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 الجراسة ممخص

 واكتذاف التي تدتخجم لقياس مجػ سالمة االداء السرخفي،ة السعاييخ الخقابي مغىشاك العجيج     
، انييارىاتؤدؼ إلى  قجلسذاكل مالية  السرارف وقت مبكخ حتى ال تتعخض فيأوجو الخمل السالي 

السؤشخات ىحه وتشبع أىسية  ،CAMELSومغ أىع ىحه السعاييخ نطام تقييع السرارف وفقًا لسؤشخات 
لتحديغ األداء دائسة ومدتسخة برػرة  السرارفتقييع أداء فى السبكخ الجولية الحجيثة ونطع اإلنحار 

ىحه والحؼ يختبط بذكل اساسي بالسػارد البذخية العاممة فى ىحه السرارف، وبحلظ فقج ىجفت 
البذخؼ في تحديغ مدتػػ األداء السالي  كػيغ رأس السالـــفادة مغ تــستالتػػ اـــمد لسعخفةة ــالجراس

وذلظ مغ  2010-2005عغ الفتخة الدمشية  CAMELSبشسػذج  مقاساً ية الميبية لمسرارف التجار 
اإلنفاق عمى السػارد البذخية في السرارف التجارية الميبية وأثخه عمى األداء  خالل التعخف عمى

والتي تتزسغ كفاية رأس السال، جػدة األصػل، كفاءة وفعالية اإلدارة،  CAMELSمقاسًا بسؤشخات 
 ف، وسيػلة السرارف. ربحية السرار 

وقج اعتسجت الجراسة السشيج االستشباشي االستقخائي، حيث تع مخاجعة أدبيات الجراسة فيسا     
ومغ تع بشاء االشار  CAMELSيتعمق باإلنفاق عمى السػارد البذخية ونسػذج تقييع السالئسة السالية 
تع تجسيع البيانات والسعمػمات الشطخؼ لمجراسة واشتقاق الفخضيات، ومغ خالل الجراسة العسمية 

الالزمة لمجراسة مغ خالل القػائع السالية لمسرارف والبيانات والسعمػمات السمحق بيا عغ الفتخة 
2005-2010. 

وتع اختيار عيشة عذػائية مغ السرارف،  السرارف التجارية الميبيةمغ تكّػن مجتسع الجراسة و    
السشصقة الذخقية سػاء كانت مسمػكة لمقصاع العام  مة فيتسثمت في تمظ السرارف التي إدارتيا العا

وىى؛ مرخف التجارة والتشسية، مرخف الػحجة، مرخف  مرارف أربعة ىاعجدو  أو الخاص،
 اإلجساع العخبي، السرخف التجارؼ الػششي.

تع حيث  ،(SPSSاإلحرائية لمعمػم االجتساعية ) بخنامج الخزم اماستخجتع بيانات الولتحميل      
حجيج معامالت االرتباط بيغ الستغيخ التابع الستسثل في مدتػػ أداء السرارف مقاسًا بسؤشخات ت

والستغيخات السدتقمة والستسثمة في عشاصخ االنفاق عمى السػارد البذخية العاممة  CAMELSنسػذج  
 بالسرارف وتع اختبار الفخضيات باستخجام اختبار ارتباط بيخسػن.



 ظ

 

 العامميغ عمى اإلنفاق مغ تدتفيج ال التجارية لتبيغ أن السرارف لجراسةتائج اوقج جاءت ن     
االدارة،  وسالمة األصػل، وكحلظ جػدة جػدة السال أو مؤشخ رأس كفاية مؤشخ فى تحديغ لجييا

حيث ال تػجج عالقة بيغ ىحه السؤشخات واالنفاق عمى السػارد البذخية، فزال عغ العالقة العكدية 
 السرارف السسثمة لعيشة الجراسة في وكحلظ الديػلة والخبحية العامميغ عمى بيغ اإلنفاق

 تحديغ في لجييا العامميغ عمى اإلنفاق مغ تدتفيج ال الميبية التجارية وبيحا فأن السرارف     
األداء. واستشادًا الى نتائج الجراسة يسكغ أن تػصى الباحثة بزخورة أن تعسل السرارف عمى  جػدة

يجابية بيغ االنفاق عمى السػارد البذخية ومدتػػ االداء وأن تبحث عغ الػسائل ايجاد عالقة ا
الالزمة لسعالجة غياب ىحه العالقة كسا ىػ الحال مع كفاية راس السال أو مؤشخ جػدة االصػل 
وجػدة وسالمة االدارة، كسا يجب معالجة العالقة الدمبية بيغ االنفاق عمى السػارد البذخية ومؤشخات 

 ية والديػلة.الخبح
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  :مقجمة 1.1

ىشاك العجيج مغ السعاييخ الخقابية لإلنحار السبكخ تدتخجم لقياس مجػ سالمة األداء السرخفي،    

 فيالسالي أوجو الخمل  واكتذافترشيفيا و حيث تؤخح ىحه السعاييخ كسؤشخات لتقييع أداء السرارف 

، ومغ أىع ىحه انييارىاوقت مبكخ حتى ال تتعخض لسذاكل مالية عاصفة تؤدؼ إلى  فيأدائيا 

السعاييخ نطام تقييع السرارف وفقًا لمسؤشخات الشاتجة عغ عسمية الفحز السيجاني ويصمق عمييا 

CAMEL.  السبكخ بأنيا ونطع اإلنحار  السرارفوتشبع أىسية السؤشخات الجولية الحجيثة لتقييع أداء

تعخض  باحتسالالدياسات  يوالتححيخ لستخحؼ القخار وواضعلتحديغ األداء أداة دائسة ومدتسخة 

في  ما يمدم مغ سياسات وإجخاءات وقائية أو مانعة مغ وقػع األزمات التخاذألزمة ما،  السرخف

 .(2005سسيخ،)وقت مبكخ

يعتبخ مغ االستثسارات اليامة، حيث يسثل ونطخًا ألن اإلنفاق عمى السػرد البذخؼ في السرارف    

% عمى األقل مغ مجسػع السرخوفات التي تتحسميا 80اإلنفاق عمى السػارد البذخية ما يديج عغ 

السرارف سشػيًا وعميو فإن ىحا اإلنفاق يفتخض أن يكػن لو مخدودًا كبيخًا عمى عسميات التذغيل 

تحاول أن تتعخف عمى العالقة بيغ اإلنفاق عمى واألرباح في السرارف وبالتالي فإن ىحه الجراسة 

 (.1992السػارد البذخية ومدتػػ األداء في السرارف التجارية الميبية )الخوياتي، 

 عمى وأثخه قياسو ونساذج البذخؼ  السال رأس أىسية الدابقة الجراسات مغ الكثيخ تشاولت فقج وبيحا   

 وبيان السعخفي السال رأس دراسة خالل مغ خمباش غيخ أو مباشخ بذكل سػاء والسشافدة األداء

 تسييجاً  الجراسات ىحه مغ تػفخ ما استعخاض ويسكغ األداء، عمى وأثخىا مشيا كل وأىسية مكػناتو

 :التالي الشحػ عمى الشطخؼ  وأساسيا الجراسة مذكمة لرياغة

 الجراسات الدابقة: 1.1
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 البذخؼ  السال رأس أىسية الشامية الجول مغ أبكخ وقت في اقترادياً  الستقجمة الجول أدركت لقج   

 بخأس االىتسام الشامية الجول واكبت التدعيشات مشترف وفي. الفكخؼ  السال رأس مكػنات كأحج

 السؤتسخات مغ العجيج عقج وتع الفكخؼ  السال لخأس الخئيدية السكػنات أحج باعتباره البذخؼ  السال

 أقيست التي" والخيادة التسيد صشاعة البذخية سيةالتش" نجوة أىسيا وكان السػضػع، ليحا والشجوات

 والتــجريب لمتعــميع الـجولي الســؤتســخ"  بالسشــامة في نفذ الدشة عقـــج وكــحلظ ،(1998) سشة بالقـاىخة

 صشعاء في" اإلدارؼ  والتصػيخ لإلصالح الػششـي السؤتســخ" ذلظ وتبـع البذـخية، الســـػارد وتشــسية

 وتشسية إدارة" بعشػان( 2013) سشة بالقاىخة أقيع الحؼ الــجولي العــمسي والسؤتسخ ،(2007 ىيجان،)

، وفي ىحه السؤتسخات وغيخىا قجمت "والسأمػل الػاقع بيغ العخبية السؤسدات في الفكخؼ  السال رأس

 العجيج مغ الجراسات.

 الستحجة بالػاليات اجخيت التي Jorgenson and Fraumen(1989) دراسة حيث بيشت   

 قج األمخيكية الستحجة بالػاليات البذخؼ  السال رأس في االستثسار حجع إن  الذخكات عمى األمخيكية

 االستثســار حجع أضعاف أربعة عغ يقل ماال إلى( 1984) إلى( 1948) مغ الفتخة خالل وصل

 بأكثـخ الســـادؼ لســــالا رأس قيســة تفػق  لجييا البذخؼ  السال رأس قيسـة وأن. الســادؼ الســال رأس في

 .(2006 السشعع، عبج) مــخة عذـخة إحـــجػ مغ

 أثخ معخفة Malone(1997) دراسة استيجفت والفكخؼ  البذخؼ  السال بخأس االىتسام زيادة ومع   

 حدغ أن إلى الجراسة وخمرت لمسشذآت السدتقبمي األداء مدتػػ  عمى الفكخؼ  السال بخأس االىتسام

 أداء مدتػػ  تحقيق عمى سيشعكذ( البذخؼ  السال رأس تذسل) الفكخؼ  السال أسر  عشاصخ استثسار

 .الدػقية الحرة وزيادة السبيعات ونسػ الخبحية زيادة بجاللة وذلظ السخبح باألداء يدسى ما أو عال



1 

 

 واألداء العقمية السقجرة بيغ العالقة معخفة إلى فيجفت Buren and Mark ( (1999 دراسة أما   

 الجراسة نتائج وأوضحت لمسؤسدات، السالي األداء عمى تؤثخ العقمية السقــجرة أن وجــجت وقج السالي،

 تستمظ كانت التي فالسؤسدات السالي، واألداء العقمية السقجرة استثسار بيغ ايجابية عالقة وجػد

 حق عمى والعائج االستثسار، عمى لمعائج عالي بسعجل أدائيا اتدع كبيخة، بجرجة فكخياً  رأسساالً 

 .الػاحج الديع ربحية وارتفاع السمكية،

 اإلبجاع عمى الفكخؼ  السال رأس أثخ بيان( 2009) السصارنة و السشعع عبج دراسة واستيجفت   

 الرشاعية الذخكات عمى بالتصبيق وذلظ األردنية، الرشاعية الذخكات في السؤسدي والتفػق 

 العيشة وبمغت لمجراسة كسجتسع شخكة( 87) جدىاع والبالغ السالي عسان سػق  في السجرجة األردنية

 الســجراء عمى وزعت استبيان استــسارة عمى الجراسة واعتسجت. السجتسع مغ%( 36) ندبة

 عالقة ىشاك أن الشتائج أضيخت وقج لمجراسة، الالزمة اإلحرائية االختبارات وأجخيت التشفيــحييغ،

 واإلبجاع( البذخؼ  السال رأس تتزسغ) سختمفةال الفكخؼ  السال رأس عشاصخ بيغ مػجبة ارتباط

 في الفكـخؼ  السال رأس أىسية العــالقة ىحه وتطيخ األردنية الرشاعية الذخكات في السؤسدي والتفػق 

 عـجة الجراسـة وقجمت أىـجافيا تحقــيق وبالتـالي األداء، وتحدــيغ السشافدة عمى الذــخكات قجرة زيادة

 :أىسيا تػصيـات

 لجييا مشو الستػفخ وتصػيخ الفكخؼ  السال رأس برشاعة تيتع أن األردنية الرشاعية خكاتالذ عمى   

 سػاء العمسية السؤتسخات في والسذاركة عمسية وبعثات دورات في فييا العامميغ إرسال خالل مغ

 العســل بيئـة تػفيخ خالل مغ البذخية السػارد عمى الحفاظ عمييا أن كسا خارجيا، أو األردن داخل

 .السالئسة والحـػافـد الخواتـب ومشحـيع السشــاسبة
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( معخفة مجػ تأثيخ رأس السال الفكخؼ عمى 2011كسا استيجفت  دراسة بغ عبػ وبػقدخؼ )    

( شــخكة جدائخية تــداول عسميا في نذاشات 17أداء أعسال الذخكات، وقج تع جسع البيــانات مغ )

تػزيعيا عمى عيشة عذػائية مغ السػضفيغ في مػاقع مختمفة مختمفة باستعسال استسارة استبيان تع 

داخل أقدام الذخكات، وقج اعتسجت الجراسة عمى عجة أساليب إحرائية لتحميل البيانات، مشيا قياس 

تػزيع العيشة وتحميل االرتباط البديط. وأشارت الشتائج إلى وجــػد عــالقة معشـػية بيغ رأس السال 

قات مغ ناحية وأداء أعسال الذخكات مغ الشاحية األخخػ، بيشسا ال يػجج البذخؼ ورأس مال العال

تأثيخ لخأس السال الييكمي عمى أداء أعسال الذخكات. وأوصت الجراسة بزخورة اىتسام الذخكات 

 بخأس ماليا البذخؼ وزيادة االستثسار فيو باعتباره القاعجة األساسية لتحديغ أداء أعسال الذخكات.

تقييع األداء السالي لمبشػك ( والتي كانت بعشػان 2014)Golam Mohiuddin أما دراسة    

 Private Commercial  Banks( و(National Commercial Bank NCBالكبخػ 

PCB)نسػذجوقج تع ىحا التقييع باستخجام  ،( العاممة في بشغالدير CAMEL أحجث نسػذج ،

لبشػك وذلظ بتدميط الزػء عمى كفاية راس السال ، وىجفت الجراسة لسعخفة أوضاع المتحميل السالي

ىشاك العجيج مغ العػامل التي وجػدة األصػل والقجرة االدارية والديػلة، وتػصمت الجراسة إلى أن 

مسرخف لالسالية الدميسة  فاإلدارة ،مبشػكبغية الػصػل إلى اوضاع جيجة لتحتاج إلى تػخي الححر 

يزا ذات أىسية بالشدبة لمسداىسيغ والسػضفيغ ىي الزسان ليذ فقط لسػدعييا بل ىي أ

 .واالقتراد

 الخئيدية لمفتخة السغخبية السالية السؤسدات بعشػان أداء  El Mehdi( 2014بيشسا كانت دراسة )   

 السال رأس كفاية تقييع إلى وىجفت الجراسة .CAMEL نسػذج باستخجام 2001-2011

وتػصل نتائج  السالي، تحجيج األداء ثع ومغ والديػلة احواألرب واإلدارة، األصػل، وجػدة لمسؤسدات،
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 CAMEL نسػذج لمسؤسدات السرخفية في تصبيق التشطيسي واالمتثال التذغيل الجراسة إلى سالمة

 وان معطع البشػك تصبق بشػد الشسػذج . 2011إلى 2001لمفتخة 

سرارف القصاع العام في ( فقج كانت بعشػان االداء السالي ل2014) Ruchi Gupta أما دراسة    

 في العام القصاع بشػك وأداء السالي الػضع تحميل ىػ الجراسة ىحه مغ الخئيدي اليشج، وكان اليجف

 ندب بيغ إحرائية داللة ذو فخق  الجراسة وجػد مغ نتائج وتبيغ .CAMEL نسػذج باستخجام اليشج

CAMEL القصاع لسرارف العام اءاألد أن عمى يجل مسا اليشج، في العام القصاع بشػك لجسيع 

 إلى تحتاج األقل الترشيف ذات البشػك مختمف مغ مرخف ألخخ، وأوصت الجراسة بأن العام

 .السصمػبة السعاييخ إلى لمػصػل أدائيا تحديغ

( التي جاءت بعشػان تقييع األداء 2016) Mohammad Kamrul Ahsan واستيجفت دراسة   

في  إسالمية بشػك لثالثة السالي األداء ، تحميلCAMELذج السالي لمبشػك االسالمية وفقًا لشسػ 

 اإلسالمي(، عمى شاه جالل والترجيخ، بشظ االستيخاد بشظ )البشظ االسالمي السحجود، البشغالدير

 جسيع أن وتبيغ. البشغالديذية السرخفية القصاعات في( 2014-2007) سشػات ثساني مجػ

في الػضع الدميع  فيي. السخكب ترشيفيا نطام عمى ػؼ ق في مػقف ىي السختارة اإلسالمية البشػك

 .الديػلة وضخوف اإلدارة، وجػدة السال، رأس لألصػل وكفاية

( التى تحسل عشػان تقييع األداء 2016) Srinivasan and Yuva Priya وجاءت دراسة   

 البشػك يشةع وتتكػن . CAMELالسالي لمبشػك العامة والخاصة واالجشبية في اليشج وفقًا لشسػذج 

 السرارف مرارف مغ 8و الخاص، القصاع مرخف مغ 18عامًا  مرخفاً  25 مغ السختارة

 وجػدة السال، رأس كفاية مثل ىامة وتزسيغ معاييخ ، CAMELنسػذج تصبيق تع وقج. األجشبية
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تػصمت نتائج الجراسة إلى أن ىشاك فخوق في  .والديػلة األرباح جػدة اإلدارة، األصػل، كفاءة

 ق الشسػذج بيغ السرارف العامة والخاصة واالجشبية. تصبي

وتتسيد ىحه الجراسة عغ الجراسات الدابقة أنيا تخكد عمى القصاع السرخفي في ليبيا وتدعى    

لسعخفة مدتػػ االستفادة مغ رأس السال البذخؼ الحؼ تكػنو السرارف التجارية في تحديغ مدتػػ 

 .CAMELSاألداء الخاص بيا مقاسًا بشسػذج 

  :مذكمة الجراسة 3.1

خاصة وفتح السجال لالستثسار األجشبي والسرارف األجشبية لسداولة األعسال السرارف الجخػل ب   

ازدادت  ،حكخًا عمى السرارف السسمػكة بالكامل لمجولة التعاقجبعج أن كان  في ليبيا السرخفية

مسا يدتجعي  ،قميمة الساضيةمدتػيات السشافدة في القصاع السرخفي الميبي خالل الدشػات ال

لحلظ  العشرخ البذخؼ.ضخورة االىتسام بالجػانب اإلبجاعية التي يكػن في العادة مرجرىا األساسي 

فإن رأس السال البذخؼ يعج مغ أىع االستخاتيجيات األساسية في تصػيخ بيئة العسل السرخفي 

 .(2010العجػلي، و األداء )الخوسان  فيوتحقيق التسيد 

قيق التسيد في األداء ال يدتشج إلى مجخد امتالك السػارد الصبيعية والسالية والتكشػلػجية تحأن    

إلى القجرة عمى تػفيخ كفاءات بذخية ليا القجرة عمى زيادة  ىفحدب، وإنسا يدتشج بالجرجة األول

حؼ نعيذو االستفادة مغ تمظ السػارد الصبيعية والسالية والتكشػلػجية وذلظ في ضل التصػر الدخيع ال

عمسيًا وعسميًا عاليًا  بحلظ أصبحت السػارد البذخية السجربة والسؤىمة تـأىيالً  (.2006، نػؼ اليػم )

 .(2002تسثل ركشًا أساسيًا مغ األركان السحجدة لقيسة السـؤسدة )الجوغجي، 

أن ندبة رأس السال السادؼ انخفزت حتى Williams (2000 ) أوضحت دراسةىحا وقج     

ومازالت ىحه الشدبة مدتسخة في االنخفاض كمسا  ،%( مغ قيسة بعس السؤسدات38ى )وصمت إل
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في ىحا الدياق ذكخ الدمصان  .(2005، الجشجؼازداد إدراك السؤسدات ألىسية رأس السال البذخؼ )

( بأن القػة البذخية السجربة مغ العامميغ الفشييغ ىي دائسا تسثل 1975) Scott عغ ( نقال1992)

 يسة لمسشطسة. أصل ذا ق

( التي استيجفت معخفة مجػ االىتسام الحؼ 2010وبيشت دراسة كل مغ الخوسان و العجػلػني )   

السرارف األردنية لسػضػع رأس السال الفكخؼ وعالقتو بالقجرات اإلبجاعية لجػ العامميغ في  وتػلي

 ىحه السرارف، أن رأس السال البذخؼ ال يحطى باالىتسام السشاسب. 

( أىسية السػارد البذخية وضخورة العسل عمى 1992البيئة الميبية بيشت دراسة )الخوياتي،في    

معالجتيا كأصػل، وأضيخت نتائج الجراسة أن معالجة السػارد البذخية كأصػل بالقػائع السالية سػف 

ق عمى يداىع في تحديغ القخارات بالذخكات الميبية بالرشاعات االستخاتيجية، كسا أن اعتبار اإلنفا

 السػارد البذخية بأنو إنفاقًا رأسساليًا سػف يشعكذ بتأثيخ إيجابي عمى أداء تمظ الذخكات. 

 وإدراك ( التي تست عمى الذخكات الشفصية في ليبيا حػل فيع2008وأشارت دراسة رفيع )    

 جيج راكوإد فيع ىشاك أن إلى الجراسة البذخؼ وتػصمت السال رأس في االستثسار ألىسية التشفيحييغ

 أن إال البذخؼ، السال رأس في االستثسار ألىسية الجراسة محل الذخكات في التشفيحييغ قبل مغ

والفيع، وتبيغ الجراسة ان ىشاك  اإلدراك مغ الجرجة ىحه يعكذ ال السجال ىحا في الفعمي اإلنفاق

التكاليف  قرػر في االداء وعجم االىتسام بتجريب العامميغ وتصػيخىع ويطيخ ذلظ واضحًا مغ

الدشػية لمتجريب والتصػيخ والتى تسثل ندبة ضئيمة ججًا مغ إجسالي اإلنفاق الحؼ تقػم بو الذخكات 

 لسسارسة نذاشيا.  

الجراسات الدابقة حػل تأثيخ رأس السال البذخؼ عمى األداء والسشافدة،  وورغع ما تػصمت إلي   

كاتجاه عام في  مغ سشة ألخخػ  سػارد البذخيةزيادة اإلنفاق عمى المغ خغع ان بال تخػ فان الباحثة 
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فإن مذكمة الجراسة  سشطػرولمتحقق مغ ىحا ال ىال إن أداء السرارف غيخ مخضإ ،البيئة الميبية

 في التداؤل التالي: تصخح

في السرارف التجارية الميبية  رأس الســـال البذــخي في تحديؼ مدتؽى األداء مداىسةما مـجى "

 "؟CAMELSمقاسًا بشسؽذج 

 الفخعية التالية:التداؤالت الخئيدي لمجراسة مغ خالل اإلجابة عمى اؤل دتويسكغ اإلجابة عمى ال

مداىسة اإلنفاق عمى السػارد البذخية في تحديغ كفاية رأس مال السرارف التجارية  ما مجػ -1

 .الميبية

لتجارية ما مجػ مداىسة اإلنفاق عمى السػارد البذخية في تحديغ جػدة أصػل السرارف ا -2

 الميبية.

ما مجػ مداىسة اإلنفاق عمى السػارد البذخية في تحديغ كفاءة وفعالية إدارة السرارف  -3

 التجارية الميبية.

 ما مجػ مداىسة اإلنفاق عمى السػارد البذخية في تحديغ ربحية السرارف التجارية الميبية. -4

 سرارف التجارية الميبية.ما مجػ مداىسة اإلنفاق عمى السػارد البذخية في تحديغ سيػلة ال -5

 :أىسية الجراسة 4.1

 يسثل أصاًل استخاتيجياً  (Human Capital)تكتدب الجراسة أىسيتيا لكػن رأس السال البذخؼ    

فقج حطي باىتسام بالغ في الجول الستقجمة مغ أجل رفع القجرات التشافدية لسؤسداتيا،  ،لكل مؤسدة

أحج  وسيد في األداء وتحقيق القجرة التشافدية وذلظ بػصففيػ السحخك واألداة الفعالة لتحقيق الت

في تكػيغ رؤية  كسا تبخز أىسية الجراسة مغ خالل محاولة الباحثة ،مكػنات رأس السال الفكخؼ 

أولى مغ  لكػنيامػضػعية عغ استثسار رأس السال البذخؼ في السرارف التجارية الميبية، و 
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ألول مخة لقياس السؤشخات السالية و  CAMELSنسػذج مت التى استخجالجراسات في البيئة الميبية 

نتائجيا  تحطىوقج  ةوتأتي في وقت تدايجت فيو التشافدية السرخفيالميبية، في السرارف التجارية 

 في القصاعات السختمفة بذكل عام وفي القصاع السرخفي بذكل خاص. باىتسام السدئػليغ

 :أىجاف الجراسة 5.1

البذخؼ في تحديغ  كػيغ رأس السالـــفادة مغ تــستالتػػ اـــعخف عمى مدــتلمة ــىحه الجراس يجفـــت

مغ خالل تحقيق  CAMELSبشسػذج  مقاساً لمسرارف التجارية الميبية مدتػػ األداء السالي 

 التالية: الفخعية األىجاف

داء اإلنفاق عمى السػارد البذخية في السرارف التجارية الميبية واثخه عمى األ التعخف عمى .1

 .مقاسًا بكفاية رأس السال

التعخف عمى اإلنفاق عمى السػارد البذخية في السرارف التجارية الميبية واثخه عمى األداء  .2

 .مقاسًا بجػدة األصػل 

التعخف عمى اإلنفاق عمى السػارد البذخية في أداء السرارف التجارية الميبية مقاسًا بكفاءة  .3

 وفعالية اإلدارة.

األداء مقاسًا  عمى واثخه الميبية التجارية السرارف في البذخية السػارد عمى قاإلنفا التعخف عمى .4

 .بخبحية السرارف

األداء مقاسًا  عمى وأثخه الميبية التجارية السرارف في البذخية السػارد عمى اإلنفاق التعخف عمى .5

 بديػلة السرارف.
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 :فخضيات الجراسة 6.1

إن الجراسة تعتسج عمى فخضية رئيدية  واحجه يتع اختبارىا وأىجافيا فبشاء عمى مذكمة الجراسة     

 :مغ خالل خسذ فخضيات فخعية كسا يمي

 الفخضية الخئيدية:

 تحديؼفي رأس السال البذخي اإلنفاق عمى بذكل مشاسب مؼ  الميبية "تدتفيج السرارف التجارية

 ."CAMELSمدتؽى ادائيا السالي مقاسًا بشسؽذج 

 الفخضيات الفخعية:

لإلنفاق عمى رأس السال البذخؼ في كفاية رأس السال بالسرارف التجارية تأثيخ  يػجج .1

 .الميبية

 .لإلنفاق عمى رأس السال البذخؼ في جػدة أصػل السرارف التجارية الميبيةيػجج تأثيخ  .2

 يػجج تأثيخ لإلنفاق عمى رأس السال البذخؼ في كفاءة وفعالية السرارف التجارية الميبية. .3

 .إلنفاق عمى رأس السال البذخؼ في ربحية السرارف التجارية الميبيةليػجج تأثيخ  .4

 .لإلنفاق عمى رأس السال البذخؼ في سيػلة السرارف التجارية الميبيةيػجج تأثيخ  .5

 :مشيجية الجراسة 7.1

تعتسج ىحه الجراسة عمى االستشباط واالستقخاء، حيث يتع االستشباط عغ شخيق االشالع  عمى     

سبي الخاص بسػضػع الجراسة في الكتب والجوريات والسجالت والخسائل العمسية األدب السحا

واألبحاث الدابقة الشتقاق فخضيات الجراسة، ويتع استخجام االستقخاء لمقيام بالجراسة السيجانية، حيث 

ر يتع تجسيع البيانات والسعمػمات الالزمة وتحميميا باستخجام االساليب االحرائية السالئسة، واختبا
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الفخضيات والػصػل إلى الشتائج، وتحجيج مجػ تػافق الشتائج العسمية مع االستشتاجات الشطخية، فاذا 

 اتفقت فقج قجمت الجراسة دلياًل إضافيًا، واذا لع تتفق يتع البحث عغ السدببات.

 :مجتسع الجراسة 1.7.1

وحجدت العيشة  ية الميبيةالسرارف التجار بشاء عمى أىجاف الجراسة فقج تحجد السجتسع السدتيجف    

 تجار بػاسصة القصاع العام أو الخاص،والتي السشصقة الذخقية  لسرارف التي إدارتيا العامة فيا في

وىع: )مرخف التجارة والتشسية، مرخف الػحجة، مرخف اإلجساع العخبي،  مرارف ةأربع وعجدىا

األربعة سالفة الحكخ لعجد مغ  ولجأت الباحثة إلى دراسة ىحه السرارف السرخف التجارؼ الػششي(.

األسباب أىسيسا صعػبة التػاصل مع السرارف التي إدارتيا الخئيدية خارج السشصقة الذخقية، 

إضافة إلى تعاون السرارف بالسشصقة الذخقية مع الباحثة في تػفيخ القػائع السالية عغ الفتخة محل 

تججه مغ مفخدات السجتسع في السشاشق الجراسة والبيانات التي تحتاج إلييا الجراسة والحؼ لع 

 األخخػ.

 جسع البيانات وتحميميا:أساليب و  أداة الجارسة  1.7.1

اعتسجت الجراسة عمى السعمػمات السشذػرة في القػائع السالية عغ فتخة الجراسة السحرػرة بيغ    

بذخية خالل ، كسا اعتسجت عمى السعمػمات السالية الخاصة باإلنفاق عمى السػارد ال2005-2010

فتخة الجراسة، وبحلظ فان أداة الجراسة ىي القػائع السالية السشذػرة، وقج ركدت الجراسة عمى الفتخة 

بدبب تػفخ القػائع السالية الخاصة بيا، كسا أنيا تعتبخ فتخة نسػ  2010_2005السحرػرة بيغ 

 واستقخار لمسرارف التجارية الميبية.

بيانات  تع جسعلتحقيق أىجاف الجراسة و     ل لقػائع السالية ا السدتدقاة مغ ا

يبية  م ل والججاول السمحقة والتقاريخ الدشػية التى صجرت عغ السرارف التجارية ا
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(، لقياس حجع اإلنفاق عمى 2010-2005عغ الفتخة الدمشية السحجدة بالجراسة)

وتع استخجام  CAMELSالسػارد البذخية وقياس مدتػيات األداء باستخجام نسػذج 

مشيا وىى: مؤشخاتخسذ 

 وتع التعبيخ عشيا بأربعة مؤشخات.  Capitalراس السال  -

 وتع التعبيخ عشيا بسؤشخيغ. Assetsاألصػل  -

 وتع التعبيخ عشيا بثالثة مؤشخات. Management اإلدارة -

 وتع التعبيخ عشيا بأربعة مؤشخات. Earningالخبحية  -

 وتع التعبيخ عشيا بدبعة مؤشخات. Liquidityالديػلة  -

لع يتع استخجامو في to market risk   Sensitivityأما مؤشخ الحداسية لسخاشخ الدػق 

  التحميل لكػنو يحتاج إلى تقييع داخمي لكل مرخف عمى حجة.

 :التعخيفات اإلجخائية 8.1

لسفاىيع التى سػف تدتخجم في ىحه الجراسة، وفيسا يمي تعخيف   ىشاك بعس ا

 لبعزيا: 

ـخف - ـ ـ ـ احة  تقييع االداء: "عـ ـ ـ ػارد الست ـ سـ خجام ال ـ ـ اية إست ـ ـ أكج مغ كف ـ ـ ت ل عمى أنو ا

ػدة  ـ ـجػ جـ ة مـ ـ ـالل دراسـ ـخصصة مغ خـ سـ قيق األىجاف ال ـ م لتحـ خجا ـ ـ أفزل است

ارات واالنذصة  ـ ـ لسدـ و ا ادة تػجيـ ـ ـ ـحيحية إلعـ ـخارات الترـ ـ ـ ـ ق ل اذ ا ـ األداء، واتخـ

ـخ  ـ لسـ جاف ا ـ ـ ـ ـ قق االىـ ـ ـؤسدة بسا يحـ سـ ال ـ ـ عخبية لمتشسية ب ـ ـ ـ ل ـطسة ا ـ لسش يا")ا ـ ـ ـ جػة مش

 (.121:2009االدارية،
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 سخيع مؤشخ عغ عبارة بأنو CAMELS مؤشخ يعخف"CAMELS5 مؤشخ -

 أحج يعج و ترشيفو، درجة معخفة و مرخف ألؼ السالي السػقف بحقيقة اإللسام

السيجاني")عمى عبج  التفتير شخيق عغ تتع التى السباشخة الخقابية الػسائل

 (. 105:2009لخضا،ا

السيارات والقجرات التي و  السعخفة عغرأس السال البذخؼ مفيػم  راس السال البذخؼ: يعبخ -

ويتع  .(102:2013)خزيخ،يكتدبيا الفخد عادًة إما عغ شخيق التعميع أو الخبخة في العسل

 قياسيا في ىحه الجراسة بحجع اإلنفاق الدشػؼ عمى السػارد البذخية.

 :ةحجود الجراس 9.1

ركدت ىحه الجراسة عمى قياس العالقة بيغ اجسالي اإلنفاق الدشػؼ عمى السػارد البذخية ومدتػػ    

مرخف الػحجة،  وىى مجن السشصقة الذخقية، أداء السرارف التجارية الميبية التي تعسل في

اقترخت و  وكحلظ مرخف التجارة والتشسية.اإلجساع العخبي السرخف التجارؼ الػششي، مرخف 

وبحلظ  .(2010 -2005خالل فتخة ستة سشػات )سالفة الحكخ  األربعة جراسة عمى السرارفال

يخخج عغ نصاق ىحه الجراسة السرارف التجارية الميبية العامة والخاصة التي لع تخد ضسغ 

والالحقة  2005السرارف سالفة الحكخ، كسا يخخج عغ نصاق الجراسة الفتخة الدمشية الدابقة لدشة 

 . 2010لدشة 

 :تقديسات الجراسة 11.1

اإلنفاق السرارف التجارية بذكل مشاسب مغ استفادة ليجف الجراسة والستسثل في معخفة  تحقيقاً    

، حيث فرػلخسدة الجراسة إلى  مدتػػ أدائيا السالي قدست تحديغلرأس السال البذخؼ عمى 

مجتسع الجراسة وأداة اسة وكحلظ ومشيجية الجر مذكمة الجراسة وأىجافيا وأىسيتيا  الفرل األولتشاول 

رأس السال البذخؼ أىسية الفرل الثاني . بيشسا تشاول ونصاق وحجود الجراسة وتحميمياتجسيع البيانات 
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 CAMELSالتعخيف بشسػذج فتشاول  الفرل الثالثاما  السرارف التجارية. كػناتو وماىيةوم

أىسية االستثسار في رأس السال فقج تشاول  الفرل الخابع لتجارية. أماسرارف االب وتصبيقو  ومكػناتو 

، وأخيخًا االستثسار في رأس السـال البذخؼ تيا بالسيدة التشافدية وعالقو  البذخؼ لتحقيق األداء األمثل

وتحميل ومشاقذة البيانات والشتائج الخئيدية والفخعية  الجراسة السيجانية تشاول الفرل الخامذ

 والتػصيات.   
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  :مقجمة 1.1

أدت التصػرات والتغيخات في بيئة أعسال السشطسات إلى التحػل مغ التخكيد عمى األمػال    

باعتبارىا أىع األصػل بالسشطسة إلى السعخفة التي ىي أىع السجخالت لشجاحيا، ويمعب رأس السال 

بغ ختمفة دورًا ىامًا في نجاح السشطسات في الػقت الحاضخ)عخابة، الفكخؼ بعشاصخه الس

وبالتالي فأنو البج مغ إدارة ورقابة ىحه العشاصخ بأفزل شخيقة مسكشة حتى . (2012عػالي،

يسكغ تحقيق أفزل الشتائج مشيا، إذ البج مغ إدخاليا في الشديج التخصيصي لمسشطسة )البمتاجى، 

2011). 

تحجيج عشاصخ ومكػنات رأس السال الفكخؼ يعتبخ مغ األمػر الجػىخية  مسا الشظ فيو أنو    

التي تداعج في تحجيج القيسة الحقيقية ألؼ مشطسة، وعمى الخغع مغ وجػد اختالف في وجيات 

الشطخ اإلدارية والسحاسبية مغ حيث مكػنات وعشاصخ رأس السال الفكخؼ إال أن رأس السال 

 .(2009دي مغ بيغ باقي السكػنات )عمى، السكػن األىع والخئيبعج البذخػ 

فالسػارد البذخية ىي مغ أكثخ السػضػعات التي تيع اإلدارييغ وأصحاب القخار والخبخاء    

والسخصصيغ القائسيغ عمى إدارة السشطسات، فالعامل البذخػ )اإلندان( ىػ السػرد الحقيقي 

  .(2013والسرجر األساسي لشسػ وتصػيخ السشطسات )احسج، إليفي، 

وخرائرو، ومكػناتو، ساىية رأس السال البذخػ، وأىسيتو، لوعميو يتشاول ىحا الفرل تػضيح    

التجارية ووضائفيا، وىيكمية ممكية السرارف التجارية محل  كسا يتشاول أيزًا ماىية السرارف

 . الجراسة
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 ماىية رأس السال البذخى:  1.1

الثامغ عذخ وىحا ما أكج عميو االقترادؼ ُعخف مرصمح رأس السال البذخػ مشح القخن    

حيث عج البذخ رأس مال ميع يشبغي استثساره لإلفادة  ؛Alfred Marshal(1341)السعخوف 

حال رأس  ومغ شاقاتو البشاءة ومياراتو الستشػعة، ومعارفو في االكتذاف والتحميل واإلبجاع، حال

 .(2009السال السادؼ )العشدػ، صالح، 

رأس السال البذخؼ بذكل عام في أواخخ الدتيشات وأوائل الدبعيشات مغ القخن  وضيخ مفيػم    

العذخيغ في إشار السحاسبة عغ السػارد البذخية. وعمى الخغع مغ تخاجع االىتسام بو في فتخة 

عاد بقػة في التدعيشات مغ ذلظ القخن واستسخ االىتسام بو في تدايج حتى وقتشا  الثسانيشات إال أنو

تع استخجام ىحا السرصمح وتقجيسو إلى الدػق ومشطسات األعسال كأسمػب لجحب و الحاضخ. 

وتػجيو االنتباه نحػ مداىسة العسل في أداء السشطسات، وتأكيجًا عمى أىسيتو ودوره في تعديد 

السيدة التشافدية وتػليج القيسة لمسشطسة. وىحا ما جعل فيسا بعج معطع السشطسات عمى مدتػػ 

زيادة ميارات ومعارف العامميغ بيا مغ أجل مرمحة الفخد والسشطسة معًا العالع تتجو إلى 

وإلضافة قيسة لخأس السال الفكخؼ الحؼ تستمكو، لحلظ فقج تبشت الكثيخ مغ السشطسات شعار "البذخ 

 .(2013)احسج، اليفي، قيسة"ىع أكثخ االستثسارات 

شاك الكثيخ مغ السفاىيع رأس السال البذخؼ يالحع أن ى مػضػع في وبسخاجعة األدب    

والتعخيفات ليحا السرصمح، فقج تعجدت السجاخل الفمدفية الستعمقة بتعخيف رأس السال البذخؼ 

العشدؼ، صالح، ) :ولكشيا ال تخخج عغ ثالثة فقط اتفق عمييا معطع الباحثيغ والسيتسيغ، وىي

2009:،237 -239)  

 نطخية اقتراديات كمفة الرفقة التجارية. -أ
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 ية رأس السال البذخؼ.نطخ  -ب

 نطخية الذخكة ذات الشطخة السدتشجة لمسػرد. -ج

اختيار السشطسة لمصخيقة األكثخ كفاءة في استخجام العامميغ فييا.  ىتفتخض الشطخية األول   

السسيدة مغ السجتسع، أو  لسياراتا ؼ وتقتزى ميسة السشطسة ىشا أما أن تدتقصب أولئظ األفخاد ذو 

وفقا لحلظ ستقع تكاليف مختمفة عمى ، و خقية ونقل السػجػديغ في داخمياأن تقػم بتجريب وت

السشطسة. وتختار السشطسة عشج مقارنتيا األسمػبيغ أييسا األكثخ كفاءة أو تجمج بيشيسا، وذلظ بعج 

  قياميا بسقارنة التكاليف الستعمقة بتمظ الرفقة التجارية.

بذخػ( عمى حقيقة مفادىا أن السشطسة تقخر مقجار تؤكج الشطخية الثانية )نطخية رأس السال الو    

السبالغ السدتثسخة في السػارد البذخية مغ خالل مقارنتيا أو مقابمتيا بالعػائج السدتقبمية السحتسمة. 

شخيصة اقتخانيا بتحقيق أفزل حاالت التحديغ في اإلنتاجية، مع التداميا بتػفيخ أفزل فخص 

كسا تفتخض امتالك رأس السال البذخػ خاصيتيغ بارزتيغ ىسا  التجريب الفشي واإلدارؼ لمعامميغ.

الحرػل عمى السيارات الستخررة كسػجػد فكخػ معخفي، وأن ال تكػن تمظ السيارات سيمة 

 الشقل واالقتباس والتحػيل والتشازل عشيا لحداب شخكات أخخػ.

الجػىخية ىى األساس فتخػ بأن السيارات  ،أما نطخية الذخكة ذات الشطخة السدتشجة لمسػرد   

لتحقيق السيدة التشافدية ألؼ مشطسة. ولعل ما يججر ذكخه ىشا، إن السيارات الجػىخية يشبغي أن 

تترف بخرائز ىامة ىي القيسة، والشجرة، وعجم التقميج وعجم نقميا أو حخكتيا بديػلة لمغيخ. 

الستثسار مغ قبل السشطسة وبالتالي يسكغ تحجيجىا بخأس السال البذخػ الحؼ يدتحق كل الخعاية وا

 وصػاًل إلى التفػق التشطيسي في الدػق التشافدية. 
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 والسيارة والسعخفة السقجرة بأنو البذخػ  السال رأسMayo (2000:525 ) في حيغ عخف   

 عخف كسا .الشسػ" وتحقيق الشتائج إحخاز مغ تسكغ التي األعسال شبكة مع والتعامل والخبخة

 يتسثل لمسشطسة، الفكخية السػارد مغ جدء "بأنو البذخؼ  السال رأس (14:2003)صالح  السفخجى،

 غيخىع، دون  والتشطيسية السعخفية القجرات مغ مجسػعة يستمكػن  الحيغ العامميغ مغ نخبة في

 حرتيا تػسيع مغ السشطسة يسكغ بسا قجيسة أفكار تصػيخ أو الججيجة األفكار إنتاج مغ وتسكشيع

 يختكد ال وىػ السشاسبة الفخص اقتشاص عمى القجرة مػقع في وتجعميا قػتيا نقاط وتعطيع الدػقية

 .غيخه" دون  معيغ إدارؼ  مدتػػ  في

 السكػنات أحج "بأنو البذخػ  السال رأسMichael Litschka et. al (2006:166 ) وعخف   

( رأس السال البذخػ 239:2009عخف كاًل مغ العشدؼ وصالح )و  .الفكخؼ" السال لخأس الخئيدية

بأنو ىػ مجسػع األفخاد العامميغ الحيغ يستمكػن معارف " نفاً بشاءًا عمى الشطخيات الثالث السحكػرة أ

  ."وميارات نادرة وذات قيسة لمسشطسة في زيادة ثخوتيا السادية واالقترادية

 جدء استخجام "بأنو البذخؼ  السال رأس في االستثسار( 9:2012) عػالي وبغ عخابة فيسا عخف   

 بيجف الفخد وسمػكيات ومعمػمات وميارات قجرات تصػيخ في األفخاد أو السجتسع خاتمجخ مغ

 تحقق التي والخجمات الدمع مغ مديج إلنتاج الكمية السجتسع شاقة وبالتالي اإلنتاجية شاقتو رفع

 .مجتسعو" في صالحاً  مػاششاً  ليكػن  إلعجاده وكحلظ لمسجتسع الخفاىية

 مجسػعة "أنو عمى البذخػ  السال رأس في إلى االستثسار( 16:2013) وادمحم  أليفي واشار   

 ثانية، جية مغ األداء وعشاصخ والخبخات والسيارات جية، مغ والسعمػمات والسعارف السفاىيع

 نطع شخيق عغ اإلندان عمييا يحرل التي ثالثة، جية مغ والقيع والسثل والدمػكيات واالتجاىات
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 السشافع مغ تديج وبالتالي إنتاجيتو تحديغ في تداىع والتي الشطامية، وغيخ الشطامية التعميع

 .عسمو" عغ الشاجسة والفػائج

ويالحع مغ التعاريف الدابقة أن بعس الباحثيغ عخف رأس السال البذخؼ مغ مشطػر السشطسة 

وبعزيع عخف رأس السال البذخؼ مغ مشطػر السجتسع اال أن جسيعيع يتفق بأن رأس السال 

عة السعارف والخبخات والسيارات والقجرات التى تتػفخ لمفخد وتشعكذ في السشافع البذخؼ ىػ مجسػ 

 التى يقجميا لمسشطسة.

