman.,2004; Louis.,2005
(;Lawrence et al.,2011
ب -تعةد عمميات البنك ويةصد بو مدى االنت ار الجغرافى لمبنك وعممياتو وت قياسو من خال مدى
وجود فروع أجنبية لمبنك خارج مصر ( وىنا يت اعطاء الةيمةة وااةد) فةى مةابة عةد وجةود فةروع

أجنبية لمبنك خارج مصر( وىنا يت اعطاء الةيمة صار) (Cerutti et al.,2005; Hoggarth
).et al.,2013

 3-4-6مجتمع وعينة الدراسة

يتكةون مجتمةع الد ارسةة مةن كافةةة البنةوك المدرجةة فةى البورصةة المصةرية ولتاديةد أثةر اإلفصةاح عةةن

المعمومات غير الماليةة عمةى قيمةة البنةك تة االعتمةاد عمةى عينةة اكميةة مةن  111م ةاىدة مةن البنةوك
المدرجةةة فةةى سةةو االو ار الماليةةة (جةةدو  )1-1وذلةةك بعةةد اسةةتبعاد بعةةض الماةةردات إمةةا نتيجةةة لعةةد
توافر البيانات الخاصةة باسةاب الةيمةة السةوقية لاةةو الممكيةة أو نتيجةة لمظةروش السياسةية والتةى مةرت
5

مكاتب المراجعة الكبار ىى :ديمويت  Deloitteوبرايس وتر ىاووس كوبرز  PwCو إرنست ويون  EYو كيو بي إ جي KPMG
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بيا البالد والتى رأى البااث استبعاد الةوا المالية لتمك السنوات كما أن ىناك بعد االاةدث التةى غيةرت
مةن مسةةميات بعةةض البنةةوك مثة

ةراء بنةةك قطةةر لمبنةك االىمةةى سوسةةيتيو جنة ار وتغييةةر مسةةماه الةةى بنةةك

قطر الوطنى االىمى البنك المركزى المصرى ( )5111وقد غطت عينة الد ارسةة الةةوا الماليةة لمبنةوك
المةيدة فةى سةو االو ار الماليةة خةال الاتةرة مةن  5119واتةى  5118وىةى عينةة تاكميةة مةن مجتمةع

البنوك العاممة فى مصر والمدرجة فى سةو االو ار الماليةة وقةد تة االعتمةاد عمةى موقةع مبا ةر مصةر
 www.mubasher.info/egلتةةوفير الةيمةةة السةةوقية مةةن خةةال متوسةةط اسةةعار االسةةي خةةال االسةةبوع
الذى تة اإلفصةاح عةن ون ةر الةةوا الماليةة وكةذلك لتةوفير بةاقى عناصةر ااتسةاب قيمةة البنةك كمةا تة

اسةةتخدا التةةةارير الماليةةة فةةى الاصةةو عمةةى بعةةض المعمومةةات الخاصةةة بمسةةتوى اإلفصةةاح الاعمةةى عةةن
المعمومةةات غيةةر الماليةةة باالضةةافة الةةى االعتمةةاد عمةةى التةةةارير التوريةةة وتةةةارير مجمةةس االدارة والمواقةةع
االلكترونية لمبنوك فى العينة ما الدراسة.

جدول  :1-1توزيع البنوك فى عينة الدراسة
عدد المفردات

اسم البنك
 -1انجُك انزدبسٖ انذٔنٗ )(COMI

9

 -2ثُك قطش انٕطُٗ االْهٗ )(QNBA
 -3ثُك االرسبد انٕطُٗ – يظش )(UNBE

8
7

 -4ثُك انجشكخ – يظش )(SAUD

8

 -5ثُك كشيذٖ أخشيكٕل )(CIEB

6

 -6انجُك انًظشٖ انخهيدٗ )(EGBE
 -7ثُك قُبح انضٕيش )(CANA

8
9

 -8ثُك انكٕيذ انٕطُٗ )(NBKE

7

 - 9ثُك أثٕظجٗ اإلصاليٗ )(ADIB

8

 -11ثُك انششكخ انًظشفيخ انؼشثيخ انذٔنيخ )(SAIB

8

 -11ثُك فيظم االصاليٗ )(FAIT

7

 -12ثُك انزؼًيش ٔاالصكبٌ )(HDBK

8

 -13انجُك انًظشٖ نزًُيخ انظبدساد)(EXPA

8

اإلخًبنٗ

111

 4-4-6تصميم نموذج البحث
أ-

إلختبةةار الاةةرض االو ( )H1لمباةةث ويتنةةاو أثةةر مسةةتوى اإلفصةةاح عةةن المعمومةةات غيةةر الماليةةة
عمى قيمة البنك ت صياغة معادلة االنادار التالية )السيد )Mohamed et al.2014; 5116

)(1
23

Val=β0+β1Dis+ε

د /مـحـمد فوزى مـحمد السيد

أثر مستوى اإلفصاح عن المعلومات غير المالية على قيمة البنك.......

ايث ت ير  :Disمستوى اإلفصاح عن المعمومات غير المالية من خال الخطوات الثالثة والم ةار
الييةةا فةةى قيةةاس المتغيةةر المسةةتة

وذلةةك اسةةتنادا الةةى التةةةارير الماليةةة والتةةةارير المتكاممةةة وتةةةارير مجمةةس

االدارة والن رات الدورية والمواقع االلكترونية لمبنوك ما الدراسة
 :Valت ير الى الةيمة السوقية لمبنةك ويةت قياسةيا باسةتخدا نمةوذج  Tobin`s Qوتة ااتسةاب الةيمةة
السوقية لالسي العادية من خةال متوسةط اسةعار االسةي خةال االسةبوع الةذى تة اإلفصةاح عةن ون ةر
الةوا المالية.
ب -فيم ةةا يتعمة ة ب ةةالارض الث ةةانى ( (H2والخ ةةاص ب ةةالمتغير المع ةةد االو (مة ةزيإ م ةةدخ المراجع ةةة
الم ةتركة) والةةذى تنةةاو اخةةتالش تةةأثير مسةةتوى اإلفصةاح عةةن المعمومةةات غيةةر الماليةةة عمةةى قيمةةة
البنك باختالش مةدخ المراجعةة الم ةتركة ولمتعبيةر عةن ىةذا الاةرض تة صةياغة معادلةة االنخةدار
التالية ()Louis.,2005 ;Lawrence et al.,2011; mohamed et al.,2014

