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 البحث ملخص
تهدف الدراسة الحالية لتحميل اهسية بيئة معمؾمات القظاع السررفي مؽ خالل  استشذالاف تيريرهالا 
عمالالالظ ئعالالالاسا الؾسالالالاطة السرالالالرايةف ئتحميالالالل الت اعالالالل بيشهالالالا ئيالالاليؽ ةعالالالض الخرالالالاسص ا ساسالالالية ل يئالالالة 
العسل السررفي مثل تشؾع ا نذظة ئجؾدة نغام الحؾكسة ئانعكاس ذلػ عمظ ئعاسا ال شػ. فالدراسة 
تخت ر تيرير االفراح االختياري عؽ ك اية رأس السا  ئاالفراح عؽ السخاطر السالية طبقالا لمسعالارير 

عمظ تؾفير الديؾلة كيحد الؾعاسا االقترادية ا ساسية لم شػف ئتيرير  ئارشادات ةاز  IFRSالدئلية 
خدام بيانات مؽ كل مؽ درجة تشؾع الدخل ئمدى جؾدة نغام الحؾكسة السظ ق عمظ تمػ العلقة. ةاست

أئضالالالح   3109الالالظ عالالام  3102ال شالالؾا التجار الالة الدالالعؾدية السدالالجمة عالالؽ سمدالالما زمشيالالا مالالؽ عالالام 
الشتالالاست تالاليرير إيجالالابي لشالالل مالالؽ ايفرالالاح االختيالالاري عالالؽ ك ايالالة رأس السالالا  ئاالفرالالاح عالالؽ السخالالاطر 

 الا االقترالادية. السالية عمظ تؾفير الداليؾلة ةسالا يعكالس أهسيالة بيئالة معمؾمالات ال شالػ ئتيريرهالا عمالظ ئعاس
مالالؽ ناحيالالة أخالالرىف أعهالالرت الشتالالاست عالالدم تالاليرير جالالؾدة نغالالام الحؾكسالالة ئتشالالؾع الالالدخل عمالالظ العلقالالة بالاليؽ 
ايفراح ئتؾفير الديؾلة ةاستثشاء تيرير تشؾع الدخل عمظ العلقة بيؽ ايفراح عؽ ك ايالة رأس السالا  

ات ال شالػ ئالعؾامالل السكؾنالالة ئتالؾفير الداليؾلة. ئتذالير تمالػ الشتيجالة الالظ ضالعا الت اعالل باليؽ بيئالة معمؾمال
ل يئة عسل القظاع السررفيف ئان ايفراح االختياري يسكالؽ ان رتاليرر ةعؾامالل ال يئالة ةذالكل أك الر مالؽ 
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The Impact of Disclosure of Capital Adequacy and Financial 

Risks on the Liquidity Creation in the Light of Governance 

and Income Diversity: An Empirical Study on Saudi Banks 

Abstract 
 

This study aims to analyze the importance of the banking sector 
information environment by exploring its impact on banking mediation 
functions and analyzing the interaction between it and some basic 
characteristics of the banking work environment such as the diversity of 
activities and the quality of the governance system and its reflection on the 
functions of the bank. The study examines the effect of voluntary disclosure 
of capital adequacy and mandatory disclosure of financial risks in accordance 
with international standards IFRS and Basel guidelines on the liquidity 
creation as one of the main economic functions of the bank, and the effect of 
both the degree of income diversification and the quality of the governance 
system to that relationship. Using data from registered Saudi commercial 
banks for a time series from 2013 to 2019, the results showed a positive 
impact of both voluntary disclosure of capital adequacy and disclosure of 
financial risks on the liquidity creation, reflecting the importance of the bank's 
information environment and its impact on its economic functions. On the 
other hand, the results showed that the quality of the governance system and 
income diversity did not affect the relationship between disclosure and the 
liquidity creation, except for the effect of income diversity on the relationship 
between capital adequacy disclosure and the liquidity creation. This result 
indicates the weak interaction between the bank's information environment 
and the factors constituting the banking sector's work environment, and that 
voluntary disclosure can be affected by environmental factors more than 
mandatory disclosure.  

Keywords: Liquidity creation - capital adequacy disclosure - financial risk 
disclosure - income diversification - ifrs 7 standard. 
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 مقدم   -1
تمعالالالالب ال شالالالالؾا أدئار ال  شالالالالظ عشهالالالالا للقترالالالالاد مالالالالؽ خالالالالل  ئعاس هالالالالا فالالالالي تالالالالؾفير الدالالالاليؾلة ئتحؾ الالالالل 
السخالالاطرف ئقالالد ركالالزت الدراسالالات عمالالظ الشالالؾع الثالالاني مالالؽ الؾعالالاساف اال أن العقالالد ا خيالالر شالالهد اهتسالالام 

مالدخل لتقياليؼ  Berger & Bouwman (2009) الداليؾلة ةعالد أن قالدم  دراسالة ك يالر بؾعي الة تالؾفير
تعت ر تؾفير الديؾلة مالؽ ئعالاسا الؾسالاطة . ئ (Sahyouni & Wang, 2019)تؾفير الديؾلة لم شػ 

السرالالالراية السرتبظالالالة ةذالالالكل تمقالالالاسي ةظ يعالالالة عسالالالل القظالالالاع السرالالالرفي ئتدالالالاهؼ ةذالالالكل ك يالالالر فالالالي الشسالالالؾ 
. ئتشتدالالب ئعالالاسا الؾسالالاطة لمقظالالاع السرالالرفي اهتسالالام (Kashyap & Stein, 2000)االقترالالادي 

ك ير مؽ جانب السشغسيؽ الرتباطها ةقرارات التسؾ ل الحكؾمية ئخاصة خل  االئقات التالي تسالر فيهالا 
ف حيال  تعت الر معالجالة التببالب  فالي تالؾفير االستسالان (Zelenyuk, et al. 2021)االسالؾا  ةزالطؾ  

. مالالالؽ جهالالالة أخالالالرىف تسثالالالل السعمؾمالالالات (Schwert, 2018)الشمالالالظ هالالالدف هالالالام لمسذالالالرعيؽ ئالسشغسالالاليؽ 
سيدالالي ئجالالؾهري ضالالسؽ بيئالالة عسالالل القظالالاع السرالالرفيف فالالال شؾا تعت الالر أكثالالر السشذالال ت السقيالالدة عشرالالر ر 

تشغيسيالالالا ئتذالالالر عيا ئفالالالظ ن الالالس الؾقالالال  أكثالالالر السشذالالال ت  سؾضالالالاف ئلالالالبلػ فتحميالالالل تالالاليرير ايفرالالالاح عمالالالظ 
تؾفير الديؾلة يسكؽ ان يقدم معمؾمات هاما ئم يدة ل يئة عسل القظاع السررفي. ئقالد طرحال   ئعي ة

ان استشذالاف مالا إذا كالان مالدرري ال شالؾا يسكالشهؼ التاليرير عمالظ  Zelenyuk, et al. (2021)دراسالة 
الا. ئتعت الر ك ايالة رأس  بيئة السعمؾمات ةسا رؤدى لشسؾ تؾفير الديؾلة يعت ر سالؤا  ةحثالي مالا زا  مظرئح 
السالا  ئالسخالالاطر مالالؽ الجؾانالالب ا ساسالالية فالالي بيئالالة عسالالل القظالالاع السرالالرفي ئالتالالي تجتالالب  اهتسالالام ك يالالر 

افالة ا طالراف فالالي تمالػ ال يئالةف ئفالالظ ذلالػ الداليا  تتشالالائ  الدراسالة الحاليالة اختبالالار مالا إذا كالان  يالالام مالؽ ك
ال شػ بتقديؼ معمؾمات الالظ الدالؾ  عالؽ كالل مالؽ ك ايالة رأس السالا  ئالسخالاطر الساليالة رالؤرر عمالظ تالؾفير 

ر متجاندالة يسكؽ القؾ  ان علقة ايفراح ئتؾفير الديؾلة قد تشالؾن  يالالديؾلة. ةايضافة الظ ذلػف 
ئيالتالي يسكؽ تؾقع ئجؾد عؾامل تخمق دئافالع لم شالػ ايسالا رتعمالق ةايفرالاح ائ تالؾفير الداليؾلة ئمالؽ رالؼ 
تالالؤرر فالالي تمالالػ العلقالالاتف ئمالالؽ تمالالػ العؾامالالل تشالالؾع الالالدخل ئالحؾكسالالة. فحالالاالت فذالالل ال شالالؾا جعمالال  مالالؽ 

سرالالالالرايةف حيالالالال  قزالالالالايا إدارة السخالالالالاطر ئقزالالالالايا الحؾكسالالالالة هالالالالي القزالالالالايا الرسيدالالالالية فالالالالي التذالالالالر عات ال
. كسالا (Diaz & Huang, 2017)التحديؽ في نغؼ الحؾكسة رؤرر إيجابيا في سلمة الشغام السالالي 

ان التشالالؾع يعت الالر مالالؽ االسالالتراتيجيات الهامالالة لم شالالػ فالالي التعامالالل مالالع السشافدالالةف اال ان تالاليرير  عمالالظ بيئالالة 
ئالسخالاطر الشميالةف اعسا  ال شػ مالا زا  قزالية خلايالا حيال  يسكالؽ ان يخ الض مالؽ السخالاطر الخاصالة 

. ئفي سيا  أهسية الحؾكسة (Hou, et al. 2018)اال انا قد يذت  السؾارد ايدار ة ئاستقرار التذطيل 
ئالتشالالؾع فالالي بيئالالة اعسالالا  القظالالاع السرالالرفي تتشالالائ  الدراسالالة الحاليالالة استشذالالاف تالاليرير تمالالػ العؾامالالل عمالالظ 

  العلقة بيؽ ايفراح ئتؾفير الديؾلة.   
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يكتدب تؾفير الديؾلة أهسيتا مؽ  يالام ال شالؾا بتحداليؽ اتاحالة ا صالؾ  مالؽ خالل  تسؾ الل ا صالؾ  
 ير الداسمة طؾ مة االجل عؽ طر ق التزامات ساسما قريرة االجل. ئتقؾم ال شؾا بتالؾفير الداليؾلة مالؽ 

ال شالالؾا داخالالل السيزانيالالة عشالالدما تحالالؾ  ا صالالؾ   يالالر الدالالاسمة الالالظ التزامالالات سالالاسماف كسالالا يسكالالؽ ان تقالالؾم 
مثالل تعهالدات القالرئت لتالؾفير الداليؾلة  off-balance sheet activitiesةينذالظة خالارج السيزانيالة 

(Kashyap et al., 2002) ف ئيالتالي فتؾفير الديؾلة هي نتيجالة لعالدم التؾافالق باليؽ ا صالؾ  طؾ مالة
تالالؾفير الدالاليؾلة االجالالل ي يالالر الدالالاسمةت ئااللتزامالالات قرالاليرة االجالالل يالدالالاسمةت. ئ سكالالؽ لم شالالػ التقميالالل مالالؽ 

بز الالادة رصالاليد الشقديالالة لديالالا مالالؽ خالالل  اصالالدار الالالدرؾن طؾ مالالة االجالاللف كسالالا ان ال شالالؾا ال تقالالؾم بتالالؾفير 
الدالالالاليؾلة فالالالالي حالالالالالة شالالالالراء أئرا  ماليالالالالا يالتزامالالالالات سالالالالاسمات ةاسالالالالتخدام ئداسالالالالع العسالالالاللء يأصالالالالؾ  سالالالالاسمات 

(Sahyouni & Wang, 2019) 2شالادات ةالاز  . ئترتبط تؾفير الديؾلة برأس السا  ئقد فرضال  ار 
قؾاعد تشغيسيا حؾ  رأس السا  ئتؾفير الديؾلة ئيالتالي يجب االهتسام ةيحدهسا إذا كانا يسثلن بداسل 

 Chen, et. ئاشارت دراسة (Smith, et al. 2020)ائ االهتسام ةكميهسا إذا كانا يكسلن ةعزهسا 
al. (2021) ؾلة ئرأس السالالا ف ا ئلالالظ الالالظ ئجهتالالي نغالالر متعارضالالتيؽ حالالؾ  العلقالالة بالاليؽ تالالؾفير الدالالي

ئالتي تظرح ان ال شػ لديالا تؾجالا مشالدفع نحالؾ السخالاطر  risk-taking viewئجهة نغر تق ل الخظر 
ئلديالالالا ر بالالالا فالالالي تق الالالل خظالالالر الدالالاليؾلة بدرجالالالا أك الالالر ةسالالالا يقالالالؾد لعلقالالالا سالالالم يا بالالاليؽ رأس السالالالا  ئتالالالؾفير 

لتالي تظالرح ان راس مالا  ئا risk-absorption viewالداليؾلةف الثانيالة ئجهالة نغالر اسالتيعا  الخظالر 
ال شالالػ يدالالتؾعب الخظالالر ئيالتالالالي يسكالالؽ ال شالالػ مالالؽ تحسالالل مخالالاطر أك الالر مالالؽ تالالؾفير الدالاليؾلة ةسالالا يقالالؾد 
لعلقالالا ايجابيالالا بالاليؽ رأس السالالا  ئتالالؾفير الدالاليؾلة. امالالا السخالالاطر فتعت الالر مالالؽ الدالالسات السلزمالالة لظ يعالالة 

هالالالالؼ ا ساسالالالالي تحسالالالالل عسالالالالل القظالالالالاع السرالالالالرفيف فالالالالال شؾا تعت الالالالر ئحالالالالدات يدارة السخالالالالاطر حيالالالال  عسم
السخالالاطر ئتالالؾفير الدالاليؾلة. ئتالالرتبط تالالؾفير الدالاليؾلة ةالسخالالاطرف حيالال  ةالالالر ؼ مالالؽ أهسيالالة تالالؾفير الدالاليؾلة 

 .    (Diaz & Huang, 2017)للقتراد فينها تعرت ال شػ لمعدرد مؽ السخاطر 

ئتسثالالل بيئالالة السعمؾمالالات اهسيالالا خاصالالا لمقظالالاع السرالالرفيف حيالال  رهالالتؼ السذالالرعيؽ عمالالظ السدالالتؾ يؽ 
ئتذالالير القؾاعالالد السشغسالالة لم شالالؾا السركز الالة الالالظ تحدالاليؽ لسحمالالظ ئالالالدئلي بؾجالالؾد إطالالار مالالشغؼ ل فرالالاح ا

. اال انالالا ةالالالر ؼ مالالؽ أهسيالالة (Powell, 2018)الذالال ااية كالاليداة لز الالادة الثقالالة العامالالة فالالي الشغالالام السالالالي 
ؾضالالا فالالان الالالبعض رالالرى ان السشذالال ت الساليالالة ت زالالل ان تغالالل أكثالالر  س السعمؾمالالات لمقظالالاع السرالالرفيف

 Tran)ئذلػ لسشع تدفقات السعمؾمات الدم ية ئسالؾء ت دالير السعمؾمالات ئالشتالاست االقترالادية العكدالية 
et al., 2019)ئيالتالالي فقالد طالرح  فZelenyuk, et al. (2020)   ان تاليرير الذال ااية  يالر ئاضال

حي  يسكؽ ان تؤدى الظ ز ادة الثقة العامة في الشغام السررفي كسا يسكؽ ان تشؾن مزر  لالا. ئفالظ 
سالاليا  أهسيالالة بيئالالة السعمؾمالالات يسكالالؽ القالالؾ  انهالالا تالالؤرر عمالالظ ئعالالاسا ال شالالػ ةسالالا يسكالالؽ مالالؽ الالالريط بالاليؽ 
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ررتبط بتؾفير الديؾلة مؽ خل  ان ايفراح  Wang (2021)ايفراح ئتؾفير الديؾلةف حي  طرح 
ت التالاليرير عمالالظ قالالدرة ال شالالػ لمؾصالالؾ  الالالظ مرالالادر التسؾ الالل الخارجيالالة ئالالالبي رالالؤرر 0رالاللث نقالالا  ئهالالي  

ت التالالاليرير عمالالالظ 2ت التالالاليرير عمالالالظ علقالالالة ال شالالالػ ةعسلسالالالاف 3بالالالدئر  عمالالالظ االنخالالالرا  فالالالي تالالالؾفير الدالالاليؾلةف 
ا يسكالؽ الالريط باليؽ ايفرالاح ئتالؾفير ان Zelenyuk, et al. (2021)نسؾذج اعسا  ال شػ. كسا طرح 

الديؾلة مؽ خل  الريط بيؽ تيرير ايفراح عمظ تشم ة رأس السا  ئتيرير تشم ة رأس السا  عمظ قدرة 
علقالالة سالالم يا بالاليؽ عسميالالات إعالالادة  Wang (2021)ال شالالػ عمالالظ تالالؾفير الدالاليؾلة. ئقالالد ئجالالدت دراسالالة 

عمظ عسمية تؾفير الديؾلةف كسا ئجدت دراسة التقر ر ئتؾفير الديؾلة ةسا يعكس ئجؾد تيرير ل فراح 
Zelenyuk, et al. (2020)        .علقة سم يا بيؽ ايفراح ئاالقرات البي تقؾم ةا ال شؾا  

ئفظ سيا  بيئة معمؾمات القظاع السررفي يسثل ايفرالاح عالؽ ك ايالة رأس السالا  ئاالفرالاح عالؽ 
الستسارمالالة ايسالا رتعمالالق ة فرالالاح ال شالػ عالالؽ رأس السالالا  السخالاطر الساليالالة اهسيالا ك يالالر ف فالسعمؾمالالات  يالر 

ئالسخاطر تعت ر نسؾذج لسذكمة الؾكالالة باليؽ مدالاهسي ال شالػ ئالسدالتثسر ؽ السحتسماليؽ مالؽ ناحيالة ئادارة 
ال شالالػ مالالؽ ناحيالالة اخالالرى. ئقالالد طالالرح الالالبعض فالالي اعقالالا  االزمالالا الساليالالة انالالا لتخ الاليض ارالالار االزمالالا فانالالا 

عالؽ ك ايالة رأس السالا  ئالسخالاطر حيال  مالع ز الادة ايفرالاح  فراحيجب تذدرد الدياسات الستعمقة ةاي
 & Tarullo, 2010; Harris)تقييؼ مدتق مي لغرئف ال شػ  رتسكؽ السذاركيؽ في الدؾ  مؽ اجراء

Raviv, 2014) فالي تالؾفير االستسالان السشذال ت ف ئهبا التقييؼ رمعب دئر هالام فالي التقالار  باليؽ ال شالؾا ئ
. ئفالظ هالبا الداليا  (Schwert, 2018)ال عمالي  شيالة عمالظ االقترالادالشمظ ئ خ ا مؽ الرالدمات ال ش

ئمتظمبالالات لجشالالة ةالالاز   (IFRS7)تدالالتهدف متظمبالالات ايفرالالاح طبقالالا لسعالالارير التقر الالر السالالالي الدئليالالة 
. (Giner et al. 2020)يالركيزة الثالثةت لسدالاعدة السدالتثسر ؽ لتحدرالد مدالتؾ ات السخالاطر لقالراراتهؼ 

الرسالالسي بالاليؽ لجشالالة ةالالاز  ئمجمالالس معالالارير السحاسالالبة الدئليالالة فالالان متظمبالالات ئيالالالر ؼ مالالؽ عالالدم التعالالائن 
ف (Bischof, et al. 2016)ئالركيالزة الثالثالة تقر بالا متظاةقالة  IFRS7ايفرالاح فالي كالل مالؽ معيالار 

رتدق مع متظمبات ايفراح السظمؾيالة مالؽ لجشالة ةالاز   ifrs7حي  أئض  ان  IASBئقد أشار لبلػ 
(IASB, 2005) ئ تظمب .ifrs7  معمؾمات ت ريميا كسيا ئنؾعيا عؽ كل نؾع مؽ السخالاطر الساليالة

سيؾلاتف ئ ؤرر السعيار عمظ القظاع السرالرفي ةذالكل نالؾعي حيال  تسثالل ا دئات  –سؾ يا  –ياستسان 
.  (Bischof, 2009)% مالؽ إجسالالي ا صالؾ  ئااللتزامالات الساليالة 91ما يقر  مؽ أكثالر مالؽ  السالية

ان االفرالاح عالؽ ك ايالة رأس السالا  رتزالسؽ  Goldstein & Yang’s (2019)ئقد اقترحال  دراسالة 
ةعدرؽ حي  ان معمؾمالات جالؾدة السشتجالات فالي ذلالػ االفرالاح تعت الر م يالدةف بيشسالا السعمؾمالات الستعمقالة 
ةالسشافدالالة ئالتالالي يسكالالؽ اسالالتشتاجها مالالؽ االفرالالاح عالالؽ ك ايالالة رأس السالالا  تعت الالر مزالالر ف ئا رالالر الرالالافي 

يؽ ايفراح عالؽ جالؾدة السشالتت ئاالفرالاح عالؽ مشافدالة ال شالػ. فالي ذلالػ ل فراح يعتسد عمظ التؾازن ب
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الداليا  فتاليرير ايفرالالاح االختيالاري عالؽ ك ايالالة رأس السالا  ئاالفرالالاح عالؽ السخالاطر الساليالالة عمالظ بيئالالة 
 معمؾمات ال شػ ئيالتالي عمظ دئر  في تؾفير الديؾلة يعت ر محل تداؤ .    

