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  الشكر والتقدير

احلمد هللا الذي فطرنا على حب دينه ، والتمسك بأهداب شريعته ، والصالة والسالم على سيد اخللق سيدنا حممد،وعلى آله 

  . وصحبة أمجعني

  ا العمل ومشلين بتوفيقه احلمد هللا الذي من علي بنعمته، وأعانين على إمتام هذ     

    -:أما بعد 

ال يسعين بعد أن أجنزت هذه الدراسة، بعون اهللا وتوفيقه، إال أن أتقدم جبزيل الشكر، وعظيم االمتنان،ال بقصد ااملة ولكن     

الدراسة ، وحتمل خبالص التقدير والعرفان والفضل الكبري ألستاذي الفاضل الدكتور مجعة خليفة احلاسى ، الذي أشرف علي هذه 

اجلهد والعناء، فحرصه على قراءة كل كلمه فيها،ومناقشه مجيع أفكارها ، مده إشرافه ،حىت خرجت نبتة طيبة بفضله وحسن رعايته 

.  

كما أتقدم بالشكر والعرفان إىل أعضاء جلنة املناقشة الدكتور الصديق الطاهر الدباغ ممتحنا خارجيا والدكتور عبد السالم       

د البدرى ممتحنا داخليا،لتفضلهم  بقبول مناقشة هذه الرسالة  وملا أبدوه مالحظات واقتراحات قيمة أسهمت بشكل كبري يف حمم

  . إخراج هذه الرسالة بالصورة املرجوة

  كما وأشكر كل من تعاون معي ، وساعد يف إخراج هذه الرسالة إىل حيز الوجود       

  واهللا ويل التوفيق ،،،،،

  الباحث 
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  اإلهـــــداء

  

  تكفي مياهك أدمعي أيا حبر ال

  ألبكي رحيلي الغايل املشيع 

   فقيدي الذي مازال حييا بأضلعي 

  روح أيب وأمي ىلإ                                     )وقل رب أرمحهما كما ربياين صغريا( 

                                  ) 24(سورة اإلسراء اآلية        

  

  من كانوا عوين وزادي يف مشواري  ىلإ

  الذكريات ىمن جتمعين م أصدق املشاعر وأحل ىلإ

  أخويت ىلإوبدوم تفقد احلياة معناها                                                 

  

  العلم والعمر ةرفيق ىلإ

  من كانت يل سلوى يف هذه احلياة  ىلإ

   يءل بشاليت دائما أعطتين ومل تبخ ىلإ

  زوجيت ىلإالبحث العلمي                                     ىمن محستين دائما عل ىلإ

  

  من سأعيش من أجلهم  ىلإ

  أبنائي ىلإن  أقدم هلم دائما األفضل واألحسن                         أل ىمن أسع ىلإ

  

  ا منهم ءا مين وصرنا جزءمن صاروا جز ىلإ

  يام وسريافقوننا دواما من مجعتنا م األ ىلإ

  أصهريت ىلإمن كنت أهنأ لرؤيا هم وأسعد للقياهم                                 ىلإ



 5

                                       

  
  احملتويات قائمة

  
  أ  اآلية القـــرآنية
  ب  اإلهـــــداء

  ج  الشكر والتقدير
  د  قائمة احملتويات 
  هـ  فهرس احملتويات
  ز  ملخص الدراسة

  
  

    دراسةمقدمة ال/ الفصل األول   )1(
  2  املقدمة  )1-1(
  3  الدراسات السابقة  )1-1-1(
  12  مشكلة الدراسة  )1-1-2(
  14  أهداف الدراسة  )1-1-3(
  14  أمهية الدراسة  )1-1-4(
  15  فرضيات الدراسة  )1-1-5(
  15  منهجية الدراسة  )1-1-6(
  16  متغريات الدراسة  )1-1-7(
  17  الدراسة تقسيمات  )1-1-8(
  17  نطاق الدواسة و حدود  )1-1-9(
  18  تعريفات إجرائية  )1-1-10(
  20  اإلطار النظري للدراسة/ الفصل الثاين   )2(
)2-1(  
)2-1-1(  
)2-1-2(  
)2-1-3(  

  -املبحث األول؛
  اجلهاز املصريف يف ليبيا     
  :واقع اجلهاز املصريف يف ليبيا      

  :رف التجاريةاملصا      

21  
21  
22  
27  

)2-2(  
)2-2-1(  
)2-2-2(  

  -:املبحث الثاين
  رحبية املصارف التجارية          

  أمهية الرحبية يف املصارف التجارية      

32  
32  
32  



 6

)2-2-3(  
)2-2-3-1(  
)2-2-3-2(  
)2-2-4(  
)2-2-5(  

  

  الفرق بني الربح والرحبية      
  -:الربح أوال         
  -:الرحبية ثانيا        

  :تعظيم الرحبية يف املصارف التجارية    
  تقييم األداء       

33  
33  
39  
40  
41  

)2-3(  
)2-3-1(  
)2-3-2(  
)2-3-2-1(  
)2-3-2-2(  
)2-3-2-3(  
)2-3-2-4(  
)2-3-3 (
)2-3-4(  
)2-3-5(  
)2-3-6(  
)2-3-7(  
)2-3-7(  

  حمددات الرحبية يف املصارف التجارية  -:املبحث الثالث
  وال حجم املصرفأ      
  : تركيبة األصول يف املصارف : ثانياً    

  :                 األصول السائلة  -1      -
  :االئتمانية تالتسهيال – 2     
  االستمارات يف األوراق املالية بغرض احلصول على العائد -3     
  :األصول الثابتة -4     
  :خماطر رأس املال: ثالثاً

  دائع املصرفيةتكلفة الو: رابعاً 
  :الرافعة املالية : خامساً 
  خماطر سعر الفائدة: سادساً
  بنود خارج امليزانية: سابعاً

  اخلالصـــــــة

52  

52  

55  

56  

58  

61  

61  

63  

65  

67  

73  

77  

  
  88  اإلطار العملي للدراسة/ الفصل الثالث  )3(
  89  جمتمع وأسلوب الدراسة :املبحث األول   )3-1(
)3-1-1(  

)3-1-2(  

)3-1-3(  

)3-1-4(  

)3-1-5(  

  اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة باألسالي

  معامل تضخم التباين    

 معامل االرتباط املتعدد    

  معامل التحديد املتعدد    
  حتليل التباين    
      

90  

90  

91  

92  

93  



 7

)3-2(  
)3-2-1(  
)3-2-2(  
)3-2-3(  
)3-2-4(  
)3-2-5(  
)3-2-6(  
)3-2-7(  

  بار فرضيات الدراسة اخت/املبحث الثاين
  ارف جمتمعة  ـملصا 
  مصرف الوحدة  
  مصرف اجلمهورية  
  املصرف التجاري الوطين  
  مصرف الصحاري  
  مصرف األمة   
  مصرف التجارة والتنمية  

94  
94  
99  

104  
110  
116  
122  
128  

  
   

  الصفحة  فهرس اجلداول                                       
  66  يدفع عنها فوائد فع عنها فوائد وأخري الودائع يد  )2-3-1(
  70  أصول وخصوم حساسة وغري حساسة لسعر الفائدة     )2-3-2(
  Anova Table (  93(حتليل التباين األحادي    )3-1-1(
  94  للمصارف جمتمعة) Sig(ومستوي املعنوية )Vif(معامل تضخم التباين     )3-2-1(
  95  التدرجيي للمصارف جمتمعهدار ملخص معنوية منوذج االحن   )3-2-2(
  96  نتائج حتليل االحندار التدرجيي للمصارف جمتمعة    )3-2-3(
  99  ملصرف الوحدة) Sig(ومستوي املعنوية )Vif(معامل تضخم التباين     )3-2-4(
  100  التدرجيي ملصرف الوحدةملخص معنوية منوذج االحندار   )3-2-5(
  101  التدرجيي ملصرف الوحدة نتائج حتليل االحندار    )3-2-6(
  104  ملصرف اجلمهورية) Sig(ومستوي املعنوية )Vif(معامل تضخم التباين     )3-2-7(
  106  التدرجيي ملصرف اجلمهوريةملخص معنوية منوذج االحندار   )3-2-8(
  107  نتائج حتليل االحندار التدرجيي ملصرف اجلمهورية    )3-2-9(
  110  لوطينا للمصرف التجاري ) Sig(ومستوي املعنوية )Vif(ين معامل تضخم التبا  )3-2-10(
  112  التدرجيي للمصرف التجاري الوطينملخص معنوية منوذج االحندار   )3-2-11(
  113  نتائج حتليل االحندار التدرجيي للمصرف التجاري الوطين    )3-2-12(
  116  صرف الصحاريمل) Sig(ومستوي املعنوية )Vif(معامل تضخم التباين     )3-2-13(
  119  التدرجيي ملصرف الصحاريملخص معنوية منوذج االحندار   )3-2-14(
  119  نتائج حتليل االحندار التدرجيي ملصرف الصحاري    )3-2-15(
  122  ملصرف األمة) Sig(ومستوي املعنوية )Vif(معامل تضخم التباين     )3-2-16(
  125  رجيي ملصرف األمةالتدملخص معنوية منوذج االحندار   )3-2-17(
  125  نتائج حتليل االحندار التدرجيي ملصرف األمة    )3-2-18(



 8

  128  ملصرف التجارة والتنمية) Sig(ومستوي املعنوية )Vif(معامل تضخم التباين     )3-2-19(
  129  ملصرف التجارة والتنميةالتدرجيي ملخص معنوية منوذج االحندار   )3-2-20(
  129  ملصرف التجارة والتنمية ليل االحندار التدرجيي للمصارفنتائج حت    )3-2-14(
  
  
  

  الصفحة  فهرس األشكال                                                  
  43  مكونات تقييم األداء يف املصارف التجارية  )2-2-1(
  72  األداء العام للمصرف  )2-3-2(
  87  ابع املتغريات املستقلة واملتغري الت  )2-3-3(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 9

  ص الدراسةلخستم                                          

يعد حتقيق األرباح وتعظيمها أحد األهداف األساسية إن مل يكن اهلدف األساسي الذي تسعي إليه املصارف التجارية ، إذ إن حتقيق مثل  

، وبقائها ، وتدعيم مركزها املايل ، وزيادة حقوق ملكيتها ، وتعزيز مالئتها ، وسيولتها مما  هذه األرباح ميكنها من احملافظة على استمراريتها

ل يزيد من قدرا علي مواجهة األخطار وااللتزامات اليت تواجهها ، وذلك خالفا للخسائر اليت تؤدي إىل تردي أوضاع املصارف املالية وتأك

أن من املعايري األساسية اليت يهتم ا احملللون املاليني وكذلك  كما .قد يقضي إيل تصفيتها ملكيتها وتعرضها للعسر املايل والتعثر مما 

املاضي فقط ،  أدائها يففهي متكنهم ليس من تقييم  .حتققهامستخدمي القوائم املالية للحكم على مدى كفاءة اإلدارة هو حجم األرباح اليت 

  .،واليت بدورها تؤثر على أسعار األسهم  ةة املستقبليالنقديبل متكنهم كذلك من التنبؤ بالتدفقات 

هذه الدراسة  ولذلك ، هدفت. ونظرا ألمهية هذه املؤسسات املالية، تأيت أمهية حتديد  القيود اليت تؤثر يف كفاءة أداء املصارف التجارية 

واخلروج  بشأاوضع احللول املناسبة للى الرحبية التعرف على حمددات رحبية املصارف التجارية الليبية وقياس اثر هذه احملددات ع إىل

  .تطوير أدائها املصريف هذه املصارف يف إداراتبتوصيات تساعد 

  :ولتحقيق هدف الدراسة مت صياغة مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيسي اآليت 

 ؟" ما هي حمددات الرحبية يف املصارف التجارية الليبية"

واملعلومات ذات العالقة مبوضوع الدراسة  تجمتمع الدراسة يف املصارف التجارية ، واحلصول علي البياناولدراسة هده املشكلة مت حتديد 

من القوائم املالية لكل مصرف من املصارف التجارية الليبية والتقارير السنوية الصادرة عن مصرف ليبيا املركزي خالل الفترة الزمنية 

حندار التدرجيي وذلك للحصول على أكثر املتغريات املستقلة تأثريا على رحبية املصارف ، وقد مت استخدام أسلوب اال"1995-2005"

  .  التجارية الليبية

أظهرت نتائج ) 1(      - :ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة  -:ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة 

إحصائية بني حجم املصرف والرحبية يف مصرف الوحدة ،وليست ذات داللة إحصائية يف الدراسة أنه توجد عالقة طردية ذات داللة 

بأنه كلما كرب حجم املصرف  مصرف اجلمهورية ومصرف الصحاري ومصرف األمة وتأيت هذه النتيجة متوافقة مع األدب احملاسيب

ذلك وك يت تتمثل يف اخنفاض تكلفة اخلدمات املقدمة،واتسعت دائرة نشاطه كلما أدى ذلك إىل حتقيق بعض الوفورات االقتصادية ، وال

ازدياد تنوع العمليات اليت يقوم ا، وبالتايل تنوع املخاطر اليت يتعرض هلا،كما أوضحت هذه الدراسة بأن هناك عالقة عكسية بني 



 10

يدل ذلك على اخنفاض كفاءة احلجم والرحبية ولكن ليست ذات داللة إحصائية يف كل من املصرف التجاري واملصارف جمتمعة، مما 

  .إدارات املصارف يف استغالل األموال املستثمرة ،وعدم وجود فرص استثمار حقيقية يف بعض ااالت 

بينت نتائج الدراسة أن هناك عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بني نسبة األصول السائلة ورحبية املصارف التجارية يف كل من ) 2(

الصحاري واملصارف اتمعة ،كما أظهرت النتائج أيضا أن العالقة عكسية ولكن ليست ذات داللة مصرف اجلمهورية ومصرف 

وتأيت هذه النتيجة إحصائية بني كل من نسبة األصول السائلة والرحبية يف مصرف الوحدة واملصرف التجاري الوطين ومصرف األمة 

 ، حاهلا ىقوتان تسريان يف اجتاهني متضادين مع بقاء العوامل األخرى عل  السيولةالرحبية و متناسقة ومتوافقة مع أدبيات الفكر املصريف بأن

فر هلا اال املصارف التجارية يف ليبيا حتتفظ بأصول سائلة كبرية مل يتوفاحدامها كانت الزيادة علي حساب األخرى ،إفإذا زادت 

  .املناسب لتوظيفها 

ية ذات داللة إحصائية بني نسبة األصول الثابتة ورحبية املصارف التجارية يف املصرف أوضحت نتائج الدراسة أن هناك عالقة طرد) 3(

كما أوضحت الدراسة أيضا أن العالقة طردية ولكن ليست ذات داللة إحصائية  ،التجاري الوطين واملصارف اتمعة ومصرف الوحدة 

هذه األصول تصنف ضمن بند  من أن رغموعلى ال. األمة بني نسبة األصول الثابتة والرحبية يف كل من مصرف اجلهورية ومصرف

جلذب عمالء قد تؤدي  فخامة املبايناألصول غري املدرة للربح،إال أا يف واقع احلال توفر خدمات ضرورية للعمالء ، كما أن 

كما توصلت الدراسة أيضا . رتزيد من إنتاجية املوظفني مما جيعلها  مدرة للربح بشكل غري مباش ، كما قدومستثمرين أكثر للمصارف

  بأن العالقة بني نسبة األصول الثابتة والرحبية عالقة عكسية ذات داللة إحصائية يف مصرف الصحاري 

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بني نوعية القروض ورحبية املصارف التجارية يف كل من مصرف ) 4(

معة ومصرف اجلمهورية ومصرف الوحدة ، كما أوضحت النتائج أيضا أن العالقة بني نوعية القروض والرحبية الصحاري و املصارف جمت

،  مما تؤكد هذه النتيجة أن النوعية عالقة طردية، ولكن ليست ذات داللة إحصائية يف كل من املصرف التجاري الوطين ومصرف األمة

 الرديئة من القروض مرتبطة برحبية أقل

لت هذه الدراسة إىل أن هناك عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بني خماطر رأس املال والرحبية يف مصرف الوحدة وأيضا عالقة توص) 5(

عكسية لكن ليست ذات داللة إحصائية يف كل من مصرف اجلمهورية ومصرف الصحاري ، كما أظهرت النتائج أيضا أن العالقة بـني  

ردية  ذات داللة إحصائية يف املصارف جمتمعة، وأيضا عالقة عكسية ولكن ليست ذات داللة إحصائية خماطر رأس املال والرحبية عالقة ط

  . يف كل من املصرف التجاري الوطين ومصرف الصحاري
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بينت نتائج الدراسة أن العالقة بني خماطر الرافعة املالية والرحبية عكسية، ولكن ليست ذات داللة إحصائية يف كل مـن مصـرف   ) 6( 

لوحدة ومصرف اجلمهورية واملصرف التجاري الوطين واملصارف جمتمعة ، كما أظهرت نتائج الدراسة بأن هناك عالقة طردية وأيضـا  ا

ليست ذات داللة إحصائية بني خماطر الرافعة املالية والرحبية، يف مصرف الصحاري ومصرف األمة  ، مما يدل ذلك على أن املصـارف  

ار األموال املقترضة مبعدل عائد يزيد عن الفائدة املدفوعة عليها نظرا لغياب سوق األوراق املالية، مما أدى إىل التجارية مل تنجح يف استثم

  .أن أصبحت هذه املصارف جممع للمدخرات دون إمكانية استخدام هذه األموال

ش الفائدة والرحبية يف مصـرف الوحـدة   أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية بني خماطر هام) 7(

واملصارف جمتمعة ومصرف اجلمهورية واملصرف التجاري الوطين، كما أظهرت الدراسة عالقة ارتباط طردية لكن ليست ذات داللـة  

ئدة مما يدل ذلك على    أن املصارف ذات القروض العالية وذات خماطر سعر الفا.إحصائية يف كل من مصرف الصحاري ومصرف األمة

العالية سوف تلجأ إىل إجياد الفرق بني الفائدة على الودائع والفائدة على القروض لتحقيق هامش عالٍ، وبالتايل زيادة رحبيـة املصـرف   

  . وزيادة رأس ماله مما يؤدي إىل زيادة قدرته على حتمل خماطر أكثر 

ائية بني تكلفة الودائع ورحبية املصارف التجارية يف كل من أوضحت نتائج الدراسة أن هناك  عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحص) 8(

مصرف الوحدة ومصرف اجلمهورية  واملصرف التجاري الوطين واملصارف جمتمعة وعالقة عكسية ليست ذات داللة إحصائية يف كل 

  من مصرف الصحاري ومصرف األمة  

النشاطات خارج امليزانية ورحبية املصارف التجارية يف  ئية بنيأظهرت نتائج الدراسة أنه توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصا) 9(

املصارف جمتمعة ومصرف الوحدة ،كما أوضحت الدراسة أيضا أنه توجد عالقة ارتباط طردية لكن ليسه ذات داللة إحصائية يف كل من 

انت عالقة ارتباط عكسية ذات داللة أما العالقة يف مصرف األمة فك. مصرف اجلمهورية واملصرف التجاري الوطين ومصرف الصحاري

، وهرية تأثريه على املصرف من جهةوتأيت نتيجة العالقة الطردية لتؤكد ضرورة االهتمام بالدخل غري املتعلق بالفوائد وذلك جل.إحصائية

 .وألنه أقل تأثرا بتقلبات السوق من جهة أخرى، مقارنة بالدخل املتعلق بالفوائد 

  التوصيات: ثانيا

املصرفية بني املصارف التجارية ، حىت تتمكن من االستفادة من مزايا كرب حجم املصرف اليت  تالتوجه حنو زيادة االندماجا جيب) 1(

تكمن يف حتقيق الوفورات الداخلية وتنوع األصول للوصول إىل درجة معقولة من املخاطر لتحقيق عائد مرضي للمالك والقيام بدورها يف 
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مع مالحظة إن هذه املزايا لن تتحقق بالقدر املناسب ،إال عندما يتم تنشيط سوق األوراق املالية لتنويع قنوات خدمة االقتصاد القومي، 

  .      االستثمار أمام املصارف التجارية

ية املصارف جيب العمل علي زيادة حجم التسهيالت االئتمانية ملا لذلك من أثر على حجم الرافعة املالية اليت تؤدى إىل  زيادة رحب )2( 

التجارية ، شريطة وجود قدرة للمصرف علي توظيف هذه األموال مبعدالت فائدة أكرب من تلك اليت يدفعها للمودعني،وضمان قدرة 

العمالء علي سداد الديون وذلك بإتباع املصرف أسس علمية يف منح  هذه التسهيالت للحيلولة دون تعثر هؤالء العمالء وفقدان 

تسهيالت كديون متعثرة ، مما يضطره لتكوين خمصصات ديون مشكوك فيها ملواجهة الديون الرديئة واليت يكون هلا املصرف جلزء من ال

  .   أثر سليب علي رحبية املصرف

بني الفوائد الدائنة والعموالت  تأي الفروقا( جيب على املصارف التجارية يف ليبيا عدم االعتماد علي املصدر التقليدي للدخل فقط )3(

زيادة استثمار املصارف التجارية يف البنود خارج امليزانية  ، بل يراعى التركيز أيضا على)ملقبوضة من املقترضني وبني املدفوعة للمودعنيا

لتحقق هلا معدل منخفض من املخاطر ، إذ تعترب هذه البنود من أفضل األدوات املالية املستقرة واملتمتعة امش معقول من األمان وأيضا 

دة وعي العمالء باآلثار التمييزية اليت حيدثها استثمارهم يف البنود خارج امليزانية من حيث تدنيه املخاطر  لتحقيق معدالت رحبية زيا

   . مرتفعة دون التضحية بالسيولة واألمان

تقات اليت تقوم املصارف التجارية دعوة السوق املايل اللييب إىل توفري البيئة املناسبة لعمل املشتقات فيه، حيث إن معظم عقود املش) 4(

جم باالستثمار فيها تتم يف أسواق عاملية ، فمن خالل توفري البيئة املناسبة يكون يف اإلمكان  توجيه املصارف خلدمة مصاحل الدولة مما ين

  .عنة حتقيق انتعاش اقتصادي يف الدولة 

وال يتأتى ذلك إال  خلدمات املصرفية وتوسيعها لتشمل جماالت جديدةخلق نظام مصريف يعمل يف إطار تنافسي، مما يؤدي إىل حتسن ا) 5(

ونشر الوعي املصريف لدي اجلمهور التركيز علي تطوير التكنولوجيا املصرفية لرفع كفاء عمليات التشغيل وحتسني اإلنتاجية ،  من خالل

، لزيادة املصارف علي تطوير واتساع خدماا املصرفية وتشجيعهم علي التعامل مع املصارف يف كافة عامالم التجارية ، مما حيفز هذه

  ، مما جيعلها  مدرة للربح بشكل غري مباشر وأيضا التركيز علي فخامة املباين جلذب عمالء ومستثمرين أكثر للمصارف. األرباح

،كما  املناسبة األوقاتناسبة يف والتعرف على االستثمارات امل اإليراداتاليت حتقق  األصول ألحجامراجعة مستمرة جيب القيام مب )6(

إيالء األصول السائلة مزيدا من االهتمام ملا هلا من تأثري على رحبية املصارف التجارية العاملة يف ليبيا مقاسه مبعدل العائد علي  جيب

  ،األصول
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  الفصل األول                                                        

  ةخطة ومنهجية الدراس

  

  ةــدمـاملق

متيزت اقتصاديات كثري من دول العامل يف اآلونة األخرية بربوز األنشطة اخلدمية كأداة حمركة لعملية التنمية االقتصادية ، فظهرت عدة   

قتصادي واالجتماعي ، قطاعات كالسياحة واملؤسسات املصرفية واملالية اليت لعبت دوراً بارزاً يف تعظيم الناتج احمللي اإلمجايل وحتقيق الرفاه اال

من أرباح املؤسسات املصرفية واملالية ذات القدرة التنافسية  أساساًُيتكون  كنج جهونمثل  ىل لدولة فال غرابة إذا قلنا بان الناتج احمللي االمجا

  .)1(العالية يف أدائها الوظيفي وجتاوزها للدور التقليدي املقتصر على الوساطة املالية

من القرن املاضي وبداية القرن احلايل بنجاحات بارزة والعديد من التطورات  األخريةخالل السنوات  أيضاً تصاد اللييبكما متيز االق   

جنب مع  إىليف الدفع بعجلة التنمية االقتصادية جنباً  واإلسهام حنو تعزيز دور القطاع اخلاص يف التنمية االقتصادية  السريعة واملتالحقة

يف هذه التنمية من خالل جذب وتعبئة املدخرات احمللية ومتويل املشروعات  هممبدور امت املصارف العامة يف ليبيا حيث ق،القطاع العام

  . )2( األساسيةالعمالقة واملسامهة يف البنية 

لي لكثري من دول ومتزايدة يف االقتصاد احمل ىكرب أمهيةالقطاع املصريف حيتل بشكل عام واملصارف التجارية بشكل خاص  إنوبذلك جند    

جوهر النظام املايل يف كثري من دول العامل  تزال الفهي  ،تزداد يوماً بعد يوم واليت ملا تقدمه هذه املصارف من خدمات لعمالئها وذلكالعامل ،

ئيسياً يف تطور مكونات القطاع املصريف ، حيث تلعب دوراً ر أهماحد  تعد املصارف التجارية أضف إيل ذلك أن.الدول النامية وباألخص

لتنمية االقتصادية عن طريق تقدمي القروض والسلفيات والتسهيالت االئتمانية ا اقتصادياً واجتماعياً ، فهي تقوم بتمويل هاوتقدمالدول 

                                           
  81ص  ، ، مرجع سابق " التطوير والتفعيل –املصارف التجارية الليبية "مسعود ،  ممصطفى عبد السال 1
  . 53ف ، ص 2004، أغسطس ، 285بية ، العدد ، جملة احتاد املصارف العر" إصالح اجلهاز املصريف اللييب نقطة البداية حنو اخلصخصة"،عادل عبدا هللا الكيالين  -  2
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داخلية  ىأخرموارد من  وأيضامن الودائع واحلسابات اجلارية املفتوحة لديها  األساساملختلفة ، معتمدة على موارد خارجية استمدا يف 

  .)3(قيدة املاحملتجزة املقيدة وغري  وأباحهاماهلا  رأسوذاتية تتمثل يف 

 إدارةتقوم  أنالعملية  هتعظيم ثروة املالك وتتطلب هذ ىلإاملصرف التجاري تسعى جاهدة  إدارةن إف ، منشأة أعمال اقتصادية أيةومثل     

اليت  ، يتحملها املصرف بسبب توجيه موارده املالية يف جماالت التشغيل املختلفةلتدفقات النقدية واملخاطر اليتاتقييم ب املصرف التجاري

 أنكسمة من مسات العمل املصريف،تقتضي تعظيم ثروة املالك ن االجتاه حنو إووالقطاعات املختلفة، لألفرادالتسهيالت االئتمانية يف شكل تت

حجم الديون املشكوك يف حتصيلها وتقليل التكاليف  كن من الرحبية مع خفضتولد اكرب قدر مم أصولاملصرف باالستثمار يف  إدارةتقوم 

 األموالتقوم بعملياا باالعتماد على  ألااملال لتلك املصارف وذلك  رأسوجود الدين يف هيكل  إنكاركما انه التستطيع .)4(بشىت أنواعها

من  األكرباملختلفة اليت تتبعها ، فاجلانب  اواملخاطرة من خالل سياساحتقق التوازن بني العائد  أنلذلك فان املصارف عليها .املقترضة 

 بإيراداا تأثرا أكثرتلك املصارف  أرباح أن يعينمما  ،مصروفات املصرف تتكون من تكاليف ثابتة تتمثل يف الفوائد املدفوعة على الودائع

هذا "الرفع املايل  آلثارتعرضاً  األعمالمنشات  أكثرالتجارية تعد من املصارف  إنيقال  ،لذا.األخرى األعمالوذلك باملقارنة مع منشات 

تؤخذ بعني االعتبار عند مقارنتها بالعوائد املتوقعة ، واهم تلك املخاطر هي  أنويكتنف عمل املصارف التجارية الكثري من املخاطر اليت جيب 

 إدارةعلى  إنهوبالتايل ف. )5(املال وخماطر الرفع املايل رأسر ، خماطر االئتمان وخماط الفائدة املدينة والدائنة أسعارخماطر السيولة ، خماطر تباين : 

  .اخلاصة بنسب العوائد ونسب املخاطر املقبولة وفقاً لظروف املصرف وحاجاته  األهدافتضع جمموعة من  أنتلك املصارف 

  - :الدراسات السابقة 

غري مباشرة، فعلى سبيل  أومبوضوع حمددات رحبية املصارف التجارية سواء بطريقة مباشرة الدراسة اليت ترتبط  أدبياتوجد العديد من ي    

اهتمت بالعالقة بني  أخرىاملشروع وهناك دراسات  أصحابهناك دراسات اهتمت بالعالقة بني رحبية املصارف التجارية وحقوق  ،املثال

 أوحمددات داخلية أكانت رحبية املصارف التجارية سواء  تبدراسة حمددا اهتمت أخرىرحبية املصارف التجارية واهليكل املايل ودراسات 

  .خارجية 

  (Philip Bourke ,1989)دراسة 

                                           
 . 5- 4، ص ص ) ف1998دار الوسام ، : بريوت (، " إدارة أموال وخدمات املصارف خلدمة أهداف االقتصادية"صالح الدين حسن السيسي ،  -  3
  .ف2000، سنة النشر 208مؤسسة الوراق للنشر ص  :، عمان "  استراتيجية تعبئة الودائع وتقدمي االئتمان –إدارة املصارف "محزة حممود الزبيدي ،  -  4

5   -  Joseph F.sinkey , Commercial Bank Financial Management , prentice Hell ,USA, 1997, p.22. 
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 تواستراليا، حيث درس أمريكاال ـومش أوروبادولة يف  ةعشر يتـاثناملصارف التجارية يف  أداءالتعرف على  إىلهدفت هذه الدراسة   

ة ـرت داخلية وذات طبيعـذه العناصر اعتبـر جمموعة من العناصر على الرحبية، هـيف اثت ـة تلك املصارف وحبثـوع رحبيـموض

ائج هذه ـنت أظهرتد ـوق. ) ركز الودائعومت ،عر الفائدةـوس، والسيولة  ،  املال رأسنسب  (: أيتـيا ـة مت حتديدها مبـمصرفية داخلي

ة ـية، كذلك وجو عالقة اجيابية ما بني نسب السيولة والرحبية، ووجود عالقاملال والرحب رأسالدراسة وجود عالقة اجيابية ما بني نسب 

  .)6(ة ما بني نسب متركز الودائع والرحبيةـوجود عالقة اجيابي وأيضا،  ابية بني سعر الفائدة والرحبيةـاجي

  

  

   :)Berger،  1995(دراسة 

وقد استخدم ) 1989-1983(بنوك التجارية األمريكية خالل الفترة املال يف ال ورأسهدفت هذه الدراسة إىل فحص العالقة بني الرحبية 

وقد قام الباحث بإعادة إجراء التحليل خالل  .العالقةاملال ومعدل العائد على حقوق امللكية لدراسة هذه  رأسالباحث حتليل االحندار مابني 

  .ة املتعلقة باملصارف التجاريةوذلك بسبب إجراء بعض التغيريات يف القوانني واألنظم) 1992-1990(الفترة 

  -: )7(ومن أهم النتائج اليت توصل إليها 

  )1989-1983(املال يف البنوك التجارية األمريكية خالل الفترة  ورأسوجود عالقة موجبة بني الرحبية 

                                           
6- Philps Bourke , "Concentration and other Determinants of Bank Profitability Europe , North American and Australia , Journal of 

Banking and Finance , vol .13,1989,p.p 65-79. 

م ، 1999األردن سـنة  ، حمددات الرحبية يف املصارف التجارية األردنية ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ، جامعة ال البيت ،  نأمين امحد دايس الراشدا  -:نقالً عن 

  4ص

7  - Berger , "The Relationship Between Capital and Earnings in Banking" , 1995. 
  . 139وليد زكريا صيام ، حسين على خريوش مرجع سابق ، ص : نقالً عن

االمثل يؤدي إىل ختفيض املخاطر اخلاصة بامللكية ومن هي قدرة راس مال املصرف على سداد االلتزامات يف ظروف العسر املالية وحالة التصفية ، فزيادة راس املال عن احلد / يقصد باحلد االمثل * 
  .روف الفوائد ناحية أخرى يؤدي إىل ختفيض األرباح الصافية بعد الضرائب نتيجة حرمان املصرف من الوفر الضرييب املمكن احلصول عليه نتيجة استقطاع مص
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لنتيجتني توصل ا من خالل هاتنيو).1992- 1990(املال يف البنوك التجارية األمريكية خالل الفترة  ورأسوجود عالقة سالبة بني الرحبية 

* األمثلقل من احلد أاملال   رأساملال وذلك عندما يكون  ورأسالباحث إىل صحة الفرضية القائلة بوجود عالقة طردية بني الرحبية 

)Optimal Level ( األمثلاملال  اكرب من احلد  رأساملال عندما يكون  ورأسهناك عالقة سلبية بني الرحبية  أنيف حني .  

  )Julapa jagitiani & Anya Khanthavit ،1996(دراسة

متضمنة ملنتجات البنود خارج امليزانية وتأثري املتطلبات الرقابية، متت :اقتصاديات احلجم يف املصارف كبرية احلجم"محلت هذه الدراسة عنوان 

أصبحت العينة األخرية للدراسة مكونة من ، نهابي فيما مصرفا أمريكيا وبعد حذف املصارف اليت اندجمت 120أكرب  ىهذه الدراسة عل

 ىسواء عل ةإيل تغيريات أساسية يف الصناعة املصرفي ىأد ر رأس املالـاإلعالن عن متطلبات خماط أند أشارت الدراسة ـوق.مصرفا91

املال تأثري صغري علي هيكل  كان للتغيريات اليت أحدثتها متطلبات خماطر رأس .مستوى احلجم الكفء للمصرف واخلليط املثايل للمنتجات

فلم تقم املصارف بتقليل منتجاا بشكل خاص البنود خارج امليزانية . تكاليف املصارف الصغرية وتأثري أكرب علي اخلليط املثايل للمنتجات

عوائد املصرف قد تكون أن  ذلك يرجع إىل سببأن  كاستجابة لضريبة املتطلبات الرقابية املشتقة من حتقيق رأس املال املرجح باملخاطر،

أن ضريبة االلتزام باملتطلبات الرقابية إىل  ببسال رجعقد ي ،ولزيادة يف نشاطات البنود خارج امليزانية لنتيجة   حملهامن التكاليف اليت يت ىأعل

  .)8(أقل من السعر العادل

  )L azarus Angzo،1997(دراسة

". ارف التجارية وخماطر عدم السداد وخماطر سعر الفائدة والبنود خارج امليزانية صايف هامش سعر فائدة املص" محلت هذه الدراسة عنوان

أن املصارف اليت تتحمل خماطر قروض بشكل أكرب وتتحمل خماطر سعر فائدة أعلي سوف " مفادهافرضية  الختبارالدارسة  هذهحيث هدفت 

ائلة بأن هامش سعر الفائدة ينعكس من خالل خماطر عدم السداد وخماطر سعر مع الفرضية الق اوكان الدليل متناغم. "تقوم بزيادة هامش الفائدة 

أن هناك  إىل ،وتوصلت الدراسة)1993- 1989(خمتلفة من املصارف األمريكية خالل الفترة اًالدراسة أحجام هذهقد استخدمت لو. الفائدة

اجيابيا ومعنويا  ارتبطاخاطر  السداد مل يكون قداملصرف ، فمثال تأثريات متفاوتة لكل من خماطر عدم السداد وخماطر سعر الفائدة حبسب حجم 

                                           
  . 8  -   Jagitiani,  Julapa & Khanthavit, Anya ,"Scale and Scope Economies at Large Banks :Including Off Balance Sheet Products 
and Regulatory Effects(1984-1991) " ,journal of Finance and Banking ,Vol .20.1996.pp1271-1287    - 

جامعة آل البيت رسالة ماجستير غير منشورة ، سنة : األردن  ،" خارج الميزانية علي ربحية البنوك التجارية األردنية  دأثر البنو" يمان العبد المالك ، -:نقال عن 
  10، ص2006
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هناك ارتباط معنوي بني خماطر سعر الفائدة وهامش سعر  يكونامش سعر الفائدة يف املصارف الكبرية واليت تتمركز فيها األموال،بينما ال

األصول قصرية األجل ، ب ىمن قبل املصارف الكرب بريالك ماالهتمار ميكن أن يفس ةسعر الفائدهذا التعارض يف تأثري خماطر .الفائدة يف املصارف

الدراسة  تناقشلقد و.والسهولة يف التحوط ضد خماطر سعر الفائدة عن طريق استخدام العقود املستقبلية وغريها من أدوات البنود خارج امليزانية

ة بأن التغري يف سعر الفائدة وخماطر حمفظة األصول داخل امليزانية غري مرتبطة الفرضية القائل اختبارالثاين حساسية سعر الفائدة،حيث مت  هايف قسم

هذا الدليل يتفق مع كون .صايف هامش الفائدة ىتأثري الصفري للبنود خارج امليزانية علالفرضية مت نفي ال اختباروعند . بالبنود خارج امليزانية

التمويل برأس املال أو  ىعلية إذا اعتمد عل مستحيلةاال للمصارف للدخول يف نشاطات  ا تتيحإامليزانية حتسن الرحبية حبيث  جالبنود خار

        .   )9(يةالودائع، وباإلضافة هلذه النتائج أثبتت الدراسة أن هناك تأثريا معنويا بني خماطر سعر الفائدة وخماطر السيولة والبنود خارج امليزان

  ):Karrand  Colt، 1997(دراسة  

وقد تكونت عينة  األمريكية،هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أهم املؤشرات املستخدمة يف قياس أداء املصارف يف الواليات املتحدة    

وبينت نتائج الدراسة اهتمام املصارف بتحديد مقياس األداء حيث بلغت التكاليف السنوية لقياس األداء ما  .أمريكيامصرف  250الدراسة من 

ن اهتمام البنوك التجارية صغري احلجم مبقاييس األداء اليقل عنها يف البنوك كبرية احلجم ومن أ كما بينت الدراسة. )10(ألف دوالر 150يقارب 

مسامهة ألرباح - ))Return On Equity)) )ROE العائد على حقوق امللكية"-:أهم مقاييس األداء اليت توصل إليها مرتبة ترتيباً تنازلياً

)Profit Contribution( - اإليرادات)Revenue(- املصاريف املباشرة)Direct Expenses(-العائد على األصول Return 

On Assets)) )ROA((  

  )Kunt and Harry Huizinga)-(1999, Asli Demirgüç)11دراسة 

                                           
9 -Angbazo,Lazrus," Commercial Bank Net Interest Margins,Defauit Risk , Interest – Rate Risk , and Off –Balance Sheet Banking 
" . Journal Of Banking and Finance . Vol. 21.No .1.1997 .pp55-87. 

  .9يمان العبد المالك ، مرجع سابق ، ص : نقال عن
    

-10 Coit, Craig I , and Karr, John, "Performance Measurement in the Banking Industry : Results of  a  BAI Survey" , Bank 
Accounting and Finance , vol .10, NO.3, 1997.    

  .139خريوش مرجع سبق ذكره ، ص وليد زكريا صيام ، حسين على:  نقالً عن
11- Asli Demirgüç-Kunt and Harry Huizinga, " Determinants of commercial bank interest margins and profitability: some 

international evidence", The World Bank Economic Review, Volume 13, Number 2, May 1999, pp 1 - 38. 
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وذلك  هيانات مصرفية لثمانني دولحتديد حمددات هوامش فائدة ورحبية املصارف التجارية وذلك باستخدام ب إىلهدفت هذه الدراسة      

ددات احمل االختالفات يف هوامش الفائدة ورحبية املصارف تعكس تشكيلة من أنوقد بينت هذه الدراسة ) 1995 – 1988(خالل الفترة 

، رصدةاألالضرائب الصرحية والضرائب الضمنية املفروضة على املصرف، ونظم ضمان واالقتصاد الكلي،  وبيئةخصائص املصرف،  ،وهي

عديدة، وعند قيام البحاث مبراقبة االختالفات يف نشاط املصارف والرافعة املالية وبيئة  أساسيةواهليكل املايل، ومؤثرات قانونية ومؤسساتية 

دنية وان مت وأرباحهوامش  إىل، واقل نسبة تركيز مصريف تؤدي اإلمجايلنسبة الناتج احمللي  إىلمصريف  أصلاكرب  أناالقتصاد الكلي وجدوا 

بعض النتائج  علي أن هذه الدراسة أكدتكما . مقارنة باملصارف احمللية يف الدول النامية أعلى وأرباحلديها هوامش  األجنبيةاملصارف 

هلوامش ورحبية  رىاألخهمة سابقة مثل العالقة االجيابية بني الرمسلة والرحبية، والعالقة السلبية بني االحتياطيات والرحبية، واحملددات املال ألحباثا

، كذلك األدبالقانونية واملؤسساتية مل يتم االهتمام ا يف  األوضاعمثل امللكية، فرض الضرائب على الشركات، اهليكل املايل،  املصرف

هذه تعكس قدمة، ووضوحا على اهلوامش والرحبية يف الدول النامية مقارنة بالدول املت أكثر تأثرياالحتياطيات هلا  أن إىلتوصلت هذه الدراسة 

  .تضخما وأكثر أفقرببساطة ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لالحتفاظ باالحتياطيات لدولة  األخريةالنتيجة 

  )م 1999، نالراشداامين (دراسة 

 أظهرتوقد . ألردنيةاالذي حتدثه احملددات املختلفة قيد الدراسة على رحبية املصارف التجارية  األثرحتديد وقياس  إىلهدفت هذه الدراسة      

 األردنيةللسياسة االئتمانية املتحفظة اليت تتبعها املصارف التجارية  باإلضافةالسياسة النقدية وحالة الركود االقتصادي  إننتائج هذه الدراسة 

استخدام الرافعة املالية  زيادة إندور كبري يف اخنفاض توظيفات تلك املصارف على الرغم من املوارد املالية الكبرية لتلك املصارف، حيث 

على توظيف ودائعها بدرجة كافية تالئم الزيادة الكبرية يف  األردنيةاخنفاض الرحبية، والسبب يف ذلك عدم مقدرة املصارف التجارية  إىليؤدي 

 أسعاربب ارتفاع هوامش وذلك بس ،ثر خماطر سعر الفائدة على رحبية املصارف كان ضعيفا جداأ نأ إىلوتوصلت هذه الدراسة . تلك الودائع

 أمااملال،  رأسوذلك بسبب ارتفاع كفاية  ،كان ضعيفا جدا األردنيةاملال على رحبية املصارف التجارية  رأسالفائدة، وكذلك اثر خماطر 

 اًتأثريجم املصرف حل نأالدراسة  أوضحتسليب على رحبية هذه املصارف التجارية كما  أوجيايب إ تأثريبالنسبة للسيولة النقدية فلم يكن هلا 

  .)12(كبري على رحبية املصارف التجارية

                                           
 .6-5د دايس الرشدان ، مرجع سابق ص امين امح -  12
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  )1999, دراسة هنلي كلود (

واعتربا ,  األصولوركزت على نسبة العائد على ,  ائهادأتقييم ل  النسب املالية املفيدة للمصارف التجارية أفضلالدراسة  هذه بينت    

نه يف حالة تساوي هذه النسب لدى املصارف حمل أ وأضافت, ية املصارف التجارية النسب اليت ميكن توظيفها بغرض املقارنة بني رحب أفضل

ن دراسة النسب املالية لفترة سنة أ إىلويشري الباحث . ن نسب معدل العائد على حقوق امللكية هي اليت يفضل استخدامها إف, املقارنة 

مخس سنوات  إىل األقلاسة النسب املالية لفترة زمنية طويلة تصل على ن تتم درأبل جيب , املصرف  أداءة اءواحدة التكفي للحكم على كف

عائد على  ىعلأن حتقق أ) 1996(استطاعت عام  األمريكيةاملصارف  أنحيث ذكر , ذا اخلصوص  األمريكيةواستعرض التجربة , 

ذلك من اخنفاض  قوما راف نتيجة لزيادة رحبيتهاة التشغيلية اليت ازدادت اءقد انعكس ذلك على الكف%) 1.2(حيث بلغ هذا العائد  األصول

ن خمصصات خسائر أ إال, وبالرغم من هذا التحسن الذي طرأ على املؤشر املذكور , املصرفية  أنشطتهاوازدياد الدخل من رسوم , يف نفقاا

ى هلا خالل السنوات العشر مستو دىنأ بقيت نسبة املخصصات للقروض يفبينما , ) 1996(يف عام %) 30(القروض قد زادت بنسبة 

رجع أو, تصفية جزء من ديوا املتعثرة بدالً من رصيد خمصصات هذه الديون  إىلمرجعاً السبب يف ذلك , ) 1996(اليت سبقت عام 

 أسهميف  ما موجوداملواطنني على استثمار املزيد من  إقبال إىلالسابقة  باألعواممعدل منو الودائع يف ذات العام مقارنة  الباحث اخنفاض

  . )13( وصناديق االستثمار املشتركة

  :م2002دراسة وليد زكريا صيام و حسين على خريوش 

ولتحقيق ذلك قام الباحثان جبمع البيانات الالزمة  األردنحتديد العوامل املؤثرة على رحبية املصارف التجارية يف  إىلهدفت هذه الدراسة     

، حيث مت دراسة سلوك املتغري وحجم  إحصائيام وحتليلها 2000-1991املالية وذلك عن الفترة  اقاألورعن البنوك املدرجة يف بورصة 

، وعمر البنك  واإلعالنونسبة املديونية ، ونسبة الفوائض النقدية ، والسيولة النقدية ، ومصاريف الدعاية  األصول بإمجايلاملصرف مقاساً 

 أهمومن .)14(منوذج معادلة االحندار اخلطي  إىلبني املتغريات املستقلة واملتغري التابع باالستناد لتحقيق ذلك بناًء على منوذج لقياس العالقة 

حقوق امللكية ، ونسبة : ية تبني رحبية البنوك التجارية والعوامل اآل إحصائيةوجود عالقة طردية ذات داللة -: إليها تالنتائج اليت توصل

                                           
  .  1999, 3عدد , 7مجلد , عمان, مجلة الدراسات المالية والمصرفية , "  المصارف أداء ىأرق", هنلى كلود  - 13

، االقتصاد  زإلدارية ، اجلامعة اهلامشية ، جملة جامعة امللك عبدا لعزي، كلية االقتصاد والعلوم ا"العوامل املؤثرة يف رحبية البنوك التجارية يف األردن"وليد زكريا صيام ، حسين على خريوش ، . د -  14
  .133،150م ، ص ص 2002، 2، العدد  16واإلدارة، الد 
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بني رحبية البنوك التجارية  إحصائيةعدم وجود عالقة ذات داللة . واإلعالنة النقدية ومصاريف الدعاية املديونية ، والفوائض النقدية والسيول

  . فيها األصول وإمجايلجود عالقة سالبة بني رحبية البنوك التجارية وو.أخرىوعمر البنك من جهة  األصول وإمجايلمن جهة 

     )Ali Awdeh،2002(دراسة 

ملكية  كل من تأثريبدراسة   وذلك ،يف لبنان  اللبنانية واملصارف األجنبية العاملة رفاحتديد حمددات رحبية املص إىلهدفت هذه الدراسة      

حبيث يأخذ قيمة صفر يف حال كان املصرف حمليا ويأخذ قيمة واحد يف )Dummy Variable(املصرف،حيث مت إضافة متغري ومهي 

 حال كونه مؤسسة تابعة ملؤسسة أجنبية،كما مت اعتبار حجم املصرف التجاري كمحدد من رأس مال املصرف أجنبيا أو يف%50حال كان 

، أما البنود والذي يستخدم يف األدب بشكل عام كمتغري يؤدي إىل حتقيق الوفورات االقتصادية يف تكلفه اخلدمات املصرفية ة املصرفلرحبي

فقد مت اعتبارها كمتغريات منفصلة مجايل األصول إل ونسبة أذونات اخلزانة إيل خارج امليزانية ونسبة قروض القطاع اخلاص إيل إمجايل األصو

وكانت ممثلة للقرار االستثماري للمصرف ، أما نسبة النمو يف الودائع فتم أخذها باالعتبار كمحدد لنمو املصرف  ,عن بعضها البعض

يف الرحبية،  ىجاري ، ومت اعتبار خماطر رأس املال كممثل ألثر املخاطر علالسيولة فقد مت اعتبارها كمحدد لرحبية املصرف الت ى،وبالنسبة ملستو

رحبية  ىبالنسبة لكفاءة إدارة املصرف وماهلا من أثر عل أمارحبية املصرف قد مت قياسه من خالل هامش سعر الفائدة ، ىأثر السوق عل حني أن

أما القدرة االحتكارية للمصارف فقد مت .  "رأس املال لعائد ونسبة التكاليف إىلا نسبة التكاليف إىل" :اآلتيتني فقد مت أخذ النسبتني  ,املصرف

 ىكممثل عل) ROE(حقوق امللكية  ىمصارف يف لبنان، كما مت أخذ معدل العائد عل )5(من خالل متثيل مقدار األصول ألكرب  هاأخذ أثر

) الرحبية (من التغريات اليت حتدث يف املتغري التابع  %65 ذج يفسر ما قيمتهالنموأن  وقد أظهرت نتائج حتليل االحندار.رحبية املصارف التجارية

  - :داللة معنوية اكما كان النموذج ذ

يف القطاع املصريف يف  أثر موجب ومعنوي مافقد كان هل امللكية األجنبية رحبية املصرف ىعلاملصرف،والنمو يف الودائع النسبة ألثر حجم ب-

،وخماطر رأس نود خارج امليزانيةببالنسبة لل أما. أن املصرف ذات قدرة احتكارية، فإن هذا يؤدي إىل زيادة الرحبية كما توصلت الدراسة.لبنان

 .        ) 15(املال،وكفاءة اإلدارة املمثلة من خالل تكاليف املصرف، كان هلما أثر سالب ومعنوي يف القطاع املصريف يف لبنان

  )Ben Naceur Sammy(2003, )16(دراسة 
                                           

  66- 65ميان العبد املالك ، مرجع سابق ، ص ص -  15
16- Samy Ben Naceur, "THE DETERMINANTS OF THE TUNISIAN BANKING INDUSTRY PROFITABILITY: PANEL 

EVIDENCE", The ERF 10th Annual Conference, 2003. 
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كل من خصائص املصرف واهليكل املايل  تأثريحتديد حمددات رحبية القطاع املصريف التونسي وذلك بدراسة  إىلهدفت هذه الدراسة      

قد توصلت ل). 2000 – 1980(ومؤشرات االقتصاد الكلي على صايف هوامش املصرف ورحبيته يف قطاع املصارف التونسية خالل الفترة 

الفائدة وصايف الربح املصريف،  من التباين ضمن نطاق الدولة يف هوامش اًكبري اًخصائص املصارف الفردية تفسر جزء أن إىلهذه الدراسة 

 أيضااملال، كما بينت الدراسة  رأسنسبيا من  اًكبري اًتكون مرتبطة باملصارف اليت متلك مقدار أن إىلن صايف هوامش الفائدة والرحبية متيل أو

بالنسبة  أما، إحصائيةداللة  تجيايب وذاإ تأثريلرحبية املصارف التجارية هي القروض املصرفية اليت هلا  األخرىمة هة املاحملددات الداخلي نأ

، كما توصلت الدراسة اإلدارةعلى رحبية هذه املصارف مما يعكس ببساطة عدم كفاءة  اًسلبي اًله اثر نأحلجم املصارف فقد بينت الدراسة 

 إىلعلى هوامش فائدة املصارف ورحبيتها، وبالرجوع  تأثري أياالقتصاد الكلي مثل معدالت التضخم والنمو ليس هلا مؤشرات  أن إىل أيضا

قل نفعا للمصارف التجارية التونسية أالتركيز املصريف  أن إىلعلى هامش فائدة املصارف ورحبيتها فقد توصلت الدراسة  وتأثريهاهليكل املايل 

  .األسهمجيايب على رحبية املصرف وهذا يعكس التكامل ما بني منو املصرف وسوق إ تأثري األسهم من املنافسة ولتطور سوق

  )17((Jude S. Doliente ,2005)دراسة 

 حمددات ، وقد قام الباحث بتقسيم أسيادول من جنوب شرق  أربعحتديد حمددات صايف هوامش الفائدة ملصارف  إىلهدفت الدراسة       

   -:جمموعتني إىلدة صايف هوامش الفائ

اموعة الثانية أما .السائلة  واألصولنوعية القروض واملال ،  رأسومرتبطة بعوامل خاصة باملصرف وهي نفقات التشغيل ، :  األوىلاموعة 

 .املصرفية يف املنطقة  لألنظمةمرتبطة بعوامل خارجية وهي هيكلية الالتنافسية : 

املال هي  ورأس السائلة ونوعية القروض ونفقات التشغيل كاألصولالعوامل اخلاصة باملصرف  نأ(:الباحث  إليهاتوصل  اليتالنتائج  أهمومن 

سعر الفائدة وتركيبة السوق  صايف هوامش الفائدة للمنطقة هي عبارة عن عدم ثبات نأ،و أسياحمددات توسعات املصرف يف جنوب شرق 

م يف املنطقة 1997االخنفاض يف صايف هوامش الفائدة الذي حدث بعد  أن إىللت الدراسة فقد توص وأخريا.املصرفية  ألنظمتهالالتنافسية 

  .أسيالعملة والعمل املصريف يف لالزمة  ري يف سداد القروض كنتيجةانعكس على اخنفاض  رحبية املصرف وذلك بسبب العجز الكب

                                           
17 - Jude S. Doliente, “Determinants of Bank Net Interest Margins in Southeast Asia,” Applied Financial Economics Letters, Vol. 1, 

No. 1, 2005, 53-57. 
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  ) 18((Dimitry Sologoub ,2006)دراسة 

، وذلك من خالل دراسة حمددات رحبية املصارف التجارية وهوامش أوكرانيااملصرفية يف  األعمالكفاءة  توضيح إىلهدفت هذه الدراسة    

 اأاملصرف على ) هامش(بتحديد رحبية االقتصادي حيث قام الباحث  األدبالطريقة املستخدمة على نطاق واسع يف  بإتباعالفائدة وذلك 

  -:ت ثالث جمموعا إىلدالة حملددات خمتلفة مقسمة 

السائلة  األصولحصص واملصاريف التشغيلية العامة، واملال،  رأسمالءة ونوعية القرض، واحلجم، امللكية،(خاصة باملصرف  األوىلاموعة 

ضخم، الت(اموعة الثالثة خاصة بعوامل االقتصاد الكلي ).نسبة تركيز السوق(اال املصريف  أواموعة الثانية خاصة بالصناعة ).والثابتة

، للفترة اأوكراني اً يفجتاري اًثالثني مصرف أفضلوقد اشتملت الدراسة على بيانات ). سعر الفائدة احلقيقيو، اإلمجايلنمو الناتج احمللي وال

كل من العوامل اخلاصة باملصرف والعوامل اخلاصة باالقتصاد الكلي وثيقة الصلة  أن إىل، وقد توصلت هذه الدراسة )2005 – 2002(

جوهري على رحبية  تأثري، وكان وضع حقوق ملكية املصرف على وجه اخلصوص له أوكرانيارحبية املصرف وهوامشه يف  ةسري فاعليبتف

 األوكرانيةالرمسلة للمصارف  أمهية، وهذه النتائج تؤكد على وربح أكثر أعلىوهوامش املصارف، فاملصارف املمولة بشكل جيد هلا هوامش 

  .األوكرانيةالرئيسية الخنفاض رحبية املصارف  األسبابحد أالكفاءة املتدنية للتكلفة تعد كذلك  نأما لتحقيق رحبية عالية، ك

  -:مشكلة الدراسة 

تشكيل  املصارف التجارية يف إداراترئيسية تدي ا  أهداف ةبثالث األعمالت أتتميز املصارف التجارية عن غريها من منش      

 الطويل ، وهو ما األجليف تعظيم الرحبية يف  األولحيث يتمثل اهلدف . املالية األوراقالقروض واالستثمار يف  السياسات اخلاصة ا وتقدمي

فيستهدفها املديرون ويتحققان من خالل التشريعات وتوجيهات املصرف املركزي اليت  واألمانالسيولة  أما،  األوىليستهدفه املالك بالدرجة 

مبثابة قيود وليست  واألمان تصبح السيولة مثومن  ,األمانالتجاري للعسر املايل، وتزيد من حافة تقلل احتماالت تعرض املصرف 

تقدم املصارف  أنفبمجرد ،اخلدمات املصرفية  ةوجود األداءهدف الرحبية فيتحقق من خالل كفاءة  أما) )19دف الرحبية ةهدفاً،مقارن

                                           
18 - Dimitry Sologoub, " The Determinants of Bank Interest Margins and Profitability: Case of Ukraine", BOFIT/CEFIR 

Workshop on Transition Economics, in Helsinki, April 7-8, 2006, Venue: Bank of Finland, Rauhankatu 19. 

