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عن المجلة..

اإلسالمية،  والصريفة  االقتصاد  جماالت  يف  البحوث  بنرش  تعنى  حمكمة  دولية  علمية  جملة 
وتصدر هذه املجلة مرتني يف السنة.

هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي )عريب 
- انجليزي( من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والصريفة اإلسالمية، كام هتدف إىل نرش 
النرش  وسائط  من  للمستفيدين  والدراسات  البحوث  هذه  إتاحة  خالل  من  املعريف  الوعي 

الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

 أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية، وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..

إتاحة الفرصة للباحثني حمليًا وعامليًا للتحكيم والنرش يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية. ٭
املتسمة  ٭ العلمية  البحوث  املالية اإلسالمية من خالل  الصناعة  اإلسهام يف دعم وتطوير 

باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
وأخالقياهتا  ٭ الرشعية  بضوابطها  العرصية  الرؤية  وفق  اإلسالمية  الصريفة  عاملية  حتقيق 

املهنية.
وثائقيًا  ٭ سجال  تكون  بحيث  للمجلة  العلمية  املرجعية  حتقق  للمعلومات  مكانز  تأسيس 

للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل: 

info@mashurajournal.com            http://www.mashurajournal.com 



• د.  خالد إبراهيم السليطي
املدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقايف - كتارا )قطر(

• أ. د.  عائشة يوسف املناعي 
مدير مركز محمد بن حمد آل ثاني إلسهامات املسلمني يف 

احلضارة - جامعة حمد بن خليفة )قطر(

• أ. د. إبراهيم عبد اهلل األنصاري
قطر  بجامعة  اإلسالمية  والدراسات  الشريعة  كلية  عميد 

)قطر(

• أ. د. عبد اهلل الزبير عبد الرحمن
املصارف  على  الشرعية  للرقابة  العليا  الهيئة  رئيس 
اإلسالمي  الفقه  مجمع  رئيس  ونائب  املالية  واملؤسسات 

)السودان(

• أ.د. عياض بن نامي السلمي
البحثي بجامعة اإلمام محمد بن سعود  التميز  مدير مركز 

اإلسالمية )السعودية(

• د. العياشي الصادق فداد
كبير الباحثني يف املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع 

للبنك اإلسالمي للتنمية - جـدة )اجلزائر(

• أ. د. علي محمد الصوا
عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك صفوة اإلسالمي 

)األردن(

• د. خالد العبد القادر
عميد كلية اإلدارة واالقتصاد يف جامعة قطر )قطر(

• أ. د. صالح قادر كرمي الزنكي
الشريعة  كلية  يف  اإلسالمية  الدراسات  قسم  رئيس 

والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر )العراق(

• د. عصام خلف العنزي
عضو هيئة التدريس يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

بجامعة الكويت )الكويت(

• أ. د عبد الرحمن يسري احمد
الدراسات  كلية  يف  اإلسالمي  والتمويل  االقتصاد  أستاذ 

اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة – قطر )مصر(

• د. مراد بوضاية
عضو هيئة التدريس يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

بجامعة قطر )اجلزائر(

• د. أسامة قيس الدريعي
العضو املنتدب الرئيس التنفيذي  شركة بيت املشورة )قطر(

• أ. د.  محمد أكرم آلل الدين
املدير التنفيذي لألكادميية العاملية للبحوث الشرعية-إسرا 

)ماليزيا(

• أ. د. عبد الودود السعودي
الشريعة  كلية  يف  وأصوله  الفقه  قسم  يف  مشارك  أستاذ 
والقانون بجامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية )بروناي(

• د. فؤاد حميد الدليمي
رئيس مجموعة الرقابة والتدقيق الشرعي لدى بيت املشورة 

لالستشارات املالية )العراق(

• د. أحمد بن عبد العزيز الشثري
أستاذ مساعد يف كلية إدارة األعمال بجامعة األمير سطام 

بن عبد العزيز )السعودية(

• د. إبراهيم حسن محمد جّمال
والبحوث  الدراسات  ومدير  الوطنية،  اجلامعة  يف  محاضر 

لدى بيت املشورة لالستشارات املالية )اليمن(

ية الهيئة االستشار

أ. محــمـد نفــيل محـبـوبأ. محمد مصلح الدين مصعب
فـريــق التحــريــر

رئيس التحرير

مدير التحرير

نائب رئيس التحرير

نائب مدير التحرير

 د. خالد بن إبراهيم السليطي

د. فـــؤاد حميــد الـدليـمي

 د. أســامة قيـس الدريعــي

د. إبــراهيـم حســن جّمــال

ير هيئة التحر



نبذة عن الجهة المصدرة
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توطئــة:
بيت املشورة لالستشارات املالية هي رشكة مسامهة قطرية غري ربحية تأسست عام 2007 م، 
وتعد األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات 

املالية اإلسالمية، باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد، وألجل 
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة)LEA(، وهي رشكة أمريكية 

تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني 
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشيًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل 
املتمثل يف نرش  العلمي واملعريف  باجلانب  العامل، باإلضافة إىل االهتامم  التمويل اإلسالمي يف 
املرصيف  العمل  نجاح  لتكون رشيكًا حقيقيًا يف  املالية اإلسالمية،  والقيم واألخالق  املفاهيم 

اإلسالمي.

نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية
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رؤيتنا:
أن نكون رشكة رائدة عامليًا يف تقديم االستشارات الرشعية والتدقيق والتطوير والتدريب يف 

جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

رسالتنا:
املالية اإلسالمية، ومتابعة تطبيقها بأعىل  املتعلقة بالصناعة  نرش املفاهيم والقواعد واألحكام 

معايري اجلودة والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:
األمانة، املصداقية، االحرتافية، الشفافية، روح الفريق، الرسية.

أهدافنا:
نرش ثقافة الصناعة املالية اإلسالمية داخل دولة قطر وخارجها. ٭
اإلسالمية  ٭ املالية  الصناعة  يف  النمو  تواكب  إسالمية  مالية  منتجات  وتطوير  استحداث 

وتدعيم وضعها التنافيس.
اهليئات  ٭ جمال  يف  وعمليًا  علميًا  مؤهلة  كوادر  إلعداد  البرشي  العنرص  يف  االستثامر 

االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة. ٭
التواصل مع املؤسسات املالية حمليًا وإقليميًا وعامليًا. ٭



قواعد النشر
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: شروط النشر العامة :
ً

أوال
1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني: العربية واإلنجليزية، سواء أكانت بحوًثا أصيلة، أم 

تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل، أم عروضًا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص .
مت للنرّش يف جملة أخرى،  2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشها، بأّي وسيلة من وسائل النرّش، وال ُقدِّ

ويوثق ذلك بتعهد خطي من الباحث.
3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال ُترد سواء َأُنرشت أم مل تنرش .

4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن خطي بذلك من رئيس 
التحرير .

العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ االجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل  الباحث باألمانة  5ـ يف حال ثبوت إخالل 
املجالت املتعاونة.

6 - تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.

: شروط النشر الخاصة:
ً
ثانيا

1ـ رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها :
أ- اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علميًا وفكريًا .

ب- الُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث .
ج- معاجلة البحث القضايا امُلعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية.

د- مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية .
2ـ حسن الصياغة العلمية للبحث، ومراعاة ما ييل :

أ- سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب- مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية .

ج- الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
العريب  امللخصان:  ذلك  يف  العادي )A4( بام  القطع  من  صفحة   )30( عن  البحث  صفحات  عدد  تزيد  ال  أن  3ـ 

واالنجليزي، وكذا املراجع واملالحق .
4ـ حجم اخلط ونوعه :

أ- البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها: )16( وخط اهلامش: )12(، ونوع اخلط.
)Traditional Arabic(

ب- أما البحوث املكتوبة باالنجليزية فيكون حجم اخلط: )14( واهلامش: )10( ونوع اخلط.
)Times New Roman(

بلغة  يتجاوز كل واحد منهام )300( كلمة  أن ال  العربية واالنجليزية؛ عىل  باللغتني:  البحث بملخصني  يرفق  5ـ 
رصينة؛ ويتضمن كال امللخصني: توضيح فكرة البحث واجلديد الذي أتى به البحث يف بداية امللخص .

6ـ ُيقسم البحث وينظَّم وفق متطلبات منهج البحث العلمي، حفاًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة، 
عىل النحو اآليت :

السابقة )إن  البحث، وأمهيته، ومشكلته، وحدوده، وأهدافه، ومنهجه، والدراسات  املقدمة وتشمل: موضوع  أ- 
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وجدت(، وهيكلة البحث التفصيلية .
ب- متن البحث، وينبغي أن يكون مقساًم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة .

ج-  احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتنًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د-  اخلامتة، وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم )النتائج( و)التوصيات(.

هـ ـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق .
7 ـ تكون طريقة التوثيق كاآليت:

أ- البحوث باللغة االنجليزية يتم اتباع منهج )APA( يف التوثيق.
ب- البحوث باللغة العربية يكون منهج التوثيق كاآليت:

- ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:
)شهرة املؤلف،االسم األول، اسم الكتاب، مكان النرش، النارش، رقم الطبعة، تاريخ النرش، اجلزء والصفحة(

- ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة )املرجع نفسه،اجلزء والصفحة( وعند ذكره يف موطن 
آخر من البحث فيكون )شهرة املؤلف، اسم الكتاب، اجلزء والصفحة(.

ج- إذا خال املرجع من بعض البيانات، فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت :
ـ بدون مكان النرش: )د. م(. بدون اسـم النـارش: )د. ن(

ـ بدون رقــم الطبـعة: )د. ط(. بدون تاريخ النرش: )د. ت(
د- توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره .

هـ تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث .
و- الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها، يراعى فيها ما ييل :

ـ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن، وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم 
ترقياًم متسلساًل، وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها .

ـ تدرج اجلداول يف املتن وترقم ترقياًم متسلساًل وتكتب عناوينها يف أعالها، أما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل 
اجلدول .

ا: سير البحوث
ً
ثالث

.)info@mashurajournal.com( ـ ترسل األبحاث إلكرتونًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث، ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم، أو رفضه .
م البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل . ـ حُتكَّ

ـ ُتعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم .
النرش  بأّي وسيلة من وسائل  النرش تؤول للمجلة، وال جيوز نرشه  فإّن كافة حقوق  للنرش،  البحث  إذا تم قبول  ـ 

الورقية أو اإللكرتونية، إالّ بإذن كتايب من رئيس هيئة حترير املجلة .
ـ تنرش البحوث املقبولة حسب تسلسلها عىل املوقع الرسمي للمجلة.

ـ إذا تم نرش البحث فيمنح الباحث نسخة جمانية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني، أما 
بعد:

فيرسنا أن نقدم لكم العدد الثامن من »جملة بيت املشورة« والذي حوى يف طياته بحوًثا 
متميزة تتعلق بمستجدات االقتصاد والتمويل اإلسالمي ومتطلباته يف الفكر والتوجيه 
الرشعي املؤصل كالعمالت الرقمية، وإرشادات التعامل مع العقار، وجتربة املؤسسات 
املالية وسبل تنميتها وتطويرها، والوقف وتفعيل دوره التنموي من خالل صيغ مبتكرة 

وأطر نظرية جديدة.

إن من سعة الترشيع اإلسالمي استيعابه جلميع تفاصيل ومستجدات احلياة اإلنسانية؛ 
وجمال املال واالقتصاد يعترب من أعظم وأرسع البيئات توسًعا وتطوًرا، وهذا ما يستدعي 
املقيدة  األفكار  استصحاب  دائرة  من  واخلروج  االبتكاري،  التفكري  قاعدة  توسيع 
وترددها  العلمية  البحوث  انحسار  إىل  أدت  والتي  العلمي،  البحث  حركة  النطالقة 
والتمويل  االقتصاد  جمال  يف  االسترشافية  الدراسات  وندرة  والنقل،  التكرار  إطار  يف 

اإلسالمي. 

إن االنتقال إىل مرحلة الدراسات املستقبلية يتطلب مزيًدا من الدعم والتوجيه من قبل 
بتجديد  املشورة«  بيت  »جملة  تسعد  هنا  ومن  واملؤسسات،  واجلامعات  البحث  مراكز 
والتمويل  االقتصاد  جمال  يف  اإلبداعي  البحث  من  ملزيد  واملختصني  للباحثني  دعوهتا 
املالية  مسرية  تطوير  يف  العلمي  ونتاجهم  الباحثني  جهود  تسهم  أن  آملني  اإلسالمي، 

اإلسالمية وريادة االقتصاد اإلسالمي.

وتِعد املجلة السادة الباحثني واملختصني بمزيد من التطوير واالرتقاء سواء عىل الصعيد 
العلمي أو التقني، فهذا هو املنهج الذي التزمت به، ورشفت بشهادة كثري من الباحثني 

واملختصني هلا بذلك.

نسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلداية والرشاد.

ير المجلة هيئة تحر
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اإلفصاح عن المخاطر التشغيلية في المصارف اإلسالمية 

والتقليدية بالمملكة العربية السعودية: تحليل المحتوى 

ير السنوية للتقار

يت د. وائل حمر

ية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  أستاذ مساعد بكلية االقتصاد والعلوم اإلدار

م البحث للنشر في 19/ 2017/8م، واعتمد للنشر في 10/10 /2017م(
ّ
)سل

الملخص: 

التشغيلية  املخاطر  عن  اإلفصاح  ممارسات  عىل  التعرف  إىل  البحث  هذا  هيدف 
التقارير  العربية السعودية عن طريق  يف املصارف اإلسالمية والتقليدية باململكة 
واملشرتكة  املبارشة  اآلثار  إىل حتديد  )200-2015؛ كام هيدف  بني سنتي  املالية 
خلصائص املصارف وحوكمة الرشكات والتصنيف االئتامين عىل مستوى اإلفصاح 
عن املخاطر التشغيلية. تبني من نتائج هذا البحث أن هناك ارتفاًعا نسبًيا وبطيًئا 
ملدى اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية، مما يعكس الوعي احليس لدى املؤسسات 
املرصفية للفوائد التي قد تنجم من إدارهتا. اتضح أن البنوك ذوات احلجم الكبري 
والتي تتميز بضعف نسبة حضور األعضاء املستقلني داخل جملس اإلدارة وقلة 
األخرى  للرشكات  التابع  املال  رأس  يف  املشاركات  عدد  وانخفاض  الفروع، 
وزيادة حجم جملس اإلدارة والعمل حتت غطاء إسالمي هي األكثر افصاًحا. يف 
ما خيص النتائج املنسوبة لكل نوع من املصارف، كشفت نتائج البحث أن تعزيز 
اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية يف املصارف اإلسالمية يرتبط إجيابًيا باألداء املايل 
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جملس  اجتامعات  عدد  ضعف  من  مستمر  نمط  جانب  إىل  االئتامين،  والتصنيف 
اإلدارة وتواجد عدد قليل لألعضاء املستقلني وعدم االستقرار املايل، وعالوة عىل 
النوافذ اإلسالمية« و»االستقرار املايل«  ذلك، فإن متغريات »مدى االنفتاح عىل 

تساهم يف زيادة اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية يف املصارف التقليدية.

التقليدية،  املصارف  بازل،  اتفاقية  التشغيلية،  املخاطر  المفتاحية:  الكلمات 

املصارف اإلسالمية، اإلفصاح، انضباط السوق، اململكة العربية السعودية. 
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 The Operational Risk Disclosure in Islamic and 
Conventional Banks in Saudi Arabia:
A content analysis of annual reports.

Dr. Wael Hemrit
,Assistant Professor at College of Economics and Management Sciences

Al-Imam Muhammad bin Saud Islamic University

Abstract: 
This paper studies the operational risk reporting practices in annual reports 

of Islamic and conventional banks in the Saudi Arabia for the period 2008-

2015. It determines the direct and joint effects of banking characteristics, 

corporate governance and credit rating on the operational risk reporting in the 

banking industry. We provide evidence that the extent of Bank’s disclosure 

on operational risk increased slightly, reflecting their perceptual awareness of 

the benefits of its management. We find that banks having a large size, lower 

proportion of independent board directors, smaller number of subsidiaries, 

lower participation in equity capital of other companies, greater board size 

and operating under Islamic context are disclosing more information. In 

regards of results of each type of banks, we discover that the enhancement of 

operational risk disclosure in Islamic banks is positively associated with high 

profitability and credit rating, an ongoing pattern of small number of board 

members meeting, lack of independent members and Financial instability. 