ئفالالظ سالاليا  بيئالالة عسالالل القظالالاع السرالالرفي هشالالاا ةعالالض الخرالالاسص التالالي تعكالالس خرؾصالالية ذلالالػ 
القظالالاع ئمالالؽ تمالالػ الخرالالاسص نغالالام الحؾكسالالة حيالال  تختمالالا الحؾكسالالة فالالي ال شالالؾا عالالؽ السؾجالالؾدة فالالي 
السؤسدات ا خرى  ن تعقيد عسميات ال شػ رؤدي إلظ ز الادة عالدم تسارالل السعمؾمالات ئالالبي رشالتت عشالا 

لسداهسيؽ عمظ إدارة ال شػف ةجانب ان هشاا تزار  في السرال  بيؽ السدالاهسيؽ تقميل قؾة إشراف ا
ئالسؾدعيؽف حي  يسيالل السدالاهسؾن إلالظ االنخالرا  فالي مذالار ع مرت عالة السخالاطر ئز الادة  يسالة أسالهسهؼ 

. ئكالبلػ تشالؾع الالدخل حيال  تقميالديا يعتسالد دخالل (Sadeghi, 2019)مقابل ارت اع تشالالي  االسالتثسار 
نذالالظة السرتبظالالة ةال اسالالدةف اال ان ال شالالؾا تتجالالا لمتشالالؾع فالالي اعسالهالالا لتتزالالسؽ دخالالل  يالالر ال شالالػ عمالالظ ا 

معتسالالد عمالالظ ال اسالالدة ةذالالكل أك الالر كجالالزء مالالؽ اسالالتراتيجية العسالالل ئذلالالػ لسؾاجهالالة السشافدالالة الستزارالالدة فالالي 
. ئيالتالالي فالان فهالؼ دئر بيئالة السعمؾمالات Toh, et al. (2020))أسالؾا  القالرئت ئالؾداسالع الدالاسدة 

القظالالاع السرالالرفي ةذالالكل أكثالالر ئضالالؾح ئعسالالق رتظمالالب تحميالالل كيالال  رت اعالالل ايفرالالاح مالالع تمالالػ  داخالالل
 الخراسص في التيرير عمظ ئعاسا ال شػ.   

ايسا رتعمق بشغام الحؾكسةف فالال شؾا تتعامالل مالع مالدخرات انخالر ؽ ئأمالؾالهؼ ئتذالكل رقالة السالؾدعيؽ 
ؽ مذالكمة عالدم تسارالل السعمؾمالات حجر الزائ الة فالي ئجالؾدهؼف كسالا ان ط يعالة العسالل السرالرفي تعالزز مال

ئتقمالالل مالالؽ قالالدرة أصالالحا  السرالالمحة عمالالظ مرا بالالة قالالرارات السالالدرر ؽف لالالبلػ يخزالالع القظالالاع السرالالالرفي 
. ئيالتالالالي فترتيبالالات الحؾكسالالة (Bezawada, 2020)لتشغالاليؼ أكثالالر صالالرامة مالالؽ القظاعالالات ا خالالرى 

 ,Hagendorff, & Keaseyتحتل اهسيا متزاردة في بيئة عسل القظاع السررفيف ئقد طرح  دراسة 
ان تحميالالالل أسالالالبا  انهيالالالار ةعالالالض الذالالالركات ئال شالالالؾا الش الالالرى ئالتالالالي تعرضالالال  لخدالالالاسر ك يالالالرة  (2008)

رؾض  أن هب  الخداسر ترجع ةذكل أساسي الظ ضعا آليات الحؾكسة. ئ شغر الالظ ييكالل الحؾكسالة 
هيكالل القالؾى عمظ نظا  ئاسالع كعامالل محالدد مهالؼ لتحداليؽ أداء ال شالؾا حيال  رىشغالر إلالظ ال شالؾا ذات ال

 Hussien et) .لمحؾكسة عمظ أنها أكثر ك اءة في تخريص مؾارد ال شػ لتحقيق السز د مؽ ا رياح
al., 2019)  كسالالا ان ا زمالالالات الساليالالة ئالسرالالالراية تؾضالال  أن عالالالدم ك الالاءة إدارة الدالالاليؾلة ترجالالع ةذالالالكل

 الر أداة ف حيال  يسكالؽ القالؾ  أن الحؾكسالة تعت (Choi et al, 2014)أساسالي إلالظ ضالعا الحؾكسالة 
. ئقالالد اجتالالبب  الحؾكسالالة فالالي (Sadeghi, 2019)تشغيسيالالة أساسالالية لشجالالاح ال شالالؾا فالالي إدارة الدالاليؾلة 

القظاع السررفي اهتسام الدراسات التجر  ية مؤخر اف خاصة ةعد حدئث ا زمة الساليالة العالسيالةف حيال  
ئلجشة السراجعة شهدت الرشاعة السرراية عمظ مدتؾى العالؼ الشثير مؽ ايصلحات تتعمق ةالحجؼ 
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ئتشؾ ؽ مجمس ايدارة ئندالب السمشيالة الش يالرة ئالعسميالاتف ئمالع هالب  التطييالرات فالي الرالشاعة السرالراية 
هشالالاا حاجالالة للسالالتعداد لسؾاجهالالة التحالالديات مالالؽ ق الالل ال شالالؾا خاصالالة فالالي مجالالا  تعز الالز بيئالالة الحؾكسالالة 

(Okonkwo & Azolibe, 2020)دالاءلة ئالتالالي . ئتالرتبط الحؾكسالة مالع اسالتراتيجية ايفرالاح فالس
تعت الالالر أحالالالد دعالالالاسؼ نغالالالام الحؾكسالالالة تالالالرتبط ةالسعمؾمالالالات ئترتالالالب التالالالزام عمالالالظ ايدارة بتالالالؾفير السعمؾمالالالات 

ف ئطبقا لشغر ة الؾكالالة ئالتالي تعت الر (Rahman & Bukair, 2013)كسدئؾليا شخريا ئاجتساعيا 
لسعمؾمالات. ئفالظ ا ساس الشغري لس هؾم الحؾكسة فان ش ااية ايفراح تقمالل مالؽ مذالكمة عالدم تسارالل ا

سيا  أهسية الحؾكسة في بيئالة عسالل القظالاع السرالرفي ئارتباطهالا ةاسالتراتيجية ايفرالاح رثالؾر التدالاؤ  
 حؾ  تيرير جؾدة نغام الحؾكسة السظ ق ةال شػ عمظ العلقة بيؽ ايفراح ئتؾفير الديؾلة.   

دراسالات الالظ ان عالدد مالؽ ال Hoang, et al. (2020)ئيخرالؾ  التشالؾعف فقالد اشالارت دراسالة 
تشائلالال  تالاليرير تشالالؾع الالالدخل عمالالظ نسالالؾذج اعسالالا  ئأداء ال شالالػ ئقالالدم  نتالالاست مختمظالالةف فسالالؽ ناحيالالة فتشالالؾع 
الالالدخل رالالؤرر إيجابيالالا عمالالظ مخالالاطر ال شالالػ بتخ الاليض السخالالاطر الستلزمالالة ئالسخالالاطر الشميالالة ئز الالادة حالالد 

رالالؤرر سالالمبا السخالالاطرة مالالؽ خالالل  إيجالالاد فالالر  اسالالتثسار أكثالالرف ئمالالؽ ناحيالالة أخالالرى فتشالالؾع الالالدخل -العاسالالد
عمظ أداء ال شػ مؽ خل  تذتي  السؾارد ايدار الة ئز الادة تببالب  ا ريالاح. ئقالد قالدم  الدراسالات نتالاست 
متعارضة حؾ  تيرير التشؾع عمظ أداء ال شػف االبعض الدراسالات أئضالح  أن ز الادة مدالتؾى التشالؾع فالي 

عالؾت هالامش الؾسالاطة ال شػ تجعما رتستع ةسجسؾعة ئاسعة مؽ مرادر الدخل ئالظاقالة الدالؾ ية ةسالا ي
ف ئيالتالالالي )et al. Meslier 2014; ,.alet  Lee, (2014مالالؽ أنذالالظة ايقالالرات ئتمقالالي الؾداسالالع 

فالالالي  يسكالالالؽ تؾقالالالع ان ال شالالالؾا ذات درجالالالة التشالالالؾع ا ك الالالر يسكالالالؽ ان تقالالالؾم بتالالالؾفير الدالالاليؾلة ةذالالالكل أك الالالر.
السقابالاللف قالالد تجالالد ال شالالؾا شالالدردة التشالالؾع ن دالالها فالالي ئضالالع أقالالل ريحيالالة ئأكثالالر خظالالؾرة  ن ا نذالالظة  يالالر 

مثالالل تالالدائ  ا ئرا  الساليالالةف تز الالد مالالؽ تقمبالالات العاسالالد ئتتظمالالب السز الالد مالالؽ الخ الالرة  القاسسالالة عمالالظ ال اسالالدةف
تمالالػ  ف ئيالتالالي قالد تسيالل),DeYoung & Torna, 2010; De Jonghe (2013 لمتعامالل معهالا

ئالتشالالؾع ال ششالالي  ال شالالؾا لخ الالض تالالؾفير الدالاليؾلة ئالتالالي تتدالالؼ ةالسخالالاطر لمح الالال عمالالظ االسالالتقرار السالالالي.
يدتحق االهتسام ةذكل خا  فالي الالدئ  الشاشالئة الن الشغالام السرالرفي يكالؾن أكثالر تشالؾع ئاقالل نزالجا 

عيف ئهالالي مالالؽ الالالدئ  الستقدمالالة مالالؽ حيالال  نسالالؾذج االعسالالا  ئمرحمالالة التظالالؾر ئايطالالار السؤسدالالي ئالتذالالر 
. ئفالظ عالل التعالارت حالؾ  تشالؾع (Hoang, et al. 2020)العؾامل التي تخمق فر  للتجا  لمتشؾع 

الشذالالا  ئتالاليرير  عمالالظ بيئالالة اعسالالا  ال شالالػ فالالان تحميالالل تالاليرير التشالالؾع عمالالظ العلقالالة بالاليؽ ايفرالالاح ئتالالؾفير 
 الديؾلة يسكؽ ان يقدم معمؾمات م يدة لمقظاع السررفي. 
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تالرتبط بتؾضالي  أهسيالة بيئالة معمؾمالات القظالاع  كل  الدراسة  الحالية فمذةفي ضؾء العرت الدالابق 
 السررفي ئ سكؽ صيا تها في ا سئمة التالية  

ت كي  رؤرر ايفراح االختياري عؽ ك اية رأس السا  ئاالفراح عؽ السخاطر الساليالة عمالظ تالؾفير 0
 الديؾلة؟

العلقالالة بالاليؽ ايفرالالاح ئتالالؾفير ت هالالل رالالؤرر كالالل مالالؽ جالالؾدة نغالالام الحؾكسالالة ئدرجالالة تشالالؾع الشذالالا  عمالالظ 3
 الديؾلة؟

ئل جاةة عؽ تمػ ا سئمة تدتخدم الدراسة بيانات مؽ ال شؾا التجار ة الدعؾدية عؽ سمدما زمشيا 
. ئ كتدب القظاع السررفي اهسيا متزاردة للقتراد الدالعؾدي 3109الظ  3102سشؾات مؽ  7ت مغ 

ة السرالراية تمعالب دئر اقترالادي جالؾهريف في مرحمة التحؾ  الحالية ئيذكل خا  فؾعاسا الؾسالاط
فظبقالالالا لتقر الالالر ال شالالالػ الالالالدئلي حالالالؾ  الرالالالشاعة السرالالالراية حالالالؾ  العالالالالؼف فالالالان العسالالالق السالالالالي لمرالالالشاعة 
السرالالالراية الدالالالعؾديةف يقالالالاس ةاالستسالالالان السرالالالرفي السحمالالالي لمقظالالالاع الخالالالا  كشدالالالبة مئؾ الالالة مالالالؽ الشالالالاتت 

ئاعمالالظ مالالؽ الستؾسالالط الخالالا  ةالالالدئ  السحمالالي ايجسالالالي فالالي الدالالعؾديةف اعمالالظ مالالؽ الستؾسالالط العالالالسي 
الشاميالالالة ئالستؾسالالالط الخالالالا  بالالالدئ  الذالالالر  ا ئسالالالط ةسالالالا رؤكالالالد الالالالدئر الهالالالام لؾعالالالاسا الؾسالالالاطة لمقظالالالاع 

فالالالالي السسمشالالالالة ز الالالالادة دعالالالالؼ  3121كسالالالالا انالالالالا مالالالالؽ ا هالالالالداف الرسيدالالالالية لرؤ الالالالة  . ت0يالسرالالالالرفي ةالسسمشالالالالة
تسالان السسشالؾح لمقظالاع الخالا  السؤسدات السالية لشسؾ القظاع الخا ف حي  مؽ السدالتهدف نسالؾ االس

ئهؾ ما رؤكالد أهسيالة ئعي الة تالؾفير  ت3ي3132في  2053.2الظ  3131مميار ر ا  في  1598.6مؽ 
الدالاليؾلة فالالي بيئالالة االعسالالا  الدالالعؾدية. ئنغالالرا لتمالالػ ا هسيالالة لؾعي الالة تالالؾفير الدالاليؾلة فالالي بيئالالة االعسالالا  

لمسدالالئؾليؽ عالالؽ تشغالاليؼ القظالالاع فالالي  الدالالعؾديةف فالالان نتالالاست الدراسالالة الحاليالالة يسكالالؽ ان تقالالدم رؤ الالة م يالالدة
  صيا ة ةعض الدياسات السداعدة لزبط ا داء ئدعؼ ئعي ة تؾفير الديؾلة.  

ئتالالالرتبط الدراسالالالة الحاليالالالة ةدالالاليا  الدراسالالالات التالالالي تشائلالالال  محالالالددات تالالالؾفير الدالالاليؾلة ئتحدرالالالدا علقالالالة 
ايفرالالاح بتالالؾفير الدالاليؾلةف اال ان الدراسالالة الحاليالالة تقالالدم رؤ الالة أكثالالر اتدالالاع السالالتراتيجية ايفرالالاح فالالي 

ؽ ك ايالة ال شػ مؽ خالل  تحميالل نسظاليؽ مالؽ ايفرالاح فالي القالؾاسؼ الساليالة ئهسالا ايفرالاح االختيالاري عال
. كسا ان الدراسالة ifrs7رأس السا  ئايفراح عؽ السخاطر السالية طبقا يطار ةاز  ئالسعيار الدئلي 

تقالالدم تحميالالل أكثالالر شالالسؾ  ل يئالالة العسالالل السرالالرفي مالالؽ خالالل  تحميالالل الت اعالالل بالاليؽ ايفرالالاح ئخرالالاسص 
عمالالظ ئعالالاسا اساسالاليا لم شالالػ مثالالل درجالالة تشالالؾع ا نذالالظة ئجالالؾدة الحؾكسالالة ئتؾضالالي  تالاليرير ذلالالػ الت اعالالل 

                                                 
1 World bank, (2020), GLOBAL FINANCIAL DEVELOPMENT REPORT 2019/2020: Bank 

Regulation and Supervision a Decade after the Global Financial Crisis.  
2 Financial Sector Development Program, Program Charter 2021. 
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تؾفير الديؾلة. ئتشتدب الدراسة أهسيتها مؽ مؾضؾع الدراسة حي  تؾض  تيرير استراتيجية ايفرالاح 
عمالالظ ئعي الالالة مرالالرايا تمعالالالب دئر محالالؾري للقترالالالاد القالالؾمي. كسالالالا تقالالدم الدراسالالالة رؤ الالة تحميميالالالا أكثالالالر 

ة ئيالتالالي فشتالاست شسؾال ئعسق ل يئة االعسا  السرراية مؽ خل  اسالتخدام بيانالات سمدالما زمشيالا مستالد
 الدراسة يسكؽ ان تقدم معمؾمات م يدة لمسدئؾليؽ عؽ تشغيؼ القظاع السررفي.

ف فالدراسات السحاس ية ةذكل عام يجب ت دالير حدود الدراس ئ جب التعامل مع الشتاست في ضؾء 
رالالالاسية نتاسجهالالالا طبقالالالا لحالالالدئد ال تالالالرة الزمشيالالالة لمدراسالالالة ئأسالالالاليب  يالالالاس الستطيالالالرات ئقيالالالؾد ا سالالالاليب ايح

 السدتخدمة. ئيايضافة لتمػ القيؾد العامة يجب مراعاة ما رمي ةخرؾ  الدراسة الحالية 
 .اعتسدت الدراسة عمظ نسط ئاحد مؽ ا نسا  ا ريعة لتؾفير الديؾلة 
   اعتسالالدت الدراسالالة عمالالظ  يالالاس ايفرالالاح االختيالالاري عالالؽ ك ايالالة رأس السالالا  كستطيالالر ئهسالالظ ئلالالؼ تتشالالائ

  ياس كسية ذلػ ايفراح.
  اعتسالالدت الدراسالالة عمالالظ  يالالاس ايفرالالاح فالالي السلحغالالات الستسسالالة لمقالالؾاسؼ الساليالالة ئلالالؼ تتشالالائ  ا جالالزاء

 ا خرى مؽ التقر ر الدشؾي.   

ئ تؼ استشسا  الدراسة عمظ الشحالؾ التالالي  رتشالائ  القدالؼ الثالاني الدراسالات الدالاةقة ئتظالؾ ر فالرئت 
ئ قالدم القدالؼ الراةالع نتالاست الدراسالة التظ ي يالةف  فالدراسةف ئ عرت القدؼ الثال   سمؾ  ئتشغاليؼ الدراسالة

 ئتختتؼ الدراسة ةسمخص لمشتاست ئالتؾصيات.  

 الدراسات الدابق  والفروض -2
  اإلفراح وتهفير الديهل  2-1

هشالالاا جهالالات مختم الالة تتالالدخل فالالي تحدرالالد إطالالار عسميالالة ايفرالالاح ةالالال شؾاف فهشالالاا سالالمظة االشالالراف 
عمظ ال شؾا ئسالمظة اصالدار السعالارير السحاسال ية فالي الدئلالة ئسالمظة اصالدار معالارير السحاسالبة الدئليالة 
ئلجشالالة ةالالاز  ل شالالراف السرالالرفيف ةسالالا رز الالد مالالؽ تعقالالد عسميالالة التقر الالر السالالالي ةالالال شؾا. ئتعت الالر معالالارير 

السظبقالالالة عمالالالظ نظالالالا  ئاسالالالع فالالالي القظالالالاع السالالالالي حالالالؾ  العالالالالؼ ةجانالالالب  IFRSالتقر الالالر السالالالالي الدئليالالالة 
إرشادات لجشة ةاز  مؽ الدعاسؼ ا ساسية التي تحدد ط يعة ايفراح لمقظالاع السرالرفي حالؾ  العالالؼ. 

التالالي تتشالالؾن مالالؽ رالاللث ركالالاسز ا ئلالالظ تتشالالائ   3أصالالدرت لجشالالة ةالالاز  تؾصالاليات ةالالاز   3112فالالي عالالام 
ظمبات رأس السا  ئالثانية تتعمق ةعسمية االشالراف ئالثالثالة تتعمالق ةالذال ااية ئتشغاليؼ الدالؾ . ئتتظمالب مت

الركيالالالزة الثالثالالالة تالالالؾفير معمؾمالالالات حالالالؾ  مختمالالالا السخالالالاطر التالالالي رتعالالالرت لهالالالا ال شالالالػ ئمسارسالالالات إدارة 
لمجشالالة ةالالاز   ئقالالد كانالال  الخدالالاسر ال ششيالالة خالالل  االزمالالا الساليالالة العالسيالالة هالالي الالالدافع الرسيدالاليالسخالالاطر. 

 ,Basel Committee on Banking Supervision) 2يجالراء التعالديلت مالؽ خالل  ةالاز  
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يايفرالالالاح عالالالؽ ا دئات الساليالالالةت ئالالالالبي رتظمالالالب  Ifrs7صالالالدر السعيالالالار  3112ئفالالالظ عالالالام . (2010
تالالؾفير معمؾمالالات حالالؾ   يالالاس فئالالات ا دئات الساليالالة ئالدياسالالات السحاسالال ية السرتبظالالة ئمعمؾمالالات كسيالالا 

ئيالالالر ؼ مالالؽ ذلالالػ االهتسالالام ب يئالالة معمؾمالالات القظالالاع السرالالرفي تعت الالر  ا حالالؾ  السخالالاطر الساليالالة.ئنؾعيالال
ال شالالؾا أكثالالر  سالالؾت مالالؽ السشذالالال ت االخالالرىف حيالال  نتيجالالة لقالالدرة ال شالالالؾا عمالالظ تحر الالػ اصالالؾ  خالالالارج 
السيزانية مؽ خل  اساليب التؾر ق فان االصؾ  الستب ية التي رتؼ التقر ر عشهالا ترالب  أكثالر  سؾضالا 

(Macey & O’Hara, 2016)  ئقالد يكالؾن مالؽ الرالعب عمالظ السدالتثسر ؽ تقياليؼ القالرئت ئمحالاف .
ال شالالػ االخالالرى فالالي عالالل  يالالا  السعمؾمالالات الت رالاليمية عالالؽ تمالالػ االصالالؾ  ئالسحالالاف  ةسالالا يعكالالس اهسيالالة 

 الذ ااية لمقظاع السررفي حي  تعت ر عامل حيؾي لمتيكد مؽ استقرار الشغام السالي. 

