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يعتبـر اإلفصاح املحاسبي من املواضيع التي ال زالــت تجذب االهتمام ً
نظرا للتطورات املتالحقة واملستمرة في البيئة
االقتصادية واألسواق املالية .كما و ُيعد اإلفصاح في التقاريـر السنوية لنشاطات البنوك التجارية و املخاطر التي تعرض لها
هذه البنوك من محفزات تحسيـن قياس وتقييم األداء املالي وبالتالي توفيـر معلومات تمتاز باملالئمة والشفافية مما يساعد
فــي اتـخــاذ ق ـرارات سليمة مــن جميع األط ـراف التي تستخدم هــذه التقاريـر املالية .وتـهــدف هــذه الــدراســة إلــى بيان محددات
اإلفصاح عن املخاطر املالية من خالل التـركيـز على مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة في البنوك التجارية األردنية املدرجة
فــي بــورصــة عـمــان ،ومــن اجــل تحقيق أهــداف هــذه الــدراســة تــم استخدام املنهج الوصفي والتحليلي مــن خــال بناء نموذج
لتحليل العالقة بيـن املخاطر ومجموعة من العوامل باستخدام بيانات ( )13بنك تجاري أردني للفتـرة ما بيـن .2009-2018
ً
أظهرت نتائج الــدراســة أن مخاطر االئتمان تـرتبط ً
وإيجابيا مع الرافعة املالية ،كما أظهرت
سلبيا مع حجم البنك
النتائج لعدم وجود تأثيـر للربحية وعمر البنك على مستوى اإلفصاح عن مخاطر االئتمان .مخاطر السيولة ارتبطت سلبياً
ً
وإيجابيا مع عمر البنك ،ولم تظهر النتائج لوجود ارتباط بيـن الرافعة املالية والربحية مع مستوى اإلفصاح
مع حجم البنك
عن مخاطر السيولة .كما أوصــت الــدراســة على التـركيـز على األثـر الــذي يـرتبط بالعوامل املحددة ملستوى اإلفصاح عن
املخاطر في البنوك التجارية بما يضمن استقرار البنوك التجارية والنظام املصرفي.
الكلمات املفتاحية :اإلفصاح عن املخاطر ،املخاطر املالية ،محددات اإلفصاح ،البنوك التجارية.

املقدمة

دفعت التغيـرات في بيئة األعمال املشرفيـن على البنوك والجهات التنظيمية لهذه البنوك إلى إعادة التفكيـر في العديد
من الجوانب املتعلقة باألنظمة والتشريعات املصرفية خصوصا عقب األزمة املالية العاملية األخيـرة التي ساهمت في زيادة
املخاوف املرتبطة باإلفصاح عن املخاطر من قبل املؤسسات املالية حيث تعتمد العديد من األطراف على هذه املعلومات
لبناء واتخاذ قرارات مالية واستثمارية عديدة .كما أدت األزمة املالية العاملية إلى انخفاض وتيـرة التطور االقتصادي العالمي
وتسببت في زيادة الطلب على املزيد من اإليضاحات عن نشاطات هذه املؤسسات و املخاطر التي تتعرض لها لجميع األطراف
املهتمة بما يـرد في التقاريـر املالية لهذه املؤسسات ملا تشكله هذه املعلومات من أهمية بالغة.
توافق كل هذا االتساع في األحداث مع زيادة مستوى االختالفات بيـن املؤسسية املالية وغيـر املالية في الدول النامية
والتي قد تؤثـر على بطريقة أو بأخرى في مستوى اإلفصاح عن املخاطر .هذا ويعتبـر اإلفصاح الصحيح أداة قوية للتأثيـر على
سلوك املستثمريـن وحمايتهم ،باإلضافة إلى أهميته في جذب رؤوس األموال بسبب دوره في تعزيـز الثقة في األسواق املالية،
ونظرا لطبيعة األنشطة التي تؤديها هذه املؤسسات املالية وخاصة البنوك فإنها تتعرض ملخاطر مختلفة ومتنوعة ،لذلك
ظهرت أهمية اإلفصاح عن طبيعة هذه املخاطر والتهديدات التي تواجه نشاطها وآلية مواجهتها والتعامل معها ،مع ضرورة
االهتمام بالعالقة املتمثلة باملوازنة بيـن مستوى املخاطرة مقابل الحصول على عائد أعلى مما يخلق قيمة للمساهميـن.
* تم استالم البحث في يونيو  ،2020وقبل للنشر في يوليو ،2020وتم نشره في مارس .2022
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قامت البنوك في األردن بدور مؤثـر في دفع عجلة االقتصاد الوطني ،فقد شهد األردن ً
تطورا كبي ًـرا في االقتصاد منذ
بداية الربع األخيـر من القرن املا�ضي إلى وقتنا الحاضر ،حيث كان من أهم مظاهر التطور االقتصادي في األردن التطور في
قطاع البنوك واهتمام البنوك باإلصالحات املالية التي تعمل على االرتقاء بمستوى الخدمات املتعددة التي تقدمها للوصول
إلى مستوى البنوك العاملية ،واالهتمام بتبني بـرنامج شامل لتحسيـن األداء املالي في سوق أكثـر ً
تحررا وتنافسية ،ومن هنا
تبـرز أهمية الدراسة في بيان محددات اإلفصاح عن املخاطر في البنوك التجارية األردنية املدرجة في بورصة عمان.

اإلطارالنظري ومراجعة الدراسات السابقة
اإلطارالنظري

يعود مفهوم اإلفصاح إلــى القرن التاسع عشر الــذي ـكـان بداية تأسيس الشركات املساهمة العامة التي عملت على
فصل امللكية عن اإلدارة مما جعلها تتطلب إلى قوانيـن وتشريعات جديدة ،األمر الذي ألزم هذه الشركات بالتدقيق من قبل
مدققيـن خارجييـن يقوموا على تدقيق بيانات القوائم املالية لهذه الشركات ،وإلزام الشركات على نشر هذه التقاريـر بشكل
دوري (مطر والسيوطي.)340 :2008 ،
ً
وي ـعــود ظ ـهــور مـفـهــوم اإلف ـص ــاح أيــضــا بـسـبــب ات ـســاع املـنـشــآت املــالـيــة وت ـعــدد أعـمــالـهــا وزيـ ــادة املـسـتـثـمــري ــن بها
واملقرضيـن ومن اجل عملية اتخاذ القرار املناسب ،األمــر الــذي يتطلب من إدارة املنشآت املالية وجــود إفصاح عن
جميع املعلومات املالية بحيث تكون مسؤولية اإلدارة في إعداد التقاريـر املالية بشكل دقيق بحيث تحتوي على جميع
البيانات واملعلومات املالية بحيث تعكس الصورة الحقيقة للمنشأة بحيث ال تخدع املستثمريـن واملقرضيـن عن وضع
ً
اصطالحا :هو عبارة عن عــرض البنود واإليـضــاحــات في
املنشأة املالي (عصفور والـعـبــادي .)685 :2008 ،واإلفـصــاح
القوائم املالية بشكل يجعلها واضحة ومفهومة وغيـر مضللة ملستخدمي هذه القوائم (حسن.)34 :2002 ،
يشمل اإلفصاح كل �شي يتعلق بالقوائم املالية حيث تعتبـر هذه القوائم الجزء الرئيس من التقاريـر املالية املنشورة
(التميمي .)2009 ،ويوفر اإلفصاح معلومات ضرورية تساعد في عملية اتخاذ القرارات في املنشأة كما تساعد مستخدمي
القوائم املالية بالقدرة على التنبؤ بمتغيـرات املنشأة املستقبلية .وعــرف اإلفصاح بأنه «عند إعــداد القوائم املالية يجب
إعدادها بشكل دقيق ومنظم وأن تشمل معلومات كافية وغيـر مضللة تجعلها مفيدة عند توجيهها لعامة املستخدميـن لها
حيث يجب أن تعكس هذه القوائم األحداث االقتصادية التي أثـرت على املنشأة بشكل دقيق (العامري.)2010 ،

النظريات املتعلقة باإلفصاح
هنالك العديد من النظريات املتعلقة باإلفصاح والتي تحاول تفسيـر األسباب التي تجعل الشركات بالقيام باإلفصاح
بمستويات مختلفة ،ولكل نظرية أسلوب معيـن في التطبيق ومن أكثـر النظريات شيوعا ومستخدمة هي :
 - 1نظرية الوكالة Agency Theory
يعود ظهور نظرية الوكالة بشكلها الرسمي إلى بداية السبعينيات من القرن املا�ضي حيث تعود مفاهيم هذه النظرية
إلى املفكر االقتصادي «آدم سميث» ،وقد ُعرفت نظرية الوكالة بأنها عبارة عن عقد بيـن شخص أو أكثـر «املدراء الرئيسون»
يتيح بموجبة إشراك شخص أخر «الوكيل» بالقيام ببعض الخدمات بالنيابة عنهم والتي تتدرج تحت تفويض بعض سلطات
اتخاذ القرار للوكيل ،ويكون هناك متابعة ورقابة على الوكيل من قبل املديـر الرئيس ومقابل ذلك يكون تكاليف على هذه
العملية ،ومــن أجــل تقليل هــذه التكاليف يتم إعــداد التقاريـر املالية التي تمكن املــدراء من استخدامها لتقليل التكاليف
وتحقيق مصلحة املساهميـن ،وأن من أهداف التقاريـر املالية هو تقديم املعلومات الالزمة والضرورية للمساهميـن وذلك
لتسهيل الرقابة على الوكيل وعالقته مع املدراء ،وبما انه التقريـر السنوي يعد أهم آلية لتخفيف تكاليف الوكالة يتم تحفيـز
املــدراء لتوفيـر معلومات تتعلق باملخاطر وكيفية إدارتـهــا ،وذلــك لتعزيـز مسؤوليتهم واهتمامهم ولتحقيق أهــداف الشركة
والعمل على الحد من تماثل املعلومات (.)Rehman, 2016
 - 2نظرية أصحاب املصلحة Stakeholders Theory:
يعود ظهور نظرية أصحاب املصلحة إلــى نهاية الستينيات من القرن املــا�ضــي ،حيث تعود مفاهيم هــذه النظرية إلى
املفكر االقتصادي  ،Ansoffحيث إن هذه النظرية تقوم تحسيـن العالقة بيـن املؤسسة وبيـن أصحاب املصالح.
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تتطلب هــذه النظرية مــن الشركات توفيـر املعلومات املالية واالجتماعية والبيئية الــازمــة والـضــروريــة للوصول إلى
تلبية رغبات واحتياجات أصحاب املصالح ،وبما أن هذه املعلومات هي األساس يتم تحفيـز الشركات لإلفصاح عن مختلف
املعلومات وخاصة املعلومات املتعلقة باملخاطر وكيفية إدارة هذه املخاطر إلثبات بأن هذه الشركة تعمل بالشكل الذي
يتما�شى مع رغبات أصحاب املصلحة (حيـرش.)159 :2012 ،
 - 3نظرية اإلشارة Signaling Theory
تعرف نظرية اإلشارة على أنها وصف السلوك بيـن جميع األطراف املتعاملة بحيث توضح العالقة بيـن األطراف الذيـن
يمتلكون املعلومات بحيث يعملوا على اإلشارة إلى األطراف الذيـن ال يمتلكون املعلومات عن وضع املنشأة وحول التغيـرات
التي حدثت بها ،كما تستند هــذه النظرية على فرضيتيـن حيث األولــى تقوم على أن إدارة املنشأة افضل مــن املساهميـن
والجمهور في إدارة املناصب اإلداريــة في املنشأة ،أما الثانية فتقوم حول املعلومات التي يختارها املــدراء حسب أهميتها في
اإلفصاح عنها وفي اإلشارة إلى الجمهور عن وضع املنشأة املالي (.)Neysi et al., 2012
تظهر هذه النظرية في حال عدم تماثل املعلومات ألنه في هذه الحالة ال يستطيع املستثمريـن التميـز بيـن الشركات
الجيدة والسيئة وبالتالي سوف يؤدي إلى انسحاب بعض املستثمريـن من السوق بخسائر ،ومنها تم تحفيـز الشركات الجيدة
على اإلفصاح عن مزيد من املعلومات الكافية والكاملة إلعطاء إشــارة في السوق بــأن الشركة ذات كفاءة عالية من أجل
جذب املستثمريـن إليها ومن أجل تلبية رغباتهم ،أما الشركات السيئة ال تهتم بإعطاء إشارة في السوق عن طريق اإلفصاح
عن مزيد معلومات ألنها تعتبـر هذه العملية مكلفة لها (.)Rehman, 2016

