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الرحيم ، الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم علي خاتم األنبياء بسم اهلل الرحمن 

والمرسلين سيدنا محمد صلي اهلل عليه وسلم وعلي آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم إلى يوم 

 .الدين 

 ,, وبعد 

وحده الشكر علي نعمه ،  فللهأول من يجب شكره من وهبنا العقل والقدرة علي التدبير 

، الذي  الدكتور فاخر مفتاح بوفرنةظيم الشكر والعرفان إلى أستاذي الفاضل وبعد أتقدم بع

أحاطني برعايتـــــه أمدني بتوجيهاته وأعطانــــي وقته الثمين فكان له بالغ األثر علي إظهار 

 ، البرغثيور يونس أسعيد ـــــــــــلدكتلالرسالــــة بهــــــذه الصورة ، كما أخص بالشكــــــــر والتقديـــر 

علي دعمها المتواصل طيلة فترة دراستي ، كما أقدم شكري إلى  والدكتور عبدالسالم أحمد الكزه

علي مساندته لي طيلة فترة كتابتي للبحث ، وكما أقدم شكري ونيس محمد ذاوود  أخي وصديقي

نجاز هذه وذلك لما قدمه من مساعدة علمية كان لها بالغ األثر في إ فتحي الفاخريإلى األستاذ 

لى  طلبة الدراسات العلياالرسالة ، وأخيرًا أقدم شكري وتقديري إلى زمالئي   جميع أصدقائيوا 

لي كل من   .ومد لي يد العون فله أعظم الشكر والتقدير  ساعدنيوا 
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 ملخص الدراسة

شهد الجهاز المصرفي الليبي تحديات كبيرة على المستوي العالمي والمحلي ، مما تطلب 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواجهة هذه التحديات ، وبالتالي فقد اتجهت الدولة إلى خصخصة 

التحديات ، حيث قامت بخصخصة مصرف الصحاري  بعض المصارف كخطوة لمواجهة هذه 

ومصرف الوحدة جزئيًا بإدخال الشريك األجنبي ، وقامت بخصخصة جزء من مصرف الجمهورية 

 .إلى الشريك المحلي ، وأبقت على المصرف التجاري الوطني مملوك للدولة إلى حد كبير 

اء المالي للمصارف ،  بالتالي تحاول هذه الدراسة التعرف على أثر الخصخصة على األد

من خالل إجراء دراسة مقارنة بين األداء المالي للمصارف محل الدراسة خالل الفترتين ما قبل 

ظهار مقدار التغير على األداء المالي للمصارف بين   7002وبعد سنة الخصخصة  ، وا 

 .الفترتين 

يهدف إلى تحليل لغرض تحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج التحليلي المقارن الذي 

األداء المالي للمصارف محل الدراسة وهي مصرف الصحاري ومصرف الوحدة باعتبارهما 

تعرضا للخصخصة بإشراك الشريك األجنبي ، والمصرف التجاري الوطني باعتباره مملوك للدولة 

إلى حد كبير ، ومصرف التجارة والتنمية باعتباره مملوك بالكامل إلى القطاع الخاص ، وتم 

سنوات قبل الخصخصة  4سنوات ، منها  8استخدام القوائم المالية للمصارف محل الدراسة لمدة 

، وقد تم تحليل البيانات ( 7000-7002)سنوات بعد الخصخصة  4، ومنها ( 7002-7002)

باعتباره أحد ( CAMELS)المتحصل عليها من القوائم المالية للمصارف باستخدام معيار 

قييم األداء المصرفي ، ومن خالل تحليل بيانات المصارف تم التوصل إلى الوسائل الحديثة لت

 :النتائج التالية 



أن هناك أثر سلبي للخصخصة على األداء المالي لمصرف الصحاري ، حيث أنه  -0

قد حدث تراجع كبير للمصرف فيما يتعلق بكفاءة رأس المال وجودة األصول وكذلك 

 . ربحيته 

رف الوحدة ، حيث أنه قد حدث تراجع في كفاءة رأس أن هناك ثبات في أداء مص -7

 .المال ، ولكن قابل هذا التراجع تحسن في جودة أصوله ، مع ثبات سيولته 

أن هناك تحسن بسيط قد حدث في أداء المصرف التجاري الوطني ، حيث أنه قد  -2

حدث تحسن بسيط في كفاءة رأس المال ، وصاحبها تحسن في جودة أصوله 

 .ثبات سيولته  وربحيته ، مع

أن هناك تحسن في أداء مصرف التجارة والتنمية ، حيث أنه وبالرغم من ثبات كفاءة  -4

 .رأس المال لديه ، إال أن جودة أصوله وربحيته وسيولته قد حدث فيها تحسن كبير 

ومن خالل هذه النتائج يمكن القول بأن خصخصة القطاع المصرفي بإشراك الشريك 

تحسين األداء المالي للمصرف ، بينما الخصخصة باستخدام الشريك  األجنبي لم تساعد على

المحلي أدت إلى تحسن بسيط في األداء المالي ، وبناء عليه يمكن الخروج بمجموعة من 

 :التوصيات من أهمها 

لنجاح برنامج الخصخصة يجب أن يكون المستثمر الجديد مؤسسة مصرفية تتميز  -0

دارة محترفة و  قرارها من بمركز مالي قوي وا  تلتزم بوضع خطة تنفذها بعد مناقشتها وا 

 .المصرف المركزي 

وضع الضوابط الكفيلة بأن تؤدي الخصخصة في القطاع المصرفي إلى تحقيق الهدف  -7

 .منها ، وخاصة فيما يتعلق بتحسين األداء وتطوير الخدمات 



ي حدثت إيجاد سبل لتدريب وتطوير المهارات لدي الموظفين لمواكبة التطورات الت -2

 .للجهاز المصرفي العالمي 

ضرورة تطوير األسواق المالية ، حتى يتم تداول األسهم باألسعار العادلة وبالشفافية  -4

 .المطلوبة والسرعة المناسبة 

تخفيض حصة الدولة في رأس مال المصارف المخصخصة للحد من تدخلها في  -5

 .سياسات اإلقراض وفتح المجال لمساهمة القطاع الخاص 

تائج وأثار عملية الخصخصة على أداء المصارف تعتبر نتائج مبدئية نظرًا لحداثة إن ن -2

عملية الخصخصة في ليبيا ، ولذلك نوصي بالمزيد من الدراسات والبحوث ألثر 

 .الخصخصة على القطاع المصرفي الليبي 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 األول الفصل
 للدراسة العام اإلطار

 

 

 

 

 

 



 : مقدمة  0.0

يعد موضوع الخصخصة من المواضيع المعاصرة والتي نالت اهتمامًا كبيرًا من 

المستوي اإلقليمي والعــالمي ، فبعد النتائج  علىالمسئولين السيـاسيين واإلدارات االقتصادية 

زيادة  إلىأن كثير من الدول تتجه  وجدالسلبية ألداء القطاع العام في كثير من المجاالت ، 

مساهمة القطاع الخاص في الحياة االقتصادية ، وذلك عن طريق خصخصة الكثير من 

 (.7002 ديوب ،) المؤسســـات العامة ولعل ابرز هذه المؤسســـات هي المصارف

مع بداية القرن الحادي والعشرين تواجه المصارف العربية صعوبات وتحديات المرحلتين 

لصناعة المصرفية العالمية تطورات عديدة تماشيًا مع المتغيرات إذ شهدت ا ، الراهنة والمقبلة

االقتصادية الدولية والتي من سماتها ازدياد حاالت االندماج المصرفي وظهور المصارف 

العمالقة وتقديم الخدمات المصرفية االلكترونية واتساع نطاق االبتكارات في مجال األدوات 

 . والمصرفية اليةالم

لمصارف العربية لن تتمكن من التعامل بنجاح مع متطلبات الحقبة إن الكثير من ا

وان مواجهة المنافسة على البعدين المحلي واإلقليمي وتطوير القدرات  لىاالمقبلة بوضعها الح

لهذه المصارف عن طريق زيادة رأس المال  اليةسيتطلب تقوية الموارد الم ، التكنولوجية واإلدارية

  وهو  بما يتالءم مع االتجاه العالمي لتكوين الوحدات المصرفية القادرة على مواجهة المنافسة ،

        ما يمكن تحقيقه من خالل عمليات الخصخصة للمصارف بهدف رفع كفاءة أدائها 

 .( 7002بوعمامة ، )

لمصرفي العربي يتسم بالمساهمة الكبيرة للقطاع من المعروف أن هيكل ملكية الجهاز ا

ن كان بدرجات متفاوتة ، إدارة وعمليات  علىلقطاع يصاحب ذلك سيطرة كاملة لهذا ا العام وا 



استراتيجيات وعمليات  علىالسيطرة على هيكل الملكية للمصارف  وقد أثرت المصارف

مما يفقد  اإلقراضية والتمويلية ،إذ تفرض بعض القرارات  المؤسسات المصرفية بشكل كبير ،

التي تعد  اليةبعض القطاعات المصرفية العربية الحـد األدنى من اإلنتاجية والتنــافسية والفعـــ

 . (7002بوعمامة ، ) جميــعًا أســاسيـة

 إلىأن الملكية الحكومية للمصارف تميل  إلى 7000لقد أشار تقرير البنك الدولي لسنة 

ولذلك اتخذت الحكومات إجراءات عديدة إلعادة تأهيل المؤسسات  ، يلاالماف النظام ــإضع

لما لها من أهمية في  وقد وجد أن االتجاه نحو الخصخصة هو البديل األكثر جدوى ، ، اليةالم

تطوير الجهاز المصرفي وأيضًا زيادة القدرة التنافسية لهذه المصارف في ضوء التحديات 

 .   المعاصرة

عوائد الخصخصة الناتجة من عملية  علىإن نجاح عملية الخصخصة ال يعتمد فقط 

نم أفضل مما كانت  اليــــــات التي تمت خصخصتها ألداء مـــا يرتبط بتحقيق المؤسســـالبيع وا 

للمؤسسات التي  ماليتحليل العالقة بين الخصخصة واألداء ال اليةلذا تتناول الدراسة الح ،يهعل

للمصارف التي   المالي من خالل تحليل ومقارنة مقاييس األداء( المصارف)ا تمت خصخصته

 ،جزئيًا محلياً  والمصارف التي تم خصخصتها ، رضت للخصخصة بإدخال شريك أجنبيتع

لكونها لم  والمصارف المملوكة بالكامل للقطاع الخاص والمصارف التي مازالت مملوكة للدولة ،

أثر  معرفة وكذلك ، تتعرض لسلبيات ملكية الدولة وتدخالتها في السياسات المصرفية

 .الخصخصة على تقديم المنتجات المصرفية الجديدة للعمالء 

 

 



 : مشكلة الدراسة 0.0

الساحة السياسية االقتصادية واالجتمـاعية ، وفي  علىشهد العالم العديد من التغيرات 

القيام بإعادة النظر في  إلىإطار هذه التغيرات واجهت العديد من الدول عقبات مما أدي بها 

وهذا من خالل إصالح مختلف  السياسة التي تنتهجها من أجل النجاح والنهوض باقتصادها ،

وال شك  ن أهمية بالغة في التنمية االقتصادية ،ومن بينها القطاع المصرفي لما له م القطاعات ،

 . (7002 بوعيسي،) أن هذا اإلصالح يتم عن طريق خصخصة القطاع المصرفي

قامت الدولة الليبية بخصخصة مصرف الوحدة ومصرف الصحاري عن طريق إدخال 

، وقامت كذلك بخصخصة جزء من مصرف الجمهورية في أعوام  الشريك األجنبي

وبعد  ،ابقت على المصرف التجاري الوطني مملوك للدولة إلى حد كبيرو ،  7008_7002

مضى هذه السنوات فإنه من األهمية بمكان أن يتم دراسة أثر سياسات الخصخصة التي أجريت 

وارتباط لهذه المصارف   المالي األداء علىالمصارف التجارية من أجل معرفة أثرها  على

 .سين أداءه ورفع معدل ربحيتهالخصخصة بتطوير الجهاز المصرفي وتح

 :بناًء عليه فإن هذه الدراسة تحاول اإلجابة على التساؤل التالي 

 ما هو أثر الخصخصة على األداء المالي للمصارف ؟ 

التي تعرضت ذلك من خالل إجراء دراسة مقارنة بين األداء المالي المصارف 

والمصارف  خصخصتها جزئيًا محليًا ،للخصخصة بإدخال شريك أجنبي ، والمصارف التي تم 

، خالل  الخاص ، والمصارف المملوكة بالكامل للقطاع بشكل كبير التي مازالت مملوكة للدولة

ظهار مقدار التغير على األداء المالي لهذه المصارف ،  فترتين ما قبل وبعد الخصخصة ،ال  وا 



   صخصة المصارف في البيئةفيما يتعلق بخ  المالي مما يجعل هذه الدراسة إضافة لألدب

 .الليبية 

 :مراجعة األدب  .71

البحث في موضوع خصخصة المصارف كان موضوعا للعديد من الدراسات وخاصًة في 

، إال أن  الصعيد المحلي علىالدول المتقدمة ويتناقص هذا االهتمام في المنطقة العربية ويندر 

دخال القطاع الخاص في ملكيتها سوف ينتج عنه الكثير  اتجاه المصارف الليبية للخصخصة وا 

 .أداء هذه المصارف  علىمن الدراسات حول مدي جدوي هذه العملية ونتائجها وتأثيرها 

، وتوصلت في الجزائر حول اندماج وخصخصة المصارفبدراسة ( 7002) بوعمامةقام 

خفض التكلفة وزيادة القدرة  إلىليات خصخصة واندماج المصارف تؤدي أن عم إلىالدراسة 

المنافسة العالمية ، كما إن الخصخصة  علىالتسويقية وكفاءة الخدمات المصرفية وزيادة القدرة 

تساعد في معالجة ضعف ونقص الكفاءة االقتصادية المرتبطة بالملكية العامة للمؤسسات 

 .رفع الكفاءة االقتصادية للمصارف  إلىع الخاص أدي المصرفية ، كما أثبتت أن القطا

حتمية خصخصة  بدراسة حول( 7002) بوعيسيدراسة أخري بالجزائر قام في 

اك العديد من األسباب التي ـــأن هن إلىالتجارية في إطار العولمة ، وتوصلت الدراسة مصارف ال

وهي  ارف المملوكة للدولة ،ـــــخصخصة المص إلىالعديد من الدول النامية السعي  علىحتمت 

، الماليةزيادة المنافسة في السوق المصرفية وتحسين األداء االقتصادي ، وتنشيط سوق األوراق 

 .وتحديث اإلدارة وزيادة كفاءة أداء الخدمات المصرفية 



األداء االقتصادي  علىتأثير خصخصة المصارف  بدراسة حولKhan (2006 )قام 

كفاءة االقتصاد  علىتأثير ملحوظ لخصخصة المصارف أن هناك  إلىوتوصل  ، للدولة ككل

 .ورفاهية الموظفين والخدمات المقدمة للعمالء في المصارف الباكستانية 

أداء القطاع  علىلخصخصة ل إيجابي أثر فقد وجد بأن هناك Khalid (7002)أما 

أن هناك تحسن بسيط في األداء نتيجة  إلىتوصلت الدراسة حيث المصرفي في الباكستان ، 

    .للخصخصة 

للمصارف   المالي األداء على تأثير لخصخصةل بأنBeck et al (2005 ) يجادل

أن هناك تحسن في أداء المصارف التي  إلى ووتوصل حيث قاموا بدراسة حول ذلك النيجيرية ،

أثار سلبية الستمرار تملك الحكومة لنسب  كما أظهرت النتائج وجودتمت خصخصتها بالكامل ، 

 .قليلة في أسهم العديد من المصارف 

توصل   أداء المصارف في البلدان النامية علىالخصخصة حول تأثير  دراسةفي 

Boubakri et al (2005 )أن المصارف التي تم خصخصتها تظهر تحسنًا طفيفًا بالمقارنة  إلى

مع المصارف المملوكة للدولة ، ولكن المصارف المملوكة للدولة هي أقل بالنسبة للتعرض 

 .لمخاطر االئتمان 

أداء المصارف  علىتأثير الخصخصة  بدراسة Sathy (7002)أما في الهند فقد قام 

وكفاءتها ، وتوصلت الدراسة أن المصارف المخصخصة جزئيًا تظهر إيجابية أكثر واختالف في 

والكفاءة بالمقارنة مع المصارف المملوكة للدولة وأن مصارف القطاع الخاص ال  المالي األداء

 .تختلف كثيرًا عن تلك التي تم خصخصتها جزئيًا 



 :أهدف الدراسة  2.0

، وقد تم  للمصارف  المالي مقاييس األداء الدراسة إلى تحليل ومقارنةتهدفت هذه 

 : دراسة الموضوع من عدة أبعاد وهي 

وارتباط الخصـخصة  للمصارف في ليبيا ،المالي  األداء علىأثر الخصخصة  .0

 .بتطوير الجهاز المـصرفي وتحسين أداءه ورفع معدل ربحيته 

 .المصرفية الجديدة للعمالء أثر الخصخصة على تقديم المنتجات  .7

تقديم دليل علمي عن جدوى أشكال الخصخصة المختلفة التي تعرض لها  القطاع  .2

 .      المصرفي في ليبيا

 :أهمية الدراسة  4.0

 :تبرز أهمية الدراسة في األتي 

إن هذه الدراسة تناقش سياسات الخصخصة كإحدى السياسات التي تساهم في رفع كفاءة  .0

 .المصرفياألداء 

 . إن هذه الدراسة تقدم دراسة مقارنة بين المصارف الليبية المختلفة .7

إثراء المكتبة الليبية بمثل هذا النوع من األبحاث عن خصخصة المصارف مما قد يفتح  .2

 .المجال ألبحاث أخري جديدة في المستقبل 

، قد  الليبيالمالي  ندرة األبحاث التي تناولت موضوع خصخصة المصارف في األدب .4

 .تمثل أهمية إضافية لهذه الدراسة 



 :منهجية الدراسة  5.0

  المالي تحليل األداء إلىوالذي يهدف  المقارن يمنهج التحليلالهذه الدراسة  اعتمدت

ظهار مقدار  ، 7002محل الدراسة خالل فترتين ما قبل وبعد سنة الخصخصة للمصارف  وا 

تحصل الم الماليةوقد تم اعتماد البيانات  ، الفترتينللمصارف بين المالي  األداء علىالتغير 

جانبين  إلىتقسيم الدراسة  فقد تم يلاوبالتللمصارف للقيام بذلك ،  الماليةمن القوائم  هاعلي

 .أساسيين هما الجانب النظري والجانب العملي 

 : الجانب النظري  : أوال 

 علىيهدف هذا الجانب لتغطية اإلطار النظري لموضوع الدراسة ، وذلك باالطالع 

 . الكتب والدوريات والمؤتمرات والندوات والدراسات السابقة 

 :الجانب العملي  : ثانيا 

 :الجانب العملي لتحقيق أهدافها ، حيث أنه  علىتعتمد هذه الدراسة بدرجة كبيرة 

سنوات قبل  4سنوات ، منها  8للمصارف محل الدراسة لمدة ستخدام القوائم المالية تم ا

 . (7000-7002)بعد الخصخصة سنوات  4، ومنها  (7002-7002)الخصخصة 

( CAMELS)معيار باستخدام  الماليةها من القوائم يعلتحليل البيانات المتحصل لقد تم 

المعيار في االعتبار ستة باعتباره أحد الوسائل الحديثة لتقييم األداء المصرفي ، ويأخذ هذا 

ل ، والربحية والسيولة ، وأخيرًا الحساسية و عناصر رئيسية وهي كفاءة رأس المال وجودة األص

في  استخدامهاالخاصة بكل عنصر كما تم  الماليةالنسب  استخدام وقد تملمخاطر السوق ، 



حيث تم قياس  ،( 7007)ودراسة بوخلخال  ،( 7008)بن سفاع  ، ودراسة( 7008)الفرا  دراسة

 -نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي األصول  -نسبة األصول الخطرة )ستخدم با كفاء رأس المال

، أما ( نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الودائع  -نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي القروض 

نسبة االصول الخطرة إلى إجمالي  –نسبة التصنيف المرجح )فقد تم استخدام  جودة األصول

معدل  –العائد على متوسط األصول )تم قياسها باستخدام  الربحية في حين أن، ( األصول

نسبة )تم قياسها باستخدام  السيولة، و( معدل العائد على حقوق الملكية –العائد على األصول 

أما بالنسبة ، ( ل األصولنسبة األصول السائلة إلى مجم –نسبة السيولة النقدية  –السيولة 

معرفة مدي قوة أو ضعف اإلدارة  إلىفقد تم إستخدام صحيفة االستبيان للوصل  اإلدارةلعنصر 

تم قياسها  الحساسية إلى مخاطر السوقاإلدارة ، أخيرا  علىمعرفة أثر الخصخصة  يلاوبالت

 . βباستخدام نموذج تسعيرة األصول الرأسمالية 

 :مجتمع الدراسة 2.0

يتكون مجتمع الدراسة من المصارف التجارية الليبية ، في حين تكونت عينة الدراسة  

 : من 

مصارف تجارية تعرضت للخصخصة عن طريق إشراك المساهم األجنبي  - أ

 .وهما مصرف الوحدة ومصرف الصحاري 

مصارف تعرضت للخصخصة عن طريق إشراك مساهمين محليين وهما   - ب

 .مصرف الجمهورية والمصرف التجاري الوطني 

 .مصرف تجاري خاص بالكامل وهو مصرف التجارة والتنمية  -ج



 :نطاق الدراسة  2.0

للمصارف بعد الفترة التي  الماليةنتائج تحليل بيانات القوائم  علىتقتصر هذه الدراسة 

 الخصخصةسنة للمصارف قبل وبعد  الماليةالمقارنة بين القوائم و ،  تلت عملية الخصخصة

7002 . 

تم استبعاد مصرف الجمهورية من الدراسة لكونه قد تم دمجه مع مصرف األمه بعد سنة 

قارنة أداء الخصخصة وبالتالي توجد ميزانيتان للمصرف قبل سنة الخصخصة ومن ثم صعوبة م

من الدراسة نظرًا للظروف  7000المصرف قبل وبعد سنة الخصخصة ، وأيضًا تم استبعاد سنة 

 . التي مرت بها الدولة واعتبارها حالة خاصة 

 :تقسيمات الدراسة 8.0

فصول ، حيث تناول الفصل  أربعةلغرض تحقيق أهداف الدراسة فلقد تم تقسيمها إلي 

األول مشكلة الدراسة وهدفها وأهميتها والنطاق الذي تشمله ، بينما ركز الفصل الثاني على 

اإلطار النظري للدراسة للتعريف بجوانبها الرئيسية المتمثله في الخصخصة وعالقتها باألداء 

للدراسة العملية من  فقد خصص الفصل الثالث أماالمالي للمصارف التجارية محل الدراسة ، 

ستخالص النتائج ، وأخيرًا خصص الفصل الرابع إل خالل تحليل البيانات المتحصل عليها

 . والتوصيات النهائية المتعلقة بالموضوع 
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 ةـــــمقدم 0.7  

من كافة القيـود التـي كانـت تفـرض النظام االقتصادي العالمي  المحاوالت لتحرير في ظل

ـــأمالتــي تتمتــع بــرؤوس  والمصــرفية العالميــة ، الماليــة األســواقوظهــور  ه ،يــعل كبيــرة ومــوارد  والــ

وضـــغوط المؤسســـات  ،ة اليـــونظـــم إداريـــة وفنيـــة ع وتقنيـــات الكترونيـــة متطـــورة ، رة ،ـة ماهــــــــــبشري

وهذه التحديات  تحديات كبيرة ،لصرفي في كافة الدول ومنها ليبيا الجهاز الم فقد تعرض الدولية ،

  واإلداريـــــة والفنيـــــة الماليـــــة أوضـــــاعهاتبنـــــي بـــــرامج عمـــــل مكثفـــــة إلصـــــالح  علـــــىتتطلـــــب العمـــــل 

 . (7002عبدالحميد ، )

فالعولمــة أصــبحت  لهــذه التحــديات ،بعــد أخــر واالقتصــادية  الماليــةالعولمــة  لقــد أضــافت

المصـرفي  والنشـاط الظـواهر التصـاقًا بالعمـل والنشـاط االقتصـادي بصـفة عامـة ،ظاهرة مـن أكثـر 

 . بصفة خاصة

بعــدًا جديــدًا فــي تقــديم خــدمات مصــرفية مبتكــرة والمصــرفية  الماليــةلقــد أضــافت العولمــة  

فـــإن العولمـــة المصـــرفية تخـــرج المؤسســـات  إلىوبالتـــ وعلـــى النطـــاق الـــدولي ،مـــدار الســـاعة  علـــى

آفاق العالمية ،كمـا كـان للتطـورات واالنعكاسـات العالميـة  إلىوالمصرفية من إطار المحلية  المالية

  . (7000محمد ، )على الجهاز المصرفي تأثير واسع النطاق 

أن تتخـــذ كافـــة  ، مــا ســـبق يتطلـــب مــن كافـــة الحكومـــات واألنظمــة علـــى مســـتوي العــالمم 

ــــم لتـــتالءماإلجـــراءات الالزمـــة  ــــ ــــك التغيـع تل ــــوالق العالميـــة ، راتـ ــــق المنافسـحقيـــدرة علـــى تــ  علـــىة ـ

 . (0222سمرى ، ) يـوي العالمـــالمست



  المـــــالي اإلصـــــالحب المســـــتخدمة فـــــي عمليـــــات اليبمـــــا أن الخصخصـــــة هـــــي أحـــــد األســـــ

لكونهــا تســاهم بقــدر كبيــر فــي تعزيــز دور القطــاع المصــرفي الــذي يــؤثر  ، اإلداريو واالقتصــادي 

شتي األنشطة اإلقتصادية ، ولكـون القطـاع الخـاص يعتبـر أكثـر كفـاءة فـي إدارة المـوارد مـن  على

خصخصة القطاع المصرفي عن طريـق تقلـيص دور  إلىلجأت الدولة الليبية فقد  ،  القطاع العام

 . (7004 عبدالسالم ،)الجهاز المصرفي  ملكية الدولة في

 : دراسات سابقة 0.7

أداء المصارف بصفة  علىتتناول هذه الفقرة مراجعة الدراسات المتعلقة بأثر الخصخصة 

 .عامة ، وفيما يلي سرد لبعض هذه الدراسات حسب الموقع الجغرافي لكل منها 

أداء  علىبالنسبة للوطن العربي تم إجراء العديد من الدراسات حول أثر الخصخصة 

مدي تأثير دخول  علىالتعرف  إلىبدراسة تهدف ( 7007)المصارف ، ففي ليبيا قام المجبري ، 

دراسة حالة  ، وتم للقطاع المصرفي الليبيالمالي  رفع كفاءة األداء علىالمستثمر األجنبي 

النتائج  علىبطريقة التحليل األفقي ، والتأكيد  المالي مصرف الوحدة وذلك باستخدام التحليل

 علىأن االستثمار األجنبي المباشر لم يساعد  إلى، وتوصلت الدراسة المالية باستخدام النسب 

  . في ليبيا المصرفي المالي رفع كفاءة األداء

أداء الجهاز  علىأثر الخصخصة  بدراسة( 7000)محمد ،  أما في مصر فقد قام

  المالي األداء علىالمصرفي المصري ، وكان الهدف من الدراسة توضيح أثر الخصخصة 

لمصرف اإلسكندرية وكذلك كفاءة أداء الموظفين داخل المصرف ، واتبعت الدراسة المنهج 

  المالي أن هناك عالقة طردية بين الخصخصة واألداء إلىالوصفي التحليلي ، وتوصلت الدراسة 



توسع  إلىوكذلك كفاءة أداء الموظفين بمصرف اإلسكندرية وأن تطبيق برنامج الخصخصة يؤدي 

 .سكندرية في تقديم الخدمات االلكترونية والحد من ظاهرة التعثر المصرفي مصرف اإل

، بدراسة في ليبيا حول مدي تطبيق برنامج خصخصة ( 7002)كما قام االرناؤوطي 

المصارف التجارية ، وكان الهدف من الدراسة تحديد ما إذا كانت المصارف التجارية الليبية 

ي االيجابيات والسلبيات إن وجدت في الخصخصة ، مؤهلة فعال للخصخصة ، وتحديد ما ه

أنه ال توجد استراتيجية  إلىوأتبع الباحث منهج التحليل الوصفي والكمي ، وتوصلت الدراسة 

واضحة لخصخصة المصارف التجارية في ليبيا ، وايضا عدم تطوير اللوائح والتشريعات القانونية 

 . كفاءة أداء المصارف التجارية  ضعف في مستوي إلىالمصرفية في ليبيا مما أدي 

 علىأثر الخصخصة  علىللتعرف  بدراسة( 7002)، بإستخدام عينة أكبر قام عابدين

وايضا معرفة التغيرات التي حدثت في كل من العائد  ، المصرية كفاءة أداء المصارف التجارية

وذلك من خالل مقارنة األداء لتلك المصارف في  والمخاطر ، والسيولة ، وكفاءة راس المال ، 

لتحليل أداء تلك المالية النسب  قبل وبعد الخصخصة وذلك باستخدام مناسبتين مختلفين

استخدام التحليل اإلحصائي للتأكد من مدي صحة  تم المصارف قبل وبعد الخصخصة ، ثم

المتغيرات قبل وبعد  أن هناك عالقة عكسية بين جميع إلى، وتوصلت الدراسة ضيات الفر 

الخصخصة وهذا يوضح أن هناك بعض العقبات التي نتجت عن تطبيق أسلوب الخصخصة 

 على ماليةخاصة في المصارف التجارية ، ومن بين تلك العقبات هي عدم وجود سوق أوراق 

 . من الكفاءة وكذلك عدم وجود األنظمة والقواعد التشريعية الالزمة  اليةدرجة ع

 المصارفحتمية خصخصة  حول( 7002)بوعيسي، الجزائر فقد أجريت دراسةأما في 

معرفة األسباب األساسية لعدم كفاءة هو من الدراسة  وكان الهدفالتجارية في إطار العولمة ، 



والمصرفية بصفه خاصة ، ومعرفة ما إذا كانت خصخصة المالية الهياكل االقتصادية و 

ر التحوالت العامة الجارية والسيما بعد بروز ظاهرة المصارف العامة عملية حتمية في إطا

وصف الوقائع  علىوأتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واالستنباطي ، الذي يقوم  ،العولمة 

أن  إلىوتوصلت الدراسة خصخصة المصارف العمومية  إلىأدت وتحليلها الستنباط الدوافع التي 

خصخصة المصارف المملوكة  إلىعديد من الدول النامية ال دفعتهناك العديد من األسباب التي 

وهي زيادة المنافسة في السوق المصرفية وتحسين األداء االقتصادي ، وتنشيط سوق  للدولة ،

   .، وتحديث اإلدارة وزيادة كفاءة أداء الخدمات المصرفية  الماليةاألوراق 

القدرة سوف يزيد من اندماج وخصخصة المصارف ،  بأن( 7002)بوعمامة ،يجادل 

بضرورة االهتمام بالتحوالت العالمية  الجزائرية المؤسسات المصرفية نبيهالمنافسة ، وت على

من المنافسة مع المصارف  للصناعة المصرفية ، ومحاولة مسايرة هذه التحوالت بما يمكنها

أن  إلىلدراسة المنهجين الوصفي والمنهج التحليلي ، وتوصلت ا علىواعتمدت الدراسة  األخرى 

خفض التكلفة وزيادة القدرة التسويقية وكفاءة  إلىعمليات خصخصة واندماج المصارف تؤدي 

كما إن الخصخصة تساعد في معالجة  المنافسة العالمية  علىة القدرة الخدمات المصرفية وزياد

ضعف ونقص الكفاءة االقتصادية المرتبطة بالملكية العامة للمؤسسات المصرفية ، كما أثبتت أن 

 .رفع الكفاءة االقتصادية للمصارف  إلىالقطاع الخاص أدي 

أثار عملية خصخصة المصارف  علىللتعرف في ليبيا بدراسة  (7005)الزناتي ،قام 

عادة هيكلية االقتصاد الوطني اإلصالحعملية  على ، وكذلك تحديد أهم  الليبي االقتصادي وا 

 إلىالصعوبات التي تواجه القطاع المصرفي في عملية نقل ملكية المصارف من القطاع العام 

وتم كل من مصرفي الصحاري والوحدة ،  علىحيث تم إجراء دراسة ميدانية  القطاع الخاص ،



أن تنفيذ  إلىالمنهج الوصفي والمنهج التحليلي ، وتوصلت الدراسة  علىسة االعتماد في هذه الدرا

 .االقتصاد إذا ما تم تطبيقه بالشكل المناسب  علىبرنامج الخصخصة له اثر إيجابي 

اآلثار االقتصادية لخصخصة مصارف القطاع العام ،  بدراسة (7000)قام الجودي ،

هلي المصري والبنك التجاري الدولي ، وتمت المقارنة وتمت هذه الدراسة بالمقارنة بين البنك األ

وأيضًا استخدام صحيفة ( التحليل األفقي)لتلك المصارف  الماليةبين األرقام الواردة بالقوائم 

اع مؤشرات ـــارتف إلىأن خصخصة مصارف القطاع العام أدت  إلىاالستبيان ، وتوصلت الدراسة 

إلى  0220مليون عام  20ي زادت من ـاري الدولــالمصرف التجاح ـــحيث أن أرب الربحية لديها ،

بعد الخصخصة ، كما أن الخصخصة تجعل المصارف أكثر قدرة في  0222مليون عام  250

 . التكنولوجيا المتقدمة في العمل المصرفي  علىالحصول 

أثر الخصخصة  بدراسة Khalid (7002)قام أما الدراسات التي أجريت في اسيا فقد 

وذلك  الماليةأداء القطاع المصرفي في الباكستان ، وقد استخدمت هذه الدراسة المؤشرات  على

أن هناك تحسن  إلى، وتوصلت الدراسة  7007–0220من عام  عن الفترةت باستخدام البيانا

بسيط في األداء نتيجة للخصخصة ، ويري الباحث أن عملية الخصخصة ال تزال مستمرة ولم 

  المدى علىتظهر بشكل أكبر ها بعد ، أي أن نتائج عملية الخصخصة سنهايت إلىتصل 

 .  الطويل

تأثير بدراسة Khan (2006 ) من أجل دراسة أثر الخصخصة من جانب أخر ، قام 

وأجريت  اهية الموظف وخدمات العمالء ،ــــــرف علىو  االقتصاد ، علىاءة و ـــــالكف علىالخصخصة 

واستخدمت  مصرفين في الباكستان حيث تمت دراستهمـا ما قبل وبعد الخصخصة ، علىالدراسة 

واستقصاء أراء الموظفين والعمالء عن طريق صحيفة االستبيان للحصول  الماليةالدراسة النسب 



وأقترح  أن هناك تحسنًا ملحوظًا في جميع المجاالت ، إلىوقد توصلت الدراسة  النتائج ، على

ح عملية الخصخصة البد من توفر عدد من الشروط من أهمها إيجاد طريقة الباحث بأنه لنجا

 .للتعامل مع الديون المشكوك فيها وكذلك شفافية عملية الخصخصة 

أداء المصارف  علىتأثير الخصخصة  بدراسة Sathy (7002) أما في الهند فقد قام 

 –0228"خمس سنوات ن المصارف خالل وقد تمت المقارنة بين ثالث أنواع م وكفاءتها ،

  وهي المصارف المملوكة للدولة بالكامل ، والمصارف المخصخصة جزئيًا ، والمصارف " 7007

، وتوصلت الدراسة أن المصارف  الماليةالخاصة ، وقد تم تحليل بياناتها باستخدام النسب 

نة مع والكفاءة بالمقار المالي  المخصخصة جزئيًا تظهر إيجابية أكثر واختالف في األداء

المصارف المملوكة للدولة وأن مصارف القطاع الخاص ال تختلف كثيرًا عن تلك التي تم 

 .خصخصتها جزئيًا 

تأثير  بدراسةBeck et al (2005 ) قامبالنسبة للدراسات التي أجريت في أفريقيا فقد 

واستخدمت " 7000 - 0225" للمصارف النيجيرية للفترة من  المالي األداء علىالخصخصة 

أن هناك تحسن في  إلى، وتوصلت الدراسة  الماليةهذه الدراسة المنهج التحليلي باستخدام النسب 

أداء المصارف التي تمت خصخصتها بالكامل ، وأيضًا توصلت لوجود أثار سلبية الستمرار 

د من المصارف ، وأوصت الدراسة بتوفير مناخ مالئم تملك الحكومة لنسب قليلة في أسهم العدي

السوق لكي تعطي الخصخصة  أللياتلالستثمار والخصخصة في الدول النامية ، وترك العمل 

 .نتائجها 

أثر  بدراسةFabio and Donald  (7000 ) قامد فق أما الدراسات في أوروبا

 علىوأجريت هذه الدراسة  ، اليةالتغيرات التنظيمية وربحية المصارف اإليط علىالخصخصة 



القطاع  إلىمن أسهمها % 50التي تم نقل أكثر من  اليةعينة مكونة من أكبر ست مصارف إيط