 :البذخي  السال رأس أىسية 3.1

 ىحه أن باعتبار األمع، ثخوة بيا تقاس التي األساسية السقاييذ مغ البذخية السػارد تعتبخ   

 واالجتساعي االقترادؼ الػضع في سؤثخةال واألصػل الخأسسالية السكػنات رأس عمى السػارد

عخابة، بغ )التقجم  لتحقيق الحاسع العامل ىػ كفاءتو ودرجة البذخػ  العشرخ أصبح حيث لمجول،

 اإلندان دور أىسية عمى تػجياتيع اختالف عمى االقتراديػن  أكج ولقج .(10: 2012عػالي، 

 فيحه السادية، اإلنتاج عشاصخ فاعمية فيو  االقترادية التشسية عسمية في وااليجابي الفاعل وتأثيخه

 .(1981 الخكابى،) اإلندان بجون  الفاعمية تمظ ليا تكػن  ال العشاصخ

 بحث في تخررت التي اإلدارية الجراسات مغ عجد ىشاك أن إلى الباحثيغ أحج أشار وقج   

 القػػ  بتجري عمى اإلنفاق أن تثبت أن واستصاعت السشطسة مدتػػ  عمى اإلندان في االستثسار

 ىشاك أن إلى اشار كسا رأسساليًا، استثساراً  يعتبخ( الخجمة أثشاء البذخية السػارد تشسية) العاممة

 الصاقة في ميسة زيادة عميو يتختب العاممة القػػ  تجريب تكاليف أن بيشت محاسبية دراسات

 الػحجات عجد مغ زاد العسل أداء شخق  وتحديغ العسال كفاءة رفع عمى فاإلنفاق اإلنتاجية،
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 لجشى أكبخ فخصة وأعصى السشتجة لمػحجة والستػسصة الكمية التكمفة قمل مسا الفتخة، لشفذ السشتجة

 .(1977 زايج،) األرباح مغ مديج

 لع إذا أنو بسعشى إدارتو، يسكغ قياسو يسكغ ما أن فكخة إلى تعػد البذخػ  السال رأس أىسية أن   

 الجيات أو اإلدارة قبل مغ باىتسام يحطى فمغ بذخػ ال السال رأس وحرخ في االمكان قياس يكغ

 ،Stewart) لمسشطسة السقجرة القيسة انخفاض إلى يؤدؼ الحؼ األمخ السشفعة، أصحاب

 القػػ  تمعبو الحؼ الجور أىسية مغ البذخػ  السال رأس أىسية تشبثق ذلظ إلى . باإلضافة(1997:5

 السخكد تحديغ في تديع التي والسختخعات كاراتواالبت الججيجة األفكار بتقجيع والستسثل العاممة،

 :  اآلتي الشحػ عمى األىسية ىحه استعخاض يسكغ األساس ىحا وعمى لمسشطسة، التشافدي

 ألية القػة ودعائع الثخوة مرادر أىع يسثل كػنو مغ تأتى البذخػ  السال رأس أىسية إن -1

 فالقجرات السعاصخ، والتقشي لعمسيا التحجؼ شبيعة تفخضيا قزية يعج بو االىتسام وأن مشطسة،

 العشدػ )الخاىغ  العالسي الرخاع في والذعػب األمع تعتسجىا التي األسمحة أىع تعج العالية الفكخية

 .(33:2002ونعسة،

 ألن التشطيسي، لألداء الشيائي السحجد تكػن  قج البذخػ  السال لخأس الفاعمة اإلدارة إن -2

 مشاسبة باستثسارات تقػم أن ليا يشبغي اليػم أعسال ئةبي في بالشجاح تخغب التي السشطسات

 األفخاد فإن لحا مشافدييا، تفػق  وميارات بقجرات يتستعػن  أفخاداً  تستمظ لكي الفكخية، لسػجػداتيا

 تكػن  والحؼ السعخفي العسل إلى التقميجؼ العسل مغ االنتقال عمييع اليػم مشطسات في العامميغ

 (.37: 2006 يػسف،)وأعسق أوسع مدؤولياتيع فيو
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 ألن السعاصخة لمسشطسات التشافدية السيدة مرادر أىع مغ يعج البذخػ  السال رأس إن -3

 وتقجيع اإلبجاع في والستسثمة الفكخية الشتاجات خالل مغ إال تحقيقيا يسكغ ال التسيد إستخاتيجية

 .(38: 2006 يػسف،)والتصػيخ بالبحث يتعمق وما ججيجة خجمات

 ثالثة أن البعس يذيخ إذ واألفخاد، السشطسة في الثخوة لتػليج مرجراً  البذخػ  الالس رأس يعج -4

 عغ يديج دخل ليع العميا الذيادات حسمة مغ فاألفخاد السعخفة، مغ تذتق السزافة القيسة أرباع

ـــتػقعة مغ والدبب ىػ مقـــــــجار السشفعــــة الســ العمـــــــــيا. دراساتيع يكسمػا لع الحيغ االفخاد دخل

 . (2002حسجان، بشى) السجسػعـــــة االولى مقـــــارنة بالثــــانية

 بالسػجػدات يتسثل والحؼ تشافدي سالح أقػػ  البذخػ  السال رأس السعاصخة السشطسات تعج -5

 العسل إنتاجية زيادة إلى والعذخيغ الحادؼ القخن  في السشطسات ىحه إدارة تدعى إذ أىسية، األكثخ

 حديغ،) الفكخية السػجػدات ىي قيسة السػجػدات أكثخ ألن السثقف، العامل والفخد السعخفي

2007 :12). 

 الجػانب مخاعاة يجب ولكغ مشطسة أؼ نذاط في كبيخة أىسية لو البذخػ  السال رأس وبيحا فأن   

 (     www.hrdiscussion.com/hr4751.html 10/9/2016فخغل، ) التالية:

 التعميع مخخجات فسثالً  مخخجاتو، في وإنسا مجخالتو في تكسغ ال البذخػ  الالس رأس أىسية إن -1

 فخيجة مدايا بيا تحقق التي السشطسات بتمظ العبخة ولكغ الستشافدة السشطسات لكل متاحة العالي

 .استخجاميع عشج الشتائج صعيج عمى
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 تسيد في حاسسة دأبعا تكػن  ال وغيخىا الخجمة وسشػات العامميغ عجد في الكسي البعج إن -2

 األشخاص عغ البحث يجب وإنسا السشافدة، السشطسات مغ غيـــخىا عمى وتـفػقيا السشطسة عسل

  .السػىػبيغ

 ألنو السشطسات حياة في األىسية مغ كبيخة درجة عمى البذخػ  السال رأس أن سبق مسا يتزح   

 التشطيسي األداء في عيداى كسا مشطسة، أية لقػة ىامة ودعامة الثخوة مرادر مغ ىام مرجر

 ما خالل مغ اإلنتاجية وزيادة السشطسة في الثخوة وتػليج التشافدية لمسيدة ىام ومرجر الفعال،

 . السعاصخة التصػرات ومتابعة الثقافة مغ عالية درجة عمى عامميغ وأفخاد معخفة مغ يتػفخ

 زاد فقج لحا ل،العس عشرخ كثافة عمى تعتسج التي السشذآت أىع مغ السرارف أن وحيث   

 ونتيجة. الخجمات ىحه وتقجيع أداء في الالزمة العشاصخ أىع باعتباره البذخؼ  بالعشرخ االىتسام

 الكفاءات كل مغ االستفادة ومحاولة البذخية السػارد عمى االعتساد في السرارف تػسعت لحلظ

 عمى السحافطة يوبالتال العسالء، مغ عجد أكبخ وجحب الستسيد األداء لتحقيق لجييا السسيدة

 السشطسات، أداء بيغ الفيرل تسثل البذخؼ  العشرخ فكفاءة(. 2012 مشاصخية،) الدػقية حرتيا

 الخبخاء مغ العجيج ويذيخ وراءىا، يطل البذخؼ  العشرخ أن إال الكفاءة مرادر تشػعت فسيسا

 حادؼال القخن  في مشطسة أؼ أداء في التسيد تحقيق أن إلى اإلدارة مجال في والسسارسيغ

 يدتشج بل فحدب، الشقجية أو السالية أو الصبيعية لمسػارد امتالكيا مجخد إلى يدتشج لغ والعذخيغ

 القجرة تستمظ التي البذخية السػارد مغ خاصة نػعية تػفيخ عمى قجرتيا إلى األول السقام في

 . السػارد ىحه مغ االستفادة لعطيع والكفاءة

 يعتسج خاصة برفة السرخفية والسؤسدات عامة برفة الخجمية السؤسدات أداء مدتػػ  ان   

 عمى أغمب البحاث ويتفق. لجييا البذخؼ  السال رأس في الستخاكسة السعخفة حجع عمى كبيخ بذكل
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 اإلستخاتيجية السػارد أكثخ مغ ولكشيا لمسؤسدة، فقط اليامة السػارد مغ ليدت البذخية السػارد أن

 يعج أنو ذلظ أساسيًا، مصمباً  مشطسة أية في البذخؼ  ػردالس أداء ويسثل(. 2006 دمحم،) أىسيةً 

 عمى خاللو مغ يدتجل الحؼ السؤشخ وىػ السشطسات، تحقيقو إلى تدعي الحؼ الشيائي الشاتج

 االعتبار بعيغ تأخح أن السشطسات فعمى وبحلظ ألىجافيا، تحقيقيا في فذميا أو السشطسات نجاح

 ببعس، بعزيا البذخية السػارد إدارة وسياسات اتمسارس بيغ وتكامالً  مػاءمة إيجاد ضخورة

 كسا. البعس لبعزيا مكسمة وتكػن  الجاخمي التجانذ بحلظ وتحقق األخخػ  مشيا كل تدانج بحيث

 االىتسام يتصمب بجوره والحؼ الػضيفي، وكادرىا السرخفية اإلدارة ونػعية بسدتػؼ  االرتقاء يجب

 وجػدتيا السرخفية الخجمة مدتػؼ  رفع وبالتالي أدائيع مدتػؼ  لتحديغ الكػادر، ىحه بتجريب

 .(2007 نػفل،)

 السشطسات وجسيع خاصة برفة بيا السرارف تيتع أن يجب التي الجػانب أىع مغ ان    

 ( 9:2012عػالي، بغ عخابة،: )ىي البذخؼ  رأسساليا لتشسية عامة برفة األخخػ 

 اختيار عسمية في فعال نطام اتذ السشطسة تكػن  أن أؼ: البذخية السػاىب أفزل استقصاب -1

 .العامميغ مغ الستعاقبة األجيال بيغ الخبخة ونقل التعمع أسذ وتػفيخ الججد العامميغ واستخجام

 االنزسام عمى وتحفيدىع العامميغ تذجيع خالل مغ ذلظ ويتع: البذخؼ  السال تكػيغ رأس -2

 .السشطسة داخل وتػزيعيا واكتدابيا السعخفة والبحث عغ التجريب لبخامج

 الثقة عمى القائسة اإلدارة وأساليب نطع بتػفيخ ذلظ ويتع: الستسيديغ العامميغ عمى السحافطة -3

 .الججيجة واألفكار اإلبجاع وتذجيع
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 في السشطسة يغادرون  الحيغ العامميغ عقػل في رأسساليا تتسيد بأن السعخفية السشطسات أن -4

 لتقػية أسذ إيجاد مغ البج ولحلظ أخخػ  مشافدة ساتمشط تدتقصبيع أن يسكغ والحيغ اليػم نياية

 . التشطيسي الػالء قػاعج وتخسيخ

 ثخوة بيا تقاس التي األساسية السقاييذ مغ تعتبخ البذخية السػارد بأن الباحثيغ بعس وأكج ىحا   

 الػضع في السؤثخة واألصػل الخأسسالية السكػنات رأس عمى السػارد ىحه أن باعتبار األمع

 الحاسع العامل ىػ كفاءتو ودرجة البذخؼ  العشرخ أصبح حيث لمجول، واالجتساعي رادؼاالقت

 تػفخ عجم بدبب االستثسارات مغ الشػع بيحا السحيط لمغسػض إال أنو ونطخاً . التقجم لتحقيق

 القخارات التخاذ الكافية السعمػمات وغياب االستثسار، ىحا عمى لمعائج ودقيقة واضحة مقاييذ

 تخكيدىا وتػجو السجال، ىحا في اإلنفاق مغ تتخػف ما غالباً  السشطسات إدارة فإن. وب الستعمقة

 قياسو يسكغ القريخ السجػ في عائج تعصى والتي والسادية، الصبيعية األصػل في االستثسار إلى

 وتخفيس الحيػؼ  العشرخ ىحا تجاىل إلى يؤدػ الحؼ األمخ بو، الستعمقة القخارات وتقييع

 بغ عخابة،) بقائيا وييجد لمسشطسة التشافدية القجرة إضعاف إلى بجوره يؤدؼ والحؼ و،في االستثسار

 .(2012 عػإلى،

 : البذخي  السال رأس خرائص 4.1

 الكامشة والسػاىب والسالكات والسعخفة بالعمع وانفخاده العقالنية برفات اإلندان تسيد إن   

 تعتبخ والتي الخشيج، لدمػكو االقترادية الجػانب بجراسة لالىتسام االقترادييغ دفع بجاخمو،

 وغيخىا والسعجات اآلالت أحجث امتالك يعج فمع التشافدية، القجرة ودعع لمقيسة الخئيدي السرجر

 عمى القجرة أصبحت ولكغ اليػم، مشطسات وتسيد لشجاح مرجراً  السمسػسة السادية األصػل مغ
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 بعجة البذخؼ  السال رأس ويتستع. تسيدوال لمشجاح الخئيدي الدبيل ىي األصػل تمظ استخجام

 :( 2005الجشجؼ،) يمي ما أىسيا لعل األخخػ، السادية األصػل باقي عغ تسيده خرائز

 قابل غيخ البذخؼ  السال رأس كػن  ىػ السادؼ السال رأس عغ البذخؼ  السال رأس يسيد ما -1

 شخدية عالقة ىي والدمغ خفةالسع بيغ العالقة ألن الشجرة ال بالػفخة ويتسيد الذخاء، أو لمتقميج

 مع وتدتيمظ تتشاقز) والدمغ السادة بيغ العالقة عكذ عمى( الدمغ مخور مع تدداد فالسعخفة)

 (. الدمغ مخور

 السبادرة، وأخح السخاشخة، عمى بالقجرة والذخرية الدمػكية الشاحية مغ البذخؼ  السػرد يتسيد -2 

 والسخونة، والعسل، الفكخ في واالستقاللية بالشفذ، قةوالث والتبرخ، الحخص عمى والقجرة والسثابخة،

 الحاتي التػجو الدخيع، التعمع عمى القجرة الصػارغ، مع التكيف وسيػلة التكيف عمى والقجرة

 .الحات عمى واالعتساد والتعميع، بالتشسية

  :مكؽنات رأس السال البذخى  5.1

ارات والخبخات الخاصة بالعامميغ وكحلظ نطخيًا، يتكػن رأس السال البذخؼ مغ السعارف والسي   

 2010قجرتيع عمى االبتكار والتججيج ويسكغ مشاقذة ىحه السكػنات عمى الشحػ التالي )عكخماوؼ،

 :6-7:) 

التي تتػفخ القجرات اإلبجاعية واالبتكارية والتججيجية وىى تتسثل في  العامميغ:لجػ سعخفة ال -1

إن استصاعت فحاجة لعسل نذاط معيغ، التخاكع لتمبية تعكذ الفيع والعمع السلجؼ العامميغ و 

عغ  ، فإن ىحا التقجيخ واالىتسام سيسيدىامػضفييا وإدارتيا بذكل جيجلجػ سعخفة الشطسة تقجيخ ــالس

 الكثيخ مغ السشطسات.
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جارب الستعجدة في الحياة ــتتزسغ التخاكع السعخفي الشاجع عغ التو  العامميغ:لجػ خبخة ال -2

مغ خبخات مكتدبة مغ الػضيفة الحالية  يغيقرج بيا ما يتستع بو األفخاد العاممالعسمية، و 

 والػضائف الدابقة.

تتزسغ القجرات التي يتسيد بيا العاممػن في أداء السيشة تعبيخًا عغ و  العامميغ:لجػ سيارة ال -3

 إتقانيع ليا ولفشػنيا وانعكاسًا لذغفيع وتعمقيع بيا واحتخاميع ليا.

تذسل ميػل العامميغ لمعسل بخوح الفخيق الػاحج، أؼ االتجاه الحؼ و  العامميغ:لجػ ات سعشػيال -4

 معسل سػيًا كفخيق عسل.ليحسمو األفخاد والجساعات في السشطسة والحؼ سيعجىع 

عمى تقجيع حمػل ججيجة بجاًل مغ قجرة العامميغ  ايقرج بيو  االبتكار والتججيج لمعامميغ: -5

ميجية بذكل مدتسخ، وإن ىحا الجدء مغ رأس السال البذخػ ضخورؼ استخجام األساليب التق

 وأساسي إلبجاع العامميغ ولسقجرة السشطسة لمتكيف مع السػاقف الججيجة.

ويتع قياس مكػنات رأس السال البذخؼ باستخجام مكػنات اإلنفاق عمى تكػيغ رأس السال    

دي في تكػيغ السعخفة والخبخة لجييع وكحلظ فاإلنفاق عمى السػارد البذخية ىػ الدبب الخئي ،البذخؼ 

 غ السيارات لجػ العامميغ فيخفع مغ معشػياتيع ويداعجىع عمى االبتكار والتججيج.يتكػ 

 مكؽنات اإلنفاق لتكؽيؼ رأس السال البذخي: 6.1

 بإنجاز يتعمق فيسا السشطسات عسل كفاءة ضسان إلى السجخل البذخية السػارد كفاءة تسثل   

 أن حيث السشطسات، مرخوفات مغ جدء أىع البذخية السػارد عمى اإلنفاق ويطل. افياأىج وتمبية

 عمى سيعػد ألنو مكدبًا، يعج إنسا خدارة يسثل ال البذخية السػارد تصػيخ عمى مالي انفاق أؼ

 خررت حيث الكبخػ  العالسية الذخكات بعس بو قامت ما وىحا. أكبخ مالية بسكاسب السشطسة
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 جيبدػن،) وغيخىا أم وجي إم، بي وآؼ سػني، شخكات مثل البذخية مػاردىا ػيخلتص مبالغ شائمة

 (.البذخية السػارد تصػيخ عمى السالي اإلنفاق

 فييا تتػفخ أن وجب السشطسات وتفػق  نجاح في البذخية السػارد تداىع لكي عام وبذكل   

 ( :2010 الدمسي،) التالية الرفات

 السيارات نادرة بذخية مػارد لمسشطسة يتػفخ بسعشى مسشافديغ،ل متاحة غيخ أؼ نادرة تكػن  أن -أ

 واإلبجاع االبتكار عمى القجرة فييا تتػفخ كأن. مثميا عمى الحرػل لمسشافديغ يسكغ وال والقجرات

 .الرعبة والسيام التحجيات وقبػل

 ختبصةم تربح بحيث. والتصػيخ والتأىيل بالتجريب سػاء تقميجىا، السشافديغ عمى يرعب أن -ب

 .الجائع التػضف بفكخة عشو يعبخ وثيقاً  ارتباشاُ  بيا تعسل التي بالسشطسات

 مغ مجسػعة تػفيخ  عمييا وجب الستسيدة البذخية السػارد ىحه السشطسات تستمظ لكي لكغ   

 ( :2010 الدمسي،) الشقاط ىحه في حرخىا يسكغ التي الشفقات

 مػاصفات وتحجيج البذخية السػارد مغ شحةالسخ  العشاصخ واستقصاب اختيار عمى اإلنفاق -1

 الستقجميغ فحز ومعاييخ وسائل تشسية خالل مغ وذلظ. بعشاية السصمػبيغ األفخاد وخرائز

 .السشطسة احتياجات مع تػافقاً  العشاصخ أكثخ الختيار بيشيع السفاضمة في لمعسل

 قرػر يبجون  الحيغ فخاداأل عمى انحرارىا عجم بسعشى البذخية، السػارد تجريب عمى اإلنفاق -2

 السعخفي مدتػاىع كان ميسا السشطسة أفخاد جسيع يذسل أن يجب بل أدائيع، مدتػيات في

 والػضيفي.
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 والشجوات السؤتسخات في لمسذاركة الفخص وإتاحة األفخاد لجػ التعمع روح تخسيخ عمى اإلنفاق -3

 مع والستخررة العميا اساتالجر  استكسال فخص تدييخ عغ فزالً . السختمفة والسيشية العمسية

 .السؤسدة وقت حداب وعمى مشيا جدء أو كميا عشيع الشفقات تحسل

 الدائجة السدتػيات مع السقارنات وإجخاء السالية والتعػيزات الخواتب ىيكل عمى اإلنفاق -4

 عػائج في السذاركة البذخية اتاحة الفخصة لمعشاصخ يسكغ السزسار ىحا وفي العسل، سػق  في

 أو مجانية ألسيع تػزيعات شكل في سػاء األرباح في السذاركة نطع بتصبيق الفكخؼ  عإنتاجي

 .بالعسل اىتساميع وتشسية لتحفيدىع مادية، مكافآت

 السرارف التجارية: 7.1

تذكل السرارف أحج السشطسات السيسة والسحػرية مغ خالل الػضائف التي تؤدييا في الحياة    

يق الشسػ االقترادؼ عبخ التػسط السالي بيغ السجخخيغ االقترادية حيث تداىع في تحق

والسدتثسخيغ فيى تعسل عمى جسع السجخخات مغ مرادرىا السختمفة ثع إعادة تػجيييا نحػ 

 (.2008القشػات االستثسارية السختمفة)بغ سفاع، 

 (:49: 2003عميو تػجج عجة تعخيفات لمسرارف كسؤسدة اقترادية، نحكخ مشيا)ياسيغ،   

عجد مغ العسميات الستسثمة في أربع عسميات أساسية ىي جسع الػدائع، عسميات تشفح  -

 الرشجوق، عسميات القخوض، وعسميات خجمية مختمفة.

تتخح مغ إيجار الشقػد حخفة وتدتخجم رؤوس األمػال السػدعة لجييا في عسميات اإلقخاض  -

 والرخف ومختمف العسميات السالية.
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ل التي تجسع في شكل قخوض نقجية أو تعيجات غيخ نقجية، وسيط تسػيمي يعيج تػزيع األمػا -

والحؼ يكػن مػضػعو األساسي أن يدتعسل لحدابو الخاص في عسميات تدميف األمػال التي 

 تتمقاىا مغ الجسيػر.

 وظائف السرارف التجارية: 1.7.1

ألخيخة مغ الػاضح أن ىشاك تصػرًا واضحًا في أسمػب ومجال نذاط السرارف خالل الدشػات ا   

بفزل التقجم العمسي والتكشػلػجي الحؼ يذيجه العالع اليػم، حيث أخحت السرارف بسبجأ تعجد 

الخجمات التي تقجميا لمعسالء بعج أن كانت خجماتيا تقترخ عمى الػضائف التقميجية، ومغ ىشا 

 ضيخت أىسية السػرد البذخؼ في صشع وأداء الخجمات السرخفية الحجيثة والستصػرة، فتػسعت

السرارف في االعتساد عمى األجيدة  والحاسبات اإللكتخونية واألساليب السعمػماتية الستصػرة 

بيجف تقجيع أفزل الخجمات وجحب أكبخ عجد مغ العسالء والسحافطة عمى مكانتيا الدػقية )دمحم، 

 (:2013(. وتتسثل الػضائف التقميجية والحجيثة لمسرخف التجارؼ فيسا يمي)كسال،2003

 نحكخ مشيا:وظائف تقميجية:  1.1.7.1 

 قبػل الػدائع عمى اختالف أـشػاعيا، وفتح حدابات جارية. -1

تذغيل مػارد السرخف مع مخاعاة مبجأ التػفيق بيغ الديػلة والخبحية والزسان واألمان،  -2

ومغ أىع أشكال التذغيل االستثسارؼ ما يمي؛ مشح القخوض والدمف، فتح الحدابات 

ق الجارية وخرسيا، والتعامل باألوراق السالية مغ أسيع وسشجات، الجارية، تحريل األورا

تسػيل التجارة الخارجية مغ خالل فتح االعتسادات السدتشجية، تقجيع الكفاالت وخصابات 

الزسان لمعسالء، السداىسة في اصجار أسيع وسشجات الذخكات السداىسة، تحريل 

 يكات السسشػحة عمييا.الذيكات السحمية عغ شخيق غخفة السقاصة، وصخف الذ
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 وظائف حجيثة:  2.1.7.2

لقج تغيخت نطخة السرخف إلى نفدو مغ مجخد تجسيع األمػال وإقخاضيا إلى مؤسدة تيجف    

أواًل وقبل كل شيء لتأدية خجمات نافعة لمسجتسع لتزسغ لشفديا البقاء والشسػ واالزدىار، 

دعى إلى تحديغ أداء وتقجيع خجماتو والحرػل عمى األرباح وانصالقًا مسا سبق فإن السرخف ي

 الججيجة. ومغ أبخزىا عمى سبيل الدخد وليذ الحرخ:

تقجيع خجمات استذارية لمستعامميغ معو، السداىسة في تسػيل مذخوعات التشسية، التحريل    

والجفع نيابة عغ الغيخ، شخاء وبيع األوراق السالية وحفطيا لحداب الستعامميغ معو، إصجار 

زسان، تأجيخ الخدائغ الحجيجية لمجسيػر، تحػيل العسمة لمخارج، زيادة مػارد خصابات ال

 السرخف.  

وفي البيئة الميبية وكشتيجة ليحه التصػرات قام مرخف ليبيا السخكدؼ باتخاذ جسمة مغ    

االجخاءات التي تختبط بالدياسة السرخفية العامة، ومغ أىسيا إدخال الذخيظ األجشبي في 

بية والسذاركة في تأسيذ مرارف بذخاكة أجشبية، باإلضافة إلى غيخىا مغ السرارف المي

الدياسات األخخػ التي أثخت عمى أداء القصاع السرخفي في ليبيا)مرخف ليبيا السخكدؼ إدارة 

 (.2008البحػث واإلحراء،

 ىيكمة ممكية السرارف التجارية محل الجراسة: 1.7.1

إلى مرارف تجارية كبيخة ماتدال ممكيتيا تعػد لسرخف تشقدع السرارف التجارية فى ليبيا    

م(، في حيغ دخمت 1970ليبيا السخكدؼ مثل السرخف التجارؼ الػششي والحؼ اسذ في سشة )

بعس السرارف في مذاركة استخاتيجية مع مرارف اجشبية في حقػق السمكية مثل مرخف 

%، 19.0ألردن( بشدبة م( بسذاركة البشظ العخبي )ا1970الػحجة والحؼ أسذ في سشة )
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م( بسذاركة البشظ الػششي القصخؼ)قصخ( 1995ومرخف التجارة والتشسية والحؼ أسذ في سشة )

م( فيػ مسمػك لمقصاع 2004%، أما مرخف اإلجساع العخبي والحؼ أسذ سشة )49بشدبة 

الخاص. وبالخغع مغ صغخ حجع السرارف الخاصة إال أن أدائيا يتصػر بذكل سخيع)مرخف 

 (.2008السخكدؼ إدارة البحػث واإلحراء، ليبيا

 الخالصة: 8.1

تذيج بيئة االعسال السيسا السجاالت السحاسبية مشيا تغيخات وتصػرات متدارعة في االداء،    

ويعتبخ رأس السال الفكخؼ بجسيع عشاصخه السيسا السػرد البذخؼ أحج أىع العشاصخ التى ساىست 

فالسػرد البذخؼ أكثخ السػارد التى القت والزالت تالقي في نجاح السشطسات في الػقت الحاضخ، 

اىتسامًا واسعًا مغ قبل االدارييغ وصشاع القخار والسخصصيغ القائسيغ عمى إدارة السشطسات، 

، فال قيسة البذخػ ىػ السػرد الحقيقي والسرجر األساسي لشسػ وتصػيخ السشطساتشرخ فالع

الىتسام بالعشرخ البذخؼ. وعميو فان ىحا الفرل تشاول لمسعاييخ والبخامج السحاسبية ما لع يتع ا

التعخيف بخاس السال البذخؼ وأىسيتو وخرائرو، كسا تشاول مكػناتو ومكػنات االنفاق لتكػيغ 

رأس السال البذخؼ، وتع اختتام الفرل بتعخيف لمسرارف التجارية ووضائفيا وىيكمة ممكيتيا فى 

 ليبيا. 

ذخية في رفع وتحديغ مدتػيات األداء بالسشطسات السختمفة وخاصة ونتيجة ألىسية السػارد الب   

تمظ التى تترف بكثافة العسالة كالسرارف، وتحقيقًا لميجف الخئيدي لمجراسة فأن الفرل التالي 

 .  CAMELSيتشاول قياس األداء في السرارف التجارية وفقًا لسؤشخات نسػذج ال 
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 سقجمة:ال 1.3

يعتبخ مػضػع تقييع األداء لو أىسية كبيخة بالشدبة ألؼ مشطسة اقترادية كانت أو مالية،    

خاصة في الفتخة الحالية التي يذيج فييا العالع انييار وإفالس الكثيخ مغ السشطسات األمخيكية 

غ بيغ أسباب انييارىا أو إفالسيا التشاقس واالختالف في البيانات واألوربية والتي كان م

 .(2000السحاسبية الرادرة عغ ىحه السشطسات وأداءىا الحقيقي )قخيذى، 

يتسيد الشذاط السرخفي عغ األنذصة االقترادية األخخػ بالتشػع والتعجد في السشتجات و    

تقجيع خجمات متذابيو، وعميو كان الدبيل تتذارك في  شطساتوالخجمات، إال أن غالبية ىحه الس

األفزل لمتسيد ىػ تقجيع الخجمة السرخفية ذات الجػدة السختفعة، إذ تبقي جػدة الخجمات 

 .(2014السرخفية أسمػبًا ىامًا في تسيد السرارف في الدػق )نػر هللا، 

في الدػق، فثقة  إن مقابمة تػقعات العسالء ىي مفتاح أساسي لالرتقاء بأداء السرخف وتسيده   

إذ عمى مجػ ما يذعخ الشاس مغ ثقة بسرخف مغ  ،الشاس بالسرخف أمخ بالغ األىسية

السرارف يتػقف نجاح ذلظ السرخف في تحقيق ىجفو األول وىػ البقاء والشسػ عغ شخيق تأدية 

 .(2013)رمزان، جػدة،  والخجمات الشافع

ة لسا يذيجه القصاع السرخفي مغ لحلظ فأن تقييع أداء السرارف عسمية ضخورية وممح   

 الفرل ىحا فإن الشحػ ىحا وعمى التغيخات والتحجيات السدتسخة. يةتحػالت وإصالحات ولسػاج

 السالي األداء لقياس بو االىتسام زاد الحؼ CAMELS بشسػذج الستعمقة السفاىيع يشاقر

 بالسرارف ساليال االداء قياس في واستخجاماتو السعيار وتصػر نذأة حيث مغ لمسرارف،

 .السعيار مكػنات وكحلظ وترشيفيا
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 :CAMELS  نسؽذج 1.3

مؤشخات مالية لجعع السرارف والسؤسدات السالية مغ قبل لجشة  باستخجامالسبكخ  االىتسامبجأ    

ومشح ذلظ  1992رأس السال في  ئسةبازل تحت رعاية بشظ التدػيات الجولي لػضع معاييخ لسال

لجراسات لػضع نطع أو مؤشخات لمحج مغ السخاشخ وقياس صحة الجياز الػقت تػالت الجيػد وا

ويتع ، وىػ نسػذج يعتسج عمى ستة عشاصخ، CAMELS لانطام  اقتخاح، وقج تع السرخفي

 التجسيعية وىى اساسية التعبيخ عغ كل عشرخ مغ ىحه العشاصخ بعجد مغ السؤشخات السالية

 ج مغ أىع السؤشخات السالية الخائجة ونطع اإلنحارويع )السرارف( لتحميل وضع السؤسدات السالية

تعجدت نطع اإلنحار السبكخ وقامت السرارف السخكدية السختمفة بتصػيخ ىحا الشطام  وقج .السبكخ

ايزا قياس عجد خسذ مغ العشاصخ.  CAMELS. بحيث يسكغ لشسػذج ال بسا يتفق وضخوفيا

واألخخػ عمى  ،كمية اقتراديةى مؤشخات إلى مجسػعتيغ األولالسالية يسكغ ترشيف السؤشخات و 

مدتػػ الجياز السرخفي، ويزع كل مؤشخ مغ ىحه السؤشخات مؤشخات تفريمية وفقا لطخوف 

كل دولة والشطام السرخفي الستبع فييا، ومجػ وفخة وجػدة البيانات السشذػرة عغ الجياز 

 .(2008 السرخفي )عبجالشبي،

 :CAMELS نسؽذجنذأة  3.3

وذلظ  ،معاييخ اإلنحار السبكخ الػاليات الستحجة األمخيكية استخجمت التيل الجول إن مغ أوائ   

وأعمغ بسػجبيا عغ إفالس أكثخ  (1933)السرخفية التي تعخضت ليا في عام  االنيياراتبدبب 

مرخف محمي، وكان ذلظ أحج أسباب إنذاء مؤسدة ضسان الػدائع السرخفية، ( 4000)مغ 

بأكسمو لطاىخة فقجان الثقة وتجافع الجسيػر نحػ السرارف لدحب  حيث تعخض الشطام السرخفي
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مرخف)عثسان  (221)أدػ إلى فذل (1988)م امساثل في ع انييارودائعيع، ثع حجث 

،2007).    

حيث ضل السرخف  (،1979)معاييخ اإلنحار السبكخ بالػاليات الستحجة مشح عام  استخجامبجأ    

ف السرارف ومج السرارف بشتائج الترشيف دون نذخىا جرالي يقػم بترشييالف االحتياشي

فقل العجد  .السرخفي قبل حجوثو باالنييارلمجسيػر إلى أن تسكشت الدمصات السرخفية بالتشبؤ 

وقج عكدت نتائج ترشيف السرارف األمخيكية حدب  (1998)فقط عام  3إلى 

اء السرارف في نياية الخبع لفتختيغ السحكػرتيغ نتائج شيبة ألدبيغ اكسقارنة ( CAMELS)نسػذج

فقج أضيخت نتائج الترشيف لمخبع األول  (،1988)مقارنة بشتائج عام  (1998)األول مغ عام 

 (%40)وأن أكثخ مغ  (2 و 1)أن كل السرارف السحمية تقع في الترشيف  (1998)مغ عام 

 (.2008)عبجالشبي، 1 تتستع بترشيف رقع

جرالي األمخيكي العجيج مغ األسئمة حػل يأجخاه السرخف الف قج أثارت نتائج التحميل الحؼىحا و    

مرجاقية السعيار في قياس سالمة األوضاع السالية لمسرارف، وقج تػصل السحمميغ 

بيحا السرخف إلى أن الشتائج التي أضيخىا إستخجام ىحا السعيار في كذف أوجو  االقترادييغ

 ػفييا التحميل اإلحرائي التقميجؼ الح جماستخ التيالخمل بالسرارف كانت أفزل مغ الشتائج 

مقجرة السعيار عمى تحجيج درجة السخاشخة وبيشت الشتائج كان متبعا قبل إستخجام السعيار، 

شالب الكثيخ مغ الباحثيغ والسحمميغ وقج  ،بالسرخف قبل كذفيا عبخ آلية الدػق واألسعار

ئق وتحديغ مقجرتيع في التقييع الحقااالشالع عمى جسيػر بغخض مبزخورة نذخ ىحه الشتائج ل

ضخورة وتؤكج الشتائج عمى التعامل مع السرارف ذات السخاشخ األقل واألداء األفزل،  واختيار

ضسغ البيانات السالية الدشػية التي يفرح عشيا  (CAMELS)نسػذج تزسيغ نتائج تحميل 
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الدػق  انزباطالسرخف لمجسيػر وبالتالي تحقيق قجر عالي مغ الذفافية يداعج عمى فخض 

وىػ أحج الجعامات األساسية التي تقػم عمييا مقخرات لجشة بازل الثانية لمخقابة 

 (2009)عبجالقادر،السرخفية.

لمجسيػر ما بيغ  (CAMELS)نسػذج حػل إمكانية نذخ نتائج تحميل تبايغ ىشاك غيخ أن    

قط عمى الدمصات الخقابية السؤيج والسعارض، فيشاك مغ يخػ أنيا في غاية الدخية ولحلظ تقترخ ف

حتى ال يؤثخ نذخىا عمى ثقة الجسيػر في السرارف والشطام السرخفي ككل، بيشسا يخػ البعس 

الحقائق لمجسيػر ومغ ثع يتخح قخاره عمى بيشة مغ األمخ شالسا أن  إلضياراآلخخ ضخورة نذخىا 

 .(2005)مالظ، الشذخ ال يؤثخ عمى سالمة الشطام السرخفي

 :السالية الخائجة ونعػ اإلنحار السبكخ السؤشخات 4.3

بأنيا أدوات دائسة ومدتسخة لمتػجيو واإلنحار والتححيخ لستخحؼ السؤشخات السالية الخائجة تعخف    

ألزمة مالية أو أزمة عسمة، وتقػم بتعخيفيع  االقترادتعخض  باحتسالالقخار وواضعي الدياسات 

ما يمدم مغ سياسات وإجخاءات وقائية  التخاذحجث الحجوث في وقت مبكخ قبل وقػع ال باحتساالت

  التالي: فيالسرارف أو مانعة مغ وقػع األزمات، وتداعج نطع اإلنحار السبكخ 

 .التقييع السدتسخ لشطع السؤسدات السرخفية في شكل إشار أو ىيكل رسسي لمتقييع .1

 .وقػعيا احتساليةمذاكل أو  امكانية حجوثالتعخف عمى  .1

 .األمثل لمسػارد والتخصيط السدبق واالستغاللفحز تحجيج أولػيات ال .3

ىشاك مخاشخ عجيجة تػاجو أنذصة السرارف وميسة نطع اإلنحار السبكخ والسؤشخات السالية و    

الدػق، مخاشخ والديػلة،  االئتسانتػجيو الشطخ ليحه السخاشخ، وتذسل مخاشخ ىػ الخائجة 

سبكخ ليحه السخاشخ سػف يداعج واضعي ال واالكتذاف .مخاشخ التذغيل أو مخاشخ األعسال
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الدياسات في إتخاذ إجخاءات وقائية لسشع حجوثيا أو الحج مغ اآلثار الستختبة عمييا بتقميل 

 .(2005)سسيخ، الخدائخ ألدنى حج مسكغ

إال أن معطع نطع اإلنحار السبكخ جاءت مغ واقع الجول الرشاعية الستقجمة وقج ال تتالءم     

ف الجول الشامية. وىشاك مجسػعة مغ السؤشخات يعتسج عمييا في رصج ىحه ىحه الشطع مع ضخو 

 :(2005)شارق،  األزمات وىي

رصيج الجيػن الستعثخة: إن العسل السرخفي يشصػؼ عمى قجر مغ السخاشخة السقبػلة  ارتفاع -

ومغ مطاىخ ىحه السخاشخ ىػ تعثخ العسيل في سجاد الجيػن السدتحقة عميو، فسيسا دقق 

فإن ذلظ لغ يحػل دون تعثخ بعس العسالء  ،لعسالئو االئتسانيةفي دراسة السالءة السرخف 

في الػفاء بالجيػن السدتحقة عمييع، ولكغ ىحا التعثخ يجب أن يكػن في أضيق الحجود 

%( مغ إجسالي القخوض السرخفية، وعشج 10بحيث ال تتجاوز ندبة الجيػن الستعثخة )

مؤشًخا عمى عجم كفاءة األداء السرخفي وبالتالي يعتبخ تجاوز ىحه الشدبة فإن ذلظ يعتبخ 

 مؤشخ الجيػن الستعثخة دليال ىاًما في رصج األزمات السرخفية. 
الشطام السرخفي في خيارات سيئة،  يزعغياب الذفافية واإلفراح ونقز السعمػمات مسا  -

رية( بقرج حيث يمجأ بعس السقتخضيغ إلى تزخيع القيسة الخأسسالية لألصػل )خاصة العقا

الشطام السرخفي في أخصاء في قج يتختب عميو وقػع الحرػل عمى قخوض بقيسة عالية مسا 

بااللتدامات. السذخوعات التي يتع تسػيميا خرػًصا عشجما يعجد السجيشػن عغ الػفاء  اختيار

ىحه القخوض  واستخجامبدبب السبالغة في تزخيع قيسة األصػل التي يستمكػنيا مغ جية 

أو تػاجو نقًرا في الصمب وليذ لجييا السخونة  اقتراديةات ليذ ليا ججوػ في قصاع

 . مغ جية أخخػ  الكافية في الدػق 
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 التجىػر الدخيع في ندب رأس السال نتيجة النخفاض مػجػدات السرخف. -

اإلعدار السرخفي والحؼ يعتبخ مؤشًخا أولًيا عمى أزمة الشطام السرخفي، ويحجث اإلعدار  -

قريخة مـغ إشيار اإلفالس وتعتبخ القخوض الستعثخة ، والتجىػر الدخيع في عادة قبل فتخة 

 عمى دخػل السرارف مخحمة اإلعدار. دليلمعجل التغصية  وانخفاضندب رأس السال، 

مخاشخ الدػق، السخاشخ االئتسانية، عادة يشجع عغ اإلفالس السرخفي وىحا اإلفالس  -

    مخاشخ الديػلة. 

 : وآليات عسمو (CAMELS)نسؽذجتطؽر  5.3

  وتتسثل ىحه السخاحل في االتي:لقج مخ ىحا السعيار بعجة مخاحل قبل أن يربح بيحا الذكل    

 بياناتيعخف بانو أداة لمخقابة السرخفية السكتبية ويعتسج عمى تحميل و  :(CAEL)نسػذج  أوال:

ع سشػؼ ليا برشيف ر ومغ ثع عسل تقييع وت ،السخسمة مغ السرارف لمبشظ السخكدؼ  ،الخيع الدشػية

ىي كفاية رأس و  (CAMELS)شسػذج إستشادا عمى أربعة عشاصخ مغ العشاصخ الدتة السكػنة ل

 اتجاهوالديػلة وال يذسل السعيار عشرخ اإلدارة والحداسية  ،السال، جػدة السشتػجات، الخبحية

 (  2007، عثسان: )لو عجد مغ السدايا مغ أىسيا (CAEL)نسػذج ، و مخاشخ الدػق 

عتبخ أداة لإلنحار السبكخ وتحجيج مػاشغ الزعف في السرارف ومؤشخ لمتفتير السيجاني ي .1

  وليذ بجيل لو. (CAMEL)شسػذج وبالتالي فيػ مكسل لCAMEL) )عبخ شخيقة

مغ فتخة محجودة تعتسج عميو الدمصات في إتخاذ القخارات الخقابية الالزمة في حالة مزي  .2

الستػقع حجوثو في السػقف السالي بالسرخف السعشي ندبة لمتغيخ  (CAMEL)تاريخ تقخيخ

 خالل تمظ الفتخة.
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 غياب الذفافية فيعادة وتحجث  ( مغ مذكمة أخصاء الترشيف، CAEL)نسػذج  ويعاني   

 : لتاليكاوىى 

أن مػقفـو  ( باعتبـارCAEL)نسـػذج الخصأ األول: يحجث في حالة ترـشيف مرـخف معـيغ وفـق 

 قيقي يؤكج خالف ذلظ.السالي مخضي ولكغ الػاقع الح

أن مػقفو  باعتبار (CAEL)نسػذج الخصأ الثاني: يحجث عشجما يتع ترشيف مرخف معيغ وفق 

 السالي غيخ مخضي ولكغ حقيقة الػاقع تؤكج أن مػقفو مخضي.