 .10، ص )ف2000ريب احلديث ، املكتب الع: االسكندرية (، "مدخل اختاذ القرارات –ادارة البنوك التجارية "منري ابراهيم هندي ،  -  19
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املوقع  وامللكية ،(يف هذه النتائج  أثرتحيدد العوامل اليت  أنيف جمال املصارف كن للباحث يف شكل تقارير مالية ، مي كفاءاالتجارية نتائج 

  ) .بيئة االقتصاد الكليواهليكل الصناعي ، والتخصص ،  و،

منذ عدة عقود  املدول الع ة يفختلفاملاملصارف التجارية قامت العديد من الدراسات  أداءيف كفاءة  أثرتحتديد العوامل اليت  ألمهيةونظراً    

 أااحملددات احملتملة على  إدراجاملصرف التجاري، وذلك باستخدام منوذج اقتصادي وحيد املعادلة يتم فيه  أداءبدراسة وحتليل حمددات 

اريف العامة ، املصواملال ،  رأسنسبة كفاية  أن إىل، حيث توصلت نتائج الدراسات السابقة )20(مؤشرات لتدين الرحبية يف املصارف التجارية 

رحبية على  إحصائيةجوهرية وذات داللة  تأثريات، لديها  األصولتركيبة وحجم وتكلفة الودائع ، وخماطر هامش الفائدة ، ونوعية القروض ، و

املالية للمصارف  املصارف التجارية ، كما مل تقدم نتائج البحوث امليدانية السابقة أي دليل قاطع عن العالقة بني النمو االقتصادي واملؤشرات

، فلم  )21( بإمجايل األصول وتدين أرباحها السنوية ةوعلى الرغم من أن املصارف التجارية الليبية تعاين من تدين رؤوس أمواهلا مقارن.التجارية 

بعد دراسة .  ارية الليبيةالسنوية للمصارف التج األرباحتدين  إىل أدتاليت  احملدداتحتديد  إىلتتعرض الدراسات السابقة على حد علم الباحث 

قد  األدب املتعلق مبوضوع حمددات الرحبية يف املصارف التجارية واستعراض الدراسات السابقة وما توصلت إلية من نتائج  جند إن هذه النتائج

يل األمهية يف تفسري التغري يف ري، حيث منها ما أظهرته  الدراسات السابقة بأنة حمدد هام  ومنها ما هو غري مهم أو قلـدولة إيل أخ ختتلف من

خمتلفة وتشريعات قانونية  فالنظم املصرفية حول العامل ختتلف إيل حد كبري يف احلجم والعمل ، و تعمل يف بيئات اقتصادية . رحبية املصارف 

  . خمتلفة ، وهلذا ال يتوقع بأن تكون النتائج التجريبية نفسها بني البلدان 

  - :  األيتؤال الرئيسي لذلك تبلور لدى الباحث الس

  ؟"حمددات الرحبية يف املصارف التجارية الليبية  ماهي "                  

  - :اآلتيةالفرعية  األسئلةعلى  اإلجابةعلى السؤال الرئيسي السابق ذكره من خالل  اإلجابةوسيتم 

  املال ورحبية املصارف التجارية الليبية ؟ رأسطبيعة العالقة بني خماطر  ما- 1

  طبيعة العالقة بني خماطر هامش الفائدة ورحبية املصارف التجارية الليبية ؟ ما- 2
                                           

20 - Dimitry Sologoub, " The Determinants of Bank Interest Margins and Profitability: Case of Ukraine", BOFIT/CEFIR 

Workshop on Transition Economics, in Helsinki, April 7-8, 2006, Venue: Bank of Finland, Rauhankatu 19. 
  .  "58مرجع سابق ص "الكيالين ،  هللاعادل عبد ا-21
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  طبيعة العالقة بني تكلفة الودائع ورحبية املصارف التجارية الليبية ؟ ما- 3

  طبيعة العالقة بني نوعية القروض ورحبية املصارف التجارية الليبية ؟ ما- 4

  ورحبية املصارف التجارية الليبية ؟طبيعة العالقة بني الرافعة املالية  ما- 5

  ورحبية املصارف التجارية الليبية ؟ األصولطبيعة العالقة بني حجم وتركيبة  ما- 6

  طبيعة العالقة بني النشاطات خارج امليزانية العمومية ورحبية املصارف التجارية الليبية ؟ ما- 7

  -:هداف الدراسة أ

  - :ما يلي إىلدف هذه الدراسة   

  .لتعرف على حمددات رحبية املصارف التجارية الليبية قق من مدى صحة فرضيات الدراسة لالتح)1(

، أمواهلا بصورة أفضل الليبية،مما ميكن تلك املصارف من إدارة  املصارف التجارية رحبية ثر علىأ ماهلا منوتفسري سلوك حمددات الرحبية،)2(

   .املصارف ة،مما يرفع من كفاءة إدارة رحبيةتعتمد على تقديرات رقمية حمددة مبعامالت ثقة معين

  .                  املصريف أدائهاتطوير  هذه املصارف يف إداراتاخلروج بتوصيات تساعد )3( 

  - :أمهية الدراسة 

  - : اآلتية  لألسبابخاصة وذلك  أمهيةتكتسب هذه الدراسة 

وتوجيه اهتمام الباحثني للقيام باألحباث  الباحث،ارية على حد علم قلة األحباث يف جمال دراسة حمددات الرحبية املصارف التج -1 

 .والدراسات ذات الصلة 

تطوير أدائها بأسلوب ميكنها من تقدمي  خدماا بكفاءة  يفاليت تساعدها  الرحبية حمدداتالتعرف على  حباجة إىل التجارية إن املصارف - 2

   . التجارية املصارف رحبية إدارةكفاءة من رفع وال وفاعلية،

إىل التعرف على حمددات رحبية املصارف التجارية، كون الرحبية دليال على كفاءة إدارة املصرف تلبية حاجة العديد من فئات اتمع - 3

  .ومؤشرا إجيابيا للعمالء ، وموضع ثقة للجهات الرمسية

  .    ون نقطة االنطالق للمزيد من الدراسات يف هذا االأإلسهام يف أثراء املكتبات مبثل هذا النوع من الدراسات من شأنه أن يك- 4
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  -:فرضيات الدراسة 

  . اآلتيةنه ميكن صياغة الفرضيات إئيسي املطروح يف مشكلة الدراسة فورد يف مقدمة الدراسة والسؤال الر بناء على ما

  .الرحبية بني حجم املصرف و إحصائيةالتوجد عالقة ذات داللة :  األوىلالفرضية 

   .السائلة وبني الرحبية األصولبني نسبة  إحصائيةالتوجد عالقة ذات داللة : لفرضية الثانية ا

  .الثابتة وبني الرحبية األصولبني نسبة  إحصائيةالتوجد عالقة ذات داللة :  الفرضية الثالثة 

  .الرحبية بني نوعية القروض و إحصائيةالتوجد عالقة ذات داللة : الفرضية الرابعة 

  . الرحبية و رأس املالبني خماطر  إحصائيةذات داللة  التوجد عالقة: ضية اخلامسةالفر

  .الرحبية بني الرافعة املالية و إحصائيةالتوجد عالقة  ذات داللة : الفرضية السادسة 

  . الرحبية بني خماطر هامش الفائدة و إحصائيةذات داللة  الفرضية السابعة التوجد عالقة

  .الرحبية بني تكلفة الودائع و إحصائيةالتوجد عالقة  ذات داللة  :الفرضية الثامنة 

  .الرحبية وطات خارج امليزانية العمومية بني النشا إحصائيةالتوجد عالقة ذات داللة : الفرضية التاسعة 

  -:منهجية الدراسة 

  - :منهج البحث العلمي املستخدم يف الدراسة -أ

  .الدراسة  املنهج التحليلي الوصفي يف حتليل بيانات إتباعالقة بني عدة متغريات فسوف يتم نظراً لكون الدراسة تبحث يف طبيعة الع

  : وعينتها  الدراسةجمتمع  -ب

  - :هى كما يلييتكون جمتمع الدراسة من املصارف التجارية الليبية ذات امللكية العامة وذات امللكية اخلاصة و  

،  مصرف السرايا و، مصرف التجاري الوطينو، مصرف اجلمهورية و،  يمصرف الصحارواألمة ،مصرف و ،مصرف الوحدة" 

 ,والتنميةمصرف التجارة (واملصارف اململوكة للقطاع اخلاص،  مصرف التجاري العريبو،  املصرف املتحدو،  مصرف املتوسطو

  )والصحراء  ومصرف الواحة هذا مملوك ملصرف الساحل ,الوفاءمصرف و ,العريبومصرف اإلمجاع  ,اآلمانمصرف و

  -:ةعينة الدراس أما
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من % 90من املصارف التجارية ذات امللكية العامة لتميزها باالنتشار اجلغرايف األوسع على البالد، واستحواذ هذه املصارف على حوايل  تتكون

لصعوبة   املصارف التجارية األخرى وقد مت استعاد . امللكية اخلاصة لتميز نشاطه إىل مصرف التجارة والتنمية ذيباإلضافة  .الودائعإمجايل 

     . اليت تستخدم يف احتساب متغريات الدراسةاحلصول علي البيانات املالية 

  -:وسائل مجع البيانات  -ج

الية امل التقارير،كذلك ) جمتمع الدراسة(مت مجع البيانات من املصادر املتاحة مثل القوائم املالية لكل مصرف من املصارف التجارية الليبية   

  ).م2005- م1995(السنوية الصادرة عن مصرف ليبيا املركزي خالل الفترة من 

  

  

   -:معاجلة البيانات وحتليلها  -د

ار فرضيات ييف اخت (Multiple Linear Regression Model)املتعدد  ياالحندار اخلطمعاجلة البيانات باستخدام منوذج مت    

  -: أيتية وذلك من خالل التركيز على ماالدراس

  .وذلك للتأكد من وجود داللة إحصائية لكل متغري من متغريات الدراسة املستقلة  -:حتليل التباين 

على ظاهرة  تأثريا األكثروذلك لتحديد املتغريات )  Step Wise Regression(سلوب أوذلك باستخدام  - :حتليل االحندار املتعدد

 .الدراسة 

  .وذلك للتعرف على اجتاه العالقات املفترضة بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع  -:)Person Correlation(ارتباط بريسون معامل

  -:متغريات الدراسة 

تكون مالئمة  أنتم مراعاة يوعند حتديد هذه املتغريات  ،حتديد املتغريات املستقلة واملتغري التابع األمرلغرض القيام ذه الدراسة يتطلب   

  )حمددات الرحبية يف املصارف التجارية الليبية(ديده للغرض املطلوب حت

ويتمثل هذا املتغري يف رحبية املصارف التجارية املقاسة مبعدل العائد على االستثمار ، حيث متثل هذه النسبة مدى جناح :  أوال املتغري التابع

  . أموالهاملصرف التجاري يف توظيف 

  : يأيت املتغريات يف ماوتتمثل هذه :  ثانياً املتغريات املستقلة
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  . األصول إمجايل إىلالودائع  بإمجايل مقاسهالرافعة املالية - 5

 .حجم الفوائد املدفوعة  إىلحبجم الفوائد املقبوضة  مقاسهالفائدة  هامشخماطر - 6

  .الودائع  إمجايل إىلحبجم الفوائد املدفوعة  مقاسهتكلفة الودائع - 7

  .األصول إمجايل إىلبنسبة صايف الدخل من الرسوم والعموالت  مقاسهاطات خارج امليزانية نش- 8

  

  -:الدراسة تقسيمات 

النظري للدراسة ومت يف هذا  اإلطار األولللفصل التمهيدي حيث تناول الفصل  باإلضافةوذلك  ,ثالثة فصول إىلمت تقسيم هذه الدراسة    

الكتب والدراسات والدوريات ذات  إىلاسيب واملايل املتعلق مبوضوع ومشكلة الدراسة وذلك بالرجوع احمل األدبالفصل مراجعة واستقراء 

 إىل إضافةالفصل الثاين فتناول التحليل وتقييم املؤشرات املالية هلذه املصارف  أما ,النظري املناسب للدراسة  اإلطارالعالقة لغرض تكوين 

  .النتائج والتوصيات  لث الفصل الثا ويشمل –اختبار الفرضيات 

  - :حدود ونطاق الدراسة

ىل اقتصرت هذه الدارسة على حتليل البيانات املالية املتحصل عليها من القوائم املالية للمصارف التجارية ذات امللكية العامة باإلضافة إ  

وذلك يف  ،ة ىف املصارف التجارية الليبية،وذلك لغرض معرفة حمددات الرحبي)2005-1995(مصرف التجارة والتنمية وذلك عن الفترة من 

   .ف 1993لسنة  )1(املصارف والنقد واالئتمان رقم ظل قانون 

  -: إجرائيةتعريفات 

  -):Profitability(الرحبية 
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  املختلفة  أنشطتهيقصد بالرحبية الدخل الذي حققه املصرف من استثمار أصوله يف  

  - ):Risky Assets(اخلطرة  األصول

 ,وبالتايل يستثين من جمموع األصول  هاقيمتبسرعة ودون خسارة يف نقدية  إىليصعب حتويلها   اليت تلك األصول اخلطرة ألصولبايقصد    

باعتبارها أصول  وأذون اخلزانة والسندات اليت تصدرها الدولة  ,األخرىولدي املصارف  النقدية يف الصندوق ولدى املصرف املركزي 

سائلة أي أصول خطرة مثل األصول الثابتة واألوراق املالية غري أصول غري  سبق فهي تعد خبالف ما األخرىل أما األصومضمونة السداد 

   .املضمونة من الدولة وكل أنواع القروض ماعدا تلك املمنوحة للدولة

  -:) Risk Rate Ratio(الفائدة  هامشخماطر 

حبجم الفوائد املدينة اليت  ة الفوائد الدائنة اليت قبضها املصرف خالل العام مقارنقصد مبخاطر معدل الفائدة املخاطر الناجتة عن اخنفاض ي   

يف املصارف التجارية الليبية ثابتة  الفائدة  أسعارمعدل الفائدة فال يوجد مربر لدراستها الن  تقلبات خماطر أمادفعها املصرف خالل العام ، 

  .)22(منذ فترة طويلة 

  -:)Capital Risk(املال  رأسخماطر 

 األسهميعرض املصرف خلسائر متمثلة يف اخنفاض قيمة  مما) Market Value(املال اخنفاض القيمة السوقية للسهم  رأسقصد مبخاطر ي  

  .مال املصرف رأسوبالتايل تضاؤل 

  - ):Financial Leverage Risk(خماطر الرفع املايل 

املصارف التتعامل بشكل رئيسي  أن، ومبا  هاستثماراتملصادر اخلارجية لتمويل قصد مبخاطر الرفع املايل درجة اعتماد املصرف على اي  

لذا يقال .األخرى األعمالت أمنش عوذلك باملقارنة م ،بإيراداا تأثرا أكثرتلك املصارف  أرباحن إف لذا ،املودعني بأموال وإمنااخلاصة  بأمواهلا

  .رضا ملخاطر الرفع املايلتع األعمالت آمنش أكثراملصارف التجارية تعد من  إن

   -:مقيدةحمتجزة غري  أرباح

                                           
م ، 2004، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة قاريونس ، مكتبة الدراسات العليا ، سنة " حتليل املخاطر املصرفية يف املصارف التجارية الليبية "امال الشيخي ،  -  22
  .62ص 
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قادمة هو   فترة إىلوغالباً مايكون اهلدف من وراء ترحيلها  اإلدارةالسنة التالية وفقاً القتراح جملس  إىلفائضة يتم ترحيلها  أرباحوهي   

توزيعاا السنوية من األرباح على املسامهني تكون  أنمن مصلحة اإلدارة  نأمبعىن Income Smoothing   "بتمهيد الدخل"مايسمى 

نه وسيلة للحصول أيضاً على األموال الالزمة إثل نوعاً من احلماية للمودعني فنه ميأ إىلوهذا النوع من األرباح إضافة . يف املقدار  متفاوتةغري 

  . لالستثمار

   - :مقيدةحمتجزة  أرباح

ذلك األرباح  أمثلةوهذا يعىن عدم إمكان توزيع أرباح منها ومن ,حتقيق أغراض معينة وهي مبالغ تستقطع من األرباح سنوياً دف    

  " .املخصصات و،  االحتياطيات" احملتجزة املقيدة 

  

  -:امليزانيةالنشاطات خارج 

ومبادلة العموالت  لةاآلجاالرتباطات عن عقود الصرف  إىل باإلضافة فيها وهي عبارة عن االلتزامات العرضية اليت يدخل املصرف طرفاً  

  ."التزامات فعلية يف تاريخ امليزانية أو أصوالالتزامات عرضية وارتباطات باعتبارها المتثل  أو"وغريها حتت بند احلسابات النظامية 
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  لفصل الثاينا

   -:املقدمــة 

جهها هذا اجلهاز يواواملشاكل اليت  ,املصريف يف ليبيا لوصف واقع اجلهاز األول فقد مت ختصيص املبحث املصريف زنظراً ألمهية اجلها    

 يص املبحث الثاين للحديث عن رحبيةختص كما مت.إلصالح هيكل اجلهاز املصريف اللييباليت قامت ا الدولة  همةباإلضافة إىل إبراز النقاط امل

 ووكذلك مستخدم وناليت يهتم ا احملللون املالي ألساسيةن من املعايري األ.والرحبيةالفرق بني مفهومي الربح توضيح املصارف التجارية و

املاضي فقط ، بل متكنهم  أدائها يفليس من تقييم  فهي متكنهم .حتققهاالقوائم املالية للحكم على مدى كفاءة اإلدارة هو حجم األرباح اليت 

 ةحملددات رحبيأما املبحث الثالث فقد مت ختصيصه .األسهم ،واليت بدورها تؤثر على أسعار  ةالنقدية املستقبليكذلك من التنبؤ بالتدفقات 

  .لتفاديها ووضع احللول املالئمة هلا املصارف التجارية 

  -: ايل املباحث اآلتية ثاينوبذلك ينقسم الفصل ال

  .اهاز املصريف يف ليبياجل-:املبحث األول 

  . رحبية املصارف التجارية -:املبحث الثاين

  . ت الرحبية يف املصارف التجاريةحمددا -:املبحث الثالث

  

  

  

  

  

  



 31

  

  

  

  املبحث األول

  اـــــــــــــــــاجلهاز املصريف يف ليبي

  -:مقدمة

تعدد أشكال  دويع ،املتخصصةاملصارف  املصرف املركزي واملصارف التجارية وعدد من  يتكون اجلهاز املصريف يف أي جمتمع من

ق ، والرغبة يف خلق هياكل متويلية مستقلة تتواءم مع حاجات العمالء واتمـع  املصارف من األمور الناجتة عن التخصص الدقي

املركزي حبكم وظائفه وعالقاته بالسياسـة   املصرفوحيتل  ) .23(هاوفقاً لنظامها ومدى حاجات االقتصاد القومي لنوع معني من

األغراض ، متعددة الوظائف حتتل مرتبة أدىن من  االقتصادية العامة قمة هذا اجلهاز أما املصارف التجارية فهي مؤسسات متعددة

أما هيكل اجلهـاز املصـريف    . )24( حيث املركز القانوين ومرتبة عظمى من حيث املركز الفعلي بالنسبة للنشاط النقدي والتمويلي

وتقوم من خالهلـا بـأداء   ,احلركي  والعرف والتقاليد املالية واملصرفية اليت تشكل اإلطار يتكون من اجلهاز املصريف باإلضافة إىل القانون

م الذي تلعبه هذه القطاعات يف تعزيز النمو االقتصـادي  همن الدور امل وانطالقا. )1( الوظائف اليت يتطلبها النشاط االقتصادي يف اتمع

املصرفية حبيث أثبتت التجـارب   متزايداً لتطوير وإصالح وحترير قطاعاا اهتمامافقد أولت السلطات النقدية واملصرفية يف الدول العربية 

العملية أن جناح اإلصالحات الكلية واهليكلية وقدرة االقتصاد على التصدي للصدمات اخلارجية غري املتوقعة مرتبطة إىل درجـة كـبرية   

سات األخـرى مثـل   ،كما أبرزت بعض الدرا)2(االستقراروحتقيق  االقتصادبإصالح اجلهاز املصريف نظراً ملسامهته الكبرية يف رفع كفاءة 

ن إصـالح  أأثري إجيايب على رحبية املصـارف و ن عملية اإلصالح املايل هلا تأ "حقيقة مفادها ) Fries, and Ta Ci-2002( :دراسة

                                           
 . 221ف ، ص 1998، عمأن ، دار احلامد للنشر ، سنة " منهج نقدي ومصريف  –نقود والبنوك ال"عقيل جاسم عبداهللا ،  - 23
  .260ف ، ص 1985، اإلسكندرية ، الدار اجلامعية للنشر " االقتصاد النقدي واملصريف"مصطفي رشدي شيحة ، - 24

 .25،ص2009دار وائل للنشر سنة :عمان "  مدخل كمي وإستراتيجي معاصر –إدارة البنوك " فالح حسن احلسيين ،  – )1(
 .139،ص)ف2000؛نوفمرب 239العدد (جملة إحتاد املصارف العربية ، )  إجنازات جديدة وحتديات جديدة –املصارف العربية " فؤاد شاكر – )2(
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ونظراً ألمهية هذا اجلهاز فقد مت ختصيص هذا املبحث لوصف .  )3(ة هذا اجلهاز يف اتمع قدراجلهاز يعد شرطاً ضرورياً لتطوير وتعميق 

إلصالح هيكل اجلهاز اليت قامت ا الدولة  همةباإلضافة إىل إبراز النقاط املواقع اجلهاز املصريف يف ليبيا واملشاكل اليت واجهها هذا اجلهاز 

  .االقتصادي ككل  اإلصالحاملصريف اللييب ألن الرفع من قدرات هذا اجلهاز وتطويره شرط البد من توافره لعملية 

  

  

  :صريف يف ليبيا واقع اجلهاز امل -

تبنتها الدولة ، فصدرت  اليتوذلك متاشيا مع السياسة االقتصادية العامة  ،أوائل السبعيناتخالل  تغيريات كثريةشهد اجلهاز املصريف اللييب    

صرف الزراعي امل(وثالث مصارف متخصصة مصرف ليبيا املركزي من قرارات التلييب والدمج والتأميم اليت نتج عنها جهاز مصريف يتكون 

مصرف التجاري ومصرف الوحدة ، ( فقط هي  جتارية  مخسة مصارف، و )مصرف التنمية ومصرف االدخار واالستثمار العقاري ، و، 

املصرف ( مصارف ميتلكها مصرف ليبيا املركزي  ةمنها ثالث )مصرف الصحاري ومصرف األمة ، ومصرف اجلمهورية ، والوطين ، 

من مصرف  %87(أما ملكية مصرف ليبيا املركزي لباقي املصارف فكانت   ).مصرف األمة واجلمهورية ،  مصرفوالتجاري الوطين ، 

يل تكريس الوضع االحتكاري تأميم املصارف إ وقد أدي .والنسب الباقية مملوكة للقطاع اخلاص) مصرف الصحاري  %70والوحدة، 

يصدر تعليماته هلذه املصارف من أن  ا الوضع مصرف ليبيا املركزي هذللمصارف ، وجعلها كما لو كانت مصرفا واحدا ، كما مكن 

عن استخدام أي من وسائل النقدية املعروفة ، كما حدد للمصارف حجم االئتمان  ، وجعله يف غىن إدارتهحدي كأا إبشكل مباشر ، 

وجهه نظر  مبادرات نابعة من اختاذرماا من املصارف وح تإلداراتعطيل القدرات الكامنة  إىلهذا الوضع  ىونوعه وتكلفته ، وقد أد

اجلهاز على هيكل  ذكرتغريات ت ندو والثمانيناتواستمر الوضع املصريف على الساحة الليبية خالل فترة السبعينيات .)25(املصرف الذاتية

   .الليبيةالساحة  العاملة يفذكرها هي املصارف الوحيدة  وكانت املصارف التجارية السابق, املصريف

                                           
)3(  Panayiotis P .et al. "Determinants of Bank Profitability in the South Eastern European Region," Working Papers 47, Bank of 

Greece, 2006 
 

-19مؤمتر اخلصخصة يف القتصاد اللييب ،: بنغازي، أحباث خمتارة من (مركز حبوث العلوم االقتصادية "واإلصالح املصارف التجارية يف ليبيا بني اخلصخصة "السالم ، علي عطية عبد- 25
 400،ص)20/6/2004
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الدولة يف بداية عقد التسعينات العديد من  اختذتألحداث واملستجدات على الساحة احمللية والدولية ، فقد ة اومن أجل مواكب    

اللييب وحتسني البيئة االستثمارية  االقتصادأجل الرفع من كفاءة وقدرة من وإصدار العديد من التشريعات القانونية اإلصالحات النقدية واملالية 

بتأسيس املصارف األهلية ف، الذي مسح 1992لسنة  )9(رقم  ومن أهم هذه التشريعات القانون ,راز دور القطاع األهلي واخلاصوإب

اليت حتتم على املصارف  اإلصالحاتف، الذي أحدث العديد من  1993لسنة ) 1(واخلاصة ،وقانون املصارف والنقد واالئتمان رقم 

ف بشأن 1997لسنة  )5( متطلبات العمالء، وكذلك القانون رقم يبخدمات جديدة مبا يل استحداثوا االتجارية ضرورة تطوير خدم

برز ويف جمال التوسع يف نشر اخلدمات املصرفية .)26(لضوابط وشروط يقبلها الطرفاننبية يف ليبيا وفقاً رؤوس األموال األج استثمارتشجيع 

، حيث متت املوافقة علي تأسيس وإنشاء أربع مصارف  املتمثلة يف املصارف األهلية واخلاصةعلى الساحة الليبية العديد من املؤسسات املالية 

من النصف  ت نشاطاا ابتداءاليت باشر" مصرف األمان ومصرف الوفاء ومصرف الشاطئ ومصرف اإلمجاع العريب "جتارية خاصة وهي 

شهد اجلهاز  خلق بيئة تنافسية ،املستجدات الدولية و افةتواصل مع كالو االقتصادية اإلصالحاتمن  وملزيد..)27()2003(الثاين من عام 

   -: دا تظهر مالحمه يف النقاط اآلتيةاللييب حتوال جوهريا وجااملصريف 

   :اإلداريةتطوير البنية  -:أوال

عارف ومعلومات وذلك عن كل ماهو حديث من م وإضافةالعاملني وصقل خربام وجتارم  كفاءةيتم ذلك من خالل االهتمام برفع     

كل من مصرف  حيث  قامواختيار القيادات املصرفية ذات الكفاءات املتميزة واخلربات ،  اإلدارةطريق برامج تدريبية مكثفة ، وحتديث نظم 

ورات يف جمال جل خلق كوادر مصرفية باجلهاز املصريف قادرة على مواكبة التطأرف التجارية ببذل جهود كبرية من ليبيا املركزي واملصا

بتكاليف  أفضلالعمل املصريف وتقدمي خدمات  أداء كفاءةورفع  اإلنتاجيةهم يف زيادة ستخدام التقنيات احلديثة اليت تسالعمل املصريف وا

املصريف م مصرف ليبيا املركزي بتنظيم وتنفيذ الربامج التدريبية الالزمة يف الداخل واخلارج ، وتطوير مركز التدريب اق كماقل ،أوجهود 

معهد للدراسات املصرفية بالتعاون مع بعض املؤسسات املصرفية الدولية املتخصصة دف تأهيل العاملني بالقطاع املصريف والرفع  يلإوحتويله 

رات برناجما تدريبيا ، ومشل الدو )96(عدد  2007تنفيذ خطته التدريبية املعتمدة لسنة  إطارنظم املعهد يف  ،كما )28(أدائهممن مستوى 

                                           
  29، ص ) ف  2003، ديسمرب  277العدد : بريوت (، جملة إحتاد املصارف العربية ، " الواقع واملتوقع  –الليبية العامة  املصارف التجارية" مصطفي مسعود،  - 26

  56-55،ص ص  2002مصرف ليبيا املركزي ، التقرير السنوي، السادس واألربعون ، -  27
  80،ص 2003مصرف ليبيا املركزي ، التقرير السنوي، السابع واألربعون ، -  28
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وللمعهد خطة طموحة جيرى  ،التخصصية والندوات وامللتقيات يف جمال العمل املصريف ، والربامج املساعدة يف جمال اللغة االجنليزية واحلاسوب

 العمل املصريف احلديث ، وتطبيقات معايري العمل املصريف الدويل االتكوادر مؤهلة ومتدربة يف خمتلف جم إلعدادتنفيذها حمليا وخارجيا 

البدء يف تطبيق برامج الدبلومات املتخصصة واملاجستري يف الداخل واخلارج وذلك  إىل باإلضافةوالتقنيات احلديثة ودراسة اللغة االجنليزية 

  )29(ومدارس متخصصة وأكادميياتمع معاهد  اتفاقياتمبوجب 

  :تغيري منط امللكية  - :ثانيا

 ت وذلك ألن امللكية العامة أعط ,ومن بينها املصارفالعامة يف ملكية املؤسسات بإعادة النظر  )ف2003(خالل سنة  قامت الدولة   

والتجديد وتبين  االبتكاربذلك أمهية  فاختفتاملتواصل على الدعم من الدولة ،  واالعتمادلمؤسسات منطاً تقليدياً يف األداء واإلنتاجية ل

مة يف أعمال املؤسسات املالية ،ومن أجل حتقيق ذلك فقد تقرر هسس املواحلركة اليت أصبحت من األأساليب نشاط تتسم بالديناميكية 

مت إعداد  لكلذ، )30( من أهم أساليب اإلصالح وإعادة هيكله املؤسسات املالية دمة لتغري منط امللكية واليت تعاخلصخصة لكافة القطاعات العا

مع  واالجتماعي االقتصادييبيا املركزي إىل صندوق اإلمناء ف لتحويل  ملكية املصارف التجارية العامة من مصرف ل 2007سنة  ةخط

، وبيع    )31(" إن أب باربيا. ىب"املصرف الفرنسي  إىل من أسهم مصرف الصحاري%) 19(مت بيع  وبالفعلتفويض صالحية خصخصتها ، 

من أسهم مصرف ) %15( وبيع يل مستثمرين حملينيإ% 26.9ومن أسهم مصرف الوحدة للمصرف العريب األردين %)  19(

ومما الشك فيه أن مسألة دخول املصارف األجنبية إىل .  أيضآ مستثمرين حمليني ن أسهم املصرف التجاري الوطين إىلم% 15، اجلمهورية 

  -:)32(أمههاالسوق اللييب تنطوي على أثار إجيابية متعددة 

  .املصارف ةة إلعادة هيكللبه املصارف األجنبية سيقلل التكاليف املاليجتن رأس املال الذي أ - 1

 .املؤسسات طريقن املصارف األجنبية قد تدخل تطبيق أو ممارسة إدارة املخاطر وثقافة أفضل عن أ - 2

 .الكفاءةن تواجد املصارف األجنبية يزيد املنافسة مما حيث املصارف احمللية على ختفيض التكاليف وحتسني أ - 3

  .فة والتقنية املصرفية واملسامهة يف إعداد وتدريب الكوادر البشرياملصارف احمللية من نقل املعر استفادت - 4

                                           
  58- 57،ص ص  2007مصرف ليبيا املركزي ، التقرير السنوي، الواحد واخلمسون  -  29

 .139ف،ص 2006اغسطس )  309العدد : بريوت(، جملة احتاد املصارف العربية ، " حتول جوهري وواعد  - القطاع املصريف اللييب" عائشة احلاجي ،  - 30
  5، ص  2009جملة املصارف واملال ،العدد احلادى عشر ،الربيع: ية ، مجعية املصارف الليب"اخبار من ليبيا"حممد طرنيش،-  31
  13،12،ص ص  2005، الرابع الرابع لسنة 45مصرف ليبيا املركزي ، النشرة االقتصادية ، إدارة البحوث واإلحصاء ، الد  -  32
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املنافسة واالستمرار يف ظل ظروف  املصارف األجنبية أثار سلبية على قدرة املصارف القائمة على ولكن ويف ذات الوقت قد يكون لدخول

وجودة وتنوع خدماا وكفاءا واإلعالمية  ةالتسويقيقدرا تنافسية غري عادلة، وبالتأكيد ستكون يف صاحل املصارف األجنبية اليت تتميز ب

ااالت االستثمارية وميادين التوظف اليت تتناسب  ، وبالتايل التحكم يف توجيهها اىلاألمر الذي ميكنها من استقطاب معظم الودائع ، اإلدارية

من فرص استفادة املستهلك هلذه اخلدمات من حيث السعر مع سياستها بغض النظر عن مصلحة االقتصاد اللييب،رغم ما قد يرافق ذلك 

ية واجلودة والوقت وكفاءة األداء والتنوع يف تشكيلة اخلدمات ،لذلك ينبغي دراسة اآلثار السلبية ، ووضع إستراجتية لدخول املصارف األجنب

  )33(تتيح لالقتصاد اللييب الفرصة املناسبة لالستفادة من دخول هذه املصارف

  دعم الرقابة  -:ا لثثا

يف تقييم سياسات التطوير من خالل الدور الرقايب  ويساندهمتاشيا مع مفهوم اإلصالح املصرف،فقد قام املصرف املركزي بدور يؤكد ذلك   

سة بشأن املصارف مواكبا وداعما للتطورات السريعة اليت حدثت يف جمال السيا 2005لسنة  )1(رقم  ، كصدور القانون القوانني  وإصدار

كافة الثغرات اليت ظهرت عند تطبيق قانون  معاجلا الصعوبات اليت يعاين منها القطاع املصريف ، ومتجنباالنقدية واالئتمانية واملصرفية واملالية 

 املصرف املركزي ومنحة سلطة السماح للمصارف األجنبية بالعمل استقاللية )2005(لسنة  )1(رقم القانون   عززكما املصارف السابق 

وذلك يف  احملاسبية والشفافية وأفضل املمارسات اإلفصاح مبدأاملصارف التجارية بتبين معايري الصناعة املصرفية الدولية وتطبيق  والتزاميف ليبيا 

يف  األساسيةيزة إن تطبيق هذه املعايري بدقة من قبل املؤسسات املالية الليبية هو مبثابة الرك )II. ()34(بازلإطار التهيئة لتطبيق قرارات جلنة 

تشهده الساحة املصرفية العربية والعاملية من تطورات جوهرية يف منط االستثمارات القائمة  هيكلة هذه املؤسسات حيث التوافق مع ما إعادة

 تسعى استثمارية جديدة ،يستوجب وضع العديد من القواعد واملعايري الرامية لتحقيق السالمة املصرفية اليت وأدوات أمناطواستحداث 

  .مستهدفاا  أهماملصارف الليبية لتكون ضمن 

التشجيعي  احليز مل يراعالقانون  هذا إال أن لبعض الصعوبات اليت يعاين منها القطاع املصريف القانون اجلديدعلى الرغم من معاجلة    

ا القيد هذف.بعد الرجوع إىل املصرف املركزيالذي يفرض على املصارف عدم توزيع أرباحها إال القانوين نص الللمواطن، وذلك من خالل 

املواطن يف املشاركة يف أدوات  اهتمامنكبة للسوق احمللي ألنه حيد روح املبادرة ويقلل من  اعتبارهيدخل يف صميم عمل املصارف مما ميكن 

                                           
  81-80،ص ص2008لسنة  27الد :، جملة دراسات يف االقتصاد والتجارة  منشورات جامعة قاريونس"االقتصاد اللييب ومنظمة التجارة العاملية "عيسي الفارسي ،-  33

  .117، ص ) 2007، إبريل317بريوت العدد (، جملة احتاد املصارف العربية ،"  عودة قوية إىل الساحة الدولية وهيكلة شاملة للقطاع املصريف –ليبيا " فرحات بن قداره ، - 34
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متداد السوق ااملطلوب على ج ليت ختلق الروافرها من خالل التوزيعات املنتظمة لألرباح ااالواجب تومصرفية تؤدي إىل تدفق السيولة النقدية 

  .)35(وجود مثل هذا القيدلاملصارف  رة املالية عن املشاركة يف خصخصةويثين من هلم القد

  دعم القواعد الرأمسالية  -: رابعا

 عم إعادة اهليكلة الرامية إىلبية تددعم رؤوس األموال للمصارف من أهم عوامل إعادة اهليكلية نظرا للبنية الرأمسالية من أثار اجيا يعد   

كرب حجم املؤسسات ( أوضاع االقتصاد الدويل وحاجته إىلاملؤسسات املالية الليبية مبا يتفق و هنشطأتوسع يف الاستحداث أدوات استثمارية و

، لذلك  اشترط قانون ) ق الدولية التقنيات املصرفية والتكنولوجيا املطبقة داخل األسوامن  واالستفادةاملالية ، وتعدد أدوات االستثمارات ، 

أن تتخذ املصارف التجارية شكل شركات مسامهة ليبية اليقل رأمساهلا املدفوع عند بداية مزاولة النشاط  )2005(لسنة  )1(املصارف رقم 

ل رأس املال املطلوب قانونا أصبح لزاما علي كل املصارف ضرورة تنظيم أوضاعها فيما يتعلق باستكما وبالتايل عن عشرة ماليني دينار لييب ،

ق مت اختاذ بعض اإلجراءات لتقييم أوضاع لومن هذا املنط ,، ويف حالة عدم اإليفاء ذه املتطلبات يتم سحب تراخيص مزاولة هذا النشاط

تقييم هذه حيث خلصت نتائج  اليت تواجه بعض الصعوبات واملشاكلاملصارف التجارية وقد أنصب جل التركيز علي املصارف األهلية 

 فربايرجتاري اعتبارا من شهر  مصرف ولت هي األخرى إىلاليت حت)36( مصرفاً أهلياً يف املؤسسة املصرفية األهلية )40(إىل دمج  املصارف

ت الصلة بالقطاع املصريف منها جمموعة من القرارات ذا)2007(كما أصدر جملس إدارة مصرف ليبيا املركزي خالل عام  ، )37()م2006(

وذلك من أجل حتسني الواقع االستثماري يف ليبيا الذي يتطلب يف املقام األول تعزيز  ,باندماج مصرف األمة يف مصرف اجلمهورية ذناإل

دور القطاع املصريف بشكل يتيح له أن يلعب دورا كبريا يف عملية التنمية االقتصادية ، ولتحقيق ذلك كان البد من خلق كيان مصريف عظيم 

  .  )38(ة كل تلك املتغريات اقادر علي جمار

  املصارف التجارية

هم ا يف جماالت استثمارية متعددة تسوضخه األموال التنمية االقتصادية من حيث يئة ا املهم يفدوره املصارف التجارية يف ليبيا تلعب       

وتتميز هذه املصارف بانتشارها . لالقتصاد اللييب ةاألساسييف تنمية وتطوير خمتلف القطاعات االقتصادية واملسامهة يف البنية  بأخر أوبشكل 
                                           

  .9، ص )ف2005، أبريل  10بنغازي ،العدد ( ، جملة التجارة والتنمية ،"  ملصارف اجلديد وتوزيع األرباحقانون ا" عبد الرازق العامل ،  - 35
  118- 117فرحات بن قدارة ، مرجع سابق ،ص ص -36
 )ف  2007. ( و  1375لشهر رمضان لسنة  يفالثقا املوسم ، املركز العاملي لدراسات وأحباث الكتاب األخضر،"  الواقع والطموح –القطاع املصريف اللييب " ،حممد الشكرى  -37
 .8، ص 2008، جملة املصارف واملال ، مجعية املصارف الليبية ، العدد العاشر ، الصيف "التجربة والتطبيق –االندماج املصريف يف ليبيا "ثريا الفالح ،-  38
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 حناءأفرعاً ووكالة منتشرة يف مجيع  301على مستوى البالد ، حيث يبلغ عدد فروع ووكاالت املصارف التجارية حوايل  األوسعاجلغرايف 

وبدورها تقوم هذه .  )39(املصارفالودائع امعة لدى هذه  إمجايلمن حصة السوق من %90وتستحوذ هذه املصارف على حوايل  ليبيا

تقدم بعض اخلدمات املصرفية  اأؤسسات وشركات القطاع العام، كما امل إىلاملصارف بتقدمي العديد من القروض والتسهيالت االئتمانية 

املسامهة  أو وإنشاءصصة جانب املصارف املتخ إىلهم يف متويل خطط التنمية د من شرائح اتمع املختلفة وتسذات الطابع االجتماعي للعدي

التمويلي الذي نص عليه  اإلجياروتقدمي خدمات  الصادرة بشأا القواننييف الشركات واملشاريع االقتصادية وفقاً للقواعد املقررة حسب 

ليات املصرفية ، ضمن العماملتاحة  األنشطة كأحدالتمويلي  اإلجيار منه على اعتبار )65(يف املادة  2005لسنة  )1(قانون املصارف رقم 

 فهي األخرىخدمات ختتلف اختالفاً جوهرياً عن الوظائف التقليدية للمصارف التجارية ن املصارف التجارية يف ليبيا تقوم بتقدمي وبذلك فإ

  .)41(وفيما يلي نبذة عن نشاط هذه املصارف ودورها يف تنشيط االقتصاد احمللي . )40(بذلك تقترب من مفهوم املصارف الشاملة 

  : مصرف اجلمهورية)1(

بشأن تأميم احلصص األجنبية يف  م1970لسنة 153مبوجب القانون رقم ملصرف ليبيا املركزي  مملوكةكانت شركة مسامهة ليبية هو    

املسامهة يف االقتصادية من حيث جذب وتعبئة املدخرات احمللية ومتويل املشروعات العمالقة ويف التنمية  مهماًًلعب دوراً  ،املصارف التجارية 

عاده هيكله وتطوير وحتديث القطاع املصريف  مصرف ليبيا املركزي إلطار تنفيذ اإلستراجتية اليت  اعتمدها ويف إ.لالقتصاد اللييب  األساسيةالبنية 

واجلمهورية حتت أسم مصرف  *املوافقة علي دمج مصرف األمة ت، متاالرتقاء باخلدمات املصرفية علي املستوى احمللي والعاملي  ايلاهلادفة  اللييب

بداية  ومع ،)ف2007(لسنة  74إدارة مصرف ليبيا املركزي رقم على قرار جملس  استناداوذلك  مملوكة ملصرف ليبيا املركزي اجلمهورية ،

   من أسهم املصرف %15نسبة  ةقام مصرف ليبيا املركزي خبصخص )2008(عام 

  :مصرف الصحاري )2(

                                           
 .109فرحات بن قدارة ، مرجع سابق ، ص  -  39
 .152، ص 2006، ديسمرب  313، بريوت ، العدد  ، جملة املصارف العربية" هري واعد للقطاع املصريفحتول جو: ليبيا "عائشة احلاجي ،  -  40
  .112-110فرحات بن قدارة ، مرجع سابق ، ص  -  41

م بشأن 13/11/1969رخ يف مصرف األمة هو من املصارف التجارية القدمية يف الدولة والذي تأسس على أنقاض بنك روما ، بناء على قرار جملس قيادة الثورة املؤ* 
باسترداد األموال املغتصبة من قبل االيطاليني الذي متت مبقتضاه استعادة ) 1970(لسنة ) 7(تلييب املصارف األجنبية، وبناء علي قرار جملس قيادة الثورة الصادر يف شهر 

  بحت ملكية رأمسال مصرف األمة بالكامل ملكية عامة،من رأس املال،وبذلك أص% 49البالغة ) بنك روما(حصة الشريك األجنيب يف هذا املصرف 
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هم فيه مواطنون ليبيون مع اس خمتلط برأمسال وذلك )م1964 (عامتأسس وبدأ نشاطه خالل . ليبياف التجارية يف املصار أقدميعترب من      

وأصبح مملوكا ملصرف مصرف ليبيا املركزي  إىلوالت حصته  )م1970 (خالل عام األجنبيةاحلصة  تأميمومت .  األجنبيةبعض املصارف 

يقدم املصرف باقة متنوعة من اخلدمات املصرفية احلديثة واملتطورة  اقية مملوكة للقطاع اخلاص،والنسبة الب %70 نسبتهليبيا املركزي مبا 

ويقدم التمويل للمشروعات الصغرية واملتوسطة، كذلك متويل التجارة اخلارجية واألفراد والشركات ويساهم يف متويل النشاط االقتصادي يف 

كة للمصرف وبيع النسبة اململمت  م)2007( ويف عام .  لني تغطي املناطق املهمة من العاملالدولة، له شبكة فروع حملية واسعة وشبكة مراس

مع تفويض صالحية  االقتصادي واالجتماعي اإلمناءوالباقي لصندوق  %42بنسبة  األفرادمابني ، حيث توزعت عملية البيع املركزي 

. ىب"من أسهم مصرف الصحاري إيل املصرف الفرنسي  %)19(ة  مت بيع ونتيجة لالنفتاح التدرجيي أمام املؤسسات األجنبي . .خصخصتها

    . )42(و يعد أول مصرف متت خصخصته لصاحل مصرف دويلبالكامل بقرار من اجلمعية العمومية ،  اإلدارةستلم االذي ،  "إن أب باربيا

 :الوطيناملصرف التجاري )3(

ومساعدم بتقدمي التسهيالت االئتمانية اليت  واألفرادصل سياسته يف دعم اهليئات الشعبية واوهو من املصارف التجارية القدمية يف الدولة      

وهو مملوك الصناعية والزراعية واخلدمات لتنشيط الدورة االقتصادية يف ليبيا  اإلنتاجيةدورهم الوطين يف خمتلف القطاعات  أداءمتكنهم من 

ويبلغ م بشأن تأميم احلصص األجنبية يف املصارف التجارية 1970لسنة 153نون رقم بالكامل ملصرف ليبيا املركزي وذلك مبوجب القا

وشبكة مراسلني ومكاتب متثيل يف مناطق البالد  أحناءمنتشرة يف ) فرعاً 50(ميتلك شبكة فروع حملية واسعة . مائة مليون دينار لييب  رأمساله

  هممن أسه%15ةمت خصخص 2010ويف عام .مهمة يف العامل

  :صرف الوحدة م)4(

م 1970لسنة 153رقم من القانون  5م وفقا لنص املادة 1970هذا املصرف سنة  تأسسحد املصارف التجارية املهمة يف ليبيا، أوهو     

،يتكون ) مصرف الوحدة(سم اونصت هذه املادة علي تكوين شركة مسامهة ليبية حتت ، بشأن تأميم احلصص األجنبية يف املصارف التجارية

مصرف مشال أفريقيا واملصرف التجاري ومصرف النهضة العربية ومصرف القافلة األهلي والشركة ( ماهلا من صايف أصول كل من رأس 

حتويل   مت م)2007(ويف عام  ،والنسبة الباقية مملوكة للقطاع اخلاص%87وأصبح مملوكا ملصرف ليبيا املركزي مبا نسبته ) املصرفية األفريقية

                                           
  5، ص  2009جملة املصارف واملال ،العدد احلادى عشر ،الربيع: ، مجعية املصارف الليبية "اخبار من ليبيا"حممد طرنيش،-  42
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مع تفويض صالحية  واالجتماعي االقتصاديتجارية العامة من مصرف ليبيا املركزي إىل صندوق اإلمناء ملكية املصارف ال

وهو البنك  عريبمن أسهم املصرف لشريك  %19كما مت بيع ملستثمرين حمليني  %26.9مت خصخصة نسبة بالفعل و.خصخصتها

االقتصادية  األنشطةيف الدولة من خالل متويل خمتلف تنمية االقتصادية يف دعم جهود المسامهة فعالة  الوحدة م مصرفهيس، و ) عمان(العريب

الدولة ، وله شبكة مراسلني عربية ودولية ويعمل به  أحناءمجيع  )71(تغطي فروعه  واألفرادجانب مسامهته يف متويل الشركات  إىليف الدولة 

  .موظف  3000من  أكثر

  -:مصرف التجارة والتنمية )5(

الستحداث  إدارتهسعي  إطاركمصرف جتاري تابع للقطاع اخلاص ، تتواصل اجنازاته يف  1996التجارة والتنمية عام مصرف  تأسس    

دخل الكثري من اخلدمات مصرفية جديدة وعصرية ، وقد ادخل الكثري من اخلدمات واملنتجات أقد فخدمات مصرفية جديدة وعصرية ، 

يف مصرف  أولحديثة ونظامه قائم على االنترنت وعلى الربط الشبكي ،  أجهزتهويل  مجيع مصرف د كأياليوم  داملصرفية الدولية ، وتع

اليت متكن الزبون من احلصول على كشف حسابه ) SMS(مصرف يعتمد نظام الرسائل  وأول،  )Visa Card(ليبيا يصدر بطاقة الفيزا 

  ) . Internet Banking (  ،)Mobile Banking(النقالة املصرفية  األعمالنه يطبق أكما . ورصيده وعلى احلواالت والفوائد 

  -:املصارف األهلية )6(

لتنمية املناطق  إنشاؤهامصرفاً وهي مصارف مت  48ف ، عددها 1993لسنة  )1(مبوجب القانون رقم  األهليةاستحدثت املصارف    

الذي يقع فيه املصرف ، ويشرف عليها مصرف ليبيا املركزي من اجلغرايف  اإلقليميف حدود  اإلنتاجيةوتقدمي التمويل والتسهيالت للمشاريع 

سهم يف رأس ماهلا املصارف األهلية املنتشرة يف مجيع املدن واملناطق أف و1996اليت تأسست يف عام  األهليةخالل املؤسسة املصرفية 

تتخذ املصارف التجارية شكل شركات مسامهة  أنم بشأن املصارف ، الذي اشترط 2005لسنة  )1(ونتيجة لصدور القانون رقم .)43(الليبية

 أوضاعهالزاماً على كل املصارف ضرورة تنظيم  أصبحاملدفوع عند بداية مزاولة النشاط عن عشرة ماليني دينار لييب ، و رأمساهلاليبية اليقل 

م سحب تراخيص مزاولة النشاط املمنوح ذه املتطلبات يت اإليفاءقانوناً  ، ويف حالة عدم  املطلوباملال  رأسفيما يتعلق باستكمال 

املصارف التجارية وقد انصب  أوضاعلتقييم  اإلجراءاتخمالفة للقانون ، ومن هذا املنطلق مت اختاذ بعض  أوضاعهاللمصارف ، اليت تستمر 

                                           
  .23جامعة قاريونس ، كلية االقتصاد ، سنة   ، ص : الة ماجستري غري منشورة ، رس"  دراسة العالقة بني الرحبية وراس املال يف املصارف التجارية الليبية"عادل عياد الفالح ،  - 43
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دمج  إىل )م2006(م خالل عا اليت تواجه بعض الصعوبات واملشاكل ، حيث خلصت بتاريخ التقييم األهليةجل التركيز على املصارف 

باسم )44(إىل مصرف جتاريوحتويل املؤسسة املصرفية األهلية ) م2007 إىل م2006 (عام من األهليةيف املؤسسة املصرفية  أهليامصرفاً  )40(

 أيتف مت ما يإطار إعادة هيكلة املصار يف و.مهما فيه  ًءامصرف مشال أفريقيا الذي دعمه املصرف املركزي بزيادة رأمساله فأصبح ميلك جز

:)45(  
   .طرابلس األهلي حتول إىل مصرف السرايا -

  .بنغازي األهلي حتول إىل مصرف املتوسط  -

حيث بلغت ) بنك البحرين(شريك أجنيب فيما بعد من البحرين  له،أنضم صرمان حتول إىل املصرف املتحد  و النقاط اخلمسو  جفارة-

  من جمموع أسهمه% 40مسامهة الشريك األجنيب 

  حي األندلس حتول إىل التجاري العريب-

  ,مانمصرف األ, مصرف التجارة والتنمية( مملوكة بالكامل للقطاع األهلي ,  مت تأسيس مخس مصارف جتارية-

  )هذا مملوك ملصرف الساحل والصحراء  و ومصرف الواحة, مصرف الوفاء و,ومصرف اإلمجاع العريب

   .ى أعمال املصارف وفروعها ووكاالتهمت تعزيز الرقابة امليدانية واملكتبية عل-

  املبحث الثاين

  رحبية املصارف التجارية

  -:مقدمة

املتغري  إىل أن  )46(آخرونو وبتشكويشري . للمالكتسعى منشآت األعمال واليت من بينها املصارف التجارية إىل حتقيق أكرب ربح ممكن    

ن التشريعات يف كافة الدول أويربرون ذلك ب جمزية ، إلرباححتقيق مالك املصرف هو ضرورة لتحقيق االستقرار يف النظام املصريف  األساسي

                                           
 .118- 117، ص ص  مرجع سابقفرحات بن قدارة ،  -  44

  )ف  2007( ر . و  1375لشهر رمضان لسنة  الثقايف املوسم ، املركز العاملي لدراسات وأحباث الكتاب األخضر،"  الواقع والطموح –القطاع املصريف اللييب " ،حممد الشكرى  -  45
  
  
  .103م، ص 1993دار الشرق للطباعة ، العدد الرابع ، سنة : ، قطر " دراسة تطبيقية على دولة قطر –مؤشرات استقرار النظام املصريف "منري إبراهيم هندي ،  -46
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 بقائهم، يضمن  للمالك وجود فرصة جيدة لتحقيق عائد مالئم ىلإكان هناك من الدالئل مايشري  إذا إال، مصرف جديد  بإنشاء تسمح ال

عكسياً على القيمة السوقية للسهم معلناً عن احتمال تعرض  أثرايترك  نأشأنه فاخنفاض العائد على حقوق امللكية من . على استثمارام فيه 

القوائم املالية للحكم على  ووكذلك مستخدم يونأن من املعايري األساسية اليت يهتم ا احملللون املال كما .اإلفالسرمبا  أواملصرف للتصفية 

املاضي فقط ، بل متكنهم كذلك من التنبؤ  أدائها يفيس من تقييم فهي متكنهم ل .حتققهامدى كفاءة اإلدارة هو حجم األرباح اليت 

  .،واليت بدورها تؤثر على أسعار األسهم  ةالنقدية املستقبليبالتدفقات 

  - :أمهية الرحبية يف املصارف التجارية

قف يف احلياة العملية ، حيث يستخدم االستخدام الواسع ملفهوم الربح يف العديد من املوامن خالل  بصفة عامةميكن إبراز أمهية الربح     

الربح  د، كما يع اإلرباحعند تقدير توزيعات  أساسي، كذلك يستخدم كمعيار  املنشآتالربح يف التقارير العامة كمقياس لنجاح عمليات 

لتقدير مدى عدالة  يأساسالرقابة يف الدولة على الربح كمعيار  هيأتذلك تعتمد  إىل باإلضافةيف حتديد ضريبة الدخل ،  األساسهو 

  . )  47(خدماا أو جااتملن األعمالت آاليت حتددها منش األسعارومعقولية 

لمصارف التجارية املتعارف عليها دولياً، وهو تعظيم الرحبية يف الرئيسي ل دفاهلالرحبية يف املصارف التجارية من خالل  أمهية إبرازكما ميكن 

يف اتمع  ةـاالقتصاديكما جند أن لرحبية املصارف التجارية أمهية ملختلف الفئات ،واجهها املصارفت اليتالقيود  إطارالطويل يف  األجل

املصارف من الرحبية ألا تؤدي إىل نظام  وـويستفيد مودع د على رأمساهلم املستثمرـ،فمسامهو املصرف يهتمون بالرحبية ألا متثل العائ

ستفيدون يترضون من املصارف قوكذلك امل. قيدة اليت تزيد من ضمان ودائعهماملتجزة املقيدة وغري قوي وسليم عن طريق األرباح احمل مصريف

تغذى بشكل رئيسي من األرباح احملققة وحىت تضية لتوسيع قاعدة رأمساهلا اليت من أرباح املصارف ألا توسع إمكانيات املصارف اإلقرا

قد جتين فائدة غري مباشرة من األرباح يف القطاع املصريف للمدى الذي تؤدي  هذه األرباح  فئات اتمع اليت التتعامل مباشرة مع املصارف

لرحبية أمهية لاحمللي ؛مبعىن أن  االقتصادحركة الالزمني لدفع  واالئتمانإىل تثبيت سالمة القطاع املصريف وضمان الودائع وتوفري التسليف 

  -:)49(ية تالميكن إغفاهلا لألسباب اآل اقتصاديةفالرحبية هلا وظائف )48(ماا بشكل أفضلخد ةيدرف حيث متكنها من تأابالنسبة للمص ىكرب

                                           
 .92 ، ص 2000الدار اهلندسية للطباعة والنشر سنة :،القاهرة"نظرية احملاسبة"حممد عباس حجازي ، -  47

  )31،ص 1987، أغسطس ،80العدد (، جملة املصارف العربية ،بريوت" رحبية املصارف التجارية" إبراهيم باشا ، اد-48
 54- 53، ص ص 2000مؤسسة الوراق للنشر والتويع ،سنة :، عمان " مدخل حماسيب وإداري  –البنوك  "مجيل البديري،  حسني -49
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أن األرباح ضرورية ملقابلة األخطار اليت يتعرض هلا املصرف حىت يستمر يف نشاطه التشغيلي ، وعادة ماتتعرض املصارف إىل خماطر متعددة  - 1

  .واالختالساإلجبارية ،وخماطر السرقة خماطر التصفية و ، واالستثمارات االئتمانكمخاطر 

  -:باأليت وتفيد األرباح  االحتياطياتألا تسهم يف تكوين  للمصارف ضرورية أن األرباح - 2

  .األرباح بصفة مباشرة ،وهو أحد وسائل التمويل الذايت  استثمارإعادة  -

 .مساهلا إذا كان مسموحاً به قانوناً يف أسهم املصرف عند زيادة رأ االكتتابتشجيع أصحاب رؤوس األموال على -

  .فيهإعطاء املساهم عائداً مقبوالً على رأس املال يزيد من ثقته يف املصرف الذي يساهم  -

  الفرق بني مفهومي الربح والرحبية-

  -:للوقوف علي التفرقة بني مفهومي كل من الربح والرحبية البد من دراسة مفهوم كل منهما 

     الربح -:أوال

  -:للربح عدة مفاهيم نورد منها  -: هوم الربحمف)1(

  -:املفهوم املايل للربح   ) أ(

املماثلة واليت تتعرض لنفس  عاملشارياليقل مستواه عن األرباح اليت يتم حتقيقها يف الذي  يتمثل مفهوم الربح يف علم اإلدارة املالية بأنة ذلك الربح 

 هذهخاطر واستثمار علي األموال املطلوبة بأقل ماميكن من التكاليف وامل ة املالية أن تتحصلالدرجة من املخاطر ،ولتحقيق هذا الربح البد لإلدار

أصحاب األسهم حتصيلها من استثمار أمواهلم يف مشاريع  ععما يستطي مستواهاقل يعوائد مرضية ال احلصول علي األموال بطريقة متكن من

