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 انتسهُالخ وانقشوض االئتًاَُح عهً يإششاخ انسُىنح تانًصاسف انتداسَح أثش

 انعايهح فٍ نُثُا

 أ٠ّٓ ِؾّذ اٌف١زٛسٞ األعٕف  .د

.  ػٍٟ ِفزبػ غ١ش اٌضٚاٌٟ.د

 عبِؼخ غش٠بْ/ و١ٍخ اٌّؾبعجخ

: انًهخص

اٌّظبسف اٌزغبس٠خ اٌؼبٍِخ فٟ  ػٍٝ لشٚع ٚاٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ٘ذفذ ٘زٖ اٌذساعخ ئٌٝ ث١بْ أصش اي 

(. 2016-2008) خالي اٌفزشح١ٌج١ب

 وّزغ١ش ِغزمً، ٚدساعخ أصشٖ ػٍٝ اٌّزغ١ش اٌزغ١ٙالد ٚاٌمشٚعِٚٓ أعً رؾم١ك ٘زا اٌٙذف رُ اخز١بس  

األطٛي اٌغبئٍخ ِؼذي : ِٓ خالي (ِإششاد اٌغ١ٌٛخ )اٌزبثغ، ؽ١ش لبعذ اٌذساعخ اٌّزغ١ش ِإششاد اٌغ١ٌٛخاٌزبثغ 

، ئعّبٌٟ اٌٛدائغ ئٌٝ ئعّبٌٟ األطٛي، ِٚؼذي ئعّبٌٟ اٌمشٚع ئٌٝ ئعّبٌٟ اٌٛدائغ، ِٚؼذي ئٌٝ ئعّبٌٟ األطٛي

 ػ١ٕخ ِٓ خالي اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌظبدسح ػٓ اٌّظبسف( اٌزغ١ٙالد ٚاٌمشٚع) اٌّزغ١ش اٌّغزمً اػزّبدٚرُ 

.   اٌّشوضِٞظشف ١ٌج١باٌذساعخ ٚرٌه ؽغت رؼ١ٍّبد 

ِظشف اٌزغبسٞ اٌٛؽٕٟ ِٚظشف اي ِظشف اٌظؾبسٞ ِٚظشف اٌغّٙٛس٠خ ٚ٘زا ٚلذ شٍّذ ػ١ٕخ اٌذساعخ 

اٌٛؽذح ِٚظشف اٌزغبسح ٚاٌز١ّٕخ ِٚظشف شّبي أفش٠م١ب ِٚظشف األِبْ ِٚظشف اإلعّبع اٌؼشثٟ ِٚظشف 

اٌٛفبء ِٚظشف اٌٛاؽخ ِٚظشف اٌّزٛعؾ ِٚظشف اٌزغبسٞ اٌؼشثٟ ِٚظشف اٌغشاٞ ِٚظشف اٌّزؾذ 

، ؽ١ش رُ عّغ اٌج١بٔبد ِٓ ٚالغ اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌظبدسح ػٓ ِٚظشف اٌخ١ٍظ األٚي ا١ٌٍجٟ ِٚظشف إٌٛساْ

. اٌّظبسف ػ١ٕخ اٌذساعخ

 األطٛي اٌغبئٍخ ئٌٝ  ػٍٝ ِؼذيٌٍزغ١ٙالد ٚاٌمشٚعٚرٛطٍذ اٌذساعخ ئٌٝ ٚعٛد أصش ِؼٕٛٞ ئ٠غبثٟ  

ئعّبٌٟ اٌمشٚع ئٌٝ ئعّبٌٟ ِؼذي ػذَ ٚعٛد أصش ِؼٕٛٞ ٌٍزغ١ٙالد ٚاٌمشٚع ػٍٝ ، ٚئعّبٌٟ األطٛي

 ئعّبٌٟ اٌٛدائغ ئٌٝ ئعّبٌٟ األطٛيِؼذي فٟ ؽ١ٓ ٚعٛد أصش ِؼٕٛٞ ئ٠غبثٟ ٌٍزغ١ٙالد ٚاٌمشٚع ػٍٝ ، اٌٛدائغ

. اٌزغبس٠خ اٌؼبٍِخ فٟ ١ٌج١بفٟ اٌّظبسف 
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: انًقذيح

رؼزجش اٌزغ١ٙالد ٚاٌمشٚع االئزّب١ٔخ ِٓ أثشص عٛأت إٌشبؽ اٌّظشفٟ فٟ اٌٛلذ اٌؾبػش، ٚرٌه ِٓ خالي 

اعزؼشاع اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ ٌٍّظبسف اٌزغبس٠خ ٔغذ أْ اٌمشٚع ٚاٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ رّضً اٌغبٔت األوجش ِٓ 

ِٛعٛداد ٘زٖ اٌّظبسف، ٠ٚؼزجش إٌشبؽ االئزّبٟٔ سو١ضح اٌؼًّ األعبع١خ ٌٍّظبسف اٌزغبس٠خ ؽ١ش ئْ اٌؼًّ 

األعبعٟ ٌٙزٖ اٌّظبسف ٘ٛ ئػبدح ئلشاع اٌٛدائغ اٌّؾظٍخ ِٓ ػّالئٙب ٚرٌه ثمظذ رؾم١ك اٌشثؼ اٌزٞ ٠ؼزجش 

اٌٙذف األعبعٟ ٌٙزٖ اٌّظبسف، ٚال ٠زٛلف رأص١ش إٌشبؽ االئزّبٟٔ ػٍٝ اٌّظشف ٔفغٗ ٚئّٔب ٠ّزذ ١ٌشًّ 

االلزظبد وىً، ٌزٌه ٠زٛعت ػٍٝ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ ٘زا إٌشبؽ  ؽغٓ االعزخذاَ ٚاٌزٛظ١ف ٌٙزٖ األِٛاي ِغ ِشاػبح 

 .اٌذلخ فٟ ارخبر اٌمشاساد االئزّب١ٔخ

 ٚلذ شٙذد اٌّظبسف اٌزغبس٠خ خالي اٌفزشح اٌّبػ١خ رطٛساً ثبٌغ األ١ّ٘خ ٚرٛعؼذ فٟ ِٕؼ اٌمشٚع 

ٚاٌزغ١ٙالد ٚرٌه ٔظشاً ٌض٠بدح اٌطٍت ػٍٝ اٌز٠ًّٛ إٌبرظ ػٓ اٌزطٛس اٌىج١ش فٟ ؽغُ اٌششوبد ٚاٌض٠بدح فٟ ؽغُ 

أػّبٌٙب ٚأزشبس اٌششوبد اٌؼب١ٌّخ، ٘زا ثذٚسٖ عبػذ ػٍٝ رطٛس ػًّ اٌّظبسف ٚأزشبس٘ب ؽ١ش رؼزجش 

 .اٌّظبسف اٌؼّٛد اٌفمشٞ فٟ الزظبد٠بد اٌذٚي

ٚٔز١غخ ٌٍزطٛس اٌٍّؾٛظ فٟ ؽغُ األػّبي ٚرطٛس األعٛاق اٌّب١ٌخ ٚص٠بدح اٌطٍت ػٍٝ اٌزغ١ٙالد رؼبٟٔ 

اٌّظبسف اٌزغبس٠خ فٟ اٌٛلذ اٌؾبػش ِٓ ػذح ِشبوً، أّ٘ٙب اٌّشبوً اٌّزؼٍمخ ثبٌّؼب١٠ش اٌّزجؼخ فٟ ِٕؼ 

اٌزغ١ٙالد ٚاٌمشٚع ، ؽ١ش ٔشب٘ذ األصِبد اٌّب١ٌخ اٌزٟ ٠ّش ثٙب اٌؼبٌُ ٚاٌزٟ أدد ئٌٝ ا١ٙٔبساد الزظبد٠خ وج١شح 

 .ثبإلػبفخ ئٌٝ ئفالط ػذد وج١ش ِٓ اٌّظبسف

ػ١ٍخ فاْ ػٍٝ اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خ ِٛاعٙخ ٘زٖ اٌزؾذ٠بد ِٚٛاوجخ األعب١ٌت ٚاٌٛعبئً إلداسح اٌزغ١ٙالد 

االئزّب١ٔخ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ ِؼذي اٌغ١ٌٛخ ػّٓ اٌّغزٜٛ اٌّطٍٛة، ؽ١ش رؼزجش اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خ ئؽذٜ 

اٌذػبِبد األعبع١خ فٟ ثٕبء ١٘ىً االلزظبد ٌٍذٌٚخ، ٚلذ أطجؾذ ٌٙب أ١ّ٘خ فٟ اٌفزشح األخ١شح ٚرٌه ٌّغبّ٘زٙب 

اٌفؼبٌخ فٟ رط٠ٛش ٚر١ّٕخ ِخزٍف اٌمطبػبد االلزظبد٠خ، ٟٚ٘ رٍؼت دٚساً وج١شاً ال٠ّىٓ االعزغٕبء ػٕٗ فٟ رٕف١ز 

أ٘ذاف ِٚىٛٔبد اٌغ١بعخ إٌمذ٠خ ٌٍذٌٚخ، وّب رغبُ٘ فٟ رؾم١ك اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ، ٚرٛف١ش اٌضمخ 

 .ٚدػُ االعزمشاس االلزظبدٞ ٌٍذٌٚخ

 :تساؤالتهايشكهح انذساسح و

٠ؼزجش اٌزؼضش اٌّظشفٟ ثذا٠خ ٔشٛء أصِخ ع١ٌٛخ فٟ اٌّظشف ثغجت ٚعٛد فغٛح ث١ٓ ئعّبٌٟ اٌّطٍٛثبد ٚئعّبٌٟ 

اٌّٛعٛداد اٌّظشف١خ، ؽ١ش ٠إدٞ اٌزؼضش ئٌٝ رأوً سأط ِبي اٌّظشف، أٞ أْ اٌزؼضش ٘ٛ رٍه اٌؾبٌخ اٌزٟ ٠ظجؼ 

ثّٛعجٙب اٌّظشف ػبعضاً ػٓ ِٛاعٙخ اٌغؾٛثبد اٌىج١شح ِٓ اٌٛدائغ ٔظشاً الٔخفبع ِؼذي اٌغ١ٌٛخ ثغجت 
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رؼشع اٌّظشف ئٌٝ ِشبوً ٚطؼٛثبد ٚطذِبد رإصش ػٍٝ ل١ّخ أطٌٛٗ ٚرؾم١مٗ ٌإل٠شاداد، رغؼٍٗ غ١ش لبدس 

 .ػٍٝ عذاد االٌزضاِبد عٛاء وبٔذ ِشرجطخ ثغؾت اٌٛدائغ أٚ ِشرجطخ ثّٕؼ اٌزغ١ٙالد ٚاٌمشٚع االئزّب١ٔخ

ٚرٙذف اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ئٌٝ اٌؾفبظ ػٍٝ ِغزٜٛ ِٓ اٌغ١ٌٛخ ٠ّىٕٙب ِٓ رؾغ١ٓ ِغزٛا٘ب ئٌٝ عبٔت اٌم١بَ 