: يعخف بانو مؤشخ سخيع لإللسام بحقيقة السػقف السالي ألؼ مرخف (CAMEL)نسػذج  ثانيًا:

أحج الػسائل الخقابية السباشخة التي تتع عغ شخيق التفتير السيجاني، ػ ىومعخفة درجة ترشيفو، و 

نسػذج أكثخ مغ  (CAMEL)نسػذج حيث عسمت الدمصات الخقابية عمى األخح بشتائج 

((CAEL عمييا في القخارات الخقابية ألنيا تعكذ الػاقع الحقيقي لسػقف  ويسكغ االعتساد

كسا أشخنا سابقًا وىى ة عشاصخ رئيدية خسد االعتبار في شسػذجالسرخف، ويأخح ال

 :(2005)سسيخ،

    CAPITAL  ADEQUACY (C)ل كفاية رأس السا .1

  ASSET QUALITY (A) األصػلجػدة  .2

      MANAGEMENT (M) اإلدارة .3

      EARNINGS (E)الخبحية  .4

  LIQUIDITY (L)الديػلة  .5

والحــخف  ،وتغصيــة السخــاشخلســجػ كفايــة رأس الســال لحسايــة الســػدعيغ  (C)يخمــد الحــخف       

(A)  لجػدة األصػل وما يتػقـع تحرـيمو مـغ قيستيـا الرـافية داخـل وخـارج السيدانيـة ومـجػ وجـػد
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لإلدارة ومدـتػػ  (M)بيشسا يخمد الحخف  ،مخررات لسقابمة السػجػدات السذكػك في تحريميا

زـــــبط الـــــجاخمي بـــــالقػانيغ السشطســـــة لمعســـــل السرـــــخفي ومـــــجػ كفـــــاءة أجيـــــدة ال التداميـــــاكفاءتيـــــا و 

جػ مـــفيخمـــد لسدـــتػػ الخبحيـــة و  (E)والسؤسدـــي ووجـــػد سياســـات وتخصـــيط مدـــتقبمي، أمـــا حـــخف 

مػقــف يخمــد لقيــاس ســالمة و  (L)وأخيــخا حــخف  ،مدــاىستيا فــي نســػ السرــخف وزيــادة رأس الســال

 الحالية والسدتقبمية الستػقعة وغيخ الستػقعة.  بالتداماتوومقجرة السرخف عمى اإليفاء  الديػلة

 األســػأوىــػ  (5)وىــػ األفزــل إلــى الترــشيف (1)تتــخاوح درجــات الترــشيف مــا بــيغ الترــشيفو    

 (2005كسا بالججول التالي:)مالظ،

 

 (5)الترشيف رقع (4)الترشيف رقع (3)الترشيف رقع (2)الترشيف رقع (1)الترشيف رقع

 غيخ مخضي ىامذي )خصخ( معقػل مخضي قػؼ 

    

يعتسـج و  السـحكػر، شسـػذجعمـى العشاصـخ الخسدـة السكػنـة لم لتدـاوؼ باتتػزع درجـات الترـشيف و    

مؤشــــخات رقسيــــة فــــي شــــكل ندــــب ومعــــاييخ ماليــــة  (10)مؤشــــخ مشيــــا (44)الترــــشيف عمــــى تقيــــيع

مؤشـــخ نـــػعي تؤخـــح جسيعـــا فـــي الحدـــبان بغـــخض الػصـــػل إلـــى الترـــشيف  (34)باإلضـــافة إلـــى 

مـغ السرـارف ولكـل مرـخف عمـى الشيائي لكـل مرـخف، ويـتع الترـشيف لكـل مجسػعـة متذـابية 

 وفق السجسػعة التي يشتسي إلييا. ةحج

 (2005)احسج،في اآلتي:  CAMEL نسػذجيسكغ تمخيز أىع مسيدات و 

 ترشيف السرارف وفق معيار مػحج. .1
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 تػحيج أسمػب كتابة تقاريخ التفتير. .2

 زمــغ التفتــير بــالتخكيد عمــى خسدــة بشــػد رئيدــية وعــجم تذــتيت الجيــػد فــي تفتــير اخترــار .3

 بشػد غيخ ضخورية أو مؤثخة عمى سالمة السػقف السالي لمسرخف.

عمــى التقيــيع الخقســي أكثــخ مــغ األســمػب اإلنذــائي فــي كتابــة التقــاريخ مســا يقمــل مــغ  االعتســاد .4

 حجع التقاريخ.

لكـــل  عســـل ترـــشيف شـــامل لمشطـــام السرـــخفي ككـــل وفـــق مـــشيج مػحـــج وتحميـــل الشتـــائج أفقيـــاً  .5

ورأسـيا لكـل عشرـخ مـغ عشاصـخ  ،ذـابية مـغ السرـارفولكل مجسػعة متة مرخف عمى حج

 األداء السرخفي الخسدة السذار إلييا لمجياز السرخفي ككل.

 يعتسج عميو في إتخاذ القخارات الخقابية واإلجخاءات الترحيحية التي تعقب التفتير. .6

يحــجد درجــة الذــفافية فــي عكــذ البيانــات السخســمة بػاســصة السرــارف لمبشــظ السخكــدؼ ومــجػ  .7

 .العػائجاقية مرج

ـــل مـــغ ندـــبة الػقـــػع فـــي أخصـــاء الترـــشيف التـــي قـــج تحـــجث فـــي حالـــة إســـتخجام  .8 نســـػذج يقم

(CAEL ) عمـــى البيانـــات الػاقعيـــة السدـــتقاة مـــغ مرـــادرىا  باعتســـادهنتيجـــة لغيـــاب الذـــفافية

 الحقيقية عبخ التفتير البياني.

مة السرخفية، ( في قياس الدالCAMELًنًٌلض) (CAEL) نسػذجورغع أىسية كل مغ    

   (2007)عثسان،:اال انيسا تالزميسا بعس العيػب مغ أىسيا

يقــػم عمــى التقــجيخ الذخرــي ولــيذ عمــى  شســػذجيغالشدــب الساليــة التــي بشــي عمييــا ال اختيــار -1

فيشــاك بعــس البحــػث العمسيــة تػصــمت إلــى ندــب ماليــة أخــخػ  ،مثبتــة إحرــائيا افتخاضــات

قف السالي لمسرخف مغ تأثيخ الشدب السدتخجمة حاليا أكثخ كفاءة وليا تأثيخ أكبخ عمى السػ 
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الشدــب الحاليــة بالشدــب الججيــجة أو  اســتبجال، ولــحلظ قــج يكــػن مــغ السفيــج شســػذجيغبػاســصة ال

 .شسػذجيغمسا قج يحدغ مغ كفاءة إستخجام ال معاً  االثشيغ استخجام

خ عــغ األىسيــة بغــس الشطــ شســػذجأوزان ثابتــة لمعشاصــخ السكػنــة لم شســػذجيغكــل مــغ ال اأعصــ -2

عمـى الشتـائج  واالعتسـادودقتـو فـي التحميـل  شسػذجوىحا يقمل مغ كفاءة ال ،الشدبية لكل عشرخ

 يتع الػصػل إلييا. التي

التػصل ألوزان مشاسبة لكل عشرخ فإنو مغ الرعػبة بسكان تثبيتيا شػال فتخات التقييع عشج  -3

 وأىسية نتائجو. شسػذجللمستغيخات وىحا أيزا قج يقمل مغ دقة ا اعتباردون إعصاء 

عمى تقديع السرارف لسجسػعات متذابية حدب حجع السػجػدات  شسػذجيغيعتسج كل مغ ال -4

أن متػســط قــيع الشدــب السدــتخجمة يعبــخ عــغ السجسػعــة ككــل، ىــحا بــالخغع مــغ أن  باعتبــار

 مغ بشظ آلخخ داخل السجسػعة نفديا وبالتالي فيػ ال يعبخ ممحػضاً  اختالفاً الستػسط يختمف 

 عغ حقيقة أوضاع السجسػعة.

السرـــــارف األخـــــخػ السكػنـــــة  إلـــــى اســـــتشاداً عمـــــى قيـــــاس األداء شســـــػذجيغ يعتســـــج كـــــل مـــــغ ال -5

حالـــة حـــجوث أؼ تغييـــخ ىيكمـــي يصـــخأ عمـــى أداء تمـــظ  فـــي فانـــو لمسجسػعـــة الذـــبيية، وعميـــو

ا السجسػعـة أو عمـى أداء الشطـام السرــخفي ككـل فإنـو عـادة ال يــتع تغييـخ مؤشـخات التقيـيع وفقــ

 درجات الترشيف الشيائي. احتدابلحلظ عشج 

      السرارف:في قياس أداء ( CAMEL) نسؽذجإستخجام  6.3

بإدخال بعس التعجيالت عميـو بجعمـو أكثـخ كفـاءة لخجمـة الـجور  (CAMEL)نسػذجتع تصػيخ    

نســػذج يدــاعج السرــارف السخكديــة عمــى عســل تقيــيع وترــشيف  باســتشباطالخقــابي لمبشــظ السخكــدؼ 

 االعتســادبــجال مــغ  ،فخوعيــا الجاخميــةلالســالي  األداءاخمــي لفخوعيــا العاممــة وقيــاس مدــتػػ كفــاءة د
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تدــعى  ى، وذلــظ عســال بسبــجأ الخقابــة الحاتيــة التــالسرــارففقــط عمــى الخبحيــة كسعيــار لقيــاس أداء 

كـــل حتـــى يقـــػم  شســـػذجالسرـــارف لتفعيمـــو وفقـــا لسعـــاييخ لجشـــة بـــازل الثانيـــة فـــي الجعامـــة الثانيـــة لم

مرخف بتقييع نفدو بشفدو ويقف عمى حقيقـة مػقفـو السـالي قبـل أن يـتع تقييسـو بػاسـصة السرـخف 

يسكــغ ( و CAMEL)وفــق مشيجيــة السرــارفالسخكــدؼ. ويبــيغ الذــكل اآلتــي ممخــز لتقيــيع أداء 

 اســعالتقخيــخ عمــى  ػ تصبيقــو بػاســصة إدارات التفتــير والسخاجعــة الجاخميــة بالسرــخف، حيــث يحتــػ 

وتــــــاريخ التقيــــــيع )التفتـــــير( ودرجــــــات التقيـــــيع لمسرــــــارف كــــــاآلتي  خع السرـــــخفالسرـــــخف أو فــــــ

 (: 2007)عثسان،

  (CAMEL)ممخز تقخيخ التفتير لمفخع وفق ترشيف 

 الفخع:  .................  وأالسرخف  اسع                  

 

 البشج

 الترشيف في

 تاريخ التفتير الدابق تاريخ التفتير الحالي

   أس السالر كفاية  -1

   جػدة األصػل -2

   اإلدارة  -3

   الخبحية  -4

   الديػلة  -5

   التقييع الشيائي

 صة: .......................أعج بػاس   مالحطات: .......................          

 ...التاريخ: ...........          روجع بػاسصة: .................          

 لتقييع الشيائي:درجات ا
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1 1- 1.4 

2 1.5- 2.4 

3 2.5- 3.4 

4 3.5- 4.4 

5 4.5- 5 

 ( 2005)مالظ،  :الفخوع يحقق األىجاف التالية السرارف أو إن ترشيف

 ثابت مػحج في إشار التقييع الكمي لمسرارف. نسػذجالفخوع وفق السرارف أو تقييع أداء  -

مؤشــــخات األداء مســــا يدــــاعج إدارة الفــــخوع إلــــى خســــذ درجــــات وفــــق السرــــارف أو ترــــشف  -

 .الفخوع األقل ترشيفاً  السرخف عمى الخفع مغ جػدة األداء ورفع كفاءة

مســـا  شســـػذجيحـــجد مـــػاشغ الزـــعف فـــي أداء فـــخوع السرـــخف فـــي البشـــػد الخسدـــة السكػنـــة لم -

 يداعج عمى سج الثغخات في البشػد ذات األداء غيخ السخضي.

غــخض لقجمــة بػاســصة رئاســة الفــخع مــع معمػمــات الفــخع يتــيح لمسخاقــب مصابقــة السعمػمــات الس -

 ولمسرارف ككل في آن واحج. ةالػصػل لمتقييع الشيائي لكل فخع عمى حج

 (: CAMELSنسؽذج)مكؽنات  7.3

عمى مؤشخات تجسيعيـة أساسـية لتحميـل وضـع السؤسدـات  شسػذجيعتسج ىحا الكسا سبق االشارة    

، الخبحيــة، الدــيػلة، الحداســية ســالمة اإلدارة ،األصــػل جــػدة ،الساليــة ويذــسل: كفايــة رأس الســال

 .لسخاشخ الدػق 
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  مؤشخات كفاية رأس السال: 1.7.3

 مـــجػ جـــػدة رأس مـــال السؤسدـــات الساليـــة وذلـــظ مـــغ خـــالل   تحـــجد مؤشـــخات كفايـــة رأس الســـال   

نــات خرػصــًا أن مكػ  تػاجــو بشــػد السيدانيــة، التــيمرــجمات ل ة السؤسدــات الساليــةصــالبة مػاجيــ

رأس مال السرخف تختمف باختالف البمجان، كسا أن مكػنات رأس السال تختمف فـي قـجرتيا عمـى 

وتكســـغ أىسيـــة مؤشـــخات كفايـــة رأس الســـال فـــي أنيـــا تأخـــح بعـــيغ  اســـتيعاب الرـــجمات الخارجيـــة، 

اإلعتبــــار أىــــع السخــــاشخ الساليــــة التــــي تػاجــــو السؤسدــــات الساليــــة مثــــل مخــــاشخ أســــعار الرــــخف 

 الستعمقـــة السذـــاكل لتالفـــي السؤشـــخات ىـــحه ، وتدـــتخجمومخـــاشخ أســـعار الفائـــجة تســـاناالئومخـــاشخ 

 (.2005السالية )احسج، لمسؤسدة السال رأس بسعجالت

أىسيــة لــو إن قيــاس كفايــة رأس الســال والػقــػف عمــى حقيقــة السػقــف الســالي لمسؤسدــات الساليــة    

 :(2009)عبج القادر،  لألسباب التاليةيخة كب

ج القياس مؤشخات قيسة لمدمصات الخقابية واإلدارات الجاخمية لمػقػف عمى حقيقة تتيح نتائ  -1

 في تحقيق الدالمة السرخفية. محػرياً  كفاية رأس السال والتي تعتبخ عامالً 

لمسخاشخ السحتسمة التي قج تتعخض ليا السرارف، مسا  ىاماً  نتيجة القياس مؤشخاً  ىتعص -2

، كاإلجخاءات الالزمة مبكخاً  تالتحػشاعمى إتخاذ يداعج الدمصات واإلدارات الجاخمية 

 الستعمقة بخفع رأس السال.

السصبقة، إلى  االحتخازيةقج تكذف الشتائج الحاجة إلى إعادة الشطخ في أسذ الزػابط  -3

 الخقابة الجاخمية لمسرارف بسا في ذلظ اليياكل اإلدارية.  جانب إعادة الشطخ في نطع وأشخ

 (:2005 احسج،) ىى السجال ىحا في السدتخجمة والسؤشخات
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 : السخاطخة ذات األصؽل إلى السال رأس ندبة 1.1.7.3

 ىحه فانخفاض السخاشخة، ذات األصػل مجسػعة إلى السال رأس ندبة يقيذ السؤشخ ىحا   

 رأس كفاية في نقز وجػد واحتسال السخاشخ إلى السيدانية بشػد تعخض زيادة يعشى الشدبة

   سخاشخ. ال ىحه لسػاجية السال

 األصؽل ذات السخاطخة÷ وىحه الشدبة= رأس السال 

 ندبة مجسل رأس السال واالحتياطيات إلى مجسل األصؽل: 1.1.7.3

ويقيذ ىحا السؤشخ ندبة رأس السال واالحتياشيات إلى مجسل األصػل، وانخفاض ىحه    

 ، والعكذ صحيح.تماالشدبة يديج السخاشخة وقج يعخض السؤسدة لإلفالس نطخًا لديادة االلتدا

 مجسل األصؽل÷ وىحه الشدبة= مجسل رأس السال واالحتياطيات 

 ندبة مجسل رأس السال واالحتياطيات إلى مجسل القخوض: 3.1.7.3

ويقيذ ىحا السؤشخ ندبة مجسل رأس السال واالحتياشيات إلى مجسل القخوض، وانخفاض    

 نخفاض حقػق السمكية عغ االلتدامات.ىحه الشدبة يجل عمى زيادة مخاشخ اإلقخاض نطخًا ال

 مجسل القخوض÷ وىحه الشدبة= مجسل رأس السال واالحتياطيات 

 ندبة مجسل رأس السال واالحتياطيات إلى مجسل الؽدائع: 4.1.7.3

ويقيذ ىحا السؤشخ ندبة رأس السال واالحتياشيات إلى مجسل الػدائع، فانخفاض ىحه    

 جاد الػدائع.الشدبة يدبب خصػرة في امكانية س

 مجسل الؽدائع÷ وىحه الشدبة= مجسل رأس السال واالحتياطيات 
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 مؤشخات جؽدة األصؽل:  1.7.3

تعتســــج درجــــة مرــــجاقية معــــجالت رأس الســــال عمـــــى درجــــة مػثػقيــــة مؤشــــخات جــــػدة ونػعيـــــة    

األصــػل، كســا أن مخــاشخ اإلعدــار فــي السؤسدــات الساليــة تــأتي فــي الغالــب مــغ نػعيــة األصــػل 

 لـحا فـانأىسيـة مخاقبـة السؤشـخات التـي تـجل عمـى جـػدة األصـػل.  ىة تدييميا، ومغ ىشا تأتوصعػب

الستزــسشة فــي العسميــات  االئتسـانمخــاشخ  االعتبــارمؤشـخات جــػدة األصــػل يجــب أن تأخـح بعــيغ 

 خارج السيدانية مثل الػكاالت والخىػنات والتجارة بالسذتقات.

 (:2005)سسيخ، مختمفتيغجانبيغ مغ إن تقييع جػدة األصػل عادة يشطخ إليو و 

 : وتذسل السؤشخات الستعمقة بالسؤسدات السقخضةجانب  - أ

مجسل التدييالت اإلئتسانية في قصاع إقترادؼ يعشي تخكد : القصاعي االئتسانيالتخكيد  -1

معيغ، فكثيخ مغ األزمات السرخفية حجثت وتزخست بفعل إنتقال األزمة مغ بعس 

 .تخكد القخوض في ىحه القصاعاتو  السرخفيقصاع القصاعات اإلقترادية إلى ال

بالعسمة األجشبية: كثيخ مغ األزمات السرخفية حجثت في الفتخات التي تتػسع فييا  االقتخاض -2

السرارف باإلقخاض بالعسمة األجشبية لذخكات محمية تفتقخ لسرادر ثابتة مغ اإليخادات 

أسعار الرخف وإنتقال ىحه بالعسمة األجشبية مسا يجعل ىحه الذخكات عخضة لسخاشخ 

 السخاشخ عمى شكل مخاشخ إئتسان إلى السؤسدات السرخفية السقخضة.

القخوض غيخ العاممة: إن زيادة ندبة القخوض غيخ العاممة إلى إجسالي القخوض يذيخ إلى   -3

وبالتالي ىحا يؤثخ عمى وضع التجفقات الشقجية  ،ضعف محفطة اإلقخاض لمسؤسدة السالية

حتى عمى درجة اإلعدار في السؤسدة وفي العادة تحتدب ندبة القخوض وصافي الجخل و 

 إلى جشب مع ندبة اإلحتياشات السخررة ليحه القخوض.  غيخ العاممة جشباً 
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لسؤسدات العامة الخاسخة: إن القخوض السسشػحة مغ القصاع السرخفي لمسؤسدات إقخاض ا -4

 خرػصاً  ،دبة لمسؤسدات السرخفيةالعامة الخاسخة يعشي إحتسال وجػد مخاشخ إئتسانية بالش

أن بعس البمجان ال ترشف القخوض السسشػحة لمقصاع العام ضسغ القخوض غيخ العاممة 

 حتى وإن لع تجفع بالكامل أو حجث تأخيخ في دفعيا.

، مع مخاشخ األصػل: وتسثل ندبة األصػل السخجحة بالسخاشخ إلى إجسالي األصػل  -5

جل بالزخورة عمى جػدة اإلستثسار، حيث أن إرتفاع إنخفاض ىحه الشدبة ال ي مالحطة أن

يجل عمى سياسة إستثسارية  قج درجة اإلستثسار في الدشجات الحكػمية عمى سبيل السثال

 .يجل عمى أن ىشاك مذاكل في كفاية رأس السال )مقخرات بازل( متحفطة، أو

سقتخضيغ( أو اإلقخاض السختبط: وىػ يعشي اإلقخاض إلى مجسػعة مترمة مغ العسالء )ال -6

ندبة القخوض  و ارتفاعحتى اإلقخاض لسؤسدات أخخػ مترمة بالسؤسدة السالية نفديا. 

القخوض بسجسػعة  بارتباط االئتسانلقخوض يعكذ نػع مغ مخاشخ االسختبصة إلى إجسالي 

صغيخة مغ السقتخضيغ وعجم تشػيع محفطة اإلئتسان عمى قصاع واسع مغ السقخضيغ سػف 

وتكسغ خصػرة ىحا الشػع مغ اإلقخاض في أن اإلقخاض . السؤسدة السالية تشتقل آثارىا إلى

لسؤسدة )مالية أو غيخ مالية( مختبصة بالسؤسدة السالية السقخضة يتع السػافقة عميو دون أؼ 

تجقيق في مالءة السؤسدة السقتخضة بإعتبارىا تتبع لشفذ السجسػعة التي تعسل ضسشيا 

 السؤسدة السقخضة. 

ع السالي: وتسثل ندبة األصػل إلى إجسالي رأس السال لمسؤسدة السرخفية مؤشخات الخف -7

بإعتبار أن معطع أصػليا تكػن عمى شكل قخوض )وىي مقمػب معجل كفاية رأس السال 

إرتفاع مؤشخات الخفع السالي يعكذ نسػ األصػل بجرجة أكبخ مغ نسػ  وبسفيػمو البديط(. 

 رأس السال.
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 : تخضةقمؤشخات السؤسدة السجانب  -ب

إن جػدة القخوض في محفطة اإلقخاض بالشدبة لمسؤسدة السقخضة يعتسج عمى سالمة  -1

السؤسدات غيخ السرخفية. وبالتالي  السؤشخات السالية لمسؤسدة السقتخضة، وخرػصاً 

إحتسال قجرة السقتخض  باالعتبارفإن أؼ تحميل لسؤشخات جػدة األصػل يجب أن يأخح 

 ج عمى ربحية السؤسدة السقتخضة والتجفقات السالية لجييا.يعتس الحؼعمى سجاد القخوض و 

ندبة الجيغ إلى حقػق السمكية: كثيخ مغ حاالت اإلعدار السالي بالشدبة لمسؤسدات  -2

السرخفية كانت قج سبقت مجاالت إقتخاض مفخط مغ قبل مؤسدات غيخ مالية، وبالتالي 

ؤسدات غيخ السالية، فشسػ يربح مغ الزخورة متابعة ندبة الخفع السالي بالشدبة لمس

مجيػنية الذخكات بذكل كبيخ يسكغ أن يشطخ إليو كسؤشخ عمى عجم فاعمية نطام التجقيق 

اإلئتساني مغ قبل السؤسدات السرخفية السقخضة، وكحلظ مغ السيع الشطخ في تػزيع 

مجيػنية الذخكات، ومجػ تخكدىا في القصاعات اإلقترادية كقصاع اإلنذاءات أو قصاع 

 .جيخ وغيخهالتر

ربحية قصاع الذخكات: إن اإلنخفاض الكبيخ في مؤشخات الخبحية بالشدبة لمذخكات يسكغ  -3

 أن يدتخجم كسؤشخ ريادؼ يدبق اإلعدار السالي بالشدبة لمسؤسدات السرخفية.

السؤشخات األخخػ لطخوف الذخكات غيخ السالية: وىحه تتزسغ مؤشخات التجفقات الشقجية  -4

 .سثل ندبة الجخل مغ العسميات إلى مجفػعات الفػائجي الحؼو كسؤشخ تغصية الفػائج 

مجيػنية القصاع العائمي: ىحه السعمػمات تفيج بالشدبة لمسجيػنية السػجية لمقصاع العائمي  -5

في البمجان التي تذكل فييا ندبة القخوض الذخرية ندبة عالية مغ مجسل  وخرػصاً 

 القخوض مثل دول الخميج العخبي.

 تخجمة في ىحا السجال ىى:والسؤشخات السد
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 ندبة مجسل األصؽل السحققة لإليخاد إلى مجسل األصؽل: 1.1.7.3

ويقيذ ىحا السؤشخ ندبة اجسالي األصػل السحققة لإليخاد إلى مجسل األصػل، وانخفاض    

 ىحه الشدبة يذيخ إلى مخاشخ انخفاض األصػل وفي الشياية عجم جػدة األصػل.

 مجسل األصؽل÷ السحققة لإليخاد وىحه الشدبة= مجسل األصؽل 

 ندبة مجسل األصؽل ذات السخاطخة إلى مجسل األصؽل: 1.1.7.3

ويقيذ ىحا السؤشخ ندبة مجسل األصػل ذات السخاشخة إلى مجسل األصػل، وانخفاض    

ىحه الشدبة يجل عمى جػدة األصػل اؼ عجم التعخض لمسخاشخ بدبب الخدائخ الشاجسة عغ 

 ار الرخف.تقمبات األسعار وأسع

 مجسل األصؽل÷ وىحه الشدبة= مجسل األصؽل ذات السخاطخة 

 مؤشخات سالمة اإلدارة:   3.7.3

إال أن معطع  ،في أداء السؤسدات السالية )كغيخىا مغ السؤسدات( سالمة اإلدارة ميسة ججاً    

ىحه السؤشخات تدتخجم عمى مدتػػ الذخكة وليذ مغ الديل أخح مؤشخات تجسيعية في ىحا 

لدياق، وىي كحلظ مؤشخات نػعية وليدت كسية ومعطسيا يصبق ضسغ مخاشخ العسميات، إال ا

 :(89:2005)أحسج،يسكغ اإلعتساد عمييا وىى  ىأن ىشاك بعس السؤشخات الكسية الت

معجالت اإلنفاق: إن إرتفاع ندبة الشفقات إلى اإليخادات يسكغ أن يعكذ أن السؤسدة السالية  -1

 أن يعػد ذلظ إلى عجم فاعمية اإلدارة.ال تعسل بكفاءة ويسكغ 
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ندبة اإليخادات لكل مػضف: إن إنخفاض اإليخادات إلى عجد السػضفيغ يعكذ عجم فاعمية   -2

السؤسدة السالية والحؼ مغ السسكغ أن يعػد إلى عجم فاعمية اإلدارة بدبب الديادة السفخشة في 

 عجد العامميغ.

تػسع قج يعكذ بذكل عام بيئة تشافدية سميسة، إال التػسع في أعجاد السؤسدات السالية: إن ال  -3

أن بعس حاالت اإلزدياد الدخيع في أعجاد السؤسدات السالية قج تعكذ عجم الرخامة في 

مغ عجم جػدة اإلدارة وضعف في أساليب الخقابة عمى  إجخاءات التأسيذ وىحا يعكذ نػعاً 

 السؤسدات السالية.

 :مؤشخات الخبحية 4.7.3

إشارة إلى وجػد مذكالت في ربحية الذخكات  ىىحه الشدب يسكغ أن يعص انخفاضإن    

في  استثساريةىحه الشدب قج يعكذ سياسة  في العالي االرتفاعوالسؤسدات السالية، في حيغ أن 

يسكغ الشطخ إلييا في تقييع ربحية  ىمحافع مالية محفػفة بالسخاشخ. ىشاك عجد مغ الشدب الت

    (:102: 2005سيخ،)س السؤسدات السالية أىسيا

األصػل،  إجسالياألرباح إلى  برافيوتقاس ىحه الشدبة  العائج عمى األصؽل: 1.4.7.3

 .ويسكغ أن تحتدب ىحه الشدبة بتعخيفات مختمفة لألرباح قبل وبعج الفػائج والزخائب

 إجسالي األصؽل÷ العائج عمى األصؽل= صافي األرباح 

وتقاس ىحه الشدبة برافي الخبح مغ العسميات إلى  ؽل:العائج مؼ العسميات إلى األص 1.4.7.3

 إجسالي األصػل، وتحتدب ىحه الشدبة برافي الخبح بعج الزخائب وقبل الفػائج.

 مجسل األصؽل÷  ربح التذغيل= صافي صافي الخبح التذغيمي
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 وتقاس ىحه الشدبة بسجسل الخبح مغ الفائجة مقدػماً العائج مؼ الفائجة إلى األصؽل:  3.4.7.3

 عمى األصػل.

 مجسل األصؽل÷ العائج مؼ الفائجة إلى األصؽل= مجسل الخبح مؼ الفائجة 

وتقاس ىحه الشدبة بسقجار  ندبة السرخوفات العامة واإلدارية إلى اجسالي األصؽل: 4.4.7.3

 السرخوفات العامة واإلدارية مقدػمًا عمى اجسالي األصػل.

 مجسل األصؽل÷ الي األصؽل= السراريف العامة واإلدارية ندبة السرخوفات العامة واإلدارية إلى اجس

 
 مؤشخات الديؽلة:  5.7.3 

ومغ ىشا  إدارة الديػلةلمسؤسدات بدبب سػء  الساليكثيخ مغ الحاالت يحجث اإلعدار  ان في   

مؤشخات الديػلة تذسل بذكل عام جانب األصػل و تأتي أىسية متابعة مؤشخات الديػلة. 

الخرػم يجب الشطخ إلى مرادر الديػلة كاإلقخاض فيسا بيغ السرارف جانب  ففي ؛والخرػم

مجال  فيمؤشخات الديػلة عجم التصابق أن تأخح والتسػيل مغ السرخف السخكدؼ، كسا يجب 

بيغ األصػل والخرػم في مجسل القصاع السالي أو عمى مدتػػ السؤسدات السالية  االستحقاق

نب يسكغ الشطخ إلى السؤشخات التالية ذات الحجع الكبيخ، ولتغصية ىحه الجػا

 :(132:2007)عثسان،

 مجسل األصؽل÷ ندبة األصؽل الدائمة إلى مجسل األصؽل= األصؽل الدائمة  1.5.7.3

 مجسل الؽدائع÷ ندبة األصؽل الدائمة إلى مجسل الؽدائع= األصؽل الدائمة  1.5.7.3

الخرؽم ÷ ندبة األصؽل الدائمة إلى الخرؽم قريخة األجل= األصؽل الدائمة  3.5.7.3

 ريخة األجلق
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مجسل ÷ ندبة األمؽال قريخة األجل إلى مجسل األصؽل= األمؽال قريخة الجل       4.5.7.3

 األصؽل

مجسل ÷ ندبة الؽدائع تحت الطمب إلى مجسل الؽدائع= الؽدائع تحت الطمب   5.5.7.3

 الؽدائع

 ائعمجسل الؽد÷ ندبة الؽدائع االدخارية إلى مجسل الؽدائع= الؽدائع االدخارية      6.5.7.3

 مجسل الؽدائع÷ ندبة الؽدائع ألجل إلى مجسل الؽدائع= الؽدائع ألجل      7.5.7.3

  درجة الحداسية لسؤشخات السخاطخ الدؽقية: 6.7.3

بالشدبة لمسؤسدات السرخفية، حيث أن ىحه السحافع  االستثساريةبالسحافع ىحا الجانب يتعمق    

سيع والدشجات الحكػمية واألجشبية وسشجات تحتػؼ عمى عجد كبيخ مغ األدوات السالية مغ األ

السؤسدات والسذتقات السالية مثل الخيارات والسدتقبميات التي يتشػع فييا األصل السالي ليذسل 

كافة األصػل السالية بسا فييا أسعار الدمع، وىحه األدوات تخزع لسخاشخ مختمفة مثل مخاشخ 

ر الفائجة وكل مشيا لو مقاييذ مختمفة، إال أسعار األسيع، مخاشخ أسعار الرخف، ومخاشخ أسعا

Value At Risk(VAR )أن ىشاك مقياس إحرائي مػحج يقيذ جسيع ىحه السخاشخ وىػ مقياس

 االستثساريةوالحؼ يقيذ أقري خدارة متػقعة في السحفطة القيسة السعخضة لمسخاشخ أو الخصخ 

بة السرخفية بعذخة أيام وبجرجة ثقة تع تحجيجىا مغ قبل لجشة بازل لمخقا خالل فتخة زمشية معيشة

، وعادة ما يراحب ىحا السقياس مقياس آخخ لقياس (2014% ليحه السجة)عبج الحي،99

السرارف تحت  في االستثساريةالزغط الحؼ يقيذ أقرى خدارة يسكغ أن تسشى بيا السحافع 

ىحه السخاشخ ، وبذكل عام فإن لكل مغ حالة االنييارات فيفي الدػق كسا  استثشائيةضخوف 

 :(148،2005)سسيخ، ومغ بيغ ىحه السخاشخ ما يمي مقاييديا السعخوفة والسدتخجمة
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مخاشخ أسعار الفائجة: وتتعمق مباشخة بأذونات وسشجات الخديشة لمحكػمة السحمية وبعس   -1

السذتقات السالية السكتتبة عمى أسعار الفائجة وسشجات الذخكات، وتحتدب ىحه السخاشخ وفقا 

"األمج" الحؼ يقيذ العالقة بيغ تحبحب أسعار الدشجات وأسعار الفائجة، كسا يسكغ لسفيػم 

تػسيع مفيػم "األمج" ليأخح بعيغ اإلعتبار مفيػم "التحجب" الحؼ يأخح بعيغ اإلعتبار العالقة 

 غيخ الخصية بيغ أسعار الدشجات وأسعار الفائجة.

ت الخديشة لمحكػمة األجشبية وبعس مخاشخ الرخف األجشبي: وتتعمق مباشخة بأذونات وسشجا  -1

السذتقات السالية السكتتبة عمييا، ولحداب ىحه السخاشخ يسكغ إستخجام بعس األرقام القياسية 

 لسخاشخ أسعار الرخف.     

مرادر السخاشخ فييا ىي ذبحبة أسعارىا ويسكغ حدابيا حيث ان مخاشخ أسعار األسيع:  -3

 .ػل" الحؼ يعبخ عغ مخاشخ الدػق فقطمغ خالل "نسػذج التدعيخ الخأسسالي لألص

 الخالصة 8.3

ـــاة االقترـــادية  واالجتساعيـــة، نطـــخًا لكـــػن     ـــخة فـــي الحي ـــة كبي ان الخـــجمات السرـــخفية ليـــا أىسي

القصـــــاع السرــــــخفي العشرــــــخ الخئيدــــــي فــــــي تػشيـــــج الثقــــــة بدياســــــة الجولــــــة ورعايتيــــــا لمسرــــــالح 

قــػؼ يدــاعج عمــى إمــجاد القصاعــات  االقترــادية، وىــحا يقتزــي العســل عمــى إيجــاد قصــاع مرــخفي

السختمفة بالتسػيل الالزم لسباشخة نذاشيا وتقـجيع الخـجمات السرـخفية عمـى اخـتالف أنػاعيـا، ومـغ 

الزخورؼ إخزاع ىحا القصاع لعسميـة الخقابـة، واليـجف الخئيدـي مـغ الخقابـة السرـخفية التأكـج مـغ 

يـة االقترـادية  واالجتساعيـة فـي إشـار وجػد نطام سميع ومعافي قادر عمى تمبية  احتياجـات التشس

ــحا فــان ىــحا الفرــل تشــاول عــجة معــاييخ  القــػانيغ والمــػائح التــي تحكــع العســل السرــخفي بالجولــة، ل

رقابيــة تدــتخجم لقيــاس مــجػ ســالمة األداء السرــخفي، حيــث تؤخــح ىــحه السعــاييخ كسؤشــخات لتقيــيع 
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أدائيا، ومغ أىـع ىـحه السعـاييخ نطـام  أداء السرارف ثع ترشيفيا واكتذاف أوجو الخمل السالي في

 CAMELSتقيـيع السرـارف وفقـًا لمسؤشــخات الشاتجـة عـغ عسميـة الفحــز السيـجاني ويصمـق عمييــا 

والتــــي تتزــــسغ ســــتة مؤشــــخات رئيدــــية وىــــى كفايــــة رأس الســــال وجــــػدة األصــــػل وكفــــاءة اإلدارة 

ــو ك ّمســا كــان الػاقــع السرــخفي والخبحيــة والدــيػلة والحداســية لسخــاشخ الدــػق. والجــجيخ بالــحكخ أّن

وحيـث أن سميسًا كّمسـا دّل ذلـظ عمـى تعـافي االقترـاد وسـاعج عمـى جـحب االسـتثسارات واألعسـال. 

ـــخ أىـــع العشاصـــخ الالزمـــة فـــي صـــشع وأداء الخـــجمات السرـــخفية، ولتحقيـــق  العشرـــخ البذـــخؼ يعتب

ثيخه عمـى مدـتػػ األداء أىجاف الجراسة فإن الفرل التالي يتشاول اإلنفاق عمى السػارد البذـخية وتـأ

 السالي.
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 الفصل الرابع

 رأس  المال البشري واألداء المالي
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 سقجمة:ال 1.4 

يسثل رأس السـال البذـخؼ أحـج مـػارد السشطسـة وأىسيـا، واالسـتثسار األمثـل ليـحا السـػرد يعـج أحـج    

مـــغ مشطســات األعســـال فــي العقـــػد الكثيــخ  ومفــاتيح الشجــاح ومرـــجر الخيــادة ليـــا. وىــحا مـــا أدركتــ

األخيــخة، فبـــجأت تتشــافذ لالســـتثسار فـــي رأس الســال البذـــخؼ باعتبـــاره السحــخك الخئيدـــي والعشرـــخ 

السحفد والسشذط لكل أنػاع األصػل سػاء السمسػسة أو غيخ السمسػسة  فيػ الحؼ يديج مـغ فاعميـة 

التشافدـــــية )اتحـــــاد الخبـــــخاء اســـــتخجاميا معـــــًا، وبالتـــــالي ضـــــسان نســـــػ السشطســـــات وتحقيـــــق السيـــــدة 

 (. 2004واالستذاريػن الجوليػن،

لــحلظ فــإن التحــجؼ الخئيدــي أمــام مشطســات اليــػم ىــػ التأكــج مــغ تــػافخ الســػارد البذــخية السجربــة    

والسؤىمــة تــأىياًل عمسيــًا وعسميــًا راقيــًا آلنيــا تسثــل ركشــًا أساســيًا مــغ األركــان السحــجدة لسدــتػػ األداء 

 (.2011ة تشافدية ليا تسيدىا عغ غيخىا)عقيمي،في السشطسات وميد 

وعمــــى ضــــػء ذلــــظ واصــــمت السرــــارف التجاريــــة جيػدىــــا فــــي اســــتقصاب الكفــــاءات البذــــخية،    

وتصػيخىــا وتشسيتيــا، فيــي عسميــة مدــتسخة ودائســة تجدــيجًا لتػجييــات السرــارف االســتخاتيجية فــي 

اريـــة السيشيـــة، وتحدـــيغ مدـــتػػ وضـــع وتصـــػيخ مذـــاريع إداريـــة وميشيـــة  بيـــجف رفـــع الكفـــاءة اإلد

إنتاجيــة الســػضفيغ بسختمــف السدــتػيات الػضيفيــة، وتعديــد قــجراتيع وكفــاءاتيع فــي مجــال األعســال 

السرخفية، وتحفيدىع بيجف تحدـيغ مدـتػػ أداء الخـجمات السقجمـة)التقخيخ الدـشػؼ الحـادؼ عذـخ 

 (. 2007لسرخف التجارة والتشسية،

ح أثخ رأس السـال البذـخؼ عمـى األداء السـالي واالقترـادؼ فـي وعميو يتشاول ىحا الفرل تػضي   

األدب السحاسبي، السيـدة التشافدـية، ماىيتيـا وأبعـاد تحقيقيـا، أنػاعيـا، وأخيـخًا أىسيـة االسـتثسار فـي 

 رأس السال البذخؼ وعالقتو بتحقيق السيدة التشافدية. 
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 األدب السحاسبي: أثخ رأس السال البذخي عمى األداء السالي واالقترادي في 1.4

تشاولت عـجد مـغ الجراسـات أثـخ رأس السـال البذـخؼ عمـى الشسـػ االقترـادؼ والفعاليـة التشطيسيـة    

ـــة  ـــق التسيـــد فـــي أداء السرـــارف ودوره فـــي تصبيـــق إدارة الجـــػدة الذـــاممة وفعالي لمسشطســـات وتحقي

والشتـــائج التـــي  اســـتثسار الســـػارد البذـــخية وأداء الذـــخكات السختمفـــة ويسكـــغ عـــخض ىـــحه الجراســـات

 تػصمت إلييا  عمى الشحػ التالي:

 تحقيـــق فـــي البذـــخية لمســـػارد االســـتخاتيجية اإلدارة دور بتػضـــيح( 2003) يدبـــظ دراســـة اىتســـت   

 المبشانيـة، وقـج التجارية السرارف عمى بالتصبيق وذلظ التشافدية والسيدة السرارف أداء في التسيد

 : يمي ام أىسيا نتائج عجة إلى الجراسة تػصمت

 الذـــاممة الجـــػدة نطـــام مخاعـــاة يقتزـــي السرـــخفية الخـــجمات أداء فـــي التسيـــد إلـــى الػصـــػل إن أ.

 يقتزــى االســتخاتيجي ســمػكيا فــي السرــارف فشجــاح. العســالء تػقعــات عمــى الخجمــة قيســة وتفــػق 

 .مكػناتو ورقابة وتشفيح والتػجيو التخصيط أنذصة واستسخارية وتجاخل تكامل

 اإلدارة لدياســـات السرــارف مــجراء تبشــى بــيغ إحرــائية داللــة ذات ايجابيــة عالقــة ىشــاك إن ب.

 أن ال يسكــغ السشافدــة فسػاجيــة الستسيــد، األداء إلــى الػصــػل وبــيغ البذــخية لمســػارد االســتخاتيجية

 فــي كبيــخة مدــاعجة تدــاعج التــي االســتخاتيجية كــاإلدارة حجيثــة إداريــة أســاليب اعتســاد بــجون  تحرــل

 االعتسـاد خـالل مـغ الـجاخل لخجمـة وتصػيعيـا جيـة مغ البيئية والتيجيجات خصالف واكتذاف رصج

 اسـتخاتيجيات رسـع خـالل مـغ وذلـظ. قـػة نقـاط إلـى الزـعف نقـاط وتغييخ الجاخمية القػة نقاط عمى

 .مشاسبة



11 
 

 مجـــال فـــي الحجيثـــة األســـاليب ومػاكبـــة قـــجراتيا تعديـــد السرـــارف عمـــى بأنـــو الجراســـة وأوصـــت   

 باعتبارىـا لـجييا الستاحـة البذـخية بـالسػارد االىتسام خالل مغ بمحطو وذلظ لحطة السرخفي العسل

 .األداء في التسيد تحقيق في األساس

( بيــان أثــخ االســتثسار فــي رأس الســال البذــخؼ عمــى الشســػ 2006دراســة العزــايمة ) واســتيجفت   

مـــيع العـــالي وتصـــػره االقترـــادؼ األردنـــي، وذلـــظ بـــالتعخف عمـــى اإلشـــار العـــام لإلنفـــاق عمـــى التع

وإضيار أثخ التػسع في إعجاد الصمبة السدجميغ في مخاحل التعميع العالي ابتجاء مغ دبمـػم الكميـات 

الجامعيــة الستػســصة وانتيــاء بجرجــة الــجكتػراه وتــأثيخ ذلــظ عمــى الشســػ االقترــادؼ، وإضيــار تــأثيخ 

لجراســـة كـــاًل مـــغ التحميــــل اإلنفـــاق عمـــى التعمـــيع العـــالي عمـــى الشســـػ االقترـــادؼ، وقـــج اعتســـجت ا

ـــاريخ  الػصـــفي والتحميـــل الكســـي وتـــع جســـع السعمػمـــات والبيانـــات الالزمـــة لمجراســـة مـــغ خـــالل التق

الدشػية لػزارة التخبية والتعميع، والتعميع العالي ودائخة اإلحرـاءات العامـة ووزارة العسـل والجامعـات 

أشـارت الشتـائج وقـج  (.2004-1970يـة )األردنية والجراسات واألبحاث األردنية خالل الفتـخة الدمش

إلى أىسية التعميع العالي مغ الشاحية االقترـادية فـي جػانـب متعـجدة مشيـا السيـارات التـي تكتدـبيا 

القــػػ العاممــة الستعمســة، ورفــع كفــاءة أداء العــامميغ، وتصــػيخ اتجاىــات العــامميغ مــغ حيــث السيــغ 

تعميع العالي والتجريب يداىع في تصػيخ الكفاءات كسا أن ال الجائسة، واستقخار الشذاط االقترادؼ.

