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Abstract 

Cash Liquidity is considered one of the most important cases of the 

Banking Administrations in its daily duties with clients , depositors , 

investors and borrowers as well. Banks , perhaps , lose their own clients 

because the absence and unavailability of Sufficient Cash Liquidity or 

because of disability of meeting their requests and demands in the fit 

time. 

Or ,   in contrary , Banks may preserve a Liquidity  that may exceeds 

their needs as a result may produce incorrect manner of using for the 

available materials . 

The Disability of Banks to meet its own daily  obligations especially 

in the periods of crisis(the ability of performance)  that matter ,  may 

expose to Lose because of risks  that are concentrated on the difficulties 

of estimating the level of Bank Liquidity that the Governmental and The 

Commercial Bank must preserve with that , as well as , may ensure 

meeting all the financial obligations and enable them , in the same time , 

to achieve the most dangerous investments and profits as well. 

Therefore , this study has aimed  " The Study Of Cash Liquidity " 

for several Commercial Banks by which establishing protective and 

defensive bases for the banks in a daily manner during the crisis and 

unusual  circumstances by measuring and analyzing the effect of the Cash 

Liquidity on the level and the standard of the Commercial Banks , the 

sample of this Thesis which are represented by the profit , efficiency and 

the efficacy during the years (1997-2011). 

For the purpose of realizing and achieving the aim , the researcher 

has formed a main supposition that means the supporting of the 

competitive situation for the banks as sample of the research will oblige it 

to support the cash liquidity and the Capital Competence and to run it in a 

strategic manner in a way that enhance Banks' Sites as a sample of the 



Cash Crisis with the other Banks as they are considered significant marks 

that the International Organizations have  depended on  in the Financial  

supervising and superintendence ' operations . 

Through this supposition other sub-suppositions were derived: 

The first  

There are  moral effective relationships between the Cash 

Liquidation and the profit , efficiency and the efficacy of the commercial 

banks (Sample of the study) in total. 

The second  

There are  moral effective relationships between the Cash 

Liquidation and the profit. 

The third  

There are relationships and moral  effects between the Bank ' Risks 

and the financial and profit marks as well as with the administration' 

efficiency. 

The Researcher has depended two methods in order to realize the 

aim and to check up the suppositions : 

First : The Descriptive Method for the Cash Liquidity and its own 

nature. 

Second : The Quantitive  Method by using the Downgrade according 

to SPSS System. 

The study , furthermore , has reached that the Banks as samples of 

the research are related in immoral relationships with the rate of revenue 

of investment , and the rate of revenue on deposits , and they are related 

with moral ties and efficiency with the rate of revenue on property and 

the competence of the administrations. 

In other hand , the relationships of ties and effects which are 

represented by " The Capital competency " consider the capacity of 

performance of the banks , the sample of the study , in the period of crisis 



in the risk and profit marks as a result of increasing in directing towards 

loans and debts for the purpose of achieving the profits that matter , then , 

will be reflected on the Cash Liquidity . 

This Study has instructed and empahsed on the necessity of pay 

great attention on the condition of The International Bank Services with 

Capital Rate of 8% , with interesting , as well , to combine some 

Branches or some Banks with keeping a rate of Cash Liquidity or Semi-

Liquidity One in the Banks and in The Central Bank , with variance of 

investments , in addition to depend on the modern Means in offering and 

submitting Bank Services for the clients , and , to link Banks' Branches 

with other Internal or external Banks with Modern nets. 
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  المستخلص 

تعد السيولة النقدية هي الشغل الشاغل لألدارات المصرفية في عملها اليومي مع الزبائن 
فقد تخسر المصارف زبائنها نتيجة عدم توفر السيولة , والمودعين والمستثمرين والمقترضين 

عدم امكانية تلبية طلباتهم في الوقت المناسب  او عكس ذلك فقد تحتفظ النقدية الكافية  او 
المصارف بسيولة تفوق حاجاتها مما ينتج عن ذلك حالة االستخدام الغير صحيح للموارد 

  .المتاحة
) القدرة االيفائية( وقت االزمات ان عدم قدرة المصارف على االيفاء بالتزاماتها اليومية وفي 

ر والخسارة بمخاطر تكمن في صعوبة تقدير مستوى السيولة المصرفية التي يعرضها الى التعث
يجب على المصارف الحكومية والتجارية االحتفاظ بها والتي تضمن الوفاء بكل التزاماتها المالية 

  وتمكنها في نفس الوقت من تحقيق اخطر االستثمارات واالرباح  
لبعض المصارف التجارية التي يتم من ) دية دراسة السيولة النق(لذا استهدفت هذه الدراسة 

خاللها بناء اسس وقائية ودفاعية للمصارف يوميا وخاصة في اوقات االزمات والظروف الغير 
طبيعية من خالل قياس وتحليل اثر السيولة النقدية في مستوى اداء المصارف التجارية عينة 

  ) . 2011 -  1997( مدة الدراسة متمثلة بالربحية والكفاءة والفاعلية اثناء ال
وبغية الوصول للهدف فان الباحثة صاغت فرضية رئيسية مفادها ان تدعيم الوضع 
التنافسي للمصارف عينة الدراسة يحتم عليها دعم السيولة النقدية وكفاية راس المال واداراتها 

بارها ستراتيجيا بما يدعم موقع المصارف عينة االزمة النقدية بين المصارف االخرى باعت
مؤشرات اعتمدتها المنظمات الدولية في عمليات االشراف والرقابة المالية ، واشتقت من خالل 

  :هذه الفرضية فرضيات فرعية 
ان هناك عالقات ارتباط وتأثير معنوية بين السيولة النقدية وربحية وكفاءة وفاعلية   - االولى  

  .المصارف التجارية عينة الدراسة بشكل اجمالي 
  .ان هناك عالقات ارتباط وتأثير معنوية بين كفاية السيولة والربحية  -الثانية 

ان هناك ارتباط وتأثير معنوية بين المخاطرة المصرفية والمؤشرات المالية والربحية  -الثالثة  
  .وكفاءة االدارة 

  :ولبلوغ الهدف والتحقق من الفرضيات فأن الباحثة اعتمدت اسلوبان 
  .االسلوب الوصفي لظاهرة السيولة النقدية وطبيعتها  - اوال 
  ) SPSS(االسلوب الكمي باستخدام االنحدار الخطي والمتعدد وفق نظام  - ثانيا 

وقد توصلت الدراسة الى ان المصارف عينة الدراسة ترتبط بعالقات ارتباط وتأثير غير 
دائع  وترتبط بعالقات ارتباط معنوية مع معدل العائد على االستثمار و معدل العائد على الو 

  .وثأثير معنوية مع معدل العائد على حق الملكية وكفاءة وفاعلية االدارات 



تعتبر القدرة االيفائية للمصارف عينة ) كفاية راس المال ( اما عالقات االرتباط والتأثير 
ادة االتجاه نحو الدراسة في وقت االزمات غير المعنوية بين مؤشرات المخاطرة والربحية وذلك لزي

  .القروض والسلف لغرض تحقيق االرباح مما يعكس ذلك على السيولة النقدية 
وتوصي الدراسة ضرورة االهتمام بشروط الخدمات المصرفية الدولية وبنسبة راس المال 

مع االهتمام بدمج بعض الفروع  او دمج المصارف فيما بينها مع المحافظة على % 8المحددة 
دية او شبه نقدية سائلة في المصارف وفي البنك المركزي مع تنوع االستثمارات نسبة سيولة نق

ومع ضرورة اعتماد الوسائل الحديثة في تقديم الخدمات المصرفية للزبائن وربط فروع المصارف 
  .والمصارف االخرى الداخلية والخارجية بشبكة حديثة من االتصال 
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 ����� :  
�Kا ا��%� ا�2@�اLوا�8(ف " +2>�ول ه �
� وا�ه��CM�4 ا�
� N� �� ا�(را�
�8<� �
���ه

� ا�>�(+� و+�C2ن هLا ا��%� ��

�ت وا�#(ود وا����ب �9 ��ض �'�Gات آ��+� ا�&Kوا���

N ه�� �#=� N�:-   

  
  ���ا��ا���� ا� ���م������ ا��را�� وا: ا���� ا	ول 
����  ��%$� و��ى ا	�"!�دة ����درا��ت : ا���� ا�
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ٔ
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ٔ
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  ا���� ا	ول
  ���ا��ا���� ا� ���م������ ا��را�� وا

  
  �'�&� ا��را��  

 �8� �
��� ��8 ��V@� 0	 دو�� ا�@��	 �U�L +إن ا�@��	 +�� :Sز�����C@ا� N
�N� W ا��28�X

�ت �
� وا�>�(+� و9K ا��2ا�

���ت ا����&��: ��8� �
��2� N� %�رف�0 ا��� �
ا�@���C��8 ا����

�
��%�رف أ��م ا���د�
N  وذ�U ا�@�ا6� �
��
� ا�
B��+(رة ا��ا� �
��Z[ Nل 6
�س و�#

N وأ��ره� $- �&�2ى أداء هL\ ا��%�رف ��K 9ورة �#�
/ ا��2ازن K�2��وا� N+���2&�وا�

 �
� وا��:#��
).���%�رف �>��1 ا����4 ا�Lه=-(:
N ا^��ن وا�&C�و�(+� �ه>� $- � �N ا�%@�:
 ��0 ا��%�رف ا�2��ر+� W�� ا�>�(+� ا�2- +��
ا��$�ء :K 9�  �C��ن���2ظ :�8 ا��&�2ى ا�&

� ، و
�8 $- �
4 ا��a2ا��ت ا����<C����� 0%6أ /
�#� N� b6ر:�ح ا��cرات وا��ان , ا���2 
� ا���
& )@� �� ا�+ -2���G�d+�ن ا�#
�ة ا�>�(+XM����
&� م :�8 ا��%�ف ، $2#�2ج  ا��%�رف �

 �� �(م ا�S2آ( ا�2- �#
f :2($����8 ا�>�(+�  ا�>�(+��� W=&: , �CM: �8��Kأو W��� ا �#�ول أنL�
8� إي ��g $- �($����8 ا�>�(+� �#b أي �Aف �N ا��Vوفhا�� N� �8<C�+.  

� ���<2� 5V�#�  0 إدارة�� ��B%�رف دا�ص ا��#� W=&ا ا�L8و� N ���2I9 و�Bا��دا
$ �
�� ا�2- ���م :�8 ا��%�رف ن �hه� ��Mط ا��%�رف ا�2��ر+� +2#(د :��Sا�hj و�
�
C

� ا�2- :#�ز��8 ، و��H N+/ ا�=N� 4# أ$�k ا�&=� :�^

#2���I2(ام ا�3C ء ����ارد ا���� /
� وا^��ن
� وا��:#��
� . ا��2ازن :
N ا�&<
� �ا�(را�� وh( و�N ا��l�Z ان ا��%�رف ا�2��ر+

 �8

3$- ا���Iض $A��  �أ]�ى  �ت�I2(ا�^����ت N ��� +&2(�- ا�=#4 �ا���ارد ا�>�(+
 �kBا��� ���

2&>0 ��8 ا��2��ر ا�&� ,�� N
� ا�&#�:�ت ا�>�(+� ا$- �
=�� ��CM� %�رف�5 ا�h

NB�:aوا� N
� ا�>�(+� �N 6=� ا���د���
ة ا��%�ف ��9 و�U�L $�ن إدار, �(+�8 $- ���� ا���Iض ا�&

�#fmK b �(م ��$���
�,  ا�>�(+� � ا�&��
و�NC إدارة ا��%�ف  ��(+� أو�N ا���NC و�hد �


( $- ا���h �CM: ره���9 ا��2
X2&� �2$�ة�ا� ��Aوف ا26%�د+� �#b اي �ص ا���2��ر+
� ��� +'�� $- �&�2ى أداء<
  .ف ا�2��ر+� �را��% �@

M<� �� ا�(را��CM� ان �� ( ْ� �>(�� ��@�� �>��1 ا����4 ا�Lه=- و��ى ا�=�����
, ا�&
� , ا���ن 
� ) ا��:#<
� �
9 ا��%�رف ا�2��ر+�h 0�� W�� �Lا +��

/ ادارة ا�&�#� �
و$/ ا�

 �1�$ )+a+ ��� 3@kة وا���ا� NH0 ��ا��2@�ف ��  �
� ا�#��

� آ�$� ا���اB	 ا�����#� �ا�(را�
� ا
$�Kت ا������2- �&��(\ $- ا��Iذ ا���ارات ا��>��=� و���+	 اداء\ ����5 $- آ&W ا��@

 -�
  .ا���2ا�
  أه��� ا��را�� 

 �� ا�>�(+��
� �Z[ Nل �� �2&	 ا�&
� ا�=4# ���%�رف أو أ+5&�'� 5 ���
و+�NC �#(+( أه�
-�j�: �8�ر��: NC�+و �
  :�N أه(اف وأه�

� (���+	 أداء ا���8ز ا��%�$-   .1<
� �  ) . ا�(را�� �=@o ا��%�رف ا�2��ر+
2.   �
�8 ��0 ا���اB	  ا��������C@وا� �  .���+	 ��Mط ا���(ة ا�26%�د+
� $- ��ق ا�@��  .3
��8  أن +#%� ��a� 0ا+� �>�$&@� .ر$9 آ��ءة ا��%�ف وأ�8��&6 :�� +
� �Z[ Nل إ+��د ا�#�ل   .4
=�� ا���ا�W ا�&���%�ف و�@��� �
:���@a+a ا���ا�W ا�+

 � .ا��>��=
5.  )+)#� -�
� ادا�8B ا���2ا�$�@� N� ا�دارة NC�+ ��: ط�M<ا� �@
=Hو �
  .ا��8h�2ت ا�#��

  
  ه�ف ا��را�� 
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     �
��+ �
� ود$��
B�65 :>�ء أ�� و�Z[ N� 	2+ ًا�G'� �� ا�>�(+��
و$- او�6ت  +@( �@
�ر ا�&
�
mوف ا��Vوا� ��ا� ا�ز�
@
=X  واو N
��%�رف ا��م ا���د�� �
B��+(رة ا��ا� N+���2&��

 �<
� �� $- ا��%�رف ا�2��ر+
� وا��:#��

N و�#�
/ ا��2ازن :
N ا���ن وا�&K�2��وا�
���

� و���+	 �'�Gات ا�&�� وا�� ا�(را�� �Z[ Nل �#
B��+(رة ا��وا� ��ة، و6
�س I�Hا�>�(+

�Cوا� �
� �'�Gات �&�2ى ا�داء آ���:#
B��+(رة ا��وا� �� ا�>�(+��

� ا�� ا�&�� و�#
��ءة وا����

��(ة � �� و��Vم :�^ ة�&2>( )2011 -1997($- ا��%�رف �
>5 ا�(را�
B�%ا�� W
���

(SPSS)  . لZ[ N� ���رة اه(اف ا�(را�: NC�+ اL�:-   

1-  �� ا�(را�<
  .درا�� وا�M� 96ط ا��%�ف �

2- JB�2� 0�� 5����C@وا� �� ا�(را�<

9 ا6&�م ا��%�ف ��hو N
�
	 اداء ا�@��
ا�>�Mط ��

  .وا���آa ا����- 

�- $@�ل h(ا -3

f ^داء ا��2ا�XI2ا� �hا N� N+)

�NC ا��%�ف �N " د�	 ا�دارة وا��&�2�

�k+ن وا�:aا� �Kر W&آ : �
  .آ&a� Wا+� �>�$&
  
   -,+��ت ا��را�� 

    -�� ا�(را�� �Z[ Nل ��+
K�$ 	&�<�:  

1- -���hا N
: �+�<@� �
�S��6ت ار�=�ط وZ� و�&�2ى ا�داء  ان ه>�ك �� ا�>�(+��
�'�Gات ا�&

�%��� وا�ف ر�
#:���: ��
>5 ا�(را��و ا��Cءة ا��2��� ���%�رف ا�2��ر+� �
�  . ا����


N اh���- ا���H�Iة وا��'�Gا -2: �+�<@� �
�S��6ت ار�=�ط وZ� و�&�2ى ان ه>�ك �
ت ا����

�� :Sا�داء �2���
  . h����G'� -ات ا��:#
�
�ت ان $- هL\  وه>� ��ى ا�=���Kا��� 	V@� �� ا�(را�� ا��%�رف ا�2��ر+<
� 9
X2&� ان

�	C#2  	�#:�
�ا��8 ا��8��X� -2  ة �(+�8ا���$�2 �
���82 ا�>�(+�S� و�(ى$ 	� Nو� ،S 9
X2&� �8�0ا� 
h�� ��82( �� ان��
� N
��2�NC  ا�]�ىا�2��ر+� :@o ا��%�رف $- ، وو ر:#
�82  ( ��ا$/ :

 	C#2ا� N��
���82 ا�>�(+� 	�
�ا��8  :#�S�ن�، و:����2- و�C+  �82

���82 ور:#� N
ه>�ك ��ا$/ :
� ا��2��را��8، وه>�ك �%�رف ا]�ى �28	 :���:#��:&=K W@3 و6
  ���
اآ�� �N اه2����8 :��&

�  . ا�>�(+
  ��ود ا��را��  

bل �� ��$� ��و�Z[ N� ر �(ي)�
�ت �N ا��@����ت وا�=
���ت ���Cإ� N� �
�ا�� وا�#2
� ا�(را�� ���ر�� �9 ��(رات�<
� �
� ا�@�ا6
��'�&�ت ا��%�$� ���
� :� �'�Gات ا�&<�زل �

� ا�>�(+� و�&�2ى ا^داء ^ه	 �'�Gات) 2011-1997(���(ة ) 2,1(��

+ 5�NC ,  ا�&�و�

  -:و31 ا�(را�� �Z[ Nل 

1-  �
��C�ر �%�ف : ا�#(ود ا��
  ). :m(اد , ا�2��ري , ��ن ا�2B, ا��Mق ا�و�f ( �	 ا]2

2-  �
���a�2ة : ا�#(ود ا���� �
  ) .  2011 - 1997( �	 ا]2
�ر ا���اB	 ا�2��ر+� ا����
  

  أ�&/ب ا��را�� 

� ه�� �  : ا�2�(ت ا�=���� أ���:�ن $- ا�#2

� ا�>�(+�  :ا�0&/ب ا0ول��
&��: ���
r ا^���
�ت ا��2@K�� لZ[ N� -�1ا�� J8<�د ا���ا�2 	�
�� ا��b��2 و�&�2ى اداء ا��%�رف �
>5 ا�(را�C=Gو .  
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����� و6
�س أ��ه�  $- �&�2ى أداء  :ا�0&/ب ا���
&�ا^���ب ا�C�- :��2��د :@o ا��'�Gات �
��%�رف� �� ا�=#4 أو ا��
aا�
�ت  ا��%�رف ا�2��دًا ��0 ا�2��ر+� ا�&>�+<
� �
ا�2��ر+� ا�@�ا6


� و6( أ]Lت هL\ ا�=
���ت �=��Gة �N ا��
aا�
�ت �#2�� �
���ت ا�Zز�=�� �%(رًا �<�ا�@��� ا��@


� �N ��م ��&>�ات ا��#(دة �#2� �
��%�رف و��ق ا�@�اق �dوراق ا����� �
 1997(ا�@��� ا����
� ا�(را�� و�����8 وأه(ا$�8 ، و�	 ا�2��د ا^���ب ا�#2�)   2011ـ
@
=X� ��BZ� 5 أآ����C� -�


aه��
�   SPSSو:���2@��� :��=����J اB�%�c- ا��S2�6ت ا�ر�=�ط وا�Z� �
��hcاء �#


�ت و ا��=��GةKوا]2=�ر ا��� �
�ات ا�(را�m2� N

� �=��Gة :, .  
  

  
  

�
�jا W&<وا� �
�0 ا��@�+� �  :  و6( ا�2�(ت ا�=���

  :  3 ا������ـ ا��11

� ا�>�� ���(ة * =&�)1997-2011. (  

��(ة* � �
C�� ��� ���ق ا��=&� )2011 -1997. (  

� ��� ا����hدات ���(ة * =&�)1997-2011. (  

9 ���(ة* Bا��دا ��� �=&� )1995- 2011. (  

� ��� ا���وض ���(ة *  =&�)1997-2011.(  

� ��� ا�>�( :��%>(وق و�(ى ا��%�رف ���(ة * =&�)1997-2011.(  

  Liquidity indicatorsـ �67,ات آ!��4 ا��1/�� ا���4�$ 2

  Proportion of the cash balanceأ ـ �&=� ا��1
( ا�>�(ي 
� ا^]�ى + ا�>�( $- ا�=>U ا���آaي + ا�>�( $- ا�%>(وق �B�&�8  \ا^ر1(ة ا��C� 9 و��Bا��دا* 

100   

  The legal reserve ratioب ـ �&=� ا��2
�H- ا������- 

   100* ا��دا9B و�� �C��8 / ا�>�( �(ى ا�=>U ا���آaي 

� . ج
� ا��������
� ا�&=&�Legal liquidity ratio 
 �
  100* ا��دا9B و�� �C��8  \ا��2
��Hت ا�����+� + ا��2
��Hت ا^و�

 3
A�2ا� �  The employment rateد ـ �&=

 3�   100* ا��دا9B و�C��8  \ا���وض وا�&

  Standard capital adequacy (ANSI)  ����4, �67,ات ا��1/�� ا��$��4  ـ3 

 9Bا��دا\  �
�Cدات ا��h��ا�  
 �
� \ا�2&8
Zت ا��%�$
�Cدات ا��h��ا�  
 �
  ا��دا9B  \ا�2&8
Zت ا��%�$

 ��B�&دات ا��h��ا�\  �
�Cدات ا��h��ا�  
 ��B�&دات ا��h��9  \ا�Bا��دا  
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 Assess profitability of the bankـ �$��9 ر%��� ا��8,ف  4
 0�� )B�@ر ا��@(ل ا����2�  

  100*إh���- ا����hدات / �1$- ا�(]� 
 9B0 ا��دا�� )B�@ل ا�)@� 

100*����ع ا��دا9B / �1$- ا�(]�   
  

5 ��� Credit risk indicatorsـ �67,ات ا��>�;, ا	:"��
  �'�G إh���- ا�2B��ن  ا�>�(ي ا�0 إh���- ا����hدات = إh���- ا�2B��ن ا�>�(ي 

�
�Cدات ا��h��ا� -���h(ي = أ�ن ا�>��2Bا� -���h2@��ة إ�0 إ�وض ا���ا� �G'�  
  ا���وض ا��2@��ة= إh���- ا�2B��ن ا�>�(ي

  ا�>�(ي �'I� �G%%�ت ]&��B ا���وض إ�0 إh���- ا�2B��ن = �I%%�ت ]&��B ا���وض
  
    ا��را�� �$�ت�� 

�
���ت ا��%�رف +��d� 9h=�ب ا^أن �(م �>��/ :
�  :  
� ا��>�Mرة $- ا���اB	 �N �%�ف إ�0 أ]� * 
  .ا]Z2ف ا��%�رف $- �%>
3 ا�=
���ت ا����
 * �<� N� �
� ا��>�Mرة $- ا���اB	 ا����
ا]Z2ف أ���
W ا��%�رف $- �%>
3 ا�=
���ت ا����

� أ]�ى 
��� o@: 3
<%� 0���%�رف ا���(ة ، �
4 ���م :@o ا��%�ف :�htاء �@(+Zت ��
� أ]�ى
��� �<&� �
��� �<� N� �
  .:>�د ا���اB	 ا����

�0 ذ�Z[ N� Uل ا��
�م :@�� � W�m2ا� 	او6( � �hأ N� %�رف�ت ا��

���ت �
aا�: )
���ذج ���2
� ���(ة +�NC ا����2دة �>�8 
B�%ت إ����
  .ا���1ل إ�0 :

*�� ا�(را�<
  .�(م �aو+(�� :��=
���ت ��=�ب ]�1� �(ى ا��%�رف �
  

-�jا ��)I2&�ا� �
B�%�cا W
  :و�N أه	 ا^���
  ا���1%�   =ا�/�  :أو	 

 �
� ا�>�(+� وا��:#��

� آ�$� رأس ا���ل و�'�Gات آ� �N ا�&+�@�� 	
� �f��2 ا��$�@��
�� ]Zل �(ة ا�(را�
���2Bا� �H�I�وا�.  

  
���  : "/�= ا���م�ا� " : <�

 �� ا�>�(+��
���I2اج �f��2 ا���X��2ت ��@�+
� آ��+� رأس ا���ل و�'�Gات آ� �N ا�&
 �� ]Zل �(ة ا�(را�
����cا �H�I�وا� �
  .وا��:#

  
  
  
  
  
  

����>: "  ?4,�@"� ?�% �ABا�� C�$4 يE�1= ا� ا	ر��ط ا�
The simple correlation which measure the relationship between the 
variables. 
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� ا��&2�=� m2�ا� ��هX  9:�2ا� �
m2�وا�Y   ة�
m1 ��
6 0�� �N (�9 ا�@�	 أن ا�#%�ل �=+�6


�+N ) ا�%�� m2�ا� N
: �6Z� د�h@��� � +@>- و�ا ا�L8� , �
� ا����hا�(ر N� �6Z� )h�� )�$
) -X[ �
  ) .ار�=�ط ,
  

  ا	���ار ا�>�G ا��1= وا��"��د  " : را%��
Simple linear regression and multiple 


� ا�9:�2m2�ا� N
: �6Z@(+� ا��2� -K�+س ر�

� ا��&2�Y  �= وه� ��m2�وا�X                                                                                                                 .

 �
�jا �  Y=BO+Bi Xi+Ei: وآ�� $- ا��@�د�


4 أن�:   BO  #�ر ا�2%��(ي�ا��#(ار �9 ا�  f[ 9H��� ���ا�#( ا���:b  أو �@

Intersection Parameter . 
Bi  :-  �
� ا����@� SLOP PAMETER Bi =AY/AX 

  

�1��H: "   �
�
� ا�#��
� ا�2�(+�+�   Yا��XIء ا�@�MاB- وه� ا���ق :
N ا���
و+@�ف  YIوا��

 -�=2���:RESIDUAL   4 أن
�U=Y-Y^  

  
�ر" : ��د��"HاT T-TEST):(-   

 Bo ,B1 ,B2, B4 ,--Bn…… BNا���(رة ���تو+�
� �>� �(ى �@>�+� ا��@
 N� �=اآ �� ا��@���ت ا���(رة :(ر�hت  t$Tذا آ��b ا��2#&=+�<@� 0�� Uل ذ�): �
ا��(و�

 f
  .5%$- ا��#(ار ا��2@(د و:�&�2ى �@>�+� ) N-K-I($- ا��#(ار ا�=&
�0 �(م �@>�+� ا��@���ت ا���(رة � U5 :(ل ذ�
�  .أ�� إذا آ��b ا��2#&=� اN� �6 ا�#( و+

  
  ) F  )F-TESTاH"��ر " : ��%��


� ا�9:�2 m2�ا� N
: �6Z@ا� �@
=H )+)#� -$ �� ا^آ�� د6
B�%�cرات ا�
وه� �N ا�]2

 �
� ا��&2�=� :���ر�m2�وا�F  9� �� و Fا��#&�:
-Nو:(ر�hت ��+� 5% د����&�2ى :ا��(و�
K-I  bذا آ��t$F   N� �=اآ �
FNا��#&�:: �6Z@ا� bآ�� �

�  ا��( و�m2�ا�9:�2 وا� �
m2�ا�


� ا��&2��@>�+� ا �ا��&2�m2��
� �6ي ��S� )h�+ ا�9:�2 ي �
m2�ا� -$ �.  
  

   �����R2 ا�"���4  " : <����


� ا��&2�=� m2�ا� -$ �
m2(ار �� +�&� ا���ا� rK�+ س�

� ا�X  9:�2وه� ��m2�ا� -$Y  أي

 �� �&�ه�hدرX  -$ �1�� �
m2ا� -$Y )ا�%�� وا��ا� N
� , و+�Cن �� :�
6 b@��ار ���C$

�0 ان " آ�ن ذ��G'� Uا  �R2@��� ا�#2(+( �Xi   0�� �
�S� ذوYi .  

  
  ا0��/ذ�Iت " : �����



ول 
ٔ
ول ا
	�� ا�
ٔ
ول ا
	�� ا�
ٔ
ول ا
	�� ا�
ٔ
������ ا
�را�� ودرا�ت ������ ا
�را�� ودرا�ت ������ ا
�را�� ودرا�ت ������ ا
�را�� ودرا�ت  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ا
	�� ا�

����������������    

7 

 r
K�2� وا�2- �%�غ �
K�+ا^دوات ا�� ���6ت ا�2- �&2@Z@ا� N� ������ N� ه� �=�رة
� :>�ء�
L8� -C\ ا�@�6Zت و�����C
����ذ�hت و��(+� ا��@���ت ا�>��ذج ،ا���(رة  ا����ب vو ا��

  .وا]2=�ر �@>�+�82 :��2��د ا�(وال 

•  �
XIا� �  . EQUATIONEARا�(ا�

•  �
&C@ا� �  . INVERSE EQUATIONا�(ا�

•  �
�
  .  LOGARITHMIC EQUATIONا�(ا�� ا���,�ر�

•  �� ا�����hا�(ر N� �  .  CUBIC EQUATIONدا�

  .  POWER EQUATIONا�(ا�� ا���ة  •

•  �
�v �  .   �EXPONENTIAL EQUATION@�د�

•  �
<�aا� ��Z&ذج ا����TIME  SERIES   MODEL .   
  

  ARوا�ر�(اد ا��ا�(   �AUTOREGRESSIVE��ذج ا��#(ار ا�XI- ا�Lا�-    " :6�K,ا

 �
� ا�����
���:CONSTANT .  
  

 ,'K ا^��   :ا��ى �ا^��  Bو�N هL\ ا�]2=�رات , ا�]2=�رات �2#(+( ا�>��ذج ا^��� و�@�$

 �� ،  �R&�2ى  ا��@>�+� ، ا�(��+�
  .  D.Wوا]2=�ر , �@>�+� ا��@���ت  ا���(رة  Tا���ة ا��2&
  
  

  ا��>G= ا	-",ا+� �&�را�� 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 �>G= ا-",ا+� �&�را��) 1(��6 
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��� ا���AB %�? �"@�,ات ا��>G= ا	-",ا+� �&�را�� ; L�- ?�� Eا� ����  ا���ول �? ��K ا�
  
   

  
����  ا���� ا�

  درا�ـــــــ�ت ��%$ــــــــــ� و��ى ا	�"!�دة ����
  

� ا�&�:�� ا�2- �28	 
�
=X2ا�(ار��ت وا^:#�ث ا� N� �����+8(ف هLا ا��=#4 إ�0 �>�ول �
6� :���Kع  ا�(را�� :�������Kت ذات ا�@Z.  

1� :tدارة �Iا^ول :��(را��ت وا^:#�ث ا� 	ور +28�#� �+�C2ن هLا ا��=N� 4# أر:@
1� :�&�2ى ا�داء �Iا� �
�
=X22>�ول ا����-  ا�(را��ت وا^:#�ث ا�+ N
� -$ ���
 ا�&


>�� �>�ول ا����4 �(ى ا����2دة �N درا��ت ��:�� و]%g ا��ا:9 إ�0 �, وا���H�Iة: a
�+ �
  �  . هL\ ا�(را�� �N درا��ت ��:�

�$�� ا�>��M %���1/�� ا��$��4 : أو	 G"ا��را��ت وا0%��ث ا�:  
  ) 2002(درا�� آ���ن  - 1

�  ) �hءت هL\ ا�(را�� :@>�ان 
� وإ��ه� ��0 ا��:#
� $- ا�=>�ك ا�2��ر+� ا^رد���
ا�&

�1965���2ة  ) U�Lوآ �
� $- ا��%�رف ا�2��ر+� ا^رد���

� ا�&�ـb$)8 هL\ ا�(را�� ا�0 �#

 �
� �%�رف ���ر+� أرد�@=� ��G �<
� N�K �
� وا�>&W ا��:#��

N ا�&: �6Z@ا� �
�#�
, ���

N آ� �&=� ا�&: ��
$ �
B�%إ� �� ذات د��
&C� �6Z� إ�0 أن ه>�ك �و��1�b ا�(را�

� و�&=� ا�
�� وا�@
�Cا� U�Lوآ ، �
C�2
�H- ا�>�(ي ا������- و:
N �@(ل ا�@�B(ة ��0 ���ق ا���
�
C�� و:
N �@(ل  ا�@�B(ة ��0 ا��
� ا^وراق ا����V�#� �=&� N
: �6� �Hد+Z� د�hو  .  

  ) Kronseder  )2003درا��  - 2
 ���
6
�س , �hءت هL\ ا�(را�� :@>�ان 6
�س ��H�I ا�& �
�
�Z[ Nل �Hح �'ال �N آ

\Lه  �
��ة ا�2($/ ا�>�(ي ا��%
� ا^�( و,$ ���� �8�S: ���
ا��$ �H�I�� )	 ��H�I� 3+�@ ا�&
 -$ �
�=�ت ا��2��د ا�%�$X2� 9� �826Z� )و� �
� ا����&�'��� �ا��96�2 $- ��8+� ا�
�م :��>&=

 ���

� ��H�I ا�&��2� �8+)#� Whات ا��ا�
m2�ا� N� �=2@� -2م وا��
� ا�+�8�.  
�� ا��aء ا^ول و1�� )6��
2�U ا�&�9 �>(�� ��� ���
b هL\ ا�(را�� إ�0 أن ��H�I ا�&

 �
�=���8 ا��2��د ا�%�$X2� ����و �� , K�N آ� ا��%�در ا�>�(+� ا���+=�S: �وآLا�U أ�=b2 ا�(را�
  ا�@�6Zت 

� ، وهLا  +@>- أ�� أذا 
&C� �6Z� ن�C�  �
�=�ت ا�2��د ا�%�$X2و� ���

�H�I� N ا�&:
� آ���
� ��Cن أآ=� �N �%�در ا�&
�=�ت ا��2��د ا�%�$X2� نt$ �=��� ���
��H�I� b ا�&

� �&�, ا���2$�ة ��
� +@>- :Sنأ�� إذا آ��b ا���H�I ا�&�S$ �=أو اآ ��%�� �� '�ا�� و+
� ا����&
 �
�=�ت ا��2��د ا�%�$X2� )� 0�  . ��ف ��Cن �6درة �

 Davis (2003)درا��  - 3
 \Lءت ه�h �� $�f أb+�h هL\ ا�(را�
� $- ا^ز��ت ا��%�$��
ا�(را�� :@>�ان إدارة ا�&

� وا2G�$- ا
C+��^2#(ة ا�ت ا��+����� �N ا�<
� 0�� b� �  ) .  Mexico(%�در $- و�+
� �N ا�>JB�2 وه- ����  : و��1�b ا�(را�� إ�0 �

�   .أ ��

(ة $- ا��%�رف ا�X@� -2-إن ��H�I ا�&Hدة :%�رة و�h�� ن�C�  ل�#�
 �H�I�ا� \L5 ه� .ا�2#��ق ا�Lي �#2�

���W ا����hدات +إن ا�fI ا^ول ��($�ع +�W إن   .ب � �� ا��>�:��
� ا�&��
� -$ ���
� رأس ا���ل Xً� :�ا��ت �(��:��X�اوا� -$�C� .  
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� 6- ا^و�6ت ا�2- �#�2ج $
�8   .ج ��
� ا�&:�@1 �8h9 ��ا
X2&� 2(رة��%�رف ا��إن ا�
: )+)G 	إ�0 د� ���
  . %�رة �Kور+� ا�&


� �B>�8اإن دور ا����ض   .د m�6ت ا���[cا W<�� �N ا^ز��ت ه� �2
��Iا���2ات ا� -$ -
�� ا�=>U ا���آaي وآ �Kور+� �9 ا��V�#2ت ا��>��=

aا���U�L  ة�H�I��1ل ا���

� إ�0 ا^د�0 
6Z[^ا .  
� أ]
�ة $- $�2ة ا^ز��ت ��Cن ��>9 ا��
�I2ف إن دور ا����ض ا�Lي +@2=�و\ آ��

-��C#ا� 	ا�(� W�X2+  يLي ا�aآ��ا� U<=�� آ� ا�����B   ا���2$�ة �Xا��:.  

  Eiras (2003)را�� د - 4
 �
� ا��%�ف $- ���� و�hد ا����ض ا���9h ا^]��
� W�H ان�<@: ��hءت هL\ ا�(را�

, N
2<hا^ر -$ ��	 ا]2
�ر ا�=>U , و��mض �#�
/ ه(ف ا�=$ , 4#�f أb+�h هL\ ا�(را�


�م $- ��م �� Uوذ� N
2<hي ا^رaآ��1996ا�  ������ �B�Hة �fI ا2B��ن �9 �
م :$�2
/ ا���6

� ،و
� ا��%�رف ا�(و�@h��ض ا����آ ��@
� إ�0 ر$9 هL\ ا��%�ف �
6( ��(ت هL\ ا����6
���از�� ا�@��� ]Zل ��ق � �
&C@ا� �+Lm2ا� JB�2� إ�0 ا�2=@�د ��b ا�(را���� f�$ ، ة�
ا^]
 g6�<� 0إ� N+�M� JB�2� وإن، ��ا��%�ف ا���2Mك :
N �%�رف ا�&
�Xة ، و�%�رف ا��@��

 -=+��� �CM:)6.7%  (آ�ت�&�� -$  �
� ا^]��S�ض ا���د ��h%�ف �9 و�ا� ���
�

.Lender of Last Resort      

  )  2005( :درا�� ا	��ي  - 5
� ا��%�$- وأ��ره� $- ا�@�B( وا���H�Iة (�hء\ هL\ ا�(را�� :@>�ان ��
، $�( )إدارة ا�&

� و��
� ا�@�ا6
��C#%�رف ا��ا� N� �<
� 0�� b��2G�$، ا�@�اق -$ �1�b أb+�h هL\ ا�(را�
� �N ا�>JB�2 وه- ����  : ا�(را�� إ�0 �

�   .أ ��

N ا�&: �
�S� �6Zو� �
B�%إ� �
5 ذات د��H�=�ار �6Z� د�hو �
�ا�=JB�2� b ا�#2

� وآ� �N ا�@�B( وا���H�I :�&�2ى �@>�ي 
 ) 95%(ا��%�$
�   .ب V�#2� ���

N ا�(را�� إ�0 ا�2��د ���K�� N
��ء ا��%�$� �ا�Z[ N� rkل ا�(را�

 -$ ���
��ل ا����2ظ :��&�.  
� آ=
�ة ��8 و�N   .ج 
+S: rk2ن ��1
��ت  ا^��ال $- ا��%�$
�K�� Nع ا�(را�� ���� أه�

� وا^��ن
� وا��:#��
  . ]Zل هL\ ا�1�2
��ت +2	 �#�
/ أه(ا$�8  $- ا�&

�ن ��M� b=@� U�L+@�ت ا�=>U ا���آaي   .د ��C� ��ه �أن ا��%�$
�K�� Nع ا�(را�


��ت واcدارات ا��%�$A�2: /�@2+ ��
$ �
5 أ�82XM�� و]�1h�� -$ ًا�
� دورًا آ=

  .أ��ا�8��

 \.   �=&� b�CG ت�:��X�ع ا����أ�8Aت ا�(را�� أن �&=� رأس ا���ل وا��2
��Hت إ�0 �
� :�زل <�� �8: b�� h(ًا� ��ازي �&=� آ��+� رأس ا���ل ا�2- أو1�
�6 . �وأو1�b ا�(را�

ا�=4# :2(�
	 رأس ���8�� �Z[ Nل ا�2
��Hت  ���K 0ورة 6
�م ا��%�$
�K�� Nع 

2�C>� م ا��&�ه�� :�CM اآ=� $- � ��8@Bدة $- ودا�+aا� �
Z2ءم �9 �&=� ��8+)� �ا���2اآ�


� ا�����Xت ا�26%�د+� �N ا���وض �� .  

  )2008:  (درا�� ا�!,   -6


) �hءت هL\ ا�(را�� :@>�ان ) CAMELS(ا���6:�  ةداSآ

� ��Vم ا�2��	 ا��%�$- �#

�0 ا���Xع ا��%�$- � -C+��^ا–  �� ا�2��ر+
� ا�( ا�=>�ك ا�@�ا6��� �وه(ف هL\ , درا�
� ا��@����ت �Vو�#(+( أ� ، U<=ا ا�L3 $- أداء ه@kة  وا���ا� NH0 ��ا�ا�(را�� إ�0 ا�� $�ق �
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� ا�Zز�� ��&��(ة إدارة هLا ا�=>U $- �#(+( و6
� ا���H�I ا��%�$�� و��>
�ت  ا�#2

)CAMELS  ( 9�h -$ -h�2<2ا���1- أ�� J8<�ام ا�)I2وآ��ءة و6( ا� �
/ ا�>�Vم :(6=X2�

 ��CM�ع ا��K��: �

� ا�=
���ت وا���اB	 ا�����و6( ��1�b ا�(را�� إ�0 �%�ل هLا ا�=>U ,و�#
 �

	 :%�رة أ����
	 ا���آW ، ��� +@>- أن ا��%�ف �
� ا�2���
�0 ا��&�2ى ا^ول و$�� �&�


	 ا��%�$- ا^��+C- و� 
�/ :����Cت ��Vم ا�2�@+2 ��5 $=:�M� 3@K ���� )h�+.  
  

 �ً���$�� ا�>��M %�1"/ى ا0داء وا��>�;,ة:<�G"ا��را��ت وا0%��ث ا� :  
Studies and applied research on the relationship between Return to risk   

  (Kim& Santomero 1988)درا��   
 \Lءت ه�h �� و���6ن رأس ا���ل  �&�2&� هL\ ا�(را�
ا�(را�� :@>�ان ا���H�I ا��%�$

$�N ا��@�وف ان ا��%�ف , �N دور ���6ن رأس ��ل ا��%�ف $- ا�&
�Xة ��0 ا���H�Iة

N ا��دا9B ا��&@�ة :%�رة ,
� آ��ءة �S� W=&: �
��� �H�I� ت ذات�V�#� �2رI+ . ام)I2��:و

�=2��أ���ذج ا��f��2 ا�#&�:- �
�jا JB�2<�8 ا�V�  N+:  
� ��أس ا���ل $- ا�����ن +=(ل ا���X��2ت ,
� ا���Cءة  .1X
ان ا�I2(ام  ا�>&=�   ا�=&

 .��H�I� )+)#2 اZ$cس

� او �=(ل ا]2
�ر  .2m� -2دات ا��h��ا� W
��� 0�6
�دًا � �H�I�أوزان ا� ���ًت ��+�V�

�
� ا��%�$
� ا���2ؤ�V�#�ا� . 
 )1995(درا�� ا����,ي  - 2

 �+�V� ر�Hإ -$ )B�@ة وا��H�I�- $- ا����ا� �C
�hءت هL\ ا�(را��  :@>�ان أ�� ا�8
�، و6( �6م ا�=��4 
� وه($b ا�0 6
�س :
N ا�@�B( وا���H�I $- ��ق :m(اد �dوراق ا����V�#�ا�
� ��N� �َK ا�=
���ت +�8G ت���
�0 أ��س �8Gي :(ً� �N ا�&>�ي :��I2(ام :� �
�:�hSاء ا�#2

�+�<�N� 4#=ا� �<
�Gآ� �2(اول أ�8��8 $- ا�&�ق ) �G)65آ� �N أ�1 ) 15( ، و��C2ن �


N ا�@�B( وا���H�Iة: �
:��6� �Hد+� ا+Z� و6( ���1 ا�=��4 ا�0 ان ه>�ك ،�
  .ا����

 ) 2000( درا�� �,آR ا��/ث ا������ وا��8,-��  - 3
� 6=� و�8��6 �
�h 4ءت هL\ ا�(را��  :@>�ان ��G'� �+�Xات ��2>=' :�^ز��ت ا�
$�%�

 �H�I� 0�� a
�، وذ�U :���2آ
��bM6 ا�(را�� ا�@�ا�� ا�2- �'دي ا�0 ]�/ ا^ز��ت ا��%�$
 �1�b  ا�(را�� ا�0 ان ا�@�ا�� ا�26%�د+�� )�$ ، ���
� و��H�I ا�&
���2Bا� �H�I�ا�&�ق وا�

� ام ا��2�(�� ه- ا��
� ��اء $- أ��اق ا�(ول ا�>��
Ba�� او ا�
�Cا� �
&'و�� �N ا���H�I ا^���
� :�CM ��م، آ�� أ�Gرت ا�>JB�2 ا�0 ان 
ا�2- �'دي ا�0 إ$Zس ا��%�رف  وا^ز��ت ا��%�$
�0 ا�c&�ر � a
ا���H�I ذا��8 ��@W دورُا �8�ً� $- ]�/ ا�c&�ر ا��%�$-، ان �
aة ا��2آ

��%�رف، a+a@� -$ )��&+ )6 ا�>� -��/ :�Z$cس ا��@@2+ ��
�Vم ا��%�$- 6=� ا��%�$- $
 ��S2� ان NC�+ 3

� ا���H�I ا�2- ��ا�88h ا��%�رف وآ��، �Lا $�ن �#
��(وث ا^ز��ت ا��@
 ���

(ة �%>�ع ا�&�� �:��� ����  �
�ات ا��X� )6 -2أ ��0 ا26%�د ا�(و�m2��: �H�I�ا� \Lه

� وا�=���
�CM: N ��م
  .ا��%�$

4 . 9��S 2002(درا��( 
�<@: �
	 ا^داء ا����- ���%�رف ا�2��ر+� وه($b هL\ ا�(را�� ا��h 0ءت هL\ ا�(را�
ان ��

�
	 ا^داء ا����- ���%�رف ا�2��ر+
���6ف , ��� -B�%�c- وا���ا� �
�و6( �	 ا�I2(ام أدوات ا�#2
�� ا�(را��CM� 0�
N آ� �N ا��2
�H- اa�cا�- ,  �: �6Z@ا� �@
=Hأ�� و )+)#� -$ N�C� -2وا�

�، و�@� إ��دة ، وا��$9 ا����-
�، وا���H�I ا��%�$
�
mM2ءة، ا���Cوا�  �� ا�>�(+��
، وا�&
	%I%�$-, ود]� ا���د. ا��3 , وا���2ع ا�
A�� و�&�2ى �� ا��%�رف ا�2��ر+
�0 ر:#�
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�#�Aً� $- أداء ا��%�رف ا�2��ر+� . ��ارده��  �ًK��Iان ه>�ك ا� �و6( أ�8Aت �JB�2 هL\ ا�(را�
� ]Zل $�2ة ا�
� ا��2
�H- اa�cا�- وأ�@�ر  . (را��ا^رد�=&� N
: �
&C� �6Z� وأن ه>�ك

��ت=�Cا� 	إ��دة ]% ,�8h ن ن��2Bا� �H�I- ,و����أ]�ى، وأن ا��$9 ا� �8h N� �
، وا��:#

� و��H�I رأس ا���ل ��

�H�I� N ا�&: �6� �Hد+Z� وأن  ه>�ك �
B�%إ� �
� �5 اي د���
 �8h N� �
�
mM2ءة ا���Cوا� �
B�%إ� �8� أ]�ى، وأن ا��$9 ا����- �
� �5 أي د��h م �
وا��:#

�
#:���: /�@2+ ��
$.  

 )2002( درا�� ا�,�6ان . 5
 \Lه b$)وه �
� $- ا��%�رف ا�2��ر+� ا^رد�
�hءت هL\ ا�(را�� :@>�ان �#(دات ا��:#

� ا��%�ر
� ا��'��ة ��0 ر:#��2I�#(دات ا��س أ�� ا��
ف ا�2��ر+� ا�(را�� ا�0 �#(+( و6
�
� ا�(را�� آ� �N ا�=>U ا�@�:-، و:>U ا^ردن, ا^رد�<
� b��G  )62-، , و+�Cا^رد�- ا� U<=وا�

 9Bا��دا ���C�و ، �
�0 �#(+( ا�� آ� �N ا��ا$@� ا����� �� و��	 , و6( ���b ا�(را���
وا�&
� ا��%�ر, ا��%�رف، و��H�I �@� ا���B(ة
5 ��0 ر:#��
ف، و��H�I رأس ا���ل و6

 4
�U ا��%�رف ، �� �
�0 ر:#� -=�� �
�S� �8� آ�ن �
و��1�b ا�(را�� ا�0 ان ا��ا$@� ا����
 �
� وآ�ن ا�� ��H�I �@� ا���B(ة ��0 ر:#
� +'دي ا�0 ا���Iض ا��:#
ان ز+�دة ا��ا$@� ا����


�ً� h(ًا :&=W ار���ع ه�ا�} أ�@�ر  ا���B(ة@K %�رف�ل  , ا���رأس ا� �H�I� bآ�� ��<
ذات :
 0�� �
�S� �8� NC+ 	�$ ���
� ا�=>U ا�@�:- و:>U ا^ردن، ا�� �&=� ا�&

h 3(ًا ��0 ر:#@K ا��
 U<:  �
�0 ر:#� -=�� �
�S� آ�ن N
� -$ ،-2+�Cا^رد�- ا� U<=ا�@�:- وا� U<=ا� N� آ� �
ر:#

2�U ا��%�رف, ا^ردن� �
�0 ا��:#� �
�S� %�ف�ا� 	�  .آ�ن �#

 )2006( درا�� ا���ش. 6
�hءت هL\ ا�(را�� :@>�ان ا�I2(ام ���+
� ا�2($/ ا�>�(ي وا�@�B( ا��#��=- ��2>=' :��2($��ت 

 �
��0 ا��%�رف ا��%�+� –ا�>�(+� ا��&2�=� �
�
=X� �وه(ف هL\ ا�(را��  إ�0 ا]2=�ر ( درا�
)6 �
�، �#(+( أآ�� ��U ا����+

� ا�2($��ت ا�>�(+� وا�@�اB( ا��#��=+��� N
: �6Z@�8 ا��k$رة وأ

2�U ا����+
� $- ا�2>=' � �
	 ا��(رة ا�2>='+
� ا�0 ��$�Kc�: �
�$- ا�2>=' :��2($��ت ا�>�(+� ا��&2�=
:��2($��ت ا�>�(+� ��اء ��0 �&�2ى أh���- ا��%�رف او ��0 �&�2ى آ� �%�ف ��0 �(ة، 

 �@=� -$ b�� ا��%�+� ا�2- ���
<H%�رف ا���ا� N� �<
� 0�� /
=X2��: Uرف وذ��%�

 N� �2ة��� �و6( �	 ا�I2(ام أ���ب ا��#(ار ا]X- ا�=&
f وا��2@(د $-     �%�1997-2004+

 )Bا�@�ا �
+��� N
: �6Z@ا�0 ان ا� �6( ��1�b ا�(را� ،�� :��(را���
� ا�=
���ت ا��2@�#�
Z@ا� ��<
: ،�
B�%إ� �+�<@� �+�6 �6Z� �+)
�� و���+
� ا�2($��ت ا�>�(+� ا�2�

N  ا��#��=: �6

� :�CM ��م�
@K �6Z� ���   و���+
� ا�2($��ت ا�>�(+� ا�=(+
آ�� ان . ���+
� ا�@�اB( ا��#��=
�

4 ا^ه�� N� �

� ا�@�اB( ا��#��=+��� N� �k$أ �
� ا�2($��ت ا�>�(++���� �, ا��(رة ا�2>='+

� �>( ا�2>=' @�2�:��2($��ت ��اء ��0 �&�2ى ا��%�ف ا��ا�( ام ��0 �&�2ى ا��%�رف �
�
�� ا�2($��ت ا�>�(+�, ا�>�(+� ا��&2�=�B��: م��ورة ا�ه2�k: ���� �k2�N� 5< , وأوb1 ا�(را�

�8: �X
8� ا��Vوف ا��#h0 ��ا�� �و�2�(+��8 , �#�2ى �@�����- �@�C 6(رة ا���(ة ا�26%�د+

�8 ا����2دة �>�8 �>( ا��Iذ �6ارا�8	 ا���2��ر+� او ا�)I2&� NC��  ت���
: U�Lآ ،�
�+��2�

2
N أه�
�82  ودوره��B��ا� N� �C�� ا�(]�، $�B��: م��ا�ه2.  

7 . ,"�K2006(درا�� أ%/ ز( 
 -$ ��� ا��%�رف ا�2��ر+� ا�@��
�hءت هL\ ا�(را�� :@>�ان ا�@�ا�� ا��'��ة ��0 ر:#
 N
X&�$ -$ ��� ا��%�رف ا�2��ر+� ا�@��

�  ر:#�
N ه($b هL\ ا�(را�� ا�0 �#X&�$

�8 ��اء آ�ن �وا��'�Gات ا�I2&� -2(م $-  6
���8، وآU�L ا�2@�ف ��0 ا�@�ا�� ا��'��ة  �


ً� ���2د+�8 او =��  JB�2� 0ا���1ل ا� U�L�8  وآ�
V@�ز+�د��8 و  �
� ��#�و�:��
� �>�8، او ا+�ا�2�
� ا�@�ا�� ا�2- �'دي ��  ار:�ح ا��%�رف ا�2��ر+� و�#&
N ر:#
�82 و�@��V$�#��8 ا��SG N�
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 �� �Hد+
H�=�ار �6Z� د�hا�0 و �� و6( ��1�b ا�(را�

o ا��:#�I� او  �B�&[ /
ا�0 �#�
: -B�%ا� �+�<@�N� آ� N
 ( N� د ا���وع)� ،N
�A��د ا�)� ،�
C��1$- ا���اB(، ���ق ا��

�8h , 0�� )B�@دات و�@(ل ا��h��0 ا��� )B�@ل ا�)@�: ����� �� ا��%�رف   ا�2��ر+
ور:#
 �=&� N
: �ً
B�%إ� �+�<@� �
&C� �
H�=�أر �6Z� د�hو U�Lأ]�ى،  وآ �8h N� �
C����ق ا��

�
� اا�>�(+� وا��:#��
�0 ا����hدات ا�&� )B�@ل ا�)@�: �����.  

�ح. 8M 2008( درا��( 
 -$ ��� أ��ن ا�=>�ك ا�2��ر+� ا�@��h0 در��hءت هL\ ا�(را�� :@>�ان ا�@�ا�� ا��'��ة  �
 �

� ا����- ����اB	 ا�����
N وه($b ا�(را�� ا��X� 0+� ���ذج 6
��- +&2>( ا�0 ا�#2X&�$

0�� ا^��ن $- ا���8ز  ا��>�Mرة ��=>�ك �Z[ Nل ا���6ف �h0 در�
�  :@o ا�@�ا�� ��S� ى)�
  .ا��%�$-


>-، وا��Iوج :1�2
�ت  �&��( ادارات هL\ ا�=>�ك ���X� 0+� أدا�8B ا��%�$- X&�ا��
 ���

4 ادارة ��H�I ا�&� N�  ,ن��2Bا� �H�Iة و�)Bا��� �@� �H�Iل، و���راس ا� �H�Iو�.  

N
: �6Z� د�hا�0 و �8� وآ� �N  و6( ��1�b ا�(را�h N� -$�%�ا^��ن ا� �hدر
� :@(م آ��+� رأس ا���ل��� وا���H�I ا��2@��
� ا�&hر): ���� , ا���H�I ا��2@��وا���H�I ا��2@

 �6Z� د�h�8ت وAأ ��<
8� أ]�ى، :h N� دات�h��ا� -���h0 ا�� )B�@ت و�@(ل ا��=��2��:
� ا^��ن ا��%�$- و��H�I ا�2B��ن ا��%�$hدر N
: �
&C�-.  

  
  
  
  
  
  

  :��&�� درا��ت ا��$%�1
  �� X"�"14 �? ا��را��ت ا��$%�1 ��4? %����� W&K ا���/ ا��0 

� و�&�2ى ا�داء .1
� وا���H�I  ا��%�$��
6
�س ا�& �
�0 أه�� � .�'آ( ا�(را��ت ا�&�:�
� وأ��ه� $- ا�@�B( وا���H�Iة   2005أآ(ت درا�� ا��(ي   .2
� ا��%�$��
إدارة ا�&


���ت وا��@����ت ا���2ا$�ة ���K 0ورة =�� �
� وا�(را��� ا�#2
�ا�ه2��م ا���د $- ��
 .6=� ا��Iذ  ا���ار ا���2��ري

3.  ��، و$- هLا ا�%(د b�)6 درا���

� ا,�W ا�(را��ت ا��K 0ورة 6
�س ��H�I ا�&M�

� أ��ن ا�=>�ك 12008=�ح h0 در�
� :@o ا�@�ا�� ��S� 0 �(ى��Z[ Nل ا���6ف �

� ا�2��ر+� اhدر N
: �6� �Hد+Z� د�hا�0 و �4 ��1�b ا�(را�
� N
X&�$ -$ ���@�
� و�(م آ��+� رأ س ��
� ا�&hر): ���8� وآ� �N ا���H�I ا��2@h N� -$�%�ا^��ن ا�
 �8h N� دات�h��ا� -���hc0 ا�� )B�@ة و�@(ل ا�)Bت $- �@� ا����=�ا���ل وا�2�

N� 5 �&'ال��H لZ[ N� �6
�س هL\ ا���H�I   أ]�ى، آ�� b�)6 درا� �
�
آ

Kronseder  د��ت ا��2�=�X2� 9� �826Z�  و�(ى ���
�H�I� 3+�@� /+�H ا�&

� ا��aء ��
2�U ا�&�9  �>(�� ��� ���
1�b ا�(را�� ا�0 ان ��H�Iة ا�&�� )�$ ،�
ا�%�$
�
N  , ا^ول  K�N آ�$� ا��%�در ا�>�(+� ا���+=: �6Z@ان ا� �وآU�L أ�=b2 ا�(را�

� ��Cن 
�=�ت ا��2��د ا�%�$X2و� ���
�ا�&
&C�. 
4.  0�W��h  �0ا�>(�� +�3 " ]%��1���ض ا��8	 ��(ور ا��'آ( :@o ا�(را��ت �

� ا�(را�� ا��%�رف<
� �
5 ، �#�2ج ا�0 د�	 G(+(:(وره� ا�2- و ا�2��ر+��h )6ءت و�
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� )   Davis 2003 درا��( (را�� هL\ ا�
�
� $-$- آ��
ا^ز��ت  او�6ت ادارة ا�&

 ،�
� ا�ا�Lي +@2=� ه� 0 ان دور ا����ض ��1�b ا�(را�� ا�و�
4 ا��%�$�
��
� آ�$� ا��#�a ا^آ=� ��Cن وا�2- ]
�ة $- $�2ة ا^ز��ت ا^Xف :�ا��I29 ا�<��

�=>U ا���آaي�(ى ا�����B ا���2$�ة � W�X2+ يLا� -��C#ا� 	ا�(�  ���Cا�. 
5.  0�� ا��'��ة ���2I�#(دات ا��س أ�� ا��
أ�Gرت ا,�W ا�(را��ت ا��K 0ورة �#(+( و6

�� ا��%�رف ا�2��ر+� $�( �hءت درا�

� أداء   2006أ:� ز�
�2 ، ) ر:#�S� �8تAوأ

�  وا�26%�د+� ا�2- ��� :�8 
��

N :�^و�Kع ا�&X&�$ -$ ��ا��%�رف ا�2��ر+� ا�@��

��، وأ�Gرت  درا�
<
X&�� ) 2002ا��G(ان، ( ا^راK- ا��
وأ�8Aت ان ا��ا$@� ا����

� ا
�0 ر:#� -=�� �
�S� �8� ، 	��, �ان ه>�ك ( ,م�2002�%�رف ، آ�� أ�8Aت درا�

 �8h N� �
�
mM2ءة ا���C- وا����رأس ا� �H�Iو� ���

�H�I� N ا�&: �6� �Hد+Z�
� �N أ]�ى
 .وا��:#

 N�  �
�	 :� ����C2 $- آ�&<� �و$- �Kء هL\ ا�>+ JB�2�NC ا���ل :Sن ا�(را��ت ا�&�:�
 Wا���
� ان :@�8k اذ رآaت :@o  ا�(را��ت ��0 , ا�, ،�
�Kورة 6
�س ا���H�I ا��%�$

�0 ا�@�B( وا���H�Iة، ا�0 ان �hءت :@o ا�(را��ت� �[jا o@=وا� ،���
�0 إدارة ا�&� aرآ.  
 )B�@وأ��ه� $- ا� �
� ا��%�$��

N إدارة ا�&: �6Z@ه� ا�L[S: 52+���و \���a+a@2 هLا ا��

  .وا���H�Iة
  

��  :��%$���ة ا	�"!�دة �? درا��ت : <��
1.  Wآ� N� عZHوا� �
�
=X2ا� �+�V<%�در وا�(ور+�ت وا�=#�ث ا��ا� o@: 0�ا�2@�ف �

 0���8 ��� ��8  ا��X+/ أ��م ا��B�2� 9=2��8 :��=#4 و
���ت  ا�2- �	 ا��X2ق إ��
�(را�� وZhء ا�m��ض �N ا����W ا�@��-�ا�=���� $- :>�ء ا�Hcر ا�>�Vي . 


�ت هL\ ا�(ر .2�8<� 0��&� $��ا��CM��: �8 ا�Lي �NC ا�ZHع �&� �V�Zا��ت ، و�
� درا��82
�8<� 	
�%� N� � .ا�=���

� ا� .3
B�%�cا �B0 ا������ $- ا�=#�ث ا�&�:�� ا�2@�ف ��)I2&� 	�و  �Bا���� )+)#�
-Kا�$�2ا �� ا�(را�� و�CG أ���ذج ا�(را�@
=H 9� 	�� وا�2- �>&�BZ� ا^آ��. 

�hت  وا�1�2
�ت ا�2- ��1�b إ�
�8 هL\ ا�(را��ت وا�2-  ا�2@�ف ��0 ا�>JB�2 وا��2>�2 .4

4 ا�082 اj]�ون وا�=#4 $- ا���ا�W ا�2- �	 � N� قZXا�� ��0 ا�=���� b�8�

 .+2>�و��ه�
  

  : �� R��4 هYE ا��را�� K? درا��ت  ��%$�: را%�ً�
1. ��(را�� -���Mا� \��
N ا�(را�� ا,�W ا�@�ا�� ا��'��ة $- : ا���k� ���و�b ا�=���

� ا�>�(+� و�&�2ى ا�داء��
� ، (ا�&
B��+(رة ا��ات ا��G'� ، �� ا�>�(+��
�'�Gات ا�&
�
�� وا����
�، �'�Gات ا��:#
  ). �'�Gات ا���H�Iة، ا��'�Gات ا����

2. ��: ا���ب ا�(را�� �6
�س ا��� �Z[ Nل :>�ء اذ ا�2�(ت ا�=��� -$ -�Cا� �
�0 ا�#2
� ا�>�(+� $- �&�2ى ا�داء��
� �2@(دة ��
�س ا�� ا�&
��
  . ا���ذ�hت 6

3.  b5 آ��
�� و�
�� �&2>( ا�0 �%�دره� ا�1h�I2&�ا� W&<(ت وا��ت ا�2- ا�2���
ان ا�=
�� وا96 ا�>�� وا��X2ر ��

� وا��
�س �'آ( ����%�رف ا�2��ر+� ا�>JB�2 ا��#2��� �N ا�#2

�� ا�(را�<
� �
  . ا�@�ا6
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  :����ـــــــــــ�
� ا�>�(+� $- �@V	 ا��%���
��8 ا�
��- ر�@( ا�&�� -$ �,�M�8 ا��mG �
�� وا�ه
��C#ف ا�

 NB�:aآ�8 �9 ا��C2%�ف . وا��ا� )�� )�$ )��+ N� دًأ)�
� �(م ��$� ا�&�
2� NB�:aا� �
$�Cا� ���
� �
��Cاو �(م ا��
=�  ���
�=��8	 $- ا��b6 ا��>��W ، و:��@N� �C ذ�$ U�l�2#+ ) ا��%�ف :&H

 /�X<�ا ا�Lو$/ ه ����ارد ا����2� r
� ا��I2(ام ,
� ا�%#��� Uذ� N� J2<+ ��� ،52h�� ق���
� �ًK�� 	+)�� �%ا ا��Lه -$ �
4 ا����8م $�( ��و�b ا�=���� N� �� ا�>�(+��
� ا�&
�V+ً� ���ه

 N� Zًk$ �8� &�ة��ت ا��+�V<�8، وا�=#4 $- �%�دره� وا�� �
� وا�����Cت ا����
وا�ه�
� ا�>��
� ا�&

	 آ�$
�� �
� و�&�2ى اداء ا��%�رف واه�
Z� �82$�اد �ا:�از اه	 �@�++)

� ا��%��

	 ����Cت ا�&

N وا�=>�ك ، و���� ، وا��وا��2@��
� وا��:#
$� �

N ا��:#: f:وا
<� N� ���

	 ا��%�$- �Vروا�&
  . ا�2�
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  ا���� ا0ول
  أ�����ت ا��1/�� ا���4�$

  
  ) Liquidity Concept( :�!�/م ا��1/�� ا��$��4: أوً	

 ��/ �@>- ا�>�(+X�ه� ا��<@� -$  ���
� $- �@>�ه� ا��>-  Cash Moneyان ا�&��
، أ�� ا�&

� ا^�1
�� و:(ون ]&��B، و�
4 ان ا�8(ف �N ا����2ظ �د ��2#�ل ا�� 0� �6 -<@2$:��&:
8� ا��a2ا��ت ا��&#2hه� ��ا ��B�� �1لS: ن�k, -$ او �ً
%6
�ة، $Sن  �(ة�� ا^داء ���

@� ���

N ا�>� ���8م( ا�&: �6Z@ا� N� �=@+ -=&د��  ���   �دا�2#�ل ا�0 ��وا^�1ل �8��&:
�  اي �%�ف او ��
� )+)#�  NC�+ � U�L� �8: ا��$�ء �:��X�ا��ت ا�a2ا�� N
و:(ون ]&��B، و:

  ).�2002،230=(ا�#�
( ،( اي $�د ا� $- �Kء ا�2#���6ت ا�a2ا���5 
 �8�S: �8�+�@�  NC�
� ���8م ���د $��
&�8� : و�hا��ا^��ال � �
$�� 0�ا��(رة �


� ا�2@�6(+� :�S@�ر �>��=� $- آ� ا^و�6تا��a2ا�, NB�:aت ا��=�X2و� �             �ت ا�6�@2(+
       

� �@>- ��ض ا��
 ���د او ا���Cن �M2   N ��د�>أ�� ا����8م  ا�26%�دي ا�S$ ���Mن ا�&

W�Xا� b#� 9Bودا M1 .  N� N
�

� ا���m�  �
=<h^9 اBج ا��دا�I� ،3+�@2ا ا�L8� �ً�=H�8م و��

���Mا�  ���
  .ا�&
  �
8� ا�a2ا���5، وا�2- �2���  :%�� أ���h0 ��ا�� U<=�8 6(رة ا��S: ���
&��: )%�+ U�Lآ

  :$- �>%�+N ه��
 3��=�ت ا�2B��ن، اي ا���وض وا�&H �
=��&#N� W ا��دا9B، و�� N
�=�ت ا���د�H �
=��

، 9�2�� ا�2
��hت ا��
=�  ).2000، 93ا�(وري، , ا�#&>- ( �2
  �:��
9 ا�a2ا���5 ا�2��ر+�، و��0 ا��2�h (ًا�0 ا�2&(+( ��و�@�ف :�8�S 6(رة ا��%�ف �

�=�ت ا�2B��ن، او �>r ا���وض ا��(+(ة، وX��� �$�� -�)2&+ اLده� �B����(ى ا��%�رف، او  
8
�� ا�#%�ل �
��Cإ��  ���&: �B�� )�� 0�8 ا��
� :@o أ5��1، أي �#�+
&� /+�H N�

 �او ه- �(ى ��ا$� أ�1ل ��+@� ا�2#�+� ا�0 ��(+� :(ون ) 185, 2002,ا��( ا:� ( و���8

 �
[S� ه� دون)
� ا�(+�ن ا��&#2�� $- ��ا��:���� �82�
6 -$ �B�&[ )60, 1978, ا��8اري. (  

� ا^ول ه� ا^�1ل m2�ان  ا��
m2� �8� ،�
=&� ��S&� ���

N� N هL\ ا�2@�ر+3 أن ا�&=2+


� ا���m2�وا� ��B�&3 ا^ا��2I� ا�#�ل �@
=X:ن و��2Bت ا��=�Hو N
�1ل �- ه� �#�:�ت ا���د�
 �8�+�#� 	2+ �B�&I:  او �B�&[ ون): ���8 ا�0 ��(++�#� �
��C�82، اي $- إ���
� �hدر -$ ��B�&ا�
�=�ت H )+اa� 9� 	8@Bودا W#&: N
� أ]�ى $Sن 6
�م ا���د�
��� Nا ا�2%�ف و�Lه ��
2�

 ���

�ة $�- ا��b6 ا�Lي +�NC ان ا�2B��ن ��@� ا�&X[و ���&� ��S&� �$- ا��%�رف ا�2��ر+
�&(اد، ��( ان ا^��  � ��8� �� او ���ر+
� او زرا�
��<1  ��N� W اي داNB $- أ+� �GآX+

� ا^��ال، و��0 ذ�S$ Uن :)� N
�N� W ا���د�
N ا���V2ر �#H %�ف�ًا �� ان ا��
X[ r=%+

��%�ف ر:�� +�Cن� ���

2ً� �5 و�26Z%�د ا����- آ� �C�g ا�&��.  
 �8�S: ���
ا���2ظ ا��%�ف :�aء �N أ�B�� �CG -$ 5��1 :(ر�hت : و+@�ف v]�ون  ا�&

�@�Zء� �8�  ا�a+�دة $- �#W  ا��دا9B وا�&#N� W ا��2��دات ا�����2hا��� Uوذ� ،�، ���2و�

2+ 4�NC ا��%�ف $- #:5&�� b6/ � ا���+# ��5  :@Bل وداZm2ا� N� 9� ،NC�� r:5 اآ=� ر

 Uذ� N� 	�
� ان +>, Nو� ،�
[S� 0دون أد� W#&ت ا��=�H ��:��� N� �
ا�5A��2 :>��د  آ�$

� ) 129، ص�1986&�ف ،( ار�=�ط $- أ����5 ��
��%�رف ان �#�/ ,�+�82 $- ا�&� NC�+و
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a2ا�N او �Z[ Nل إ�hاء ا�, �Z[ Nل ا����2ظ :��(ار �>��W  �>�8 $- آ� وN� b6 ا^و�6ت

 �8<� �8h�8 و]�و
  ) .185ص,م�2006��، ( :
N د]�ل ا^��ال إ�
و��2/ ا�=���� �9 هLا ا�2@�+3 �
4 ا����G 3+�@� �=2@+ 5 و+#�2ي ��0 آ�$� ا�>��ط 
��9 آ�$� ا�=
���ت وا��@����ت : 	4 �28
� �#h�� �+)�� ���
ا^���� ا�2- +�W ��$�ه� $- أي �


�� �	 +2=@�8 درا�� و�#

>8�� ا����: ��
$ �6Z@د ا���� �L8 ا�=
���ت وا+
�
%�� � .  
��8
N ه���� N� �ً6ZXا� �ًk+أ ���
  :و+�NC ان �@�ف ا�&

1.  -�C�8م ا���ا�( STOCK CONCEPT)  ا^�1ل �
� �Z[ Nل آ���
&�� �V<+ يLا� ،

��8 ا�0 ��( $- وb6 ��، وا�2>�دًا ا�0 هLا ا����8م+�#� NC��ا� ,Z[ N� ���
ل ���م ا�&
�0  هLا � L['+ف و�%��� ��B�&ت ا��h�
��8 ا�� 0�2���: )+�#� NC��ا^�1ل ا� ���از�

�
K �8م��(، 5ُا��2#�+� ا�0 ��� ��� ا����hدات ا���:
�0 آ�� ���
، ��2��د\ $- ���+	 ا�&
 ،�

N� �8 ا���اق ا������ ا���NC ا�#%�ل ���

5 ا]��56 $- ا�2=�ر ا�&�� L['+ ��آ

 )+)&� Nه�و�)Bو$�ا 	8Kو��ء �Z�@ون ، .( ا��[v5 وh28م،ص2002آ�ا.( 
�0 ا��8  ي، وه� ا����8م ا�L (FLOW CONCEPT)���8م ا�2($/ .2� ���
+>�V ا�0 ا�&


N� 5 ا^��اق ��2#�+� ا�� 0��k� ،)$ً� إ�
+ �� �8�NC ا�#%�ل �� ��� ا����hدات ا���:
آ�
�
و��اء ���CG 0 $�اB( آ�ن هL\ , �%�فو�N �&(+( ا�@�Zء ��a2ا���8	 ���\ ا�, ا����

 ) .158،  2006, ���(ا�2&(+(  او ا6&�ط �6وض
 ���
&�� N
 :ا�=��b ��8 �(ة �@�+��ت ، �>�8/ وا�N� �ً6ZX ا�����8
N ا�&�:�

1. ���
 .ه- ان ��Cن �>(ك ا�>��د �>(�� �#�2ج إ�
�8 : ا�&
2. ��� ����@� ���C: ا^��ال �
$�� 0�� ه- ا��(رة ���
8� ا��a2ا��ت �>( �#���8اا�&h. 
3. ���
�0 ا���وض : ا�&� W�Xا� �8h9 و��اBا��دا N� ا�&#�:�ت �8h0 ��ا� .ه- ا��(رة �
4. ���
%6
�ة دون  ا�>�ء �(ة ه- ا��(رة ��o@: �+�#� 0 ا����hدات ا�� 0��h )هa: ا�&

�، و+>(رج ا�2@�+3 ا����-��
&�� -�C�8م ا���ا� b#�  رة و+>(رج ا�2@�+3 ا^ول�&[  
� �@�, �#b ���8م ا�2($/��

>�� +�NC ان +2#�/ ا�2@�+��ن  ا����4 وا��ا:9 ����8- ا�&:. 

���ت ا^���ل � -$ �� ا�>�(+��
إ��8 ا���وة  و�&W ��  -:%�رة ���� –وه>� وردت ا�&


�8 ا��%�$
�ن �&+ �� W&�8 ا�26%�د+�ن و�
�&+ "�+)�� ���
�  " ��
6 N� وا���وة ه- �=�رة
 ��� Uو�� ا�0 ذ� 	وا^�8 �� و1>�د+/ ا���2��ر ا���2Mآ
C<=آ��#&�:�ت ا� ��B�&آ� ا^�1ل ا�

� ��� ا�=
�ت وا�
�
�%��9 و�Gآ�ت ا^���ل +��5C ا^$�اد وا��Mآ�ت، +�kف �5 ا���وة ا�#�
� ا����2ح ه>� ه-  ��� " و,
� ذ�U وآ�B�&�8 " ا���وة ا�@
: NC�+ -2وا�2- �%3 ا^�1ل ا�

  : و�Gاؤه� :&��8� وه- �k	 ا�@(+( �N ا��MاrB أه��8
� ا^و�0  •#+�M( وا: ا��ا�> 	k�)�<9 �(ى ا�=>�ك اي ��ض ا�Bدا��. 
•  �
� ا����#+�M�8 ا: ا�C����اH>�ن  :%�رة �=��Gة او ,
� �=��Gة �k	 ا^�8	 ا�2- +�

)�وأ+k� �ًk	 ا��دا9B وا^�8	 $- ). آ�ن ��Cن �Z[ Nل  1>�د+/ ا���2��ر ا���2Mآ
� وأ+kً� ا�@��رات
=<h^ا�=>�ك ا.  

 aه��� ا^�1 و�@>- :��>�( ا���
� N� او �� ا��Mآ��
� N� او aه��آ�� �@=� �N ا�>�(  ا�
� �=�رة �N ا�2($/ ا�>�(ي ��(ا]� ��Xو�ً� �>5 ا�2($/ ا�>�(ي �1$- ا�2($/ ا�>�(ي وا�Lي ه


�ت ا�2- �'دي ا�0 د]�ل ��( 1>(وق , ���Iرج�وا�2($/ ا�>�(ي ��(ا]� ه� �=�رة �N آ� ا�@�
�  .ا�>�(+

�
�ت ا�2- ���م , ور1
( ا�=>U $- ا��Mآ�ا�� ا�2($/ ا�>�(ي ���Iرج $�8  �=�رة �N آ� ا�@�
� :�8 ا��Mآ� و�'دي ا�0 ]�B�� د أ��ال�hو �� ا��Mآ��
��( وG=5 ( �وج ��( �>�8 ، آ�� �@>-  �
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)�� ( U+�#2�86 و���ا�2# )��� -$ ا����8a2ا� ��:���� W��<�ا� b6و$- ا�� �� �(ى ا��Mآ
آ�$
 �+�#� �� ا��1 2$@>-  ���8�  و�����
� ا�� �Bر�Xا�#��ت ا� �8hا��و� �
�
mM2دور��8  ا�

�h )�� 0ا ا^�1 ا�Lر ه��d� -@
=Xا� �

(+�(هa و:(ون ]&�L� �Bآ� �&W ا�&=
C+2009, و :

60.(  
� ا�>�(+� ه- ا�&�8 ا���2>9، ��
� $- ه- اذن ��( ا�=���� $- �Kء ذ�S: Uن ا�&�8�

��hدر )+)#� -$ �
%� �8<Cدات  �8 ا�2@�+3 و��h��ا� N� �#+�G �C� )6 �<وه �h3 در�2I�
� ا��ا�(ة �&W ا#+�Mا� -$ ���
&����� ا�0 ا�&�ق  �8 و����82 $- و�826 و$�K9ا=M2ا� �hدر ..