Moreover, the variables that concern the opening of Islamic windows and the 

financial stability perform the operational risk reporting in the conventional 

banks. 
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المقدمة. 1

دول  مالية جديدة يف  أدوات  استخدام  املرصيف وتطور  املرشوع  إن مستحدثات 
تعايشت فيها املصارف اإلسالمية والتقليدية جنًبا إىل جنب اقتضت تطبيق نظام 
املرصفية  األنشطة  عن  الناشئة  املخاطر  كل  وجماهبة  لتقييم  بينهام  مشرتك  قانوين 
نظام  يتم حتديد  مل  إذن،  التشغيلية...(.  املخاطر  االئتامن،  السوق، خماطر  )خماطر 
قانوين منفصل ُينسب إىل خطوط أعامل املصارف اإلسالمية، كام بات من الشائع 
التقليدية  املصارف  يف  املعتمدة  القوانني  بموجب  تعمل  اإلسالمية  املصارف  أن 
التي تم حتديدها مسبًقا  التحديات  والتي من املفرتض أن تكون متجذرة ضمن 
عمل  رسوخ  ضامن  وبالتايل  الدولية،  باملعايري  وااللتزام  املخاطر  متابعة  هبدف 
احد  ذكر  الصدد،  هذا  ويف  العاملي،  النطاق  عىل  اإلسالمية  املرصفية  الصناعة 
كفاية  معايري  لوضع  املهمة  املحاور  أحد  تعترب  املتتابعة  بازل  جلان  أن  املؤلفني)1( 
رأس املال واملامرسات املرصفية اإلسالمية السليمة. يتناول هذا االتفاق يف جزء 
كبري من حماوره املخاطر احلقيقية يف املصارف التقليدية كام يف املصارف اإلسالمية، 
إاّل أن هذه املخاطر تنطيل جمتمعة ضمن خماطر جامعة وهي تلك التشغيلية. مجيع 
األدبيات اتفقت أن كل مكونات هذه املخاطر تنبثق أساًسا من كافة النظم املرصفية 
التي تتأثر بدورها بالعوامل البيئية واخلارجية. هذه النقاط تعزز فكرة أن املخاطر 

التشغيلية هي أصل معظم األزمات التي أصابت القطاع املايل.
الوسطاء  كبري ألهداف مجيع  إىل حد  اإلسالمية مشاهبة  املصارف  ُتعترب حتديات 
املاليني، سواء تلك املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية أو املتصادمة معها، ومع ذلك، 
تعدد  بسبب  تعقيًدا  األكثر  هي  اإلسالمية  املصارف  تواجهها  التي  املخاطر  فإن 
العقود عن  التشغيلية واختالف مالمح  املخاطر  أحداث  تنوع  و  املالية  األنشطة 
تلك التي يتم تداوهلا يف املصارف التقليدية. هذه الفوارق تسلط دائرة الضوء عىل 
التباينات واالختالفات يف سلوك املستثمرين باملصارف اإلسالمية والتقليدية التي 
(1) Abdullah et al. 2011.
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تيل خيار اإلفصاح عن املخاطر، وهذه املخاطر التشغيلية ليس هلا عوائد استثامرية 
كأغلب املخاطر املالية إن حتققت)2(، بل تشكل يف األصل استنزافا مستمًرا للوضع 

املايل. 
بازل  للجنة  ووفًقا  املعارصة،  النظرية  الرؤى  يف  الواردة  اإلفصاح  ألمهية  دعاًم 
)2001، 2002(، فإن االرتفاع املفاجئ والرسيع للمخاطر التشغيلية هو نتيجة 
للفشل يف النظم اإلدارية و التكنولوجية ومناهج املراقبة وانعدام الشفافية يف عملية 
إعداد التقارير املالية؛ وبالتايل استوجب عىل املؤسسات املرصفية إسالمية كانت 
مدى  يعكس  التشغيلية  املخاطر  عن  اإلفصاح  مستوى  أن  تدرك  أن  تقليدية  أو 
املخاطر  هذه  إدارة  عىل  حرصها  مدى  و  االستثامر  ملتطلبات  واستجابتها  وعيها 
املخاطر  اإلفصاح عن  التعرف عىل مدى  الصدد،  نتائجها. يف هذا  والتحكم يف 
التشغيلية من قبل املستثمر يعطي انطباًعا لديه عن مدى حرص املؤسسة املرصفية 
التقلبات يف قيمة  عىل احلفاظ عىل رأس املال ومحاية األصول املستثمرة و جتنب 
األصول القابلة للتداول أو التأجري ودعم اجلهود اجلارية لتعزيز البنية املالية؛ إىل 
و  املرصفية  باحلوكمة  املتعلقة  اإلفصاح  حمددات  عىل  التعرف  فإن  ذلك،  جانب 
اخلصائص املؤسساتية و االقتصاد الكيل يمنح املستثمرين فرصة التوزيع املتوازن 
الستثامراهتم يف القطاع املرصيف، والتي تشمل األسهم، أو الصكوك، أو املرابحة، 

أو العقود التي تضمن أصل الدين.

الكّمي  الكشف  مستوى  عىل  الح  الذي  القصور  فإن  القرار،  متخذي  جهة  من 
أو النوعي للمخاطر التشغيلية يعترب عاماًل جوهرًيا مسامًها يف زعزعة االستقرار 
الرصاعات  وتفاقم  املعلومات  يف  التناسق  لعدم  مضطرًبا  مناًخا  ويوفر  املايل 
فرض  خيار  ينضوي  أن  الواقع  يفرض  حينئذ،  اخلاصة.  املصلحة  أصحاب  بني 
اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية حتت نظام قانوين فعال يتم اعتامده كسياسة لتعزيز 
)2( هذا املفهوم يعترب يف حد ذاته ثورة يف إطار التعريف بمصطلح »خطر«. ففي هذا السياق، هناك خاصية متيز املخاطر التشغيلية عن خماطر املضاربة، 
وهي أنه »خطر نقي« يتسبب فقط يف خسائر. وعالوة عىل ذلك، وفًقا لتعريف املخاطر التشغيلية من قبل جلنة بازل )2001(، فإن هذه املخاطر ترتبط 

ببعض املكونات وامليزات التي هي جزء من نظام التشغيل والتنظيم املايل باملرصف.
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انضباط السوق وضامن الشفافية بني املكونات االقتصادية.

سياسة  من  منبثقة  عميقة  جوهرية  أفكار  إعطاء  إىل  البحث  هذا  هيدف  عموًما، 
إدارة املخاطر التشغيلية داخل املصارف اإلسالمية والتقليدية من أجل مساعدة 
تقييم تلك املخاطر  املاليني للوصول إىل  القرار واملراقبني  املستثمرين وأصحاب 
التقارير  خالل  من  هبم  اخلاصة  املعلومات  عن  اإلفصاح  يف  الشفافية  ومستوى 
السنوية واالطالع عىل العوامل املؤثرة يف مستوى التواصل، كام هيدف هذا البحث 
إىل الوصول إىل بعض املؤرشات التي مُتّكن املصارف، إسالمية كانت او تقليدية، 
من التنبؤ بمخاطر حصول خسائر مستقبلية بعد التعرف عىل العوامل املؤثرة عىل 
سجالت اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية؛ وبام أنه ال يوجد أي بحث سابق قد 
أجري عىل املصارف اإلسالمية والتقليدية باململكة العربية السعودية، فإننا نرمي 
إىل تعزيز ما توصلت له األبحاث العلمية السابقة اهلادفة إىل حتديد األولويات، 

حيث يطرح هذا البحث اإلشكاليات التالية: 

ماهو مستوى تطور اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية يف املصارف التقليدية . 1
واإلسالمية خالل الفرتة الزمنية ) )200 - 2015(؟

ماهي العوامل املالية، املؤسسية واملرتبطة باحلوكمة التي قد تؤثر يف مستوى . 2
اإلفصاح؟.

يف ضوء ما سبق والستيفاء منهج البحث، فإن هيكل البحث يكون كام ييل: 
السعودية،  العربية  اململكة  املخاطر يف  اإلفصاح عن  األول جمال  املبحث  يتناول 
بينام يطرح املبحث الثاين خمتلف املفاهيم املميزة للمخاطر التشغيلية يف املصارف 
بازل  الصادرة عن جلنة  التوصيات  إىل  الرجوع  التقليدية واإلسالمية من خالل 
وجملس   )The Basel Committee on Banking Supervision( املرصفية  للرقابة 
اخلدمات املالية اإلسالمية )Islamic Financial Services Board(، وسنحاول من 
األدبيات  وأهم  املعارصة  النظرية  للرؤى  شاملة  مراجعة  الثالث  املبحث  خالل 
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سجل  قياس  يتم  الرابع،  املبحث  ويف  التشغيلية،  املخاطر  تناولت  التي  السابقة 
املحتوى،  حتليل  قاعدة  عىل  اعتامًدا  والتقليدية  اإلسالمية  املصارف  يف  اإلفصاح 
اعتامدها  تم  التي  واملتغريات  النظرية  الفرضيات  أهم  اخلامس  املبحث  ويعرض 
بعض  وكذلك  التجريبية  النتائج  أهم  تقديم  يتم  أخرًيا،  التجريبي.  النموذج  يف 

االستنتاجات والتوصيات. 

2. اإلفصاح عن المخاطر في المملكة العربية السعودية 

تزامنًا مع أبواب الئحة حوكمة الرشكات التي أصدرهتا هيئة سوق املال باململكة 
العربية السعودية)3(، فقد تم طرح مسألة ضامن إجراءات اإلفصاح والشفافية يف 
تقرير جملس اإلدارة. أغلب التقارير هتدف إىل ضامن حقوق املسامهني عرب إتاحة 
املعلومات الوافية والدقيقة واحلرص عىل عدم التمييز بينهم، إضافة إىل ذلك، فقد 
عرفت األسواق املالية وحتديًدا سوق تداوالت األسهم )Tadawul( نمًوا متسارًعا 
املستوى  عىل  األوىل  املراتب  وضمن  اخلليج  منطقة  يف  األكرب  يكون  أن  إىل  أّهله 
العاملي. حالًيا يتكون سوق األسهم السعودية من 173 رشكة مسامهة، مقسمة إىل 
15 قطاًعا، وبلغت القيمة السوقية هناية سنة 2015 أكثر من 420 مليار دوالر 
وبالتايل مثلت هذه القيمة قرابة 40 % من إمجايل القيمة السوقية العربية بالرغم من 
االنخفاض اهلام بنسبة 12 % باملقارنة مع سنة )4(2014. هذا النمو الرسيع تزايد 
مع التفاعل القانوين وما متليه وجوبية السعي لدعم محاية حقوق املستثمرين بصفة 
خاصة ومستخدمي التقارير املالية بصفة عامة وأحقيتهم يف امتالك املعلومة من 

خالل اإلفصاح عن املخاطر املتحملة. 
ُيذكر كذلك أن هيئة سوق املال )Capital Market Authority) التي تأسست حديًثا 
الرشكات  وتطوير  تنظيم  يف  حموري  دور  هلا  كان  السعودية  العربية  اململكة  يف 
السعودية من خالل توفري القواعد واللوائح التي تساهم يف زيادة االستثامر وتعزيز 

)3( أم القرى، السنة 3) العدد: 4124 اجلمعة 3 ذو القعدة 1427هـ املوافق 24 نوفمرب 2006م.
)4( التقرير اإلحصائي السنوي للسوق املايل السعودي )2015(.
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املعايري املناسبة لضامن الشفافية واإلفصاح، ومن وجهة نظر حماسبية، واعتامًدا عىل 
املعايري  6)19 والتي كانت مستمدة أصاًل من  الصادرة يف عام  املراجعة  معايري 
األمريكية، فإن القطاع املرصيف والرشكات املالية نجحت يف تطبيق معايري املحاسبة 
الدولية )IFRS( وذلك باملقارنة مع غريها من الرشكات السعودية املدرجة تلك 
التي تعتمد عىل معايري املحاسبة السعودية ال غري. كام ُتعترب جلنة معايري املحاسبة 
يف اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني )SOCPA( املسؤولة عن تطوير ومراجعة 
معايري املحاسبة واملراجعة بالرغم من الكثري من املعوقات التي تتعلق بالتطبيق. 
عموًما، فإن املعايري املحاسبية الوطنية تلعب دورا حموريا يف البيئة السعودية ألجل 
تطوير سياسات اإلفصاح عن املخاطر الناجتة عن املعامالت املالية. وفًقا لذلك، 
عرفه  الذي  اهلائل  التطور  من  بالرغم  أنه  الح  فقد  احلديثة،  األبحاث  أحد  ويف 
سوق األسهم السعودي، وتطور قواعد اإلفصاح من هيئة السوق املالية من أجل 
أن تكون فعالة ومنسجمة مع املعايري الدولية، إال أن آلية التطبيق أثبتت أهنا غري 
فعالة بالشكل املطلوب)5(. يقول املؤلف أن املشكلة يف سوق األسهم السعودي 
تكمن يف نقص املعرفة لدى املستثمرين وطريقة احلصول عىل املعلومات ومدى 
استخدامها، كام يؤكد كذلك عىل أمهية املعرفة لدى املستثمر ورصامة اإلجراءات 
صغار  لدى  اخلربة  نقص  يستغلون  والذين  السوق،  يف  املتالعبني  ضد  التأديبية 
املستثمرين. إن سوق األسهم السعودي يفتقر إىل مستوى متميز من النشاط من 
املعلومات  الكبري يف  العجز  أن  أكد هذا األخري  املخاطر)6(.  اإلفصاح عن  حيث 
باملقارنة مع األسواق املستقرة، مثل الواليات املتحدة واململكة املتحدة وأوروبا، 
بنية  بالرضورة وجود  يعني  ما  العامل األساس لعدم كفاءة سوق األسهم،  كان 

حتتية مؤسساتية ضعيفة هلا. 
تكريًسا ملبدأ الشفافية يف الوسطاء املاليني، أطلقت مؤسسة النقد العريب السعودي 

(5) Baamir. 2008.

(6) Onour. 2012.
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أسًسا وأنظمة ختص محاية عمالء مؤسسات التمويل)7(. فافرتض الواقع حتديث 
املعلومات املتعلقة باملنتجات واخلدمات املالية واملخاطر الشاخصة هلم بعد ضامن 
للوصول  عناء  هناك  يكون  أن  دون  مضللة،  الغري  ودقتها  بساطتها  و  وضوحها 

إليها باعتبار رشوطها وميزاهتا الرئيسة. 
من الطبيعي أن تنشأ أمهية البحث من خالل وضع العينة التي سندرسها ضمن 
ملتطلبات  املصارف  استجابة  ملعرفة مدى  املخاطر  القانوين لإلفصاح عن  اإلطار 

إدارة اخلطر وضامن الشفافية وانضباط السوق. 

3. المخاطر التشغيلية في المؤسسات المصرفية

التشغيلية  املخاطر  أمهية  ختص  دراسات  تناولت  التي  املستفيضة  النقاشات  إن 
أن  اإلشارة  من  البد  إنه  إذ  قديم،  ملحور  جديًدا  انتاًجا  هناك  أن  إىل  توصلت 
املخاطر التشغيلية ليست باملخاطر اجلديدة أو غري املعروفة))(، ولكن هناك فرض 
ملتطلبات احلوكمة ووضع حد  للمؤسسات من أجل االستجابة  انضباط جديد 
تقييم وقياس  و  اكتشاف  إن مسألة  التشغيلية.  املخاطر  أنواع خمتلفة من  المتداد 
املخاطر التشغيلية تعترب نقطة مركزية مشرتكة لتكييف قوانني بازل )II( للمصارف 

التقليدية واإلسالمية عىل حد سواء. 
عموًما، ترتبط هذه املخاطر بالنظام البنكي وأداءه، بام يف ذلك معوقات استعامل 
لسياسات  االمتثال  وصعوبة  التقنيات،  من  وغريه  التكنولوجية،  األدوات 
من  عنهم  ينجر  ملا  والتدابري  اإلجراءات  تعطل  وكذلك  واالحتيال،  املرصف، 

أرضار عىل سياسة اإلدارة املرصفية. 

1.3 املفهوم العام
املؤكد أن خطر التشغيل يشكل هتديًدا لألعامل املرصفية مما يؤدي إىل عدة خسائر 

)7( انظر املادة 22 من نظام مراقبة رشكات التمويل الصادر بموجب املرسوم امللكي الصادر يف 13 /) /1433هـ، والباب )1 من الالئحة التنفيذية 
لنظام مراقبة رشكات التمويل الصادرة يف 1434/04/14هـ. 

(8) Utz. 2008
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وهي تلك التي مل يتم تضمينها ضمن فئات أخرى من اخلسائر. يف الواقع، تشري 
بعض األدبيات احلديثة أنه من املهم أن يتم األخذ يف االعتبار األحداث التي تفتقر 
لتقييم واضح ملستوى التكلفة، ألنه يف هذه احلالة، فإن الفشل ال يعني بالرضورة 

حتقق اخلسارة)9(.
طرحت اتفاقية بازل )II( )2001( مفهوًما شاماًل للمخاطر التشغيلية، وهو كام 
الداخلية  اإلجراءات  كفاية  عدم  أو  إخفاق  عن  النامجة  اخلسائر  خطر  »هو  ييل: 
نتيجة للحوادث اخلارجية، ويشمل  البنوك أو  والعنرص البرشى واألنظمة لدى 
املخاطر االسرتاتيجية  القانونية، ولكنه ال يشمل كاًل من  املخاطر  التعريف  هذا 
أن عدم األخذ يف االعتبار هبذا  الباحثني)11(  السمعة«)10(، ويضيف أحد  وخماطر 
اخلطر يدخل كذلك ضمن املخاطر التشغيلية. تؤدي هذه املخاطر التشغيلية إىل 
ارتفاع تكلفة التشغيل للمصارف وانخفاض للمداخيل، كام أهنا تتفاعل مع خماطر 
االئتامن والسوق. إن اتفاقية بازل )II( حددت سبع فئات منها املرتبطة أساًسا بـ:

االحتيال الداخيل: أفعال يقصد هبا تزوير أو اختالس ممتلكات أو حتيل عىل لوائح 
وقوانني سياسة الرشكة واملتسبب يكون عىل األقل شخص من داخل الرشكة.