الفخديــة فــالتعميع والسعخفــة والتقــجم التكشػلــػجي واألبحــاث العمسيــة تسثــل الجــدء األكبــخ مــغ العػامــل 

اإلنفاق عمـى التعمـيع العـالي ىـػ مـغ الشفقـات و الخئيدية لديادة اإلنتاج، ومرجر لمشسػ االقترادؼ. 

 في رأس السال البذخؼ(. راالستثسا) اليامو  االستثسارية
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بيــان تــأثيخ االســتثسار فــي رأس الســال البذــخؼ عمــى كــل مــغ ب(، 2006دراســة دمحم) كســا اىتســت   

الفعاليــة التشطيسيــة، وفعاليــة إدارة الســػارد البذــخية، وتػضــيح ىــحا التــأثيخ عمــى أداء مجسػعــة مــغ 

 عجة نتائج أىسيا: السرارف التجارية السرخية محل الجراسة. ولقج تػصمت الجراسة إلى

كــل مــغ الفعاليــة  ووجــػد عالقــة ذات داللــة إحرــائية بــيغ االســتثسار فــي رأس الســال البذــخؼ  -أ

أؼ أن االســـتثسار فـــي رأس الســـال البذـــخؼ يـــؤثخ عمـــى  التشطيسيـــة، وفعاليـــة إدارة الســـػارد البذـــخية.

 الفعالية التشطيسية وفعالية السػارد البذخية. 

ارد البذـــخية، والعائـــج مـــغ اســـتثسارات إدارة الســـػارد البذـــخية يسثـــل أفزـــل إن فعاليـــة إدارة الســـػ  -ب

وأوصــت الجراســة بزــخورة اىتســام  الػســائل اإلســتخاتيجية التــي تدــاىع فــي تحقيــق أىــجاف السشطســة.

السرارف بخأس ماليا البذخؼ وزيادة االستثسار فيو لسا لو مغ تأثيخ فـي فعاليـة العسميـة التشطيسيـة 

 البذخية بكفاءة وفاعمية.وإدارة السػارد 

( إلــى التعــخف وتحجيـج اتجاىــات السـجراء فــي الــػزارات 2010عكخمـاوػ) فـي حــيغ ىـجفت دراســة   

وقـــج تػصـــمت  األردنيـــة نحـــػ دور رأس الســـال الفكـــخؼ "البذـــخؼ" فـــي تصبيـــق إدارة الجـــػدة الذـــاممة.

 : ما يميالجراسة إلى عجة نتائج أىسيا 

ة بــيغ رأس الســال الفكـــخؼ "البذــخؼ" ومتصمبــات تصبيـــق إدارة وجــػد عالقــة ذات داللــة إحرـــائي -أ

الجــػدة الذــاممة مــغ وجيــة نطــخ الســجراء فــي الــػزارات األردنيــة. وىــحه العالقــة تؤكــج أن رأس الســال 

الفكــــخؼ "البذــــخؼ" ىــــػ عشرــــخ جــــػىخؼ لتصبيــــق فمدــــفة إدارة الجــــػدة الذــــاممة. ألن إدارة الجــــػدة 

وســـمػكي فــــي السشطســــة، وأن إحـــجاث التغييــــخ الفكــــخؼ  الذـــاممة تيــــجف إلــــى إحـــجاث تغييــــخ فكــــخؼ 

 يكػن إال مغ خالل التخكيد عمى رأس السال الفكخؼ "البذخؼ".  والدمػكي ال
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تبيغ أن ىشـاك عالقـة ذات داللـة إحرـائية بـيغ رأس السـال الفكـخؼ "البذـخؼ" وبـيغ متصمبـات  -ب

ؤىــل والخبــخة فــي مجــال العســل تصبيــق إدارة الجــػدة الذــاممة تعــدػ لستغيــخ السدــتػػ الــػضيفي والس

 العالي.

يــــالء رأس الســــال الفكــــخؼ "البذــــخؼ" الخعايــــة واالىتســــام الذــــجيجيغ إ وأوصــــت الجراســــة بزــــخورة   

والسحافطــة عميــو لتحقيــق الشجــاح فــي السشطســات ووزارات الجولــة، حيــث يعتبــخ رأس الســال البذــخؼ 

ام بالكػادر البذخية مـغ خـالل زيـادة أىع ركيدة مغ ركائد نجاح أؼ مشطسة أو وزارة. ويكػن االىتس

معخفتيع، وتصػيخ مياراتيع، وتػسـيع خبـخاتيع، ورفـع معشػيـاتيع، وتذـجيع االبتكـار وإتاحـة السجـال 

 لصخح األفكار البشاءة لجييع. 

قيـاس تـأثيخ االسـتثسار فـي نذـاشات السـػارد ب( 2013دراسة الغـداوؼ) ي نفذ الدياق اىتست ف   

العالقــة بــيغ اســتثسار رأس الســال  ؼ ســتثسار فــي رأس الســال البذــخؼ وتحــخ البذــخية عمــى فعاليــة اال

وقج بيشت نتائج الجراسة بأن ىشـاك تـأثيخ ىـام  البذخؼ وفعاليتو في السرارف التجارية في األردن.

تػضيف، والتجريب والتصػيخ، والحػافد وسياسـة االحتفـاظ عمـى فعاليـة االسـتثسار فـي رأس السـال لم

ثيخ مباشخ لكاًل مغ التجريب والتصـػيخ ونطـام حـػافد السـػضفيغ عمـى عائـج رأس البذخؼ، وىشاك تأ

السال البذخؼ عمى القيسة السزافة لخأس السال البذخؼ، كسا بيشت الجراسة أيزـًا بـأن ىشـاك تـأثيخ 

وتػصــــي الجراســـة بتسكـــيغ إدارة الســــػارد  مباشـــخ لدياســـات االحتفـــاظ عمــــى معـــجل دوران العسالـــة.

 وات والصخق الالزمة لتحديغ دورىا وتأثيخىا عمى األداء العام لمسرارف. البذخية مغ األد

بيان تأثيخ تصػر رأس السـال  ( فقج استيجفت2014)Olinola, Olabisi Michaelدراسة اما    

وتػصمت الجراسة إلى وجػد عالقة  البذخؼ عمى األداء التشطيسي في القصاع السرخفي الشيجيخؼ.

 ال البذخؼ واألداء التشطيسي في السجال السرخفي.ىامة بيغ تصػر رأس الس



11 
 

 Murtin Ogunu, Peter Kobonyo & Mercy Gncheriفـي حـيغ اىتسـت دراسـة   

Munjuri  (2015ب ) التحقق مغ تأثيخ رأس السال البذخؼ عمى أداء شخكات التأميغ والسرارف

حرـائي الـحؼ أجـخؼ عمـى التجارية في كيشيا، وتبشت الجراسة ترـسيع السدـح السقصعـي والسدـح اإل

العاممـة فـي  45وشـخكات التـأميغ التـي عـجدىا  43كل السرـارف التجاريـة السدـجمة التـي عـجدىا 

 .(2016، )نقال عغ فخغل مشرػر، كيشيا

خأس السال البذـخؼ عمـى السقـاييذ غيـخ الساليـة ألداء لتأثيخ ىشاك وتػصمت نتائج الجراسة بأن    

 الذخكات. 

 :التشافدية السيدة 3.4

 فقــج السعخفــة، لعرــخ التحــػل إشــار فــي التشافدــية لمسيــدة كسرــجر البذــخػ  الســػرد أىسيــة زادت   

 حيـث األخيـخة الدـشػات في التشافدية السيدة ركائد أىع مغ تدييخىا وشخق  البذخية السػارد أصبحت

 .(2013 إليفي، ادمحم،) الحقيقية وثخوتيا بل السشطسات أصػل أىع أصبحت

 لإلمكانيــات األفزــل االســتغالل خــالل مــغ التشافدــية السيــدة تحقيــق األعســال لسشطســات ويسكــغ   

 والسعخفــة والكفــاءات القــجرات إلــى باإلضــافة الستاحــة، والتشطيسيــة والساليــة والساديــة الفشيــة والســػارد

 اســتخاتيجياتيا وتصبيـق ترـسيع مـغ تسكشيـا والتـي السشطسـة بيـا تتستـع التـي اإلمكانيـات مـغ وغيخىـا

 .(2012 اسساعيل،) ةالتشافدي

 :تحقيقيا وأبعاد التشافدية السيدة ماىية 4.4  

 يقترــخ ال ذلــظ فــأن األعســال، مشطســات حيــاة فــي وأىسيتيــا التشافدــية السيــدة عــغ الحــجيث عشــج   

 تمعبــو الــحؼ الحاسـع الــجور مـغ تــأتى أىسيتيـا أن بــل معــيغ، خـجمي قصــاع أو صـشاعي قصــاع عمـى
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 السشطســة بفعاليــة التشافدــية السيــدة وتــختبط .األعســال صاعــاتق مختمــف فــي السشطســات جسيــع لــجػ

 وعـــامميغ عســـالء مـــغ معيـــا الستعـــامميغ احتياجـــات إشـــباع عمـــى قـــجرتيا ضـــػء فـــي تتحـــجد والتـــي

 الـحؼ الحـخج االسـتخاتيجي العشرـخ تسثـل أنيـا الـبعس ويـخػ . األخـخػ  السجتسـع وفئات ومدتثسخيغ

 .(2012 داسى،) مشافدييا مع بالسقارنة متػاصمة ربحية السشطسة تحقق لكي جػىخية فخصة يقجم

 تــع فقــج األوضــح السفيــػم التشافدــية السيــدة إعصــاء أجــل مــغ أنــو( 28:1997) الخوســان ويــخػ    

 : يأتي بسا وصفيا

 .مصمقة وليدت بالسقارنة تتحقق أؼ ندبية إنيا -1

 .السشافديغ عمى واألفزمية التفػق  تحقيق إلى تؤدػ إنيا -2

 .ليا قيسة وتحقق السشطسة داخل مغ تشبع إنيا -3

 .كمييسا أو لمسذتخيغ تقجم ما قيسة في أو أنذصتيا في السشطسة أداء كفاءة في تشعكذ إنيا -4

 وتحفـدىع لمسشطسـة تقـجم فيسـا لألفزـمية وإدراكيع السذتخيغ في التأثيخ إلى تؤدػ أن يجب أنيا -5

 .مشيا لمذخاء

 .وتججيجىا تصػيخىا يتع عشجما خعةبد تدول وال شػيمة لسجة تتحقق أنيا -6

 : مشيا نحكخ التشافدية السيدة لسفيػم تعاريف عجة وىشاك

 ندـــبية خرـــائز مجسػعـــة أو "خاصـــية بأنيـــا التشافدـــية السيـــدة( 97،:2005) الدعبـــى عـــخف   

 تحقق التي أو محاكاتيا صعػبة نتيجة ندبياً  شػيمة لسجة بيا االحتفاظ ويسكشيا السشطسة بيا تشفخد
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 أو خـــجمات مـــغ تقجمـــو فيســـا السشافدـــيغ عمـــى التفـــػق  مـــغ وتسكشيـــا ليـــا السشفعـــة الســـجة تمـــظ لخـــال

 .لمعسالء"  مشتجات

 حاجـــــات تحقيـــــق عمـــــى السشطســـــة "قـــــجرة بأنيـــــا التشافدـــــية السيـــــدة( 170:2006) نـــــػػ  وعـــــخف   

 فيـي وبالتـالي العاليـة، الجـػدة مثـل السشـتج، مـغ عمييـا الحرـػل يتسشـى التـي القيسة أو السدتيمظ،

ـــة، األصـــػل لسجسػعـــة اســـتثسار ـــة والبذـــخية، السالي ـــاج بيـــجف والتكشػلػجي  تمبـــى لمعســـالء قيســـة إنت

 . احتياجاتيع"

 مختمــف لسػاجـــية  الســـدتسجة "الـــقجرة بأنيــا التشافدــية السيــدة( 168:2012) داســى عــخف بيشســا   

 التــي التشافدــية يةاألفزــم تحقيــق يتصمــب الــحؼ األمــخ متغيــخ، محـــيط ضـــل فــي السشافدــة مـرـــادر

 .واستسخارىا" التشافدية السقجرة ىحه عمى الحفاظ مغ تسكغ

 :(350:2012اسساعيل،) ىسا أساسييغ ببعجيغ التشافدية السيدة تحقيق ويختبط

 فـــي السختمفـــة اإلمكانيـــات باســـتغالل السشطســـات قيـــام بسعشـــى:  العسيـــل لـــجػ السجركـــة القيســـة -1

 فـي يدـاىع مسـا السشطسـات، تمـظ تقـجميا التـي والخـجمات لمدـمع العسيـل يـجركيا التـي القيسة تحديغ

 االقتشاع مجػ والجػدة، الدعخ إلى باإلضافة القيسة مفيػم يتزسغ حيث ليا، التشافدية السيدة بشاء

 تــجعيع فــي ىامــاً  دوراً  البذــخؼ  الســال رأس إدارة وتــؤدػ. البيــع بعــج مــا وخــجمات الخجمــة أو بــالسشتج

 . التشافدية السيدة لتحقيق األساسية الجعائع مغ يعج الحؼ لالعسي لجػ القيسة مفيػم

 السشافدـػن  يدـتصيع ال خجمـة أو سـمعة عـخض خـالل مـغ أيزـاً  التشافدـية السيـدة تحقيـق يسكغ -2

 الساليـة، السـػارد أىسيـا مـغ التسيـد إلـى لمػصـػل مرادر عجة وىشاك مشيا، ندخة عسل أو تقميجىا

 .تشطيسيةال واإلمكانيات البذخؼ  السال رأس
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 أىسية االستثسار في رأس السال البذخى وعالقتو بتحقيق السيدة التشافدية: 5.4

دعت األىسية البالغة لمعشرخ البذخؼ وما يستمكو مغ شاقات خالقة االقترادييغ إلى اعتبـاره     

العشرــــخ اإلنتــــاجي األول فــــي عسميــــات التشسيــــة االقترــــادية واالجتساعيــــة، شــــخيصة أن يكــــػن ذا 

مشاسب مغ التصػر والتفتح واالنجفاع الحاتي، ويعتبـخ االسـتثسار فـي العشرـخ البذـخػ أحـج  مدتػػ 

االســـتخاتيجيات اإلداريـــة والسحاســـبية الحجيثـــة التـــي تخكـــد عمـــى دفـــع إنتاجيـــة السػضـــف مـــغ خـــالل 

 . (2011التجريب والتعميع وتصػيخ مياراتو وقجراتو اإلبجاعية )كمثػم،

عمى أىسية االستثسار في رأس السال البذخػ باعتباره ( 1930)أكج الفخيج مارشال وقج    

استثسارًا وششيًا، وفي رأيو أن أغمى أنػاع رأس السال قيسة ىػ رأس السال الحػ يدتثسخ في 

اإلندان، إذ عغ شخيق اإلندان تتقجم األمع، واالقتراد ذاتو ذو قيسة محجودة إن لع يدتغل في 

ل الثخوات مغ مجخد كسيات نػعية إلى شاقات تكشػلػجية سبيل تقجم القػػ البذخية التي تحػ 

متشػعة تحقق التقجم السشذػد 

(3/5/2017http://www.riyadhchamber.com/doc/Astthtmar.doc).  

التشافدية السعاصخة مبشية أساسًا عمى العقـػل البذـخية السفكـخة والسبجعـة  االستخاتيجيةإن وحيث    

عــامميغ يحدــغ اختيــارىع، حيــث تزــع امميغ فــي كــل السدــتػيات، عــوالتــي تتسثــل فــي البالسشطســة، 

تجريبيع وتحفيدىع لخمق الخغبـة لـجييع عمـى األداء الجيـج وكـحلظ مـشحيع فـخص السبـادرة، وتـػجيييع 

بالذــكل الــحؼ يػلــج لــجييع القــجرة عمــى التػجيــو الــحاتي، ألجــل ىــحا يتعــيغ عمــى السدــؤليغ بالسشطســة 

بذـــخية( أن تػجـــو معطـــع مػاردىـــا لالســـتثسار فـــي رأس الســـال البذـــخػ )إدارة عميـــا، إدارة الســـػارد ال

وتشسيتـــو مـــغ خـــالل وضـــع نطـــام محكـــع يعســـل عمـــى االختيـــار الدـــميع، والتعمـــيع، والتـــجريب الجيـــج، 

  .(2013والتحفيد الحؼ يحث عمى اإلبجاع ويخمق الخغبة في العسل بججية والتدام )احسج، أليفي،
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تػجييــــو وتدــــميحو بــــالعمع والسعخفــــة البشــــاءة سيزــــسغ تحقيــــق العشرــــخ البذــــخؼ إذا أحدــــغ ان    

األىجاف اإلستخاتيجية لمسشطسة، ويسكشيا مغ تحقيق السيدة التشافدـية فـي إشـار بيئـة أعسـال سـخيعة 

التقـجم والشسـػ و واألمثمة عمى تـأثيخ االسـتثسار البذـخؼ فـي تحقيـق السيـدة التشافدـية  التغيخ والتصػر.

عــجدة، فشجــج دولــة مثــل الرــيغ واليابــان وغيخىــا مــغ دول جشــػب شــخق االقترــادؼ واالجتســاعي مت

آســيا قــج حققــت معــجالت عاليــة لمشســػ االقترــادؼ، واســتصاعت أن تتخصــى حــاجد التخمــف وتتبــػأ 

حخصت عمى تأىيميا وتشسية  ،مغ مػارد بذخية ما لجييامكانة متقجمة بيغ دول العالع ارتكازًا عمى 

يذــيجه العــالع اآلن مــغ تصــػر عمســي كبيــخ خاصــة فــي تكشػلػجيــا  مياراتيــا وقــجراتيا، كســا أن مــا

السعمػمــات السختبصــة باســـتخجامات الحاســب اآللـــي واالترــاالت واإللكتخونيـــات يخجــع إلـــى مــا تـــع 

ـــة السدـــتػػ ألفـــخاد مـــغ العشرـــخ البذـــخػ )عخابـــة، بـــغ عـــػإلى،  تأىيمـــو مـــغ قـــجرات وميـــارات عالي

2012). 

رأس الســال البذــخؼ وزيــادة االســتثسار فــي اإلندــان بعــج الحــخب ىــحا وقــج زاد االىتســام بسػضــػع    

 العالسية الثانية وذلظ لألسباب اآلتية:

الديــادة الكبيــخة فــي حجــع الشــاتج القــػمي فــي الــجول الستقجمــة بالقيــاس إلــى الديــادة فــي الســػارد  -ا 

ـــخ الصبيعيـــة وســـاعات العســـل ورؤوس األمـــػال السشتجـــة، األمـــخ الـــحؼ يسكـــغ تفدـــيخه إلـــى حـــ ج كبي

بارتفاع مدتػػ االستثسار في رأس السال البذخػ، حيث أشارت التقجيخات اإلحرائية في الػاليات 

الستحجة آنحاك إلى أن أقل مـغ نرـف الديـادة فـي الشـاتج القـػمي يسكـغ تفدـيخىا بديـادة رأس السـال 

 البذـــخػ الســـادؼ وســـاعات العســـل، أمـــا البـــاقي فـــيسكغ أن يعـــدػ إلـــى الكفـــاءة اإلنتاجيـــة لمعشرـــخ 

(Shultz T.1971:26).  
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ترـــاعج االىتســـام بالتشسيـــة االقترـــادية فـــي الـــجول الستخمفـــة التـــي ضمـــت تعـــانى مـــغ التخمـــف  -ب

بالخغع مغ نيميـا اسـتقالليا الدياسـي بدـبب األنطسـة االقترـادية واالجتساعيـة القجيسـة التـي عدلـت 

از شاقاتــــــــــو اإلندــــــــــان فييــــــــــا وأفقجتــــــــــو الدــــــــــيصخة عمــــــــــى محيصــــــــــو فجعمتــــــــــو عــــــــــاجدًا عــــــــــغ إبــــــــــخ 

  (.19:1981)الحبيب،الكامشة

أن االستثسار في رأس السال البذخػ يفػق في نتائجو االقترادية واالجتساعية االسـتثسار فـي     

السػارد السادية، وبالتالي أصبحت تشسية السػارد البذخية مغ أىع القزايا وأكثخىـا الحاحـًا باعتبارىـا 

تشسية القجرات والكفاءات البذخية في جػانبيـا العمسيـة العسمية الزخورية لتحخيظ وصقل وصياغة و 

  .(Billy J.H. and Johnson J.H. 1970) أو العسمية والفشية والدمػكية

تــجريب وتصــػيخ الســػرد البذــخػ يمعــب دورًا واضــحًا فــي الحرــػل عمــى بعــس الخبــخاء كســا ان    

شـاء مشطسـات الـتعمع السدـتجيبة الـحؼ يدـاىع وبذـكل فعـال فـي بو الحيغ يتجربػن عمى الفيـع الفكـخؼ 

فــي ضــل التصــػر الدــخيع لألحــجاث عمــى مدــتػػ . ف(2008، حدــيغلبيئــة تشافدــية دائســة التغييخ)

محـــيط السشطســـات والتصـــػر التكشػلـــػجي وكـــحلظ بـــخوز السعخفـــة كعامـــل أساســـي، تعاضســـت أىسيـــة 

ف مـــع الستغيـــخات إنتاجيـــة السيـــارات والقـــجرات الفكخيـــة لمكفـــاءات البذـــخية، لـــحلظ فســـغ أجـــل التكيـــ

السحيصـــة وتحقيـــق السدايـــا التشافدـــية وجيـــت معطـــع السشطســـات جيػدىـــا نحـــػ االىتســـام بالكفـــاءات 

البذــخية باعتبارىــا مرــجر التفكيــخ االســتخاتيجي الــحؼ تعتســج عميــو فــي بشــاء اســتخاتيجياتيا وأســاس 

 .(2006)نػؼ،  السيدة التشافدية بو

الحقيقــي لتكــػيغ القــجرات التشافدــية واســتسخارىا ىــػ أن السرــجر  وقــج اشــار أحــج البــاحثيغ إلــى   

الكفــاءات البذــخية التــي يبــخز دورىــا كعشرــخ مــغ أىــع عشاصــخ السيــدة التشافدــية لمسشطســة، ألن مــا 

يتــــاح لمسشطســــة مــــغ مــــػارد ماديــــة وماليــــة ومعمػماتيــــة وإن كانــــت شــــخشًا ضــــخوريًا لتحقيــــق السيــــدة 
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يغ تمظ السيدة، ذلـظ أنـو البـج مـغ تـػفخ الكفـاءات البذـخية التشافدية إال أنيا ليدت شخشًا كافيًا لتكػ 

باعتبارىــــا مرــــجر الفكــــخ واالبتكــــار واإلبــــجاع، ولكػنيــــا العشرــــخ التشطيســــي الػحيــــج القــــادر عمــــى 

اســتيعاب السفــاىيع واألفكــار الججيــجة التــي تدــاعج عمــى اســتغالل الفــخص ومػاجيــة التحــجيات التــي 

 .(2005تفخضيا الطخوف البيئية )الكبيدى، 

وعمـــى ىـــحا األســـاس فـــإن الكفـــاءات البذـــخية تذـــكل مجسػعـــة مـــغ الـــجعامات التـــي تدـــاىع فـــي    

 :(180:2006ىحه الجعامات تتسثل في )نػؼ، و إحجاث التغييخ والتصػيخ في السشطسة، 

 الجعامة األولي: الخيال واالبجاع البذخؼ.

 الجعامة الثانية: الحكاء وناتج العقل البذخؼ.

 : الجافعية والخغبة في اإلنجاز البذخؼ.الجعامة الثالثة

 البذخؼ. اإلدارؼ الجعامة الخابعة: القيادة والتحخر 

 .الستعاون الفعالالجعامة الخامدة: الفخيق 

بيان أثخ مدتػؼ تصبيقات نطع معمػمات ب ،(2009دراسة األعطسي) وفي نفذ الدياق اىتست   

وقج تػصمت الجراسة إلى . حقيق السيدة التشافديةالسػارد البذخية ورأس السال الفكخؼ "البذخؼ" في ت

 عجد مغ الشتائج كان أىسيا:

وجــػد أثــخ ذؼ داللــة معشػيــة لتصبيقــات نطــام معمػمــات الســػارد البذــخية وعشاصــخ رأس الســال  -أ

الفكـخؼ "البذــخؼ" عمـى تحقيــق السيـدة التشافدــية، وتخفــيس التكمفـة. حيــث تـشخفس تكمفــة الخــجمات 
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عشاصخ السيدة التشافدية نتيجة لمتأثيخات السباشخة لتصبيقات نطام معمػمات السرخفية كعشرخ مغ 

 السػارد البذخية والتأثيخات غيخ السباشخة لخأس السال البذخؼ.

وجــػد أثــخ ذؼ داللــة معشػيــة لتصبيقــات نطــام معمػمــات الســػارد البذــخية لعشاصــخ رأس الســال  -ب

يــث يــدداد تسيــد السرــارف التجاريــة فــي تقــجيع الفكــخؼ "البذــخؼ" فــي تحقيــق التسيــد فــي األداء. ح

خجماتيا السرخفية عغ شخيـق التـأثيخ السباشـخ لتصبيقـات نطـام معمػمـات السـػارد البذـخية، وكـحلظ 

 مغ خالل التأثيخ غيخ السباشخ لعشاصخ رأس السال الفكخؼ "البذخؼ". 

يـق اإلبـجاع. حيـث وجػد أثـخ ذؼ داللـة معشػيـة لعشاصـخ رأس السـال الفكـخؼ "البذـخؼ" فـي تحق -ج

تمعب عشاصخ رأس السال الفكخؼ "البذخؼ" دورًا كبيخًا في التأثيخ عمى زيادة اإلبجاع في السرـارف 

التجاريـــة. فالسرـــارف التجاريـــة ستزـــسغ الحرـــػل عمـــى مدـــاىسات إبجاعيـــة بػجـــػد رأس الســـال 

ســػارد البذــخية البذــخؼ الــحؼ يدــتصيع اســتخجام البيانــات والسعمػمــات التــي تػفخىــا نطــع معمػمــات ال

 بذكل يفزي إلى أفكار ججيجة أو تصػيخ أفكار قجيسة.  

 اليفـــي، احســـج،)التاليـــة  الشقـــاط فـــي التشافدـــية دعـــع فـــي البذـــخية الكفـــاءات دور حرـــخ ويسكـــغ    

7:2013:) 

 .واالجتساعية االقترادية التشسية مفتاح ىي والخبيخة، السؤىمة البذخية الكفاءات إعجاد -1

 .نتاجاتو وتػضيف وتقشياتو، العمسي البحث أساس ىي بذخيةال الكفاءات -2

 .التشافدية أساس تعتبخ والتي واالبتكار اإلبجاع أساس ىػ البذخؼ  السػرد -3

 .والبذخية السادية اإلنتاج عشاصخ مختمف بيغ والتشديق التشطيع أساس ىػ البذخؼ  العشرخ -4
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 التشافدـية فـي االسـتجامة عشرـخ لزـسان الـػششي االقترـاد ىيكل تشػيع البذخؼ  لمسػرد يسكغ -5

 .االقترادية

 عمـى تعتسـج التـي لمـجول بجيمـة تكـػن  الـػششي لمـجخل ججيـجة مرادر بشاء البذخؼ  لمسػرد يسكغ -6

 .الػحيج الجخل نطام

 لمجراسة: ي اشتقاق االطار الشعخ  6.4

البذـخؼ ودور  عخضت الباحثة في الفرل االول أىسية السػارد البذـخية ومكػنـات رأس السـال     

اإلنفــاق عمــى الســػارد البذــخية فــي تكــػيغ رأس الســال البذــخؼ وتشاولــت فــي الفرــل الثــاني أىسيــة 

قياس األداء السالي لمسرـارف وبـاألخز بالشسـاذج الحجيثـة السصخوحـة فـي الػقـت الحاضـخ والتـى 

وكيفيـة وقـج بيشـت الباحثـة متغيـخات ىـحا الشسـػذج  CAMELS مغ أىسيا نسػذج الدـالمة الساليـة 

 قياسيا.

وحيــث أن الجراســة تقــػم عمــى تحجيــج العالقــة بــيغ تكــػيغ رأس الســال البذــخؼ واالداء الســالي      

ـــيغ الســـػارد البذـــخية واألداء الســـالي  لمسرـــارف فقـــج تشـــاول ىـــحا الفرـــل تحميـــل  نطـــخؼ لمعالقـــة ب

أؼ أن  قيــــام والتشافدــــية، وقــــج تبــــيغ نطخيــــًا ومــــغ خــــالل الجراســــات الدــــابقة وجــــػد ىــــحه العالقــــة، 

السرـــارف بتكـــػيغ رأس الســـال البذـــخؼ مـــغ خـــالل اإلنفـــاق عمـــى اســـتقصاب الســـػارد البذـــخية ذات 

الكفاءة والتأىيل السشاسب وتجريبيا وتصػيخىا وتشسيتيا يفتخض أن يشعكذ بسدـتػػ جيـج فـي األداء 

مـــغ خـــالل الســـالي، ويسكـــغ تػضـــيح ىـــحه العالقـــة تأسيدـــًا لفخضـــيات الجراســـة وتحجيـــجًا لستغيخاتيـــا 

 ( التالي.1.4الذكل رقع )
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 الخالصة: 7.4

تػاجو مشطسات األعسال اليػم برفة عامة والسرارف التجارية برفة خاصة تحجيات كبيـخة      

نتيجــة لمطــخوف االقترــادية والبيئيــة الستغيــخة وشــجة السشافدــة، إذ تعســل ىــحه السشطســات فــي بيئــة 

ت الستدارعة وبخوز السيدة التشافدية. لحلظ يتعيغ عمى ىـحه معقجة تتدع بالسشافدة الذجيجة والتصػرا

السشطسات أن تدتجيب ليحه التغيخات بخؤية استخاتيجية واضـحة غيـخ تقميجيـة تسكشيـا مـغ اكتذـاف 

فــخص الشجــاح وتجشــب التيجيــجات لتــتسكغ مــغ البقــاء وتحقيــق الشســػ والتسيــد، بحيــث تفزــي ىــحه 

 لبذخؼ السؤىل معخفيًا في مػاجية ىحه التحجيات.االستخاتيجيات إلى ابخاز دور السػرد ا

وىحا يتصمب مـغ مشطسـات األعسـال ان تكـػن دائسـًا متسيـدة مـغ خـالل امـتالك رأس مـال بذـخؼ    

متسيد يداعجىا في تحقيق التفػق التشافدي عمـى السشطسـات السشافدـة ليـا، ويسكشيـا مـغ االحتفـاظ 

 بسػقعيا التشافدي بيغ السشافديغ.

ج تشاول ىحا الفرل أثخ رأس السال البذخؼ عمى األداء السالي واالقترادؼ كسـا تشـاول وبيحا فق   

أىسية االستثسار فـى رأس السـال البذـخؼ فـى تحقيـق السيـدة التشافدـية، وتـع اختتـام الفرـل باشـتقاق 

االشار الشطخؼ لمجراسة، حيـث تـع تػضـيح متغيـخات الجراسـة وفخضـياتيا. ولتحقيـق اىـجاف الجراسـة 

ل الفرــل التــالي الجراســة السيجانيــة كسحاولــة لتقيــيع أداء السرــارف التجاريــة الميبيــة باســتخجام يتشــاو 

ولتحجيــج درجــة العالقــة ونػعيــا بــيغ مدــتػػ األداء الســالي وحجــع االنفــاق  CAMELSنســػذج ال 

 عمى رأس السال البذخؼ فى السرارف التجارية الميبية. 
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 الممدمة: 0.5

بالسرارف التجارية الميبية السحجدة  CAMELSنسػذج يتشاول ىحا الفرل قياس مؤشخات    

العامميغ واجسالي مرخوفات  الشسػذجاالرتباشية بيغ مؤشخات بعيشة الجراسة كسا يتشاول العالقات 

جراسة مغ خالل اختبار السرارف التجارية محل الجراسة وبيان العالقة بيشيسا خالل فتخة الب

 فخضيات الجراسة ويختتع الفرل بالشتائج الخئيدية والفخعية.

 مشيجية وإجخاءات الجراسة: 1.5

القػائع  فيالالزمة لمجراسة والسعمػمات لمقيام بالجراسة السيجانية تع تحجيج أداة جسع البيانات    

وتع االستفدار عغ بعس البيانات   ةفي عيشة الجراسالسالية لمسرارف التجارية التى تع اختيارىا 

كمسا كان ذلظ ضخوريًا لمحرػل عمى تفاصيل السعمػمات الػاردة في القػائع السالية والسعمػمات 

الالزمة لمجراسة والتى لع تخد بالقػائع السالية، وقامت الباحثة بتجسيع القػائع السالية والسعمػمات 

ا الخئيدية في السشصقة الذخقية )مرخف الػحجة، التى إدارتيو  لسرارف العيشةالالزمة االخخػ 

التجارؼ الػششي، االجساع العخبي، التجارة والتشسية( عغ شخيق االترال السباشخ )يسكغ الخجػع 

لمسمحق(. وبعج أن تػفخت السعمػمات الالزمة لتشفيح الجراسة السيجانية تع تقديسيا إلى اربعة اقدام 

شخات السالئسة السالية لمسرارف التجارية بالعيشة، وتزسغ رئيدية؛ تزسغ القدع االول قياس مؤ 

القدع الثاني تحجيج عالقة االرتباط بيغ الستغيخات السدتقمة التى تتسثل في عشاصخ اإلنفاق عمى 

وتزسغ القدع الثالث  CAMELSالسػارد البذخية بالسرارف ومؤشخات قياس السالئسة السالية 

الخابع فقج تزسغ الشتائج الخئيدية والفخعية لمجراسة وكحلظ  اختبار فخضيات الجراسة، أما القدع

 التػصيات الالزمة وتع ذلظ عمى الشحػ التالي:
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 لمسرارف التجارية: CAMELSالقدػ االول: تحميل مؤشخات نسؽذج  3.5

لمسرارف التجارية  CAMELSيتشاول ىحا الجدء مغ الجراسة العسمية تحميل مؤشخات نسػذج    

 ة الجراسة وذلظ عمى الشحػ التالي:السسثمة لعيش

 كفاية رأس السال لعيشة الجراسة:تحميل مؤشخات واًل: أ

تع استخجام القػائع السالية والسعمػمات التي تع الحرػل عمييا مغ عيشة الجراسة الحتداب    

وتحميل مؤشخات كفاية رأس السال والتي تتزسغ أربع مؤشخات تع اإلشارة إلييا في مشيجية 

 سة وذلظ عمى الشحػ التالي:الجرا

 :   لسرخف الؽحجةرأس السال كفاية تحميل مؤشخات  -1

تع االعتساد عمى مجسػعة مغ الشدب الفخعية في ىحا السجال وفقًا لستصمبات الشسػذج وما    

 تػفخه السيدانيات مغ بيانات كسا يطيخ في الججول التالي: 

 ( 0-5الجدول رلم )

 ل لدى مصرف الوحدةتحلٌل مؤشرات كفاٌة راس الما

 السنوات

 المؤشرات المالٌة %
5991 5995 5997 5991 5997 5959 

 57.55 59.51 7.15 55.51 55.17 5.57 راس المال /األصول ذات المخاطرة

 5.51 5.17 5.55 1.77 7.55 1.95 مجمل راس المال واالحتٌاطٌات / مجمل األصول

 51.15 57.15 55.55 57.71 57.55 51.55 مجمل راس المال واالحتٌاطٌات / مجمل القروض

 7.57 5.59 1.51 7.57 7.71 59.75 مجمل راس المال واالحتٌاطٌات / مجمل الودائع
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( ان ندبة راس السال إلى مجسل األصػل ذات السخاشخة في 1-5يتزح مغ الججول )    

%( لدشة 37.44%( ثع بجأت في االرتفاع لترل إلى أعمى مدتػػ ليا )4.27( كانت )2005)

(، إال أنيا تطل ندبة مخضية في أغمب الدشػات قياسًا بسؤشخات كفاية لجشة بازل حيث 2010)

%( كسعيار لسالئسة رأس السال ليحا الغخض، وقج 8أن متصمبات لجشة بازل اعتسجت ندبة )

(، مسا يعشى 2005تجاوز مرخف الػحجة ىحه الشدبة في كل الدشػات ما عجا الدشة األولي )

ػافق السرخف مع متصمبات بازل بأكثخ مسا ىػ مقخر في كل الدشػات باستثشاء الدشة االولي، ت

فقج كانت الشدبة غيخ مخضية، حيث ان متػسط ندبة مالئسة راس السال لسرخف الػحجة قج 

 %(. 8( وىى تفػق معيار لجشة بازل السعتسج )14.7بمغت )

مجسل األصػل ىبػشًا مدتسخًا شػال الدشػات كحلظ أضيخت ندبة راس السال واالحتياشيات إلى 

( بجأت باالنخفاض في 2005%( في سشة )8.03(، فبعج ان كانت )2010إلى  2005)

 الدشػات االخخػ. 

أما ندبة راس السال واالحتياشيات إلى مجسل القخوض فقج كانت مشخفزة في سشة    

%(، ومع ذلظ فان 35.52لى )( إ2010(، وبجأت في االرتفاع تجريجيًا لترل في سشة )2005)

ىحا السؤشخ يعكذ ارتفاع قجرة راس السال واالحتياشيات عمى تغصية خدائخ القخوض الستعثخة. 

وأخيخًا فيسا يتعمق بشدبة راس السال واالحتياشيات إلى مجسل الػدائع فقج أضيخت نتائج التحميل 

ض خالل الدشػات األخيخة حتى (، وبجأت في االنخفا2005ارتفاعًا ممحػضًا في الشدبة في سشة )

(، ثع ارتفعت قميال لترل الي 2009%( في سشة )3.30وصمت إلى أدني نقصة ليا )

( التالي يػضح سمدمة السؤشخات لكفاية رأس 1-5(،  والذكل رقع )2010%( في سشة )7.67)

 السال لسرخف الػحجة. 
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 (1-5) رقػ الذكل

 الؽحجة لسرخف السال رأس كفاية مؤشخات سمدمة

 

 

 تحلٌل مؤشرات كفاٌة رأس المال لمصرف التجارة والتنمٌة: -8

تع االعتساد عمى السعمػمات الستحرل عمييا مغ القػائع السالية لسرخف التجارة والتشسية    

والسعمػمات السكسمة التي تع الحرػل عمييا عغ شخيق السقابمة وبقياس السؤشخات أضيخت كسا 

 ىػ مػضح بالججول التالي:

 ( 8-5) جدول رلم

 مصرف التجارة والتنمٌة لدى المال كفاٌة راس مؤشرات تحلٌل

 السنوات

 المؤشرات المالٌة %

5991 5995 5997 5991 5997 5959 

 55.59 55.79 51.59 55.51 15.95 55.51 راس المال /األصول ذات المخاطرة

 5.15 5.95 5.19 5.19 5.57 1.55 مجمل راس المال واالحتٌاطٌات / مجمل األصول

 55.19 55.59 51.55 55.51 15.15 11.55 مجمل راس المال واالحتٌاطٌات / مجمل القروض

 5.51 5.55 1.59 1.75 1.75 5.11 مجمل راس المال واالحتٌاطٌات / مجمل الودائع
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( ان ندبة راس السال إلى مجسل األصػل ذات السخاشخة كانت 2-5يتزح مغ الججول )   

 %( لدشة21.18، حيث كانت الشدبة )2006-2005ا خالل الدشتيغ مشخفزة رغع ارتفاعي

ثع بجأت في االنخفاض تجريجيًا لترل إلى  %(54.06)( إلى 2006وارتفعت في )( 2005)

(، حيث ان متػسط ندبة مالئسة راس السال عمى األصػل ذات 2010%( سشة )13.60ندبة )

%( 8تفػق معيار لجشة بازل السعتسج ) ( وىى22.37السخاشخة لسرخف التجارة والتشسية بمغت )

وقج تجاوز مرخف التجارة والتشسية ىحه الشدبة في الدشػات االولي بفارق كبيخ وتجاوز الشدبة 

بذكل معقػل في الدشػات مغ فتخة الجراسة، حيث تػافق السرخف مع متصمبات لجشة بازل بأكثخ 

 ( يػضح ذلظ. 2-5مسا ىػ مقخر. والذكل )

دبة راس السال واالحتياشيات إلى مجسل األصػل تشازاًل مدتسخًا شػال الدشػات كحلظ اضيخت ن   

( بجأت باالنخفاض في 2005( في سشة )5.24( فبعج ان كانت )%2010إلى  2005)

 الدشػات االخخػ . 

اما ندبة راس السال واالحتياشيات إلى مجسل القخوض فقج كانت متدايجة في بجاية سشة    

%( ومع ذلظ فان 23.08( إلى )2010االنخفاض تجريجيًا لترل في سشة )( وبجأت في 2005)

 ىحا السؤشخ يعكذ ارتفاع قجرة راس السال واالحتياشيات عمى تغصية خدائخ القخوض الستعثخة.

وبالشدبة لشدبة راس السال واالحتياشيات إلى مجسل الػدائع فقج اضيخت ارتفاعًا ممحػضا في    

%(، والذكل رقع 4.38في االنخفاض خالل الدشػات حتى وصمت )( وبجأت 2005بجاية سشة )

 ( يبيغ سمدمة مؤشخات كفاية رأس السال لسرخف التجارة والتشسية عغ فتخة الجراسة.4-2)
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 (1-5الذكل رقػ)

 سمدمة مؤشخات كفاية رأس السال لسرخف التجارة والتشسية عؼ فتخة الجراسة

 

 الجماع العربً:تحلٌل مؤشرات كفاٌة رأس المال لمصرف ا -3

تع االعتساد عمى السعمػمات الستحرل عمييا مغ القػائع السالية لسرخف االجساع العخبي 

والسعمػمات السكسمة التي تع الحرػل عمييا عغ شخيق السقابمة وبقياس السؤشخات أضيخت كسا ىػ 

 مػضح بالججول التالي:

 (3-5الجدول رلم)

 االجماع العربًتحلٌل مؤشرات كفاٌة راس المال لدى مصرف 

 السنوات

 المؤشرات المالٌة %
5991 5995 5997 5991 5997 5959 

 11.55 75.19 75.55 79.19 15.77 55.71 راس المال /األصول ذات المخاطرة

 1.55 7.55 59.15 55.97 55.55 55.91 مجمل راس المال واالحتٌاطٌات / مجمل األصول

 19.75 71.75 71.55 19.75 51.55 57.55 روضمجمل راس المال واالحتٌاطٌات / مجمل الق

 7.57 55.57 55.17 55.75 55.79 59.77 مجمل راس المال واالحتٌاطٌات / مجمل الودائع
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( ان ندبة راس السال إلى مجسل األصػل ذات السخاشخة كانت 3-5يتزح مغ الججول رقع )   

%( ثع بجأت بارتفاع 46.95( لترل إلى ادنى مدتػػ ليا )2005مشخفزة في الدشة االولى )

( 2010(، ثع انخفزت في الدشة االخيخة )2009تجريجيًا لتدجل اعمى مدتػػ ليا في سشة )

وبػجو عام ان متػسط ندبة مالئسة راس السال عمى األصػل ذات السخاشخة لسرخف االجساع 

رقع  %( فيي مخضية والذكل8( وىى تفػق معيار لجشة بازل السعتسج )22.37العخبي بمغت )

( يبيغ سمدمة مؤشخات كفاية رأس السال لسرخف االجساع العخبي عغ فتخة الجراسة وبػجو 5-3)

  عام تعتبخ الشدب مخضية.

