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Banks financial performance: Difference in measurements and 

differences in influencing variables 

(Descriptive analytical study in literature during the period of 2000-2020)  

 

Abstract 

The aim of the research is to review and evaluate the literature related to the subject of assessing 

financial performance and related variables, through relying on the comparative analytical 

approach to a sample of (65) previous studies over 12 countries during the period (2000-2020). 

The results are summarized several variables with different impacts on the financial 

performance of the banking sector, and several methods of measuring financial performance 

represented by (financial ratios, CAMELS model, return and risk indicators, statement of cash 

flows, horizontal analysis and vertical analysis, balanced performance card), and by clarifying 

the advantages and disadvantages of each measure compared to other measurements, and 

despite the comprehensiveness of the research and the diversity of the variables affecting the 

financial performance of banks, there are other variables such as laws, legislations, reforms, and 

interest, which come within those variables affecting the financial performance of banks that 

have not been researched and studied, accordingly it was recommended to study the impact of 

these variables on financial performance in banks. 

Key Words: financial performance, conventional banks, Islamic banks, performance 

measurement indicators, financial ratios, CAMELS 
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1

يعتبر لطاع المؤسسات المصرفية من أهم وأبرز المطاعات المالية، كونه يشكل الموو  المترركوة لظنموام اصلتصوا   

أل ا ا وه الموالي  في أ   ولة، والذ  تعتم  عظيه ال ول بشكل كبير في ترميك التنمية اصلتصا ية، والتي تكوون انعكاسوا

مؤسسووات يكووون موون دانوو  أ ا يووا المووالي فووي موول المووروؾ اصلتصووا ية السووظيم، وبالتووالي فوورن التركيووز عظوو  هووذ  ال

 فووة قتمظي يووة، يسوووميةع وبتبعيتيووايعوو  موعوووع تميوويم اا ال المووالي فووي المصووارؾ بتنممتيووا المختظالمختظفووة، ريوو  

أل مون خوول الكوم اليا ول  مون قعامة، خاصوةع دووهر اهتموام البواروين والميتموين بالشوتن الموالي، وهوذا ياورم واعورا

ؼَم أن ما ناشر منيا بالظؽات الؽير عربية أكور ممارنةأل بعو   ال راسوات المنشوور  ال راسات التي تخص هذا الشتن _را

؛ ومون هوذا المنطظوك ارتوت البارووان ااخورم لتصوا يةصا اتمؤسسوالاعوافةأل الو  أهميتوه البالؽوة فوي بالظؽة العربية_، 

ومتؽيراتوه، وذلون ادول توتطير ودموه اصسويامات العظميوة ذات عرض وهيكظة ال راسات التي تخص اا ال الموالي 

العولة بتسظو  الترظيل والمنالشة، بؽية الوصول الو  نتوا ت تسويم فوي اوورال التصوا يات البنوون واسوتزا   المعرفوة 

 . ل م الميتمين بيا

 ا ال الموالي لظمصوارؾال  مرادعة وتظخيص ال راسات السابمة المرتبطة بموعوع تمييم ا يسع  البر وعظيه فرن 

، وذلن من أدل الولوؾ عظ  المتؽيرات المؤور  في عمظية التميويم، كوذلن ادول تر يو  نمواط والعناصر المنبومة عنه

موا سوبك؛ نتطظوه الو   يطوارالمتبعوة فوي تظون ال راسوات، وفوي  الميوا  ؤشوراتمالتشابه واصختوؾ في المنيديوات و

ومراعوا  التنووع فوي اامكنوة واازمنوة بموا  عظ  اا ال المالي فوي المصوارؾالتراح متؽيرات يمكن  راسة تتويرها 

 هو متاح من ال راسات. 

2

ترظيول وتميويم و مرادعوة لؽاية بظوغ أه اؾ البر ؛ سويتم اصعتموا  عظو  المونيت الترظيظوي المموارن، وذلون مون خوول

ال راسات السابمة ذات العولة بموعوع اا ال المالي، والتركيز عظ  أهم النماط المتعظمة بتمييم اا ال بشكل مباشر، 

ركوزاأل عظو  ااهو اؾ ااساسوية التوي دوال  أل مون أهميتيوا؛ وانموا فموط لدعول البرو  ما واهمال ؼيرها ص يعني استنماصا

يرات المسوتمظة التوي يتوتور بيوا، وذلون بؽيوة تر يو  أودوه التشوابه واصخوتوؾ فيموا ادظيا، ال  دان  النمر في المتؽ

بينيا، والكشؾ عن نماط المو  والععؾ التي تعتظييا_ال راسات السابمة_ ومن وم التعظيوك عظييوا رسو  وديوة نمور 

 الباروان.

ات والو وريات العظميوة، اعوافةأل ويتكون مدتمه البر  من دميه ال راسات السابمة المنشور  في المدوت والموؤتمر

ال  رسا ل المادستير وأطرورات الو كتورا  الؽيور منشوور ، وباعتبوار أن البرو  فوي موعووع تميويم اا ال الموالي 

لظمصارؾ واسه وؼير مر و ؛ عظيه فم  التصرت العينة عظ  مدموعة مرو    مون ال راسوات السوابمة المتاروة عون 

ع  راسووة فووي أكووور موون  ولووة عربيووة قليبيووا، الدزا وور، السووو ان، لبنووان، 65ا قع والبووالػ عوو  ه0202-0222الفتوور  ق

ع، ريو  يورم البارووان أنيوا مو موة اؼوراض ، لطراار ن، العراق، اليمن، سوريا، فظسطين، اصمارات، السعو ية

ا، كمووا تووم بال راسووات العربيووة  ون اادنبيووة وذلوون لصووعوبة رصووره   البروو البروو  وكافيووة لترميووك أه افووه، واكتفوو

استبعا  بعض ال راسات ااخرم كونيا ص تخ م صالح البر ، هوذا ولو  خوص البرو  موعووع تميويم اا ال الموالي 

قالسياسات اصلتصوا ية، أسوعار الصورؾ، نووع التمويول، اصنو ماخ، المخواطر الماليوة،  ومؤشراته بمتؽيراته المختظفة

 رات السوق، متطظبات لدنة بازل، الكفال  المصرفية، الروكمةع.اازمة المالية، المروض المصرفية المتعور ، متؽي

3

تود  مدموعة من مؤشرات الميوا  المتبعوة فوي تميويم أ ال المؤسسوة المصورفية، والتوي يوتم مون خوليوا البرو  فوي 

هوذا البنو  سويتم التركيوز عظو  نماط الموو  واستكشواؾ نمواط العوعؾ المتعظموة بواا ال الموالي لظمصورؾ، ومون خوول 

أل لمدموعة من المؤشرات التي تم اصعتما  عظييا في ال راسات السوابمة  ال راسات التي لامت بتمييم اا ال المالي وفما

 وبشكل منفر   ون أ  متؽيرات أخرم.

لر يووة ع دالت بي ؾ التعرؾ عظ  م م استخ ام المصوارؾ لوبعض أ وات الترظيول الموالي ا0220 راسة  وزان ق

أونووال اتخاذهووا لمرارتيووا، وخصووت ال راسووة كوول موون قمصوورؾ الدميوريووة، مصوورؾ اامووةع كعينووة خووول الفتوور  
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ع، ري  اعتم ت في الوصول ال  نتا ديا عظ  الترظيل الموالي مموووأل فوي قالترظيول باسوتخ ام النسو  8998-8988ق

ذلن فم  تم تصميم صريفة اسوتبيان تؽطوي تسواؤصت المالية، الترظيل باصعتما  عظ  المعيار التاريخيع، وال  دان  

ال راسة، ومن خول عرض ال راسة النمرية والتطبيمية؛ تم استخوص نتيدة مفا ها ع م ودو  نماذخ مور   بكوو 

المصرفين تختص بالترظيل المالي وأ واته، وذلن عظ  اعتبار أن كل مصرؾ يستخ م مؤشورات خاصوة فوي ترظيول 

ظوؾ عون المصورؾ ااخور، وعظيوه فمو  أوصوت بعورور  التركيوز عظو  اسوتخ ام أسوالي  الترظيول لوا مه الماليوة تخت

 المالي الر يوة، وذلن من أدل الرصول عظ  نتا ت  ليمة يتم اصستعانة بيا في اتخاذ المرارات.

وذلون مون  ع تمييم أ ال البنوون التداريوة مون ريو  العا و  والمخواطر ،0222تناولت  راسة بوعب لي، عب الرزاق قو

خول استعراض مؤشرات العا   المتموظة في قالعا   عظ  رموق المظكية، العا   عظ  ااصول، الرفوه الموالي، هوا  

الربح، منفعة ااصول، العا   عظ  الو ا ه، صافي هام  الفا   ع، ومؤشرات المخاطر  قمخاطر السويولة، مخواطر 

، وتووم اختيووار بنوون الموورض الشووعبي الدزا وور  كعينووة مموظووة اص تمووان، مخوواطر رأ  المووال، مخوواطر سووعر الفا وو  ع

ع، وكشفت نتوا ت الترظيول الموالي عظو  ترسون أ ال البنون مون سونة الو  أخورم، 0222-8997لظ راسة خول الفتر  ق

وذلوون بعوو  ممارنتووه بمعوو صت المطوواع النمطيووة، ويردووه ذلوون ل صووورات التووي لامووت بيووا  ولووة الدزا وور فووي مدووال 

ع، وادل الركم عظ  أ ال البنن بشكل دي ؛ أوصت ال راسة 28-88، لانون رلم 82-92ي قلانون رلم المطاع البنك

 بممارنته بؽير  من البنون المرظية، ادل ت عيم نماط المو  وتوفي نماط الععؾ ل يه.

تميويم اا ال الموالي ع فم  ه فت بيان كيفية اع ا  وترظيل لا مة الت فمات النم يوة اؼوراض 0225أما  راسة يبراهيم ق

في المصوارؾ التداريوة الظيبيوة المتموظوة قالورو  ، الدميوريوة، الصورار ، ااموة، التدوار  الووطنيع خوول الفتور  

ع، اعتم ت ال راسة عظ  المونيت الترظيظوي المموارن، كموا اسوتن ت عظو  بعوض المموابوت والزيوارات 0220-8998ق

يووا الوو  أن المصووارؾ عينووة ال راسووة ص تموووم برعوو ا  لا مووة التوو فمات المي انيووة لظمصووارؾ التداريووة، ولخصووت نتا د

  المالية واسوتخ اميا، كموا أشوارت الو  أن لا موة التو فمات النم يوة ورو ها وبو ون رالنم ية وتكتفي برع ا  لا مة الموا

 موة التو فمات النم يوة الموا م المالية ااخرم؛ ليسوت كافيوة لتميويم المعظوموات الوزموة لظمسوتخ مين، وهوذا يعنوي أن لا

ليست ب يوأل عن الموا م المالية ااخرم، وعظ  هذا ااسا  فتن لا مة الت فمات النم ية مكمظة لما موة الو خل، ؼيور أن 

ااولوو  ألوول عرعووة لترريووؾ اا ال ممارنووة بما مووة الوو خل، فصووافي الوو خل يمكوون الووتركم فيووه الوو  روو  كبيوور والوو  

تخ ام طوورق مراسووبية، وأوصووت ال راسووة مصوورؾ ليبيووا المركووز  برعوو ا  نمووام المسووتوم الووذ  ترؼبووه اب ار  باسوو

 مور  ينمم العمل المصرفي، وهذا من شتنه سيساع  في تمييم أ ال المصارؾ التدارية بصور  أفعل.

ع التوي هو فت الو  تميويم اا ال فوي المصوارؾ وذلون مون خوول التعورؾ عظو  النسو  0227و راسة دميل وسعي  ق

لماليوووة المسوووتخ مة فوووي عمظيوووة التميووويم، واصعتموووا  عظييوووا فوووي تميووويم أ ال مصووورؾ الموصووول لظتنميوووة والمؤشووورات ا

ع، اسووتخ مت الموونيت الوصووفي الترظيظووي وذلوون موون خووول اصعتمووا  عظوو  كوول موون 0222-0220واصسووتومار لظفتوور  ق

يوا تميويم أ ال المصوارؾ قنس  السيولة، نسو  الربريوةع باعتبوار أنيموا عومن اا وات الميموة التوي يمكون مون خول

لظوصووول الوو  أفعوول طوورق ممكنووة لوو  ال، وتوصووظت ال راسووة الوو  نتيدووة مفا هووا عوو م صووورية النسوو  الماليووة 

المسووتخ مة فووي تميوويم أ ال بووالي الوروو ات الؽيوور مصوورفية لتميوويم أ ال المصووارؾ التداريووة؛ بوول هنووان نسوو  خاصووة 

 ط الذ  تزاوله هذ  المصارؾ.تستخ م لتمييم أ ال هذ  المصارؾ تتناس  مه النشا

، وذلن من CAMELSع بي ؾ تمييم المطاع المصرفي الفظسطيني باستخ ام نمام التمييم 0228ودالت  راسة الفرا ق

ع، كموا لوام البارو  0227-0222ع لبنون فظسوطين خوول الفتور  قCase studyخوول اتبواع أسوظو   راسوة الرالوة ق

ار الفرعويات، وأشوا ت ال راسوة برصوول بنون فظسوطين عظو  المسوتوم بتصميم صريفة استبيان وذلن لؽرض اختب

أل لسياسة التمييم المرك  مما يعني أن المصرؾ سظيم بصور  أساسوية وص يودو  رالوة عوعؾ تشووبه فيموا  ااول وفما

 ، وذلن من خول التركيز عظ  العناصر السظبية والتي ترتاخ ال  عناية خاصة.CAMELSيتعظك بنمام 

ح ااهميوة اصلتصوا ية لعمظيوة تميويم اا ال بصوفة عاموة، وعمظيوة تميويم أ ال الفوروع المصورفية بصوفة وبي ؾ توعوي

ع وذلوون موون خووول الولوووؾ عظوو  أفعوول معووايير اا ال المعتموو  عظييووا فووي 0228خاصووة، دووالت  راسووة ااسووو  ق

ع، 0222-0222لفتور  قالمصارؾ العالمية، وخصت ال راسة مصورؾ ااموة وفروعوه كعينوة ليوذ  ال راسوة خوول ا

ري  استن ت عظ  المنيت الوصفي الترظيظي من خول ادرال الممابوت الشخصوية وتصوميم صوريفة اسوتبيان وذلون 

لظولوؾ عظ  معولات أ ال الفروع المصرفية، وأشارت ال راسة فوي اطارهوا النمور  الو  تروول الع يو  مون الو ول 
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ونوووه يتخوووذ فوووي اصعتبوووار كافوووة الدوانووو  المتعظموووة بتعموووال لتميووويم أ ال المصوووارؾ؛ ك CAMELSالووو  ا خوووال نموووام 

المصوورؾ، وكشووفت النتووا ت الوو  أن المصوورؾ ص يسووتخ م ااسووالي  الر يوووة لظترظيوول المووالي فووي تميوويم أ ال الفووروع 

التابعة ليا، ونخاص هنا ااسالي  الكمية واصرصا ية، وعظيه فم  أوصت ال راسة بعرور  اصهتموام بيوذ  ااسوالي  

 يا تساع  في ابراز الرما ك والمعطيات التي تساهم في عمظية تمييم اا ال.كون

ع بيو ؾ وعوه يطوار ممتورح لتميويم أ ال المصوارؾ التداريوة باسوتخ ام بطالوة اا ال 0228وتتتي  راسة المورا   ق

والمعظوموات  المتوازن، كذلن ادل تر ي  م م مو مة مخردات نمام المعظومات بالمصارؾ التدارية موه البيانوات

التي يمكن اصعتما  عظييا في استخ ام النموذخ الممترح لبطالوة اا ال المتووازن لتميويم المصوارؾ التداريوة المتموظوة 

فوووي قمصووورؾ ااموووة، الدميوريوووة، الورووو  ، الصووورار ، التدوووار  الووووطنيع، اعتمووو ت ال راسوووة عظووو  المووونيت 

أل أرفمت عمن منيديتيا صريفة استبيا ن ادل ترميوك أهو اؾ ال راسوة، هوذا وكشوفت النتوا ت عون اصستكشافي، أيعا

ع م ودو  نمام ألي متكامل، بري  تتم فيه معالدة بيانات الدوان  الماليوة والؽيور ماليوة، وأشوارت خوول عرعويا 

نتا ديا ال  أن نمام المعظومات بالمصارؾ التدارية يتوفر به المعظوموات الوزموة لمتؽيورات المؤشورات قالمنموور 

لي، منمور العموول، منموور التشوؽيل الو اخظي، منموور النموو والوتعظمع، ويمكانيوة تطبيوك النمووذخ الممتورح فوي الما

عمظيووة تميوويم اا ال، وبنووالأل عظوو  تظوون النتووا ت؛ اوصووت ال راسووة المصووارؾ التداريووة بعوورور  توووفير لاعوو   بيانووات 

 ذلن ادل تطبيك بطالة اا ال المتوازن.ترتو  عظ  كافة البيانات والمعظومات المالية والؽير مالية، و

ع ال  التعرؾ عظ  المتؽيرات المرظية وال ولية الموؤور  عظو  أعموال المصوارؾ بشوكل 0282وه فت  راسة العظو ق

عام، وتر ي  ال ور الذ  تظعبه اتفالية تررير تدار  الخ مات عظ  مستوم أ ال الخ موة بمصورؾ الصورار  بشوكل 

ع، استخ مت المنيت الوصفي الترظيظي من خول تصميم 0229-0227ة عظ  الفتر  قخاص، ري  التصرت ال راس

استمارتين لوسوتبيان، اصسوتمار  ااولو  مودوه لظعوامظين بالمصورؾ واصسوتمار  الوانيوة موديوة لظعموول، واسوتن ت 

وصوؾ وترظيول ع ال  دان  استخ ام بعض ااسوالي  ابرصوا ية فوي Minitabال راسة عظ  البرنامت اصرصا ي ق

رووول  Tالبيانووات قاختبووار كرونبوواق لظصوو ق والوبووات، التوزيووه النسووبي، اختبووار ولكوكسوون رووول المتوسووط، اختبووار 

المتوسطع، وأشارت النتا ت ال  انخفاض مستوم رعا عمول المصرؾ، ري  صزالت الخ مات المصرفية ص تاظبي 

 رؼبات وتطظعات العمول.