املخاطرالتي تواجه البنوك:
تواجه البنوك مجموعة من املخاطر التي تحد من عملها ،حيث تصنف إلى مخاطر مالية وغيـر مالية :
ً
أول  -املخاطراملالية :Financial Risks
إن املخاطر املالية تشمل جميع املخاطر التي تتعلق بإدارة املطلوبات واملوجودات وإن هذا النوع من املخاطر يتطلب
رقابة وإشراف من إدارة البنوك بحيث يتما�شى مع تحركات السوق ،كما عرفت املخاطر املالية على أنها ارتفاع في االستغالل
بسبب اللجوء إلى الغيـر عن طريق االستدانة منهم بجلب األمــوال على شكل قروض مما يؤثـر ً
سلبا على إيـرادات املؤسسة
املالية (بن سا�سي والقري�شي.)2006 ،
ومن أهم أنواع هذه املخاطر :
 - 1املخاطراالئتمانية Credit Risk
تصنف املخاطر االئتمانية على أنها أحــد أهــم املخاطر التي تواجه البنوك في الوقت الحالي ،حيث وجــدت األبحاث
والدراسات السابقة أن سبب األزمــات التي حدثت في البنوك حول العالم كان سببها التعثـر االئتماني في عدم القدرة على
السداد من قبل املقرضيـن (.)Pagach and Warr, 2010
كما تعرف مخاطر االئتمان على أنها مجموعة من الخسائر التي من املمكن أن يتحملها البنك في عدم قدرة العميل
املقتـرض على السداد أو النية في عدم سداد القرض وفوائده في الوقت املحدد (هزابـرة.)2016 ،
 - 2مخاطرالسيولة Liquidity Risk
تظهر مخاطر السيولة في البنوك في حال عدم وجود توافق زمني بيـن األصول والخصوم مما يعمل على الحد من قدرة
البنك على السداد ،فقد عرفت مخاطر السيولة على أنها «عــدم قــدرة البنك على ســداد االلتـزامات عند استحقاقها مما
يمهد لظاهرة العجز املالي في البنك مما ينتج عن ذلك إفالس البنك» (السوق وآخرون.)2017،
كما عرفت مخاطر السيولة ً
أيضا بأنها« :املخاطر الناتجة عن عدم قدرة البنوك على مواجهة أي سحب على الودائع

بشكل مفاجئ أو عدم القدرة على تلبية احتياجات املقتـرضيـن من النقد» ،كما وجد عالقة طرديه بيـن السيولة والربحية
في البنوك ،حيث تبيـن عند قيام البنك باالستثمار في األصول طويلة األجل سوف يحقق ً
عائدا أكبـر ،وهذا يعمل على زيادة
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الربحية في البنوك مما يؤدي إلى تقليل نسبة السيولة في البنك مما يعمل على زيادة مخاطر السيولة في البنك ،أما في حيـن
قيام البنك باالستثمار في األصول قصيـرة األجل لتقليل مخاطر السيولة سوف يحصل على عائد أقل مما يعمل من تقليل
ربحية البنك (.)Tabari et al., 2013
 - 3مخاطرالسوق Market Risk
هي الخسائر التي تنتج عن أي تحرك بشكل معاكس يؤدي إلى إضعاف قيمة املراكز التي تحتفظ بها الجهات الفعالة
وتسمى هذه العوامل «عوامل الخطر» ،حيث تشمل هذه العوامل جميع مؤشرات األسهم وأسعار الفائدة وأسعار صرف
العمالت (.)Bessis, 2015
وقد قام املدهون ( )2011بتعريف مخاطر السوق على أنها مجموعة من املخاطر الحالية واملخاطر املستقبلية التي
قد تؤثـر على رأس مال البنك وإيـراداته التي تنتج عن التغيـرات غيـر املتوقعة في أسعار الصرف و الفائدة واألوراق املالية
والسلع وقد تم تصنيف مخاطر السوق إلى مخاطر( :املدهون)49 :2011 ،
	-مخاطر أسعار الفائدة Interest Rate Risk
	-مخاطر أسعار الصرف Exchange Rate Risk
	-مخاطر أسعار األوراق املالية Securities Price Risk

