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 دراسة تطبيقية على مررف الهحدة 

 

 المدتخلص

بالتحميػػو كالاقاة ػ   اػػف الفتػػي الاػالا  مػػص  فاا الارػػارؼ التةارنػ  الميليػػ  بػػؽ تػ ؿ  حميػػو الليا ػػا   الفراسػػ  هػفت 
الاالي  لاتغيػفا  الفراسػ  الاتاةمػ  تػا الفتػي الاػالا  اتغيػف بألػتءو كاغفاا  اتغيػف  ػابي  كالاتاةػو تػا  ألػل  الألػيؾل  

ارػػفؼ  الؾةػػفل ت اسػػتلفب  الفراسػػ  التحميػػو الاػػالا كاإلةػػفاض كالفيحيػػ  لمارػػفؼ ك ػػ لػ  ألػػل   لػػاال ر س الاػػاؿ ل
لمارارؼ التةارن   الألائم ؿ اغصؾ ار لاع ةيا  بالقألب الاالي  لمؾصؾؿ إلص هفؼ الفراس  ك ا    هؼ  تائج الفراس  

الميليػػ  بءا ػػو إياػػالا كفائهذػػات كهػػ ا هؾاػػص  ف هػػ ا الارػػارؼ لػػفهذا  صػػؾؿ بهظمػػ  باػػا سػػي اف سػػملا   مػػص ريحيػػ  
 تمألػػػيؾل  كةميمػػػ  الالػػػاطفل تيةػػػ   ل ػػػيو الارػػػفؼ لمتؾعيلػػػا  بف لهػػػ   االر لػػػاعكةػػػف يػػػاا هػػػ ا ك فااهات الارػػػفؼ

كاسػػتةاار الارػػارؼ التةارنػػ  الميليػػ  يػػ ا  ليػػف بػػؽ  صػػؾلذا تػػا لػػذافا  إهػػفاع برػػفؼ ليليػػا الاف ػػ   كالتػػا  تألػػؼ 
نتكػؾف يػ ا ك  الفيحيػ  لذػ ا الارػارؼبار لاع فري  سيؾلتذا كا للاض ريحيتذػات باػا ااػف ب ػلو بمحػؾم تػا بهػفال  

كليف بؽ  صؾؿ الارارؼ التةارن  الميلي  الافيح  لمالاطف بؽ  ألذي   ائتاا ي  كةألػابا  بفهقػ   حػ  التألػؾن ت 
كتءػػا ل ػػؾابج الةذػػا  كيا تلػػار هػػ ا اغصػػؾؿ ب لػػف التػػ اـ لمارػػارؼ التةارنػػ  بالاهػػاهيف الفكليػػ  لترػػقي  الػػفهؾف 

 .IIIكا لاةي  بازؿ  ؼ ليليا الاف    ارف ي   الفةا ي  كاإللفت

 التاؾنو كالارارؼ. تالل و الاالا تهيلو التاؾنو تاآلفاا الاالا تالفتي الاالا الدالة:الكلمات 
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Abstract 

The study aimed at analyzing and discussing the effect of the financial leverage on the 

performance of the Libyan commercial banks by analyzing the financial data of the 

study variables, namely the financial leverage as an independent variable and the 

performance as a dependent variable, which is the ratio of liquidity, lending and 

profitability of the bank. The main results of the study were the high value of the liquid 

assets of the Libyan commercial banks against their total deposits. This indicates that 

these banks have impaired assets, which will negatively affect the profitability and 

performance of the bank. As a result of the Bank's preference for high liquidity and low 

risk investments, Libyan commercial banks invest a large part of their assets in CBL 

certificates, which are characterized by high liquidity and low profitability. This has a 

significant impact on the profitability rates of these banks. Which are considered to be 

an indicator of compliance of commercial banks with international standards for debt 

classification in accordance with the controls of supervisory and supervisory bodies 

such as the Central Bank of Libya and the Basel III Convention. 

Key words: financial leverage , financial performance , financial structure , financial 

failure , finance and banks. 
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 المقدمة:-1

الءظاع الاالا بظفنء  تهال  تا  امي  التقاي  االةترافي  بؽ تػ ؿ  ػؾتيف الاػؾارف ال زبػ  لتمليػ  االةتيايػا  يألاهؼ 
اغساسػػي ت  بػػا ب ػػلو بلالػػف  ك ريػػف بلالػػفت علػػػ غف الءظػػاع الاػػالا هذػػتؼ بح ػػف الاػػؾارف الااليػػ  ال زبػػ  لمتقايػػ  

 ػػيؽ الاػػؾف يؽ الػػ هؽ ي ػػلمؾف  يجؾسػػ مهلػػ ت هاسػػا الػػ   االةترػػافي  بػػؽ تػػ ؿ القغػػاـ الارػػفتات كعلػػػ لمػػفكر اغس
ياةػو  بحيػ  يا ب  فض اغبؾاؿ تا القغاـ الارفتا كالاءتفاػيؽ الػ هؽ ي ػلمؾف يا ػب الظمػب  مػص هػ ا اغبػؾاؿ

القغاـ الارفتا بيلا يلي  هاب  لةاي الافتفا  ك حؾنمذا إلص استةاارا  إلص يا ب  امذا  مص يػ   االسػتةاارا  
  ؾييذذا لتاؾنو الا ارني اغكةف  لاال كإ تايي  كريحي .اغيقلي  ك 

 صػػؾلذا ف ترؾصػػي  الءظػػاع الارػػفتا الاتاةمػػ  با تاػػاف الارػػارؼ ب ػػلو  ساسػػا  مػػص  بػػؾاؿ الغيػػف كاف بهغػػؼ  
كاةتفااػػات تػػاف الارػػارؼ  هػػف بػػؽ  إةفااػػا تاةػػو بالقءػػف ك  ػػاطذا الػػفئيع هتف ػػ   مػػص التهابػػو بػػاغبؾاؿ  كترػػؾبذا

ك اػا  ف ليليػا بػؽ  كعلػ بأللب استلفابذا غبؾاؿ الغيف لتاؾنو بؾيؾفا ذاتلاالي  عا  الالاطف الهالي ت الا سألا  ا
الفكؿ القابي  عا  الاؾارف الاالي  الاحػفكفلت كن ػلو تيذػا الءظػاع الارػفتا ر يػ ل  ساسػي  لماةتاػي كاالةترػاف  لػوت 

كالاتايػػ ل التػػا  ألػػاهؼ  تحفنػػػ  ةمػػ  االةترػػاف بػػؽ تػػ ؿ كعلػػػ لاػػا ياارسػػ  بػػؽ الاذاػػا  االةترػػافي  كااليتاا يػػ  
 أبيؽ اغبؾاؿ ال زب  ل ستةاارت ك ألػذيو الاهػاب   الااليػ  الفاتميػ  كاللارييػ  ك ءػفيؼ سػائف اللػفبا  كالتألػذي   
الارػػفتي  لةايػػي تاػػا  الاةتاػػيت لػػ ا  صػػلص بػػؽ ال ػػفكر  االهتاػػاـ  فراسػػ  بألػػتؾق اغفاا لاقغاػػا  هػػ ا الءظػػاعت 

 كالهاو  مص  حأليؽ  فائذا.

كبؽ ه ا الاقظمق  أ ا ه ا الفراس  لألف القءص الحاصػو تػا الفراسػا  كاغبحػام الاتهمءػ   تػأايف اسػتلفاـ اللرػـؾ 
اإل فا ي   مص اغفاا الاالا لمارارؼ التةارنػ  الهابمػ  تػا ليليػات كبػؽ تػ ؿ االطػ ع  مػص الػفكرنا  الاتلررػ  

كالارفتي ت ةف  يؽ ةم  اللحؾم الاق ؾرل تا ه ا الاؾاؾع بالفرؼ بؽ  هايت  الكليػفل بهػف  ف تا بةاؿ الهمـؾ الاالي  
 صػلح  الارػارؼ  تحاػو الاألػػ كلي  االيتاا يػ  لماألػاها  تػا  اميػػ  التقايػ  ب ػلو تهػاؿت لػػ ا يأبػو اللاةةػاف بػػأف 

كاللػػفكب  تؾصػػيا   ألػػا ف إفارا    كػػؾف  تػػائج هػػ ا الفراسػػ  إاػػات   ؾ يػػ  يالػػؽ لمارػػارؼ التةارنػػ  االسػػتلافل بقذػػا
 .ه ا الارارؼ تا  ظؾنف  فائذا الارفتا

 مذكلة الدراسة: -2

فكف التظفؽ لما اكو كالالاطف الاالي    مص التاؾنو اللارياإف ا تااف الارارؼ التةارن   :تمليا  الا لم -2.1
 ك الفؤن  الؾااح  لفق الارارؼ  ةي االستفا ي كريا ت  التا ةف  قتج  ق ت كالتلاهؽ الؾااص تا بألتؾق استلفاب

ت ةف هؾةي ه ا الارارؼ تا للص التهةف ةتص كلؾ ةءء   ةاةا  تا الافق الءريف تا التةارن  الهابم  تا ليليا
علػ ةف يلؾف ت ك  لاف  الا اكو التا ةف  ؾايذذا كلكؽ ه ا ال ياقهذا بؽ  ف  ؾاي  صهؾيا   مص الافق الظؾنو

 كاستةاارا ذا هقهلع  مص سيؾلتذاةف  كإبلا يا ذا كال   ذا حفهف هيلمذا الا ئؼ غهفات بأللب ت و ه ا الارارؼ تا
 كةياتذا الألؾةي  تا الاألتءلو.كريحيتذا 

بؽ ت ؿ اط ع اللاةةاف  مص الا ةغا  الغاهفل بالءؾائؼ الاالي  كبي ا يا  برفؼ  مظاهر المذكلة: -1.1
 الؾةفل ت ؿ تتفل الفراس .
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 اللاةةاف الت  ػ   الؾااػص تػا  ألػل  التغيػف تػا صػاتا الػفيص لمارػفؼ تػ ؿ تتػفل الفراسػ  بءار ػ   ػقاجةي  الةظ 
هفا يػػ  كهػػ ا يهتلػػف  بػػف ريػػف طليهػػا بالقألػػل  لاتغيػػفا  الفراسػػ ت كهػػ ا هػػفؿ  مػػص ال نػػافل تػػا  ألػػل   غيػػف اللرػػـؾ اإل

 اه   فاا الارفؼ ك فـ استلفاب  غبؾاؿ الغيف االستلفاـ اغبةو.

 بال لو التالا:كلمتؾايصت  هؼ ه ا الليا ا  الاالي  عا  اله ة  الالالفل  يؽ بتغيفا  الفراس   اا ها بؾاح     

 
 ( التمثيل البياني لندبة تغير صافي الربح وتغير ندبة الخرهم االيداعية1شكل رقم )

 1005كار لهػػ  تػػا سػػق  % 25.2 ا ػػ  اللرػػـؾ االهفا يػ   1001( ي ةػػظ ا ػػ  تػػا سػق  2بػؽ تػػ ؿ ال ػػلو رةػؼ  
% 8..9-الػص  1020% اػؼ ا لل ػ  تػا سػق  85.13 ا   اللرػـؾ االهفا يػ    1009% ت كتا سق  25.9الص 

% تكاا ي ةػظ اف  ألػل  اال للػاض تػا االصػؾؿ اإلهفا يػ  تػا ..13ار له  القألل  الص  1022ت كن ةظ تا سق  
ةي   مػ   1021ااص تا صاتا الفيص تا سق  % ت ك  لػ ا للاض ك 23.1- ا    ليفل ةي   مغ   1021سق  

-83.8. % 

 :باا  ءفـ يالؽ صيار  ب لم  الفراس  تا س اؿ رئيألا  التالا  حفهف ب لم  الفراس :-1.1

 هفا ي (  مص  فاا الارارؼ التةارن ؟الغيف  الاؾارف اإلبا بف   أايف استلفاـ  بؾاؿ 

 الدراسة:فرضيات -3

  ؾيف   ة  طففي   يؽ اللرـؾ اإلهفا ي   الفتي الاالا( كاغفاا تا الارارؼ التةارن  .   :اللفاي  الفئيألي 

 . ؾيف   ة   يؽ الفتي الاالا كالأليؾل  بالارارؼ التةارن . 2

 .  ؾيف   ة   يؽ الفتي الاالا كاإلةفاض بالارارؼ التةارن . 1

 لتةارن ..  ؾيف   ة   يؽ الفتي الاالا كالفيحي   بالارارؼ ا8

 أهداف الدراسة:-3

  ذفؼ ه ا الفراس  إلص: 

  حفهف بفق  أايف الفتي الاالا  اللرـؾ االهفا ي (  مص  فاا الارارؼ التةارن  الميلي . -

 ك حميو الالاهيؼ اغساسي  لمفتي الاالا ك غفنا   الالتمل . إبلا ي  فراس -
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  تاةو  هاي  الفراس  تا اآل ا:أهمية الدراسة: -4

 ريحي  الارارؼ التةارن  الميلي .الفتي الاالا ك افا  مص  لفز  هاي  ه ا الفراس  تا بهفت  اله ة  ك اف  -

ت ةيػػػ  يالػػؽ  ف يألػػاهؼ الالػاطف الارػػفتي اغاػػف الػػ    تف ػػ   كملػ  التاؾنػػو كالفاتهػػ  الااليػػ   مػػص  ءػـؾ  تؾاػػيص  -
علػػػ تػػا  قػػاا إطػػار  امػػا ال لػػاع الءػػفارا  الااليػػ  تػػا بةػػاال   ػػف يف كاسػػػتلفاـ اغبػػػؾاؿ ب ػػلو يحءػػق  هغػػيؼ الءياػػ  

 لمارارؼ التةارن .الألؾةي  

 منهجية الدراسة:-5

ةيػف الفراسػ  اسػتقافا   ةاـ اللاةةػاف باسػتلفاـ الاػقذج التحميمػا تػا  حميػو الءػؾائؼ الااليػ  لمارػفؼ بقذج التحميو:-2.5
 إلص طليه  الاؾاؾع كالص الفراسا  كالافايه  الهماي  لماهمؾبا  التا  ؼ الحرؾؿ  ميذا.

ةاـ اللاةةاف بةاي الليا ا  كالاهمؾبا  بؽ ت ؿ اسػتلفاـ بةاؾ ػ  بػؽ الكتػب كالافايػي  بقذج ياي الليا ا :-1.5
   الةا ؾن  بؽ ت ؿ الاي ا يا  الهاؾبي  كةؾائؼ الفتو .كالفكرنا  كالفراسا  الألابء   كاال تااف  مص الليا ا

 لتلػف هػػ ا الفراسػػ   اػف الفتػػي الاػالا  مػػص  فاا الارػػارؼ التةارنػ  الميليػػ  بػؽ ةيػػ   الألػػيؾل    ظػاؽ الفراسػػ :-8.5
 كاإلةفاض كالفيحي (.

 .الفراس  تذؾ برفؼ الؾةفلهتكؾف بؽ الارارؼ التةارن  الهابم  تا ليليا  با  يق  بةتاي ك يق  الفراس :-1.5

 حدود الدراسة:- 5.5

 ـ.1021-1001إطار زبقا تا اللتفل بؽ  :الحدود الزمنية-

 : ك تاةو الحفكف الالا ي  تا ليليا.الحدود المكانية -

 متغيرات ونمهذج الدراسة:-6

 متغيرات الدراسة:-1.6

 . (اللرـؾ االهفا ي  الاتغيف الاألتءو الفتي الاالا  

 التابي اغفاا كال    ؼ ةياس   قألب الأليؾل  كاإلةفاض كالفيحي  .الاتغيف 

 الدراسات الدابقة:-7

 مػػػص الػػػتحلؼ تػػػا  III( بهقػػػؾاف: ل حميػػػو  اػػػف بهيػػػار الفتػػػي الاػػػالا للػػػازؿ 1028فراسػػػ    لػػػف الألػػػ ـ  ةاػػػ لت -..2
 الالاطف الاالي   يؽ الارارؼ التءميفي  كالارارؼ اإلس بي ل

 الارػػارؼ بلػػاطف تػػا الػػتحلؼ  مػػص الاػػالا الفتػػي باهيػػار الهاػػو  ػػأايف ةػػؾؿ ال ػػؾا  ألػػميج إلػػص اللحػػ  هػػ ا ذػػفؼه
  ػػفكر ليءػػـؾ  قػػاؤا  ػػؼ كالػػ   تالةالةػػ  بػػازؿ ا لاةيػػ  تػػا الاألػػتحفا  الارػػفتي  الفةابػػ  بهػػاهيف  هػػؼ با تلػػارا ؛ اإلسػػ بي 

 .الااؿ ر س كلاي  تا الاتاةو التءميف  لماهيار بلاو

 تالارػفتي  الالػاطف تػا كالتحلؼ الفةاب  تا الاالا الفتي بهيار  هاي إلص اف  اللح  ه اكةف  ؼ التؾصو بؽ ت ؿ 
 لألزبػػ  كقتيةػػ  الهػػالؼ تػػا الارػػارؼ بػػؽ  فهػػفا لػػذف ذ التػػا كاال ذيػػار اإلتػػ س ةػػاال   ءػػب  كةػػف  ؾاػػح  كالتػػا
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 فتػي بػا الارػفتي  الالػاطف تػا لمػتحلؼ كآليػ  الاػاؿ ر س كلايػ  بهيػار كلايػ   ػفـ  يقػ  التػا ت 2007  لألػق  الاالي 
 . للازؿ الةالة  اال لاةي  بءفرا  تا الاالا الفتي بهيار لت ايؽ

 ل اف الالػػاطف الاالي   مص اغفاا الاػػػػػالا ل ( بهقؾاف:1025فراس    ائ  ت  -..1

الهائػف  مػص ةءػؾؽ الامكيػ ت فراسػ  ةالػ  اللقػػ  ذفؼ ه ا الفراس  إلص  ءيػيؼ الالػاطف الااليػ  كعلػػ باسػتلفاـ ب لػف 
الؾطقا الة ائف  بتميما؛ ك قلي  هاي  ه ا الفراس  بؽ اغساسػا لمارػارؼ التػا  ألػهص لتحءيءػ  كالاتاةػو تػا  هغػيؼ 

 الفيحي  بؽ ت ؿ الؾعائ  التا  ءـؾ  ذا.