االحتيال اخلارجي: أفعال يقصد هبا االحتيال وانتزاع امللكيات بدون حق . 1
أو التفاف حول القانون من جانب طرف ثالث. 

ممارسات العاملة وأمن موقع العمل: أفعال ال تتوافق مع قوانني العاملة أو . 2
ابتداًء من دفع مقابل مطالبات اإلصابات  الصحة واألمان واالتفاقيات، 

الشخصية أو نتيجة حلوادث متنوعة وأحداث متييز وتفرقة. 
عمالء و منتجات وممارسات األعامل: إخفاق غري مقصود أو نتيجة إمهال . 3

يف الوفاء بالتزام مهني جتاه عمالء معينني أو نتيجة لطبيعة أو تصميم املنتج.
أرضار األصول املادية: ضياع أو تلف األصول املادية نتيجة كوارث طبيعية . 4

Chelly. 2011 9( مثال(
)10( امللحق )أ( يوضح التقسيم التفصييل لألحداث املؤدية للمخاطر التشغيلية )بازل، 1999(.

(11) Wahlström. 2006 
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أو أحداث أخرى.
يف . 5 وإخفاق  املرصفية  األعامل  يف  اضطراب  النظام:  وفشل  العمل  تعطل 

األنظمة.
تنفيذ وتوصيل وإدارة العمليات: فشل يف العمليات وإدارهتا وتوتر كذلك . 6

يف العالقات مع األطراف األخرى يف التداول والعمليات. 
مقيدات  بسبب  انتقادات  عدة  إىل  التشغيلية  للمخاطر  القانوين  املفهوم  تعرض 
كثرية من قبل بعض املؤلفني)12( واتفق أغلبهم عىل أن املفهوم األوسع للمخاطر 
التشغيلية يشتمل كذلك أيًضا املخاطر االسرتاتيجية وخماطر السمعة، ويف بحث 
معارص)13(، اتضح أن الكثري من املؤسسات املرصفية تعترب أن املخاطر التشغيلية 

حتتوي عىل كل املخاطر باستثناء خطر السوق، خطر االئتامن وخطر السيولة. 

2.3 املخاطر التشغيلية يف املصارف اإلسالمية
اهلدف  ويكمن  كبرية،  تغيريات  العامل  أنحاء  مجيع  يف  التقليدية  املصارف  تشهد 
تستجيب  منتجات  ابتكار  ظل  يف  العمالء  من  واسعة  قاعدة  ضامن  يف  الرئييس 
ملتطلبات السوق وبأسعار تنافسية؛ باملقابل، عرفت املصارف اإلسالمية انفتاًحا 
رسيًعا غري مسبوق، ونتيجة هلذا التوسع، ظهرت الكثري من املعضالت واملخاطر 
التي تشبه إىل حد كبري لتلك التي تواجهها نظرياهتا التقليدية. يف هذه احلالة، يبدو 
الرشيعة  مع  متوافقة  أنشطتهم  كانت  سواء  املاليني  الوسطاء  خمتلف  حتديات  أن 
عن  واإلفصاح  والقياس  التقييم  ختص  جوانب  عدة  يف  تلتقي  ال،  أم  اإلسالمية 

املخاطر. 
احلقيقة أن التحديات التي تواجه املؤسسات املالية اإلسالمية هي األكثر تعقيًدا 
يتم  التي  تلك  كبري عىل  إىل حد  املالية ختتلف  العقود  ومعامل  املالية  األنشطة  ألن 

(12) Wislon. 2001 ; McDonnell. 2003; Cummins et al. 2006)

(13) Asli. 2011
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هناك  أن  اتضح  ذلك،  إىل  التقليدي)14(،باإلضافة  املرصيف  القطاع  يف  تداوهلا 
إن  البداية  يف  اإلسالمية)15(.  باملصارف  التشغيلية  املخاطر  من  آخرين  صنفني 
وهي  اإلسالمية،  العقود  إنتاج  برشعية  ترتبط  التي  تلك  هي  التشغيلية  املخاطر 
تتمثل حتديًدا يف عدم امتثال األنشطة املرصفية لقواعد ومبادئ الرشيعة اإلسالمية 
حيث إن العملية تبدو أكثر تعقيًدا باملقارنة مع التمويل التقليدي، أما الفئة الثانية 
اإلسالمية  املؤسسة  أداء  سوء  عىل  مؤرًشا  ُتعّد  التي  االستئامنية  باملخاطر  فتتعلق 
وفًقا للمعايري الرصحية والضمنية التي تنطبق عىل مسؤولياهتم)16(؛ ويتبني كذلك 
املخاطر البرشية هو جانب هام من املخاطر التشغيلية والتي ينبغي إيالؤها أمهية 
الذي  اإلسالمي،  ديب  بمرصف  املثال  سبيل  عىل  البعض)17(  واستشهد  كربى، 
خرس 50 مليون دوالر أمريكي يف عام )199 نتيجة لعدم امتثال أحد املوظفني 
للرشوط االئتامنية؛ إضافة إىل ذلك، توجد خماطر ناجتة عن اإلخالل بمسؤوليات 

االستئامن كام تقتضيه معايري جملس اخلدمات املالية اإلسالمية. 
أدوات  عدة  اإلسالمي  املرصيف  العمل  لنموذج  العمومية  امليزانية  هيكل  يوفر 
الربح- وتقاسم  اإلجارة(  أو  املرابحة  )مثل  األصول  جانب  من  خمتلفة  متويل 
تشكل  قد  أداة  وكل  واملضاربة،  املشاركة  مثل   ،)Profit Loss Sharing( اخلسارة 
املثال،  سبيل  عىل  التعاقدي،  االتفاق  نوع  عىل  بناء  للمخاطر  أساسًيا  مصدًرا 
التي تكمن يف عقد  التشغيلية يف عقد اإلجارة عن تلك  املخاطر  ختتلف مصادر 
املعتمدة  والسياسة  أشكاهلا  بمختلف  املخاطر  هذه  فإن  السبب،  وهلذا  املرابحة، 
إلدارهتا تنبثق من خصائص العقود واملعايري القانونية والرشعية اخلاصة بكل عقد 
وأداة))1(؛ إىل جانب ذلك، ينبغي أن يتم ادماج التقييم الفردي للمخاطر التشغيلية 
داخل منظومة شاملة إلدارة اخلطر عىل مستوى املرصف عموًما من أجل الوضع 

(14) Izhar. 2010

(15) Archer and Haroun 2007 .

(16) IFSB. 2005

(17) Iqbal and Mirakhor. 2007 

(18) Ariffin et al. 2009
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باالعتبار العالقة بني خمتلف املخاطر)19(. 

اخلدمات  جملس  ترشيعات  إطار  يف  التشغيلية  املخاطر  عن  اإلفصاح   3.3
املالية اإلسالمية

إن اندماج أصحاب حسابات االستثامر يف إطار متويل أنشطة املؤسسات املرصفية 
عقد  يف  املال  رب  كام  اخلسارة  وحتمل  الربح  تقاسم  يف  ومشاركتهم  اإلسالمية 
واملخاطر  األرباح  يف  بحقوقهم  تتعلق  والتي  اإلفصاح  فرض  حتتم  املضاربة 
املخاطر  عن  اإلفصاح  مشاكل  تنشأ  أن  املرجح  ومن  هبا،  املرتبطة  التشغيلية 
التشغيلية نظًرا لعدم وجود بيانات، وبالتايل يصبح من الصعب الوصول إىل احلد 
من اخلسائر الناجتة عن هذه املخاطر وقياس رأس املال نسبة للمخاطر التشغيلية؛ 
املالية اإلسالمية ال يطلب من املصارف اإلسالمية  فإّن جملس اخلدمات  لذلك، 
اإلمجايل  السنوي  الدخل  متوسط  15 % من  ال  يفوق  مبلغ إضايف  أي  ختصيص 
التشغيلية. عالوة عىل ذلك، يف  املخاطر  لتغطية  السابقة  الثالثة  السنوات  خالل 
حصة  باستبعاد  يويص  املجلس  فإّن  التشغيلية،  للمخاطر  األوزان  حتديد  إطار 

أصحاب حسابات تقاسم الربح واالستثامر من حساب الدخل اإلمجايل. 
التمويل  عىل  للرقابة  األساس  املبدأ  يف  املندرجة  األساسية  املعايري  ضمن  من 
اإلسالمي رقم 31 )20(، نجد أن هناك التزاًما من قبل املؤسسات املرصفية من أجل 
اإلفصاح عىل مدى كفاية متطلبات رأس املال لتغطية خمتلف فئات املخاطر وفًقا 
ألنواع األصول )التي تم إنشاؤها من خمتلف عقود التمويل املتوافقة مع الرشيعة 
اإلسالمية(، وعىل إثر ذلك، خيص اإلفصاح حتديد أوزان املخاطر املنسوبة هلذه 
األصول والتعديالت املتخذة ملتطلبات رأس املال اخلاصة باملخاطر املشرتكة مع 

أصحاب حسابات االستثامر غري املقيدة.

(19) Salem. 2013
)20( من خالل هذا املعيار، يمكن التعرف عىل متطلبات اإلفصاح من اإلصدارات املحاسبية وتلك اخلاصة بتداول األسهم واملعمول هبا أو من أي 

قواعد مماثلة، بداًل أو باإلضافة إىل التعليامت الصادرة عن السلطة اإلرشافية )املبادئ األساسّية للرقابة عىل التمويل اإلسالمي ص- 125(..
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إىل جانب الصبغة النوعية والكمية للمعلومات التي ختص األداء واملوقف املايل 
وهيكل رأس املال وكفاية رأس املال وحسابات االستثامر ) بام يف ذلك إفصاحات 
اسرتاتيجيات  فإّن  واملطلقة(،  املقيدة  االستثامر  حسابات  أصحاب  حول  حمددة 
وإجراءات اإلفصاح ترتكز عىل إدارة وتصنيف املخاطر التشغيلية؛ وهلذا السبب، 
هذا  ملكونات  اجلوهرية  املعلومات  عن  اإلفصاح  رضورة  القوانني  تستوجب 
يف  الرسيعة  التعديالت  من  الكثري  يثري  قد  مما  وكمي،  نوعي  هو  ما  منها  اخلطر، 
من  الكثري  القوانني  هذه  توفر  وبالتايل،  املالية،  الوضعيات  يف  والتغري  األسعار 
ومن  الرشيد،  احلكم  لتحقيق  والسعي  املجازفة  يف  اإلفراط  من  للحد  احلوافز 
هذا املنطلق، يتطلب انضباط السوق جمموعة من اآلليات التي من خالهلا يمكن 
لألسواق أن تتخذ إجراءات وقائية وإصالحية جتاه اإلفراط يف املجازفة أو عدم 

كفاية الشفافية)21(. 
السوق  انضباط  يف ضامن  التشغيلية  املخاطر  عن  اإلفصاح  برنامج عمل  يساهم 
)العمود الثالث( وحسن املراقبة )العمود الثاين(، ويشرتك كالمها يف توجيه إدارة 
املخاطر بشكل أفضل من قبل املصارف اإلسالمية، إذ يمثالن اخلطوة األوىل قبل 
إدارة املخاطر  املال، كام تتطلب اسرتاتيجية  التخطيط العتامد منهج قياس رأس 
املضاربة)22(  الناجتة عن عملية  التشغيلية  املعرضة للمخاطر  القيمة  اإلفصاح عن 
وزيادة استعامل توريق األصول من خالل إصدار صكوك تلك األصول؛ فكل 
هذا يساهم يف زيادة شفافية السوق التي تساعد أصحاب حسابات االستثامر عىل 

اختاذ القرار االستثامري املناسب والرفع من كفاءة السوق املالية. 

4. الدراسات السابقة

عىل  الضوء  سلطت  التي  العلمية  والبحوث  املراجع  وتطور  تنوع  من  بالرغم 
البنود التنظيمية والقانونية إلدارة املخاطر واإلفصاح عنها، فإّن الرتكيز عىل تقييم 

(21) IFSB. 2007.
)22( من خالل امليزانية العمومية املوحدة للمصارف اإلسالمية.
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وقياس املخاطر التشغيلية يف املؤسسات املرصفية ذات الصبغة اإلسالمية مل يكن 
إىل  تطرقت  التي  األبحاث  أن  كام  املأمول،  دون  عموًما  وكان  الالزمة  بالكيفية 
موضوع اإلفصاح عن املخاطر عموًما واخلطر التشغييل خصوًصا اقترصت عىل 
املصارف التقليدية بالدول املتطورة)23(، ويف اآلن نفسه، تقيدت أغلب الدراسات 
دراسة  عىل  واإلسالمية  العربية  البلدان  يف  اإلشكالية  هذه  عاجلت  التي  السابقة 

مدى تطابق اسرتاتيجية سياسة إدارة اخلطر مع التحكم يف اخلسائر املالية.
ُيرّجح أحد الباحثني)24( أن األسباب التي أعاقت طرح هذه اإلشكاليات وعدم 
وجود أبحاث ختص اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية تعود إىل غياب الوعي الكيل 
يف  والقصور  والتكنولوجية،  البرشية  للوسائل  األهلية  وعدم  التشغييل،  باخلطر 
الناجتة  باخلسائر  اخلاصة  املعلومة  الوفري من  الكم  املحاسبية وغياب  اإلجراءات 
طرق  عدة  استخدام  تم  لألبحاث،  شامل  استعراض  ويف  التشغييل،  اخلطر  عن 
أمهها  من  نجد  حيث  للمصارف،  السنوية  بالتقارير  املخاطر  مستوى  لقياس 
التقييامت الذاتية، وحتليل املحتوى، ودراسات القراءة، والتحليل اللغوي وسجل 

الكشف.
يف بحث حديث)25( تبنّي أن مستوى املعلومات التي أشهرهتا املصارف اإلسالمية 
يف تقاريرها السنوية ملدة 5 سنوات بني 2009و 2013 أقل من نظريهتا التقليدية 
باململكة العربية السعودية؛ ومن خالل دراسة هامة)26(، جتىل أن املخاطر التشغيلية 
يف املصارف اإلسالمية بامليزيا متثل أمهية كربى وهي األجدر أن تكون حمل دراسة 
عميقة نظًرا للرتاجع اهلائل يف األرباح وهذا يعود حتديًدا إىل التعقيدات التي تتميز 

هبا أشكال التعاقدات املرصفية والبيئة القانونية العامة. 
املصارف  يف  ظهرت  التي  التشغيلية  املخاطر  حتديد  إطار  ويف  أخرى،  جهة  من 
اإلسالمية  باملصارف  املالية  العقود  يف  الفريدة  للميزات  ونظًرا  اإلسالمية، 

(23) Elshandidy et al. 2013 ; Helbok and Wagner. 2006 ; Barakat and Hussainey. 2013

(24) Wahlström. 2006 

(25) Al- Maghzom et al. 2016

 (Abdullah et al. 2011)(26) يف بحث لـ
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وااللتزامات االئتامنية، اتضح أن هناك وجود ملخاطر امتثال للرشيعة اإلسالمية 
وتتغري  التقليدية،  نظريهتا  من  تعقيًدا  أكثر  تكون  التشغيلية  املخاطر  فإّن  وبالتايل 
ملراقبة  أكرب  توفر حوافز  بسبب  املخاطر، وذلك  مثل هذه  اإلفصاح عن  مفاهيم 
أداء املرصف اإلسالمي من قبل أصحاب الودائع؛ كام أن العوائد تعول بدرجة 
معلومات  عن  اإلفصاح  أن  األبحاث  أحد  يوضح  وباملثل،  األداء؛  عىل  كبرية 
التي  خاصة باملخاطر عموًما باإلضافة إىل وسائل قياسها، هي املسألة اجلوهرية 

تعزز اسرتاتيجية إدارة املخاطر)27(. 
بفعل عاملني أساسيني،  تتحقق  التشغيلية  املخاطر  أن  رّجحت دراسة حديثة))2( 
أواًل يصدر هذا اخلطر نتيجة لعمليات املضاربة واملشاركة خالل املراحل النهائية 
اخلطر  هذا  يكون  وثانًيا  املتوقع،  الربح  أساس  عىل  وذلك  األرباح  لتخصيص 
عموًما مرتبًطا بالعامل التكنولوجي الصادر عن عقود اإلجارة عندما يكون هناك 
عدم توافق برنامج حماسبي جديد مع اإلطار املنصوص عليه يف العقود اإلسالمية 

املذكورة. 
يف مرجع تطبيقي لعينة مصارف إسالمية بامليزيا، أوضحت احدى الدراسات أن 
اإلفصاح عن املعلومات التشغيلية وخماطر السيولة يتزايد خالل فرتات معينة)29(، 
وبام أن هذا البحث ذو طابع استكشايف، فمن املالحظ أنه ال يوجد حمددات مؤثرة 

عىل اإلفصاح عن املعلومات اخلاصة باملخاطر التشغيلية.
يف  التشغيلية  املخاطر  عن  اإلفصاح  موضوع  تناولت  الدراسات  هذه  كل 
االقتصادات املتقدمة، إال أن التحقق من ممارسات اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية 
يف االقتصاديات النامية أو يف طريق التطور مل يأخذ النصيب الكايف يف األبحاث 
املعارصة، ويعود هذا التقصري اىل التغريات املتواصلة للسلوك االستثامري املرافقة 
القانونية  لّلوائح  االمتثال  وعدم  الكفاءة  يف  والنقص  املالية  األسواق  النقالبات 

(27) Sundararajan et al. 2004

(28) Rahim. 2014

(29) Htay and Salman. 2014
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املتعلقة بالشفافية املالية. 