ً
ثانيا  -املخاطرغيـراملالية Non-Financial Risks
 - 1مخاطرالتشغيل Operational Risk
يعود ظهور املخاطر التشغيلية إلــى التطور املتـزايد الــذي حــدث على القطاع املصرفي وظهور التكنولوجيا وارتباط
األعمال املصرفية بوسائل االتصال واألنظمة اإللكتـرونية الحديثة وباإلضافة إلى اعتماد البنوك على التمويل الخارجي من
خالل توفيـر خدمات للقيام باإلعمال املصرفية ،األمر الذي أدى إلى االهتمام باملخاطر التشغيلية وأصبحت ً
جزءا ً
مهما من
املخاطر التي يجب على البنك االهتمام بها (لعراف.)2012 ،
قامت لجنة بازل للرقابة املصرفية بتعريف مخاطر التشغيل على أنها «مقدار خطر التعرض ملجموعة من الخسائر
التي تنشأ في حال انخفاض أو عدم كفاية العمليات الداخلية أو األنظمة أو األشخاص أو التي تنشأ عن أحداث من الخارج»
(بلعجوز.)2005 ،
 - 2املخاطرالقانونية Legal Risk
تـرتبط املخاطر القانونية بمدى تطبيق القوانيـن التي يفرضها البنك املركزي بالشكل الصحيح ،وتفرض هذه القوانيـن
على نسب االحتياطي القانوني ،ونسبة السيولة ،ونسب االئتمان املسموح بها ،حيث إن هذه النسب عند تطبيقها في البنك
بالشكل غيـر املناسب مع سياسة البنك ينتج عنها املخاطر القانونية ،كما تـرتبط ً
أيضا املخاطر القانونية بالعقود املالية
حيث تكون بعض العقود غيـر واضـحــة بالشكل املناسب إلدارة البنك بسبب التشريعات واألنظمة التي تحكم االلتـزام
بالعقود والصفقات مما ينتج عنها مخاطر قانونية (حيـرش.)2012 ،
 - 3املخاطراالستـراتيجية Strategic Risk
تـرتبط هذه املخاطر بالقرارات التي يتخذها البنك حيث عندما يقوم البنك باتخاذ قرار غيـر مناسب أو عدم اتخاذ
ف ـرار فــي الــوقــت املـنــاســب ســوف ينشأ عــن ذلــك خسائر فــي البنك مما يــؤدي إلــى ارتـفــاع املـخــاطــر فــي البنك وتسمى املخاطر
االستـراتيجية (شقري وآخرون.)2016 ،
 - 4مخاطرالسمعة Reputational Risk
يـرتبط نجاح البنوك في األعمال التي يقوم بها وباجتذاب عمالء جدد وبالرأي الــذي يبديه العميل في البنك ،وتقوم
البنوك باالحتفاظ على هذا النجاح ،فعند قيام البنك بانتهاك خصوصية العمالء أو عدم تقديم الخدمة بالشكل املناسب
للعمالء فهذا سوف يؤثـر على سمعة البنك ونجاحه مما يعمل على تحميل البنك خسائر بسبب فقدان العمالء أو عدم
قدرة البنك على جذب عمالء جدد بسبب سمعة البنك (شقري وآخرون.)2016 ،
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مراجعة الدراسات السابقة
تناولت العديد من الدراسات السابقة العربية واألجنبية موضوع العوامل املؤثـرة على اإلفصاح عن املخاطر ومحددات
اإلفصاح عن املخاطر في القطاع املصرفي في الدول العربية ،وجاءت كالتالي:
الدراسات العربية
دراسة (نوروبـركه ،)2019 ،وجاءت للوقوف على أبـرز العوامل املحددة ملستوى اإلفصاح املالي وغيـر املالي في البنوك
التجارية األردنية للفتـرة املمتدة من  .2015-2014حيث خلصت الدراسة لوجود ضعف في مستوى اإلفصاح االختياري
واإلجـبــاري و تأثيـر إيجابي لكل من حجم وربحية البنك .فكلما زاد حجم البنك وراد مستوى الربحية كلما ارتفع مستوى
اإلفصاح .كما أشارت النتائج أن البنوك التي تـرتفع فيها نسبة الرافعة املالية يقل فيها مستوى اإلفصاح.
دراســة (الــداغــر ،)2018 ،واستخدمت عينة مــن املـصــارف املــدرجــة فــي ســوق دمشق لــأوراق املالية للفتـرة املمتدة
من  2016-2011ملعرفة مستوى اإلفصاح عن املخاطر واختبار تأثيـر عدد من املتغيـرات ممثلة بحجم املصرف وربحيته
ونسبة الرافعة املالية وعمر البنك على اإلفصاح عن املخاطر .ومن أبـرز نتائج الدراسة وجود مستوى متوسط من اإلفصاح
عــن املخاطر فــي تلك املـصــارف خــال فتـرة الــدراســة ،بــاإلضــافــة إلــى وجــود تأثيـر إيجابي لحجم املـصــرف وعـمــره فــي مستوى
اإلفصاح عن املخاطر في حيـن ال يوجد تأثيـر لربحية املصرف والرافعة املالية في مستوى اإلفصاح عن املخاطر .كما أوصت
الدراسة الجهات الرقابية بتحسيـن مستويات اإلفصاح عن املخاطر بما يمكن مستخدمي القوائم من معرفة واقع املخاطر
في املصارف.
دراس ــة (الحسيـن ،)2017 ،وهــدفــت إلــى مـعــرفــة الـعــوامــل املــؤث ــرة عـلــى إفـصــاح املـصــارف الـســوريــة وقـيــاس مستوى
اإلفـصــاح فــي التقاريـر املالية السنوية للمصارف الخاصة املــدرجــة فــي ســوق دمشق لــأوراق املالية لعام  ،2015وتوصلت
الدراسة لوجود عالقة ذات داللــة إحصائية بيـن حجم املصرف ومستوى اإلفصاح في حيـن ال يوجد عالقة بيـن مستوى
اإلفصاح وكل من الربحية والرافعة املالية ومخصص التسهيالت االئتمانية.
دراســة (نشوان وآخــرون ،)2018 ،وتناولت اإلفصاح في القطاع املصرفي من خالل دراســة أثـر مؤشرات اإلفصاح
عن املخاطر االئتمانية على تحسین األداء املالي للبنوك املدرجة في بورصة فلسطيـن .وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف
على أثـر مؤشرات اإلفصاح عن املخاطر االئتمانية على تحسین األداء املالي للبنوك املدرجة في بورصة فلسطيـن ،ولتحقيق
ذلك تم تجميع البيانات املالية للبنوك املدرجة من السنة املالية  2017-2011من خالل القوائم املالية املدرجة للبنوك
ً
إحصائيا لكل من (نسبة كفایة رأس املــال ،ونسبة
على موقع بورصة فلسطيـن .وقــد بينت النتائج :وجــود أثـر إيجابي دال
السيولة ،وربحية البنك) على معدل العائد على األصــول ،ووجــود أثـر عك�سي لنسبة القروض املتعثـرة على معدل العائد
على األصــول ،وعدم وجود أثـر لكل من (نسبة مخصصات خسائر القروض ،ونسبة الرافعة املالية ،وحجم البنك ،وعمر
البنك) على معدل العائد على األصول .كما أظهرت ً
ً
إحصائيا لربحية البنك على معدل العائد
أيضا وجود أثـر إيجابي دال
على حقوق املساهميـن ،ووجود أثـر عك�سي لعمر البنك على معدل العائد على حقوق املساهميـن ،وعدم وجود أثـر لكل من
(نسبة القروض املتعثـرة ،ونسبة مخصصات خسائر القروض ،ونسبة كفایة رأس املال ،ونسبة السيولة ،ونسبة الرافعة
املالية ،وحجم البنك) على معدل العائد على حقوق املساهميـن.
دراسة (الطيب ،)2015 ،وتناولت اإلفصاح املحاسبي و أثـره على تقليل مخاطر االستثمار في سوق الخرطوم لألوراق
املالية .حيث هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أهمية متطلبات التوسع في اإلفصاح املحاسبي باعتباره أحد العوامل الهامة
في مجال اتخاذ الـقـرارات االستثمارية في األســواق املالية ،وتــم توزيع استبيان الــدراســة على عينة الــدراســة واشتملت على
املتعامليـن واملوظفيـن في سوق الخرطوم ،وقد تم استخدام اختبار «مربع ـكـأي» للوصول إلى نتائج الدراسة التي كان من
ً
إيجابيا على قرار االستثمار بسوق الخرطوم ،كما أن
أهمها إلى تعزيـز التوسع في اإلفصاح املحاسبي من قبل املنشآت يؤثـر
اإلفصاح عن املعلومات بشفافية في القوائم املالية يعزز الثقة لدى متخذي القرارات االستثمارية ،ويقلل درجة املخاطر
املرتبطة بالقرارات االستثمارية ،كما وجــدت الدراسة إلى أن الشركات املدرجة بسوق الخرطوم ال تلتـزم بالعرض العادل
مما يـزيد من درجة املخاطر املرتبطة بالقرارات االستثمارية .كما أوصت الدراسة هيئة سوق الخرطوم لألوراق املالية العمل
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على نشر الــوعــي بيـن الجمهور وتأهيل املتعامليـن بالسوق عــن طريق الــورش والـنــدوات وســائــل اإلعــام املختلفة املـقــروءة
واملسموعة واملرئية.
دراسة (زياد والبشـاري ،)2007 ،وركزت على أثـر اإلفصاح في القوائم املالية املنشورة على مخاطر االئتمان املصرفي
في محاولة ملعرفة مدى أهمية اإلفصاح الكافي عن املخاطر املصرفية ودوره في الرقابة على هذه املخاطر ،حيث استخدمت
الــدراســة استبيانه تم توزيعها على مــدراء املصارف ومــدراء املخاطر واملــدراء التنفيذييـن ،حيث أظهرت نتائج الــدراســة أن
هنالك عالقة مهمة بيـن اإلفصاح عن املخاطر املصرفية وإمكانية الرقابة عليها .كما يساعد اإلفصاح عن املخاطر في وضع
إج ـراءات سريعة ملواجهة هذه املخاطر والسيطرة عليها ،كما أن اإلفصاح عن املخاطر يـزيد من مسؤولية واهتمام إدارة
املصرف في الرقابة على هذه املخاطر أمام األطراف أصحاب العالقة ،وتو�صي الدراسة على ضرورة التأكيد على أهمية دور
اإلفصاح عن املخاطر املصرفية في نجاح إجراءات الرقابة على هذه املخاطر عند قيام املصرف باإلفصاح عن نتائج أعمالها.
دراسة (زويلف ،)2014 ،والتي بينت من جانب آخر أن العوامل املؤثـرة على مستوى اإلفصاح املحاسبي عن املوارد
البشرية في البنوك األردنـيــة يتمثل بالحجم ،والعمر ،والربحية ،والجنسية ،ولــم تظهر النتائج أثـر لطبيعة النشاط على
مستوى اإلفصاح املحاسبي عن املوارد البشرية.