ثبٌٛظبئف االعزّبػ١خ ٚاٌز٠ّٕٛخ، ٚ٘زا ٠زطٍت اٌجؾش فٟ اٌّشبوً اٌزٟ رؼزشع رؾم١ك رٌه اٌٙذف ٠ٚطشػ 

رغبؤالً ػٍٝ دسعخ وج١شح ِٓ األ١ّ٘خ ٚ٘ٛ ِب أصش اٌمشٚع ٚاٌزغ١ٙالد ػٍٝ ِإششاد اٌغ١ٌٛخ ثبٌّظبسف 

 اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خ  ؟

 :ِٚٓ خالي ٘زا اٌزغبؤي ٠ّىٓ اشزمبق اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزغبؤالد ِٓ أّ٘ٙب ِب ٠ٍٟ

ِب٘ٛ أصش اٌمشٚع ٚاٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ ػٍٝ ِؼذي األطٛي اٌغبئٍخ ئٌٝ ئعّبٌٟ األطٛي فٟ اٌّظبسف - أ

 اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خ؟

ِب٘ٛ أصش اٌمشٚع ٚاٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ ػٍٝ ِؼذي ئعّبٌٟ اٌمشٚع ئٌٝ ئعّبٌٟ اٌٛدائغ فٟ اٌّظبسف - ة

 اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خ؟

ِب٘ٛ أصش اٌمشٚع ٚاٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ ػٍٝ ِؼذي ئعّبٌٟ اٌٛدائغ ئٌٝ ئعّبٌٟ األطٛي فٟ اٌّظبسف - ط

 اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خ؟
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المؤشرات االقتصادٌة لقدرة العمٌل واستبانه أخرى تتضمن متغٌرات تختص بأخطاء ٌمكن أن ٌقع فٌها 

 .الموظفون

وخلصت الدراسة إلى أن سمعة العمٌل المالٌة وتارٌخه السابق فً التعامل مع البنك تلعب دوراً أساسٌاً فً 

الموافقة على منح القرض، وفً تحدٌد حجم القرض، حٌث ٌقوم الموظفون بدراسة هذه المؤشرات قبل منحه 

 .القرض وأثناء عملٌة السداد

.، انتسهُالخ االئتًاَُح انًتعثشج فٍ اندهاص انًصشفٍ انفهسطٍُُ(2006)صاَذج، - 3
(1)

 

 ٘ذفذ اٌذساعخ ئٌٝ اٌزؼشف ػٍٝ ظب٘شح رؼضش اٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ، وّب ٘ذفذ ئٌٝ اعزىشبف أعجبة اٌزؼضش 

ِٛظفبً ِٓ ِزخزٞ لشاس االئزّبْ فٟ اٌّظبسف اٌؼبٍِخ فٟ لطبع  ( 60)اٌّظشفٟ، ؽ١ش رىٛٔذ ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ 

غضح، ٚفشٚػٙب اٌزٟ رمَٛ ثّٕؼ االئزّبْ، ٌٚزؾم١ك أ٘ذاف اٌذساعخ رُ االػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ 

ثبعزخذاَ اعزجبٔٗ، ٚرؾ١ًٍ ث١بٔبرٙب ٚاالعزفبدح ِٓ أُ٘ اٌّإششاد اٌّظشف١خ ٚاٌّب١ٌخ ٚأداء اٌّظبسف خالي 

، ؽ١ش أعفشد أثشص إٌزبئظ ئٌٝ ٚعٛد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؼمجبد اٌزٟ رٛاعٗ اٌغ١بعخ االئزّب١ٔخ فٟ (2005-2000)اٌفزشح

اٌّظبسف اٌؼبٍِخ فٟ فٍغط١ٓ، ثبإلػبفخ ئٌٝ ػذَ رّىُٕٙ ِٓ اعزخذاَ أدٚاد رخف١غ االئزّبْ وبٌؼالع١خ ٚاٌز٠ٕٛغ 

 .ٔظشاً ٌٍظشٚف اٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ اٌّزشد٠خ

.، أثش استشاتُدُاخ تًُُح انًىاسد انًانُح فٍ سُاساخ االئتًاٌ انًصشفٍ(2006)يشدم ويحًىد،- 4
(2)

 

 رغ١ٍؾ اٌؼٛء ػٍٝ أصش اعزشار١غ١بد ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ فٟ ع١بعبد االئزّبْ اٌّظشفٟ ٘ذفذ اٌذساعخ ئٌٝ 

ٚدساعخ ِشىٍخ رؼبٟٔ ِٕٙب اٌّظبسف ٟٚ٘ و١ف١خ اخز١بس االعزشار١غ١بد اٌّالئّخ اٌزٟ رغُٙ فٟ ر١ّٕخ اٌّٛاسد 

اٌّب١ٌخ، ٚر١ٌٛذ اٌطبلخ االعزضّبس٠خ ٚٚػغ اٌغ١بعبد اٌزٟ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب اٌّؾبفظخ ػٍٝ ِٛلغ اٌّظشف فٟ عٛق 

إٌّبفغخ اٌّظشف١خ، ٚلذ رُ عّغ اٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ ٌغشع أغبص اٌغبٔت اٌؼٍّٟ ِٓ خالي اػزّبد أعٍٛة اإلعزجبٔٗ 

.  ِذ٠شاً ِٚغإٚالً ػّٓ ِغز٠ٛبد ئداس٠خ ِخزٍفخ فٟ اٌّظشف ( 30)اٌّٛصػخ ػٍٝ 

أْ ئرجبع اعزشار١غ١خ ر١ّٕخ اٌٛدائغ أصش ثشىً ئ٠غبثٟ ِٚؼٕٛٞ فٟ ع١بعبد االئزّبْ اٌزٟ ٚلذ رٛطٍذ اٌذساعخ ئٌٝ  

 فٟ ع١بعبد االئزّبْ اٌّظشفٟ ثشىً وج١ش، ٚلذ أٚطذ س٠زجؼٙب اٌّظشف، وّب أْ االؽز١بؽٟ اٌمبٟٔٛٔ ال ٠إس

أٔٗ ٠زؼ١ٓ ػٍٝ ئداسح اٌّظشف ِزبثؼخ اٌزغ١شاد اٌج١ئ١خ ٌّٛاعٙخ اٌزؾذ٠بد : اٌذساعخ ثغٍّخ ِٓ اٌزٛط١بد ٌؼً أّ٘ٙب

 . ِٓ خالي اخز١بس االعزشار١غ١بد اٌّب١ٌخ إٌّبعجخ

 

 

 

 

                                                           
1

 .، التسهٌالت االئتمانٌة المتعثرة فً الجهاز المصرفً الفلسطٌنً، رسالة ماجستٌر فً المحاسبة، غزة، فلسطٌن(2006)زاٌدة، دعاء محمد، - 
2

، أثر استراتٌجٌات تنمٌة الموارد فً سٌاسات االئتمان المصرفً، مجلة الدراسات المالٌة والمحاسبٌة، (2006)مشجل، هانً حمٌد ومحمود، دجلة مهدي،- 

 .111، جامعة بغداد، العراق،ص2العدد
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.، تىظُف األيىال فٍ انًصاسف فٍ دونح قطش(2011)آل ثاٍَ، - 5
(1)

 

اٌّمبسٔخ ث١ٓ ٔشبؽ رٛظ١ف األِٛاي فٟ اٌّظبسف اإلعال١ِخ، ٚاٌّظبسف اٌزم١ٍذ٠خ فٟ دٌٚخ ٘ذفذ اٌذساعخ ئٌٝ  

لطش، ٚرٌه ثج١بْ اٌّفب١ُ٘ األعبع١خ ِٚمبسٔخ ل١ُ ٚٔغت رٛص٠ؼبد ٔشبؽ رٛظ١ف األِٛاي، ِٓ ؽ١ش اٌمطبػبد 

. االلزظبد٠خ اٌّخزٍفخ، ٚأعب١ٌت رٛظ١ف األِٛاي، ٚٔطبق اٌزٛظ١ف، ٚآعبي اٌزٛظ١ف، ِٚؼذي اٌؼبئذ ػٍٝ االعزضّبس

وّب ٘ذفذ اٌذساعخ ئٌٝ ث١بْ ِذٜ فبػ١ٍخ ٔشبؽ رٛظ١ف األِٛاي فٟ اٌّظبسف اإلعال١ِخ ٚاٌّظبسف اٌزم١ٍذ٠خ ثجؼذ 

 .ِمبسْ، ٚرمذ٠ُ ّٔٛرط ِمزشػ ٠غُٙ فٟ رؼذ٠ً وفبءح ٔشبؽ رٛظ١ف األِٛاي

ٚطٍذ اٌذساعخ ئٌٝ ٚعٛد أؾشاف فٟ ٔشبؽ رٛظ١ف األِٛاي فٟ اٌّظبسف ػٓ أ٘ذافٙب، ٚرٌه ثغجت ٚلذ د

رشوض ٔشبؽ اٌزٛظ١ف ػٍٝ ِؼ١بس اٌشثؾ١خ وأعبط فٟ اخز١بس وً أعب١ٌت اٌزٛظ١ف ِٚغبالرٙب، وّب ث١ٕذ اٌذساعخ أْ 

ب ثبلٟ . اٌّظبسف اٌزم١ٍذ٠خ وبْ رشو١ض٘ب ِٕظت ػٍٝ اٌمطبػبد اٌؾى١ِٛخ، ٚلطبع اٌزغبسح، ٚلطبع اإلعىبْ َِّ أ

 .اٌمطبػبد رٛظف ف١ٙب ثٕغت ػئ١ٍخ ٟٚ٘ اٌخذِبد ٚاٌّمبٚالد ٚاٌظٕبػخ

6 -Phihip ،(2011) انعالقح تٍُ سُاساخ االئتًاٌ وأداء انقشوض فٍ يحفظح يإسساخ انتًىَم ،

.انصغُشج
(2)

 

ث١بْ ع١بعبد االئزّبْ ٚأداء اٌمشٚع فٟ ِؾفظخ ِإعغبد اٌز٠ًّٛ اٌظغ١شح، ٚدساعخ ٘ذفذ اٌذساعخ ئٌٝ  

اٌغ١بعخ االئزّب١ٔخ فٟ أٚغٕذا، ٌزم١١ُ أداء ِؾفظخ اٌز٠ًّٛ االئزّبٟٔ ف١ٙب، ؽ١ش أشبسد إٌزبئظ ئٌٝ أْ اٌغ١بع١خ 

االئزّب١ٔخ فٟ أٚغٕذا رغزخذَ ألغشاع ث١بْ رفبط١ً اٌؼّالء ِٚزبثؼخ ثؼغ اٌم١ٛد اٌّفشٚػخ ػٍٝ االئزّبْ ػٕذ ِٕؼ 

وّب رش١ش إٌزبئظ ئٌٝ أْ ِإعغبد اٌز٠ًّٛ اٌظغ١شح ٌذ٠ٙب ِغّٛػخ ِزٕٛػخ ِٓ إٌّزغبد ِضً . اٌمشٚع ٌٍؼّالء

ٚخٍظذ اٌذساعخ ئٌٝ ٚعٛد ػاللخ ئ٠غبث١خ ث١ٓ ع١بعبد االئزّبْ ٚأداء .  اٌز٠ّٛالد اٌزغبس٠خ، ٚاٌز٠ّٛالد اٌفشد٠خ