لهائػػف  مػػص ةءػػؾؽ الامكيػػ  كبػػؽ  ػػؼ ك ػػؼ التهػػفؼ تػػا هػػ ا الفراسػػ   مػػص الالػػاطف الااليػػ  ك يليػػ   ألػػييفها ك اػػؾعب ا   
  ظليق ه ا القاؾعب  آلي   ءييؼ كةياس الالاطف تا الارارؼ.

ك ؾصػػػم   تػػػائج الفراسػػػ  إلػػػص  ف رايػػػ  الارػػػفؼ هػػػا  حءيػػػق الفيحيػػػ  كاػػػااف االسػػػتافارن  تػػػا الق ػػػا  ك هتلػػػف    
ب لفا   لع الارفؼ  مػص بػفق اللتػفا  الاءاري  ال بقي  لألفاا بؽ  هؼ  فكا  التءييؼ تالاءار   ال بقي   تؼ باءار   

 ال بقي  الاااي  كيالتالا يالؽ التهفؼ  مص  ظؾرهات ك ليؽ بفق التءفـ تا اغفاا.

 بهقؾاف: (Al-Qudah & Laham, 2013  فراس -..8
"The effect of the financial leverage and the systematic risks on the annual return of the 

shares" 

 "أثر الرفع المالي والمخاطر المنتظمة على العائد الدنهي لألسهم"

 ذػػفؼ هػػ ا فراسػػ  إلػػص اتتلػػار  اػػف الفتػػي الاػػالا كالالػػاطف الاقتغاػػ   مػػص الهائػػف الألػػقؾ  لألسػػذؼ لمءظػػاع الرػػقا ا 
اللتػفل  لف    رف ي  بفري  تا  ؾرصػ   ّاػاف تػ ؿ 13لم ف ا  الافري  تا سؾؽ  ّااف الاالات  كؾ   الهيق  بؽ 

 .1009إلص سق   1000بؽ سق  

كبهابػػو  الؾسػػج الحألػػا ا كاال حػػفاؼ الاهيػػار  ( كيهػػض اغسػػاليب اإلةرػػائي   SPSSاسػػتلفب  الفراسػػ   ف ػػابج   
(ت كإليةػػاف الفتػػي الاػػالا  ػػؼ اسػػتلفاـ Fالاهفلػػ ( ك ػػؼ اسػػتلفـ  اػػؾعب  ؾزنػػي   R²كةياػػ    االر لػػا  كااللتػػؾاا كالتلػػفطص

ألػػؾب   مػػص بةاػػؾع اغصػؾؿ كلءيػػاس الالػػاطف الاقتغاػػ   ػػؼ اسػتلفاـ بهابػػو  يتػػا ك ػػؼ اسػػتلفاـ بةاػؾع االلت ابػػا  بء
 بهافل  الهائف الألقؾ  لمألذؼ. 

 ؾصم  الفراس  إلص كيؾف  اف عك فاللػ  إةرػائي  لمفتػي الاػالا  مػص الالػاطف الاقتغاػ    يتػا(  ي ػار هقػاؾ  اػف عك 
لألسػػػذؼت  تيػػػفا  ال هؾيػػػف  اػػػف هػػػاـ عك فاللػػػ  إةرػػػائي  لمالػػػاطف  فاللػػػ  إةرػػػائي  لمفتػػػي الاػػػالا  مػػػص الهائػػػف الألػػػقؾ  

% بػػػؽ التلػػػاهؽ الػػػ   يظػػػف   مػػػص 1الاقتغاػػػ    يتػػػا(  مػػػص الهائػػػف الألػػػقؾ ت ك ف الاتغيػػػفا  الاألػػػتءم   لألػػػف بػػػا  ألػػػلت  
 الاتغيفا  التابه .

الألػيؾل  كالفيحيػ  بػالتظليق  ءييؼ  فاا الارارؼ التةارن  باستلفاـ  ألب "بهقؾاف (.100سهيفت ك   يايو فراس -..1
 200 " 2001-1 مص برفؼ الاؾصو لمتقاي  كاالستةاار اللتفل 

تا ه ا الفراس  ةاـ اللاةةاف  ىتءييؼ اغفاا الاالا لارفؼ الاؾصو لمتقاي  ك االسػتةاار بػؽ تػ ؿ  ألػب الألػيؾل  ك 
ب لػفا لاػا ةءءػ   الارػفؼ بػؽ تػ ؿ كعلػػ لكؾ ػ   تالفيحي  تذا  هف بؽ  كةػف الؾسػائو الاألػتلفب  تػا  ءيػيؼ اغفاا

 اا ا  ص بؽ ت ؿ  ءييؼ اغفاا الاالا لمارفؼ  ءا   الءؾل كال ػه  غفاا اللقػػ  ك  تالاءار   بي اللتفا  الألابء 



                                                                                                           Āfāq iqtiṣā i             

afaq.elmergib.edu.l y                                                                         E-ISSN: 2520-5005 
 

Āfāqiqtiṣā i     Journal - Volume 5. Issue 10. June 2019.                       (90)                               

 

AFIQ 
 

 

 1008كسػق   1001ك ميذػا  1001كبؽ ت ؿ الا لفا  التا  ؼ استلفبذا  لػيؽ  ف  ت ػو سػق  الفراسػ   تالارفؼ
 فام تا  مف الفراس  آ  اؾ.االتيفل كعلػ  تية  اغة

 ل فراس  الذياكو الاالي  للهض الارارؼ التةارن  الميلي بهقؾاف:ل ( 1005 ك افلت  فراس -..5

ـت ك ػؼ اتتيػػار 1001ـ إلػص 2998كهػا فراسػ   ظليءيػ   مػص برػارؼ  اغبػ  كالةاذؾرنػػ  كالؾةػفل( تػ ؿ اللتػفل بػؽ 
كرؤسػاا اغةألػاـ الااليػ ( الػ هؽ يهامػؾف تػا  ػو برػفؼ الؾةػفل   يق  الفراس  بػؽ بهػض الاألػاؾليؽ  بػفراا اإلفارا 

كاغبػػ  كالةاذؾرنػػ ت هػػفت  هػػ ا الفراسػػ   حفهػػف بلذػػـؾ الذيلػػو الاػػالا كبلؾ ا ػػ  كالهؾابػػو الاػػ افل تػػا  كملػػ  اغبػػؾاؿ 
اػػفكل  كالارػػافر الفئيألػػي  لألبػػؾاؿ تػػا الارػػارؼ التةارنػػ ت لمؾصػػؾؿ إلػػص  تػػائج  ػػف ؼ الةؾا ػػب االيةا يػػ  تػػا  هغػػيؼ

 الا ؾ كالحف بؽ الةؾا ب الألملي  التا  ؾاي  الارارؼ التةارن  تا  فـ  هغيؼ افكل الا ؾ.

كبؽ  هؼ  تائةذا  فـ ا تذاب الارارؼ سياس   قؾني االستةاار تا الءفكض لمحف بؽ الالاطف كالتا لذا  اػف سػملا 
ؾا ذػػػا  ارػػػفر رئيألػػػا لتاؾنػػػو بؾارفهػػػا  مػػػص ريحيػػػ  الارػػػفؼت ا تاػػػاف الارػػػارؼ التةارنػػػ   مػػػص الؾفائػػػي بةايػػػي   

 الاالي .

باسػػػػػتلفاـ ب لػػػػػفا  باليػػػػػ  عا  طليهػػػػػ   االسػػػػػتفا يةي ( بهقػػػػػؾاف:ل ةيػػػػػاس الالػػػػػاطفل 1001 القهياػػػػػات  فراسػػػػػ  -..8
 إستفا يةي ل

بػػػؽ تػػػ ؿ اسػػػتلفاـ الا لػػػفا  الااليػػػ  كييػػػاف بػػػفق  ػػػأايف  مػػػػ  االسػػػتفا يةي هػػػفت  الفراسػػػ  إلػػػص  حميػػػو الالػػػاطفل 
 الالاطفل  مص اغفاا الاالا لمارارؼت ك حفهف الاتغيفا  اللياي  الفاتمي  كاللاريي  التا   اف تيذا.

 2990ك كؾ    يق  الفراس  بؽ   فل برارؼت ا ا  ةلؾبي  كسله  بألاها   اب  بحفكفلت ت ؿ اللتفل بؽ سػق 
 مػص اغفاا الاػالا لمارػارؼت  االسػتفا يةي ـ كةف  ؾصم  الفراس  إلص كيػؾف  ػأايف سػملا لمالػاطفل .299إلص سق  

كاػػػا  ف اغفاا الاػػػالا االسػػػتفا يةا الةيػػػف هتحءػػػق بػػػؽ تػػػ ؿ  ظػػػؾنف الاءػػػفرا  التقغيايػػػ  ك قليػػػ  الق ػػػاطا  بللػػػاال 
ؽ  اةيػػ  الهائػػف كالالػػاطفل لؾاػػي الفؤنػػ  الألػػميا  كالتهابػػو اللّقػػاا بػػي اللياػػ  اللارييػػ ت كالقغػػف إلػػص اغفاا الاػػالا بػػ

 لاألار  او الارفؼ كبألا فل اإلفارل  مص صقي الءفارا  الرحيح  تا باارس  اغ  ظ  الارفتي .

 -اللةؾل اللحةي : 

 لتم  ه ا الفراس   ؽ الفراسا  الألابء  بؽ  فل يؾا ب تاؽ يذ  ه ا الفراس   تاي  باتغيفا ذا ةي   ءـؾ  فارسػ  
يف الفتػي الاػالا  مػػص اغفاا الاػالا لمارػارؼ التةارنػ ت كعلػػػ لءمػ  الفراسػا  التػا  غظػػا هػ ا الاتغيػفا   ح بػػ   ػأا

( فرسػػ  الالػػػاطف الااليػػ   اتغيػػف بألػػتءو بػػي  ػػػأايف هػػ ا الالػػاطف  مػػص اغفاا 1025كاةػػفلت تلػػا فراسػػ    ائ ػػ ت 
(  لتمػػػػػ   ػػؽ هػػ ا الفراسػػ  باتتلػػػػػػػػارها Al-Qudah & Laham 2013الاػػالا لمارػػارؼت ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػ لػ فراسػػػػػػػػػ   

 لتأايف الفتػػػػػػي الاالا كالالػاطف الاقتغا   اتغيفنؽ بألتءميؽ  مص الهائف الألقػؾ  لألسذػؼ.

( ر ػ   1028فراسػ    لػف الألػ ـ  ةاػ لت كبؽ يذػ   تفق تػاف الفراسػػا  الألػػابء   ا ػ   غظػا بتغيػفا  بهيقػا ت بةم 
 مػص الػتحلؼ تػا الالػاطف الااليػ   ػيؽ  الارػارؼ التءميفيػ  كالارػارؼ  8حميو  اف بهيار الفتي الاالا للازؿ  مص  

( تػػاغكلص لػػؼ  ف ػػ   مػػص الاتغيػػف .100سػػهيفت ك  ( كفراسػػ   يايػػو1001بهلع  ػػو بػػؽ فراسػػ  القهياات تاإلسػػ بي 
ستفا يةي  كيياف  ػأايف  مػػ الالػاطفل  مػص اغفاا الاألتءو  ذ ا الفراس  كهؾ الفتي الاالا كاهتا  بءياس الالاطفل اإل

 كالةا ي   ءيؼ  فاا  الارارؼ التةارن  باستلفاـ  ألب الأليؾل  كالفيحي . تالاالا  لمارارؼ
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( فرسػػ  الذيلػػو الاػػالا  التاػػؾنما( ب ػػلو  ف فراسػػتذا لمفتػػي الاػػالا  ػػاف 1005كتػػػػػػػػػا ةػػيؽ  ف فراسػػ   ك ػػافلت     
 اتت تذا  ؽ ه ا الفراس . ب لو ااقا كهقا يلاؽ

اغفاا الاػالا لمارػارؼ التةارنػ  الميليػ ت كبحاكلػ   ػيؽ الفتػي الاػالا ك اػفا  مػص  كستءفـ ه ا الفراس   ؾايص اله ة 
 كإعات اغفاات باهقػص هػو هػؾاف الفتػي الاػالا  مػص  فاا هػ ا الارػارؼباستءراا ك حميو  اػف الفتػي الاػالا  مػص  ةياـ

لملتػفل  فراسػ   ظليءيػ   مػص برػفؼ الؾةػفل سػملا كعلػػ بػؽ تػ ؿ كاف هقاؾ  أايف تاا طليه  ه ا اغاػفت ايةػا ا  ـ 
 ـ.1021-1001بؽ 

 الجانب النظري  -8

 مفههم الهيكل التمهيلي:  -

ُ ػػفؼ هيلػػو التاؾنػػو بأ ػػ   ف يلػػ  اغ ػػؾاع الالتملػػ  لػػألكراؽ التػػا بػػؽ ت لذػػا يالػػؽ  ػػؾتيف اغبػػؾاؿ ال زبػػ  غ  ػػظ  
ت  اا  فؼ بأ     ليم  الارافر التا ةرم  بقذا ال ف    مص  بؾاؿ (Mohammed, 2001, p. 166)ال ف   

  التاؾنػو الػفائؼ لم ػف   كالػ   هتكػؾف  ػافل ت ك ػفؼ  ي ػا بأ ػ(229ت ص2990 الذػؾار ت  ذفؼ  اؾنو اسػتةاارا ذا 
 .يوبؽ الءفكض طؾنم  اغيوت اغسذؼ الهافي ت اغسذؼ الااتازلت كيايي   ؾاع الءفكض ةريفل اغ

     مفههم الهيكل المالي األمثل:  -

للاصػ  كالػفهؾف يءرف بأبةمي   الذيلو الاالا لما سأل  بفق إبلا ي  اتتيػارا القألػل   اؾنػو بهيقػ   ػيؽ  ػو اغبػؾاؿ ا"
 فاففت  ". كيالتػالا  هغػيؼ ةياػ  الا سألػ  تبال لو ال   ه ف  إلص  للػيض  كملػ  ر س الاػاؿ إلػص  ةرػص ةػف بالػؽ

 (203ت صلح  1008

 إياػػالا يهغػػؼ الػػ   التاػػؾنما الاػػ نج علػػػ إلػػص التؾصػػو هػػؾ التاؾنميػػ   فارالمءػػ ا لػػاعا  قػػف الاػػالا الاػػفهف هػػفؼ إفك 
 الاػػ نج هػػ ا إلػػص الؾصػػؾؿ ةالػػ  كتػػا الاألػػاهايؽ اػػفكل  هغػػيؼ هػػفؼ بػػي هتلػػق الذػػفؼ هػػ ا تلما سألػػ  الألػػؾةي  الءياػػ 
 (232ت ص 1000 صلصت .اغبةو الاالا بالذيلو يهفؼ با برفف  كؾف 

 بهػض  مػص بألػتءل   حءيءػ  هتؾةػ  ال   بالق  ريحي   ةرص لاهيار كتءا اتتيارا هتحفف اغبةو التاؾنو تذيلو ل لػ
 لأ   بؽ الءفكض  مص اال تااف بؽ القايؼ اللظف  قرف  ف ةي ؼت لألسذ الألؾةي  بالءيا  بلالفل الاف لظ  الءيؾف

 إف الا سألػػ  تػػا الاػػالا الذيلػػو اتتيػػار بليليػػ  الهقايػػ  اػػفكرل ه  ػػف بػػا هػػؾ ك تالاألػػتءلو تػػا الفيحيػػ   مػػص هػػ اف  ف
 الفيحيػػ   ػػيؽ    عا ػ ت الاػػالا ذيلػػوالب الاتهمءػ  الالػػاطف  ػيؽ ك الهائػػف  ػػيؽ التػؾازف  يحءػػق  ف يةػػب الذيلػو هػػ ا بةػو

 (800-199ت ص ص.100  ةافت . الاالي  كالالاطف

 الرفـع:-

هقتج الفتي  ؽ استلفاـ التكالي  الةا ت   ك الفهؽ تا هيلو التاؾنػو بػؽ ايػو  هغػيؼ الهائػف  مػص ةءػؾؽ الاألػاهايؽ؛ 
كالالاطفلت كنالػؽ  ف هػ اف ب ػلو  ليػف  مػص الءياػ  الألػؾةي  كي لو  اـت تإف زنافل الفتي هقتج  ق  زنافل تا الهائف 

كيألػػػػلب  ػػػػأايف الفتػػػػي  مػػػػص الءياػػػػ  الألػػػػؾةي   لم ػػػػف    ػػػػؽ طفنػػػػق  أايفهػػػػا  مػػػػص  ػػػػو بػػػػؽ  ائػػػػف ال ػػػػف   كبلاطف ذػػػػات
 (228ت ص 1023لم ف  . الةهلف ت
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 الرفع التذغيلي:-

عػو بألػتؾنا  بلتملػ  بػؽ الاليهػا ت كهلػ ا تػاف  ف التكالي  الةا ت  بؽ لأ ذا  ف  حفف ةةػؼ اغريػاو كاللألػائف تػا 
التغيف ال   يظف   مص التكالي  الةا ت  بؽ لأ    ف يحفم  ءملا تػا صػاتا الػفيص ةلػو ال ػفنل ت كنػ فاف التءمػب  ماػا 
زاف التغيػػف تػػا ةةػػؼ التكػػالي  الةا تػػ ت تػػاف التكػػالي  الةا تػػ  يالػػؽ  رػػقيلذا إلػػص  كػػالي  اا تػػ   تهمػػق بالت ػػغيو بةػػو 

ا  اإلهػػػ ؾ كبف لػػػا  اإلفارلت ك كػػػالي  اا تػػػ   تهمػػػق بالتاؾنػػػو بةػػػو تؾائػػػف الءػػػفكض كالتؾزنهػػػا  الةا تػػػ  لألسػػػذؼ  ةألػػػ
 الااتازل.