)(2

Val =β0+ β1Dis+ β2 J-Auditmix + β3(Dis* J-Auditmix) +ε

ايث ت ير  :Disالى مستوى اإلفصاح عن المعمومات غير المالية ويةاس كما سب
 :Valت ير الى الةيمة السوقية لمبنك وتةاس كما سب
 : J-Auditmixت ير الى مزيإ المراجعة الم ةتركة المسةتخد سةواء أكةان مزيجةاً مةن مراجعةى مكاتةب
) ( (Big4وي ة ة ة ةةت إعطاءالةيم ة ة ة ةةة  )1او اثن ة ة ة ةةين م ة ة ة ةةن مراجع ة ة ة ةةى الاس ة ة ة ةةابات أا ة ة ة ةةدىما م ة ة ة ةةن )(Big4
( ويت إعطاءالةيمة صار)
 :Dis* J-Auditmixيعتةةةد البااةةث ىنةةا ان متغيةةر م ةزيإ المراجعةةة الم ةةتركة متغيةةر تاةةاعمى مةةع
مستوى اإلفصاح عن المعمومات غير المالية ولذلك ت ضربو فى مستوى اإلفصاح عن المعمومات غيةر
المالية.
جة -فيما يتعم بالارض الثالث ( )H3الخاص بالمتغير المعد الثانى (تعةد عمميات البنك) والذى تنةاو
اختالش تأثير مستوى اإلفصاح عن المعمومات غير المالية عمةى قيمةة البنةك بةاختالش تعةةد عمميةات
البنك ولمتعبير عن ىذا الارض ت صياغة معادلة االنادار التالية:

)(3

Val =β0+ β1Dis+ β2 Com + β3(Dis* com) +ε

ايث ت ير  Disالى مستوى اإلفصاح عن المعمومات غير المالية ويةاس كما سب
 :Valت ير الى الةيمة السوقية لمبنك وتةاس كما سب
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 :Comي ةةير الةةى المتغيةةر المعةةد الثةةانى وىةةو تعةةةد عمميةةات البنةةك وى ةةو مةاسةةا بمةةدى وجةةود فةةروع
خارجية لمبنك ايث يةصد بو مدى االنت ار الجغ ارفةى الةدولى لمبنةك (ويةت اعطةاء الةيمةة  )1فةى مةابة
عد االنت ار الجعرافى الدولى (يت إعطاء الةيمة صار)
 :Dis* comيعتةةد البااةث ىنةا انةو متغيةر تعةةد عمميةات البنةك ىةو متغيةر تاةاعمى مةع مسةتوى اإلفصةةاح
عن المعمومات غير المالية ولذلك ت ضربو فى مستوى اإلفصاح عن المعمومات غير المالية.
د -ي ير الارض الرابع( )H4والذى تناو إختالش تأثير مستوى اإلفصاح عن المعمومات غيةر الماليةة
عمةى قيمةة البنةك بةاختالش كة مةن مةزيإ مةدخ المراجعةة الم ةةتركة و تعةةد عمميةات البنةك .ولمتعبيةةر
عن ىذا الارض ت صياغة معادلة االنادار التالية:

*Val =β0+ β1Dis + β2 J-Auditmix+β3(Dis* J-Auditmix)+β4Com +β5 (Dis
)(4

com) +ε

وبالتالى يمكن توضيح صياغة نموذج الباث من خال ال ك التالى:
يزيح انًشاخؼخ
انًشزشكخ
J-Auditmix

رؼقذ ػًهيبد
انجُك Com

H

H2

3

H4
يضزٕٖ االفظبذ ػٍ
انًؼهٕيبد غيش انًبنيخ
Dis

قيًخ انجُك
يقبصبَ ثـ ًَٕرج
Tobin`s Q
Val

H1
نموذج البحث :من إعداد الباحث

 5-6نتائ إختبار فروإ البحث
قا البااث بداية باساب معام إختبار كرونباخ ألاةا لةيةاس مصةداقية وثبةات ماةردات العينةة واتضةح
من الجدو رق ( )1-5ارتااع قيمة ىذا المعام ايث بم ( )1.851ليعبر عن ثبات البيانةات التةى تة
االعتماد عمييا
25

د /مـحـمد فوزى مـحمد السيد

أثر مستوى اإلفصاح عن المعلومات غير المالية على قيمة البنك.......

جدول ا )1-2نتائ إختبار مصداقية مفردات الدراسة
Reliability Statistics
N of Items

Cronbach's Alpha
0.821

100

جاء اختبار المصداقية لماردات عينة الدراسة ايجابيا ايث بم معام كروباخ الاةا( )1.851وىةو مةا
يعنةةى ارتاةةاع صةةد وثبةةات االدوات الباثيةةة المسةةتخدمة كمةةا يعنةةى ارتاةةاع الت ةرابط بةةين ماتةةوى الد ارسةةة
والنتا إ التى ألت الييا الدراسة ).)Ironkwe & Nwaiwu, 2018
تة ة اجة ةراء تامية ة مات ةةوى لمتة ةةارير المالي ةةة والموق ةةع االلكترون ةةى وتة ةةارير مج ةةالس االدارة لبن ةةوك عين ةةة

الدراسة وذلك لتاديد مستوى إفصاح 6ك بنك من عينة الدراسة عن المعمومات غير المالية وفةا لمؤ ر
اإلفصةةاح والموضةةح ف ةةى (المما ة رق ة  )1وقةةد تة ةراوح مسةةتوى اإلفصةةاح فةةى عينةةة الد ارسةةة بةةين %91
(كةةأعمى نسةةبة) بالنسةةبة لممؤ ةةر المةتةةرح وذلةةك لةةدى البنةةك التجةةارى الةةدولى و ( %58كأقة نسةةبة ) لبنةةك
قنةاة السةةويس كمةا بمة متوسةةط اإلفصةاح العةةا بةين عينةةة الد ارسةةة قةد بمة ( )%74.7وىةو متوسةةط يةراه