 الماليةالمؤشرات  على، واعتمدت الدراسة  0228عام  إلى 0222الخاص خالل الفترة من عام 

تغير  إلىرف أدت أن الخصخصة في تلك المصا إلىالنتائج ، وتوصلت الدراسة  علىللحصول 

 . بصفة عامة المالي تحسن في ربحية المصارف واألداء  في الهيكل التنظيمي وكذلك حدث

عينة كبيرة من المصارف في مختلف  علىهناك مجموعة من الدراسات التي أجريت 

تقديم مسحًا تجريبيًا لدراسة  إلىبدراسة هدفت Megginson (7005 )دول العالم حيث قام 

من المصارف  750تضمنت أكثر من  من مختلف القارات دولة 52خصخصة المصارف في 

جدوى خصخصة المصارف ،  علىالتجارية سواء المخصخصة كليًا أو جزئيًا ، وكذلك التعرف 

 لىإخصخصة قطاعها المصرفي ، وقد توصلت الدراسة  إلىوأسباب لجوء العديد من الحكومات 

تحسن أداء المصارف  ويختلف هذا التحسن باختالف  إلىأن خصخصة المصارف تؤدي 

أن الخصخصة الجزئية قد فشلت في  إلىالمنطقة والمرحلة من التنمية الوطنية ، كما توصلت 

 . تحسين األداء بسبب تدخل الحكومة في سياسات اإلقراض المصرفي 

Boubakri et al (2005 ) في دراسة عن عينة كبيرة نسبيا من الدول النامية قام 

 80أداء المصارف في البلدان النامية ، وذلك باستخدام بيانات  علىأثر الخصخصة  بدراسة

وتمت المقارنة بين ع سنوات بما في ذلك سنة الخصخصة دولة نامية ، لمدة سب 77مصرف من 

والمصارف  من حيث الملكية وهي المصارف المملوكة للدولة ،أربع فئات من المصارف 

  المخصخصة لشركـات أجنبية ، والمصارف المخصخصة لشركات محـلية ، والمصارف 

أن المصارف  إلىالنتائج ، وتوصلت الدراسة  إلىللوصول  الماليةالخاصة ، وتم استخدام النسب 

التي تم خصخصتها تظهر تحسنًا طفيفًا بالمقارنة مع المصارف المملوكة للدولة ، ولكن 



المصارف المملوكة للدولة هي أقل بالنسبة للتعرض لمخاطر االئتمان ، وأوضح الباحث بأن 

ها هي نتائج مبدئية ، وأن نتائج الخصخصة سوف تظهر مع مرور إلىالنتائج التي تم التوصل 

 .    وقت ال

النسبة  علىأهمية أن تتنازل الدول والحكومات  فقد قام ببيانClark et al (7004 ) أما

 علىوبخاصة المصارف ، لما لذلك من نتائج إيجابية  الماليةالغالبة التي تمتلكها في المؤسسات 

 07األداء االقتصادي وقطاع المصارف بصفة خاصة ، وقد تم دراسة خصخصة المصارف في 

أن استمرار ملكية الدولة حتى ولو  إلىلة وتحليل بيانات تلك المصارف ، وقد توصلت الدراسة دو 

تؤدي أن عملية الخصخصة ، كما لضرر على أداء المصارف المخصخصة بنسبة قليلة يعود با

عائد  إلىأن البيع المباشر للمستثمرين االستراتيجيين يؤدي و تحسن في ربحية المصارف  إلى

 . أكبر عن البيع عن طريق طرح األسهم 

أن هناك  إلىمن خالل استعراض الدراسات السابقة تبين أن أغلب الدراسات توصلت 

محمد   للمصـــارف ، من هذه الدراســات دراسةالمالي  عـــالقة إيجابية ما بين الخصخصة واألداء

 Khalid (7002) ، Boubakri et a (2005)  ،Beck et ، (7000) الشرقطلي ، (7000)

al (2005)  ،Sathy (7002) عدم وجود  إلىأن بعض الدراسات أشارت  ايضاً  ، كما تبين

أن  رأي، ومنهم من  (7007) المجبري كما في دراسة المالي  األداء علىأثر للخصخصة 

 . (7002)  عابدينمثل دراسة   المالي األداء علىللخصخصة أثار عكسية 

 علـىدراسـة أثـر الخصخصـة  علـىالدراسات في البيئـة الليبيـة والتـي اعتمـدت  إلىبالنظر 

، ودراســة أثــر  (7007) المجبــري كمــا فــي دراســة " دراســة حالــة " لمصــرف الوحــدة المــالي  األداء

هـــذه الدراســـات لـــم تبحـــث  فـــإن ،( 7005) الزنـــاتي االقتصـــاد كمـــا فـــي دراســـة  علـــىالخصخصـــة 



 علــىلمعرفــة أثــر الخصخصــة  مقارنــة بــين عــدة مصــارفموضــوع خصخصــة المصــارف كدراســة 

  المـالي مقـاييس األداء ناقشـتفـإن هـذه الدراسـة  يلاوبالتـ ، الخدمات المقدمـة للعمـالء علىاألداء و 

للمصــارف التــي تعرضــت للخصخصــة بإدخــال شــريك أجنبــي ، والمصــارف التــي مازالــت مملوكــة 

 . ، والمصارف المملوكة بالكامل للقطاع الخاص بشكل كبير للدولة

 :خصخصة املصارف : 717

 إلـــى التعريـــف بموضـــوع خصخصـــة المصـــارف ، والهـــدف  جـــزءســـوف نتطـــرق فـــي هـــذا ال

 .منها ، وأهم مميزاتها وعيوبها

 : الخصخصةمفهوم   0.7.7

 مارجريـــت تاتشـــر بمـــا اعلنتـــه PRIVATIZATIONيـــرتبط ظهـــور المصـــطلح االنجليـــزي 

التزامهـــا بتحويـــل المشـــروعات   رئيســـة وزراء بريطانيـــا خـــالل فتـــرة الثمانينـــات مـــن القـــرن الماضـــي

القطـــاع الخــــاص ، غيـــر أنـــه ال يــــوجد اتفــــاق حـــول التعبيـــر عنـــه فـــي اللــــغة  إلـــىالمملــــوكة للدولـــة 

للتعبيـــر عـــن عمليـــة تحويـــل بعـــض الوحـــدات العربيـــة ، حيـــث ظهـــرت العديـــد مـــن المصـــطلحات 

المصــطلحات ومــن ابــرز هــذه  ،نطــاق القطــاع الخــاص  إلــىة مــن نطــاق القطــاع العــام االقتصــادي

إال  ا ،ـــة وغيرهـــة العامـــزع الملكيـــوالخوصصة ون ، االستخصاصو  ، اصيةوالتخص الخصخصة ،

 .ة ــو الخصخصـــدام هــًا في االستخـذه المصطلحات شيوعــر هــأن أكث

اليبها أسـحيث عرفت مـن خـالل  وتعددت معانيها ،كما تعددت التعريفات لهذا المصطلح 

والسياسـات االقتصـادية المتبعـة مـن  أهـدافهاأو عن طريـق  أخري ، أحياناومن متطلباتها  ، أحيانا

 .  (7002خليفة ، )قبل الدولة 



زيـادة مشـاركة القطـاع الخـاص فــي إدارة " أنهـا  علـى الخصخصـة البنـك الـدولي لقـد عـرف

وعرفـت  ، (7004الفارسـي ، " )هـا الدولـة أو تملكهـا يعلواألصول التي تسـيطر  ، األنشطةملكية 

 United Nations Development Programme (UNDP) المتحـــدة للتنميـــة األمـــم

إخضــاع عمليــة اتخــاذ القــرارات االقتصــادية فــي المشــروعات لقــوي الســوق وفقــًا "الخصخصــة بأنهــا 

مجموعـــــة مـــــن السياســـــات "أنهـــــا  علـــــى ويعرفهـــــا الـــــبعض ، (7000 البيلـــــي ،" )لهـــــدف الربحيـــــة 

السـوق والقطـاع الخـاص  آليـاتاالعتماد بصـفة أساسـية علـى  إلىواإلجراءات الرشيدة التي تهدف 

ا ـــــكم، ( 0222عبيـــد ، ) "  تنميـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــةوالمنافســـة مـــن أجـــل تحقيـــق أهـــداف ال

اد ـــلص مـن االقتصـــادي وذلـك بالتخـــالتحـرر االقتصالرغبة فـي  "ا ــأنه علىالبعض األخر  هاــيعرف

ـــــــــــاالشت ــــــــــــــراكي والتحـــ ـــــــــــول نحـ ــــــــــــو اقتصــــ ــــــــــــاد السـ ـــــــــــوق لمـ ـــــــــــواكبة النظــــــــــام العــ              " الجديــــــــــدالمي ــــــ

 .  (7005، خليل وزرقون)

قيـام الدولـة بنقـل ملكيـة  ن تعريفات الخصخصـة تـدور حـول بأ يتضحما سبق  علىبناء  

وأنظمتهـا  المـالي من أجل الوصـول بأدائهـا المؤسسات العامة جزئيًا أو كليًا إلى القطاع الخاص ،

 . درجات الكفاءة والمنافسة الممكنة  علىالخدمية إلى أ

 :مبررات خصخصة المصارف في ليبيا   7.7.7

أسس غير  علىأتسمت كثير من الوحدات االقتصادية العامة في ليبيا بأنها قد أنشئت 

اقتصادية ، إذ أن معظمها قام العتبارات اجتماعية وسياسية وبالرغم من دعم الدولة للمؤسسات 

العامة فقد أتسمت عملياتها بعدم االستخدام األمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية، ويتجلي 

اإلنتاج ،  اليفذلك في أن الكثير من المؤسسات العامة لم تحقق أرباحا كافية حتى لتغطية تك

، وانخفاض مستويات الطاقة اإلنتاجية  الماليوظهور الرشوة والمحسوبية والفساد اإلداري و 



االتجاه نحو سياسة الخصخصة  إلىوضعف الرقابة وتقييم األداء ، وهذا ما دفع بالدولة الليبية 

 ( .7004بيت المال وكاجيجي ، )

 ( :7002بلقاسم ، ) النحو األتي علىبيا يمكن بلورة مبررات خصخصة القطاع العام في لي

 .ضعف األداء االقتصادي بشكل عام في مؤسسات القطاع العام  .0

مستمر ومتراكم في الميزانية  اليضخمة ، وظهور عجز م اليةتحمل الدولة أعباء م .7

 .العامة للدولة نتيجة لدعم هذه المشاريع 

بالقطاع   فعليةاإلنتاجية الضخامة الفجوة بين الطاقة اإلنتاجية المتاحة والطاقة  .2

 .الصناعي 

االستثمار في المؤسسات نتيجة لتدني مستوي الكفاءة والخلل في  علىتدني العائد  .4

 .الهياكل التمويلية لهذه المؤسسات 

 . الماليضعف الرقابة في وحدات القطاع العام وظهور الفساد اإلداري و  .5

 . ة القطاع العام زيادة التوجه العالمي نحو اقتصاديات السوق وخصخص .2

دارة  مشـــــاركة القطـــــاع الخـــــاص تعتبـــــرف ، أمـــــا بالنســـــبة للقطـــــاع المصـــــرفي فـــــي ملكيـــــة وا 

 اخـتالفأحـد مبـررات خصخصـة القطـاع المصـرفي فـي ليبيـا نظـرًا لوجـود  المؤسسات المصـرفية ،

وهــذا االخــتالف هــو  والمصــارف الخاصــة ، كبيــر بــين أداء كــل مــن المصــارف المملوكــة للدولــة ،

 .  (7000عثمان ،) سعي الدولة لنقل هذا القطاع للقطاع الخاصأساس 

   تحقيـــــق أقصـــــي قـــــدر ممكـــــن مـــــن  إلـــــى األولالمصـــــارف الخاصـــــة تهـــــدف فـــــي المقـــــام ف

            لــــى تحقيــــق أهــــداف اجتماعيــــة واقتصــــاديةالمصــــارف المملوكــــة للدولــــة تهــــدف إبينمــــا  ، األربــــاح

 . (7000، محمد)



مـــن  مصــارف الخاصـــة سياســة إدارة ســـليمة  أكفــأمــا تتبـــع الغالبـــًا أمــا مـــن حيــث اإلدارة 

فالمصـــارف الخاصـــة تتمتـــع ، العامـــة خاصـــًة فـــي الـــدول الناميـــة سياســـات اإلدارة فـــي المصـــارف 

لـة اإلدارة في المصارف العامـة تخضـع لضـغوط الدو  ، بينمابالحرية في اتخاذ قراراتها وسياساتها 

  . (7002الخضيري ،)ضعف وسوء اإلدارة  إلىمما يؤدي في توجيه سياستها االئتمانية 

فتعد من أهم االختالفات بين المصارف  ،( االئتمان)راض بالنسبة لسياسات االق أما

حيث نجد أن منح االئتمان في  ،وهذا االختالف يتمثل في منح االئتمان  الخاصة والعامة ،

بينما  تحقيق الربحية ، اليوبالت ، المالي وقوة مركزه المصارف الخاصة يخضع لدراسة العميل ،

 ضغوط سياسية  إلى األحيانيخضع في بعض  نجد أن القرار االئتماني في المصارف العامة ،

    في الدولة ياعلمن قبل السلطات الموظفي المصارف المملوكة للدولة  مفروضة على

 .(7002بوعمامة ،)

ففــي المصــارف الخاصــة توجــد بعــض الحــوافز للمــوظفين  سياســة تحصــيل القــروض ، أمــا

 علــىومــدي قــدرة المقترضــين  االهتمــام بدراســة مختلــف أوضــاع المقترضــين ، علــىوالتــي تحــثهم 

المصارف المملوكـة للدولـة ،  أما  وهذه الحوافز تسهل تحصيل القروض الممنوحة سداد القرض ،

سياسة تحصيل القروض تحظي باهتمام قليل جدًا من قبل مسئولي  فإنخاصًة في الدول النامية و 

ح القـروض ، ولهـذا يصـعب ـتتعرض لضغوط سياسية لمنوذلك ألنها القروض في هذه المصارف 

، وايضــا عــدم وجــود الكــوادر  تحصــيلها بســبب توجيــه مواردهــا لتمويــل مشــروعات مملوكــة للدولــة

 . (7002ؤوطي ،االرنا)المؤهلة لمتابعة منح القرض وتحصيله 

فـــإن المصـــارف الخاصـــة تضـــع نظامـــًا شـــديدًا للمتابعـــة  فيمـــا يتعلـــق بالرقابـــة والمتابعـــة ،

أمـا فـي المصـارف العامـة تكـون  اإلدارة ،و وعلى أداء العـاملين  والرقابة على عمليات المصرف ،



معــامالت وهــو مــا يــؤثر ســلباً  علــى  ويكــون هنــاك تســاهل فــي تطبيقهــا ، نظــم الرقابــة ضــعيفة ،

 .  (7000عثمان ،) وعمليات المصرف

 :عملية خصخصة المصارف  أهداف  2.7.7

ولذلك فإن أهداف  ، االقتصادي اإلصالحعناصر برامج  أهم حدأالخصخصة  تعتبر  

السياسية  اإلصالحاتستتبع بالضرورة هذه البرامج والتي تتمحور نحو  عملية الخصخصة

وجود  إلىاالقتصادي  اإلصالح، لذا تشير استراتيجيات برامج  واالجتماعية الماليةواالقتصادية و 

، إذ أن مجرد نقل الملكية ال يمثل في حد ذاته  وراء برامج الخصخصة األهدافعدد كبير من 

ملكية المصارف زيادة  بنقل هدفًا ذو قيمة اقتصادية وال حتى قيمة اجتماعية ما لم يستهدف

يمكن القول إن الهدف  يهعل، و  والعمل على تطويرها وتحسين أدائها وتعظيم الربحية إنتاجيتها

من عملية الخصخصة هو تطوير المصارف العامة وتحسين أدائها وزيادة إنتاجيتها  األساسي

 . (7002،بشير) ورفع معدل ربحيتها

 :لعملية خصخصة القطاع المصرفي  األهدافوفيما يأتي أهم 

حيـــــث أن  المصـــــرفي ، األداءالمصـــــرفية وتحســـــين تعميـــــق المنافســـــة فـــــي الســـــوق  : أوال

وهــو مــا  خصخصــة المصــارف تــؤدي إلــى زيــادة المنافســة بــين المصــارف وتعميــق تلــك المنافســة ،

بـل إن التنـافس المتزايـد بـين المصـارف سـوف يـدفعها  ، الماليـةخفـض هـامش الوسـاطة  إلىيؤدي 

وهو ما قد يساعد  واألكثر ربحية ، إنتاجية األكثرتوجيه االئتمان المصرفي نحو المشروعات  إلى

وتعكــس  مة ،المعــايير االقتصــادية الســلي إلــىفــي إعــادة تخصــيص االئتمــان المصــرفي باالســتناد 

المصــرفي فــي اتجاهــات عديــدة ســواء فــي ابتكــار واســتحداث  األداءن فــي المنافســة المصــرفية تحســ

امتالك القدرات التنافسية التي تعني تقديم الخدمات المصرفية بأقل تكلفـة  فيأو  جديدة ، منتجات



وهـــو مـــا يزيـــد مـــن  وبســـعر تنافســـي وفـــي أســـرع وقـــت ممكـــن ، وبأحســـن جـــودة وبـــأعلى إنتاجيـــة ،

 . (7000، عبدالحميد)القدرات التنافسية للمصارف تجاه المنافسة العالمية في ظل العولمة 

إطـــــار أن أســـــهم  ففــــي ،وتوســــيع قاعـــــدة الملكيـــــة  الماليـــــة األوراقتنشــــيط ســـــوق  :ثانيـــــا  

فـإن  هـا ،يعلالمصارف عادًة تلقـي ثقـة كبيـرة مـن المتعـاملين فـي البورصـة وتزايـد عمليـات التـداول 

علـى زيـادة  الماليـة األوراقسـوق  فـيخصخصة المصارف العامة تساعد من خـالل طـرح أسـهمها 

طـرح أسـهم  أنكمـا  ومن ثم زيادة سعة السوق وتعميقها وتطويرها ، المالية األوراقالمعروض من 

ممـا قـد يشـجع علـى  يعمل علـى توسـيع قاعـدة الملكيـة ألفـراد المجتمـع ،المصارف لالكتتاب العام 

ويجعل عملية تحويل الملكية العامة للمصـارف  ، األسهمشراء تلك  فيزيادة مدخراتهم الستثمارها 

 . (Khan،7002 ) الملكية الخاصة عملية تمر بسهولة ويسربشكل جزئي إلى 

عـادةتوفير فرص عمل جديـدة  : ثالثا   القضـاء  أو سـوق العمـل والتقليـل مـن إلـىتـوازن ال وا 

مصـارف  بإقامـةوذلك نظرًا لما تتميز به هذه العمليـة مـن السـماح للقطـاع الخـاص  ،على البطالة 

مــنح  أخــرىومــن ناحيــة  ، ناحيــةمنافســة للمصــارف التــي كانــت مقتصــرة علــى القطــاع العــام مــن 

خـــدمات جديـــدة لسلســـة  إضـــافة أواســـتثمارية أخـــرى  توســـعياتالفرصـــة للمصـــارف المحولـــة لعمـــل 

 . (7000،محمد) خدماتها

الظـروف المحيطـة بالمـديرين فـي  أنوذلـك بسـبب  أفضـل إدارةتحقـق الخصخصـة  : رابعا  

ـــر مـــن  ـــاءالمصـــارف الخاصـــة تخفـــف عـــنهم الكثي ممـــا يـــؤمن ســـير  وتحـــررهم مـــن القيـــود ، األعب

، التأهيــــل  الفعالــــة اإلدارةكمــــا يــــدخل ضــــمن ،  العمليــــات المصــــرفية بمــــا يوافــــق حاجــــات الزبــــائن

ـــدريب الـــدائمين لرفـــع مســـتوى رأس المـــال البش ـــــة مختلــــــري ومواكبـــــــوالت م ـرات فـــي العالـــــــــف المتغيــ

  . (7002، عابدين) ةــات المصرفيــور التقنيـــك تطـــذلـ، وك المصرفي



علــــى  اإلنفــــاق فــــيوالمتمثــــل  ، تخفــــيض الطلــــب علــــى الموازنــــة العامــــة للدولــــة : خامســــا  

، وتمويــل خســائر المصــارف العامــة والتــي تعــد نزيفــًا قوميــًا يــؤثر علــى كفــاءة  االســتثمارات العامــة

فعـــادًة مـــا تســـتخدم الحكومـــة المصـــارف  ، األمثـــله المـــوارد نحـــو االســـتخدام غيـــر يـــوجوت ، اإلدارة

مما يتسـبب فـي زيـادة  بدون أي شروط أو اعتبارات ،العامة لتمويل مشروعات محددة أو شركات 

ـــديون المتعثـــرة فـــي محفظـــة قروضـــها وهـــو مـــا يـــؤثر علـــى تنافســـيتها وأرباحهـــا  بخـــالف  ،حجـــم ال

وتقــيس أداءهــا بحســب تزايــد نصــيبها فــي الســوق  األربــاحالمصــارف الخاصــة التــي يقودهــا تحقيــق 

  . ( 0222سمري ، ) تقديم الخدمة الجيدة والجديدة إلىتسعى  فإنهاومن ثم 

زيــادة دخــل الحكومــة النــاتج عــن التصــرف فــي وحــدات القطــاع المصــرفي العــام  : سادســا  

ام ـن العــن الديــزء مــد جــوتسديـ ، ةـة للدولــز فـي الموازنـة العامــل العجــد فـي تقليــمما يساع ، بالبيع

ــــــوتقلي ـــــل التمويــ ــــــل بالعجــــ ـــــــوالتخل ، زــــ ـــــــالملق اإلداريبء ـــــــــص مـــــن العـ ـــــى علـ ـــــــــى كاهــ ــــــل الدولـ   ةـــــ

 . (7002بوعيسي ،)

 :الطرق المتبعة في خصخصة المصارف   4.7.7

لخصخصـــة المصـــارف طـــرق مختلفـــة ولكـــل منهـــا مزايـــا وعيـــوب ، ويعـــد اختيـــار الطريقـــة 

إذ تتفــاوت درجــة  ، المناســبة مــن أهــم عناصــر نجــاح عمليــة خصخصــة القطــاع المصــرفي العــام

تدخل الدولة في أنشطة المصرف بـاختالف الطـرق المتبعـة والتـي تعتمـد بـدورها علـى عـدة عوامـل 

، وكفــاءة أداء المصــارف المحولــة ، ومــدى  المــالي منهــا ، أهــداف الدولــة مــن التحــول ، والموقــف

دارته ، كما   األسواقور لهيكل السوق ودرجة تط أنقدرة النشاط الخاص على امتالك المصرف وا 

  . (7002الخضيري ،) المحلية تأثيرًا في اختيار طريقة الخصخصة المالية



ـــــىبصـــــورة عامـــــة يمكـــــن تقســـــيم طـــــرق الخصخصـــــة  قســـــمين رئيســـــين ، القســـــم األول  إل

 .الخصخصة الكاملة في حين يتضمن القسم الثاني الخصخصة الجزئية 

 :الخصخصة الكاملة   0.4.7.7

جــزء منهــا  بيــع أو أي النقــل الكامــل للملكيــة) البيــع إلــىتشــير عمليــة الخصخصــة الكاملــة 

، وتتضـــمن  ، ويتـــولى القطــاع الخــاص عمليــة تمويـــل التوســعات والتصــفية (النشــاط الخــاص إلــى

  : األتي

 :لألسهم  العامالطرح  -0

مــال  رأسبطــرح كــل أو جــزء مــن أســهم  ، الماليــةقيــام المؤسســات  يقصــد بــالطرح العــام ،

على افتراض أن  األسلوبويقوم هذا  ، المالية األوراقمن خالل سوق  للبيع للجمهور ،المصرف 

مــال المصــرف غيــر مقســم إلــى  رأسأمــا إذا كــان  مــال المصــرف مقســم إلــى أســهم عاديــة ، رأس

 المـــراد خصخصـــته ،فـــإن تطبيـــق هـــذا األســـلوب يتطلـــب ضـــرورة تقيـــيم المصـــرف  أســـهم عاديـــة ،

ثــم بعــد  البورصــة ، فــيالمــال وتحديــد الســعر الــذي يبــاع بــه الســهم  رأسوتقــدير عــدد وقيمــة أســهم 

  . (7002، عابدين) لالكتتاب العام األسهمذلك تطرح 

مــن أفضــل الطــرق بشــكل عــام مــن وجهــة النظــر االقتصــادية  المــذكوره أعــاله الطريقــة تعــد

لمــا تؤديــه مــن توســيع نطــاق الملكيــة وقاعــدة المنافســة ، وال ســيما عنــدما تضــع الدولــة قيــودًا علــى 

 الماليـة األسـواق، كمـا تسـهم طريقـة بيـع األسـهم فـي  كمية األسهم التي يمكن لكل مستثمر شراؤها

طريقــة الطــرح  إنكمـا ،  لحـال فــي عـدد مــن البلـدان العربيــةالمحليــة كمـا هــو ا األسـواقفـي تطــوير 



العــام لالكتتــاب تــؤمن قــدرًا كبيــرًا مــن الشــفافية وال ســيما عنــدما تكــون البيانــات والمعلومــات متاحــة 

  . (7005الزناتي ،) المالية األسواقعلى نطاق واسع تماشيًا مع شروط البيع من خالل 

دارة  بالغــة التعقيــد ،يعــاب علــى هــذه الطريقــة أنهــا عمليــة  نهــا تحتــاج إلــى وقــت ومــال وا  وا 

يصــل فــي بعــض الحــاالت إلــى أالف  كمــا إن توزيــع الملكيــة علــى نطــاق واســع ، جيــدة وواعيــة ،

ـــــــــــميـاهـــالمس           مــــــــــــــظيـى تنـــــــــــــئ إلـــــــــــــيسقــــــــــد  ي ،ـــــــــــــسـيـر رئـــــــــــــــديـمر و ــــــــــــــود مستثمــــــــــــــدون وج ن ،ــــ

  . (7002عبدالمنعم ،) رفــــــصـالم

 :الطرح الخاص لألسهم  -7

مجموعة مختارة  أوجزء منه لمستثمر واحد  أوالمصرف  أسهميقصد بالطرح الخاص بيع 

بيــع  األحيــانيــتم فــي بعــض  إذقــائم بالفعــل ،  أخــربــل وقــد يــتم البيــع لمصــرف  مــن المســتثمرين  ،

مصـرف قـائم ، وغالبـًا مـا يكـون هـذا المصـرف المعـروض  إلـىالمصرف العام الصغير والمتوسـط 

عــدم القــدرة علــى المنافســة وقــد يكــون مــن  أو اإلدارةناجمــة عــن ســوء  اليــةللبيــع يعــاني خســائر م

  . ( 7002بوعيسي ،) يعمل في ظل مصرف قائم أنالمصلحة 

 : (7002الخضيري ،) يعتبر الطرح الخاص أفضل من الطرح العام لعدة أسباب منها

 .مقارنة بالطرح العام  التنفيذ ، فيأنه يتسم بالمرونة والسهولة  .0

 أســـهمهاعـــدم وجـــود التـــزام بنشـــر المعلومـــات التـــي تفـــرض علـــى المصـــارف التـــي تطـــرح  .7

 اليفجانــب تــوفير تكــ إلــىالمصــارف  أنشــطةللتــداول العــام ، وهــو مــا يضــفي ســرية علــى 

 . نشر تلك المعلومات



والخبــرة الفنيــة  الماديــة ، اإلمكانيــاتلديــه  الــذيالمالئــم ،ة الختيــار المشــتري يتــيح الفرصــ .2

 .واالقتصاد ككل  ينتهي بتحقيق عائد إيجابي للمصرف ، الذي األمر واإلدارية ،

 اتخــاذ قــرارات ، اإلدارةممــا ييســر علــى  يتميــز الطــرح الخــاص بصــغر حجــم المســاهمين ، .4

 . للتداول العام األسهمكان يصعب اتخاذها في حالة طرح 

 يـــهعل األســـلوبإال أن هـــذا  لـــى الـــرغم مـــن مزايـــا الطـــرح الخـــاص بالنســـبة للمصـــارف ،ع

 : (7002،بشير) األتينرصد أهمها في  وتوجه له العديد من االنتقادات ، ر كثيرة ،ـمحاذي

 .قد يعرض الدولة لمواجهة انتقادات معينة كالتواطؤ والرشوة  إن اختيار مستثمر بعينه ، .0

جماعـات محليـة أو  أيـدي فـيإلى تركيز الثروة  األسلوبهناك مخاوف من أن يؤدي هذا  .7

 .  أجنبية غير مرغوبة

 :الخصخصة الجزئية   7.4.7.7

القطاع الخاص مع  إلىنقل أدارة المصرف  عملية إلىالجزئية  تشير الخصخصة

،  اإلدارةة هي خصخصة ـرز طرق الخصخصة الجزئيــومن اب ،  ق الملكية للدولةـاالحتفاظ بح

 بإدخالدارتها ارف القطاع العام من خالل تحسين إمصرفع كفاءة  إلى وترمي هذه الطريقة

وهي  ،مختلفة  أشكال اإلدارةأن تأخذ خصخصة ويمكن .  مصارف القطاع الخاص إدارةتقنيات 

  . (7002،عبدالحميد) وغيرها والتأجير ، ، اإلدارةعقد 

 :عقد اإلدارة  -0

ـــين مؤسســـة مصـــرفية عـــ اإلدارة ،عقـــد  ـــين مؤسســـة مصـــرفية ـهـــو اتفـــاق تعاقـــدي ب امة وب

أي تتحــول حقــوق التشــغيل . بينمــا تســتمر الملكيــة للقطــاع العــام  إلدارة هــذه المؤسســة ، خاصــة ،



ويمكن الحصول على خدمات القطاع الخاص مقابل  القطاع الخاص ال حقوق الملكية ، إلىفقط 

 مسـئولةكما تبقـى المصـارف العامـة   ، بأدائه أوالمصرف  بأرباحبطها ر  باإلمكان ،رسوم محددة 

تنشــيط المؤسســات  تريــد الدولــة عنــدما األســلوبويســتخدم هــذا  ، عــن نفقــات التشــغيل واالســتثمار

 . (0222، بادي) من أجل رفع قيمة هذه المؤسسات وأسعارهاالخاسرة 

 : (7000، الشرقطلي)ما يلي  اإلدارةمن أهم مزايا أسلوب عقد 

 اليةوذات كفاءة ع دارة مؤهلة ،دولة للمصرف ، وتكون لدي المصرف إاستمرار ملكية ال. 

 ، بعـــد أن  يعتبـــر مـــن الخطـــوات المهمـــة لبيـــع المصـــرف للقطـــاع الخـــاص بأســـعار مرتفعـــة

 . إلغراء القطاع الخاص من أجل امتالكه  يحقق أرباحًا مشجعة ،

 ، التعامــل أو االحتكــاك بــاإلدارة الخاصــة ،عــن طريــق  تــوفير فرصــة للعــاملين بالمصــرف 

 األمــر الــذي يمكــنهم مــن تحمــل المســؤولية بعــد ذلــك ، والمصــرفية ، اإلداريــةذات الخبــرة 

 .واالستفادة من المهارات الخاصة والقدرات المصرفية للتعلم منهم

 : (7007،حسن) ما يلي يعاب على هذا األسلوب

  مراقبة ومتابعة  إلىأنها تحتاج. 

 مما يؤدي إلى تـدخل الدولـة فـي عمليـات  المصرف يكون مملوكًا للقطاع العام ، حيث إن

مثــل توجيــه االئتمــان  مــن خــالل فــرض بعــض الممارسـات غيــر االقتصــادية ، المصـرف ،

 .لمشروعات أو قطاعات معينة 

  اليوبالتـ إضافية يتحملهـا المصـرف ، اليفوهي تك ، اإلدارة أتعابأن يؤخذ في الحسبان 

ال  اإلدارةحالــة أن فريــق  فــي ، اليفتغطــي تلــك التكــ األربــاح فــييجــب أن تكــون الزيــادة 

 .  مسئولية مادية عن الخسارة أو الفشل أييتحمل 



 :التأجير -2

وتشـــغيلها  واســتثمارهااحـــد المصــارف مــن الدولــة  باســتئجارويعنــي قيــام القطــاع الخــاص 

 . مبلغ يتفق بشأنه، نظير  مدة محددةب إيجارلصالحه بموجب عقد 

   : ( 7007، البراد ، وعبدالعال) ومن مميزات هذه الطريقة

 دون التفــــــريط فــــــي أصــــــولها  إدارة المصــــــارفبتخلــــــيص الدولــــــة مــــــن عــــــبء  أنهــــــا تقــــــوم  

 .وممتلكاتها 

  جانــب وقــف الــدعم  إلــىمخــاطر الســوق  إلــىالحصــول علــى دخــل ســنوي دون التعــرض

 . األخرى الماليةوالتحويالت 

  دارية متطورة ، مما يسـاهم فـي اسـتخدام أصـول كما يسمح التأجير بجذب مهارات تقنية وا 

 .المصرف بدرجة اكبر من الكفاءة

 : المؤيدة والمعارضة لخصخصة المصارف اآلراء  5.7.7

 جـــداًل كبيـــرًا بـــين كافـــة أوســـاط المجتمـــع ، أثـــار موضـــوع خصخصـــة المصـــارف العامـــة ،

فهـي تشـكل الهـرم  ويرجع ذلك إلى أنه للمصارف أهميـة خاصـة ، .فمنهم المؤيد ومنهم المعارض 

 فـيوتساهم  حيث تقوم بتمويل المشروعات وتستقبل مدخرات المواطنين ، االقتصادي في الدول ،

المؤيــدة والمعارضــة للخصخصــة فــي مجــال  اآلراءويوجــد العديــد مــن  تــوفير فــرص عمــل جديــدة ،

 . (7002عبدالحميد ، )المصارف 

  



 :المؤيدة لخصخصة المصارف  اآلراء  0.5.7.7

 :عدة اعتبارات منها إلىالمؤيدة لعملية خصخصة المصارف  اآلراءتستند 

واضــحة  إســتراتيجيةوانــه ال توجــد  ،مصــارف القطــاع العــام ال تقــوم بالــدور المطلــوب  أن .0

تـي دوره والقيام بواجباته ، فالخـدمات ال أداءاخفق الجهاز المصرفي العام في  إذبشأنها ، 

تــتم خــارج نطــاق الجهــاز المصــرفي ، فضــاًل عــن ذلــك  أصــبحتيقــوم بهــا  أنكــان ينبغــي 

فـي تكــوين  اآلخــرينحقيقيــة ذاتيـة ولــم يسـاعد  اليـةفــي تكـوين فــوائض م أيضـافانـه اخفــق  

  . (7000،محمد) هذه الفوائض

حركــة وحريــة فــي القــرار واالســتجابة للمؤشــرات  إلــىطبيعــة القطــاع المصــرفي تحتــاج  إن .7

 . لم يتوافر في مصارف القطاع العام ، وهذا ما الداخلية والخارجية بالسرعة المطلوبة

بعـاد األجنبيـةالمنافسـة  إدخال إن .2  فـي المصـارف عـن سـيطرة الدولـة يسـمح بكفـاءة اكبـر وا 

في الوقـت الـذي تقلـل فيـه مـن فـرص االنـزالق فـي الفسـاد وتصـارع المصـالح بـين  ، األداء

 . المسئولين

، وان  وبســرعة وبأمــان األعلــىدفع بحركــة العمــل نحــو تــحركــة خصخصــة المصــارف  إن .4

  . ( 7002، االرناؤوطي)مردوداتها ستكون لصالح الجميع 

المصارف الخاصة تتميز عن المصارف العامة  أنفضاًل عمَّا تقَّدم ، فان هناك من يرى 

 :بعملية الخصخصة ومنها  اإلسراعبمجموعة مميزات تشجع على 

تـزداد  اليوبالتـ إن خصخصة المصارف سـوف ترفـع مـن درجـة التنـافس بـين المصـارف ، .0

وتحقيق عائـد يعمـل  كفاءتها وتجعل المصارف أكثر قدرة على توظيف أموال المودعين ،

 .المصارف  على تحسين أداء



الكفــاءة وتوليــد معــدالت نمــو مرتفعــة تســمح بمزيــد مــن  فــيحســن اســتخدام المــوارد وزيــادة  .7

  . (7000، عبدالحميد) الناتج المحلي للدولة فيفرص العمل وزيادة 

ويرجـع ذلـك لمـا  خصخصة المصارف تجعلها أكثر قدرة على جـذب المـدخرات والودائـع ، .2

تطبيـق أفضـل التكنولوجيـا المصـرفية  علـىدرة المصـرف ــــــة مـن مـردود علـى قــــللخصخص

   .وتنوع المنتجات المقدمة للعمالء 

ـــــروتينـة التعامــــــمرونـــــ .4 ــــــإنجـ فـــــي، وكــــــذلك الســـــرعة  ل واالبتعـــــاد عـــــن ال ــــــاز المعـامـــــ    الت ـــ

 . (7000محمد ، )

 :المعارضة لخصخصة المصارف  اآلراء  7.5.7.7

ـــى بقـــاء مصـــارف  اآلراءفـــي مقابـــل  ـــدة لخصخصـــة المصـــارف يحـــرص الـــبعض عل المؤي

ـــــة ، نظــــرًا للــــدور الحيـالقطــــاع العــــام واســــتمرارها فــــي نطــــاق الملكيــــة العامــــ وي الــــذي تحتلــــه  تلــــك ـ

 أوبوصفها عصب االقتصاد القـومي وأداة تحـت يـد الدولـة لمواجهـة حـاالت التضـخم  ، المصارف