5. العينة ومنهج البحث 

يصف هذا اجلزء منهجية البحث املعتمدة، بام يف ذلك اختيار املصارف، ومعايري 
ذلك،  جانب  إىل  اإلفصاح؛  سجل  لتكوين  املستخدمة  والتقنيات  البيانات  مجع 
يتم تقديم النموذج الذي سيتم اعتامده من أجل التطلع إىل معرفة العوامل املالية، 
واملؤسسية وتلك املتعلقة باحلوكمة داخل املصارف اإلسالمية والتقليدية التي قد 
تأثر عىل مدى اإلفصاح عن معلومات ختص املخاطر التشغيلية من خالل تصميم 

بيانات السالسل الزمنية املتقطعة. 

5-1 خصائص عينة املصارف باململكة 
ُيبنّي اجلدول )1( بعض اخلصائص ووصًفا هليكل رأس املال للعينة التي تتكون من 
12 مؤسسة مرصفية باململكة )مرصف الراجحي، بنك اجلزيرة، مرصف اإلنامء، 
بنك البالد، بنك سامبا، البنك السعودي اهلولندي، البنك السعودي الربيطاين، 
البنك السعودي الفرنيس، البنك العريب الوطني، بنك الرياض، البنك السعودي 
لالستثامر، البنك األهيل التجاري( والتي تكون التقارير السنوية اخلاصة هبا متاحة 
عىل مواقعها عىل شبكة اإلنرتنت خالل السبع سنوات السابقة؛ كام أن املصارف 
بيانات املرصف اإلسالمي،  املدرجة تشكل أساًسا مصدر  اململكة  اإلسالمية يف 
املرصف  بيانات  مصدر  باألساس  تشكل  اإلسالمية  غري  املصارف  أن  حني  يف 
التقليدي، ووفًقا ملؤسسة النقد العريب السعودي، تندرج أربعة من هذه املصارف 
نوافذ  ذات  تقليدية  هي  املتبقية  املصارف  بينام  اإلسالمية،  املصارف  ضمن  فقط 
مرصفية إسالمية؛ ويغطي هذا البحث مدة ثامن سنوات من أجل قياس مستوى 

اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية يف التقارير السنوية )2015-200. 
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 الجدول 1: خصائص عينة المصارف طوال مدة الدراسة. 

األصول املصارف 
)ر.س(

عائد 
األصول

(%)

عائد 
رأس 
املــال 

(%)

سنة 
االنطالق

عدد 
الفروع

وزن الرشكة (%)
)بتاريخ غرة مايو 

)2016

التصنيف 
االئتامين

)موديز( 15 
مايو 2016

مرصف 
الراجحي

238987.2873.1220.6319575529.27A1/Prime-1

/44846.9410.847.551975480.86Baa1بنك اجلزيرة
Prime-2

A3/Prime-2 49051.4471.624.582008712.93مرصف اإلنامء

30607.2461.198.8720051200.98A3/Prime-2بنك البالد

196640.3042.2815.321980723.52A1/Prime-1بنك سامبا

190478.5711.7810.8619573182.93A2/Prime-1بنك الرياض

البنك السعودي 
اهلولندي

73763.7981.6014.371926600.34A3/Prime-2

البنك العريب 
الوطني

134359.7321.8514.4719791561.72A2/Prime-1

البنك السعودي 
الفرنيس

151308.8302.0715.1919771012.72A1/Prime-1

البنك السعودي 
لالستثامر

66386.5871.299.251976590.91A3/Prime-2

البنك األهيل 
التجاري

335532.5161.8415.8219393525.47A1/Prime-1

البنك السعودي 
الربيطاين

153980.4062.0216.771978991.81A1/Prime-1

املصدر: - املؤلف اعتامًدا عىل معطيات يف التقارير املالية للمؤسسات املرصفية. 
www.moodys.com رابط مؤسسة التصنيف االئتامين موديز- 

 12 العينة من  )200، وتتكون  أنه يف هناية عام  ُيالحظ من خالل هذا اجلدول 
الراجحي، وبنك اجلزيرة،  4مصارف إسالمية وهي مرصف  منها  مرصًفا، نجد 
متوافقة  عمليات  تقليدية  لدهيا  مصارف  و)  البالد(،  وبنك  اإلنامء  ومرصف 
وبنك  سامبا،  )بنك  خصوًصا  األفراد  متويل  قطاع  يف  ممتازة  بنسبة  الرشيعة  مع 
الرياض، والبنك السعودي اهلولندي، والبنك العريب الوطني، والبنك السعودي 
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الفرنيس، والبنك السعودي لالستثامر، والبنك األهيل التجاري والبنك السعودي 
الربيطاين()30(؛ ويف بالغ للهيئة الرشعية للبنك األهيل التجاري يف سنة 2014، 
من املتوقع أن يصبح هذا املرصف ذا صبغة إسالمية بشكل كامل خالل الثالث 
سنوات القادمة، فقد بلغت مصادر التمويل اإلسالمية 92 % من مصادر أموال 

البنك. 
السنوية  التقارير  بناًء عىل  العينة وذلك  الضوء عىل خصائص  يسلط  القسم  هذا 
املتاحة عىل مواقعها بشبكة اإلنرتنت، وبنك املعلومات املتوفر يف مواقع خمتلفة؛ 
وبالنظر إىل املتغريات اخلاصة بعوائد األصول ورأس املال من أجل تقييم مدى 
فعالية إدارة رأس املال، فإّن مرصف الراجحي سجل عوائد مرتفعة باملقارنة مع 

بقية املصارف كام أنه يمثل وزًنا هاًما مما يؤثر بصفة مبارشة عىل املؤرش العام. 
بسبب  وذلك  املرصفية  املؤسسات  أغلب  شهدته  الذي  التخفيض  من  وبالرغم 
للبنوك،  التشغيلية  البيئة  ضعف  إىل  إضافة  للمملكة)31(  املالية  القدرة  انخفاض 
 .A1/p-1مستوى عىل  الراجحي  مرصف  تصنيف  ثبتت  »موديز«  وكالة  فإّن 
1 % و2 % وهو ما  باملقابل، يرتاوح عائد األصول ألغلب املصارف املتبقية بني 
العائد  فإّن  باملقابل،  لكن  مواردها،  استغالل  يف  البنوك  كفاءات  تقارب  يعكس 
بني  وحتديًدا  املصــرفية  املؤسسـات  بني  واضًحا  اختالًفا  سجل  املال  رأس  عىل 
4%و20 % طوال مدة الدراسة )انظر اجلدول 1 أعاله(؛ وتشري مؤرشات وكالة 
موديز أيًضا أن الوضع املايل احلايل للمصارف السعودية فرض انتقائية احلكومة 
من أجل إعادة رسملة املصارف املتعثرة، مما زاد يف تعقيد وضع القطاع؛ وقد جتلت 
النتائج يف تصنيفات ائتامنية أغلبها A3/Prime-2 وA2، وتعترب االلتزامات ذات 
هذين التصنيفني ذات مستوى متوسط إىل مرتفع ومعرضة لدرجة منخفضة من 

)30( بغض النظر عن عدد املصارف اإلسالمية يف اململكة، فإّن مجيع البنوك العاملة يف السعودية تقدم خدمات متوافقة مع الرشيعة وهذه اخلدمات 
تشغل حيًزا كبرًيا يف بعض األحيان.

)31( حسب البيانات املتاحة عىل “أرقام”، خفضت وكالة موديز للتصنيف االئتامين مؤخًرا، وحتديًدا يف شهر مارس 2017، تصنيف اململكة العربية 
السعودية من Aa3 إىل A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويظهر أن املحرك الرئييس النخفاض تقييامت ودائع املصارف يتمثل يف تراجع قدرات احلكومة 

عىل تقديم الدعم للبنوك يف حالة احلاجة. 
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املخاطر، ولكنها حتتوي عىل أمور قد تعرضها للضعف عىل املدى الطويل، إضافة 
إىل أن املؤسسات املرصفية هلا قدرة جيدة عىل سداد قروض قصرية املدى)32(. 

متثل جمموعة فروع املؤسسات املرصفية اإلسالمية نسبة 40 % من جمموع الفروع 
البنكية يف اململكة)33( بالرغم من أن عدد املصارف اإلسالمية يقترص عىل 4 فقط؛ 
وهذا يعكس مدى الطلب القائم للمنتجات اإلسالمية وااللتزام الرشعي املرتبط 
هبيكل املنتجات املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية وتصميمها، هذا إىل جانب نجاح 

الدور الرقايب واإلرشايف والتنظيمي ملؤسسة النقد العريب السعودي. 

5-2 منهج البحث 
املخاطر  عن  اإلفصاح  سجل  قياس  عىل  أساس  بشكل  البحث  يستند  بداية، 
املالية  التقارير  جمموعة  عىل  املطبقة  املحتوى  حتليل  طريقة  عىل  اعتامًدا  التشغيلية 
تم  ولقد  السعودية؛  العربية  باململكة  والتقليدية  اإلسالمية  للمصارف  السنوية 
يتعلق  فيام  والسيام  املحاسبة  أدب  يف  واسع  نطاق  عىل  األسلوب  هذا  استخدام 
باإلفصاح البيئي واالجتامعي، ورأس املال الفكري، واملعلومات املالية املستقبلية 
واملخاطر؛ وقد امتازت هذه الطريقة عىل اعتبارها أسلوًبا متناسًقا ومنتظاًم حلرص 
العديد من املصطلحات املوجودة يف النص داخل فئات حمدودة وذلك باالعتامد 
عىل قواعد واضحة من الرتميز)34(؛ وعىل إثر ذلك، سنحدد أهم فرضيات بحث 
العالقة بني خصائص املؤسسة املرصفية وبعض حمددات نظام احلوكمة وعوامل 
مؤسسية من جهة أوىل ومستوى اإلفصاح من جهة ثانية من خالل نموذج جتريبي 

حمدد. 

5-2-1 أسلوب حتليل املحتوى 
 ،)D-SIB 32( يف إطار دعم املؤسسات املرصفية، اختذت موديز تدابري سياسية عامة، مثل نظام »البنوك املحلية ذات األمهية الوطنية » )أو ما يسمى(

التي تصنف البنوك عىل أساس أمهيتها النظامية.  
)33( تم قسمة عدد فروع املصارف اإلسالمية عىل جمموع الفروع لكل املصارف النشطة باململكة. 

)34( Krippendorff 2004 .
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يتم تطبيق حتليل املحتوى مع الرتكيز أواًل، عىل حماولة استخراج املعاين األساسية 
املوجودة يف النصوص قيد التحقيق، وثانًيا، عىل الذهاب إىل ما وراء النص عىل 
النحو الذي يتم من خالله تقديم استنتاجات واضحة وخمبأة )معان قد تكون غري 
مقصودة( أو رسائل تعود بالفائدة. بعبارة أخرى، يرمي هذا األسلوب إىل تطوير 
إطار الرتميز نحو فئات أو مفاهيم معينة، وهبذا يتم توظيف رمز رقمي »0« إىل 
عدم اإلفصاح ورقم »1« إىل اإلفصاح عن وحدة الرتميز Coding Unit )املصطلح 
»i«(. يف مرحلة أخرية من حساب النتيجة، يمكن ترميز وترية وحدات التسجيل 
النصوص  يف  املصطلحات  به  تكررت  التي  املرات  عدد  احتساب  طريق  عن 

املعتمدة.
إذن، يعترب حتليل املحتوى تقنية هامة مفيدة لفحص البيانات والوقائع التي تقاس 
 The Score of اإلفصاح  سجل  احتساب  يتم  وأخرًيا،  أسايس؛  إطار  خالل  من 

Disclosure اخلاص بكل مرصف عىل النحو التايل:  

جانب  إىل  نوعية  منهجية  جماالت  شهدته  الذي  التكنولوجي  التقدم  خالل  من 
إثر  توسعات  املحتوى  فقد شهدت طريقة حتليل  السيميائي،  أو  اللغوي  التطور 
وسيلة  استيضاح  يف  ساهم  مما  االتصال،  طرق  من  واسعة  جمموعة  يف  إدراجها 
أهنا  القول  يمكن  ال  والتي   Automated Content Analysis اآليل  املحتوى  حتليل 

ختلو من بعض نقاط الضعف. 
تشري إحصائية ألفا كرونباخ أن التناسق بلغ 0.76 وهو مستوى مقبول بالنظر إىل 
ما أقرت به أغلب الدراسات)35( ذلك أن معامل الثبات املقبول البد أن يتجاوز 
 Scott’s pi عتبة 70% )36(؛ إضافة إىل ذلك، تم استخدام االختبار اإلحصائي القبيل

Nunnaly 1978 35( انظر اىل(
)36( يف بعض األدبيات، يكون مستوى متوسط معامل الثبات مقبواًل إذا زاد عن 0.6.  

SD =
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لالطالع عىل مدى التناسق بني الرتميز ومجيع السجالت املتاحة والعينة التمثيلية؛ 
مقياس  إن  حيث  مقبولة،  باتت  للمخاطر  النهائية  القائمة  أن  استخلصنا  وقد 
اخلتام،  ويف  0.81؛  يساوي  وهو  معقول  مستوى  إىل  يصل  البنود  بني  املوثوقية 

يمكننا القول أّن سجالت اإلفصاح النهائية تعترب متناسقة وثابتة. 

5-2-2 تعريف املتغريات والنموذج التجريبي 
تعزز  أن  شأهنا  من  التي  املرصفية  واخلصائص  املحددات  عن  البحث  إطار  يف 
خطوط  كل  يف  الشاملة  التشغيلية  املخاطر  لتقييم  الديناميكية  الوسائل  فاعلية 
األعامل، ارتأينا أن نطرح نموذًجا تطبيقًيا للنظر يف العالقة املفرتضة بني املتغريات 
التالية )األداء املـايل، حجم املرصف، عدد الرشكات التابعة للمؤسسة املرصفية، 
البنك، حجم جملس اإلدارة،  االنتشار املرصيف الداخيل، االستقرار املايل، طبيعة 
التصنيف االئتامين( من جهة وسجل اإلفصاح من جهة ثانية، بناء عىل النظريات 
وعلمية  أدبية  أفكار  من  النابعة  البحثية  للفرضيات  واستعراض  املعارصة  املالية 

خالل املدة التي متتد بني سنتي )200 و 2015.

أ- وصف املتغريات والفرضيات 

بلغ احلجم النهائي للعينة 12مرصًفا ونتج عن ذلك توفر 95 مالحظة )37( ، وتم 
التقارير  تتضمن  والتي  املتاحة  والوثائق  البيانات  عىل  اعتامًدا  املتغريات  حساب 
السنوية والبيانات الكمية والنوعية طيلة مدة الدراسة؛ ويضع التحليل التجريبي 

يف االعتبار االفرتاضات النظرية بناًء عىل املتغريات التفسريية. 
والعائد  الربح  اعتبار  تم  السابقة،  البحوث  خالل   :)PROF( المالي  -األداء 

هناك  أنه  إىل  اإلشارة  وجتدر  اخلطر،  إفصاح  بمستوى  صلة  ذات  كمتغريات 
يف  اإلطار،  هذا  ويف  بينهام؛  القائمة  العالقة  واجتاه  نوعية  يف  وتعقيدات  تضارب 

)37( نشري إىل أنه يف إطار مجع املعطيات، تبني أن التقارير املالية لسنتي  )200 و2009 واخلاصة حتديًدا  بمرصف اإلنامء كانت موحدة. 
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 Risk Management Cost بحث شامل))3(، تأكد أن التقليل من تكلفة إدارة اخلطر
هو نتيجة آنية لسياسة احلوكمة املعتمدة وخيار اإلفصاح عن خصائصه واحتامل 
 ،Signalling Theory اإلشارات  نظرية  إطار  ويف  وهكذا،  خسائر؛  إىل  التجسيم 
تشري سياسة اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية إىل أن الرشكة التي تتميز بأداء مايل 
من  التقليل  عىل  قدرهتا  إلثبات  املخاطر  هذه  عن  اإلفصاح  بصدد  فهي  مرتفع 
التي تتحملها والتهديدات املحيطة هبا، كام تعكس الصحة اجليدة  تلك املخاطر 
التي تتمتع هبا بالرغم من اآلثار السلبية التي يمكن أن تنجّر بفعل هذه املخاطر؛ 
ويمكن قياس األداء املايل من خالل مؤرش حتليل مايل وحماسبي وهو العائد عىل 
 / الدخل  =صايف  املايل  األداء  كالتايل:  وحُيسب   ،Return on Equity املال  رأس 

رأس املال.