الدراسات األجنبية
دراسة ( ،)Elghaffar et al., 2019وتناولت قياس مستوى اإلفصاح عن املخاطر في البنوك املصرية والتحقيق في
ً
بنكا خالل الفتـرة من  2010إلى  .2017وأظهرت النتائج أن هناك مستوى
محدداتها ،حيث تكونت عينة الدراسة من 28
متوسط لإلفصاح عن املخاطر اإلجمالي لجميع البنوك العينة ،كما أن البنوك التي لديها نسبة أعلى من عضوية مجلس
اإلدارة ،وحجم لجنة التدقيق ،واالزدواج ـيــة ،وامللكية املؤسسية ،والبنوك التي تمت تدقيقها مــن قبل إحــدى أكبـر أربــع
شــر ـكـات تــدقـيــق ،ـكـانــت تـتـجــه لــزيــادة اإلف ـصــاح عــن املـخــاطــر ،كـمــا أظـهــرت الـنـتــائــج أن لـلـرافـعــة املــالـيــة ،واألخ ـبــار السيئة،
واملسؤولية االجتماعية للبنك عالقة سلبية مع مستوى اإلفصاح عن املخاطر بشكل عام في البنوك املصرية.
دراســة ( ،)Nahar et al., 2016aوجــاءت فــي القطاع املصرفي فــي الــدول األسـيــويــة ،الـتــي هــدفــت الستكشاف مدى
اإلفصاح عن املخاطر والعوامل التي تحدد ذلك لجميع البنوك املدرجة في بنغالديش ،حيث اشتملت عينة الدراسة على
ً
تحليل ثالثيـن بنكا من البنوك املتداولة أسهمها في «بورصة دكا» خالل الفتـرة  ،2012-2007واستخدمت الدراسة نموذج
االنحدار املتعدد للوصول لنتائج الدراسة التي كان من أهمها أن تنفيذ  IFRS 7و بازل  :IIمعاييـر انضباط السوق في بيئة غيـر
مكلفة ،كما ركزت الدراسة على ضرورة رفع درجة اإلفصاح عن املخاطر في البنوك واملؤسسات املالية .كما أشارت الدارسة
أن التأثيـر يعود إلى املخاوف التنظيمية والتبني الطوعي ملعاييـر اإلفصاح الدولية في القطاع املصرفي في بنغالديش ،في حيـن
أن محددات اإلفصاح تختلف باختالف أنواع املخاطر ،فإن عدد لجان املخاطر ،والرافعة املالية ،وحجم الشركة ،ووجود
وحدة إدارة املخاطر ،وحجم مجلس اإلدارة من العوامل املحددة الهامة لفئة واحدة على األقل من اإلفصاح عن املخاطر.
(دراسة  ،)Nahar et al., 2016bوأشارت إلى العالقة بيـن اإلفصاح عن مخاطر الشركات ،وتكلفة رأس املال واألداء
داخل املؤسسات املصرفية في البلدان النامية ،كما استخدمت هذه الدراسة عينة مكونة من جميع البنوك الـ  30املدرجة
فــي بــورصــة دكــا ،بـنـغــاديــش ،للسنوات مــن  2006إلــى  ،2012كما استخدمت الــدراســة املـعــادالت املتـزامنة ذات املربعات
الصغرى للوصول إلى نتائج الدراسة التي كان من أهمها أن هناك دليل على أن بنغالديش قد اعتمدت ً
طوعا املعيار  7من
التقاريـر املالية الدولية ومعاييـر بازل  2وأن هذه املعاييـر تعزز الكشف عن املخاطر حتى عندما يكون اإلفصاح غيـر إلزامي.
وأظهرت النتائج أن تكلفة رأس املال مرتبطة بشكل سلبي مع الكشف عن املخاطر ،والتي لها عالقة عكسية مع أداء البنك.
دراســة ( ،)Moumen et al., 2015واستخدمت عينه أكبـر ً
حجما بهدف معرفة مــا إذا ـكـان اإلفـصــاح االختياري
للمخاطر فــي التقريـر الـسـنــوي يحتوي على معلومات ذات صلة بالقيمة للمستثمريـن للتنبؤ بــاألربــاح املستقبلية ،حيث
شملت الدراسة عينة واسعة النطاق من األسواق الناشئة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حيث تضمنت 809
مشاهده ملدة  3سنوات للفتـرة  .2009-2007وتوصلت الدراسة وجود عالقة إيجابية بيـن املعلومات االختيارية للمخاطر
وقــدرة السوق على توقع تغييـر األربــاح املستقبلية في املستقبل ،وأشــارت الدراسة أن االرتباط اإليجابي دليل تجريبي على
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فائدة الكشف عن املخاطر في التقاريـر السنوية .كما وجــدت الــدراســة أن مستوى تكاليف امللكية يميل إلــى التقليل من
األهمية املتصورة ملعلومات املخاطر ،مما يجعل املستثمريـن يعتمدون على مصدر آخر للمعلومات في التنبؤ بتغييـر األرباح
في املستقبل.
دراسة ( ،)Al-Maghzom et al., 2016وحاولت استكشاف حوكمة الشركات والسمات الديموغرافية لفرق اإلدارة
العليا بشكل تجريبي كمحددات ملمارسات اإلفصاح عن املخاطر االختيارية في جميع البنوك السعودية املدرجة في الفتـرة من
 2009إلى  .2013وأظهرت النتائج أن امللكية الخارجية واجتماعات لجنة التدقيق والجنس والحجم والربحية وحجم مجلس
اإلدارة هــي املـحــددات األساسية ملمارسات اإلفـصــاح عــن املخاطر االختيارية فــي البنوك السعودية املــدرجــة ،كما أن هناك
ارتباط وثيق بيـن آليات حوكمة الشركات والسمات السكانية وممارسات اإلفصاح االختياري للمخاطر في البنوك السعودية.
دراســة ( ،)Baroma, 2014وجــاءت بهدف إيجاد العالقة بيـن خصائص الشركات املصرية ومستوى اإلفصاح عن
املخاطر في التقاريـر املالية السنوية للشركات املصرية املدرجة في البورصة ،حيث تكونت عينة الدراسة من  49شركة غيـر
مالية مدرجة في البورصة املصرية للفتـرة  ،2010-2008كما استخدمت هذه الدراسة نموذج االنحدار املتعدد في التحليل،
وكما أظهرت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية بيـن حجم الشركة ومستوى اإلفصاح عن املخاطر و وجود عالقة ارتباط غيـر
مهمة للرافعة املالية ونوع الصناعة مع مستوى اإلفصاح عن املخاطر.
يظهر مما سبق أن الدراسات السابقة تناولت عوامل مختلفة وأساليب مختلفة للوصول للعوامل املحددة لإلفصاح
عن املخاطر أو العوامل املؤثـرة على مستويات اإلفصاح في التقاريـر املالية .وتتناول هذه الدراسة أبـرز العوامل املؤثـرة على
مستوى اإلفصاح باالعتماد على بيانات خاصة بالقطاع املصرفي ً
نظرا الختالف طبيعة أعمال البنوك التجارية عن غيـرها
من الشركات في القطاعات الصناعية .هذا ويعتبـر القطاع املصرفي في األردن من القطاعات االقتصادية األردنية املهمة
ً
واملؤثـرة .كما اشتملت عينة الدراسة على فتـرة زمنية طويلة ً
وضوحا للعوامل
نسبيا مما قد يساعد في تكويـن صورة أكثـر
املحددة لإلفصاح في البنوك التجارية .وقد يساعد اختيار هذه الفتـرة الزمنية على تجنب أي آثــار محتملة لالزمة املالية
العاملية األخيـرة التي أدت لزيادة االهتمام باإلفصاح املحاسبي عن املخاطر بشكل عام.

مشكلة الدراسة
تكمن مشكلة الــدراســة فــي أن العديد مــن البنوك التجارية األردنـيــة تعاني قـصــورا فــي اإلفـصــاح عــن املـخــاطــر ،حيث إن
اإلفـصــاح الكافي عن املخاطر يقوم بتحسيـن قياس وتقييم األداء املالي وبالتالي توفيـر معلومات تمتاز باملالئمة واالعتمادية
واملؤثوقية ،وبالتالي ينعكس على اتخاذ قرارات مناسبة لجميع األطراف  ,حيث يعتبـر ارتفاع مستوى املخاطر في البنوك من ـهم
أسباب حدوث األزمات املالية.
واجـهــت املـصــارف العديد مــن املشاكل بسبب اتهامها بـعــدم اإلفـصــاح الكافي عــن املخاطر الـتــي تتعرض لها و نقص
الشفافية في ما تقدمة من بيانات في تقاريـرها السنوية والذي قد يؤدي لعدم تماثل املعلومات بيـن اإلدارة واملساهميـن ،مما
زاد الطلب من إدارة البنوك القيام باإلفصاح الكافي عن املخاطر بشكل مناسب ودقيق في القوائم املالية من أجل توفيـر
معلومات مالئمة عن املخاطر التي تتعرض لها هذه البنوك ليس فقط من أجل زيادة ثقة املستثمريـن ولكن ً
أيضا للمساهمة
في تحسيـن القرارات املالية التي تساعد على تحسيـن أداء البنك ،وإعطاء صورة واضحة عن أداء البنك ألصحاب املصالح
مما يعزز قوة البنوك في مواجهة التحديات واملخاطر في ضوء التطورات املستمرة في األسواق املالية .يظهر هذا مدى الحاجة
للوقوف على طبيعة ومحددات اإلفصاح عن املخاطر بشكل عام وعن املخاطر املالية بشكل خاص في التقاريـر السنوية مما
يساعد في تعزيـز كفاءة هذه املؤسسات من خالل تحسيـن استـراتيجيات إدارة املخاطر والرقابة على نشاطات هذه البنوك
وتقليل احتمالية التعرض الزمات مالية مستقبلية.
لذلك تسعى هذه الدراسة للوقوف على أهم محددات اإلفصاح عن املخاطر املالية في البنوك التجارية ً
نظرا ألهمية
هــذه املخاطر وارتـبــاطـهــا بشكل وثـيــق مــع أب ــرز نشاطات البنوك وعمليات اإلق ـراض واالقـتـ ـراض ،مما يساعد العديد من
األطـراف للوصول ألبـرز العوامل التي تـرتبط باإلفصاح عن هذه املخاطر التي تتعرض لها البنوك والتعرف على أهم هذه
املحددات في البنوك التجارية األردنية املدرجة في بورصة عمان.
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ويمكن صياغة مشكلة الــدراســة مــن خــال طــرح عــدد مــن األسئلة الـتــي تـرتبط بالعناصر الرئيسة الـتــي أشــارت لها
الدراسات السابقة ،والتي قد تؤثـر على اإلفصاح عن املخاطر بشكل عام وفي القطاع املصرفي بشكل خاص مثل عمر البنك
وحجمه والربحية و والرافعة املالية ( )Nahar et al., 2016; Bhasin et al., 2012; Oliveira et al., 2011كما يلي:

السؤال الرئيس
ما هي محددات اإلفصاح عن املخاطر في البنوك التجارية األردنية املدرجة في بورصة عمان؟
ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:
 1هل يوجد أثـر لعمر البنك على مستوى اإلفصاح عن املخاطر املالية في البنوك التجارية األردنية املدرجة في بورصة عمان؟ 2هــل يوجد أثـر لحجم البنك على مستوى اإلفـصــاح عــن املخاطر املالية فــي البنوك التجارية األردنـيــة املــدرجــة فيبورصة عمان؟
 3هل يوجد أثـر لربحية البنك على مستوى اإلفصاح عن املخاطر املالية في البنوك التجارية األردنـيــة املدرجة فيبورصة عمان؟
 4هل يوجد أثـر للرافعة املالية على مستوى اإلفصاح عن املخاطر املالية في البنوك التجارية األردنية املدرجة فيبورصة عمان؟

أهمية الدراسة

ً
يعتبـر القطاع املالي من القطاعات االقتصادية املهمة في األردن ،نظرا لــدوره في النهوض بالنشاط االقتصادي ،مما
يدفع القائميـن على هذا القطاع لالهتمام بتقديم بيانات مالية ذات جودة عالية عن طريق اإلفصاح عن هذه البيانات في
التقاريـر املالية املنشورة.
إن معرفة أهــم محددات اإلفصاح عن املخاطر املالية يساهم في زيــادة جــودة التقاريـر املالية التي تقدمها البنوك،
حيث تعتبـر هذه التقاريـر من أهم مصادر البيانات التي يستخدمها العديد من األطراف الداخلية والخارجية ذات العالقة
كاملساهميـن واملستثمريـن واملموليـن والجهات الحكومية ،كما تظهر أهمية هذه الدراسة من خالل املساهمة في التـركيـز على
العوامل املرتبطة بمستوى اإلفصاح عن املخاطر املالية والعوامل املرتبطة بتطويـر وتحسيـن مستوى اإلفصاح عن املخاطر
في البنوك التجارية األردنية ،وتوضيح أهمية اإلفصاح عن املخاطر املالية وأهمية تطبيقه في البنوك التجارية بما يساهم في
تحسيـن وتطويـر اتخاذ القرارات ،كما تكمن أهمية هذه الدراسة في محاولة الوصول إلطار عام للمساهمة في زيادة وتحسيـن
اإلفصاح عن مخاطر املالية في البنوك التجارية وتحديد أبـرز املتغيـرات املؤثـرة عليه.