البااةةث مرتاةةع الةةى اةةد مةةا ويرجةةع البااةةث ذلةةك الةةى أن اإلفصةةاح غيةةر المةةالى فةةى البنةةوك يكةةون مرتبطةاً
بالةوانبن والةواعد التنظيمية من قب البنك المركزى وقد جاء فى المةدمة من ايث مستوى اإلفصةاح عةن
المعمومةةات غيةةر المالي ةةة وفةةةا لمؤ ةةر الد ارسةةة البن ةةك التج ةةارى ال ةةدولى ولعة ة ى ةةذا م ةةا يبةةرر ادراج البن ةةك
التجارى الدولى فى مؤ ر المس ولية االجتماعية بالبورصة  EGX-ESG30يميو بنك فيص االسةالمى
ث بنك أبوظبى االسالمى ث بنك ال ركة المصةرفية العربيةة الدوليةة يميةو بنةك التعميةر واالسةكان ثة تةأتى
باقى بنوك عينة الدراسة فى مرامة تالية من مستوى اإلفصاح عن المعمومات غير المالية.

 1-5-6نتيجة إختبار الفرإ االول  H1االتحميل االساسى)
ب ةأن إختبةار أثةر مسةتوى اإلفصةاح عةن المعمومةات غيةر الماليةة عمةى قيمةة البنةك فةةد جةاءت النتةةا إ
مؤيدة لصاة الارض البدي بوجود تأثير لمستوى اإلفصاح عن المعمومات غير المالية عمى قيمةة البنةك

مةاسة بة  Tobin`s Qوبتامي معامالت االنادار كما بجدو ( )1-3أ ارت النتةا إ إلةى وجةود تةأثير
معنوى لمستوى اإلفصاح عن المعمومات غير المالية عمى قيمة البنك وعميو فقد تيم رفيإ فيرإ العيدم
وقبول الفرإ البديل والذى يدعى بوجود تأثير لمستوى اإلفصاح عن المعمومات غير المالية عمى قيمة

6

اسةةتخد البااةةث أسةةموب التةيةةي غيةةر المةةوزون عنةةد تجميةةع ةواعةةداد مؤ ةةر االفصةةاح عةةن المعمومةةات غيةةر الماليةةة ايةةث لة يةةت ترتيةةب تمةةك
المعمومات بناءا عمى أىميتيا النسبية.
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البنةةوك المةيةةدة فةةى البورصةةة المص ةرية وكةةان ىةةذا التةةأثير ايجابي ةاً (بمغةةت قيمةةة  0.026 P-valueأى<

 )% 5وىو ما يؤكد صالاية ونجاح النموذج إلختبار العالقة ما الدراسة خاصة وأنيا تيت بأاةد أىة
الةطاعات االقتصةادية فةى الةبالد وقةد بمغةت الةةدرة التاسةيرية لمنمةوذج  %13.3أى ان المتغيةر المسةتة

(مستوى اإلفصاح) يستطيع تاسير %13.3من التغيير فى المتغير التابع (الةيمة السوقية) ايث ارجعت
النتةةا إ ىةةذا التغييةةر الةةى مسةةتوى اإلفصةةاح عةةن المعمومةةات غيةةر الماليةةة جةةدو ( )1-3وجةةاءت ىةةذه
النتةا إ مؤيةدة لكة مةن & (Orens,2010;Arvidsson,2011; Kowalewska,2015;Chauhan
) Kumar,2018فةةى اةةين جةةاءت ىةةذه النتيجةةة مخالاةةة لنتةةا إ د ارسةةة ك ة مةةن (Graham et al.

) 2005; Banghoj and Plenborg, 2008; Coram, 2010; Arif & Tuhin, 2013ويةرى
البااةةث ان نتةةا إ تمةةك الد ارسةةات ربمةةا ترجةةع الةةى االعتمةةاد الةةى عينةةة مةةن المسةةتثمرين المضةةاربين والةةذين
ييتمةون بالمعمومةات التةةى يمكناالعتمةاد عمييةا لبنةةاء التوقعةات فةى االجة الةصةير وىةو مةةا انعكةس عمةةى
التأثير السمبى لإلفصاح عن المعمومات غير المالية عمى قيمة البنك.

جدول ا ) 1-3نتائ تحميل االنحدار الختبار فرإ الدراسة االساسىا)H1
Coefficientsa7
Standardized
Coefficients

Collinearity
Statistics
R2

Sig.
VIF

Tolerance

1.254

.985

Beta
.000
.026

%13.3

.044

Unstandardized
Coefficients
Model

Std.
Error

B

8684412.7

14847148.4

8746383.5

4277818.2

)1(Constant
Degree.of.nonfin
(

a. Dependent Variable: Bank.Value

وبالتالى يمكن من نتا إ الجدو الساب بناء المعادلة التالية لمتنبؤ بةيمة البنك (

) بداللة مسةتوى

اإلفصاح عن المعمومات غير المالية ( ) كمايمى:

=14847148+4277818

 2-5-6التحميل اال افى
إلضااء مزيد من الوضوح عمى العالقة ما الدراسة ايث سيت اعادة اختبار العالقة الر يسةية ماة
الدراسة بعد إدخا متغيرات جديةدة معدلةة وذلةك الجةراء مةارنةة بةين التامية االساسةى واالضةافى لتاديةد
7

يالاةظ أن قيمةة معامة تضةخ التبةاين ) Variance of Inflation Factor(VIFيةتةرب مةن الوااةد وىويةد عمةى عةد وجةود عالقةة
خطية داخمية بين المتغير المستة  Disواد الخطأ الع وا ى
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مدى االختالش بينيما وبتامي نتا إ االجابة عمةى السةؤا مجةا الاةض الثةانى ( )H2اةو مةا اذا كةان
لمزيإ مدخ المراجعة الم تركة المستخد تأثير فى العالقةة بةين مسةتوى اإلفصةاح عةن المعمومةات غيةر
المالية عمى قيمة البنك ويعتةةد البااةث أن متغيةر مةزيإ مةدخ المراجعةة الم ةتركة المسةتخد المسةتخد