ة التي تتفرد بها المصارف في التأثير على حجم السيولة والقدر  ، االنكماش التي قد تعترض البالد

  . (7002،بشير) المحلية عن طريق قدرتها في خلق النقود بمنح القروض لزبائنها

فضــاًل عمــا تقــدم يــري المعارضــون أنــه لعمليــة خصخصــة المصــارف العديــد مــن العيــوب 

 :أهمها 

ال يوجد تأكيد على أن الملكية الخاصة للمصارف سوف تؤدي إلى توجيه هذه المصارف  .0

التنمية ال يحقق أعلى عائـد  فيألن االستثمار  من مواردها لخدمة التنمية ، األكبرللجزء 

  والمســــتثمر يبحــــث عــــن عائــــد ســــريع ومضــــمون علــــى اســــتثماراته القصــــير ، األجــــل فــــي

 . (7007 الوصال ،)



إن زيـــادة ارتبـــاط القطـــاع المصـــرفي باالقتصـــاد العـــالمي يجعلـــه عرضـــة لتـــأثيرات مباشـــرة  .7

 . األشكالباألزمات العالمية بأي شكل من 

ــــومـــن خـــالل أدواتهـــا مـــثاًل تقدي ظـــل احتـــدام التنـــافس بـــين المصـــارف ، فـــي .2 م ســـعر فائـــدة ـ

لعوائــد بشــكل الفائــدة المقدمــة ممــا يقلــل مــن ا أســعارانخفــاض  يــهعلممــا يترتــب  منــافس ،

  . ( 7004وأفحيمة ، طلبه) مباشر للمصارف التجارية

وال يسـتثمرها داخـل  إلـى الخـارج ، األربـاحعادًة ما يلجأ إلى تحويل  األجنبيأن المستثمر  .4

ـــــــــالب ـــــــــــتــالد ويهـــــ ـــــــم باألربــ ــــــــاديـــاح المــــ ــــــــة فقـــ ــــــــتمـط دون االهـ ــــــــام باالعتبــــــ ــــــــارات الدوليـــــ   ةــــ

  . (7002الخضيري ،)

   :شروط نجاح خصخصة المصارف   2.7.7

 تتضـافراالقتصـادي علـى حزمـة مـن السياسـات المتكاملـة والتـي يجـب أن  اإلصـالحيقـوم 

ذا هــذه السياســات ، احــديوتعتبــر الخصخصــة  فيمــا بينهــا لتحقيــق أهــداف الخطــة االقتصــادية ،  وا 

فــإن تطبيــق سياســة الخصخصــة  ، اإلصــالحلتنفيــذ برنــامج  األســلوبتبنــت الدولــة انتهــاج هــذا  مــا

ــــتستوج ــــــب بعـــــ ــــالش ضــ ــــواإلج روطـــ ــــــقب راءاتـــ ــــوأثنل ــــ ــــــتنفي اءـ ــــذ الخصخصــــ ــــة لضمـ ــــان نجاحـ  هاـــ

 . (7000ابراهيم ،)

 :من أهم هذه الشروط ما يلي 

فــي المجــاالت السياســية واالقتصــادية  اليــاتهيئــة استشــارية مكونــة مــن مختلــف الفع إيجــاد -

بغية دراسة المصارف التـي يمكـن أن  الليهغيرها تتمتع بقدر كبير من االستقوالمصرفية و 

  . (7002،بشير) يجري خصخصتها بما يتفق ومصلحة االقتصاد



 وبطريقـة مبسـطة ومحـددة وواضـحة ، مناخ مالئم ، فييجب أن يبدأ برنامج الخصخصة  -

ــــكتســـب قـــوة معله يـويجـــ ها ،ـمنـــ وةـالمرجـــ األهـــدافى يمكـــن تحقيـــق ـحتـــ ــــع مـ ــــرور الزمــ  نـــ

 . (7004وأفحيمة ، طلبة)

مــن الكفــاءة ، إذ ال بــد مــن قــانون  اليــةمــن المهــم أن يتــوافر إطــار قــانوني علــى درجــة ع -

القــانوني العــام والشــروط التــي ســتنظم عمليــة الخصخصــة ،  اإلطــارمفصــل وشــامل يــنظم 

 م خصخصــــتهاـــــــــوالرقابــــة علــــى المؤسســــات التــــي ت رافاإلشــــم ـــــــوال ســــيما البيــــع ، ومــــن ث

  (7004،المغربي ، والفضيل)

تــوفير إطـــار تشــريعي ورقـــابي ســـليم  إلـــىعمليــة خصخصـــة المصــارف العامـــة تحتــاج  إن -

، وتحقيـق الكفـاءة  لتأمين المنافسة وحماية مصالح المستثمرين والمودعين على حـد  سـواء

، وذلـــك لتفـــادي إنشـــاء احتكـــارات مصـــرفية خاصـــة أو تحويـــل  فـــي خصخصـــة المصـــارف

 . (7002عبدالحميد ،) احتكارات خاصة إلىاالحتكارات المصرفية العامة 

 عن الناجمة الصعوبات من العديد يعتريها ، العام القطاع مؤسسات خصخصة عملية إن -

 األوراق أسواق أهمية تأتي هنا ومن . القطاع هذا ألصول الحقيقية تقدير القيمة صعوبة

 ذات اليـةم أسـواق وجـود وبـين الخصخصـة بـين عمليـة وثيقـة العالقـة إن حيـث ، الماليـة

 ذهــــه خـالل مـن تعبئـة المـدخرات رـعبـ االسـتثمارات لتمويـل المنـاخ تـوفر اليـةع كفـاءة

 الخصخصـة سياسـة تبنـي عنـد أساسـية بصـورة ، المـال أسـواق أهميـة وتبـرز ، السـواقا

 دول فـي الخصخصـة تجـارب وتشـير ، الخاص نحو القطاع العامة المشروعات وتحويل

 بمـا ، وكبيـرة منظمـة مـال بوجـود أسـواق مرتبطـة كانـت الناجحـة البـرامج أن إلـى ، العـالم

 أن األسـواق حـين فـي ، خصخصـتها المـراد للمشـروعات المالية األوراق باستيعاب يسمح



 عمليـة إعاقـة إلـى تـؤدي لـديها أساسـية بنيـة تـوافر وعـدم ضـعف مـن تعـاني التـي

  . عدم استيعابها أو الخصخصة

 الخصخصـة عمليـة إتمـام فـي اهامـ اً دور  ، الماليـة األوراق أسـواق تلعـب هنـا مـن        

 بوجـود وتتعمـق وتتوسـع تزدهـر المالية األوراق فسوق ، وطيدة عالقة بينهما العالقة حيث بنجاح

 تسـهيل علـى قـادرة اليـةم أوراق سـوق إلـى بحاجـة الخصخصـةلك وكـذ ، الخصخصـة عمليـات

  . (7007حسن ،) الخصخصة عمليات

أو  أو أسـعار صـرف ، خـدمات ، أسـعارسواء كانـت  المفروضة ، اإلدارية األسعارإلغاء  -

ويمكــن أن يــتم ذلــك  لــتعكس التكلفــة الحقيقيــة والمنفعــة الحقيقيــة لألشــياء ، فائــدة ، أســعار

 . ( 7002، االرناؤوطي) والمرتبات األجورومتالزمًا مع تحسين  بشكل تدريجي ،

ــد الثقــة لــدى كافــة  الشــفافية ، - فهــي تعطــي مصــداقية اكبــر لعمليــة الخصخصــة ، ممــا يول

دارة المصــارف وزبائنهــا والمســتثمرين ،  األطــراف المعنيــة ، أي مختلــف الكتــل السياســية وا 

الـــرأي العـــام بكافـــة تفاصـــيل صـــفقات البيـــع والجهـــات التـــي اشـــترت  إحاطـــةة ينبغـــي يـــعلو 

يمانـه، لغـرض جذبــه  ومبالغهـا وتـراكم تلـك المبـالغ االتفــاق  أنكمـا  بمصـداقية العمليـة ، وا 

هـا مـن البدايـة وتحديـد الجهـات المختصـة بتطبيـق يعل واإلعالنالخصخصة  اليبعلى أس

يعطــي لبــرامج الخصخصـــة  ، ب والمعــايير المطبقـــة فــي االختيــار والتفـــاوضاليهــذه األســ

ــــــالـــــوزن والثق ــــــإلنجة ــــــــص ضروريـوهـــــذه جميعـــــًا خصائـــــ ، ل والجديـــــةــ ــــــه احـ ــــــذا البرنامــ     جـ

 . (7002، خليفة)

 

 



 :القطاع المصرفي في ليبيا   2.7

دارته خالل أوائل ــرة في مكوناته وأهدافـــد القطاع المصرفي تحوالت كبيـــشه ه وا 

فقد تم البدء في  السبعينات ، وذلك تماشيًا مع السياسة االقتصادية العامة التي تبنتها الدولة ،

 المصارف بتلييب القاضي 0222ي سنة ف الصادر القرار بموجب وذلكالمصرفي تنظيم القطاع 

 الحصص تأميم بشأن 1970 لسنة ( 153 ) رقم القانون بموجب ثم ، ليبيا فى العاملة ألجنبيةا

عادة التجارية المصارف فى األجنبية  بتعديل 1971 لسنة ( 63 ) رقم والقانون ، تنظيمها وا 

 القوانين هذه وتنفيذ صدور عن نجم وقد  1963 لسنة (4 ) رقم المصارف قانون احكام بعض

 إلشراف تخضع تجارية مصارف خمسة من يتكون بالكامل وطني مصرفي نظام ظهور والقرارات

إعادة هيكلية  إستراتيجية 0220عام  مصرف ليبيا المركزي ثم بدأ،  المركزي ليبيا مصرف ورقابة

وتطوير وتحديث القطاع المصرفي ، والهادفة إلى االرتقاء بمستوي الخدمات إلى مستوي 

حيث قام المصارف العالمية ، لتحقيق رؤية المصرف المركزي والتوجهات السياسية واالقتصادية 

الذي سمح للقطاع ، و  0222لسنة ( 0)م ــــــــــــد واالئتمان رقـــــون المصارف والنقـــقان بإصدار

الخاص بأن يؤسس ويدير مصارف تجارية خاصة ، كما سمح بدخول فروع لمصارف أجنبية 

،  7002لسنة ( 024)رقم  سابقاً  للعمل في البالد ، وكذلك صدور قرار اللجنة  الشعبية العامة

 ( .المالية األوراقالتشريعات ذات العالقة بسوق ) المالية األوراقبشأن سوق 

 :،بشأن المصارف ومن ضمن السياسات الجديدة  7005لسنة ( 0)ور القانون رقم أيضًا صد

 .إعادة هيكلية المصارف التجارية  -

سوف نشير بشكل موجز لمكونات القطاع المصرفي في ليبيا الموضحه في الشكل 

 :وهي كما يلي  (0-7)  المرفق



 (0-7)الشكل 
 مكونات الجهاز المصرفي في ليبيا

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .م 7007لسنة ( 42)إعداد الباحث حسب القانون رقم : المصدر 

 المصرفيالجهاز 

 

 مصرف ليبيا المركزي

 

 

المصارف        المصارف التجارية      
 متخصصةال

 خاصةالمصارف ال عامةالمصارف ال      

 المصرف التجاري الوطني      

 مصرف الجمهورية      

 مصرف الصحاري      

 
 مصرف الوحدة      

 االمانمصرف 

 مصرف االجماع العربي

 مصرف التجارة والتنمية

 المصرف الزراعي      

 مصرف التنمية

 مصرف االدخار واالستثمار العقاري

 المصرف الريفي

 شمال افريقيامصرف       

 مصرف المتوسط

 مصرف السرايا 

 مصرف الخليج العربي

 مصرف الخليج

 مصرف الواحة

 مصرف الوفاء

 مصرف المتحد

 مصرف التجاري العربي

 المصرف الليبي الخارجي



المركزي وهو يتابع ويراقب المصارف التجارية ويقودها  مصرف ليبيا   : المصرف المركزي   -أوال

  . وهو حتما يكون مملوكا للدولة 7005بأحكام قانون المصارف لعام 

وهى المصارف التي تقبل الودائع من المواطنين وتقدم لهم جميـع  : لمصارف التجاريةا - ثانيًا

 .أنواع الخدمات المصرفية 

  : هيوالمصارف العاملة 

من %  05ت خصخصة ــــكانت تملكه الدولة بالكامل ثم تم :التجاري الوطني  المصرف -0

  .  7000أسهمه في عام 

ت ـــــثم تم 0220ه منذ عام ـــــــــــمن أسهم%  82لك الدولة ــت تمـــكان: مصرف الصحارى  -2

إلى % 52، كما قام مصرف ليبيا المركزي ببيع  7005للمواطنين في عام %  05خصخصة 

( بيابا)لمصرف أجنبي فرنسي %  02 والذي قام ببيع صندوق اإلنماء االقتصادي واالجتماعي

 . واستلم أإلدارة بالكامل 

ت ــــــــــوتم 0220من أسهم المصرف منذ عام %  82كانت الدولة تملك : مصرف الوحدة   -3

كما قام مصرف ليبيا  ، 7002ف الصحارى في عام مثل مصر %  05خصخصة نسبة 

من %  02يع بب إلى صندوق اإلنماء االقتصادي واالجتماعي الذي قام% 52المركزي ببيع 

، وتحصل الشريك أإلستراتيجي على  (عمان)أسهم المصرف لشريك عربي وهو البنك العربي 

                                                                                                              .إلدارة ال ـــــــــــكام

تم إدماج مصرفي أألمة والجمهورية تحت اسم  7008منذ أول يناير : مصرف الجمهورية  -4

ا ـــــــــام مصرف ليبيق 7008مصرف الجمهورية ، كانت الدولة تملكه بالكامل ولكن في بداية عام 

 . من أسهم المصرف% 05المركزي بخصخصة نسبة  



 ، قام بإنشائها مواطنون ليبيون مثل مصرف التجارة والتنمية  :المصارف الخاصة  -ثالثًا 

 .ومصرف أألمان ومصرف أإلجماع العربي

 :المصارف المتخصصة  -رابعاً 

 : وهى تتكون مما يلي

 اتـــل جميع المنتجـــــــ،ويختص في تموي 0252ام ــــــذ عـــــــم إنشاؤه منـــــوت :المصرف الزراعي   -1

 . والخدمات الزراعية

 .يختص بتمويل مشروعات التنمية و  0280عام  فيوتم إنشاؤه  :مصرف التنمية   -2

ويختص بتمويل الوحدات  0280وتم إنشاؤه في عام : مصرف أالدخار واالستثمار العقاري  -3

 . سكنية والمشروعات العقارية ال

 وبدأ نشاطه في لصغيرة والمتوسطة ،وهو يختص بتمويل المشروعات ا: المصرف الريفي   -4

  . (7002، الفيتوري) 7002عام 

يختص بالتعامالت بالعمالت االجنبية خارج ليبيا ، وقد تم فتح  :المصرف الليبي الخارجي  -5

ليس مع االفراد ، وهو مصرف مملوك بالكامل لمصرف ليبيا  إداره تتعامل بالدينار الليبي ولكن

 .المركزي 

 :المصارف  في األداءتقييم   4.7

، وذلك للحكم  األنشطةمن العمليات الهامة والمستمرة لكافة  األداءتعتبر عملية تقييم 

 .اتخاذ القرارات الالزمة  اليعلى النشاط الذي تقدمة ، ومدي تحقيقها ألهدافها ، وبالت



تقوم به  الذيوذلك نظرًا للدور  بالغة ، أهميةفي المصارف  األداءكما أن لعملية تقييم 

والمصرفية لكافة القطاعات االقتصادية لدفع عجلة التنمية  الماليةتأدية مختلف الخدمات  في

ها العملية اإلدارية وعلى ضوء فياالقتصادية ، كما أن عملية تقييم األداء تعتبر الحلقة األخيرة 

 ( .7002الفيتوري ، ) اليةيتم التأكد من أن النتائج تحققت وفق األهداف المخططة وبكفاءة ع

     هناك العديد من المؤشرات لتقييم المصارف فمنها ما يهتم بتصنيف الجدارة 

عدم سداد مقترض بقيمة القروض ( خطر)االئتمانية ، وهي مقاييس تحاول تقييم احتماالت 

في عام  (Mooy's)وتعتبر أول من أصدر مؤشرات جدارة ائتمانية كانت شركة المستحقة عليه ، 

، وخالل فترة التسعينات أزدهر نشاط تصنيف الجدارة االئتمانية وأصبح علي األقل هناك  0202

 . Fitch-Moody's-Standard&Poor's: تسع شركات تقوم بعملية التصنيف أهمها 

ل اإللمام بحقيقة الموقف المالي ألي مصرف كما أن هناك بعض المؤشرات التي تحاو 

 .، والذي تم االعتماد عليه في هذه الدراسة ( CAMELS)ومن أهمها مؤشر 

 : المصرفي لتقييم األداء (CAMELS)معيار    0.4.7

 فمن ، للدولة االقتصادي لكياله بناء يف األساسية  الدعامات أهم من المصارف تعتبر

 ميةللتن المناسب الجو وخلق يةالنقدسياستها  ومكونات هاأهداف قيتحق من تتمكن خاللها

نشاءية االقتصاد  .وتطويرها  يدةالجد المشروعات وا 

 االقتصادي النشاط مجاالتي شت داخلها تتفاعل حلقة تكون مجموعهاي ف مصارففال

  وأنشطتها خدماتها وتعددت مصارفال استثمارات لذلك تبعا زادت النشاط هذا واتسع نما وكلما

 وتطور تقدم زيادة إلى بالضرورة سيؤدي عمالهاا أداء يف مصارفال هذه نجاح كان ولما

 مصارفال خالل ومن الدول هذه معظم اهتمت فقد الميادين شتى يوف البلدان ياتاقتصاد



 ذلك رثأو  ،ها يعل طرأت يالت يراتالتغ على للتعرف مصارفال هذه أداء يها بتقييمف زيةالمرك

 نينوقوا بأحكاميدها تق ومدى لها المالي المركز سالمة من للتأكد وكذلك االقتصادي النشاط على

 ييمتق يف واألنظمة النماذج من يدالعد الغرض لهذا استخدمت وقد ،ية المركز  مصارفال ماتيعلوت

 ( .7007،  العميد) CAMELS نموذج ومنها مصارفال أداء

  :تعريفه 7.4.7

ألي مصرف ومعرفة درجة  الماليهو عبارة عن مؤشر سريع لإللمام بحقيقة الموقف 

 ، ، ويعتبر المعيار أحد الوسائل الرقابية المباشرة التي تتم عن طريق التفتيش الميداني تصنيفه

 :خمسة عناصر رئيسية هي االعتبارويأخذ المعيار في 

                                                       CAPITAL  ADEQUACYرأس المال  ءةكفا -0

            ASSET QUALITY         األصولجودة  -7

         MANAGEMENT   اإلدارة  -2

 EARNINGS                الربحية   -4

 L IQUIDITY                السيولة                   -5

 SENSITIVITY TO MARKET RISK                     الحساسية - 2

 Aة رأس المال لحماية المودعين وتغطية المخاطر والحرف ءلمدى كفا Cيرمز الحرف 

لجودة األصول وما يتوقع تحصيله من قيمتها الصافية داخل وخارج الميزانية ومدى وجود 

ى لإلدارة ومستو  Mمخصصات لمقابلة الموجودات المشكوك في تحصيلها بينما يرمز الحرف 



كفاءتها وتعمقها والتزامها بالقوانين المنظمة للعمل المصرفي ومدى كفاءة أجهزة الضبط الداخلي 

فيرمز لمستوى الربحية ومدى  E، أما حرف  والمؤسسي ووجود سياسات وتخطيط مستقبلي

ومقدرة  السيولةيرمز لقياس سالمة  Lمساهمتها في نمو المصرف وزيادة رأس المال وحرف 

 Sوالمستقبلية المتوقعة وغير المتوقعة وأخير حرف  اليةاإليفاء بالتزاماته الحالمصرف على 

 . (7005احمد ، ) يغطي تحليل الحساسية لمخاطر السوق

 وقامت ، المالية شراتالمؤ  من بعدد العناصر ذهه من عنصر كل عن التعبير يتم

 راتالمؤش ذهه من مؤشر كل ويضم ، اهروفظو  يتفق بما النظام ذاه بتطوير المركزية مصارفال

 البيانات وجودة وفرة ومدى اهفي المتبع المصرفي والنظام دولة كل لظروف وفقاً  يةلتفصيرات مؤش

 ( .7007العميد ، ) المصرفي ازهالج عن المنشورة

 وهذا دموح أساس وعلى شامل بشكل المالية المؤسسات تقييميتم  النظام لهذا طبقا

 مكون لكل منفردوعلى أساس  (CAMELS) مكونات لجميع مركب أساس على تقييمها يتطلب

 التصنيف يكون  5 )إلى (1  من رقمي تصنيف مكون لكل يحدد بحيث ، النظام مكونات من

 إلىًا استناد للمصرف النهائي التصنيف ويحدد ، األدنى (5 ) التصنيف و األفضل(  (1 رقم

 . المذكورة المكونات من رئيسي مكون كل تقييمات

 معظم في أساسية بصورة سليمة فهي ( 7،  0) تصنيفها يكون التي المصارف إن

 أما ، الحادة االقتصادية التقلبات باستثناء جيدة التحديات أمام الصمود على وقدرتها ، النواحي

 المالءة في بارز بشكل تظهر قد الضعف نقاط بعض تواجه فهي (3 ) تصنيفها التي المصارف

 قبل من واضحة إرشادات وتقديم مناسبة إدارية إجراءات اتخاذ يستوجب مما ، السيولة و

 يكون التي والمصارف ، الضعف نقاط وتالفي لتحديد المصرف إلدارة المركزي مصرفال



 بقدرته يتعلق فيما بالمصرف تحيط سوف كبيرة استفهام عالمة فان ( 5،  4) المركب تصنيفها

 ( .7005شاهين ، ) االستمرارية على

 (1-2) جدول

  التدابير واإلجراءات الرقابية التي تتخذ بناء على درجة التصنيف
 درجات التقييم النهائي اإلجراء الرقابي موقف البنك درجة التصنيف

 0.4-0 ال يتخذ أي إجراء الموقف سليم من كل النواحي قوي  1
 7.4 -0.5 معالجة السلبيات  سليم نسبيا مع وجود بعض القصور مرضي   2
 2.4 – 7.5 رقابة ومتابعة لصيقة  يظهر عناصر الضعف والقوة معقول   3
 4.4 – 2.5 برنامج إصالح ومتابعة ميدانية  خطر قد يؤدي إلى الفشل  ضعيف    4
 5 – 4.5 إشراف - رقابة دائمة خطير جدا  غير مرضي  5

 (2005)احمد : المصدر 

 : CAMELS نشأة معيار 2.4.7

الدول التي استخدمت معايير اإلنذار المبكر الواليات المتحدة األمريكية إن من أوائل 

وأعلن بموجبها عن إفالس  0222وذلك بسبب االنهيارات المصرفية التي تعرضت لها في عام 

 ، وكان ذلك أحد أسباب إنشاء مؤسسة ضمان الودائع  مصرف محلي 4000أكثر من 

بأكمله لظاهرة فقدان الثقة وتدافع الجمهور نحو ، حيث تعرض النظام المصرفي  المصرفية

 770أدى إلى فشل  0288م ا، ثم حدث انهيار مماثل في ع المصارف لسحب ودائعهم

 .مصرف

حيث ظل  0222بدأ باستخدام معايير اإلنذار المبكر بالواليات المتحدة منذ عام 

ائج التصنيف دون بنت مصارفيقوم بتصنيف المصارف ومد ال رالياالحتياطي الفد مصرفال

نشرها للجمهور إلى أن تمكنت السلطات المصرفية بالتنبؤ باالنهيار المصرفي قبل حدوثه فقل 

، وقد عكست نتائج تصنيف المصارف األمريكية حسب معيار  0228فقط عام  2العدد إلى 



CAMELS في  مصارفالنتائج طيبة ألداء  (0228-0288) كمقارنة للفترتين المذكورتين

، فقد أظهرت نتائج التصنيف للربع 0288مقارنة بنتائج عام  0228نهاية الربع األول من عام 

وأن أكثر من  (0) 7و  0أن كل المصارف المحلية تقع في التصنيف  0228األول من عام 

 .0تتمتع بتصنيف رقم % 40

كي العديد من األمري رالياالحتياطي الفد مصرفلقد أثارت نتائج التحليل الذي أجراه ال

، وقد توصل  للمصارف الماليةاألسئلة حول مصداقية المعيار في قياس سالمة األوضاع 

إلى أن النتائج التي أظهرها استخدام هذا المعيار في كشف  مصرفالمحللين االقتصاديين بهذا ال

أوجه الخلل بالمصارف ومدى تحديد سالمتها المصرفية كانت أفضل من النتائج التي أستخدم 

فيها التحليل اإلحصائي التقليدي الذي كان متبعا قبل استخدام المعيار كما أثبتت الدراسات أيضا 

السوق واألسعار  آليةلمخاطرة بالمصرف قبل كشفها عبر مقدرة المعيار على تحديد درجة ا

جمهور لوبشهور عديدة ولذلك فقد طالب الكثير من الباحثين والمحللين بضرورة نشر هذه النتائج ل

ذات  مصارفالتحسين مقدرتهم في التقييم واختيار التعامل مع  اليالحقائق وبالت إعطائهمبغرض 

رأى هؤالء الباحثين ضرورة تضمين نتائج تحليل معيار  ، و  المخاطر األقل واألداء األفضل

CAMELS  تحقيق  اليالسنوية التي يفصح عنها المصرف للجمهور وبالت الماليةضمن البيانات

من الشفافية يساعد على فرض انضباط السوق وهو أحد الدعامات األساسية التي تقوم  اليقدر ع

 .  (7007بوخلخال ، ) الثانية للرقابة المصرفية (7)ها مقررات لجنة بازليعل

                                                           
حيث ( 5إيل  1)إجراء تصنيف رقمي لكل  مصرف باالستناد إيل العناصر الست األساسية ، وحيدد لكل عنصر تصنيف رقمي من  CAMELSيتطلب نظام  (1)

 . ويتم حتديد التصنيف النهائي للمصرف استناداً إيل تقييمات كل عنصر من العناصر املذكورةاألدىن ، ( 5)األفضـل ، والتصنيف ( 1)يكون التصنيف 
اليت تفرض ت القرن املاضي وجد حمافظو املصارف املركزية أن املنافسة بني املصارف الكربي لدوهلم مل تكن عادلة بالنظر إىل أختالف مستوي القيود منذ سبعينا (3)

ل الصناعية العشر الكربي مع هناية على هذه املصارف يف خمتلف الدول ، لذا فقد تأسست جلنة بازل للرقابة املصرفية مببادرة من حمافظي املصارف املركزية جملموعة الدو 
ت املصرفية      مبدينة بازل السويسرية ، وهتدف هذه اللجنة إىل املساعدة على تقوية استقرار النظام املصريف العاملي وإجياد آليات للتكيف مع التغريا 1791عام 

 .عن الفروق يف متلطبات الرقابة الوطنية بشأن رأس املال املصريف  العاملية ، وايضاً إزالة مصدر مهم للمنافسة غري العادلة بني املصارف الناشئة



 :CAMELSمميزات معيار   4.4.2

 :  (7008،  الفرا) في اآلتي CAMELSيمكن تلخيص أهم مميزات معيار 

 .وفق معيار موحد مصارفتصنيف ال -0

 .توحيد أسلوب كتابة تقارير التفتيش  -7

زمن التفتيش بالتركيز على خمسة بنود رئيسية وعدم تشتيت الجهود في تفتيش  اختصار -2

 .للمصرف الماليبنود غير ضرورية أو مؤثرة على سالمة الموقف 

على التقييم الرقمي أكثر من األسلوب اإلنشائي في كتابة التقارير مما يقلل من  االعتماد -4

 .حجم التقارير

كل وفق منهج موحد وتحليل النتائج أفقيا لكل عمل تصنيف شامل للنظام المصرفي ك  -5

مصرف على حدى ولكل مجموعة متشابهة من المصارف ورأسيا لكل عنصر من 

 .ها للجهاز المصرفي ككليإلعناصر األداء المصرفي الخمسة المشار 

 .القرارات الرقابية واإلجراءات التصحيحية التي تعقب التفتيش اتخاذه في يعليعتمد   -2

 .المركزي  مصرفيحدد درجة الشفافية في عكس البيانات المرسلة بواسطة المصارف لل  -2

  :  (7005شاهين ، ) CAMELSمعيار  وانتقاداتعيوب   5.4.7

ها المعيار يقوم على التقدير الشخصي وليس على يعلالتي بني  الماليةالنسب  اختيار  -0

أخرى  اليةمثبتة إحصائيا فهناك بعض البحوث العلمية توصلت إلى نسب م افتراضات

للمصرف من تأثير النسب المستخدمة  الماليأكثر كفاءة ولها تأثير أكبر على الموقف 

بالنسب  اليةالنسب الح استبدال، ولذلك قد يكون من المفيد  بواسطة المعيار الياً ح

 . المعيار استخداميحسن من كفاءة  معا مما قد االثنين استخدامالجديدة أو 



بغض النظر عن األهمية النسبية لكل ه أعطى المعيار أوزان ثابتة للعناصر المكونة ل  -7

على النتائج التي يتم  واالعتمادعنصر وهذا يقلل من كفاءة المعيار ودقته في التحليل 

 . هايإلالوصول 

حتى لو تم التوصل ألوزان مناسبة لكل عنصر فإنه من الصعوبة بمكان تثبيتها طوال   -2

للمتغيرات وهذا أيضا قد يقلل من دقة المعيار وأهمية  اعتبارفترات التقييم دون إعطاء 

 . نتائجه

لمجموعات متشابهة حسب حجم الموجودات  مصارفيعتمد المعيار على تقسيم ال  -4

، هذا بالرغم من أن  لنسب المستخدمة يعبر عن المجموعة ككلأن متوسط قيم ا باعتبار

فهو  اليالمجموعة نفسها وبالت آلخر داخل مصرفملحوظا من  اختالفاالمتوسط يختلف 

 . ال يعبر عن حقيقة أوضاع المجموعة

على المصارف األخرى المكونة للمجموعة  استنادايعتمد المعيار على قياس األداء   -5

ى أداء تلك المجموعة أو على حالة حدوث أي تغيير هيكلي يطرأ عل ه فييعلالشبيهة، و 

النظام المصرفي ككل فإنه عادة ال يتم تغيير مؤشرات التقييم وفقا لذلك عند  أداء

 . درجات التصنيف النهائي احتساب

في حالة حدوث تغيير كبير في حجم موجودات مصرف معين األمر الذي يضعه في   -2

، وقد يحدث تغيير  مجموعة شبيهة أخرى أكبر أو أصغر من مجموعته الشبيهة السابقة

 الماليملحوظ في درجات تقييم وتصنيف المصرف المعني بالرغم من أن مؤشرات موقفه 

نما إنحصر التغيير في حجم م  .  وجوداته فقطلم تتغير وا 

 



 :الخالصة  5.7

من خالل ما تم عرضه في هذا الفصل عن مفهوم خصخصة المصارف ، ومبرراتها ، 

وأهدافها ، والطرق المتبعة فيها ، وشروط نجاحها ، اتضح أنه من أسباب عدم نجاح برنامج 

خصخصة المصارف هو عدم وجود سوق مالية على درجة عالية من الكفاءة ، وذلك كما ظهر 

، وأن استمرار ملكية الدولة في ( 7002)اسة بوعيسي ، ودر ( 7002)في دراسة عابدين 

المصارف المخصخصة ولو بنسب قليلة يعود بالضرر على المصارف ، وذلك كما ظهر في 

   . Clark et al (7004)، ودراسة Beck et al (2005 )دراسة 

 
 
 
 



 
 الثالث الفصل

 املاليةحتليل البيانات 
 واستخالص النتائج

 

 

 

 

 

 



 :مقدمة  0.2

استنتاجات عملية لغرض تحقيق أهداف الدراسة ،  إلىالوصول إلى الفصل يهدف هذا 

لتقييم األداء ( CAMELS)للمصارف باستخدام نموذج   المالي هذا الفصل تقييم األداء فيوتم 

وهي السنة  7002، حيث تم اعتبار سنة  7002سنة   وبعد المصرفي ، خالل الفترات قبل 

رفي الصحاري والوحدة ، هي البداية الحقيقية لعمليات خصخصة التي تم فيها خصخصة مص

 .المصارف في ليبيا ، ومن ثم مقارنة أداء المصارف قبل هذا التاريخ وبعده 

( CAMELS)معيار باستخدام  الماليةها من القوائم يعلتحليل البيانات المتحصل تم  لقد

باعتباره أحد الوسائل الحديثة لتقييم األداء المصرفي ، ويأخذ هذا المعيار في االعتبار ستة 

عناصر رئيسية وهي كفاءة رأس المال وجودة األصول ، والربحية والسيولة ، وأخيرًا الحساسية 

لمخاطر السوق ، وقد تم استخدام النسب المالية الخاصة بكل عنصر كما تم استخدامها في 

، حيث تم قياس ( 7007)، ودراسة بوخلخال ( 7008)، ودراسة بن سفاع ( 7008)اسة الفرا در 

 -نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي األصول  -نسبة األصول الخطرة )باستخدم  كفاء رأس المال

، أما ( نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الودائع  -نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي القروض 

نسبة االصول الخطرة إلى إجمالي  –نسبة التصنيف المرجح )فقد تم استخدام  جودة األصول

معدل  –العائد على متوسط األصول )تم قياسها باستخدام  الربحية ، في حين أن( األصول

نسبة )تم قياسها باستخدام  السيولة، و( معدل العائد على حقوق الملكية –العائد على األصول 

، أما بالنسبة ( نسبة األصول السائلة إلى مجمل األصول –نسبة السيولة النقدية  –السيولة 

فقد تم إستخدام صحيفة االستبيان للوصل إلى معرفة مدي قوة أو ضعف اإلدارة  اإلدارةلعنصر 



تم قياسها  الحساسية إلى مخاطر السوقوبالتالي معرفة أثر الخصخصة على اإلدارة ، أخيرا 

 . βتسعيرة األصول الرأسمالية باستخدام نموذج 

سنوات  4سنوات ، منها  8كما تم استخدام القوائم المالية للمصارف محل الدراسة لمدة 

 . (0)(7000-7002)سنوات بعد الخصخصة  4، ومنها ( 7002-7002)قبل الخصخصة 

 :قبل سنة الخصخصة للمصارف   المالي تقييم األداء  0.2

 علىالمتوفرة حيث أنه تم الحصول  الماليةالبيانات  علىتم االعتماد في هذا التحليل لقد 

المستخدمة  الماليةالنسب  علىاالعتماد تم ، وأيضًا  7002حتى  7002من سنة  الماليةالقوائم 

 . (7007)، ودراسة بوخلخال ( 7008)، ودراسة بن سفاع ( 7008)دراسة الفرا في 

 Capital Adequacy :ة رأس المال ءكفا  -0
 التي الصدمات مواجهة في المالية المؤسسات صالبة المال رأس ةءكفا مؤشرات تحدد

ويمكن المصارف  الودائع لحماية الرئيسي المصدر المال رأس حيث يعتبر  الميزانية ، بنود تواجه

 تعتبر كما المودعين ، بحقوق المساس دون الخسائر امتصاص األموال الكبيرة من رؤوس ذات

 تزايد أصبحت في والتي المصرفي العمل مخاطر مواجهة في الحاسم العنصر المال رأس كفاءة

 كالصيرفة االلكترونية تكنولوجياً  المصارف عمل مجاالت في المتسارعة للتطورات نتيجة مستمر

 . خاصة بصفة االنترنت شبكة وعبر عامة بصفة

ببعض المقترحات التي تنطوي على أفكار  0222ولذلك تقدمت لجنة بازل خالل عام 

طار احتساب كفاية رأس المال لتلبي تحقيق أهداف زيادة  جديدة تتمثل في توسيع قاعدة وا 

، باإلضافة إلى إدراج العديد من المخاطر التي  الماليمعدالت األمان والسالمة ومتانة النظام 

 علىحيث قامت بوضع قواعد وأسس موحدة  ، الحديثة في العمل المصرفي أفرزتها التطورات
                                                           

 (23-2)، ( 23-2)، ( 21-2)، ( 22-2)مت تلخيص القوائم املالية للمصارف يف املالحق  (1)



مستوي العالم لقياس كفاءة رأس المال من خالل تحديد العالقة بين رأس المال المصرفي 

وطبقته المصارف العاملة في أكثر  (0) %(8)والموجودات الخطرة المرجحة ، وحددت نسبته ب 