U�Lا إ�{؛ آ)h 	8� �%<� ه>�ك )h�+ " وه�  �
��
� وا�&
���2hوا� �
وا�2- �(]� ا�#��� ا�>�&
 �=2@����
� ا�&hا�� در�� )�Sآ .$ ���

9 ا�Z��@2ت ا�2��ر+� ه- ��&�h -$ يa�8م ��آ��


@�82 و�=H 	8$ نt$ U�L� ؛�
$- ���8� ا�2@��� وإ��اء ا�>��ش ا�26%�دي �02 وا���� 	�8 +&8<
<�
� ا�26%�د �)I� 0�� $- ا�26%�د و�h�2	 إ�0 ��آ� وإ+��ع ���ري أ���
� ا�&h9 در����

�ً
  .وا��@��
�ت ا�26%�د+� $�د+ً� أو �'�&��
�0 �( ��اء � �
� إ�0 ا^���ل ا�2��ر+M� �� ا�>�(+��
�( ان ا�&� ���(ر��8 آ�� ان ا�=���

�0 هL\ ا^�1ل � ،��B�&ا^�1ل ا� N� -�C+ �� كZ24 ا�
� N� ،9$)��: �8�ا��a2��: 0 ا��$�ء��
�8&��  

 �� ا�>�(+��
�@>- 6(رة ا��%�ف ا�2��ري ��0 ا�2&(+( ��(ًا ��� ��(م +�NC ان ���ل ان ا�&
�=�ت ا^2B��ن أو �>r ا���وض اX� �:��
9 ا�a2ا���5 ا�2��ر+� و��0 ا��2���(+(ة وهLا ��


� :@o ا5��1 
&� /+�H N� 5
�� ا�#%�ل �
��C%�ف أو ا��ى ا�)� �B�� )�� �$�� -�)2&+
 ���
� و���8� ، و:>�ء ��0 ذ�U +�اد :��&��&: �B�� )�� 0�8 ا��ا����2ظ (( ، أي �#�+

h�
8� ا��2hا��� ���
�8 �1� ا�&
�� W�m� �
� ا��h�� 0دات ���$�Kا ��B�� ��ت :���hدات ��(+
 ��h�@أو ا� �  )) .ا�>�(+� ا���ر+

 �X
� ا���

�ه� �N ا��'�&�ت ا����, N� اآ�� ���
&��: �و�28	 ا��%�رف ا�2��ر+
 N
� و�Gآ�ت ا���2
N ، وهLا را9h ا�0 �==%%I2�%�رف ا���8 : آ����:��X� �ا�ول ان �&=

��:��N� 3�S2+ �8 ا�a2ا��ت X� N� ًا�
ا�>�(+� ا�0 ����ع ��ارده� آ=
�ة h(ًا وا����- ان 6&�ً� آ=
%6
�ة ا� �h  

  
�ً��  أه�اف ا��1/�� ا���4�$ :  <�


�8 $- ا��Iذ ا���ارات �� ا�>�(+� ا�N� �8 أه	 ا^�� ا�2&+ -2>(  ���
��JB�2� 31 ا�&

S$ 5ن ����ارد و�� �k$^ر ا��ا���2 /
�#� 0��0 �(ى آ��ءة اcدارة و6(ر��8 �� 	C#وا�

-�jا /
� ا�>�(+� �8(ف ا�0 �#���
  ) .21: 2008, ا�>@
�-، وا�2�
�-:( ا�&


	 ا��9K ا����- وا�>�(ي ���%�ف .1
��. 

	 �JB�2 �6اءات ا���2��ر وا�2��+� .2
��. 

g أ�=�:�8 .3IM�و fXI�ا� N� /�#2�ا��#�ا$�ت :�^داء ا� )+)#�. 
4. �
�
� �@(اد �6اB	 ا�2($��ت ا�>�(+� وا�fXI ا��&2�=� .ا����2دة �JB�2� N ا�#2
5.  5hي +�اLا� �Mت ا�����%�فا�2>=' :��2�ا�. 
� ��LI2ي ا���ار .6
� وا�>��
�Cت ا�����@��� ا�>�(+� �%(ر ���
 .�@2=� ا�&


�82 او :
@�8 او ره>�8 و�>�8 اذو��ت  �%� NC�+ -2وه- ا^�1ل ا� �� G=5 ا�>�(+��
ا�� ا�&
�<+a[ ,���%I� ت��
� $- ا^�8	 وا�&>(ات وه- أ�1ل �&�0 :�^�1ل , آ�=
أوراق ���

 ��)I� �� ا���2��ر+
��C�86 وإ���ل ا�2#�h%� أ�ا^�1ل : \L4  �2%3 ه
� ، ���
ا�&
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 bآ�� ���ا�2%�ف ا�&�+9 ��8 ��اء :��=
9 او ا��هN  و�N ا��(+� :��Lآ� ان هL\ ا^�1ل آ

 ���
� آ��b أآ�� ���C#6=�  ا� N� 5���k� او ،�
��C� ) ،N

  ).155، ص1999ا�a+(ا�
3 ( ]2
�ر ���ل ا���2��ر وان أ$�k ا���2��رات ���
ً� �C�N $- ا
أ+N �&�2�� وآ

��Zً $- ا�=�ر�1ت ��0 أ��ا��8 $- أ��اق ا�LهW وا��@�دن او ا�=N  ر:�� $-  ) ؟...و���ذا
� او ا����ت و$- ���ل ا��%��ت ��
�، وا+��� ،�:�2ب، ا�b��2) ا�&+�
�Iاو ) ا�{.... ا�


�ت ور:�� $- ا�@��رات وا^راK- وا��=��- او��   ا�=����2I� ل�CGأ �
BاLmاد ا���وا� �ا�aرا�
�( و�NC  و$- آ� ا�����ت �:( �N ا�=N� 4# �(ى ��$� ��
� ( �&=�ً� و���ً� ) ا�&+)B�@9 ا��

� وا��(وى و���� ا�Z+�#2ت �Z&ا�{... وا�. (  
  

�ً���> :��"!�Zأه��� ا��1/�� ا��$��4 ووLiquidity Importance    
� $��دارة �8(ف ��
� ا�>�(+� �N ا^ه(اف ا�I� -2(��8 هL\ ا�&��
� ا�&
 ا�0�>=9 اه�

� ا����2ظ�BZ�ا� �� ا�>�(+��

/ ا^�- :��&�#2�:  
1.  �� وذ�U :&(اد ا�a2ا����8 ا���2�=
���2B@�82 ا��ء ��<: /+�H N� �8
K�2�� ���  	
�)�

� -@
=Xا� �

�8 $- ��ا�
( ا�#2��W&� �86 ا�&� .��dر�
2.  \Lه �� وا�@�� ��0 ا�2��ار+
�
mM2دور��8 ا� 	د� /+�H N� �
mM2ار $- ا���ا��2

� ��Zً �=(أ :�Mاء ا���اد ا��Iم  �	 
� ��>SMة 1>��
�
mM2ا�(ورة و�(م ���8�6 وا�(ورة ا�
�8<��  �
%#� 	� �8@
: 	� �8@
<%�. 

3. ���=� �8
$ W�X2� -2ا� �Bر�Xا� �
B�<�2وف ا���Vا� �8hن $- �2>�ول  ��ا�C� ةaه�h �+)��

 ).89، ص1996ا^+�:- ، ( +(ه� $�رًا 

� ا��&2��ة , 9Bا��دا W#� �8hا�� N� NC�� -8$ 3B�A�8 �(ة أدوار أو و� ���
ان ا�&

W�Xا� b#� 9Bا��دا W#&� 96�2�ا� �
�=�ت ,Xا� ��:��� �ًk+ً� . وأ�ا ا�>�ع و$Lه 	�و+#(  �
b#� 9Bة $���دا�=I��W ا�2-  �Xا� W#&ا� )<: b#� 9�� �
�96�2 �&�وي ��	 ا��داb#� 9B ا�,

 N� 	BZ� ا ��ا$� 6(رL، و+@>- ه��&2�ا� �
, W�Xا� b#� 9Bا��دا N� ءa��g6�� W ذ�U ا�Xا�
 9Bودا N� W#&ل ا���ا�2 �8h0 ��ا�1� وه- �@�� ��[ �8� هLا ا�>�ع :%�hا��� ���
ا�&

ا�>�ع :(ون ��(��ت او د��B او �'�Gات �@X-  ا�$�2
� وا��دا$ ، �h^ 9B�2+ )	 �N� W# هLا
 �
=�� N� ���
�=�ت ا�&#W وأ]
�ًا ��NC ا�&H �8hا��� �
$�Cا�  ���

� ا�&:)2�  �اcدارة 1�$

8� هL\ ا�&#�:�ت           hا��ارد أ]�ى ��� �
:)� -$ U<=ا� �
��C0 �(ى  إ��ا��Vوف �

� ذات أه) �179>�-، :(ون �>�، ص(��
�و�@2=� ا�&
� ,���%�رف ��
�� :�����ر�� �1�[  9�

� :�����ر�� ا���(ات �IK %�ف�وا�0 ا� N� �
�C� 4ن �($�b ا^ر1(ة ا�>�(+� ،�
��� �
,

� ا�96�2 او ا�2>=' :#�	  (Bank Capital Base:���(ة رأس ��ل ا��%�ف :�@1 N� Zًk$

2=�ر ان ا��aء ا^آ=� �N و��6
b ا�&
�ب ا^��ال ا�>�(+� ]�رج ا��%�ف، و�9 ا^]L $- ا��

  )6ص, 11إ:�اه
	، �(د( ��ارد ا��%�ف +2@�ض �L8ا ا��&
�ب 
 5hا، و+�اL�8 ا�0 ا^��ال، هBZ�� ت�h�
8� ا�2hا��� ���
و�#�2ج ا��%�رف ا�0 ا�&
� ا�� �Z[ Nل �#W وداB@8	 �(ى ا��%�رف او �Z[ Nل ا��26اض ��
&�� 	8��h�
ا�@�Zء ا�2

8�  و�
4 ان ���, �>�8hا��� �ً�B%�رف �&2@(ة دا�ن ا��C� ان W�هL\ ا��2
��hت �&2��ة �Lا +

�=�تX2�ا� \Lه Z�� , �
�jت ا�
:��
�8 ا�+X@+ ا ا��2@(ادL، ( �ن ��� ه��159، ص�2006(  

ا��8Vر $- ا�&�ق ا����- ا�#&�س ���\ ا��: �H�I��8V ا����Sن ا���در ��0 ا��$�ء  .1
 .:��a2ا���5
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2.  a+a@� ��=��8	 آ��� �N آ� ��X2�� �:��� ا��2
��C0 إ��� )

N، وا�S2آK�2��وا� N
ا���د�
 .�8Aت


N وا���د�
N واcدارة .3��� وا��#
�&�ق ا����� �
:�� .+@( �'�Gًا ا+
 .�Sآ
( ا��(رة ��0 ا��$�ء :���a2ا��ت وا�2@8(ات .4

�ت .5=�� N� 5=���>W ا�=
9 ا��=�ي �=@o ا^�1ل و�� 6( ��. 
� أ .6�����d� 0ال��>W د$9 آ�. 
��ء ا�0 ا��26اض �N ا�=>U ا���آaي .7��>W ا��. 

 ��
� ا��&2��ة و���:, 9Bا��دا W#� �8h0 ��ا�� �(ة ادوار ، 8$- �&��( ���
&�و�
�W، و+#(د ��	 هLا ا�>�ع و$�ً� ��I=�ة Xا� b#� 9Bا��دا W#&� ��=�ت ,
� ا��6�2@X9 (ا�Bا��دا

 �
, W#&ا� )<: b#� 9�2� -2ا� W�Xا� b#� g6�� W�Xا� b#� 9Bا��دا 	�ا��96�2 و�&�وي �

� ا��&2��ة, W�Xا� b#� 9Bا��دا N� ءa�� ). ذ�U ا���
و+@>- هLا ��ا$� 6(ر ,
� �BZ	 �N ا�&

�1�[ �8� هLا ا�>�ع :%�hا��� . ، �h^ 9Bوا��دا  �
8� ا�2��ل ا�&#W ودا9B ا�$�2hا�� U�Lوآ

�  $�( +2	 ا�&#N� W هLا ا�>�ع :(ون ��(��ت او:)2�  �د��B او �'�Gات �@X- اcدارة 1�$

� و+36�2 
B�<�2وف ا��V� N
� �N ا���د�
=�� N� NC��و ،W#&ت ا��=�H �8hا��� �
$�Cا� ���
ا�&
 �
:)� -$ U<=ا� �
��C0 �(ة إ��8� ��� هL\ ا��Vوف �hا��� g%I+ يL(ي  ا��ا�> )
�	 ا��1�

8� هL\ ا�&#�:�ت hا��و�6+( ��ارد ا]�ى � -�<� ،g6�200055م، ص.(  
8� ا�&#�:�ت hل ��ا��� -$ �
��%�رف ا�2��ر+� :�CM آ=� ���
� ا�&
و�=�ز أه�
�U ا��%�رف �N إG=�ع ���hت ا���2�N� 9 ا�2&8
Zت � NC�2� -C9 ، و�Bا��دا N� ة��&2�ا�
 �

aة و�&2��ة و��8V أه��2� �
��� �
� و�%�$

+  4�N� �8<C ��(+	 ](��ت ���#: �
���2Bا�


�ات ا�2- �'�� $
�8 وه-m2�ل ا�Z[ N� ���
  :ا�&
1. ��B�&دات ا��h��ا� �=
� و��آ@
=H. 
2. 5<B�:a� %�ف�6=� ا� N� �  .��ا�
( ا��2#��ق �N أ6&�ط ا���وض ا���(�

 N� %�ف�إدارة ا� N� NC�2� � 4
� �� آ=
�ة ���%�رف ا�2��ر+
� ذات أه���
و�@( ا�&
� �N ا���دع �>(�� +�+
$�Kإ ��8� W�H �� ا����aدي ا�0 ز�'
� U5، إذ ان ذ�@Bودا  W#� )

 )<� NBا���2وض �9 ا�(ا N� NC�2� �

N ا�a:�ن وا��%�ف $- �
N ان ا��>SMة ,
� ا��%�$:
56��#2��: 52=��X� , ��aا�0 ز� U2&(+( دون ان +'دي ذ��� �
$�Kإ ��8� W�H -$ �
��Cوه>�ك إ�

� ا���آa ا��Z� 0�� �ً=�� �
�S2او ا� �� ة���- ���>SMا���
ا�#&
>- وا�(وري، ( ,
� ا��%�$

� ا�a2ا����8 ا���ر+�) 94م، ص2000�� :�mض ���:��
&��: �ا��a2ا��ت %6
�ة (  و�28	 ا��Mآ

�h^ا ( ار�K^ا��ت +'دي ا�0 اa2ا�� \Lأداء ه N� 36�2ق، ^ن ا���ا��2# )
��ل ��ا�� )<�
�0 ا� �
�S2ا� U0 ذ��� W��2+ 4
� ،N
��Mآ�،  و:U�L  :���&�ه�� �
�� وا��&2�=
^و�Kع ا�#��

  N
�0 ��وة ا��&�ه�� �
�S� 5� ���
�g  ا�0 ان  ��g ا�&I� ) ،ر��71م، ص1997ا�@.(  
 N� 5��h�
� ا�2
=�و�S$ U�Lن إ�(ى أه	 ا���8م :��>&=� ^داء ا��%�ف  ه- 6
�س و�

� ا��%�ف +�W ان ��Cن ����5 :%�رة ��
�، وان ا�2
��hت ���
�، ور:�� ��Cن ا�&
C
د+>��
� ا�@�B( ا�0 
�  ذات ا^ر:�ح ا��2(���
�'ذ+� اذا ا�2�U ا��%�ف �(دًا آ=
�ًا �N �%�در ا�&

� h(ًا ر:�� +'دي ا��
��  ا����
� ا]�ى $Sن ا�&
��� Nو� ،���
 Zت�M� 0آا�2
��h�5 ���� هL\ ا�&

 �ًk+%�ف أ�ا� �M$ 0'دي ا�� ��ة ور:�
  ) .Hampel,1994, P.158( آ=

  
  .Liquidity indicators& Component:و��/��ت ��Aس ا��1/�� ا��$��4 �67,ات: را%�ً�





� ا
	�� ا
ا
	�� ا
ا
	�� ا
ا
	�� ا� �
� �
� �
�    ................................................................................................................................................ ������#�"ى ا�داء ا����ا�����#�"ى ا�داء ا����ا�����#�"ى ا�داء ا����ا����ا%� ((((�#�"ى ا�داء ا����ا&
)�' وا	&
�ا%� ا&
)�' وا	&
�ا%� ا&
)�' وا	&
�ا%� ا&
)�' وا	&
ا

��)*&
�وا�)*&
�وا�)*&
�وا�)*&
  ))))وا

59 

 �
=�2� 9Bدا���  U<=ام ا�)I29 اي �(ى ا�B3 ا�0 ا��دا
A�2ا� �� $- ا�=>�ك :>&=��
���س ا�&
� ا���وض , ا�2
��hت ا�@�Zء
=�� -$ U<=0 آ��ءة ا��� Uدل ذ� �وآ��� ار��@b هL\ ا�>&=

� ا�0 ا��دا9B ، وه>�ك �B�&5 ا�=Gو ��B�&ا^�1ل ا� �=&<: ���
�، و+��k ان ���س ا�&
$�Kcا
� ا�=>U ا�2��ري أه��8��
6
�س � N� �<<C�� W&<ا� N� )+)@ا�:  

1 . ��/�1� ا	�"��;� ا��$�ي ا�$�� 
 �CM+ ي و��دةaآ��ا� U<=ى ا�)� �� وه� ذ�U ا��2
�H- ا�l�2#� -2 :5 ا�=>�ك ا�2��ر+=&�

 N� -ا�aا� �CM:���6ن و Wh��: د)#� �� �N اh���- ا�=>U ا���آaي ا�2��ري، هL\ ا�>&=<
@�
�
6� ا���2Z@ا� -$ �� $- ا�=>U ا���آaي، و�#&W  هL\ ا�>&=���� � :6=� ا�&��Xت ا�>�(+

� إh���- ا��دا9B / أر1(ة ��(+� ��د�� �(ى ا�=>U ا���آaي= �&=� ا��2
�H- ا�>�(ي �
6 +

�Cت ، ا�#�ا�ت وا��2��دات �&#2�� ( aا��ت أ]�ىا�2M��: ���2� ا��ت ا^]�ىa24 ان ا��
�

�=>�ك ا^]�ى� �  ) .ا�($9، و:�CM ��م ا^ر1(ة ا�>�(+� ا��&#2�
  
  
  

2 .M,ا� �1� � ا��$�ي�

�ت ا�&#W وا�+(اع �(ى ا�=>�ك  ذا��8، ��@: ��S2+ �ان ا��1
( ا�>�(ي �(ى ا�=>�ك ا�2��ر+
52، ��0 ا�2=�ر ان هL\ ا�>&=� ���� ا��@
�ر �
� ا��1
( ا�>�(ي ��=&� �وا��8	 $- ا��� ه� �@�$

�
6� ا���2Z@��: �8:�&� NC�+و U<=ا�  ���
� �$�@� N� �<<C�+ يLا�:  
� �hهaة �(ى ا�=>U ر1
( ��دع �(ى ا�=>U ا���آaي= �&=� ا��1
(  ا�>�(ي +)�� / ��
6

 9Bا��دا -���hا�+ إa2ت أ]�ىا��.  

1� ا��1/�� ا����� . 3� 
�0 �(اد ا�a2ا���5 ا��&#2�� :�CM ��م، وذ�U :���2��د  � U<=ى 6(رة ا�)� ��@>- هL\ ا�>&=

�
6� ا���2Z@��: W&#�و ،���
� وا�M(+(ة ا�&�B�&0 أ5��1 ا���:  
 ���
أ�1ل G(+(ة + ��(+� �hهaة $- ا�=>U  ر1
( ��دع �(ى ا�=>U ا���آaي = �&=� ا�&

 ���
  .ا�a2ا��ت أ]�ى+ إh���- ا��دا9B  / ا�&
 �8hا�� N� 5<C�+ ��: (ي�ا�2($/ ا�> f
XI� 0�� U<=ى  6(رة ا�)� �و��
� هL\ ا�>&=
 N�$ ،���
� وا�&
6
�س �(ى آ��ءة ا�=>U $- ا�hاء ��ازن :
N ا��:#  U�Lوآ ،��h���ا�&#�:�ت ا�

� ��Cن $- ا�@���
� �N ا�&
�، و�k	 آN� Z ا��@�وف ان ا�>&W ا�@��
دة ��0 �&�ب ا��:#
�h^ة ا�
%6 �� وا�2��ر+
  .ا^وراق ا����

 :��8رفا��1/�� -� ا� إدارة. 4
 b66%� وS: ���

� ا�&%#� N
: ��BZ��8 ا��S: ا�=>�ك -$ ���
+�NC �@�+3 إدارة ا�&

�@� �k$ا�=>, وأ -$ ���

4 �8(ف إدارة ا�&� �+)�
��8 :%�رة �A��ره� و��ا��2 N
U ا�0 و:
 �
�jط ا��ا�>: 

� ا�LI2� -2 ا���ارات ا��>��=� :SMن ا���1ل ا�0 �&�2ى  •�
�� ا�&

� اcدارة ا��%�$$��

��8 ا^�� A�� 0�� �Z[ Nل �(م ا��(رة �h�#ا� N� ا)Bن زا�C+ � 9Bا��دا 	�� N� N
@�

�
 .ا�Lي +'دي ا�0 ا���Iض �@(�ت ا��:#
� ا� •
=�2� �
� آ�$��
� 0�� �V$�#�ا� o@: �
��ء ا�0 �%��� وذ�U دون ا�Bر�Xت ا��h�
2�


/ ( ا�{... أ�8	�C1 ،ك، ودا9B وآ��� ا��2��ر+� ) ا^�1ل�#2� U<=6( +@�ض ا� ��
�
�0 هL\ ا^�1ل و]�C� � ��)<� �ً1�%ن �Aوف ا�&�ق ��ا�� �B�&[. 

• U<=رات ا���0 ا��2�
/ ��W��<�  )B و�>�$� ��#�. 
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� ��H�I ا���2��ر ا�2-  •�� او ��
+�NC ان �>N� SM �(م ا�S2آ( �N ا��#
f :�^��اق ا����
 Uن ذ��C+و ،U<=�8 ا�
� ا��2&+ -2�� $
� ا��%(رة �dدوات ا����
:�Vوف ا��'�&�ت ا����

� وو9K ا�#(ود ا��%�ى ��8
� ا^وراق ا����V�#� 9+�<� لZ[ N� -أ��� �CM:. 
• U<=ا� �H�I� �
�
3 وا���1ل ا�0  و9K ا��kا:f وا���ا�( وا�&��ف �2�A�2ت ا�����:

�� و�(رو���=�� �H�I�. 
• U<=ت ا��H�M� 9� W��<2+ ��: ���
� ا�&��
&� �� ا�(ور+@hا��ا�. 
•  �=6 N� #(دة�ا� W&<وا� U<=ت ا��H�Mو� 	BZ2+ ��: ���
�	 ا�&#� �
و9K �(ود د�

� .ا�&��Xت ا�>�(+
N
&
Bر N+أah 0�8 ا��
&�� NC�
$ �8����C� أ��:  

  :ا	�"��;�� ا0و���: أوً	
ه- ��U  ا����hدات ا�>�(+� ا�2- +�2��8C ا��%�ف ا�2��ري دون ان +B�� �8<� W&C(ُا،     


�ت ��0 �&�2ى ا��%�ف ا��ا�( �N ار:@� ) 16، 1990ا�&=2- ، (H�
و�3�S2 هL\ ا��2

  :����Cت ، ه-

��  -� ا���8وق. 1�I0ا��$� %����&� ا���&�� وا 
���ع � ��M+ %�رف�آ�ت و�&@0 ا��C&�وا� �
=<h^وا �
�� ا��#��@��: �ا^وراق ا�>�(+

 \��� �
8� ا�a2ا����8 ا��%�$hا�� N� �8<C�+  )� �6ع ا�0 ا���
� هLا ا���ا�2��ر+� ا�0 ��
N+�[jا .)Bا�� �آ�� ا�5 6( +2@�ض ا�0 , وان ا�&=W $- ذ�U +@�د ا�0 ان هLا ا��1
( � +(ر أ+


N $- ا�(ا]� و6( +2@�ض ا�0 ا�&�6� �N ا��Iرج، ]�1� $- ا��>�H/ ا�N� W�Z2 6=� ا�A���

  �<�jا �
  ).373- 1975،372ا�M��ع،( ,

 ا�/دا:_ ا��,آ�4R ��ى ا��^ ا��,آRي. 2
�0 ا�aام ا��%�ف ا�2��ري :�����2ظ :>&=� �N أ��ا�5 $- � ��>g ا��M2+@�ت ا�#(+�

@�ف :>&=� ا��2
�H- ا������-، وا�=>U ا���آaي �1رة ��( ���B �(ى ا�=>U ا���آaي، وا�2- �
� ا��2
�H- ا������- ا�Lي +�د�5 ا��%� ا�2��ري �(+5=&� 0�� )Bا�$ �و�NC اذا زادت , � +($9 أ+

 0�
�8 ا���ا�
S$ ،Nن ا�=>U ا���آaي +(B�$ 9$(ة ��� b%� -2رة ا����ا� �� اc+(اع  �N ا�>&==&�

 5+)� �  ).64، �1991=(ا��ا�(، , 6���X ,را�@( هL\ ا�aاB(ة ا���د�

 ا�/دا:_ ��ى ا���8رف  ا���&�� اH0,ى. 3
 �hا N� ا^]�ى �
�وه- ا^��ال ا�2-  +�د��8 ا��%�ف ا�2��ري �(ى ا��%�رف  ا��#
 b8hوا ���1� ا�%�Cك و�#%
� $��ات أ]�ى �N ا�(+�ن، و+aداد ��	 هL\ ا��دا9B آ���


� ا�>�( mM� �:�@1 �� ا��%�رف ا���د��� �9 ا��%�رف ا���ا�
$�
�(+�8 او زادت ��826Z ا�%
�8hو]�ر )�  .دا]� ا�=

 ا��8/ك  ��` ا�"���8 . 4
 و���� ا�%�Cك ا���د�� $- ا��%�رف  ا^]�ى، وا�2- �	 +2	 ا�Z2م 6
��82 �#( اjن

)Hempel, et al,1994, 51. (  

�� -� ا�>�رج. 5�I0ا�/دا:_ ��ى ا���8رف ا. 

9 ا��%�رفX2&�  � ��� ،)�
N $- ]�رج ا�=�ا�2��ر+� ا����2ظ :Sر1(ة ��(+� �(ى ا���ا�

 	
���ع 6� N� ،)�� ا�>�(+� وا�26%�د+�  $- ذ�U ا�=��
� ا�&@
=H  ده�)#� �<
@� �=&� 0�� )+a+
� وا�a2ا����8 ا^]�ى�B��ا� �  .ا�2��دا��8 ا��&2>(+

��/�K? ، ه�� و��$91 ا	�"��;��ت ا0و��� �? ��� �',و;�"�� ا�$� Wإ� ���/:  
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1 .���/� :ا	�"��;�� ا�$�
 �� ا�>�(+��
&����ع ا^��ال ا�>�(+� وG=5 ا�>�(+� ا�l�2#+ -2 :�8 ا��%�ف و$�ً�  �� ��M�

� ا�Lي , ا�2- +#(ده� ا�=>U ا���آaي

�ت ا^و�H�
�aء ا�>�(ي �N هL\ ا^��ال +k�N ا��2��$

) 95، 2000ا�#&
>-، ا�(وري، ( ا�=>U ا���آaي +�CG  L[S ��(ي $- ا�%>(وق،وودا9B �(ى 
� و�>(ات <+aI�1ر ��ا�ت ا� L[S+ يLا� �
�ت ا�����+H�
وا��aء G=5 ا�>�(ي +�Cن K�N ا��2

���C#ا�.  
� $�اB(، أه�

�ت ا������H�
2�Z0 8و��� �V$�#�%�ف وا��ا� ���
&� �ً
� ا�Zً��� )@� �8  وا6
[ N� Uا�2>�$&-،  وذ� \aآ�� ��Z� ق��ا��2# )

5 $- ��ا��� �Zل �Sد+� ا��a2ا��ت ا���2�=

� و��� ا�NB�:a :�(رة ا��%�ف $- 
� ا�&��Xت ا���6:��  a+a@� 0�
5، آ�� ا��8 �@�� ��ا���2/ �
 �8<� 	�<+ )6 �� �XMأ� -$ �
m3 أ��ال ا�
A�� -$ ة��m�و�(م ا� N
�0 أ��ال ا���د�� �V$�#�ا�


�8 ا�� و+&�8 �<
@� �H�I��
�S ا^]�
�، ( ن ��Cن ا���h2003 ،3.(  
� ا��%�ف $- 
�:�6 )


�ت أه�� ا�2� �8��� $- ��=�� N� �

�ت ا������H�
آ��  و�@��- ا��2
 N� ت ��ع�
H�

� ر:#
52، وآ�ن هL\ ا��2��>r ا���وض وا��
�م :����2��رات وهLا +'دي ا�0 ��


3 ا�2- +�W ان �#2���8 ا��%�رف ���C2أ��اع ا� \Lه bk�Iا� ���C$ ، �8����S: م�
��ء ا��
� ا��%�ف ��0 ا�6cاض وا���2��ر
�
�ت زادت �6:H�
  .و:����2- زادت ر:#
52, ا��2

 ���C#و�>(ات ا� �<+aIا�ت ا��� �CG 0�� �

�ت ا������H�
ان و�hد ahء �N ا��2
)�+)�� 5=G ) أ��ال��ن ه�K�, 5� :ار /
�#� 0�� �N ا^ول �&��(ة ا��%�رف �@Kح ��2ا�:

�

���8 ا������H�
  .:@o ا�2
�U&� 0 ا�(+N ا�@�م� �
9 ا��%�رف ا�2��ر+�M� -�6وض , وا���� N� ي ه�  �=�رةLا�

���C#%�رف ا�0 ا��ا� N� ��  �(ة، و��Cن ���(��+�Hو ،�<+aI$- ��ا�ت ا� ��آ ،�hة ا��
%6
� ا
Xm2� �ا�M��ع، (�@�a ا��1�# $- �
aا�
�82ا^�h آ�� $- ا�&>(ات وه- ���� د+>ً� ��0 ا�(و�

1975،363.(  
  
  
  

 ا	�"��;�ت ا�����. 2
 �X�وه- ا^��ال ا�>�(+� وG=5 ا�>�(+� ا�l�2#+ � -2 :�8 ا��%�ف :���M� Wh+@�ت ا�&

�
, أ:� ا��( ( ا�>�(+�، وإ��� +o@=: l�2# �>�8  و+&I2(م :@kً� أ]� و$�ً� �&
��52 ا��%�$
2002 ،189. (  

  
�ً���> :�4/���  :ا	�"��;��ت ا�

� �(ر �B�� �8(ًا ، �B�� دات�h�� N� ري ه- �=�رة��
�ت ا�����+� $- ا��%�ف ا�2H�
ا��2
 �B�� )�� 0�8 ا��+�#� NC�+ -2وا� ،���%I�ا� �� وا^وراق ا�2��ر+
�0 ا^وراق ا�����  ��M�و

� $�اB( �2@(دة �>��

�ت $- ���ل ا�&H�
� ،و�#�/ هL\ ا��2h�#ا� )<� 	
�8 ا�8&� �8	 $-  �(�
N� �

�ت ا^و�H�
� و$- ا�2
@�ب �� +�
N� o ا��2

�ت ا^و�H�
�=�ت ا��%�ف ،  ا��2X2�


N وآU�L ا��8 �&Bah N� ن�C2� �
�ت ا�����+H�
� �N ار:�ح ا��%�ف وا��2=&� /
�#� -$ 	8
�

�ت ا������H�
� و�>(ات وا�Lي +�CG L[S , ا^ول �#(د ����6ً� و+&�2���: 0<+aIا�ت ا���

�، و+�8V هLا ا��aء واK#ً� �>(�� �#�2ج ا�(و�� ا�0 أ��ال �2��+� ا�@�a ا��1�# $- ��C#ا�

�ت H�
�0 اc+�ادات ا�@���، اا ا��aء ا����- �N ا��2� �� �a+�دة ا�>���ت ا�@���
2� �82

aا��

� ا��%�ف ا�2��ري ذا�5، أي أ��
� W&#: ن �#(دًا�C
$ ،�� اد]�ر +&I2(م ا�����+:���: �=�8 �@2�

�ت أو�
5، او �#�+� ahء �N ا^]
�ة H�
� إ�
5، آSن  +2	 �ah �+�#ء �>5 ا�0 ا�2h�#ا� )<�

5
  .إ�
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 �

�ه� ��M<� Nت ا^���ل �&@0 ا�0 ز+�دة أر:���8، و:����2- �mآ �ان ا��%�رف ا�2��ر+
� ���ق ���h��8 ا��@

�ت أو�H�
�#�82 ا����2ظ :��2%� N� �8أ��ا� N� ءًاah م)I2&� �8أي أ� �
�

� ا�0 أ��8$�Kا�2- ه- إ ��، وا^وراق ا�2��ر+
 $- ا��2��رات %6
�ة ا^�h،  ا^وراق ا����
�#:���
��� ���
&: 92�2� �8�S$ ، ,�
�ت ا�����+H�
  .وهL\ ه- ا��2

  و��ى ا�=���� ان ه>�ك �%�در :���:� روا$( �@aز ا�@�� ا��%�$- �>�8 
� �N ا��%�در، +�NC أن +�CM آ� �>�8، أو آ��8 �@�أ��م ا����� روا$(" �%�ف ا�2��ري �

� ا��%�ف، أه��8 ��
� a+a@2�:  
1.  �

� ا^وراق ا����
&�)liquidition of securities( -$ %�ف��8 ا�
، ا�+ -2�2>

 �h�#52 �>( ا���
� a+a@2� د$�ع ��ن fIآ ��52، �2&2@V�#�. ،fIا ا�Lه �
��@�� ����Kو
 �h^ا^وراق ذات ا \Lه N� �2زة�� �
�0 ا26>�ء ���� ��#�ص ا��%�رف ا�2��ر+
� :��2=�ره� 
��C#ا� �
�2&�+/ ا�&�8، �9 ��آ
a ]�ص ��0 ا^وراق ا����� ��ا��%
� ا���:


�� �L8\ ا��Mوط �#� �
  .أ$�k ا^وراق ا����
B(، وآU�L ا^�1ل �6+=� ا��2#��ق، آ����وض، وأ6&�ط ا���وض ا^]�ى، وا���ا .2

  .ا��2داد ا��دا9B �(ى ا��%�رف وا��'�&�ت ا^]�ى 
� ا��دا9B، و إ1(ار �8Gدات اc+(اع،  .3
إدارة ا�I%�م، إذ +M�� هLا ا��%(ر �>�

  وا��26اض �N ا�=>U ا���آaي وا��%�رف ا^]�ى
����  ا���� ا�

  ا���8در وا��d,�4ت ا��!1,ة �&�1/�� ا���4�$
  

  :ا��$��4 ��8در ا��1/�� : أوً	
 /
� 6(ر��8 ��0 �#�+� ا^�1ل ا�0 ���د :�CM ��+9  دون �#���
ان �N أه	 �%�در ا�&
 N� ��0 �#�+� أ�8��1 ا�0 ��(+� �
N 6(رة ا��'�&=� ���
]&�رة و:��+ -��2�NC ا���ل ان ا�&

 0�� ��  �#�+� ا^�1 ا�0 ��(+
��� 5=�X2� يLا� b6ا�=@( ا^ول $- ا�� ���2+ N+)@: لZ[ b6ا��
� ا�S2آ( ا�2- hا�=@( ا����- $- در  ���ا^�1؛ و+2 Uذ� ���
� �hزادت در b66%� ا�� ���C$

� �#�+� أ�1 ا�
��� 5=h��: 	2� ي ��فLا�&@� ا� N� )آS2ا� �hا�2#�+� اي در �
��@: f:�� 0

5 ]&�رة �� W��2� و� �� آ=
�ة��(+&�'���8 ��0 أ. ��+�@� NC�
$ U<=ا� -$ ���
��8  6(رة ا�� ا�&

�  ا�2
��hت ا��2���
N $- ا��b6 ا��>��W ودون 
=��0 ا��$�ء �&#�:�ت ا���د�
N و�� U<=ا�
� :I&�رة آ=
�ة او  ا��XKار ا�0 :
9 أوراق
��ء�����  ا�
��� ���C� ا�0 �%�در أ��ال ذات

2�3 أ��اعI� -$ ��)I2&�5  وا^��ال ا�� � و+�%( :�8 أ+kً� ا���ق :
N ا���ارد ا����2

�8 و:��S$ -��2ن و$�ة �� ا��2@�ف �
ا����hدات K�N ا��2ازن ا�Lي ���5K ا^��ال ا��%�$

� �@>- و�hد $�oB $- ا^��ال ا����2� �N 6(رة ا��%�ف ��0 ا�6cاض��
و�
>�L , ا�&
� ���  +&�2�� هLا ا���oB $- ا^�1ل�B�&ا�وراق  ا�
او ���CG 0 أر1(ة �(ى  �ا����

U<=%�رف و�(ى ا��5   ا�+)� b%�$- اذا آ����8ز ا���� /�#2� ���
ا���آaي، وهLا +@>- ان ا�&
�=�ت ا�@�Zء ,
� ا�2@�6(+� :�S@�ر X2و� �8� ا��a2ا��ت ا�6�@2(+hا��ا^��ال � �
$�� 0�ا��(رة �


9 ا^و�6ت، $N� Zًk ا�&��8� ا�2- +�h -$ �#�ل ا�0 ��( إذ إن ا��دا2� 9B�NC أن �>��=
�  وا^و
�2&�+/ ا�2- ,��ا��%�$� ��� ا���:
��ي �=�د��8 $- :�ر�1ت ا^وراق =راق ا����+ �� �ً

� ا�� ا�B�&دات ا��h��0 ا��� �� ه- أد�
$- ا�2�cج $8- أد�� م �@��رات وا��@(ات ا�I2&� -2(ا����
� آ=
�ة �
� و��0 ا��,	 �N ان اي ���hد ,
�  ���C+ )6 �Bن ذا 6�B�&ا� �
�0  ا����hدات ,�

� �S$ Nن ���
&�� اي �%�ف �h�� 3�S2�و  N+�
�W وb6 و8h( آ=X2+ )6 )�� 05 ا��+�#
�
�=�ت ا������X9 او ا�Bآ&#�:�ت ا��دا �  .ا��a2ا��ت ا���ر+

 �8�1�: 5�B�Aداء وS: ار��2�Z� �

�8 ا��%�ف أه��ا�� ا���وض وا�m=<+ -2- ان +
�X
� و�
��� �� ���hدات �%�$8	 و+>=m- ان +�2�U ا���د��ن وا�(اB>�ن. �'�&�
�: ��C- , ا���

 N
<Bوا�(ا N
� ��(ار ا���� ا�h��  -2( �(ى ا���د�$�@� W@%ا� N� 5�^و 	ا�8��S: %�ف�ا� /�+
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� وا��(رة ��
&�� ا��%�رف �h�� س�
6 W@%ا� N� 5�S$ ،%�ف �#(د�دة :���� N
�0 ا�#&���
� ��� هL\ ا�
=�2
��hت��.  

��د�
W#&: N أ��ا�8	 وآ�2:� ا�%�Cك إزاء �&�:��8	 و$- ا��b6 ا�Lي �
��م :o@: 5 ا�
�0 �%�رف أ]�ى � �
��ن ا�0 �&�:��8	 و+�د��ن ا�%�Cك ا��&#�:k
� N+�[v N
$�ن ��د�
� ��&Z%#2ت و�#�:�ت 
�� او $%+�8G او �

@- و�C+ )6ن ه>�ك ���ذج أ�=��=H  ا ا��Lوه

��ي ���
W ا����hدات :#
4 ان ا�>�( ا��دا9B، إ� أن هL\ ا�2��=�ت +�NC ان ��Cن �6�2@� و+
 )��&� �� ا���2��
� آ=
�ة وا�&=��� �
8� أر1(ة �%�hاو ��ا �
=�2� �وا��2
��Hت ��Cن ���2

� :@o أ��ا�5  
� ا�XKار ا��%�ف ا�0 �%��
�>W ا�I&�رة ا�2- 6( �#(ث �2� 0�ا��%�ف �
��B�&ا� �
, ,%<� ���� �� ا���2��
� ا�#��+� وا^��ن :��>&=� و:+ U�L�NC ا���ل :Sن ا�&

��%�ف� . a

>� ان ���� NCو� ��B�&ا� �
� ا^��ال ,�
6 �+��� �وا^��ن ه� أ��ن ا��دا9B وا�#��+
  ���
�0 �&�2ى ا��%�ف ا���دي و�&�2ى ا���8ز ا��%�$- :�CM آ��� $��&� ���

N ا�&:

8� ا�a2ا���5h0 ��ا�0, ��0 �&�2ى ا��%�ف ا���دي �@>- 6(ر�5 ���&�2ى ا���8ز  و�
 b6و$- اي و �ً@
�h ن��2Bت ا��=�H �
=�� 0�� �����ا��%�$- �@>- 6(رة ا���8ز ا��%�$-  :�
 5<� b=#� يL%�ف ا��ا� ���
� 0�� f�$ ��'� %�ف ا���دي�0 �&�2ى ا��� ���
&��$

� إدارة ا��%�ف ���ارد\ �N   ا^��سا��دا9B، ان ا�@>%� �+�H -$ ���2+ ���
$- ���Kع ا�&
� N� ز+�دة ا^ر:�ح W�H -$ دي��ا�2 N� ���	 ا���H�I ا�>��� N

/ ا��2ازن ا^��� :�#� 4


 N� �
8� أ]�ى �
4 ا�5 $- آ�h N� ���
�=�ت ا�&X2دات و��h��ا� ��Z� 0�8� وا�#��ظ �h
)

� +�Cن أآm1 ي)�� /
6)� �k�+ ن�

� ��H�Iة( ا^�, N� وف )�A -$ �%#+  /$(� 0��

  .]�Xة
� ��ا�ز �N ه>� �=
� ��hv 9ل �%�دره�، �B U�Lأه�
� ا��%�رف �hjل ا��I2(ا��ت ا�����

����ت ��hv Nل ا�2#��ق ا^@� 	V� �$�� ف ان�%��� �+L
�0 اcدارة  ا�2>�� -m=<+ �1ل
 -m=<+ ��آ W��<�ا� b6ا�� -$ ��BZ�ارات ا���ذ ا��I�9 ا
X2&� 02� -��+ 0 أ��س�وا�I%�م �

�+L
�0 اcدارة ا�2>��  �
���hأ  �
���ت �>��==: ���%�ف $- أو�6ت �>��=� �
�ان �aود اcدارة ا�@
� :�CM  ا�N و6( �	 ��
� $- ا��%�رف �02 +2&>0 ��2:@� ��Xرات �&=� ا�&��
�W&� N ا�&

-���:  ���
6
�س ا�&:  
�31 ا��1/�� . أ: 

� ا�&�+@� وا�2- ��
� 6(رة ا��>SMة ��0 �(اد ا�a2ا����8  .1��
� ا�&=&� N� �h^ة ا�
%6

 �� ا�2#�+� ا�0 ��(+�8�  ��، ( أ�8��1 ا��2(او��+ZIص  1998ا� ،.( 
� ا�(+�ن %6
�ة : �&=� ا�2(اول  .2
Xm2� �وا�2- ��
� �(ى آ��+� ا����hدات ا��2(او�

�0 ا��>SMة � �h^،( ا���2000.( 
3.  �� ا�>�(+=&� :�8�C� و�� ه� �)  �(رس هL\ ا�>&=� ��(ار �� +N� �$�2 ا�>�(+

�
]>�� وا���Xر�� ، ). (�&(اد ا��a2ا��ت ا��2(او��( آ����2��رات $- ا^وراق ا����

2009.( 
+��� ا���ق :
N ا^�1ل ا��2(او�� وا��a2ا��ت ا��2(او�� و+@�ف : رأس ا���ل ا�@��� .4

 0�� 	C#�� �G'�ل  ا�@��� آ��م �1$- رأس ا�)I2&+ل ا�@��� و��رأس ا� -$�%: �ًk+أ
�M<�ا� ���
��
]>�� وا����Xر�5، ( ت و6(ر��8 ��0 �(اد ا�a2ا����8 $- ا��(ى  ا��%

 ) . 33، ص 2009
 : ا�,%���. ب


N ا^ر:�ح ا�2- �#���8: �6Z@ا� N� رات ا�2-  وه- �=�رة��ة وا���2SM<�ا�b�8أ�  -$

 ) .65، ص �2000��، ( �#�
/ هL\ ا^ر:�ح 
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�� ا��%�رف وأه��8وه>� +�W ا��2=�\ ��0 ا�@�ا�� ا�2@� -2�( ���
�  �8:  
1. 9Bى �=�ت ا��دا)� , ���� ا��دا�H  �h^ 9B+� ا�0 إh���- ا��دا9B اآ=� آ=&� bآ�� ZC$

� اآ=�hن :(ر�<��H��: %�ف�ت ادارة ا��@G. 
��� 6%�ت �(ة ا�2&8
Zت ا�2- +�>�8#  .2C$ �� ا���>��
���2Bت ا�Z
6%� �(ة ا�8&2

k+%�ف أ�ت إدارة ا��@G ���� ا�h ��(ة ا��%�ف آ�+�H وض��ن أآ��، $���<��H��: �ً
� �H��: -��� )6 Zً�� �ً��� �M��>�ن �(ى ا��%�رف وذ�U �ن آ�
� �N ا��Vوف &�[
� و�
� أ��م ��
&�� وأن ه>�ك �%�در آ�
�ة ��+�X(ة ا��ا� \Lأ�>�ء ه �
m2� )6 �ا�26%�د+

� �%�در وه-�Zآ�ت ا���Mا�.: 
�2@�6(إ+�ادات ا��=
@�ت  -أ � � .وا��($���ت ا���(�

� �6وض او إ����ت �N :>�ك أو ه
��ت  -ب �
ا�2��+� ا��Iرh- ��اء أآ�ن ��0 ه
 .أ]�ى

 .�Hح أ�8	  h(+(ة -ج 
�#ً� �%�+ً� �2(اوً�، X%� �80 ا��� ���
�r ا�&X%�� ءت ��&�ة�h ت�+�V<ا� o@: وأن

 5<� Zً+): b�)I2ا� ��#�ت ��اد$X%� 0  أن ه>�ك��r ا��&I2(م �(ى ا����8ء ه� �X%�وا�
� ا�0 أ���ن �N ا�(���
� وا�(راه	 وه� +��:� ا�0 �( �� 
@�
N :�@>0 �#�+� ا����hدات ا�&�k2ا�
 9�
W و�@>�\ �Gاء ��� وه� ا�2���
&��r أ]� ���:� �X%� وه>�ك ،���

� ا�&%#� r�X%�

� أ]�ى و@�� -$ �@
� ا��=@�� :��>��د �	 :
@�8 وو� 9K�N ا�&��

3 ا�&A�� r�X%� �:��+ ه�
@� N� �C� Zً��G �ًا�)I28- ا��ا��2اث ا�� -$ )�� ��H N+/ ا�و:L8ا ���
�a ا�&� ����/
&<2 ،


&- �Z82�Zك B#�ك ا���ه- ا� ��B�&ن ا���وة ا�S$ اL� W
�� ��H N+/ ا�2���

o ا�&$ ��و�@��
� ان �&�2�� $- ) -اي ا�>��J ا��#�- اhc���( وا���2��ر،  و:����2- ا�(]���
و�+ NC�L8� NC\ ا�&

�
�
� :(ً� �N ا��2��ره� $- ا��2��رات ��
� آ�� �� آ��b ���دًا . أ�1ل  �����
ا��V ا�0 هL\ ا�&
�(ور �=� ا�@(+( �L$�<�  N ا�>�Mط  ا�26%�دي ا��#�- �N ا�Z82ك و��ردات و�(]�ات 

�G�=� رات��ةوا��2  �� �2C>��8 ا^]�Xء. و���رات و1>�د+/ أ�8	 وا��2��ر ��2Mآ
�. وهL\ ا�@�
	Ik2ا�0 ا� �� $- ا�>�8+��
�� +@>- و�hد ( $=(ً� �N أن �'دي ا�0 ��� ا26%�دي 6( �'دي ا�&

� آ��
���
�6 9�
�ة ���ر��  :��hد �=.  
�#�X%� م)I2&+ �� ًا�
�( آ���
�0 ���8م وا�(، ا� ان " ��ض ا�>��د " و ) ا�&� �)
�

� �8� ���
�ا�&
�
Aو �
��� N� 9�8م أو��. ���
9 او �Gاء أ�B�� " �� �1"وآ:  �
��Cإ� -<@�
�
=&� �� " ا�� . :&��8�B�&ا^�1ل "  ا���وة ا� �����$8- ذات ���8م أو�9، إذ أ��8 �@>- �

��، و1>�د+/ ا���2��ر ا���2Mآ� وا^�8	 $- ا��Mآ�ت ا��&�ه�
C<=ا�#&�:�ت ا� ��� ��B�&ا� ,
 ��� Uذ� �
�5C ا��Mآ�ت وا^$�اد. ���5C ا��Mآ�ت ا��&�ه�� و,�� ��� Uذ� �
�0 �(  و,�
+ ��<
� c���م 'دي ��اء، و:�
��ض ا�>��د دورًا �#(ودًا $- ا�26%�د �2��5��C: Zً و�


&- �Z82�Zك B#�ك ا���8- �@2=� ا�$ �� دور اآ=� �&���B�&وة ا����ا��@��Zت ا�2��ر+� $tن �
�>�Mط ا�26%�دي وا�(]�وا���2��ر و:����2� -.  

� ا�>�(+� $��26%�د+�ن ) M1 , M2 , M3( ان ��ض ا�>��د��
�� ه� ا� ahء �N ا�&

� ، واه	 �� +�
aه� ه� ا��8 
C<=9 ا�Bوا��دا �
� وا��@(�
� ا��ر6�� ا�@�
+@�$�ن ا�>��د :�8�S آ�
�
�و� �وا�I(��ت، و�9 ذ�U $��>��د I2&� -8$(م $- :
9 و�Gاء ا�&�c. 9���م ا��@��Zت ا�2��ر+

� $- إ���م �)I2&�ا� ��
2��8�S: 3 ا���I� �8ه� ا� ا��
� وه>�ك ,�B�&ه- ا�( أ��اع ا^�1ل ا�
��2&(+( $-  ا��@��ت ا�2��ر+�( وا�>��د , ا��@��Zت ا�2��ر+� ��
� �%(ر ��ى ) اي �� +�=� آ��

�( �N ا�=>U ا���آaي $- ا�=Zد+)�� ��
N ا^��+N �8	) آ�دا)9B #��- وا�>�Vم ا�( آ@�: a

. وا�2�
�+)�� ���
� }k� �
X�<ا� �C�� , $@>(�� ���ل ان �1درات ا���
X�<@>0 ان ا�%�درات ا��ن ا�S$

�/ ��وة h(+(ة I� )ه�ه��A 0ا^رض إ� NH�: N� ادات) ��وة �2#�ل�+cن اt$ 5
�� �N  و��ا�>��
� ا�%�درات 
X�� �6( �(]� ���CG 0دو� �C����
�ه� ��0 ا�>�Mط ا�26%�دي   ��S� د، ا� ان���
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�=Zد و+@( ��ض ا�>��د ا��ا�9� �
ا���
�س ا^و�9 $�8 ( وان ) +2��� $- ز+�د��8 ����وة ا����
  9Bا��دا U�Lوا�د]�ر وآ �h^ 9Bوا��دا W�Xا� b#� 9Bأ+(ي أ��س وا��دا N
+M�� ا�>�( ا��2(اول :

�  .G=5 ا�>�(+

� ا�a2ا���5 ) 161م، 2002ا��Mار:-، ( و+�ى�:��� 0�� U<=$- 6(رة ا� ���2� ���
:Sن ا�&

 �B�&[ ودون ���Vًا ^ن , :�CM $�ري �Z[ Nل  �#�+� أي أN� �1 أ5��1 ا�0 ��( :&��
 �
� $- ا�>�Vم ا��%�$- آ�C +��� $- ا�=>U ا���آaي ا�Lي +�a2م :$�2��
&�� -B�8<%(ر ا��ا�

9 ��	 ا�2
�H- آ�ف �#2�
/ ا�>�� ا���2�>��N� W ا�2B��ن وا��داGc 9B=�ع ���hت ا��
�، $Sن ا�=>U ا���آaي +��م :�8�� ا����ض ا^]
� :2#�ل أ�1ل ا�=>�ك ا�0 ���د و:&@� 
�ا�2��+
 5�+�#� �
��C0 أ��� أي أN� �1 أ36�� 5��1 ���
�=>U ا��ا�( $�ن �� �إ��دة ا�I%	، أ�� :��>&=

36 ��0 و�hد �N +�=� ا�#��ل �#� ا�=>U $- ا�Z2ك �>( ا��kورة ا�0 ���د :�@>0 أ��8 �2�
 �
��� N� ��0 ا$�2اض و�#�
/ ا�>�(+� U<=6(رة ا� ���

5 �#(د ��ا^�1 �>( ا��aوم و�
� �9kI ��2=�رات ��
� ا�&
�� وا]2
�ر أ�1ل ا�=>U أ]Lًا $- ا��2=�ر ����2I�ا� �
ا��%�$

� ا�2- ا��2ا$/ :
�hv Nل ا��دا9B و�hvل �: �(+(ة �>�8
� ا�26%�د+� وا�����

��8 و�Aوف ا�=A�
U<=�8 ا�
  . و��ا�� دورة ا�26%�د ا����- وآfX[ U�L وأه(اف هLا ا�26%�د, +@�� $

� ا��%�ف �N� 3�S2 ا��a2ا��ت )  Hampal,1994,p157( آ�� +�ى��
:Sن ا�2
��hت �

���ض� �
�=�ت ا������X9 وا�Bا��2دادات ا��دا ��� �
�0 ا��%�ف ان +�=- �L8.( ا����� Wh�2+ ا
� ��Cن  1@=� ا��
�س ^ن ��
�=�ت ا�&X2� ت  او�h�

ً�،وأن ا�2��� �ًX
ا��2
��hت آ- +%=r و�


N و��82	 وآU�L ��ق ا�>�( ��Cن 1@=� ا�2�(+��
N وا��2#�
�  .أدراك ا���د�
N ا��@
 �ًk+أ ���
8� ا�a2ا����8 %6
�ة ا"و�@�ف ا�&h0 ��ا�^�h ا��6�2@� �>�8 :�(رة ا��>SMة �

 �  ).�2000��،(و,
� ا��6�2@� �N أ�8��1 ا��2(او�
� +Lآ��� ��
�  وb@K �>� رؤ+� h(+(ة $-  K@3 ا�&
I+در�� ا��2ر�%� N� o@: ه>�ك

�%� U<: ��@2: ,U<=ا� 	�): ���C#وأن , و��� �(]� ا� ،-<Hث �(ه�ر $- ا�26%�د ا��)#�
 ���W ا�����h ^��ال :@o إ$Zس :>U ا��2ا $- �=>�ن �N ا^��Xا� ��
�0 �� +#(ث ��%�ف �2�

NB�:a52, ا�

aا�� -$ a�� W=&: �
وإ��� , ��� د$@5 ��0 ا�N� 36�2 ا�($9 وإ��6ل أ:�ا:5، �
���
  .:&=W $�(ا�5 ا�&

� ا�2- +�W ان +l�2# :�8 ا��%�ف أو ا���8ز ا��%�$-��
� ا�&
� �N , ان آ��CM� �Cآ
� $- إدا
&
Bت ا��ZCM��8ز ا��� �@>- ان ا��%�ف او ا���
رة ا��%�ف، اذ ان ز+�دة ا�&

�=�ت ا�26%�د ا����-X2� 	
5 ��0 ا��5h ا^آ�� $- �#�+U او �(�=hم  :�ا��%�$- � +�ا� .  
�
��<1 ��2($��ت , و$- اي �Gآ� �X[ 9K�: ���
&�
=�ت ���� ��� NC��ا� N� 5�S$

� ا��96�2 �(و��8، :#
N� 36�� �%#+ � 4 ا�>�(+� ا��>�V2 وروده� ور:�8X :��2($��ت ا�+)�<
�
��� N� ت�:��X� �� , د$9 ا+
��� N� زمZا� N� أآ�� �� او ��(+�B�� �ً�1ن  ه>�ك أ�C� و�

  .أ]�ى
 -���hإ N� 	V�^ء اa�أ�� ا��%�رف ا�2��ر+�، $Sن ا��دا9B ا���ر+� وا�$�2
�، ا�2- ���� ا�

�W، أ, ا��داعXا� b#� 9Bودا N� ا� �=�رة �V#� 09 ان +�2ا�
X2&+ � %�ف�ي إن ا�
5<B�:ز W�X� �:��2�Z� , ض اذا �� ��ا$�ت��ا� ��
آ�� ا�2+ � 5�NC  ان +S2]� $- �1ف 6

 N� �ً�Bدا 	BZ� (ر�ه- $- ا����2ظ : �� اcدارة $- ا��%�رف ا�2��ر+�CM� نt$ -��2��:وط و�Mا�
�=�ت ا�NB�:a وا�Lي H �8hا��� ��B�&ه� ا^�1ل ا��
, N� أآ�� 	28� ��@� ا��%�رف ا�2��ر++

N

&
Bر N
==�  N
�S2آ�ت ا��Gو �%%I2�%�رف ا��آ�� �
ا^ول ان �&=� : �N ا��'�&�ت ا����
��:���8 ا�>�(+� اى ����ع ��ارده� آ=
�ة h(ًاX� , N� 3�S2+ �8��:��X� N� ًا�
وا����- ان 6&�ً� آ=

�h^ة ا�
  .ا�a2ا��ت %6
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� �� ا���2��
� ا�XKار ا��%�ف وا�&�
�>W ا�I&�رة ا�2- 6( �#(ث �2� 0�� U<=ا� )��&
 �� ا���2� ���� �>%� ا�#��+��
� و:+ U�L�NC ا���ل :Sن ا�&�B�&ا� �
� :@o أ5��1 ,
أي �%�
�0 �&�2ى ا���8ز ا��%�$- آ�C أو  � ���
�=>U و+>=m- ان ���ق :
N ا�&� �وا^��ن :��>&=

�0 �&�2ى ا� ���
$�^و�0 �@>-  6(رة .  U<=�(Credit demands) ا���دي  ا�>��-، وا�&

�0 �&�2ى ا�=>U ا���دي � ���
�=�ت ا�2B��ن $- اي وb6، أ�� ا�&H �
=�� 0�ا���8ز ا��%�$- �
/=� ���  3�2I� �8�S$ , �8ز��� �� ا�@����
�8 ��0 ا�&� �
�S� � ا�=>�ك N
Z+�#2��$ت :

0��=>U ا�Lي �#=b �>5  ا��%�$-، و�NC هL\ ا�Z+�#2ت �'�� �� ���
ا�&

9B187م، ص�2002>�-،(ا��دا .( �� ا���8ز ا��%�$- $2@>- ا���ق :
N ا���ارد ا����2��
أ�� �

2�3 أ��اع ا����hدات K�N ا��2ازن ا�Lي ���5K ا^�1ل I�  -$ ��)I2&�5 وا^��ال ا��
 ���

�8، او ��Cن ا��%�رف $- ���� و$�ة $- ا�&�� ا��2@�رف �
�>(�� ��Cن ا^��ال ا��%�$

� �N 6(رة ا��%�ف ��0 ا�6cاضkB�$ �و�N �(ود ا���2��ر ا���2ازن $-  :>�د , ا����2
� ا^]�ى
�’ ا��
aا��B�&ا^�1ل ا� N�K oBا���ا \Lر ه��%�ف ���2�ا� �Xk+ 4
#: , ���

� �(ى ا�=>U ا���آaي�H�� %�رف او أر1(ة�أر1(ة �(ى ا� �CG 0�� او �
 (ا^وراق ا����

  ).158، ص�2006��،

  
 �ً��  ا��d,�4ت ا��!1,ة �&�1/�� ا���4�$: <�
�d,�4 ا�$,ض ا�"��ري:  أو	  

�0 أ��س� �+�V<ا� \Lم ه��ان  � �

ً� �Z[ Nل ا��%2B���� ا��%�ف ا�2��ري �#2�/ ���
�

او ��m+�ت ���+� رأس ا���ل ا�@���، �
4 +��م . %6
�ة �(ة� ���و5K ا�2- +�W ان ��Cن �ا�Lا�

��ح<: �و=H�L8� �ً\ . ا����K�2ن  :�د �� اN� \�K�26 أ��ال :@( إآ���8	 �(ورا�8	 ا�2��ر+
 o@: -$ ر��او ا���2 �
� ، $�ن ا��%�رف � ���ض ��m+�ت ا�@��رات او ا�&9 ا��Z82آ+�V<ا�

� , �2داد ا��6�2@� $- هL\ ا�����تا�� �(ة�&>(ات، وذ��X� Uل ا^�8	 وا+�V<ا� \Lه W��<�و
�� ا���2�@�ت ا�2��ر+��
� ا�@V�N� 0 ز:�NB ا��%�ف �N ا�2��ر , $- ا�&
=��mن ا��C� 4
�

� ا�0 ا�2��+�h�2#� ت �#(دة و���(ة�%��ة �
%6 ,�+�V<ا� \L0 ه�� L['+و:  
1.  �
���2hوا� �� ا�26%�د+
��8 $- �( ا�2
��hت ا�2>�M$ ،�
1� $- ا�=�(ان ا�>���[


( ا��2م :L8\ ا
�  +�>9 ا��%�رف �N ا^2��$�+�V<وا�2-  ��8م� ،�
$- ��Mر+9 ا�=>0 ا�2#2

�ات �hه�+� $- ا�26%�د ا����-
m� 0 إ�(اث�� ��@�. 

� �#�ل .2+�V<ا� \Lوز+�دة  أن ه �
��2
9 ا���Mر+9 ا�%>���  �دون ��(+	 ا���وض ا�Zز�
8
aه�]�Xط ا�2�cج، وإ��د�هL\ ا���وض،  �(ة:��jت ا�#(+��، وذ��X� Uل  ة �

�
��C�8  و:����2- �(م إ��
mM� ة�
 .أ�>�ء �(ة %6
3.  9B3 أ��ا��8، $���دا�2I�: 9Bدا��� :>�V ا��2=�ر ا��=�ت ا�>&=- �+�V<ا� \Lه L[S� 	�

� اc+(اع  وا�&#L8� Wا ا
�
@�8 $- وb6 وا�(، :� ان ���h �8=#� 	2+ � ��>�ع ا���ر+
 �
�C$ ،�
 �>N� W&� �8 ا��دا�C+ 9Bن �%�رة �&2��ة، أ�� :��>&=� ��دا9B ا�$�2

-@
=X9 ا�Kي  ا��Lا� �=C�و ��>���5 �
��8 �2�92 :���=�ت ا�>&=- $@�+ , 9Bأ�� ا��دا
��%�ف� �ا� $- ��ا�
(  +#/ �%��=�8 ا�&#W � , ا���:2� $�2ار+{ ا�2#���86 �@�و$


((   ا�#2���86Gأر ,h ،101-199، �1999دة.( 
4.  �ً�B/ دا�ح، وه� أ�� ^ي �#��� إآ��ل دورة ا�2��رة :>
��C0  ا$�2اض إ��� �8��
6

�1� $- أو�6ت ا�C&�د وا^ز��ت ا�26%�د+�[. 
  

�ً���d,�4 إ������ ا�"�/�4: <�  
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(ة ��دا��h�� 5+)� bدات  h �=2@� %�ف�ا� ���
� أ���ً� ��0 ان �+�V<ا� \L( ه�2@�
 NC�+NC�� b6ع و��S: )�� 0�8 ا��+�#� .�<C�� �6 ]&�رةS:0 �(اد . و�$tذا �	 +2�(م ا����2ض �

 ،�
��5 ا�����+H�
� $Sن ا��%�ف +��م :N� o@: �+�#2 ا�2�#2&� �
�� :N� 52�L ا�a2ا��ت ���
���ض ��اء آ�ن � W��%�ن ا���kا� N� ءah 9
� ا�0 ��(، او +��م :=
آ�^وراق  ا�2��ر+� وا����

� او  ,
�ه���
� آ�$. �رًا او  أورا6ً� ���+)�� ���
� ��(ة ا��%�ف 
و��0 ا�� ذ�+ U�NC ان ��$�2 �

� 5<C��N �

(، �hدة، ( ، ) 193، 2002أ:� ا��(، ( ا��$�ء :��a2ا���5 ا����G1999،101أر.(  

  
�ً���> :_A/"ا�� �H�4 ا��,d�  

�0 أ��س ان إدارة ا��%�ف  +�NC ان � �+�V<ا� \Lم ه��0 ��� ���
&�� �8X
XI� -$ )�2@�
 -$ N
K�2���� �ا�(]� ا��96�2 �����2ض، و:���8�S$ -��2 �(]� $- ا�2=�ره� ا�(]�ل ا��6�2@
� ا�0 �>5# $�Kإ ،�h^ا ��+�Hو �X��2� �6وض r<� N� %�ف�ا� NC�+ \L=�، وه�&2�ا�

� ا�&(اد هL\ ا���وض ��Cن  �N ا�(]�ل ا�
��� bدا��� �h^ة ا�
���وض %6� �@6�2�
��V<� �
�CM: N أ6&�ط دور+K�2���� )N+�8G �8 او آ�G 92 ...) آ��%�ف +2�ا� �@�ا�Lي +

 �8@6�� �
��Cوإ� ��، :&=W ا���V2م ا�>&=- ��2($��ت ا�>�(+
��� ���

(، �hدة ، ( :&Gأر

1999،101.(  

  
�d,�4 إدارة ا��G&/%�ت : را%�ً�  

��:�ت، و�'آX�ا� W��h 0�� �+�V<ا� \Lه a(رة ��2آ��8 ا�+)� ��0 ان ا��%�رف ا�2��ر+� )
��:�ت، آ�� ه� ا�#�ل $- W��h ا����hدات وذ�Z[ N� Uل X�ا� W��h -$ ���

� ا�&$�� 0��

�8<� 9Bا��دا N� ة)+)h ا�2#(اث ا��اع : �
�8Gدات اc+(اع ا�+ -2�NC �(او��8، وه- �8Gدات ,

9 وا��Mاء =��: �8
��8 ا�2%�ف $��#� NC�+ �
%IG.و�� U�2� �
� ا����
دة �� ��Cن ا��

 N� �[)�  %�ف دون�ا� �X�86 +2#(دان :�ا����8 و��ر+{ ا�2#�)B�$ ة، وان �@(ل�
ا��8Mدات آ=

وه- �8Gدات , وآ�8G U�Lدات اc+(اع ا�+ � -2�NC �(او��8 )  Runlett,1977,p52(ا�a:�ن

� �%(ر :��0k2 ا���ق :
N ا��%�ف وا�a:�ن +2#(د $
5 �@(ل ا
%IG ق��ة و��ر+{ ا��2#)B���
9
=��: 5
آ�� � +�NC �5 ا��2داد 6
��82 6=� ا��2ر+{ ا��#(د، و��دة , و� +��ز �#����8 ا�2%�ف $

�2(اول � ����8Mدات ا���:� �
آ�� ���C� ��(Christy&Roden,1978,p.109)  )hن 6
��82 ا���

�2(اول  � ��ووداMc Carty,1982,p.142)  ( 9Bا��اع h(+(ة أ]�ى آ�دا9B أ�� ا�&#W  ا��=


9 هL\ ا��دا9B �&�ه	 :�CM آ=
� $- ز+�دة   (Rose et al,1993,p.156)��ق ا�>�(  �hو

�
� ا��%�ف �N ا���ارد ا�����
%� , �� ا�>�(+��
� N� 0 ز+�دة , أي�� ا�0 أ��8 �@�� �$�Kإ
  .أر:�ح ا��%�ف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





� ا
	�� ا
ا
	�� ا
ا
	�� ا
ا
	�� ا� �
� �
� �
�    ................................................................................................................................................ ������#�"ى ا�داء ا����ا�����#�"ى ا�داء ا����ا�����#�"ى ا�داء ا����ا����ا%� ((((�#�"ى ا�داء ا����ا&
)�' وا	&
�ا%� ا&
)�' وا	&
�ا%� ا&
)�' وا	&
�ا%� ا&
)�' وا	&
ا

��)*&
�وا�)*&
�وا�)*&
�وا�)*&
  ))))وا

68 

  
  

����  ا���� ا�
  ا��1/�� ا��$��4 و�1"/ى أداء ا���8رف����4, �$��9 آ!��4 

  
�h^  �1�<� ���� -2و�&�2ى ا�داء وا���ن وا� �� ا�>�(+��

/ ا��2ازن :
N آ��+� ا�&�#�

 N� Zًk$ '��ة�وا� �
hر�Iوا� �
�� أه	 ا�@�ا�� ا�(ا]$�@� W�X2+ رف�%��ا����4 ا�Lه=- �
��

	 �'�Gات ا�&
�W ا�]�6Z@  �V<: Lت� ا�>�(+� و�&�2ى ا�داء وا���X2+ اLوه ��8<
: ��
$

-�jا��2=�ر ا :  
1. b6(: ا���د ا�0 ��h���8 �#�+� ا��Z[ N� NC�+ -2ا� � .وه� ا�&��

� او إه��ل ا��%(ر : ا���H�Iة .2%�� �
� ذ�U ا����hد او ا�2����
� ه=�ط 6
ه- ا�2���

� �� $- هLا ا����ل�+�X: J2<�او ا�. 
3.  ���C2ا� : �

�ت ا����#k2ه- ا� L
�<� �
�
�ت ا^]�ى �:( �N و�hده� $- ��#k2وا�

 -$ �
�  �Z[ Nل ا�2@�+��ت ا�&�:�� ��ى ا�=���� ان هL\ ا�2@�+��ت �2��ر:
m2ا� Uذ�
�8
��@� ,�
Bر a�8م ا�26%�دي �(ور ��ل ��آ��ا� -$ ���

4 ان ا�&� , �
وه� ��$

�Bر�Xوف ا��Vا��ت وا�a2ا�� �8hا��ا^��ال �. 
�و�'�� ��0 ا
hو��ا�� ]�ر �
��  +�NC ان ��&��8 ا�0 ��ا�� دا]��2I� ا���� ���
&�. 

  :ا��/ا�� ا��اH&�� وا�>�ر��I : اوً	
 :ا��/ا�� ا��اH&��  -أ

 �8�^ ،�

� :L8\ ا�@�ا�� �2(��S2ا� �
��Cن إ��C�ت و�M<�9 ا�
�h 	C#� ا�@�ا�� \Lان ��� ه
  :�#(د �N 6=� ا�(و�� وا^a8hة ا^]�ى وه-

� �Gوط •
 .ا�($9 ا������
� ا���ا�( ا� •�V<�د��@��. 
 .�#(+( أ�@�ر ا�%�ف وا���B(ة •
• r:ا��ت ا��)I2ا�. 


� هL\  ���م :��Zm2ل هL\ ا�@�ا�� :�CM $وه>� $Sن �8�� إدارة ا�=>U ان ����S2: 	28� وان
���
  .ا�@�ا�� ��0 ا�&

 :ا��/ا�� ا�>�ر��I -ب
-$  �: �2:��  b&
� ا��%�ف ا�2��ري ���

� �&2 ان �m� �� , ا�@�ا�� 	اه N� وان

�ا�
hر�I +�� �8
  :S�-ا��'��ة $
1.  9B0 ا��دا�� W#&ا�+(اع وا� �
���Cن ��(+� " �>(�� +2	 �W# ا��دا9B ��(ا: ��


�ت ا��%�ف ا�2��ري �(ى ا�=>U ا���آaي و:����2- H�
ا�%>(وق bk�[ )6 وآU�L ا�2
 52��
� g
�
�ت ا�+(اع ���م, أدى ا�0 ���� ا�0 ودا9B  ان ��
:2#�+� آ�$� ا�>��د ا������

� ا��%�ف ا�2��ري ��
� N
&#� 0�� ��@� �
$�%�. 

N ا��%�ف  .2: �
�ت ا����1��� )
� ا��%�ف ا�2��ري اذا �8A ان : ر1��
�aداد �

� �&�:��5 �9 ا��%�رف +�&� ��
ر1
( �&�:5 ا���ري  داNB �(ى ا�=>U ا���آaي �2
 -$ ��ا�=�( $�- هL\ ا�#��� ��kف ��ارد ��(+� h(+(ة ا�0 ا�2��ر+� ا^]�ى ا�@��

�, ا�2
��H�5 ا�>�(+� ا�l�2#+ -2 :�8 �(ى ا�=>U ا���آaي ��� +N� )+a أر1(�5 ا�>�(+

�ت ا����1� ا�2- ���ي ��0 �&�2ى ا���8ز ا��%�$- �� ه>� ان ��V�Z�ا� W�و+


N ا: �� ا����2��

� $- ��ز+9 ا�&m� ري �'دي ا�0 إ�(اث����%�رف دون ان ا�2
�
� ا��%�$��
&�� �
���hcا �
�Cا� -$ �
m� اي Uذ� W��%+ . 0 �&�2ى�ا�� �

 �
�ت ا����1��� ��
2� ��S2
� ا���2$�ة ���
ا��%�ف ا�2��ري ا��ا�( $�ن ��	 ا�&
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52��
� -$ �ً<&#�  )8M
, $���%�ف ا�Lي +#�/ ر1
(ا داB>ً� 6=� ا��%�رف ا^]�ى �
�C@��:و. 