اٌمشٚع ِّب ٠ذي ػٍٝ أْ اٌغ١بعخ االئزّب١ٔخ رإصش ػٍٝ ِغزٜٛ أداء اٌز٠ّٛالد اٌّب١ٌخ فٟ أٚغٕذا، ٚث١ٕذ إٌزبئظ أْ 

ٚالزشؽذ . اٌغ١بعخ االئزّب١ٔخ ئرا ٌُ رظُّ ثشىً ٚاػؼ ٠ّىٓ أْ رإصش عٍجبً ػٍٝ أداء ِإعغبد اٌز٠ًّٛ اٌظغ١شح

أْ رؼًّ اٌّإعغبد ػٍٝ رؾغ١ٓ ع١بعخ االئزّبْ، ٚأْ رمَٛ ٘زٖ اٌّإعغبد : اٌذساعخ عٍّخ ِٓ اٌزٛط١بد أّ٘ٙب

 .ثزذس٠ت ِٛظف١ٙب ػٍٝ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌغ١بعخ االئزّب١ٔخ اٌزٟ ٚػؼزٙب إٌّظّخ

 

 

 

                                                           
1

، توظٌف األموال فً المصارف فً قطر، رسالة ماجستٌر فً االقتصاد والمصارف، كلٌة الشرٌعة، جامعة (2011)آل ثانً، دانة بنت خلٌفة بن عبدهللا،- 

 .الٌرموك، اربد، األردن
2
- PHILIP, MULEMA SAMUEL,(2011). Credit Policy and Loan Portfolo Performance in Microfinance in Microfinance 

Institions: case Study of Uganda Finance Trust Central Bank, Kampala, ARESEARCH REPORT SUBMITTED TO MAKERERE 
UNIVERSITY IN PARTIAL FULFILLMENT. UGANDA. 
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، دٚس ئداسح اٌزذفمبد إٌمذ٠خ فٟ وفبءح رٛظ١ف األِٛاي فٟ اٌّظبسف اٌزغبس٠خ (2007)اٌؾذاد - 7

.ا١ٌٍج١خ
(1)

 

٘ذفذ اٌذساعخ ئٌٝ ث١بْ دٚس اٌزذفمبد إٌمذ٠خ فٟ وفبءح رٛظ١ف األِٛاي فٟ اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خ، ِٓ خالي 

ئٌمبء اٌؼٛء ػٍٝ ئداسح اٌزذفمبد إٌمذ٠خ ثظٛسح ػبِخ، ٚئداسح اٌزذفمبد إٌمذ٠خ ثبٌّظبسف اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خ 

 .ثظٛسح خبطخ

ٚعٛد ثؼغ اٌخًٍ ٚاٌمظٛس فٟ ئداسح اٌزذفمبد إٌمذ٠خ :  ٚرٛطٍذ اٌذساعخ ئٌٝ ِغّٛػخ ِٓ إٌزبئظ أّ٘ٙب

ثبٌّظبسف اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خ، ٚاٌزٞ ٠ّىٓ ثذٚسٖ ٠ٕؼىظ عٍجبً ػٍٝ لذسرٙب فٟ اٌزٕجإ ثبٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌّغزمج١ٍخ ِٓ 

ؽ١ش اٌزٛل١ذ ٚاٌؾغُ، ئػبفخ ئٌٝ أْ ػ١ٍّخ اٌزخط١ؾ رزأصش ثذٚس ِظشف ١ٌج١ب اٌّشوضٞ، ِّب ٠ؼٕٟ ػذَ رّزغ 

ػ١ٍّخ اٌزخط١ؾ ثذسعخ وبف١خ ِٓ اٌّشٚٔخ ٚلبث١ٍخ اٌزؼذ٠ً، ٚأشبسد إٌزبئظ ئٌٝ أْ اٌزخط١ؾ اٌؾبٌٟ ٌٍزذفمبد 

 .إٌمذ٠خ ٠فزمش ئٌٝ االعزّشاس٠خ ٚاٌذٚس٠خ ثشىً ػبَ، ٚاالػزّبد ػٍٝ ا١ٌّضا١ٔبد اٌزمذ٠ش٠خ

وّب أٚطذ اٌذساعخ ثؼشٚسح اٌؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ لذسح ئداسح اٌزذفمبد إٌمذ٠خ فٟ اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خ ػٍٝ 

اٌزٕجإ ثبٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌّغزمج١ٍخ ِٓ ؽ١ش اٌزٛل١ذ ٚاٌؾغُ ألعبي ِخزٍفخ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش ػ١ٍّخ اٌزخط١ؾ 

 .اٌؾبٌٟ ثّب ٠ألئُ أػّب٘ب ٚأٔشطزٙب

فشظُاخ انذساسح 

H01-1 :ًانفشظُح األون: 

0.05)ال ٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ  ). ٍِٝؼذي ٌٍزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ ػ 

. ٌّظبسف اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خاألطٛي اٌغبئٍخ ئٌٝ ئعّبٌٟ األطٛي فٟ ا

 

2H02- :انفشظُح انثاَُح :

0.05)  ال ٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ  .) ٌٌٍٟزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ ػٍٝ ِؼذي ئعّب

 .اٌمشٚع ئٌٝ ئعّبٌٟ اٌٛدائغ فٟ اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خ

3H03- :انفشظُح انثانثح :

0.05)  ال ٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ  ) .ًٌ ٌٟرغ١ٙالد االئزّب١ٔخ ػٍٝ ِؼذي ئعّب

 .اٌٛدائغ ئٌٝ ئعّبٌٟ األطٛي فٟ اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خ

 

 

                                                           
1

، رسالة ماجستٌر، جامعة آل دور إدارة التدفقات النقدٌة فً كفاءة توظٌف األموال فً المصارف التجارٌة اللٌبٌة، (2007)الحداد، جمال رمضان، - 

 .البٌت، تخصص إدارة أعمال، عمان، األردن
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:  أًَىرج انذساسح
 

انًتغُش انًستقم                                            انًتغُش انتاتع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أًَىرج  انذساسح  (1)شكم سقى 

 

 .يٍ ئعذاد انثاحث : انًصذس

: يتغُشاخ انذساسح

 انًتغُشاخ انًستقهح . أ

 ػجبسح ػٓ اٌمشٚع ٚاٌزغ١ٙالد إٌمذ٠خ ٚغ١ش  ٟٚ٘انقشوض وانتسهُالخ االئتًاَُح فٍ انًصاسف انتداسَح

إٌمذ٠خ اٌزٟ ٠زُ ِٕؾٙب ٌألفشاد ٚاٌغٙبد االػزجبس٠خ اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ ِمبثً رٛف١ش ػّبٔبد وبف١خ ٚرؼٙذ اٌّمزشع 

ثغذاد رٍه األِٛاي ٚفٛائذ٘ب ٚاٌؼّٛالد ٚاٌّظبس٠ف اٌّغزؾمخ ػ١ٍٙب عٛاء وبٔذ دفؼخ ٚاؽذح أٚ ػٍٝ دفؼبد أٚ 

.ألغبؽ فٟ رٛاس٠خ اعزؾمبلٙب
(1) 

ؽ١ش رّضً اٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ عبٔجبً ٘بِبً ِٓ ٚظبئف اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ثً ٘ٛ اٌّؾٛس األعبعٟ ٌؼًّ 

اٌّظبسف، ٚاٌؾبعخ ئ١ٌٙب رىبد رىْٛ ػبِخ ٌٍغبٌج١خ اٌؼظّٝ ِٓ األفشاد ٚأطؾبة اٌّٙٓ ٚاٌّششٚػبد ٚغ١ش٘ب 

ِٓ اٌمطبػبد االلزظبد٠خ، ئر لٍّب ٔغذ فٟ اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ ِششٚػبً ٠ؼزّذ فٟ ٔشبؽٗ ػٍٝ ِٛاسدٖ اٌزار١خ، ثً ئْ ٘زٖ 

                                                           
1

 (.2016)التقرٌر السنوي لمصرف لٌبٌا المركزي، - 

 

التسهيالت 

االئتمانية في 

المصارف 

 التجارية الليبية

 

 

 

 

السٌولة، وتقاس من خالل المؤشرات 

 :اآلتٌة

 إجمالً األصول/ معـدل األصول السائلة 

 إجمالً الودائع/ معدل إجمالً القروض 

 إجمالً األصول/ معدل إجمالً الودائع 
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اٌّششٚػبد رغؼٝ ػٓ ؽش٠ك االئزّبْ اٌزٞ رمذِٗ ئ١ٌٙب اٌّظبسف فٟ طٛسح لشٚع أٚ غ١ش٘ب ئٌٝ رغز٠خ سأط 

.ِبٌٙب اٌؼبًِ اٌّزذاٚي
(1)

 

 انسُىنحيإششاخ : انًتغُشاخ انتاتعح . ب

 األصىل انسائهح ئنً ئخًانٍ األصىليعذل . 1

٠ؼزجش ِٓ اٌّإششاد اٌزؾ١ٍ١ٍخ اٌّّٙخ ٌزم١١ُ ع١ٌٛخ اٌّظشف، ٚ٘ٛ ِب ٠ؼشف ثّؼبًِ اٌغ١ٌٛخ ٚاٌزٞ ٠ؾغت 

:ِٓ خالي اٌؼاللخ إٌغج١خ ا٢ر١خ
(2)

 

%100 ×
األطٛي اٌغبئٍخ 

ئعّبٌٟ األطٛي 
=   ِؼبًِ اٌغ١ٌٛخ

ٚػبدح ِب ٠شزشؽ رٛافش ٔغجخ صبثزخ أٚ ؽذ أدٔٝ ٠غت أْ ال ٠مً ػٓ ٘زٖ إٌغجخ اٌّؾذدح، ٚػِّٛبً فاْ اسرفبع إٌغجخ  

ػٓ إٌغجخ اٌّؼ١بس٠خ اٌزٟ ٠غت أْ رىْٛ رؼٕٟ ػّبٔخ ئػبف١خ ٌذػُ اٌغ١ٌٛخ، فٟ ؽ١ٓ ٠ش١ش أخفبػٙب ئٌٝ رذ٘ٛس 

 .ع١ٌٛخ اٌّظشف ٚ ٌشثّب رإدٞ ئٌٝ ؽبٌخ ِٓ ؽبالد اٌؼغش اٌّبٌٟ

 ئخًانٍ انقشوض ئنً ئخًانٍ انىدائعيعذل . 2 

رش١ش ٘زٖ إٌغجخ ئٌٝ ِذٜ ِالئّخ رٛظ١ف األِٛاي اٌّزبؽخ ٌٍّظشف ٚاٌّزأر١خ ِٓ اٌٛدائغ ٌزٍج١خ اٌطٍجبد  

االئزّب١ٔخ ِٓ لشٚع ٚرغ١ٙالد، وّب أْ اسرفبع ٘زٖ إٌغجخ رؼٕٟ لذسح اٌّظشف ػٍٝ رٍج١خ اٌمشٚع، ئال أٔٗ فٟ 

