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وتعزيز ثقة  المحاسبى محاسبة االستدامة على تحسين اإلفصاحل المالية معاييرالأثر استخدام 
  –على البنوك التجارية دراسة تطبيقية  – المستثمرين

The impact of using financial standards for sustainability accounting on 
improving accounting disclosure and enhancing investor confidence - an 

applied study on commercial banks -  
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 مدرس بقسم المحاسبة والمراجعة
 معهد العبور العالى لإلدارة والحاسبات ونظم المعلومات

  -: الدراسةملخص 
على )  FNO101معيار( االستدامةأثر استخدام المعايير المالية لمحاسبة  الى معرفة الدراسةهدف ت

 لبياناتتوفير ا من خاللتحسين مستوى االفصاح المحاسبى للتقارير المالية وتعزيز ثقة المستثمرين 
 لقرارات و تحسين عملية االستثمارالتي تساعد المستثمرين في عملية اتخاذ ا وغير المالية المالية

 العاملين في اإلفراد إجابات من إليهامن خالل النتائج التي تم التوصل و،  األموالوجذب رؤوس 
 تبين ان هذه المؤشرات تسهم FNO101 االستدامة المتعلقة بالمعيار لمواضيع الدراسةعينة  البنوك

 تسهم في، و  الصورة الكاملة للمستثمرين في عرض التقارير السنوية وإعطاءفي تحسين االفصاح 
 تسهم في تعزيز ثقة، كما  موثوقية ومصداقية أكثرالسنوية المنشورة لتكون  للتقارير تحقيق الشفافية

 هناك األموال ، كما تم التوصل الى أنالمستثمرين في اتخاذ القرارات االستثمارية وجذب رؤوس 
 ماعية واالقتصادية والبيئية لغرضاالجت األهداف االعتيادية مع أنشطتهاتعمل على دمج  بنوك
   .الرفاهية االجتماعية وتطوير االقتصاد وحماية البيئة همة في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيقالمسا

  .معايير محاسبة االستدامة ، االفصاح المحاسبة ، ثقة المستثمرين  -:الكلمات المفتاحية 
Abstract :- 

The study aims to know the effect of using financial standards for 
sustainability accounting (FNO101 standard) on improving the level of 
accounting disclosure for financial reports and enhancing investor 
confidence by providing financial and non-financial data that helps 
investors in the decision-making process and improving the investment 
process and attracting capital, and through the results that have been 
Reached from the answers of individuals working in banks, the study 
sample for sustainability issues related to the FNO101 standard, which 
shows that these indicators contribute to improving disclosure and give 
the full picture to investors in presenting annual reports, and contribute to 
achieving transparency for The published annual reports to be more 
reliable and credible, and also contribute to enhancing investor confidence 
in making investment decisions and attracting capital, and it has been 
reached that there are banks working to integrate their regular activities 
with social, economic and environmental goals for the purpose of 
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contributing to achieving sustainable development and achieving social 
welfare and economic development And protect the environment. 
Key words: - 
 sustainability accounting standards, accounting disclosure, investor 
confidence. 

  -  : مقدمة
والجهات ذات  يعتبر االفصاح المحاسبي الركيزة األساسية األولى التي تعتمد عليها جميع األطراف

إلى الحصول على  العالقة مع المنظمة وفي مقدمتهم المستثمرين، والذين يسعون من خالل اإلفصاح
أن االفصاح المحاسبي  إال. وفاعليتها مالئمتهاالمعلومات التي تدعم قراراتهم االقتصادية وتزيد من 

بالمسؤولية االجتماعية والبيئية  لم يكن يلبي بحاجات المستفيدين من المعلومات والبيانات المتعلقة
وجوانب أخرى تفصح عن مدى  لية،للشركات، ولهذا فقد اتسع نطاق اإلفصاح ليشمل الجوانب الما
مواردها البشرية وخدمة المجتمع التي  اهتمام الشركة بالجوانب االجتماعية والبيئية، وسعيها لتطوير

 . تعمل فيه
المالية  معروف ان البيانات المالية  يمكن الحصول عليها بعدة طرق وفي مقدمتها القوائمهو وكما  

 المحاسبية من معلومات مالية األرقامعن طريق ما تظهره  لبنكامن قبل محاسبي  إعدادهاالتي يتم 
المصالح وفي  أصحاب( المستفيدة  األطرافان هذه الصورة غير مكتملة ولم تعد تلبي حاجة  إال

كوحدات اجتماعية  البنوك مهتماً ب أصبحالمجتمع ككل الذي  أوسعوعلى نطاق ) المستثمرين مقدمتهم
 لذا استدعت الحاجة الى بيانات غير مالية وتتمثل بأبعاد. تكون المجتمع االقتصادي ألي بلد 

  .) البيئية ، االجتماعية ، االقتصادية ، الحوكمة ( االستدامة 
  الدراسةمشكلة  :-  

تلجأ إليه  التي أصبح اإلفصاح عن المعلومات والبيانات االقتصادية والبيئية واالجتماعية الطريقة
لدى األفراد  المنظمات التي تهدف إلى االستمرار بالدرجة األولى وعكس صورة إيجابية عن أدائها

إلى احتالل مكانةً  ويعتبر القطاع المصرفي من المؤسسات المالية التي تسعى جاهدةً. المتعاملين معها
حاالت تعثر وفشل  تتعرض له منمرموقة في المجتمع تؤهلها للحفاظ على استمرارها رغم ما قد 

أنشطة وعمليات تمويلية  كما وتعتبر البنوك من المؤسسات التي تهدف من خالل ما تقدمه من. مالي
األرباح وفي ذات الوقت تحقيق  واستثمارات جديدة ان يكون لها أثراً على التنمية االجتماعية وتحقق

أثرها على المجتمع  وأبعادهاالمستدامة  تنميةالتنمية المستدامة للمجتمع المستضيف لها، وتعكس ال
يعتبر موضوع  أخرمن جانب ، و  االقتصادية والبيئة المحيطة في المجتمع وعلى المنشاّة من الناحية

االجتماعية والبيئية واالقتصادية وقدرة  محاسبة االستدامة من المواضيع شديدة الصلة بالمسؤولية
في القطاع المصرفي ضرورة القيام هذه  كد محاسبة االستدامةؤالمنظمة على االستمرار والنمو، وت

  . االقتصادي والبيئي واالجتماعي االستدامة الثالث أبعادالبنوك في االفصاح عن 
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المخاطر في عمل البنوك  التجارية وعلى وجه التحديد  إدارة أهمية األخيرةالمالية  األزمةأظهرت 
كافية لمواجهة مخاطر السيولة وحماية  األموالاحتياطيات رؤوس  تكوين التي فشلت في البنوك 

. مخاطرال هذهاختبارات تقييم لمواجهة  إجراءلذلك يتعين على البنوك ونتيجة ،  حقوق المستثمرين
تحسين  عليهامخاطر ينبغي ال هذهمثل  إدارةكيفية  إلثباتقبل البنوك  التجارية  وكمحاولة جادة من

وتحقيق الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين في االستثمارات وجذب رؤوس  المحاسبى  االفصاح
وقد عالج مجلس ،  المعايير والقوانين ذات العالقةب هامن خالل التزام يتحقق ذلكيمكن أن و األموال
ذلك ) SAAB  ) Sustainability Accounting Standards Boardمحاسبة االستدامة  معايير

تعزيز تحقيق الشفافية والتزام البنوك  باإلفصاح عن االستدامة ل كدكمية تؤ مقاييسمجموعة من خالل 
من قبل البنوك  التجارية  (FNO101) ن اعتماد معيار محاسبة االستدامةاوعليه ف ثقة المستثمرين

التي تساعد في عملية اتخاذ  يسهم في تحسين االفصاح وتحقيق الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين
  . القرارات

   -: السؤال الرئيسى التالى فى  الدراسةوعلى ما سبق يمكن صياغة مشكلة 
المحاسبى عن تحسين اإلفصاح ما هو أثر استخدام المعايير المالية لمحاسبة االستدامة على  

  وتعزيز ثقة المستثمرين فى البنوك التجارية ؟ التنمية المستدامة
   -:ويتفرع من هذا السؤال الرئيسى مجموعة من األسئلة الفرعية التالية 

 هل توظيف معيار محاسبة االستدامة  FNO101ألوراقا بورصةالتجارية المدرجة في  للبنوك 
 .المحاسبى عن االستدامة  يسهم في تحسين االفصاحالمصرية المالية 

 هل المعلومات التي يوفرها معيار محاسبة االستدامة  FNO101 البنوك  بالنسبة للمستثمرين في 
 .تسهم في عملية اتخاذ القرارات الرشيدة المصريةالمالية  بورصة األوراقالتجارية المدرجة في 

  الدراسة أهمية :-  
أثر استخدام المعايير المالية  معرفة فى تنبع أهمية الدراسة من حداثة موضوعها والمتمثل

تحسين مستوى االفصاح المحاسبى للتقارير المالية على )  FNO101معيار( االستدامةلمحاسبة 
التي تساعد المستثمرين في  وغير المالية المالية لبياناتتوفير ا من خاللوتعزيز ثقة المستثمرين 

  -:وتنقسم الى  ، األموالوجذب رؤوس  لقرارات و تحسين عملية االستثمارعملية اتخاذ ا
 -: األهمية الفكرية -

في كونه يرتبط بتحقيق التنمية المستدامة سواء للبنوك التجارية او المستثمرين  الدراسة أهميةتتمثل 
بوصفهم احد مكونات المجتمع الذين يتأثرون بالظروف والعوامل في البيئة المحيطة بهم وان نجاح 
أي قرار استثماري يتطلب منهم معرفة الصورة الكاملة للبنوك المستثمر فيها ولكل تفاصيلها المالية 

غير المالية لذا فقد عالج مجلس معايير محاسبة االستدامة ذلك ولجميع القطاعات ومن ضمنها و
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التجارية من خالل مجموعة معايير لتحسين االفصاح وتحقيق الشفافية التي تعزز من ثقة  البنوك
 . المستثمرين فيها

 -: األهمية التطبيقية -
اهم في تحسين المستوى االقتصادي للبلد وبسبب التجارية من المؤسسات المالية التي تس تعد البنوك

تطور البيئة القانونية والتنظيمية على المستوى الدولي والمحلي و التوسع في تعامالت ونشاطات هذه 
الى وجود  أدىالدولية  بالبنوك مختلفة وارتباط هذه البنوك أجنبيةوفتح فروع لها في دول  البنوك

لذلك البد من تحقيق التنمية . على المجتمع  مستثمرين خارجيين وداخليين مما يزداد تأثير هذه البنوك
المستدامة لها و االلتزام باإلفصاح عن مواضيع االستدامة البيئية واالجتماعية واالقتصادية وااللتزام 

وتطبيقه من قبل FNO101  ستدامةالواضح لمعيار محاسبة اال وعليه فان الفهم. بقواعد الحوكمة
ساعدها في تحديد أية ي  SASB)  (معايير محاسبة االستدامة التجارية الصادر من قبل مجلس البنوك

 إرشاداتمعلومات جوهرية مطلوب االفصاح عنها لها عالقة بمؤشرات االستدامة من خالل 
 إعدادالتجارية في  ه من قبل البنوكاالفصاح والمعايير المحاسبية التي يوفرها هذا المعيار الستخدام

الذي يؤدي الى تحسين االفصاح وتحقيق الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين  األمر.تقارير االستدامة 
والتي تساعدهم في عملية اتخاذ  هذه المصارف أداءتجاه  أرائهموالجمهور وهو ما يمكن من تحديد 

  .القرارات
  الدراسة أهداف :-  

وبصفة  االستدامةأثر استخدام المعايير المالية لمحاسبة  معرفةالهدف الرئيسى للدراسة فى يتمثل 
تحسين مستوى االفصاح المحاسبى للتقارير المالية وتعزيز ثقة على  FNO101معيارخاصة 

التي تساعد المستثمرين في عملية اتخاذ  وغير المالية المالية لبياناتتوفير ا من خاللالمستثمرين 
   -:وتنقسم أهداف الدراسة الى  المصرية المالية األوراقللبنوك التجارية المدرجة ببورصة  لقراراتا

  الفكريةاألهداف  -
عنها وفق  اإلفصاح أهميةوبيان FNO101  المؤشرات الواردة بمعيار محاسبة االستدامة معرفة

 محاسبية وبيان أثر ذلك من خالل توظيف هذه المؤشرات من قبل البنوك وإرشاداتمجموعة معايير 
لما في ذلك من اثر في تحسين االفصاح وتحقيق  المصرية المالية ببورصة األوراقالتجارية المدرجة 

الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين باإلضافة للبيانات المالية والتي تساعد المستثمرين في عملية اتخاذ 
  .األموالالقرارات الرشيدة و تحسين عملية االستثمار وجذب رؤوس 

   األهداف التطبيقية  -
 توظيف معيار  فيالمصرية  المالية بورصة األوراقالتجارية المدرجة ب بيان قدرة البنوك

 . عنها واإلفصاحوفق مفهوم واضح لمؤشرات االستدامة  FNO101  االستدامة  محاسبة
  معيار محاسبة االستدامة  أثر تطبيقبيانFNO101 االفصاحمستوى  تحسين على. 
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  معيار محاسبة االستدامة أثر تطبيقبيان FNO101 فى  الستثمارلفي تعزيز ثقة المستثمرين
 .األموالوجذب رؤوس  البنوك التجارية 

  الدراسةفروض :-  
   -:فى ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها يمكن صياغة فروض الدراسة كما يلى 

   الفكرية الفروض -
الستمراريتها  األساسيةالتجارية من العوامل  البنوكتعتبر عملية توفير الثقة للمستثمرين في 

حاجتهم ورغباتهم بالمعلومات الكاملة عن  إشباعوتأتي هذه الثقة للمستثمرين من  ونجاحها
الظروف المحيطة بهذه االستثمارات أي من خالل االفصاح الجوهري  استثماراتهم ومعرفة كافة
. ذات العالقة  بالمعايير والقوانين البنوكالتجارية ومدى التزام  البنوكوتحقيق الشفافية من قبل 

التجارية يعزز من االفصاح  البنوكمن قبل  لذلك فأن تبني مفهوم معيار محاسبة االستدامة
و . قبل المستثمرين والجمهور االستفادة منه من إمكانيةالجوهري ويحقق الشفافية لها بالتالي 

في  اءاألدعن  يوصي المجلس بان ينظر كل مصرف في استخدام هذه المؤشرات عند االفصاح
 جوهرية حتى وان كانت أنهاما يتعلق بكل مؤشر من مؤشرات االستدامة التي حددتها على 

 والوضع المالي بما في ذلك المتعلقة البنكالمتعلقة بعمليات  التأكدالمستقبلية وعدم  باإلبعادمتعلقة 
 ) .  التنظيمية. السياسية . االجتماعية . البيئية ( بالمتغيرات الخارجية 

  التطبيقية الفروض -
 معيار محاسبة االستدامة يساعد تطبيق   FNO101 بورصة  التجارية المدرجة في البنوكفي

   .المستثمرين في اتخاذ القرارات الرشيدة من خالل تحسين االفصاح المصريةالمالية  األوراق
  معيار محاسبة االستدامةيساعد تطبيق   FNO101 بورصة  ية المدرجة فيالتجار البنوكفي

المستثمرين في اتخاذ القرارات الرشيدة من خالل تعزيز ثقة  المصريةالمالية  األوراق
 . المالية في التقاريرالمستثمرين 

  الدراسة منهج:- 

يعتمد الباحث  هاوفي محاولة الختبار فروض الدراسية أسئلتهاواإلجابة على  هدف الدراسةلتحقيق ل
  :على ما يلي

وذلك  أعتمد الباحث على المنهج االستنباطي لبناء اإلطار النظري للبحث: المنهج االستنباطي .١
وتحليل ما ورد في الفكر المحاسبي عن طريق مراجعة الدراسات العربية  استقراءمن خالل 

بهدف التأصيل  واألجنبية التي تناولت المتغيرات الخاصة بالدراسة والموضوعات المتعلقة بها
 .الدراسةتقاق فروض النظري لموضوع الدراسة واش
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الختبار التطبيقية استخدم الباحث المنهج االستقرائي عند إجراء الدراسة : المنهج االستقرائي  .٢
الممكن قبول  من خالل الدراسة النظرية لتحديد ما إذا كان من إليهاالفروض التي تم التوصل 

 . أو رفضها الدراسةفروض 

 اعتمدت الدراسة على إعداد قائمة االستقصاء التي وزعت على العينة :الدراسة وسيلة  .٣
 .بورصة األوراق المالية المصرية من العاملين فى البنوك التجارية المدرجة فى المختارة 

 التي تخدم عينة واإلحصائيةفي استخدام النماذج الكمية  الدراسة  أداةتمثلت :  الدراسةأداة   .٤
 .المختلفة اإلحصائيةوض الخاصة بالدراسة من خالل االختبارات الدراسة مع اختبار الفر

  الدراسة حدود :-   
  لن تتناول الدراسة كل المعايير المالية لمحاسبة االستدامة وستركز فقط على : حدود عامة

 .لقدر الذى يخدم هدف الدراسة  إالالبنوك التجارية ، ) FNO101(المعيار 
 مجموعة من البنوك التجارية المدرجة في بورصة األوراق المالية المصرية  :الحدود المكانية. 
 ٢٠١٨ – ٢٠١٧البيانات المالية للفترة :  الحدود الزمانية . 
  من المحاور التالية  الدراسةتتكون حطة  -: الدراسة خطة:-   

  ) المحددات واالستراتيجيات المتبعة  –األبعاد  –الماهية ( االستدامة  :المحور األول 
  . )تعزيز ثقة المستثمرين  -األهمية –الماهية (  االفصاح المحاسبي المستدام :المحور الثانى 
  . معايير محاسبة االستدامة المالية :المحور الثالث 
  .الدراسة التطبيقية : المحور الرابع 

  )  المحددات واالستراتيجيات المتبعة  –األبعاد  –الماهية ( االستدامة : المحور األول 
و في الوقت الحالي فان البحوث المحاسبية لالستدامة ترتكز على استدامة الشركات التي تعني 

التي تعتبر احد موارد المجتمع بشكل عام وعلى  وأموالها وأصولهاموارد الشركة  المحافظة على
ضروريا والن  أمرا أصبحمفهوم استدامة الشركات  إدخالكون ) ٢٥: ٢٠١٨ الخفاجي(مدى البعيد ال

 وإنمافقط  األرباحالمالي وتحقيق  أدائهاالبعيد واستمراريتها لم يعد من خالل  بقاء الشركة على المدى
المؤشرات غير المالية مثل المؤشرات المتعلقة بحماية البيئة  إدخال الشركات بحاجة الى أصبحت

الى مؤشرات الحوكمة والتي تسهم  إضافةاالجتماعية واالقتصادية األنشطة والرقابة عليها ومؤشرات 
الى التقارير  إضافةاالستراتيجي من خالل تقارير االستدامة  في صنع واتخاذ القرارات والتخطيط

  . )  ٨:  ٢٠١٦إبراهيم ( المالية 
االستدامة التي تعظم من قيمة المساهمين في الشركة من  بأنها" استدامة الشركات  فيعرتيمكن و

االقتصادية واالجتماعية والبيئية وعلى  األنشطةالمخاطر الناتجة عن  وإدارةالفرص  خالل تبني
ها لغرض استمراريتها على التي تقوم ب األعمالاالعتبار المجتمع والبيئة نتيجة  الشركة ان تأخذ بنظر
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العوامل واالثار  أهموقد وضعت بورصة عمان ، )  Pinchuk 2011 :13.(   المدى البعيد
  ) ٥- ١:  ٢٠١٧ المصريةبورصة ال(  -:  االيجابية عند تبني مبادئ االستدامة وهي

  لتعامالتهاتقليل المخاطر الناتجة من مزاولة الشركة ألنشطتها وزيادة الفرص االستثمارية . 

  والمحافظة على ديمومة عمل الشركة واستمراريتها األرباحتحقيق . 

  التشغيلية من خالل الترشيد في استهالك الموارد وتقليل التكاليف األنشطةتحسين كفاءة . 

  القوى العاملة في الشركة إرضاءالزيادة في . 

 ها التجاريةتعزيز الحالة التنافسية لشركة من خالل تحسين سمعتها وعالمت . 

 تعزز من قابلية الشركة على التخطيط االستراتيجي للمدى البعيد . 

 تسهم في مساعدة المجتمع للوصول الى االكتفاء الذاتي وتحسين مستوى المعيشة . 

على استدامة الشركات وعلى  اإلفصاح أهميةعلى  أكدتباإلضافة الى ان جميع المبادرات العالمية 
+ ريو (المتحدة للتنمية المستدامة  األمممن الوثيقة الختامية لمؤتمر   ٤٧الفقرة  إشارة سبيل المثال

من خالل مجموعة من النقاط الرئيسية على  أكدتمجموعة من الدول المختلفة التي  والذي ضم)  ٢٠
 عن االستدامة وتمثلت هذه النقاط بما اإلفصاحلمسؤولية وشفافية الشركات في  زيادة الثقافة الدولية

  )  Bartels et al , 2016 : 24( -: يلي
 بان الحكومات لها دور رئيسي ومؤثر في المجتمع لبناء نموذج للتنمية المستدامة عن  اإلقرار

 . او االختيارية التي يمكن ان تؤثر بواسطتها على الشركات اإللزاميةالقوانين  إصدار طريق

  السبل والممارسات التنظيمية  فضلأالمصالح والحكومة لوضع  أصحابالرغبة الصادقة بين
 . عن االستدامة اإلفصاحتعزيز الشركات في  لغرض

  عن تقارير استدامة الشركات بشكل واسع والذي يسهم بدوره في تكوين سوق  اإلفصاحضرورة
 . تتمتع بالشفافية باإلضافة الى مساهمة القطاع الخاص بتحقيق التنمية المستدامة اقتصادية

  عن استدامة الشركات وفق المبادرات والمعايير  اإلفصاحالتشجيع على استخدام مؤشرات
 . واالستفادة منها العالمية

  عن التنمية المستدامة بشكل  اإلفصاحالبلدان النامية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طور
 . الزامي

  Dimension of Sustainability االستدامة أبعاد:  ١/١
االعتيادية لتلبية  األعمالحاجة الشركات الى تقارير االستدامة كجزء من  األخيرةشهدت السنوات 

المصالح والمستثمرين والمجتمع بسبب تزايد المخاوف العامة بشان هذه القضايا  أصحاب توقعات
الح المص أصحابالشركات ألهدافها ورغباتها ينبغي عليها تلبية احتياجات ورغبات  ولغرض تحقيق

الحاليين او المحتملين وبيان مدى قدرة هذه الشركات في الربط بين العوامل  والمستثمرين سواء
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الن الهدف لكل منها وفق المؤشرات المتعلقة بها لتحقيق التنمية  االقتصادية واالجتماعية والبيئية
   -:  االستدامة باالتي أبعادوتتمثل . المستدامة

 واإلفصاحيرتبط بالمعلومات المتعلقة بتأثير الشركات على البيئة وكيفية قياسها  :  البعد البيئي -
 أنظمةالشركات في االستدامة البيئية على المدى البعيد من خالل  أداءوالهدف منها هو تحسين  عنها

 Jankovic & krivacic( في الشركات التي يمكن اعتبارها كأداة جديدة في االستدامة البيئية االدارة
 لذلك يمكن اعتبار ان التحدي البيئي الذي يواجه الشركات هو كيفية وضع الخطط)  327: 2017
 من قبل المتخصصين لديها في المحافظة على الموارد الطبيعية ومكافحة تلوث الماء اإلستراتيجية

او فئة معينة بل المتعلقة بالبيئة الن هذه العملية لم تعد تقتصر على جهة  األموروالهواء وجميع 
تحتاج الى اهتمام جدي  إستراتيجيةالعالم مسؤولية  أنحاءمسؤولية التدهور البيئي في جميع  أصبحت

على الشؤون البيئية لكون الشركات هي  واإلدارةمن قبل جميع الشركات في السيطرة  وموضوعي
البيئة " ن مصطلح البيئة يعني المحافظة على البيئة ووفقا لمنظمة المعايير الدولية فا في األدواتاحد 

والحيوانات  والموارد الطبيعية واألرضبها الشركة بما في ذلك الماء والهواء  المحيطة التي تعمل
   ) David & David , 2017 : 105-106. (والنباتات والبشر وعالقتهما المتبادلة

لقد حظي مفهوم التنمية االقتصادية المستدامة باهتمام متزايد خالل السنوات  :  البعد االقتصادي -
من قبل الشركات الى جانب مفهوم التنمية االجتماعية والبيئية نظرا للتأثير االقتصادي الكبير األخيرة 
تجة والمجتمع ونتيجة للنمو االقتصادي المتزايد وخاصة في قطاع الصناعة واالنبعاثات النا في البيئة
هنالك قلق شديد من قبل الناس بسبب تلوث الهواء  أصبحله من تأثير سلبي على البيئة  عنه ولما
من قبل هذه الشركات الحد من تأثير  األمرالى استنزاف الموارد الطبيعية لذلك يتطلب إضافة والماء 

 , Science & Media(  .القادمة األجيالوالحفاظ على البيئة وحماية حقوق  النمو االقتصادي
1995 : 343  (   

 الشركات وعملياتها أنشطةيرتبط هذا المفهوم بأهمية المعلومات المتعلقة بتأثير  : البعد االجتماعي -
على المجتمع لكونه يهدف الى تحقيق العدالة االجتماعية من خالل توزيع الموارد الطبيعية 

والتي )  ١٦: ٢٠١٧فريد ( والتنويع والمشاركة  اإلنسانوتنمية الثقافات واحترام حقوق  واالقتصادية
مؤشر يعكس وبدرجة كبيرة " اعتبارها كمؤشرات للبعد االجتماعي الن العدالة االجتماعية  يمكن
الحياة التي يمكن قياسها من خالل معرفة السكان الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر وكذلك  نوعية
والتعليم وحماية الناس من الجرائم ومعدالت النمو السكاني العاطلين عن العمل والصحة العامة  نسبة

  )  ٨-٦: ٢٠١٧الجوارين ( . ارتباط وثيق بينها وبين مبادئ التنمية المستدامة  فهنالك
الشركة وتطويرها فيما  أداءالتقارير عن  وإعدادعن هذه المؤشرات  اإلفصاحويرى الباحث ان 

ليست مستقلة عن  ألنها أعالهاالستدامة  أبعاديجب الدمج بين  بأنهعن االستدامة  يتعلق بأدائها
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الن الهدف منها واحد يضمن بقاء الشركة على المدى  األخريكمل بعضها  وإنماالبعض  بعضها
  .  دة قدرتها التنافسيةوتعظيم قيمتها وزيا البعيد واستمراريتها

  -:التالى ) ١(رقم  من خالل الشكل األبعادالترابط الوثيق بين هذه  ويمكن توضيح

 
Source: ( Schaltegger , et al , 2016 : 8 ) 

     Conditions of Sustainability    شروط تحقيق االستدامة من قبل الشركات:  ١/٢
األنشطة تهدف الى تحقيق واجباتها تجاه  وإنماليس الغرض من االستدامة تحقيق الثروة للشركة فقط 

 .والبيئية واالقتصادية بشكل عام لذلك تترتب على الشركات ثالث شروط يجب الوفاء بهااالجتماعية 
(Schaltegger & et al , 2012 : 3 )  

  يترتب على الشركات القيام بحل المشاكل المرتبطة باألنشطة االجتماعية والبيئية التي
 .اية البيئةالتطوعية خدمة للمجتمع وحم األعمالالسلطات الحكومية وكذلك  تفرضها

  التي تؤديها خلق قيمة ايجابية تسهم في زيادة  األنشطةيترتب على الشركات من خالل
للبلد من خالل نجاح الشركات في خفض التكاليف وزيادة قيمة المبيعات  القيمة االقتصادية

 . المتحققة والحفاظ على العمالء وسمعة الشركة األرباح والقدرة التنافسية وزيادة
 أوايجابية  أثاريؤدي الى تحقيق  إداريى الشركات تقديم ما يثبت بان أي نشاط يترتب عل 

 . البيئي أواالجتماعي  أوعلى المستوى االقتصادي  سلبية سواء
   Determinants of Sustainability محددات تحقيق االستدامة:  ١/٣