��%�رف��36 ا�=>U ا� .3� �� ا�>�(+�  : ��آaي :��>&=X�&�2�U ا�=>U ا���آaي آ���� ��+
��ب X�ا� )�<��: �� �Z[ Nل �aو+( ا��%�رف ا�2��ر+
� ا��%�$��

� $- ا�&�S26(رة ا�
��
g ��ض ا�@���� ���
� $tذا  ا�2�( ا�=>U ا���آaي �
� وا��@(�
, �N ا�>��د ا��ر6

�	 ا^ر1(ة ا� o
�I� 0�� ��@
� 5�S$ة او ا�K�#ا� �2
��Hت ا�>�(+� ا���2$�ة �>�(+��
�82 ��r<� 0 ا���, �(+5
�:�6 ���0 ر$9 �@� , ضوو+�� \Lي هaآ��ا� U<=ا� ���
و�@2�( �

�� $- ا�&�ق ا�����2
��C#9 ا�&>(ات ا�
ور$9 , إ��دة  ا�I%	  و:
9 إ��دة ا�I%	 و:
� ا��2
�H- ا�>�(ي ا������-=&� ,� ���� -$ �C@و+#%� ا���^ن ,  ��
9 ��ض ا�@�

��%�رف� ��,ذ�U +'دي ا�0 ز+�دة ا^ر1(ة ا�>�(+
��� +&�r , و+��9 �
���82 ا��%�$
��2�3 ا�&#�:�ت �N ا�@�I� �8hو��ا �
K6(ر��8 ا��6ا �

� ا^]� .$- ا�#2

4.  U�� ا��%�ف �
4 : ر1
( رأس ا���ل ا���2��
� -$ U�+'�� ر1
( رأس ا���ل ا���2

� و:��@�C اي آ��� �6 ر1
( ا�5 آ��� زاد ر1��
(  رأس ا���ل ا���2�U  زادت ا�&

 bk�Iوا� �
Kدت 6(ر�5 ا��6ا)#� N�� N%�ف، و��5 ا���
� b�6 U�رأس ا���ل ا���2
 �528 ��0 �&(+( ا�a2ا���5 ا�2��ر+h( , ��ا�ا�> �X�� b��6 ل��رأس ا� ��BZ� ل��� -�$

�=�ت رأس ا���ل :8(ف �(�
	 ا���اX2� �@hا��: ���%�رف $�$@b هL\ ا�>&=� �
آa ا����

��%�رف ا�2-  % 14ا�0 � �
آ�� �(دت ��6(ة رأس ا���ل :8(ف �(�
	 ا���اآa ا����

 N� �8+)� ءZ�@9 ا�Bودا ��ن 30+�
�
�ن 50و د+>�ر ����%�رف ا�a+ -2+(  د+>�ر ��

 N� �8+)� ءZ�@9 ا�Bودا 	��  f��2�)30 ن د�
� )+>�ر�
� ا�>�( (X� )2006, �2��+� ا�&>�ي ا����- ��M ا, �

  
�ً��  : أه��� ا��1/�� ا��$��4 وا�,%���: <�

�� ا�>�(+��
� ا�&

	 أه�&�� NC�+ �

N ا�26%�د+
N وا�=>�ك ��0 أ��8 وا��:#� �d$�اد وا��2@��
��8�  -��Sآ:  

  :أه��� ا��1/�� ا��f� �4�$-,اد  -أ
�� آ=
�ة :��>&=
� ا�>�(+� أه���
�d$�اد او �X6ع ا�@�ZBت وذ�� U�� �2�W&2C�  5: 92 ا�&

 :ا�>��د �gB�%[ N أه��8
1. ��h�@ت ا�Z��@�ا�2(اول وأداة ا� ��
 و�
2.  0�� W�Xب ا��=�S: �ً+�V� ه� �@�وف ��آ ��
��� و�&�2د�� ��hjت ا���$)��� ���
��

  g�� �A -$ ى ا^$�اد)� �� ا�>�(+��
&��  �
� وا^ه�h�#داد  ا�a�د و��ا�> �و�#(ود+
 �� او ]�1� و��g ا����$��� b'�&�ت ��اء آ���ا^$�اد وا� N

�Cت :M��: ���@2ا�
 -$ ��1� أدوات ا�($9 ا���2Cو�- وا��2���[ ���
&�� ��وا���- :��2@��� :�^دوات ا�=(+

6� ا�=�+(�X:و �
 .ا�=�6�Xت ا��%�$
  .أه��� ا��1/�� ا��$��4 �&�"���&�? ا	A"�8د�4? -ب


N ا� ��� ا���@2��� �=&<��: �
� ا�>�(+� أه���
&� N
� أ�82XM	 $- �26%�د+@
=H 5=�X2� ���
�
/  وا���ز ا^ه(اف ا�26%�د+�#� ��8� 	8
� إ��
9 . ا���2�9 $8	 ا���آ�h 0�� 9�2���� �
�Cا�

 �
ا��&�2+�ت  وا�����Xت و$- ��� ا��b6 ه	 ا���� ا^آ�� �@��Zً �9 ا�=>�ك وا��'�&�ت ا����
	8@� �6Z@9 ا�

k� م)� -$ U<=0 ا�@&+ N+Lا� N
  .وه	  �N +@�ف :C=�ر ا���د�

 :�8,فا��1/�� -� ا� أه��� -ج
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 ��K���ا�=>�ك  وا� 	


�8 ا�@�Zء $- ���� �N أه	 ا��'�Gات ا�2@+ -2�( ���
�@2=� ا�&
��8<
: , 4
8� أه	 و���B و�6+� ا�=>�H�I� N� U اZ$cس، و6(ر�5 ��0 ���� ا��8 �hا��

� دون ,
�ه� �N ا��'�&�ت, ا��a2ا��ت ا�2- �2�
a :��($9 ا���ري
1�Iا� \L8: �2ز ا�=>�ك�و� ,
�8
�
U �&#�ب �G �1ف �h'� 9 أن
X2&� � �8�^ , ��ا�($9 آ ��#2&� �
� د$9 ود+@hS� او


8	 �N �6وض و���+Zت �	 +#�hv Nل ا�#2���� ا��(+>
N :&(اد �� �=��X� 9
X2&� � �8�86 أ�
)@: , U<=وا�0 ا� N� ا^��ال �96 ��	 و��6
b ��آ�� W@%+ Uا�0 ذ� �$�Kc�: , يLا^��  ا�

0�� ا�����
�	 ا�&� )+)#� -$ U<=ة أ��م إدارة ا��
� آ=:�@1 �CM+ , �
$�2� W
وه>�ك �(ة أ���

� ا�2- +�W ان �2=@�8 ا��%�رفا�&�� �� ا�Zز���
� أو ��$
� ا�&�  :وه-, ����:

� $- Lhب اآ=� ��	 ��N� NC ا��دا9B ا��(+(ة ]�1� ا��دا9B ا��&2��ة وG=5 ا��#�و� .1
� ا�hj) ا��&2��ة�+�H ) : �k$أ bآ�� ���� ا^�h آ�+�H 9Bا��دا bآ�� ���C$�� �%�ف

���

4 ا���(رة ��0 إدارة ا�&� N�. 

N ا���وض ا��(+(ة وا��دا9B ا��(+(ة .2: ��
� :�@>0 ��ا��ة �@�د�� ا: إ+��د ��ازن $��
&�

 N
: ��(�Z[ Nل ا����ر��� أ���ً� ا��دا9B ) ا�2($��ت �>�(+� ا�(ا]�وا�2($��ت ا�>�(+� (ا��2��
�hر�I(ة) ا�+)�� :����وض ا�� .وا��2��

� ا� .3��
� �hس در�
6 NC�+ 4
�8 %6
�ة ا^�h  �%�ف���h�
��H N+/ ���ر�� ا�2
m� 0�� �(ى 6(رة ا����hدات �$�@�� �h^ة ا�
� هL\ ا��2
��hت:���hدات %6
X ,

ا���
�س ) ا^�1ل ا��2(او�� ��&�م ��0 ا��a2ا��ت ا��2(او��( و�@2=� �&=� ا�2(اول
� ه�� �1$- رأس ��
&�� N+�[v N
��
� ا��Mآ� آ�� +�NC ا�I2(ام ����

�س ��� 9B�Mا�

�� ا�&�+@��
� �5 دور �8	 $- ا�2��ار+� . ا���ل ا�@��� و�&=� ا�&��
و+@2=� ا�� ا�&
�0 ر1
( ��(ي ا� �V$�#�ا� �� $- ا��Mآ��
��Mآ� و+@N� �=2 أه	  أه(اف إدارة ا�&

 Wh��: ) N� �=(ي ا�(ا]� اآ�رج( ا�2($/ ا�>�I(ي ا��5 ) ا�2($/ ا�>�Z[ N� 9
X2&�
�h^ة ا�
�  ا�a2ا���%6 �8��0 ر1
( ��(ي . ���:� �V$�#�ا� �وأذا �	 �&9X2 ا��Mآ

�0 ذ��M� Uء� W��2
� 5�S$ Wh��  �&@ي 6( +2#�ل ا�0 ا�L(ي وا��ا�> a�@��: 0�&+ ��
��� N

8� اا����- ، ا�@&� ا����- +�NC �@�+�5 ا�5 �(م  و�hد ��( �hهa او G=5 ��( آ�$h

 )��� -$ �
�0 ا��$�ء :��a2ا����8 ا����� ����hت ا��Mآ� ��� +>SM �>5 �(م 6(رة ا��Mآ
 :ا�2#���86 وا�@&� ا����- ����ن

  . ��Technical Insolvency ا�!��   ا��1, ا��� -أ
 C�5>, �#(ودة �(ة( �hهa آ�$- �&( ا�2
��h�5 �$� �(ى ا��%�رف ��+�2+#(ث �>(�� � 
L9 :@(ه� �(اد ه
X2&�5�ا��a2��: ت وا��$�ء�h�
$���C+ )6 Zًن �(ى ا��Mآ� أ��ال �
&b  \ ا��2

 ��B�� ن�C� )6  أو �ا��2��رات  � او ��:2 او أ�1ل وراق o=6ا��9B�k:  �CG 0 او ذ�	 �(+>
��Mآ� وb6 أو � r

9 �#�+� هL\ ا����hدات  ا�0  �(ة %6
�ة ا^t$ �hذا �� أ�X2&� �8�S$ �
آ�$


9 ا��$�ء :��a2ا����8 و�( X2&� -��2��:و aه�h )�� �  .ا�2
��h��8آ�$

  Real Insolvencyا��1, ا����� ا��$�$�   -ب
�� �
� ا�&�6�
�+>�C� ��)<� SMن ا��
��$�ء :��a2ا����8 ا����� -�C� � �
�h�� 9دات ا��Mآ� ,


9 �(اد آ�$� ا�a2ا����8 X2&� N� �8�S$ �8�دا�h�� 9
=� -$�Cا� b6ا�� �
b ا��MآXاي ا�5 �� أ�
� و$- ���� �%�ل ��� هLا ا��S$ 9Kن ا�(اB>�ن �
��X=�ن :��#%�ل ��0 ���86	 و+2	 
ا����


�h�� 9دات ا��%�ف : /+�H N� Uذ�	ده� �%��#8�h�82 وا��8ء و
او أ�8	 ��X+=�ن , و�%�

(ًا 6=� h 9K%�ف ان +(ر�� ا���ا� -$ �
�� واcدارة ا�@
�0 ا�دارة ا����� U�L� %�ف�دارة ا�t:

-�jدرا�52 ا NC�+ �� ا:�ز Nو� �
� ا�a2ا��ت ���+S: %�ف�ا� f:ر:  
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1. �
� ا^: �&=� ا��ا$@� ا�����+�H �K�2��ا^��ال ا� ��h ا��h�� 0دات ا��%�ف اي �&=
 �=&� \Lو�&�وي ه �K�2��ا^��ال ا� �
Xm� 0��2�(+� �(ى 6(رة هL\  ا����hدات �

0 ����ع ا����hدات�� ���&�� �h^ا ��+�H وض��ا�. 
2. �
C�� �#��ق : �&=� ا��26اض ا�0 ا��=&<��: �8Kا�26ا 	2
اي ��(ار ا^��ال ا�2- �

�  ا��&�ه�
N �2�(+� 6(رة رأس ��ل ا��%�فK�2��ا^��ال ا� �
Xm� 0�� �8��
H�
وا�2
N
�0 ���ق ا��&�ه��  ���&�� �K�2��ا^��ال ا� � .و�&�وي هL\ ا�>&=

0 ](�� د+���8 .3�� ا���اB( وا^6&�ط ا�2- : 6(رة ا��%�رف �
Xm� 0�اي 6(رة ا^ر:�ح �
 WBا�kوا� )B6=� ا���ا r:�1$- ا��  ��0 ا��26اض  و�&�وي هL\ ا�>&=� W��22�

�0 ا���اB( ا��(+>� زاB( ا^6&�ط��� ���&.  
  :اه��� ا�,%��� -د


9 ا��%�رف��� �
� �N ا^ه(اف ا^���
5B وه� �Kوري �#2�
/ :�� +@2=� ه(ف ا��:#
� ا 5وا�2��ار+2
�9 إ�
�8 ا��&�2��ون �آ��  و+@2=� ه(ف �#�
/ ا��:N� r ا^��ر ا^���X2+ -2


�س �� �
N وأداة ه��<Bا)��  $- ا�I2(ا��8 ���ارد\ آ��ءة اcدارةو�'�G ه�م �
و�@�ف اcدارة ا����
 -$ �8�
�0 ا�5 ذ�U ا��:r ا�Lي � +�� $- �&�2ا\ �N �&�2ى اcر:�ح ا�2+ -2	 �#�� r:ا��
 �+)��� N� ):� r:ه(ف ا�� /
� �N ا���H�I و�#2�hوا�2- �2@�ض �>�� ا�(ر ��ا���Mر+9 ا�����


3 وا���H�I وا��2��ر هL\ ا����- ان +#%� ��0 ا^��ال ا����C2ا� N� NC�+ �� �6S: �:��X
� ��NC ا� ا^��ال�+�X:ف�%� )B�� /
�#� N�  	8�^9  أ1#�ب ا
X2&+ ��� \�2ا&� ��+ �

�8
$ )�8
C��� ( -$ N� �hر+9 أ]�ى �2@�ض �>�� ا�(ر�M� -$ 	8ر أ��ا���ا��2 N� 5�
%#�
�H�I�ا�.  r�X%� ا^ول أن W��#�ى ا�)� r:9  �ها���
@�ت ا��Mآ� �N ا�&=� ��
ز+�دة 6

��)Iاو ا� �@�� $- إ��2ج ا�&�)I2&��2ج ا��c3 ��ا�� ا
��C� 0�$���:r +&�وي , وا�I(��ت �

3  آ�$� اc+�ادات ��Xو�ً� �>�8��C2ا�)�
3 ا��#��=��C2ادات وا��+cا ��) أي �� +&�0 :�=(أ ���:

  :(أ وه>�ك �(]Zن �2#(ي �1$- ا��:: r��Wh هLا ا��=
و:��Wh هLا ا�(]� ) �1$- ا��:r :@( ا���اB( وا��kاWB(�(]� �1$- ا��:r ا����M   .أ 


�K �1�<� 3ور+� �2#(+( �1$- ا��:r ��اء أ ��C2ادات وا��+c2=� آ� �>��1 ا@�

�8 ا��Mآ� �N ��ارد � <�� ��� ا^ر:�ح ا�2- �
�
mM� �
� او ,
�
mM� �1�<� bآ��

6� ��8 :��@�� ا�Lي ���م Z� ��@��: �8� �6Z� � ه� $- ��اح)=C2� -23 ا�
��C25 او ا�:

�8 او ا��B�&I ا�C2� -2=(ه� �>( :
@�8 , ا^���- ا�Lي ���م :5 <���� ا^ر:�ح ا�2- �

�  .^b:�� �1 او �&�+�ت ]&��B ا�&>�ات ا�&�:�
�-   .ب 
mM2ا� r:�1$- ا�� �[)�)WBا�kوا� )B6=� ا���ا r:ا ) �1$- ا��Lه Wh��:و


N ا��2=�ر ^��8 ����  ا��(]�@: f�$ �
�
mM23 ا�
��C2ادات وا��+c�1 ا�<� L[S� �<�t$
 r:�1$- ا�� )+)#� -$ �� ه- , ا�@�ا�� ا��8�
�
mM2ه>� ه- ان ا�>�ا�- ا� �V<ا� �8hوو

0 ���
( ا^ر:�ح ��� +�@� ا����ر�� ��G 9آ�ت أ]�ى أو �� �ا�2- ��
� 6(رة ا��Mآ
: �<
@� �<� JB�2� �� ���ر�<C�� �
��� �  .>JB�2 �>�ات أ]�ى �>�� ا��Mآ

  : �!�/م ا�$/ة ا	4,اد��4? ���  �$��س ا�,%��� "����ر ���I 9اوه��ك 
0 ���
( ا^ر:�ح �N ا�@�� ا^���- ا�Lي  ���م :5�� �وه- . ا���ة اc+�اد+� ه- 6(رة ا��Mآ

� وآU�L 6(رة 
�
mM� أر:�ح )
��� 0��0 �=�رة �N 6(رة ا��=
@�ت �� ������ ا���ا^�1ل ا�@��
 ������ ا���� �N أ�8��1 ا�@��
�
mM� أر:�ح )
��� 0�� �
( ا��=
@�ت وه- ��
� 6(رة ا��Mآ���
أي ا^�1ل ا�K �[)� -2�N ا�@�� ا^���- ���Mآ� وه- أ�1ل +&�2>0 �>�8 ا���2��رات 

�hة ا�

�, �8Gة ا��Mآ� :�اءة ا�]�2اع , %6�S2ر+3 ا��%� ,�Z@وا��� ا�2��ر+.  
 �� ��kو:ً� $-  �@(ل دوران ا^�1ل= ان ا���ة اc+�اد+��-( ا�@��
mM2ا� r:ه��} ا�� (

 W&#�ت و�@
0 ���
( ا��=�� �N 6(رة ا^�1ل ��و+@=� اZX1ح �@(ل دوران ا^�1ل ا�@��
 W&#�ت و�@
0 ���
( ا��=�� �N 6(رة ا^�1ل ��ا��=
@�ت :��%�$- :@(  دوران ا^�1ل ا�@��
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@�ت :��%�$- :@( �Hح ��دودات و�&����ت ا��=
@�ت �N اhc���- ا��  �1$- ا^�1ل ا=��
2
$ ������ ا���  .�N هL\ ا^�1ل �(��ر	  �&�:�H )@: �8ح ��2اآ	 ا�ا�@��

1�: N� �=@
0 ���
( ا^ر:�ح $��-أ�� 6(رة ا��=
@�ت �
mM2ا� r:ح ه��} ا��ZX  Nو�
� ا�

@- ا�5 آ��� زاد �(د 6=Xا�  r:ا�� 	�� وآ��� زاد ��� ا^�1ل ا�@���

@�ت ا�2- ���(ه� 6=��

�0 ���
( ا^ر:�ح او �6��8 اc+�اد+�  .ا�Lي ���(\ ا��=
@�ت آ��� زادت 6(رة ا��%�ف �


�  ار�=�ط	  ��N� �<C ا�#%�ل ��0 و�hد و�Z[ Nل هLا ا�2���

N ا�&:�� 9��+ 4
� 	8�

  .ا�>�(+� و�&�2ى ا�داء
  

�ً� 9��Assess the adequacy of bank liquidity آ!��4 ا��1/�� ا��8,-��  �$: <��
 �
� , �@2�( ا��'�&�ت  ا����$�@�� �
�0 �(د �N ا�>&W ا����� �� ا�2��ر+
و�>�8 ا��%�$

�8
$ �� ا�>�(+��
� او أ�1ل , آ��+� ا�&+)�� N� �8+)� ��� �8�ا��a2��:  0 ا��$�ء���8 �6درة �@�و:�� +
 �
�ً� ذا �(+Nأ]�ى ��+@� ���� ���
� �N ا�#( , ا�2#�+� ا�0 ��(+� وا�&��
$tذا ازداد ��	 ا�&
��ب, ا�26%�دي ��8X�0 ا�#( ا��� )+a� ة�

�ت آ=�C: اي ا����2ظ , �
��ف +'�� ��=ً� $- ر:#

��ب ��ف +'دي ا�0 ���ت X�ا�#( ا� N� ���
8� أ]�ى ان ا���Iض ا�&h N%�ف و��ا�
��\ ا���د�
N و+#�, ا�@&� ا����-� �/ ا�k@3 $- آ��+� ا��%�ف �N ا��$�ء :��a2ا��ت ]�1

�Lوآ 	8@Bودا W#� )<ت ا���=�H �
=��اض ا���(م �5 و�N ا:�ز ا�>&U6 W �(م ا��(رة $- �

-�S+ �� ���
� $- إ�Hر  ���+	 آ��+� ا�&�)I2&�ا� �
) ( 273، 2000ر��kن، �hدة، ( :ا����

  )197, 2002أ:� ا��(، ) ( 169, 1995+���، 

1� ا�,��M  ا��$�ي -أ�  
�-�g� يRا��,آ ^�ا���� " ��, هYE ا��1� K? ��ى �Aرة ا�,��M ا��$�ي -� ا���8وق وا�

W&K ان �'",ط -��� ان �!� %��-� ,ا�h ... �_ ا���1/آ�ت ا�Eه�� , ا���8رف ا	H,ى 
A/�4�1ه� -� ا�� ���&K �Iا����� ا�$�:�� -� ذ�� ا��8,ف وا�/اR"ا� ?K ,�` ا����د و�&"�

  :هEا ا��1� �4/ن %�����د�� ا	��� 
  

1� ا�,��M ا��$�ي�= 
 

��:�تX�9 ا�
�h �8�C� -$ 9 و��B%( :���دا�و+ , U����ق ( :���2>�ء رأس ا���ل ا���2
�
C�زادت ��(رة ا��%�ف , و�=
N ا��@�د�� أ�Z\ ا�0 ا�5 آ��� زادت �&=� ا��1
( ا�>�(ي, )ا��

 �=&� N
: �6� �Hد+Z� �8 اي ان ه>�ك
�� $- ��ا�
(ه� ا���2/ �
�S� 0د+� ا�a2ا���5 ا�����
���
  .ا��1
( ا�>�(ي وا�&

�� -ب/�1� ا	�"��;� ا�$��  
1
( ��(ي�: �
l�2#�  5 ا��%�رف ا�2��ر+�� /�X+ يaآ��ا� U<=ة �(ى ا�)B�$ ودون

�
� �N ودا9B ا��%�ف,ا��2
�H- ا������<
@� �=&� -$ )
و+#(د ا�=>U . و+2��� هLا ا��1
 S���0 ا��%�رف ا�2��ر+� ا��a2ام :�8، و6( +� -m=<+و �� ا�@��#�%��ا���آaي هL\ ا�>&=� و$�ً� �

V�� �ً@=� �
� هL\ ا�>&=
m� 0ي ا�aآ��ا� U<=ا��^��8 ���� إ�(ى , �وف ا�=�( ا�26%�د+� وا�>�(+
�	 ا�2B��ن ا���>�ح $- ا�26%�د ا����-� -$ �
�S2ا� -$  �� ,أدوا�5 ا��8�=&� ���+ 5�S$

و:��@5�S$ �C إذا أراد إ�(اث ���� ا�C��ش , ا��2
�H- ا������- $- �Aوف ا�9��2 ا�26%�دي
Zً��  -���ا� 	Ik2ا� ��CM�� جZ@5 . آ�S$ \Lب ه�&� NC�+ا وLC- وه�����ا� -H�
� ا��2=&� 9$�+

0 ����ع ا��دا9B و�� $- �
ً� �Z[ Nل 6&�� ا��1
( ا�>�(ي �(ى ا�=>U ا���آaي �K�+ر �ا�>&=
�8�C� ,�
�jا �  :آ�� $- ا��@�د�

  

  ا0ر�Mة ا��"�$$� �&�8,ف+ ا��,آRي ا��$� ��ى ا��^ + ا��$� -� ا���8وق 
 ا����I ا�/دا:_

 ×100% 
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                                     %                                x 100 ا�ر1(ة �(ى ا�=>U ا���آaي=�&=� ا��2
�H- ا������- 
                                  9Bا��دا -���hا  

  

 
��rK ا��@�د�� أ�Z\ ا�5 آ��� زادت �&=� ا��2
�H- ا������- زادت ��(رة ا��%�ف 

5
�� �� ا���2�=
وأو�6ت , ]�1� $- ا��Vوف ,
� ا��2
�د+�, ا�2��ري ��0 ا��$�ء :��a2ا���5 ا����
�

�8 ا^ر1(ة ا����hدة �(ى ا��%�رف ا�2��ر+� �N �(اد ا�a2ا���5 ا����$ a�  .ا^ز��ت وا�2- �@

���  -ج/�1� ا��1/�� ا�$�� :  
�/�4 �&/-�ء %��"Rا����� -� آ�-� ��, هYE ا��1� ه� ا��$��س ا	ه9 �$�رة ا	�"��;�ت ا�"��

-� �$��9 آ!�4"�� و�4, ���K "ا+�-� ا�W هEا ��", هYE ا��1� ا	آ�, ا�">�ا��, ا�d,وف 
  %�����د�� ا	��� 

 �
� ا��������
� ا�=�&=� ا�&

�ت ا�و�H�
2� + �                                                                %     x 100 ا�����+
                                  9Bا��دا -���hا  

1� ا�"/i�Z  -د�  
N� 3
A�2ا� �� و�&�I2ج �&=
�jا �  :ا��@�د�

  

 3
A�2ا� �=&� =3�  %                                                                     x 100 ا���وض وا�&
                  9Bا��دا -���hا  

  
 NB�:aت ا��h�� �
=�2� �8�C� -$ 9 و��Bدا��
� هL\ ا�>&=� ا�0 �(ى ا�I2(ام ا��%�ف �M�و

�0 ��(رة ا��%�ف, �N ا���وض وا�&3� Uدل ذ�  ��  وآ��� ار��@b هL\ ا�>&=
=�� 0��

� ا�0 ا���Iض آ��+� ا��%�ف ��0 ا��$�ء :��a2ا���5  ا��b6 ��&5 ���وض ا��(+(ة، وه- $-اM�

N
��\ ا���د�� �
� , ا������
� , أي أ��8V� �8 ا���Iض ا�&X
�0 ا��%�ف ا]L ا�#� -m=<+ U�Lو�

� �6در ��S� 0د+� ا�2, 9Kة �02 �+�ن $- و)+)��=�ت ا���وض ا�H \��� وا�#Lر ا�
aا���5 ا����

N+�[j9 ا�.  

@ً� ��8 ���م  وا�(�h �8أ�  \Zأ� ���
وه� ا��دا9B و�� $- �C��8 وان . و+�V�Zن �&W ا�&

���
6� �Hد+� �9 ا�&Z@: �ً@
�h f:�� W&<ا� \Lه J��� ,3
A�2ا� �$f=��� �8�t , :���2>�ء �&=
���
� �9 ا�&
&C� �6Z@:.  

  
  ر%��� ا���8رفآ!��4 ��/��ت  �$��9 : را%�ً�

� ه� �=�رة �N ز+�دة اc+�ادات 
� ا��#��=
��:r ���8م �#��=- وأ]� ا26%�دي $�N ا�>���
�<
@� �
� ]Zل $�2ة ز�>
�C3 ا�
��C20 ا��� �
�Cا� ,�� ا�26%�د+
$���:r ه� �=�رة , ا�� �N ا�>��

�
��C� N� �
N� 3 ا�a+�دة $- ا���وة وا�k2� -2�N ز+�دة اc+�ادات ا��#2����C� �8
�k� �8$ً� إ�
��  .ا���ص ا�=(+


/ أر:�ح �#� /+�H N�  كZ�ه(ف ز+�دة ��وة ا� /
و�&@0 ا��%�رف ا�2��ر+� اى �#�
 ��BZ� ,ت ا^]�ى�M<��8 ا���ا�2- �# U�� N� ��� � أي , N� �8&�� �hر)�وا�2- �2@�ض �
�H�I�ا� ,H�

8	 :@( ا����2ظ :�aء �>�8 ���CG 0 ا�2�
�ت إh=�ر+� وا]2
�ر+� و��ز+@�8 �

 �  .وأر:�ح ,
� �@(ة ���2ز+9, و�I%%�ت �2>��

/ ا^ر:�ح �N أ��ا�5 ا��&�2��ة �#� 0�$��5 +2	 ا��2��د , و�2#(+( �(ى 6(رة ا��%�ف �

N
ان ا��Zك �8�8	 ا�>&W ^��8  �#(د , ��0 �(ة �&W ا�2- ه- ��9K اه2��م ا��Zك وا���د�

� $- ��وا�8	 و
m2ار ا�)��N
K�2��وا� N
�ن �(م آ��+� ا^ر:�ح +@( �'�Gًا , �8	 أ+kً� ا���د�
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N+�[jا \���- أه	 �&W ا^ر:�ح                                        , ��0 �(م 6(رة ا��%�ف ��0 ا��$�ء :��a2ا���5 �+ ��
و$

 )5H ,1999 ،190-191.(  

 ���ل ا���:� W&K ا	�"���ر

� هLا ا��@(ل �(ى ا���+ �XMدا�5 $- أ��h��� \ر��ا��2 N� %�ف��8 ا���ا�2- +# �
#:

 ���2I�دات, ا��h��ا� -���h0 إ�� )B�@ل ا�)@� �ًk+5 أ
�� /�X+ اL� , )B�@ا�2&�ب �@(ل ا� 	و+2
�0 ا���2��ر �Z[ Nل 6&�� �1$-  ا�(]�� )�=+�kا� )@: r:اي �1$- ا�� .( -���h0 إ��

  . ا����hدات
 ��� ���ل ا���:� W&K ا��& 

� �Z[ Nل 6&��  �1$- ا�(]�
C��0 ا���  )B�@ا�2&�ب �@(ل ا� 	2+ ) )@: r:�1$- ا��
�=+�kا� (U��0 رأس ا���ل ا���2� )�
C�وهLا +@>- ان هLا ا��@(ل +�
� �(ى آ��ءة ) ���ق ا��

  .وإدرار ا^ر:�ح, اcدارة $- ا�I2(ام أ��ال ا��%�ف
 ���ل ا���:� W&K ا�/دا:_ 

B�@ل ا�)@� �
0 ���
( �N ا�ر:�ح �N ا��دا9B ا�2- +���0 ا��دا9B �(ى 6(رة ا��%�ف �� )
�8
��r $- ا�#%�ل ��.  

  ���	ت أ�/اع ا��/ا:�) �I)1ول 

  ا���8, ا��"@�,  ;,4$� ��1%��  ا��/ع

�0 ا���2��ر� )B�@صافي الدخل × 100%  �@(ل ا� 
 إجمالي الموجودات

  إh���- ا����hدات  =

 0�� )B�@ل ا�)@��
C�  ا��
 صافي الدخل × %100

  مجموع حقوق الملكية
=  

�
C����ع ���ق ا���  

9B0 ا��دا�� )B�@ا� ��@�  9Bع ا��دا����  

 �+)
�� ا��%�رف ا�2�
� ور:#��
و�Z[ Nل هL\ ا�>�V+�ت ��( ان ه>�ك ��ازن :
N ا�&
�
� ا�&�6�

	 ا��V@� ان ه(ف ��  ا�2��ر+
� وا��:#��
� :8($- ا�&+�6 �6Z� 5� N
���وة ا��&�ه�

)
� �Kور+� ��$�ء  ا��Mآ� :��a2ا����8 و��>W ا���6ع $- ]�X  , و+��S2 :8�� ا�0 �( :@��
&��$
 ��
�>�( ��ف +'دي ا�0 ا���Iض ا^ر:�ح �2� �� ا��Mآh�� N� ���
ا�@&� ا����- و�NC ز+�دة ا�&

�aء �N أ� �
3 ا��MآA�� م)@� �
�W ��8  ��اB( آS$ U�Lن ا��:#���ا��8 $- ا��2��رات �
 ���Mآ� �02 �>�� و�=�0 و�&2�� و^ن �(م �#�
/ ا^ر:�ح +@>-  6(رة ا��Mآ� �ًk+أ ��Kور+
�0 ا�>�� وا���2��ر $- ��Mر+h 9(+(ة �@�د :��>�9 ��0 ا��Mآ� و�&�ه�
�8 آS$ U�Lن �(م �

 ��� ا��Mآ� و+�@�&: �k+ ا^ر:�ح /
�#��8: N
<Bا�(ا ��� N� , 0�� ���� +@>- �(م  6(رة ا��Mآ
� ا�0 ذ�S$ Uن �(م �#�
/ ا^ر:�ح +@>- $�Kإ �ا�#%�ل ��� 0��h �+(+( و:�S@�ر ��
(ة �>��=
ا���Iض �@� ا�&8	 $- ا�&�ق وه� �@�آ� ����ً� ��8(ف ا^���- ا�Lي �&@0 ا��Mآ� ا�0 

� ���وة ا��&�
� ا�&�6�

	 ا��V@� 5 وه��
�#� -$ �
	 �@� �8	 ا��MآV@� /+�H N� N
ه�

3 اآ=� ahء �N أ��ا��8 $- ا��2��رات ذات A�2� آ�ت�M0 ا�@&� �
ا�&�ق و�#2�
/ ا��:#

 �@���� )Bا��,���
  .ا^�� ا�Lي +2@�رض �9 ه(ف ا�&
 0�� ه($�ن �2@�ر�Kن �8<C�� �Z2ز��ت :�@>0 ان �#�
/ ا�(ه�� �
�Cن �
� وا��:#��
&��

� �&�ب ا^]� $��
�W ا���2��ر $-  ا��N� )+a ا^��ال وا^�1ل ا��6 �X2� �
a+�دة ا��:#





� ا
	�� ا
ا
	�� ا
ا
	�� ا
ا
	�� ا� �
� �
� �
�    ................................................................................................................................................ ������#�"ى ا�داء ا����ا�����#�"ى ا�داء ا����ا�����#�"ى ا�داء ا����ا����ا%� ((((�#�"ى ا�داء ا����ا&
)�' وا	&
�ا%� ا&
)�' وا	&
�ا%� ا&
)�' وا	&
�ا%� ا&
)�' وا	&
ا

��)*&
�وا�)*&
�وا�)*&
�وا�)*&
  ))))وا

75 

 -<@+ )�� 5=G او )�� �CG 0�� وآS$ U�Lن ا����2ظ :�^��ال ���
وهLا +2@�رض �9 ه(ف ا�&
�
� وهLا +2@�رض �9 ه(ف  ا��:#k�I<� )B/ ��ا�ز+�دة ا^�1ل ا�2- � �# , W�+ 5�S$ �<ه N�


( ه� ا�Lي ��0 اcدارة ا������ وا��(+� ا����- ا�
� وا��:#��
�/ ��ازن :
N ا�&[ �� $- ا��Mآ

 -X@� 4
#: �8�
A��ا^��ال و oBل $�اZm2%�ف وا��رات ا���5 ا��2
h�� 0�+�Cن �6درًا �
 )�� 5=Gو )�� �CG 0�5 ��0 ا����2ظ :��Sال �
h�� 0�
(ًا و:>�� ا��b6 ان +�Cن �6درًا �h ًا)B��

8� ا�hا��%�ف��0 ا��  ).56، �12007دق ا�M��ي، ( �a2ا��ت �
� ا�>�(+� و���
� ا�2>=': +�W ان �>&0 دور ا�2>=' :��&
�
4 ا��8&� �8 ��� �� ا�>�(+��
&��: 

M2 ���
� ا�=>U ا���آaي $- ادارة ا�&�8� \Lوه.  
C� 0�� و�&��( ا���8ز ا��%�$- �
$��M��: 	&2� -2ا� �� ا�>�(+��
�+N و�@( ا�(�>��1 ا�&

 �� ا�>�(+� ��8Gd ا�&2��
� ا�#(وث و�h )6ى ا�2=' :��&�8� ا�2��=�ت ا��2#�hا�6�2@�ت و��ا

� ا�>�(+� a��: \L[v+�دة :�CM �(ر+�- وهL\ ) 2(ا���د�� آ�� ورد $- ا��(ول ��
إذ +l�Z ان ا�&

=�X2� �
=�
5 ا��Z82آ- وا���2��ري �2�M: دة  ا����ق�+a� ��
  .�ت أ��دة ا^���را�a+�دة �@2� �=2
  
  
  )�I)2ول 

  2010وا�,%_ ا0ول �?  ��20097ات ا��^ ا��,آRي %���1/�� ا��$��4 �&,%_ ا�K  ?� ,�H0م 

 K(M2),ض ا��$�   ا�'�,
�Aا,K ن د��4ر/�&� 

 36187000  2009آ���ن ا����- 
  G  37659000=�ط

  v  36973000ذار

36721000  �
&�ن  

  36957000  أ+�ر

  a�  37811000+�ان

  38807000  ���ز

  39690000  أب

  42983000  أ+��ل

  N+�M�  43918000 ا^ول

  N+�M�  44852000 ا����-

  45787000  آ���ن ا^ول

  46722000  2010آ���ن ا����- 

  G  47657000=�ط

  v  48591000ذار
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�

m2�� 5Kو�� -=&� a%�ف ��آ�ا� ���
� aرة ا�0 ان ��آ�Gcا -m=<+ ًا�
, وأ]

 ���
+�NC ان ��&� ��0 أ��8 6(رة ا��%�ف ��0 ا�5A��2 $-  اي وb6 :���2ازن :
N ا��=��� $��&
�
9 , ا���د�� وا��=��� ا��&#�:X2&+ � %�ف�وا� r:��� �<C�� �1�$ b+��� م)� N� Zًk$

� ا�#�ل ان +C#2	  $- ر,=�ت ا����8ر �
4 ا�&#W واc+(اع@
=X: , 5��1أ W
و�L8ا +#�ول ���
 /�#+ �ً=
��� N
� (هN+L ا�8($��
�0 ا�&� �V$�#�ا�– NC�� r:اآ=� ر /
و6( �%� ) �#�

N
��ر:�8 ا�0 ��ز+9 �&=- +#�/ ��8 هN+L ا�8($� /+�H N� %�رف�ن ا��2ز+9 ا�>&=- , ا�S: �ً���
-��C#+� ا���ا�2 /+�Hو �
� ا��Vوف ا�26%�د+
m2: U�Lوآ �

( ا��%�$���2��: ��S2+.  

  
  

�ً1��H :ما�,وا%= %�? ا��d�  )k%,)CAMELS وا�d�� ?� ��/�1/ر 
 -C+��^%�$- ا�ا� 	

� ��V<� Nر ��Vم ا�2���
�2>�ول هL\ ا����ة ���8م ا��:r وا�&

)CAMELS(  

  ا�,%��� -أ
)�S%�ف ا�0 ا^ر:�ح آ�ادارة ا� �V<� ا�@>��1 ا��k� , -8$��ن ا�2��ار+� أداء ا��%�ف  �8�
��G�=� �CM: ��S2� , f��2� 0 :�(ى �hدة ا^�1ل� )B�@ا� �و���س $@��
Z[ N� �82ل �#(+( �&=


	 ا^ر:�ح
�2� �� ا�=(ا+X�<ا^�1ل آ ,jا�@�ا�� ا �
��$N� Zًk درا�� و�#
� :  
• �B�&Iا� �8hا��ا^ر:�ح � �ودg%� 9$ أر:�ح , و�(�
	 آ��+� رأس ا���ل, �(ى آ��+

����@� 
• WBا�kا� �
�S� U$- ذ� ���1 ا�(]� ا�%�$-  :�<� W
� و��آ
���. 
�(]� ا�%�$- •� ���2I�ه�ت ا�@>��1 ا����	 وا��. 
• �

�ت ا^وراق ا������ او ��
B�<�20 ا�=>�د ا����  ذات ا���H�I , �(ى ا��2��د �XMوأ�

�[)�� �+)
�� او ا��%�در ,
� ا�2�
 .ا�@��
� إ •
�0 :>�د ا�(]� وا�>���ت$@��� � .�(اد ا���از�� وا���6:
1� :�B�&I ا���وض •�Iت ا��
H�
 .آ��+� ا��I%%�ت وا��2

� ^,�اض ا�%2>
3 :���2>�د ا�0 أداء ا��%�رف ا^د�0 
هLا و��دة �� +2	 �W& ا��:#
�8:�M2�ذات ا�%��ت ا�  ,� JB�2� 0دي ا�'
�إ� أن  ا��2آ
: a�a@ل �N ا�@�ا�� ا^]�ى ���V ,


� ا����ل=� 0�@$:  
� h(ًا
�NC �%(ر ا^ر:�ح 6( +ـN� -�S �(ث ���ة وا�(ة ,  �C@+ )6 ا��%�ف أر:��ً� ���

 �+)
��� �
� ا���H�I(أو ��H�Mت ,
��� (�
$�ن ا����2ظ , آ�� ا�,���: 5	 �N ار���ع �&=� ا��:#
  �
� 0�  .]0X ��� ا^�1ل:�^ر:�ح +=�0 ,
� آ�ف  ��&��ح :>�� رأس ا���ل وا�#��ظ �


	 ا��%�$-
� و$/ ��Vم ا�2�
 CAMELS ((1996, Bank Rating(أ�� �%>
3 ا��:#
System)  

� �Gات ا^+2%3 :���') 1(ا��%�ف ا�Lي �%>3 أر:��5  .1
�: 
�=�ت  �N+�C ا��2
�H- ا�Zزم �>�� رأس ا���ل ود9$  •X2� /
�#� -$�Cا�(]� ا� �$�+

N
��&�ه�� � .��ز+9 ا^ر:�ح ا��@���
�0 :>�د ا�(]� وا�>���ت •� �
f وا���6:� ا���+XI2وا� �
� أو�Kع ا��
aا��Z�. 
• �
&
Bت ا����ت ا�(]� وا�>���$ -$ -:�� .ا����\ ا�+
• �+)
�� و�%�در ا�(]� ,
� ا�2�
B�<�20 ا�=>�د ا��� . ا��2��د :#( أد�0 �
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• 1 %�
� ا��:#=&�. 

�ت +��( د]Zً آ�) 2(ا��%�ف ا�Lي  +2	 �%>
3 أر:��5  .2H�
�=�ت ا��2X2�آ �
=�2� �ً
$

 )8M+ )6 %�ف�ا� ان ا� �ا�Zز�� و+�$� ��� ��أس ا���ل  و+(g%�  9$ أر:�ح �@���
�
� �=(أ :���2��د ��0 ا�(]� ا��a� -B�<�2+�دة ا^ر:�ح ا�%�$
=��W , ا���ه�ت �X2+ ���

�

�ت ا��%�$��0 ا�@�� �
f وا���6:XI2دارة $- ا�c6(رة ا N
�0 آ, �#&� Wh�2+ ��

� و��Cن �&=
�
V<� �� اcدارة درا�� ���ط ا�k@3 دون ر�6:
�8  % 1� ا��:#<� �او �6+=

N
 % .1و% 0و75:
� $- وا�(ة �N أآ�� ) 3(ا��%�ف ا�Lي +2	 �%>
3 أر:��5 .3&
B3 ر@K  ط���8  �V+

اcدارة ا�@�ا�� ا��Lآ�رة و 8M+ )6( ا��%�ف ا�K��Iَ� $- أداء ا^ر:�ح :&=W إ�hاءات 

N
� ه>� :
� ا��:#=&� ��
�ت ا�Zز�� و�=H�

/ �N+�C ا��2@+ ��� �82
% 5,0( و�(م $@��

� �k��ن ا��Iذ اcدارة ]�Xات %) 75,0و 
�
V<� ��W و�hد ر�6:X2+ يLا^�� ا�

�

N أداء ا^ر:�ح ا��%�$&#2� �=��<�. 
� و�C+ )6ن  ت+8M( ��MآZ) 4(ا��%�ف ا�Lي +2	 �%>
3 أر:��5 .4
��دة $- ا��:#


� آ�ف ���2�Zظ :���2
�H- ا��BZ	 و��� رأس ا���ل , 5<Cو� -:���1$- ا��:r ا+
��بX�ل, ا���رة :�أس ا��&I>9 ا��أداء ا^ر:�ح � ��W ه>� �Kورة ���+X2+ان . و W�و+

�0 ا�>���ت� ��N� W ا�=>. �LI2 اcدارة إ�hاء $�ري �#2&
N ا�(]�  وا���6:X2+ ��آ U
 g
� :����B إ��mء او و36 ا��2]
:��
�ت ,
� ا�+�
( ا�@�
ا���آaي او اcدارة ��
 o�I� N
� وا��&�ه�+L
�� اcدارة ا�2>��� 0�� �
�=�ت أ���X2� >�ح ��8 و$�ض��ا�

�
� ا��%�$XM�^ا o@: /
�
4 ا�5  :(ون إ�hاءات . ��� ا^�1ل �Z[ Nل �@�
� $�ر+� �X2� )6ر ا�I&�رة :%�
#
� و��Cن �&=� رة �8(د ا��Zءة ا��%�%#
$� )

 N
� ه>�  :
 %) 0و50 و % 0و25ا��:#
+�B�&[ )8M :%�رة �@�ض �Zء�5 ����H�I ) 5(ي +2	 �%>
3 أر:��15ا��%�ف ال .5


4 ا�5 :(ون إ�hاء � �
#
2>�
L ا�hcاءات ا�#%2� �+�6 �
�
V<� ��W و�hد ر�6:X2+ ���

U$�ري $�ن ا��c�: W=&� )6 �B�&I&�ر اG�� .N� �6ه>� ا �
� ا��:#=&� �� و�=

 .وا�(]�ل :���B�&I%) 0و25(
  ا��1/�� -ب

�0 آ��ءة ��6(ة  رأس ا���ل� �
�S2و:����2- ا� �B�&[ 0دة ا^�1ل �'دي ا��h تZCM� ان ,

� �2(ا]� :�CM �6ي ��h 9دة ��U ا^�1ل او ا^ر:�ح او رأس ا���ل , �8$ ���
ا�� �>%� ا�&

� $- ا�2@���  �9 ا���د�
Nا� ا�5 +@2=� , 
�� ا�@�
�N� ):� U�L درا�� ا��8� , �+�k�N� �ً ا�>��

�,  �G2005ه
S+  ) N�-2-  �2@��� �9 هLا ا�@>%� آ�� ا��B�&و�%�در ا^��ال ا� 	��.(  

�( ا^�1ل ��+@� ا�2#�+� ا�0 ��( •
��
� ا�
� ا�a2ا��ت ا��%�$
=�2� � )وا����2
���(ى ���W ا��دا9B وا •� W�Xوض��0 ا�. 
� ��ار+{ ا�2#��ق ا^�1ل وا�I%�م •�BZ� ى)�. 
• ���
� ا�2
��hت ا�&
=� .�(ى ا��2��د ��0 ا�6cاض ��:
N ا��%�رف �2
• �� ا��@����ت اcدار+�Vاف أ��Gcوا �
f وا���6:XI2�
�ت ا�(ارة ���� ��BZ� ى)� ). ���

 �
=�2� �
� آ�$�B�� �1لS:  ه- ا����2ظ �
&
Bدارة ا��cت ا�
آ��b إ�(ى �&'و�
�
��

� ا���H�I ا�0 ا�#( ا^د�0 , ا��a2ا��ت ا��وز+�دة ا^ر:�ح ا�0 �(ه� ا^6%0 و��
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�W ا�X2+ ��^ن اS$ت�
� و:���(ة , �@�$� ا���2� :L8\ ا��&'و�
وآ�X� U�Lرات ا��
aا�
� ا�26%�د+�( ا���وض وا��دا9B) ا�@�Zء�
$�cدارة ا�l�2#� -2 :�&�2ى ��ٍل �N , وا�=

�k�I<� أر:�ح -<�� و��
�6 �H�I�: L[S� ��B�&دارة ا�2- , ا^�1ل ا�cن اS$ �C@��:و
�B�&ا^�1ل ا� N�  o�I<� �2ى&�: l�2#���>- أر:�ح �6+� �و��1S: l�2#� �8<Cل , 

�H�I�ا� �
���. 
  


	 ا��%�$- 
� و$/  ��Vم ا�2���
 (Camels) (1996,BANK Ratingأ�� �%>3 ا�&
System) .  

 52��
� 3
� ا�@�Zء : ا��%�ف ا�Lي �	 �%>�
� و:
+2%3 :�8	 اcدارة �=
�ن ا��
aا�
� ا��
� 26%�د+� ا�W��h 0 ا�@�ا�� اوا�=
�^:  

� ا�0  •$�Kc�: -@
=H �CM: وض��0 ا��� W�X9 وا�Bا��دا W��� ��B�&ا^�1ل ا� �$��
��=�ت ,
� ا��6�2@Xا�. 

• ���

�ت ا��26اض :
N ا��%�رف ��2
��hت ا�&��� 0� �#(ود+� ا��2��د �

�ت •��=�ت ا���6:� وا�Gcاف ا���ي ��0 ا�@�X2� �$��. 
� وا��I2(ام  •
$�Cة ا��=Iدارة ا�cك اZ2ا� �
�ت ا�6cاض :
N ا��%�رف �������@� r:��ا�

���
 .ا�2
��hت  ا�&
  

���
� ا��%� ا����- ا�0 ان ا�&+�8� -$ � ا�#%�ل ا��%�$-  6(رة �(ى ه- و��ى ا�=���
0�� �>( ا�Zز�� ا^��ال �h�#�8 ا�
� ا�>�(+� ا�2($��ت $- ]Zل ا�N� /:�X2 إ�� �N ا�>��


�ت� ا^��ال ��%�در ا��2#��ق إ�0 ���(ي :��>) �Vوا��26اض ا�6cاض( ا�>�(ي ا�&�ق ��

�ت وا�I2(ا��8،�� ا�@�Zت و�Gاء :
9 و��
=<h^ا l�2#�ا� aاآ���8 وا�: N� U� .ا�@�Zت �

� �N خسارة وبدون بسرعة، نقد إلى للتحول الموجودات قدرة بأنها عرفتها  كما�� ا��Mاء، آ
�k+أن "وأرى ا ���
�0 ا��%�ف 6(رة �N �=�رة ا�&� �� خالل من فوري:�CM  ا�a2ا���5 ���:

 القيمة، في خسارة وبدون وبسرعة سائل نقد إلى األصول من أصل أي تحويل
 االئتمان وتقديم ودائعهم، من للسحب المودعين طلبات بتلبية النقدية هذه تستخدم حيث

 المطلق السائل هي فالنقدية سيولتها، بدرجة الموجودات المجتمع وتتفاوت احتياجات ).لتلبية
 إال عنها بعيدة وأخرى النقدية من قريبة موجودات فهناك بقية الموجودات، سيولة به تقاس الذي
 متطلبات لمواجهة المصارف وتتحوط .السيولة من درجة على فأنها تتضمن بعدت مهما أنها

 (أولية احتياطيات) نقدا عالودائ من جزء تستبقي فالمصارف باالحتياطيات واالستثمارات، السيولة
 سيولة حماية في الثاني الدفاع خط تعتبر النقد من جدا قريبة في   وجودات الباقي وتوظف

 الموجودات أجل قصر وكلما واالستثمارات، القروض في ثم)  احتياطيات ثانوية  ( المصرف
 تحسنت المطلوبات أجل زاد كلما المقابل وفي المصرف، سيولة ذلك  من زاد كلما عامة بصورة
 قصرت فكلما العمالء ودائع هي المطلوبات هذه أهم وتعتبر والعكس   صحيح، المصرف سيولة
  .الموجودات على الضغط وازداد المصرف سيولة تدهور عليها كلما الطلب ازداد أي آجالها

8� ��Vه�  ، و�MBH ا�$/لhو N� �
N  ��ى ا�=���: �
5 ا����� أ��س ���م ���
إن ا�&
� ا��%�ف $- �� 

� ��%(ا6�
N، و��CM ا]2=�را ��K�2�و� N
ا��%�ف و��N� ،5BZ ��د�
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�=�ت H �
=�� إ�
�8، و�h�#>( ا�� 	ن ورده� �8��S: 	8أ��ا� l�� N� ،N
ا�a2م :5 ���\ ا���د�
8��h�

N ا�2�S2� 5
�Sون إ��+ ��)<� ،N
K�2��ا� N� 5BZ�� ا^��ال N� 	 . ،���
ودون هL\ ا�&

 �X[ -$ �8&�� �
N، و�
�Cن و�hد ا��'�&K�2��ق ا���8(د �� ��آ ،N
. �8(د ���ق ا���د�
 ��CM� ري، :��2=�ره���
9 أو��+�ت إدارة ا��%�ف ا�2�h N
: ���X� �� أو��+��

b ا�&Xا، أ�L�

  � +�NC ا�2@�+} �@�8، و�� ���2ة %6
�ة

 
����� :  

I��8 �2>�ع و���ف ا�Z2[� �ً@=� �
�)Iوا� �
@�3 ����ت ا�داء $- �>V��ت ا����ل ا�&�2
 /
�U ا�����ت ا�2- +@2�( ان �#�� 0�� a
� ��8H�M، وو$/ در�hت ادار��8 $- ا��2آ@
=Hو

�8�Z[ N� ؤم . ا�ه(افZ2وا� W��<2ا� /
�#� �8�Z[ N� NC�+ �
�
وا�داء ا����- +@2=� ا��2ا�

�اm2� N
: �
�� ا�(ا]�
� ) ا���ة وا�k@3(ت ا�=
hر�Iا� ��

�8 و��ا�� ا�=�� �X
ا���ص (ا��&
� �U�L $�ن ه>�ك ) وا�2#(+�ت
hر�Iوا� �
�
�ات ا�(ا]m2��� �
� ا��&
�X وان ا�داء ��ه� إ� دا�,


� ا�=
�- وا�2>=' �'دي ا�0 �
N ا�#2: 3@K و�&�2ى ا�داء وان اي -�

� ا�=�
N ا�#2: �6Z�
� ��� +'�� :%�رة �=��Gة و,
� �=��Gة ��0 ار
�3 وز+�دة ا���H�I وه(ر ا���ارد ا����Cع ا����

 ��/ ��و�b ا�=���X<�ا ا�Lو$/ ه �
� ا����
ا�داء ا����- ���>b��V ا����ل وا��>V��ت ا��%�$
�� ا�(را�<
� ا��C@� -2 �&�2ى ا�داء $- ا��%�رف �
 درا�� �&�2ى ا�داء وا��'�Gات ا����
 Zًk$ -����1رة ا�داء ا� �C@� -2ات ا��G'�ا� 	وا�2- ُ�@( اه �
�� وا���Cءة وا����
�>�8 ا��:#

	 آ��ءة ا�داء 
�- و��ا�� ��
� �&�2ى ا�داء ا���2ا�
��&�- ���Cءة و$��$ �
HS� 	+)�� N�


	 و6
�س آ��ءة اداء ا��
� ا�2�
�  . %�رف و��ا�� ���ح ��
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�� ا0ول ا��
 -� �1"/ى ا	داء ا	�",ا���� وا�!�K&�� ا��!�ءة

  

 ا��!�ءة :أو	
� وا��@�رف �رات8ا�� ا�2@��ل ��0 ا��(رة +M�� ��م �مN� ��8 �=�رة
%IMا� -$ 


�ت h(+(ة@Kر دا]� و�Hا �
	 أ+k2� �k�N آ�� . >-8ا�� �5�V<� ��@ا� X
XI�ا 5وLوآ 

3 وا��(رة ا�:�C2رC20 ا��
� ��H�Mت �9 �, � ا���د+� ا��aا+� �k2�N ا���Cءة ان آ�� . ��د+

��(ا�{... ا�دارة ، ا�Z�a� ، NB�:aء  �@� ��2@��� ا��kور+C=G ت���� -ه ، أو) 2010 ، ا��@
� ���ر�� أ2C� N� �h&=��5 ا�2@��ل ��0 ا�gIM 6(رة�
Aو ، ���8 أو ��$<  W&�

�=�تX2� 8: و�@�2ف �#(دة� -$ 	��� �mMا� . 
� ا^���ل اداء ه- ا���Cءة�+�X: �#
#1 �
M�ا�0 و �6Z@ا� N
 ، وا�>JB�2 ا���ارد :

��S&�: f=���(ار �ه�� " و�ت �Z[)�ا� N� اد��م ا��Iوا�>�س ا^��ال ، ا� �
/ ا�Zز��#2� 

/ �@>- آ�� ،" ا��>�Mد (ف8ا� أو ا���h�Iت �@
N� N �&�2ى�#� 0�� أ�@�<� �:��� 

،3
��C2ن وأن ا��C�  ��V<�0 �#%� أن �@>- آ��ءةا��� 0� ا�Lي (ف8ا� �+ N�NC �� أ�
0@&� 5
 ).2010آ�دي، ا�&
( أ��(  (ا�

� ذات ���8م 
�2�3 �&=- ا�� ا����I+ فZ2[�: ر�%� 	
ا�@��ي  ( و+�ى . ��8 ا���

� :Sن ) 1992
���$ )B��(ى ا��ز :��� �#��5 ا�Lي ا�����أ��،  ، �8(ا$هأ $- �5 ا��2:@� ا�@�� �

)3
� ان $
�ى )1983 ، ا��>
�  .ا��6�2@� وا�>JB�2 (افها^ ا�0 ا���1ل �@>- ا����
� �م�8�� �Zز�� ا���Cءة �م��8 وان    
� $�( ، :��2=�دل +&I2(�� أن +�W و�NC ، ا����

��V<�ن ا��C� � آ��ءة و�(م ، :I&�رة و�NC ، �8(ا$هأ �#�/ �8أ� أي آ�'ة �
&C�8� b> و $@��
��'+ ��V<�ا� �=�� 0�� 2
���$8� NC�+ءة ا�2=�ر و��C0 ا��#1
�CM: r ا�@�� إ���ز " �8أ� � " 
�
� .اj]� ���8> آ� +C�� ���ن8ا��� LCاهو " ا�%#
r ا�M-ء أو ا�@�� إ���ز" -ه :
>�� ا����

  
�ً���> :��&K�!ا�  :  

r�X%� 9ل وا���ل $- ا��2@��� 	�6� أن ذ�U ، اcدارة �Z@ا� <
:8� N
اcدارة  و:

(ة،Hدارة وc�$ 2@
=X:8� -��� 0إ� N&� ام)I2ا� /

/ أN� �h ا����2� ا���ارد و�>&�#� 

�0 (اف ا��'�&�هأ� �k$أ �#� ، ��
�
� �8أ1� $- وا���ِ�M� 0ا^�� +#(ث �� إ� -:��+cا 
�V2<�ا� ، �� ��ل +(ور اcدارة �#�ر آ�ن $tذا ، ا�����م (ف8ا� +#�/ �� أي �1
�
 �#(+( آ

� $�ن ، �8ا��'�&� و�#�
� (افهأ�
� أن ذ�U إ�0 أ3K .(افها^ L\ه +#�/ �� �1� -ه ا���ِ�
� G(+(ة اcدارة
�
� ا�ر�=�ط :@��S2-8$ ، ا� ��2ه:

� �@>k2� 0�N �8وآ> �8�S2ك $- ا��� ا�&

 ا�=�Mيh�2�58 �#� (ف ،ه ��ات �@>0 �8أ� آ�
�S2��: �
N ا��2=�د�: �� ا��'�&�
� وا�=X
 ا��#

� 2��م اcدارةها �L �� )+a+ Nاهو ،�
�
� �(��ل �ه�هّk2� -$ �h�N ا�2- ، :����ِ��S2أ]�ار(ا� 
\)
G ، 2006 79 ص.( 

� �(��ل اcدارة ����ء �N �(د 	8و+��
�
� أ�5 ��0 ا���ِ�M+ 0ء أداء إ��
G^ا  �#
ا�%#

��C�8� �%2� ^�:ءة أّ�� ((افه��Cء أداء -8$ ا��
G^ا ��+�X: �#
 ا�%�� أآ�� -#1  ($8
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� أداء
�
C: ل��@>0 ،(ا^��و: �[v �t$8ّ	 ن�X:�+ ��
� :�cدارة ا���Cءة و+�:�Xن ، :���
�دة ا���ِ�

�ء �=ّ
N - ا�2-ه ،$���
�دةG^ا �#
��ب ا�%#X�ز ا���
�t$8ّ� N اcدارة أّ�� ، �هإ�ّ=� �
�
 إ���ز آ


�ء L\هG^3) (ا
 ).350 ص 1983 ، ا��>
�
�����
رآ> و�N � م��8: إ� ���8$ ، ��ء ah N� 2�

�C�8� ، 4+> $- وأ��س ، ��8�#: 

� ��
�
N ��2:8#�� إ� ��2ا$� و� ، ��هأ�( ا�0�2 إذا ��h(ا���ِ�@�2� ��ه ا��آ>�ن Lانهو ، �
:/

� وإ�(اث ، (اف ا��>�Mدةها^ �#��S2ا� -:��+cي،  (ا��174ص ، 1998 ، ]��( ا�@  .( 

� �1رة (�ه (ف8$�� ا^ول ا��آN و:SMن��#� �
�
g :��2@(اد ، ���و�� �>�Mدة �&2�=%I2� 
� �(�- و�@� . (ا�%�رة L\ه �#2�
/ ا�Zز�� ا���ارد=&� /
� �(�- ، و:����2- (افها^ �#�=&� 
/
�#� ��
�� ا�%�رة L\ه ,
�ب �N ا^ول ا����م $- +>�	 ، ا���ِ���#�� �
� �(م ، أو ا��&2�=

�	 ��� أآ�� ، �ه�#(+( :@( ا�%�رة L\ه �@��	 �&
�ن أو ، �هوأ:@�د ��Z�8# و�Kح<+  N�

�	 ��� وأآ�� ، ا���ارد ا�I2(ام ��ء<+ U�Lآ N� وف�A �Bر�H �hر�[ N� رادةcا. 
� أرآ�ن �N ا����- ا��آI: N%�ص أ��
�
�) �هو ا�����S2ن (ا�t$ �
�S2ا� �
M+ 00 إ�<@� 

�0 +(ل وا^�� ��ك ا^��،� ��Z@ا�2- ا�%�رة أو ا� @=X+8� ��'�ا� -$ ،��S2�و�� ا� U�6 أ� 
bَ�: ���
� $- آ�S2ك، ا�)�[ b��S�و ���k�8،� -$ � G(+(ة �h��8(� �،8د��2 إ�0 ����1ل �#�و�


� و�=(+� :�@>0 ا�ر�=�ط
m29 ا�Kا�� N� @>0 ، أ]�ى إ�0 ��ل�إ�0 +'دي ا^�� إ�(اث أن : 

� ا��
�م
m2: 9Kإ�0 �� و 	B�6 9Kو �[v 3�2I+ <�5، ل��
� و��S2ا� �@=H ه� ��
� ا�=X
 ا��#

، )�$ 9�+ �
�S20 ا���ه +&�د �� ��

	هو��� �تهوا��� و�%�رات و6
	 أ$�Cر �L N\ ا�= 
 وا��@(ات ا�jت ��0 أو ، ا�&�B( ا��9K ا�26%�دي ��0 +�9 و6( ، و���آ�ت و�@2�(ات
�Bوا���� �
h���<C2ا� ��)I2&�0 أو ، ا��� W
�0 أو ، ا��%��ت �=� وأ���� W��� ا���دي ا�
� $- ا�����س�
� ا�=
@
=Xاه ، ا�L NC�+أن و �
�S2س ا���+ N� ة)� Wا��h <�8� /�� Uذ� 

�
�S2وا�2(اد\ ، وا�&��5 ، ا� -<�a5 و�(ى ، و��@5 ، ا��ا$�� 	
� �9 ا��
6Z[^ا. 

� ان �Lآ� أن >�ه +���>� و��S2%�د ا���ا� -$ Nرآ ��
�
� �ه ا���ِ��S2ا� -:��+cك8$ ، ا�< 

�ا إ� ��2ك أ$@�ل ��S� �
=�� ، NC� � NC�+ �18و� ��
��ِ����: ، 4
� أن ��
� ذات �L:8ا� ا���ِ�


� آ�ن آ��� و�aداد إ+��:- ، �م��8�S2/ ا��ل ، وأ��9 ، ،وأو�9 أ��Hوأآ�� ، وأ ��9 ��ا$� 
	
� ا���
�� )120ص ،  2010 آ�دي(، ) ا�

  

��  ا	داء ا	�",ا���� �1"/ى :<��

   : ا	داء /م��! -أ
1� ا��(]Zت �#�+� ��0 ا��(رة �N  +@( ا�داء�Iا� 	
V<2��: N� و�%3 ��اد �
 او�

��#(دة  :��ا��1ت ا��>2��ت �N �#(د �(د أي ، ��h�Iت ا�0 ، ا�{ ... و�vت و�(د �%>@

�6S: ���C� �<C�� ، اL� �
h�2���$ �
�Cي ا�^ 	
V<� ه- ��%#� �
h�25 ادارة آ� ا�
 وا�2- $
�ه �ه:(ور�%#� - �
h�2آ� ا� 	6& Nو� 	� �� وآ� ادارة :�C $�د آ� اداء �#%
	&6)،-hص ، 1990 ا��� (. 


	 $- �&�2ى آ� ��0 �(+� آ� 2	8و+V<2ها ا�����2 �m��: داءS: N
� �ن رb#� 52��B ا�@��
� ��(رات ا�@���C � +@2=� ا^داء
 �8ذا� ا�دارة او ا��&	 ^داء ا�@�Cس وا��� $�f $�د آ� ودا$@
�هوا ا^داء $Sن ا�#l ، و�&�ء �ه �8+�أ� ا�2-
�/ �=@4 �ه ا�hد�5 ���
�- 2��مهوا� �V<2ا� 
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� 0	H�mK8 ز+�دة :���&'و�
N ا�0 ادى ا�Lي ا^��� 
0 ��@�� 	��8ؤو��� N
 �&�2+�ت �#&
 . ا^داء

 ��$9 	8رؤ��B ��#�و�ت 	8و���و�2 ا���ؤو�
N 2��مها �@(م ��&
� ذ��C+ -$ Uن و6(
� �&�2ى ا^داء�
 ���وض G-ء 5ا�hد� و�Kورة ا^داء :Sن 	����8 $- ا�M@�ر ���( �2


�
��ن �>�-( 	N�8 ذا� +>=9 و� 	�8� ). 55ص : 1977 ، �
 :ا�����d اداء W&K ا�",آ�R أ��ب -ب 

• W�X2� ��
�ة دورة ��ا�� �N ا�و�0 ا����� ��V<�(رة ��8(+ ��2ا$� ان ا��0 ا�� ا�=��ء �
)
6 0���ح ا�2#(+�ت ���8اh او ا�#
�ة �<: . 

� ان •��0 ا�=��ء ���� )

&b ا�#
�ة 6� �
� �8�2=@ ان +�W :� آ�$�
	 ، ا�>�� ���V<2��$ 
����� ��Xا +��( آ��ah�� (ا�2@� �
� +>�� ا�5 ا� ، ا�@
} �2+ N�NC �02 ا:�+5 ��0 آ

W��0 ا�2��دا واL: �6ا�5 ا�2��Z و+%=r اآ�� ��د\ و+%� \�
 �Lا ، ا��b6 :��ور ,
��CM�$ 	
V<2ا� N� -$ ��2&� ا�%�اع �1رة N� �hة ا�
 ا�%�اع L[S2� �CG :� ا�#

N� �hا ��ا�> . 
• )@: Uذ� -�S� ���W ا�2- ا��2��ار ���X2� 6(رات �
�
V<� �<
 :�&�2ى ���2�Zظ �@

N� ��<ا� ��C+ ��: ار��ا��2 -$ h��8ا� ��=�ت او aاته ا+�� �� ا26%�د+
� او �#
�
 . دو�

� ا�� •�
�ة دورة �N ا^]
�ة ا����� 	
V<28$ ا�- �� +L[S ان أي ، ا��اB(ة ا��
�دة ���
	
V<2د+� ا��
5 ���ل $- راB(ا دورا 6H�M� وان r=%+ Z��� ا��'� U� ز��م +�2

2 ��8�2�@ $- ا��=�درة�
�  �8و:
 �&�2ى ��0 آ=
� :�CM +@2�( ذ�U وآ� ا�%>��

	 $- و���
� آ�
� ا�داءV<2ا�. 

 :ا	داء W&K ا��7<,ة ا��'�آ� -ج

 :� $-ها+��ز و+�NC ا^داء ��0 �'�� ان +�NC ا�2- ا���Mآ� :@U��< oهو
• ��CM� f
XI� �� ا���ارد :2�S=�ر ، ا�26%�د+� ا���(ة �&�2ى ��0 ا�@���+�M=ه ا�- 

� 	 �>��1ها
�� ا�@�
h�2وان ا�� X
XI�8� �
� �8و��1
� و�M( �8و�(ر+= �8و�#
��6�H8�  �CM:ه �دفه� N� ء ��ا�� ا:�ز��داء ا�ر�^�: �
h�2وا�� . 

• ��CM� 	

�W : ا���دي ا�داء ��X2+ 	


	 ا�2�� ، ��� ��96 أي $- ا�$�اد ^داء ا�&
N
��
6
�س ان اذ ا��@�- �dداء واj]� ا�>� -X�� �Zداءها�( �� 	


� ا�داء و��� 

� ذا�5 �( $- ($�ه�
� ا���ارات �N ا�@(+( ا��Iذ �#� وا��� و���� :��>�� ا��2@
 وا�6�2

f وا�@ZواتXI�ت و�h�
 . ا�2(ر+W ا�2

• ��CM� �
� ان : ا�(ا$@�
� ا�@�� :
�
	 أي ا�(ا]V<2ن �ه ذا�5 ا��C�ي ا�L9 ا�
X2&+ 
� 	�h��8� اG=�ع �5�Z[ N ا�@����ن��2I�ر ، ا��h^=�ت آ����وا� a$ا���2ج و��ا 
a$وا�#�ا � . ا��@>�+

• ��CM� )+)#� �

� >��Uه : ا��&'و��Cا� N� ء�X[^ل �#%� وا��#�ا$�ت اZ[ ��@ا� 
N� او )�� h8� ، اL� ):� N� د�hم و�V� ���&�ء�� � ا�>�Vم Lاه ان ا� ، وا��#��=

NC�+� 5@Kاذا �#(د ا� و ��)�� �� W�
� ا�داء آ�ن اذا أي ا���ز\ +96�2 او +X�� 
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� ا�hاءا�5 و�#(د
�� :��Kح �r=%2 ا�@�
� ا��&'و�#Kن(ا�2#(+(  وا��
� ا�(آ�2ر ، �
-�<�  1977 .(  

�(ل ��
� ���Kع �هو :ا�داء �#(دات�� �

5 ��2/ و,�� ��d=�ب �
�jا : 
����G r �@�+3 و�hد �(م .1X%�� ا^داء . 

� و�hد �(م .2+��� �#Kس وا�
�� 	

 . ا�داء و��
� ا��@�$� ��ا$� �(م .3
$�Cا� ��ه:�
 . �Zداء ا��#(دة ا�@�ا�� 
W�

�س ا���:� ا�>�ع �N ا^داء +�Cن ان $��� -�C5 ا���hت ا�0 وار���� ��ذا  ، �#(دة �S$

9
X2&� �<س آ�
� ا�L2اآ� �(د 6��X��رات �(د او ا��H8+�آ= ا�2- ا�� ���� N� ل��ا�@ �<�t$ 
� NC�2� س�
6 N� �
� ا�#��ل $- ا�=���
N� N :��4 :5 +��م ا�2- ا�داء آ�
 � ا�2- ا��@�$

�X[ L[S� �
X�� ، ل 6( اذ�X+ 5: b6او ا�� �%�+ �#� �� �@�د�
K�+او ر �� ��k@� �CM: 
  .ا:(ا�-

U�Lآ W��+ 5�NC ا�Lي ا�>�ع ذ�N� U اداؤ\ +�Cن ان +%$ N� اداء N+�[jا N+Lا� 

9 ا���2ج ]�Xط $- ��8 �ه، و �@5 +@���ن�� �N اآ�� ا�2Gاك ���ت $- �@�( ا�5 ا� وا�2

h8) ز���W ا�2- ا���k2$�ة ا�@�� $�ق �N ا���ل ��� ��X2� �$�k� و]=�ات ا]2%��1ت 
���2I� �
��� . 

U�L� N� وري�k�6ار ا�cان ا �C� ��� N� 0&�2+�ت اد��ا�0 ا� Zدا �ها�)� N� 
�����ت �Zث $- ا�2- ���ز (افها^� : 

1. ������ (افها� �
<

� �N اد�0 و:#( :���C2ار ا��2&�� ا��و�C�2ل �8و� ، ا���� 
�hةهa 
�� �8و+'د+ ، وا�I=�ة �رة8ا�� �N اد�0 و:#( ، ��2�8/ �
 :>�� ا^$�اد ,��=

�hا�(ر N� ح�� . ا�>
2. ������ (افها^ ����W ا�2- ، ا���Mآ� :#� ا��2@X2� 0 �رات8و� 6(رات���رة ا�=� 

��2h�#:8� )+a و�2&	 ، ا�@�� اداZ[ 5Bل ا���د �88ا�2- +�اh ا���Mآ�� N� b6ا�� 
���ل �8و�
� � ، وا�=#4 وا�I=�ة (8وا�� �
X�� �hةهa ، 8وا�� �

� ��C2رة ,=&� ، 


N $�د+� ا]Z2$�ت >��Uهو: N
�� ��اh ا�@��
�
C:828� . 
3. �����6� (افها^ �ZIهو : ا�- U�
� ���=f ا�2- ��C��: N� �Vر �ه��C2:ا� ، ��� 

2��ت h(+(ة ا�I2(ا��ت او �>2��ت h(+(ة 1>9<�� ��B�6 ، آ� �� او�M� (ة�او ، �@ 
9Kرات و�%� ��
� -8$ ، ا�دارة او ا��Mآ� $- ا�@�� �&2��C+ �=ن +�W ان ��� �
�W ، ووh8) b6 ا6%0 ا�0 �#�2جX2+ة�8 و�
 �Lا ، وا�@� و�@�$� و]=�ة �رة آ=

9
X2&+� ز $�د آ���� ا��(رة ��$� �@(م (اف :>��حها� L\ه ا�
 وا�:�C2ر+� اc:(ا�
��<: �h9 �(ى ا�(ر
�� .ا�

� ا�>��ط ا�2=�ر +�L� NCا
  ) 88ص:  1978 ، ا�(وري : (ا�داء �#(دات أ:�ز ا���2

1. �
 . ا���د+� ا�(ا$@
� أو �>�خ .2�
� ا�@�� :�
�- ا�&��ك $- ���V<2ت :�$�2اض ا��=� W��� $�2ة $- ا�2�>- ا�

 . �#(دة
 . ا�@�� اداء ��0 ا��(رة .3
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 ا�1",ا���� ا0داء -د
 ا�1",ا���� ا0داء /م��! :أو	


	ها���� أ�( �هو �
6� ذات ا^���Z@ا� �
�ات ا��@>�+m2�: دة�
� ا��
�
 وا�Lي ا�&�2ا�
� ��Xر ا�2��دا ���X2+ 0ر�V<�ا� . ��
� �&@0 ا�2- ا�����ت �2>�ع و�2�V<�ا�0 ا� ��
68� 


> ا��>V��ت وا]Z2ف: ��
$8� W=&: فZ2[2 اXM8أ�� ��&�
2هأ :����\ ادارة آ� و$�8� 	� 	2+ 

>� أد��\ وا��(ول ، ��8 �م �#(د��8 ��ل اh��ع ا�0 ا��1�2X@+ ة�V� N
 وا��2Cب ا�=���

�- ا�داء �م�8��
  :ا�&�2ا�
  

 )�I ) 3ول
��? اراء �31 ا�1",ا���� ا	داء /م��!�� وا��"�ب ا�

  /م�ا��!  اوا���� ا����3 ا�9  ت

1  Whellen &hunger,  
2003, p:23  

��
�8ا�> ا�>2
B� ط�M<� ��V<�هو ا�� �
�
C� س�C@ام ا�)I2ا� ��V<�ا� 
� �ه���ارد+�M=وا� �  .�8(ا$هأ �#�
/ ��mض ا���د+

2  Glunk&wildrom,   

2002,p:14  

� اداء �'�Gات +M�� وا��V<� 9ر

� و ���, �
��� h��8� �#� 
�- و+k2�N ا���h�Iت
mM� واداء اداء -��� .  

3  Dafl,2001, P:9 ��
�8ا�> ا�#%
B� �C� ت�
� Dafl,2001,p:9 3 �8: ���م ا�2- ا�@�
��V<�ا� N� لZ[ N+�G'� ه�� a
6� �&�2ى ا��2آZو� ��V<�ا� ��
=��: .  