:اٌٛلذ رارٗ رذي ػٍٝ أخفبع لذسرٗ فٟ رٍج١خ ؽٍجبد عؾٛثبد اٌّٛدػ١ٓ ٚرؾغت وبألرٟ
(3)

 

%100 ×
 ئعّبٌٟ اٌمشٚع 

ئعّب١ٌبٌزٛظ١ف اٌٛدائغ 
  ٔغجخ 

 يعذل ئخًانٍ انىدائع ئنً ئخًانٍ األصىل. 3

ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ ٔغجخ ٚدائغ اٌؼّالء ٌذٜ اٌّظشف ِمغِٛخ ػٍٝ ئعّبٌٟ األطٛي، ٚرٛػؼ ٘زٖ إٌغجخ  

لذسح اٌّظشف ػٍٝ رٛف١ش اٌغ١ٌٛخ ٌإل٠فبء ثبٌزضاِبرٗ اٌّزٕٛػخ رغبٖ اٌؼّالء، ٚأّ٘ٙب رٍج١خ ؽٍجبد عؾت اٌٛدائغ، 

وّب رج١ٓ لذسح اٌّظشف ػٍٝ اٌٛفبء ثبالٌزضاِبد لظ١شح األعً ِّب ٌذ٠ٗ ِٓ ٔمذ٠خ أٚ أطٛي أخشٜ، ٚرؾغت 

:وبألرٟ
(4)

 

                                                           
1

، مكتبة المجتمع العربً للنشر 1، طالتحلٌل االئتمانً ودوره فً ترشٌد عملٌات اإلقراض والتوسع النقدي فً البنوك، (2010)عشٌش، حسن سمٌر، - 

 .58والتوزٌع، عمان، األردن،ص
2

 .71، الوراق للنشر والتوزٌع، عمان، األردن،ص1، طإدارة المصارف، (2011)الزبٌدي، حمزة محمود، - 
3

 .116، دار المسٌرة، عمان، األردن، ص1، إدارة البنوك المعاصرة، ط(2012)شبٌب، - 
-

4
، أطروحة دكتوراه فً المصارف هٌكل السوق التنافسٌة وأثرهما على األداء المالً للبنوك اإلسالمٌة األردنٌة، (2013)النواس، رنا جهاد حسن، 

 .12اإلسالمٌة، جامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة، عمان، األردن، ص
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%100 ×
ئعّبٌٟ  اٌٛدائغ

ئعّبٌٟ األطٛي 
=  ِإشش االٔزبع١خ

  انذساسحأهًُح

ٔظشاً ٌّؾذٚد٠خ اٌذساعبد اٌؼشث١خ ٚا١ٌٍج١خ فٟ ِغبي ٘زٖ اٌذساعخ ٚافزمبس اٌّىزجخ ا١ٌٍج١خ ؽغت : األهًُح انعهًُح

لشٚع ػٍُ اٌجبؽش ئٌٝ ِضً ٘زا إٌٛع ِٓ اٌذساعبد، فمذ عبءد أ١ّ٘خ ٘زٖ اٌذساعخ ِٓ ؽ١ش دساعزٙب ألصش اي

 .ٚاٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ ػٍٝ ِإشش اٌغ١ٌٛخ فٟ اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خ

اٌمشٚع ٚاٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ ػٍٝ ِإشش اٌغ١ٌٛخ فٟ رؾبٚي رؾذ٠ذاً ٚثشىً خبص اخزجبس أصش : عًهُحالهًُح األ

اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خ، ٚاٌّغبّ٘خ فٟ ِؼبٌغخ ِشىٍخ اٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ ٌذٜ اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خ ِٓ 

خالي ِؼشفخ ٚاوزشبف أُ٘ اٌّإصشاد ف١ٙب ِٚٛاؽٓ اٌؼؼف فٟ اٌغ١بعبد اٌّزجؼخ ثّب ٠ٕؼىظ ثشىً ِجبشش أٚ 

 .غ١ش ِجبشش ػٍٝ األداء اٌزٕبفغٟ ٌٍّظبسف اٌزغبس٠خ

أهذاف انذساسح 

: رٙذف اٌذساعخ ئٌٝ اإلعبثخ ػٓ اٌزغبؤالد ا٢ر١خ 

.  فٟ ػ١ٕخ اٌذساعخِإششاد اٌغ١ٌٛخ ل١بط اٌزؼشف ػٍٝ و١ف١خ- 1

 فٟ ػ١ٕخ اٌزغبس٠خ ٌٍّظبسف ِإششاد اٌغ١ٌٛخ ػٍٝ اٌمشٚع ٚاٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخرؾذ٠ذ ٚل١بط أصش - 2

. اٌذساعخ

حذود انذساسح 

. اٌالصِخٌزٛف١ش اٌج١بٔبد  (2016- 2008)ٌفزشح اٌذساعخ ٚاٌزٟ رّزذ ِٓ ػبَ : ؽذٚد ص١ِٕخ - 

 .١ٌج١ب، ٚػ١ٕخ اٌذساعخ شٍّذ ع١ّغ اٌّظبسف اٌزغبس٠خعزىْٛ اٌذساعخ فٟ : ؽذٚد ِىب١ٔخ-  

 .اٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ ػٍٝ ِإششاد اٌغ١ٌٛخ فٟ اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خأصش : اٌّٛػٛعؽذٚد - 

 :انتسهُالخ االئتًاَُح 

 ٠ؼزجش ِٕؼ اٌمشٚع ٚاٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ اٌزٟ رّٕؼ ٌألفشاد ٌّٚخزٍف اٌٛؽذاد االلزظبد٠خ اٌّخزٍفخ فٟ اٌّغزّغ 

ِٓ أُ٘ اعزخذاِبد ِٛاسد اٌّظشف اٌّزأر١خ فٟ ِغٍّٙب ِٓ اٌٛدائغ ثّخزٍف أٔٛاػٙب، ئال أْ اٌغ١بعخ االئزّب١ٔخ 

ٚثبٌشغُ ِٓ ئعشاءاد اٌزؾٛؽ ٚاٌّزبثؼخ، فأٗ ٠ىزٕفٙب دِٚبً ػٕظش اٌّخبؽشح اٌّزّضً فٟ اؽزّبي خغبسح عضء ِٓ 

األِٛاي اٌّمشػخ ألعجبة ِخزٍفخ، ٌٚزٌه فاْ اٌّظبسف ػٕذ ل١بِٙب ثزؾذ٠ذ ئؽبس ِٚؼبٌُ اٌغ١بعخ االئزّب١ٔخ، رأخز 

فٟ اػزجبس٘ب ِؾذداد ٘زٖ اٌغ١بعخ، خبطخ ف١ّب ٠زؼٍك ِٕٙب ثٕغت اٌغ١ٌٛخ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاالؽز١بؽٟ اإلٌضاِٟ، ِٚب لذ 

٠زؼشع ٌٗ ِٓ ِخبؽش ٚرٌه ثبعزخذاَ عٍّخ ِٓ اٌمشاساد ٚاإلعشاءاد اٌزٟ رىفً ٌٙب اٌّٛائّخ ث١ٓ ػٕبطش اٌغ١ٌٛخ 
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 .ٚاٌشثؾ١خ ٚاألِبْ، فٟ رؾم١ك أ٘ذاف ٘زٖ اٌغ١بعخ

 ِٓ ٕ٘ب ٔغذ أْ اٌٙذف األعبعٟ ٌٍغ١بعخ االئزّب١ٔخ فٟ اٌّظشف ٘ٛ رؾذ٠ذ أٔٛاع االئزّبْ ٚششٚؽ ِٕؾٗ ثبٌشىً 

اٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٠ؼّٓ سثؾ١خ اٌّظشف، ؽ١ش ئْ اٌّظشف الثذ ٚأْ ٠غزضّش اٌٛدائغ اٌّٛعٛدح ٌذ٠ٗ فٟ ِغبالد 

ِشثؾخ، ٚػ١ٍٗ فٟ ٔفظ اٌٛلذ ِشاػبح ِزطٍجبد اٌغ١ٌٛخ ٚرٌه ٌّٛاعٙخ ِزطٍجبد اٌغؾٛثبد اٌّزٛلؼخ ٚاٌّفبعئخ 

ألطؾبة اٌٛدائغ ثّخزٍف أٔٛاػٙب ػٍٝ اػزجبس أْ ئداسح أٞ ِظشف ال رغزط١غ أْ رغزضّش وً أِٛاٌٙب فٟ ِٕؼ 

اٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ، ؽ١ش أْ ل١بَ اٌّظشف ثبعزضّبس وً أِٛاٌٗ فٟ ِٕؼ اٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ فأٗ ثزٌه ٠ؾمك 

أعبط اٌشثؾ١خ ٚال ٠ؾمك ِزطٍجبد اٌغ١ٌٛخ، وزٌه فاْ األِش ئْ لبِذ ئداسح اٌّظشف ثبالؽزفبظ ثىً األِٛاي اٌزٟ 

ٌذ٠ٙب ٌُٚ رمُ ثبعزضّبس٘ب فأٗ ٠ؾذس اٌؼىظ ؽ١ش رىْٛ لذ ساػذ ِزطٍجبد اٌغ١ٌٛخ ٌُٚ رشاِع ِزطٍجبد اٌشثؾ١خ، 

ٌزٌه ٠غت ػٍٝ ئداسح اٌّظشف رؾم١ك اٌزٛاصْ ث١ٓ ِزطٍجبد اٌغ١ٌٛخ ٚاٌشثؾ١خ، ٚ٘زا ِب ٠زؾمك ِٓ خالي اٌغ١بعخ 

.االئزّب١ٔخ
(1)

 

 :أٞ أْ ٌٍغ١بعخ االئزّب١ٔخ ػذح أ٘ذاف ِٕٙب

اٌّغبّ٘خ فٟ رؾم١ك أ٘ذاف اٌغ١بعخ االلزظبد٠خ اٌؼبِخ ٚاٌّزّضٍخ فٟ ر٠ٕٛغ ِظبدس اٌذخً ٚص٠بدح اإلٔزبط، - 

 .ٚرٛص٠غ اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ ػٍٝ ِخزٍف األٔشطخ االلزظبد٠خ ٚرشغ١ً اٌطبلبد اٌؼبؽٍخ، ٚرغ١ًٙ ػ١ٍّخ اٌزجبدي اٌزغبسٞ

 .رؾم١ك ػبئذ ِٕبعت ِٓ رٛظ١ف األِٛاي اٌّزبؽخ ٌٍّظبسف اٌزغبس٠خ فٟ ظً االٌزضاَ ثبٌغ١بعبد اٌّؼزّذح ٌزٌه- 

 .اٌّؾبفظخ ػٍٝ ٔغجخ اٌغ١ٌٛخ ٌذٜ اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ػّٓ ؽذٚد اٌغ١ٌٛخ ا٢ِٕخ ٚاٌغ١ٌٛخ اٌمب١ٔٛٔخ- 

رٍج١خ ؽٍجبد ػّالء اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ِٓ اٌمشٚع ٚاٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ إٌمذ٠خ ٚغ١ش إٌمذ٠خ، ٚاعزخذاِٙب - 