 

 (3-5الذكل رقػ)  

 سمدمة مؤشخات كفاية رأس السال لسرخف االجساع العخبي عؼ فتخة الجراسة

 

تشازاًل مدتسخًا خالل الدشػات كحلظ اضيخت ندبة راس السال واالحتياشيات إلى مجسل األصػل    

، وبػجو عام 2010%( في سشة 5.42( لتدجل ادنى مدتػػ ليا )2010و  2009االخيخة )

(، قياسًا بسؤشخات كفاية لجشة بازل 2008و  2005تعتبخ الشدب مخضية في الدشػات ما بيغ )

ل اعتسج (. وىحا يعشى ان تسػيل األصػ 2010و  2009وغيخ مخضية في الدشتيغ االخيختيغ )
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الدشػات االولي بجرجة كبيخة عمى مرادر االمػال الجاخمية إال أنيقل ىحا االعتساد في  في

 الدشػات االخيخة.

( 2005اما ندبة راس السال واالحتياشيات إلى مجسل القخوض فقج كانت مشخفزة في سشة )   

في الدشة  %(80.73وبجأت في االرتفاع لتحقق مدتػيات عالية في االرتفاع حيث بمغت )

(، ومع ذلظ فان ىحا السؤشخ يعكذ قجرة راس السال واالحتياشيات عمى تغصية 2010االخيخة )

 خدائخ القخوض الستعثخة.

وبالشدبة لشدبة راس السال واالحتياشيات إلى مجسل الػدائع فقج اضيخت ارتفاعًا ممحػضا في    

 %(.7.49خيخة حتى وصمت )بجاية الدشػات االولي وبجأت في االنخفاض خالل الدشػات اال

 تحلٌل مؤشرات كفاٌة رأس المال للمصرف التجاري الوطنً: -4

تع استخجام القػائع السالية والسعمػمات التي تع الحرػل عمييا مغ السرخف التجارؼ الػششي 

 الحتداب وتحميل مؤشخات كفاية رأس السال كسا ىػ مػضح بالججول التالي: 

 

 (4-5الجدول رلم )

 ت كفاٌة راس المال لدى مصرف التجاري الوطنًتحلٌل مؤشرا

 السنوات

 المؤشرات المالٌة %
5991 5995 5997 5991 5997 5959 

 55.55 55.51 17.55 77.51 57.75 55.55 راس المال /األصول ذات المخاطرة

 5.55 1.51 5.55 5.57 5.55 5.55 مجمل راس المال واالحتٌاطٌات / مجمل األصول

 71.57 597.51 57.55 59.55 51.17 59.15 مجمل راس المال واالحتٌاطٌات / مجمل القروض

 1.19 1.71 5.57 5.57 5.17 5.51 مجمل راس المال واالحتٌاطٌات / مجمل الودائع
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( ان ندبة راس السال إلى مجسل األصػل ذات السخاشخة انخفزت 4-5يتزح مغ الججول )   

%( ثع بعج ذلظ بجأت باالرتفاع لترل إلى 11.64ادنى انخفاض ليا )في بجاية الدشػات لتدجل 

(، ثع بجأت باالنخفاض خالل الدشػات االخيخة، 2007%( في سشة )77.65اعمى مدتػػ ليا )

وبػجو عام ان متػسط ندبة مالئسة راس السال عمى األصػل ذات السخاشخة لسرخف التجارؼ 

 %( وتعتبخ مخضية. 8ة بازل السعتسج )( وىى تفػق معيار لجش37.41الػششي بمغت )

كحلظ اضيخت ندبة راس السال واالحتياشيات إلى مجسل األصػل ارتفاعًا في بجاية الدشػات    

ثع شيجت انخفاضًا ممحػضًا في مشرف الدشػات اال ان الشدبة عادة لالرتفاع في الدشػات 

(، 2007%( في سشة )1.29%( وادني مدتػػ ليا )5.38االخيخة لتدجل اعمى مدتػػ ليا )

( يبيغ سمدمة مؤشخات كفاية رأس السال لمسرخف التجارؼ الػششي خالل فتخة 4-5والذكل رقع )

 .الجراسة

 (4-5الذكل رقػ )

 سمدمة مؤشخات كفاية رأس السال لمسرخف التجاري الؽطشي خالل فتخة الجراسة
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ت مشخفزة في الدشػات اما ندبة راس السال واالحتياشيات إلى مجسل القخوض فقج كان   

%( في 107.35االولى اال انيا بجأت بارتفاع في الدشػات االخيخة لترل إلى اعمى مدتػػ ليا )

نياية ومع ذلظ فان ىحا السؤشخ يعكذ ارتفاع قجرة راس السال واالحتياشيات عمى تغصية خدائخ 

 القخوض الستعثخة.

الػدائع فقج تحبحب بيغ االرتفاع  وبالشدبة لسؤشخ راس السال واالحتياشيات إلى مجسل   

واالنخفاض حيث ارتفع في الدشػات االولى ثع انخفس في مشرف الدشػات ثع عاد لالرتفاع في 

( وادني مدتػػ لو 2009%( في سشة )8.98الدشػات االخيخ ليرل إلى اعمى مدتػػ لو )

 (.2008%( في سشة )2.37)

 سة عن فترة الدراسة:ثانٌاً: تحلٌل مؤشرات جودة األصول لعٌنة الدرا

يتشاول ىحا الجدء تحميل لسؤشخات جػدة األصػل لكل مرخف مغ مرارف العيشة باستخجام    

 السعمػمات الستحرل عمييا، وذلظ عمى الشحػ التالي: 

 تحلٌل مؤشر جودة األصول  لمصرف الوحدة:  -0

 وما الشسػذج باتلستصم السجال وفقاً  ىحا في الفخعية الشدب مغ مجسػعة عمى االعتساد تع   

 الججول التالي:  في يطيخ كسا بيانات مغ السيدانيات تػفخه

 ( 5-5الجدول )

 تحلٌل مؤشرات جودة األصول لدى مصرف الوحدة

 السنوات                                            

 المؤشرات المالٌة %  
5991 5995 5997 5991 5997 5959 

 75.55 75.17 71.55 71.95 71.95 75.55 دات / مجمل األصولمجمل األصول المحققة لإلٌرا

 51.51 55.51 55.51 55.15 57.57 57.17 مجمل األصول ذات المخاطرة / مجمل األصول
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( ان ندبة األصػل السحققة لإليخادات إلى مجسل األصػل في 5-5يتبيغ لشا مغ الججول )   

( لترل إلى 2007و 2006)%(، ثع انخفزت في سشة 94.61( بمغت )2005سشة )

%(، ثع سجمت ارتفاعًا في الدشػات األخيخة. وعمى كل حال فان ىحه الشدبة لع تشخفس في 78)

%(، وىحا يجل عمى اىتسام مرخف الػحجة باقتشاء األصػل 70أؼ سشة مغ فتخة الجراسة عغ )

 السحققة لإليخادات. 

إلى مجسل األصػل، حيث ارتفعت  في حيغ تحبحبت ندبة األصػل السرشفة  بحات السخاشخة   

%(، ثع انخفزت وسجمت 37.87( لترل إلى )2005في بجاية الدشػات، وخاصة في سشة )

( 2010%(، ثع ارتفعت قمياًل في سشة )13.68(، حيث بمغ )2009أدني مدتػػ ليا في سشة )

%(. وىحا التحبحب في ندبة األصػل ذات السخاشخ إلى مجسل األصػل 15.65لترل إلى )

يعػد بالجرجة األولي إلى التغيخات التى حجثت في راس مال السرخف والتى عكدتيا ندبة راس 

(  2010السال إلى األصػل ذات السخاشخ، ويطيخ ذلظ جميا في التغيخ الحؼ حجث في سشة )

 ( يػضح سمدمة مؤشخات جػدة األصػل لسرخف الػحجة خالل فتخة الجراسة.5-5والذكل رقع )
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 (5-5) الذكل رقػ

 الجراسة فتخة خالل الؽحجة لسرخف األصؽل جؽدة مؤشخات سمدمة

  

 تحلٌل مؤشر جودة األصول  لمصرف التجارة والتنمٌة: -8

تع استخجام السعمػمات الستحرل عمييا مغ القػائع السالية لسرخف التجارة والتشسية والسعمػمات    

مييا عغ شخيق السقابمة وبقياس السؤشخات ضيخت كسا مػضح بالججول السكسمة التي تع الحرػل ع

 التالي:

 (6-5) الجدول

 التجارة والتنمٌة مصرف لدى األصول جودة مؤشرات تحلٌل

 السنوات

 المؤشرات المالٌة %
5991 5995 5997 5991 5997 5959 

 75.55 75.57 75.15 71.51 75.75 11.15 مجمل األصول المحققة لإلٌرادات / مجمل األصول

 55.51 55.51 57.77 57.75 1.55 55.55 مجمل األصول ذات المخاطرة / مجمل األصول

 

( ما ندبتو  2005تسثل ندبة األصػل السحققة لإليخادات إلى مجسل األصػل في سشة )   

%( ثع سجمت ارتفاعًا في الدشػات 74.91( إلى )2006%( ثع انخفزت في سشة )88.82)
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%( وىحا يعكذ اىتسام مرخف 70ل االحػال فان ىحه الشدبة لع تشخفس عغ ) االخيخة وفي ك

 التجارة والتشسية باقتشاء األصػل السحققة لإليخادات.

في حيغ تحبحبت ندبة األصػل السرشفة ذات السخاشخة إلى مجسل األصػل حيث انخفزت     

ميال لترل إلى %(، ثع ارتفعت ق5.36( الي )2006في بجاية الدشػات وخاصة في سشة )

%( في الدشػات االخيخة وىحا التحبحب في ندبة األصػل ذات السخاشخ إلى مجسل 16.15)

األصػل يعػد بالجرجة االولي إلى التغيخات التي تحجث في راس مال السرخف والتي عكدتيا 

ندبة راس السال إلى األصػل ذات السخاشخ ويطيخ ذلظ جميا في التغيخ الحؼ حجث في سشة 

%( وقابل ذلظ انخفاض في 54.06( حيث بمغ راس السال إلى األصػل ذات السخاشخة )2006)

%( لشفذ الدشة، 5.36ندبة مجسل األصػل ذات السخاشخة عمى مجسل األصػل لترل إلى )

( يبيغ سمدمة مؤشخات جػدة األصػل لسرخف التجارة والتشسية عغ فتخة 6-5والذكل رقع )

 الجراسة.

 (6-5الذكل رقػ)

 مؤشخات جؽدة األصؽل لسرخف التجارة والتشسية عؼ فتخة الجراسةسمدمة 
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 تحلٌل مؤشر جودة األصول  لمصرف اإلجماع العربً: -3

تع االعتساد عمى السعمػمات الستحرل عمييا مغ القػائع السالية لسرخف اإلجساع العخبي    

صػل اضيخت كسا ىػ والسعمػمات السكسمة الستحرل عمييا مغ السقابمة وبقياس مؤشخات جػدة األ

 مػضح بالججول التالي:  

 (7-4الجدول رلم)

 تحلٌل مؤشرات جودة األصول لدى مصرف االجماع العربً

 السنوات

 المؤشرات المالٌة %
5991 5995 5997 5991 5997 5959 

 17.55 17.57 77.55 75.79 75.51 15.75 مجمل األصول المحققة لإلٌرادات / مجمل األصول

 55.51 7.75 55.57 57.55 59.57 7.51 ذات المخاطرة / مجمل األصولمجمل األصول 

 

يتبيغ لشا مغ الججول ان ندبة األصػل السحققة لإليخادات إلى مجسل األصػل في الدشة    

%(، ثع بجأت باالنخفاض خالل الدشػات 82.93( كانت مختفعة حيث بمغت )2005االولى )

دت وارتفعت في الدشػات االخيخة وفي كل االحػال ( اال انيا سخعان ما عا2008إلى  2006)

%( وىحا يعكذ اىتسام مرخف االجساع العخبي باقتشاء 70فان ىحه الشدب لع تشخفس عغ )

( يبيغ سمدمة مؤشخات جػدة األصػل لسرخف 7-5األصػل السحققة لإليخادات،  والذكل رقع )

 اإلجساع العخبي عغ فتخة الجراسة
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 (7-5الذكل رقػ )

 مة مؤشخات جؽدة األصؽل لسرخف اإلجساع العخبي عؼ فتخة الجراسةسمد

 

في حيغ تحبحبت ندبة األصػل السرشفة ذات السخاشخة إلى مجسل األصػل حيث انخفزت    

%( في بجاية الدشػات، ثع ارتفعت قميال لترل إلى 9.45لترل إلى أدنى مدتػػ ليا )

ندبة األصػل ذات السخاشخ إلى مجسل %( في الدشة االخيخة، وىحا التحبحب في 14.48)

األصػل يعػد بالجرجة االولي إلى التغيخات التي تحجث في راس مال السرخف والتي عكدتيا 

ندبة راس السال إلى األصػل ذات السخاشخ. ويطيخ ذلظ جميا في التغيخ الحؼ حجث في سشة 

ل ذلظ انخفاض في %( وقاب72.50( حيث بمغ راس السال إلى األصػل ذات السخاشخة )2009)

 %(.9.45ندبة مجسل األصػل ذات السخاشخة عمى مجسل األصػل لترل إلى )

 تحلٌل مؤشر جودة األصول للمصرف التجاري الوطنً: -4

تع االعتساد عمى السعمػمات  الستحرل عمييا مغ  القػائع السالية لمسرخف التجارؼ الػششي    

خيق السقابمة وبقياس السؤشخات اضيخت كسا ىػ والسعمػمات السكسمة التي تع الحرػل عمييا عغ ش

 مػضح بالججول التالي:   
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 (8-5الجدول رلم )

 تحلٌل مؤشرات جودة األصول لدى مصرف التجاري الوطنً

 السنوات

 المؤشرات المالٌة %
5991 5995 5997 5991 5997 5959 

 71.51 77.17 599.5 55.55 11.75 11.57 مجمل األصول المحققة لإلٌرادات / مجمل األصول

 51.51 51.55 55.75 55.55 51.55 55.97 مجمل األصول ذات المخاطرة / مجمل األصول

 

( ما ندبتو 2005مثمت ندبة األصػل السحققة لإليخادات إلى مجسل األصػل في سشة )   

%( ثع 46.43(، لترل إلى أدنى مدتػػ ليا إلى )2007%( ثع إنخفزت في سشة )88.47)

%( إال 70في الدشػات االخيخة وفي كل األحػال فان ىحه الشدبة لع تشخفس عغ )  سجمت إرتفاعاً 

(، وبذكل عام تعبخ ىحه الشدب عغ اىتسام السرخف التجارؼ الػششي باقتشاء 2007في سشة )

 األصػل السحققة لإليخادات.

في حيغ تحبحبت ندبة األصػل السرشفة ذات السخاشخة إلى مجسل األصػل تحبحبت بيغ    

(، وسجمت 2007%( في سشة )13.16االرتفاع واالنخفاض حيث سجمت أدنى مدتػػ ليا )

( وىحا التحبحب في ندبة األصػل ذات السخاشخ 2006%( في سشة )25.11أعمى ارتفاع ليا )

إلى مجسل األصػل يعػد بالجرجة االولي إلى التغيخات التي تحجث في راس مال السرخف والتي 

( يبيغ سمدمة مؤشخات 8-5إلى األصػل ذات السخاشخ،  والذكل رقع) عكدتيا ندبة راس السال

 جػدة األصػل لمسرخف التجارؼ الػششي عغ فتخة الجراسة. 
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 (8-5الذكل رقػ)

 سمدمة مؤشخات جؽدة األصؽل لمسرخف التجاري الؽطشي عؼ فتخة الجراسة

 

 اسة:ثالثاً: تحلٌل مؤشرات سالمة اإلدارة لعٌنة الدراسة عن فترة الدر

تعتبخ سالمة اإلدارة ميسة في اداء السؤسدات السالية )كغيخىا مغ السؤسدات( إال أن ىحه 

السؤشخات تدتخجم عمى مدتػػ السؤسدات او الذخكات، وىى مؤشخات معطسيا نػعية 

وليدت كسية وتصبق ضسغ مخاشخ العسميات، إال أن ىشاك بعس السؤشخات الكسية والتى مغ 

مرخوفات العامميغ )انطخ السالحق(، كسا يسكغ االعتساد عمى  فيمعجل التغيخ بيشيا 

 سالمة اإلدارة في تقييع أداء السؤسدات السالية محل الجراسة وىى كسا يمي:  مؤشخات

 تحلٌل مؤشر سالمة اإلدارة  لمصرف الوحدة:  .0

( مؤشخ السرخوفات إلى االيخادات واإليخادات عمى عجد العامميغ  9-5يبيغ الججول )

 خادات عمى عجد الفخوع ويسكغ تفديخ ىحه السؤشخات مغ خالل االشكال البيانية التالية: واالي
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 (9-5الجدول رلم )

 تحلٌل مؤشر سالمة اإلدارة لدى مصرف الوحدة

 
 

 ( 9-5الذكل رقػ )
 مؤشخ السرخوفات عمى االيخادات لسرخف الؽحجة عؼ فتخة الجراسة

 

اليخادات لسرخف الػحجة خالل الدشػات الدتة حيث ( السرخوفات عمى ا9-5يبيغ الذكل )

( لتعػد وتختفع 2007،2006نالحع االرتفاع في بجاية الدشػات ثع انخفزت تجريجيًا في )

اإلدارة وىحا يذيخ إلى تحدغ حالة  2010و 2008مججدًا حيث سجمت اعمى ارتفاع ليا سشة 

  سرخف في الدشػات إلى تذيج زيادة في اإليخادات. بال

 االٌرادات/عدد الفروع االٌرادات/عدد العاملٌن المصروفات/االٌرادات السنوات

2005 0.63 25956.98 1055944.44 

2 006 0.50 27991.68 1168263.89 

2007 0.47 39936.13 1670205.48 

2008 0.69 60349.20 2502480.00 

2009 0.50 57069.98 2310602.56 

2010 0.68 54848.88 2182300.00 
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 (11-5ذكل رقػ )ال
  مؤشخ عجد العامميؼ عمى االيخادات لسرخف الؽحجة عؼ فتخة الجراسة

 

( االيخادات عمى عجد العامميغ لسرخف الػحجة خالل الدشػات الدتة 10-5يبيغ الذكل )

حيث ويسكغ القػل ان انخفاض االيخادات إلى عجد السػضفيغ يعكذ عجم فاعمية السؤسدة 

 السالية.  

 (11-5الذكل رقػ )
 مؤشخ عجد الفخوع عمى االيخادات لسرخف الؽحجة عؼ فتخة الجراسة
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( االيخادات عمى عجد الفخوع بالسرخف حيث نالحع أن سياسات 11-5يبيغ الذكل )

السرخف اتجيت نحػ التػسع في الفخوع وبتالي فان عجد الفخوع بالسرخف زاد في الدشػات 

ىحا التػسع في الفخوع تختب عميو زيادة في عجد االخيخة وشيج انخفاضًا في بجاية الدشػات، 

 العامميغ.

الستكػن مغ التغيخ في مرخوفات العامميغ بسرخف الػحجة ويسكغ االشارة إلى أن معجل 

حيث تبيغ أن معجالت التغيخ في البشج االول والثاني حققت  ،خالل سشػات الجراسةستة بشػد 

( ومغ ثع الديادة في الدشة 2009سشة ) في الشقران( ثع 2008-2007زيادة في الدشػات )

(، بيشسا البشػد االخخػ فكانت في الديادة في الدشػات االولى ثع بجأت 2010االخيخة)

 باالنخفاض في الدشػات االخيخة)انطخ ممحق مؤشخ مرخوفات العامميغ لسرخف الػحجة(.

 تحلٌل مؤشر سالمة اإلدارة  لمصرف التجارة والتنمٌة: .8

( مؤشخ السرخوفات عمى االيخادات واإليخادات عمى عجد العامميغ  10-5يبيغ الججول)

 وااليخادات عمى عجد الفخوع، ويسكغ تفديخ ىحه السؤشخات مغ خالل االشكال البيانية التالية: 

 (01-5الجدول رلم )

 تحلٌل مؤشر سالمة اإلدارة لدى مصرف التجارة والتنمٌة

 االٌرادات/عدد الفروع ملٌناالٌرادات/عدد العا المصروفات/االٌرادات  

2005 0.29 97036806.10 1666501670.00 

2006 0.58 69869943.12 1630298672.71 

2007 0.46 57264626.75 1491082781.27 

2008 0.50 102031122.75 2525270288.14 

2009 0.59 102504627.86 2689038070.77 

2010 0.72 101395907.17 2623619097.94 
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 (11-5ذكل رقػ )ال
  مؤشخ السرخوفات عمى االيخادات لسرخف التجارة والتشسية عؼ فتخة الجراسة

 

بكفاءة  لأن ارتفاع ندبة الشفقات إلى االيخادات يسكغ ان يعكذ ان السؤسدة السالية ال تعس

( يبيغ السرخوفات عمى 12-5ويسكغ ان يعػد ذلظ إلى عجم فاعمية اإلدارة، والذكل )

( حيث نالحع االنخفاض 2010-2005سرخف التجارة والتشسية خالل الدشػات )االيخادات ل

وسجمت اعمى مدتػيات ليا في سشة  2007في بجاية الدشػات ثع ارتفعت تجريجيًا بعج سشة 

وىحا يذيخ إلى زيادة اإلنفاق وبتالي عجم فاعمية اإلدارة والدبب في ذلظ ربسا يكػن  2010

زيادة عجد العامميغ في الدشػات االخيخة. وتطيخ نتائج الجراسة نتيجة التػسع في عجد الفخوع و 

( يبيغ ذلظ، وىحا يعكذ عجم 13-5ان ىشاك انخفاض لإليخادات إلى عجد العامميغ والذكل )

فاعمية السؤسدة السالية والحؼ مغ السسكغ ان يعػد إلى عجم فاعمية اإلدارة بدبب الديادة 

-5لشتائج إلى ان ىشاك تػسع في عجد الفخوع والذكل )السفخشة في عجد العامميغ كسا تذيخ ا

(يبيغ ذلظ، وىحا ايزا يعكذ عجم الرخامة في إجخاءات التأسيذ وىحا يعكذ نػعا مغ 14

 عجم جػدة اإلدارة وضعف في اساليب الخقابة عمى السؤسدات السالية.
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 (13-5الذكل رقػ )
 ة عؼ فتخة الجراسةمؤشخ االيخادات عمى العامميؼ لسرخف التجارة والتشسي

 
 (14-5الذكل رقػ )

 مؤشخ الفخوع عمى االيخادات لسرخف التجارة والتشسية عؼ فتخة الجراسة

 

 التجارة والتشسيةالتغيخ في مرخوفات العامميغ بسرخف ويسكغ االشارة إلى أن معجل 

)انطخ ممحق مؤشخ مرخوفات العامميغ خالل سشػات الجراسة الستكػن مغ ستة بشػد 

ف التجارة والتشسية(، حيث تبيغ أن معجل التغيخ بالبشج االول تدايجه في الدشػات لسرخ 

( ثع تشاقز في الدشة 2009( ومغ ثع تدايج )2008( ثع تشاقز في سشة )2006-2007)

( ثع الشقران في الدشػات 2007االخيخة، بيشسا البشج الثاني نقران في البجاية ثع زيادة في )

( ثع تدايج في الدشة 2009-2008ثالث فقج تشاقز في الدشػات )االخيخة، أما البشج ال
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( وتدايج في سشة 2008( ثع تشاقز في سشة )2007االخيخة، بيشسا البشج الخابع تدايج في سشة )

-2007( وتشاقز في الدشة االخيخة، أما البشج الخامذ فقج تشاقز في الدشػات )2009)

-2007ج الدادس فقج تشاقز في الدشػات مغ )( وتدايج في الدشة االخيخة، أما البش2009

2010  .) 

 تحلٌل مؤشر سالمة اإلدارة  لمصرف االجماع العربً: .3

( مؤشخ السرخوفات عمى االيخادات واإليخادات عمى عجد العامميغ  11-5يبيغ الججول)

 : وااليخادات عمى عجد الفخوع، ويسكغ تفديخ ىحه السؤشخات مغ خالل االشكال البيانية التالية

 (00-5الجدول رلم )

 تحلٌل مؤشر سالمة اإلدارة لدى مصرف اإلجماع العربً

 االٌرادات/عدد الفروع االٌرادات/عدد العاملٌن المصروفات/االٌرادات  السنوات

2005 0.71 35810503.09 2990177008.25 

2006 1.99 33516.96 1516642.63 

2007 1.57 31151.36 1146370.00 

2008 0.54 51250.75 1640024.00 

2009 2.01 10972497.61 361178046.42 

2010 0.11 47017941.82 1425005313.77 
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 (15-5الذكل رقػ )
  مؤشخ السرخوفات عمى االيخادات لسرخف االجساع العخبي عؼ فتخة الجراسة

 

 

 

 

الدشػات  ( السرخوفات عمى االيخادات لسرخف االجساع العخبي خالل15-5يبيغ الذكل )

( حيث نالحع االرتفاع واالنخفاض خالل الدشػات حيث كانت في بجاية 2005-2010)

الدشػات مشخفزة ثع بعج ذلظ شيجت ارتفاعًا لتعػد االيخادات والسرخوفات لتدجل انخفاضًا 

اال انيا سخعان ما انخفزت في  2009لتعػد بعج ذلظ وتختفع في سشة  2008في سشة 

ادني انخفاض ليا ويعدػ ذلظ ربسا لديادة عجد الفخوع والعامميغ وبتالي الدشة االخيخة لتدجل 

 زيادة السرخوفات وااليخادات. 
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 (16-5الذكل رقػ )

   مؤشخ عجد العامميؼ عمى االيخادات لسرخف االجساع العخبي عؼ فتخة الجراسة

 

خالل الدشػات  ( االيخادات إلى عجد العامميغ لسرخف االجساع العخبي16-5يبيغ الذكل )

الدتة لمجراسة، ويسكغ القػل ان انخفاض االيخادات إلى عجد السػضفيغ يعكذ عجم فاعمية 

 السؤسدة السالية، وىح يجل عمى التػسع في عجد الفخوع.  

 (17-5الذكل رقػ )
  مؤشخ عجد الفخوع عمى االيخادات لسرخف االجساع العخبي عؼ فتخة الجراسة

 

 

ػسع في السؤسدة السالية والفخوع لسرخف االجساع العخبي خالل ( الت17-5يبيغ الذكل )

الدخيع في عجد الفخوع يذيخ إلى  د( لمجراسة، ان التػسع او االزديا2010-2005الدشػات )

 عجم الرخامة في اجخاءات التأسيذ وبتالي ضعف جػدة اإلدارة. 
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 جساع العخبياالالتغيخ في مرخوفات العامميغ بسرخف ويسكغ االشارة إلى أن معجل 

)انطخ ممحق مؤشخ مرخوفات العامميغ خالل سشػات الجراسة الستكػن مغ ستة بشػد 

لسرخف االجساع العخبي(، حيث تبيغ أن معجل التغيخ بالبشج االول والثاني تدايجه في سشة 

( ومغ ثع تدايج في الدشة االخيخة، أما البشج 2009-2008( ثع تشاقز في سشة )2007)

( ثع تدايج في الدشة االخيخة، أما البشج الخابع 2009-2007اقز في الدشػات )الثالث فقج تش

( 2009-2007(، أما البشج الخامذ فقج تشاقز في الدشػات )2006فقج تشاقز في سشة )

( وتدايج 2008-2007وتدايج في الدشة االخيخة، أما البشج الدادس فقج تشاقز في الدشػات )

 في الدشػات االخيخة.  

 مؤشر سالمة اإلدارة  لمصرف التجاري الوطنً:تحلٌل  .4

( مؤشخ السرخوفات عمى االيخادات واإليخادات عمى عجد العامميغ  12-5يبيغ الججول ) 
 وااليخادات عمى عجد الفخوع، ويسكغ تفديخ ىحه السؤشخات مغ خالل االشكال البيانية التالية: 

 (08-5الجدول رلم )

 صرف التجاري الوطنً تحلٌل مؤشر سالمة اإلدارة لدى م

 االٌرادات/عدد الفروع االٌرادات/عدد العاملٌن المصروفات/االٌرادات السنوات

2005 0.55 36702.60 1461485.56 

2006 0.54 37447.08 1473512.90 

2007 0.55 41651.34 1594741.52 

2008 0.62 62223.13 2337138.55 

2009 0.45 76543.71 3100020.28 

2010 0.57 78405.54 3262790.67 
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 (18-5الذكل رقػ )
  مؤشخ السرخوفات عمى االيخادات لسرخف التجاري الؽطشي عؼ فتخة الجراسة

 

 

( السرخوفات عمى االيخادات لسرخف التجارؼ الػششي خالل الدشػات 18-5يبيغ الذكل )

شيجت  2009الدتة حيث نالحع السؤشخ شبو ثابت لمسرخوفات وااليخادات ما عجا سشة 

 انخفاضًا ويعدػ ذلظ ربسا لديادة عجد الفخوع والعامميغ وبتالي زيادة السرخوفات وااليخادات. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 
 

 (19-5الذكل رقػ )
  مؤشخ عجد العامميؼ عمى االيخادات لسرخف التجاري الؽطشي عؼ فتخة الجراسة

 

 

رؼ الػششي خالل الدشػات ( االيخادات إلى عجد العامميغ لسرخف التجا19-5يبيغ الذكل )

الدتة لمجراسة، ويسكغ القػل ان انخفاض االيخادات إلى عجد العامميغ يعكذ عجم فاعمية 

 السؤسدة السالية. 

 (11-5الذكل رقػ )
  مؤشخ عجد الفخوع عمى االيخادات لسرخف التجاري الؽطشي عؼ فتخة الجراسة
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التجارؼ الػششي خالل الدشػات  ( االيخادات عمى عجد الفخوع لسرخف20-5يبيغ الذكل )

( وتذيخ الشتائج إلى ان ىشاك تػسع او زيادة في عجد الفخوع وىحا يذيخ إلى 2005-2010)

 تياون اإلدارة  في اجخاءات التأسيذ. 

التجارؼ الػششي التغيخ في مرخوفات العامميغ بسرخف ويسكغ االشارة إلى أن معجل 

)انطخ ممحق مؤشخ مرخوفات العامميغ ة خالل سشػات الجراسالستكػن مغ ستة بشػد 

لسرخف التجارؼ الػششي(، حيث تبيغ أن معجل التغيخ بالبشج االول والثاني والثالث والخابع 

( ثع تشاقز 2009( وتدايج في سشة )2008( ثع تشاقز في سشة )2007قج تدايجه في سشة )

( ثع تشاقز 2007سشة )(، بيشسا في البشج الخامذ فقج تدايج في 2010في الدشة االخيخة )

( ثع تدايج في الدشة االخيخة، اما البشج الدادس فقج تشاقز 2009( ثع تشاقز في )2008)

 ( ثع تشاقز في الدشػات االخيخة.2008( وتدايج في سشة )2007في سشة )

وبػجو عام ومغ خالل اجسالي مرخوفات العامميغ لجسيع السرارف، يتبيغ لشا ان معجل 

-2007( ثع ارتفعت في الدشػات )2006لػحجة تشاقز في سشة )التغيخ في مرخف ا

( ثع تدايجه في الدشة االخيخة، أما مرخف التجارة 2009( ثع انخفزت في سشة )2008

( 2009( ثع تدايج في سشة )2008-2007والتشسية فان معجل التغيخ قج تشاقز في سشة )

معجل التغيخ قج تشاقز في  وتشاقز في الدشة االخيخة، أما مرخف االجساع العخبي فان

( ثع تدايج في الدشة االخيخة، أما مرخف التجارؼ الػششي فان 2009-2007الدشػات )

( وتشاقز في 2009( ثع تدايج في سشة )2008-2007معجل التغيخ قج تشاقز في سشة )

 (الجراسة قيج السرارف لجسيع العامميغ مراريف اجسالي ممحق انطخ)الدشة االخيخة 

 : تحلٌل مؤشرات الربحٌة لعٌنة الدراسة عن فترة الدراسة:رابعاً ً
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مغ خالل السعمػمات الستحرل عمييا مغ القػائع السالية لعيشة الجراسة وكحلظ السعمػمات التي    

تع الحرػل عمييا عغ شخيق السقابمة تع احتداب مؤشخ الخبحية لسرارف العيشة وذلظ عمى 

 الشحػ التالي:

 لمصرف الوحدة: تحلٌل مؤشر الربحٌة   -0

 وما الشسػذج لستصمبات وفقاً  السجال ىحا في الفخعية الشدب مغ مجسػعة عمى االعتساد تع   

 الججول التالي: في يطيخ كسا بيانات مغ السيدانيات تػفخه

 ( 03-5الجدول )

 ٌبٌن تحلٌل مؤشرات الربحٌة لدى مصرف الوحدة

 السنوات

 المؤشرات المالٌة %
5991 5995 5997 5991 5997 5959 

 9.51 9.55 9.55 9.17 9.11 9.59 صافً الربح / مجمل األصول

 5.57 5.55 5.55 5.95 5.57 5.57 صافً الربح من العملٌات / مجمل األصول

 5.11 5.75 5.55 5.51 5.57 5.95 مجمل الربح من الفائدة / مجمل األصول

 5.57 9.17 5.59 5.55 5.55 5.55 المصارٌف العامة واالدارٌة / مجمل األصول

    

( إن ندبة صافي الخبح إلى مجسل األصػل في مرخف الػحجة 13-5يتبيغ لشا مغ الججول )   

%(، ثع ارتفعت قمياًل في سشة 0.60( لترل إلى )2005شيجت انخفاضًا في الدشة األولى )

. %( في الدشة األخيخة0.48(، ثع بعج ذلظ بجأت باالنخفاض لترل إلى )2007( و)2006)

 2006وىشا يسكغ القػل أن مدتػػ ربحية األصػل في مرخف الػحجة شيجت تحدغ في سشة )

( بيشسا بقية الدشػات انخفزت فييا مدتػػ الخبحية ليرل إلى أدنى مدتػػ لو 2007و

 (.  2010%( في سشة )0.48ً)
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ت ما بيشسا مؤشخ صافي الخبح مغ العسميات عمى مجسل األصػل نالحع أنو تحدغ في الدشػا   

( ليرل 2010و  2009(، إال أنو شيج انخفاضًا في الدشػات االخيخة )2008و  2005بيغ )

 في األصػل مجسل عمى الفائجة مغ الخبح مجسل مؤشخ أما  (.1.49إلى ادني مدتػػ لو )

 بالدشة وخاصة (2008 و 2005) بيغ ما الدشػات في تحدغ شيج يالحع أنو الػحجة مرخف

 سشة في( 1.55) لو مدتػػ  أدني إلى ليرل األخيخة الدشػات في الشدبة انخفزت بيشسا األولي،

(2010). 

 أدني وسجل األصػل مجسل عمى واإلدارية العامة السراريف مؤشخ وضيخ مغ التحميل أن    

 أقرى إلى ليرل االخيخة الدشة في وارتفع ،%(0.80) إلى ليرل (2009) سشة في لو مدتػػ 

 دور يفدخ الحؼ األمخ السعقػلة، الحجود في يعج السراريف مغ ػ السدتػ  وىحا ،(1.39) لو حج

( التالي يبيغ 21-5االدارية، والذكل رقع ) السراريف مع الجيج التعامل في الػحجة مرخف إدارة

 سمدمة السؤشخات عغ فتخة الجراسة. 

 (11-5) رقػ الذكل

 الجراسة فتخة عؼ مؤشخات الخبحية لسرخف الؽحجة سمدمة
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 شر الربحٌة  لمصرف التجارة والتنمٌة:تحلٌل مؤ -8

( ان ندبة صافي الخبح إلى مجسل األصػل في مرخف التجارة 14-5يتبيغ لشا مغ الججول )   

%( سشة 1.10والتشسية شيجت انخفاضًا في الدشػات الثالثة األولى، ثع ارتفعت الشدية إلى )

(، ومغ السالحع 2010) %( سشة0.66(، ثع بعج ذلظ بجأت في االنخفاض لترل إلى )2008)

( بيشسا بقية الدشػات 2008ان مدتػػ ربحية األصػل في السرخف شيجت تحدغ في سشة )

 (.  2006%( في سشة )0.44انخفس فييا مدتػػ الخبحية ليرل إلى ادني مدتػػ لو )

 (04-5) الجدول

 التجارة والتنمٌة مصرف لدى الربحٌة مؤشرات تحلٌل

 السنوات

 المؤشرات المالٌة %
5991 5995 5997 5991 5997 5959 

 9.55 9.75 5.59 9.75 9.55 9.77 صافً الربح / مجمل األصول

 9.77 5.57 5.55 5.95 5.57 9.71 صافً الربح من العملٌات / مجمل األصول

 5.57 5.55 5.91 5.77 5.51 5.57 مجمل الربح من الفائدة / مجمل األصول

 5.15 5.55 9.77 9.15 9.75 9.11 األصولالمصارٌف العامة واالدارٌة / مجمل 

بيشسا مؤشخ صافي الخبح مغ العسميات عمى مجسل األصػل نالحع انو تحدغ في الدشػات ما    

(فقج كان 2005%( إال أنو شيج انخفاضا في سشة )1.37( ليرل إلى )2009و  2006بيغ )

 %(.0.77( ليرل إلى ادني مدتػػ لو )2010%( وكحلظ الحال في سشة )0.95)

اما مؤشخ مجسل الخبح مغ الفائجة عمى مجسل األصػل في السرخف نالحع انو شيج تحدغ    

( 2007و  2005( بيشسا انخفزت الشدبة في الدشػات )2009و 2008و  2006في الدشػات )

 (.2010%( في سشة )1.67ليرل إلى ادني مدتػػ لو )
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صػل نالحع ان الشدب كانت مشخفزة اما مؤشخ السراريف العامة واالدارية عمى مجسل األ   

%( وارتفعت 0.99%و  0.58( حيث تخاوحت ما بيغ )2008و  2005في الدشػات ما بيغ )

(، وىحا السدتػػ مغ 1.52بعج ذلظ في الدشػات االخيخة لترل إلى اقرى حج ليا )%

لجيج مع السراريف يعج في الحجود السعقػلة االمخ الحؼ يفدخ دور ادارة السرخف في التعامل ا

 التجارة لسرخف الخبحية مؤشخات يبيغ سمدمة (22-5)   السراريف االدارية، والذكل رقع

 الجراسة. فتخة عغ والتشسية

 (11-5الذغ رقػ )

 سمدمة مؤشخات الخبحية لسرخف التجارة والتشسية عؼ فتخة الجراسة

 

 تحلٌل مؤشر الربحٌة  لمصرف االجماع العربً: -3

 تػفخه وما الشسػذج لستصمبات وفقاً  السجال ىحا في الفخعية الشدب مغ عةمجسػ  عمى االعتساد تع   

 :التالي بالججول يطيخ كسا بيانات مغ السيدانيات
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 (05-5الجدول رلم)

 تحلٌل مؤشرات الربحٌة لدى مصرف االجماع العربً

 السنوات

 المؤشرات المالٌة %
5991 5995 5997 5991 5997 5959 

 9.55 9.17 5.15 5.55 5.75 9.55 صولصافً الربح / مجمل األ

 9.55 9.97 9.55 9.17 9.77 5.75 صافً الربح من العملٌات / مجمل األصول

 9.17 9.55 9.51 5.55 5.57 5.57 مجمل الربح من الفائدة / مجمل األصول

 5.51 5.95 5.55 5.57 5.17 5.15 المصارٌف العامة واالدارٌة / مجمل األصول

 

( ان ندبة صافي الخبح إلى مجسل األصػل في االجساع العخبي 15-5مغ الججول )يتبيغ لشا    

إلى  2006شيجت انخفاضًا في الدشة االولي واالخيخة، بيشسا ارتفعت الشدبة في الدشػات )

( ومغ 2009%( في سشة )0.89(، ثع بعج ذلظ بجأت في االنخفاض لترل إلى )2008

و  2007و  2006سرخف شيجت تحدغ في سشة )السالحع ان مدتػػ ربحية األصػل في ال

%( 0.31( بيشسا بقية الدشػات انخفس فييا مدتػػ الخبحية ليرل إلى ادني مدتػػ لو )2008

 (.  2010في سشة )

بيشسا مؤشخ صافي الخبح مغ العسميات عمى مجسل األصػل نالحع انو تحدغ في الدشة    

بيشسا بقية الدشػات شيج انخفاضًا  %(1.91( ليرل إلى اعمى مدتػػ لو )2005االولى )

 (.2009%( في سشة )0.07ممحػضًا ليدجل ادني مدتػػ لو )

اما مؤشخ مجسل الخبح مغ الفائجة عمى مجسل األصػل في السرخف نالحع انو شيج تحدغ    

%(، ثع بعج ذلظ بجأ باالنخفاض 2.39( ليدجل اعمى مدتػػ لو )2005في الدشة االولى )

 (.2009%( في سشة )0.43ى ادني مدتػػ لو )تجريجيًا ليرل إل
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اما مؤشخ السراريف العامة واالدارية عمى مجسل األصػل نالحع ان الشدب كانت مختفعة    

في الدشػات االولي اال انيا بجأت باالنخفاض في الدشػات االخيخة لتدجل ادنى مدتػػ ليا 

الحجود السعقػلة االمخ  (، وىحا السدتػػ مغ السراريف يعج في2009%( في سشة )1.01)

 الحػ يفدخ دور ادارة مرخف االجساع العخبي في التعامل الجيج مع السراريف االدارية، والذكل

 الجراسة.  فتخة عغ العخبي االجساع لسرخف الخبحية مؤشخات يبيغ سمدمة (23-5) رقع

 (13-5الذكل رقػ )

 اسةسمدمة مؤشخات الخبحية لسرخف االجساع العخبي عؼ فتخة الجر 

 

 

 تحلٌل مؤشر الربحٌة  للمصرف التجاري الوطنً:  -4

تع االعتساد عمى مجسػعة مغ الشدب الفخعية في ىحا السجال وفقًا لستصمبات الشسػذج وما تػفخه    

  السيدانيات مغ بيانات كسا يطيخ بالججول التالي:
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 (06-5الجدول رلم )

 نًٌبٌن تحلٌل مؤشرات الربحٌة لدى مصرف التجاري الوط

 السنوات

 المؤشرات المالٌة %
5991 5995 5997 5991 5997 5959 

 9.71 9.55 9.55 9.55 5.51 5.95 صافً الربح / مجمل األصول

 5.95 5.55 5.55 9.75 5.77 5.51 صافً الربح من العملٌات / مجمل األصول

 5.55 5.55 5.55 9.15 5.55 5.15 مجمل الربح من الفائدة / مجمل األصول

 9.75 9.75 9.57 9.51 9.55 9.55 ارٌف العامة واالدارٌة / مجمل األصولالمص

 

( ان ندبة صافي الخبح إلى مجسل األصػل في مرخف 16-5يتبيغ لشا مغ الججول )   

%( سشة 1.18التجارؼ الػششي شيجت ارتفاعًا في الدشػات االولى لترل إلى اعمى مدتػػ ليا )

ية األصػل في السرخف شيجت تحدغ خالل الدشػات (، ومغ السالحع ان مدتػػ ربح2006)

%( 0.21االولى اال انيا بقية الدشػات انخفس فييا مدتػػ الخبحية ليرل إلى ادني مدتػػ لو )

 (.  2008في سشة )

بيشسا مؤشخ صافي الخبح مغ العسميات عمى مجسل األصػل نالحع انو تحدغ في معطع    

 %(.0.71( ليرل إلى )2007الدشػات اال ان شيج انخفاضا في سشة )

اما مؤشخ مجسل الخبح مغ الفائجة عمى مجسل األصػل في السرخف نالحع انو شيج تحدغ    

( ليرل إلى ادني 2007(، بيشسا انخفزت الشدبة في سشة )2009في الدشػات االولى واالخيخة )

 %(. 0.83مدتػػ لو )

ػل نالحع ان الشدب كانت مشخفزة اما مؤشخ السراريف العامة واالدارية عمى مجسل األص   

%( 0.76في الدشػات االولى إال أنيا ارتفعت في الدشػات االخيخة لترل إلى اعمى مدتػػ ليا )
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(، وىحا السدتػػ مغ السراريف يعج في حجود السعقػل االمخ الحػ يفدخ دور 2009في سشة )

 يبيغ سمدمة (24-5) عرق ادارة السرخف في التعامل الجيج مع السراريف االدارية، والذكل

 الجراسة.  فتخة عغ الػششي التجارؼ  لمسرخف الخبحية مؤشخات

 (14-5الذكل رقػ )

 سمدمة مؤشخات الخبحية لمسرخف التجاري الؽطشي عؼ فتخة الجراسة

 

 خامساً: تحلٌل مؤشرات السٌولة لعٌنة الدراسة عن فترة الدراسة:

ل مرخف مغ مرارف العيشة عغ شخيق في ىحا الجدء تع احتداب مؤشخات الديػلة لك   

استخجام البيانات والسعمػمات الستحرل عمييا مغ القػائع السالية لمسرارف وكحلظ السعمػمات 

 الستحرل عمييا عغ شخيق السقابمة، وذلظ عمى الشحػ التالي:

 تحلٌل مؤشر السٌولة  لمصرف الوحدة:  -0

 وما الشسػذج لستصمبات وفقاً  السجال ىحا في الفخعية الشدب مغ مجسػعة عمى االعتساد تع   

 :التالي الججول في يطيخ كسا بيانات مغ السيدانيات تػفخه
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 ( 07-5الجدول )  

 تحلٌل مؤشرات السٌولة لدى مصرف الوحدة

 السنوات

 المؤشرات المالٌة %
5991 5995 5997 5991 5997 5959 

 55.55 55.51 .55.3 55.55 55.57 51.55 نسبة األصول السائلة / مجمل األصول

 57.19 57.17 59.79 57.57 55.57 59.75 نسبة األصول السائلة / مجمل الودائع

 57.55 51.57 55.15 57.75 51.55 51.17 نسبة األصول السائلة / الخصوم قصٌرة االجل

 75.55 75.15 75.11 75.57 71.79 75.77 نسبة االموال قصٌرة االجل / مجمل األصول

 77.15 77.15 15.77 15.57 75.59 75.59 لطلب / مجمل الودائعالودائع تحت ا

 55.55 51.51 1.55 5.15 55.71 57.59 الودائع االدخارٌة / مجمل الودائع

 59.55 1.95 5.15 59.55 1.71 59.59 الودائع ألجل /مجمل الودائع

 :ييم( ما 17-5وعشج تحميل مؤشخات الديػلة لسرخف الػحجة كسا تطيخ بالججول رقع )

 ( 2005إن ندبة األصػل الدائمة إلى مجسل األصػل شيجت ارتفاعًا في الدشة االولى )

(، ثع ارتفعت 2007و  2006%(، ثع بجأت باالنخفاض في سشتي )25.62لترل إلى )

(؛ ثع انخفزت بعج ذلظ قميال ولكغ سخعان ما ارتفعت في سشة 2008بعج ذلظ في سشة )

%( وىحا يذيخ إلى تخكيد مرخف الػحجة 26.61( وسجمت أعمى مدتػػ ليا )2010)

 عمى تقػية جانب األصػل الدائمة لسػاجية االزمات.