(مزيإ مةن مراجعةى مكاتةب ) (Big4سةيؤثر مةترنةاَ بمسةتوى اإلفصةاح عةن المعمومةات غيةر الماليةة عمةى

قيمةة بنةةوك عينةة الد ارسةةة مةاسةةة بنمةوذج  Tobin`s Qبصةورة أكبةةر مةارنةةة بمةدخ المراجعةةة الم ةةتركة
(اثنين من مراجعى الاسابات أادىما من مكاتب ) (Big4واالخر بخالش ذلك) ولذلك سيت ادخا تمةك
المتغيةةر فةةى النمةةوذج االساسةةى كمتغيةةر معةةد لمعالقةةة االساسةةية (تاةةاعمى مةةع مسةةتوى اإلفصةةاح) ما ة

الد ارسةةة لمتاة ة مةةن قدرتةةو فةةى التةةأثير عمةةى قةةوة ةواتجةةاه العالقةةة فةةى التامي ة األساسةةى (المعادلةةة رق ة )5

وليس كمتغير رقابي

وبتامية معةامالت االناةدار بجةدو ( )1-4أ ةارت النتةا إ إلةى وجةود تةأثير ايجةابى معنةوى لمةدخ
المراجعةةة الم ةةتركة والةةذى يتواجةةد بةةو أاةةد مراجعةةى الجيةةاز المركةةزى لممااسةةبات مةارنةةة فةةى ظ ة عةةد
وجةةوده وكةةذلك تعةةةد العمميةةات عمةةى العالقةةة بةةين مسةةتوى اإلفصةةاح عةةن المعمومةةات غيةةر الماليةةة وقيمةةة

البنةةك ايةةث ازدات الةيمةةة االاتماليةةة لمنمةةوذج مةةن  1.156الةةى  1.134إال أنيةةا ما ازلةةت أق ة مةةن %5
وىةةو مةةا يؤكةةد إسةةتمرار صةةالاية النمةةوذج إلختبةةار العالقةةة ما ة الد ارسةةة فةةى ظ ة المتغيةةر المعةةد

كمةةا

ازدادت الةةةدرة التاسةةيرية لمنمةةوذج مةةن  %13.3فةةى النمةةوذج االساسةةى الةةى  % 13.9وذلةةك بعةةد إدخةةا
المتغي ةر المعةةد فةةى النمةةوذج (جةةدو  )1-4وجةةاءت ىةةذه النتةةا إ مؤيييدة لصييحة الفييرإ الثييانىا)H2
لد ارسةة كة مةن ((Khurana & Raman.,2004; Louis.,2005 ;Lawrence et al.,2011

ويعتةد البااث أن ادارك المستثمرين لجودة عممية المراجعة مةاسة باج مكتبى المراجعة ستزداد تأثيرىا
وانعكاسيا االيجابى عمى ق اررتي فى سو االو ار المالية تجاه البنك الذى يعتد عمى اثنةين مةن مراجعةى

 Big 4بصورة أكبر عن البدي االخر فى اين جاءت ىذه النتيجة متناقضة مع دراسة ك مةن (البةراد
.)Coram, 2010;5118
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جدول  :1-4نتائ تحميل االنحدار الختبار فرإ الدراسة
االساسى فى ظل المتالير المعدل االول
Coefficientsa
Collinearity
Statistics
VIF

Toler
ance

Sig.

R2

Standardized
Coefficients

Unstandardized
Coefficients
Model
Std. Error

Beta

40029279.52

.000

B
44319536.88

)1(Constant
Degr.of.nonfin

1.845

.652

.041

.122

59557875.66

68158573.17

1.933

.652

0.31

.130

32589870.

42536873.02

1.736

.652

.023

.143

17033377.92

22803289.32

)(Dis
J-auditmix

% 13.9

(Dis*J)auditmix

a. Dependent Variable: Bank.Value
) ثذالنخ يضزٕٖ اإلفظبذ ػٍ انًؼهٕيابد غياش انًبنياخ (
ٔثبنزبنٗ يًكٍ يٍ َزبئح اندذٔل انضبثق ثُبء انًؼبدنخ انزبنيخ نهزُجإ ثقيًخ انجُك (
ٔفٗ ظم يذخم انًشاخؼخ انًشزشكخ انًضزخذو ٔانزٖ يزأنف يٍ اثُيٍ يٍ يشاخؼٗ زضبثبد يٍ يكزجيٍ يٍ يكبرت انًشاخؼخ  Big4كًبيهٗ :

)

Val =44319536.88+68158573.17 Dis+42536873.02 J-auditmix+ 22803289.32(Dis*J-auditmix)+ε

والختبةةار الاةةرض الثالةةث ( )H3اةةو مةةا اذا كةةان لتعةةةد عمميةةات البنةةك (مةاسةةا باالنت ةةار الجغ ارفةةى
الةدولى والةةذى يعنةى وجةةود فةةروع خارجيةة) تةةأثير فةى العالقةةة بةةين مسةتوى اإلفصةةاح عةن المعمومةةات غيةةر
المالية عمى قيمةة البنةك ويعتةةد البااةث أن متغيةر تعةةد عمميةات البنةك سةيؤثر مةترنةاً بمسةتوى اإلفصةاح

عةن المعمومةةات غيةةر الماليةةة عمةةى قيمةةة بنةةوك عينةةة الد ارسةةة مةاسةةة بنمةةوذج  Tobin`s Qبصةةورة أكبةةر
مةارنةة بعةد وجةود عمميةات معةةدة لمبنك ولةذلك سةيت ادخةا تمةك المتغيةر فةى النمةوذج االساسةى كمتغيةر
معد لمعالقة االساسية (تااعمى مع مستوى اإلفصاح) ما الدراسة لمتاةة مةن قدرتةو فةى التةأثير عمةى
قوة ةواتجاه العالقة فى التامي األساسى (المعادلة رق  )3وليس كمتغير رقابي.
وبتامي معامالت االنادار بجةدو ( )1-5أ ةارت النتةا إ إلةى وجيود تيأثير ايجيابى معنيوى لتعقيد

عمميات البنك كمتالير معدل تفاعمى عميى العرقية بيين مسيتوى اإلفصياح عين المعموميات غيير الماليية

