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أثر اإلفصاح المالي وغير المالي على أداء البنوك التجارية األردنية 
المدرجة في بورصة عمان

The Impact of Financial and Non-financial Disclosure on the 
Performance of Jordanian Commercial Banks Listed on the 

Amman Stock Exchange

تاريخ القبول: 2017/10/31تاريخ االستالم: 2017/4/2

فصاح المالي وغ�ي المالي للبنوك التجارية  هدفت هذه الدراسة معرفة أثر العوامل المحددة لمستوى الإ
، كما تمَّ  التحليلي الوصفي  المنهج  الدراسة  اتَّبعت  الهدف  ي بورصة عمان، ولتحقيق هذا 

المدرجة �ف
الدراسة،  فرضيات  لختبار   )OLS regression( الصغرى  المربعات  بطريقة  النحدار  نموذج  تطبيق 
ولقياس  الثانوية،  المصادر  عل  الدراسه  اعتمدت  نوعية؛  دراسة  وهي  الدراسة  لطبيعة  لمالءمتها 
ات المستقلة اعُتمد عل القوائم السنوية لجمع البيانات المتعلقة بها، وتّكون مجتمع الدراسة  المتغ�ي
ي 

من )13( بنكاً تجارياً، وفقا لبورصة عمان. وتم قياس المتغ�ي التابع من واقع القوائم المالية المنشورة �ف
بورصة عمان، لعينة الدراسة بسلسلة زمنية مقدارها سنتان )2015/2014(، واستخدم الباحثان الأساليب 
توصلت  ي 

ال�ت النتائج  أبرز  الدراسة.ومن  برنامج SPSS لختبار فرضيات  المالئمة من خالل  الإحصائية 
فصاح والشفافية(  إليها الدراسة: عدم وجود الوعي والدراية الالزمة لتفاصيل بنود المادة رقم )22/الإ
ي الشفافية 

من تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك رقم )2014/58( بتاريخ 2014/9/30، ووجود ضعف �ف
فصاح الإجبارية والختيارية، كما أظهرت الدراسة وجود أثر ذي دللة إحصائية ووجود عالقة  ي بنود الإ

�ف
ي بورصة 

فصاح المالي وغ�ي المالي للبنوك التجارية المدرجة �ف إيجابية لحجم البنك )رأس المال( عل الإ
عمان، كما أظهرت الدراسة وجود أثر ذي دللة إحصائية لربحية البنك، ولنسبة الرافعة المالية ولدرجه 
ي بورصة عمان. وقد أوصت الدراسة 

فصاح المالي وغ�ي المالي للبنوك التجارية المدرجة �ف السيولة عل الإ
ي بورصة 

التجارية المدرجة �ف للبنوك  المالي  المالي وغ�ي  فصاح  بالعمل عل زيادة الهتمام الالزم بالإ
فصاح والشفافية( من تعليمات الحاكمية  عمان، ون�ش التوعية الالزمة لمحتوى بنود المادة رقم )22/الإ
ي بورصة عمان، وزيادة الهتمام بالشفافية، ون�ش الوعي حول 

المؤسسية للبنوك التجارية المدرجة �ف
وتشجيع  بينها،  فيما  والربط   ، المالي وغ�ي  المالي  فصاح  الإ عملية  ي 

�ف والتنظيم  التنسيق  وجود  أهمية 
فصاح غ�ي المالي وتعزيزها، وذلك بذكر أهميته عل الربحية المتحققة. البنوك التجارية عل الإ

، حجم البنك )رأس المال(، ربحية البنك، الرافعة المالية، درجة السيولة. فصاح المالي وغ�ي المالي الكلمات المفتاحية: الإ
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The aim of this study is to show the effect of the factors determining the level of financial and non-
financial disclosure of the commercial banks listed on the Amman Stock Exchange. To achieve this 
objective, the study followed the analytical descriptive method. The regression model was applied to 
test the hypotheses of the study. It is a qualitative study that is based on secondary sources to measure 
independent variables based on the annual financial reports of commercial banks. The sample 
of the study covered the years from 2014-2015. The study population consists of (13) commercial 
banks as classified by, the Amman Stock Exchange.The researchers used the SPSS program to test the 
hypotheses of the study. The most important results of the study were: there is a lack of awareness 
and knowledge of the details of the provisions of Article (22 / disclosure and transparency) of the 
provisions of the institutional governance of banks no. (58/2014) on 30/9/2014. There is a lack of 
transparency in the mandatory and voluntary disclosure provisions.The study showed a statistically 
significant effect on the size of the bank (capital) and a positive relationship of financial and non-
financial disclosure for commercial banks listed on the Amman Stock Exchange.The study also showed 
a statistically significant impact on the profitability, financial leverage, and liquidity of the bank in 
the financial and non-financial disclosure of commercial banks listed on the Amman Stock Exchange, 
reflecting that the level of financial and non-financial disclosure in the annual reports of commercial 
banks is positively affected by profitability.The study recommended increasing the necessary attention 
to the financial and non-financial disclosure of commercial banks listed on the ASE, and raising the 
necessary awareness of the contents of Article 22 (Disclosure and Transparency) of the Corporate 
Governance Instructions for Commercial Banks listed on the Amman Stock Exchange. Also, the study 
emphasizes the importance of enahncing coordination and organization in the process of financial 
and non-financial disclosure, linking them together, and encouraging and strengthening commercial 
banks on non-financial disclosure due to its positive impact on the profitability achieved.

Keywords: Financial and Non-financial disclosure, Size of the bank (capital), Profitability of the bank, 
Financial leverage, Degree of leverage, Amman Stock Exchange.

المقدمة
مبدأ  تطبيق  عند  المحاسبة  وظيفة  واجهت   
اختيار  عند  ومختلفة  ة  وكب�ي عديدة  عقبات  فصاح  الإ
المالئمة  الطريقة  وتحديد  المناسب،  فصاح  الإ أساس 
احتياجات  ي  تل�ب ي 

ال�ت المحاسبية،  للمعلومات  والمناسبة 
لتخاذ  رشادهم  لإ والسنوية  الدورية  التقارير  مستخدمي 
وتزايد  الصناعية  الثورة  ظهور  ومع  المناسب،  القرار 
التكنولوجي  والتقدم  مضطرد،  بشكل  القتصادي  النمو 
متعددة  والضخمة  ة  الكب�ي كات  ال�ش وظهور  الالمحدود، 
تزيل  ي 

ال�ت العالمية  المالية  الأسواق  وفتح  الجنسيات، 
ف  ب�ي الأموال  رؤوس  انتقال  وسهلت  والحدود  العقبات 
أهمية  من  زاد  الأسباب،  من  الكث�ي  ذلك  وغ�ي  الدول، 
وصادقة  ومفيدة  مالئمة  معلومات  لتوف�ي  فصاح  الإ
وموثوقة لمساعدة مستخدمي التقارير المالية عل اتخاذ 

قرارات سليمة.
فصاح عن المعلومات المالية  إذ إنه لم يعد الإ  
ورة وجود معلومات  فقط كافياً لتخاذ القرار، مما أدى ل�ف

ي اتخاذ القرار.
إضافية غ�ي مالية تساعد �ف

صورة  تعطي  ل  التقليدية  المالية  التقارير  إن   
كة ولسّيما عل المدى الطويل، مما  كاملة عن وضع ال�ش

فصاح عن المعلومات المالية، وغ�ي  كة الإ يفرض عل ال�ش
المعلومات  مستخدمي  احتياجات  لتلبية  كوسيلة  المالية 

.)Cohen et al., 2012(
مدى  لقياس  ا  مؤ�ش المالي  غ�ي  فصاح  الإ ويعد   
ترك  كة  لل�ش المالي  غ�ي  فصاح  الإ زاد  فكلما  كة،  ال�ش نجاح 
وكفاءتها  كة  ال�ش فاعلية  مدى  عل  يدل  إيجابيا  أثرا  ذلك 

.)Latridis, 2011( ف لدى المتعامل�ي
أثر  عن  للكشف  الدراسة  هذه  جاءت  لذلك؛   
وغ�ي  المالية  والمعلومات  للبيانات  فصاح  الإ مستوى 
من  والشفافية(  فصاح  )22/الإ رقم  للمادة  تطبيقاً  المالية 
 )2014/58( رقم  للبنوك  المؤسسية  الحاكمية  تعليمات 
ه عل  ي بورصة عمان، وقياس مدى تأث�ي

بتاريخ 2014/9/30 �ف
ي بورصة عمان.

البنوك التجارية المدرجة �ف

مشكلة الدراسة وأسئلتها

للقطاع  العامة  المساهمة  كات  ال�ش تواجه   
لزيادة  الأطراف؛  مختلف  من  ة  كب�ي ضغوطاً  دائماً  المالي 
تمثل  إذ   ، المالي وغ�ي  المالي  بشقيه  فصاح  الإ مستوى 
عملية الحصول عل المعلومات، وصدقها ودقتها، وحرية 
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وذلك  ؛  ف المتعامل�ي لدى  ة  الُملحَّ القضايا  من  بها  الت�ف 
ف عل البيانات، والمعلومات من  ورة حصول المتعامل�ي ل�ف
ي المساعدة باتخاذ القرار 

المصادر المختلفة؛ ولأهميتها �ف
المالية.  التقارير  المصادر  هذه  أهم  ومن  الستثماري، 
ي زيادة الوعي 

فصاح غ�ي المالي له دور �ف ومن هنا، فإن الإ
كة. للمستثمرين، وزيادة قدرتهم عل التنبؤ بمستقبل ال�ش

من  أهمية  أك�ش  المالية  غ�ي  المعلومات  وتعد   
الأصول  بعض  عل  احتوائها  لعدم  المالية،  ات  المؤ�ش
الخدمات،  مثل:  المالي  المركز  قائمة  ي 

�ف الملموسة  غ�ي 
للمنتجات،  العالية  والجودة  المبتكرة،  والمنتجات 
مهارات  ودعم   ، ف الموظف�ي تشغيل  ي 

�ف والمساهمة 
ف ومعرفتهم. الموظف�ي

التقارير  ي 
�ف المالي  غ�ي  فصاح  الإ أهمية  ز  وت�ب  

القتصادية  الكيانات  قدرة  لتعزيز  فعالة  كأَداة  السنوية 
ف أن التقارير المالية السنوية  بأقل تكلفة ممكنه، وقد تب�ي
التقليدية ل تعطي معلومات كافية لمستخدميها، ول يجب 
العتماد عليها؛ لأنها ل توفر صورة كاملة، وحقيقية لواقع 

.)Coram and Monroe, 2004( الكيانات القتصادية

تعليمات  ي 
الأرد�ف المركزي  البنك  أَصدر  ولذلك   

رقم   2014/9/30 تاريخ  ي 
�ف للبنوك  المؤسسية  الحاكمية 

فصاح  )2014/58( وقد أُلزمت من خالله البنوك التجارية بالإ
للمادة  وفقاً  السنوية  تقاريرها  ي 

�ف المالي  وغ�ي  المالي 
الحاكمية  تعليمات  من  والشفافية(  فصاح  )22/الإ رقم 
المركزي  البنك  أصدر  لهذا  التجارية،  للبنوك  المؤسسية 
المؤسسية  الحاكمية  تعليمات  تاريخ 2015/5/12  ي 

�ف ي 
الأرد�ف

خالله  من  أُلزمت  وقد   )2015/61( رقم  سالمية  الإ للبنوك 
ي تقاريرها 

فصاح المالي وغ�ي المالي �ف سالمية بالإ البنوك الإ
من  والشفافية(  فصاح  )25/الإ رقم  للمادة  وفقاً  السنوية 
وبذلك  سالمية  الإ للبنوك  المؤسسية  الحاكمية  تعليمات 
المعتمدة  فصاح والشفافية(  المادة رقم )22/الإ أصبحت 
دون  فقط  التجارية  البنوك  ي 