تنفيذ المبادرات  إطارالعديد من المشاكل لتحقيق االستدامة و في  واألجنبيةتواجه الشركات المحلية 
 (  -:وهي اإلعمالتحقيق استدامة الشركات توجد عدة عوائق خارجية مالزمة الى بيئة  العالمية في

Kalinin & et al 2016 : 9   (  
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 عدم وجود اليد العاملة التي لديها الخبرة الكافية في مجال االستدامة . 
 التحتية والتكنولوجيا والحلول الفعلية المستدامة البنيةرة في الحصول على م القددع . 
  محددة للتمويل الخارجي آلياتال توجد . 
 عدم وجود موزعين مستدامين . 
 التطبيق المحدود لألدوات المالية المحفزة لالستدامة . 
 عدم وجود تشريعات وقوانين ملزمة لشركات في تحقيق االستدامة . 
  الطلب على المنتجات المستدامةانخفاض . 
  لفترة محدودة األجنبيةالتواجد للشركات . 
  المنظمات الغير حكومية على المستوى الدولي والمحلي مثل(ال يوجد شركاء محتملين . ( 
  شهادات دولية ومحلية لشركات التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة وفي حالة  إصدارعدم

 . محدودة أوفقد تكون وهمية شهادات  إصدار
 األجنبيةضروري لتحقيق التنمية المستدامة سواء للشركات  أمرويرى الباحث ان استدامة الشركات 

 أعالهالكبير في حياة الناس واالقتصاد وحماية البيئة وفي حالة تم معالجة المشاكل  المحلية لتأثيرهاأو 
   .في المستقبلسيساعد على تحقيق التنمية المستدامة  فان ذلك

    االستراتيجيات المتبعة الستدامة الشركات وتحقيق التنمية المستدامة:  ١/٤
  Sustainable Development Strategies 

المختلفة الستراتيجيات االستدامة المتبعة من قبل  واألنماطيمكن وضع مجموعة من التصنيفات 
من خالل االستراتيجيات الدفاعية واالستباقية تمثل سلسلة متصلة فيما بينها تتمثل  الشركات والتي

  )  Schaltegger , & et al , 2012 : 9-10( -: واالستيعابية ويمكن توضيحها كما يلي
 الدفاعية  اإلستراتيجية-:Defense Strategyغالبا ما يكون هذا السلوك ردة فعل من قبل 

لها التي يتعامل وفقها المدراء مع مواضيع االستدامة  األنشطة األساسيةالشركات من خالل 
ليس الكتساب الميزة  اإلستراتيجيةمن هذه  الرئيسيمحدودة نوعا ما الن الهدف  بطريقة

الحاجة الى االلتزام بالقوانين والتشريعات من جهة  وإنمامواضيع االستدامة  التنافسية من تطبيق
 األنشطةفهي تهدف من خالل  آخرومن جهة " االمتثال  أيضا إستراتيجيةلذلك يطلق عليها 

التجارية المدرة للدخل وقياس درجة الكفاءة  األعمالعلى  لشركة الى المحافظة األساسية
المخاطر المتعلقة بسمعة الشركة وتطبيق القوانين  والجوانب المتعلقة بالتكاليف للحد من

 . تدامة بشكل عامالمس والتشريعات لذلك وليس لهدف تحقيق التنمية
 التكيف مع الواقع( االستيعابية  اإلستراتيجية  ( -:Capacity Strategy تعكس هذه

التنمية االجتماعية  أهدافركة لتحقيق للشتعديالت جوهرية للعمليات الداخلية اإلستراتيجية 
هو  اإلستراتيجيةوالسالمة المهنية وحماية البيئة وان الدافع الرئيسي لهذه  حةصوالبيئية مثل ال
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مواضيع االستدامة حيث يتعامل معها المدراء وفق قناعة ودراية الى  حاجة الشركة الى استخدام
 األساسيةالشركة  أنشطةتدريب العاملين لذلك هي تهدف من خالل  التغيير التنظيمي من خالل

 . لدخل فقطاالجتماعية والبيئية وليس لهدف تعظيم ا التنمية المستدامة أبعادالى تحقيق 
 ةاالستباقي اإلستراتيجية -:Proactive Strategy أنشطة غالبا ما يكون هذا السلوك من خالل

 لشركة التي تهدف الى تحقيق التنمية البيئية واالجتماعية من اجل المساهمة في تحقيق األساسية
الشركة فقط لذلك التنمية المستدامة لالقتصاد والمجتمع بشكل عام وليس الهدف منها تعظيم دخل 

تأخذ بنظر االعتبار العوامل الخارجية المتعلقة بالمخاطر والتكاليف وحساسة العمالء  فهي
جموعة م)  Ong ( ويذكر. المميز لالستدامة  األداءاالجتماعية والبيئة الموجهة نحو واألمور 

 األداءمنها تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين  اإلستراتيجيةتشتمل عليها هذه  من الفوائد التي
المال  رأسالشركة و العالمة التجارية لها وزيادة الفرص للحصول على  المالي وتعزيز سمعة

 ) Ong , 2016 : 23-24. ( والمحافظة على العاملين في الشركة
 األعمالي تخدمة فسوالموجهات الم أعالهح الفرق بين االستراتيجيات المتبعة يويمكن توض

  : اآلتيلشركات لكل حالة من خالل الجدول األساسية 
  األعمالوموجهات  استدامة الشركة والتنمية المستدامة إستراتيجية) ١(جدول رقم  

  إستراتیجیة استدامة الشركات
 موجھات األعمال
 األساسیة ألغراض

  االستدامة

  االستباقیة  االستیعابیة  الدفاعیة

 التكالیف وخفض
  التكالیف

 أنشطة موجھ التكلفة
 والكفاءة األساسي ترتبط
 بأنشطة االلتزام بالقوانین

  والتشریعات

 أنشطة موجھ التكلفة
 والكفاءة تتابع بنشاط
وتربط بمواضیع 

االستدامة كلما أمكن 
  ذلك

 أنشطة موجھ التكلفة
 والكفاءة ضروریة إلنجاز

 أھداف االستدامة
  

ینظر  االستدامةقضایا   المخاطر والحد منھا
. للمخاطرة إلیھا كمصادر

األنشطة إلى الحد  وتھدف
  المخاطرة من

وإدارة  تعتبر االستدامة
تكمیلي   المخاطر مفھوم
  التجاریة ولخلق لفرص

 عدم القیام باألعمال
 التجاریة المصاحبة

  للمخاطر

المبیعات وھامش 
  الربح

 المنتجات أو ما یتعلق
مخاطر  بھا تتكیف للحد من

المبیعات لذلك یتم  انخفاض
ما یؤید االستدامة  إرفاق

عدم تغییر  لغرض
  المنتجات

 بعض المنتجات
 موجھة لالستدامة لفئات
 من العمالء المحدودة
 باإلضافة الى خطوط

  اإلنتاج التقلیدیة الحالیة

 إستراتیجیة التسویق
 الموجھة للحصول على

جعل  میزة تنافسیة من خالل
 المنتجات والخدمات

ھي  وجھة نحو االستدامةالم
  جوھر عمل الشركة

 قیمة العالمة التجاریة
  وسمعة الشركة

 مواضیع االستدامة
 المرتبطة بسمعة الشركة

 فھي موجھة.یعاد نشاطھا 
  أساسا للحد من المخاطر

 مواضیع االستدامة
 لدیھا إضافة محدودة
 للمساھمة في السمعة

  والعالمة التجاریة

 ترتبط مواضیع
 بصوره رئیسیةاالستدامة 

  بالسمعة والعالمة التجاریة

 زیادة المرتبات  استقطاب الموظفین 
 لالحتفاظ بالموظفین

 عمل االستدامة
 واالرتباطات المتعلقة

 عمل االستدامة التعلیم
 المستمر، والمواقف
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 بھا تزید نسبیاً من  وجذبھم
 جذب بعض الموظفین
  وأصحاب والمواھب

 المبتكرة، واالھتمام
جذب  یزید مناالجتماعي 

المھارات  القوى العاملة ذات
   والمواھب الجدیدة العالیة

التقصیر  االبتكارات لحجب  اإلمكانیات المبتكرة
فیما یتعلق  )عدم األداء (

  باالستدامة

 والمنتجات، العملیات،
 واالبتكارات التنظیمیة
 التي تفرضھا حدود

 العمل الحالي
  

الموجھة  عملیة االستدامة
واالبتكارات نحو المنتجات،

تعتبر أساس  التنظیمیة
التجاریة؛ حیث  األعمال

 مشاكل االستدامة تعتبر
مصدرا  وأصحاب المصالح

  رئیسیا لالبتكار
( Source: Schaltegger , & et al , 2012 : 9-10 ) 

 االلتزام ويتضح مما سبق ان بعض الشركات من خالل عملياتها التجارية تهدف الى تعظيم الدخل 
 بالقوانين والتشريعات الدولية والمحلية لغرض استدامتها واستمراريتها من خالل تطبيقها لمواضع

لى كما ان هنالك شركات تعمل ع. االستدامة و ليس لغرض تحقيق التنمية المستدامة بشكل عام 
أعمالها التجارية مع األهداف االجتماعية والبيئية واالقتصادية من اجل المساهمة في تحقيق  دمج

المستدامة من خالل تطبيقها لمواضيع االستدامة وتحقيق الرفاهية االجتماعية وتطوير  التنمية
 .البيئة  االقتصاد وحماية
    )تعزيز ثقة المستثمرين  -األهمية –الماهية (  االفصاح المحاسبي المستدام: المحو الثانى 

    :مفهوم االفصاح المحاسبي:  ٢/١
تهتم المؤسسات المالية وخاصة البنوك التجارية باإلفصاح عن المعلومات المالية من خالل القوائم 

قائمة , قائمة المركز المالي , قائمة الدخل ( الخمسة وفق المعايير الدولية للتقارير المالية وهي  المالية
عن ) القائمة الخاصة قائمة المالحظات  وأخيرا, قائمة التغيير في حقوق الملكية  ،  التدفقات النقدية

ان هذه الصورة غير مكتملة من وجهة  إالالمحاسبية من معلومات مالية األرقام طريق ما تظهره 
الصورة الكاملة يفترض  واحدا وهو البعد المالي في حين نعتقد ان نظر المستثمرين وتكاد تكون بعدا

بالبعد االجتماعي والبعد البيئي والبعد  اإلبعادوتتمثل هذه  غير المالية األخرىبان تعرض بأبعادها 
الذي يشتمل على أية معلومات غير مالية او  االقتصادي وبعد الحاكمية فضال عن البعد غير المالي

المبادئ  أهماالفصاح المحاسبي يعد من  وم انوكما معل) محاسبية كما نعرفها  أرقام( محسوبة بالنقد 
التقارير المالية وغير المالية  المحاسبية التي تزيد من قيمة ومنفعة المعلومات التي تساعد مستخدمي

الى ضغوط  تلك المؤسسات تخضع أصبحتفي صناعة واتخاذ القرارات االستثمارية وغيرها 
 االقتصادية واالجتماعية األنشطةها عن تأثيرات في تقارير لإلفصاحمتزايدة من قبل المستثمرين 
  . لتلك التأثيرات إدارتهاوالبيئية على المجتمع وكيفية 

وقد تطور االفصاح المحاسبي تبعا لتطور مهنة المحاسبة اذ اقتصر االفصاح وقت كان دور 
التقارير  لمسك الدفاتر على توفير بعض المعلومات المالية التي تساعد مستخدمي المحاسبة كنظام
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للشركة وعندما تحولت مهنة المحاسبة الى نظام معلومات  األساسية المحاسبية بالتنبؤ بالمتغيرات
المعلومات المالية وغير المالية بصورة متكررة وانية لتلبية  الهدف منها تحديد وقياس وتوصيل أصبح

  . ) ٨٥:  ٢٠١٧ الجاوي والعبيدي(  متطلبات ورغبات مستخدمي تلك التقارير
   -: بأنه  ن تعريف االفصاح المحاسبى ويمك
  الحقائق الضرورية التي تساعد مستخدمي  كبيرة في نشر أهميةاحد المبادئ المحاسبية التي لها

معلومات من  أية إخفاء التقارير المالية وغير المالية في تفسيرها وفهمها بشكل صحيح وعدم
 ) ١٥-١١:  ٢٠١٨وآخرون محمود " ( الممكن ان تعتبر هامة وضرورية لهم 

  التي تؤثر على  األنشطةيجب على الشركات االفصاح بشكل كامل عن تأثير مختلف  وعليه
والمطلوبات والمخاطر المرتبطة  األصولالشركة واتفاقياتها وطرق تقييم  الوضع المالي وعقود

 أية أوالتفسيرات  أوذات عالقة من خالل قائمة المالحظات  معلومات أيةعن  واإلفصاحبها 
   )  Kieso 2016 :227( تكون داعمة للقوائم المالية أخرىقوائم 

   معلومات لم يتم االفصاح عنها لحد  أيةعن  أخرقبل طرف معين الى طرف  من اإلفصاحهو
البيانات المالية وغير المالية والقياسات والمكونات ذات  أي بمعنى االفصاح عن جميع اآلن

والن المعامالت  أخرىتقارير  أية أو  مظلة االفصاح من خالل القوائم الماليةالعالقة تحت 
ليسهل من فهمها وقد يكون  إفصاح أكثرتعقيدا اقتضت الحاجة الى  أكثر أصبحتالمالية 

 " مفصلة رسومات أوعلى شكل جداول  أوعلى شكل مناقشة  أونوعي  أواالفصاح كمي 
(Khalik 2014 :476 ), 

 األخرىالتقارير المكملة  أوبالتقارير المالية  القرارات بالمعلومات سواء المتعلقةمتخذي  إعالم 
:  ٢٠٠٩أبو حمام .( اكبر  بهدف ترشيد عملية اتخاذ القرار واستخدام الموارد بكفاءة وفاعلية

٤٨ ( 
   "المستفيدين منها بهدف بيان حقيقة الوضع المالي  توصيل المعلومات المحاسبية الى بأنه

القرارات وتخفيض حالة عدم  للشركة بشكل غير مضلل يمكن االعتماد عليها في عملية اتخاذ
 أية أوكمية أو اليقين لدى المستفيدين من خالل التقارير المتعلقة بالشركة سواء كانت مالية 

 ) ١١:  ٢٠١١ الكامل" (  أخرىمعلومات 
  الكافية والمؤثرة في تحديد المركز صناع القرار بالمعلومات  قيام المحاسب بتزويد مستخدمي

 لإلفصاح األساسيةالمالية ألنها تعد الركيزة  المتحققة من خالل التقارير واألرباحالمالي للشركة 
 , Ata & Jabali . (   والمستقبلية الحالية واإلحداثالشركة  أنشطةالذي يظهر التطورات في 

2014 : 143-144  ( 
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 للمستثمرين ) المالية وغير المالية ( ونشر كافة المعلومات  المؤسسات بإظهار وعرض هو قيام
وتضليل  أخفاءبمستقبل هذه المؤسسات التخاذ القرارات المناسبة وعدم  لغرض تحليلها لتنبؤ

 )  ٥:  ٢٠١٧ ودباش محمود" ( المستخدمين للتقارير في ذلك 
عن  مالية مثل االفصاح االفصاح عن المعلومات الغير أهميةالكثير من الشركات  أدركتقد و 

مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة  إثباتاالستدامة من خالل تقارير االستدامة السنوية لغرض 
الحوكمة  آلية أوالهيكل المالي  أوبسبب االختالف في الحجم  وأخرىهذه التقارير بين شركة  وتختلف

المستدامة ليسهل من  شامل وموحد لمفهوم التنمية أطاردعت الحاجة الى وجود  المتبعة فيها لذلك
  ) .  Ong , 2016 : 1-3 (  المقارنة والتحقيق إمكانية

 االفصاح عن التقارير التي تنشرها الشركات للمستخدمين"  بأنة  وقد عرف االفصاح المستدام
تماعية االج وأنشطتهاالداخليين والخارجيين والتي توضح الصورة الكاملة عن موقف الشركة 

 والبيئية والحوكمة ومدى التزامها بممارسات االفصاح الجيدة في تحقيق التنمية المستدامة واالقتصادية
" ) .Nobance & Eillili , 2015 : 2  (  

تحسين مستوى االفصاح في البنوك التجارية وتوسيع نطاقه بحيث يشتمل  ضرورة ويرى الباحث 
التي تؤثر في قرارات مستخدمي تلك المعلومات وبنفس درجة المالية  المعلومات المالية وغير على

االجتماعية واالقتصادية والبيئية والية الحوكمة األحداث وقت واحد والتي تصور  االفصاح وفي
الشركة وخالل فترة محددة سينعكس بصورة ايجابية  أنشطةلها تأثير على  المتبعة فيها بحيث يكون

   .محلي وتحقيق الرفاهية للمجتمعوال عليها وعلى المستوى الدولي
   -: في البنوك التجاريةالمستدام االفصاح المحاسبي  أهمية:  ٢/٢

ي وبسبب زيادة حدة المنافسة وتطور التكنولوجيا البنكنظرا لتعدد الجهات المستفيدة في القطاع 
االفصاح المحاسبي من قبل المستفيدين لها  أهميةفيها وارتفاع درجة المخاطر ازدادت  المستخدمة

 اليقة( عنها  واإلفصاحتلك البنوك تحليل هذه المخاطر  إداراتيتوجب على  لكونها وسيطا ماليا اذ
 ألعداد التقارير المالية المعيار وكذلك اصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي ) ١١١:  ٢٠٠٧

)IFRS 7   ( اإلفصاحات الذي حل محل المعيار (IAS30 ) القوائم المالية للبنوك اإلفصاحات في 
عمل  والمؤسسات المشابهة والذي هدف الى تمكين مستخدمي التقارير المالية من معرفة طبيعة

 المالي والمخاطر الناتجة عن مزاولة الشركة ألنشطتها وكيفية قيام الشركة بإدارة تلك وأدائهاالشركة 
 ) (باإلضافة الى معيار )  ١٣٦:  ٢٠١٦ بين القانونيينالهيئة السعودية للمحاس( المخاطر 
FNO101التجارية  الصادر عن مجلس معايير محاسبة االستدامة  البنوك )SASB  ( ،  اذ يجب ان

االستدامة والمقاييس والمخاطر والفرص المرتبطة بعملها  تفصح البنوك التجارية عن قضايا
ومعرفة مدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة  رين لفهموالعمليات التي تقوم بها الالزمة للمستثم

الموظفين  إعدادوبيانات غير مالية مثال )  محاسبية كما نعرفها أرقام( والتي تتضمن بيانات مالية 
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 Commercial Banks( . بالنقد مقاسهمعلومات غير  أيةالعمالء او  وإعداد األبنية وإعداد
Sustainability Accounting Standard, 2014 : 4-5(  

اإلفصاحات العامة التي تعزز من GRI 102 العالمية معيار اإلفصاحمبادرة و كذلك أصدرت  
المعلومات المتعلقة  عن اإلفصاحتحدد متطلبات  إذالتي تقدمها الشركات  مصداقية التقارير المالية

 , ملف الشركة( االفصاح عن بالشركة والتي يمكن استخدامها لدى أي قطاع و تشمل على متطلبات 
)  اإلفصاحممارسات  ,المصلحة  أصحاب إشراك, الحوكمة , والنزاهة  األخالقيات, االستراتيجيات 

  . األخرىت امن المبادروغيرها )  ٦٠: ٢٠١٨الخفاجي ( 
 األمربتطبيق هذه المعايير سيسهم في تحسين االفصاح  البنوك التجارية ان التزام  لذلك يرى الباحث 

يؤدي الى تشجيع الشركات على االقتراض منها الن تطبيقها لهذه المبادئ يؤدي الى تقليل  الذي
ضرورة اهتمام البنوك التجارية باإلفصاح عن  يرى الباحث، كما معها البنوك المخاطر عن تعامل 

جودة واالقتصادية ألنها تسهم في تحسين مستوى االفصاح وزيادة  المؤشرات البيئية واالجتماعية
المفيدة وتعزز من ثقة مستخدمي تلك التقارير وتلبي حاجاتهم  ورة من المعلوماتشالتقارير المن

   .تحسين سمعة البنوك وزيادة القيمة السوقية لها نعكس بدوره علىيس ورغباتهم والي
    :عناصر محاسبة االستدامة لتحسين االفصاح في البنوك التجارية أهمية: ٢/٣

 في اتخاذ أهميةالتجارية بتحسين مستوى االفصاح لما له من  البنوكتهتم المؤسسات المالية وخاصة 
القرارات المختلفة من قبل مستخدمي التقارير المحاسبية لذلك فان االفصاح عن عناصر االستدامة هو 

عالقة كبيرة بينهما  للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لوجود المؤسسات المالية أداءلقياس  عملية
المستخدمين يجب توفير المزيد من  وسيطا ماليا ولغرض تقليص فجوة البعد وتلبية حاجات باعتبارها

والتي يمكن . المصالح وفي مقدمتهم المجتمع  أصحابتخدم حاجات ورغبات  المعلومات التي
   - : توضيحها كما يلي

   -: اإلفصاح عن المؤشرات البيئية أهمية:  ١/٢/٣
التوسع في االفصاح عن  أهميةالعالمية ازدادت  األسواقالتطورات االقتصادية وظهور  بسبب

المالية وغير المالية ألنها تعد المصدر الرئيسي التخاذ القرارات المتعلقة بالمتعاملين في  المعلومات
احد  البيئي األداءاالفصاح عن  أصبحالى تعددت الجهات المستفيدة لها إضافة  األسواقتلك 

كانت الشركة مدركة للقضايا البيئية ام غير مدركة الن  المؤشرات المهمة التي توضح فيما اذا
، )  ٤١- ٤٠: ٢٠١٦ خليل وبابكر( االقتصادية  المساهمة في حماية البيئة يحقق مجموعة من المنافع

المتعلقة باألنشطة البيئية من خالل  هو عرض للمعلومات"  تعريف االفصاح البيئيوعليه يمكن 
البيئي لها  األداءتقييم  القوائم والتقارير الدورية التي تسهل من عمل مستخدمي تلك التقارير من

  .) ٧٢: ٢٠١٧ الحميري" ( لغرض اتخاذ القرارات الرشيدة 
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 Eillili & 3 : 2015 , (  :المؤشرات البيئية التي يتم االفصاح عنها من قبل البنوك ما يليأهم  
Nobance    (  

 واالستراتيجيات والخطط الحالية والمستقبلية إلدارة تأثير  اإلجراءات : طرق توفير الطاقة
 . البيولوجي التنوع

 المبادرات الالزمة لتوفير الخدمات والمنتجات التي تعتمد  : االستثمار في الطاقة المتجددة
 .المصاحبة لالنبعاثاتالطاقة المتجددة وتخفيض استهالك الطاقة  على

 وإفرادالمتبعة لتوعية وتدريب العاملين  األنشطة : مبادرات التوعية بشان استهالك الطاقة 
 . الطاقة استهالك لتخفيض المجتمع

 البيئية المحتملة اآلثارالعوامل التي تؤدي الى تحديد  : بنكالسياسات البيئية لل . 
  التوعية لحماية البيئة واعتماد القواعد  -: القوانينضرورة حماية البيئة واالمتثال الى

 . تؤدي الى تلبية المتطلبات البيئية والمعايير التي
  والقضايا المتعلقة بحماية المناخ  األشجارالتعهد بزراعة. 
  للمشاريع الخضراء والصديقة للبيئة من خالل منح القروض بأسعار  : الفوائد أسعارتخفيض

 منخفضة فائدة
 و شتمل على الخدمات المالية الخاصةت : المبادرات المتعلقة بتوصيل المياه ومعالجتها 

 . االستثمارات المتعلقة في توصيل المياه الصحية ألفراد المجتمع المقدمة لدعم
مع المجتمع بشكل عام فهي تؤثر وتتأثر بالبيئة المحيطة بها ونظرا لغياب  البنوك وبسبب ارتباط 

حرة في تحديد ما تنشره من معلومات وقد يترتب  البنوك  أصبحتقبل الجهات المعنية  المسائلة من
 & Aert. ( المعلومات التي تفصح عنها الن معظم التقارير البيئية اختيارية على ذلك محدودية

Walton , 2013 : 404-406  ( ، ولذلك يمكن القول ان االفصاح عن المؤشرات البيئية يساعد
حماية البيئة ومن ثم اتخاذ القرارات االستثمارية وغيرها  معرفة مساهمة الشركة في المستثمرين في

 أنشطتهاالمدى البعيد من خالل زيادة حجم  االيجابية على اآلثاروالتي ينتج عنها مجموعة من 
  )  ٤٤٩:  ٢٠١١الطاهر ( المالي  وأدائهاواستثماراتها 

   -:  االفصاح عن المسؤولية االجتماعية في البنوك التجارية أهمية:  ٢/٢/٣
التنمية التي ) " برونتالند ( عرفها تقرير  إذجوهر التنمية المستدامة والهدف النهائي لها  اإلنسانيعد 
لذلك يجب االهتمام " القادمة الى الخطر  األجيالحاجات الحاضر دون تعريض حاجات وقدرات  تلبي

االجتماعية وتوفير الخدمات والحد من الفقر وضمان الديمقراطية الن مفهوم المسؤولية  بالعدالة
الى دمج النشاط االجتماعي والبيئي  األوليهدف  إذالمستدامة متقاربان  االجتماعية والتنمية

االجتماعية والبيئية واالقتصادية على المستوى  األنشطةدمج  للمؤسسات التجارية والثاني يهدف الى
مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات مسالة  أصبح وقد، )  ٩٥:  ٢٠١٤ وهيبة( العالمي والمحلي 
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والمجتمع والبيئة التي تزيد من سمعة األخالقية مهمة وحاسمة فيها الرتباطها بعدة عوامل منها 
العاملين باإلضافة الى ثقة  الشركة وتحسين ثقة المستثمرين والعمالء والمساهمين والمجتمع فيها

المالي وزيادة األداء والتفاني في عملهم وبذل المزيد من الجهد وزيادة مصداقية الشركة وتحسين 
 Alshannag(الذي يؤدي الى زيادة القيمة السوقية لها األمرالقدرة التنافسية وجذب مستثمرين جدد 

et al , 2016 : 50-51  (،  ينظر الى عالقتهاالى جانب تعظيم القيمة السوقية  أخرىومن جهة 
بالمجتمع ألنه ضروري الستمرار وبقاء الشركة الن احد الوسائل التي تهدف المسؤولية االجتماعية 

االقتصادية للشركات على المجتمع من خالل المحافظة على مصادر  األنشطةبيان اثر  الى تحقيقها
 واإلفصاحبات ألغراض العرض وحماية البيئة من التلوث وقد ازدادت المطالاإلفراد الطاقة وتوظيف 

 ١٧٣:  ٢٠٠٦ هاتف( بالمسؤولية االجتماعية للشركات في تقاريرها المالية  عن المعلومات المتعلقة
استخدامات وتطبيقات تلك الشركات متغير تبعا لمتغيرات البيئة  االفصاح عن وان زيادة طلب، ) 

ات تجاه المجتمع الذي تعمل فيه الشركات التزام المحيطة بالشركة وظروف المجتمع ألنه على
بالشكل الذي يؤدي الى تحقيق الرفاهية  باإلضافة الى ندرة الموارد االقتصادية التي يجب استغاللها

في تنفيذ االلتزامات المترتبة  االجتماعية وللمجتمع الحق في االطالع على مدى التزام تلك الشركات
المحاسبي عن  وعليه يمكن تعريف االفصاح )  ٣١٥-٣١٤:  ٢٠١١ النعيمات والصوفي( عليها 

خالله  عرض المعلومات المتعلقة باألنشطة االجتماعية بشكل يمكن من بأنه" المسؤولية االجتماعية 
ان هنالك Jitaree ويذكر،  )  ١١١:  ٢٠١٦العزيز عبد" ( االجتماعي للشركات  األداءتقويم 

عن المسؤولية االجتماعية من قبل الشركات والتي يمكن  لإلفصاحمن المؤشرات المهمة  مجموعة
  )  Jitaree , 2015 : 98-99( -:التالى  ذكرها على النحو

 السياسات التي تتبعها الشركة للمحافظة على البيئة  أهموتشتمل على االفصاح عن  : البيئية
بة عمليات التلوث التي لحقت بها ودعم الطرق الخاصة لحمايتها ومراق األضرارمعالجة  وكيفية