4  ،WX�16 ،ص 2002 ا�  �� دا�$�C� �XMأ� ��V<�ي �&@0 ا��@� �هو ا�Lا� � $- ا^�Hاف آ�$
��V<�ا�0 ا� \a+a@�.  

5  ،-�Z16 ،ص 1999 ا�  �
�0 �&��( ا�2- ا����+� 	

� $- 6(رة ���V<�ا� f:ر �Kه��� �=�2&�:8� 

�ات8ا�2��:2 و�(ىm2�� � ��
  . ا�=

6  Zammut,1982,p:437
.  

�
�0 �&��( ا�2- ا����+� 	

�� �
��� 3
C� ��V<�ا� N� لZ[ B8ادا� 
2
� . �8و$��

7  Miller&Bromiley,199
.,p:757  

� ��(رة ا�@�Cس�V<�0 ا��� /
�8(ا$هأ �#��+�H �  )�^، (ا ��ء، ا�>��ا�=
3
C2ا�(   

   Nل و�Z[ راءv N
�- ا�داء :Sن ��ى وا��2Cب ا�=���
�0 +@2�( ا�&�2ا�� ������ N� 
� ا�26%�د+�ا�����Cت 
�
V<2وأ]�ى وا� �
, �� دا]� �k@:8� N ا26%�د+�V<�وا^]�ى ا� 

N� h8وان � �8]�ر�� ا�دارة �
�
� ا�&�2ا�#h�<ا� gI� �&W ا�����Cت L\ه �#(+( $- �2

2هأ�8� 
h��ي �88وLا� �CM��: ا�0 +'دي N
� اداء �#&�V<�5 وا����2ظ ا�: . 
  

��� ا�1",ا���� ا	داء ���هأ :<�
0�S2� ^ها�
� �
�
=X2داء ا�Z� -�

�ت ا]2=�ر ]Zل �N ا�&�2ا��

�ت ا�&�2ا�� وا�@�

���2I�ا�  ��� أآ�� 5وا� (Ginsberg&Vancatraman,1985,p: 357)ا�>��
���G �
����� 
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� وآ��ءة�V<�ا� �C@+ 0 �68(ر� اذ�� /
� �8(ا$هأ �#�
�
� ا���2ا�� وا�>�� :��=��ء ا��2��
3
C2وا�. 
�- ا�داء ان
� +�NC ا�&�2ا��V<�ا� N� o
�I� 3�� أو �8أ�2XM آ�
 ا���(رة ا��


N  �&�2ى +@�C ��اآ�- �@�$- :>�ء +#�/ ا�داء أن ���N+�2M و&$�<���: � )���ر�
Czepile,1992,p:40) 

��ح� ��V<�0 �8و6(ر� ا��� 3
C29 ا�� ��

� و����5 وا�>�� ا�=+��� �
� اداء و�@�+�2M� N� 
 ��ر����V<�8(ا$هوأ ا�� �
�
  41) ص : 2005 ، ا���
	 �=(( ا�&�2ا�

  
����>: �Hداء درا�� ��ا	ا�1",ا���� ا  

NC�+ ��- ا�داء درا�
�  ا��(ا]� أ�( :��I2(ام ا�&�2ا�
 -Grant,2000,p:38): ا���2
45)  ، (Daft,2001,p:102-109) ،)،)
=� 2003 . (p:101-105   

  

�H�� 9�d�� k%,ا�: 
� ان �ه���د ا$�2ا�Kت ا�0 ا��(]� Lاه +&2>(
 ا�=@
(،وأن ��d( ا�=��ء أ��س -ه ا��:#

�
/ �#�2ج ا�0 ا��>�$&�#� r:ا�� �
Xm2� ت��ل رأس ����وان ا� �#�%� N+)
 ��k2- ا��&�2
�0 ا�#%�ل� N
&#2� r:ا�� �
 $�ن ا��=�رات L\ه ور,	 . وا�>�� ا�=��ء وK��ن ا�#
�ة ���

��@�+, -$  3���K >�كه
� ر:#�V<�6( -8$ ا� -<@� r:#��=- ا���ت أو ا���ا�2($ � أو ا�>�(+
oBا�26%�دي ا��� U�L�  )h��كه�< �� �'�Gات ا]2
�ر $- 1@�:
 ��8 وان ]�1� ا��:#

N
��k� �8�� 	

�2� �Bا�=(ا �
�
  . ا�&�2ا�

�H�� 9�d�� ���A �1ها��?�� 
)@+ �G'� 	
V@� ��
� ا��
� ا�&�6�V<�� ان اذ ، ا��(]� Lاه �'�Gات 	هأ �N �8�8وأ� �


	 ا�0 (ف8ا��>V��ت �V@� وة�� N
C���ا� N� لZ[ 	
V@� ��
  .	8ا^� 6

�H�� 9�d�� ���$ا� �-�gا�� : 
� (افها^ ا��(]� Lاه +#�ل
�
� (افهأ ا�0 ا�&�2ا�
�
mM� 0� ا^���ل �&�2ى �
�/ وا��&�2ىI� -�
Aا�� ��
� ا��$�k�ا�8 ، ا�L ا�داء $�ن -�
 +@2=� ا��(]� Lاه و$/ ا�&�2ا�

��- ا��(]� Lاه �#�ور ا����- و�Z� Nداء دا�
mM2ا�:(اع و�@(ل وا� �Kن ور�:aا� 

).(Kaplan&Norton,1992,p:72 

N  .أ &#� /�� و]�
 ا��

N   .ب &#� �
Nها��&� �>�@� 

�ت ا���2ق   .ج ��- :�>�Vر :��@�
mM�.  
  
  

�H�� 9�$ا�"��-��1 ا� : 
�- ا�داء +%>3
 -:ا��(]� Lا�8 ا�2>�دا �'N+�G ا�0 ا�&�2ا�
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� ا�داء آ�ن اذا $
�� :ا��2آ
a �&�2ى •�
� أو دا]hر�[ N� لZ[ �6Z� ��V<�ا� 
��
=��:. 


8�Cا� • : ��
 . ���� أو �&2��ا ا�داء آ�ن اذا $
 )4 (ا��(ول $- ،آ�� �Zداء ���ذج أر:@� +@�ض ا��'N+L N+�Gه ���
( ان

  
  ا�1",ا���� ا	داء ���ذج) �I )4ول

��l                         ا�����                                            �,ن  
f
XI2ذج ا���م  ا��V<ذج ا���أ�  

  ا���و��  ا���Cءة
�
h�23  ا��
C2ا�  
�
  ا���96 ا�2>�$&-  ا��:#

�
�
�ت ا�(ا]�  ا���ذج ا�:(اع وا��X2+�  ا���ذج ا�@�
  ا�:(اع $�ص  ا��2��ار وا��2زان
-�
N  آ��ءة ا�داء ا�(ا]�  ر�K ا�@��


N  ادارة ا��@����ت�  ��X+� ا�@��

Daft, organization theory& Desgn, ed, south ,pub.  
  

�� : ا��,���I ا��$�ر
�0 ا��(]� Lاه +@2�(� � ا�%>V<� 3��ت ���ر�� ، ا^داء �#2&
N آ��Sس ا����ر�

� ا]2
�ر ��0 و+@2�(  (wcc).ا�@���- ����� N� ح ��ا����� ا�>h�#ا� 	+��ا�#��- ا�داء �2 
Nو� 	ز ا�2- ا�@�ا�� �#(+( �a@� (رة�0 ا��� ا�����ت ]Zل و�N ا�2>�$� �
 ا���2

(Hodgetts,1998,p:201-206)  .  

� ا��ؤ+�  .أ 
�
  ا���2ا�
 ا�a:�ن ��0 ا��2آ
a  .ب 
 وا��(رات ا���ارد   .ج 
�/  .د [ ��
 ا��
 \.  a
  ا���دة ��آ

  

 ا�1",ا���� ا	داء ���	ت :را%��

� ا�����ت ان
�- �dداء ا^���
 k2�(Hample & Simonson�N ا�&�2ا�
,1999,p:58-79)  ،:(Miller&Dess,1996,p:12) و (Ross,1999,p:156-180) ، 

 -:��E ��'4 �&4اهو :ا����� ا0داء -١
 :ا���A/1 ا�$��� ��9�d - أ
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)@+ 	
V@� ��
� (افها^ �N 	8ا^� 6
�
��8 �&@0 ا�2- ا^��2ا��V<�ا� � \�
�S2� -$ 
� ��6@�ت� $- ا�>�� (فه�#�
/  $- +'�� 5ا� آ�� ا��(د، ا��&�2��Lh N+ب و$- 	8ا^� ��

� �W&2# اذ ا��&2�=��
� ا��
� ا��@�د�� $- آ�� 	�8�& ا�&�6
  :ا���2

�� =  	 

� − 

�

���
 


4 أن �P0 = ، 	8&ا� �@�E = ، 96�2�م ا^ر:�ح ا��&��r  = و 	%Iل ا�)@�g = ل)@�

  . ا�>�� ا���:b $- ��&�م ا^ر:�ح

   :ا�,%��� ��9�d – ب
0�� �'�G أن �N ا��,	 ��
� ا��

	 +��� 	�d�8 ا�&�6
� ا�&�ق ���V<�ان ا� ^داء ا� 

���S ا����- ا��#�� �'�Gات ا�0 +

�Cن ا��:#� 	

� أآ�� ا�2�
 -:-ه L\ ا��'�Gاتهو وا6@
 .ا�+�اد+� ا����hدات/ا���اB( ����ت -ا���اN� )B ا�(]� = ا���B(ة ��}ه

  .ا�@�B( /ا�(]� �1$- = ��}8ا� $�1-

)B�@0 ا��  . ا����hدات/ ا�(]� �1$- =ا����hدات �
)B�@0 ا��� /� �
C�� �/ / ا�(]� �1$- =ا��
C� .ا��

3��k� �
C�� /ا����hدات =ا��
C�  . ا��

 : �"YE ?�gهو :ا��>�;, �$&�n -ج

�H�I� ن��2B^وض =ا��ة ا����Iل رأس /ا���ا� U�  . ا���2

�H�I� ���
%6
�ة ا���2��رات =ا�& �h^9 /اBا��دا . 
�H�I� ا�&�ق= ��
����hدات ا�(�2$+� ا��� / ��
� ا��
 .ا�&�6
�H�I� ة)Bة =ا���)B0 ا������:�ت ��0 ا���B(ة/ا��XIة ا����hدات �X�ة ا��XIا� .   

�H�I�ا� �� :@( ا�(]� �%�$- ا�N+�=2 أو ا��@
�ري ا��#�اف =ا�+�اد+=+�kا� .  

 -:�ه ا�"'@�&� ا	داء �67,ات 9هأ ان :ا�"'@�&� ا	داء -2

� ا���Cءة �(ى  .أ 
�
mM2ت =ا���ا�>� �
�
mM2ا�/)B�@ا� -�
mM2ا� . 
�  .ب 
h�2ا� ���1$- =ا�@ -�
mM2د /ا�)� N
� . ا�@��

�ت آ��ءة  .ج �� ا�@�
�
mM2ت =ا���ا�>� �
�
mM2ا�/)B�@ا� -�
mM2ا� . 
�  .د 
h�2دات ا��h��ا�= )B�@دات /ا��h��ا� . 
   :ا�"��-�1 ا0داء -3

� ر,=� و+����V<�$- ا� ��ء،وال ا�>��- ا�داء آ�ن وا�=���ا� -�
mM2ر وا��V<�ن ا�Z��+ 
-��- �dداء ا^�( %6
� ا�(ا]
�-  ا��>�Vر +��� ا�2>�$&- ا^داء $�ن ا�&�2ا�
  ا���2ا�

)r� -ه ا�2>�$&- ا^داء $- ا��@2�(ة ا����+
� 	هوأ ،) 10: ، ص2001، ��
-:(Robbins&wiresmen,1995,p:278) 
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� ا�#%� $- ا�>�� :�'�Gات و���=f :ا�&�ق ���+
� -أ
 . ا�&�6

� - ب+��� ��
� ا��$�k�:ا� ���س $- و�2�
6 ��#���5 ��V<�ا� N� )Bا�� �� ���ر���C��: 

/
�U ا��=��Gة �#2�� )Bا�@�ا ، Nا� و��G'�8� ر�C2:ا� 	� و6
�دة ا��(+(ة ا�I(��ت و��X+� وا�2@

� و�@(�تh��<C2ا� N
 .وا�:(اع ا�#2&


� - ت+��� �Kا��: �Kرة ��2ج �ه ا��)�� �G'� �:�� ا��&�2
( أو ��6@�ت �#2�
/ �� ا�2

 ا���2ق� -:ا�0 ا��'L �Gاه و+>�&	 . ��8
6
�س �'�Gات - �Kن ر�:aا� -�� دوران �@(ل $- و�2��� :ا�(ا]

N ا�@��،دا$@� ا�@��

 . وا��X2+� ا�2(ر+W ، ����ت
6
�س �'�Gات - �Kن ر�:aا� -hر�I8ا�> ا�>�2ج �هو :ا�-B� 	

�2� )
��>J2 ا��&�2� 

f=��+دود $@� و�: �
%IG -�S� �:������ر�� ا�2� N
 وا���دة ا��(رآ� ا���دة :
�
� 	�8%(ر � +@2=� وا�a:�ن . ا��6�2@�� ا^���ل وادارة �#2
�
 .ا���2ا�

� ا�2>�$&- ا���96 :ا�2>�$&- ا���96 ���+
� - ث��<%�� 6(رة +��� ��V<�ا� -$ /
�aا+�  �#�

�� �&2(ا�
&$�<� 0�� 
3 ��0 ا��(رة $- ا��aا+� L\ه و�2��� ا�&�ق $- ��8>�$&
C2ء  ا���وا�=

� $- وا�>��ا�&�+9�
: � . ا�%>��
  

�1��H: س��A ا�1",ا���� ا0داء 
2 6
�س $- �68(ر� ��0 ا��@�$- ا�26%�د $- ا��>V��ت ���ح +@2�(XM8أ��  �
�
ا���2ا�

����2� -$ �XM�^ا �
 -:�8و�> ا���2
- �6Z@ن �9 ا��:aا� 

�ت -�� ا^���ل ��
� ا�(ا]
� (افها^ ان -
� ا^����V<��� (افها^ -ه �
�0 ا�#%�ل +�NC � و ا����� JB�2<ا� 

�
� و](��ت �>2��ت �N ا�NB�:a ادراك �#&
N ���	 +2	 ا�����V<�اهو ا�L W�X2+ 
N
&#� U�L�،�
�
�ت ا�(ا]�� ا�Xm� fXI- أن +�W ا�@�
�
� L\ه ا���2ا�XM�^ا -C� 
� و�&� 6
�دة $- $@��� ��Cن�V<�ها�	ا�دارة �&�2+�ت  -$ /��- ��Vم ]
 ا��2ا�

�  ���2ة +(رس�+�H) .(Kali Bob,2003,p:3 

N ا�2
��hت�)I2&�هو+&��( ا�	ذ $- �I�ار ا��هو+&� ا�	اه L م�V<ا� -$ /�[ � ��از�

�

N ا����+: �
� و,
� ا����
� أ+�k و+#(د ا����
� ا���ارات :
N ا^�=�� N� /+�H ا�=(+
a

9 ا�%#
r ا�2>�
L ا�0 �'دي ا�2- ��0 ا����+
� ا��2آ��� �&�2+�ت ��V<�ا�(Wheelen & 

Hunger , 2004 , p:252) 
 ا	�",ا���� ا	داء �C�4�$  :��د�ً� 

� ا����+
� �&I2(م$�@�� �
��Cا� ��V<�س $- ا��
 ���دة :%�رة �
Nها��&� ��6@�ت 6
�� ���ر�
�
� وآ�V<�ا� �&$�<��� f:8أ$@�� ور� -K����: �K�#=� وا��&2�4 وا�
� �C�� 

��V<�را� ا��
I:8N� � �XM�^اء ا�h� س�
ا�>�Mط  Lاه $- +'�� أن ا��
�س Lا+ �8�NC وآ
3 ا��

. (Hill&Pullen,2004,p:30) 
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������: �8��C
 N� ت�
�� (افها^ ���:� ا�2�(م ��
� ا�2- ا�@�
�
 ��>V��ت $- ا�&�2ا�
� :��#�$a أ+�k و�aود��+Lm2وا� �
&C@ا� N
&#2�
N  ا��@� ا��@� ا��&I2(م أ]L $�ن ، �&#2�

�Z@$ ��$5 9 و�#&N ا^داءM2+ آ�ن واذا �C@كه $�ن ا��< �1�$ 	�@2�� U�L� 0@&+  م)I2&�ا�

	 ا�0V<� 3
C�ى أ$@��5 و�
� أ���ل $- ا�N&#2 ��(ار ��V<�ا� rK�� W=&ا�ر�=�ط ا� �
�S�و 

� ا^$@�ل +��د ا�LيXافهأ ا�0 ا^$�اد :�ا�) ��V<�ود�� -هو ا�a� fI: rK�+ -��V� 
�
�
� ا��2ا��V<�ا� )
� ادارة -هو وا���ارد ا�@�اB( و������G �8�C
 N
� وا�#2&
� ا��&2�� ا�@�

� ��96 +@�ف أن $�د أي 6(رة :k��ن�V<�وا�0 ا� N+أن ��+( أ L�ه/
�#2� W ��
6 ���#� 
 (Hill&Pullen,2004,p: 31). 	8ا^�

NC�+س و�
�- ا^داء 6
 -:-ه �'��ة ���+
� :Sر:@� ا�&�2ا�
1. ��� و�hد و�k2�N :ا�%hدر N� �
C�2ا� W��<�ت ا��h�#: �� -:و�k2�N 	8ا^� ��
� ا��>2��ت ��0 ا�#C	  .أ Xاؤ :�ا��Gه� . 
�0 ا�#C	   .ب � N
�)I2&�ا� �X:�ا� ��ا�@ W@%ا� . 

2.  �
�� -هو :ا����hح در��� 	
V<2ز ا�����: �
�
 . وا��ؤ+� وا������ ا�&�2ا�
� و�@>- :ا���Cءة .3
�

	 ا�I2(ام آV<2ارد\ ا����)،�
�،ا����+�M=ت ا����� ). ا��@
4.  �
�� ا���:
�U و�k2�N :ا����� �
�  .وا�=@
( ا���+W ا^�( ا���:

  
  
  
  

   :ا�1",ا���� ا0داء ��Aس -� ا��7<,ة ا��/ا�� :��%�ً� 

�- ا^داء $- ا��'��ة ا�@�ا�� 	هأ �N ان
 -:-ه ا�&�2ا�
1- �
� ا�(ا$@
�
V<2ا�: NC�� �
� ا�(ا$@
�
V<2ا� N
�� ر���� � ���C2� 9	N� $8 ا�@���V<�ا�  N�

� ��ر+{ ر:Z[ fل�V<�9 ا�� �
�

N وا��:f ، ا��2(او�� ا���2ا�: �$��� ��V<�ا� 
2
�
�8وا��2ا�hودر � a$�#ا� L
� L\ه �2>�
�
 . ا�&�2ا�

2- ��
� ا�=
hر�Iا�: N�C+ �
�S� ��
� $- (+(ات8وا�2 ا���ص ]Zل �N ا�=�
� ا�=
hر�Iا� 
N�k2+و ����� �hدر 	
V<29 ا�� U�� ��

aداد ا^داء ان اذ ، ا�=� �X8$ :�ا�	 ��
 ا�=

�0 ا��@�$� و:��I2(ام� �
�S2�� U�� ��
 . ا�=
3- �6�H 	
V<2م :ا�)I2&� �6�H 	
V<2ا� 	
�6� ا^داء :(ا+�ت �2&�Xوا� �C� ��
Aو )،/+�&� 

�

�ت،������،9
� �6�Hت 6�� �2(او��،و��r=%2� 0) ا�{....:�V<�دة ا��
 وا�2- ا�دار+� ا��
6
�دة ا�0 �&@0 �
�
��ح ا��2ا�<: 	
V<2ا� U�Lوآ �م ا�2- �رات8ا�)I2&� /�I� ي ا^��سLا� 
h�2#+5 	
V<2�6ت  :>�ء $- ا�Z@ا�)�
�� ا�2#����ت ) ا��kور+� ا�(ا]
�
 �9 ا�@�6Zت ، ا���2ا�

،���C#ا� �
8N+a Nا��
�
 $- ا��'��ة ا�@�ا�� +�(Krikendall,2005,p:2)  rK ا���2ا�
�- ا^داء 6
�س
   ا�&�2ا�
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 �ً���>:  i:�Zو C�4�$� ا�1",ا���� ا0داء (Hill&Pullen,2004,p:33)  

1. ��
Aا��%��ت و �
�
� :ا�(ا]M� JB�2<ان ا�0 ا� W�@� ا�داء 	V<�ا� NC�+ N+�+)�ا� 
N
�)I2&�وا� a
��ل $- 	هاداء و�#&
N 	ه8ا�N� �=2 ��آ� ���8	 ��� NC�+ N+�+)�ا� 

N+L

� �N ا�2>��=� �
�
 . ا^و��+�ت ا���2ا�
2. ��
Aل ادارة و��ود :ا^�a� �
� ا�داء ���+�V<�ة ا��C���: �
&
Bط ا����و� a
 ا��2آ

 .��� ا�دارة ^�Hر
3. ��
Aو 	ار د���ا�: NC�+ �

f أدوات ��Cن أن ا�داء ����+XI� � $- ا���ار و��از�

���� �+�X� 1>�ع 	ار ود���ا� Uام وذ�)I2��: ت���

f ا�=XI�ت و�
� ا��&��(ة ا�@�
-$ )+)#� Jا�2- ا�=�ا� h�2#+8	
V<2ا� � U�Lر �>( وآ�
 .ا���Mر+9 ا]2

4. ��
Aا��%��ت و �
hر�Iا�: )��&� �
� ا�داء ���+
�

N ا��(+�+N ا���2ا�+L
 ا�2>�

N وا�c NB�:a]=�ر<Bا�(ا N� أو��+�ت ��V<�ه و��� ا�\L ا �� ��Cن �د�8h�� 

0 ��#%�ل�� �� ا^� وا��2ام �����8	.  
  
  
  

 �ً����:  _-��� C�4�$� ",ا���� ا0داء�	ا 
&�8	 �
� ا^داء ���+
�

�س �aو+(�� $- ا���2ا���: 9+�� �$-  ا�#��1 ا�2�(م �(ى ��@�$

	
V<2ا� \����: /
� (افها^ �#�
�
 ا�داء ���+
� �>�$9 و�N ، ا�&�2ا�
 -�+��)-:(Krikendall,2005,p:4 
1. )+)#� �$��� 	
V<2ه�&� : ا�	 �
� �تها���� ر��+� $- ا�داء ���+
:��
N ا�+�)I2&��� 

\����: -$ �

m2ا� ��V<�وا�2- ا� N� <�K8� �k+أ � ا�داء ���+
� ا]2
�ر $- ا���Mرآ

�ت L\ه ان ،�
	 وا�@� ��Mرآ� ا�k2� -2�N ا�@�V<2�� )��&� -$ /� ار�=�ط ]

N
�� وآU�L (افه:�^ ا�@��
�
 .ا^داء :���+
� ا��>V2	 ا�>�V ا��دة ا���2ا�
2. �� (افها^ ��0 ا��2آ
Z[ aل �N ا�دا�
�

�ت ���( :ا���2ا�� ا�دارة ��

�
�
� ا���� ا���2ا�Hة �ته]�ر)+)�
	 $- ا�V<2ن و,��=� ا��C��� �CM: �X[ 
�
�
� ا��2ا�
� ا��آ��� أو��+�ت د�	 $- �&��( :��2��ار ا����+
� ان . ر��Xا��: 

�
�
N ا�0 ا^و��+�ت L\ه �=�)I2&�ا�. 
3. �+��� �
N ا���: NB�:aا� N
<Bداد :وا�(اa� ا��%��ت �V$�#�0 وا��
aة ��6Zت ��� 9� 

�
N :%�رة ا�@��<Bة ا�(ا�
� ا�داء ���+
� �'دي اذ آ=
�

� $- ���8 دورا ا���2ا��=� 
� أو��+�ت�V<�ا� #
K��8و���@�� � . 

4. g
IM� )+)#�ت و�h�� NB�:aا�: )��&� �
�0 ا�داء ���+� g
IM� ت�h�� NB�:aا� 
�:��
( $- ا����+
� 	ه�&� أن 	8ا�� �L N\ ا�#��h��ان�8 وا��2&�� � ان .ا�a:�ن 6>��
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�ت ��Cار� ���hت �#(+( و:����2- ا�a:�ن 5: 2	��8+ �@�$� ا��(+�ون $- +&��( ا�@�
� أي دون ا�a:�ن
�� ا���ق ��
&
Bر .  

  
 ا	داء �E�!�� C�4�$ �/اLI ا�"� ا�"���4ت: 6�K,ًا  

5hا�� N+�+)�ا� N
+L
 ��X+� أو �>�
L �>( ا�2#(+�ت �N �(دا ا^6&�م ورؤ��ء ا�2>�
 �
� ا�داء  ���+
�
  (Hill&Pullen,2004,p:35- 37) :- -هو ا���2ا�

1. �
� ا���از�mا� �� �JB�2 ا�0 �'دي وا�2- ���=@1 . 
2. �H�I�ا� �
� ا������
��

(ة ا�داء ���+
� �&��(.ا����+
� ��8 �2@�ض ا�2- وا�&� ا�

-$ N+�+)�ادارة ا� �
m2ا� N� لZ[ �
g ا��#2��� ا�>����ت �@�$IM�ا96 و��ا�2- ا� 
 . ا�0 ا�#2&
N �#�2ج

3. ��
 +#%� ا�2- ا���B(ة 6���C� Uن آ�� و �'�� ,
� ا���
�س +�@� ا��&I2(م ��8� 
� ا����+
� ذات�
6 ��
�� أو��+�ت :#2�
/ ا�a2ام �(م >�كه آ�ن ان 6�V<�ا� 

�
�
 .ا���2ا�
 اداء ��
�س :����J :>�ء +L[S :ا��Cدر 5��اh ا�2- وا���ارد ا��b6 $- ا��#(دات .4

�- و�26

�Xة ا�0 ذ�U و+#�2ج ���8 ا��2ا�� N+�+)�ا� N
+L
��ح 	8وا�=�� ا�2>�� 
� ا�0 :(ور\ +#�2ج Lاهو ا���
�سX�� �+�6 �
�S�و �

	 $- آ=V<2(+� و+#�2ج ا��ا�0 ا� 

b6أآ=� و �
N ا�#��� ودوا9$ ��@�$�)I2&�ا� �
k��س،وآ� و�
 ا�>�H�Mت L\ه ا���
W�X2� ا��a2�8 ا���ارد ��وا� b6���:. 

5. ��6 ��V9 أ��h ت���
�W ا�=X2� �
� ا�داء ���+
� ، ا�=
���ت �N آ��Vت وأ����� ا��@
� �h�2#�8 ا�2- ا�داء ���+
� �N �(دا 6( ��&��( ا���2ا$�ة�V<�ت $- ا��
��� L
 ا�2>�

U�Lد وآ��ا�0 ا$2 ��V<�ا^$�اد ا� N
� ا��>��=
��@� �
� . ا�=
���ت �#
6. /
&<� �+�k�ء ان :ا��Xا� 	�� �

� و�2@(د آ=�S2ت ا��
��@�� -$ ��V<�ءة (د8+ ا���Cا� 

-$ �
� .ا�داء ���+
� :�ا�J وا����
  

 ,'K ر ����4,  :ا��ى��"Hا C�4�$� داء	",ا����� ا�	ا 

    �C@� �
  (Brown&Laverick,1994,p:89) -:��� $�+(ة ]%�gB ا�داء ���+


�ت (افهأ .1�
� وا��2ا��V<�ا�.  

2. 	
V<2هو ا��C
 �X�� ا�&
 .وا��&'و�

�ت .3��� �+�X� وع�M�ا�. 
� 2��مها .4� .	8ا^� ��

U�Lو� W� �L[S وأن ���v ذآ� �� ا��2=�ر :>L[S� �V أن ا�داء ���+
� ا]2
�ر �>( +
� ا�#��- �Aف�V<�ا� ��وآ  -�+)-:(Brown&Laverick,1994,p: 89 
1. �@h �
��8 ا�داء ���+� .ا���
�د 
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� �Z[)� Zk$ Nت أو ��h�Iت ���+
� ا�I2(ام .2+��� ��
�8ا�> ا�>2
B�. 
� ��از�� K��ن .3����� �
 .ا����+

� ا�I2(ام .4+��� h��8� � .و��=2
 .ا����+
� ا�I2(ام $- ��و�� و�hد .5
 . ا���2ا$�ة ا�=
���ت ��از�� .ا�=
���ت h�9 �%�در �&
�ن �(م .6

  
 ,'K W�>ا :��  : ا	راء وا	-��ر -� �!C ا	داء -� ا���ارس ا�"$&���4 ا���4

� ��V+�ت �رA8 6=� ا�&�B( �م8ا��� آ�ن  
 ا�26%�دي ا���h �م��8 �ه �(+�� ا�(ا$@

	 داB�� ا�0 +&@0 ا�LيV@� ء�
G^ا � ، �8و��#��� ا^�hر ��0 :���2��د ��8
�� $- ا���د+

�
 و:����2- ، �هو,
� ا��ا�� و$�2ات وا��Kءة �+�8ا�2 ��@�� ��� ا���د+� ا��Vوف و��$
� �تهأ��� ا�@��� اآ2&�ب
:����\ ا+� ���8� �C@او ا� ��<
� �%#+� 
� :���G( و+�%( .��8
-�
Aي ا�داري ا���د ان اوا�داري ا��L�5 +&>( ا� �� ��او ا� ��
Aو �<
 ��8 ا�( �C+ )6ن �@

N 5وا� ، ��8��8 ��0 و�(رب� h36 �8+�ا��: W�X2+ ذ�I�( �65ار $�� ا�ر ا�0 +@�
 ا���ار ا]2

 . ا��>�@� �N 6(ر ا6%0 +#�/ ا�Lي
Nو� �hا /
�#� )Gا�� -�
Aا�� W�X2+ Uذ� �$�� N
H�G : 

�	 ا�@��� ا���د ان .1@+ ��
� ��(ى :��>&=� :(+� آ� 6�

� ا��6�2@� ا�>2=X2�8	 . U�Lوآ 
�	 �5(+ ا��&�ن $�ن� �
k�� W��2+ 0�� وا��,=�ت ا�#��hت 5ا��� ���2I�ا�2- ا� 

0@&+ �

&b و:��#2�8� -��2���ه $�CM� ر >�ك�
� ا]2
�
�� . 
2. U�Lت �5(+ ا�@��� ان آ����� ا��@���Cا� N� ��@ا� Hو�G5و #B8و��ا	ن و:����2- �$ 


N ا�@���� )
Gا�� h36 5+�ا��او �� : ��CM� �
 ادار+� ا�Lي ا�=(+� +�2Iر ان �5
� وا�6 وb6 و:6S%� (اف ا�دار+�ها� �N 6(ر ا0%6 +#�/��C� . 

 و�hد\ اbK�2$ ا�Lي ا�26%�دي ����h آ=(+� " ا�داري ا���h " :ا�داري ا���h ��1ت
�
C
�ZCا� �+�V<ا� �
	 ��V+�ت ��8> 5وا�2@�ر� ا�26%�د+V<2ا� �+)
� .ا�2�

��ل ا�0 ا��1�2 ا�0 (ف8+ ا�داري ا���h ان .1� �
K�� آ��M�� ���ل �8��اh ا�2- �
U0 ذ�@&+ N
�0 ا�#%�ل ا�0 �� W
 . �@��ل ر:r او ا�&�ق $- �%


N ا�داري ا���h ان .2� LI2+ �ن �68ارا�$ � U�� �1رة ا��س ��0 ا���ارات �X&=� 
f
4 ��@��	 ا��#
 :: 4#���Kع �=��Gة ����=f ا�2- ا�@�ا�� �N �(دا ��h=� +�2ك �

. 

N ا�داري ا���h ان .3� LI2+ �4 ��68ارا#=+� N� آ� �Bا�=(ا �� +@2�( �هو ا��2#�

0�� ا���ا�( �N �(د �X
 وآ�ن) 184، ١٩٧٥ ، ا�&��- (ا���ارات ��U ا��Iذ $- ا�=&
U+ر $�در��� اb��26 ا�دارة ا�Lي ��+
�� �م��8 و9K ��ول �N اوا�S:5 N� �B� ا�@
�hي ا�26%�دي ا��Lي ا��X<+ 0�� �
�Z�@ة ا��C$ او )G9 ا��K�� L
 �6م �
N ا�2>�
)+)@��: N� �9 $- 5درا��<%� W�%�� و��gI ر$9 (ف8: �
h�2ة ا���C$ ر��
 5ا� �
� �65ارا� �2&	 ان �:( �Lا ا26%�د+� رZh ا�@��� ��دام
�Z�@��: ، ��� 5دا$@ +@>- ان 
��@�� ز+�دة :��C�cن آ�ن $�ذا �U�L ��دي ��B( اآ=� ��0 ا�#%�ل �ه �
h�2ا�@��� ا� 
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X:م8ور�V<: � 	
�� ��hZر �
%
IM25$�� ا� NC�+ 5دا$@ ز+�دة ��@�� 	C#2وا� 
$5  
.(Robbins,1999:42) 

��ر �6م �Lا
� ��g وا�#�آ� ا��I2&� b6(�� 5وا�hاءا� ا�@�� ا���ب :(را�I2�� N� 
 9
�hا�#�آ�ت �
, � ��NC �( اد�0 ا�0 ا�@�� و�=&
f ، ا�@��� اداء ]Zل ا��kور+

��)I2&� أ)=� /

� ا�g%I2 ا�(6��2�� N� b6و W+0 ا�2(ر�6
b و:����2- ا�Zزم ا^داء ��� 

	 :�CM ا^���ل�� N+�C�و �
h�2�Z� ر�
@� . 

��ر ��r و6(
� U�L: وزادت �
h�2ا�� Z@$ ة ز+�دة�
 أ�6 :>&=� أ+�V ا��hر وزادت ، آ=
N� ز+�دة �=&� �
h�2وآ�ن . ا�� N� ��
2� Uان ذ� b�)�� :�ت��ا�> �
 �CG )Kى :2�(+	 ا�@���

��ر
� ��#:: 
��ر ا���ب ان �
� ز+�دة :>�� ا^�hر ����9 $�	 ]�دع �
h�2ا�� . 
� و�
� ا��hر �N اد�0 �( و�hد ��k- ا�@(ا�� ان ��Vا� �
@
�M�. 
� ان ��&���ر $
� $�Cة �0<=2 �
2�3 ا�@��� ان -ه ، ا���I+� N� ��jا�2- ا ��@+ 


� . ا�c&�ن -��@��� G-ء آ� �
&b ا^�hر ان اذ ��=�ل أ�� ,
� �هو .. ��8
� ا�دارة �(ر�� ا�0 و5h ا�Lي ا��2��د ا��
�� 5ا� ا��س ��0 ا��&�ن �9 �8�@��� �8$ ا�@

�6�H و�(ة �+�C$ �
��� و$&�:�6 �
m2�� :Sي �m
 وزن أي ا��Xء دو��� ��8 +��ر ا���\ وأي 1
�0 �'آ(ة ا�@���Cت ��8 و�#(دات �'��ات �N 5:(وا]� ا��&�ن �5�� +#�� ا�2=�ر او� 

��
�5��آ �
hر�Iا�2- ا� 	hا�� ���وا$�ازات � ��5 �C��+ N� �6�H �+�C$ �
�� آ�ن ور:�� و$&
o@: اه ا�=�بL \���� $�در+U آ�ن �ه ا���Cي ا�داري ا��
� &��5 �8��)< �
C
��C
 ا��2د �
0�� ا��� �9 ا�2@��� �hا�و�0 :��(ر ��� 

���5 0�� �>��1 ا�2=�ر �
� ا�2�cج ��آ>� �ah Nء ) ا��&�ن ( ا�]�ى ا���2ج ��
)،-h60: 1990 ا���.( 

 ا��2ن N� �=6 �و��رنه ���رب ا�hاء :@( آ=
� ���- �#�ل �%� 1927 ��م و$-

&b ا���د+� ا�@�� �Aوف ان اآ(ت ا�L -2\ ا�2��ربه ��+�� ����� -$ )+)#� �
h�2�cا ، 

bوآ�� �
�

( ا�0 ادت ا�2- ا��=�ب ا�#�

�� >��Uه ان ��0 د��b 6( ا���2ج ��V<� �[v �
&+ 
�=<h W<�
	 ا����- �9 �V<2هو ا� ، ا�� 	
V<2ا� �
 ا��hر $Sن Lاه و��0 . ا����- ,

 آ��b ا��� . ا�@�� �(وا$9 ا^��س ا��#�ك �NC �	 ا���د+� ا�]�ى ا�@�� و�Aوف وا���C$�ت
�� وا��2��ء ,
� ا������ت �N+�C $- ا��,=
 ا���س ا��#�ك -ه �8:�
� وا��a2ام �8ا�
 ا����

�8\L )�� 9$3 ا�(واM2ؤ\ ��+� أ��2ن اآZأن وز� : 
• �
� 26�X�5 �=@� ��2#(د ا�@��� �8+'د+ ا�2- ا�@�� آ�
h���
 26�X�5 �=@� �2#(د وا��� ا��&

�
���2hا�. 

� وا�#�ا$a ا���C$�ت ان •, �
� دورا ��@W ا�26%�د+&
Bر -$ a
 	هوG@�ر ا�$�اد �#�

�K���:. 

	 ا�CGل 	ها �ه :���kورة �
� ا^���ل $- ا�(6
/ ا�g%I2 ان •V<2آ��ءة ا� Zهوا�� 

N� �
h�24 ا��
� . 
��Cن ا�@��ل ان •&+� :�� 	ه:2�S=�ر +&��Cن وا��� آS$�اد �8و�
���� ا�دارة �ن8و+

 . $- h����ت ا��kء
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�ه�h ا]Z2$�ت >�كه ان+� -$ /X<�ب ا���
� وا�C�2ا� N
: �+�V� 	
V<2ا� �
C
�ZCا� 
N
� ا���\ ا�@�6Zت و:

	 ��V+�ت آ��b $�( ، ا��&��V<2ا� �
C
�ZCا� a0 ��آ�� W��� ا�

-h���
� ا����- ا��#(د ا��&�ن :2�S=�ر\ �N ا��&
�C� ��@9 ا�2- ا�
X2&+ م�
 و:����2- �8: ا��
� ا�0 ��(ت
 ا]Lا ا�@�� ^داء ا��Xق ا�&W ا�0 ���1�2 وا�#�آ� ا��b6 و��X+� درا��ت �>�

� ا��2=�ر $-
h���
0 . ��@��� ا���ا��1ت ا��&��( ذ�N� U ا�>�
o و�� � ا�@�6Zت ��آ
�
��6�Xت ا�2h���- ا�=@( ��0 و��آa ا��&
���h-ا��2=�ر  Lاه ���C� �8د ا��&���  �
��&�cا

)-��  ).9:  1975 ، ا�&
� ا���Cءة و�=�+N ا]Z2ف
h�2ت $- ا����
V<� ���2I� -��2��:و )�$ U�L� نS$ رب��� 

 ا���h �م� 9� ��8���� o6�<2+ ا�Lي ا�داري او ا�2h���- ا���h �م��8 6( ا:�زت ���رنه
 . ا�26%�دي

 � آ�ن ا�2h���- ا�&
h���C- ا�=@( ا�2�(ت ا�2- ا�&��آ- ا�2h���- ا���V<$ �h+�ت
��� ا��(ر�� ا�� $- :��رة ا^�� ا:

r ا�&��آK��م��8 و� �
 ا���د �ته���� آ�C@�Sس ا�(ا$@
\��� ���5 -:��
��ن( ا�@�� �N وا��2
�ء ا���K �(م �N �@=�ة ��=- او :�CM ا+�� ،-�<� ، 

1977  :153.(  
  

o$�ت و��Kدا ا�����K ?� �:اد ا�!/ا,-B� ت��dو�� وا����� : 

� ا�#��hت اG=�ع ]Zل �Z� ، N$�اد •
���2h&��(ة ا��ز $- وا��� و�@( . �م8ا�� ا�
$�2
� �%(را� �&
Bر ر�@M�2ام ا��S: اتL(+� ا��ا�- وا�2Lاد ا��$Z� . �$��د و���� 
 ا�����2 $�ص و وا���Mرآ� ا��(��ج ��$� $�ص آ�� �+�8وا� :���2��ء ا�M@�ر

-���2hا� . 
 ا��(��ج �8و�> ، ا��>V��ت �>��ح ���8 وZ� 3B�Aث ا������ت �'دي : ���>V��ت •

N
���@�� -���2hد ا�)� ا���Cءة ز+�دة ]Zل �N ا���ار وا��Iذ ، ا^���ل وا���ز . ا�
 ).372: 2000 ، دا,�( 	8�#&
N �6ارا� $- وا��&��(ة

SM<�ت و������ �8�هوا ، :��ا�� و��X2ر ا����� �
CM2ا� ، �� ، ا�@%3 و���
��� ا��@�+
� ، و9K و����� L\ه ا��M+ 0ر �
4 ا^داء و����� ��S:8 ا�
��� ا�������� 
���C2اذ ا��2م ا� ���C2+ A8ر� ��V<�ا� ������ ا��K�<وا� ��
( :�CM وا�@��h ، ���C2��$ يLا� 

� ]Zل :(أ��ه ]Zل +&C2�� ا�&�:�� ا������ �L r=%2\ ا��������� L\ه ]Zل �6درة ا�� ا����
0�� ]Zل ا�2#(+�ت و�2��� ، �م8ا�� �9 ا�2@��� �
� L\ه ا^�����0 ا��&2�� :��@�� ا����� 

N
2�(د وا���2ق �6ي ا�a2ام �9 ا^��kء :
N وا�@�6Zت ا^داء �#&��:(Ivancevich , 2002: 
313). 

 
  

  : ا��ا-���
� و����+�V� �

�Cت ���&
� ا�(ا$@� �hذ��ا �)+)h �+�V<� 	
V<2(ة ا��&2�ا� N� 4#=ا� 


��ت ا��
(ا�-V<� -$ �
�� و�&2>( ، $@+�V<ها +'آ( ا��س �م��8 ا�0 ا��
 ا�=�Mي ا�@>%� �

� ا�&��ك ا���2ج $-�S�دا]� ا��&��- و 	
V<20 ا��� ��
 ا��,=� �SMت و6( . 5وا���زا� $5@��
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-$ N+�C� ه\L ��
2� �+�V<ا� �M���=#4 ا^1 J����: �+�H �h�	 �N ا���C2رة (اته�� -$ 
0 ��2@�ف �ةها�L �V\ه�� �� �Z2[Z$�ت ا�@�ا�� ا��&==
h�2ا�� N

��ت :V<2ا� . 


� ان �
�Cت و+'آ(=@� �+�V<ا� �
� ا��@(�M+ 08ا� ا�� )
�2&� N� ي ا��2اث آ�Lا� ��8=� 
$8- 0�� ا�دارة ا$�Cر �@2�( �
��
3 و�&�:�ت ا�@��C2ا� �
 . ا�دار+� ا����
N� W �هو,

�@�� ا�@�ا�� و�>�&	� �� L\ه �&W ا�(ا$@+�V<ا� � : ا�0 ا��@(�
 .ا�26%�د+� :��(وا9$ �2@�/ ��ا�� •
� :��(وا9$ �2@�/ ��ا�� •
 . وا�2�(م ا����ز $- آ���,=� ا�Lا�
 . وا�k��ن ا^�N ا�0 :��(وا9$ �2@�/ ��ا�� •
�/ ��ا�� •@2� �=,���: -$ )+)� . وا�:�C2ر ا�2

U�Lن آ�$ �+�V<ا� �
N وا�2���� ا�2>&
/ �N آ�ف 6(ر ��$
� ا��س ��0 ���م ا��@(�: 

	 ا���لV<2ء ا��kا� N
��2I�ا� N� لZ[ ����2ا� ��&2�ا� <

� و�#�و�ت 	8:�S2ا� � . ا��2=�د�

� وا]
�ا+�V<��$ ��>JB�2 ا��&2�� ا��
�س �Kورة ا��س ��0 ���م ا��@(�� � ا��#��

� (افه� :��8و���ر�2� �=&<��: JB�2<�� � وا�ر:�ح وا��=
@�ت ا���2ج آ�
�ت �CG $- ا���د+
W&#$ �: س�
0 ��2@�ف +�2( ا���
	 ا�@�� ��vر �V<20 وا�� . 5و]%�B% ا�=�Mي ا�@>%� �

� و�6ة 6
�س +>=m- أيhا�(ا$9 در ��@�6
�س آU�L ، �&2��ة :%�� ا�$�اد �(ى � �� �تها��

2 و�(ى واjراء�
�ت $- ���$8�  ).138: 1975 ، ا�&��- ( ا���ارات وا��Iذ ا��%��ت ��

  

 ,'K �>B> :وا��!�ءة ا0داء ��I�"�pا : 
��
Aا�� �
��ر ��Mوع أي $- �Zدارة ا����=2� -$ /

N (فه �#�@� 0%6S: آ��ءة 

�<C�� . 3 ا��2I�0 ا�2- (افهو@&� 
� :#&W ا���Mو��ت �8ا�@
=H ت���Cوع آ� وا��M� ، 
NC=(أ و��ا���س ا� 	C#+ يLورة �ه ا�دارة ا��K /

N ا��2ج �#�@� �hر): �
��� N� ءة��Cا� 

6� -ه وا���Cءة .Z@ا� N
� ا���ارد :
� آ��)I2&�ا� -$ �
�� ا�@�
h�2ا�� N
�N� U ا�>��J و:� 
�
��  ا���Cءة ����9 و:U�L . ا�@�
h�2ا������ ار��@b آ=&� J��<م ا�0 ا�)I2&�ا� N� ارد��ا� .. 

� $Sي
��� �
h�2ا� �[)+ 
$8� �1�<�  �
 وا�I=�ة ، ا���ل ورأس ، وا���اد ، ا�@�� -ها���
�
�
V<2ا� �� ا���Cءة �م8و�� . وا�دار+
h�2ر ا���� ا��2ج ا0%6 ��0 ا�#%�ل $- ا��Cن +2=

NC�� ام)I2�S: ت�
 . ا�@>��1 ��N� U �#(دة آ�
�
�@�ا�� �� ��Z[ 0ف >��Uه و�� �

�\ �N ا�@�� $- ا��>�S� �8	 0� ا���Cءة �

�
h�2ا�� NCوع و��M��� �8�� bm�: U�� ا�>�ا�- �
� ا���Cءة $��زا�b ا�(6� �N ا��>
h�2ا�� 
36�2� -$ �[v ��^ا ��+�X0 ا�� . 	8ا���� ا�$�اد �8: +'دي ا�2- �

� ا�#�
�- ا��#(د �ه ��@�� ا���دي ا^داء ان اذ
h�2�Z� ا� ا���د وان)I2�S:5 ت�Z� او 

9 ا���2ج :2>�
L\ ���ا��X2&+ ا +'�� ان�

8aا�2� آ��ءة ��0 آ� -�jوع ا�M�� و:����2- ، �

0�� ��%: �
h�2ا�� ���� ) -�� ).19:  1970 ، ا�&
�L� WاX2+ �$�� N+�%<� N


N ا^$�اد $- ا���� : ��ه ا�@��

  . ا�@�� ��0 ا���(رة •
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• � .ا�@�� $- ا��,=
W&2C�(رة و��0 ا��
	 ا�@�� ��@2��: W+ة وا�2(ر�=Iوا� �
�� ا�@�$�K��: 0ا��2@(اد ا� 

� ا�IM%- وا��(رات
%IMا�2- ا� 
�<+8� 	
� .ا�2(ر+W �8و+%�� ا�2@
  

 :ا	��K��"I ا���� Z,وف

)�� rk�هأ أن ا	'��ات �ا� �
���2h0 ا��� ا���Cءة �
h�2ه ا��- : 
• 	
V<2ا� �
   . ا�@�� ������ت ا����- ,

 . وا���M$�ن ا���دة •

	 و+�%(V<2��: �

Zت �ه ا�@�� ������ت ا����- ,CM� ل��ا�@ ��@�� ا�2- 	8و�


/ ا�$�اد �&��(�#� 0�� o@: ت ا��اع�h�#ون ا�2- ا��@M+ :8� �1�I:ت و�h�#ا� 
�
���2hء ا���ر ا�0 آ���2�@Mوا� ����h N�^�: �h�#و�2@(د . ا�%(ا�6ت �=�دل ا�0 وا� 
� ا������ت
$8
 +�2Mك ا�2- ا�@���� W&#: ع ا���د�� ��ي ا�@Lا^1(�6ء ��ع او 5+'د+ ا� 

N+Lا� �k�+8	 اهوLC . 
�ها و�>=9
� ����h ��@#(د ا��ءة آ��C�� �
h�2ا�� N� ان �C� <�8� )
�a2م و��$� ����+ :5 

�@
�h ء�k�^ن ا�C&�2+5: و ، �������0 ا��(رة و�� fmk0 ا��� B�kام �8ا�a2�Z� U�2: 
)
� . ا�2������h ان ��ا�@ �
, �
� و�(ة �@2=� ا�������C2� �8� ة�X
� 	C#� 0� ا��2ج �

 ��2/ ا�Lي �>( ا��&�2ى و�#(د\ �ها$�اد��5 ������ و�&2�( ، ا����� �N ا���� ��8�2X ا�
�� ا�#��hت اG=�ع ��0 �ها$�اد �N $�د آ� +#%� �
4 �8ا��2��ء ا�
 $- ا^$�اد ر,=
 ا^���
� ��� �M+ :8@� ا�2-h�#ا�0 ا� �� $- وا��(��ج :���2ا:f وا�M@�ر ا���Mرآ���h N� ا^1(�6ء 

. 
  
  
  
  

 ,'K ��%داء آ!�ءة �$��9 : ار	ا 
-<@� �
��� 	

 ��:�� ا������� (افه:�� �8و���ر�2 ا��#2��� ا�>JB�2 و6
�س درا�� ا�2�

 ا��XIات ا��Iذ (ف8: �#%� 6( ا�2- وا��#�ا$�ت ا�26%�د+� ا���(ة اداء ��0 وا96 ����6ف
�@���2 ا�Zز���8� 
�
	 $�ن 5، و�
� ا�2�
�0 ��#C	 �I2&(م ��� ا�Zm2ل $- ا���(ة آ��ءة �
� �N أ6
�b ا�2- (افه�#�
/ ا^ و$- ا�26%�د+� ا���اردh8أ� )-M+��2001:232 ، ا�.( 

NC�+ ف أن�@+ 	

�"�S:5 ا�داء آ��ءة ���

�ت أن �N وا�S2آ( ا�2#�/ و��� ا�@�
h�2ا�� 
� �(ة �+��8 $- �ه�	 ا���ز ا�2-
� ز�><
� -ه (�>� ��دة) �@�:�X� ل���d� -2ز أر+( ا��� �ها�
0�� fXI#(دة و$/ ا��ض ا��m� )+)#� 9 ا�]2>��6ت أو ا��#�ا$�ت� �
� �2�(+	 �8أ�=�: �#

� ا��26ا��ت
�� وا�@�
��
 و ��8�@���2 ا�@$Z�8� -$ �=�2&�427،  1991 ، �يها�(ا ( ا�(. 
NC�+و �
�"��S:8 ��8> ا�2@=
� ا���(ات آ��b اذا �2��+��� ا�26%�دي ��>�Mط ��G(ة ��

��m2&�أو ا���(ات ا� �� :��Cءة �ه:��ارد �>9�2 ���8& ا�26%�د+
�� 8(ا$هأ ا���ز �=
� $- و$��
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Practice-New Stephen.p.-The Adminstrative Process in Tegrating 
Theory and ) (York-1979-P.413. 


	 ان
���(ات ا�داء آ��ءة ��� ��0 �&��( ا�2- ا��&�رات �#(+( ا�0 +&@0 ا�26%�د+� 
/
�#� �
h�2أ6%0 ا� �<C�� ��@0 وا��� �تها���� ا�I2(ام �
�� ا��mض $�ن �U�L ، ا�@

�
Bا�� N� �
�
	 آ��ءة ��
� �(ى 6
�س �ه ا�داء ��
�
� ��Xر وآXM�^ا � ا�26%�د+
� وا���Cءات
h�2ا�� /
� $�ن �U�L .��:�� (اف ا�������ها^ �#2�
��� 	

 �@( ا�داء آ��ءة ��

�#2
a أداة�� 0����ارد ا�26%�د+� ا^��� ا��I2(ام �� � �1رة :�k$S ا�@�� وا���ز ا����2
�<C�� ف�M2ء $- ا��#�ا$�ت ،واآ�K ^#(دةها�اف ا�) ��=&� ، -X@+ا و�
 L\�8 وأ�=�:� ��&

� �N ��8 وا��26ا��ت ا�#��ل وو9K ا��#�ا$�ت
�
	 ]Zل ��
�� ����G N
 ا��I2(ام �(ى و+=
���ارد ا^���� �� ��د+� آ��b ��اء ا����2� ا�26%�د++�M: أو 
h��5و N
� 	S: �8��8داء ا�@��

0��=�ت و$/ �X2� �XIا� �
h�2ا�� ��-( ا������
�� ا���ل +�NC ذآ� ��� . )250: 1979 ا�

	 :Sن

	 ا�@��- ا^��س �ه ا�داء آ��ءة ��
 : ا�26%�د+� ا���(ات �2�

���ارد �8ا�I2(ا� ]Zل �N �8آ��ء� �(ى ��0 وا�2@�ف� � ��1�:8 ، ا����2� �26%�د+
���
  . ا��2��ر+� آ

 
  ,'K �1�H :داء آ!�ءة �$��9 ���هأ	ا: 


	 ان
�3MC أداة +@( ا^داء ��� N� (ى�ي ا�Lا� b��X2ا���(ات 5: ا� � ا�26%�د+
� ا���د+� ا���ارد ا�Zm2ل+�M=وا� ��هأ أن �
4 .ا������� (افها^ �#2�
/ ا����2
� 	

�� 

���ارد ا��I2(ام ا^��� $- �2��� ا^داء� ���2ا:�V� fا ا�26%�د+� N
: f
XI2ام ا�)I2�d� 
���ارد ا^���� �
	 ا�داء و:
N ا����2
�� ��

f �@2�( ا�2- ا�(ول $- و��XI2- ا����ا� ��
 و�

N� �hل أZm2ارد ا^��� ا������ �  ).200: 2005ا���زي، (، vدم vل ا����2

	 ان
���(ة ا��&2�� ا�داء ��� �3 ��0 +&��( ا�26%�د+MCا� N� ت�Z2[رة ا��%: 

�� ا��XIات ا��Iذ ا�0 و+'دي ، �8:(ا+2 $- ��+@
hZ@ا� � L\ه �@(+� أو �%#
r $- ا�&�+@

	 ان .ا�%#
r �&�ر\ �#� ا�@�� h�+5 و:U�L �#(ث ا�2- أو ا��#�ا$�ت ا�]�Z2ت
 ا�داء ��

��� ا�2��ار+� �(م $- 	N� &+8 ا�]�Z2ت ا�3MC و���I5ز+�د� أو ا� ���ا96 ا�0 5وا�2�� 
�
h�2و� أ]�ى ا� ��
� ا���(ات :
N ��ا:f >�كه اذا آ�ن �
h�269: 1991، +���دام ( ا��(.  

�0 +&��( ��ف �8و�%#
# ا�]�Z2ت :�@�$� ا��
�م ان� W<� و9K $- ا^]�Xء �
�XIا� �
����(ات ا��&2�=� �
� ا�26%�د+��2� �B�&Iا� /
 ^ن ا�26%�د+� ا���(ة (افهأ و�#2�

�
�� ا��&2�=XIء -ه ا�ah N� f
XI2ي ا�aآ��ي ا�Lا� f=��� - :��26%�د���بها�� �=(( ا�� 
�X� 429 : �يها�(ا(.   


	 ان
�0 +&��( ا�داء ��� �$�@� �
��Cا���(ة ا� ���\ �a2��:8ا��� ا��$�ء �N ا�26%�د+� 
� ��6Zت ���C�8 ا^]�ى ا���(ات
 ا�%>���ت �9 و]�1� وا�2&�+/ ا���2ج �
N� 4 �=�د�

� 1>���ت ($- �(]� ا�2-X
  )353،  2005 ا�@
&�وي، و�

�$�K(م �� ا�0 ا�ن ��$ :- 
� ان -
��� 	

� $- �&��( ا�داء ��
�
�ت ا�2>=' ����@�� �
�- �%�ر وا��Xء :�ا6@=�2&� 

� ��2�Zج وا��(رات
h�2ا�� . 
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- �
��� 	


� �3MC� N ا�داء ��� �
�� ا�@�
h�2ا�� �CM: rKوا -�hو:(ون و �m��=� 
. 


 ان -���� 	


 ���م ا�داء ��h�2:5 ر�Vا�دارة أ� �
�� ���اآa ا�@
 ��Cن 6( ا�2- ا��&'و�
�h�#: 
� ذات ��Cن و6( �8ا�
h�2ا� �
 . :��@�C أو ���

� ���م -
��� 	


 ا�داء ��h�2:5 N
�� :��%�رة 	8وو�B�A 	8أ���� �داء ا�@��#
 ا�%#
��� 0�� )��&+ f:ر N
�� 	ه:�hSر ا�@��
h�2ا�� . 

� ان -
��� 	


/ ���م ا�داء ��&<2��: N
: hط 5أو�M<ا� ���2I�ا���(ة دا]� ا� � ا�26%�د+
� $- وز+�دة ا������� (افها^ �#2�
/ �هو,
� ا�{.....آ����2ج وا^$�اد
h�2ا� 

 . ا�26%�د+� ا���(ة
� ان -
��� 	

 . ا���Cءات �ر8واA وا�6�2
�ت ��#�ا$a $@�ل ��Vم :�+��د ���م ا�داء ��
- �
��� 	

� ا��Zآ�ت �V�8 ا�داء ��X
M<2#/ ا�2- ا�&� �

� وا��Zآ�ت ا�6�2, 

���W ا��m2>�ء ا�2- ا��>2+ <�8� . 
  
  

 ,'K �"� :داء آ!�ءة �$��9 �افهأ	ا : 

	 �>�Vم إن
� ا��'�&�ت و ا�@��� اcدارة $- ا^داء ��
1� و ا�@����Iهأ ا��
� �m��: 

)Bة و$�ا�
� �&�2ى ��0 ��اء ، آ��V<�ا^$�اد أو ا� : 
0�� �&�2ى ��V<�ا�: 

)+)#� �
�� ��اN� NH ا�26%�د+� ا���(ة $- 6&	 أو ��آa آ� �&'و�I3 ا�@kوا� -$ 
-h�2ط ا���M<ا� N� لZ[ س�
6 �
h�2آ� ا� 	6& N� أ6&�م �
�� ا�@�
h�2زا�5  و�#(+( ا����ا�

�=�� �:���/ N� �SG5 ا�Lي ا^�� أو ا+[ �&$�<� N
ا���(ات  اداء �&�2ى ��$9 ا^6&�م :

� .) 36،  2001، ا��C]-(ا�26%�د+
� (ف8� - 
��� 	


f ا�0 ا�داء ��M<� h^ة8اa �
 ا�=
���ت �2�(+	 ��8�� اداء ��0 ا���6:

�
	 ا�داء ا�Zز�
�2� /�#2�� N� م�
� :��Cءة ��H�M<:8� ا�26%�د+� ا���(ات 6
 وا���ز ���
153: 2004 ��-،   (ا������� �8(ا$هأ.(  

- /
� ا�26%�د+� ا�����Xت ��� :
N ا�26%�دي وا�2>��/ ا��2ازن �#�
h�24 ، وا��
� 

	 أن
� ا�2�
��� )��&� 0�� b
 �&�2ى ��0 وا��I2(ا��ت ا���ارد :
N ا��2ازن ��=

�0 و�N ا�26%�د+� ا���(ات� 	� )
 . ا����- ا�%@
- 0�
N �&�2ى ��  : ا�@��
� (ف8� -
��� 	

� ا�داء ���B��0 ا��� أ�� �
��K�� 0ت ر$9 ا��+�<@� N
� $- ا�@��

�� ا��,=� و�#�+U ا���(ة ا�26%�د+
 ا���ارد وا�Zm2ل ا��=(ع ا�@�� �#� 	�8(+ ا�Lا�
�� أ��� و�@2=� ا�Zm2ل ا����2�

N و���2� h8د� N
� .ا�داء $- ا��2�
N+a ا�@��

- �+�@�8	 0� �02 	8أداB $- ا���ة ��ا�- و ، �N� h8 ا�k@3 و ا��%�ر ��ا�- �

> و 	$8@��
2 ا�0 ز+�دة +&@�ن&#�8�. 

- �
$�� �+Lm� ة��2&� �
�
 �(ى :�@�$� 2��ن�8 	8$ :����2- و ا�@��ل، أداء �N إ��2ا�
��ب $- �Sد+� ا�>��حX��8> ا�	 � +'دون �ه ، ا�دارة N� �=6 	�8> ا��96�2 �9 :�����ر�
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��بX�ور ا�): �k$أ ��أ�6 أو �ه أو آ N� 96�2�ع �6ار $�ن ،و:����2- ا��h�2ا� 

58 اداء\ �JB�2 ا���د +@�ف ا�داءh��ا�داء و �#� -@
=X96�2 ا��5 ا�<�.  

U�L: ن�$ �
��� 	

�N  �8و�>@ ا�26%�د+� ا���(ة (افهأ �#�
/ ا�0 (ف8� ا�داء آ��ءة ��

	 ان أي ، ا�@�� �&
� ا��&2��ة ا���2:@� دون +#2�L � /اهو ، ا��#�اف
 +2	 ا�داء ��

� �&�ر و�%#
r ا�@�� ا���ز ا�0 �'دي ا�2- آ�$� ا��XIات �&2��ة �=� :%�رةXM�^أو� ا 
 ،و�N (افها^ �#�
/ 5 �#�82وN� h ا��&�ر ا�#�اف ا�0 ا�2- أدت ا��ZCMت و�� :Sول

W@%ا� r
� :(ون ا��>��W ا��b6  $- ا�@�� �&�ر �%#@:�2� �
	 ور�6:
 اداء و��
  ).250: 2008 ، �=�س(�&2��

rk2+ ��� (م�ف�8ا ان �) �
Bوا^���- ا�� �
��@� 	

 آ��ءة ��0 ا�2@�ف �ه ا�داء ��
� �8وأ�=�: ا��#�ا$�ت �#(+( وآU�L ا����- ا�26%�د $- $@�� آ
��� ��1�:8 ا���(ة ا�26%�د+

9Kل وو��� �8� .  
  

 )73 ص،   2000 ، ا�$�+�( ا	داء آ!�ءة -� ا	��,ا-�ت أ�/اع
 :ا����� ا	��,ا-�ت -1


�ت �#�/ �(م و�@>-�Cا� �:��X�ا� N� ة ^�=�ب ا���2ج�
� ��ا�� ��8> آ�
 أو $>
�
�
mM� � .ا�@�ا�� �N �هو,
� أو ا��2��ر+

 : ا��/��K ا	��,ا-�ت -2

� ا���2ج أن �8: و+�%(, /:�X� ا��1ت���� �:��X�0 ا��� �N ا��,	 �
��Cن أن ا��C+ 

� ا���2جXI�� /:�X� �
h�2ا��. 
 : �-���ا� ا	��,ا-�ت -3

� 6(رة �(م و�@>-�V<�0 ا��� /
� �N أ�SMت ا�2- ا�@��� (افها^ �#�hاذ �8أ f=��� 
� (افها^ L\هXI��: ��( ا�26%�د+=�� �8(ا$هوأ �
��
� ا�&
���2hوا� . 
 : ا�����R ا	��,ا-�ت -4

� ا�>JB�2 �#�/ �(م �8: و+�%(:��X�ا� N� ^افها) -$ )
 آ�
�ة ^�=�ب ا����رة �ه��ا�
� �(وث أ���ل ��8>��
� ا���اد و�1ل �(م أو ا�%

� أو ا��#(د ا��b6 $- ا^و�[S2ا� -$ 

�
� . ا�{.... ا�2&�+/ ��
 : ا�$���� ا	��,ا-�ت -5

� أن و�@>-�
 ا^�@�ر $- ا�]�Z2ت :&=fXI� W �ه�� و$/ ��0 ��د �	 ا��=
@�ت 6
 . ا�{... وا�2&�+/ وا���2M+�ت وا�aIن

 : ا��$�ر�� ;,4$� %�31 ا��,ا-�ت -6
	2� �� $- وb@K ا�2- ا^ر�6م :
N ا�W��m $- ا����ر�XIا� JB�2<وا� �
� ا���(ة �>�Mط ا��@

 :��8> أ��اع �(ة ��2M+ 0�� ا��#�اف ا�>�ع �L Nاهو ،
� ا��#�ا$�ت -
X
XI2:ا� ���و�2 �� ا�>JB�2 :���ر�
�� ا��@XXI���: 0 وا���6ف� �(ى �

� ا���از�� �N ا�>JB�2 أو ا�26اب �#�/
X
XI2ا� . 
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� ا��#�ا$�ت -
I+ا�2- -هو : ا��2ر V�8� N� لZ[ �� ا�&>� �JB�2 ���ر�
� ا����
 ا��@>
9�- JB�2� ا�&>�ات � أو ا^ر:�ح أو ا��=
@�ت أو ا���2ج $- ذ�U آ�ن ��اء ا�&�:�

 . ا����hدات
� ا��'�Gات :���ر�� �8ا�2&�: و+2	 : ا��@
�ر+� ا��#�ا$�ت -
�� ا��@%�I2&�ا� N� 

 وا����ر��ت :��(را��ت ا���G�2د ]Zل �N ا��@
�ر+� ا���(ة :���'�Gات $@��
�ت
� ا�>JB�2 ���ر�� ��� ���دات ا�>�Mط �N ���دة ��C وا�=#�ث
�
3 ا��@��C2� اد��ا� 

�
 . ا�{...وا^ر:�ح  �توا��=
@ وا^�hر وا�@�� ا^و�

 ا���(ات �N� JB�2 ا��#�ا$�ت -=M8ا�� ا�2- ا�26%�د+� ا���(ة �JB�2 :���ر�� و�2��� 


	 أو ا�%>��� دا]� ��M�8: أ]�ى و�(ات �9 6
( ا�(را�� -ه� ا�=�(ان أو ا^6
 .ا^]�ى

 :ا��ر�I %�31 ا	��,ا-�ت -7

�0 و��Cن� N
���: 
� ا�#�ا$�ت -=h��: هو\L ن�C� -$ r��1 ��V<�/ آ�ن وان �02 ا��2#�ا� -� أد�0 ا��@

N� ب��X�ا� 

� $- ��Cن L\هو : ���=� ا�#�ا$�ت -, r��1 ��V<�/ آ�ن وان �02 ا��2#�ا� -� ا��@

��ب أد�0X�ا� N� . 
�/YE W&K ?�Kه ��/ن وأ�g4 :ا�G�1,ة ��ى �31 ا	��,ا-�ت – 8 : 

- N�K ة�X
� ا�#�ا$�ت -هو : ا�دارة �
� �Zدارة +�NC دا]
- 	C#2ا� ا��
m2�:8� 
h��9 �ه�>��1 آ�ن �88و�� N�K ة�X
 . ا�دارة �
 �8: ا�C#2	 �+�NC ا��#�ا$�ت L\هو : ا�دارة �
�Xة ]�رج -
� ��ا�� �hاء �N �#(ث �8آ�� -hر�[ N� ة�X
� ��V<��6ارات 1(ور ��� ا� N� 

���C#ا� �
�S� ذات -=�� ��Mط ��0 ا+��:- أو ��V<�ارث ا�#�وب ���ت و$- ا��Cوا� 
�
@
=Xأو أز��ت أو ا� ��9 �رA8 ا26%�د+� �&$�<� U�L� 9
X2&�� ��V<�ا� 	C#2ا� 
$8� . 

  

i:�Z/داء �$/94 ���&�� ا�����0 ا�	ا: 


4 ا��L 3B�A\ه ا�=����ن �>�ول .١� �68&� o@=�8> ا�	ث ا�0 Z� 3B�Aو �
 ،أ�� أ���
o@=ا� )�$ �[jا �8و�>�و� أر:9، ا�0 �68&� o@: N
 ��رد و��ف ، ذ�S: N� Uآ�� ا�26%�د+


#� أد��\K�� �8\L  3B�Aا�� ��وآ -�+: )0�X%� ، 1999 :157( 
- 	C#0 ا��� ا���(ة �#�
/ �(ى �
h�2�cا dافه�) ���K��ا� � �N آ=
� :�(ر :���2@��


�ت ا�=
���تB�%�cو ا. 
- �

�ا ا�>JB�2 ا�#�ا$�ت ��&&�� �#K9 وا� �� ا��@(�ت و :���@�+
� ا��2@����K��ا� 

N� �=6. 
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- )+)#� aاآ��ا� � -:$- ا��V ا�1��2
� �N ا��#�ا$�ت ���N� )+a ا��&'و�� اcدار+
 ).428 ��:/ �%(ر -�يها�(ا ��X �بها�� �=((

� ا^]�ى ا��3B�A أد��\ ��رد
��@� 	

 -: -هو ���8:��� ا��k� 0ف وا�2- ا�داء ��
 �Kء ��0 ا��#�ا$�ت أ�=�ب ودرا�� :#4 $- ذ�U و+2�gI : وا�(را�� ا�=4#

� ا�#��ل ا+��د و�#�و�� �&=�� ا��#(دة (افها^�BZ�2 ا����@��8� N� لZ[ �
��� 	

�� ����G 
��V<��� 0�
3 +�ا�0 �(م أن ��C� ��V<�ء ا��=�S: �
�=�ت و$/ ا�@�� وا���ز آ=
�ة ���X2� 
�XIا� �
h�2ا�� /
� (افه�9 ا^ و:��2>&��K��ا� . 

� ان: ا��'�Gات �#(+(
��� 	

� آ��ءة ��
� ا�داء آ��ءة ���V<�ا� N� /+�H ام)I2ا� 
� ��Mط ا�0 ا�2+ �1�2	 �:8��h= ا�2- ا��@�+
� أو ا��'�Gات�V<�- ا��>- ا����- وا����2hوا� 

� وا�26%�دي
��Cو�@(م ا� /
=X� ات�G'�ا� @
�h8� ):� N� ر�
 ا��>��=� ا��'�Gات ا]2
� اداء �]2=�ر�V<�ا��#�ا$�ت ا� g
IM�و�(ة آ� $- و �
h�2وا�2- ا� �C@� 8(ا$هأ� 
�B�Aاء �8وو�� bه آ��\L ات�G'�ا� �
�، أو ا26%�د+� أو ���
�ه$S و�1
 L\ه �#(+( �

� (افه:S �8ار�=�H �(ى ��0 +36�2 ا��@�+
� أو ا��'�Gات�V<�و�(ى ا� �� 	ه 5: �2&\L 
�هأ �N (افها^
� �

� ا���اد (افها^ �9 �&=�#��8  -$\Lه  ��V<�ل �=( +��>�(ا�v دمv و 


��ن� )120ا���زي ، ا�&>� ، ص �
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���� ا����  ا�
 ا���8در وا��d,�4ت ا��!1,ة �&�1/�� ا���4�$ 

 ا�"9��$
 :ا	داء آ!�ءة �$��9 �,ا�� :أو	
� إن
��� 	

�W �@�(ة، و 1@=� ا^داء ��X2� N� N
�B��ل ا���أ�� ا�2@ �
�X<� 9=22:  ات�X[

��&�&2� �
m: ا�2- (افها^ إ�0 ا���1ل )M<�ه� ��V<�ا� . 
N+�=2� ا���� 	

� ا�=
���ت وh�9 :(را�52 ���م ا�Lي ا����ل �&W ا�داء آ��ءة ��:��X�5  ا�<�

U�L� ف�� rK�� ه\L ا����وا�2- ا� 	&�ا�0 �> N
���� : 

N ا^$�اد ���ل •�  : ا�@��
��ل •� ��V<�ا� �
  : ا�%>��

 
 :ا����&�? اداء �$��9 �,ا��


G N@�ر ان�
S: 9ن ا�@���h h8ه�د	 L['� N
� ا��2=�ر :@@�� و�
� أآ�� 	8+
 :���&'و�

� 	8و�S$�C� �@>�+� 	8رؤ��B وا��2ام :2�(+� ا���ز $- ر,=� �د2h�:8 ا�@�� ا�0 	8،و+($@��� . 
��

	 �>( �8ا�=�� +�ا�0 ا�2- +�- ا��XIات و$
 )117: 2004 ا��%�ي،(ا�داء ��
1. 9Kة -هو :ا�داء ��6@�ت و�XIا^و�0 ا� -$ �
��� ،	

� و9K +2	 �8و$
 ا�2���
� 

،U�L� 9� 2@�ون��: N
$�Xا� ��V<�ا�، ،N
�
4 وا�@��� 	2+ N


N ا^$�اد �@
 ا��@>
	

� �م8ا�� و31 ��ل وأ+�k ا����ق ،5: ا���B��ن وآLا :��2�:��X�ا� JB�2<ا�2- وا� 
-m=<+ �

	 ا�داء �$8
 +2	 ا�2- ا���2ات �#(+( �8،� 9�#�
��. 

2. ����� �� L\ه �S�-: ا�داء $- ا�2�(م ��ا6=��0 ا�2@�ف ا�Hر K�N ا����� �
�
Cا� 
 ا�(اد �
0��2 ا�Lي ا�gIM ا]2
�ر ��k2- ا���ا6=� ان آ�� ا���د، �8: +@�� ا�2-

�+��� 	

� ،^ن ا�2�
�
r $- ا��@�ل �ه�(ور ا���ا6=�، �&2��ة و�&2�aم ا�@�#%� 
�0 �'�� ا�>L JB�2\ه ان اذ ، وا��#�ا$�ت ا^]�Xء� � .ا��b6 ��� $- ا���د وا��'�&

3. 	