كيالقألػػل  لمتكػػالي  الةا تػػ  الت ػػغيمي  التػػا هػػا  تػػاب غسػػاليب اإل تػػابت تإ ذػػا  لمػػق بػػا يألػػاص بػػالفتي الت ػػغيمات  بػػا 
 (.22ت ص1008هقف ت  سا  التاؾنوت تتلمق با يألاص بالفتي الاالا.التكالي  الةا ت  التاؾنمي  التا  هلع سيا

 المالي:الرفع -

بلذـؾ الفتي الاالا تا ال ف ا : هؾ االستلفاـ لمتاؾنو الاءتفض  الفهؾف( تا الذيلو الاػالا باػا هػ ف  إلػص  هغػيؼ 
الاءتػػفض طؾنػػو اغيػػو كالتاؾنػػو بهػػفؿ الهائػػف  مػػص ةػػق الامكيػػ ت كنت ػػاؽ هػػ ا القػػؾع بػػؽ التاؾنػػو  ػػو بػػؽ التاؾنػػو 

 الاءتفض ةريف اغيو ال   ي او  فكرا  مص الءفكض ةريفل اغيو كالحألابا  الفائق .

نظمػػق الفتػػي الاػػالا  مػػص    اةتػػفاض  ك اسػػتلفاـ غفكا  باليػػ  هقػػتج  قػػ    ػػليؼ  اػػف اغريػػاو  ك اللألػػائف  مػػص ك 
ا زاف   ألػػب الافهؾ يػػ  زاف  ػػأايف الفتػػي الاػػالا  مػػص الاألػػتةافت كتػػا الغالػػب يألػػتلفـ لؾصػػ   ألػػب الافهؾ يػػ ت تكماػػ

كنالػػؽ  ي ػػا زنػػافل  ألػػل  الفتػػي الاػػالا باسػػتلفاـ  فكا  باليػػ   تػػفق بةػػو الليػػارا  الااليػػ  كالهءػػؾف  ت ريػػاو ال ػػف  
 اآليم .

غيػف  ليػف الاػالا كيالتػالا سػيحفم   تػيكماا زاف استلفاـ ال ف   لمافهؾ ي  تػا هيلػو ر س الاػاؿ زاف بػؽ اسػتلفاـ الف 
كمل  الكمي  لف س الاػاؿ تػإف التغيػفا  تػا هيلػو ر س ت اف  مص الهالفتي الاالا ال  كإعا  اف مص  ائفا  الاألاهايؽ 

 (Ross S, 2002, p. 559)الااؿ لؽ   اف  مص ةيا  ال ف  . 

 كػؾف  إع ت  بظمؾيػاتفاػ  ء اف بهفؿ القاؾ تا بليها  ال ف    كلف  ماا  اف اال تااف  مص برػافر التاؾنػو الا كإعا
إع  ػ فاف  قػف التاؾنػو  لم ػف    مػص ريحيػ  الألػذؼ الؾاةػف كنػ اف علػػكملػ  التاؾنػو الااتمػػت  كمل  االةتفاض  ةو بؽ  

 (155ت ص1008.  ال ييف ت الاءتفض ةياسا  بالتاؾنو الااتمػ

 ةيػ  بػؽ كالارػفتي  االةترػافي  الا سألػا   ػيؽ الاػالا الفتػي بلذػـؾ هت ػاب    :ؼالارػار  تا الاالا الفتيبلذـؾ  
  صػػحا   ػػيؽ  ذػػا  ءػػـؾ التػػا الااليػػ  الؾسػػاط  كعيلػػ  لظليهػػ   كةػػف  تهػػاعؼ لمارػػارؼ بالقألػػل   هايتػػ   ف إال تالفاللػػ 

 االةتػفاض  مػص ةػائؼ لػفهذا اللرػـؾ لةا ػب اغكلف القألل  تقةف تالاالي  الاؾارف تا الهة  ك صحا  الاالي  اللؾائض
 .تيذا اايم   أللا الااؿ ر س ي لو  يقاا

 تائػػفل باهػػفال  الاػػؾف يؽ بػػؽ  ءتػػفض إع ؛ الءػػفكض تػػا الاتػػايفل  مػػص التءميفيػػ  الارػػفتي  الا سألػػا    ػػا  يءػػـؾ
 كا هلػع اإلةػفاض  مػص ةػفر ذا ار لهػ  الؾفائي بؽ ةرتذا زاف  ك ماا تفائق  تائفل باهفال  ا ئذا  لتءفض بفهق 
 بػػؽ لماءفاػػيؽ  اغبػػاف كسػػافل الارػػفؼ بي ا يػػ  تػػا ةءػػؾةذؼ  اةػػو كالتػػات الاألػػاهايؽ  ؾائػػف  هغػػيؼ تػػا إيةابػػا علػػػ

 .لملألارل لؾفائهذؼاالساي   الءيا   هفا   ك الاظمؾي  اللؾائف  حءيق تا الارفؼ إتلاؽ ةال  تا الاؾف يؽ
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 الارػارؼ  تحامذػا التػا الالػاطف ةةػؼ  ػؽ  هلػف الامكيػ  ةءػؾؽ  إلػص الػفهؾف   ألػل  تػا باةم  الاالي  الفاته  تإف ل ا
  ف إع ؛ الااليػػ  الفاتهػػ  بلػػف   مػػص  ساسػػا الءػػائؼ التءميػػف  الارػػفتا الهاػػو يػػؾهف  اةػػو اا يػػ  يذػػ  كبػػؽ يذػػ ت بػػؽ

 الت ػػغيمي  اغريػػاو تػػا    ػػ   ك   ؛ لفيػػ  الاػػؾف يؽ ا ةػػاا الارػفؼ  مػػص الت ابػػا   اةػػو الؾفائػػي تػػا الااةمػػ  الػفهؾف 
 تػا باةمػ  كالاظمؾيػا  االلت ابػا  سػفاف تػا تظػفا ياةػو بي ا يت  بؽ اغصؾؿ يا ب تا الارفؼ   ا   ؽ القا ة 
 .الاؾف يؽ ةءؾؽ 

  ألل  ار له  تكماا ؛ الارفتي  الا سألا  تا الالاطف ار لاع  مص ب لفا الاالي  لمفاته  الهالي  الاهفال  كا تلف 
 بػؽ كليػفل  قألػل   اؾنمذػا هػتؼ الارػفؼ كاستةاارا   صؾؿ  ف فلي  كاف الامكي  بحءؾؽ  بءار   كليفل باهفال  الفهؾف 
 يالػؽ بتؾةهػ  ريػف تألػائف    ابترػاص  ػؽ  اي ا الااؿ ر س ةيقذا كنرلص تاللاريي  كالءفكض الةاذؾر كفائي

 الاػػؾف يؽ ا ةػػاا الارػػفؼ الت ابػػا  سػػفاف  ػػؽ  ةػػ   قػػ  بػػاهقةف ؛ كاسػػتةاارا   الارػػفؼ بؾيػػؾفا  بءػػيؼ  محػػق  ف
 (128-125ت ص ص 1028ةا لت  .إت س  إ  فك   الارفؼ ا ذيار إلص  ءؾف التا الحال  كها

الاتؾةهػػ  كالفتػػي الاػػالا هػػ فاف فاتميػػا   تيةػػ  االسػػتةاار  الهائػػفا إف االر لػػا  بػػا  ػػيؽ الهائػػف: الفتػػي الاػػالا  مػػص   ػػأايف
 (schmid, 2010, pp. 46-47)ال ف  .الاتله  تا  كالألياسا  الاالي اغبةو 

    كتػا عػوةػق الامكيػ ( الاػف لظيؽ بالفاتهػ  الااليػ   كالهائػف  مػصك ف اله ة   ػيؽ الهؾائػف  الهائػف  مػص الاألػاهايؽ 
هيلػػو بػػالا  ةػػف  ف اغريػػاو لكػػو سػػذؼ كالهائػػف  مػػص ةءػػؾؽ الامكيػػ  لماألػػاهايؽ  ػػ فاف  ماػػا زاف  الفاتهػػ ت كهلػػ ا تػػإف 

و اغرياو لكو سذؼت كالهؾائف  مػص ةػق الامكيػ   قػف  ػو فريػ  بػؽ زنافل الفاته    ف  إلص زنافل فري  الت     تا  
 (185ت ص 2998  يلذاـ هؾييؽت       الاليها .

ك ي ا   تأاف ريحي  الألػذؼ تػا ال ػف   ايةابػا   ك سػملا  باحتػؾق هيلػو التاؾنػو لم ػف   تهقػفبا  ءػـؾ ال ػف   بػاالةتفاض 
 حءػق بػؽ علػػ  ائػفا   مػص االسػتةاار ه نػف  مػص  كملػ  الػفهؾفت  إ ذاكاستةاارها تباهفؿ اا   التكمل  لتاؾنو  اميا ذا 

تإف علػ سي ف  إلػص ال نػافل تػا الهائػف الاػؾزع  مػص الاألػاهايؽت تذػ ا بػؽ ايةا يػا  الفتػي الاػالا  بػا إعا لػؼ  ألػتظي 
 الظفاك ػػ ت . ال ػػف   تػػا  حءيػػق  ائػػف يلػػؾؽ  ملػػ  التاؾنػػو لمػػفكف تػػا اسػػتةاارا ذا تهقفئػػ  يرػػلص الفتػػي الاػػالا سػػاللا  

 (38-80ت ص ص 1001

ت ك ماػػا زاف ا تاػػاف ال ػػف    مػػص االةتػػفاض لتاؾنػػو اسػػتةاارا ذا تػػإف فريػػ  الفتػػي وكنػػف لج الفتػػي الاػػالا  ذيلػػو التاؾنػػ
الاػػالا  ػػ فاف تيذػػا كنلػػؾف  ػػأايف الفتػػي الاػػالا  مػػص  ائػػف االسػػتةاار إيةاهلػػا  إعا بػػا  ةحػػ  إفارل ال ػػف   تػػا اسػػتةاار 

تفاػػػػ  بحيػػػػ   حءػػػػق  ائػػػػف  مػػػػص االسػػػػتةاار ه نػػػػف  مػػػػص اللؾائػػػػف الافتؾ ػػػػ  لءػػػػاا الحرػػػػؾؿ  مػػػػص هػػػػ ا اغبػػػػؾاؿ الاء
كنالػػؽ  ف   نػػف الفاتهػػ  بػػؽ التػػفتءا  الاتؾةهػػ  لألريػػاو لكػػو سػػذؼ كلػػيع لألػػهف ( 111ت ص 1008بظػػفت  اغبػػؾاؿت

بهػفؿ اغريػاو إلػص ر س  الألذؼت كالأللب تا علػ  ف التغييف تا التػفتق الاتؾةػي هػؾ بال ػلج هتألػاكق بػي التغييػف تػا
الاػػاؿت كهػػ ا يهقػػا  ف الهائػػف الاتؾةػػي  مػػص الاؾيػػؾفا  يلػػؾف بألػػاكنا  لمػػفتو الت ػػغيما بءألػػؾبا   مػػص الءياػػ  الألػػؾةي  

 .الكمي  لألكراؽ الاالي  لم ف  

 هتاػػف إع  ف الهائػف الاتؾةػػي  مػص  سػػذؼ ال ػف   الافتؾ ػػ    نػف بالتقاسػػب بػػي زنػافل  ألػػل  الػفهؽ  مػػص ةءػؾؽ الامكيػػ  ك  
الاالي  لم ف   ك  لػ الهائف الاتؾةي  مص الافهؾ يػ  تكماػا  اغكراؽه ا ال نافل  مص الهائف الاتؾةي  مص الاحلغ  لكو 
 (Brealey R. A, 2003, p472). زاف   مػ التفتءا  زاف  الهائفا  الاتؾةه  لم ف  
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الهائف تا  كةػا  ازفهػار   ػاطا  ال ػف   ك الػؽ  ف زنافل  ألل  الفتي الاالا تا الذيلو التاؾنما لم ف  ت ه نف بؽ ك 
ال ف   بؽ  حءيق غرياو  ليفل  ألليا ت إال  ف علػ ه ف  إلص  حاو الاألػاهايؽ  ةامػ  اغسػذؼ( بلػاطف باليػ  بألػلب 
ار لػػاع فريػػ  ةألاسػػي  التغييػػف تػػا ةرػػ  الألػػذؼ بػػؽ اغريػػاوت ك ػػافل بػػا  تهػػفض ال ػػف   إلػػص بلػػاطف تػػا   االذػػات 

 (38ت ص 1001الظفاك  ت  لذا.أكف بؽ  حءيق الهؾائف الالظج  تية  لهفـ الت

ك تحفف استلفابا  الهؾائف بؽ  ؾ ذا  فال لءياس تهالي  الق ا  ل ةتراف كبهيارا  ال لاع الءفارا  الاذا ت تذا كسيم  
اإليااليػ   قءألػؼ  مػص الفيحيػ ت كياػا  ف الهؾائػف  اإلةػفاضتا  هف  بتل   الءفارت ك ألتلفـ تا ةياس  اف الافهؾ ي  ك 

 ؾائف اهفافي  ك ؾائف ر ساالي  تالهؾائػف اإلرافيػ   ءػيع  ؾائػف الهاميػا  اغساسػي  تػا ةألػا   ألػل  االسػتغ ؿ بهػف  إلص
ال فنل  إلص الاؾيػؾفا ت كالهؾائػف الف سػاالي   حاػو الرػيغ  الكميػ  إع  ءػيع الهؾائػف اإليااليػ   قألػل  صػاتا اغريػاو 

إف ةألػػا   اػػف الفاتهػػ  الااليػػ   ك بػػا يألػػاص بػػأاف الافهؾ يػػ   تحػػفف بػػاللفؽ  ػػيؽ الهؾائػػف إلػػص ةرػػ  الاألػػاهايؽ كلذػػ ا تػػ
 ك كمل  الافهؾ ي .

كإف  أايف الفاته  الاالي  يهتاف  مص فتو ال ف  ت تإعا  اف الفتو  كلف بؽ  ءظ  التهػافؿت سػؾؼ هػ اف الهائػف لحابػو 
  التهػػافؿ تيءػػو الهائػػف  مػػص الألػػذؼ بالفاتهػػ ت كال هتػػأاف الهائػػف الألػػذؼ   نػػافل الفاتهػػ  الااليػػ ت  بػػا إعا  ػػاف  ةػػو بػػؽ  ءظػػ

 قفبا يلؾف الفتو الت غيما بألاكنا  لقءظ  التهافؿت تهقف ه ا القءظػ  يلػؾف الهائػف  مػص الألػذؼ بألػاكنا  لاهػفؿ اللائػفل 
و ك باػا هتؾةػي  ف  مص الفهؽت ل لػ هتحػفف الءػفار اللػاص  ذيلػو ر س الاػاؿ  لهػا  لملػفص االسػتةاارن  الاتؾةهػ  لمػفت

يلػػؾف الػػفتو الت ػػغيما   مػػص بػػؽ بألػػتؾق  ءظػػ  التهػػافؿ تلاإلبلػػاف زنػػافل الفتػػي الاػػالا  مػػص  بػػو  حءيػػق  ؾائػػف   مػػص 
 (Brealey R. A, 2003, p 470)لحام  اغسذؼ.