 األبنيةوطريقة التخلص من النفايات والمحافظة على الموارد الطبيعية وتصميم  واالنبعاثات
 .التي تتالءم مع البيئة

 السياسات التي تتبعها الشركة لمصادر الطاقة  أهموتشتمل على االفصاح عن  : الطاقة
 إنتاجتدويرها في  وإعادةلنفايات الشركة وهل يتم استخدام ا أنشطةعليها في تشغيل  والمحافظة

 إعادةالطاقة من  إنتاجفي  الوقوراتالى االفصاح عن المعلومات المتعلقة عن  الطاقة باإلضافة
 . تدوير المنتجات

 وتشتمل على االفصاح عن تدريب الموظفين وتقديم المساعدات المالية لهم وتوفير  : الموظفين
الترفيهية باإلضافة الى  واألماكنالمالئم والغذاء وتوفير معايير الصحة والسالمة  السكن

المؤهالت والخبرات ومشاركة النساء بالعمل وهل هنالك تعاون مع النقابات  االفصاح عن
 . األسهمالمكافئات والسماح لهم بشراء  الخاصة بالعمال و
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 في عمليات التبرع النقدي او دعم وتشتمل على االفصاح عن مساهمة الشركة  : المجتمع
العاملة فيها وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية من طريق  األيديالمجتمعية من خالل  البرامج

  الدورات الصيفية ومساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية إقامةالمعارض الفنية و  ورش العمل او
 ة بجودة المنتجات وهل تلبي وتشتمل على االفصاح عن المعلومات المتعلق : نوعية المنتج

والتطوير التي تقوم بها لتحسين نوعية  الدراسةالصحة والسالمة المعمول بها وعمليات  معايير
ووفقا للمجلس الدولي ألعمال التنمية المستدامة يعد التزام الشركات باإلفصاح عن  . المنتجات

والمساهمة في تحقيق التنمية االجتماعية  األخالقيةمنها للعوامل  المسؤولية االجتماعية حفاظا
 ) Sayed et al , 2017 : 3. (ككل  من اجل رفاهية العاملين والمساهمين والمجتمع

   -: االفصاح عن المؤشرات االقتصادية في البنوك التجارية أهمية:  ٣/٢/٣
ومساهمتها في  أدائهاالرئيسية التي تمكن الشركة من قياس  األداةاالستدامة  أبعاديعد اإلفصاح عن 

المصالح الداخليين  أصحابالمستدامة والذي بدوره يعطي صورة ايجابية الى  تحقيق التنمية
الشركة الن االفصاح عن المؤشرات  أداءالى زيادة كفاءة وتحسين  الذي يؤدي األمروالخارجيين 

 إقناعوان )   Akhter  2017 : 63-64) المستدامة االقتصادية احد متطلبات اإلفصاح عن التنمية
بالتدفقات النقدية المحتملة وتخفيض  المؤشرات االقتصادية المتمثلة أهمالمصالح حول  أصحاب

ثقة العمالء والمستثمرين  عنها يحسن من سمعتها و يعزز من واإلفصاحالمخاطر وزيادة مواردها 
باإلضافة ، )   Caesaria & Basuki 2017 :2(  فيها لغرض االستثمار واتخاذ القرارات المختلفة

 االقتصادية غير المباشرة التي تشتمل على متطلبات اإلفصاح عن رواالثاالى ان االفصاح عن 
الخدمات المدعومة وتنمية استثمارات البنى التحتية واالثار االقتصادية الهامة غير المباشرة بما فيها 

دي للشركة والقيمة االقتصادية المتولدة و مؤشرات اإلفصاح المتعلقة باألداء االقتصا مدى التأثير
 & Whittington  ( المالية األسواقالمالي في  أدائهاتأثير كبير على  له واإليراداتوالموزعة 

Herranz jr , 2014 : 78  (ي والنمو االقتصادي من خالل البنكعالقة بين القطاع  وان هنالك
ومعدالت البطالة التي  االجمالىمن الناتج المحلي  المؤشرات االقتصادية الكلية المتمثلة بحصة الفرد

المالية وارتفاع مخاطر  األسواقلضعف تنمية  ية والسبب هوالبنكتؤثر بصورة كبيرة على المنافسة 
ية يكون له تأثير ايجابي على البنك االئتمان لذلك فالبلدان التي تضع قوانين قوية تشجع حدة المنافسة

لغرض الحفاظ على البعض أنه  ويذكر)  Jayakumar et al , 2017 : 9(  النمو االقتصادي
ة القادم األجيال البيئة وتقليل هدر الموارد الطبيعية يتوجب الحد من النمو االقتصادي لحماية حقوق

)Uno , 1995 : 343 (  البنوك  المؤشرات االقتصادية التي توضح عالقة استقرار أهموفيما يلي
   -:(Jayakumar et al , 2017: 25) بالنمو االقتصادي

   : التالى تتضمن و -: يةالبنكمؤشرات االستقرار :  أوالً
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 رسملة البنوك    Bank capitalization : -   هي نسبة حقوق المساهمين الى اجمالي
 ) . BCA( يرمز لها% ) نسبة مئوية  (األصول

 القروض غير المحصلة    Non-performing loans القروض غيرة مستوى بوهي نس 
 .NPL  يرمز لها% ) نسبة مئوية ( الى اجمالي القروض الكلية  المحصلة

  البنكمؤشر مستوى   Bank-level index المساهمين  وحقوق األصولمجموع العوائد من
%  نسبة مئوية( الى اجمالي االصول مقسوما على االنحراف المعياري للعائد على االصول 

 . ZIN   يرمز لها) 
  مبالغ القروض الغير محصلةتوفير   Provision of non-performing loansنسبة 

مخصصات خسائر القروض ألجمالي القروض خالل كل خمسة سنوات باستخدام التقارير 
 . PNL  يرمز لها% ) نسبة مئوية (   السنوية

 الحدود االئتمانية من خالل الودائع في البنوك Private credit by deposit money 
banks  نسبة مئوية من الناتج ( الموارد المالية المقدمة من قبل البنوك الى القطاع الخاص
 . PCD   ويرمز لها)  االجمالى المحلي

  البنك مؤشر استقرارComposite index of banking stability   مؤشرات أربعةيدمج  
 ) .PCD(و) PLA(و ) ROA(و ) BCD(  - :معاً هى 

   -:كالتالى  وهي  Banking competition indicators يةالبنكمنافسة مؤشرات ال: ثانيا 
 الرتفاع السعر على الحد البنكوهو متوسط مقياس مستوى Lerner index   مؤشر ليرنر -

 . LEI   ويرمز له) عدد ( للتكاليف ويمثل  األدنى
من التكاليف ويرمز  األدنىالى الحد  األرباحيمثل مرونة Boone indicator   مؤشر بون -

 ) . BOI(له 
- H  -  اإلحصائية ( : ) H-statistic له ألسعار المدخالت ويرمز  البنك إيراداتتمثل مرونة

)HST. ( 
- –CR5  البنكتركيبة   CR-5 firm concentration ألكبر خمسة مصارف األصولشكل 

 . CR5   ويرمز له% ) نسبة مئوية ( في الدولة 
- –CR3  البنكتركيبة   CR-3 firm concentration ألكبر ثالث مصارف األصولشكل 

 .   CR3   ويرمز لها% ) نسبة مئوية ( في الدولة 
 ية المحتفظ بها في البنوكالبنك األصولاجمالي Foreign ownership  األجنبية الملكية  -

 . FOW    ويرمز لها% ) نسبة مئوية (  األجنبية
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 ويتضمن مؤشر واحد فقط Economic growth indicator -: مؤشر النمو االقتصادي: ثالثا 
 نسبة تغيير حصة الفرد من الناتج  Per capita economic growth النمو االقتصادي للفرد :وهو

 .  PEG    المنتج ويرمز له االجمالىالمحلي 
   -:  االفصاح عن مبادئ الحوكمة في البنوك التجارية أهمية:  ٤/٢/٣

الحوكمة الجيد  إطارالتي تضمن  األساسيةيعد االفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب احد المتطلبات 
وطريقة  وأدائهابما فيها الوضع المالي والملكية  األعمالالمتعلقة بمؤسسات  األموركافة  بخصوص

العادلة  المصالح لغرض تعزيز الثقة معهم وحماية حقوقهم وضمان المعاملةأصحاب االدارة لجميع 
الوسيلة التي تضمن ) االدارة الرشيدة ( فالحوكمة او كما تسمى )   OECD , 2015 , 41 ( لهم

بمصالحهم وتعظيم الثروة لهم من خالل اتخاذ  ألصحاب المصالح والمجتمع وان االدارة تهتم
 رافاألطالتي تلحق الضرر بكافة  القرارات الرشيدة لتجنب الشركة من التعرض لجميع المخاطر

مجموعة من المؤشرات والمقاييس لمبادئ الحوكمة الجيدة والتي ، ويشير البعض الى وجود المعنية 
 Amankwah) ( ١١٦-١١٥:  ٢٠١٥ عبد الرحيم(  -:أهمها بنظر  يجب االفصاح عنها وان تأخذ

, 2011 : 17  (  
تحسين ضرورة وضع مؤشرات رقابية لتحديد نقاط الضعف والقوة والتشجيع على عمليات  .١

 . والتشغيل في الشركة الرقابة
الداخلية مثل االدارة  األطرافضرورة توفير المعلومات الالزمة الحتياجات ورغبات  .٢

المرتبطة بعمل مجلس االدارة مثل لجان التدقيق واللجان المالية ولجان التعيين واألطراف 
 . باإلضافة الى العاملين المخاطر إدارةولجان 

 الخارجية مثل المستثمرين األطرافمات الالزمة لمتطلبات ورغبات ضرورة توفير المعلو .٣
والمساهمين والعمالء والجهات الرقابية والحكومية والمنظمات البيئية واالجتماعية والبنوك 

 .يتم التعامل معها التي
وهيكل مجلس االدارة  اإلداريةضرورة االفصاح عن التقارير المتعلقة باالستدامة والتقارير  .٤

 . وقوانين المسائلة األخالقية بادئوالم
سيساعد الشركات في  هااالفصاح عن المؤشرات السابق ذكر أهميةحول  الرأيويتفق الباحث مع 

عنها من  واإلفصاحاالجتماعي واالقتصادي والبيئي وتطبيق مبادئ الحوكمة وفهمها أدائها قياس 
ان هنالك اتفاق على ان التنمية المستدامة تتطلب اعتماد مدخل  إذالسلبية أو الناحية االيجابية 

  , Waikar. (  المؤسساتيةالحاكمية واالجتماعية والبيئية  شامل ومتكامل للعمليات االقتصادية
3-2016 : 2 ( ، 

 التنمية أبعادالشركة في تحقيق  أداءيوضح بعض مؤشرات االفصاح لقياس  التالىوالشكل 
  ) االجتماعية واالقتصادية والبيئية والحوكمة( المستدامة 
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  المستدامة التنمية أبعادالشركة في تحقيق  أداءمؤشرات االفصاح لقياس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباحث باالعتماد على المعلومات السابقة إعداد : المصدر * 
   تعزيز ثقة المستثمرين فيهاو  يةالبنك االستدامة:  ٣/٣

والعوامل في البيئة المحيطة يعد المستثمرون بوصفهم احد مكونات المجتمع الذين يتأثرون بالظروف 
نجاح أي قرار استثماري يتطلب منهم فهم العوامل النفسية والمالية ومدى استعدادهم  بهم وان

عند  أملالسوق المالي الن البعض منهم يصاب بخيبة  أداءالتي تؤثر في  لمواجهة المخاطر المحتملة
(  .أدائهم المستثمرين بأنفسهم وتحسن تزداد ثقة  األداءارتفاع  في حالة أماالسوق  أداءانخفاض 

  )   ٢٢٩:  ٢٠١٣وآخرون حسين 
المستفيدة بالوحدة االقتصادية الذين يهتمون بمعرفة  األطرافاحد  بأنهم" المستثمرين  ويعرف

المالية وغير المالية التي تساعدهم في اتخاذ القرارات االقتصادية وغيرها حول ربحية  المعلومات
باإلضافة الى تخفيض حاالت ، " تطويرها ونموها في المدى البعيد  وإمكانية ماليال وأدائها  البنك
المحيطة بهم وزيادة قدرتهم على التنبؤ بالوضع المستقبلي للمصرف لذلك يجب ان تكون التأكد عدم 

ن المستثمرين بحاجة الى أل، و )  ٥٠: ٢٠١٥ صالح( ودقيقة  ةوموثوقي تلك التقارير صحيحة
لذلك . والمنافسة في السوق المالي والزيادة في القيمة االجمالية لها  لالستثمار البنكمعرفة مدى قدرة 

المعلومات المستمدة من التقارير المنشورة للتنبؤ باألداء  يرغب هؤالء المستثمرين بالحصول على
لتقارير المالية تعد المصدر الرئيسي لهم لتقديم ا ان ، كما)  ٧٥:  ٢٠١١ سبسبي( المستقبلي للشركة 

  البیئیة
  .طرق توفیر الطاقة   -
  .االستثمار فى الطاقة المتجددة   -
  .ضرورة حمایة البیئة واالمتثال للقوانین  -
  التعھد بزراعة األشجار وقضایا المناخ  -
لمشروعات hتخفیض أسعار الفائدة على  -

  .الصدیقة للبیئة 

  االقتصادیة
. األداء االقتصادى  -  
القیمة االقتصادیة المتولدة  -

.والموزعة   
النمو  - الحدود االئتمانیة    -

الخدمات  -االقتصادى للفرد  
حتیةوتنمیة البنیة التالمدعومة   

  

 الحوكمة 
اإلبالغ عن االستدامة -   
التقاریر اإلداریة  -   
ھیكل مجلس االدارة   -   
.     المبادئ األخالقیة  -  
قوانین المسائلة  -  

 االجتماعیة 
.الموظفین   -          .الطاقة -  
.البیئة  -          .المجتمع  -  
. نوع المنتج -  
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على استخدام الموارد  البنكولتقييم قدرة  المعلومات التي تساعدهم في صنع واتخاذ القرارات المختلفة
، )  ٥٠: ٢٠١٦ إبراهيم( للمدى البعيد  االقتصادية بكفاءة وتوليد النقدية التي تمكنها من االستمرارية

المستثمرين واطمئنانهم إلى أن  تجذب االستثمار إلى السوق المالية هو ثقة وان أهم العوامل التي
إلى اآلليات المتبعة التي  أموالهم غير معرضة للضياع بسبب الخداع او الغش وبالتالي فهم ينظرون

  ) .  ٩٨: ٢٠١٣ غمشة أبو( ينبغي ان تقدم إليهم وإلى أموالهم الحماية الالزمة 
لن  سيتم استثمارها بصورة صحيحة وانه األموالان هذه الثقة تتحدد من خالل التزام الشركات بان   

مجلس االدارة كما  أعضاء أوكبار المستثمرين  أواستخدامها من قبل المدراء  إساءة أويتم اختالسها 
والذي  األولىجة الذي يراعي مصالحهم بالدر والكفء األمثلسيتم استثمارها بالشكل  األموال ان هذه

فظهر ما  ، )   OECD 2014 :40( ومتطور كفءالمهمة في نشوء سوق مالي  يعد احد العوامل
 باألبعادوالمتمثلة  البنكالذي يأخذ بنظر االعتبار كافة الجوانب المرتبطة ب يعرف بالمستثمر األخالقي

االستدامة والتي تؤثر في القرارات  أبعادوالبيئية التي تمثل  واألخالقية االجتماعية واالقتصادية
يفضلون توجيه استثماراتهم الى الشركات التي ال  أصبحوا االستثمارية وهذا يعني ان المستثمرين

اجتماعية او بيئية وفي نفس الوقت تحقق  أضرارأي حدوث  أنشطتهايترتب عليها نتيجة لمزاولة 
يأخذون بنظر االعتبار تقارير  ثمرونبدأ المست إذ، )  ٥٠:  ٢٠١٧ علي( عوائد مناسبة لهم 

عن  الدراسةلهم هو  معايير االستثمار إحدى وأصبحت. المراد االستثمار فيها  للبنوكاالستدامة 
واالجتماعي  التي تعزز منها تلك التقارير وخاصة فيما يتعلق باألداء البيئي واإلفصاحمبادئ الشفافية 

التقارير  في بناء الثقة بين جميع األطراف بالرغم من ان تلك البنك إدارةالن الدافع قد يأتي من رغبة 
 هي مطلب اختياري إال أنه يعد الزامي في بعض الدول مثل ألمانيا و فرنسا وبعض دول الشمال

أهمها  االستدامة مجموعة من الفوائد االفصاح عن تقارير ويحقق ، )  ٥٥: ٢٠١٥ السيد( األوروبي 
  )   Nobance & Eillili 2015 :5( -: ما يلى 

 . األموالتعظيم النقدية وجذب رؤوس  -
 . في تحقيق وزيادة مستوى الشفافية لألطراف ذات العالقة اإلسهام -
 . وزيادة كفاءة العاملين فيها البنكتحسين سمعة  -
 .  والتشجيع على االبتكارات ودعم عملية التحسين المستمر اإلدارية األنظمةتحسين  -
   -:  المؤثرة في تعزيز ثقة المستثمرينالعوامل :  ١/٣/٣
المالية وان تؤخذ  األسواقفي  إدراكهاان احد االمور التي ينبغي  -: المالية األسواقكفاءة   -أ 

 إذالمستثمرين هي العالقة بين المعلومات المتوفرة والقيمة السوقية للورقة المالية  بنظر اعتبار
التي تنقسم الى ثالث مستويات يمكن توضيحها كما  األسواق مستوى كفاءة  يتم بموجبها تقييم

 ) ٤٠:  ٢٠١٥ زيد ) , ( ١٢٦- ١٢٢: ٢٠١٠العامري  ( -:يلي
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 الكفاءة الضعيفة - : أوال    : Weak-from-Efficiency أسعارالسوق التي تعكس فيها 
وهذا يعني ان  األسعارجميع المعلومات السابقة التي ساهمت في حركة  الحالية األسهم

تساعد المستثمرين في التنبؤ باألسعار المستقبلية  المعلومات المتاحة عن سعر السهم ال
 . غير اعتيادية أرباح اعتمادا على المعلومات الماضية وبالتالي ال تمكنهم من تحقيق

  الكفاءة شبه القوي -:ثانيا   Semi strong-from-Efficiency  : السوق التي
الحالية جميع المعلومات العامة لعموم المستثمرين وليس فقط  عار األسهمأستعكس فيها 

يعني ان هنالك معلومات خاصة تتوفر فقط للمدراء  وهذا األسهمالتغيرات الماضية ألسعار 
 أرباحوبالتالي ال تمكنهم من تحقيق  او العاملين داخل الشركة وال يطلع عليها المستثمرين

 . ليهاغير التي توقعوا الحصول ع
  الكفاءة القوية -:ثالثا    Strong-from-Efficiency  : السوق التي تعكس فيها

جميع المعلومات العامة والخاصة الى المستثمرين وهذا يعني من  الحالية األسهم أسعار
 اآلخريناو العاملين داخل الشركة على حساب  غير اعتيادية للمدراء أرباحالصعب تحقيق 

مشترك في السوق التنبؤ  بموجبه في السوق المالي عادلة وال يمكن ألي األسعاروتعد 
 . بشكل متفوق لألسعار المستقبلية

هذه المشكلة  أساسوهي مشكلة معقدة وغير واضحة المعالم وبالتحديد  -: مشكلة الوكالة - ب 
قضايا التعاقدية بين الوكيل تجاه الموكل ونتيجة لذلك تبرز بينهما بعض المشاكل وال العالقة

لغرض تعظيم مصالحهم  أخالقيةيتصرفون بطريقة ال  األحيانفي بعض  فالمدراء األخالقية
ومن ضمنهم المستثمرين ومن ثم على  اآلخرينعلى حساب مصلحة  الشخصية التي تؤثر سلبا

نظام من شانه تقليل هذه المشكلة فمثال من خالل  إتباعال بد من  قيمة الشركة واستمراريتها لذلك
:  ٢٠١٣العامري ( لالهتمام بشكل اكبر بمصالح الموكل  منح الحوافر وزيادة دافعية الوكيل

٥٦٦  ( 
 المخاطر إدارةهي كيفية  البنوك أنشطةالتي تحكم  األساسيةتعد السمة  -: يةالبنكالمخاطر  إدارة  -ج 

عنها من خالل التقارير المالية التي تمكن مستخدمي  واإلفصاحوتوصيفها وقياسها  المرتبطة بها
تلك المخاطر والسيطرة عليها والتنبؤ لها  إدارةعلى  البنوكالتقارير من معرفة مدى قدرة  تلك

وقد ازدادت هذه .  األخرىالتي تمكنهم من اتخاذ القرارات االستثمارية والقرارات  مستقبال
 ٢٠٠٧ حماد( سبب المنافسة الشديدة وابتكار المنتجات المستدامة ب األخيرةالسنوات  المخاطر في

المستثمرين لبقائهم موالين للمصرف والذي  المخاطر تشجع إدارةباإلضافة الى ان )  ١٩٥:
  -:بدوره يحقق مجموعة من الفوائد نذكر منها

   التي تزيد من نجاحها وكفاءة وفاعلية  البنكسمعة  أوتسهم في تحسن العالمة التجارية
 .االدارة فيها
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  واإلعالنالذي يساعد في جعل التقارير المالية  األرباحيمكن ان تقلل من التقلب في 
 ومالئمةمصداقية  أكثر األسهم أرباحعن مقسوم 

  إمكانيتهاالستغالل الفرص االستثمارية التي تعزز من  أفضليجعل الشركة في مكانة 
 . على مصادر التمويل في الحصول

 حماية التدفقات النقدية للشركة . 
 أووكلما توفرت المعلومات الالزمة للمستثمرين عن فرص االستثمار المتعلقة بالسوق المالي 

بها كلما تمكنوا من زيادة استثماراتهم واكتساب الخبرات والمهارات التي تساعدهم  المخاطر المرتبطة
  .لك المخاطر توإدارة في اتخاذ القرارات 

ويرى الباحث مما سبق ان توفير المعلومات االجتماعية والبيئية واالقتصادية ومبادئ الحوكمة من 
ية باإلضافة الى تماثل البنكالمالية و تخفيض المخاطر  األسواقسيسهم في كفاءة  البنوك قبل

المصالح والذي بدوره سينعكس على زيادة ثقة المستثمرين بها  وأصحاببين االدارة  المعلومات
المال  ورأس للبنوكالقرارات االستثمارية وغيرها كونهم محور العمليات  ومساعدتهم في اتخاذ

  .الحقيقي لها للمدى الطويل
  معايير محاسبة االستدامة المالية: المحور الثالث 

   -:مجلس معايير محاسبة االستدامة :  ١/٣
 Sustainability Accounting Standards Board ( SASB "مجلس معايير محاسبة االستدامة 

منظمة مستقلة ال تهدف الى الربحية وظيفتها األساسية إصدار ونشر وتطوير المعايير الخاصة  (
  تقوم بوضع المعايير ألكثر من, عن االستدامة بما يتالءم مع متطلبات عمل المجلس  اإلفصاحب

قطاع تضم مجموعة من الخبراء واألكاديميين والعاملين المتخصصين في قضايا  ١١اعة في صن١١
لوضع المعايير  ٢٠١١ تأسس المجلس عام  )   Matsumura et al , 2017 : 42( االستدامة

  ) McIntyre et al , 2016 : 37(المتعلقة بقطاع األعمال ومقرها في سان فرانسيسكو في أمريكا
عن االستدامة  اإلفصاحفي  البنوكفضالً عن ذلك فانه يعد أحد المبادرات العالمية المستخدمة من قبل 

 ( والتي تمكن المستثمرين من إجراء المقارنة بالنسبة للشركات التي تكون متشابهة في الصناعة 
Smit & Bierman , 2017 : 86  ( بها بدون في إعداد تقاريرها الخاصة  البنوكمما يساعد تلك

الحاجة الى بذل المزيد من الموارد والوقت للحصول على المعلومات المتعلقة باالستدامة لكون 
المعايير التي يصدرها المجلس ليست عامة لتشمل كافة الشركات على اختالف أنشطتها وإنما تكون 

ات المالية في االفصاح عن المعلوم البنوككما تساعد )  Aryal , 2017 : 14(محددة لكل قطاع 
آلن عملية وضع . وغير المالية بطريقة فعالة من حيث التكلفة والمنفعة في اتخاذ القرارات المختلفة 

)  Phelps , 2016 : 17( المصالح  المعايير تستند إلى األدلة والمشاركة الواسعة ألصحاب
ك التي من المحتمل أن الشكو أوباإلضافة الى األسواق المالية المطلعة والتي تركز علی التوجيهات 
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فعالية وقابلية  لذا تم تصميم المعايير لتحسين. تؤثر في الوضع المالي أو األداء التشغيلي لها 
)   ESG( االفصاح من خالل التقارير المرحلية المتعلقة بالعوامل البيئية واالجتماعية والحوكمة

لتحقيق الجودة العالية للمعلومات  اإلفصاحلغرض زيادة كفاءة األسواق المالية من خالل تحسين 
  ). www.sasb.org( الجوهرية المتعلقة باالستدامة التي تلبي حاجات المستثمرين

يتألف المجلس من خمسة الى تسعة أعضاء بما فيهم الرئيس لغرض التنويع في وجهات النظر 
كما يعد . وإعداد التقارير المرحلية واالستثمار والتحليل المالي األساسية بما فيها وضع المعايير، 

المسئول عن توجيه عملية وضع المعايير وجودة نتائجها ، ويعمل وفق الوثائق اإلدارية الرئيسية 
واإلطار المفاهيمي الصادر عنه وإطار االستدامة و القواعد اإلجرائية فضالً عن تحديد النظام 

لممارسات التي يتبعها في أنشطته المتعلقة بوضع المعايير وفي اإلشراف على الداخلي للعمليات وا
األعمال ذات العالقة التي يتوالها موظفو المجلس ويعمل في دوره التوجيهي واإلشرافي في هيكل 
كل قطاع الذي يعين ما ال يقل عن ثالثة من أعضاء المجلس لكل قطاع للرقابة والمناقشة والتواصل 

بدا المجلس  ٢٠١٣، فى عام )   SASB Rules of Procedure , 2017 : 9-10(ن مع الموظفي
)  SICS(بإصدار ونشر معايير محاسبة االستدامة تحت مسمى نظام تصنيف الصناعة المستدام 

)Sustainable Industry Classification System ™  ( التي تساعد الشركات باإلفصاح عن
  .حسب قطاع الصناعة التي تعمل فيها  (ESG) عوامل االستدامة األساسية الثالث

  Sustainability Accounting Frameworkإطار محاسبة االستدامة  : ٢/٣
العتيادية نتيجة األنشطة ا للبنوكتتمثل محاسبة االستدامة من خالل قياس األثار االجتماعية و البيئية 

لخلق قيمة طويلة األمد لها باإلضافة الى القضايا التي تواجه تحديات االستدامة في االبتكار والحوكمة 
 ( ونموذج األعمال المستدام  إذ يتضمن هذا اإلطار خمسة أبعاد أساسية لالستدامة الخاصة ب 

SASB  (يمكن توضيحها كما :-   
SASB Conceptual Framework , 2017 : 2-4 )  () Aryal , 2017 : 23   (  

 واستثماراتها كأحد  للبنوكويتمثل هذا البعد في استخدام الموارد الطبيعية غير المتجددة  : البيئة
مدخالت عوامل اإلنتاج أو إدارة واالنبعاثات الضارة في البيئة نتيجة األنشطة االعتيادية التي 

 .سلبية في الوضع المالي أو األداء التشغيلي لها أوتؤدي إلى آثار ايجابية 
 لغرض ويتمثل هذا البعد بأن األعمال التجارية ستسهم في المجتمع  : رأس المال االجتماعي

كما يتناول إدارة العالقة مع األطراف الخارجية . الحصول على الموافقة للمباشرة في العمل 
ويشتمل على القضايا المرتبطة بحقوق اإلنسان و التنمية . الحكومة أو المجتمع  أوسواء العمالء 

ت االقتصادية للبلد وحماية األقليات والقدرة على تحمل التكاليف والحصول على الخدما
 .والمنتجات الجيدة وخصوصية العمالء 
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 الموظفين (  للبنوكويتمثل هذا البعد من خالل إدارة الموارد البشرية :  رأس المال البشري
كما يشتمل على القضايا التي . باعتبارهم أصول أساسية لخلق قيمة طويلة األمد  )والمتعاقدين 

الحوافز والتعويضات وإدارة العالقات  توثر في إنتاجية العاملين ومشاركتهم في العمل ومنح
 .وصحة وسالمة الموظفين من خالل القدرة على إشاعة ثقافة السالمة بينهم 

 ويتمثل هذا البعد على دمج العوامل االجتماعية والبيئية والبشرية  : نموذج األعمال واالبتكار
سواء من خالل إعادة الموارد في عملية اإلنتاج والكفاءة في تصميم  للبنوكلخلق قيمة إضافية 

 .المنتجات وتحمل المسؤولية في استخدامها والتخلص منها 
 العمليات  أوالمواضيع المتعلقة بطريقة األعمال  إدارةويتمثل هذا البعد في  : القيادة والحوكمة

مجموعة األوسع من أصحاب المصالح والتي يحتمل ان تتعارض مع مصالح ال البنكالشائعة في 
  والمجتمع والمرتبطة بإدارة المخاطر وسلسلة التزويد والفساد والرشوة ومصادر المواد وغيرها 

وقد حدد المجلس في إطار وضع المعايير المتعلقة باالستدامة مجموعة من المؤشرات التي يركز 
   - :األتي  ) ٢( رقم  ن خالل الجدولعليها كل بعد من األبعاد الخمسة السابقة يمكن توضيحها م

  أبعاد االستدامة  التركیز
 . واالنبعاثات الناتجة عن التدفئة

 . جودة الھواء 
 . إدارة الطاقة 
 . إدارة الوقود 
 . إدارة المیاه والصرف الصحي 

  إدارة النفایات والمواد الخطرة . 