 .فٟ األغشاع اٌّغّٛػ ثٙب لبٔٛٔبً 

  ِٓ ٕ٘ب ٔغذ أْ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّإصشح فٟ ؽشوخ اإل٠ذاع اٌّظشفٟ فٟ أٞ الزظبد، ٘ٛ ؽغُ ِب رمذِٗ اٌّظبسف 

ِٓ لشٚع ٚرغ١ٙالد ائزّب١ٔخ ئٌٝ اٌمطبػبد االلزظبد٠خ اٌّخزٍفخ، ٚلذ ثشٕ٘ذ إٌظش٠خ إٌمذ٠خ ػٍٝ أْ عضءاً ِٓ 

االئزّبْ اٌّظشفٟ إٌّّٛػ ٌزٍه اٌمطبػبد ٠ؼٛد ِشح أخشٜ ئٌٝ إٌظبَ اٌّظشفٟ فٟ شىً ٚدائغ عذ٠ذح ٔظشاً ٌّب 

٠غججٗ االئزّبْ اٌّظشفٟ ٚاٌزٛعغ  ف١ٗ ِٓ ص٠بدح فٟ اٌّؼشٚع إٌمذٞ داخً االلزظبد األِش اٌزٞ ٠غؼٍٗ عججبً فٟ 

ص٠بدح ا١ًٌّ ٌالدخبس ثشىً ػبَ ٚاالدخبس فٟ أدٚاد اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ثشىً خبص ٟٚ٘ اٌٛدائغ ثّخزٍف أشىبٌٙب 

.ٚأٔٛاػٙب
(2)

 

ِٓ ٔبؽ١خ أخشٜ ٔغذ أْ االئزّبْ اٌّظشفٟ ٔشبؽ الزظبدٞ فٟ غب٠خ األ١ّ٘خ ٌٗ رأص١ش ِزشبثه ِٚزؼذد األثؼبد 

. ٌاللزظبد اٌمِٟٛ ٚػ١ٍٗ ٠زٛلف ّٖٔٛ ٚاسرمبءٖ، ٚاٌّززجغ ٌٍّٕٛ االلزظبدٞ فٟ ِخزٍف اٌذٚي عٛف ٠زؼؼ ٌٗ رٌه

ٚرٕجغ اٌؾبعخ ئٌٝ االئزّبْ اٌّظشفٟ ٔز١غخ ػذَ ٚعٛد اٌزٛافك اٌضِٕٟ ث١ٓ ر١بساد اإل٠شاد داخً االلزظبد ٚر١بساد 

                                                           
1

 . 52، عمان، األردن،ص1، العوامل المؤثرة فً السٌاسة االئتمانٌة فً المصارف، دار أمجد، ط(2016)الضمور، حسٌن محمد، - 
2

 .146الزبٌدي، حمزة محمود، إدارة المصارف، مصدر سابق،ص- 
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اإلٔفبق ٚلذ أدٜ ٘زٖ اٌٛػغ اٌّغزّش، ئٌٝ ٚعٛد ٚؽذاد الزظبد٠خ ٌذ٠ٙب فبئغ ٚلٍذ ِب ٚٚؽذاد أخشٜ ٌذ٠ٙب 

 .ػغض، ِٓ ٕ٘ب ثشص االئزّبْ اٌّظشفٟ وؼٕظش ُِٙ ٌزٕظ١ُ اٌؼاللخ ث١ٓ ِإعغبد االلزظبد اٌٛؽٕٟ

 ٌٚٙزا ٠ؼزجش االئزّبْ اٌّظشفٟ ِٓ أُ٘ ِظبدس ئشجبع اٌؾبعبد اٌز١ٍ٠ّٛخ ٌمطبػبد إٌشبؽ االلزظبدٞ اٌّخزٍفخ 

ئال أٔٗ ٠ؼزجش أداح ؽغبعخ لذ رإدٞ ئٌٝ ؽذٚس أػشاس عغ١ّخ ثباللزظبد ئرا ٌُ ٠ؾغٓ اعزخذاِٗ، فبالئزّبْ فٟ ؽبٌخ 

أىّبشٗ ٠إدٞ ئٌٝ وغبد ٚفٟ ؽبٌخ اإلفشاؽ ٠إدٞ ئٌٝ ص٠بدح اٌؼغٛؽ اٌزؼخ١ّخ ٚ٘ٛ اٌّٛػٛع اٌزٞ ٠ض١ش ا٘زّبَ 

.ثؼغ اٌذاسع١ٓ ٚاٌّٙز١ّٓ ثاداسح اٌز١ّٕخ
(1)

 

  ثشىً ػبَ فاْ أ١ّ٘خ االئزّبْ اٌّظشفٟ رزفبػً ِغ ِشؽٍخ إٌّٛ ٚاٌزطٛس االلزظبدٞ اٌّظشفٟ ئٌٝ ؽذ ثؼ١ذ 

ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ . ؽ١ش أْ اٌطٍت ػٍٝ االئزّبْ اٌّظشفٟ رؾذدٖ ؽبعخ اٌمطبػبد االلزظبد٠خ ئٌٝ اٌز٠ًّٛ اٌالصَ

اٌطٍت ػٍٝ االئزّبْ اٌّظشفٟ ٘ٛ ؽٍت ِشزك ِٓ ؽبعخ اٌمطبػبد ئٌٝ اٌز٠ًّٛ، ٌٚٙزا وٍّب صادد ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ 

.ٚارغغ إٌشبؽ االلزظبدٞ وٍّب صادد اٌؾبعخ ئٌٝ االئزّبْ اٌّظشفٟ
(2)

 

 :انسُىنح

 ئْ اٌّمظٛد ثبٌغ١ٌٛخ ٘ٛ رؾ٠ًٛ األطً ئٌٝ ٔمذ ثألظٝ عشػخ ٚثذْٚ خغبئش رزوش، ٟٚ٘ رٍه اإلعشاءاد اٌزٟ 

رغؼً اٌّظشف دائّبً عب٘ضاً ٌّمبثٍخ طبفٟ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ دْٚ اٌؾبعخ ئٌٝ رظف١خ ثؼغ االعزضّبساد، ِٚٓ 

اٌّؼشٚف أْ اٌغ١ٌٛخ ٌٍّظشف رؼذ ػٕظشاً أعبع١بً فٟ اٌؼًّ اٌّظشفٟ، ألْ االؽزفبظ ثأِٛاٌٙب ثذسعخ ع١ٌٛخ ػب١ٌخ 

رأرٟ ٌغشع رٍج١خ ؽشوخ اٌغؾٛثبد اٌؼبد٠خ ٚاٌّفبعئخ ٌٚزٍج١خ ؽٍجبد اٌمشٚع ٚاٌزغ١ٙالد ثذْٚ رأخ١ش، ٌّٚٛاعٙخ 

االٌزضاِبد اٌّغزؾمخ األداء، ِٓ ٕ٘ب فاْ ئداسح اٌغ١ٌٛخ ٠غت أْ رذاس ِغ ئداسح اٌشثؾ١خ ٚئداسح أِٛاي اٌّظشف 

وىً، ٌزٌه فاْ اٌّإششاد اٌّؼ١بس٠خ أٚ اٌزشش٠ؼبد اٌزٟ رفشع ؽذ أدٔٝ ِٓ ِزطٍجبد اٌغ١ٌٛخ ٚأؽ١بٔبً رغّٝ ثٕغجخ 

 .ِٓ اٌٛدائغ% 10اٌغ١ٌٛخ اٌمب١ٔٛٔخ رؾذد ؽغُ األطٛي اٌغبئٍخ ٌٍّظشف ٚػبدح ِبرىْٛ ثؾذٚد 

 ٚرزٛلف اٌغ١ٌٛخ ػٍٝ ٚعٛد عٛق رجبع ف١ٗ األطٛي ِٚذٜ ئِىب١ٔخ اعزخذاِٗ وؼّبْ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌمشٚع، 

ٚؽج١ؼخ اٌّٛعٛداد اٌغبئٍخ ِٚٛاػ١ذ اعزؾمبق ألغبؽ اٌمشٚع، ٚال ٠غزط١غ اٌّظشف رأع١ً عؾت اٌٛدائغ ألِٛاي 

 .اٌّٛدػ١ٓ الْ رٌه ٠إصش ػٍٝ عّؼزٗ ٚاٌؼاللخ اٌّغزمج١ٍخ ِغ اٌؼّالء

 :ٚرمبط ئِىب١ٔخ اٌّظشف فٟ رؾم١ك اٌغ١ٌٛخ ػٍٝ اٌؼٕبطش اٌزب١ٌخ

 االؽز١بؽ١بد األ١ٌٚخ: أٚالً 

 .إٌمذ فٟ اٌظٕذٚق ثبٌؼّالد اٌّؾ١ٍخ ٚاألعٕج١خ ٚ٘ٛ ِٛعٛد فٟ خض٠ٕخ اٌّظشف- 

 .إٌمذ اٌّٛدع ٌذٜ اٌجٕٛن اٌّؾ١ٍخ ٚاألعٕج١خ- 

                                                           
1

 .5، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ص1، استثمار المال فً اإلسالم،ط(2003)عفٌفً، أحمد مصطفى، - 
2

 .67، المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة، القاهرة، مصر، ص1، إدارة االستثمار فً المصارف،ط(2012)سمحان، وأخرون، - 
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االؽز١بؽٟ إٌمذٞ اٌمبٟٔٛٔ ٟٚ٘ األسطذح إٌمذ٠خ اٌغبئٍخ اٌزٟ ٠ؾزفع ثٙب اٌّظشف ٌذٜ اٌّظشف اٌّشوضٞ أٚ - 

 .٠ٍزضَ ثٙب اٌّظشف ٚفك اٌزشش٠ؼبد اٌغبئذح

 االؽز١بؽ١بد اٌضب٠ٛٔخ: صب١ٔبً 

  ٟٚ٘ اٌخؾ اٌضبٟٔ ٌزٍج١خ ِزطٍجبد اٌغ١ٌٛخ ٠ّٚىٓ رؾ٠ٍٛٙب ئٌٝ اؽز١بؽ١بد أ١ٌٚٗ ثغٌٙٛخ ٌىٛٔٙب اعزضّبساد لظ١شح 

ٚرؼزّذ اٌغ١ٌٛخ ػٍٝ لذسح اٌّظشف ػٍٝ رؾش٠ه إٌمذ ِٓ . األعً ٚدسعخ ِخبؽش٘ب ِٕخفؼخ ٚدسعخ ع١ٌٛزٙب ػب١ٌخ

خالي اٌزؼ٠ٛغ ػٓ عؾت اٌٛدائغ ثغزة ٚدائغ رؾً ِؾٍٙب أٚ االلزشاع، ٚوٍّب صادد لذسح اٌّظشف ػٍٝ 

، ٚاٌمذسح ػٍٝ رؾش٠ه األسطذح إٌمذ٠خ اٌّظشف١خ لظ١شح (اٌّؾزفع ثٗ)اٌزؼ٠ٛغ لٍذ اؽز١بعبرٗ ِٓ إٌمذ اٌّؼطً 