 -اغفاا الاالا:-

بلاتػػ    ؾا ذػػا باهتاػػاـ بت اهػػف بػػؽ ةلػػو اإلفارنػػيؽ  الااليػػ  كالارػػفتي  يحغػػص اغفاا الاػػالا تػػا ال ػػف ا  كالا سألػػا 
 للءائذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتافارهاكالاألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتةافنؽ غف اغفاا الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالا اغبةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليو الؾةيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

ةيػ  هػؾتف  غػاـ بتكابػو لماهمؾبػا  الفةيءػ   كالا سألػا  ل ػف ا ذػ ا اكنهتلف اغفاا الاػالا بػؽ الاءؾبػا  الفئيألػ  ل
بػػؽ تػػ ؿ ب لػػفا  بحػػففل لتحفهػػف اال حفاتػػا   ػػؽ اغهػػفاؼ الاحػػففل  تذاا غ  ػػظكالاؾاػػؾؽ  ذػػا لاءار ػػ  اغفاا اللهمػػ

ت 1009 اللظيبت كنف    مص استلفاـ الا لفا  الاالي  لءياس بفق إ ةاز اغهػفاؼ كييػاف  الاػؾارف الااليػ .ت سابءا
 (28ص 

 مفههم األداء المالي: -

لءف  ياي بهغػؼ اللػاةةيؽ  مػص  ف اغفاا الاػالا يهتاػف  الذػـؾ  مػص  اميػ  التحميػو الاػالا التػا  هػفؼ  مػص   ذػا   
ك ألػػتلفـ القألػػػب الااليػػ  برػػػؾرل  تاػػهلذا بػػؽ اغسػػاليب التػػػا  يالػػؽ اسػػػتلفابذا بػػؽ  يػػو  حفهػػػف ةػػؾل الا سألػػػ   ك

 تكبهفتػ   ػؾاةا االتػت ؼ  يقذاػا تالحػالا كالاتؾةػي رئيألي  تا ه ا التحميػو بػؽ  يػو بءار ػ  اغفاا الاااػا بػاغفاا
 كالألػملا (الءػؾلكن ف  اغفاا الاالا الةيػف إلػص  هغػيؼ ةياػ  الا سألػ  بػؽ  تػ ؿ ةيابذػا بالت ػليص اإليةػا ا   ءػا  

 (111ت ص 1009  لفالفةاؽت . اغفائ  االاال  (  ءا  ال ه

هف ػػ   مػػص اسػػتلفاـ ب لػػفا  باليػػ  لءيػػاس بػػفق إ ةػػػاز  ياةػػو اغفاا الاػػالا الالذػػـؾ ال ػػيق غفاا ال ػػف ا  ةيػػ 
كنألػاهؼ تػا إ اةػ  الاػؾارف الااليػػ  ك  تةيػ    ػ   الػفا ؼ اغساسػا لأل اػاؿ الالتملػ  التػا  اارسػذا ال ػف   تاغهػفاؼ
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كالتػػا  ألػػا ف  مػػص  مليػػ  اةتيايػػا   صػػحا  الارػػالص  ت  كنػػف ال ػػف   بلػػفص اسػػتةاارن  تػػا بيػػافهؽ اغفاا الالتملػػ 
 (15ت ص 1009 اللظيبت يق  هفاتذؼ. ك حء

يهفؼ اغفاا الاالا بافق ةفرل الا سأل   مػص  ؾليػف إهػفافا  سػؾاا بػؽ    ػظتذا الةارنػ   ك الف سػاالي   ك االسػتةقائي  
كالػلهض يهفتػ  باػفق  اتػي  تك  حءيق تائض بؽ ه ا اغ  ظ  بؽ ايو بلاتػأل  ؾابػو اإل تػاب كتءػا لمقغفنػ  الحفهةػ 

 تهليػف  تػف بػفق ةػفرل الا سألػ   مػص  رػف   ت ك عػاهفل اإلتػ س تالا سأل  لذابش  باف ه نو  قذا الهألػف الاػالا
 الالاطف كالرها  الاالي .

كنهػػفؼ اغفاا الاػػالا  مػػص   ػػ : لبػػفق بألػػاها  اغ  ػػظ  تػػا تمػػق الءياػػ   ك اللا ميػػ  تػػا اسػػتلفاـ الاػػؾارف الااليػػ  
 (11ت ص 1021 ةلرات ت بؽ ت ؿ  مؾغ اغهفاؼ الاالي  بأةو التكالي  الاالي .الاتاة 

 مؤشرات األداء المالي:-

 هتلف ب لفا  اغفاا الاالا بؽ  هؼ اغفكا  التا  هتاف  ميذا اإلفارل تا  حميو ةؾائاذا الاالي  لاهفتػ  بػفق سػ ب  
 آل ا:بف  ها الاالا كريحي  الا سأل ت كبؽ  يؽ ه ا الا لفا  ا

 ألػػب الألػػيؾل : ك هقػػا الألػػيؾل  الاؾيػػؾفل بالا سألػػ  كالتػػا بػػؽ ت لذػػا  ألػػتظيي الا سألػػ  الؾتػػاا بالت ابا ذػػا تػػا  -2
 كهقاؾ بءاهيع بتهففل لءياس  ألل  الأليؾل  كبؽ  يقذا:(5ت ص1028 الغ نوت اغيو الءريفت 

ت كهػ ا 1:2الاتفاكلػ  كالقألػل  القاظيػ  لذػا  ألل  التفاكؿ: ك تاةو تا الاؾيؾفا  الاتفاكل  بءألؾب   م  الاظمؾيا   -
 القألل   لارل  ؽ بءياس بلفئا لاءفرل الا سأل   مص بءا م  فهؾ ذا اللاريي .

 ألل  الأليؾل  الألفنه : ك هف ه ا القألل   كةػف فةػ  بػؽ  ألػل  التػفاكؿ لءيػاس الألػيؾل  تػا الا سألػا ت كنػتؼ ةألػا ذا  -
  اػؼ ةألػا  اللػاةا  مػص الاظمؾيػا  الاتفاكلػ  كالقألػل  القاظيػ  لذػػا بلرػؼ الالػ كف الألػمها بػؽ الاؾيػؾفا  الاتفاكلػ

 (2.9ت ص1009 الغاللات .2:2ها 

 ألػػػػب الق ػػػػا :  ءػػػػيع بػػػػفق  لػػػػاال اإلفارل تػػػػا  ؾليػػػػف الاليهػػػػا  بػػػػؽ اغصػػػػؾؿت     ءػػػػيع بػػػػفق الكلػػػػاال إفارل  -1
 (230ص 1009 الغاللات كبؽ  يؽ ه ا القألب:(5ت ص1028 الغ نوت اغصؾؿت

ت كالغاي  بؽ 1راف الال كف الألمها: كنالؽ ةألاب  بءألا  بل كف  كؿ الافل + بل كف آتف الافل  مص بهفؿ فك  -
بهػػفؿ فكراف الالػػ كف الألػػمها هػػا  ءػػفهف سػػف    ػػفتق القءفيػػ   لػػف تػػ اف الالػػ كف الألػػمهات  ك بػػفق  لػػاال إفارل 

 بفل. 9الال كف كالقألل  القاظي  ل  

تلفاي  بءيا  صاتا الاليها   مص رصيف الافهقيؽت  با بتؾسج تتفل التحريو بهفؿ فكراف ال بؼ الافهق : كنتؼ اس -
(  مػػص بهػػفؿ فكراف الػػ بؼ الافهقػػ  كالقألػػل  القاظيػػ  لاتؾسػػج تتػػفل 880تتحألػػب  ػػؽ طفنػػق ةألػػا   ػػفف  يػػاـ الألػػق   

. 10التحريو ها:   هـؾ

ك هػف هػ ا القألػل   تك التا  اةو اله ة   يؽ صاتا الاليها  كصاتا ر س الاػاؿ :بهفؿ فكراف ر س الااؿ الهابو  -
ك ماػػػا ار لهػػػ  يلػػػؾف علػػػػ ب لػػػفا لمكلػػػاال كالهلػػػع  تب لػػػف الءيػػػاس  لػػػاال اإلفارل تػػػا اسػػػتلفاـ ر س الاػػػاؿ الهابػػػو

 .بفل 1.8 :بالهلعت كالقألل  القاظي  لذ ا الاهفؿ ها

كنػػتؼ التؾصػػػو إليػػػ   ػػؽ طفنػػػق ةألػػػا  صػػاتا الاليهػػػا   مػػػص صػػػاتا  :بهػػػفؿ فكراف بةاػػؾع الاؾيػػػؾفا  الةا تػػػ   -
 .بفل 5  القاظيػػػػػ  ها: ػػػػػكنألتلفـ الاهفؿ لءياس فكراف اآلال  كالاهفا  كالقألل تالاؾيؾفا  الةا ت 
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كنؾاػص هػ ا  تكنػتؼ اسػتلفاي  بءألػا  صػاتا الاليهػا  الألػقؾن   مػص بةاػؾع الاؾيػؾفا  :بهفؿ فكراف الاؾيػؾفا  -
ؿ إ تايي  الاؾيؾفا  ت ؿ اللتفل  ك  فف الافا  التا  تحؾؿ تيذا الاؾيؾفا  إلص بليها  كالقألل  القاظي  لذػا الاهف
 .بفل1ها: 

 هظػا هػ ا القألػل  ب لػفا   ػؽ بػفق ةػفرل الا سألػ   مػص  ؾليػف اغريػاو بػؽ تػ ؿ بليها ذػا  ك   : ألػل  الفيحيػ  -8
 : ألب الفيحي ت كبؽ  يؽ (8ت صلح  1028 الغ نوت استةاارا ذا 

كنألػتلاف بقذػا  تك يحتألب بءألا  صاتا الفيص بهف ال فائب  مػص بةاػؾع الاؾيػؾفا  :بهفؿ الهائف  مص االستةاار -
 %.22.1لتهغيؼ بهفؿ الهائف  مص ةءؾؽ  صحا  الا سأل  بي  ت  الالاطفل بالحأللافت كالقألل  القاظي  لذا ها: 

بءألػػـؾ  (اغريػػاو بهػػف ال ػػفنل   ػػاةص  ؾزنهػػا  اغسػػذؼ الااتػػازلصػػاتا  كنءػػاس بءألػػا  : الهائػػف  مػػص ةػػق الامكيػػ  -
 مص صاتا ةءؾؽ الامكي (تكنؾاص ه ا الهائف ال   يحءء  الا ؾ ةلو التؾزني بءألـؾ  مص اغريػاو كالقألػل  القاظيػ  

 %.25لذا ها: 

 (ا   ك الحاتػ كهػا ةاصػو اػف  بهػفؿ فكراف الاؾيػؾفا  تػا هػابش الػفيص الرػاتا بػؽ الاليهػ :الءؾل اإلهفافيػ  -

الذابش(ت كبهفتػ  الءػؾل اإلهفافيػ  لما سألػ    ػلو تظػؾل بذاػ   حػؾ  حميػو ريحيػ  الا سألػ  كتذػؼ الهؾابػو التػا  ػ اف 
تأ   غييف يظف   مص الءؾل اإلهفافي  لما سأل  هفيي إلص  غييػف طػف   مػص بهػفؿ فكراف الاؾيػؾفا  ك بػا  ت مص الفيحي 

 مص الاليها  يألاك  اغريػاو بػؽ الهاميػا  ةلػو ال ػفائب   الذابش ـ  تؽ بهاالذابش  مص الاليها  ك با  مص االاقي
 %.21.5كالقألل  القاظي  ها:  كاللؾائف بءألؾبا  مص صاتا الاليها ت

ك يهقػػا بػػا  تكنحألػػب بءألػػا  صػػاتا الػػفتو بهػػف ال ػػفائب  مػػص الاليهػػا  الرػػاتي  :هػػابش الػػفيص بػػؽ الاليهػػا  -
ت 1009 الغػاللات .5%هالذػا الؾاةف بؽ الاليها  الراتي   كالقألل  القاظيػ   حرو  مي  الا سأل  بؽ ريص لمفهقار

 (232ص 

كطالاا  ف الءيا  الألؾةي  لألسذؼ  هلع  ت ألل  التءييؼ:   يف إلص  يلي   ءييؼ  سذاا لا سأل  تا سؾؽ ر س الااؿ-1
تػإف  ألػب التءيػيؼ  هػف هػا الاءػاهيع ال ػابم  غفاا الا سألػ ت بقذػا  ألػب اغسػهار  تالتأايف الاؾةػف لمهائػف  كالالػاطفل

 .إلص اغرياو ك ألل  الءيا  الألؾةي  إلص الءيا  الفتتفن 

هػا الا لػفا  التػا  ءػيع بػفق  اػؾ الاقغاػ  تػا إطػار  اػؾ االةترػاف الػؾطقا بتاػة   قاػؾ الػفتو :  ألػل  القاػؾ-5
 :كبؽ ه ا الا لفا  با هما تتي  الا سألا   ك  اؾ الءظاع ال    هاو تالءؾبا

 اؾ الاليها : كها  ألل  ب لف الاليها  الراتي  الاحءء  ت ؿ سق  باليػ  بهيقػ  بالءيػاس بػي القألػل  الاااػي ت  -
بظفكةػا بػؽ  200ك ءاس بءألا  الاليها  الراتي  لمألق  الحالي   مص الاليها  الراتي  لمألق  الألابء  ب فكيا تا 

 %.1..  القاظي  لذا ها: ت كالقألل200

 اؾ الفتو الراتا: كنءاس بءألا  الفتو الراتا لمقألل  الحالي   مص الفتو الرػاتا لمألػق  الألػابء  ب ػفكيا تػا -
 %.20ت كالقألل  القاظي  ها: 200بظفكةا بؽ  200

تايي ت كنالؽ  هفنف الءيا  الا ات : يألتلفـ ه ا الاهيار للياف الءيا  الا ات  التا سؾؼ  تؾلف بؽ الهامي  اإل  -
الءيا  الا ات  بأ ذا ةيا  اإل تاب اإلياالا  تكمل   ؾابو اإل تاب  ك بألهف الألؾؽ بظفكةا بق  الاألػتم با  الألػمهي  

 كاللفبي ت ك ألتلفـ الءيا  الا ات  لتءفهف بألاها  الا سأل  تا الفتو الءؾبا.
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 التحليل المالي: -

 اميػػ  التحميػػو الاػػالا  الػػؽ الةذػػا  الفةا يػػ  بػػؽ الحلػػؼ الػػفةيق  مػػص  فاا الاهػػاهيف كالا لػػفا  الاألػػتلفب  تػػا اف 
ت ك ةهػػو اإلفارل ةػافرل  مػػص كاػػي اللظػج الاألػػتءلمي  الكليمػػ   تحألػيؽ  سػػمؾ  الهاػػو الاتلػيت ك ماػػا  ا ػػ  ا سألػا ال

 .الءؾائؼ الاالي  بؾاؾ ي  تا  فاذا  ا    تائج التحميو  كةف صفةا  كتهالي 

غ ػ  ال يلػفب  يهتلف التحميو الاالا بؽ الاؾاؾ ا  الذاب  التػا  قاكلتذػا الفراسػا  الحفهةػ تلاالا:بلذـؾ التحميو ا-
تا يؾهفا  ؽ الفراس  التحميمي  الالرم  لمليا ا  الاق ؾرل بالءؾائؼ الاالي  الاهػفل طلءػا  لمالػافل الاحاسػلي  الاتهػارؼ 

قغاػػ  إلت ػػاع بحتؾنػػا  الءػػؾائؼ الااليػػ  لمفراسػػ   ذػػفؼ  ميذػػات كةػػف  ػػفؼ التحميػػو الاػػالا الاحاسػػلا بأ ػػ   اميػػ  ب
 مؾر ذا ك ؾايص بفلؾال ذا ك ف ي  االهتاػاـ  مػص الحءػائق التػا  كػؾف بتلليػ  كراا اغرةػاـ باػا يليػف تػا  فلػيف ةػفارا  

 بألتلفبا الءؾائؼ الاالي .

 اميػػػ  التحميػػػو الاػػػالا غف   هػػػفاؼ التحميػػػو الاػػػالا:  اةػػػو الءػػػؾائؼ الااليػػػ  بلفيػػػا  القغػػػاـ الاحاسػػػلا كبػػػفت  -
الهقاصف الؾارفل ب لمذا الاظمق ال  ؾتف إيابػا  بءقهػ  ةػؾؿ استلألػار الةذػا  الاألػتليفل بقذػا لذػ ا ال ػف بػؽ المةػؾا 

إاات  إلص إ فاز االر لاطػا  تياػا  ت مػ الهقاصف كاغرةاـ كرااها بؽ ةءائق عا  فالال   إلص  سمؾ  يلألف با  للي
الاػالا بالءظػاع الارػفتا إلػص التحءػق كي ػلو يػ ر  بػؽ سػ ب  الاف ػ  الاػالات  ي ػا   يػػاف   يقذػات كنذػفؼ التحميػو

بءفار الأليؾل  التا يحتلظ  ذا الارفؼ غفاا االلت ابا  الاتف ل   مي   قف الظمب كيياف  لاا   تا بةاؿ التؾعي  
 (83ت صلح  1023 الةهلف ت كاالستةاار.

الاالا:  اةو الليا ا  الاحاسلي  التا هقتةذػا القغػاـ الاحاسػلا  يا ػا   ساسػي  افر الاهمؾبا  ال زب  لمتحميو بر-
لملػػفا بهاميػػ  التحميػػو الاػػالات كلترػػو هػػ ا الليا ػػا  إلػػص راهتذػػا باؾاػػؾ ي  ال ػػف بػػؽ  ػػؾتف بػػفت   فةيءػػ  غف فةػػ  

را  الاتلػػػػػ ل  قػػػػػاا  الليا ػػػػػا   ألػػػػػذؼ  فريػػػػػ   ليػػػػػفل تػػػػػا فةػػػػػ  القتػػػػػائج الهاميػػػػػ  التحميميػػػػػ ت كبػػػػػؽ اػػػػػؼ بؾاػػػػػؾ ي  الءػػػػػفا
 (85ت ص1001 الحيالات  ميذا.