 البیئة

 . حقوق اإلنسان والعالقات االجتماعیة
 على تحمل التكالیفالقدرة .  
 رفاھیة العمالء.  
 . أمن البیانات وخصوصیة العمالء 
  اإلفصاح العادل ووضع العناوین.  

 رأس المال االجتماعى

 عالقات العمل.
 ممارسات العمل العادلة .  
 التنوع والشمول.  
 صحة الموظف وسالمتھ ورفاھیة .
 التعویضات والفوائد .
  واالحتفاظالتوظیف، والتنمیة،  .

 رأس المال البشرى

 آثار دورة حیاة المنتجات والخدمات •
 األصولالتأثیرات البیئیة واالجتماعیة على   •

 والعملیات
 تغلیف المنتج  •
  جودة المنتج وسالمتھ  •

 القیادة والحوكمة
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 إدارة المخاطر النظامیة •
 الحوادث واألمان •
 أخالقیات العمل و شفافیة المدفوعات •
 السلوك التنافسي •
 الھیكل التنظیمي والسیاسي •
 تأثیر مصادر المواد •
  إدارة سلسلة التزوید •

 نموذج األعمال واالبتكار

Source :- SASB Conceptual Framework, 2017 : 4 
    SASBأهمية االفصاح باستخدام معايير محاسبة االستدامة:  ٣/٣

حول االفصاح  البنوكفي تطوير ونشر معايير محاسبة االستدامة التي تساعد  SASB تتمثل مهمة 
عن قضايا االستدامة لتقديم معلومات مفيدة للمستثمرين والمجتمع و يتم إنجاز هذه المهمة من خالل 

 ) (البنوكوالبحوث و مشاركة أصحاب المصالح حول المعلومات التي تؤثر في قيمة  جمع األدلة
SASB , 2016 : 3 أما الهدف من ،  SASB هو التمكين من القياس الموحد واإلفصاح عن أداء

حول أهم عوامل االستدامة التي من المحتمل ان تؤثر وبدرجة معقولة في األداء التشغيلي أو  البنوك
 كالبنوالكمية والتي بدورها تساعد  metricsإذ تركز على المقاييس. الوضع المالي للشركة 

 SASB ( والمستثمرين بالحصول على معلومات مفيدة من ناحية القرار وفعالة من ناحية التكلفة 
Rules of Procedure , 2017 : 4 (في حين تتمثل رؤية SASB بإيجاد عالم يتميز بأداء شفاف

تثمرين وأهمية فهمها من قبل المس)  البيئية واالجتماعية واالقتصادية والحوكمة( ألبعاد االستدامة 
 وتحسن نتائج االستدامة للمدى البعيد البنوكوالتي تدفعهم التخاذ قرارات تزيد من قيمة  البنوكو

(Sulaiman 2014 :17 )  أما عن أهمية االفصاح باستخدام معايير محاسبة االستدامة يمكن ،
  )  SASB Conceptual Framework , 2017 : 10( - :تلخيصها على النحو التالى 

 . حول مواضيع االستدامة البنوكيسهل من عملية المقارنة بين أداء  -
 . في إدارة المخاطر المرتبطة بمواضيع االستدامة البنوكيسهل من عمل  -
في إعطاء صورة كاملة للمستثمرين حول مخاطر االستدامة  البنوكيسهل من عمل  -

مرين حول البيانات غير إعطاء صورة متكاملة للمستث، مع  الجوهرية والفرص المتوفرة لها
 .البنوكالمالية لعمل 

سهولة الوصول الى المعلومات المتعلقة باالستدامة من قبل الجمهور والحصول على هذه  -
 .  المعلومات بصورة منتظمة

 . زيادة موثوقية المعلومات المتعلقة باالستدامة باإلضافة الى إمكانية التحقق منها  -
  Financials المتعلقة بالقطاع المالى  SAABمعايير:  ٣/٤

مجاالت  ٧ تتضمن هذه المجموعة أربعة معايير عامة ولكل معيار رمز خاص به تشتمل على
   -:التالى ) ٣(رقم رئيسية يمكن توضيحها من خالل الجدول 
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  رمز المعیار  الصناعات  القطاعات الفرعیة  رمز القطاع  نوع القطاع
  

  
  
  

  المالى
FNO 000 

 یةالبنكالخدمات 
 یةالبنكوالخدمات 

 االستثماریة

 FNO101  البنوك التجارة
 یةالبنكالخدمات 

االستثماریة 
  والوساطة

FNO102 

 یةالبنكالخدمات 
االستثماریة 
 والوساطة

FNO103 

 التمویل المخصص
 FNO201 تمویل العمالء

 FNO202 تمویل الرھن العقاري
 FNO203 األمن وتبادل السلع

 FNO301  التامین  التامین
 -: التجارية البنوك  FNO101معيار محاسبة االستدامة

 SASB Standard for Commercial Bank , 2014) -: يتألف هذا المعيار من قسمين هما 
:1-25 ) 

تشتمل على جميع األنشطة المتكاملة للمؤسسات  : ية الخاصة بالمجلسالبنكإرشادات الخدمات   -أ 
ية االستثمارية والتمويل العقاري وإدارة البنكخدمات الوساطة المالية والخدمات ( المالية مثل 

وتوفر معايير محاسبية ) االصول وتمويل االستهالك وخدمات الرعاية وسالمة العاملين والتامين 
 . ن أنشطة تلك المؤسساتدولية تعالج عوامل االستدامة واإلفصاح ع

في تقاريرها السنوية التي  البنوكتستخدم من قبل  : المعايير المحاسبية لمواضيع االستدامة - ب 
تحدد مواضيع االستدامة الجوهرية على مستوى الصناعة وتعد المعلومات جوهرية إذا كان 

كما . هناك احتمال كبير في حالة تم حذف هذه المعلومات سيؤدي الى تغيير في قرار المستثمر 
ة الى ان هذه إضاف.ان المجلس ترك لكل مصرف المسؤولية النهائية لتحديد هذه المواضيع 

لذا فان , المعايير توفر مقاييس محاسبية موحدة لقياس أداء تلك المؤسسات عن قضايا االستدامة 
والمستثمرين على ضمان أن يكون اإلفصاح مفيدا وموحداً وقابل للمقارنة  البنوكتبنيها سيساعد 

 .و التدقيق 
   -: FNO101وصف معيار محاسبة االستدامة 

التجارية التي تقبل الودائع وتقدم القروض لألفراد والشركات التي تشارك في  البنوكيشمل قطاع 
  . البنية التحتية، والعقارات، وغيرها من المشاريع

   -: FNO101مواضيع االستدامة الجوهرية لمعيار محاسبة االستدامة 
   -:  التجارية فقد حدد المجلس مواضيع االستدامة الجوهرية اآلتية للبنوكبالنسبة 

 . اإلدراج المالي والطاقة االستيعابية -
 . خصوصية العمالء وأمن البيانات -
 . إدارة البيئة القانونية والتنظيمية -
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 . إدارة المخاطر النظامية -
 .دمج عوامل المخاطر البيئية واالجتماعية و الحوكمة في تحليل مخاطر االئتمان  -

   -:التجارية بما يلي  البنوكيوصي المجلس : نطاق االفصاح المتعلق بالمعيار 
  أن تفصح باإلضافة إلى المعلومات التي يقتضيها القانون عن المزيد من  البنوكيجب على

 .المعلومات الجوهرية المتوفرة ألنه ضروريا إلصدار تقارير غير مضللة 
  المدخل االستراتيجي للشركات عن إدارتها ألداء االستدامة. 
  المنافسة  البنوكتحديد مواقع. 
 للبنوكة السيطرة بالنسبة درج . 
  لتحسين األداء  البنوكأي مقاييس تتخذها. 
  عند توفرها (ألخر ثالث سنوات مالية  البنكبيانات. ( 
  في نظام تصنيف استخدام معايير محاسبة االستدامة الخاصة بصناعتهم األساسية كما هو محدد

يحقق إيرادات كبيرة من عدة صناعات  البنكوإذا كان  SICS TMالصناعة المستدام وفق
المجلس بأن ينظر في األهمية النسبية لقضايا االستدامة التي حددتها لتلك الصناعات  يوصي

 واإلفصاح عن مقاييس المحاسبة المرتبطة بها 
  عن قضايا االستدامة والمقاييس والعمليات التي تقوم بها كحصة السيطرة  البنوكأن تفصح

حصص السيطرة والتي تعرف عموما ( يدها ألغراض إعداد التقارير المالية وبالتالي يتم توح
 )  .أو أكثر من أسهم التصويت %  ٨٥بأنها ملكية 

  أن تعد مفيدة لمستخدمي المقاييس المحاسبية لSASB  في أدارة حساباتهم ) المستثمرين( مثال
 .و نسبهم الخاصة 

  توصيSASB  أن ترافق معايير المجلس الخاصة بمحاسبة بمقاييس النشاط المحددة التي يجب
 .االستدامة لمساعدة المستثمرين في التفسير والتحليل وفقا لهذه المعايير 

  بالنسبة للقطاع المالي فإن المقاييس التي تقيس اإليرادات والعائدات والهوامش ورأس المال
اييس المالية متاحة التنظيمي لها عالقة بتحليل االفصاح الصادر عن المجلس ألن هذه المق

 .بسهولة في البيانات المالية ولمعدي البيانات المالية 
   -: FNO101المعايير المحاسبية والمقاييس الكمية لمواضيع االستدامة المتعلقة بالمعيار 

 :اإلدراج المالي والطاقة االستيعابية  -:أوالً 
 . يةالبنكالتجارية فرصا لتقديم منتجات وخدمات للمجتمعات التي ال تتمتع بالخدمات  البنوكتوفر 

وباإلضافة إلى ذلك أظهرت األزمة المالية األخيرة أهمية مصادر التمويل المتنوعة التي يمكن أن 
التجارية عن الكيفية التي تعزز بها قيمة  البنوككما ينبغي أن تفصح . توفرها هذه المجتمعات
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وتشمل . ساهمين من خالل الجهود التي تهدف إلى توسيع نطاق اإلدراج المالي والطاقة االستيعابيةالم
   -:المقاييس الكمية اآلتية 

النسبة المئوية للحسابات الجديدة التي تمسك وتحتفظ بها  FNO101-01 :المقياس الكمي  )١
 :المالحظات اآلتية ألول مرة من حساب حملة البطاقات ويمكن توضيحه من خالل  البنوك
  يعد الفرد صاحب حساب ألول مرة إذا لم يكن لديه أي حساب إيداع مدرج في تقرير تاريخ

 . البنك
  النسبة المئوية على أنها إجمالي عدد حسابات التوفير والحسابات الجديدة  البنكيحسب

عدد المعتمدة ألصحاب الحسابات ألول مرة خالل السنة المالية مقسوما على إجمالي 
 الحسابات المدققة والحسابات التي تم فتحها خالل السنة المالية

النسبة المئوية من إجمالي القروض المحلية لقطاع األعمال FNO101-02 :المقياس الكمي  )٢
 ويمكن توضيحه من خالل المالحظات اآلتية. األقل خدمة واألقل خدمات مصرفية

  الصافي بالنسبة الى اإلقراض التجاري االفصاح عن متوسط المبلغ  البنوكيجب على
والصناعي لقطاع األعمال التي ال تحصل على خدمات كافية كنسبة مئوية من متوسط المبلغ 

 . الصافي لجميع اإلقراض التجاري والصناعي
  المملوكة  البنوكعلى سبيل المثال، (اإلقراض الذي يعد مؤهال إلدارة المشاريع الصغيرة

التجارية النسائية او المزارع الصغيرة والمجتمعات المحلية وللشركات لألقليات او لألعمال 
 ) .التي تقع في األحياء المحدودة الدخل 

عدد المشاركين في مبادرات التثقيف المالي للعمالء الذين  FNO101-03المقياس الكمي  )٣
 -: ويمكن توضيحه من خالل المالحظات اآلتية. ليس لديهم خدمات مصرفية واألقل خدمة 

  االفصاح عن الذين شاركوا ولو لمرة واحدة في مبادرات التثقيف المالية  البنوكيجب على
 .خالل السنة المالية

  وصف البرامج التعليمية لمبادرات التثقيف المالي لألشخاص الذين ال  البنوكيحب على
 .يحصلون على خدمات مالية ومصرفية 

  المشاركين في مبادرات التثقيف المالية مثل االفصاح عن عدد األشخاص  البنوكيجب على
 . البرامج التعليمية وورش العمل والدورات التدريبية

  وصفا لمبادرات التثقيف المالية   FNO101-03عن  يجب أن يتضمن اإلفصاح: ملحوظة 
اإلقراض   -١: نسب القروض الى اجمالي الودائع لغرض   FNO101-04المقياس الكمي   )٤

ويمكن توضيحه من خالل . قطاع األعمال األقل خدمات مصرفية -٢. المحلي االجمالي 
 -:المالحظات اآلتية 
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  القروض الى اجمالي الودائع كمتوسط صافي القروض مقسوما على  البنكيجب ان يحسب
 .صافي الودائع

 و اإلفصاح عنها لغرض اإلقراض المحلي االجمالي لجميع العمالء يتم احتساب نسب السيولة . 
  يتم احتساب نسب السيولة واإلفصاح عنها لغرض إقراض العمالء الذين ال يتمتعون بخدمات

 .مصرفية 
 -٢القروض المحلية   -١معدالت التخلف عن السداد من  FNO101-05المقياس الكمي  )٥

ويمكن توضيحه من خالل المالحظات . قطاع األعمال األقل خدمات مصرفية وغير المغطاة 
 :اآلتية 
  حساب معدل سداد القروض من اجمالي تكاليف القروض مقسومة على  البنوكيجب على

 . متوسط صافي مبلغ القرض
  ل التخلف عن سداد مبلغ القروض واإلفصاح عنه حساب معد البنوكيجب على. 

  -:خصوصية العمالء و األمن االلكتروني للبيانات  -:ثانيا 
التي تفشل  البنوكي وان البنكان حماية البيانات الشخصية للعمالء تعد مسؤولية أساسية في القطاع 

لذا يتطلب من . في أدائها لهذا المجال تكون معرضة النخفاض اإليرادات وفقدان ثقة المستثمرين 
. االفصاح عن اآلليات واالستراتيجيات المتبعة إلدارة هذه المخاطر وحماية حقوق المساهمين  البنوك

   -:وتشمل المقاييس الكمية اآلتية 
خروقات أمن البيانات والنسبة المئوية التي تتضمن عدد  FNO101-06المقياس الكمي  )٦

ويمكن توضيحه من خالل المالحظات . الشخصية للعمالء التي تم التعرف عليها المعلومات
  -:اآلتية 

  االفصاح عن إجمالي عدد الخروقات المرتبطة بأمن البيانات والتي تعرف  البنوكيجب على
ة أو الوصول إليها أو استخدامها أو االفصاح بأنها حاالت الحصول على المعلومات المحمي

 . عنها بشكل غير مصرح به
  يقتصر نطاق اإلفصاح عن خروقات أمن البيانات ومخاطر األمن االلكترونية والحوادث التي

 . التي تنحرف عن النتائج المتوقعة من أجل السرية والنزاهة البنوكأدت إلى إجراءات عمل 
 الحصول الغير مصرح بها دون الحصول على تفويض  يجب أن يتضمن اإلفصاح حوادث

 . مسبق ناتج عن إخفاقات األشخاص أو العمليات أو أوجه القصور في التكنولوجيا
  يجب أن يستثنى من ذلك اإلفصاح نتيجة إيقاف الخدمة بسبب عطل المعدات. 
   االفصاح عن النسبة المئوية النتهاكات أمن البيانات التي تتضمن معلومات  البنوكيجب على

تأخير اإلفصاح إذا كان  للبنوكشخصية غير مشفرة للعميل ويتم إشعار العمالء بالخرق ويحق 
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اإلعالن يعرقل إجراء تحقيق جنائي إلی أن تقرر محاكم تطبيق القانون أن هذا اإلعالن ال 
 . يعرض هذا التحقيق للخطر

  توضيح اإلجراءات التصحيحية المتخذة بسبب االختراقات األمنية أو حاالت  البنوكيجب على
عدم التأكد في المستقبل مثل التغييرات في اإلدارة أو العمليات أو المنتجات أو الشركاء 

 .التجاريين أو التدريب أو التكنولوجيا
 على ان ال يؤثر  البنوكتي تواجه يجب أن يكون اإلفصاح كافيا بحيث يكون محددا للمخاطر ال

 . للحفاظ على خصوصية البيانات وأمنها البنكفي قدرة 
 التى قد تمت  اإلفصاح وصفا لإلجراءات التصحيحية  FNO101-06 يجب أن يتضمن: ملحوظة 

مناقشة سياسة اإلدارة لتحديد ومعالجة التأثيرات العالية FNO101-07 :-المقياس الكمي  )٧
 :ويمكن توضيحه من خالل المالحظات اآلتية ألمن البيانات 

  اذ يعرف التهديد بأنه أي . مصادر الهجوم على أنها تشكل تهديدا أو قابلة للتأثر البنوكتحدد
بسبب الوصول غير المصرح به  البنوكظرف أو حدث له إمكانية التأثير السلبي على أنشطة 

يعرف الضعف بأنه ضعف في نظام كما . أو التدمير أو تعديل المعلومات أو رفض الخدمة
  المعلومات أو إجراءات أمن النظام أو الضوابط الداخلية التي يمكن أن يستغلها مصدر التهديد

  توضيح كيفية التعامل مع التهديدات ونقاط الضعف التي حددتها مثل  البنوكيجب على
ألعمال وتدريب اإلجراءات التشغيلية وعمليات اإلدارة وشكل المنتجات واختيار شركاء ا

 .الموظفين أو استخدام التكنولوجيا 
  مناقشة نوع و نشوء نواقل الهجوم التي قد تتضمن ما يلي  البنوكينبغي علی:- 

  هجوم ينفذ من الوسائل القابلة لإلزالة مثال  -القابلة لإلزالة / الوسائل الخارجية
 ) .  الفالش( الفيروسات التي تحمل على محرك األقراص 

   مثال هجوم برمجة  - هجوم ينفذ من موقع ويب أو تطبيق يستند إلى الويب  -الويب
عبر الموقع يستخدم لسرقة بيانات االعتماد أو إعادة توجيه إلى موقع يستغل ضعف 

 . المتصفح ويثبت البرامج الضارة
   قة هجوم ينفذ من خالل رسالة بريد إلكتروني أو مرفق في شكل وثي - البريد اإللكتروني

  إلى موقع ويب ضار في نص رسالة بريد إلكتروني مرفقة أو وصلة
   البنوكفقدان أو سرقة جهاز حاسوبي أو وسائط تستخدمها  -فقدان أو سرقة المعدات 

 .محمول أو هاتف ذكي  مثل جهاز كمبيوتر
  :إدارة البيئة القانونية والتنظيمية  -:ثالثا 

التجارية تتطور على المستويين المحلي والدولي  البنوكالمحيطة بال تزال البيئة القانونية والتنظيمية 
ان تلتزم بمجموعة من القواعد المرتبطة باألداء واإلفصاح عن القضايا المتعلقة  البنوكلذا يجب على 
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وباإلضافة إلى ذلك فهي . بالتداول من الداخل وتحسين الثقة وتحديد األسعار والتالعب في السوق
أن  البنوكفحة التهرب الضريبي واالحتيال وغسل األموال وغيرها ،لذا يجب على تخضع لقواعد مكا

وتشمل . تدير هذه المخالفات وتضمن حماية حقوق المساهمين والحد من االلتزامات المستقبلية 
   -:المقاييس الكمية اآلتية 

المرتبطة مبالغ الغرامات القانونية والتنظيمية والتسويات FNO101-08 :-المقياس الكمي  )٨
ويمكن توضيحه . بتنظيم القطاع المالي والنسبة المئوية الناتجة حول اإلعالم عن المخالفات

 -:من خالل المالحظات اآلتية 
  لجميع الغرامات أو ) باستثناء الرسوم القانونية(االفصاح عن المبالغ  البنوكيجب على

السلع اآلجلة و المراقب المالي التجارية وتداول  البنوك أنظمةالتسويات المرتبطة بتنفيذ 
 . واألحكام و التأمين على الودائع

  يجب أن يشتمل اإلفصاح على اإلجراءات التي تتعلق باألنشطة التي تصدرها هيئات
التجارية مثل البنك المركزي او  البنوكمن  أوسعتنظيمية اتحادية لها سلطة تنفيذ ذات نطاق 

 . السلطات الحكومية
  مثل (واإلجراءات الجنائية ) مثل األحكام المدنية(يشتمل اإلفصاح على اإلجراءات المدنية

 . أو األفراد البنوكالتي تتخذها الحكومة أو ) األحكام الجنائية أو العقوبات
  النسبة المئوية كمجموع المبالغ من الغرامات أو التسويات الناتجة عن  البنوكتحسب

الفات مقسوما علی إجمالي مبلغ الغرامات أو التسويات ، اذ يتم عن المخ اإلفصاحإجراءات 
 أعلنعن المخالفات علی أنها تقارير عن أنشطة غير قانونية  اإلفصاحتعريف إجراءات 

عنها من الداخل أو الموظف أو المقاول أو العميل أو أي فرد آخر، مثل اإلفصاح عن 
عن  اإلفصاحالمخالفات أو مكتب  طريق المكتب المختص بالبنك المركزي لإلبالغ عن

 المخالفات في مصلحة الضرائب
  أن تصف أي إجراءات تصحيحية نفذتها نتيجة كل حادث ، وقد يشمل  البنوكيجب على

ذلك على سبيل المثال ، أي تغييرات محددة في العمليات أو اإلدارة أو العمليات أو 
 .ولوجيا المنتجات أو الشركاء التجاريين أو التدريب أو التكن

جب أن يتضمن اإلفصاح وصفا للغرامات والتسويات واإلجراءات التصحيحية المنفذة ي :لحوظةم
 .استجابة لألحداث 

عدد االستفسارات و الشكاوى أو القضايا المستلمة من FNO101-09 :-المقياس الكمي  )٩
ويمكن . لهامكتب الشكاوى والقانون من خالل نظام داخلي للرصد أو نظام المراقبة المسببة 

 -:توضيحه من خالل المالحظات اآلتية 
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  أن تفصح عن العدد اإلجمالي للحاالت التي تم توجيه انتباهها إلى القضايا  البنوكيجب على
القانونية أو التنظيمية، مثل برنامج الرصد ونظام التقارير و الخط الساخن والتواصل 

أو إجراءات ) الخ... لبريد اإللكتروني المباشر بين الموظفين مثل سياسة الباب المفتوح وا
 . االفصاح عن المخالفات الداخلية

  مثل وظيفة التدقيق الداخلي ( البنكيجب أن يشمل االفصاح القضايا التي يحددها نظام
عن المخالفات الخارجية مثل  اإلفصاحويستبعد إجراءات ) والبرمجيات المتعلقة بالمخاطر 

 . وسائل اإلعالم
  على أساس العدد اإلجمالي للحاالت أو الحوادث التي تم إثباتها مقسمة على تحسب النسبة

 إجمالي عدد االستفسارات أو الشكاوى الواردة للمصرف
  ينبغي أن يركز نطاق االفصاح على المسائل المرتبطة باالمتثال القانوني والتنظيمي

 . أو التحرشباستثناء مسائل مدونة قواعد السلوك في مكان العمل مثل التمييز 
  بالتصنيف و اإلفصاح عن طبيعة االستفسارات والتقارير والشكاوى  البنوكتقوم

واالدعاءات التي قد تشمل التداول الداخلي وتقارير االحتيال أو سوء السلوك وأسئلة محددة 
 . البنكحول سياسة تضارب المصالح لدى 

  لحوادث ولكن ال يقتصر أن يصف أي إجراءات تصحيحية نفذها نتيجة ل البنكيجب على
وقد يتضمن اإلفصاح وصفا للتغييرات المحددة في . بالضرورة على تلك التي تم إثباتها

 .العمليات أو اإلدارة أو المنتجات أو الشركاء التجاريين أو التدريب أو التكنولوجيا 
وأي يجب أن يتضمن اإلفصاح وصفا لطبيعة االستفسارات أو الشكاوى أو القضايا : ملحوظة 

إجراءات تصحيحية يتخذها البنك استجابة للمعلومات التي يتلقاها مكتبه القانوني واالمتثال من 
 .خالل المراقبة الداخلية 

   : إدارة المخاطر النظامية: رابعا 
التجارية  البنوكوصفت األزمة المالية األخيرة أهمية إدارة المخاطر على رأس المال في عمل 

وخاصة التي فشلت في ضمان احتياطيات رأسمالية كافية لم تتمكن من حماية قيمة المساهمين 
أصبحت شاغال  إذ, وساهمت في تعطيل كبير في السوق المالي نتيجة الترابط بين المؤسسات المالية 

ختبارات لتقييم ما إذا إجراء ا البنوكرئيسيا للمنظمين االتحاديين والدوليين لذلك يتعين علی العديد من 
كانت  تمتلك رأس المال الستيعاب الخسائر ومواصلة نشاطها وتلبية االلتزامات في حالة الظروف 

 البنوكوفي محاولة إلثبات كيفية إدارة هذه المخاطر، ينبغي على . االقتصادية والمالية المعاكسة
والتعرض  ٣السيولة في بازل التجارية أن تعزز اإلفصاح عن المقاييس بما في ذلك نسب تغطية

  -:وتشمل المقاييس الكمية اآلتية . للمشتقات غير المدرجة في البورصة 
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نتائج اختبارات الضغط في ظل سيناريوهات اقتصادية FNO101-10 :المقياس الكمي  )١٠
  -:معاكسة متضمنة قياسات فعلية ومخططة وهي 

 خسائر القروض . 
  الضرائبالخسائر واإليرادات وصافي الدخل قبل . 
 نسبة رأس المال لألسهم العادية من المستوى األول. 
 نسبة رأس المال من المستوى األول 
 إجمالي المخاطر على أساس نسبة رأس المال 
 ويمكن توضيحها من خالل المالحظات اآلتية  . نسبة الرافعة المالية من المستوى األول:- 

 . حسب نوع القرضخسائر القروض الفعلية والمحتملة  البنوكتلخص  -
 الخسائر المحتملة واإليرادات وصافي الدخل قبل الضرائب البنوكتلخص  -
ونسب رأس المال  اإلفصاحنسب رأس المال الفعلية في نهاية فترة  البنوكتلخص  -

 .المحتملة 
 أهم العوامل التي تدفعها للتغيرات في نسب رأس المال التنظيمي البنوكتصف  -
رات التي طرأت على القروض النقدية المشروطة، مثل التغي(أنواع الخسائر  -