هذا  لق بدرجة كبرية بالفرصة البديلة ألصحاب األسهم ومدي جدوى االستثمار يفأخري تتعرض لنفس النوع من املخاطر وهذا املفهوم يتع

    .)50(اال أو ذاك

         -:املفهوم االقتصادي للربح  )ب(

   -:هيعلي ثالثة مفاهيم تناقش عادة يف األدب و املفهوم االقتصادي للربح يشتمل    
  . الذي حيصل عليه الفرد خالل فترة معينة  نوي والذي يتمثل يف اإلشباعأوهلا مفهوم الربح املع •

                                                                                                                                                         
 

  71،ص  2006رسالة ماجستري غري منشورة ؛ سنة : فلسطني " ثرة علي رحبية املصارف التجارية العاملة يف فلسطنيالعوامل املؤ" باسل أبو زعيتر ؛  -  50
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  ورغباتهإلشباع حاجاته  الفرد ثانيها مفهوم الربح احلقيقي ويتمثل يف ذلك القدر من السلع واخلدمات اليت يستهلكها •

 . حاجاته االستهالكية فترة معينة لتغطية لالفرد خالالصافية اليت يتحصل عليها  النقديةثالثها مفهوم الربح النقدي ويتمثل يف التدفقات  •

هذه املفاهيم الثالثة مهمة ،إال أن لكل منها مزايا وعيوباً ،فالربح املعنوي يصعب قياسه ألن حاجات البشر الميكن وضعها يف صورة د تع

االعتبار يأخذ يف بسهولة ولكنة ال قياسهميكن  نقديللفرد ، والربح ال كمية ، ويتم إشباعها على مستويات عديدة كلما زاد الربح احلقيقي

    )51(التغريات يف قيمة وحدة النقد

أقصى ما ميكن للفرد أن يستهلكه خالل فترة "  هبأنوفقا للمفهوم االقتصادي  الربح  )J.R Hicks(جون هيكس  ما عرفـك-

  ةـالقيم وه ن الربحإف النسبة للمشروعاتبو" من الزمن دون التأثري على قيمة ثرواته 

رأس املال املستثمر ويعرف هذا  ىعل ذلك دون أن يؤثر" أرباح تتوزيعا"أصحاب املشروع  ىيها بالتوزيع علاليت ميكن التصرف ف 

الزيادة يف ( الكالزيادة يف حقوق امل وهذا يعين أن الربح بالنسبة للمشروعات هو   )52(رأس املال ىالكثري مبفهوم احملافظة عل ىاملفهوم لد

ومن أجل تطبيق هذا  والتوزيعات عليهم املنشأةاالستثمارات اإلضافية ألصحاب  ستبعاد تأثري كل منبعد اخالل الفترة ) صايف األصول 

م صايف األصول علي يومن الناحية النظرية يتم تقي. )53(تقييم األصول واخلصوم يف بداية املدة ويف ايتها ناملفهوم االقتصادي البد م

تقدير التدفقات النقدية املتوقعة خالل عمر األصل وحتديد سعر خصم  األمر مما يتطلب أساس صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية 

عنصر التأكيد ،فالتدفقات النقدية خالل عمر األصل الميكن  بانعدامن هذه العوامل الثالثة تتسم إال أ. مناسب وأيضاً حتديد عمر األصل 

  )54( عر املناسب للخصممعرفتها مبوضوعية وكذلك احلال يف تقدير عمر األصل والس

إضافات رأس املال  –توزيعات األرباح خالل الفترة +(صايف األصول يف بداية املدة  –صايف األصول يف اية املدة ( = الدخل االقتصادي

  ) .خالل الفترة 

   )مدخل العمليات(املفهوم احملاسيب للربح  )ج(
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ن كالمها يهتم بأنشطة منظمات األعمال ويتعامالن مع أبة من العلوم املترابطة ، وواحملاس االقتصاد أنعام على  أتفاقلى الرغم من وجود ع

ن يف توقيت إظهار الربح ووسيلة قياسه اخيتلف افقان على ضرورة قياس األحداث املالية للمنشآت ، إال أمتمتغريات متشاة ، وكذلك ي

ئل من اجلدل عن األمهية النسبية لكل من كم ها إثارة وكان من نتيجة ذلك  ئية ،بالتايل النتائج النها اختلفتوسيلة القياس  اختلفتوطاملاً 

يف صايف  ةالزياد(ن لوجهة نظر امليزانية يرون أن الدخل هو الزيادة يف حقوق امللكية وناملتبفقائمة الدخل وامليزانية عند حتديد الربح ،

يرون أن الدخل هو ناتج ألنشطة حمددة متت خالل الفترة ائمة الدخل املدخل االقتصادي ، ولكن املتبنني لوجهة نظر ق –) األصول

ختذ املدخل التقليدي للمحاسبني ، وبذلك ا)55(املدخل احملاسيب–ا قائمة بأرصدة البنود املتبقية بعد حتديد الربح أامليزانية علي  ،وينظرون إىل

وذلك حماولة للتغلب على  ،خلصوم واإليرادات واملصروفاتعلى األصول وا ةموقف بأن مدخل العمليات جيب أن يستخدم للمحاسب

فهذا املدخل يعتمد على افتراض أن عناصر القوائم املالية جيب التقرير عنها مىت .للربح االقتصاديمشاكل القياس املصاحبة الستخدام املفهوم 

فاحملاسبة اليت تقوم على هذا املدخل تتطلب )  ةاملنشأأي عملية مع طرف مستقل عن (كان هناك دليل على حدوث عملية تبادل خارجية 

تعامل مع أطراف خارجية بالنسبة للوحدة اليت تعد التقارير وأن ال عن سيظهر يف القوائم املالية هو ناتجالذي بصفة عامة أن يكون الربح 

  )56(.تقريباً  مكتملةكاملة أو  اكتسابهلية على إثبات اإليراد عندما تكون عم بنصحتقق اإليراد الذي  ملبدأيكون قد حتقق بالفعل طبقاً 

ا وجتدر اإلشارة إىل أن منشآت األعمال ومن بينها املصارف التجارية تستند إىل مفهوم الربح وفقاً للقياس احملاسيب يف بيان نتيجة أعماهل

  )57(ية تومراكزها املالية لألسباب اآل

املنفعة والصالحية العملية، فمستخدمو البيانات احملاسبية يعتقدون أن أسلوب حتديد  اختباربنجاح  اجتازإن املفهوم التقليدي للربح قد  - 1

فليست رغبة احملاسبني هي اليت دعمت . يف مناذج متخذ القرارات ةالربح احملاسيب مفيد وأن معلوماته احملاسبية متثل أحد املكونات الرئيس

كان األمر غري ذلك  و، ولن يرون فائدة يف القوائم املالية املعدة وفق التكلفة التارخييةولكن رجال األعمال واإلدارة هم الذي تطبيقه استمرارية

  .حلدث تغيري منذ فترة طويلة

  .ما جيعله قابالً للتحقق والتدقيق ا، وهذالعمليات الفعلية احلقيقية، لذلك فإن قياسه والتقرير عنه يتم مبوضوعية علي يعتمد الربح احملاسيب - 2
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 باإليراد يليب مطلب احليطة، لالعترافبالبيع أو تقدمي خدمة للغري ليكون أساساً ) وبالتايل حتقق الربح (مبدأ حتقق اإليراد  ماداعتإن  - 3

  .فقط بالربح احملقق فعالً واالعترافحيث حيتاط عند قياس الربح والتقرير عنه بتجاهل التغريات يف القيمة 

للموارد املتاحة يف  استخدامهاالرقابة ، خصوصاً للتقرير عن مسؤولية اإلدارة وتقييم أدائها يف يعد الربح احملاسيب مفيداً ألغراض  - 4

  .ة التارخيية لطريقة أداء اإلدارة ملسؤوليااياملنشأة،فالربح  احملاسيب ينقل للمستثمرين والدائنني اخللف

  - :ةــجودة الرحبي

املنشأة  أرباح ،فإنه جيب على مستخدم القوائم املالية تقييم جودة االقتصاديةاسبية وأرباحها ملساعدة املنشأة يف التقريب بني أرباحها احمل     

   .االقتصاديبني الربح احملاسيب للمنشاة ورحبها  االرتباط،حيث تعرف جودة األرباح بأا درجة 

  .لتقييم جودة الرحبية ومن بينها  استخدامهاوهناك العديد من األساليب اليت ميكن 

كانت هذه املبادئ  إذا بتلك املستخدمة يف الصناعة بشكل عام واملنشأة التنافسية ،وما املنشاةمقارنة املبادئ احملاسبية املستخدمة من قبل - 1

  .تؤدي إىل تضخيم األرباح 

 باح مراجعة التغريات اليت حدثت حديثاً يف املبادئ والتقديرات احملاسبية ما إذا كانت تؤدي إىل تضخيم األر  - 2

  .مثل الدعاية واإلعالن قد مت تأجيلها وذلك مبقارنتها بتلك اخلاصة بالفترات السابقة  االختياريةحتديد ما إذا كانت املصروفات   - 3

 .مستقبالً  والتدفقات النقدية مراجعة املالحظات املرفقة بالقوائم املالية لتحديد ما إذا كانت هناك خسائر حمتمل  قد تقلل األرباح- 4

مراجعة القسم اخلاص مبناقشات اإلدارة وحتليلها ضمن التقرير السنوي ورأي املراجع ملعرفة رأي اإلدارة حول مستقبل املنشأة والتعرف  - 5    

 )58(.على أية مشاكل حماسبية أساسية 

لعمليات املنشأة بشكل مناسب وبالتايل  صاديةاالقتفهذه األساليب تساعد يف حتديد ما إذا كانت القوائم املالية للمنشأة قد عربت عن الطبيعة    

  . االقتصاديجيب على مستخدمي القوائم املالية حماولة تسوية هذه القوائم مبا يعكس الواقع 

  . )59( ولتحديد صايف الربح احملاسيب هناك مفهومان مها

     - :مفهوم الربح الشامل)أ(
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عناصر ضرورية لتحديد صايف الربح سواء كانت تشغيلية أو غري  دصاريف  تعأصحاب هذا املفهوم أن كل عناصر اإليرادات وامل ىير    

جيب أن يكون يف اإلمكان معرفة أرباح املشروع خالل حياته وذلك بتجميع نتائجه من خالل قوائم الدخل يف تلك  هنون إتشغيلية ،ويقول

سائر غري العادية ضمن بنود الدخل ألا جزء اليتجزأ من عمليات أدخلنا األرباح واخل اإذ وال يتأتى هذا إال" املفهوم الشامل "األعوام 

إن مفهوم الربح  يقولون أيضاًكما . همة يف حياة املشروع  ماملشروع ، و أن عدم إظهارها يف قائمة الدخل من شأنه حذف معلومات 

تقوم اإلدارة بإخفاء أثر بعض العمليات من قائمة الشامل سوف يقطع علي اإلدارة الطرق إلساءة استخدام قائمة اإلرباح احملتجزة ، كأن 

مباشرة يف قائمة األرباح احملتجزة، وذلك حبجة أا عمليات غري  االدخل مثال عدم االعتراف خبسائر بعض العمليات خالل الفترة وإضافته

  .  )60(عادية أو غري متكررة

    - :مفهوم صايف الربح التشغيلي  )ب(

إيرادات الوحدة االقتصادية من أنشطتها خالل فترة معينة واملصاريف اليت بالفرق بني  املفهوم بأن صايف الربح يعىن الفريق املؤيد هلذا ىير   

اإليرادات خالل نفس الفترة ، أما ما عداها مثل األرباح واخلسائر غري االعتيادية وكذلك تعديالت السنوات  ىأنفقت من أجل احلصول عل

، والسبب كما يراه هذا الفريق هو جتنب ما قد حيدث من لبس للقارئ البسيط والذي  قائمة األرباح احملتجزة يفيتم إدراجها فالسابقة ، 

خر وهو أن آوهناك سبب  رقم األرباح واخلسائر دون إمكانية التحليل وانتقاء ما يناسب القرار املقصود ، ىيركز اهتمامه يف العادة عل

إال من  ى ال يتأتمقارنة أرباح املشروع مع مشاريع مماثلة تعمل يف نفس اال  وكذلك حتقيق الربح روع يفـقدرة املش ىم السليم علـاحلك

ولقد أستقر الرأي أخريا علي أن يشمل صايف الربح خالل فترة معينة علي مجيع اإليرادات واملصروفات .خالل العمليات املتكررة والعادية 

خطاء اليت مل تكشف يف نفس الفترة املالية اليت ختصها ، أما األرباح واخلسائر غري العادية فإنه جيب السنوات السابقة واأل تباستثناء تعديال

     )61(إظهارها كرقم منفرد ومستقل عن إيرادات النشاط العادي

  -: )62(ن صاىف الربح التشغيلي يف املصارف التجارية يساويإف هوعلي

  )املصاريف اإلدارية والعمومية –" املدفوعة  الفوائد –الفوائد املقبوضة " صايف الفوائد (
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 .من النشاط العادياألساسي وعن مدى رحبية عملياا نشاطها هذا املفهوم من أفضل املفاهيم اليت تعرب عن كفاءة املنشأة يف ممارسة  دويع

ن عمليات املصرف هي إيرادات الفائدة ورسوم لإليرادات الناشئة عإن األنواع األساسية ف )63(واستنادا للمعيار احملاسيب الدويل الثالثني 

  . اخلدمات والعمولة ونتائج التداول

  -:ةــــــالرحبي: ثانيا

،  "األرباحهذه سهمت يف حتقيق أبأا عبارة عن العالقة بني األرباح اليت حتققها املنشأة واالستثمارات اليت  ")64(ميكن تعريف الرحبية     

خالل العالقة من  إماوتقاس الرحبية  مستوى الوحدة الكلية أو الوحدة اجلزئية ىكفاءا عل ىمقياسا للحكم علالرحبية هدفا للمنشأة وتعد و

علما بأن املقصود باالستثمارات هو قيمة  يف حتقيقها،  سهمتأ وإما من خالل العالقة بني األرباح واالستثمارات اليت تبني األرباح واملبيعا

مقياسا أفضل من الربح للحكم علي كفاءة املنشأة ، ألن الربح عبارة عن رقم مطلق ال يشري   ةالرحبي دتعكما ،  ألصول أو حقوق امللكيةا

، بينما الرحبية  توجد مثل هذه العالقة ، األمر الذي يسهل إجراء املقارنات مع عوائد الفترات  حتقيقه سهمت يفااليت  االستثمارات إىل

إن العالقة اليت تربط بني األرباح .  )65(أداء املنشأة تتخذه، كما تساعد يف التعرف علي االجتاه الذي األخرى ، وكذلك املنشات األخرى 

، وامتالك األصول ، هو  الرمسلةن اهلدف األساسي من إذ إ، هي عالقة مباشرة ،  ىمن جهة ، واألصول أو حقوق امللكية من جهة أخر

 ما مت مقارنتها مع املؤسسات املماثلة ، أو مع املعدالت الرائجة يف إذاية بأرباح مرضية ، حتقيق حجم مناسب من األعمال ، يعود يف النها

هما لكل من املودعني ، ممحلة األسهم فحسب بل تعد مؤشرا  إرضاءتسهم يف  ن الرحبية احملققة الإخر فآومن جانب .)66(األسواق املالية

صرف ، فهي حمفز لرجال األعمال ، واملالك علي تأسيس املنظمة املصرفية وحتمل املخاطر والدائنني ، واملسامهني احلاليني واملرتقبني يف امل

     )67(ووضع رؤوس األموال فيها

  (Profitability Maximization in Banks) - : يف املصارف التجاريةالرحبية  تعظيم 
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وهذا هو .ممكنة،ومن ناحية ثانية دف إىل تعظيم األرباح  الشك أن املصارف التجارية دف من ناحية إىل خدمة عمالئها بأقل تكلفة    

أن اإلدارة وكيلة عن  افتراضعلى  يالفكر الكالسيكحيث يقوم  ) )68(قيمة وتركيباً(ألصوهلا وخصومها ،احلكيمة  اإلدارة  مغزى

يف املنشأة  لالستثمارتوجيه جزء من ثروام  عليها أن تسعى إىل حتقيق األهداف اليت دفعت هؤالء املوكلني إىل املالك،ومن مث يصبح لزاماً

يف  اءةاملالية يف املصارف هو تنمية وختصيص املوارد املتاحة بكف اإلدارةمن  األساسياهلدف  نأويف هذه الدراسة ، يفترض الباحث .)69(املعنية

   ،تعظيم قيمة املصرف ومن مث ثروة املسامهني إىلالطويل مبا يؤدي  األجل

يتحقق كنتيجة لنفس القرارات اليت تتخذ لتعظيم ثروة  نأمثل تعظيم رحبية املصرف ليس من الضروري  أخر آهدف إنف ومن جانب ثان ،

  .املسامهني 

  -:)70( أيتيتعلق بكل مما ي وفقا للمفهوم احملاسيب بني كل من هديف تعظيم الربح وتعظيم الثروة األساسيالفرق  نوأ 

  .الطويل األجلتعظيم الثروة يف اعتباره  يأخذبينما  األجلقصري  ابح مييل لكونه منهجتعظيم الر نإ إذ: املدى الزمين)1( 

هناك قيمة حالية للنقود  أنيف االعتبار  اًخذآللزمن الذي يتحقق فيه العائد  اًصرحي اًيعطي هدف تعظيم الثروة اهتمام إذ: وقت العائد  -)2(

  .للتدفقات النقدية أي توقيت حدوث العوائد النقدية املتوقعة من القرارات االستثمارية  ، بينما يتجاهل هدف تعظيم الربح التوقيت الزمين

،  اًصرحي اًعامل اهتمامان هدف تعظيم الثروة يعطي هذا اليف اعتباره عامل اخلطر ، ف اليأخذهدف تعظيم الربح  نأيف حني : اخلطر -)3(

 .فكلما ارتفع مستوى اخلطر  ارتفع معدل العائد املتوقع . لعائد املتوقع حيث يوجد ارتباط وثيق فيما بني مستوى اخلطر ومعدل ا

املصرف تستند عليه يف مجيع قراراا  إلدارةيعد هدفاً دقيقاً ومناسباً وشامالً  ال األرباحتعظيم هدف  إنتقدم ميكن القول  من خالل ما    

جتاهلها للتباين يف املخاطر املصاحبة لتلك  وأيضاقدية لالستثمارات البديلة ،وتصرفاا ،وذلك بسبب جتاهلها للتباين يف منط التدفقات الن

 األسهمهدف تعظيم ثروة محلة  أصبحهدف حمدد وواضح لذلك فقد  إىلن تسعى أكوظيفة البد واملصرف  إدارةن ونظراً أل.االستثمارات 

  .)71(سهملألنه تعظيم القيمة السوقية اويفسر هذا اهلدف على  األساسيهو اهلدف 

  -:التجارية املصارف أداءتقييم  

                                           
  170)ف ،ص2004دار احلامد للنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل ،سنة : ، عمان "  النقود واملصارف واألسواق املالية" عبد املنعم السيد على  – 68
  8،ص 1993دار املعارف للتوزيع ، سنة :، اإلسكندرية "  السلسلة الفكر احلديث يف جمال اإلدارة املالية" منري إبراهيم هندي، – 69
م ، ص 1997جامعة القاهرة ، سنة : ، رسالة ماجستري غري منشورة ، القاهرة "التكامل يف ادارة االصول واخلصوم بالبنوك املصرية يف ظل اقتصاد السوق وسياسات التحرير"حسن السيد سلمان ،  -  70

 .128-127ص 
  .55، مرجع سابق ، ص  "االدارة املالية املتقدمة"محزة حممود الزبيدي ،  - 71
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،  يف تأدية أعماهلا النجاح أو الفشلى مد لإلدارةاملهام األساسية يف عامل األعمال ، فهو يعين  من تقييم أداء املنظمات االقتصادية عدت    

 آيأن بقاء  إيل وإضافة ، عدمهاالستثمار من قرار  الختاذهما مالربح أو اخلسارة أما بالنسبة للمستثمر فيعد مؤشرا  ىويعين للمساهم مد

القدر  إىلدف التوصل  اإلدارةمبثابة النشاط الرئيسي الذي تقوم بة  دن عملية تقييم األداء تعإومن مث ف. منشأة يف السوق يعتمد علي أدائها

عملية تأكد " )73(يم األداء هويتفيد فإن تقوبغض النظر عن األهداف اخلاصة لكل مس.)72(من جناح أو فشل يف حتقيق أهدافها  حققتهالذي 

تشخيص لنقاط القوة ونقاط ((  )74(فإن تقييم األداء هو وبصورة أدق "كفء وحتقق من أن املوارد املتاحة للمصرف قد استخدمت بشكل

دارة  األصول حيث تركز خمططات إ، حبيث يسهم هذا التشخيص يف بناء وصياغة خمطط قرارات إدارة األصول وخصوم املصرف،الضعف

العالقة اليت تتميز بالتناقض يف  هذه، خاطر املواخلصوم يف املصارف على جماالت القرارات اليت تؤثر بشكل مباشر على عالقة عائد املصرف ب

فإن  هوعلي، أهداف املصرف واملتمثلة يف حتقيق أكرب عائد دون الوقوع يف خماطر السيولة أو خماطر اإلفالس أو فقدان العالقة مع املودعني

س جماالت القرار اليت تؤثر على العالقة تتمثل أساسا يف جماالت إدارة السيولة وسياسات االستثمار وحمفظة القروض وإدارة االلتزامات ورأ

  . )75(لإلدارة املصرفية  خماطرة وكلها متثل جماالت’ وحساسية  معدل الفائدة ’ املال 

وذا  ،تؤدى إىل زيادة قيمة املنشأة  أن الضمان الستمرار املصرف يف حتقيق أهدافه اليت من شأاإن إدارة هذه العالقة بشكل كفء هو     

فكلما كرب حجم املخاطر اخلاصة بالعوائد  املتوقعة قلت القيمة ’ أن قيمة املنشأة مرتبطة جدا خبطر احملفظة وشكل العائد وحجمه  جند

عه محلة األسهم  خلصم التدفقات النقدية سوف يرتفع نتيجة الرتفاع املخاطر ،وكلما قل ألن سعر اخلصم الذي يتوق’ السوقية للمنشأة 

وبذلك فإن املصارف اليت هلا أسهم متداولة ونشطة يف البورصة فإن أسعار أسهمها ميكن أن . خنفض التدفق النقدي  املتوقع  امعدل اخلصم 

أسهمها يف البورصة ، فال ميكن  لتتداو كفاءة السوق ، أما املصارف اليت ال اصة يف حالةوخبتستخدم كمقياس ألدائها ولقيمة املنشأة 

استخدام قيمة السهم كمؤشر لألداء ، ولكن ميكن استخدام مقاييس  العائد واملخاطرة والتحليل التارخيي واملتوقع والنسب املالية وذلك 

  .)76(م أدائها يلتقي

                                           
  66،  2009رسالة ماجستري غري منشورة ، سنة : جامعة عني مشس : القاهرة " دراسة تطبيقية يف ليبيا  –منوذج مقترح لتقييم األداء متعدد األبعاد يف املصارف التجارية " عبد السالم التوايت ،- 72

  . 23، ص  1999مية للنشر والتوزيع ، سنة ، دار الكتب العل"  التحليل املايل وإدارة األموال" أبو الفتوح على فضالة ، -73
 90ص .  2000رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة ورقلة،سنة : ، اجلزائر" حممد قرشى ، تقييم أداء املؤسسات املصرفية -  74
  191-189، ص ص   1993، سنة " ادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية ، األك" األوراق املالية وصناديق االستثمار  –أدوات االستثمار يف أسواق رأس املال " منري إبراهيم اهلندي ، -  75
  76-  75ص ص ,  2001، اإلسكندرية الدار اجلامعية للنشر ، اجلزء الثالث ، سنة " حتليل العائد واملخاطرة  –تقييم أداء البنوك التجارية "طارق محاد ، -76
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دة األمريكية إمكانية إجراء تقييم ألداء املصرف من خالل حتليل جمموعة من النسب املالية يتم وقد أستنتج دافيد كول يف الواليات املتح    

خماطر السيولة وخماطر االئتمان ، (تلخيصها يف عدة أشكال متكن احمللل من تقييم مصدر وحجم وأرباح املصرف اخلاصة مبخاطر مت اختيارها 

   .)77()خماطر أسعار الصرف واطر رأس املال ،خموخماطر التشغيل ،  وخماطر هامش الفائدة ، و،

نظر الشكل ا( كن تلخيص مؤشرات هذا النموذج يف جمموعتني من النسب، جمموعة تتعلق بقياس الرحبية وجمموعة تقيس املخاطر املختارة ومي

  ").1- 2-2"رقم 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  77نقال عن طارق محاد، املرجع السابق ، ص  77-



  
  مضاعف حق الملكیة                                                                           

  
  الرافعة المالیة او                                                                                       

  عوامل بیئیة غیر خاضعة للرقابة                                                                                                                                                                                    
  

  العائد على حقوق                                         
  

   )ROA(العائد على االصول                             )ROE(الملكیة                                         
  
  

  ة للرقابة عوامل خاضع                                                                                                                                                                               
  .اختیار مزیج االعمالة  -                                                                                                                                                                   االداء الكلي
   .تولید الدخل  -                                                                                                                                                                       للمصارف

  .نوعیة االصول  -                         
  .الرقابة على المصروفات-                         

 .اداء عبء الضریبة -                         
     المخاطرة                                 

                         
                  ) التقلب في معدل العائد على حق الملكیة(      

                                                           .بنود خارجھا مخاطر المیزانیة وال -                                                                          
  .مخاطر تنظیمیة  -                                                                          

  .مخاطر االئتمان  –                                                                        .مخاطر التكنولوجیة  -                                                                          
  .مخاطر ھامش الفائدة  –                                                                                .الدمج  مخاطر -                                                                         
  .مخاطر السیولة  –                                                                        .مخاطر كفأة التشغیل  -                                                                         
  .مخاطر التشغیل  –                                                                          .مخاطر استراتیجیة  -                                                                         

  .مخاطر راس المال  -                                                                                                                                                                              
  .الصرفمخاطر اسعار  -                                                                                                                                                                              

  
  . 79طارق حماد ، مرجع سابق ، ص : المصدر 

 p . 86.    Sinkey , J . (1998 ):نقًال عن                       
                                                                                                                                                                                

                                                                                                                          49              
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  .-:)قياس الرحبية (فيما يتعلق باموعة األوىل   -

    ))Return On Assets )ROA-(( العائد على األصول

ويستند هذا املعيار يف قياس الرحبية .نطاق واسع لتقييم أداء املؤسسات املصرفية ىاألصول من األدوات اليت مت استخدامها عل ىالعائد عل ديع

  .حتقيقهسهمت يف أواألصول اليت  ) ربح العمليات(التشغيليربح الالعالقة بني  ىلإ

األصول املشاركة فعال يف  ىاالقتصار عل احتسابهاألداء التشغيلي للمنشأة ، لذا يتوجب عند  ةمقياسا لكفاء معدل العائد علي األصول د عيو

العمليات العادية للمنشأة ، كما جيب استخدام صايف ربح العمليات ، أي االقتصار علي األرباح اليت تتولد نتيجة تشغيل هذه األصول قبل 

  - : ) 78( أيتميكن تربير استعمال الربح قبل الضرائب واإليرادات واملصاريف األخرى مبا يوب واملصروفات واإليرادات األخرى ،الضرائ

                                           
  42مفلح عقل ، نفس املرجع السابق ، ص - 78
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  . الضرائب هي أمور السيطرة لإلدارة عليها والسيما أن الضرائب تتأثر بالشكل القانوين للمنشأة وطبيعة النشاط الذي متارسه  -

جيوز اعتبارها ضمن مفهوم الربح عند تقييم كفاءة النشاط  لذا ال ،ج عادة من النشاط األساسيتتن األخرى الاملصروفات واإليرادات  -

  . األساسي للمنشأة 

 -:)79(مبؤشرين مها ) ROA(يتحدد مؤشر العائد على األصول و 

   .) صايف ربح العمليات/ صاىف الدخل = )) PM - Profit Margin((هامش الربح  -

لتحصيل دينار واحد من األرباح ويبني  إنفاقهاف اليت مت يحجم املصار ىلإالفعالية التشغيلية لإلدارة املصرفية، حيث أنة يشري  ملؤشرهذا ا يقيس

  املصرف يف تسعري اخلدمات املصرفية  إدارةالنفقات وكذلك مدى فعالية  ىمدى السيطرة عل

يدل  .)صايف ربح العمليات/ إمجايل األصول = ))Asset Utilization - )AU((أو معدل استخدام األصول منفعة األصول -

يوضح هذا املؤشر حجم األصول اليت مت استغالهلا كأصول مدرة حيث  ، هذا املؤشر على االستغالل األفضل لألصول، أي إنتاجية األصول

 ىزيادة العائد عل ىلإام األصول أدي ذلك مرات استخد عدد ، فكلما زاد األصول هذهللدخل وبالتايل حجم العائد الذي مت حتقيقه من 

  . )ROA()80(  األصول

  ) .منفعة األصول ×   هامش الربح (  = العائد على األصول -:فإن هعلي

هذه الصيغة تركز االنتباه إىل مصدر األداء األفضل أو األداء حيث تفسر هذا املعادلة األثر املزدوج للكفاءة واإلنتاجية على رحبية األصول ، ف

أكثر كفاءة يف  هفيكون سببه أن اًعلى األصول مرتفع اًالسيئ واخلاضعة للرقابة من قبل املصرف التجاري ، فمثال إذا حقق مصرف ما عائد

التحكم ومراقبة التكاليف وهو ما يعكسه مؤشر هامش الربح املرتفع ، أو استخدام أفضل لألصول وهو ما يعكسه مؤشر منفعة األصول أو 

ن األداء الضعيف قد يعود جلانب إوباملقابل فلتحسني يف كال االني ، اول الذي يعتمد على اختيار مزيج األعمال أو عن طريق إنتاجية األص

  .)81(منهما أو كليهما

                                           
 34، ص  2000،جامعة آل البيت ، األردن ، رسالة ماجستري غري منشورة ، "تقييم األداء املايل للمصارف التجارية األردنية " مروان غامن ،  -  79

   62، ص 2006جامعة آل البيت ، األردن ، رسالة ماجستري غري منشورة ، " وبنك الربكة اإلسالميدراسة حاليت البنك اإلسالمي األردين :تقييم األداء املايل للبنوك اإلسالمية"بنان سعيد ،-  80
  91حممد قرشي ، مرجع سابق ، ص -  81
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ن التقلبات اليت تطرأ على معدل العائد على األصول من عام ألخر الميكن إرجاعها بالكامل لعوامل أأيضا ) 1-2-2(كما يوضح الشكل 

عوامل غري خاضعة ( اإلدارة  ةحتدث نتيجة بعض العوامل اليت التقع  حتت سيطر أنخاضعة للرقابة من قبل املصرف التجاري ، بل ميكن 

   -:وهي،) من قبل املصرف التجاري للرقابة

  :االقتصاديةالظروف  -)1(

وما حيمله هذا النشاط من حاالت كالرواج , حبية املصارف واليت بدورها تؤثر على ر, املصرفية  األعماليؤثر النشاط االقتصادي على      

ويرافق ذلك الوضع زيادة الطلب , االقتصادية  أنشطتهملعمالء وتوسع لاالقتصادي الذي يزيد معه حجم الودائع بسبب زيادة حجم املبيعات 

الذي  األمر, وغريها  احلواالت و خطابات الضمانو هيكالطلب على االعتمادات املستند, على االئتمان املصريف واخلدمات املصرفية املتنوعة 

 ر رحبية املصارف عكسيا بأوضاع الكساد االقتصاديثبينما تتأ,  اوبالتايل زيادة رحبيته, رف من الفوائد والعموالت ااملص إيراداتيعين زيادة 

ذلك فإن حدوث  لك القروض ، باإلضافة إىليؤدى إىل اخنفاض الطلب على القروض وبالتايل اخنفاض الدخل من الفوائد على ت الذي

استقطاع جزء من  رف إىلاضطر إدارة املصتالكساد االقتصادي حيمل يف طياته ازدياد احتماالت عدم قدره املقترضني على السداد  مما 

صارف ال تستطيع امل أن الرغم من ىاألرباح كمخصصات ملواجهه تلك االحتماالت مما يؤدى ذلك إيل اخنفاض أرباح املصرف  ،وعل

   .)82( السيطرة علي هذه العوامل ، فأنه ميكن أن جتعل خططها مرنة حبيث أا تستجيب هلا

  -:والتشريعاتالقوانني -)2(

سياساته   على تنفيذ واليت تساعده ,التجاريةاملركزي على املصارف  صرفاليت يفرضها املوالتشريعات  تتأثر الرحبية مبجموعة القوانني   

, املختلفة كتحديد نوعية وحجم القروض املمنوحة من قبل املصارف  أدواتهمستخدما , بينما يتماشى مع الوضع االقتصادي السائد, النقدية

يعا تؤثر مج, اخلصم  إعادةورفع سعر , وحتديد نسب السيولة الواجب االحتفاظ ا , وحتديد نسب االحتياطي القانوين على الودائع املختلفة 

كما تضع الشريعة اإلسالمية الضوابط اليت يتشكل منها منهاج وأسلوب النشاط املصريف الالربوى ، .ملصارف باالخنفاض على رحبية ا

 ىعامال يؤثر عل ديعأو توظيفا ، قبوال أو خصما ،  إيداعاوعطاء ،  فااللتزام بقاعدة احلالل واحلرام واالبتعاد عن التعامل بالفائدة أخذاً

                                           
  109، ص 2006دار وائل للنشر والتوزيع ، سنة : عمان " احمللية والدولية  –إدارة العمليات املصرفية " خالد أمني ،-82
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حترمي كافة أساليب الكسب غري  املشروع وأحد  إىل دف الشريعة اإلسالميةف.)83(لعمالءلاملتاحة ات نوات االستثماراخلدمات املصرفية وق

 إىلمضمون يف ذمة املدين باإلضافة  دينهألن دون حتمل خماطر  األرباح ىأساليب الكسب غري املشروع هو الفائدة حيث يتم احلصول عل

  .)84( الفائدة املتر تبة عليها

  ))Return On Equity   -)ROE((على حقوق امللكية  معدل-

ويتم  رباح،األحيث يقيس معدل العائد على حقوق امللكية كفاءة إدارة املصارف يف استغالل أموال امللكية وقدرة هذه األموال على توليد 

  -:يتاآلاحتساب معدل العائد على حقوق امللكية للمصرف على النحو 

  ).حقوق امللكية /صاىف الدخل قبل الضرائب =(امللكية  معدل العائد على حقوق

  -: )85(ويقصد مبكونات هذه املعادلة 

االحتياطيات املختلفة القانونية واالختيارية وكذلك األرباح غري املوزعة ، وهذه  ههي ر أس املال املدفوع مضافا إلي :حقوق امللكية  -

  .     هي عبارة عن صاىف أصول املصرفاحلقوق 

بعد طرح الضرائب أي الربح الشامل الصايف وهناك من  ىالربح احملقق من عمليات املنشأة أو أية مصادر أخر هويقصد ب: اىف الدخل ص -

يرى بأنة إذا كانت الدراسة  وهناك من. هاحتساب هذه النسبة قبل الضريبة باعتبار أن الضريبة عنصر ال سيطرة إلدارة املنشأة علي ىير

كبرية ألن كل املصارف دولة واحدة يبدو اخليار بني صاىف الدخل قبل الفوائد أو صاىف الدخل بعد الفوائد غري ذو أمهية حمصورة يف حدود 

،ويرى الباحث أنة من األفضل استخدام صاىف الدخل قبل الضريبة حىت تتم  تكون خاضعة لنفس معدل الضريبة املفروضة على املصارف

 .دراسات اليت أجريت يف الدول األخرى،نظرا الختالف النظم الضريبة من دولة إىل أخرىمقارنة نتائج هذه الدراسة مع ال

حقوق امللكية يقيس كل دينار مستثمر من قبل أصحاب األسهم العادية ، ويأخذ هذا املقياس بعني  ىومن املالحظ أن مؤشر العائد عل

ن معدل العائد علي حقوق امللكية يساوي إيون يف هيكل رأس املال املنشأة فيوجد د إنْ ملاالعتبار أثر النشاطات التشغيلية والتمويلية ، و

  . معدل العائد علي األصول 

                                           
االردن،جامعة أل البيت ،رسالة ماجستري يف قسم " اإلسالمي األردين دراسة مقارنة بني بنك اإلسكان والبنك -ة اخلدمة علي الرحبية ورضا العمالء يف املصارف األردنيةأثر جود" رمسية أبو موسي-  83

   113،ص2000التمويل واملصارف ، غري منشورة ،سنة 
  9مرجع سابق،ص"بنان سعيد ،-  84
  79، ص باسل أبو زعتر ، مرجع سابق -  85
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، حيث ينبع الفرق بني )العائد على األصول والعائد على حقوق امللكية ( العالقة بني هذين املؤشرين أيضا السابق الشكل وضحما يك

من  كبريه أن مقدار حقوق امللكية يف ا ملصارف الميثل  نسبه هفمن املتعارف علي.ليةاملامن استخدام الرافعة ) ROA، ROE(االثنني 

 فإن معدل العائد على حقوق امللكية للمصارف يزداد بدرجه) مجايل األصولإمن  أو أقل يف معظم احلاالت% 10يف حدود (إمجايل األصول 

استخدام أموال الغري يف متويل أنشطه (للمصارف  ةدرجة الرافعة املالي عن معدل العائد على األصول لتلك املصارف مما يعكس كبريه

حق امللكية  يعرف مبضاعفوبذلك جند أن معدل العائد على حقوق امللكية يرتبط مبعدل العائد على األصول من خالل ما ).املصارف 

  .ة ، الذي يتحقق من قسمة جمموع األصول على حقوق امللكي) مضاعف الرافعة املالية (

  -:ومن هنا يتضح أن 

  .مضاعف حقوق امللكية×معدل العائد على األصول = معدل العائد على حقوق امللكية 

ا تفسر األداء بشكل أفضل ، فإذا حققت مؤسسه ما عائد على حقوق امللكية مرتفع أو منخفض فإنه ميكن أما يستفاد من هذه الصيغة 

العائد على األصول أو إىل الرافعة أ و لكليهما ، فإذا كان السبب يف ارتفاع العائد على حقوق  إرجاع سبب هذا االرتفاع أو االخنفاض إىل

، وباملقابل  امللكية يعود إىل الرافعة املالية ، فإن احملللني واملسامهني سيتعرفون على مستوى اخلطر الذي يتطلبه ذلك املستوى من العائد واألداء

ففي هذه احلالة ستكون رسالة أخرى ) حمصله للكفاءة واإلنتاجية (كية املرتفع من خالل إدارة ممتازة لألصول فإذا حتقق العائد على حقوق املل

       .)86(ة للمحللني واملسامهني عن إدارة املؤسس

   - :)املخاطر املصرفية (  اموعة الثانيةفيما يتعلق بأما 

قع ان يف الوـيت تكون رحبية هذا املصرف أكرب ما ميكن وخماطرة أقل ما ميكن ، ولكون األداء املايل للمصرف التجاري جيدا يف احلالة الـيك

املخاطر  اسـبقي  ومـأن يق لهمن الضروري  هنإفلذلك  ة ،ـرة مرتفعـول مبخاطـد املرتفع مرفقا للقبـالعملي يكون حتقيق العائ

ومن هنا يأيت  )87(ة بني العائد واملخاطرةـاملوازن  ىعل لـوالعم ولـمن أجل حتقيق معدل العائد املقب كانـاإلموحتديدها وتقليلها قدر 

قد حدد دافيد كول بأن امليزانية العمومية والبنود خارجها تتعرض عند حتقيق املستوى و  .بني العائد واملخاطراملصرف يف املوازنة  دارادور 

                                           
  91حممد قرشي ، مرجع سابق ، ص  -  86

  ى اجلودة املطلوب إن جودة الصول تعتمد على مستوى املخاطر اليت حيويها وبناء على ذلك جيب على املصارف إدارة املخاطر املتعلقة بأصوله للوصول إيل مستو* 
العدد الثاين ،   -جامعة الوادي ، الد السادس عشر –، جملة البحوث التجارية املعاصرة ، كلية التجارة بسوهاج "املصرية  حنو زيادة فعالية دور املراجعة اإلدارية يف البنوك" نصر الدين هندي ، -  87

     30، ص  2002ديسمرب 



 56

 وخماطر السيولة ، و، خماطر هامش الفائدة وخماطر االئتمان ،((ر املرغوب من جوده األصول لتحقيق أعلى رحبيه إىل مخسه أنواع من املخاط

  . )88())خماطر أسعار الصرف وخماطر رأس املال ،

  -:االئتمانخطر  -

هو ذلك اخلطر الناشئ عن عدم وفاء بعض املقرضني لاللتزامات املستحقة عليهم واملترتبة عن االقتراض، سواء اليت ختص فائدة أو أصل "     

أا من  إالفبالرغم من أن القروض هي أهم أنوع االستثمارات يف املصارف حتقيقا للعائد ".بالكاململتفق عليها يف التواريخ احملددة الدين ا

تتعرض ملخاطر كبرية ، وخطر االئتمان بصفة عامة يزيد عندما ترتفع مستويات أسعار الفائدة ، لوجود عالقة مباشرة بني  أخرىناحية 

  . )89(الفائدة االئتمان وسعر

  -:خطر السيولة  -

" سواء االعتيادية أو الشاذة مقابلة املسحوبات من الودائع وطلبات القروض  ىالناشئ من احتمال عدم قدرة املصرف عل  اخلطر هو ذلك "     

أجل االستثمارات ، وتتضح أو البعد الزمين لالستثمارات ألن هناك عالقة طردية بني خطر السيولة و –ولذلك يزداد اخلطر بزيادة أجل 

جل أو املالية طويلة األ األوراق إىلمن األوراق املالية قصرية األجل  استثماراتهاملبادلة بني العائد واملخاطر من خالل قيام املصرف بتحويل 

ادة االستثمارات يف يؤدي إيل ارتفاع املخاطر ، والعكس صحيح عند زي هارتفاع عوائد املصرف ولكن القروض ، األمر الذي يؤدي إىل

    )90( اخنفاض املخاطر واخنفاض الرحبية ىمؤشرا عل دوبالتايل ارتفاع السيولة يع. األوراق املالية قصرية األجل

  -:خطر رأس املال  -

لقاعدة جند أن ا   هلذه ووفقان إمجايل األصول يساوي جمموع كل من رأس املال وااللتزامات ، إوفقا للقاعدة العامة للتوازن احملاسيب ف   

مبعدل أكرب من معدل حقوق امللكية ، والثاين يتمثل يف حتقيق خسائر  االلتزاماتيتمثل يف زيادة  األول: من مصدرين  ينشأخطر رأس املال 

  .من التفصيل يف املبحث الثالث  بشيءخطر رأس املال  إىلوسيتم التطرق )91(ة من عام آلخريسنوية مرحل

                                           
   77طارق محاد، املرجع السابق ، ص   -88
،  1997جامعة القاهرة ، رسالة ماجستري غري منشورة ، سنة : ، القاهرة "ول وخصوم البنوك التجارية املصرية استراتيجيات ادارة خماطر أسعار الفائدة املرتبطة بأص" عبد العاطى حممد منسى ،، --  89
    43ص 
املالية والتجارية ، العدد الرابع ، سنة جامعة بىن سويف ، جملة الدراسات : ، القاهرة " دراسة حتليلية من منظور تأميىن  –استراجتية ادارة املخاطر املالية يف البنوك التجارية " عيد أمحد وآخرون ،-  90
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   -:خطر هامش الفائدة-

هامش خطر  ىلإوسيتم التطرق ، )92(أسعار الفوائد يف واخلصوم نتيجة لتغريات  األصولعوائد وقيم  يفوهى املخاطر املرتبطة بالتغري    

  .  من التفصيل يف املبحث الثالث أيضا  بشيء الفائدة

  -:خطر سعر الصرف-

عملة احمللية يف حالة امتالك املصرف ألصول مقومة بالعمالت العمالت األجنبية مقابل ال) تبادل (وهي خماطرة تقلب أسعار بيع وشراء   

  . )93(ن أسواق العمالت األجنبية أخذت تشهد تقلبات حادة يف اآلونة األخريةأاصة ووخباألجنبية،

يها ألن القواعد من املتغريات الداخلية اليت ميكن التحكم فيها والسيطرة علتعد خماطر االئتمان وخماطر السيولة  أن - : واجلدير بالذكر  

بينما خماطر أسعار الصرف  ،احملددة ملستوى املخاطر بالنسبة لالئتمان وعملية املفاضلة بني خماطر السيولة والرحبية متروكة إلدارة املصرف

له عالقة دالية وخماطر هامش الفائدة من املتغريات اخلارجية اليت يصعب التحكم فيها ولكن جيب السيطرة عليها ،كما أن خماطر رأس املال 

ألصول باملقارنة بالقيمة احلالية لقيمة البكل من خطر هامش الفائدة وخطر سعر الصرف وخطر االئتمان ، ألنة يرتبط باحتمال اخنفاض 

سبيل  ن أمهية كل نوع من أنواع املخاطر السابقة ودرجة تأثري كل نوع علي رحبية املصارف تتغري عرب الزمن ، فعليإ. )94(احلالية للخصوم 

 ىويف أوقات أخري قد يعز االئتمانازدياد خماطر  إىلاملثال  يف أوقات معينة قد يعزي السبب الرئيسي للمصاعب اليت تواجهها املصارف 

  )95(النسبية لكل نوع من أنواع املخاطر تتغري من وقت آلخر  األمهيةازدياد خماطر هامش الفائدة ، مبعين أن  إىلهذا السبب 

  -:خرىاأل املخاطر -

  -:ن هناك خماطر أخرى يتعرض هلا املصرف نذكر منهاإاألنواع اخلمسة األساسية من املخاطرة املشار إليها سابقا ف باإلضافة إىل 

  املنتجاتلسوق   اخلدمات بالنسبة م، وتقدواليت تنتج من عدم االمتثال للقواعد والقوانني اليت تنظم عمليات التشغيل -:التنظيميةاملخاطر   

  .للعمالءواليت ترتبط باألنشطة اليت تواجه املنافسة أو التقادم يف اخلدامات املقدمة  -:التكنولوجيةاطر خم

                                           
 .66م ، 3200،القاهرة ، جملة احملاسبة واالدارة والتامني ، العدد الستون ، سنة " العوامل املؤثرة على ادارة املخاطر يف القطاع املصريف االردين"مىن ممدوح املوال ،  -  92
  . 115، مرجع سابق ، ص "احمللية والدولية  –ادارة العمليات املصرفية " خالد أمني ، -93

   44عبد العاطى حممد منسى ، مرجع سابق، ص  -  94
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خسارة غري متوقعة ،  ذلك من ىهو ذلك اخلطر الناتج عن عدم كفاية املعلومات أو الرقابة الداخلية وما يترتب عل -:خماطر كفاءة التشغيل

  . )96(فشل النظام ، أو عدم كفاية اإلجراءات والرقابةبالعمل البشري واخلطر هذا ويرتبط 

ألسباب اقتصادية واجتماعية االستراتيجي يف السوق  ههي جمموعة خماطر يتعرض هلا املصرف بسبب تدهور وضعو -:خماطر إستراتيجية  

  . )97(وتكنولوجية وقانونية وسياسية

تواجه عملية تقييم نوعيه األصول عند االندماج  ى،حيث هناك صعوبة كربخاطر جبوده األصول يرتبط هذا النوع من امل -: خماطر الدمج

، ويف الواقع فإن العديد من املصارف األمريكية اليت اشترت مصارف أخرى قد فوجئت ) بسبب ندرة املعلومات املتاحة(بني الشركات 

  .  راء وافية هلذه األصول قبل الش ةضعيفة لألصول على الرغم من قيامها مبراجع ةبنوعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  املبحث الثالث                                            

  حمددات الرحبية يف املصارف التجارية                                 

  -:مقدمـــــــــة

                                           
 .568عيد أمحد وآخرون ، مرجع سابق ، ص  -  96
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ا ،واليت هي من دون شك متثل ق إال من خالل تنمية وحتسني رحبيتهقإن تطوير وحتديث املصارف التجارية وحتسني مستوى خدماا اليتح   

يف بيئة مملوءة بالعوامل حجر األساس لتنمية حقوق املالك ، وهي يف الوقت نفسه الوقود الضروري والالزم ملواصلة مسريا ،وإثبات وجودها 

 استخداميتحقق من خالل  البقاء فيها إال لألقوى ، وهذه القوة تنبع من إثبات الوجود الذي نوال يكواملتشابكة واملتضاربة أحياناً ، 

إعادة اهليكلة هلذه املصارف وحتديد احملددات اليت أدت يتطلب  األمرذلك فإن ل.  )98( األساليب العلمية املدروسة ومواكبة املستجدات كافة

  .إىل تدين رحبيتها لتفاديها ووضع احللول املالئمة هلا 

املؤثرة بشكل رئيسي بقرارات وأهداف إدارة املصرف اليت تم بصياغة وتعديل  القيود"-:عنعبارة  بأاوميكن تعريف حمددات الرحبية   

ومثل هذه النتائج ميكن بلورا  " وتنفيذ بعض القرارات والتصرفات الالزمة لتحقيق النتائج املرغوب يف حتقيقها على مستوى املؤسسة ككل

متزايدة وكذلك زيادة القدرة على البقاء من خالل تعزيز املركز  رئيسية هي حتسني الرحبية وحتقيق معدالت منو اجتاهات ةيف ثالث

  .)99("التنافسي

  - ) :حجم املصرف ( ز املصريف درجة الترك :أوال

معامل النشاط االقتصادي يف العصر احلديث ، ومل خيرج النشاط املصريف عن غريه من  أهممن  اإلنتاجيعد زيادة حجم املشروعات وتركز    

عنه العمل من متتع  أسفرمبا املصريف منذ منتصف القرن التاسع عشر بتركز العمليات املصرفية  النشاطاالقتصادي فقد متيز  ميادين النشاط

سهولة هذه املميزات  من بنيو. )100( اليتسىن حتقيقها للمصارف ذات احلجم الصغري أعماهلاهمة يف مزاولة ميزات ممب ىاملصارف الكرب

يترتب على ضخامة حجم املؤسسة من بعث الثقة يف نفوس العمالء وزيادة مقدرا على توفري التسهيالت املالئمة نظراً ملا  األموالجتميع 

 إذااصة وخب عند املصارف الكبرية إالجتد حاجتها من االئتمان  نأالصناعية والتجارية الكبرية ، اليت الميكن روعات واملش واألفرادللعمالء 

الواحد  حيصل عليه العميل نأمية على االئتمان الذي تقدمه املصارف كأن يكون حجم االئتمان الذي يستطيع املشرع ووضع قيوداً كتدخل 

                                           
 .35، مرجع سابق ،ص "  املصارف التجارية الليبية العامة الواقع واملتوقع" مصطفى عبد السالم مسعود ، - 98
  .47فالح حسن احلسيين،مرجع سابق ، ص  -  99

 .76ق ، ص خالد على الدليمي ، مرجع ساب -  100
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بشكل عام كمتغري يؤدي  األدبن حجم املصرف يستخدم يف أذلك ب إىليضاف . )101(املصرف مقدم االئتمان  رأمسالميثل نسبة معينة من 

  .ملخاطرحتقيق بعض الوفورات االقتصادية وتوزيع ا إىل

  - :حتقيق بعض الوفورات االقتصادية -)1(

حتقيق بعض الوفورات االقتصادية ، واليت تتمثل يف اخنفاض تكلفة اخلدمات  إىلاحلجم الكبري للمصرف واتساع دائرة نشاطه يؤدي  إن    

 أوصة لوضع سياسات االستثمار من املهارات املتخصالفروع الحيتاج لنفس اخلليط  تالكبري ذااملصرف  نأ أساساملقدمة وذلك على 

جذب وتنمية  إىلذلك قدرة املصرف الكبري  إىلميكن االستفادة خبدمات املركز الرئيسي يف هذا الصدد ، يضاف  إذ،  اإلقراضسياسات 

اللجنة  أن الإ.  )102( تسهم يف ختفيض التكاليف عندما يكون حجم العمليات كبري واملهارات املتخصصة اليت عادة ما اإلداريةالقيادات 

 األوربيةيف تقريرها اخلاص عن خصائص تكلفة اخلدمات املصرفية  أكدت )The European Commission 1997( األوربية

املصرفية من مستوى مرتفع  األنظمةمتاماً ، ذلك عندما تقترب  حمدودةقد تكون الفرص يف حتقيق بعض الوفورات االقتصادية  نّأاملختلفة ، 

  .)103( واإلنتاجيةيتعلق بالتقنية  فيمامن التطور 

الوفورات االقتصادية يف تكلفة اخلدمات  نّأ )Miller and Noulas , 1997, Atanasoglouetal , 2005(كل من  أكدكما 

 إىلالتايل معدالت رحبية عالية وب إىلاملالية مما يؤدي ذلك  األسواقتتحقق عن طريق زيادة حجم املصرف خصوصاً عند تطور  أناملصرفية ميكن 

  .)104(وجود عالقة اجيابية بني حجم املصرف والرحبية 

   -:تنويع املخاطر اليت يتعرض هلا املصارف  -)2(

نه كلما كرب حجم املصرف  ازداد تنوع أذلك .توزيعها مبا يترتب على هذا من تقليل احتمال العسر املايل : يقصد بتنويع املخاطر    

اليت ) 1998,  فخره أبونادية (، واستناداً على الدليل اليت قدمته دراسة )105( تنوع املخاطر اليت يتعرض هلا العمليات اليت يقوم ا وبالتايل

، حيث أحجامهااختالف  إىلاملخاطر اليت تتعرض هلا املصارف يرجع  أنواعن هناك  اختالف يف أمصارف مصرية ب )9(تناولت عينة تشمل 

                                           
م ، ص ص 2004، اإلسكندرية ، دار اجلامعة اجلديدة للتوزيع ، سنة " دراسة للمبادئ احلاكمة القتصاديات النقود والبنوك واالئتمان –اساسيات االقتصاد النقدي واملصريف "عادل امحد حشيش ،  -  101

184  
 .185عادل امحد حشيش ،مرجع سابق ، ص  -  102

103  -  Panayiotis p . it al , op cit , p 9. 
104 - Panayiotis p . it al , op cit , p 20. 

 .185عادل امحد حشيش ،مرجع سابق ، ص  105
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 األخرىاملخاطر اليت تتعرض هلا كل فئة عن  أنواع، وتبني اختالف توسطة وصغرية احلجم مصارف كبرية وم إىلمت تقسيم املصارف 

يترتب على تنوع  أنبديهي من الو. )106( هويستهدف التنويع جتنب املصرف التعرض للمخاطر اليت من شأا أن تؤثر سلباً على استمرار يت

مصرف التجاري واليت تشمل التقليدية لل األهدافحتقيق ذلك  إىل صرف ، مما يؤدي والتنويع اجلغرايف زيادة متانة املركز املايل للم األصول

  .تعظيم الرحبية 

وهذا النفوذ . تشكل مراكز سيطرة يف اتمع  فإاكانت ملكية خاصة  إذا أا إالذه املزايا للمصارف كبرية احلجم ،  اإلقرارومع 

اليت تقوم اقتصادياا على  الرأمساليةميمها حىت يف الدول أت إىلجلوء الدولة  إىلن احلاالت يف كثري م أدتللمصارف التجارية حقيقة قائمة 

  .نشاط املشروعات اخلاصة  أساس

حلجم املصرف على  اًمعنوي اًثريأتن هناك أ، ب األمريكيةاملصارف التجارية  أداءاليت تناولت  )Molyneux , 1998(وقد كشفت دراسة 

) م1999مين الرشدان ، أ(نتائج دراسة  أيدتوقد . )107(رحبية من املصارف صغرية احلجم  ىعلصارف كبرية احلجم حيث كانت املحبية،الر

ن السبب احملتمل هلذه النتيجة هو أهذه النتيجة متوقعة و نّأالباحث  ركذهم على الرحبية ويماجيايب  تأثري األردنذلك بان حلجم املصرف يف 

على  أجريتاليت ) م1984التهامي ،  معبد املنع(على النقيض من ذلك توصلت دراسة و  )108(احلجمققها الوفورات االقتصادية اليت حي

 Dimitry(جتد دراسة مل ، كما )109( التوجد أي عالقة ارتباط معنوية بني حجم املصرف والرحبية بأنهاملصارف التجارية املصرية ، 

Sologoub , 2006(  إىلاملصارف كبرية احلجم متيل  إن، أي دليل على  األوكرانيةية يف املصارف حمددات الرحبدراسة  إىلاليت هدفت 

  .)110(أعلى أرباحامتالك 

                                           
 مشس ، العدد الثاين ، ابريل ، حبث منشور ، الة العلمية لالقتصاد والتجارة ، القاهرة ، جامعة عني"  )منوذج جترييب(حتليل املخاطر املصرفية يف البنوك التجارية املصرية "نادية ابو فخرة مكاوي ،  -  106

1998. 
 .23م ، ص 2002، رسالة ماجستري غري منشورة ، القاهرة ، جامعة عني مشس ، سنة " قياس تاثري احملددات الداخلية واخلارجية على رحبية البنوك النجارية الكويتية: "نايف التميمي  -  107
 .2امين دايس الرشدان ، مرجع سابق ، ص  -  108
 .28ميمي ، مرجع سابق ، ص نايف الت -  109

110  - Dimitry Sologoub , op . cit , p.3.  
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 إىل، قد توصلت حتديد حمددات رحبية القطاع املصريف التونسي  إىلاليت هدفت  )Samy Ben Naceur , 2003(دراسة  أما

يف  اإلدارة اءةكفعلى الرحبية وقد فسر الباحث هذه النتيجة باخنفاض  اًسلبي اًثريتأحلجم املصرف نتائج خمالفة لنتائج الدراسات السابقة ، بان 

  . )111(املصارف

ن تكون العالقة مابني حجم املصرف ورحبية املصارف يف مجيع املصارف التجارية الليبية عالقة أويرى الباحث يف هذا الصدد انه من املتوقع 

  .مالية  أسواقنظراً لعدم وجود  راضلإلقاملصدر الوحيد يف ليبيا  ألاطردية 

اخنفاض  إىلالسبب يرجع  نأوراء هذه الظاهرة فهناك من يرى  واألسبابحول العوامل واختلفت  اخلرباء أراءتعددت  -:واجلدير بالذكر 

ة بشأن متويل هذه سوء القرارات املتخذ إىلالسبب يرجع  نأهناك من يرى و، املستثمرة األمواليف استغالل  املنشآت إداراتة اءكف

، واخنفاض  األمثلزيادة حجم العمالة عن احلجم  إىلالسبب البعض  حكما يرج. االستثمارات وارتفاع نسبة االقتراض من خارج املنشأة 

  .عدم وجود فرص استثمار حقيقية يف بعض ااالت  إىل دالسبب يعو نأالعامل ، بينما هناك من يرى  إنتاجية

  :يف املصارف  ولاألصتركيبة  :ثانياً

من املشروعات االقتصادية  ا، فاملصارف التجارية تعمل كغريه األموالخالصة الطريقة اليت متت ا عملية توظيف  األصولمتثل تركيبة     

مصرف  ألي حيث تقوم السياسة االستثمارية .املصريف  واألمانالقيود املفروضة عليها ومها السيولة  إطاريف  عائد ممكن أقصىحتقيق على 

املتاحة للمصارف  فاألموال، )112( كرب عائد ممكن عند نفس الدرجة من املخاطرأاليت تعطي  لألصولتركيبة  أفضلعلى عملية اختيار 

ذلك بتنويع املوارد املتاحة لديها بني اموعات و.خماطر  ألياملصارف مبراعاة عدم تعرضها إدارة ، لذا تقوم  غريال أموالهي التجارية 

  -: أيتكما ي األصولختلفة من امل

  -:السائلة  األصول - 1

لنفس النظام املصريف وذلك من حيث الشمول وعدد البنود اليت  ألخرمن وقت و أخر إىلالسائلة من نظام مصريف  األصولتعريف  خيتلف  

  .)113("السائلة األصول"تدخل حتت تصنيف  أنميكن 

                                           
111 - Samy Ben Naceur , op . cit , p.2. 