�ف خاصة  الدراسة  هذه  ي 
�ف

بمادة  أُلزمت  سالمية  الإ البنوك  كون  سالمية؛  الإ البنوك 
ذلك،  من  الرغم  وعل  عملها،  بطبيعة  وخاصة  مختلفة، 
دارات تتخذ العديد من القرارات الغرض  فهناك بعض الإ
؛ بسبب المنافسة  فصاح المالي وغ�ي المالي منها تجنب الإ
عداد  لإ إضافية  تكاليف  تجنب  ومحاولة  القطاعات،  ف  ب�ي
عن  لالإجابة  الدراسة  هذه  جاءت  لذلك  موسعة،  تقارير 

التساؤلت الآتية:

الرئيس  السؤال  صياغة  تم  الدراسة  مشكلة  ضوء  ي 
�ن

: ي
االآ�ت

فصاح 	  الإ عل  المحددة  للعوامل  أثر  هنالك  هل 

ي 
�ف المدرجة  التجارية  البنوك  ي 

�ف المالي  وغ�ي  المالي 
بورصة عمان؟

وينبثق من هذا السؤال الرئيس االأسئلة االآتية:

عل . 1 المال(  )رأس  البنك  لحجم  أثر  هنالك  هل 
التجارية  البنوك  ي 

�ف المالي  وغ�ي  المالي  فصاح  الإ
ي بورصة عمان؟

المدرجة �ف

المالي . 2 فصاح  الإ عل  البنك  لربحية  أثر  هنالك  هل 
بورصة  ي 

�ف المدرجة  التجارية  البنوك  ي 
�ف المالي  وغ�ي 

عمان؟

المالي . 3 فصاح  الإ عل  المالية  لرافعة  أثر  هنالك  هل 
بورصة  ي 

�ف المدرجة  التجارية  البنوك  ي 
�ف المالي  وغ�ي 

عمان؟

المالي . 4 فصاح  الإ السيولة عل  أثر لدرجة  هل هنالك 
بورصة  ي 

�ف المدرجة  التجارية  البنوك  ي 
�ف المالي  وغ�ي 

عمان؟

أهداف الدراسة

تسعى  وأسئلتها،  الدراسة  مشكلة  ضوء  ي 
�ف  

الدراسة لتحقيق الأهداف الآتية:

الهدف الرئيس:

المالي 	  فصاح  الإ عل  المحددة  العوامل  أثر  معرفة 
ي بورصة 

وغ�ي المالي لدى البنوك التجارية المدرجة �ف
عمان.

وينبثق عن الهدف الرئيس االأهداف االآتية: -

فصاح . 1 الإ المال( عل  )رأس  البنك  أثر حجم  معرفة 
ي 

المالي وغ�ي المالي لدى البنوك التجارية المدرجة �ف
بورصة عمان.

وغ�ي . 2 المالي  فصاح  الإ عل  البنك  ربحية  أثر  معرفة 
ي بورصة عمان.

المالي لدى البنوك التجارية المدرجة �ف

فصاح المالي وغ�ي . 3 معرفة أثر الرافعة المالية عل الإ
ي بورصة عمان.

المالي لدى البنوك التجارية المدرجة �ف

وغ�ي . 4 المالي  فصاح  الإ السيولة عل  درجة  أثر  معرفة 
ي بورصة عمان.

المالي لدى البنوك التجارية المدرجة �ف



44

أهمية الدراسة

وحجم  وحجمها،  البنوك،  عدد  ازدياد  أدى   
الجهات  اهتمام  زيادة  إل  عمان،  بورصة  ي 

�ف التداول 
لتنظيم  يعات؛  الت�ش بوضع  للبنوك  التنظيمية  المسؤولة 
فصاح أَحد خصائص  فصاح لدى البنوك وإلزامها؛ لأن الإ الإ
جودة التقارير السنوية، وتنبع أهمية الدراسة من المكانة 
وغ�ي  المالي  فصاح  الإ قضية  عليها  تستحوذ  ي 

ال�ت الخاصة 
ي 

�ف تعمل  ي 
ال�ت المختلفة  القتصادية  الكيانات  ي 

�ف المالي 
ي تعمل بشكل دائم 

بيئة ديناميكية شديدة التنافس، وال�ت
ي سوق 

ة تنافسية من أَجل النجاح والستمرار �ف ف لتحقيق م�ي
فصاح  الإ مستوى  ف  تحس�ي يساعد  حيث  كالبنوك،  العمل 
 ، ف والتم�ي التنافسي  المركز  تعزيز  ي 

�ف المالي  وغ�ي  المالي 
ي التقارير السنوية 

فصاح المالي وغ�ي المالي �ف ويعد توفر الإ
القرار  اتخاذ  ي 

وأساسياً؛ للمساعدة �ف ورياً  أمراً �ف ووجوده 
السنوية،  التقارير  من  المستفيدة  الأطراف  مختلف  من 
بالإضافة إل معرفة أثر حجم البنك )رأس المال(، وربحية 
فصاح  البنك، والرفعة المالية، والسيولة، عل مستوى الإ
بورصة  ي 

�ف المدرجة  التجارية  للبنوك  المالي  وغ�ي  المالي 
عمان.

فرضيات الدراسة

ي ضوء مشكلة الدراسة وأسئلتها وعنارصها تم صياغة 
�ن

الفرضيات االآتية:

الفرضية الرئيسة:

المحددة 	  للعوامل  إحصائية  دللة  ذو  أثر  يوجد  ل 
التجارية  للبنوك  المالي  وغ�ي  المالي  فصاح  الإ عل 

ي بورصة عمان عند مستوى معنوية 
المدرجة �ف
.)ɑ≥0.05(

ويتفرع منها الفرضيات الآتية: -

H01:- ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية لحجم البنك . 1
فصاح المالي وغ�ي المالي للبنوك  )رأس المال( عل الإ
مستوى  عند  عمان  بورصة  ي 

�ف المدرجة  التجارية 
.)ɑ≥0.05( معنوية

H02:- ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية لربحية البنك . 2
التجارية  للبنوك  المالي  وغ�ي  المالي  فصاح  الإ عل 

ي بورصة عمان عند مستوى معنوية  
المدرجة �ف
.)ɑ≥0.05(

H03:- ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية للرافعة المالية . 3

التجارية  للبنوك  المالي  وغ�ي  المالي  فصاح  الإ عل 
ي بورصة عمان عند مستوى معنوية 

المدرجة �ف
.)ɑ≥0.05(

H04:- ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية لدرجة السيولة . 4
التجارية  للبنوك  المالي  وغ�ي  المالي  فصاح  الإ عل 

ي بورصة عمان عند مستوى معنوية 
المدرجة �ف
.)ɑ≥0.05(

حدود الدراسة

اقت�ت الدراسة الميدانية عل البنوك التجارية   
 ،)2015/2014( الزمنية  ة  للف�ت عمان  بورصة  ي 

�ف المدرجة 
والشفافية(،  فصاح  )22/الإ رقم  المادة  عل  وبالعتماد 
وفقاً لصدور القانون تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك 

ي 2014/9/30 رقم )2014/58(، وهي ضمن التعليمات.
�ف

محددات الدراسة

فصاح المالي  اقت�ت هذه الدراسة عل بنود الإ  
ي بورصة عمان، 

ي البنوك التجارية المدرجة �ف
وغ�ي المالي �ف

المستقلة  ات  المتغ�ي مع  تتأثر  أنها  الباحثان  يعتقد  ي 
ال�ت

ي سيتم دراستها، حيث تم جمع المعلومات من خالل 
ال�ت

ي بورصة عمان المالي للقطاع 
التقارير السنوية المنشورة �ف

معتمدة  المعلومات  هذه  ولأن  الدراسة،  عينة  المالي 
فصاح  المادة رقم )22/الإ بالعتماد عل  ي 

عل نص قانو�ف
للبنوك  المؤسسية  الحاكمية  لتعليمات  وفقاً  والشفافية(، 
ي 2014/9/30 رقم )2014/58(، وقام الباحث بجمع 

الصادرة �ف
ي 

ي تم تحديدها �ف
ات المستقلة ال�ت المعلومات عن المتغ�ي

المال(، وربحية  البنك )رأس  الدراسة، وهي )حجم  هذه 
القوائم  من  السيولة(،  ودرجة  المالية،  والرافعة  البنك، 
ي بورصة عمان المالي للقطاع المالي عينة 

المالية المنشورة �ف
الدراسة.

أنموذج الدراسة

الشكل  ي 
�ف كما  الدراسة  أُنموذج  بناء  تم  لقد   

فصاح  ات المستقلة أثرها عل الإ ، حيث تمثل المتغ�ي ي
الآ�ت

بورصة  ي 
�ف المدرجة  التجارية  للبنوك  المالي  وغ�ي  المالي 

عمان باستخدام أنموذج النحدار المتعدد.
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المتغيرات المستقلة:                                                       المتغير التابع:  

حدود  مفهوم  حول  النظر  وجهات  وتختلف   
البيانات  ي 

�ف توافرها  الواجب  المعلومات  عن  فصاح  الإ
المالية المنشورة، وينبع هذا الختالف أساسا من إخالف 
مصالح الأطراف ذات العالقة، والذي ينجم عن الختالف 
البيانات، وبذلك  الأطراف من استخدام  ي أهداف هذه 

�ف
فصاح يضمن  يصعب الوصول إل مفهوم عام وموحد لالإ
من هذه  لكل طرف  يحقق  الذي  فصاح  الإ مستوى  توف�ي 
المجال،  هذا  ي 

�ف الكاملة  واحتياجاته  رغباته،  الأطراف 
ف  ب�ي التوافق  يضمن  عام  إطار  وضع  من  لبد  وأصبح 
فصاح  الإ من  أد�ف  حداً  يوفر  وبشكل  نظرهم،  وجهات 
لتلك  الرئيسية  المصالح  تحقق  وبكيفية  فيه،  المرغوب 

الأطراف )بوشليح، 2008، ص46(.

المهمة  المعلومات  عرض  أنه  أيضا  وُعرِّف   
المستفيدين  من  هم  وغ�ي  ، ف والدائن�ي للمستثمرين، 
وع عل تحقيق أرباح  بطريقة تسمح بالتنبؤ بمقدرة الم�ش
تكون  وأن  اماته،  ف ال�ت سداد  عل  وقدرته  المستقبل،  ي 

�ف
الدخل،  ي 

صا�ف عل  تأث�ي  لها  ويكون  مالئمة،  المعلومات 
والمركز المالي )الفرا، 2005(.

نظر  وجهة  من  فصاح  الإ تعريف  ويمكن   
ف أنه عملية الكشف عن معلومات مالية وغ�ي مالية  الباحث�ي
مالية  ات  )ف�ت دورية  بصورة  إما  ويتم  المستثمرين،  تهم 
وذلك  المعلومة،  حدوث  عند  فورية  بصورة  أو  محددة( 
وعدم  للجميع،  الوقت  بنفس  المعلومات  تتوافر  ح�ت 

ه من المعلومة. إمكانية استفادة أحد الأشخاص قبل غ�ي

ي 
�ف أهميته  من  بعضاً  وسنذكر  بالغة،  أهمية  فصاح  ولالإ

)Latridis, 2011( :النقاط الآتية

 	 ، ف الحالي�ي المستثمرين  تفيد  ي 
ال�ت المعلومات  توف�ي 

هم  ، وغ�ي ف ، والمرتقب�ي ف ف الحالي�ي ، والدائن�ي ف والمرتقب�ي
القرارات  شيد  ل�ت المعلومات،  مستخدمي  من 
القرارات  من  ها  وغ�ي والئتمانية،  الستثمارية، 

القتصادية.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

وصفت المحاسبة عل أنها نظام معد لعملية   
عل  يرتكز  المحاسب  عمل  إنَّ  حيث  فصاح،  والإ القياس 
والمتنوعة  المختلفة  المكونات  بقياس  المحاسب  قيام 
عملية  مخرجات  عن  فصاح  الإ ويتم  المالية،  للقوائم 
لمستخدمي  يمكن  منظمة  معلومات  شكل  عل  القياس 

القوائم المالية قراءتها بكل سهولة وي�.