ات القظالاع السرالرفي يسكالؽ تؾقالع تيريرهالا عمالظ ئعالاسا ال شالػ ةسالا فيهالا ئفظ عل اهسية بيئة معمؾم
فالالان فذالالل ايفرالالاح يعالالؾ  عسميالالة تالالؾفير الدالاليؾلة  نالالا يقمالالل مالالؽ  ئعالالاسا الؾسالالاطة السرالالرايةف فشغر الالا

قالالدرة ال شالالػ عمالالظ الؾصالالؾ  الالالظ مرالالادر التسؾ الالل الخارجيالالة ئالالالبي بالالدئر  يزالالعا مالالؽ قالالدرة ال شالالػ عمالالظ 
. عمالظ سالال يل (Wang, 2021)صالؾ  التالي تالؤدي إلالظ خمالالق الداليؾلة االنخالرا  فالي أنذالظة جانالب ا 

السثالالا  قالالد يذالالعر السؾدعالالؾن الالالبرؽ لالالدرهؼ مالالدخرات تقاعديالالة فالالي أحالالد ال شالالؾا التالالي تقالالؾم ة عالالادة التقر الالر 
يفذالالل فالالي ايفرالالاحت ةالالالقمق مالالؽ أن مخالالاطر السالاللءة الساليالالة لم شالالػ يسكالالؽ أن تالالؤرر سالالمب ا عمالالظ رفالالاههؼ 

هؼ حؾافز قؾ ة يعادة تخريص السدخرات لمسؤسدات ذات التقار ر الساليالة الساليف ئيالتالي يكؾن لدر
. كبلػ فقد انخ زال  أرصالدة ئداسالع ال شالؾاف ةسالا فالي (Acharya & Mora, 2015)ا كثر مؾرؾ ية 

 Davenport): تقر ب ا خل  العام التالي لعسمية إعادة التقر الر 21ذلػ تمػ السؤمشة ةالشاملف بشدبة 
& McDill, 2006) كسا ان الداسشيؽ في االجل القرالير تشالؾن اسالتجابتهؼ لم ذالل فالي ايفرالاح عالؽ .

 ,Wang)طر الق رفالض تجدرالد الالدرؾن السدالتحقة أئ السظالبالة ةيسالعار فاسالدة أعمالظ عشالد تجدرالد الالدرؾن 
. ئ سكالالالؽ أن تالالالالؤدي ضالالالالطؾ  التسؾ الالالالل الستزارالالالالدة إلالالالالظ إعاقالالالالة قالالالالدرة ال شالالالالؾا عمالالالالظ الح الالالالال عمالالالالظ (2021

ئفالالظ إطالالار اسالالتراتيجية افرالالاح ال شالالػ . (Wang, 2021)الدالاليؾلة ا خالالرى ايقالالرات ئأنذالالظة تالالؾفير 
يسثل ايفراح عؽ كل مؽ ك اية رأس السا  ئالسخاطر اهسيا ك ير  نغرا لسا تسثما تمالػ العشاصالر مالؽ 
اهسيالالا فالالي نذالالا  القظالالاع السرالالرفي ئتالاليرير ك يالالر عمالالظ بيئالالة عسالالل ال شالالػ ةذالالكل عالالام. فايفرالالاح عالالؽ 

يقدم اشار  حؾ  جؾدة ئاسالتقرار ال شالػ ئالسؾقالا الشدال ي لالا ضالسؽ القظالاع  ك اية رأس السا  ئالسخاطر
السرالالرفيف ئيالتالالالي فالسعمؾمالالات عالالؽ تمالالػ العشاصالالر تحالالدد الالالظ حالالد ك يالالر ط يعالالة بيئالالة معمؾمالالات ال شالالػ 

 ئتؤرر عمظ ئعاس ا ةسا فيها تؾفير الديؾلة.    
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عالدم تسارالل السعمؾمالات باليؽ ايسا رتعمق ةايفراح عؽ ك اية رأس السا  فانا يسكالؽ ان يخ الا مالؽ 
ال شالالػ ئالسدالالتثسر ؽ حيالال  معرفالالة السدالالتثسر ؽ ةالالان ييكالالل راس مالالا  ال شالالػ رتدالالق مالالع ال يسالالة السثاليالالة قالالد 

ئقد تؼ تقديؼ ايفراح ايلزامالي عالؽ ك ايالة رأس  .(Marini, 2009)يسشع ائ يقمل مؽ ال ذل الدؾقي 
الظ ان الز ادة في ايفراح  Zelenyuk, et al. (2020)ف ئاشارت دراسة 3السا  في ارشادات ةاز  

عالالؽ ك ايالالة رأس السالالا  عسالالا هالالؾ مظمالالؾ  تشغيسيالالا تسكالالؽ السذالالاركيؽ فالالي الدالالؾ  مالالؽ التقيالاليؼ السدالالتق مي 
لش اية راس ما  ال شالػ ئالالبي رمعالب دئر هالام فالي أسالؾا  الؾسالاطة السرالراية ئيالبلػ يدالهل مالؽ تالؾفير 

انالا يسكالؽ الالريط باليؽ االفرالاح  Zelenyuk, et al. (2021)ئقالد طرحال  دراسالة االستسالان الشمالي. 
االختيالالاري ئدئر ال شالالػ فالالي تالالؾفير الدالاليؾلة ئاالقالالرات ةالالالدمت بالاليؽ ئجهتالالي نغالالر فالالي االد  السحاسالال ي 
ئهسا ئجهة الشغر حالؾ  تاليرير االفرالاح عمالظ تشم الة رأس السالا  ئئجهالة الشغالر حالؾ  تاليرير تشم الة رأس 

تياري يقمل مؽ عدم تسارل السعمؾمات بيؽ السا  عمظ نسؾ االقرات. ف يام ال شػ بتؾفير االفراح االخ
ال شالالػ ئاالطالالراف االخالالرى فالالي الدالالؾ  ةسالالا يقالالؾد لتخ الاليض تشم الالة رأس السالالا ف حيالال  السدالالتثسر ؽ االكثالالر 
معرفالالالا رؾاجهالالالؾن مؾاقالالالا الس اضالالالمة بالالاليؽ العاسالالالد ئالسخالالالاطرة ةذالالالكل أفزالالالل. مالالالؽ جهالالالة اخالالالرىف فعسميالالالة 

س السالالالا  حيالالال  ان تؾسالالالع السشذالالال ت االقالالالرات لالالالدى ال شالالالؾا سالالالؾف ترت الالالع فقالالالط مالالالع انخ الالالات تشم الالالة رأ
. ئال شالؾا التالي (Lepetit et al. 2015)السختم ة في اصؾلها سالؾف رتؾقالا عمالظ تشم الة رأس السالا  

لدرها تشم ة راس ما  اقل تتؾسع في رأسسالها ئالبي بالدئر  رز الد مالؽ  يسالة القالرئت ئالشراليب الدالؾقي 
 ,Schwert)فير القالرئت ف ئكالبلػ اسالتقرار عسميالة تالؾ (Berger & Bouwman, 2013)لم شالػ 

الظ ان االخبار الدم ية قد يكؾن لها تيريرات عكدية  (Graham et al., 2008). ئقد اشار (2018
عمظ تشم ة رأس السا  ئتعاقدات القرئت ةال شػ. ئيالتالالي فايفرالاح االختيالاري يقمالل مالؽ تشم الة رأس 

 Xie)تقالؾم ال شالؾا بتالؾفير الداليؾلة  السا  ئيالتالي رز د مؽ رأس السالا  ئاالقالرات ئالالبي مالؽ خللهسالا
et al., 2019).     

ادلا عمظ التخ يض في ايقرات ئتؾفير الديؾلة  Zelenyuk et al. (2020)ئقد قدم  دراسة 
في ال شؾا التي قام  ةايفراح عؽ ك اية رأس السا  طبقا لسا تحدد  قؾاعد االحتياطي ال يدرالي ةسالا 

امالي عالؽ ك ايالة رأس السالا  عمالظ تالؾفير الداليؾلة. بيشسالا قالدم  دراسالة يذير لتيرير سالم ي ل فرالاح ايلز 
Zelenyuk et al. (2021)  ادلا عمظ االرتبالا  اييجالابي باليؽ ايفرالاح االختيالاري عالؽ ك ايالة رأس

فالالي ضالالؾء ذلالالػ يسكالالؽ القالالؾ  ان  يالالام ال شالالػ بتالالؾفير معمؾمالالات عالالؽ ك ايالالة رأس  السالالا  ئتالالؾفير الدالاليؾلة.
شغيسيالالا يقالالدم اشالالار  قؾ الالة لمدالالؾ  حالالؾ  قالالؾة ئاسالالتقرار ال شالالػ مالالؽ ناحيالالة السالالا  ز الالادة عسالالا هالالؾ مظمالالؾ  ت

ئ خ الالالا مالالالؽ عالالالدم تسارالالالل السعمؾمالالالات مالالالؽ ناحيالالالة اخالالالرى ةسالالالا يعالالالزز مالالالؽ مكانالالالة ال شالالالػ ئاداسالالالا لؾعاس الالالا 
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االقترالالادية ئمشهالالا تالالؾفير الدالاليؾلة. ئمالالؽ رالالؼ يسكالالؽ تؾقالالع تالاليرير إيجالالابي ل فرالالاح االختيالالاري عالالؽ ك ايالالة 
        ئيالتالي يسكؽ صيا ة ال رت التالي ؾلة رأس السا  عمظ تؾفير الدي

الفرض االول: تهجةد عقةة  ارتبةاع معنةهج بي ةاني نةين االفرةاح االختيةارج عةن كفاية  رأس المةال 
 وتهفير الديهل  بالبنك.  

ئيخرؾ  ايفراح عؽ السخاطر فقد اقترح  لجشة ةاز  أن مسارسات االفراح عالؽ السخالاطر 
أساسالي لتحقيالق الثقالة العامالة ئالح الال عميهالاف حيال  أصالب  تحدرالد السخالاطر الذاممة ئال عالالة هالي أمالر 

ئ ياسالالها ئادارتهالالا ئالدالالاليظرة عميهالالاف ئا هالالؼ مالالالؽ ذلالالػف االفرالالاح عشهالالالا أكثالالر أهسيالالة مالالالع اتجالالا  القظالالالاع 
السرالالرفي العالالالسي نحالالؾ التعقالالد ئعالالدم الذالال ااية ةذالالكل متزارالالدف ئأصالالب  تعالالرت ال شالالػ لسخالالاطر ن قالالات 

ز الالالادة تعقيالالالد  يالالالاس ئتالالالؾفير  كسالالالا رالالالؤدي االبتشالالالار السالالالالي ئالهشدسالالالة الساليالالالة إلالالالظ االستسالالالان أك الالالر ئأك الالالرف
ئيذالكل عالامف فالان تقياليؼ ال شالػ لمسخالاطر ئاالفرالاح عالؽ ذلالػ يعت الر السعمؾمات حالؾ  مخالاطر الدالؾ . 

امالالر جالالؾهري لفطالالراف الستعاممالالة مالالع ال شالالػ حيالال  ان تعالالرت أحالالد ال شالالؾا لدرجالالا ك يالالر  مالالؽ السخالالاطر 
 & Polizzi)ردى قد يكؾن لا تيرير ضار عمظ استقرار الشغام السالالي ةيكسمالا ئحتظ ان كان ةذكل ف

Scannella, 2020) ئ قالالؾد عالالدم تسارالالل السعمؾمالالات بالاليؽ ا طالالراف الداخميالالة ئالخارجيالالة الالالظ ز الالادة .
-Al)الحاجالالالة ل فرالالالاح عالالالؽ السخالالالاطر حيالالال  يسثالالالل ادا  جؾهر الالالا لمتؾاصالالالل بالالاليؽ ا طالالالراف السختم الالالة 

Maghzom et al. 2016) . ئيالر ؼ مؽ تمػ ا هسية ل فرالاح عالؽ السخالاطرف فقالد شالكػ الالبعض
فالالي السشالالافع الستؾقعالالة ل فرالالاح ايضالالافي عالالؽ السخالالاطر الساليالالةف حيالال  انالالا طبقالالا التجاهالالات السالالدرر ؽ 
ئتعقد العدرالد مالؽ ا دئات الساليالة فالان ا سالؾا  تشالؾن  يالر قالادر  عمالظ اسالتيعا  السعمؾمالات ايضالااية 

ئلالبلػ فتحميالل  .(Hassan & Mohd-Saleh, 2010; Siregar et al., 2013)ةذالكل م يالد 
ئالركيالالزة الثالثالة مالالؽ ارشالالادات ةالالاز   ifrs7االفرالاح عالالؽ السخالالاطر طبقالا ل طالالار التذالالر عي فالي معيالالار 

   يقدم معمؾمات م يدة ةذكل أك ر. 

انالالا يسكالالؽ الالالريط بالاليؽ ايفرالالاح ئتالالؾفير الدالاليؾلة اسالالتشادا الالالظ رالاللث  Wang, (2021)ئقالالد طالالرح 
تيرير االفرالاح فالي قالدرة ال شالؾا عمالظ الؾصالؾ  الالظ مرالادر التسؾ الل الخارجيالة ئالالبي رالؤرر  ت0   نقا

بدئر  عمظ قدرة ال شؾا في االنخرا  في أنذظة تالؾفير الداليؾلة. فيصالحا  التسؾ الل الخالارجي يعتسالدئن 
إلالظ  ةذكل أساسي عمظ السعمؾمات السحاس ية السقدمة مالؽ ال شالػ لتقياليؼ جالؾدة أصالؾ  ال شالػ ةايضالافة

ت ايفراح رؤرر عمظ علقة ال شالػ ةعسلسالاف 3 .(Beatty & Liao, 2014)مخاطر السلءة السالية 
حيالال  العلقالالة القؾ الالة مالالع العسالاللء تسكالالؽ ال شالالؾا مالالؽ تقالالديؼ خالالدمات ئسالاليظة مختم الالة لمعسيالالل مالالؽ خالالل  

 .(Osili & Paulson, 2014)اقترالاديات الحجالؼ ئتدالتشد إلالظ الثقالة الستبادلالة باليؽ ال شالػ ئالعسيالل 
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ئالعلقالالات السرالالراية هالالي مرالالدر مهالالؼ لتالالؾفير الدالاليؾلة  نهالالا تسكالالؽ ال شالالػ مالالؽ تالاليميؽ ا عسالالا  الحاليالالة 
ئالسدالالتق مية مالالع العسيالالل ةدالال ب اقترالالاديات الحجالالؼ الشاتجالالة عالالؽ ت الالاعلت ال شالالػ الستشالالررة مالالع العسيالالل 

(Drucker & Puri, 2005) لالة باليؽ ال شالػ تعتسد تمػ العلقاتف إلظ حد ك يالرف عمالظ الثقالة الستبادف ئ
ايفرالاح رالؤرر عمالظ نسالؾذج اعسالا  ت 2ئالعسيل ئ معب ايفراح دئر جؾهري فالي تيساليس تمالػ الثقالة. 

الالظ انالا عشالدما يقالؾم ال شالػ بتقالديؼ تقالار ر خاطئالةف  Acharya & Ryan (2016)ال شالػف فقالد أشالار 
مخالالاطرة فسالالؽ السالالرج  تذالالؾ ا نسالالؾذج االعسالالا  مالالؽ خالالل  ال يالالام ةينذالالظة تؾسالالعية ئلشالالؽ تشظالالؾي عمالالظ 

م رطالالة يعمالالظ سالال يل السثالالا ف إقالالرات لمسقترضالاليؽ ذئي الجالالؾدة االستسانيالالة السشخ زالالةتف ةسالالا رالالراكؼف ريسالالا 
مؽ تعرضا لسخاطر القرئت الستعثرة ئ يرها مؽ ا ئرا  السالية الزعي ة. ئتمػ السخاطر الستراكسة 

 الديؾلة. تقمل مؽ القدر ايضافي مؽ السخاطر البي يدتظيع ال شػ تحسما   رات تؾفير 

ئالركيالالالزة  ifrs7فالالالي ضالالالؾء ذلالالالػف يسكالالالؽ القالالالؾ  ان االفرالالالاح عالالالؽ السخالالالاطر الساليالالالة طبقالالالا لمسعيالالالار 
الثالثة لباز  تسثل عشرر رسيدالي فالي التؾاصالل مالع اصالحا  التسؾ الل الخالارجي ئاكتدالا  رقالة العساللء 

اضال  ئرشاليد لتعز ز العلقات معهؼ ئدعؼ نسؾذج اعسا  ال شالػ فالي اتجالا  التؾسالع السعتسالد عمالظ تقياليؼ ئ 
لمسخالالاطر. ئعمالالظ ذلالالػ فايفرالالاح عالالؽ السخالالاطر الساليالالة يدالالاعد فالالي تهيئالالة بيئالالة اعسالالا  ال شالالػ ةسالالا رز الالد 

ئيالتالالالي يسكالالؽ تؾقالالع تالاليرير إيجالالابي ل فرالالاح عالالؽ السخالالاطر الساليالالة عمالالظ  قدرتالالا عمالالظ تالالؾفير الدالاليؾلة
           تؾفير الديؾلة ئ سكؽ صيا ة ال رت التالي  

ةةة  ارتبةةاع معنةةهج بي ةةاني نةةين االفرةةاح عةةن المخةةاطر الماليةة  وتةةهفير الفةةرض النةةاتي: تهجةةد عق
 الديهل  بالبنك. 

 تأثير الحهكم  2-2
تعت الالالر الحؾكسالالالالة أداة تشغيسيالالالة تدالالالالتخدمها الذالالالالركاتف ئخاصالالالة الذالالالالركات الساليالالالةف ل شالالالالراف عمالالالالظ 
ا نذالالالظة ئتحقيالالالق أهالالالداف مثالالالل السدالالالاءلة ئالذالالال ااية ئالعدالالالالة ئحقالالالؾ  أصالالالحا  السرالالالمحة. ئالشغر الالالة 
ا ساسالية التالالي يدالالتشد اليهالالا م هالالؾم الحؾكسالالة فالالي مختمالالا السؤسدالالات ئمشهالالا ال شالالؾا هالالي نغر الالة الؾكالالالة 

تظالالرح ان السالالدررئن قالالد رتخالالبئن قالالرارات ال تتساشالالظ ةالزالالرئرة مالالع مرالالمحة السدالالاهسيؽ ئيالتالالالي  ئالتالالي
يجالالب أن تشالالؾن هشالالاا آليالالات رقاةالالة ئاشالالراف كاايالالة لحسايالالة السدالالاهسيؽ مالالؽ تزالالار  السرالالال ف ئآليالالات 
الحؾكسة تقمل مؽ مذاكل الؾكالة تمػ ئتختما جؾدة هب  انليات ند يا مؽ شركة إلظ أخرى. ئ دتقر 

الد  السحاسالال ي عمالالظ ا هسيالالة الش يالالرة  ليالالات الحؾكسالالة فالالي بيئالالة االعسالالا  ةذالالكل عالالامف ئفالالظ القظالالاع ا
السرالالالرفي الالالالبي يخزالالالع يشالالالراف أكثالالالر صالالالرامة ئقيالالالؾد تشغيسيالالالا ئتذالالالر عيا أكثالالالر تالالالد يقا فالالالان أهسيالالالة 
الحؾكسالالة تشالالؾن بدرجالالا اكيالالر مالالؽ القظاعالالات ا خالالرى. فقالالد اعهالالرت االسالالتظلعات أن الدالال ب الرسيدالالي 
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 ,Sadeghi)ر ئافالاللس ةعالالض ال شالالؾا الش الالرى هالالؾ ضالالعا آليالالة الحؾكسالالة الستعمقالالة ةالدالاليؾلة النهيالالا
. ف ليالالات الحؾكسالالة تمعالالب دئر فالالي إدارة الدالاليؾلةف  نهالالا تز الالد مالالؽ القالالدرة عمالالظ السرا بالالة ئاتخالالاذ (2019

 القالالراراتف ئيالتالالالي يسكالالؽ أن يكالالؾن لهالالا تالاليرير ك يالالر عمالالظ معالالارير إدارة رأس السالالا  العامالالل مثالالل التالالدفق
. ئقالالالالد (Gill & Biger, 2013)الشقالالالديف ئالحدالالالاةات السدرشالالالالةف ئالحدالالالاةات الداسشالالالالةف ئدئران ا مالالالؾا  

أن ضعا نغؼ الحؾكسة في ال شػ يقمالل مالؽ رقالة ال شالػ فالي  Chen & Lin (2016)أئضح  دراسة 
ات قدراتالالا عمالالظ إدارة أصالالؾلا ئالتزاماتالالا ئيالتالالالي الالالتحكؼ فالالي الدالاليؾلة ةسالالا رالالؤدى فالالي الشهايالالة إلالالظ انخ الال

ةاختبالار تاليرير الحؾكسالة عمالظ ا داء السالالي  Aebi et al. (2012)رالرئة السدالاهسيؽ. ئقامال  دراسالة 
ف ئأعهالالرت الشتالالاست أن ال شالالؾا التالالي لالالدرها لجشالالة السخالالاطر 3118-3117فالالي ال شالالؾا الرالاليشية خالالل  

سالالالالي. لالالالدرها أداء مالالالالي أفزالالاللف امالالالا ازدئاجيالالالة دئر السالالالدرر التش يالالالبي لهالالالا تالالاليرير سالالالم ي عمالالالظ ا داء ال
أن اليالالات الحؾكسالالة لهالالا تالاليرير إيجالالابي ئهالالام عمالالظ  Farzinvash et al. (2017)ئئجالالدت دراسالالة 

مؤشالالرات ريحيالالة ال شالالؾا ئ ختمالالا حجالالؼ ئمدالالتؾى أهسيالالة التالاليرير بالاليؽ ال مالالدان الشاميالالة ئال مالالدان الستقدمالالة. 
 ةاختبار تيرير اليات الحؾكسة Bezawada (2020) ; Aslam & Haron (2020)ئقام  دراستي 

الستعمقالالة ةسجمالالس ايدارة عمالالظ أداء ال شالالػ فالالي ال شالالؾا الهشديالالة ئال شالالؾا ايسالاللمية فالالي عالالدد مالالؽ الالالدئ  
 ئاعهرت الشتاست تيريرات مختم ة ما بيؽ تيرير إيجابي ئسم ي بيؽ االليات السختم ة.   