أهداف الدراسة
هــدفــت الــدراســة إلــى التعرف على مـحــددات اإلفـصــاح عــن املخاطر فــي البنوك التجارية األردنـيــة املــدرجــة فــي بورصة
عمان ،وذلك من خالل:
 1معرفة مدى تأثيـر عمر البنك على محددات اإلفصاح عن املخاطر املالية في البنوك التجارية األردنية املدرجة فيبورصة عمان.
 2معرفة مدى تأثيـر حجم البنك على محددات اإلفصاح عن املخاطر املالية في البنوك التجارية األردنية املدرجةفي بورصة عمان.
 3معرفة مــدى تأثيـر الربحية على محددات اإلفصاح عن املخاطر املالية في البنوك التجارية األردنـيــة املدرجة فيبورصة عمان.
 4معرفة مدى تأثيـر الرافعة املالية على محددات اإلفصاح عن املخاطر املالية في البنوك التجارية األردنية املدرجةفي بورصة عمان.
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فرضيات الدراسة
تناولت الدراسات السابقة عدد من العوامل التي قد تؤثـر على مستوى اإلفصاح عن املخاطر في القطاع املصرفي.
حيث اقتـرحت هذه الــدراســات وجــود عالقة بيـن عمر البنك ومستوى اإلفصاح عن املخاطر ،فكلما زاد عمر البنك كلما
ارتفع مستوى اإلفصاح ( .)Bhasin et al., 2012كما أظهرت دراسة الداغر ( )2018وجود عالقة إيجابية لحجم البنك مع
مستوى اإلفصاح عن املخاطر في جميع البنوك املدرجة في سوق دمشق لألوراق املالية.
كما أشارت الدراسات لوجود عالقة إيجابية بيـن حجم البنك ومستوى اإلفصاح عن املخاطر ،فكلما زاد حجم البنك
زادت أهمية البيانات املنشورة لحملة األسهم وللمستثمريـن ولصناع القرار ( .)Nahar et al., 2016; Rehman, 2016أظهرت
العديد من الدراسات وجود ارتباط إيجابي بيـن اإلفصاح عن املخاطر وعدد من العوامل مثل ربحية البنك ونسبة الرافعة
ً
إيجابيا
املالية ( .)Nahar et al., 2016; Bhasin et al., 2012دراسة نشوان وآخرون ( )2018بينت أن ربحية البنوك تـرتبط
بمستوى اإلفصاح عن املخاطر .بعض الدراسات الحديثة أشــارت لوجود عالقة عكسية بيـن الرافعة املالية واإلفصاح،
فكلما زادت نسبة الرفعة املالية قل مستوى اإلفصاح عن املعلومات املالية وغيـر املالية (نور و بـركه.)2019 ،
باالعتماد على ما سبق تم صياغة الفرضيات الفرعية التالية :
	 :H0.1-ال يوجد اثـر ذو داللــة إحصائية عند مستوى الــداللــة ( )%5 ≥ αلعمر البنك على مستوى اإلفـصــاح عن
املخاطر املالية في البنوك التجارية املدرجة في بورصة عمان.
	 :H0.2 -ال يوجد اثـر ذو داللــة إحصائية عند مستوى الداللة ( )%5 ≥ αلحجم البنك على مستوى اإلفصاح عن
املخاطر املالية في البنوك التجارية املدرجة في بورصة عمان.
	 :H0. 3-ال يوجد اثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )%5 ≥ αلربحية البنك على مستوى اإلفصاح عن
املخاطر املالية في البنوك التجارية املدرجة في بورصة عمان.
	 :H0.4-ال يوجد اثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )%5 ≥ αلنسبة الرافعة املالية على مستوى اإلفصاح
عن املخاطر املالية في البنوك التجارية املدرجة في بورصة عمان.

منهجية الدراسة
تتبع هذه الدراسة التعريف باملنهج املناسب الذي سيخدم الدراسة ،باإلضافة إلى التعريف باملتغيـرات املالية التي يتم
اختيارها وسبب اختيارها مع اإلشارة إلى مصادرها ،وتوضيح االختبارات اإلحصائية التي تخدم متطلبات الدراسة والتي تم
إدراجها ،وأخي ًـرا تبيان النتائج املتحصل عليها واالستنتاجات لنستخلص في األخيـر مجموعة من التوصيات.

مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من البنوك العاملة في القطاع املصرفي األردني خالل فتـرة الدراسة من  2018-2009وعددها
ً
 25بنكا وفــق ما تم نشره في تقريـر البنوك املرخصة العاملة في األردن (البنك املــركــزي األردنــي ،)2018 ،وتــم اعتماد عدد
من األسس واملعاييـر الختيار عينة الدراسة وتشمل  :توافر التقاريـر السنوية للبنوك خالل فتـرة الدراسة ،توافر البيانات
املكونة ملتغيـرات الدارسة واملكونة لنموذج الدراسة ،استبعاد البنوك اإلسالمية والبنوك األجنبية ألسباب تتعلق باختالف
نشاطات هذه البنوك أو الختالف اإلفصاح املالي فيها .وبعد تطبيق هذه املعاييـر تكونت عينة الدراسة النهائية من جميع
ً
ً
تجاريا بحيث تتوافر بياناتها بالكامل خــال فتـرة الــدراســة .وقــد بلغ
البنوك التجارية األردنـيــة والـتــي يبلغ عــددهــا  13بنكا
عدد املشاهدات للعينة املستخدمة في التحليل اإلحصائي  130مشاهدة .وتم جمع البيانات ً
يدويا باالعتماد على التقاريـر
السنوية املنشورة للبنوك التجارية والبيانات املالية املنشورة من سوق عمان لــأوراق املالية ،والبنوك التالية تمثل عينة
الــدراســة :البنك العربي ،والبنك األردنــي الكويتي ،وبنك القاهرة عمان ،وبنك االتـحــاد ،وبنك اإلسكان للتجارة والتمويل،
وبنك األردن ،والبنك األهلي األردني ،وبنك املؤسسة العربية املصرفية ،والبنك التجاري األردني ،والبنك االستثماري ،وبنك
املال األردني ،وبنك سوسيته جنـرال األردن ،وبنك االستثمار العربي األردني.
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متغيـرات الدراسة

	-املتغيـرات املستقلة :وتتضمن حجم البنك و نسبة الرافعة املالية و ربحية البنك وعمر البنك .حيث تم قياس
حجم البنك باالعتماد على إجمالي أصول البنك .وتعتبـر الربحية مؤشر يعكس زيــادة األربــاح املتولدة في املنشأة
خالل فتـرة زمنية معينة ،كما تسعى املنشآت لتحقيقها وذلك لكونها تؤثـر بشكل مباشر على املخاطر املالية التي
تواجه املنشأة ،بحيث إن أي زيادة في األرباح املتحققة للمنشأة سيؤدي إلى انخفاض احتمال فشل املنشأة .وتعرف
الرافعة املالية بأنها استخدام أموال الغيـر لتمويل أنشطة البنوك من خالل االقتـراض من املؤسسات املصرفية
بهدف زيادة األرباح التشغيلية في املنشأة.
	-املتغيـر التابع :وهي مخاطر يتعرض لها البنك ،حيث تم اعتماد عدد من مقاييس املخاطرة املالية وتشمل مخاطر
االئتمان ومخاطر السيولة .حيث سيتم قياس العالقة بيـن املتغيـرات املستقلة مع كل مقياس من مقاييس املخاطرة.
	-و تعرف مخاطرالسيولة بأنها املخاطر التي تتعلق بشكل أساس بعدم قدرة البنك على سداد التـزاماته مما يصعب
قدرة البنك على توفيـر السيولة الالزمة لتغطية التـزاماته .وتم استخدام إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع لقياس
مخاطر السيولة ( .)Alzorqan, 2014وتشمل مخاطر االئتمان املخاطر الناتجة عن عدم التقييم املناسب للعميل
املقتـرض أو عدم قدرة العميل على السداد في املستقبل مما سوف يحمل البنك مجموعة من الخسائر .وتم قياس
مخاطر االئتمان كنسبة القروض غيـر العاملة إلى إجمالي القروض (.)Alshatti, 2015; Godlewski, 2005

نماذج الدراسة
صيغ نموذج الدراسة باالعتماد على عدة الدراسات السابقة،)Nahar et al., 2016; Abd Elghaffar et al., 2019ٍ( :
وتناقش هذه الدراسة ثالثة نماذج رئيسة تم صياغتها كالتالي:
)- CRDIit = β0+ β1SIZEit + β2 LEVit+ β3ROAit + β4 AGEit+ɛ it ……(1
)- LRDIit= β0+ β1SIZEit + β2 LEVit+ β3ROAit + β4 AGEit+ɛ it …..….….(2
حيث أن :
  :CRDIمخاطر االئتمان (متغيـر تابع)	-مستوى اإلفصاح عن املخاطر ()CRDI,LRDI
	 :LRDI -مخاطر السيولة (متغيـر تابع) 		
جدول رقم ()1
  :SIZEtحجم البنك (متغيـر مستقل)املتغيـرات املستخدمة في نموذج الدراسة وكيفية قياسها
	 :LEVt-الرافعة املالية (متغيـر مستقل)
طريقة القياس
نوع املتغيـر
اسم املتغيـر
	 :ROA -ال ـع ــائ ــد ع ـل ــى األص ـ ـ ــول وه ـ ــو م ـق ـيــاس مخاطر االئتمان متغيـر تابع القروض الغيـر عاملة  /إجمالي القروض
t
مخاطر السيولة متغيـر تابع إجمالي القروض  /إجمالي الودائع
الربحية (متغيـر مستقل)
الرافعة املالية متغيـر مستقل إجمالي االلتـزامات /إجمالي حقوق امللكية
	 :AGEt-عمر البنك (متغيـر مستقل) 		
العائد على األصول متغيـر مستقل صافي الربح  /إجمالي األصول
  :ɛɛ itحد الخطأإجمالي األصول
حجم البنك متغيـر مستقل
ويــوضــح الـجــدول رقــم ( )1املتغيـرات املستخدمة
عمر البنك متغيـر مستقل عدد السنوات منذ التأسيس
ف ــي ن ـم ــوذج الـ ــدراسـ ــة وك ـي ـف ـيــة ق ـي ــاس هـ ــذه امل ـت ـغ ـي ـ ـرات املصدر :إعداد الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة
(املتغيـرات املستقلة واملتغيـرات التابعة).
جدول رقم ()2
ملخص اإلحصاءات الوصفية

األساليب اإلحصائية املستخدمة في التحليل
لتحليل بيانات الدارسة والختبار الفرضيات :
 1اختبارات االستقرارية في السالسل الزمنية. 2اخ ـت ـبــار االرتـ ـب ــاط امل ـت ـعــدد اس ـت ـخ ــدام طــري ـقــة املــرب ـعــاتال ـص ـغــرى تـحـلـيــل االنـ ـح ــدار ال ـخ ـطــي (Ordinary least
 )square Regressionالختبار فرضيات الدارسة.
 3اختبار نموذج األثـر الثابت (.)Fixed Effect Model288

أعلى
الوسط االنحراف اقل
الحسابي املعياري قيمة قيمة
املتغيـر
مخاطر السيولة 0.9403 0.4254 0.1060 0.6381
مخاطر االئتمان 0.2812 0.0000 0.0500 0.0875
الرافعة املالية 92.4950 78.0360 2.5792 85.7501
العائد على األصول 0.0251 0.0017- 0.0048 0.0121
88.0000 14.0000 16.5703 42.8077
العمر