كات  ال�ش بظهور  فصاح  الإ مبدأ  ارتبط  ولقد   
لتقدم  دورية،  مالية  قوائم  بن�ش  وإلزامها  المساهمة، 
ف  ف وموظف�ي كات إل مستثمريها من مساهم�ي إدارة تلك ال�ش
فصاح  ؛ بغرض الإ تقريراً عن نتائج أعمالها، ومركزها المالي
ة ما، ح�ت  ي حدثت خالل ف�ت

عن المعلومات الجوهرية ال�ت
عل  بناًء  القتصادية  قراراتهم  المستثمرون  هؤلء  يتخذ 

فصاح )حنان، 2009(. ذلك الإ

ف  ب�ي التصال  لغة  هي  فصاح  الإ وباعتبار   
الدورية،  التقارير  ومستخدمي  القتصادية،  الكيانات 
أجلها،  من  أعدت  ي 

ال�ت الرسالة  لتحقق  إعدادها،  فيجب 
بشكل واضح ومفهوم وكامل وغ�ي منقوص.

)ابن  البيان  أنه  عل  لغة  فصاح  الإ وعرف   
أنه ن�ش معلومات  فصاح عل  الإ المنظور ،1971(، وُعرَّف 
تساعد مستخدمي البيانات المالية والمحاسبة عل تفهم 
القوائم المالية، وما تحتويه من أرقام بصورة كافية، وُعرِّف 
الحقائق  جميع  وإظهار  الوضوح  سياسة  إتباع  أنه  أيضا 
وع  ي تعتمد عليها الأطراف المهنية بالم�ش

المالية الهامة ال�ت
تتصل  ي 

ال�ت العملية  هو  فصاح  والإ  ،)1993، )عبدالعال 
 ،)2007 )النجار،  الخارجي  بالعالم  خاللها  من  المنشأَة 
ي التقارير المالية المحاسبية أنه ن�ش كل 

فصاح �ف وُعرِّف الإ
وع، سواء أن  ي لها عالقة بالم�ش

المعلومات القتصادية ال�ت
كانت معلومات كمية، أو معلومات وصفية، أو معلومات 
أخرى، تساعد المستثمر عل اتخاذ قراراته، وتخفض من 
حالة عدم التأكد لديه عن الأحداث القتصادية المستقبلية 

.)1998 ، ف )حس�ي
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 	 ، ف الحالي�ي المستثمرين  تفيد  ي 
ال�ت المعلومات  توف�ي 

حول   ، ف والمرتقب�ي ف  الحالي�ي ف  والدائن�ي  ، ف والمرتقب�ي
حياة المنشأة، وتنشئتها وتطورها.

أداء، 	  لتقييم  الالزمة  المعلومات  توف�ي  ي 
�ف يساعد 

والحكم  بمسؤوليتها،  النهوض  عل  دارة  الإ وقدرة 
عل كفاءة أدائها.

الدورية 	  التقارير  ي 
�ف المتوفرة  المعلومات  تساعد 

إدارة  الأموال  إدارة  ي 
�ف دارة  الإ نجاح  مدى  بيان  ي 

�ف
. ف اقتصادية، وتنمية حقوق المساهم�ي

ي 	 
�ف القتصادي  الكيان  مساهمة  مدى  إظهار  إمكانية 

ي القوائم، والتقارير، 
تحمل مسؤولياته الجتماعية �ف

ي ل يُعتمد فيها عل إمكانية القياس النقدي.
ال�ت

إظهار 	  يتيحها  الذي  التطبيق  إمكانية  من  الستفادة 
ي الذي تعمل 

طار البي�أ صورة الكيان القتصادي، والإ
فيه.

كات  ال�ش ظهور  مع  فصاح  الإ أهمية  وظهرت   
ي معظم الدول عل 

كات �ف ف ال�ش المساهمة، وإلزام قوان�ي
كات قبل الجتماع  المالية لهذه ال�ش القوائم  ورة ن�ش  �ف

السنوي للجمعية العمومية )جربوع، 2001(.

ي 
ويش�ي مفهوم الشفافية إل الوضوح والتبيان �ف  

دارة العليا والمستويات  ف الإ ي تتم ب�ي
كل مجالت العمل ال�ت

للجميع  متاحة  المعلومة  تكون  بحيث  الأخرى،  دارية  الإ
ي أداء المهام 

فادة منها �ف كل حسب اختصاصه، وذلك لالإ
ف )عبد الحليم وعبابنة، 2006، ص 58(،  المنوطة بالعامل�ي
يهة  ف ية هي الطريقة ال�ف ف نجل�ي وكما عرفها قاموس اللغة الإ
به  الناس من معرفة ما تقوم  ي تمكن 

ال�ت الأشياء  ي عمل 
�ف

)Longman Business English Dictionary 2009 ،559( بالضبط

تعريف  خالل  من  ذلك  عل  التأكيد  ويمكن   
ي بيت من زجاج، 

دارة �ف الإ أنها عمل تعمل  الشفافية عل 
ام  ف ال�ت فهي  والجمهور،  ف  للعامل�ي مكشوف  به  ما  كل 
فصاح  بالإ الخاصـة  والمنظمـات  العامـة  دارة  الإ منظمات 
خضوعها  مع  أعمالها  ممارسة  ي 

�ف والوضوح  والعالنية 
وتف�  ص116(،   ،2002 )الطـوخي،  والمحاسبة  للمساءلة 
معظم قواميس اللغة كلمة الشفافية بالوضوح، وال�احة 
أداة  والشفافية   ،)2011 )حرب،  الغش  وعدم  اهة  ف وال�ف
داري، وأحد أهم متطلبات  مهمة جدا لمحاربة الفساد الإ
والأنظمة،  القواعد،  مختلف  عن  الكشف  الشفافية 
والتعليمات، والإجراءات، والآليات المعتمدة، وتعدُّ هذه 
قرار عمليا بالمحاسبة  أول خطوة عل درب فتح المجال لالإ

)يوسف،  والأنظمة  القواعد  تلك  ام  اح�ت عدم  حالة  ي 
�ف

والكشف  فصاح  الإ بأنها  الشفافية  تعريف  ويمكن   ،)2016
ي الوقت المناسب، كي يتمكن 

الكامل عن معلومات موثوقة �ف
مستخدمي تلك المعلومات من إجراء تقييم دقيق لوضع 
الكيان، ولأدائه وأنشطته التجارية، والمخاطر الناجمة عن 

تلك الأنشطة.

وتتمثل أهمية الشفافية كونها تعمل عل زيادة   
ي 

�ف والمتممة  المكملة،  يضاحات  الإ ي 
�ف الواردة  المعلومات 

الذي  النحو  عل  القتصادية  للكيانات  الدورية  التقارير 
ي قوائم الكيانات القتصادية، 

فصاح �ف ف الإ يؤدى إل تحس�ي
ف  حيث إنَّ عدم توفر هذه المعلومات لبعض المستخدم�ي

قد يؤدي إل اتخاذ قرارات غ�ي رشيدة.

يعمل  المعلومات  هذه  توفر  عدم  وكذلك   
المضاربة،  وزيادة  لالأسعار،  المصطنع  الرفع  عل 
الأداء  لمستوى  والفو�ف  رباك  الإ من  نوع  خلق  وبالتالي 
ي السوق، لذا يمكن القول؛ إن الشفافية تؤدى إل الحد 

�ف
ي عل الفرصة أمام بعض 

ي تق�ف
من تأث�ي الشائعات، ال�ت

ف للحصول عل معلومات غ�ي متاحة  السما�ة المضارب�ي
لالآخرين، ويمكن أنَّ تعزى أهمية الشفافية لالأسباب الآتية: 

)إبراهيم، 2012(.

تحتويها 	  ي 
ال�ت البنود  قيم  توضيح  عملية  من  تزيد 

القوائم المالية.

لضمان 	  المالية  الأسواق  ي 
�ف التقلب  درجة  تقليل 

. الستقرار المالي

ي السوق لالأخبار السيئة 	 
ف �ف تجعل استجابة المشارك�ي

وتقييم  توقع،  عل  أيضا  وتساعدهم  معتدلة، 
المعلومات السلبية.

تماثل 	  عدم  ظاهرة  عل  القضاء  عل  تعمل 
.Asymmetric Information المعلومات

الأنباء 	  عل  داع  بال  ف  ك�ي لل�ت الأسواق  ميل  من  تقلل 
يجابية أو السلبية. الإ

ي أدت إل التغ�ي 	 
تعمل عل التعرف عل الظروف ال�ت

ي السياسات المحاسبية.
�ف

والشفافية  فصاح  الإ ف  ب�ي ة  كب�ي عالقة  وهنالك   
تتسم  بتقارير  فصاح  بالإ المستثمرون  يطالب  حيث 
بشفافية، توفر لهم بيانات تع�ب بمصداقية، وموضوعية عن 
كة، بما يمكنهم  ي قامت بها ال�ش

العمليات، والأحداث ال�ت
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ي تتضمنها استثماراتهم، 
من تحديد المزايا، والمخاطر ال�ت

ينعكس  الشفافية،  ي 
�ف نقص  وجود  السوق  إدراك  وعند 

وعمله،  وتوازنه  كات  لل�ش المالية  الأوراق  أسعار  عل  أثره 
حقوق  وفقدان  وضياع،  المحاسبية،  التجاوزات  وظهور 
فصاح  بالإ أدى إل زيادة الهتمام  المستثمرين، كل ذلك 

والشفافية )إبراهيم، 2012(.

عالية  التقارير  إعداد  أن  بالذكر  الجدير  ومن   
المعاي�ي  من  مجموعة  تطبيق  مجرد  يتعدى  الشفافية 
ي تهدف إل توف�ي التناسق، وقابلية المقارنة 

المحاسبية ال�ت
ي التأث�ي 

فصاح الذي يسهم بشكل فعال �ف إل العالنية والإ
عل قيم الأسهم، مما ينعكس عل تنشيط التداول بسوق 

الأوراق المالية )إبراهيم، 2012(.

 Barako, et al., 2006 دراسات  أظهرت  ولقد   
غ�ي  المالي  فصاح  الإ أن   ،Ghasempour et al., 2014 و 
كاٍف لتلبية احتياجات جميع الأطراف المستخدمة للتقارير 
مستخدمي  ف  ب�ي المعلومات  تماثل  لعدم  نظراً  السنوية؛ 
كات  ال�ش دارات  لإ تتوفر  ي 

ال�ت المعلومات  إنَّ  إذ  التقارير، 
كات دمج  تفوق ما لدى المستثمرين، مما يتطلب من ال�ش
السنوية  التقارير  ي 

�ف المالية  وغ�ي  المالية،  المعلومات 
كة. لتقديم صورة أك�ش شمولً وتوازناً لبيان أداء ال�ش

أن   ،)Zambon  ,2003( دراسة  أظهرت  كما   
ات المالية،  المعلومات غ�ي المالية أك�ش أهمية من المؤ�ش
فصاح عن المعلومات  هت لالإ ي ُوجَّ

وعزز ذلك النتقادات ال�ت
لعدم  السنوية،  التقارير  مستخدمي  قبل  من  المالية 
ي قائمة المركز 

احتوائها عل بعض الأصول غ�ي الملموسة �ف
والجودة  المبتكرة،  والمنتجات  الخدمات،  مثل:  المالي 
 ، ف الموظف�ي تشغيل  ي 

�ف والمساهمة  للمنتجات،  العالية 
ف ومعرفتهم. ودعم مهارات الموظف�ي

ورة  و�ف المالي  غ�ي  المالي  فصاح  الإ ولأهمية   
المادة  بتطبيق  التجارية  البنوك  ألزمت  الشفافية،  وجود 
الحاكمية  تعليمات  من  والشفافية(  فصاح  )22/الإ رقم 
المؤسسية للبنوك رقم )2014/58( بتاريخ 2014/9/30، وقد 
عنها،  فصاح  الإ يجب  أساسية  بنودا   )10( المادة  تضمنت 
فصاح  الإ يجب  فرعيا  بندا   )31( إل  البنود  هذه  وتفرعت 
قام  السابقة  الدراسات  من  العديد  وبمراجعة  عنها، 

. ي تهم القطاع المالي
ات ال�ت الباحث باختيار أهم المتغ�ي

الشفافية  إنَّ  القول  ومن خالل ما تقدم يمكن   
كات،  لل�ش الجيدة  للحوكمة  الأساسية  المقومات  من 
ي 

والأساس الذي تقوم عليه، وإن الهياكل، والضوابط ال�ت
القتصادي  الأداء  عل  إيجابية  آثاٌر  لها  الشفافية  تفرضها 
ي بينت عل 

اً من الدلئل ال�ت لأي كيان، وكما أن هناك كث�ي

كة،  ي نمو ال�ش
أن ن�ش الشفافية ككل يؤدي إل تحسن كب�ي �ف

المستثمر  لذلك يسعى  المستثمرين،  والقدرة عل جذب 
كة  فصاح والبساطة، وكلما أفصحت ال�ش للحصول عل الإ
زادت  مواردها،  إنفاق  وكيفية  المال،  من  تجنيه  عما  أك�ش 
كة،  ال�ش هذه  تقدمها  ي 

ال�ت بالمعلومات  المستثمرين  ثقة 
المالية  التقارير  تقدم  عندما  الأفضل هي  الحالة  إن  بل 
كة،  ال�ش ي 

�ف النمو  مقومات  عن  و�يحة  واضحة،  صورة 
ولهذا فالشفافية تسّهل عملية التحليل، وبالتالي تقلل من 
المخاطر عل المستثمر عند الستثمار ولصالح المستثمر.