  ان ندبة األصػل الدائمة إلى مجسل الػدائع تحبحبت بيغ االرتفاع واالنخفاض بشدب

متفاوتة؛ حيث ارتفعت في الدشة االولى وانخفزت بعج ذلظ لتدجل أدنى مدتػػ ليا 

، ولكغ سخعان ما شيجت ارتفاعًا شفيفًا في الدشػات (2006%( في سشة )26.29)

االخيخة وىحا السؤشخ ربسا يتشاسب مع اتجاىات السؤشخ الدابق حيث يحتاط السرخف 

 لسػاجية حاالت الدحب عمى الػدائع بأصػل سائمة متشػعة.
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  ان ندبة األصػل الدائمة إلى الخرػم قريخة االجل تخاوحت ما بيغ أدنى مدتػػ ليا

%( في الدشة االخيخة 37.16( وأعمى مدتػػ ليا )2007( في سشة )27.93%)

 (، مسا يذيخ إلى القجرة العالية لمسرخف عمى مػاجية االلتدامات قريخة االجل.2010)

  ان ندبة االمػال قريخة االجل إلى مجسل األصػل تخاوحت ما بيغ الحج االدنى ليا

( وىحا 2007%( في سشة )76.39( والحج األعمى ليا )2008%( في سشة )71.58)

يبيغ ان مداىسة االمػال قريخة االجل في تسػيل األصػل بسرخف الػحجة متحبحبة 

( يبيغ سمدمة مؤشخات الديػلة لسرخف 25-5وتسيل لالرتفاع واالنخفاض. والذكل رقع )

 الػحجة عغ فتخة الجراسة:

  (15-5الذكل رقػ )

 جراسةال فتخة عؼ الؽحجة لسرخف الديؽلة مؤشخات سمدمة

 
أما ندبة الػدائع الجارية والػدائع االدخارية والػدائع ألجل إلى مجسل الػدائع فقج كانت 

 كالتالي:
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%( كحج أدني في الدشة االولى 72.10بالشدبة لمػدائع الجارية فقج تخاوحت ما بيغ )

%( 78.99( مدجمة متػسط قجره )2008%( كحج أعمى في )84.97( و ) 2005)

 لمدشػات الدتة.

  اتجيت ندبة الػدائع االدخارية إلى مجسل الػدائع نحػ االرتفاع في الدشة االولى، ثع

(، ثع بجأت  2007%( في سشة )6.51بجأت باالنخفاض لترل إلى أدنى مدتػػ ليا )

( وانخفزت ثانية فى 2009%( فى سشة )15.18فى االرتفاع بعج ذلظ لترل إلى )

 %(.12.43سط الدشػات )%( وبمغ متػ 12.16( لترل الى )2010سشة )

  ان ندبة الػدائع ألجل إلى إجسالي الػدائع تحبحبت بيغ االرتفاع واالنخفاض حيث كانت

مختفعة في الدشة األولى، ثع انخفزت وارتفعت وانخفزت لترل إلى أدنى مدتػػ ليا 

(، إال أن ىحه الشدبة سخعان ما ارتفعت لترل لمسدتػػ 2009%( في سشة )5.01)

%( لمدشػات الدتة. 8.56في الدشة االولي، مدجمة متػسط قجره ) الحؼ بجأت بو

وبالشطخ إلى ندب الػدائع ألجل إلى إجسالي الػدائع فقج انخفزت في بعس الدشػات، 

وىحا مغ شانو يقمل مغ االمػال السدتقخة في مرادر أمػال السرخف. االمخ الحػ قج ال 

مداىستيا في تسػيل األصػل،  يداعج عمى االستخجامات شػيمة االجل وقج يقمل مغ

( يبيغ سمدمة مؤشخات الديػلة )الػدائع( في مرخف الػحجة عغ 26-5والذكل رقع )

 فتخة الجراسة.
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 (16-5الذكل رقػ )
 الجراسة فتخة عؼ الؽحجة لسرخف )الؽدائع( تابع سمدمة مؤشخات الديؽلة

 

 تحلٌل مؤشر السٌولة  لمصرف التجارة والتنمٌة: -8

ساد عمى مجسػعة مغ الشدب الفخعية في ىحا السجال وفقًا لستصمبات الشسػذج وما تع االعت   

  التالي: ( 18-5) تػفخه السيدانيات مغ بيانات كسا يطيخ بالججول

 

 ( 08-5الجدول )

 ٌبٌن تحلٌل مؤشرات السٌولة لدى مصرف التجارة والتنمٌة

 السنوات

 المؤشرات المالٌة %
5991 5995 5997 5991 5997 5959 

 55.77 55.59 59.15 51.79 51.57 15.75 نسبة األصول السائلة / مجمل األصول

 55.59 57.11 55.77 57.55 57.57 77.57 نسبة األصول السائلة / مجمل الودائع

 55.55 17.97 51.71 75.55 71.79 75.55 نسبة األصول السائلة / الخصوم قصٌرة االجل

 59.95 55.55 57.95 19.95 57.55 59.57 األصول نسبة االموال قصٌرة االجل / مجمل

 75.77 17.57 77.77 75.95 15.75 15.57 الودائع تحت الطلب / مجمل الودائع

 5.57 1.75 59.57 55.75 7.15 1.51 الودائع االدخارٌة / مجمل الودائع

 5.15 5.55 7.15 55.57 1.15 1.55 الودائع ألجل /مجمل الودائع
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 ت السيولة يتضح من الجدول ما يلي:وعند تحليل مؤشرا

 ( 2005ان ندبة األصػل الدائمة إلى مجسل األصػل شيجت ارتفاعًا في الدشة االولى )

%(، بيشسا باقي الدشػات شيجت انخفاضًا لترل إلى 82.72لترل إلى اقرى حج ليا )

( وبذكل عام فان ىحه الشدبة تعكذ تخكيد 2008%( في سشة )30.81ادني حج ليا )

 رخف عمى تقػية جانب األصػل الدائمة لسػاجية حاالت الصػارغ.الس

  اما ندبة األصػل الدائمة إلى مجسل الػدائع فقج سجمت أرتفاعًا في البجاية لترل إلى

(، ثع بجاءة باالنخفاض خالل الدشػات لترل إلى 2005%( سشة )99.17)

ات السرخف ( وىحا السؤشخ يعتبخ عغ تػجي2010%( فى الدشة االخيخة )14.30)

 حيث يحتاط السرخف لسػاجية حاالت الدحب عمى الػدائع بأصػل سائمة متشػعة.

  اما ندبة األصػل الدائمة إلى الخرػم قريخة االجل متحبحبة في االرتفاع واالنخفاض

(، ثع انخفزت في بقية الدشػات لترل كحج 2006%( في سشة )95.70حيث بمغت )

ؤشخ عمى القجرة العالية لمسرخف عمى مػاجية ( مسا ي2008%( في سشة )45.95ادني)

 االلتدامات قريخة االجل.

  اما ندبة االمػال قريخة االجل إلى مجسل األصػل فقج تخاوحت ما بيغ كحج ادني

(، وىحا 2008%( كحج اعمى  في سشة )67.04( و )2005%( في سشة )30.29)

إلى االرتفاع. والذكل  يبيغ ان مداىسة االمػال قريخة االجل في تسػيل األصػل تسيل

 ( يبيغ سمدمة مؤشخات الديػلة لسرخف التجارة والتشسية عغ فتخة الجراسة :27-5رقع )

 
 
 
 
 



113 
 

 (17-5الذكل رقػ )
 سمدمة مؤشخات الديؽلة لسرخف التجارة والتشسية عؼ فتخة الجراسة

 

ئع فقد كانت أما نسبة الودائع الجارية والودائع االدخارية والودائع ألجل إلى مجمل الودا

 كالتالي:

 ( 2007%( كحج ادني سشة )86.39بالشدبة لمػدائع الجارية فقج تخاوحت ما بيغ )

%( لمدشػات 84.96(، مدجمة متػسط قجره )2010%( كحج اعمى سشة )94.99و)

 الدتة.

  بيشسا اتجيت ندبة الػدائع االدخارية إلى مجسل الػدائع نحػ االنخفاض في الدشػات

%( كحج اقرى 14.73( و )2010%( كحج ادني سشة )3.17لترل )االولي واالخيخة 

 %(.8.36( )2010( إلى )2005(، وبمغ متػسط الدشػات مغ )2007سشة )

  أما الػدائع ألجل إلى اجسالي الػدائع فقج تحبحبت بيغ االرتفاع واالنخفاض حيث بمغت

 %( كحج اعمى سشة13.27( كحج ادني و)2010%( في الدشة االخيخة )1.84)

%( لمدشػات الدتة وبالشطخ إلى ندب الػدائع 6.67(، مدجمة متػسط  قجره )2007)

ألجل إلى اجسالي الػدائع فقج انخفزت في الدشػات االخيخة وىحا مغ شانو يقمل مغ 

االمػال السدتقخة في مرادر امػال السرخف االمخ الحػ قج ال يداعج عمى 
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-5يا في تسػيل األصػل، والذكل رقع )االستخجامات شػيمة االجل وقج يقمل مغ مداىست

 ( يبيغ سمدمة مؤشخات الديػلة )الػدائع( لسرخف التجارة والتشسية عغ فتخة الجراسة.28

 (18-5الذكل رقػ )
 سمدمة مؤشخات الديؽلة )الؽدائع( لسرخف التجارة والتشسية عؼ فتخة الجراسة

 

 تحلٌل مؤشر السٌولة  لمصرف االجماع العربً: -3

ساد عمى مجسػعة مغ الشدب الفخعية في ىحا السجال وفقًا لستصمبات الشسػذج وما تػفخه تع االعت   
 السيدانيات مغ بيانات كسا يطيخ بالججول التالي:
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 (09-5الجدول رلم)

 تحلٌل مؤشرات السٌولة لدى مصرف االجماع العربً

 السنوات

 المؤشرات المالٌة %
5991 5995 5997 5991 5997 5959 

 77.55 75.75 55.75 75.51 75.15 71.71 نسبة األصول السائلة / مجمل األصول

 71.57 77.17 71.55 17.77 11.75 11.51 نسبة األصول السائلة / مجمل الودائع

 15.75 17.15 57.57 11.77 17.55 55.95 نسبة األصول السائلة / الخصوم قصٌرة االجل

 5.75 9.55 9.15 9.55 9.55 5.55 صولنسبة االموال قصٌرة االجل / مجمل األ

 15.95 77.75 77.17 75.55 75.77 71.59 الودائع تحت الطلب / مجمل الودائع

 1.59 9.57 9.55 5.75 5.51 5.51 الودائع االدخارٌة / مجمل الودائع

 7.11 - - 5.75 5.71 9.75 الودائع ألجل /مجمل الودائع

 ( ما يلي:91-5جدول )عند تحليل مؤشرات السيولة يتضح من ال

 ( 2005ان ندبة األصػل الدائمة إلى مجسل األصػل شيجت ارتفاعًا في الدشة االولى )

%(، ثع انخفزت تجريجيًا في باقي الدشػات لترل 78.98لترل إلى اقرى حج ليا )

(، وبذكل عام فان ىحه الشدبة تعكذ 2008%( في سشة )62.91إلى ادني حج ليا )

ػية جانب األصػل الدائمة لسػاجية الحاالت الصارئة التي قج تخكيد السرخف عمى تق

 تػاجو السرخف.

  اما ندبة األصػل الدائمة إلى مجسل الػدائع فقج سجمت انخفاضًا في البجاية لترل إلى

 2006(، وبقيت عمى نفذ السدتػػ في الدشتيغ التاليتيغ )2005%( سشة )88.15)

%( في سشة 98.677إلى اقرى حج ليا )( ثع بعج ذلظ سجمت ارتفاعًا لترل 2007و

(، وىحا السؤشخ ربسا يتشاسب مع تػجيات السؤشخ الدابق حيث يحتاط السرخف 2010)

 لسػاجية حاالت الدحب عمى الػدائع بأصػل سائمة متشػعة.
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  اما ندبة األصػل الدائمة إلى الخرػم قريخة االجل متحبحبة بيغ االرتفاع واالنخفاض

(، ثع انخفزت في بقية الدشػات 2005%( في سشة )64.01حيث بمغت كحج اقرى )

( وىحا يعكذ جانب مغ قجرة 2008%( في سشة )49.47لترل ألدنى مدتػػ ليا )

 السرخف عمى مػاجية االلتدامات قريخة االجل.

  اما ندبة االمػال قريخة االجل إلى مجسل األصػل فقج سجمت ارتفاعًا في الدشة االولى

نخفاض في بقية الدشػات لترل إلى ادنى مدتػػ ليا (، ثع بجأت باال2005)

%( في الدشة االخيخة 1.76(، وسجمت اعمى مدتػػ ليا )2009%( في سشة )0.34)

(، وىحا يبيغ ان مداىسة االمػال قريخة االجل في تسػيل األصػل ارتفعت بجاية 2010)

( يبيغ 29-5)الدشػات ثع انخفزت ثع عادة لالرتفاع في الدشة االخيخة. والذكل رقع 

 سمدمة مؤشخات الديػلة لسرخف االجساع العخبي عغ فتخة الجراسة:

 (19-5الذكل رقػ )
 سمدمة مؤشخات الديؽلة لسرخف االجساع العخبي عؼ فتخة الجراسة

 

أما نسبة الودائع الجارية والودائع االدخارية والودائع ألجل إلى مجمل الودائع فقد كانت 

 كالتالي:
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 ( فى سشة 84.02الجارية فقج تحبحبت حيث بمغ ادني مدتػػ ليا ) بالشدبة لمػدائع%

%( 95.25( مدجمة متػسط قجره )2009%( كحج أعمى سشة )99.71( و)2010)

 لمدشػات الدتة.

  بيشسا اتجيت ندبة الػدائع االدخارية إلى مجسل الػدائع نحػ االنخفاض في الدشػات

( و في الػقت الحػ سجمت 2009) %( سشة0.29االخيخة لترل إلى ادنى مدتػػ ليا )

 %(.2.53( وبمغ متػسط الدشػات )2010%( سشة )8.10فيو اعمى مدتػػ ارتفاع )

  أما الػدائع ألجل إلى اجسالي الػدائع فقج تحبحبت بيغ االرتفاع واالنخفاض حيث بمغ

(، وبمغ اعمى مدتػػ ليا 2005%( في الدشة االولى )0.72ادنى مدتػػ ليا )

%( لمدشػات الدتة 3.32(. مدجمة متػسط  قجره )2010دشة االخيخة )%( في ال7.88)

وبالشطخ إلى ندب الػدائع ألجل إلى اجسالي الػدائع فقج انخفزت بذكل ممحػظ في 

بعس الدشػات وىحا مغ شانو يقمل مغ االمػال السدتقخة في مرادر امػال السرخف 

( سمدمة 30-5ذكل رقع )االمخ الحػ قج يقمل مغ مداىستيا في تسػيل األصػل، وال

 مؤشخات الديػلة )الػدائع( لسرخف االجساع العخبي عغ فتخة الجراسة.
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 (31-5الذكل رقػ )
 تابع سمدمة مؤشخات الديؽلة )الؽدائع( لسرخف االجساع العخبي عؼ فتخة الجراسة

 

 تحلٌل مؤشر السٌولة  للمصرف التجاري الوطنً: -4

غ الشدب الفخعية في ىحا السجال وفقًا لستصمبات الشسػذج وما تع االعتساد عمى مجسػعة م   

 تػفخه السيدانيات مغ بيانات كسا يطيخ بالججول التالي:

 (81-5الجدول رلم )

 تحلٌل مؤشرات السٌولة لدى مصرف التجاري الوطنً

 السنوات

 المؤشرات المالٌة %
5991 5995 5997 5991 5997 5959 

 55.75 57.57 51.17 1.17 57.15 59.57 األصول نسبة األصول السائلة / مجمل

 55.57 55.55 57.51 55.15 55.55 55.55 نسبة األصول السائلة / مجمل الودائع

 55.17 15.55 57.51 55.95 57.57 57.55 نسبة األصول السائلة / الخصوم قصٌرة االجل

 71.95 55.77 75.15 59.77 57.57 15.15 نسبة االموال قصٌرة االجل / مجمل األصول

 55.57 75.15 51.55 55.77 11.15 15.75 الودائع تحت الطلب / مجمل الودائع

 51.59 55.91 57.59 59.51 55.71 55.15 الودائع االدخارٌة / مجمل الودائع

 55.75 59.95 55.57 55.95 51.59 55.15 الودائع ألجل /مجمل الودائع

 



171 
 

 ( ما يلي:02-5ول )عند تحليل مؤشرات السيولة يتضح من الجد

 ( 2005ان ندبة األصػل الدائمة إلى مجسل األصػل شيجت ارتفاعًا في الدشة االولى )

%( 8.59%(، ثع بجأت باالنخفاض لترل إلى ادنى مدتػػ ليا )20.27لترل إلى )

%( في سشة 35.89( بعج ذلظ ارتفعت لتدجل اعمى مدتػػ ليا )2007سشة )

بة تعكذ تخكيد السرخف عمى تقػية جانب (، وبذكل عام فان ىحه الشد2008)

 األصػل الدائمة لسػاجية حاالت الصػارغ.

  اما ندبة األصػل الدائمة إلى مجسل الػدائع فقج سجمت انخفاضًا في البجاية لترل إلى

(، ثع ارتفعت لترل إلى اعمى مدتػػ ليا 2006%( سشة )21.44ادنى مدتػػ ليا )

ربسا يتشاسب مع اتجاىات السؤشخ الدابق (، وىحا السؤشخ 2009%( سشة )47.14)

 حيث يحتاط السرخف لسػاجية حاالت الدحب عمى الػدائع بأصػل سائمة متشػعة.

  اما ندبة األصػل الدائمة إلى الخرػم قريخة االجل كانت مشخفزة في الدشػات االولى

(، ثع انخفزت في الدشػات 2007%( في سشة )21.06لتدجل ادني مدتػػ ليا)

( ثع بجأت باالنخفاض 2009%( في سشة )84.46لتدجل اعمى مدتػػ ليا )االخيخة 

 وىحا يعبخ عغ قجرة السرخف عمى مػاجية االلتدامات قريخة االجل.

  اما ندبة االمػال قريخة االجل إلى مجسل األصػل فقج تخاوحت ما بيغ الحج األدنى

يخة %( في الدشة االخ75.06(، والحج االعمى )2007%( في سشة )40.77)

(،  وىحا يذيخ إلى ان مداىسة االمػال قريخة االجل في تسػيل األصػل تسيل 2010)

( يبيغ سمدمة مؤشخات الديػلة لمسرخف 31-5لالرتفاع واالنخفاض. والذكل رقع )

 التجارؼ الػششي عغ فتخة الجراسة: 
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 (31-5الذكل رقػ )
 سةسمدمة مؤشخات الديؽلة لمسرخف التجاري الؽطشي عؼ فتخة الجرا

 

أما نسبة الودائع الجارية والودائع االدخارية والودائع ألجل إلى مجمل الودائع فقد كانت 

 كالتالي:

 ( 2009%( كحج اعمى سشة )76.86بالشدبة لمػدائع الجارية فقج تخاوحت ما بيغ )

%( لمدشػات 64.69( مدجمة متػسط قجره )2005%( كحج ادني سشة )51.91و)

 الدتة. 

 ة الػدائع االدخارية إلى مجسل الػدائع نحػ االرتفاع في الدشة االولي بيشسا اتجيت ندب

%( ثع انخفزت لتدجل ادني مدتػػ ليا 26.56لتدجل اعمى مدتػػ ليا )

 %(.19.82( وبمغ متػسط الدشػات )2009%( في سشة )13.08)

 ت أما الػدائع ألجل إلى اجسالي الػدائع فقج تحبحبت بيغ االرتفاع واالنخفاض حيث بمغ

( كحج اعمى ثع بجأت باالنخفاض لترل إلى ادني 2005%( في الدشة االولى )21.53)

(، وبمغ متػسط الػدائع خالل الدتة سشػات 2009%( في سشة )10.06مدتػػ )

%(، وىحا مغ شانو يقمل مغ االمػال السدتقخة في مرادر امػال السرخف 16.13)

االجل وقج يقمل مغ مداىستيا في االمخ الحػ قج ال يداعج عمى االستخجامات شػيمة 
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( يبيغ سمدمة مؤشخات الديػلة )الػدائع( لمسرخف 32-5رقع )تسػيل األصػل، والذكل 

 :التجارؼ الػششي عغ فتخة الجراسة

 

 (31-5الذكل رقػ )
 تابع سمدمة مؤشخات الديؽلة )الؽدائع( لمسرخف التجاري الؽطشي عؼ فتخة الجراسة

 

 

 

مع مصروفات  CAMELSالعالقات االرتباطية لمؤشرات نموذج  القسم الثاني: تحليل 4.5

 العاملين للمصارف التجارية. 

مع مرخوفات العامميغ خالل فتخة  CAMELSلتحميل العالقات االرتباشية لسؤشخات نسػذج    

 الجراسة تع استخجام معامل بيخسػن لكل مرخف مغ مرارف العيشة وذلظ عمى الشحػ التالي:  

 العالقات االرتباطية لسؤشخات كفاية رأس السال ومرخوفات العسالة لعيشة الجراسة: أواًل: تحميل

تحليل العالقات االرتباطية لمؤشرات كفاية راس المال مع مصروفات العاملين بمصرف  -0

 الوحدة خالل فترة الدراسة: 
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 مرخوفاتراس السال واجسالي  كفاية ( العالقة االرتباشية بيغ مؤشخات21-5يبيغ الججول )   

( ومتػسصيا 1-0حيث أن قيسة معامل االرتباط تتخاوح بيغ )بسرخف الػحجة،  العامميغ الدشػية

وبالتالي يسكغ تحجيج قػة االرتباط بشاء عمى قيع معامل االرتباط والتى تتػزع ما بيغ  0.50

 يخز العالقة بيغ مؤشخ الستػسط وما فػق الستػسط )قػػ( وما دون الستػسط)ضعيف(، ففيسا

، تبيغ ان قيسة معامل السػرد البذخؼ  وإجسالي مرخوفات (راس السال/ األصػل ذات السخاشخة)

كبخ مغ مدتػػ الجاللة أ( لكػنيا 0.507االرتباط دون الستػسط والقيسة السعشػية ليا غيخ دالة )

 .(0.05االحرائية )

 (50-2الجدول )                                                  

خالل فترة  بمصرف الوحدة العاملٌن راس المال واجمالً مصروفاتكفاٌة عاللة االرتباطٌة بٌن مؤشرات ال

 الدراسة

 المعامالت مؤشر راس المال
اجمالً 

 المصروفات

 راس  المال/ األصول ذات المخاطرة
 342. معامل بٌرسون

 507. القٌمة المعنوٌة

مجمل راس  المال واالحتٌاطٌات/ 

 ولمجمل األص

846.- معامل بٌرسون
*
 

 034. القٌمة المعنوٌة

مجمل راس المال واالحتٌاطٌات/ 

 مجمل القروض

 323. معامل بٌرسون

 533. القٌمة المعنوٌة

مجمل راس المال 

 واالحتٌاطٌات/مجمل الودائع

857.- معامل بٌرسون
*
 

 029. القٌمة المعنوٌة

 (راس السال/ األصػل ذات السخاشخةمؤشخ )غ مسا يعشى انو ال تػجج عالقة ارتباشية بي   

مؤشخ بسرخف الػحجة، اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ  السػرد البذخؼ الدشػية وأجسالي مرخوفات

 السػرد البذخؼ الدشػية واجسالي مرخوفات (مجسل راس السال واالحتياشيات/مجسل األصػل)
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( اقل مغ مدتػػ 0.034لسعشػية ليا )( والقيسة ا-0.846تبيغ ان قيسة معامل االرتباط قػية )

(، مسا يعشى انيا دالة والعالقة بيشيسا سالبة )عكدية(، اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ 0.05الجاللة )

السػرد البذخؼ  و اجسالي مرخوفات (مجسل راس السال واالحتياشيات/ مجسل القخوضمؤشخ )

( اكبخ 0.533ط والقيسة السعشػية ليا )( دون الستػس0.323فان قيسة معامل االرتباط ) الدشػية

 العالقة بيغ تالي فاالرتباط ضعيف وليذ لو أؼ مجول، بيشساال( وب0.05مغ مدتػػ الجاللة )

السػرد البذخؼ  واجسالي مرخوفات (مجسل راس السال واالحتياشيات/مجسل الػدائع)مؤشخ 

تالي فان العالقة قػية والقيسة بالو  ،(-0.857فان قيسة معامل االرتباط بيشيسا بمغت ) الدشػية،

( ما يعشى انيا ذات مجول واتجاه العالقة 0.05( اقل مغ مدتػػ الجاللة )0.029السعشػية ليسا )

  بيشيسا سالبة )عكدية(. 

تحليل العالقات االرتباطية لمؤشرات كفاية راس المال مع مصروفات العاملين بالمصرف  -8

 التجاري الوطني خالل فترة الدراسة:

 راس السال واجسالي مرخوفات كفاية ( العالقة االرتباشية بيغ مؤشخات22-5يبيغ الججول )   

مؤشخ راس السال/ )بسرخف التجارؼ الػششي، ففيسا يخز العالقة بيغ  العامميغ الدشػية

، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط السػرد البذخؼ  وإجسالي مرخوفات (األصػل ذات السخاشخة

( وبالتالي 0.05( اكبخ مغ مدتػػ الجاللة االحرائية )0.988ة السعشػية ليا )ضعيفة ججًا والقيس

   .فيي غيخ دالة ما يعشى عجم وجػد عالقة
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(55-2الجدول )  

  الوطنً التجاري صرفمب العاملٌن راس المال واجمالً مصروفاتكفاٌة العاللة االرتباطٌة بٌن مؤشرات 

 المعامالت مؤشر راس المال
اجمالً 

 صروفاتالم

 راس  المال/ األصول ذات المخاطرة
 008. معامل بٌرسون

 988. القٌمة المعنوٌة

مجمل راس  المال واالحتٌاطٌات/ 

 مجمل األصول

 583. معامل بٌرسون

 225. القٌمة المعنوٌة

مجمل راس المال واالحتٌاطٌات/ 

 مجمل القروض

865. معامل بٌرسون
*
 

 026. القٌمة المعنوٌة

اس المال واالحتٌاطٌات/مجمل مجمل ر

 الودائع

 588. معامل بٌرسون

 219. القٌمة المعنوٌة

واجسالي  (مجسل راس السال واالحتياشيات/مجسل األصػلمؤشخ ) اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ   

( والقيسة السعشػية 0.583، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط في الستػسط )السػرد البذخؼ  مرخوفات

مجسل راس السال مؤشخ )( وىى غيخ دالة، اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ 0.225ليا )

فان قيسة معامل االرتباط  السػرد البذخؼ  اجسالي مرخوفاتو  (واالحتياشيات/ مجسل القخوض

تالي الوب ،(0.05( اقل مغ مدتػػ الجاللة )0.026( والقيسة السعشػية ليا )0.865قػية )

مؤشخ مجسل راس السال )جاه العالقة مػجبة )شخدية(، بيشسا فاالرتباط قػؼ ولو مجول وات

فان قيسة معامل االرتباط بيشيسا  السػرد البذخؼ  واجسالي مرخوفات (واالحتياشيات/مجسل الػدائع

( 0.219( تفػق قمياًل الستػسط  اال ان انيا غيخ دالة وان القيسة السعشػية ليسا )0.588بمغت )

 ( ما يعشى انيا غيخ دالة احرائيًا. 0.05اكبخ مغ مدتػػ الجاللة )
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تحليل العالقات االرتباطية لمؤشرات كفاية راس المال مع مصروفات العاملين بمصرف  -3

 االجماع العربي خالل فترة الدراسة:  

 راس السال واجسالي مرخوفات كفاية ( العالقة االرتباشية بيغ مؤشخات23-5يبيغ الججول )

مؤشخ راس ) الجساع العخبي، ففيسا يخز العالقة بيغبسرخف االدشػية   العامميغ

، تبيغ ان قيسة معامل السػرد البذخؼ  وبيغ إجسالي مرخوفات( السال/األصػل ذات السخاشخة

( 0.05( اكبخ مغ مدتػػ الجاللة االحرائية )0.660االرتباط ضعيفة والقيسة السعشػية ليا)

 وبتالي غيخ دالة ما يعشى عجم وجػد عالقة بيشيع

 (58-2الجدول ) 

  بمصرف االجماع العربً العاملٌن راس المال واجمالً مصروفات كفاٌة العاللة االرتباطٌة بٌن مؤشرات 

 

 المعامالت مؤشر راس المال
اجمالً 

 المصروفات

 راس  المال/ األصول ذات المخاطرة
 231.- معامل بٌرسون

 660. القٌمة المعنوٌة

 مجمل راس  المال واالحتٌاطٌات/

 مجمل األصول

 770.- معامل بٌرسون

 073. القٌمة المعنوٌة

مجمل راس المال واالحتٌاطٌات/ 

 مجمل القروض

 366. معامل بٌرسون

 476. القٌمة المعنوٌة

مجمل راس المال واالحتٌاطٌات/مجمل 

 الودائع

 667.- معامل بٌرسون

 148. القٌمة المعنوٌة

واجسالي  (مجسل راس السال واالحتياشيات/مجسل األصػلخ )مؤشاما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ   

( والقيسة السعشػية ليا -0.770، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط قػية )السػرد البذخؼ  مرخوفات
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مجسل راس السال واالحتياشيات/ مؤشخ )( وىى غيخ دالة، اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ 0.073)

فان قيسة معامل االرتباط دون الستػسط  رد البذخؼ السػ  واجسالي مرخوفات (مجسل القخوض

مجسل راس السال )( غيخ دالة، بيشسا مؤشخ 0.476( والقيسة السعشػية ليا )0.366)

فان قيسة معامل االرتباط بمغت  السػرد البذخؼ  واجسالي مرخوفات (واالحتياشيات/مجسل الػدائع

 . ( تفػق الستػسط اال ان انيا غيخ دالة احرائياً 0.667)

تحليل العالقات االرتباطية لمؤشرات كفاية راس المال مع مصروفات العاملين بمصرف  -4

 التجارة والتنمية خالل فترة الدراسة:  

 راس السال واجسالي مرخوفاتكفاية ( العالقة االرتباشية بيغ مؤشخات 24-5يبيغ الججول )   

 .بسرخف التجارة والتشسية العامميغ الدشػية

 (52-2الجدول )

 بمصرف التجارة والتنمٌة العاملٌن راس المال واجمالً مصروفات كفاٌة العاللة االرتباطٌة بٌن مؤشرات

 خالل فترة الدراسة

 اجمالً المصروفات المعامالت مؤشر راس المال

 راس  المال/ األصول ذات المخاطرة
 088.- معامل بٌرسون

 868. القٌمة المعنوٌة

ات/ مجمل مجمل راس  المال واالحتٌاطٌ

 األصول

 469.- معامل بٌرسون

 348. القٌمة المعنوٌة

مجمل راس المال واالحتٌاطٌات/ مجمل 

 القروض

 368.- معامل بٌرسون

 473. القٌمة المعنوٌة

مجمل راس المال واالحتٌاطٌات/مجمل 

 الودائع

 478.- معامل بٌرسون

 338. القٌمة المعنوٌة

 وإجسالي مرخوفات (خ راس السال/ األصػل ذات السخاشخةمؤش)ففيسا يخز العالقة بيغ    

( ضعيفة ججًا وان القيسة السعشػية ليا 0.088، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط )السػرد البذخؼ 
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( وبتالي فيي غيخ دالة ما يعشى عجم 0.05( اكبخ مغ مدتػػ الجاللة االحرائية )0.868)

مجسل راس السال واالحتياشيات/مجسل ؤشخ)موجػد عالقة، اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ 

، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط دون الستػسط السػرد البذخؼ  واجسالي مرخوفات(األصػل

( وىى غيخ دالة، اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ 0.343( والقيسة السعشػية ليا )0.469)

 السػرد البذخؼ  واجسالي مرخوفات (مجسل راس السال واالحتياشيات/ مجسل القخوضمؤشخ)

دالة،  (غيخ0.338( دون الستػسط والقيسة السعشػية ليا )0.368فان قيسة معامل االرتباط )

 السػرد البذخؼ  مرخوفات واجسالي  (مجسل راس السال واالحتياشيات/مجسل الػدائع)بيشسا مؤشخ

 ( تفػق الستػسط اال ان انيا غيخ دالة. 0.478فان قيسة معامل االرتباط بمغت )

 : جودة األصول  ومصروفات العمالة لعينة الدراسة نياً: تحليل العالقات االرتباطية لمؤشراتثا

تحليل العالقات االرتباطية لمؤشرات جودة األصول مع المصروفات بمصرف الوحدة  -0

 خالل فترة الدراسة:  

 ( العالقة االرتباشية بيغ مؤشخ جػدة األصػل واجسالي مرخوفات25-5يبيغ الججول )   

مجسل األصػل السحققة )بسرخف الػحجة، ففيسا يخز العالقة بيغ مؤشخ  العامميغ الدشػية

، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط السػرد البذخؼ  وإجسالي مرخوفات (لإليخادات/مجسل األصػل

( اكبخ مغ مدتػػ الجاللة االحرائية 0.707( ضعيفة وان القيسة السعشػية ليا )0.198)

(0.05). 
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 (52-2جدول )ال 

 العاللة االرتباطٌة بٌن مؤشر جودة األصول واجمالً المصروفات بمصرف الوحدة 

 

 المعامالت مؤشر األصول
اجمالً 

 المصروفات

مجمل األصول المحققة 

 لإلٌرادات/مجمل األصول

 198.- معامل بٌرسون

 707. القٌمة المعنوٌة

مجمل األصول ذات 

 المخاطرة/مجمل األصول

874.- سونمعامل بٌر
*
 

 023. القٌمة المعنوٌة

 

مجسل مؤشخ )وبتالي فيي غيخ دالة ما يعشى عجم وجػد عالقة، اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ    

، تبيغ ان قيسة السػرد البذخؼ  واجسالي مرخوفات (األصػل ذات السخاشخة/مجسل األصػل

( وىى اقل مغ مدتػػ 0.023ا )( فاالرتباط قػؼ والقيسة السعشػية لي-0.874معامل االرتباط )

 ( وبتالي فيي ذات مجول وان اتجاه العالقة سالبة )عكدية(.0.05الجاللة )

تحليل العالقات االرتباطية لمؤشرات جودة األصول مع مصروفات العاملين بالمصرف  -8

 التجاري الوطني خالل فترة الدراسة:

 ة األصػل واجسالي مرخوفات( العالقة االرتباشية بيغ مؤشخ جػد26-5يبيغ الججول )   

مجسل األصػل )بسرخف التجارؼ الػششي، ففيسا يخز العالقة بيغ مؤشخ  العامميغ الدشػية

، تبيغ ان قيسة معامل السػرد البذخؼ  وإجسالي مرخوفات (السحققة لإليخادات/مجسل األصػل

مدتػػ الجاللة  ( اكبخ مغ0.536( دون الستػسط اال ان القيسة السعشػية ليا )0.320االرتباط )

 .(0.05االحرائية )
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 (52-2الجدول )

خالل فترة  العاللة االرتباطٌة بٌن مؤشر جودة األصول واجمالً المصروفات بمصرف التجاري الوطنً

 الدراسة

 المعامالت مؤشر األصول
اجمالً 

 المصروفات

مجمل األصول  المحققة 

 لإلٌرادات/مجمل األصول

 320. معامل بٌرسون

 536. المعنوٌةالقٌمة 

مجمل األصول ذات المخاطرة/مجمل 

 األصول

 526.- معامل بٌرسون

 284. القٌمة المعنوٌة

مجسل مؤشخ )وبتالي فيي غيخ دالة ما يعشى عجم وجػد عالقة، اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ    

ة ، تبيغ ان قيسالسػرد البذخؼ  واجسالي مرخوفات (األصػل ذات السخاشخة/مجسل األصػل

( اكبخ مغ مدتػػ 0.284( فاالرتباط في الستػسط والقيسة السعشػية )-0.526معامل االرتباط )

 .( بتالي فيي غيخ دالة0.05الجاللة )

تحليل العالقات االرتباطية لمؤشرات جودة األصول مع المصروفات بمصرف االجماع  -3

 العربي خالل فترة الدراسة: 

 باشية بيغ مؤشخ جػدة األصػل واجسالي مرخوفات( العالقة االرت27-5يبيغ الججول )   

مجسل األصػل ) بسرخف االجساع العخبي، ففيسا يخز العالقة بيغ مؤشخ العامميغ الدشػية

، تبيغ ان قيسة معامل السػرد البذخؼ  وإجسالي مرخوفات (السحققة لإليخادات/مجسل األصػل

( اكبخ مغ مدتػػ الجاللة 0.234ليا )ن القيسة السعشػية أال إ( تفػق الستػسط 0.574االرتباط )

 .(0.05االحرائية )
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 ( 52-2الجدول )

خالل فترة  العاللة االرتباطٌة بٌن مؤشر جودة األصول واجمالً المصروفات بمصرف االجماع العربً

 الدراسة

 المعامالت مؤشر األصول
اجمالً 

 المصروفات

مجمل األصول  المحققة 

 لإلٌرادات/مجمل األصول

 574. بٌرسونمعامل 

 234. القٌمة المعنوٌة

مجمل األصول ذات المخاطرة/مجمل 

 األصول

 301. معامل بٌرسون

 562. القٌمة المعنوٌة

 

مجسل مؤشخ )وبتالي فيي غيخ دالة ما يعشى عجم وجػد عالقة، اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ    

، تبيغ ان قيسة د البذخؼ السػر  واجسالي مرخوفات (األصػل ذات السخاشخة/مجسل األصػل

( اكبخ مغ مدتػػ 0.562( فاالرتباط دون الستػسط والقيسة السعشػية )0.301معامل االرتباط )

 تالي فيي غيخ دالة.البو ( 0.05الجاللة )

تحليل العالقات االرتباطية لمؤشرات جودة األصول مع المصروفات بمصرف التجارة  -4

 والتنمية خالل فترة الدراسة: 

 ( العالقة االرتباشية بيغ مؤشخ جػدة األصػل واجسالي مرخوفات28-5لججول )يبيغ ا   

مجسل األصػل )بسرخف التجارة والتشسية، ففيسا يخز العالقة بيغ مؤشخ  العامميغ الدشػية

، تبيغ ان قيسة السػرد البذخؼ  وبيغ إجسالي مرخوفات (السحققة لإليخادات/مجسل األصػل

( اكبخ مغ مدتػػ الجاللة 0.781وان القيسة السعشػية ) ( ضعيف0.147معامل االرتباط )

 .(0.05االحرائية )
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 (53-2الجدول ) 

خالل فترة  العاللة االرتباطٌة بٌن مؤشر جودة األصول واجمالً المصروفات بمصرف التجارة والتنمٌة 

 الدراسة

 

 المعامالت مؤشر األصول
اجمالً 

 المصروفات

مجمل األصول  المحققة 

 ت/مجمل األصوللإلٌرادا

 147. معامل بٌرسون

 781. القٌمة المعنوٌة

مجمل األصول ذات المخاطرة/مجمل 

 األصول

 079. معامل بٌرسون

 881. القٌمة المعنوٌة

 

مجسل مؤشخ )وبتالي فيي غيخ دالة ما يعشى عجم وجػد عالقة، اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ    

، تبيغ ان قيسة السػرد البذخؼ  اجسالي مرخوفاتو  (األصػل ذات السخاشخة/مجسل األصػل

( اكبخ مغ مدتػػ 0.881( فاالرتباط ضعيف ججًا والقيسة السعشػية )0.079معامل االرتباط )

  تالي فيي غيخ دالة.البو ( 0.05الجاللة )

 ثالثاً: تحليل العالقات االرتباطية لمؤشرات سالمة اإلدارة ومصروفات العمالة لعينة الدراسة:

ل العالقات االرتباطية لمؤشرات سالمة اإلدارة مع إجمالي المصروفات بمصرف تحلي -0

 الوحدة خالل فترة الدراسة:

 واجسالي مرخوفاتسالمة اإلدارة  ات( العالقة االرتباشية بيغ مؤشخ 29-5يبيغ الججول )   

 (االيخادات/السرخوفات )مؤشخبسرخف الػحجة، ففيسا يخز العالقة بيغ  العامميغ الدشػية

( دون الستػسط وان 0.448، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط )السػرد البذخؼ  وإجسالي مرخوفات

تالي فيي غيخ دالة الب (0.05( اكبخ مغ مدتػػ الجاللة االحرائية )0.373القيسة السعشػية ليا )

 ارتباشية غيخ دالة. وجػد عالقة ا يعشىسم
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 (54-2الجدول )

 خالل فترة الدراسة بمصرف الوحدة العاملٌن واجمالً مصروفات المة اإلدارةسالعاللة االرتباطٌة بٌن مؤشر  

 المعامالت سالمة اإلدارة اتمؤشر
اجمالً 

 المصروفات

 المصروفات/االٌرادات مؤشر
 0.448 معامل بٌرسون

 0.373 القٌمة المعنوٌة

 العاملٌن اإلٌرادات/عدد
 *0.894- معامل بٌرسون

 0.015 القٌمة المعنوٌة

 الفروع االٌرادات/عدد
 *0.877- معامل بٌرسون

 0.022 القٌمة المعنوٌة

السػرد  واجسالي مرخوفات العامميغ( عجد/مؤشخ )اإليخاداتاما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ   