العالقة هي باألساس  املؤلفني)39( أن  -حجم المصرف )SIZE(: ُيرجح بعض 

ذات  املؤسسات  لدى  للمستثمرين  املرتفع  والعدد  امللكية  لتنوع  وذلك  موجبة 
احلجم الكبري، ونتيجة لذلك، ترتفع تكاليف الوكالة توازًيا مع تزايد حجم رأس 
 Information املعلومات  تضارب  احتامل  يتقلص  لذلك،  نتيجة  اخلارجي.  املال 
Asymmetry بني املديرين واملسامهني)40(، كام تتميز املؤسسات الكربى بتوازهنا من 

الناحية املالية واالقتصادية وتتوفر لدهيا احللول عندما يتم اإلفصاح عن املخاطر 
وُيساء  عكسية  آثار  هلا  تكون  قد  املحققة  اخلسائر  أن  من  اخلوف  دون  التشغيلية 
للمؤسسات  ويمكن  املتوقعة؛  القيمة  تتجاوز  املعلومة  تكلفة  أن  أو  استيعاهبا 
الكبرية استغالل وفورات احلجم ملواجهة مثل هذه التكاليف. توجد عدة مقاييس 

)38( Drobetz et al. 2004

(39) Hemrit and Ben Arab. 2011

(40) Jensen and Mickling. 1976.

الفرضية األوىل: املؤسسات املرصفية التي تتميز بأداء مايل مرتفع تنتهج
مستوًى عالًيا من اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية. 
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Ln )حلجم املؤسسة، من بينها: حجم املرصف = )جمموع األصول
Ln: اللوغاريتم الطبيعي.

تلك  هي  التابعة  الرشكات  إّن   :)PART( التابعة  الشركات  في  المساهمة   -

املنشآت التي يسيطر عليها البنك، وتتوفر السيطرة عندما يكون لدى البنك القدرة 
نشاطها،  من  منافع  عىل  للحصول  والتشغيلية  املالية  بالسياسات  التحكم  عىل 
ويمتلك فيها حصة تزيد عن نصف رأس املال الذي حيق له التصويت. يف ظل 
خدمات  تتضاعف  املرصفية،  للمؤسسة  التابعة  الرشكات  من  كبري  عدد  تواجد 
االستثامر واخلدمات االستشارية للعمالء، كام أن إدارة الصناديق االستثامرية تزيد 
شيًئا فشيًئا يف تكثيف أنشطة الوساطة، والنتيجة املفرتضة تقتيض توفر األرضية 
املالئمة لتزايد املخاطر التشغيلية وحتقق رسيع للخسائر، ويتم قياس هذا املتغري 

عىل النحو التايل: 
التابعة/ العدد اجلميل للرشكات  التابعة = عدد الرشكات  املسامهة يف الرشكات 

التابعة لكل املصارف.

- االنتشار المصرفي الداخلي )SUBSI(: يف إشارة إىل أعامل الدراسات األخرية، 

قد حتتاج الرشكات املرصفية الواقعة يف مناطق تتميز بالكثافة السكانية املنخفضة 
التوسع  أن  إال  العمالء،  لتلبية طلبات  مبيعات شبكاهتا وذلك  نطاق  توسيع  إىل 
العام لنطاق العمل املرصيف من خالل زيادة الفروع قد يؤدي إىل خسائر تشغيلية 

مرتفعة. 

الفرضية الثالثة: زيادة عدد الرشكات التابعة يساهم يف الرفع
من مستوى اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية.

الفرضية الثانية: املؤسسات املرصفية الكربى مؤهلة أن تكون
ذات درجة كبرية من اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية. 
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االنتشار املرصيف =عدد الفروع التابعة للمرصف / جمموع الفروع يف اململكة.

-االستقرار المـــالي )STAB(: يساعد مؤرش Z-score عىل قياس االنحرافات 

املعيارية لتحقيق العوائد عىل األصول حتى يتم استنزاف قيمة األسهم حتت فرضية 
التوزيع الطبيعي لعوائد البنوك. إن املؤرش يكون ذا موضوعية يف قياس املخاطر 
العوائد توازًيا مع ارتفاع)انخفاض(  املستعدلة للعوائد عندما ترتفع )تنخفض( 
املخاطرة)41(؛ ويوفر االستقرار املرصيف ترادف قدرة البنك عىل حتمل األحداث 
املايل  النشاط  الكربى، وحترير  السياسية  والتغريات  الذعر املرصيف،  مثل  السلبية 

وكذلك التحوالت التنظيمية والترشيعية. جتدر اإلشارة إىل ما ييل:

.Z-score مع العلم أن: املتغري الذي سيتم اعتامده هو الدالة اللوغاريتمية للمؤرش
= رأس املال )حقوق املسامهني + االحتياطات النظامية والعامة( / جمموع األصول. 

 .)Return on Asset( يمثل متوسط األداء من أصول البنك =
= تشري إىل االنحراف املعياري للعوائد عىل األصول. 

اجتناب  لرشط  النسبي  أو  املطلق  التجرد  يعترب   :)NATURE( البنك  طبيعة   -

الغرر يف صياغة العقد خطًرا تشغيلًيا خميًفا، وإىل جانب اخلطر املتعلق باملالبسات 
)41( قد ال يتوافق هذا املؤرش مع أنشطة املصارف اإلسالمية، بسبب أّن طرف التعاقد االستثامري والتوظيفي ألصول األموال الرشعية يتقاسم املخاطر 
مع املؤسسة املرصفية )حسب صيغة التعاقد(. لذلك، ال تعكس العوائد بصفة دقيقة قيمة رأس املال واالحتياطات املكرسة لضامن القوة املالية للمصارف 

اإلسالمية. يتم استعدال معدالت املخاطر من قبل املصارف التقليدية واإلسالمية من خالل الفوائد وصيغ التعاقد تباًعا. 

الفرضية اخلامسة: إّن االستقرار املــايل يساهم يف توفري
الوضعية املالئمة لإلفصاح عن املخاطر التشغيلية. 

الفرضية الرابعة: االنتشار املرصيف يؤثر إجيابًيا عىل املخاطر التشغيلية
وبالتايل من املفرتض تضاعف مستوى اإلفصاح.
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املحيطة بالعمليات املرتتبة عىل العقد، فإّن صيغ االستثامر يف املصارف اإلسالمية 
قد تتأثر سلًبا بمجرد اإلخفاق يف التقيد بمبادئ الرشيعة اإلسالمية، وينتج عن 
ذلك إخفاق يف القيام بمسؤولية التوكيل وتزايد خماطر السمعة يف أوساط الزبائن؛ 
وعىل هذا األساس، فان الصيغة اإلسالمية يف املصارف أكثر خطورة من صيغة 
الفائدة والربا. املتغري الذي يمثل طبيعة البنك هو نسبة تردد اجتامعات هيئة الرقابة 
الرشعية والتي تنتج عنها قرارات وتوجيهات لضامن رشعية املنتجات اإلسالمية. 

 :)GV( متغيرات الحوكمة -

حجم  عىل  األخرية  األبحاث  ارتكزت   :)BD_SIZE( اإلدارة  جملس  حجم   *
حدة  من  للتخفيف  اعتامدها  يتم  داخلية  حوكمة  آلية  بوصفه  اإلدارة،  جملس 
املسؤوليات  أن  تتوقع  الوكالة  نظرية  إن  إذ  الوكالة.  عملية  عن  الناجتة  املشاكل 
زيادة  إىل  تؤدي  التي  املهارات  من  متنوعة  جمموعة  تشمل  للمجلس  الرئيسية 

الكفاءة يف مراقبة األدوار املنسوبة ألعضاء جمالس االدارة.

يتم قياس هذا املتغري عىل النحو التايل: 

أعضاء  جمموع   / باملرصف  اإلدارة  جملس  أعضاء  عدد   = اإلدارة  جملس  حجم 
جمالس اإلدارة.

 

الفرضية السادسة: إّن االنسجام املرتفع مع متطلبات الرشيعة اإلسالمية
يزيد يف مستوى اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية. 

الفرضية السابعة: يضمن حجم كبري ملجلس اإلدارة مستوى
عال من اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية. 
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عىل  دراسة  تشري   :IND_M اإلدارة  جملس  يف  املستقلني  األعضاء  متثيل  نسبة   *
هو  املستقلني  األعضاء  عدد  أن  الشفافية،  عىل  وتاثريها  احلوكمة  أمهية  مستوى 
املحدد الرئيس للحصول عىل متويل خارجي أو الوصول إىل جمموعة واسعة من 
أن  عىل  الدراسات  احدى  وتنص  للشفافية)42(؛  ضامن  من  ذلك  يف  ملا  املعطيات 
الثقة للمستثمرين، ألنه وبالرغم من  حضور أعضاء مستقلني يمكن أن يضمن 
أو  القرارات  مراجعة  أّن  إالّ  املديرين،  إىل  املستقل  واحلكم  الترصف  حرية  منح 
التوصيات اخلاصة دون الوضع باالعتبار املصالح الشخصية تبقى رهينة وجود 

أعضاء مستقلني)43(. يتم حساب هذا املتغري اعتامًدا عىل القاعدة التالية:

أعضاء جملس  املستقلني / عدد  األعضاء  املستقلني = عدد  األعضاء  متثيل  نسبة 
اإلدارة.

اإلدارة  جملس  اجتامعات  وترية  أن  إىل  بالنظر   :)MEET( االجتامعات  تردد   *
االجتامعات  فإّن  الرقايب،  دورها  ذلك  يف  بام  املجلس  لنشاط  مؤرًشا  تعكس 
بصفة  واآلراء  املعلومات  تبادل  أن  وبام  الرشكة،  مصلحة  يف  تصب  قد  املتواترة 
متواصلة يؤدي حتاًم إىل احتامل زيادة قيمة الرشكة عىل املدى الطويل وذلك من 
 أجل املصلحة املشرتكة جلميع املسامهني)44(؛ عالوة عىل ذلك، استنتج أحدهم)45(
االستقرار  بعدم  تتسم  التي  الفرتات  يف  متتابعة  بصفة  تتكرر  االجتامعات  أن   
املايل. من هذا املنطلق، ويف إطار نظرية اإلشارات، تزيد متطلبات اإلفصاح لدى 
املسامهني كلام زاد عدد االجتامعات ملا تطرحه من مواكبة لتطور خمتلف األنشطة 

(42) Wang and Hsu. 2013.

(43) Clarke. 2007.

(44) Domínguez and Gámez. 2014.

)45( Vafeas. 1999.

الفرضية الثامنة: توجد عالقة بني عدد األعضاء املستقلني
ومستوى اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية دون حتديد للعالمة. 
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والتي تضاعف مستوى املخاطر التشغيلية. 
بالنسبة  لالجتامعات  اجلميل  العدد   / االجتامعات  عدد   = االجتامعات  تردد 

ملختلف املصارف.

عن  الناجتة  التشغيلية  املخاطر  إن   :)CRE_RAT( االئتمــاني  -التصنيف 

االستثامرات واملامرسات غري السليمة من طرف العمالء قد تؤثر عىل التدفقات 
النقدية املتبقية من القروض املسندة، وبالتايل تتأثر القيمة احلالية أو السوقية هلذه 
القروض، ومن البدهيي أن تتغري التصنيفات االئتامنية؛ بحيث أنه أواًل، إذا ظهر 
اخلطر التشغييل فإّن القيمة السوقية للقرض البنكي تنخفض، وبذلك، فإّن فارق 
األقساط املطلوبة يرتفع بدوره مما يزيد يف انخفاض القيمة احلالية للقرض أكثر 

فأكثر وبالتايل يظهر التأثري املعاكس عىل التصنيف االئتامين. 
استفحال  أو  للموظفني  مراقبة  ضعف  من  تنشأ  قد  التشغيلية  املخاطر  إن  ثانًيا، 
املالية، مما يسبب تراجًعا يف قيمة األصول وبالتايل يقلل  النية يف املعامالت  سوء 
التصنيف االئتامين)46( كمتغري  القيمة اجلوهرية للمرصف. نعتمد يف دراستنا  من 
ثنائي يتم اعتامده بناًء عىل مستوى التصنيف، حيث حددنا الرقم 0 للمتغري عندما 
يرتاوح  وهــو   Prime-1 الــقريب  املـــدى  عىل  االئتــامين  التصنيف  يكون 
بيـــن )A1، A2، A3( عىل مستوى املدى البعيد والرقم 1 للمتغري عندما يكون 

A3/Prime-2 .التصنيف

)46( كل املعطيات اخلاصة بالتصنيف االئتامين تم استيحاؤها من موقع موديز و التقارير املالية. 

الفرضية العارشة: إّن العالقة بني التصنيف االئتامين واإلفصاح
عن املخاطر التشغيلية هي عالقة طردية. 

الفرضية التاسعة: عدد االجتامعات يزيد يف إمكانية اإلفصاح
عن املخاطر التشغيلية. 
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ب- النموذج التجريبي 
يف إطار البحث عن مواصفات النموذج املالئم، قمنا ببحث بنية البيانات املرجعية 
ترتكز  الصدد،  هذا  يف  االقتصادية.  تطلعاتنا  تلبية  يف  تساهم  أن  شأهنا  من  والتي 
امليزة الرئيسة ملجموعات بيانات السالسل الزمنية املقطعية عىل تطبيق منهج بيانات 
عن  اإلفصاح  سلوك  من  خمتلفة  ألجزاء  نامذج  رصد  يتيح  مما  العرضية،  املقاطع 
املخاطر التشغيلية؛ ومن املفرتض أّن النتائج التجريبية تضع يف االعتبار الفرضيات 
النظرية املذكورة أعاله، وُتستخدم لتوقع تأثري املتغريات عىل مستوى اإلفصاح عن 

املخاطر التشغيلية. يف الواقع، نركز عىل حتديد وتقدير النموذج التايل: 

خالل   i للمرصف  التشغيلية  املخاطر  عن  اإلفصاح  سجل  إىل  يرمز املتغري   
السنة t؛ ومن جانب آخر، نجد أّن         متثل نقــطة االعــرتاض إىل جــانب أن  

                     ترسم جمموعة من معامالت االنحدار التي ختص املتغريات الداخلية. 
Institutional Variables )األداء  جمموعة املتغريات تستقطب اخلصائص املرصفية 
املايل، وحجم املرصف، واملسامهة يف الرشكات التابعة واالنتشار املرصيف( وحوكمة 
املؤسسات Corporate Governance )حجم جملس اإلدارة، ونسبة متثيل األعضاء 
املعياري،  اخلطأ  املستقلني يف جملس اإلدارة، وتردد االجتامعات(، كام يعترب     
بينام يوحي املتغري            إىل اآلثار الفردية التي متثل التأثريات اهليكلية العشوائية 
للمتغري الداخيل، ذلك الذي خيص سجل اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية. متثل 
؛  للمخلف        الفردي  املكون           Stochastic Process التصادفية  العملية 
كان  إذا  ما  لتحديد  مواصفات  اختبار  أجرينا  النموذج،  تقدير  يف  البدء  وقبل 
هناك تأثري معني من كل مؤسسة عىل خيار اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية أم ال 

.(Test for heterogeneity(
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 يف الواقع، تم امليض قدًما يف اختبار فيرش الذي ُيعترب حمكاًم بني نموذج االنحدار 
 Fisher املجمع أو نموذج اآلثار املحددة؛ و يف هذه احلالة، توصلنا إىل أن اختبار
من  وبالتايل،   %  1 الداللة  مستوى  من  أقل  احتاملية  قيمة  وذو   13.87 يساوي 

املناسب تقدير نموذج بيانات السالسل الزمنية املقطعية.

يف إطار التأكد من احلياة الطبيعية لوحيد املتغري، نالحظ بداية أنه من خالل الرسم 
1، فإّن خمطط تقدير كثافة النواة يؤكد أن املشاهدات تتبع منهج جاوس أو احلقل 
العشوائي، ولكن ذيل التوزيع يميل مياًل خفيًفا باملقارنة مع توزيع املرجع؛ ويف 
رسم 2، يتبني أن النقاط ليست بعيدة جًدا من خط املرجعية بالرغم من االنحراف 
لرتددات  العايل  املستوى  إىل  أساًسا  يعود  وذلك  الطبيعي،  التوزيع  عىل  الضئيل 
القول،  وخالصة  التوزيع،  هذا  فرضية  ظل  يف  التوقعات  فاق  والذي  اإلفصاح 

نستنتج أن البيانات التي تم اعتامدها متوافقة مع التوزيع الطبيعي)47(. 

6. نتائج البحث

التشغيلية  املخاطر  عن  اإلفصاح  سجل  قياس  عىل  أواًل  البحث  نتائج  تقترص 
الدراسة؛  مدة  خالل  تطوره  وتقييم  التقليدية  واملصارف  اإلسالمية  باملصارف 
)47( تم التطرق إىل اختبار شابريو-ويلك Shapiro Wilk للمتغري التابع من أجل التاكد من تطابق البيانات مع التوزيع الطبيعي. وأوضحت النتائج أن 

.H0 أقل من 5 % ويتم قبول الفرضية p-value هذه البيانات ليست خمتلفة عن التوزيع الطبيعي بام أّن احتامل

رسم-2 التوزيع الطبيعي ملجموعة البيانات رسم-1 تقدير كثافة النواة
املتعلقة باإلفصاح عن املخاطر التشغيلية
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وثانًيا، نأمل التعرف عىل تأثري اخلصائص املرتبطة باملصارف ومتغريات احلوكمة 
عىل سجل اإلفصاح بناًء عىل نموذج االنحدار املجمع.