فرالاح ئفظ سيا  الدراسة الحالية فالحؾكسة تؤرر في بيئة اعسا  ال شػ ةسا في ذلػ اسالتراتيجية اي
أن ال شالؾا التالي لالدرها اليالات حؾكسالة  Diaz & Huang (2017)ئتؾفير الديؾلةف فقالد ئجالدت دراسالة 

أفزل ستخمق السز د مؽ الديؾلةف فشغام الحؾكسة القؾى يسكؽ ان يحد مؽ السخالاطر ةسالا يسكالؽ ال شالػ 
 Faleye & Krishnanمؽ تؾفير الديؾلة ةذكل أك الر مالع تقميالل مخالاطر ايفاللس. ئئجالدت دراسالة 

ان ك الالاءة مجمالالس إدارة ال شالالػ ئئجالالؾد لجشالالا لمسخالالاطر يقمالالل مالالؽ مخالالاطر ايقالالرات. ئئجالالدت  (2017)
تالالالالاليرير إيجالالالالالابي لمحؾكسالالالالالا عمالالالالالظ تالالالالالؾفير الدالالالالاليؾلة. كسالالالالالا تالالالالالرتبط الحؾكسالالالالالة  Sadeghi, (2019)دراسالالالالة 

ةايفراح حي  في  يا  السعمؾمات فان مذاكل السخاطر ا خل ية قد تؤرر سالمبا عمالظ  يسالة ال شالػ 
حيالال  قالالد يعسالالل السالالدرر ؽ ضالالد مرالالال  السدالالتثسر ؽف ئيالتالالالي فالدالالمظات التشغيسيالالة ئايشالالرااية تعسالالل 

د ئالتؾصالاليات التالالي تج الالر السشذالال ت الساليالالة عمالالظ العسالالل ةظر قالالا مدالالئؾلا. ةذالالكل داسالالؼ عمالالظ نذالالر القؾاعالال
ئيعد االزما السالية العالسية عهرت ةعض الدياسات التي تهدف لتحديؽ االستقرار الساليف ئمؽ ذلػ 
سياسة الذ ااية كيحد اركان نغام الحؾكسة ئالتي اما ان تؤدى الظ تحديؽ الثقة الجساعية في الشغالام 

. ئعمالظ ذلالػ فشغالام الحؾكسالة مالؽ (Zelenyuk, et al. 2020)تشؾن ذات تيرير ضار السررفي ائ 
الستؾقالع ان رالالؤرر ايجابيالا عمالالظ كالالل مالؽ اسالالتراتيجية االفرالالاح ئتالؾفير الدالاليؾلةف ئفالالظ إطالار ذلالالػ التالاليرير 
يسكؽ تؾقع ان ارت اع جؾدة نغام الحؾكسة السظ الق فالي ال شالػ رز الد مالؽ الذال ااية ئ حدالؽ مالؽ علقالات 
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بيئة اعسالا ةسا رز د مؽ قدرتا عمالظ تالؾفير الداليؾلةف ئيالتالالي فجالؾدة الحؾكسالة تالؤرر عمالظ  ال شػ ضسؽ
العلقالالة بالاليؽ ايفرالالاح ئتالالؾفير الدالاليؾلة ةحيالال  تز الالد جالالؾدة الحؾكسالالة مالالؽ قالالؾة العلقالالة ئ سكالالؽ صالاليا ة 

 ال رضيؽ التالييؽ      
نين االفراح االختيةارج الفرض النالث: تؤثر جهدة الحهكم  بذكل معنهج بي اني على ةهة العقة  

 عن كفاي  رأس المال وتهفير الديهل  بالبنك.
الفةةرض الرابةةؤ: تةةؤثر جةةهدة الحهكمةة  بذةةكل معنةةهج بي ةةاني علةةى ةةةهة العقةةة  نةةين االفرةةاح عةةن 

  المخاطر المالي  وتهفير الديهل  بالبنك.  

 تأثير تنهع الدخل 2-3
ط يعة نذا  القظالاع السرالرفي ئالقيالؾد التشغيسيالة ئالتذالر عية السحالددة لالا ةذالكل صالارم تجعالل مالؽ 
قرار ال شػ لتشؾ ع انذظتا ئمرادر دخما مؽ القرارات ايدار ة السعقالدة ئالتالي تالرتبط بدرجالا عاليالة مالؽ 

ػ ئالسخالاطرف السخاطرة. ئقد قدم  الدراسات نتاست مختم ة حؾ  تيرير التشؾع السررفي عمظ أداء ال ش
أن تشالؾع ا صالؾ   يالر السرتبظالة  Carbó Valverde & Fernández (2007)فؾجالدت دراسالة 

ةالالالقرئت هالالؾ مرالالدر جدرالالد لمقالالؾة الدالالؾ ية لم شالالؾا ا ئرئييالالة مالالؽ خالالل  التعالالؾ ض عالالؽ القالالؾة الدالالؾ ية 
Kunt-Demirgüç & التالالالالالالالالالالي تتعالالالالالالالالالالرت لمزالالالالالالالالالالطط فالالالالالالالالالالي أنذالالالالالالالالالالظة القالالالالالالالالالالرئتف ئئجالالالالالالالالالالدت دراسالالالالالالالالالالة 

(2010) Huizinga ؾع تجالالالا  ا نذالالالظة  يالالالر السعتسالالالدة عمالالالظ ال اسالالالدة رز الالالد مالالالؽ عاسالالالد ال شالالالػ. أن التشالالال
ان التشالالؾع تجالالا  ا نذالالظة  يالالر السعتسالالدة عمالالظ ال اسالالدة  et al. Meslier (2014)ئأئضالالح  دراسالالة 

يحقالالق مكاسالالب مالالؽ حيالال  العاسالالد ئالعاسالالد السعالالد  حدالالب السخالالاطرف ئتشالالؾن تمالالػ السكاسالالب أقالالؾى عشالالدما 
أن  t al.e Lee 2014)(ئرا  الساليالالة الحكؾميالالة. ئئجالالدت دراسالالة تتجالالا ال شالالؾا نحالالؾ التالالدائ  فالالي ا 

ا نذالالظة  يالالر السعتسالالدة عمالالظ ال اسالالدة تقمالالل مالالؽ السخالالاطر ئتحدالالؽ أداء ال شالالؾا فالالي ال مالالدان التالالي تعتسالالد 
عمظ نغؼ مالية قاسسة عمظ ال شؾا ئفي ال مدان ذات الالدخل الستؾسالط ئالسالشخ ض. ئتذالير تمالػ الشتالاست 

يعت الالالالر ئسالالالاليمة جيالالالالد  لمتؾسالالالالع ةالشدالالالالبة لم شالالالالؾا. فالالالالي السقابالالالالل ئجالالالالدت دراسالالالالة إلالالالظ أن التشالالالالؾع السرالالالالرفي 
(2013) Torna & DeYoung   أن ال شالالالالؾا ا مر كيالالالالة التالالالالي تتدالالالالؼ بدرجالالالالا أك الالالالر مالالالالؽ التشالالالالؾع تجالالالالا

ا نذالالالالظة  يالالالالر التقميديالالالالة مثالالالالل رأس السالالالالا  االسالالالالتثساريف ئالخالالالالدمات السرالالالالراية االسالالالالتثسار ةف ئتؾر الالالالق 
Stiroh & Rumble خالل  ا زمالة الساليالة. ئئجالدت دراسالة ا صالؾ ف تشالؾن أكثالر عرضالة لم ذالل 

أن ا نذالالظة  يالالر القاسسالالة عمالالظ ال اسالالدة تالالرتبط ةيريالالاح أكثالالر تقمبالالاف ئيالتالالالي قالالد ال تشالالؾن تمالالػ  (2006)
 ا نذظة أكثر ريحية مؽ ا نذظة التقميدية القاسسة عمظ ال اسدة.   
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ؤرر فالي بيئالة عسالل ال شالػ ةسالا فالي ذلالػ في سيا  الدراسة الحالية يسكؽ طرح ان التشؾع السررفي رال
استراتيجية ايفراح ئتؾفير الديؾلة. يسكؽ القؾ  إن ال شؾا التي تشخالر  فالي أنذالظة مرالراية تقميديالة 
تسيالالالل إلالالالظ خمالالالق سالالاليؾلة أكثالالالر مالالالؽ ال شالالالؾا السذالالالاركة فالالالي ا نذالالالظة  يالالالر التقميديالالالة ئذلالالالػ  ن ا عسالالالا  

مالالالات ا كثالالالر اضالالالافا لم يسالالالة يالؾداسالالالع ا ساسالالاليةت السرالالالراية التقميديالالالة ترتشالالالز عمالالالظ نسالالالؾذج لالالالريط االلتزا
بيشسا ال ترتبط ا نذظة  ير التقميديالةف  ف(Song & Thakor, 2007)ةالقرئت ا كثر اضافا لم يسة 

مثل الؾساطة ئاالكتتا  في ا ئرا  الساليالةف بؾعالاسا الؾسالاطة ا ساسالية لم شالػف ئيالتالالي يسكالؽ تؾقالع 
أن التحالؾ  إلالظ أنذالظة  يالر تقميديالة قالالد يقمالل مالؽ مدالتؾى خمالق الدالاليؾلة. ئخلفالا لالبلػف قالد يكالؾن لالالدى 

إدارة تتستالالع ةخ الالالرة إدار الالة أكثالالالر ئآليالالة حالالالؾافز أقالالالؾى  فالالالر   ال شالالػ الالالالبي يسكشالالا خمالالالق السز الالد مالالالؽ الدالاليؾلة
. ئيالتالالي قالد (Hou et al., 2018)لمسدرر ؽ لتم ية الظمب الستشالؾع عمالظ الخالدمات الساليالة لعسلسهالؼ 

يكالالؾن التؾسالالع فالالي تالالؾفير الدالاليؾلة مرالالحؾي ا ةسزايالالا أعمالالظ مالالؽ التشؾ الالع السرالالرفي ةسالالا يذالالير إلالالظ ئجالالؾد 
ان تشؾع الدخل  Hoang, et al. (2020)ؾفير الديؾلة. ئقد ئجدت دراسة علقة إيجابية بيؽ التشؾع ئت

رالالالؤرر سالالالم يا عمالالالظ تالالالؾفير الدالالاليؾلة ئريحيالالالة ال شالالالػ ةسالالالا يذالالالير الالالالظ أهسيالالالة تركيالالالز ال شالالالؾا عمالالالظ االعسالالالا  
 Hou et al., (2018)التقميدية يذكل أك ر مؽ التشؾع ةاتجا  ا نذظة  ير التقميدية. ئئجدت دراسة 

رجالالة التشالالؾع السرالالرفي بالاليؽ ا نذالالظة السرالالراية التقميديالالة التالالي تالالدر صالالافي دخالالل مالالؽ أن الز الالادة فالالي د
ال ؾاسالالد ئا نذالالظة السرالالراية  يالالر التقميديالالة التالالي تالالدر دخالالل  مالالؽ  يالالر ال ؾاسالالد تقمالالل مالالؽ تالالؾفير الدالاليؾلة.  

ان القؾة الدالؾ ية لم شالػ تالؤرر سالمبا عمالظ تالؾفير الداليؾلة اال ان  Toh, et al. (2020)ئئجدت دراسة 
جالالة التشالالؾع تقمالالل مالالالؽ ذلالالػ التالاليرير الدالالم ي. مالالالؽ جهالالة اخالالرىف فالالالتشؾع يعقالالالد مالالؽ بيئالالة العسالالل ئ خمالالالق در 

علقات أكثر تذاةكا ةسا رز د ةذكل ك ير مؽ الحاجة الظ السعمؾمات ئ شتت أطراف أكثر لدرها اهتسام 
مظ ذلالػ يسكالؽ ة فراح ال شػف ئيالتالي يسكؽ القؾ  ان التشؾع رؤرر في استراتيجية ايفراح لم شػ. ئع

تؾقع ان درجة التشؾع السررفي تؤرر عمظ العلقة بيؽ ايفراح ئتؾفير الديؾلة ةحي  يسكؽ تؾقع ان 
ز الالادة التشالالؾع فالالي الشذالالا  السرالالرفي ئتشالالؾع الالالدخل لم شالالػ سالاليشعكس عمالالظ ز الالادة ايفرالالاحف اال ان التشالالؾع 

ؾد النخ الات فالي االرتبالا  ئما ررتبط ةا مؽ مخاطر قد يزعا مؽ تؾجا ال شػ لتؾفير الديؾلة ةسا يقال
 بيؽ ايفراح ئتؾفير الديؾلة ئيالتالي يسكؽ صيا ة ال رئت التالية  

تةةؤثر درجةة  تنةةهع الةةدخل بذةةكل معنةةهج سةةلبي علةةى ةةةهة العقةةة  نةةين االفرةةاح الفةةرض الخةةامس: 
 االختيارج عن كفاي  رأس المال وتهفير الديهل  بالبنك. 

تؤثر درج  تنهع الدخل بذكل معنهج سةلبي علةى ةةهة العقةة  نةين االفرةاح عةن الفرض الدادس: 
 المخاطر المالي  وتهفير الديهل  بالبنك. 
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 المنهج وتنظيم الدراس  -3
تتؼ الدراسة في سيا  بيئة االعسالا  الدالعؾدية ئالتالي شالهدت تظ يالق معالارير التقر الر السالالي الدئليالة 

IFRS ئلتحقيق اهداف الدراسة ئاختبار فرئضها  .3101ر مشب عام في القظاع السالي في ئق  مبك
بشالالؾا عالالؽ سمدالالما زمشيالالا  01رالالتؼ اسالالتخدام بيانالالات مالالؽ ال شالالؾا التجار الالة الدالالعؾدية السدالالجمة ئالتالالي ت مالالغ 

مذالاهد  بشػ/عالالام. ئقالالد تالالؼ اسالالتبعاد  71ف ةحيال  ت مالالغ عيشالالة الدراسالالة 3109الالالظ عالالام  3102مالؽ عالالام 
لتاليرير ازمالة كؾرئنالا عمالظ بيانالات ذلالػ العالام ةسالا يسكالؽ ان رالؤرر  مالؽ بيانالات الدراسالة نغالرا 3131عام 

في صلحية نتاست الدراسة. ئ تؼ تجسيع بيانات الدراسة ةذكل ردئي مؽ خل  القؾاسؼ السالية السشذؾرة 
 panelلم شالالػف ئ عتسالالد اختبالالار ال الالرئت عمالالظ اسالالتخدام نسالالاذج االنحالالدار ةيسالالمؾ  ال يانالالات السجسعالالة 

data  . 

  الدراس  متغيرات 3-1
 اإلفراح عن المخاطر:

يعتسالالالد مؤشالالالر االفرالالالاح عالالالؽ السخالالالاطر عمالالالظ متظمبالالالات ايفرالالالاح الشسالالالي ئالشالالالؾعي حالالالؾ  مخالالالاطر 
ئالتي تتذاةا بدرجا جؾهر الا مالع الركيالزة الثالثالة  ifrs7االستسان ئالدؾ  ئالديؾلة كسا ئردت في معيار 

ر ييعالالرت السمحالالق أ مكؾنالالات مالالؽ إرشالالادات ةالالاز ف ةحيالال  رؾضالال  السؤشالالر التالالداخل بالاليؽ نسظالالي السعالالاري
رالتؼ تجسيالع ال يانالات رالدئ ا  Giner et al. (2020)مؤشالر ايفرالاح عالؽ السخالاطرت. ئاتباعالا لدراسالة 

مؽ ملحغالات القالؾاسؼ الساليالة ةاسالتخدام تحميالل السحتالؾى حيال  ئحالدة ال يالاس هالي السعمؾمالات التالي رالتؼ 
ل يالاس الثشالاسي لشالل عشرالر مالؽ تقديسها في شكل ئص ظ ائ رقسي ائ جدئلي. ئ تؼ اسالتخدام أسالمؾ  ا

 يالر ذلالػ.  0فالي حالالة تالؾفير السعمؾمالات ئال يسالة  1عشاصر ايفراح في السؤشر حي  ييخب ال يسة 
ئال رتؼ استخدام ائزان ترجيحيا لعشاصر ايفراح حي  مؽ الس تالرت ان كالل العشاصالر تشتدالب ن الس 

ر التالي تشظ الق عمالظ ال شالػ حتالظ مدتؾى ا هسية. ئ جب قراءة السلحغات كامما لتحدرد أنؾاع السخالاط
يسكالالؽ  يالالاس مؤشالالر ايفرالالاح لم شالالػ عمالالظ أسالالاس إجسالالالي عالالدد عشاصالالر ايفرالالاح التالالي يقالالدمها ال شالالػ 
مقدسا عمظ إجسالي عدد العشاصر التي تشظ ق عمظ ال شػ ئ جب ايفراح عشها كسا تؼ تحدردها في 

 السؤشر كسا رمي  
TRD = ∑

n
i=1 Xi / n 

إذا كالالالالان العشرالالالالر رالالالالتؼ  Xi  =1إجسالالالالالي مؤشالالالالر ايفرالالالالاح عالالالالؽ السخالالالالاطر لم شالالالالػف  TRD حيةةةةث
. 24إجسالالالالالي عالالالالدد عشاصالالالالر ايفرالالالالاح السحتسمالالالالة = n يالالالالر ذلالالالالػف  0ايفرالالالالاح عشالالالالا مالالالالؽ ال شالالالالػ ئ= 
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كسالا رالتؼ تقداليؼ مؤشالر ايفرالاح ايجسالالي الالظ نسظالي ايفرالاح ئهسالا  TRD ≥ 1 ≥ 0 ئيالتالالي
 ت.   n = 15يحي   QNح الشسي ت ئاالفراn= 9يحي   QLايفراح الشؾعي 

ئ ن العشرالالر الذخرالالي سالالسا ملزمالالا  سالالمؾ  تحميالالل السحتالالؾى فالالان ملسسالالة ئرقالالة ال يالالاس ترالالب  
مذاهد  بشػ/عالامت  31عامل جؾهري لشتاست الدراسةف ئلتحدرد ملسسة ال ياس تؼ اختيار عيشا م دسية ي

يال  أئضالح  مقارنالة الشتالاست ئتظ يق أسمؾ  ال يالاس بؾاسالظة الباحال  ئيؾاسالظة ةاحال  اخالر مدالاعد ح
ل ياس االتدا  في الشتالاست  Krippendorff’s alphaتظابق ةذكل مق ؾ ف حي  تؼ استخدام معامل 

 ئالتي تعكس اتدا  ك ير في استخدام السؤشر.    0.946حي  بمط   يسة السعامل 

 تهفير الديهل :
ل يالاس  Berger & Bouwman (2009)اعتسدت الدراسات الداةقة عمالظ ا سالمؾ  الالبي قدمالا 

تؾفير الديؾلة حي  اعتسالد ا سالمؾ  عمالظ ترالشي  جسيالع العشاصالر داخالل ئخالارج السيزانيالة الالظ سالاسما 
ئشبا ساسما ئ ير ساسما اعتسالادا عمالظ الؾقال  ئالدالهؾلة ئالتشم الة التالي رتحسمهالا العساللء لمحرالؾ  عمالظ 

ال شالػ لمالتخمص مالؽ التزاماتالا لسقابمالة  التسؾ ل مؽ ال شػ ةجانب الؾق  ئالدالهؾلة ئالتشم الة التالي يحتاجهالا
 0لمعشاصالالر الدالالالاسمة ئ يالالر الدالالالاسمة ئئزن ندالالال ظ  0.5طمالالب العسالالاللء لمدالاليؾلةف رالالالؼ إعظالالاء ئزن ندالالال ظ 

. ئيالتالالي لحدالا  متطيالر تالؾفير الداليؾلة رالتؼ ترالشي  العشاصالر الالظ لمعشاصر شبا الداسمة السالتبعادها
الالبي قدمتالا الدراسالة ئالدراسالات الدالاةقة ييقالدم ساسما ئشبا سالاسما ئ يالر سالاسما اعتسالادا عمالظ الترالشي  

رؼ حدا  الستطيالر الالبي يع الر  السمحق   عرت لترشي  العشاصر كسا جاء في الدراسات الداةقةتف
 عؽ تؾفير الديؾلة مؽ خل  السعادلة التالية    

LC = (½ * IA +0 * SA – ½ * LA + ½ * LL + 0 * SL – ½ * IL – ½ * E + ½ 

* IOFF + 0 * SOFF – ½ * LOFF) / TA 

 أصؾ  ساسماف LA فاصؾ  شبا ساسما SA ا صؾ   ير الداسمةف IAتؾفير الديؾلةف  LC حيث
LL  التزامالالات سالالاسمافSL ف التزامالالات شالالبا سالالاسماIL  التزامالالات  يالالر سالالاسمافE  حقالالؾ  السمشيالالةفIOFF 