تمييم اا ال المالي لظمصارؾ ابسومية من خول تر ي  طبيعة العولوة بوين  ع بي ؾ0282ودالت  راسة عاصي ق

قهيكل الموار ، هيكل اصستخ امات، هيكل توميؾ الموار ع وبوين اا ال الموالي، خصوت ال راسوة البنون ابسوومي 

النسو  الماليوة ع، وركزت في منيديتيا عظ  الترظيل المالي من خول ارتسا  0228-0222اار ني خول الفتر  ق

لظمصورؾ عينوة  ةنتا ت الترظيل ال  دمظة من النتوا ت تخوص البنوو  الماليووخظصت ولا مة المصا ر واصستخ امات، 

ال راسووة لعوول أبرزهووا هووو نمووو ااصووول بمعوو صت متعوواعفة، مووا يعكوو  الكفووال  العاليووة فووي أ ال البنوون ابسووومي 

 صوول والو ا وه لوم تصول لمعو صت مرتفعوة رؼوم أنيوا فوي اتدوا  اار ني، ؼيور أن نسو  الموول  الماليوة بالنسوبة ل

أل الو  تزايو  نسوبة العا و  عظو  رمووق المظكيوة، وهوذا مون شوتنه يرموك أهو اؾ رمووق  تصاع  ، وأشارت النتا ت أيعا

المظكيووة، وفووي عووول النتووا ت؛ أوصووت ال راسووة المصوورؾ المركووز  برصوو ار مؤشوورات لياسووية تخووص الصووناعة 

 ية.المصرفية ابسوم

ع فموو  هوو فت الوو  تميوويم أ ال المصووارؾ ابسووومية موون خووول اسووتخ ام 0288أمووا   راسووة عبوو الررمن، السووبعاو  ق

الترظيل المالي المرك  الما م عظ  كل مون قترظيول النسو  الماليوةع وقترظيول اصتدوا  باسوتخ ام الترظيول المسوتن  عظو  

عرالي، المصورؾ ابسوومي اار نويع خوول الفتور  سنة ااسا ع، خصت ال راسة كل من قالمصرؾ ابسومي ال

نتووا ت التميوويم الوو  أفعووظية المصوورؾ ابسووومي العرالووي_معمم النسوو _عن المصوورؾ وخظصووت ع، 0228-0222ق

ابسووومي اار نووي، وأشووارت الوو  أن اسووتخ ام أ وات الترظيوول المووالي فووي ترظيوول الموووا م الماليووة لظمصووارؾ المعنيووة 

والووه العمظووي ا ال هووذ  المصووارؾ، وتر يوو  نموواط المووو  والعووعؾ بمووا يسوواهم فووي وعووه سواع  فووي التعوورؾ عظوو  ال

 الخطط المستمبظية.

ع التووي دووالت بيوو ؾ تميوويم اا ال المووالي لظبنووون ابسووومية باسووتخ ام المؤشوورات الماليووة 0288و راسووة بشووناق ق

ة بالمؤشوورات، ريوو  التصوورت قالسوويولة، الربريووة، السوووقع، وذلوون موون خووول ارتسووا  بعووض النسوو  ذات العولوو

يسوووميةع م ردووة فووي سوووق فظسووطين لوو وراق الماليووة وذلوون خووول الفتوور   8تمظي يووة،  2ع بنووون ق5ال راسووة عظوو  ق
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ع Descriptiveع، ولظوصووول الوو  ااهوو اؾ المنشووو  ؛ تووم اسووتخ ام الترظيوول اصرصووا ي الوصووفي ق0282-0226ق

ااسوووظو  الوصوووفي كووول مووون قالمتوسوووط الرسوووابي، اصنروووراؾ ع، ويتعووومن Inferentialوالترظيووول اصسوووت صلي ق

المعيار ع، أما ااسظو  اصست صلي فم  تعمن مدموعة من ااسالي  الفنية المستخ مة في تفسوير لويم النتوا ت التوي 

نسوبة تم التوصل الييا، ودالت النتا ت بودوو  سويولة ديو   لو م البنوون ابسوومية ممارنوةأل بوالبنون التمظي يوة، أموا بال

 لمؤشرات الربرية فم  كانت الوانية أكور ربرية من ااول ، بينما كانت النتا ت مختظفة بالنسبة لمؤشرات السوق.

ويبوووراز أهميتوووه فوووي تميووويم أ ال  CAMELSع الووو   راسوووة نمووووذخ 0288وهووو فت  راسوووة عبووو  الرعوووا، البصووور  ق

لظمصارؾ، ري  انطظموت ال راسوة مون مشوكظة  المصارؾ بطريمة تساهم في ترميك متطظبات التخطيط المالي السظيم

بروية مفا ها أن النمم التمظي ية المستخ مة في تمييم أ ال المصارؾ العرالية لاصر  وؼير شامظة وص تفي بمتطظبوات 

ع Case Studyالنمم الرلابية ال ولية المور   لظمصارؾ المعاصور ، اعتمو ت ال راسوة عظو  مونيت  راسوة الرالوة ق

اسوتنتادات ال راسوة وخظصت ، مصرؾ الشرق ااوسطفي تمييم أ ال  CAMELSاستخ ام مصفوفة  وذلن من خول

موون موو   ال راسووة، وهووذا مووا دعظووه  0228و 0225الوو  ودووو  بعووض نموواط العووعؾ لوو م المصوورؾ خووول السوونتين 

تصونيؾ يرم  بالتصنيؾ الوال  عمن التصونيفات المعموول بيوا، وعظيوه توصوي ال راسوة بعورور  اصنتموال مون ال

 .CAMELSالواني ال  التصنيؾ ااول، وذلن بع  معالدة نماط الععؾ التي ر  ها التمييم الشامل بنمام 

فوي تميويم أ ال المصوارؾ  CAMELSع التعريؾ بالمعايير التي تعتمو  عظييوا طريموة 0288لبة قوروتناولت  راسة ب

ع، 0228-0222بي ابسوووميع خووول الفتوور  قابسووومية، والمتموظووة فووي قبنوون الرادرووي، بنوون الدزيوور ، بنوون أبوووم

اسوتخ مت المونيت الوصووفي الترظيظوي وذلون موون خوول اسوتخ ام النسوو  الماليوة ذات العولوة، وأشووارت ال راسوة الوو  

عناصر فنية ومالية وي ارية يمكن من خوليا تمييم أ ال المصارؾ ابسومية، وبنالأل عظ   CAMELSتَعمن طريمة 

عافة معيار سوابه لتميويم أ ال المصوارؾ ابسوومية، والمتموول فوي معيوار السوومة الشورعية ذلن أوصت ال راسة بر

 .SCAMELSوبالتالي تصبح الطريمة تسم  

عظو   CAMELSع بي ؾ البر  في أور تطبيوك نموام التميويم المصورفي اامريكوي 0280ودالت  راسة بوخظخال ق

-0228ن خول  راسة بنن الفورة والتنمية الريفية خول الفتر  قفعالية نمام الرلابة عظ  البنون التدارية، وذلن م

قكفايوة رأ  الموال، دوو    CAMELSع، ولظوصول ال  نتا ت ال راسوة فمو  توم اصعتموا  عظو  معوايير نمووذخ 0229

ااصول، سومة اب ار ، الربرية، السيولة، الرساسوية لمؤشورات المخواطر السووليةع، وتوصوظت الو  أهميوة تطبيوك 

أل بما يوؤ   الو   CAMELSمام ن أل وتطبيميا في الكشؾ عظ  مماهر المو  والععؾ في أنممة العمل المصرفية نمريا

ع اؼوراض  عوم كفوال  وفعاليوة CAMELSتوديه اصهتمام نروها، وعظيه فم  أوصت ال راسة بتطبيك نموام التميويم ق

ي  المصوورفية لظسووظطات النم يووة عظوو  الديوواز عمظيووات الرلابووة والتفتووي  التووي تموووم عظييووا أديووز  الرلابووة والتفتوو

 المصرفي.

ع بي ؾ التعرؾ عظ  مختظؾ المؤشورات ال وليوة الر يووة 0282وفي مل أهمية الموعوع؛ دالت  راسة زيتوني ق

أل معيار  والذ  يتتي عمن مؤشرات الريطة الدز ية، ري  توم اعتموا  هوذا  CAMELSلتمييم أ ال البنون، وخصوصا

أل بميووار المعيووار  ون ؼيوور   وذلوون لم رتووه عظوو  كشووؾ التوو هور الراصوول فووي أ ال البنووون فووي ولووت مبكوور، أيعووا

الدوانوو  ابيدابيووة وتعزيزهووا والتؽظوو  عظوو  نموواط العووعؾ، ريوو  يمكوون اسووتخ ام هووذا المعيووار موون خووول ارتسووا  

ة المخوواطر  بعوض النسو  قنسوبة كفايوة رأ  المووال، نسوبة التؽيور فوي نوعيوة المودووو ات، تميويم المودوو ات و ردو

موون أهووم  CAMELSفييوواع، ولظوصووول الوو  النتووا ت تووم اصعتمووا  عظوو  الموونيت اصسووتنباطي، ولخصووت الوو  أن معيووار 

المعايير المعتم   في تمييم أ ال البنون، كما يعتبر عومن أفعول اا وات الرلابيوة لكونوه يعتمو  عظو  التميويم الرلموي 

 أكور من ااسظو  اصنشا ي.

أل  ع بيو ؾ تميويم أ ال البنون الووطني الدزا ور  خوول الفتور  الممتو   0282؛ دالت  راسة تميسة قوفي الدزا ر أيعا

من أدل معرفة الوعه وتمييم سومته والتزاماته ال وليوة فوي  CAMELSع، وذلن بتطبيك معيار 0280-0228بين ق

الماليووة والمراسووبية،  التسوويير، اعتموو ت ال راسووة عظوو  الموونيت الوصووفي الترظيظووي موون خووول اسووتخ ام المؤشوورات

عظو  ادورال ترظيول شوامل ا ال  CAMELSوتوصظت ال راسة ال  مدموعة من النتا ت لعل أبرزها هو ل ر  معيوار 

البنون، وممارنته مه مستوم الصناعة في المريط المصرفي، مما يؤ   ال  وعه استراتيديات ل  ار  مون خوول 
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 يا.التركيز عظ  العناصر السظبية من أدل معالدت

، وذلوون موون خووول ليووا  أووور تطبيمووات هووذا CAMELSع فووي نمووام التميوويم المصوورفي 0282وبروووت  راسووة رروويم ق

ع، اسووتخ مت ال راسووة 0282-0227النمووام عظوو  أعمووال المصوورؾ الوووطني ابسووومي فووي العووراق خووول الفتوور  ق

ال راسوة وخظصوت الوصفي الترظيظي، وذلن من خول ادرال تميويم وتصونيؾ المصورؾ الووطني ابسوومي، المنيت 

ع بالتكاموول والمووو  CAMELSالوو  مدموعووة موون النتووا ت أبرزهووا هووو اتسووام معووايير تطبيووك نمووام الرلابووة والتفتووي  ق

وترميوك خ موة أهو اؾ الموو عين  والفعالية في ترميك رلابوة فاعظوة، وبالتوالي الرفوام عظو  سوومة العمول المصورفي

 والمستومرين والمساهمين عظ  السوال.

ع الو  تشوخيص عولوة اصرتبواط بوين متؽيورات الممو رات الدوهريوة 0282بينما ه فت  راسوة الياسور  واخورون ق

موالي قالمشاركة في الرؤية، التعظم التنميموي، صوناعة وتطووير الخو مات المصورفية، البعو  التكوافظيع وبوين اا ال ال

ع مصارؾ تدارية خاصة عراليوة خوول الفتور  5الممول بعناصر بطالة العومات المتوازنة، خصت ال راسة ع   ق

ع، اعتم ت ال راسة عظ  المنيت الوصفي الترظيظي، وذلن من خوول تصوميم صوريفة اسوتبيان تديو  0288-0227ق

 Structuralموووذخ الييكوول الفرعووي قعوون تسوواؤصت ال راسووة، واسووتن ت ال راسووة عظوو  بعووض النموواذخ أبرزهووا ن

Model ع، وكشفت نتا ت اصرتباط ال  ودو  عولوة مودبوة ولويوة وذات  صلوة يرصوا ية بوين الممو رات الدوهريوة

أل لمتؽيور الممو رات الدوهريوة وأبعوا   فوي اا ال المصورفي،  أل مودبوا وبين اا ال المصرفي، كما أميرت أوراأل معنويا

التي تتوفر ل ييا المم رات الدوهرية تستطيه أن ترسن من أ ا يا المصرفي، وأوصت مما يشير ال  أن المصارؾ 

 ال راسة المصارؾ التدارية باستخ ام بطالة العومات المتوازنة في اب ار  وتمييم اا ال.

مو متيا ع فم  دالت بي ؾ التعرؾ عظ  مؤشرات تمييم اا ال لظبنون التدارية، وم م 0285أما  راسة مسعو   ق

ع، اسووتن ت ال راسووة عظوو  موونيت  ارسووة الرالووة 0280-0229فووي موول البي ووة الراليووة، وتموظووت الفتوور  الزمنيووة فووي ق

ع والموونيت الترظيظووي، وذلوون موون خووول اسووتخ ام مؤشوورات العا وو  والمخوواطر  فووي ترظيوول ميزانيووات Case Studyق

عظوو  ااصووول، معوو ل العا وو  عظوو  رموووق  ، وتموظووت المؤشوورات فووي كوول موون قمعوو ل العا وو عBNA-CPAق البنكووين

المظكية، الرفه المالي، هام  الربح، منفعة ااصولع، ودالت كل من قمخاطر اص تمان، مخاطر السويولة، مخواطر 

رأ  المالع مموظةأل لمؤشرات المخاطر ، ومن بين النتا ت التي تم التوصل الييا أن نموذخ العا   عظ  رموق المظكيوة 

 لمستخ مة في تمييم اا ال المالي.من بين النماذخ ا

ع مون مشوكظة مفا هووا تعوار  ال راسوات السوابمة روول أ ال المصوارؾ ابسووومية 0285انطظموت  راسوة الدوابر  ق

والتمظي ية وأييما أفعل؛ وعظيه سعت ال راسة ال  تميويم وممارنوة اا ال الموالي لظبنوون ابسوومية والبنوون التداريوة 

أل لمدموعووة موون المعووايير قتوميووؾ الموووار  المتارووة، الربريووة، 0288-0222اليمنيووة خووول الفتوور  ق ع، وذلوون وفمووا

ع بنون ؼير يسومية، وادل ترميك أهو اؾ 2ع بنون يسومية وق2السيولة، المول ع، واشتمظت عينة ال راسة عظ  ق

، الوو  دانوو  بعووض ال راسووة؛ تووم اصعتمووا  عظوو  الموونيت الترظيظووي وذلوون موون خووول ارتسووا  بعووض النسوو  الماليووة

ع، وبنوالأل عظو  ذلون، أشوارت Tااسالي  واصختبارات ابرصا ية قالمتوسطات الرسوابية، معامول اصخوتوؾ، اختبوار

نتا ت تميويم اا ال الموالي لكول المعوايير الو  أن أ ال البنوون ابسوومية أفعول مون أ ال البنوون التداريوة وفوك معيوار 

ل البنون التدارية أفعل من أ ال البنون ابسومية وفك معيار  توميؾ ااموال السيولة ومعيار المول ، اص أن أ ا

والربرية، وهذا ما يشير ال  أن البنون التدارية بصور  عامة ومن نارية الفا    اصلتصا ية لظبظ  أفعل من البنوون 

 ابسومية، دال ذلن بنالأل عظ  نتا ت المؤشرات المتبعة.

ناولووت موعوووع اا ال المووالي فووي المصووارؾ ابسووومية  راسووة بولريووة وبودميعووة وموون عوومن ال راسووات التووي ت

ع، والتي سعت ال  تمييم اا ال المالي لظبنون ابسومية، وذلن من خول تسوظيط العوول عظو  مدموعوة مون 0286ق

ع 6مية فوي قع بنوون يسوو82المؤشرات المالية قكفاية رأ  المال، السويولة، النشواط، الربريوةع، وخصوت ال راسوة ق

ع، واستعرعت ال راسة في اطارها النمر  ااسالي  التمظي ية لتمييم اا ال الموالي 0282-0229 ول خول الفتر  ق

أل عورض اصتداهوات  لظبنون قترظيل الموا م المالية في البنون، تمييم اا ال باستخ ام النس  الماليةع، كما تعمن أيعوا

لتميويم أ ال البنوون، مؤشورات خظوك الميموةع، وكشوفت النتوا ت  CAMELSون قطريموة الر يوة لتمييم اا ال المالي لظبن

ال  أن اا ال المالي لظمصارؾ عينة ال راسوة يعتبور ديو  بشوكل عوام فوي دميوه مؤشوراته، وفوي مؤشورات الربريوة 
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 بشكل خاص.

ة في البنون ابسومية، ؼيور وهذا ل  ص يتفك مه معمم اا بيات السابمة، والتي تشير ال  انخفاض مستويات الربري

 أن هذ  النتيدة ل  يعت  بيا كونيا ناتدة عن  راسة ممارنة تعم عينة كبير  من البنون وفي أكور من  ولة. 

ع فمو  هو فت الو  ترظيول العوامول الموؤور  عظو  أ ال البنوون التداريوة اار نيوة باسوتخ ام 0287أما  راسوة الميسوي ق

اصلتصا  الكظي، وتر ي  العناصر ااكور تتويراأل عظو  أ ال تظون البنوون، ريو  ومتؽيرات  CAMELSعناصر نموذخ 

أل فوي بورصوة عموان خوول الفتور  ق82اعتم ت ال راسة عظ  عينة مكونة مون ق أل مو ردا أل أر نيوا أل تداريوا -0229ع بنكوا

كفوال   قكفاية رأ  المال، دو   ااصوول، CAMELSع، تعمنت مدموعة من المتؽيرات مموظةأل في عناصر 0282

اب ار ، الربرية، السيولة، الرساسية اتدا  مخاطر السوقع، ومتؽيرات اصلتصا  الكظي مموظة بكل من قمعو ل النموو 

ع، ولظوصوول الو  ااهو اؾ المنشوو   توم ROE-ROAاصلتصا  ، مع ل التعوخمع، بينموا توم ليوا  اا ال بكول مون ق

ومتؽيورات اصلتصوا  الكظوي  CAMELSر أور عناصر نمووذخ تطوير النموذخ المياسي لظ راسة، وذلن من أدل اختبا

عظوو  أ ال البنووون، اسووتخ مت ال راسووة الموونيت الوصووفي الوو  دانوو  اصعتمووا  عظوو  أسووظو  عظوو  ترظيوول اصنروو ار 

ع، وكشفت النتا ت ال  تمتوه البنوون التداريوة اار نيوة بنسو  كفايوة رأ  Pooled Data Regressionالمشترن ق

أل الو  المال مرتفعة تدا وز الر  اا ن  المطظو  مون لبول البنون المركوز  اار نوي ولدنوة بوازل، كموا أشوارت أيعوا

أل، وارتفاميوا بمسوتوم سويولة  ارتفاع دو   أصوليا وكفال  ا راتيا ول رتيا عظ  ترميوك هووام  ربوح مرتفعوة نسوبيا

 دي   وارتفاع في رساسيتيا اتدا  مخاطر السوق.

ع فموو  سووعت الوو  ترظيوول أبوورز المؤشوورات اصلتصووا ية الدز يووة التووي تعنوو  0287و راسووة بوووهرير ، مصوويطف  ق

بالسومة المصرفية في النمام المصرفي الدزا ر ، وعمت ال راسة بنكين عمومي وخاص قبنن المورض الشوعبي 

ع، واستعرعووت ال راسووة مدموعووة موون 0282-0282الدزا وور ، بنوون خظوويت الدزا وورع كعينووة ليووا خووول الفتوور  ق

واانممة الرا    في ليا  السومة؛ ؼير أنيا اكتفت باستخ ام كول مون قمؤشورات صون وق النمو  الو ولي المؤشرات 

FMI نموذخ التمييم المصرفي اامريكي ،CAMELS ع، ودالت نتا ت ال راسة متماشيةأل مه تمرير بنن الدزا ر رول

رت الوو  يشووكالية يعوواني منيووا النمووام تطووور الوعووعية النم يووة واصلتصووا ية لظووبو  خووول الفتوور  الم روسووة، وأشووا

 المصرفي الدزا ر  والمتموظة في تركيز ااصول.