 ساليب التحميو الاالا:  تهفف  ساليب التحميو  تهفف  هػفاؼ كرايػا  الاحمػو الاػالات كهقػاؾ الهفهػف بػؽ اال تلػارا  -
الؾايػػب بفا ا ذػػا التتيػػار  سػػمؾ  التحميػػو الاقاسػػبت  الةءػػ  تػػا الليا ػػا  الػػؾارفلت الاػػقذج الاحاسػػلا الاهتاػػفت  ػػفـ 

لتؾةػػ   قػػف ةألػػا  ب لػػف بػػالا كاةػػف فكف سػػؾاا غ ػػ  ال يهظػػا  ؾاػػيحا  فةيءػػا   ػػؽ الؾاػػي الاػػالا كالاذقػػات كبػػؽ ا
  ساليب التحميو الاالا:

 اغتءا.الف سا كالتحميو  يءألؼ ه ا  فكرا إلص  سمؾييؽ هاا التحميو :التحميو الاءارف لمءؾائؼ الاالي  -  

لػػف هػػ ا اغسػػمؾ  بػػؽ  كةػػف  سػػاليب التحميػػو الاػػالا اسػػتلفابا  ةيػػ  يهت لتحميػػو الاػػالا كتػػق القألػػب الااليػػ :ا -  
با تلػػار   ػػ  يألػػذؼ تػػا  ػػؾتيف ب لػػفا  باليػػ  عا  فاللػػ  ككااػػح  كهابػػ  لتءػػؾنؼ  لػػاال  فاا اإلفارل كتهاليػػ   كلػػيؾ ا ت

ظػج ك لػ اغبف ةػفر ذا  مػص   ػ  بػؾاطؽ اللمػو كالءػؾل لمق ػا  الارػفتات كالاألػاها  تػا رسػؼ الل الق ا  الاالات
 (288-281ت ص ص1005 زنؾفت الاألتءلمي   قاا   مص القتائج الرافرل.

 :3اتفاقية بازل-

ايتاهػؾا الءػائايؽ  مػص لةقػ  بػازؿ لمفةابػ  الارػفتي  ال ػفاف ةؾا ػف يفهػفل  1003 ءب ةفكم االزبػ  الااليػ  الهالاػ  
إف (152ت ص1028  يػاشت ت8لتقت و القغاـ الارفتا بؽ ه ا اغزب  التا  رل  ب   ح  بألاص بءفرا  بازؿ
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تػا الػفكؿ الاتءفبػ  يهػو هػ ا اال لاةيػ   مػص الاحػػ  ؾ ذػا يػاا   1ةفكم اغزب  بهػف تتػفل ةرػيفل بػؽ  ظليػق بػازؿ
 -لته ز القغاـ الارفتا ك  اق  تاأل  بحاكر:

اغكؿ: هػػػقص  مػػػص  حألػػػيؽ  ؾ يػػػ  كيقيػػػ  كلػػػلاتي  ةؾا ػػػف ر سػػػااؿ الارػػػارؼت ك ةهػػػو بلذػػػـؾ ر س الاػػػاؿ اغساسػػػا 
ترفا   مص ر س الااؿ الالتتب ب  كاغرياو ريف الاؾز   بؽ يذ  ب اتا  اليذا  فكا  ر س الااؿ الغيف الا فكط  بء

 بهؾائف كريف الاءيفل  تارنخ استحءاؽت    اغفكا  الءافرل  مص استيها  الألائف تؾر ةفكاذا.

ل للاع سقؾا   مػص اغةػو كالءا مػ  لتحاػو  با ر س الااؿ الاألا ف تءف يءترف  فكرا  مص  فكا  ر س الااؿ الاءيف   
 اللألائف ةلو الؾفائي  ك ةلو اي  بظمؾيا  لمغيف  مص الارفؼ. 

الةػا ا: هقص  مص  غظيػ  بلػاطف الةذػا  الاءتفاػ  الاءا مػ  كالقالػا   ػؽ الهاميػا  تػا الا ػتءا  ك اؾنػو سػقفا  
 ػػ لػ لتغظيػػ  اللألػػائف القا ةػػ   ػػؽ إ ػػافل الػػفهؽ كبػػؽ تػػ ؿ تػػفض بتظملػػا  ر سػػااؿ إاػػاتي  لمالػػاطف الاػػ  ؾرلت ك 

  ءييؼ اغصؾؿ الاالي   مص اؾا  ءملا   سهارها تا الألؾؽ.

الةػػػػػػػػال : فتمػػ   ألػػل  يفهػػفل  ءػػيع ب ػػا   ر س الاػػاؿ كهػػا  ألػػل  الفاتهػػ  الااليػػ  كالتػػا  حألػػب بءألػػا  إياػػالا 
 الالاطف فاتو كتارب الاي ا ي   مص ر س الااؿ.

 ساسػػا  ػػؽ  غػػاـ هذػػفؼ الػػص ةػػ  الارػػارؼ  مػػص  ال  ػػفيج  اميػػا  اإلةػػفاض التػػا  ءػػـؾ  ذػػا ب ػػلو الفا ػػػػػػػػػي: هػػتكمؼ 
كابػػو بالػػفكرل االةترػػافي  غف علػػػ هػػفيج   ػػاطذا  ذػػا تلػػا ةالػػ  القاػػؾ كاالزفهػػار  ق ػػج الارػػارؼ ب ػػلو  ليػػف تياػػا 

ةػفاض تتتألػلب تػا إطالػ  تتػفل يلص  اؾنو اغ  ظ  االةترافي ت  بػا تػا ةالػ  الف ػؾف االةترػاف  هتفايػي   ػا  اإل
 ه ا الف ؾف.

اللػػػابع: هػػػقص  مػػػص بهػػػاهيف يفهػػػفل إلفارل كبفاةلػػػ  بلػػػاطف الألػػػيؾل  تػػػا الارػػػارؼ تقغػػػفا غهايتذػػػا تػػػا الءظػػػاع 
الارفتا تاص  بهف ةفكم اغزب  الهالاي  كلءف يػاا   قألػلتيؽ لمألػيؾل  القألػل  اغكلػص تػا اغيػو الءرػيف كالةا يػ  

 (8.ت ص1021 بهذف الفراسا  الارفتي ت ؾنوت ك حألب  اا هما: تا اغيو الاتؾسج كالظ

 

 نسبل بغط ل انس ونل =

 نسبل األصول يربفعل انس ونل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ≤ % 200

 لوو 80صافي انـذفقات انًان ل خالل 
 

 نسبل صافي انـًولم انًسـقر =

 نسبل يصاد  انـًولم نذى انًصرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ % 200≤ 

 اسـخذايات هذه انًصاد 

 :3متطلبات رأس المال وفقًا لبازل  -

التػػا  1 بإ ػػافل هيلمػػ  بتظملػػا  ر س الاػػاؿ التقغياػػا بءار ػػ  باػػا كرف تػػا بءػػفرا  بػػازؿ 8ةػػف ةابػػ  بءػػفرا  بػػازؿ 
ةابػػ  بإلغػػاا  8صػقل  ر س الاػػاؿ التقغياػػا كتػػق اػػ م لػػفائص رئيألػػي ت تاػؽ الا ةػػظ غكؿ كهمػػ   ف بءػػفرا  بػػازؿ 

ال ػػفنح  الةالةػػ ت كر    ف  رػػقي  ر س الاػػاؿ التقغياػػا كتػػق لػػفةتيؽ رئيألػػتيؽت  اػػا ةابػػ  بإفتػػاؿ التغييػػفا   مػػص 
 الهقاصف الالؾ   لكو بؽ ال فةتيؽ.
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ت  ؼ زنافل هػ ا 1بؽ اغصؾؿ الافيح  بأكزاف الالاطف كتق بءفرا  بازؿ  15فنح  اغكلص  اةو تلهف  ف  ا   ال  
% بؽ اغصػؾؿ الافيحػ  بػأكزاف الالػاطف بهػف اف  ا ػ   اةػو 1%ت كابا ال فنح  الةا ي  تءف  صلح  8القألل  إلص 

 . 1% كتق بءفرا  بازؿ 1

% بلػق بءػفرا  1ؿ االساسػات تإ قػا سػقمحظ زنػافل  ألػلتذا بػؽ كإعا با  غف ا إلص  ألل  ال فنح  االكلص بػؽ ر س الاػا
ت كالغفض بؽ ه ا ال نافل  حأليؽ يؾفل ةا فل ر س الااؿت كت    ؽ علػ 8% كتق بءفرا  بازؿ 1.5إلص  1بازؿ 

%ت كنءتػػفض التػػ اـ الارػػارؼ  ذػػ ا الذػػابش 1.5تءػػف  ػػؼ إاػػات  هػػابش ةاايػػ  بػػؽ ر س الاػػاؿ اغساسػػا  لمػػ   ألػػلت  
بػػػؽ  %20.5% ةاليػػػا  إلػػػص 3ـ بػػػا سػػػلق يهقػػػا  ف إياػػػالا ر س الاػػػاؿ التقغياػػػا سػػػيف لي بػػػؽ 1029اـ بحمػػػؾؿ الهػػػ

 ـ.1029اغصؾؿ الافيح  بأكزاف الالاطف بحمؾؿ 

 (..2-2.0ت ص ص1002  لفالحايفت

 :4اتفاقية بازل  -
 ف هقتذػا التقليػ  الكابػو ةيػف  التقليػ  تػا الءظػاع الارػفتا لػفكؿ الهػالؼ كالتػا يلتػفض ( 8 بػازؿ  تياا ال  اؿ بءػفرا 
ت تلف   لةقػ  بػازؿ لمفةابػ  الارػفتي  ال  ػألؾا يذػفا  تػا بتابهػ  كرصػف الهؾابػو التػا 02/02/1029لكات   قؾفها تا 

 ه ز ك  ػاؽ سػ ب  الهاػو الارػفتات ةيػ  ةابػ  كبقػ  اآلف بةاػي اغكراؽ الارػفتي  كيفؤنػ  اسػتلاةي  لمتح ػيف 
 ءفنفهػػػا اللػػػاص باهيػػػار  1028 ت ةيػػػ   صػػػفر  المةقػػػ  تػػػا  ػػػاـ(1 بػػػازؿ  فكالتذياػػػ  لاءػػػفرا  يفهػػػفل  حػػػ   قػػػؾا

 كالػ   سػيلؾف يػ اا  بػؽ بهػاهيف بػازؿ( الافايه  الةؾهفن  لاحاتظ الاتايفل  ةايا  ر س الااؿ كال   ُيهفؼ باهيار
ل بقػػا الاءػػفر كتػػق الةػػفكؿ ا 8 الةفهػػفل كالتػػا سػػيتؼ اإل ػػ ف  قذػػا رسػػايا  بهػػف اسػػتيلاا  اتػػ  بهػػاهيف كيقػػؾف بػػازؿ 1

 . لمتقلي ت ك  لػ بهف ا تاافها كإةفارها بؽ ةلو بحاتغا الارارؼ الاف  ن  لاةاؾ   الفكؿ اله فنؽ

 سػػهار اغصػػؾؿ كبهػػفال    ك ق ػػأ  تظػػار الألػػؾؽ  ػػؽ  ػػا ج الحف ػػا  الاهاكألػػ  تػػا  سػػهار كبهػػفال  الألػػؾؽ الاػػالا
  تػػا سػػهف الرػػفؼ  ك تػػا  سػػهار اللائػػفل  ك  سػػهار ت كيالتػػالا تػػأف بلػػاطف الألػػؾؽ  ػػقةؼ ك تهمػػق بػػالتغّيفا(اللائػػفل

الل ائي  ك ةيا  الألقفا  كاغسذؼ  تية  إلفراب  اميػا  اال ك ػاؼ  مػص اغسػؾاؽ تػا سػة   الارػفؼت إع  هتاػف 
تمألل  إفار ذا تا الارفؼ  مػص  حفهػف بلتمػ  بألػتؾنا ذا كبػفق بتابهتذػا  ذػفؼ  لػاف   ػأايف بلاطفهػا لحاايػ  ةػيؼ 

  الفتو باا ي اؽ كنؾتف الؾةاي  كالحااي  ال زب  لاؾف ا الارفؼ كالاألاهايؽ تا إطػار بهػاهيف اغصؾؿ ك فتءا
 .كتظج كسياسا    هذا إفارل الارفؼ ك حفص  مص بتابهتذا بي الهاو  مص  ه ن  ك ؾسيي  ائفا  الاألاهايؽ

ف الألػػؾؽت تالارػػارؼ  ألػػتلفـ  بػا بالقألػػل  لاتظملػػا  ر س الاػػاؿ التقغياػػا لاؾايذػػ  الالػػاكؼ التػػا  ق ػػأ  ػػؽ بلػػاط
 افل  سمؾ  القاؾعب الفاتما  مص  ساس  اؾعب الءيا  الاهفا  لملظف كها الظفنء  الاهتافل بػؽ ةلػو الارػارؼ 
الاف  ن ت كي لػ هت ص  ف الذفؼ بؽ ه ا الافايه  الةفهفل هػؾ اػلج بهابػو ةألاسػي  الألػؾؽ كتػق   ؾا ذػا كفريػ  

ألػا ذا  كةػف ةػفرل  مػص اسػتيها  ك ءيػيؼ ةألاسػي  الالػاطف ك ؾابمذػا اللهميػ  ك اق  أايفها بؽ تػ ؿ يهػو  اػؾعب اةت
الات اق  تا بحاتظ الاتايفل كبفق  هفاذا كا ك اتذا لاتغيفا  كبلاطف الألؾؽت   اػا  ذػفؼ  مػػ التهػفي   إلػص 

كريفهػات كيالتػالا  اللرو كي لو  كلف ككاؾو  اـ  يؽ   ااؿ التاؾنو ك  اػاؿ الاتػايفل تػا اغكراؽ الااليػ  كالهءػارا 
 ػػػفـ   ػػػػةيي الارػػػػارؼ االسػػػػتةاارن   مػػػص الالػػػػاطفل بهقاصػػػػف بلػػػػاطف الألػػػؾؽ كيػػػػإتفا  باحػػػػاتظ  ةارنػػػػ  لحألػػػػا ذا 
اللػػػاصت كنػػػفق الللػػػفاا إف التهػػػفي   الةفهػػػفل  ألػػػتذفؼ إيلػػػار الارػػػارؼ كيالػػػ ا  االسػػػتةاارن  بقذػػػا  مػػػص  حفهػػػف 

كةػػف % 10 هػػ ا التذفهػػفا  تػػا الألػػؾؽ  قألػػل    نػػف  ػػؽتيارا ذػػا   نػػافل ةةػػؼ الالرػػص بػػؽ ر س الاػػاؿ تػػا بءا ػػو 
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 ك التءميو بؽ ه ا الاقتةا  بؽ تػ ؿ إ ػافل القغػف تػا ةةػؼ كبلػاطف بلؾ ػا  بحلغػ  الاتػايفل % 300 رو إلص
 . لفهذا

 :كي لػ تأف يؾهف  مػ الاءتفةا   تف    مص ا م يؾا ب رئيألي  كها

 .  الارفؼزنافل ر س الااؿ لاءا م  بحاتظ الاتايفل تا سة  -  
 . لليض ةةؼ ك ؾع بلؾ ا  بحلغ  الاتايفل عا  اال ك اؼ  مص بلاطف الألؾؽ  -  
 .إاات   هفي    ألا ف تا اةتألا  الالاكؼ الت غيمي  كر س الااؿ الالرص ل لػ -ب 

 (.102  ؾافت . ؾةيف اةتألا  اغصؾؿ الافيح  بالالاطف  لها  لهقاصف بلاطف الألؾؽ  -ف 

 أين المؤسدة المررفية الليبية من اتفاقيات بازل؟  -
لػام  مػص  إف الاحاتغػػ   مص ةؾل كس ب  الءظاع الارفتا كاستءفارا الاالات ه ف  إلص ةااي   بؾاؿ الُاػؾف يؽت كالحف
ةءػؾؽ الاألػاهايؽت كاػااف ةػفرل الارػػارؼ  مػص الاألػاها  تػا  اػؾ االةترػػػػػاف الػؾطقات كتػا إطػار يذػؾف برػػفؼ 

ت 1009 ػا الاف    الفابي  إلص  ظػؾنف الءظػاع الارػفتات ةػاـ الارػفؼ بإ ػفاف تػػػػػػػػظ  إسػتفا يةي   لػف  بػؽ سػق ليليػػػ
 . ذػػػػػفؼ  ه ن  ك لهيو رةاب  الارػػػػػػفؼ الاف ػ    مص الارارؼ الهابم  تا الفكل  الميليػػػػػ 

رنػ  ك حفهػف الالررػا  ال زبػ  لاؾايذتذػات كاا  ؼ إ افل القغػف تػا  سػع كبهػاهيف  رػقي  فهػؾف الارػارؼ التةا
ةي  صفر ةفار بةمع إفارل برفؼ ليليا الاف   ت ب أف ةفكف التف   االئتاػا ا كال ػؾابج كالاهػاهيف التػا  حلاػ  
إفارل الالاطف ك ؾعيلا  االئتااف بالارارؼ التةارن ت كالاحاتغ   مص س ب  الءظاع الارفتا كاػااف التؾعيػ  

اللظػػ  اإلسػػتفا يةي   مػػص  ظليػػق الالػػافل اغساسػػي   اسػػتقف ؽ ايػػو  حءيػػق القاػػؾ االةترػػاف  كةػػف اغبةػػو لاػػؾارفا بػػ
ـت ك ف كػ  اللظػ   مػص 1008 لمفةاب  الارفتي  اللّهال ت كتءا  لمؾرة  الرػافرل  ػؽ لةقػ  بػازؿ لمفةابػ  الارػفتي  لألػق 