6-1 تطور مؤرشات اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية
يف سياق التعرف عىل مدى أثر الوعي باملخاطر التشغيلية و تناسق خيار الشفافية 
مع املتطلبات القانونية عىل سياسة اإلفصاح املعتمدة داخل املصارف اإلسالمية 
 The mean of disclosure index اإلفصاح  مؤرش  معدل  قياس  تم  والتقليدية، 
من   )200(  -  2015( الدراسة  مدة  سنوات  مدى  عىل  مرصف  بكل  اخلاص 

خالل الطريقة التالية:

الجدول 2: قياس معدل مؤشر اإلفصاح عن المخاطر التشغيلية واالنحراف المعياري 

خالل المدة )2015-2008(

طبيعة املصارف
Banks Nature

املرصف
Bank

معدل مؤرش اإلفصاح (%)
 The Mean of Disclosure

 index

االنحراف املعياري لسجل 
اإلفصاح

 The Standard
 Deviation of

disclosure score.

10.6420.520مرصف الراجحياملصارف اإلسالمية
8.6127.308بنك اجلزيرة

6.768.930مرصف اإلنامء
9.0026.024بنك البالد

9.5626.650بنك سامبااملصارف التقليدية
8.365.782بنك الرياض

8.3328.419البنك السعودي اهلولندي
9.1036.314البنك العريب الوطني

8.0030.672البنك السعودي الفرنيس
7.6717.356البنك السعودي لالستثامر

6.6518.785البنك األهيل التجاري
7.5512.658البنك السعودي الربيطاين
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من خالل هذا اجلدول، يتضح أن هناك اختالًفا طفيًفا يف معدالت مؤرش اإلفصاح 
انطباًعا  املصارف والتي ترتاوح بني 6.65 % و 10.64% مما يعطي  بني خمتلف 
عىل تقارب ثقافة اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية يف ظل متطلبات اإلفصاح العام 
املتعلقة بالقوائم املالية بام يف ذلك كيفية معاجلة التغريات املحاسبية والشفافية))4(؛ 
ويتضح أّن مرصف الراجحي لديه معدل مؤرش إفصاح مرتفع نسبًيا باملقارنة مع 
بينام كان األهيل التجاري األقل إفصاًحا إذ يمثل  املؤسسات املرصفية األخرى، 
معداًل ضعيًفا بالرغم من أن االنحراف املعياري يصل إىل حدود 18.785؛ ويف 
الدراسة شبه  مدة  الرياض خالل  لبنك  اإلفصاح  كانت مستويات  الصدد،  هذا 
 ،5.782 إىل  يصل  الذي  املعياري  االنحراف  مستوى  عىل  انعكس  مما  مستقرة 
وحتديًدا  الفرنيس  السعودي  للبنك  مستوى  أعىل  بلغ  املؤرش  هذا  فإّن  وباملقابل 
مل  أنه  حيث  املأمول  باملستوى  يكن  مل  اإلفصاح  مؤرش  معدل  أّن  إالّ   30.672

يتجاوز ) %. 
املقارنة بني املصارف اإلسالمية والتقليدية، يتضح عموًما أن معدالت  يف إطار 
مؤرش اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية باملصارف اإلسالمية أعىل من تلك التي 
ما  تؤيد  النتيجة  هذه  اإلنامء)49(؛  مرصف  استثنينا  إذا  التقليدية  املصارف  ختص 
استخلصته بعض الدراسات السابقة)50(، حيث إن حوافز اإلفصاح يف املصارف 
التعامل  حسن  أن  بام  التقليدية،  املصارف  ختص  التي  تلك  تتجاوز  اإلسالمية 
نتيجة ملدى إرشاك  الوسائل الالزمة للتحكم هبا يكون  مع هذه املخاطر و توفر 
الناجتة عن  اخلسائر  وتقاسم  اإليرادات  االستثامرية يف مجيع  احلسابات  أصحاب 
ذلك. وليس من الطبيعي إذن أن يتم حتمل آثار املخاطر التشغيلية من طرف واحد 
فقط. إىل جانب أن السلطات املرشفة تزيد من دوافع اإلفصاح بسبب ربط حجم 
متطلبات رأس املال القانوين باملراجعة الرقابية لسياسات البنك من حيث تقاسم 

))4( اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني. 
)49( قد يعود السبب أساًسا إىل حداثة هذا املرصف يف القطاع البنكي باململكة. 

Sundararajan et al 2004)50( من بينها، نجد
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املخاطر مع أصحاب حسابات اإلستثامر املشاركة يف الربح واخلسارة وتلبية احلاجة 
ملعلومات ختص املخاطر التشغيلية، وباملقارنة مع بعض الدراسات السابقة، تبني 
مهم  لبحث  كبرية  بدرجة  يضاهي  التشغيلية  املخاطر  عن  اإلفصاح  مستوى  أّن 
املتواجدة  البنوك  من  عينة  عىل  أقيم  والذي  االوروبية)51(  البنوك  من  عينة  تناول 
أنه  إالّ  و2001.   199( سنتي  بني  أوروبا  و  وآسيا  االمريكية،  القارة  شامل  يف 
يقل عن ذلك الذي تم التوصل اليه يف بحث أخر لنفس العينة بني سنتي )200 
و2009 )52(؛ باملقابل فإّن سجالت اإلفصاح عموًما هي أعىل من السجالت التي 
عرفتها نتائج حتليل حمتوى التقارير املالية اخلاصة باملؤسسات املرصفية ورشكات 
التأمني التونسية بني سنتي 2011 و 2013 )53(، والبنوك األردنية)54( ومؤسسات 

مالية بدول الشامل)55(.

رسم 3: تطور نسبة اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية للقطاع املرصيف
 باململكة العربية السعودية خالل مدة الدراسة ))2015-200(

يؤكد هذا الرسم مدى التناسق يف اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية بالقطاع البنكي 

(51) Helbok and Wagner. 2006.

(52) Barakat and Hussainy. 2011.

(53) Hemrit. 2018.

(54) Haija and Al Hayek. 2012.

(55) Willesson. 2014.
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ونمو نسبته خالل مدة الدراسة؛ من ناحية أوىل، ويف سنتي )200 و 2012، ومن 
خالل وجود بتلة واحدة فقط )Unique Petal)، هناك تقارب جيل ملدى اإلفصاح 
باستثناء 3 بنوك فقط؛ وهذا يعطي انطباًعا أنه ليس هناك أدنى شك يف أن تقارب 
ظروف  تشابه  يعكس  املرصفية  املؤسسات  يف  املخاطر  أنواع  عن  الكشف  نطاق 
العمل يف القطاع البنكي؛ كام يؤكد الرسم أّن خصائص وعوامل املخاطر التشغيلية 
طبيعتها.  اختالف  من  بالرغم  البنكية  األعامل  خطوط  بني  كبري  حد  إىل  تتشابه 
ُيالحظ كذلك أنه بالنسبة لبقية السنوات، ويف أقىص احلاالت نجد ثالث بتالت 
وذلك حتديًدا لسنتي 2011 و 2014، مما يضفي نظرة تكميلية لواقع معني، أي 
أّن اسرتاتيجية اإلفصاح تتغري أواًل حسب األهداف التي يرسمها منهج املنافسة 
البنكية  اخلصائص  توفر  مدى  وأخرًيا  معني  مايل  وضع  مع  التعامل  واقع  وثانًيا 

واملتعلقة باحلوكمة للتحكم يف اخلطر. 
من ناحية ثانية، نالحظ التطور الطفيف لإلفصاح عن املخاطر التشغيلية جلميع 
الثالثة األخرية، وهو  السنوات  10 % خالل  نسبته عن  تقل  املصارف حيث ال 
املعلومات  إخفاء  سياسة  عن  التخيل  إىل  متيل  أصبحت  املصارف  أن  يفرس  ما 
التي ختص هذا الصنف من املخاطر وتبنت ثقافة جديدة للتواصل مع املكونات 
يف  يتجىل  واهلدف  القانونية؛  للمتطلبات  االنقياد  لرضورة  استجابة  االقتصادية 
حسن ضامن الشفافية والتأقلم مع السياسات املتطورة إلدارة اخلطر، حتى لو كان 
أن  نؤكد  القول،  املرصفية. خالصة  املؤسسات  قيمة  تاثريات سلبية عىل  للخطر 
هذا التطور يساهم يف تعزيز الشفافية وانضباط السوق املرصيف باململكة العربية 
لقياس  املناسبة  السياسة  انتهاج  حسن  الحق  وقت  يف  يسهل  قد  مما  السعودية، 

املخاطر التشغيلية. 

6-2 اإلحصاء الوصفي وحتليل االرتباطات
وسجل  التفسريية  للمتغريات  الوصفي  اإلحصاء  بتحليل  سنقوم  أول،  جزء  يف 
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واملصارف  اإلسالمية  للمصارف  للعينة،  التشغيلية  املخاطر  عن  اإلفصاح 
ثم  الطبيعي  التوزيع  املتغريات  هذه  اتباع  مدى  عىل  أيًضا  وسنتعرف  التقليدية، 
االلتواء  اختبارات  عرب  بمتغري  خاص  توزيع  لكل  واملتوسط  الوسيط  حساب 
والتفرطح، ويف جزء ثان، نستعرض ونقيم االرتباطات بني خمتلف املتغريات من 

خالل مصفوفة سبريمان. 
الجدول 3 أ: اإلحصائيات الوصفية للمتغيرات.

متوسط
Mean

الوسيط
Median

االدنى
Min

االقىص
Max

إ.معياري
Sd.Dev

االلتواء
Skew

التفرطح
Kurtos

SD (Overall)

املتغريات التــابعة
 Dependent

Variables

104.284

112.580

100.578

104

109

102.5

28

56

28

160

160

155

27.178

28.112

26.398

-0.1921

-0.1002

-0.3099

2.8070

2.0319

3.0309
 SD (Is.

(Banks

SD (Conv.

(Banks

PROF
املتغريات املؤسسية

Institutional

Variables

0.1289

18.490

0.0105

0.0105

0.132

18.658

0.0104

0.0060

-0.0827

16.591

0.0024

0.0019

0.2500

19.923

0.0183

0.0421

0.5976

0.7971

0.0038

0.0103

-0.5980

-0.5439

0.1242

1.6692

3.7894

2.5138

2.4306

4.7012

SIZE

PART

SUBSI

BD_SIZE متغريات حوكمة
املؤسسات

 Corporate

 Governance

Variables

0.0105

0.4775

0.0105

0.0105

0.4545

0.0101

0.0084

0.2222

0.0060

0.0116

0.7000

0.0284

0.0008

0.1118

0.0028

-0.3784

0.0584

0.8937

2.7944

2.1222

3.1450
IND_M

MEET

NATURE
املتغريات االخرى
Other variables

0.0105

0.1684

2.1960

0.0079

0.0000

2.2459

0.0006

0

0.0449

0.0284

1

3.6936

0.0079

0.3762

0.7063

0.8593

1.7720

-0.1049

2.4471

4.1400

3.5660

CRE_RAT

STAB

حيدد هذا اجلدول اإلحصائيات الوصفية للمتغريات التابعة سجل اإلفصاح SD، سجل اإلفصاح للمصارف اإلسالمية 
 ،PROF واملتغريات التفسريية من األداء املايل SD (Conv.Banks( وسجل اإلفصاح للمصارف التقليدية SD (Is.Banks(
حجم املرصف SIZE، املسامهة يف الرشكات التابعة PART، نسبة التفرع SUBSI، حجم جملس اإلدارة BD_SIZE، نسبة 
 CRE_RAT التصنيف اإلئتامين ،NATURE طبيعة البنك ،MEET تردد االجتامعات ،IND_M حضور األعضاء املستقلني

.STAB واالستقرار املايل

أهم ما يالحظ هو االرتفاع املسجل عىل مستوى اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية 
بلغ  حيث  التقليدية،  املصارف  مع  باملقارنة  اإلسالمية  للمصارف  بالنسبة 
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112.58 إضافة إىل أن الوسيط بلغ مستوى سجل يساوي 109، وهذا ما يؤكد 
النتيجة التي توصلنا اليها يف السابق؛ كام أن عامل االنحراف املعياري الذي وصل 
القليل  العدد  إىل  بالنظر  تشتًتا مرتفًعا يف مدى اإلفصاح  إىل 28.112 ال يرجح 
من املصارف اإلسالمية و قرص مدة الدراسة، كام أنه قريب إىل قيمة االنحراف 
املعياري اخلاص باملصارف التقليدية الذي يصل إىل 26.398. هذه النتائج تعطي 
انطباًعا عن مدى التجانس بني خمتلف مستويات اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية 

بجميع املصارف باململكة. 
لسجالت  املنسوبة  االلتواء  اختبارات  لنتائج  السالبة  العالمات  اجلدول  يظهر 
اإلفصاح، إذ يتبني لنا أّن هناك تركًزا للتكرارات عند أكرب القيم، وبالتايل يتبني أن 
منحنى االلتواء يكون سالًبا يف اجتاه اليسار؛ وتتميز كتلة التوزيع لدى املصارف 
التقليدية أّن اإللتواء يكون أكثر حدة من نظريهتا اإلسالمية فيكون الرتكيز مضاعًفا 
عىل اجلانب األيمن للمنحنى؛ كام يبدو لنا أن مقدار التدبب يف قمة املنحنى خيتلف 
بني الصنفني، إذ إّن عامل التفرطح اخلاص باملصارف التقليدية يساوي 3.0309 
الطبيعي  التوزيع  للبقية، ممّا يوحي إىل توفر حالة  بالنسبة  بينام يساوي 2.0319 
)توزيع  التقليدية  باملصارف  التشغيلية  املخاطر  عن  اإلفصاح  لسجالت  املعتدل 
جاوس(، غري أّن عامل التفرطح لسجل اإلفصاح اخلاص باملصارف اإلسالمية 
يبني أن السجالت موزعة عىل مستويات خمتلفة من اإلفصاح واليوجد تركز كبري 
يف مستوى معني، أي أّن معظم السجالت بعيدة عن الوسط والذيلني. هذا يعطي 

.)Platykurtic( انطباًعا أن التوزيع يكون مفرطًحا
 ،PROF من ناحية املتغريات التفسريية، يتضح لنا أن املتغريات اخلاصة باألداء املايل
واحلجم SIZE، واالستقرار املايل STAB، تتميز بانحرافات معيارية مرتفعة نسبًيا 
امللموسة  الزيادة  إىل  األسباب  تعود  وقد  التفسريية.  املتغريات  بقية  مع  باملقارنة 
يف متطلبات رأس املال وذلك جتاوًبا مع املخاطر الناجتة عن النشاط املرصيف، مما 
أّثر سلًبا يف الوضع واالستقرار املايل لبعض املصارف التي تعرف نسًبا عالية من 
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األمر  الودائع؛ هذا  العامة، واستعادة  املدخرات  املتعثرة وانخفاًضا يف  القروض 
يساهم يف امتداد اآلثار اجلانبية ملخاطر اقتصادية كبرية، وُيالحظ أيًضا أّن ترددات 
االجتامعات MEET، وأحجام جمالس اإلدارة BD_SIZE يف املؤسسات املرصفية 
قريبة بعضها من بعض؛ يف املقابل، يسجل متغري االنتشار املرصيف SUBSI عامل 
 ،)Leptokurtic( مدبدًبا  يكون  املنحنى  أّن  أي   4.7 إىل  ويصل  مرتفع  تفرطح 

وأغلب أعداد الفروع البنكية تكون بالقرب من الوسط احلسايب والذيلني. 
ية. الجدول 3 ب: مصفوفة معامل اإلرتباط سبيرمان لجميع المتغيرات التفسير

PROFSIZESUBSISTABNATUREBD_SizeIND_MMEETCRE_RATPARTاملتغريات

PROF1

SIZE0.5137*1

SUBSI0.5171*0.6810*1

STAB0.08150.4285*0.17881

NATURE-0.0529-0.2327**0.2241*-0.13161

BD_Size0.1838-0.08180.15670.02670.07281

IND_M-0.1815-0.05820.14710.13690.19750.02781

MEET0.02580.2876*0.3847*0.3149*0.3355*-0.00600.07241

CRE_RAT-0.0908-0.01230.0498-0.0277-0.0056-0.0056-0.08640.00321

PART0.0318-0.0549-0.05340.04900.03290.0165-0.0422-0.0352-0.2689*1

*)**( توحي أّن القيمة االحتاملية ملعامل ارتباط سبريمان أقل من 1 % )5 %( عىل التوايل. 

تناول  ارتأينا  التفسريية،  املتغريات  بني  االرتباطات  مدى  عن  البحث  إطار  يف 
معامل االرتباط بني زوجني من املتغريات وحتديًدا تم رسم مصفوفة سبريمان؛ 
عالوة عىل ذلك، تشري النتائج أّن قيم معامل االرتباط بني املتغريات املستقلة تعترب 
ضعيفة نسبًيا، وأغلب اإلرتباطات التي تم التوصل اليها متثل داللة إحصائية عىل 

مستوى 1 %. 