وقيمية البنيك حييث ازدات القيمية االحتمالييية لمنميوذج مةن  1.156الةى  1.45إال أنيةا ما ازلةت أقة مةةن
 % 5وىو ما يؤكد صالاية النموذج إلختبار العالقة ما الدراسة فى ظة المتغيةر المعةد كمةا ازدادت
الةةدرة التاسةةيرية لمنمةةوذج مةةن  %13.3فةةى النمةةوذج االساسةةى الةةى ( % 14.5جةةدو  )1-5وذلةةك بعةةد
إدخا المتغير المعد الى النموذج ويعنى ذلك قبول الفرإ( )H3وجاءت ىذه النتا إ مؤيدة لدراسة ك

مةن ((Cetorelli & Goldberg., 2014; Liu et al.,2015; Cetorelli & Goldberg .,2016
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ويعتةةةد البااةةث ان ذلةةك يرجةةع الةةى م ازيةةا وجةةود فةةروع خارجيىةةة لمبنةةك مةةن التاةةوط ضةةد مخةةاطر سةةعر
الصرش وع االستةرار المالى والاد من مخاطر السيولة.
جدول  :1-5نتائ تحميل االنحدار الختبار فرإ الدراسة االساسى
فى ظل المتالير المعدل الثانى
Coefficientsa
Collinearity
Statistics

Sig.

R2

Standardized
Coefficients

Unstandardized
Coefficients
Std.
Error

B

37133429.501

67736088.546

)(Constant

.115

64999962.088

63976024.942

)Degree.of.nonfin(Dis

42158792.56

36582415.23

Com

16349592.540

18868038.124

)(Dis*Com

Beta

VIF

Tolerance

1.415

.583

0.039

1.258

.583

0.031

.120

1.319

.583

0.042

.134

.000
%14.2

Mdoel

a. Dependent Variable: Bank.Value

ويمك ةةن م ةةن نت ةةا إ الج ةةدو الس ةةاب بن ةةاء المعادل ةةة التالي ةةة لمتنب ةةؤ بةيم ةةة البن ةةك (
اإلفصاح عن المعمومات غير المالية (

) بدالل ةةة مس ةةتوى

) فى ظ مدى تعةد العمميات كمايمى:

Val=67736088.54+63976024.94Dis+36582415.23Com+18868038.12
(Dis*Com )+ε

ويةةرى البااةةث أن وجةةود فةةروع خارجيةةة لمبنةةك ونظ ة ار لمطمةةب المت ازيةةد لإلفصةةاح عةةن المعمومةةات غيةةر
المالية عالمياَ سيؤث ذلك إيجاباَ عمى مستوى اإلفصةاح عةن تمةك المعمومةات ممةا يةنعكس بالتبعيةة إيجابةاَ
عمى قيمة البنك.

واو التأثير المزدوج لممتغيرين المعدلين مزيإ مدخ المراجعة المستخد وكذلك مدى تعةد عمميات
البنةةك مجةةا الاةةرض ال اربةةع ( )H4عمةةى العالقةةة االساسةةية ما ة الد ارسةةة ( معادلةةة رق ة  )1ومةةن خةةال
تامية نتةا إ جةدو (  )1-6نجةد أن وجةود تةأثير ايجةابى معنةوى لكة مةن مةدخ المراجعةة المسةتخد

وتعةد عمميات البنك عمى العالقة بةين مسةتوى اإلفصةاح عةن المعمومةات غيةر الماليةة وقيمةة البنةك ايةث

انخاض ةةت الةيم ةةة االاتمالي ةةة لمنم ةةوذج م ةةن  1.156ال ةةى ( 1.118أى أقة ة م ةةن  )%5وى ةةو م ةةا يؤك ةةد
إستمرار صالاية النموذج إلختبار العالقة ما الدراسة فةى ظة المتغيةرين المعةدلين كمةا ازدادت الةةدرة
التاس ةةيرية لمنم ةةوذج م ةةن  %13.3ف ةةى النم ةةوذج االساس ةةى ال ةةى  % 15.9وذل ةةك بع ةةد إدخ ةةا المتغية ةرين

المعةدلين معةاَ الةةى النمةةوذج وجةاءت ىةةذه النتةةا إ مؤيةةدة لنتةا إ اختبةةارات كة متغيةةر معةد عمةةى اةةده مةةن

جية وقبو ( )H4من جية أخرى.
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جدول  :1-6نتائ تحميل االنحدار الختبار فرإ الدراسة
االساسى فى ظل المتاليريين المعدلين لمعرقة معاَ
Coefficientsa
Collinearity
Statistics

Sig.

R2

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

Model

Std.
Error

B

40115155.406

47772606.79

)(Constant

1.115

.473

.025

.042

71996692.499

23425329.34

(Degree.of.nonfin

1.189

.528

.042

.215

58525412.23

35895242.92

J-auditmix

1.217

.582

.032

.128

16317368.09

18008844.48

)(Dis*J-auditmix

1.325

.621

.039

.189

43582957.23

28595485.81

Com

1.147

.691

.028

.138

17032030.435

22038343.67

)(Dis*Com

VIF

Beta

Tolerance
.000

% 15.9

1

a. Dependent Variable: Bank.Value

وبالتالى يمكن بنةاء المعادلةة التاليةة لمتنبةؤ بةيمةة البنةك (
غير المالية (

) بداللةة مسةتوى اإلفصةاح عةن المعمومةات

) فى ظ ك من مدخ المراجعة المستخد وتعةد عمميات البنك كمايمى:

=47772606.79+23425329.34

(Dis*J-

auditmix)+ 28595485.81 Com
ويري البااث أن إدخا المتغيرات المعدلة لمنموذج قد اسنت مةن الةةدرة التاسةيرية لمنمةوذج بنسةبة %51
وبالتالى تخايض اد الخطأ الع وا ى ) ) والذى يعبةر عةن المتغيةرات الماسةرة لمتغيةر فةى المتغيةر التةابع
( قيمة البنك) والتى ل يت أخذىا فى النموذج ما الدراسة.