 ( .7008الزعابي ، )دولة  000من 

 : اليةبالنسب الت( CAMELS)وتقاس كفاءة رأس المال وفق نظام 

وتقيس هذه النسبة مدي الحماية التي تقدمها حقوق الملكية : نسبة األصول الخطرة  -0

التي قد يتعرض لها المصرف إذا ما انخفضت القيمة  اليةلمواجهة الخسائر الرأسم

حد القروض التي سبق وأن ، أو إذا ما اخفق في تحصيل أ الماليةالسوقية لألوراق 

قدمها ألحد الزبائن ، وكذلك االنخفاض الذي قد يحدث في رأس مال المصرف 

الناشي عن احتمال عدم الوفاء بهذه االستثمارات ، وهي تعتبر األساس في التقييم 

هذه النسبة هامش األمان المتاح  على، ويمكن أن يطلق ( CAMELS)وفق نظام 

صول الخطرة ، ويتم حساب هذه النسبة بقسمة حقوق لمواجهة االستثمار في األ

األصول ذات المخاطر ، وهي األصول ذات الطبيعة االستثمارية التي  علىالملكية 

بطبيعتها ، كالقروض طويلة األجل والتسهيالت  اليةمخاطر ع علىتنطوي 

االئتمانية ، وأي أصول اخري يستثني منها االصول التي ال يوجد بها مخاطر 

 ( .7008الزعابي ، )صول النقدية وما في حكمها كاأل

 : اليوتقاس هذه النسبة كالت

=نسبة األصول الخطرة 
حقوق الملكية

األصول ذات المخاطر
 

                                                           
صارف اليت هلا نشاط دويل أو ترغب يف ، وأوصت جلنة بازل بأن يعمم علي امل 1733طبق هذا املعيار من قبل مصرف االحتياط الفدرايل لوالية نيويورك منذ عام  (1)

من خالل قسمة راس املال املتاح للمصرف علي املوجودات املوزونة أو املرجحة % 8أن يكون هلا نشاط دويل ، ويتم احتساب معيار كفاية راس املال احملدد بنسبة 
 .حسب درجة املخاطر 



المدى الذي ذهب  إلىوتشير هذه النسبة : األصول  اليإجم إلىنسبة حقوق الملكية  -7

 . حقوق الملكية في تمويل األصول  علىالمصرف في االعتماد  يهإل

= األصول الياجم إلىنسبة حقوق الملكية 
حقوق الملكية
اجمالي األصول 
 

وتمثل هذه النسبة مقياسًا لهامش األمان : القروض  اليإجم إلىنسبة حقوق الملكية  -2

 .في مواجهة مخاطر اإلخفاق في استرجاع جزء من األموال المستثمرة في القروض 

= القروض الياجم إلىنسبة حقوق الملكية 
حقوق الملكية
اجمالي القروض 
 

تقيس هذه النسبة مدي اعتماد المصرف : الودائع  اليإجم إلىنسبة حقوق الملكية  -4

رد الودائع التي  علىحقوق الملكية كمصدر من مصادر التمويل وأيضًا قدرته  على

ها من األموال المملوكة له ، أي أن هذه النسبة كلما زادت كلما كان عليحصل 

 . مودعين مصدر أمان لل

= الودائع الياجم إلىنسبة حقوق الملكية 
حقوق الملكية
اجمالي الودائع 
 

،  وبذلك فإن إجراء تقييم سليم وفق مقومات محددة للعناصر المرتبطة بقضايا رأس المال

 :(7008الفرا ، ) سوف يؤدي إلى تصنيف صحيح له ويساهم في دعم عمليات التفتيش كما يلي

- : اليةيتصف بالمؤشرات الت( 1)رأسماله المصرف الذي يصنف  -1

 . أداء قوي لألرباح -

 . النمو الجيد لألصول -



، وتحليل المخاطر المتعلقة بها  خبرة اإلدارة جيدة في متابعة مسارات األعمال المصرفية -

 . وتحديد المستويات المناسبة لرأس المال الالزم لها

على  حافظة على قدرة المساهمينمع الم ، معقولية توزيعات األرباح على المساهمين -

تعطي عائد للمساهمين دون :  معقولية توزيع األرباح)،  زيادة رأس المال بصورة مقبولة

 . (إعاقة نمو رأس المال المطلوب

 . ، وكفاية المخصصات المكونة لمقابلتها الحجم المنخفض لألصول المتعثرة -

لديه نفس خصائص المصرف الذي يصنف  (2)المصرف الذي يصنف رأسماله  -7

، ولكن  حيث تتجاوز نسب كفاية رأس المال المتطلبات القانونية( 0) بالتصنيف رأسماله

فعلى سبيل .  المصرف يمر بنقاط ضعف في عامل أو أكثر من العوامل المذكورة

المثال قد تكون ربحية المصرف قوية ويدير نموه بصورة جيدة ولكن أصوله تواجه 

كل مرتفعة نسبيًا، فضاًل عن إخفاق اإلدارة في االحتفاظ برأس مال كاٍف لتدعيم مشا

ورغم ذلك يمكن تصحيح نقاط الضعف المذكورة .  المخاطر المالزمة لمسارات األعمال

 . من خالل برامج زمنية معقولة بدون إشراف تنظيمي عن كثب

ل والمتطلبات التنظيمية ة رأس الماءيتوافق مع كفا (3)المصرف الذي يصنف رأسماله  -2

ل أو أكثر من العوامل للمالءة المصرفية ولكن هناك نقاط ضعف رئيسية في عام

،  مما يتطلب إشرافًا تنظيميًا لضمان مناقشة اإلدارة للقضايا ذات الشأن.  المذكورة

ومن أسباب التصنيف أيضًا .  ة رأس المالءواتخاذ الخطوات الضرورية لتحسين كفا

، فضاًل عن ضعف  مرتفع لألصول التي تواجه مشاكل مقارنة برأس المالوجود مستوى 

وهي في حد ذاتها عوامل مؤثرة بدرجة كبيرة .  ربحية المصرف وضعف نمو أصوله



على رأس المال مما ينعكس سلبًا على قدرة المصرف والمساهمين في تلبية المتطلبات 

 . الالزمة لتدعيم رأسماله

ة رأس المال ءيشهد مشاكل حادة بسبب عدم كفا (4)رف الذي يصنف رأسماله المص -4

حيث يكون لدى ،  ات األعمال والعمليات المصرفيةلتدعيم المخاطر المالزمة لمسار 

المصرف مستوى عاٍل من الخسائر في القروض المتعثرة والتي تتجاوز أكثر من نصف 

كبيرة في معامالته المصرفية ، كما يعاني المصرف من خسائر  رأسماله اليإجم

وبنـاًء على ما سبق فقد يعاني  ، ، أو تحقيق نتائج سلبية في ربحيته والعمليات االئتمانية

، ولكن من الواضح عدم وجود  المصرف أو ال يعاني في تلبية المتطلبات التنظيمية

تصحيح فإذا لم تتخذ اإلدارة أو المساهمين إجراًء فوريًا ل ، ة في رأس المالءكفا

مما يتطلب وجود إشراف تنظيمي .  ، فإنه يتوقع اإلعسار الوشيك للمصرف االختالالت

 . لضمان اتخاذ اإلدارة والمساهمين اإلجراءات المناسبة لتحسين كفاية رأس المال

تطلب إشرافًا رقابيًا قويًا يبحيث يعتبر معسرًا ،  (5)رف الذي يصنف رأسماله المص -5

، حيث أن خسائر االستثمارات والعمليات المصرفية  خسائر المودعين والدائنين لتالفي

، مع وجود احتمال ضئيل بأن  اليوعمليات اإلقراض تقارب أو تتجاوز رأس المال اإلجم

 . تمنع إجراءات اإلدارة والمساهمين من االنهيار الكلي للمصرف

أعتمد الباحث في تصنيف المصارف فيما يتعلق بكفاءة رأس المال وفق مكونات  وقد

ان  على مصرف ليبيا المركزي فيه أشترط معيار السلطة الليبية والتي  على( CAMELS)نظام 

وفقًا لمقررات % 8حده معدل  علىتقل نسبة كفاية رأس المال في المصارف التجارية كاًل  ال

 . 0لجنة بازل 



 ( :7007بوخلخال ، )الية تم التصنيف وفق المؤشرات الت حيث أنه

تكون نسبة كفاءة رأس المال جيدة إذا كانت نسبة حقوق : رأس المال الجيد  -

 .فأكثر %  00األصول المرجحة بالمخاطر  اليإجم إلىالملكية 

 .فأكثر % 8تكون نسبة كفاءة رأس المال مالئمة إذا كانت : رأس المال المالئم  -

تكون نسبة كفاءة رأس المال ضعيفة إذا كانت أقل    : ال الضعيف رأس الم -

 % .8من 

تكون نسبة كفاءة رأس المال ضعيفة جدًا إذا كانت : رأس المال الضعيف جدًا  -

 % . 2أقل من 

تكون نسبة كفاءة رأس المال ضعيفة بشكل : رأس المال الضعيف بشكل حرج  -

 % .7حرج إذا كانت تساوي أو أقل من 

 لقياس كفاءة رأس المالمجموعة من النسب الفرعية  علىاالعتماد  كما تم

متطلبات هذا النموذج وما توفره الميزانيات من بيانات وكما يظهر في  علىاعتمادًا 

 . (0-2)الجدول 

 (1-3)جدول 
 (7002) الخصخصة سنة قياس كفاءة رأس المال للمصارف قبل

                         الماليةالمؤشرات                 
 

 المصــــــــــــــارف

نسبة األصول 
 الخطرة

 \حقوق الملكية
 مجمل االصول

 \حقوق الملكية
 مجمل القروض

حقوق 
مجمل  \الملكية

 الودائع

 %01.27 %20.12 %8.19 %01.82 مصرف الصحــــــــــــاري 

 %00.52 %25.59 %8.11 %01.59 مصرف الوحـــــــــــــــــدة 

 %1.04 %05.21 %4.48 % 5.51 المصرف التجاري الوطني

 %8.18 %85.45 %1.21 %8.41 مصرف التجارة والتنميـــة 
 

 األصول ذات المخاطر  إلىأن نسبة حقوق الملكية  (0-2) يتضح من الجدول

تعتبر جيدة لجميع المصارف عدا المصرف التجاري الوطني ، حيث نجد أن 

متوسط هذه النسبة بالنسبة لمصرف الصحاري ومصرف الوحدة ومصرف 



أما %( 8.40)، %( 00.52)، %( 00.87) واليالت علىالتجارة والتنمية 

يعتبر ضعيف وهو بالنسبة للمصرف التجاري الوطني فإن متوسط هذه النسبة 

فإن نسبة كفاءة رأس المال بالنسبة لمصرف الصحاري  الي، وبالت%( 5.50)

من  علىومصرف الوحدة ومصرف التجارة والتنمية تعتبر جيدة ، ألنها تقع أ

، % 8النسب المطلوبة وفق معيار لجنة بازل وكذلك معيار السلطة الليبية وهو 

نسب كفاءة رأس المال الخاصة به  أما بالنسبة للمصرف التجاري الوطني فإن

 وجود  إلىتقع تحت المعيار المطلوب ، ويعزي هذا االنخفاض في النسبة 

 7002ارتفاع في مستوي األصول ذات المخاطرة حيث بلغت عام 

أثنان مليار وتسعمائه وواحد وثالثون مليون وعشورن الف  (7,220,070,508)

برأس مال كاف  اإلدارة في اإلحتفاظاًل عن إخفاق فض ، وثمانية وخمسمائه

 .لتدعيم المخاطر المالزمة لمسارات األعمال 

وبمقارنة هذه النسب مع المعدل المطلوب فإن رأس المال بالنسبة 

لمصرف الصحاري ومصرف الوحدة ومصرف التجارة والتنمية ، يصنف تحت 

 : علىوهو رأس مال جيد ، وهذا يعطي مؤشرات ( 0)التصنيف رقم 

 .قوي لألرباح  أداء -

 .النمو الجيد لألصول  -

 .الحجم المنخفض لألصول المتعثرة  -

 .خبرة اإلدارة جيدة في متابعة مسارات األعمال المصرفية  -

وهو ( 4)أما بالنسبة للمصرف التجاري الوطني فإنه يصنف تحت التصنيف رقم 

اءة رأس مال ضعيف جدًا ، مما يعني أن المصرف يشهد مشاكل حادة بسبب عدم كف



رأس المال لتدعيم المخاطر المالزمة لمسارات األعمال والعمليات المصرفية ، حيث 

يكون لدي المصرف مستوي عال من الخسائر في القروض المتعثرة والتي تتجاوز أكثر 

 .رأسماله  اليمن نصف إجم

  األصول انخفاض مستمر بالنسبة  اليإجم إلىكذلك أظهرت نسبة حقوق الملكية

سنة %( 00.07)رف ، حيث كانت في مصرف الصحاري لجميع المصا

، أما مصرف الوحدة فقد  (0)7002سنة %( 5.72) إلىوانخفضت  7004

،  (7)7002سنة %( 2.85) إلىوصواًل  7002سنة %( 8.40)انخفضت من 

 7002سنة %( 5.08)وكذلك المصرف التجاري الوطني فقد انخفضت من 

، في حين أن هذه النسبة (2) 7002سنة %( 4.40) إلىأن وصلت  إلى

 إلى 7002سنة %( 2.25)انخفضت بالنسبة لمصرف التجارة والتنمية من 

حقوق الملكية  علىبشكل يظهر االعتماد المتزايد   (4)7002سنة %( 5.42)

 .في تمويل األصول بالنسبة لهذه المصارف 

  تزايد  القروض فيالحظ أنها في اليإجم إلىنسبة حقوق الملكية  إلىوبالنسبة

مستمر بالنسبة لجميع المصارف ، وهذا يعكس قدرة رأس المال واإلحتياطيات 

 .تغطية خسائر القروض المتعثرة  على

  الودائع فقد أظهرت انخفاضًا مستمرا بالنسبة  اليإجم إلىأما نسبة حقوق الملكية

 علىلجميع المصارف ، وحيث أن هذه النسبة تبين مدي اعتماد المصرف 

رد الودائع التي  علىية كمصدر من مصادر التمويل ، وأيضا قدرته حقوق الملك
                                                           

 (3-2)أنظر امللحق  (1)
 (1-2)أنظر امللحق  (3)
 (7-2)لحق أنظر امل (2)
 (12-2)أنظر امللحق  (1)



فإن انخفاض هذه النسبة يعكس  اليمن األموال المملوكة له ، وبالت يهاعلحصل 

تغطية  علىنخفاض قدرته ر التي يتعرض لها المصرف من اـلنا المخاط

 .  التزاماته 

 : Assets Qualityجودة األصول   -7

ذات أهمية خاصة في نظام التقييم ألنها الجزء الحاسم في نشاط  تعتبر جودة األصول

صول جيدة سوف أل مصرف، ألن حيازة ال الذي يقود عملياته نحو تحقيق اإليرادات مصرفال

 . يعني توليد دخل أكثر وتقييم أفضل لكل من السيولة واإلدارة ولرأس المال

 :( 7000الحربي ، وعبدالغني ،) اليةالت األمورويتم تصنيف جودة األصول باالستناد إلى دراسة 

 . رأس المال إلجمالياألصول المتعثرة بالنسبة حجم  -

حجم واتجاهات آجال تسديد القروض التي فات موعد تسديدها، واإلجراءات المتخذة  -

 . إلعادة جدولتها

 . التركزات االئتمانية الكبيرة ومخاطر المقترض الوحيد أو المقترضين ذوي العالقة -

 . معاملة اإلدارة لقروض الموظفينطريقة حجم و  -

إدارة محفظة القروض بالنظر إلى االستراتيجيات والسياسات واإلجراءات الية فع -

 . مات النافذةعلىوالضوابط والت

 . (، مثالً مطالبات، مالحقة المقترضين)النشاطات القانونية المتعلقة باالئتمان  -

 . ائر القروض واالئتمانات المتعثرةمستوى المخصصات المكونة لمواجهة خس -

 : اليةبالنسب الت( CAMELS)وتقاس جودة األصول بموجب نظام 



=نسبة التصنيف المرجح  -0
المخصصات

حقوق الملكية المخصصات
 

وتقيس هذه النسبة حجم الديون المتعثرة من حقوق الملكية والمخصصات ، فكلما قلت 

 : علىهذه النسبة فهذا يعطي مؤشر 

 .الديون المتعثرة لدي المصرف قليلة حجم أن  -

القروض والفوائد المستحقة   ديناميكية منتظمة في تحصيل أقساطأن هناك  -

 .ها على

 .ربحية أفضل وفرص النمو قوية للمصرف الإدارة ائتمان جيدة و أن  -

حيث أن انخفاض : األصول  الياجم إلىنسبة األصول المرجحة بالمخاطر  -7

جودة االستثمار ، ولكن ليس بالضرورة أن يدل هذا  علىهذه النسبة يدل 

في السندات  االستثماردرجة  ارتفاعحيث أن جودة االستثمار ،  علىاالنخفاض 

قد يدل ، أو  متحفظة استثماريةالحكومية على سبيل المثال يدل على سياسة 

 الماليةة رأس المال حيث تقوم المؤسسات اءعلى أن هناك مشاكل في كف

في سندات  باالستثمارة رأس المال لديها ءصورة معدل كفاتحسين بمحاولة 

 .الحكومة ذات وزن مخاطر يعادل الصفر وفقا لتصنيفات بازل

 : اليوتقاس هذه النسبة كالت

  األصول الياجم إلىنسبة األصول المرجحة بالمخاطر 

=
األصول المرجحة بالمخاطر

اجمالي األصول 
 



  اليالنحو الت علىبهذه النسب  تقييم المصرفوبموجب هذا النظام فإنه يتم 

 ( :7008الفرا ، )

 (2-3) جدول

 درجات تصنيف المصرف لجودة األصول
درجة 
 التصنيف

 نـوع
 التصنيف

 نسبة األصول المرجحة
 

 %5أقل من  قوية 0

 %05 -5من  مرضية 4

 %35 -05من أكثر  جيدة بعض الشيء 3

 %01 -35من أكثر  خطر 2

 %01أكثر من  غير مرضية 5

 

- :اليةيتصف بالمؤشرات الت( 1)المصرف الذي يتم تصنيف جودة أصوله  -1

 .حجم األصول المتعثرة ال تتجاوز نسبة محدودة من رأس المال -

وجود اتجاه إيجابي وثابت في عمليات سداد القروض التي فات موعد تسديدها أو تلك  -

 .التي تم تمديدها

 .وقروض الموظفين بما يعطي حدًا أدنى من المخاطرة الضبط الجيد للتركيزات االئتمانية -

الضبط الجيد لمحفظة القروض، ووجود رقابة فعالة على عملياتها ومتابعة االلتزام  -

 .بالمعايير والضوابط التي تضعها اإلدارة في هذا الخصوص

 .احتفاظ اإلدارة بالمخصصات الكافية والالزمة لمقابلة الخسائر المتوقعة في القروض -

يظهر خصائص مشابهة لجودة األصول  (2)لمصرف الذي يتم تصنيف جودة أصوله ا  -7

ولكن يشهد نقاط ضعف أو عيوب في واحد أو أكثر من العوامل ( 0)المصنفة بـ 

 ، كما تتصف بوجود حجم ، فاإلدارة قادرة على معالجة نقاط الضعف بنفسها المذكورة



بواحدة أو ( رأس المال اليمن إجم% 75ال تتجاوز بالعادة )   من األصول المتعثرة

- : اليةأكثر من الخصائص الت

يشهد المصرف اتجاهات سلبية في مستوى االئتمان والقروض التي فات موعد تسديدها  -

 .والتي تم تمديدها أو في مستوى مخصص الخسائر المكونة لمواجهتها

 . والتحصيلتوجد نقاط ضعف في معايير االئتمان واإلجراءات الالزمة للمتابعة  -

تثير القروض الممنوحة للموظفين بعض المالحظات المخالفة لألصول والترتيبات  -

 . التنظيمية الموضوعية بشأنها

، والتي إذا لم  يظهر نقاط ضعف رئيسية (3)المصرف الذي يتم تصنيف جودة أصوله   -2

المصرف مما يتم تصحيحها مباشـرة فإن ذلك يؤدي إلى هـالك رأس المـال أو إعسار 

يستدعي وجود إشراف رقابي قوي لضمان اتخاذ اإلدارة خطـوات فورية لتدارك األمر 

كما يتميز هذا التصنيف بزيادة حجم االئتمان . ودراسة نقاط الضعف وتصحيح العيوب

احد أو أكثر من باإلضافة إلى و ( اليمن رأس المال اإلجم% 40ال يتجاوز )المتعثر 

 : اليةالخصائص الت

ستمرارية زيادة مستويات االئتمان المتعثرة والتي قد تؤثر على رأس المال أو تؤدي إلى ا -

 . حدوث اإلعسار إذا لم يتم المسارعة في اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد منها

تتجاوز بشكل كبير ( المشكوك فيها والمولدة للخسائر)االئتمانات المصنفة الرديئة  -

 . مما تثير تهديدات لرأس المالالمخصصات المكونة بشأنها 



يظهر ضعف عام في العديد من العناصر  (4)المصرف الذي يتم تصنيف جودة أصوله  -4

المذكورة مما تبرز الحاجة إلى اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة من قبل السلطة 

هذا النقدية إلعادة تقوية األوضاع وتوفير الحماية الالزمة ألموال المودعين ويتميز 

رأس المال،  اليمن إجم%  60التصنيف بكبر حجم االئتمان المتعثر وقد يصل إلى 

 . ورغم ذلك تتوفر احتمال قبول نجاح إجراءات اإلدارة لتحسين جودة تلك األصول

تظهر مستوى عال من األصول المتعثرة  (5)المصرف الذي يتم تصنيف جودة أصوله -5

رأس المال أو  اليمن إجم% 20ث يتجاوز نسبة والتي تهدد رأس المال بصورة حادة حي

تسبب في وجود مركز سلبي له مما يتطلب وجود إشراف رقابي قوي للحد من استنزاف 

ورغم ذلك قد يوجد  ، مودعين والدائنين، وتوفير الحماية لل رأس المال أكثر من ذلك

 . احتمال ضئيل بنجاح إجراءات اإلدارة في تحسين جودة أصول المصرف

 (3-3)جدول 

 (7002) الخصخصة سنة قياس جودة األصول للمصارف قبل
 الماليةالمؤشرات                            

 
 المصــــــــــــــارف

نسبة التصنيف 
 المرجح

األصول المرجحة 
مجمل  \بالمخاطر

 األصول

 %79.11 %41.18 مصرف الصحــــــــــــاري 

 %78.55 %17.75 مصرف الوحـــــــــــــــــدة 

 %80.10 %11.08 المصرف التجاري الوطني

 %75.11 (0) مصرف التجارة والتنميـــة 

 

المؤشر السابق يتبين أن جودة األصول تعتبر غير مرضية بالنسبة  علىوبناء 

عدا مصرف الصحاري فهو يقع ( 5)لجميع المصارف ، أي أنها تقع ضمن التصنيف رقم 

أن هناك ضعف يظهر من خالل ارتفاع في حجم  على، وهذا يدل ( 4)ضمن التصنيف رقم 
                                                           

إمجايل األصول فقط  نظراً لعدم توفر بند املخصصات يف ميزانيات مصرف التجاره والتنمية قبل اخلصخصة ، مت االعتماد على نسبة األصول املرجحة باملخاطر إىل (1)
 .بالتقييم بالنسبة ملصرف التجارة والتنمية 



ت آجال تسديد القروض التي فات األصول المتعثرة بالنسبة لرأس المال ، وحجم واتجاها

مما يتطلب وجود إشراف رقابي قوي للحد من استنزاف رأس المال أكثر من موعد تسديدها ، 

 .  مودعين والدائنين، وتوفير الحماية لل ذلك

 :Managementكفاءة اإلدارة  -2

يتم تقييم الجانب اإلداري في المرحلة األخيرة ألن الجوانب األخرى تصب في النهاية 

 ( :7005،  احمد) اليةفيها ، ويتم تقييم الجانب اإلداري من خالل الجوانب الت

يتوقع أن المصرف ذو اإلدارة الجيدة يكون له رأس مال كاف ونوعية أصول  -

 .جيدة و أرباح كافية وسيولة كافية 

 .مدي التزام إدارة المصرف بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي  -

 .المصرف  إلدارةوجود مدراء أكفاء  -

 للمصارف  تقييم داخلي إلىولم يتم استخدام مؤشر اإلدارة في التحليل لكونه يحتاج 

    إلىصحيفة االستبيان للوصول ستخدام تم االستعاضة عن ذلك با اليوبالت،  محل الدراسة

اإلدارة ، كما تم استخدامها في  علىمعرفة أثر الخصخصة  معرفة مدي قوة أو ضعف اإلدارة و

    ( .7005شاهين ، )، ودراسة ( 7008)الفرا  دراسة

 : Earningsالربحية  -4

إلى األرباح كأحد العناصر الهامة لضمان استمرارية أداء  مصرفتنظر إدارة ال

من  اليتها، ويتم قياس فع ، فهي تتأثر بشكل مباشر بمدى جودة األصولمصرف ال

نو  نسبة العائد على متوسط األصول ، منهاعدة نسب خالل  هذه النسب  انخفاض ا 



 االرتفاع، في حين أن  يمكن أن يعطي إشارة إلى وجود مشكالت في ربحية المصارف

 محفوفة بالمخاطر اليةفي محافظ م استثماريةفي هذه النسب قد يعكس سياسة  اليالع

 ( .7005شاهين ، )

التي يمكن أن تقيس قدرة المصرف  الماليةوفي هذا اإلطار سوف نتطرق ألهم النسب 

 :تحقيق الربح  على

تقيس هذه النسبة مدي كفاءة اإلدارة في استخدام  :متوسط األصول  علىالعائد  -0

األصول في تحقيق األرباح من خالل االستثمار في األصول المختلفة ، وتقارن 

ارتفاع  علىابقة ، فكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك هذه النسبة بالسنوات الس

كفاءة المصرف في استخدام أصوله والعكس صحيح ، كما تعتبر هذه النسبة 

، كما تم أستخدامها في ( CAMELS)أساسًا لتقييم المصرف وفق مكونات نظام 

 ( .7007)، ودراسة بوخلخال ( 7008)دراسة الفرا دراسة 

 : اليوتقاس كالت

= متوسط األصول علىعائد معدل ال
صافي الربح
متوسط األصول 
 

تقيس هذه النسبة مدي كفاءة اإلدارة في استخدام  :األصول  علىمعدل العائد   -7

األصول االستخدام األمثل في تحقيق األرباح من خالل االستثمار في األصول 

المختلفة ، وتقارن هذه النسبة بالسنوات السابقة ، فكلما ارتفعت هذه النسبة دل 

ف في استخدام أصوله والعكس صحيح ، كما تم ارتفاع كفاءة المصر  علىذلك 

  ( . 7008)، ودراسة بن سفاع ( 7008)دراسة الفرا أستخدامها في 



=األصول  علىمعدل العائد 
صافي الربح 
اجمالي األصول 
 

يطلق معدل العائد على حقوق الملكية على  :حقوق الملكية  علىمعدل العائد  -2

أهم نسب أو  من الفائض أو العائد على استثمارات حقوق الملكية ، وهو يعد

استغالل أموال حملة  فيمؤشرات ربحية المصارف ألنه يوضح كفاءة اإلدارة 

، ويعد ذلك المعدل المعيار  األموالوقدرتها على تحقيق أرباح من تلك  األسهم

وربحية هيكل رأس  األصولألنه يقيس ربحية  اإلدارة اليةشمواًل لقياس فع األكثر

 علىمدي قدرة المصرف  علىفكلما ارتفعت هذه النسبة كلما دل ذلك  المال ،

 .حقوق الملكية أو رأس المال والعكس صحيح  على علىتحقيق أرباح أ

= حقوق الملكية  علىمعدل العائد 
صافي الربح 
حقوق الملكية  
 

، ( 4-2)هذه النسب في التحليل وذلك كما يظهر في الجدول رقم  علىوقد تم االعتماد 

هذا وعادة ما يتم تحديد نسب الربحية ألغراض التصنيف باالستناد إلى أداء المصارف ذات 

ها بمعزل عن العوامل األخرى سيؤدي إلى نتائج مضللة، على، إال أن التركيز  الصفات المتشابهة

، لكن مصدر األرباح قد يتأتى من  جداً  اليةقد يعكس المصرف أرباحًا ع:  فعلى سبيل المثال

، كما أنه بالرغم من ارتفاع نسبة (المخاطر اليةع)لمرة واحدة أو من نشاطات غير تقليدية حدث 

 .، فإن االحتفاظ باألرباح يبقى غير كاٍف للسماح بنمو رأس المال الربحية

 ( :7008الفرا،) اليسوف يكون تصنيف المصرف حسب مؤشرات الربحية كالت اليوبالت

 



 :اليةيتصف بالمؤشرات الت( 1)احه المصرف الذي ُتصنف أرب -1

تحقيق متطلبات تكوين االحتياطي الالزم لنمو رأس المال و دفع ليوفر الدخل الكافي  -

 .توزيع األرباح المعقولة للمساهمين

 .سالمة أوضاع الميزانية والتخطيط والرقابة القوية على بنود الدخل والنفقات -

 .االتجاه اإليجابي في فئات الدخل والنفقات الرئيسية -

 .االعتماد بحد أدنى على البنود االستثنائية ومصادر الدخل غير التقليدية -

 %.0نسبة الربحية بالعادة فوق  -

 االحتياطياتيولد دخاًل كافيًا لتلبية متطلبات  (2)المصرف الذي يتم تصنيف أرباحه  -7

إال أن المصرف قد .   ، ويوفر نمو لرأس المال ويدفع حصص أرباح معقولة الالزمة

، مما  اتجاهات سلبية تبدأ باالعتماد على الدخل االستثنائي لزيادة األرباح الصافيةيشهد 

، كما يتوجب  يتطلب تحسين قدرة اإلدارة في التخطيط والرقابة على العمليات المصرفية

أو قريبة % 0وتكون نسبة الربحية . على اإلدارة دراسة نقاط الضعف دون رقابة تنظيمية

 . %(0و % 0.75بين )منها 

يظهر نقاط ضعف رئيسية في واحدة من أكثر  (3)المصرف الذي يتم تصنيف أرباحه  -2

، وقد يشهد المصرف انخفاضًا في أداء األرباح بسبب إجراءات اإلدارة  العوامل المذكورة

وتبلغ نسبة الربحية هنا بين .  الالزمة االحتياطيات، مما يعيق تكوين  اليتهاأو عدم فع

، األمر الذي يتطلب وجود رقابة تنظيمية لضمان اتخاذ  %( 0.25و %  0.5بين )

 . اإلدارة خطوات مناسبة لتحسين أداء األرباح المصرفية



يشهد مشاكل حادة في الربحية وقد يكون  (4)المصرف الذي يتم تصنيف أرباحه  -4

صافي الربح إيجابي ولكنه غير كاٍف لالحتفاظ باالحتياطي المالئم ونمو رأس المال 

ويجب .   ، ويتطلب هنا ضرورة تقوية أداء األرباح لمنع الخسارة برأس المال لوبالمط

كما يتطلب من .  أن تتخذ اإلدارة إجراء فوري لتحسين الدخل والرقابة على النفقات

المركزي أو اإلدارة تقييد العمليات غير اإليجابية بوسائل إلغاء أو وقف  مصرفال

الترخيص الممنوح لها وفرض متطلبات أساسية على مجلس اإلدارة التنفيذية و 

حيث أنه .  بعض األنشطة المصرفية يقعلالمساهمين لخفض نمو األصول من خالل ت

.  رة تهدد المالءة المصرفيةبدون إجراءات تصحيحية فورية قد تتطور الخسارة بصو 

 . % (0.50و % 0.75)وتكون نسبة الربحية هنا بين 

يشهد خسائر بصورة تعرض مالءته للمخاطر  (5)المصرف الذي يتم تصنيف أرباحه  -5

، حيث أنه بدون  مما يتطلب وجود رقابة تنظيمية قوية لتنفيذ اإلجراءات التصحيحية

وتبلغ نسبة الربحية هنا أقل من .  سار الوشيكإجراء فوري فإن الخسائر قد تتسبب باإلع

(0.75)% . 

 (4-3)جدول 

 (7002) الخصخصة سنة قياس الربحية للمصارف قبل
 الماليةالمؤشرات                            

 المصــــــــــــــارف
 معدل العائد على
 متوسط األصول

معدل العائد على 
 األصـــــــــــــول

 معدل العائد على
 حقوق الملكيــــة

 % 01.18 % 1.89 % 1.84 مصرف الصحــــــــــــاري 

 % 8.40 % 1.19 % 1.72 مصرف الوحـــــــــــــــــدة 

 % 7.01 % 1.10 % 1.14 المصرف التجاري الوطني

 % 04.94 % 1.95 % 1.14 مصرف التجارة والتنميـــة 
 

 متوسط األصول حيث  علىأن هناك تفاوت في نسبة العائد  (4-2) يالحظ من الجدول

مما يجعلها تحت %( 0.84)نجد أن متوسط هذه النسبة بالنسبة لمصرف الصحاري 



أن  علىوهذا التصنيف يدل ( CAMELS)وفق مكونات نظام ( 7)التصنيف رقم 

المصرف يولد دخاًل كافيا لتلبية متطلبات االحتياطيات ويدفع حصص أرباح معقولة إال 

الدخل االستثنائي لزيادة  علىأنه يشهد بعض االتجاهات السلبية ، حيث أنه بدأ االعتماد 

ات ـــالعملي علىاألرباح الصافية ، مما يتطلب تحسين قدرة اإلدارة في التخطيط والرقابة 

، أما بالنسبة لمصرف الوحدة ومصرف التجارة والتنمية فإن متوسط هذه المصرفية 

مما يجعل هذين المصرفين في التصنيف  واليالت على%( 0.24)، %( 0.27)النسبة 

انخفاضًا في أداء األرباح  ايشهد ينالمصرف ينأن هذ على، وهذا التصنيف يدل ( 2)رقم 

، األمر  الالزمة االحتياطياتيعيق تكوين  ، مما اليتهابسبب إجراءات اإلدارة أو عدم فع

بة لتحسين أداء الذي يتطلب وجود رقابة تنظيمية لضمان اتخاذ اإلدارة خطوات مناس

، أما المصرف التجاري الوطني فهو يعتبر األضعف حيث أن متوسط  األرباح المصرفية

يف يعتبر وهذا التصن( 4)وهذه النسبة تضعه تحت التصنيف رقم %( 0.24)هذه النسبة 

يشهد مشاكل حادة في الربحية وقد يكون صافي الربح إيجابي ولكنه األضعف حيث أنه 

، ويتطلب هنا  غير كاٍف لالحتفاظ باالحتياطي المالئم ونمو رأس المال المطلوب

ويجب أن تتخذ اإلدارة إجراء فوري   ،ضرورة تقوية أداء األرباح لمنع الخسارة برأس المال

  .  لتحسين الدخل والرقابة على النفقات

  األصول فيعتبر مصرفا الصحاري والتجارة والتنمية هما  علىنسبة العائد  إلىأما بالنسبة

وهذا يدل  واليالت على%( 0.25)، %( 0.82)األفضل حيث بلغ متوسط هذه النسبة 

تحسن في  إلىرة في استخدام األصول ، مما أدي أن هناك كفاءة من جانب اإلدا على

مستوي ربحية األصول في المصرف ، أما انخفاض هذه النسبة بالنسبة للمصارف 

 . ضعف كفاءة اإلدارة في استخدام األصول  علىاالخري فهو يدل 



  حقوق الملكية شهدت تذبذبًا بالنسبة لمصرف الصحاري  علىفي حين أن نسبة العائد

جاري الوطني ، وبالرغم من هذا التذبذب إال أن هذه النسبة تضل جيدة وهذا والوحدة والت

أما بالنسبة  أن كفاءة من جانب اإلدارة في استغالل الموارد المتاحة لديها ، علىيدل 

لمصرف التجارة والتنمية فنجد أن هذه النسبة في انخفاض ولكن رغم هذا االنخفاض فإن 

أن  إلى، ويعزي هذا االنخفاض  (0)%(04.24)ث بلغ متوسط هذه النسبة يعتبر جيد حي

النشاطات  علىهناك تحفظ من قبل اإلدارة في النشاطات حيث أنها زادت من االعتماد 

 .انخفاض هذه النسبة  إلىاألقل مخاطر مما أدي 

 : Liquidityالسيولة  -5

 ويرى ، خسارة وبدون بسرعة نقد إلى األصول تحويل علىالمصرف  قدرة هي السيولة

 تحويل خالل من فوري بشكل التزاماته مقابلة على المصرف قدرة عن عبارة السيولة أن البعض

 هذه تستخدم حيث القيمة ، في خسارة وبدون وبسرعة سائل نقد إلى األصول من أصل أي

 . المجتمع احتياجات لتلبية االئتمان وتقديم ودائعهم ، من للسحب المودعين طلبات بتلبية النقدية

 بالتزاماته الوفاء على المصرف قدرة مدى بقياس تختصأما بالنسبة لنسب السيولة فهي 

 يجب إنه ، إال للخطر المصرف يعرض قد تأخير أي دون استحقاقها مواعيد في األجل قصيرة

 ، المصرف أداء في صحة عالمة أنه على دائًما المصرف في السيولة نسب ارتفاع ال يؤخذ أن

 انخفاض في سبًبا تاليوبال االستثمار إدارة كفاءة لعدم مؤشًرا المفرطة السيولة تكون قد إذ

 اليةع ربحية مؤشرات لتحقيق اإلدارة جهود تكريس إن كما ، المصرف لدى الربحية مؤشرات

 . (7008بن سفاع ، ) السيولة مؤشرات على سلًبا ستنعكس

 :يلي  ما( 5-2)مبين في الجدول رقم ها كما هو عليومن أهم هذه النسب والتي تم االعتماد 
                                                           

 (13-2)أنظر امللحق  (1)