ان القيسة السعشػية ليا و ( *0.894-) قػية عكدية، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط البذخؼ 

 الفخوع( عجد/مؤشخ )االيخاداتقة سالبة، اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ واتجاه العال ( دالة0.015)

والقيسة ( *0.877-) قػية عكدية فان قيسة معامل االرتباط السػرد البذخؼ  واجسالي مرخوفات

 ( فيي دالة واتجاه العالقة سالبة.0.022السعشػية ليا )

ت العاملين بالمصرف تحليل العالقات االرتباطية لمؤشر سالمة اإلدارة مع مصروفا -8

 التجاري الوطني خالل فترة الدراسة:  

مرخوفات  واجساليخات سالمة اإلدارة ( العالقة االرتباشية بيغ مؤش30-5يبيغ الججول )   

 )مؤشخبسرخف التجارؼ الػششي، ففيسا يخز العالقة بيغ العامميغ الدشػية 

تبيغ ان قيسة معامل االرتباط ، السػرد البذخؼ  إجسالي مرخوفاتو  االيخادات(/السرخوفات

( اكبخ مغ مدتػػ الجاللة االحرائية 0.683( دون الستػسط وان القيسة السعشػية ليا )0.215)

 اؼ انيا عيخ دالة. (0.05)
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 (80-2الجدول ) 

خالل  بمصرف التجاري الوطنًالعاملٌن واجمالً مصروفات سالمة اإلدارة العاللة االرتباطٌة بٌن مؤشر  

 اسةفترة الدر

 المعامالت سالمة اإلدارة اتمؤشر
اجمالً 

 المصروفات

 المصروفات/االٌرادات مؤشر
 0.215- معامل بٌرسون

 0.683 القٌمة المعنوٌة

 العاملٌن اإلٌرادات/عدد
 *0.836- معامل بٌرسون

 0.038 القٌمة المعنوٌة

 الفروع االٌرادات/عدد
 *0.852- معامل بٌرسون

 0.031 القٌمة المعنوٌة

مؤشخ تالي فيي غيخ دالة ما يعشى عجم وجػد عالقة، اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ الوب 

قػية ، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط السػرد البذخؼ  واجسالي مرخوفات العامميغ( عجد/)اإليخادات

( اؼ 0.05اقل مغ مدتػػ الجاللة )( 0.038وان القيسة السعشػية ليا ) (-0.836*)عكدية 

السػرد  واجسالي مرخوفات الفخوع( عجد/مؤشخ )االيخاداتدالة، اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ انيا 

دالة ( 0.031ان القيسة السعشػية ليا )قػية و ( *0.852-) فان قيسة معامل االرتباط البذخؼ،

 .واتجاه العالقة عكدية

بمصرف االجماع  تحليل العالقات االرتباطية لمؤشر سالمة اإلدارة مع مصروفات العاملين -3

 العربي خالل فترة الدراسة:  

واجسالي مرخوفات  سالمة اإلدارة ات( العالقة االرتباشية بيغ مؤشخ 31-5يبيغ الججول )

 )مؤشخفيسا يخز العالقة بيغ و ، االجساع العخبيبسرخف العامميغ الدشػية 

امل االرتباط ، تبيغ ان قيسة معالسػرد البذخؼ  مرخوفات إجساليو  االيخادات(/السرخوفات

( اكبخ مغ مدتػػ الجاللة االحرائية 0.187الستػسط وان القيسة السعشػية ليا )تفػق ( 0.622)
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 .يعشى عجم وجػد عالقة اؼ انيا غيخ دالة (0.05)

 (80-2الجدول ) 

 االجماع العربً خالل فترةبمصرف  العاملٌن واجمالً مصروفاتسالمة اإلدارة العاللة االرتباطٌة بٌن مؤشر  

 الدراسة

 

 المعامالت سالمة اإلدارة اتمؤشر
اجمالً 

 المصروفات

 المصروفات/االٌرادات مؤشر
 0.622- معامل بٌرسون

 0.187 القٌمة المعنوٌة

 العاملٌن اإلٌرادات/عدد
 0.415- معامل بٌرسون

 0.431 القٌمة المعنوٌة

 الفروع االٌرادات/عدد
 0.418- معامل بٌرسون

 0.409 القٌمة المعنوٌة

السػرد  واجسالي مرخوفات العامميغ( عجد/مؤشخ )اإليخاداتبيغ  اما فيسا يتعمق بالعالقة    

( وان القيسة السعشػية ليا -0.415، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط دون الستػسط )البذخؼ 

لي واجسا الفخوع( عجد/مؤشخ )االيخاداتغيخ دالة، اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ وىى ( 0.431)

( دون الستػسط وان القيسة -0.418فان قيسة معامل االرتباط ) السػرد البذخؼ، مرخوفات

 غيخ دالة. ( أؼ انيا 0.05اكبخ مغ مدتػػ الجاللة االحرائية )( 0.409السعشػية ليا )

تحليل العالقات االرتباطية لمؤشر سالمة اإلدارة مع مصروفات العاملين بمصرف التجارة  -2

 ترة الدراسة: والتنمية خالل ف

 واجسالي مرخوفات سالمة اإلدارة ات( العالقة االرتباشية بيغ مؤشخ 32-5يبيغ الججول )   

 )مؤشخفيسا يخز العالقة بيغ مؤشخ فبسرخف التجارة والتشسية،  العامميغ الدشػية

، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط السػرد البذخؼ  إجسالي مرخوفاتو  االيخادات(/السرخوفات
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( اكبخ مغ مدتػػ الجاللة االحرائية 0.271الستػسط وان القيسة السعشػية ليا ) في( 0.537)

  .تالي فيي غيخ دالة ما يعشى عجم وجػد عالقةال( وب0.05)

 (85-2الجدول )

خالل فترة  بمصرف التجارة والتنمٌة العاملٌن واجمالً مصروفات سالمة اإلدارةالعاللة االرتباطٌة بٌن مؤشر 

 الدراسة

 المعامالت سالمة اإلدارة اترمؤش
اجمالً 

 المصروفات

 المصروفات/االٌرادات مؤشر
 0.537 معامل بٌرسون

 0.271 القٌمة المعنوٌة

 العاملٌن اإلٌرادات/عدد
 - معامل بٌرسون

 - القٌمة المعنوٌة

 الفروع االٌرادات/عدد
 - معامل بٌرسون

 - القٌمة المعنوٌة

السػرد  واجسالي مرخوفات العامميغ( عجد/مؤشخ )اإليخاداتقة بيغ اما فيسا يتعمق بالعال    

ليحا السؤشخ ال يسكغ حدابو بدبب قخبو مغ الرفخ، ، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط البذخؼ 

  الفخوع(. عجد/مؤشخ )االيخادات ظوكحل

 سة:رابعاً: تحليل العالقات االرتباطية لمؤشرات الربحية ومصروفات العمالة لعينة الدرا

تحليل العالقات االرتباطية لمؤشرات الربحية مع مصروفات العاملين بمصرف الوحدة  -5

 خالل فترة الدراسة:

العامميغ  ( العالقة االرتباشية بيغ مؤشخ الخبحية واجسالي مرخوفات33-5يبيغ الججول )   

إجسالي و  (مؤشخ صافي الخبح/مجسل األصػل)بسرخف الػحجة، ففيسا يخز العالقة بيغ  الدشػية

( دون الستػسط وان القيسة 0.350، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط )السػرد البذخؼ  مرخوفات

   .(0.05( اكبخ مغ مدتػػ الجاللة االحرائية )0.497السعشػية ليا )
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 (88-2الجدول )

 سةخالل فترة الدرا بمصرف الوحدة العاملٌن العاللة االرتباطٌة بٌن مؤشر الربحٌة واجمالً مصروفات 

 المعامالت مؤشر الربحٌة
اجمالً 

 المصروفات

 صافً الربح/مجمل األصول
 350.- معامل بٌرسون

 497. القٌمة المعنوٌة

صافً الربح من العملٌات/مجمل 

 األصول

 704.- معامل بٌرسون

 118. القٌمة المعنوٌة

مجمل الربح من الفائدة/مجمل 

 األصول

843.- معامل بٌرسون
*
 

 035. وٌةالقٌمة المعن

المصارٌف العامة واالدارٌة/مجمل 

 األصول

 073.- معامل بٌرسون

 891. القٌمة المعنوٌة

مؤشخ تالي فيي غيخ دالة ما يعشى عجم وجػد عالقة، اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ الوب   

، تبيغ ان قيسة السػرد البذخؼ  واجسالي مرخوفات (صافي الخبح مغ العسميات/مجسل األصػل)

( 0.118( أؼ انيا قػية اال ان القيسة السعشػية ليا )0.704امل االرتباط تفػق الستػسط )مع

واجسالي  (مجسل الخبح مغ الفائجة/مجسل األصػلمؤشخ )غيخ دالة، اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ 

( قػية والقيسة السعشػية ليا -0.843فان قيسة معامل االرتباط ) السػرد البذخؼ  مرخوفات

السراريف العامة )( فيي دالة واتجاه العالقة سالبة )عكدية(، بيشسا مؤشخ 0.035)

فان قيسة معامل االرتباط بمغت  السػرد البذخؼ  واجسالي مرخوفات (واالدارية/مجسل األصػل

 ( فيي ضعيفة ججًا.  0.073)

تحليل العالقات االرتباطية لمؤشرات الربحية مع مصروفات العاملين بالمصرف التجاري  -6

 لوطني خالل فترة الدراسة:  ا

مرخوفات العامميغ  الخبحية واجسالي ات( العالقة االرتباشية بيغ مؤشخ 34-5يبيغ الججول )   
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مؤشخ صافي الخبح/مجسل )بسرخف التجارؼ الػششي، ففيسا يخز العالقة بيغ الدشػية 

( دون 0.221، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط )السػرد البذخؼ  إجسالي مرخوفاتو  (األصػل

 .(0.05( اكبخ مغ مدتػػ الجاللة االحرائية )0.673الستػسط وان القيسة السعشػية ليا )

 (82-2الجدول ) 

خالل فترة  بمصرف التجاري الوطنًالعاملٌن العاللة االرتباطٌة بٌن مؤشر الربحٌة واجمالً مصروفات  

 الدراسة

 المعامالت مؤشر الربحٌة
اجمالً 

 المصروفات

 /مجمل األصولصافً الربح
 221.- معامل بٌرسون

 673. القٌمة المعنوٌة

صافً الربح من العملٌات/مجمل 

 األصول

 489.- معامل بٌرسون

 325. القٌمة المعنوٌة

مجمل الربح من الفائدة/مجمل 

 األصول

 585.- معامل بٌرسون

 222. القٌمة المعنوٌة

المصارٌف العامة واالدارٌة/مجمل 

 األصول

 786. ٌرسونمعامل ب

 064. القٌمة المعنوٌة

مؤشخ تالي فيي غيخ دالة ما يعشى عجم وجػد عالقة، اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ الوب    

، تبيغ ان قيسة السػرد البذخؼ  واجسالي مرخوفات (صافي الخبح مغ العسميات/مجسل األصػل)

( غيخ دالة، اما فيسا 0.325يا )( وان القيسة السعشػية ل-0.489معامل االرتباط دون الستػسط )

السػرد  واجسالي مرخوفات (مجسل الخبح مغ الفائجة/مجسل األصػلمؤشخ )يتعمق بالعالقة بيغ 

( في الستػسط اال ان القيسة السعشػية ليا -0.585فان قيسة معامل االرتباط ) البذخؼ،

واجسالي  (صػلالسراريف العامة واالدارية/مجسل األ)( غيخ دالة، بيشسا مؤشخ 0.222)

( فيي قػية اال ان القيسة 0.786فان قيسة معامل االرتباط بمغت ) السػرد البذخؼ  مرخوفات
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 ( غيخ دالة.  0.064السعشػية )

تحليل العالقات االرتباطية لمؤشرات الربحية مع مصروفات العاملين بمصرف االجماع  -7

 العربي خالل فترة الدراسة:  

العامميغ الخبحية واجسالي مرخوفات  اتالرتباشية بيغ مؤشخ ( العالقة ا35-5يبيغ الججول )

مؤشخ صافي الخبح/مجسل )، ففيسا يخز العالقة بيغ االجساع العخبيبسرخف الدشػية 

( دون 0.438، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط )السػرد البذخؼ  مرخوفات إجساليو  (األصػل

 ،(0.05دتػػ الجاللة االحرائية )( اكبخ مغ م0.385الستػسط وان القيسة السعشػية ليا )

 تالي فيي غيخ دالة ما يعشى عجم وجػد عالقةالوب

 (82-2الجدول ) 

االجماع العربً خالل فترة بمصرف  العاملٌن العاللة االرتباطٌة بٌن مؤشر الربحٌة واجمالً مصروفات 

 الدراسة

 

 المعامالت مؤشر الربحٌة
اجمالً 

 المصروفات

 صافً الربح/مجمل األصول
 438.- معامل بٌرسون

 385. القٌمة المعنوٌة

صافً الربح من العملٌات/مجمل 

 األصول

 394.- معامل بٌرسون

 440. القٌمة المعنوٌة

مجمل الربح من الفائدة/مجمل 

 األصول

 379.- معامل بٌرسون

 458. القٌمة المعنوٌة

المصارٌف العامة واالدارٌة/مجمل 

 األصول

 367.- معامل بٌرسون

 474. القٌمة المعنوٌة

واجسالي  (صافي الخبح مغ العسميات/مجسل األصػلمؤشخ )اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ 

( وان القيسة -0.394، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط دون الستػسط )السػرد البذخؼ  مرخوفات



111 
 

لخبح مغ مجسل امؤشخ )( غيخ دالة، اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ 0.325السعشػية ليا )

فان قيسة معامل االرتباط  السػرد البذخؼ، واجسالي مرخوفات (الفائجة/مجسل األصػل

( غيخ دالة، بيشسا مؤشخ 0.458( دون الستػسط وان القيسة السعشػية ليا )-0.379)

فان قيسة  السػرد البذخؼ، واجسالي مرخوفات (السراريف العامة واالدارية/مجسل األصػل)

 ( غيخ دالة. 0.474( فيي دون الستػسط  وان القيسة السعشػية )0.367ت )معامل االرتباط بمغ

تحليل العالقات االرتباطية لمؤشرات الربحية مع مصروفات العاملين بمصرف التجارة  -3

 والتنمية خالل فترة الدراسة: 

العامميغ  الخبحية واجسالي مرخوفات ات( العالقة االرتباشية بيغ مؤشخ 36-5يبيغ الججول )   

صافي الخبح/مجسل )بسرخف التجارة والتشسية، ففيسا يخز العالقة بيغ مؤشخ  الدشػية

( دون 0.324، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط )السػرد البذخؼ  إجسالي مرخوفاتو  (األصػل

( 0.05( اكبخ مغ مدتػػ الجاللة االحرائية )0.531الستػسط وان القيسة السعشػية ليا )

  .ما يعشى عجم وجػد عالقةتالي فيي غيخ دالة الوب
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 (82-2الجدول )

خالل فترة  بمصرف التجارة والتنمٌة العاملٌن العاللة االرتباطٌة بٌن مؤشر الربحٌة واجمالً مصروفات

 الدراسة

 المعامالت مؤشر الربحٌة
اجمالً 

 المصروفات

 صافً الربح/مجمل األصول
 324.- معامل بٌرسون

 531. القٌمة المعنوٌة

صافً الربح من العملٌات/مجمل 

 األصول

 579.- معامل بٌرسون

 229. القٌمة المعنوٌة

مجمل الربح من الفائدة/مجمل 

 األصول

 451.- معامل بٌرسون

 369. القٌمة المعنوٌة

المصارٌف العامة واالدارٌة/مجمل 

 األصول

 619. معامل بٌرسون

 190. القٌمة المعنوٌة

واجسالي  (صافي الخبح مغ العسميات/مجسل األصػلمؤشخ )قة بيغ اما فيسا يتعمق بالعال

القيسة و ( -0.579) الستػسط في ، تبيغ ان قيسة معامل االرتباطالسػرد البذخؼ  مرخوفات

مجسل الخبح مغ مؤشخ )( غيخ دالة، اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ 0.229السعشػية ليا )

فان قيسة معامل االرتباط  رد البذخؼ،السػ  اجسالي مرخوفاتو  (الفائجة/مجسل األصػل

السراريف )( غيخ دالة، بيشسا مؤشخ 0.369القيسة السعشػية ليا )و ( دون الستػسط -0.451)

فان قيسة معامل االرتباط  السػرد البذخؼ، واجسالي مرخوفات (العامة واالدارية/مجسل األصػل

 ( غيخ دالة. 0.190) والقيسة السعشػية( فػق الستػسط 0.619)

 خامساً: تحليل العالقات االرتباطية لمؤشرات السيولة ومصروفات العمالة لعينة الدراسة:

تحليل العالقات االرتباطية لمؤشرات السيولة مع مصروفات العاملين بمصرف الوحدة  -0

 خالل فترة الدراسة:  

لعامميغ ا الديػلة واجسالي مرخوفات ات( العالقة االرتباشية بيغ مؤشخ 37-5يبيغ الججول )   
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 (ندبة األصػل الدائمة/مجسل األصػل)بسرخف الػحجة، ففيسا يخز العالقة بيغ مؤشخ  الدشػية

( ضعيفة والقيسة -0.007، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط )السػرد البذخؼ  إجسالي مرخوفاتو 

( ما يعشى عجم وجػد 0.05( لكػنيا اكبخ مغ مدتػػ الجاللة )0.989السعشػية ليا غيخ دالة )

 .عالقة ارتباشية

 (82-2الجدول ) 

 خالل فترة الدراسة بمصرف الوحدة العاملٌن العاللة االرتباطٌة بٌن مؤشر السٌولة واجمالً مصروفات 

 

 المعامالت مؤشر السٌولة
اجمالً 

 المصروفات

نسبة األصول السائلة/مجمل 

 األصول

 007.- معامل بٌرسون

 989. القٌمة المعنوٌة

ائلة/ مجمل نسبة األصول الس

 الودائع

 382.- معامل بٌرسون

 455. القٌمة المعنوٌة

نسبة األصول السائلة/االموال 

 قصٌرة االجل

 029.- معامل بٌرسون

 957. القٌمة المعنوٌة

نسبة األصول قصٌرة 

 االجل/مجمل األصول

 127. معامل بٌرسون

 811. القٌمة المعنوٌة

 الودائع تحت الطلب/مجمل الودائع
 801. امل بٌرسونمع

 *012. القٌمة المعنوٌة

 الودائع االدخارٌة/مجمل الودائع
 800.- معامل بٌرسون

 *043. القٌمة المعنوٌة

 الودائع ألجل/مجمل الودائع
 524.- معامل بٌرسون

 286. القٌمة المعنوٌة

واجسالي  (ندبة األصػل الدائمة/ مجسل الػدائعمؤشخ )اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ    
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( والقيسة -0.382، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط دون الستػسط )السػرد البذخؼ  مرخوفات

( ما يعشى انيا غيخ دالة، اما فيسا يتعمق 0.05( اكبخ مغ مدتػػ الجاللة )0.455السعشػية ليا )

ػرد الس اجسالي مرخوفاتو  (ندبة األصػل الدائمة/االمػال قريخة االجلمؤشخ )بالعالقة بيغ 

( اكبخ مغ 0.957( ضعيفة والقيسة السعشػية ليا )0.029فان قيسة معامل االرتباط ) البذخؼ،

ندبة األصػل )تالي فاالرتباط ضعيف وليذ لو أؼ مجول، بيشسا مؤشخ المدتػػ الجاللة وب

فان قيسة معامل االرتباط  السػرد البذخؼ، واجسالي مرخوفات (قريخة االجل/مجسل األصػل

 ( ليدت ذات مجول.0.811( دون الستػسط والقيسة السعشػية ليسا )0.127ت )بيشيسا بمغ

 واجسالي مرخوفات (الػدائع تحت الصمب/مجسل الػدائعمؤشخ )اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ    

( 0.047( والقيسة السعشػية ليا )0.801، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط قػية )السػرد البذخؼ 

( ما يعشى انيا دالة والعالقة بيشيسا مػجبة )شخدية(، اما فيسا 0.05ة )اقل مغ مدتػػ الجالل

 السػرد البذخؼ، اجسالي مرخوفاتو  (الػدائع االدخارية/مجسل الػدائعمؤشخ )يتعمق بالعالقة بيغ 

( اقل مغ مدتػػ 0.048( قػية والقيسة السعشػية ليا )-0.800فان قيسة معامل االرتباط )

فاالرتباط قػػ ولو مجول واتجاه العالقة سالبة )عكدية(، اما فيسا يتعمق  ( وبتالي0.05الجاللة )

، تبيغ ان السػرد البذخؼ  واجسالي مرخوفات (الػدائع ألجل/مجسل الػدائعمؤشخ )بالعالقة بيغ 

 ( غيخ دالة.0.286( والقيسة السعشػية ليا )-0.524قيسة معامل االرتباط في الستػسط )

ية لمؤشرات السيولة مع مصروفات العاملين بمصرف التجاري تحليل العالقات االرتباط -8

 الوطني خالل فترة الدراسة:  

العامميغ  الديػلة واجسالي مرخوفات ات( العالقة االرتباشية بيغ مؤشخ 38-5يبيغ الججول )   

ندبة األصػل )بسرخف التجارؼ الػششي، ففيسا يخز العالقة بيغ مؤشخ  الدشػية

، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط السػرد البذخؼ  إجسالي مرخوفاتو  (الدائمة/مجسل األصػل
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 .( ما يعشى عجم وجػد عالقة0.569( دون الستػسط والقيسة السعشػية ليا غيخ دالة )0.296)

 واجسالي مرخوفات (ندبة األصػل الدائمة/ مجسل الػدائعمؤشخ )اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ 

( والقيسة السعشػية ليا 0.494عامل االرتباط دون الستػسط )، تبيغ ان قيسة مالسػرد البذخؼ 

 ( ما يعشى انيا غيخ دالة،0.05( اكبخ مغ مدتػػ الجاللة )0.319)

 ( 83-2الجدول )

 العاللة االرتباطٌة بٌن مؤشر السٌولة واجمالً المصروفات بمصرف التجاري الوطنً

 المعامالت مؤشر السٌولة
اجمالً 

 المصروفات

ل السائلة/مجمل نسبة األصو

 األصول

 296. معامل بٌرسون

 569. القٌمة المعنوٌة

نسبة األصول السائلة/ مجمل 

 الودائع

 494. معامل بٌرسون

 319. القٌمة المعنوٌة

نسبة األصول السائلة/االموال 

 قصٌرة االجل

 282. معامل بٌرسون

 588. القٌمة المعنوٌة

نسبة األصول قصٌرة 

 لاالجل/مجمل األصو

 258. معامل بٌرسون

 621. القٌمة المعنوٌة

الودائع تحت الطلب/مجمل 

 الودائع

 621. معامل بٌرسون

 188. القٌمة المعنوٌة

 الودائع االدخارٌة/مجمل الودائع
 538.- معامل بٌرسون

 271. القٌمة المعنوٌة

 الودائع ألجل/مجمل الودائع
 430.- معامل بٌرسون

 395. القٌمة المعنوٌة

اجسالي و  (ندبة األصػل الدائمة/االمػال قريخة االجلمؤشخ )اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ     

( ضعيفة والقيسة السعشػية ليا 0.282فان قيسة معامل االرتباط ) السػرد البذخؼ، مرخوفات



114 
 

ندبة )تالي فاالرتباط ليذ لو أؼ مجول، بيشسا مؤشخ ال( اكبخ مغ مدتػػ الجاللة وب0.588)

فان قيسة معامل  السػرد البذخؼ، واجسالي مرخوفات (ألصػل قريخة االجل/مجسل األصػلا

 ( غيخ دالة.0.621( دون الستػسط والقيسة السعشػية ليسا )0.258االرتباط بيشيسا بمغت )

 واجسالي مرخوفات (الػدائع تحت الصمب/مجسل الػدائعمؤشخ )اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ    

( اال ان القيسة السعشػية 0.621، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط تفػق الستػسط )السػرد البذخؼ 

( ما يعشى انيا غيخ دالة، اما فيسا يتعمق بالعالقة 0.05( اكبخ مغ مدتػػ الجاللة )0.188ليا )

فان قيسة  السػرد البذخؼ، اجسالي مرخوفاتو  (الػدائع االدخارية/مجسل الػدائعمؤشخ )بيغ 

( اكبخ مغ مدتػػ 0.271( في الستػسط والقيسة السعشػية ليا )-0.538اط )معامل االرتب

الػدائع مؤشخ )تالي ليذ لو أؼ مجلػل، اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ ال( وب0.05الجاللة )

، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط في السػرد البذخؼ  واجسالي مرخوفات (ألجل/مجسل الػدائع

 ( غيخ دالة.0.395لسعشػية ليا )( والقيسة ا-0.430الستػسط )

تحليل العالقات االرتباطية لمؤشرات السيولة مع مصروفات العاملين بمصرف االجماع  -3

 العربي خالل فترة الدراسة: 

العامميغ  الديػلة واجسالي مرخوفات ات( العالقة االرتباشية بيغ مؤشخ 39-5يبيغ الججول )   

ندبة األصػل الدائمة/مجسل )ز العالقة بيغ مؤشخ بسرخف االجساع العخبي، ففيسا يخ الدشػية

( دون 0.314، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط )السػرد البذخؼ  إجسالي مرخوفاتو  (األصػل

  .( ما يعشى عجم وجػد عالقة0.545الستػسط والقيسة السعشػية ليا غيخ دالة )
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 (84-2الجدول )

خالل فترة  بمصرف االجماع العربً العاملٌن ً مصروفاتالسٌولة واجمال اتالعاللة االرتباطٌة بٌن مؤشر

 الدراسة

 المعامالت مؤشر السٌولة
اجمالً 

 المصروفات

نسبة األصول السائلة/مجمل 

 األصول

 314. معامل بٌرسون

 545. القٌمة المعنوٌة

نسبة األصول السائلة/ مجمل 

 الودائع

 287. معامل بٌرسون

 582. القٌمة المعنوٌة

صول السائلة/االموال نسبة األ

 قصٌرة االجل

 460.- معامل بٌرسون

 359. القٌمة المعنوٌة

نسبة األصول قصٌرة 

 االجل/مجمل األصول

 774. معامل بٌرسون

 071. القٌمة المعنوٌة

الودائع تحت الطلب/مجمل 

 الودائع

 132. معامل بٌرسون

 803. القٌمة المعنوٌة

 عالودائع االدخارٌة/مجمل الودائ
 780. معامل بٌرسون

 017. القٌمة المعنوٌة

 الودائع ألجل/مجمل الودائع
 820. معامل بٌرسون

 180. القٌمة المعنوٌة

واجسالي  (ندبة األصػل الدائمة/ مجسل الػدائعمؤشخ )اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ    

والقيسة السعشػية ليا  (0.287، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط ضعيفة )السػرد البذخؼ  مرخوفات

( ما يعشى انيا غيخ دالة، اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ 0.05( اكبخ مغ مدتػػ الجاللة )0.582)

فان  السػرد البذخؼ، اجسالي مرخوفاتو  (ندبة األصػل الدائمة/االمػال قريخة االجلمؤشخ )

( اكبخ مغ مدتػػ 0.359( دون الستػسط والقيسة السعشػية ليا )-0.460قيسة معامل االرتباط )

 (ندبة األصػل قريخة االجل/مجسل األصػل)الجاللة يعشى ليذ ىشاك أؼ مجول، بيشسا مؤشخ 
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( تفػق 0.774فان قيسة معامل االرتباط بيشيسا بمغت ) السػرد البذخؼ، واجسالي مرخوفات

 ( غيخ دالة.0.071الستػسط  اال ان القيسة السعشػية ليسا )

 واجسالي مرخوفات (الػدائع تحت الصمب/مجسل الػدائعمؤشخ )قة بيغ اما فيسا يتعمق بالعال

( والقيسة السعشػية ليا 0.132، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط دون الستػسط )السػرد البذخؼ 

فيسا يتعمق بالعالقة بيغ و ( ما يعشى انيا غيخ دالة، 0.05( اكبخ مغ مدتػػ الجاللة )0.803)

فان قيسة معامل  السػرد البذخؼ، اجسالي مرخوفاتو  (سل الػدائعالػدائع االدخارية/مجمؤشخ )

تالي ال( وب0.05( اقل مغ مدتػػ الجاللة )0.047( قػية والقيسة السعشػية ليا )0.780االرتباط )

الػدائع مؤشخ )فإنيا ذات مجلػل واتجاه العالقة مػجبة )شخدية(، اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ 

، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط قػية  مرخوفات السػرد البذخؼ  ساليواج (ألجل/مجسل الػدائع

 .( غيخ دالة0.180( اال ان القيسة السعشػية ليا )0.820)

تحليل العالقات االرتباطية لمؤشرات السيولة مع مصروفات العاملين بمصرف التجارة  -4

 والتنمية  خالل فترة الدراسة:

العامميغ  الديػلة واجسالي مرخوفات اتاشية بيغ مؤشخ ( العالقة االرتب40-5يبيغ الججول )   

مؤشخ ندبة األصػل الدائمة/مجسل )بسرخف التجارة والتشسية، ففيسا يخز العالقة بيغ  الدشػية

( دون -0.363، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط )السػرد البذخؼ  إجسالي مرخوفاتو  (األصػل

اما فيسا يتعمق  .( ما يعشى عجم وجػد عالقة0.479الستػسط والقيسة السعشػية ليا غيخ دالة )

، السػرد البذخؼ  واجسالي مرخوفات (ندبة األصػل الدائمة/ مجسل الػدائعمؤشخ )بالعالقة بيغ 

( اكبخ مغ 0.461( والقيسة السعشػية ليا )0.377تبيغ ان قيسة معامل االرتباط دون الستػسط )

 .( ما يعشى انيا غيخ دالة0.05مدتػػ الجاللة )

اجسالي و  (ندبة األصػل الدائمة/االمػال قريخة االجل) مؤشخ اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ     
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( دون الستػسط والقيسة السعشػية -0.122فان قيسة معامل االرتباط ) السػرد البذخؼ، مرخوفات

ندبة األصػل )( اكبخ مغ مدتػػ الجاللة يعشى ليذ ىشاك أؼ مجول، بيشسا مؤشخ 0.818ليا )

فان قيسة معامل االرتباط  السػرد البذخؼ، واجسالي مرخوفات (ريخة االجل/مجسل األصػلق

 ( غيخ دالة.0.595( دون الستػسط  وان القيسة السعشػية ليسا )0.277بيشيسا بمغت )

 (20-2الجدول ) 

  العاملٌن السٌولة واجمالً مصروفات اتالعاللة االرتباطٌة بٌن مؤشر 

 خالل فترة الدراسة ةبمصرف التجارة والتنمٌ

 المعامالت مؤشر السٌولة
اجمالً 

 المصروفات

نسبة األصول السائلة/مجمل 

 األصول

 363.- معامل بٌرسون

 479. القٌمة المعنوٌة

نسبة األصول السائلة/ مجمل 

 الودائع

 377.- معامل بٌرسون

 461. القٌمة المعنوٌة

نسبة األصول السائلة/االموال 

 قصٌرة االجل

 122.- مل بٌرسونمعا

 818. القٌمة المعنوٌة

نسبة األصول قصٌرة 

 االجل/مجمل األصول

 277. معامل بٌرسون

 595. القٌمة المعنوٌة

الودائع تحت الطلب/مجمل 

 الودائع

 194. معامل بٌرسون

 713. القٌمة المعنوٌة

 الودائع االدخارٌة/مجمل الودائع
 193.- معامل بٌرسون

 713. ٌةالقٌمة المعنو

 الودائع ألجل/مجمل الودائع
 137.- معامل بٌرسون

 796. القٌمة المعنوٌة

 واجسالي مرخوفات (الػدائع تحت الصمب/مجسل الػدائعمؤشخ )اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ    
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( 0.713( والقيسة السعشػية ليا )0.194، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط ضعيفة )السػرد البذخؼ 

مؤشخ ( ما يعشى انيا غيخ دالة، اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ 0.05مدتػػ الجاللة ) اكبخ مغ

فان قيسة معامل االرتباط  السػرد البذخؼ، اجسالي مرخوفاتو  (الػدائع االدخارية/مجسل الػدائع)

مؤشخ ( غيخ دالة، اما فيسا يتعمق بالعالقة بيغ 0.713( ضعيفة والقيسة السعشػية ليا )0.193)

، تبيغ ان قيسة معامل االرتباط السػرد البذخؼ  واجسالي مرخوفات( دائع ألجل/مجسل الػدائعالػ )

 ( غيخ دالة.0.796( وان القيسة السعشػية ليا )-0.137ضعيفة )

 القدػ الثالث: اختبار فخضيات الجراسة: 5.5

عت تع اختبار فخضيات الجراسة باستخجام ارتباط بيخسػن لمسرارف التجارية التي خز   

لمجراسة كػحجة واحجة، حيث تع استخجام مؤشخات كفاية رأس السال لكل السرارف الختبار 

الفخضية الفخعية األولى، ومؤشخات جػدة األصػل لكل السرارف الختبار الفخضية الفخعية 

الثانية، ومؤشخات الخبحية لكل السرارف الختبار الفخضية الفخعية الثالثة، ومؤشخات الديػلة 

 ارف الختبار الفخضية الفخعية الخابعة، وذلظ عمى الشحػ التالي:لكل السر

 أوال: اختبار الفخضية الفخعية األولى:

 الختبار الفخضية الفخعية األولى والتي تشز بأنو:   

"يؽجج تأثيخ لإلنفاق عمى رأس السال البذخي في كفاية رأس السال بالسرارف التجارية  

 الميبية" 
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 رائيًا في صػرتيا الرفخية والبجيمة كسا يمي:تع التعبيخ عشيا إح

Ho : ρ0 ≤ 0.50 

HI : ρ1 > 0.50 

( نلى انعكًل فِ يٌضؽح ىِ كًا االـرثان نرائط 11-1ًظاءخ نرثْن أن قيسة معامل (

( أكبخ مغ مدتػػ الجاللة 0.924( ضعيفة ججًا وأن القيسة السعشػية ليا )0.021االرتباط )

دالة إحرائيا مسا يعشي عجم وجػد عالقة ارتباشية دالو ليا بيغ  ( وىي غيخ0.05اإلحرائية)

كفاية رأس السال وإجسال مرخوفات العامميغ.

 (20-2الجدول رلم)

 فالعاللة االرتباطٌة بٌن مؤشرات كفاٌة رأس المال وإجمالً مصروفات العاملٌن لكل المصار

Correlations 

 C ًالمصروفات اإلجمالً إجمال 

C ًإجمال Pearson Correlation 1 .021 

Sig. (2-tailed)  .924 

N 24 24 

 Pearson Correlation .021 1 المصروفات اإلجمالً

Sig. (2-tailed) .924  

N 24 24 

 ثانيًا: اختبار الفخضية الفخعية الثانية:

 الختبار الفخضية الفخعية الثانية والتي تشز بأنو:

 رأس السال البذخي في جؽدة األصؽل بالسرارف التجارية الميبية" "يؽجج تأثيخ لإلنفاق عمى   
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 تع التعبيخ عشيا احرائيًا في صػرتيا الرفخية والبجيمة كسا يمي:  

Ho : ρ0 ≤ 0.50 

HI : ρ1 > 0.50 

أن قيسة معامل ( تبيغ 42-5وجاءت نتائج االختبار كسا ىي مػضحة في الججول رقع )  

( أكبخ مغ مدتػػ الجاللة 0.646وأن القيسة السعشػية ليا )( ضعيف ججًا 0.099االرتباط )

( وىى غيخ دالة احرائيًا مسا يعشي عجم وجػد عالقة ارتباشية دالو ليا بيغ 0.05اإلحرائية)

 جػدة األصػل وإجسالي مرخوفات العامميغ.

 (25-2الجدول رلم)

 المصارف لكل لٌنالعام مصروفات وإجمالً جودة األصول مؤشرات بٌن االرتباطٌة العاللة

orrelations 

 A ًالمصروفات اإلجمالً إجمال 

A ًإجمال Pearson Correlation 1 .099 

Sig. (2-tailed)  .646 

N 24 24 

 Pearson Correlation .099 1 المصروفات اإلجمالً

Sig. (2-tailed) .646  

N 24 24 

 ثالثًا: اختبار الفخضية الفخعية الثالثة:

 ار الفخضية الفخعية الثالثة والتي تشز بأنو:الختب

"يؽجج تأثيخ لإلنفاق عمى رأس السال البذخي في كفاءة وفعالية اإلدارة السرارف التجارية 
 الميبية"
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 تع التعبيخ عشيا احرائيًا في صػرتيا الرفخية والبجيمة كسا يمي:

Ho : ρ0 ≤ 0.50 

HI : ρ1 > 0.50 

 (28-2الجدول رلم)

 المصارف لكل العاملٌن مصروفات وإجمالً سالمة اإلدارة مؤشرات بٌن باطٌةاالرت العاللة

Correlations 

m اجمالً   اإلجمالً المصروفات 

m اجمالً  Pearson Correlation 1 -.327- 

Sig. (2-tailed)  .119 

N 24 24 

 Pearson Correlation -.327- 1 اإلجمالً المصروفات

Sig. (2-tailed) .119  

N 24 24 

أن قيسة معامل االرتباط        ( تبيغ 43-5وجاءت نتائج االختبار كسا ىي مػضحة في الججول رقع )

( أكبخ مغ مدتػػ الجاللة 0.119( ضعيفة وأن القيسة السعشػية ليا )0.327-)

( وىى غيخ دالة احرائيًا مسا يعشي عجم وجػد عالقة ارتباشية دالو بيغ 0.05اإلحرائية)

 اإلدارة وإجسالي مرخوفات العامميغ. سالمة

 رابعًا: اختبار الفخضية الفخعية الخابعة:

 الختبار الفخضية الفخعية الخابعة والتي تشز بأنو:

 "يؽجج تأثيخ لإلنفاق عمى رأس السال البذخي في ربحية السرارف التجارية الميبية"
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 مي:تع التعبيخ عشيا احرائيًا في صػرتيا الرفخية والبجيمة كسا ي

Ho : ρ0 ≤ 0.50 

HI : ρ1 > 0.50 

أن قيسة معامل ( لتبيغ 44-5وجاءت نتائج االختبار كسا ىي مػضحة في الججول رقع )   

( حيث كانت العالقة في مدتػػ الستػسط وأن القيسة السعشػية ليا 0.532-االرتباط     )

بسا يعشي وجػد  ( وىى دالو احرائياً 0.05( أصغخ مغ مدتػػ الجاللة اإلحرائية )0.007)

  عالقة ارتباشية عكدية دالة ليا بيغ مؤشخات الخبحية وإجسالي مرخوفات العامميغ.

  (22-2)رلم الجدول  

 المصارف لكل العاملٌن مصروفات وإجمالً الربحٌة مؤشرات بٌن االرتباطٌة العاللة

Correlations 

 E ًالمصروفات اإلجمالً إجمال 

E ًإجمال Pearson Correlation 1 -.532
**
 

Sig. (2-tailed)  .007 

N 24 24 

Pearson Correlation -.532 المصروفات اإلجمالً
**
 1 

Sig. (2-tailed) .007  

N 24 24 

 خامدًا: اختبار الفخضية الفخعية الخامدة:   

 الختبار الفخضية الفخعية الخامدة والتي تشز بأنو:

 البذخي في سيؽلة السرارف التجارية الميبية" "يؽجج تأثيخ لإلنفاق عمى رأس السال
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 تع التعبيخ عشيا احرائيًا في صػرتيا الرفخية والبجيمة كسا يمي:

Ho : ρ0 ≤ 0.50 

HI : ρ1 > 0.50 

أن قيسة معامل ( لتبيغ 45-5وجاءت نتائج االختبار كسا ىي مػضحة في الججول رقع )   

حت الستػسط وأن القيسة السعشػية ( حيث كانت قػة العالقة ت0.405-االرتباط     )

( وىى دالو إحرائيًا بسا يعشي وجػد 0.05( أصغخ مغ مدتػػ الجاللة اإلحرائية )0.049ليا)

 عالقة ارتباشية عكدية دالو ليا بيغ مؤشخات الديػلة وإجسالي مرخوفات العامميغ.

 (22-2)رلم الجدول

 المصارف لكل العاملٌن اتمصروف وإجمالً السٌولة مؤشرات بٌن االرتباطٌة العاللة

Correlations 

 L ًالمصروفات اإلجمالً إجمال 

L ًإجمال Pearson Correlation 1 -.405
*
 

Sig. (2-tailed)  .049 

N 24 24 

Pearson Correlation -.405 المصروفات اإلجمالً
*
 1 

Sig. (2-tailed) .049  

N 24 24 

 

 الخئــــيدية:سادسًا: اختبــــار الفخضيــــة 

 الختبار الفخضية الخئيدية والتي تشز بأنو:
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"تدتفيج السرارف التجارية الميبية بذكل مشاسب مؼ اإلنفاق عمى رأس السال البذخي في 

 تحديؼ مدتؽى ادائيا السالي"

 تع التعبيخ عشيا احرائيًا في صػرتيا الرفخية والبجيمة كسا يمي:

Ho : ρ0 ≤ 0.50 

HI : ρ1 > 0.50 

أنو ال تػجج عالقة ( لتبيغ 46-5اءت نتائج االختبار كسا ىي مػضحة في الججول رقع )وج  

( وىي تحت الستػسط وليذ ليا داللو 0.218-ارتباشية حيث كانت قيسة معامل االرتباط )

( وىى أكبخ مغ قيسة مدتػػ الجاللة اإلحرائية 0.306احرائية حيث كانت القيسة السعشػية )

رفس الفخضية القائمة بان السرارف التجارية الميبية بالسشصقة الذخقية ال  ( وبيحا ال يتع0.05)

 تدتفيج مغ اإلنفاق عمى رأس السال البذخؼ لتحديغ مدتػػ أدائيا السالي.

 (22-  2)رلم الجدول

 ةوجودة األداء للمصارف التجارٌة اللٌبٌة محل الدراس اإلنفاق على رأس المال البشري بٌن االرتباطٌة العاللة

 

Correlations 

 CAMEL اإلجمالً المصروفات 

CAMEL Pearson Correlation 1 -.218- 

Sig. (2-tailed)  .306 

N 24 24 

 Pearson Correlation -.218- 1 اإلجمالً المصروفات

Sig. (2-tailed) .306  

N 24 24 
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 القدػ الخابع: الشتائـج والتؽصيـــات: 6.5

الستبعة أمكغ التػصل  كمة الجراسة وتحقيقًا ألىجافيا وبعج تصبيق السشيجيةبشاءًا عمى مذ   
 إلى مجسػعة مغ الشتائج والتػصيات التالية:

 الشتائج الخئيدية لمجراسة:  1.6.5

 تتسثل نتائج الجراسة الخئيدية فيسا يمي:

ديغ مؤشخ أن السرارف التجارية الميبية ال تدتفيج مغ اإلنفاق عمى العامميغ لجييا في تح .1

 كفاية رأس السال.

أن السرارف التجارية الميبية ال تدتفيج مغ اإلنفاق عمى العامميغ لجييا في تحديغ مؤشخ  .2

 جػدة األصػل.

أن اإلنفاق عمى العامميغ في السرارف التجارية الميبية لو عالقة عكدية بخبحية ىحه  .3

 السرارف.

بية لو عالقة عكدية بالديػلة لجػ أن اإلنفاق عمى العامميغ في السرارف التجارية المي .4

 السرارف.

أن اإلنفاق عمى العامميغ في السرارف التجارية الميبية ليذ لو عالقة ارتباشية مع جػدة  .5

 وسالمة اإلدارة.