 3-5-6تحميل الحساسية
لتةيي مدى قوة النتا إ التى ت التوص الييا من التامي األساسى سيت إعادة قياس المتغير المستة
لمستوى اإلفصاح عن المعمومات غير المالية وذلك بتةسيمو الى عدد من المتغيرات الارعية والتةى تمثة
العناصر الر يسية لمؤ ر مستوى اإلفصاح ما الدراسة وبالتالى يمكةن إعةادة صةياغة معادلةة االناةدار
وفةاَ لمنموذج األساسى ولكن بعد تةسي المتغير المستة (السيد  )5116كما يمى:

β5Dis.Met+

β4Dis.Hol+

β3Dis.Gov+
)(5
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اية ةةث ت ة ةةير  Dis.Strالة ةةى مسة ةةتوى اإلفصة ةةاح عة ةةن المعمومة ةةات الخاصة ةةة باسة ةةتراتيجية ورؤية ةةة ورسة ةةالة
البنةةك  :Dis.Orgت ةةير الةةى مسةةتوى اإلفصةةاح عةةن المعمومةةات التنظيميةةة والممارسةةة الةياسةةية ليةةذا
المستوى من اإلفصاح ت م  8بنود
 : Dis.Govت ير الى مستوى اإلفصاح عةن معمومةات الاوكمةة والممارسةة الةياسةية ليةذا المسةتوى مةن
اإلفصاح ت م  9بنود
 : Dis.Holت ةير الةى مسةتوى اإلفصةةاح عةن المعمومةات ب ةأن أصةةااب المصةالح والممارسةة الةياسةةية
ليذا المستوى من اإلفصاح ت م  3بنود
 :Dis.Metت ةةير ال ةةى مس ةةتوى اإلفص ةةاح ع ةةن المعموم ةةات ب ةةأن منيجي ةةة وسياس ةةة االدارة والممارس ةةة
الةياسية ليذا المستوى من اإلفصاح ت م  5بنود
 :Dis.Risت ير الى مستوى اإلفصاح عن المعمومات ب أن المخةاطر والممارسةة الةياسةية ليةذا المسةتوى
من اإلفصاح ت م  6بنود
 :Dis.Genت ةةير الةةى مسةةتوى اإلفصةةاح عةةن المعمومةةات العامةةة والممارسةةة الةياسةةية ليةةذا المسةةتوى مةةن
اإلفصاح ت م  16بنود.
ومن خال الجدو ( )1-7يمكن مالاظة وجةود تةأثير ايجةابى معنةوى لمسةتوى اإلفصةاح عةن بعةض
المعموم ةةات غي ةةر المالي ةةة عم ةةى قيم ةةة البن ةةوك المةي ةةدة ف ةةى البورص ةةة المصة ةرية ( اي ةةث بمغ ةةت P-value

لمنم ةةوذج بع ةةد اع ةةادة قي ةةاس المتغي ةةر المس ةةتة  1.111أى <  ) %5وى ةةو م ةةا يؤك ةةد ص ةةالاية النم ةةوذج
إلختبةةار العالقةةة ما ة الد ارسةةة فةةى ظ ة اعةةادة الةيةةاس وقةةد بمغةةت الةةةدرة التاسةةيرية لمنمةةوذج )%19.5
و ةةممت تمةةك المعمومةةات معمومةةات الاوكمةةة وااللت ازمةةات وىةةو ماي ةةير الةةى أىميةةة وجةةود قواعةةد منظمةةة
لمعم ولطبيعة العالقات داخ البنوك يميةو معمومةات عةن أصةااب المصةالح وآليةة التعامة معية تمييةا

معمومات عن المخاطر ث اإلفصااات العامة وىذا ما ايدتو بعض الدراسات مث دراسة & (Hossam

) peter,2007; mohamed,2014; Bose et al.,2017كمةا وجةد تةأثير ايجةابى ايضةا ولكةن
غيةر معنةوى لمسةةتوى اإلفصةاح عةن بعةةض المعمومةات غيةر الماليةةة عمةى قيمةة البنةةوك فةى ناةس النمةةوذج
كمستوى اإلفصاح عن المعمومات الخاصة باستراتيجية البنك والمعمومات التنظيمية والمعمومات الخاصة

بسياسية االدارة فى بعض الةضايا وىةو جةاء متاةةاً مةع د ارسةة (فريةد  )5116وجةاءت متاةةة ايضةا الةى
اد ما مع ك من دراسة ))Hossam & peter,2007; mohamed,2014; Bose et al.,2017

اال ان معنوية التأثير فى االخيرة كانت جوىرية
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جدول  :1-7نتائ تحميل االنحدار الختبار فرإ الدراسة االساسى
فى ظل إعادة قياس المتالير الممستقل
Coefficientsa
Collinearity
Statistics
VIF

Tolerance

Standardized
Sig.

T

Unstandardized Coefficients

Coefficients
Beta

Model

Std. Error

B

228698820.254

662021909.163

)(Constant

239219456.522

68757274.670

Dis.Str

233900476.902

Dis.Org
Dis.Gov

.005

2.895

1.380

.725

.774

.287

.028

1.204

.831

.293

1.056

.097

221450179.359

1.057

.946

.015

2.532

.011

697607.939

92145.495

1.340

.746

.045

1.942

.188

160114232.210

310997710.813

Dis.Hol

1.039

.962

.520

.645

.055

98020768.459

63247312.601

Dis.Met

1.099

.500

.000

4.185

.496

215360419.500

901181275.164

Dis.Ris

1.188

.479

.000

4.076

.494

191240454.142

779417471.975

Dis.Gen

1

a. Dependent Variable: bank.value

وبالتالى يمكن بناء نموذج لمتنبؤ بةيمة البنك وفةا لممعادلة التالية
Val=662021909.16 + 68757274.67 Dis.Str + 233900476.90 Dis.Org +
92145.49Dis.Gov + 310997710.81 Dis.Hol + 63247312.60 Dis.Met +
901181275.16 Dis.Ris + 779417471.97 Dis.Gen + ε

 2-5-6خرصة البحث
استيدش الباث دراسة أثر مستوى اإلفصاح عةن المعمومةات غيةر الماليةة عمةى قيمةة البنةوك المسةجمة