انذالظا خالارج  LOFFانذظا خارج السيزانيالة شالبا سالاسماف  SOFFانذظا خارج السيزانية  ير ساسماف 
        إجسالي ا صؾ . TAالسيزانية ساسماف 

 تنهع الدخل: 
رالالالتؼ  يالالالاس درجالالالة تشالالالؾع الالالالدخل مالالالؽ خالالالل  ييكالالالل قاسسالالالة  Hoang, et al. (2020)إتباعالالالا لدراسالالالة 

الدخلف حي  رتؼ حدا  التشؾع السررفي عمظ أنا ندبة الدخل مؽ ا نذظة التقميدية التالي تالدر فاسالدة 
 HHI)مؤشالالر  - 0ئالالدخل مالؽ ا نذالظة  يالر التقميديالة. ئيالتالالالي رالتؼ  يالاس مؤشالر التشالؾع السرالرفي ي
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ئالالالالالالبي رالالالالالتؼ حدالالالالالاةا بشدالالالالالبة إجسالالالالالالي الالالالالالدخل  Herfindahl-Hirschmanهالالالالالؾ مؤشالالالالالر  HHIحيالالالالال  
التذطيمي إلظ مكؾنات الدخل التقميالدي ئمكؾنالات الالدخل  يالر التقميالدي. ئيالتالاليف رالتؼ احتدالا  مؤشالر 

 التشؾع لشل بشػ مؽ خل  السعادلة التالية   
DIV = 1 – {(NONTRA / OPI)

2
 + (TRA / OPI)

2
} 

مكؾنالالات الالالدخل التقميديالالالةف  TRAذالالالطيميف الالالدخل الت OPIدرجالالة تشالالالؾع الالالدخل لم شالالػف  DIV حيةةث
NONTRA  = فالان ذلالػ يعكالس ييكالل دخالل بالدئن  0مكؾنات الدخل  ير التقميدية. اذا كان  ال يسة

 .   DIV ≥1 ≥ 0تسثل أقرظ درجات التشؾعف ئيالتالي  1أي تشؾعف ئال يسة 

 جهدة الحهكم :
ال شالالػ ئ عتسالالد ذلالالػ السؤشالالر تدالالتخدم الدراسالالة مؤشالالر تجسيعالالي ل يالالاس ك الالاءة نغالالام الحؾكسالالة داخالالل 

 عمظ تجسيع نقا  لشل بشػ طبقا لسا رمي 
 تف1ت أئ ال ي0أكثر مؽ نرا أعزاء مجمس ايدارة   مؽ السدرر ؽ السدتقميؽ ي 
 تف0ت أئ ال ي1رؾجد شخص ئاحد يذطل مشر ي السدرر التش يبي ئرسيس مجمس ايدارة ي 
 تف1ت أم ال ي0تتشؾن لجشة السراجعة مؽ رلث مؽ السدرر ؽ أئ أكثر ي 
 تف1ت أئ ال ي0تتشؾن لجشة السراجعة ةالشامل مؽ مدرر ؽ مدتقميؽ ي 
 تف1ت أئ ال ي0تحتؾي لجشة السراجعة عمظ أحد الخ راء السالييؽ ي 
 تف1ت أئ ال ي0تتشؾن لجشة إدارة السخاطر ةالشامل مؽ مدرر ؽ مدتقميؽ ي 

 طبقا لمشقا  الداةقة.   6إلظ  1ئيالتالي ف ن  ياس الحؾكسة هؾ م ياس ترتي ي ييخب  يسا مؽ 

 تمهذج الدراس  3-2
لتحقيق اهالداف الدراسالة ئاختبالار فرئضالها رالتؼ اسالتخدام نسالؾذج االنحالدار الخظالظ ةيسالمؾ  ال يانالات 

  طبقا لمشسؾذج التالي   Random-effects GLS regressionالسجسعة 
Yit = a0 + β1-2 ∑1-2 Xit + β1-4 ∑1-4 control variablesit + ε 

تسثالالل الستطيالالرات  Xitئهالالؾ م يالالاس تالالؾفير الدالاليؾلةف ئ tفالالي العالالام  iالستطيالالر التالالاةع لم شالالػ  Yit حيةةث
مع را عشالا ةستطيالر  CADئهي  ايفراح االختياري عؽ ك اية رأس السا   tفي العام  iالس درة لم شػ 

إذا قالالدم  الذالالركة إفرالالاح إضالالافي عالالؽ ك ايالالة رأس السالالا  ز الالادة عالالؽ السظمالالؾ   1ئهسالالظ ييخالالب ال يسالالة 
 control. امالالالا TRDخالالاللف ذلالالالػف ئاالفرالالالاح عالالالؽ السخالالالاطر الساليالالالة  0تشغيسيالالالاف ئ يخالالالب ال يسالالالة 

variablesit  فتسثل الستطيرات التاةعة لم شػi  فالي العالامt   ئهاليDIV  درجالة تشالؾع الالدخلفCG  جالؾدة
معد  العاسالد  ROEال شػ مقاسا ةالمؾ ار تؼ الظ يعي يجسالي ا صؾ ف حجؼ  SIZEنغام الحؾكسةف 
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عمالظ حقالالؾ  السمشيالالة. ةايضالالافة الالالظ ذلالالػ تدالالتخدم الدراسالالة الستطيالالرات السعدلالالة الستشذالالاف تالاليرير جالالؾدة 
 CG*CADنغالالام الحؾكسالالة ئدرجالالة تشالالؾع الالالدخل عمالالظ العلقالالة بالاليؽ ايفرالالاح ئتالالؾفير الدالاليؾلة ئهالالي  

يؽ جؾدة الحؾكسة ئاالفراح االختيالاري عالؽ ك ايالة رأس السالا  ئهالؾ حاصالل ئالبي يع ر عؽ الت اعل ب
ئالبي يع ر عؽ الت اعل بيؽ جؾدة الحؾكسة ئاالفرالاح عالؽ  CG*TRDضر  الستطير ؽ ببعزهساف 

ئالالالبي يع الالر عالالؽ الت اعالالل  DIV*CADالسخالالاطر الساليالالة ئهالالؾ حاصالالل ضالالر  الستطيالالر ؽ ببعزالالهسا ف 
تيالالاري عالالؽ ك ايالالة رأس السالالا  ئهالالؾ حاصالالل ضالالر  الستطيالالالر ؽ بالاليؽ درجالالة تشالالؾع الالالدخل ئاالفرالالاح االخ

ئالالالبي يع الالر عالالؽ الت اعالالل بالاليؽ درجالالة تشالالؾع الالالدخل ئاالفرالالاح عالالؽ السخالالاطر  DIV*TRDببعزالالهساف 
 السالية ئهؾ حاصل ضر  الستطير ؽ ببعزهسا.    

  تتائج الدراس  -4
 االحراء الهصفي   4-1

نتاست ايحراء الؾص ي لؾصا متطيرات عيشة الدراسة. ةخرؾ  تالؾفير  0يعرت الجدئ  رقؼ 
تقر بالا ةسالا يعكالس ان ال شالؾا الدالعؾدية فالي الستؾسالط تقالؾم بتالؾفير ساليؾلا  0.38الديؾلة ر مالغ الستؾسالط 

ر ا  مقابل كل ر ا  مالؽ أصالؾلها. ئتقتالر  تمالػ الشدالبة مالؽ معالد  تالؾفير الداليؾلة لم شالؾا  1.28ةس مغ 
كسا انها اعمظ مؽ متؾسط  1.262ئالتي ت مغ  Sahyouni & Wang (2019)الدعؾدية في دراسة 

. ئايسالا رتعمالق 1.382السعد  في مشظقة الذر  ا ئسط ئشالسا  افر  يالا فالي ن الس الدراسالة ئالتالي ت مالغ 
يؼ ةايفراح االختياري عؽ ك اية رأس السا  تؾض  الشتاست اهتسالام متؾسالط مالؽ ال شالؾا الدالعؾدية بتقالد

معمؾمات اضاايا عؽ ك اية رأس السا  ز ادة عؽ السظمؾ  تشغيسياف حي  عهر ايفرالاح االختيالاري 
مذالالاهد  مالالؽ مذالالاهدات العيشالالةف ئلالالؼ تؾضالال  الشتالالاست ئجالالؾد اسالالتراتيجيا ئاضالالحة ل شالالؾا العيشالالة  29 فالالي

ر  ةخرؾ  ذلػ ايفراح. اما ايفراح عؽ السخاطر السالية تؾض  الشتاست ان ال شؾا تؾفر ما يق
% مالالؽ السعمؾمالالات السظمؾيالالة عالالؽ السخالالاطر الساليالالة. كسالالا تؾضالال  الشتالالاست عالالدم اهتسالالام ال شالالؾا 61مالالؽ 

تقر بالالاف كسالالا تؾضالال  ارت الالاع  1.02بتشؾ الالع أنذالالظتها السرالالراية حيالال  ر مالالغ متؾسالالط درجالالة تشالالؾع الالالدخل 
 مدتؾى جؾدة نغؼ الحؾكسة السظبقة في بشؾا العيشة.  

 
 
 
 
 



 تأثير االفصاح عن كفاية رأس المال والمخاطر المالية على توفير..........                         عرفة نصر طه حسند/

111 

 

 : تتائج اإلحراء الهصفي 1جدول 
 

Max Min Std. Dev. Mean Obs Variable 
0.699 0.11 0.1349038 0.3796786 70 LC 

1 0 0.5032363 0.5571429 70 CAD 

0. 95 0.4 0.1619471 0.603125 70 TRD 

0.4994812 0.0061783 0.1973236 0.1317093 70 DIV 

6 4 0.1787769 5.092857 70 CG 

8.77775 7.80077 0.2563203 8.22846 70 SIZE 

0.2120703 -0.0743288 0.061558 0.0831054 70 ROE 
 

 تحليل االرتباع  4-2
نتاست اختبار االرتبا . تؾضال   3لتحميل االرتبا  ا حادي بيؽ متطيرات الدراسة يقدم الجدئ  رقؼ 

 الشتاست ئجؾد ارتبا  إيجابي معشؾي باليؽ تالؾفير الداليؾلة ئكالل مالؽ ايفرالاح االختيالاري عالؽ ك ايالة رأس
السالالا  ئاالفرالالاح عالالؽ السخالالاطر الساليالالةف حيالال  تؾسالالع ال شالالػ فالالي ايفرالالاح رالالرتبط بتؾسالالعا فالالي تالالؾفير 
الديؾلة. ئتتدق الشتيجة مع ايطار العام لمدراسة حي  تحديؽ بيئة معمؾمات ال شػ مؽ خل  التؾسع 

يفراح في االفراح يداعد  عمظ تعز ز قدرتا عمظ أداء ئعاس اف ئهؾ ما رؾض  أهسية استراتيجية ا
لم شالالالػ ئضالالالرئرة االهتسالالالام بهالالالا تشغيسيالالالا ئتذالالالر عيا. ئ سكالالالؽ ملحغالالالة ان االرتبالالالا  بالالاليؽ ايفرالالالاح عالالالؽ 
السخالالاطر الساليالالة ئتالالؾفير الدالاليؾلة أكثالالر قالالؾ  مالالؽ االرتبالالا  بالاليؽ ايفرالالاح عالالؽ ك ايالالة رأس السالالا  ئتالالؾفير 

الدالاليؾلةف ةسالالا  الداليؾلة. كسالالا تؾضالال  الشتالالاست ئجالالؾد ارتبالالا  معشالالؾي سالالم ي بالاليؽ درجالالة تشالالؾع الالالدخل ئتالالؾفير
يذالالالير الالالالظ ان تؾجالالالا ال شالالالػ لتشؾ الالالع انذالالالظتا ئمرالالالادر دخمالالالا عالالالؽ ا نذالالالظة التقميديالالالة يقمالالالل مالالالؽ تالالالؾفير 
الدالاليؾلة التالالي يقالالؾم بهالالا ال شالالػ. امالالا الحؾكسالالة فالشتالالاست تؾضالال  ئجالالؾد ارتبالالا  إيجالالابي ضالالعي  بالاليؽ جالالؾدة 

فير الدالاليؾلة.  ةسالالا يعكالالس تالاليرير ضالالعي  نليالالات الحؾكسالالة عمالالظ ئعي الالة تالالؾ  الحؾكسالالة ئتالالؾفير الدالاليؾلة
اضافا الظ ذلػ تؾض  الشتاست ئجؾد ارتبا  إيجالابي قالؾى باليؽ حجالؼ ال شالػ ئتالؾفير الداليؾلة ةسالا يعكالس 
ان ال شؾا ك يرة الحجؼ تقؾم بتؾفير الديؾلة ةذكل أك ر مالؽ ال شالؾا صالطيرة الحجالؼف فالي السقابالل هشالاا 

سالا يعكالس ضالعا تاليرير معالد  ارتبا  إيجابي ضعي  بيؽ العاسد عمظ حقؾ  السمشية ئتؾفير الديؾلة ة
عاسد ال شػ عمظ ئعي ة تؾفير الديؾلة. ئتذير الشتاست الظ ان حجؼ ال شػ يعت ر أكثالر العؾامالل ارتباطالا 

 بتؾفير الديؾلةف بيشسا جؾدة الحؾكسة ئالعاسد عمظ حقؾ  السمشية االقل ارتباطا بتؾفير الديؾلة.   

بالالالاليؽ  0.1  عشالالالالد درجالالالالة معشؾ الالالالا ئيخرالالالالؾ  االفرالالالالاحف تؾضالالالال  الشتالالالالاست ارتبالالالالا  إيجالالالالابي ضالالالالعي
االفرالالاح االختيالالالاري عالالالؽ ك ايالالالة رأس السالالا  ئاالفرالالالاح عالالالؽ السخالالالاطر الساليالالة ةسالالالا يذالالالير لعالالالدم ئجالالالؾد 
اسالالتراتيجيا ئاضالالحة ايسالالا رتعمالالق بشسظالالي االفرالالاح فالالي ال شالالؾا الدالالعؾدية. ئتالالرتبط درجالالة تشالالؾع الشذالالا  
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ضعي  ةايفراح عؽ السخاطر  ارتبا  إيجابي ةايفراح عؽ ك اية رأس السا  ئترتبط ارتبا  سم ي
الساليالالالة ةسالالالا يعشالالالظ ان كمسالالالا ازداد تشالالالؾع نذالالالا  ئمرالالالادر دخالالالل ال شالالالػ كمسالالالا كالالالان أكثالالالر احتسالالالاال ليالالالؾفر 

ل فرالالاح عالالؽ  -بدرجالالا ضالعي ة-معمؾمالات اضالالاايا عالؽ ك ايالالة رأس السالا  ةذالالكل اختيالاري ئاقالالل ماليل 
ايفرالالاح عالالؽ ك ايالالة رأس السخالالاطر الساليالالة. امالالا الحؾكسالالة فتالالرتبط ارتبالالا  إيجالالابي ضالالعي  ةكالالل مالالؽ 

السا  ئاالفراح عؽ السخاطر ةسا رؾض  التيرير الزعي  لمحؾكسالا عمالظ اسالتراتيجية افرالاح ال شالػ. 
ئتذالالير الشتالالاست الالالظ ان التشالالؾع ئالحؾكسالالة ررتبظالالان ةايفرالالاح عالالؽ ك ايالالة رأس السالالا  ةذالالكل أك الالر مالالؽ 

يجالالالابي ضالالالعي  ةكالالالل مالالالؽ االرتبالالالا  ةايفرالالالاح عالالالؽ السخالالالاطر الساليالالالة. ئ الالالرتبط حجالالالؼ ال شالالالػ ارتبالالالا  إ
ايفرالالاح عالالؽ ك ايالالة رأس السالالا  ئاالفرالالاح عالالؽ السخالالاطر الساليالالةف بيشسالالا معالالد  العاسالالد عمالالظ السمشيالالة 
ررتبط سم يا ةايفراح عؽ السخاطر السالية ئال ررتبط ةايفراح عؽ ك اية رأس السا . ةايضافة لسالا 

قالؾى ةحجالؼ ال شالػ ةسالا يعكالس ان  س قف تذالير الشتالاست الالظ ان درجالة تشالؾع الالدخل تالرتبط ارتبالا  إيجالابي
ال شالالؾا ك يالالرة الحجالالؼ أكثالالر مالاليل لتشؾ الالع مرالالادر الالالدخلف بيشسالالا ال رالالرتبط تشالالؾع الالالدخل ةكالالل مالالؽ جالالؾدة 

 الحؾكسة ئالعاسد عمظ السمشية.   

 : تتائج اختبار االرتباع2جدول 
 

ROE SIZE CG DIV TRD CAD LC  
      1.0000 LC 

     1.0000 0.1461
***

 CAD 

    1.0000 0.0105
*
 0.2131

***
 TRD 

   1.0000 -0.0202
*
 0.3435

**
 -0.1719

**
 DIV 

  1.0000 -0.0064 0.0813
*
 0.1027

*
 0.0167

*
 CG 

 1.0000 0.1745
*
 0.3112

**
 0.1944

**
 0.0679

***
 0.3019

***
 SIZE 

1.0000 0.3235
*
 0.1274

*
 0.1824 -0.2033

*
 -0.0205 0.0370

*
 ROE 

***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.10. 

 اختبار الفروض  4-3
اختبار فرئت الدراسة عمظ اسالتخدام نسالؾذج االنحالدار الخظالظ ةيسالمؾ  ال يانالات السجسعالةف  يعتسد

 ئالختبار ال رضيؽ ا ئ  ئالثاني رتؼ استخدام نسؾذج االنحدار التالي  
LCit = a0 + β1 CADit + β2  TRDit + β3  DIVit + β4  CGit + β5  SIZEit + β6  ROEit + ε 

( 1تمهذج  ) 

ئالبي  Random-effects GLS regressionنتاست اختبار االنحدار  2ئ عرت الجدئ  رقؼ 
رؾض  معشؾ ة الشسؾذج ئامكانيالة االعتسالاد عميالا. ئتؾضال  الشتالاست ئجالؾد ارتبالا  إيجالابي باليؽ ايفرالاح 
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إضالالافي عالالؽ ك ايالالة رأس عالالؽ ك ايالالة رأس السالالا  ئتالالؾفير الدالاليؾلة ةسالالا يعكالالس ان تقالالديؼ ال شالالػ يفرالالاح 
السا  ةذكل اختياري رؤدى لمز ادة في تؾفير الديؾلة التي يقؾم بها ال شػ ئهالؾ مالا رؤ الد صالحة ال الرت 
ا ئ  مالالؽ فالالرئت الدراسالالة. كسالالا تؾضالال  الشتالالاست ئجالالؾد ارتبالالا  إيجالالابي بالاليؽ ايفرالالاح عالالؽ السخالالاطر 

السخالاطر الساليالة طبقالا يطالار السالية ئتالؾفير الداليؾلة ةسالا يعكالس ان تقالديؼ ال شالػ لسعمؾمالات أكثالر عالؽ 
السعالالارير الدئليالالة ئارشالالادات ةالالاز  رالالؤدى لمز الالادة فالالي تالالؾفير الدالاليؾلة التالالي يقالالؾم بهالالا ال شالالػ ئهالالؾ مالالا رؤ الالد 
صالالحة ال الالرت الثالالاني مالالؽ فالالرئت الدراسالالة. ئيذالالكل عالالام فالشتالالاست تذالالير الالالظ تالاليرير إيجالالابي ل فرالالاح 

مالالالات لشذالالالا  القظالالاع السرالالالرفي. ئتقالالالدم عمالالظ ئعي الالالة تالالؾفير الدالالاليؾلة ةسالالالا رتدالالق مالالالع أهسيالالالة بيئالالة السعمؾ 
 Bouvardفقد ائضح  دراسة  الشتاست دليل عسمي رتدق مع الدراسات الداةقة حؾ  أهسية الذ اايةف

et al. (2015)  ان الذ ااية مؽ خالل  تقالديؼ معمؾمالات خاصالا ةال شالػ يسكالؽ ان تحدالؽ مالؽ اسالتقرار
يؽ نغالالالام الدالالالؾ  ئتحدالالاليؽ ك الالالاءة القظالالالاع السرالالالرفي ئذلالالالػ ةدالالال ب تحدالالاليؽ متاةعالالالة السدالالالتثسر ؽ ئتحدالالال

التخريص.  كسا طرح البعض انا اذا كان التقر ر السالي لم شػ رؾض  ةذ ااية ما رتعرت لالا ال شالػ 
 ف(Bushman, 2016; Giner & Mora, 2019)فان مذالكمة عالدم تسارالل السعمؾمالات قالد تالشخ ض 

السعقدة ئتحدؽ االسالتقرار الظ ان الذ ااية تقمل مؽ فر  السذاكل ال ششية  Nier (2005)ئقد أشار 
ان االزمالات ال ششيالة اقالل احتسالاال فالي الالدئ  التالي  Tadesse (2006)ئئجالدت دراسالة  فالسالي الشمالظ

      لدرها تذر عات افراح اكثر ش ااية.  