املصدر :إعداد الباحث بناء على نتائج التحليل اإلحصائي.
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تحليل البيانات واختبارفرضيات الدراسة

ً
ملخصا لنتائج اإلحـصــاءات الوصفية ومعامالت االرتـبــاط املتعلقة بمتغيـرات
يوضح الجدول رقــم ( )2والـجــدول رقــم ()3
الدراسة:
جدول رقم ()3
ي ـت ـضــح م ــن ال ـ ـجـ ــدول رقـ ــم ( )2أن ال ــوس ــط
مصفوفة االرتباط بيـرسون ملتغيـرات املستقلة
الـحـســابــي ملـخــاطــر الـسـيــولــة ( )0.6381وه ــو أعـلــى
من الوسط الحسابي ملخاطر االئتمان (Credit risk Liquidity risk Size Leverage ROA Age .)0.0875
Credit risk
1
كـمــا أن االن ـح ـراف املـعـيــاري ملـخــاطــر الـسـيــولــة أقــل
Liquidity
risk
0.00341
مــن االنـحـراف املعياري ملخاطر االئـتـمــان .أمــا فيما
Size
0.0847- 0.13671
يخص الرافعة املالية فقد بلغ االنـحـراف املعياري
Leverage 0.0673- 0.2906- 0.06631
ROA
0.2476- 0.0291 0.0715- 0.30451
( )2.5792والوسط الحسابي ( .)85.75أما العائد
Age
0.002
0.1327- 0.7312 0.2368 0.0511- 1
على األصول فقد بلغ االنحراف املعياري ()%0.48
املصدر :إعداد الباحث بناء على نتائج التحليل اإلحصائي.
وبـلــغ املـتــوســط الحسابي ( .)%1.21وبـلــغ متوسط
عمر البنوك لعينة الدراسة  42عام.

تحليل االرتباط ملتغيـرات الدراسة
تــم اسـتـخــدام معامل االرتـبــاط بيـرسون ( )Pearson Correlationلتحليل نــوع وقــوة عالقة االرتـبــاط بيـن متغيـرات
الدراسة التابعة واملتمثلة باملخاطر املالية (مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة) مع املتغيـرات املستقلة (معدل العائد على
األصول والرافعة املالية والحجم وعمر البنك) في الجدول رقم ( .)3حيث أظهرت النتائج أن قيمة معامل االرتباط سلبية
بيـن مخاطر االئتمان وحجم البنك ( ،)-0.0847كما أشارت النتائج أن قيمة معامل االرتباط بيـن مخاطر السيولة وحجم
البنك للعينة سلبية ( ،)-0.1367ومن حيث قيمة معامل االرتباط للرافعة املالية وكل من مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة
سلبية كانت القيمة ( )-0.0673و( )-0.2906على التوالي.
أمــا فيما يتعلق بالعالقة بيـن قيمة معامل االرتـبــاط لربحية البنك فقد أظـهــرت النتائج ارتـبــاطــا ً
ًسلبيا مــع مخاطر
ً
ً
إيجابيا مع مخاطر السيولة ( .)0.0291في حيـن أن عالقة قيمة معامل االرتباط بيـن حجم
االئتمان ( )-0.2476وارتباطا
البنك ومخاطر االئتمان كانت إيجابية ( )0.002وسلبية مع مخاطر السيولة (.)-0.1327

اختبارات استقرارية في السالسل الزمنية ملتغيـرات الدراسة
بسبب التطور في مجال االقتصاد القيا�سي وتحليل السالسل الزمنية ،فقد اهتمت الخصائص اإلحصائية للسالسل
الزمنية باستقرار أو عدم استقرار تلك السالسل ،ومن أجل اختبار استقرار السالسل الزمنية ملتغيـرات الدراسة تم استخدام
اخـتـبــارات جــذور الــوحــدة الــذي يعد مــن الـطــرق األكثـر دقــة وانـتـشـ ًـارا حيث يهدف اخـتـبــارات جــذور الــوحــدة لفحص خــواص
السلسلة الزمنية لكل متغيـر من املتغيـرات خالل املدة الزمنية للدراسة والتأكد من استقرارها (حسن وعبد الزهرة.)2013 ،
اختبارجذرالوحدة ()Unit Root Test
ً
غالبا ما تتسم البيانات املالية بوجود تغيـرات هيكلية تؤثـر على درجــة استقرار السالسل الزمنية ،لذا ُيعد تحديد
ً
درجة االستقرار مهما قبل اختبار العالقات بيـن املتغيـرات ،حيث يتطلب ذلك عدم استقرار البيانات وتكاملها من نفس
الــدرجــة (السحيباني ،)2007 ،فــإذا ـكـانــت سلسلة الـفــروق األولــى مــن سلسلة املتغيـر العشوائي مستقرة ،فــإن السلسلة
األصلية تكون متكاملة من املرتبة األولى ( )Integrated of Order1أي)I(1
أما إذا كانت السلسلة مستقرة بعد الحصول على الفروق الثانية (الفروق األولى للفروق األولى) فإن السلسلة األولى
تكون متكاملة من الرتبة الثانية أي ) I(2وهكذا ،إذا كانت السلسلة األصلية مستقرة يقال إنها متكاملة من الرتبة صفر ،وهو
بذلك ال يحمل جذر الوحدة ،أي ) ،(I(0بشكل عام فإن السلسلة ) (Xtتكون متكاملة من الدرجة ) (dإذا كانت ساكنة عند
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مستوى الفروق ) ،(dلذا فإنها تحتوي على عدد ) (dجذر وحدة ( .)Seddighi et al., 2000وقد وضحت عدد من الدراسات
منها دراسة ) Nelson and Polsser (1982أن أغلب السالسل الزمنية تحتوي جذر الوحدة .وهذا معناه أن متوسط وتبايـن
املتغيـر غيـر مستقليـن عن الزمن بوجود جذور الوحدة في أي سلسلة زمنية ،والتي من شأنه أن يؤدي إلى وجود ارتباط زائف
ومشاكل في التحليل واالستدالل القيا�سي (العبدلي.)2005 ،
جدول رقم ()4
ويوجد عــدد من االخـتـبــارات التي يمكن استخدامها للتأكد
اختبارفيليبس بيـرن ) (PPواختبارديكي فولر
من وجود أو عدم وجود جذر الوحدة ،أي لتحديد مدى استقرار
الستقرارالبيانات )(ADF
السلسلة الزمنية ،ومن أهم اختبارات جذر الوحدة طريق ة �Phil
ADF PP
املتغيـر
النتيجة .prb .prb
() .lips and Perron (1988)(PPواختبار ديكي فوللر املطور (�Aug
) mented Dickey-Fuller)(ADFوقــد يختلف ) (PPعــن ) (ADFغيـر مستقرة  0.8588 0.9839املستوى  :CRDIمخاطر
مستقرة  0.0058 0.0000الفرق األول االئتمان
بكونه ال يحتوي على قيم متباطئة للفروق والذي يأخذ في االعتبار
غيـر مستقرة  0.2616 0.0416املستوى  :LRDIمخاطر
االرتباط في الفروق األولى في سلسلة الزمنية باستخدام التصحيح
مستقرة  0.0417 0.0000الفرق األول السيولة
غـي ــر الـعـلـمــي ( )Nonparametric Correctionويـسـمــح بــوجــود
مستقرة  0.7320 0.5448املستوى  : SIZEحجم
متوسط ال يساوي صفر واتجاه خطي للزمن .ويستخدم الختبار
البنك
مستقرة  0.0239 0.0000الفرق األول
استقرار املتغيـرات املستعملة عبـر الزمن ،واالختبارات التقليدية ،غيـر مستقرة  0.3151 0.0068املستوى  : LEVالرافعة
املالية
الستقرار السالسل الزمنية على غرار اختبار ديكي فولر وفيليبس
مستقرة  0.0045 0.0000الفرق األول
بيـرون تختبـر فرضية وجود جذر الوحدة (وبالتالي عدم استقرار
مستقرة  0.3573 0.0442املستوى  : ROAالعائد
مستقرة  0.0435 0.0000الفرق األول على األصول
السلسلة الزمنية) كفرضية عدمية قبل إجراء االنحدار ال بد من
.املصدر :إعداد الباحث بناء على نتائج التحليل اإلحصائي
التأكد من استقرار البيانات حتى نحصل على نتائج دقيقة.
تــم اسـتـخــدام اخـتـبــار كــل مــن ديـكــي ف ـ ــول ـ ــر( )Dickey-Fullerوفيليبس بـي ــرون ( )Phillips Peronوذل ــك لـلـتــأكــد من
استقرارية السالسل الزمنية حيث أن عــدم استقرارية السالسل الزمنية قد يظهر نتائج غيـر دقيقة ،وبالتالي تم إجـراء
االختباريـن ملتغيـرات الدراسة عند املستوى وتبيـن من خالل النتائج في الجدول ( )4إن املتغيـرات غيـر مستقرة عند املستوى،
لذلك البد من أخذ الفرق األول لكافة املتغيـرات ومن ثم إعادة االختبار.
وبعد أخذ الفرق األول تبيـن من خالل االختباريـن (ديكي فولر املطور وفيليبس بيـرون) ومن خالل قيمة املعنوية والتي
كانت أقل من  %5لكال االختباريـن ،وبالتالي رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة التي تنص على عدم وجود جذر
الوحدة ،أي أن السلسلة الزمنية ملتغيـرات الدراسة أصبحت مستقرة.