يتميز النمام المصرفي في معمم  ول العالم بالتنوع فوي أنممتوه بوين نموام موالي يسوومي وبوين أخور تمظيو  ، عظيوه 

ذلوون موون خووول ع بيوو ؾ التعوورؾ عظوو  أووور النمووام المصوورفي عظوو  أ ال البنووون، و0287دووالت  راسووة الماعووي ق

الممارنة بين اانممة التي تتبعيا المصارؾ التمظي ية وبين نمام المصارؾ ابسومية، اعتم ت ال راسة عظ  المنيت 

فوي مدمول نتا ديوا الو  أن أ ال وخظصوت الوصفي؛ وذلن باعتبار أن ال راسة نمرية وص تستن  عظ  دان  مي اني، 

أل بشوكل كبيور عون بععويا الوبعض البنون تختظؾ باختوؾ النمم المصرفية الت ي تنتمي الييا، فيي توؤ   أ الأل مختظفوا

في كل بع ، ففي دان  ابيرا ات المرتفعة ترتول الصو ار  المصوارؾ التمظي يوة، وفيموا يتعظوك بالربريوة فمو  تمكنوت 

فض مع ل المصارؾ ابسومية من الرفام عظ  نس  ربرية مستمر  خول سنوات اصزمة المالية، وفي الممابل انخ

 ع لظبنون التمظي ية عظ  مر تظن السنوات ال  مستوم مماول لظمصارؾ ابسومية.ROE-ROAالعا   ق

ع ال  ليوا  اا ال الموالي لكول مون البنوون ابسوومية والبنوون التمظي يوة، وذلون مون 0287وه فت  راسة السخر  ق

ي والمتموظوة فووي قالربريوة، السويولة، النشوواط، خوول الولووؾ عظو  أهووم المؤشورات المسوتخ مة فووي تميويم اا ال الموال

ع، اعتمو ت ال راسوة 0285-0282ع بنوون عامظوة فوي الدزا ور خوول الفتور  ق5المول  الماليةع، وخصت ال راسوة ق

وذلن من أدل  راسة الفروق بوين متوسوطات مؤشورات  Tعظ  المنيت الوصفي الترظيظي، ري  استخ م فييا اختبار 

، وأشوارت نتوا ت Excelوبرنوامت  SPSSابسومية والتمظي ية، كما تم استخ ام كل مون برنوامت  النس  المالية لظبنون

الترظيل اصرصا ي ال  ودو  اختوفات دوهريوة ذات  صلوة يرصوا ية بوين أ ال البنوون ابسوومية والبنوون التمظي يوة 

لية فم  أوبوت اصختبوار عو م ودوو  فوروق من ري  السيولة والربرية والنشاط، وباستونال مؤشر اامان والمول  الما

 ذات  صلة يرصا ية.

ع التووي هوو فت الوو  تميوويم اا ال المووالي لظمصووارؾ التداريووة، ريوو  ولووه اختيووار الباروو  عظوو  0288ق و راسووة شووي 

أل عامل في اصلتصا  العرالي، وذلن لظمزايا التي يرمو  بيوا هوذا 86مصرؾ بؽ ا  التدار  من بين ق أل أهظيا ع مصرفا
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صرؾ ممارنةأل بؽير  من المصوارؾ، واعتمو ت ال راسوة عظو  الترظيول الرأسوي لكول مون قرمووق المظكيوة، ترظيول الم

-0280اصيرا ات، رموق المساهمين ال  ادمالي المودو ات، اارباح الموزعة ال  العا   المترمكع خوول الفتور  ق

المصورفي فوي اتخواذ المورارات اصسوتراتيدية ع، وأشا ت نتوا ت ال راسوة بالمسواهمة الكبيور  لمؤشورات اا ال 0286

 بعي   الم م.

ع لؽوورض يدوورال ممارنووة بووين أ ال المصووارؾ ابسووومية والمصووارؾ 0288ودووالت  راسووة عبوو  ا والووراو  ق

التمظي ية، وبدرال هذ  الممارنة فم  تم اصعتما  عظ  مدموعة من المؤشرات قالسويولة، الربريوة، التوميوؾ، موول  

ع، ري  تم ارتسا  مدموعوة مون النسو  لكول مؤشور مون المؤشورات، وذلون لؽورض ليوا  مو م ندواح رأ  المال

ع مصارؾ عراليوة، وأشوارت النتوا ت الو  ترميوك النسوبة 6المصارؾ ابسومية والتمظي ية في أ ا يا والبالػ ع  ها ق

ر أنيووا ألوول لظمصووارؾ ااعظوو  فووي المصووارؾ ابسووومية لكوول موون قالسوويولة، التوميووؾ، مووول  رأ  المووالع، ؼيوو

 ع.0288ابسومية في تولي  اارباح، وهذ  النتا ت توافك ما توصظت اليه  راسة بشناق ق

ع الو  ادورال ممارنوة بوين أ ال المصوارؾ ابسوومية والمصوارؾ التداريوة، وذلون مون 0288وسعت  راسة عظوي ق

ع مصوارؾ قبنون 7عينوة ال راسوة عظو  قخول استخ ام مؤشرات قالسيولة، الربرية، النشواط، السووقع، والتصورت 

فظسووطين، بنوون اصسووتومار الفظسووطيني، البنوون الوووطني، البنوون التدووار  الفظسووطيني، بنوون الموو  ، البنوون ابسووومي 

ع، ومون أدول التعورؾ عظو  الفوروق بوين المصوار 0282-0229الفظسطيني، البنن العربي ابسوميع خول الفتور  ق

لعينتوين مسوتمظتين، وتوصوظت  T  المؤشرات المعمول بيا؛ توم اسوتخ ام اختبوار التدارية والمصارؾ ابسومية رس

بيذا الترظيل ال  ع م ودو  فروق ذات  صلة يرصوا ية بوين قالسويولة، الربريوة، مؤشورات السووقع بوين المصوارؾ 

فووي التداريووة والمصووارؾ ابسووومية، كمووا كشووفت عظوو  ودووو  فووروق ذو  صلووة يرصووا ية بووين المصووارؾ بنوعييووا 

 مؤشرات النشاط.

ع ِعومن ال راسوات الر يووة، ريو  هو فت الو  الولووؾ عظو  أهوم المؤشورات 0288وتتتي  راسوة زا   ويسوماعيل ق

المستخ مة في ليا  وتمييم اا ال المالي لظمصارؾ ابسومية والمصارؾ التمظي ية، ري  تموظت عينوة ال راسوة فوي 

مصوورؾ أربيوول لوسووتومار والتمويوول قمصوورؾ تمظيوو  ع كوول موون مصوورؾ كور سووتان الوو ولي قمصوورؾ يسوووميع و

ع، ريوو  اعتموو ت ال راسووة فووي الوصووول الوو  نتا ديووا عظوو  الموونيت الوصووفي 0286-0280وذلوون خووول الفتوور  ق

الترظيظي، وذلن من خول ليا  المؤشرات التالية قالربرية، السيولة، الكفوال ، هيكول رأ  الموالع، كموا توم اسوتخ ام 

لميوووا  مسوووتوم اصسوووتمرار فوووي  Z-Scoreاا ال واسوووتمرار هوووذ  المؤشووورات، ومميوووا   لميوووا  Excelبرنوووامت 

المصوورفين، وأشووارت النتووا ت الوو  أن المصوورؾ ابسووومي أفعوول موون المصوورؾ التمظيوو   فيمووا يخووص قالربريووة، 

مرار السيولة، الكفوال ع، ؼيور أن ااخيور يتمتوه بييكول رأ  موال ألووم مون المصورؾ ابسوومي، باعتبوار أن اصسوت

 المصرفي دال أفعل في المصرؾ التمظي  .

هوو  CAMELSومن خول اصطوع عظ  ما تم عرعه من  راسات سابمة؛ يمكون الموول أن نموام الرلابوة والتفتوي  

أكور النماذخ المتبعة في ليا  السومة المصرفية ل نممة المصرفية في معمم ال ول قفظسوطين، الدزا ور، العوراق، 

 ؛0288؛ بورلبووة، 0288عب الرعووا والبصوور ،  ؛0228ع، ريوو  أدمعووت ال راسووات قالفوورا، اار ن، اصمووارات

؛ بووووهرير  ومصووويطف ، 0287؛ الميسوووي، 0282؛ ررووويم، 0282تميسوووة،  ؛ 0282؛ زيتووووني،0280بوخظخوووال، 

ع عظ  ل رته فوي ادورال ترظيول شوامل لو  ال الموالي لظبنوون، هوذا ولو  تنوعوت اا بيوات التوي تو ر  مميوا  0287

ع بووين  راسووات نمريووة وبووين أخوورم مصووروبة بدانوو  ترظيظووي يعكوو  والووه اا ال المووالي فووي بعووض CAMELق

 المصارؾ. 

وفي اطوار ليوا  اا ال الموالي؛ ندو  أن هنالون  راسوات اعتمو ت عظو  بعوض النسو  الماليوة  ون ؼيرهوا ق وزان، 

؛ الدوووابر ، 0288ناق، ؛ بشووو0288عبووو الررمن والسوووبعاو ؛  ؛0282؛ عاصوووي 0227؛ دميووول وسوووعي ، 0220

ع، 0288؛ زا   ويسوماعيل، 0288؛ عظوي، 0288؛ عبو ا والوراو ، 0287؛ السخر ، 0285؛ مسعو  ، 0285

وفووي هووذا الدانوو  الووذ  اشووتمل عظوو  الميووا  بالنسوو  الماليووة؛ ندوو  أن بعووض ال راسووات دووالت بصووفة الممارنووة بووين 

؛ عبو ا والوراو ، 0287؛ السخر ، 0285الدابر ،  ؛0288المصارؾ التمظي ية والمصارؾ ابسومية قبشناق، 

ع، ري  اعتم ت في لياسيا ل  ال عظ  دمظة من المؤشورات الماليوة 0288؛ زا   ويسماعيل، 0288؛ عظي، 0288
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ذات ااهمية الكبير  قالربرية، السيولة، النشاط، المول  المالية، هيكل رأ  المال، الكفوال ع، وعظيوه نسوتطيه الموول 

هووذ  الف ووة موون ال راسووات ترتمووي ان تكووون اافعل_رسوو  وديووة نموور الباروووان_ موون نووواري الميووا  المووالي بووتن 

 واصرصا ي. 

أما فيما يخص لا مة الت فمات النم ية والتي تاعن  بعمظيات التشؽيل واصستومار والتمويل؛ فم  أشارت  راسة يبوراهيم 

يم اا ال المووالي، ريوو  يسووتود  أن يرافميووا مؤشوورات ماليووة ع الوو  أنيووا ؼيوور كافيووة لوروو ها فووي عمظيووة تميوو0225ق

ع 0288عب الررمن والسوبعاو ،  0282؛ ؛ عاصي،0220أخرم، وهذا ما ركزت عظيه بعض ال راسات ق وزان، 

والتووي أرفمووت النسوو  الماليووة الوو  دانوو  ااسووالي  ااخوورم قترظيوول اصتدووا ، الترظيوول التوواريخي، لا مووة المصووا ر 

 وذلن بردة أهميتيا في ليا  اا ال واعتبارها مكمظة لؽيرها من اا وات المالية ااخرم. واصستخ اماتع،

وبالرؼم من اتباع معمم ال راسات مسار الترظيل المالي؛ ند  أن هنالن بعض ال راسات تستن  عظو  أ وات أخورم، 

اا ال المووالي لظمصوورؾ عينووة ع ندوو  أنيووا اعتموو ت أ ا  اصسووتبيان فووي تميوويم 0228فبووالنمر الوو   راسووة ااسووو  ق

ع اعتمو ت عظو  ذات اا ا  ادول اختبوار 0282ال راسة، وأرفمت ذلن ببعض الممابوت الشخصية، و راسة العظوو ق

أل تكوون  فرعياتيا، وفي الممابل ند  أن نتا ت ال راسات التي اعتم ت عظو  منيديتوي الترظيول الموالي واصسوتبيان معوا

 ع. 0228ت عظيه  راسة الفرا قألوم من ؼيرها، وهذا ما استن 

وتد ر ابشار  ال  أن معمم ال راسات دالت لتمييم واله اا ال المالي اكور مون مصورؾ فوي  راسوة وارو  ، أموا 

؛ العظووو، 0228؛ الفوورا، 0228؛ ااسووو ، 0227دميوول وسووعي ، ؛ 0222بالنسووبة ل راسووة قبوعبوو لي وعبوو الرزاق، 

ع؛ فمو  0282؛ ررويم، 0282؛ تميسوة، 0280بوخظخوال، ؛ 0288، ؛ عب الرعوا والبصور 0282 ؛ عاصي،0282

اختصت بتمييم مصرؾ وار  ممارنة ببالي ال راسات التي اتبعت أسوظو  الممارنوة بوين بنكوين وأكوور، وفوي الممابول 

دالت بعض ال راسات بعرض نمر   ون تسظيط العول عظ  عينة مظموسة نستطيه من خوليا استشفال الدوانو  

 ع.0287الماعي، ؛ 0282 ة بموعوع البر  قزيتوني،ذات العول

؛ 0282 وبنمووور ف تفصووويظية أكوووور نروووو ال راسوووات التوووي تخوووص تمووويم اا ال فوووي المصوووارؾ ابسوووومية قعاصوووي،

ع؛ ندو  أنيوا لظيظوة ممارنوةأل بال راسوات التوي تخوص تميويم 0286؛ بولرية وبودميعوة، 0288عب الررمن والسبعاو ، 

ع، 0288؛ شوي ، 0285؛ مسعو  ، 0282؛ العظو، 0228؛ ااسو ، 0227قدميل وسعي ، أ ال المصارؾ التمظي ية 

ل  يرده ذلن ال  ميوول البواروين واهتمواميم بالدانو  التمظيو   أكوور مون دوانو  النموام المصورفي ابسوومي، ولو  

 ة.يردح ذلن ال  ع   البنون التمظي ية الكوير ، والتي ب ورها تستروذ وتظتمط المشاكل البروي

وما يست عي النمر هنا هو وعه كل من الربرية والسويولة فوي كوو المصورفين قالتمظيو  ، اصسووميع؛ فمو  دوالت 

معمم ال راسوات مدمعوةأل عظو  ودوو  فوروق ذو  صلوة يرصوا ية بوين المصوارؾ التمظي يوة وابسوومية فوي عنصور  

؛ عبوو ا والووراو ، 0287السووخر ،  ؛0285؛ الدووابر ، 0288السوويولة والربريووة، ريوو  أ لووت  راسووة قبشووناق، 

أل لمعيوار 0288 ع بتن البنون التمظي ية أفعل من البنون ابسومية وفك لمعيار الربرية، وأن الوانية هي اافعول وفموا

ع بعو م ودوو  فوروق 0288السيولة، ؼير أن ال راسات الر يوة كان ليوا رأ  مختظوؾ؛ ريو  أشوارت  راسوة عظوي ق

ع التووي أشووارت فووي 0288مصووارؾ التمظي يووة وابسووومية، و راسووة زا   ويسووماعيل قبووين هووذين العنصوورين فووي ال

نتا ديا ال  أفعظية المصارؾ ابسومية عن المصارؾ التمظي ية في عنصر الربرية، وهذا يتفك مه  راسة بولريوة 

 ع التي خصت تمييم اا ال المالي لظنون ابسومية عظ  ر  .0286وبودميعة ق

سوتطيه الموول بوتن المؤشورات الماليوة المتبعوة فوي تميويم أ ال المصورؾ ابسوومي تشوابه اا وات وفي مدمل ذلن؛ ن

المالية المستخ مة في تمييم اا ال المالي لظمصرؾ التمظي  ، ري  يارم ذلن من خول ال راسات التوي توم عرعويا، 

ة، ترظيوول اصتدووا ، لا مووة المصووا ر والتووي اسووتن ت عظوو  الترظيوول المووالي بتنواعووه المختظفووة قترظيوول النسوو  الماليوو

 واصستخ اماتع، ويؤخذ عظييا اهمال الدوان  ابرصا ية والتي ت عم نتا ت الترظيل المالي. 

ورؼم ااهمية الكبير  التي ترم  بيوا المموايي  الماليوة؛ اص أنيوا تمول ؼيور كافيوة لظتعبيور عون اا ال الموالي، وهوذا 

ين الميتموين بوالتمييم بواسوطة بطالوة اا ال المتووازن، والتوي تعو  أرو  ااسوالي  استنا األ ال  ودية نمر بعض البارو

الر يوووة فووي مدووال ليووا  وتميوويم اا ال بالصووور  التووي توو عم التنافسووية وتروو يات البمووال فووي هووذا المطوواع قالموورا  ، 

يوووة هوووو ااكوووور ع، ورؼوووم ذلووون؛ اص أن والوووه التميووويم بواسوووطة المؤشووورات المال0282 ؛ الياسووور  ووخووورون،0228
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أل من خول ع   ال راسات التي خصت التمييم بواسطة الممايي  المالية. أل، وهذا يارم واعرا  استخ اما

4

نسووتعرض موون خووول هووذا البنوو  عوو   موون ال راسووات التووي تاعنوو  بووالمتؽيرات المووؤور  فووي عمظيووة تميوويم اا ال المووالي 

يا التمظي ية واصسومية، والتي تنوعت ورلاتيا فوي نوواري عو   قالمتؽيورات اصلتصوا ية، المنيديوة لظمصارؾ بنوعي

المتبعة، الفتر  الزمنية، ااسالي  ابرصا ية، ع   المصارؾ، ال ولة عينوة ال راسوةع، ولظتعورؾ عظو  موا سوبك؛ توم 

 سر  خاوصة تظن ال راسات بالكيفية التالية: 

1 4

ع التي دالت بي ؾ التعرؾ عظ   ور السياسوات النم يوة المتبعوة فوي مول بورامت ابصووح 0226 راسة المريمي ق

ع، ريو  لاسومت 0225-8982اصلتصا  ، وأهميتيا في الرفه من مسوتوم أ ال المصوارؾ التداريوة خوول الفتور  ق

وهي المموظة لفتر  ما لبول ابصووح اصلتصوا  ، ع 8990-8982فتر  ال راسة ال  فترتين زمنيتين، الفتر  ااول  ق

ع، خصت ال راسة المصوارؾ الظيبيوة العاموة قمصورؾ 0225-8992وفتر  ما بع  ابصوح اصلتصا   مموظة في ق

اامووة، مصوورؾ الصوورار ، مصوورؾ الدميوريووة، المصوورؾ التدووار  الوووطني، مصوورؾ الوروو  ع، وموون أدوول 

تم اصعتموا  عظو  ترظيول اصنرو ار، وأشوارت ال راسوة خوول نتا ديوا أن  الوصول ال  نتا ت اختبار فروض ال راسة

مووا بعوو  ابصوووح مووا لبوول ابصوووح اصلتصووا   أكبوور موون متوسووط الربريووة فووي فتوور  متوسووط الربريووة فووي فتوور  

لوم تعطو  نتا ديوا بعو ، وذلون ان مرارول ابصووح  التي رده ذلن ال  برامت ابصوح اصلتصا  اصلتصا  ، وأا 

 صلتصا   صزالت في ب ايتيا.ا

ع بي ؾ ليا  أور السياسات اصلتصا ية المختظفة عظ  تميويم اا ال الموالي 0285وفي الدزا ر دالت  راسة ؼزال ق

ع، Case Studyع، اعتموو ت عظوو  موونيت  راسووة الرالووة ق0282-0222لظبنوون الوووطني الدزا وور  خووول الفتوور  ق

مؤشرات مالية قالربرية، السيولة، مول  رأ  المال، توميوؾ اامووالع، وتوم وخصت ال راسة اا ال المالي بتربه 

استبعا  ااخير  عن  ليا  أور السياسات عظ  اا ال؛ وذلن انيا ص تيتم باصستومار في اآلدال الطويظة، الو  دانو  

يوو  أفعوول النتووا ت ع، وذلوون لتر OLSع وطريمووة المربعووات الصووؽرم العا يووة قE-viewsذلوون فموو  اسووتعمل برنووامت ق

ال  أهميوة تميويم اا ال الموالي لبنوون؛ ريو  مون خولوه تسوتطيه وخظصت الممكنة لميا  أور السياسات عظ  اا ال، 

 البنون التعرؾ عظ  نماط ععفيا ولوتيا ومراولتيا صست ران ااخطال وتصريريا.