تشري النتائج إىل أّن العالقة اخلطية املتعددة ليست مشكلة لتطبيق التقنيات التحليلية، 
ومع ذلك، فإّن هذه االرتباطات تستحق أّن نوليها بعض االهتامم؛ واعتامًدا عىل 
املتغريات  من  عدد  بني   %  1 ثقة  مستوى  عند  ارتباًطا  هناك  أّن  يظهر  املصفوفة، 
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التفسريية، كام يالحظ أّن هناك ارتباًطا طردًيا قوًيا بني اإلنتشار املرصيف من جهة 
يرتبط  االئتامين  التصنيف  أّن  املايل من جهة أخرى؛ كام  املؤسسة واألداء  وحجم 
ارتباًطا وثيًقا بمدى املسامهة يف الرشكات التابعة وبقيمة تساوي )0.2689-(؛ 
وبالتايل، فان العدد الكبري للمسامهات البنكية واالستثامرات املرتفعة بالرشكات 
توفر  بسبب  بدورها  ترتفع  البنكية  والصكوك  السندات  قيمة  أّن  يعكس  التابعة 
االلتزام بالتعهدات جتاه املستثمرين واملقرضني، مما يؤدي إىل انخفاض التكلفة. 
كل هذا يزيد يف فرضية تصنيف ائتامين مرتفع. نجد كذلك أّن تردد االجتامعات 
يرتبط بعالمة موجبة عند مستوى ثقة 1 % مع كل من حجم املرصف، واالنتشار 

املرصيف، واالستقرار املــايل. 

هذه النتائج تؤيد أواًل جدوى تردد االجتامعات يف تقييم التدابري الالزمة لضامن 
تداول  إلزامية  يف  الوكالة  نظرية  ثوابت  توفر  ثانًيا  وتعكس  املايل،  االستقرار 
االجتامعات من أجل تقليص تضارب املصالح بني خمتلف املسامهني، ويالحظ يف 
اآلن ذاته أّن هناك ارتباًطا اجيابًيا بني تردد االجتامعات وطبيعة البنك؛ بمعنى آخر 
هناك تناسق بني اجتامعات جملس اإلدارة واجتامعات اهليئة الترشيعية، مما يعطي 
وذلك  االدارة  جمالس  وقرارات  لتوجيهات  الترشيعية  اهليئة  مواكبة  عىل  انطباًعا 
من أجل الوفاء بمسؤولياهتا و إقرار التوجيهات الالزمة لضامن رشعية املنتوجات 

املالية ومطابقتها ملتطلبات املرصفية اإلسالمية. 

6-3 حمددات اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية 
 Test of التباين  جتانس  عدم  اختبار  نتائج  تشري  تقديرنا،  نتائج  استعراض  قبل 
تفــوق  باملعــامل  املرتبطة  االحتامالت  مجيع  أّن  إىل   heterogeneity of variance

5 %، لذلك، ال يتم قبول الفرضية H1 التي تقيض بوجود عدم جتانس التباين)56(؛ 

error variances جتاه الفرضية  H0 اخلاصة بثبات تباينات األخطاء  Breusch-Pagan / Cook-Weisberg من أجل اختبار فرضية  )56( تم اعتامد قانون 
البديلة والتي تشري إىل أّن تباينات األخطاء تتبع دالة جداءية Multiplicative function ملتغري واحد أو أكثر. تبني أّن العامل Chi2 (1) يساوي 2.32 و

.Prob > chi2 = 0.1281
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عالوة عىل ذلك، وفًقا الختبار Breusch- Godfrey، نجد أّن االحتامل املرتبط هبذا 
االختبار يكون أقل من 1 %، وبالتايل يتم قبول فرضية عدم وجود ارتباط سلسيل 
بني األخطاء Residual Serial Correlation، وهذا يعني أّن األخطاء تكون مستقلة 
عن بعضها البعض؛ ويف هذا اإلطار، نقوم بتعميم النموذج املقرتح عرب االعتامد 

عىل معطيات ختص كامل العينة. 
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الجدول 4: نتائج تقدير النموذج لتفسير سجل اإلفصاح عن المخاطر التشغيلية نسبة لكل العينة

نموذج اآلثار الثابتة
Fixed Effect Model

النموذج املقدر بأسلوب املربعات الصغرى املدجمة 
Pooled OLS Regression Model

IV and CG Without
“MEET”

Full ModelIV and CGWithout “MEET”Full Model

PROF
 29.388
(45.805)

13.838
(43.297)

9.967
(43.098)

26.184-
(62.89)

-63.517
(55.84)

-66.471
(56.45)

SIZE
-4.316
(3.787)

12.600
(5.560)**

10.675
(5.686)***

4.495
(5.15)

31.065
(6.76)*

30.394
(6.94)*

SUBSI
573.64

(292.8)***
-951.48

(382.9)**
-694.15

(420.95)***
562.89

(416.02)
-1702.25
(499.49)*

-1592.5
(552.94)*

PART
-264.62
(582.26)

-398.814
(565.74)

-452.46
(563.28)

-661.27
(716.03)

-995.26
(644.69)***

-1011.21
(648.53)***

MEET
-1092.69
(846.77)

˗
˗

-1284.69
(900.11)

-1061.33
(1196.9)

-
-

-565.99
(1198)

BD_SIZE
5086.52

(2631.17)***
7754.58

(2470.93)*
7089.013

(2498.575)*
4318.4

(3700.6)
8743.3

(3302.2)*
8484.88

(3359.15)**

IND_M
-43.33

(18.064)**
-44.872
(16.89)*

-46.076
(16.806)*

-46.102
(25.585)*

-47.63
(22.68)**

-48.032
(22.804)**

NATURE˗
1787.89

(417.11)*
1786.06

(414.373)*
˗2791.77

(535.4)*
2793.8

(537.88)*

CRE-RAT˗
-1.092
(5.627)

-1.958
(5.628)

˗-7.212
(6.606)

-7.376
(6.646)

STAB˗
-1.634
(3.119)

4.164
(3.57)

˗-0.703
(4.164)

0.344
(4.734)

Intercept
155.71

(81.13)***
-198.71

(112.1)***
-149.053

(116.67)***
13.312
(110.9)

-529.36
(137.9)*

-511.07
(143.87)*

F-Value
Prob > F

2.68
(0.0153)**

4.29
(0.0001)*

4.12
(0.0001)*

R20.3463

 Sigma_u
Sigma_e

Rho

21.354
18.565
0.569

18.717
17.080
0.545

18.968
16.967
0.555

Random Effect Model
نموذج اآلثار العشوائية

Sigma_u0

Sigma_e16.961

Rho0

 F test that
all u_i=0

13.8711.1411.52 Wald chi2(10)
Prob > chi2

44.50
0.000

 Prob
˂Chi2

0.0000.0000.000Var.estimate
Intercept
Residual

 
16.757*(0.000)
15.977*(0.000) Time FE

F(13.64)
Prob > F

1.13
0.3510

Chibar2(01)38.4*(0.000)

عدد 
املشاهدات

9595
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نتائج تقدير النموذج لقياس آثار متغريات مؤسسية )األداء املايل، وحجم املرصف، واملسامهة يف الرشكات التابعة، واالنتشار املرصيف(، 
املستقلني، وتردد االجتامعات( ومتغريات طبيعة املرصف،  االدارة، وحضور األعضاء  املؤسسات )حجم جملس  ومتغريات حوكمة 
الداللة  أمهية  إىل  تشري  و***   ،**  ،* التشغيلية.  املخاطر  عن  اإلفصاح  سجل  عىل  االئتمــاين  التصنيف  و  املـايل،  واالستقرار 
تباًعا. الرقم بني قوسني يشري إىل االنحراف املعياري. يتكون هذا اجلدول من ثالثة أجزاء. بداية   % 10  ،% 5  ،% 1 اإلحصائية عند 
تم تقدير حمددات النموذج املقدر بأسلوب املربعات الصغرى املدجمة. إثر ذلك، تم احتساب نتائج تقدير النموذج اعتامًدا عىل اآلثار 
العشوائية وحتديد معامل االرتباط بني القيمة الثابتة intercept والباقي residual اعتامًدا عىل Wald-Test. أخرًيا، تم تقدير النموذج بناًء 

 .Time Fixed Effect إىل جانب نتيجة اختبار اآلثار الزمنية الثابتة F عىل افرتاض اآلثار الثابتة وقيمة إحصائية فيرش

الثابتة تتشابه إىل  نتائج تقديرات النموذج من خالل اآلثار  يبني هذا اجلدول أن 
حد كبري مع تلك الناجتة عن اآلثار العشوائية وكذلك املقدرة بأسلوب املربعات 
الصغرى املدجمة، ويالحظ أّن النموذج املقدر يعترب معنوًيا بام أّن القيمة االحتاملية 
F تساوي 4.12 وهي معنوية عند مستوى داللة 1 %، كام يظهر كذلك من خالل 
إىل  اللوحات،  لتغريات بني  نتيجة  التباين هي  أّن 55.5 % من  االرتباط  معامل 
 The Individual- Specific Component جانب أّن العنرص الفردي املحدد من اخلطأ
of the Error هو أعىل بقليل من اخلطأ التمييزي The Idiosyncratic Error؛ وبالتايل، 

 .Homoskedastic تصبح سلسلة اخلطأ العشوائي ثابتة التباين الرشطي
يف نفس السياق، تشري النتائج إىل أن 34.85 % من التباين يف اإلفصاح عن املخاطر 
 ،Estimated Between Variance تعود إىل التباين بني املجموعات )SD( التشغيلية
املجموعات  داخل  للتباين  نتيجة  هي  التباين  من   %  52.23 أّن  نجد  وباملقابل، 
النتائج أظهرت عدم قبول  أّن  Estimated Within Variance، ومن اجلدير بالذكر 

فرضية تواجد آثار زمنية ثابتة بام أّن االحتامل أكرب من 5 %. 
من منطلق النموذج املقدر بأسلوب املربعات الصغرى املدجمة، ُيالحظ أّن معامل 
التحديد R2 يساوي 34.64 % وهي تقرتب من النتائج التي توصل إليها بعض 
wald (44.5) أن نموذج اآلثار العشوائية يمثل  املؤلفني)57(؛ كام تبني نتائج اختبار 
 Intraclass داللة عىل مستوى 1 %؛ ويف إطار دارسة معامل االرتباط أحادي التباين
صفًرا،  تساوي   Rho االختبار  نتيجة  أّن  االشارة  جتدر   ،Correlation Coefficient

 The Variablilty التقلبات داخل املجموعات العنقودية  أّن  وبذلك يمكن القول 
Within Clusters أكرب من تلك الناشئة عن التقلبات بينها. بالتايل، فإّن التقديرات 

Helbok and Wagner. 2006 ; Hemrit. 2018 57( عىل غرار(
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إىل  كبري  بشكل  متقاربة  العشوائية  اآلثار  نموذج  خالل  من  إليها  توصلنا  التي 
نظريهتا يف النموذج املقدر بأسلوب املربعات الصغرى املدجمة؛ ويف نفس اإلطار، 
 Random يمكننا القول أّن الفْرَقنْيِ اللذين تم تقديرمها للتاثري و الباقي العشوائيني
intercept and residual تساويان 16.75 و 15.97 عىل التوايل، ومها عند مستوى 

داللة 1 %، أي أّن منحدر سجل اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية خيتلف بشكل 
عشوائي من مؤسسة مرصفية ألخرى. 

املؤسسة  حجم  معامل  أّن  أواًل  يتضح  التقديرات،  لنتائج  حتليل  من  تبقى  فيام 
عىل  إجيابية  وبصفة  امجااًل  تأثر  البنك  وطبيعة  االدارة،  جملس  وحجم  املرصفية، 
احصائية ختتلف حسب  التشغيلية وذات دالالت  املخاطر  اإلفصاح عن  سجل 
النموذج املعتمد. بداية، يتبني لنا أّن احلجم هو املتغري املؤثر مبارشة عىل مستوى 
اإلفصاح عن املخاطر عموًما و هذه النتيجة قد توصل اليها أغلب املؤلفني، كام 
أن هذه النتيجة تتوافق مع الفرضية التي تم حتديدها يف السابق، إذ إّن املؤسسات 
واملرشفني  واملشاركني  املستثمرين،  قبل  من  مراقبة  حمل  تكون  الكربى  املرصفية 

التنظيميني. 
ثانًيا، تشري النتائج إىل أّن اإلشارة املوجبة حلجم جملس اإلدارة تؤيد ما هو مبني 
من  اإلدارة  جملس  أعضاء  من  الكبري  العدد  فإّن  آخر،  بمعنى  الوكالة،  نظرية  يف 
املرجح أّن يعكس رضورة املطالبة بمراقبة أكثر فعالية ومستوى أعىل من الشفافية 

للمصارف من قبل املستثمرين.
املطابقة  املنتجات  تداوالت  أنشطتها  أغلب  يف  تتعدد  التي  املصارف  إّن  ثالًثا، 
للرشيعة اإلسالمية تكون مؤهلة ملستوى عال من اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية 
ملا يقتضيه نشاط املرصف اإلسالمي من تقاسم األرباح واخلسائر، لذلك يصبح 
من الرضوري عىل مجيع األطراف أن يكون التعامل بكل شفافية، مما يضفي إلزامية 
املرصف االسالمي عىل مواجهة هذه املخاطر بالرغم من أهنا ال متت للمخاطرة 

بصلة. 
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يف ظل الثقة املتبادلة بني املسلم واملرصف االسالمي، يصبح من الطبيعي الوصول 
انتظارات  مع  تتناسب  لكي  التشغيلية  املخاطر  إلدارة  مشرتكة  اسرتاتيجية  إىل 
حرًصا  أكثر  هم  االستثامرية  احلسابات  أصحاب  إّن  اإلطار،  هذا  يف  الرشكاء. 
باملصارف  أمواهلم  املودعني  مع  باملقارنة  اإلسالمية  للمصارف  املراقبة  أداء  عىل 
التقليدية، ألن االستثامرات ختلو من ضامن قيمة رأس املال والعوائد تكون غري 
بتواجد خماطر تشغيلية  بدوره  يتأثر  الذي  أداء املرصف  ثابتة وتعتمد أساًسا عىل 

بمختلف خطوط األعامل))5(. 
جتدر اإلشارة أيًضا إىل التاثريات السلبية لالنتشار املرصيف، وعدد الرشكات التابعة 
ونسبة متثيل األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة عىل سجل اإلفصاح عن املخاطر 
التشغيلية؛ حيث نجد خالًفا ملا توقعناه، أّن املؤسسات املرصفية التي تتميز بانتشار 
ضيق باململكة تكون أكثر إفصاحا عن املخاطر التشغيلية؛ هذه النتيجة تؤيد نظرية 
باملخاطر  التحكم  حسن  مفادها  إشارات  وبعث  إنتاج  خالل  من  اإلشارات 
اقتصادي  مسح  خالل  من  الفروع.  عىل  كاملة  سيطرة  درجة  لتوفر  التشغيلية 
الفرعية،  احلوكمة  فشل  إىل  تؤدي  أن  يمكن  فعالة  الغري  الرقابة  فإّن  حديث)59(، 
ويف  األم؛  املرصفية  للمؤسسة  التشغيلية  املخاطر  بعض  حينئذ  تضاعف  والتي 
نفس السياق، تظهر نتائج تقديرات نموذج اآلثار العشوائية أّن قلة عدد الرشكات 
التابعة يعكس مستوى مرتفًعا لإلفصاح عن املخاطر التشغيلية. باملقابل فإّن هذا 

املتغري ليست له داللة إحصائية يف نموذج اآلثار الثابتة. 
أخرًيا، إّن انخفاض نسبة متثيل األعضاء املستقلني داخل جملس اإلدارة يكون هلا 
األثر اإلجيايب عىل اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية، وهذه النتيجة تتوافق مع بعض 
األبحاث)60(. يرى آخرون)61(، أّن مشكلة التناسق بني القرارات، وتباين وجهات 
النظر وضعف االتصال بني خمتلف أعضاء جملس اإلدارة يكمن يف تواجد عدد 

(58) Sundararajan and Errico. 2002

 .Deloitte Touche Tohmatsu India Private Limited 59( مؤسسة(
.Eng and Mak. 2003 60( عىل غرار(

(61) Adams and Ferrera. 2007
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كبري من األعضاء املستقلني، مما هيدد فعالية املجلس؛ حينئذ، يمكن القول أنه ليس 
التشغيلية، وإنام هي  املخاطر  ذاته هو سبب ضعف اإلفصاح عن  التنوع يف حد 
املحاذاة غري الكافية مع مصالح املسامهني؛ ويف إطار اختيار األعضاء املستقلني، 
قد ينتج عن الرتكيز املفرط عىل بعض اخلصائص )مثل، اخللفية الوظيفية( بعض 
التعيينات ألعضاء هلم من الوالءات ما يرض بمصلحة املؤسسة املرصفية، أما بقية 
االستقرار  و  االئتامين  والتصنيف  االجتامعات،  وتردد  املايل،  )األداء  املتغريات 
الفرضيات  مع  تتناقض  النتائج  وهذه  إحصائية  داللة  هلا  ليست  فهي  املـايل( 

النظرية لكنها ترادف جزًءا من نتائج بحوث سابقة.
هبدف املفاضلة بني نموذج اآلثار العشوائية والنموذج املقدر بأسلوب املربعات 
 Breusch-Pagan Lagrange الجرانج  مضاعف  اختبار  أثبت  املدجمة،  الصغرى 
multiplier (LM) أّن القيمة املحسوبة تساوي 60.43مع داللة معنوية 1%، وهذا 