 في السائلة أصوله على المصرف اعتماد مدى إلى النسبة هذه تشير :نسبة السيولة  -0

وقد  ، لإلدارة أمان ومصدر أفضل ذلك كان النسبة هذه زادت فكلما ، الودائع تغطية

من قانون المصارف والنقد واالئتمان ( 24)هذه النسبة في المادة  إلىتمت االشاره 

 إلى، ثم رفعت  0258سنة % 70أساس  على، حيث احتسبت  0222لسنة  0رقم 

هذه النسبة حيث خفضت  علىلمكافحة التضخم ، ثم طرأ تعديل  0222سنة % 75

ذه تم رفع ه 7005لسنة  0وبعد صدور القانون رقم  ، 0220في سنة % 05 إلى

وما زال العمل بهذه النسبة حتى هذا التاريخ ، وهي تعتبر  ،% 70 إلىالنسبة 

 ( .CAMELS)األساس لتقييم المصرف وفق نظام 

 :  اليوتقاس كالت

= نسبة السيولة
األصول السائلة
الخصوم السائلة  
 

تكشف هذه النسبة عن قدرة المصرف على مواجهة التزاماته  :نسبة السيولة النقدية  -7

 . النقدية المتاحة لديه األرصدةمن  األجلقصيرة 

النقدية لدي المصرف النقدية لدي المصرف المركزي=نسبة السيولة النقدية 
 الودائع  االلتزامات األخري 

 

وتقيس هذه النسبة السيولة الكلية  :مجمل األصول  إلىنسبة األصول السائلة  -2

 .األصول  اليللمصرف وأيضا أهمية األصول األكثر سيولة بالنسبة إلجم

= مجمل األصول إلىنسبة األصول السائلة 
األصول السائلة
مجمل األصول  
 

 :( 7008الفرا ، ) وبنـاًء على ما سبق يتم تصنيف السيولة وفقًا لما يلي



يتصف بفهم اإلدارة الشامل لبيان الميزانية  (1)سيولته المصرف الذي تيم تصنيف  -0

 : اليةصادية إلى جانب العوامل التوبيئة العمالء والبيئة االقت

توفر األصول السائلة لتلبية تقلب الودائع والطلب على القروض بشكل طبيعي باإلضافة  -

 . على الطلبات غير المتوقعة

 . بين المصارف الحتياجات السيولة االقتراضمحدودية االعتماد على عمليات  -

 . توفر متطلبات الرقابة واإلشراف القوي على العمليات -

امتالك اإلدارة الخبرة الكافية واالستخدام المربح لعمليات اإلقراض بين المصارف لمقابلة  -

 . احتياجات السيولة

له نفس خصائص التصنيف المذكورة ولكن  (2)المصرف الذي يتم تصنيف سيولته  -7

المصرف يشهد نقاط ضعف واحدة أو أكثر من تلك العوامل ويمكن تصحيح نقاط 

، فعلى سبيل  الضعف هذه من خالل تطبيق إطار زمني معقول بدون رقابة تنظيمية

قد يلبي المصرف احتياجاته من السيولة ولكن تنقصه الخبرة اإلدارية المناسبة :  المثال

، أو قد يشهد المصرف مشكالت في  و التخطيط والرقابة و اإلشراف الفعال للعملياتأ

، لكن قد تفشل في اتخاذ الخطوات الضرورية  السيولة وقد تتخذ اإلدارة رد فعل مناسب

، أو قد تغفل اإلدارة أو تتناول بشكل غير مناسب  في منع تكرار تلك المشكالت

 .  االتجاهات السلبية

تظهر نقاط ضعف رئيسية في عدد من  (3)ي يتم تصنيف سيولته المصرف الذ -2

ظهور  إلىويشير إلى عدم الحنكة في إدارة السيولة مما يؤدي .  العوامل المذكورة

، كما تبرز الحاجة أيضًا على تدارس اإلدارة الفوري  مشكالت متكررة في السيولة



،  اليوميةبية االلتزامات لالتجاهات السلبية لتجنب األزمات في قدرة المصرف على تل

ويتطلب األمر وجود رقابة تنظيمية لضمان تدارس اإلدارة بالشكل المناسب لألمور 

 . الهامة

يشهد مشاكل سيولة حادة مما تتطلب رقابة  (4)المصرف الذي يتم تصنيف سيولته  -4

تنظيمية فورية قوية لذلك يجب أن تتخذ إجراءات فورية لتقوية مركز السيولة لضمان 

كما يجب أن يقوم المصرف بالتخطيط المكثف الية ، لبية المصرف الحتياجاته الحت

 . للتعامل مع احتياجات السيولة القصيرة المدى وغير المتوقعة

المركزي أو مساعدة  مصرفيتطلب مساعدة ال (5)المصرف الذي يتم تصنيف سيولته  -5

وتبرز الحاجة لمثل هذه المساعدة  ، من السيولة اليةخارجية لتلبية احتياجاته الح اليةم

 . الفورية لمنع انهيار المصرف بسبب عدم قدرته على تلبية طلبات الدائنين والمودعين

 (5-3)جدول 

 (7002) الخصخصة سنة قبل للمصارفقياس السيولة 
 الماليةالمؤشرات                            

 

 المصــــــــــــــارف

السيولة نسبة  نسبة السيولة
 النقدية

نسبة األصول 
مجمل  \السائلة

 االصول

 %21.18 %01.19 %11.48 مصرف الصحــــــــــــاري 

 %20.41 %05.91 %29.17 مصرف الوحـــــــــــــــــدة 

 %08.18 %04.18 %25.52 المصرف التجاري الوطني

 %24.91 %09.52 %11.10 مصرف التجارة والتنميـــة 

 

  أن نسبة السيولة ونسبة السيولة النقدية جيدة بالنسبة  (5-2) الجدولتبين من

لجميع المصارف ، وبالرغم من أن نسبة السيولة بالنسبة لمصرف الوحدة في 

 إلى، ثم انخفضت  7002عام %( 20.44)انخفاض مستمر حيث أنها كانت 



من المعدل  على،  إال أنها تقع أ (0)7002عام %( 74.02) إلىأن وصلت 

المطلوب ، أما المصارف األخري فهي عكس ذلك حيث أن هذه النسبة في 

تزايد مستمر ، وبالرغم من هذه التغيرات إال أن متوسط هذه النسبة بالنسبة 

من نسبة السيولة المحددة من قبل السلطة الليبية  علىلجميع المصارف يقع أ

أن  إلىوهذا يشير ( 0)، مما يضعها جميعًا تحت التصنيف رقم % 70وهو 

تسديد التزاماته ومواجهة السحب  علىالمصرف يمتلك سيولة جيدة ولديه القدرة 

 . تلك الودائع علىالودائع في حالة حدوث أي طلب مفاجئ  على

  ( 70.28)مجمل األصول قد بلغت  إلىبينما نجد أن نسبة األصول السائلة%

مصرف الوحدة ، أما بالنسبة ل%( 70.42)بالنسبة لمصرف الصحاري ، و

، %( 08.28)بالنسبة لمصرفي التجاري الوطني والتجارة والتنمية قد بلغت 

تقوية جانب  علىتركيز المصرف  على، وهذا يدل  واليالت على%( 74.22)

 .السيولة لديه لمواجهة حاالت الطوارئ 

 : Sensitivity to market risk السوق مخاطر إلى الحساسية -2

، (CAMELS)السوق حديث نسبيا مقارنة مع مكونات نظام  إلىيعتبر تحليل الحساسية 

والمصرفية التي حدثت  المالية، وذلك في ضوء التطورات  0222حيث أنجز هذا المكون سنة 

 ( 7008الفرا ،.) الماليةالمستوي الدولي والتي جعلت المصارف أكثر عرضة لألزمات  على

نسب أساسية مثل العناصر األخري  علىلحساسية لمخاطر السوق ال يعتمد إن تحليل ا

حساسية )  βلحساب  اليةتم إستخدام نموذج تسعيرة األصول الرأسم اليوبالت( CAMELS)لنظام 

                                                           
 (1-2)مللحق أنظر ا (1)



، وحيث أنه لم يكن هناك سوق  (تجاه التغير في عوائد السوق الماليةالتغير في عوائد الورقة 

تم  الي، وبالت( 7002)هذه المصارف مدرجة قبل سنة الخصخصة  ولم تكن الماليةلألوراق 

 ( .7002)احتساب الحساسية لمخاطر السوق بعد سنة الخصخصة 

رف مبوجب مجيع مكونات نظام التقييم اللمص كليالتقييم ال .0101

 : قبل سنة اخلصخصة (CAMELS)املصريف األمريكي 

أساس منفرد لكل مكون من المكونات  على( CAMELS)بعد تقييم مكونات نظام 

أساس  على، يتطلب األمر تقييم المصرف ( 5 إلى 0)وتحديد تصنيف رقمي لكل مكون من 

 .الرئيسية ( CAMELS)مركب لجميع مكونات 

 معظم في أساسية بصورة سليمة فهي ( 7،  0) تصنيفها يكون التي المصارف إن

 أما ، الحادة االقتصادية التقلبات باستثناء جيدة اتالتحدي أمام الصمود على وقدرتها ، النواحي

 المالءة في بارز بشكل تظهر قد الضعف نقاط بعض تواجه فهي (3 ) تصنيفها التي المصارف

 مصرفال قبل من واضحة إرشادات وتقديم مناسبة إدارية إجراءات اتخاذ يستوجب مما ، والسيولة

 المركب تصنيفها يكون التي والمصارف ، الضعف نقاط وتالفي لتحديد المصرف إلدارة المركزي

 . االستمرارية على بقدرته يتعلق فيما بالمصرف تحيط سوف كبيرة استفهام عالمة فان ( 5،  4)

 ( :CAMELS)التقييم املركب مبوجب مكونات نظام  0.010.2

، حيث ( CAMELS)التقييم المركب لجميع مكونات نظام  علىإن التقييم سوف يستند 

لمكون ( 7)لمكونين والتصنيف رقم ( 0)التصنيف رقم  علىنجد أن مصرف الصحاري قد حصل 

 : اليكالت( 4)التصنيف رقم  علىاألخير فقد حصل  المكون أخر ، أما



 (6-3)جدول 

 (7002)قبل سنة الخصخصة  التقييم المركب لمصرف الصحاري

 التصنيفدرجة  التصنيف متوسط النسبة للفترة المكون

 0 قوية %00.87 كفاءة رأس المال
 4 ضعيف %40.28 جودة األصول

 7 مرضية %0.84 الربحية
 0 قوية %20.48 السيولة

 علىفإن متوسط درجة التصنيف هي التصنيف الكلي للمصرف استنادًا  اليوبالت 
 : اليالمكونات األربعة المذكورة أعاله كالت

       = التصنيف الكلي لمصرف الصحاري 

 
  =7 

لمكونين ( 0)التصنيف رقم  علىأما بالنسبة لمصرف الوحدة فنجد أنه قد حصل 
 : اليلمكون أخر كالت( 5)لمكون والتصنيف رقم ( 2)والتصنيف رقم 

 (7-3)جدول 

 ( 7002)قبل سنة الخصخصة  التقييم المركب لمصرف الوحدة

 درجة التصنيف التصنيف متوسط النسبة للفترة المكون

 0 قوية %00.52 كفاءة رأس المال
 5 جدا ضعيف %22.25 جودة األصول

 2 معقول %0.27 الربحية
 0 قوية %72.22 السيولة

 

 :فإن متوسط درجة التصنيف الكلي للمصرف هي  اليوبالت

       = التصنيف الكلي لمصرف الوحدة 

 
  =7.5 



لمكون واحد والتصنيف ( 0)التصنيف رقم  علىفي حين أن المصرف التجاري الوطني قد حصل 

 : اليلمكون كالت( 5)لمكونين والتصنيف رقم ( 4)رقم 

 (8-3)جدول 

 (7002)قبل سنة الخصخصة  التقييم المركب للمصرف التجاري الوطني

 درجة التصنيف التصنيف متوسط النسبة للفترة المكون

 4 ضعيف %5.50 كفاءة رأس المال
 5 جدا ضعيف %22.08 جودة األصول

 4 ضعيف %0.24 الربحية
 0 قوية %75.57 السيولة

 

 :فإن متوسط درجة التصنيف الكلي للمصرف هي  اليوبالت

       = التصنيف الكلي لمصرف التجاري الوطني 

 
  =2.5 

لمكونين والتصنيف رقم ( 0)التصنيف رقم  علىوأخيرًا قد حصل مصرف التجارة والتنمية 

 : اليلمكون كالت( 5)لمكون والتصنيف رقم ( 2)

 (9-3)جدول 

 (7002)قبل سنة الخصخصة  لمصرف التجارة والتنميةالتقييم المركب 

 درجة التصنيف التصنيف متوسط النسبة للفترة المكون

 7 مرضية %8.40 كفاءة رأس المال
 5 جدا ضعيف %27.77 جودة األصول

 2 معقول %0.24 الربحية
 0 قوية %22.20 السيولة

 



 :فإن متوسط درجة التصنيف الكلي للمصرف هي  اليوبالت

       = التصنيف الكلي لمصرف التجارة والتنمية 

 
  =7.25 

يالحظ من التصنيف الكلي للمكونات األربعة لجميع المصارف أن مصرف الصحاري قد 

وفقًا ( 7)التصنيف رقم  علىفإن حصول المصرف  الي، وبالت( 7)التصنيف رقم  علىحصل 

لسياسة التقييم المركب ، يعني أن المصرف سليم من كل النواحي وأنه في حالة التزام كلي 

، فقط هناك بعض نقاط الضعف المتوسطة التي هي ضمن قدرات مجلس يمات علبالقوانين والت

 .حلها  علىاإلدارة 

( 2)التصنيف رقم  علىأما بالنسبة لمصرف الوحدة ومصرف التجارة والتنمية فقد حصال 

مما يعني أنها تواجه بعض نقاط الضعف بشكل عام ، وتظهر هذه النقاط بشكل بارز في جودة 

األصول والربحية بالنسبة للمصرفين ، مما يستوجب اتخاذ اجراءات إدارية مناسبة وتقديم 

 .قبل المصرف المركزي إلدارة المصرف لتحديد وتالفي نقاط الضعف إرشادات واضحة من 

وهذا التصنيف ( 4)التصنيف رقم  علىفي حين أن المصرف التجاري الوطني قد حصل 

جراء عالجي  إلىيشير  وجود مشاكل جدية وهامة في أغلب العناصر مما يتطلب رقابة جادة وا 

ءته فإنه يصبح من الضروري توجيه تهديد مال إلىخاص بها ، فإذا ما تعرض المصرف 

 إلىايجاد الحلول السريعة ، مع األخذ في االعتبار احتمال اللجوء  إلىاالهتمام الرقابي واإلداري 

 . التصفية االجبارية أو اعادة تنظيم المصرف 

 



 : (2007) رف بعد سنة اخلصخصةامصلل املايلتقييم األداء  7.2

ي تقييم أداء المصارف قبل التي تم استخدامها ف سوف يتم أتباع نفس الخطوات والنسب

وذلك حسب  7000وحتي عام  7002الفترة من عام  علىالخصخصة ، وسيقتصر التحليل سنة 

 .  ما توفر من بيانات للدراسة

 : Capital Adequacyكفاءة رأس المال  -0

في السابق ، وأيضا  يهاعلالنسب الفرعية كما تم االعتماد  علىسوف يتم االعتماد 

 . (00-2)ما توفره الميزانيات من بيانات وذلك كما يظهر في الجدول رقم 

 (10-3)جدول 
 (7002) الخصخصة سنة قياس كفاءة رأس المال للمصارف بعد

                          المالية  المؤشرات                 
 

 المصــــــــــــــارف

نسبة األصول 
 الخطرة

 \الملكية حقوق
 مجمل االصول

 \حقوق الملكية
 مجمل القروض

حقوق 
مجمل  \الملكية

 الودائع

 %5.81 %21.81 %4.21 %5.77 مصرف الصحــــــــــــاري 

 %1.84 %29.08 %5.47 %7.22 مصرف الوحـــــــــــــــــدة 

 %1.72 %21.79 %4.52 %1.07 المصرف التجاري الوطني

 %5.81 %28.71 %5.11 %8.12 مصرف التجارة والتنميـــة 

 

 األصول ذات المخاطر قد  إلىأن نسبة حقوق الملكية  (00-2) يتضح من الجدول

النسبة لجميع المصارف عدا المصرف التجاري الوطني ، حيث أن انخفضت ب

قبل %( 00.87)متوسط نسبة األصول الخطرة بالنسبة لمصرف الصحاري كان 

بعدها ، اما بالنسبة لمصرف الوحدة فقد كانت %( 5.22)سنة الخصخصة وأصبح 

، وأيضا هذه النسبة انخفضت بالنسبة %( 2.77) إلىوانخفضت %( 00.52)

، أما المصرف %( 8.27) إلىوصوال %( 8.40)التجارة والتنمية من  لمصرف



%( 5.50)التجاري الوطني فهو الوحيد الذي شهد ازدياد في هذه النسبة حيث كانت 

بعدها ، ونتيجة لهذه التغيرات %( 2.02) إلىقبل سنة الخصخصة وازدادت 

الليبية المصرفية  وبمقارنة متوسط هذه النسب مع معيار لجنة بازل ومعيار السلطة

( 4)التصنيف رقم  إلى( 0)نجد ان مصرف الصحاري قد تراجع من التصنيف رقم 

دًا ، مما يعني أن المصرف يشهد مشاكل حادة بسبب ــــــــوهو رأس مال ضعيف ج

عدم كفاءة رأس المال لتدعيم المخاطر المالزمة لمسارات األعمال والعمليات 

ف مستوي عال من الخسائر في القروض المصرفية ، حيث يكون لدي المصر 

رأسماله ، في حين أن مصرف  اليالمتعثرة والتي تتجاوز أكثر من نصف إجم

 إلى( 0)التجارة والتنمية قد شهد تراجع بسيط حيث أنه تراجع من التصنيف رقم 

لديه نفس خصائص المصرف الذي أن المصرف  علىوهذا يدل ( 7)التصنيف رقم 

،  حيث تتجاوز نسب كفاية رأس المال المتطلبات القانونية( 0)يصنف رأسماله 

في  مل أو أكثر من العوامل المذكورةولكن المصرف يمر بنقاط ضعف في عا

 إلى( 0)، أما بالنسبة لمصرف الوحدة فقد تراجع من التصنيف رقم ( 0)التصنيف 

شهد  ، وأخيرًا فإن المصرف التجاري الوطني هو الوحيد الذي( 2)التصنيف رقم 

تحسن في هذه النسبة ، ولكن ورغم هذا التحسن فقد ظل متوسط هذه النسبة أقل من 

( 4)، ورغم هذا فقد تقدم المصرف من التصنيف رقم%( 2.02)المستوي المطلوب 

ة رأس المال ءيتوافق مع كفاأن المصرف  علىمما يدل ( 2)التصنيف رقم  إلى

ن هناك نقاط ضعف رئيسية في عامل والمتطلبات التنظيمية للمالءة المصرفية ولك

        .   أو أكثر من العوامل المذكورة



  األصول بالنسبة لجميع  اليإجم إلىكذلك يالحظ انخفاض نسبة حقوق الملكية

مصادر األموال الداخلية في تمويل  علىقلة االعتماد  علىالمصارف وهذا يدل 

 .األصول 

  القروض فقد أظهرت انخفاضًا بالنسبة لمصرف  اليإجم إلىأما نسبة حقوق الملكية

الصحاري ومصرف التجارة والتنمية ، في حين أنها ازدادت بالنسبة لمصرف الوحدة 

والمصرف التجاري الوطني ، حيث أن انخفاض هذه النسبة يعكس انخفاض قدرة 

 .تغطية خسائر القروض المتعثرة  علىحقوق الملكية 

 مجمل الودائع استمرت في االنخفاض بالنسبة  إلىة وأخيرًا فإن نسبة حقوق الملكي

ازدياد المخاطر التي يتعرض لها المصرف من  علىلجميع المصارف ، وهذا يدل 

 .تغطية التزاماته  علىانخفاض قدرته 

 :  Asset Qualityجودة األصول  -7

نفس نسب التقييم  علىتم استخدام النسب المستخدمة سابقًا ، وأيضا االعتماد 

 (00-2)التي حددها النظام كما يظهر في الجدول رقم 

 (11-3)جدول 
 (7002) الخصخصة سنة قياس جودة األصول للمصارف بعد

 الماليةالمؤشرات                            
 

 المصــــــــــــــارف

نسبة التصنيف 
 المرجح

األصول المرجحة 
مجمل  \بالمخاطر

 األصول

 %77.15 %42.4 مصرف الصحــــــــــــاري 

 %71 %58.15 مصرف الوحـــــــــــــــــدة 

 %71.01 %49.19 المصرف التجاري الوطني

 %10.09 %08.48 مصرف التجارة والتنميـــة 
 

 أن جودة األصول بالنسبة لجميع المصارف الزالت في  (00-2) يالحظ من الجدول

ة الخطر فيما عدا مصرف التجارة والتنمية ، حيث أنه و بالرغم من التحسن لمرح



، وكذلك ( 4)التصنيف رقم  إلى( 5)البسيط للمصارف و تراجعها من التصنيف رقم 

، إال أنها الزالت تعاني من ارتفاع ( 4)بقاء مصرف الصحاري في التصنيف رقم 

رة في االحتفاض بالمخصصات في حجم الديون المتعثرة ، وأيضا ضعف قدرة اإلدا

الكافية والالزمة لمقابلة الخسائر المتوقعة في القروض ، أما بالنسبة لمصرف التجارة 

فهو  اليوبالت( 2)والتنمية فهو يعتبر األفضل حيث انه يصنف تحت التصنيف رقم 

والتي إذا لم يتم تصحيحها مباشـرة فإن ايضا يظهر بعض نقاط الضعف الرئيسية ، 

يؤدي إلى هـالك رأس المـال أو إعسار المصرف مما يستدعي وجود إشراف ذلك 

رقابي قوي لضمان اتخاذ اإلدارة خطـوات فورية لتدارك األمر ودراسة نقاط الضعف 

، حيث أنه قد يعاني المصرف من استمرار زيادة مستويات  وتصحيح العيوب

حدوث اإلعسار ، أو  إلى رأس المال أو تؤدي علىاالئتمان المتعثرة والتي قد تؤثر 

أن االئتمانات المشكوك فيها والمولدة للخسائر تتجاوز بشكل كبير المخصصات 

  . المكونة بشأنها مما تثير تهديدات لرأس المال 

  إلىكما يالحظ أن هناك انخفاض بسيط في نسبة األصول المرجحة بالمخاطر 

ع سياسة استثمارية متحفظة إتبا إلىلجوء اإلدارة  علىاألصول ، وهذا يدل  اليإجم

، أو أن هناك مشاكل في رأس  شهادات اإليداععن طريق رفع درجة االستثمار في 

المال حيث أنه يحاول تحسين صورة معدل كفاءة رأس المال لديه باالستثمار في 

 .  ذات وزن مخاطر يعادل الصفر وفقًا لتصنيفات بازل شهادات اإليداع

 :Managementكفاءة اإلدارة  -2

 موظفي المصارف محل الدراسة ، علىإلحتساب كفاءة اإلدارة تم توزيع صحيفة استبيان 

، وكان السؤال األول متعلق بتقييم تطور اإلدارة من  ؤالينس علىوقد اشتملت صحيفة االستبيان 



إجابات المشاركين من  علىالناحية الفنية بعد الخصخصة ، وبعد استخدام النسب اإلحصائية 

( 07-2)فقرات السؤال ، اتضح أن اغلب المشاركين في الجدول  علىالموافقة  حيث درجات

أنه لم يحدث تطور في كفاءة اإلدارة من الناحية الفنية بالنسبة لمصرف الصحاري  علىيوافقون 

ومصرف الوحدة ، أما بالنسبة للمصرف التجاري الوطني فيري المشاركون أنه قد حدث تطور في 

 . (0)كفاءة اإلدارة من الناحية الفنية بعد الخصخصة

 (12-3)جدول 
 (7002)بعد سنة الخصخصة  تقييم تطور اإلدارة من الناحية الفنية

 
 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 الصحــــــــــــــــــاري
 (موافق)

 الوحـــــــــــــــــــــــدة
 (موافق)

 التجاري الوطني
 (موافق)

 التجارة والتنمية
 (موافق)

 المتوسط النسبة المتوسط النسبة المتوسط النسبة المتوسط النسبة
 2.44 %82 2.02 % 87 2.00 % 80 2.42 % 27 الدقة في اتباع السياسات واإلجراءات الداخلية

 2.00 %28 2.08 % 87 2.00 % 20 2.72 % 22 تجاوب اإلدارة مع تقارير المراجع الداخلي وتدعيم نظام الرقابة الداخلية
 2.82 %000 2.55 % 20 2.70 % 80 2.08 % 22 والتشريعات المعمول بهاالتزام اإلدارة بالقوانين واالنظمة 

 2.52 %000 2.55 % 20 2.00 % 20 2.00 % 22 دقة البيانات والمعلومات المقدمة للسلطات
 2.00 %22 2.72 % 22 7.20 % 20 7.22 % 54 توفير أفضل الخدمات المصرفية علىقدرة اإلدارة 
 2.00 %22 2.55 % 100 7.20 % 20 7.54 % 54 تحديد المخاطر المصرفية التي يمكن أن تواجهها عند تقديم خدمات مصرفية جديدة علىقدرة اإلدارة 
 2.00 %22 2.22 % 87 7.20 % 50 7.42 % 54 مراقبة التغيرات في البيئة التنافسية المصرفية علىقدرة اإلدارة 
 2.00 %28 2.72 % 20 7.50 % 50 7.28 % 28 التخطيط والمرونة في التكيف مع األحوال المتغيرة علىقدرة اإلدارة 
 7.22 %52 2.72 % 87 2.00 % 80 7.20 % 42 خلق مكانة جيدة للمصرف علىقدرة اإلدارة 

أما بالنسبة للسؤال الثاني والمتعلق بتقييم تطور اإلدارة من الناحية اإلدارية بعد 

أنه قد حدث تطور في كفاءة اإلدارة ( 02-2)فيري أغلب المشاركون في الجدول الخصخصة ، 

من الناحية اإلدارية بالنسبة لمصرف الصحاري والمصرف التجاري الوطني ، أما بالنسبة 

لمصرف الوحدة فيري المشاركون أنه لم يحدث تطور في كفاءة اإلدارة من الناحية اإلدارية بعد 

 .الخصخصة 
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 (13-3)جدول 

 (7002)بعد سنة الخصخصة  تقييم تطور اإلدارة من الناحية اإلدارية

 
 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 الصحـــــــــــــــــــــــــاري
 (موافق)

 الوحــــــــــــــــــــــــــــــدة
 (موافق)

 التجاري الوطني
 (موافق)

ة التجارة والتنمي  
 (موافق)

 المتوسط النسبة المتوسط النسبة المتوسط النسبة المتوسط النسبة
 2.50 %87.5 2.00 %24 7.08 %75 2.02 %22 قدرة اإلدارة على رسم خطوط الصالحيات والسلطات الممنوحة للموظفين

 2.75 %87.5 2.00 %22 7.75 %47 2.00 %20 قدرة اإلدارة على تحديد حجم الموارد البشرية الالزمة لتشغيل أنشطة المصرف
 2.02 %25 2.00 %24 7.22 %50 2.00 %20 اليةقدرة اإلدارة على توفير برامج تدريب فعالة إلكساب الموارد البشرية درجة كفاءة ع

 2.02 %87.5 2.08 %22 7.08 %75 7.82 %22 قدرة اإلدارة على وضع معايير لكل وظيفة داخل المصرف بما يحقق أعلى كفاءة ممكنة
 2.75 %000 2.08 %22 7.25 %22 7.22 %22 قدرة اإلدارة على وضع نماذج عمل غير معقدة لتسييرا لعمل داخل المصرف

 2.28 %000 2.08 %87 7.27 %25 7.20 %54 دوائر الرقابة الداخلية في أداء مهامها ووظائفها الرقابية  الليةمدي موضوعية وأستق
 7.88 %25 2.08 %87 7.22 %58 7.50 %50 قدرة اإلدارة على خلق مكانة جيدة للمصرف 

 2.75 %25 2.08 %22 7.22 %22 7.22 %22 قدرة اإلدارة على توفير أفضل الخدمات المصرفية
 2.75 %25 2.08 %22 7.50 %50 0.22 %70 والوسطي بالسوق المصرفي ياخبرة ومعرفة أعضاء اإلدارة العل
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متوسط األصول ،  علىنفس النسب السابقة وهي العائد  علىتم االعتماد 

 علىنسبة العائد  علىحقوق الملكية ، وتم االعتماد  علىاألصول ، والعائد  علىوالعائد 

( CAMELS)متوسط األصول كنسبة أساسية لتقييم أداء المصرف وفق مكونات نظام 

 ( 04-2)رقم كما سيأتي في الجدول 

 (14-3)جدول 
 (7002) الخصخصة سنة قياس الربحية للمصارف بعد

 الماليةالمؤشرات                            
 المصــــــــــــــارف

 معدل العائد على
 متوسط األصول

معدل العائد على 
 األصـــــــــــــول

 معدل العائد على
 حقوق الملكيــــة

 % 9.07 % 1.40 % 1.47 مصرف الصحــــــــــــاري 

 % 02.57 % 1.14 % 1.71 مصرف الوحـــــــــــــــــدة 

 % 00.11 % 1.52 % 1.59 المصرف التجاري الوطني

 % 01.15 % 1.81 % 1.87 مصرف التجارة والتنميـــة 
 

 متوسط األصول  علىأن هناك تحسن في نسبة العائد  (04-2)من الجدول  يالحظ

بالنسبة لجميع المصارف فيما عدا مصرف الصحاري ، حيث يالحظ أن هناك 



( 7)تراجع كبير بالنسبة لمصرف الصحاري حيث أنه قد تراجع من التصنيف رقم 

أن المصرف يشهد مشاكل حادة في الربحية ،  علىوهذا يدل ( 4)التصنيف رقم  إلى

، وأيضا تقدم المصرف ( 2)ف رقم كما يالحظ بقاء مصرف الوحدة تحت التصني

أن  على، وهذا يدل ( 2)التصنيف رقم  إلى( 4)التجاري الوطني من التصنيف رقم 

إعاقة تكوين اإلحتياطيات الالزمة ،  إلىهناك انخفاض بسيط في األرباح مما يؤدي 

أما بالنسبة لمصرف التجارة والتنمية فهو يعتبر األفضل حيث أنه تقدم من التصنيف 

أن المصرف يولد دخاًل كافيًا لتلبية  علىوهذا يدل ( 7)التصنيف رقم  إلى( 2) رقم

 .متطلبات االحتياطيات ويدفع حصص ارباح معقولة 

  األصول ، فيالحظ أنها تشهد انخفاضًا بالنسبة  علىنسبة العائد  إلىأما بالنسبة

 علىل لجميع المصارف فيما عدا المصرف التجاري الوطني ، وهذا االنخفاض يد

أن هناك ضعف من جانب اإلدارة في استخدام األصول االستخدام األمثل مما أدي 

 . انخفاض في الربحية  إلى

  حقوق الملكية فقد شهدت العكس حيث أنها ارتفعت  علىفي حين أن نسبة العائد

زيادة كفاءة  علىبالنسبة لجميع المصارف فيما عدا مصرف الصحاري ، وهذا يدل 

 . تغالل الموارد المتاحة لديها اإلدارة في اس
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باإلضافة ( CAMELS)ستكون نسبة السيولة هي األساس في التقييم وفق نظام 

 .النسب اإلضافية األخرى  إلى

 

 



 (15-3)جدول 
 (7002) الخصخصة سنة قياس السيولة للمصارف بعد

 الماليةالمؤشرات                            
 

 المصــــــــــــــارف

نسبة السيولة  نسبة السيولة
 النقدية

نسبة األصول 
مجمل  \السائلة

 االصول

 %27.51 %21.10 %15.72 مصرف الصحــــــــــــاري 

 %21.98 %22.11 %29.11 مصرف الوحـــــــــــــــــدة 

 %21.88 %24.17 %41.44 المصرف التجاري الوطني

 %18.97 %10.52 %45.15 مصرف التجارة والتنميـــة 
 

ارتفاع متوسط نسبة السيولة بالنسبة لجميع  (05-2) يالحظ من الجدول

المصارف وخاصة المصرف التجاري الوطني ومصرف التجارة والتنمية ، حيث ازدادت 

مما ( 0)هذه النسبة بدرجة كبيرة مما يضع هذه المصارف جميعًا تحت التصنيف رقم 

هناك  حتفظ بسيولة كافية لمواجهة التزاماته ، وأيضا يالحظ أنارف تيعني أن المص

أن  علىمجمل األصول مما يدل  إلىارتفاع في متوسط نسبة األصول السائلة 

، ولكن ارتفاع مؤشرات السيولة  اتقوية جانب السيولة لديه علىركز ت ترف الزالاالمص

وجود مبالغ كبيرة عاطلة لم يتم استثمارها واالستفادة منها ،  إلىرف قد يشير افي المص

 .  توليد العائد علىسلبًا ومن ثم سوف يكون مردودها 

 : Sensitivity to market risk السوق مخاطر إلى الحساسية -2

 Bلحساب  اليةإلحتساب حساسية السوق تم إستخدام نموذج تسعيرة األصول الرأسم
 :وهو  (تجاه التغير في عوائد السوق الماليةحساسية التغير في عوائد الورقة )

Re =Rf  +B ( Rm – Rf )                         حيث: 

Re  : لسهم المصرف  (7)اليوالعائد الرأسم (0)العائد اإليراديهو.  

                                                           
  233وهو العائد من التوزيعات وحيسب بقسمة قيمة التوزيعات علي   (1)
 سعر اليوم السابق  ÷( سعر اليوم السابق –سعر اليوم = )العائد الرأمسايل  (3)



Rf  :حسابات التوفير في ليبيا هو  علىمن المخاطر ويعتبر سعر الفائدة  اليهو العائد الخ
 .من المخاطر  اليالعائد الخ

Rm  : الليبي الماليمؤشر السوق هو . 