ذا  مص القحؾ التالا يرَّ  -: فل بلافرا   ظؾنفن  يالؽ  ملف

 .ةا فل  يا ا  كاسه  كبتكابم  لته ن  يذؾف الفةاب  الايفا ي  كالالتلي  ظؾنف  -  
 .اال تااف  مص  ءقي  الاهمؾبا ت كاستلفاـ اغرلل  اإللكتفك ي  -  
 .بؾاكل  الاألتةفا  تا بةاؿ الفةاب  الارفتي ت كبفايه  التهمياا  الألارن   ذفؼ  ظؾنفها -ب 
 .تك أبيؽ التكابو كالتقأليق  يقذااCAMELSيفا ػا كتءا  لاهاهيف الػ ػباارس  الفةاب  الارفتي  ب ءيذا الالتلػا كالا -ف 
 . ظليق بهاهيف الاحاسل  الفكلي  كالاهاهيف الفكلي  لمافايه  كاإلتراو الاالا -ق 
 (1021 الاف   ت. لكلاي  ر س الااؿ  1كاي إطار  قليػ   لتظليػق بهاهيف بازؿ -ك 

 الجانب العملي  -9

 نبذة عن مررف الهحدة:-1.9

ـ  تيةػػ  فبػػج تاػػع برػػارؼ  ةارنػػ   ابمػػ  تػػا علػػػ الؾةػػ ت كعلػػػ 11/21/29.0 أسػػع برػػفؼ الؾةػػفل  تػػارنخ 
 برػػارؼ  ةارنػػ  كإ ػػافل تاألػػ  ـ ب ػػأف  ػػأبيؼ الحرػػص اغيقليػػ  بػػؽ29.0لألػػق   258طلءػػا  غةلػػاـ الءػػا ؾف رةػػؼ 

  قغياذا كالتا  ا    هاو آ  اؾ كها:

اللقػػػػ  برػػػػفؼ القذ ػػػ ت برػػػفؼ الءاتمػػػ  اغهمػػػات رػػػفؼ لػػػااؿ  تفنءيػػػاتب   ال ػػػػف   الهفييػػػ  الارػػػفتي  اغتفنءيػػػ ت
 التةار ((
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كنهتلػػف برػػفؼ الؾةػػفل بػػؽ الارػػارؼ الفائػػفل تػػا  ءػػفيؼ اللػػفبا  الارػػفتي  الاتايػػ ل باسػػتلفاـ اةػػفم اغسػػاليب   
لءؾا ػف كالاهػاهيف التءقي  الحفهة  كناتمػ  لل  بؽ الكلااا  الاتلرر  كالا هم  تا يايي الهاميا  الارفتي  كتق ا

الفكليػػػ  بلػػػو فةػػػ  كنألػػػف كيػػػأ مص بألػػػتؾنا  اغفاا كالاذػػػارل الاظمػػػؾيتيؽ  ذػػػفؼ  ءػػػفيؼ تػػػفبا  لػػػابم  كبتايػػػ ل  ملػػػا 
اةتيايا  زيائؽ الارفؼ  مص  ات  بألتؾنا ذؼ بأسمؾ   ماا بتظػؾر كلػ  بألػيفل بألػتقفل  مػص  ػارنخ راسػخ الةػ كر 

فاا بتايػػ  كبتةػػفف  تظػػؾر بألػػتؾق تفبا ػػ  لي ػػلو ب بػػص اال ظ ةػػ  كبلا ػػ  باليػػ  بفبؾةػػ  ك لػػاال برػػفتي   اليػػ  ك 
الةفهػػفل لمءظػػاع الارػػفتا تػػا تفبػػ  االةترػػاف الػػؾطقا كتػػق الاتغيػػفا  االيةا يػػ   مػػص الألػػاة  االةترػػافي  الهالايػػ  

 ليلؾف لفنلا ب ه  كتا   تا بقغؾب  االةتراف الهالاا بالاهيا  الةفهفل .

 العمليات:  -

لارػػفؼ بلظػػؾا  بتءفبػػ  إلػػص إ لػػاع  ةػػفم  سػػاليب الايلقػػ  الحفهةػػ   ذػػفؼ  حألػػيؽ ك ظػػؾنف اللػػفبا   ألػػهص إفارل ا
الهاميػػا  التػػا يءػػفبذا الارػػفتا تػػا تػػتص الحألػػابا  الةارنػػ  كالتػػؾتيف كةلػػؾؿ  االارػػفتي  تػػا لػػتص الاةػػاال ت كهػػػ 

 الؾفائي بأللالذا كالءياـ بهاميا  التحؾن   كالتحريو باإلاات  لهاميا  اإلةفاض كالرفؼ اغيقلا.

 أهداف المررف: -

رن  كعلػػ بإ ػفاف كتمػق كنهاو الارػفؼ  مػص بؾاكلػ  التظػؾر الاألػتاف تػا بةػاؿ  ءػفيؼ اللفبػ  الارػفتي  كاالسػتةاا
الكػػؾافر الارػػفتي  الا همػػ  إ ػػفافا ييػػفا بػػؽ تػػ ؿ الهفهػػف بػػؽ اللػػفابج الاهتاػػفل تػػا هػػ ا الاةػػاؿ ك ػػفرنب الهػػابميؽ 

 بؾةي برػفؼ الؾةػفلت بالفاتو كاللارب كياستلفاـ  ةفم با  ؾصم  إلي   كقؾلؾييا الاهمؾبػا  كاال رػاال   ذػفؼ:
102.) 

 تا بةاؿ  ءفيؼ اللفبا  الارفتي  بللاال باي ل. لفائفؽ الارارؼ ال ف هلءص ب -  

 بؾاكل   ظؾرا  كبألتةفا  الألؾؽ الارفتا.  -  
 بالارفؼ. بؾاصم  الهاو  مص  قاي  ةفرا  الهابميؽ -ب 
 الارفؼ.  فاا حءيق  حألؽ بماؾس تا ب لفا   -ف 

 .الارفؼلفتي  لاال  فاا  اميا   ظليق الاهاهيف الاحاسلي  الفكلي   -ق 

 .كألب اء   ا ا الارفؼ كعلػ  تظؾنف    ظتقا كاالر ءاا بلفبا  الارفؼ -ك 

  الهابميؽ تا الارفؼ.   قاي  ك ظؾنف  لااا  كبذارا -ز 

 أهم الدياسات المحاسبية المتبعة:-

  هف الءؾائؼ الاالي  طلءا  لماهاهيف الاحاسلي  الاتهارؼ  ميذا بحميا . -  

ةألب  سهار الرفؼ  ق فل برفؼ ليليا الاف    تا علػ الؾةػ  ك ةليػ  اللػفكؽ  ءييؼ الها   اغيقلي  الؾرةي   -  
 القا ة  بءائا  الفتو.

 ءيػػػيؼ ةألػػػابا  الافاسػػػميؽ بالهامػػػ  اغيقليػػػ  تػػػا  ذايػػػ  الألػػػق  الااليػػػ   مػػػص  سػػػاس  سػػػهار الرػػػفؼ الػػػؾارفل  ق ػػػفل  -ب 
 برفؼ ليليا الاف   .

لهاف بلرػػػص الػػػفهؾف الا ػػػلؾؾ تػػػا  حرػػػيمذا كاللؾائػػػف  قػػػفرب  رصػػػفل التألػػػذي   االئتاا يػػػ  بالرػػػاتا بهػػػف اسػػػت -ف 
 الاةقل .

  قفرب  رصفل اغصؾؿ الةا ت  بالراتا بهف استلهاف بةاي االستذ ؾ. -ق 
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 تاةػػو اغفكا  الااليػػ  لمارػػفؼ تػػا اغصػػؾؿ كااللت ابػػا  الااليػػ  كاغرصػػفل القءفيػػ  كالحألػػابا  الةارنػػ  كالؾفائػػي  -ك 
 (20ت ص1003ت  برفؼ الؾةفللفق اللقؾؾ كاالستةاارا .

 الارفؼ:  اؿػػر س ب-

ف.ؿ((  ريهاائػػػ  كااقػػػاف كا اػػػؾف بميػػػؾف فهقػػػار ليلػػػا يامػػػػ صػػػقفكؽ  181,000,000ر س بػػػاؿ الارػػػفؼ الاػػػفتؾع   
%  ال ػػفنػ 29%ت كالقلػػػ الهفيػػا 18.90% بػػؽ اغسػػذؼت الءظػػاع اللػػاص 51.2التقايػػ  االيتاا يػػ  كاالةترػػافي  

 االستفا يةا(.

 الخدمات التي يقدمها المررف:  -

ت ؿ اللفكع كالؾ اال  التابهػ    الي  بؽ بللاال كبذقي بةايي   ؾا ذا  اللفبا  الارفتي  يءفـ برفؼ الؾةفل  ات 
كبػػ كفل بأةػػفم اغيذػػ ل ال زبػػ  لمهاػػو  ليليػػا بػػفف كةػػفق (( تف ػػا  كك الػػ  كالاقت ػػفل تػػا يايػػي 8.لػػ ت اللػػال   ػػففها   

كتياػػا هتهمػػق بالاهػػاب   الارػػفتي  الفكليػػ  تػػإف الارػػفؼ هتهابػػو بػػي لػػلل  بػػؽ الافاسػػميؽ تػػا بلتمػػ  ت الارػػفتا
 :كالتا يالؽ  مليرذا تا القءا  التالي ت (( بفاس   .11ةارا  الهالؼ ةي   م   ففهؼ   

 . ك  ميذؼ ك حريمذا  ءفيؼ تفبا  فتي الرلؾؾ الاألحؾي  بؽ ال يائؽ -  

 .فا  الاألتقفي ت كالاألتقفا   فسؼ التحريو كتظابا  ال اافااللفبا  الاتهمء  باال تا -  

كالرػلؾؾ  تإصفار كإفارل  فكا  الفتي باا تا علػ الألحؾيا  القءفي  كالتحؾن   الاالي  كيظاةا  الػفتي كاالئتاػاف -ب 
 .الألياةي  كريفها

 . ك لحألا  زيائق  الااؿت  يها  كلفاا سؾاا  لحألاب  ر سكا  سؾؽ التهابو بأفكا  الألؾؽ القءف ت كيأف  -ف 

 .سؾاا بحق الفيؾع  ك  فك   تلفاا الفهؾف كييهذا -ق 

  اميا  التاؾنو اإليةار . -ك 

 .تا  سؾاؽ الرفؼ اآل ي  كاآليم  اغيقلي التهاب   بالها    -ز 

 .كالتهابو  ذاإفارل إصفارا  اغكراؽ الاالي ت كالتهذف  تغظيتذات ك ؾزنهذا  -و 

 الةايق .ميا  اإلفارل كالحلظ اغبيؽ لألكراؽ الاالي  كاغلياا الها -  

 الاالا. ءفيؼ تفبا  اغبيؽ  ك الاألت ار  -  

 (22ت ص 1020 برفؼ الؾةفلت .الارفتا     ااؿ  تفق  تهمق بالق ا   -ؾ 

 :تحليل البيانات واختبار الفرضيات-2.9

ت ةيػػ   رػػؾر بف ػػ ا الاػػالا تػػا  ػػارنخ بحػػفف كيرػػل  بألػػتءم   ػػؽ بػػفآل لق ػػاط  هتلػػف بي ا يػػ     برػػفؼ  ةػػار  
 ا تلارن ت  ا   امي  الاألاهايؽ( ك ا ئ   الاؾف يؽ كالاءفايؽ( كعلػ لكؾف الارفؼ للري  بال تبالكا ر س 

إلػص  1001ياي الليا ا  الاالي  بؽ ت ؿ الاي ا يا  الهاؾبي  لمارفؼ بحو الفراس   ػؽ اللتػفل الااتػفل بػؽ  ػاـ  
 تاةػػو بػػالفتي الاػػالا  اتغيػػف بألػػتءوت   ساسػػي بتغيػػفا   أريي(ت كتءػػا لقاػػؾعب الفراسػػ  كتفاػػيا ذا تذػػا  ذػػتؼ بػػ1021

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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كاإلةفاض  اتغيفا   ابه  كالتا  اةو اغفاا الاالات كه ا الاهافال   ؾاص ه ا الاتغيفا  ك يلي  كالأليؾل   كالفيحي 
 ةياسذا:

 X)–ةريفل اغيو  مص إياالا اغصؾؿ=إياالا االلت ابا  الفتي الاالا 

 Y1)–الفيحي = صاتا الفيص  مص ةءؾؽ الامكي ت صاتا الفيص  مص إياالا اغصؾؿ 

 Y2)–الأليؾل =اغصؾؿ الألائم  / إياالا الؾفائي 

 Y3)–اإلةفاض= اغصؾؿ الافيح  لمالاطف / إياالا اغصؾؿ 

 y4)- اغصؾؿ الافيح  لمالاطف: إياالا ةءؾؽ الامكي  / إياالا كلاي  ر س الااؿ 

  حميو بتغيفا  الفراس : -

كنتظمب اغبف  فض ه ا الاتغيفا  كيياف  يليػ  اةتألػا ذات كعلػػ  اذيػفا لتحميػو ك لألػيف  تػائج اللفاػيا  التػا     
  ألهص الفراس  لمتحءق بقذات كسيتؼ  حميو بتغيفا  الفراس  باهافال   ؾاص ه ا الاتغيفا  ك يلي  ةياسذا:

كهػػ ا االلت ابػػا  بلؾ ػػ  بػػؽ  اغصػػؾؿ:  ألػػاك  إياػػالا االلت ابػػا  ةرػػيفل اغيػػو  مػػص إياػػالا الاػػالا الفتػػي ألػػل   –
الحألػػػػابا  الةارنػػػػ  كالتػػػػؾتيف كالؾفائػػػػي  حػػػػ  الظمػػػػب كغيػػػػو كالتأبيقػػػػا  القءفيػػػػ  ك رصػػػػفل لػػػػفق الارػػػػارؼ باللػػػػارب 

 -هؾاص ه ا القألل : ( 2.1.1 كالةفكؿ

 ندبة الرفع المالي( 1جدول )

 اننسبت إجماني األصول قصيرة األجم إجماني االنتزاماث انسنواث

1001 2,.81,151 1,115,.51 77.8% 

1005 1,003,039 1,582,829 79.3% 

1008 1,89.,3.8 1,3.3,808 %83.2 

100. 1,9.0,139 8,5.2,533 83.1 % 

1003 1,1.8,891 1,383,110 88.3 % 

1009 .,081,981 .,.55,002 91.0 % 

1020 8,8.5,902 .,8.1,815 86.4 % 

1022 3,59.,538 20,203,089 35.0% 

1021 3,88.,885 22,5.9,281 .1.3% 

1028 22,538,185 21,980,01. 39.5% 

1021 9,555,850 22,113,182 38.8% 

 %83.82 7,019,864 5,929,504 انًـوسط

 برفؼ الؾةفلالارفر: الةفكؿ بؽ إ فاف اللاةةافت الليا ا  بؽ بي ا يا    
ر لهػػ  تػػا الػػة م الألػػقؾا  كا ت1001تػػا سػػق  % 3...   ا ػػ  ألػػل  الفتػػي الاػػالاف الألػػا ق إ  ةػػظ بػػؽ الةػػفكؿ 

ت كتػػا الألػػق  التػػا  ميذػػا ا لل ػػ  ا للػػاض بألػػيج يػػفا  لتلمػػ  1008% تػػا سػػق  38.1اغكلػػص بػػؽ الفارسػػ  لترػػو 
ت كعلػػػ 1009% تػػا سػػق  92%ت كاسػػتاف  تػػا االر لػػاع لترػػو إلػػص   مػػص بألػػتؾنا ذا كهػػؾ 0.2%     قألػػل  38.2

تػػا الاي ا يػػ  الهاؾبيػػ  تػػا هػػ ا الألػػق ت ةيػػ   ئػػي  حػػ  الظمػػبالحألػػابا  الةارنػػ  ككفاا هلػاس  مػػص ار لػػاع ةياػػ   قػػف 
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باءػػػفار  1020ت كبػػػؽ اػػػؼ ا لل ػػػ  تػػػا سػػػق  80.,.8,18ك صػػػلح   1003تػػػا سػػػق   8,581,021كا ػػػ  ةياتذػػػا 
ت 2,888,559%ت كعلػ بأللب اال للاض تا الحألػابا  الةارنػ  ككفائػي  حػ  الظمػب باءػفار 38.1% لترلص 8.8

ت  غػفار 1021 اػف   مػص ةػيؼ اإلهػفا ا  لألػق   1022سػ  التػا ا ػفله  تػا الػل ف سػق  كاا   ةظ  ف اغةػفام الأليا
لهػػػ كؼ الهاػػػ ا  مػػػص اإلهػػػفاع  غػػػفا لتلػػػؾتذؼ كإةلػػػاؿ الارػػػارؼ   ؾا ذػػػا لتءػػػفيؼ اللفبػػػ  تػػػ ؿ  مػػػػ اللتػػػفلت ككاصػػػم  

 22,538,185بءياػػ   1028% تػػا سػػق  39.5%ت كيهػػف علػػػ ار لهػػ  لترػػو إلػػص 1.3.اال للػػاض ةتػػص  صػػلح  
هلظػػ  ك  غػفا لحالػػ  االسػػتءفار التػػا بػػف   ذػػا الػػل ف تػػ ؿ  مػػػ اللتػػفل كالتػػا  ةػػ  ركو الظاأ يقػػ  لهاػػ ا الارػػارؼت 

كنهػػ ق هػػ ا اال للػػاض تػػا إياػػالا االلت ابػػا  ةرػػيفل %ت 38.8لترػػو إلػػص  1021% تػػا سػػق  5.9 ألػػلتذا باءػػفار 
لألياسػػ  التػػا لػػذف ذا الػػل ف تاصػػ  تػػ ؿ القرػػ  إلػػص  ػػؾفل ةالػػ   ػػفـ االسػػتءفار كاالاػػظفابا  اغبقيػػ  كا اغيػػو

ت باػػا تمػػق لػػهؾر بػػالءمق لػػفق الهاػػ ا كلةػػؾئذؼ إلػػص سػػحب بهػػض بػػفتفا ذؼت اغبػػف الػػ   1021الةػػا ا بػػؽ  ػػاـ 
 ا هلع  مص تلض رصيف الؾفائي لفق ه ا الارارؼ.