فةةى البورصةةة المص ةرية ومةةن خةةال مةةا تة ة استع ارضةةو مةةن د ارسةةات سةةابةة ومةةن خةةال اجةةراء الد ارسةةة
التطبيةيةة يمكةةن الةةو أن اإلفصةةاح ىةةو عبةارة عةةن نةة المعمومةات مةةن االطةراش الداخميةة الةةى االطةراش
الخارجية ووفةا لنظريات الوكالة واال ارة والنظرية ال رعية ونظرية اإلفصاح ونظرية أصااب المصالح
ونظرية السو الكةشء فةان ىنةاك العديةد مةن الةدوافع لعمميةة اإلفصةاح لعة اىميةا الاةد مةن عةد تماثة

المعموم ةةات وارس ةةا إ ةةارات تأثيري ةةة ل طة ةراش أص ةةااب المص ةةالح ةواظي ةةار م ةةروعية أن ةةطة الوا ةةدة

االقتصادية وتمبيةة ااتياجةات االطةراش أصةااب المصةالح وكةذلك لمااةاظ عمةى كاةاءة االسةوا الماليةة
لموصو الى سعر توازنى عاد ل سي فضال عن زيادة مستوى ال اافية.
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وأصبح اإلفصاح وفةا لمنموذج التةميدى لإلفصاح المااسبى والذى يعتمد عمى المعمومات التى تتسة
م ةةع مع ةةايير المااس ةةبة غي ةةر ك ةةافى لزي ةةادة فعالي ةةة ال ةةدوافع الس ةةابةة وى ةةو م ةةا دف ةةع العدي ةةد م ةةن ال ةةركات
والمنظمةةات واليي ةةات المينيةةة لمعالجةةة ىةةذا الةصةةور بمزيةةد مةةن اإلفصةةاح غيةةر االل ازمةةى وغيةةر التةميةةدى
واتاةةةت عمةةى مزيةةد مةةن اإلفصةةاح عةةن المعمومةةات غيةةر الماليةةة وىنةةاك اتاةةا عمةةى ان المعمومةةات غيةةر
المالية ىى المعمومات النوعيةة والتةى ال تتضةمن فةى الةةوا الماليةة وتعةد معمومةات ذات قيمةة لالطةراش
اصااب المصالح
وتةةأتى الااجةةة لإلفصةةاح عةةن المعمومةةات غيةةر الماليةةة مةةن مبةةادات العديةةد مةةن اليي ةةات مث ة مبةةادرة

التةريةةر الةةدولى والمجمةةس الةةدولى لمتةةةارير المتكاممةةة وكةةذلك التوجييةةات الصةةادرة مةةن االتاةةاد االوروبةةى
ويمكن الةو أن دافع ىذه الااجة ىو تمبية لطمب االطراش أصااب المصالاولمزيد من ال اافية.

وقةةد اتاةةةت العديةةد مةةن الد ارسةةات عمةةى مجموعةةة مةةن بنةةود اإلفصةةاح غيةةر المةةالى إال انيةةا أختماةةت فةةى
تأثير مستوى اإلفصاح عن تمك المعمومات فمنيا من أيد وجود عالقة تأثيريةة معنويةة ايجابيةة عمةى قيمةة
البنةةك او اج ة التةةداو او أسةةعاء االسةةي ومنيةةا مةةن وجةةد عالقةةة تأثيريةمعنويةةة ولكنيةةا سةةمبية لمسةةتوى
اإلفص ةةاح ع ةةن المعموم ةةات غي ةةر المالي ةةة عم ةةى قيم ةةة البن ةةك ومني ةةا م ةةن وج ةةد ت ةةأثير جز ةةى ل ةةبعض بن ةةود

اإلفصةةاح عةةن تمةةك المعمومةةات عمةةى قيمةةة البنةةك وجةةدت توصةةمت الد ارسةةة التطبيةيةةة الةةى وجةةود تةةأثير
ايجابي معنوي لمستوى اإلفصاح عن المعمومات غير المالية عمى قيمة البنك وان وجود متغيةرات معدلةة
كمةةدخ المراجعةةة الم ةةتركة المسةةتخد وتعةةةد عمميةةات البنةةك يمكةةن ان يزيةةد مةةن الةةةدرة التاسةةيرية لنةةوذج
معادلةةة االناةةدار الةةذى تة صةةياغتو كمةةا ان اعةةادة قيةةاس التغيةةر المسةةتة بتةسةةيمو الةةى انةواع اإلفصةاح
غيةةر المةةالى وفةةةا لممؤ ةةر المةتةةرح قةةد سةةاى فةةى زيةةادة معنويةةد النمةةوذج االساسةةى لمباةةث وكةةذلك الةةةدرة
التاسيرية لو.

 3-5-6التوصيات
بناءاَ عمى الدراسة النظرية والجزء التطبيةى فى ىذا الباث يوصى البااث بما يمى:

 ت جيع البنوك عمى مزيد من اإلفصاح عن المعمومات غي المالية فةى تةاريرىةا المن ةوة ومةنح مزيةدمن الاوافز لمبنوك التى تمبى ذلك المطمب مع فرض عةوبات عمةى البنةوك فةى االةة عةد التزاميةا
بذلك مع امكانية اصدار تصنيش لمبنوك بناءا عمى مستوى اإلفصاح عن المعمومات غير المالية.
 ن رات دورية من قب البنك المركزى او كياية اإلفصاح عن المعمومات غير المالية اصةدارالضااء مزيد من الةابمية لممةارنة بين تمك البنوك.
 ضرورة دراسة توسيع نطا عممية اإلفصاح غير المالى وتاديثيا لةتعكس ااتياجةات االطةراشاصااب المصالح بصورة مستمرة.
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 يجب ان تكون المعمومات غيةر الماليةة سةواء أكانةت مرتبطةة ببنةود فةى الةةوا الماليةة او ال أنتدخ ضمن مجا الخدمات التوكيدية لمراجع الاسابات.