ةذالالالكل عالالالامف تركالالالز ارشالالالادات ةالالالاز  ئقؾاعالالالد الحؾكسالالالة ئالسعالالالارير الدئليالالالة يعالالالداد التقالالالار ر الساليالالالة / 
ئليالالالة عمالالالظ ايفرالالالاحات الشؾعيالالالة ئالشسيالالالة الستعمقالالالة ةاالستسالالالان ئك ايالالالة رأس السالالالا  معالالالارير السحاسالالالبة الد

ئتؾضال  نتالاست الدراسالة ان تاليرير ايفرالاح عالؽ السخالاطر الساليالة أكثالر قالؾ  ئالديؾلة ئمخاطر الدالؾ . 
ئاهسيالالالا مالالالؽ تالالاليرير ايفرالالالاح االختيالالالاري عالالالؽ ك ايالالالة رأس السالالالا ف ئهالالالؾ مالالالا يذالالالير الالالالظ أهسيالالالة معمؾمالالالات 

ئة عسل القظاع السررفي بدرجا أك ر مؽ معمؾمات ك اية رأس السا ف ابد ب ط يعالة السخاطر في بي
نذالالا  ئاسالالتثسارات ال شالالؾا فينهالالا تتعالالرت  نالالؾاع متعالالددة مالالؽ السخالالاطر الساليالالة ئيالتالالالي فايفرالالاح عالالؽ 

. ئ تدالق ذلالػ مالع مالا (Abraham & Shrives, 2014)السخاطر يكالؾن امالر جالؾهري ل هالؼ اعسالهالا 
اسالالالات مالالالؽ أهسيالالالة ايفرالالالاح عالالالؽ السخالالالاطرف فقالالالد أئضالالالح  االزمالالالا الساليالالالة ئاالنهيالالالار اشالالالارت اليالالالا الدر 

ضرئرة ان رتؼ ايفرالاح عالؽ السخالاطر ةذالكل ملسالؼ لمدالساح لمسدالتثسر ؽ بتقياليؼ  3118االستساني في 
. ئأشالار صالشدئ  الشقالد الالدئلي الالظ ان االسالتخدام الستزارالد (Jones, et al. 2018)مراكالز ال شالؾا 

 Sgherri)بدئن معمؾمات ملسسا ئمؾرؾقة قالد يقالؾت مالؽ اسالتقرار ا سالؾا  الساليالة  لفدئات السعقدة
& Zoli, 2009)   . 
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كسالالا تذالالير الشتالالاست الالالظ ان ايفرالالاح ايلزامالالي طبقالالا ل طالالار التشغيسالالي قالالد يكالالؾن أكثالالر اهسيالالا مالالؽ 
يجالالة اشالالار  ايفرالالاح االختيالالاري  نالالا يعكالالس مالالدى التالالزام ال شالالػ ةالستظمبالالات التشغيسيالالة. ئتقالالدم تمالالػ الشت

ابالالالر ؼ مالالؽ ان الدراسالالات الدالالاةقة اشالالارت الالالظ ان ز الالادة الذالال ااية تالالؤدى حالالؾ  حالالدئد سياسالالة الذالال اايةف 
اال انالالا مالالؽ جهالالة أخالالرى قالالدم  ةعالالض الدراسالالات  الالالظ تخ الاليض تشم الالة رأس السالالا  ئز الالادة  يسالالة الذالالركةف

 ,Van den Heuvel)ئجهالة نغالر معارضالا حيال  طرحال  ان الذال ااية قالد تالؤدى الالظ عالدم الش الاءة 
ئتزالالالر ةال يسالالالة الن معرفالالالة السدالالالتثسر ؽ ةحالالالاالت ال ذالالالل تقمالالالل مالالالؽ رقالالالتهؼ فالالالي الشغالالالام ككالالالل  (2012

(Morrison & White, 2013).  ئايسالا رتعمالق ةالايقرات فالان أي معمؾمالات عالؽ جالؾدة السشالتت مالؽ
خالالل  ايفرالالاح عالالؽ ك ايالالة رأس السالالا  قالالد تشالالؾن م يالالدةف بيشسالالا أي معمؾمالالات عالالؽ السشافدالالة مذالالتقا مالالؽ 

 Begley et al. (2017)ئكالبلػ ائضالح  دراسالة  اح عؽ ك اية رأس السا  قد تشالؾن مزالر .ايفر
ان ال شؾا تسيل إلالظ عالدم الذال ااية مالؽ خالل  إخ الاء تعرضالها لمسخالاطر عشالدما تؾاجالا مؾاقالا صالعبةف 
ئئجدت أن هشاا تخ يض في افراح ال شؾا ةذكل ك يالر فالي ال تالرات التالي تتدالؼ ةالسخالاطر الشغاميالة 

صالالة ةالشدالالبة لم شالالؾا ذات الحجالالؼ الش يالالر مالالؽ عسميالالات التالالدائ ف ئيالتالالاليف فايفرالالاح عالالؽ الذالالدردةف خا
 السخاطر السرراية يرب  أقل إفادة عشدما يحتاج السدتثسرئن إليا ةذدة. 

ئايسالالا رتعمالالق ةستطيالالرات الرقاةالالةف تؾضالال  الشتالالاست ان تشالالؾع الالالدخل رالالؤرر سالالم يا ةذالالكل ضالالعي  عمالالظ 
درجالالالة تشالالالؾع الشذالالالا  السرالالالرفي يزالالالعا مالالالؽ تؾجالالالا ال شالالالػ لتالالالؾفير  تالالالؾفير الدالالاليؾلة ةسالالالا يعشالالالظ ان ز الالالادة

الديؾلة. ئتتدق تمػ الشتيجة مالع الدراسالات الدالاةقة التالي ئجالدت تاليرير سالم ي لتشالؾع الالدخل عمالظ تالؾفير 
ئتذالير الالظ ان  ف(Hoang, et al. 2020; Hou et al., 2018; Toh, et al. 2020) الداليؾلة

دخمالالا يعقالد مالالؽ بيئالالة اعسالالا ئ زالالعا مالؽ ر بالالة ايدارة فالالي تؾجالا ال شالالػ نحالؾ تشؾ الالع انذالالظتا ئمرالادر 
ال يام بتؾفير الديؾلة. ئتغهر الشتاست عدم تيرير جؾدة نغالام الحؾكسالة عمالظ تالؾفير الداليؾلة ئهالؾ مالا قالد 
يسكالالالؽ ت دالالالير  فالالالي سالالاليا  ان القيالالالؾد التشغيسيالالالة ئالتذالالالر عية الس رئضالالالة عمالالالظ القظالالالاع السرالالالرفي تجعالالالل 

تالزام ةاليالات الحؾكسالة ضالئيمة ةسالا ال يجعالل تاليرير  يغهالر ةذالكل ئاضال .  االختلفات بيؽ ال شؾا فالي االل
ةايضالالافة الالالظ ذلالالػ تؾضالال  الشتالالاست تالاليرير إيجالالابي لحجالالؼ ال شالالػ عمالالظ تالالؾفير الدالاليؾلة بيشسالالا العاسالالد عمالالظ 

     حقؾ  السمشية ال تؤرر.
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   والناتي: تتائج اختبار الفروض األول 3جدول 
[95% Conf. Interval] P>|z| z Std. Err. Coef. LC 

0.087457 -0.0079635 0.003 2.63 0.0243424 0.0397468 CAD 

0.2935117 0.1180646 0.023 1.84 0.1049959 0.2057881 TRD 

0.2358237 -0.2410981 0.033 -2.02 0.121666 -0.0026372 DIV 

0.0432766 -0.0100824 0.393 0.85 0.0391229 0.0165971 CG 

0.1755506 0.1518711 0.007 2.14 0.0835275 0.1637108 SIZE 

0.5904937 -0.7050369 0.862 -0.17 0.3304986 -0.0572716 ROE 

1.148822 -0.4067541 0.043 2.20 0.6519447 0.3710384 _cons 

70 Number of obs 

7 Number of groups 

10 Obs per group 

44.93 Wald chi2(6) 

0.0033 Prob > chi2 

0.1913 R-sq: overall 
 

رتزالالسؽ  ئالالالبي التالالاليئالختبالالار ال الالرئت مالالؽ الثالالال  الالالظ الدالالادس رالالتؼ اسالالتخدام نسالالؾذج االنحالالدار 
  السعدلةاستخدام الستطيرات 

LCit = a0 + β1 CADit + β2  TRDit + β3  DIVit + β4  CGit + β5  SIZEit + β6  ROEit +  β7  

CG*CAD + β8  CG*TRD + β9   DIV*CAD +  β11  DIV*TRD + ε   (2)تمهذج  

ئالتالي  Random-effects GLS regressionنتالاست اختبالار االنحالدار  2ئ قالدم الجالدئ  رقالؼ 
عؽ الشسؾذج الدابق تعكس ان استخدام الستطيرات  R2تغهر صلحية الشسؾذجف كسا ان ارت اع  يسة 

السعدلة تحدالؽ مالؽ قالدرة الشسالؾذج الت دالير ة. ةخرالؾ  ال الرت الثالال  الستعمالق بتاليرير الخؾكسالا عمالظ 
العلقالالالة بالالاليؽ ايفرالالالاح عالالالؽ ك ايالالالة رأس السالالالا  ئتالالالؾفير الدالالاليؾلة تغهالالالر الشتالالالاست ان الستطيالالالر الت الالالاعمي 

CG*CAD ؾلةف ةسا يعكس ان ال شؾا التي تقدم افراح إضافي رؤرر ةذكل إيجابي عمظ تؾفير الدي
عؽ ك اية رأس السالا  ةذالكل اختيالاري ئتستمالػ نغالام حؾكسالا عالالي الجالؾدة تقالؾم بتالؾفير الداليؾلة بدرجالا 

رت الق  CG*CADأك ر. ئيالر ؼ مؽ ذلػف فالان مدالتؾى السعشؾ الة ئمعامالل االنحالدار لمستطيالر الت الاعمي 
ف ئتذالالير تمالالػ الشتيجالالة الالالظ ان CADاالنحالالدار لمستطيالالر  الالالظ حالالد ك يالالر مالالع مدالالتؾى السعشؾ الالة ئمعامالالل

جالالؾدة نغالالام الحؾكسالالة لالالؼ تالالؤرر ةذالالكل ممحالالؾل عمالالظ العلقالالة بالاليؽ ايفرالالاح االختيالالاري عالالؽ ك ايالالة رأس 
السالالالا  ئتالالالؾفير الدالالاليؾلة ةسالالالا يقالالالؾد الالالالظ عالالالدم ق الالالؾ  ال الالالرت الثالالالال  مالالالؽ فالالالرئت الدراسالالالة. ئايسالالالا رتعمالالالق 

ظ العلقالالالة بالالاليؽ ايفرالالالاح عالالالؽ السخالالالاطر الساليالالالة ئتالالالؾفير ةالالالال رت الراةالالالع الستعمالالالق بتالالاليرير الخؾكسالالالا عمالالال
رؤرر ةذكل إيجالابي عمالظ تالؾفير الداليؾلةف ةسالا  CG*TRDالديؾلة تغهر الشتاست ان الستطير الت اعمي 

 ifrs7يعكالالالس ان ال شالالالؾا التالالالي تقالالالدم افرالالالاح أكثالالالر عالالالؽ السخالالالاطر الساليالالالة طبقالالالا يطالالالار ةالالالاز  ئمعيالالالار 
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تالؾفير الداليؾلة بدرجالا أك الر. ئيالالر ؼ مالؽ ذلالػف فالان مدالتؾى ئتستمػ نغالام حؾكسالا عالالي الجالؾدة تقالؾم ب
رت الالق الالالظ حالالد ك يالالر مالالع مدالالتؾى السعشؾ الالة  CG*TRDالسعشؾ الالة ئمعامالالل االنحالالدار لمستطيالالر الت الالاعمي 

ف ةسا يذير الظ ان جؾدة نغام الحؾكسة لؼ تالؤرر ةذالكل ممحالؾل عمالظ TRDئمعامل االنحدار لمستطير 
الية ئتؾفير الديؾلة ةسا يقؾد الظ عدم ق ؾ  ال الرت الراةالع مالؽ العلقة بيؽ ايفراح عؽ السخاطر الس

 فرئت الدراسة.    

ئتذير تمػ الشتاست الظ عدم تيرير جؾدة نغام الحؾكسة عمظ العلقة بيؽ ايفراح ئتؾفير الديؾلة 
ئضالالالعا تالالاليرير نغالالالام الحؾكسالالالة فالالالي بيئالالالة عسالالالل القظالالالاع السرالالالرفي ةذالالالكل عالالالامف اال ان تمالالالػ الشتيجالالالة 

هسيالالة آليالالات الحؾكسالالة لمقظالالاع السرالالرفي الالالبي يخزالالع لتالالدقيق تشغيسالالي ئتذالالر عي أكثالالر تتعالالارت مالالع أ 
 Bezawadaصالالرامة مالالؽ القظاعالالات ا خالالرى. ئ سكالالؽ ت دالالير ذلالالػ فالالي سالاليا  مالالا طرحتالالا دراسالالة 

مؽ ان ذلػ التدقيق التشغيسي الرارم لمقظاع السررفي يسكؽ اعتبار  ةسثاةالة إجالراء إضالافي  (2020)
يان الالالا مالالالؽ فعاليالالالة انليالالات ا خالالالرى لمحؾكسالالالة فالالالي ال شالالالؾا. ةايضالالالافة الالالالظ ان نليالالات الحؾكسالالالة ئ قمالالالل أح

صالالرامة الستاةعالالة ئاالشالالراف عمالالظ القظالالاع السرالالرفي مالالؽ جهالالات مختم الالة ترفالالع مالالؽ درجالالة التالالزام ال شالالؾا 
بتظ يق آليات الحؾكسة بدرجا ك ير  ئ قمل ةالتالي مالؽ االختلفالات ايسالا بيشهالا ئالالبي رالؤرر عمالظ نتيجالة 

يحراسية. ئيالر ؼ مؽ تمػ الشتيجة التي تؾض  عدم تيرير نغام الحؾكسة فالان معالاملت االختبارات ا
االنحالالدار تؾضالال  تالاليرير ضالالعي  لجالالؾدة آليالالات الحؾكسالالةف فقالالؾة العلقالالة بالاليؽ ايفرالالاح عالالؽ ك ايالالة رأس 

قالالد تحدالالش  ةذالالكل ضالالعي  مالالع االخالالب فالالي االعتبالالار  (Coef. 0.0500471)السالالا  ئتالالؾفير الدالاليؾلة 
ف كسالالالا ان قالالالؾة العلقالالالة بالالاليؽ ايفرالالالاح عالالالؽ السخالالالاطر  (Coef. 0.0884514)سالالالة جالالالؾدة نغالالالام الحؾك

قالد تحدالالش  ةذالالكل ضالعي  ةعالالد االخالب فالالي االعتبالالار  (Coef. 0.1578104)الساليالة ئتالالؾفير الداليؾلة 
ئتقدم  يؼ السعاملت تمػ مؤشر عمظ ان جؾدة آليالات  .(Coef. 0.1642193)جؾدة نغام الحؾكسة 

الحؾكسة يسكالؽ ان تحدالؽ مالؽ بيئالة معمؾمالات ال شالػ ةسالا يسكالؽ أن رالشعكس عمالظ أداء ئعاس الاف ئهالؾ مالا 
رتدالالالالالق مالالالالالع نتالالالالالاست اختبالالالالالار االرتبالالالالالا  التالالالالالي أئضالالالالالح  ارتبالالالالالا  إيجالالالالالابي لجالالالالالؾدة الحؾكسالالالالالة مالالالالالع نسظالالالالالي 

  ايفراح.    

تشؾع الدخل عمظ العلقة بيؽ ايفرالاح عالؽ ك ايالة رأس السالا  أما ال رت الخامس الستعمق بتيرير 
رالالؤرر ةذالالكل إيجالالابي ضالالعي  عمالالظ  DIV*CADئتالالؾفير الدالاليؾلة تغهالالر الشتالالاست ان الستطيالالر الت الالاعمي 

ةسالا يعكالالس ان ال شالالؾا التالي تقالالدم افرالالاح إضالافي عالالؽ ك ايالالة  0.1تالؾفير الدالاليؾلة عشالد مدالالتؾى معشؾ الالا 
اعمالالظ مالالؽ تشالالؾع الالالدخل تجالالا  ا نذالالظة  يالالر التقميديالالة تقالالؾم رأس السالالا  ةذالالكل اختيالالاري ئتتدالالؼ بدرجالالا 

بتالالالالالؾفير الدالالالالاليؾلة بدرجالالالالالا أك الالالالالر. ئيايضالالالالالافة الالالالالالظ ذلالالالالالػف فالالالالالان مدالالالالالتؾى السعشؾ الالالالالة لمستطيالالالالالر الت الالالالالاعمي 
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DIV*CAD  انخ ض عؽ مدتؾى السعشؾ ة لمستطيرCAD  ف كسالا 0.1الالظ  0.05حي  انخ الض مالؽ
رالالالؤرر ةذالالالكل ممحالالالؾل عمالالالظ العلقالالالة بالالاليؽ انخ الالالض معامالالالل االنحالالالدار ةسالالالا يذالالالير الالالالظ ان تشالالالؾع الالالالدخل 

ايفرالالاح االختيالالاري عالالؽ ك ايالالة رأس السالالا  ئتالالؾفير الدالاليؾلة حيالال  يقمالالل مالالؽ قالالؾة تمالالػ العلقالالة ةسالالا يقالالؾد 
الالالظ ق الالؾ  ال الالرت الخالالامس مالالؽ فالالرئت الدراسالالة. ئايسالالا رتعمالالق ةالالال رت الدالالادس الستعمالالق بتالاليرير تشالالؾع 

تالالؾفير الدالاليؾلة تغهالالر الشتالالاست ان الستطيالالر الالالدخل عمالالظ العلقالالة بالاليؽ ايفرالالاح عالالؽ السخالالاطر الساليالالة ئ 
رالالالؤرر ةذالالالكل إيجالالالابي عمالالالظ تالالالؾفير الدالالاليؾلةف ةسالالالا يعكالالالس ان ال شالالالؾا التالالالي تقالالالدم  DIV*TRDالت الالالاعمي 

افراح أكثر عالؽ السخالاطر الساليالة طبقالا ل طالار التشغيسالي ئتتدالؼ بدرجالا اعمالظ مالؽ تشالؾع الالدخل تجالا  
ك الالر. ئيالالالر ؼ مالالؽ ذلالالػف فالالان مدالالتؾى السعشؾ الالة ا نذالالظة  يالالر التقميديالالة تقالالؾم بتالالؾفير الدالاليؾلة بدرجالالا أ

رت الالق الالالظ حالالد ك يالالر مالالع مدالالتؾى السعشؾ الالة ئمعامالالل  DIV*TRDئمعامالالل االنحالالدار لمستطيالالر الت الالاعمي 
ئتذالالير تمالالػ الشتيجالالة الالالظ ان درجالالة تشالالؾع الالالدخل لالالؼ تالالؤرر ةذالالكل ممحالالؾل عمالالظ  TRDاالنحالدار لمستطيالالر 

داليؾلة ةسالا يقالؾد الالظ عالدم ق الؾ  ال الرت الدالادس العلقة بيؽ ايفراح عؽ السخاطر الساليالة ئتالؾفير ال
 مؽ فرئت الدراسة.    