لظبنوون التداريوة فوي الدزا ور، وذلون مون  ع أور السياسوة النم يوة عظو  اا ال الموالي0287وتناولت  راسة العمر  ق

، معو ل TRخول التعرؾ عظ  المتؽيرات المريطة بالسياسة النم ية والتوي رو  تيا ال راسوة بودقمع ل يعوا   الخصوم 

ع، الو  دانو  اا ال الموالي الوذ  توم تمويظوه MS، الرصوة السوولية TINF، معو ل التعوخم TRLاصرتياطي الموانوني 

-0222ع، استخ مت ال راسة أسظو   راسة الرالة قبنن الدزا رع خول الفتور  قROAااصول قبمع ل العا   عظ  

ع، ومسوووتن   عظووو  بعوووض ااسوووالي  قطريموووة ااوووور العشووووا ي، أسوووظو  بيانوووات البانووول، السوسووول الزمنيوووة، 0282

EVIEWSيووة؛ موون أكووور ع، وكشووفت ال راسووة الوو  أن نسووبة اصرتيوواطي المووانوني المموظووة لدووزل موون السياسووة النم 

أل عظ  اا ال المالي لظبنون الدزا رية، ريو  يوروم ودوو  عولوة طر يوة بينيموا،  المتؽيرات التي تؤور تتويراأل ايدابيا

اص أن السياسة النم ية لي  ليا أور فعال عظ  اا ال المالي لظبنون الدزا رية، وهذا ما يعكسه معامل اصرتبواط الوذ  

 ع.R= 0.12متؽيرين قكشؾ عن ععؾ العولة بين ال

ع بي ؾ تمييم السياسة اص تمانية المطبمة في مصرؾ الخظويت التدوار ، وتر يو  0288ووخرون ق روتتتي  راسة زاي

م م تتويرها عظ  اا ال الموالي لظمصورؾ، اعتمو ت ال راسوة عظو  أسوظو   راسوة الرالوة لظمصورؾ عينوة ال راسوة 

ع، ولتميم اا ال المالي؛ تم اصعتموا  عظو  Check Listمة فرص قع، وذلن من خول لا 0282-0225خول الفتر  ق

مدموعة من النس  المالية قنسبة السيولة، نس  التشؽيل، نسبة الرافعة الماليوة، نسو  كظوؾ النشواط، نسو  الوربحع، 

 وتوصووظت ال راسووة الوو  أن المصووارؾ الخاصووة ص تتمتووه بمووول  ماليووة مرتفعووة ممارنووة بالمصووارؾ الركوميووة، كمووا

كشفت ال راسة عن تتوير السياسة اص تمانية المتبعة مون لبول ي ار  المصورؾ فوي أ ال المصورؾ الموالي، وذلون مون 

خووول نوووع السياسووة التووي ينتيديووا المصوورؾ، فالمصوورؾ يروواول الرفووام عظوو  رؤو  أموالووه، وهووو بووذلن يروواول 
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مرو و   صتباعوه سياسوة ا تمانيوة متشو    اصبتعا  عن عنصر المخواطر  لو ر المسوتطاع، بالتوالي فورن أرباروه تكوون 

 ومترفمة.

ع؛ Case Studyال راسات السابمة والتي اعتم ت معمميا عظ  منيت  راسة الرالوة قوبالنمر ال  ما سبك؛ ند  أن 

دالت بي ؾ التعرؾ عظ  متؽيرات السياسات اصلتصا ية بتنواعيوا اص تمانيوة والنم يوة، ومو م تتويرهوا عظو  اا ال 

ال  ودو  تتوير كبير ليوذ  السياسوات عظو  اا ال الموالي الوذ  توم رسوابه بواسوطة خظصت لظمصارؾ، ري  المالي 

النسوو  الماليووة، هووذا وتعوومنت ال راسووات بعووض ااسووالي  ابرصووا ية والمياسووية الميمووة قترظيوول اصنروو ار، برنووامت 

EVIEWS أل عظ  نتا ت تظن ال راسات. ، طريمة المربعات الصؽرم، السوسل الزمنيةع والتي انعكست بشكل  ايدابيا

2.4

ع والتي سعت لظتعرؾ عظ  مخاطر سوعر الصورؾ ومو م تتويرهوا عظو  أ ال البنوون التداريوة، 0285 راسة بوبة ق

اسووتخ مت الموونيت الوصووفي، واكتفووت بعوورض ممووايي  اا ال التمظي يووة وكووذلن ممووايي  اا ال الؽيوور ماليووة المموظووة 

ابنتاخ، اا ال السظيم، البرو  والتطوير، التكظفةع، وذلن في يشار  الو  عو م كفايوة المموايي  الماليوة فوي بدقالدو  ، 

التعبير عن وععية اا ال المالية؛ باعتبار أنيا تسوتن  عظو  المويم المراسوبية التاريخيوة، وتوصوظت الو  نتوا ت نمريوة 

م يووة مووا بووين المتعووامظين؛ اص أنووه يتسووب  فووي عدووز مفا هووا أن الصوورؾ يرموو  بوو ور هووام فووي عمظيووة التوو فمات الن

أل  المؤسسات المالية، وعظيه يد  النمر في وعه استراتيديات وأسوالي  لتؽطيوة الخطور النوادم عنوه، وكشوفت أيعوا

ال  أن البنون التدارية ترتواط مون مخواطر الصورؾ عون طريوك تطبيوك معوايير اتفاليوات بوازل الخاصوة بالمخواطر 

 البنكية.

ع بيوو ؾ التعوورؾ عظوو  العولووة بووين أسووعار الصوورؾ وبووين اا ال المووالي لظبنووون 0286سووة تيميووزار قودووالت  را

ع، ولميوا  المتؽيورات؛ توم 0282-0225التدارية، والتصرت ال راسة عظو  بنون الدزا ور الخواردي خوول الفتور  ق

قالعا   عظ  رموق المظكيوة، اصعتما  عظ  نموذخ اصنر ار الخطي البسيط، اعتم ت ال راسة عظ  مؤشرات الربرية 

أل وممبوووصأل فووي ربريووة البنوون، وكشووفت ال راسووة الوو  أن اسووتعمال  أل مرسوسووا العا وو  عظوو  ااصووولع، وأميوورت ارتفاعووا

أل مون خوول  راسوة أوور  اا وات ابرصا ية ل راسة متؽيورات البرو ؛ يمو م النتوا ت المردوو ، وهوذا موا كوان واعورا

أل المساهمة الكبير  بيورا ات الصورؾ اادنبوي فوي المعاموت الخاردية عظ  ال خل الصا في لظبنن، وأوعرت أيعا

 الرفه من صافي ال خل لظبنن عينة ال راسة.

ع فموو  هوو فت الوو  التعوورؾ عظوو  أووور تمظبووات أسووعار الصوورؾ عظوو  اا ال المووالي لظبنووون 0286أمووا  راسووة النرووال ق

ع، وخصووت كوول موون قالبنوون ابسووومي 0282-0226الم ردووة ببورصووة فظسووطين لوو وراق الماليووة خووول الفتوور  ق

العربووي، البنوون الوووطني، البنوون ابسووومي الفظسووطيني، البنوون التدووار  الفظسووطيني، بنوون اصسووتومار، بنوون الموو  ع، 

واعتم ت عظ  كل من قالعا   عظ  ااصول، العا   عظ  رموق المظكية، عا   السيم الوارو ، الميموة السوولية لظسويم، 

ع في تمويل عنصر اا ال المالي، واعتم ت ال راسة عظ  ترظيل اصرتباط لمعرفوة طبيعوة واتدوا  مع ل  وران السيم

العولة بين المتؽيرات، واستن ت عظ  ترظيل اصنر ار المتع   لظتعرؾ عظ  لو  تظون العولوة، ولخصوت النتوا ت الو  

ال الموالي، وهوذا اسوت ع  التوصوية ع م ودوو  أوور ذو  صلوة يرصوا ية لتمظبوات أسوعار الصورؾ عظو  متؽيورات اا 

بعوورور  الميووام بالمزيوو  موون ال راسووات لتر يوو  العواموول المووؤور  عظوو  اا ال المووالي لظبنووون الم ردووة فووي بورصووة 

 فظسطين. 

ع ند  أنيا لم تستن  عظ  عينوة مرو   ، وانموا اكتفوت بتنواول الموعووع بشوكل عوام 0285وبالنمر ال   راسة بوبة ق

ال  منيدية ترظيظية يتم من خوليا التعرؾ عظو  أوور أسوعار الصورؾ عظو  البنوون التداريوة، ونمر   ون التطرق 

يعافة ال  ذلن؛ فم  ارتووت ال راسوة الموعووع مون دانو  المتؽيور المسوتمل المموول بسوعر الصورؾ  ون اصهتموام 

؛ النروال، 0286تيميزار، بعنصر اا ال المالي بالم ر الذ  يد  أن يكون عظيه، في الممابل دالت  راسة كل من ق

ع ب راسة العولة بين العنصورين مون خوول عينوة رميميوة مرو    بفتور  زمنيوة، ورؼوم تشوابه الرو و  الزمنيوة 0286

ع والتووي 0286بينيمووا اص أن اخووتوؾ الروو و  المكانيووة بينيمووا أوووَر عظوو  نتووا ت ال راسووتين، ريوو  أن  راسووة النرووال ق

 م ودوو  أوور لسوعر الصورؾ عظو  أ ال تظون البنوون، ممارنوةأل ب راسوة تيميوزار خصت البنون الفظسوطينية، أفوا ت بعو

 ع والتي أشارت ال  ودو  أور لسعر الصرؾ عظ  مؤشرات الربرية المموظة ل  ال المالي. 0286ق
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3.4

 الم ردوة اار نيوة المصوارؾ أ ال عظو  الموال رأ  هيكول أور اختبار ه فت ال ع 0282ق والمعا  الرم ان  راسة

أل ع 82ق عو  ها والبوالػ الماليوة ل وراق عمان بورصة في  اصعتموا  توم ريو  ،ع0282-8998ق الفتور  خوول مصورفا

 موون السوويم نصووي  المودووو ات، عظوو  العا وو  المظكيووة، رموووق عظوو  العا وو ق المصوورؾ أ ال لميووا  نسوو  وووو  عظوو 

 الوابتة التتويرات نماذخ باستخ امع Panel Dataق الد ولية اتالبيان ترظيل عظ  ال راسة اعتم ت ،عالصافية اارباح

 أن أبرزهووا النتووا ت موون مدموعووة الوو  ال راسووة وتوصووظت ،عGLSق العامووة الصووؽرم المربعووات وطريمووة والعشوووا ية

 أ ال عظوو  يرصووا ية  صلووة وذو ييدووابي تووتوير ليووا المودووو ات الوو  المطظوبووات بنسووبة والممووا  المووال رأ  هيكوول

 .اار نية المصارؾ

 فوي العامظوة ابسوومية لظمصوارؾ الموالي اا ال فوي التموويظي الييكول ع بالبرو  فوي أوور0286ولامت  راسة رمي ق

 يسوومية بنوون ووو  عظو  اصختيوار ولوه ريو  الماليوة، ل وراق  مشك سوق ِعمن والم ردة السورية الدميورية

-0282ق الفتور  خوول وذلون ،عابسوومي الشوام بنون سورية، البركة بنن ابسومي، ال ولي سورية بننق في متموظة

وِلَ  ،ع0282 و   فمو  التموويظي لظييكول بالنسوبة أموا المظكيوة، رمووق عظ  العا   بنسبة المالي اا ال وما  المظكيوة بنسوبة را

 ترظيول أسوظو  اسوتخ ام توم الفرعويات؛ اختبوار ولؽايوة ،عDAق ااصوول ادموالي الو  الو ا ه ونسبةع ERق ل صول

 توتوير ودوو  الو  النتوا ت لخصوت فمو  اصرصوا ي، الترظيول عظو  واستنا األ  ،SPSS برنامت خول من البسيط اصنر ار

 ااصوول ادموالي الو  الو ا وه بنسوبة ممارنوةأل  ،عROEق عظو ع ERق ل صوول المظكيوة لنسوبة يرصوا ية  صلة ذو سظبي

أل  أووراأل  رممووت والتوي ،عDAق  لوو  ال الممووولع ROEق المظكيوة رموووق عظو  العا وو  نسوبة عظوو  يرصووا ية  صلوة ذو ايدابيووا

 وذلون أكبور، بشوكل الو ا وه دوذ  عظو  ابسوومية البنوون تركيوز بعرور  ال راسة أوصت ذلن عظ  وبنالأل  المالي،

 .المالي أ ا يا عظ  وبالتالي ربريتيا عظ  ابيدابي ااور بسب 

ع لميوا  ذلون أوور 0287المالي؛ دالت  راسة الفتوو ، عبا  ق واا ال بالمظكية التمويل مستويات وبؽية تشخيص

 مصورؾق فوي والمتموظوة الماليوة ااوراق سووق فوي الم ردوة المصوارؾ اا ال الموالي بعوض التمويل بالمظكيوة عظو 

 خوولع العرالوي ااهظوي المصورؾ العرالي، اصستومار مصرؾ العرالي، اصترا  مصرؾ لوستومار، ال ولي وشور

أل  ه فت كما ،ع0285-0226ق الفتر   التاليوة بالمؤشورات المموول الموالي اا ال فوي بالمظكيوة التمويل التعرؾ ال  أيعا

 عظو  اصعتموا  توم ااوور هذا ولميا  ،عالمالية السوق التشؽيظية، الربرية المالية، الرافعة التشؽيظية، الكفال  السيولة،ق

  صلوة ذو ارتبواط عولوة ودوو  لظ راسوة العمظوي الدان  نتا ت وبينت ،عR2ق التر ي  ومعامل الخطي اصنر ار ترظيل

أل  كشفت كما المصرفي، لظمطاع المالي اا ال ومؤشرات الممتظن التمويل مؤشر بين يرصا ية  التمويول  ور عن أيعا

 ترسوين الو  توؤ   التوي بالمظكيوة التمويول نسوبة في الزيا   خول من ذلن توعيح ويمكن المالي؛ اا ال في بالمظكية

 .لظمصرؾ المالي اا ال

 المموول الموالي الرفوه توتوير مو م ع بيو ؾ تر يو 0289وعمن ال راسات الر يوة؛ دالت  راسة الطربان، بالماسم ق

ووول ريوو  الظيبيووة، التداريووة لظمصووارؾ المووالي اا ال عظوو  اصي اعيووة بالخصوووم  الماليووة المؤشوورات بووبعض اا ال ما

-0222ق الفتور  خوول وذلون ليوا، كعينوة الورو   مصورؾ عظو  ال راسوة التصورت ،عالربريوة ابلوراض، السيولة،ق

 دمظوة وخظصوت الو  الماليوة، النسو  بعض ارتسا  خول من المالي الترظيل أسظو  عظ  ال راسة ركزت ،ع0282

 ل صوول يردوه وذلون سوظبي؛ بشوكل توتور لو  عوام بشوكل وأ ا يوا التداريوة المصوارؾ ربريوة أن أبرزها النتا ت من

 المصارؾ كاستومار المخاطر ، لظيظة لظسيولة المرتفعة لظتوميفات المصرؾ تفعيل ارتفاع عن ناتت وهذا المعطظة،

 سويولتيا ارتفواع ب ردوة تتسوم والتوي ،عالمركوز  ليبيوا مصورؾق ابيو اع شويا ات في أصوليا من كبير دزل الظيبية

 .ربريتيا وانخفاض

وبالنمر ال  ما تم عرعه من  راسات تخص نووع التمويول وتوتوير  عظو  اا ال الموالي؛ يمكون مورموة اصخوتوؾ 

أل نووابه موون اخووتوؾ أنووواع التمويوول ونوواتت عوون تبوواين الروو و  الزمنيووة  بووين نتووا ت ال راسووات والتووي تعوو  أمووراأل طبيعيووا

؛ الفوتوو  وعبوا ، 0286؛ رموي، 0282لمعوا ، والمكانية فيما بينيا، هوذا واعتمو ت  راسوة كول مون قالرمو ان وا

ع عظ  ااسالي  ابرصا ية المختظفة رس  ما يخ م الؽرض الور ي  مون ال راسوة؛ ؼيور أن  راسوة الطربوان 0287

ع ارتوتت اصكتفوال بعمظيوة الترظيول الموالي  ون اصرصوا ي لبيوان أوور الرفوه الموالي عظو  المؤشورات 0289وبالماسم ق
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 ال المالي، وبالنمر ال  متؽيرات اا ال المالي؛ فرننا نظرم اعتما  مع ل العا   عظ  رموق المظكية المالية المموظة ل 

ع، وهوذا نوا راأل موا يوتم اصسوتنا  عظيوه  ون ارفواق المعو ل ااكوور 0286لور   كممول ل  ال المالي في  راسوة رمويق

أهمية والمتمول في مع ل العا   عظ  ااصول به. 