 ) .واإلخفاقات في سداد القروض، وانخفاض نشوء الرهون العقارية 
 ) .  مثل البطالة، وأسعار المنازل، والتضخم(الجوانب التي كان لها األثر أكبر  -
لمال يجب أن يتضمن االفصاح عن وصف أهم العوامل الدافعة للتغيرات في نسب رأس ا: ملحوظة 
 .التنظيمي 

ويكمن توضيحه )   LCR( نسبة السيولة المغطاة  ٣بازل :  FNO101-11المقياس الكمى   )١١
 -:من خالل المالحظات التالية 

  بحساب البنوكتقوم ) ( LCR مخزون األصول : على النحو االتي ) نسبة تغطية السيولة
إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدى /  HQLAذات السيولة عالية الجودة   

 . يوماً  تقويمي ٣٥
  عن متوسط  البنوكتفصحLCRالشهري  ٪ طوال السنة المالية . 
  البنوكتحسبLCR , HQLA  وصافي التدفقات النقدية الخارجية وفقا للمنهجية المحددة من

 نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة   ٣بازل "ية البنكقبل لجنة بازل للرقابة 
ويكمن توضيحه من صافي المشتقات الدائنة المكتشفة :   FNO101-12المقياس الكمى  )١٢

 -:خالل المالحظات التالية 
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  صافي تعرضها لمشتقات االئتمان المكتوبة من خالل الحد األقصى  البنوكتحسب
االئتمانية المكتوبة ناقصا الحد األقصى للمدفوعات االسمية  للمدفوعات االسمية للمشتقات

 . للمشتقات االئتمانية المشتراة على نفس األسماء المجهزة
  إن الحماية االئتمانية المشتراة هي التزام مرجعي يتراوح أو يقل عن االلتزام المرجعي

 .السم الواحداألساسي لمشتقات االئتمان المكتوبة في حالة مشتقات االئتمان ذات ا
  االستحقاق المتبقي للحماية االئتمانية المشتراة يساوي أو يزيد عن االستحقاق المتبقي

 . للمشتقات االئتمانية المكتوبة
  والمالحظات 35أن تشير إلى الفقرة  البنوكللحصول على توجيهات إضافية، يجب على

لنسبة الرافعة المالية  ٣ية، وإطار عمل بازل البنكالمرفقة بها في لجنة بازل للرقابة 
 .ومتطلبات اإلفصاح لبازل 

النسبة  -٢القيمة الحالية  -١أصول المستوى الثالث من :  FNO101-13المقياس الكمى  )١٣
 -:المئوية من اجمالى األصول ويكمن توضيحه من خالل المالحظات التالية 

  من  وإنمابأنها األصول التي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة 3تعرف األصول من المستوى
خالل أسعار السوق المشابهة لها وال يمكن حساب القيم العادلة إال باستخدام التقديرات أو 

 .حدود القيمة المعدلة حسب المخاطر
  أي مجموع (كنسبة مئوية من إجمالي أصولها  ٣بتسجيل أصولها من المستوى  البنوكتقوم

 ) . ٣والمستوى  ٢والمستوى  ١المستوى أصول 
  التي توجد فيها أسعار مدرجة  األصولعلى أنها  األولمن المستوى  األصوليتم تعريف

 البنوكغير معدلة في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة التي يكون لدى 
 . القدرة على الوصول إليها في تاريخ االستحقاق

  التي ال يوجد لها سعر مدرج،  األصولعلى أنها  ٢لمستوى من ا األصوليتم تعريف
إذا كان لألصل أو االلتزام فترة . ولكن يمكن مالحظة سعرها بشكل مباشر أو غير مباشر

 .محددة تعاقدية 
ويكمن توضيحه  : النحراف والتفلطح من إيرادات المتاجرة:  FNO101-14القياس الكمى   )١٤

 -:من خالل المالحظات التالية 
  حساب االنحراف والتفلطح لألرباح وخسائر التداول باستخدام الطرق  البنوكيجب على

 .اإلحصائية القياسية باستثناء األرباح والخسائر
  يتم تعريف األرباح والخسائر على أنها جزء من أرباح وخسائر المحفظة التي تتضمن عموما

للمشترين مما تدفعه وحدة التداول اإليرادات الناتجة عن وحدة تجارية من تحميل أسعار أعلى 
 . إلى بائعي أدوات مماثلة خالل نفس الفترة الزمنية
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 يمكن . االنحراف هو مقياس إحصائي لعدم التماثل في التوزيع الطبيعي في مجموعة من البيانات
اعتمادا على ما إذا كانت نقاط البيانات منحرفة إلى " إيجابيا،"أو " سلبيا"أن يكون االنحراف 

 .لمتوسط البيانات) االنحراف الموجب(أو إلى اليمين ) االنحراف السلبي(يسار ال
  التفلطح هو مقياس إحصائي يظهر ما إذا كانت نقاط البيانات تتركز بالقرب من المتوسط أو نحو

 ) .بالمقارنة مع التوزيع الطبيعي (نهايات التوزيع 
  يوماً ٩٠يوماً  و  ٦٠يوماً   و  ٣٠يجب أن تكون فترة حساب االنحراف والتفلطح 
  نهاية التضخم "قد تساعد قياسات االنحراف والتفلطح على التقاط مخاطر غير متناظرة مثال:-  

 .التي لم يتم التقاطها بشكل جيد من خالل تدابير التقلب البسيطة  -
ل المقاييس المستخدمة لقياس المخاطر الداخلية قد ال يتم استيعابها بشكل جيد من خال -

 .مثل القيمة المعرضة للمخاطر
يمكن أن تترافق مع استراتيجيات التداول التي تسعى إلى كسب األرباح على المدى  -

 .القصير من خالل التعرض لهذه األنواع من المخاطر 
  يل مخاطر االئتماندمج عوامل المخاطر البيئية واالجتماعية والحوكمة في تحل: خامسا 

وقد . بشكل متزايد في األداء المالي بشكل عام ESGتساهم العوامل البيئية واالجتماعية والحوكمة 
. التجارية التي تفشل في معالجة هذه المخاطر عائدات قليلة وقيمة مخفضة للمساهمين البنوكتواجه 
في عمليات القروض والمستوى  ESGبعد ذلك أن تكشف عن كيفية دمج عوامل  البنوكوعلى 

وعليه يتزايد الضغط من قبل المستثمرين . الحالي للمخاطر المرتبطة باتجاهات االستدامة المحددة
وعلى نحو مماثل، يجب . عن كيفية التعامل مع المخاطر المتعلقة بتغير المناخ البنوكلكي تفصح 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري للشركات أو  -" واالنبعاثات الممولة" مراقبة وإدارة  البنوكعلى 
 : وتشمل المقاييس الكمية اآلتية . أو التي تقدم القروض لها البنوكالتي تستثمر فيها 

 مناقشة كيفية دمج العوامل البيئية واالجتماعية والحوكمة :  FNO101-15المقياس الكمي  )١٥
ESG  التالية ويكمن توضيحه من خالل المالحظات في عملية اإلقراض:- 
  يعرف إدماجESG  بأنه دمج العوامل البيئية واالجتماعية والحوكمة حول مجموعة األنشطة

 . لصنع القرارات المتعلقة بالقروض وتمويل المشاريع البنوكوالعمليات التي تقوم بها 
  كيفية إدراج مقاييس  البنوكتناقشESG  ،في التحليل الكمي والنمذجة والطرق اإلحصائية

في ذلك المقاييس والمعايير أو مجموعات البيانات المستخدمة وكيفية قياسها مع بعض بما 
 المقاييس المالية التقليدية في تحليل مخاطر االئتمان

  كيفية دمج عوامل  البنوكتناقشESG  في قرارات اإلقراض عن األنشطة أو الجوانب
  -:اآلتية 
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التخلف عن سداد القروض غير العاملة تقييم زيادة احتماالت  - تحليل مخاطر االئتمان  -
 ESG. نتيجة لعوامل

تقييم مخاطر انخفاض قيمة الضمانات وإمكانات  -تقييم األصول المضمونة األساسية  -
 ESG. األصول المتعثرة ذات السيولة المنخفضة بسبب عوامل

بسبب سوء إدارة  البنوكتقييم أي مخاطر محتملة على سمعة  -تقييم مخاطر الشهرة  -
النهائي  البنكالمرتبطة بهدف القرض أو المشروع، بحيث قد تؤثر في قرار  ESG عوامل

 . لتقديم القروض
تقييم كيفية تأثير العوامل البيئية واالجتماعية على ظروف  -تقييم عوامل االقتصاد الكلي  -

مثل  - والتي بدورها قد تؤثر في مخاطر االئتمان أو جودة القروض  - االقتصاد الكلي
 ناتج المحلي اإلجمالي والتضخم وأسعار الفائدة والعرض النقدي أو اإلنتاج الصناعيال
  مناقشة کيفية إدراج عوامل  البنوكينبغي علیESG  في استراتيجيات التنويع فيما إذا کانت

 .ومحاوالت تخفيفها من خالل تنويع هذه المخاطر  ESGتقوم بتقييم مخاطر   البنوك
  تناقش کيف تؤثر قرارات اإلقراض في قيمة القروض االقتصادية أن  البنوكينبغي علی

 -:الكلية إذ يمکن أن تشمل العوائد المالية المتوقعة للقرض اآلتي 
 ما إذا كانت القروض يمكن أن تسهم في المخاطر النظامية لالقتصاد . 
 ما إذا كانت أنشطة المقترض قد تخلق آثارا اجتماعية أو بيئية بصورة سلبية 

مناقشة االدارة مخاطر االئتمان لمحفظة القروض التي  FNO101-16ياس الكمي   المق )١٦
يعرضها تغير المناخ أو قيود الموارد الطبيعية أو االمور المتعلقة بحقوق اإلنسان أو غير ذلك 

 -:والتي يمكن توضيحها من خالل المالحظات اآلتية . من اتجاهات االستدامة الواسعة 
  تقييم المخاطر لمحفظة قروضها التي يعرضها تغير المناخ أو قيود كيفية  البنوكتناقش

الموارد الطبيعية أو االمور المرتبطة بحقوق اإلنسان أو غير ذلك من اتجاهات االستدامة 
 . الواسعة النطاق

  مثل تكاليف (ينبغي فهم مخاطر تغير المناخ وعلى سبيل المثال التكاليف التنظيمية المباشرة
واد المسببة لالنبعاثات والتحوالت المتوقعة في الطلب ومتطلبات النفقات االتجار بالم

 . الرأسمالية للتكيف أو خفض انبعاثات غازات التدفئة وغيرها
  االمور المتعلقة بحقوق اإلنسان على أنها تشمل المخاطر التشغيلية  البنوكيجب أن تفهم

وى أو الغرامات ومخاطر الشهرة كتأخير المشروع أو إلغائه والمخاطر القانونية كالشكا
 . كالتغطية الصحفية السلبية أو تلف العالمة التجارية بسبب باالنتهاكات

  تشمل اتجاهات االستدامة الواسعة األخرى القروض عالية المخاطر واالستعانة بمصادر
 .خارجية والديمغرافيات السکانية المتغيرة
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  الستدامة كمبلغ االستثمار في الصناعات ان تحدد مدى تعرضها لمخاطر ا البنوكيجب على
لهذه ) للتدفقات النقدية أو معدالت الخصم ( البنوكاألكثر تعرضا للمخاطر التي حددتها 

 .الصناعات 
مبالغ ونسب تمويل القروض للمشاريع ذات الوظائف اآلتية   FNO101-17المقياس الكمى  )١٧

:-   
 القروض أو التمويل تحت مسمى االستدامة . 
  تكامل عوامل  ESG  . 
  االستبعاد، االندماج(الفرز . ( 
  ويمكن توضيحه من خالل المالحظات اآلتية  . التمويل المجتمعي أواألثر:-  

الجوهرية في التحليل  ESGيعرف التكامل من خالل إدراج منهجي وصريح لعناصر  -
المالي األساسي التقليدي من خالل استخدام المخاطر والفرص النوعية والمقاييس الكمية 

 .في نماذج  ESGوإدراج متغيرات 
بأنه القرض الذي يحدد  -:تعرف القروض تحت عنوان االستدامة أو تمويل المشاريع  -

مثل تغير (االستدامة الرئيسية المشاريع التي تعالج قضايا  أو البنوكاألولويات ويشجع 
القروض الموجهة إلى ( ومن األمثلة على هذا النوع  .(المناخ أو الزراعة المستدامة

شركات منخفضة الكربون التي تركز على كفاءة استخدام الطاقة أو شركات مستدامة تركز 
كفاءة  على الزراعة أو تمويل مشاريع المباني الخضراء أو الطاقة المتجددة أو مشاريع

 ) .  الطاقة
فحص القروض يتم باستخدام بدائل اختيار سلبية أو إيجابية أو قائمة على قواعد وقد يحدث  -

العتبارات المخاطر على مستوى القطاع ، أو يمكن أن ) يسمى باسم االستبعاد(فحص سلبي 
في  األفضل"التي يشار إليها أيضا باسم (ينتج عنه نشاط أو إجراء يشمل نتائج إيجابية 

هو فحص ) يشار إليه أيضا باسم المعيار( كما إن الفحص القائم على المعايير )" . فئتها
على سبيل المثال، يتم (  ESG أو المشاريع على أساس مجموعة من معايير  البنوك

 ) .أو أفضل الممارسات في مجال الصناعة أو المعايير الدولية  البنوكاختيارها من قبل 
بالقروض التي تمول ) الذي يسمى أيضا بالقرض المجتمعي(ر تسمى القروض باألث -

المشاريع االجتماعية التي تسعى إلى توليد أثر اجتماعي إيجابي قابل للقياس إلى جانب 
وقد يشمل هذا النوع من القروض أو تمويل المشاريع إقراض اإلسكان أو . العوائد المالية

 .عليم االبتدائي توصيل المياه في المناطق الريفية أو دعم الت



- ٤٠ -  

قسوما على المبلغ الذي يستخدم تحديد مبلغ القروض واإلفصاح عنه م البنوكيجب على  -
 ، )    االستبعاد، اإلدماج(الفحص  االستثمارات ذات االستدامة ،  ،  ESG دمج عوامل

  . التأثير أو االستثمار المجتمعي
  أن تحدد وتكشف عن أي مبلغ قرض يستخدم أكثر من إستراتيجية تكامل  البنوكيجب على  -

ESG الفرز والتكامل ( مثال  واحدة. ( 
من تصنيف إستراتيجيتها الخاصة بالقروض أو تمويل المشاريع وفقا  البنوكإذا لم تتمكن  -

إلى لفئة من الفئات األربع المحددة، فإنه ينبغي أن تقدم وصفا لممارساتها مع اإلشارة 
 .الجوانب الرئيسية التي يختلف فيها عن الفئات المدرجة 

: الصناعية اآلتية / إجمالي القروض للشركات في القطاعات  FNO101-18المقياس الكمي   )١٨
ويمكن . المواد األساسية، الصناعات، والمرافق العامة / النفط والغاز، المواد / الطاقة 

  -: توضيحه من خالل
  إجمالي القروض كمجموع متوسط المبلغ الصافي لكل قرضقيمة  البنوكتحسب . 
  االفصاح عن إجمالي قيمة القروض في كل من القطاعات و الصناعات  البنوكيجب على

  .المذكورة في المقياس 
التجارية اذا أرادت تحقيق أداء اقتصادي مستدام فهي بحاجة الى اعتماد  البنوكيرى الباحث ان و 

وإعداد تقارير  SASBويعد اعتماد معايير. الخاضعة للمساءلة والشفافيةاألساليب والمعايير 
االستدامة وفقها واإلفصاح عن المؤشرات الخاصة باآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
والحوكمة كجزء من التقارير السنوية بداية جديدة للعمل في إطار الشفافية للمؤسسات المالية 

 . ثقة المستثمرين والجمهور فيها بشكل عام التي تعزز من
  الدراسة التطبيقية: المحور  الرابع 

  االستقصاءوتحليل نتائج  الدراسةوصف عينة  -: ٤/١
التجارية المدرجة في  البنوكالمتمثلة بمجموعة من  الدراسةيتطرق هذا المبحث الى معرفة عينة 

وتوزيع  البنوكالعاملين في هذه  اإلفرادتم اختيار مجموعة من  المصرية ، إذالمالية  األوراقسوق 
على قائمة االستقصاء احتوت  ، وقدالتجارية  البنوكعليهم كون الموضوع يهم قطاع  قائمة استقصاء

  -:ا رئيسيين هم نجزئيي
 . المعلومات العامة والتي تتضمن تسعة فقرات : األول الجزء
 التجاريةالبنوك  FNO101 ( محاسبة االستدامةالمؤشرات المتعلقة بمتطلبات معيار  : الثاني الجزء

  . والتي تتضمن ثمانية عشر مؤشر) 
  :دراسة وصف المعلومات العامة لعينة ال: ٤/٢
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العاملين في المصارف التجارية حول المعلومات العامة من  اإلفراد إجاباتتتطرق هذه الفقرة الى 
الجنس والعمر والمؤهل تحديد و االستقصاءالمصرف والمنصب والقسم الذي يعمل به مالئ  حيث اسم

سواء  مصروالعنوان والوظيفي وعدد الدورات التدريبية داخل وخارج  االكاديمي العلمي والتخصص
او االستدامة او المتعلقة بتطوير المهارات المصرفية والتكنولوجية باستخدام  المتعلقة بالمعايير الدولية

للحصول على النتائج التي يمكن توضيحها من   spss دراسةال المعتمدة في اإلحصائية األساليب
  - :اآلتية خالل الجداول 

  عدد القوائم  الموزعة ونسبة المستجيبين لها)  ٤(جدول رقم 
نسبة   عدد قوائم االستقصاء  البك  م

  المرفوضة  المقبولة  المعادة   الموزعة   االستجابة
بنك فیصل اإلسالمي   ١

 المصریة بالجنیة
١٠٠  ١  ٩  ١٠  ١٠  

  ١٠٠  ٠  ١٠  ١٠  ١٠ بنك قطر الوطني األھلي  ٢
  ١٠٠  ١  ١١  ١٢  ١٢ بنك البركة مصر  ٣
  ٩٠  ٠  ٩  ٩  ١٠ مصر - بنك الكویت الوطنى   ٤
  ٨٨  ٠  ٧  ٧  ٨ البنك المصري الخلیجي  ٥
  ٧١  ٠  ٥  ٥  ٧ بنك التعمیر واإلسكان  ٦
البنك المصري لتنمیة   ٧

 الصادرات
١٠٠  ١  ١١  ١٢  ١٢  

  ٩٠  ٠  ١٠  ١٠  ١١ اجریكول بنك كریدي   ٨
  ٩٠  ٠  ٩  ٩  ١٠ البنك التجاري الدولي    ٩

 -مصرف أبو ظبي اإلسالمي  ١٠
 مصر

٩٠  ٠  ٩  ٩  ١٠  

  % ٩٣  ٣  ٩٠  ٩٣  ١٠٠  االجمالى
  الباحث إعدادالجدول من *

وبيان  الدراسةفي المصارف التجارية عينة FNO101 لغرض توظيف معيار محاسبة االستدامة
قائمة  ١٠٠ في تحسين االفصاح وتحقيق الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين تم توزيع مساهمته

على مجموعة من األفراد العاملين بالبنوك التجارية المدرجة في سوق األوراق المالية  استقصاء 
، كما %  ٩٣  فرد أي بنسبة ٩٣المصرى والموضحة في الجدول أعاله حيث بلغ عدد المستجيبين 

قوائم وكان سبب الرفض  ٣بلغت عدد القوائم التى تم رفضها  و، % ٩٠سبة القوائم المقبولة نبلغت 
  .أنها غير مكتملة 

 من حيث المنصب والقسم الذي يعمل به فيمكن نلالستبياللمستجيبين  الدراسةما بخوص عينة أ 
  من حيث المنصب والقسم الذي يعمل به الدراسةعينة )  ٥(جدول  كالتالىتوضيحها 

  النسبة  التكرار  المتغیر
  % ٣  ٣  مستشار  المنصب

  % ١٩  ١٧  مدیر
  % ١٩  ١٧  رئیس قسم
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  % ٥٩  ٥٣  موظف
  % ١٠٠  ٩٠  المجموع

  % ٢٦  ٢٣  مالى  القسم
  % ١٤  ١٣  ادارى
  % ١٢  ١١  مراجعة

  % ٢٢  ٢٠  إدارة مخاطر
  % ١٠  ٩  ائتمان
  % ١٦  ١٤  أخرى

  % ١٠٠  ٩٠  المجموع
  للمستجيبين لالستبيان من حيث الجنس فيمكن توضيحها من خالل  الدراسةما بخصوص عينة

  : الجدول االتي
  من حيث الجنس الدراسةعينة )  ٦(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  المتغیر
  ٥٤.٤  ٤٩  ذكر
  ٤٥.٦  ٤١  أنثى

  ١٠٠  ٩٠  االجمالى

  للمستجيبين لالستبيان من حيث العمر فيمكن توضيحها من خالل  الدراسةاما بخصوص عينة
 -:الجدول االتي 

  حسب العمر الدراسةعينة )  ٧(جدول رقم 
  % النسبة   التكرار  المتغیر

  ٥.٦  ٥  سن  ٢٥أقل من 
  ٢٦.٧  ٢٤  سنة ٣٠:  ٢٦من 
  ٢٥.٥  ٢٣  سنة  ٣٥:  ٣١من 
  ١٩.٧  ١٥  سنة ٤٠:  ٣٦من 
  ٧.٨  ٧  سنة ٤٥:  ٤١من 
  ٤.٤  ٤  سنة  ٥٠:  ٤٦من 
  ١٣.٣  ١٢  سنة فأكثر  ٥١

  % ١٠٠  ٩٠  المجموع

  كالتالى للمستجيبين لالستبيان حسب المؤهل العلمي فيمكن توضيحها  الدراسةاما بخصوص عينة
:- 

  حسب المؤهل العلمي الدراسةعينة )  ٨(جدول                              
  % النسبة   التكرار  المتغير
  ٠  ٠  دكتوراه
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  ٢.٢  ٢  ماجستير
  ٢.٢  ٢  دبلومه

  ٩٣.٤  ٨٤  بكالوريوس
  ٢.٢  ٢  أخرى

  % ١٠٠  ٩٠  المجموع
  حسب التخصص فيمكن توضيحها من خالل  نلالستبياللمستجيبين  الدراسةما بخصوص عينة

  : الجدول االتي
  حسب التخصص االكاديمي الدراسةعينة )  ٩(جدول رقم                              
  % النسبة   التكرار  المتغير

  ٢٨.٩  ١٦  محاسبة 
  ١٥.٥  ١٤  علوم مصرفية 

  ١٦.٧  ١٥  إدارة 
  ٦.٧  ٦  اقتصاد
  ٣٢.٢  ٢٩  أخرى

  % ١٠٠  ٩٠  المجموع
  فيمكن توضيحها من خالل  ةحسب الوظيف نلالستبياللمستجيبين  الدراسةاما بخصوص عينة

  -:االتي الجدول
  :المسمى الوظيفى  حسب الدراسةعينة ) ١٠(رقم جدول                              
  % النسبة   التكرار  المتغير

  ٣٦.٦  ٣٣  محاسب
  ١٤.٤  ١٣  مراجع 
  ٤٩  ٤٤  أخرى

  % ١٠٠  ٩٠  المجموع
  حسب سنوات الخبرة  نلالستبياللمستجيبين  الدراسةاما بخصوص عينة:- 

  حسب سنوات الخبرة الدراسةعينة ) ١١(جدول                
  % النسبة   التكرار  المتغیر

  ٢٦.٧  ٢٤  سنوات ٥أقل من 
  ٣٣.٣  ٣٠  سنوات ١٠: ٥من 

  ٢١.١  ١٩  سنوات ١٥:  ١١من 
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  ٦.٧  ٦  سنوات ٢٠:  ١٦من 

  ١٢.٢  ١١  سنة فأكثر ٢١

  % ١٠٠  ٩٠  المجموع

  حسب الدورات التدريبية يمكن توضيحها  نلالستبياللمستجيبين  الدراسةاما بخصوص عينة
   -:كالتالى 

  حسب الدورات التدريبية الدراسةعينة ) ١٢(جدول                           
  خارج مصر  داخل مصر  المشاركة  نوع الدورة

  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار
 الدورات المتعلقة
 بالمعاییر الدولیة
  للتقاریر المالیة

  ١٤.٤  ١٣  ٤٦.٧  ٤٢  نعم
  ٨٥.٦  ٧٧  ٥٣.٣  ٤٨  ال

  % ١٠٠  ٩٠  %١٠٠  ٩٠  المجموع
الدورات المتعلقة 

  باالستدامة
  ٣.٣  ٣  ١٣.٣  ١٢  نعم
  ٩٦.٧  ٨٧  ٨٦.٧  ٧٨  ال

  % ١٠٠  ٩٠  %١٠٠  ٩٠  المجموع
الدورات المتعلقة 
بتطویر المھارات 

البنكیة 
  والتكنولوجیة 

  ٢١.١  ١٩  ٥٣.٣  ٤٨  نعم
  ٧٨.٩  ٧١  ٤٦.٧  ٤٢  ال

  % ١٠٠  ٩٠  %١٠٠  ٩٠  المجموع
  ٧.٨  ٧  ١٤.٤  ١٣  نعم  أخرى

  ٩٢.٣  ٨٣  ٨٥.٦  ٧٧  ال
  % ١٠٠  ٩٠  %١٠٠  ٩٠  المجموع

  إعداد الباحث : المصدر 
   -:اختبار صحة فروض الدراسة :  ٤/٣

قائمة التجارية لألسئلة المذكورة في  البنوكالعاملين في  األفراد إجاباتتتطرق هذه الفقرة الى 
المصارف FNO101 حول المؤشرات المتعلقة بمتطلبات معيار محاسبة االستدامة االستقصاء

  -: اآلتيةعشر فقرة وتتضمن مواضيع االستدامة  التجارية والتي تتضمن ثمانية
 المالي والطاقة االستيعابية اإلدراج . 
 خصوصية العمالء وأمن البيانات . 
 إدارة البيئة القانونية والتنظيمية . 
 طر النظاميةإدارة المخا . 
 دمج عوامل المخاطر البيئية واالجتماعية و الحوكمة في تحليل مخاطر االئتمان  . 