ئتذير تمػ الشتاست الظ ان تيرير تشؾع الدخل ر دئ أكثر ئضؾحا مؽ تيرير نغالام الحؾكسالةف ئيذالكل 
عالام فتشالالؾع الالدخل ر الالدئ انالا يحالالد مالؽ قالالدرة ائ ر بالة ال شالالؾا فالي تالالؾفير الداليؾلة. ابايضالالافة الالظ التالاليرير 

لتشؾع الدخل عمالظ تالؾفير الداليؾلةف فالشتالاست تؾضال  انخ الات  يسالة معالاملت االنحالدار الدم ي السباشر 
مع االخب في االعتبار تشؾع الدخلف حي  انخ ز  قالؾة العلقالة باليؽ ايفرالاح عالؽ ك ايالة رأس السالا  

فالالالالي عالالالالل الت اعالالالالل مالالالع تشالالالالؾع الالالالالدخلف كسالالالالا  0.0273882الالالالظ  0.0500471ئتالالالؾفير الدالالالاليؾلة مالالالالؽ 
الالالظ  0.1578104يؽ ايفرالالاح عالالؽ السخالالاطر الساليالالة ئتالالؾفير الدالاليؾلة مالالؽ انخ زالال  قالالؾة العلقالالة بالال

في عل الت اعل مع تشؾع الدخل. ئيالر ؼ مؽ التيرير الدم ي لتشؾع الالدخل عمالظ تالؾفير  0.1119389
الديؾلةف فان التيرير اييجابي ل فراح ر الدئ أكثالر قالؾ  ئئضالؾح حيال  ال شالؾا التالي تتدالؼ بدرجالا ك يالر  

شؽ تقدم افراح ةذكل اك ر فينها تؾفر سيؾلا اكثر. ئيذكل عام فان نتاست الدراسة مؽ تشؾع الدخل ئل
تقالدم دليالل عمالظ ان تاليرير ايفرالاح عمالظ تالؾفير الدالاليؾلة أكثالر ئضالؾح مالؽ تاليرير نغالام الحؾكسالة ئتشالالؾع 

 الدخل ةسا رؤكد مؽ أهسية بيئة السعمؾمات في سيا  القظاع السررفي.  
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 وض من النالث الى الدادس: تتائج اختبار الفر 4جدول 
 

[95% Conf. Interval] P>|z| z Std. Err. Coef. LC 
0.1375877 -0.0374936 0.045 2.46 0.2742605 0.0500471 CAD 

0.3834818 -0.0678611 0.019 2.56 0.9569926 0.1578104 TRD 

0.3422239 -0.5618635 0.034 -2.48 0.2306388 -0.1098198 DIV 

0.1682429 -0.002936 0.090 1.97 0.0691795 0.0826535 CG 

0.1602485 0.0696506 0.005 2.96 0.0841595 0.1149496 SIZE 

0.5430179 -0.7520912 0.752 -0.32 0.3303911 -0.1045367 ROE 

0.2766022 -0.0996994 0.017 2.57 0.0500778 0.0884514 CG*CAD 

0.4001223 -0.0716837 0.018 2.38 0.1713312 0.1642193 CG*TRD 

0.1417673 -0.087003 0.065 1.91 0.2292824 0.0273882 DIV*CAD 

0.2394431 -0.0155653 0.013 2.59 0.5752679 0.1119389 DIV*TRD 

1.039443 -0.0074869 0.039 2.77 0.8070231 0.5159781 _cons 

70 Number of obs 

7 Number of groups 

10 Obs per group 

52.18 Wald chi2(10) 

0.0004 Prob > chi2 

0.2130 R-sq: overall 
 
 

 تحليل بضافي  4-4
ةايضالافة الالالظ الشتالالاست الدالاةقةف يسكالالؽ اجالالراء ةعالض التحمالاليلت ايضالالااية فالي سالاليا  إطالالار الدراسالالة 
ةسا يسكؽ ان رؾفر فهؼ أكثر ئضؾح لمشتاستف حي  يسكالؽ اختبالار تاليرير الت اعالل باليؽ الستطيالرات الثلرالة 

لشسالالالي ايفرالالالاح ئالحؾكسالالالة ئالتشالالالؾعف كسالالالا يسكالالالؽ تحميالالالل ايفرالالالاح عالالالؽ السخالالالاطر الساليالالالة الالالالظ نسظيالالالا ا
ئالشالالؾعي. الختبالالار تالاليرير الت اعالالل بالاليؽ كالالل مالالؽ الحؾكسالالة ئالتشالالؾع عمالالظ العلقالالة بالاليؽ ايفرالالاح ئتالالؾفير 

فالالالالي نسالالالالؾذج  CG*DIV*TRDئ CG*DIV*CADالدالالالاليؾلة يسكالالالالؽ اسالالالالتخدام الستطيالالالالر ؽ الت الالالالاعمييؽ 
 Random-effects GLSنتالالالالالاست اختبالالالالالار االنحالالالالالدار  2ف حيالالالالال  يقالالالالالدم الجالالالالالدئ  رقالالالالالؼ 0االنحالالالالالدار 

regression ئتغهالالالر الشتالالالاست ان الستطيالالالر الت الالالاعمي .CG*DIV*CAD  رالالالؤرر إيجابيالالالا عمالالالظ تالالالؾفير
الديؾلة ةسا يعكس ان ال شؾا التي تقدم افراح إضافي عؽ ك اية رأس السالا  ةذالكل اختيالاري ئتستمالػ 
نغالالالام حؾكسالالالا أكثالالالر جالالالؾد  ئلالالالدرها درجالالالا أك الالالر مالالالؽ تشالالالؾع الالالالدخل تقالالالؾم بتالالالؾفير الدالالاليؾلة ةذالالالكل أك الالالر. 

ارت الالع عالالؽ مدالالتؾى  CG*DIV*CADلالالػف فالالان مدالالتؾى السعشؾ الالة لمستطيالالر الت الالاعمي ئيايضالالافة الالالظ ذ
ف كسالالا ان معامالالل االنحالالدار ارت الالع ةذالالكل 0.01الالالظ  0.05حيالال  ارت الالع مالالؽ  CADالسعشؾ الالة لمستطيالالر 

ف ةسالا يذالير CG*DIV*CADلمستطيالر  0.1360959الالظ  CADلمستطيالر  0.0333499ك ير مؽ 
ؾع الالالدخل رالالؤرر ةذالالكل ممحالالؾل عمالالظ العلقالالة بالاليؽ ايفرالالاح الالالظ ان الت اعالالل بالاليؽ جالالؾدة الحؾكسالالة ئتشالال

 CG*DIV*TRDاالختيالالاري عالالؽ ك ايالالة رأس السالالا  ئتالالؾفير الدالاليؾلة. كالالبلػ رالالرتبط الستطيالالر الت الالاعمي 
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ارتبا  إيجابي معشؾي مع تؾفير الديؾلة ةسالا يعكالس ان ال شالؾا التالي تقالدم افرالاح أكثالر عالؽ السخالاطر 
نغام حؾكسالا عالالي الجالؾدة ئتتدالؼ بدرجالا اعمالظ مالؽ تشالؾع الالدخل  السالية طبقا ل طار التشغيسي ئلدرها

تجا  ا نذظة  ير التقميدية تقؾم بتؾفير الديؾلة بدرجا أك ر. ئيالر ؼ مؽ ذلػف فالان مدالتؾى السعشؾ الة 
رت الالالق الالالالظ حالالالد ك يالالالر مالالالع مدالالالتؾى السعشؾ الالالة  CG*DIV*TRDئمعامالالالل االنحالالالدار لمستطيالالالر الت الالالاعمي 

ئتذالالالير تمالالالػ الشتيجالالالة الالالالظ ان الت اعالالالل بالالاليؽ جالالالؾدة نغالالالام الحؾكسالالالة  فTRDئمعامالالالل االنحالالالدار لمستطيالالالر 
ئدرجالة تشالؾع الالالدخل لالؼ تالؤرر ةذالالكل ممحالؾل عمالظ العلقالالة باليؽ ايفرالاح عالالؽ السخالاطر الساليالة ئتالالؾفير 
الديؾلة. ئتذير تمػ الشتاست ةايضافة الظ نتاست اختبار ال رت الخالامس الالظ ان ايفرالاح االختيالاري 

تاليررا ةستطيالرات بيئالة عسالل القظالاع السرالرفي مالؽ ايفرالاح عالؽ السخالالاطر  عالؽ ك ايالة رأس السالا  أكثالر
الساليةف ئهؾ ما رتدق مع ان تيرير ايفراح عؽ ك اية رأس السا  عمظ تؾفير الديؾلة أضعا ئ قالدم 
دليالالالل إضالالالافي عمالالالظ ان ايفرالالالاح االختيالالالاري عالالالؽ ك ايالالالة رأس السالالالا  اقالالالل اهسيالالالا ل يئالالالة عسالالالل القظالالالاع 

 لسخاطر السالية. السررفي مؽ ايفراح عؽ ا

 : تأثير التفاعل نين اإلفراح والحهكم  والتنهع5جدول 
 

[95% Conf. Interval] P>|z| z Std. Err. Coef. LC 
0.0727208 -0.006021 0.004 2.79 0.4206048 0.0333499 CAD 

0.595334 -0.177071 0.006 2.53 0.11543 0.2091315 TRD 

0.3584966 -0.5426138 0.089 -1.40 0.2298793 -0.0920586 DIV 

0.0589979 -0.0142584 0.065 1.61 0.0697095 0.0223698 CG 

0.1865942 -0.1474236 0.018 2.23 0.0852102 0.0195853 SIZE 

0.4920192 -0.8043283 0.637 -0.47 0.330707 -0.1561546 ROE 

0.2565897 0.0156022 0.000 2.93 0.0480127 0.1360959 CG*DIV*CAD 

0.6412691 -0.1944664 0.022 1.94 0.1683084 0.2234014 CG*DIV*TRD 

2.05989 -1.114616 0.009 2.5 0.8098378 0.4726371 _cons 

70 Number of obs 

7 Number of groups 

10 Obs per group 

94.72 Wald chi2(8) 

0.000 Prob > chi2 

0.2550 R-sq: overall 
 

ناحيالالة أخالالرى فايفرالالاح عالالؽ السخالالاطر الساليالالة طبقالالا يطالالار ةالالاز  ئالسعالالارير الدئليالالة تتزالالسؽ مةةن 
نسظيؽ مؽ ايفراح ئهسا ايفراح الشسي ئاالفرالاح الشالؾعيف ئيالتالالي يسكالؽ تحميالل تاليرير ايفرالاح 
عؽ السخاطر السالية يذكل أكثالر تؾسالع مالؽ خالل  ترالشي  ذلالػ ايفرالاح الالظ نسظيالا ئاختبالار تاليرير 

 TRDمالع اسالت دا  الستطيالر  0عمظ تؾفير الديؾلة. ئمؽ رؼ يسكؽ اسالتخدام نسالؾذج االنحالدار  كل نسط
ئالبي يع ر عؽ ايفرالاح الشالؾعي عالؽ السخالاطر الساليالة  QLTRDةستطير ؽ يسثلن نسظي ايفراح 
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نتالالاست  6ئالالالبي يع الالر عالالؽ ايفرالالاح الشسالالي عالالؽ السخالالاطر الساليالالة. ئ عالالرت الجالالدئ  رقالالؼ  QNTRDئ
ئالتي تؾض  صاللحية الشسالؾذجف اال ان  Random-effects GLS regressionار اختبار االنحد

تؾضالال  ان اسالالتخدام الستطيالالرات الت رالاليمية ل فرالالاح عالالؽ السخالالاطر الساليالالة يقمالاللف  R2انخ الالات  يسالالة 
عمالالظ  يالالر الستؾقالالعف مالالؽ قالالدرة الشسالالؾذج الت دالالير ة. ئتغهالالر الشتالالاست ان ايفرالالاح الشالالؾعي عالالؽ السخالالاطر 

ظ تالالؾفير الدالاليؾلةف بيشسالالا ايفرالالاح الشسالالي رالالؤرر ةذالالكل إيجالالابي عمالالظ تمالالػ الؾعي الالة. الساليالالة ال رالالؤرر عمالال
ئتقدم تمػ الشتاست اشار  الظ ان نسط ايفراح يسثل جانب مهالؼ مالؽ جؾانالب بيئالة السعمؾمالات ئان نسالط 
ايفرالالالاح قالالالد رالالالؤرر فالالالي السحتالالالؾى السعمؾمالالالاتي ل فرالالالاح الالالالبي يقدمالالالا ال شالالالػف حيالالال  يسكالالالؽ القالالالؾ  ان 

 يقدم محتؾى معمؾماتي اكثر فعالية ل يئة عسل القظاع السررفي.  ايفراح الشسي 

 : تتائج تحليل اإلفراح عن المخاطر المالي  لنمطيه الكمي والنهعي6جدول 
 

[95% Conf. Interval] P>|z| z Std. Err. Coef. LC 
0.0364488 -0.0155858 0.008 2.02 0.0387851 0.0104315 CAD 

0.6837465 -5.791141 0.122 -1.55 1.651787 -2.553697 QLTRD 

2.144548 -0.2764869 0.030 2.51 0.6176223 0.9340307 QNTRD 

0.2362461 -0.2133184 0.120 1.10 0.1146869 0.0114639 DIV 

0.0921472 -0.0027772 0.065 1.85 0.0242159 0.044685 CG 

0.1549027 0.0721041 0.018 2.10 0.0834216 0.1135034 SIZE 

0.6974632 -0.6063933 0.091 1.14 0.3326226 0.0455349 ROE 

1.283577 -1.261397 0.016 2.02 0.6492402 0.0110901 _cons 

70 Number of obs 

7 Number of groups 

10 Obs per group 

57.46 Wald chi2(7) 

0.0030 Prob > chi2 

0.1344 R-sq: overall 
 

 تحليل الحداسي  4-5
فرئت الدراسة ةذكل إضافي يسكؽ اجالراء تحميالل الحداسالية ئالالبى رتزالسؽ راللث نقالا ف الختبار 

  الختبالالالار ال رضالالاليؽ ا ئ  ئالثالالالاني يسكالالالؽ اسالالالت دا  متطيالالالر تالالالؾفير الدالالاليؾلة حيالالال  قالالالدم  دراسالالالة األولةةةى
Berger & Bouwman, (2009)   اريع أنؾاع لتؾفير الديؾلة ئقد اعتسدت الدراسة عمظ الشؾع ا ئ

ف ئ سكالالالؽ اسالالالتخدام الشالالالؾع ”cat.fat“ا كثالالالر شالالالسؾ  ئالالالالبى رتزالالالسؽ العشاصالالالر داخالالالل ئخالالالارج السيزانيالالالة 
. ئمالالؽ رالالؼ رالالتؼ اجالالراء اختبالالار االنحالالدار ”cat.nonfat“الثالالال  ئالالالبى يدالالتبعد العشاصالالر خالالارج السيزانيالالة 

 يالالر ئارد  فالالي -ف حيالال  تؾضالال  الشتالالاست  ”cat.nonfat“طيالالر تالالؾفير الدالاليؾلة ةاسالالتخدام مت 0لشسالالؾذج 
. ئتقدم تمالػ 2تذاةا ك ير مع نتاست اختبار ال رضيؽ ا ئ  ئالثاني الداةقة في الجدئ  رقؼ  -الجدائ 
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الشتالالاست دليالالل إضالالافي عمالالظ صالالحة ال رضالاليؽ ا ئ  ئالثالالاني ئيالتالالالي عمالالظ أهسيالالة السعمؾمالالات فالالي بيئالالة 
 سررفي حي  تذير الظ ان ايفراح رؤرر عمظ تؾفير الديؾلة ةيشكالها السختم ة.   عسل القظاع ال

 CG*CAD  الختبالالالالار ال الالالالرئت الثالالالال  ئالراةالالالالع بالالالدال مالالالالؽ اسالالالتخدام الستطيالالالالر ؽ الت الالالالاعمييؽ   الناتيةةة 
يسكالالؽ تقدالاليؼ العيشالالة الالالظ عيشتالاليؽ فالالرعيتيؽ طبقالالا لدرجالالة جالالؾدة الحؾكسالالةف العيشالالة ا ئلالالظ  CG*TRDئ

دات التي ت مغ جؾدة الحؾكسة لهالا اعمالظ مالؽ متؾسالط جالؾدة الحؾكسالة فالي عيشالة الدراسالة تتزسؽ السذاه
مذاهد ف اما العيشالة الثانيالة فتتزالسؽ  22كسا عهر في نتاست ايحراء الؾص ي ئقد بمط  تمػ العيشة 

 27السذالاهدات التالالي ت مالغ جالالؾدة الحؾكسالالة لهالا اقالالل مالؽ متؾسالالط جالالؾدة الحؾكسالة ئقالالد بمطال  تمالالػ العيشالالة 
فالي العيشتاليؽ ئمقارنالة الشتالاست ايسالا رتعمالق  0ئمؽ رؼ يسكؽ استخدام اختبالار االنحالدار لشسالؾذج  مذاهد .

 – يالر ئارد  فالي الجالالدائ   -بتاليرير ايفرالاح عمالظ تالالؾفير الداليؾلة. ئتؾضال  نتالاست االنحالالدار لمعيشتاليؽ 
ف اال ان ان ايفرالاح االختيالالاري عالالؽ ك ايالالة رأس السالالا  رالالؤرر إيجابيالا عمالالظ تالالؾفير الدالاليؾلة فالالي العيشتالاليؽ

أكثر قؾ  مؽ معشؾ ة االرتبالا  فالي العيشالة الثانيالة  0.01مدتؾى معشؾ ة االرتبا  في العيشة ا ئلظ عشد 
فالالالالي العيشالالالالة ا ئلالالالالظ مقابالالالالل  0.0725984ف بيشسالالالالا تتقالالالالار  معالالالالاملت االنحالالالالدار 0.05عشالالالالد مدالالالالتؾى 
يؽ ايفرالاح عالؽ في العيشة الثانية ةسا يذير الظ تيرير لجؾدة الحؾكسة عمظ العلقة بال 0.0592645

ك اية رأس السا  ئتؾفير الديؾلة. ئيالر ؼ مؽ اخالتلف تمالػ الشتيجالة مالع نتيجالة اختبالار ال الرت الثالال  
ف اال ان الشتالالالاست ةذالالالكل عالالالام تقالالالدم اشالالالار  عمالالالظ دئر لجالالالؾدة 2مالالالؽ فالالالرئت الدراسالالالة فالالالي الجالالالدئ  رقالالالؼ 

حؾكسالالة داخالالل بشالالؾا الحؾكسالالة ئان كالالان هالالبا الالالدئر  يالالر ئاضالال  لتقالالار  درجالالة االلتالالزام ةجالالؾدة نغالالام ال
العيشة. كسا تغهر الشتاست ان ايفراح عؽ السخاطر الساليالة رالؤرر ةذالكل إيجالابي عمالظ تالؾفير الداليؾلة 
فالالي كالالل العيشتالاليؽ ئتتذالالاةا مدالالتؾى السعشؾ الالة ئمعالالاملت االنحالالدار للرتبالالا  فالالي العيشتالاليؽ ةسالالا يعكالالس ان 

لية ئتؾفير الديؾلة ئهؾ ما رتدق جؾدة الحؾكسة ال تؤرر عمظ العلقة بيؽ ايفراح عؽ السخاطر السا
 مع نتيجة اختبار ال رت الراةع.   

  الختبالالالالالالالالار ال الالالالالالالالرئت الخالالالالالالالالامس ئالدالالالالالالالالادس بالالالالالالالالدال مالالالالالالالالؽ اسالالالالالالالالتخدام الستطيالالالالالالالالر ؽ الت الالالالالالالالاعمييؽ                            النالنةةةةةةةة 
DIV*CAD ئDIV*TRD  يسكؽ تقديؼ العيشة الظ عيشتيؽ فرعيتيؽ طبقالا لدرجالة تشالؾع الالدخلف العيشالة

ظ تتزسؽ السذاهدات التالي ت مالغ درجالة تشالؾع الالدخل لهالا اعمالظ مالؽ متؾسالط تشالؾع الالدخل فالي عيشالة ا ئل
مذالاهد ف امالا العيشالة الثانيالة  39الدراسة كسا عهر في نتاست ايحراء الؾص ي ئقالد بمطال  تمالػ العيشالة 

فتتزالالسؽ السذالالاهدات التالالي ت مالالغ درجالالة تشالالؾع الالالدخل لهالالا اقالالل مالالؽ متؾسالالط درجالالة التشالالؾع ئقالالد بمطالال  تمالالػ 
فالي العيشتاليؽ ئمقارنالة الشتالاست  0مذاهد . ئمالؽ رالؼ يسكالؽ اسالتخدام اختبالار االنحالدار لشسالؾذج  20العيشة 

 يالر ئارد  فالالي  -ايسالا رتعمالق بتاليرير ايفرالاح عمالظ تالؾفير الدالاليؾلة. ئتؾضال  نتالاست االنحالدار لمعيشتاليؽ 
في العيشتيؽ اال ان ايفراح عؽ السخاطر السالية رؤرر ةذكل إيجابي عمظ تؾفير الديؾلة  –الجدائ  
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ئمعامالالالالل  0.1عشالالالالد مدالالالالتؾى معشؾ الالالالا  -ذات درجالالالالة التشالالالالؾع ا عمالالالالظ-ان االرتبالالالالا  فالالالالي العيشالالالالة ا ئلالالالالظ 
ئمعامالالل  0.01بيشسالالا االرتبالالا  فالالي العيشالالة الثانيالالة عشالالد مدالالتؾى معشؾ الالا  0.0991275االنحالالدار ر مالالغ 
العلقالة باليؽ ةسا يعكس ان درجة تشؾع الالدخل تالؤرر ةذالكل ممحالؾل عمالظ  0.2003479االنحدار ر مغ 

ايفراح عؽ السخاطر الساليالة ئتالؾفير الداليؾلة حيال  تشالؾع الالدخل يزالعا مالؽ العلقالة باليؽ ايفرالاح 
ئتؾفير الديؾلة ئهؾ ما رت ق مع نتيجة اختبار ال رت الخامس. كسالا تغهالر الشتالاست ان ايفرالاح عالؽ 

ت العيشتالالاليؽ مالالالؽ حيالالال  السخالالالاطر الساليالالالة رالالالؤرر إيجابيالالالا عمالالالظ تالالالؾفير الدالالاليؾلة فالالالي العيشتالالاليؽ ئتتذالالالاةا نتالالالاس
مدالالالالتؾى السعشؾ الالالالة ئ يسالالالالة معامالالالالل االنحالالالالدار ةسالالالالا يعكالالالالس ان تشالالالالؾع الالالالالدخل ال رالالالالؤرر عمالالالالظ العلقالالالالة بالالالاليؽ 
ايفرالالاح عالالؽ السخالالاطر الساليالالة ئتالالؾفير الدالاليؾلة ئهالالؾ مالالا رت الالق مالالع نتيجالالة اختبالالار ال الالرت الدالالادس. 

ر فرئت الدراسةف كسا ئيذكل عام تقدم نتاست تحميل الحداسية الداةقة دليل إضافي رؤكد نتاست اختبا
تؤكد عمظ ان ايفراح عؽ ك ايالة رأس السالا  أكثالر تاليررا ب يئالة عسالل القظالاع السرالرفي مالؽ ايفرالاح 

 عؽ السخاطر السالية.    