تبين أن مصرف الوحدة يعتبر األفضل ، حيث ( 02-2)الجدول ومن خالل النتائج في 

فهو أقل مخاطر ، يليه في الرتيب  اليأنه يعتبر أقل حساسية بالنسبة لمخاطر السوق وبالت

مصرف الصحاري ومصرف التجارة والتنمية من حيث الحساسية ، أما بالنسبة للمصرف التجاري 

 .و أكثر مخاطر فه اليحساسية وبالت علىالوطني فهو يعتبر أ

 (16-3)جدول 

 (7002)للمصارف بعد سنة الخصخصة  (B)قياس حساسية السوق 

 
 رفــــــــــالمص

 Bمتوسط 

 0.222274 مصرف الصحاري
 0.272200 مصرف الوحدة 

 0.220572 مصرف التجارة والتنمية
 0.20782 المصرف التجاري الوطني

 

 

للمصارف مبوجب مجيع مكونات نظام التقييم  كليالتقييم ال .0171

 : (2007) بعد سنة اخلصخصة( CAMELS)االمريكي 

 ( :CAMELS)التقييم المركب بموجب مكونات نظام   0.0.7.2

، (CAMELS)التقييم المركب لجميع مكونات نظام  علىإن التقييم سوف يستند 

لمكون واحد فقط ، ( 0)التصنيف رقم  علىحيث نجد أن مصرف الصحاري قد حصل 

 : اليكالت( 4)التصنيف رقم  علىفي حين أن المكونات الثالثة األخرى قد حصلت 



 (17-3)جدول 

  (7002)بعد سنة الخصخصة  التقييم المركب لمصرف الصحاري

 درجة التصنيف التصنيف متوسط النسبة للفترة المكون

 4 ضعيف %5.22 كفاءة رأس المال
 4  ضعيف %42.22 األصولجودة 

 4 ضعيف %0.42 الربحية
 0 قوية %25.27 السيولة

 

المكونات األربعة المذكورة  علىفإن متوسط درجة التصنيف الكلي للمصرف استناد  اليوبالت     
 : الياعاله كالت

       = التصنيف الكلي لمصرف الصحاري  

 
  =2.75 

لمكون والتصنيف رقم ( 0)التصنيف رقم  علىأما مصرف الوحدة فنجد أنه قد حصل 

 : اليكالت( 4)التصنيف رقم  علىلمكونين والمكون األخير حصل ( 2)

 (18-3)جدول 

 (7002)بعد سنة الخصخصة  التقييم المركب لمصرف الوحدة

 درجة التصنيف التصنيف متوسط النسبة للفترة المكون

 2 معقول %2.77 كفاءة رأس المال
 4  ضعيف %58.25 جودة األصول

 2 معقول %0.22 الربحية
 0 قوية %72.22 السيولة

 

 :فإن متوسط درجة التصنيف الكلي للمصرف هي  اليوبالت



       = التصنيف الكلي لمصرف الوحدة  

 
  =7.25 

لمكون والتصنيف رقم ( 0)التصنيف رقم  علىفي حين أن المصرف التجاري الوطني قد حصل 
 : اليللمكون األخير كالت( 4)لمكونين والتصنيف رقم ( 2)

 (19-3)جدول 

 (7002)بعد سنة الخصخصة  التقييم المركب للمصرف التجاري الوطني

 درجة التصنيف التصنيف متوسط النسبة للفترة المكون

 2 معقول %2.02 كفاءة رأس المال
 4  ضعيف %42.22 جودة األصول

 2 معقول %0.52 الربحية
 0 قوية %40.44 السيولة

 

 :فإن متوسط درجة التصنيف الكلي للمصرف هي  اليوبالت

       = التصنيف الكلي للمصرف التجاري الوطني  

 
  =7.25 

لمكون والتصنيف ( 0)التصنيف رقم  علىوأخيرا فإن مصرف التجارة والتنمية قد حصل 

 : اليكالت( 2)التصنيف رقم  علىلمكونين والمكون األخير حصل ( 7)رقم 

 (20-3)جدول 

 (7002)بعد سنة الخصخصة  التقييم المركب لمصرف التجارة والتنمية

 درجة التصنيف التصنيف متوسط النسبة للفترة المكون

 7 مرضية %8.27 كفاءة رأس المال
 2 معقول %08.48 األصولجودة 

 7 رضيةم %0.82 الربحية
 0 قوية %45.25 السيولة

 



 :فإن متوسط درجة التصنيف الكلي للمصرف هي  اليوبالت

       = التصنيف الكلي لمصرف التجارة والتنمية  

 
  =7 

يالحظ من التصنيف الكلي للمكونات األربعة لجميع المصارف أن كل من مصرف 

مما ( 2)التصنيف رقم  علىالصحاري ومصرف الوحدة والمصرف التجاري الوطني قد حصال 

يعني أنها تواجه بعض نقاط الضعف بشكل عام ، مما يستوجب اتخاذ اجراءات إدارية مناسبة 

د وتالفي نقاط ـصرف المركزي إلدارة المصرف لتحديوتقديم إرشادات واضحة من قبل الم

وهذا يعني أن ( 7)التصنيف رقم  علىأما بالنسبة لمصرف التجارة والتنمية فقد حصل  الضعف ،

مات ، فقط هناك بعض عليالمصرف سليم من كل النواحي وأنه في حالة التزام كلي بالقوانين والت

 . حلها  علىنقاط الضعف المتوسطة التي هي ضمن قدرات مجلس اإلدارة 

 ( :CAMELS)للمصارف وفقًا ملقياس  املايلمقارنة األداء  2.2

 علىلكل مصرف قبل وبعد سنة الخصخصة والتركيز  الماليسوف نقوم بمقارنة األداء 

يجاد تبريرات لها   .أهم نقاط القوة والضعف لهذه المصارف وا 

 :لمصرف الصحاري  الماليمقارنة األداء  0.2.2

قبل وبعد سنة ( CAMELS)سيتم مقارنة نتائج التقييم المركب لجميع مكونات نظام 

الخصخصة ، وأيضا تحليل كل عنصر من عناصر النظام لمعرفة أسباب القوة والضعف ، 

قبل سنة الخصخصة ، ( 7)التصنيف رقم  علىمصرف الصحاري نجد أنه قد حصل بالنسبة ل



التصنيف  إلىصرف حيث أنه تراجع مأما بعد سنة الخصخصة فيالحظ حدوث تراجع في أداء ال

 :ومن خالل تحليل العناصر المكونة للنظام يالحظ االتي ( 2)رقم 

  أن كفاءة رأس المال حدث فيها تراجع كبير حيث كان متوسط هذه النسبة قبل سنة

، أما بعد سنة ( 0)وصنف تحت التصنيف رقم %( 00.87)الخصخصة 

حيث كان متوسط النسبة ( 4)التصنيف رقم  إلىالخصخصة فيالحظ انها تراجعت 

ذات االرتفاع المستمر في األصول  إلى، ويرجع هذا االنخفاض %( 5.22)

مليار وسبعمائة  (0,222,222,405) 7004المخاطر حيث أنها كانت في سنة 

 وثالثة وستون مليون وسبعمائه وثالثة وتسعون الف واربع مائه وخمسة عشر

سته مليار وثمانمئة  (2,822,270,000) إلىأن وصلت  إلىواستمرت في الزيادة 

، وأيضا  7000سنة  وتسعة وسبعون مليون وستمائة وواحد وعشرون الف ومائة

عدم اتخاذ اإلدارة االجراءات المالئمة بشأن زيادة رأس المال ، حيث أن الزيادة التي 

حدثت في رأس المال ال تكفي لمواجهة الزيادة في األصول المرجحة بالمخاطر ، 

 .  وأيضا عدم اتخاذ اي اجراء بشأن تسوية الديون المتعثرة 

  أن هناك شبه ثبات في هذه النسبة حيث يالحظ أما بالنسبة لجودة األصول فيالحظ

خالل الفترتين ، حيث أن متوسط هذه ( 4)بقاء المصرف تحت التصنيف رقم 

بعدها ، ويرجع %( 47.4)وأصبح %( 40.28)النسبة قبل سنة الخصخصة كان 

أن الديون المتعثرة  الزالت مرتفعة ، وأن المصرف لم يتخذ اي اجراء  إلىذلك 

 . المتعثرة ، وأيضا ال يملك المخصصات الالزمة لمقابلة الخسائر لتسوية الديون 

 ربحية المصرف يالحظ أنها شهدت تراجع كبير ، حيث كان متوسط  أما فيما يخص

، ثم ( 7)اي مصنفة تحت التصنيف رقم %( 0.84)هذه النسبة قبل الخصخصة 



حيث كان متوسط النسبة ( 4)التصنيف رقم  إلىتراجعت بعد الخصخصة 

مخاطر االئتمان  إلىعدم التعرض  إلىمحاولة اإلدارة  إلى، ويرجع ذلك %( 0.42)

شهادات اإليداع لدي  علىمن خالل عدم التوسع في منح التسهيالت والتركيز 

 .مصرف ليبيا المركزي لتحقيق ارباح للمالك 

  أما نسبة السيولة فهي تعتبر جيدة بالنسبة للمصرف خالل الفترتين ، حيث أنه قد

ربحية  إلىقبل وبعد الخصخصة ، وبالنظر ( 0)صنف تحت التصنيف رقم 

عدم قدرة  علىالمصرف فان الزيادة في هذه النسبة تعتبر غير جيدة ألنها تدل 

 . استثمار اصوله بشكل جيد  علىالمصرف 

  موظفي مصرف  علىأما بالنسبة لكفاءة اإلدارة فقد تم توزيع صحيفة استبيان

 وكان، كفاءة اإلدارة  علىللتعرف  ؤالينحيث أن الصحيفة تضمنت س ، الصحاري

السؤال األول لمعرفة ما إذا كان قد حدث تطور في إدارة المصرف من الناحية الفنية 

     بات المشاركين في الجدولإجا اليبعد الخصخصة أم ال ، ويالحظ من إجم

أنه قد حدث تطور في إدارة  علىمن المشاركين يوافقون % 42أن ( 2-70)

 . بعد الخصخصة  من الناحية الفنية  المصرف

 (21-3)جدول 

 لمصرف الصحاري اإلدارة من الناحية الفنية بعد الخصخصة حول تطور إجابات المشاركين 

 النسبة العدد االجابة

 %41 01 نعم

 %54 05 ال

 %011 28 المجموع

 



ذلك ، وتم استخدام النسب اإلحصائية  علىأسئلة فرعية للتأكيد ( 2)وقد تم تخصيص 

فقرات السؤال ، وأتضح من إجابات  علىإجابات المشاركين من حيث درجات الموافقة  على

والمتعلقة بالدقة في اتباع السياسات االجراءات  األوليأن الفقرة ( 77-2)المشاركين في الجدول 

، يليها في  2.42وبمتوسط حسابي % 27الترتيب األول بنسبة  علىالداخلية ، قد حصلت 

بتجاوب اإلدارة مع تقارير المراجع الداخلي وتدعيم نظام الرقابة  الفقرة الثانية والمتعلقةالترتيب 

التخطيط  علىالمتعلقة بقدرة اإلدارة قرة ألخيرة فتأتي الف، أما في المرتبة ا% 22الداخلية ، بنسبة 

، ومما سبق  7.28وبمتوسط حسابي % 28والمرونة في التكيف مع األحوال المتغيرة ، بنسبة 

أنه قد حدث تطور في إدارة المصرف من الناحية  علىيتبين أن اغلب المشاركين ال يوافقون 

 .الفنية بعد الخصخصة 

 (22-3)جدول 

  لمصرف الصحاري تطور اإلدارة من الناحية الفنية علىاجابات المشاركين للتأكيد 

غير  ؤالــــــــــــــالس
 موافق

المتوسط  النسبة موافق النسبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.660 3.46 %29 12 %8 1 الدقة في اتباع السياسات واإلجراءات الداخلية

 0.832 3.23 %77 10 %92 3 المراجع الداخلي وتدعيم نظام الرقابة الداخليةتجاوب اإلدارة مع تقارير 

 1.115 3.08 %77 10 %92 3 التزام اإلدارة بالقوانين واالنظمة والتشريعات المعمول بها

 1.000 3.00 %92 11 %23 4 دقة البيانات والمعلومات المقدمة للسلطات

 0.832 2.77 %46 7 %69 6 توفير أفضل الخدمات المصرفية علىقدرة اإلدارة 

 0.967 2.54 %46 7 %69 6 تحديد المخاطر المصرفية التي يمكن أن تواجهها عند تقديم خدمات مصرفية جديدة علىقدرة اإلدارة 

 0.877 2.46 %46 7 %69 6 مراقبة التغيرات في البيئة التنافسية المصرفية علىقدرة اإلدارة 

 1.121 2.38 %28 5 %99  8 التخطيط والمرونة في التكيف مع األحوال المتغيرة علىقدرة اإلدارة 

 1.251 2.23 %69 6 %46 7 خلق مكانة جيدة للمصرف علىقدرة اإلدارة 
 

تطور في إدارة المصرف من الناحية  حدوثأما السؤال الثاني فقد خصص لمعرفة 

% 50تبين أن ( 72-2)إجابات المشاركين في الجدول  إلىاإلدارية بعد الخصخصة ، وبالنظر 

 .أنه قد حدث تطور في إدارة المصرف من الناحية اإلدارية  علىمن المشاركين يوافقون 



 (23-3)جدول 

 لمصرف الصحاري تطور اإلدارة من الناحية اإلدارية بعد الخصخصةحول إجابات المشاركين 

 النسبة العدد االجابة

 %51 04 نعم

 %51 04 ال

 %011 28 المجموع
 

أسئلة فرعية وتم استخدام النسب اإلحصائية ( 2)م تخصيص ـــــــــذلك ت علىوللتأكيد 

رسم خطوط  علىقدرة اإلدارة ب الفقرة األولي والمتعلقةأن ( 74-2)وتبين من الجدول  ، يهاعل

وبمتوسط % 22الصالحيات والسلطات الممنوحة للموظفين ، تأتي في التصنيف األول بنسبة 

تحديد حجم الموارد البشرية  علىبقدرة اإلدارة  تليها في الترتيب الفقرة المتعلقة،  2.02حسابي 

امنة وتأتي الفقرة الث ، 2.00وبمتوسط حسابي  %20الالزمة لتشغيل أنشطة المصرف ، بنسبة 

توفير أفضل الخدمات المصرفية في المرتبة ما قبل األخيرة بنسبة  علىوالمتعلقة بقدرة اإلدارة 

الفقرة المتعلقة بخبرة ومعرفة  ، أما في المرتبة األخيرة فتاتي 7.22وبمتوسط حسابي % 22

سط وبمتو % 70والوسطي بالسوق المصرفي ، في المرتبة األخيرة بنسبة  ياعلأعضاء اإلدارة ال

أن هناك تطور بسيط قد حدث في كفاءة اإلدارة من الناحية  على، مما يدل  0.22حسابي 

 .اإلدارية بعد الخصخصة 

 (24-3)جدول 
   لمصرف الصحاري تطور اإلدارة من الناحية اإلدارية علىاجابات المشاركين للتأكيد 

 
غير  ؤالـــــــــــــــــالس

 موافق
 المتوسط النسبة موافق النسبة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 1.072 3.07 %72 11 %93 3 رسم خطوط الصالحيات والسلطات الممنوحة للموظفين علىقدرة اإلدارة 
 1.240 3.00 %73 10 %92 4 تحديد حجم الموارد البشرية الالزمة لتشغيل أنشطة المصرف علىقدرة اإلدارة 
 0.784 3.00 %73 10 %92 4  اليةتوفير برامج تدريب فعالة إلكساب الموارد البشرية درجة كفاءة ع علىقدرة اإلدارة 
 0.949 2.86 %72 11 %93 3 كفاءة ممكنة علىوضع معايير لكل وظيفة داخل المصرف بما يحقق أ علىقدرة اإلدارة 
 0.893 2.79 %72 11 %93 3 وضع نماذج عمل غير معقدة لتسييرا لعمل داخل المصرف علىقدرة اإلدارة 

%69 6 دوائر الرقابة الداخلية في أداء مهامها ووظائفها الرقابية  الليةمدي موضوعية وأستق  8 46%  2.71 1.204 
 1.225 2.50 %43 7 %43 7 خلق مكانة جيدة للمصرف  علىقدرة اإلدارة 
 0.929 2.39 %29 5 %96 9 توفير أفضل الخدمات المصرفية علىقدرة اإلدارة 

 0.917 1.93 %93 3 %72 11 والوسطي بالسوق المصرفي ياعلخبرة ومعرفة أعضاء اإلدارة ال



 

  جيدة نسبيا ، حيث بين جدول  مؤشراتالحساسية لمخاطر السوق لقد أظهر معامل    

 0.040272 إلى، ثم انخفضت  7008سنة  0.284022أن بيتا كانت ( 2-75)

ويرجع هذا  ، 7000سنة  0.782707 إلى، ثم عاودت وارتفعت  7002سنة 

وتم احتساب  7002-8-02التذبذب إلى هبوط أسعار مؤشر السوق بشكل حاد في 

غم وبالر  مما أدي إلى التذبذب في بيتا ، 7002-2-7المؤشر من جديد اعتبار من 

 وهو يعتبر جيد 0.222274إال أن متوسط هذه النسبة أصبح  هذا التذبذبمن 

، حيث أنه يقترب من معامل بيتا للسوق والذي يساوي واحد  بالنسبة للمصرف نسبياً 

 . صحيح

 (25-3)دول ج

 بالنسبة لمصرف الصحاري( B)قياس حساسية السوق 

 بيتا السنة
2118 1.384036 

2119 0.141726 

2101 1.286212 

 3.227296 المتوسط
 

 :لمصرف الوحدة  الماليمقارنة األداء   7.2.2

يالحظ أن مصرف الوحدة ( CAMELS)من خالل التحليل السابق لجميع مكونات نظام 

قبل الخصخصة ، وكذلك بقاء المصرف في نفس التصنيف ( 2)التصنيف رقم  علىقد حصل 

يها عله اي تغيرات كبيره ، وسيتم التعرف علىحتى بعد الخصخصة ، أي أن المصرف لم تطرأ 

 : اليمن خالل تحليل العناصر المكونة للنظام كالت



  بالنسبة لكفاءة رأس المال قد حدث فيها تراجع حيث أن المصرف قد صنف تحت

، أما %( 00.52)قبل الخصخصة حيث كان متوسط النسبة ( 0)التصنيف رقم 

 إلىحيث تراجع متوسط النسبة ( 2)التصنيف رقم  إلىبعدها فقد تراجع المصرف 

وهو أقل من المستوي المطلوب، األمر الذي يعكس لنا المخاطر التي %( 2.77)

 إلىتغطية التزاماته ، ويرجع ذلك  علىيتعرض لها المصرف من انخفاض قدرته 

 .التزايد المستمر في األصول ذات المخاطر 

 ن بسيط حيث تقدم المصرف من التصنيف أما جودة األصول فيالحظ أن هناك تحس

أن  علىبعدها ، مما يدل ( 4)التصنيف رقم  إلىقبل الخصخصة ( 5)رقم 

المصرف قد بدأ في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسوية الديون المتعثرة ، أما ربحية 

خالل الفترتين ، مما يدل ( 2)التصنيف رقم  علىالمصرف لم تتغير حيث استقرت 

لة المصرف لتحسين ربحيته من خالل منح التسهيالت والقروض ، عدم محاو  على

أما سيولة المصرف فهي ايضا جيدة خالل الفترتين حيث كانت تحت التصنيف رقم 

انخفاض  إلىأن المصرف لم يزيد من استثماراته وهذا ما أدي  على، مما يدل ( 0)

 . مؤشر الربحية لدي المصرف 

 موظفي مصرف   علىتم توزيع صحيفة استبيان  أما بالنسبة لكفاءة اإلدارة فقد

كفاءة إدارة المصرف ،  علىللتعرف  ؤالين، حيث أن الصحيفة قد تضمنت س الوحدة

وكان السؤال األول لمعرفة ما إذا كان قد حدث تطور في إدارة المصرف من الناحية 

إجابات المشاركين في جدول  اليالفنية بعد الخصخصة أم ال ، ويالحظ من إجم

أنه قد حدث تطور في إدارة  علىمن المشاركين فقط يوافقون % 24أن ( 2-72)

 .الخصخصة   المصرف بعد



 (26-3)جدول 
 رة من الناحية الفنية بعد الخصخصة لمصرف الوحدةتطور اإلداحول إجابات المشاركين 

 

أن ( 72-2)ذلك ، وتبين من الجدول  علىأسئلة فرعية للتأكيد ( 2)وقد تم تخصيص 

بالتزام اإلدارة بالقوانين واألنظمة والتشريعات المعمول بها ، قد حصلت  الفقرة األولي والمتعلقة

يليها في الترتيب الفقرة الثانية ،  2.70وبمتوسط حسابي  %80الترتيب األول بنسبة  على

،  2.00وبمتوسط حسابي  %20بدقة البيانات والمعلومات المقدمة للسلطات ، بنسبة والمتعلقة 

ع ـالتخطيط والمرونة في التكيف م علىالمتعلقات بقدرة اإلدارة  تينوتأتي في المرتبة األخيرة الفقر 

غيرات في البيئة التنافسية المصرفية ، بنسبة   مراقبة الت علىاألحوال المتغيرة ، وقدرة اإلدارة 

 . واليالت على 7.20،  7.50وبمتوسط حسابي  50%

أن  علىنسبة من المشاركين ال يوافقون  علىإجابات المشاركين يالحظ أن أ إلىوبالنظر 

 .هناك تطور قد حدث في إدارة المصرف من الناحية الفنية بعد الخصخصة 

 (27-3)جدول 
 لمصرف الوحدة تطور اإلدارة من الناحية الفنية علىاجابات المشاركين للتأكيد 

غير  ؤالــــــــــــــــــــالس
 موافق

المتوسط  النسبة موافق النسبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.033 3.20 %80 8 %20 2 التزام اإلدارة بالقوانين واالنظمة والتشريعات المعمول بها
 0.876 3.10 %70 7 %30 3 البيانات والمعلومات المقدمة للسلطاتدقة 

 0.943 3.00 %80 8 %20 2 الدقة في اتباع السياسات واإلجراءات الداخلية
 0.667 3.00 %80 8 %20 2 خلق مكانة جيدة للمصرف علىقدرة اإلدارة 

 0.816 3.00 %70 7 %30 3 الداخليةتجاوب اإلدارة مع تقارير المراجع الداخلي وتدعيم نظام الرقابة 
 0.823 2.70 %70 7 %30 3 توفير أفضل الخدمات المصرفية علىقدرة اإلدارة 
 0.675 2.70 %60 6 %40 4 تحديد المخاطر المصرفية التي يمكن أن تواجهها عند تقديم خدمات مصرفية جديدة علىقدرة اإلدارة 

 0.850 2.50 %50 5 %50 5 التخطيط والمرونة في التكيف مع األحوال المتغيرة  علىقدرة اإلدارة 
 1.059 2.30 %50 5 %50 5 مراقبة التغيرات في البيئة التنافسية المصرفية علىقدرة اإلدارة 

 النسبة العدد االجابة

 %14 01 نعم

 %11 09 ال

 %011 29 المجموع



أما هذا السؤال فقد خصص لمعرفة ما إذا كان قد حدث تطور في إدارة المصرف من 

فقط من المشاركين % 40أن ( 78-2)الجدول  وقد بينالناحية اإلدارية بعد الخصخصة ، 

 .رف من الناحية اإلدارية بعد الخصخصة أنه قد حدث تطور في إدارة المص علىيوافقون 

 (28-3)جدول 

 لمصرف الوحدة تطور اإلدارة من الناحية اإلدارية بعد الخصخصةحول إجابات المشاركين 

 النسبة العدد االجابة

 %40 02 نعم

 %59 07 ال

 %011 29 المجموع

 

إجابات المشاركين  إلىوبالرجوع أسئلة فرعية ( 2) هذا السؤال تم تخصيص علىوللتأكيد 

دوائر الرقابة  الليةوالمتعلقة بمدي موضوعية واستق األوليأن الفقرة ( 72-2)الجدول بين 

% 25المرتبة األولي بنسبة  علىالداخلية في أداء مهامها ووظائفها الرقابية ، قد تحصلت 

وضع نماذج عمل  علىبقدرة اإلدارة الفقرة المتعلقة ، يليها في الترتيب  7.27وبمتوسط حسابي 

، وتأتي في  7.25وبمتوسط حسابي  %22سبة غير معقدة لتسيير العمل داخل المصرف ، بن

وضع معايير لكل وظيفة داخل المصرف  علىالمرتبة األخيرة الفقرتين المتعلقتين بقدرة اإلدارة 

رسم خطوط الصالحيات والسلطات الممنوحة  علىكفاءة ممكنة ، وقدرة اإلدارة  علىبما يحقق أ

أنه لم يحدث تطور في إدارة  علىكد ، مما يؤ  7.08وبمتوسط حسابي % 75للموظفين ، بنسبة 

 .المصرف من الناحية اإلدارية بعد الخصخصة 

 

 



 (29-3)جدول 

 لمصرف الوحدة تطور اإلدارة من الناحية اإلدارية علىاجابات المشاركين للتأكيد 

غير  السؤال
 موافق

المتوسط  النسبة موافق النسبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.900 2.92 %75 9 %25 3 دوائر الرقابة الداخلية في أداء مهامها ووظائفها الرقابية  الليةمدي موضوعية وأستقل
 0.622 2.75 %67 8 %33 4 وضع نماذج عمل غير معقدة لتسييرا لعمل داخل المصرف علىقدرة اإلدارة 
 0.778 2.67 %67 8 %33 4 توفير أفضل الخدمات المصرفية علىقدرة اإلدارة 
 0.888 2.67 %58 7 %42 5 خلق مكانة جيدة للمصرف  علىقدرة اإلدارة 
 0.778 2.67 %50 6 %50 6 اليةتوفير برامج تدريب فعالة إلكساب الموارد البشرية درجة كفاءة ع علىقدرة اإلدارة 

 0.798 2.50 %50 6 %50 6 والوسطي بالسوق المصرفي ياعلخبرة ومعرفة أعضاء اإلدارة ال
 0.965 2.25 %42 5 %58 7 تحديد حجم الموارد البشرية الالزمة لتشغيل أنشطة المصرف علىقدرة اإلدارة 
 0.900 2.08 %25 3 %75 9 كفاءة ممكنة علىوضع معايير لكل وظيفة داخل المصرف بما يحقق أ علىقدرة اإلدارة 
 0.669 2.08 %25 3 %75 9 رسم خطوط الصالحيات والسلطات الممنوحة للموظفين علىقدرة اإلدارة 

  بالنسبة للحساسية لمخاطر السوق يعتبر مصرف الوحدة افضل المصارف ، حيث بين

 إلى، وانخفضت  7008سنة  0.522472أن هذه النسبة كانت  (20-2)الجدول 

 إلىوصلت  أن إلى 7000، وارتفعت قليال سنة  7002سنة  0.050007

ويرجع هذا التغير في النسبة نتيجة لهبوط مؤشر السوق بشكل حاد في  ، 0.222722

تم احتساب المؤشر من جديد مما ادي إلي ارتفاعها في  7002ثم في نهاية  7002

وهو يعتبر مؤشر جيد بالنسبة  0.272200فإن متوسط هذه النسبة  اليإوبالت ، 7000

 .للمصرف 

 (30-3)جدول 

 بالنسبة لمصرف الوحدة( B)حساسية السوق قياس 

 

 

 بيتا السنة
2118 3.422692 

2119 3.343339 

2101 3.222922 

 3.297933 المتوسط



 :للمصرف التجاري الوطني  الماليمقارنة األداء   2.2.2

يالحظ أنه قد حدث ( CAMELS)من خالل التحليل السابق لجميع مكونات نظام 

تحسن بسيط في أداء المصرف التجاري الوطني ، حيث أن المصرف تقدم من التصنيف رقم 

بعدها ، وسيتم تحليل العناصر المكونة للنظام ( 2)التصنيف رقم  إلىقبل الخصخصة ( 4)

 : اليلمعرفة أسباب هذا التحسن كالت

  يالحظ أن كفاءة رأس المال قد حدث فيها تحسن بسيط رغم أنه الزال تحت المستوي

قبل الفترة المحددة وكانت ( 4)المطلوب ، حيث أن المصرف تقدم من التصنيف رقم 

بعدها حيث أصبحت ( 2)التصنيف رقم  إلى%( 5.50)نسبة كفاءة رأس المال 

التحسن هو انه ورغم التزايد ، والسبب في هذا %( 2.02)نسبة كفاءة رأس المال 

المستمر في األصول ذات المخاطر إال أن هناك زيادة حدثت في رأس المال لمقابلة 

 .التحسن في هذه  النسبة  إلىالزيادة في األصول ذات المخاطر مما أدي 

  أما جودة األصول فيالحظ أنه قد حدث فيها تحسن بسيط حيث أنها تقدمت من

 علىبعدها ، مما يدل ( 4)التصنيف رقم  إلىخصخصة قبل ال( 5)التصنيف رقم 

أن المصرف بدأ يتخذ اإلجراءات الالزمة لتسوية الديون المتعثرة ، وكذلك الربحية 

 إلى( 4)يالحظ أنه قد حصل فيها تحسن أيضا حيث انها تقدمت من التصنيف رقم 

ل منح أن المصرف بدأ في تحسين أرباحه من خال علىمما يدل ( 2)التصنيف رقم 

 7004القروض والتسهيالت في عام  اليالقروض والتسهيالت ، حيث كان إجم

تسعمائة وثمانية وعشرون مليون وسبعة واربعون الف وسبعمائة  (278,042,225)

مليار  (0,202,245,282) إلىأن وصلت  إلىوازدادت وخمسة وستون ، 



عام  وسبعة وثمانون وتسعمائة وستة مليون وتسعمائة وخمسة واربعون ألف وسبعمائة

بقاء  إلى، ولكن هذه الزيادة البسيطة في األرباح يرجع السبب فيها أيضا  7000

 .خالل الفترتين ( 0)أي تحت التصنيف رقم  اليةسيولة المصرف ع

  حيث أن  الموظفين ، علىأما بالنسبة لكفاءة اإلدارة فقد تم توزيع صحيفة استبيان

كفاءة إدارة المصرف ، وكان السؤال  علىللتعرف  ؤالينالصحيفة قد تضمنت س

األول لمعرفة ما إذا كان قد حدث تطور في إدارة المصرف من الناحية الفنية بعد 

% 55أن ( 20-2)الخصخصة أم ال ، وتبين من إجابات المشاركين في الجدول 

 .أنه قد حدث تطور في إدارة المصرف  علىمن المشاركين يوافقون 

 (31-3)جدول 
   للمصرف تطور اإلدارة من الناحية الفنية بعد الخصخصةحول إجابات المشاركين 

 التجاري الوطني
 النسبة العدد االجابة

 %55 11 نعم

 %45 9 ال

 %011 20 المجموع
 

تبين أن الفقرة ( 27-2)أسئلة فرعية كما في جدول ( 2)ذلك تم صياغة  علىوللتأكيد 

تحديد المخاطر المصرفية التي يمكن أن تواجهها عند تقديم  علىوالمتعلقة بقدرة اإلدارة  ولياأل

،  2.55وبمتوسط حسابي  %000نسبة وهي  علىا علىخدمات مصرفية جديدة ، تحصلت 

المتعلقة بالتزام اإلدارة بالقوانين واالنظمة والتشريعات المعمول بها ، يليها في الترتيب الفقرات 

، وتأتي في  2.55وبمتوسط حسابي  %20بنسبة  يانات والمعلومات المقدمة للسلطاتودقة الب

المتعلقة بتجاوب اإلدارة مع تقارير المراجع الداخلي وتدعيم نظم  األخيرة الفقرة ما قبل المرتبة

 علىالمتعلقة بقدرة اإلدارة أما الفقرة  ، 2.08وبمتوسط حسابي % 87الرقابة الداخلية بنسبة 

  وبمتوسط حسابي% 22بنسبة  أفضل الخدمات المصرفية فتاتي في المرتبة االخيرةتوفير 



أنه قد حدث تطور في إدارة المصرف من  علىأن المشاركين يوافقون  على، مما يدل  2.72

 .الناحية الفنية بعد الخصخصة 

 (32-3)جدول 

              للمصرف تطور اإلدارة من الناحية الفنية علىاجابات المشاركين للتأكيد 
 التجاري الوطني

غير  ؤالـــــــــــــــــــــــالس
 موافق

المتوسط  النسبة موافق النسبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.522 3.55 %011 11 %1 0 تحديد المخاطر المصرفية التي يمكن أن تواجهها عند تقديم خدمات مصرفية جديدة علىقدرة اإلدارة 
 0.688 3.55 %90 10 %9 1 اإلدارة بالقوانين واالنظمة والتشريعات المعمول بهاالتزام 

 0.688 3.55 %90 10 %9 1 دقة البيانات والمعلومات المقدمة للسلطات
 0.809 3.36 %82 9 %08 2 مراقبة التغيرات في البيئة التنافسية المصرفية علىقدرة اإلدارة 
 0.647 3.27 %90 10 %9 1 التخطيط والمرونة في التكيف مع األحوال المتغيرة  علىقدرة اإلدارة 
 0.786 3.27 %82 9 %08 2 خلق مكانة جيدة للمصرف علىقدرة اإلدارة 
 0.905 3.27 %71 8 %27 3 توفير أفضل الخدمات المصرفية علىقدرة اإلدارة 

 1.168 3.18 %82 9 %08 2 الرقابة الداخلية تجاوب اإلدارة مع تقارير المراجع الداخلي وتدعيم نظام
 0.701 3.09 %82 9 %08 2 الدقة في اتباع السياسات واإلجراءات الداخلية

في حين أن هذا السؤال خصص لمعرفة ما إذا كان قد حدث تطور في إدارة المصرف 

 على( 22-2)من الناحية اإلدارية بعد الخصخصة ، واتضح من إجابات المشاركين في الجدول 

ور في إدارة المصرف من الناحية ـــــــأنه قد حدث تط علىمن المشاركين يوافقون % 55أن 

 .اإلدارية 

 (33-3)جدول 

   للمصرف تطور اإلدارة من الناحية اإلدارية بعد الخصخصةحول إجابات المشاركين 

 التجاري الوطني

 النسبة العدد االجابة

 %55 00 نعم

 %45 9 ال

 %011 21 المجموع
 



تبين أن الفقرات ( 24-2)أسئلة فرعية كما في جدول ( 2)ذلك تم صياغة  علىوللتأكيد 

دوائر الرقابة  الليةخلق مكانة جيدة للمصرف ، ومدي موضوعية واستق علىبقدرة اإلدارة  المتعلقة

% 87المركز األول بنسبة  علىتحصلن الداخلية في اداء مهامها ووظائفها الرقابية ، قد 

 علىالفقرتين المتعلقتين بقدرة اإلدارة  فتاتي في المرتبة األخيرة أما،  2.08وبمتوسط حسابي 

توفير برامج تدريب  علىرسم خطوط الصالحيات والسلطات الممنوحة للموظفين ، وقدرة اإلدارة 

، مما  2.00متوسط حسابي وب% 24، بنسبة  اليةفعالة إلكساب الموارد البشرية درجة كفاءة ع

أنه قد حدث تطور في إدارة المصرف من  علىأن هناك موافقة من قبل المشاركين  علىيدل 

 .الناحية اإلدارية بعد الخصخصة 

 (34-3)جدول 

            للمصرف تطور اإلدارة من الناحية اإلدارية علىاجابات المشاركين للتأكيد 

 التجاري الوطني

غير  ؤالــــــــــــــــــــالس
 موافق

المتوسط  النسبة موافق النسبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.982 3.18 %82 9 %08 2 خلق مكانة جيدة للمصرف  علىقدرة اإلدارة 
 1.168 3.18 %82 9 %08 2 دوائر الرقابة الداخلية في أداء مهامها ووظائفها الرقابية  الليةمدي موضوعية وأستق

 1.079 3.18 %71 8 %27 3 توفير أفضل الخدمات المصرفية علىقدرة اإلدارة 
 1.079 3.18 %71 8 %27 3 كفاءة ممكنة علىوضع معايير لكل وظيفة داخل المصرف بما يحقق أ علىقدرة اإلدارة 

 1.079 3.18 %71 8 %27 3 والوسطي بالسوق المصرفي ياعلخبرة ومعرفة أعضاء اإلدارة ال
 1.079 3.18 %71 8 %27 3 وضع نماذج عمل غير معقدة لتسييرا لعمل داخل المصرف علىقدرة اإلدارة 
 1.183 3.00 %71 8 %27 3 تحديد حجم الموارد البشرية الالزمة لتشغيل أنشطة المصرف علىقدرة اإلدارة 
 1.095 3.00 %14 7 %02.5 4 رسم خطوط الصالحيات والسلطات الممنوحة للموظفين علىقدرة اإلدارة 
 1.095 3.00 %14 7 %11 4  اليةتوفير برامج تدريب فعالة إلكساب الموارد البشرية درجة كفاءة ع علىقدرة اإلدارة 

  المصرف التجاري  أن( 25-2)فقد بين الجدول أما بالنسبة للحساسية لمخاطر السوق

اضعف المصارف حيث أنه يعتبر االكثر حساسية بالنسبة لمخاطر  يعتبر الوطني

 . 7000في سنة  0.20782بيتا  قيمة السوق ، حيث قد بلغت

 



 (35-3)جدول 

 بالنسبة للمصرف التجاري الوطني( B)قياس حساسية السوق 

 بيتا السنة
 (3)غير متوفر 2118

 غير متوفر 2119

2101 3.23982 

 

 :لمصرف التجارة والتنمية المالي  مقارنة األداء  4.2.2

مصرف التجارة والتنمية ،  على( CAMELS)بعد إجراء التحليل لجميع مكونات نظام 

سنة قبل ( 2)يالحظ أنه قد حدث تحسن في أداء المصرف حيث أنه تقدم من التصنيف رقم 

بعدها ، وهذا يعني أن المصرف سليم من كل النواحي ، وسيتم ( 7)التصنيف رقم  إلى المقارنة

 :العناصر المكونة للنظام لمعرفة سبب هذا التحسن  إلىالرجوع 

  يالحظ أن هناك ثبات في كفاءة رأس المال حيث كان المصرف في التصنيف رقم

إال أنه ( 7)، ولكن ورغم بقاء المصرف في التصنيف رقم  سنة المقارنةقبل ( 7)

من المعدل المطلوب حيث كان متوسط نسبة كفاءة رأس المال قبل سنة  علىبقي أ

أن الزيادة  إلىويرجع السبب في ذلك %( 8.27)وأصبح بعدها %( 8.40)المقارنة 

ثبات في هذه ال إلىفي األصول ذات المخاطر يقابلها زيادة في رأس المال مما أدي 

 .النسبة 

                                                           
 لعدم ادراج املصرف يف السوق املايل  3007،  3008مل يتم احتساب قيمة بيتا لسنة  (1)



  أما جودة األصول فيالحظ أنه قد حدث فيها تحسن كبير حيث تقدم المصرف من

، وكذلك فإن ربحية المصرف وسيولته قد ( 2)التصنيف رقم  إلى( 5)التصنيف رقم 

سنة قبل ( 2)شهدت تحسنًا ، حيث كانت ربحية المصرف تحت التصنيف رقم 

أن المصرف يتبع  علىمما يدل  ،بعدها  (7) وأصبحت تحت التصنيف رقم المقارنة

، وهذا ( 0)أما السيولة فيالحظ ثباتها عند التصنيف رقم  سياسة استثمارية جيدة ،

 .يعني أن المصرف يملك السيولة الكافية لمواجهة التزاماته في أي وقت 

  موظفي المصرف علىأما بالنسبة لكفاءة اإلدارة فقد تم توزيع صحيفة استبيان  ،

كفاءة إدارة المصرف ، وكان  علىللتعرف  ؤالينحيث أن الصحيفة قد تضمنت س

 السؤال األول لمعرفة ما إذا كان قد حدث تطور في إدارة المصرف من الناحية 

تبين أن ( 22-2)إجابات المشاركين في الجدول  اليإجم إلىالفنية ، وبالرجوع 

ر في إدارة المصرف من أنه قد حدث تطو  علىمن المشاركين يوافقون % 52

 .الناحية الفنية

 (36-3)جدول 

  لمصرف التجارة والتنمية تطور اإلدارة من الناحية الفنيةحول إجابات المشاركين 

 النسبة العدد االجابة

 %51 9 نعم

 %47 8 ال

 %011 07 المجموع
 

أن تبين و ، ( 22-2)ذلك كما في جدول  علىأسئلة فرعية للتأكيد ( 2)وتم تخصيص 

والمتعلقتين بالتزام اإلدارة بالقوانين واألنظمة والتشريعات المعمول بها ،  نيةالفقرتين األولي والثا

 %000المرتبة األولي بنسبة  علىودقة البيانات والمعلومات المقدمة للسلطات ، قد حصلتا 



الفقرة المتعلقة  فتاتي في المرتبة األخيرة أما،  واليالت على 2.52،  2.82وبمتوسط حسابي 