N اداء +�
	 �هو�>( : ا�داء ����5&�2+�� ��0 وا�2@�ف ا�@��، ��� )
 ا��Iذ $- +�
 .ا���ارات

4. �+Lm2ا� �
&C@ا�: -m=<+ 0�
� درا�� ا��'�&� ادارة ��
	 �JB�2 و�#
 وا��Iذ ا�2�
�
N اداء آ��ءة ��X+� $- ا��hاءات ا��>��=�� ا�0 ���� $�د آ� $
#�2ج ا�@��$�@� 

��ب ا�0 ا��@�+
� و5��1 و�(ى اداء\X�ا� ,�� ا�دارة، �#(د\ ��� =H�� Lاهو ، �8:
�+Lm2وا� �
&C@ا� � . $- ا��&2�=� ��2�(م �Kور+


	 �N �ء8ا��2 :@( ا�دار+� ا���ارات ا��Iذ .5
�/ و�2>��� آ�
�ة -هو :ا�2�@2� �
6�2��: 

N، ا��%�
 . ا�{... ،ا�2@

6. 9Kو fX[ �+�X� هو :ا�داء- ���� �[v ����� 4
�، 	2+ 9Kو fXIا� �+�+�X2ا� 
�0 ا+��:- و:+ �C@<� �CM�NC أن ا�2-� 	

9 ��0 ا�2@�ف ]Zل �N ، ا�2�
�h 

6
	 وآLا ، و6(رات �رات�8 N
�� وآ�htاءات. ا�@��
Bاah W�+ 0� ��(م أن ا�دارة �
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N ا��@>�+� أو ا���د+� ا���C$�ت���@���ن �%#+ N+L0 ا���، ��(+�ات �
 :�����:� و ���
-k�+ ��^ا �=6�@�: Uأو�� N+Lن ا����0 ��(+�ات +#%� �k�I<� نS8�#�� آ	 N� 

��8	 -$ �
 . ا�&>�+� ا�@Zوات أو ا�6�2
  

 :ا�����d اداء آ!�ءة �$��9 �,ا��
7-  �&�,� _�I ت���� :ا�

� L\ه �2����
9 $- ا������ ا��@�+
� �2#(+( ا�Zز�� وا��%�ءات وا��@����ت ا�=
���ت �
�:��X�ا� 	BZ2� -29 ا�� �
��� 	

� ا�داء آ��ءة ���V<��� �
� :%�رة ا�%>���%�� ))
�� )=� 

��@h -[�C50 ص-�%(ر ��:/-ا�.( 
� ا�=
���ت L\ه و��Cن -�&�&: �
� ز�><
0 ����6ف �@�� �@
=H ر�X2�8 ا�26%�دي ا�\L 

� ا�=
���ت آ��b ، وآ��� ا���(ة�
� د6���Gو a�<� �
��� 	

 �3MC وأدق أG�� :%�رة ا�2�
�� وا��%�ر أ�=�بIا� NC�+0 ا�#%�ل و�� ��از+N� N ا�=
���ت L\ه �@hا��و�&�:�ت ا� 
� وا�(را��ت وا��B�&I وا^ر:�ح وا�%>9 ا���2ج
� ا^و��V<��� �
 ا^]�ى ا��%�در �N �هو,

)�
  ).�G ، 2000 :25آ� �>

-  ����� �
� : وا����- ا��>- ا�#2
� L\ه $-�� ا���ا�W درا�� +2	 ا����
� ا��>�V<���0 (افه�d �ه�>�
N� L وا�#2�/ �� 

� و$/XIت ا��=�X2� �
� . ا��������8ا� :����%2
	 +g2I ا��>- #2��$
�)< ���K��ا� -$ 
�XIأ�� ا� �
��/ ا�#2@2
 و��$� ا����- ا���آa و���2� �6ة �
N� 4 ا���ل :�أس ا����- $

���
2
��hت ا�Zز�� ا�&�� ��V<�ى ( . ا��M: 61: 2005 ، ا�&�دة �=( وادي.(  

- ����� 	C#0 ا��� JB�2<ا�: 
� -هو�� ��ا�� �N ا^]
�ة ا����
��� 	

� L\ه $- +2	 اذ ا�2���0 ا�#C	 ا����� JB�2� 
 �
���ل $- �=�ز ا�2- ا�#2� /
=X2- ا��>- : ا����ا��#�ا$�ت  ��ع و�#(+( وا�)/
 أ��( ر$

	�+�� ، 1973 :3.(  
)<� L
�<� �
�� ا�@�
h�2ا�� W�����: -=� ، �N ا��>�L ���ر�� ]Zل �N ا�+��:- أو ا�&

� ا�&>�+� (افهأXIا� ��V<��� 9� JB�2<ا�2- ا� �<�%� 
��8� N� �
��� 	

 اذا �� ��@�$� ا�2�
� ا�fXI ���2ح ا�>L JB�2\ه �Kء و$- ا��#(دة (افها^ ��0 و$/ +��ي ا�2>�
L آ�ن+�+�X2ا� 

��V<��� 9K��ت و�� -ا�>��ر ,>- +#
0( وا�]2>��6ت وا�]��ق ا�k@3 ���ت �Z2$- ا��@��
 )365 ص -��:/ �%(ر

NC�+آ� أن وL� ا���� 	

�0 ا�2@�ف :+�- وآ�� :�+��ز ا�داء ��� J����=ا� �X[و 
L
   .ا�2>�

�0 ا�2@�ف� �
+�@� �
2
�ر ا�داء و���+[^ �k$^>�س ا��8> وا�� .   

   . ا��fXI :��داء 5و���ر�2 ا��@�- ا�داء 6
�س
 ا�Zز�� ا�2(ا:
� وا��Iذ ��8> ا��&'و�� ا���اآa و�#(+( �8وأ�=�: ا��#�ا$�ت �#(+(

2���@��8� )0
 )365 ص-��:/ �%(ر-ا�>��ر ,>- +#





� ا
	�� ا
ا
	�� ا
ا
	�� ا
ا
	�� ا� �
� �
� �
�    ................................................................................................................................................ ������#�"ى ا�داء ا����ا�����#�"ى ا�داء ا����ا�����#�"ى ا�داء ا����ا����ا%� ((((�#�"ى ا�داء ا����ا&
)�' وا	&
�ا%� ا&
)�' وا	&
�ا%� ا&
)�' وا	&
�ا%� ا&
)�' وا	&
ا

��)*&
�وا�)*&
�وا�)*&
�وا�)*&
  ))))وا

104 

  
����>: Cداء آ!�ءة �$��9 أ�	ا 

� �@(د انXM�^ت ا�
�� وا�@�
h�2ا�� f:وا��2ا <
:8� W�X2+ 0 ا�2@�ف� آ� اداء آ��ءة �
� �N أahاء ahء�V<�ا� �

� واآ�M2ف ا�%>���S� ء آ�ah -$ ط�M� اداء أو �XM�^ا^]�ى ا 

��V<���: ��

�ن ا��=� �
���hداء ا�d� -�Cا� -$ ��V<�ا� -$ �A �[ا�2(ا U:�M2وا� N
: �XM�^ا 
�
h�2ا�� 

��ن vدم vل �=((+��>�  �$8� ).201 ص-��:/ �%(ر-ا���زي و�

U�L� 3�2I� ��^(ة ا�@2�ا� -$ 	

� ا���(ات :�]Z2ف ا�داء آ��ءة ��
h�2اهو ا��L 
J��� فZ2[ا� N� فZ2[افهأ ا) �
��Cوا� �
h�2ر وا��X�ط و�M� و�(ة آ� N� ا���(ات 

�
h�2( أز ( ا^]�ى ا���ك �ه�#��ون ا�&�[v449: 1984  ، و . ( 
NC�+ )+)#� هأ	ا^��  Wh8ا�=�� ا��ا� )<� 	

� ا��>V��ت ��
�&� و�&W ا�%>��&� 

�
=X�8� ��وآ -�+ ) -�B10:  2003،   ا��ا(  

� (افهأ �#(+( .1�V<�ا� �
 .ا�%>��
2. )+)#� fXIا� �
�
 ا��@��
�ت ����ز ا�%�2
3. )+)#� aاآ�� �
 .ا��&'و�
2>�
W��<� L �زh8 و�hد .4� �
� .ا�داء آ��ءة ��
5. )+)#� �
 .ا�داء آ��ءة �@�+

  

 :أYBK ا��Eآ/رة اC�0 �? أ��س ��� �!k�+/� �8 4&� و-���
 :ا���K��8 ا�����d �افهأ ����4

� (فه �#(+( +2	�V<�ا� �

& :(ا+� $- ا���Mوع أو ا��'�&� أو ا�%>���S�8� 0�� 
�/ Lاه،و ا�26%�د+� درا�� ا��(وى �KءX+ 
�
� (ف8ا� �5Bا�� ��V<��� �$�Kافهأ ا�0 ا) 
�
	 أ]�ى ����+
�� �h^ا�داء آ��ءة ،و ��V<��� �
 (افها^ L\ه ��0 ا�2@�ف +>=m- ا�%>��

� و�(ة ��C �هو�#(+(
h�2ا� 	أو �&'ول أو أو 6& ���� -$  ��V<�3 ز+�د(ا�� -ا��=�ري ]
� $- �8(ا$هأ �2#(د أن +>=m- ا�2- ا�����ت أ�� .  )13، ��:/ �%(ر�V<�ا� �
 :-8$ ا�%>��
� ا�&�ق (افهأ �#(+( ان : ا�&�ق ���ل�V<��� �
 ا�2- ا��kور+� ا^��ر �N +@( ا�%>��
-m=<+ ���8ا��� -$ �XMاد ا���2ج أ��
� وا�2&@
� ا�2&�+/ و�>�$L وا���2M+�ت وا��2hودر 

� L\ه ��Mط �N آ� �م8ا�XM�^ت �( $- ا�h�� ��V<�ا� �
�8��&2 ا��>2��ت و��$N
C� :�Mى(
 ).59 ص-��:/ �%(ر -ا�&�دة �=( وادي

� ا����- ا����ل�V<��� �
�- :2#(+( ا����ل Lاه و+g2I :ا�%>��+�� :  

8aو�� ا�2��+� �%�در �#(+( - ��V<�ت ا���a�
 ا�#%�ل و�%�در ا���2ج :�&2��8� . 
- )+)#� r:5 ا��
�M: ري��1� ا��>V��ت �@2(�5 ا�Lي ا�2�I- ا����2hي وا�L(\  ا��2@�


� ا��%(ر آ��5 ا�@��� ا��>V��تBا�� �
� . ا�2��+� �@�
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N ا�دارة اداء ���ل •�� �#(+( ا����ل Lاه و+k2�N :وا�@��XM�^ا �1�Iداء ا��: 

N وأh ا�دارة� ا���Cءات ��$9 ا�Zز�� ا�#�ا$a و�#(+( وا���2:@� ا���6:� aة8وا�@��

�
h�2ا�� �� $- وا�دار+
� ا�%>���V<�ا� . 
��ل •� ��
� ا��$�k�:ا� 	0 +2#2�� ��V<�ا� �
� ��(ار �#(+( ا�%>���
� ا��$�k�ا�2- ا� 

���ارد �8ا��Zm2 آ��ءة �(ى �2=
N �ه���( ��ف� ��)I2&�و+@2=� ��8(+ ا� N� هأ	 
�
� �(ى ���ح �=
N ا�2- ا��@�+�V<�ا� �
 . ا�%>��

��ل •� �
h�2ا��:  f=��+اه وL ل��
4 ا�2&�+/ :���ل �=��CM: �G ا��� 	0 +2�� 
 ا��>2��ت و�#&
�C2:��: Nر �2@�/ و:#�ث درا��ت �#(+( ا����ل Lاه (افهأ �Kء

�+�X�ت و�
�� ا�@�
h�2ا��. 
• �
��\ ا��&'و�� 9
��� ا����ل Lاه $- +2#(د  :ا�@
=H �6Z� ��V<�ا� �
 ا�%>��

� �N ا^]�ى :���>V��ت

�د+N $- ا�2@�ون ���� �<
� ا�I=�ات :@o و�=�دل �@
 ا��>
- ا��2
�ن �=
W أوس(و��X+�\  ا�2h���- أو5h ا�>�Mط $- ا���(ة �م8ا� �(ى و:
�ن
	

1>��� $- ا�%>��- ا^داء �� b<�&�2ة  ا���� �
 ر����) (١٩49-1972(ا�@�ا6

�
2&h��-�@��h اد)m:- 1975 137 ص . (   

• �� $- (افها^ �>�&	:ا��(ى و%6
�ة ا��(ى :@
(ة (افها^ :
N ا���از��V<�ا�0 ا� 
��+�H )�^ا �X��2ة ا^�( و��
�0 ا�2+ 3MC	 �C- (وا�(ة �>�) ا^�( و%6� 


� �+2	 �C- �8و�%#
# �8و�@�$� أ�=�: �8و�@���2 ا��#�ا$�ت�S� ه\L ا��#�ا$�ت 
0�� (افهأ ��V<�ا� �X��2� أو ��+�H )�^ه،و ا�< rk2� �
�
N ا��2ازن ��: �
+�@� 

fXIة ا��
� �8(ا$هوأ ا^�( %6�+�X4 ا^�( ا�
�5  ��هأ�( +(�	 :#�C+و �[jا) 
�- :�رازان� ،�k[ 2008 :23.(  

1- �4��� =G<ز ا�"!�8&�� ا����p ا�!�����ت . 
2�3 ���مI� �XM�^ا -$ ��V<�ا� �
� :�9K ا�%>��X[ �
�
%�� rK�� 
 ا���ارد �$8

�� ا�Zز�
h�2ا�� �
�

 ا�#%�ل وآ��8� W
� وا^���
� وا�دار+� ا��>
�
V<28�2=@ ا�2- وا�� 

N ا�(6
/ ا�2>&
/ ��ا��ة �9 ا���ارد ��U $- ا�I2(ام ا���(ة ادارة: fX[ �XM�^9 ا� 

�  ا�@��� (افها^�V<�� ) 14:  2003 ا�aوري،(�
2- �4��� Rا��71و��� �,اآ: 

�8ا�� �#(+( +@>- Lاهو � :����ارد ا�2%�ف �/ ��8 وا�2- ا���ارات ا��Iذ �N ا��&'و�
b#� ���K��دة �8�%�$ ا��

�ت و6��@$ L
� �(ود $- ا�>�Mط �>�X� ���-( ��8 ا���>��� ا�&

)�#� -�
	 - �Gآ� �Gآb �م8وا� �
� ا��>�Mت $- ا^داء آ��ءة 6
h�2ا�� �� ا��2:@&�'��� 
��%>���ت ا�@��� �
BاLmوزارة -ا� f
XI2ا�-�X[ ا��زارة :#�ث � 1987 – 346 ر6	 درا�

� L\ه، و)8ص –
� - آ��b ��اء ا��&'و�
h�2أو ا� � �C� &�8- �ه�#(+( ا��kوري $�N ادار+
�
�
% ا��#�ا$�ت $�ز ��IM�2 �8و�� ا�#��ل وا+��د �8و�@���BZ��8 ا�� U�L� ه �#(+( $�ن\L 

aاآ��وري ا��K ا)h -$ �
��� 	


W ، ( ا�داء ��XI50: 2005ا�.(  

 :ا	داء آ!�ءة ����4, ����4 -٣ 
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� �N �=�رة -هو����� N� �
 ا�2- ا����زات �N� �Z[8 ���س ا�2- وا^�� ا����+
2���8� ��V<�ا� �
��8 �@2=� ا��@�+
� L\هو ا�%>��� �
	 و�>��=
 ا���(ات اداء آ��ءة �2�

�
h�2ا�� �2�3 وا���(ات ا�دار+I�ه و\L �
� :��Wh ا��@�+XM�^ر� ا�2- ا��ا���(ات �8� 
W&� �@
=H ��� ف آ�Z2[^ افها^ و�(ة) �� $�2ة و��C� <�8� N ا������
 ا�0 ز�>

� ا]2
�ر +U�L� Wh�2 . أ]�ى+�@� �#Kدة ووا)#� W<��W ا�2- ا��@�+
� ا]2
�ر و�X2+ -$ 


�ت �8ا�I2(ا��� ا�I2(ا�@�

(( �@�(ة آ��� ��@h )=� -[�C50ص-��:/ �%(ر -ا�.( 
U�L� -m=<+ 0�� �
	 ���م ا�2- �8ا�
�- ��ا��ة :��2�+�� �=6 �
�
	 ا��
�م :@�
 ا���(ات اداء ��

� وا���Mر+9 وا���'�&�ت
 :ا�%>��
�ه�� �#(+(
 . ا��@�+
� L\ه 
� ا��@(�ت �#(+( -�BZ�ا� �
+�@��� . 

	 �Zء�� ا��@�+
� أآ�� ا]2
�ر -
�0 +@2�( ا�]2
�ر Lاه وان ا�داء آ��ءة �2�� -�+��: 
- �@
=H �
�� ا�@�
h�2ري ا����
� ا�
��8� . 
- ����� �+�X2ا�2- ا� ��8: �� �
�� ا�@�
h�2ري ا����
� ا�
��8�)0
 -ا�>��ر ,>- +#

 ).364 ص – �%(ر ��:/
� ا������� (افها^ -$�C� ت�
�� ا�@�
h�2ري ا����
� ا�
��8� . 

  

��ت �/-,  -4��% �$�Aد ��&�KE�!�"� 9��$� داء آ!�ءة	ا: 
� ��Vا�%�� ��

N ا���: �
���$ � ا���2$�ة وا�=
���ت ا��@����ت و#1� د6� و�(ى ا���6:

N� ��V<�زات ا���� ا�
� $- ا��%�ل aة8أL� -m=<+ �+�X� hا ا�%>���V<�ا� �
 ا�%>��
0 ��#%�ل��ا��@����ت  �:��X�ا� �
� ا��#(دة (افه�d ا��@�- ا�2>�
L و��ا6=� و:(6� و�&

JB�2<ا�2- ا� �%#� 
� +@( ذ�U أN� �h ، )253 ص -��:/ �%(ر  -��h	 ا�@
&�وي( ��8
� �Kورة ا�=�Mي ا�@���#���ح �<� �
�
	 ا�داء ��
 أ��س +@( :(ور\ وا�Lي ���>V��ت ��

	 ا�26%�دي ا�>�MطV<2وا� . 

  

�����ح K/ا�� :<�� ��&�K 9��$� داء آ!�ءة	ا 

	 ان
� :��hد $@�� +�Cن ا�داء ������� N� ت�=�X2�ا� �
 ا�0 �'دي ا�2- ا^���

�hء :(ر��ا�ر� 	

� ا�(6� �N �&�2ى ا�0 ا�2�
� ا���ارات ا��Iذ ��0 +&��( ��� وا�����6�
� ا�&

(( ا��&'�
�ت و�#(+( �%#
r ا��#�ا$�ت $-�� )=�  ��@h-[�C57 ص -��:/ �%(ر -ا� 

	 و+@2=� ).
� ا^داء ��XM�^ا N� ة��&2�ا� ���>V��ت وا��Zز�� �
� و���2ة ا�%>��
 ز�>


N� g ا��#�ا$�ت ا�2� N� �Z[8� 3MC�NC �#(دةIM�ق �8أ�=�: و�H2 و���@�8� r
 و�%#

/ �&�ر=X� ^افها) �
� ا���ري ����(ات ا������
��8� )-� ص-��:/ �%(ر-�=�س �
250.( 

Nه و�\L آ� ا�@�ا��L� -�+��:- 
� +�2$� أن •�V<��� �

���ت و$@�� ����V� Z��C2 ا�%>��=� وا�2��ر+� وا��@����ت �

�
	 ا�Zز�
� ا�=
���ت L\ه ��Cن أن ��0 ا�داء آ��ءة �2��V2<� �
:�
 و��+@� وا�&
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)��&� N
�B��ا� 	

� ا��Iذ ا���ارات $- :��2�#
� ا�%#�
� ��mض وا��>��=� وا�&
r
� $- ا��B�&I و���دي ا^]�Xء �%#
�� ا�@�
h�2ا�� . 


�Cه و�hد • -�
V<� ��V<��� �

>� ا�%>��=� 
$5 �
�ت ا��&'و�
�ت آ�$�Z%وا� �C� 

> �(ا]� أي دون ��M� Nف أو أو �(+� �&'ول:8� . 

• �� :%�رة (افها^ آ�$� درا�
�
%�� 2M6�<0 �8و��� �� $- ا��&�2+�ت آ�$�V<�ا� 
�
� +@�C و:�� ا�%>��
� وو�Kح وا6@XIا� �
h�2ا�� ����(ات ا������� �
h�2ا�� 

� L\ه ��Cن وأنXIا� L
�<2�� ��:�6 9����ب ا�X��ح :
N و�X�ت ا��
��Cوا�� � . ا����2

4 �@>�+� أو ��د+� آ�ن �'اء $@�ل ��ا$�V� aم و�hد •#: /�#+ �X:ا�� �<
2� N
: 

� �Zر���ء ��8> وا��Z@$ fXI ا��>�aة (افها^
��@��: �
h�2ا��. 
• 	
V<� اءات �&�ر�hا� �
�vو 	


	 �N ا��&'و�� �Zدارات ا^داء ��

8�Cا� $- ا�2� 

-�
V<2ا�دارة ا� N� دات ا�0 1@�دا�
� و:��@�C ا��&�2+�ت أ��0 $- ا�����
#� دون �
��
�ت ��6�
	 و�#�و�ت ��

� ا�2��S20 ا��� �+)h ذ�I�ارات ا��ذات ا� �6Z@ا� �
��@: 

	

 ).12 :2002 ، ا����
� ( ا^داء ��
���(ة +�Cن أن •� �� $- و�2��س آ��ء �Zك ا�26%�د+
��� 	

 �6در ا^داء آ��ءة ��

0�� /
=X� �
� وا��'�Gات وا�>&W ا��@�+
�

 . د6
/ و:�CM ا�2�
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����  ا���� ا�
  ����4, �$��9 ا0داء -� ا��'�ط ا��8,-�

  
� د��ت �'�� و��(م 
��C#وا� �
� آ��ءة ا�داء ا��%�$- $- ا��%�رف ا�2��ر++�@� )@�
 �CM: او �
ا$�Cر ��ل �&�2ى ا�>�Mط ا�Lي ���م :�
��5 و+�NC ان ��Cن ه5 ا���G'Iات و�1
� و+�NC ان �@X- هL\ ا��'�Gات ا��ا96 ا��@�- �N �@��� ا��%�ف �9 
� او آ�
K�+ر �
1


5 روؤس ا���ال ا�NB�:a و:>�� ا�h�� -$ وآ��ءة ا�دارات �
��N� �=@� b6 �&�2ى اداء و$��
� $- وb6 ا�ز��ت 
B��+و6(ر�5 ا� �
��
� ا�>�(+� ا���
�#� ا���2��ر او ا��6اض او :�� +I(م ا�&
وهL\ ا��'�Gات ا�2- �>2>�و��8 $- هLا ا��=N� )@� 4# اه	 ا����+
� وا��@�+
� ا�2- ���� �&�2ى 


N اداء K�2��وا� N+���2&��� �
ا��%�رف و�(ى ��8H�M ا�
��- $- ��(ي ا�I(��ت ا��%�$
 -��S: ���2� �
  :وا���د�
N وهL\ ا��@�+

�":أو�
  �'�Gات �#�
/ ا^ر:�ح وا��:#
�
  �'�Gات �#�/ ا�>��":���
  �'�Gات 6
�س ا���ن":�����

� ":را:@���
  �'�Gات 6
�س ا�&
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  �$�9 آ!�ءة ا	داء -� ا�$�Gع ا��8,-� 
  ا��$��� 

� $- �A ا26%�د ا�&�ق 
� وا����
&
Bت ا�����X�ا� N� ت��)Iع ا��X6 �=2@+ , NC�+و
ا���ل ان �&�2ى ��Xر هLا ا���Xع +@�G'� �=2 او ��
�س ��(ى ا��2��ل وا�2#�ل وا����ج $- 


�X6 �=2@+ 4ع ا�I(��ت �N ا�8
�آ� , ا26%�د ا�&�ق � �

�8 هLا ا^]�  ا�ر��Cز+� ا�2- +��م �

>�8 ](��ت ا�>�� : N2@(دة و��ا� �XMا�� N� ���h 0�� ��M+ ت��)Iع ا��X6 ت , ان��)[

 N
�S2اد وا�2%(+�, ا��
� , و](��ت ا��2
  .ا�{ .... ا�I(��ت ا��%�$
 �
�0 ا�I(��ت ا��%�$� aآ�<� \L2>� ه��82 �
4 ان هL\ ا�I(��ت ��8 , $- �(ا]
1�%[

 �82
2�3 ا�����Xت , واه�I� -$ ة)h�2ا�'�&�ت ا��9 ا�
�h �8��ن هL\ ا�I(��ت ��2( و�&2@�
 �� ا�26%�د+XMوا�� , �و��@W دورًا $@�ً� $- ا���م وا���ز ا�%���ت وا��=�د�ت ا�26%�د+

 �  .وا�2��ر+
2>��� و�2@(دة و+�8V ذ�U $- ا26%�د ا�&�ق � �
ان هL\ ا�I(��ت و, ان ا�I(��ت ا��%�$

 	C4 ا�>�ع وا�
� N� ة�

	 آ��ءة اداء , �X� )6رت :�CM آ=
� ووا�9 $- ا�و�� ا�]
و��mض ��
 �<
��%�ف , ا�@�� ا��%�$- ]Zل $�2ة �@� N�k� -2ورة �#(+( ا�ه(اف ا��K -<@+ Uن ذ��$

� ا��>�Mدة 
� :��ه(اف دون ا�]Zل :���2از��ت ا��2@, و5��1 ا�0 �#�
/ ,�+52 $- ا��:#��
:@( ذ�U +2	 ���ر�� ا��2#�/ �9 هL\ ا�ه(اف و�#(+( �&�2ى ا�2#�/ وا��#�ا$�ت , ا�]�ى 

 g
IM� اء�hا /+�H N� ا��#�ا$�ت \Lا��=�ب ا�2- ادت ا�0 �%�ل ه N� 4#=وا�

� ���ط ا�k@3 وا���ة $- �&�2ى ا�داء GS�ف و�%���: �X
��Vوف ا��#� -��K��.  

<2��- �t$ \L8ن �(ا]+ �� 0�� ��M2� �:  
•  �
� واه(اف ا��'�&� ا��%�$+�, )+)#� 
 آ
3 +2	 ا���1ل ا�0 �#�
/ ا�ه(اف ؟ •
6
��5 ؟ • �
�
 ���8م آ��ءة ا�داء وآ

	 آ��ءة ا�داء ا��%�$- ؟ •�� 	3 +2
 آ
•  �1ZIا�. 

  
  .����4�S �4 واه�اف ا���1�7 ا��8,-�� : ا���/ر ا	ول

� ان ا��%�رف ��0 ا]Z2ف ا��ا��8 �@
�U�L $���8 �#�ول ان �#%� , �� $- ��ق �>�$&
� $- هLا ا�&�ق <C�� ���H N+/ ��(+	 ا$�k ا�I(��ت وا�2@��ل ا���ال , ��0 اآ=� �%


N ا��2@��ل ا�$��Z� �kال ا����2� و��(+	 , ا����2� �(+�8 ا$�k ا�2@��ل : �� �ان ا���از�
 ��8&��: b&
� �
�  .ا$�k ا�I(��ت ��

�0 اد� U�L� 0�8 ا��
f ا��82XM وا���8م ا��kور+� ا�1�� -2XI� رس��%�ف ان ��ارة ا�
 �
/ اه(ا$�8 ا�������#� , 5
$ ��و��
	 , وهLا +@>- ان ���م :(را�� ا�&�ق وا�@�ا�� ا����

 ��&<� �m
1 �k$ا���1ل ا�0 ا �hا N� �8C�
�ت ا�+ -2�2��Cا�� , �m
اي ا���1ل ا�1 0

N ا�ه(اف وا: �� �
�
$�� �8
� ا�2- +@�� $�
8� وا��@��6ت ا�>�:@� �N ا�&�ق وا�=h N� ت�
��C��

8� ا]�ى h N�.  
 �8<B�:ت ا�0 ز��)Iا� 	(+�%�رف :2�م ا���%�رف , ��ا� \Lه -$ N
��L8ا $Sن +��2ض :��@��

 NB�:aب ا�Lh �hا N� �
N� N , ان +���Cا ا�%�رة ا�#&>� وا�>�1@�و+@N&� �=2 ا]2
�ر ا�@��
��Cذوي ا� Zً��� ��JB�2� 0 ا���ل ا��%�ف , ءة وا��@�$� ��'+ �ً
&
Bا���2ح �=((ر )=� N�ا��� 

� ادارة-وv]�ون آ�ا�>5
h�2ت ا���
��-وا��2ز+9 ��>�M ا^�� دار -ا�@�@=Xا^و�0 ا�-
  . ) 71 ص - 2004 -ا^ردن


� ا��اWh ان �2�92 :5 ادارة ا��%�ف 
� ا�0 ذ�N&� �=2@+ U ا�2&$�K��: , ت�
�N ا����
وهLا +@>- آ
+ 3�L8� NC\ ا�دارة ان �&�m2 ا��6�Xت ا���د+� , �k��ن ا���1ل ا�0 ا�ه(اف 
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� ا����2� ا6%0 ا�Zm2ل +�M=وا� �

3, وا������C2ل ا���وا�8(ر ا�26%�دي وا�2@ �+L=2ا� �
� و��

aة �N ا�h , ا���:2� ا�&N ا�2@��ل�2� �
� و���
2����8 :��@�ر �>�$&<� �
و�1ً� ا�0 ��$

  .ا�Z2ل ��آa ا�%(ارة $- ا�&�ق 
 �
وان هLا � , ان هLا +��ب ا��%�ف �N ,�+52 وا�2- ه- �#�
/ �&�2ى �@
N� N ا��:#

 �=h�� �
� ا�&>�+� ا�����
� :�@>0 ان �#�
/ ا, +2	 �� �	 �NC ا�>2
و��mض , �ر:�ح �Kورة �2�
 �H�I�ا� N� �����
>�8 ا���H�I , ا���1ل ا�0 ه(ف �#�
/ ا�ر:�ح +2#�� ا��%�ف �: Nو�

� �r<� N ا���وض وا�2B��ن �h�<ر , ا���ا���2 �H�I� , ���
��H�I ا�&�6� , ��H�I ا�&
  .وا�W�Z2 وا�]Z2س و,
�ه� 

8� ا��a2ا��ت ان ا��%�ف +#�2ج ا�>�ء ���ر�� �5H�M ا�0 اhض ��ا�m� �� ا�>�(+��
&�
 �<
@� �
� ا�2- +&2#/ �(اده� ]Zل $�2ة ز�>
( ��0 ��(ار , ا������8 +@2
� ا�h�#(ار ا��وان �

� +2	 , و��ار+{ ا�2#���86 , ا��a2ا��ت ا�2- ا�a2م :�8 ا��Xف ا��@>- ��
�U�L $�ن �#(+( ��	 ا�&
  .$- هLا ا��Hر 

�V@� W	 ��ارد ا��%�ف ه- Xا� N� �8=#� NC�+9 �&2#/ وBودا N� 0 , �=�رة�@$ U�L�
� ا�Zز�� �ن ا��%�ف � ��
8� �#�:�ت ا��دا9B و��$
� ا�&hا��%�ف ا��2@(اد ��ادارة ا�

 �8:�#1� 9Bرد ا��دا �
hS� 5 ا��2>�ع او<C�+ , سZ$Z� %�ف�ا +@�ض ا�Lن ه� . ���C:
� و��$
�ه� $- ا��b6 وا���

N وا���د�
N ا]�ى ان ا�&���ب +@aز ��� ا��2@��X�ا� 	�#

� ا�W#� 0 ا���� �N , :���%�ف ا�Lي +2@����ن �@5 ��
�0 ا�@�C 6( +'دي K@3 ا�&�

�Sة$ 	8@Bودا W#� 0ا� N

((ا��%�ف ��� +($9 ا���د��� )=� ��@h -[�Cر -ا�)%� /:��-
  ).77 ص

� ان ا����2ظ :��#�	 ا�Zزم ا�Lي +k�N ا�+��ء :���a2ا���h���ا�&#�:�ت ا� �8hت و�� ,
 ���
&�
� ا��@�ل �
� �N ا�Zزم +@>- ا�2&��
�0 , �9 �(م ز+�دة ��	 ا�&� aآ�� ���
&��$ U�L�

� ا��1ل ا��2(او�� $- ا��%�ف =
� $- ��آ�BZ�ورة ا��K , د)#� �
وان ه>�ك �%�ص ����6
 Uذ� , -�  :و�N اه	 هL\ ا�>%�ص ه� �#(+( �� +

•  -H�
ان هL\ ا�>&=� �@>- ا�aام ا�=>�ك ا�2��ر+� :�����2ظ �(ى ا�=>U : ا������- �&=� ا��2
� �N وداB@�8 و:(ون $�B(ة <
@� ��( ا�0 ا]� , ا���آaي :>&=: N� 3�2I� -وه , -$ NCو�

 N
 %25ا�0 % 20ا�W��m ��2اوح �� :
•  �
� ا��������
� ا��اWh ا����2ظ :�8 $- ا�: �&=� ا�&��
اي , �%�ف +�%( :�8 ��	 ا�&

 0�� \Lه ��M�و ��B�� 5=Mوا� ��B�&ا��1ل ا�: 
�  � ا�ر1(ة ا�>�(+
�  �<+aIي وا�aآ��ا� U<=ى ا�)� � .ا�ر1(ة ا���د�
�  � ا�ر1(ة �N ا�LهW وا�@�Zت ا�%@=
�  9X��� ��� وا�2��ر+� ا���:

�Cت 6
( ا�%#2
� وا�#�ا�ت وا�وراق ا����Mا� 
�  �+aآ��ا� �<+aI0 ا�� ا�ذو��ت وا�&>(ات �

 �� �N ا�=>U ا���آaي :k���5 ا��1ل ا�&�:�K�2��=��� ا��ا��1ل ا� \Lه N� )@=2&+
�0 . ا�Lآ�� ��M� -2اده� وا�)� Whم ا��ا�%Iا� ��W درا�+ b6ا�� ��� -$:  

� ا�(9$  ��#2&� �
�Cت و��ا�ت وا�2��دات �&2>(+G 
 0 ا��%�رف ا�]�ى ا�(+�ن ا��&#2�� ا�&(اد ا� �
�  �� ا���ر+
%IM9 ا�Bا��دا , �
=<hا� ��� و:��@�
<Hا�� �� .وودا9B ا��'�&�ت :��@�
 .ا��دا9B ا�]�ى ا��&#2�� ا�&(اد  �

 5=Mوا� ��B�&ع ا��1ل ا����� N
: �� �� +2	 ا��I2ا�8h آ>&=
� ا��������
ان �&=� ا�&
 �� ا�� -2��� f&: ا�>&=�B�� ,ا �=hم ا��ا�%Iم وا����ا� -$ W#&�� ��  .�&(اد وا���:
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 �
� ا��اWh ا����2ظ :�8 ���CG 0 أوراق ���
� ا��������
ان ا��2
�H- ا�Lي +��� ا�&

%615
�ة :#(ود  % U<=�1ل ا�^ �
� ا�%�$�
  .�N ا��
 �:��X�ا� JB�2<ن ا���Kو �Mت ا�����دون ا�2@�ض ��2 ��%�ف ان +@�0 ا��, ان �

 �
�  .ا���H�I وهLا �� +&�2: 0�
 0�ان ا��%�ف ا�2��ري +@2�( ��0 ا��ال ا���د�
N آ�%(ر ��2�Z��ر وه� +@�� �

� ��H N+/ ز+�دة ا�+�ادات 

/ ا��0 �&�2ى �N ا��:#�#� , N
&#� /
ا�2- �'دي ا�0 �#�
 �
3 , ��#�ظ $- �&�2ى ا��:#
��C� -%�ف ه��8 ا��
3 ا�#2+ -2���C2ا� �
وذ�U را9h ^ن ,��=

 �� ا�ر:�ح :�H W��<2دي و, ��:2=&� -$ �
m� 5=��%+ %�ف�ا+�ادات ا� -$ �

m� ان اي.  
 �
>�8 ا��دا9B ا���ر+: Nو� ���2I�9 ا�Bب ا��داLh 0�وه- ��U ا��دا9B ا�2- , +@�� ا��%�ف �

 )B0 ا���ا�� دون ان +W��2 �8	 �/ ا�#%�ل �V#� �8 ا�#/ $- �#=�8 $- اي
آ�� , +�Cن ���د�

� وه>�ك ودا9B ا��h^9 اBوا��دا �
$�2)	Aآ� 	��h وي�&
  ).256 ص -�%(ر ��:/ -ا�@
 �

� ا��دا�X� 9Bرت و���Sت :8(ف ا��:#
�0 , ان �
���ت �&� )Bا���ا bآ�� ��)<@$

 �k�I<� ��W , ا���وض ا���>��Xا� b#� 9B0 ا��دا�� a%�رف ��آ�ا� bآ�� , ��)<� NCو�
�0 ا���وض و��(+	 ا��� )Bا���ا �
�ت �&=m� �#� �8h��ا� �h^ا ��+�Xوا� �X��2�وض ا��

�Lh 0ب , ا���2��ر � a
� وآU�L ا��2آ�h9 ا�Bوا��دا �
ازداد ا�ه2��م $- Lhب ودا9B ا�$�2
  .ودا9B ا�$�اد 

 /
� ا��6اض ه(�8$ �#���
� Lhب ا��دا9B و�>�+@�8 و���
� N
: /
ان �#�و�� ا�$�2
 �� ا�Zز���

� ا���H�I و��$
� ا�&�
(ة $- ���ل , و��Gر ���
دون ان �>&�K 0ورة ا�2��د �

 �
� وا���ن , ا���2��ر $- ا�وراق ا������

( �8($- ا�&&��ن هL\ ا�وراق , �
4 +��� هLا �
��8� و:(ون ]&�L� �Bآ� � �C: ���8 ا�0 ��(++�#� NC�+.  

1� ا�+ -2�NC ان ��Iج :�8 ان ��0 ادارة ا��%�ف ا�2��ري ان �@�ZI0 ان ا��� �

	 ا�ر:�ح V@� , ���

� , و�#�
/ ا���ن , و��$
� ا�&CM� -$ دورًا :�رزًا W@�ان هL\ ا�ه(اف �

 9Bب ا��داLh ل��
���ت ا��%�ف $- �� , �
  .��(+	 ا���وض وا���2��ر $- ا�وراق ا����

N هL\ ا�ه(اف : rKا�2@�رض ا��ا l�Z� ان �<� NC�+ ,5 ا��� ���

4 ان ز+�دة ا�&� 

 �
�0 ا��:#� -&C� , 0ا� U<=ه(اف �&@0 ادارة ا�Sوا���ن آ ���
�L8ا � +@2=� ا�=@o ا�&
 �
�8 ��0 �&�ب ا��:#�
وا��� ه- 6
�د واWh ا��2ا��8 وا]Lه� :>�V ا��2=�ر �>( ا�&@- , �#�

 �

/ ا��:#�#2� , �
� آ���:#
� ه(ف �&2�� و�5 ��� ا��&�2ى وا�ه���
 $Sن, �ن �� آ��b ا�&
 �� :%�رة ��(+
� �� ا�l�2 :��ارد\ ا������
� �N ا�&h/ ا6%0 در�9 ان +#
X2&+ %�ف�ا� , ا�

 �
�0 ا��:#� �
=�
N� )��2+ � 4 ا�>�(+� ا��l�2# :�8 اي ��B( , ان هLا ��ف +�2ك ا�� �� ,
��%�ف ان +�5h ا��ا�5 ا�0 ا���2��رات ا�2- �(ر ��B(ًا ����@ً� ,
� ان ���� NC�+ U�Lوآ  \Lه

ا���2��رات ��دة �� ��Cن �#��$� :��H�I آ=
�ة 6( +>�	 �>�B�&[ �8 �@�ض ا��%�ف ا�0 
  . ا�$Zس 

� هL\ ا�]
�ة $- ا+��د 
��C(ى ا���8 :<� �
ان آ��ءة اداء ادارة ا��%�ف +�NC ا�2@=
 �8
�� �Kو���د ا��
� وا��

/ ا��:#�#� -$ �82+�, N
� $- وا��2���, ا��2ازن وا��2ا$/ �� :


� ا���H�I و�#�
/ ا���ن �� ا�Zز�� و����
  .ا����2ظ :��&
  

 ����  آ�i 4"9 ا�/M/ل ا�o�$�� W ا	ه�اف ؟: ا���/ر ا�

9 ا��%�ف ا���1ل ا�0 ا�ه(اف ا��Lآ�رة X2&+ -C� , N� ���h �$5�t +��م :���ر�

 3B�Aا��.  
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��8 و�%>
��8 و$/ ا�� �2@(دة &�� NC�+ 3B�Aا�� \Lا� , ان ه a
ا�>� ه>� ��ف ��
وو3B�A ا�>�Mط ا����- �>
� , و3B�A ا��%�ف ا�2��ري ��0 ا��س و3B�A ا�>�Mط ا����- 

  ) .12ا:�اه
	 ه>(ي، دارة ا�=>�ك ا�2��ر+� ،  ص
 �
�0 ا��3B�A ا���2� ��M+ -ط ا�����M<ان ا�:  

•  9Bب ا��داLh ��
A%�ف: و�ن ا+(ا��8 �(ى ا��:aا� W,�+ -29 ا�Bو�>�8  �2@(د ا��دا

5 �&=�ً� , ودا9B ا�$�2
� , ودا9B ا�#&�ب ا���ري �� /�2� �hS: دة)#� �2:�� 9Bودا ,


>�ت ���:� K����ت او ا�2��دات �S� 9Bودا. 
� �>r ا���وض او ا��2��دات ��0 ا]Z2ف ا��ا��8  •�
Aو ) �
%IMدات ا���ا��2 ,

 9B�k=ن ا���K دات��و, ا�2 �
ا�2��دات , ا�2��ر+� ا�2��دات K��ن ا�وراق ا����
 N
 ) ا�{ ... ا��2��دات ا��&2>(+� , ا����و�

•  �
� ا���2��ر $- ا�وراق ا�����
Aو ) : �
��C#وض ا���آ&>(ات ا� , �<+aIاذو��ت ا� ,
 � )ا�8	 و�>(ات $- �Gآ�ت �&�ه�

 5<B�:%�ف ا�0 ز�(��8 ا��ت ا�]�ى ا�2- +��)Iا� ������ 5: )%�
أ�� ا�>�Mط ا����- $
<� �8:  

•  �

9 و�Gاء ا�وراق ا����: 
• NB�:aا� r��%� وا�&>(ات �
� ا�%�Cك وا�وراق ا�2��ر+%#� 
•  �
��
� وا1(ار ا�%�Cك ا�&
=<hت ا�Z�@اء ا��G9 و
:. 

� ا���ال :
N ا�#&�:�ت وا��%�ر+3  •#�. 
•  NB�:a� ��(+	 ا���M2رات $- ���ل ا���2��ر ا����- �
• NB�:aت ا��C� ادارة ��2

N �9 ا��%�ف��(+	 ا •�����ت وا�=
���ت ا�0 ا��2@��@�� 


&- ا�&'ال ا�Lي +�Xح وا��2@�/ :���دا9B ه� Bط ا���M<3 ا�B�A�: /�@2+ ��
$:  
 �8�� وا�2&+ -2@���
&�� -&
B%(ر ا���9 :��2=�ره� ا�Bا��دا W����%�ف ان +� NC�+ 3
آ

� ؟
  $- �>r ا���وض وا��2��دات وا���2��ر $- ا�وراق ا����
2
N $- هLا ا����ل ه�� +
�
  :�NC �>� ان �'�G ا��2ا�
•  	8k+�#� ض�m� NB�:aا�0 ا� �� ���م ��0 ا�2@��ل ا�@�ر ا���اB( ا���>��
�
ا��2ا�

 �8@� ���@2�اي ا]2
�ر هLا ا��%�ف :(ل �N ا��%�رف ا�]�ى :2�(+	 , و�#�
aه	 �
 0� .ا�@�ر $�B(ة ا�

• 
�� ���م ��0 ��(+	 ا�I(��ت ا�
�
(ة وا��#�aات ا�2- �($9 ا�a:�ن ان +2@��� ا ا��2ا�

N ا��%�رف ا�]�ى : N� %�ف�ا ا�L�2ر هI+ وان , �k$%�ف ا��5 ا��S: \د��2�� ,

 ��)Iا� ��0 ا��س ���� -<=� �
k�2ا ا�L=�ل , وه�ا��2 N&ت ا�2- , و���)Iو�>�ع ا�
� ا�, +�NC ان +�(��8 ا��%�ف 
���� هL\ ا�I(��ت و���C� ��6 U�L�8 وآ<� o@=. 

آ�� ان آ��ءة اداء ا�I(��ت و��@� ا��%�ف وا�>JB�2 ا�&>�+� ا�2- +#���8 ا��%�ف �@2=� 
 5@� ���@2�  .�N ا�@�ا�� ا��#�aة �

 �� ا��>�$&� ا�&@�+
�
� ���2ا���C� �
�
� ��(+	 ا�I(��ت �@2=� ا��2ا�
�

4 , ان ا��2ا��
 5=@�� دوره� اا�Lي �
�
��C� , � U�L� U ا��2ا�� N� �k$ا �
�
+�NC �>� ا���ل :Sن هL\ ا���2ا�

 /�X� �CM: , وف �#(دة�A او N
@� 9Kو �A -$ �
�
و�+ NC�NC ا���ل :Sن هL\ ا���2ا�
� ا�]�ى 
�

�2ن �2>�$&�2ن , ا�آ�� ��ا$�� وN� ��=6 ا���2ا��
و�
� �N ا��kوري ان ا�&�2ا�

��2ن ��C2� ��ه ��وا�.  

A�: /�@2+ ��

&- ���dال ا�� $Bام ا��)I2ة ا���
� ا�2B��ن وا��6اض $2@2=� هL\ ا�]�

 �82

�8 ا��%�رف ��H N+/ ا��دا9B وه- $- ��� ا��b6 �%(ر ر:#�وه- �N , ا�2- �#%� �
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5<B�:%�ف ا�0 ز�(��8 ا��ا�2- + �
&
Bت ا����)Iا�) )
�� 	��h -�
�� �%(ر -وv]�ون ا�
  .)250 ص-��:/

� �N ا��� , ��>#�8 ا��%�رف ا�0 ز:�B>�8 �2@(دة ان ا���وض ا�2- ����و��>r و$/ �
 �
�
9 ا��%�ف �#�
/ ه(N� 5$ هL\ ا�@�X2&+ �8=h��:ا��� �� , وا��2=�رات و \Lه N
: Nو�

 -�+:  
•  �36�2 ��0 , ا�k����ت ا���(�+ Uوذ� �
<
� او �
%IG او �
�C� )6ن هL\ ا�k����ت ���

 �� و��@

�ت ا������Cض ا����ا� W��H ن�:aا� 
��ب %6
� ا��h ام : �H+/ ا�2&(+( و$�2ة ا���ض  •X�ض ا���ه� ا� U�L: -<@و�

 �hا� �+�H او f��2� , �� ام �>�+
�� او $%+�8G 6&�طS: ا�2&(+( ه� +&(د �
�
ام , وآ
 �8
�� ا���2ة ا���2/ �+�8� -$ ���C��: ا�5 +&(د. 

• �2I+ ض��ا� -=��H 4 ان

�ن $�� ��H=- ا���ض �@
=H ص�IGSآ 	4 82�1
� N� ن��

�ت W��H ا���ض ��Cا� N
: �� ��Bا��د ا���او ���ر او �'�&�ت ا26%�د+� اذ +�W ا+

��ب وا��Mوط ا�]�ى X�ا� ��
� ��H�I �(م ا�2&(+(, وا��=�
� ا�0 , :8(ف ��M� �<وه

/ ا�ر:�ح �#� 0�� 5��
��C�2ض وا���6(رة ا� �
�:�ت �=� درا�� ا�#&�, �Kورة �#

� ا�2- ����8 $- ا�&>�ات ا�]
�ة 
��2Iون , ا�aI��2ة , و�@(ل دوران ا�$ f��2و�
 �
� , و�@(ل ا��1ل ا��2(او�� , ا�%#2
� ا����
� وا�2&�ب �@(ل ا��:#
و�&=� ا��(+��

 � .وا�2��ر+� وا�26%�د+
� ا��اWh ��$�ه� $- W��H ا���ض  •
 ��ا��ة ا��Mوط ا������

I���: /�@2+ ��
�S$ �Hن ��0 ا��%�ف ان +��م :2�(+� ��	 ا���H�I ا�2- �#
f ا�� $
�82@
=Hب و��X�ض ا�����: , �Kو���ة ا�)Bا��� �� آ��b , و�#(+( �&=�
���� آ��b ا���H�Iة 6C$

� ا���B(ة ا�2
�د+� �2��0G �9 ا��Mوط ا�@��� ا�k+ -2@�8 :���%�ف=&�.  
� $�( +�$o ا�� اذا آ�ن ا���ض �#��ف :����H�I $���� +#�2ج ا��@� �او , �0 درا�

 �
, اذ ان �@� ا���B(ة +���9 آ��� ازدادت ا���H�I ا�2- �#
f :����ض , ���ض ا�@�ر $�B(ة ���
 �H�I�وا� )B�@ا� N
: �� �  .وان ه(ا +��م ��0 �=(أ ا���از�

� �N ا��9K ا�26%�دي ا�&�B( آ��H�I , ��&	 ا���H�I ا�0 
�S2�وه- ا� ���� �H�I�
 	Ik2ة ا�)Bت ا�@�ر ا�%�ف وا�@�ر ا����=�  .و�&�2ى ا�>�Mط وا�ز�� ا�26%�د+� , و��

���ض � �=��Xا� �8��U ا���H�I ا�>�:@� ��A Nوف ��Mط ا�� -8$ �1�Iا� �H�I�ا�� ا�

� ا��@2�(ة
� ��8H�M وا���
W ا�2&@
=Hو.  

2�3 و5�B�A ا�&�:�� ا�I�� %�ف�ا� �
	 ا�>JB�2 ا��#2��� �N ���ر�
�� �=� 	C#ا� NC�+ آ�L
 �
/ ا�ه(اف ا�������#� N� 52
��C0 �(ى ا��  .و6
�س �&�2ى ا�داء ا��2#�/ وآ��ء�5 , �

  
 ����  �!�/م آ!�ءة ا	داء وآ�!�� L���A ؟: ا���/ر ا�

6=� ا��X2ق ا�0 6
�س آ��ءة ا�داء ��ى �N ا��kوري اوً� �#(+( ���8م ا�داء +�%( 
 ����Cء ا�:@�د ا��Xء �� :��داء ا�-M� ,0 �&�2ى ا����با�� �X�ا� ��ز ا�@��
@>- ا�$ �

&2 ,

��ب X�5 ا�h0 ا����0 ا�@>%� , او ا��
�م :�8�� و�>�
Lه� �� W#&<+ W��mا $�8 $- ا�L8�
 �
h�2ا�� �
���K- �#�( (:��2=�ر\ ا�( �>�Z[)� �1��8 ( :�@>�ه� ا��ا�9 ( ا�=�Mي $- ا�@�

�
�  ).52ت �(]� ���Iذ ا���ار، ص��$
/ ، ادارة ا���2ج وا�@�
 ��� �N ا�:@�د ا��2(ا]��h )%�� �<��$ ا�داء N� 	�C2� ��)<� 	�C2� ��)<� ر�Hا ا�Lه -$

� ا����ز 
�

�8ت ا�دارة , وا�k2� -2�N آh�� L
�<� -$ �� ا��2=@�+�Xوا� , 	� �� /:�X2� و�(ى

�C��: ���� وا�6�2
b ا���ز\ �9 ا��@�+
� وا����+
� ا��#(دة وا��2@
� وا�>�� , W���هLا �N ا�

ا�� ا����W ا��@>�ي $U�L +@>- �(ى ���س ا�@��� ور,=52 $- ا���ز ا���8م ا�����ة ��0 , ا���دي 
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 5���� , 5BZ5 وز�Bآ5 �9 رؤو����وا�����B ا�2- +2=@�8 �#2&
N , وا�2@(اد\ c���ن ا�@�� و�

N ه�� ا��(رة ��K  0�N هLا ا��>�Vر ا�داء +36�2, و��Xر ��8را�5 &
Bر N+�%<� 0��

� وا���8رة ا�2- اآ2&=�8 , ا����ز وا��,=� $- ا�@�� $�@��� ��ان ا��(رة ��0 ا����ز ه- �#%

�م :����ز ا�@�� وه- , ا�@��� ��� ���@�� �ا�� ا��,=� $- ا�@�� N� �=@� -8$ ا�(وا$9 ا���د+

� �#� ا�@�� و+�Cه��5 ا�������ع أراء\ وا�� �C@� �8
� ا�2- +@�� $�
���ا�� ا�=<
@�))
�� )=� 
��@h -[�C77 ص-��:/ �%(ر -ا�(.  

 N� �

4 �@=� ا��@��� �
�(ى �&�ه�� ا�داء ا�Lي +2	 " +�2ا:f ا�داء �9 ���8م ا��@��
اي ا��8 , $- �#�
/ ه(ف �#(د ���Kع :�CM �&=/ ) او ا���ار ا�Lي +2	 ا��Iذ\ ( ا��
�م :5 

 �hس �(ر�

�م :@�� �� ����� ��
  ".ا��26اب �N ا�8(ف ا��>�Mد �2

/ ا�8(ف وا���1ل ا�0 ا�>JB�2 ا�2- +2	 �#� �
��Cق �@>- ا��
� $- هLا ا�&
ان ا��@��

� , �#(+(ه� �&=�ً� +�8� �X�� N� وان ا�8(ف �=�رة ) ��
+�اد ا���1ل ا�
�8 $- وb6 �#(د ) او �2
� �2� -C� U�L�NC ا��'�&<

/ اه(ا$�8 $�ن هL\ ا�ه(اف +�W ان ��Cن و��ا��1ت �@�#� N� �

 rKووا /
  .�#(دة :�CM د6

N ا�=(ا�B وا]2
�ر : ��K���ا� -$ )
Gوا�� -�Z�@ام ا�)I2ا�� N� �=@� -8$ ءة��Cا�� ا�

�8�k$3 و, ا
��C2ا� ��� /ا�Lي +�<C�� �hا�0 ا6%0 در )B�@ا� 	V@+ ر , أو�
و+�Cن ذ�U �>( ا]2
N
@� -����1ل ا�0 ه(ف �@
N  ا���ب ���.  

 b6وا�� ���C24 ا�
� N� �<C�� ��+�H �k$S: ��@��: م�
اذن ا���Cءة :L8ا ا��@>0 �@>- ا��
 �
� , وا��:#

� ا�0 ا]Z2ف ���8م ا���Cءة �N ���8م ا��@��M� �<0 , وه�� aآ�� �

4 ان ا��@���


�
C��: 	28� ءة��Cا� ��<
: �8
� ا�>�8+� ا��اWh ا���1ل ا�X�� �X�<ا� \Lغ ه��� ا�+ -2�NC :�8 ا�=.  
 �Cآ �ا� ا�>� �� , ان هN+L ا�����8
N ��2ا:�Xن و�2(ا]Zن ]�1� اذا ����V ا�0 ا��'�&

 	8<

�NC ان �l�Z ا�]Z2ف :$ �&�'��� ���C�ت ا��
Ba�$��+ Z�NC ان +�Cن , ����V ا�0 ا�

9 ان +#�/ ا�8(فX2&+و ��@$ �ا� ا�5 ا�6 , او ا�ه(اف ا��#(دة �5  ا�( ا��&'و�
N $- ا��'�&

� اآ=� او وb6 ا�Hل , آ��ءة �N �&'ول ا]� ��C� 0ا�ه(اف ا� \Lه /
  .اذ ا�5 +#�2ج �#2�

N ا�داء و�&�2ا\ : �� f:�+ ن آ��ءة ا�داء ه� ���8مS: ل��ا� NC�+ ق�
K�N هLا ا�&


	 ا�داء ��mض �#(+( ا���Cءة ا�2, ا��#2�/
�� U0 ذ��� /�X+�8م و�ل وا���ز ا����- +2	 :�8 ا�

/ اه(اف اداء , ا��#(دة �#� JB�2� 0�
�س وا1(ار ا���Cم ��� �
��� 5�S: �
و+@�ف هLا ا�]

 -K��ا� �ا�@��� و���ر�� �&�2ى �Sد+� ا��اh=�ت وا���8م ا�����ة ����� 0��H N� 5+/ ���ر�

 �
�=�2&� ��� �X[ 9K�� ��1و �K�#��:)�<��+ )=� لv دمv ن��
� �%(ر -ا���زي و�
  .)224 ص-��:/

 �
	 ا�داء +@2=� اداة �N ادوات ا���6:
وان آ��ءة ا�داء �@>- �#(+( �&�2ى , �U�L $�ن ��
 �
h�2ت ا���
�
k+ 4�N هLا ا��&�2ى ا���ز ا��@��
�ت وا�@�#: 5�

N� N ا�داء ا���,�ب �#�@�


(ة Gور ��/ ا+kً� , :%�رة $@��X+ /�X<�ا ا�Lه Nو� )
G�2ا� r�X%� 0 آ��ءة ا�داء��
-�
5 و+@�ف هLا آ�� +h�2�cت ا�
��@�5 ��0 �&�2ى :"ا26c%�دي �
h�2�c�6ت ا�Xل ا�Zm2ه� إ�

�
/ اآ=� 6(ر ��NC ا�@�ا�6S: )B 6(ر ��NC , ا��'�&�#� �#� �
5 ا���ارد ا26c%�د+� ا����2h��و

�ت ا��'�&� ا��,�N ا�8(ر��Cإ� -$ rh�<ا� 	C#2اداء اي ا� N�k+ ��: �+�M=وا� �
�د+5 وا����

�k$5, ا
$ fM<� يLا� -��
  "$- �A ا��#
f ا26c%�دي وا2hc���- وا�&
3
��C2ا� �
�
/ ز+�دة $- ا�2�cج و���#� 0�� �82
��Cإ� N� �=@� �, إن آ��ءة أداء ا��'�&

cات اa
8�� و�+�M: ل و](��ت و�6ى�� N� �و�8(ف ,��2ج:�@>N&� 0 إ�Zm2ل ا���ارد ا����2
 ���C2وا� b6وا�>��- وإا]2%�ر ا�� -�Cدود ا���4 ا�
� N� 5��2�ارد ا���5 ا�
h�2إ�0 ر$9 إ�


� �N ,وا���8دh���<C2م وا���� ا�#(+�� وا�����B ا�2- ��$�ه� ا�@
���=� إ�I2(ام ا^���
W ا�@
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��ب وا�S: #(دة�ه(اف ا�d� ا���1ل N� �
N ا��'�&C��ر$9 �&�2ى ا^داء و �hأ-�)	Aآ� 
	��h وي�&
  .)256 ص -�%(ر ��:/ -ا�@

� ,ا^داء (�N هLا +S: rk2ن ا����ه
	 ا��ارد ذآ�ه� 
ه- ) وآ��ءة ا�داء , ا���Cءة, ا��@��
 �
�
A�8م ا���ز ا���� ا�
��@� ���2I�ا�:@�د ا� �C@� 	
� ( ���ه
h�2ا�� �
�$�ذا , ):k�>�8 ا�@�

��ب �N� �8� ���V زاو+� ا���ز ا�@�� و�SدX�5 ا�h0 ا���
� ا�0 ا�داء , +52 �M+ Uن ذ�t$ , ا�� اذا
 �
�0 ا��@��� W#&<+ U#(دة $�ن ذ��/ ا�ه(اف ا��ى �#)� �ا�� اذا آ�ن , �N� ���V زاو+

�/ :����Cءة @2+ �
/ هL\ ا�ه(اف $�ن ا��� $- هL\ ا�#���#� �8
� ا�2+ -2	 $
�
C��: /�, ا��>�Vر +2@
 ��S&�ا� bا�� اذا آ�� N�k2+ U52 وآ��ء�5 $�ن ذ�

	 ا�داء و�@�$� �(ى $@��
6
( ا��#g ه- ��

5�

  .  )462 ص -��:/ �%(ر-وv]�ون ا�&��ك �هأز �@
( �#�((و+2@�/ :��Cءة ا�داء و��

	 آ��ءة ا�داء ا��%�$-
��mض �#�
/ ذ�U , و:�(ر �@�/ ا��� :2�$ , ��W درا�+ 5��$


B/ ا�ه(اف ا���0 و�#(+( �&�2ى �#�� ��M� -2�8 وا��
� ا�2- �&@0 ادارة ا��%�ف ا�0 �#�
&
 �

� ا���H�I , و�#�
/ �@(�ت ا�>�� , ا��:#�� ا�Zز�� و����
]��g �1$- (وK��ن ا�&

 r��1– ا26%�د ا�&�ق ، ص �A -$ �

  ).36-21ر�6:� ا�2&
  

  آ�i 4"9 �$��9 آ!�ءة ا	داء ا��8,-� ؟: ا���/ر ا�,ا%_ 
 �� 0�
9 ان �%>3 ا��@�+
� وا��'�Gات , ��(م ذآ�\ $- ا��#�ور ا�&�:�� :>�ءًا �X2&� �<��$

2
N ه�� ����
	 آ��ءة ا�داء ا��%�$- ا�0 �
�� -$ �8
�  :ا�2&+ -2>( �
� ا�و�0 ����� ا����ز : ا��
�
�0 ا�@�+
� وا��'�Gات ا�2- �&2>( ��0 آ� ��M�و


�8ت ا�دارة h�� L
�<� -$ �� ا��2=@�+�Xت , وا���)Iا� �k$ا 	(+��1ل ا�0 ���وا�2- ��:� �

/ ا�ه(اف ا��&�Xة �#� NC�+ �8Bورا N� -2وا� �
�/ , ا��%�$@2� �
� ا]�ى ان هL\ ا��@�+��C:

 -�
N وا���ب ا�2@��� �9 ا�NB�:a و�#�و�� ار8B�K	 و�Lآ� �>�8 �� +�� ا�@��
��آ&::  
•  NB�:aب ا�2@��� �9 ا��� .�&N ا��2�=�ل وا�
� ا� •��� NB�:aا�0 ا� �� ا���(��)I. 
 .�(ى و$�ء ا�NB�:a ا�0 ا��%�ف ا�Lي +2@����ن �@5  •
•  5: 	8H�=�%�ف وار�ا� -$ N
� .ا�2��ار ا�@��
���5 وا��&'و�
�ت ا��&>(ة �8	  •mM+ يLا� -�
Aا�� aآ����: N
�6>��� ا�@��. 

 �8�%$ NC�+ � ��� و�2(ا]X:ات ��2ا�G'�ا� \Lن ه>�ك , ان ه�C� ��)<� 4
6>��� �(ى �
 56��� 0�� �1�� 5��C� ح�

�- وG@�ر\ :��ر�Aا�� \aآ��5 , ا�@��� :+)� /�I+ Uن ذ��$

� ا�2- +@�� :�8 , ا��,=� $- ا�@�� &�'���: U&�2+�8 , و
  .اي +'دي هLا ا�0 ا�2��ار\ $
� ا�0 

N $- ا��%�ف +@>- ��(+	 ا���8د ا�Zز�� ا��ا��ان ���( ا��,=� :��@�� �(ى ا�@��


ً� $- �&N ا�2�=�ل ا�NB�:a , ر�Kء ا�NB�:a ا�� �8V+ Uع , وذ���S: ت��)I�8م وا��ز ا���وا�
 b65 , و� �ً
  .��� +($9 ا�a:�ن ا�0 ا�2�U& :���%�ف ا�Lي +2@��� �@5 و+�Cن و$

 �
� ا��������
� ا��+�@� 0��/ , ان هL\ ا��'�Gات ��8 دورًا وا�� �=��Gا �X� -2وه- ا�
 �

�8 ا��@�+�� /
� وا�2- �&@0 ا�0 �#�
�>JB�2 ا��#2��� �N ���ر�� ا��3B�A ا��%�$� �
ا��6�

  .اه(اف ا��%�ف 
 �
� ا��������� : ا��
� �>JB�2 ���ر�� ا��3B�A ا��%�$
  ا��@�+
� ا��6�

 N
�� ����ر�� ا�@���
2� 5�
�#� 	� �� �ً
ان هL\ ا��@�+
� وا��'�Gات ��rK �>� ر6�
�- ��8�B�A	 $- ا�Hر �#�/ +�� 0�� ��M� -ا�ه(اف وه:  

1.  �
 :�'�Gات �#�
/ ا�ر:�ح وا��:#
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� ا�2- +&@0 ا�0 �#�
��8 ا��%�ف +�mه- ا� �
� �N ا��@�+
� , :��2=�ر ان ا��:#��h 8>�ك$ U�L�

 Uذ� 	

�� -$ �8
��Zن �#�( و�&
N(  ,ا�+ -2�NC ا��2>�د �� N&�- ص-��:/ �%(ر 
  :و�Lآ� اه��8 اد��\  )163

1� �@(ل   - أ�Iا�0 ا���ال ا� )B�@ا�: 
 )Bا�� N� �
1� ]Zل ا�&>� ا�����Iدر�5 ا���ال ا� �� rK�+ @(ل�ا ا�Lان ا���ال , ان ه

1� +�%( :C��� 5�)6 �� �8- ا��%�ف �2��+� ا5��1�Iا� , �
C�  .و�&�0 ا+kً� :#��ق ا��
 �
  ان هLا ا��@(ل +@=� �>5 :���@�د�� ا���2

�
ا�%�$

 )B�@ار��9 �@(ل ا� ���� وآ=
�ة آ=h�� �
� ا�&>�+� ا�%�$�
��� آ��b ا�>2C$.  

 :���ل ا���:� ا�W ا	�/ال ا��"��� �&"/i�Z    - ب
 9Bف ��8 ا��دا�k� �
C�
3 ه- ���ق ا��A�2�� �و+2	 ا�2&�ب �@(ل , ان ا���ال ا����2

 \L8� )B�@ا�-�� ا�0 ����ع هL\ ا���ال آ�� +
� ا�&>�+� ا�%�$�
 ��>(ي(ا���ال وذ�W&<: U ا�>2
	��6، -h��  ،2000 :290( :  

�
ا�%�$

9Bا��دا
  :���ل ا���:� ا�W ا����I ا	M/ل  -ج

� ا��
� ا�>2�&�: U@(ل وذ��ا ا�Lه W&2#+ع ا��1ل���� 0�� �� ا�&>�+
$�% , N� �ً6ZXا�
 �8<� �ًBah �

9 ا5��1 و��h ��
و+#(د و$/ , آ�ن ان ا��%�ف 6( ا�I2(م �#2�
/ هL\ ا�>2

 �
6� ا���2Z@ا�:  
�
ا�%�$

ا^�1ل
1� ا	ر%�ح ا��/ز�K ا�W ا��Bك  -د�:  

و��mض 6
�س آ��ءة , ��ز+9 ا�ر:�ح ا��#2��� ا�C��� 0- ا��%�ف آ>&W �#(دة +2	 

N وا��=��� ا�2- ا��2��وه� C���0 ا��� �
N ا�>&W ا���ز�: �� �
/ ا�ر:�ح $��5 �2	 ا����ر��#�

 �
C�  :و+@=� �N ذ�U آ�� +�- , اي ا�0 ���ق ا��
ا�&8	

�
C�ا��
  
Y-  i�Z/"&� ���"ل ا��/M	ا��8-�� �!/ا:� ا �  :ا��1

 W�+ 5��$ 3
A�2�� �� ���اB( ا��1ل ا����2
��mض ا���1ل ا�0 �#(+( ا�>&=� ا�%�$
 ��0 ا���ال ا����2� ��� وا���اB( ا��($��� و6&�� ا��#%��#(+( ا���ق �� :
N ا���اB( ا��&2@�

 -�
3 وآ�� +A�2��:  
�ا���اB( ا��($��

�ا����2
  

 -�: آ�� +@=� �>�8 آ�� +
9B0 ا��دا�� )Bوض�ا���ا��0 ا��� )Bا���ا

�ا^��ال ا����2
  

 :�'�Gات �#�/ ا�>��  .2
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� �N ا��'�Gات �8(ف ا�0 6
�س ��(ار ا�>�� ا�#��1 $- ا��1ل ا�����2- ان هL\ ا��
 �<
@� �
� ]Zل $�2ة ز�>
C�2��8C ا��%�ف و���ق ا���+ , -�
N هL\ ا��'�Gات ��+: Nو�:  

� ا��1ل ا�2- +�2��8C : �@(ل ��� ا��1ل  -1�
6 �+2	 ا��I2اج هLا ا��@(ل وذ�U :���ر�
� ا�]
�ة <Mل ا�Z[ %�ف�ا� ) �6
( ا�(را� ( �ا�2- �&=��8 وان ) او ا�&>�ات ( �9 ا�&>


�ت،  ( W ا�0 ����ع ا��1لا���ق +>&��#�( ا��( ��ور، ادارة ا���2ج وا�@�

 ).412ص
 :وذ�U آ�� +�-    - أ

 �<
@� ����ع ا��1ل $-  –����ع ا��1ل $- ��U ا�&>� = ��(ار ��� ا��1ل �&>�
 �  ا�&>� ا�&�:�

%
� ا��1ل ان هLا ا��@(ل +�NC ان +�Cن �
6 -$ g6�<� او ���=� اذا آ�ن ه>�ك �=h��.  

� ا�1ل ا��%�ف : �@(ل ا��$9   - ب����� N
: �� �6Z@د ا���+�: U5 وذ���
ان هLا ا��@(ل +2	 6
 �
C�� �>&�ب ا�0 ���ق ا��<
@� �:�@>0 ا]� ا�rK�+ 5 �(د ا���ات ا�a� -2ا+(ت , $- �>
6� اZ@��: �8<� @=�ة�وا� �
C�
�8 ���ق ا��$ �
��2�: 

ا��1ل

��1�Iا�
�  -ج
C�� : �@(ل ا����2ظ :#/ ا��
C�
N ���ق ا��: �� �6Z@د ا���+�: U@(ل وذ��ا ا�Lه W&2#+ )

 �1�I( ا�2=@�د ا�ر:�ح ) ا���ال ا�@: �
� ا�&>�+� ا�%�$�
� ا�]
�ة �>&�:� ا�0 ا�>2<&��
�0 ا��&�ه�
N ا��� �  :�ز�

��1�Iا�

�ا^ر:�ح ا���ز�
 :�'�Gات 6
�س ا���ن  .3

� �N ا����+
� وا��'�Gات ا�2- +&2@���8 ا��%�ف ��mض 6
�س ا���ن ��h ه>�ك

8� ا��a2ا��ت h0 ��ا�� 52
��C�8 , وا��ى وادي(اد��\�@�ض اه�M: )=� ر-ا�&�دة)%� /:��- 
  : )77 ص

� ا��%�ف ��0 رد ا��دا9B   - أ
�:�6: 
�0 رد ا��دا9B ا�0 ا�#1:�8 � U<=ا� �
�وذ��H N� U+/ ا�2&�ب و�#(+( , +2	 6
�س �6:

 �
C�
N ���ق ا��: �� �6Z@ا� ) �1�Iا���ال ا� ( -�  :واh���- ا��دا9B �(+5 وذ�U آ�� +

%100 ×  �

  

�8 +2	 ���ر��82 �9 ا��%�رف ا�2��ر+� ا�]�ى �� 	C#وا� �
�
	 هL\ ا���:
  .و��mض ��

� ��1Zل ا��XIة   - ب
C� :�@(ل ���ق ا��
 -�� و+2	 ا�2&�:�8 آ�� +�B�� �
mة ه- ا��1ل ا��XI�1ل ا���: )%�+:  

���ع ا��1ل = �1ل ا��XIة ا��–  ��B�&ا��1ل ا�  
� ا��ا��8 $�C: ��0 ا���وض ا���>��� ��M�و , �
و:�6- , ا��1ل ا���:2� , ا�وراق ا����

 ��B�� �
mا��1ل ا�]�ى ا�.  
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 �8@
ان هL\ ا��1ل ��
b :���1ل ا��XIة وذ�U ���8 � �2#�ل ا�0 ��(+� ا� :@( :
 �=��, �8@
: �
��� �%��=�B�&[ �8 آ�� ان ا���وض وا��1ل ا�]�ى �#�2ج وان ��

 �  .���X+ )6 b6ل �C- �2#�ل ا�0 ��(+
 -�� وا��1ل ا��XIة آ�� +
C�
N ���ق ا��: �� �6Z@ا�2&�ب ا� 	2+:  

  

 r
h�2: Uوذ� �+��� �� :ــــــ و+�NC ا��I2ا�8h آ>&=�
  %100ا�>2
  
�  -ج
� ��H�I ا���2��ر $- ا�وراق ا�����  :ه��} ا���ن $- ���:

 ��
8� ا���H�I ا�2- �>�	 �N ه=�ط 6h0 ��ا�� ا��%�ف �
�:�6 rK�� �6Z@ا� \Lان ه
 �

9 ا���2��رات , ا��2��ر+� $- ا�وراق ا�����h 0ا� �
C�و+2	 �#(+(ه� وذ�W&<: U ���ق ا��

� آ�� +�- $- ا�ور
  :اق ا����
��1�Iا^��ال ا�

�
$- ا^وراق ا����
  
4.  ���
 : �'�Gات 6
�س ا�&
� ا�Zز�� $- ا��%�ف  -2��
� �N ا��'�Gات �8(ف ا�0 6
�س ��(ار ��$� ا�&����ان هL\ ا��

8� ا��a2ا��تhا�� N�k� -2ا�  \Lه 	اه Nو� �<
@� �
ا�+ -2�NC ان �&Z[ /#2ل $�2ة ز�>
-�� $- ا��'�&� ،  –�H�Hر ا��( (: ا��'�Gات �� +
h�2�6ت ا���X�
( ا�26%�دي �G�2ا�

  : )10,9,8ص 

� ا�>�(+� ا�0 ����ع ا��دا9B ا���ر+�   - أ��
&�� � :ا�>&=� ا����+
�� ا�>�(+��
� ا�&�&6 /+�H N� �� ا��دا9B  +2	 ا��I2اج هL\ ا�>&=����� 0��


�8 :ــــ �� ا���%#2 ��

r ا�>2h�� �  :آ�� +�-  100ا���ر+

  
� ا�>�(+� ا�0 اh���- ا��دا9B   - ب��
&�� � : ا�>&=� ا����+

 9Bع ا��دا���� ا�0 �+)�<�� �� ��H N+/ ا�2&�ب ا�>&=� ا����+��
6
�س ا�& NC�+
) �
� �hر+mوا� �  : آ�� +�- ) ا���ر+

��دا9B ا���ر+� ا�0 ����ع ا��دا9B  -ج� �  :ا�>&=� ا����+
Bع ا��دا���� N� �9 �(ى ا��%�ف ان هL\ ا�>&=� �@�C ��(ار ا��دا9B ا���ر+

 -�  :و�#&W آ�� +
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�  -د
C�� ا��دا9B ا���ر+� ا�0 ���ق ا��=&� :  
 �
C�� ��(ار ا��دا9B ا���ر+� ا�0 ���ق ا���&6 /+�H N� ��#&W هL\ ا�>&=

) �1�Iـــ ) ا���ال ا�: �#h��100 % -�  : آ�� +

 \Zا��ارد ذآ�ه� ا� �

9 ا��'�Gات وا��@�+���� , �� ��(م �l�Z :�ن �+�m: f=���
 �
&
B%�ف اه(ا$5 ا���ا�2- , ا� �
� ا�و�0 �2@�/ :2#�/ ا�ر:�ح و�&�2ى ا��:#�������$

 �8�

� , +&@0 ا��%�ف ا�0 �#�+�@� 5&C@� �� Uوذ� ��%�ف ا�0 ا�9��2 وا�>�+��- ا� ��آ
� ( #�/ ا�>�� و�'�Gات �
� ا��������� ا������ rK�� -8$ , ) ا������ا�� �'�Gات ا��

 5H�M<� %�ف�ا� ��( �'�Gات 6
�س , �&�2ى ا���ن و�#��Z[ 5ل ���ر�� �
و$- ا�]
 ��h���وا�&#�:�ت ا� �8� ا��a2ا��ت ا��&#2�hا�� �
��Cوا� ���
  .ا�&


9 ان +#�/ X2&+ %�ف�ان �2%�ر ان ا� �<� NC�+ � �
��ب �N ا��:#X�&�2ى ا��ا�
 5H�M<� 52ر���وا���ن ا�>�ء � ���

N , وا�>�� �9 ��$� ا�&����	 +k�N و$�ء ا�NB�:a وا��2@��

 5@� , ��0 ا��س �>�ع ا�I(��ت ا���(�� �k$%�ف ا��:��5 ا� 	8+)� �و����82 , و]�/ ا��>��
 ���C2ا� ��  .و�&N ا��2�=�ل و6

� �L8�  �8k@: 9ا ��� :Sن ا��'�Gات ا�2-X:و��2ا ��و� , �6�X>� ��8 ه- �'�Gات �2(ا]
 �
+�NC ا��%� :
>8	 وان ا�2�&
	 ا�Lي ��د��\ ه� ��&
�� ��V+� وذ��k+� Uح ا���Cة و�&8

 �8:�@
� ا�2
���.  
  