تعاون لدول اخلليج العريب للنشر ، العدد ، جملة التعاون ، االمانة العامة لس ال" ةالبنوك التجارية السعودية كحالة تطبيقي –مفهوم وقياس مؤشر الكفأة املالية للبنوك التجارية "عبداحلليم حميسن ،  -  112
 .243م ، ص 2001، يونيو 35
 .31م ، ص 1995، بنغازي ، مركز حبوث العلوم االقتصادية للنشر ، الطبعة الثانية ، سنة " النقود واملصارف والنشاط االقتصادي""ميلود مجعة حاسية ،  -  113
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  - :يلي  ام إىلالسائلة  األصولوبصفة عامة ميكن تصنيف 

  - : األوليةاالحتياطيات -)أ(

  )114( ذات طبيعة واحدة ألاويتكون هذا البند من ثالثة عناصر تدمج مع بعضها    

وهي النقدية اجلاهزة يف خزينة املصرف ملواجهة السحب اليومي من الودائع اجلارية وجزء من ودائع التوفري عند مطالبة : النقدية يف اخلزينة  -

  .إنذار بدون سابقاملودعني ا 

شكل حساب  من اجل جماة متطلبات االحتياطي النقدي اإلجباري حيث يكون على:رصيد حساب املصرف لدى مصرف ليبيا املركزي -

 .جاري لدى املصرف املركزي

ألفراد واملؤسسات جل جماة طلبات السحب اليومية من قبل اأمن : لدى املصارف األخرى ميلكها املصرف التجاري حتت الطلب ودائع -

 .اليت حتتفظ حبساباا لدى هذا املصرف

متثل رصيد املصرف هذه البنود  نأ كما.للمصرف جتاه مسحوبات الودائع من قبل املودعني األولوتشكل هذه البنود الثالثة خط الدفاع 

  ري التدر أي عائد للمصرف التجا أصوال فإا األساسالتجاري من النقود السائلة ، وعلى هذا 

تظهر حتت عنوان النقدية باملصرف والنقدية  وإمناذا االسم بامليزانية العمومية  األوليةاالحتياطيات  أرصدةالتظهر  بأنه:  اإلشارةوجتدر 

  . األخرىاملستحقة لدى املصارف 

  

  :االحتياطيات الثانوية -)ب(

عند  األوليةغرضها الرئيسي تدعيم االحتياطيات وعائداً متواضعاً ،قق منها املصارف حتنقدية  سريعة التحول إىل أصولوهي تتكون من     

ويتكون هذا . األوليةيفيض من االحتياطيات  حيث متثل خط الدفاع الثاين يف جمال الوفاء مبتطلبات السيولة الالزمة واستيعاب ما احلاجة،

اخلزانة العامة ، وسندات اخلزانة العامة اليت يتبقى  أذوناتو األخرىلدى املصرف املركزي واملصارف التجارية  ألجلمن ودائع  ةالبند عاد

  .املالية  واألوراقالتجارية  واألوراققل أ أوفترة سنة  استحقاقهاعلى موعد 

                                           
 .44م ، ص 2006دار وائل للنشر ، سنة : ، عمان " البنوك االجتاهات املعاصرة يف ادارة"زياد سليم رمضان ،  -  114
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  -:من االحتياطيات الثانوية فالبد من توافر شروط رئيسية وهي  كجزءاملصارف  أصولولكي تصنف 

  .ألصولاتفاع درجة اجلودة اليت تتمتع ا تلك ار •

 .خماطرة تقلبات سعر الفائدة) اخللو من أو(واخنفاض  األصولتلك  آجالقصر  •

                                   مستثمرين سوق مالية حاضرة مع عرض وطلب أ فرامما يعين ذلك ضرورة تو األصولسهولة بيع تلك  •

 األصليةتكلفة الشراء يكون البيع دون خسارة تذكر قياساً ب نبأشروط السيولة والستكمال 

من  األصلالذي يتم استخدامه كأحد مكونات االحتياطيات الثانوية يقصد به خلو ذلك  األصلارتفاع جودة  أن إىلشري ن أنوهنا جيب 

 باألسواقسعر الورقة احتمال تغيري (الفائدة  أسعارخماطر  و،)املاحنة للقروض أواملصدرة للورقة املالية اجلهة  إفالساحتمال (املخاطر االئتمانية 

 األوليةهذه االحتياطيات ليست سائلة متاماً كاالحتياطيات  نأكما .  )األسواقالفائدة بتلك  أسعارنتيجة للتغريات اليت تطرأ على املالية 

  .والغرض منها كما تقدم هو حتقيق كل من هديف السيولة والرحبية 

باالتساع واالنتظام الذي يصاحب التقدم االقتصادي العام ، املالية  األسواقمتيزت كلما وتزيد قدرة املصارف التجارية على حتقيق ذلك 

التجارية وخصمها متارس االقتراض من املصارف  األوراقاملالية وجود مؤسسات متخصصة يف قبول  األسواقوانتظام ويتضمن اتساع 

الشركات اخلاصة  أسهم أوذوناا أاء يف ذلك سندات الدولة واملالية سو لألوراقظمة تقصرية ، ووجود سوق متسعة ومن ألجالالتجارية 

املايل يصبح من الصعوبة مبكان انه يف حالة عدم وجود مثل هذا السوق  إاللالخنفاض الكبري ،  األوراقيتعرض سوق هذه  أن، دون وسنداا 

من درجة معقولة من السيولة ن السيولة ماحيقق هلا ماتنشده املتنوعة ذات الدرجات املتفاوتة م األصولجتد من  أنبالنسبة للمصارف التجارية 

 أنوالرحبية يف نفس الوقت ، وبالتايل تفضل املصارف يف مثل هذه الظروف االحتفاظ جبانب كبري من مواردها النقدية يف صورة سائلة على 

  .)115(العواقب  مأمونةجماالت استثمارية غري  إىلتلقى ذه املوارد 

  .  خرآ إىلالسائلة من نظام مصريف  األصولتالف تعريف وهذا مايربر اخ

   -:)Credit Facilities( االئتمانية تالتسهيال – 2

                                           
  .59،مرجع سابق ، ص " تقييم فاعلية مناهج ادارة االصول واخلصوم يف البنوك املصرية"نادية ابو فخرة  -  115
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من حجم أصول املصرف % 30ما اليقل عن  تشكل عادةالتسهيالت االئتمانية اجلانب األهم لعمل املصارف التجارية ، حيث  دتع  

التسهيالت االئتمانية هي نفسها القروض اليت يقدمها املصرف ، فواقع األمر أن التسهيالت اخلطأ مايعتقده البعض بأن التجاري عامليا ومن 

  ) 116(حدها القروضأاالئتمانية تشمل من ضمنها العديد من البنود 

  -:قسمني مها إىلوتنقسم التسهيالت االئتمانية اليت تقدمها املصارف لعمالئها 

 -:) أي يف شكل نقدي ( تسهيالت مباشرة )أ(

احلسابات اجلارية (املكشوف  ىتقدميا مباشرا لألموال من املصرف لعمالئه مثل تسهيالت السحب عل نتتضموهي تلك التسهيالت اليت   

   . والقروض واألوراق املالية املخصومة) املدينة 

 -:) أي يف شكل غري نقدي(تسهيالت غري مباشرة )ب(

بدفع األموال بالنيابة عن العميل يف وقت مستقبلي  فرا لألموال وإمنا تتمثل يف تعهد املصرا مباشوهي تلك التسهيالت اليت التتضمن تقدمي   

  )117()البنود خارج امليزانية(املستندية ، وخطابات الضمان  تإن حتققت شروط معينة مثل االعتمادا

 أيضاوتتميز القروض  ، قدر من الدخلكربأ، فهي اليت تولد  األموالتوظيف  أنشطةاملصارف ضمن  أنشطة أهمحمفظة القروض من  دتع 

ترض على سداد االلتزامات اليت قواليت تتمثل يف احتمال عدم قدرة امل Credit Riskتنطوي على درجة عالية من خماطر االئتمان  بأا

املصارف  أصولمبعظم  تتميز القروض باخنفاض درجة سيولتها باملقارنة أخرىومن ناحية  ،تأخريتستحق عليه للمصارف يف مواعيدها دون 

املنشات التجارية والصناعية تليها يف ذلك القروض االستهالكية  املمنوحة إىلوتربز بني حمفظة القروض املصرفية تلك . املالية  األوراقاصة وخب

تهالكية ثاين مرتبة مهمة السمتثل القروض العقارية واالتخصص القطاعي  أساسويف املصارف اليت التعمل على  .العائليللقطاع ) املقسطة أو(

يف الدول النامية فيربز كذلك بند القروض للدولة والقطاع العام بشكل مباشر ضمن حمفظة القروض  أماقروض التجارية والصناعية البعد 

ا علي النحو خمتلف القطاعات واألنشطة االقتصادية فإ ىروض املمنوحة من قبل املصارف التجارية يف ليبيا علوفيما يتعلق بتوزيع الق.

  -:)118(يتاآل

 -:االقتصاديةقروض األنشطة -

                                           
 .18، ص2006ل البيت رسالة ماجستري غري منشورة ، سنة جامعة آ: ، األردن " أثرالبنود خارج امليزانية علي رحبية البنوك التجارية األردنية " ميان العبد املالك ، -  116

 .13، ص 11/11/2007بتاريخ :بنغازي / دورة يف مصرف ليبيا املركزي ، معهد الدراسات املصرفية واملالية " استخدام احلاسوب يف جمال منح االئتمان " مكرم القطب ،-  117
    10- 9ص ص، 2006 ، الربع الثالث لسنة46الد ، منشورات مصرف ليبيا املركزي ، " املصريف يف ليبيا لسياسة االئتمانية واالئتمانا"املركزي ، ليبيا  مصرف - 118
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،حيث شكلت يف  ايف ليبي عات من أهم القروض اليت منحتها املصارف التجاريةواخلدمية ملختلف القطا اإلنتاجيةالقروض املمنوحة لألغراض  دتع

  .ملمنوحةامجايل القروض إمن ) 2006-1990(خالل الفترة %52املتوسط نسبة 

 - :لعقاريةاالقروض -

ض مجايل القروإمن  %29وقد شكل هذا النوع من القروض نسبة  ،)سنة 60- 25(وهي قروض طويلة األجل تتراوح فترة سدادها مابني  

ال أا متتاز باخنفاض عوائدها إسهمت يف حتقيق التنمية الجتماعية، أورغم أن هذه القروض قد  ،)2006-1990(املمنوحة خالل الفترة 

  .أن قيام املصارف التجارية مبنح هذا النوع من القروض يتعارض مع طبيعة مواردها  ر املخاطرة فيها، إضافة إىلوارتفاع عنص

  -:السلف االجتماعية-

بشأن زيادة سقف القروض االجتماعية اليت  2004لسنة  )24(الرغم من القرار رقم  ىوعلالقروض علي الرغم من التطور امللحوظ هلذه    

من إمجايل القروض املمنوحة  %12 أا مل تشكل إال نسبة  الإ  )119(من إمجايل خصومها االيداعية %30 إىل %20ارف من متنحها املص

  ) .2006-1990(خالل الفترة

 -:قروض النهر الصناعي-

مليون دينار  373حنو م والبالغ 1995 ند نفس املستوى من عامعم 2006عام  حىتظل رصيد القروض املمنوحة ملشروع النهر الصناعي   

   .)2006-1990(خالل الفترة قبل املصارفمن القروض املمنوحة  إمجايلمن %6 ليشكل نسبة

  - :)120(األيتيف  اإلقراضسياسة ليبيا ميكن حصر خماطر ومعوقات  واقع املصارف التجارية يف إىلوبالنظر 

 األصولعدم متكن املصارف من بيع  إىلؤدي تاتمع اللييب قد والعالقات االجتماعية السائدة يف  األعراف إن- :االجتماعيةالعوامل  )أ(

   .الثابتة واملنقولة لبعض املدينني 

املالية  األدواتن هناك حمدودية يف إفر املناخ االستثماري املالئم وضيق السوق املصريف احمللي فاجانب عدم تو إىل- :خماطر السوق  )ب(

مالية ميكن تداوهلا يف السوق النقدي واملايل ،  أوراق إىلالتجارية على توريق ديوا أي حتويلها  والنقدية املستخدمة ، وعدم قدرة املصارف

  منح االئتمان ألغراضفر البيانات الدقيقة والدراسات املوضوعية على السوق احمللية اوكذلك عدم تو

                                           
  74، ص  2004السنوي لسنة  ر، التقريا املركزيبيمصرف لي - 119

  7- 6مرجع سابق ،ص ص ،" املصريف يف ليبيا لسياسة االئتمانية واالئتمانا"ا املركزي، بيمصرف لي -  120
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 صادراملاملعلومات والبيانات الصادرة عن تلك يف استيفاء اليت تعتمد عليها املصارف  املصادر يقصد ا- :اخلارجية  املصادرخماطر  )ج( 

  -:املثالعلى سبيل  وهذه البيانات

  .ملا ينجم عنه تعرض الدين للتعثر مستقبالً  األصولمكاتب تقييم  إليهالذي تلجأ  يسوء التقدير العمد -

  .دقيقة من بيوت اخلربة عدم توفر دراسات جدوى اقتصادية  -

ي ينص على ذال يؤكده تعميم مصلحة التسجيل العقاري على املصارف التجارية  الثابتة واملنقولة ، وهو ما لألصولي الرمسسوء التوثيق  -

  .املصلحة عن صدور شهادات عقارية مزورة  ةمسؤوليعدم 

إرباك يف السياسة توظيف أمواهلا وأسلوب حتصيلها يؤدي إىل إحداث  نإن تعدد األجهزة الرقابية وتداخل اختصاصاا يف شؤو )د( 

من قانون  56مادة (االئتمانية للمصارف ، ومن ضمن األجهزة الرقابية املصرف املركزي الذي يقوم  بتحديد حجم االئتمان ونوعه وتكلفته 

هة نظر مما قد يؤدي إىل تعطيل القدرات الكافية إلدارات املصارف ، وقد حيرمها من اختاذ مبادرات نابعة من وج) .2005املصارف لسنة 

  .)121(املصرف الذاتية 

  :املالية بغرض احلصول على العائد  األوراقمارات يف ثاالست - 3

 األوراق يفاالستثمار  إىليتم توجيهه بعد ذلك  األموالتلقاها من العمالء ، فان فائض تاليت  اإلقراضعد تلبية املصارف لكافة طلبات ب  

 األوراقاالستثمار يف تلك  هذا العائد فان إىل باإلضافةاحلصول على العائد  لعالية وذلك بغرض ذات اجلودة االئتمانية ا األجلاملالية طويلة 

بعض املزايا الضريبية وذلك عند  التوظيف للمصارف واحلصول على أوجهتنويع  أمههااليت من  األخرىاملنافع  بعضمصارف للحتقق 

  .تج عنها للضرائب مثل سندات الدولة املالية اليت الختضع  الدخل النا األوراقاالستثمار يف 

  -:الثابتة األصول - 4

 أوضرورية لقيام املصارف بوظائفها ، فاملبىن  دتع اأ إالمن استثمارات املصارف  دالتع أخرى أصولالسابقة هناك  األصول إىل باإلضافة  

املباين الفخمة  إنورغم . الثابتة  األصولمن ضمن هذه  دواملعدات اليت يستخدمها تع واألدواتاملباين اليت متارس فيها املصارف نشاطها 

 بذاايف نفس الوقت الحتقق رحباً وسيولة  األصولاقل  ألابالقليل من الضمان يف املصرف  إالا المتد املودعني إجتذب العمالء للمصارف ف

، فهذه األصول تصنف ضمن بند األصول غري األرباحاليت متارسها املصارف دف احلصول على  األخرى األنشطةلكنها تسهم يف تدعيم 

                                           
  .400، ص  2004منشورات مركز البحوث العلوم االقتصادية ، سنة : ، بنغازي " املصارف التجارية يف ليبيا بني اخلصخصة واإلصالح"،  معبد السالعلى عطية  -  121
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أا يف واقع احلال توفر خدمات ضرورية للعمالء ، كما قد تزيد من إنتاجية املوظفني مما جيعلها  مدرة للربح بشكل غري  الإاملدرة للربح 

املصرف ائياً وتوقفه عن ممارسة نشاطه ومن  عند تصفية إالنقود سائلة  إىلفمن حيث السيولة ، فان املصارف المتلك حتويلها  ،)122(مباشر

الثابتة من التكاليف الثابتة اليت على املصارف حتميلها كمصاريف استهالك على الفترات املالية بغض النظر عن  األصول د، تعحيث التكاليف 

 رأساليت تتمثل يف  عن طريق موارده الذاتية إال األصولاليت حيققها ، وهلذا السبب فان املصارف المتول مثل هذه  األرباححجم نشاطه وعن 

    .من احتياطيات  اوما كونتهاملال 

ترفع من  أن لإلدارةاملالية وبالتايل ميكن  األوراقكرب مقارنة باالستثمارات يف أاالستثمار يف القروض عادة مايدر عائداً  نأ مما تقدم يتضح   

 ألحجامالقروض وهكذا يتم عمل مراجعة مستمرة  إىلاملالية  األوراقبالتحول من وذلك  األصولدخل الفائدة من خالل تغيري تركيبة 

كان املصرف حيقق فوائد  إذاما املناسبة ، وذا ميكن التعرف  األوقاتوالتعرف على االستثمارات املناسبة يف  اإليراداتاليت حتقق  األصول

    .)123(احلجم  تأثريرة وكذلك التعرف على املناظ األخرىقل من املصارف أ أمكرب أ األصولعلى  وأرباح

املوارد خالل  إمجايلفقط من  %38.5توظيفات املصارف التجارية يف ليبيا ، قد شكلت يف املتوسط نسبة  إمجايل أن إىل اإلشارةوجتدر   

ويرجع .)124(املناسب لتوظيفها  سائلة كبرية مل يتوفر اال بأصولاحتفاظ املصارف التجارية  إىلمما يشري ذلك  ،)2006-1990(الفترة 

اظهر  كما .بهعدم وجود سوق مايل ثانوي يف ليبيا ميكن املصارف الليبية من استثمار هذه الفوائض النقدية  إىلحد الباحثني هذه املشكلة أ

 %373 بنسبة نوينقا كاحتياطيهو مطلوب  ما ايزيد عم م2007الفائض عن االحتياطي النقدي لسنة  إنتقرير املصرف املركزي اللييب 

وشكلت )125(املالية لتوفري فرص استثمارية للمصارف الليبية األوراقتفعيل سوق  إيل تفاقم هذه املشكلة ويدعو بالتايل إىلوهو مايشري 

فقط من % 37.5نسبة ) كمبياالت خمصومة ومتداولةوسلف اجتماعية ،  وسلفيات والسحب على املكشوف ،( األجلقصرية  التوظيفات

 %41.2نسبة ) أخرىقروض عقارية وقروض ( األجلالتوظيفات طويلة ، كما شكلت ) الودائع حتت الطلب( األجلاملوارد قصرية  مجايلإ

خماطر ، من  أية إىلن املصارف التجارية التتعرض إهذه النسب ف إىلوبالنظر ) . واالدخارية اآلجلةالودائع ( األجلاملوارد طويلة  إمجايلمن 

قصرية الغلب التوظيفات أ أنقد تواجه هذه املصارف هي  اليتاملشكلة  أن إالبالتزاماا جتاه املودعني ،  اإليفاءعدم  أوحيث نقص السيولة 

                                           
 18ميان العبد املالك، مرجع سابق، ص - 122

 .88محاد ، مرجع سابق ، ص  لطارق عبد العا -  123
  .10ص مرجع سابق ،،" ة واالئتمان املصريف يف ليبيالسياسة االئتمانيا"املركزي،  بيامصرف لي - - 124
بطرابلس وذلك بتاريخ :العامة يف ليبيا  ت،حبث مقدم ايل املؤمتر الوطين األول للسياسا"سوق األوراق املالية اللييب وأثرة علي تشكيل ورسم السياسات العامة يف ليبيا" فاخر يوفرنه،وآخرون، -  125
           11،ص 12/6/2006
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 إىل، مما قد يعرضها ) القروض والتسهيالت(سداد هذه التوظيفات  لتأخر، وذلك نتيجة  األجلتوظيفات ميكن اعتبارها طويلة  إىلقد حتولت 

  . )126(خماطر ائتمانية

املصارف التجارية يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية واملسامهة يف حتقيق الرفاه االقتصادي الرغم من الدور الكبري الذي لعبته لى عو

جه توا أا إالاالقتصادية واالجتماعية ،  واألنشطةخالل منح القروض والتسهيالت االئتمانية ملختلف القطاعات اتمع من  أفرادلكافة 

وبعض اجلهات االعتبارية العامة وكذلك القروض اليت منحت  األفرادمنحت لبعض  فيما يتعلق بعدم انتظام سداد القروض اليتصعوبات 

املصارف من هذه  أموالها دون استرداد فيتتص أودجمها  أواصة املشروعات والشركات اليت مت الزحف عليها وخببضمان اخلزانة العامة 

وهذا يثري .)127(الديون  إمجايلمن  %22.4 نسبة م30/9/2006غ جمموع الديون املتعثرة للمصارف التجارية حىت حيث بل. اجلهات 

 , Miller and Noulas(، بل بنوعية القروض املمنوحة ، ويشري يف هذا الصدد كل من  األصولتركيبة  أونقاش اليتعلق باحلجم 

 )128(تعرض للقروض ذات املخاطر العالية زاد تراكم الديون غري املدفوعة وقلت الرحبية  رأكثنه كلما كانت املؤسسات املالية أ ىلإ، )1997

.  

  -:املال رأسخماطر  :ثالثاً

 يستعمل حلماية  الدانيني)  أو حقوق امللكية ( مال املصرف  يعكس خماطر  رأس املال درجة الرفع املايل اليت يستخدمها املصرف، فرأس    

يرتبط بنوعية ودرجة املخاطر ة  ضد اخلسائر اليت قد يتعرض هلا ولذلك فمقدار رأس املال الالزم حلماية الدانيني)ألول املودعني بالدرجة ا(

 األمانمما يعين صغر هامش  بالصغر، يتسم املصرف التجاري مال رأسوجتدر اإلشارة أن  اليت يتضمنها توظيف األموال يف أصول املصريف،

من  اًزادت اخلسائر عن ذلك ، فقد تلتهم جزء فإذااملال ،  رأسعن قيمة يستوعب خسائر تزيد  أنف اليستطيع فاملصر .للمودعنيبالنسبة 

عند احلديث عن رأس املال املصريف فان  .)129(كله للنظام املصريف  أثرهميتد  املصرف ، وهو ما إفالس، مما يعين يف النهاية املودعني  أموال

قدرة رأس مال املصرف علي مواجهة مسحوبات املودعني  وية واملالءة واملتانة يكون هلا نفس املعين، وهالعديد من املصطلحات مثل الكفا

كفاية رأس املال هي اليت حتدد يف اية األمر إيل أي مدي تستطيع املؤسسة املالية أن تتغلب علي . والدفعات للدائنني يف اإلعسار أو التصفية

                                           
    10مرجع سابق ،ص ." السياسى االئتمانية واالئتمان املصريف يف ليبيا"نشورات مصرف ليبيا املركزي ، م -  126
 10نفس املرجع السابق، ص -  127

128 - Panay iotisp.ital , opcit , p 7. 
  "88، مرجع سابق ، ص  مؤشرات استقرار النظام املصريف"منري إبراهيم هندي ،  -  129
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اليت يتضمنها توظيف األموال يف )130(يد تتبع معدالت كفاية رأس املال اليت تأخذ يف حسباا أهم املخاطر املاليةاملشاكل املالية، لذلك فمن املف

 Risk – Free)أصول خالية من املخاطر " جمموعتني مها ، وميكن يف هذا اخلصوص ، تبويب أصول املصرف يفاملصريف أصول

Assts) وأصول ذات املخاطرة (Risk Assts)"بسرعة ودون نقدية  إىليصعب حتويلها  اليت  تلك األصول اخلطرة باألصول يقصد، و

النقدية يف الصندوق ولدى املصرف املركزي  ولدي املصارف األخرى وأذون  - خسارة يف قيمتها  وبالتايل يستثين من جمموع األصول

صول األخرى خبالف ما سبق فهي تعترب أصول غري سائلة أي اخلزانة والسندات اليت تصدرها الدولة  باعتبارها أصول مضمونة السداد أما األ

وبالتايل  .)131(أصول خطرة مثل األصول الثابتة واألوراق املالية غري املضمونة من الدولة وكل أنواع القروض ماعدا تلك املمنوحة للدولة

ر محاية اكرب مقابل تلك األصول متمثلة حبجم جيب الربط بني حجم رأس املال من جهة ونوعية األصول ذات املخاطرة ، إذ ينبغي أن توف

للمصارف اليت تتوسع يف منح القروض نظرا ألن يزداد مقدار رأس املال املطلوب بالنسبة اكرب من رأس املال ملواجهة اخلسائر احملتملة منها 

املال املطلوب بالنسبة للمصارف اليت  رأسر بينما ينخفض مقدا  )املخاطر االئتمانية(مثل هذه القروض تنطوي علي درجة عالية من املخاطرة 

املالية احلكومية ذات املخاطرة  األوراقاالستثمار يف  أوالنقدية  األرصدةتتبع سياسة استثمارية حمافظة يتم مبقتضاها االحتفاظ باملزيد من 

املال واملخاطر عالقة  رأسالعالقة بني  نأ يتضح من ذلك.)132(اخلالية من املخاطرة مع تقيد حجم القروض اليت مينحها املصرف أو املنخفضة

تتمثل يف خماطر عدم القدرة على تغطية كافة   بأا"املال  رأسميكن تعريف خماطر .ميكن إدارة أي منها مبعزل عن األخرى  وثيقة ، حيث ال

املخاطر  إىل باإلضافةولة واملخاطر السوقية االئتمانية وخماطر سعر الفائدة وخماطر السياملخاطر اليت يواجهها املصرف واليت تشمل املخاطر 

 CAR - Capital((  األصول إمجايل إىلاملال  رأساملقررة واملألوفة يف القطاع املصريف فان نسبة  طبقاً للقواعد املصرفية)133(التشغيلية 

Assets Rate  ((  منخفض  األصول إمجايلاملرتفعة تكون مرتبطة مبعدل عائد على)ROA( املناقشات اليت متت بشأن  وقد استقرت

املعلومات بني االقتراض اخلاص بتناسق املال الكاملة ، ويف ظل  رأساملال وذلك يف ظل توافر سوق  ورأستلك العالقة العكسية بني الرحبية 

  .)134(املصرف ومستثمريه

                                           
  .   131،ص 2007جملة البحوث االقتصادية،الد الثامن عشر،العدد األول ، يونيو :،بنغازي"املصارف التجارية الليبية ورأس املال املصريف وفق معايري جلنة بازل "حممود بادي وآخرون ،- 130

 .43ص,2009،الربيع ،سنة 11ال، العدد،مجعية املصارف الليبية ، املصارف وامل"املبادلة بني املخاطرة والعائد من العمليات املصرفية " خليل الشماع ،-  131
  .217سعد عبداحلميد مطاوع ، مرجع سابق ، ص  -  132
 .55، ص  م2005، رسالة دكتوراه غري منشورة ، القاهرة ، جامعة عني مشس ، سنة "اطار حماسيب مقترح للرقابة الفورية على املخاطر يف البنوك التجارية" وفاء يوسف امحد ، -  133
  .56فالح ، مرجع سابق ، ص عادل عياد ال -  134
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ؤدي إىل اخنفاض معدل العائد املطلوب بواسطة ن نسبة رأس املال املرتفعة تؤدي إىل ختفيض املخاطر اخلاصة بامللكية مما يأفمن املعروف 

ن رأس املال املرتفع يؤدي إىل ختفيض األرباح الصافية بعد إومن ناحية أخرى ف) . أرباح منخفضة = خماطر منخفضة  (ناملستثمرين أل

  .)135(الضرائب نتيجة حرمان املصرف من الوفر الضرييب املمكن احلصول عليه نتيجة اقتطاع مصروفات الفوائد

  :تكلفة الودائع املصرفية: اً رابع

 رأس وما ارف نشاطهاا املصارس مت اجلزء الكبري من موارد املصارف التجارية، فهذه الودائع تشكل املوارد اليت بأنواعهامتثل الودائع     

  .سند هلذه املوارد إال "حقوق امللكية"املال 

ومن اخلصائص رف ، اكمورد مايل للمص األوىلودائع حتت الطلب  حتتل املرتبة الن أمكونات جمموع موارد املصارف جند  إىلوبالنظر 

كما  املصرف بعملية السحب إخطار إىلاحلاجة  بدون ميكن سحبها يف أي وقت"رتبط بفترة زمنية معينة ت ال اإيداعان أالرئيسية هلذا النوع 

 الميكن ومسبق من املودعني ، إخطارب قابلة للسحب يف أي وقت دون الودائع حتت الطل أنومبا .)136(التدر أي عائد على مالكها  إا

واالستثمار هلا خماطر كبرية بالنسبة للمصارف وحىت ميكن للمصارف  اإلقراضن استخدامها يف عمليات أوسدادها من قبل املصرف ، تأجيل

 بالنسبة أما.)137( واإليداعلديها وسلوك العمالء يف السحب  الودائع اليتحتديد النسبة اليت ميكن استخدامها يف التوظيف عليها دراسة طبيعة 

الودائع حتت الطلب يف كل من  عنحتتل املرتبة الثانية كمورد مايل للمصرف ، وختتلف فهي  ادخار أو ألجللودائع الزمنية سواء كانت ل

تدر عائداً على مالكها  اوأيرتبط بفترة زمنية  إيداعها أن إىل باإلضافةومن اخلصائص الرئيسية هلذا النوع ،وسحبها إيداعها إجراءات
كان حجمها كبرياً ومدة بقائها طويل  إذااصة وخب، )الودائع الزمنية(تفضل يف تركيبة الودائع ة املصارف التجارية عاد نأكما جند .)138(

لية ويف حالة عدم متكن املصرف من استغالل لذا فهي متنح عليها فوائد عا. واالستثمار  اإلقراضنسبياً ، حىت ميكن استخدامها يف عمليات 

  .)139(مبالغ معينة من الودائع لقاء قبوهلا  أخذب أوتسعى للتخلص منها بتخفيض الفوائد املمنوحة  فإاودائعها بشكل مربح 

ينة للحصول على مثل هذه إن املصارف التتحصل على الودائع املرغوب فيها جماناً فهي تتكبد تكاليف معبالنسبة لتكلفة الودائع جند  أما  

 ذيص هذه التكاليف يف املصاريف اإلدارية واخلدمية اليت تعتمد على الكفاءة اإلدارية للمصرف وعلى التطور التكنولوجي الخلالودائع وتت

                                           
 ..287، ص ) م1997العدد الثاين ، : القاهرة (الة العلمية لالقتصاد والتجارة ، " دراسة العالقة بني الرحبية وراس املال يف البنوك التجارية املصرية"نادية ابو فخرة ،   -  135
 .84خالد على الدليمي ، مرجع سابق ص -  136
  .49سابق ص خالد على الدليمي ، مرجع -  137
 25-245م ، ص ص 1998دار احلامد للنشر ، سنة : ، عمان "  منهج نقدي ومصريف –النقود والبنوك "عقيل جاسم عبداهللا ،  -  138
 .68زياد رمضان ، مرجع سابق ،   -  139
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ريات اليت حتصل بني هذا باإلضافة إىل التغ –ؤدي إىل ختفيض تكاليف اخلدمات املصرفية ، ومصاريف الفوائد اليت يدفعها املصرف للمودعني ي

وجدت واليت غالباً ما ن فترة وأخرى يف املصارف التجارية يف ااالت األخرى كمخصصات خسائر القروض وأقساط التأمني على الودائع إ

 تكلفة الوديعة ،وبذلك فإن قبول أي وديعة من قبل املصرف جيب أن يكون مرهوناً بقدرة املصرف على توظيف هذه ارتفاعتؤدي إىل 

  . )140( الوديعة واستعماهلا استعماال مرحباً وخبالف ذلك سيتعرض املصرف للخسائر

  )141(نوعني من الودائع على التفرقة يف جانب الودائع بني املصريف وقد درج العمل

  - :يدفع عنها فوائد ال ىعنها فوائد وأخر يدفع ودائع) 2-3-1(جدول رقم                        

  "عنها أية فوائد عال تدف"ودائع غري مكلفة            "تدفع عنها فوائد"كلفة ودائع م           

  حسابات التوفري-     

  الزمنية عالودائع آلجل أو الودائ-    

  شهادات االدخار أو اإليداع-     

                                           األرصدة اليت تزيد عن حجم (احلسابات اجلارية -    

  )عنيم    

  األرصدة اليت تقل عن حجم(احلسابات اجلارية  -   

  ).عنيم     

  .املبالغ احملتجزة كمودعي تأمينات  -     

  .حسابات األمانات  -     

قامت منشأة ما بتمويل لما ، حيث حيدث الرفع املايل ك للمنشآتعلى الرافعة املالية  فوائد التؤثر أيةعنها الودائع اليت التدفع  أنهنا  اإلشارةوجتدر 

تستهدف أقصى عائد ممكن للمالك، فعليها أن ختتار املستوى الذي  ماليةومبا أن املصارف هي منشآت .)142(نشاطها بديون حاملة للفوائد 

  .لألرباححتدد مستوى الودائع الذي حيقق للمصرف أعظم مستوى الرئيسية وعليها أن  تهاأقصى عائد ممكن لكل نشاط من أنشطحيقق هلا 

  -:الرافعة املالية : اً خامس 

تقوم بعملياا  ألا، ذلك   األخرىكرب منه يف املشروعات أصارف التجارية يف امل) األصول/املديونية(الرفع املايل  نأمن املعروف     

 أصولمن ) %93(نسبة  إنعين ذلك ، مما ي) %7(نسبة  ةتتجاوز حجم حقوق امللكية يف املصارف عاد ال إذالغري ،  أموالباالعتماد على 

املصرف  أصولمن ) %85(دائنني ، حيث متول الودائع مايقارب من الالغري من املودعني و أموالاملصرف التجاري متول عن طريق 

                                           
  .177ص ، 2001دار احلامد للنشر ، سنة : ، عمان " النقود واملصارف واالسواق املالية"عبداملنعم السيد على ،  -  140
  .239، ص 2000منشأة املعارف للنشر ، الطبعة الثانية ، سنة : ، االسكندرية "  دراسة تطبيقية لنشاط االئتماين واهم حمدداته –اقتصاديات االئتمان املصريف "حممد كمال احلمزاوي ،  -  141
م ، ص 2000السنة الثامنة ديسمرب  –، جملة الدراسات املالية واملصرفية ، الد الثامن ، العدد الرابع  "ى حقوق امللكيةالرفع املايل والعائد عل -اطار التحليل القوائم املالية"حممد كمال احلمزاوي ، -  142
34. 



 73

 أحيانا ها يطلق عليكم أوفالرفع املايل .)143( الرفع املايل ألثارتعرضاً  األعمال منشآت أكثراملصارف التجارية تعد من  إنالتجاري، لذا يقال 

 إىلالثابت املنخفض  األقصىاحلد  اتذ أو ةالثابت تكلفةالغري ذات ال أموال)تشغيل واستثمار (استخدام  ايقصد  مبصطلح املتاجرة بامللكية 

يؤدي لرفع معدل عائد املمتازة مما  األسهممن سعر الفائدة ومن معدل التوزيعات على  أعلىتحقيق ربح كلي لامللكية العادية ،  أموالجانب 

درجة املخاطر اليت  تتأثرالعائد الذي حيصل عليه املالك كما  ويتأثر.  )144( مايتبقى من الربحالعادية الذين حيصلون على كل  األسهممحلة 

فمن وجهة نظر ) ملايلدرجة الرفع ا(على مصادر التمويل ذات التكلفة الثابتة  أصوهلايتعرض هلا هذا العائد بدرجة اعتماد املنشأة يف متويل 

جانب مايتولد عنها من  إىلاملتاح للمالك نظراً الخنفاض تكلفتها املنشأة على الودائع والقروض زيادة يف العائد العائد ، يترتب  اعتماد 

عنه وفورات  يتولد ال املمتازة األسهمن اعتماد املنشأة على إ، وعلى العكس من ذلك فاألموالضريبية تسهم يف ختفيض تكلفة وفورات 

قبل حساب الضريبة ومن مث اليتولد عنه  اإليراداتاليت ختصم من  األعباءيعد من  ال األسهممحلة هذه  إيل ن التوزيعات املدفوعةأل ضريبية

 حجم من تكلفة الودائع وتكلفة االقتراض ، بسبب التباين يف أعلىتكون  ما ةعاداملمتازة  األسهمتكلفة  نأجانب  إىل. وفورات ضريبية 

االعتماد على أي من مصادر التمويل ذات التكلفة الثابتة ،  نإمن وجهة نظر املخاطر ، ف أما.)145( املخاطر اليت يتعرض هلا مصدر التمويل

عني يف تغري م أدىثابتة ،  بأعباءعلى مصادر التمويل اليت تلزمها يترتب عليه زيادة يف تقلب عائد السهم العادي ، فكلما زاد اعتماد املنشأة 

وهذا مايعرف . املتاح للمالك والعكس صحيح ربح السهم العادي ، أي تغري اكرب يف صايف الربح  يفتغري اكرب  إىلصايف ربح العمليات 

 تعظيم ثروة املالك ، مع إىلالغري يؤدي  أموالاعتماد املصارف على متويل استثماراا من خالل  إنيتضح مما سبق .)146( بظاهرة الرفع املايل

،  أموالقنوات استثمارية مالئمة لتوظيف مايتجمع لديه من  إجيادبعني االعتبار ضرورة توظيف هذه املوارد التوظيف املالئم عن طريق  األخذ

 األموالتفوق تكلفة  أرباحقادرة على حتقيق  اإلدارةكانت  إذاما  تأكدالمنشأة هو  أليملايل اهلدف من حتليل الرفع ا واجلدير بالذكر أن 

  -:)148( أمههاعلى عدة نقاط  اثر الرفع املايل يتوقف ،و )147( املقترضة

                                           
  .60حسني مجيل البدري ، مرجع سابق ، ص -  143
  .26، ص 1992جامعة االسكندرية ، سنة  ، رسالة ماجستري غري منشورة ،" تقييم اهلياكل املالية يف شركات القطاع العام الصناعية"حسن حممد ،  -  144
 .148، ص 1998،االسكندرية ، دار املعارف للنشر ، سنة  الفكر احلديث يف جمال مصادر التمويلمنري ابراهيم هندي ،  -  145
 .150-149منري ابراهيم هندي ، مرجع سابق ، ص  -  146

، جملة الدراسات املالية واملصرفية ، الد الثامن ، العدد الرابع ،  السنة الثامنة ، " الرفع املايل والعائد على حقوق امللكية –املالية لتحليل القوائم اطار "إعداد مركز البحوث املالية واملصرفية ،  -  147
 .34م ، ص 2000ديسمرب 
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  .األموالعلى مزيج نسبة الربح الكلي الذي حتققه املنشأة  -أ

  .املقترضة  األموالسعر الفائدة على  -ب

  .املمتازة األسهممعدل توزيعات  -ج

بالعالقة بني كل من نسبة الربح الكلي من ناحية وسعر الفائدة ومعدل ) سلبا أو إجيابا(على عائد املالك  تأثريهويتحدد اجتاه الرفع املايل يف 

  . أخرىاملمتازة من ناحية  األسهمتوزيعات 

 واألسهماملقترضة  األموال أويزداد ارتفاع عائد املالك اخلاصة مع ارتفاع نسبة كل من الودائع ) ج(كرب من أ و)ب(كرب من أ) أ(كانت  فإذا

 األموالالرافعة املالية مهما كانت نسب تكوين مزيج  تأثريفسينعدم ) ج) = (ب) = (أ(كانت  إذا أما.األموالمزيج  جمموع إىلاملمتازة 

الرفع املايل سالباً أي ينخفض  تأثرييكون ) ج(قل من أ) ب(قل من أ) أ(كانت إذا  وأما.السواء  أووتسمى نقطة التعادل ) اهليكل املايل(

ن الرفع املايل يركز إوبصفة عامة ف.املمتازة يف اهليكل املايل واألسهمالودائع واالقتراض  أموالكلما ارتفعت نسب اصة وخبمعدل عائد املالك 

لن  األرباحأي زيادة يف  أناملمتازة ، مما يعين  األسهمملعدل توزيع عائد  األقصىحول ثبات سعر فائدة الودائع واالقتراض وثبات احلد 

  .)149(يف االعتبار ماينطوي عليه من خماطر  األخذالعادية مع  سهماأليستفيد منها سوى محلة 

  .الفائدة هامشخماطر   -:سادسا 

حساسية لسعر  أكثر األخرى واألصولض وبعض عناصرها مثل القر أو األصولالفائدة عندما تكون  هامش تتعرض املصارف خلطر 

" واملؤشر الذي يدل علي حساسية هامش الفائدة هو نسبة  األخرىترضة املق واألموالدائع دة عن حساسية عناصر اخلصوم مثل الوـالفائ

درجة تقلب أسعار "بأا عبارة عن ،وميكن تعرف حساسية سعر الفائدة  "اخلصوم احلساسة لسعر الفائدة/ األصول احلساسة لسعر الفائدة

ينسجم واالجتاهات السائدة ولذلك فلو مت حتليل   ي مباالفائدة علي األصول واخلصوم مبا يتوافق مع تقلبات تلك  األسعار يف السوق، أ

احلساسة لسعر الفائدة مع اخلصوم   األصولبني  )عدم التوازن(واخلصوم يف أية نقطة زمنية فإن إدارة املصرف تستطيع حتديد درجة  األصول

                                           
  .26حسن حممد ، مرجع سابق ، ص  -  -  149
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للتغريات اليت تطرأ علي أسعار )سيتهاعدم حسا(وميكن تصنيف أصول وخصوم املصرف من حيث حساسيتها  ،)150( احلساسة لسعر الفائدة

  - :)151(الفائدة بالسوق علي النحو التايل

  أصول وخصوم حساسة وغري حساسة لسعر الفائدة)2-3-2(جدول رقم                         

  حساسة لسعر الفائدةغري أصول وخصوم        حساسة لسعر الفائدة  أصول وخصوم                    
  حساسة للتغريات اليت تطرأ علي أسعار الفائدة أصول        
         

  األوراق املالية احلكومية وغري احلكومية قصرية األجل)أ(        
  .وبسعر فائدة ثابت        

  لعمالئهمينحها املصرف  اليتالقروض قصرية األجل )ب(      
  . ثابتسعر فائدة ب        
  غري اليت مينحها املصرفالقروض ذات سعر الفائدة املت)ج(     

  .لعمالئه        
  .االستثمارات يف أوراق مالية ذات معدل متغري للعائد)د(     

  خصوم حساسة للتغريات اليت تطرأ علي أسعار الفائدة        
لقروض قصرية األجل من املصرف املركزي أو املصارف      )أ(     

  رى بسعر فائدة ثابت خاأل        
  .دائع التوفري قصرية األجل بسعر فائدة ثابتو)ب(     
  الودائع اليت يتغري سعر الفائدة هلا بصورة دورية وتعرف )ج(     

  .هذه الودائع بودائع سوق النقد            
  . الودائع طويلة األجل ذات الفائدة املتغرية)د(      

  حساسة للتغريات اليت تطرأ علي أسعار  الفائدة غري أصول
  .النقدية باملصرف واملصارف األخرى)أ(           
  .الفائدة الثابتة ذات األجل طويلة القروض)ب(           

  .األوراق املالية طويلة األجل ذات الفائدة الثابتة)ج(           
  .األصول الثابتة مثل اآلالت واملباين )د(            

  
  
  
  
  لي أسعار الفائدةخصوم غري حساسة للتغريات اليت تطرأ ع      
  ).احلسابات اجلارية(ودائع حتت الطلب )أ(     
  .الودائع طويلة األجل ذات فائدة ثابتة مثل ودائع التوفري) ب(     
  رأس املال الذي يتم احلصول علية عن طريق حقوق )ج(    

  امللكية          
  

  -:)152(وحيتوي سعر الفائدة على نوعني من املخاطر مها  

  الفائدة يف السوق  أسعارالسندات عندما ترتفع  وخاطر اليت يتعرض هلا حاملاملوهي -:املال  رأسقيمة  خماطر -أ

                                           
  .67، مرجع سابق ص  علي بدران -  150
  190-189سعد عب احلميد مطاوع،مرجع سابق ،ص ص - 151

  49- 48م ، ص ص 1988ني مشس ، سنة ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، القاهرة ، جامعة ع"، "مناهج ادارة االصول واخلصوم يف البنوك املصرية تقييم فاعلية" نادية ابو فخرة ،  -  152
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 إذاالفائدة على هذه القروض خالل فترة القروض وخصوصاً  أسعارخاطر اليت يتعرض هلا مقرض بسبب تغري املوهي -: اإلراديةاملخاطر  -ب

 املصارف التجارية مبخاطر سعر الفائدة من الناحيتني باعتبارها من املستثمرين  وتتأثر.بتةثا أوكانت الفائدة على هذه القروض حمددة 

  -: )153(مايأيتحد ما السيطرة على خماطر سعر الفائدة من خالل  إىلوتستطيع املصارف .  واملقرضني

  .أيضاحساسة لسعر الفائدة  أصولواخلصوم، أي توظيف مصادر التمويل احلساسة لسعر الفائدة يف  األصولالتطابق بني )1(

ن القروض اليت سبق منحها إالفائدة، ف أسعارفلو اخنفضت  ،الفائدة أسعارواخلصوم للمصارف خالل التقلبات يف  األصولحمفظيت مرونة )2(

 أنومبا .. املصرف الفائدة لصاحل أسعارللمصرف بسبب الفارق يف  أعلى أرباحاالفائدة، ستحقق  ألسعارفائدة ثابتة مبصادر حساسة  بأسعار

كالمها يتحقق عن طريق فوتعظيم الربح  األسهمتعظيم ثروة حاملي  هو أخرى أعماليف أي منظمة  أوهدف املدير املايل سواء يف املصرف 

صايف (الفائدة من هامش سعر  أساسيةويتحقق العائد يف املصارف وبصفة . املخاطر املتوقعة املصاحبة هلذا العائد وتدنيهزيادة العائد املتوقع 

هامش  وبشكل عام فأن .)154(املخاطر اليت تواجهها املصارف  أهمالفائدة من  أسعارالذي جيعل خماطر  األمر) ومصروفات الفوائد إيرادات

لى فأن متوسط العائد ع, تغري عندما تتغري تركيبة أو حجم األصول واخلصوم، وحىت إذ كانت تركيبة األصول واخلصوم مل تتغري ي الفائدة

جيب التأكيد بان هذه الدراسة تركز على خماطر ولذلك .األصول واألعباء من الفوائد قد يرتفع أو ينخفض بفعل التغريات يف معدالت الفوائد

العام  لهامش الفائدة الناتج عن اخنفاض الفوائد الدائنة اليت قبضها املصرف خالل العام مقارنتاً حبجم الفوائد املدينة اليت دفعها املصرف خال

 و الناجتة عن التغري يف تركيبة أصول وخصوم املصرف ، ومل تركز هذه الدراسة علي خماطر هامش الفائدة الناجتة عن التقلبات اليت حتدث يف

   نظراً لثبات أسعار الفائدة يف املصارف التجارية الليبية منذ فترة طويلة". حساسية سعر الفائدة  " أسعار الفائدة 

واخلصوم يف ظل هدف التوازن فيما يبني معديل العائد  األصول إدارةحمددات التكامل يف جمال )2- 3-3( رقم يتل اآلالشك كما يوضح

يف صايف هامش الفائدة مها احملددان الرئيسيان ملركزي العائد واخلطر العام يف " مستوى ودرجة التغري"كل من  دحيث يع. واخلطر

  )155(املصرف

  األداء العام للمصرف )2-3-3(رقم  جدول                                     

                                           
  .67علي بدران ، مرجع سابق ، ص  -  153
 .41مد منسي ، مرجع سابق ، ص عبدالعاطي حم -  154
 .134حسن السيد سليمان ، مرجع سابق ، ص  -  155
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  األداء العام للمصرف                                                      

  )التغري يف معدل العائد على حقوق امللكية (اخلطر            )معدل العائد على حقوق امللكية(العائد          

               

  األصولمعدل العائد على × رافعة التمويل               

  صايف اهلامش من الفوائد              

  صايف اهلامش عن غري طريق الفوائد              

  )معدل السعر(املعدل  •

 )األصولحجم (احلجم  •

  )تركيبة األصول(التركيبة  •

  التغري يف صايف اهلامش من الفوائد             

  التغري يف صايف اهلامش عن غري طريق الفوائد                

  التغري يف املعدل •

 التغري يف احلجم •

  التغري يف املزيج •

  .134حسن السيد سليمان ، ص : املصدر         

والتركيبة  التغري يف صايف هامش الفائدة حيدده يف النهاية مستوى التغريات يف كل من السعر واحلجم أن من خالل الشكل السابق يتضح     

يف  أيضاعن غري طريق الفوائد تسهم  واإليراداتالتكاليف  أن إالاملتعلقة بالفوائد ،  واإليراداتاخلاصة بكل عنصر من عناصر التكاليف 

  . العام للمصرف  األداءحتسني مستوى 

الية وذات خماطر سعر الفائدة العالية املصارف ذات القروض الع إن"اليت قامت بفحص النظرية القائلة ) Angbaz , 1997(وتشري دراسة 

حتقيق هامش الفائدة الكبري  أن إىل، " عال فائدة الفرق بني الفائدة على الودائع والفائدة على القروض لتحقيق هامش إجياد إىلسوف تلجأ 

حجم املصرف ونوعه وتوسعه  إنوكذلك  أكثرماله ويزيد من قدرته على حتمل خماطر  رأسيساعد يف زيادة رحبية املصرف وبالتايل زيادة 

   اليت يتعرض  الرحبية واملخاطر  علىاليت يركز عليها هلا اثر كبري   طاتاوالنش

  .)156( الفائدة أسعارحساسية ملخاطر  أكثر ريهلا املصرف وان املصرف واحلجم الصغ 

       Off Balance Sheetبنود خارج امليزانية  :سابعاً 

                                           
 .60م ، ص 2005، سنة 160، العدد " جملة احملاسبة واالدارة والتامني"،  ، قسم العلوم املالية واملصرفية ، جامعة الريموك" العوامل املؤثرة على ادارة املخاطر"مىن ممدوح املوال ،  -  156
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أصل وخصم  احملاسبية أن مجيع العناصر اليت تظهر داخل ميزانية املصرف التجاري هي وليدة حلركة مالية ، فكل من الناحية فيهمما الشك    

 هذه إىل باإلضافة. يف ميزانية املصرف هو عبارة عن التزام مايل فعلي علي املصرف التجاري أو التزام مايل فعلي لصاحل املصرف التجاري 

ولكن  )157(فعلي لصاحل املصرف التجاري وبالتايل الميكن ضمها داخل امليزانية التزاماليت التشكل أي  فيةاإلضاتوجد بعض البنود عناصر ال

تعرض هلا املصارف ونظراً  الن الكثري من قيمة تحتمل التزامات تزيد من املخاطر اليت  أو،  أحداثالبنود قد تكون سبباً رئيسياً يف توقع  هذه

، لذلك فإن مستخدمي القوائم املالية للمصارف يف حاجة  األخرى األنشطةكرب منها يف حالة أ غري املتوقعة األحداثالتزامات املصارف عن 

التعهدات ، وبصفة عامة االلتزامات اليت الحيتمل الرجوع عنها ، حىت يطمئنوا على موقف السيولة يف  أوالتعرف على هذه االلتزامات  إىل

هلذا السبب مت اإلفصاح عن هذه البنود ضمن التقرير  .)158(حتمله للخسائر املتوقعة  وإمكانيةاماته املصرف ومدى قدرته على الوفاء بالتز

  .السنوي كبنود خارج امليزانية 

املصرف التجاري إال أا تشكل تأثريا مباشرا  ىتعهدات تعاقدية المتثل دفع نقدي مباشر عل"  هي عبارة عن لبنود خارج امليزانيةبالتايل او

  ."قيمة الكلية للمصرف التجاريال ىعل

أو خماطر مباشرة  اًدفعا نقديا مباشرن البنود خارج امليزانية التشكل إميكن للوهلة األوىل أن يظهر تناقض يف التعريف السابق من حيث     

ن البنود إقض فيما سبق ، حيث اليوجد تنا هأن  واحلقيقةاالأا تشكل يف نفس الوقت تأثريا مباشرا علي القيمة الكلية للمصرف التجاري ،

نقدي حيث اليترتب عليها دفع ) تسهيالت غري نقدية  ىحيث تسم( توفري نقد مباشر للعميل  التجاريخارج امليزانية التتطلب من املصرف 

املصرف من جراء  ه، كما قد تسمي التزامات حمتملة أي أا التشكل التزاما مؤكدا علي املصرف مما يعين عدم وجود خماطر مباشرة تواج

للمصرف التجاري فعليا تدفقات مالية حالية الوقت موجودة من ضمن استثمارات املصرف التجاري وحتقق  نفس التعامل ا ، إال أا يف

خارج وتتمثل خماطر البنود  .)159(املصرف التجاري ىمما جيعلها ذات تأثري حقيقي وفعلي عل) عند حتققها ( أو مستقبلية ) شكل رسوم  ىعل(

  .)160(التزامات حقيقية  مقابلة التزاماته يف حالة حتوهلا إىل ىامليزانية يف عدم قدرة املتعامل مع املصرف عل

  -:مهامن بندين أساسيني  خارج امليزانية البنود تتكونو

                                           
  .31، ص2006جامعة آل البيت رسالة ماجستري غري منشورة ، سنة : ، األردن " أثرالبنود خارج امليزانية علي رحبية البنوك التجارية األردنية " املالك ، ميان العبد- 157
م ، ص 1992، الد الثاين عشر ، اغسطس ، سنة 140العدد : رف العربية ، بريوت ، جملة املصا" حتليل وتقييم االفصاح احملاسيب يف القوائم املالية للبنوك التجارية دولياً وحملياً"حيىي ابوطالب ،   -  158
65.  
  .30ميان العبد امللك ، مرجع سابق ، ص  -  159

  .43مروان غامن ، مرجع سابق ، ص -  160
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  "فرضيالأي التعهد  االلتزامات االئتمانيةو،  املستندية االعتمادات وخطابات الضمان ، "قراضية مثلإمنتجات - 

  "واملبادالتاملستقبلية واخليارات  العقود" مثل منتجات املشتقات -

  ةقراضياملنتجات اإل )أ( 

     Letters Of Guaranteeخطابات الضمان  - 1

والذي مبقتضاه يتعهد املصرف بسداد  ،حد عمالء املصرفأء على طلب بناً إصدارهميثل خطاب الضمان التزاماً من جانب املصرف يتم    

 بإصدارالقيام ن إ.يف الوفاء بالتزاماته جتاه الطرف الثالث) طالب اخلطاب(وذلك يف حالة فشل العميل ) طرف ثالث(لغ معني للمستفيد مب

 أمهيةفقد يلحق باملصرف خسائر فادحة وتعود  وإالأداؤه  أحسن إذاعمل مربح  األخرىمثل معظم العمليات املصرفية خطابات الضمان 

بالوفاء ) طالب اخلطاب(نه يعد مبثابة استخدام اجلدارة االئتمانية للمصرف وقوة مركزه املايل كضمان لقيام العميل أ إىلخطاب الضمان 