ملخص  يوضح   التالي   )1( رقم  والجدول   
للدراسات السابقة بشكل مخت�:
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نتائجها هدفها مكانها السنة ن الباحث�ي اسم الدراسة

 توصلت الدراسة إل أنه عل
ي حجم

 الرغم من وجود تباين �ف
فصاح الختياري،  ونوعية الإ

 فإن هناك اهتماما ملحوظا به
ويد ف كات، ورغبة ب�ت  من قبل ال�ش

 الأطراف المهتمة بمعلومات
ي يفرضها

 إضافية عن تلك ال�ت
لزامي فصاح الإ الإ

 قياس مستوى
فصاح الختياري  الإ
ي التقارير المالية

 �ف
كات المساهمة  لل�ش
ي سوق

 المسجلة �ف
دمشق لالأوراق المالية

سوريا 2011 زيود، وآخرون

فصاح  مستوى الإ
ي التقارير

 الختياري �ف
كات  المالية المنشورة لل�ش

ي
 المساهمة المسجلة �ف
 سوق دمشق لالأوراق

المالية

 وكانت نتائج الدراسة للقوائم
ي تم إصدارها وفقا

 المالية ال�ت
فصاح المعتمدة،  لنماذج الإ

كات من خالله؛ ي أُلزمت ال�ش
 وال�ت

ي رفع كفاءة سوق
 أثراً إيجابياً �ف

الأوراق المالية الم�ي

 كان الهدف من هذه
 النماذج تعزيز ثقة
ف بالسوق  المتعامل�ي

 الم�ي، ورفع كفاءة
سوق الأوراق المالية

م� 2012 ِإبراهيم، نبيل

فصاح  أثر نماذج وقواعد الإ
ي المستحدثة عل  المحاس�ب
 كفاءة سوق الأوراق المالية

الم�ية

ا عل ات تأث�ي  أك�ش المتغ�ي

ي
فصاح الختياري �ف  مستوى الإ
 التقارير المالية هو مستوى

كة تعقد أعمال ال�ش

 تحليل توجهات

ي
فصاح الختياري �ف  الإ
كات المساهمة  ال�ش
بالبورصة الم�ية

م� 2013
 أبو شلوع،

هديل

فصاح  محددات الإ
ي الختياري  المحاس�ب

كات المساهمة ي ال�ش
 �ف

ي
 )دراسة نظرية وميدانية �ف
)بيئة الأعمال الم�ية

فصاح عن  أظهرت إن مستوى الإ

ي
ية جاء متوسطاً �ف  الموارد الب�ش

التقارير المالية السنوية

فصاح  بيان مستوى الإ
ية  عن الموارد الب�ش
ي التقارير المالية

 �ف
السنوية

الأردن 2014
 زويلف،
إنعام

ي
 العوامل المؤثرة �ف
فصاح  مستوى الإ

ي عن الموارد  المحاس�ب
ي التقارير المالية

ية �ف  الب�ش
ي الأردن

للبنوك العاملة �ف

 أظهرت الدراسة أن عينة
ف كات المستخدمة للقطاع�ي  ال�ش

 الصناعي، والخدمي تقوم

فصاح عن المعلومات غ�ي  بالإ
المالية

ام ف ظهار مدى ال�ت  لإ
ف كات القطاع�ي  �ش

 )الصناعي، والخدمي(
، فصاح غ�ي المالي  بالإ

 وفقا لدليل إعداد
 التقرير السنوي

كات المصدرة لل�ش

الأردن 2015
،الشعار
وزمالؤه

 دور ربحية ومديونية
ي تحديد أثر

كة �ف  ال�ش

فصاح غ�ي  مستوى الإ
المالي عل القيمة السوقية

الجدول )1 ( 
ملخص للدراسات السابقة 
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 وقد توصلت الدراسة إل أهمية
 تقييم المعلومات غ�ي المالية،
 حيث يجب أن تكون متصلة
كة المستهدفة،  بحجم ال�ش

 وعالوة عل ذلك يرتبط
ف للمعلومات  استخدام المحلل�ي

 غ�ي المالية إل مستوى
ي تقرير

 المعلومات المالية �ف
كة المستهدفة ال�ش

 هدفت هذه الورقة
 دراسة أهمية تقييم

 المعلومات غ�ي
 المالية، من خالل

 دراسة محتوى
المعلومات غ�ي المالية

السويد 2006
Flostrand, 

P., and 
Strom, N.

The valuation rele-
vance of non‐financial 

information

 وتظهر النتائج أيضا أن الكشف
 عن المعلومات المحاسبية

 الحساسة، لم تؤثر سلبا عل
ي الواقع

كات، و�ف  ربحية ال�ش
ي توفر إفصاح

كات ال�ت  فإن ال�ش
ي مفصل، من خالل  محاس�ب

 تطبيق معاي�ي التقارير المالية
ف ي تعمل عل تحس�ي

 الدولية ال�ت
ف  نوعية وإمكانية المقارنة ب�ي

 البيانات المالية، وبالتالي فإنه

ي
 يعزز التساق والموثوقية �ف

 إعداد التقارير المالية، ويسهل
ي زيادة رأس المال عل

كات �ف  �ش

الصعيد الدولي

 تحليل الخصائص
كات  المالية من ال�ش

فصاحات ي توفر الإ
 ال�ت

 الواسعة، وتقييم الأثر
المالي لدوافعهم

 المملكة
المتحدة

2008
Latridis, 
George,

Accounting disclosure 
and firms' financial 
attributes: Evidence 
from the UK stock 

market

 وتوصلت الدراسة إل أن تأث�ي
فصاح الختياري،  محفزات الإ

يراد،  كالعائد عل الأرباح، أو الإ
 ومسألة المديونية المستقبلية،

ي
 وتركز الصناعة، وخطر التقا�ف

 يكون لها تأث�ي أضعف حينما
 يكون من الواجب عل المنشأة
فصاح عن عن� ما بسبب  الإ

أهميته

 توضيح دور الأهمية
ي صنع

 النسبية �ف
 قرارات المنشأة

فصاحية الإ

 الوليات
 المتحدة
الأمريكية

2010
Heitzman 

et al.

The Joint Effects of 
Materiality Thresh-
olds and Voluntary 

Disclosure Incentives 
on Firms' Disclosure 

Decisions
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 وأظهرت نتائج الدراسة أن هيكل
كة ليس  الملكية، وحجم ال�ش

فصاح  لهما تأث�ي عل مستوى الإ
،  الطوعي، وأن القطاع المالي

 ونسبة الرافعة المالية، وجودة
 التدقيق، والربحية لها تأث�ي عل

فصاح الطوعي مستوى الإ

 معرفة ما المحددات
 المؤثرة لسياسة

فصاح الطوعي الإ
تونس 2012

Kolsi, Mo-
hamed,

The Determinants of 
Corporate Voluntary 
Disclosure: Evidence 

from the Tunisian 
Capital Market.

 وقد أظهرت الدراسة أنَّ زيادة
فصاح بنسبة )1%( من  الإ

فصاح يقل من مؤ�ش النقدية  الإ
 بنسبة )0.0338( مع السوق،

كات من  ويخصم من قيمة ال�ش
ف أن  المؤ�ش )0.0522(، وقد تب�ي

 حجم الحتياجات والربحية
 والرافعة المالية والستثمارات
 الثابتة هي المحددات الهامة

للموجودات النقدية

 هدفت هذه الدراسة
 إل إظهار أثر زيادة

فصاح، عل القيمة  الإ
كات السوقية لل�ش

غانا 2013
Bokpin, 
Godfred,

Corporate disclosure, 
transparency and 

firms’ cash holdings: 
Evidence from the 
Emerging capital 
market of Ghana.

 بينت النتائج أن توفر مستلزمات
ي التقارير

فصاح والشفافية �ف  الإ

ي
كات المدرجة �ف  المالية لل�ش

 البورصة العراقية منخفضة،
 وهناك تأث�ي كب�ي لأنواع

كات؛ من حيث الأنشطة  ال�ش
 والحجم عل مدى توافر

فصاح والشفافية مستلزمات الإ

فصاح  اختبار الإ
ي إطار

 والشفافية �ف
 المبادئ الدولية
كات  لحوكمة ال�ش

 والنعكاسات
ي إعداد

 المحاسبية �ف
 التقارير المالية

ي اقتصاد
كات �ف  لل�ش

الأسواق الناشئة

العراق 2014
Al-Maryani, 

M.

Testing the Require-
ments Availability 
for Disclosure and 
Transparency in 

Financial Reporting for 
Corporate Governance 

in Emerging Market 
Economies: The Case 
of Iraqi Listed Firms.

 دراسة مدى جودة التقارير

نت، وتأث�ي ن�ت  المالية عل الإ
 المحددات الأساسية )حجم

كة، وتعقيد العمل، وتقلب  ال�ش
كة، والرافعة  الأرباح، وقيمة ال�ش

( عل  المالية، والأداء المالي
فصاح الطوعي للمعلومات  الإ

المالية

 دراسة مدى جودة
 التقارير المالية عل

نت، وتأث�ي ن�ت  الإ
 المحددات الأساسية

كة،  )حجم ال�ش
 وتعقيد العمل،

 وتقلب الأرباح، وقيمة
كة، والرافعة  ال�ش

)  المالية، والأداء المالي
فصاح الطوعي  عل الإ
،للمعلومات المالية

إيران 2014
Yusof, 
Mohd,

The Effect of Funda-
mental Determinants 

on Voluntary Dis-
closure of Financial 
and Nonfinancial 

Information: the Case 
of Internet Reporting 
on the Tehran Stock 

Exchange.
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ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

السابقة  الدراسات  أن  تقدم  ما  خالل  من  نالحظ       
فصاح الطوعي  المالي كالإ المالي وغ�ي  فصاح  ركزت عل الإ
المؤثرة  العوامل  وبعض  وقياسه،  وأهميته،  )الختياري(، 
بنود  مراجعة  فعند   ، المالي وغ�ي  المالي  فصاح  الإ ي 

�ف
أن  ف  تب�ي السابقة  الدراسات  لبعض  الختياري  فصاح  الإ
، ونتيجة  أغلب هذه البنود هي بنود إفصاح مالي وغ�ي مالي
ي الأسواق، وزيادة تعقيد العمل بها فقد أصبحت 

التطور �ف
فصاح  الإ ي 

�ف التوسع  ورة  �ف عل  تركز  السابقة  الدراسات 
إلزامي،  إفصاح  إل  الختياري  فصاح  الإ بنود  تحويل  ي 

�ف
أو  نماذج،  توحيد  إل  الحاجة  ظهرت  التطور  هذا  وبعد 
لمختلف  موحد  بشكل  فصاح  الإ إجراءات  أو  قواعد، 
مكانية المقارنة فيما بينها بشكل عادل، ولتحقيق  القطاع، لإ
مستخدمي  ترشيد  وهو  فصاح،  الإ من  الأساس  الهدف 
للبحث  الدراسة  هذه  وجاءت  السنوية،  المالية  التقارير 
فصاح المالي وغ�ي المالي  ي درجة الإ

ي الخصائص المؤثرة �ف
�ف

البنك،  )ربحية  ي 
�ف المتمثلة  السنوية  المالية  التقارير  ي 

�ف
ودرجة السيولة، ورأس المال، والرافعة المالية(، بالعتماد 
تعليمات  من  والشفافية(  فصاح  )22/الإ رقم  المادة  عل 
الحاكمية المؤسسية للبنوك رقم )2014/58(، حيث أصبح 
فصاح المالي وغ�ي  ام به لالإ ف هنالك إطار موحد يجب الل�ت
وتم  عمان،  بورصة  ي 

�ف المدرجة  التجارية  للبنوك  المالي 
ي 

�ف القانون  كون صدور   )2015/2014( الزمنية  ة  الف�ت اعتماد 
من  تؤخذ  فعلية  بيانات  عل  العتماد  وتم   ،2014/9/30

بورصة عمان.