األعً فٟ ٔطبق اٌغٙبص اٌّظشفٟ ٠ؼّٓ ثزٌه االلزشاع ِٓ اٌّظشف اٌّشوضٞ، وّب ٠ّىٓ ر١ّٕخ اٌٛدائغ رار١بً ِٓ 

خالي اعزخذاَ شٙبداد اإل٠ذاع اٌّظشف١خ ثفزشاد اعزؾمبق ٚفٛائذ رزٕبعت ِغ ؽغُ اٌٛدائغ ٚربس٠خ اعزؾمبلٙب ثّب 

 .٠ؼّٓ أْ رىْٛ اٌىٍفخ اٌؾذ٠خ ألً ِٓ اإل٠شاد اٌؾذٞ

 : وأدواتهيُهح انذساسح

:   رؼزّذ اٌذساعخ ػٍٝ ِٕٙغ١ٓ ّ٘ب

عزخذَ ٘زا إٌّٙظ فٟ ئػذاد اإلؽبس إٌظشٞ ٚرٌه ثبٌشعٛع ئٌٝ ا: (االعزمشائٟ)إٌّٙظ اٌٛطفٟ  -1

. اٌذساعبد اٌّىزج١خ ٚاٌّظبدس اٌضب٠ٛٔخ

اػزّذد اٌذساعخ ػٍٝ ٘زا إٌّٙظ الخزجبس اٌفشػ١بد، ئر رُ رؾ١ًٍ : (االعزٕجبؽٟ)إٌّٙظ اٌزؾ١ٍٍٟ  -2

اٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثفشػ١بد اٌذساعخ ثؼذ عّؼٙب ِٓ اٌّظبدس األ١ٌٚخ ٚرج٠ٛجٙب ٚرفش٠غٙب ِٚؼبٌغزٙب 

. ٌٍٛطٛي ئٌٝ إٌزبئظ اٌخبطخ ثبٌذساعخ

 :يصادس خًع انثُاَاخ

 : انًصادس األونُح- 

 ٟٚ٘ اٌّظبدساٌز١زغطٟ اٌغبٔت اٌزطج١مٟ ٌٍذساعخ ٚاٌّزّضٍخ ثبٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٚاٌزمبس٠ش 

 . ِؾً اٌذساعخ، ؽ١ش رُ االػزّبد ػٍٝ اٌّإششاد اٌّب١ٌخ ٚاإلؽظبئ١بدسفبٌزغبس٠خاٌغ٠ٕٛخٌٍّظب

 :انًصادس انثاَىَح- 

اػزّذد اٌذساعخ ػٍٝ اٌىزت اٌؼ١ٍّخ اٌّزخظظخ ثّٛػٛع اٌذساعخ ٚاٌذٚس٠بد ٚاألثؾبس ٚاٌذساعبد اٌغبثمخ 

. ٚاٌشعبئً اٌغبِؼ١خ راد اٌظٍخ ثّٛػٛع اٌذساعخ



 2018  يدهح اندثم نهعهىو انتطثُقُح واالَساَُح

 

 2018  العدد االول                                                                                                                   ٌونٌو 
  

154 

األسانُة اإلحصائُح 

(. SPSS)رُ  االػزّبد فٟ ٘زٖ اٌذساعخ ػٍٝ اٌجشٔبِظ اإلؽظبئٟ 

 :ٚرُ اعزخذاَ ؽشق ٚأعب١ٌت ئؽظبئ١خ رزٕبعت ِغ ؽج١ؼخ ٚ٘ذف اٌذساعخ ٚرزؼّٓ ٘زٖ األعب١ٌت

 .(Simple Linear Regression) أعٍٛة االٔؾذاس اٌخطٟ اٌجغ١ؾ  -1

 (.Multiple Linear Regression)أعٍٛة االٔؾذاس اٌخطٟ اٌّزؼذد  -2

اختثاس انفشظُاخ 

، ِؼذي ِؼبًِ اٌغ١ٌٛخ، ٚاٌمشٚع ٚاٌزغ١ٙالد) اٌٛطفٟ ٌّزغ١شاد اٌذساعخ اإلؽظبء٠ؼشع ٘زا اٌغضء  

اٌّظبسف ، ٚرٌه ثبالػزّبد ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ اٌخبطخ ة(ِؼذي ِإشش اإلٔزبع١خ، ٌٚزٛظ١فِٚؼذي ا

 (.2016–2008)، ٌٍفزشح اٌزغبس٠خ ِغزّغ اٌذساعخ

 قشوض وانتسهُالخ االئتًاَُحال- 1

( 1)خذول سقى 

 (2016 – 2008) انسُىَح نهفتشج نهقشوض وانتسهُالخاإلحصاء انىصفٍ 

انًقُاط 
 قشوض وانتسهُالخال

  

 انىسط انحساتٍ
15787.7000  

 انقًُح انقصىي
20212.80  

 انقًُح انذَُا
10577.90  

 االَحشاف انًعُاسٌ
3829.19989  

 

، ؽ١ش ثٍغ (2016 – 2008) اٌغـ٠ٕٛـخ خــالي فزـشح اٌذساعــخ اً ٌٍمشٚع ٚاٌزغ١ٙالدٚطف (1)٠ؼـشع اٌغذٚي 

. (15787.7000) فٟ ٌٍمشٚع ٚاٌزغ١ٙالد فٟ اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ػ١ٕخ اٌذساعخاٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ اٌغٕٛٞ

 د٠ٕبس (20212.80)، ٚثٍغذ أوجش ل١ّخ رُ رغغ١ٍٙب ١ٌجٟد٠ٕبس (3829.19989)ٔؾشاف ِؼ١بسٞ ا، ٚةد٠ٕبس ١ٌجٟ

 .١ٌجٟ د٠ٕبس (10577.90)، فٟ ؽ١ٓ وبٔذ ألً ل١ّخ رُ رغغ١ٍٙب ١ٌجٟ
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 يعايم انسُىنحيعذل - 2

( 2)خذول سقى 

( 2016 – 2008) انسُىٌ نهفتشج نًعذل يعايم انسُىنحاإلحصاء انىصفٍ   

انًقُاط 
 يعايم انسُىنحيعذل 

  

 انىسط انحساتٍ
69.1556  

 انقًُح انقصىي
74.3  

 انقًُح انذَُا
60.00  

 االَحشاف انًعُاسٌ
5.62675  

األطٛي اٌغبئٍخ ئٌٝ ئعّبٌٟ األطٛي ٌٍّظبسف اٌزغبس٠خ ٚطفبً ٌّؼذي اٌؼـبئذ  (2)٠ؼشع اٌغذٚي  

، ؽ١ش ثٍغ اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ اٌغٕٛٞ ٌّؼذي اٌؼبئذ (2016 –2008) خـالي فزـشح اٌذساعخ ِغزّغ اٌذساعخ

، ٚثٍغذ أوجش ل١ّخ رُ (5.62675)، ٚثبٔؾشاف ِؼ١بسٞ (69.1556 )األطٛي اٌغبئٍخ ئٌٝ ئعّبٌٟ األطٛي

 .(60.00)، فٟ ؽ١ٓ وبٔذ ألً ل١ّخ رُ رغغ١ٍٙب (74.3)رغغ١ٍٙب 

 تىظُف يعذل ال-3

( 3)خذول سقى 

 (2016 –2008) نهفتشج انتىظُف انسُىٌاإلحصاء انىصفٍ نًعذل 

انًقُاط 
 تىظُفيعذل ال

  

 انىسط انحساتٍ
24.4444  

 انقًُح انقصىي
28.40  

 انقًُح انذَُا
21.80  

 االَحشاف انًعُاسٌ
2.05798  

 

، (2016 –2008) خـالي فزـشح اٌذساعـخ اٌزٛظ١ف اٌغٕٛٞٚطفبً ٌّؼـذي  (3)  ٠ؼـشع اٌغـذٚي 

، ٚثبٔؾشاف (24.4444 )رغبس٠خسف اياِضاي فٟ اٌزٛظ١فؽ١ش ثٍغ اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ اٌغٕٛٞ ٌّؼذي 
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، فٟ ؽ١ٓ وبٔذ ألً ل١ّخ رُ رغغ١ٍٙب (28.40)، ٚثٍغذ أوجش ل١ّخ رُ رغغ١ٍٙب (2.05798)ِؼ١بسٞ 

(21.80). 

 يعذل يإشش اإلَتاخُح- 4

( 4)اندذول سقى 

 (2016 – 2008) نهفتشج يإشش اإلَتاخُح انسُىٌاإلحصاء انىصفٍ نُسثح 

 يإشش اإلَتاخُحَسثح انًقُاط 

  

  82.1667 انىسط انحساتٍ

  84.90 انقًُح انقصىي

  79.00 انقًُح انذَُا

  2.00312 االَحشاف انًعُاسٌ

 

، ؽ١ش ثٍغ (2016 –2008) خـالي فزـشح اٌذساعــخ ٌّؼذي ِإشش اإلٔزبع١خ اٌغٕٛٞٚطـفبً  (4)٠ـؼشع اٌغـذٚي 

، (82.1667) اإلعالِٟ ٌّؼذي ِإشش اإلٔزبع١خ ٌٍّظبسف اٌزغبس٠خ ػ١ٕخ اٌذساعخاٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ اٌغٕٛٞ 

، فٟ ؽ١ٓ وبٔذ ألً ل١ّخ رُ رغغ١ٍٙب (84.90)، ٚثٍغذ أوجش ل١ّخ رُ رغغ١ٍٙب (2.00312)ٚثبٔؾشاف ِؼ١بسٞ 

(79.00.) 