فهي التؤدي خلروج النقود  .)161(، وذلك مقابل عمولة يتقاضاها املصرف من العميل طالب اخلطاب ) املستفيد(بالتزاماته جتاه الطرف الثالث 

املصرف التوسع يف االستثمار  ىعل هأن هذا اليعين أن إالاخلطابات ،  هذهيكتفي املصرف التجاري بالتوقيع علي  خارج املصرف التجاري بل

أمام اجلهة املستفيدة مما يترتب على  بالتزاماتهيف اخلطابات من منطلق أا التكلفة هلا سوي التوقيع ، فاحلقيقة أن العميل قد يفشل بالوفاء 

   .)162(يمة هذا الضمان قاملصرف القيام بدفع 

  .   Documentary  Creditاالعتمادات املستندية  - 2

دون  ةاملستورد بعملية التجاراملصدر و االعتماد املستندي أساسا من خالل عمليات التجارة الدولية حيث كان يقوم  ظهرت احلاجة إىل    

حيصل عليها وكذلك األمر للمصدر الذي خيشي أن يرسل بضاعته  أن فاملستورد خيشى أن يدفع قيمة البضاعة دون خرضمان كل منهما لآل

بني الدول األوروبية ومستعمراا األمر الذي دفعها إيل تأسيس  جليكانت هذه املشكلة واضحة بشكل  قيمتها ،وقد ىدون أن حيصل عل

  .)163( املستنديهعتمادات إلعلقة باعاتقها مهمة تنظيم وتوحيد األحكام واألعراف املت ىغرفة التجارة الدولية اليت أخذت عل

املصارف  فيهترتيب مصريف بني مصرفني أو أكثر يف شكل تعهد مكتوب ، تعمل " بأا عبارة عن بالتايل ميكن تعريف االعتماد املستندي 

 هذهاملستفيدين من  ىلإبالدفع  فيهتعليمات عمالئها ، وتلتزم مبوجبة املصارف القابلة له واملتداخلة  ىاملستندية بناء عل تاالعتمادامصدرة 

                                           
 .146زياد رمضان ، مرجع سابق ، ص  -  161
 .45ميان العبد امللك ، مرجع سابق ، ص -  162

  34سابق ، ص ميان العبد امللك ، مرجع - 163
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باالعتمادات ، ومطابقة متاما لشروطها أو قبول خدمات منصوص عليها  ءأداأو  تنفيذاالعتمادات مقابل مستندات شحن أو مستندات 

ملستندي وميثل االعتماد ا .)164("مرتبطة ذه االعتمادات أو تداول مستندات شحن مطابقة لشروط هذه االعتمادات  مستنديهكمبياالت 

توظف هذه  اأفتشكل مصدراً متويلياً البأس به كما  تأخذهااليت  والتأميناتمصدر دخل للمصارف من جراء العموالت اليت تتقاضاها 

  .)165(يف زيادة سيولة هذه املصارف التأميناتمسامهة هذه  إىل باإلضافةفتحصل على عوائد من جراء ذلك  التأمينات

 -   Credit Commitmentsااللتزامات االئتمانية  - 3

وذلك ،مببالغ معينة على شكل قروض خالل فترة زمنية قادمة) شركة معينة(حد العمالء أوهي عبارة عن تعهد من جانب املصرف بتزويد 

املبالغ الفائدة على  أسعار أيضاهذه التعهدات كما يتقاضي  إصداربناء على طلب العميل ، ويتقاضى املصرف من العميل عمولة معينة عن 

مستقبالً بغض النظر عن مستوى  هبوخيلق هذا التعهد التزاماً على املصرف جيب الوفاء . بالفعل مبوجب هذا التعهد  إقراضهااليت يتم 

املوافقة على الدخول يف هذه االتفاقات االئتمانية يعرض املصرف ملخاطر  نأويعين ذلك .السيولة اليت يتمتع ا املصرف يف ذلك الوقت 

  )166(.تقبلية جيب دراستها وتقييمها قبل الدخول يف تلك االتفاقاتمس

  -:منتجات املشتقات-)ب(

أوراق (عقود فرعية تبين أو تشتق من عقود أساسية ألدوات استثمارية " بأاأو كما  يطلق عليها عقود املشتقات واليت ميكن تعريفها      

الفكر املايل احلديث  أنتجه العقود من أهم ما هذه دوتع. )167(مشتقة ت استثماريةلينشأ عن تلك العقود أدوا) مالية ، عمالت أجنبية 

  )168(عني أساسيني مها نو إىل واليت تنقسم  عقود التغطيةأمهها   العديد من األنواع يف األسواق املالية املشتقات هذهوتتخذ 

   - :)ائننيعقود تغطية املدينني والد(عمالت أجنبية  مقابلعقود تغطية الديون  -)1(

حد العمالء يتم مبقتضاها االتفاق بني الطرفني على تبادل عملة معينة مقابل أنوع من االتفاقيات اليت تتم بني املصرف و األجلميثل العقد   

فعلية الصرف ال أسعارونظراً الحتمال اختالف . يف تاريخ الحق وذلك طبقاً لسعر صرف يتم االتفاق عليه عند توقيع االتفاق أخرىعملة 

                                           
  35نفس املرجع السابق ، ص  -  164
 .151-150زياد رمضان ، مرجع سابق ، ص ص  -  165

 .72مطاوع ، مرجع سابق ، ص  دسعد عبد احلمي -  166
  262، ص 1999، الطبعة الثانية ،  مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع: ، عمان، األردن"اإلطار النظري والتطبيقات العملية  –إدارة االستثمار "حممد مطر،-167

 .283،ص 2004ليبيا ،منشورات جامعة قاريونس،الطبعة الثالثة،-،بنغازي"البيع بالتقسيط  –بضاعة أمانة –أقسام - احملاسبة التطبيقية" مجعة احلاسي، -  168
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ن ذلك يعرض املصرف ملخاطر كثرية فقد يلتزم إف األجلعن السعر الذي مت حتديده مسبقاً يف اتفاق العقد  باألسواقتسود  أناليت من املتوقع 

قد ترتفع قيمة العملة  األجل، وعند حلول تاريخ العقد األجلجل ببيع مقدار معني متفق عليه عند توقيع العقد أاملصرف مبوجب عقد 

  .)169(املصرف خسائر عن الفرق يف سعر الصرف والعكس صحيح  حتمل إىلمما يؤدي ذلك  جنبية مقدرة بالعملة احملليةاأل

   .عقود تغطية التزام بتوريد بضاعة بعملة أجنبية-)2(

) الوسيط(طرف ثالث و بواسطة ) هأو يستلم من(خر أحدامها أن يسلم لآل ىالتزام قانوين متبادل بني طرفني يفرض عل" وهو عبارة عن    

الحظ أن املبدأ األساسي هلذه العقود أن يتم .)170("كمية حمددة من أصل أو سلعة معينة يف مكان حمدد وزمان حمدد ومبوجب سعر حمدد

  . تسليم األصل يف وقت مستقبلي

  _:)171(يةتإذا توافرت فيه الشروط اآل تغطية التزام حمدد بتوريد بضاعة عقد دوللتفرقة بني هذين النوعني من العقود، فأن عقد التغطية يع

  وصول البضاعة وحىتالشراء أو البيع  ىالتغطية تبدأ من تاريخ التعاقد عل عقدإن مدة  -

  .شرائها أو بيعها هي نفس العملة املستخدمة يف عقد الشراء أو البيع  ىإن العملة املتفق عل -

  إن عقد التغطية غري قابل لإللغاء  -

املذكورة يؤثر كل منها  خارج امليزانية  البنود أنيتضح  قمما سب.مستقبلي ساسي هلذه العقود أن يتم تسليم األصل يف وقتالحظ أن املبدأ األ

يف تلك ) وسيطاً أو(طرفاً   املصرف  دخول   عن اإلفصاحضرورة األمر  بمما يتطل  على املركز املايل للمصرف خالل الفترة القادمة

   .خاصة لدى املستثمرين  أمهيةلومات من االتفاقات ملا هلذه املع

  -:ةـــــــاخلالص

عن وجود العديد من  تكشف مراجعة اإلطار النظري والدراسات السابقة ملوضوع حمددات الرحبية اليت مت عرضها خالل الفصلني السابقني

   -: أيتيوتتمثل هذه املتغريات فيما .املتغريات اليت ينبغي مراعاا عند دراسة حمددات الرحبية

  -:  حجم املصرف التجاري)1(

                                           
  .73احلميد مطاوع ، مرجع سابق ، ص  سعد عبد -  169
 .272، مرجع سابق، ص "ةاالطار النظري والتطبيقات العملي –ادارة االستثمار "حممد مطر، -170

 293 292، مرجع سابق ،ص ص" البيع بالتقسيط –بضاعة أمانة –أقسام - احملاسبة التطبيقية" مجعة احلاسي، -  171
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   املرتبطة باحلجم الوفورات االقتصادية حجم املصرف  يف األدب بشكل عام كمتغري يؤدي إىل حتقيق يستخدم   

 Miller(كل من  أكد حيث.أدائها ىعل املصارف جمحتأثري اختالف ن هذا املتغري يأخذ يف االعتبار إمكانية إوبذلك ف،  .وتوزيع املخاطر

and Noulas , 1997, Atanasoglouetal , 2005 ()172( بأن الوفورات االقتصادية يف تكلفة اخلدمات املصرفية ميكن أن

ايل وجود عالقة تتحقق عن طريق زيادة حجم املصرف خصوصاً عند تطور األسواق املالية مما يؤدي ذلك اىل معدالت رحبية عالية وبالتايل 

املصارف التجارية األمريكية ، بان  أداءاليت تناولت ) Molyneux , 1998(وقد كشفت دراسة .اجيابية بني حجم املصرف والرحبية

وقد . )173(رحبية من املصارف صغرية احلجم  أعلىحلجم املصرف على الرحبية ، حيث كانت املصارف كبرية احلجم  امعنوي اًتأثريهناك 

ن أعلى الرحبية ويذكر الباحث  اهمم ابان حلجم املصرف يف األردن تأثري اجيابي هذه النتيجة) م1999، الرشدان  أمين(ئج دراسة أيدت نتا

،و على النقيض من ذلك توصلت  )174(هذه النتيجة متوقعة وان السبب احملتمل هلذه النتيجة هو الوفورات االقتصادية اليت حيققها احلجم

التوجد أي عالقة ارتباط معنوية بني حجم  بأنهاليت أجريت على املصارف التجارية املصرية ، ) م1984، التهامي املنعم  عبد(دراسة 

اليت هدفت إىل دراسة حمددات الرحبية يف املصارف ) Dimitry Sologoub , 2006(، كما مل جتد دراسة )175(املصرف والرحبية

  .)176(امتالك أرباح أعلى  إىلجم متيل املصارف كبرية احل أن، أي دليل على  األوكرانية

نتائج  إىلقد توصلت وحتديد حمددات رحبية القطاع املصريف التونسي ، اىلاليت هدفت ) Samy Ben Naceur , 2003(ما دراسة أ   

اإلدارة يف  اءكف خمالفة لنتائج الدراسات السابقة ، بان حلجم املصرف تأثري سليب على الرحبية وقد فسر الباحث هذه النتيجة باخنفاض

ورحبية املصارف يف مجيع املصارف التجارية  تكون العالقة مابني حجم املصرف أننه من املتوقع أويرى الباحث يف هذا الصدد .املصارف 

راج إمجايل األصول مل يكن من املناسب إد هومبا أن  .املصدر الوحيد يف ليبيا لإلقراض نظراً لعدم وجود أسواق مالية  ألاالليبية عالقة طردية 

 ىصرف وكان هذا ضروري للحصول علاستخدام اللوغاريتم الطبيعي موع أصول املبأرقامها املطلقة كبديل عن حجم املصرف لذلك مت 

    .مدخلة كنسب مئويةملتغري حجم املصرف يف حتليل االحندار وألن املتغريات األخرى املستقلة األخرى كلها  معىن ذيمتغري 

  -:صياغة فرض البحث اخلاص مبتغري حجم املصرف على النحو األيتمت لى ذلك وبناًء ع

                                           
172 - Panayiotis p . it al , op cit , p 20. 

 .23م ، ص 2002، رسالة ماجستري غري منشورة ، القاهرة ، جامعة عني مشس ، سنة  "قياس تاثري احملددات الداخلية واخلارجية على رحبية البنوك النجارية الكويتية: "نايف التميمي  -  173
 .2امين دايس الرشدان ، مرجع سابق ، ص  -  174
 .28نايف التميمي ، مرجع سابق ، ص  -  175

176  - Dimitry Sologoub , op . cit , p.3.  
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  "ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغري التابع وحجم املصرف"

   تركيبة أصول املصارف التجارية) 2(

خالل توظيف موردها اخلارجية علي حتقيق أقصي عائد ممكن وذلك من  االقتصاديةتعمل املصارف التجارية كغريها من املشروعات    

عائد باإلضافة ايل احلد األمثل  ىهذا العائد ، إال أا ختتلف عن باقي هذا املشروعات يف أن حيقق أقصوالداخلية التوظيف الذي يضمن حتقيق 

مخاطر ، ويف سبيل ذلك للتعرضها  ،فاألموال املتاحة للمصارف التجارية هي أموال الغري ، لذا تقوم املصارف مبراعاة عدم من السالمة املالية

اعتبارات السحب من الودائع ، ومراعاة خماطر االستثمار  ةيقوم املصرف بعدة إجراءات منها تنويع القروض واالستثمارات املالية ، مع مراعا

يف ) Dimtry Sologoub, 2006( جوقد استنت. )177* (جودة األصول املطلوبة ىلإيف حمفظة القروض واألوراق املالية للوصول 

ن تركيبة أصول املصرف تؤثر على أدائها املايل ، فاملصارف ذات وضعية سيولة عالية هلا أدراسته حملددات الرحبية يف املصارف األوكرانية ، ب

ا نتائج سلبية على ن النوعية الرديئة للقروض كما هو متوقع هلأن احلصة األكرب لألصول غري املرحبة تعين ضمنياً أرباح متدنية ، وأقل وأرحبية 

 دن نسبة األصول الثابتة عندما تكون كبرية تؤدي ايل ختفيض الرحبية ، وهذه النتيجة تعإىل أ أرباح املصرف ، كما توصلت الدراسة أيضا

 Miller(من  يشري يف هذا الصدد كل .للجزء غري املربح من أصول املصرف  امقياس دمعقولة ، حيث ان نسبة األصول الثابتة ميكن أن تع

and Noulas , 1997)178( ،تعرض للقروض ذات املخاطر العالية زاد تراكم الديون غري  أكثرنه كلما كانت املؤسسات املالية أ ىلإ

بناًء على الدليل املقدم من النظام املصريف اليوناين بان  وآخرون )Athana Soglou ,2005()179( أوضحكما .املدفوعة وقلت الرحبية

 )Jessup , 1980()180(ويضيف .قلأاملصريف وان خمصصات خسائر القروض العالية مرتبطة برحبية  األداءشأن يف  اذ اًمرألنوعية القروض 

ن كانت النسبة أتزيد القيمة الكلية للقروض عن نسبة معينة من املوارد املتاحة ، و أالنه مهما كانت الضمانات املقدمة للقروض  ينبغي أ

على  أجريتاليت ) Judes . Doliente, 2005(كما توصلت دراسة .ودائع املصرف هبلذي تتصف تتوقف على مدى االستقرار ا

                                           
  .45م ، ص 1988، رسالة دكتوراه غري منشورة ، جامعة عني مشس ، القاهرة ، سنة " البنوك املصرية واخلصوم يف األصول إدارةتقييم فاعلية مناهج "،  فخره أبونادية  - 177
املالية اليت تتضمنها احملفظة االستثمارية للمصرف على سداد االلتزامات اليت تستحق  لألوراقمن قدرة العميل املقترض او اجلهة املصدرة  التأكددرجة  -:تعين  األصولجودة * 

  . تأخريف دون للمصر
178  -  Panay iotisp.ital , opcit , p 7 
 179 - Dimitry Sologoub , op . Cit , pp4-12. 
180- Jessup . p . Modrtn Bank Management . Minn : West pub , 1980.p .204. 

  .99، مرجع سابق ، ص " مؤشرات استقرار النظام املصريف"هندي ،  إبراهيممنري : نقالً عن 
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املال هي  ورأسالسائلة ونوعية القروض ونفقات التشغيل  كاألصولن العوامل اخلاصة باملصرف إىل أ أسيادول من جنوب شرق  أربع

م يف املنطقة انعكس على 1997ة املصرف الذي حدث بعد ن االخنفاض يف رحبيأ، و أسياحمددات توسعات املصرف يف جنوب شرق 

محد أ(وتوصلت دراسة .أسيااخنفاض رحبية املصرف وذلك بسبب العجز الكبري يف سداد القروض كنتيجة الزمة العملة والعمل املصريف يف 

سبة الديون املتعثرة للقروض ونسبة حجم الديون املتعثرة ون أنإىل ثالثة مصارف جتارية مصرية  أداءاليت تناولت  )181()2000خليل ، 

قام ا  أخرىويف دراسة .ومعدل العائد على امللكية األصولعن كل من معدل العائد على  يمعنو تأثريخمصص خسائر القروض هلما 

)Molyneux , 1998()182(  األصول يتأثر ى ن معدل العائد علأ أثبتت، األمريكيةاملصارف التجارية بالواليات املتحدة  أداءاليت تناولت

  .أخرى املصرف من جهة أصولمبعدل منو القروض التجارية والصناعية من جهة، وكذلك مبزيج 

 يتوذلك على النحو اآل )الثابتة واألصولالسائلة  واألصولنوعية القروض ( األصولصياغة فروض البحث اخلاصة بتركيبة  متوبناء على ذلك 

: -  

  .السائلة  واألصولبني املتغري التابع  ذات داللة إحصائيةوجد عالقة الت -

 .بني املتغري التابع و نوعية القروض  التوجد عالقة ذات داللة إحصائية -

 .الثابتة  واألصولبني املتغري التابع  التوجد عالقة ذات داللة إحصائية -

  .اخلطرة األصول إىلحقوق امللكية  بإمجايل مقاسه املال رأسخماطر  )3( 

اخنفاض معدل العائد املطلوب بواسطة  ىلإختفيض املخاطر اخلاصة بامللكية مما يؤدي  ىلإاملال املرتفعة تؤدي  رأسنسبة  نأف املعرو من    

الصافية بعد  األرباحختفيض  ىلإاملال املرتفع يؤدي  رأسن إف أخرىومن ناحية ) . منخفضة  أرباح= ن خماطر منخفضة أل(املستثمرين 

البيانات  أن إالوبالرغم من ذلك .ملصرف من الوفر الضرييب املمكن احلصول عليه نتيجة اقتطاع مصروفات الفوائدالضرائب نتيجة حرمان ا

مثل  إىل آخرها  عليها يف هذا اخلصوص يف الفترة من منتصف الثمانينات أجريتاخلاصة باملصارف يف الواليات املتحدة والدراسات اليت 

 نأحقيقة يف غاية االختالف وهي  أظهرتعكس النتائج السابق ذكرها ، فقد  أظهرت )Allen N . Berger ,1991()183(دراسة 

معظم  أنكما .إحصائيةالعالقة هي عالقة جوهرية  أون هذا االرتباط أترتبطان ارتباط موجب ، و واألرباحاملال  لرأسالقيمة الدفترية 

                                           
 23،ص 2202، القاهرة ، جامعة عني مشس ، رسالة ماجستري غري منشورة ، سنة" قياس تأثري احملددات الداخلية واخلارجية على رحبية البنوك التجارية الكويتية " التميمى ،  نايف-  181
 24نفس املرجع السابق ، ص -  182
  .288ص مرجع سابق ، " املال أسدراسة العالقة بني الرحبية ور"نادية ابو فخرة ، -  183
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 ,Bourke , 1989 (،فمثال قد الحظ كل من  ملصارفاملال كمتغري تفسريي لرحبية ا رأسالدراسات اليت استعملت نسبة 

Molyneux and Thornton , 1992, Goddard , 2004( وآخرون)املال ورأسبان هناك عالقة اجيابية بني الرحبية  )184، 

ة رحبية املصرف يلعب دوراً رئيسياً يف زياد مال رأس إنمع الدراسات السابقة يف ) Hand Ley Paul , 1992(وتتفق نتائج دراسة 

 مبالءةاستخدام القواعد القانونية املقررة واخلاصة  إنالدراسة اليت متت على عينة من املصارف العاملة يف تايالند  أسفرتاملصرف ، فقد 

على بيان  )Allen N . Berger ,1994()185(وركزت دراسة .زيادة الرحبية ايل أدتالعناصر اليت  أهماملصارف كانت من  رأمسال

 , Gross , Steve , ogilive( وأكد.مصارف العينة حمل الدراسة  أصولهيكلة  إعادةاملال على  لرأساملعايري املقررة قانونياً اثر تطبيق 

and Rose , 1990()186( املعايري  رأساملال جاءت على  ورأسالرحبية  نأعلى املصارف يف الواليات املتحدة  هاؤإجرايف دراسة مت  أيضا

جيدة ، ورقابة تكاليف فعالة ، بعدما كان االعتماد ) قروض(ينتجان عن حمفظة ائتمان  إما إذيف قياس جناح املصرف ، الرئيسية املستخدمة 

املال على النحو  رأسصياغة فرض البحث اخلاص مبتغري خماطر  مت وبناًء على ذلك.يف البداية على الرحبية وجودة االئتمان فقط األساسي

  -:يتاآل

  "املال رأسبني الرحبية وخماطر  ذات داللة إحصائيةعالقة د ال توج"         

  اطر الرافعة املاليةخم )4(

. ن درجة الرفع املايل تزداد فيهاإالغري لتمويل استثماراا ف أموالكلما ازداد اعتماد املنشأة على  أنه) 2003حممد مطر، (تشري دراسة      

املقترضة حبيث حتقق معدل  األموالاملنشأة يف استثمار  إدارةجنحت  ما إذاجيابياً إ) ROI(ر الرفع املايل على عائد االستثما تأثريويكون 

دراسة  أوصتاملصريف فقد  األمانجل احملافظة على أومن .)ROI <1(استثمار يزيد على الفوائد املدفوعة لقاء احلصول عليها أي ان 

)Benston, 2000()187( ويكون ذلك بضرورة احملافظة على  األمريكيةجارية يف الواليات املتحدة على ضرورة تنظيم هيكله املصارف الت

جل أومن .  أخرىاهليكل املايل للمصارف التجارية من اجل كسب ثقة املتعاملني مع املصرف وحتقيق عوائد جمزية للمالكني من ناحية 

                                           
184  -  Panayiotis P .ital , opcit , p .9. 
185  --  Allen , Berger "Market Discipline in Banking ", Proceeding of a Confence on Bank structure and Compettion ( Federal 
reserve bank of Chicago ) , p.419-37,1991. 

  .291مرجع سابق ، ص " املال ورأسالرحبية دراسة العالقة بني "،  فخره أبونقالً عن نادية 
 

186  -  Cross steve , ogiliveNigel 8 , HO Rose , "The 1980 S:A Decade of Contrast for Banking" , Boston : Bankers Magazine , Jan / 
feb . 1990 , v1 , p 45-52. 

  .291 - 290مرجع سابق ، ص ص " الامل ورأسدراسة العالقة بني الرحبية "،  فخره أبونقالً عن نادية 
 

  63،ص 2004، سنة 2،العدد18األردن ، جملة امللك عبد العزيز ،االقتصاد واالدارة ، الد "العوامل املؤثرة يف درجة األمان املصريف األردين"حسين خريوش وآخرون،- 187
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أما  .امللكية حىت اليتعرض املصرف ملخاطر الرفع املايل  ، يرى الباحث ضرورة عمل موازنة بني الديون وحقوق األهدافاحملافظة على هذه 

ن زيادة استخدام الرافعة املالية يؤدى ايل اخنفاض الرحبية والسبب يف ذلك عدم مقدرة أفقد أظهرت ) م1999أمين الرشدان ،(دراسة 

حصلت  إذا أنه) Robert ,2002(كما يرى . املصارف التجارية يف توظيف ودائعها بدرجة كافية تالئم الزيادة الكبرية يف تلك الودائع 

املال سوف تنخفض   لرأسللمنشأة ، فان التكلفة املرجحة  األمثلاملالية فيها من تكوين هيكل التمويل  اإلدارةديون ومتكنت الاملنشأة على 

  .املالية الثابتة األعباءاملنشأة ستزداد بسبب اخنفاض  ألسهمفان القيمة السوقية  وعلية،

ن إوبالتايل ف أصوهلااملمتازة يف متويل  األسهمهذه املصارف مل تعتمد على  أناالطالع على التقارير السنوية للمصارف يف ليبيا سنجد وعند  

 واألموالوثبات سعر الفائدة على الودائع  األموالثر الرفع املايل يف ليبيا يتوقف على نسبة الربح الكلي الذي حتققه املنشأة على مزيج أ

ملعدل توزيع  األقصىن الرفع املايل يركز حول ثبات سعر فائدة الودائع واالقتراض وثبات احلد إف) 69ص(وكما ذكر سابقا  .ترضة فقطاملق

يف االعتبار ماينطوي عليه من  األخذالعادية مع  األسهملن يستفيد منها سوى محلة  األرباحأي زيادة يف  إناملمتازة ، مما يعين  األسهمعائد 

أي زيادة يف ف، وأن املصارف  يف ليبيا مل تعتمد على األسهم املمتازة يف متويل أصوهلا  سعر الفائدة يف ليبيا ثابت  نأومبا    .)188( خماطر

  . العادية  األسهملن يستفيد منها سوى محلة  األرباح

  : يتصياغة فرض البحث اخلاص مبتغري خماطر الرافعة املالية على النحو اآل مت وبالتايل 

   "املالية الرافعة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الرحبية وخماطر"               

 ) حجم الفوائد املدفوعة إىلحبجم الفوائد املقبوضة  مقاسا (خماطر هامش الفائدة )5(

 من املخاطر نيبان هناك نوع. املصرية اليت هدفت ايل حتليل املخاطر املصرفية يف املصارف التجارية ) 1998أبو فخره ، (أظهرت دراسة     

 Philip(ويف دراسة أخرى قام ا  .تقلبات يف األرباح املصرفية وهي خماطر سعر الفائدة وخماطر رأس املالال املصرفية واليت تؤثر على

Bourk , 1989 ( يف  وحبثتأمريكا واستراليا ، دولة يف أوروبا ومشال  ة عشريتداء املصارف التجارية يف اثنأالتعرف على  ىلإاليت هدفت

حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود عالقة اجيابية مابني " املال والسيولة وسعر الفائدة  رأسنسبة "ثر جمموعة من العناصر على الرحبية أ

وتشري دراسة لفائدة والرحبية ،وجود عالقة اجيابية بني سعر ا وأيضااملال والرحبية  رأسجيابية مابني إنسبة السيولة والرحبية ووجود عالقة 

)Angbaz , 1997 ( املصارف ذات القروض العالية وذات خماطر سعر الفائدة العالية سوف تلجأ  إن"اليت قامت بفحص النظرية القائلة

ماله  رأستايل زيادة يساعد يف زيادة رحبية املصرف وبال  عالالفرق بني الفائدة على الودائع والفائدة على القروض لتحقيق هامش  إجياد ايل

                                           
 .26حسن حممد ، مرجع سابق ، ص  - 188
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ثر كبري على الرحبية أحجم املصرف ونوعه وتوسعه والنشاطات اليت يركز عليها هلا  إنوكذلك  ،"أكثرويزيد من قدرته على حتمل خماطر 

) 2004الشيخي ، أمال(دراسة  أما.الفائدة أسعارحساسية ملخاطر  أكثروان املصرف واحلجم الصغر ،  واملخاطر اليت يتعرض هلا املصرف

من املخاطر وهي  أنواعاملصارف الليبية تتعرض لثالث  نأ ىلإاليت ركزت على حتليل املخاطر املصرفية يف املصارف  التجارية الليبية ، توصلت 

لثبات  نظراً تأثريومل يكن ملخاطر سعر الفائدة أي  ،مع اختالف تواجدها يف املصارف)املال  رأسخماطر  واالئتمان  خماطر وخماطر السيولة (

ن هذه الدراسة تركز على خماطر معدل الفائدة الناتج عن أ على ديكالتأجيب و .الفائدة يف املصارف التجارية الليبية منذ فترة طويلة أسعار

خماطر الفائدة  حبجم الفوائد املدينة اليت دفعها املصرف خالل العام وليس دراسة ةًاخنفاض الفوائد الدائنة اليت قبضها املصرف خالل العام مقارن

وبالتايل مت صياغة فرض البحث   .الفائدة يف املصارف التجارية الليبية منذ فترة طويلة أسعارنظراً لثبات . الفائدة أسعارالناجتة عن تقلبات يف 

      -: يتاخلاص مبتغري خماطر هامش الفائدة على النحو اآل

  "وخماطر هامش الفائدة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الرحبية"       

  -:النشاطات خارج امليزانية العمومية )6(

توصل  املثال ، فعلى سبيل) صايف الدخل من الرسوم والعموالت(الدخل غري املتعلق بالفوائد  أمهية ىلإتشري بعض الدراسات   

)Peterson, 2000()189( وألنهعلى رحبية املصرف من جهة ،  أثريهتضرورة االهتمام بالدخل غري املتعلق بالفوائد وذلك جلوهرية  ىلإ 

تزايد الدخل غري  ىلإ أشارفقد  )Feldman 1999()190( أما. ، مقارنة بالدخل املتعلق بالفوائد أخرىبتقلبات السوق من جهة  تأثرياقل أ

تتعلق  أخرىعناصر  ىلإل للدخ أساسياملتعلق بالفوائد خالل التسعينات ، حيث حتولت املصارف من التركيز على فوائد القروض كعنصر 

معدل  أن ىلإاخل وبطبيعة احلال ، تقل املخاطرة نظراً للتنوع يف هذه اخلدمات ، وقد توصل ...خبدمات التمويل العقاري وصناديق االستثمار 

رف صغرية م بالنسبة للمصا1998حىت  1984خالل الفترة من  %43 ايل% 27الزيادة يف الدخل غري املتعلق بالفوائد قد تزايد من 

 Dimitry(وجد  أخرىويف دراسة .خالل نفس الفترة بالنسبة للمصارف كبرية احلجم %23 ايل% 15احلجم ، كما تزايد من 

Sologoube 2006 (وهذه النتيجة  ،صايف الدخل من الرسوم والعموالت الناجتة من بنود خارج امليزانية يؤثر اجيابياً على الرحبية  نأ

ن املصارف كبرية احلجم أ، كما يؤكد الباحث  أعلى أرباحتكتسب  اًتنوع األكثراملصارف  إندراسات السابقة من ال إليهتؤكد ماتوصلت 

                                           
  22نايف التميمى، ص  -  189
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اليت تناولت رحبية عينة  )Aggelerg Feldman ,1998()191(دراسة  أما.منشغلة بشكل كبري يف نشاطات بعيدة عن امليزانية العمومية 

الدخل غري املتعلق بالفوائد قد تزايد خالل فترة البحث  أن ىلإ، توصلت  1997حىت  1992خالل الفترة من  األمريكيةمن املصارف 

ضرورة االهتمام بالدخل غري املتعلق بالفوائد كمصدر  إىلفقط ، مما يشري  %12، بينما تزايد الدخل املتعلق بالفوائد بنسبة  %34بنسبة 

قد ازدادت خالل فترة البحث مبعدل  اإليرادات إمجايل إىلغري املتعلق بالفوائد ن نسبة الدخل أوقد وجدت الدراسة . هم لزيادة الرحبية م

وبالتايل مت .فقط بالنسبة للمصارف صغري احلجم%12دل ـمبع بالنسبة للمصارف كبرية احلجم ، بينما ازدادت خالل نفس الفترة 27%

     -: يتالنحو اآلالنشاطات خارج امليزانية العمومية على  صياغة فرض البحث اخلاص مبتغري

  "نشاطات خارج امليزانية العموميةال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الرحبية وال"

  . )الودائع إمجايل إىلحبجم الفوائد املدفوعة  مقاسا (تكلفة الودائع )7(

خص لللحصول على مثل هذه الودائع وتت إن املصارف التتحصل على الودائع املرغوب فيها جماناً فهي تتكبد تكاليف معينة كما ذكرا سابقا 

وعلى التطور التكنولوجي اليت تؤدي إىل ختفيض  ،هذه التكاليف يف املصاريف اإلدارية واخلدمية اليت تعتمد على الكفاءة اإلدارية للمصرف

ت اليت حتصل بني فترة وأخرى يف هذا باإلضافة إىل التغريا،تكاليف اخلدمات املصرفية ، ومصاريف الفوائد اليت يدفعها املصرف للمودعني 

واليت غالباً ما تؤدي إىل  ،وجدتن املصارف التجارية يف ااالت األخرى كمخصصات خسائر القروض وأقساط التأمني على الودائع إ

لوديعة تكلفة الوديعة ،وبذلك فإن قبول أي وديعة من قبل املصرف جيب أن يكون مرهوناً بقدرة املصرف على توظيف هذه ا ارتفاع

حملددات الرحبية يف  الرشدان أمينوقد توصلت نتائج دارسة .) 192(واستعماهلا استعماال مرحباً وخبالف ذلك سيتعرض املصرف للخسائر

ن زيادة حجم الفوائد إ إذ،  األردنيةاملصارف التجارية يف  تكلفة الودائع هلا تأثري عكسي علي الرحبية نأ إىل املصارف التجارية األردنية

 .اخنفاض رحبيتها ىلإيؤدي تلك املصارف  ىالودائع لد ىدفوعة علامل

     - : يتعلى النحو اآلتكلفة الودائع  وبالتايل مت صياغة فرض البحث اخلاص مبتغري

  ."ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الرحبية وتكلفة الودائع"

                                           
  23نفس املرجع السابق ،ص  -  191

  .177، ص 2001دار احلامد للنشر ، سنة : ، عمان " النقود واملصارف واالسواق املالية"عبداملنعم السيد على ،  - 192
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ن أمن نتائج  جند  هتوصلت إليما و ف التجارية واستعراض الدراسات السابقةبعد دراسة األدب املتعلق مبوضوع حمددات الرحبية يف املصار  

ومنها ما هو غري مهم أو قليل األمهية يف تفسري   هممحمدد  هأنبالدراسات السابقة  أظهرته  منها ما ، أخري ىلإقد ختتلف من دولة  هذه النتائج

، و تعمل يف بيئات اقتصادية خمتلفة وتشريعات تلف ايل حد كبري يف احلجم والعمل النظم املصرفية حول العامل ختف. التغري يف رحبية املصارف 

وعلي ضوء ذلك مت حتديد املتغريات اخلاصة بالدراسة يف الشكل .قانونية خمتلفة ، وهلذا ال يتوقع أن تكون النتائج التجريبية نفسها بني البلدان 

  -: يتاآل
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مصرف اجلمهورية "املصارف األهلية  إيلة مصارف جتارية باإلضافة شرواليت تتكون من عاملصارف التجارية  مجيع يتكون جمتمع الدراسة من

مصرف األمان ومية ، تنمصرف التجارة والوة ، مصرف األمومصرف الصحاري ،ومصرف الوحدة ، واملصرف التجاري الوطين ،و،

  "املصارف األهلية ومصرف الوفاء ، مصرف اإلمجاع العريب ، وللتجارة واالستثمار ،

باالنتشار اجلغرايف األوسع على مستوى البالد، واستحواذ هذه  عينة الدراسة تتكون من املصارف التجارية ذات امللكية العامة لتميزهاا أم
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  -:الدراسة يتكون من عينة  وبذلك فان

  .مصرف اجلمهورية- 1

  .صرف التجاري الوطينامل- 2

  .مصرف الوحدة- 3

  .مصرف الصحاري- 4

  .مصرف األمة- 5

 .ية مصرف التجارة والتنم- 6

  .2008لسنة  4مت دمج مصرف األمة مع مصرف اجلمهورية يف شهر  همع مالحظة أن

  -:البياناتأداة جتميع 

م ، وقد 2005م حىت عام 1995مالية متتابعة، تبدأ من  ةسن ةإحدى عشريف شكل سلسلة زمنية تغطي  دراسةمت جتميع البيانات اخلاصة بال

البحث عن السنوات املالية  ةنلعيللمصارف التجارية  نات املطلوبة للبحث من القوائم املاليةيف احلصول على البيا دراسةال ت هذهاعتمد

  .اخلاصة بفترة البحث 

  - :األساليب اإلحصائية  املستخدمة يف الدراسة 

   - :ليةاألساليب اإلحصائية اآل مث استخدام املركزي،بعد جتميع متغريات الدراسة من القوائم املالية والتقارير السنوية املنشورة عن مصرف ليبيا 

  -:)  on FactoriatiIn F Variance(التباين  خمضتمعامل 
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بني املتغريات املستقلة ،فإذا كان االرتباط بني املتغريات  همة اليت تواجه االحندار املتعدد هي إمكانية وجود ارتباطإحدى املشاكل املمن  إن

  Detection  of، ويتم الكشف عن االرتباط  اخلطي املتعدد اقية معامالت االحندار تضاؤل مصد املستقلة قويا، فإن ذلك يؤدي إىل

Muticollinearity)  ( التباين  خمضتبني املتغريات املستقلة عن طريق استخراج معامل) Varionce In Fiaton Factor (

  ). VIF(والذي يرمز هلا بالرمز 

  - :تعدد بني املتغريات املستقلة هو اخلطي املمن احللول املقترحة ملعاجلة مشكلة االرتباط 

   -:(Additional data)استخدام بيانات إضافية   -)1(

فإن هذه الطريقة تعاجل املشكلة بزيادة البيانات املستعملة  امبا أن مشكلة االرتباط اخلطي املتعدد هي يف األساس مشكلة بيانات عينة ، لذ   

  .أي بزيادة حجم العينة 

  -: (Dropping Variables)اط بعض املتغريات إسق -)2(

هي إسقاط املتغري املستقل الذي يرتبط بعالقة خطية قوية مع املتغريات  االرتباط اخلطي املتعددمن الطرق املستخدمة أيضا ملعاجلة مشكلة 

ستخدم االقتراح الثاين تراسة سوف بيانات إضافية، فإن هذه الد ىونظرا لصعوبة احلصول عل.)، فتحي بوسدرة 244ص.(املستقلة األخرى 

 . وهو إسقاط بعض املتغريات املستقلة

 - :طرق إسقاط بعض املتغريات املستقلة

اليت جيب أن يتضمنها منوذج االحندار اخلاص بالظاهرة حمل الدراسة ) املفسرة(جمموعة من املتغريات املستقلة " أفضل"مشكلة اختيار  دتع      

يف   (Stepwise –Backeard)ولقد مت استخدام أسلوب التدرج اخللفي  .الباحث يف التطبيقات القياسية أحد الصعوبات اليت تواجه

، مث إجراء  كخطوة إجرائية أوىل املتعدد ، والذي يعتمد علي توفيق منوذج جبميع املتغريات املستقلة مع املتغري التابعاخلطي  بناء منوذج االحندار

أضعف تأثري (بة ملعاجلة مشكلة التعدد اخلطي بني املتغريات املستقلة وذلك بإسقاط أقل املتغريات املستقلة معنوية االختبارات اإلحصائية املناس

بني املتغري التابع واملتبقي  أخر ، مث توفيق منوذج االحندار املتعدد") P –Value"بني املتغريات املستقلة علي املتغري التابع اعتمادا علي قيمة 

  وهكذا حىت يتم احلصول علي أفضل عالقة خطية تربط املتغري التابع خطيا مع املتغريات املستقلة  ،املستقلة من املتغريات

 )Coefficient of Multiple Correlation( معامل االرتباط املتعدد 
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 -x kات املستقلة واملتغري" y"وهو عبارة عن املقياس اإلحصائي املستخدم بشكل واسع لقياس العالقة بني املتغري التابع  

1K.….,X2,X1) (جمتمعة.      

  
R= 

         [ ]22 xnxi −∑











−∑ ∑ 22 ynyi  

  -:حيث إن 

x متثل الوسط احلسايب لقيمx  

y  متثل الوسط احلسايب لقيمy 

 R رتباط بريسون ، حيث ان ترمز ملعامل اال:-  

                     1 ≤ R≤ 1-  

انت فإذا ك. rسيكون هو نفسه  Rفإن ) K-1=1( عندما حيتوي منوذج االحندار علي متغري مستقل واحد أي عندما أنه  مع مالحظة

وإذا كانت العالقة قوية وسالبه عكسية ، فإن قيمة ) 1(تقترب من ) R( ن قيمة إالعالقة بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة قويه وموجبة ف

)R ( تقترب من)-(وكلما اقتربت قيم ) 1R ( كلما تقترب النقاط من نهإ ن العالقة ضعيفة ، وهنا نستطيع القولأمن الصفر فيعين ذلك 

تقترب من ) R(تقترب من الواحد وكلما ابتعدت النقاط عن خط االحندار فإن قيمة ) R(خط االحندار فإن قيمة  ىخط االحندار أو تقع عل

  .الصفر 

ط وليس االرتبا) Imperfect( االرتباط بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة فيقصد ا االرتباط اخلطي غري التام  ىوعندما تتحدث عل-

  ) .Perfect(اخلطي التام 

وال توجد ) X K-1 ,……,X2,X1(واملتغريات املستقلة ) y(ويقصد باالرتباط  اخلطي التام أنه توجد عالقة تامة بني املتغري التابع  -

  . ) +R=1(هي ، ويف هذه احلالة يكون معامل االرتباط املتعدد بني املتغري واملتغريات املستقلة جمتمعة ) Y(متغريات آخري تؤثر يف 

∑ − yxnyx ii
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وبقية املتغريات املستقلة ، فيعين ذلك أنه توجد متغريات أخري تؤثر يف املتغري ) y(أما حالة وجود عالقة خطية غري تامة بني املتغري التابع -

خلطأ العشوائي الذي ميثل ويطلق عليها ا) ei(التابع باإلضافة للمتغريات املستقلة ولكن هذه املتغريات ال تظهر يف النموذج ، ويرمز هلا بالرمز 

  . تظهر يف منوذج االحندار مل اليت  األخرىاملتغريات 

  - R   <1> 1وهنا معامل االرتباط املتعدد يقع ما بني 

ذا وهذه الدراسة تبحث علي االرتباط اخلطي املتعدد غري التام وليس االرتباط اخلطي املتعدد التام الذي يكون من املستحيل ظهوره يف مثل ه

  . وع من الدراساتالن

  R 2معامل التحديد املتعدد   

، أي )X K-1 ……,X2.X1(املتغريات املستقلة يف  نسبة التغري الذي ميكن تفسريه) y(التابع  يف املتغري وهو عبارة عن نسبة التغري     

   .نسبة تأثري املتغريات املستقلة يف املتغري التابع 

  

   Analysis of Varianceحتليل التباين 

مة هي قيمة خدالقيمة اإلحصائية املستعندما تكون  وجود تأثري معنوي للمتغري املستقل على املتغري التابع مدى وقد مت استخدامه الختبار    

  .α=0.05 مستوى أمهية عند Fتوزيع 

   )of Variance One-way Analysis (جدول حتليل التباين يف اجتاه واحد  أيتوفيما ي

  

  

  ) :Anova Table(حتليل التباين األحادي -)1-1- 3(جدول رقم 

  المحسوبة Fقيمة 
Computed f  

 mssمتوسط المربعات 
Mean squares  

  dfدرجات الحرية 
Degree  

      of  freedom 

  "ss"مجموع المربعات 
Sum of squares  

مصدر االختالفات 
S.O.V 

Source of 
variation  
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  املبحث الثاين

  -:الدراسة اختبار فرضيات -

  .بالنسبة للمصارف جمتمعة  - :أوال 

  
=  MST        

MSe         

SStr            
MST =   K-1           

  
SSe               

MSe=  n-k            

K-1  
  
  

K(n-1) 

SSr 
  
 

SSe  

المعامالت  بين
regression  

  
المعامالت     داخل

" العشوائي الخطأ"
Random Error 

    (Kn-1) SST  المجموعTotal 
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  -:الكشف عن االرتباط اخلطي املتعدد واختيار أفضل منوذج

  للمصارف جمتمعة ) Sig(مستوي املعنويةو )Vif(معامل تضخم التباين ) 1-2-3(جدول رقم 

  اذج احندار متعدد علي ثالثة من) 1-2-3( حيتوي اجلدول رقم 
ومجيع املتغريات املستقلة، حيث  )الرحبية(حيتوي النموذج األول علي نتائج االحندار املتعدد الذي جيمع املتغري التابع - :النموذج األول-

رب من أك) Vif = 10.12(، وخماطر الرافعة املالية ) Vif= 13.63(لكل من إمجايل األصول ) Vif(نالحظ أن معامل تضخم التباين 

يدل ذلك  ، مما ) 10(

مشكلة  هناك على أن 

متعدد بني  ارتباط خطي 

املستقلة ،  املتغريات 

هذه  وللتخلص من 

من  املشكلة البد 

إسقاط  ىحدإ

املستقلة  هذه املتغريات 

األصول  إمجايل (

الرافعة  أو خماطر 

يتم  ، حيث )املالية

املتغريات  إسقاط أقل 

) Sig =.805(هو أقل املتغريات املستقلة معنوية )الرافعة املالية ( املعنوية نالحظ أن املتغري املستقل  ىاملستقلة معنوية ، وعند اختبار مستو

املتغري املستقل  باستثناءمث نقوم بتوفيق منوذج احندار متعدد آخر بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة . عليه إسقاط هذا املتغري أوال بمما يترت

  . ضحه النموذج الثاينوالذي مت إسقاطه، وهذا مما ي)  الرافعة املالية(و

  النماذج              

  املتغريات املستقلة

  النموذج الثالث   النموذج الثاين    النموذج األول   

Vif Sig Vif  Sig  Vif  Sig  

  ----  -- - 551. 3.93 597. 13.63  إمجايل األصول

 000. 2.73 001. 2.80 001. 3.20  نسبة األصول السائلة

 029. 1.50 030. 1.59 033.  1.60  نسبة األصول الثابتة

 000. 2.79 000. 2.86 000. 3.17  نوعية القروض

 000. 2.04 000. 2.10 000. 2.4  خماطر رأس املال

  ----  ----  ----  ---- 805. 10.12  الرافعة املالية

 000. 3.00 000. 5.45 000. 5.54  الفائدةخماطر هامش 

 055. 1.61 078. 3.27 086. 3.80  تكلفة الودائع 

 000. 2.47 000. 2.40 000. 2.50  النشاطات خارج امليزانية
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  -:النموذج الثاين

مما يدل أنه التوجد عالقة خطية مرتفعة غري ) 10(جلميع املتغريات املستقلة أقل من ) VIF(نالحظ يف النموذج الثاين أن معامل تضخم التباين 

إسقاط  قد متكلما مت حذف متغري مستقل ليس له تأثري معنوي ، و تنخفض ) P-Value(قيمة  نأتامة ، تربط بني املتغريات املستقلة ، كما 

. أفضل منوذج يربط املتغري التابع مع املتغريات املستقلة  ىعل تتحصلحىت ) P-Value =0.551(أقل املتغريات معنوية وهو إمجايل األصول 

 األصول الثابتة ةنسب و نسبة األصول السائلة( التابع واملتغريات املستقلة منوذج احندار متعدد يربط املتغري أفضلوبذلك يكون النموذج الثالث هو 

  ) .نشاطات خارج امليزانية  وتكلفة الودائع  و خماطر معدل الفائدة و خماطر رأس املال و نوعية القروض و

 .التدرجييملخص معنوية منوذج االحندار  •

  التدرجيي للمصارف جمتمعةر املخص معنوية منوذج االحند) 2-2- 3(جدول رقم        

  النموذج
  )3(رقم  

R R 2 P-Value 
.869 .754 .000 

 P-Value(يتضمنها هذا النموذج هلا عالقة ذات دالله معنوية باملتغري التابع  الذيتشري نتائج حتليل االحندار أن املتغريات املستقلة 

أما ) الرحبية (علي املتغري التابع  من املتغريات اليت تطرأ)  2R= %75.4(ر حيث وجد أن املتغريات املستقلة املكونة للنموذج تفس) 000.=

واملتغريات ) الرحبية (أن االرتباط بني املتغري التابع  إىل، أيضاتأثري عوامل أخرى ، كما تشري النتائج  من تلك املتغريات ترجع إىل) %24.6(

 وتكلفة الودائع  وخماطر معدل الفائدة  و املخاطر  رأس املال ونوعية القروض  وة نسبة األصول الثابت و بة األصول السائلةسن( املستقلة 

 ) R =0.869(هو عبارة عن ارتباط قوى ) نشاطات خارج امليزانية 

 نتائج حتليل االحندار التدرجيي •

  

  

  

  للمصارف جمتمعة نتائج حتليل االحندار التدرجيي) 3-2-3(جدول رقم                     

  مستوي املعنوية  )T(اختباراملعامالت اخلطاء املعامالت غري   ذجالنمو
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من خالل نتائج حتليل  

املوضحة  جيي،التدراالحندار 

-2-3(يف اجلدول رقم 

 - :أيتييتضح ما ) 3

ال ( :األويلالفرضية  -    

ذات عالقة  توجد

  )إحصائية بني حجم املصرف وبني الرحبية 

ألمجايل األصول ن هناك عالقة عكسية بني رحبية املصارف التجارية وحجم املصرف مقاسا باللوغاريتم الطبيعي أأظهرت نتائج الدراسة 

الدراسة عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة  ىوتعز%5معنوية  ىعند مستو) P –Value =0.551(ذات داللة إحصائية  تولكن ليس

فر الضمانات الكافية اليت تشجع ااملالية وعدم تو الدولة وذلك لغياب دور سوق األوراق االستثمارية يفإحصائية إيل حمدودية الفرص 

– P(ومبا أن العالقة ليست ذات داللة إحصائية . تركيبة أصول املصارف التجارية ىان مما أثر ذلك علمنح املزيد من االئتم ىاملصارف عل

Value =0.551 (ئية بني حجم توجد عالقة ذات داللة إحصا وهي ال" يتم قبول الفرضية الرئيسية ، أذاً%5معنوية  ىعند مستو

  املصرف وبني الرحبية

  

  "ذات داللة إحصائية بني  نسبة األصول السائلة والرحبية التوجد عالقة"الفرضية الثانية    

 P –Value(ن هناك عالقة عكسية بني رحبية املصارف التجارية ونسبة األصول السائلة ذات داللة إحصائية أأظهرت نتائج الدراسة 

ومبا أن . 12.2%رحبية بنسبة اخنفاض ال سوف يؤدي إىل %1ن زيادة األصول السائلة بنسبة إ، حيث %1معنوية  ىعند مستو)000.=

يتم رفض الفرضية الرئيسية وقبول الفرضية البديلة وهي  إذا %1معنوية  ىعند مستو)P- Value =.000(العالقة ذات داللة إحصائية 

  ". ذات دالله إحصائية بني نسبة األصول السائلة ورحبية املصارف التجارية  عكسية توجد عالقة"

 "  وجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نسبة األصول الثابتة ورحبية املصارف التجاريةال ت" الفرضية الثالثة   

  )Sig(  املعيارية  العشوائي   املعيارية
Constant   )3(  -6.76E-04 .001   -.566 .573 

 1.22E-02 .003 -.316 -3.616 .000-  نسبة األصول السائلة
 6.945E-02 .031 .148 2.213 .029  نسبة األصول الثابتة

 2.74E-02 .005 -.464 -5.252 .000-  ضنوعية القرو
 2.620E-02 .005 .367 4.848 .000  خماطر رأس املال

 000. 5.637 519. 044. 248.  خماطر هامش الفائدة
 055. 1.941 130. 064. 125.  تكلفة الودائع

 000. 7.427 618. 113. 840.  نشاطات خارج امليزانية 
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 P- Value(أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة طردية بني رحبية املصارف التجارية ونسبة األصول الثابتة ذات داللة إحصائية 

ومبا أن   .6.9%سوف يؤدي إيل زيادة الرحبية بنسبة %1ة ن زيادة األصول الثابتة بنسبإ، حيث  %1عند مستوي معنوية )0.029=

وجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني ت"يتم رفض الفرضية الرئيسية وقبول الفرضية الفرعية وهي  أذاً  العالقة طردية ذات داللة إحصائية 

  ".رحبية املصارف التجارية ونسبة األصول الثابتة 

  " عالقة ذات داللة إحصائية بني نوعية القروض ورحبية املصارف التجارية  ال توجد" -:الفرضية الربعة  

) P- Value =.000(  أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة عكسية بني نوعية القروض ورحبية املصارف التجارية ذات داللة إحصائية 

ومبا أن العالقة . 2.74%) (اخنفاض الرحبية بنسبة  إىل )%1(زيادة النوعية الرديئة من القروض بنسبة  أن، حث %1عند مستوي معنوية 

ذات داللة إحصائية بني رحبية و عالقة عكسية توجد"يتم رفض الفرضية الرئيسية وقبول الفرضية الفرعية وهي  إذاً عكسية ذات داللة إحصائية

  . "القروضاملصارف التجارية ونوعية 

 "صائية بني خماطر رأس املال ورحبية املصارف التجارية ال توجد عالقة ذات داللة إح"الفرضية اخلامسة 

 P- Value( ن هناك عالقة طردية بني خماطر رأس املال ورحبية املصارف التجارية ذات داللة إحصائية أأظهرت نتائج الدراسة  

ومبا أن  .)2.62%(ية بنسبة سوف يؤدي إيل زيادة الرحب) %1(ن زيادة خماطر رأس املال بنسبة إ، حيث %1عند مستوي معنوية )000.=

توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني " يتم رفض الفرضية الرئيسية وقبول الفرضية الفرعية وهي  ذاًأالعالقة طردية ذات داللة إحصائية ،

  "خماطر رأس املال ورحبية املصارف التجارية 

  " وبني الرحبية  الرافعة املالية ني خماطرال توجد عالقة ذات داللة إحصائية ب" -:الفرضية السادسة     

 -P(ذات داللة إحصائية  تولكن ليسورحبية املصارف التجارية  الرافعة املاليةية بني خماطر عكسأن هناك عالقة  أظهرت نتائج الدراسة 

Value =.714( 5عند مستوي معنوية.%  

 الرافعة املاليةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني خماطر ال " وهي  ية الرئيسيةالفرض قبوليتم  ذاًأذات داللة إحصائية، تليسومبا أن العالقة  

  "ورحبية املصارف التجارية 

  " الفائدة وبني الرحبية  هامش ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني خماطر" -:ةبعالفرضية السا     

 P- Value(ائدة ورحبية املصارف التجارية ذات داللة إحصائية أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة طردية بني خماطر هامش الف 

ومبا . )24.8%(سوف يؤدي إيل زيادة الرحبية بنسبة% 1، حيث زيادة  خماطر هامش الفائدة  بنسبة  %1معنوية  ىعند مستو)000.=
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ذات داللة طردية توجد عالقة  " ية وهي يتم رفض الفرضية الرئيسية وقبول الفرضية الفرع لذلكأن العالقة طردية ذات داللة إحصائية ،

  "ورحبية املصارف التجارية  هامش الفائدةإحصائية بني خماطر 

  ".ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تكلفة الودائع والرحبية"  -:ةمناثالالفرضية 

عند )= 0.05P- Value(ذات داللة إحصائية نتائج الدراسة أن هناك عالقة طردية بني تكلفة الودائع ورحبية املصارف التجارية  بينت

 %5مستوي معنوية 

ن زيادة الودائع إ،حيث 

ذات التكلفة بنسبة 

سوف يؤدي إيل 1%

زيادة الرحبية بنسبة 

ومبا أن  )%12.5(

العالقة طردية ذات داللة 

ورحبية  تكلفة الودائعات داللة إحصائية بني ذطردية توجد عالقة  " يتم رفض الفرضية الرئيسية وقبول الفرضية الفرعية وهي إذاً إحصائية ، 

  "املصارف التجارية 

  ".التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني النشاطات خارج امليزانية والرحبية" -:الفرضية التاسعة

 P- Value(ئية ورحبية املصارف التجارية ذات داللة إحصا النشاطات خارج امليزانيةن هناك عالقة طردية بني أأظهرت نتائج الدراسة 

. )14%(زيادة الرحبية بنسبة سوف يؤدي إىل% 1بنسبة  النشاطات خارج امليزانيةزيادة أن ، حيث  %1معنوية  ىعند مستو)000.=

ذات داللة طردية توجد عالقة  " تم رفض الفرضية الرئيسية وقبول الفرضية الفرعية وهي ي لذلكومبا أن العالقة طردية ذات داللة إحصائية ،

  ."ورحبية املصارف التجارية النشاطات خارج مليزانية صائية بني إح

  مصرف الوحدة - :ثانيا

         الكشف عن االرتباط اخلطي املتعدد واختيار أفضل منوذج    

  النموذج الثالث   النموذج الثاين    النموذج األول     النماذج              
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) 4-2-3(جدول رقم      

 )Vif(معامل تضخم التباين 

)  Sig(ومستوي املعنوية

  ملصرف الوحدة

-3( اجلدول رقم  ىحيتو

ثالثة مناذج  ىعل) 4- 2

  احندار متعدد 

حيتوي -:األولالنموذج -

النموذج األول علي نتائج 

االحندار املتعدد الذي جيمع 

 =Vif( السائلة األصول نسبة لكل من) Vif(ومجيع املتغريات املستقلة ، حيث نالحظ  أن معامل تضخم التباين ) الرحبية  (املتغري التابع

 على وجود ، مما يدل ) 10(أكرب من ) Vif = 18.883(الرافعة املالية  ر، وخماط)Vif=18.842(وخماطر رأس املال  ،) 11.126

األصول  نسبة(ملستقلة هذه املتغريات ا ىحدإمشكلة ارتباط خطي متعدد بني املتغريات املستقلة ، وللتخلص من هذه املشكلة البد من إسقاط 

نالحظ  ،املعنوية ى، حيث يتم إسقاط أقل املتغريات املستقلة معنوية ، وعند اختبار مستو)أو خماطر الرافعة املالية  أو خماطر رأس املال ةالسائل

مث نقوم . ه إسقاط هذا املتغري أوالعلي بمما يترت) Sig =.881(هو أقل املتغريات املستقلة معنوية ) األصول السائلة ةنسب( أن املتغري املستقل 

الذي مت إسقاطه، وهذا )  األصول السائلة ةنسب(املتغري املستقل  باستثناءبتوفيق منوذج احندار متعدد آخر بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة 

  . ضحه النموذج الثاينوما ي

مما يدل أنه التوجد ) 10(جلميع املتغريات املستقلة أقل من ) Vif(باين نالحظ يف النموذج الثاين أن معامل تضخم الت-:النموذج الثاين 

كلما مت حذف متغري مستقل ليس له )  P-Value(قيمة  اخنفاضالحظ نعالقة خطية مرتفعة غري تامة ، تربط بني املتغريات املستقلة ، كما 

علي أفضل منوذج يربط  حنصل حىت)P-Value =0.729( اليةرافعة املتأثري معنوي ، وبذلك سيتم إسقاط أقل املتغريات معنوية وهو ال

  Vif Sig Vif  Sig  Vif  Sig  املتغريات املستقلة

 016. 2.446 025.  2.447 039. 2.455   إمجايل األصول

 ---- ---- ----  ----- 881. 11.126  نسبة األصول السائلة

 075.  3.167 099. 3.869  158. 4.330  نسبة األصول الثابتة

 094. 1.956 119. 2.385 1.50 2.461  نوعية القروض

 001.  4.142 002. 4.362 064. 18.842  خماطر رأس املال

  ----  ---- 729. 4.535 774. 18.883  الرافعة املالية

 001. 3.733 002.  4.352 003. 4.356   خماطر هامش الفائدة

 020. 8.968 029.  8.972 045.   9.200  تكلفة الودائع 

 024. 9.193 037. 9.312 054.  9.423  النشاطات خارج امليزانية
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 )الرحبية( يربط املتغري التابع تدرجيي منوذج احندار متعدد أفضلوبذلك يكون النموذج الثالث هو . املستقلةاملتغري التابع مع املتغريات 

نشاطات خارج  وتكلفة الودائع، والفائدة، هامشاطر خم وخماطر رأس املال، ونوعية القروض،ونسبة األصول الثابتة،(واملتغريات املستقلة 

  ).امليزانية 

  

 .ملخص معنوية منوذج االحندار التدرجيي •

  التدرجيي ملصرف الوحدة ملخص معنوية منوذج االحندار ) 5-2-3(جدول رقم                     

  النموذج

  )3(رقم  

R R 2  P-Value 

.962 .926 .001 

) P-Value =001(يتضمنها هذا النموذج هلا عالقة ذات دالله معنوية باملتغري التابع  الذيدار أن املتغريات املستقلة تشري نتائج حتليل االحن

ن م7.4% أما ،)الرحبية (املتغري التابع  ىتطرأ علمن التغريات اليت ) 2R=%92.6(حيث وجد أن املتغريات املستقلة املكونة للنموذج تفسر 

نسبة (واملتغريات املستقلة ) الرحبية (، بأن االرتباط بني املتغري التابع  أيضا تأثري عوامل أخرى ، كما تشري النتائج تلك املتغريات ترجع إيل

هو عبارة عن ) الفائدة ، تكلفة الودائع ، نشاطات خارج امليزانية  هامشاألصول الثابتة ، نوعية القروض ، املخاطر ، رأس املال خماطر 

                              ) R =0.962(ارتباط قوى 

  نتائج حتليل االحندار التدرجيي واختبار الفرضيات -  

املعامالت غري   النموذج

  املعيارية

اخلطاء 

  العشوائي 

املعامالت 

  املعيارية

  مستوي املعنوية  )T(اختبار

)Sig(  

Constant   )3(  -6.43E-02 .023   -2.846  .022  

 3.317E-03 .001  .454 3.022 .016  إمجايل األصول

 5.824E-02  .029 .350 2.043 .075  نسبة األصول الثابتة
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جدول رقم               

نتائج حتليل ) 3-2-6(

رف ملص االحندار التدرجيي

  الوحدة

  اختبار الفرضيات -

  )ذات إحصائية بني حجم املصرف وبني الرحبية  عالقة ال توجد( :األويللفرضية ا -

ة بني رحبية املصارف التجارية وحجم املصرف مقاسا باللوغاريتم الطبيعي ذات داللة إحصائية ديطرأظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة 

)P –Value =0.016(الرحبية بنسبة  زيادة يؤدي إىلسوف % 1بنسبة  حجم املصرفن زيادة إحيث %. 5 معنوية ىعند مستو 

%.3317. 

توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية "وقبول الفرضية البديلة وهيالرئيسية الفرضية  رفضيتم  أذاًومبا أن العالقة ذات داللة إحصائية   

  ".بني حجم املصرف والرحبية

 " التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني  نسبة األصول السائلة والرحبية"الفرضية الثانية 

– P(ذات داللة إحصائية  تليس وأا صول السائلةأظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة عكسية بني رحبية املصارف التجارية ونسبة األ

Value =0.824 (5معنوية  ىعند مستو%    

توجد عالقة ذات دالله إحصائية بني نسبة ال "الفرضية الرئيسية وهي  قبوليتم  إذاذات داللة إحصائية  تليس ومبا أن العالقة ذات العالقة

  ". األصول السائلة ورحبية املصارف التجارية 

 " ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نسبة األصول الثابتة ورحبية املصارف التجارية " ضية الثالثة الفر-

 P- Value(ذات داللة إحصائية  تليس أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة طردية بني رحبية املصارف التجارية ونسبة األصول الثابتة  

   .%5عند مستوي معنوية )0.075=

 E-02 .016 -.255 -1.899 .094 3.02-  نوعية القروض

 8.28E-02  .016 .996  -5.090 .001-  خماطر رأس املال

 001. 5.583  0371. 056. 315.  خماطر هامش الفائدة

 020.  2.891  832. 203. 586.  تكلفة الودائع

 024. 2.782  811.  1581.  2223.  نشاطات خارج امليزانية 



  ملصرف اجلمهورية ) Sig(ومستوى املعنوية )Vif(معامل تضخم التباين ) 7- 2- 3(جدول رقم  )اجلمهوريةمصرف (

  

 

  

              

  

  

  

  

  

  

  

  النموذج السادس  النموذج اخلامس  النموذج الرابع   النموذج الثالث  النموذج الثاين  النموذج األول  
Vif  Sig  Vif  Sig  Vif  Sig  Vif  Sig  Vif  Sig  Vif  Sig  

 ---  --- --- ---  --- --- 826. 32.5 818. 43.7  883.  94.7  أمجايل األصول

 032. 1.91 320. 4.37 416.  5.14 526. 14.6 590. 23.7 716.  43.5  نسبة األصول السائلة
 --- --- 489. 4.40 534.  6.83 561. 6.84  596. 6.84  622.  6.91  نسبة األصول الثابتة

     013.  1.52 030. 1,69 117. 872. 751. 26.2 590. 39.6 876. 45.3  نوعية القروض
 --- ---  --- --- ---  --- --- --- --- --- 997. 70.8  خماطر رأس املال
  ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  --- 915. 10.9 922. 10.9  الرافعة املالية

  060ز 6.29 055. 6.93 089. 8.80 110. 8.81 138. 8.84  199. 10.1  خماطر هامش الفائدة
 047. 5.10 044. 5.65 153. 13.1 175. 13.1 206.  14.1 260. 15.2  تكلفة الودائع

  ---   ---   ---   ---  873. 6.29 817. 6.29 868. 9.31 879. 8.99  نشاطات خارج امليزانية
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ذات داللة  ال توجد عالقة"الفرضية الرئيسية وهي  قبوليتم  إذاً ذات داللة إحصائية عند مستوي معنوية تليسن العالقة طردية ومبا أ 

  " .إحصائية بني رحبية املصارف التجارية ونسبة األصول الثابتة 

  " ف التجارية ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نوعية القروض ورحبية املصار" :الرابعةالفرضية 

 P- Value(  ذات داللة إحصائية  تليسبني نوعية القروض ورحبية املصارف التجارية  عالقة عكسيةأظهرت نتائج الدراسة أن هناك   

 .%5عند مستوي معنوية) 0.094=

ية ذات داللة إحصائية بني رحبية عالقة عكس التوجد" وهيالفرضية الرئيسية  قبولتم يإذا  ذات داللة إحصائية تليسومبا أن العالقة عكسية 

  . "القروضاملصارف التجارية ونوعية 

 "ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني خماطر رأس املال ورحبية املصارف التجارية "الفرضية اخلامسة 

 P- Value( إحصائية  بني خماطر رأس املال ورحبية املصارف التجارية ذات داللة ةعالقة عكسيأظهرت نتائج الدراسة أنه هناك   

) 8.28%(الرحبية بنسبة  اخنفاض دي إىلتؤسوف ) %1(ن زيادة خماطر رأس املال بنسبة إ، حيث  %1عند مستوي معنوية ) 0.001=

لة ذات دال عكسيةتوجد عالقة "   وقبول الفرضية البديلة وهي الفرضية الرئيسية رفض يتم إذاً ذات داللة إحصائية، عكسية ومبا أن العالقة.

  ."إحصائية بني خماطر رأس املال ورحبية املصارف التجارية 

  التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الرافعة املالية ورحبية املصارف التجارية"-:الفرضية السادسة

 -P( ة إحصائية ذات دالل تولكن ليس ورحبية املصارف التجارية يةاملال الرافعةبني  ةعالقة عكسينتائج الدراسة أن هناك  أظهرت -

Value =0.729(ال "  وهي الفرضية الرئيسية قبول يتم اًإحصائية، إذذات داللة  تعكسية ليس ومبا أن العالقة.%5معنوية  ىعند مستو

  "ورحبية املصارف التجارية  يةاملال الرافعةعالقة ذات داللة إحصائية بني  توجد

  " الفائدة وبني الرحبية  هامش ئية بني خماطرال توجد عالقة ذات داللة إحصا" -:السابعةالفرضية 

 P- Value(أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة طردية بني خماطر هامش الفائدة ورحبية املصارف التجارية ذات داللة إحصائية 

 ) .%248( نسبةزيادة الرحبية ب سوف يؤدي إىل%1بنسبة  وزيادة  خماطر هامش الفائدة أن ، حيث %1معنوية ىعند مستو)0.000=

ذات داللة  طردية توجد عالقة"   وقبول الفرضية البديلة وهي الفرضية الرئيسية رفض يتم إذاًذات داللة إحصائية ، طردية مبا أن العالقةو

  "ورحبية املصارف التجارية  هامش الفائدةإحصائية بني خماطر 
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  ".تكلفة الودائع وبني الرحبية ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني "  -:الثامنةالفرضية   

 0.020P- Value(ذات داللة إحصائية  وأا أن هناك عالقة طردية بني تكلفة الودائع ورحبية املصارف التجارية بينت نتائج الدراسة

ومبا أن .%) 58.6(سوف يؤدي إيل زيادة الرحبية بنسبة  %1،حيث أن زيادة الودائع ذات التكلفة بنسبة  %5معنوية  ىعند مستو)=

 ذات داللة إحصائية بني طردية توجد عالقة"  وقبول الفرضية البديلة وهي الفرضية الرئيسية رفض يتم إذاً ،ذات داللة إحصائية طردية العالقة

  "ورحبية املصارف التجارية  تكلفة الودائع

  " وبني الرحبيةالتوجد عالفه ذات داللة إحصائية بني النشاطات خارج امليزانية "-:الفرضية التاسعة

 -0.024P(ورحبية املصارف التجارية ذات داللة إحصائية  النشاطات خارج امليزانية ن هناك عالقة طردية بنيأبينت نتائج الدراسة  

Value =(زيادة الرحبية بنسبة  سوف يؤدي إىل %1،حيث أن زيادة الودائع ذات التكلفة بنسبة  %5معنوية  ىعند مستو)32 (%.  

ذات داللة  طردية توجد عالقة"   وقبول الفرضية البديلة وهي الفرضية الرئيسية رفض يتم إذاً ،ذات داللة إحصائيةو طردية عالقةومبا أن ال

  "ورحبية املصارف التجارية  النشاطات خارج امليزانية إحصائية بني

   )مصرف اجلمهورية( -:الثثا

  

  ار أفضل منوذجالكشف عن االرتباط اخلطي املتعدد واختي            

  ومجيع ) الرحبية  (نتائج االحندار املتعدد الذي جيمع املتغري التابع ىحيتوي النموذج األول عل-:األولالنموذج -

 السائلة األصول نسبة ، )Vif= 94.7(إمجايل األصول  لكل من) Vif(املتغريات املستقلة، حيث نالحظ أن معامل تضخم التباين 

)Vif= 43.5 (، قروضونوعية ال Vif= 45.3) (،  وخماطر رأس املال)Vif=70.8( و خماطر الرافعة املالية، )Vif = 10.9(، 

ن هناك مشكلة ارتباط خطي على أ ، مما يدل) 10(أكرب من ) Vif = 15.2( وتكلفة الودائع  )Vif = 10.1( وخماطر هامش الفائدة

األصول  إمجايل األصول أو نسبة(هذه املتغريات املستقلة  ىحدإبد من إسقاط متعدد بني املتغريات املستقلة ، وللتخلص من هذه املشكلة ال

يتم إسقاط أقل سعلى هذا  و، )أو خماطر هامش الفائدة أو تكلفة الودائع أو خماطر الرافعة املالية أو نوعية القروض أو خماطر رأس املال ةالسائل

 Sig(هو أقل املتغريات املستقلة معنوية )خماطر رأس املال( ية نالحظ أن املتغري املستقل املعنو ىعند اختبار مستوفاملتغريات املستقلة معنوية ، 
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املتغري  باستثناءمث نقوم بتوفيق منوذج احندار متعدد آخر بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة . عليه إسقاط هذا املتغري أوال بمما يترت) 997.=

  ضحه النموذج الثاين و إسقاطه ، وهذا ما يالذي مت) خماطر رأس املال(املستقل 

 األصول نسبة  )Vif= 43.7(لكل من إمجايل األصول  )VIF(نالحظ يف النموذج الثاين أن معامل تضخم التباين -:النموذج الثاين 

)  Vif =14.1(  وتكلفة الودائع )Vif = 10.9( و خماطر الرافعة املالية ) (Vif= 39.6 ونوعية القروض ،) Vif= 23.7( السائلة

مث نقوم بتوفيق منوذج  ،) Sig =.915(إسقاط أقل املتغريات املستقلة معنوية وهو خماطر الرافعة املالية  هترتب عليمما ي)10(من  كربأ زاليال

  .النموذج الثالث هيوضح ا مااحندار متعدد أخر بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة مع استثناء خماطر رأس املال وخماطر الرافعة املالية  وهذ

 األصول نسبة  )Vif= 32.7(لكل من إمجايل األصول  )VIF(تضخم التباين  نالحظ يف هذا النموذج أن معامل -:النموذج الثالث

 هترتب عليمما ي، )10(من  كربأ زاليال)  Vif =13.8( وتكلفة الودائع  ،)(Vif= 26.2 ونوعية القروض ،) Vif= 14.6( السائلة

خر بني املتغري التابع آمث نقوم بتوفيق منوذج احندار متعدد  ،) Sig =.826(اط املتغري املستقل إمجايل األصول ألنه أقل معنوية  إسق

  .النموذج الرابع هيوضح واملتغريات املستقلة مع استثناء خماطر رأس املال وخماطر الرافعة املالية وإمجايل األصول وهذا ما

ترتب مما ي)10(من  كربأ زاليال)  Vif =13.8(لتكلفة الودائع  )VIF(تضخم التباين  حظ يف هذا النموذج أن معاملنال -:النموذج الرابع

مث نقوم بتوفيق منوذج احندار متعدد أخر بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة مع استثناء خماطر رأس املال وخماطر الرافعة  ، هذا املتغريعلية إسقاط 

  .إمجايل األصول وهذا مايوضحة النموذج اخلامساملالية و

مما يدل أنه ) 10(جلميع املتغريات املستقلة أقل من ) VIF(أن معامل تضخم التباين  اخلامسنالحظ يف النموذج  -:النموذج اخلامس

كلما مت حذف متغري مستقل )  P-Value(قيمة  اخنفاضالحظ نالتوجد عالقة خطية مرتفعة غري تامة  تربط بني املتغريات املستقلة ، كما 

علي  تتحصل حىت)P-Value =0.489( نسبة األصول الثابتةليس له تأثري معنوي ، وبذلك سيتم إسقاط أقل املتغريات معنوية وهو 

بط املتغري ير تدرجيي منوذج احندار متعدد أفضلهو  السادس وبذلك يكون النموذج. املستقلةأفضل منوذج يربط املتغري التابع مع املتغريات 

  ).نسبة األصول السائلة ونوعية القروض وخماطر هامش الفائدة وتكلفة الودائع(واملتغريات املستقلة )الرحبية( التابع

 .ملخص معنوية منوذج االحندار التدرجيي •
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  ملصرف اجلمهوريةالتدرجيي ملخص معنوية منوذج االحندار ) 8-2-3(جدول رقم           

  النموذج

  )6(رقم  

R R 2 P-Value 

.796 .633 .018 

 P-Value(يتضمنها هذا النموذج هلا عالقة ذات دالله معنوية باملتغري التابع  الذيأن املتغريات املستقلة  إىل تشري نتائج حتليل االحندار

 أما) الرحبية (املتغري التابع  يتطرأ علمن املتغريات اليت ) 2R=%63.3(حيث وجد أن املتغريات املستقلة املكونة للنموذج تفسر ) 018.=

واملتغريات ) الرحبية (، بأن االرتباط بني املتغري التابع  أيضان تلك املتغريات ترجع إيل تأثري عوامل أخرى ، كما تشري النتائج م%36.7

    ) R =.796(قوى  هو عبارة عن ارتباط )نسبة األصول السائلة ونوعية القروض وخماطر هامش الفائدة وتكلفة الودائع(املستقلة 

  ر الفرضياتنتائج حتليل االحندار التدرجيي واختبا-

   -:ملصرف اجلمهورية نتائج حتليل االحندار التدرجيي) 9-2-3(جدول رقم                  

  اختبار الفرضيات-

ال ( :ويلاأللفرضية ا -

ذات إحصائية  عالقة توجد

بني حجم املصرف وبني 

  )الرحبية 

ذات داللة  تليس ة بني رحبية املصارف التجارية وحجم املصرف مقاسا باللوغاريتم الطبيعيطرديأظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة 

 الفرضية الرئيسية قبوليتم  أذاًلة إحصائية ذات دال تليس مبا أن العالقةو %.5 معنويةى عند مستو) P –Value =0.716(إحصائية 

  ".توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني حجم املصرف والرحبيةال "وهي

املعامالت غري   النموذج
  املعيارية

اخلطاء 
  العشوائي 

املعامالت 
  املعيارية

  مستوي املعنوية  )T(اختبار
)Sig(  

Constant   )6(  8.698E-03 .007   1.170  .267  
 1.20E-02 .007  .620 -  -2.453 .032-  نسبة األصول السائلة 

 8.06E-02  .027 -.669 -2.965 .013-  نوعية القروض
 060. 2.100 963. 163. 343.  خماطر هامش الفائدة

 047. 2.239  924. 186.  416.  تكلفة الودائع
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أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة " التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني  نسبة األصول السائلة والرحبية"الفرضية الثانية   -

،  %5معنوية  ىعند مستو) P –Value =0.032(ذات داللة إحصائية  ة ونسبة األصول السائلةعكسية بني رحبية املصارف التجاري

ذات  ومبا أن العالقة ذات العالقة  ) .1.81%(الرحبية بنسبة  اخنفاضدي إيل تؤسوف ) %1(بنسبة  نسبة األصول السائلة حيث أن زيادة

ذات دالله إحصائية بني نسبة األصول  عكسية توجد عالقة "وهي  ضية البديلةوقبول الفر الفرضية الرئيسية رفضيتم  إذاًداللة إحصائية 

  السائلة ورحبية املصارف التجارية 

 " ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نسبة األصول الثابتة ورحبية املصارف التجارية " الفرضية الثالثة  -

 P- Value(ذات داللة إحصائية  تليس ملصارف التجارية ونسبة األصول الثابتةأظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة طردية بني رحبية ا

ال توجد "الفرضية الرئيسية وهي  قبوليتم  إذاً ،ذات داللة إحصائية تليسومبا أن العالقة طردية   .%5معنوية  ىعند مستو)0.489=

  " .  اريةرحبية املصارف التجو نسبة األصول الثابتةبني  ذات داللة إحصائية عالقة

  " ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نوعية القروض ورحبية املصارف التجارية " :الرابعةالفرضية  -

 -P(صارف التجارية ذات داللة إحصائيةبني نوعية القروض ورحبية امل عالقة عكسيةأظهرت نتائج الدراسة أن هناك                           

Value =0.013 (بنسبة  النوعية الرديئة من القروضن زيادة إحيث  ،%5معنوية ىعند مستو)الرحبية  اخنفاضدي إيل تؤسوف ) %1

عالقة  توجد" وهي وقبول الفرضية البديلة الفرضية الرئيسيةرفض تم ي إذاً ،ومبا أن العالقة عكسية ذات داللة إحصائية .)8.06%(بنسبة 

  ".القروضالتجارية ونوعية عكسية ذات داللة إحصائية بني رحبية املصارف 

 "ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني خماطر رأس املال ورحبية املصارف التجارية "الفرضية اخلامسة 

 -P( ذات داللة إحصائية  تليس بني خماطر رأس املال ورحبية املصارف التجارية ةعالقة عكسيأظهرت نتائج الدراسة أن هناك   -  

Value =0.819 (وهي الفرضية الرئيسية قبول يتم إذاً ،ذات داللة إحصائية ليسه عكسية ومبا أن العالقة. %5معنوية  ىتوعند مس  "

  "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني خماطر رأس املال ورحبية املصارف التجارية ال

  صارف التجاريةالتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الرافعة املالية ورحبية امل"- :الفرضية السادسة -



    )مصرف التجاري الوطين(

  -:للمصرف التجاري الوطين ) Sig(ومستوى املعنوية )Vif(معامل تضخم التباين ) 10- 2- 3(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النموذج السابع  النموذج السادس  النموذج اخلامس  النموذج الرابع  النموذج الثالث  النموذج الثاين  النموذج األول  
Vif Sig Vif Sig Vif  Sig  Vif  Sig  Vif  Sig  Vif  Sig  Vif  Sig  

12.52  إمجايل األصول
9 

.383 11.68
2 

.321 6.799 .208 5.950 .134 5.413 .066 4.097 .199  ---   ---  

  ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  810. 3.581 887. 4.465 910. 14.46  ةلنسبة األصول السائ

 000. 1.263 001. 4.115  000. 4.132 001. 4.257 003. 4.989 014. 7.557 023. 7.567  نسبة األصول الثابتة

  ---   ---   ---   ---  140. 2.173 116. 2.189 134. 2.257 161. 2.264 202. 2.348  نوعية القروض

  ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  ---  ----   ---  894. 2.405 912. 2.508  خماطر رأس املال

  ---   ---   ---   ---   ---   ---  250. 1.754 369. 2.126 412. 2.544 528. 3.418  الرافعة املالية

 072. 4.597 032. 7.183 041. 7.348 042. 7.356 066. 9.055 086. 9.147 114. 9.193  خماطر هامش الفائدة

14.50 125.  18.04  تكلفة الودائع
9 

.072 14.33 .054 12.21
2 

.035 11.03 .015 10.623 .029 4.556 .051 

  ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ----   ----   ----   ----  961. 7.585  نشاطات خارج امليزانية
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 -P( ذات داللة إحصائية  تولكن ليس ورحبية املصارف التجارية يةاملال الرافعةبني  ةعالقة عكسينتائج الدراسة أن هناك  أظهرت -

Value =0.865(ال "  وهي الفرضية الرئيسية قبول يتم اإحصائية، إذذات داللة  تعكسية ليس ومبا أن العالقة.%5معنوية  ىعند مستو

  "ورحبية املصارف التجارية  يةاملال الرافعةعالقة ذات داللة إحصائية بني  توجد

  " الفائدة وبني الرحبية  هامش ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني خماطر" -:السابعةالفرضية 

 P- Value(داللة إحصائية ذات  تليس أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة طردية بني خماطر هامش الفائدة ورحبية املصارف التجارية

 طردية توجد عالقة"  وهي الفرضية الرئيسية قبول يتم إذاًذات داللة إحصائية ، تليس مبا أن العالقةو .%5معنوية  ىعند مستو)0.06=

  "ورحبية املصارف التجارية  هامش الفائدة ذات داللة إحصائية بني خماطر

  ".ة إحصائية بني تكلفة الودائع وبني الرحبية ال توجد عالقة ذات دالل"  -:الثامنةالفرضية   

 0.047P- Value(ذات داللة إحصائية وأا  بينت نتائج الدراسة أن هناك عالقة طردية بني تكلفة الودائع ورحبية املصارف التجارية

ومبا أن .%) 34.3(بنسبة زيادة الرحبية  سوف يؤدي إىل %1ن زيادة الودائع ذات التكلفة بنسبة إ،حيث  %5معنوية  ىعند مستو)=

ذات داللة إحصائية  طردية توجد عالقة"   وقبول الفرضية البديلة وهي الفرضية الرئيسية رفض يتم إذاً ،ذات داللة إحصائية طردية العالقة

  "ورحبية املصارف التجارية  تكلفة الودائع بني

  " خارج امليزانية وبني الرحبيةالتوجد عالفه ذات داللة إحصائية بني النشاطات "-:الفرضية التاسعة

ذات داللة إحصائية  تولكن ليس ورحبية املصارف التجارية النشاطات خارج امليزانية بينت نتائج الدراسة أن هناك عالقة طردية بني 

)0.782P- Value =(5معنوية  ىعند مستو% .   

النشاطات خارج  ذات داللة إحصائية بني توجد عالقة ال"  وهي لرئيسيةالفرضية ا قبول يتم إذاً ،ذات داللة إحصائية طردية ومبا أن العالقة  

  "ورحبية املصارف التجارية  امليزانية

  )مصرف التجاري الوطين(- :ثالثا

 ومجيع املتغريات املستقلة، حيث) الرحبية  (نتائج االحندار املتعدد الذي جيمع املتغري التابع ىحيتوي النموذج األول عل-:األولالنموذج 

وتكلفة  ،) Vif= 14.45( السائلة األصول نسبة  )Vif= 12.53(إمجايل األصول  لكل من) Vif(نالحظ أن معامل تضخم التباين 
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ن هناك مشكلة ارتباط خطي متعدد بني املتغريات املستقلة ، وللتخلص أ على ، مما يدل ذلك) 10(أكرب من ) Vif = 18.04( الودائع 

يتم إسقاط وس، )أو تكلفة الودائع ةاألصول السائل إمجايل األصول أو نسبة(حدي هذه املتغريات املستقلة إاط من هذه املشكلة البد من إسق

هو أقل املتغريات املستقلة )النشاطات خارج امليزانية( أقل املتغريات املستقلة معنوية ، وعند اختبار مستوي املعنوية نالحظ أن املتغري املستقل 

مث نقوم بتوفيق منوذج احندار متعدد آخر بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة . عليه إسقاط هذا املتغري أوال با يترتمم) Sig =.961(معنوية 

  ضحه النموذج الثاين  والذي مت إسقاطه، وهذا ما ي) النشاطات خارج امليزانية(املتغري املستقل  باستثناء

وتكلفة الودائع  )Vif= 11.68(لكل من إمجايل األصول  )VIF(معامل تضخم التباين  نالحظ يف النموذج الثاين أن-:النموذج الثاين 

)Vif =14.51) ( خماطر رأس املال إسقاط أقل املتغريات املستقلة معنوية وهو هترتب عليمما ي)10(من  كربأ التزالSig =.894 (،  مث

وهذا  النشاطات خارج امليزانية وخماطر رأس املالات املستقلة مع استثناء نقوم بتوفيق منوذج احندار متعدد أخر بني املتغري التابع واملتغري

  .مايوضحة النموذج الثالث

من  كربأ التزال)  Vif =14.33( فقط تكلفة الودائعل )VIF(تضخم التباين  نالحظ يف هذا النموذج أن معامل -:النموذج الثالث

مث نقوم بتوفيق منوذج  ،) Sig =.810(معنوية   املتغريات ألنه أقل ،السائلة ألصولانسبة إسقاط املتغري املستقل  هترتب عليمما ي،)10(

وهذا  ونسبة األصول السائلةخماطر رأس املال النشاطات خارج امليزانية و احندار متعدد أخر بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة مع استثناء 

  .مايوضحة النموذج الرابع

من  كربأ التزال)  Vif =12.21( أصبح لتكلفة الودائع )VIF(تضخم التباين  حظ يف هذا النموذج أن معاملنال -:النموذج الرابع

مث نقوم بتوفيق منوذج احندار متعدد  ، ) Sig =.250(ألنة أقل املتغريات معنوية  املتغري املستقل خماطر الرافعة املاليةإسقاط  هترتب عليمما ي)10(

مع استثناء النشاطات خارج امليزانية و خماطر رأس املال ونسبة األصول السائلة وخماطر الرافعة املالية  واملتغريات املستقلةأخر بني املتغري التابع 

  .النموذج اخلامس هيوضح وهذا ما

مما س أيضا يف النموذج اخلامس والساد) 10(التزال أكرب من لتكلفة الودائع )VIF(نالحظ أن معامل تضخم التباين -:النموذج اخلامس 

 )Sig =.140( ، حيث جند أن املتغري نوعية القروض أقل املتغريات املستقلة معنوية  ت املستقلة معنويةاأقل املتغري إسقاطذلك  ىعل بيترت

  .النموذج السادس هيوضح إسقاط هذا املتغري وهذا ما همما يترتب علي
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إسقاط هذا املتغري  همما يترتب علي )Sig =.199(هيإمجايل األصول ملستقل الحظ أن مستوى املعنوية للمتغري اأما يف النموذج السادس ن

، )10(جلميع املتغريات املستقلة أقل من ) VIF(نالحظ أن معامل تضخم التباين  النموذج السابعأما يف .بعوهذا مايوضحة النموذج السا

جد عالقة خطية مرتفعة غري تامة  تربط بني املتغريات املستقلة ، تو أنه ال على مما يدل املتغري املستقل إمجايل األصولوذلك بعد إسقاط 

ة ثابتنسبة األصول ال(واملتغريات املستقلة )الرحبية( يربط املتغري التابع تدرجيي منوذج احندار متعدد أفضلهو  بعالسا وبذلك يكون النموذج

  ).وخماطر هامش الفائدة وتكلفة الودائع

 .لتدرجييملخص معنوية منوذج االحندار ا •

 مصرف التجاري الوطينللملخص معنوية منوذج االحندار التدرجيي ) 11-2-3(جدول رقم 
 

  النموذج

  )7(رقم  

R R2 P-Value 

.873  .762  .000 

  
 P-Value(  يتضمنها هذا النموذج هلا عالقة ذات دالله معنوية باملتغري التابع  الذين املتغريات املستقلة أ إىل تشري نتائج حتليل االحندار

 أما) الرحبية(املتغري التابع  يتطرأ علمن املتغريات اليت ) 2R=%76.2(حيث وجد أن املتغريات املستقلة املكونة للنموذج تفسر ) 0.00=

ملتغريات وا) الرحبية(ن االرتباط بني املتغري التابع إىل إ،  أيضاتأثري عوامل أخرى ، كما تشري النتائج  ن تلك املتغريات ترجع إىلم%23.8

   ) R =0.873(هو عبارة عن ارتباط قوى  )نسبة األصول السائلة ونوعية القروض وخماطر هامش الفائدة وتكلفة الودائع(املستقلة 

  نتائج حتليل االحندار التدرجيي واختبار الفرضيات  

  للمصرف التجاري الوطين نتائج حتليل االحندار التدرجيي) 12-2-3(جدول رقم           

املعامالت غري   نموذجال

  املعيارية

اخلطاء 

  العشوائي 

  مستوي املعنوية  )T(اختبار  املعامالت املعيارية

)Sig(  

Constant   )3(  -1.22E-02 .005   -2.331 .038 

 000.  6.126 970. 058. 356.  نسبة األصول الثابتة
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  اختبار الفرضيات  

  )ذات إحصائية بني حجم املصرف وبني الرحبية  عالقة ال توجد( :األويللفرضية ا 

ذات داللة  تليس ة بني رحبية املصارف التجارية وحجم املصرف مقاسا باللوغاريتم الطبيعيعكسيأظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة 

 الفرضية الرئيسية قبوليتم  أذاً ،ذات داللة إحصائية تليس مبا أن العالقةو،%5 معنوية ىعند مستو) P –Value =0.199(إحصائية 

  ".ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني حجم املصرف والرحبية"وهي

  -:"التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني  نسبة األصول السائلة والرحبية"الفرضية الثانية   

 P(ذات داللة إحصائية  تليسإال أا  تائج الدراسة بأن هناك عالقة عكسية بني رحبية املصارف التجارية ونسبة األصول السائلةأظهرت ن 

–Value =0.319 (الفرضية الرئيسية وهي  قبوليتم  إذاذات داللة إحصائية  تليسومبا أن العالقة .  %5معنوية  ىعند مستو" 

   "السائلة ورحبية املصارف التجاريةئية بني نسبة األصول توجد عالقة ذات دالله إحصاال

 " ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نسبة األصول الثابتة ورحبية املصارف التجارية " الفرضية الثالثة  

 P- Value(اللة إحصائية ذات دوأا   أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة طردية بني رحبية املصارف التجارية ونسبة األصول الثابتة

ومبا  .35.6%سوف يؤدي ايل زيادة الرحبية بنسبة 1% ن زيادة نسبة األصول الثابتة بنسبة إحيث  ،%5معنوية  ىعند مستو)0.000=

 072. 1.972 596. 113. 222.  خماطر هامش الفائدة

 051. 2.170 653. 087. 189.  تكلفة الودائع
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 لة إحصائيةذات دال طردية توجد عالقة"وهي وقبول الفرضية البديلة الفرضية الرئيسية رفض  يتم  إذاً ،ذات داللة إحصائية أن العالقة طردية

  " .  رحبية املصارف التجاريةو نسبة األصول الثابتةبني 

  " ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نوعية القروض ورحبية املصارف التجارية " :الرابعةالفرضية  

 P- Value(  حصائية ذات داللة إ تليس بني نوعية القروض ورحبية املصارف التجارية عالقة عكسيةأظهرت نتائج الدراسة أن هناك 

عالقة  توجدال " وهي الفرضية الرئيسية قبولتم ي إذاً ذات داللة إحصائية تليس ومبا أن العالقة عكسية.%5عند مستوي معنوية)0.566=

  ".القروضعكسية ذات داللة إحصائية بني رحبية املصارف التجارية ونوعية 

  بني خماطر رأس املال ورحبية املصارف التجارية ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية "الفرضية اخلامسة 

 -P( ذات داللة إحصائية  تليسإال أا   بني خماطر رأس املال ورحبية املصارف التجارية ةيطردعالقة أظهرت نتائج الدراسة أن هناك    

Value =0.366 (وهي الفرضية الرئيسية قبول سيتم إذاً ،ذات داللة إحصائية تية ليسطرد ومبا أن العالقة، %5معنوية  ىعند مستو  "

  "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني خماطر رأس املال ورحبية املصارف التجارية ال

  التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الرافعة املالية ورحبية املصارف التجارية"-:الفرضية السادسة 

 -P( ذات داللة إحصائية  تليس هاولكن ورحبية املصارف التجارية يةاملال الرافعةبني  ةعالقة عكسينتائج الدراسة أن هناك  أظهرت 

Value =0.176(ال "  وهي الفرضية الرئيسية قبول يتم اًإحصائية، إذذات داللة  تعكسية ليس ومبا أن العالقة، %5معنوية  ىعند مستو

  "ارية ورحبية املصارف التج يةاملال الرافعةعالقة ذات داللة إحصائية بني  توجد

  " الفائدة وبني الرحبية  هامش ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني خماطر" -:السابعةالفرضية 

 -P(ذات داللة إحصائية  تليسإا أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة طردية بني خماطر هامش الفائدة ورحبية املصارف التجارية 

Value =0.072(توجد  ال"  وهي الفرضية الرئيسية قبول يتم إذاًذات داللة إحصائية ، تليس ن العالقةمبا أو .%5معنوية  ىعند مستو

  ورحبية املصارف التجارية  هامش الفائدة عالقة ذات داللة إحصائية بني خماطر

  ".ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تكلفة الودائع وبني الرحبية "  -:الثامنةالفرضية   



     )مصرف األمة (

  ملصرف األمة ) Sig(ومستوي املعنوية )Vif(معامل تضخم التباين ) 13- 2- 3(جدول رقم 
  

  
  

  

النموذج   النموذج السادس  النموذج اخلامس  النموذج الرابع   النموذج الثالث  النموذج الثاين  النموذج األول  
  السابع

النموذج   النموذج الثامن
  التاسع

Vif  Sig  Vif  Sig  Vif  Sig  Vif  Sig  Vif  Sig  Vif  Sig  Vif  Sig  Vif  Sig  Vif  Sig  
  ---   ---  23. 1.1 12. 1.2 078. 10.6 043. 14.2 042. 16.3 041. 29.8 075. 33.1 108. 33.9  أمجايل األصول

  ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  --- 337. 6.00 388. 6.08 464. 9.56  نسبة األصول السائلة
  ---   ---   ---   ---   ---   ---  179. 9.01 134. 9.23 176. 941. 275. 10.0 357. 10.8  577. 18.6  نسبة األصول الثابتة

  ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  502. 3.25 251. 10.2 272. 11.5 332. 14.8  نوعية القروض
  ---   ---   ---   ---  21.  1.3 088. 1.65 196. 1.86 305. 2.04 193. 2.49 528. 5.76 548. 6.47  خماطر رأس املال
  ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  --- 782. 7.63 765. 9.33  الرافعة املالية

  ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  --- 873. 5.11  خماطر هامش الفائدة
  ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  256. 3.85 206. 4.80 129. 9.23 151. 9.97 223. 13.7  تكلفة الودائع

  04. 1.0  02. 1.1                              نشاطات خارج امليزانية



  

  )مصرف الصحاري(
  ملصرف الصحاري ) Sig(ومستوي املعنوية )Vif(معامل تضخم التباين ) 13- 2- 3(جدول رقم 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                    

  النموذج السابع  النموذج السادس  النموذج اخلامس  النموذج الرابع   النموذج الثالث  النموذج الثاين  النموذج األول  النماذج       
Vif  Sig  Vif  Sig  Vif  Sig  Vif  Sig  Vif  Sig  Vif  Sig  Vif Sig 

 ---  ---  --- --- --- --- 175. 21.7 143. 27.5 583.  79.4 635.  114.1  أمجايل األصول

 055. 2.96 016. 4.71 009. 5.28 011. 5.39 015. 5.39 066. 8.00 110. 8.94  نسبة األصول السائلة

 071. 6.57 020. 11.2 021. 11.7 113.  15.7 119. 15.8 153. 15.9  189.  16.46  نسبة األصول الثابتة

 002. 3.42 001. 3.69 003. 4.19 002. 6.32 072. 60.9 107. 63.2 139. 64.77  نوعية القروض

 ---  ---  --- --- --- ---  --- --- 468. 31.8 672. 40.9 690. 41.56  خماطر رأس املال
  ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  ---  ---  --- 923. 8.83  الرافعة املالية

  ---   ---   ---   ---  187. 16.8 145. 16.8 146. 17.0 251. 19.9 292.  19.96  خماطر هامش الفائدة
  ---   ---  122. 2.34 081. 3.85 034. 18.8 036.  24.4 157. 40.9 206. 45.98  تكلفة الودائع

  ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  695. 39.3 770. 46.89  نشاطات خارج امليزانية



 115

عند )= 0.05P- Value(ذات داللة إحصائية وة أن هناك عالقة طردية بني تكلفة الودائع ورحبية املصارف التجارية بينت نتائج الدراس

 ومبا أن العالقة.%) 18.9(سوف يؤدي إيل زيادة الرحبية بنسبة  %1ن زيادة الودائع ذات التكلفة بنسبة إ،حيث  %5معنوية  ىمستو

تكلفة  ذات داللة إحصائية بني طردية توجد عالقة"  وقبول الفرضية البديلة وهي الفرضية الرئيسية رفض يتم إذاًذات داللة إحصائية  طردية

  "ورحبية املصارف التجارية  الودائع

  " التوجد عالفه ذات داللة إحصائية بني النشاطات خارج امليزانية وبني الرحبية"-:الفرضية التاسعة

ذات داللة إحصائية  تليس هاولكن ورحبية املصارف التجارية النشاطات خارج امليزانية بني بينت نتائج الدراسة أن هناك عالقة طردية 

)0.615P- Value =(ال"  وهي الفرضية الرئيسية قبول يتم إذاًذات داللة إحصائية  طردية ومبا أن العالقة ، %5معنوية  ىعند مستو 

  "ورحبية املصارف التجارية  يةالنشاطات خارج امليزان ذات داللة إحصائية بني توجد عالقة

  )   مصرف الصحاري(- :رابعا
  ومجيع ) الرحبية  (نتائج االحندار املتعدد الذي جيمع املتغري التابع ىحيتوي النموذج األول عل-:األولالنموذج 

 الثابتة األصول ةنسب  )Vif= 114.12(إمجايل األصول  لكل من) Vif(املتغريات املستقلة، حيث نالحظ أن معامل تضخم التباين 

)Vif= 16.46 (،  ونوعية القروض)Vif= 64.77(  وخماطر رأس املال)Vif= 41.56( وخماطر هامش الفائدة )Vif= 19.96( 

إن هناك مشكلة ارتباط  على، مما يدل ) 10(أكرب من )Vif = 46.89( والنشاطات خارج امليزانية ) Vif = 45.98( وتكلفة الودائع 

 إمجايل األصول أو نسبة(هذه املتغريات املستقلة  ىحدإتغريات املستقلة ، وللتخلص من هذه املشكلة البد من إسقاط خطي متعدد بني امل

يتم إسقاط وس، )أو النشاطات خارج امليزانية  تكلفة الودائع خماطر رأس املال أو خماطر هامش الفائدة أو أو أو نوعية القروض ةثابتاألصول ال

هو أقل املتغريات املستقلة معنوية )خماطر الرافعة املالية( املعنوية نالحظ أن املتغري املستقل  ىقلة معنوية ، وعند اختبار مستوأقل املتغريات املست

)Sig =.923 (مث نقوم بتوفيق منوذج احندار متعدد آخر بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة  ،عليه إسقاط هذا املتغري أوال بمما يترت

  . ضحه النموذج الثاينوالذي مت إسقاطه، وهذا ما ي) خماطر الرافعة املالية(املتغري املستقل  اءباستثن

 األصول نسبة  )Vif= 79.38(إمجايل األصول  لكل من )VIF(نالحظ يف النموذج الثاين أن معامل تضخم التباين -:النموذج الثاين 

 =Vif( وخماطر هامش الفائدة )Vif= 40.97(وخماطر رأس املال  )Vif= 63.17(ونوعية القروض  ،) Vif= 15.92( الثابتة

 هترتب عليمما ي)10(من  كربأ التزال )Vif = 39.26( والنشاطات خارج امليزانية ) Vif = 40.96( وتكلفة الودائع  )19.92
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خر بني آنقوم بتوفيق منوذج احندار متعدد  مث ،) Sig =.695(معنوية النشاطات خارج امليزانية ألنة أقل املتغريات  املستقل إسقاط  املتغري

  .النشاطات خارج امليزانية  وهذا مايوضحة النموذج الثالث خماطر الرافعة املالية و املتغري التابع واملتغريات املستقلة مع استثناء

 األصول نسبة  )Vif= 27.53(إمجايل األصول  لكل من )VIF(تضخم التباين  نالحظ يف هذا النموذج أن معامل - :النموذج الثالث

 =Vif( وخماطر هامش الفائدة )Vif= 31.82(وخماطر رأس املال  )Vif= 60.94(ونوعية القروض  ،) Vif= 15.76( الثابتة

إسقاط أقل املتغري املستقل معنوية وهو خماطر رأس املال  هترتب عليمما ي)10(من  كربأ التزال) Vif = 24.41( وتكلفة الودائع  )17.01

)Sig =.468 (،  خر بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة مع استثناء خماطر الرافعة املالية و النشاطات آمث نقوم بتوفيق منوذج احندار متعدد

  .رابعالنموذج ال هيوضح خارج امليزانية وخمطر رأس املال وهذا ما

 األصول نسبة  )Vif= 21.735(إمجايل األصول  لكل من )VIF(تضخم التباين  نالحظ يف هذا النموذج أن معامل -:النموذج الرابع

ترتب مما ي)10(من  كربأ التزال) Vif = 23.98( وتكلفة الودائع )Vif= 16.93( وخماطر هامش الفائدة ،) Vif= 15.73( الثابتة

خر بني املتغري التابع آدار متعدد مث نقوم بتوفيق منوذج احن ،) Sig =.175(إمجايل األصولإسقاط أقل املتغري املستقل معنوية وهو  هعلي

النموذج  هيوضح وهذا ما وإمجايل األصول واملتغريات املستقلة مع استثناء خماطر الرافعة املالية و النشاطات خارج امليزانية وخمطر رأس املال

  .امساخل

وخماطر  ،) Vif= 11.71( الثابتة لاألصو من نسبة لكل )VIF(تضخم التباين  نالحظ يف هذا النموذج أن معامل -:امسالنموذج اخل

ترتب علية إسقاط أقل املتغري املستقل مما ي)10(من  كربأ التزال) Vif = 18.75( وتكلفة الودائع )Vif= 16.839( هامش الفائدة

ات املستقلة مع استثناء مث نقوم بتوفيق منوذج احندار متعدد أخر بني املتغري التابع واملتغري ،) Sig =.187(معنوية وهو خماطر هامش الفائدة 

  .النموذج السادس هيوضح طر رأس املال وإمجايل األصول وخماطر هامش الفائدة وهذا مااخماطر الرافعة املالية و النشاطات خارج امليزانية وخم

من  كربأ الفقط التز) Vif= 11.71( الثابتة األصول نسبةتضخم التباين ل نالحظ يف هذا النموذج أن معامل -:النموذج السادس

خر بني آمث نقوم بتوفيق منوذج احندار متعدد  ،  )Sig =.122(أقل معنوية هإسقاط املتغري املستقل تكلفة الودائع ألن هترتب عليمما ي)10(

األصول وخماطر هامش املتغري التابع واملتغريات املستقلة مع استثناء خماطر الرافعة املالية و النشاطات خارج امليزانية وخمطر رأس املال وإمجايل 

  .النموذج السابع هيوضح الفائدة وتكلفة الودائع وهذا ما
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مما يدل أنه التوجد ) 10(أقل من  يف هذا النموذج جلميع املتغريات املستقلة) VIF(نالحظ أن معامل تضخم التباين -:النموذج السابع

يربط املتغري  تدرجيي منوذج احندار متعدد أفضلهو  السابع يكون النموذج عالقة خطية مرتفعة غري تامة  تربط بني املتغريات املستقلة ، وبذلك

   ).ونوعية القروضاألصول الثابتة  ةونسبة األصول السائلة ونسب (واملتغريات املستقلة )الرحبية( التابع

 .ملخص معنوية منوذج االحندار التدرجيي  •

  ملصرف الصحاري) يملخص معنوية منوذج االحندار التدرجي) 14- 2-3(جدول رقم  

  النموذج

  )7(رقم  

R R2 P-Value 

.834  .695  .002 

 P-Value(يتضمنها هذا النموذج هلا عالقة ذات دالله معنوية باملتغري التابع  الذيأن املتغريات املستقلة  إىل تشري نتائج حتليل االحندار

 أما) الرحبية (املتغري التابع  يتطرأ علمن املتغريات اليت ) 2R=%69.5(حيث وجد أن املتغريات املستقلة املكونة للنموذج تفسر ) 0.02=

واملتغريات ) الرحبية (أن االرتباط بني املتغري التابع  إىل، أيضان تلك املتغريات ترجع إيل تأثري عوامل أخرى ، كما تشري النتائج م%30.5

   ) R =0.834(هو عبارة عن ارتباط قوى  )ة وتكلفة الودائعنسبة األصول السائلة ونوعية القروض وخماطر هامش الفائد(املستقلة 

  

  

   ملصرف الصحاري )نتائج حتليل االحندار التدرجيي)15-2-3(جدول رقم 

نتائج حتليل    

 رواختبا االحندار التدرجيي

                                   الفرضيات

  اختبار الفرضيات

ال ( :األويللفرضية ا 

املعامالت غري   النموذج

  املعيارية

اخلطاء 

  العشوائي 

املعامالت 

  املعيارية

  مستوي املعنوية  )T(اختبار

)Sig(  

Constant   )7(  3.33E-02 .007   4.801  .000  

 1.90E-02 .009  .583 -  -2.124 .055-  نسبة األصول السائلة 

 071. 1.984- 810.- 294.  5.83-  نسبة األصول الثابتة

 6.51E-02 .016 -1.172 -3.977 .002-  نوعية القروض
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  )ذات إحصائية بني حجم املصرف وبني الرحبية  عالقة توجد

ذات داللة  تليس ة بني رحبية املصارف التجارية وحجم املصرف مقاسا باللوغاريتم الطبيعيطرديأظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة 

 الفرضية الرئيسية قبوليتم  أذاًذات داللة إحصائية  تليس ةمبا أن العالقو %.5 معنوية ىعند مستو) P –Value =0.613(إحصائية 

  ".ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني حجم املصرف والرحبية"وهي

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة عكسية " التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني  نسبة األصول السائلة والرحبية"الفرضية الثانية   

ن زيادة إحيث .  %5عند مستوي معنوية ) P –Value =0.05(ذات داللة إحصائية  صارف التجارية ونسبة األصول السائلةبني رحبية امل

رفض الفرضية يتم  إذاًومبا أن العالقة ذات داللة إحصائية .  1.9%اخنفاض الرحبية بنسبة  ىلإسوف يؤدي 1% نسبة األصول السائلة بنسبة 

  ". ذات دالله إحصائية بني نسبة األصول السائلة ورحبية املصارف التجارية  عكسية توجد عالقة "وهي بديلة وقبول الفرضية ال الرئيسية 

 " ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نسبة األصول الثابتة ورحبية املصارف التجارية " الفرضية الثالثة  

 P- Value(ذات داللة إحصائية  تليس رف التجارية ونسبة األصول الثابتةية بني رحبية املصاعكس أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة

ذات  توجد عالقةال "الفرضية الرئيسية وهي  قبولسيتم إذا ذات داللة إحصائية  تسيلومبا أن العالقة   .%5معنوية  ىعند مستو)0.071=

    رحبية املصارف التجاريةو نسبة األصول الثابتةبني  داللة إحصائية

  " ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نوعية القروض ورحبية املصارف التجارية " :الرابعةرضية الف 

 P- Value(  ذات داللة إحصائية  بني نوعية القروض ورحبية املصارف التجارية عالقة عكسيةأظهرت نتائج الدراسة أن هناك  

سوف يؤدي ايل اخنفاض الرحبية بنسبة 1% سبة نئة من القروض بحيث أن زيادة النوعية الردي .%5عند مستوي معنوية)0.002=

عالقة عكسية ذات  توجد" وهي وقبول الفرضية البديلة الفرضية الرئيسية رفضتم ي إذاً ذات داللة إحصائية ومبا أن العالقة عكسية.%6.5

  ".القروضداللة إحصائية بني رحبية املصارف التجارية ونوعية 

 "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني خماطر رأس املال ورحبية املصارف التجارية ال "الفرضية اخلامسة 

 P- Value( ذات داللة إحصائية  تليس بني خماطر رأس املال ورحبية املصارف التجارية ةعالقة طرديأظهرت نتائج الدراسة أن هناك   

 . %5معنوية  ىعند مستو) 0.612=
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني خماطر رأس املال ال"  وهي الفرضية الرئيسية قبول يتم إذاً ،إحصائية ذات داللة تليس  ومبا أن العالقة

  "ورحبية املصارف التجارية 

  التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الرافعة املالية ورحبية املصارف التجارية"-:الفرضية السادسة 

 P- Value( ذات داللة إحصائية  تولكن ليس ورحبية املصارف التجارية يةاملال الرافعةبني  ةيطرد عالقةنتائج الدراسة أن هناك  أظهرت 

عالقة ذات  ال توجد"  وهي الفرضية الرئيسية قبول يتم اًإحصائية، إذذات داللة  تليس ومبا أن العالقة.%5معنوية  ىعند مستو)0.848=

  "التجارية  ورحبية املصارف يةاملال الرافعةداللة إحصائية بني 

  " الفائدة وبني الرحبية  هامش ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني خماطر" -:السابعةالفرضية 

 P- Value(ذات داللة إحصائية  تليسأظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة طردية بني خماطر هامش الفائدة ورحبية املصارف التجارية 

ذات  توجد عالقةال"   وهي الفرضية الرئيسية قبول يتم إذاًذات داللة إحصائية ، تليس ن العالقةمبا أو .%5معنوية  ىعند مستو)0.331=

  ورحبية املصارف التجارية  هامش الفائدة داللة إحصائية بني خماطر

  ".ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تكلفة الودائع وبني الرحبية "  -:الثامنةالفرضية   

 0.122P- Value(ذات داللة إحصائية  تليسية بني تكلفة الودائع ورحبية املصارف التجارية عكسة أن هناك عالقة بينت نتائج الدراس

ذات داللة   توجد عالقةال"  وهي الفرضية الرئيسيةقبول  يتم إذاًذات داللة إحصائية  تليس ومبا أن العالقة.%5معنوية  ىعند مستو)=

  "املصارف التجارية  ورحبية تكلفة الودائع إحصائية بني

  " التوجد عالفه ذات داللة إحصائية بني النشاطات خارج امليزانية وبني الرحبية"-:الفرضية التاسعة

ذات داللة إحصائية  تولكن ليس ورحبية املصارف التجارية النشاطات خارج امليزانية بينت نتائج الدراسة أن هناك عالقة طردية بني 

)0.195P- Value =(توجد  ال"  وهي الفرضية الرئيسية قبول يتم إذاًذات داللة إحصائية  ومبا أن العالقة  . %5معنوية  ىوعند مست

  "ورحبية املصارف التجارية  النشاطات خارج امليزانية ذات داللة إحصائية بني عالقة

  )مصرف األمة (-:ساساد
  ومجيع ) الرحبية  (عدد الذي جيمع املتغري التابعحيتوي النموذج األول علي نتائج االحندار املت-:األولالنموذج -    
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 الثابتة األصول نسبة  )Vif= 33.90(إمجايل األصول  لكل من) Vif(املتغريات املستقلة، حيث نالحظ أن معامل تضخم التباين 

)Vif= 18.61 (،  ونوعية القروض)Vif= 14.77(  وتكلفة الودائع )Vif = 13.73 ( أكرب من)ن أ على لك، مما يدل ذ) 10

إمجايل (هذه املتغريات املستقلة  ىحدإهناك مشكلة ارتباط خطي متعدد بني املتغريات املستقلة ، وللتخلص من هذه املشكلة البد من إسقاط 

 مش الفائدةوهو خماطر هايتم إسقاط أقل املتغريات املستقلة معنوية وس، )أو نوعية القروض أو تكلفة الودائع  ةثابتاألصول ال األصول أو نسبة

)Sig =.873 . ( املتغري املستقل  باستثناءمث نقوم بتوفيق منوذج احندار متعدد آخر بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة) هامش خماطر

  . ضحه النموذج الثاينوالذي مت إسقاطه، وهذا ما ي) الفائدة

 األصول نسبة  )Vif= 33.05(إمجايل األصول  لكل من )VIF(ن نالحظ يف النموذج الثاين أن معامل تضخم التباي-:النموذج الثاين 

خماطر الرافعة ترتب علية إسقاط  املتغري املستقل مما ي)10(من  كربأ التزال )Vif= 11.52(ونوعية القروض  ،) Vif= 10.81( الثابتة

د أخر بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة مع استثناء مث نقوم بتوفيق منوذج احندار متعد ،) Sig =.782(ألنة أقل املتغريات معنوية  املالية

  .وهذا مايوضحة النموذج الثالث )خماطر الرافعة املاليةخماطر هامش الفائدة (

 األصول نسبة  )Vif= 29.76(إمجايل األصول  لكل من )VIF(تضخم التباين  نالحظ يف هذا النموذج أن معامل -:النموذج الثالث

نسبة  ترتب علية إسقاط أقل املتغري املستقل معنوية وهومما ي)10(من  كربأ  )Vif= 10.17(ونوعية القروض  ،) Vif= 10.04( الثابتة

خماطر هامش ( مث نقوم بتوفيق منوذج احندار متعدد أخر بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة مع استثناء ،) Sig =.337(األصول السائلة 

  .رابعوهذا مايوضحة النموذج ال )نسبة األصول السائلةة املالية وخماطر الرافع الفائدة و

مما )10(من  ربأك  )Vif= 16.28( فقط مجايل األصولإل )VIF(تضخم التباين  نالحظ يف هذا النموذج أن معامل -:النموذج الرابع     

مث نقوم بتوفيق منوذج احندار متعدد أخر بني املتغري  ،) Sig =.502(نوعية القروض ألنة أقل مستوي معنويةترتب علية إسقاط املتغري املستقل ي

النموذج  هيوضح وهذا ما )نسبة األصول السائلة ونوعية القروضالرافعة املالية و رخماطر هامش الفائدة وخماط(التابع واملتغريات املستقلة مع استثناء 

  .امساخل

مما )10(من  الزال أكرب ) Vif= 14.23(األصول  إلمجايل)VIF(التباين تضخم  نالحظ يف هذا النموذج أن معامل -:امسالنموذج اخل 