ا ماو نفيه أثباتهمالغرض  الدراسةموزعة هذه الفقرات على محاورين رئيسيين والتي تمثل فرضي 
  -:وهما 
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 . المستثمرين تعزيز ثقة : ثانيا.                                 تحسين االفصاح : أوالً
للحصول على النتائج التي يمكن  spss  الدراسةالمعتمدة في  اإلحصائية األساليبمن خالل استخدام 

  - : اآلتيةتوضيحها من خالل المقاييس 
   -:مقاييس األهمية النسبية للمتوسط الحسابي :  ٤/٣/١

ض وللمحاور الرئيسية التي تمثل فر) الخمسة ( المتعلقة بمواضيع االستدامة  األسئلةبخصوص 
حول  الدراسةعينة  أفراد إجابات أهميةولغرض تصنيفها وتقييمها من حيث مستوى  الدراسة

التجارية  تم االعتماد وفقاً  البنوك FNO101  محاسبة االستدامة المؤشرات الواردة في معيار
التالى  على مقياس ترتيبي في تحليل النتائج من خالل الجدول وسط الحسابيللمت األهميةلمستوى 

على النحو  الدراسةالمقياس الخماسي المعتمد في أوزان الذي يبين القيم والمعايير لكل وزن من 
   -:االتي 

  القيم والمعايير المعتمدة لكل وزن في المقياس الخماسي) ١٣(جدول 
  األهمية النسبية   المتوسط العام الحسابى

  مرتفع جدا   ٥:  ٤.٢من 
  مرتفع  ٤.٢الى أقل من :  ٣.٤من 
  متوسط  ٣.٤الى أقل من :  ٢.٦من 
  منخفض  ٢.٦الى أقل من :  ١.٨من 

  منخفض جداً  ١.٨أقل من 
التجارية المدرجة  في البنوك FNO101  معيار محاسبة االستدامة يساعد تطبيق - :الفرض األول 

المستثمرين في اتخاذ القرارات الرشيدة من خالل تحسين  المصريةالمالية  بورصة األوراق في
  .االفصاح

( المتعلقة بمواضيع االستدامة  األسئلةالعينة على  أفراد إجاباتالفرض تم تحليل  الغرض اختبار هذ
وبيان النسبة . قيمة واقل قيمة لإلجابات  أعلىوالتي تتضمن ثمانية عشر مؤشر حسب )  الخمسة

  - :  اآلتيةالحسابي ومعامل االختالف واالنحراف المعياري لها من خالل الجداول  المئوية والمتوسط
  -:النسب المئوية : أوالً 

حول المؤشرات الواردة في معيار محاسبة  الدراسةالنسبة المئوية إلجابات أفراد عينة ) ١٤(جدول 
  البنوك التجارية في تحسين االفصاحFNO101 االستدامة

  المجموع  ال اتفق بشدة  ال اتفق  محاید  أتفق  أتفق بشدة  العبارات 
  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

اإلدراج 
المالي 
والطاقة 
  االستیعابیة

١٠٠  ٩٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٨.٩  ٨  ٦٧.٨  ٦١  ٢٣.٣  ٢١  ١  
١٠٠  ٩٠  ١.١  ١  ٠  ٠  ٢٢.٢  ٢٠  ٤٣.٣  ٣٩  ٣٣.٣  ٣٠  ٢  
١٠٠  ٩٠  ١.١  ١  ٣.٣  ٣  ١٤.٤  ١٣  ٥٨.٩  ٥٣  ٢٥.٢  ٢٠  ٣  
١٠٠  ٩٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٨.٩  ٨  ٥٢.٢  ٤٧  ٣٨.٩  ٣٥  ٤  
١٠٠  ٩٠  ٠  ٠  ٣.٣  ٣  ١١.١  ١٠  ٣٦.٧  ٣٣  ٤٨.٩  ٤٤  ٥  
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خصوصیة 
العمالء 

وأمن 
  البیانات

٦  
  

١٠٠  ٩٠  ١.١  ١  ٣.٣  ٣  ١٧.٨  ١٦  ٣٤.٤  ٣١  ٤٣.٣  ٣٩  

١٠٠  ٩٠  ١.١  ١  ٣.٣  ٣  ١٢.٢  ١١  ٤٣.٣  ٣٩  ٤٠  ٣٦  ٧  

إدارة البیئة 
القانونیة 

  والتنظیمیة

١٠٠  ٩٠  ٠  ٠  ١.١  ١  ١٣.٣  ١٢  ٤١.١  ٣٧  ٤٤.٤  ٤٠  ٨  
١٠٠  ٩٠  ٢.٢  ٢  ٢.٢  ٢  ١٤.٤  ١٣  ٤٦.٧  ٤٢  ٣٤.٤  ٣١  ٩  

إدارة 
المخاطر 
  النظامیة

١٠٠  ٩٠  ٠  ٠  ٢.٢  ٢  ٢١.١  ١٩  ٣١.١  ٢٨  ٤٥.٦  ٤١  ١٠  
١٠٠  ٩٠  ٠  ٠  ٢.٢  ٢  ١٣.٢  ١٢  ٤٥.٦  ٤١  ٣٨.٩  ٣٥  ١١  
١٠٠  ٩٠  ٠  ٠  ٢.٢  ٢  ١٥.٦  ١٤  ٦١.١  ٥٥  ٢١.١  ١٩  ١٢  
١٠٠  ٩٠  ١.١  ١  ٠  ٠  ١٨.٩  ١٧  ٥١.١  ٤٦  ٢٨.٩  ٢٦  ١٣  
١٠٠  ٩٠  ٢.٢  ٢  ٦.٧  ٦  ٢٧.٨  ٢٥  ٣٤.٤  ٣١  ٢٨.٩  ٢٦  ١٤  

دمج عوامل 
المخاطر 

البیئیة 
واالجتماعیة 
و الحوكمة 
في تحلیل 

مخاطر 
    االئتمان

١٥  
  

١٠٠  ٩٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٦.٧  ١٥  ٥٦.٧  ٥١  ٢٦.٧  ٢٤  

١٦  
  

١٠٠  ٩٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٧.٨  ١٦  ٥٦.٧  ٥١  ٢٥.٦  ٢٣  

١٧  
  

١٠٠  ٩٠  ١.١  ١  ١.١  ١  ٢٤.٤  ٢٢  ٥٣.٣  ٤٨  ٢٠  ١٨  

١٠٠  ٩٠  ٢.٢  ٢  ٢.٢  ٢  ١٢.٢  ١١  ٤٣.٣  ٣٩  ٤٠  ٣٩  ١٨  

  الجدول من إعداد الباحث 
   - : نالحظ انالسابق  من خالل الجدول

المتعلق بمتطلبات  األول حول موضوع االستدامة الدراسةعينة  أفرادالنسبة المئوية إلجابات   -أ 
 -:المالي والطاقة االستيعابية  اإلدراج

  ونسبة المحايدين كانت % ) ٩١.١(  كانت) بشدة  اتفق و اتفق( بالنسبة للمتفقين  األولىللفقرة 
وهذا يدل على ) %  ٠(كانت) بشدة  ال اتفق و ال اتفق( ونسبة غير المتفقين  ، %)  ٨.٩( 

التي تمسك وتحتفظ بها  عن النسبة المئوية للحسابات الجديدة اإلفصاح "على ان  اتفاق عام
 .المصارف ألول مرة من حساب حملة البطاقات يسهم في تحسين االفصاح

  ٧٦.٦( كانت )  اتفق واتفق بشدة( اما بخصوص الفقرة الثانية كانت النسبة المئوية للمتفقين  %
وهذا يعني % )  ١.١( ونسبة غير المتفقين كانت، % )  ٢٢.٢(  نتكا ونسبة المحايدين ، ) 

خدمة  األقلإجمالي القروض المحلية لقطاع األعمال  عن النسبة المئوية من اإلفصاح "ان 
 . خدمات مصرفية يسهم في تحسين االفصاح واألقل

  ٨١.١( كانت )  اتفق واتفق بشدة( اما بخصوص الفقرة الثالثة بلغت النسبة المئوية للمتفقين  %
(  بلغت) ال اتفق وال اتفق بشدة ( ونسبة غير المتفقين ، )  ١٤.٤(  المحايدين بلغت ونسبة، ) 

عن عدد المشاركين في مبادرات التثقيف المالي  اإلفصاح "اتفاق على ان  أي ان هناك)  ٤.٤
 " حخدمة يسهم في تحسين االفصا واألقلخدمات مصرفية  للعمالء الذين ليس لديهم

 ٩٢.١( كانت )  اتفق واتفق بشدة( المتفقين  اما بخصوص الفقرة الرابعة بلغت نسبة  ( % ،
(   بلغت) اتفق وال اتفق بشدة  ال( ونسبة غير المتفقين ، % )  ٨.٩(   ونسبة المحايدين بلغت

اجمالي الودائع  عن نسب القروض الى اإلفصاح "وهذا يدل على اتفاق عام على ان % )  ٠
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في  خدمات مصرفية يسهم األقل األعمالقطاع ) ٢(المحلي االجمالي و اإلقراض) ١(لغرض 
 تحسين االفصاح

 لمحايدين  ونسبة، % )  ٨٥.٦(  اما بخصوص الفقرة الخامسة كانت النسبة المئوية للمتفقين
أي % )  ٣.٣(  كانت) ال اتفق وال اتفق بشدة ( ونسبة غير المتفقين ، % )  ١١.١(  كانت
 )٢(القروض المحلية و) ١(عن معدالت التخلف عن السداد من  اإلفصاح "اتفاق على ان  يوجد

 . خدمات مصرفية وغير المغطاة يسهم في تحسين االفصاح األعمال األقلقطاع 
الثاني المتعلق بمتطلبات  حول موضوع االستدامة الدراسةعينة  أفرادالنسبة المئوية إلجابات   -ب 

  -:للفقرة السادسة  البيانات خصوصية العمالء وامن
 ونسبة المحايدين ، % )  ٧٧.٧(  )  اتفق واتفق بشدة(  بلغت النسبة المئوية للمتفقين

وهذا يعني % )  ٤.٤(  بلغت) اتفق بشدة  ال اتفق وال( ونسبة غير المتفقين ،  )  ١٧.٨(بلغت
تتضمن المعلومات التي  عن عدد خروقات أمن البيانات والنسبة المئوية اإلفصاح "ان 

 ." الشخصية للعمالء التي تم التعرف عليها يسهم في تحسين االفصاح
  ٨٣.٣) ( اتفق و اتفق بشدة( بخصوص الفقرة السابعة بلغت النسبة المئوية للمتفقين  اما  ( %

 بلغت) ال اتفق وال اتفق بشدة ( ونسبة غير المتفقين ، % )  ١٢.٢(   بلغت ونسبة المحايدين ، 
عن مناقشة سياسة اإلدارة  اإلفصاح "اتفاق عام على ان  هذا يدل على وجود% )  ٤.٤(  

 . يسهم في تحسين االفصاح لتحديد ومعالجة التأثيرات العالية ألمن البيانات
حول موضوع االستدامة الثالث المتعلق بمتطلبات  الدراسةعينة  أفرادالنسبة المئوية إلجابات   -ج 

   -:القانونية والتنظيمية  البيئة إدارة
 نسبة و % )  ٨٥.٥(كانت )  اتفق و اتفق بشدة( للفقرة الثامنة بلغت النسبة المئوية للمتفقين 

%  ١.١( بلغت) ال اتفق وال اتفق بشدة ( ونسبة غير المتفقين ، % )  ١٣.٣( المحايدين بلغت
عن مبالغ الغرامات القانونية والتنظيمية  اإلفصاح "ان  وهذا يعني وجود اتفاق على ) 

عن المخالفات  األعالموالنسبة المئوية الناتجة حول  بتنظيم القطاع المالي والتسويات المرتبطة
 .  يسهم في تحسين االفصاح

  ( كانت ) اتفق واتفق بشدة( الفقرة التاسعة فقد بلغت النسبة المئوية للمتفقين  اما بخصوص
) ال اتفق وال اتفق بشدة ( ونسبة غير المتفقين ، % )١٤.٤( المحايدين بلغتونسبة % )  ٨١.١
عدد االستفسارات و الشكاوى أو القضايا  عن اإلفصاح "هذا يعني ان و% )  ٤.٤(  بلغت

للرصد أو نظام المراقبة المسببة  المستلمة من مكتب الشكاوى والقانون من خالل نظام داخلي
 . حلها يسهم في تحسين االفصا

الرابع المتعلق بمتطلبات  حول موضوع االستدامة الدراسةعينة  أفرادالنسبة المئوية إلجابات   -د 
  المخاطر النظامية  إدارة
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  ٢١.١( ونسبة المحايدين بلغت، % )  ٧٦.٧(للفقرة العاشرة بلغت النسبة المئوية للمتفقين  ( %
وهذا يعني وجود اتفاق ، % )  ٢.٢( بلغت ) ال اتفق وال اتفق بشدة ( ونسبة غير المتفقين 

معاكسة  عن نتائج اختبارات الضغط في ظل سيناريوهات اقتصادية اإلفصاح "على ان 
لخسائر واإليرادات ا -٢خسائر القروض و -١وهي(  متضمنة قياسات فعلية ومخططة 

 -٤و  األولالعادية من المستوى  لألسهمنسبة رأس المال  -٣وصافي الدخل قبل الضرائب و
المال  رأس نسبة أساسعلى  إجمالي المخاطر -٥و  األولمن المستوى  نسبة رأس المال

 ." يسهم في تحسين االفصاح)  األولالمستوى  نسبة الرافعة المالية من -٦و
  اتفق واتفق بشدة( المئوية للمتفقين  اما بخصوص الفقرة الحادية عشر فقد بلغت النسبة    (

ال اتفق ( ونسبة غير المتفقين، % )  ١٣.٣(   المحايدين بلغت ونسبة، % )  ٨٤.٥( كانت 
 ٣ عن بازل اإلفصاح "أي ان هناك اتفاق عام على ان % )  ٢.٢(   بلغت) وال اتفق بشدة 

 . يسهم في تحسين االفصاح LCR السيولة المغطاة  نسبة
 ( كانت  )  فق بشدةاتفق وات( المئوية للمتفقين  اما بخصوص الفقرة الثانية عشر كانت النسبة

( المئوية لغير المتفقين  والنسبة% )  ١٥.٦(   والنسبة المئوية للمحايدين بلغت، % )  ٨٢.٢
 اإلفصاح وهذا يدل على وجود اتفاق عام على ان% )  ٢.٢(   بلغت) ال اتفق وال اتفق بشدة 

 .عن صافي المشتقات الدائنة المكتشفة يسهم في تحسين االفصاح
   ٨٠(   اتفق واتفق بشدة( الثالثة عشر كانت النسبة المئوية للمتفقين  الفقرةاما بخصوص  ( %

ال اتفق وال اتفق بشدة ( والنسبة المئوية لغير المتفقين % )  ١٨.٩(  المئوية للمحايدين بلغت، 
موجودات ( عن  اإلفصاح "وجود اتفاق عام على ان  وهذا يدل على% )  ١.١(   بلغت) 

يسهم  األصولوالنسبة المئوية من إجمالي ) ٢( القيمة اإلجمالية ) ١(من)  المستوى الثالث
 .في تحسين االفصاح

 ( كانت )  اتفق واتفق بشدة( عشر كانت النسبة المئوية للمتفقين  اما بخصوص الفقرة الرابعة
ال ( النسبة المئوية لغير المتفقين ، و% )  ٢٧.٨(   والنسبة المئوية للمحايدين بلغت، )  ٦٣.٣

عن االنحراف والتفلطح من  اإلفصاح"وهذا يعني ان % )  ٨.٩(   بلغت) اتفق وال اتفق بشدة 
 . إيرادات المتاجرة يسهم في تحسين االفصاح

دمج عوامل الخامس  حول موضوع االستدامة الدراسةعينة  أفرادالنسبة المئوية إلجابات   -ه 
 - :  مخاطر االئتمانواالجتماعية و الحوكمة في تحليل  المخاطر البيئية

 ( كانت  )   اتفق واتفق بشدة( الفقرة الخامسة عشر كانت النسبة المئوية للمتفقين  اما بخصوص
( والنسبة المئوية لغير المتفقين ، % )  ١٦.٧(   للمحايدين بلغت والنسبة المئوية% )  ٨٣.٣

 اإلفصاح "وهذا يعني وجود اتفاق عام على ان % ) صفر (  بلغت )ال اتفق وال اتفق بشدة 
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في عملية  ESG والحوكمة  عن مناقشة االدارة كيفية دمج العوامل البيئية واالجتماعية
 .اإلقراض يسهم في تحسين االفصاح

  ( كانت )   اتفق واتفق بشدة( كانت النسبة المئوية للمتفقين  اما بخصوص الفقرة السادسة عشر
ال ( والنسبة المئوية لغير المتفقين  ،)  ١٧.٧( ة المئوية للمحايدين بلغت والنسب، % )  ٨٢.٣

عن  اإلفصاح "على ان  وهذا يعني وجود اتفاق عام% ) صفر (   بلغت) اتفق وال اتفق بشدة 
قيود الموارد  مناقشة االدارة مخاطر االئتمان لمحفظة القروض التي يعرضها تغير المناخ أو

 المتعلقة بحقوق اإلنسان أو غير ذلك من اتجاهات االستدامة الواسعةالطبيعية أو االمور 
 .يسهم في تحسين االفصاح

   ( كانت )   واتفق بشدة اتفق( اما بخصوص الفقرة السابعة عشر كانت النسبة المئوية للمتفقين
  ينوالنسبة المئوية لغير المتفق، % )  ٢٤.٤(   والنسبة المئوية للمحايدين بلغت، % )  ٧٣.٣

عن مبالغ ونسب  اإلفصاح "وهذا يدل على ان  % )  ٢.٢( بلغت) ال اتفق وال اتفق بشدة (
القروض أو ) ٢( و ESG تكامل عوامل )١(:  اآلتيةتمويل القروض لمشاريع ذات الوظائف 

او التمويل  األثر) ٤(و) االستبعاد، االندماج (الفرز )  ٣(االستدامة و التمويل تحت مسمى
 .االفصاح المجتمعي يسهم في تحسين

   ( كانت )   اتفق واتفق بشدة( اما بخصوص الفقرة الثامنة عشر كانت النسبة المئوية للمتفقين
( والنسبة المئوية لغير المتفقين ، % )  ١٢.٢(   والنسبة المئوية للمحايدين بلغت، % )  ٨٣.٣

عن  اإلفصاح "وهذا يدل على وجود اتفاق عام ان )  % ٤.٤(   بلغت) ال اتفق وال اتفق بشدة 
/ النفط والغاز ، المواد / الطاقة :  اآلتيةالقطاعات الصناعية  في إجمالي القروض للشركات

 " يسهم في تحسين االفصاح) العامة  المواد األساسية ، الصناعات والمرافق
  -:المتوسط الحسابي ومعامل االختالف واالنحراف المعياري : ثانياً 

العينة  أفراد المتوسط الحسابي ومعامل االختالف واالنحراف المعياري إلجابات) ١٥(رقم  جدول
  .سين مستوى االفصاح لتح) الخمسة ( المتعلقة بمواضيع االستدامة  األسئلةعلى 

الوسط  الفقرات
 الحسابى

االنحراف 
 المعیارى 

معامل 
االختالف 

% 
اإلفصاح عن النسبة المئویة للحسابات الجدیدة التي تمسك 
وتحتفظ بھا المصارف ألول مرة من حساب حملة البطاقات 

  .یسھم في تحسین االفصاح

٤٧.٢٧ ٠.٧٠٩ ١.٥ 

اإلفصاح عن النسبة المئویة من إجمالي القروض المحلیة 
یسھم في  لقطاع األعمال األقل خدمة واألقل خدمات مصرفیة

  .تحسین االفصاح 

٦١.٠٨ ٠.٩٠٤ ١.٤٨ 

اإلفصاح عن عدد المشاركین في مبادرات التثقیف المالي 
للعمالء الذین لیس لدیھم خدمات مصرفیة واألقل خدمة یسھم 

  في تحسین االفصاح

٤٧.٢٥ ٠.٦٥٢ ١.٣٨ 
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) ١(اإلفصاح عن نسب القروض الى اجمالي الودائع لغرض  
قطاع األعمال األقل خدمات ) ٢(االجمالي واإلقراض المحلي 

  مصرفیة یسھم في تحسین االفصاح

٤٣.٣٧ ٠.٧٠٧ ١.٦٣ 

القروض ) ١(اإلفصاح عن معدالت التخلف عن السداد من 
قطاع األعمال األقل خدمات مصرفیة وغیر ) ٢(المحلیة و

  . المغطاة یسھم في تحسین االفصاح

٥٣.٨٦ ٠.٨٢٤ ١.٥٣ 

أمن البیانات والنسبة المئویة التي  اإلفصاح عن عدد خروقات
تتضمن المعلومات الشخصیة للعمالء التي تم التعرف علیھا 

   یسھم في تحسین االفصاح

٥٣.١٥ ٠.٨٧٧ ١.٦٥ 

اإلفصاح عن مناقشة سیاسة اإلدارة لتحدید ومعالجة التأثیرات 
  . العالیة ألمن البیانات یسھم في تحسین االفصاح

٥٨.٢٦ ٠.٩٠٣ ١.٥٥ 

اإلفصاح عن مبالغ الغرامات القانونیة والتنظیمیة والتسویات 
المرتبطة بتنظیم القطاع المالي والنسبة المئویة الناتجة حول 

    األعالم عن المخالفات یسھم في تحسین االفصاح

٥٤.٢١ ٠.٨٢٤ ١.٥٢ 

اإلفصاح عن عدد االستفسارات و الشكاوى أو القضایا 
والقانون من خالل نظام داخلي المستلمة من مكتب الشكاوى 

للرصد أو نظام المراقبة المسببة لھا یسھم في تحسین 
  االفصاح

٥٥.١٠ ٠.٨٣٢ ١.٥١ 

اإلفصاح عن نتائج اختبارات الضغط في ظل سیناریوھات 
 -١وھي( اقتصادیة معاكسة متضمنة قیاسات فعلیة ومخططة  

الخسائر واإلیرادات وصافي الدخل قبل  - ٢خسائر القروض و
نسبة رأس المال لألسھم العادیة من المستوى  -٣الضرائب و

إجمالي  - ٥نسبة رأس المال من المستوى األول و  - ٤األول و 
نسبة الرافعة  -٦المخاطر على أساس نسبة رأس المال و

  یسھم في تحسین االفصاح) المالیة من المستوى األول 

٤٨.٠٥ ٠.٧٦٤ ١.٥٩ 

یسھم في  LCRنسبة السیولة المغطاة  3اإلفصاح عن بازل 
  تحسین االفصاح 

٤٨.٨٣ ٠.٧٠٨ ١.٤٥ 

اإلفصاح عن صافي المشتقات الدائنة المكتشفة یسھم في 
  .تحسین االفصاح

٥٣.٤٥ ٠.٧٧٥ ١.٤٥ 

القیمة )  ١(من) موجودات المستوى الثالث ( اإلفصاح عن 
یسھم في  األصولوالنسبة المئویة من إجمالي ) ٢( اإلجمالیة

  تحسین االفصاح

٤٣.٥٩ ٠.٦٨٠ ١.٥٦ 

اإلفصاح عن االنحراف والتفلطح من إیرادات المتاجرة یسھم 
   في تحسین االفصاح

٥٦.٩٥ ٠.٨٠٣ ١.٤١ 

اإلفصاح عن مناقشة االدارة كیفیة دمج العوامل البیئیة 
في عملیة اإلقراض یسھم في  ESGواالجتماعیة والحوكمة  

  تحسین االفصاح

٥٤.٣٨ ٠.٧٨٣ ١.٤٤ 

اإلفصاح عن مناقشة االدارة مخاطر االئتمان لمحفظة  "
القروض التي یعرضھا تغیر المناخ أو قیود الموارد الطبیعیة أو 

االمور المتعلقة بحقوق اإلنسان أو غیر ذلك من اتجاھات 
.االستدامة الواسعة یسھم في تحسین االفصاح  

٥٠.٩٠ ٠.٧٨٩ ١.٥٥ 
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اإلفصاح عن مبالغ ونسب تمویل القروض لمشاریع ذات  "
تكامل عوامل ) ١: (الوظائف اآلتیة  ESG القروض أو ) ٢(و  

االستبعاد، (الفرز )  ٣(التمویل تحت مسمى االستدامة و
األثر او التمویل المجتمعي یسھم في تحسین ) ٤(و) االندماج 
.االفصاح  

٥١.٢٣ ٠.٨٥٦ ١.٣٣ 

اإلفصاح عن إجمالي القروض للشركات في القطاعات الصناعیة 
المواد األساسیة ، / النفط والغاز ، المواد / الطاقة : اآلتیة 

  یسھم في تحسین االفصاح ) الصناعات والمرافق العامة 

٥٦.٧٨ ٠.٩٢١ ١.٤٨ 

 ٤٩.٣٦ ٠.٧٠١ ١.٤٢ االجمالى

  -:يتضح من الجدول السابق ما يلى
  على أى أن أراء عينة الدراسة تؤكد ) موافق بشدة( الوسط الحسابى العام يشير بشكل قاطع إلى

بورصة  التجارية المدرجة في في البنوكFNO101   محاسبة االستدامة معيار أن تطبيق
المستثمرين في اتخاذ القرارات الرشيدة من خالل تحسين يساعد  المصريةالمالية  األوراق
   .االفصاح

   ( إلى انخفاض نسبة التشتت فى أراء المستقصى منهم )  ٤٩.٣٦( يشير معامل االختالف العام
في FNO101   معيار محاسبة االستدامة الى أن  يساعد تطبيق) يوجد تجانس كبير فى اآلراء 

المستثمرين في اتخاذ القرارات  المصريةالمالية  بورصة األوراق التجارية المدرجة في البنوك
  .الرشيدة من خالل تحسين االفصاح

 موجودات ( اإلفصاح عن  من خالل  تحليل معامل االختالف لكل عنصر يالحظ أن عنصر
يسهم في  األصولوالنسبة المئوية من إجمالي ) ٢( القيمة اإلجمالية)  ١(من )المستوى الثالث 
بين العينة أى أن اآلراء  %  ٤٣.٥٩يشير الى أقل نسبة تشتت و اختالف  تحسين االفصاح
اإلفصاح عن النسبة المئوية للحسابات ، والعنصر الذى يليه هو %  ٥٦.٤١متجانسة بنسبة 

الجديدة التي تمسك وتحتفظ بها المصارف ألول مرة من حساب حملة البطاقات يسهم في تحسين 
اإلفصاح ، وفى المرتبة األخير % ٤٧.٢٧واالختالف تمثل  حيث أن نسبة التشتت  .االفصاح

عن النسبة المئوية من إجمالي القروض المحلية لقطاع األعمال األقل خدمة واألقل خدمات 
 % .٦١.٠٨وتمثل أكبر نسبة تشتت وهى  .مصرفية يسهم في تحسين االفصاح 

المتعلقة بمواضيع  األسئلةالعينة على  أفراد جاباتإ حول (chi-square ) ٢اختبار كا -:ثالثاً 
  .سين مستوى االفصاح لتح) الخمسة ( االستدامة 

 ٢قیمة كا  الفقرات
  المحسوبة

  مستوى الداللة

اإلفصاح عن النسبة المئویة للحسابات الجدیدة التي تمسك وتحتفظ بھا 
  .المصارف ألول مرة من حساب حملة البطاقات یسھم في تحسین االفصاح

٠.٠٠  ٢١٨.٧٥*  

اإلفصاح عن النسبة المئویة من إجمالي القروض المحلیة لقطاع األعمال 
  .األقل خدمة واألقل خدمات مصرفیة یسھم في تحسین االفصاح 

٠.٠٠  ٢٦٢.٨١*  

  *٠.٠٠  ١٩٢.٥٠اإلفصاح عن عدد المشاركین في مبادرات التثقیف المالي للعمالء الذین 
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  االفصاحلیس لدیھم خدمات مصرفیة واألقل خدمة یسھم في تحسین 
اإلقراض ) ١(اإلفصاح عن نسب القروض الى اجمالي الودائع لغرض  

قطاع األعمال األقل خدمات مصرفیة یسھم في ) ٢(المحلي االجمالي و
  تحسین االفصاح

٠.٠٠  ٢٠٧.٠٦*  

) ٢(القروض المحلیة و) ١(اإلفصاح عن معدالت التخلف عن السداد من 
مصرفیة وغیر المغطاة یسھم في تحسین  قطاع األعمال األقل خدمات

  . االفصاح

٠.٠٠  ٢٢٣.٦٣*  

اإلفصاح عن عدد خروقات أمن البیانات والنسبة المئویة التي تتضمن 
المعلومات الشخصیة للعمالء التي تم التعرف علیھا یسھم في تحسین 

   االفصاح

٠.٠٠  ١٩١.١٩*  

التأثیرات العالیة ألمن اإلفصاح عن مناقشة سیاسة اإلدارة لتحدید ومعالجة 
  . البیانات یسھم في تحسین االفصاح

٠.٠٠  ٢٢١.١٩*  

اإلفصاح عن مبالغ الغرامات القانونیة والتنظیمیة والتسویات المرتبطة 
بتنظیم القطاع المالي والنسبة المئویة الناتجة حول األعالم عن المخالفات 

    یسھم في تحسین االفصاح

٠.٠٠  ٢٢٦.٣١*  

عدد االستفسارات و الشكاوى أو القضایا المستلمة من مكتب اإلفصاح عن 
الشكاوى والقانون من خالل نظام داخلي للرصد أو نظام المراقبة المسببة 

  لھا یسھم في تحسین االفصاح

٠.٠٠  ٢٣١.٦٩*  

اإلفصاح عن نتائج اختبارات الضغط في ظل سیناریوھات اقتصادیة 
 - ٢خسائر القروض و -١وھي( معاكسة متضمنة قیاسات فعلیة ومخططة  

نسبة رأس المال  -٣الخسائر واإلیرادات وصافي الدخل قبل الضرائب و
نسبة رأس المال من المستوى  -٤لألسھم العادیة من المستوى األول و 

نسبة  -٦إجمالي المخاطر على أساس نسبة رأس المال و - ٥األول و 
  االفصاحیسھم في تحسین ) الرافعة المالیة من المستوى األول 