4.4

ع التووي سووعت الوو  تميوويم اصنوو ماخ المصوورفي فووي المصووارؾ التداريووة الظيبيووة خووول الفتوور  0288 راسووة العوو  ق

ع، وذلون موون خوول تميوويم اا ال لمصورفي الدميوريووة واامووة فوي مووررظتين قلبول اصنوو ماخ وبعوو  ع، 0229-0226ق

تمنيوات الترظيول الموالي فوي ترظيول البيانوات اعتم ت ال راسة عظ  المنيت الوصفي الترظيظي، وذلن باستخ ام أ وات و

المستخردة من الموا م المالية، وتموظت هذ  اا وات في كل من قالترظيل اافمي، الترظيول الرأسوي، النسو  الماليوةع، 

وأشووارت النتووا ت الخاصووة بووالتمييم الوو  أن مصوورؾ الدميوريووة الد يوو  كووان أ اؤ  أفعوول موون أ ال مصوورفي اامووة 

 اصن ماخ. والدميورية لبل

 بوين 0222 عوام رو وت التوي اصنو ماخ رالوة عظو  العوول تسوظيط أدول دوالت مون فمو ع 0285ق عواهر  راسوة أموا

 اصعتموا  توم ال راسوة أه اؾ ال  ولظوصول المن مت، لظمصرؾ المالي اا ال عظ  وأورها وعو  ، سرا ار مصرفي

 اب ار ، كفوال  ااصوول، دوو   الماليوة، الموول ق المؤشورات فوي والمتموول CAMEL اامريكوي التميويم نموذخ عظ 

 البيانوات تدميوه توم ريو  المالية، النس  من مدموعة عظ  باصعتما  المتؽيرات هذ  رسا  وتم ،عالسيولة الربرية،

-0222ق الو مت عمظيوة تظوت التي بالفتر  الخاصة البيانات كذلن ،ع0222-0222ق ال مت سبمت التي بالفتر  الخاصة

 مؤشورات لمعموم بالنسوبة وذلون الو مت، بعو  مررظوة فوي سورا ار لبنون المالي اا ال ترسن النتا ت وكشفت ،ع0228

 .CAMEL نموذخ

 وتموويم البيانوات تفسوير فوي و ورهوا الموالي الترظيل أسالي  عظ  التي سعت ال  التعرؾع 0285ق الشريؾ و راسة

 ودوالت رو  ، عظو  المصورفين كوو عظو  المصوارؾ انو ماخ أوور وبيوان السوو اني، المصورفي لظمطاع المالي اا ال

 اا ال ليوا  توم ري  الترظيظي، الوصفي المنيت ال راسة استخ مت المصرفي، لون ماخ راصت وو  ب راسة العينة

 مصوارؾ كول فوي اصنو ماخ عمظيوة أن الو  ولخصوت ،عالرأسوي الترظيول اافموي، الترظيول الماليوة، النسو ق خول من

 عظوو  المصووارؾ ليووذ  لوو ر  اصنوو ماخ أعطوو  ريوو  اصنوو ماخ، لعمظيووة نتيدووة اا ال فووي ديوو   نتووا ت رممووت لوو  العينووة

 زيوا   الو  اصنو ماخ عمظيوة أ ت فمو  ذلون دانو  الو  المصوير، المو م فوي الموو عين اتدوا  النم ية التزاماتيا مدابية

 الوعوه رميموة عظو  لظتعورؾ وذلون الموالي الترظيول استخ ام بعرور  وأوصت المصارؾ، دميه في النمو مع صت

 .بمستمبظه التنبؤ وم ومن لظمصرؾ المالي

وبالنمر ال  كل ما سبك؛ ند  أن ال راسات السابمة والتي لاسمت فترات  راسوتيا الو  فتورتين؛ لو  أدمعوت عظو  أن 

اا ال الموالي، وهوذ   اصن ماخ يرمك وعه أفعل لظبنون المن مدة، ما يعنوي أن هنالون توتوير ييدوابي لونو ماخ عظو 

النتيدة تعك  نتا ت ال راسات عينة البر   ون التعميم عظ   راسات أخرم، هوذا وركوزت ال راسوات التوي دوالت 

في ال ول النامية قليبيا، لبنان، السو انع عظ  استخ ام المؤشرات والترظيوت المالية المختظفة في عمظية تميويم اا ال 

 لي  ابرصا ية. المالي  ون اصهتمام بااسا

5.4

-0288ق الفتوور  خووول الدزا وور  الوووطني البنوون فووي الماليووة المخوواطر هوو فت الوو  تميوويمع 0285ق بوزايوو    راسووة

 عظوو  العا وو  المظكيووة، رموووق عظوو  العا وو ق التمظي يووة المووالي اا ال ليووا  مؤشوورات عظوو  باصعتمووا  وذلوون ،ع0282

 أ وات الوو  النمور  اطارهوا فوي ال راسوة أشوارت كموا ،عااصووول منفعوة الوربح، هوام  الماليوة، الرافعوة ااصوول،

 عظوو  المتولوو  التوو فك عا وو  المعووافة، السووولية الميمووة المعووافة، اصلتصووا ية الميمووةق الر يوووة المووالي اا ال ليووا 

مظة ال  ال راسة وتوصظت ،عCase Studyق الرالة  راسة منيت ال راسة استخ مت ،عاصستومار  أهميا النتا ت من دا

أل بعوو م ودووو  مؤشوور اا ال ليووا  مؤشوورات موون كبيوور عوو   ودووو  هووو يمكوون  موووالي المووالي؛ ؼيوور أنيووا أشووا ت أيعووا

 .الر يوة الترظيل أ وات استخ ام عظ  بالعمل أوصت فم  وعظيه ذلن، في اصعتما  عظيه

التدارية الم ردة فوي سووق عموان الموالي عظو  ع ال  بيان أور المخاطر المالية لظبنون 0287وسعت  راسة يامين ق
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ع، وركزت عظو  قالعا و  0285-0228ع بنن خول الفتر  ق82اا ال المالي لظبنون التمظي ية، وخصت ال راسة هنا ق

عظ  ااصول، العا   عظ  رموق المظكية، العا   عظ  السيم، معو ل  وران السويمع كمتؽيورات مموظوة لو  ال الموالي، 

فم  توم تمويظيوا بكول مون قمخواطر اص تموان، مخواطر كفايوة رأ  الموال، مخواطر سوعر الفا و  ، مخواطر أما المخاطر 

ع صختبار E-viewsالسيولةع، اعتم ت ال راسة المنيت الوصفي الترظيظي لظوصول ال  نتا ديا، واستعانت ببرنامت ق

أل ق اص تمان ومخاطر كفاية رأ  المال ع، وكشفت ال راسة ال  أن مخاطر Panel Dataفرعياتيا، واستخ مت أيعا

هي ااكور تتويراأل عظ  اا ال المالي؛ واعتبار مخاطر السيولة ومخواطر سوعر الفا و   ؼيور موؤور  بشوكل كبيور عظو  

اا ال المالي كونيا خاععة لعوابط ولوانين لدنة بازل المظزمة من لبل البنن المركز  المعتبر كدية رلابية عظ  

 رأ  المال عن  تظن البنون.  نس  السيولة وكفاية

ع بيو ؾ التعورؾ عظو  أهوم مؤشورات ليوا  كول مون اا ال 0289وفي اطار المخاطر المالية؛ دالت  راسة بو ر ق

المالي والمخاطر المصرفية ل م البنون، ومن وَم ابراز تتوير المخاطر المصورفية عظو  تمظو  معو صت العوا و  لو م 

ية، وذلن مون خوول  راسوة ممارنوة بوين البنون التدوار  اار نوي والبنون ابسوومي البنون التمظي ية والبنون ابسوم

ع، ولظوصووول الوو  ذلوون؛ اعتموو ت ال راسووة عظوو  مدموعووة موون المؤشوورات 0288-0227اار نووي خووول الفتوور  ق

الموالي،  قالربرية، السيولة، التوميؾ، المول ع، ؼير أن البار  اعتبر مؤشرات الربرية كمتؽير توابه مموول لو  ال

ع وبين مؤشرات المخاطر المالية ROE-ROAوأوبت نموذخ اصنر ار المتع   بين مؤشرات اا ال المالي المموظة بد ق

قمخاطر اص تمان، مخاطر السيولة، مخاطر رأ  المالع ودو  عولوة عكسوية بوين المخواطر الماليوة واا ال الموالي 

 ي اار ني.لكل من البنن التدار  اار ني والبنن ابسوم

وفي مل ما توم عرعوه مون  راسوات تخوص دانو  المخواطر الماليوة  ون ؼيرهوا مون المخواطر؛ وذلون باعتبوار أن 

أل مووا أ لووت بووه  المخوواطر الماليووة تووؤور بشووكل مباشوور عظوو  اا ال المووالي ممارنووة بالمخوواطر الؽيوور ماليووة، وهووذا وفمووا

ليووة بكوول موون قمخوواطر السوويولة، مخوواطر كفايووة رأ  ال راسووات المتعظمووة بيووذا ابطووار، والتووي خصووت المخوواطر الما

ع اسووتبع ت مخوواطر سووعر الفا وو   0289المووال، مخوواطر اص تمووان، مخوواطر سووعر الفا وو  ع، ؼيوور أن  راسووة بووو ر ق

 واكتفت بالمخاطر ااخرم.

ع باختوؾ تتويرها؛ وذلن من خول ابشار  الو  كول مون 0287ورول تتوير تظن المخاطر فم  أفا ت  راسة يامين ق

مخاطر السيولة ومخاطر سعر الفا    واعتبارهما أللا توتويراأل مون ؼيرهموا مون المخواطر الماليوة عظو  اا ال الموالي، 

ع عظ  الترظيل المالي لور   في ليوا  أوور المخواطر 0285وفي ذات اصطار يمكن مورمة اعتما   راسة بوزاي   ق

ع بنوون 82ع التي شومظت أكوور مون ق0287عظ  اا ال المالي لرالة وار   خول سنتين فمط، ممارنة ب راسة يامين ق

ع فموو  اعتموو ت عظوو  عينووة ممارنووة 0289لتبيووان موو م تووتور اا ال المووالي ليووا بالمخوواطر الماليووة، أمووا  راسووة بووو ر ق

ا قتمظي ية، يسوميةع في ليا  أور المخاطر عظ  أ ال المصارؾ التمظي ية وابسومية من دانبيا المالي.لبععي

6.4

 وبنوالأل  العالميوة، المالية اازمة وبع  وأونال لبل وذلن ابسومية المصارؾ أ ال ع موعوع تمييم0282 راسة سالم ق

 اازموة، رو و  لبول ال راسوة عناصور تطوور لبيوان دوالتع 0227-0222ق ااولو  الفتور  فورن التمسيمة؛ هذ  عظ 

 مووو م لبيوووانع 0288-0229ق فتووور  كوووذلن وشووومظت الماليوووة، اصزموووة رووو و  عنووو  ااوووور لتوعووويحع 0228ق وعوووام

 خووول موون الترظيظووي الموونيت عظوو  ال راسووة اعتموو ت ذلوون؛ الوو  ولظوصووول باازمووة، الماليووة الموووا م تووتور اسووتمرارية

 ،عااصوول ردوم اصسوتومارات، الو ا وه، الربريوة، السويولة،ق مون كول تخص التي المالية المؤشرات بعض ارتسا 

 ودوو  الو  وخظصوت النتوا ت ،عابسومي ال ولي لطر بنن ابسومي، لطر مصرؾق من كل ال راسة عينة وخصت

 الو  ال راسوة وأوصوت اخور، مصورؾ مون يتفواوت التتوير هذا أن ؼير السابمة؛ العناصر عظ  المالية ل زمة تتوير

 .مستومر  ؼير كوير  أموال لودو  نمراأل  ابسومي؛ المصرفي لظعمل د ي   تمويظية أسالي  صبتكار السعي عرور 

ع بي ؾ الكشؾ عن مو م توتوير اازموة الماليوة العالميوة عظو  أ ال البنوون ابسوومية، 0288ودالت  راسة برابح ق

وأهمية اعتما   كنموذخ ل نذار المبكر عن أخطار تعور المروض،  Sherrodتعرؾ عظ  نموذخ وذلن من خول ال

وخصووت ال راسووة كوول موون قبنوون فيصوول ابسووومي السووو اني، بنوون لطوور ابسووومي، بنوون الرادرووي، البنوون العربووي 

ع، واعتم ت ال راسة عظ  منيديوة الترظيول الموالي مون خوول اعتموا  0285-0228ابسومي ال وليع خول الفتر  ق
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لنس  المالية قمع ل العا   عظ  رموق المظكية، مع ل العا   عظو  ااصوول، هوام  الوربح، منفعوة ااصوول، بعض ا

مع ل الرفه الماليع، ولخصت النتا ت ال  ع م توتور ردوم الو ا وه بوالبنون ابسوومية مرول ال راسوة برا ووة اازموة 

سوومي الو ولي، والتوي شوي ت انخفواض طفيوؾ فوي المالية العالمية، ويستون  من ذلن ردوم و ا وه البنون العربوي اب

عظ  الشوركات التوي  Sherrod، وأوصت ال راسة البنون ابسومية بتطبيك نموذخ 0285ردم أصوليا خول عام 

 ستمرعيا، وذلن لظتعرؾ ل ر  الشركات عظ  التزاميا بس ا  اصلتزامات. 

والظتوان ركزتوا عظو  النموام المصورفي ابسوومي من خوول موا سوبك؛ يمكون مورموة أودوه التشوابه بوين ال راسوتين 

أل فووي موول منيديووة الترظيوول المووالي المتبعووة، ؼيوور أن  وكيووؾ تووتور باازمووة الماليووة، التشووابه بووين ال راسووتين يووتتي أيعووا

ع يخص ابنذار المبكر لتعوور الموروض، Sherrodع أعافت ال  دانبيا العمظي نموذخ د ي  ق0288 راسة برابح ق

ع ل  اعتم ت عظو  تمسويم فتور  ال راسوة الخاصوة بيوا الو  ووووة فتورات، 0282ند  أن  راسة سالم ق وبتفصيلف أكور

ع فموو  اكتفووت 0288وذلوون لظتعوورؾ عظوو  أوووار اصزمووة لبوول ولوعيووا وأونووال روو وويا وموون بعوو ها، أمووا  راسووة بوورابح ق

ع 0282 ولة، ممارنة ب راسة سوالم قبمعرفة أوار اازمة في فتر  ما بع  اازمة، وذلن اكور من عينة في أكور من 

 التي خصت  ولة لطر من خول ممارنة اا ال المالي اكبر بنوكيا ابسومية.

7.4

 تر يو  وَوم ومن المتعور ، المروض ماهر  تزاي  في المؤور  العوامل أهم عظ  التعرؾ بي ؾ ع0285 راسة باهي ق

 Caseق الرالووة  راسووة أسووظو  عظوو  اصعتمووا  تووم ذلوون؛ ولتشووخيص التداريووة، لظبنووون ليالمووا اا ال عظوو  تتويرهووا

Study كامظوةأل؛ الماليوة المووا م بيانات ترصيل لصعوبة ونمراأل  الريفية، والتنمية الفورة بنن رالة  راسة خول منع 

 وكشوفت الزبوا ن، وو ا ه المتعور  المروض بين الممارن الترظيل أسظو  عظ  أه افيا ال  لظوصول ال راسة استن ت

 عظو  واصنفتواح اصلتصوا   الترول في والمتمول الدزا ر، في المتعور  المروض زيا   عن الناتت السب  ال  النتا ت

أل  وأشوارت السووق، التصا   رسو  تختظوؾ وبو ردات سوظبي بشوكل توؤور المتعوور  المصورفية الموروض أن الو  أيعوا

 لظ ولوة البنكوي النموام انييوار الو  هوذ  التوتوير  ردوة تصول ولو  التدارية، لظبنون المالي اا ال عظ  ردميا اختوؾ

 .بتكمظيا

أل؛ سعت  البنوون أ ال عظو  المتعوور  المصورفية الموروض تتوير تر ي  ال  ع0287 راسة ص يمة ق وفي الدزا ر أيعا

 الوصووفي الموونيت ال راسووة اسووتخ مت اا ال؛ عظوو  المتعووور  المووروض انعكاسووات وببووراز الدزا وور، فووي التداريووة

 تدوار  بنونع 88ق فوي موموؾع 826ق عو   عظو  توزيعيوا توم اسوتبيان صوريفة تصوميم خوول مون وذلون الترظيظي،

 ترظيوول وتووم ،عوهووران ؼظيووزان، مسووعو ، راسووي بسووكر ، الم يووة، المسوويظة،ق م ينووة موون أكووور وفووي وخوواص عمووومي

 المتعوور  المصورفية الموروض أن مفا هوا نتيدوة الو  التوصول توم ذلون عظو  وبنوالأل  ،SPSS برنامت بواسطة اصستبانة

 لظوو يون بمخصصووات التداريووة البنووون ارتفووام بووتن ذلوون ومفسووراأل  الدزا وور، فووي البنووون ربريووة تخفوويض فووي تسوواهم

 يوؤ   وهوذا أربريا، تخفيض ال  يؤ   الذ  اصمر أرباريا، من اصلتطاع طريك عن يكون ترصيظيا في المشكون

 مصوواريؾ أن دانوو  الوو  هووذا السوويولة، عظوو  سووظبي بشووكل التووتوير وبالتووالي الماليووة، موووار   موون البنوون ررمووان الوو 

 .البنن في التشؽيظية التكاليؾ بن  عظ  تؤور المعا ية والمتابعات الترصيل

وفي اطار المروض المتعور ؛ نظرم اختوؾ المنيدية المتبعة في ال راستين السابمتين، ريو  اسوتن ت  راسوة بواهي 

ع عظ  الممارنة بين ردم المروض وبين و ا ه الزبا ن لرالة وار   من البنون الدزا رية، وهذا يختظؾ عون 0285ق

ياسيا اور المروض المتعور  عظو  اا ال الموالي لعو   ع في ل0287منيدية اصستبيان التي اعتم تيا  راسة ص يمة ق

يفوق العشر بنون، ورؼم هذا اصختوؾ؛ اص أن نتوا ت ال راسوتين أدمعتوا عظو  ااوور السوظبي الوذ  تركتوه الموروض 

ع توعيح أبعا  هذا التتوير.0287المتعور  عظ  دوان  اا ال المختظفة، وفي ذلن راولت  راسة ص يمة ق

8.4

ع التي دالت بي ؾ البر  في العولة بين الييكل واا ال في الصناعة المصرفية الظيبية خوول 0227 راسة بشير ق

ع، وذلوون موون خووول التركيووز عظوو  أهووم المتؽيوورات المووؤور  عظوو  ربريووة المصووارؾ الظيبيووة 0222-8992الفتوور  ق

 ، مصورؾ الدميوريوة، مصورؾ ااموة، مصورؾ والمتموظة فوي قالمصورؾ التدوار  الووطني، مصورؾ الصورار
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التدار  والتنميةع، ولؽرض الوصول ال  النتا ت توم اصعتموا  عظو  المونيت الكموي الترظيظوي، الو  دانو  ذلون فمو  توم 

المتعظووك ب ردووة اصرتبوواط واصنروو ار المتعوو   لتموو ير العولووة بووين المتؽيوورات المسووتمظة وبووين  SPSSاسووتخ ام برنووامت 

مموظةأل بكل من قمع ل العا   عظ  المظكية، مع ل العا   عظو  ااصوول، معو ل العا و  عظو  الو ا وهع،  مؤشرات اا ال

كمووا تووم اسووتخ ام بعووض ااسووالي  ابرصووا ية لعمظيووة الترظيوول قترظيوول التبوواين، معاموول اصرتبوواطع، كمووا تووم اصسووتعانة 

ت الو  ودوو  عولوة طر يوة بوين معو ل ع، ولخصوت النتوا F-Test, R-sq, T-testبوبعض اصختبوارات ابرصوا ية ق

المصوروفات ل صووول المنتدووة وعوو   فووروع المصووارؾ وبووين ربريووة المصووارؾ، بينمووا كشووفت عظوو  ودووو  عولووة 

 عكسية بين مع ل الفوا   الم فوعة عظ  الو ا ه ال  ادمالي الو ا ه وبين الربرية المصارؾ التدارية مدتمعة.

بيوو ؾ اختبووار وتميوويم أووور التركووز والرصووة السووولية فووي أ ال البنووون  ع0288وفووي اار ن دووالت  راسووة الكووور ق

أل لنمووذخ الييكولReturn on Assetالتدارية اار نية، والتي تم لياسيا بمع ل العا   عظ  ااصول ق -ع، وذلن وفما

 ع، وشمظت ال راسوة دميوه البنوون التداريوة الم ردوة فويStructure-Conduct-Performanceاا ال ق-السظون

 Pooledع، اعتمووو ت ال راسوووة عظووو  نمووواذخ اصنرووو ار المدموووه ق0226-8992بورصوووة عموووان خوووول الفتووور  ق

Regressionع لظوصول ال  النتا ت، ولخصت ال راسة ال  نتا ت ت رض نموذخ قSCP ع، وبالتالي تسوتبع  فرعوية

الكفال  التمظي ية التي تونص عظو  أن  الترالؾ بين البنون ااكور تركزاأل، كما أشارت ال  نتا ت ص تم م ال عم لفرعية

 أكور المنممات كفال  ترمك مع صت أ ال مرتفعة وترصل عظ  ربرية أعظ .