نتائج تحليل االنحدارباستخدام طريقة املربعات الصغرى تحليل االنحدارالخطي ()Ordinary least square Regression
)CRDIit = β0+ β1SIZEit + β2 LEVit+ β3ROAit + β4 AGEit+ɛ it ……(1

 أالفرضية الرئيسة األول ــى :ال يوجد أثـر ذو داللــة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05للمتغيـرات (حجم البنك،الر افعة املالية ،العائد على األصول وعمرالبنك) على مستوى اإلفصاح عن املخاطرفي البنوك التجارية املدرجة
في بورصة عمان ،مخاطراالئتمان) .وينبثق عنها الفرضيات الفرعية اآلتية :
	 :H01-ال يوجد أثـر ذو دالله إحصائية لحجم البنك على مستوى اإلفصاح عن املخاطر في البنوك التجارية املدرجة
في بورصة عمان) مخاطر االئتمان).
	 :H02-ال يوجد أثـر ذو دالله إحصائية للرافعة املالية على مستوى اإلفصاح عن املخاطر في البنوك التجارية املدرجة
في بورصة عمان) مخاطر االئتمان).
	 :H03-ال يوجد أثـر ذو دالله إحصائية للربحية على مستوى اإلفصاح عن املخاطر في البنوك التجارية املدرجة في
بورصة عمان) مخاطر االئتمان).
	 :H04-ال يوجد أثـر ذو دالله إحصائية لعمر البنك على مستوى اإلفصاح عن املخاطر في البنوك التجارية املدرجة
في بورصة عمان) مخاطر االئتمان).
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يبيـن الجدول ( )5نتائج تحليل االنحدار الخطي لقياس العالقة بيـن املتغيـرات املستقلة وبيـن مخاطر االئتمان حيث
تم استخدام طريقة املربعات الصغرى ( )Ordinary least square - OLSونموذج األثـر الثابت ( )Fixed Effect Modelبعد
االعتماد على نتائج اختبار ( ,)Hausman testونالحظ من خالل النتائج ما يلي :
 1وجود تأثيـر سلبي ومعنوي لحجم البنك على مستوى اإلفصاح عن املخاطر في البنوك التجارية املدرجة في بورصةعمان) مخاطر االئتمان) ،حيث بلغ قيمة معامل التأثيـر
جدول رقم ()5
 -0.129أي أنــه مــع ثبات الـعــوامــل األخــرى فــإن  %1من
العالقة بيـن مخاطراالئتمان واملتغيـرات املستقلة
الـتـغـي ــر فــي حـجــم الـبـنــك ي ــودي إل ــى  -0.129مــن التغيـر
Dependent Variable: CRDL
فــي مستوى اإلفـصــاح عــن املخاطر فــي البنوك التجارية
OLS model
املـ جــة فــي بــورصــة عـمــان (مـخــاطــر االئـتـمــان) ،وبالتالي Fixed effect model
ـدر
Independent Coefficient   .Prob Coefficient .Prob
يتم رفــض الفرضية الفرعية األولــى ( :H01ال يوجد أثـر
variables
ذو دالله إحصائية لحجم البنك على مستوى اإلفصاح Constant 2.432209 0.0000 0.6958696 0.0006
SIZE
عــن امل ـخــاطــر فــي ال ـب ـنــوك ال ـت ـجــاريــة امل ــدرج ــة فــي بــورصــة -0.129499 0.0000 -0.0327 0.0519
LEV
0.004512 0.0280 0.0035974 0.006
ROA
ع ـم ــان) مـخــاطــر االئ ـت ـم ــان) ،وق ـب ــول الـفــرضـيــة الـبــديـلــة 0.255914 0.7545 0.0433045 0.964
AGE
الـقــائـلــة بــوجــود أث ــر ذو دالل ــة إحـصــائـيــة لـحـجــم البنك 0.001045 0.5026 0.007291 0.861
R-squared 0.684820
على مستوى اإلفصاح عن املخاطر في البنوك التجارية R-squared 0.3107
Number of
130
املدرجة في بورصة عمان (مخاطر االئتمان).
observations 130
 2وجود تأثيـر إيجابي ومعنوي للرافعة املالية على مستوى املصدر :إعداد الباحث بناء على نتائج التحليل اإلحصائي.اإلفـصــاح عــن املخاطر فــي البنوك التجارية املــدرجــة في
بورصة عمان (مخاطر االئتمان) ،حيث بلغ قيمة معامل التأثيـر  0.004أي أنه مع ثبات العوامل األخرى فإن %1
من التغيـر في الرافعة املالية يــودي إلــى  0.004من التغيـر في مستوى اإلفصاح عن املخاطر في البنوك التجارية
املدرجة في بورصة عمان (مخاطر االئتمان) ,وبالتالي يتم رفض الفرضية الفرعية الثانية ( :H02ال يوجد أثـر ذو
دالله إحصائية للرافعة املالية على مستوى اإلفصاح عن املخاطر في البنوك التجارية املدرجة في بورصة عمان)
(مخاطر االئتمان) ،وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود أثـر ذو داللة إحصائية للرافعة املالية على مستوى
اإلفصاح عن املخاطر في البنوك التجارية املدرجة في بورصة عمان (مخاطر االئتمان).
 3عدم وجود أثـر معنوي ذو دالله إحصائية للربحية على مستوى اإلفصاح عن املخاطر في البنوك التجارية املدرجةفي بورصة عمان (مخاطر االئتمان) ،حيث بلغت قيمة االحتمالية  0.75وهي أكبـر من  %5وبالتالي نقبل فرضية
العدم الفرعية الثالثة التي تنص على  :H03ال يوجد أثـر ذو داللــه إحصائية للربحية على مستوى اإلفصاح عن
املخاطر في البنوك التجارية املدرجة في بورصة عمان (مخاطر االئتمان) ونـرفض الفرضية البديلة التي تنص على
وجود أثـر ذو دالله إحصائية للربحية على مستوى اإلفصاح عن املخاطر في البنوك التجارية املدرجة في بورصة
عمان (مخاطر االئتمان).
 4عدم وجــود أثـر معنوي ذو داللــه إحصائية لعمر البنك على مستوى اإلفصاح عن املخاطر في البنوك التجاريةاملدرجة في بورصة عمان (مخاطر االئتمان) ،حيث بلغت قيمة االحتمالية  0.50وهي أكبـر من  %5وبالتالي نقبل
فرضية الـعــدم الفرعية الرابعة التي تنص على  :H04ال يوجد أثـر ذو داللــه إحصائية لعمر البنك على مستوى
اإلفصاح عن املخاطر في البنوك التجارية املدرجة في بورصة عمان (مخاطر االئتمان) ونـرفض الفرضية البديلة
التي تنص على وجود أثـر ذو دالله إحصائية لعمر البنك على مستوى اإلفصاح عن املخاطر في البنوك التجارية
املدرجة في بورصة عمان (مخاطر االئتمان).
 5النتائج لنموذج األثـر الثابت جاءت متوافقة مع نموذج املربعات الصغرى ،حيث كانت العالقة بيـن حجم البنكومخاطر االئتمان سلبية ،فيما كانت العالقة إيجابية بيـن الرافعة املالية ومخاطر االئتمان .كما أشارت النتائج
لعدم وجود ارتباط بيـن مخاطر االئتمان وبيـن العوامل املستخدمة لقياس ربحية البنك وعمر البنك.
 6وتشيـر قيمة ( )R-squaredعلى قــدرة الـنـمــوذج على تفسيـر التبايـن بيـن متغيـر املخاطر االئتمانية مــن خاللاملتغيـرات املستقلة حيث بلغت قيمة معامل التحديد ) ،(0.86482من جهة أخرى فإن قيمة معامل التحديد في
نموذج األثـر الثابت بلغت (.)0.3107
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)LRDIit= β0+ β1SIZEit + β2 LEVit+ β3ROAit + β4 AGEit+ɛ it …..….….(2

 بالفرضية الرئيسة الثانية :ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05للمتغيـرات (حجم البنك،الر افعة املالية ،العائد على األصول وعمرالبنك) على مستوى اإلفصاح عن املخاطرفي البنوك التجارية املدرجة
في بورصة عمان (مخاطرالسيولة).
.وينبثق عنها الفرضيات الفرعية اآلتية :
	 :H01-ال يــوجــد أث ــر ذو داللــه إحصائية لحجم البنك على مستوى اإلفـصــاح عــن املـخــاطــر فــي الـبـنــوك التجارية
املدرجة في بورصة عمان (مخاطرالسيولة).
	 :H02-ال يوجد أثـر ذو داللــه إحصائية للرافعة املالية على مستوى اإلفـصــاح عن املخاطر في البنوك التجارية
املدرجة في بورصة عمان (مخاطرالسيولة).
	 :H03-ال يوجد أثـر ذو دالله إحصائية للربحية على مستوى اإلفصاح عن املخاطرفي البنوك التجارية املدرجة في
بورصة عمان (مخاطرالسيولة).
	 :H04-ال يوجد أثـر ذو دالله إحصائية لعمر البنك على مستوى اإلفصاح عن املخاطرفي البنوك التجارية املدرجة
في بورصة عمان (مخاطرالسيولة).
يبيـن الـجــدول ( )6-1-3نتائج اختبار هــوسـمــان ،حيث يتبيـن مــن خــال قيمة املعنوية ( )0.0000وهــي أقــل مــن %1
وبالتالي نقبل فرضية العدم التي تنص على أن نموذج األثـر الثابت هو املناسب للتقديـر.
يلخص الـجــدول ( )6نتائج تحليل االنـحــدار الخطي لقياس العالقة بيـن املتغيـرات املستقلة وبيـن مخاطر السيولة
حيث تم استخدام طريقة املربعات الصغرى ( )Ordinary least square - OLSونموذج األثـر الثابت ()Fixed Effect Model
بعد االعتماد على نتائج اختبار ( ,)Hausman testونالحظ من خالل النتائج ما يلي :
 1وجود تأثيـر سلبي ومعنوي لحجم البنك على مستوى اإلفصاح عن املخاطر في البنوك التجارية املدرجة في بورصةعمان (مخاطر السيولة) ،حيث بلغ قيمة معامل التأثيـر  -0.154أي أنه مع ثبات العوامل األخــرى فإن  %1من
التغيـر في حجم البنك يودي إلى  -0.154من التغيـر في مستوى اإلفصاح عن املخاطر في البنوك التجارية املدرجة في
بورصة عمان (مخاطر السيولة) ،وبالتالي يتم رفض الفرضية الفرعية األولى ( :H01ال يوجد أثـر ذو دالله إحصائية
لحجم البنك على مستوى اإلفصاح عن املخاطر في البنوك التجارية املدرجة في بورصة عمان (مخاطر السيولة)،
وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود أثـر ذو داللة إحصائية لحجم البنك على مستوى اإلفصاح عن املخاطر
في البنوك التجارية املدرجة في بورصة عمان (مخاطر السيولة).
 2عدم وجود أثـر معنوي ذو دالله إحصائية للرافعة املالية على مستوى اإلفصاح عن املخاطر في البنوك التجاريةاملدرجة في بورصة عمان (مخاطر السيولة) ،حيث بلغت قيمة االحتمالية  0.27وهي أكبـر من  %5وبالتالي نقبل
فرضية العدم الفرعية الثانية التي تنص على أنه  :H02ال يوجد أثـر ذو دالله إحصائية للرافعة املالية على مستوى
اإلفصاح عن املخاطر في البنوك التجارية املدرجة في بورصة عمان (مخاطر السيولة) ونـرفض الفرضية البديلة
التي تنص على وجود أثـر ذو دالله إحصائية للرافعة املالية على مستوى اإلفصاح عن املخاطر في البنوك التجارية
املدرجة في بورصة عمان (مخاطر السيولة).
 3عدم وجود أثـر معنوي ذو دالله إحصائية للربحية على مستوى اإلفصاح عن املخاطر في البنوك التجارية املدرجةفي بورصة عمان (مخاطر السيولة) ،حيث بلغت قيمة االحتمالية  0.138وهي أكبـر من  %5وبالتالي نقبل فرضية
العدم الفرعية الثالثة التي تنص على أنه  :H03ال يوجد أثـر ذو دالله إحصائية للربحية على مستوى اإلفصاح عن
املخاطر في البنوك التجارية املدرجة في بورصة عمان (مخاطر السيولة) ونـرفض الفرضية البديلة التي تنص على
وجود أثـر ذو دالله إحصائية للربحية على مستوى اإلفصاح عن املخاطر في البنوك التجارية املدرجة في بورصة
عمان (مخاطر السيولة).
 4وجود تأثيـر إيجابي ومعنوي لعمر البنك على مستوى اإلفصاح عن املخاطر في البنوك التجارية املدرجة في بورصة292
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جدول رقم ()6
العالقة بيـن مخاطراالئتمان واملتغيـرات املستقلة