يعني أنه تم قبول النموذج ذو االثار العشوائية، كام أنه نتيجة لعوامل فردية غري 
Hausman Test الذي حيدد  ملحوظة، من الطبيعي أن يتم تطبيق اختبار هوسامن 
ذلك  يف  بام  القيايس  االقتصاد  يف  املعتمد  بالنموذج  اخلاصة  املواصفات  بعض 
هذين  من  وأي  العشوائية،  اآلثار  ونموذج  الثابتة  اآلثار  نموذج  بني  املفاضلة 

النموذجني جيب االعتامد عليه يف حتديد نتائج البحث)62(. 
حُتسب  )التي   Chi (2) االختبار  إلحصائية  املحسوبة  القيمة  أن  النتائج  تظهر 
القـاطع أي أهنا  بدرجات حرية تعـادل عـدد معـامالت املعادلـة املقـدرة دون 
ُتعادل 10( تساوي 32.68 ومستوى معنوية 1 %، وبالتايل يـتم رفـض فرضـية 
العـدم وقبـول الفرضـية البديلة القائلة بأّن نموذج اآلثار الثابتة أفضل من نموذج 

اآلثار العشوائية. 
التشغيلية  املخاطر  اإلفصاح عن  املؤثرة عىل مدى  العوامل  البحث عن  إطار  يف 
)62( إّن التقديرات الناجتة عن نموذج اآلثار الثابتة تكون ثابتة يف حال وجـود ارتبـاط بـني اآلثار العشـوائية، واملتغـريات املسـتقلة يف النمــوذج نتيجة 
لآلثار غري امللحوظة. ومع ذلك، يف حالة عدم وجود مثل هذه اآلثار الباطنية و / أو وجود األخطاء العنقودية املرتابطة Cluster Correlated Errors، فإن 

هذه التقديرات تكون باملعنى املقاريب غري فعالة.
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بتقدير  نسبة لكل عينة من املصارف حسب طبيعتها )إسالمية، وتقليدية(، قمنا 
النموذج لنفس مدة الدراسة من أجل تفسري آثار اخلصائص املؤسسية، ومتغريات 

احلوكمة، والتصنيف االئتامين و االستقرار املايل عىل سجل اإلفصاح. 
الجدول 5: نتائج تقدير النموذج لتفسير سجل اإلفصاح عن المخاطر التشغيلية نسبة 

لكل صنف من المصارف

املصـــارف التقليديةاملصـــارف اإلسالمية

نموذج اآلثار الثابتة
Fixed Effect

النموذج املقدر بأسلوب املربعات 
الصغرى املدجمة

 Pooled OLS Regression
Model

نموذج اآلثار الثابتة
Fixed Effect

نموذج اآلثار العشوائية
Random Effect

PROF
110.35

(145.18)**
104.274
(74.177)

-85.403
(69.896)

-240.69
(79.717)*

SIZE
-6.590
(8.912)

32.812
(11.137)*

10.121
(8.307)

-29.76
(9.329)*

SUBSI
845.23

(536.35)
-1419.87

(691.01)***
-1719.2
(628.7)*

-1538.48
(788.67)***

PART
-355.66

(1007.13)
-823.93
(998.92)

-639.91
(668.11)

-974.35
(790.67)

MEET
-1880.36

(1170.3)***
1541.16

(1876.57)
-2763.61

(1460.8)***
-4562.96

(1716.11)*

BD_SIZE
1962.87

(3213.13)
3990.58

(4626.23)
-6775.22
(6710.9)

1359.52
(8153.51)

IND_M
-41.969

(17.673)**
-25.043
(30.124)

4.11
(30.044)

5.290
(37.633)

NATURE
__

 
1669.02

(1023.7)***
3293.42

(1241.95)*

CRE-RAT
-8.557

(5.929)***
-1.076
(9.287)

-2.945
(7.51)

-13.013
(8.177)***

STAB
-4.432

(2.871)***
-12.969

(5.169)**
15.211

(6.95)**
13.005

(8.081)***

Intercept
242.89

(177.48)
-481.55
(222.21)

-2.607
(191.23)

-417.93
(214.68)***

Fisher Test
Prob>F

9.89
0.0001

5.89
0.0004

2.57
0.0146

Wald Chi2
prob> Chi2

33.25
0.0000

Sigma_u23.691
R20.7161

18.3450
Sigma_e9.02617.39317.393

Rho0.8730.5260
Test Var (u) = 0

Prob>Chi2
2.37

0.1239
14.6

0.0001
Chi2

Prob>Chi2
82.99
0.0000

472.98
0.0000



178

يل 2018 م العدد )8(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

نتائج تقدير النموذج لقياس آثار متغريات مؤسسية )األداء املايل، وحجم املرصف، واملسامهة يف الرشكات التابعة، واالنتشار املرصيف(، 
ومتغريات حوكمة املؤسسات )حجم جملس االدارة، وحضور االعضاء املستقلني، وتردد االجتامعات( و متغريات طبيعة املرصف، 
واالستقرار املـايل و التصنيف االئتمــاين عىل سجل اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية. *، **، و*** تشري إىل أمهية الداللة اإلحصائية 
عند 1 %، 5 %، 10 % تباعا. الرقم بني القوسني يشري إىل االنحراف املعياري. بالنسبة للعينة التي حتتوي عىل املصارف اإلسالمية، تم 
تقدير النموذج من خالل اآلثار الثابتة وأسلوب املربعات الصغرى املدجمة أما يف ما خيص العينة التي حتتوي عىل املصارف التقليدية، 

فقد تم تقدير النموذج من خالل اآلثار الثابتة واآلثار العشوائية. 

عن  اإلفصاح  سجل  عىل  التفسريية  املتغريات  تأثري  تقديرات  لنتائج  حتليل  يف 
من  املحسوبة  القيمة  أّن  اىل  توصلنا  اإلسالمية،  باملصارف  التشغيلية  املخاطر 
 Breusch-Pagan Lagrange multiplier (LM) خالل االختبار املضاعف الجرانج 
أّن  اعتبار  ويمكن  الشكل،  هبذا   .%5 يتجاوز  معنوية  2.37ومستوى  تساوي 
النموذج املقدر بأسلوب املربعات الصغرى املدجمة هو أفضل كفاءة من نموذج 
اآلثار العشوائية. يف إطار البحث التفاضيل بني النامذج، ومن خالل اختبار فيرش 
الذي أضفى قيمة تساوي 9.8واحتاماًل مرافًقا للنموذج مل يتجاوز 1 %، فإنه من 
املفرتض أن يتم االعتامد عىل نموذج اآلثار الثابتة لتحليل النتائج؛ ويف املقابل، يف 
ما خيص عينة املصارف التقليدية، أظهرت الداللة املعنوية الختبار هوسامن التي 
مل تتجاوز 1 % أّن نموذج اآلثار الثابتة هو األكثر مالئمة من نظريه اخلاص باآلثار 

العشوائية، وهلذا السبب، سيتم االحتكام إىل نتائج تقديرات النموذج األول. 
توصلنا يف بداية األمر إىل أّن املصارف اإلسالمية التي حتقق أرباًحا مرتفعة هي 
األكثر إفصاًحا عن املخاطر التشغيلية، وتوافًقا مع هذه النتيجة، وحسب املعايري 
نتيجة االستثامرات اإلمجالية للمحفظة سلبية، و يف  إذا كانت  املحاسبية)63(، فإنه 
ظل التحمل الكامل للخطر من قبل أصحاب حسابات االستثامر إالّ يف حاالت 
املخاطر  إىل  االشارة  الرضوري  من  فإنه  الرشوط،  وخمالفة  والتقصري  التعدي 
التعويضات  التشغيلية قد تكون سبًبا يف حصول اخلسارة؛ إضافة إىل ذلك، فإّن 
التي يتم دفعها إىل »أصحاب حسابات التوفري والودائع االستثامرية« غري املقيدة 
فتعتمد عىل مستوى األداء املايل للمرصف، ولذلك من الطبيعي أن ال يوجد أي 

سبب الخفاء املعلومة املتعلقة باملخاطر التشغيلية. 

(63) AAIOFI
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متثيل  ونسبة  االجتامعات،  برتدد  اخلاصة  املتغريات  معامل  أّن  النتائج  تظهر 
املـايل  املستقلني داخل جملس اإلدارة، والتصنيف االئتامين واالستقرار  األعضاء 
10 %؛ ويف حتليل هلذه  5 % و  متثل عالمات سالبة بدالالت معنوية ترتاوح بني 
سجل  بني  اإلجيابية  العالقة  تعكس  التي  العارشة  الفرضية  قبول  تم  النتائج، 
متغريات  أّن  حني  يف  االئتامين،  التصنيف  و  التشغيلية  املخاطر  عن  اإلفصاح 
احلوكمة املؤسسية تؤثر سلًبا عىل هذا السجل. بمعنى آخر، فإّن التقليل يف تردد 
االجتامعات يقلص من احتامل التصادم بني املصالح ويعزز باملقابل، من إمكانية 
التواصل مع املستثمرين وإفشاء املعلومات اخلاصة باملخاطر التشغيلية، كام يؤكد 
أحد الباحثني)64( أّن وترية االجتامعات املرتفعة ترجح انطباًعا سيًئا لدى السوق، 
التشغيلية  لتقليص مدى اإلفصاح عن املخاطر  فبالتايل تسعى املؤسسة املرصفية 

من أجل تدارك املعوقات التي تواجه السوق. 
يف نفس السياق، توصلنا إىل أّن تأثريات معامل االستقرار املايل تتغري من صنف 
آلخر؛ إذ يبدو أواًل، أّن املصارف اإلسالمية األكثر إستقراًرا هي األقل إفصاحا 
القطاع املرصيف  التشغيلية، مما يوحي أن غياب منهج اإلشارات يف  عن املخاطر 
Social cost االجتامعية  التكلفة  أّن  كام  السوق،  انضباط  من  يعزز  اإلسالمي 
تدرجيًيا،  تنخفض  قد  التنظيمية  اجلهات  قبل  من  اإلرشاف  عملية  عن  الناجتة 
باملخاطر  اخلاصة  املعلومات  وصحة  الشفافية  معايري  تواجد ضامن  بفعل  وذلك 

التشغيلية، وهذه النتيجة تتوافق مع متطلبات الرشيعة. 

املايل بكوهنا األكثر  التقليدية األكثر استقراًرا عىل املستوى  تتميز املصارف  ثانًيا، 
القطاع  يف  اإلشارات  نظرية  توفر  يؤيد  هذا  التشغيلية.  املخاطر  عن  إفصاحا 
املرصيف التقليدي، التي تشري إىل أّن االستقرار املايل هو دافع لإلفصاح عن املخاطر 
التشغيلية، وذلك يف إشارة إىل قدرهتا عىل اكتشاف هذه املخاطر وجودة وسائل 
املنافسني  التضييق عىل  انتهاج سياسة  أن هناك  إىل  املتاحة لدهيا. إضافة  التحكم 

(64) Vafeas. 1999
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واملرشفني  السوق  مكونات  كل  متطلبات  مواجهة  إلزامية  إىل  دفعهم  أجل  من 
التنظيميني. 

7. النتائج والتوصيات

: النتائج
ً

أوال

من خالل هذا البحث، اتضح لنا ما ييل:
إّن نسق اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية ارتفع بشكل تدرجيي خالل مدة . 1

الدراسة بني )200 و 2015 حيث إّن معدل نسبة مؤرش اإلفصاح ارتفع 
بنسبة 10 باملائة تقريًبا.

كافة . 2 إىل  املنسوبة  اإلفصاح  سجالت  خمتلف  يف  تقارًبا  هناك  أّن  لوحظ 
املصارف النشطة باململكة، والبد من اإلشارة إىل أّن املصارف اإلسالمية 
توفر  يبني  مما  التقليدية،  نظريهتا  مع  باملقارنة  مرتفعة  نسًبا  أظهرت  عموًما 
حوافز اإلفصاح يف املصارف اإلسالمية التي تتجاوز تلك املتعلقة باملصارف 
التقليدية؛ بام أّن إرشاك أصحاب احلسابات االستثامرية يف تقاسم اخلسائر 
وإالّ  التشغيلية  املخاطر  مجيع  عن  واإلبالغ  التواصل  سري  يفرض  الناشئة 

سيكون من الطبيعي أن يكون حتمل اخلسائر من جانب. 
اخلصائص . 3 بعض  تأثريات  لدراسة  املعتمد  النموذج  تقديرات  أظهرت 

 12 عىل  حتتوي  التي  العينة  لكامل  باحلوكمة  متعلقة  وأخرى  املؤسسية 
وتعدد  االدارة،  جملس  وحجم  املرصفية،  املؤسسة  حجم  أّن  مرصًفا 
النوافذ واخلدمات اإلسالمية ترجح زيادة يف مستوى اإلفصاح عن املخاطر 
حضور  نسبة  و  املسامهة،  وحجم  املرصيف،  لالنتشار  كان  بينام  التشغيلية، 

أعضاء مستقلني بمجلس اإلدارة، األثر السلبي عىل سجل اإلفصاح. 
من خالل تطبيق نفس النموذج عىل جمموعة املؤسسات املرصفية اإلسالمية . 4



دية 
لتقلي

ة وا
المي

إلس
ف ا

صار
يف امل

يلية 
تشغ

طر ال
ملخا

عن ا
صاح 

اإلف
نوية

 الس
ارير

 للتق
توى

 املح
حتليل

دية: 
سعو

ية ال
لعرب

كة ا
اململ

ب

181

يل 2018 م العدد )8(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

واملؤسسات املرصفية التقليدية، كل عىل حدة، أثبتت النتائج أنه كلام كان 
األداء املايل مرتفًعا وكانت هناك درجة عالية من التصنيف االئتامين، كلام 
أنه  إالّ  باملصارف اإلسالمية؛  التشغيلية  املخاطر  اإلفصاح عن  زاد سجل 
ونسبة  االجتامعات،  تردد  فإّن  مسبًقا،  حددناها  التي  للفرضيات  خالًفا 
تقلص  املايل،  واالستقرار  االدارة،  بمجلس  مستقلني  أعضاء  حضور 
كبرًيا  عدًدا  فإّن  باملقابل،  املالية.  التقارير  يف  عنها  املفصح  املعلومات  من 
املستقلني  لألعضاء  مرتفعة  حضور  ونسبة  اإلدارة،  جملس  اجتامعات  من 
داخل املؤسسات املرصفية التقليدية، يقلص يف فرص اإلدالء بمعلومات 
حول هذه املخاطر، يف حني أّن اإلستقرار املايل واألنشطة املرصفية املطابقة 
للرشيعة اإلسالمية هلام عالقة طردية مع سجل اإلفصاح. إّن التعرف عىل 
مدى اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية باملؤسسات املرصفية باململكة يعطي 
للدعوات  املرشفني  تفاعل  ومدى  املخاطر  هذه  حجم  تطور  عىل  انطباًعا 

القانونية اخلاصة برضورة إرساء الشفافية والتواصل اخلارجي. 

ثانًيا: التوصيات 

لنتائجنا عدة توصيات لفائدة املنظمني، واملستثمرين، واملرشفني عىل املؤسسات 
إليها  توصلنا  التي  والنتائج  أنشطتهم،  وطبيعة  منتجاهتم  اختلفت  مهام  املرصفية 
التداعيات  بناًء عىل  اتباعها  التي وجب  تثري عدة نقاشات حول سياسة الرتشيد 

القانونية األخرية و اتفاقيات بازل.

اختاذ . 1 يف  املستثمرين  تساعد  التشغيلية  املخاطر  ختص  التي  املعلومات  إّن 
قرارات أكثر استنارة وتفتح مزيًدا من أفق االستثامر يف خمتلف املصارف يف 

ظل تنوع املنتجات واألنشطة. 

ممارسات . 2 تأييد  يف  املصارف  حوكمة  خصائص  بأمهية  الوعي  يف  يزيد 
الرتشيد والتشجيع عىل  التشغيلية، وتقويم سياسة  املخاطر  اإلفصاح عن 
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تشجيع  يف  تساهم  قد  والتي  اإلسالمية  للرشيعة  مطابقة  أنشطة  استيعاب 
بالتايل  وتضمن  السوق،  انضباط  يف  املسامهة  عىل  املرصفية  املؤسسات 

حقوق املسامهني وأصحاب حسابات االستثامر عىل حد سواء. 

تساعد هذه النتائج عىل إبداء الرغبة للتحوط الذايت ضد املخاطر التشغيلية . 3
أعضاء  من  ضعيف  وبعدد  صغري،  بحجم  تتميز  التي  املصارف  قبل  من 
جانب  إىل  اإلسالمية  املنتجات  تداوالت  فيها  تقل  والتي  اإلدارة،  جملس 
أّن عدد فروعها والرشكات املسامهة يكون مرتفًعا كام أّن احلضور املكثف 
قبل  من  مساءلة  حمل  يكون  أن  البد  االدارة  بمجلس  مستقلني  ألعضاء 
املراقبني التنظيميني. وإنه ألمر جيد لالستقرار املايل، ألنه يقلل من فرصة 

حتقق أحداث غري متوقعة قد تعطل النظام املرصيف باململكة. 
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مصادر البيانات والمعلومات 

التقارير املالية جلميع املؤسسات املرصفية من )200 اىل 2015.  -
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