ع ِعمن ال راسات الميمة والتي هو فت الو  ترظيول أوور متؽيورات لوو  السووق 0282وتتتي  راسة رم ان ووخرون ق

متؽيرات هيكل الكفال  اصلتصا ية في أ ال البنوون في أ ال البنون العامظة في كل من اار ن وفظسطين، وترظيل أور 

ع، وخصوت ال راسوة بيانوات ممطعيوة ROAالعامظة في البظ ين، والذ  تم التعبيور عنوه بمعو ل العا و  عظو  ااصوول ق

ع، وصختبووار نموواذخ ال راسووة تووم اسووتخ ام 0282-0225ع عبوور مدموعووة موون السوونوات قCross Section Dataق

 Multipleع ِعومن اصنرو ار الخطوي المتعو   قOrdinary Least Squaresم العا يوة قطريمة المربعات الصؽر

Regressionاا ال وفرعوية الكفوال  -السوظون-ع، وأشارت نتا ت ال راسة التطبيميوة الو  عو م لو ر  فرعويتا الييكول

تفسوير عا و تيا، وبالتوالي التمظي ية في تفسير عا  ات البنون اار نية، وكذلن فرن متؽير الرصة السولية لوم يسوتطيه 

 ع.0288فرن هذ  النتيدة تتوافك مه  راسة الكور ق

ع ال  ليا  أور الرصة السولية قردم التمويول، ردوم الو ا وهع عظو  اا ال الموالي 0285بينما ه فت  راسة بشينه ق

الو ا وهع لظمصوارؾ مموظةأل قالعا   عظ  ااصول، العا   عظ  رمووق المظكيوة، نصوي  السويم مون الوربح، العا و  عظو  

ع، وخصووت ال راسووة مصوورفي قالبنوون ابسووومي اار نووي، البنوون العربووي 0282-0222ابسووومية خووول الفتوور  ق

ابسومي ال وليع كعينة لظ راسوة، ولمعرفوة أوور المتؽيورات المسوتمظة عظو  المتؽيورات التابعوة توم اسوتخ ام اصنرو ار 

اسوووالي  ابرصوووا ية ااخووورم قالوسوووط الرسوووابي، اصنروووراؾ البسووويط والمتعووو  ، كموووا توووم اصعتموووا  عظووو  بعوووض ا

المعيووار ع، وأشووارت النتووا ت الوو  أن اا ال المووالي لظمصووارؾ ابسووومية يعتموو  ب ردووة كبيوور  عظوو   لووة ومو مووة 

المؤشرات المالية المتبعة في عمظية الميا ، ويعتبر مميا  اا ال الكظي المتموول فوي أربواح المصوارؾ هوو اانسو  

 رؾ عظ  اا ال المالي لظمصارؾ، فيو خوصة نداح استراتيديات المصارؾ وتكتيكاتيا التشؽيظية.لظتع

موون خووول مووا سووبك؛ يمكوون مورمووة ارتكوواز ال راسووات عظوو  ترظيوول اصنروو ار المتعوو  ؛ وذلوون لظتعوورؾ عظوو  أووور و

اا ال المالي ل  توم تمويظوه بمؤشورات المتؽيرات المستمظة عظ  المتؽير التابه والمتمول باا ال المالي، يعافة ال  أن 

الربرية قمع ل العا   عظ  رموق المظكية، مع ل العا   عظ  ااصول، مع ل العا   عظ  الو ا وه، نصوي  السويم مون 

أل لونتبا  هوو اعتموا   الربحع، والتي ب ورها تعك  وععية الربرية والتي تمول دزل من اا ال المالي، وما كان مظفتا

رصا ية ذات ااهمية البالؽة في تفسير النتا ت في كل من ال راسات ااربعة السوابمة، والتوي دوالت فوي ااسالي  اب

  ول مختظفة قاار ن، ليبيا، فظسطينع.

9.4

ع والتي انطظمت من اشكال مفا   عدز المصارؾ ااهظيوة عون تظبيوة طظبوات التمويول المم موة 0222 راسة كرواط ق

وانخفاض مع صت الربرية ولابظه ذلن زيا   في ليمة مخصصات ال يون المشكون في ترصيظيا، وعظيه سعت الييا 

ع، وممارنوة 0220-8998ال راسة ال  تمييم أ ال المصارؾ ااهظية مون خوول ترظيول لوا ميوا الماليوة خوول الفتور  ق
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لموول  رأ  الموال، هوذا ولو  اشوتمظت عينوة  Iبعض المؤشرات المالية بالمصارؾ التدارية الظيبية ومموررات بوازل 

مصوورؾع موون مختظووؾ منوواطك ال ولووة، ولظوصووول الوو  النتووا ت؛ اعتموو ت ال راسووة عظوو  أسووظو   85ال راسووة عظوو  ق

أل عظو  أسوظو  اصنرو ار الخطوي واختبوار   الترظيل المالي بدانبه اافمي والرأسي والنس  المالية، كما اعتمو ت أيعوا

لمربعات الصؽرم، وعظيه أشا ت ال راسة في نتا ديوا الو  النتوا ت الديو   التوي دوال بيوا من خول استخ ام طريمة ا

ااسظو  المياسي؛ والتي يمكن من خوليا التنبؤ بالميم المستمبظية وبالتالي اتارة الفرصة لظمصارؾ صتخاذ المرارات 

شريعات وذلن ادل استمطا  ااموال المبنية عظ  ااسالي  العظمية، وأوصت ال راسة بالعمل عظ  تع يل بعض الت

 التي يرتاديا المو عين والممترعين.

لكفايوة رأ  الموال عظو  اا ال  Iع فم  ه فت ال  البر  في أور تطبيك معيوار لدنوة بوازل 0227أما  راسة زيتون ق

موذخ لياسي يمووم المالي لظمصارؾ التدارية في ليبيا، واعتم ت في منيديتيا عظ  المنيت الترظيظي من خول بنال ن

أل لمموررات لدنوة بوازل  وبوين مسوتوم اا ال الموالي لظمصوارؾ  Iعظ   راسة العولة بين نس  كفاية رأ  المال وفما

وِوَل اا ال الموالي 0220-8996الظيبية قالدميورية، اامة، التدار ، الصرار ، الور  ع خول الفتر  ق ع، هذا ول  ما

عظ  ما سبك؛ كشفت نتا ت ترظيل اصنر ار عظ  ودو  عولة معنوية بوين تطبيوك بمع ل العا   عظ  ااصول، وبنالأل 

معيار كفاية رأ  المال وبين اا ال المالي الممول بمعو ل العا و  عظو  ااصوول، وتبوين ودوو  بعوض اصووار السوظبية 

بعو  ترديريوا، وهوذا عظ  أ ال المصوارؾ نواتت عون ا خوال البنوو  خوارخ الميزانيوة الو   اخظيوا  Iلمعيار لدنة بازل 

ب ور  أ م ال  تعخم ردم ااصوول الخطور  الوذ  يتطظو  زيوا   ردوم رؤو  اامووال لظوفوال بمعو ل كفايوة رأ  

 المال، وأوصت ال راسة بالعمل عظ  تطوير أ ال المصارؾ واعطا يا كامل الصوريات كي تتمكن من المنافسة.

اسوتيفال المصوارؾ ابسوومية اار نيوة اهوم متطظبوات  ع بي ؾ التعرؾ عظو  مو م0282وتتتي  راسة التادور  ق

 IIرول كفاية رأ  المال، وتر ي  أهم ااوار التي يمكن استمراؤها درال تطبيوك مموررات لدنوة بوازل  IIلدنة بازل 

رول أ ال المصارؾ، هذا ول  اشوتمظت عينوة ال راسوة عظو  كول أكوور البنوون انتشواراأل فوي اار ن قالبنون ابسوومي 

ع 0222-8998 ني لظتمويل واصستومار، البنون العربوي ابسوومي الو وليع وذلون خوول فتورتين ممسومتان الو  قاار

ع، واستخ مت ال راسوة المونيت الكموي الترظيظوي وذلون مون خوول ترظيول المووا م الماليوة عون طريوك 0228-0222وق

روول كفايوة رأ  الموال ص  IIلدنوة بوازل ارتسا  النس  المالية، وتوصظت ال راسة الو  نتيدوة مفا هوا أن متطظبوات 

أل عظ  أ ال المصارؾ ابسومية عينة ال راسة، وتر ر ابشوار  هنوا الو  أن أ ال البنون اار نوي ابسوومي  تؤور سظبا

لظتنميووة واصسووتومار أفعوول موون البنوون العربووي ابسووومي الوو ولي، وذلوون يردووه لظسياسووة اصسووتومارية التووي ينتيديووا 

ِعمن بن  التوصيات أوصت ال راسة بتوري  بيانات الموا م الماليوة لظمصوارؾ ابسوومية؛ وذلون المصرؾ ااول، و

 لتسييل يدرالات البرو  وال راسات والممارنات روليا.

وبووالنمر الوو  ال راسووات السووابمة؛ والتووي اعتموو ت عظوو  ااسووظو  المياسووي فووي الوصووول الوو  نتا ديووا، ريوو  خصووت 

عظو   I، وتبين من خول ما سوبك ودوو  توتوير سوظبي لمعوايير لدنوة بوازل IIلدنة بازل ومعايير  Iمعايير لدنة بازل 

أل  IIع، في رين أن متطظبات لدنة بازل 0287اا ال المالي لظمصارؾ قزيتون،  رول كفاية رأ  المال ص تؤور سوظبيا

ن اار ني خوول فتورتين ع والتي ليمت أ ال البن0282عظ  اا ال المصارؾ، وهذا ما دالت به  راسة التادور  ق

 زمنيتين.

1..4

 كوان اذا موا وبيوان التكظفوة، كفوال  عظو  السويولة بنوو  أوور عظو  التعورؾ ع والتي دوالت بيو ؾ0282ق الكور  راسة

 بمعو ل لياسوه تم والتي اار نية، ابسومية البنون أ ال عظ  وم ومن التكظفة، كفال  عظ  السظبي ااور السيولة ب ار 

 ابسووومي العربووي البنوون اار نووي، ابسووومي البنوونق موون كوول عظوو  العينووة واشووتمظت ،عROAق ااصووول عظوو  العا و 

 البسويط، اصنرو ار نمواذخ عظو  اصعتموا  توم النتوا ت الو  ولظوصول ،ع0228-8992ق الفتر  خول من وذلنع ال ولي

 كفوال  عو م متؽيور عظو  ركميوا فوي وموا السويولة لمتؽيور يرصوا ية  صلوة ذو أوور ودوو  الو  ال راسة لخصت وعظيه

 .اار نية ابسومية التدارية المصارؾ في التكظفة

ع 86ق عوو  ها والبووالػ الخاصووة، العراليووة المصووارؾ أ ال ع فموو  هوو فت الوو  ليووا 0286أمووا  راسووة سووعي  وعظووي ق

أل   بووووة اا ال وخصوت وأ ا وه، المصورؾ كفوال  بوين العولوة ترظيول ووم ومون ،ع0282-0282ق الفتر  خول مصرفا
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 المصوورؾ كفووال  ولميووا  الماليووة، النسوو  خووول موون رسووابيا توومع السوويولة المووول ، الربريووة،ق أساسووية مؤشوورات

 توتوير صختبوار البسويط الخطوي اصنر ار واستخ ام ،عDEAق البيانات تطويك نموذخ عظ  ال راسة اعتم ت وترظيظيا؛

 العا و  معو ل المودوو ات، عظو  العا و  معو لق اا ال تميويم بمؤشورات الخاصوة الماليوة النس  عظ  الكفال  مؤشرات

 نسوبة المصورفية، الموول  نسوبة ابلوراض، نسوبة المانونيوة، السيولة نسبة النم  ، الرصي  نسبة المظكية، رموق عظ 

 تعمول ص معمميوا ال راسوة عينة المصارؾ أن ال  وخظصت النتا ت ،عالمالية ااوراق في اصستومار ال  المظكية رك

أل، اامول مستواها عن   اا ال عظ  الولوؾ في تساع  ر يوة وسا ل باستخ ام المركز  البنن أوصت وعظيه التصا يا

 .البيانات تطويك ترظيل أنموذخ صسيما الخطية البرمدة أنممة اعتما  عبر وذلن المصرفي، لظمي ان الرميمي

 وذلوون المصوورفي، اا ال عظوو  المصوورفية التكظفووة كفووال  أووور باختبووارع 0287ق والسووريتي الووزواو   راسووة ولامووت

 في ال راسة عينة تموظت ري  ،ع0282-0225ق من الفتر  خول الظيبية التدارية المصارؾ من عينة عظ  بالتطبيك

 توم النتوا ت الو  ولظوصوول ،عالووطني التدوار  والتنمية، التدار  الور  ، الصرار ، الدميورية،ق اآلتية المصارؾ

 التكظفوة، كفوال  فوي والمتموول المسوتمل المتؽيور لميوا ع DEAق المعظمية ؼير المطور  البيانات ترظيل طريمة استخ ام

 اسوتمار  ال راسوة اسوتخ مت كموا المصورفي، اا ال فوي والمتموول التابه المتؽير لميا  CAMELS نموذخ واستخ ام

 هموا CAMELS نمووذخ مكونوات مون مكوونين تميويم يخوص فيموا وذلون ال راسة، عينة من البيانات لتدميه اصستبيان

 اصنروو ار ونموووذخع Panel Dataق البيانووات ترظيوول بنموواذخ وباصسووتعانة السوووق، مخوواطر تدووا  والرساسووية اب ار 

 ال راسوة أشوارت كموا المصورفي، اا ال عظ  المصرفية التكظفة لكفال  أور ودو  ع م ال راسة نتا ت وبينت المدمه،

 مركمووة وخطووط سياسووة رسووم فووي يسوواهم ممووا لظمصوورؾ، شووامل ترظيوول ادوورال عظوو  يعموول CAMELS نمووام أن الوو 

 .خاصة عناية ال  ترتاخ التي السظبية العناصر عظ  التركيز خول من وذلن ل  ار ،

وصزلنا في اطار الكفال  المصرفية، ولكن بمنمور الممارنة بوين ال راسوات التوي توم ذكرهوا، ريو  نظروم أن  راسوة 

ع ل  ركزت عظ  استخ ام أسظو  ترظيل اصنر ار الخطوي البسويط، أموا  راسوة 0286؛ سعي  وعظي، 0282قالكور، 

ه فوي ليوا  متؽيورات ال راسوة، وموا يسوت عي ع فم  استن ت عظ  نموذخ اصنر ار المدم0287الزواو  والسريتي ق

ع هوو اعتما هوا عظو  أ ا  الترظيول الموالي لميوا  بعوض متؽيورات 0287النمر هنا فوي  راسوة الوزواو  والسوريتي ق

اا ال، واسووتخ اميا ا ا  اصسووتبيان فووي ليوووا  المتؽيوورات ااخوورم لوو  ال والمموظوووة بكوول موون قاب ار ، رساسوووية 

ع، والتوي ركوزت 0286؛ سوعي  وعظوي، 0282ض الشيل عن ال راسات ااخرم قالكوور، السوقع، وهذا يختظؾ بع

عظ  الترظيل المالي لظبيانات المالية الخاصوة بالمصوارؾ عينوة ال راسوة  ون الظدوول الو  اصسوتبيان، وبنوالأل عظو  موا 

لمكانيوة والتوي دوالت فوي سبك؛ نظرم أن هنالن تباين بين نتا ت تظن ال راسات، ونارده ذلن ال  اختوفوات الرو و  ا

 أكور من  ولة قاار ن، العراق، ليبياع. 

11.4

ع ه فت ال راسة ال  معرفوة العولوة بوين متؽيورات روكموة الشوركات واا ال الموالي 0282 راسة بورلبة وؼربي ق

خووول الفتوور  لظمصووارؾ ابسووومية، وذلوون موون خووول ادوورال  راسووة تطبيميووة عظوو  عينووة موون المصووارؾ ابسووومية 

ع مصووارؾ يسووومية قبنوون  بووي ابسووومي، مصوورؾ أبووومبي 82ع، التصوورت ال راسووة عظوو  عوو   ق0280-0225ق

ابسووومي، مصوورؾ الشووارلة ابسووومي، بيووت التمويوول الكووويتي، مصوورؾ الرادرووي، بنوون الووبو ، مصوورؾ لطوور 

ار نيع، اعتم ت ال راسة عظو  المونيت ابسومي، بنن البررين ابسومي، بنن البركة البرريني، البنن ابسومي ا

، اصنرووراؾ المعيووار ع، ولخصووت R2، معاموول التر يوو  Tالترظيظووي مسووتخ مةأل بعووض اا وات ابرصووا ية قاختبووار 

النتا ت ال  ودو  عولة ييدابية بين اا ال المالي لظمصارؾ ابسومية مموظةأل بالعا و  عظو  ااصوول وبوين متؽيورات 

 ال متؽير قتركز المظكيةع فم  كانت العولة سظبية في اا ال المالي لظمصارؾ ابسومية.الروكمة، وذلن باستون

ع بيوو ؾ التعوورؾ عظوو  نوووع العولووة وااووور بووين وليووات الروكمووة قالتعظيمووات 0282بينمووا دووالت  راسووة روروواني ق

المعوايير ااخوليوة، نموام والرلابة التنميميوة، ابفصواح والشوفافية، تر يو  أ وار ورمووق ااطوراؾ ااخورم، تبنوي 

فعال ب ار  المخاطرع وبين اا ال المالي لظبنون الدزا رية قالبنن الووطني الدزا ور ، البنون الخواردي الدزا ور ، 

بنن الفورة والتنمية الريفيةع، وادل ذلن، تم اصعتما  أ ا  اصستبيان لترميك أه اؾ ال راسة، ري  توم توزيوه عو   

تووم معالدووة البيانووات المترصوول عظييووا  SPSSومفي البنووون عينووة ال راسووة، وبواسووطة برنووامت ع اسووتبانة عظوو  موو52ق
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بواسطة اصستبيان، واعتم ت ال راسة عظ  المموابوت الشخصوية موه المسوؤولين الو  دانو  اصسوتبيان، وتوم الظدوول 

ظيوول الفرعوويات الفرعيووة الوو  أسووظو  ابرصووال اصسووت صلي المتمووول فووي ترظيوول اصنروو ار الخطووي البسوويط، وذلوون لتر

المتعظمووة بيليووات الروكمووة، كمووا تووم اصسووتنا  عظوو  ترظيوول اصنروو ار الخطووي المتعوو   لظكشووؾ عوون أووور وليووات الروكمووة 

قمدتمعةع عظ  اا ال المالي لظبنون مرل ال راسة، ومن خول النتا ت التي تم التوصل الييوا اتعورت أهميوة تطبيوك 

  م البنون الدزا رية، مما ينعك  بابيدا  عظ  اا ال المالي الخاص بيا.وليات الروكمة في نداح الروكمة ل

ع بيوو ؾ تر يوو  العولووة بووين متؽيوورات الروكمووة 0285وفووي موول مفوواهيم الروكمووة؛ دووالت  راسووة بورلبووة، ؼربووي ق

الموالي  قتركيبة مدظ  اب ار ، لدان المدظ ، تركز المظكية، ردم هي ة الرلابة الشرعية، ردوم المصورؾع واا ال

-0225ع مصرؾ من منطمة الخظيت خول الفتور  ق80ع، واشتمظت العينة ال  قROAالمتمول بالعا   عظ  ااصول ق

ع، واعتم ت ال راسة في منيديتيوا عظو  طريموة المربعوات الصوؽرم مون خوول البيانوات الممطعيوة، ودوالت 0280

ركيبة مدظو  اب ار ، عو   الظدوان فوي المدظو ، عو   النتا ت بودو  عولة ييدابية بين العا   عظ  ااصول وبين قت

أععال هي ة الرلابة الشرعيةع، أ  أنوه كظموا ارتفوه ردوم متؽيورات وليوات الروكموة السوابمة كظموا ارتفوه العا و  عظو  

ااصووول، بينمووا يتعووح أن هنالوون عولووة سووظبية بووين العا وو  عظوو  ااصووول ومتؽيوور تركووز المظكيووة، بمعنوو  أنووه كظمووا 

 بة ااسيم الممظوكة من لبل كبار المساهمين  كظما انخفض العا   عظ  ااصول.ارتفعت نس

ع بيو ؾ 0287ق من ال راسات التي خصت اا ال المالي في البي ة الظيبية؛ دالت  راسة الصول وأبو بوو ومن ِع 

اختبار تتوير ع   من وليات الروكمة عظ  اا ال المالي لظمصارؾ الظيبية، والتي تم لياسه بمدموعة مون المؤشورات 

قمع ل العا   عظ  ااصول، مع ل العا   عظو  رمووق المظكيوة، معو ل الو يون ؼيور العامظوةع، وشومظت عينوة ال راسوة 

مصوورؾ اامووان، مصوورؾ التدووار  والتنميووة، المصوورؾ التدووار  ع مصووارؾ تداريووة ليبيووة متموظووةأل فووي ق2عظوو  ق

ع، اعتمووو ت ال راسوووة عظووو  ترظيووول اصنرووو ار المتعووو   0280-0228الووووطني، مصووورؾ الواروووةع خوووول الفتووور  ق

نتوا ت ترظيول اصنرو ار وخظصوت ع ل راسة أور المتؽيرات المسوتمظة عظو  المتؽيور التوابه، Multiple Regressionق

ع بمتؽيورات وليوات الروكموة التاليوة قاسوتمولية ROE-ROA-NPRت اا ال الموالي لظمصوارؾ قع م تتور مؤشراال  

 مدظ  اب ار ، ودو  مون كبارع.