٠.٠٠  ١٣٤.٨٥*  

یسھم في تحسین  LCRنسبة السیولة المغطاة  3اإلفصاح عن بازل 
  االفصاح 

٠.٠٠  ٢٤٤.٠٠*  

  *٠.٠٠  ٢٥٦.٠٠  .اإلفصاح عن صافي المشتقات الدائنة المكتشفة یسھم في تحسین االفصاح
) ٢( القیمة اإلجمالیة)  ١(من) موجودات المستوى الثالث ( اإلفصاح عن 

  یسھم في تحسین االفصاح األصولوالنسبة المئویة من إجمالي 
٠.٠٠  ٢١٢.٥٦*  

اإلفصاح عن االنحراف والتفلطح من إیرادات المتاجرة یسھم في تحسین 
   االفصاح

٠.٠٠  ٢٩٨.٢٥*  

العوامل البیئیة واالجتماعیة  اإلفصاح عن مناقشة االدارة كیفیة دمج
  في عملیة اإلقراض یسھم في تحسین االفصاح ESGوالحوكمة  

٠.٠٠  ٢٦٣.٣١*  

اإلفصاح عن مناقشة االدارة مخاطر االئتمان لمحفظة القروض التي  "
یعرضھا تغیر المناخ أو قیود الموارد الطبیعیة أو االمور المتعلقة بحقوق 

االستدامة الواسعة یسھم في تحسین  اإلنسان أو غیر ذلك من اتجاھات
.االفصاح  

٠.٠٠  ٢٣١.٥٦*  

اإلفصاح عن مبالغ ونسب تمویل القروض لمشاریع ذات الوظائف اآلتیة  "
تكامل عوامل ) ١: ( ESG القروض أو التمویل تحت مسمى ) ٢(و  

األثر او التمویل ) ٤(و) االستبعاد، االندماج (الفرز )  ٣(االستدامة و
.المجتمعي یسھم في تحسین االفصاح  

٠.٠٠  ٢٤٦.٥٧*  

: اإلفصاح عن إجمالي القروض للشركات في القطاعات الصناعیة اآلتیة 
یة ، الصناعات والمرافق المواد األساس/ النفط والغاز ، المواد / الطاقة 
  یسھم في تحسین االفصاح ) العامة 

٠.٠٠  ١٩٨.٤٧*  

  %٩٥، ومستوى ثقة  ٠.٠٥= داللة إحصائية عند مستوى داللة *
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  - :يتضح من الجدول السابق ما يلى
 دمج عوامل المخاطر الخامس  موضوع االستدامةب والخاصة) ١٨(المحسوبة للفقرة  ٢إن قيمة كا

وهى أكبر من قيمة  ١٩٨.٤٧بلغت  واالجتماعية و الحوكمة في تحليل مخاطر االئتمان البيئية
 ٠.٠٠، كما بلغت مستوى الداللة  ٠.٠٥ومستوى معنوية  ٤الجدولية عند درجة حرية  ٢كا

معيار محاسبة  تطبيق"   بأن، األمر الذى يعنى قبول عينة الدراسة  ٠.٠٥وهو أقل من 
يساعد  المصريةالمالية  بورصة األوراق التجارية المدرجة في البنوكفي FNO101   االستدامة

    .المستثمرين في اتخاذ القرارات الرشيدة من خالل تحسين االفصاح
 ٢المحسوبة لجميع هذه الفقرات أكبر بكثير من قيمة كا ٢بالنسبة لباقى الفقرات نجد أن قيمة كا 

، األمر الى يعنى  ٠.٠٥لفقرات أقل بكثير من الجدولية ، كما أن مستوى الداللى لجميع هذه ا
التجارية  في البنوكFNO101   االستدامة معيار محاسبة تطبيقبأن " قبول أفراد العينة 

الرشيدة من خالل  المستثمرين في اتخاذ القرارات المصريةالمالية  بورصة األوراق المدرجة في
    .تحسين االفصاح

  األول  القائلقبول أفراد العینة للفرض " أذن 
بورصة  التجارية المدرجة في في البنوكFNO101   معيار محاسبة االستدامة يساعد تطبيق" 

  " المستثمرين في اتخاذ القرارات الرشيدة من خالل تحسين االفصاح المصريةالمالية  األوراق
  -:الفرض الثانى 

بورصة  التجارية المدرجة في في البنوك FNO101  معيار محاسبة االستدامةيساعد تطبيق 
 المالية في التقاريرثقة التعزيز والمستثمرين في اتخاذ القرارات الرشيدة  المصريةالمالية  األوراق

. 
( المتعلقة بمواضيع االستدامة  األسئلةالعينة على  أفراد إجاباتالفرض تم تحليل  الغرض اختبار هذ

وبيان النسبة . قيمة واقل قيمة لإلجابات  أعلىوالتي تتضمن ثمانية عشر مؤشر حسب )  الخمسة
  - :  اآلتيةالحسابي ومعامل االختالف واالنحراف المعياري لها من خالل الجداول  المئوية والمتوسط

  -:النسب المئوية : أوالً 
حول المؤشرات الواردة في معيار محاسبة  الدراسةالنسبة المئوية إلجابات أفراد عينة ) ١٦(جدول 

تعزيز  والمستثمرين في اتخاذ القرارات الرشيدة مساعدة في البنوك التجارية FNO101 االستدامة
  : المالية في التقاريرثقة ال

  المجموع  ال اتفق بشدة  ال اتفق  محايد  أتفق  أتفق بشدة  العبارات 
  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

 اإلدراج
المالي 
والطاقة 
  االستيعابية

١٠٠  ٩٠  ٠  ٠  ١.١  ١  ٢٨.٩  ٢٦  ٤٤.٤  ٤٠  ٢٥.٦  ٢٣  ١  
١٠٠  ٩٠  ٠  ٠  ١.١  ١  ٢٠  ١٨  ٥٣.٣  ٤٨  ٢٥.٦  ٢٣  ٢  
١٠٠  ٩٠  ١.١  ١  ٣.٣  ٣  ١٤.٤  ١٣  ٥٨.٩  ٥٣  ٢٢.٢  ٢٠  ٣  
١٠٠  ٩٠  ٠  ٠  ٣.٣  ٣  ٢٠  ١٨  ٣٨.٩  ٣٥  ٣٧.٨  ٣٤  ٤  
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١٠٠  ٩٠  ٠  ٠  ١.١  ١  ١٣.٣  ١٢  ٥٥.٦  ٥٠  ٣٠  ٢٧  ٥  
خصوصية 

العمالء 
وأمن 

  البيانات

٦  
  

١٠٠  ٩٠  ٢.٢  ٢  ٥.٦  ٥  ٢٠  ١٨  ٣٣.٣  ٣٠  ٣٨.٩  ٣٥  

١٠٠  ٩٠  ١.١  ١  ٤.٤  ٤  ٢٥.٦  ٢٣  ٤١.١  ٣٧  ٢٧.٨  ٢٥  ٧  

إدارة البيئة 
القانونية 

  والتنظيمية

١٠٠  ٩٠  ٠  ٠  ٢.٢  ٢  ١٧.٨  ١٦  ٣٥.٦  ٣٢  ٤٤.٤  ٤٠  ٨  
١٠٠  ٩٠  ٢.٢  ٢  ٠  ٠  ٢٠  ١٨  ٣٤.٤  ٣١  ٤٣.٣  ٣٩  ٩  

إدارة 
المخاطر 
  النظامية

١٠٠  ٩٠  ٠  ٠  ٢.٢  ٢  ٢١.١  ١٩  ٣٥.٦  ٣٢  ٤١.١  ٣٧  ١٠  
١٠٠  ٩٠  ٠  ٠  ٣.٣  ٣  ١٨.٩  ١٧  ٤٦.٧  ٤٢  ٣١.١  ٢٨  ١١  
١٠٠  ٩٠  ٠  ٠  ٢.٢  ٢  ٢١.١  ١٩  ٥٨.٩  ٥٣  ١٧.٨  ١٦  ١٢  
١٠٠  ٩٠  ١.١  ١  ٢.٢  ٢  ٢٢.٢  ٢٠  ٥٦.٧  ٥١  ١٧.٨  ١٦  ١٣  
١٠٠  ٩٠  ١.١  ١  ٧.٨  ٧  ٣٣.٣  ٣٠  ٣١.١  ١٨  ٢٦.٧  ٢٤  ١٤  

عوامل دمج 
المخاطر 

البيئية 
واالجتماعية 
و الحوكمة 
في تحليل 

مخاطر 
    االئتمان

١٥  
  

١٠٠  ٩٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٧.٨  ١٦  ٥٦.٧  ٥١  ٢٥.٦  ٢٣  

١٦  
  

١٠٠  ٩٠  ٠  ٠  ١.١  ١  ١٧.٨  ١٦  ٥٧.٨  ٥٢  ٢٣.٣  ٢١  

١٧  
  

١٠٠  ٩٠  ١.١  ١  ١.١  ١  ٤٠  ٣٦  ٣٨.٩  ٣٥  ١٨.٩  ١٧  

١٠٠  ٩٠  ١.١  ١  ٤.٤  ٤  ١٦.٧  ١٥  ٤١.١  ٣٧  ٣٦.٧  ٣٣  ١٨  

  الجدول من إعداد الباحث 
   - : نالحظ انالسابق  من خالل الجدول

المتعلق بمتطلبات  األول حول موضوع االستدامة الدراسةعينة  أفرادالنسبة المئوية إلجابات   -أ 
 -:المالي والطاقة االستيعابية  اإلدراج

  (  المحايدين كانتونسبة  % )  ٧٠(  كانت) بشدة  اتفق و اتفق( بالنسبة للمتفقين  األولىللفقرة
وهذا يدل على ) %  ١.١(كانت) بشدة  ال اتفق و ال اتفق( ونسبة غير المتفقين  ، %)  ٢٨.٩

التي تمسك وتحتفظ بها  عن النسبة المئوية للحسابات الجديدة اإلفصاح "على ان  اتفاق عام
 المستثمرين في اتخاذمساعدة المصارف ألول مرة من حساب حملة البطاقات يسهم في 

 . المالية في التقاريرثقة التعزيز  و القرارات الرشيدة
  ٧٨.٩( كانت )  اتفق واتفق بشدة( اما بخصوص الفقرة الثانية كانت النسبة المئوية للمتفقين  %

 "وهذا يعني ان % )  ١.١( ونسبة غير المتفقين كانت، % )  ٢٠(  كانت ونسبة المحايدين ، ) 
 واألقلخدمة  األقلإجمالي القروض المحلية لقطاع األعمال  عن النسبة المئوية من اإلفصاح

في ثقة التعزيز  و المستثمرين في اتخاذ القرارات الرشيدةمساعدة خدمات مصرفية يسهم في 
  . المالية التقارير

  ٨١.١( كانت )  اتفق واتفق بشدة( اما بخصوص الفقرة الثالثة بلغت النسبة المئوية للمتفقين  %
(  بلغت) ال اتفق وال اتفق بشدة ( ونسبة غير المتفقين ، )  ١٤.٤(  المحايدين بلغت ونسبة، ) 
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عن عدد المشاركين في مبادرات التثقيف المالي  اإلفصاح "على ان  اتفاق أي ان هناك)  ٤.٤
المستثمرين في مساعدة في  خدمة يسهم  واألقلخدمات مصرفية  للعمالء الذين ليس لديهم

  . المالية في التقاريرثقة التعزيز  و لرشيدةاتخاذ القرارات ا
 ٧٦.٧( كانت )  اتفق واتفق بشدة( المتفقين  اما بخصوص الفقرة الرابعة بلغت نسبة  ( % ،

(   بلغت) اتفق وال اتفق بشدة  ال( ونسبة غير المتفقين ، % )  ٢٠(   ونسبة المحايدين بلغت
اجمالي الودائع  عن نسب القروض الى اإلفصاح "وهذا يدل على اتفاق عام على ان % )  ٣٠٣

في  خدمات مصرفية يسهم األقل األعمالقطاع ) ٢(المحلي االجمالي و اإلقراض) ١(لغرض 
  . المالية في التقاريرثقة التعزيز  و المستثمرين في اتخاذ القرارات الرشيدةمساعدة 

 ونسبة لمحايدين ، % )  ٨٥.٦(  اما بخصوص الفقرة الخامسة كانت النسبة المئوية للمتفقين
أي % )  ١.١(  كانت) ال اتفق وال اتفق بشدة ( ونسبة غير المتفقين ، % )  ١٣.٣(  كانت
 )٢(القروض المحلية و) ١(عن معدالت التخلف عن السداد من  اإلفصاح "اتفاق على ان  يوجد

المستثمرين في اتخاذ مساعدة خدمات مصرفية وغير المغطاة يسهم في  األعمال األقلقطاع 
  . المالية في التقاريرثقة التعزيز  و القرارات الرشيدة

الثاني المتعلق بمتطلبات  حول موضوع االستدامة الدراسةعينة  أفرادالنسبة المئوية إلجابات   -ب 
  -:للفقرة السادسة  خصوصية العمالء وامن البيانات

 ونسبة المحايدين ، % )  ٧٢.٢(  )  اتفق واتفق بشدة(  بلغت النسبة المئوية للمتفقين
وهذا % )  ٧.٨(  بلغت) اتفق بشدة  ال اتفق وال( ونسبة غير المتفقين ،  % )  ٢٠.٢(بلغت

التي تتضمن المعلومات  عن عدد خروقات أمن البيانات والنسبة المئوية اإلفصاح "يعني ان 
في اتخاذ القرارات المستثمرين مساعدة الشخصية للعمالء التي تم التعرف عليها يسهم في 

 . المالية في التقاريرثقة التعزيز  و الرشيدة
  ٦٨.٩) ( اتفق و اتفق بشدة( بخصوص الفقرة السابعة بلغت النسبة المئوية للمتفقين  اما  ( %

 بلغت) ال اتفق وال اتفق بشدة ( ونسبة غير المتفقين ، % )  ٢٥.٦(   بلغت ونسبة المحايدين ، 
عن مناقشة سياسة اإلدارة  اإلفصاح "اتفاق عام على ان  على وجودهذا يدل % )  ٥.٥(  

المستثمرين في اتخاذ مساعدة يسهم في  لتحديد ومعالجة التأثيرات العالية ألمن البيانات
 . المالية في التقاريرثقة التعزيز  و القرارات الرشيدة

حول موضوع االستدامة الثالث المتعلق بمتطلبات  الدراسةعينة  أفرادالنسبة المئوية إلجابات   -ج 
   -:القانونية والتنظيمية  البيئة إدارة

 ونسبة(   % ) ٨٠(كانت )  اتفق و اتفق بشدة( للفقرة الثامنة بلغت النسبة المئوية للمتفقين 
%  ٢.٢( بلغت) ال اتفق وال اتفق بشدة ( ونسبة غير المتفقين ، % )  ١٧.٨( المحايدين بلغت

عن مبالغ الغرامات القانونية والتنظيمية  اإلفصاح "ان  وهذا يعني وجود اتفاق على ) 
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عن المخالفات  األعالموالنسبة المئوية الناتجة حول  بتنظيم القطاع المالي والتسويات المرتبطة
 . المالية في التقاريرثقة التعزيز  و المستثمرين في اتخاذ القرارات الرشيدةمساعدة يسهم في 

  ( كانت ) اتفق واتفق بشدة( الفقرة التاسعة فقد بلغت النسبة المئوية للمتفقين  اما بخصوص
) ال اتفق وال اتفق بشدة ( ونسبة غير المتفقين ، % ) ٢٠( ونسبة المحايدين بلغت% )  ٧٧.٧
عدد االستفسارات و الشكاوى أو القضايا  عن اإلفصاح "هذا يعني ان و% )  ٢.٢(  بلغت

للرصد أو نظام المراقبة المسببة  ن مكتب الشكاوى والقانون من خالل نظام داخليالمستلمة م
 في التقاريرثقة التعزيز  و المستثمرين في اتخاذ القرارات الرشيدةمساعدة لها يسهم في 

 . المالية
الرابع المتعلق بمتطلبات  حول موضوع االستدامة الدراسةعينة  أفرادالنسبة المئوية إلجابات   -د 

  المخاطر النظامية  إدارة
  ٢١.١( ونسبة المحايدين بلغت، % )  ٧٦.٧(للفقرة العاشرة بلغت النسبة المئوية للمتفقين  ( %

وهذا يعني وجود اتفاق ، % )  ٢.٢( بلغت ) ال اتفق وال اتفق بشدة ( ونسبة غير المتفقين 
معاكسة  عن نتائج اختبارات الضغط في ظل سيناريوهات اقتصادية اإلفصاح "على ان 

لخسائر واإليرادات ا -٢خسائر القروض و -١وهي(  متضمنة قياسات فعلية ومخططة 
 -٤و  األولالعادية من المستوى  لألسهمنسبة رأس المال  -٣وصافي الدخل قبل الضرائب و

المال  رأس نسبة أساسعلى  مخاطرإجمالي ال -٥و  األولمن المستوى  نسبة رأس المال
المستثمرين في اتخاذ مساعدة يسهم في )  األولالمستوى  نسبة الرافعة المالية من -٦و

 . المالية في التقاريرثقة التعزيز  و القرارات الرشيدة
  اتفق واتفق بشدة( المئوية للمتفقين  اما بخصوص الفقرة الحادية عشر فقد بلغت النسبة    (

ال اتفق ( ونسبة غير المتفقين، % )  ١٨.٩(   ونسبة المحايدين بلغت، % )  ٧٧.٨( كانت 
 ٣ عن بازل اإلفصاح "أي ان هناك اتفاق عام على ان % )  ٣.٣(   بلغت) وال اتفق بشدة 

 و المستثمرين في اتخاذ القرارات الرشيدةمساعدة يسهم في  LCR السيولة المغطاة  نسبة
 . المالية في التقاريرثقة التعزيز 

 ( كانت  )  اتفق واتفق بشدة( المئوية للمتفقين  اما بخصوص الفقرة الثانية عشر كانت النسبة
( المئوية لغير المتفقين  والنسبة% )  ٢٢.٢(   والنسبة المئوية للمحايدين بلغت، % )  ٧٤.٥

 اإلفصاح اتفاق عام على انوهذا يدل على وجود % )  ٣.٣(   بلغت) ال اتفق وال اتفق بشدة 
المستثمرين في اتخاذ القرارات مساعدة عن صافي المشتقات الدائنة المكتشفة يسهم في 

 . المالية في التقاريرثقة التعزيز  و الرشيدة
  ٨٠(   اتفق واتفق بشدة( الثالثة عشر كانت النسبة المئوية للمتفقين  اما بخصوص الفقرة  ( %

ال اتفق وال اتفق بشدة ( والنسبة المئوية لغير المتفقين % )  ١٨.٩(  بلغتالمئوية للمحايدين ، 
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 صولأ( عن  اإلفصاح "وجود اتفاق عام على ان  وهذا يدل على% )  ١.١(   بلغت) 
يسهم  األصولوالنسبة المئوية من إجمالي ) ٢( القيمة اإلجمالية ) ١(من) المستوى الثالث 

 . المالية في التقاريرثقة التعزيز  و اتخاذ القرارات الرشيدةالمستثمرين في مساعدة في 
 ( كانت )  اتفق واتفق بشدة( عشر كانت النسبة المئوية للمتفقين  اما بخصوص الفقرة الرابعة

( النسبة المئوية لغير المتفقين ، و% )  ٣٣.٣(   والنسبة المئوية للمحايدين بلغت، % )  ٥٧.٨
عن االنحراف والتفلطح  اإلفصاح"وهذا يعني ان % )  ٨.٩(   بلغت) ال اتفق وال اتفق بشدة 

تعزيز  و المستثمرين في اتخاذ القرارات الرشيدةمساعدة من إيرادات المتاجرة يسهم في 
 . المالية في التقاريرثقة ال

دمج عوامل الخامس  حول موضوع االستدامة الدراسةعينة  أفرادالنسبة المئوية إلجابات   -ه 
 - :  واالجتماعية و الحوكمة في تحليل مخاطر االئتمان البيئيةالمخاطر 

 ( كانت  )   اتفق واتفق بشدة( الفقرة الخامسة عشر كانت النسبة المئوية للمتفقين  اما بخصوص
( والنسبة المئوية لغير المتفقين ، % )  ١٧.٨(   للمحايدين بلغت والنسبة المئوية% )  ٨٢.٣

 اإلفصاح "وهذا يعني وجود اتفاق عام على ان % ) صفر (  بلغت )ال اتفق وال اتفق بشدة 
في عملية  ESG والحوكمة  عن مناقشة االدارة كيفية دمج العوامل البيئية واالجتماعية

في ثقة التعزيز  و المستثمرين في اتخاذ القرارات الرشيدةمساعدة اإلقراض يسهم في 
 . المالية التقارير

   ( كانت )   اتفق واتفق بشدة( كانت النسبة المئوية للمتفقين  السادسة عشراما بخصوص الفقرة
ال ( والنسبة المئوية لغير المتفقين  ،)  ١٧.٨( والنسبة المئوية للمحايدين بلغت ، % )  ٨١.١

عن  اإلفصاح "على ان  وهذا يعني وجود اتفاق عام% )  ١.١(   بلغت) اتفق وال اتفق بشدة 
قيود الموارد  مناقشة االدارة مخاطر االئتمان لمحفظة القروض التي يعرضها تغير المناخ أو

 الطبيعية أو االمور المتعلقة بحقوق اإلنسان أو غير ذلك من اتجاهات االستدامة الواسعة
  المالية في التقاريرثقة التعزيز  و المستثمرين في اتخاذ القرارات الرشيدةمساعدة يسهم في 

   ( كانت )   واتفق بشدة اتفق( اما بخصوص الفقرة السابعة عشر كانت النسبة المئوية للمتفقين
ال (  والنسبة المئوية لغير المتفقين، % )  ٤٠(   والنسبة المئوية للمحايدين بلغت، % )  ٥٧.٨

عن مبالغ ونسب تمويل  اإلفصاح "وهذا يدل على ان  % )  ٢.٢( بلغت) اتفق وال اتفق بشدة 
القروض أو ) ٢( و ESG تكامل عوامل )١(:  اآلتيةالقروض لمشاريع ذات الوظائف 

او التمويل  األثر) ٤(و) االستبعاد، االندماج (الفرز )  ٣(االستدامة و التمويل تحت مسمى
في ثقة التعزيز  و المستثمرين في اتخاذ القرارات الرشيدةمساعدة المجتمعي يسهم في 

 . المالية التقارير
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   ( كانت )   اتفق واتفق بشدة( اما بخصوص الفقرة الثامنة عشر كانت النسبة المئوية للمتفقين
( والنسبة المئوية لغير المتفقين ، % )  ١٦.٧(   والنسبة المئوية للمحايدين بلغت، % )  ٧٧.٨

عن  اإلفصاح "وهذا يدل على وجود اتفاق عام ان % )  ٥.٥(   بلغت) ال اتفق وال اتفق بشدة 
/ النفط والغاز ، المواد / الطاقة :  اآلتيةالقطاعات الصناعية  في إجمالي القروض للشركات

المستثمرين في اتخاذ مساعدة في  يسهم ) العامة  المواد األساسية ، الصناعات والمرافق
 . المالية في التقاريرثقة التعزيز  و القرارات الرشيدة

  -:المتوسط الحسابي ومعامل االختالف واالنحراف المعياري : ثانياً 
العينة  أفراد المتوسط الحسابي ومعامل االختالف واالنحراف المعياري إلجابات) ١٧(رقم  جدول 

المستثمرين في اتخاذ القرارات مساعدة في ) الخمسة ( المتعلقة بمواضيع االستدامة  األسئلةعلى 
  .: المالية في التقاريرثقة التعزيز  و الرشيدة

الوسط  الفقرات
 الحسابى

االنحراف 
 المعیارى 

معامل 
االختالف 

% 
اإلفصاح عن النسبة المئویة للحسابات الجدیدة التي تمسك 
وتحتفظ بھا المصارف ألول مرة من حساب حملة البطاقات 
یسھم في مساعدة المستثمرین في اتخاذ القرارات الرشیدة و 

  .تعزیز الثقة في التقاریر المالیة 

٤٧.٤١ ٠.٧٦٨ ١.٦٢ 

اإلفصاح عن النسبة المئویة من إجمالي القروض المحلیة 
لقطاع األعمال األقل خدمة واألقل خدمات مصرفیة یسھم في 
مساعدة المستثمرین في اتخاذ القرارات الرشیدة و تعزیز الثقة 

  في التقاریر المالیة

٤٩.٠١ ٠.٦٩٦ ١.٤٢ 

اإلفصاح عن عدد المشاركین في مبادرات التثقیف المالي 
للعمالء الذین لیس لدیھم خدمات مصرفیة واألقل خدمة یسھم 
في مساعدة المستثمرین في اتخاذ القرارات الرشیدة و تعزیز 

  الثقة في التقاریر المالیة

٤٦.٦٢ ٠.٦٢٠ ١.٣٣ 

) ١(اإلفصاح عن نسب القروض الى اجمالي الودائع لغرض  
قطاع األعمال األقل خدمات ) ٢(إلقراض المحلي االجمالي وا

مصرفیة یسھم في مساعدة المستثمرین في اتخاذ القرارات 
  الرشیدة و تعزیز الثقة في التقاریر المالیة

٤٧.١٢ ٠.٦٥٥ ١.٣٩ 

القروض ) ١(اإلفصاح عن معدالت التخلف عن السداد من 
مصرفیة وغیر قطاع األعمال األقل خدمات ) ٢(المحلیة و

المغطاة یسھم في مساعدة المستثمرین في اتخاذ القرارات 
  الرشیدة و تعزیز الثقة في التقاریر المالیة

٤٠.٧٤ ٠.٤٩٧ ١.٢٢ 

اإلفصاح عن عدد خروقات أمن البیانات والنسبة المئویة التي 
تتضمن المعلومات الشخصیة للعمالء التي تم التعرف علیھا 

ین في اتخاذ القرارات الرشیدة و یسھم في مساعدة المستثمر
  تعزیز الثقة في التقاریر المالیة

٤٨٠١٩ ٠.٨٠٠ ١.٦٦ 

اإلفصاح عن مناقشة سیاسة اإلدارة لتحدید ومعالجة التأثیرات 
العالیة ألمن البیانات یسھم في مساعدة المستثمرین في اتخاذ 

  القرارات الرشیدة و تعزیز الثقة في التقاریر المالیة

٣٠.٨٨ ٠.٣٥٢ ١.١٤ 

 ٤٣.١٦ ٠.٥٨٧ ١.٣٦اإلفصاح عن مبالغ الغرامات القانونیة والتنظیمیة والتسویات 
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المرتبطة بتنظیم القطاع المالي والنسبة المئویة الناتجة حول 
األعالم عن المخالفات یسھم  في مساعدة المستثمرین في 
  اتخاذ القرارات الرشیدة و تعزیز الثقة في التقاریر المالیة

عن عدد االستفسارات و الشكاوى أو القضایا  اإلفصاح
المستلمة من مكتب الشكاوى والقانون من خالل نظام داخلي 

للرصد أو نظام المراقبة المسببة لھا یسھم في مساعدة 
المستثمرین في اتخاذ القرارات الرشیدة و تعزیز الثقة في 

  التقاریر المالیة

٣٥.٠٤ ٠.٤٤٥ ١.٢٧ 

اختبارات الضغط في ظل سیناریوھات اإلفصاح عن نتائج 
 -١وھي( اقتصادیة معاكسة متضمنة قیاسات فعلیة ومخططة  

الخسائر واإلیرادات وصافي الدخل قبل  - ٢خسائر القروض و
نسبة رأس المال لألسھم العادیة من المستوى  -٣الضرائب و

إجمالي  - ٥نسبة رأس المال من المستوى األول و  - ٤األول و 
نسبة الرافعة  -٦أساس نسبة رأس المال والمخاطر على 

یسھم في مساعدة المستثمرین في ) المالیة من المستوى األول 
  اتخاذ القرارات الرشیدة و تعزیز الثقة في التقاریر المالیة

٤٤.٣٣ ٠.٥٩٤ ١.٣٤ 

یسھم في  LCRنسبة السیولة المغطاة  3اإلفصاح عن بازل 
لرشیدة و تعزیز الثقة مساعدة المستثمرین في اتخاذ القرارات ا