 

 ( ندبة الرفع المالي3الذكل رقم )
 (2رةؼ  الارفر: الةفكؿ 

الألػػائم   ػػو بػػؽ  اغصػػؾؿت ك  ػػاو ؾفائػػيال إياػػالاالألػػائم   مػػص  اغصػػؾؿ: كنالػػؽ ةياسػػذا بإياػػالا الألػػيؾل   ألػػل -
 كاغيقليػػػ القءفيػػ  بل نقػػػ  الارػػػفؼ كالا سألػػا  كالاءاصػػػ  كاغرصػػػفل لػػفق برػػػفؼ ليليػػػا الاف ػػ   بالهامػػػ  الاحميػػػ  

 -( هؾاص ه ا القألل :8كالؾفائي ال بقي ت كالةفكؿ رةؼ   اإلهفاعكلذافا  

 ندبة مخاطر الديهلة( 3) جدول

 اننسبل إجًاني انودائع إجًاني األصول انسائهل انسنوات

1001 2,185,012 2,.81,151 .2.1% 

1005 2,885,558 1,003,039 32.1% 

1008 2,380,108 1,89.,3.8 ...5% 

100. 1,192,031 1,9.0,139 38.3% 

1003 8,150,020 1,1.8,891 30..% 

77.80% 79.30% 
83.20% 83.10% 

88.30% 91.00% 
86.40% 85.00% 

74.80% 

89.50% 
83.60% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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1009 8,28.,888 .,081,981 3..8% 

1020 5,312,233 8,8.5,902 92.8% 

1022 .,888,810 3,59.,538 33..% 

1021 8,889,0.3 3,88.,885 .8.5% 

1028 20,501,391 22,538,185 90.8% 

1021 3,993,851 9,555,850 91.2% 

 %83.95 5,929,504 5,132,258 انًـوسط

 الليا ا  بؽ بي ا يا  برفؼ الؾةفلالارفر: الةفكؿ بؽ إ فاف اللاةةافت 

 ءػيع هػ ا القألػل  بػػفق  لػاال إفارل الألػيؾل  كتءػػا غهػفاؼ كسياسػ  الارػػفؼت  ػافل بػا يحػػفف الارػفؼ  ألػل  فاتميػػ  
لمأليؾل ت كنةب  ال  ءو سيؾلت   قذا كإال كاي  الارفؼ بلاطف  فهفل بةػو بلػاطف الألػحب كبلػاطف التاؾنػوت كال 

بهفال ذا القاظي ت ةتص ال يلؾف لفق الارفؼ  رصفل بهظمػ  باػا يءمػو الهائػف القذػائا يل و زنافل ه ا القألل   ؽ 
 الاتؾةي لمارفؼ.

ر لهػػ  هػػ ا القألػػل  ب ػػلو  ليػػف كا ت1001تػػا سػػق  % 2.1.   ا ػػ  ألػػل  الألػػيؾل ف ك  ةػػظ بػػؽ الةػػفكؿ الألػػا ق إ
%تكار لهػ  تػا سػق  5... %ت كتا الألق  التػا  ميذػا ا لل ػ  لتلمػ 32.1لترو  1005% تا سق  20بأكةف بؽ 

% 92.8ت كاسػتاف  تػا االر لػاع لترػو إلػػص 1003% تػػا سػق  8%ت اػؼ ا لل ػ  بػأكةف بػؽ 38.3لترػو  .100
بءا ػو إياػالا كفائهػ ت كار لػاع  الفراس  بحولمارفؼ  الألائم ؿ اغصؾ ت كنفيي علػ إلص زنافل ةيا  1020تا سق  

ؿ بهظمػػػ  باػػػا سػػػي اف سػػػملا   مػػػص ريحيػػػ  الارػػػفؼت كاػػػؼ هػػػ ا القألػػػل  هؾاػػػص اف الارػػػفؼ ةيػػػف الفراسػػػ  لفيػػػ   صػػػؾ 
لتلمػػ   1028% تػػا 21ت كار لهػػ  ب ػػلو  ليػػف باءػػفار 1021% تػػا سػػق  8.ا لل ػػ  ب ػػلو  ػػفرنةا لترػػو إلػػص 

 تيةػ   ل ػيو  االر لاعكةف ياا ه ا %ت91 مغ  ه ا القألل    مص بألتؾنا ذا لترو إلص  1021كتا سق   ت90.8%
كال   يلفض  مػص  1028( لألق  2 اف إلصفار ةا ؾف رةؼ  ك  تمأليؾل  كةميم  الالاطفلالارفؼ لمتؾعيلا  بف له  

 االةترػاف ةالػ   ػفـ اليءػيؽ الارػاةل  لماقػا  الارارؼ التةارنػ  الميليػ   ػفـ التهابػو بالفيػات كالػ   ااػف  ليػف تػا 
 .ال    هاو تي  الارارؼ التةارن 

 

 ( ندبة الديهلة6الذكل رقم )
 بؽ إ فاف اللاةةاف( 8 الارفر: الةفكؿ 

71.20% 

81.40% 77.50% 
83.80% 80.70% 

87.30% 
91.60% 88.70% 

76.50% 

90.60% 94.10% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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إياػػالا اغصػػؾؿ ك  ػػاو اغصػػؾؿ الافيحػػ  : كنالػػؽ ةياسػػذا باغصػػؾؿ الافيحػػ  لمالػػاطف  مػػص اإلةػػفاض ألػػل   –
% بػؽ اغرصػفل 200% بػؽ التألػذي   االئتاا يػ  ك ألػل  50% بؽ االسػتةاارا  اغتػفق ك ألػل  10لمالاطف  ألل  

الت ػييفت كنتكػؾف يػ ا  ليػف بػؽ هػ ا اغصػؾؿ بػؽ التألػذي    الافهق   حػ  التألػؾن  كاغصػؾؿ الةا تػ  كالالػا ا  حػ 
ارػػػفؼ باهػػاهيف  رػػػقي  الػػػفهؾف ال ـالتػػ ا  ا لػػػف ايالؽ القغػػػف إليذػػاالئتاا يػػ  كالحألػػػابا  الافهقػػ   حػػػ  التألػػؾن  تػػػ

( هؾاػص هػ ا 4  كريفهات كالةفكؿ ارفؼ ليليا الاف      كاإللفتي بؽ الةذا  الفةا ي  ك ظليق التهمياا  الرافرل 
 القألل :

 ندبة اإلقراض( 4جدول )

 اننسبت إجماني األصول األصول انمرجحت نهمخاطر انسنواث

1001 555,190 1,115,.51 11.9% 

1005 520,8.0.8 1,582,829 10.2% 

1008 538,000.5 1,3.3,808 10.1% 

100. 812,.02.1 8,5.2,533 2..1% 

1003 305,959.8 1,383,110 28.8% 

1009 955,00..5 .,.55,002 21.8% 

1020 389,858.. .,8.1,815 22..% 

1022 2,.38,191.. 20,203,089 2..8% 

1021 8,381,102.. 22,5.9,281 88.8% 

1028 2,55.,1.9.1 21,980,01. 21.0% 

1021 2,810,008.. 22,113,182 22..% 

 %17.98 7,019,864 1,222,178 انًـوسط

 اللاةةافت الليا ا  بؽ بي ا يا  برفؼ الؾةفلالارفر: الةفكؿ بؽ إ فاف 
 

تاػػؼ  ػػف   باال للػػاض التػػفرنةا 1001سػػق  % تػػا 11.9 ألػػل  االئتاػػاف  ك اإلةػػفاض  ا ػػ    ةػػظ بػػؽ الةػػفكؿ  ف 
% بأللب ال نػافل تػا 8..2لترلص  1022% تا سق  5.9ت اؼ ار له  باءفار 1020% تا سق  ..22لترو  ألل  

 212,519ةي   ا    1020التألؾن  تا ه ا الألق  بأكةف بؽ سله   اهاؼ  ؽ سق  ةيؼ الحألابا  الافهق   ح  
ت علػػ 1021% تػا سػق  88.8ت كاؼ كاصم  ال نػافل ةتػص كصػم  إلػص ال ػه   ءفنلػا  كيقألػل  2,082,200لترلص 

ف كاػلا ي  بأللب االر لاع الامحؾم تا الحألابا  الافهق   ح  التألؾن  كنفيي علػ إلص  فـ االسػتءفار اغبقػا بػالل 
 ..8,381,102الؾاي االةتراف  تا  مػ اللتفل كيالتالا ار له  اغصؾؿ الافيح  لمالاطف  ذ ا الألق  لترو إلص

ت كعلػػ لهػػفـ  ػؾتف بقػػا  الهاػو الاقاسػػب كاػه  ال ػػاا ا  التػا يالػػؽ  ءػفياذا بءا ػػو ..38,191.,2ةيػ   ا ػػ  
    فق إلػص ار لػاع سػيؾل  الارػفؼ إلػص بهػفال  ت اغبػف الػ1021ك 1022الحرؾؿ  مص الءفكض ت ؿ الألقتيؽ 

الػػػ   ياقػػػي  1028( لألػػػق  2 اليػػ  كالػػػ   سػػػؾؼ هػػػتؼ الحػػػفه   قػػ  تػػػا  ألػػػل  الألػػػيؾل ت  ػػػ لػ صػػفكر الءػػػا ؾف رةػػػؼ  
التهابػػػػو باللؾائػػػػف الفائقػػػػ  كالافهقػػػػ  تػػػػا يايػػػػي الاهػػػػاب   الافهقػػػػ  كالتةارنػػػػ  التػػػػا  ةػػػػفق  ػػػػيؽ اغلػػػػلاص الظليهيػػػػ  

 كاال تلارن .
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 ( ندبة اإلقراض7ل رقم )الذك
 (1رةؼ  الارفر: الةفكؿ 

ك ؼ ةياسذا باهفؿ الهائف  مػص ةءػؾؽ الامكيػ  كالػ   هؾاػص هػ ا الاهػفؿ الهائػف الػ   يحرػو  ميػ   ندب الربحية: –
الارفؼ ت ؿ استةاارا لؾةفل كاةفل بػؽ ةءػؾؽ الامكيػ ت كبهػفؿ الهائػف  مػص إياػالا اغصػؾؿ كالػ   يءػيع صػاتا 

 هؾاص ه ا القألب: (1  ؿ ؽ استةاار اغصؾؿ الاامؾ  ت كالةفك الفتو القا ج 

 
 ندب الربحية( 2جدول )

 انسنواث
صافي 

 انربح

إجماني حقوق 

 انمهكيت
 إجماني األصول

معدل انعائد عهى 

 حقوق انمهكيت

معدل انعائد عهى 

 إجماني األصول

1001 28,118 2.3,852 1,115,.51 %7.514 %0.603 

1005 11,298 233,000 1,582,829 %11.806 %0.877 

1008 18,835 118,229 1,3.3,808 %10.475 %0.823 

100. 82,.83 189,8.0 8,5.2,533 %13.259 %0.889 

1003 19,192 115,053 1,383,110 %12.034 %0.610 

1009 13,8.1 1.8,039 .,.55,002 %17.823 %0.628 

1020 85,089 133,129 .,8.1,815 %7.183 %0.476 

1022 20,121 1..,5.8 20,203,089 %2.138 %0.101 

1021 29,595 19.,2.1 22,5.9,281 %3.941 %0.169 

1028 15,553 511,.19 21,980,01. %4.889 %0.198 

1021 28,090 583,329 22,113,182 %2.986 %0.141 

%0.502 8.550% 7,019,864 352,255 25,066 انًـوسط  

 الةفكؿ بؽ إ فاف اللاةةافت الليا ا  بؽ بي ا يا  برفؼ الؾةفل المردر:
 

24.90% 

20.10% 20.20% 
17.40% 16.60% 

12.30% 11.70% 

17.60% 

33.30% 

12.00% 11.70% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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 ( معدل العائد على حقهق الملكية4الذكل رقم )

 (1رةؼ  الارفر: الةفكؿ 
 

كا ػػ  تػػا الألػػ  (ROEكبػػؽ تػػ ؿ ال ػػلو كالةػػفكؿ   ػػ ا   ةػػظ  ألػػل  بهػػفؿ الهائػػف  مػػص إياػػالا ةءػػؾؽ الامكيػػ  
كهػا   مػص  ألػل  كصػو لذػا بهػفؿ  1009% بألػق  31..2ك 1001تا سػق   %52..سقؾا  اغكلص لمفراس  با  يؽ 

  1020الهائػػف  مػػص ةءػػؾؽ الامكيػػ ت بهلػػع سػػقؾا  الفراسػػ  اللاػػع اغتيػػفل كالتػػا  ػػف   باال للػػاض الحػػاف بػػؽ سػػق  
بميؾف فهقار تا الارفكتا   88% كنفيي علػ إلص  فل  سلا ت  كال زنافل الارفكتا  بأكةف بؽ 23..لترو إلص 

بميؾف فهقار  ءفنلا تػا ةياػ  إهػفافا  اللؾائػف  29بميؾف تا برفكؼ االستذ ؾ الألقؾ ت اا يا  ا للاض  8هاؾبي  كال
بميػؾف فهقػار     181بميؾف فهقار إلص  203الاحرم  لذ ا الألق   ؽ سابءتذات االةا  ال نافل تا ر س باؿ الارفؼ 

كهػا  ةػو  ألػل  يحءءذػا هػ ا  1022% تا سػق  1.21و  ريه   اهاؼت كةف استاف  ه ا القألل  تا اال للاض لتر
%  ءفنلػا إال إ ذػا ا لل ػ  بػؽ يفهػف لترػو 5لترػو إلػص  1028ك 1021الاهفؿت كيالفرؼ بؽ  هاتيذا تا الألقتيؽ 

 %.8إلص اةو بؽ 

 

 ( معدل العائد على إجمالي األصهل5الذكل رقم )
 (1رةؼ  الارفر: الةفكؿ 
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غ ذػا  ػفؿ  مػص ةػفرل الػفهقار الؾاةػف الاألػتةاف  تبءياسا  هابا  لفيحي  ك فاا الارػفؼيهتلف بهفؿ الهائف  مص اغصؾؿ 
تكػفل  ه ا الاهػفؿكنهظا  بالاؾيؾفا   مص تمق  ائف لمارفؼت  اا إ ذا  ملص اله ة   يؽ  ألب الفيحي  كالق ا 

بهػفؿ الهائػف  مػص اغصػؾؿ ت تءػف ةءػق برػفؼ الؾةػفل لتحءيػق اغريػاو ا ؽ بفق  لاال اإلفارل تػا اسػتلفاـ  صػؾلذ
%ت 0.82%ت 0.39%ت 0.31%ت 0.33%ت 0.80 ألػػػػػػب  مػػػػػػص التػػػػػػؾالا  1020-1001بف لهػػػػػػا  تػػػػػػ ؿ الألػػػػػػقؾا  

%ت بأللب  ؾي  الارفؼ ل ستةاار ب لو  ليف تا لػذافا  إهػفاع برػفؼ ليليػا الاف ػ  ؛ إال   ػ  0.13%ت 0.88
عػا  ةيػ   مػ  بتؾسػج بهػفؿ الهائػف  مػص اغصػؾؿ لذف ا للااا  بمحؾ  1021-1022ت ؿ الألقؾا  اغتيفل لمفراس  

 %.0.51%ت كهؾ اةو بؽ بهيار الرقا   كال    م  0.25لذ ا الألقؾا  

ـــة رأس المـــالندـــبة  – كنالػػػؽ ةياسػػػذا بإياػػػالا ةءػػػؾؽ الامكيػػػ   مػػػص إياػػػالا اغصػػػؾؿ الافيحػػػ  لمالػػػاطفت  :كفاي
 الةفكؿ التالا هؾاص ه ا القألل :ك 

 ندبة كفاية رأس المال( 5جدول )

 اننسبل إجًاني األصول انًرجحل نهًخاطر إجًاني  قوق انًهك ل انسنوات

1001 2.3,852 555,190 81.2% 

1005 233,000 520,8.0.8 88.3% 

1008 118,229 538,000.5 83..% 

100. 189,8.0 812,.02.1 83.5% 

1003 115,053 305,959.8 80.1% 

1009 1.8,039 955,00..5 13.5% 

1020 133,129 389,858.. 58.2% 

1022 1..,5.8 2,.38,191.. 18..% 

1021 19.,2.1 8,381,102.. 21.3% 

1028 511,.19 2,55.,1.9.1 88.5% 

1021 583,329 2,810,008.. 10.1% 

 %34.03 1,222,178 352,255 انًـوسط

 الارفر: الةفكؿ بؽ إ فاف اللاةةافت الليا ا  بؽ بي ا يا  برفؼ الؾةفل
 

القألػػل  إلػػص ةةػػؼ اغصػػؾؿ اللظػػفل التػػا يالػػؽ  غظيتذػػا بػػؽ تػػ ؿ ر س الاػػاؿت كهػػا  ءػػيع ب ئاػػ  ر س    ػػيف هػػ ا
الااؿ لماؾيؾفا  اللظفل  ذفؼ الاحاتغ   مص الاف   الاالا لمارفؼ برؾرل ييفلت كار لاع ه ا القألل  هػفؿ  مػص 