 اختثاس يالئًح انًُىرج
 

     ٌإلعبثخ ػٍٝ أعئٍخ اٌذساعخ ٚاخزجبس اٌفشػ١بد لبَ اٌجبؽش ثبعزخذاَ األدٚاد اإلؽظبئ١خ إٌّبعجخ ٌٍذساعخ 

ؽ١ش رُ عّغ اٌج١بٔبد اٌغ٠ٕٛخ ٚرٌه ثا٠غبد اٌم١ُ اٌّب١ٌخ اٌخبطخ ثّزغ١شاد اٌذساعخ ٚؽغت عٕٛاد اٌذساعخ، 

 ٚف١ّب ٠ٍٟ ػشع ٌٙزٖ األدٚاد ،(2016 –2008) ٌٍٚفزشح ، ثبٌّظبسف اٌزغبس٠خ ِغزّغ اٌذساعخاٌخبطخ 

 :اإلؽظبئ١خ
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   Autocorrelation  اختثاس االستثاط انزاتٍ -

٠ؼشف االسرجبؽ اٌزارٟ ثأٔٗ ٚعٛد ػاللخ ث١ٓ األخطبء اٌؼشٛائ١خ اٌّززب١ٌخ اٌّؾغٛثخ ِٓ ّٔٛرط 

االٔؾذاس اٌّمذس ثطش٠مخ اٌّشثؼبد اٌظغشٜ، ٠ٚزشرت ػٍٝ ٚعٛدٖ ثؼغ اٌّشبوً اٌم١بع١خ، ٚاٌزٟ ال 

-Durbin)ٚارغْٛ – د٠شثٓ ِغبي ٌزوش٘ب ٕ٘ب، ٠ٚزُ ئعشاء االخزجبس ثبعزخذاَ اخزجبس ئؽظبئٟ 

Watson Test)  ٚاٌزٞ ٠شِض ٌٗ ثبٌشِض D-W ِٚمبسٔزٗ ثم١ّز١ٓ ِغزخشعز١ٓ ِٓ اٌغذٚي اٌخبص ثٙزا 

،  ٠ٚشِض ٌٙبر١ٓ اٌم١ّز١ٓ k ٚػذد اٌّزغ١شاد n، ٚػذد اٌّشب٘ذاد αاالخزجبس ػٕذ ِغزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ 

 دي رٌه ػٍٝ ػذَ du أوجش ِٓ D-Wفارا وبٔذ ل١ّخ  (اٌؾذ األػٍٝ) duٚ  (اٌؾذ األدٔٝ) dlثبٌشِض٠ٓ 

 دي رٌه ػٍٝ ٚعٛد ِشىٍخ االسرجبؽ dl ألً ِٓ D-Wِشىٍخ االسرجبؽ اٌزارٟ، أِب ئرا وبٔذ ل١ّخ ٚعٛد 

 ث١ٓ اٌم١ّزD-Wٓ١اٌزارٟ، ٠ٚفشً االخزجبس فٟ رؾذ٠ذ ٚعٛد ظب٘شح االسرجبؽ اٌزارٟ، ئرا ٚلؼذ ل١ّخ 
(1)

 ،

، ٚاٌزٞ ٠م١ظ االسرجبؽ ث١ٓ Correlogramٚػٕذ٘ب ٠زُ اٌٍغٛء الخزجبس آخش، ؽ١ش رُ اعشاء اخزجبس 

، ؽ١ش ٠زُ اٌؾىُ ػٍٝ ٚعٛد اسرجبؽ رارٟ (ٌٍغٍغٍخ اٌض١ِٕخ ٌٍجٕه اٌٛاؽذ)ؽذٚد اٌخطأ فٟ اٌّمطغ اٌٛاؽذ 

٠ج١ٓ ٔزبئظ ( 5)ٚاٌغذٚي سلُ ، 0.05 ألً ِٓ (.Prob)، ثّغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ (Q-stat)ئرا وبٔذ ل١ّخ اإلخزجبس

: ٘زا االخزجبس ٌغ١ّغ فشػ١بد اٌذساعخ

( 5)خذول سقى 

اختثاس يشكهح االستثاط انزاتٍ 

 النتيجة dl Du  المحسوبةD-Wقيمة  الفرضية

H01-1 1.950 0.824 1.320 ال يوجد ارتباط ذاتي 

H01-2 1.330 0.824 1.320 ال يوجد ارتباط ذاتي 

H01-3 2.170 0.824 1.320 ال يوجد ارتباط ذاتي 

 

 مما يشير لخلو البيانات du للمتغيرات في الفرضيات المذكورة جميعها أكبر من D-Wنالحظ ان قيم 

  .من مشكلة االرتباط الذاتي أي عدم وجود ارتباط بين حدود الخطأ العشوائي في نموذج االنحدار

 اختثاس انفشظُاخ

، ٚلـذ رـُ (2016 – 2008)، ٌٍٚفزشح  اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خ اٌذساعـخ ِـٓ ث١ـبٔبدِغزّغرّضـً ٞ 

ٌـزٌه ٠ؼزجش إٌّٛرط اٌّالئُ ٌم١بط اٌؼـاللخ ث١ٓ  ٌٍفزشح اٌّزوـٛسح،اٌّظبسفعّـغ اٌج١ــبٔـبد اٌخـبطـخ ثٙـزٖ 

                                                           
- 1 Montgomery, D. C, & Peck, E. A, & Vining, G. G (2001). Introduction to Linear Regression Analysis, 3rd 

Edition, John Wiley&Sons, New York.        
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-Panel EGLS (Cross، ٚثطش٠مـخ (Pooled Data Regression)اٌّزغـ١شاد ٘ـٛ االٔؾـذاس اٌّشــزشن 

section weights) . ،ٚثؼذ اٌزأوذ ِٓ ِالئّخ اٌج١بٔبد ٌّٕٛرط اٌذساعخ، ٚوزٌه ٚطف ِزغ١شاد اٌذساعخ

تم إخضاع فرضيات الدراسة لتحليل االنحدار و ، ٚعٕؼشع ٘زا اٌغضء ِٓ اٌذساعخ فٟ اخزجبس اٌفشػ١بد

 :الخطي البسيط، وقد كانت النتائج كما يلي

H01-1 :ًانفشظُح األون: 

0.05)ال ٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ   .)ٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ ػٍٝ  ٌٍمشٚع ٚا

. ِؼذي األطٛي اٌغبئٍخ ئٌٝ ئعّبٌٟ األطٛي فٟ اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خ

 

 (6)خذول سقى 

 ئخًانٍ األصىل/صىل انسائهحعهً يعذل األ (انقشوض وانتسهُالخ)َتائح اختثاس أثش تعذ 

 انًتغُش انتاتع

يهخص 

 خذول انًعايالخ تحهُم انتثاٍَ انًُىرج

Model 

Summery 
ANOVA Coeffecient 

r
2

 F Sig F* 

 B انثُاٌ
انخطأ 

 انًعُاسٌ

T Sig t* 

يعايم 

 يستىي انًحسىتح يستىي انًحسىتح انتحذَذ

 انذالنح   انذالنح    

ِؼذي األطٛي 

ئعّبٌٟ /اٌغبئٍخ

 األطٛي

0.808 29.476 0.001 
اٌمشٚع 

 ٚاٌزغ١ٙالد
0.798 0.028 -5.429 0.001 

 (α ≤ 0.05) ٠ىْٛ اٌزأص١ش را دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ *

، وهذا ٌعنً أن المتغٌرات المستقلة قد فّسرت ما (r2= 0.808)أن قٌمة معامل التحدٌد  (6)تشٌر نتائج الجدول 

، مع بقاء العوامل األخرى (األصول السائلة إلى إجمالً األصولمعدل العائد )من التباٌن فً  (%80.8)مقداره 

 وهذا ٌؤكد معنوٌة االنحدار (Sig = 0.001)عند مستوى ثقة  (29.476) قد بلغـت (F)كما ٌتبـٌن أن قٌمـة .ثابتة

(. α ≤ 0.05)عند مستوى 

 (t= -5.429)ٚوبٔذ ل١ّخ ، (اٌمشٚع ٚاٌزغ١ٙالد)ػٕذ  (B= 0.798) وّب ٠زج١ٓ ِٓ عذٚي اٌّؼبِالد أْ ل١ّخ

(. α ≤ 0.05 ) ٚ٘زٖ رإوذ ِؼ٠ٕٛخ اٌّؼبًِ ػٕذ ِغزٜٛ(Sig = 0.001)ػٕذ ِغزـٜٛ صمخ 

: ٚثٕبء ػٍٝ ِب عجك، ٔشفغ اٌفشػ١خ اٌؼذ١ِخ األٌٚٝ، ٚٔمجً اٌجذ٠ٍخ اٌزٟ ٔظٙب

ٌٍمشٚع ٚاٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ ػٍٝ  ِؼذي ( α≤ 0.05)٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ "

 ."األطٛي اٌغبئٍخ ئٌٝ ئعّبٌٟ األطٛي فٟ اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خ
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H02-2 : انثاَُحانفشظُح: 

0.05)ال ٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ  .)ٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ ػٍٝ ِؼذي ٌٍمشٚع ٚا

. ئعّبٌٟ اٌمشٚع ئٌٝ ئعّبٌٟ اٌٛدائغ فٟ اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خ

 

 

 (7)خذول سقى 

 ئخًانٍ انىدائع/ئخًانٍ انقشوضعهً يعذل  (انقشوض وانتسهُالخ)َتائح اختثاس أثش تعذ 

 انًتغُش انتاتع

يهخص 

 خذول انًعايالخ تحهُم انتثاٍَ انًُىرج

Model 

Summery 
ANOVA Coeffecient 

r
2

 F Sig F* 

 B انثُاٌ
انخطأ 

 انًعُاسٌ

T Sig t* 

يعايم 

 يستىي انًحسىتح يستىي انًحسىتح انتحذَذ

 انذالنح   انذالنح    

معدل 
إجمالً 
/ القروض
إجمالً 

 الودائع           

0.311 3.163 0.119 
اٌمشٚع 

 ٚاٌزغ١ٙالد
2.157 0.018 1.779 0.119 

 (α ≤ 0.05) ٠ىْٛ اٌزأص١ش را دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ *

r)رش١ش ٔزبئظ اٌغذٚي أػالٖ أْ ل١ّخ ِؼبًِ اٌزؾذ٠ذ 
2
لذ  (اٌمشٚع ٚاٌزغ١ٙالد)، ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ (0.311 =

، ِغ ثمـبء اٌؼـٛاًِ (ئعّبٌٟ اٌمشٚع ئٌٝ ئعّبٌٟ اٌٛدائغِؼذي )ِٓ اٌزجب٠ٓ فٟ  (%31.1)فّغشد ِب ِمذاسٖ 

ػذَ  ٚ٘زا ٠إوذ (Sig = 0.119)ػٕــذ ِغزـٜٛ صمخ  (3.163) لذ ثٍغـذ (F)وّب ٠زجـ١ٓ أْ ل١ّـخ .األخشٜ صبثزخ

 (.α ≤ 0.05)ِؼ٠ٕٛخ االٔؾذاس ػٕذ ِغزٜٛ 

 (Sig = 0.119) ػٕذ ِغزٜٛ صمخ (t= 1.779)ٚأْ ل١ّخ  (B= 2.157) وّب ٠زج١ٓ ِٓ عذٚي اٌّؼبِالد أْ ل١ّخ

(. α ≤ 0.05 )ِؼ٠ٕٛخ اٌّؼبًِ ػٕذ ِغزٜٛػذَ ٚ٘زٖ رإوذ 

:  اٌفشػ١خ اٌؼذ١ِخ اٌضب١ٔخ، ٚ اٌزٟ ٔظٙبلجًٚثٕبء ػٍٝ ِب عجك، ْ

ٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ ػٍٝ ِؼذي اٌٍمشٚع ٚ( α≤ 0.05)٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ ال"

". ئعّبٌٟ اٌمشٚع ئٌٝ ئعّبٌٟ اٌٛدائغ فٟ اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خ

 

 



 2018  يدهح اندثم نهعهىو انتطثُقُح واالَساَُح

 

 2018  العدد االول                                                                                                                   ٌونٌو 
  

160 

H03-3 : انثانثحانفشظُح: 

0.05)  ال ٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ   .)ٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ ػٍٝ ٌٍمشٚع ا

 .ِؼذي ئعّبٌٟ اٌٛدائغ ئٌٝ ئعّبٌٟ األطٛي فٟ اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خ

 

 

( 8)خذول سقى 

 ئخًانٍ األصىل/يعذل ئخًانٍ انىدائععهً  (انقشوض وانتسهُالخ)َتائح اختثاس أثش تعذ 

 