منهجية الدراسة ومصادر جمع البيانات

استخدام  تم  الدارسة  أهداف  ولتحقيق   
المالي   فصاح  الإ لبنود  فصاح  الإ مستوى  لقياس  مؤ�ش 
التجارية  للبنوك  السنوية  المالية  التقارير  ي 

�ف المالي  وغ�ي 
أسلوب  استخدام  إل  إضافة   ، بورصة عمان  ي 

�ف المدرجة 
ببنود  الصلة  ذات  الفقرات  لتحديد  المحتوى  تحليل 
فعال  عنها  فصاح  الإ تم  ي 

ال�ت المالي  وغ�ي  المالي  فصاح  الإ
ي هذه التقارير السنوية، وتم استخدام المنهج الوصفي 

�ف
، وتم تطبيق نموذج النحدار بطريقة المربعات  التحليلي
الدراسة،  فرضيات  لختبار   )OLS regression( الصغرى 
واعتمد الباحثان للحصول عل البيانات والمعلومات عل 

نوع واحد من مصادر جمع البيانات، هو:

عل  بالعتماد  والمتمثلة:  الثانوية  المصادر   
الكتب العلمية، والدراسات السابقة، والبحوث المنشورة 
عن  الصادرة  ات  والن�ش العلمية،  والمجالت  الدوريات  ي 

�ف
الأوراق  وهيئة  عمان،  وبورصة   ، ي

الأرد�ف المركزي  البنك 
ونية  لك�ت الإ والمواقع  الأردن،  ي 

�ف البنوك  المالية، وجمعية 

ي الأسواق 
فصاح المالي وغ�ي المالي �ف ي تتناول موضوع الإ

ال�ت
كات المساهمة العامة. المالية لل�ش

بطريقة  المتعدد  االنحدار  نموذج  استخدام  وتم 
الختبار   )OLS regression( الصغرى  المربعات 
الباحثان  اتّخذ  ذلك  ضوء  ي 

و�ن الدراسة،  فرضيات 
: ي

النموذج المستخدم بالشكل االآ�ت

Y= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ε

حيث: 

.)DI( فصاح غ�ي المالي Y = مؤ�ش الإ

β0 = الحد الثابت.

β1 to β5 = معامالت النحدار )ميل النحدار(.

الطبيعي  اللوغاريتم   = المال(  )رأس  البنك  حجم   X1
لرأس المال.

يبة عل إجمالي  ي الربح بعد ال�ف
X2 )ربحية البنك( = صا�ف

حقوق الملكية.

( = إجمالي المطلوبات إل إجمالي الأصول. X3 )الرفع المالي

إجمالي  إل  التسهيالت  إجمالي   = السيولة(  )درجة   X4
الموجودات.

. ي
ε = خطأ التقدير العشوا�أ

مجتمع الدراسة

ي 
�ف المدرجة  البنوك  من  الدراسة  ُمَجتمع  تَمثَّل   

ي بورصة عمان 
بورصة عمان، حيث عدد البنوك المدرجة �ف

إل  البنوك  هذه  وتصنف  عمان،  لبورصة  وفقا  بنكاً،   )15(
عددها  ويبلغ  وإسالمية  بنكاً،   )13( عددها  ويبلغ  تجارية 
والشفافية(  فصاح  )22/الإ رقم  المادة  ولكون  بنك،   )2(
صدور  بسبب  وذلك  التجارية،  بالبنوك  ومتعلقة  خاصة 
فصاح والشفافية( من ضمن تعليمات  المادة رقم )25/الإ
 2015/5/12 ي 

�ف سالمية  الإ للبنوك  المؤسسية  الحاكمية 
البنوك  عل  القتصار  الدراسة  يلزم  مما   ،)2015/61( رقم 
وهي:  تجارياً،  بنكاً   )13( عددها  والبالغ  فقط،  التجارية 
والبنك   ، ي

الأرد�ف التجاري  والبنك   ، ي
الأرد�ف الأهلي  )البنك 

المال  القاهرة عمان، وبنك  ، وبنك التحاد، وبنك  ي العر�ب
، وبنك المؤسسة العربية الم�فية – الأردن، وبنك  ي

الأرد�ف
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، والبنك  ي
ي الكوي�ت

ال – الأردن، والبنك الأرد�ف سوسيته ج�ف
 ، ي

ي الأرد�ف الستثماري، وبنك الأردن، وبنك الستثمار العر�ب
سكان للتجارة والتمويل(. وبنك الإ

متغيرات الدراسة وطرق قياسها

: فصاح المالي وغ�ي المالي المتغ�ي التابع: االإ

بمؤ�ش  الدراسة  هذه  ي 
�ف التابع  المتغ�ي  يُحدد   

، وقد اتُّبع المنهج المستخدم  فصاح المالي وغ�ي المالي الإ
 ، المتغ�ي هذا  لتحديد  السابقة  الدراسات  من  العديد  ي 

�ف
 ، المالي فصاح غ�ي  الإ المؤ�ش جودة  يقيس هذا  بحيث ل 

فصاح عنها فقط. بل يقيس درجة الإ

فصاح  )22/الإ رقم  المادة  عل  وبالعتماد   
والشفافية( من تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك رقم 
ي ألزمت مجلس إدارة البنوك التجارية بإعداد 

)2014/58( ال�ت
، فقد تم  القوائم المالية متضمنة إفصاحاً ماليا وغ�ي مالي
 . فصاح عنها كحد أد�ف ي يجب الإ

تحديد عدد من البنود ال�ت
فصاح عنها،  ي يجب الإ

وسيتم البحث عن هذه البنود ال�ت
وتتضمن هذه الفقرة 31 بنداً وهي:

الهيكل التنظيمي للبنك.. 1

مهام لجان مجلس إدارة البنك.. 2

مسؤوليات لجان مجلس إدارة البنك.. 3

دارة إل . 4 ي تم تفويضها من مجلس الإ
الصالحيات ال�ت

لجان مجلس إدارة البنك.

ي تهم أصحاب المصالح . 5
فصاح عن المعلومات ال�ت الإ

ي تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك.
المبينة �ف

ي تعليمات . 6
امه بتطبيق ما جاء �ف ف فصاح عن مدى ال�ت الإ

الحاكمية المؤسسية للبنوك.

دارة . 7 الإ مجلس  أعضاء  من  عضو  كل  عن  معلومات 
)المؤهالت(.

دارة . 8 الإ مجلس  أعضاء  من  عضو  كل  عن  معلومات 
ات(. )الخ�ب

دارة من . 9 معلومات عن كل عضو من أعضاء مجلس الإ
ي رأسمال البنك.

حيث مقدار مساهمته �ف

دارة . 10 الإ مجلس  أعضاء  من  عضو  كل  عن  معلومات 
فيما إذا كان مستقالً أم ل.

دارة من . 11 معلومات عن كل عضو من أعضاء مجلس الإ
إدارة  مجلس  لجان  ي 

�ف يشغلها  ي 
ال�ت عضويته  حيث 

البنك.

دارة من . 12 معلومات عن كل عضو من أعضاء مجلس الإ
حيث تاريخ تعيينه.

دارة . 13 الإ مجلس  أعضاء  من  عضو  كل  عن  معلومات 
إدارات  ي مجالس 

ي يشغلها �ف
ال�ت العضوية  من حيث 

كات أخرى. �ش

دارة من . 14 معلومات عن كل عضو من أعضاء مجلس الإ
حيث القروض الممنوحة له من البنك.

دارة من . 15 معلومات عن كل عضو من أعضاء مجلس الإ
ف البنك والعضو،  حيث وجود عمليات أخرى تمت ب�ي

أو الأطراف ذوي العالقة به.

معلومات عن دائرة إدارة المخاطر من حيث هيكلها.. 16

معلومات عن دائرة إدارة المخاطر من حيث طبيعة . 17
عملياتها.

حيث . 18 من  المخاطر  إدارة  دائرة  عن  معلومات 
ي طرأت عليها.

التطورات ال�ت

دارة.. 19 فصاح عن عدد مرات اجتماع مجلس الإ الإ

إدارة . 20 فصاح عن عدد مرات اجتماع لجان مجلس  الإ
البنك.

فصاح عن عدد مرات حضور كل عضو من أعضاء . 21 الإ
دارة لالجتماعات. مجلس الإ

فصاح عن عدد مرات حضور كل عضو من أعضاء . 22 الإ
لجان مجلس إدارة البنك لالجتماعات.

ف . 23 المستقيل�ي دارة  الإ مجلس  أعضاء  من  كل  أسماء 
خالل العام.

العليا . 24 التنفيذية  دارة  الإ أعضاء  من  كل  أسماء 
ف خالل العام. المستقيل�ي
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ملخصاً عن سياسة منح المكافآت لدى البنك.. 25

منحت . 26 ي 
ال�ت المكافآت  أشكال  كافة  عن  فصاح  الإ

عن  وذلك  حده،  عل  كل  دارة  الإ مجلس  لأعضاء 
السنة المن�مة.

دارة . 27 ي منحت لالإ
فصاح عن كافة أشكال المكافآت ال�ت الإ

السنة  عن  وذلك  حده،  عل  كل  العليا  التنفيذية 
المن�مة.

ف الذين يملكون نسبة )1%( أو أك�ش . 28 أسماء المساهم�ي
من رأسمال البنك.

ي من هذه المساهمات، أو . 29
وتحديد المستفيد النها�أ

أي جزء منها.

وتوضيح إن كان أي من هذه المساهمات مرهونة كلياً . 30
أو جزئياً.

لم . 31 العضو  أن  المجلس  أعضاء  كافة  من  إقرارات 
البنك،  ي 

�ف عمله  خالل  من  منفعة  أي  عل  يحصل 
مادية  المنافع  تلك  أكانت  سواء  عنها،  يفصح  ولم 
أم عينيه، وسواء كانت له شخصياً أم لأي من ذوي 

العالقة به، وذلك عن السنة المن�مة.

استخدم   ، المالي وغ�ي  المالي  فصاح  الإ مؤ�ش  ولتقييم 
: ي

ي التجاه كما يأ�ت
الباحثان مقياس ثنا�أ

ي التقرير . 1
فصاح عن الفقرة �ف يعطي درجة )1( إذا تم الإ

السنوي.

ي . 2
فصاح عن الفقرة �ف يعطي درجة )0( إذا لم يتم الإ

التقرير السنوي.