ظ بػؽ الةػفكؿ  ف هػ ا القألػل  لػؼ  تةػاكز  ؾتيف الحااي  ال زب  غبؾاؿ الاؾف يؽ كيالتالا ا للاض الالاطفت ك  ةػ
% ةيػ   ػػاف ر س الاػاؿ الارػػفؼ 100كعلػػ ل نػافل برػػفؼ الؾةػفل لف سػػاال   ػػاءفار  1020% إال تػا سػػق  50الػػ

 .181,000تيرلص 1009تا سق   203,000
ؿ الاتاةمػػ  كةػف فلػ  اغف يػا  الااليػ  كالارػػفتي  إلػص كيػؾف   ةػ  كطيػفل  ػػيؽ بلػاطف ر س الاػاؿ ك لايػ  ر س الاػا 

باهفؿ ةءؾؽ الامكي  لألصؾؿ الافيحػ  لمالػاطفت كهػ ا يهقػا  ف إفارل بلػاطف ر س الاػاؿ  تظمػب زنػافل  لايػ  ر س 
با للػاض  ألػلتذا  1021ةي   مغ  بلاطف ر س الااؿ   مص بألتؾنا ذا تا سق   تالااؿ لاؾايذ  بلاطف االستةاار

يػػ  لمارػػفؼ بحػػو الفراسػػ  سػػلب ا للػػاض هػػ ا القألػػل  إلػػص %ت كا  ػػص لملاةةػػاف بػػؽ تػػ ؿ الءػػؾائؼ الاال21.3إلػػص 
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 ػؽ سػابءتذات كيالتػالا  1021تا سق   21,119.,2االر لاع الامحؾم تا  قف الحألابا  الافهق   ح  التألؾن  بءيا  
سػػتف لي ةياػػ  اغصػػؾؿ الافيحػػ  لمالػػاطفت اػػؼ  ػػف   هػػ ا القألػػل  باالر لػػاع    ا للػػاض بلػػاطف ر س الاػػاؿ  تةػػاكز 

 .1021ق  % تا س10
% كياءار ػػ  بتؾسػػج 21.8كبػػؽ تػػ ؿ  ءفنػػف برػػفؼ ليليػػا الاف ػػ    ػػؼ ب ةغػػ   ف بتؾسػػج الرػػقا   لذػػ ا القألػػل  

 ػػػفـ ذػػػا يهقػػػا ار لا % كهػػػ ا  هتلػػػف بف لهػػػ  يػػػفا ك 81 ألػػػل   لايػػػ  ر س الاػػػاؿ لمارػػػفؼ ةيػػػف الفراسػػػ  ةيػػػ   مغػػػ  
 بفاي .باا ي ه   فااا ك حءيء  غرياو  غصؾل  بللاال الارفؼاستلفاـ 

 

 
 ( ندبة كفاية رأس المال8الذكل رقم )

 (5رةؼ  الارفر: الةفكؿ 
 

 النتائج والتهصيات:-11

 تا اؾا با  ءفـ يالؽ استل ص القتائج التالي :

ا تااف الارارؼ التةارن   مص الفتي الاالا  ؽ طفنق الؾفائػي بةايػي   ؾا ذػا  ارػفر رئيألػا لتاؾنػو بؾارفهػا  -2
ت ةي  يلؾف  أايف الفتي الاالا  مص االستةاار ايةا يا ت إعا با  ةح  إفارل الارفؼ ةيف الفراس  تا استةاار الاالي 

 .اغبؾاؿ الاءتفا  بحي   حءق  ائف  مص االستةاار يلؾؽ اللؾائف الافتؾ   لمحرؾؿ  مص  مػ اغبؾاؿ 

تءػف  تكبلاطف الأليؾل  بالارارؼ التةارن  الاالا الفتي  ألل  فـ كيؾف   ة  بهقؾن  عا  فالل  إةرائي   يؽ  -1
 .0.05( كها  كلف بؽ 0.918 مغ  ةيا  الفالل  اإلةرائي   

 الاػالا الفتػي  ألػل بؽ ت ؿ  حميو ةألػا   ألػب اإلةػفاض  لػيؽ كيػؾف   ةػ  بهقؾنػ  عا  فاللػ  إةرػائي   ػيؽ  -8
 .0.05( كها  ةو بؽ 0.025اإلةرائي   كبلاطف سهف اللائفل بالارارؼ التةارن ت تءف  مغ  ةيا  الفالل  

كةػػف  ت عذػف  القتػائج  ف ريحيػ  الارػػارؼ التةارنػ  ك فااهػا  ػػأاف سػملا علػػ الف الارػارؼ لػػفهذا  صػؾؿ بهظمػ  -1
كاسػتةاار الارػارؼ التةارنػ   تمأليؾل  كةميمػ  الالػاطفل تية   ل يو الارفؼ لمتؾعيلا  بف له   االر لاعياا ه ا 

 صؾلذا تا لذافا  إهػفاع برػفؼ ليليػا الاف ػ   كالتػا  تألػؼ بار لػاع فريػ  سػيؾلتذا كا للػاض  الميلي  ي ا  ليف بؽ
 ريحيتذات باا ااف ب لو بمحؾم تا بهفال  الفيحي  لذ ا الارارؼ.
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% كياءار تذػػا بػػي 81 هتلػػف  ألػػل  بتؾسػػج  لايػػ  ر س الاػػاؿ لمارػػفؼ ةيػػف الفراسػػ  بف لهػػ  يػػفا كالتػػا  مغػػ   حػػؾ -5
باا ي ػه   فااا ك حءيءػ   غصؾل  بللاال الارفؼ فـ استلفاـ %ت كه ا يهقا 21.8كال    م  بتؾسج الرقا   
 غرياو بفاي .

 التهصيات: -

 ب ػػػا ل   مػػػص الارػػػارؼهػػػ ا   هاػػػو ف ك  تفةػػػ   كةػػػف ب ػػػلوالارػػػارؼ التةارنػػػ   فهػػػؾف   رػػػقي  إ ػػػافلبحاكلػػػ  -2
 كالحػف تاالئتاا ي  الاحلغ  ةةؼ زنافل  مص كالهاو تبقذا  حريم  يالؽ با ك حريو الفهؾف  ه ا بتابه  تا يذؾفها

 .الالاطف إفارل اءات  ك فسيخ االئتااف بقص كباارسا  سياسا   حأليؽ ت ؿ بؽ االئتااف  ؾاي  التا الالاطف بؽ

زنافل االهتااـ بإفارل الالاطف تا  و الارػارؼ التةارنػ ت ك لهيػو  امذػا ب ػلو يةهمذػا  غظػا يايػي الالػاطف  -1
ت بحي  هتؼ بؽ ت لذا  حفف الالاطف باا هت اـ بي التغيػفا  الاألػتافل تػا  ياػ  رارؼالاه ا تهفض لذا  التا ةف 
الالػاطف باػا سػيلؾف لػ   ػأايف بػال  اغهايػ   مػص  الارفتي ت تكماا  الق  بؽ التحؾ  كالألػيظفل  مػص هػ ا اغ ااؿ

 .اكاستءفاره التةارن  رؼاالاره ا  اؾ 

زنافل االهتااـ بؽ إفارل الارفؼ ةيف الفراس  تا استةاار اغبؾاؿ الاءتفاػ  بحيػ   حءػق  ائػف  مػص االسػتةاار  -8
 .يلؾؽ اللؾائف الافتؾ   لمحرؾؿ  مص  مػ اغبؾاؿ 

الارػػارؼ التةارنػػ   تظػػؾنف اءاتػػ  كآليػػا  التهابػػو بػػي الالػػاطف الااليػػ ت كييػػاف تظػػؾرل ريػػا  اػػفكرل ةيػػاـ إفارل -1
علػػػػت بػػػالقغف إلػػػص بػػػا هتف ػػػب  ميذػػػا بػػػؽ ا هلاسػػػا  سػػػملي   مػػػص الءياػػػ  الألػػػؾةي  لذػػػ ا الارػػػارؼت  حءيءػػػا  لهقاصػػػف 

 اال  لا  كاالستءفار الاالا.

اإل اػػاؿ الػػ    هاػػو تػػا عمػػ  الارػػارؼ التةارنػػ  ةتػػص  اػػفكرل إ ػػافل  لهيػػو سػػؾؽ الاػػاؿ الميلػػات لتحألػػيؽ بقػػا -5
  ألتظيي ه ا الارارؼ ا تذاب سياس   قؾني تا استةاار  بؾالذا.
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 المراجع العربية:

 . فارالكتب الؾطقي :  قغاز ت ليليا. اإلفارل الاالي  كالتحميو الاالا(. 1023.  الرافؽ إدمحمالةهلف  

 . الؾراؽ لمق ف: الهفاؽت  بغفاف.   ساسيا  اإلفارلالاالي . (اغكلصالظله  ت  1008.  ةا ل بحاؾفال ييف 

بةمػػػػ  الهمػػػػػـؾ : الة ائػػػػػف.  كاسػػػػتةاب  لاتظملػػػػا  الءظػػػػػاع الارػػػػفتا الهػػػػالاا 8ا لاةيػػػػ  بػػػػػازؿ(. 1028.  زييف يػػػػاش
 .ت رفرها يابه  دمحم تي ف80اال ألا ي تالهفف

ا  مػػص االفاا الاػػالا لما سألػػ  االةترػػافي  . الة ائػػف: (.  اػػف  ظليػػق القغػػاـ الاحاسػػلا الاػػال1028زهػػفاا الغ نػػو.  
 رسال  بايألتيف تا الهمـؾ الاالي  كالاحاسلي ت يابه  ةاصف  بفياو كرةم .

الءػػاهفلت . اإلفارل الااليػػ  ةػػفارا  االيػػو الظؾنػػو كةياػػ  الاق ػػال(. 2993.  سػػهيف  ؾتيػػق  ليػػف كسػػيف بحاػػؾف الذػػؾار  
 . يؽ لاع: برف

(. بػػ  فا  تػػا بلػػافل التاؾنػػو كاالفال الااليػػ . اسػػيؾ ت برػػف: فار الق ػػف بةابهػػ  .100 ةاػػف.  تتحػػا إ ػػفاهيؼ دمحم 
 اسيؾ .

(. إفارل اللقؾؾ  اػفتو  اػا كاسػتفا يةا بهاصػف.  اػافت االرفف: 1009ت و ةألؽ الحألقا ك ب نف  لفالفةاؽ.  
 فار كائو.

 . الفارالةابهي : لءاهفلت برفت الهؾلا  ك اةترافيا  اللقؾؾت ا(1002   لفالاظمب  لفالحايفت

(. فراس  الذياكو الااليػ  لػلهض الارػارؼ التةارنػ . طػفا معت ليليػا: رسػال  بايألػتيف ريػف 1005ما دمحم   افل.  لي
 بق ؾرل.

 (. اغفاا الاالا ك افا  مص  ؾائف  سذؼ ال ف ا .  اافت االرفف: فار الحابف.1009دمحم بحاؾف اللظيب.  

 .الفارالةابهي : اإلسلقفرن تبرف تبلاطف مص الليا ا  الاحاسلي (. 1000.  دمحم بحاؾف  لفري  دمحم

  اػاف اغرفف كائػو لمق ػفت اغساليب كاغفكا  كاالستلفابا  الهامي ت  التحميو الاالا االئتاا ا(. 1008.  دمحمبظف
 .2  ت 

 .يابه   يؽ لاع(. االفارل الاالي  طؾنم  االيو. برف:  مي  التةارلت 1000بحاؾف صلص.  

بةمػػ  اللحػػؾم االةترػػافي ت ت  ت  اػػف الفتػػي الاػػالا تػػا ريحيػػ  ال ػػف ا  الاألػػاها (1001.  بػػفة  إ ػػفاهيؼ الظفاك ػػ 
 .2 الهفف ت25 الاةمف

 .فارالاهارؼ: االسلقفرن ت برف. اللكف الحفه  تا بةاؿ التاؾنو(. 1008.  بقيف ا فاهيؼ هقف 

. الفناض ( يم   لف الفةاؽ ت القهاا ا  لف اللتاو : فيا  ت(. تالتاؾنو اإلفار   2998 كستؾف تفف  يلذاـ هؾييؽ. 
 ت الاامك  الهفيي  الألهؾفي : فار الافنخ لمق فك التؾزني .

(. سمألػم  إفارل اغفاا االسػػتفا يةا اساسػػيا  اغفاا كيظاةػػ  التءيػػيؼ 1009كائػو دمحم إفرنػػع كطػػاهف بحألػػؽ الغػػاللا.  
 ت االرفف: فار كائو لمق ف.الاتؾازف.  ااف
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(. التحميو الاالات اال ةػاا الاهاصػف تػا التحميػو الاػالا  بػقذج  ماػا  امػا بتكابػو(. 1001كليف  ايا الحيالا.  
  اافت االرفف: بظله  الؾراؽ.

 مػػص  III(.  حميػػو  اػػف بهيػػار الفتػػي الاػػالا للػػازؿ 1028فيألػػالفت  .0ةظػػاش  لفالألػػ ـ  سػػؾفار ةاػػ ل.  الاةمػػف 
حلؼ تػػا الالػػاطف الااليػػ   ػػيؽ الارػػارؼ التءميفيػػ  كالارػػارؼ اإلسػػ بي . بةمػػ   قايػػ  الاػػؾارف الل ػػفن ت الػػت

 صلح  الهفف الةا ا. تيابه  تفةا   لاس سظي 

(.  حميو الاءار ا  القغفن  ةػؾؿ  بةميػ  الذيلػو الاػالا. 1008ت يابه  كرةم ت الة ائفت 1 لف الؾها  فافف.  الهفف 
 .203ح  صل تبةم  اللاة 

(.  حميػو اغفاا الاػالا لما سألػا  الرػغيفل 1021 لف الؾها  فافف كرليف ةلرا.  الاةمف الألػابي الهػفف الةػا ا ت 
. 1008/1022( تػػػ ؿ اللتػػػفل AEDكالاتؾسػػػظ  الة ائفنػػػ  باسػػػتلفاـ طفنءػػػ  التحميػػػو الهػػػابما التاييػػػ    

 .11صلح   تبةم  الؾاةا  لملحؾم كالفراسا ت يابه  رفافي 

 االةرػػػػاا طفا معتليليػػػا: افارل كالااليػػػ ت االةترػػػافي  الا لػػػفا  (ت  ػػػفل1020ليليػػػاالاف   ت  الفيهػػػاالكؿت  ؼبرػػػف 
 كالءياس.

 رةابػػػػػػػػ  بؾايذػػػػػػػػ  تػػػػػػػػا الهالايػػػػػػػػ  الارػػػػػػػػفتي  الرػػػػػػػػقا   8بػػػػػػػػازؿ  (تا لاةيػػػػػػػػ 1021الارػػػػػػػػفتي ت   الفراسػػػػػػػػا  بهذػػػػػػػػف
 .5الهففتكبرفتي  بالي  ااااا  الارارؼتالكؾن : بةم 

(.  ءػؾنؼ  فاا الارػارؼ باسػتلفاـ  فكا  التحميػو الاػالا. بةمػ  يابهػ  1005 ؾتالفت  .1آتفكف زنؾف.  لظي    
 .1( الهفف .1صلح  الاةمف   ت  فنؽ لمفراسا  كاللحؾم الهماي ت سمألم  الهمـؾ االةترافي  كالءا ؾ ي 

 الألقؾ ت قغاز تليليا: االفارلالهاب . (تالتءفنف1005الؾةفلت   برفؼ

 الألقؾ ت قغاز ت ليليا: االفارلالهاب . (تالتءفنف1008الؾةفلت   برفؼ

 ت قغاز ت ليليا: االفارلالهاب .83الألقؾ   (تالتءفنف1003الؾةفلت   برفؼ

 ت قغاز تليليا: اإلفارلالهاب .10الألقؾ  ف (تالتءفن1020الؾةفلت   برفؼ

 االةترافي  كالاالي ت افارل االةراا كالءياس ( الفيي االكؿت   فل الا لفا 1020برفؼ ليليا الاف   ت طفا معت  

 (. التءفنف الألقؾ  الألابي كاللاألؾف. طفا معت ليليا: برفؼ ليليا الاف   .1028برفؼ ليليا الاف   .  

 (. التءفنف الألقؾ  الةابؽ كاللاألؾف. طفا معت ليليا: برفؼ ليليا الاف   .1021برفؼ ليليا الاف   .  

.  ارنخ االستففاف http://www.nib.iq/ar/articles-studies/basel4(. .102فنوت ا  18  يف لياع  ؾاف.  
-http://www.nib.iq/ar/articlesت بػػػػػػػػػؽ بؾةػػػػػػػػػي الارػػػػػػػػػفؼ الػػػػػػػػػؾطقا االسػػػػػػػػػ با: 1023ت 08 .0

studies/basel4 

ت بػػػػػػؽ .102ت 09 08  ػػػػػػارنخ االسػػػػػػتففاف. www.wahdabank.ly(. .102ت 22 82  بؾةػػػػػػي برػػػػػػفؼ الؾةػػػػػػفلت
 .الفساا لارفؼ الؾةفلالاؾةي 

: (  ػػؼ االسػػتففاف بػػؽ الفةابػػ  الارػػفتي Mar, 2012). https://cbl.gov.ly82.  بؾةػػي برػػفؼ ليليػػا الاف ػػ   
https://cbl.gov.ly 
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