 �MB<ا�:  
 �<
, وا���ا�
N ا�&�B(ة $
5 , +@>- �=>- ا��
�ت ا��&
�ة �5 , ان �=>- ����V ا26%�د+� �@

�- �N ا�>�Vم ا�Lي وا��I2ا� b60 ارض ا��ا96 و$- ��� ا���
(ه� �&�� 0�=�ل :�8 وا�@�� �
 5�� ا��'�&� ا�26%�د+� واه(ا$�8 :@( ا��2��ل ا�0 . آ�ن ��B(ًا 6=+�, -$ ��
�ات ا�1�#m2ان ا�
� ا�2- ���- ��8 $- ا�Hر , ا26%�د ا�&�ق 
+��ض ��0 ا��'�&� $8	 وا�2
@�ب ا�ه(اف ا����


5 ا��$ ��  .�ا�
N ا�&�B(ة وا��&
�ة ��&�ق وا�@�ا�� ا����
� $- �A ا26%�د ا�&�ق 
&
B%�ف واه(ا$5 ا���ا� �� وK��ن , ان ,�+
ه� �#�
/ ا��:#

 5H�M� �� ا�0 �&�2ى �@
N� N ا�>�� وا��2��ار , ا�2��ار\ $- ���ر�$�Kا , �
$�� U�Lوآ
8� ا��a2ا��ت و���ر�� ا�>hا��� �  .�Mط ا���ال ا�Zز�

 �$�C� ��Bودا ���@$ ��=@� N�k+ يLا�=��5 ا� Wh&�ر ا��ا�ا� )+)#� W�+ Uذ� /
�#2�
 �
� ا�#&N , ا��6�Xت وا���ارد ا����2
� ا��&2��ة ا�2- �'دي , و��1 ا�0 ���
{ ا�2&
وا��@��

 �
N ا�دوات وا�����B ا��@2�(ة $- هLا ا����ل . ����1ل ا�0 ,�+� ا��'�&: N� , 9Kه- و

	 ا�داء �@�

�س و���� �
� و�&2��ة ��
�س وا1(ار ا���Cم , +�V<� �
�
	 ا�داء ه� ��
ان ��

 Zً=�2&� 5�
��ب �#�X� و�� ه� -K��5 $- ا��
�#� 	� �� 9� ��0 ا�>JB�2 ا��#2��� ���ر�� .  
 5�
وان هLا ا��&�2ى , ان آ��ءة ا�داء �@>- �#(+( �&�2ى �@
W,�+ N ا��%�ف �#�

��
(ة +k�N ا�G3 :%�رة آ�'ة ورB�Aت وا���
  .ز ا���8م وا��@��
�/ :�3B�A ا�>�Mط ا����- ���%�ف @2+ o@=�8 �2@(دة ا�
وا�]� , ان ا��@�+
� ا���Mر ا�

� ا�]�ى وا�2- ���� ا�>�Mط او ا�(ا�	 ��>�Mط ا����- 
�/ :��I(��ت ا��%�$@2+.  
2>( ��0 ا��@�+
� وا��'�Gات ا�2-&� 	
� ا�2�
���rK �(ى ���ح ا��%�ف $-  ان ��

� او ذاك ا�>�Mط �
Aا�� \Lه �
/ ا�ه(اف ا���hة �N ���ر��#�.  
 N
2����� , ان هL\ ا��'�Gات اh���>�ه� $- �
��آ&: ���
�8 ا��@�+
� ا��2@�� �<��Hا�و�0 ا

�8	 ز:�NB او$
�ء @hو 	82�� W&وآ 	8B�Kو�1ً� �ر NB�:a9 ا�� 	8�
N وا���ب �@���  .ا�@��
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� �@�C �(ى �#�/ اه(اف ا��%�ف ا��@=� �>�8 :#2�
/ وا
� �=�رة ��G'� Nات ر6�
����
 5
� و�#�/ ا�>�� ا���,�ب $
� , ا��:#��
  .و�#�/ ا���ن ا�&

� �#(+( , ان ا�2��د 6
�س و��
	 آ��ءة ا�داء �N 6=� ادارة ا��%�ف 
��C�8 ا�� r
2+
��82 ور���@� �
�
	 ا�&
���ت ا��>��=� �Zر���ع و�#&
N �&�2ى ا��#�ا$�ت و�#(+( ا�=�:�8 وآ


	 آ��ءة ا�داء �N 6=� ا��%�ف $- �A ا��Vوف . ا�داء �� �� �(م ���ر���� -$ �C@0 ا���
� و�(م ا��2��ار وا�2��=�ت وا�ز��ت &$�<���: ��6( +'دي , ا�&�B(ة $- ا26%�د ا�&�ق وا��2��

 �
	 آ��, ا�0 ا$Zس هL\ ا��'�&�� �=2@+ U�L� �
��� -$ �8
�ءة ا�داء �N ا�دوات ا�2&+ -2>( �
 5H�M<� 52ر���%�ف $- ��ح ا���� N�k� -2ا� �=B�%وا� ��
�� وا��Iذ ا���ارات ا�&,�
1.  
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  تمهيد

يتضمن الفصل الرابع دراسة وتحليل السيولة النقدية اليومية اي قدرة المصارف التجارية 
على االيفاء بالتزاماتها اليومية اتجاه المودعين والمقرضين والمستثمرين والتي تمثل كفاية السيولة 

لدراسة النقدية فضًال عن تحليل النسب المالية التي تمثل مستوى اداء المصارف التجارية عينة ا
كمعدل العائد على االستثمار ومعدل العائد على حق الملكية والتي تمثل كفاءة وفاعلية االدارات 
المصرفية، ومعدل العائد على حجم الودائع، كما حاولت الباحثة دراسة كفاية رأس المال أي 

ور القدرة االيفائية للمصارف التجارية في مواجهة االزمات والمخاطر من خالل ثالث محا
  : وكاالتي

  . تحليل كفاية السيولة النقدية في المصارف التجارية عينة الدراسة: المحور االول 
  . تحليل النسب المالية لمستوى اداء المصارف التجارية عينة الدراسة: المحور الثاني 
 والمخاطر للمصارف التجارية عينة) كفاية رأس المال(تحليل القدرة االيفائية: المحور الثالث

  . الدراسة
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  المبحث األول

  عرض وتحليل مؤشرات السيولة النقدية في المصارف التجارية
  

  عينة الدراسة

تعتمد المؤسسات المالية ومنها المصرفية التجارية على عدد من النسب المالية لمعرفة 
ما لديها من  نقدية او وبما  يجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها م, كفاية السيولة النقدية فيها

فأذا ازداد حجم السيولة , والسيولة تمثل سيفا ذا حدين.  نقودسريعة التحويل الى  أصول أخرى
سوف يؤثر سلبًا , اي االحتفاظ بكميات كبيرة تزيد على الحد المطلوب, عند الحد االقتصادي لها

ان انخفاض السيولة عن الحد المطلوب سوف يؤدي الى , في ربحية المصرف ومن جهة اخرى
اية المصرف عن الوفاء بالتزامات خاصة تجاه ويحقق  الضعف في كف, حاالت العسر المالي

كذلك عدم القدرة في تلبية طلبات االقتراض المقدم له ومن ابرز , المودعين عند سحب  وودائعهم
النسب المالية المستخدمة في إطار  تقويم كفاية السيولة النقدية  للمصارف التجارية عينة الدراسة 

  :كاألتي
- 195, 2002ابو احمد (, ) 169، 1995, يونس ( ,) 373, 2000رمضان، جودة، (
197.(  

  أوال نسبة الرصيد النقدي

ولدى البنك , تشير هذه النسبة الى مدى قدرة األرصدة النقدية الموجودة في الصندوق
كالعمالت األجنبية والمسكوكات الذهبية , ولدى المصارف األخرى وأية أرصدة أخرى, المركزي

فاء بااللتزامات المالية المترتبة على ذمة المصرف والواجبة الموجودة في المصرف على الو 
  :ويمكن التعبير عن هذه النسبة بالمعادلة االتية.التسديد في مواعيدها المحددة

  
  = النقدي الرصيد نسبة

  %100* االرصدة السائلة االخرى+التقد لدى البنك المركزي+لنقد في الصندوقا
  اجمالي الودائع

  
وما في يحكمها جميع المطلوبات، باستثناء رأس المال الممتلك حقوق ويقصد بالودائع 

د النقدي، زادت مقدرة المصرف ي، وتبين المعادلة أعاله الى انهه كلما زادت نسبة الرص)الملكية
  .على تأدية التزاماته المالية في مواعيد المتفق عليها 
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-1997( نخفاض أثناء المدة ان هذه النسبة متذبذبة بين االرتفاع واال) 5(يشير الجدول
في معظم المصارف عينة الدراسة اذ بلغت هذه النسبة في المصرف التجاري العراقي ) 2011
 2010في عام %  39.03ونحو  1999عام % 36.62والى  1997عام %  34.77نحو 

وكانت أعلى نسبة  مقارنة % 97.03حيث بلغت نحو  2011وارتفعت بشكل كبير عام 
ان العراقي ومصرف بغداد  والشرق األوسط وبلغت  متوسط النمو لهذه النسبة بمصرف االئتم

  ).2011-1997( أثناء المدة% 40.26نحو 
وارتفعت  الى  1997عام % 25.33أما مصرف الشرق األوسط  تظهر هذه النسبة نحو 

بوتائر أعلى من المصرف التجاري  2005وازدادت هذه النسبة سيما بعد  1999عام % 31.76
وبمتوسط نمو نحو 2011عام % 69.74الى % 60.33نحو  2010حيث بلغت عام 

40.21.%  
انخفضت هذه النسبة  1997عام % 35.64بينما مصرف بغداد بلغت هذه النسبة نحو 

ينسب اقل من المصرف اتجاري والشرق األوسط واالئتمان  ) 2000-1998( أثناء المدى
متزايدة قد تفوق المصرف التجاري العراقي والشرق  العراقي، إال إن هذه النسبة ارتفعت بنسب

انخفضت  2010عام % 67,89ارتفعت الى  2005عام % 62.25األوسط حيث بلغت نحو 
وهي اقل من الرصد النقدي للمصارف األخرى عينة الدراسة وبالرغم  2011عام % 62.17الى 

%  43.45كانت ) 2011- 1997(اال  انه نسبة النمو أثناء المدة  2011من هذه النسبة في 
  .أعلى من نسب النمو في المصرف التجاري العراقي والشرق  األوسط

عام %32.12د النقدي فيه نحو يفي حين ان مصرف االئتمان العراقي بلغت نسبة الرص
% 42.88ازدادت  لتكن % 33.92نحو  2003ارتفعت هذه النسبة حيث بلغت عام  1997
نسب  2005-1997مما شكلت المدة  2005عام % 73.82، ثم ارتفعت لتكن 2004عام 

( تفوق المصارف الثالث األخرى عينة الدراسة فضًال  عن ارتفاع هذه النسبة أثناء المدى
 2011عام  67.01ونحو % 68.34نحو  2008حيث كانت أعلى نسبة عام ) 2006-2011

مقارنة بمصرف بغداد وهي أعلى نسبة % 44.60وبشكل بلغ متوسط  نسبة الرصد النقدي نحو 
  .والشرق األوسط ومصرف التجاري العراقي

وهذه النتائج تشير إلى إن مصرف االئتمان النقدي يتقدم على المصارف الثالث األخرى 
االلتزامات المالية المترتبة على ذمتهما  ةيليه مصرف بغداد تمتعا بقدرة نسبية على مواجه

مقارنة بالمصاريف عينة الدراسة فضًال عن ان مصرف والواجب التسديد في مواعيدها المحددة ، 
ان  ثالشرق األوسط والمصرف التجاري العراقي يحتال موقعًا متميزًا عن المصارف التجارية حي

   .هذه المصارف تمثل النخبة من المصارف التجارية العراقية
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             لعينة  المصارف التجارية العراقية للمدة   وديد النقينسبة الرص) 5(جدول 
)1997- 2011(  

مصرف االئتمان 
  العراقي

  مصرف بغداد
مصرف الشرق 

  األوسط
المصرف التجاري 

  العراقي
          المصرف

  السنة        

32.12 35.64  25.33  34.77  1997 
28.91  32.82  23.20  27.05  1998  
27.76  16.89  31.76  36.62  1999  
26.30  10.96  22.31  24.74  2000  
26.75  17.34  19.34  28.58  2001  
22.26  16.06  14.39  25.44  2002  
33.92  59.51  28.48  29.45  2003  
42.88  30.73  45.33  31.95  2004  
73.82  62.25  35.77  117.01  2005  
73.82  69.25  52.58  31.60  2006  
59.60  55.96  48.93  26.56  2007  
68.34  45.53  42.99  35.44  2008  
63.73  68.93  73.81  18.66  2009  
45.54  67.89  69.33  39.03  2010  
67.01  62.74  97.03  97.03  2011  
  متوسط النسبة  26%, 40  40.21%  43.45  44.60

  ) .1(ج النسب استنادًا الى ملحق االجدول من عمل الباحثة واستخر *
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  نسبة االحتياط القانوني. ثانياً 
ان المصارف التجارية دائما تحتفظ برصيد نقدي دون الرجوع الى البنك المركزيوهو مايطلق 
عليه االحتياطي القانوني وهو يمثل نسبة من ودائع المصرف لكن البنك المركزي هو الذي 
يحدد هذه النسبة ويجب على جميع المصارف االلتزام بها مع االخذ بنظر االعتبار ظروف البلد 

على الصعيد االقتصادي او السياسي فان االحتياطي القانوني يبداء باالنخفاض  سواء كانت
  في حالة التوسع االقتصادي وعلى العكس من ذلك 

  :ويمكن حساب هذه النسبة رياضيًا من خالل  األتي
  %100×النقد لدى البنك المركزي = نسبة االحتياطي القانوني 

  اجمالي الودائع                                 
  

توضح المعادلة أعاله انه كلما زادت نسبة االحتياط القانوني زادت مقدرة المصرف التجاري 
على الوفاء بالتزاماته المالية المترتبة عليه، خاصة في الظروف غير االعتيادية، وفي أوقات 

  .دة لدى المصارف التجارية عن سداد التزاماته الماليةفيها األرصدة الموجو  عجزوالتي تاألزمات 
ان نسبة االحتياطي القانوني للمصرف التجاري العراقي قد تفاوتت ) 6(اذ يشير الجدول 

حيث   2011فكانت أعلى نسبة في عام ) 2011 – 1997( بين الزيادة ونقصان أثناء المدة 
رف التجارية عينة الدراسة األخرى التي ال وهذه النسبة كبيرة مقارنة بالمصا% 29,78تقدر نحو 

للعام المذكور، في حين بلغت اقل نسبة احتياطي قانوني % 11تتجاوز هذه النسبة فيها 
ولكن بشكل عام فأن نسبة االحتياطي القانوني   2005، 1999عام ) 40.0(للمصرف التجاري 

 قعلى من مصرف الشر وهي أ 61.76بلغت نحو ) 2011-1997( متوسط النمو أثناء المدة  
  .األوسط ومصرف بغداد ومصرف االئتمان العراقي

ويأتي مصرف بغداد بالمرتبة الثاني بعد المصرف التجاري العراقي اذ بلغ متوسط النسبة 
وال يوجد   2006وكانت أعلى مسبة عام ) 201 - 1997(أثناء المدة %) 12.21( نحو 

  %) .5.5(النسبة  حيث بلغت) 1998- 1997(احتياطي قانوني في عام 
في حين يمثل مصرف الشرق األوسط  المرتبة الثالثة حيث بلغ متوسط نسبة االحتياطي 

حيث   2004،  1997عام  %67,19وأعلى نسبة حققها المصرف نحو  %)21,10(القانوني 
 لتزاماتهبأ االيفاءفي قدرة  ويأتي مصرف االئتمان العراقي بالمرتبة الرابعة %) 5,5(ال تتجاوز 

اتجاه المودعين والمستثمرين في وقت األزمات حيث كانت أعلى نسبة احتياطي قانوني عام 
  .2009،  2008عام % 5,5ونحو  1999عام  %) 23,17(وبلغت نحو   1999

وبشكل عام فان مصرف االئتمان العراقي احتل اقل نسبة احتياطي قانوني مقارنة  
  .بمصارف عينة الدراسة
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  )6(جدول 
  )2011-1997( ياطي القانوني لعينة المصارف التجارية العراقية للمدةنسبة االحت

  .نسبة مئوية

  مصرف
  االئتمان العراقي

  مصرف بغداد
  مصرف

  الشرق األوسط
  المصرف

  التجاري العراقي
   المصرف

  السنة

14.11  0.00  0.00  8.53  1997  
15.23  0.00  0.00  11.07  1998  
17.62  13.26  0.00  0.00  1999  
10.27  7.86  9.01  8.66  2000  
9.00  7.48  8.47  11.63  2001  
7.52  8.10  8.30  9.32  2002  
10.62  16.51  12.32  9.75  2003  
8.20  12.66  5.15  4.61  2004  
0.00  17.69  16.92  0.00  2005  
0.00  34.64  17.98  16.78  2006  
0.00  14 ,29  16.99  11.89  2007  
0.00  14.06  16.89  27.61  2008  
0.00  19.63  19.67  12.69  2009  
8.78  11.44  10.88  31.62  2010  
9.70  9.97  10.57  78.29  2011  
  متوسط النسبة  16.76  10.21  12.21  5.44

  )1(ج النسب استنادَا الى ملحقاالجدول من عمل الباحثة واستخر 
   
  
  
  

  
  نسبة السيولة القانونية. ثالثا
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األرصدة (األولية  واالحتياطيات الثانوية تمثل هذه السيولة مقياسًا لمدى قدرة االحتياطيات 
على الوفاء بااللتزامات المالية المستحقة على المصرف أمام )النقدية واألرصدة شبه النقدية

المودعين والمستثمرين والمقترضين اليومية وفي أوقات األزمات  تعد هذه النسبة من أكثر نسب 
  :وفق المعادلة اآلتية ولة، ويمكن التعبير عنهالسيالسيولة موضوعية واستخدامًا في مجال كفاية ا

  %100*  االحتياطيات الثانوية+االحتياطيات االولية =نسبة السيولة القانونية 
  اجمالي الودائع                                      

وتشير المعادلة أعاله الى انه كلما زادت نسبة السيولة  القانونية، زادت السيولة، أي أن 
  .هناك عالقة طردية بين هذه النسبة والسيولة

ان نسبة السيولة القانونية حققت ارتفاعًا في معظم المصارف عينة ) 7(يظهر الجدول 
، واحتل المصرف التجاري المرتبة األولى من بين المصارف المدروسة فقد  2007الدراسة بعد

وبمتوسط  2011في عام %31ونحو  2009عام % 19الى  2007عام % 4ازدادت من 
  ).2011- 1997(أثناء المدة % 9نسبة قدرها 

أما مصرف االئتمان  العراقي فقد احتل المرتبة الثانية في ارتفاع االحتياطيات القانونية فيه 
وهذا يدل على  2011عام % 18الى  2007عام %10فقد ارتفعت النسبة من  2007بعد عام 

معادلة  اكبر من الودائع وما في حكمها في ان األرصدة النقدية وشبه النقدية في بسط ال
ومصرف االئتمان العراقي بالرغم من ان المصرف االئتمان لم يحقق , المصرف التجاري العراقي 

  ).2011- 1997(أثناء المدة % 6بحدود نسبة عالية فكانت 
ان مصرف الشرق األوسط ارتفعت نسبة االحتياطيات القانونية ) 7(بينما يشير الجدول 

وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالمصرف التجاري واالئتمان العراقي وهذه % 7بلغت  2011 عام
النسبة متفاوتة من االنخفاض واالرتفاع ولكن بشكل عام لم يحقق المصرف نسبة سيولة قانونية 

وهي اقل % 4وكان متوسط نسبة نمو االحتياطيات القانونية ) 2010- 1997(عالية أثناء المدة 
  .رف التجارية عينة الدراسة من معظم المصا

أما مصرف بغداد فأن نسبة االحتياطيات األولية والثانوية اكبر من حجم الودائع وما 
وان  2011عام % 4حتى وصلت  2007حكمها اال أنها ضعيفة وبدأت باالنخفاض بعد عام 

  ).2011 – 1997(أثناء المدة % 3.7متوسط نمو السيولة القانونية بدأت ضعيفة وال تتجاوز 
وعند تدقيق في قيم بسط النسبة  ومقامها نجد ان بسط النسبة المتكونة من األموال السائلة 
التي تحتفظ بها المصارف التجارية عينة الدراسة في خزانتها، ولدى البنك المركزي مضافًا إليها 

ري المصرف التجا( األنواع األخرى المختلفة من االستثمارات في ثالث مصارف قد ارتفعت 
وانخفضت في مصرف بغداد، ولكن ) العراقي، ومصرف الشرق األوسط،  واالئتمان العراقي

جميع المصارف عينة الدراسة كانت األرصدة النقدية وشبه  نقدية  كان اكبر من مقامها إجمالي 
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الودائع وما في حكمها التي هي األخرى قد ارتفعت  وبشكل  عام ان نسبة االحتياطيات القانونية 
. ارتفعت في الشرق األوسط والتجاري العراقي واالئتمان العراقي وتناقصت في مصرف بغداد  قد

هذا يعني ان  سياسة المصارف فيما يتعلق بهدف السيولة  واإلقراض والربحية تختلف باختالف 
وحجم رأسمالها الممتلك، وعدد  فروعها وأماكن تواجدها ومدى مهارة , طبيعة عمل هذه المصارف

  .ءة أجهزتها اإلدارية  وتقديراتها لمستوى سيولتها المصرفيةوكفا
  

  )7(جدول رقم 
  )2011- 1997(نسبة السيولة القانونية لعينة المصارف التجارية العراقية للمدة 

 

مصرف االئتمان 
  العراقي

  مصرف بغداد
مصرف الشرق 

  األوسط
المصرف 

  التجاري العراقي

  المصرف
  السنة

2.11  4.16  4.10  5.06  1997  
2.32  4.12  4.49  4.37  1998  
2.41  4.68  4.39  5.34  1999  
4.05  3.95  2.34  6.15  2000  
0.60  1.69  2.78  4.54  2001  
3.06  3.22  2.81  4.62  2002  
4.00  1.78  5.43  3.53  2003  
3.89  6.30  3.66  4.19  2004  
3.27  1.12  4.23  2.86  2005  
2.69  2.40  3.33  3.75  2006  
9.90  8.04  5.46  3.59  2007  
9.42  5.19  4.32  5.12  2008  
10.68  3.49  4.26  19.45  2009  
7.63  2.23  3.65  31.51  2010  
17.79  3.63  7.15  31.34  2011  

  متوسط النسبة  9.03%  4.17%  3.7%  5.6%
  )1(ج انسب استنادًا الى ملحقاالجدول من عمل الباحثة  وتم استخر  

  نسبة التوظيف. رابعاً 
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الى مدى استخدام المصرف للودائع وما في حكمها لتلبية حاجات وتشير هذه النسبة 
الزبائن من القروض والسلف وكلما  ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على مقدرة المصرف على تلبية 
القروض  الجديدة، وهي في ذلك الوقت تشير الى انخفاض  كفاية المصرف على الوفاء 

أنها تظهر انخفاض السيولة ، لذلك ينبغي على المصرف بالتزاماته المالية  اتجاه المودعين ، اي 
اخذ الحيطة  والحذر اتجاه طلبات القروض الجديدة حتى ال يكون في وضع غير  قادر على 

  .تأدية التزاماته المالية مع اآلخرين
وتستخرج نسبة التوظيف من قسمة القروض والسلف على الودائع وما في حكمها، كما في 

  :المعادلة اآلتية 
  %100*  االحتياطيات الثانوية+ االحتياطيات االولية =نية نسبة السيولة القانو 

  اجمالي الودائع                                     
  %100*  القروض والسلف=  نسبة التوظيف 

  اجمالي الودائع                  
  

المختلفة لتلبية طلبات تشير هذه النسبة الى مدى قدرة المصرف عن استخدام الودائع 
ان هذه النسبة في تناقص بشكل كبير بعد )  8(الزبائن من القروض والسلف،، ويظهر الجدول 

في المصرف التجاري العراقي ومصرف االئتمان العراقي اذ انخفضت  2011ولغاية   2007عم 
 نفي المصرف التجاري العراقي وم%) 0.74( الى   2007عام % 15.74هذه النسبة من 

أما مصرف الشرق األوسط فقد ارتفعت  2011عام %) 3.30( الى  2007عام %) 6.64(
كذلك بالنسبة لمصرف بغداد فقد %) 35.62( الى2007عام % 4.74نسبة التوظيف فيه من 

وهذا يعني ان  مصرف بغداد  2011عام % 19.80الى %  18.31ارتفعت  هذه النسبة من 
ة زيادة القروض الممنوحة من الودائع وما في حكمها ومصرف الشرق األوسط  اعتمدت سياس

التي بحوزتها، مما عزز من إمكانيات على تحقيق الربحية اذا ان نسب التوظيف سيكون تأثيرها 
ايجابيًا على أرباحها، اال انه في ذات الوقت  تعد  إنذارًا إلدارات هذه المصارف على اخذ 

ومن  , ذه السياسة ستؤثر في سيولة المصارف سلبياً فأن ه حيطة  والتروي عند منح اي قروض ال
  .ثم في قدرتها على مواجهة السحوبات اليومية والطارئة من الودائع

) 2007 - 1997( ان جميع المصارف عينة الدراسة أثناء المدة ) 8(كما يشير الجدول 
رباح استخدمت سياسة زيادة القروض والسلف من الودائع وما في حكمها  لغرض تحقيق األ

ولكن النتيجة تشير الى ارتفاع نسب التوظيف من المصارف العراقية عينة الدراسة والتي تعتبر  
مصارف النخبة التجارية فكيف للمصارف األخرى  فانه  معظمها تكون نسب التوظيف عالية 
 من اجل تحقيق األرباح ولكن هذا انعكس سلبًا على السيولة المصرفية التي تتناسب عكسيًا مع




رف ا................................................................................................................................�ا�, �ا�, �ا�, �ا�, ا
	�� ا
ا
	�� ا
ا
	�� ا
ا
	�� ا�&
� ا. �)���

� ا"�#
رف ا�ح��0 وا/, ا�&
� ا. �)���

� ا"�#
رف ا�ح��0 وا/, ا�&
� ا. �)���

� ا"�#
رف ا�ح��0 وا/, ا�&
� ا. �)���

� ا"�#
ر(� ���2 ا
�را���ح��0 وا/, ا��
ر(� ���2 ا
�را����
ر(� ���2 ا
�را����
ر(� ���2 ا
�را����
        

 

112 

في % 14فان هذه النسب كانت ) 2011 -1997( نسب التوظيف ولوحظ أثناء مدة الدراسة 
في مصرف الشرق األوسط % 19في صرف بغاد، و% 19المصرف التجاري العراقي  ونحو 

ا المصرف فأنها لهذ ، رغم تحسس القيادة اإلدارية.في مصرف االئتمان العراقي% 26.7ونحو 
  .تفادي مخاطر القروض والسلف الممنوحة من الودائعتخفيض هذه النسب  للاتجهت 

  
  )8(جدول 

  نسبة مئوية) 2011-1997(نسبة التوظيف لعينة المصارف التجارية العراقية للمدة 
مصرف االئتمان 

  العراقي
  مصرف بغداد

مصرف الشرق 
  األوسط

المصرف 
  التجاري العراقي

  المصرف
  السنة

43.22  11.38  44.46  9.73  1997  
33.12  14.66  30.72  13.92  1998  
67.27  33.77  24.35  26.50  1999  
50.98  27.70  21.41  28.97  2000  
39.67  19.09  16.09  13.15  2001  
45.30  19.35  13.38  11.60  2002  
46.22  9.82  14.66  10.29  2003  
34.28  26.62  20.67  19.64  2004  
15.05  24.05  8.58  23.37  2005  
7.07  75.93  7.59  24.97  2006  
6.64  18.31  4.74  15.74  2007  
1.95  10.14  3.07  7.36  2008  
4.39  11.20  13.24  5.36  2009  
2.85  27.46  28.70  0.33  2010  
3.30  14.80  35.62  0.74  2011  
  متوسط النسبة  1.82  1.87  1.93  1.86

  )1(الجدول من عمل الباحثة واستخراج النسب استنادًا الى ملحق

نسب السيولة  السابقة ذكر أنها جميعًا لها مقام واحد، هي الودائع وما في  وترى الباحثة ان 
حكمها، وأن ناتج هذه النسب ترتبط جميعها بعالقة طردية مع السيولة، باستثناء نسب التوظيف، 

  .فأنها ترتبط بعالقة عكسية مع السيولة
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  المبحث الثاني

  التجاريةعرض وتحليل مؤشرات مستوى األداء في المصارف 
  

  عينة الدراسة

تسعى المصارف التجارية الى تحقيق هدف  زيادة ثروة المالك عن طريق تحقيق أرباح 
 روةمعينة او زيادة في الث أثناء مدةالتكاليف الكلية  مالئمة من خالل زيادة اإليرادات الكلية على

  .البديلة   الفرص    عن طريق  زيادة اإليرادات المتحقق عن تكاليف مضافًا إليها تكاليف
إن األوراق المصرفية شأنها شأن المؤسسات والمنشآت األخرى تسعى دائمًا الى تحقيق 
الربح ومواجهة المخاطر من خالل توزيع هذه  األرباح عليهم ، واحتفاظ جزء منها على شكل 

  .احتياطيات إجبارية واختيارية ومخصصات متنوعة وأرباح غير معدة للتوزيع
وى أداء المصرف فان هناك جملة من  المؤشرات ألنها تحدد مقدار التغيير ولتحديد مست

ومنهم أيضًا المودعين والمستثمرين والمقترضين ، ولذلك  ستحاول الباحثة التركيز , في ثرواتهم
على الربحية والكفاءة وفاعلية اإلدارات المصرفية وتعد الربحية والكفاءة مقياسًا مهمًا يبين مدى 

رف على اإليفاء بااللتزامات اتجاه المودعين والمقترضين ويظهر مستوى أداء قدرة المص
  ).191- 190، 1999طه، ( المصرف 

ويمكن ان نستدل على مستوى أداء المصارف عينة الدراسة من خالل النسب او المؤشرات 
  :اآلتية
  معدل العائد على االستثمار : أوالً 

ا المصرف من استثماره لموجوداته في أنشطته حققهييس هذا المعدل مدى الربحية التي يق
ويطلق عليه أيضًا معدل العائد على إجمالي الموجودات ويتم احتساب معدل العائد , المختلفة

على إجمالي ) اي صافي الربح بعد الضريبة( لالستثمار من خالل قسمة  صافي الدخل 
  :الموجودات وكاألتي

  %100* خلصافي الد= معدل العائد  على االستثمار 
  اجمالي الموجودات                           

نسبة معدل العائد لالستثمار أن فيها  ان المصارف عينة الدراسة يبدو) 9(يشير الجدول
تفاوت البسيط في بعض السنوات  البالرغم من ) 2011- 1997( متقاربة في النمو أثناء المدة 

% 0.06انخفضت الى  1997عام % 2ففي المصرف التجاري العراقي بلغت هذه النسبة نحو 
وهي أفضل نسبة  2010عام % 5.20ثم ارتفعت لتكون  2008عام % 0,68والى  2005عام 
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الى تحقق في هذا المصرف مقارنة بباقي السنوات لمعظم المصارف عينة الدراسة ثم انخفضت 
  ).2011 -1997( أثناء المدة %  1.82ومتوسط قدرة  2011عام % 2

 1997عام % 0.20اما بالنسبة لمصرف الشرق األوسط فكانت  النسبة تقدر بنحو  
% 2.84وانخفضت الى  2005عام % 3.47ثم ازدادت الى  1999عام % 2.41ارتفعت الى 

شرق األوسط حقق زيادة مقارنة هذا يعني ان مصرف ال% 2.62ثم ازدادت لتصل   2007عام 
هذا يعني ان المصرف حقق أرباحا وال توجد خسارة أي نسبة صافي الدخل بعد   1997بعام 

  .استبعاد الضريبة تفوق إجمالي الموجودات 
اما مصرف بغداد فان معدل العائد الى االستثمار تبدوا النسبة تتزايد  وتتفاوت بين سنة 

ثم  1999عام % 2.48ازدادت لتصل الى % 1.99 نحو 1997وأخرى فقد بلغت عام 
% 2.27ثم انخفضت  2007عام % 4.34ثم ارتفعت الى  2005عام  0.46انخفضت الى 

وهذا يعني ان ليس هناك خسارة بل ان المصرف حقق أرباحا ولكن بنسب بسيطة  2011عام 
من باقي وهي أعلى نسبة ) 2011- 1997(أثناء  المدة % 1.93ويقدر متوسط النسبة نحو 

 1997عام % 1.21المصارف عينة الدراسة بينما مصرف االئتمان العراقي فكانت النسبة نحو 
ارتفعت هذه النسبة  2005ولم يحقق أرباحا المصرف عام  1999عام % 2.88ارتفعت الى 

% 3.37ثم ارتفعت لتصل  2010عام % 1.31انخفضت الى  2007عام % 4.07لتصل 
ذا المصرف حقق عائد قد يفوق إجمالي الموجودات ولكن تبدوا وبشكل عام فان ه 2011عام 

  ).2011-1997(أثناء المدة %) 1.86(قليلة وبشكل عام كان متوسط النسبة نحو
طرح ان تم حققت عائدًا بعد  قد ن المصارف عينة الدراسةبأمما سبق تستنتج الباحثة 

 توى األداء لهذه المصارفإجمالي الموجودات وهذا يشير الى ان مس التي فاقت الضريبة 
  .التي يعاني منها البلدالظروف مقبولة في ظل  التجارية عينة الدراسة انها 
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  )9(جدول 
  )2011-1997(معدل العائد على االستثمار في المصارف التجارية العراقية للمدة 

مصرف االئتمان 
  العراقي

  مصرف بغداد
مصرف الشرق 

  األوسط
المصرف 

  العراقيالتجاري 
  المصرف

  السنة

1.27  1.99  0.20  2.30  1997  
1.32  1.65  1.40  2.05  1998  
1.55  2.48  2.41  2.79  1999  
1.66  2.21  1.37  2.75  2000  
0.11  0.64  1.50  1.74  2001  
1.87  1.72  1.58  2.11  2002  
2.22  0.73  1.49  1.37  2003  
1.95  2.90  2.27  1.40  2004  
0.00  0.46  3.47  0.06  2005  
0.40  0.86  1.26  0.52  2006  
4.27  4.34  2.84  0.57  2007  
4.07  3.56  2.33  0.68  2008  
1.67  1.87  1.97  2.47  2009  
1.31  1.35  1.41  5.20  2010  
3.37  2.27  2.65  2.32  2011  
  متوسط النسبة  1.82  1.87  1.93  1.86

  )1(الجدول من عمل الباحثة واستخراج النسب استنادًا الى ملحق 
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  معدل العائد على الملكية : ثانياً 
صافي الربح بعد ( على الملكية من خالل قسمة  صافي الدخل العائد يتم احتساب 

وهذا يعني ان هذا المعدل  يقيس مدى ) حقوق الملكية( على رأس  المال الممتلك) الضريبة
  :كفاءة االدارة في استخدام المعدل من خالل المعادلة االتية

  %100*  صافي الدخل =على الملكية معدل العائد
  رأس المال الممتلك                        

ان معدل العائد على حق الملكية كان متذبذبًا بين النقصان والزيادة ) 10(يشير الجدول 
فقد ) 2003- 1997(أثناء المدة    العليا  فكان استغالل راس المال الممتلك من قبل اإلدارة

ثم بدأت باالنخفاض حتى  1999عام % 61ارتفعت لتصل  1997عام % 57بلغت نحو 
عام % 2والى % 0.2لتصل  2005ثم تناقصت بشكل كبير عام  2003عام % 23وصلت 
عام % 6انخفضت و  2010في عام % 18ثم ازدادت لتكن  2009عام % 5والى  2007
دام راس وهذا يوضح على الرغم من تناقص خالل بعض السنوات وعدم توجيه  استخ2011

عن  المال الممتلك بشكل يمكن تعظيم األرباح إال أن صافي الربح بعد الضريبة قد تزايد فعالً 
محققًا متوسط  نمو في معدل العائد على   ) 2011-1997( المدة  أثناءتزايد راس المال الممتلك 

رف وهذه النسبة اقل من مص) 2011 - 1997(لمتوسط أثناء المدة % 24حقق الملكية يقدر 
  ).2003(الشرق األوسط ومصرف بغداد واالئتمان النقدي سيما في المدة بعد
وهذا يشير ). 2011-1997( بينما مصرف الشرق األوسط حقق نسب عالية أثناء المدة

من خالل استغالل رأس المال الممتلك بشكل امثل وتوجيه لتعظيم األرباح فقد  ةاإلداراالى كفاءة 
والى  1999عام % 48.27ارتفعت الى  1997عام % 2.54بلغت هذه النسبة نحو 

ونحو  2009عام % 20.0وبالرغم من تناقص وتائر النمو لتكن  2005عام % 55.39
اال انه يالحظ ان صافي الدخل يفوق رأس المال الممتلك وليس هناك خسائر بل % ) 17,53(

ان العراقي والتجاري معدل العائد  على حق الملكية كان عاليًا ويفوق مصرف بغداد واالئتم
العراقي ويعني ذلك ان كفاءة األداء مرتفعة والتي تسعى اإلدارات الى  تعظيم األرباح واستغالل 

  .رأس المال الممتلك وتوجيه نحو زيادة األرباح
حقق اإلدارات مستوى مرتفع من ) 2004- 1997(كذلك بالنسبة لمصرف بغداد فأن المدة 

انخفضت النسبة  2005ل لرأس المال الممتلك إال إن في  عام األرباح وذلك لالستغالل األمث
( نحو 2007ثم تذبذبت النسبة في الزيادة والنقصان فأصبحت عام %) 2.78( بشكل كبير لتكن

وبشكل عام  2011عام  %17.53ونحو  2000عام % 20.0ثم تناقصت الى %) 29.80
) رأس المال الممتلك( الملكية  فان هذا المصرف حقق نمو ايجابي في معدل العائد  على حق

ويشير ذلك الى اهتمام اإلدارات في تحقيق األرباح معبرًا عنه بصافي  الدخل لرأس المال 
  .الممتلك
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بين التناقص  واالرتفاع  "متذبذبا نبينما مصرف االئتمان العراقي فأن طيلة مدة الدراسة كا
ك إال إن كفاءة اإلدارة   في استغالل وبالرغم من التزايد في صافي الدخل لرأس المال الممتل

وتوجيه رأس المال الممتلك  كان غير فعالة ولم تكن حريصة بشدة على خلق رأس مال الممتلك  
  . لتحقيق  ثروة عالية 

ارف الشرق األوسط والتجاري العراقي وبغداد واالئتمان العراقي صوبشكل عام فان معظم الم
في استغالل وتوجيه رأس المال الممتلك  من اجل تعظيم حققت كفاءة أداء قد تكون متفاوتة 

رأس ( األرباح وليس هناك خسائر هذا يعني ان معدل العائد ممثل بصافي الدخل وحق الملكية 
  .إنها تنمو بوتائر متصاعدة) المال الممتلك

  )10(جدول 
نسبة ) 2011-1997(معدل العائد على حق الملكية في المصارف التجارية العراقية للمدة 

  مئوية

مصرف االئتمان 
  العراقي

  مصرف بغداد
مصرف الشرق 

  األوسط
المصرف 

  التجاري العراقي
  المصرف

  السنة

30.21  45.53  2.54  56.79  1997  
20.30  42.87  27.24  54.78  1998  
8.78  36.23  48.20  61.34  1999  
25.06  35.92  30.77  50.52  2000  
1.57  13.82  32.19  31.59  2001  
28.45  39.25  34.40  36.15  2002  
31.11  18.30  27.85  22.59  2003  
33.34  33.97  53.41  10.30  2004  
20.13  2.78  55.39  0.16  2005  
5.71  5.39  14.02  1.43  2006  
30.67  29.80  37.29  2.03  2007  
19.65  27.58  31.56  2.33  2008  
7.15  17.66  20.00  5.11  2009  
7.77  12.99  12.42  17.69  2010  
14.95  17.64  17.53  5.74  2011  
  متوسط النسبة  23.90  29.63  25.31  18.99%

  )1(الجدول من عمل الباحثة واستخراج النسب استنادًا الى ملحق
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  معدل العائد على الودائع:  ثالثاً 

يقيس معدل  العائد على الودائع مدى قدرة المصرف على توليد األرباح من الودائع التي 
  :في الحصول عليها ، ويمكن حساب هذا المعدل وفق الصيغة اآلتيةنجح 

  %100× صافي الدخل=  معدل العائد في الودائع
  مجموع الودائع                          

ان المصرف التجاري العراقي بلغ معدل العائد على الودائع نحو ) 11(يظهر الجدول
ثم تناقصت بشكل كبير أثناء  1999عام  %5صل تزايدت هذه النسبة لت  1997عام % 3.86
ثم انخفضت لتكن % 13لتكن  2010وتزايدت بنسبة عالية عام ) 2008- 2005( المدة

وان هذا التذبذب بين الزيادة والنقصان يعود الى عدم االستقرار األمني في  2011عام % 6.89
ل من مصرف البلد مما انعكس على حجم الودائع ولكن بشكل عام يعد هذا المصرف أفض

 الشرق  األوسط ومصرف بغداد وائتمان العراقي حيث ان اإلدارة استطاعت ان تحقق  أرباحاً 
وهذا يعني ان المصرف استطاع جذب % 4نحو ) 2011- 1997( ةكمتوسط خالل المد

المودعين  وتوجيه الودائع نحو تحقيق األرباح فضًال عن زيادة حجم الودائع وزيادة حجم 
  .األرباح

% 2.83أزداد الى  1997عام % 0.26مصرف الشرق األوسط فكان هذا المعدل بينما 
عام % 3.47وازدادت لتكن  2009عام %  2.47والى  2004عام % 2.97ثم  1999عام 

بلغ متوسط هذا المعدل نحو ) 2011-1997( فكان هذا المعدل  معتدًال أثناء المدة 2011
  .ن العراقيوهو اقل من مصرف بغداد ومصرف االئتما% 2.44

في حين مصرف بغداد فان معدل العائد على الودائع كانت متفاوتة  بين الزيادة والنقصان 
 2005عام % 0.60واقل نسبة  2007عام % 6.18بلغت نحو  2007فكانت أعلى نسبة عام 

وبشكل عام فان كفاءة إدارته حققت أرباحًا قد تزيد من حجم الودائع وبشكل عام فان  حجم 
وكان متوسط هذا المعدل ) 2011- 1997(ازدادت وصافي الدخل ازداد خالل المدة     الودائع 

بينما مصرف االئتمان  العراقي هو األخر استطاعت إدارته توجيه  الودائع %. 2.61نحو 
 2005فكانت اقل نسبة عام ) 2011- 1997(وجذب المودعين ولكن بنسب متفاوتة أثناء المدة 

والن معظم % 0.0ًا من استثمار الودائع حيث كان هذا المعدل اذ لم يحقق المصرف أرباح
السنوات األخرى فان المصرف حقق أرباحًا تزيد عن حجم الودائع وكان أفضل معدل عام 

ويأتي بالمرتبة الثانية بعد المصرف التجاري % 15.73حيث بلغ هذا المعدل نحو   2011
كان  نسبة  بسيطة ولكن موجبه ولم يتعرض العراقي بالرغم من ان  صافي الدخل الى الودائع 

  % .2.51فكان متوسط هذه السبة نحو ) 2011- 1997(الى خسارة أثناء المدة   
  )11(جدول 
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  )2011-1997(معدل العائد على الودائع لعينة المصارف التجارية العراقية للمدة 
  نسبة مئوية

مصرف االئتمان 
  العراقي

  مصرف بغداد
مصرف الشرق 

  األوسط
صرف الم

  التجاري العراقي
  المصرف

  السنة

2.31  2.22  0.26  3.86  1997  
1.15  2.23  1.64  3.60  1998  
2.09  3.02  2.83  5.26  1999  
3.22  3.62  2.10  5.29  2000  
0.12  1.06  2.51  3.49  2001  
2.17  2.68  2.87  4.13  2002  
2.62  1.23  1.95  3.09  2003  
2.35  3.66  2.97  3.10  2004  
0.00  0.60  3.00  0.11  2005  
0.47  1.18  1.58  1.09  2006  
6.06  6.18  3.47  1.26  2007  
6.52  4.78  3.78  1.57  2008  
2.73  2.27  2.47  3.53  2009  
1.81  1.61  1.77  13.22  2010  
5.73  2.85  3.47  6.89  2011  
  متوسط النسبة  3.96%  2.44%  2.61%  2.51%

  )1(استنادًا الى ملحقالجدول من عمل الباحثة وتم استخراج النسب 
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في المصارف التجارية  والمخاطر رأس المال عرض وتحليل مؤشرات كفاية  :المبحث الثالث 
  عينة الدراسة

  )المفاهيم واالستراتجيات الدولية ( أوًال ـ كفاية رأس المال 
  مفهوم كفاية رأس المال : أ

يستخدمها مالكو وٕادارة ق التي ائالطر ) Capital adequacy(تعني كفاية رأس المال 
المصرف في تحقيق نوع مع التوازن بين المخاطر التي يتوقعها البنك وحجم رأس المال ومن 
الناحية الفنية فأن كفاية رأس المال تعني رأس المال الذي يستطيع تجنب المخاطر ويؤدي الى 

كما يعرفها .  )140,  1994, السعدي (جذب الودائع ويقود الى ربحية المصرف ومن ثم نموه 
)Jones prager ( قدرة المصرف المالية على سداد االلتزامات في ظروف العسر المالية وحالة

  . التصفية 
كما حدد المخالفي مفهوم كفاية رأس المال بكونه يمثل مقدار رأس المال الذي يكون 

للخسارة  مناسبًا بحيث يستطيع المصرف من خالل أداء وظائف  وأنشطة كافية دون ان يتعرض
إذ إن خصوصية العمل المصرفي وسماته المرتبطة ) . 17,  1998, سري (او التصفية 

بأطراف متعددة ومتعارضة في الوقت نفسه تبرز أهمية كفاية رأس المال المصرفي لتلك 
المودعين والمقرضين  فإدارة المصرف تهتم بكفاية رأس المال بهدف جذب. األطراف

  . والمستثمرين
يحدد العالقة التي تربط بين  احثة مفهوم كفاية راس المال على انه هو الذيوتعرف الب

وتعتبر كفاية رأس المال ). موجودات المصرف(مصادر أموال المصرف والمخاطر المحيطة به 
من أهم األدوات التي تستخدم للتعرف على مالءة المصرف وقدرته على تحمل الخسائر المحتملة 

درجة مالءته أو اإلعسار، حيث كلما انخفض احتمال إعسار المصرف ارتفعت تبعا لذلك 
المالية، والعكس من ذلك صحيح، حيث كلما ارتفعت احتمالية إعسار المصرف انخفضت 

  .مالءته المالية
الى رأس  تهممن خالل نظر  معلى حماية ودائعهيدل لمصرف لن بقوة المودعيأن اهتمام 

هذا  لهذا ازدادت أهمية). 204,  2001, المخالفي (المال واحتياطات مقارنة بحجم الودائع 
المفهوم بشكل كبير عقد السبعينات وبعد ان شهد العالم تغيرات كبيرة أثرت سلبًا على المؤسسة 
المصرفية فبدأت هناك مظاهر ألزمات مالية وصعوبات ومعوقات وعلى المصارف بشكل خاص 

وقائية ودفاعية  سأسونشاطات المالية بشكل عام استذكار مفهوم كفاية رأس المال لغرض بناء 
صرف في أوقات األزمات والظروف غير طبيعية ويختلف المصرف عن باقي المنشات للم

) الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية ( التجارية والصناعية أخرى في تركيبة هياكله المالية 
اذ غاية ما تكون نسبة حقوق الملكية الى الموجودات في المصارف اقل منها في منشآت 
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السبب في ذلك الى المصرف يعد بمثابة وسيط مالي يقبل الودائع األعمال األخرى ويعود 
واستثمارها وبالتالي  فأنه تمويل معظم الموجودات يكون من قبل الغير وهم مودعين وتظهر تلك 
األموال في الميزانية بشكل ودائع او تبعيات للغير من هنا تبرز أهمية رأس المال كونه من أهم 

مصرف بالنسبة الى موجودات في المحافظة على قدرة المصرف عناصر حقوق الملكية في ال
  .باإليفاء بالتزامات تجاه مودعيه في ظالل أية أزمة  او مواجهة األخطار غير المتوقعة 

ومفهوم القدرة ) Liquidity(لقد خلطت بعض األدبيات المالية العربية بين مفهوم السيولة
ا القدرة على السداد االلتزامات عند استحقاق او حين وتعرف السيولة بأنه). solvency(اإليفائية 

الطلب وعاد ما توجه إدارة المصرف مشكلة السيولة والمتمثلة بعدم القدرة على سداد االلتزامات 
أما مفهوم القدرة اإليفائية فتعرف . يومًا بيوم فهي حالة مستمرة مالزمة لدارة ميزانية المصرف 

سداد وغالبًا ما توجه إدارة المصرف مثل هذه المشكلة في األزمات على أنها القدرة النهاية على 
  .والظروف غير مستقرة 

المصرف من  ةورغم التباين  المفهومين السيولة والقدرة اإليفائية إال انه استمرار معانا
مشكلة السيولة  يقود الى مشكلة  في القدرة اإليفائية ورغم ذلك يبقى لمفهوم لسيولة معناها الذي 

فأنها ) capital adequacy(اما كفاية رأس المال  .  يختلف كليا عن مفهوم القدرة اإليفائية 
وان المصطلحين لمفهوم واحد وهو القدرة النهائية للمصرف ) solvency(تعني القدرة اإليفائية 

  . على سداد التزاماتها في وقت االزمات وهما وجهتين لعملة واحدة 
  )البدايات األولى ( ب ـ كفاية رأس المال 

لقد اتسمت األوضاع االقتصادية والمالية بشكل عام ومنذ نهاية الستينات وبداية السبعينات 
بعدم االستقرار بفضل الكثير من األحداث والتغيرات واألزمات االقتصادية تعكس ما كانت علية 

نهيار نظام بريتون فا. في الخمسينات والستينات حيث االستقرار واالنتعاش والنمو االقتصادي 
وودز وتقويم أسعار الصرف وعدم إستقرارية أسعار الفوائد و ارتفاع  نسبة التضخم العالمي كانت 

أزمة في  الوقت نفسه شاعت فيمن مظاهر السبعينات وانعكست بأزمات السيولة والمديونية و 
  . المدفوعات والثقة 

د دعم نمو المؤسسات المالية متعدد كذلك أن االتجاه الذي ساد في الخمسينات والستينات ق
متعددة الجنسيات بين مؤسسات  شركاتالتشغيلية التي تقوم بها الاألغراض وكذلك نمو العمليات 

المالية ادا الى حاجة ماسة لمزيد من األموال استطاعت ان تحصل علية من األسواق العالمية 
حينذاك ورغم ان معظم تلك المؤسسات تخضع للسلطات النقدية اال انه لم تكن هناك عملية 

سعار الفوائد دفع باتجاه زيادة اإلشراف ورقابة فعالة الى تلك المؤسسات المالية كذلك فأنة ارتفاع أ
كل ذلك كان يجري في ظل , الودائع لتشكيل مصدر إضافيًا لمزيد من األموال لتلك المصارف 

تسارع  مستمر للتضخم مشكال عامال لزيادة المخاطر في العمليات المالية وأمام كل هذه 
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ة المتقدمة لتصل حدا األحداث وانخفضت نسبة رأس المال في اغلب المؤسسات المالية في الدول
بحدود عام % 3لم تكن قد توصلت إليه من قبل حيث بلغت في بعض المؤسسات اقل من 

والسبب الجوهر في ذلك يمكن في أن سرعة الزيادة في الودائع الموجودات كانت أكثر  1974
  . من زيادات رأس المال

كفاية رأس المال تأسيسا على ما سبق عانت المؤسسات المصرفية في العالم من مشكلة 
وبسبب الظروف التي كانت سائدة حينذاك بكل مخاطرها فقد قامت بالنتيجة الى عدم قدرة العديدة 
من المصارف على السداد وٕايفاء االلتزامات أدت بالعديد من المصارف الى االنهيار واإلفالس 

ولة المتقدمة الى المزيد لقد دعت هذه الظاهرة المالية العديد من الهيئات العلمية البحثية في الد
من االهتمام بمفهوم كفاية رأس المال وكيفية دعم ومساندة قدرة المصارف المالية فقد تدخلت  

 )∗()بازل(المصارف المركزية لتمارس دورا في عملية اإلشراف والرقابة قادت الى إثبات لجنة 
  .مصارفلتحقيق رقابة عامة على ال

   
  ) convention  international trade ( الدولية ةاتفاقية التجار . ج

قسمًا خاصًا بتجارة  1994لقد أفرزت اتفاقية التجارة الدولية الموقعة في مراكش عام 
الخدمات المالية ومنها الخدمات المصرفية اذ تضع االتفاقية المودعين في موضوع األسبقية 

                                                 
هي لجنة استشارية فنية ال تستند إلى أي اتفاقية دولية ، وأنما انشأت بمقتضى قرار محافظي : لجنة بازل ) (∗

مرات في السنة يساعدها عدد من الفنيين من فرق العمل  4تتجمع هذ اللجنة . البنوك المركزية للدول الصناعية
التسويات الدولية في مدينة بازل في سويسرا ،  مقر اللجنة في بنك. لدراسة مختلف جوانب الرقابة على البنوك 

 –الصين  –كندا  –البرازيل  –بلجيكا  –استراليا  –االرجنتين (عضو ، وهي  27ويتكون اعضاء اللجنة من 
 –المكسيك  –لوكسمبورغ  –كوريا  –اليابان  –ايطاليا  –اندونسيا  –الهند  –هونغ كونغ  –المانيا  –فرنسا 
تركيا  –سويسرا  –السويد  –اسبانيا  –جنوب افريقيا  –سنغافورا  –لمملكة العربية السعودية ا –روسيا  –هولندا 

  ) . الواليات المتحدة –المملكة المتحدة  –
  : يمكن حصر االختالف في ثالث نقاط اساسية :  2وبازل  1الفرق بين بازل 

  .لم تتغير  2في بازل /1988في اتفاقية % 8نسبة / نسبة نهاية رأس  .1
حيث  2001، تم تغغيره في عام % 100 - % 5ما بين  1988مخاطر االئتمان ، تم اقتراحها في  .2

 . وضع منهج معياري ومنهج مرتكز على التقييم الداخلي كطريقة لقياس مخاطر االئتمان 
، والذي يرتبط بعمليات االقتراض واالقتراض للبنوك ،  1996مخاطر السوق ، ظهرت تعديالت  .3

 .  2ى عمليات التوظيف والتعديل ، ولم يتغير هذا في بازل باإلضافة إل
، وهذا لمواجهة مخاطر  2001، قد تم أصداره في مقترحات  1أما مخاطر التشغيل التي لم تدرج في بازل 

التعرض للخسائر التي تنجم عن عدم كفاية رأس المال  ، أو اخفاق العلميات الداخلية أو االشخاص أو االنظمة 
  . م عن احداث خارجية التي تنج

  . لتعزيز درجة الشفافية وعمليات االفصاح  2001، تم إصداره في  1انضباط السوق ، لم تدرج في بازل 
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المالية في المصارف التي شملتها الوقائية من خالل اإلجراءات الخاصة بتأكيد سالمة المعامالت 
  .االتفاقية 

ان قراءة سريعة للتطورات والمستجدات العالمية التي شهدها القطاع المصرفي يؤكد نتيجة 
مفادها ما جاء في اتفاقية التجارة العالمية لقد شهدت المؤسسات المالية بما فيها من أسواق مالية 

 financial(جدا في اإلبداع المالي ومصارف خالل السنوات األخيرة تطورت كبيرة 
innovation  ( فظهرت العديدة من األدوات المالية)financial tools  ( التي لم تكن موجودة

  .من قبل لقد قادت أزمات السبعينات الى تردي العملية التخطيطية على مستوى المصرف الواحد 
ات إليجاد المزيد من فاضطراب البيئات وضبابية المستقبل حينذاك قادت الى توجه 

التقنيات المصرفية للتخفيض من المخاطر ولتعظيم األرباح وٕاعادة بناء الثقة من المتعاملين 
للحد من المخاطر االقتراضية ) securitization(بالمصرف فكانت تقنيات تسديد القروض 

ك برز األدوات كذل. وتحقيق مزيد من القدرة على سداد االلتزامات واالبتعاد عن مخاطر لسيولة 
 financial(والخيارات المالية ) (contracts wordالمستقبلية بأنواعها من عقود آجلة 

options(       .(swap)  
يتضح مما سبق إن اتفاقية تجارة الخدمات المالية لم تكن ظاهرة جديدة بحد ذاتها فإن 

سواق والمؤسسات المالية جذورها تمد الى بداية السبعينات حيث البداية الحقيقية لتدويل األ
)internationalization ( والتي عقبها ظهور العديد من الدعوات نحو الرقابة المصرفية التي

فكان على المصارف ان تزيد %) 8(والتي حددت نسبة كفاية رأس المال بـ) بازل(انتهت باتفاقية 
لتوقعات فأن المنافع ، وقد تحققت ا 1992من رأس مالها لتصل هذه النسبة في النهاية عام 

االقتصادية كبيرة تحققت بفضل تكامل األسواق الخدمات المالية وتحريرها واحدًا من أهم المحاور 
ورغم إدارة  الخطر في المؤسسات المصرفية وما أظهرت حركة التدهور . التي تم التركيز عليها

الضريبية لما ذلك من الرقابية والمحاسبة )  Standardization(من حاجة ضرورية للمعايير 
رأس المال دائما في الوقت نفسه  فايةلك اداةمتكاملة من العناصر التي تشكل أهمية مجموعة 

  . وهي احد العوامل التي سوف تؤثر في إستراتيجية العمل المصرفي لسنوات الحقة 
 وبهدف التحسين من درجة قياس المالءة المالية للمصارف على مستوى العالم، أقرت لجنة

، الذي وضع معايير عملية وتطبيقية "1بازل"ما يعرف بمعيار  1988بازل الدولية في عام 
لقياس مالءة كل مصرف وسالمته المصرفية، معتمدا في ذلك على تحديد حجم رأس المال 
ومقارنته بحجم األصول الخطرة المرجحة بأوزان المخاطر داخل وخارج الميزانية، بحيث ال يقل 

إلى ما " 1بازل"، طورت لجنة بازل معيار 1999وفي عام . في المائة 8عن حجم رأس المال 
ليتواكب ذلك مع المرحلة الجديدة التي يشهدها العالم من ارتفاع ليس " 2بازل"يعرف اليوم بمعيار 

في درجات المخاطر المالية فحسب، بل وحتى في المخاطر التشغيلية واالئتمانية، ومخاطر 
من خالل استخدام أساليب متقدمة لقياس كل من " 2بازل"يقوم معيار السوق واإلدارة، حيث 
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مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل، لتحديد مستويات رأس المال المطلوبة 
 . للمصرف

، اتفق القائمون على لجنة 2008وبسبب األزمة المالية العالمية التي حلت بالعالم في عام 
مجموعة من القواعد الجديدة التي من شأنها العمل على زيادة رأس  بازل للرقابة المصرفية على

المال إلى الحد الذي يتحتم على المصارف االحتفاظ به كاحتياطي، لتمكين المصرف من 
مواجهة الخسائر المحتملة، وتم تحديد موعد زمني نهائي يتمثل في األول من كانون الثاني 

، بحيث يتم "3بازل "د وهي القواعد المعروفة باسم للتطبيق التدريجي للقواع 2013) يناير(
  .2019االلتزام الكامل بالتطبيق في عام 

  )   إستراتيجية إدارية مصرفية (كفاية رأس المال . د
ان التطور العلمي واإلداري المالي والسيما في أواخر الثمانينات وزيادة التحديات امام 
المؤسسات المصرفية فأن األخير جاهدت لوضع  إستراتجية أدائية لكفاية رأس المال من خالل 
البحث عما وراء نسبة كفاية رأس المال كمقياس بحد ذاته وكيف يمكن ان تمارس اإلدارة دورًا 

   - :اعلية في المؤسسات المصرفية وعبر اتجاهين رئيسيين هما أكثر ف
 .كيفية تحسين الوضع التنافسي في السوق وتقييم ذلك الوضع باستمرار  .1
 .كيفية مقابلة المخاطرة االئتمانية التي تواجد المؤسسات المصرفية  .2

 ان مواجهة مثل هذه االتجاهات يحتم على اإلدارة المصرفية وضع األسس واللبنات
العديد من الدراسات ان  تالرئيسية التي تنطلق منها في تحقيق أهدافها وٕاستراتيجيتها وقد أكد

القاعدة األساسية لدور المخاطر االئتمانية تكمن في بناء المعايير الخاصة بكفاية رأس المال 
الدفترية والتي تعتمد كإستراتيجية لتحقيق األهداف المدروسة لها واعتمدت إحدى الدراسات القيمة 

لعينة من المصارف ) cross sectional(لنسبة رأس المال الموجودات ضمن تحليل مقطعي 
مصرفا في الواليات المتحدة األمريكية وخلصت الدراسة الى إمكانية الوصول الى  43بلغ عددها 

 رةتعتمد على التقليل من المخاطر والوصول الى الحد الذي يمكن اإلدا معينة ستراتيجيةأأهداف 
  .  ارهامن التقليل من آث

وقد عارض البعض هذا التوجه في بناء المعايير الخاصة بكفاية رأس المال وذلك الن 
 ةوضع المعايير قد جاء لتلبية متطلبات اإلشراف والرقابة التي دعت إليها المصارف المركزي

رف في توزيع رأس وليس لتلبية حاجة اإلدارة المصرفية لبناء معايير تستخدم إستراتيجية المص
المال ومواجهة المخاطرة وعلى هذا األساس جاءت لجنة بازل لتصنيف الدور على أساس 

المجموعة األولى الدول متدنية المخاطر وتضم دول : المخاطر التي توجهها الى مجموعتين 
  . الم منطقة التعاون االقتصادي والتنمية والمجموعة الثانية الدول عالية المخاطر وتضم دول الع

فضًال عن فقد أخذت مكونات رأس المال بالحسبان وحددت نسبة كفاية رأس المال 
كمهمة لتنفيذ ذلك الحد المقرر والعمل على زيادة رأس المال ويبدو ان  1992عام %) 8(ب
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 اثناءالمصرفية  الموضوع الخاص بكفاية رأس المال قد كان المحور الرئيسي إلستراتيجية اإلدارة
قلية الماضية وقد اتجهت النظم المصرفية اتجاهات مختلفة في استجابتها للمستجدات السنوات ال

وبلوغها األهداف المرسومة سواء في زيادة رأس المال أو ربما بيع بعض الموجودات او استخدام 
  . أدوات تمويلية تدعم رأس المال 

االتجاه : تجاهينومن هذا العرض الموجز نخلص الى ان التطورات األخيرة كانت تسير با
األول تمثل بالتهيئة عبر المفاوضات لجولة اركواي التي انتهت باتفاقية مراكش الخاصة بالتجارة 
الدولية والتي شملت الخدمات التي تقدمها المصارف بالتحديد ووضعت  االلتزامات والقواعد 

جل تحقيق مشاركة دولية العملية للدول األعضاء في اتفاقية سواء المتقدمة منها او النامية ومن ا
أكيد فان الدول النامية في تجارة الخدمات فقد وضعت االلتزامات سواء في الدخول الى األسواق 
او المعاملة  الوطنية ألي التزامات إضافية ثم صاغت األحكام المؤسسات ما هي وطبيعة 

ة من خالل لجنة الخدمات ، أما االتجاه الثاني عبر عن ما تتضمنه عمليات اإلشراف والرقاب
بازل ومالحظة كل المستجدات في قطاع المصارف خالل عقد الثمانينات والنصف األول 
للتسعينات ووضع المعايير الرقابية عبر تقنيات زمنية معينة وقد التقى االتجاهين عبر سوق 

تأخذ عالمية مفتوحة للخدمات المصرفية تقوم على أسس اعد لها لمقابلة القرن الواحد والعشرين 
المنافسة طريقا لها عبر مؤسسات مصرفية عمالقة تستحوذ على السوق بكاملة فأين هي 
المؤسسات المصرفية العربية من هذه المستجدات ولما كانت المصارف الخليجية تحتل الموقع 

  . المتقدم من بين المصارف العربية إذن أين موقع المصارف العراقية من هذه التطورات 
  

  يل وتقييم مؤشرات كفاية رأس المال في المصارف العراقية تحل: ثانيًا 
ا من ألجل تحليل مؤشرات لقياس رأس المال المصرفي التي اعتمدتها الباحثة وتم احتسابه

) 1999(نة للمصارف التجارية عينة الدراسة وقد تم اعتماد سنة لواقع التقارير السنوية المع
سنوات الدراسة من خالل قسمة كل فقرة من  اثناءلهذه المقياس أساسًا لقياس مقدار النمو  

مثال يتم قسمة مقدار رأس المال الممتلك لتلك )  2005(رأس المال الممتلك  مؤشرات كفاية
  ) .1999(السنة على مقدار رأس المال الممتلك لسنة 

 رأس المال الممتلك إلى مجموعة الودائع  -أ
رة المصرف على رد الودائع من قياس الممتلك كما مبين يستخدم هذا المؤشرات لقياس قد

  ) .12(في جدول 
  )12(جدول 

  تحليل معيار رأس المال الممتلك الى مجموع الودائع
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  2004 2003  2002  2001  2000 1999  مصرف
الوسط 
  %الحسابي 

المتوسط 
  %العام 

الشرق 
  األوسط

13.4 12.55 14.6 15.97 12.99 12.9 13.73   

   17.67 23.32 21.28 14.16 11.32 19.53 16.4  االئتمان
   34.96 74.34 40.89 22.64 22.7 16.23 22.96  التجاري
           بغداد
          20.85 

  الجدول من عمل الباحثة استنادًا الى الحسابات الختامية للمصارف عينة الدراسة
  

المصارف عينة ان أعلى متوسط لهذا المؤشرات على مستوى ) 12(نجد من الجدول 
نتيجة الرتفاع رأس المال الممتلك الى مجموع الودائع  بحث كانت المصرف التجاري العراقيال

)  74.34(ويعز السبب في ذلك الرتفاع رأس المال الممتلك الى مجموع الودائع اذ بلغت نسبتها 
المال  وعلى الرغم من االرتفاع المؤشر من سنة الى أخرى إال إن زيادة رأس) 2005(سنة 

الممتلك تكون بنسبة اكبر من سنة الى أخرى قياسا بمجموع لودائع بينما كان أدنى متوسط لهذا 
مؤشر قد ظهر في مصرف بغداد نتيجة انخفاض رأس المال الممتلك الى مجموع الودائع اذ 

كما نالحظ في المتوسط السنوي للمصارف عينة )  2001(في سنة ) 8.41(بلغت نسبتها 
  .الدراسة 

  
  معيار رأس المال الممتلك إلى إجمالي الموجودات  - ب

ويقصد هذا المؤشر مدى قدرة المصرف على استخدام رأس المال المختلف في تمويل 
  .موجوداته الكلية كما كبين في الجدول 

  
  
  
  

  )13(جدول 
  تحليل معيار رأس المال الممتلك الى إجمالي الموجودات
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  مصرف
1999 

   
2000 

  
2001   2001  2003 2004  

الوسط 
  الحسابي

%  

المتوسط 
  العام
%  

   9.7  11.16 9.92 8.78  8.75  8.19 11.38  الشرق األوسط
   32.9 26.38 38.07 21.65 17.54 32.89 55.61  االئتمان
   5.75 10.08 5.01 4.70 2.91 6.08 5.13  بغداد

   17.92 40.33 18.48 11.59 11.3 13.66 12.17  التجاري
          16.34 

 الجدول من عمل الباحثة استنادًا الى الحسابات الختامية للمصارف عينة الدراسة للمدة
)1999- 2005(  

  
ويتبين من خالل الجدول أعاله أعلى متوسط لهذا المؤشر في مصرف االئتمان نتيجة 

في سنة ) 55.61(االرتفاع حجم رأس المال الممتلك الى إجمالي الموجودات والتي بلغت نسبتها 
وعلى الرغم من االرتفاع إجمالي الموجودات من سنة آخرى اال ان زيادة رأس المال ) 1999(

الممتلك تكون بنسبة اكبر قياسًا بأجمالي الموجودات بينما كان أدنى متوسط لهذا المؤشر 
نتيجة االرتفاع اإلجمالي الموجودات قياسًا برأس ) 2001(ظهر في مصرف بغداد عام ) 2.91(

  . تلك كما نالحظ االختالف في المتوسط السنوي للمصرف عينة البحث المال المم
  
  .  ةمعيار رأس المال الممتلك الى الموجودات الخطر  -ج

ويقيس هذا المؤشر مدة قدرة المصارف على استخدام رأس المال الممتلك لمواجهة 
والتي تتكون من  المخاطرة المتعلقة باسترداد جزء من األموال المستثمرة في الموجودات الخطر

كل الموجودات مطروح منها األرصدة النقدية في الصندوق ولدى المصارف األخرى وسندات 
  . الحكومة قصيرة األجل 

  
  
  
  
  )14(جدول رقم 

  تحليل معيار رأس المال الممتلك الى الموجودات الخطرة
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  مصرف
1999 

  
2000 

  
2001` 

  
2002  2003 2004  

الوسط 
  الحسابي%

المتوسط 
  %العام 

   26.3 64.5 33.48 15.24 15.58 13 16.4  الشرق االوسط
   27.49 69.35 35.22 12.97 9.23 14.84 23.34  االئتمان
   32.44 92. 89 23.81 17.27 11.61 24.36 30.7  بغداد

   46.23 167.98 29.71 19.59  21.58 20.3 12.22  التجاري
                33.11 

 استنادًا الى الحسابات الختامية للمصارف عينة الدراسة للمدةالجدول من عمل الباحثة 
)1999- 2005(  

  
ويتضح من الجدول أعاله ان أعلى متوسط  لهذا المؤشر في المصرف التجاري نتيجة 

في سنة 167.98)(الرتفاع حجم رأس المال الممتلك الى الموجودات الخطر التي بلغت نسبتها 
الموجودات الخطر من سنة الى أخرى إال  إن زيادة رأس  وعلى الرغم من االرتفاع) 2005(

المال الممتلك تكون بنسبة اكبر قياسا بالموجودات الخطر وان هذا التحليل يشير الى ان زيادة 
رأس المال الممتلك أعلى من الموجودات الخطر ادى الى ارتفاع قيم هذا المؤشر والوسط 

بينما كان أدنى متوسط لهذا المؤشر ) 2005 -  1999(الحسابي لهذا المعيار خالل السنوات 
نتيجة الرتفاع الموجودات الخطر ) 9.23(وبلغت ) 2001(ظهر في مصرف االئتمان في العام 

قياس برأس المال الممتلك كما نالحظ االختالف في المتوسط السنوي على مستوى جميع 
  . المصارف عينة الدراسة 

  
  معدل هامش األمان  -د

مؤشر مدى قدرة المصرف على استخدام رأس المال الممتلك لمواجهه ويقيس هذا ال
  المخاطر المتعلقة باسترداد جزء من األموال المستثمرة في األوراق المالية

  
  
  
  

  )15(جدول رقم 
  الى الموجودات الخطرة تحليل معيار رأس المال 
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  2004 2003   2002    2001   2000    1999  مصرف
الوسط 

الحسابي 
%  

المتوسط 
  %العام 

الشرق 
  األوسط

132.92 151.87 173.38 161.34 328.12  556.73 250.73   

   222.72 376.25 195.15 131.74 27.26 111.43 168.07  االئتمان
   199.2 47.82 201.64 139.61 147.86 135.58 138.62  بغداد

    199.2 47.82 154.54 161.86 183.65 142.15 145.2  التجاري
          210.37 

 الجدول من عمل الباحثة استنادًا الى الحسابات الختامية للمصارف عينة الدراسة للمدة
)1999- 2005(  

  
ويتضح من الجدول أعاله إن أعلى متوسط لهذا المؤشر في مصرف الشرق األوسط نتيجة 

) 2005(في سنة ) 556.73(االرتفاع رأس المال الى الموجودات الخطرة والتي بلغت نسبتها 
وعلى الرغم من االرتفاع لموجودات الخطر فان هذا التحليل يشير الى ان زيادة الوسط الحسابي 

، وان االرتفاع قيم هذا المؤشر يعني ان ) 2005 -  1999(لهذا المعيار خالل السنوات 
 المصرف يملك رأس مال كافي ومتاح فعال لدعم السيولة واإليفاء بالديون بينما كان اقل متوسط

نتيجة ) 2000(في عام 142.15 ) (لهذا المؤشر ظهر في المصرف التجاري إذا بلغت النسبة 
االرتفاع الموجودات الخطرة قياسا برأس المال الحر كما نالحظ االختالف في المتوسط السنوي 

  . للمصارف عينة الدراسة
  معيار رأس المال الى الموجودات العاملة  - هـ 

ى المدة قدرة المصرف على استخدام  رأس  المال الممتلك ويستدل من هذا المؤشر عل
لمواجهة المخاطر المتعلقة باسترداد جزء من األموال المستثمرة في الموجودات العاملة كما في 

  ) .16(الجدول 
  
  
  
  )16(جدول 
  الى الموجودات العاملةتحليل معيار رأس المال 
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  مصرف
1999 

   
2000   2001    2002   2003 2004  

الوسط 
  الحسابي

المتوسط 
  العام

الشرق 
  األوسط

183  244.2  266.24  30.78  191.14  157.81  172.28    

    223.02  43.56  173.56  287.72  70.9  237.72  138.9  االئتمان

  بغداد
120.4

1  
187.14  191.73  154.39  198.9  46.6  146.59    

    304.08  463.43  325.44  309.92  261.56  237.92  226.2  التجاري
                211.50  

الجدول من عمل الباحثة استنادًا الى الحسابات الختامية للمصارف عينة الدراسة 
  )2005 -1999(للمدة

  

ويتضح من التحليل أعاله ان أعلى  متوسط لهذا المؤشر في المصرف التجاري نتيجة  
في   %)463.43( الرتفاع حجم رأس المال الحر الى الموجودات العاملة والتي بلغت نسبتها

وعلى الرغم من ارتفاع الموجودات العاملة من سنة ألخرى إال إن زيادة  رأس المال  2005سنة 
الحر تكون بنسبة اكبر قياسًا بالموجودات العاملة أدى الى ارتفاع قيم هذا المؤشر والوسط 

منه  ، وان ارتفاع قيم المؤشر يستدل) 2005 -  1999(الحسابي لهذا المعيار الى السنوات 
على ان المصرف يملك موجودات مربحة كافية لمواجهة  مخاطر االستثمار واإلقراض بينما كان 
اقل  متوسط لهذا المؤشر قد ظهر في مصرف بغداد نتيجة الرتفاع الموجودات الخطرة قياسًا 

كما نالحظ االختالف في الوسط الحسابي  2005في عام % 46.6برأس المال الحر بمقدار 
  .مصارف عينة الدراسة السنوي لل
  

  نتائج تحليل مؤشرات المخاطر والعائد المصرفي. ثالثاً 
 ):معامل بيتا( نتائج تحليل المخاطر النظامية . أ

لنموذج تسعير ) معامل بيتا( نتائج تحليل المخاطر النظامية) 17(يظهر الجدول 
ير في معدل عائد  محفظة الموجودات الرأسمالية والذي يبين التقلبات في عوائد األسهم مع التغ

  .االسوق المصرفية
) Bّ◌ّ◌◌ّ  1(ويتضح ان مصرف بغداد امتلك معامل بيتا اكبر من الواحد عدد صحيح  

وتتصف أسهم هذه المصارف ) 1.2691(يليه المصرف التجاري اذ بلغ ) 1.39494( وبلغ 
اي ان مخاطرته اعلى  من مخاطرة السوق وان عائد السهم يتقلب ) المجازفة( بأنها من األسهم 
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بدرجة اكبر من تقلب عائد السوق وبالتالي سيعكس ذلك مخاطرة نظامية عالية وعليه سيطلب 
وائد مرتفعة لتعويضهم عن المخاطرة التي يتحملونها نتيجة لالستثمار في ذلك المستثمرين بع

  .السهم
  )17( جدول 

  2005-1999تحليل  معامل بيتا لألسهم للمصارف عينة الدراسة للمدة 

  المتوسط  2004 2003   2002    2001   2000    1999  المصرف

الشرق 
  الوسط

0.96131  1.74856  1.41235  0.54999  1.10284  0.16  0.98917  

  0.94755  1.54214  1.32641  1.52317  1.92008  0,39822  0.27533  االئتمان
  1.39494  0.49975  1.39.90  1.14364  2.82997  1.26359  1.24184  بغداد

