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Ступінь добровільного розкриття інформації у щорічних звітах ісламських банків:
емпіричні дані з Ємену
Метою статті є оцінка рівня добровільного розголошення інформації у щорічних опублікованих звітах
ісламських банків Ємену. Для дослідження відібрано чотири ефективні ісламські банки, складено
опитувальник, що містить 266 пунктів стосовно розкриття даних, і обрано 10-річний період – з 2005 по 2014
рік. Пункти, що стосувалися розкриття, було поділено на сім груп: основна інформація про ісламські банки,
фінансові коефіцієнти, дані про корпоративне управління, дані фінансової звітності, розкриття
корпоративних соціальних даних, інформація Zakat та інші дані, які вважаються важливим атрибутом
добровільного оприлюднення інформації. Отримані результати вказують на те, що обсяг добровільного
оприлюднення, відображений у щорічних звітах єменських ісламських банківських установ, поступово
збільшувався протягом десяти аналізованих років. Виявлено також, що найвищий середній показник
розкриття інформації протягом цього періоду мав Ісламський міжнародний банк Tadhamon (TIIB), другий
найвищий середній бал отримав Ісламський банк Saba (SIB), і найнижчий показник отримав банк Shamil Bank
of Yemen & Bahrain in Yemen. Результати загалом свідчать про те, що рівень добровільного розголошення
інформації єменськими ісламськими фінансовими установами порівняно зріс протягом досліджуваного
періоду. Вони також надають нові докази добровільного розкриття даних, зокрема це стосується пунктів
щодо оприлюднення даних ісламськими банками. Результати дослідження можуть стати в пригоді
керівникам регуляторних органів Ємену, які прагнуть удосконалити загальну практику розкриття інформації
ісламськими банками країни.
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Степень добровольного раскрытия информации в годовых отчетах исламских банков:
эмпирические данные из Йемена
Целью статьи является оценка уровня добровольного разглашения информации в годовых опубликованных
отчетах исламских банков Йемена. Для исследования были отобраны четыре эффективно функционирующих
исламских банка, составлен вопросник из 266 пунктов относительно раскрытия данных, и выбран 10-летний
период – с 2005 по 2014 год. Пункты, касающиеся раскрытия, были поделены на семь групп: основная
информация об исламских банках, финансовые коэффициенты, данные о корпоративном управлении, данные
финансовой отчетности, раскрытие корпоративных социальных данных, информация Zakat и другие данные,
которые считаются важным атрибутом добровольного обнародования информации. Полученные результаты
указывают на то, что объем добровольного разглашения, который отображен в годовых отчетах йеменских
исламских банковских учреждений, постепенно увеличивался на протяжении десяти анализированных лет.
Установлено также, что самый высокий средний показатель раскрытия информации на протяжении этого
периода был у Исламского международного банка Tadhamon (TIIB), второй наивысший средний балл получил
Исламский банк Saba (SIB), и самый низкий показатель получил банк Shamil Bank of Yemen & Bahrain in Yemen.
Результаты в целом свидетельствуют о том, что уровень добровольного разглашения информации йеменскими
исламскими финансовыми учреждениями увеличился на протяжении исследуемого периода. Они также
представляют новые доказательства добровольного раскрытия данных, в частности это касается пунктов
относительно обнародования данных исламскими банками. Результаты исследования могут пригодиться
руководителям регулятивных органов Йемена, стремящихся усовершенствовать общую практику раскрытия
информации исламскими банками страны.
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