ي 
ال�ت الفقرات  لتحديد  المحتوى  تحليل  أسلوب  استخدم 

استخدمت  وقد  فعال،  عنها  فصاح  بالإ البنوك  قامت 
فصاح المالي وغ�ي المالي  المعادلة الآتية لحساب مؤ�ش الإ

لكل بنك:

DI = AD ÷ RD

      : حيث ِإنَّ

. فصاح المالي وغ�ي المالي DI= مؤ�ش الإ

ي أفصح البنك عنها فعال.
AD= عدد الفقرات ال�ت

ي تنطبق عل القطاع المالي "البنوك 
RD= عدد الفقرات ال�ت

.) ي المؤ�ش
التجارية" )الحد الأعل لعدد الفقرات �ف

ات المستقلة: المتغ�ي

حجم البنك )رأس المال(: يقصد به الأموال الالزمة . 1
، ويعدُّ رأس المال هو  ف نشاء نشاط اقتصادي مع�ي لإ
استثماري،  عمل  أو  وع،  م�ش لأي  الأساس  المحرك 
ي العديد من الدارسات السابقة 

وقد تم استخدامه �ف
المال  لرأس  الطبيعي  اللوغاريتم  خالل  من  وذلك 

مثل:      
HOSSAIN, 2008; HUSSAINEY, ELSAYED & AB-(

.)DEL RAZIK, 2011

القاسم . 2 الربحية  استخدام  يعدُّ  البنك:  ربحية 
القتصادية  للكيانات  دارات  الإ جميع  ف  ب�ي ك  المش�ت
القطاعات،  مختلف  من  الأداء  تقييم  عملية  ي 

�ف
ي تعظيم ثروة 

دارة �ف بالغ عن مدى نجاح الإ وذلك لالإ
عائد  أعل  عل  الحصول  خالل  من  وذلك  مالكها، 
ات لقياس الربحية  ممكن لستثماراتهم، ومن المؤ�ش
ومعدل   ،)ROA( الموجودات  عل  العائد  كمعدل 
العائد عل حقوق الملكية )ROE(، و معدل العائد 
مراجعة  من  َوُوِجد  ها،  وغ�ي  )ROS( المبيعات  عل 
حقوق  عل  العائد  معدل  أن  السابقة  الدراسات 
ة كمؤ�ش للدللة عل  الملكية )ROE( قد استخدم بك�ش
ي استخدمت مؤ�ش 

الربحية، ومن أمثلة الدراسات ال�ت
دراسة  للربحية  كمقياس  الملكية  حقوق  العائد عل 
 BARAKO, HANCOCK & IZAN,  2006; MALYADI(
معدل  مؤ�ش  الباحثان  واختار   ،)& ANWAR, 2012
متغ�ي  لقياس   )ROE( الملكية  حقوق  عل  العائد 

ي، 2009(.  الربحية مثل: )أبو كرش والجع�ب

حقوق  مجموع   / يبة  ال�ن بعد  الربح  الربحية=  نسبة 
الملكية

الديون إل . 3 أنها إدخال  الرافعة المالية: تعرف عل 
الأصول  من  تمويل جزء  أي  للمنشأة،  المالي  الهيكل 
ي تتقا�ف 

عن طريق القروض، أو الأسهم الممتازة ال�ت
ي إجمالي 

عوائد ثابته )خاليلة، 2013(، بحيث تتمثل �ف
الديون إل إجمالي الأصول، كمقياس للمديونية بدلً 
هيكل  ي 

�ف ف  المساهم�ي حقوق  إل  الدين  نسبة  من 
بالقيمة  المرتبطة  للمشاكل  تجنباً  للبنك  المال  رأس 
ي العديد 

السالبة، وقد تم استخدام هذه النسبة �ف
ي،  والجع�ب كرش  )أبو  مثل:  السابقة  الدارسات  من 

  .)2009
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إجمالي   / امات  ن االل�ت إجمالي  المالية=  الرافعة  نسبة 
الموجودات

كة . 4 ال�ش مقدرة  بأنها  السيولة  تعرف  السيولة:  درجة 
عل الحصول عل قيم نقدية، وتقاس نسب السيولة 
امات عند استحقاقها، ومن  ف الل�ت بالقدرة عل سداد 
 ،)CR( التداول  نسبة  السيولة  قياس  ات عل  المؤ�ش
الفاصل  ونسبة   ،)QR( ال�يعة  السيولة  ونسبة 
مراجعة  من  َوُوِجد  ها،  وغ�ي  )D-IR( الدفاعي  ي 

الزم�ف
المصارف  ي 

�ف السيولة  نسبة  أن  السابقة  الدراسات 
مثل:  بها،  وخاصة  مختلفة،  بمقاييس  تقاس 
التسهيالت  ونسبة  الموجودات،  إل  الودائع  نسبة 
الموجودات  ونسبة  الموجودات،  إل  الم�فية 
القانونية،  السيولة  ونسبة  الموجودات،  إل  السائلة 
الم�فية  التسهيالت؛  نسبة  الباحثان  اختار  ولذلك 
المعلومات  الحصول عل  مكانية  لإ الموجودات،  إل 
الصادرة  السنوية  المالية  القوائم  من  بها  الخاصة 
من البنوك التجارية، ولذا فإن هذه النسبة تع�ب عن 
ي المصارف، حيث ِإنَّ النسبة المرتفعة 

مدى السيولة �ف
انخفاض  وبالتالي  قراض،  الإ ي 

�ف التوسع  عل  مؤ�ش 
وضع  إل  المنخفضة  النسبة  تش�ي  بينما  السيولة، 
سيولة جيدة، وطاقة إقراضية كامنه، والمالحظ عل 
ي حجم الم�ف 

هذه النسبة أنها تعب�ي عن التغ�ي �ف
)معهد الدراسات الم�فية دولة الكويت، 2012(.

مجموع   / الم�فية  التسهيالت  السيولة=  نسبة 
الموجودات

اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة

الوصفي  الإحصاء   )2( رقم  الجدول  يعرض   
ي 

�ف مدرجاً  تجارياً  بنكاً  بـ)13(  المتعلقة  الدراسة  ات  لمتغ�ي
ف من الجدول  ة )2014-2015(، حيث يتب�ي بورصة عمان للف�ت
التسهيالت  بنسبة  مقاٌس  السيولة  متغ�ي  أن   )2( رقم 
بمتوسط   )0.567( إل   )0.357( من  تراوح  الموجودات  إل 
النسبة جيدة،  تعدُّ هذه   )2006 )عقل،  إل  )0.467( ووفقا 
بينما  التجارية،  البنوك  لدى  السيولة  ي 

�ف وفر  عن  وتع�ب 
الملكية  حقوق  عل  بالعائد  مقاسا  الربحية  متغ�ي  تراوح 
من )0.007( إل )0.152( بمتوسط )0.099( ما يدل عل تمتع 
هذه البنوك بنسب ربحية جيدة مقارنة بقطاع الصناعة، 
حيث بلغ فيها متوسط العائد عل حقوق الملكية )50.01( 
ي )عبدالجليل، 2014(، هذا وقد تراوحت نسبة الرافعة 

كما �ف
وتعدُّ   )0.856( بمتوسط   )0.907( إل   )0.817( من  المالية 
هذه النسبة مرتفعة، وتدل عل اعتماد هذه البنوك عل 

امات. ف تمويل أصولها عن طريق الل�ت

ي 
أد�ف بلغت  فقد  التابع  بالمتغ�ي  يتعلق  فيما   

السنوية  التقارير  ي 
�ف المالي  وغ�ي  المالي  فصاح  لالإ نسبة 

للبنوك التجارية )58.1%( وتعود هذه المشاهدة إل )بنك 
أعل  بلغت  بينما   )2014 عام  ي 

�ف ي 
الأرد�ف ي  العر�ب الستثمار 

للبنوك  المالية  التقارير  ي 
�ف مالي  وغ�ي  مالي  إفصاح  نسبة 

التجارية )100%( وتعود هذه المشاهدات إل )بنك التحاد 
عام  ي 

�ف الم�فية  العربية  المؤسسة  وبنك   ،2015 عام  ي 
�ف

ي 
فصاح المالي وغ�ي المالي �ف ف بلغ متوسط الإ ي ح�ي

2015(، �ف
التقارير المالية للبنوك التجارية )%84.4(.  

النحراف المعياري
)Std. Deviation(

أعل قيمة
)Maximum(

المتوسط
)Mean(

ي قيمة
أد�ف

)Minimum(
عدد المشاهدات

)N(
)Variable( المتغ�ي

0.11 1 0.844 0.581 26 فصاح مستوى الإ

0.292 8.806 8.375 8 26 رأس المال(  حجم البنك(

0.039 0.153 0.0997 0.007 26 العائد عل حقوق الملكية

0.032 0.907 0.856 0.81 26 نسبة الرافعة المالية

0.0765 0.567 0.467 0.357 26 نسبة السيولة

الجدول )2 (
اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة
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المالي  فصاح  االإ مستوى  لتصنيفات  الوصفي  االإحصاء 
ي التقارير السنوية:

وغ�ي المالي �ن

اعتمادا عل دراسة )زويلف، 2015( تم تقسيم   
مستويات  أربعة  إل  المالي  وغ�ي  المالي  فصاح  الإ مستوى 
فصاح المالي وغ�ي  استنادا إل عدد الفقرات ذات العالقة بالإ
فصاح عنها فعال مقارنة مع  ي تقوم البنوك بالإ

، ال�ت المالي
فصاح عنها )الحد  ي ينبغي عل البنوك الإ

عدد الفقرات ال�ت
فصاح والبالغ مجموعها 31  الإ الأعل لعدد فقرات مؤ�ش 
: أك�ش من 75% جيد، من 51%-75% متوسط،  ي

فقرة( وكالآ�ت
من 26%- 50% ضعيف، أَقل من 26% ضعيف جدا. 

فصاح المالي  ف الجدول رقم )3( مستوى الإ ويب�ي  
ي التقارير السنوية لعينة الدراسة، والمتمثلة 

وغ�ي المالي �ف
ة  ي الف�ت

المالي �ف ي سوق عمان 
التجارية المدرجة �ف بالبنوك 

من 2014 إل 2015.

فصاح  ف من الجدول رقم )3( أن مستوى الإ يتب�ي  
ي التقارير السنوية لدى 73% من عينة 

المالي وغ�ي المالي �ف
وغ�ي  المالي  فصاح  الإ نسبة  بلغت  حيث  )جيد(،  الدراسة 
ي التقارير السنوية أك�ش من 75%، كما أن مستوى 

المالي �ف
الدراسة  عينة  من   %27 لدى  المالي  وغ�ي  المالي  فصاح  الإ
التقارير  ي 

�ف فصاح  الإ نسبة  تراوحت  حيث  )متوسط( 
ف لم تكن هناك أي مشاهدة  ي ح�ي

السنوية من 51%-75%، �ف
وغ�ي  المالي  فصاح  الإ مؤ�ش  بلغ  الدراسة  عينة  ضمن  من 

المالي فيها "ضعيف" أو "ضعيف جداً". 

:)Multicollinearity tests( اختبارات التداخل الخطي

النتائج،  وتفس�ي  البيانات،  بتحليل  البدء  قبل   
للتحليل  مالءمتها  ومدى  البيانات  صحة  اختبار  تم 
للتأكد  الخطي؛  التداخل  اختبارات  خالل  من  ي 

الإحصا�أ
الدراسة  بيانات  ي 

�ف تداخل خطي  مشكلة  وجود  عدم  من 

فصاح تصنيف الإ النسبة المئوية عدد المشاهدات فصاح نسبة الإ

جيد 73 19 أك�ش من %75

متوسط 27 7 %75 - %51

ضعيف 0 0 %50 - %26

ضعيف جدا 0 0 أقل من %26

100 26 المجموع

الجدول )3 (
اإلحصاء الوصفي لتصنيف مستوى اإلفصاح المالي وغير المالي

)Multicollinearity Problem(، حيث تعتمد قوة النموذج 
كل متغ�ي من  استقالل  أساسا عل فرضية  العام  الخطي 
ط،  ال�ش ي حال عدم تحقق هذا 

المستقلة، و�ف ات  المتغ�ي
فإن النموذج الخطي عندئذ ل يصلح للتطبيق، ول يمكن 
ومشعل،  )السيفو  المعلمات  تقدير  لعملية  جيدا  اعتباره 
ي 

�ف تداخل خطي  وللتحقق من عدم وجود مشكلة   .)2003
Cor- الرتباط   ( مصفوفة استخدام  تم  الدراسة  بيانات 
 )Collinearity diagnostic( واختبار   )relation Matrix

: ي
ات المستقلة كما يأ�ت للمتغ�ي

Correla- المستقلة  ات  المتغ�ي ن  ب�ي االرتباط  )مصفوفة 
:)tion Matrix
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سون  ف الجدول رقم )4( مصفوفة ارتباط ب�ي يب�ي  
ات المستقلة، حيث  ف المتغ�ي )Pearson-Correlation( ب�ي
ات  المتغ�ي ف  ب�ي عاٍل  ارتباط  وجود  أَّن   )Filed, 2005( ف 

ّ ب�ي
 0.9 أو   0.8  =  R سون  ب�ي ارتباط  )معامل  المستقلة 
البيانات  ي 

(، يدل عل وجود مشكلة تداخل خطي �ف فأك�ش
)Multicollinearity problem(، ويظهر من الجدول رقم 
ات المستقلة حيث  ف المتغ�ي )4( عدم وجود ارتباط عاٍل ب�ي
ف  ي ح�ي

سون )0.469(، �ف بلغت أعل قيمة لمعامل ارتباط ب�ي
التداخل الخطي قد  أشار )Myers, 1990( إل أن مشكلة 
ف  تكون موجودة عل الرغم من عدم وجود ارتباط عاٍل ب�ي
ي التحقق من 

ات المستقلة، وأن الختبار الحاسم �ف المتغ�ي
Collin- التداخل الخطي هو اختبار  )عدم وجود مشكلة 

.)earity Diagnostic

نسبة السيولة نسبة الرافعة المالية
 العائد عل حقوق

الملكية
حجم البنك المتغ�ي

1 حجم البنك

1 0.436* العائد عل حقوق الملكية

1 0.139- 0.250- نسبة الرافعة المالية

1 0.399* 0.165- 0.469-* نسبة السيولة

الجدول )4 (
مصفوفة ارتباط بيرسون بين المتغيرات المستقلة

* الرتباط دال إحصائيا عند مستوى معنوية %5.