  1.26910  0.90235  1.01645  1.17563  2.92772  0.4207  1.16342  التجاري
الختامية للمصارف عينة الدراسة الجدول من عمل الباحثة استنادًا الى الحسابات 

  )2005 -1999(للمدة
  

اما بالنسبة لمصرف الشرق األوسط واالئتمان العراقي فلقد انخفض معامل بيتا عن الواحد 
على التوالي وهذا يعني ان مخاطرة ) 0.94755( و) 0.949817( وبلغ ) B<1(عدد صحيح

بتقلبات اقل من عائد  السوق لذلك السهم اقل  من مخاطرة السوق كذلك فأن عوائدها تتسم 
توصف أسهم هذا المصرف بالمدافعة إال إن نتائج التحليل قد أشارت الى إن جميع العينة قد 
تباينت فيها مستويات المخاطرة النظامية لكن ظلت عامة مرتفعة خالل السنوات أعاله اذ ارتفعت 

في اغلب  سنوات ) دد صحيحواحد ع( مخاطرة األسهم ومخاطرة السوق والتي دائمًا تساوي
  .البحث لمصارف العينة

  

 )  CABM(نتائج تحليل معدل العائد المطلوب والمستخرج بموجب نموذج . ب

نجد ان كل من المصرف التجاري العراقي ومصرف االئتمان العراقي قد حققا معدل عائد 
طلوب في الى التوالي اذ نجد ان معدل العائد الم) 02926((.،)0.01574( مطلوب بلغ

المصرفين أعاله قد انخفض عن معدل العائد المتحقق وبلغ الفرق للوسط الحسابي للمصرفين 
على التوالي وتؤدي هذه النتيجة الى ان هذه األسهم تبقى في  ) 0.00052( ،)0.00052(

 .عداد االستثمارات األفضل
  )18(جدول

  وللمدة) CABM(جمعدل العائد المطلوب ألسهم المصارف عينة الدراسة وفق نموذ
1999-2005  
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  المتوسط  2004 2003   2002    2001   2000    1999  المصرف

  الشرق
  األوسط

0.01791  0.00739  0.00501  0.3705  0.02175  0.0707  0.2496  

  0.02927  0.521  0.01772  0.3817  0.02838  0.04802  0.04794  االئتمان
  0.06041  0.7441  0.01656  0.01656  0.07027  0.2198  0.00543  بغداد

  0.01574  0.07881  0.2331  0.01095  0.07476  0.04709  0.00906  التجاري
  الجدول من عمل الباحثة استنادًا الى الحسابات الختامية للمصارف عينة الدراسة 

  
، )0.06041(أما مصرف بغداد والشرق األوسط قد حققوا معدل عائد مطلوب بلغ 

معدل العائد المطلوب للمصارف أعاله ارتفع عن معدل  على التوالي اذ نجد ان) 0.02496(
على ) 0.01484(و) 0.02118( وبفارق بلغ ) 2005 - 1999(العائد المتحقق خالل المدة 

  .التوالي مما يشير الى  ضعف جاذبية األسهم للمستثمرين
ب الى ارتفاع معدل العائد المطلو ) 19(وتبين نتائج التحليل للعينة والظاهرة في جدول 

بمستوى أعلى من معدل العائد المتحقق يعد مؤشر لضعف األداء ) 2005 -1999(اثناء المدة 
  .            المصرفي والعكس صحيح

  )19(جدول 
متوسط معدل العائد المطلوب والعائد المتحقق ألسهم مصارف عينة الدراسة بموجب  نموذج 

  ).2005- 1999(ة تسعير الموجودات الرأسمالية للمصارف عينة البحث للمد

  المصرف
العائد 
  المطلوب

  العائد المتحقق
الفرق بين العائد والمطلوب والعائد                                                                                            

  المتحقق

  0.01484  0.0101  0.2497  الشرق األوسط
  0.00052  0.02978  0.2926  االئتمان
  02118؟0  0.02185  0.04303  بغداد

  0.06278  0.7852  0.01574  التجاري
الجدول من عمل الباحثة استنادًا الى الحسابات الختامية للمصارف عينة الدراسة 

  )2005 -1999(للمدة

كذلك يستدل من نتائج التحليل لمعدل العائد المطلوب  لتلك المصارف انها بقيت معدالٍت 
متدنية نسبيًا على الرغم من التفاوت الظاهر بين المصارف عينة الدراسة وذلك يعود الى 
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انخفاض القيم عالوة  والتي تعد  العامل الحاسم في تقلب العائد المطلوب نتيجة لالنخفاض في 
  .محفظة السوق المصرفية لعائد علىالمعدل ا

  
  نتائج تحليل معدل العائد المتحقق. ج

  )20(جدول
  )2005-1999(معدل العائد المتحقق ألسهم المصارف عينة الدراسة وللمدة 

  المتوسط  2004 2003   2002    2001   2000    1999  مصرف

الشرق 
  األوسط

0.3192  0.03794  )0.00005(  0.04287  )0.11057(  0.04863  0.01012  

  0.02978  0.38789  )0.014838(  0.01757  )0.00713(  )0.08583(  0.0137  االتمان
  0.02185  0.01419  0.1446  )0.01689(  )0.04050(  0.01864  0.1108  بغداد

  0.07852  0.2851  0.11  0.02070  )0.01393(  0.018233  0.05105  التجاري
الحسابات الختامية للمصارف عينة الدراسة الجدول من عمل الباحثة استنادًا الى 

  )2005 -1999(للمدة

  
يعد معدل العائد المتحقق مؤشر أوليًا  يستدل به المستثمر على معدل العائد الفعلي الذي 
يمكن يحققه من جراء تداول أسهم المعين والذي يتحقق من خالل الفرق في األسعار للسهم 

كثير من المستثمرين ال يحتفظون بأدواتهم االستثمارية من والذي يعرف بالعائد الرأسمالي إذ أن 
وألغراض الدراسة الحالية تم االعتماد على سعر ) أكثر من سنة( األسهم العادية لمدة طويلة

االفتتاح وسعر اإلغالق الشهري عند احتساب معدل العائد المتحقق السنوي للسهم او معدل 
  .العائد على محفظة السوق المصرفية

العوائد المتحققة للمصارف عينة الدراسة بان اعلى متوسط لمعدل ) 20(الجدول وبين
بينما اقل متوسط لمعدل العائد ) 0.07852(العائد قد ظهر في المصرف التجاري العراقي وبلغ 

فيما انخفضت قيم العوائد المتحققة ) 0.01012(تحقق في نتائج مصرف  الشرق األوسط وبلغ 
على التوالي اما معدل ) 0.02185( ، ) 0,02978( راقي وبغداد وبلغت لمصرفي االئتمان  الع

العائد السنوي فقد ظهر تباين النتائج المتحققة للعوائد بين  المصارف كذلك عند مقارنتها بمؤشر 
انه تحقق  1999وتبين العائد المتحقق ففي سنة ) معدل العائد على محفظة السوق( السوق

ر فقد حققت نتائج موجبة وحقق أعلى معدل للعائد المصرف مصارف معينة اي خسارة تذك
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ويليه مصرف الشرق األوسط ثم االئتمان العراقي وأخيرًا ) 0.05014(التجاري العراقي بلغ
  .على التوالي) 0.01108(، ) 0.1360(، ) 0.03192(مصرف  بغداد بمعدل بلغ 

ويستدل  هذا ) 0.01622(وبلغ العائد على محفظة السوق المصرفية في تلك السنة 
المؤشر بان المصرف التجاري العراقي ومصرف الشرق األوسط قد حققا معدل عائد  اعلى من 

على التوالي بينما انخفض ) 0.0157) (0.03483( معدل العائد على مؤشر السوق بمقدار
) 0.00514) (0.00262(معدل العائد المتحقق عن مؤشر محفظة السوق المصرفية وبلغ الفرق

حقق المصرف الشرق  2000مصرفي االئتمان العراقي وبغداد على التوالي وفي عام في 
ويليه مصرف بغداد  والتجاري العراقي ) 0.04794(األوسط أعلى معدل عائد وقدرة

على التوالي أما مصرف االئتمان العراقي خسارة اذ ظهرت ) 0.01823) (0.01864(بمقدار
أداء محفظة السوق المصرفية في تلك السنة بمقدار         وارتفع مؤشر ) 0.08583(نتائجه اليه 

وعليه فأن معدل العائد الحقيقي لمصرف الشرق ) 0.02991(عن السنة السابقة) 0.01369( 
وبلغ  )معدل العائد على محفظة السوق المصرفي(مؤشر السوق عن فقد ارتفع األوسط
ق عن مؤشر السوق في كل من بينما انخفضت  معدالت العائد المتحق) 0.01803(الفارق

)  0.0168) (0.01127) (0.11574(مصرف االئتمان وبغداد والتجاري العراقي بفارق قدره 
  .على التوالي

انخفاض معدالت العائد المتحقق بشكل ملفت للنظر لجميع  2001وبينت نتائج سنة 
دره مصارف العينة اذ ظهرت سالبة وحقق مصرف الشرق األوسط اقل معدل خسارة وق

على التوالي ) 0.0613( يليه كم من مصرف االئتمان والتجاري العراقي وبلغ  ) 0.00005(
وأظهرت نتائج مؤشر محفظة ) 0.04097(بينما حقق مصرف بغداد أعلى خسارة وبلغ 

  .عن السنة السابقة) 0.0518(المصرفية منخفضة وبمقدار 
ى معدل عائد قد تحقق في أعل 2002وأظهرت نتائج سنة ) 0.02189( وأصبح  سالبًا 

يليه كل ممن المصرف التجاري واالئتمان  العراقي ) 0.04286( مصرف الشرق األوسط
) 0.01689(على التوالي بينما حقق مصرف بغداد خسارة قدرها) 0.017474) (0.0207(

وقد ) 0.01828( وبلغ ) 0.417(وقد حقق مؤشر أداء محفظة السوق المصرفية ارتفاع بمقدار
معدل العائد المتحقق في مصرف الشرق األوسط بفارق أعلى من مؤشر السوق بمقدار  ارتفع

بينما انخفض معدل العائد ) 0.00242(يليه المصرف التجاري العراقي بفارق قدره) 0.02458(
) 0.03517(في كل من مصرف  بغداد واالئتمان العراقي عن مؤشر السوق وبلغ الفارق 

ان أعلى معدل عائد قد ظهر في مصرف  2004ينت نتائج سنة وعلى التوالي وب) 0.00071(
على التوالي بينما حقق مصرف االئتمان ) 0.11(، )0.01446( بغداد والتجاري العراقي وبلغ

ليه مصرف  الشرق األوسط اذ ظهر بمقدار ) 0.14838( العراقي اقل معدل عائد وبلغ سالب 
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عن السنة ) 0.00533( السوق المصرفيةوقد ارتفع مؤشر اداء محفظة ) 0.11057( سالب 
وارتفع معدل العائد المتحقق في كل من مصرف بغدد والتجاري ) 0.02361(السابقة وبلغ

على التوالي بينما انخفض معدل العائد في ) 0.8639)( 0.12099(العراقي وبلغ الفارق 
وعلى ) 0.08696)(0.17199(مصرف االئتمان والشرق األوسط بفارق يقل عن مؤشر السوق

لم تحقق اي مصارف العينة خسارة وحقق مصرف االئتمان العرقي  2005التوالي اما  في سنة 
( يليه المصرف التجاري وبغداد والشرق األوسط وبلغ ) 0.38789( أعلى معدل عائد وبمقدار 

على  التوالي وقد ارتفع مؤشر أداة محفظة السوق ) 0.08462)(0.14187) (0.2859
وتدل نتائج البحث بشكل أولي بأن المصارف التي حقق عوائد ) 0.3125( ار المصرفية بمقد

مرتفعة على مؤشر محفظة السوق المصرفي يمكن ان تعود على المستثمرين أفراد المصارف 
  .بمردود ايجابي والعكس صحيح
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  : تمهيد 

تضمن الفصل الخامس قياس وتحليل أثر السيولة النقدية في مستوى أداء المصارف 
في  نفسه الوقتقات النظرية كأساس وقاعدة في التجارية عينة الدراسة مستندًا الى المنطل

توصيف العالقات بين أهم مؤشرات السيولة النقدية ومستوى االداء التي تعكس المعالجات 
الكمية، وفي هذا السياق تناول هذا الفصل تحديد طبيعة المتغيرات للدراسة وفق بيانات تعتقد 
 الباحثة بانها موثوقة من الكشوفات المالية والحسابات الختامية للمصارف عينة الدراسة وبناء
انموذجات قياسية تعكس مؤشرات السيولة النقدية في التأثير في مستوى االداء للمصارف 
المختارة وتقدير وتحليل العالقات واالثار المباشرة لمؤشرات السيولة النقدية كمتغيرات مستقلة 

) مانيةكفاية السيولة النقدية ، مؤشرات السيولة النقدية، المؤشرات المالية، مؤشرات المخاطر االئت(
في مؤشرات مستوى اداء المصارف عينة الدراسة كمؤشرات تابعة متمثلة بمعدل العائد على 

  : االستثمار ، ومعدل العائد على حق الملكية ومعدل العائد على الودائع من خالل ثالث محاور
  . وصف متغيرات الدراسة للمصارف التجارية عينة الدراسة: اوالً 
  . االرتباط بين السيولة النقدية ومستوى االداء للمصارف عينة الدراسة معامالتتحليل : ثانياً 
  .تقدير وتحليل النتائج: ثالثاً 
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  المبحث األول

  عينة الدراسةللمصارف نموذجات األ متغيرات و الوصف 

  
� ا�(را�� وأه	 <
� �N ا��%�رف �
I+رS� ةL=� ء�Xا ا��%� ا�Lه -$ ���و�b ا�=���


�ات وا^���ذ�hت m2�ا�  
�'tءة و�G/ر ا���8رف ا�"��ر���K �4 ا��را�� ": او	  

  �8,ف ا�',ق ا	و�=
Eة K? ا��8,ف�  

) 400(:�أ���ل 6(ر\  ��S�1993 �%�ف ا��Mق ا�و�f ا�@�ا�2�d� -6��ر ��م  •

�ن �
�ن د+>�ر 100د+>�ر ��ا5<� ���$)� -6 ��� 

� �1درة �N ا�=>U ا���آaي  •$�
5 :@( �5��% ��0 أ�hزة ا�%�:��G ا��%�ف ��

&- و:�2�S: �G�=�ل ز:�B>5 +�م Bأ$�22ح $��5 ا�� 	و$- ���  1994/5/8ا�@�ا6- و�


�ن د+>�ر �
%=r  100ا�&>� �(د ا��&�ه��ن ا��&f ا����- �N رأس ا���ل و6(ر\ ��

�ن د+>�ر ��ا6- 200ا��($�ع ��  


N و6(ره��  1995/12/31و$-  •

N ا�=�6X&�ف �&(+( ا��%��� �� ا�@���
�6رت ا�8

%=r رأ���ل ا��%�ف �($��� :�����C وهLCا  200� �
�ن د+>�ر �N ا�ر:�ح ا��#2����

5
� ��ارد\ وا�#��ظ ��0 ���ق �&�ه�
 . أ�2�� ا��%�ف $- �>�
�� :(أت ز+ 1999و�>L ��م  •: 02� N
�دة رأس ��ل ا��%�ف �>� :@( أ]�ى �N ا��&�ه�

 �
���27 ���C��: ر د+>�ر ��ا6- �($�ع�
��  
  

  �8,ف ا	:"��ن 
 �<� -$ Z1ن ا�@�ا6- أ��2B1998أ�� �%�ف ا�  N� ص�IG^ا N� 6=� �(د N�

 ��� ا�2��ر+� ا�@�+�� و:�أس ��ل :

�ن د+>�ر ��ا6- 6=� أن +(رج  200ا�@�ZBت ا�@�ا6��

 �<� -$ �
آ�ن :>U ا�b+�C ا��H>- أ�( ا�=>�ك . 2004ا��%�ف $- ��ق ا�@�اق �dوراق ا����


[�� b#<� -2ا� ��Zاء أ�( ا���G �
��� a�<+ U<: أول Uا�@�اق، وآ�ن :@( ذ� -$ ��@�� �%

�
�� 2005و$- �>� . ا��%�رف ا�@�ا6=� �%� 0�� -<Hا�� b+�Cا� U<: 75، ا�2#�ذ % N�

رأس ��ل �%�ف ا�2B��ن ا�@�ا6-، و�6م :>U ا�b+�C ا��a: -<H+�دة رأس ��ل هLا ا��%�ف 
1� $- ا�@�اقو���( ���X� 0+�\ ود��5 �
%=r أ�( أ:�ز �I%�رف ا��ا� .  

 �Ba�� �N ا�I(��ت �@�Zء ا�2����وا�
�م، أr=1 �%�ف ا�2B��ن ا�@�ا6- +�(م �
N
� وا����و�
���%�ف ��(+	 ](��ت.و](��ت ا�2#�+� و���+� ا�2��رة ���Mآ�ت ا��#� NC�+و   

� $- ا�@�اق�� ا�@��
�=>U ا���آaي :@( ا�#%�ل ��0 ��ا$�� ا  ���+� ا���Mر+9 ���Mآ�ت ا�(و�
� ا��%�ف ��Mة $�وع $- :m(اد .    ا�@�ا6-C=G 	k�) ��� -$ ل��ا^� a�8 $�ع $- ��آ
$ ��:

"N+>%�ر" ا�@�اق -ز�ا� -� -$ (�
ا�=%�ة، آ�:Zء، : و وا�(ًا $- آ� �N ا��#�$�Vت ا���2
�
� وأر:�6- و�9 ا�2��ار �#&�X6 Nع ا��%��ت وا^�N، +@�� �%�ف ا�2B��ن ا�@�ا. ا�#

52XM�^ -$ا�m�2���5 و��0 ا�9��2 ا�<� ������ 9
��� 0�� .  
  

  �8,ف %@�اد 
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 �

�ت ا��%�$��%�ف :m(اد ه� أول �%�ف ُرّ]g �5 $- ا�@�اق، �
4 أ�5 :(أ :��@�

 �وS� )6ّ�� �%�ف :m(اد :@( . وا�h�� �ً@Kت ا�26%�د ا��H>- $- أو��ّ+��$1992 5- �>

� �N ���6ن &��Iدة ا���ي ا�@�ا6-�@(+� ا�aآ��ا� U<:. 
� ا�2��ر+� $�N�1998 f �=2�=� �@�م  ��25رس �%�ف :m(اد و�02 
. ا^���ل ا��%�$

 r�� أن )@: Uق أو�9 وذ��X� 0�� �
�b ا�I(��ت ا��%�$�G 02� �
2�)I52 ا�V�#� ّ�ع� 	�
�ا�=>U ا���آaي ا�@�ا6- 
� ا��%�$XM�^ا �1� :���ر�� آ�$�I%�رف ا��9 ا�
���.  


J ا��2#( و�Gآ�  2005آ�ن ��م �Iا� U<: N� آ� U���%�ف :m(اد ��م ا�2#ّ�ل، 2��$

� أ�8�ً� 6(ره� k:��%�ف49ا�@�اق ا��رأس ��ل ا� N� ٪.  
�  �=>U :��6ن�:9 �%�ف :m(اد ه� �%�ف ������ -$ �k@ا� b+�Cر+9 ا��M� ��Gآ

)�k:��ا�@�:- و ه-)ا� NH$- ا�� ��ك �@�<: �@=� N�K اد)m: ف�%� �@��%�ف : ، ��� +
a�
J ا��Iا� U<: ،�
J $- ��ر+�Iوا� �ا�B $- ا��aاU<: ،�B ا^رد�- :m(اد $- ا�@�اق، :>U ��ر+

J ا��2#( $-  ا�b+�Cا��C+2- $- ا^ردن، :>U ���� ا�@���- $- ����، :>U :��6ن $- �Iا� U<:و

N+�#=ري ا���� �@�BZ>� آ���2��دات وا�2��+� ا�2
� و�%�$
وه>�ك . ، و+2	 ��(+	 ](��ت ���
� cدارة ا^�1ل وا���2��رات ا^]�ى
� :2�(+	 ا�I(��ت ا����%%I2� ت�&�ّ'� : U<: ��Gآ

� $- ا�=#�

J ا��d� )#2وراق ا�����Iا� �� $- �G ،�X6آ

J ا��#2( ��I(��ت ا�����Iا� �+�G ،Nآ
 ،b+�Cر $- ا����2�Z� �$�
kا� ���Mر+9 ا�b+�C ا���2��ر+� cدارة ا^�1ل $- ا��G ،b+�Cآ

� $- ا�b+�C و�Gآ� �>�$9 ا$- ا�G ،b+�C أ:�A=-رو+�ل آ�:
�2ل $- k:��ا� �
. �آ� G��ل أ$�+�

.]1[ �
K��ل ا�&>�ات ا�Z[ -���� إ�0 �%�ف -�وه� . �Xّ�ر �%�ف :m(اد �N �%�ف �#ّ

�، +�ا1
� ا�@���
�0 ا��,	 �N ا��XKا:�ت $- ا^��اق ا����� Uوذ� N&#5 ا�BداS:و \�ّ�� -$ �

ً� . و�(م ا��2��ار ا��#�- ا��'ّ�� ��0 ا�26%�د ا�@�ا6-B�<�2ًا ا���اد �)m: 8( �%�فG )��


�ر د+>�ر ��ا6-  $�112.6
ً� 6(ر\ إذ ��/ ر:#ً�  Z[2007ل ��م �
�ن دو�ر  13.6(���

-C+أ�� ( ��=�: �
�ر د+>�ر ��ا6-  �3.6��ر�ً��)2.7 -C+ن دو�ر أ���
� 2006$- ��م ) �

��ح و6( �	 �#�
/ ahء آ=. �2006��ر�� :Sر�6م ��م % a:361.11+�دة 6(ره� � N� �


�=�2&���: -�
� و��h Nاء اه2���>� ا���2ا�
و+�@W . ا��%�ف �Z[ Nل ا�a+a@2ات ا�2�>
ا��%�ف دورًا $ّ@�ً� :��tدة :>�ء ا�@�اق :�����2دة �N ا���ص ا���2ّ$�ة ��X2+� ا�����Xت 

� و���+� ا�=>�ء
� ا�2#2
� و$- :>�ء ا�=>
X�<ا� �
� و,
X�<ا� .  
  

  ا��8,ف ا�"��ري
Eة K? ا��8,ف ا��,ا�A �&"��رة� 

2��رة $- �8G ���ز �
�ن ���C- �&2�ــ� ��mض  ��S�2003 ا��%�ف ا�@�ا6ـ- �Cآ

 �
8
� ا�2
�اد و�%(+� ا�&�9 وا�I(��ت �N وا�0 ا�@�اق ](�� �26Z%ـ�د ا��H>- وإ��دة �Sه&�
	�d� 9اء ا��2:ـLـmـــ� ا�:��� f�<ا� J����=: ��@د :@( أ��82ء ا�Z=ت  ا��h�#ا� �
=�ا��2#(ة و�2

� و^,�اض أ]�ى 
�@�اق وا�ــ�دة :>ـــ�ء ا�26%ــ�د ا�@�ا6ــ- واZ1ح ا�=>0 ا�2#2� �
ا��&��
2��رة $- �� �� ا�26%�د+
�@�د :����Bــــــ(ة ��M@ــW ا�@ـــــ�اv -6]ــ�V<: N+L ا��2=�ر ا�ه�

 \a

ــــf ا�26%ـــ�د ا�@�ا6ــ- و�#�M<� ا��(ا�ـــ�دة �+�H ��� /
$- �M� �8G+ـN ا����- . �#2�

 100:ــ(أ ا��%�ف ��ــــ�5 آ�%�ف ���C- �&2�� :�أ��ــ�ل 6(ر\  �2003ــN �ــــــ�م 


�ن د+>�ر ��ا6- �� +@�دل ��� r=%

�ن دو�ر أ��+C- و6( ازداد رأ��ـــ��5 ا��ـــ($ـــــ�ع ���


ـــ�ن دو�ر$- ا��6ـــb ا�#�Kـ� ��860ا�- �
�ر ) 17,801(وان ��	 أ5��1 �%� إ�0  ���
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-C+ـــ�ق . دو�ر أ��Mـــ(ة $- ا�Bــ�رة أ�ـــ( ا�=>ــ�ك ا��ا�2�أK#0 ا��%ــ�ف ا�@�ا6ـــ- �
� . ا�و���X6 -$ f- ا�2��+� ا�2��ري وا���2��ري
��2آa ر����X� -$ �<2+� ](���>� ا��%�$

<� ��
� و�8

>� �+%ـــ�ل هـــL\ ا�I(�ـــ�ت :�Cـــ�ءة وا+%���8 و$/ أ�(ث ا����
W ا�@���=&2

4 �8(ف ا�0 ا��دة ا�@ـ�اق � �
�
V<2ءة ا���Cوا� ��#�آ�� ��
�� ود�ــــ	 �=�دئ ا�دارة ا�&
و�8>
� ا�0 $�Kا �
� ا�26%�د ا��H>- وا�2��رة ا�@���
�<� -$ �� ا�#(+�� وا��&�ه�$�
ا�0 �%�ف ا�%

<�� ا�ــــــ(�	 ��
ــــ� �ـــــ�ا1ــــ�
ـــــــ9 ا�#�ء ا�=ـــZد :����h -$ -$�%�ع ا��X���: �8ض
 �
��C� �
ــ��� �� آ�ن ا��%�ف �'�&
� وا�&@- ا�W@� 0 دورًا أ���
ً� $- ا�2��رة ا�(و�
$��Gو
راBـــ(ة ��0 ا��&�2ى ا�(و�- :8(ف إ��دة ��X+ـــ� ا���Xع ا��%�$- و ا��&�ه�� ا��@��� $- د�	 

 -<Hا�@�ا6- ا�26%�د ا��  
  

���  وiM �"@�,ات ا��را�� : <�
 �
�ات ا�26%�د+m2�ا� N
: �6Z@و�#(+( ا� �
&�� 0�� �� ا�26%�د++�V<#�ر دور ا��2+ ,

 3
1�� /+�H N� -�آ �CM+ �
N ان ا^���ب ا��
��- +&82(ف ��(+� ا�@�6Zت ا�26%�د+� -$

�+N أو أآ�� m2� N
: �
K�+ر �6Z� , �
� ز�>�&�� +&I2(م �<
@� , )��&� JB�2� ء�Xا� 	� Nو�

� ��2/ �9 ا��ا96 ا�26%�دي 
��0 ر�	 �
���ت آ� �� ا�26%�د+��
و��mض ا�=�ت , واK@- ا�&
� ا�>�(+� $- �&�2ى أداء ا��%�رف ��
&�� -=�� :��hد أ�� ا+��:- او ��� ا�=#4 ا��2��
K�$

� ا�(را�� :��2=�ره� �N أآ�� ا��%�رف ا�2��ر+<
� �� ا�>�(+� ا�2��ر+��

4 ا�&� N� �
���$ �
� و��	 رأس ا���ل وا^���ن ا�>�(ي و��	 ا��دا9B و�1$- ا�(]� 
B��+(رة ا��وا� , �h^و

6
9 ا��'�Gات وا����ز ا�2- �	 ا��81ZI2 $- ا�>��ذج ا���(رة �� N� ):Z$ ذج��3 ا�>
1��
  :آ�^�-

  

  نموذجات أل والرموز التي تم استخدامها في ا المؤشرات) 21(جدول 
  

  الفرعية  المؤشرات  الرمز  المؤشرات الكلية  الفرعية  المؤشرات  الرمز  المؤشرات الكلية 

مؤشرات الربحية 
  والكفاءة

y 
y1  
y2 
y3 

  إجمالي الربحية
  معدل العائد على االستثمار

  معدل العائد على حق الملكية
  معدل العائد على الودائع

 X13 المؤشرات المالية
X14 
X15 
X16 
X17 
X18  

  رأس المال
  االحتياطات
  الموجودات

  الودائع
  القروض

  النقد

  كفاية السيولة

X1 
X2 
X3 
X4 

  نسبة الرصيد النقدي
  نسبة االحتياطي القانوني

  نسبة التوظيف
  نسبة السيولة القانونية

  السيولةمؤشرات 

X5 
X6 
X7 
X8 
X9 

  نسبة الودائع الى الموجودات الكلية
  الى الودائع نسبة التسهيالت المصرفية

  نسبة التسهيالت الى الموجودات الكلية
  نسبة الموجودات السائلة الى الموجودات الكلية

  نسبة الموجودات السائلة الى الودائع

أجمالي كفاية 
السيولة والمخاطرة 
والنقدية والمالية 
 اجمالي الربحية

Liq إجمالي السيولة  
E.liq  مؤشرات السيولة النقدية إجمالي  
Ri إجمالي المخاطرة  
Gr  ماليةمؤشرات الالإجمالي  
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  الفرعية  المؤشرات  الرمز  المؤشرات الكلية  الفرعية  المؤشرات  الرمز  المؤشرات الكلية 

  مؤشرات المخاطرة
X10 
X11 
X12 

  الموجودات/ إجمالي االئتمان النقدي 
  القروض متعثرة

  خسائر القروض 
  

  

  

  

  

  

  

  نموذجات القياسية لعينة الدراسةاأل وصف : "لثاثا

العوامـــل المـــؤثرة فـــي مســـتوى اداء  حاولـــت الباحثـــة بنـــاء وتوصـــيف النمـــاذج القياســـية ألهـــم

  :المصارف التجارية عينة الدراسة كاآلتي

أثــر كفايــة الســيولة النقديــة فــي مســتوى أداء المصــارف عينــة الدراســة وتتمثــل عوامــل الســيولة  -1

 x4, نســـبة التوظيـــف  x3, نســـية الرصـــيد القـــانوني  x2, نســـبة الرصـــيد النقـــدي  X1(النقديـــة 

ومعـدل العائـد ,  Y1متغيرات مستقلة ومعـدل العائـد علـى االسـتثمار ك) نسبة السيولة القانونية

كمتغيرات تابعة وكمـا مبـين فـي النمـاذج  y3ومعدل العائد على الودائع  y2على حق الملكية 

 :اآلتية 

y1= B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 +ui … (1) 

  :إذ إن
  المتغير التابع}              y1معدل العائد على االستثمار                  
  X1نسبة الرصيد النقدي                         
  X2نسبة االحتياطي القانوني                     
  المتغيرات المستقلة                      X3نسبة التوظيف                              
  X4نسبة السيولة القانونية                       
  uiالمتغير العشوائي                            

معـدل العائـد علـى حـق الملكيـة لقيـاس كفـاءة وفاعليـة  y2كما حاولت الباحثة استخدام متغير تـابع 

  :آلتيةمعدل العائد على الودائع وكما في النماذج ا y3, أدوات المصارف عينة الدراسة 
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y2= B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 Ui … 2 

y3= B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 Ui … 3 

ويمكـن التعبيـر عنهـا : أثر مؤشرات السيولة النقدية في مستوى أداء المصـارف عينـة الدراسـة -2

نســبة التســهيالت المصــرفية الــى  x6, نســبة الودائــع علــى الموجــودات الكليــة  x5(بــالمتغيرات 

نسبة الموجودات السائلة الى الموجودات  x8, نسبة التسهيالت الى الموجودات  x7, الودائع 

كمتغيـرات مسـتقلة فـي التـأثير فـي مسـتوى ) نسبة الموجودات السـائلة الـى الودائـع x9, الكلية 

معــدل العائــد علــى حــق  y2, معــدل العائــد علــى االســتثمار  y1اداء المصــارف المعبــر عنهــا 

 :معدل العائد على الودائع وكما مبين في النماذج اآلتية y3, الملكية كفاءة وفاعلية اإلدارة 

 y1= B0 + B1X5 + B2X6 + B3X7 + B4X8 + x5X9 +  U … 4 

  :إذ إن

  متغير تابع}        y1معدل العائد على الستثمار                        

 x5نسبة الودائع الى الموجودات الكلية                 

 x6نسبة التسهيالت المصرفية الى الودائع              

 متغيرات مستقلة              x7   نسبة التسهيالت الى الموجودات الكلية           

   x8نسبة الموجودات السائلة الى الموجودات الكلية     

  x9نسبة الموجودات السائلة الى الودائع                

 Uiالمتغير العشوائي                                 

كفاءة (معدل العائد على حق الملكية  y2كما حاولت الباحثة استخدام أكثر من متغير تابع متمثلة 

  :معدل العائد على الودائع وكما مبين في النماذج اآلتية y3, وفاعلية اإلدارة 

y2= B0 + B1X5 + B2X6 + B3X7 + B4X8  + B5X9 u … (5) 

y3= B0 + B1X5 + B2X6 + B3X7 + B4X8  + B5X9 u … (6) 

حاولـت الباحثـة : أثر المخاطرة المصـرفية فـي مسـتوى أداء المصـارف التجاريـة عينـة الدراسـة -3

 X10بناء نموذج يمثل أهم عوامل المخاطرة متمثلة إجمالي االئتمان النقدي على الموجودات 

معــدل العائــد علــى  y1, كمتغيــرات مســتقلة   X12خســائر القــروض ,  X11قــروض متعثــرة , 

كمتغيــرات )  معـدل العائـد علــى الودائـع y3, دل العائــد علـى حـق الملكيــة معـ y2, االسـتثمار 

 :تابعة وكاآلتي
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y1= B0 + B1X10 + B2X11 + B3X12 + ui … (7) 

  :إذ إن

 متغير تابع}        y1معدل العائد على االستثمار                     

  X10اجمالي االئتمان النقدي الى الموجودات         

  متغيرات مستقلة                    X11قروض متعثرة                                 

  X12القروض                                 خسائر

 Uiالمتغير العشوائي                               

معـدل العائـد الـى اجمـالي  y3معـدل العائـد الـى حـق الملكيـة  y2كما حاولت الباحثـة اسـتخدام      

  :الودائع لمتغيرات تابعة وكما في النماذج اآلتية

y2= B0 + B1X10 + B2X11 + B3X12 + ui … (8) 

 y3= B0 + B1X10 + B2X11 + B3X12  +ui
 … (9) 

 

الباحثـة بنـاء نمـاذج  اولـتح: أداء المصـارف عينـة الدراسـة أثر المؤشرات المالية في مسـتوى -4

,  X13اجمـــــــالي رأس المـــــــال (ألهــــــم المؤشـــــــرات االقتصــــــادية الماليـــــــة ومــــــن هـــــــذه العوامــــــل 

واجمـالي ,  X16اجمالي الودائـع ,  X15اجمالي الموجودات الكلية ,  X14االحتياطات النقدية 

,  y1ومعدل العائد علـى االسـتثمار (, كمتغيرات مستقلة  X18واجمالي الفقد ,  X17القروض 

كمتغيــرات تابعــة كمــا ) y3ومعــدل العائــد عــل الودائــع ,  y2ومعــدل العائــد علــى حــق الملكيــة 

 :مبين في النماذج اآلتية

     y1= B0 + B1X13 + B2X14 + B3X15 + B4X16 + B5X17 + B6X18 + ui … 10 

  :إذ إن

  متغير تابع}      y1عدل العائد على االستثمار             

  X13إجمالي رأس المال                   

  X14إجمالي االحتياطات النقدية           

 X15إجمالي الموجودات الكلية             

  متغيرات مستقلة                      X16إجمالي الودائع                      

  X17إجمالي القروض                    
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  X18إجمالي النقد                        

  Uiالمتغير العشوائي                      

وحاولــت الباحثــة اعتمـــاد أكثــر مـــن متغيــر تـــابع ألجــل معرفـــة التــأثير علـــى الربحيــة وكفـــاءة 

معــدل العائــد علــى الودائــع  y3, معــدل العائــد علــى حــق الملكيــة  y2إذ اســتخدم . وفاعليــة االدارة 

  :وكما في النماذج اآلتية
y2= B0 + B1X13 + B2X14 + B3X15 + B4X16 + B5X17 + B6X18 u …(11) 

y3= B0 + B1X13 + B2X14 + B3X15 + B4X16 + B5X17 + B6X18 u … (12) 

مسـتوى أثر اجمالي السيولة ومؤشرات السيولة ومؤشرات النمو الماليـة والمخـاطرة منفـردة فـي  -5

 :اداء المصارف التجارية عينة الدراسة وكاآلتي

     y = B0 + B1 Liq + u  … (13) 

                  )effic اجمالي مؤشرات السيولة (f  =    اجمالي معدل الربحية  

     y = B0 + B1 EF + u … (14) 

                                          )risk المخاطرة (f  =اجمالي الربحية  

     y = B0 + B1 ri + u … (15) 

  اجمالي الربحية=  f) المالية  مؤشراتال(                                       

     y = B0 + B1 gr + u … (16)     
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  المبحث الثاني

  االرتباط  بين متغيرات عينة الدراسة معامالت تحليل

  

الســيولة النقديــة وكفايــة (بــين المتغيــرات المســتقلة  ة دراســة عالقــات االرتبــاط حاولــت الباحثــ
معـدل العائـد  y1(والمتغيـرات التابعـة مسـتوى اداء المصـارف عينـة الدراسـة ) رأس المال والمخـاطرة

ومعـدل العائـد علـى الودائـع وكمـا مبـين فـي , معدل العائد علـى حـق الملكيـة  y2, على االستثمار 
  :وكاآلتي) 22(الجدول 

 x2, نســبة الرصــيد النقــدي  x1(بــين كفايــة الســيولة النقديــة متمثلــة  تحليــل عالقــات االرتبــاط   -أ 
كمتغيــــرات ) نســــبة الســــيولة القانونيــــة x4, نســــبة التوضــــيف  x3, نســــبة االحتيــــاطي القــــانوني 

معـدل العائـد علـى حـق  y2, معدل العائد على االسـتثمار  y1(مستقلة وبين المتغيرات التابعة 
ان العالقــــــــة بــــــــين ) 22(اذ يشــــــــير الجــــــــدول ) معــــــــدل العائــــــــد علــــــــى الودائــــــــع y3, الملكيــــــــة 

)x1,x2,x3,x4 (ة ــــــعكســية مــع معــدل العائــد علــى حــق الملكيy2 (ـــوان نسب ـــة رصيـــ ـــد النقـــ دي ـــ
x1 ة االحتيــاطي القــانوني معنويــة فــي معــدل العائــد علــى حــق الملكيــة ـــــــنسبy2( در بنحــو ـــــوتق
والتباين المشـترك يسـاوي ) 1(وان قطر المصفوفة يساوي , على التوالي ) 0.41- ,0.31-(

صـــفر وان معظـــم عالقـــات االرتبـــاط بـــين المتغيـــرات المســـتقلة والمتغيـــرات التابعـــة تطـــابق مـــع 
 .منطق النظرية االقتصادية 
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  بين متغيرات عينة الدراسةط مصفوفة عالقات االرتبا )22(جدول 
  

X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 y3 y2 y1 
Person 

correlation 

0.073 0.105 -0.081 -0.081 -0.030 0.473 -0.030 0.097 -0.061 -0.848 0.529 1 y1 

-0.508 -0.081 0.363 0.270 0.605 -0.159 - 0.007 -0.311 -0.411 0.848 1 0.529 y2 

0.406 0.258 -0.056 -0.024 0.336 0.768 -0.362 0.327 -0.051 1 0.279 0.848 y3 

0.406 0.189 -0.573 -0.523 -0.424 0.158 -0.118 0.515 1 -0.051 -0.411 -0.061 X1 

0.731 0.319 -0.472 -0.425 -0.51 0.681 -0.383 1 0.525 0.327 -0.311 0.097 X2 

-0.343 -0.422 0.506 0.543 0.256 -0.398 1 -0.383 -0.118 -0.362 -0.007 -0.233 X3 

0.788 0.293 -0.337 -0.258 -0.720 1 -0.398 0.681 0.158 0.768 -0.159 0.473 X4 

-0.975 -0.455 0.535 0.394 1 -0.720 0.256 -0.651 0.424 -0.336 0.605 -0.030 X5 

-0.375 -0.289 0.985 1 0.394 -0.258 0.534 -0.415 -0.523 -0.14 0.270 -0.086 X6 

-0.506 -0.340 1 0.985 0.535 -0.337 0.506 -0.472 -0.573 -0.056 0.363 -0.081 X7 

0.548 1 -0.340 -0.289 -0.455 0.293 -0.422 0.319 0.189 0.258 -0.081 0.205 X8 

1 0.548 -0.506 -0.375 -0.971 0.788 -0.343 0.731 0.406 0.406 -0.508 0.073 X9 

-0.512 -0.518 0.734 0.723 0.475 -0.424 0.899 -0.445 -0.362 -0.313 0.185 -0.285 X10 

-0.265 -0.075 0.018 -0.030 0.269 -0.263 0.119 -0.060 0.103 -0.229 -0.057 -0.064 X11 

-0.070 0.164 -0.172 -0.198 0.079 -0.101 -0.010 0.080 0.258 -0.067 -0.120 0.048 X12 

0.565 0.277 -0.634 -0.564 -0.632 0.329 -0.161 0.431 0.690 0.103 -0.601 0.055 X13 

0.491 0.113 -0.582 -0.540 -0.523 0.593 -0.329 0.446 0.527 0.489 -0.303 0.480 X14 

0.145 -0.l5 -0.524 -0.514 -0.228 0.087 -0.219 0.216 0.519 0.063 -0.263 0.191 X15 

0.000 -0.086 -0.463 -0.472 -0.085 -0.037 -0.244 0.177 0.498 -0.007 -0.202 0.188 X16 

-0.048 -0.406 -0.125 0.100 -0.065 -0.052 0.288 -0.100 0.326 -0.099 -0.153 -0.007 X17 

0.045 -0.099 -0.434 -0.433 -0.125 -0.002 -0.091 0.190 0.602 -0.028 -0.260 0.114 X18 

  

  SPSSالى معطيات نتائج برنامج "الجدول من عمل الباحثة استنادا
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X18 X17 X16 X15 X14 X13 X12 X11 X10 
Person 

correlation 

0.114 -0.07 0.188 0.191 0.480 0.055 0.048 -0.064 -0.185 y1 

-0.260 -0.153 -0.202 -0.283 -0.303 -0.601 -0.120 -0.057 0.185 y2 

-0.028 -0.099 -0.007 0.063 0.489 0.103 -0.067 -0.229 -0.313 y3 

0.602 0.326 0.498 0.519 0.527 0.690 0.258 0.103 -0.362 X1 

0.190 -0.100 0.117 0.216 0.446 0.431 0.080 -0.060 -0.445 X2 

-0.091 0.286 -0.144 -0.219 -0.329 -0.161 -0.010 0.119 0.899 X3 

-0.007 -0.051 -0.031 0.087 0.593 0.329 -0.101 -0.263 -0.424 X4 

-0.125 -0.065 -0.085 -0.228 -0.523 -0.632 0.079 0.269 0.475 X5 

-0.433 -0.100 -0.472 -0.514 -0.540 -0.564 -0.198 -0.030 0.723 X6 

-0.434 -0.125 -0.463 -0.524 -0.582 -0.634 -0.175 0.018 0.734 X7 

-0.099 -0.0406 -0.085 -0.015 0.113 0.277 0.164 -0.075 -0.518 X8 

0.045 -0.048 0.000 0.145 0.491 0.565 -0.070 -0.265 -0.512 X9 

-0.271 0.096 -0.314 -0.405 -0.502 -0.436 0.011 0.236 1 X10 

0.165 -0.236 0.136 0.069 0.002 0.127 0.884 1 0.236 X11 

0.240 -0.248 0.201 0.152 0.195 0.336 1 0.884 0.011 X12 

0.564 0.333 0.531 0.601 0.818 1 0.336 0.127 -0.436 X13 

0.608 0.374 0.612 0.682 1 0.818 0.195 0.002 -0.502 X14 

0.961 0.517 0.982 1 0.682 0.601 0.152 0.069 -0.405 X15 

0.534 1 1 0.612 0.612 0.531 0.201 0.136 -0.314 X16 

0.572 1 0.534 0.517 0.374 0.333 -0248 -0.236 0.096 X17 

1 0.572 0.961 0.961 0.608 0.564 0.240 0.165 -0.271 
X18 

  SPSSالى معطيات نتائج برنامج "الجدول من عمل الباحثة استنادا
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الودائـع الـى الموجـودات  X5(بين مؤشرات السيولة النقدية متمثلة  تحليل عالقات االرتباط  -ب 

التسهيالت المصـرفية الـى الموجـودات الكليـة  X7, التسهيالت المصرفية الى الودائع  X6, الكلية 

 ,X8  الموجودات السائلة الى الموجودات الكلية ,X9 كمتغيـرات ) الموجودات السائلة الـى الودائـع

, معدل العائد على حق الملكية  y2, معدل العائد على االستثمار  y1(مستقلة والمتغيرات التابعة 

y3 (الــى ان المتغيــرات ) 2(اذ يشـير الجــدول ) معـدل العائــد علــى الودائــعX7, X6, X5 ( تــرتبط

وان كفايــة رأس المــال تبــدو موجبــة مــع ) X9, X8(وطرديــة مــع  y1بعالقــات ارتبــاط عكســية مــع 

)X7, X6, X5 ( وعكسية مع)X9, X8 ( وان التـأثير معنـوي فضـًال عـن ان العالقـة بـينy3  معـدل

 ,X9, X8(ومعنويـة مـع ) X9, X8(وطرديـة مـع ) X7, X6, X5(ودائـع عكسـية مـع العائـد الـى ال

X5 ( وتبدو ايضًا مصفوفة مؤشرات لسـيولة ومسـتوى أداء المصـارف قطرهـا يسـاوي صـفر وتبـاين

 .المشترك يساوي صفر 

بــــين مؤشـــرات المخــــاطرة ومســـتوى اداء المصــــارف عينـــة الدراســــة  تحليـــل عالقــــات االرتبـــاط   - ج 

خسـائر  X12, القروض المتعثـرة  X11, اجمالي االئتمان النقدي الى الموجودات  X10(متمثلة 

معـدل  y3, معـدل العائـد الـى حـق الملكيـة  y2, معدل العائد الى االسـتثمار y1(مع ) القروض

 ,y3, y2(يـرتبط بعالقـة عكسـية مـع ) X11, X10(ان ) 2(مـن الجـدول , ) العائـد الـى الودائـع

y1 ( ف فيـــه الدراســـة بينمـــا مســـتوى اداء المصـــار)X12 ( خســـائر القـــروض تتناســـب طرديـــًا مـــع

)y2, y3 ( وعكسـيًا مـع)y3 ( وتبـدو غيـر معنويـة هـذه المتغيـرات مـع مسـتوى االداء للمصـارف

 .عينة الدراسة 

بـــين المؤشـــرات الماليـــة ومســـتوى اداء المصـــارف عينـــة الدراســـة اذ  تحليـــل عالقـــات االرتبـــاط   -د 

ـــــل المتغيـــــرات المســـــتقلة   X16, الموجـــــودات  X15, االحتياطـــــات X14, رأس المـــــال  X13(تمث

 y2, معدل العائد الى االستثمار  y1(والمتغيرات التابعة ) النقد X18, القروض  X17, الودائع 

ان ) 2(اذ يشــــير اجــــدول ) معــــدل العائــــد الــــى الودائــــع y3, معــــدل العائــــد الــــى حــــق الملكيــــة 

لـه ) X17(طـردي مـع الربحيـة وان المتغيـر ) X18, X17, X16, X15, X14, X13(المتغيـرات 

االحتياطـــات ذو عالقـــة معنويـــة امـــا المتغيـــرات ) X14(وان المتغيـــر ) y1(عالقـــة عكســـية مـــع 

الســابقة الــذكر جميعهــا تــرتبط بعالقــة عكســية مــع كفــاءة اداء االدارات فــي المصــارف اال ان 

والـذي يمثـل ) y2(لتـأثير فـي فـي ا) X18, X15, X14, X13(العالقـة معنويـة لكـل مـن المتغيـر 

وعالقتــه مـع المتغيـرات الســابقة الـذكر تشــير ) y3(امــا بالنسـبة , كفـاءة اداء ادارات المصـارف 
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بعالقـات طرديـة موجبـة ومعنويـة لكـل مـن ) y3(تـرتبط مـع ) X15, X14, X13(ان المتغيـرات 

)X18, X17, X16, X15 (مشـترك يسـاوي وان المصـفوفة احاديـة قطرهـا يسـاوي واحـد وتبـاين ال

 .صفر 

الســــــيولة ) ومؤشــــــرات(والســــــيولة ) Profit(بــــــين الربحيــــــة وكفايــــــة  تحليــــــل عالقــــــات االرتبــــــاط  - ه 

ـــة ) 3(والنمـــو اذ يشـــير الجـــدول ) Evol Risk(والمخـــاطرة  ان العالقـــة بـــين الســـيولة النقدي

يــة والربحيــة ســالبة والكفــاءة مــع الربحيــة موجبــة وامخــاطرة مــع الربحيــة ســالبة والنمــو مــع الربح

 ) .23(سالبة وكما مبين في الجدول 

  

  المالية مصفوفة األرباح والسيولة والكفاءة والمخاطرة و ) 23(جدول 

Evol Risk Effic Lig Profit    
-0.252 -0.101 0.174 -0.392 1 Profit 
0.436 0.109 -0.227 1 -0,.392 E.Lig 

-0.538 -0.172 1 -0.227 0.174 
�'�Gات 

���
 ا�&
0.141 1 -0.172 0.109 0.101 Risk 

1 0.141 -0.538 -0.538 -0.252 Evol 
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  المبحث الثالث

مستوى اداء  و السيولة النقدية بين مؤشرات تقدير وتحليل معامالت االرتباط

  المصارف عينة الدراسة

  

الظـواهر االنموذجات القياسية يتطلب االستناد إلى النظرية االقتصادية فـي تفسـير تقدير ان 

االقتصـــادية وتحديـــد العاقـــة بـــين المتغيـــرات االقتصـــادية ، فـــي حـــين ان القيـــاس االقتصـــادي يحـــدد 

المقـدار الكمـي لتلـك العالقــة ومـن أجـل قيــاس العالقـات بـين المتغيــرات االقتصـادية المختـارة ، فقــد 

 وباســـــتخدام طريقـــــة المربعـــــات) 2000 - 1997(اعتمـــــدت الباحثـــــة علـــــى سلســـــلة زمنيـــــة للمـــــدة 

في التقدير للدول الخطية واللوغارتمية واختبار معنويـة االنموذجـات )  OLS(الصغرى االعتيادي 

 Fالقــــوة التفســــيرية ،  R2االرتبــــاط ،  rالمعنويــــة ،  sigاألثــــر ،  b(والمتغيــــرات باعتمــــاد اختيــــار 

ــــدرة ،  Tمعنويــــة المتغيــــرات ،  ــــة المعلمــــات المق ــــذاتي والتعــــدد الخطــــي  D.Wمعنوي ) االرتبــــاط ال

  % . 5ومستوى معنوية ) N-K-1(مع القيم الجدولية وبدرجات حرية  Fومقارنة القيم المحتسبة 

وبمستوى معنوية ) N-K-1(والتي تمثل معنوية المعالم المقدرة بدرجة حرية  T أما اختيار 

لكشـف فـي االنموذجـات المقـدرة في جميع االنموذجات المقدرة فضًال عن محاوالت  الباحثة ا% 5

ومعرفــة مكــان وقــوع معامــل االرتبــاط  D.Wعــن وجــود مشــكلة االرتبــاط الــذاتي مــن خــالل اختبــار 

الجدوليين بمستوى معنوية ) DL , Du(الذاتي في منطقة القبول او رفض معرفة القيمة المحتسبة 

. لة التعــدد الخطــيحــول خلوهــا مــن مشــك Keline، واختبــار االنموذجــات مــن خــالل اختيــار % 5

,  X1بنسـبة الرصـيد النقـدي (لذلك حاولت الباحثة قيـاس وتقـدير اثـر كفايـة السـيولة النقديـة متمثلـة 

X2  نسبة االحتياطي القانوني ,X3  نسبة التوظيف ,X4  نسبة السيولة القانونية كمتغيرات مسـتقلة

  :نموذج اآلتيالكمتغير تابع وكما مبين في ا) X1(في معدل العائد على االستثمار 
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أثر كفاية السيولة في معدل العائد على االستثمار للمصارف عينة الدراسة للمدة ) 24(جدول 

)1997 - 2011(  
∧
�1

 =  1.903 + 0.003X1 – 0.041X2 – 0.012 X3 + 0.128X4 

S.E (0.444) (0.007) (0.018) (0.015) (0.032) 

t* 4.287 0.361 -2.256 -0.802 3.979 

sig 0.000 0.716 0.030 0.427 0.000 

F* 4.946 sig   0.002    

r = 0.57     

R2 = 0.3     

D. W = 2.364     

  SPSSالى معطيات نتائج برنامج "الجدول من عمل الباحثة استنادا

مــن النمــوذج المقــدر اعــاله يالحــظ ان نســبة الرصــيد النقــدي تــرتبط مــع معــدل العائــد علــى 

بمقــــــــدار ) y1(بوحــــــــدة واحــــــــدة ازدادت الربحيــــــــة ) X1(بعالقــــــــة طرديــــــــة أي كلمــــــــا زاد االســــــــثمار 

)B=0.003 ( اما بالنسبة للمتغير)X2 ( نسبة االحتياطي القانوني تـرتبط بعالقـة عكسـية أي كلمـا

انخفضـــــت النســـــبة بوحـــــدة واحـــــدة يـــــؤدي ذلـــــك الـــــى الزيـــــادة مـــــع معـــــدل العائـــــد علـــــى االســـــتثمار 

فهـــي االخــرى تــرتبط بعالقــة عكســية أي كلمـــا ) X3(بة التوظيــف بينمــا نســ) B=-0.041(بمقــدار

) X4(امـــا المتغيـــر , ) B=-0.012(بمقـــدار ) y1(بوحـــدة واحـــدة يـــؤدي الـــى زيـــادة ) X3(انخفـــض 

الذي يمثل نسبة السيولة القانونيـة فانهـا تـرتبط بعالقـة طرديـة فكلمـا زادت هـذه بوحـدة واحـدة تـؤدي 

  ).B= 0.128(ارف الثالث عينة الدراسة الى الزيادة بمقدار الى الزيادة في مستوى الربحية لمص

) المصرف التجـاري والشـرق األوسـط وبغـداد(هذا يعني ان المصارف التجارية عينة الدراسة 

ان نسبة الرصيد النقدي يرتبط ايجابيًا مع السيولة وهـذا يطـابق النظريـة االقتصـادية أي ان النقـد , 

ركــــزي واألرصــــدة الســــائلة كلمــــا ازدادت يعنــــي ان مقــــدرة هــــذه الموجــــود فــــي الصــــندوق والبنــــك الم

  . المصارف على تأدية التزاماتها المالية في مواعيدها المتفق عليها 

ففـــي المصـــارف الـــثالث فـــان نســـبتها تـــرتبط , نســـبة االحتيـــاطي القـــانوني ) X2(امـــا بالنســـبة 

ق النظرية االقتصادية ويجب بعالقة عكسية مع السيولة وهذا يؤثر على الربحية وهذا يخالف منط

ان تكــون موجبــة بــالرغم مــن معنويتهــا مــن الناحيــة اإلحصــائية وهــذا يعــرض هــذه المصــارف الــى 

  .المخاطرة في أوقات األزمات 
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وهـــذا يطـــابق االســـتثمار / معـــدل العائـــد وتشـــير نســـبة التوظيـــف الـــى العالقـــة العكســـية مـــع 

معــدل هــا تــرتبط بعالقــة طرديــة مــع لقانونيــة فاننســبة الســيولة ا) X4( فــي حــينالنظريــة االقتصــادية 

اثنــاء مــدة الدراســة الســيولة القانونيــة هــذا يعنــي ان المصــارف حققــت زيــادة العائــد علــى االســتثمار 

)1997-2011( .  

 - t* ار بيظهر اختt*  مدى معنوية المعلمـات المقـدرة)B1, B2, B3, B4 ( سـيما معامـل)X4, 

X1 ( وعليــه تقبــل فرضــية العــدم التــي تشــير الــى ان هنــاك عالقــة ايجابيــة بــين الرصــيد النقــدي

  % .1اكبر من الجدولية بمستوى معنوية محتسبة ال *tونسبة السيولة القانونية ألن 

 - F*  يشير اختبارF  الى مدى معنوية المتغيرات المستقلة في التأثير فـي المتغيـر التـابع)y1 (

فـي  C1 uoوبدرجات حرية % 1اكبر من الجدولية بمستوى معنوية ) F*=4.94(فقد بلغت 

 . y1التأثير في النقدية في معنوية نسبة السيولة  وهذا يعنيالمصارف الثالثة 

 - )r (57هناك عالقة طردية وموجبة ويقدر معامل االرتباط بنحو إلى نموذج يشير اال. % 

 - R2 قـدر الـى ان معامـل التحديـد القـوة التفسـيرية للنمـوذج اذ يشـير النمـوذج الم)R2= 0.33 (

ومــا تبقــى ) y1(فــي التغيــرات % 33تفســر لنــا ) X1, X2, X3, X4(أي ان هــذه المتغيــرات 

تعــود الــى متغيــرات اخــرى وهــذا يعنــي ان هــذه المتغيــرات حقيقيــة فــي تفســير المتغيــرات % 67

 .في معدل العائد على االستثمار 

D.W نمـــوذج الـــى عـــدم وجـــود مشـــكلة ارتبـــاط ذاتـــي بـــين المتغيـــرات فـــي المتغيـــر يشـــير األ

فـإن معامـل االرتبـاط  2.364والمتغيرات المستقلة اذ تقـدر . وبين المتغير العشوائي  uiالعشوائي 

  .الذاتي تقع في منطقة القبول 

رات معــدل العائــد علــى حــق الملكيــة والــذي يمثــل كفــاءة االدا) y2(حاولــت الباحثــة اســتخدام 

  :في المصارف كمتغير تابع وكما مبين في النموذج المقدر األتي

  

  

  

أثر كفاية السيولة في معدل العائد على حق الملكية المصارف عينة الدراسة للمدة ) 25(جدول 

)1997 - 2011(  
∧
�2

 =  45.10 – 0.262X1 – 0.201X2 – 0-0.224X3 – 0.157X4 
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S.E (8.122) (0.133) (0.39) (0.282) (0.579) 

t* 5.542 -1.966 0.609 -0.795 -0.272 

sig 0.000 0.056 0.546 0.431 0.787 

F* = 2.428 sig 0.063    

r = 0.44     

R2 = 0.20     

D. W = 1.820     

  SPSSالى معطيات نتائج برنامج "الجدول من عمل الباحثة استنادا

  

اذ يالحظ . اإلدارات في المصارف عينة الدراسة نموذج المقدر الى كفاءة وفاعلية يشير اال

من النموذج ان العالقة بين مؤشرات السيولة ومعدل العائد االستثمار عالقة عكسـية وهـذا يخـالف 

منطق النظرية االقتصادية أي ان االدارات غير كفوء في ادارة مؤشرات السيولة النقدية بالرغم من 

نسبة الرصيد النقدي فضًال عن معنوية التـأثير بـين متغيـرات ) X1(معنوية المعلمات المقدرة سيما 

المحتســبة بمســتوى معنويــة ) FX=2.428(الســيولة ومعــدل العائــد علــى حــق الملكيــة حيــث بلغــت 

C1(وبدرجات حرية % 1
للمصارف عينة الدراسة ان هناك عالقات ارتباط موجبة ولكـن غيـر ) 15

% 80ومـا تبقـى %20تفسـر نحـو ) X1, X2, X3, X4(مـؤثرة بشـكل كبيـر ألن مؤشـرات السـيولة

المتغيـر العشـوائي وعليــه فـان هـذا النمـوذج ال يتطــابق ) ui(تعـود الـى متغيـرات غيـر موضــحة فـي 

  .مع منطق النظرية االقتصادية 

كمتغير تابع والذي يمثل معدل العائد على حجـم الودائـع ) y3(كما حاولت الباحثة استخدام 

  :در األتينموذج المقوكما مبين في اال

  

  

أثر كفاية السيولة في معدل العائد على إجمالي الودائع للمصارف عينة الدراسة ) 26(جدول 

  )2011 - 1997(للمدة 
∧
�3

 = 2.659 – 0.003X1 – 0.063X2 – 0-0.226X3 + 0.335X4 

S.E (0.634) (0.010) (0.026) (0.022) (0.045) 
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t* 4.196 -1.276 -2.436 -1.177 7.425 

sig 0.000 0.784 0.019 0.246  

F* =      

r = 0.68     

R2 = 0.82     

D. W = 2.307     

  SPSSالى معطيات نتائج برنامج "الجدول من عمل الباحثة استنادا

  

نســـــبة االحتيـــــاطي ) X2(, نســـــبة الرصـــــيد النقـــــدي ) X1(نمـــــوذج المقـــــدر الـــــى ان يشـــــير اال

معـدل العائـد علـى حجـم الودائـع وان  y3نسبة التوظيف ترتبط بعالقات عكسية مـع  X3, القانوني 

هــذا يعنــي ان اجمــالي  y3نســبة الســيولة القانونيــة تــرتبط بعالقــة طرديــة مــع ) X4(المتغيــر الوحيــد 

نســـبة الســـيولة القانونيـــة الـــى الودائـــع وهـــذا يعنـــي قـــدرة االحتياطـــات األوليـــة واالحتياطـــات الثانويـــة 

فــي المصــارف عينــة الدراســة علــى الوفــاء بااللتزامــات المســتحقة ) ة النقديــة وشــبه النقديــةاألرصــد(

على المصارف امام المودعين والمستثمرين والمقترضين في اليومية وفي وقت األزمات وتعد هـذه 

  .النسبة اكثر نسب السيولة موضوعية واستخدامًا في مجال تقويم السيولة 

مــن الناحيــة االحصــائية ) X4, X2(معنويــة المعلمــات المقــدرة  نمــوذج المقــدر الــىيشــير األ

  .Fمن خالل اختبار  y3فضًال عن معنوية تأثير المتغيرات المستقلة في 

 y3والمتغيـر التـابع ) X1, X2, X3, X4(بـين المتغيـرات % 68تعـد عالقـة االرتبـاط بنحـو 

تغيـرات الحاصـلة فـي مـن ال %82هـذا يعنـي ان % 82وتشير القوة التفسيرية للنموذج ككـل بنحـو 

y3  يعــود الــى المتغيــر العشــوائي % 18تعــود الــى المتغيــرات المســتقلة ومــا تبقــى)ui ( فضــًال عــن

عـــدم وجـــود ارتبـــاط ذاتـــي بـــين المتغيـــرات المســـتقلة والمتغيـــرات الموضـــحة وذلـــك موضـــوع معامـــل 

  .االرتباط الذاتي في منطقة القبول 

  أثر المؤشرات النقدية في مستوى اداء المصارف عينة الدراسة : النموذج الثاني 

 X5(حاولــت الباحثــة قيــاس وتحليــل اثــر متغيــرات كفايــة الســيولة كمتغيــرات مســتقلة متمثلــة 

نســـبة  X7, نســـبة التســـهيالت المصـــرفية الـــى الودائـــع  X6, نســـبة الودائـــع الـــى الموجـــودات الكليـــة 

نسبة الموجودات السائلة الى الموجـودات الكليـة  X8, الى الموجودات الكلية  التسهيالت المصرفية
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 ,X9 واعتماد ثالث متغيـرات كمتغيـرات ) نسبة الموجودات السائلة الى اجمالي الودائع وما حكمها

معــدل العائــد  y3, معــدل العائــد علــى معــدل الملكيــة  y2, معــدل العائــد علــى االســتثمار  y1تابعــة 

  :من خالل ثالث نماذج قياسية وكاألتي) وما حكمها الى الودائع

أثر المؤشرات النقدية في معدل العائد على االستثمار للمصارف عينة الدراسة ) 27(جدول 

  )2011 - 1997(للمدة 
∧
�1  = -11.864 + 11.819X5 + 4.801X6 – 6.112X7 - 1.845X8 + 4.924X9 

S.E (12.304) (11.567) (14.561) (16.455) (8.022) (4.215) 

t* -0.964 1.022 0.330 -0.371 -0.230 1.168 

sig 0.341 0.313 0.743 0.712 0.819 0.250 

F* = 0.902      

r = 0.23      

R2 = 0.053      

D. W = 2.091      

  SPSSالى معطيات نتائج برنامج "الجدول من عمل الباحثة استنادا

  

ذو تـأثير ) X5, X6, X7, X8, X9(تـأثير المؤشـرات النقديـة  نموذج المقدر يالحظ انمن اال

ضعيف في معـدل العائـد علـى االسـتثمار وان النمـوذج فاشـل لعـدم اجتيـازه االختبـارات االحصـائية 

)R2, r, F, t* ( الباحثـة اسـتبدال  اولـتحوعليـهy1  معـدل العائـد علـى االسـتثمار كمتغيـر تـابع

وقيــاس اثــر متغيــرات الســيولة النقديــة ) . كفــاءة اداء االدارة( معــدل العائــد علــى حــق الملكيــة) y2(لـــ

  :نموذج األتيوكما في اال) y2(السابقة الذكر في 

  

  

أثر المؤشرات النقدية في معدل العائد على حق الملكية المصارف عينة الدراسة ) 28(جدول 

  )2011 - 1997(للمدة 
∧
�2

= -440.520 +368.645X5 –3.651X6 –1.760X7 –3.736X8 +121.583X9 

S.E (148.079) (139.215) (173.247) (198.041) (96.546) (50.728) 

t* -2.973 2.648 0.477 -0.463 0.142 2.397 
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sig 0.005 0.012 0.636 0.646 0.888 0.021 

F* = 8.031      

r = 0.71      

R2 = 0.51      

D. W = 1.945      

  SPSSالى معطيات نتائج برنامج "الجدول من عمل الباحثة استنادا

  

  :نموذج المقدر الىيشير اال

B0  ان المعلمةB0  سالبة هذا يعني ان المتغيرات المستقلة مهمة في النموذج المقدر او هناك قيم

  ) .2011 -1997(شاذة السلسلة الزمنية 

ترتبط بعالقة موجبة مع كفـاءة اداء االدارات للمصـارف وان ) X9, X8, X6, X5(جميع المتغيرات 

التســهيالت المصــرفي»ة الــى اجمــالي الموجــودات الكليــة تــرتبط بعالقــة عكســية أي ان أي زيــادة فــي 

x7  بوحدة واحدة تؤدي الى انخفاض في مستوى اداء االدارات المصرفية في المصارف الثالث.  