مث نقوم بتوفيق منوذج احندار متعدد أخر بني املتغري التابع  ،) Sig =.256( ي تكلفة الودائعإسقاط أقل املتغري املستقل معنوية وه هترتب عليي
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 هيوضح ما  وهذا) رافعة املالية ونسبة األصول السائلة ونوعية القروض وتكلفة الودائعال رخماطر هامش الفائدة وخماط(واملتغريات املستقلة مع استثناء

  .النموذج السادس

ترتب مما ي)10(من  كربأ الزفقط ال) Vif= 10.57(األصول  إلمجايل تضخم التباين نالحظ يف هذا النموذج أن معامل -:النموذج السادس

مث نقوم بتوفيق منوذج احندار متعدد أخر بني املتغري التابع  ،  )Sig =.179(ألنة أقل معنويةلثابتة نسبة األصول اعلية إسقاط املتغري املستقل 

الرافعة املالية ونسبة األصول السائلة ونوعية القروض وتكلفة الودائع ونسبة األصول  رخماطر هامش الفائدة وخماط(واملتغريات املستقلة مع استثناء 

  .موذج السابعمايوضحة النوهذا ) الثابتة

مما يدل أنه التوجد عالقة ) 10(جلميع املتغريات املستقلة أقل من ) VIF(أن معامل تضخم التباين  السابعنالحظ يف النموذج - :النموذج السابع

ه تأثري معنوي كلما مت حذف متغري مستقل ليس ل)  P-Value(قيمة  اخنفاضالحظ نخطية مرتفعة غري تامة تربط بني املتغريات املستقلة ، كما 

خر بني املتغري التابع آمث نقوم بتوفيق منوذج احندار متعدد ). Sig =0.207( خماطر رأس املال، وبذلك سيتم إسقاط أقل املتغريات معنوية وهو 

كلفة الودائع ونسبة األصول الرافعة املالية ونسبة األصول السائلة ونوعية القروض وت رخماطر هامش الفائدة وخماط(واملتغريات املستقلة مع استثناء 

   النموذج الثامن هيوضح وهذا ما) الثابتة وخماطر رأس املال

وبذلك ، وبالتايل سيتم إسقاطه) Sig =0.231(نالحظ يف النموذج الثامن أن أقل املتغريات معنوية هو إمجايل األصول-:النموذج الثامن  

  ).النشاطات خارج امليزانية(واملتغريات املستقلة )الرحبية( يربط املتغري التابع يتدرجي منوذج احندار متعدد أفضلهو  عاستال يكون النموذج

 .ملخص معنوية منوذج االحندار التدرجيي 

  ملصرف األمة  ملخص معنوية منوذج االحندار التدرجيي)16- 2-3(جدول رقم  

  النموذج

  )9(رقم  

R R2 P-Value 

.514  .264  .042 

 P-Value(يتضمنها هذا النموذج هلا عالقة ذات دالله معنوية باملتغري التابع  الذين املتغريات املستقلة إ إىل ارتشري نتائج حتليل االحند

 أما) الرحبية(املتغري التابع  يتطرأ علمن املتغريات اليت ) 2R=%6.42(حيث وجد أن املتغريات املستقلة املكونة للنموذج تفسر ) 0.042=
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واملتغريات ) الرحبية (أن االرتباط بني املتغري التابع  إىل، أيضاجع إيل تأثري عوامل أخرى ، كما تشري النتائج ن تلك املتغريات ترم%63.6

      ) R =0.514(هو عبارة عن ارتباط قوى  )نسبة األصول السائلة ونوعية القروض وخماطر هامش الفائدة وتكلفة الودائع(املستقلة 

  واختبار الفرضيات نتائج حتليل االحندار التدرجيي -

  ملصرف األمة نتائج حتليل االحندار التدرجيي واختبار الفرضيات) 17-2- 3(جدول رقم        

  اختبار الفرضيات 

ال ( :األويللفرضية ا 

ذات  عالقة توجد

إحصائية بني حجم 

  )املصرف وبني الرحبية 

ة ذات دالل ليسه ة بني رحبية املصارف التجارية وحجم املصرف مقاسا باللوغاريتم الطبيعيطرديأظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة 

 الفرضية الرئيسية قبوليتم  أذاًذات داللة إحصائية  تليس مبا أن العالقةو%.5 مستوي معنوية دعن) P –Value =0.231(إحصائية 

  ".ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني حجم املصرف والرحبية"وهي

  "الرحبيةالتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني  نسبة األصول السائلة و"الفرضية الثانية   

– P(ذات داللة إحصائية  تليس أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة عكسية بني رحبية املصارف التجارية ونسبة األصول السائلة 

Value =0.252( 5عند مستوي معنوية.%  

له إحصائية بني نسبة األصول ذات دال توجد عالقةال "الرئيسية وهي قبول الفرضية يتم  إذاًذات داللة إحصائية  تليس ومبا أن العالقة  

  ". السائلة ورحبية املصارف التجارية 

 " ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نسبة األصول الثابتة ورحبية املصارف التجارية " الفرضية الثالثة  

 P- Value(ذات داللة إحصائية  تسلي ية بني رحبية املصارف التجارية ونسبة األصول الثابتةطرد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة

   .%5معنوية  ىعند مستو)0.386=

املعامالت غري   النموذج

  املعيارية

اخلطاء 

  العشوائي 

املعامالت 

  املعيارية

  مستوي املعنوية  )T(اختبار

)Sig(  

Constant   )3(  -3.332E-02 .001   3.838  .002 

 042.  2.239- 514.- 263.  -    590.  رج امليزانيةنشاطات خا



 123

 نسبة األصول الثابتةبني  ذات داللة إحصائية توجد عالقةال "الفرضية الرئيسية وهي قبول يتم  إذاًذات داللة إحصائية  تليسومبا أن العالقة  

  ". رحبية املصارف التجاريةو

  " داللة إحصائية بني نوعية القروض ورحبية املصارف التجارية ال توجد عالقة ذات " :الرابعةالفرضية  

 P- Value(  ذات داللة إحصائية  تليس بني نوعية القروض ورحبية املصارف التجارية عالقة طرديةأظهرت نتائج الدراسة أن هناك 

عالقة ذات  التوجد"  وهي فرضية الرئيسيةالقبول تم ي إذاً ذات داللة إحصائية تليس ومبا أن العالقة .%5معنوية ىعند مستو)0.583=

  ".القروضداللة إحصائية بني رحبية املصارف التجارية ونوعية 

 "ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني خماطر رأس املال ورحبية املصارف التجارية "الفرضية اخلامسة 

 P- Value( ذات داللة إحصائية  تليس ية املصارف التجاريةبني خماطر رأس املال ورحب ةكسيععالقة أظهرت نتائج الدراسة أن هناك   

توجد عالقة ذات ال"  وهي الفرضية الرئيسية قبول يتم إذاً ،ذات داللة إحصائية تليس  ومبا أن العالقة.%5معنوية  ىعند مستو)0.463=

  "داللة إحصائية بني خماطر رأس املال ورحبية املصارف التجارية 

  

  التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الرافعة املالية ورحبية املصارف التجارية"-:الفرضية السادسة 

 P- Value( ذات داللة إحصائية  تولكن ليس ورحبية املصارف التجارية يةاملال الرافعةبني  ةعالقة طردينتائج الدراسة أن هناك  أظهرت 

عالقة ذات  ال توجد"  وهي الفرضية الرئيسية قبول يتم اًإحصائية، إذ ذات داللة تليس ومبا أن العالقة.%5معنوية  ىعند مستو)0.163=

  "ورحبية املصارف التجارية  يةاملال الرافعةداللة إحصائية بني 

  " الفائدة وبني الرحبية  هامش ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني خماطر" -:السابعةالفرضية 

 P- Value(ذات داللة إحصائية  تليسني خماطر هامش الفائدة ورحبية املصارف التجارية أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة طردية ب

ذات  توجد عالقةال"   وهي الفرضية الرئيسية قبول يتم إذاًذات داللة إحصائية ، تليس مبا أن العالقةو .%5معنوية  ىعند مستو)0.987=

  تجارية ورحبية املصارف ال هامش الفائدة داللة إحصائية بني خماطر

  ".ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تكلفة الودائع وبني الرحبية "  -:الثامنةالفرضية   
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 0.826P- Value(ذات داللة إحصائية ليسه ية بني تكلفة الودائع ورحبية املصارف التجارية عكسبينت نتائج الدراسة أن هناك عالقة 

ذات داللة   توجد عالقةال"  وهي الفرضية الرئيسيةقبول  يتم إذاًذات داللة إحصائية  تليس ن العالقةإومبا .%5معنوية  ىعند مستو)=

  "ورحبية املصارف التجارية  تكلفة الودائع إحصائية بني

  " توجد عالفه ذات داللة إحصائية بني النشاطات خارج امليزانية وبني الرحبية ال"-:الفرضية التاسعة

القة بينت نتائج الدراسة بأن هناك ع  النشاطات خارج امليزانية ية بنيعكس

ذات داللة  ورحبية املصارف التجارية 0.042P- Value(إحصائية 

زيادة النشاطات خارج امليزانية بنسبة  حيث أن .%5عند مستوي معنوية )=

يؤدي إيل اخنفاض الرحبية سوف  1% عكسية ومبا أن العالقة.59%بنسبة 

النشاطات  ذات داللة إحصائية بني عكسية توجد عالقة" وهيوقبول الفرضية البديلة  لفرضية الرئيسيةا رفض سيتم إذاداللة إحصائية  ذات

  . "ورحبية املصارف التجارية  خارج امليزانية

  

  

  

  

  )مصرف التجارة والتنمية(-:ابعسا

  ملصرف التجارة والتنمية لتدرجيينتائج حتليل االحندار ا)18-2-3(جدول رقم   ر الفرضياتنتائج حتليل االحندار التدرجيي واختبا

  النماذج              
  املتغريات املستقلة

  النموذج األول   

Vif Sig 

 000. 488121   إمجايل األصول



 125

  

  

  

  

  

  

  

  ومجيع ) الرحبية  (حيتوي النموذج األول علي نتائج االحندار املتعدد الذي جيمع املتغري التابع-:األولالنموذج -

ونسبة األصول السائلة  )Vif= 488121(إمجايل األصول  لكل من) Vif(أن معامل تضخم التباين املتغريات املستقلة، حيث نالحظ 

)Vif= 112.16 (الثابتة األصول نسبةو )Vif= 70.69 (،  وخماطر رأس املال)Vif= 63.99( وخماطر الرافعة املالية )Vif = 

ن هناك أ على، مما يدل ) 10(أكرب من ) Vif = 30.49( تكلفة الودائع و )Vif = 237.59(وخماطر هامش الفائدة  )78.07

إمجايل (هذه املتغريات املستقلة  ىحدإمشكلة ارتباط خطي متعدد بني املتغريات املستقلة ، وللتخلص من هذه املشكلة البد من إسقاط 

 ولكن،اليت ليس هلا داللة إحصائية ملستقلةيتم إسقاط  املتغريات اوس، )أو نوعية القروض أو تكلفة الودائع  ةاألصول الثابت األصول أو نسبة

فيما عدا املتغري املستقل نوعية % 1معنوية ىنالحظ يف هذا النموذج أن مجيع املتغريات املستقلة ذات داللة إحصائية وكلها عند مستو

طي اخل االرتباطمن مشكلة  حدي املتغريات للتخلصإوبالتايل فال ميكن إسقاط % 5معنوية  ىالقروض فهو ذات داللة إحصائية عند مستو

   .ميكن حتديد حمددات الرحبية هلذا املصرف ال وبالتايل تعدد بني املتغريات املستقلةامل

  

                                            ملخص معنوية منوذج االحندار التدرجيي •

                            التجارة والتنميةملصرف  ملخص معنوية منوذج االحندار التدرجيي)19-2-3(جدول رقم           

 000. 112.16  نسبة األصول السائلة
  000. 70.69  نسبة األصول الثابتة

 038. 4.39  نوعية القروض
 000. 63.99  خماطر رأس املال

 000.  78.07  اليةالرافعة امل
 001. 237.59   خماطر هامش الفائدة

 000.   30.49  تكلفة الودائع 
 000.  4.37  النشاطات خارج امليزانية
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  النموذج  

  )1(رقم  

R R sguare P-Value 

.962 .926 .001 

  واختبار الفرضيات  منوذج االحندار التدرجيي •

                             ملصرف التجارة والتنمية منوذج االحندار التدرجيي )20-2-3(جدول رقم                        

                   

  

  

  

  

  النتائج والتوصيات

  .النتائج -:أوال

حملاولة زيادا  احمددات الرحبية سواء كان سلبا لتفاديها أو التقليل منها أو كان  إجيابي ىلعالتعرف  إيلهذه الدراسة  هدفت

حتقيق  املصارف التجارية وحتسني رحبيتها ومعاجلة العوامل اليت تؤدي إىلأرباح  ىنتائج من شأا احملافظة عل وكذلك الوصول إىل،وتعظيمها

مايل وإحصائي سوف يتم استخالص نتائج نظري وحتليل  إطارالدراسة من  هذهيف  استعراضهما مت  ىوبناء عل.  خسائر أو ختفيض الرحبية

تراح بعض التوصيات يف ضوء نتائج الدراسة اليت ميكن أن تسهم يف اق باإلضافة إىل. ابقةالدراسة ومقارنتها باألدب احملاسيب والدراسات الس

    رفع كفاءة األداء يف املصارف التجارية الليبية 

  .نتائج الدراسة -:أوال

                                                    املصارف                          
  املتغريات

 

مصرف 
 الوحدة

مصرف 
 اجلمهورية

ف مصر
التجاري 
 الوطين

مصرف 
 الصحاري

مصرف 
 األمة

املصارف 
 جمتمعة

     R حجم املصرف
P-Value 

  طردية
.016 

  طردية
.716 

  عكسية
.199 

  طردية
.613 

  طردية
.232 

  عكسية
.551 

املعامالت غري   النموذج
  املعيارية

اخلطاء 
  العشوائي 

املعامالت 
  املعيارية

  مستوي املعنوية  )T(اختبار
)Sig(  

Constant   )1(  -1.22E-07 .000   -.001  1.00  
  3.632E-02 .004  1.054 8.944 .000  نسبة األصول السائلة
 000. 6.140 574. 070.  431.  نسبة األصول الثابتة

 E-02 .017 .059 2.549 .038 4.233  ضنوعية القرو
  6.13E-02  .007 -.756  -8.495 .000-  خماطر رأس املال

 7.01E-02 .003 -2.216 -22.55 .000-  الرافعة املالية
 001. 5.985  0261. 186. 1.113  خماطر هامش الفائدة

 000.  7.372  453. 110. 815.  تكلفة الودائع
 000. 41.663  968.  028.  1681.  نشاطات خارج امليزانية 
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     R نسبة األصول السائلة
P-Value 

  عكسية 
.824  

 

  عكسية
.032 

  عكسية
.319 

  عكسية
.05 

  عكسية
.252 

  عكسية
.000 

     R صول الثابتةنسبة األ
P-Value 

  طردية
.075 

  طردية
.489 

  طردية
.000 

  عكسية
.071 

  طردية
.386 

  طردية
.029 

     R نوعية القروض
P-Value 

  عكسية
.094 

  عكسية
.013 

  طردية
.566 

  عكسية
.002 

  طردية
.583 

  عكسية
.000 

     R خماطر رأس املال
P-Value 

  عكسية
.001 

  عكسية
.819 

  طردية
.366 

  طردية
.612 

  عكسية
.463 

  طردية
.000 

      R خماطر الرافعة املالية
P-Value 

  عكسية
.729 

  عكسية
.865 

  عكسية
.176 

  طردية
.848 

  طردية
.163 

  عكسية
.714 

     R خماطر هامش الفائدة
P-Value 

  طردية
.001 

  طردية
.060 

  طردية
.072 

  طردية 
.331 

  طردية
.987 

  طردية
.000 

      R تكلفة الودائع
P-Value 

  طردية
.020 

  طردية
.047 

  طردية
.050 

  عكسية
.122 

  عكسية
.826 

  طردية
.050 

     R النشاطات خارج امليزانية
P-Value 

  طردية
.024 

  طردية
.489 

  طردية
.615 

  طردية
.195 

  عكسية
.042 

  طردية
.000 

ذات داللة  توليس  ية يف مصرف الوحدةتوجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني حجم املصرف والرحب هأظهرت نتائج الدراسة أن - )1(

ن احلجم الكبري للمصرف أب وتأيت هذه النتيجة متوافقة مع األدب احملاسيبإحصائية يف مصرف اجلمهورية ومصرف الصحاري ومصرف األمة 

ذلك ازداد تنوع وك دمةواتساع دائرة نشاطه يؤدي إىل حتقيق بعض الوفورات االقتصادية ، واليت تتمثل يف اخنفاض تكلفة اخلدمات املق

كما أوضحت هذه الدراسة بأن هناك عالقة عكسية بني حجم والرحبية ولكن ، العمليات اليت يقوم ا وبالتايل تنوع املخاطر اليت يتعرض هلا

آت يف إىل اخنفاض كفاءة إدارات املنشيرجع السبب  وقد، ذات داللة إحصائية يف كل من املصرف التجاري واملصارف جمتمعة  تسيل

ية وذلك نظرا عدم وجود إىل عدم وجود فرص استثمار أيضا السبب كما قد يعود ، املوظفنياستغالل األموال املستثمرة ،  واخنفاض إنتاجية 

  . سوق مايل نشط يف ليبيا 

 التجارية يف كل من بينت نتائج الدراسة أن هناك عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بني نسبة األصول السائلة ورحبية املصارف - )2(

ذات داللة إحصائية  تكما أظهرت النتائج أيضا أن العالقة عكسية ولكن ليس تمعةامصرف اجلمهورية ومصرف الصحاري واملصارف 

ة وتأيت هذه النتيجة متناسقة ومتوافق مصرف الوحدة واملصرف التجاري الوطين ومصرف األمةيف  بني كل من نسبة األصول السائلة والرحبية

حدامها إمع أدبيات الفكر املصريف بأن الرحبية والسيولة قوتان تسريان يف اجتاهني متضادين مع بقاء العوامل األخرى علي حاهلا فإذا زادت 
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كانت الزيادة علي حساب األخرى ،ومن خالل التقارير املالية والنشرات االقتصادية  الصادرة عن مصرف ليبيا املركزي أن املصارف 

أية خماطر ، من  فر هلا اال املناسب لتوظيفها وبالتايل فإن هذه املصارف ال تتعرض إىلايف ليبيا حتتفظ بأصول سائلة كبرية مل يتو التجارية

  . حيث نقص السيولة أو عدم اإلبقاء بالتزاماا جتاه املودعني 

األصول الثابتة ورحبية املصارف التجارية يف املصرف  أوضحت نتائج الدراسة أن هناك عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني نسبة - )3(

كما  ،% 10معنوية  ىومصرف الوحدة عند مستو% 5معنوية  ىواملصارف جمتمعة عند مستو% 1معنوية  ىالتجاري الوطين عند مستو

ة يف كل من مصرف اجلهورية ذات داللة إحصائية بني نسبة األصول الثابتة والرحبي تليس طردية ولكن أوضحت الدراسة أيضا أن العالقة

اقل  ألابالقليل من الضمان يف املصرف  إالاملباين الفخمة جتذب العمالء للمصارف فأا المتد املودعني  نمن أرغم علي ال. ومصرف األمة

دف احلصول على اليت متارسها املصارف  األخرى األنشطةلكنها تسهم يف تدعيم  بذاايف نفس الوقت الحتقق رحباً وسيولة  األصول

األرباح، فهذه األصول تصنف ضمن بند األصول غري املدرة للربح االأا يف واقع احلال توفر خدمات ضرورية للعمالء ، كما قد تزيد من 

يف  هائلة توتطوراالليبية من حتول واضح  االقتصادية، كما أن ما تشهده الساحة  إنتاجية املوظفني مما جيعلها مدرة للربح بشكل غري مباشر

ملنظمة التجارة الدولية  والتنافس الشديد بني الشركات العاملية من أجل  واالنضمامالعاملي  االقتصادليبيا يف  اخنراط شىت ااالت ، إضافة إىل

عمليات  ةفية لرفع كفاءمنفتحة، دفع املصارف التجارية إيل التركيز علي تطوير التكنولوجيا املصر اقتصاديةيف ليبيا وإنتاج سياسة  االستثمار

فخامة املباين جلذب عمالء  ىالتشغيل وحتسني اإلنتاجية وحتسني مستوى وسرعة تقدمي اخلدمة للعمالء ، لزيادة األرباح ، وأيضا التركيز عل

  .ومستثمرين أكثر للمصارف

يف % 10معنوية  ىذات داللة إحصائية عند مستوأن العالقة بني نسبة األصول الثابتة والرحبية عالقة عكسية إىل كما توصلت الدراسة أيضا 

   .مصرف الصحاري

مصرف كل من  يفورحبية املصارف التجارية  نوعية القروضبني أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة عكسية ذات داللة إحصائية  - )4(

 ىومصرف الوحدة عند مستو  %5معنوية  ىاجلمهورية عند مستو ومصرف% 1املصارف جمتمعة عند مستوي معنوية  الصحاري و

ذات داللة إحصائية يف كل من  ت، كما أوضحت النتائج أيضا أن العالقة بني نوعية القروض والرحبية عالقة طردية ولكن ليس% 10معنوية 

ت املالية أكثر كلما كانت املؤسساأنة  إيلاليت أشارت وتتفق هذه النتيجة مع الدراسات السابقة  .املصرف التجاري الوطين ومصرف األمة 

  .تعرض للقروض ذات املخاطر العالية زاد تراكم الديون غري املدفوعة وقلت الرحبية 
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من خالل منح القروض والتسهيالت  االجتماعية االقتصاديةوعلي الرغم من  الدور الكبري الذي لعبته املصارف التجارية يف حتقيق التنمية  

سداد القروض اليت منحت  انتظامصعوبات فيما يتعلق بعدم  تواجها أإال  واالجتماعية قتصاديةاالملختلف القطاعات واألنشطة  االئتمانية

اصة املشروعات والشركات اليت مت وخب وكذلك القروض اليت منحت بضمان اخلزانة العامة،العامة االعتباريةلبعض األفراد وبعض اجلهات 

 .ال املصارف من هذه اجلهات  أمو استرداددجمها أو تصفيتها دون  الزحف عليها أو

 ىأن هناك عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بني خماطر رأس املال والرحبية يف مصرف الوحدة عند مستوإىل توصلت هذه الدراسة  -)5(

، كما أظهرت  ذات داللة إحصائية يف كل من مصرف اجلمهورية ومصرف الصحاري ت، وأيضا عالقة عكسية لكن ليس%1معنوية 

وأيضا % 1معنوية  ىتائج أيضا أن العالقة بني خماطر رأس املال والرحبية عالقة طردية ذات داللة إحصائية يف املصارف جمتمعة عند مستوالن

وطبقاً للقواعد املصرفية املقررة املصرف التجاري الوطين ومصرف الصحاري ، ذات داللة إحصائية يف كل من تسيعالقة عكسية ولكن ل

املرتفعة تكون مرتبطة مبعدل عائد على إمجايل األصول  )CAR(لقطاع املصريف فان نسبة رأس املال إىل إمجايل األصول واملألوفة يف ا

وقد استقرت املناقشات اليت متت بشأن تلك العالقة العكسية بني الرحبية ورأس املال وذلك يف ظل توافر سوق رأس  )ROA(منخفض 

فمن املعروف إن نسبة رأس املال املرتفعة تؤدي إىل .اص بتناسق املعلومات بني املصرف ومستثمريهاملال الكاملة ، ويف ظل االقتراض اخل

) . أرباح منخفضة = الن خماطر منخفضة (ختفيض املخاطر اخلاصة بامللكية مما يؤدي إىل اخنفاض معدل العائد املطلوب بواسطة املستثمرين 

إىل ختفيض األرباح الصافية بعد الضرائب نتيجة حرمان املصرف من الوفر الضرييب املمكن  ومن ناحية أخرى فان رأس املال املرتفع يؤدي

  .احلصول عليه نتيجة اقتطاع مصروفات الفوائد

ذات داللة إحصائية يف كل من مصرف الوحدة  تأن العالقة بني خماطر الرافعة املالية والرحبية عكسية ولكن ليس بينت نتائج الدراسة -)6(

جلمهورية واملصرف التجاري الوطين واملصارف جمتمعة ، كما أظهرت نتائج الدراسة بأن هناك عالقة طردية وأيضا ليسه ذات ومصرف ا

أن املصارف مل تستفد من التأثري االجيايب  ، مما يدلداللة إحصائية بني خماطر الرافعة املالية والرحبية يف مصرف الصحاري ومصرف األمة  

املقترضة مبعدل عائد يزيد عن الفائدة املدفوعة  األموال ي الرحبية وبالتايل يتبني أن املصارف التجارية مل تنجح يف استثمارللرافعة املالية عل

  .عليها نظرا لغياب سوق األوراق املالية ، مما أصبحت هذه املصارف جممع للمدخرات دون إمكانية استخدام هذه األموال
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حبية يف مصرف الوحدة رالك عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية بني خماطر هامش الفائدة وأن هنا أظهرت نتائج الدراسة -)7(

، كما أظهرت % 10معنوية  ى،ومصرف اجلمهورية واملصرف التجاري الوطين عند مستو% 1معنوية  ىواملصارف جمتمعة عند مستو

مما تؤكد هذه النتيجة أن  .ن مصرف الصحاري ومصرف األمةذات داللة إحصائية يف كل م تالدراسة عالقة ارتباط طردية لكن ليس

ض املصارف ذات القروض العالية وذات خماطر سعر الفائدة العالية سوف تلجأ إىل إجياد الفرق بني الفائدة على الودائع والفائدة على القرو

ماله ويزيد من قدرته على حتمل  رأسصرف وبالتايل زيادة ، إىل أن حتقيق هامش الفائدة الكبري يساعد يف زيادة رحبية امل"لتحقيق هامش عايل 

 خماطر أكثر وكذلك إن حجم املصرف ونوعه وتوسعه والنشاطات اليت يركز عليها هلا اثر كبري على الرحبية واملخاطر اليت يتعرض هلا املصرف

  .وان املصرف واحلجم الصغر أكثر حساسية ملخاطر أسعار الفائدة

الفائدة الناتج عن اخنفاض الفوائد الدائنة اليت قبضها املصرف خالل العام  هامشعلى خماطر ت هذه الدراسة ركزكما جيب أن تؤكد بان 

نظراً لثبات .مقارنتاً حبجم الفوائد املدينة اليت دفعها املصرف خالل العام وليس دراسة خماطر الفائدة الناجتة عن تقلبات يف أسعار الفائدة 

  . رف التجارية الليبية منذ فترة طويلةأسعار الفائدة يف املصا

معنوية  ىذات داللة إحصائية بني تكلفة الودائع ورحبية املصارف التجارية  عند مستو اًأوضحت نتائج الدراسة أن هناك ارتباط طردي -)8(

ذات داللة  تسلييف كل من مصرف الوحدة ومصرف اجلمهورية واملصرف التجاري الوطين واملصارف جمتمعة وعالقة عكسية % 5

    الصحاري ومصرف األمةيف كل من مصرف  إحصائية

توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني النشاطات خارج امليزانية ورحبية املصارف التجارية يف  هأظهرت نتائج الدراسة أن -)9(

ضحت الدراسة أيضا بأنة توجد عالقة ،كما أو% 5معنوية  ىويف مصرف الوحدة عند مستو% 1معنوية  ىاملصارف جمتمعة وعند مستو

أما العالقة يف . ذات داللة إحصائية يف كل من مصرف اجلمهورية واملصرف التجاري الوطين ومصرف الصحاري تارتباط طردية لكن ليس

سقة ومتوافقة مع وتأيت نتيجة العالقة الطردية متنا%.5مصرف األمة فكانت عالقة ارتباط عكسية ذات داللة إحصائية عند مستوي معنوية 

 وعلي،) صايف الدخل من الرسوم والعموالت(بعض الدراسات إىل أمهية الدخل غري املتعلق بالفوائد  حيث أشارت نتائج الدراسات السابقة

ق من جهة ضرورة االهتمام بالدخل غري املتعلق بالفوائد وذلك جلوهرية تأثريه على رحبية املصرف من جهة ، وألنه اقل تأثريا بتقلبات السو

  . أخرى ، مقارنة بالدخل املتعلق بالفوائد
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  التوصيات: ثانيا

التوجه حنو زيادة االندماج املصريف بني املصارف التجارية ، حىت تتمكن من االستفادة من مزايا كرب حجم املصرف اليت تكمن يف  جيب-)1(

خاطر لتحقيق عائدا مرضيا للمالك والقيام بدورها يف خدمة درجة معقولة من امل ىلإحتقيق الوفورات الداخلية وتنوع األصول للوصول 

ن هذه املزايا لن تتحقق بالقدر املناسب إال عندما يتم تنشيط سوق األوراق املالية لتنويع قنوات االستثمار أمام أاالقتصاد القومي مع مالحظة 

  .    املصارف التجارية

القتراض من املصرف للتأكد من قدرة هؤالء العمالء علي الوفاء بالتزامام وأخذ العناية بدراسة أوضاع العمالء الراغبني يف ا -)2(

الضمانات الكافية واملالئمة للحيلولة دون تعثر هؤالء العمالء وفقد املصرف جلزء من التسهيالت كديون متعثرة ، مما يضطره لتكوين 

  أثر سليب علي رحبية املصرف   خمصصات ديون مشكوك فيها ملواجهة الديون الرديئة واليت يكون هلا

زيادة صايف الفوائد وبالتايل زيادة رحبية املصارف  ىالعمل علي زيادة حجم التسهيالت االئتمانية ملا لذلك من أثر عل جيب -)3(

املصريف ، كما جيب تباع أسس علمية جيب إتباعها وجيب أن تكون التسهيالت االئتمانية يف حدود طبيعة النشاط اوال يتم ذلك إال ب،التجارية

  .  حتديد أولويات القروض طبقا ملفهوم وظيفة املصارف التجارية حيث يكون اإلقراض حنو النشاط التجاري مث اخلدمي مث الصناعي

من املخاطر وخصوصا يف أوقات الكساد  امنخفض زيادة استثمار املصارف التجارية يف البنود خارج امليزانية لتحقق هلا معدال -)4(

من أفضل األدوات املالية املستقرة واملتمتعة امش معقول من األمان وأيضا زيادة وعي العمالء باآلثار التمييزية اليت حيدثها  دتصادي إذ تعاالق

  استثمارهم يف البنود خارج امليزانية من حيث تدنيه املخاطر 

ن معظم عقود املشتقات اليت تقوم املصارف التجارية إات فيه، حيث توفري البيئة املناسبة لعمل املشتق ىلإدعوة السوق املايل اللييب  -)5(

يف  باالستثمار فيها تتم يف أسواق عاملية ، فمن خالل توفري البيئة املناسبة سيتم توجه هذه املصارف للداخل وبالتايل االنتعاش االقتصادي

  .الدولة 

سن اخلدمات املصرفية وتوسيعها لتشمل جماالت جديدة ، ونشر الوعي حت ىلإخلق نظام مصريف يعمل يف إطار تنافسي ، مما يؤدي  -)6(

تطوير واتساع  ىاجلمهور وتشجيعهم علي التعامل مع املصارف يف كافة معامالم التجارية ، مما حيفز هذه املصارف عل ىاملصريف لد

   .خدماا املصرفية 
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 ىلإذلك  ىأد" الرافعة املالية "كلما زادت نسبة املديونية  هممكن وذلك ألن أقصي حد ىلإالعمل علي زيادة حجم الرافعة املالية  جيب -)7(

  .توظيف هذه األموال مبعدالت فائدة أكرب من تلك اليت يدفعها للمودعني ىزيادة الرحبية شريطة وجود قدرة للمصرف عل

بني الفوائد الدائنة والعموالت املقبوضة من  تلفروقاعدم اعتماد املصارف التجارية يف ليبيا علي املصدر التقليدي للدخل أي ا جيب - )8( 

اإليرادات األخرى املتأتية من اخلدمات املصرفية املتنوعة لتحقيق معدالت رحبية مرتفعة  ىاملدفوعة للمودعني ، بل عليها التركيز علواملقترضني 

   . دون التضحية بالسيولة واألمان

 كما جيب املناسبة األوقاتوالتعرف على االستثمارات املناسبة يف  اإليراداتاليت حتقق  صولاأل ألحجامراجعة مستمرة جيب القيام مب-)9(

  ،رحبية التجارية العاملة يف ليبيا مقاسه مبعدل العائد علي األصول ىيالء األصول السائلة مزيدا من االهتمام ملا هلا من تأثري علإ

عمليات التشغيل وحتسني اإلنتاجية وحتسني مستوى وسرعة تقدمي اخلدمة  ةع كفاءالتركيز علي تطوير التكنولوجيا املصرفية لرف - )10(

مما جيعلها  مدرة للربح بشكل غري  فخامة املباين جلذب عمالء ومستثمرين أكثر للمصارف ىللعمالء ، لزيادة األرباح ، وأيضا التركيز عل

  .مباشر
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  . 1989معهد الدراسات املصرفية ، سنة , عمان " .مقدمة يف اإلدارة املالية "مفلح عقل ،  )25(

 .ف2000املكتب العريب احلديث ، : اإلسكندرية "مدخل اختاذ القرارات –دارة البنوك التجارية إ"منري ابراهيم هندي ، )26(

 . 1993دار املعارف للتوزيع ، سنة :، اإلسكندرية "  السلسلة الفكر احلديث يف جمال اإلدارة املالية" منري إبراهيم هندي، )27(

لية ، األكادميية العربية للعلوم املا" األوراق املالية وصناديق االستثمار  –أدوات االستثمار يف أسواق رأس املال " منري إبراهيم هندي،  )28( 

  .  1993، سنة " واملصرفية 

  .1998، دار املعارف للنشر ، سنة  اإلسكندرية، الفكر احلديث يف جمال مصادر التمويلهندي ،  إبراهيممنري  )29(

ية ، ، بنغازي ، مركز حبوث العلوم االقتصادية للنشر ، الطبعة الثان" النقود واملصارف والنشاط االقتصادي""ميلود مجعة حاسية ،   )30( 

  .م 1995سنة 

  الدوريات والنشرات والتقارير): ب ( 

، جملة الدراسات املالية " الرفع املايل والعائد على حقوق امللكية –لتحليل القوائم املالية اطار "إعداد مركز البحوث املالية واملصرفية ، ) 1(

 .م 2000واملصرفية ، الد الثامن ، العدد الرابع ،  السنة الثامنة ، ديسمرب 

، جملة املصارف واملال ، مجعية املصارف الليبية ، العدد العاشر ، الصيف "التجربة والتطبيق –االندماج املصريف يف ليبيا "ثريا الفالح ،) 2(

2008  . 



 135

، الد العزيز لك عبدجملة جامعة امل(، االردن ، " دراسة ميدانية –العوامل املؤثرة على درجة االمان املصريف االردين "حسين خريوش ، ) 3(

 ). 2004، سنة 2، العدد 18

  . 2009،  مجعية املصارف الليبية ، جملة املصارف واملال ، سنة "املبادلة بني العائد واملخاطرة من العليات املصرفية " خليل الشماع ،)4(

اغسطس )  309العدد : بريوت(ارف العربية ، ، جملة احتاد املص" حتول جوهري وواعد  -القطاع املصريف اللييب" عائشة احلاجي ،  )5(

   . ف2006

، 285، جملة احتاد املصارف العربية ، العدد " إصالح اجلهاز املصريف اللييب نقطة البداية حنو اخلصخصة"،عادل عبدا هللا الكيالين  )6(

  ف2004أغسطس ، 

، جملة التعاون ، " ةالبنوك التجارية السعودية كحالة تطبيقي –ارية مفهوم وقياس مؤشر الكفأة املالية للبنوك التج"عبداحلليم حميسن ،   )7( 

  .م2001، يونيو 35االمانة العامة لس التعاون لدول اخلليج العريب للنشر ، العدد 

  ).ف2005ريل ، أب 10بنغازي ،العدد ( ، جملة التجارة والتنمية ،"  قانون املصارف اجلديد وتوزيع األرباح" عبد الرازق العامل ، ) 8( 

بنغازي، أحباث خمتارة (مركز حبوث العلوم االقتصادية "املصارف التجارية يف ليبيا بني اخلصخصة واإلصالح "علي عطية عبد السالم ،)9( 

  .)20/6/2004-19مؤمتر اخلصخصة يف القتصاد اللييب ،: من 

جامعة بىن : ، القاهرة " دراسة حتليلية من منظور تأميين  –لتجارية إستراجتية إدارة املخاطر املالية يف البنوك ا" عيد أمحد وآخرون ،) 10(

  .  2006سويف ، جملة الدراسات املالية والتجارية ، العدد الرابع ، سنة 

  ). ف2000؛نوفمرب 239العدد (جملة إحتاد املصارف العربية ، )  إجنازات جديدة وحتديات جديدة –املصارف العربية " فؤاد شاكر) 11(

،حبث مقدم ايل املؤمتر الوطين "سوق األوراق املالية اللييب وأثرة علي تشكيل ورسم السياسات العامة يف ليبيا" فاخر يوفرنه،وآخرون، )12( 

  12/6/2006بطرابلس وذلك بتاريخ :األول للسياسات العامة يف ليبيا 

بريوت (، جملة احتاد املصارف العربية ،"  املة للقطاع املصريفعودة قوية إىل الساحة الدولية وهيكلة ش –ليبيا " فرحات بن قداره ،) 13( 

  ).2007، إبريل317العدد 

، جملة احتاد املصارف العربية ، يوليو "  املصارف التجارية الليبية التطوير والتفعيل"مصطفى عبد السالم مسعود ، بقة الشريف ، ) 14( 

2002.  
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، ديسمرب  277العدد : بريوت (، جملة إحتاد املصارف العربية ، "  الواقع واملتوقع –العامة  املصارف التجارية الليبية "مسعود، مصطفي)15(

  ). ف  2003

   2009جملة املصارف واملال ،العدد احلادى عشر ،الربيع: ، مجعية املصارف الليبية "اخبار من ليبيا"حممد طرنيش،)16(

جملة البحوث االقتصادية،الد :،بنغازي"ورأس املال املصريف وفق معايري جلنة بازل املصارف التجارية الليبية" حممود بادي وآخرون ،) 17(

  .2007الثامن عشر،العدد األول ، يونيو 

، جملة الدراسات املالية واملصرفية ، الد  "الرفع املايل والعائد على حقوق امللكية -اطار التحليل القوائم املالية"حممد كمال احلمزاوي ،) 18(

   .م2000السنة الثامنة ديسمرب  –ثامن ، العدد الرابع ال

،القاهرة ، جملة احملاسبة واالدارة والتامني ، العدد " العوامل املؤثرة على ادارة املخاطر يف القطاع املصريف االردين"مىن ممدوح املوال ، )19(

 .م 2003الستون ، سنة 

،القاهرة ، جملة احملاسبة واالدارة والتامني ، العدد " ة املخاطر يف القطاع املصريف االردينالعوامل املؤثرة على ادار"مىن ممدوح املوال ، )20(

 . م2003الستون ، سنة 

جملة احملاسبة واالدارة "،  ، قسم العلوم املالية واملصرفية ، جامعة الريموك" العوامل املؤثرة على ادارة املخاطر"مىن ممدوح املوال ،  - )21( 

  . م2005، سنة 160العدد ، " والتامني

دار الشرق للطباعة ، العدد الرابع : ، قطر " دراسة تطبيقية على دولة قطر –مؤشرات استقرار النظام املصريف "منري إبراهيم هندي ،  )22( 

  .1993، سنة 

/ الدراسات املصرفية واملالية دورة يف مصرف ليبيا املركزي ، معهد " استخدام احلاسوب يف جمال منح االئتمان " مكرم القطب ،) 23( 

  11/11/2007بتاريخ :بنغازي 
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، املركز العاملي لدراسات وأحباث الكتاب األخضر، املوسم الثقايف "  الواقع والطموح –القطاع املصريف اللييب " ،حممد الشكرى  )24(

  )ف  2007( ر . و  1375لشهر رمضان لسنة 

، حبث منشور ،   الة العلمية "  )منوذج جترييب(طر املصرفية يف البنوك التجارية املصرية حتليل املخا"نادية ابو فخرة مكاوي ،  )25(

  .1998لالقتصاد والتجارة ، القاهرة ، جامعة عني مشس ، العدد الثاين ، ابريل 

لتجارية املعاصرة ، كلية التجارة ، جملة البحوث ا"حنو زيادة فعالية دور املراجعة اإلدارية يف البنوك املصرية " نصر الدين هندي ،) 26(

  .    2002العدد الثاين ، ديسمرب   -جامعة الوادي ، الد السادس عشر –بسوهاج 

العدد : القاهرة (الة العلمية لالقتصاد والتجارة ، " دراسة العالقة بني الرحبية وراس املال يف البنوك التجارية املصرية"نادية ابو فخرة ،  )27(

   ).م1997 الثاين ،

  )1987، أغسطس ،80العدد (، جملة املصارف العربية ،بريوت" رحبية املصارف التجارية" اد إبراهيم باشا ،) 28(

  .   1999, 3عدد , 7جملد , عمان, جملة الدراسات املالية واملصرفية , "  ارقى املصارف اداء", هنلى كلود ) 29(

، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ، "العوامل املؤثرة يف رحبية البنوك التجارية يف األردن"وش ، وليد زكريا صيام ، حسين على خري. د) 30(

  .م 2002، 2، العدد  16اجلامعة اهلامشية ، جملة جامعة امللك عبدا لعزيز ، االقتصاد واإلدارة، الد 

: ، جملة املصارف العربية ، بريوت " الية للبنوك التجارية دولياً وحملياًحتليل وتقييم االفصاح احملاسيب يف القوائم امل"حيىي ابوطالب ،  ) 31( 

  .م 1992، الد الثاين عشر ، اغسطس ، سنة 140العدد 

   - :الرسائل العلمية -)ج( 

تصاد والعلوم السياسية ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية االق" حتليل املخاطر املصرفية يف املصارف التجارية الليبية "امال الشيخي ،  )1(

  .م2004، جامعة قاريونس ، مكتبة الدراسات العليا ، سنة 

، رسالة ماجستري " حتليل ودراسة اثر الديون املتعثرة على النتائج املالية للبنوك التجارية مع التطبيق على البنوك املصرية"امحد خليل ،  )2(  

   .2000غري منشورة ، كلية التجارة ، عني مشس ، سنة 
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أمين امحد دايس الراشدان ، حمددات الرحبية يف املصارف التجارية األردنية ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية االقتصاد والعلوم  ) 3( 

  .م 1999اإلدارية ، جامعة ال البيت ، األردن سنة 

رسالة ماجستري غري منشورة ؛ سنة : فلسطني " لسطنيالعوامل املؤثرة علي رحبية املصارف التجارية العاملة يف ف" باسل أبو زعيتر ؛ ) 4( 

2006 .  

جامعة آل البيت ، " دراسة حاليت البنك اإلسالمي األردين وبنك الربكة اإلسالمي:تقييم األداء املايل للبنوك اإلسالمية"بنان سعيد ،) 5(

   62، ص 2006األردن ، رسالة ماجستري غري منشورة ، 

، رسالة ماجستري "امل يف ادارة االصول واخلصوم بالبنوك املصرية يف ظل اقتصاد السوق وسياسات التحريرالتك"حسن السيد سلمان ، ) 6(

 .م 1997جامعة القاهرة ، سنة : غري منشورة ، القاهرة 

ندرية ، سنة ، رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة اإلسك" تقييم اهلياكل املالية يف شركات القطاع العام الصناعية"حسن حممد ، ) 7(

1992 .   

دراسة مقارنة بني بنك اإلسكان والبنك اإلسالمي  -أثر جودة اخلدمة علي الرحبية ورضا العمالء يف املصارف األردنية" رمسية أبو موسي) 8(

  ،2000االردن،جامعة أل البيت ،رسالة ماجستري يف قسم التمويل واملصارف ، غري منشورة ،سنة " األردين

جامعة : ، رسالة ماجستري غري منشورة "  دراسة العالقة بني الرحبية وراس املال يف املصارف التجارية الليبية"لفالح ، عادل عياد ا) 9(

  .2005قاريونس ، كلية االقتصاد ، سنة

جامعة عني : القاهرة " ا دراسة تطبيقية يف ليبي –منوذج مقترح لتقييم األداء متعدد األبعاد يف املصارف التجارية " عبد السالم التوايت ،) 10(

  ، 2009رسالة ماجستري غري منشورة ، سنة : مشس 

: ، القاهرة "استراتيجيات ادارة خماطر أسعار الفائدة املرتبطة بأصول وخصوم البنوك التجارية املصرية " عبد العاطى حممد منسى ،،) 11(

    1997جامعة القاهرة ، رسالة ماجستري غري منشورة ، سنة 

   2000رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة ورقلة،سنة : ، اجلزائر" د قرشى ، تقييم أداء املؤسسات املصرفية حمم)12(

  2000، ،جامعة آل البيت ، األردن ، رسالة ماجستري غري منشورة"تقييم األداء املايل للمصارف التجارية األردنية " مروان غامن ، ) 13(
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، رسالة ماجستري غري منشورة ، القاهرة " احملددات الداخلية واخلارجية على رحبية البنوك النجارية الكويتيةقياس تاثري : "نايف التميمي ) 14(

  .م2002، جامعة عني مشس ، سنة 

، ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، جامعة عني مشس " تقييم فاعلية مناهج ادارة االصول واخلصوم يف البنوك املصرية"نادية ابو فخرة ، ) 15(

  .م 1988القاهرة ، سنة 

، رسالة دكتوراه غري منشورة ، القاهرة ، "اطار حماسيب مقترح للرقابة الفورية على املخاطر يف البنوك التجارية"وفاء يوسف امحد ، ) 16(

  .م2005جامعة عني مشس ، سنة 

جامعة آل البيت رسالة ماجستري غري : ، األردن " األردنية أثر البنود خارج امليزانية علي رحبية البنوك التجارية " ميان العبد املالك ،) 17(

      .2006منشورة ، سنة 

  النشرات والتقارير) : ج ( 

  . 2002مصرف ليبيا املركزي، التقرير السنوي، السادس واألربعون،) 1(

   2004مصرف ليبيا املركزي، التقرير السنوي الثامن واألربعني، ) 2(

    .2007قرير السنوي الواحد واخلمسون، مصرف ليبيا املركزي، الت) 3(

   2004، الرابع الثالث لسنة 44مصرف ليبيا املركزي، النشرة االقتصادية، إدارة البحوث واإلحصاء، الد ) 4(

ربع الثالث ، ال46، منشورات مصرف ليبيا املركزي ، الد " لسياسة االئتمانية واالئتمان املصريف يف ليبياا"مصرف ليبيا املركزي ، ) 5(

    2006لسنة 

   . [online]. 2007، صندوق النقد الدويل ،واشنطن العاصمة ، مايو149/2007التقرير القطري رقم )6(

    .1999امع العريب للمحاسبني القانونيني، املعايري احملاسبية الدولية، سنة ) 7(

   -:ثانيا املراجع األجنبية
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 الملحق
 
 
 

متعدد لجمیع المصارف  رانحدا  
Regression 
Model Summaryb

.869a .756 .730 .003612 .963
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), تكلفة الودائع المدفوعة, مخاطر معدل الفائدة, نشاطات خارج المیزانیھ
نسبة, نوعیة القروض, الرافعة المالیة, مخاطر رأس المال , نسبة االصول الثابتھ, إلي إجمالي الودائع

إجمالي األصول, االصول السائلة 

a. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولb. 
 

ANOVAb

.003 9 .000 29.540 .000a

.001 86 .000

.005 95

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, مخاطر معدل الفائدة, نشاطات خارج المیزانیھ
إجمالي األصول, نسبة االصول السائلة , نوعیة القروض, الرافعة المالیة, مخاطر رأس المال , نسبة االصول الثابتھ

a. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولb. 
 

Coefficientsa

-3.08E-04 .001 -.226 .821
-1.31E-04 .000 -.104 -.530 .597 .073 13.633
-1.21E-02 .004 -.314 -3.288 .001 .311 3.211
6.879E-02 .032 .146 2.167 .033 .625 1.600
-2.73E-02 .006 -.462 -4.863 .000 .315 3.178
2.502E-02 .006 .350 4.203 .000 .409 2.443
1.438E-03 .006 .042 .248 .805 .099 10.131

.273 .060 .572 4.557 .000 .180 5.545

.173 .099 .181 1.739 .086 .263 3.801

.848 .115 .623 7.353 .000 .395 2.529

(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر رأس المال
الرافعة المالیة
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
نشاطات خارج المیزانیھ

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولa. 
 

 
 



 143

 
 
 
 
 

تدریجي لجمیع المصارف  رانحدا  
 

Regression 
Model Summaryd

.869a .756 .730 .003612

.869b .755 .733 .003593

.869c .754 .735 .003579 .957

Model
1
2
3

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), تكلفة الودائع المدفوعة, مخاطر معدل الفائدة, نشاطات خارج المیزانیھ
نسبة, نوعیة القروض, الرافعة المالیة, مخاطر رأس المال , نسبة االصول الثابتھ, إلي إجمالي الودائع

إجمالي األصول, االصول السائلة 

a. 

Predictors: (Constant), تكلفة الودائع المدفوعة, مخاطر معدل الفائدة, نشاطات خارج المیزانیھ
نسبة االصول السائلة, نوعیة القروض, مخاطر رأس المال , نسبة االصول الثابتھ, إلي إجمالي الودائع

إجمالي األصول

b. 

Predictors: (Constant), تكلفة الودائع المدفوعة, مخاطر معدل الفائدة, نشاطات خارج المیزانیھ
نسبة االصول السائلة, نوعیة القروض, مخاطر رأس المال , نسبة االصول الثابتھ, إلي إجمالي الودائع

c. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولd. 
 

ANOVAd

.003 9 .000 29.540 .000a

.001 86 .000

.005 95

.003 8 .000 33.587 .000b

.001 87 .000

.005 95

.003 7 .000 38.615 .000c

.001 88 .000

.005 95

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

3

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, مخاطر معدل الفائدة, نشاطات خارج المیزانیھ
إجمالي األصول, نسبة االصول السائلة , نوعیة القروض, الرافعة المالیة, مخاطر رأس المال , نسبة االصول الثابتھ

a. 

Predictors: (Constant), تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, مخاطر معدل الفائدة, نشاطات خارج المیزانیھ
إجمالي األصول, نسبة االصول السائلة , نوعیة القروض, مخاطر رأس المال , نسبة االصول الثابتھ

b. 

Predictors: (Constant), تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, مخاطر معدل الفائدة, نشاطات خارج المیزانیھ
نسبة االصول السائلة, نوعیة القروض, مخاطر رأس المال , نسبة االصول الثابتھ

c. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولd. 
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Coefficientsa

-3.08E-04 .001 -.226 .821
-1.31E-04 .000 -.104 -.530 .597 .073 13.633
-1.21E-02 .004 -.314 -3.288 .001 .311 3.211
6.879E-02 .032 .146 2.167 .033 .625 1.600
-2.73E-02 .006 -.462 -4.863 .000 .315 3.178
2.502E-02 .006 .350 4.203 .000 .409 2.443
1.438E-03 .006 .042 .248 .805 .099 10.131

.273 .060 .572 4.557 .000 .180 5.545

.173 .099 .181 1.739 .086 .263 3.801

.848 .115 .623 7.353 .000 .395 2.529
-3.00E-04 .001 -.222 .825
-7.94E-05 .000 -.063 -.598 .551 .251 3.982
-1.18E-02 .003 -.306 -3.425 .001 .352 2.840
6.935E-02 .031 .147 2.202 .030 .628 1.592
-2.78E-02 .005 -.470 -5.267 .000 .353 2.832
2.555E-02 .006 .358 4.620 .000 .469 2.131

.271 .059 .568 4.587 .000 .183 5.458

.164 .092 .171 1.784 .078 .305 3.274

.845 .114 .621 7.422 .000 .402 2.488
-6.76E-04 .001 -.566 .573
-1.22E-02 .003 -.316 -3.616 .000 .365 2.738
6.945E-02 .031 .148 2.213 .029 .628 1.592
-2.74E-02 .005 -.464 -5.252 .000 .358 2.797
2.620E-02 .005 .367 4.848 .000 .488 2.049

.248 .044 .519 5.637 .000 .330 3.035

.125 .064 .130 1.941 .055 .620 1.613

.840 .113 .618 7.427 .000 .403 2.479

(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر رأس المال
الرافعة المالیة
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
نشاطات خارج المیزانیھ
(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر رأس المال
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
نشاطات خارج المیزانیھ
(Constant)
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر رأس المال
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
نشاطات خارج المیزانیھ

Model
1

2

3

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولa. 
 

Excluded Variablesc

.042a .248 .805 .027 9.871E-02 10.131 7.335E-02
-.034b -.368 .714 -.039 .338 2.959 .229
-.063b -.598 .551 -.064 .251 3.982 .183

الرافعة المالیة
الرافعة المالیة
إجمالي األصول

Model
2
3

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance VIF
Minimum
Tolerance

Collinearity Statistics

Predictors in the Model: (Constant), نسبة االصول الثابتھ, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, مخاطر معدل الفائدة, نشاطات خارج المیزانیھ
إجمالي األصول, نسبة االصول السائلة , نوعیة القروض, مخاطر رأس المال 

a. 

Predictors in the Model: (Constant), نسبة االصول الثابتھ, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, مخاطر معدل الفائدة, نشاطات خارج المیزانیھ
نسبة االصول السائلة, نوعیة القروض, مخاطر رأس المال 

b. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولc. 
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متعدد لمصرف الوحدة  رانحدا  

 
 

Regression 
Model Summaryb

.963a .928 .819 .001797 2.512
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), نسبة, إجمالي األصول, نوعیة القروض, نشاطات خارج المیزانیھ
تكلفة الودائع المدفوعة, مخاطر رأس المال , نسبة االصول الثابتھ, مخاطر معدل الفائدة, االصول السائلة 

الرافعة المالیة, إلي إجمالي الودائع

a. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولb. 
 

ANOVAb

.000 9 .000 8.558 .008a

.000 6 .000

.000 15

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), مخاطر, نسبة االصول السائلة , إجمالي األصول, نوعیة القروض, نشاطات خارج المیزانیھ
الرافعة المالیة, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, مخاطر رأس المال , نسبة االصول الثابتھ, معدل الفائدة

a. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولb. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Coefficientsa

-5.42E-02 .042 -1.300 .241
3.298E-03 .001 .452 2.627 .039 .407 2.455
2.910E-03 .019 .057 .157 .881 .090 11.126
6.142E-02 .038 .369 1.614 .158 .231 4.330
-3.36E-02 .020 -.284 -1.650 .150 .406 2.461
-8.96E-02 .040 -1.079 -2.264 .064 .053 18.842
-1.30E-02 .043 -.143 -.301 .774 .053 18.883

.324 .070 1.067 4.657 .003 .230 4.356

.593 .234 .843 2.531 .045 .109 9.200
3.194 1.338 .804 2.386 .054 .106 9.423

(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر رأس المال
الرافعة المالیة
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
نشاطات خارج المیزانیھ

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولa. 



 146

 
تدریجي لمصرف الوحدة  رانحدا  

 
 

Regression 
Model Summaryd

.963a .928 .819 .001797

.963b .927 .844 .001667

.962c .926 .861 .001573 2.461

Model
1
2
3

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), نسبة, إجمالي األصول, نوعیة القروض, نشاطات خارج المیزانیھ
تكلفة الودائع المدفوعة, مخاطر رأس المال , نسبة االصول الثابتھ, مخاطر معدل الفائدة, االصول السائلة 

الرافعة المالیة, إلي إجمالي الودائع

a. 

Predictors: (Constant), مخاطر, إجمالي األصول, نوعیة القروض, نشاطات خارج المیزانیھ
الرافعة, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, مخاطر رأس المال , نسبة االصول الثابتھ, معدل الفائدة

المالیة

b. 

Predictors: (Constant), مخاطر, إجمالي األصول, نوعیة القروض, نشاطات خارج المیزانیھ
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, مخاطر رأس المال , نسبة االصول الثابتھ, معدل الفائدة

c. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولd. 
 

ANOVAd

.000 9 .000 8.558 .008a

.000 6 .000

.000 15

.000 8 .000 11.182 .002b

.000 7 .000

.000 15

.000 7 .000 14.318 .001c

.000 8 .000

.000 15

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

3

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), مخاطر, نسبة االصول السائلة , إجمالي األصول, نوعیة القروض, نشاطات خارج المیزانیھ
الرافعة المالیة, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, مخاطر رأس المال , نسبة االصول الثابتھ, معدل الفائدة

a. 

Predictors: (Constant), نسبة, مخاطر معدل الفائدة, إجمالي األصول, نوعیة القروض, نشاطات خارج المیزانیھ
الرافعة المالیة, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, مخاطر رأس المال , االصول الثابتھ

b. 

Predictors: (Constant), نسبة, مخاطر معدل الفائدة, إجمالي األصول, نوعیة القروض, نشاطات خارج المیزانیھ
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, مخاطر رأس المال , االصول الثابتھ

c. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولd. 
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Excluded Variablesc

.057a .157 .881 .064 8.988E-02 11.126 5.296E-02
-.039b -.230 .824 -.087 .374 2.672 .106
-.078b -.361 .729 -.135 .220 4.535 .107

نسبة االصول السائلة
نسبة االصول السائلة
الرافعة المالیة

Model
2
3

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance VIF
Minimum
Tolerance

Collinearity Statistics

Predictors in the Model: (Constant), مخاطر رأس, نسبة االصول الثابتھ, مخاطر معدل الفائدة, إجمالي األصول, نوعیة القروض, نشاطات خارج المیزانیھ
الرافعة المالیة, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, المال 

a. 