 انًتغُش انتاتع

يهخص 

 خذول انًعايالخ تحهُم انتثاٍَ انًُىرج

Model 

Summery 
ANOVA Coeffecient 

r
2

 F Sig F* 

 B انثُاٌ
انخطأ 

 انًعُاسٌ

T Sig t* 

يعايم 

 يستىي انًحسىتح يستىي انًحسىتح انتحذَذ

  
 انذالنح

 
 انذالنح

معدل 
إجمالً 
/ الودائع

إجمالً 
 األصول

0.580 9.678 0.017 
اٌمشٚع 

 ٚاٌزغ١ٙالد

-

2.880 
0.031 

-

3.111 
0.017 

 (α ≤ 0.05) ٠ىْٛ اٌزأص١ش را دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ *

r)رش١ش ٔزبئظ اٌغذٚي أػالٖ أْ ل١ّخ ِؼبًِ اٌزؾذ٠ذ 
2
، ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ اٌّزغ١شاد اٌّغزمٍخ لذ فّغشد ِب (0.580 =

، ِغ ثمبء اٌؼـٛاًِ األخشٜ (ِؼذي ئعّبٌٟ اٌٛدائغ ئٌٝ ئعّبٌٟ األطٛي)ِٓ اٌزجب٠ٓ فٟ  (%58.0)ِمذاسٖ 

 ٚ٘زا ٠إوذ ِؼ٠ٕٛخ (Sig = 0.017)ػٕــذ ِغـزٜٛ صمـخ  (9.678) لـذ ثٍغـذ (F)وّـب ٠زج١ٓ أْ ل١ّـخ .صـبثزخ

(. α ≤ 0.05)االٔؾذاس ػٕذ ِغزٜٛ 

- =t)ٚوبٔذ ل١ّخ ، (اٌمشٚع ٚاٌزغ١ٙالد)ػٕذ  (B= -2.880) وّب ٠زج١ٓ ِٓ عذٚي اٌّؼبِالد أْ أْ ل١ّخ

(. α ≤ 0.05 ) ٚ٘زٖ رإوذ ِؼ٠ٕٛخ اٌّؼبًِ ػٕذ ِغزٜٛ(Sig = 0.017) ػٕذ ِغزٜٛ صمخ (3.111

: ، ٚٔمجً اٌجذ٠ٍخ اٌزٟ ٔظٙبصبٌضخٚثٕبء ػٍٝ ِب عجك، ٔشفغ اٌفشػ١خ اٌؼذ١ِخ اي

ٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ ػٍٝ ِؼذي ئعّبٌٟ اٌٍمشٚع ٚ( α≤ 0.05)٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ "

 ". اٌٛدائغ ئٌٝ ئعّبٌٟ األطٛي فٟ اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خ
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( 9)خذول سقى 

ئخًانٍ َتائح اختثاس فشظُاخ انذساسح 

قثىل أو سفط انفشظُح انفشظُح انشقى 

1 

ال رٛعذ فشٚلبد راد دالٌخ ئؽظبئ١خ 

0.05)ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ   )

ٌٍمشٚع ٚاٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ ػٍٝ 

ِؼذي األطٛي اٌغبئٍخ ئٌٝ ئعّبٌٟ 

 .األطٛي فٟ اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خ

رُ سفغ اٌفشػ١خ اٌؼذ١ِخ ٚلجٛي 

: اٌفشػ١خ اٌجذ٠ٍخ ٚاٌزٟ رٕض ػٍٝ أٔٗ

٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ  ػٕذ ِغزٜٛ 

0.05)اٌذالٌخ  )  ٌٍمشٚع

ٚاٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ ػٍٝ ِؼذي 

 فٟ األطٛي اٌغبئٍخ ئٌٝ ئعّبٌٟ األطٛي

. اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خ

2 

ال ٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ 

0.05)ِغزٜٛ اٌذالٌخ ) ٌٍمشٚع 

ٚاٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ ػٍٝ ِؼذي 

ئعّبٌٟ اٌمشٚع ئٌٝ ئعّبٌٟ اٌٛدائغ 

 .فٟ اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خ

 اٌفشػ١خ اٌؼذ١ِخ ٚاٌزٟ رٕض لجٛيرُ 

 ٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ ال:ػٍٝ أٔٗ

0.05)ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ   )

ٌٍمشٚع ٚاٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ ػٍٝ 

ِؼذي ئعّبٌٟ اٌمشٚع ئٌٝ ئعّبٌٟ 

 .اٌٛدائغ فٟ اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خ

3 

ال ٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ 

0.05)ِغزٜٛ اٌذالٌخ  ) ٌٍمشٚع

ٚاٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ ػٍٝ ِؼذي 

ئعّبٌٟ اٌٛدائغ ئٌٝ ئعّبٌٟ األطٛي فٟ 

 .اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خ

رُ سفغ اٌفشػ١خ اٌؼذ١ِخ ٚلجٛي 

: اٌفشػ١خ اٌجذ٠ٍخ ٚاٌزٟ رٕض ػٍٝ أٔٗ

٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ 

0.05)اٌذالٌخ  ) ٌٍمشٚع 

ٚاٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ ػٍٝ ِؼذي ئعّبٌٟ 

اٌٛدائغ ئٌٝ ئعّبٌٟ األطٛي فٟ 

. .اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ا١ٌٍج١خ
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انُتائح وانتىصُاخ 

ثبالػزّبد ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ اٌٛطفٟ، ٚرؾ١ًٍ االٔؾذاس ٌّٕبرط اٌذساعخ، وزٌه ثبالػزّبد ػٍٝ 

اإلؽبس إٌظشٞ، ع١زُ ط١بغخ أُ٘ إٌزبئظ اٌزٟ رٛطٍذ ئ١ٌٙب اٌذساعخ، ئػبفخ ئٌٝ رمذ٠ُ أُ٘ اٌزٛط١بد اٌزٟ 

 .خشعذ ثٙباٌذساعخ فٟ ػٛء إٌزبئظ

  انُتائح: والًال أ

ال رٛعذ ػٛاثؾ سلبث١خ فؼبٌخ ػٍٝ االئزّبْ، إلِىبْ رذاسن ِخبؽش االئزّبْ فٟ ِشاؽً ِجىشح، ِٚٓ صُ  .1

 .ئ٠غبد اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ٌزخف١غ ِخبؽش االئزّبْ ٚرؾم١ك أ٘ذاف اٌّظشف ٚاٌؼّالء

ع١ٌٛخ اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ػ١ٕخ اٌذساعخ وبٔذ ع١ذح ِٚزؾفظخ ؽ١ش ؽبفظذ اٌّظبسف ػٍٝ اٌّٛاصٔخ ث١ٓ .2

اعزضّبس عضء وج١ش ِٓ اٌٛدائغ ٚث١ٓ االؽزفبظ ثغ١ٌٛخ عب٘ضح ٌّٛاعٙخ ؽبالد اٌغؾت اٌزٟ ٠ّىٓ أْ 

 . رؾذس، ثبعزضٕبء اٌغٕٛاد األخ١شح ِٚب شٙذرٙب ِٓ أصِبد، ٚرٌه ٌؼذح أعجبة ٚال ِغبي ٌٍزؼشع ئ١ٌٙب ٕ٘ب

أْ اٌّظبسف اٌزغبس٠خ فٟ ١ٌج١ب رؼبٟٔ ِٓ طؼٛثخ اعزشعبع األِٛاي اٌزٟ لبِذ رٛطٍذ اٌذساعخ ئٌٝ .  3

 .ثّٕؾٙب فٟ شىً لشٚع ٚرغ١ٙالد ٌّخزٍف األٔشطخ

رٛطٍذ اٌذساعخ ئٌٝ أْ اٌّظبسف رفؼً اٌزؼبًِ ِغ اٌمشٚع اٌشخظ١خ وأفؼً ٔٛع ِٓ أٔٛاع . 4

 .اٌمشٚع، ٠ٚىّٓ اٌغجت فٟ رٌه الٔخفبع اٌّخبؽش اٌزٟ ٠زؼشع ٌٙب ٘زا إٌٛع

انتىصُاخ : ثاَُاًال 

 : اٌزٛط١بد ا٢ر١خالزشؽذثٕبء ػٍٝ ِبرٛطٍذ ئ١ٌٗ اٌذساعخ ِٓ ٔزبئظ، فمذ 

ئداساد اٌّظبسف ثبالعزّشاس فٟ اٌغ١بعخ اٌّؼزذٌخ اٌخبطخ ثبٌّٛاصٔخ ث١ٓ اٌغ١ٌٛخ ِٕٚؼ ػشٚسح ل١بَ  .1

اٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ رغٕجبً ٌٍّخبؽش اٌزٟ رظبؽت اٌظشٚف غ١ش اٌطج١ؼ١خ اٌزٟ ٠ّش ثٙب اٌؼًّ اٌّظشفٟ  

 .فٟ ١ٌج١ب ثبٌٛلذ اٌؾبػش

٠غت أْ رؾشص اٌّظبسف ػٍٝ ٚعٛد ئداسح ِزخظظخ إلداسح اٌّخبؽش االئزّب١ٔخ، ثؾ١ش رؼًّ ػٍٝ  .2

 .رؾذ٠ذ ٚل١بط ِٚشالجخ ِخبؽش االئزّبْ، ِٚذٜ وفبءح أدٚاد ِؼبٌغخ ِٚٛاعٙخ ٘زٖ اٌّخبؽش

ػشٚسح أْ ٠ىْٛ ٌذٜ اٌؼ١ًّ ا١ٌٕخ اٌظبدلخ فٟ عذاد اٌزغ١ٙالد إٌّّٛؽخ ٌٗ، ؽزٝ ٠زبػ ٌٗ فشطخ  .3

 .اٌؾظٛي ػٍٝ رغ١ٙالد أخشٜ فٟ ؽبي رؼشػٗ ٌؼغض فٟ إٌمذ٠خ أٚ اٌز٠ًّٛ

رشش١ذ رخظ١ض اٌّٛاسد، ِٓ خالي االػزّبد ػٍٝ دساعبد اٌغذٜٚ االلزظبد٠خ ػٕذ ِٕؼ االئزّبْ،  .4

 .ٚاٌزؾ١ًٍ االئزّبٟٔ ٌٍزؼشف ػٍٝ ؽم١مخ اٌٛػغ اٌّبٌٟ ٌٍؼ١ًّ
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اٌؼًّ ػٍٝ رى٠ٛٓ ِخظظبد رىْٛ وبف١خ ٌّٛاعٙخ ِخبؽش ػذَ اٌغذاد، ِٓ خالي اٌذساعخ اٌذل١مخ  .5

 .ٌٍذ٠ْٛ ثىبفخ أٔٛاػٙب

 ٠ؼزجش اٌزغبس٠خ فٟ اٌّظبسف اٌمشٚع ٚاٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ ٚأصش٘ب ػٍٝ ِإششاد اٌغ١ٌٛخئْ ِغبي  .6

ِٓ اٌّغبالد األلً رٕبٚالً فٟ اٌذساعبد ٚاألثؾبس األوبد١ّ٠خ، ٌٚٙزا رٛطٟ اٌذساعخ ثّض٠ذ ِٓ اٌذساعبد 

 .اٌّغزمج١ٍخ ػّٓ ٘زا اٌّغبي
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