:)Collinearity Diagnostic( اختبار

مشكلة  وجود  عدم  من  للتأكد  آخر  وكاختبار   
 Collinearity( اختبار  استخدام  تم  الخطي  التداخل 
المسموح  التباين  قيمة  احتساب  من خالل   )Diagnostic
وأشار   ،)VIF( التباين  تضخم  ومعامل   ،)Tolerance( بها 
)Gujarati, 2009( أن الحصول عل قيمة معامل تضخم 
أَقل  المسموح  التباين  وقيمة   )10( من  أك�ب   )VIF( التباين 
ي البيانات 

من )0.05( يش�ي إل وجود مشكلة تداخل خطي �ف
)Multicollinearity Problem(، يتضح من الجدول رقم 
)5(  أن معامل تضخم التباين )VIF( أَقل من )10(، وقيمة 
وهذا   )0.05( من  أَك�ب   )Tolerance( به  المسموح  التباين 

ي البيانات.
ي عدم وجود مشكلة تداخل خطي �ف

يع�ف
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ي تقاريرها السنوية عن البيانات المالية وغ�ي 
أَك�ش إفصاحاً �ف

ي من نسب رافعة مالية 
ي تعا�ف

المالية نسبة إل البنوك ال�ت
ي من نسب سيولة منخفضة عل 

ي تعا�ف
مرتفعة، والبنوك ال�ت

. التوالي

 معامل تضخم التباين
VIF

 التباين المسموح به
Tolerance

المتغ�ي

1.547 0.646 حجم البنك

1.242 0.805 العائد عل حقوق الملكية

1.2 0.833 نسبة الرافعة المالية

1.443 0.693 نسبة السيولة

الجدول )5 (
)Collinearity Diagnostic( اختبار

معامل الرتباط المتغ�ي

0.665** حجم البنك

0.555** العائد عل حقوق الملكية

557-** نسبة الرافعة المالية

0.610-** نسبة السيولة

الجدول )6 (
مصفوفة ارتباط بيرسون بين المتغير التابع والمتغير المستقل

** الرتباط دال إحصائيا عند مستوى معنوية %1.

ن المتغ�ي التابع والمتغ�ي المستقل: مصفوفة االرتباط ب�ي

ارتباط  مصفوفة   )6( رقم  الجدول  يعرض   
التابع  المتغ�ي  ف  ب�ي  )Pearson-Correlation( سون  ب�ي
ي 

�ف المالية  وغ�ي  المالية  فصاحات  الإ بمستوى  المتمثل 
المستقلة  ات  والمتغ�ي التجارية،  للبنوك  السنوية  التقارير 
المتمثلة بحجم البنك )رأس المال(، ونسب الربحية مقاسا 
بالعائد عل حقوق الملكية، ونسبة الرافعة المالية، ودرجة 

السيولة مقاسة بنسبة التسهيالت إل الموجودات.

يش�ي الجدول رقم )6( إل وجود ارتباط موجب   
فصاح المالي وغ�ي المالي  ف مستوى الإ ذي دللَه إحصائية  ب�ي
حجم  ي  ومتغ�ي التجارية،  للبنوك  السنوية  التقارير  ي 

�ف
البنك )رأس المال(، ونسبة الربحية، ما يدل عل  أن البنوك 
ي تتمتع بنسب ربحية مرتفعة 

ة الحجم، والبنوك ال�ت الكب�ي
ي تقاريرها السنوية عن البيانات غ�ي المالية 

أَك�ش إفصاحاً �ف
ي من 

ي تعا�ف
ة الحجم، والبنوك ال�ت البنوك صغ�ي نسبة إل 

ف من الجدول  ، كما بتب�ي نسب ربحية منخفضة  عل التوالي
ف  ب�ي إحصائية  دللة  ذا  سالباً  ارتباطاً  هناك  أن   )4( رقم 
السنوية  التقارير  ي 

المالي �ف المالي و غ�ي  فصاح  مستوى الإ
ونسبة  المالية،  الرافعة  نسبة  ي  ومتغ�ي التجارية،  للبنوك 
ي تتمتع بنسب رافعة 

السيولة، ما يدل عل أن البنوك ال�ت
ي تتمتع بنسب سيولة مرتفعة 

مالية منخفضة، والبنوك ال�ت

اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج:

أثر  بمعرفة  المتمثل  الدراسة  هدف  لتحقيق   
ي 

فصاح المالي وغ�ي المالي �ف العوامل المحددة لمستوى الإ
ي بورصة عمان 

التقارير السنوية للبنوك التجارية المدرجة �ف
والمتمثلة ب )حجم البنك، ونسبة الربحية، ونسبة الرافعة 
تم  الدراسة،  فرضيات  واختبار  السيولة(  ونسبة  المالية، 
الصغرى  المربعات  بطريقة  النحدار  نموذج  استخدام 

ي الجدول رقم )7(.
)OLS Regression( كما �ف
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 )14.878( البالغة  المحسوبة   F قيمة  تش�ي   
النموذج وصالحيته  )0.000( إل معنوية  عند مستوى دللة 
للتطبيق، ويمكن اعتباره جيدا لعملية تقدير المعلومات، 
الرئيسية  العدمية  الفرضية  رفض  تم  ذلك  عل  وبناء 
أثر  "يوجد  أنه  عل  تنص  ي 

وال�ت البديلة  الفرضية  وقبول 
فصاح المالي  ذو دللة إحصائية للعوامل المحددة عل الإ
عمان  بورصة  ي 

�ف المدرجة  التجارية  للبنوك  المالي  وغ�ي 
معامل  قيمة  تش�ي  كما   ،")ɑ≥0.05( معنوية  مستوى  عند 
ي 

�ف المستقلة  ات  المتغ�ي أنَّ   )Adj-R2( المعدل  التحديد 
المتمثل  التابع  المتغ�ي  من   )%68.9( تف�  النموذج  هذا 
ي التقارير السنوية، 

فصاح المالي وغ�ي المالي �ف بمستوى الإ
وبشكل عام تعد نسبة التفس�ي مرتفعة.

اختبار  نتائج   )7( رقم  الجدول  يوضح  كما   
ف  ب�ي الرتباط  مدى  عن  يكشف  الذي   Durbin-Watson
ي النموذج، وبشكل عام تظهر مشكلة 

الأخطاء العشوائية �ف
كانت  إذا  النموذج  ي 

�ف  )Autocorrelation( ي 
الذا�ت الرتباط 

صحة  عل  سيؤثر  مما  ابطة  م�ت المتجاورة  المشاهدات 
القيمة  تراوح هذه  أن   )Gujarati, 2009( واعت�ب  النموذج 
الرتباط  مشكلة  وجود  عدم  عل  يدل   2.5 و   1.5 ف  ب�ي
ي )Autocorrelation(، ويظهر من الجدول رقم )2( 

الذا�ت
بلغت  قد   Durbin-Watson اختبار  قيمة  أن  المالحق  ي 

�ف
ي 

ي �ف
2.238 مما يدل عل عدم وجود مشكلة الرتباط الذا�ت

ي النموذج.
بقية النحدار �ف

فصاح المالي       يتضح من الجدول رقم )7( أن مستوى الإ
وغ�ي المالي يتأثر إيجابيا بحجم البنك عند مستوى معنويه 
)5%(، وبناًء عل ذلك تم رفض الفرضية العدمية الأول، 
ي تنص عل أنه "يوجد أثر ذو 

وقبول الفرضية البديلة، وال�ت
فصاح  الإ المال( عل  )رأس  البنك  لحجم  إحصائية  دللة 

 مستوى الدللة
)Sig.(

قيمة
 )t(

 معامل النحدار
)Beta(

المتغ�ي

*0.038 2.219 0.308 حجم البنك

*0.015 2.651 0.329 العائد عل حقوق الملكية

*0.016 2.629- 0.321- نسبة الرفع المالي

*0.046 2.121- 0.284- نسبة السيولة

0.14 1.532 )Constant( الثابت

F = 14.878 قيمة Durbin-Watson = 2.238 معامل

Sig.( = 0.000( مستوى الدللة )Adj-R0.689 = 2( معامل التحديد المعدل

الجدول )7 (
 )OLS Regression( نتائج اختبار نموذج االنحدار بطريقة المربعات الصغرى

بورصة  ي 
�ف المدرجة  التجارية  للبنوك  المالي  وغ�ي  المالي 

.")ɑ≥0.05( عمان عند مستوى معنوية

مستوى  أن   )7( رقم  الجدول  من  ف  يتب�ي كما   
للبنوك  السنوية  التقارير  ي 

�ف المالي  وغ�ي  المالي  فصاح  الإ
بالعائد  مقاسة  الربحية،  بنسبة  إيجابيا  يتأثر  التجارية 
عل حقوق الملكية عند مستوى معنويه )5%(، وبناًء عل 
ذلك تم رفض الفرضية العدمية الثانية، وقبول الفرضية 
ي تنص عل أَنه "يوجد أثر ذو دللة إحصائية 

البديلة، ال�ت
للبنوك  المالي  وغ�ي  المالي  فصاح  الإ عل  البنك  لربحية 
معنوية  مستوى  عند  عمان  بورصة  ي 

�ف المدرجة  التجارية 
.")ɑ≥0.05(

أن   )7( رقم  الجدول  ي 
�ف كما  النتائج  وتظهر   

السنوية  التقارير  ي 
�ف المالي  وغ�ي  المالي  فصاح  الإ مستوى 

عند  المالي  الرفع  بدرجة  سلبيا  يتأثر  التجارية  للبنوك 
مستوى معنوية )5%(، وبناًء عل ذلك تم رفض الفرضية 
ي تنص عل 

العدمية الثالثة، وقبول الفرضية البديلة، ال�ت
المالية  الرافعة  لنسبة  إحصائية  دللة  ذو  أثر  "يوجد  أَنه 
فصاح المالي وغ�ي المالي للبنوك التجارية المدرجة  عل الإ

.")ɑ≥0.05( ي بورصة عمان عند مستوى معنوية
�ف

مستوى  أن   )7( رقم  الجدول  يش�ي  وكما   
للبنوك  السنوية  التقارير  ي 

�ف المالي  وغ�ي  المالي  فصاح  الإ
إجمالي  بنسبة  مقاسة  السيولة  بدرجة  سلباً  يتأثر  التجارية 
معنوية  مستوى  عند  الموجودات  إجمالي  إل  التسهيالت 
)5%(، وبناًء عل ذلك تم رفض الفرضية العدمية الرابعة 
ي تنص عل أَنه " يوجد أثر ذو 

وقبول الفرضية البديلة ال�ت
المالي وغ�ي  فصاح  الإ السيولة عل  دللة إحصائية لدرجة 
عند  عمان  بورصة  ي 

�ف المدرجة  التجارية  للبنوك  المالي 
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.")ɑ≥ 0.05( مستوى معنوية

النتائج والتوصيات

النتائج:

أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذي دللة إحصائية . 1
للبنوك  المالي  غ�ي  فصاح  الإ عل  المحددة  للعوامل 
ذلك  وبناء عل  عمان،  بورصة  ي 

�ف المدرجة  التجارية 
تم رفض الفرضية العدمية الرئيسة وقبول الفرضية 

البديلة.

أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذي دللة إحصائية . 2
فصاح المالي وغ�ي  لحجم البنك )رأس المال( عل الإ
عمان،  بورصة  ي 

�ف المدرجة  التجارية  للبنوك  المالي 
البنوك  أن  عل  يدل  ما  أي  إيجابياً،  عالقة  ووجود 
السنوية  تقاريرها  ي 

�ف إفصاحا  أك�ش  الحجم  ة  كب�ي
بالبنوك  مقارنة  المالية  وغ�ي  المالية  المعلومات  عن 
دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  الحجم،  ة  صغ�ي

.)2011 ، )السهلي

أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذي دللة إحصائية . 3
فصاح المالي وغ�ي المالي للبنوك  لربحية البنك عل الإ
مستوى  أن  أي  عمان،  بورصة  ي 

�ف المدرجة  التجارية 
السنوية  التقارير  ي 

�ف المالي  وغ�ي  المالي  فصاح  الإ
للبنوك التجارية يتأثر إيجابياً بنسبة الربحية، مقاسة 
بالعائد عل حقوق الملكية، ما يدل عل أن البنوك 
ي تتمتع بنسب ربحية مرتفعة، هي أك�ش إفصاحا 

ال�ت
وغ�ي  المالية  المعلومات  عن  السنوية  تقاريرها  ي 

�ف
ربحية  ي من نسب 

تعا�ف ي 
ال�ت بالبنوك  مقارنه  المالية، 

منخفضة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )الشعارة، 
. )Lopes et al., 2010( ودراسة )وآخرون، 2015

أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذي دللة إحصائية . 4
وغ�ي  المالي  فصاح  الإ عل  المالية  الرافعة  لنسبة 
ي بورصة عمان، أي 

المالي للبنوك التجارية المدرجة �ف
التقارير  ي 

�ف المالي  وغ�ي  المالي  فصاح  الإ مستوى  أن 
الرفع  بدرجة  سلباً  يتأثر  التجارية  للبنوك  السنوية 
ي من نسب 

ي تعا�ف
ال�ت البنوك  ، ما يدل عل أن  المالي

تقاريرها  ي 
�ف إفصاحا  أَقل  هي  مرتفعة  مالية  رافعة 

المالية مقارنة  المالية وغ�ي  السنوية عن المعلومات 
منخفضة،  مالية  رافعة  بنسب  تتمتع  ي 

ال�ت بالبنوك 
 )Wang et al., 2008( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

.)Coram et al., 2009( ودراسة ،

أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذي دللة إحصائية . 5

فصاح المالي وغ�ي المالي للبنوك  لدرجة السيولة عل الإ
مستوى  أن  أي  عمان،  بورصة  ي 

�ف المدرجة  التجارية 
السنوية  التقارير  ي 

�ف المالي  وغ�ي  المالي  فصاح  الإ
مقاسة  السيولة  بدرجة  سلباً  يتأثر  التجارية  للبنوك 
بنسبة إجمالي التسهيالت إل إجمالي الموجودات، ما 
ي تتمتع بنسب سيولة مرتفعة 

يدل عل أن البنوك ال�ت
هي أك�ش إفصاحا عن المعلومات المالية وغ�ي المالية 
سيولة،  الأقل  بالبنوك  مقارنة  السنوية  التقارير  ي 

�ف
 ،)Latridis, 2011( دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 

.)Zambon, 2003( ودراسة

فعل . 6 الإجبارية،  فصاح  الإ بنود  ي 
�ف الشفافية  ضعف 

ي بعض الحالت، 
سبيل المثال: لم يتم ذكر الرواتب �ف

العام،  خالل  المتحققة  والمزايا  المكافآت  وذكر 
التنظيمي  الهيكل  ذكر  وعدم  المخاطرة،  وإدارة 
كات التابعة. الخاص بها، وذكر الهيكل التنظيمي لل�ش

فصاح الختياري، . 7 الإ بنود  ي بعض 
الشفافية �ف تحقق 

مثل: الدورات، وعددها، وأسمائها، وأماكن تواجدها، 
من  ها  وغ�ي وتكاليفها،  عنها،  المتحققة  والشهادات 

التفاصيل المعقدة.

نتائج  من  الدراسة  هذه  أظهرت  ما  عل  بناًء   
: ي

يو�ي الباحثان بما يأ�ت

فصاح المالي وغ�ي المالي للبنوك . 1 ورة الهتمام بالإ �ف
ي بورصة عمان.

التجارية المدرجة �ف

ة الحجم أك�ش . 2 أظهرت نتائج الدراسة أن البنوك كب�ي
ي تقاريرها السنوية عن المعلومات المالية 

إفصاحا �ف
وهذا  الحجم،  ة  بالبنوك صغ�ي مقارنة  المالية  وغ�ي 

. ي ورة تفعيل الجهاز الرقا�ب يؤكد عل �ف

ي تتمتع . 3
أظهرت نتائج الدراسة أن البنوك التجارية ال�ت

ي تقاريرها 
بنسب ربحية مرتفعة، هي أك�ش إفصاحا �ف

السنوية عن المعلومات المالية وغ�ي المالية، مقارنه 
مما  منخفضة،  ربحية  نسب  من  ي 

تعا�ف ي 
ال�ت بالبنوك 

يؤكد محاولة إخفاء بعض البنوك، نتائج أعمالها.

ي من نسب . 4
ي تعا�ف

أظهرت نتائج الدراسة  أن البنوك ال�ت
تقاريرها  ي 

�ف إفصاحا  أَقل  هي  مرتفعة  مالية  رافعة 
المالية مقارنة  المالية وغ�ي  السنوية عن المعلومات 
منخفضة،  مالية  رافعة  بنسب  تتمتع  ي 

ال�ت بالبنوك 
علماً أن المصدر الأساس لتمويل عمليات البنك، هي 

ف والمستثمرين. أموال المودع�ي
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ي تتمتع بنسب . 5
أظهرت نتائج الدراسة  أن البنوك ال�ت

المعلومات  عن  إفصاحا  أك�ش  هي  مرتفعة  سيولة 
مقارنة  السنوية  التقارير  ي 

�ف المالية  وغ�ي  المالية 
النسب  أهمية  يؤكد   وهذا  سيولة،  الأقل  بالبنوك 
يجب  ي 

وال�ت المالية،  القوائم  ي 
�ف المستخرجة  المالية 

الأخذ بها.

وكيفية . 6 ووجودها،  بالشفافية،  الهتمام  ورة  �ف
فصاح المالي وغ�ي المالي للبنوك  ي الإ

تحقق الشفافية �ف
ي بورصة عمان.

التجارية المدرجة �ف

ورة ن�ش التوعية الالزمة لمحتوى بنود المادة رقم . 7 �ف
الحاكمية  تعليمات  من  والشفافية(  فصاح  )22/الإ
ي بورصة عمان.

المؤسسية للبنوك التجارية المدرجة �ف

فصاح . 8 ي عملية الإ
ورة وجود التنسيق، والتنظيم �ف �ف

ن  يمكَّ مما  بينها،  فيما  والربط   ، المالي غ�ي  و  المالي 
المستخدم من القراءة السليمة، وعدم التشتت.

وغ�ي . 9 المالي  فصاح  الإ عل  التجارية  البنوك  تشجيع 
الربحية  عل  أهميته  بذكر  وذلك  وتعزيزها،  المالي 

المتحققة.

المراجع العربية

وقواعد . 1 نماذج  أثر   ،)2012( نبيل،  إبراهيم، 
كفاءة  عل  المستحدثة  ي  المحاس�ب فصاح  الإ
العالي  المعهد  الم�ية،  المالية  الأوراق  سوق 
م�. المعلومات،  وتكنولوجيا  للحاسبات 

فصاح . 2 الإ أثر   ،)1998( هللا،  عبد   ، ف حس�ي
الأوراق  ي 

�ف الستثمار  قرار  اتخاذ  ي 
�ف ي  المحاس�ب

رسالة  سالمية،  الإ درمان  أم  جامعة  المالية، 
السودان. الخرطوم،  منشورة،  غ�ي  ماجست�ي 

دارية . 3 الإ الشفافية  واقع   ،)2011( نعيمة،  حرب، 
الفلسطينية  الجامعات  ي 

�ف تطبيقها  ومتطلبات 
رسالة  سـالمية،  الإ الجامعـة  غزة،  بقطاع 
. ف فلسط�ي غزة،  منشورة،  غ�ي  ماجست�ي 

النظرية . 4 مدخل   ،)2009( حلوة،  رضوان  حنان، 
.)2( الطبعة   ، للن�ش وائل  دار  المحاسبية، 

باستخدام . 5 المالي  التحليل   ،)2013( خاليلة، محمود، 
.)4( ط   ، نا�ش بدون  المحاسبية،  البيانات 

ي مستوى . 6
زويلف، إنعام، )2014(، العوامل المؤثرة �ف

التقارير  ي 
�ف ية  الب�ش الموارد  عن  ي  المحاس�ب فصاح  الإ

ي 
ي الأردن، المجلة الأردنية �ف

المالية للبنوك العاملة �ف
.62  –  45 1، ص  العدد   ،10 المجلد  الأعمال،  إدارة 

ريم، . 7  ، وعلي محمد،  والعثمان،  لطيف،  زيود، 
ي التقارير المالية 

فصاح الختياري �ف )2011(، مستوى الإ
سوق  ي 

�ف المسجلة  المساهمة  كات  لل�ش المنشورة 
ين للبحوث  دمشق لالأوراق المالية، مجلة جامعة ت�ش
القتصادية  العلوم  سلسلة  العلمية،  والدراسات 
والقانونية، المجلد )33(، العدد )3(، ص 83 – 120.

فصاح . 8 والإ الشفافية  مؤ�ش   ،)2011( محمد،   ، السهلي
المحاسبية،  البحوث  مجلة  السعودية،  كات  ال�ش ي 

�ف
الملك  جامعة  للمحاسبة،  السعودية  الجمعية 
.42  –  11 ص   ،2 العدد   ،10 المجلد  سعود، 

9 . ،)2003( أحمد،  ومشعل،  وليد،  السيفو، 
النظرية  ف  ب�ي التحليلي  القياسي  القتصاد 
الأردن. عمان،   ، للن�ش مجدلوي  دار  والتطبيق، 

وخطاب، . 10 نضال،  وزلوم،  إسحاق،  الشعار، 
كة  ال�ش ومديونية  ربحية  دور   ،)2015( شادي، 
المالي  غ�ي  فصاح  الإ مستوى  أثر  تحديد  ي 

�ف
إدارة  ي 

�ف الأردنية  المجلة  السوقية،  القيمة  عل 
.703  –  685 ص   ،3 العدد   ،11 المجلد  الأعمال، 

البنوك . 11 ام  ف ال�ت مدى   ،)2008( محمد،  بوشلح، 
كات،  ال�ش حاكمية  مبادئ  بتطبيق  الأردنية 
رسالة  الخاصة،  التطبيقية  العلوم  جامعة 
الأردن. عمان،  منشورة،  غ�ي  ماجست�ي 

فصاح . 12 الإ محددات   ،)2013( هديل،  أبوشلوع، 
كات المساهمة دراسة نظرية  ي �ش

ي الختياري �ف المحاس�ب
طنطا،  جامعة  الم�ية،  الأعمال  بيئة  ي 

�ف وميدانية 
م�. منشورة،  غ�ي  المحاسبة  ي 

�ف ماجست�ي  رسالة 

بالشفافية، . 13 دارة  الإ  ،)2002( سامي،  الطوخي، 
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