، مما يدل  7.22وبمتوسط حسابي % 52خلق مكانة جيدة للمصرف بنسبة  علىبقدرة اإلدارة 

 .الفنية  أنه قد حدث تطور في إدارة المصرف من الناحية  على

 (37-3)جدول 

لمصرف                 تطور اإلدارة من الناحية الفنية علىاجابات المشاركين للتأكيد 

 والتنميةالتجارة 

غير  ؤالـــــــــــــــــــــــــــــــــالس
 موافق

المتوسط  النسبة موافق النسبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.333 3.89 %011 9 %1 0 التزام اإلدارة بالقوانين واالنظمة والتشريعات المعمول بها
 0.527 3.56 %011 9 %1 0 دقة البيانات والمعلومات المقدمة للسلطات

 0.726 3.44 %89 8 %00 1 الدقة في اتباع السياسات واإلجراءات الداخلية
 1.054 3.11 %78 7 %22 2 التخطيط والمرونة في التكيف مع األحوال المتغيرة  علىقدرة اإلدارة 

 1.000 3.00 %78 7 %22 2 تجاوب اإلدارة مع تقارير المراجع الداخلي وتدعيم نظام الرقابة الداخلية
 1.118 3.00 %17 6 %11 3 مراقبة التغيرات في البيئة التنافسية المصرفية علىقدرة اإلدارة 
 1.118 3.00 %17 6 %11 3 توفير أفضل الخدمات المصرفية علىقدرة اإلدارة 
 1.118 3.00 %17 6 %11 3 تحديد المخاطر المصرفية التي يمكن أن تواجهها عند تقديم خدمات مصرفية جديدة علىقدرة اإلدارة 

 1.225 2.67 %51 5 %44 4 خلق مكانة جيدة للمصرف علىقدرة اإلدارة 
 

كما خصص هذا السؤال لمعرفة ما إذا كان قد حدث تطور في إدارة المصرف من 

من المشاركين % 42أن ( 28-2)الناحية اإلدارية ، ويالحظ من إجابات المشاركين في الجدول 

 . من الناحية اإلداريةأنه قد حدث تطور في إدارة المصرف  علىيوافقون 

 (38-3)جدول 

  لمصرف التجارة والتنمية تطور اإلدارة من الناحية اإلداريةحول إجابات المشاركين 
 النسبة العدد االجابة

 %47 8 نعم

 %51 9 ال

 %011 07 المجموع
 



الفقرة تبين أن ( 22-2)ذلك في جدول  علىأسئلة فرعية للتأكيد ( 2)كما تم تخصيص 

قد  رسم خطوط الصالحيات والسلطات الممنوحة للموظفين ، علىقدرة اإلدارة ب األولي والمتعلقة

يليها في الترتيب الفقرة ،  2.50وبمتوسط حسابي  %85.5بنسبة  المرتبة األولي علىتحصلت 

دوائر الرقابة الداخلية في أداء مهامها ووظائفها الرقابية ،  الليةالمتعلقة بمدي موضوعية واستق

، أما في المرتبة األخيرة فتأتي الفقرتين المتعلقتين بقدرة  2.28وبمتوسط حسابي % 000بنسبة 

 على، وقدرة اإلدارة  اليةتوفير برامج فعالة إلكساب الموارد البشرية درجة كفاءة ع علىاإلدارة 

، مما  واليالت على 7.88،  2.02وبمتوسط حسابي % 25ف ، بنسبة خلق مكانة جيدة للمصر 

أنه قد حدث تطور في إدارة المصرف من الناحية اإلدارية بعد  علىأن هناك موافقة  علىيدل 

 .الخصخصة 

 (39-3)جدول 

  لمصرف إلداريةاتطور اإلدارة من الناحية  علىاجابات المشاركين للتأكيد 

 التجارة والتنمية 

غير  ؤالــــــــــــــــالس
 موافق

المتوسط  النسبة موافق النسبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.756 3.50 %82.5 7 %02.5 1 رسم خطوط الصالحيات والسلطات الممنوحة للموظفين علىقدرة اإلدارة 
 0.518 3.38 %011 8 %1 0 دوائر الرقابة الداخلية في أداء مهامها ووظائفها الرقابية  الليةمدي موضوعية وأستق

 0.463 3.25 %011 8 %1 0 وضع نماذج عمل غير معقدة لتسييرا لعمل داخل المصرف علىقدرة اإلدارة 
 0.707 3.25 %82.5 7 %02.5 1 تحديد حجم الموارد البشرية الالزمة لتشغيل أنشطة المصرف علىقدرة اإلدارة 

 0.886 3.25 %75 6 %25 2 والوسطي بالسوق المصرفي ياعلخبرة ومعرفة أعضاء اإلدارة ال
 0.886 3.25 %75 6 %25 2 توفير أفضل الخدمات المصرفية علىقدرة اإلدارة 
 0.641 3.12 %82.5 7 %02.5 1 كفاءة ممكنة علىوضع معايير لكل وظيفة داخل المصرف بما يحقق أ علىقدرة اإلدارة 
 0.835 3.13 %75 6 %25 2  اليةتوفير برامج تدريب فعالة إلكساب الموارد البشرية درجة كفاءة ع علىقدرة اإلدارة 
 0.991 2.88 %75 6 %25 2 خلق مكانة جيدة للمصرف  علىقدرة اإلدارة 

 

  حيث بين  نسبياً أما الحساسية لمخاطر السوق فيعتبر مصرف التجارة والتنمية جيد ،

وانخفضت  ، 0.25775وبلغت  7008كانت مرتفعة سنة أن بيتا ( 40-2)الجدول 

، ثم عاودت االرتفاع سنة  0.022702 إلىأن وصلت  إلى 7002بدرجة كبيرة سنة 



إلى  7002ويرجع االنخفاض في سنة  ، 0.552027 إلىأن وصلت  إلى 7000

جيد بسبيا مما جعل متوسط هذه النسبة  االنخفاض الحاد الذي حدث في مؤشر السوق ،

 . 0.220572 هوو 

 (40-3)جدول 

 بالنسبة لمصرف التجارة والتنمية( B)قياس حساسية السوق 

 بيتا السنة
2118 3.24994 

2119 3.392937 

2101 3.442329 

 3.223492 المتوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل الرابع

 النتائج والتوصيات
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : مقدمة  1.4

المتحصل عليها من خالل تكوين اإلطار خالل هذا الفصل تم عرض أهم النتائج 

لتقييم األداء المصرفي على المصارف محل ( CAMELS)النظري للدراسة ، واستخدام نموذج 

 .الدراسة ، وقد تم الخروج بأهم التوصيات بناء على تلك النتائج 

 :خالصة النتائج  0.4

لتقييم األداء ( CAMELS)واستخدام نموذج  من خالل تكوين اإلطار النظري للدراسة ،

 : إلىجملة من النتائج يمكن تقسيمها  إلىالمصارف محل الدراسة ، تم التوصل  علىالمصرفي 

 :النتائج من الدراسة النظرية   0.0.4

 على اليةهو عدم وجود سوق مأنه من أسباب عدم نجاح برنامج خصخصة المصارف  -0

، ودراسة بوعيسي ( 7002) وذلك كما ظهر في دراسة عابدين،  من الكفاءة اليةدرجة ع

(7002. )  

،  تعتبر الخصخصة عن طريق الطرح الخاص لألسهم من أفضل طرق الخصخصة -7

  Sathy (7002. )وذلك كما يظهر في دراسة 

 علىأن استمرار ملكية الدولة في المصارف المخصخصة ولو بنسب قليلة يعود بالضرر  -2

 Clark et al، ودراسة Beck et al (2005 )وذلك كما ظهر في دراسة ، المصارف 

(7004) .   

 

 



 :النتائج من الدراسة العملية   7.0.4

 :مصرف الصحاري  -0

أن هناك أثر سلبي  إلىتوصلت الدراسة ( CAMELS)من خالل نتائج نظام 

أداء المصرف ، حيث أنه قد حدث تراجع كبير فيما يتعلق بكفاءة رأس مال  علىللخصخصة 

وأصبح  7002قبل سنة الخصخصة %( 00.87)حيث كان متوسط هذه النسبة  المصرف ،

االرتفاع المستمر في األصول ذات  إلىبعدها ، ويعزي هذا اإلنخفاض الكبير %( 5.22)

المخاطر ، أما جودة األصول فتعتبر غير جيدة للمصرف حيث أن المصرف قد صنف تحت 

االرتفاع في نسبة الديون المتعثرة لدي  ىإلخالل الفترتين ، ويرجع ذلك ( 4)التصنيف رقم 

المصرف ، كما أن ربحية المصرف أيضًا قد حدث فيها تراجع حيث كان متوسط هذه النسبة قبل 

 إلىثم تراجعت هذه النسبة ( 7)وصنف المصرف تحت التصنيف رقم %( 0.84)الخصخصة 

ي جيدة حيث أن ، أما سيولة المصرف فه (4)وأصبح المصرف تحت التصنيف رقم %( 0.42)

 خالل الفترتين ، أما كفاءة اإلدارة فبينت النتائج ( 0)المصرف صنف تحت التصنيف رقم 

أنه لم يحدث فيها تطور بعد الخصخصة ، في حين أن الحساسية لمخاطر السوق تعتبر جيدة 

 .يقترب من معامل بيتا للسوق وهو الواحد صحيح  0.222274للمصرف حيث أن متوسط بيتا 

 :الوحدة مصرف  -7

أن هناك ثبات في أداء مصرف الوحدة ، ( CAMELS)أظهرت نتائج نظام 

حيث أنه قد حدث تراجع في كفاءة رأس ماله حيث أن المصرف صنف تحت التصنيف 

التصنيف رقم  إلىثم تراجع %( 00.52)بمتوسط  7002قبل سنة الخصخصة ( 0)رقم 

، األمر الذي يعكس المخاطر التي يتعرض لها %( 2.77)بعدها بمتوسط ( 2)



تغطية التزاماته ، ولكن قابل هذا التراجع تحسن  علىالمصرف من انخفاض قدرته 

قبل سنة ( 5)، حيث أن المصرف تقدم من التصنيف رقم ملحوظ في جودة أصوله 

            بعدها بنسبة( 4)يف رقم التصن إلى (%22.25)بنسبة  7002الخصخصة 

أن المصرف بدأ في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسوية  على، مما يدل  (58.25% )

ديونه المتعثرة ، في حين أن ربحية المصرف وسيولته قد شهدت ثباتًا خالل الفترتين ، 

ي ، ف 7002أما كفاءة اإلدارة فيالحظ أنها لم يحدث لها تطور بعد سنة الخصخصة 

أن الحساسية لمخاطر السوق تعتبر جيدة بالنسبة للمصرف حيث أن متوسط بيتا  حين

 . ( 0.272200)كان 

 :المصرف التجاري الوطني  -2

أنه قد حدث تحسن بسيط في أداء المصرف بعد سنة ( CAMELS)أظهر نظام 

، حيث أنه قد حدث تحسن بسيط في كفاءة رأس ماله حيث أن المصرف  7002الخصخصة 

التصنيف رقم  إلى%( 5.50)بمتوسط  7002قبل سنة الخصخصة ( 4)تقدم من التصنيف رقم 

بزيادة  المصرفقيام  إلى، ويرجع السبب في هذا التحسن %( 2.02)بعدها بمتوسط ( 2)

رأسماله لمقابلة الزيادة في األصول ذات المخاطر ، كما حدث تحسن في جودة أصول المصرف  

 7002قبل سنة الخصخصة ( 5)وربحيته ، حيث تقدمت جودة أصوله من التصنيف رقم 

، أما ربحيته فقد تقدمت ( %42.22)بعدها بنسبة ( 4)التصنيف رقم  إلى%(22.08)بمتوسط 

بعدها ، أما سيولته ( 2)التصنيف رقم  إلى 7002قبل سنة الخصخصة ( 4)رقم  من التصنيف

خالل الفترتين ، أما كفاءة إدارته فيالحظ أنه قد حدث ( 0)فيالحظ ثباتها تحت التصنيف رقم 

، وبالنسبة للحساسية لمخاطر السوق فهي تعتبر  7002فيها تحسن بسيط بعد سنة الخصخصة 

 . (0.20782) 7000قيمة بيتا للمصرف سنة غير جيدة ، حيث قد بلغت 



 :مصرف التجارة والتنمية  -4

انه قد حدث تطور في أداء المصرف بعد سنة ( CAMELS)اظهرت نتائج نظام 

قبل ( 7)، حيث أنه وبالرغم من ثبات كفاءة رأس المال لديه تحت التصنيف رقم  7002 مقارنةال

 إلىمن المعدل المطلوب ويرجع السبب في ذلك  على، إال أنه بقي أ 7002 مقارنةوبعد سنة ال

أن اي زيادة في األصول ذات المخاطر يقابلها زيادة في رأس المال ، أما جودة أصوله وربحيته 

له تقدم من حيث أن المصرف بالنسبة لجودة أصو فيالحظ أنه قد حدث فيها تحسن كبير ، 

بعدها ، أما ربحيته فكانت ( 2)التصنيف رقم  إلى 7002 المقارنةقبل سنة ( 5)التصنيف رقم 

وأصبحت تحت التصنيف %( 0.24)بمتوسط  7002 مقارنةقبل سنة ال( 2)تحت التصنيف رقم 

أن المصرف يتبع سياسة استثمارية جيدة ،  على، مما يدل %( 0.82)بمتوسط بعدها ( 7)رقم 

أن المصرف  علىمما يدل ( 0)أما سيولته فيالحظ ثباتها خالل الفترتين تحت التصنيف رقم 

يملك السيولة الكافية لمواجهة التزاماته ، أما كفاءة اإلدارة فيالحظ أنه قد حدث فيها تطور بعد 

، في حين أن الحساسية لمخاطر السوق تعتبر جيدة حيث كان متوسط بيتا  7002 مقارنةسنة ال

(0.220572) . 

اع المصرفي بإشراك الشريك في خالصة هذه النتائج يمكن القول بأن خصخصة القط

للمصارف ، بينما الخصخصة بإستخدام الشريك  المالي األداءتحسين  علىاألجنبي لم تساعد 

 .المالي  تحسين األداء إلىالمحلي تؤدي 

 :التوصيات  2.4

بناء على النتائج السابقة يمكن الخروج بمجموعة من التوصيات التي يجب أخذها في 

 :بعملية خصخصة المصارف ، أهمها االعتبار عند القيام 



لنجاح برنامج الخصخصة يجب أن يكون المستثمر الجديد مؤسسة مصرفية تتميز  -2

قرارها من  اليبمركز م دارة محترفة وتلتزم بوضع خطة تنفذها بعد مناقشتها وا  قوي وا 

 .المصرف المركزي 

ق الهدف تحقي إلىوضع الضوابط الكفيلة بأن تؤدي الخصخصة في القطاع المصرفي  -8

 .منها ، وخاصة فيما يتعلق بتحسين األداء وتطوير الخدمات 

إيجاد سبل لتدريب وتطوير المهارات لدي الموظفين لمواكبة التطورات التي حدثت  -2

 .للجهاز المصرفي العالمي 

 لعادلة، حتى يتم تداول األسهم باألسعار ا الماليةضرورة تطوير األسواق  -00

 .المناسبة  وبالشفافية المطلوبة والسرعة

تخفيض حصة الدولة في رأس مال المصارف المخصخصة للحد من تدخلها في  -00

 .سياسات اإلقراض وفتح المجال لمساهمة القطاع الخاص 

أداء المصارف تعتبر نتائج مبدئية نظرًا  علىإن نتائج وأثار عملية الخصخصة  -07

لحداثة عملية الخصخصة في ليبيا ، ولذلك نوصي بالمزيد من الدراسات والبحوث ألثر 

 .القطاع المصرفي الليبي  علىالخصخصة 
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 املراجـــــــــع
 :املراجع العربية : أوال 

، إطار مقترح لتقييم الشركات العامة الليبية ألغراض ( 7000)ابراهيم ، مختار محمد ، 

دراسة تطبيقية ، رسالة ماجستير ، قسم المحاسبة ، كلية التجارة ، جامعة  –الخصخصة 

 .عين شمس ، مصر 

كأدوات حديثة  CAELو  CAMEL، مقارنة بين معياري ( 7005)أحمد ، مالك الرشيد ، 

، السودان ،   25ة المصرفي ، العدد ، مجل( الميزات وعيوب التطبيق)للرقابة المصرفية 

 . 72 – 0ص ص 

، مدي تطبيق برنامج خصخصة المصارف ( 7002)األرناؤوطي ، وليد محمد سليمان ، 

ه دراسة تطبيقية عن مصرف الصحاري وفروع –( اإليجابيات والسلبيات)التجارية الليبية 

،  عليابمدينة طرابلس ، رسالة ماجستير ، قسم التمويل والمصارف ، أكاديمية الدراسات ال

 .طرابلس ، ليبيا 

األداء   على، أثر الخصخصة ( 7007)البراد ، شريف سعيد ، وعبدالعال ، مدحت محمد ، 

والتجارية ،  المالية، مجلة الدراسات ( قطاع األسمنت علىدراسة تطبيقية )للشركات المالي 

 .070-42، جامعة القاهرة ، مصر ، ص ص  7، العدد  07السنة 

، األثار االقتصادية للخصخصة مع اإلشارة ( 7000)البيلي ، عمر عبدالحي صالح ، 

،  04للتجربة المصرية ، مجلة البحوث التجارية المعاصرة ، كلية التجارة بسوهاج ، المجلد 

 . 442 - 405، مصر ، ص ص  0العدد 



بنوك القطاع العام في ، االثار االقتصادية لخصخصة ( 7000)الجودي ، زينب محمد ، 

 .ماجستير غير منشورة ، اكاديمية السادات للعلوم اإلدارية ، القاهرة ، مصر  مصر ، رسالة

، حوار   ( 7000)د حمزة ، الحربي ، خالد سعد محمد ، وعبدالغني ، عبيد اهلل محم

 ألولي ، المركز العلمي للنشر ، جامعة الملك عبدالعزيز ، المملكة ، الطبعة ااالربعاء 

 .العربية السعودية 

مقدمة في علم إدارة )، خصخصة المصارف والبنوك ( 7002)الخضيري ، محسن أحمد ، 

 .، الطبعة األولي ، اتراك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ( التوازنات االقتصادية

، تطوير نموذج الحتساب كفاية رأس المال ( 7008)الزعابي ، تهاني محمود محمد ، 

البنك اإلسالمي  علىدراسة تطبيقية  –للمصارف اإلسالمية في إطار مقررات لجنة بازل 

العربي والبنك اإلسالمي الفلسطيني بقطاع غزة ، رسالة ماجستير ، كلية التجارة ، قسم 

 . المحاسبة والتمويل ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، فلسطين 

عادة هيكلية القطاع المصرفي في ( 7005)الزناتي ، معز محمد دخيل ،  ، الخصخصة وا 

، رسالة ماجستير ، قسم التمويل ( الصحاري والوحدة مصرف علىدراسة ميدانية )ليبيا 

 .، طرابلس ، ليبيا  علياوالمصارف ، أكاديمية الدراسات ال

للشركات األردنية  المالياألداء  على، أثر الخصخصة ( 7000)الشرقطلي ، هدي محمد ، 

، وارتباط ذلك بنوع وحجم وتطور الشركة في السوق ، رسالة ماجستير ، قسم المحاسبة 

 .، األردن  علياجامعة الشرق األوسط للدراسات ال



مكانية التنبؤ المبكر ( 7007)عبدالرضا حمودي ،  علىالعميد ،  ، مؤشرات الحيطة الكلية وا 

حالة العراق ، ورقة بحثية مقدمة للمديرية العامة لإلحصاء  –دراسة تطبيقية  –باألزمات 

 .واألبحاث البنك المركزي العراقي 

تجارب بعض الدول النفطية ، ورقة : ، الخصخصة ( 7004)الفارسي ، عيسي حمد ، 

 .مؤتمر الخصخصة في االقتصاد الليبي ، بنغازي ، ليبيا  إلىبحثية مقدمة 

( CAMELS)، تحليل نظام التقييم المصرفي االمريكي ( 7008)الفرا ، أحمد نورالدين ، 

، رسالة ماجستير ، قسم ( حالة بنك فلسطين دراسة)القطاع المصرفي  علىكأداة للرقابة 

 .المحاسبة والتمويل ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، فلسطين 

أساس  على، مدي توافر مقومات تطبيق مدخل التكلفة ( 7002)الفيتوري ، غادة رمضان ، 

،  علياالنشاط في المصارف التجارية العامة الليبية ، رسالة ماجستير ، أكاديمية الدراسات ال

 .بنغازي ، ليبيا 

المصرفي  المالي، االستثمار األجنبي ورفع كفاءة األداء ( 7007)فرج ،  اليةالمجبري ، غ

، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم التمويل والمصارف ، " دراسة حالة مصرف الوحدة"

 . ، بنغازي  علياأكاديمية الدراسات ال

، معوقات الخصخصة في ليبيا ( 7004)موسي ،  المغربي ، مراجع سالم ، والفضيل ، عمر

  مؤتمر الخصخصة في االقتصاد  إلى، ورقة بحثية مقدمة ( دراسة ميدانية استكشافية)

 .الليبي ، بنغازي ، ليبيا 



، الخصخصة واألداء االقتصادي في الدول العربية ، ( 7007)الوصال ، كمال أمين ، 

 . 22 -0، مصر ، ص ص  0، العدد  42مجلد مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ، ال

أهدافها ووسائل تنفيذها وعالقتها : ، التخصيصة ( 0222)بادي ، يوسف محمد ، 

 الماليةندوة دور المؤسسات واألسواق  إلى، ورقة بحثية مقدمة  الماليةبالمؤسسات واألسواق 

 .في إعادة هيكلية االقتصاد الليبي ، بنغازي ، ليبيا 

مستوي األداء  على، تأثير برنامج الخصخصة ( 7002)بلقاسم ، مصطفي خليفة ، 

المؤسسات والهيئات في الجماهيرية الليبية ، رسالة دكتوراه ، قسم إدارة  علىبالتطبيق 

 .األعمال ، جامعة قناة السويس ، مصر 

ين ، ، الخصخصة اتجاهات ودروس مستفادة ، أسالم اوال( 7002)بشير ، محمد شريف ، 

 .شبكة االنترنت 

 CAMEL، تقييم األداء بإستخدام نموذج ( 7008)منصور محمد ،  علىبن سفاع ، 

، مجلة العلوم اإلدارية " 7002-7002مني للسنوات إلىدراسة تحليلية ألداء البنك األهلي "

 . 77 – 0ادية ، العدد الثاني ، السعودية ، ص ص واإلقتص

( CAMELS)أثر تطبيق نظام التقييم المصرفي األمريكي ، ( 7007)بوخلخال ، يوسف ، 

دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية ،  –البنوك التجارية  علىنظام الرقابة  اليةفع على

 . 702 - 705، الجزائر ، ص ص  00مجلة الباحث ، العدد 

، أندماج وخصخصة البنوك ، رسالة ماجستير ، قسم العلوم ( 7002)،  علىبوعمامة ، 

 . االقتصادية ، جامعة سعد دحلب بالبليدة ، الجزائر 



، حتمية خوصصة البنوك التجارية في إطار العولمة ، ورقة ( 7002)بوعيسي ، آمال ، 

 .بحثية مقدمة لمعهد علوم التسيير ، دائرة العلوم التجارية ، الجزائر 

، المتطلبات األساسية لنجاح برنامج الخصخصة ، مجلة ( 7007)حسين ،  علىسن ، ح

 . 70-0، العراق ، ص ص  0، العدد  70، المجلد جامعة بابل 

 على، القياس المحاسبي ألثر الخصخصة ( 7002)خليفة ، رمضان مسعود عبداهلل ، 

المحاسبة ، جامعة طرابلس ،  ، رسالة ماجستير ، قسم( للتشاركيات الفندقية) المالياألداء 

 .ليبيا 

األداء   على، أثر التغير في نمط الملكية ( 7005)خليل ، عبدالرازق ، وزقون ، محمد ، 

للشركة المختلطة الجزائرية الهندية خالل  الماليدراسة تحليلية لألداء )للمؤسسات المالي 

، الجزائر ، ص ص  2، مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا ، العدد ( 7004-0222الفترة 

052 - 024 . 

    ، المتطلبات األساسية لنجاح برنامج الخصخصة ، ( 7002)ديوب ، محمد معن ، 

، سورية ،         7لعدد ، ا 78، المجلد  مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية

 . 005 – 25ص ص 

، دور البنوك في دعم وتنشيط برنامج ( 0222)سمري ، توفيق عبدالوهاب ابوالعينين ، 

  الخصخصة ، رسالة ماجستير ، كلية التجارة ، قسم االقتصاد ، جامعة عين شمس ، 

 .مصر 



، أثر تطبيق نظام التقييم المصرفي األمريكي ( 7005)عبداهلل ،  علىشاهين ، 

(CAMELS )بنك  علىحالة دراسية )البنوك التجارية  علىنظام التفتيش  اليةلدعم فع

، الدراسات والبحوث التجارية ، مجلة علمية تصدرها كلية التجارة بجامعة ( فلسطين المحدود

 . 42-0، ص ص  بنها ، العدد األول ، مصر

، دراسة تحليلية لسياسة الخصخصة في ( 7004)طلبة ، عدلي ، وأفحيمة ، جمعة ، 

مؤتمر الخصخصة  إلىالدوافع اإليجابيات والسلبيات ، ورقة بحثية مقدمة : االقتصاد الليبي 

 .في االقتصاد الليبي ، بنغازي ، ليبيا 

كفاءة أداء البنوك  على، أثر الخصخصة ( 7002)عابدين ، عبدالقادر عبدالعظيم محمد ، 

   ،ال ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس التجارية ، رسالة ماجستير ، قسم إدارة األعم

 .مصر 

، الجوانب واألبعاد المختلفة لخصخصة البنوك ، مجلة ( 7002)عبدالحميد ، عبدالمطلب ، 

 ، القاهرة ،  2، العدد  72البحوث اإلدارية ، أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية ، السنة 

 . 007 - 28مصر ، ص ص 

، العولمة واقتصاديات البنوك ، الدار الجامعية ، ( 7000)عبدالحميد ، عبدالمطلب ، 

 .االسكندرية ، مصر 

، المصارف التجارية في ليبيا بين الخصخصة ( 7004)عطية ،  علىعبدالسالم ، 

   مؤتمر الخصخصة في االقتصاد الليبي ، بنغازي ، إلىواإلصالح ، ورقة بحثية مقدمة 

 .ليبيا 



والتشغيلي  المالياألداء  على، أثر الخصخصة ( 7002)عبدالمنعم ، ريم محمد محمود ، 

، رسالة ماجستير ، كلية التجارة ، ( دراسة تحليلية تطبيقية)لشركات قطاع األعمال المصرية 

 . قسم المحاسبة ، جامعة الزقازيق ، مصر 

، اإلطار العام لتقدير قيمة المنشأة العامة ألغراض ( 0222)عبيد ، سعيد توفيق ، 

 ، كلية  الماليةالخصخصة واألوراق : الخصخصة ، مؤتمر االستثمار والتمويل األول 

 .التجارة ، جامعة عين شمس ، مصر 

الدار  ، اقتصاديات الخدمات والمشروعات العامة ،( 7000)عثمان ، سعيد عبدالعزيز ، 

  .الجامعية ، االسكندرية ، مصر 

. ، الخصخصة في ليبيا ( 7004)، وبيت المال ، أحمد عبداهلل ،  علىكاجيجي ، خالد 

مؤتمر الخصخصة في االقتصاد الليبي ،  إلىمضامينها ومتطلباتها ، ورقة بحثية مقدمة 

 .بنغازي ، ليبيا 

أداء الجهاز المصرفي  لىع، أثر الخصخصة ( 7000)محمد ، يوسف خليفة أحمد ، 

بنك االسكندرية ، رسالة ماجستير ، أكاديمية السادات للعلوم  علىبالتطبيق  –المصري 

 .اإلدارية ، القاهرة ، مصر 
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 املالحق 
البيانات املالية حتليل 

 للمصارف 
 

 

 

 



 (1-3)ملحق 

 ( 7002)قياس كفاءة رأس المال لمصرف الوحدة قبل سنة الخصخصة 

حقوق الملكية=الخطرة نسبة األصول  -0
األصول ذات المخاطر

 

                               : 2003سنة 

             
  =00.50   %   

                               : 2004سنة 

             
  =00.20   %   

                               : 2005سنة 

             
  =00.58   %   

                                  : 2006سنة 

             
  =2.22    % 

 

                      = المتوسط             

 
   =10.59 % 

حقوق الملكية=نسبة حقوق الملكية إلي إجمالي األصول  -7
اجمالي األصول 

 

                  : 2003سنة 
             

  =8.40   %   

                                 : 2004سنة 

             
  =8.22   %   

                                        : 2005سنة 

             
  =8.20   %   

                                        : 2006سنة 

             
  =2.85    % 

 

                   = المتوسط  

 
   =8.20 % 

 

 



حقوق الملكية=نسبة حقوق الملكية إلي إجمالي القروض  -2
اجمالي القروض 

 

                        : 2003سنة 

           
  =74.24   %   

                                 : 2004سنة 

           
  =77.22   %   

                        : 2005سنة 

           
  =78.22   % 

                                       : 2006 سنة

           
  =72.82   % 

 

                       = المتوسط  

 
   =75.52 % 

حقوق الملكية=نسبة حقوق الملكية إلي إجمالي الودائع  -4
اجمالي الودائع 

 

              : 2003سنة 

             
  =02.20   %   

              : 2004سنة 

             
  =11.54 %   

             :  2005سنة 

             
  =00.02    % 

              : 2006سنة 

             
  =00.02   % 

 

                       = المتوسط  

 
   =00.57 % 

 

 

 

 



 (2-3)ملحق 

 (7002)قياس جودة االصول لمصرف الوحدة قبل سنة الخصخصة 

المخصصات=التصنيف المرجح نسبة  -0
حقوق الملكية المخصصات

 

              : 2003سنة 

                       
  =70.1   %   

                            : 2004سنة 

                       
  =68.82 %   

                           :  2005سنة 

                       
  =66.85   %   

                            : 2006سنة 

                       
  =25.77    % 

 

                      = المتوسط 

 
  =22.25 % 

األصول المرجحة بالمخاطر=نسبة األصول المرجحة بالمخاطر إلي إجمالي األصول   -7
اجمالي األصول 

 

                      : 2003سنة 

             
  =80.02   %   

                     : 2004سنة 

             
  =24.28    % 

                     : 2005سنة 

             
  =28.50    % 

                     : 2006سنة 

             
  =80.75   % 

 

                       = المتوسط 

 
  =28.55% 

 

 



 (3-3)ملحق 

 (7002)الربحية لمصرف الوحدة قبل سنة الخصخصة قياس 

صافي الربح=معدل العائد علي متوسط األصول  -0
متوسط األصول 

 

             : 2003سنة 

             
  =0.42 % 

           : 2004سنة 

             
  =0.20   %   

           : 2005سنة 

             
  =0.22 %   

           :  2006سنة 

             
  =0.87   % 

 

                   = المتوسط 

 
  = 0.27 % 

صافي الربح =معدل العائد علي األصول  -7
اجمالي األصول 

 

                                         : 2003سنة 

             
  =0.47   %   

               : 2004سنة 

             
  =0.60   %   

               : 2005سنة 

             
  =0.82 %  

                                         : 2006سنة 

             
  =0.82    % 

 

                   = المتوسط 

 
  = 0.22 % 

 



صافي الربح =معدل العائد علي حقوق الملكية   -2
حقوق الملكية  

 

                  :  2003سنة 

           
  =5.62   %   

                   : 2004سنة 

           
  =6.98   %   

                  : 2005سنة 

           
  =00.55 % 

                  : 2006سنة 

           
  =10.47    % 

                     = المتوسط 

 
  = 8.40 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (4-3)ملحق 

 (7002)سنة الخصخصة  السيولة لمصرف الوحدة قبلقياس 

األصول السائلة=نسبة السيولة  -0
الخصوم السائلة  
  

                               : 2003سنة 

             
  =31.44   %   

                               : 2004سنة 

             
  =34.26   %   

                               : 2005سنة 

             
  =28.89   %   

                               : 2006سنة 

             
  =24.09    % 

 

                       = المتوسط 

 
  = 29.67 % 

النقدية لدي المصرف النقدية لدي المصرف المركزي=نسبة السيولة النقدية  -7
 الودائع  االلتزامات األخري 

 

                                  : 2003سنة 

             
  =12.11   %   

                                  : 2004سنة 

             
  =02.22   %   

                                  : 2005سنة 

             
  =16.68   %   

                                  : 2006سنة 

             
  =17.12   % 

 

                       = المتوسط 

 
  = 15.90 % 

 

 



األصول السائلة=نسبة األصول السائلة إلي مجمل األصول  -2
مجمل األصول  

 

            : 2003سنة 

             
  =19.90 %  

                                  :   2004سنة 

             
  =25.61   %   

                                    : 2005سنة 

             
  =21.49   %   

                                     : 2006سنة 

             
  =18.74  %  

 

                       = المتوسط 

 
  = 21.43 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (5-3)ملحق 

 (7002)سنة الخصخصة قياس كفاءة راس المال لمصرف الصحاري قبل 

حقوق الملكية=نسبة األصول الخطرة  -0
األصول ذات المخاطر
 

                             : 2004سنة 

             
  =02.22 % 

                        : 2005سنة 

             
  =00.27   % 

                   : 2006سنة 

             
  =7.21         % 

 

                = المتوسط 

 
   =00.87 % 

حقوق الملكية=نسبة حقوق الملكية إلي إجمالي األصول  -7
اجمالي األصول 

 

                              : 2004سنة 

             
  =00.07 %                   

                  : 2005سنة 

             
  =9.67   % 

                  : 2006سنة 

             
  =5.29   %     

 

               = المتوسط 

 
   =8.22 % 

 

 

 

 



حقوق الملكية=نسبة حقوق الملكية إلي إجمالي القروض  -2
اجمالي القروض 

 

                    : 2004سنة 

             
  =19.42                % 

                   : 2005سنة 

           
  =74.00 %   

                               : 2006سنة 

             
  =21.34   % 

                 = المتوسط 

 
   =70.27% 

حقوق الملكية=نسبة حقوق الملكية إلي إجمالي الودائع  -4
اجمالي الودائع 

 

             : 2004سنة 

             
  =17.89 %    

               : 2005سنة 

             
  =04.28%   

               : 2006سنة 

             
  =2.05   % 

 

                = المتوسط 

 
   =13.27% 

 

 

 

 

 

 

 



 (6-3)ملحق 

 (7002)سنة الخصخصة  قياس جودة االصول لمصرف الصحاري قبل

المخصصات=المرجح نسبة التصنيف  -2
حقوق الملكية المخصصات

 

                   : 2004سنة 

                       
  =22.22   %   

                   : 2005سنة 

                       
  =40.08    % 

                    : 2006سنة 

                       
  =40.19   % 

 

                 = المتوسط 

 
   =40.38 % 

األصول المرجحة بالمخاطر=نسبة األصول المرجحة بالمخاطر إلي إجمالي األصول   -4
اجمالي األصول 

 

                           : 2004سنة 

             
  =83.44   %   

                                         : 2005سنة 

             
  =80.02   % 

                     : 2006سنة 

             
  =22.27   % 

 
                 = المتوسط 

 
   =22.20 % 

 

 

 

 



 (7-3)ملحق 

 (7002)سنة الخصخصة قياس الربحية لمصرف الصحاري قبل 

صافي الربح=معدل العائد علي متوسط األصول  -0
متوسط األصول 

 

            : 2005سنة 

             
  =0.78   %   

            : 2006سنة 

             
  =0.90   % 

 

         = المتوسط  

 
   =0.84% 

صافي الربح =معدل العائد علي األصول  -7
اجمالي األصول 

 

                     : 2004سنة 

             
  =0.72   %   

            : 2005سنة 

             
  =0.73   %   

           : 2006سنة 

             
  =0.28   % 

 

              = المتوسط  

 
   =0.82% 

صافي الربح =معدل العائد علي حقوق الملكية   -2
حقوق الملكية  

 

              : 2004سنة 

           
  =00.42   %   

                                        : 2005سنة 

           
  =7.60   %   

                : 2006سنة 

           
  =02   % 

             = المتوسط 

 
   =00.28% 



 (8-3)ملحق 

 (7002)قياس السيولة لمصرف الصحاري قبل سنة الخصخصة 

األصول السائلة=نسبة السيولة  -0
الخصوم السائلة  

 

                  : 2004سنة 

             
  =72.27   %    

                  : 2005سنة 

             
  =78.28   %   

                               : 2006سنة 

             
  =36.05   % 

 

                 = المتوسط 

 
   =20.48 % 

النقدية لدي المصرف النقدية لدي المصرف المركزي=نسبة السيولة النقدية  -7
 الودائع  االلتزامات األخري 

 

                               : 2004سنة 

             
  =2.24   %   

                                   : 2005سنة 

             
  =11.79                 % 

                                   : 2006سنة 

             
  =02.52   % 

 

                = المتوسط 

 
   =02.22 % 

األصول السائلة=نسبة األصول السائلة إلي مجمل األصول  -2
مجمل األصول  

 

                : 2004سنة 

             
  =02.55   %   

                              : 2005سنة 

             
  =08.82   %   

                                : 2006سنة 

             
  =72.22   % 

 