وبالنمر ال  ما سبك؛ ند  ان بعض ال راسات دوالت بيو ؾ التعورؾ عظو  نووع قالعولوةع بوين متؽيورات الروكموة 

 ع، وبععوويا كووان يسووع  لظتعوورؾ عوون قااووورع0285؛ برولبووة، ؼربووي، 0282واا ال المووالي قبورلبووة، ؼربووي، 

ع، بينمووا هنالوون  راسووات دووالت بيوو ؾ التعوورؾ عظوو  قالعولووة وااووورع قروروواني، 0287قالصووول، أبو بووو ، 

ع، وفي مدمل النتا ت نستطيه المول أن هنالن عولة ييدابية بين متؽيرات الروكمة وبين اا ال المالي مموووأل 0282

صول، ع ا متؽير تركز المظكية والذ  ينعك  بشوكل سوظبي عظو  اا ال الموالي، وهوذا أدمعوت بمع ل العا   عظ  اا

 ع. 0285؛ برولبة، ؼربي، 0282عظيه  راسة قبورلبة، ؼربي، 

ع، والوذ  يرمو  بمبوول ROAهذا ول  خصت معموم ال راسوات متؽيور اا ال الموالي بمؤشور العا و  عظو  ااصوول ق

لمالي ممارنة بمع ل الذ  يرافمه في بعض ال راسات مع ل العا و  عظو  رمووق المظكيوة كبير في عمظية ليا  اا ال ا

ع ارتتت مدموعة من المؤشرات لتعك  واله اا ال المالي فوي 0287ع، ؼير أن  راسة الصول وأبو بو  قROEق

المالي  ون توعيح ع فم  اكتفت بالتعبير عن مصطظح اا ال 0282المصارؾ الظيبية، أما بالنسبة ل راسة روراني ق

 مؤشراته. 

وفي يطار المنيدية المتبعة؛ فم  تنوعت ال راسوات فوي ااسوالي  الماليوة واصرصوا ية المتبعوة، فمو  شومظت قالترظيول 

 المالي، تصميم النماذخ المياسية، اصستبيانع، وذلن في يطار  راسة متؽيرات وليات الروكمة واا ال المالي.

5

مظووة موون اا بيووات السووابمة، وذلوون موون خووول اتبوواع أسووظو  مؽوواير البروو  موون  انطظمووت فكوور  خووول سوور  ومنالشووة دا

أل ذو  ومختظؾ عن ؼير  من ااسالي  المعتا   في البرو  العظمية؛ والتي تاشكل لاو أل معرفية بالنسبة لظباروين ومردعا

أل أهمية لظميتمين، اعافةأل ال  ذلن؛ فرن نشر هذا النوع من البروو  سويع مل عظو  يوورال المكتبوات العظميوة؛ خصوصوا

أل من ذلن دالت هذ  الورلة بي ؾ  وأن المنشور منيا بالظؽة العربية يتسما بالن ر ِ ممارنةأل بؽيرها من الظؽات، وانطولا
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سووه موون لبوول البوواروين عظوو  موو ار السوونوات، باعتبووار  موموعوووع اا ال المووالي، والووذ  رمووي باهتمووام البروو  فووي 

ما تم اوباته من خول نتا ت عينوة البرو ، والتوي لخصوت بالفعل ساسي لنداح المؤسسة المصرفية، وهذا المميا  اا

بعووض المتؽيوورات عظوو  اا ال المووالي، وعظوو  عووول مووا تووم اسووتمراؤ  موون ال راسووات السووابمة؛ نسووتطيه  وأووور عولووة

ع، وعظيوه 0202-0222الوصول ال  دمظة من النتا ت تعك  ما تعمنته عينة البر  والفتر  الزمنية الخاصوة بيوا ق

 لو  ينوتت عنيوا نتوا ت أخورم ل  ص تعبور عون معومون ال راسوات ااخورم، والتوي اذا موا توم تؽطيتيوا فوي برو  أخور

 مختظفة.

البر  ال  ودوو  الكويور مون المتؽيورات التوي توؤور بالسوظ  واصيدوا  عظو  اا ال الموالي لظمصورؾ، وذلون خظاص 

رس  عينة ور و  ال راسة، وبالرؼم من أن عمظية التميويم يدو  أن تشومل كافوة دوانو  اا ال قالسويولة، الربريوة، 

تكتفووي بتمويوول اا ال بعنصوور كانووت صووول، النشوواطع؛ اص أن كويوور موون ال راسووات مولمووة رأ  المووال، دووو   اا

 الربرية.

، مؤشورات العا و  CAMELSيمكن تمييم اا ال المالي من خول مدموعة من طرق الميا  قالنسو  الماليوة، نمووذخ 

المتووازنع، ولكول أسوظو  عيوبوه  والمخاطر ، لا مة الت فمات النم ية، الترظيل اصفمي والترظيل الرأسي، بطالة اا ال

ومزايا ، اعافةأل ال  ذلن؛ فرنه يمكن ليا  اا ال بواسطة أ ال اصستبيان، والتي يرافميا بعض ااسوالي  ابرصوا ية 

بما يو م أؼراض وأه اؾ ال راسة، وفي زخم ذلن؛ تاد ر ابشار  ال  ان ااسالي  ابرصا ية ص تمتصر فمط عظ  

 نما تشمل اا وات ااخرم. أسظو  اصستبيان وا

يود  خظوط فوي المفواهيم لو م بعوض البواروين روول موا يتعظوك بالمصوطظرات الخاصوة بواا ال قاا ال الموالي، اا ال 

المصرفي، اا ال اصستراتيديع، وما لفت نمر الباروان هو ودو   راسات ترمل مسم  اا ال المصورفي ؼيور أن 

الواني هو دزل مون ااول وص يشومل كافوة تفاصويظه، عظيوه فمو  توم تظخويص تظون  الممصو  هو اا ال المالي، رؼم أن

 ال راسات واعتبارها عمن عينة البر  وذلن صن معمونيا يعك  متطظبات البر . 

بعض ال راسات السابمة ص تافصول فوي نتا ديوا، وتكتفوي بعموميوة النتوا ت  ون تخصيصويا عظو  اصشوكال المطوروح 

ال راسوات  يطواروااه اؾ المنصووص عظييوا، أموا بالنسوبة الو  التوصويات المرفموة عومن  والفرعيات الموعوعة

السابمة؛ فمو  توم التنا يوا  ون ؼيرهوا، كونيوا تخو م صوالح البرو ، كوذلن لؽورض ابشوار  الو  بعوض المشواكل التوي 

 تعترض عمل المصارؾ وبالتالي فيي برادة ال   راسة منفر  .

6

هووذا البروو  بطووابه ترظيظووي ل  بيووات السووابمة، والتووي تاشووكل أهميووة بالؽة_ال راسووات السووابمة_ل م المؤسسووات  انفوور 

والباروين أّ  كان الموعوع المت ار  فييا؛ وذلن من خوول اصعتموا  عظو  مرتواهوا فوي رظرظوة المشواكل البرويوة، 

شوكل هوذ  البروو  فرصوة لظترليوة العظميوة التوي واعتبارها نمطة الب اية لبرو  عظمية د ي  ، ومون زاويوة أخورم؛ تا 

يرتاديا البارو ، ووسويظة بتموام متطظباتوه المينيوة، ناهيون عون ابعوافة المعرفيوة المرمموة لوه، وبواسوطة اا بيوات 

السووابمة؛ تمكوون الباروووان خووول هووذ  الورلووة موون تسووظيط العووول عظوو  ركيووز  النشوواطات فووي بي ووة ااعمووال البنكيووة؛ 

أل، والذ  تكمن أهميته في يمكانية التعرؾ عظ  العناصر ال اخظية والمموظة بتمي يم اا ال المالي لمطاع الصيرفة عموما

لظبي ة المصرفية من نماط لو  ونماط ععؾ، والخاردية منيا من فارص وتر يات، لتصل بذلن المؤسسة المصورفية 

ية المصورفية، وتمكينيوا مون مدوارا  التطوورات ال  نتا ت تارسن من أ ا يا، وتاعين استمرار نشاطيا في مول التنافسو

أل عظ  المؤسسوة البنكيوة  أل ييدابيا المالية المعاصر ، واكسابيا ل ر  التنبؤ باازمات المرتمل ر وويا، ما يار   انعكاسا

بشووكل خوواص وعظوو  اصلتصووا  بشووكل عووام، عظيووه يسووتظزم ااموور التركيووز عظوو  المتؽيوورات التووي يتووتور بيووا_اا ال 

أل أو سظبي. المالي_،   وما ان كانت ترو  في طياتيا أوراأل ايدابيا

أخورم ذات  متؽيورات هنالون أن ؼيور لظمصوارؾ؛ الموالي اا ال عظو  الموؤور  المتؽيورات مون ع  األ  البر  شمل لم 

 وابصوورات والتشوريعات والمووانين المصوارؾ، في المالي اا ال عظ  وتتويرها عولتيا ال  التطرق يتم لم أهمية

 والعورور  المتؽيورات، تظون ِعومن توتتي والفوا   والمتؽيرات ال اخظية من ردم ااصول والو ا وه ورمووق المظكيوة

 فووي المووالي اا ال عظوو  المتؽيوورات هووذ  راِصوول ب راسووة الباروووان يوصووي عظيووه تتويرهووا؛ موو م  راسووة هنووا تمتعووي

أل عظ  موا سوبك؛ وفوي ختوام هوذا البرو  يشوير الباروو أوور لوانون ييمواؾ التعامول  ان بوتن  راسوة  المصارؾ، وتتسيسا
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بشووتن منووه التعاموول بالفوا وو  الربويووةع عظوو  اا ال المووالي  0282لسوونة  8قالمووانون رلووم بالفوا وو  الم ينووة وال ا نووة 

ع سوتكون ِعومن ال راسوات المنشوور  فوي يطوار اا ال الموالي 0202لظمصارؾ  ليو  البرو ، وفوي اآلدول المريو  ق

وبنتا ت ذات  صلة يرصا ية. لظمؤسسات المصرفية 

 

ع. تمييم أ ال المصارؾ التدارية باستخ ام لا مة الت فمات النم ية:  راسوة تطبيميوة عظو  5002يبراهيم، خال  عطية ق
، رسالة مادسوتير ؼيور منشوور ، لسوم 5005-8991المصارؾ التدارية الر يسية في الدماهيرية لظفتر  

 رسة العظوم اب ارية والمالية، ااكا يمية الظيبية، طرابظ ، ليبيا.التمويل والمصارؾ، م 

ع. أور تطبيك وليات الروكمة المفصح عنيا عظ  اا ال المالي:  راسة نمرية تطبيمية عظ  5082أسع ، دمحم العما  ق
سوومية، الشركات المساهمة في الممظكوة العربيوة السوعو ية، لسوم المراسوبة، كظيوة الشوريعة وال راسوات اب

 دامعة أم المرم، السعو ية.

ع. عمظية تمييم اا ال في فروع المصارؾ التدارية:  راسة تطبيميوة عظو  مصورؾ 5001ااسو ، عا ل العكرمي ق
اامة، رسالة مادستير ؼير منشور ، لسم التمويل والمصارؾ، م رسة العظوم اب ارية والمالية، أكا يميوة 

 ا.ال راسات العظيا، طرابظ ، ليبي

ع. المروض المتعور  وأورهوا عظو  اا ال الموالي لظبنوون التداريوة:  راسوة رالوة بنون الفوروة 5082باهي، رميسة ق
والتنمية الريفية_أم البوالي_، رسالة مادستير ؼير منشوور ، شوعبة عظووم التسويير، لسوم الماليوة والبنوون، 

 امعة أم البوالي، الدزا ر. كظية العظوم اصلتصا ية والعظوم التدارية وعظوم التسيير، د

: 5001ع. ليا  استمرار اا ال المالي لظبنون ابسومية في مل اازمة المالية العالميوة لسونة 5081برابح،  صل ق
 راسة تطبيمية لمدموعة من البنون ابسومية لبعض ال ول العربية، لسم العظوم اصلتصوا ية، كظيوة العظووم 

 التسيير، دامعة دمحم بوعياؾ.اصلتصا ية والتدارية وعظوم 

ع. تمييم اا ال المالي لظبنون ابسومية والتمظي ية باستخ ام المؤشرات الماليوة:  راسوة 5088بشناق، زاهر صبري ق
ممارنة لظبنون الوطنية العامظة في فظسطين، رسالة مادستير ؼير منشور ، لسوم المراسوبة والتمويول، كظيوة 

 ظيا، الدامعة ابسومية، ؼز .التدار ، عما   ال راسات الع

ع. أ ال المصووارؾ التداريووة فووي ليبيووا والعواموول المووؤور  عظوو  الرصووة السووولية و ردووة 5002بشووير، بشووير عظووي ق
ع، رسووالة 5001-8991التركيووز،  راسووة تطبيميووة عظوو  المصووارؾ التداريووة فووي ليبيووا خووول الفتوور  ق

العظووم اب اريوة والماليوة، أكا يميوة ال راسوات مادستير ؼير منشور ، لسوم التمويول والمصوارؾ، م رسوة 
 العظيا، طرابظ ، ليبيا.

ع. أووور الرصووة السووولية عظوو  اا ال المووالي لظمصووارؾ ابسووومية اار نيووة، أطرورووة 5082بشووينه، عموور دمحم ق
 كتووورا ، لسووم المصووارؾ ابسووومية، كظيووة ال راسووات العظيووا، دامعووة العظوووم ابسووومية العالميووة، عمووان، 

 ار ن.ا

ع. انعكاسووات المووروض المصوورفية المتعووور  عظوو  أ ال البنووون التداريووة فووي الدزا وور: 5082بوون موو اني، صوو يمة ق
 راسة عينة من البنون التدارية في الدزا ر، أطرورة  كتوورا ، شوعبة البنوون والماليوة والمراسوبة، لسوم 

يير، دامعووة دمحم بوعووياؾ، المسوويظة، العظوووم التداريووة، كظيووة العظوووم اصلتصووا ية والتداريووة وعظوووم التسوو
 الدزا ر.

ع. أور تمظبات سعر الصرؾ عظو  أ ال البنوون التداريوة، رسوالة مادسوتير ؼيور منشوور ، لسوم 5082بوبة، ابتسام ق
مالية التتمينات وتسيير المخواطر، شوعبة عظووم التسويير، كظيوة العظووم اصلتصوا ية والعظووم التداريوة وعظووم 

 لبوالي، الدزا ر. التسيير، دامعة أم ا

ع عظ  فاعظيوة نموام الرلابوة CAMELSع. أور تطبيك نمام التمييم المصرفي اامريكي ق5085بوخظخال، يوسؾ ق
-502ع، ص ق80عظ  البنون التدارية،  راسة رالة بنن الفورة والتنمية الريفية، مدظة البار ، العو   ق

 ع.582

لية عظ  اا ال الموالي لظبنوون:  راسوة ممارنوة بوين البنوون التمظي يوة ع. تتوير ي ار  المخاطر الما5089بو ر، أيو  ق
ع، لسوووم عظووووم التسووويير، كظيوووة العظووووم اصلتصوووا ية 5081-5002والبنوووون ابسوووومية اار نيوووة لظفتووور  ق

 لالمة، الدزا ر. 8992ما   1والتدارية وعظوم التسيير، دامعة 

المدظة الدزا رية لظ راسات الماليوة ل البنون ابسومية، في تمييم أ ا CAMELSع. طريمة 5088بورلبة، شولي ق
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 ع.820-898ع، ص ق8والمصرفية، الع   ق

الشووركات فووي أ ال المصووارؾ  ع. أووور تطبيووك لواعوو  روكمووة5082بورلبووة، شووولي عاشووور، عبوو  الرظوويم ؼربووي ق
ابسومية:  راسة رالة  ول منطمة الخظويت، مدظوة دامعوة المظون عبو العزيز: اصلتصوا  ابسوومي، المدظو  

 ع. 821-851ع، ص ق1ع، الع   ق51ق

ع. أووور تطبيووك لواعوو  روكمووة الشووركات فووي أ ال المصووارؾ 5089بورلبووة، شووولي عشووور، وعبوو  الرظوويم ؼربووي ق
 ع.850-888ع، ص ق8تطبيمية، المدظة الدزا رية لظتنمية اصلتصا ية، الع   ق ابسومية:  راسة

-5088ع. أور المخاطر المالية عظ  اا ال المالي: رالة البنن الووطني الدزا ور  متظيظوي ق5082بوزاي  ، عا شة ق
وعظووم  ع، رسالة مادسوتير ؼيور منشوور ، لسوم عظووم التسويير، كظيوة العظووم اصلتصوا ية والتداريوة5081

 التسيير، دامعة لاص   مرباح، ورلظة، الدزا ر.