ع ـم ــان (م ـخــاطــر ال ـس ـي ــول ــة) ،ح ـيــث ب ـلــغ قـيـمــة مـعــامــل
التأثيـر  0.019أي أنــه مــع ثـبــات الـعــوامــل األخ ــرى فإن
Dependent Variable: LRDL
 %1مــن الـتـغـي ــر فــي عـمــر الـبـنــك ي ــودي إل ــى  0.019من
OLS model
Fixed effect model
التغيـر فــي مـسـتــوى اإلف ـصــاح عــن املـخــاطــر فــي الـبـنــوك Independent Coefficient Prob.   Coefficient Prob.
variables
التجارية املدرجة في بورصة عمان (مخاطر السيولة)،
وبالتالي يتم رفــض الفرضية الفرعية الرابعة (  :Hال Constant 3.540080 0.0000 0.6958696 0.0006
04
SIZE
-0.154151 0.0005 -0.00123 0.564
LEV
يوجد أثـر ذو دالله إحصائية لعمر البنك على مستوى -0.004788 0.2701 -0.0132073 0.001
ROA
اإلفـصــاح عن املخاطر في البنوك التجارية املــدرجــة في -2.595336 0.1387 2.763042 0.138
AGE
0.019825 0.0000 0.0118494 0.001
R-squared 0.681572
بــورصــة ع ـمــان (م ـخــاطــر ال ـس ـيــولــة) ،وق ـبــول الـفــرضـيــة R-squared 0.2346
Number of
البديلة القائلة بــوجــود أث ــر ذو داللــة إحصائية لعمر
130
observations 130
البنك على مستوى اإلفـصــاح عــن املخاطر فــي البنوك
املصدر :إعداد الباحث بناء على نتائج التحليل اإلحصائي.
التجارية املدرجة في بورصة عمان (مخاطر السيولة).
 5النتائج لنموذج األثـر الثابت جاءت متوافقة مع نموذج املربعات الصغرى ،حيث كانت اتجاه العالقة بيـن حجمالبنك ومخاطر السيولة سلبي ولكن بدون داللة معنوية ،فيما كانت العالقة سلبية بيـن الرافعة املالية ومخاطر
السيولة وذات داللة معنوية .كما أشارت النتائج لعدم وجود ارتباط بيـن مخاطر السيولة وبيـن ربحية البنك ،مع
وجود عالقة إيجابية وذات داللة معنوية مع عمر البنك.
 6وتشيـر قيمة ( )R-squaredعلى قــدرة الـنـمــوذج على تفسيـر التبايـن بيـن متغيـر املخاطر االئتمانية مــن خاللاملتغيـرات املستقلة حيث بلغت قيمة معامل التحديد ( ،)0.6815من جهة أخرى فأن قيمة معامل التحديد في
نموذج األثـر الثابت بلغت (.)0.2346

النتائج
وبالنظر لتحليل لنتائج لبيانات البنوك التجارية املكونة لعينة الدراسة يمكن تلخيص مجمل النتائج التي توصلت لها
هذه الدراسة بما يلي:
 1وجــود تأثيـر سلبي ومعنوي ملتغيـر حجم البنك على مستوى اإلفصاح عن مخاطر االئتمان في البنوك التجاريةاملدرجة في بورصة عمان ،حيث بلغ قيمة معامل التأثيـر  -0.129وهذا يظهر وجود أثـر ذو داللة إحصائية لحجم
البنك على مستوى اإلفصاح عن مخاطر االئتمان وأن هذا املتغيـر يؤثـر في مستوى وطريقة اإلفصاح ويعتبـر من
محددات اإلفصاح عن املخاطر االئتمانية .كما أشــارت النتائج لوجود تأثيـر سلبي ومعنوي ً
أيضا لحجم البنك
على مستوى اإلفصاح عن مخاطر السيولة في البنوك التجارية املدرجة في بورصة عمان ،حيث بلغ قيمة معامل
التأثيـر  -0.154أي أنه مع ثبات العوامل األخرى فإن  %1من التغيـر في حجم البنك يودي إلى  -0.154من التغيـر
في مستوى اإلفصاح عن مخاطر السيولة وأن هذا املتغيـر يؤثـر ً
أيضا ًفي مستوى وطريقة اإلفصاح ويعتبـر من
محددات اإلفصاح عن مخاطر السيولة.
 2وجــود تأثيـر إيجابي ومعنوي للرافعة املالية على مستوى اإلفـصــاح عــن املخاطر االئتمانية فــي البنوك التجاريةاملدرجة في بورصة عمان ،حيث بلغ قيمة معامل التأثيـر  0.004مما يشيـر لوجود أثـر ذو داللة إحصائية للرافعة
املالية على مستوى اإلفصاح عن املخاطر االئتمانية في البنوك التجارية املدرجة في بورصة عمان رغم انخفاض
حجم هذا التأثيـر.
 3ربحية البنك ال تؤثـر على مستوى اإلفصاح عن كل من املخاطر االئتمانية ومخاطر السيولة في البنوك التجاريةاملدرجة في بورصة عمان.
 4عدم وجود أثـر معنوي ذو دالله إحصائية لعمر البنك على مستوى اإلفصاح عن املخاطر االئتمانية في البنوكالـتـجــاريــة املــدرجــة فــي بــورصــة عـمــان .فــي حيـن أن متغيـر عمر البنك يـرتبط بشكل إيـجــابــي ومـعـنــوي مــع مستوى
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اإلفصاح عن مخاطر السيولة في البنوك التجارية املدرجة في بورصة عمان ،حيث بلغ قيمة معامل التأثيـر 0.019
أي أنه مع ثبات العوامل األخرى فإن  %1من التغيـر في عمر البنك يودي إلى  0.019من التغيـر في مستوى اإلفصاح
عن مخاطر السيولة في البنوك التجارية املدرجة في بورصة عمان.

التوصيات
-

-

ً
1أهمية اإلفصاح في البنوك التجارية األردنية نظرا الرتباط العديد من القرارات االستثمارية باإلفصاح عن املخاطر
املالية مما يساعد العديد من األطراف باتخاذ القرارات املناسبة.
2إن نجاح واستقرار البنوك يـرتبط بشكل أو بأخر بالعوامل التي تؤثـر على اإلفصاح عن املخاطر التي تتعرض لها
هذه البنوك وبتكويـن صورة واضحة عن حجم وطبيعة مخاطرها املالية ،ومعرفة هذه العوامل يعتبـر عنصر مهم
لجميع األطراف التي تعتمد على هذا اإلفصاح.
3الحاجة ملزيد من الدراسات املستقبلية للوقوف على أبـرز العوامل التي تشكل محددات عن اإلفصاح عن املخاطر
املالية من خالل التـركيـز على قطاعات مالية أخرى مثل شركات التأميـن أو البنوك والشركات املالية متوسطة
وصغيـرة الحجم ،كما يمكن للدراسات املستقبلية شمول املزيد من العوامل مثل حجم مجلس اإلدارة ومكونات
مجلس اإلدارة والضرائب والتنويع وغيـرها من العوامل التي يمكن أن تحدد مستوى وجودة اإلفصاح.
4أوصت الدراسة الجهات الرقابية على البنوك التجارية األردنية باإلفصاح بشكل موسع عن طبيعة املخاطر التي
تتعرض لها وذلك لتحسيـن جودة البيانات املنشورة وتكويـن صورة واضحة للمستثمريـن مما قد يساعد في تجنبهم
خسائر غيـر متوقعة.
5قد تجد الجهات املشرفة وهيئات التشريع وصناع القرار أن صياغة إطار عام وتطويـر استـراتيجيات اإلفصاح
عن املخاطر املالية في البنوك التجارية يساعد في املحافظة على سالمة الجهاز املصرفي وتجنب األزمات املالية في
القطاع املصرفي.
6تقييم شامل إلفصاح البنوك عن املخاطر بشكل عام وعن املخاطر املالية بشكل خاص لضمان تقديم معلومات
تساعد املشاركيـن في األسواق املالية على تقييم نشاطات وأداء هذه البنوك.
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ABSTRACT
This study aimed at clarifying the determinants of financial risk disclosure in using a sample of Jordanian commercial banks listed on the Amman Stock Exchange. In order to achieve this goal, data are collected
for (13) publicly listed banks in Amman Stock Exchange during the period between 2009-2018.
The results of the study showed a negative and significant association between credit risk disclosure
and bank size and positive and significant association between credit risk disclosure and financial leverage.
However, the results show no significant linkage between credit risk disclosure and each of profitability and
age of the bank.
The results of the analysis also revel that liquidity risk disclosure is negatively associated with bank
size, and positively associated with bank age. In addition, the results show no relationship between liquidity
risk disclosure and each of leverage and profitability. This study concludes that several factors play important role in determining financial risk disclosure in Jordanian banking sector. However, Supervisors and regulators are recommended to develop strategies that help to provide a proper publicly disclose information
about financial risk in order to help market participants to make an effective assessment of the soundness
of banking financial risk. Moreover, further research studies similar in nature to this study can be helpful
in determining key factors that influence financial risk disclosure which improve the quality of disclosed
information in the banking industry.
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