                 = المتوسط 

 
   =70.28 % 



 (9-3)ملحق 

 (7002)سنة الخصخصة  قياس كفاءة رأس المال للمصرف التجاري الوطني قبل

حقوق الملكية=نسبة األصول الخطرة  -0
األصول ذات المخاطر

 

                                    : 2003سنة 

             
  =6.15   %   

                                     : 2004سنة 

             
  =5.55   %   

                                     : 2005سنة 

             
  =4.83   %   

                                     : 2006سنة 

             
  =5.48    % 

 

                   = المتوسط 

 
  = 5.50 % 

حقوق الملكية=نسبة حقوق الملكية إلي إجمالي األصول  -7
اجمالي األصول 

 

                       : 2003سنة 

             
  =5.08   %   

                                         : 2004سنة 

             
  =4.48   %   

                                         : 2005سنة 

             
  =3.85   %   

                                           : 2006سنة 

             
  =4.41  %  

  

                   = المتوسط 

 
  = 4.48 % 

 



حقوق الملكية=نسبة حقوق الملكية إلي إجمالي القروض  -2
اجمالي القروض 

 

                            : 2003سنة 

             
  =10.93   % 

                          : 2004سنة 

           
  =14.83   %   

                     : 2005سنة 

           
  =17.47   %       

                     : 2006سنة 

           
  =17.58    % 

 

                       = المتوسط 

 
  = 05.70 % 

حقوق الملكية=نسبة حقوق الملكية إلي إجمالي الودائع  -4
اجمالي الودائع 

 

                                                : 2003سنة 

             
  =7.34   %   

                                                : 2004سنة 

             
  =5.93   %   

              : 2005سنة 

             
  =5.36   %   

                                                 : 2006سنة 

             
  =5.93    % 

 

                   = المتوسط 

 
  = 2.04 % 

 

 

 

 



 (10-3)ملحق 

 (7002)الوطني قبل سنة الخصخصة قياس جودة االصول للمصرف التجاري 

المخصصات=نسبة التصنيف المرجح  -0
حقوق الملكية المخصصات

 

                           : 2003سنة 

                       
  =66.05 %  

 

                           : 2004سنة 

                       
  =22.20 %  

                           : 2005سنة 

                       
  =66.18 %  

                           : 2006سنة 

                       
  =24.22 % 

 

                       = المتوسط 

 
  = 66.18 % 

األصول المرجحة بالمخاطر=نسبة األصول المرجحة بالمخاطر إلي إجمالي األصول   -7
اجمالي األصول 

 

                                               : 2003سنة 

             
  =84.22   %   

                                               : 2004سنة 

             
  =80.80 %   

                                               : 2005سنة 

             
  =22.27   %   

                                               : 2006سنة 

             
  =80.48    % 

 

                       = المتوسط 

 
  = 80.20 % 

 

 



 (11-3)ملحق 

 (7002)قياس الربحية للمصرف التجاري الوطني قبل سنة الخصخصة 

صافي الربح=معدل العائد علي متوسط األصول  -0
متوسط األصول 

 

           : 2004 سنة

             
  =0.08 %     

                                     : 2005سنة 

             
  = 0.47      %  

                                     : 2006سنة 

             
  =0.39 % 

 

              = المتوسط 

 
  = 0.24 % 

صافي الربح =معدل العائد علي األصول  -7
اجمالي األصول 
 

                                     : 2003سنة 

             
  =0.23 %  

                                     : 2004سنة 

             
  =0.02 %     

                                     : 2005سنة 

             
  = 0.47 %  

                                      : 2006سنة 

             
  =0.41 % 

 

                   = المتوسط 

 
  = 0.20 % 

صافي الربح =معدل العائد علي حقوق الملكية   -2
حقوق الملكية  

 

                              : 2003سنة 

           
  =4.50 %  

                                          : 2004سنة 

           
  =3.94 %  

                    :                             2005سنة 

           
  = 10.92 %  

                    : 2006سنة 

           
  =9.28 %  

                    = المتوسط 

 
  = 2.02 % 



 (12-3)ملحق 

 (7002)السيولة للمصرف التجاري الوطني قبل سنة الخصخصة  قياس

األصول السائلة=نسبة السيولة  -0
الخصوم السائلة  

 

                                         : 2003سنة 

             
  =77.24 %  

 

                                         : 2004سنة 

             
  =25.36 %  

                                          : 2005سنة 

             
  =28.17 %  

                   : 2006سنة 

             
  =26.21 % 

 

                       = المتوسط 

 
  = 25.52 % 

النقدية لدي المصرف النقدية لدي المصرف المركزي=نسبة السيولة النقدية  -7
 الودائع  االلتزامات األخري 

 

                                             : 2003سنة 

             
  =13.15 %  

                           : 2004سنة 

             
  =13.51 %  

                 : 2005سنة 

             
  =16.92 %  

                 : 2006سنة 

             
  =15.16 % 

 

                       = المتوسط 

 
  = 04.28 % 

 

 



األصول السائلة=نسبة األصول السائلة إلي مجمل األصول  -2
مجمل األصول  

 

                : 2003سنة 

             
  =05.22 %  

 

                                        : 2004سنة 

             
  =02.08 %  

                                        : 2005سنة 

             
  =20.27 %  

                                         : 2006سنة 

             
  =19.51 % 

 

                       = المتوسط 

 
  = 08.28 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (13-3)ملحق 

 (7002)لمصرف التجارة والتنمية قبل سنة الخصخصة قياس كفاءة رأس المال 

حقوق الملكية=نسبة األصول الخطرة  -0
األصول ذات المخاطر

 

                                          : 2003سنة 

               
  =8.25 %  

 

                                          : 2004سنة 

               
  =8.98 %  

                                          : 2005سنة 

               
  =7.31 %  

                                          : 2006سنة 

               
  =9.05 % 

 

                   = المتوسط 

 
  = 8.40 % 

حقوق الملكية=نسبة حقوق الملكية إلي إجمالي األصول  -7
اجمالي األصول 

 

                                            : 2003سنة 

               
  =6.65 %  

 

                                            : 2004سنة 

               
  =6.96 %  

                                            : 2005سنة 

               
  =5.96 % 

                                          : 2006سنة 

                 
  =5.47 % 

 

                   = المتوسط 

 
  = 6.26 % 

 



حقوق الملكية=نسبة حقوق الملكية إلي إجمالي القروض  -2
اجمالي القروض 

 

                        : 2003سنة 

              
  =68.78 %  

                                                 : 2004سنة 

              
  =70.57 %  

                                               : 2005سنة 

              
  =100.64 %  

                                               : 2006سنة 

              
  =101.82 % 

 

                         = المتوسط 

 
  = 85.45 % 

حقوق الملكية=نسبة حقوق الملكية إلي إجمالي الودائع  -4
اجمالي الودائع 

 

                    : 2003سنة 

               
  =8.95 %  

 

                                      : 2004سنة 

               
  =9.68 %  

                    : 2005سنة 

               
  =7.80 %  

                                     : 2006سنة 

               
  =8.30 % 

 

                   = المتوسط 

 
  = 8.68 % 

 

 

 

 

 



 (14-3)ملحق 

 (7002)قياس جودة االصول لمصرف التجارة والتنمية قبل سنة الخصخصة 

األصول المرجحة بالمخاطر=بالمخاطر إلي إجمالي األصول  نسبة األصول المرجحة  -0
اجمالي األصول 

 

                                       : 2003سنة 

               
  =80,65 %  

                                       : 2004سنة 

               
  =77.44 %  

                                        : 2005سنة 

               
  =81.59 %  

                                      : 2006سنة 

                 
  =60.44 % 

  

                       = المتوسط 

 
  = 75.03 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (15-3)ملحق 

 (7002)سنة الخصخصة  قياس الربحية لمصرف التجارة والتنمية قبل

صافي الربح=العائد علي متوسط األصول معدل  -0
متوسط األصول 
 

                : 2004سنة 

               
  =1.31 %  

                                                       : 2005سنة 

                 
  =0.12 %  

                              : 2006سنة 

                 
  =0.51 % 

              = المتوسط 

 
  = 0.64 % 

صافي الربح =معدل العائد علي األصول  -7
اجمالي األصول 

 

                   : 2003سنة 

               
  =1.17 %   

                   : 2004سنة 

               
  =1.21 %  

                                           : 2005سنة 

               
  =0.98 %  

                  : 2006سنة 

                 
  =0.44 % 

                   = المتوسط 

 
  = 0.95 % 

صافي الربح =معدل العائد علي حقوق الملكية   -2
حقوق الملكية  

 

                    : 2003سنة 

              
  =17.65 %  

                    : 2004سنة 

              
  =17.44 %  

                                  : 2005سنة 
             
              
  =16.56 %  

                         : 2006سنة 

              
  =8.11 %   

                      = المتوسط   

 
  = 04.24 % 



 (16-3)ملحق 

 (7002)السيولة لمصرف التجارة والتنمية قبل سنة الخصخصة قياس 

األصول السائلة=نسبة السيولة  -0
الخصوم السائلة  

 

                                 : 2003سنة 

               
  =26.02 %  

                              : 2004سنة 

               
  =31.38 %  

                                   : 2005سنة 

               
  =74.02 %  

                                   : 2006سنة 

               
  =51.79 % 

  

                       = المتوسط 

 
  = 33.31 % 

النقدية لدي المصرف النقدية لدي المصرف المركزي=نسبة السيولة النقدية  -7
 الودائع  االلتزامات األخري 

 

                                     : 2003سنة 

               
  =20.72 %  

                                       : 2004سنة 

               
  =24.23 %  

                                       : 2005سنة 

               
  =19.57 % 

                                     : 2006 سنة

                 
  =13.58 % 

 

                       = المتوسط 

 
  = 02.57 % 

 

 



األصول السائلة=نسبة األصول السائلة إلي مجمل األصول  -2
مجمل األصول  

 

                     : 2003سنة 

               
  =19.34 %  

                      : 2004سنة 

               
  =22.55 %  

                       : 2005سنة 

               
  =18.40 %  

                     : 2006سنة 

                 
  =39.55 % 

 

                       = المتوسط 

 
  = 24.96 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (17-3)ملحق 

 (7002)المال لمصرف الصحاري بعد سنة الخصخصة قياس كفاءة راس 

حقوق الملكية=نسبة األصول الخطرة  -0
األصول ذات المخاطر
 

                                      : 2007سنة 

             
  =2.54   %   

                                      : 2008سنة 

             
  =2.54   %   

                                      : 2009سنة 

             
  =2.54   %   

                                      : 2010سنة 

             
  =2.54   % 

   

                   = المتوسط 

 
   =5.77 % 

حقوق الملكية=نسبة حقوق الملكية إلي إجمالي األصول  -7
اجمالي األصول 

 

                        : 2007سنة 

             
  =5.27   %    

                       : 2008سنة 

              
  =2.28   %    

                        : 2009سنة 

              
  =2.27 %   

                                      :  2010سنة 

             
  =4.52    % 

 

                   = المتوسط 

 
   =4.40 % 

 

 



حقوق الملكية=نسبة حقوق الملكية إلي إجمالي القروض -2
اجمالي القروض 
 

              : 2007سنة 

             
  =27.22   %     

               : 2008سنة 

             
  =77.02   %   

             : 2009سنة 

             
  =22.20 %  

             : 2010سنة 

             
  =72.42   % 

 

                       = المتوسط  

 
   =75.00 % 

حقوق الملكية=نسبة حقوق الملكية إلي إجمالي الودائع -4
اجمالي الودائع 
  

                : 2007سنة 

             
  =2.22   %   

                                         : 2008سنة 

             
  =4.20   %   

             : 2009سنة 

             
  =5.70 %  

             : 2010سنة 

             
  =2.50    % 

 

                   = المتوسط 

 
   =6.05 % 

 

 

 

 



 (18-3)ملحق 

 (7002)سنة الخصخصة  قياس جودة األصول لمصرف الصحاري بعد

المخصصات=نسبة التصنيف المرجح  -0
حقوق الملكية المخصصات

 

                            : 2007سنة 

                       
  =20.22   %   

                               : 2008سنة 

                       
  =40.2   %   

                            : 2009سنة 

                       
  =45.72   %   

                             : 2010سنة 

                       
  =51.66    % 

 

                      = المتوسط 

 
   =42.4 % 

األصول المرجحة بالمخاطر=نسبة األصول المرجحة بالمخاطر إلي إجمالي األصول   -7
اجمالي األصول 

 

                      : 2007سنة 

             
  =25.88  %   

                    : 2008سنة 

              
  =68.62   %   

                    : 2009سنة 

              
  =87.61   %   

                      : 2010سنة 

             
  =76.11   % 

 

                       = المتوسط 

 
   =22.05% 

 

 



 (19-3)ملحق 

 (7002)قياس الربحية لمصرف الصحاري بعد سنة الخصخصة 

صافي الربح=معدل العائد علي متوسط األصول  -0
متوسط األصول 

 

                          : 2007سنة 

             
  =0.82   %  

              : 2008سنة 

             
  =0.20 %   

                                       : 2009سنة 

              
  =0.08   %   

                                         : 2010سنة 

             
  =0.72   % 

 

                   = المتوسط 

 
   =0.42% 

صافي الربح =معدل العائد علي األصول  -7
اجمالي األصول 

 

                : 2007سنة 

             
  =0.27   %   

                                        : 2008سنة 

              
  =0.42 %  

                                        : 2009سنة 

              
  =0.08   %   

                                         : 2010سنة 

             
  =0.75    % 

 

                   = المتوسط  

 
   =0.41 % 

 



صافي الربح =معدل العائد علي حقوق الملكية   -2
حقوق الملكية  

 

                : 2007سنة 

           
  =07.20   %   

                                         : 2008سنة 

           
  =13.40 %  

              : 2009سنة 

           
  =5.02   %   

              : 2010سنة 

           
  =5.20   % 

  

                     = المتوسط 

 
   =9.17 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (20-3)ملحق 

 (7002)قياس السيولة لمصرف الصحاري بعد سنة الخصخصة 

األصول السائلة=نسبة السيولة  -0
الخصوم السائلة  

 

                           : 2007سنة 

             
  =27.82   %    

                                      : 2008سنة 

             
  =40.02   %   

                                      : 2009سنة 

             
  =42.78   %   

                                      : 2010سنة 

             
  =72.22    % 

 

                       = المتوسط 

 
   =25.27 % 

النقدية لدي المصرف النقدية لدي المصرف المركزي=نسبة السيولة النقدية  -7
 الودائع  االلتزامات األخري 

 

                                        : 2007سنة 

             
  =02.02 %  

                                      : 2008سنة 

              
  =26.58 %  

                                      : 2009سنة 

              
  =78.22 %  

                                        : 2010سنة 

             
  =72.02 % 

 

                       = المتوسط 

 
   =72.20 % 

 



األصول السائلة=نسبة األصول السائلة إلي مجمل األصول  -2
مجمل األصول  

 

                  : 2007سنة 

             
  =74.00   %   

                                         : 2008سنة 

              
  =20.22   %   

                                         : 2009سنة 

              
  =20.88   %   

                                           : 2010سنة 

             
  =72.88   % 

   

                       = المتوسط 

 
   =72.52 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (21-3)ملحق 

 (7002)راس المال لمصرف الوحدة بعد سنة الخصخصة  قياس كفاءة

حقوق الملكية=نسبة األصول الخطرة  -0
األصول ذات المخاطر

 

                     : 2007سنة 

             
  =8.50 % 

                :   2008سنة 

             
  =2.82   %   

                : 2009سنة 

             
  =4.42   %   

                 : 2010سنة 

            
  =2.07    % 

 

                   = المتوسط 

 
  =7.22 % 

حقوق الملكية=نسبة حقوق الملكية إلي إجمالي األصول  -7
اجمالي األصول 

 

               : 2007سنة 

             
  =2.20 %  

                                   : 2008سنة 

             
  =5.02   %   

                                   : 2009سنة 

             
  =2.57   %   

                                   : 2010سنة 

             
  =2.27   %   

 

                   = المتوسط 

 
  =5.47 % 

 

 



حقوق الملكية=القروض نسبة حقوق الملكية إلي إجمالي  -2
اجمالي القروض 

 

                                      : 2007سنة 

           
  =26.99 %  

                                    : 2008سنة 

             
  =70.22   %   

                                    : 2009سنة 

             
  =75.24   %   

                                    : 2010سنة 

             
  =47.20    % 

 

                       = المتوسط 

 
  =72.08 % 

حقوق الملكية=نسبة حقوق الملكية إلي إجمالي الودائع  -4
اجمالي الودائع 

 

                                        : 2007سنة 

             
  =8.89 %  

                                        : 2008سنة 

             
  =2.70   %   

                                        : 2009سنة 

             
  =4.07   %   

                                         : 2010سنة 

             
  =8.26   % 

   

                   = المتوسط 

 
  =2.84 % 

 

 

 

 



 (22-3)ملحق 

 (7002)قياس جودة االصول لمصرف الوحدة بعد سنة الخصخصة 

المخصصات=نسبة التصنيف المرجح  -0
حقوق الملكية المخصصات

 

                            : 2007سنة 

                       
  =63.92 %   

                            : 2008سنة 

                       
  =63.37   %   

                            : 2009سنة 

                       
  =60.82 %   

           :                  2010سنة 

                       
  =46.48  % 

   

                       = المتوسط 

 
  =58.25% 

األصول المرجحة بالمخاطر=المرجحة بالمخاطر إلي إجمالي األصول  نسبة األصول  -7
اجمالي األصول 

 

                      : 2007سنة 

             
  =28.22 %  

                    : 2008سنة 

             
  =73.62  %   

                                               : 2009سنة 

             
  =28.25   %   

                                               : 2010سنة 

             
  =73.38   % 

   

                       = المتوسط 

 
  = 22 % 

 

 



 (23-3)ملحق 

 (7002)قياس الربحية لمصرف الوحدة بعد سنة الخصخصة 

صافي الربح=معدل العائد علي متوسط األصول  -0
متوسط األصول 

 

                      : 2007سنة 

             
  =0.98   %   

                                       : 2008سنة 

             
  =0.70   %   

              : 2009سنة 

             
  =0.77   %   

             : 2010سنة 

             
  =0.46   % 

  

                   = المتوسط 

 
  = 0.22 % 

صافي الربح =معدل العائد علي األصول  -7
اجمالي األصول 

 

                       : 2007سنة 

             
  =0.88   %   

                                      : 2008سنة 

             
  =0.20   %   

                                       : 2009سنة 

             
  =0.62   %   

                                       : 2010سنة 

             
  =0.47    % 

 

                   = المتوسط 

 
  = 0.64 % 

 



صافي الربح =معدل العائد علي حقوق الملكية   -2
حقوق الملكية  

 

                                      : 2007سنة 

           
  =13.25   %   

                                     : 2008سنة 

           
  =12.03   %   

                                     : 2009سنة 

           
  =17.82   %   

                                       : 2010سنة 

           
  =7.18   % 

   

                      = المتوسط 

 
  = 12.57 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (24-3)ملحق 

 (7002)قياس السيولة لمصرف الوحدة بعد سنة الخصخصة 

األصول السائلة=نسبة السيولة  -0
الخصوم السائلة  
  

                       : 2007سنة 

             
  =28.32   %   

                                     : 2008سنة 

             
  =32.35   %   

                                     : 2009سنة 

             
  =24.76   %   

                                     : 2010سنة 

             
  =33.23   % 

   

                       = المتوسط 

 
  = 29.66 % 

النقدية لدي المصرف النقدية لدي المصرف المركزي=نسبة السيولة النقدية  -7
 الودائع  االلتزامات األخري 

 

                                         : 2007سنة 

             
  =19.48   %   

                                            : 2008سنة 

             
  =25.66   %   

                 : 2009سنة 

             
  =21.47   %   

                                            : 2010سنة 

             
  =22.84   % 

   

                       = المتوسط 

 
  = 72.22 % 

 



األصول السائلة=نسبة األصول السائلة إلي مجمل األصول  -2
مجمل األصول  

 

                        : 2007سنة 

             
  =21.33   %   

                                           : 2008سنة 

             
  =26.37   %   

                                           : 2009سنة 

             
  =21.64   %   

                                            : 2010سنة 

             
  =26.61   % 

   

                       = المتوسط 

 
  = 72.28 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (25-3)ملحق 

 (7002)قياس كفاءة راس المال للمصرف التجاري الوطني بعد سنة الخصخصة 

حقوق الملكية=نسبة األصول الخطرة  -0
األصول ذات المخاطر

 

                           : 2007سنة 

             
  =4.79   % 

                : 2008سنة 

             
  =4.12   %   

                                            : 2009سنة 

             
  =8.36   %   

                   : 2010سنة 

            
  =7.41 % 

   

                   = المتوسط 

 
  = 2.02 % 

حقوق الملكية=نسبة حقوق الملكية إلي إجمالي األصول  -7
اجمالي األصول 

 

                                              : 2007سنة 

             
  =3.88   %   

                                              : 2008سنة 

             
  =7.24   %   

                                              : 2009سنة 

             
  =5.93   %   

                                              : 2010سنة 

              
  =5.65  % 

 

                   = المتوسط 

 
  = 4.57 % 

 

 



حقوق الملكية=الملكية إلي إجمالي القروض نسبة حقوق  -2
اجمالي القروض 

 

                       : 2007سنة 

           
  =17.52 %  

                                               :   2008سنة 

             
  =14.26   %   

                                                 : 2009سنة 

             
  =40.50   %   

                                                   : 2010سنة 

             
  =34.86  % 

 

                       = المتوسط 

 
  = 26.79 % 

حقوق الملكية=نسبة حقوق الملكية إلي إجمالي الودائع  -4
اجمالي الودائع 

 

                                                       : 2007سنة 

             
  =5.26 %  

                   : 2008سنة 

             
  =4.09   %   

                                            : 2009سنة 

             
  =9.99 %   

                          :  2010سنة 

             
  =7.55  % 

 

                   = المتوسط 

 
  = 6.72 % 

 

 

 

 



 (26-3)ملحق 

 (7002)قياس جودة االصول للمصرف التجاري الوطني بعد سنة الخصخصة 

المخصصات=نسبة التصنيف المرجح  -0
حقوق الملكية المخصصات
 

                              : 2007سنة 

                       
  =63.97 %  

                              : 2008سنة 

                       
  =63.59 %  

                              : 2009سنة 

                       
  =36.48 %  

                              : 2010سنة 

                       
  =24.20 % 

 

                       = المتوسط 

 
  = 42.22 % 

األصول المرجحة بالمخاطر=نسبة األصول المرجحة بالمخاطر إلي إجمالي األصول   -7
اجمالي األصول 

 

                                                 : 2007سنة 

             
  =81.04   %   

                                                 : 2008سنة 

             
  =24.00   %   

                                                 : 2009سنة 

             
  =70.99   %   

                                                 : 2010سنة 

              
  =22.78  %  

 

                       = المتوسط 

 
  = 22.00 % 

 

 



 (27-3)ملحق 

 (7002)قياس الربحية للمصرف التجاري الوطني بعد سنة الخصخصة 

صافي الربح=معدل العائد علي متوسط األصول  -0
متوسط األصول 

 

                                         : 2007سنة 

             
  =0.36 %  

                                         : 2008سنة 

             
  =0.38 %  

                                         : 2009سنة 

             
  =0.75 %  

                                       : 2010سنة 

              
  =0.86 % 

 

                   = المتوسط 

 
  = 0.52 % 

صافي الربح =معدل العائد علي األصول  -7
اجمالي األصول 

 

                        : 2007سنة 

             
  =0.22 %  

               : 2008سنة 

             
  =0.31 %  

               : 2009سنة 

             
  =0.65 %  

                                        : 2010سنة 

              
  =0.78 % 

                   = المتوسط 

 
  = 0.57 % 

 

 



صافي الربح =معدل العائد علي حقوق الملكية   -2
حقوق الملكية  

 

                  : 2007سنة 

           
  =8.53 %  

                                         : 2008سنة 

           
  =00.20 %  

                     : 2009سنة 

           
  =11 %  

               : 2010سنة 

           
  =13.79 % 

 

                   = المتوسط 

 
  = 00.20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (28-3)ملحق 

 (7002)قياس السيولة للمصرف التجاري الوطني بعد سنة الخصخصة 

األصول السائلة=نسبة السيولة  -0
الخصوم السائلة  

 

                  : 2007سنة 

             
  =25.68 %    

                        : 2008سنة 

             
  =55.60 %  

                                   : 2009سنة 

             
  =48.83 %  

                                   : 2010سنة 

             
  =31.68 % 

 

                       = المتوسط 

 
  = 40.44 % 

النقدية لدي المصرف النقدية لدي المصرف المركزي=نسبة السيولة النقدية  -7
 الودائع  االلتزامات األخري 

 

                                  : 2007سنة 

             
  =16.84 %  

                                    : 2008سنة 

             
  =20.24 %  

                                    : 2009سنة 

             
  =75.57 %  

                                   : 2010سنة 

              
  =22.59 %  

 

                       = المتوسط 

 
  = 74.02 % 

 



األصول السائلة=األصول السائلة إلي مجمل األصول نسبة  -2
مجمل األصول  

 

                      : 2007سنة 

             
  =18.95 %  

                                       : 2008سنة 

             
  =35.89 %  

                                            : 2009سنة 

             
  =72 %  

                                     : 2010سنة 

              
  =23.71 %  

 

                    = المتوسط 

 
  = 26.88 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (29-3)ملحق 

 (7002)سنة الخصخصة قياس كفاءة راس المال لمصرف التجارة والتنمية بعد 

حقوق الملكية=نسبة األصول الخطرة  -0
األصول ذات المخاطر

 

                                       : 2007سنة 

               
  =10.33 %   

                                       : 2008سنة 

                 
  =7.79 %  

                    :   2009سنة 

                 
  =7.32 % 

                                        : 2010سنة 

                 
  =7.87 %  

 

                    = المتوسط 

 
  = 8.27 % 

حقوق الملكية=نسبة حقوق الملكية إلي إجمالي األصول  -7
اجمالي األصول 

 

                                  : 2007سنة 

                 
  =5.44 %   

                                        : 2008سنة 

                 
  =5.23 %  

                                         : 2009سنة 

                 
  =4.59 % 

                                         : 2010سنة 

                 
  =4.89 % 

 

                   = المتوسط 

 
  = 5.03 % 

 



حقوق الملكية=نسبة حقوق الملكية إلي إجمالي القروض  -2
اجمالي القروض 

 

                     : 2007سنة 

               
  =27.63 %  

                               : 2008سنة 

               
  =29.15 %  

                :                                2009سنة 

               
  =27.87 %  

                                               : 2010سنة 

               
  =30.29 %  

 

                       = المتوسط 

 
  = 28.73 % 

حقوق الملكية=نسبة حقوق الملكية إلي إجمالي الودائع  -4
اجمالي الودائع 

 

                      : 2007سنة 

                 
  =6.47 %  

                                         : 2008سنة 

                 
  =6.16 %  

                                   : 2009سنة 

                 
  =5.27 %  

                                                  : 2010سنة 

                 
  =5.56 % 

 

                   = المتوسط 

 
  = 5.86 % 

 

 

 



 (30-3)ملحق 

 (7002)سنة الخصخصة  قياس جودة األصول لمصرف التجارة والتنمية بعد

المخصصات=نسبة التصنيف المرجح  -0
حقوق الملكية المخصصات

 

                            : 2007سنة 

                             
  =16.48 %   

                : 2008سنة 
              

                             
  =14.43   %   

                           : 2009سنة 

                              
  =18.90   %   

                           : 2010سنة 

                              
  =24.10    % 

 

                       = المتوسط 

 
  = 18.48 % 

األصول المرجحة بالمخاطر=نسبة األصول المرجحة بالمخاطر إلي إجمالي األصول   -7
اجمالي األصول 

 

                       : 2007سنة 

                 
  =52.70 %   

                       : 2008سنة 

                 
  =67.23 %  

                             : 2009سنة 

                 
  =62.71 % 

                                                 : 2010سنة 

                 
  =62.14 % 

  
                       = المتوسط 

 
  = 61.19 % 

 



 (31-3)ملحق 

 (7002)سنة الخصخصة  قياس الربحية لمصرف التجارة والتنمية بعد

صافي الربح=معدل العائد علي متوسط األصول  -0
متوسط األصول 

 

                                   : 2007سنة 

                 
  =0.80 %   

                                   : 2008سنة 

                 
  =1.25 %  

                                    : 2009سنة 

                 
  =0.77 %  

                                    : 2010سنة 

                 
  =0.67 %  

  

                   = المتوسط 

 
  = 0.87 % 

صافي الربح =معدل العائد علي األصول  -7
اجمالي األصول 
 

                                     : 2007سنة 

                 
  =0.75 %   

                                : 2008سنة 

                 
  =1.10 %  

                                     : 2009سنة 

                 
  =0.20 %  

                                     : 2010سنة 

                 
  =0.66 %   

 

                   = المتوسط 

 
  = 0.80 % 

 



صافي الربح =معدل العائد علي حقوق الملكية   -2
حقوق الملكية  

 

                                        : 2007سنة 

              
  =13.91 %  

                                        : 2008سنة 

              
  =21.15 %  

                                      : 2009سنة 

               
  =05.52 %  

                                       : 2010سنة 

               
  =13.58 %  

   

                       = المتوسط 

 
  = 02.05 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (32-3)ملحق 

 (7002)قياس السيولة لمصرف التجارة والتنمية بعد سنة الخصخصة 

األصول السائلة=نسبة السيولة  -0
الخصوم السائلة  

 

                          : 2007سنة 

                 
  =56.22 %  

                                    : 2008سنة 

                 
  =38.51 %    

                                    : 2009سنة 

                 
  =42,72 %   

                                    : 2010سنة 

                 
  =43,45 %  

 

                       = المتوسط 

 
  = 45.35 % 

النقدية لدي المصرف النقدية لدي المصرف المركزي=نسبة السيولة النقدية  -7
 الودائع  االلتزامات األخري 

 

                                      : 2007سنة 

                 
  =36.59 %   

                                      : 2008سنة 

                 
  =27.67 %  

                                       : 2009سنة 

                 
  =29.20 %  

                                       : 2010سنة 

                 
  =32.65 %  

 

                       = المتوسط 

 
  = 31.52 % 

 



األصول السائلة=نسبة األصول السائلة إلي مجمل األصول  -2
مجمل األصول  

 

                        : 2007سنة 

                 
  =47.29 %   

                                       : 2008سنة 

                 
  =32.76 %    

                                        : 2009سنة 

                 
  =22.24 %   

                                        : 2010سنة 

                 
  =28.02 % 

 

                       = المتوسط 

 
  = 38.97 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 ملحق 

 االستبيــــــان
 

 

 

 

 

  

 



  كفاءة اإلدارةاستبيان عن أثر الخصخصة على 

  ؟  من الناحية الفنيةحدث تطور في إدارة المصرف بعد الخصخصة في رأيك هل   -0

                                 نعم     ال 

 اذا كانت اإلجابة بنعم ، فما هي تلك النواحي ؟ 
 موافق بشدة= 4غير موافق بشدة  و = 0: حيث  4الى  0الرجاء االختيار بين األرقام من        

 موافق بشدة  غير موافق بشدة                                      غير موافق بشدة    موافق بشدة                                 

0 2 1 4  0 2 1 4  

    التزام اإلدارة بالقوانين واألنظمة ( ا
 .والتشريعات المعمول بها 

    قدرة اإلدارة علي التخطيط والمرونة في التكيف مع األحوال ( ب

 .المتغيرة 

    دقة البيانات والمعلومات المقدمة للسلطات (ج
. 

    الدقة في إتباع السياسات واإلجراءات الداخلية ( د. 

    تجاوب اإلدارة مع تقارير المراجع الداخلي (ه

 .وتدعيم نظام الرقابة الداخلية 
    قدرة اإلدارة علي مراقبة التغيرات في البيئة التنافسية ( و

 . المصرفية 

    قدرة اإلدارة علي خلق مكانة جيدة للمصرف (ز   .                 قدرة اإلدارة علي توفير أفضل الخدمات المصرفية ( ح. 

 

    قدرة اإلدارة علي تحديد المخاطر المصرفية   ( ط                 ( حدد)أخري ( ى-------------------------------------- 

   ------------------------------------------------------                        .التي يمكن أن تواجهها عند تقديم خدمات مصرفية جديدة 

 

  ؟  حدث تطور في إدارة المصرف بعد الخصخصة من الناحية اإلداريةفي رأيك هل  -4

                                 نعم     ال 

 اذا كانت اإلجابة بنعم ، فما هي تلك النواحي ؟ 
 موافق بشدة= 4غير موافق بشدة  و = 0: حيث  4الى  0الرجاء االختيار بين األرقام من        

 موافق بشدة  غير موافق بشدة                                      غير موافق بشدة    موافق بشدة                                 

0 2 1 4  0 2 1 4  

    قدرة اإلدارة علي تحديد حجم الموارد (ا
 .البشرية الالزمة لتشغيل انشطة المصرف 

    وضع معايير لكل وظيفة داخل المصرف  قدرة اإلدارة علي( ب

 .بما يحقق أعلي كفاءة ممكنة 

    قدرة اإلدارة علي رسم خطوط الصالحيات (ج
 .والسلطات الممنوحة للموظفين 

    قدرة اإلدارة علي وضع نماذج عمل غير معقدة لتسيير العمل ( د
 .داخل المصرف 

    قدرة اإلدارة علي توفير برامج تدريب فعالة (ه

 . إلكساب الموارد البشرية درجة كفاءة عالية 
    خبرة ومعرفة أعضاء اإلدارة العليا والوسطي بالسوق ( و

 . المصرفي 

    قدرة اإلدارة علي خلق مكانة جيدة للمصرف (ز   .                 قدرة اإلدارة علي توفير أفضل الخدمات المصرفية ( ح. 

 

    مدي موضوعية واستقاللية دوائر الرقابة       ( ط                 ( حدد)أخري ( ى-------------------------------------- 

   ------------------------------------------------------.                                        الداخلية في أداء مهامها ووظائفها الرقابية  



 :الرجاء اختيار اإلجابة المناسبة لكل سؤال مما يأتي  -3

 (بالسنوات) عمر الموظف  ( أ
 

  15اقل من   15-45  41- 55  55من  اكبر 

 

 مؤهل الموظف ( ب
 

 تعليم متوسط  شهادة جامعية  ماجستير  دكتوراه  (حدد)أخرى-------------------------- 

 

 الوظيفة في المصرف( ج

 

  المدير   نائب المدير  (حدد)وظيفة إدارية أخرى-------------------------------------- 

 

 (بالسنوات)خبرة الموظف( د

 

  5من اقل  5-01   01اكثر من 

 

 

 

 

 

 ولكم مني جزيل الشكر  

 

 

 

 الباحث                                                                                           

 أدهم عبدالمولي البرغثي 



Abstract 

Banking has witnessed major challenges at both domestic and 

international level. Therefore, many measures have been taken to face 

such challenges. Among these procedures was privatization of some 

banks adopted by government in order to meet these challenges. Alsahari 

and Alwahda banks were privatized by entering foreign partner. 

Aljomhoria bank, however, was partly privatized while Altejari Alwatni 

was kept largely state-owned bank. 

Consequently, the objective of this study was analyzing and comparing 

the financial performance measures of banks that have been privatized by 

foreign partnership, partly privatized, and non- privatized.  The aim was 

to identify the effect of privatization on the financial performance of 

banks. It also tries to determine the correlation between privatization and 

the development of banking sector in terms of performance enhancement 

and the increase of its profitability. 

To achieve the intended goal, a comparative study was conducted on 

banks pre- and post-privatization. A comparative, analytical methodology 

that leads to analyzing the financial performance of banks was utilized in 

order to demonstrate the extent of change of this performance before and 

after privatization.  The data obtained from financial statements was 

analyzed by using CAMELS criterion, as it is one of the modernist 

methods of evaluating banking performance. The analysis of collected 

data has yielded the following outcomes: 

1. Privatization had a negative impact on Alsahari bank financial 

performance. The efficiency of capital, asset quality, and profitability 

of the bank was greatly declined. 

2. The performance of Alwahda bank was comparatively steady. The 

decline was only in the capital efficiency, but it was offset by the 

improvement of asset quality with constant liquidity. 

3. There was slight progress in Altejari Alwatni’s performance 

represented in small improvement in capital efficiency associated with 

expansion of assets with constant liquidity. 

4. Altejara wa Altanmia’s performance was improved,  its asset quality, 

profitability, and liquidity were largely improved in spite of the 

invariability of capital efficiency. 



In light of the above results, it could be concluded that privatization of 

banking sector by involving foreign partner did not improve the financial 

performance of bank. Privatization by involving local partner, however, 

has slightly increased this performance. Thus, the following 

recommendations may be suggested. 

1. For the success of the privatization, the new foreign investor has to be 

a distinguished banking institute of firm financial position, 

professional management, and abiding by a plan to be implemented 

after approval of central bank. 

2. There must be regulations confirm that privatization of banking sector 

will realize the intended objective, especially in terms of performance 

improvement and service development. 

3. Banking sector ought to develop the means of training and building 

the employees skills to keep pace with the developments took place in 

world banking system. 

4. The financial markets should be enhanced so that securities can be 

timely traded with fair prices and required transparency. 

5. The share of government in the capital of privatized banks must be 

diminished to restrain it from the intervention in lending policies, 

leaving room for private sector contribution. 

6. The effects of privatization on bank performance considered initial 

outcomes due to recentness of the privatization process in Libya. 

Therefore, the subject matter needs further research. 

 