ع. تميوويم أ ال البنووون التداريووة العموميووة الدزا ريووة موون ريوو  العا وو  5009بوعبوو لي، أروووم، خظيوول عبوو الرزاق ق
ع، برو  ممو م فوي مظتمو  المنموموة 5000-8992والمخاطر :  راسة رالة المورض الشوعبي الدزا ور  ق

 ،5009 يسوومبر  82-89الدزا وور،  تروووصت اصلتصووا ية_الواله والتروو يات_،المصوورفية الدزا ريووة وال
 ع.889-99ص ق

ع. تمييم اا ال المالي لظبنون ابسومية:  راسة تطبيمية عظ  مدموعوة مون 5082بولرية، الطي ، وعمر بودميعة ق
-8ع، ص ق9قع، مدظوة التصوا يات شومال افريميوا، العو   5081-5009البنون ابسوومية خوول الفتور  ق

 ع.51

ع. ترظيول مؤشورات السوومة المصورفية فوي الدزا ور رالوة بنون 5082بوهرير ، عبا ، وعب  الظطيوؾ مصويطف  ق
 ع. 852-802ع، ص ق2ع، المدظة الدزا رية لظتنمية اصلتصا ية، الع   قAGB-CPAق

ا عظو  أ ال المصوارؾ روول كفايوة رأ  الموال وأورهو IIع. متطظبوات لدنوة بوازل 5080التادور ، أسامة مسعو  ق
-8991ابسووومية اار نيووة:  راسووة ممارنووة لعينووة موون المصووارؾ ابسووومية اار نيووة خووول الفتوورتين ق

ع، رسووالة مادسووتير ؼيوور منشووور ، لسووم التمويوول والمصووارؾ، م رسووة العظوووم اب اريووة 5009-5001
 والمالية، ااكا يمية الظيبية، طرابظ ، ليبيا.

:  راسووة رالووة البنوون الوووطني CAMELSميوويم أ ال البنووون التداريووة باسووتخ ام نموووذخ ع. ت5089تميسووة، سوويام ق
ع، رسوالة مادسوتير ؼيور منشوور ، لسوم العظووم اصلتصوا ية، كظيوة 5085-5001الدزا ر  خول الفتر  ق

 ، الدزا ر.العظوم اصلتصا ية والعظوم التدارية وعظوم التسيير، دامعة لاص   مرباح، ورلظة

ع. أووور تمظبووات أسووعار الصوورؾ عظوو  اا ال المووالي لظبنووون التداريووة:  راسووة رالووة البنوون 5082اسووم قتيميووزار، ل
ع، رسوووالة مادسوووتير ؼيووور 5089-5002ع وكالوووة ورلظوووة خوووول الفتووور  قBEAالدزا ووور  الخووواردي ق

ظووم منشور ، تخصص مالية وبنون، لسم العظوم اصلتصا ية، كظية العظوم اصلتصا ية والعظووم التداريوة وع
 التسيير، دامعة لاص   مرباح، ورلظة، الدزا ر. 

ع. تميوويم اا ال المووالي لظبنووون اليمنيووة:  راسووة ممارنووة بووين البنووون ابسووومية والبنووون 5082الدووابر ، خالوو  دمحم ق
 ع. 89-8ع، ص ق1ع، الع   ق2التدارية، المدظة العظمية لظ راسات التدارية والبي ية، المدظ  ق

ع. تميوويم أ ال المصووارؾ التداريووة باسووتخ ام نسوو  السوويولة والربريووة 5002، وسوسوون سووعي  قدميوول، سوونان زهيوور
ع، مدظة تنميوة الرافو ين، العو   5009-5005بالتطبيك عظ  مصرؾ الموصل لظتنمية واصستومار لظفتر  ق

 ع.818-888ع، ص ق59ق

ؾ ابسومية الم ردة فوي سووق  مشوك ع.  راسة أور الييكل التمويظي في اا ال المالي لظمصار5082رمي، بسام ق
، الدامعوووة MBAلووو وراق الماليوووة، رسوووالة مادسوووتير ؼيووور منشوووور ، لسوووم ي ار  اصعموووال التخصصوووي 

 اصفتراعية السورية، سوريا. 

ع. العولووة بووين هيكوول السوووق والربريووة فووي صووناعة المصووارؾ اار نيووة 5081رموو ان، عوووم دمحم، ووخوورون ق
 ع.892-882، ص ق5081ستراتيدية، يونيو والفظسطينية، مدظة رؤم ا

ع. أووور هيكوول رأ  المووال عظوو  أ ال المصووارؾ اار نيووة الم ردووة فووي 5081الرموو ان، ناصوور، وعظوو  المعووا  ق
-829ع، ص ق9ع، العوو   ق89بورصووة عمووان لوو وراق الماليووة:  راسووة ترظيظيووة، مدظووة المنووار ، المدظوو  ق

 ع.812

ظيل المالي في تمييم اا ال المالي لظمصارؾ التدارية:  راسوة ممارنوة بوين ع.  ور التر5005 وزان، أرم  اليا   ق
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ع، رسالة مادسوتير ؼيور منشوور ، لسوم التمويول 8991-8911مصرفي الدميورية واامة خول الفتر  ق
 والمصارؾ، م رسة العظوم اب ارية والمالية، أكا يمية ال راسات العظيا، طرابظ ، ليبيا.

في تميويم أ ال المصوارؾ فوي العوراق:  راسوة رالوة عظو   CAMELSع. أهمية نمام 5089رريم، عبا  فاعل ق
 ع.22-52ع، ص ق19المصرؾ الوطني ابسومي، مدظة كظية بؽ ا  لظعظوم اصلتصا ية الدامعة، الع   ق

راسوة رالوة عينوة مون الوكواصت ع. أور وليات الروكمة عظ  اا ال المالي لظبنوون التداريوة:  5089روراني،  ليظة ق
ع، رسالة مادسوتير ؼيور منشوور ، شوعبة عظووم التسويير، لسوم BNA,BADR,BEAالبنكية بتم البوالي ق

 المالية والبنون، كظية العظوم اصلتصا ية والعظوم التدارية وعظوم التسيير، أم البوالي، الدزا ر. 

لمؤشوورات اا ال المووالي فووي المصووارؾ التمظي يووة ع.  راسووة ممارنووة 5081زا  ، أرموو  شوويض، وعوور  يسووماعيل ق
ع، ص 5ع، العو   ق1والمصارؾ ابسومية في كور ستان العراق، مدظة له آل  زانست العظمية، المدظ  ق

 ع.220-220ق

:  راسة رالوة فوي ع. تمييم السياسة اص تمانية وأورها في اا ال المالي المصرفي5081، عب الخالك، ووخرون قرزاي
 ع. 29-91ص قع، 99ابص ار قع، 85ق مدظ ، مدظة العظوم اصلتصا ية، الخظيت التدار مصرؾ ال

ع. أور كفال  التكظفة المصرفية عظو  أ ال المصوارؾ التداريوة 5082الزواو ، عظي عب  الرفيم، وايمان السريتي ق
 ع.28-22ع، ص ق8ع، الع   ق2الظيبية، مدظة  راسات اصلتصا ، المدظ  ق

أل صتفالية بازل 5002وم زيتون قزيتون، عب الس عظو   Iع. أور تطبيك كفاية رأ  المال في المصارؾ التدارية وفما
أ ا يووا المووالي:  راسووة تطبيميووة عظوو  المصووارؾ التداريووة العامظووة بالدماهيريووة، رسووالة مادسووتير ؼيوور 

 .بية، طرابظ ، ليبيامنشور ، لسم التمويل والمصارؾ، م رسة العظوم اب ارية والمالية، ااكا يمية الظي

ع.  راسووة المؤشوورات ال وليووة الر يوووة لتميوويم أ ال البنووون، برووو  اب ار  واصلتصووا ، 5081زيتوووني، عبوو  المووا ر ق
 ع.=12304http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?tمظتم  شذرات، الرابط: ق

ع. تتور المصارؾ ابسومية باازمات المالية:  راسة تطبيميوة عظو  أوور اصزموة الماليوة 5081سالم، يوسؾ رام  ق
ع، رسوالة مادسوتير ؼيور 5088-5001العالمية عظ  أ ال المصوارؾ ابسوومية فوي لطور خوول الفتور  ق
 ، ااكا يمية الظيبية، طرابظ ، ليبيا.منشور ، لسم التمويل والمصارؾ، م رسة العظوم اب ارية والمالية

ع. تمييم اا ال المالي لظبنون ابسومية والبنون التمظي يوة:  راسوة ممارنوة باسوتخ ام النسو  5082السخر ، كريمة ق
ع، رسوالة مادسوتير ؼيور منشوور ، 5082-5080المالية لعينة من البنون العامظة بالدزا ر خول الفتور  ق

، كظية العظوم اصلتصا ية والعظوم التدارية وعظوم التسويير، دامعوة لاصو   مربواح، لسم العظوم اصلتصا ية
 ورلظة، الدزا ر.

ع.  ور الكفووال  فووي اا ال المصوورفي: بروو  تطبيمووي فووي عينووة موون 5082سووعي ، عب السوووم لفتووه، أرموو  عظووي ق
-8قع، ص 91العوو   قع، 55المصووارؾ العراليووة الخاصووة، مدظووة العظوووم اصلتصووا ية واب اريووة، المدظوو  ق

 .ع52

ع. اصن ماخ وأور  عظ  اا ال الموالي لظمصوارؾ التداريوة:  راسوة تطبيميوة عظو  عينوة 5082الشريؾ، دمحم رسين ق
من المصارؾ السو انية، أطرورة  كتورا ، لسم المراسبة، كظية ال راسات العظيا، دامعة السو ان، لظعظوم 

 والتكنولوديا، السو ان.

ع. تمييم اا ال المالي في المصارؾ التدارية، بر  بكالوريو  ؼير منشور، لسم العظووم 5081شي ، سيؾ ساد  ق
 المالية والمصرفية، كظية اب ار  واصلتصا ، دامعة الما سية.

الشوركات عظو  اا ال الموالي لظمصوارؾ  ع. توتوير وليوات روكموة5082الصول، ناصر صالح، وسومير  أبو بوو  ق
 ع.111-121ع، ص ق9الظيبية:  راسة تطبيمية، مدظة الظيبية لظعظوم ابنسانية والتطبيمية، الع   ق

ع. أووور اصنوو ماخ واصسووترواذ عظوو  اا ال المووالي لظمصوورؾ،  راسووة رالووة: مدموعووة عووو   5082عوواهر، رنووان ق
امعووة تشوورين لظبرووو  وال راسووات العظميووة، سظسووظة العظوووم سوورا ار المصوورفية لظخوو مات الخاصووة، مدظووة د

 ع.899-852ع، ص ق1ع، الع   ق12اصلتصا ية والمانونية، المدظ  ق

ع. تمييم اصن ماخ المصرفي عظ  أ ال المصارؾ التدارية الظيبية:  راسة ترظيظيوة 5088الع ، عب  السوم صالح ق
ر ؼيور منشوور ، لسوم التمويول والمصوارؾ، م رسوة صن ماخ مصرفي اامة والدميورية، رسوالة مادسوتي

 العظوم اب ارية والمالية، أكا يمية ال راسات العظيا، طرابظ ، ليبيا.

ع. أور الرفه الموالي عظو  أ ال المصوارؾ التداريوة الظيبيوة:  راسوة 5089الطربان، ادمحم عب ا، والصا ق بالماسم ق

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=12304
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 ع. 889-11ع، ص ق80ق 2ية، تطبيمية عظ  مصرؾ الور  ، مدظة وفاق التصا 

ع. تميوويم اا ال المووالي لظمصووارؾ ابسووومية:  راسووة تطبيميووة عظوو  البنوون ابسووومي 5080قعاصووي، أمووار  دمحم 
لسوم ي ار  ااعموال، كظيوة اصلتصوا ، دامعوة اار ني لظتمويل واصستومار، رسالة مادستير ؼير منشوور ، 

 رظ ، سوريا.

في تموويم أ ال المصوارؾ،  CAMELSع. مصفوفة 5088وعب  الرعا البصر  قعب  الرعا، صبا عب  اليا  ، 
 ع.82-8ع، ص ق89ع، الع   ق2مدظة  راسات مراسبية ومالية، المدظ  ق

ع. بعووض معووايير تميوويم اا ال المووالي فووي الوونمم المصوورفية:  راسووة 5081عبوو  ا، ريووان ياسووين، وعظووي الووراو  ق
ع، مدظووة 5082-5080سووومية والتمظي يووة فووي العووراق لظموو   قممارنووة لعينووة موون المصووارؾ الخاصووة اب

 ع.800-22ع، ص ق85ال نانير، الع   ق

ع. تميوويم أ ال المصووارؾ ابسووومية باسووتخ ام الترظيوول المووالي 5088عبوو الررمن، تانيووا لووا ر، ومشووتاق السووبعاو  ق
ار نوي خوول الفتور  المرك :  راسة ممارنة ا ال المصورؾ ابسوومي العرالوي والمصورؾ ابسوومي ا

ع، ص 5ع، العووو   ق8ع، مدظوووة دامعوووة كركوووون لظعظووووم اب اريوووة واصلتصوووا ية، المدظووو  ق5001-5000ق
825-828. 

ع. تميوويم أ ال المصووارؾ التداريووة فووي مررظووة مووا لبوول اصنعوومام صتفاليووة ترريوور 5080العظووو، مصووطف  البشووير ق
الصرار ، رسوالة مادسوتير ؼيور منشوور ، لسوم  التدار  والخ مات المالية:  راسة تطبيمية عظ  مصرؾ

 التمويل والمصارؾ، م رسة العظوم اب ارية والمالية، أكا يمية ال راسات العظيا، طرابظ ، ليبيا.

ع. استخ ام المؤشورات الماليوة لممارنوة أ ال المصوارؾ التداريوة موه المصوارؾ ابسوومية 5081عظي، مفي  خال  ق
ع، ص 805ع، العوو   ق59دظووة العظوووم اصلتصووا ية واب اريووة، المدظوو  قالم ردووة فووي بورصووة فظسووطين، م

 ع.251-202ق

ع. أوور السياسوة النم يوة عظو  اا ال الموالي لظبنوون التداريوة:  راسوة مدموعوة مون البنوون 5082العمر ، سومير  ق
ع، رسوووالة مادسوووتير ؼيووور منشوووور ، شوووعبة العظووووم 5089-5009التداريوووة الدزا ريوووة خوووول الفتووور  ق

لتصا ية، لسم المالية والبنوون، كظيوة العظووم اصلتصوا ية والتداريوة وعظووم التسويير، دامعوة العربوي بون اص
 ميي  ، أم البوالي، الدزا ر. 

ع. أووور السياسووات اصلتصووا ية عظوو  تميوويم اا ال المووالي لظبنووون التداريووة: رالووة البنوون الوووطني 5082ؼووزال، رليووة ق
ظوووم اصلتصووا ية، كظيووة العظوووم اصلتصووا ية والتداريووة وعظوووم التسوويير، الدزا وور  وكالووة الوووا  ، لسووم الع

 دامعة الشيي  رمه لخعر بالوا  ، الدزا ر.

ع. أوور التمويول بالمظكيوة فوي اا ال الموالي:  راسوة تطبيميوة لعينوة مون 5082قالفتوو ، ميوواق هواتؾ، ودمحم عبوا  
ع، 81مدظوة العراليوة لظعظووم اب اريوة، المدظو  قالمصارؾ الم ردوة فوي سووق العوراق لو وراق الماليوة، ال

 ع. 881-19ع، ص ق21الع   ق

كت لوة لظرلابوة عظو  المطواع  CAMELSع. ترظيل نمام التمييم المصورفي اامريكوي 5001الفرا، أرم  نور ال ين ق
المصوورفي:  راسووة رالووة بنوون فظسووطين، رسووالة مادسووتير ؼيوور منشووور ، لسووم المراسووبة والتمويوول، كظيووة 

 دار ، عما   ال راسات العظيا، الدامعة ابسومية، ؼز ، فظسطين.الت

ع. أور النمام المصرفي عظ  أ ال البنوون:  راسوة ممارنوة بوين المصوارؾ ابسوومية 5082الماعي، عظي مرمو  ق
 ع.8والتمظي ية، المدظة اصلكترونية الشامظة متع   ، الع   ق

لعوامووول الموووؤور  عظووو  أ ال البنوووون التداريوووة باسوووتخ ام نمووووذخ ع. ترظيووول ا5082الميسوووي، فووووزان عبووو  الموووا ر ق
CAMELSع، المدظووة 5089-5009:  راسووة تطبيميووة عظوو  البنووون التداريووة اار نيووة خووول الفتوور  ق

 ع.929-928ع، ص ق9ع، الع   ق81اار نية في ي ار  ااعمال، المدظ  ق

خول الفتور   Iية في ليبيا في مل عول ممررات بازل ع.  تمييم أ ال المصارؾ ااهظ5009كرواط، دمحم الفيتور  ق
ع، رسووالة مادسووتير ؼيوور منشووور ، لسووم التمويوول والمصووارؾ، م رسووة العظوووم اب اريووة 5005-8991ق

 والمالية، ااكا يمية الظيبية، طرابظ ، ليبيا.

المصووارؾ ابسووومية  ع. أووور السوويولة عظوو  كفووال  التكظفووة واا ال:  راسووة تطبيميووة عظوو 5080الكووور، عووز الوو ين ق
 طرابظ ، ليبيا. اار نية، مؤتمر الخ مات المالية ابسومية الواني، 

ع. أووور التركووز والرصووة السووولية فووي أ ال البنووون التداريووة اار نيووة، مدظووة 5088الكووور، عووز الوو ين مصووطف  ق
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 ع.989-199ع، ص ق5ع، الع   ق11 راسات العظوم اب ارية، المدظ  ق

ع. نرو يطوار ممتورح لتميويم أ ال المصوارؾ التداريوة الظيبيوة باسوتخ ام بطالوة اا ال 5001دمحم قالمرا  ، مصطف  
المتوازن ويمكانية تطبيمه، رسالة مادستير ؼير منشور ، لسم المراسبة، م رسة العظوم اب ارية والمالية، 

 ااكا يمية الظيبية، طرابظ ، ليبيا.

ابصوح اصلتصوا   فوي رفوه كفوال  أ ال المصوارؾ التداريوة العاموة ع.  ور برامت 5002المريمي، سيام رسن ق
ع، رسالة مادستير ؼير منشور ، لسوم التمويول والمصوارؾ، م رسوة العظووم 5002-8910خول الفتر  ق

 اب ارية والمالية، أكا يمية ال راسات العظيا، طرابظ ، ليبيا.

ع بووالوا  ، BNA-CPAتداريووة:  راسووة رالووة وكووالتي قع. تميوويم اا ال المووالي لظبنووون ال5082مسووعو  ، سوونال ق
رسالة مادستير ؼير منشور ، لسم العظوم اصلتصا ية، كظية العظوم اصلتصا ية والتداريوة وعظووم التسويير، 

 دامعة الشيي  رمه لخعر بالوا  ، الدزا ر.

الم ردووة ببورصووة فظسووطين ع. أووور تمظبووات أسووعار الصوورؾ عظوو  اا ال المووالي لظبنووون 5082النرووال، دمحم ياسوور ق
ل وراق المالية، رسالة مادستير ؼير منشور ، لسم ي ار  ااعمال، كظية التدار ، عما   ال راسات العظيا، 

 الدامعة ابسومية، ؼز . 

ع. انعكا  المم رات الدوهرية عظ  اا ال المصرفي في عول بطالوة العوموات 5089الياسر ، أكرم، ووخرون ق
ع، 82سة تطبيمية لعينة من المصارؾ التدارية الخاصة العرالية، مدظة أهل البيت، العو   قالمتوازنة:  را

 ع. 591-599ص ق

ع. أوور المخواطر الماليوة عظو  اا ال الموالي لظبنوون التداريوة:  راسوة تطبيميوة عظو  5082يامين، يسوماعيل يوون  ق
يور منشوور ، لسوم المراسوبة، كظيوة البنون التداريوة الم ردوة فوي سووق عموان الموالي، رسوالة مادسوتير ؼ

 ال راسات العظيا، دامعة الزرلال، اار ن.

 