Predictors in the Model: (Constant), مخاطر رأس, نسبة االصول الثابتھ, مخاطر معدل الفائدة, إجمالي األصول, نوعیة القروض, نشاطات خارج المیزانیھ
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, المال 

b. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولc. 
 

 

Coefficientsa

-5.42E-02 .042 -1.300 .241
3.298E-03 .001 .452 2.627 .039 .407 2.455
2.910E-03 .019 .057 .157 .881 .090 11.126
6.142E-02 .038 .369 1.614 .158 .231 4.330
-3.36E-02 .020 -.284 -1.650 .150 .406 2.461
-8.96E-02 .040 -1.079 -2.264 .064 .053 18.842
-1.30E-02 .043 -.143 -.301 .774 .053 18.883

.324 .070 1.067 4.657 .003 .230 4.356

.593 .234 .843 2.531 .045 .109 9.200
3.194 1.338 .804 2.386 .054 .106 9.423

-5.86E-02 .029 -2.030 .082
3.309E-03 .001 .453 2.847 .025 .409 2.447
6.337E-02 .033 .380 1.899 .099 .258 3.869
-3.30E-02 .019 -.279 -1.777 .119 .419 2.385
-8.42E-02 .018 -1.013 -4.764 .002 .229 4.362
-7.07E-03 .020 -.078 -.361 .729 .220 4.535

.323 .064 1.066 5.017 .002 .230 4.352

.587 .215 .834 2.736 .029 .111 8.972
3.171 1.234 .798 2.569 .037 .107 9.312

-6.43E-02 .023 -2.846 .022
3.317E-03 .001 .454 3.022 .016 .409 2.446
5.824E-02 .029 .350 2.043 .075 .316 3.167
-3.02E-02 .016 -.255 -1.899 .094 .511 1.956
-8.28E-02 .016 -.996 -5.090 .001 .241 4.142

.315 .056 1.037 5.583 .001 .268 3.733

.586 .203 .832 2.891 .020 .112 8.968
3.222 1.158 .811 2.782 .024 .109 9.193

(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر رأس المال
الرافعة المالیة
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
نشاطات خارج المیزانیھ
(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر رأس المال
الرافعة المالیة
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
نشاطات خارج المیزانیھ
(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر رأس المال
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
نشاطات خارج المیزانیھ

Model
1

2

3

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولa. 
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ھوریة متعدد لمصرف الجم رانحدا  

 
 

Regression 
Model Summaryb

.809a .655 .137 .002364 1.416
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), إجمالي األصول, نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھ ,
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نسبة االصول السائلة , الرافعة المالیة, مخاطر معدل الفائدة

مخاطر رأس المال, نوعیة القروض

a. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولb. 
 

ANOVAb

.000 9 .000 1.265 .401a

.000 6 .000

.000 15

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), مخاطر معدل الفائدة, إجمالي األصول, نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھ ,
مخاطر رأس المال, نوعیة القروض, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نسبة االصول السائلة , الرافعة المالیة

a. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولb. 
 

Coefficientsa

-6.01E-02 .332 -.181 .862
2.253E-03 .015 .359 .154 .883 .011 94.693
-1.77E-02 .046 -.604 -.382 .716 .023 43.468

.361 .695 .328 .520 .622 .145 6.911
-3.16E-02 .195 -.263 -.163 .876 .022 45.327
9.473E-04 .226 .008 .004 .997 .014 70.757
3.639E-03 .036 .081 .102 .922 .091 10.935

.393 .272 1.103 1.444 .199 .099 10.140

.524 .421 1.162 1.243 .260 .066 15.183
-.190 1.199 -.114 -.159 .879 .111 8.998

(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر رأس المال
الرافعة المالیة
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
نشاطات خارج المیزانیھ

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولa. 
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تدریجي لمصرف الجمھوریة  رانحدا  
 
 
 

Regression 
Model Summaryg

.809a .655 .137 .002364

.809b .655 .260 .002189

.809c .654 .352 .002049

.807d .652 .420 .001938

.807e .651 .476 .001842

.796f .633 .499 .001801 1.273

Model
1
2
3
4
5
6

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), إجمالي األصول, نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھ ,
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نسبة االصول السائلة , الرافعة المالیة, مخاطر معدل الفائدة

مخاطر رأس المال, نوعیة القروض

a. 

Predictors: (Constant), إجمالي األصول, نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھ ,
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نسبة االصول السائلة , الرافعة المالیة, مخاطر معدل الفائدة

نوعیة القروض

b. 

Predictors: (Constant), إجمالي األصول, نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھ ,
نوعیة القروض, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نسبة االصول السائلة , مخاطر معدل الفائدة

c. 

Predictors: (Constant), مخاطر معدل الفائدة, نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھ
نوعیة القروض, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نسبة االصول السائلة 

d. 

Predictors: (Constant), نسبة االصول السائلة, مخاطر معدل الفائدة, نسبة االصول الثابتھ  ,
نوعیة القروض, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع

e. 

Predictors: (Constant), تكلفة الودائع المدفوعة إلي, نسبة االصول السائلة , مخاطر معدل الفائدة
نوعیة القروض, إجمالي الودائع

f. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولg. 
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ANOVAg

.000 9 .000 1.265 .401a

.000 6 .000

.000 15

.000 8 .000 1.660 .259b

.000 7 .000

.000 15

.000 7 .000 2.162 .151c

.000 8 .000

.000 15

.000 6 .000 2.810 .080d

.000 9 .000

.000 15

.000 5 .000 3.730 .036e

.000 10 .000

.000 15

.000 4 .000 4.741 .018f

.000 11 .000

.000 15

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

3

4

5

6

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), مخاطر معدل الفائدة, إجمالي األصول, نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھ ,
مخاطر رأس المال, نوعیة القروض, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نسبة االصول السائلة , الرافعة المالیة

a. 

Predictors: (Constant), مخاطر معدل الفائدة, إجمالي األصول, نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھ ,
نوعیة القروض, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نسبة االصول السائلة , الرافعة المالیة

b. 

Predictors: (Constant), نسبة, مخاطر معدل الفائدة, إجمالي األصول, نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھ
نوعیة القروض, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, االصول السائلة 

c. 

Predictors: (Constant), نسبة االصول السائلة, مخاطر معدل الفائدة, نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھ
نوعیة القروض, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع

d. 

Predictors: (Constant), تكلفة الودائع المدفوعة إلي, نسبة االصول السائلة , مخاطر معدل الفائدة, نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض, إجمالي الودائع

e. 

Predictors: (Constant), نوعیة, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نسبة االصول السائلة , مخاطر معدل الفائدة
القروض

f. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولg. 
 



 151

Coefficientsa

-6.01E-02 .332 -.181 .862
2.253E-03 .015 .359 .154 .883 .011 94.693
-1.77E-02 .046 -.604 -.382 .716 .023 43.468

.361 .695 .328 .520 .622 .145 6.911
-3.16E-02 .195 -.263 -.163 .876 .022 45.327
9.473E-04 .226 .008 .004 .997 .014 70.757
3.639E-03 .036 .081 .102 .922 .091 10.935

.393 .272 1.103 1.444 .199 .099 10.140

.524 .421 1.162 1.243 .260 .066 15.183
-.190 1.199 -.114 -.159 .879 .111 8.998

-5.91E-02 .225 -.263 .800
2.208E-03 .009 .351 .239 .818 .023 43.692
-1.75E-02 .032 -.600 -.555 .596 .042 23.706

.362 .640 .328 .565 .590 .146 6.839
-3.14E-02 .168 -.260 -.186 .858 .025 39.645
3.647E-03 .033 .081 .110 .915 .092 10.901

.393 .235 1.104 1.673 .138 .113 8.836

.524 .376 1.163 1.394 .206 .071 14.118
-.189 1.097 -.114 -.173 .868 .114 8.796

-4.47E-02 .171 -.261 .801
1.700E-03 .007 .270 .227 .826 .031 32.728
-1.54E-02 .023 -.526 -.662 .526 .069 14.591

.363 .599 .329 .606 .561 .146 6.836
-4.21E-02 .128 -.350 -.328 .751 .038 26.233

.394 .220 1.108 1.795 .110 .113 8.813

.518 .348 1.148 1.489 .175 .073 13.755
-.231 .966 -.138 -.239 .817 .129 7.770

-6.23E-03 .026 -.243 .814
-1.11E-02 .013 -.381 -.853 .416 .194 5.143

.366 .567 .332 .646 .534 .146 6.833
-6.97E-02 .040 -.578 -1.736 .117 .349 2.869

.397 .208 1.114 1.909 .089 .114 8.798

.501 .321 1.111 1.559 .153 .076 13.138
-.135 .822 -.081 -.164 .873 .159 6.288

-3.50E-03 .019 -.188 .854
-1.20E-02 .011 -.409 -1.047 .320 .229 4.372

.311 .432 .282 .719 .489 .227 4.398
-7.39E-02 .029 -.613 -2.523 .030 .591 1.693

.381 .175 1.070 2.175 .055 .144 6.928

.461 .200 1.023 2.304 .044 .177 5.646
8.698E-03 .007 1.170 .267
-1.81E-02 .007 -.620 -2.453 .032 .523 1.911
-8.06E-02 .027 -.669 -2.965 .013 .656 1.524

.343 .163 .963 2.100 .060 .159 6.293

.416 .186 .924 2.239 .047 .196 5.103

(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر رأس المال
الرافعة المالیة
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
نشاطات خارج المیزانیھ
(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
الرافعة المالیة
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
نشاطات خارج المیزانیھ
(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
نشاطات خارج المیزانیھ
(Constant)
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
نشاطات خارج المیزانیھ
(Constant)
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
(Constant)
نسبة االصول السائلة
نوعیة القروض
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع

Model
1

2

3

4

5

6

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولa. 
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Excluded Variablesf

.008a .004 .997 .002 1.413E-02 70.757 1.056E-02

.020b .011 .992 .004 1.418E-02 70.539 1.160E-02

.081b .110 .915 .042 9.173E-02 10.901 2.289E-02
-.185c -.172 .868 -.061 3.735E-02 26.774 3.404E-02
-.007c -.012 .991 -.004 .122 8.165 7.602E-02
.270c .227 .826 .080 3.055E-02 32.728 3.055E-02

-.127d -.130 .900 -.043 4.040E-02 24.750 4.040E-02
.035d .072 .944 .024 .165 6.042 .126
.146d .145 .888 .048 3.776E-02 26.483 3.776E-02

-.081d -.164 .873 -.055 .159 6.288 7.612E-02
-.221e -.235 .819 -.074 4.129E-02 24.219 4.129E-02
-.077e -.175 .865 -.055 .188 5.308 .155
.346e .374 .716 .117 4.236E-02 23.608 4.236E-02
.109e .285 .782 .090 .247 4.047 .122
.282e .719 .489 .222 .227 4.398 .144

مخاطر رأس المال
مخاطر رأس المال
الرافعة المالیة
مخاطر رأس المال
الرافعة المالیة
إجمالي األصول
مخاطر رأس المال
الرافعة المالیة
إجمالي األصول
نشاطات خارج المیزانیھ
مخاطر رأس المال
الرافعة المالیة
إجمالي األصول
نشاطات خارج المیزانیھ
نسبة االصول الثابتھ

Model
2
3

4

5

6

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance VIF
Minimum
Tolerance

Collinearity Statistics

Predictors in the Model: (Constant), نسبة االصول, الرافعة المالیة, مخاطر معدل الفائدة, إجمالي األصول, نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھ
نوعیة القروض, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, السائلة 

a. 

Predictors in the Model: (Constant), تكلفة, نسبة االصول السائلة , مخاطر معدل الفائدة, إجمالي األصول, نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھ
نوعیة القروض, الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع

b. 

Predictors in the Model: (Constant), تكلفة الودائع المدفوعة إلي, نسبة االصول السائلة , مخاطر معدل الفائدة, نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھ
نوعیة القروض, إجمالي الودائع

c. 

Predictors in the Model: (Constant), نوعیة, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نسبة االصول السائلة , مخاطر معدل الفائدة, نسبة االصول الثابتھ
القروض

d. 

Predictors in the Model: (Constant), نوعیة القروض, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نسبة االصول السائلة , مخاطر معدل الفائدةe. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولf. 
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متعدد لمصرف التجاري الوطني رانحدا  
 
 

Model Summaryb

.929a .863 .657 .001756 2.059
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), تكلفة, نوعیة القروض, مخاطر رأس المال , نشاطات خارج المیزانیھ
إجمالي, مخاطر معدل الفائدة, الرافعة المالیة, نسبة االصول الثابتھ, الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع

نسبة االصول السائلة, األصول

a. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولb. 
 

ANOVAb

.000 9 .000 4.186 .048a

.000 6 .000

.000 15

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), تكلفة الودائع المدفوعة إلي, نوعیة القروض, مخاطر رأس المال , نشاطات خارج المیزانیھ
نسبة االصول السائلة, إجمالي األصول, مخاطر معدل الفائدة, الرافعة المالیة, نسبة االصول الثابتھ, إجمالي الودائع

a. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولb. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coefficientsa

9.591E-02 .124 .775 .468
-5.51E-03 .006 -.504 -.941 .383 .080 12.529
-2.43E-03 .021 -.068 -.118 .910 .069 14.456

.462 .153 1.260 3.026 .023 .132 7.567
3.200E-02 .022 .332 1.433 .202 .426 2.348
-1.12E-02 .097 -.028 -.115 .912 .399 2.508
-4.61E-03 .007 -.188 -.670 .528 .293 3.418

.316 .171 .848 1.849 .114 .109 9.193

.331 .186 1.146 1.782 .125 .055 18.042
-4.91E-02 .960 -.021 -.051 .961 .132 7.585

(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر رأس المال
الرافعة المالیة
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
نشاطات خارج المیزانیھ

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولa. 
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تدریجي لمصرف التجاري الوطني رانحدا  
 
 
 

Regression 
Model Summaryh

.929a .863 .657 .001756

.929b .863 .705 .001626

.929c .862 .742 .001523

.928d .861 .769 .001442

.915e .838 .757 .001478

.892f .796 .722 .001579

.873g .762 .702 .001635 1.454

Model
1
2
3
4
5
6
7

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), تكلفة, نوعیة القروض, مخاطر رأس المال , نشاطات خارج المیزانیھ
إجمالي, مخاطر معدل الفائدة, الرافعة المالیة, نسبة االصول الثابتھ, الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع

نسبة االصول السائلة, األصول

a. 

Predictors: (Constant),  تكلفة الودائع المدفوعة إلي, نوعیة القروض, مخاطر رأس المال
نسبة االصول, إجمالي األصول, مخاطر معدل الفائدة, الرافعة المالیة, نسبة االصول الثابتھ, إجمالي الودائع

السائلة

b. 

Predictors: (Constant), نسبة, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نوعیة القروض
نسبة االصول السائلة, إجمالي األصول, مخاطر معدل الفائدة, الرافعة المالیة, االصول الثابتھ

c. 

Predictors: (Constant), نسبة, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نوعیة القروض
إجمالي األصول, مخاطر معدل الفائدة, الرافعة المالیة, االصول الثابتھ

d. 

Predictors: (Constant), نسبة, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نوعیة القروض
إجمالي األصول, مخاطر معدل الفائدة, االصول الثابتھ

e. 

Predictors: (Constant), مخاطر, نسبة االصول الثابتھ, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
إجمالي األصول, معدل الفائدة

f. 

Predictors: (Constant), نسبة االصول الثابتھ, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع ,
مخاطر معدل الفائدة

g. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولh. 
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ANOVAh

.000 9 .000 4.186 .048a

.000 6 .000

.000 15

.000 8 .000 5.491 .018b

.000 7 .000

.000 15

.000 7 .000 7.149 .006c

.000 8 .000

.000 15

.000 6 .000 9.299 .002d

.000 9 .000

.000 15

.000 5 .000 10.331 .001e

.000 10 .000

.000 15

.000 4 .000 10.746 .001f

.000 11 .000

.000 15

.000 3 .000 12.783 .000g

.000 12 .000

.000 15

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

3

4

5

6

7

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), تكلفة الودائع المدفوعة إلي, نوعیة القروض, مخاطر رأس المال , نشاطات خارج المیزانیھ
نسبة االصول السائلة, إجمالي األصول, مخاطر معدل الفائدة, الرافعة المالیة, نسبة االصول الثابتھ, إجمالي الودائع

a. 

Predictors: (Constant),  نسبة, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نوعیة القروض, مخاطر رأس المال
نسبة االصول السائلة, إجمالي األصول, مخاطر معدل الفائدة, الرافعة المالیة, االصول الثابتھ

b. 

Predictors: (Constant), الرافعة, نسبة االصول الثابتھ, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نوعیة القروض
نسبة االصول السائلة, إجمالي األصول, مخاطر معدل الفائدة, المالیة

c. 

Predictors: (Constant), الرافعة, نسبة االصول الثابتھ, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نوعیة القروض
إجمالي األصول, مخاطر معدل الفائدة, المالیة

d. 

Predictors: (Constant), مخاطر, نسبة االصول الثابتھ, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نوعیة القروض
إجمالي األصول, معدل الفائدة

e. 

Predictors: (Constant), إجمالي, مخاطر معدل الفائدة, نسبة االصول الثابتھ, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
األصول

f. 

Predictors: (Constant), مخاطر معدل الفائدة, نسبة االصول الثابتھ, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائعg. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولh. 
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Coefficientsa

9.591E-02 .124 .775 .468
-5.51E-03 .006 -.504 -.941 .383 .080 12.529
-2.43E-03 .021 -.068 -.118 .910 .069 14.456

.462 .153 1.260 3.026 .023 .132 7.567
3.200E-02 .022 .332 1.433 .202 .426 2.348
-1.12E-02 .097 -.028 -.115 .912 .399 2.508
-4.61E-03 .007 -.188 -.670 .528 .293 3.418

.316 .171 .848 1.849 .114 .109 9.193

.331 .186 1.146 1.782 .125 .055 18.042
-4.91E-02 .960 -.021 -.051 .961 .132 7.585
9.744E-02 .111 .876 .410
-5.59E-03 .005 -.511 -1.068 .321 .086 11.682
-1.56E-03 .011 -.043 -.147 .887 .224 4.465

.463 .141 1.260 3.272 .014 .132 7.557
3.179E-02 .020 .330 1.565 .161 .442 2.264
-1.22E-02 .088 -.030 -.138 .894 .416 2.405
-4.79E-03 .005 -.195 -.871 .412 .393 2.544

.316 .158 .847 1.998 .086 .109 9.147

.327 .154 1.131 2.119 .072 .069 14.509
8.646E-02 .073 1.184 .270
-5.12E-03 .004 -.469 -1.369 .208 .147 6.799
-2.21E-03 .009 -.062 -.249 .810 .279 3.581

.451 .108 1.229 4.193 .003 .200 4.989
3.163E-02 .019 .328 1.666 .134 .443 2.257
-4.48E-03 .005 -.182 -.952 .369 .470 2.126

.313 .147 .841 2.128 .066 .110 9.055

.324 .144 1.123 2.260 .054 .070 14.334
9.361E-02 .064 1.473 .175
-5.45E-03 .003 -.499 -1.645 .134 .168 5.950

.461 .094 1.257 4.905 .001 .235 4.257
3.081E-02 .018 .320 1.741 .116 .457 2.189
-4.97E-03 .004 -.202 -1.229 .250 .570 1.754

.298 .126 .798 2.369 .042 .136 7.356

.311 .125 1.076 2.477 .035 .082 12.212

.115 .063 1.847 .095
-6.67E-03 .003 -.610 -2.060 .066 .185 5.413

.481 .095 1.311 5.064 .000 .242 4.132
2.895E-02 .018 .301 1.601 .140 .460 2.173

.303 .129 .812 2.352 .041 .136 7.348

.359 .122 1.241 2.934 .015 .091 11.033
6.775E-02 .059 1.153 .273
-4.11E-03 .003 -.376 -1.366 .199 .244 4.097

.471 .101 1.284 4.652 .001 .243 4.115

.334 .136 .895 2.453 .032 .139 7.183

.321 .128 1.111 2.504 .029 .094 10.623
-1.22E-02 .005 -2.331 .038

.356 .058 .970 6.126 .000 .792 1.263

.222 .113 .596 1.972 .072 .218 4.597

.189 .087 .653 2.170 .051 .219 4.556

(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر رأس المال
الرافعة المالیة
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
نشاطات خارج المیزانیھ
(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر رأس المال
الرافعة المالیة
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
الرافعة المالیة
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
الرافعة المالیة
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول الثابتھ
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
(Constant)
نسبة االصول الثابتھ
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع

Model
1

2

3

4

5

6

7

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولa. 
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Excluded Variablesg

-.021a -.051 .961 -.021 .132 7.585 5.542E-02
-.031b -.082 .937 -.031 .138 7.272 5.543E-02
-.030b -.138 .894 -.052 .416 2.405 6.892E-02
.031c .160 .877 .056 .461 2.168 8.170E-02

-.044c -.243 .814 -.086 .519 1.928 7.543E-02
-.062c -.249 .810 -.088 .279 3.581 6.976E-02
.045d .229 .824 .076 .463 2.159 9.056E-02
.005d .026 .980 .009 .547 1.830 7.952E-02

-.161d -.716 .492 -.232 .339 2.954 8.484E-02
-.202d -1.229 .250 -.379 .570 1.754 8.189E-02
.032e .154 .880 .049 .464 2.155 9.408E-02
.034e .175 .865 .055 .553 1.809 8.342E-02

-.088e -.370 .719 -.116 .352 2.844 8.965E-02
-.178e -.988 .347 -.298 .574 1.741 8.392E-02
.301e 1.601 .140 .452 .460 2.173 9.064E-02
.106f .518 .615 .154 .507 1.972 .154
.142f .942 .366 .273 .882 1.133 .204

-.206f -1.043 .319 -.300 .507 1.974 .119
-.238f -1.445 .176 -.399 .671 1.491 .204
.110f .591 .566 .175 .608 1.644 .169

-.376f -1.366 .199 -.381 .244 4.097 9.413E-02

نشاطات خارج المیزانیھ
نشاطات خارج المیزانیھ
مخاطر رأس المال
نشاطات خارج المیزانیھ
مخاطر رأس المال
نسبة االصول السائلة
نشاطات خارج المیزانیھ
مخاطر رأس المال
نسبة االصول السائلة
الرافعة المالیة
نشاطات خارج المیزانیھ
مخاطر رأس المال
نسبة االصول السائلة
الرافعة المالیة
نوعیة القروض
نشاطات خارج المیزانیھ
مخاطر رأس المال
نسبة االصول السائلة
الرافعة المالیة
نوعیة القروض
إجمالي األصول

Model
2
3

4

5

6

7

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance VIF
Minimum
Tolerance

Collinearity Statistics

Predictors in the Model: (Constant),  الرافعة المالیة, نسبة االصول الثابتھ, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نوعیة القروض, مخاطر رأس المال
نسبة االصول السائلة, إجمالي األصول, مخاطر معدل الفائدة

a. 

Predictors in the Model: (Constant), مخاطر معدل الفائدة, الرافعة المالیة, نسبة االصول الثابتھ, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نوعیة القروض
نسبة االصول السائلة, إجمالي األصول

b. 

Predictors in the Model: (Constant), مخاطر معدل الفائدة, الرافعة المالیة, نسبة االصول الثابتھ, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نوعیة القروض
إجمالي األصول

c. 

Predictors in the Model: (Constant), إجمالي األصول, مخاطر معدل الفائدة, نسبة االصول الثابتھ, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نوعیة القروضd. 

Predictors in the Model: (Constant), إجمالي األصول, مخاطر معدل الفائدة, نسبة االصول الثابتھ, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائعe. 

Predictors in the Model: (Constant), مخاطر معدل الفائدة, نسبة االصول الثابتھ, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائعf. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولg. 
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متعدد لمصرف الصحاري رانحدا  
 

Model Summaryb

.923a .852 .629 .001428 2.659
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), مخاطر معدل, نسبة االصول السائلة , نشاطات خارج المیزانیھ
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي, نسبة االصول الثابتھ, مخاطر رأس المال , الرافعة المالیة, الفائدة

إجمالي األصول, نوعیة القروض, الودائع

a. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولb. 
 

ANOVAb

.000 9 .000 3.832 .058a

.000 6 .000

.000 15

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), مخاطر, الرافعة المالیة, مخاطر معدل الفائدة, نسبة االصول السائلة , نشاطات خارج المیزانیھ
إجمالي األصول, نوعیة القروض, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نسبة االصول الثابتھ, رأس المال 

a. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولb. 
 

Coefficientsa

.168 .228 .737 .489
-4.88E-03 .010 -.840 -.500 .635 .009 114.123
-2.88E-02 .015 -.881 -1.874 .110 .112 8.941

-.678 .458 -.943 -1.480 .189 .061 16.457
-.120 .070 -2.156 -1.705 .139 .015 64.771

1.760E-02 .042 .424 .419 .690 .024 41.562
-1.73E-03 .017 -.047 -.101 .923 .113 8.831

-.342 .296 -.811 -1.155 .292 .050 19.957
-.898 .633 -1.512 -1.419 .206 .022 45.975
.529 1.728 .329 .306 .770 .021 46.887

(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر رأس المال
الرافعة المالیة
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
نشاطات خارج المیزانیھ

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولa. 
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تدریجي لمصرف الصحاري رانحدا  
 
 
 

Regression 
 

Model Summaryh

.923a .852 .629 .001428

.923b .852 .682 .001323

.921c .848 .715 .001252

.915d .837 .728 .001223

.893e .798 .697 .001292

.870f .757 .669 .001350

.834g .695 .619 .001448 2.035

Model
1
2
3
4
5
6
7

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), مخاطر معدل, نسبة االصول السائلة , نشاطات خارج المیزانیھ
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي, نسبة االصول الثابتھ, مخاطر رأس المال , الرافعة المالیة, الفائدة

إجمالي األصول, نوعیة القروض, الودائع

a. 

Predictors: (Constant), مخاطر معدل, نسبة االصول السائلة , نشاطات خارج المیزانیھ
نوعیة, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نسبة االصول الثابتھ, مخاطر رأس المال , الفائدة

إجمالي األصول, القروض

b. 

Predictors: (Constant),  مخاطر رأس المال, مخاطر معدل الفائدة, نسبة االصول السائلة  ,
إجمالي األصول, نوعیة القروض, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نسبة االصول الثابتھ

c. 

Predictors: (Constant),  نسبة االصول الثابتھ, مخاطر معدل الفائدة, نسبة االصول السائلة ,
إجمالي األصول, نوعیة القروض, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع

d. 

Predictors: (Constant),  نسبة االصول الثابتھ, مخاطر معدل الفائدة, نسبة االصول السائلة ,
نوعیة القروض, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع

e. 

Predictors: (Constant),  تكلفة الودائع المدفوعة إلي, نسبة االصول الثابتھ, نسبة االصول السائلة
نوعیة القروض, إجمالي الودائع

f. 

Predictors: (Constant),  نوعیة القروض, نسبة االصول الثابتھ, نسبة االصول السائلةg. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولh. 
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ANOVAh

.000 9 .000 3.832 .058a

.000 6 .000

.000 15

.000 8 .000 5.019 .023b

.000 7 .000

.000 15

.000 7 .000 6.376 .009c

.000 8 .000

.000 15

.000 6 .000 7.702 .004d

.000 9 .000

.000 15

.000 5 .000 7.890 .003e

.000 10 .000

.000 15

.000 4 .000 8.577 .002f

.000 11 .000

.000 15

.000 3 .000 9.124 .002g

.000 12 .000

.000 15

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

3

4

5

6

7

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), مخاطر, الرافعة المالیة, مخاطر معدل الفائدة, نسبة االصول السائلة , نشاطات خارج المیزانیھ
إجمالي األصول, نوعیة القروض, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نسبة االصول الثابتھ, رأس المال 

a. 

Predictors: (Constant), مخاطر رأس المال, مخاطر معدل الفائدة, نسبة االصول السائلة , نشاطات خارج المیزانیھ
إجمالي األصول, نوعیة القروض, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نسبة االصول الثابتھ

b. 

Predictors: (Constant),  تكلفة, نسبة االصول الثابتھ, مخاطر رأس المال , مخاطر معدل الفائدة, نسبة االصول السائلة
إجمالي األصول, نوعیة القروض, الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع

c. 

Predictors: (Constant),  تكلفة الودائع المدفوعة إلي, نسبة االصول الثابتھ, مخاطر معدل الفائدة, نسبة االصول السائلة
إجمالي األصول, نوعیة القروض, إجمالي الودائع

d. 

Predictors: (Constant),  تكلفة الودائع المدفوعة إلي, نسبة االصول الثابتھ, مخاطر معدل الفائدة, نسبة االصول السائلة
نوعیة القروض, إجمالي الودائع

e. 

Predictors: (Constant),  نوعیة, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نسبة االصول الثابتھ, نسبة االصول السائلة
القروض

f. 

Predictors: (Constant),  نوعیة القروض, نسبة االصول الثابتھ, نسبة االصول السائلةg. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولh. 
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Coefficientsa

.168 .228 .737 .489
-4.88E-03 .010 -.840 -.500 .635 .009 114.123
-2.88E-02 .015 -.881 -1.874 .110 .112 8.941

-.678 .458 -.943 -1.480 .189 .061 16.457
-.120 .070 -2.156 -1.705 .139 .015 64.771

1.760E-02 .042 .424 .419 .690 .024 41.562
-1.73E-03 .017 -.047 -.101 .923 .113 8.831

-.342 .296 -.811 -1.155 .292 .050 19.957
-.898 .633 -1.512 -1.419 .206 .022 45.975
.529 1.728 .329 .306 .770 .021 46.887
.155 .173 .895 .400

-4.34E-03 .008 -.747 -.576 .583 .013 79.378
-2.93E-02 .013 -.896 -2.176 .066 .125 8.001

-.670 .418 -.932 -1.603 .153 .063 15.924
-.119 .064 -2.136 -1.846 .107 .016 63.172

1.710E-02 .039 .412 .442 .672 .024 40.971
-.343 .274 -.814 -1.253 .251 .050 19.923
-.877 .553 -1.476 -1.584 .157 .024 40.963
.599 1.466 .373 .409 .695 .025 39.264
.213 .094 2.259 .054

-6.83E-03 .004 -1.176 -1.626 .143 .036 27.525
-3.24E-02 .010 -.993 -3.102 .015 .186 5.389

-.687 .393 -.956 -1.747 .119 .063 15.758
-.124 .060 -2.225 -2.068 .072 .016 60.936

2.458E-02 .032 .592 .761 .468 .031 31.823
-.386 .240 -.916 -1.611 .146 .059 17.013

-1.020 .404 -1.719 -2.524 .036 .041 24.408
.179 .081 2.207 .055

-5.37E-03 .004 -.923 -1.471 .175 .046 21.735
-3.26E-02 .010 -.998 -3.194 .011 .186 5.387

-.674 .384 -.938 -1.757 .113 .064 15.728
-8.06E-02 .019 -1.450 -4.284 .002 .158 6.323

-.373 .233 -.885 -1.598 .145 .059 16.926
-.979 .391 -1.650 -2.503 .034 .042 23.976

6.153E-02 .015 4.091 .002
-3.47E-02 .011 -1.063 -3.256 .009 .190 5.276

-.960 .350 -1.335 -2.744 .021 .085 11.706
-6.45E-02 .016 -1.161 -3.987 .003 .238 4.193

-.348 .246 -.826 -1.416 .187 .059 16.839
-.711 .366 -1.197 -1.944 .081 .053 18.754

4.425E-02 .009 4.815 .001
-2.98E-02 .011 -.912 -2.828 .016 .212 4.709

-.987 .365 -1.373 -2.705 .020 .086 11.671
-7.24E-02 .016 -1.303 -4.562 .001 .271 3.696

-.226 .135 -.381 -1.676 .122 .427 2.344
3.331E-02 .007 4.801 .000
-1.90E-02 .009 -.583 -2.124 .055 .337 2.963

-.583 .294 -.810 -1.984 .071 .152 6.567
-6.51E-02 .016 -1.172 -3.977 .002 .293 3.417

(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر رأس المال
الرافعة المالیة
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
نشاطات خارج المیزانیھ
(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر رأس المال
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
نشاطات خارج المیزانیھ
(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر رأس المال
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
(Constant)
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
(Constant)
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
(Constant)
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض

Model
1

2

3

4

5

6

7

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics
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Excluded Variablesg

-.047a -.101 .923 -.041 .113 8.831 8.762E-03
-.105b -.263 .800 -.099 .135 7.395 1.633E-02
.373b .409 .695 .153 2.547E-02 39.264 1.260E-02

-.130c -.338 .744 -.119 .136 7.334 3.446E-02
.564c .739 .481 .253 3.279E-02 30.497 2.046E-02
.592c .761 .468 .260 3.142E-02 31.823 1.641E-02
.135d .389 .707 .128 .182 5.492 5.180E-02
.794d 1.639 .136 .479 7.373E-02 13.563 5.267E-02
.012d .016 .987 .005 3.979E-02 25.129 2.566E-02

-.923d -1.471 .175 -.440 4.601E-02 21.735 4.171E-02
.035e .097 .925 .031 .190 5.260 7.362E-02
.894e 1.823 .098 .499 7.582E-02 13.190 6.887E-02

-.019e -.025 .981 -.008 3.983E-02 25.105 2.584E-02
-.851e -1.266 .234 -.372 4.625E-02 21.624 4.625E-02
-.826e -1.416 .187 -.409 5.938E-02 16.839 5.332E-02
.074f .196 .848 .059 .191 5.234 .124
.764f 1.381 .195 .384 7.707E-02 12.975 7.707E-02
.402f .522 .612 .156 4.574E-02 21.863 2.775E-02
.243f .521 .613 .155 .124 8.043 6.418E-02
.235f 1.016 .331 .293 .475 2.105 8.836E-02

-.381f -1.676 .122 -.451 .427 2.344 8.568E-02

الرافعة المالیة
الرافعة المالیة
نشاطات خارج المیزانیھ
الرافعة المالیة
نشاطات خارج المیزانیھ
مخاطر رأس المال
الرافعة المالیة
نشاطات خارج المیزانیھ
مخاطر رأس المال
إجمالي األصول
الرافعة المالیة
نشاطات خارج المیزانیھ
مخاطر رأس المال
إجمالي األصول
مخاطر معدل الفائدة
الرافعة المالیة
نشاطات خارج المیزانیھ
مخاطر رأس المال
إجمالي األصول
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع

Model
2
3

4

5

6

7

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance VIF
Minimum
Tolerance

Collinearity Statistics

Predictors in the Model: (Constant), تكلفة الودائع المدفوعة, نسبة االصول الثابتھ, مخاطر رأس المال , مخاطر معدل الفائدة, نسبة االصول السائلة , نشاطات خارج المیزانیھ
إجمالي األصول, نوعیة القروض, إلي إجمالي الودائع

a. 

Predictors in the Model: (Constant),  نوعیة, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نسبة االصول الثابتھ, مخاطر رأس المال , مخاطر معدل الفائدة, نسبة االصول السائلة
إجمالي األصول, القروض

b. 

Predictors in the Model: (Constant),  إجمالي, نوعیة القروض, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نسبة االصول الثابتھ, مخاطر معدل الفائدة, نسبة االصول السائلة
األصول

c. 

Predictors in the Model: (Constant),  نوعیة القروض, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نسبة االصول الثابتھ, مخاطر معدل الفائدة, نسبة االصول السائلةd. 

Predictors in the Model: (Constant),  نوعیة القروض, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نسبة االصول الثابتھ, نسبة االصول السائلةe. 

Predictors in the Model: (Constant),  نوعیة القروض, نسبة االصول الثابتھ, نسبة االصول السائلةf. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولg. 

 
 
 



 163

 
 
 
 

متعدد لمصرف األمة رانحدا  
 

Regression 
Model Summaryb

.808a .653 .132 .001492 2.171
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), نسبة االصول الثابتھ, مخاطر معدل الفائدة, نشاطات خارج المیزانیھ
مخاطر رأس المال, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, الرافعة المالیة, نسبة االصول السائلة 

إجمالي األصول, نوعیة القروض

a. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولb. 
 

ANOVAb

.000 9 .000 1.254 .405a

.000 6 .000

.000 15

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), نسبة االصول السائلة, نسبة االصول الثابتھ, مخاطر معدل الفائدة, نشاطات خارج المیزانیھ
إجمالي األصول, نوعیة القروض, مخاطر رأس المال , تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, الرافعة المالیة

a. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولb. 
 

 
 
 
 
 

Coefficientsa

-.316 .162 -1.952 .099
1.519E-02 .008 2.641 1.886 .108 .029 33.903
1.075E-02 .014 .582 .782 .464 .105 9.556

-.323 .549 -.611 -.589 .577 .054 18.610
-.133 .126 -.976 -1.056 .332 .068 14.766

-6.60E-02 .104 -.389 -.636 .548 .155 6.465
5.495E-03 .018 .229 .312 .765 .107 9.326
4.977E-02 .299 .090 .166 .873 .196 5.106

.556 .408 1.212 1.360 .223 .073 13.729
-.587 .838 -.511 -.700 .510 .109 9.212

(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر رأس المال
الرافعة المالیة
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
نشاطات خارج المیزانیھ

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولa. 
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تدریجي لمصرف األمة رانحدا  
 

Regression 
Model Summaryj

.808a .653 .132 .001492

.807b .651 .253 .001385

.804c .647 .338 .001303

.775d .601 .335 .001306

.761e .580 .369 .001272

.720f .518 .343 .001298

.654g .428 .285 .001355

.586h .343 .242 .001394

.514i .264 .211 .001423 1.312

Model
1
2
3
4
5
6
7
8
9

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), نسبة االصول الثابتھ, مخاطر معدل الفائدة, نشاطات خارج المیزانیھ
مخاطر رأس المال, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, الرافعة المالیة, نسبة االصول السائلة 

إجمالي األصول, نوعیة القروض

a. 

Predictors: (Constant), نسبة االصول السائلة, نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھ
إجمالي, نوعیة القروض, مخاطر رأس المال , تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, الرافعة المالیة ,
األصول

b. 

Predictors: (Constant), نسبة االصول السائلة, نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھ
إجمالي األصول, نوعیة القروض, مخاطر رأس المال , تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع ,

c. 

Predictors: (Constant), تكلفة الودائع المدفوعة, نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھ
إجمالي األصول, نوعیة القروض, مخاطر رأس المال , إلي إجمالي الودائع

d. 

Predictors: (Constant), تكلفة الودائع المدفوعة, نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھ
إجمالي األصول, مخاطر رأس المال , إلي إجمالي الودائع

e. 

Predictors: (Constant), مخاطر رأس المال, نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھ  ,
إجمالي األصول

f. 

Predictors: (Constant), إجمالي األصول, مخاطر رأس المال , نشاطات خارج المیزانیھg. 

Predictors: (Constant), إجمالي األصول, نشاطات خارج المیزانیھh. 

Predictors: (Constant), نشاطات خارج المیزانیھi. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولj. 
 



 165

ANOVAj

.000 9 .000 1.254 .405a

.000 6 .000

.000 15

.000 8 .000 1.634 .266b

.000 7 .000

.000 15

.000 7 .000 2.096 .161c

.000 8 .000

.000 15

.000 6 .000 2.261 .131d

.000 9 .000

.000 15

.000 5 .000 2.756 .081e

.000 10 .000

.000 15

.000 4 .000 2.961 .069f

.000 11 .000

.000 15

.000 3 .000 2.994 .073g

.000 12 .000

.000 15

.000 2 .000 3.398 .065h

.000 13 .000

.000 15

.000 1 .000 5.014 .042i

.000 14 .000

.000 15

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), نسبة االصول السائلة, نسبة االصول الثابتھ, مخاطر معدل الفائدة, نشاطات خارج المیزانیھ
إجمالي األصول, نوعیة القروض, مخاطر رأس المال , تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, الرافعة المالیة

a. 

Predictors: (Constant), تكلفة, الرافعة المالیة, نسبة االصول السائلة , نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھ
إجمالي األصول, نوعیة القروض, مخاطر رأس المال , الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع

b. 

Predictors: (Constant), تكلفة الودائع المدفوعة, نسبة االصول السائلة , نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھ
إجمالي األصول, نوعیة القروض, مخاطر رأس المال , إلي إجمالي الودائع

c. 

Predictors: (Constant), تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھ
إجمالي األصول, نوعیة القروض, مخاطر رأس المال 

d. 

Predictors: (Constant), تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھ
إجمالي األصول, مخاطر رأس المال 

e. 

Predictors: (Constant), إجمالي األصول, مخاطر رأس المال , نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھf. 

Predictors: (Constant), إجمالي األصول, مخاطر رأس المال , نشاطات خارج المیزانیھg. 

Predictors: (Constant), إجمالي األصول, نشاطات خارج المیزانیھh. 

Predictors: (Constant), نشاطات خارج المیزانیھi. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولj. 
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متعدد لمصرف التجارة والتنمیة رانحدا  
 

  
Model Summaryb

1.000a .999 .998 .000575 2.862
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), نوعیة القروض, نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھ ,
نسبة االصول السائلة, الرافعة المالیة, مخاطر رأس المال , تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع

مخاطر معدل الفائدة

a. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولb. 
 

ANOVAb

.003 8 .000 1009.552 .000a

.000 7 .000

.003 15

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), تكلفة الودائع المدفوعة إلي, نوعیة القروض, نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھ
مخاطر معدل الفائدة, نسبة االصول السائلة , الرافعة المالیة, مخاطر رأس المال , إجمالي الودائع

a. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولb. 
 

Coefficientsa

-1.22E-07 .000 -.001 1.000
3.632E-02 .004 1.054 8.944 .000 .009 112.158

.431 .070 .574 6.140 .000 .014 70.689
4.233E-02 .017 .059 2.549 .038 .228 4.387
-6.13E-02 .007 -.756 -8.495 .000 .016 63.989
-7.01E-02 .003 -2.216 -22.550 .000 .013 78.072

1.113 .186 1.026 5.985 .001 .004 237.592
.815 .110 .453 7.372 .000 .033 30.485

1.168 .028 .968 41.663 .000 .229 4.368

(Constant)
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر رأس المال
الرافعة المالیة
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
نشاطات خارج المیزانیھ

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولa. 
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Coefficients

-.316 .162 -1.952 .099
1.519E-02 .008 2.641 1.886 .108 .029 33.903
1.075E-02 .014 .582 .782 .464 .105 9.556

-.323 .549 -.611 -.589 .577 .054 18.610
-.133 .126 -.976 -1.056 .332 .068 14.766

-6.60E-02 .104 -.389 -.636 .548 .155 6.465
5.495E-03 .018 .229 .312 .765 .107 9.326
4.977E-02 .299 .090 .166 .873 .196 5.106

.556 .408 1.212 1.360 .223 .073 13.729
-.587 .838 -.511 -.700 .510 .109 9.212
-.318 .150 -2.125 .071

1.540E-02 .007 2.678 2.087 .075 .030 33.045
9.371E-03 .010 .507 .921 .388 .164 6.082

-.383 .388 -.723 -.985 .357 .092 10.811
-.124 .104 -.904 -1.193 .272 .087 11.519

-6.04E-02 .091 -.356 -.663 .528 .173 5.764
4.246E-03 .015 .177 .288 .782 .131 7.625

.520 .323 1.135 1.610 .151 .100 9.967
-.686 .548 -.597 -1.252 .251 .219 4.565
-.329 .137 -2.403 .043

1.607E-02 .007 2.795 2.439 .041 .034 29.758
9.703E-03 .010 .525 1.021 .337 .167 6.003

-.413 .352 -.780 -1.172 .275 .100 10.035
-.113 .092 -.829 -1.238 .251 .098 10.170

-8.01E-02 .056 -.472 -1.423 .193 .401 2.492
.495 .292 1.079 1.692 .129 .108 9.226

-.784 .403 -.683 -1.947 .087 .359 2.788
-.234 .101 -2.325 .045

1.154E-02 .005 2.008 2.364 .042 .061 16.281
-.502 .342 -.949 -1.469 .176 .106 9.414

-3.63E-02 .052 -.266 -.700 .502 .307 3.254
-5.55E-02 .051 -.327 -1.088 .305 .491 2.036

.288 .211 .629 1.363 .206 .208 4.801
-.945 .372 -.823 -2.543 .032 .423 2.362
-.210 .092 -2.279 .046

1.033E-02 .004 1.797 2.323 .043 .070 14.229
-.537 .329 -1.014 -1.629 .134 .109 9.216

-6.59E-02 .048 -.388 -1.387 .196 .537 1.862
.222 .184 .485 1.205 .256 .260 3.848

-.943 .362 -.821 -2.605 .026 .423 2.362
-.149 .079 -1.896 .085

7.614E-03 .004 1.324 1.946 .078 .095 10.576
-.478 .332 -.902 -1.437 .179 .111 9.012

-8.54E-02 .046 -.503 -1.873 .088 .607 1.647
-.644 .269 -.561 -2.392 .036 .795 1.257

-4.33E-02 .029 -1.506 .158
2.331E-03 .001 .405 1.672 .120 .811 1.233
-5.73E-02 .043 -.337 -1.334 .207 .744 1.344

-.569 .276 -.495 -2.063 .061 .827 1.209
-3.22E-02 .028 -1.137 .276
1.692E-03 .001 .294 1.255 .231 .920 1.087

-.685 .269 -.597 -2.547 .024 .920 1.087

(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر رأس المال
الرافعة المالیة
مخاطر معدل الفائدة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
نشاطات خارج المیزانیھ
(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر رأس المال
الرافعة المالیة
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
نشاطات خارج المیزانیھ
(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول السائلة
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر رأس المال
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
نشاطات خارج المیزانیھ
(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول الثابتھ
نوعیة القروض
مخاطر رأس المال
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
نشاطات خارج المیزانیھ
(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول الثابتھ
مخاطر رأس المال
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
نشاطات خارج المیزانیھ
(Constant)
إجمالي األصول
نسبة االصول الثابتھ
مخاطر رأس المال
نشاطات خارج المیزانیھ
(Constant)
إجمالي األصول
مخاطر رأس المال
نشاطات خارج المیزانیھ
(Constant)
إجمالي األصول
نشاطات خارج المیزانیھ

Model
1

2

3

4

5

6

7

8

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics
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Excluded Variablesi

.090a .166 .873 .068 .196 5.106 2.950E-02

.018b .039 .970 .015 .240 4.175 3.360E-02

.177b .288 .782 .108 .131 7.625 3.026E-02
-.198c -.548 .599 -.190 .370 2.706 4.706E-02
.242c .399 .701 .140 .133 7.527 5.496E-02
.525c 1.021 .337 .339 .167 6.003 3.360E-02

-.098d -.294 .775 -.098 .417 2.397 5.940E-02
-.051d -.110 .915 -.037 .219 4.565 5.515E-02
.000d -.001 .999 .000 .521 1.921 6.653E-02

-.266d -.700 .502 -.227 .307 3.254 6.142E-02
-.137e -.408 .692 -.128 .422 2.371 7.229E-02
-.114e -.245 .811 -.077 .222 4.497 6.499E-02
-.065e -.219 .831 -.069 .541 1.850 9.228E-02
-.035e -.099 .923 -.031 .383 2.608 9.292E-02
.485e 1.205 .256 .356 .260 3.848 7.028E-02
.063f .197 .847 .059 .511 1.958 .483

-.002f -.005 .996 -.002 .229 4.364 .229
-.043f -.137 .893 -.041 .542 1.844 .492
-.127f -.354 .730 -.106 .399 2.508 .399
.387f .908 .383 .264 .266 3.763 .266

-.902f -1.437 .179 -.398 .111 9.012 9.455E-02
-.154g -.592 .565 -.168 .787 1.270 .736
.294g .781 .450 .220 .369 2.713 .369

-.215g -.859 .407 -.241 .820 1.219 .820
-.149g -.404 .693 -.116 .400 2.503 .400
.534g 1.402 .186 .375 .324 3.090 .310

-.398g -.638 .536 -.181 .136 7.354 .128
-.337g -1.334 .207 -.359 .744 1.344 .744
.004h .016 .987 .004 .983 1.017 .983
.377h 1.480 .163 .380 .745 1.341 .745

-.285h -1.198 .252 -.315 .902 1.109 .902
.149h .563 .583 .154 .795 1.257 .795

-.054h -.224 .826 -.062 .960 1.041 .960
.209h .897 .386 .241 .979 1.021 .979

-.192h -.757 .463 -.205 .844 1.185 .844
.294h 1.255 .231 .329 .920 1.087 .920

مخاطر معدل الفائدة
مخاطر معدل الفائدة
الرافعة المالیة
مخاطر معدل الفائدة
الرافعة المالیة
نسبة االصول السائلة
مخاطر معدل الفائدة
الرافعة المالیة
نسبة االصول السائلة
نوعیة القروض
مخاطر معدل الفائدة
الرافعة المالیة
نسبة االصول السائلة
نوعیة القروض
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
مخاطر معدل الفائدة
الرافعة المالیة
نسبة االصول السائلة
نوعیة القروض
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
نسبة االصول الثابتھ
مخاطر معدل الفائدة
الرافعة المالیة
نسبة االصول السائلة
نوعیة القروض
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
نسبة االصول الثابتھ
مخاطر رأس المال
مخاطر معدل الفائدة
الرافعة المالیة
نسبة االصول السائلة
نوعیة القروض
تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع
نسبة االصول الثابتھ
مخاطر رأس المال
إجمالي األصول

Model
2
3

4

5

6

7

8

9

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance VIF
Minimum
Tolerance

Collinearity Statistics

Predictors in the Model: (Constant), مخاطر, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, الرافعة المالیة, نسبة االصول السائلة , نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھ
إجمالي األصول, نوعیة القروض, رأس المال 

a. 

Predictors in the Model: (Constant), مخاطر رأس المال, تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نسبة االصول السائلة , نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھ
إجمالي األصول, نوعیة القروض

b. 

Predictors in the Model: (Constant), إجمالي, نوعیة القروض, مخاطر رأس المال , تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھ
األصول

c. 

Predictors in the Model: (Constant), إجمالي األصول, مخاطر رأس المال , تكلفة الودائع المدفوعة إلي إجمالي الودائع, نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھd. 

Predictors in the Model: (Constant), إجمالي األصول, مخاطر رأس المال , نسبة االصول الثابتھ, نشاطات خارج المیزانیھe. 

Predictors in the Model: (Constant), إجمالي األصول, مخاطر رأس المال , نشاطات خارج المیزانیھf. 

Predictors in the Model: (Constant), إجمالي األصول, نشاطات خارج المیزانیھg. 

Predictors in the Model: (Constant), نشاطات خارج المیزانیھh. 

Dependent Variable: معدل العائد علي األصولi. 
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Abstract 
Maximizing profits is one of the major objectives, if not the principal 
goal, that banks commercial seek to achieve. Realization such objectives 
enable them of continuation, survival, support the financial position, 
increment of securities, enhance solvency. This, in turn, increase their 
capability of facing risk and default they encounter, not to mention the 
losses that lead to deterioration of their financial position, insolvency and 
eventually to liquidation. Moreover, the achieved objectives are the main 
criteria that financial analysts and financial statement users relay upon to 
assess the management efficiency. Theses attained goals not only allow 
them to evaluate past performance, but also to predict future cash flows 

which affect shares price. 
The importance of determining limitations influencing the performance 
of commercial banks is stemmed from the importance of these financial 
institutions. Thus, the current study aimed to identify profitability 
determinants of Libyan commercial banks, estimate the effect of these 
determinants on profitability in order to set up adequate solutions, and 
come out with recommendations assist the management of these banks in 

developing their banking performance. 
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To achieve the study objective, the following hypothesis was 
articulated: 

‘What are profitability determinants of Libyan commercial banks?’      
 To tackle this issue, the population of study was restricted to 
commercial banks. The relevant data was obtained from the financial 
statements of each Libyan commercial bank, the annual reports issued by 
Libyan central bank during period of 1990-2005. The gradual regression 
method was utilized to attain the most affecting independent variables on 

profitability of Libyan commercial banks. 
Results  

(1) The study results revealed direct, significant relationship between size 
and profitability of Alwahda bank, but insignificant in Aljomhoria, 
Alsahari, and Aloma banks. This outcome was consistent with literature. 
They also revealed reverse association between the size and profitability, 
but with no significance in Altejari bank and other banks collectively 
indicating declining efficiency of institutions management in exploiting 

invested funds, lack of real investment opportunities in certain fields. 
(2) The study results showed reverse, significant relationship between 
current assets and profitability of Aljomhoria and Alsahari, and banks 
collectively. They also showed reverse, but insignificant relationship 
among current assets and profitability of Alwahda, Altijari, and Aloma 
banks. This result was in consistence with banking literature in terms of 

reversed relationship between profitability and liquidity.  
(3) The results also revealed direct and significant relationship between 
fixed assets ratio and profitability of Altijari bank and banks collectively; 
direct but insignificant connection between fixed assets ratio and 
profitability of Aljomhoria and Alowma. Although these assets are 
classified within item of non-profitable assets, they in fact provide 
necessary services to clients. Magnificence of the bank buildings may 
attract more customers and investors, increase the staff productivity making 
it indirectly profitable. It was also evident from the results that the 
relationship between fixed assets ratio and profitability was reverse and 

significant in Alshari bank. 
(4) There was reverse, significant relationship between type of loans and 
bank profitability of Alshari bank, banks collectively and Aljomhoria and 
Alwahda banks. However, this relationship was direct and insignificant in 
Altijari and Alowma banks emphasizing that bad loans are associated with 

less profits. 
(5) The study also found out reverse, significant association between 
capital risks and profitability of Awhada bank, but reverse, insignificant in 
both Aljomhoria and Ashari. This relationship was direct and significant in 

all banks, but reverse and insignificant in Altijari and Ashari banks.  
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(6) The results showed that the relationship between financial leverage 
risks and profitability was reverse but of no statistical significance in 
Alwahda, Aljomhoria, Atijari banks and banks collectively. This relation, 
however, was direct and insignificant in Ashari and Aloma banks 
indicating that commercial banks failed in investing barrowed funds with 
rate of return over the paid interest due to absence of stock exchange. As a 
result, these banks are merely a pool of savings without potential use of 

such funds. 
(7)  There was direct and significant correlation among interest margin 

risks and profitability of Alwahda bank, banks jointly, Aljomhoria and 
Atijari banks; direct and insignificant connection between Alowma and 
Ashari banks. These relationships are indicating that banks with high loans 
and high interest rate will resort to make difference between the interest on 
deposits and interest on loans to achieve high margin, thus increase the 

profitability in order to tolerate more risks. 
(8) There was direct and significant correlation between cost of deposits 
and bank profitability in Alwahda, Aljomhoria, Altijari banks and banks as 
a group; reverse and insignificant relationship in Alshari and Alowma 

banks. 
(9) The outcome revealed insignificant correlation between off-balance 
activities and profitability of commercial banks collectively and Alwahda 
bank; reverse but insignificant relationship in Aljomhoria, Altijari, and 
Alshari banks. As to Alwoma bank, the relationship was reverse and 
significant. The direct connection emphasizes the necessity of paying more 

attention to non-interest related income. 
Recommendations 

(1) Bank merger is indispensable for taking advantage of merits of large 
size entity that produce internal surplus, diversity of assets, attain 
reasonable level of risk, and realize satisfactory return to the personnel to 
undertake its role of serving national economy. These merits, however, 
would not be adequately realized unless stock exchange was activated to 

diversify investment channels. 
(2) Situation of clients willing to barrow from banks should carefully 
considered to ensure their ability of repayment, taking the necessary 
pledges that prevent their default and loss of part of the facilities due to 
insolvency which forces banks making allowances of bad debts that 

negatively affect their profitability.        
(3) Commercial banks ought to expand credit facilities size as it increases 
net interest thus profitability which could be achieved only by adopting 
scientific basis. The credit facilities have to be within the limits of normal 
banking activity. Moreover, priorities of loans should be determined 
according to conception of commercial bank function that is loans should 

be granted to commercial, service, and industrial activities respectively. 
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(4) Commercial banks off-balance investments should increased to reduce 
risk level especially during recessions. This is one of the best stable and 
relatively safe tools. Clients should be made more aware of distinctive 

effects that their investment in off-balance activities may produce. 
(5) Calling Libyan financial market for providing adequate environment for 
derivatives as most their contracts that commercial banks invest in are 
carried out abroad in international markets. Providing suitable environment 

make such banks in-oriented thereby increasing revive the economy. 
(6) Banking system operates in competitive manner should be created. 
Such system leads to banking services much better and wider to include 
new domains. The public should be educated and encouraged to deal with 
banks in all their commercial transactions in order to stimulate banks to 

develop and extend their services. 
(7) The financial leverage must be increased as much as possible, as debt 
ratio “financial leverage” increased, profitability also increases provided 
the bank ability to employ these funds with interest rates higher than those 

paid by depositors. 
(8) Commercial banks should not only relay on the traditional source of 
income, the differences between credit interests, commissions received 
from barrowers, and paid to them, but should focus on other revenues 
generated from various banking services to realize high profit rates without 

sacrifice of liquidity and safety. 
(9) Assets volume that generates revenues should be continuously reviewed 
to timely identify the appropriate investments. Current assets also must be 
given more attention as they have highly influence on commercial banks 

profitability in Libya measured by rate of return on assets. 
(10) Banking technology should be developed to uplift the efficiency of 
operation, enhance productivity, speed up client services, and increase 
profits. This also applies to building magnificence to attract more clients 

and investors thus indirectly maximizing profit. 
 
 
 
 
 
 
 
 