  في التقاریر المالیة 

٥٠.٥٩ ٠.٧٦٩ ١.٥٢ 

اإلفصاح عن صافي المشتقات الدائنة المكتشفة یسھم في 
  .تحسین االفصاح

٤٢.٠٦ ٠.٥٥١ ١.٣١ 

القیمة )  ١(من) موجودات المستوى الثالث ( اإلفصاح عن 
یسھم في  األصولوالنسبة المئویة من إجمالي ) ٢( اإلجمالیة

  تحسین االفصاح

٥٣.٤٠ ٠.٨٠١ ١.٥٠ 

 اإلفصاح عن االنحراف والتفلطح من إیرادات المتاجرة یسھم 
في مساعدة المستثمرین في اتخاذ القرارات الرشیدة و تعزیز 

  الثقة في التقاریر المالیة

٥٢.٩٥ ٠.٧٣٦ ١.٣٩ 

اإلفصاح عن مناقشة االدارة كیفیة دمج العوامل البیئیة 
في عملیة اإلقراض یسھم في  ESGواالجتماعیة والحوكمة  

مساعدة المستثمرین في اتخاذ القرارات الرشیدة و تعزیز الثقة 
  في التقاریر المالیة

٥٢.٣٨ ٠.٧٤٩ ١.٤٣ 

اإلفصاح عن مناقشة االدارة مخاطر االئتمان لمحفظة  "
التي یعرضھا تغیر المناخ أو قیود الموارد الطبیعیة أو القروض 

االمور المتعلقة بحقوق اإلنسان أو غیر ذلك من اتجاھات 
االستدامة الواسعة یسھم في مساعدة المستثمرین في اتخاذ 

 القرارات الرشیدة و تعزیز الثقة في التقاریر المالیة

٤٣.٢٥ ٠.٦٢٣ ١.٤٨ 

القروض لمشاریع ذات اإلفصاح عن مبالغ ونسب تمویل  "
تكامل عوامل )  ١: (الوظائف اآلتیة  ESG القروض ) ٢(و  

االستبعاد، (الفرز )  ٣(أو التمویل تحت مسمى االستدامة و
األثر او التمویل المجتمعي یسھم في مساعدة ) ٤(و) االندماج 

المستثمرین في اتخاذ القرارات الرشیدة و تعزیز الثقة في 
 التقاریر المالیة

٥١.٦٩ ٠.٧٦٢ ١.٥٢ 
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اإلفصاح عن إجمالي القروض للشركات في القطاعات 
المواد / النفط والغاز ، المواد / الطاقة : الصناعیة اآلتیة 

یسھم في مساعدة ) األساسیة ، الصناعات والمرافق العامة 
المستثمرین في اتخاذ القرارات الرشیدة و تعزیز الثقة في 

  التقاریر المالیة 

٤١.٥٨ ٠.٥١٢ ١.١٣ 

 ٣٦.٨٣ ٠.٤٥٣ ١.٢٣ االجمالى

  -:يتضح من الجدول السابق ما يلى
  على الى أن أراء عينة الدراسة تؤكد ) موافق بشدة( الوسط الحسابى العام يشير بشكل قاطع إلى

بورصة  التجارية المدرجة في في البنوكFNO101   محاسبة االستدامة معيار أن تطبيق
ثقة في التعزيز  و المستثمرين في اتخاذ القرارات الرشيدةيساعد  سوف المصريةالمالية  األوراق
 . المالية التقارير

   ( إلى انخفاض نسبة التشتت فى أراء المستقصى منهم )  ٣٦.٨٣( يشير معامل االختالف العام
في FNO101   معيار محاسبة االستدامة الى أن  يساعد تطبيق) يوجد تجانس كبير فى اآلراء 

المستثمرين في يساعد  سوف المصريةالمالية  بورصة األوراق التجارية المدرجة في البنوك
 . المالية ثقة في التقاريرالتعزيز  و اتخاذ القرارات الرشيدة

 اإلفصاح عن مناقشة سياسة  من خالل  تحليل معامل االختالف لكل عنصر يالحظ أن عنصر
المستثمرين في اتخاذ مساعدة اإلدارة لتحديد ومعالجة التأثيرات العالية ألمن البيانات يسهم في 

يشير الى أقل نسبة تشتت و اختالف  المالية ثقة في التقاريرالتعزيز  و القرارات الرشيدة
العنصر الذى يليه هو ، و%  ٥٩.١٢بين العينة أى أن اآلراء  متجانسة بنسبة %  ٣٠.٨٨

اإلفصاح عن عدد االستفسارات و الشكاوى أو القضايا المستلمة من مكتب الشكاوى والقانون من 
المستثمرين في اتخاذ مساعدة خالل نظام داخلي للرصد أو نظام المراقبة المسببة لها يسهم في 

تشتت واالختالف تمثل  حيث أن نسبة ال المالية ثقة في التقاريرالتعزيز  و القرارات الرشيدة
اإلفصاح عن النسبة المئوية من إجمالي القروض المحلية ، وفى المرتبة األخير % ٣٤.٠٤

وتمثل أكبر  .لقطاع األعمال األقل خدمة واألقل خدمات مصرفية يسهم في تحسين االفصاح 
 % .٦٥.٩٦نسبة تشتت وهى 

المتعلقة بمواضيع  األسئلةالعينة على  أفراد جاباتإ حول square)-( chi ٢اختبار كا -ثالثاً
 ثقة في التقاريرالتعزيز  و المستثمرين في اتخاذ القرارات الرشيدةلمساعدة ) الخمسة ( االستدامة 

  المالية
 ٢قیمة كا  الفقرات

  المحسوبة
  مستوى الداللة

اإلفصاح عن النسبة المئویة للحسابات الجدیدة التي تمسك وتحتفظ بھا 
مرة من حساب حملة البطاقات یسھم في مساعدة المصارف ألول 

  .المستثمرین في اتخاذ القرارات الرشیدة و تعزیز الثقة في التقاریر المالیة 

٠.٠٠ ٢٦٢.٢٥*  

  *٠.٠٠ ٢٨٠.٧٥اإلفصاح عن النسبة المئویة من إجمالي القروض المحلیة لقطاع األعمال 
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اتخاذ األقل خدمة واألقل خدمات مصرفیة یسھم في مساعدة المستثمرین في 
  القرارات الرشیدة و تعزیز الثقة في التقاریر المالیة

اإلفصاح عن عدد المشاركین في مبادرات التثقیف المالي للعمالء الذین لیس 
لدیھم خدمات مصرفیة واألقل خدمة یسھم في مساعدة المستثمرین في 

  اتخاذ القرارات الرشیدة و تعزیز الثقة في التقاریر المالیة

٠.٠٠ ٢٢٨.٩٤*  

اإلقراض ) ١(اإلفصاح عن نسب القروض الى اجمالي الودائع لغرض  
قطاع األعمال األقل خدمات مصرفیة یسھم في ) ٢(المحلي االجمالي و

مساعدة المستثمرین في اتخاذ القرارات الرشیدة و تعزیز الثقة في التقاریر 
  المالیة

٠.٠٠ ٢١٤.٥١*  

) ٢(القروض المحلیة و) ١(السداد من اإلفصاح عن معدالت التخلف عن 
قطاع األعمال األقل خدمات مصرفیة وغیر المغطاة یسھم في مساعدة 

  المستثمرین في اتخاذ القرارات الرشیدة و تعزیز الثقة في التقاریر المالیة

٠.٠٠ ٢١٨.٥٦*  

اإلفصاح عن عدد خروقات أمن البیانات والنسبة المئویة التي تتضمن 
یة للعمالء التي تم التعرف علیھا یسھم في مساعدة المعلومات الشخص

  المستثمرین في اتخاذ القرارات الرشیدة و تعزیز الثقة في التقاریر المالیة

٠.٠٠ ٣٢٠.٦٨*  

اإلفصاح عن مناقشة سیاسة اإلدارة لتحدید ومعالجة التأثیرات العالیة ألمن 
لرشیدة و تعزیز البیانات یسھم في مساعدة المستثمرین في اتخاذ القرارات ا

  الثقة في التقاریر المالیة

٠.٠٠ ٢٨٠.٤٤*  

اإلفصاح عن مبالغ الغرامات القانونیة والتنظیمیة والتسویات المرتبطة 
بتنظیم القطاع المالي والنسبة المئویة الناتجة حول األعالم عن المخالفات 

الثقة یسھم  في مساعدة المستثمرین في اتخاذ القرارات الرشیدة و تعزیز 
  في التقاریر المالیة

٠.٠٠ ٣٤١.٤٤*  

اإلفصاح عن عدد االستفسارات و الشكاوى أو القضایا المستلمة من مكتب 
الشكاوى والقانون من خالل نظام داخلي للرصد أو نظام المراقبة المسببة 

لھا یسھم في مساعدة المستثمرین في اتخاذ القرارات الرشیدة و تعزیز 
  المالیةالثقة في التقاریر 

٠.٠٠ ٣١٠.٦٩*  

اإلفصاح عن نتائج اختبارات الضغط في ظل سیناریوھات اقتصادیة معاكسة 
الخسائر  -٢خسائر القروض و -١وھي( متضمنة قیاسات فعلیة ومخططة  

نسبة رأس المال لألسھم  -٣واإلیرادات وصافي الدخل قبل الضرائب و
 -٥المستوى األول و  نسبة رأس المال من -٤العادیة من المستوى األول و 

نسبة الرافعة المالیة من  -٦إجمالي المخاطر على أساس نسبة رأس المال و
یسھم في مساعدة المستثمرین في اتخاذ القرارات الرشیدة ) المستوى األول 

  و تعزیز الثقة في التقاریر المالیة

٠.٠٠ ٢٤١.٢٥*  

یسھم في مساعدة  LCRنسبة السیولة المغطاة  3اإلفصاح عن بازل 
  المستثمرین في اتخاذ القرارات الرشیدة و تعزیز الثقة في التقاریر المالیة 

٠.٠٠  ٢٥١.٢٦*  

  *٠.٠٠  ٢٨٩.٤٥  .اإلفصاح عن صافي المشتقات الدائنة المكتشفة یسھم في تحسین االفصاح
) ٢( القیمة اإلجمالیة)  ١(من) موجودات المستوى الثالث ( اإلفصاح عن 

  یسھم في تحسین االفصاح األصوللمئویة من إجمالي والنسبة ا
٠.٠٠  ٢٧٨.٦٥*  

في مساعدة  اإلفصاح عن االنحراف والتفلطح من إیرادات المتاجرة یسھم 
  المستثمرین في اتخاذ القرارات الرشیدة و تعزیز الثقة في التقاریر المالیة

٠.٠٠  ٣٠٨.٩٥*  

اإلفصاح عن مناقشة االدارة كیفیة دمج العوامل البیئیة واالجتماعیة 
في عملیة اإلقراض یسھم في مساعدة المستثمرین في  ESGوالحوكمة  

  اتخاذ القرارات الرشیدة و تعزیز الثقة في التقاریر المالیة

٠.٠٠  ٢٨٩.٧٨*  

 اإلفصاح عن مناقشة االدارة مخاطر االئتمان لمحفظة القروض التي "
یعرضھا تغیر المناخ أو قیود الموارد الطبیعیة أو االمور المتعلقة بحقوق 

اإلنسان أو غیر ذلك من اتجاھات االستدامة الواسعة یسھم في مساعدة 
 المستثمرین في اتخاذ القرارات الرشیدة و تعزیز الثقة في التقاریر المالیة

٠.٠٠  ٢٩٥.٣٦*  
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مشاریع ذات الوظائف اآلتیة اإلفصاح عن مبالغ ونسب تمویل القروض ل "
تكامل عوامل ) ١: ( ESG القروض أو التمویل تحت مسمى ) ٢(و  

األثر او التمویل ) ٤(و) االستبعاد، االندماج (الفرز )  ٣(االستدامة و
المجتمعي یسھم في مساعدة المستثمرین في اتخاذ القرارات الرشیدة و 

 تعزیز الثقة في التقاریر المالیة

٠.٠٠  ٣٠٢.١٢*  

: اإلفصاح عن إجمالي القروض للشركات في القطاعات الصناعیة اآلتیة 
المواد األساسیة ، الصناعات والمرافق / النفط والغاز ، المواد / الطاقة 
یسھم في مساعدة المستثمرین في اتخاذ القرارات الرشیدة و تعزیز ) العامة 

  الثقة في التقاریر المالیة

٠.٠٠  ٣٠٩.٧٨*  

  %٩٥، ومستوى ثقة  ٠.٠٥= عند مستوى داللة  داللة إحصائية*
  - :يتضح من الجدول السابق ما يلى

 إدارةموضوع االستدامة الثالث المتعلق بمتطلبات بوالخاصة ) ٨(المحسوبة للفقرة  ٢إن قيمة كا 
 ٤الجدولية عند درجة حرية  ٢أكبر من قيمة كا وهى ٣٤١.٢٥القانونية والتنظيمية بلغت  البيئة

، األمر الذى  ٠.٠٥وهو أقل من  ٠.٠٠، كما بلغت مستوى الداللة  ٠.٠٥ية ومستوى معنو
 في البنوكFN 0101   معيار محاسبة االستدامة تطبيق"   بأنيعنى قبول عينة الدراسة 

المستثمرين في مساعدة في  سوف بسهم  المصريةالمالية  بورصة األوراق التجارية المدرجة في
  . المالية ثقة في التقاريرالتعزيز  و اتخاذ القرارات الرشيدة

 ٢المحسوبة لجميع هذه الفقرات أكبر بكثير من قيمة كا ٢بالنسبة لباقى الفقرات نجد أن قيمة كا 
، األمر الى يعنى  ٠.٠٥الجدولية ، كما أن مستوى الداللى لجميع هذه الفقرات أقل بكثير من 

التجارية  في البنوكFNO101   االستدامة معيار محاسبة تطبيقبأن " قبول أفراد العينة 
المستثمرين في اتخاذ مساعدة في سوف يسهم  المصريةالمالية  بورصة األوراق المدرجة في

  . المالية ثقة في التقاريرالتعزيز  و القرارات الرشيدة
  قبول أفراد العینة للفرض الثانى  القائل" أذن 

بورصة  التجارية المدرجة في في البنوك FN 0101  معيار محاسبة االستدامةيساعد تطبيق 
  المالية في التقاريرثقة التعزيز والمستثمرين في اتخاذ القرارات الرشيدة  المصريةالمالية  األوراق

  نتائج الدراسة 
  -:توصل الباحث  من خالل كال من الدراستين النظرية والتطبيقية الى مجموعة من النتائج أهمها 

  النتائج العملية:- 
والنتائج )  ٢٠١٨ – ٢٠١٧(   وللفترة الدراسةعينة  للبنوك من خالل تحليل البيانات المالية  )١

توظف معيار المصرى المالية  األوراقالمدرجة في سوق  البنوكتبين ان  إليهاالتوصل  التي تم
تطبيق المعيار في  إمكانيةهذا يدل على % )  ٥٠.٥٥(   بلغ المتوسط العام إذاالستدامة  محاسبة
 . الدراسةعينة البنوك 
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  ٢٠١٧ لسنة FNO101 انخفاض نسبة اإلفصاح عن مواضيع االستدامة وفق مؤشرات المعيار )٢
بينما ارتفعت نسبة اإلفصاح .  معايير االفصاح المصرية التي تعد قوائمها المالية وفق  للبنوك

 التي تعد قوائمها المالية وفق للبنوك FNO101 مواضيع االستدامة وفق مؤشرات المعيار عن
  معايير اإلفصاح المالية الدولية

 ٢٠١٨لسنة FNO101 ارتفاع نسبة اإلفصاح عن مواضيع االستدامة وفق مؤشرات المعيار )٣
وهذا يدل على ،  IFRS التي تعد قوائمها المالية وفق معايير اإلفصاح المالية الدولية للبنوك

 وبين معايير اإلفصاح المالي الدوليSASB ) ( وجود تقارب بين معايير محاسبة االستدامة
)IFRS . ( 

من خالل النتائج التي  الدراسةعينة  للبنوكعن مواضيع االستدامة  لإلفصاح مستوى  أعلىبلغ  )٤
السنوي  وحسب التقرير لبنك فيصل االسالمى ٢٠١٨ لسنة% )  ٧٢.٢٢(   التوصل لها نسبة تم

 على التقييم البنكوالموضح ضمن المرفقات حصل  ٣١/١٢/٢٠١٨ إلدارة المصرف في
 المصرية  المالية األوراقالتجارية المدرجة في سوق  البنوكفيما يخص  مصرفي  األفضل
 وبالتعاون مع شركة المصرىمن قبل البنك المركزي  أعلنالذي CAMELS  نظام التقييم ضمن

وهذا يدل على ان . عالمية  مراجعةشركات  أربعالتي تعد واحدة من " يونغ  أندارنست  "
 . ح البنك المهمة في نجا األداءالمعيار واحدة من مقاييس  تطبيق مؤشرات

 الدراسةعينة  البنوكالعاملين في  اإلفراد إجابات من إليهامن خالل النتائج التي تم التوصل  )٥
تبين ان هذه المؤشرات تسهم في تحسين FNO101 االستدامة المتعلقة بالمعيار لمواضيع
 .الصورة الكاملة للمستثمرين في عرض التقارير السنوية وإعطاءاالفصاح 

 الدراسةعينة  البنوكالعاملين في  األفراد إجابات من إليهامن خالل النتائج التي تم التوصل  )٦
تبين ان هذه المؤشرات تسهم في تحقيق FNO101  االستدامة المتعلقة بالمعيار لمواضيع

 .موثوقية ومصداقية أكثرالسنوية المنشورة لتكون  الشفافية للتقارير
 لدراسةاالعاملين في المصارف عينة  األفراد إجاباتعن  إليهامن خالل النتائج التي تم التوصل  )٧

 تبين ان هذه المؤشرات تسهم في تعزيز ثقةFNO101  لمواضيع االستدامة المتعلقة بالمعيار
 . األموالالمستثمرين في اتخاذ القرارات االستثمارية وجذب رؤوس 

  النظرية النتائج:- 
 التجارية المدرجة في البنوكقبل من )  FNO101معيار (االلتزام بمعايير محاسبة االستدامة  .١

يسهل على معرفة المؤشرات المتعلقة بمواضيع االستدامة من  المصرى  المالية األوراقسوق 
 صناعةمحددة لكل  SASB او المستثمرين او الجمهور كون المعايير التي يصدرها البنوك قبل

 GRI . وليست عامة كما هو الحال في باقي المبادرات مثل مؤشرات
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التجارية من خالل التزامها بالقوانين والتعليمات والمعايير الدولية او  البنوكتعمل بعض  .٢
لغرض استدامتها واستمراريتها ولتعظيم  المصرىالصادرة من قبل البنك المركزي  المحلية

تعمل على دمج  بنوككما ان هناك . ية المستدامة بشكل عام تحقيق التنم دخلها وليس لغرض
االجتماعية واالقتصادية والبيئية لغرض المساهمة في تحقيق  األهداف االعتيادية مع أنشطتها

 . الرفاهية االجتماعية وتطوير االقتصاد وحماية البيئة  التنمية المستدامة وتحقيق
التي يتعرض لها القطاع المصرفي ولكونها من والمخاطر العديدة  البنوكبسبب طبيعة عمل  .٣

المؤسسات المالية في البلد التي تعد المحرك الرئيسي لالقتصاد ازداد الضغط من قبل أهم 
البيئية ، ( الجمهور عن كيفية التعامل مع هذه المخاطر ومنها مخاطر االستدامة  المستثمرين و

نها لذا ظهرت معايير محاسبة االستدامة ع واإلفصاح) ، الحوكمة  االقتصادية ، االجتماعية
 .المالية والمستثمرين والجمهور  كلغة مشتركة بين المؤسسات

الشفافية من خالل  إطارالتجارية للعمل في  البنوك عن مواضيع االستدامة من قبل  اإلفصاح .٤
ي المعلومات المالية وغير المالية في التقارير السنوية المنشورة وبيان مساهمتها ف عرض

الرفاهية االجتماعية واالقتصادية يساعدها في تعزيز ثقة المستثمرين  حماية البيئة وتحقيق
  . المجتمع وهم األكبرالمصلحة  وأصحاب

  مراجع الدراسة 
  -:المراجع العربية : أوالً 

، نموذج محاسبي لإلفصاح االختياري عن تقارير االستدامة في ترشيد )  ٢٠١٦( ,افاق ذنون , ابراهيم  .١
ت العراقية المدرجة في سوق العراق لألوراق دراسة تطبيقية في مجموعة من الشركا - قرار االستثمار

 .جامعة المنصورة -غير منشورة ،  كلية التجارة  –رسالة ماجستير  ,"المالية 
، اثر تطبيق قواعد الحوكمة على االفصاح المحاسبي وجودة ) ٢٠٠٩( ماجد اسماعيل , ابو حمام  .٢

رسالة  ,"دراسة ميدانية على الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية  – الماليةالتقارير 
 .فلسطين , كلية التجارة غزة  -غير منشورة  ، الجامعة اإلسالمية  -ماجستير

المال الخليجية ودورها في جذب  أسواق، االستثمار في )  ٢٠١٣(, محمد كمال , ابو غمشة  .٣
 . ٧٢ -٧١العددان , مجلة بحوث اقتصادية عربية ",االستثمارات األجنبية 

 أوراق ",واقع والتحديات ال –، التنمية المستدامة في العراق )  ٢٠١٦(عدنان فرحان , الجوارين  .٤
 .العراق , اقتصادية منشورة في شبكة االقتصاديين العراقيين 

، مدى إدراك المصارف ألهمية المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية )  ٢٠١١(, خالد صبحي , حبيب  .٥
غير منشورة ،  –رسالة ماجستير  ",راسة تطبيقية على المصارف التجارية الفلسطينية د –االجتماعية 

 .الجامعة اإلسالمية بغزة  –كلية التجارة 
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، قرارات االستثمار )  ٢٠١٣( , وليد حسين وابتهال طالب خضير وعبد الناصر علك حافظ , حسين  .٦
مجلة دراسات  ",المالية بالنسبة لصغار المستثمرين  األوراق أسواقوالعوامل المؤثرة في ترشيدها في 

 .العدد الثاني والعشرون , المجلد الثامن , محاسبية ومالية 
الدار  ) , بنوك –شركات  –إدارات  –أفراد ( ، إدارة المخاطر )  ٢٠٠٧( , طارق عبد العال , حماد  .٧

 .مصر , اإلسكندرية, الجامعية 
 SEG /ISX /S&P، قياس أداء الشركات المساهمة وفق مؤشر )  ٢٠١٨( جواد  الخفاجى ، ايمان .٨

غير منشورة ،  –، رسالة ماجستير   GREوفحص مدى التزامها باإلبالغ عن االستدامة لتطبيق معايير 
 .جامعة كربالء  –كلية إدارة األعمال 

، اثر المراجعة الداخلية لالستدامة على قيمة الشركة في ظل )  ٢٠١٥( محمد فوزي محمد  , السيد  .٩
غير منشورة ،  –رسالة دكتوراه ,االفصاح عنها وبدائل إسناد دورها كوظيفة دراسة ميدانية وتجريبية 

 .جامعة اإلسكندرية  –كلية التجارة 
، دور االفصاح المحاسبي في جعل المعلومة المحاسبية أكثر فائدة )  ٢٠١١(, بالعيد محمد , الكامل  .١٠

 دراسة ميدانية لواقع البنوك والمؤسسات االقتصادية في الجزائر عن طريق االستبيان ، ( لمستخدميها 
جامعة -كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير وعلوم التجارية  - غير منشورة  –رسالة ماجستير 

 . الجزائر,   قاصدي مرباح
، االفصاح المحاسبي عن )  ٢٠١١(عادل البهلول حميدان وتيسير المصري ونصر صالح , الطاهر  .١١

 مجلة جامعة دمشق للعلوم ",دراسة استطالعية  –الشركة األهلية لإلسمنت في ليبيا  األداء البيئي في
 .العدد األول , السابع والعشرون  المجلد, االقتصادية والقانونية 

، مدى التزام الشركات الصناعية )  ٢٠١٦( , عبد الرحمن عادل والزين عبد اهللا بابكر , خليل  .١٢
مجلة كلية التجارة العلمية جامعة النيليين  ",دراسة ميدانية  –المسؤولية االجتماعية  باإلفصاح عن تكاليف

 .العدد الثالث , د الثالث المجل, 
دراسة تطبيقية في عينة  – باألسهم، دور التحليل الفني في اتخاذ قرار االستثمار )  ٢٠١٥(,حياة , زيد  .١٣

غير منشورة  ،  –رسالة ماجستير  ،)  ,وفلسطين , السعودية ,  األردن( المال العربية  أسواقمن 
 .الجزائر , كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  -بسكرة -جامعة محمد خضير

 -المالية المستقبلية للشركات في اتخاذ القرارات ، دور المعلومات )  ٢٠١١(مصطفى يوسف , سبسبي  .١٤
 –غير منشورة ، كلية االقتصاد  –رسالة ماجستير ",دراسة ميدانية على عدد من شركات القطاع الخاص

 .جامعة حلب ، سوريا 
ي البيئي ودوره في تطبيق االفصاح المحاسبي البيئي في ، الوع)  ٢٠١٥( موسى محمد عبد اهللا , صالح  .١٥

الصناعية األردنية المساهمة العامة وأثره على قرارات المستثمر في سوق عمان المالي ،  الشركات
 .جامعة الجنان ، لبنان  –غير منشورة ، كلية إدارة األعمال  –رسالة دكتوراه 

، قياس اثر تطبيق المؤشر المصري لمسئولية الشركات عن )  ٢٠١٥(جمال كامل محمد , عبد الرحيم  .١٦
 ,نية على الشركات المصرية المقيدة بالبورصة التنمية المستدامة في ضبط األداء المالي مع دراسة ميدا

 .جامعة قناة السويس   –غير منشورة ، كلية التجارة  –رسالة دكتوراه 
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، مدى التزام الشركات الصناعية باإلفصاح عن تكاليف )  ٢٠١٦(,جعفر عثمان الشريف , عبد العزيز  .١٧
 .العدد األول , المجلد السابع عشر , مجلة العلوم االقتصادية  ",دراسة ميدانية  –االجتماعية  المسؤولية

دراسة  -المنشأة ، أطار مقترح لمراجعة األنشطة البيئية وأثره على قيمة )  ٢٠١٧(باسم رشيد , علي  .١٨
جامعة  -غير منشورة ، كلية التجارة  –رسالة ماجستير  ",تطبيقية في منشآت األعمال العراقية 

 .المنصورة 
، اثر االفصاح المحاسبي عن المعلومات غير المالية للمسئولية )  ٢٠١٦(,ون حنان هار, فريد  .١٩

المجلد ,  األعمالمجلة الريادة القتصاديات  ",االجتماعية واالستدامة على دقة تنبؤ المحللين الماليين 
 .العدد الثالث , الثاني 

ودورها في  للبنوك، القياس واإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية )  ٢٠٠٧(, روال كاسر , اليقة  .٢٠
رسالة  ",دراسة تطبيقية على المديرية العامة للمصرف التجاري السوري  –ترشيد قرارات االستثمار 

 .سوريا , كلية االقتصاد  -غير منشورة ، جامعة تشرين  –ماجستير 
الة االفصاح المحاسبي في ترشيد القرارات االستثمارية ، اثر عد)  ٢٠١٧(,جمام واميرة دباش , محمود  .٢١

المجلة العربية في العلوم اإلنسانية و االجتماعية  ",دراسة حالة عينة من المستثمرين ببورصة الجزائر  -
 . ٢٠١٧  ، مارس ٢٧العدد , السنة التاسعة , 

كات الصناعية العراقية ، إدراك المسؤولية االجتماعية للشر)  ٢٠١٦(,مجيد عبد الحسين , هاتف  .٢٢
مجلة القادسية للعلوم اإلدارية و  ",دراسة ميدانية  -واإلفصاح عنها في التقارير المالية الخارجية 

 .  العدد الرابع, المجلد الثامن , االقتصادية 
 ( IFRS)، المعايير الدولية ألعداد التقارير المالية )  ٢٠١٧( ,الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  .٢٣

 .السعودية ,ترجم عن مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية 
لجزائر للمسؤولية االجتماعية دراسة ، تقييم مدى استجابة منظمات األعمال في ا)  ٢٠١٤( مقدم , وهيبة  .٢٤

 - غير منشورة ، جامعة وهران  –رسالة ماجستير  ",تطبيقية على عينة من مؤسسات الغرب الجزائري 
 .الجزائر , كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
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