 تتائج وتهصيات الدراس   -5
استهدف  الدراسة ةذكل رسيدي القاء الزالؾء عمالظ أهسيالة بيئالة السعمؾمالات فالي ساليا  عسالل القظالاع 

استشذالالالاف تيريرهالالالا عمالالالظ أحالالالد اهالالالؼ ئعالالالاسا القظالالالاع السرالالالرفي عمالالالظ السدالالالتؾى السرالالالرفي مالالالؽ خالالالل  
االقترالالادي ئهالالي ئعي الالة تالالؾفير الدالاليؾلةف ئتحميالالل الت اعالالل بيشهالالا ئيالاليؽ عؾامالالل اساسالاليا فالالي بيئالالة عسالالل 
القظاع السررفي مثل نغام الحؾكسة ئتشؾع الشذا . ئيذكل عام جالاءت نتالاست الدراسالة لتؾضال  الالدئر 

لؾعاسا القظاع السررفي ئتحدرالدا تالؾفير الداليؾلة ئت اعالل محالدئد مالع عشاصالر الهام ل يئة السعمؾمات 
 بيئة عسل القظاع السررفي. ئ سكؽ تحدرد نتاست الدراسة في الشقا  التالية 

   رالالالؤرر ايفرالالالاح االختيالالالاري عالالالؽ ك ايالالالة رأس السالالالا  ئاالفرالالالاح عالالالؽ السخالالالاطر الساليالالالة عمالالالظ تالالالؾفير
الساليالالة أكثالالر ئضالالؾح مالالؽ تالاليرير ايفرالالاح عالالؽ ك ايالالة  الدالاليؾلةف ئ  الالدئ تالاليرير ايفرالالاح عالالؽ السخالالاطر

 رأس السا .  
 .ال تؤرر جؾدة نغام الحؾكسة عمظ العلقة بيؽ ايفراح ئتؾفير الديؾلة 
  يزعا تشؾع نذا  ئمرادر دخل ال شػ مؽ تيرير ايفراح االختيالاري عالؽ ك ايالة رأس السالا  عمالظ

 ح عؽ السخاطر السالية ئتؾفير الديؾلة. تؾفير الديؾلة بيشسا ال رؤرر عمظ العلقة بيؽ ايفرا

 ئفظ سيا  تحميل نتاست الدراسة يسكؽ استخل  الشقا  التالية 
  ايفراح عؽ السخاطر السالية طبقا ل طار التشغيسي يرشادات ةالاز  ئالسعيالار الالدئليifrs7  أكثالر

السالالا  ةسالالا  اهسيالالا فالالي سالاليا  بيئالالة عسالالل القظالالاع السرالالرفي مالالؽ ايفرالالاح االختيالالاري عالالؽ ك ايالالة رأس
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يسكؽ ان يسثالل مؤشالر عمالظ ان االلتالزام ةالستظمبالات التشغيسيالة ئالتذالر عية ل فرالاح أكثالر اهسيالا مالؽ 
 ايفراح االختياري في القظاع السررفي.

  صالالرامة القيالالؾد التشغيسيالالة ئالتذالالر عية التالالي يخزالالع لهالالا القظالالاع السرالالرفي يزالالعا مالالؽ ئضالالؾح تالاليرير
 في.نغام الحؾكسة عمظ بيئة عسل القظاع السرر 

   .تشؾع نذا  ال شػ تجا  مرادر الدخل  ير التقميدية رؤرر سمبا في بيئة عسل القظاع السررفي 

 التهصيات  5-1
فالالالي ضالالالؾء نتالالالاست الدراسالالالة يسكالالالؽ تؾصالالالية ال شالالالؾا فالالالي بيئالالالة االعسالالالا  الدالالالعؾدية بت شالالالي اسالالالتراتيجيات 
افرالالالاح أكثالالالر شالالال ااية ئتحدالالاليؽ بيئالالالة معمؾمالالالات ال شالالالػ ةالالالالحر  عمالالالظ االلتالالالزام ةالستظمبالالالات التشغيسيالالالة 
ل فرالالاح. كسالالا يسكالالؽ تؾصالالية الجهالالات السدالالئؾلة عالالؽ تشغالاليؼ القظالالاع السرالالرفي بتذالالدرد آليالالات متاةعالالة 

زام ةستظمبالالالات ايفرالالالاح فالالالي القظالالالاع السرالالالرفي ئتظالالالؾ ر اليالالالات لستاةعالالالة ئحؾكسالالالة عسميالالالات تشؾ الالالع االلتالالال
 مرادر الدخل في القظاع السررفي.  

 دراسات مدتقبلي  5-2
 الق  الدراسة الحالية الزؾء عمظ ةعض الشقا  التي يسكؽ تشائلها في دراسات مدتق ميا 

  العريية ئتيريرها عمظ أداء ال شؾا.دراسة محددات عسمية تؾفير الديؾلة في ال شؾا 
 .دراسة تيرير االزما التي خم تها جاسحة كؾرئنا عمظ تؾفير الديؾلة ئعمظ تيرير ايفراح عميها 
  دراسة تيرير التحؾ  الرقسي في القظاع السررفي عمظ استراتيجية ايفراح لديا ئعمالظ تبعالات ذلالػ

 ايفراح عمظ ئعاسا ال شػ.  
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 (Sahyouni & Wang, 2019ملحق أ: ترنيف الديهل  ألتذط  البنك )تقق عن ال
 

 األصول
األصٛي ؼ١ش اٌغائٍة )اٌوٛصْ 

 =1/1) 
 (1/1األصٛي اٌغائٍة )اٌٛصْ =  (1األصٛي شبٗ اٌغائٍة )اٌٛصْ = 

لشٚض اٌشوشوا  ٚاٌموشٚض 

 اٌتداس٠ة
 ٔمذ ِٚغتسك ِٓ اٌبٕٛن لشٚض اٌش٘ٓ اٌعماسٞ

 لشٚض اٌش٘ٓ اٌعماسٞ األخشٜ اعتثّاسا  ـٟ اٌعماسا 
اٌّتذاٌٚووٗ ٚاٌم١ّووة األٚساق اٌّا١ٌووة 

 اٌعادٌة ِٓ خالي اٌذخً

 اٌّشتما  اٌمابٍة ٌٍتذاٚي ٌٍعّالء لشٚض أخشٜ أصٛي ثابتة

 األٚساق اٌّا١ٌة اٌّتازة ٌٍب١ع اٌمشٚض ٚاٌغٍف١ا  ٌٍبٕٛن اٌشٙشٖ

األصووووووٛي األخووووووشٜ ؼ١ووووووش 

 اٌٍّّٛعة

إعووووادش اٌشووووشاء اٌعىغووووٟ ٚاٌعووووّأا  

 إٌمذ٠ة

األٚساق اٌّا١ٌووة اٌّسووتفا بٙووا زتووٝ 

 تاس٠خ االعتسماق

  أصٛي أخشٜ
اعووووتثّاسا  زمووووٛق اٌٍّى١ووووة ـووووٟ 

 ششوا  ص١ٍِة

 أٚساق ِا١ٌة أخشٜ  

 الخصوم و حقوق الملكية
اٌخصوووَٛ اٌغوووائٍة )اٌوووٛصْ = 

1/1) 
 (1ِطٍٛبا  شبٗ عائٍة )اٌٛصْ = 

اٌخصَٛ ؼ١ش اٌغائٍة باإلظاـة إٌٝ 

 (1/1زمٛق اٌٍّى١ة )اٌٛصْ = 

 د٠ْٛ وب١شش تغتسك بعذ عٕة ٚازذش ألخً -اٌعّالء  ٚدائع خاس٠ة -ٚدائع اٌعّالء 

 االلتشاض اٌثأٛٞ اٌٛدائع ِٓ اٌبٕٛن اٌّذخشا  -ٚدائع اٌعّالء 

 ت٠ًّٛ آخش إعادش اٌششاء ٚاٌعّأا  إٌمذ٠ة اٌّشتما  اٌمابٍة ٌٍتذاٚي

 ِطٍٛبا  ِتذاٌٚٗ
اٌٛدائع األخشٜ ٚااللتشاظوا  لصو١شش 

 األخً
 ازت١اغ١ا  ظعؿ االئتّاْ

 ازت١اغ١ا  اٌّعاشا  ٚؼ١ش٘ا خضء اٌم١ّة اٌعادٌة ِٓ اٌذ٠ٓ 

 االٌتضاِا  اٌعش٠ب١ة اٌسا١ٌة  

 ِطٍٛبا  ظش٠ب١ة ِؤخٍة  

 اٌخصَٛ اٌّؤخٍة األخشٜ  

 اٌخصَٛ األخشٜ  

 إخّاٌٟ زمٛق اٌٍّى١ة  

 األنشطة خارج الميزانية العمومية
األٔشطة ؼ١ش اٌغوائٍة )اٌوٛصْ 

 =1/1) 
 (1/1األٔشطة اٌغائٍة )اٌٛصْ =  (1اٌغائٍة )اٌٛصْ = األٔشطة شبٗ 

االعتّوووووادا  اٌّغوووووتٕذ٠ة توووووُ 

 اإلبالغ عٕٙا خاسج ا١ٌّضا١ٔة

األصوووٛي اٌّٛسلوووة اٌّوووذاسش اٌتوووٝ ٠وووتُ 

 اإلبالغ عٕٙا خاسج ا١ٌّضا١ٔة اٌع١ِّٛة
 

 خطٛغ ائتّاْ ٍِضِة
ع١ٍّوووووا  اٌتٛس٠وووووك األخوووووشٜ خووووواسج 

 ا١ٌّضا١ٔة اٌع١ِّٛة
 

االٌتضاِا  اٌطاسئوة ظّأا  

 األخشٜ
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الملحق ب. ةائم  مراجع  المخاطر المالي  المقدم  من ةبل المعيار الدولي للتقارير المالي  
 (Giner, et al. 2020)تقق عن  3والركيزة  7

 

 IFRS 7 3الركيزة 

  مخاطر االئتمان

ِٕالشة إداسش ِخاغش االئتّاْ )عٍٝ عب١ً اٌّثاي 

اٌتوووو/خش / تٕخفوووو١ط اٌم١ّووووة ، تعش٠ووووؿ ِووووذخً 

 ٌٍّخصصا  اٌعاِة ٚاٌّسذدش(

QL ./اٌتعشض ٌٍّخاغش ٚو١ؿ تٕش : 

QL  أ٘ووووذاـٙا ٚع١اعوووواتٙا ٚع١ٍّاتٙووووا إلداسش اٌّخوووواغش :

 ٚاٌطشق اٌّغتخذِة ٌم١اط اٌّخاغش.

QLأٞ تؽ١١شا  عٓ اٌفتشش اٌغابمة :. 

QN ِعٍِٛوا  زووٛي اٌدووٛدش االئتّا١ٔوة ٌلصووٛي اٌّا١ٌووة  :

 ٌُ ٠ت/خش ِٛعذ اعتسمالٙا ٌُٚ تٕخفط ل١ّتٙا.اٌتٟ 

إخّواٌٟ اٌتعشظووا  ٌّخوواغش االئتّوواْ اإلخّا١ٌووة 

)أٞ بعوووذ اٌتع٠ٛعوووا  اٌّساعوووب١ة ٚـم وووا ٌٍٕ ووواَ 

اٌّساعبٟ اٌّعّٛي بٗ ٚدْٚ األخوز ـوٟ االعتبواس 

آثووواس تم١ٕوووا  تخف١وووؿ ِخووواغش االئتّووواْ ، ِثوووً 

 اٌعّأا  ٚاٌّعاٚظة(

QNٚخووٗ اٌسووذ األلصووٝ : اٌّبٍووػ اٌووزٞ ٠ّثووً عٍووٝ أـعوو ً

ٌتعشظووٗ ٌّخوواغش االئتّوواْ ـووٟ ٔٙا٠ووة ـتووشش اٌتمش٠ووش دْٚ 

األخوز ـووٟ االعتبوواس أٞ ظوّأا  ِسووتفا بٙووا أٚ تعض٠ووضا  

ائتّا١ٔوووة أخوووشٜ )ِثوووً اتفال١وووا  اٌّماصوووة ؼ١وووش اٌّؤٍ٘وووة 

( ؛ ٘زا اإلـصاذ 11ٌٍّماصة ٚـم ا ٌّع١اس اٌّساعبة اٌذٌٟٚ 

١ّتٙووا اٌذـتش٠ووة ؼ١ووش ِطٍووٛد ٌوولدٚا  اٌّا١ٌووة اٌتووٟ تّثووً ل

 عٍٝ أـعً ٚخٗ اٌسذ األلصٝ ٌٍتعشض ٌّخاغش االئتّاْ.

ٚصوؿ اٌعووّأا  اٌّغوتٍّة ٌٍّٛخووٛدا  اٌّا١ٌووة 

اٌتووٟ ٌووُ ٠تدوواٚص توواس٠خ اعووتسمالٙا أٚ أخفعوو  

 ل١ّتٙا

QN  ٚصؿ ٌٍعّأا  اٌّستفا بٙوا وعوّاْ ٚتعض٠وضا :

ائتّا١ٔووة أخووشٜ ، ٚت/ث١ش٘ووا اٌّوواٌٟ )عٍووٝ عووب١ً اٌّثوواي ، 

تسذ٠ذ ِمذاس اٌعّاْ ٚاٌتعض٠ضا  االئتّا١ٔوة األخوشٜ اٌتوٟ 

تخفؿ ِٓ ِخاغش االئتّاْ( ـ١ّا ٠تعٍك بواٌّبٍػ اٌوزٞ ٠ّثوً 

اٌسذ األلصٝ ٌٍتعشض ٌّخاغش االئتّاْ عٍٝ أـعوً ٚخوٗ 

اٌغووابمة أٚ ِّثٍووة  QNاإلـصوواذ عٕٙووا ٚـم ووا ٌوو  )عووٛاء تووُ 

 باٌم١ّة اٌذـتش٠ة ألداش ِا١ٌة(.

ِبٍػ اٌموشٚض اٌّعوّسٍة ٚاٌموشٚض اٌتوٟ ـوا  

ِٛعوووذ اعوووتسمالٙا ، إْ ٚخوووذ  ، ِمذِوووة بشوووىً 

ِٕفصً. وّا ٠تُ تشد١ع اٌبٕٛن عٍٝ تمذ٠ُ تس١ٍوً 

 ألعّاس اٌمشٚض اٌتٟ ـا  ِٛعذ اعتسمالٙا.

QNاٌّا١ٌووة اٌتووٟ ـووا  ِٛعووذ  : تس١ٍووً ألعّوواس األصووٛي

 اعتسمالٙا ـٟ ٔٙا٠ة ـتشش اٌتمش٠ش ٌٚىٕٙا ٌُ تٕخفط ل١ّتٙا

QN تس١ٍوووً ٌلصوووٛي اٌّا١ٌوووة اٌتوووٟ توووُ تسذ٠وووذ أخفووواض :

ل١ّتٙا بشىً ـوشدٞ ـوٟ ٔٙا٠وة ـتوشش اٌتمش٠وش ، بّوا ـوٟ رٌوه 

اٌعٛاًِ اٌتوٟ توُ أخوز٘ا ـوٟ االعتبواس عٕوذ تسذ٠وذ أخفواض 

 ل١ّتٙا

QN ٚل١ّتٙا اٌذـتش٠ة.: غب١عة األصٛي 

QN ٝعٕذِا ال تىْٛ األصوٛي لابٍوة ٌٍتس٠ٛوً بغوٌٙٛة إٌو :

ٔمذ، ع١اعا  اٌتخٍص ِٓ ٘زٖ األصوٛي أٚ اعوتخذاِٙا ـوٟ 

 ع١ٍّاتٙا.

  مخاطر السوق

 : اٌتعشض ٌٍّخاغش ٚو١ؿ تٕش/QL ِٕالشة إداسش ِخاغش اٌغٛق )اٌطشق اٌعاِة(

 
QL اٌّخووواغش : األ٘وووذاؾ ٚاٌغ١اعوووا  ٚاٌع١ٍّوووا  إلداسش

 ٚاٌطشق اٌّغتخذِة ٌم١اط اٌّخاغش

 QLأٞ تؽ١١شا  عٓ اٌفتشش اٌغابمة :. 

ٚصووووؿ خصووووائص ّٔووووٛرج اٌم١ّووووة اٌّعشظووووة 

( / تس١ٍووً اٌسغاعوو١ة اٌّغووتخذَ ؛ VaRٌٍخطووش )

QN  تس١ًٍ اٌسغاع١ة ٌىً ٔٛع ِٓ أٔٛاع ِخاغش اٌغٛق :

اٌتٟ تتعشض ٌٙا إٌّش/ش ـوٟ ٔٙا٠وة ـتوشش اٌتمش٠وش ، ٠ٛظور 



 تأثير االفصاح عن كفاية رأس المال والمخاطر المالية على توفير..........                         عرفة نصر طه حسند/

111 

 

 IFRS 7 3الركيزة 
(: اٌم١ُ اٌّشتفعة ٚاٌّتٛعطة VaRإرا تُ تطب١ك )

ٚإٌّخفعوة ٌٍّخوواغش خووالي ـتووشش اٌتمش٠ووش ؛ ـووٟ 

االختبوواس اٌعىغووٟ  (: ٔتووائحVaRزاٌووة تطب١ووك )

ٌتس١ٍووً اٌم١ّووة اٌّعشظووة ٌٍّخوواغش ؛ ٘ووً ٕ٘ووان 

إـصازا  و١ّة ِسذدش زٛي ِخاغش ععش اٌفائذش 

 ـٟ دـتش اٌبٕٛن؟

٠توو/ثشاْ و١ووؿ أْ اٌووشبر أٚ اٌخغوواسش ٚزمووٛق اٌٍّى١ووة لووذ 

باٌتؽ١شا  ـٟ ِتؽ١ش اٌّخاغش رٞ اٌصٍة اٌوزٞ وواْ ِّىٕ وا 

 بشىً ِعمٛي ـٟ رٌه اٌتاس٠خ

QN  ًاألعا١ٌب ٚاالـتشاظا  اٌّغتخذِة ـٟ إعذاد تس١ٍ :

 اٌسغاع١ة

QN  ًشووووشذ ٌٍطش٠مووووة اٌّغووووتخذِة ـووووٟ إعووووذاد تس١ٍوووو :

اٌسغاعوو١ة ٘ووزا ، ٚاٌّعووا١٠ش ٚاالـتشاظووا  اٌشئ١غوو١ة اٌتووٟ 

 تمَٛ ع١ٍٙا اٌب١أا  اٌّمذِة

QN  شووشذ ٌٙووذؾ اٌطش٠مووة اٌّغووتخذِة ٚاٌم١ووٛد اٌتووٟ لووذ :

توؤدٞ إٌوٝ أْ اٌّعٍِٛوا  ال تعىوظ باٌىاِوً اٌم١ّوة اٌعادٌوة 

 ٌلصٛي ٚاالٌتضاِا  اٌّع١ٕة

QN  عٕذِا تىْٛ تس١ٍال  اٌسغاع١ة اٌّفصر عٕٙوا ٚـم وا :

ؼ١ووش ِّثٍووة ٌّخوواغش ِت/صووٍة ـووٟ أداش  11أٚ  11ٌٍفمووشش 

ِا١ٌوة )عٍووٝ عوب١ً اٌّثوواي ألْ اٌتعووشض ـوٟ ٔٙا٠ووة اٌعوواَ ال 

٠عىوووظ اٌتعوووشض خوووالي اٌغوووٕة( ، ٠دوووب عٍوووٝ إٌّشووو/ش 

اإلـصوواذ عووٓ ٘ووزٖ اٌسم١مووة ٚ عووبب اعتمووادٖ أْ تسٍوو١ال  

 ١ٍةاٌسغاع١ة ؼ١ش تّث١

  مخاطر السيولة

تس١ٍووووً االعووووتسماق ٌٍّٛخووووٛدا  ٚاٌّطٍٛبووووا  

اٌّا١ٌووووة ، ـدووووٛش اٌت٠ّٛووووً ، آخوووواي االعووووتسماق 

 اٌّتٛلعة ٌٍّطٍٛبا  اٌّا١ٌة / األصٛي

QL /اٌتعشض ٌٍّخاغش ٚو١ؿ تٕش : 

QL  األ٘وووذاؾ ٚاٌغ١اعوووا  ٚاٌع١ٍّوووا  إلداسش اٌّخووواغش :

 ٚاٌطشق اٌّغتخذِة ٌم١اط اٌّخاغش

QL  : ٟأٞ تؽ١١شا  ـ QL أعالٖ عٓ اٌفتشش اٌغابمة. 

QN تس١ٍوً االعووتسماق ٌٍّطٍٛبووا  اٌّا١ٌوة ؼ١ووش اٌّشووتمة  :

)بّا ـٟ رٌه عمٛد اٌعوّاْ اٌّواٌٟ اٌصوادسش( اٌوزٞ ٠  ٙوش 

 آخاي االعتسماق اٌتعالذ٠ة اٌّتبم١ة

QN  تس١ٍوً اعوتسماق االٌتضاِوا  اٌّا١ٌوة اٌّشوتمة. ٠دوب :

ق ـتووشا  االعووتسماق اٌتعالذ٠ووة أْ ٠شووًّ تس١ٍووً االعووتسما

اٌّتبم١ة ٌتٍوه اٌّطٍٛبوا  اٌّا١ٌوة اٌّشوتمة اٌتوٟ تعتبوش آخواي 

 االعتسماق اٌتعالذ٠ة ظشٚس٠ة ٌفُٙ تٛل١  اٌتذـما  إٌمذ٠ة

QN  ٚصؿ ٌى١ف١ة إداسش اٌى١اْ ٌّخاغش اٌغ١ٌٛة اٌىإِوة :

 أعالٖ QN ـٟ

 = بٕذ اإلـصاذ اٌىّٟ عٓ اٌّخاغش.  QN= بٕذ اإلـصاذ عٓ اٌّخاغش إٌٛع١ة؛  QLِالز ا : 

 