السرارف التجارية الميبية ال تدتفيج مغ اإلنفاق عمى العامميغ لجييا في تحديغ جػدة  .6

 األداء.
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 ة:الشتائج الفخعية لمجراس  1.6.5

أضيخت الجراسة الكثيخ مغ الشتائج الفخعية التى تجعع ما تػصمت إليو مغ نتائج 

 رئيدية وذلظ عمى الشحػ التالي:

 

أوال: في شأن تأثيخ الديادة السزطخدة في اإلنفاق عمى السؽارد البذخية في تحديؼ مؤشخ 

 كفاية رأس السال تبيؼ ما يمي:

ج عالقة ارتباشية  ذات داللة احرائية بيغ حجع بالشدبة لسرخف الػحجة تبيغ أنو ال تػج -1

اإلنفاق عمى السػارد البذخية في السرخف وكل مغ مؤشخ رأس السال إلى األصػل الخصخة، 

ومؤشخ مجسل رأس السال واالحتياشيات إلى مجسل القخوض، إال أنو تبيغ وجػد عالقة سمبية 

لبذخية وكل مغ مؤشخ رأس السال قػية ذات داللة إحرائية بيغ حجع اإلنفاق عمى السػارد ا

واالحتياشيات إلى مجسل األصػل، ومؤشخ مجسل راس السال واالحتياشيات إلى مجسل الػدائع. 

وبحلظ فأن السرخف ال يدتفيج مغ الديادة في اإلنفاق عمى السػارد البذخية في تحديغ كفاية 

 2008% سشة 164رأس السال، حيث زاد اإلنفاق عمى السػارد البذخية لمسرخف بسعجل 

 (.  2005مقارنة بدشة االساس )سشة 2010% سشة 281وبسعجل 

بالشدبة لمسرخف التجارؼ الػششي تبيغ أنو ال تػجج عالقة ارتباشية  ذات داللة احرائية  -2

بيغ حجع اإلنفاق عمى السػارد البذخية وكل مغ مؤشخ راس السال إلى األصػل الخصخة، ومؤشخ 

شيات إلى مجسل األصػل، ومؤشخ مجسل رأس السال واالحتياشيات مجسل راس السال واالحتيا

إلى مجسل الػدائع، إال أنو تبيغ وجػد عالقة مػجبة قػية ذات داللة احرائية بيغ حجع اإلنفاق 
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عمى السػارد البذخية في السرخف ومؤشخ مجسل رأس السال واالحتياشيات إلى مجسل القخوض. 

ديادة السزصخدة مغ اإلنفاق عمى السػارد البذخية في وبحلظ فأن السرخف ال يدتفيج مغ ال

%سشة 26تحديغ كفاية رأس السال، حيث زاد اإلنفاق عمى السػارد البذخية لمسرخف بسعجل 

 (. 2005مقارنة بدشة االساس ) 2010% سشة 100وبسعجل  2008

احرائية بيغ بالشدبة لسرخف االجساع العخبي تبيغ انو ال تػجج عالقة ارتباشية ذات داللة  -3

حجع اإلنفاق عمى السػارد البذخية بالسرخف وكل مغ مؤشخ رأس السال إلى األصػل ذات 

السخاشخة، ومؤشخ مجسل رأس السال واالحتياشيات إلى مجسل رأس السال واالحتياشيات إلى 

مجسل القخوض، إال أنو ىشاك عالقة عكدية ضعيفة بيغ حجع اإلنفاق عمى السػارد البذخية 

جسل رأس السال واالحتياشيات إلى مجسل األصػل ومؤشخ رأس السال واالحتياشيات ومؤشخ م

إلى مجسل الػدائع. وبحلظ يسكغ القػل بأن السرخف ال يدتفيج مغ الديادة السزصخدة في 

اإلنفاق عمى مػارده البذخية في تحديغ كفاية رأس السال، حيث زاد اإلنفاق عمى السػارد البذخية 

مقارنة بدشة االساس  2010% سشة 781وبسعجل  2008% سشة 202لمسرخف بسعجل 

(2005) 

بالشدبة لسرخف التجارة والتشسية تبيغ مغ نتائج الجراسة أنو ال تػجج عالقة ارتباشية ذات  -4

داللة احرائية بيغ حجع اإلنفاق عمى السػارد البذخية لمسرخف وجسيع مؤشخات كفاية رأس 

ف ال يدتفيج مغ الديادة في حجع اإلنفاق عمى السػارد السال وبحلظ يسكغ القػل أن السرخ 

بسعجل  2008البذخية في تحديغ كفاية رأس السال، حيث زاد اإلنفاق عمى السػارد البذخية سشة 

 .2005% مغ سشة االساس 202بسعجل  2010%، وسشة 75

غ الديادة في خالصة القػل أن السرارف التجارية الميبية التي تشاولتيا الجراسة لع تدتفج م   
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اإلنفاق عمى مػاردىا البذخية في تحديغ كفاية رأس السال، وىحا ما اشارت لو نتائج الجراسة 

 الخئيدية.

ثانيًا: في شأن تأثيخ الديادة السطخدة في اإلنفاق عمى السؽارد البذخية في تحديؼ مؤشخ 

 جؽدة األصؽل تبيؼ ما يمي:

ك عالقة ارتباشية  ذات داللة احرائية بيغ بالشدبة لسرخف الػحجة تبيغ أنو ليدت ىشا -1

حجع اإلنفاق عمى السػارد البذخية في السرخف وكل مغ مؤشخ مجسل األصػل السحققة 

لإليخادات إلى مجسل األصػل، إال أنو تبيغ وجػد عالقة قػية عكدية ذات داللة إحرائية بيغ 

األصػل.  مجسل إلى خصخةال األصػل مجسل حجع اإلنفاق عمى السػارد البذخية وكل مغ مؤشخ

وبحلظ فأن السرخف ال يدتفيج مغ الديادة في اإلنفاق عمى السػارد البذخية في تحديغ جػدة 

وبسعجل  2008% سشة 164األصػل، حيث زاد اإلنفاق عمى السػارد البذخية لمسرخف بسعجل 

 .  2005مقارنة بدشة االساس  2010% سشة 281

تبيغ انو ليدت ىشاك عالقة ارتباشية ذات داللة  بالشدبة لمسرخف التجارؼ الػششي -2

احرائية بيغ حجع اإلنفاق عمى السػارد البذخية وكل مغ مجسل األصػل السحققة لإليخادات إلى 

مجسل األصػل،  ومؤشخ مجسل األصػل ذات السخاشخة إلى مجسل األصػل. وبحلظ فأن 

سػارد البذخية في تحديغ جػدة السرخف ال يدتفيج مغ الديادة السزصخدة مغ اإلنفاق عمى ال

وبسعجل  2008%سشة 26األصػل، حيث زاد اإلنفاق عمى السػارد البذخية لمسرخف بسعجل 

 (. 2005مقارنة بدشة االساس ) 2010% سشة 100

بالشدبة لسرخف االجساع العخبي تبيغ انو ال تػجج عالقة ارتباشية ذات داللة احرائية بيغ  -3

البذخية بالسرخف وكل مغ مجسل األصػل السحققة لإليخادات إلى حجع اإلنفاق عمى السػارد 
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مجسل األصػل،  ومؤشخ مجسل األصػل ذات السخاشخة إلى مجسل األصػل. وبحلظ يسكغ 

القػل بأن السرخف ال يدتفيج مغ الديادة السزصخدة في اإلنفاق عمى مػارده البذخية في تحديغ 

 2008% سشة 202البذخية لمسرخف بسعجل  جػدة األصػل، حيث زاد اإلنفاق عمى السػارد

 (. 2005مقارنة بدشة االساس) 2010% سشة 781وبسعجل 

بالشدبة لسرخف التجارة والتشسية تبيغ مغ نتائج الجراسة أنو ال تػجج عالقة ارتباشية ذات  -4

داللة احرائية بيغ حجع اإلنفاق عمى السػارد البذخية لمسرخف وجسيع مؤشخات جػدة األصػل 

لظ يسكغ القػل أن السرخف ال يدتفيج مغ الديادة في حجع اإلنفاق عمى السػارد البذخية في وبح

%، وسشة 75بسعجل  2008تحديغ جػدة األصػل، حيث زاد اإلنفاق عمى السػارد البذخية سشة 

 .2005% مغ سشة االساس 202بسعجل  2010

الجراسة لع تدتفج مغ الديادة في خالصة القػل أن السرارف التجارية الميبية التي تشاولتيا    

اإلنفاق عمى مػاردىا البذخية في تحديغ جػدة األصػل، وىحا ما اشارت لو نتائج الجراسة 

 الخئيدية.

ثالثًا: في شأن تأثيخ الديادة السطخدة في اإلنفاق عمى السؽارد البذخية في تحديؼ مؤشخ 

 جؽدة سالمة اإلدارة تبيؼ ما يمي:

حجة تبيغ أنو ال تػجج عالقة ارتباشية  ذات داللة احرائية بيغ حجع بالشدبة لسرخف الػ  -1

اإلنفاق عمى السػارد البذخية في السرخف وكل مغ مؤشخ السرخوفات إلى االيخادات، إال أنو 

تبيغ وجػد عالقة قػية عكدية ذات داللة إحرائية بيغ حجع اإلنفاق عمى السػارد البذخية وكل 

العامميغ، ومؤشخ االيخادات إلى عجد الفخوع. وبحلظ فأن السرخف  االيخادات إلى عجد مغ مؤشخ

ال يدتفيج مغ الديادة في اإلنفاق عمى السػارد البذخية في تحديغ جػدة سالمة اإلدارة، حيث زاد 
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% سشة 281وبسعجل  2008% سشة 164اإلنفاق عمى السػارد البذخية لمسرخف بسعجل 

 (.  2005مقارنة بدشة االساس )سشة 2010

بالشدبة لمسرخف التجارؼ الػششي تبيغ انو ال تػجج عالقة ارتباشية ذات داللة احرائية  -2

بيغ حجع اإلنفاق عمى السػارد البذخية وكل مغ مؤشخ السرخوفات إلى االيخادات، إال أنو تبيغ 

وجػد عالقة سمبية قػية ذات داللة إحرائية بيغ حجع اإلنفاق عمى السػارد البذخية وكل مغ 

االيخادات إلى عجد العامميغ، ومؤشخ االيخادات إلى عجد الفخوع. وبحلظ فأن السرخف ال  خمؤش

يدتفيج مغ الديادة السزصخدة مغ اإلنفاق عمى السػارد البذخية في تحديغ جػدة سالمة اإلدارة، 

% سشة 100وبسعجل  2008%سشة 26حيث زاد اإلنفاق عمى السػارد البذخية لمسرخف بسعجل 

 (. 2005ة بدشة االساس )مقارن 2010

بالشدبة لسرخف االجساع العخبي تبيغ انو ال تػجج عالقة ارتباط ذات داللة احرائية بيغ  -3

حجع اإلنفاق عمى السػارد البذخية بالسرخف وكل مغ مؤشخ السرخوفات إلى االيخادات، 

يسكغ القػل بأن االيخادات إلى عجد العامميغ، ومؤشخ االيخادات إلى عجد الفخوع. وبحلظ  ومؤشخ

السرخف ال يدتفيج مغ الديادة السزصخدة في اإلنفاق عمى مػارده البذخية في تحديغ جػدة 

 2008% سشة 202وسالمة اإلدارة، حيث زاد اإلنفاق عمى السػارد البذخية لمسرخف بسعجل 

 (. 2005مقارنة بدشة االساس ) 2010% سشة 781وبسعجل 

ة تبيغ مغ نتائج الجراسة أنو ال تػجج عالقة ارتباشية ذات بالشدبة لسرخف التجارة والتشسي -4

داللة احرائية بيغ حجع اإلنفاق عمى السػارد البذخية لمسرخف وجسيع مؤشخات جػدة وسالمة 

اإلدارة وبحلظ يسكغ القػل أن السرخف ال يدتفيج مغ الديادة في حجع اإلنفاق عمى السػارد 

 2008، حيث زاد اإلنفاق عمى السػارد البذخية سشة البذخية في تحديغ جػدة وسالمة اإلدارة
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 .2005% مغ سشة االساس 202بسعجل  2010%، وسشة 75بسعجل 

خالصة القػل أن السرارف التجارية الميبية التي تشاولتيا الجراسة لع تدتفج مغ الديادة في    

رت لو نتائج الجراسة اإلنفاق عمى مػاردىا البذخية في تحديغ جػدة وسالمة اإلدارة، وىحا ما اشا

 الخئيدية.

رابعًا: في شأن تأثيخ الديادة السطخدة في اإلنفاق عمى السؽارد البذخية في تحديؼ مؤشخ 

 الخبحية تبيؼ ما يمي:

بالشدبة لسرخف الػحجة اتزح بأنو ال تػجج عالقة ارتباشية ذات داللة احرائية بيغ حجع  -1

ل مغ مؤشخ صافي الخبح إلى مجسل األصػل، اإلنفاق عمى السػارد البذخية في السرخف وك

ومؤشخ صافي الخبح مغ العسميات إلى مجسل األصػل ومؤشخ السراريف العامة واالدارية إلى 

مجسل األصػل، إال أنو تبيغ وجػد عالقة قػية عكدية ذات داللة إحرائية بيغ حجع اإلنفاق 

لى مجسل األصػل. وبحلظ فأن مجسل الخبح مغ الفائجة إ عمى السػارد البذخية وكل مغ مؤشخ

السرخف ال يدتفيج مغ الديادة في اإلنفاق عمى السػارد البذخية في تحديغ مؤشخ الخبحية، حيث 

% سشة 281وبسعجل  2008% سشة 164زاد اإلنفاق عمى السػارد البذخية لمسرخف بسعجل 

 (.  2005مقارنة بدشة االساس )سشة 2010

تبيغ أنو ال تػجج عالقة ارتباشية ذات داللة احرائية  بالشدبة لمسرخف التجارؼ الػششي -2

بيغ حجع اإلنفاق عمى السػارد البذخية وكل مغ مؤشخ صافي الخبح إلى مجسل األصػل، 

مجسل الخبح مغ الفائجة إلى  ومؤشخ صافي الخبح مغ العسميات إلى مجسل األصػل ومؤشخ

األصػل. وبحلظ فأن السرخف  مجسل األصػل ومؤشخ السراريف العامة واالدارية إلى مجسل

ال يدتفيج مغ الديادة السزصخدة مغ اإلنفاق عمى السػارد البذخية في تحديغ مؤشخ الخبحية، 
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% سشة 100وبسعجل  2008%سشة 26حيث زاد اإلنفاق عمى السػارد البذخية لمسرخف بسعجل 

 (. 2005مقارنة بدشة االساس ) 2010

أنو ال تػجج عالقة ارتباط ذات داللة احرائية بيغ  بالشدبة لسرخف االجساع العخبي اتزح -3

حجع اإلنفاق عمى السػارد البذخية بالسرخف وكل مغ مؤشخ صافي الخبح إلى مجسل األصػل، 

مجسل الخبح مغ الفائجة إلى  ومؤشخ صافي الخبح مغ العسميات إلى مجسل األصػل ومؤشخ

ل األصػل. وبحلظ يسكغ القػل بأن مجسل األصػل ومؤشخ السراريف العامة واالدارية إلى مجس

السرخف ال يدتفيج مغ الديادة السزصخدة في اإلنفاق عمى مػارده البذخية في تحديغ مؤشخ 

وبسعجل  2008% سشة 202الخبحية، حيث زاد اإلنفاق عمى السػارد البذخية لمسرخف بسعجل 

 (. 2005مقارنة بدشة االساس ) 2010% سشة 781

ة والتشسية تبيغ مغ نتائج الجراسة أنو ال تػجج عالقة ارتباشية ذات بالشدبة لسرخف التجار  -4

داللة احرائية بيغ حجع اإلنفاق عمى السػارد البذخية لمسرخف وجسيع مؤشخات الخبحية وبحلظ 

يسكغ القػل أن السرخف ال يدتفيج مغ الديادة في حجع اإلنفاق عمى السػارد البذخية في تحديغ 

 2010%، وسشة 75بسعجل  2008اإلنفاق عمى السػارد البذخية سشة مؤشخ الخبحية، حيث زاد 

 .2005% مغ سشة االساس202بسعجل 

خالصة القػل أن السرارف التجارية الميبية التي تشاولتيا الجراسة لع تدتفج مغ الديادة في    

اسة اإلنفاق عمى مػاردىا البذخية في تحديغ مؤشخ الخبحية، وىحا ما تػصمت اليو نتائج الجر 

 الخئيدية.

خامدًا: في شأن تأثيخ الديادة السطخدة في اإلنفاق عمى السؽارد البذخية في تحديؼ مؤشخ 

 الديؽلة تبيؼ ما يمي:
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بالشدبة لسرخف الػحجة تبيغ أنو ال تػجج عالقة ارتباشية ذات داللة احرائية بيغ حجع  -1

 الدائمة إلى مجسل صػلاأل اإلنفاق عمى السػارد البذخية في السرخف وكل مغ مؤشخ ندبة

الدائمة إلى  األصػل الػدائع ومؤشخ ندبة مجسل الدائمة إلى األصػل األصػل ومؤشخ ندبة

 األصػل ومؤشخ الػدائع االجل إلى مجسل قريخة األصػل االجل ومؤشخ ندبة قريخة االمػال

ة بيغ حجع الػدائع، إال أنو تبيغ وجػد عالقة قػية عكدية ذات داللة إحرائي ألجل إلى مجسل

الػدائع ومؤشخ  الصمب إلى مجسل تحت اإلنفاق عمى السػارد البذخية وكل مغ مؤشخ الػدائع

الػدائع. وبحلظ فأن السرخف ال يدتفيج مغ الديادة في اإلنفاق عمى  االدخارية إلى مجسل الػدائع

مسرخف السػارد البذخية في تحديغ مؤشخ الديػلة، حيث زاد اإلنفاق عمى السػارد البذخية ل

 (.  2005مقارنة بدشة االساس )سشة 2010% سشة 281وبسعجل  2008% سشة 164بسعجل 

بالشدبة لمسرخف التجارؼ الػششي تبيغ انو ال تػجج عالقة ارتباشية ذات داللة احرائية  -2

 الدائمة إلى مجسل األصػل بيغ حجع اإلنفاق عمى السػارد البذخية وكل مغ مؤشخ ندبة

الدائمة إلى  األصػل الػدائع ومؤشخ ندبة مجسل الدائمة إلى األصػل األصػل ومؤشخ ندبة

 األصػل ومؤشخ الػدائع االجل إلى مجسل قريخة األصػل االجل ومؤشخ ندبة قريخة االمػال

 الػدائع ومؤشخ الػدائع االدخارية إلى مجسل الػدائع ومؤشخ الػدائع الصمب إلى مجسل تحت

ن السرخف ال يدتفيج مغ الديادة السزصخدة في اإلنفاق عمى الػدائع. وبحلظ فأ ألجل إلى مجسل

السػارد البذخية في تحديغ مؤشخ الديػلة، حيث زاد اإلنفاق عمى السػارد البذخية لمسرخف 

 (. 2005مقارنة بدشة االساس ) 2010% سشة 100وبسعجل  2008%سشة 26بسعجل 

ة ارتباشية ذات داللة احرائية بيغ بالشدبة لسرخف االجساع العخبي تبيغ انو ال تػجج عالق -3

 الدائمة إلى مجسل األصػل حجع اإلنفاق عمى السػارد البذخية بالسرخف وكل مغ مؤشخ ندبة
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الدائمة إلى  األصػل الػدائع ومؤشخ ندبة مجسل الدائمة إلى األصػل األصػل ومؤشخ ندبة

 صػل ومؤشخ الػدائعاأل االجل إلى مجسل قريخة األصػل االجل ومؤشخ ندبة قريخة االمػال

الػدائع، إال أنو تبيغ وجػد  الصمب إلى مجسل تحت الػدائع ومؤشخ الػدائع ألجل إلى مجسل

عالقة قػية شخدية ذات داللة إحرائية بيغ حجع اإلنفاق عمى السػارد البذخية وكل مغ ومؤشخ 

ج مغ بعس الػدائع. وبحلظ يسكغ القػل بأن السرخف ال يدتفي االدخارية إلى مجسل الػدائع

السؤشخات فى الديادة السزصخدة في اإلنفاق عمى مػارده البذخية في تحديغ مؤشخ الديػلة، 

% 781وبسعجل  2008% سشة 202حيث زاد اإلنفاق عمى السػارد البذخية لمسرخف بسعجل 

 . 2005مقارنة بدشة االساس 2010سشة 

أنو ال تػجج عالقة ارتباشية بيغ بالشدبة لسرخف التجارة والتشسية تبيغ مغ نتائج الجراسة  -4

حجع اإلنفاق عمى السػارد البذخية لمسرخف وجسيع مؤشخات الديػلة وبحلظ يسكغ القػل أن 

السرخف ال يدتفيج مغ الديادة في حجع اإلنفاق عمى السػارد البذخية في تحديغ مؤشخ الديػلة، 

% 202بسعجل  2010ة %، وسش75بسعجل  2008حيث زاد اإلنفاق عمى السػارد البذخية سشة 

 .2005مغ سشة االساس 

خالصة القػل أن السرارف التجارية الميبية التي تشاولتيا الجراسة لع تدتفج مغ الديادة في    

اإلنفاق عمى مػاردىا البذخية في تحديغ مؤشخ الديػلة، وىحا ما اشارت لو نتائج الجراسة 

 الخئيدية.

 تؽصيات الجراسة:  3.6.5

 :يمي كسا وىى التػصيات مغ عجد إلى الػصػل يسكغ لجراسةا نتائج خالل مغ
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العسل عمى ايجاد عالقة ايجابية بيغ األنفاق عمى السػارد البذخية ومدتػػ األداء،  .1

 أو السال راس كفاية مع الحال ىػ والبحث عغ الػسائل الالزمة لسعالجة غياب ىحه العالقة، كسا

 االنفاق بيغ الدمبية العالقة اضافة الى معالجة ،االدارة وسالمة وجػدة االصػل جػدة مؤشخ

  . والديػلة الخبحية ومؤشخات البذخية السػارد عمى

 السالي األداء مدتػػ  يعدز بسا البذخؼ  السال رأس تكػيغ في العالسية التصػرات متابعة .2

 .CAMELS مقاسًا بشسػذج

 تحميل إلجخاء السعمػمات تجفق مغ يديج بسا بالسرارف السعمػمات تقشية ادارة تصػيخ .3

 .السرارف وتقييع أداء وسيػلة بدخعة CAMELS نطام مكػنات لجسيع

 اجل بالسرارف مغ البذخية التشسية مجال في متخررة تجريبية بخامج أو دورات تشطيع .4

 .وتحديغ مدتػيات األداء السرخفي العسل بستصمبات والشيػض السيارات تشسية

 

 

 

 

 



121 
 

 

 

 

 

 

 المراجـع

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

 أوال5ً انًراجغ انؼرتيح5

(، عائج االستثسار في رأس السال 2004اتحاد الخبخاء واالستذاريػن الجوليػن )س.م.م( ) -1
البذخؼ ، قياس القيسة االقترادية ألداء العامميغ ، الصبعة االولى ،الجامعة االردنية . ايتخاك 

 لمشذخ والتػزيع.
لسال البذخؼ في تحقيق السيدة (، دور رأس ا2012اسساعيل، دمحم اسساعيل محسػد ) -2

التشافدية. بالتصبيق عمى شخكات األدوية السرخية، السجمة العمسية لمبحػث والجراسات 
 التجارية، العجد الخابع، الجدء األول، كمية التجارة، جامعة القاىخة.

(، أثخ مدتػػ تصبيقات نطع معمػمات السػارد البذخية ورأس 2009األعطسي، دنيا ميجؼ ) -3
الفكخؼ البذخؼ في تحقيق السيدة التشافدية: دراسة تصبيقية في البشػك التجارية العاممة  السال

في األردن. جامعة الذخق األوسط.  رسالة ماجدتيخ، قاعجة السشطػمة لمخسائل الجامعية، 
 األردن.

الترشيع الخميجية. مجمة  حػث العمسيةب(،  مجمة كمية التجارة لم2011البمتاجي، يدخؼ ) -4
 .البحخيغ رادؼاالقت

 (.2007التقخيخ الدشػؼ الحادؼ عذخ لسرخف التجارة والتشسية ) -5
(، قياس وتقييع رأس السال الفكخؼ، أحج الستصمبات األساسية 2005الجشجؼ، نيال أحسج ) -6

لتحجيج قيسة السشذأة. مجمة السحاسبة واإلدارة والتأميغ، العجد الخامذ والدتػن، كمية التجارة، 
 عميا والبحػث، جامعة القاىخة.جياز الجراسات ال

 (، التعميع والتشسية االقترادية، دار الخشيج لمشذخ، بغجاد.1991الحبيب، صجق جسيل ) -7
(، السذاكل السحاسبية السعاصخة " 2002الجوغجي، عمي والفزل، مؤيج ونػر، عبج الشاصخ) -8

ة األولى، عسان، مذاكل السحاسبة عغ السػارد البذخية". دار السيدخة لمشذخ والتػزيع، الصبع
 األردن.

 الترشيع(، االستثسار في االندان واىسية رأس السال البذخؼ في استخاتيجية 1981الخكابي، ) -9
 .البحخيغ االقترادؼ مجمة. الخميجية
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(، العالقة بيغ السيدة التشافدية والخيار االستخاتيجي 1997الخوسان، محسػد عمي دمحم ) -10
تحميمية في شخكات الجوية األردنية، رسالة دكتػراه غيخ وأثخىا في االداء الترجيخؼ. دراسة 

 مشذػرة، كمية اإلدارة واالقتراد، جامعة بغجاد.
(، أثخ رأس السال الفكخؼ في 2010الخوسان، محسػد عمي والعجمػني، محسػد دمحم ) -11

اإلبجاع في السرارف األردنية "دراسة ميجانية". مجمة جامعة دمذق لمعمػم االقترادية، العجد 
 ، جامعة ججارا، األردن.26الثاني، السجمج 

(ـسحاسبة السػارد البذخية ودورىا في تحديغ القخارات في 1992الخوياتي، عػض ) -12
قاريػنذ ، دراسة غيخ  –استثسارات الذخكات الرشاعية االستيخاتيجية ، جامعة بشغازؼ 

 مشذػرة ، رسالة ماجدتيخ.
تخاتيجية. مجخل استخاتيجي، دار وائل (، نطع السعمػمات االس2005الدعبي، حدغ عمي ) -13

 لمشذخ، الصبعة االولى، عسان، األردن.
(، السحاسبة عغ السػارد البذخية. دار السخيخ، 1992الدمصان، سمصان السحسج ) -14

 الخياض، السسمكة العخبية الدعػدية.
، اىسية السػارد البذخية في تشسية القجرات التشافدية، متاح عمى 2010الدمسي، عمى ، -15

تاريخ الديارة   Kenanaonlione.com/ysers/ahmedkordy/posts/123311نتخنت اال
22/10/2017 

(، اثخ االستثسار في رأس السال البذخؼ عمى الشسػ 2006العزايمة، دمحم عبج العديد ) -16
. جامعة مؤتة، رسالة ماجدتيخ غيخ 2004 -1970االقترادؼ االردني خالل الفتخة 

 مشذػرة، االردن.
(، إدارة رأس السال الفكخؼ في مشطسات 2009عج عمي وصالح، أحسج عمي )العشدؼ، س -17

 األعسال، دار اليازورؼ لمصباعة والشذخ، الصبعة األولى، عسان، األردن.
(، قياس رأس السال الفكخؼ بيغ الشطخية 2002العشدؼ، سعج ونعسة، نغع حديغ ) -18

سع، العجد الػاحج والثالثػن، جامعة والتصبيق، مجمة العمػم االقترادية واإلدارية، السجمج التا
 بغجاد، العخاق.

(، ترسيع نسػذج لقياس أداء رأس السال الفكخؼ. وفقًا 2013الغداوؼ، دمحم عبج الػىاب ) -19
لسؤشخات الترشيف العالسي لمجامعات وأبعاد بصاقة االداء الستػازن، السؤتسخ الجولي الدشػؼ 
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اقتراد السعخفة، جامعة الديتػنة االردنية،  الثاني عذخ لألعسال حػل رأس السال البذخؼ في
 االردن.

(،إدارة السعخفة. السشطسة العخبية لمتشسية االدارية، 2005الكبيدي، صالح الجيغ ) -20
 مشذػرات السشطسة العخبية لمتشسية االدارية، القاىخة، مرخ.

(، الدمػك التشطيسي ومفاىيع وأسذ سمػك الفخد والجساعة في 2004السغخبي، كامل ) -21
 التشطيع. دار الفكخ، الصبعة الثالثة، عسان، األردن.

(، رأس السال الفكخؼ: شخق قياسو 2003السفخجي، عادل حخحػش وصالح، أحسج عمي ) -22
 وأساليب السحافطة عمية، مشذػرات السشطسة العخبية لمتشسية اإلدارية، القاىخة.

 جػدة لتحديغ كسجخل األداء تقييع و قياس (2009اإلدارية ) لمتشسية العخبية السشطسة -23
 الستحجة. العخبية اإلمارات السؤسدي، األداء

(، إدارة وتشسية رأس السال الفكخؼ في السؤسدات العخبية 2013السؤتسخ العمسي الجولي ) -24
 بيغ الػاقع والسأمػل. مجمة عمسية غيخ دورية محكسة، السعيج العالي لمعمػم اإلدارية، القاىخة.

(، نطع معمػمات السػارد البذخية وأثخىا في بشاء رأس 2002بغ حسجان، خالج دمحم شالل ) -25
السال الفكخؼ وتحقيق السيدة التشافدية. رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية اإلدارة واالقتراد، 

 جامعة بغجاد، العخاق.
، دراسة   CAMEL( ، تقييع االداء باستخجام نسػذج 2008بغ سفاع، عمى مشرػر دمحم) -26

، مجمة العمػم االدارية  2007-2003االىمي اليسشي لمدشػات  تحميمية ألداء البشظ
 واالقترادية.

(، تأثيخ رأس السال الفكخؼ عمى أداء أعسال 2011بغ عبػ، الجيالني وبػقدخؼ، سارة ) -27
السؤسدات. دراسة ميجانية في السؤسدات الجدائخية، السمتقى الثاني حػل األداء الستسيد 

 ثانية، جامعة ورقمة، الجدائخ.لمسؤسدات والحكػمات. الصبعة ال
(، مبادغ اإلدارة الحجيثة)الشطخيات، العسميات اإلدارية ووضائف 2006حديغ، حخيع ) -28

 السشطسة(، دار الحامج لمشذخ والتػزيع، عسان، ألردن.
(، استخاتيجيات اإلدارة السعخفية في مشطسات األعسال. 2008حديغ، عجالن حديغ ) -29

 األولى، االردن. إثخاء لمشذخ والتػزيع، الصبعة
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(، رأس السال الفكخؼ وتأثيخه في تحديغ جػدة األداء، 2007حديغ، ليث سعج هللا ) -30
السمتقى الجولي حػل السعخفة  في ضل االقتراد الخقسي ومداىستيا في تكػيغ السدايا 

 التشافدية لمبمجان العخبية، كمية العمػم االقترادية، جامعة شمف، الجدائخ.
 ، والصباعة والتػزيع لمشذخ لسديخة دار البذخية، السػارد دارةا (2013كاضع) خزيخ -31

 .األردن عسان
(، دور إدارة السعخفة في تحقيق ميدة تشافدية. دراسة تصبيقية في 2012داسي، وىيبة ) -32

 .102،صالسرارف الحكػمية الدػرية، مجمة الباحث، العجد أحج عذخ
تخاتيجيات االستثسار في رأس (، إشار محاسبي مقتخح لتقييع اس2008رفيع، فاشسة ) -33

السال البذخؼ بيجف دعع القجرة التشافدية. دراسة تصبيقية عمى شخكات الشفط الميبية، كمية 
 التجارة، قدع السحاسبة والسخاجعة، جامعة القاىخة، مرخ.

(، السحاسبة عغ االستثسار في التكػيغ الخأسسالي البذخؼ 1997زايج، دمحم عرام الجيغ ) -34
 سذخوع. مجمة العسل العخبية، عجد ثسانية.عمى مدتػػ ال

 .اإلسكشجريةمشذػرات جامعة  بالبشػك، السخاشخ وإدارة قياس (2005الخصيب ) سسيخ -35
(، رأس السال الفكخؼ وأثخه عمى 2009عبج السشعع، أسامة والسصارنة، عبج الػىاب ) -36

القترادية اإلبجاع والتفػق السؤسدي في الذخكات الرشاعية األردنية. مجمة األبحاث ا
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  مصرف الوحدةمؤشر مصروفات العاملٌن ل ملحك

 البنود
 االجمالً 2010 2009 2008 2007 2006 2005*

 القٌمة % القٌمة % القٌمة % القٌمة % القٌمة % القٌمة % القٌمة

المرتبات واالجور 
 والعالوات

13327000 72.437 13769000 70.057 22433000 72.98 38156000 78.504 40729000 76.924 57089000 8.1421 185503000 

     40.167   6.7433   70.088   62.923   3.316     معدل التغٌر%

مساهمة المصروف فً 
 الضمان االجتماعً

1371000 7.4519 1283000 6.5279 2101000 6.835 3606000 7.4191 4482000 8.4651 6475000 0.9235 19318000 

     44.467   24.293   71.632   63.756   6.418-     معدل التغٌر%

 23315000 0.6576 4611000 9.2319 4888000 8.0076 3892000 12.47 3833000 16.521 3247000 15.458 2844000 مصارٌف العالج

     5.666-   25.590   1.539   18.047   14.170     معدل التغٌر%

 7718000 0.1557 1092000 3.4185 1810000 3.9668 1928000 4.987 1533000 4.3808 861000 2.6851 494000 تدرٌب الموظفٌن

     39.668-   6.120-   25.766   78.048   74.291     معدل التغٌر%

بدل المباشرٌن 
 والمكآفات

218000 1.1849 194000 0.9871 66000 0.215 200000 0.4115 194000 0.3664 74000 0.0106 946000 

     61.855-   3-   203.030   65.979-   11.009-     معدل التغٌر%

 3658000 0.1105 775000 1.594 844000 1.6912 822000 2.515 773000 1.5264 300000 0.7827 144000 مصروفات  التشغٌل

     8.175-   2.676   6.338   157.666   108.333     معدل التغٌر%

 240458000 10 70116000 100 52947000 100 48604000 100 30739000 100 19654000 100 18398000 االجمالً

ألخري سنة من التغٌر معدل   7  56  58  9  32   

االساس سنة من التغٌر معدل   7  67  164  188  281   
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  مصرف التجاري الوطنًل العاملٌن مصروفات مؤشر ملحك      

 البنود
 االجمالً 2010 2009 2008 2007 2006 2005*

 القٌمة % القٌمة % القٌمة % القٌمة % القٌمة % القٌمة % القٌمة

المرتبات واالجور 
 والعالوات

24409347 58.385 30511683 58.385 40682245 78.56 30024703 56.823 41937176 57.882 50084856 59.807 217650010 

     19.428   39.675   26.197-   33.333   24.999     معدل التغٌر%

مساهمة المصروف فً 
 الضمان االجتماعً

2278319 5.4496 2847899 5.4496 3797199 7.333 2714992 5.1382 3830871 5.2874 4845734 5.7863 20315014 

     26.492   41.105   28.500-   33.333   25.000     معدل التغٌر%

 20679747 4.7921 4013146 5.7222 4145946 6.5047 3437028 7.464 3865373 5.5474 2899030 5.5474 2319224 مصارٌف العالج

     3.203-   20.625   11.081-   33.333   25.000     معدل التغٌر%

 7625376 2.3424 1961633 2.284 1654845 1.248 659434 2.752 1425304 2.0455 1068978 2.0455 855182 تدرٌب الموظفٌن

     18.538   150.949   53.733-   33.333   25.000     دل التغٌر%مع

 135965 0.0534 44742 0.0164 11900 0.0371 19601 0.049 25414 0.0365 19060 0.0365 15248 بدل المباشرٌن والمكآفات

     275.983   39.288-   22.873-   33.336   25.000     معدل التغٌر%

 88481008 27.219 22794246 28.808 20872528 30.249 15983325 3.84 1988366 28.536 14912524 28.536 11930019 ٌلمصروفات  التشغ

     9.206   30.589   703.842   86.666-   25.000     معدل التغٌر%

 354887120 100 83744357 100 72453266 100 52839083 100 51783901 100 52259174 100 41807339 االجمالً

ألخري سنة من التغٌر معدل   25  -1  2  37  16   

االساس سنة من التغٌر معدل   25  24  26  73  100   
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االجماع العربً مصرف ملحك مؤشر مصروفات العاملٌن ل  

 البٌان
 االجمالً 2010 2009 2008 2007 2006 2005*

 القٌمة % القٌمة % ةالقٌم % القٌمة % القٌمة % القٌمة % القٌمة

المرتبات واالجور 
 والعالوات

865140 57.772 1645054 58.282 2844199 65.9 3340988 73.941 3478573 77.467 4951858 37.539 17125812 

     42.353   4.1180   17.466   72.893   90.148     معدل التغٌر%

مساهمة المصروف 
 فً الضمان االجتماعً

142098 9.489 169848 6.0175 384387 8.907 341321 7.5539 369707 8.2333 521621 3.9543 1928982 

     41.090   8.3165   11.203-   126.312   19.528     معدل التغٌر%

 707116 1.3686 180538 2.8925 129885 3.4045 153833 3.032 130862 2.9152 82284 1.9842 29714 مصارٌف العالج

     38.998   15.567-   17.553   59.036   176.919     لتغٌر%معدل ا

 61851                 0.9042 25523 2.4259 36328 تدرٌب الموظفٌن

                     29.742-     معدل التغٌر%

بدل المباشرٌن 
 والمكآفات

328984 21.969 673018 23.844 940720 21.8 669143 14.809 489853 10.909 7493252 56.805 10594970 

     1429.694   26.793-   28.869-   39.776   104.574     معدل التغٌر%

 417249 0.3336 44006 0.4984 22382 0.2917 13181 0.361 15583 8.0373 226860 6.3597 95237 مصروفات  التشغٌل

     96.613   69.805   15.414-   93.131-   138.205     معدل التغٌر%

 30835980 100 13191275 100 4490400 100 4518466 100 4315751 100 2822587 100 1497501 االجمالً

   194   1-   5   53   88  ألخري سنة من التغٌر معدل

   781   200   202   188   88  االساس سنة من التغٌر معدل
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التجارة والتنمٌة مصرفملحك مؤشر مصروفات العاملٌن ل  

 البنود
 االجمالً 2010 2009 2008 2007 2006 2005*

 القٌمة % القٌمة % القٌمة % القٌمة % القٌمة % القٌمة % القٌمة

المرتبات واالجور 
 والعالوات

3029625 72.933 3917589 66.912 5171286 78.27 6078028 83.743 10065333 92.051 10681414 85.098 38943275 

     6.120   65.601   17.534   32.001   29.309     معدل التغٌر%

مساهمة المصروف فً  
 الضمان االجتماعً

252755 6.0846 258265 4.4112 500000 7.568 530483 7.309 365533 3.3429 209061 1.6656 2116097 

     42.806-   31.094-   6.096   93.599   2.179     معدل التغٌر%

 2103628 9.045 1135320 0.4473 48907 3.1572 229147 4.516 298355 3.7463 219336 4.1541 172563 مصارٌف العالج

     2221.385   78.656-   23.196-   36.026   27.104     معدل التغٌر%

 132524 0.1304 16368 0.2668 29177 0.2491 18078 0.617 40741 0.1868 10935 0.4147 17225 تدرٌب الموظفٌن

     43.901-   61.395   55.627-   272.574   36.516-     معدل التغٌر%

 3184967 3.9312 493435 3.7432 409306 5.2296 379564 7.406 489353 16.015 937644 11.451 475665 بدل المباشرٌن والمكآفات

     20.554   7.835   22.435-   47.810-   97.122     معدل التغٌر%

 879898 0.1298 16290 0.1491 16305 0.3122 22662 1.626 107456 8.7283 511025 4.9629 206160 مصروفات  التشغٌل

     0.091-   28.051-   78.910-   78.972-   147.877     معدل التغٌر%

 47360389 100 12551888 100 10934561 100 7257962 100 6607191 100 5854794 100 4153993 االجمالً

ألخري سنة من التغٌر معدل   41  13  10  51  15   

االساس سنة من التغٌر معدل   41  59  75  163  202   
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 اجمالً مصارٌف العاملٌن لجمٌع المصارف تحت الدراسة     

 المصارف
 االجمالً 2010 2009 2008 2007 2006 2005

 القٌمة % القٌمة % القٌمة % القٌمة % ٌمةالق % القٌمة % القٌمة

 240458000 39.039 70116000 37.598 52947000 42.929 48604000 32.89 30739000 24.387 19654000 27.936 18398000 مصرف الوحدة

     32.426   8.935   58.118   56.401   6.826     معدل التغٌر%

 47360389 6.9887 12551888 7.7646 10934561 6.4105 7257962 7.071 6607191 7.2649 5854794 6.3076 4153993 مصرف التجارة والتنمٌة

     14.790   50.656   9.849   12.850   40.943     معدل التغٌر%

 30835980 7.3447 13191275 3.1886 4490400 3.9909 4518466 4.618 4315751 3.5024 2822587 2.2739 1497501 مصرف االجماع العربً

     193.766   0.621-   4.697   52.901   88.486     معدل التغٌر%

 354887120 46.627 83744357 51.449 72453266 46.67 52839083 55.42 51783901 64.845 52259174 63.482 41807339 المصرف التجاري الوطنً

     15.584   37.121   2.037   0.909-   25.000     معدل التغٌر%

 673541489 100 179603520 100 140825227 100 113219511 100 93445843 100 80590555 100 65856833 االجمالً
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 بٌانات مصرف الوحدة

انسنٌاخ

تنٌقًيؤشهاخ
711171117112711371147111

31111111113111111113111111113111111113111111137111111نايانًال

317411111211341111331171111117413311111111411111113234111االطٌللاخانًفاطهج

 21149000 115851000 107004000 99069000 80000000 142650000االؼرْاطْاخ

777121111171313141113121133111133311111122111111112327311111يعًماالطٌل

111111311111341311111111113111137141311117211231111721131111يعًمانمهًع

131133111171133121117111271111111131111111211111111133317111يعًمانٌقائع

714113111173414311117232113111233113411111112311112111113111يعًماالطٌلانًؽممحنالّهاقاخ

131731117714111131233111741411111312111131114111طافِانهتػ

111121111441111127331111111111111171133111114311111طافِانهتػينانعًهْاخ

2117311131111111113113111113143111131772111121131111يعًمانهتػينانفائكج

7213311173213111131411111337111113277111117131111عايحًاالقانّحانًظانّفان

121171111111141111211433111172141111111231131111417711111االطٌلانسائهح

111731111114713141117273111111311371111114131711111731111111االطٌللظْهجاالظم

133217311111211131117741131111313711111111322111111111711111انٌقائعذؽدانطهة

37111311131311111134331111311117111111432111311171111انٌقائعاالقـانّح

141141111131111111711413111733211111711331111123421111انٌقائعالظم
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 مصرف  التجارة والتنمٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انسنٌاخ

شهاختنٌقًيؤ

711171117112711371147111
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Abstract 

There are many regulatory standards that are used to measure the safety of the 

banking performance, and discover aspects of financial imbalances early so as not 

exposed to financial problems may lead to its collapse, and the most important of 

these standards system banks evaluated according to indicators CAMELS, The 

importance of these modern international indicators to assess the performance of 

banks and early warning systems as a permanent and continuous tool to improve 

performance. 

The aim of this study was to determine the level of utilization of human capital 

formation in improving the financial performance of Libyan commercial banks, as 

measured by the CAMELS model for the period 2005-2010, by identifying the 

expenditure on human resources in Libyan commercial banks and its impact on 

performance, measured by capital adequacy, asset quality, efficiency and 

effectiveness of management, the profitability of banks, and the liquidity of banks. 

The study population was composed of Libyan commercial banks. The sample 

consisted of four banks (the Trade and Development Bank, Al Wahda Bank, the Arab 

Union Bank, the National Commercial Bank) which their the public administrations 

placed in the Eastern Region, and also managed by the public or private sector. In the 

financial statements for the period of study between 2005-2010. It also relied on the 

financial information on expenditure on human resources during the study period. 

The results of the study showed that commercial banks do not benefit from 

spending on their employees in improving the capital adequacy index, the asset 

quality index, and that there is no relationship between spending on bank employees 

and the quality and safety of the administration. But the study appeared the inverse 

relationship between spending on workers and profitability and liquidity at banks. In 

addition to the fact that Libyan commercial banks do not benefit from spending on 

their employees in improving the quality of performance, so it is necessary for Libyan 

Commercial Banks to link among expendures on human capital and improve the 

financial performance.  
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