 4-5-6مجاالت البحث المقترحة

يوصى البااث باجراء مزيد الباوث عن مايمى:
 دراسة االىمية النسبية لبنود اإلفصاح غير المالى فى المؤسسات المالية. باث العالقة ما الدراسة فى ظ متغيةرات معدلةة جديةدة مثة وجةود الجيةاز المركةزى لممااسةباتكأاةةد مراجع ةةى البن ةةك وك ةةذلك طبيع ةةة ان ةةطة البن ةةك م ةةا اذا كان ةةت تةميديةةة ا اس ةةالمية اجة ة ون ةةوع
التدفةات النةدية.
 د ارسةةة أثةةر مسةةتوى اإلفصةةاح عةةن المعمومةةات غيةةر الماليةةة عمةةى مخةةاطر الس ةيولة ومخةةاطر سةةعرالصرش فى البنوك التجارية.
 باةةث د ارسةةة أثةةر مسةةتوى اإلفصةةاح عةةن المعمومةةات غيةةر الماليةةة عمةةى قيمةةة ال ةةركات المدرجةةة فةةىالبورصة المالية.
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ممحق ا )1مؤشر قياس مستوى اإلفصاح عن المعمومات غير المالية فى البنوك
 اصزشاريديخ انجُك سؤيخ ٔسصبنخ انجُكثؼااذ انًؼهٕياابد االصاازشاريديخ ٔ :ياازى فيااّ
اإلفظبذ ػٍ

 انفشص ٔانزٓذيذاد صيبصخ انجُك فيًب يزؼهق ثبنجسٕس ٔرطٕيش انخذيبد ػٕايم َدبذ انجُك ٔرًيزِ ػُٕاٌ انًٕقغ انشئيضٗ ٔانفشٔع انؼاليخ انزدبسيخ نهجُك -طجيؼخ ْٔيكم انًهكيخ

ثؼذ انًؼهٕيبد انزُظيًيخٔ :يزى اإلفظبذ
فيّ ػٍ

 زدى انقٕٖ انؼبيهخ يظُف زضت انُٕع ٔانضٍ ٔانخيشح انٓيكم انزُظيًٗ انشٓبداد ٔاندٕائز انًزسظم ػهيٓب ػضٕيخ انًُظًبد ٔانٓيئبد انذٔنيخ ٔانًسهيخ َٕػيخ انهدبٌ انفُيخ ثبنجُك كهدُخ انذيٌٕ انًزؼثشح-

انًؼهٕيبد انذيًٕغشافيخ ألػضبء يدهش االداسح

 -اصزقالنيخ يدهش االداسح

ثؼذ يؼهٕيبد انسٕكًخ ٔاالنززايبد :
ٔيزى اإلفظبذ فيّ ػٍ

-

رشكيهخ ندُخ انسٕكًخ ٔانًؼهٕيبد انذيًٕغشافيخ الػضبء انهدُخ

-

رشكيهخ ندُخ انًشاخؼخ ٔانًؼهٕيبد انذيًٕغشافيخ الػضبء انهدُخ

 كجبس انًضبًْيٍ أرؼبة انًشاخغ أَشطخ ٔئخشاءاد انًشاخؼخ انذاخهيخ يضزٕٖ يهكيخ انًذيشيٍ ٔأػضبء يدهش االداسح ألصٓى انجُك يؼهٕياااابد ػااااٍ انًضاااائٕنيخ االخزًبػيااااخ خبطااااخ رداااابِ االػًاااابل انخيشيااااخٔانزطٕػيخ
 -أطسبة انًظبنر ٔيؼبييش رسذيذْى

ثؼااذ يؼهٕياابد أطااسبة انًظاابنر ٔ :ياازى
اإلفظبذ فيّ ػٍ

 آآنيخ انزؼبيم يغ االطشاف اطسبة انًظبنر انقضبيب راد أألٔنٕيخ آلطسبة انًظبنر انسظخ انضٕقيخ -يذٖ االنززاو ثبنهٕائر ٔانقٕاَيٍ

ثؼااذ انًؼهٕياابد انخبطااخ ثضيبصااخ االداسح:
ٔيزى اإلفظبذ فيّ ػٍ

 صيبصخ االداسح ثشأٌ (انزخهض يٍ األطٕل انزكُٕنٕخيخ  ،انسٕافز )......... انذساصبد انزٗ رزى نقيبس ئززيبخبد انؼًاالء نخاذيبد خذياذح ٔياذٖ سمابؤْىػٍ انخذيبد انسبنيخ
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 ييثااابد ٔدصااازٕس انزؼبيااام ثااايٍ انؼااابيهيٍ ٔثؼضااآى اناااجؼٔانؼًالء.

ٔثااايٍ انؼااابيهيٍ

 َٕػيخ انًخبطش ٔفقب نهًزطهجبد انقبََٕيخ ْيكم ػًهيخ اداسح انًخبطشثؼااااذ انًؼهٕياااابد ػااااٍ انًخاااابطشٔ :ياااازى
اإلفظبذ فيّ ػٍ

 ٔصبئم ئداسح ْزِ انًخبطش أػًبس انذيٌٕ االطٕل انًشخسخ ثبنًخبطش َظى رظُيف االئزًبٌ رقبسيش يدهش االداسح -االزذاس انزٗ رهٗ ربسيخ انًيزاَيخ

ثؼذ انًؼهٕيبد انؼبيخٔ :يازى اإلفظابذ فياّ
ػٍ

 يذٖ االنززاو ثًؼبييش اإلفظبذ انًؼبندبد انضشيجيخ يذٖ اصزخذاو انجُك نهزكُٕنٕخيب انخضشاء انشصٕو ٔاألشكبل انجيبَيخ انخذيبد انجُكيخ ئزظبئيبد ثشكبٖٔ انؼًالء انشد ػهيٓب االصئهخ األكثش ركشاساً FAQ انخطااظ انًضاازقجهيخ ثشااأٌ انزٕصااؼبد ٔاالرفاابد االصاازثًبسٖ ٔرقااذيى اندذيااذ يااٍانخذيبد
 أيبكٍ رٕاخذ يبكيُبد ٔ ATMكيفيخ انزؼبيم يؼٓب انجشايح انزذسيجيخ انزًثيم اندغشافٗ نهجيبَبد انًبنيخ ٔغيش انًبنيخ خطظ انزقبػذ -خطظ انطٕاسٖء

المصدر ( ;Forte et al.,2015; Nu et al.,2011بال ;5116عمى ;5117البااث)
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