للمتغيـرات ) Bi(المقـدرة والمتمثلـة بـاالثر والتـي يعبـر عنهـا ت لمـاوتشير الى مدى معنوية المع - 

)X9, X8, X7, X6, X5 ( معنويـة لكـل مـن)X5 ( نسـبة الودائـع الـى الموجـودات)X9 ( نسـبة

  .الي الموجودات السائلة الى اجمالي الودائع وما حكمها معنوية من الناحية االحصائية مإج

 - F*  معنويــة فــي التــأثير فــي ان المتغيــرات المســتقلة الســابقة الــذكرy2  معــدل العائــد علــى حــق

للمصـارف ) C1 uo(اكبـر مـن الجدوليـة بـدرجات حريـة ) F*= 8.031(الملكية حيث قدرت 

 % .1عينة الدراسة وبمستوى معنوية 

 - r  ان العالقـــة بـــين مؤشـــرات كفايـــة رأس المـــال ومعـــدل العائـــد علـــى حـــق الملكيـــةy2  طرديـــة

 % .71موجبة وقوية اذ تقدر 

 - R2  ان القوة التفسيرية لمؤشرات كفاية رأي المال في معدل العائد على حـق الملكيـة تفسـر لنـا

 ) ui(يعود الى متغيرات غير موضحة في % 49وما تبقى % 51

D.W رتباط الـذاتي يشير هذا االختبار الى عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي لوقوع معامل اال

وان لـــيس هنـــاك , عـــدم وجـــود مشـــكلة ارتبـــاط ذاتـــي فـــان الباحثـــة تقبـــل ب,  مفـــي منطقـــة عـــدم الحســـ

ألن مصـفوفة معـامالت األرتبـاط , r2والذي تعبر عن مربع  Kilenمشكلة تعدد خطي من اختبار 

  غير موجودة 
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معـدل العائـد  y3فـي ) X9, X8, X7, X6, X5(حاولت الباحثة قياس اثـر المؤشـرات النقديـة 

  :نموذج المقدرحكمها كما في االفي على اجمالي الودائع وما 

  

أثر المؤشرات النقدية في معدل العائد على اجمالي الودائع للمصارف عينة ) 29(جدول 

  )2011 -  1997(الدراسة للمدة 
∧
�3

 = 25.590 + 20.078X5 – 3.799X6 + 5.809X7 – 5.219X8 +13.891X9 

S.E (22.327) (20.990) (26.423) (29.860) (14.557) (7.649) 

t* -1.146 0.957 -0.144 0.195 -0.358 1.816 

sig 0.259 0.345 0.886 0.847 0.722 0.047 

F* = 20.728      

r = 0.51      

R2 = 0.26      

D. W = 2.120      

  SPSSالى معطيات نتائج برنامج "الجدول من عمل الباحثة استنادا

  :نموذج المقدريالحظ من اال

معدل العائد الى  y3مع ) X9, X7, X5(ارتباط المتغيرات ان هناك تأثير ايجابي من خالل 

بمقـدار  y3اجمالي الودائع أي ان أي زيادة بوحدة واحدة الى المتغيرات اعاله تؤدي الى زيادة فـي 

يرتبطان بعالقة عكسـية مـع ) X8, X6(على التوالي اما المتغيرا ) 20,078 ,5.809 ,13.891(

y3  ومن خالل اختبارt* متغيـرات غيـر معنويـة مـا عـدى ان معظم الX9  نبـة الموجـودات السـائلة

 =*F(وان هــذه المتغيــرات معنويــة فــي التــأثير مــن اختبــار , الــى اجمــالي الودائــع ومــا حكمهــا 

اال القــوة التفســيرية لهــذه % 51نحــو  y3وان قــوة العالقــة بــين هــذه المتغيــرات والمتغيــر ) 20.728

) ui(تعـود الـى عوامـل اخـرى فـي % 80ومـا تبقـى % 20المتغيرات كفايـة رأس المـال تفسـر نحـو 

  .وهذه النسبة ضعيفة بالرغم ان النموذج خالي من مشكلة االرتباط الذاتي 

نسـتنتج مـن هــذا النمـوذج ان المؤشــرات النقديـة ضــعيفة فـي التــأثير علـى الربحيــة هـذا يعنــي 

فــي وقــت األزمــات وذلــك ان هـذه المصــارف غيــر قــادرة علـى مواجهــة التزاماتهــا المصــرفية اليوميـة 

اال ان قــــدرة اإلدارات فـــــي , ) 2,1(لعــــدم تجــــاوز الحــــد المســــموح بــــه والمحـــــدد فــــي اللجنــــة بــــازل 

  .نموذج الثانيالمصارف ايجابية في ادارة الموجودات والودائع والتسهيالت المصرفية وكما في اال
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  أثر المخاطرة في مستوى أداء المصارف عينة الدراسة: النموذج الثالث

ـــت الباحثـــة قيـــاس وتحليـــل اثـــر متغيـــرات المخـــاطرة كمتغيـــرات مســـتقلة  اجمـــالي  X10(حاول

فــي المتغيـــرات ) خســائر القـــروض X12, قـــروض متعثــرة  X11, االئتمــان النقــدي الـــى الموجــودات 

معـدل العائـد الـى  y3, معـدل العائـد الـى حـق الملكيـة  y2, معدل العائد الى االسـتثمار  y1التابعة 

  :نموذج المقدر األتيوكما في اال, الودائع 

  

أثر المخاطرة في معدل العائد على االستثمار للمصارف عينة الدراسة للمدة ) 30(جدول 

)1997 - 2011(  
∧
�1

 = -2.133 - 0.971X10 - 0.009X11 + 0.011X12 

S.E (0.331) (1.711) (0.009) (0.010) 

t* 6.434 -0.568 -1.047 1.090 

sig 0.000 0.573 0.301 0.282 

F* = 0.902    

r = 0.24    

R2 = 0.06    

D. W = 2.250    

  SPSSالى معطيات نتائج برنامج "الجدول من عمل الباحثة استنادا

الربحيــة عالقــة عكســية أي ان  y1مــع ) X11, X10(يالحــظ مــن الجــدول ان العالقــة بــين 

القروض المتعثرة وان االثار المترتبة مـن  X11, هناك اثار سلبية االئتمان النقدي الى الموجودات 

خسائر القروض قد تكون قليلة وبشكل عام فان هذه معلمات المتغيرات المستقلة غير معنوية الن 

t*  وبــدرجات حريــة % 1المحتســبة أقــل مــن الجدوليــة بمســتوى معنويــة)C1
فضــًال عــن عــدم , ) 15

وان القـوة التفسـيرية لهـذا النمـوذج , الودائـع  معنوية تأثير المتغيرات المستقلة فـي معـدل العائـد الـى

وعليــه فــان الباحثــة توقعــت هــذا النمــوذج ) المتغيــر العشــوائي ui(يعــود الــى % 94ومــا تبقــى % 6

الــذي يعبــر عــن  y2معــدل العائــد علــى االســتثمار بــالمتغير التــابع  y1وتــم اســتبدال المتغيــر التــابع 

  :ذج المقدر األتينمو معدل العائد الى حق الملكية وكما في اال
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أثر المخاطرة في معدل العائد على حق الملكية المصارف عينة الدراسة للمدة ) 31(جدول 

)1997 - 2011(  
∧
�2

 = 21.978 + 29.231X10 + 0.016X11 + 0.071X12 

S.E (5.568) (28.748) (0.145) (0.162) 

t* 3.947 1.017 0.111 -0.439 

sig 0.000 0.315 0.912 0.663 

F* = 0.710    

r = 0.22    

R2 = 0.05    

D. W = 1.995    

  SPSSالى معطيات نتائج برنامج "الجدول من عمل الباحثة استنادا

  

) X12, X11, X10(نمـــوذج المقـــدر فـــي العالقـــة بـــين مؤشـــرات المخـــاطرة يالحـــظ مـــن اال

أي زيــادة لهــذه المتغيــرات بوحــدة واحــدة , معــدل العائــد الــى حــق الملكيــة  y2المســتقلة طرديــة مــع 

, علـى التـوالي ) B1= 29.231 ( ,)B2= 0.016 ( ,)B3= 0.071(بمقـدار  y2تـؤدي الـى فـي 

المحتســـبة اقـــل مـــن  *tغيـــر معنويـــة الن  *tاال ان المعلمـــات المقـــدرة اعـــاله مـــن خـــالل اختبـــار 

التي تقـيس  Fلكل المصارف ومن خالل اختبار ) C1 u2(ودرجات حرية % 1الجدولية بمستوى 

قليلــة وان المحتســبة أقـــل مــن الجدوليـــة ) F*= 0.710(مــد معنويــة المتغيـــرات المســتقلة وتبــدو 

C1(ودرجات حرية % 1بمستوى معنوية 
15 . (  

% 5وان هذه المتغيرات تفسر في النموذج المقدر % 22ان عالقة االرتباط ضعيفة وتقدر 

وعليـــه ان هـــذا . يعـــود الـــى متغيــرات اخـــرى لـــم تأخـــذها الباحثــة بنظـــر االعتبـــار % 95ومــا تبقـــى 

كمتغيــر تــابع ) y3(النمــوذج ضــعيف اســتبدلت الباحثــة المتغيــر التــابع بمعــدل العائــد علــى الودائــع 

  :نموذج المقدر األتيفحصلنا على اال

المصارف عينة الدراسة أثر المخاطرة في معدل العائد على اجمالي الودائع في ) 32(جدول 

  )2011 - 1997(للمدة 
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∧
�3

 = 4.087 - 3.593X10 – 0.028X11 + 0.025X12 

S.E (0.642) (3.314) (0.017) (0.019) 

t* 6.367 -1.084 -1.700 1.355 

sig 0.000 0.285 0.097 0.183 

F* = 2.618    

r = 0.40    

R2 = 0.16    

D. W = 2.130    

  SPSSالى معطيات نتائج برنامج "الجدول من عمل الباحثة استنادا

  

 ,X11(نمــوذج المقــدر الــى ان اجمــالي االئتمــان النقــدي الــى الموجــودات إذ يالحــظ مــن اال

X10 ( القروض المتعثرة تؤشر سـلبًا فـي معـدل العائـد علـى الودائـع فـان أي زيـادة بوحـدة واحـدة فـي

)X11, X10 ( ســيؤدي الــى النقصــان فــيy3  بمقــدار)B1= -3.593( ,)B2= 0.028 ( علــى

  .التوالي 

الجدوليـة ) t(المحتسـبة اقـل مـن  *tان معظم المعلمات المقدرة للمتغيرات غير معنويـة الن 

بـالرغم ان مـن معنويـة , ) y3(هذا ال يعني ان ليس هناك بين المتغيرات المسـتقلة والمتغيـر التـابع 

فضًال عـن عـدم وجـود مشـكلة  *Fمن خالل اختبار ) y3(لمستقلة ككل في التأثير في المتغيرات ا

المتغير العشوائي والمتغيرات المستقلة والمتغيرات في المتغير ) ui(ارتباط ذاتي بين المتغيرات في 

  .العشوائي 

وان % 44تقـدر نحـو  y3والمتغيـر ) X10, X11, X12(امـا العالقـة بـين المتغيـرات المسـتقلة 

تعود الى % 84وان ما تبقى % 16القوة التفسيرية للنموذج لمعظم المتغيرات المستقلة تقدر بنحو 

  .عوامل أخرى خارج عن النموذج 

نمــوذج المقــدر اعــاله انــه معظــم مؤشــرات المخــاطرة ذو تــأثير ضــعيف فــي نســتنتج مــن اال

  .دارات في المصارف عينة الدراسة مستوى اداء المصارف يعبر عنها بالربحية وكفاءة اال

  

  أثر المؤشرات االقتصادية والمالية في مستوى أداء المصارف عينة الدراسة: النموذج الرابع
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رأس  X13(حاولــت الباحثــة قيــاس وتحليـــل اهــم المؤشــرات الماليـــة كمتغيــرات مســتقلة متمثلـــة

فــــي ) النقــــد X18, القــــروض  X17, الودائــــع  X16, الموجــــودات  X15, االحتياطــــات  X14, المــــال 

معـدل  y3, معدل العائد على حق الملكيـة  y2, معدل العائد على االستثمار  y1المتغيرات التابعة 

  :العائد على الودائع وكما مبين في النماذج اآلتية

  

أثر المؤشرات االقتصادية والمالية في معدل العائد على االستثمار في المصارف ) 33(جدول 

  )2011 -  1997(الدراسة للمدة عينة 
∧
�1

 = 1.727 -2.0116X13 + 1.0103X14 – 5.0125X15 + 1.0110X16 -4.0123X17 –6.0122X18 

S.E (0.147) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

t* 11.759 -4.961 7.562 -1.809 2.253 -1.237 -1.463 

sig 0.000 0.000 0.000 0.076 0.030 0.224 0.152 

F* = 12.088       

r = 0.81       

R2 = 0.60       

D. W = 2.109       

  SPSSالى معطيات نتائج برنامج "الجدول من عمل الباحثة استنادا

رأس المال ومعدل العائد على االسـتثمار  X13نموذج المقدر اعاله ان العالقة بين يشير اال

y1  عكسية وهذا يخالف منطـق النظريـة االقتصـادية أي ان أي زيـادة فـي رأس المـال بوحـدة واحـدة

ويعــود ذلــك لعــدة ) 2.0116-(بمقــدار  y1يــؤدي الــى نقصــان فــي معــدل العائــد علــى االســتثمار 

اسباب اما ان اجمـالي رأس المـال مـع المصـارف عينـة الدراسـة ال يوجـد لالسـتثمار او ان اجمـالي 

قليـــل وغيـــر قـــادر الـــى زيـــادة فـــي الربحيـــة او ان هـــذه االدوات غيـــر كفـــوءة فـــي توجيـــه رأس المـــال 

  .رؤوس االموال الموجهة اليها 

ـــادة  X14امـــا  ـــى زي ـــة أي زيـــادة فـــي االحتياطـــات تـــؤدي ال ـــرتبط بعالقـــة طردي االحتياطـــات ت

  ) .B2=1.0103(بمقدار ) معدل العائد على االستثمار(الربحية 

الموجودات فانها ترتبط مع الربحيـة بعالقـة عكسـية أي زيـادة بـالموجودات بوحـدة  X15بينما 

وهـــذا ) B3=5.012(بمقـــدار ) معـــدل العائـــد علـــى االســـتثمار(واحـــدة يـــنعكس ســـلبًا علـــى الربحيـــة 

بخلف منطق النظرية االقتصادية الن هذه الموجـودات غيـر مسـتقلة بشـكل امثـل بمـا يخـدم تعظـيم 

  .العائد 
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تـؤدي الـى زيـادة  X16الودائع ترتبط بعالقـة طرديـة مـع الربحيـة أي زيـادة فـي  X16في حين 

. ما حكمها تساهم في تعظيم االربـاحهذا يعني ان حجم الودائع و ) B4=1.0110(بمقدار  y1في 

بوحــدة واحــدة  X17وبـااللي فــان الزيــادة فــي  y1القـروض ال توجــه الــى تعظــيم االربــاح  X17اال ان 

الن القــروض قليلــة او ان حجــم خســارة القــروض ) B5=4.0123(بمقــدار  y1تــنعكس ســلبًا علــى 

الموجـود فـي المصـارف عينـة الدراسـة قـد  X18كبيرة وبالتالي لم تنمي الربحية فضـًال عـن ان النقـد 

  .ال يستثمر بشكل ينمي ويعظم الناتج وبالتالي االرباح 

  :هذا يعني ان ان النموذج المقدر من حيث االختبارات االحصائية قد اجتاز 

 - t*  معنويـة أي ان المعلمـات المقـدرة)B1, B2, B3, B4, B5, B6 ( معنويـة ايt*  المحتسـبة

فرضـــية العـــدم بـــان هنـــاك عالقـــة ايجابيـــة ومعنويـــة بـــين _____ اكبـــر مـــن الجدوليـــة وعليـــه 

  %.1معامالت المتغيرات المستقلة والربحية بمستوى معنوية 

 - F* تقلة للنموذج ككل اذ تقدر تغير عن معنوية المتغيرات المس)F*=12.777 ( وهـذا يعنـي

المحتســـبة أكبـــر مـــن الجدوليـــة بمســـتوى  *Fمعنويـــة المتغيـــرات المســـتقلة فـــي النمـــوذج أي ان 

 % .1معنوية 

 - )r ( بين المتغيرات المستقلة والربحيـة وهـذا يعنـي ان هنـاك % 81قدرت عالقة االرتباط بنحو

 .عالقة طردية وموجبة 

 - R2  ومـا تبقـى % 60التفسيرية للنموذج المقدر بان المتغيرات المستقلة تفسـر نحـو تشير القوة

 ).ui(لمتغيرات غير موضحة تعود الى المتغير العشوائي % 40

     D.W  ان النموذج خالي من مشكلة االرتباط الذاتي لوقوع معامل االرتباط الذاتي في منطقة

  .القبول 

) y2(ي المصـارف عينـة الدراسـة مسـتخدمة المتغيـر التـابع حاولت الباحثـة قيـاس كفـاءة االدارات فـ

  :نموذج المقدركما في اال) y1(بدًال من 

أثر المؤشرات االقتصادية والمالية في معدل العائد على حق الملكية في المصارف ) 34(جدول 

  )2011 -  1997(عينة الدراسة للمدة 
∧
�2

 = 35.517 - 4.010635X13 + 1.009X14 – 1.0104X15 + 2.0101X16 - 1.0116X17 – 6.0113X18 

S.E (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

t* 12.77 -4.669 3.220 -2.630 2.375 -0.246 -0.789 

sig 0.000 0.000 0.003 0.012 0.014 0.807 0.435 
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F* = 7.983       

r = 0.75       

R2 = 0.56       

D. W = 2.052       

  SPSSالى معطيات نتائج برنامج "الجدول من عمل الباحثة استنادا

  

بــين المتغيــرات ) االشــارة(نمــوذج المقــدر اعــاله يشــير الــى نفــس العالقــات مــن حيــث ان اال

المستقلة والمتغير التـابع كفـاءة االدارة او معـدل العائـد علـى حـق الملكيـة فضـًال عـن ان المعلمـات 

وان عالقة ) F(ومعنوية المتغيرات المستقلة من حيث اختبار ) t(من حيث اختبار المقدرة معنوية 

يعـود الـى عوامـل اخـرى % 44ومـا تبقـى % 56وان القوة التفسـيرية للنمـوذج ) r=0,75(االرتباط 

  .وان النموذج خالي من مشكلة االرتباط الذاتي والتعدد الخطي , لم تدخل في النموذج المقدر

معــدل العائــد علــى الودائــع وكمــا مبــين فــي النمــوذج  y3ثــة اســتخدام تــابع كمــا حاولــت الباح

  :المقدر

  

  

أثر المؤشرات االقتصادية والمالية في معدل العائد على إجمالي الودائع للمصارف ) 35(جدول 

  )2011 -  1997(عينة الدراسة للمدة 
∧
�1

 = 2.756 - 5.0115X13 + 2.0107X14 + 6.0129X15 + 1.0115X16 - 1.011X17 + 4.012X18 

S.E (0.296) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

t* 9.304 -5.252 7.615 1.136 -1.231 -0.177 0.266 

sig 0.000 0.000 0.000 0.263 0.087 0.133 0.572 

/F* = 12.640       

r = 0.82       

R2 = 0.67       

D. W = 2.114       

  SPSSالى معطيات نتائج برنامج "الجدول من عمل الباحثة استنادا
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نموذج الى ان العالقـات منطقيـة بـين المتغيـرات المسـتقلة والمتغيـر التـابع المتمثـل ويشير اال

y3  معدل العائد على الودائع مـا عـدا رأس المـال هـذا يعنـي ان اجمـالي رأس المـال فـي المصـارف

  .عينة الدراسة لم يستخدم بكفاءة النه ال يساهم في تعظيم االرباح

المحتسـبة ) F*=12.640(نموذج المقدر قد اجتاز االختبارات االحصائية من حيث ان اال

ات المسـتقلة فـي التـأثير فـي معـدل العائـد علـى الودائـع وقـوة معنوية وهذا يشير الى معنوية المتغير 

مــن % 67فضــًال عــن ان % 82قويــة وطرديــة وتقــدر بنحــو  y3العالقــة بــين المتغيــرات المســتقلة 

, ) ui(التغيرات الحاصلة فيهـا تعـود الـى المتغيـرات المسـتقلة ومـا تبقـى يعـود الـى المتغيـر الـوهمي 

  .وذلك لوقوع معامل ارتباط الرتب في منطقة القبول وان ليس هناك مشكلة ارتباط ذاتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  أثر إجمالي كفاية السيولة والمؤشرات النقدية والمالية في إجمالي الربحية: النموذج الخامس

والمؤشــرات ســيولة النقديــة حاولــت الباحثــة قيــاس وتحليــل اثــار مؤشــرات الســيولة ومؤشــرات ال

  :اآلتية اتذجو نمالمالية في الربحية من خالل اال

أثر إجمالي كفاية السيولة في إجمالي الربحية في المصارف عينة الدراسة للمدة ) 36(جدول 

)1997 - 2011(  

Portit= f (lig)  
∧

��� = 16.409 – 0.301 lig 

t* 7.067 - 2.795 

sig 0.000 0.008 

F*= 7.812  
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r= 0.39  

R2= 0.13  

D. W= 1.897  

 SPSSالى معطيات نتائج برنامج "الجدول من عمل الباحثة استنادا

  

نموذج المقدر اعاله الى السـيولة النقديـة تتناسـب عكسـية مـع االربـاح أي ان زيـادة يشير اال

وهـذا يعنـي ان ) B1=0.301(السيولة بوحدة واحدة تؤدي الى النقصـان الربحيـة بمقـدار ) lig(في 

مصــرف بغــداد , فــي التــأثير فــي الربحيــة فــي المصــارف الــثالث  مؤشــرات الســيولة النقديــة ضــعيفة

وهــذا يعنــي انالمصــارف عينــة الدراســة غيــر قــادرة , والمصــرف التجــاري ومصــرف الشــرق االوســط 

علـــى االيفــــاء بالتزاماتهــــا اليوميــــة اتجــــاه المـــودعين والمســــتثمرين والمقترضــــين بــــالرغم مــــن معويــــة 

مؤشـــر الســـيولة فـــي التـــأثير فـــي , ومعنويــة ) t(تبـــار مـــن خـــالل اخ) B0, B1(المعلمــات المقـــدرة 

اال ان قـــوة العالقـــة ) 7.212(المحتســـبة تقـــدر بنحـــو ) *F(اذ ان ) F(الربحيـــة مـــن خـــالل اختـــار 

هـــذا يعنـــي ان ) R2=13%(وان القـــوة التفســـيرية ) r= 39%(طرديـــة ولكنهـــا ضـــعيفة اذ يقـــدر 

تعود الـى متغيـرات اخـرى % 87تبقى  من التغيرات في الربحية وما% 13مؤشرات السيولة تفسر 

) D.W=1.891(اذ بلغـت , وان النموذج خـالي مـن مشـكلة االرتبـاط الـذاتي , لم يفسرها النموذج 

  .وهي في منطقة عدم الحسم وعليه فان الباحثة تقبلها 

حاولــت الباحثــة قيــاس وتحليــل إجمــالي المؤشــرات النقديــة واثرهــا علــى إجمــالي الربحيــة مــن 

  :ذج اآلتيخالل االنمو 

أثر إجمالي مؤشرات السيولة في إجمالي الربحية المصارف عينة الدراسة للمدة ) 37(جدول 

)1997 - 2011(  
∧

��� = f ( إجمالي المؤشرات النقدية) 
∧

��� = -2.084 + 16.923 EF 

S.E (10.829) 14.637 

t* -0.192 0.828 

sig 0.848 0.25 
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F* = 3.910  

r = 0.32  

R2 = 0.10  

D.W = 2.003  

  SPSSالى معطيات نتائج برنامج "الجدول من عمل الباحثة استنادا

  

يالحظ ان العالقة بين إجمالي مؤشرات السيولة وٕاجمالي الربحية طردية وموجبة هـذا يعنـي 

ـــة رأس المـــال  ـــة ) EF(ان أي زيـــادة بوحـــدة واحـــدة فـــي كفاي ـــادة فـــي الربحي ) Pro(تـــؤدي الـــى الزي

وهـذا يعنـي ان هنـاك ارتبـاط وتـأثير بـين القـدرة االيفائيـة للمصـارف عينـة ) B1= 6.923(بمقـدار 

الدراســة فــي الربحيــة ســيما فــي وقــت االزمــات ولكــن هــذا التــأثير قليــل اذ ان درجــة االرتبــاط قــدرت 

يعـود الـى متغيـرات اخـرى % 90ومـا تبقـى % 10والقوة التفسيرية ال التتجـاوز ) r= 32%(بنحو 

نمــوذج وهــذه المســاهمة قليلــة وضــعيفة فــي المصــارف العراقيــة التجاريــة عينــة الدراســة لــم يفســرها ال

ويشــير النمــوذج الــى عــدم وجــود مشــكلة ارتبــاط ذاتــي بــين المتغيــرات غيــر الموضــحة وبينهــا وبــين 

  .المتغير المستقل

كمــا حاولــت الباحثــة قيــاس وتحليــل اثــر إجمــالي  المخــاطرة فــي إجمــالي الربحيــة مــن خــالل 

  :موذج المقدراالن

أثر إجمالي المخاطرة في إجمالي الربحية في المصارف عينة الدراسة للمدة ) 38(جدول 

)1997 - 2011(  

Profit = f (risk)  
∧

��� = 10.840 - 0.032 Yi 

S.E (1.157) 0.035 

t* 9.367 -0.664 

sig 0.000 0.510 

F* = 0.441  

r = 10%  
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R2 = 1%  

D.W = 1.793  

  SPSSالى معطيات نتائج برنامج "الجدول من عمل الباحثة استنادا

اذ ان العالقــة بــين المخــاطرة وربحيــة عكســية أي ان كلمــا قلــت المخــاطرة بوحــدة واحــدة ادى 

وهـذا يتطـابق مـع النظريـة اال ان النمـوذج لـم يجتـاز ) B1= 1.047(الـى الزيـادة والربحيـة بمقـدار 

العالقـة طرديـة ولكـن قليلـة وان المخـاطرة لـم تفسـر فـي تغيـر فـي  االختبارات االحصائية اذ ان قـوة

وهـذا يعنـي . المتغيـر العشـوائي ) ui(وما تبقى يعود الى متغيرات اخـرى فـي % 1الربحية النسبية 

ورغـم ذلـك ال توجـد مشـكلة . ان المخاطرة ضعيفة في التأثير في تغيرات التـي تحـدث فـي الربحيـة 

  .)D.W= 1. 793(مل االرتباط الذاتي يقع في منطقة القبول حيث ارتباط ذاتي حيث انقيمة معا

, النقــد , واالحتياطــات , رأس المــال (كمــا تشــير الباحثــة الــى ان إجمــالي المؤشــرات الماليــة 

ذو تــأثير ضــعيف فــي إجمــالي الربحيــة للمصــارف التجاريــة عينــة الدراســة ) الموجــودات, القــروض 

  :وكما مبين في النموذج المقدر

  

أثر إجمالي المؤشرات المالية في إجمالي الربحية في المصارف عينة الدراسة ) 39(جدول 

  )2011 - 1997(للمدة 
∧

��� = 11.676 - 1.047 gr 

S.E (1.183) 0.000 

t* 9.868 -1.707 

sig 0.000 0.045 

F* = 2.915  

r = 0.25  

R2 = 10%  

D.W = 2.084  

  SPSSالى معطيات نتائج برنامج "الجدول من عمل الباحثة استنادا
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ان اجمالي السيولة النقدية وكفاية مؤشرات السيولة  رأس المال والمخاطرة  نستنتجمما سبق 

والمؤشرات المالية ذو تأثير ضعيف في تعظيم العائد بالرغم من وجود عالقـة اال انهـا قليلـة وغيـر 

لبــات المــودعين والمســتثمرين والمقرضــين اليوميــة ولــيس فحســب وانمــا قــادرة علــى الوقــوف امــام ط

  .غير قادرة على الوقوف امام االزمات سواء كانت داخلية او خارجية
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A�2ا� �=&� 9� �
&C� W��<2� -2ا� �
$- �%�ف % 26.7ا��%�$

% N .14 �%�ف :m(اد و�%�ف ا��Mق ا�و��C�f �% 19, ا�2B��ن ا�@�ا6-  
  .@�ا6-  ���%�ف ا�2��ري ا�

� وا���Cءة $- �%�ف ا�2B��ن ا�@�ا6-: 3
� ا��:#=&� �
M� ,  اد)m: %�ف , �%�ف�ا�

  :و�%�ف ا��Mق ا�و�f ا�0 ا��- , ا�2��ري ا�@�ا6- 
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ان �@(ل ا�@�B( ا�0 ا���2��ر �=(و �2��ر:� هLا +@>- ان ا���اB( ا��#2��� $- ا��%�رف   .أ 
�  وهL\ ا�>=+�kح ا��H )@: �� $- �A ا��Vوف ا�2- �@��- �>�8 ا�Z\ �2��ر:��=�� �=&

 �#� f��2�ا� ��$- �%�ف % 1.82, % 1.86, % 1.87, % 1.93ا�=Zد $�( :

:m(اد و�%�ف ا��Mق ا�و�f و�%�ف ا�2B��ن ا�@�ا6- وا��%�ف ا�2��ري ا�@�ا6- 
�0 ا��2ا�- �.  


4 �=  .ب � �

� آ��ءة ا�دارات ا��%�$�+ �
C��0 �/ ا��� )B�@%�رف ان �@(ل ا��و ا�)

% 29.36ا�Z\ �2��ر:� وا��2 �%�ف ا��Mق ا�و�f ا����=� ا�و�: 0�f��2 6(ر\ 


وا����=� ا������ ا��%�ف ا�2��ري ا�@�اm: �%�25.31 % -6(اد  �و:�����=� ا����


5 �%�ف ا�2B��ن ا�@�ا6- ........... �+18.99 . %  

�0 ا��دا9B $�( ��/ ا��%�ف ا�2��ر  .ج � )B�@6(ر\ ا�� �@(ل ا� f��2� 3.96ي %

 ��N� �C �%�ف :m(اد %  2.44, %  2.51, % 2.61وا��%�رف ا�]�ى �2��ر:

 fق ا�و��Mن وا���2Bوا� .  

� و$- :  4
��
��%�رف ا�� �
B��+(رة ا��ا� �� ا�>�(+��

� �'�Gات ا�&�#� �
M+  او�6ت

  :وآ���- )  2005 - 1999( ، وا���H�Iة ���(ة ا�ز��ت

��(ة ��( ��/ �%�  .أ � f��2� 0�آ>&=� راس )  2005 - 1999( ف ا�2B��ن ا�@�ا6- ا�

� ا��%�ف %  32.9ا���ل ا���2�U ا�0 ����ع ا��دا9B :�(ر �#�\ 
و:�����=� ا����

  % . 5.75و�%�ف :m(اد %  9.7وا��Mق ا�و�f %  17.92ا�2��ري 


� �'�Gات آ��+� راس ا���ل   .ب �#� �
M+ )$ رف�%���  �
B��+(رة ا��او�6ت ا�ز��ت ا� -

  :و آ���- )  2005 -1999(وا���H�Iة ���(ة ) 

��(ة �N   .أ � f��2� 0�آ>&=� )  2005- 1999( ��( ��/ �%�ف ا�2B��ن ا�@�ا6- ا�

� ا��%�ف % 32.9راس ا���ل ا���2�U ا�0 ����ع ا��دا9B :�(ر �#� 
و:�����=� ا����

  .% 5.75و�%�ف :m(اد %9.7وا��Mق ا�و�f % 17.92ا�2��ري 

� ا�(را�� $- ا�I2(ام راس ا���ل ا���2��h�� �+�#� -$ Uدا�5   .ب <
ا�� 6(رة ا��%�رف �

 �#<: f��2� 0�
5 ا��%�ف %32.9$�ن �%�ف ا�2B��ن ا�@�ا6- $�( ��/ ا��+

 �
  % .17.92ا�2��ري $- ا����=� ا����

و�Z[ Nل �@
�ر راس ا���ل ا���2�U ا�0 ا����hدات ا��XIة $�( ��/ ا��%�ف   .ج 

�  ��/ :m(اد و�%�ف %  46.23ا�2��ري ا��f��2� 0 +�(ر �#� 
$- ا����=� ا����

32.44 . %  


5 ا�2B��ن ا�@�ا6- % �250.72�/ �%�ف ا��Mق ا�و�f ا��f��2� 0 ��(ر �#�   .د �+

  .$- �@(ل ه��} ا���ن % 222.72


4 راس ا���ل ا�#� ا�0 ا����hدات ا�@��� $�( ��/ ا��%�ف ا�2��ري ا��0  ا��  .\ � N�

 �#� �=&<: f��2�304.08 % bm�: 4
  % .146.59وا�6 �&=� �%�ف :m(اد �
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�2 �#�   .و : ���@� ��
� ا���H�I $�ن ا��%�ف ا�2��ري اذا :�+Z[ N� �8Vل �#


� �@��� ا, و�%�ف :m(اد % �1.2691��%�ف ا�2��ري و�#� % 1.3949�#� ��

 o�I( ا��ن ا�@�ا6- $��2Bوا� fق ا�و��M�8 ا�V+ )�$ �� ا�(را�<
�2 ���%�رف �
:
 r

N� �2 ا��ا�( #1: ���@�.  

5  :� l�Z+ �6ت ا�ر�=�طZ� �� ا�>�(+� $- �@(ل  N درا���
:�CM اh���� -�V@	 ��G'ات ا�&


>�� �'�Gات ا���Cءة وا��: �
&C� ر��0 ا���2�� )B�@9 �(ل ا�� �=h�� �
� �Zدرات ا��%�$
���
9� �
&C� ة�H�I�ات ا��G'� ��<
: �
C��0 ا��� )B�@9 ا�Bا��دا -���h0 ا�� )B�@ل ا�)@�.  

6 : �� ا�>�(+��
� ا�>�(+� و �'�Gات ا�&��

� ا����ذ�hت ا���(رة ��
�س ا�� آ��+� ا�&M�

� ا�0 ا��- 
  :وا���H�Iة $- �'�Gات ا��:#
�0 ا���2��ر ���%�ف  ان �&=� ا��1
(  .أ � )B�@0 �@(ل ا��� �
� $- ا���2
:��ا�>�(+� ا+

 �6Z@: f=��� -�����ا� -H�
ا�2��ري و�%�ف :m(اد وا��Mق ا�و�f وان �&=� ا��2
� ا�0 ا���H�Iة $- K�@� %�رف�ا� \Lا +@>- ان هLه �
� �9 ا��:#
&C� b6و

� و�/ , ا�ز��ت��

� �'�Gات  ا�&�S� س�
� +�8V ان ادوات و�Z[ Nل 6
C�ا��
 �� ا�>�(+� ا�>�ء $�2ة ا�(را���
  .ا��%�رف ,
� آ�'ة $- ادارة �'�Gات ا�&

� $-   .ب �
@K �� ا�>�(+��
� ان �'�Gات ا�&
B�%(+�ات وا�]2=�رات ا����8ت ا�2Aا
8� ا�a2ا����8 h0 ��ا�� هLا +@>- ان هL\ ا��%�رف ,
� �6درة �
ا���2
� $- ا��:#

�
��
� ا�
وا��#(د % 8و$- وb6 ا�ز��ت وذ�U �@(م ���وز ا�#( ا��&��ح :5  ا��%�$

� :�زل <�� $- ادارة )  1  ,2( $- �
:��ا� ان 6(رة ا�دارات $- ا��%�رف ا+

 �
  .ا����hدات وا��دا9B وا�2&8
Zت ا��%�$

�G'� Nات   .ج : �
� ان ��6Zت ا�ر�=�ط وا���2
B�%(+�ات وا�]2=�رات ا���ا�2 �
M�

�H�I�ا� �� ا�(را�<
� ا���2
� $- ا��%�رف ��
@K �
  .ة و�'�Gات ا��:#
� اh���- راس ا���ل واh���-   .د �� و��(+� ا��'�Gات ا��&2�
B�%�8ت ا�]2=�رات ا��Aا

ا��2
��Hت واh���- ا����hدات واh���- ا��داع واh���- ا���وض وا�>�( $- �'�Gات 
� ا=&<��: -:��� ���=�6Z@: fت و���
� ا+
� ا��:#
&C� 9Bت وا��دا�
H�
����hدات وا��2

� $- ا��%�رف 
� 6( ��>�- ا��:#�
�� ��اس ا���ل ا�� ا���وض واh���- ا�>�( 6=&<��:
 �� ا�(را�<
�.  

 \.   �� ا�>�(+��

� اh���- ا�&�1�b ا�(را�� �Z[ Nل 6
�س و�#�� )RISK , E FDIC , 
LIG   ( �
� ا�(را�� )   GR( وا��'�Gات ا����<

3 $- :�ن ا��%�رف �@K �
ذو ���

�=�ت H 0 ا���6ف ا��م�� و,
� �6درة ��
�6� ا� ا�6 �8Z� د�hو N� 	,���: �
ا��:#
ا���د�
N وا��&�2��N+ و�
� $#&W وا��� ,
� �6درة ��0 ا���6ف ا��م ا�ز��ت ��اء 

� �N� �C ا��%�ف ا�2��ري ا�@�ا6- و�%�ف :m(ا
hر�Iاو ا� �
�د و�%�ف ا�(ا]
 fق ا�و��Mا�.  
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 �ً��  ا�"/��Mت: <�
1.  �
�
� وا�دارات و�Kورة اه2��م ا�دارات ا���2ا�
� ا�>�(+� وا������
&��: N
ا��28�

 �
��
� ا�
B��+رة ا�)���: �
� ا�>�(+� ( ا��%�$��
� $- وb6 ا�ز��ت ) ا�&
B��+(رة ا��وا�
 �
�وا���H�Iة :��2=�ره� �@�+
� و$/  ،دو�

�G 9و�8H $- ا�I(��ت ا��%�$�h /
=X�و

� :�زل 
� و1��م ا��ن �Z2)  3,  2,  1( ا���6
- ا��N� �H�I $:��2=�ره� �@�+
� دو�

 	�
�ت ا�>�(+� و�H�

4 روؤس ا���ال وا�2B��ن ا�>�(ي وا����hدات وا��2�
  . �وض ا�>�(+� �ا�

� ا�(را�� $- ز+ .2<
�دة ا�>�( $- ا�%>(وق وا�=>U ا���آaي 6
�م ادارات ا��%�رف �
 �8�C� -$ 9 و��Bا��دا 	�� N� )+a+ ار)��: ��B�&9 ا�ر1(ة ا�
�hو , �ا��a2ام :>&=


o ا���وض وا�&�N� 3 ا��دا9B  \ا��2
�H- ا������- ا�Lي +#(د�I�ي وaآ��ا� U<=ا� .  

� =@o $�و��8 او ا��(��ج ��K�8k@: 9ورة اه2��م ا��%�رف :���(��ج  .3�� :8(ف ��

 �
�
3 وز+�دة و$�رات ا�#�	 ا�26%�دي و�>�ع ����ت ا���2��ر �(+2� �8���C2ا�
� ا���2��ر وز+�دة ا�ر:�ح V�#� ل �>�عZ[ N� �
��V<ا� �
, ��
� �H�I�ا�.  

4.  W&<: ���
�0 ا�&� �V$�#�ل ا�Z[ N� N
� وا���د�
ز+�دة ��� آ� �N ا�&��Xت ا���6:
 �<
� ا��%�رف وآ$- �@�B�&5 ا�=G �
�o@: 0 ا���2��رات ا����� �V$�#�ا� U�L

���
� �� �k��ن �(م ا�2@�ض ا�0 اي از�
�=�2&� . 
� ا�(را�� ا�ه2��م ا���د :���X2رات ا�#(+�� $- ا�>�Mط ا��%�$-  .5<
�0 ا��%�رف ��


�ات m2�وف وا��V�8 وا�
� ا�2- �@�� $�
� �k	 ا�=���G د درا��ت��ل ا�2Z[ N�

 �
� ، % 9�8 ا��a2ام :>&=� راس ا���ل ا�(و�
�I(��ت ا��%�$� �ً
آ#( أد�0 ا��#(دة دو�


I2��: N(ام ���%�رف، وز+�دة 6(رات و��8رات ا�@��� �
B��+c(رة ا�ا� gI� -2وا�

�� ا�I(��ت � N
K�2��وا� N+���2&�وا� N
ا�����B ا�#(+�� $- �@��� �9 ا���د�

� ا��@��ل :�8 $- ا��%�رف
�  ا���2Cو�
 . ا�(و�
2�(+( وا�:�C2ر :
N $�2ة  .6�� ��:�6 �
�
� ا��2ا�
�Kورة ا�2��د ا��%�رف ا�2��ر+� ا�@�ا6

�W ا�ه2��م :��=#4 وا��X2+�، وا�ه2��م :(را��ت ا��(وى X2+ اLوأ]�ى ، وه
�
� ا�@���
� ا��%�$�)Iو و$/ ��ا��1ت ا�a+وا� ����Mدة ا���  .  ا�26%�د+� وا�
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  ا���8در ا��,%�� " : او	

  
  ا�$,lن ا��,94  -أ
  
  ا��"3 ا��,%��  -ب

1. ، 	
� ا��>�Mت إدارة �&�ف ،�#�(  إ:�اه
� ا�2��+� و�>�Mت ا�=>�ك(  ا����
 ا�(و�
N
�S2ت ا��M<وا�=�ر�1ت  و� (، �=2C� N
� ، ��G ، ه�ة��1986 ا� .  

2. ، 	
� ا��%�رف �#�( �&�ف ، إ:�اه��

�ت وا�&�� و��
Xm2ا� ، �
 ،  11 �(د ا�(و�
� ا�#�د ا��%�رف
  .ا�@�:

3.  W��1 �K( ، ر�أ:� ا�،  �C- �@��1، دار ا���آ -�
�إدارة ا��%�رف، �(]� �#

� وا�>�M وا��2ز+9، ا^ردن، ��=X��2002  . 
� وا���Cءة $- ا�داء  ،ا��( ا�&
( آ�دي  .4
�  . 2010 ،ا���ق :
N ا����


(ة  .5G 3  ،ا]�ار�[ b<: �
���،   �� $- ا�دارة ا��:�+
�� وا�����B�&�ن  ،ا���دار  ،�

� ا�#��( =2C�، 2006  .  

6.  �M<�� $- إدارة ا��%�رف، دار ��1ء �
�
=X� ، وا]� ون ، درا��ت��6 �mأو�

 .1991 وا��2ز+9، دار ��>�M وا��2ز+9، ا^ردن، 
7.  -�
�  ،1995 1ا���
�ت ادارة ا��%�رف ط  ،ا�2�
���
� ا��C#دار ا�.  

8.  -��� �

� ، ه�h،  ك�<=�� �
���2Bcت اZ
2
�H- ا�>�(ي اa�cا�- ��0 ا�8&2�cأ�� ا

���2ة � �
  .2003، ��آa ا^ردن ��(را��ت، ���ن، 2001- 1980ا�2��ر+� ا^رد�

9.  -�
���  ،ا�26%�د ا�%��@-  ،وا]�ون  ،��
( ��h	  ،ا���=X�� W2Cدار ا� �&�'�

 �M<1979 ،وا�  .  


� ا����- وا��#��=-  ،�1دق  ،ا�#&>-  .10��  ،ا�#2
��درا�� �@��1ة $- ا��1ل ا�@

 �8���
=X�وي  ،و�)�  . 1998 ،���ن  ،دار �

 آ�- �(]� ا�=>�ك إدارة ا����N ، �=( �'+( ا�(وري ، و �(اي �&Z$ Nح ا�#&>- ، .11
�- �@��1 و
  .2002 ���ن ،  ، ا��2ا�


� ا����- ودر ،�=( ا���mر  ،�>�-  .12�ا�(ار  ،ا��C>(ر+�  ،ا�� ا��(وى ا���
�ت ا�#2

 �
@���  .2004 ا�


�وت ،  �>�- ، �=( ا���mر .13: ، �
@���، ا�دارة ا�#(+�� $- ا�=>�ك ا�2��ر+� ، ا�(ار ا�

 ، �
��<=�  . 1991ا����8ر+� ا�

� دار ا��%�رف، إدارة ا���mر، �=( �>�- ، .14@����>�M، ا��(+(ة ا�� ، � اC�c>(ر+
2002.  

�  أ��اق وg6�+�6 ، ا���mر، �=( �>�- ، .15
� ، ا�(ار ا���ل ، ر��
@��� ،اC�c>(ر+�  ا�

2000  .  
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� ا��#��=� ا�#(+��  –]��( ا�
N �=( ا�  .16

�ت ا��%�$�  .ا�@�

17.  ��+ZIا�،  	
�
� ا����-  ،�#��د �=( ا�#�  . 2010 ،���ن  ،دار وا�B ،ا�#2

18.  ��+ZIا�،  	
��  ،�#��د �=( ا�#

� ا����- :��I2(ام ا�=
���ت ��#��=����ن  ،ا�#2

،  �  . �X�، 2004:9 ا�(��2ر ا�2��ر+

19.  ��<[،  -�� ،دار ا�%�(ي  ،ا���
�ت ا��#��=� $- ا��Mآ�ت ا��&�ه��  ،ا��( �

2003  .  

20.  ��<[، )+'� -Kرا ،  �
� ،$Zح  ,&�ن  ،ا���Xر��#� 	Bا��ا�  �
 ��Vي �(]� ،ا����

�-  و=X�، )Financial statement analysis  (،  ن��ة دار  ،��
 و ��>�M ا��&

�  و ا��2ز+9��=X2006 ،ا�  

  2003-2002ادارة ا��%�رف / ��- �Gه
N . د .21
The Islamic university of Gaza 
Faculty of Commerce  

Department of Business Administration 
Master of Business administration program (MBA)  


	 ��Mر+9 ا��(وى ا�26%�د+�  ،�=( ا��ه�ب  ،ا�(اه�ي  .22
��،  ��C#9 دار ا�:�X�،  اد)m:

، 1991  .  

� ، ا^���ل إدارة ز+�د ، ر��kن  .23
 ���ن ، وا��2ز+9 ، ��>�M ��1ء دار ا��%�$
1997.  

 1996 ،���ن  ا��&
�ة ، دار ،2 ط ا�=>�ك ، إدارة و�hدة �#��ظ ، ز+�د ، ر��kن  .24
.  
� اcدارة ز+�د ، ر��kن .25
وا��2ز+9 ،  ��>�M ��1ء دار ا��&�ه�� ، ا��Mآ�ت $- ا����

  . 1998 ���ن ،

� وا�>�M  ، 1ادارة ا�=>�ك ط  ،ر��kن ز+�د و�hدة  .26��=X�� � ،���ن  ،دار ا�%>��

1995 .  

  ،2    ط ا�=>�ك ، إدارة $- ا��@��1ة ا����ه�ت �#��ظ ، و�hدة  ر��kن ز+�د، .27
�>�M دار� �Bن ، وا��2ز+9 ، وا��2003 � . 

  

28. ، N

� ، ا�a+(ا��h ت�
 دار ،1 ط ،) ا�@��-  ا��>�Vر(  ا����- ا���8ز $- أ���
�Bن ،  ،وا���1999  .  

� ا��#��=� وا�2(6
/  ،���h 9Hاد   ،ا�&=2-  .29

9 ا��2�(�� $- ا�M'ؤن ا����Kا��ا�

�=�ت  X2�وا� WBا�kرات وا��M2ار:(  ، 35وا�� �

� ا^رد�h���<C2م وا���� ا�@@��h

� وا�>�M  ،ا^ردن ��=X�  .ا�ردن �
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� ا��#��=� ،  ا�&
( �#�( ،��ي  .30
 ا^��ال، �Gآ�ت ا^�IGص، �Gآ�ت $- ا����
� ا��Mآ�تk:��و ا� � ا�2&�+�ت - ا�#&�:�ت- ا��
�د - ا��hاءات - ا����ه
	 :ا��2:@

- 	Bا��ا� �
� B	ا���ا - ���Mآ�ت ا����
�  ا����@�� ا��X=���ت دار :ا��C>(ر+� ،ا��
�
@��� 2008 ،ا�


��ن  .31�
�- وا�داء  ،دز �>�-  ،�V<2ك ا����  ،ا�&@���  . 1977 ،ا���ه�ة  ،دار ا�

�  –ا�&
( ا��8اري  .32
�Zوا�=>�ك ا�� ��0 ا�=>�ك ا�2��ر+� a
ادارة ا�=>�ك �9 ا��2آ
 ��G N
� �=2C�–   �%�.  


	 اداء ا��%�ف  ،ا�M��ع  .33

� و���#�،  �
� وا��%�$
��م ا����@�� �
� ا�@�:
 ،ا�آ�د+�

�  ،���ن 
�G�8ا� �
� ا�رد�C�  . 2002ا���

34.  )�#� �
�� ا�aه�اء، :m(اد ،  ،ا�M��ع ، ]@=X� ،�
� ا����@=X%�رف، ا��إدارة ا�

1995  


� ،ا�M��ع  .35�
� ، وا]�ون ، �#�( ]�
�وت ���%�رف ا����- ا�#2: ، 1990 .  


�، ا�M��ع ، .36�� ، اcدارة ]
� ا����@��h ، اد)m: �@=Xا� ، �  1992 ا��ا:@

� ا���ح  ،ادارة ا��%�رف  ،�1دق راG(  ،ا�M��ي  .37@=X�،  اد)m:، 2008 .  

� ا���H�I إدارة ، ا��Mار:-، .38
���2Bا� N� -28hو �
� ، ا�>�V ا��%�$
 �>SMة وا������
  . 2002 اC�c>(ر+� ، ا��@�رف ،

� $- ا��'�&�  –�H�Hر ا��(  .39
h�2�6ت ا���X�
( ا�26%�دي �G�2د+�ان  –ا�
 �Bاa�� ا�
@���  .ا��X=���ت ا�

إدارة ا�=>�ك، ا��@8( ا�@��- ��دارة وا�#��W ا�j-، آ>J ��:�ط ،  ،�H ،5Hرق  .40

 ،� . 1999اC�c>(ر+
41. )=� ، )

3 ، �=( ا�#�X�� ا�=>�ك ا����M�8 ا���
�� ، ا�(ار وإدار��8 ، ��
@��� ا�

 �  . 2002،  2000اC�c>(ر+

�  ،�#�( 1=�ي  ،ا�@�Xر  .42
� ا����
� ا���ه�ة  ،ا���
�ت ا��#��=@��h،  	
���آa ا�2@

 . 2003ا����2ح 
  

43. ، ��� ، r�� ، ��V و�8hت ��

� ا����- 1 ط �%�$�� وا�#2
� $- ا�دارة ا�����)�� ، 
�=2C� 9�2�  . 2006 ���ن، ا�@�:-، ا��

� ، اcدارة $- أ���
�ت ر�Kان، ا�@��ر، .44
� ا��&
�ة دار ،1 ط ا������=X�� ،�M<وا� 
  . �1997��ن، 

�  ،]��(  ،ا�@��ي  .45
� ا��@�	 :���(+� و:�@����: 526Zو� �ا�&��ك ا��
�دي ��(+� ا��(ر�

� ا:#�ث ا�
���ك  ،ا��(+� ���،  �
���2hوا� �
� ا�@��م ا��&��&��، 1998  .  

46.  -M+��ا�،  	Aآ� b�)�، -��<%ا�26%�د ا�،  �M<�� �Bن  ،دار وا��2001 ،� .  
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1976 .  

� ا�=>�ك، إدارة �
(، ا��8اري، .63=2C� N
� ،��G ،ه�ة��م 1983 ا�.  
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�وت  ،�:1995 .  

  
  ا�,��:� وا	;�رk4  -ج

� م، 2005 ا�#&
N، �=( ا^�(ي، .1��
� ا�&
وا���H�Iة،  ا�@�B( $- وأ��ه� ا��%�$

�2
�، ر���&h�� �@��h ،ءZ:آ�  �  ا�@�اق ، ا�&>
2. r��1 -$�1 g��[-  9� �
� $- ا��'�&� ا�%>��
� و���
�ا��8 ��0 ا��:#
h�2ا��

 �+�m� �8&
�S� L<� لamوا� �
�
�%>���ت ا�>&� �
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2
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 -ا�I2(ام ا�>&W ا����
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� �>�8 : ا��:#���- 
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 o�&�)1(  
��/ ا��/I/دات -� ا���8رف ���K ا��را�� �&��ة )2011 – 1997 (  

  

  ا�"��ري ا��,ا�A  ا�',ق ا	و�=  %@�اد  ا���1
1997  3665030012  5010458529  8023750182  
1998  83333092923  7791753695  13365890487  
1999  9330966388  12024275361  17598914844  
2000  20761844865  26941801578  22072449056  
2001  37733698786  51385133117  32769039508  
2002  45373905427  70465107760  42681322305  
2003  65992644631  60409544100  56578312725  
2004  61877903088  175541477402  73465764213  
2005  318090429430  319496069215  155584802422  
2006  331209583378  299385631368  164594170638  
2007  363724586351  406782968680  213176856295  
2008  542911440820  569667612693  204674371349  
2009  802194113333  557540022098  208304265378  
2010  961062610000  580125543187  204163838149  
2011  875267336000  668017284736  247446396459  

�&>�ات � �� ا�(را�<
��%�رف �� �
��2Iي ا�@�ا6- ، ا�#&�:�ت ا�aآ��ا� U<=2011-1997(ا�(  
  )2011 – 1997(-� ا���8رف ���K ا��را�� �&��ة ��/ ا	�"��;��ت 

  

  ا�"��ري ا��,ا�A  ا�',ق ا	و�=  %@�اد  ا���1
1997  139970509  181618711  370755392  
1998  317238704  317802239  538119202  
1999  388550678  479961176  851508254  
2000  739514680  638069426  1209328823  
2001  596730063  1324097899  1332990651  
2002  1352746155  1835512832  1774772354  
2003  1105791777  2993579924  1812632659  
2004  3354559790  5933555456  2549400927  
2005  2948553142  12359511544  2661419493  
2006  6515997538  8782810742  3776569227  
2007  23133745573  19449023707  5304007263  
2008  23341937998  21840125656  7053088121  
2009  24169572000  20547214715  24150645064  
2010  18787915000  18098352240  34538893067  
2011  2671984000  37899379151  35184629395  

�&>�ات � �� ا�(را�<
��%�رف �� �
��2Iي ا�@�ا6- ، ا�#&�:�ت ا�aآ��ا� U<=2011-1997(ا�(  
  )2011 – 1997(-� ا���8رف ���K ا��را�� �&��ة ��/ ا�$,وض 

  ا�"��ري ا��,ا�A  ا�',ق ا	و�=  %@�اد  ا���1
1997  570978600  2068212954  751166045  
1998  1583561766  2476370126  1833187765  
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1999  3689213  4087164909  4374278423  
2000  8003297  7809307500  6706834906  
2001  11783874  11004592708  5116892888  
2002  13554257  12738483920  7733440722  
2003  9190381259  10585880291  7772739616  
2004  17336713  36723286856  14481961628  
2005  68642221  26569878248  25044366292  
2006  48516563  21815832536  25706336741  
2007  58101383  18501617618  23433682846  
2008  47367118  16539000000  10143632341  
2009  79504860  6379990495  6660802713  
2010  180800066  142631093952  359656116  
2011  149781983  190756998516  829146550  

�&>�ات � �� ا�(را�<
��%�رف �� �
��2Iي ا�@�ا6- ، ا�#&�:�ت ا�aآ��ا� U<=2011-1997(ا�(  
  )2011 – 1997(-� ا���8رف ���K ا��را�� �&��ة ��/ راس ا���ل ا���-/ع 

  ا�"��ري ا��,ا�A  ا�',ق ا	و�=  %@�اد  ا���1
1997  160000000  399873887  325000000  
1998  320000000  400000000  500000000  
1999  640000000  600000000  800000000  
2000  1280000000  1200000000  1200000000  
2001  1750000000  2400000000  18000000  
2002  1990000000  3240000000  2497000000  
2003  2640000000  3240000000  3427000000  
2004  5280000000  7500000000  10000000000  
2005  52973256470  15000000000  60000000000  
2006  52973256470 27000000000  60000000000  
2007  52973256470 31000000000  60000000000  
2008  70000000000  42000000000  60000000000  
2009  85000000000  55000000000  60000000000  
2010  100000000000  66000000000  60000000000  
2011  112900000000  100000000000  100000000000  

�&>�ات � �� ا�(را�<
��%�رف �� �
��2Iي ا�@�ا6- ، ا�#&�:�ت ا�aآ��ا� U<=2011-1997(ا�(  
  

  )2011 – 1997(-� ا���8رف ���K ا��را�� �&��ة ��/ ا��$� 
  ا�"��ري ا��,ا�A  ا�',ق ا	و�=  %@�اد  ا���1
1997  1199311540  1122064446  2547610795  
1998  2526045909  1641170726  3335144887  
1999  142371780  3475961493  5839762605  
2000  2054163137  5601196261  4864277791  
2001  6209166998  9217975451  8469007076  
2002  6748568397  9412787465  9770846231  
2003  37041063542  15446241512  15116972263  
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2004  16359903887  73489157145  19464764871  
2005  163194670750  104497973120  108726358777  
2006  187524605239 138600463715  31861468970  
2007  160942636431 174354378373  39271929571  
2008  204708679911  217433625501  48778863840  
2009  477684630609  355744429771  23171581183  
2010  571822356000  343909605978  427832240595  
2011  457387463000  369713373399  108924267598  

�&>�ات � �� ا�(را�<
��%�رف �� �
��2Iي ا�@�ا6- ، ا�#&�:�ت ا�aآ��ا� U<=2011-1997(ا�(  
  )2011 – 1997(-� ا���8رف ���K ا��را�� �&��ة ��/ ا�/دا:_ 

  ا�"��ري ا��,ا�A  ا�',ق ا	و�=  %@�اد  ا���1
1997  32860753662  3961920120  4784557879  
1998  6162525604  6637561956  7608305478  
1999  7683139155  10215346060  9330052834  
2000  1269704405  17588958496  11469759364  
2001  22870231013  30795743083  16307919710  
2002  29122299460  38766082754  21856966250  
2003  39410007997  46383408087  25021766250  
2004  49006168708  134037289029  33209436226  
2005  246127336334  276542251404  84418155267  
2006  242317153699 239348107400  78863914707  
2007  255474271826 333057282533  96559182167  
2008  404177095939  3411004838855  89338055340  
2009  661618526998  452515342363  86892770560  
2010  804688378000  463327210550  80272452103  
2011  699368971000  505117764165  83430122075  

�&>�ات � �� ا�(را�<
��%�رف �� �
��2Iي ا�@�ا6- ، ا�#&�:�ت ا�aآ��ا� U<=2011-1997(ا�( 
  
 o�&�)2( 

1� �u/�4(�67,ات ��Aس أ<, ا��1/�� ا��$��4 -� �1"/ى أداء �8,ف %@�اد � (  
  

 �1�
  ا��>�;,ة

1� آ!��4 �
رأس ا���ل 

1� ا�/دا:_ �
  ا��/I/دات

 �1�
i�Z/"ا�  

 �1�
ا��1/�� 
���/�  ا�$�

 �1�
ا	�"��ط 
��/�  ا�$�

 �1�
 ��M,ا�
  ا��$�ي

���ل 
ا���:� 
 W&K
  ا�/دا:_

آ!�ءة 
أداء 

  ا��8,ف

���ل 
ا���:� 
 W&K

  ا	�"���ر

  ا��67,ات
  
  

  ا���1

0.16  0.92  11.38  4.16  0.00  35.64  2.22  45.53  1.99  1997  

0.19  0.92  14.66  4.12  0.00  32.82  2.23  42.87  1.65  1998  

0.40  0.89  33.77  4.68  13.26  16.89  3.02  36.23  2.48  1999  

0.39  0.90  27.70  3.95  7.86  10.96  3.62  35.92  2.21  2000  

0.31  0.94  19.09  1.69  7.48  17.55  1.06  13.82  0.64  2001  
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0.30  0.93  19.35  3.22  8.10  16.06  2.68  39.25  1.72  2002  

0.14  0.94  9.82  1.78  16.51  59.51  1.23  18.30  073  2003  

0.28  0.86  26.62  6.30  12.66  30.73  3.66  33.97  2.90  2004  

0.22  0.82  24.05  1.12  17.69  62.25  0.60  2.78  0.46  2005  

0.15  0.82  15.93  2.40  34.64  69.25  1.18  5.39  0.86  2006  

0.16  0.79  18.31  8.04  14.29  55.96  6.18  29.80  4.34  2007  

0.09  0.83  10.14  5.19  14.06  45.53  4.78  27.58  3.56  2008  

0.10  0.86  11.20  3.49  19.63  68.93  2.27  17.66  1.87  2009  

0.19  0.88  21.46  2.23  11.44  67.89  1.61  12.99  1.35  2010  

0.17  0.84  19.80  3.63  9.97  62.17  2.85  17.64  2.27  2011  

� $- �%�ف :m(اد 
��2Iت وا�#&�:�ت ا����
  ا��(ول �N ��� ا�=���� ا�2>�دًا إ�0 ا�=
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 o�&�)3( 
1� �u/�4(�67,ات ��Aس أ<, ا��1/�� ا��$��4 -� �1"/ى أداء �8,ف ا�',ق ا0و�= � (  

  

 �1�
  ا��>�;,ة

1� آ!��4 �
  رأس ا���ل

 �1�
i�Z/"ا�  

 �1�
ا��1/�� 
���/�  ا�$�

 �1�
ا	�"��ط 
��/�  ا�$�

 �1�
 ��M,ا�
  ا��$�ي

���ل 
ا���:� 
 W&K
  ا�/دا:_

آ!�ءة 
أداء 

  ا��8,ف

���ل 
ا���:� 
 W&K

�  ��را	�"

  ا��67,ات
  
  

  ا���1

0.41  0.88  44.46  4.10  0.00  25.33  0.26  2.54  0.20  1997  

0.32  0.91  30.72  4.49  0.00  23.20  1.64  27.24  1.40  1998  

0.34  0.91  27.35  4.39  0.00  31.76  2.83  48.20  2.41  1999  

0.29  0.93  21.19  2.54  9.01  22.31  2.10  30.77  1.37  2000  

0.21  0.93  16.09  2.78  8.47  19.34  2.51  32.19  1.50  2001  

0.18  0.93  13.38  2.81  8.30  14.39  2.87  34.40  1.58  2002  

0.18  0.90  14.66  5.43  12.32  28.48  1.95  27.85  1.49  2003  

0.21  0.92  20.67  3.66  5.15  45.33  2.97  53.14  2.27  2004  

0.08  0.91  8.58  4.23  16.92  35.77  3.00  55.39  3.47  2005  

0.07  0.88  7.59  3.33  17.98  52.58  1.58  14.02  1.26  2006  

0.05  0.88  4.74  5.46  16.99  48.93  3.47  37.29  2.84  2007  

0.03  0.89  3.07  4.32  16.89  42.99  3.89  31.56  2.33  2008  

0.11  0.86  13.24  4.26  19.67  73.81  2.43  20.00  1.97  2009  

0.25  0.86  28.70  3.65  10.88  69.33  1.77  12.42  1.41  2010  

0.29  0.79  35.62  7.15  10.57  69.74  3.47  17.53  2.62  2011  

� $- �%�ف 
��2Iت وا�#&�:�ت ا����
   ا��Mق ا^و�f ا��(ول �N ��� ا�=���� ا�2>�دًا إ�0 ا�=
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 o�&�)4( 
 �Aس أ<, ا��1/�� ا��$��4 -� �1"/ى أداء ا��8,ف ا�"��ري ا��,ا��A �4(�67,ات/u� �1� (  

  

 �1�
  ا��>�;,ة

1� آ!��4 �
رأس ا���ل 

1� ا�/دا:_ �
ا��/I/دات 

  ا��&��

 �1�
i�Z/"ا�  

 �1�
ا��1/�� 
���/�  ا�$�

 �1�
ا	�"��ط 
��/�  ا�$�

 �1�
 ��M,ا�
  ا��$�ي

���ل 
ا���:� 
 W&K
  ا�/دا:_

آ!�ءة 
أداء 

  ا��8,ف

���ل 
ا���:� 
 W&K

  ا	�"���ر

  ا��67,ات
  
  

  ا���1

0.09  0.91  9.73  5.06  8.53  34.77  3.86  56.79  2.30  1997  

0.14  0.92  13.92  4.37  11.07  27.05  3.60  54.78  2.05  1998  

0.25  0.91  26.50  5.34  0.00  36.62  5.26  61.34  2.79  1999  

0.30  0.89  28.97  6.15  8.66  24.74  5.29  50.52  1.74  2000  

0.16  090  13.15  4.50  11.63  28.58  3.49  31.59  2.11  2001  

0.18  0.90  11.60  4.62  9.32  25.44  4.13  36.15  1.37  2002  

0.14  0.91  10.29  3.53  9.75  29.45  3.09  22.59  1.40  2003  

0.20  0.83  19.64  4.19  4.61  31.95  3.10  10.30  0.06  2004  

0.16  0.60  23.37  2.86  0.00  117.01  0.11  0.16  0.52  2005  

0.16  0.61  24.97  3.75  16.78  31.60  1.09  1.43  0.57  2006  

0.11  0.69  15.74  3.59  11.89  26.56  1.26  2.03  0.68  2007  

0.05  0.67  7.36  5.12  27.61  35.44  1.57  2.33  1.47  2008  

0.03  0.69  5.36  19.45  12.69  18.66  3.53  5.11  5.20  2009  

0.002  0.54  0.33  31.51  31.62  39.03  13.22  17.69  2.32  2010  

0.003  0.45  0.74  31.34  87.29  97.03  6.89  5.74  1.82  2011  

� $- �%�ف 
��2Iت وا�#&�:�ت ا����
   ا�2��ري ا�@�ا6-ا��(ول �N ��� ا�=���� ا�2>�دًا إ�0 ا�=
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 ... ا:هاء 
 أ�� ا����
 , أ�� ا���� 

�" ... ��� �آ�� ��� ��� أ�� ��

 �!  ��م ��ري ��� أ�� �  �"#�

)�'� ����ء ��% " ... $#ا)� ... ���

 +)�  ! ���� ا����ت , أ�� آ�


 وا$�ة � آ� ر�� ار/'( �.��ت آ�
 " ) . ر����1 �(0ا

�2�ء    
 ا���4� ا�3
 ا7 زو�� ا�(�5

4�$� أ .د ��.راء �ـ��ـ: وأ+9آ8 
�ـ��+� ا�ـ�.ة �?ــ< ، وأ"��� 
اAــ��
 �ــ�8ـ@ــ�< أ2ـ?8 �ـ?: 

 
B.�ـC D�2ء "ــ.ازي . . أ1ـ Eو
وE أ$ـ� Hـ0ك  . . Fــ?�د+ـ� �ــ< 

�� DـI4ـJ أن L�  أ�1  �ـ�در Dـ��M أ
 N�"ـ�ق أن هـ9ا . . إRأ2ــ?8 �ـ Sـ�

 Tـ� ا+)ـ� ـUــ$ L�   ا��ــــ.ن
E T+8اءاHـ8ة إVوآـ T)ـ�$ـ��وآـ#  

"ـ'ـD أ��ا �ـ@ـ�ر اه���� Wـ% �< 
 . . >� >(، . . و�ـ@�ر رHـ�X Y ا��

وE Z +�.ن أ �1��Rر اه�ــ��ــ�  
 
و�ــ� ا$�ـ."�ــD وأ]\ت [?

 .ـ�+ــــ� $�ــ
 
 
�2�ء >����H 
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 ا�=>� وا����0ن
  

أ%>� اA ا���@ ا���� ا�?ي 
B�
 ا���C وا�"��� Eّ@�* F�Gأ .

 C�Hا��� F<I � CJا���" KّCَق ُآO�0َEو
PF��ِR* SF�ْ*ِ 76" ِذي .... Aق اV

 F�Wا��.  
 Aل ا��V�@ ا* A��X (و��ل ر

F����V B] إ��>F ���و0ً� ):"و
\�]0�<0 , XG�]0�<^ �� واa0ن ` _

 F<Gوا أ�^ b7 X� �0د*�ا X�
\�c&0آ�..... "Aل ا��ق رV. 

 ،C�"5��8�� �B ا����0ن eGا
ري أن V f�gو�� @G���� XGa0
 hوا:����ن إ �<=���أ^�م 
���ذ ا�آ��ر jا �ذي، و�=����أ
 [���� B� @G*(�س -,+ ا�?ي �

��� kوا�?ي �� ^�ا ،+g<��� X"�* �
 [�l �و m ة ا���*� � B*
 @��&ن ���\ � در A اnت، و:�oا
 \�"* C�e� أن p�*أ��ي و X�و��� 
 F�ر ا���G � �]�q�� ����(�rG pا

 .وا���"�ء
  

 

g7�)ا� 
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 �@��h�2<�
�  ..���b آ
� ��Hو�� ا�(آ�2را\ 
  ..ا�@>��1 ا����

  
 W��Xا� 	ء –ا���
G ���+ 	A9 آ�Hآ�  AC0085 
 g%I2دآ�2را\ $0  -- ا�  �    ا��#��=

     

 دراســـة أداءالمصـــارف مســـتوى فـــي النقديـــة الســـيولة أثـــر االطروحـــة عنـــوان
  التجاريةالعراقية المصارف بعض في قياسية تحليلة

  

� �=�س / ا�(آ�2ر ا���2ذ -- ا���Mف ا���2ذk[ س�=�  

  
n<&ا��   

اليومي مع الزبائن  افي عمله يةالمصرف لألداراتالسيولة النقدية هي الشغل الشاغل  تعد
تخسر المصارف زبائنها نتيجة عدم توفر السيولة  فقد, والمستثمرين والمقترضين  نوالمودعي

امكانية تلبية طلباتهم في الوقت المناسب او عكس ذلك فقد تحتفظ  دمالنقدية الكافية اوع
الغير صحيح للموارد  داممما ينتج عن ذلك حالة االستخ جاتهاحا وقة تفالمصارف بسيول

  .تاحةالم
) القدرة االيفائية( االزمات  وقت وفيعدم قدرة المصارف على االيفاء بالتزاماتها اليومية  ان

تكمن في صعوبة تقدير مستوى السيولة المصرفية التي  مخاطرالى التعثر والخسارة ب هايعرض
الوفاء بكل التزاماتها المالية  نبها والتي تضم حتفاظارف الحكومية والتجارية االيجب على المص

  الوقت من تحقيق اخطر االستثمارات واالرباح   نفسوتمكنها في 
لبعض المصارف التجارية التي يتم من ) دراسة السيولة النقدية (هذه الدراسة  هدفتاست لذا

الغير  فيوميا وخاصة في اوقات االزمات والظرو  للمصارف يةبناء اسس وقائية ودفاع هاخالل
طبيعية من خالل قياس وتحليل اثر السيولة النقدية في مستوى اداء المصارف التجارية عينة 

  ) . 2011 -  1997( الدراسة متمثلة بالربحية والكفاءة والفاعلية اثناء المدة 
تدعيم الوضع  ناالوصول للهدف فان الباحثة صاغت فرضية رئيسية مفادها  وبغية

واداراتها  لمالدعم السيولة النقدية وكفاية راس ا يهاالتنافسي للمصارف عينة الدراسة يحتم عل
االخرى باعتبارها  لمصارفاالزمة النقدية بين ا ينةيدعم موقع المصارف ع ماب ستراتيجياا

من خالل  واشتقت ،االشراف والرقابة المالية  لياتمؤشرات اعتمدتها المنظمات الدولية في عم
  :الفرضية فرضيات فرعية  هذه

وتأثير معنوية بين السيولة النقدية وربحية وكفاءة وفاعلية  طان هناك عالقات ارتبا  -   االولى
  .المصارف التجارية عينة الدراسة بشكل اجمالي 

  . الربحيةو  السيولةان هناك عالقات ارتباط وتأثير معنوية بين كفاية  - الثانية




        ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................&:%9 &:%9 &:%9 &:%9 ا
ا
ا
ا

 

192 

ان هناك ارتباط وتأثير معنوية بين المخاطرة المصرفية والمؤشرات المالية والربحية  -  ةالثالث
  . ارةوكفاءة االد

الدولية وبنسبة راس المال  مصرفيةبشروط الخدمات ال الهتمامالدراسة ضرورة ا وتوصي
ى مع االهتمام بدمج بعض الفروع  او دمج المصارف فيما بينها مع المحافظة عل% 8المحددة 

وفي البنك المركزي مع تنوع االستثمارات  المصارففي  سائلة نقديةنسبة سيولة نقدية او شبه 
 المصارفللزبائن وربط فروع  لمصرفيةومع ضرورة اعتماد الوسائل الحديثة في تقديم الخدمات ا

  .االخرى الداخلية والخارجية بشبكة حديثة من االتصال  والمصارف
  

  ا��را��  �'�&�
� ��8  إن
��� ��V@� 0	 دو�� ا�@��	 �U�L + ا�@���C��8ا�@��	 +�� :Sز��W�X  N
�N ا��28�


�ت �
� وا�>�(+� و9K ا��2ا�

���ت ا����&��:��8� �
��2� N� �8����C@%�رف  ا��0 ا��� �
ا����
�
6
�س و ل�Z[ N وذ�U ا�@�ا6�
�#�  N
��%�رف أ��م ا���د�� �
��
� ا�
B��+(رة ا��ا�


N وأ��ره� $- �&�2ى أداء هL\ ا��%�رف ��K 9ورة �#�
/ ا��2ازن وا��K�2��وا� N+���2&
�  ��ن:
N ا^
� وا��:#��
ا�%@�:� ه>� $- ��(+�  N�و�C).�>��1 ا����4 ا�Lه=- ���%�رف(وا�&

 ��0 ا��%�رف ا�2��ر+� W�� ا�>�(+� ا�2- +��
ا��$�ء :�C  نK�� ��8:9  ا����2ظ�&�2ى ا�&
� ، و ا��a2ا��ت
�8 �
4ا����<C��  -$��� b6أ6%0 ا�� /
�#� N� رات��ر:�ح ا���2cان,  وا 

�ا���
& ���dا�#
�ة  �G+�ن�@(  ا�>�(+XM�   %�ف ، $2#�2ج�م :�8 ا���%�رفا�2- +�ا� ���
&�� 
 �� �(م ا�S2آ( ا�2- �#
f :2($����8 ا�>�(+�  ا�>�(+��� W=&: ,Kأو W��� ا �#�ول أنL��8��  �CM:

8hا�� N� �8<C�+� � �  .أي �Aف �N ا��Vوف #bإي ��g $- �($����8 ا�>�(+
5 �2>��� � و�L8اV�#�  0 إدارة�� ��B%�رف دا�ص ا��#� W=&ا�N  ���2I9 و�Bا��دا

$ �
��ا�2��ر+� +2#(د :�� �%�رف�hه� ��Mط ا� نSا�hj و�
�
C  %�رف�م :�8 ا���ا�2- �
� ا�2- :#�ز��8 ، و�ا�3C ء ����ارد ا��� �I2(ام:�^
�N  �=&ا� �k$أ N� 4#=ا� /+�H
�#2�/ 

� وا^��ن
� وا��:#��
�ا��l�Z ان ا��%�رف ا�2��ر+� � و�N. ا��2ازن :
N ا�&<
  )hو �ا�(را�
 �8

3 $- ا���Iض$A��  � أ]�ى �ت�I2(ا�^ ����ت N+&2(�- ا�=#4 � ���ا���ارد ا�>�(+

�  ��2��ر�
2&>0 ��8 اkBا��� ���
� ا�&#�:�ت ا�>�(+�  5hا�
N �� $-, ا�&
=�� ��CM� %�رف�ا�
 N��=6 :aوا� N
� ا�>�(+� �(+NB� �8ا���د���
و�U�L $�ن إدارة ا��%�ف ��9 , $- ���� ا���Iض ا�&


�#fmK b �(م ��$� ���
�,  ا�>�(+� ا�&��
و�NC إدارة ا��%�ف  ��(+� أو�N ا���NC و�hد �
��9
X2& ا�ا� �ره���2 -$ )
h �CM:�2$�ة  ��ص�ا� �ا26%�د+�  �Aوفاي  �#bا���2��ر+

� ��� +'�� $- �&�2ى أداء<
  .ا�2��ر+�  ف�را��% �@
� ا�(را�� �>Mْ� �>(�� ��@�� �>��1 ا����4 ا�Lه=-  و��ى�CM� ان �� ( ا�=�����
, ا�&

� , ا���ن 
�h 0�) ا��:#� W�� �Lا +��

/ ادارة ا�&�#� �
� و$/ ا�<
� �
9 ا��%�رف ا�2��ر+
�  �
� ا�#��

� آ�$� ا���اB	 ا�����#� ��3�0 ��اNH ا���ة وا �2@�فا�(را�@k� ���  �1�$ )+a+

� ا�2- �&��(\ $- ا��Iذ ا���ارات ا��>��=� و���+	 اداء\ 
$�Kت ا��������5 $- آ&W ا��@�
 -�
  .ا���2ا�

��+��d� 9h=�ب ا^ رفا��%� ��ت�(م �>��/ :
� أن
  :  
� ا��>�Mرة $- ا���اB	 �N �%�ف إ�0 أ]� * 
  .ا]Z2ف ا��%�رف $- �%>
3 ا�=
���ت ا����
 *���
� ا��>�Mرة $- ا� تا]Z2ف أ���
W ا��%�رف $- �%>
3 ا�=
�  ��اB	ا����<� N� �
ا����

� أ]�ى ���%�رف ا���(ة 
���،  o@: 3
<%� 0�
4 ���م :@o ا��%�ف :�htاء �@(+Zت ��
� أ]�ى
��� �<&� �
��� �<� N� �
  .:>�د ا���اB	 ا����
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�0 ذ�Z[ N� Uل ا��
�م :@��  و6(� W�m2ا� 	ذجا����  �hأ N� %�رف�ت ا��

���ت �
aا�: )
��2�
� ���(ة +�NC ا����2دة �>�8 
B�%ت إ����
  .ا���1ل إ�0 :

� ا�(را���(م �aو+(�� *<

���ت ��=�ب ]�1� �(ى ا��%�رف �=��:.  
  
  ا��را��  أه���

NC�+رف  #(+(� و�%��� ا�=4# �
� �N  أوأه�
� ا�> ]Zلأ+5&�'� 5 �����
��� �2&	 ا�&+)� 
�وأه�
 ه(اف�N أ �j�: �8�ر��: NC�+و-:  
��=@o ا��%�رف ا�2��ر+� �( �$-ا��% ا���8زأداء  ���+	  .6<
  �  ) . ا�(را�
7.  ��	+�  �
�8 ��0 ا���اB	  ا��������C@وا� �  .��Mط ا���(ة ا�26%�د+
��8   وأ6&���8 �%�فآ��ءة ا� ر9$  .8@�� $- ��ق ا� أن:�� +
�a� 0ا+� �>�$&� �%#+��@. 
9.  a+a@�  Wا���� ا����%�ف و�@��� �
:���ا���ا�W ا�+
=� #�ل�Z[ Nل إ+��د ا� ا�&

� . ا��>��=
10. )+)#�  -�
� ادا�8B ا���2ا�$�@� N� ا�دارة NC�+ ��: ط�M<ا� �@
=Hو �
  .ا��8h�2ت ا�#��

  
  ا��را��  ه�ف
     �
��+ �
� ود$��
B�65 :>�ء أ�� و�Z[ N� 	2+ ًا�G'� �� ا�>�(+��
و$- او�6ت  +@( �@
�ر ا�&


mوف ا��Vوا� ��ا� �ا�ز�
@
=X  (رةو�رف ا� ا��%��� �
B��+ما��  N+���2&�وا� N
ا���د�

N و�#�
/ ا��2ازن :
N ا��K�2��نوا��  -$ �
� وا��:#��
�  ا��%�رفوا�&<
� �ا�2��ر+

���

� و���+	 �'�Gات ا�&�� وا�� ا�(را�� �Z[ Nل �#
B��+(رة ا��وا� �و6
�س  �ة،H�Iا�>�(+
� �'�Gات �&
B��+(رة ا��وا� �� ا�>�(+��

� ا�� ا�&�� ا�داء آ� �2ىو�#
�� وا���Cءة وا����
#:��

<
��(ة  5$- ا��%�رف �� �� و� ���
W:�^ ة�&2>() 2011 -1997(ا�(را�
B�%ما���V 

(SPSS)  .اL� +NC�  لZ[ N� ���رة اه(اف ا�(را�::-   

1-  �� ا�(را�<
  .درا�� وا�M� 96ط ا��%�ف �

2-	

� ا� ��<

9 ا6&�م ا��%�ف ��hو N
�5 ��JB�2� 0 ا�>�Mط وا�@���C� (را��اداء ا�@��

aآ��-  وا����ا�.  

�- $@�ل h(ا -3

f ^داء ا��2ا�XI2ا� �hا N� N+)

�NC ا��%�ف �N " د�	 ا�دارة وا��&�2�

 �k+ن وا�:aا� �Kر W&آW&آ  �
  .�aا+� �>�$&
  

  ا��را��  أ�&/ب
� ا����
W ا�=���� ا�2�(ت
   ا���2

  . ا���1- ا��>J8  -أ
  ا^���ب ا�C�-  -ب
�-  ا^���ب -ج
�  ا�#2

  .   SPSSاB�%�c- ا���هa ا����ب -د
  

   ا	�"�"��Iت:  أوً	
NC�+  ���

� ا�&���ض اه	 ا���h�2<2ت ا�2- �	 ا��1�2 ا�
Z[ N� �8ل درا�� و�#

� ا�(را��  اءا�>�(+� و�&�2ى ا�د<
� �  : وآ���-�=@o ا��%�رف ا�2��ر+
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1  : )@��� آ��+��
� و �ا�>�(+ ا�&
��
� ا�>�(+�  �'�Gاتا���
�  وا���H�Iةا�&
 �mMا� ه�ا��%�$

�Vا�� 	V@� -$ �
�ا�� �,�M�V@	 ا�دارات ا��%�$  �
� ا�>�(+� وا����
ا�26%�د  $-ا��%�$
�  L\وا�@�اق وا�( �N ه ا�@���-��
ا�=�(ان ا�2- �@��- $
5 ا��%�رف ا�2��ر+� ��A Nه�ة ا�&

 0�
ا�2��ر+� و�(م 6(رة هL\ ا��%�رف ���
ا��(رة (  ا�ز��ت أو�6تو$-  �ا�+��ء :��a2ا����8 ا�
 �
B��+ا� (Zًk$  N��H�I�رف��8 ا �2@�ض ا�2- ا��%��  ���� Uوذ� �
ا���ال  روؤسا�@�ا6
��2Bنوا� �%� (يا�>�ت ا�Z
�وا����hدات وا�8&2
$ �وذ�U  �وض�ا� 	وا��2
��Hت ا�>�(+� و�

$ �

��8 ا�����6ت ا�(و�=X� زل �@(م�: �<�� �
� ا��%�$�)Iل ا���� - )1  ,2 ,3 .(  

3 :�
M� -6ن ا�@�ا��2Bءة $- �%�ف ا���Cوا� �
ا��%�ف , �%�ف :m(اد  , �&=� ا��:#

�@(ل ا�@�B( ا�0 ا���2��ر �=(و �2��ر:� هLا  انا��Mق ا�و�f ا�0  %�فو�, ا�2��ري ا�@�ا6- 
�  وهL\ ا�> @(�ر:� :ا��#2��� $- ا��%�رف ا�Z\ �2� �اB(+@>- ان ا��=+�kح ا��H�=&  ���=��-$ 


� آ��ءة ا�دارات  انا�=Zد  �A�8 ا��Vوف ا�2- �@��- �>�+ �
C��0 �/ ا��� )B�@ل ا�)@�
 �
  ا��%�رف ا�Z\ �2��ر:� وا��2 �%�ف ا��Mق ا�و�f ا����=� ا�و�0  �=(و �
4ا��%�$


� �'�Gات :  4�#� �
M+���
��%�رف  ا��(رةا�>�(+�  ا�&� �
B��+ا��
��
او�6ت  و$-  ا�

  : ��-وآ�)  2005 - 1999( ���(ة  وا���H�Iة ،ا�ز��ت

5  :� l�Z+N د�ا�>�(+� $- �@(ل  �:�CM اh���� -�V@	 ��G'ات ا�&
�� ��6Zت ا�ر�=�ط  را�

� �Zدرات ا��%�
�
>�� �'�Gات ا���Cءة وا����: �
&C� ر��0 ا���2�� )B�@ا��
$ � �=h�� 9 �(ل
 0�� )B�@ا��
C�� �9 �ة:
>�� �'�Gات ا��H�I ا��
&C� 9Bا��دا -���h0 ا�� )B�@ل ا�)@�.  

  
  

�ً��  /��Mتا�":  <�
�  �Kورة .7
�
� ا�>�(+�  ا��28�
Nواه2��م ا�دارات ا���2ا���
&��:�
وا�دارات  وا����


� ا�
B��+رة ا�)���: �
�ا��%�$
��  ) �� ا�>�(+��
�وا��(رة ا�) ا�&
B��+  ا�ز��ت b6و -$
� ���H�Iةوا
� و ،:��2=�ره� �@�+
� دو�

�G 9و�8H $- ا�I(��ت ا��%�$�h /
=X�و/$ 

� :�زل 
� و1��م ا��ن �Z2)  3,  2,  1( ا���6
ا��N� �H�I  -$:��2=�ره� �@�+
� دو�


�تا�>�(ي وا����hدات وا��2
 ا�2B��نا���ال و س�
4 روؤH�  	�ا�>�(+� و�
  . ا�>�(+�  �وض�ا�

� ا�(را�� $- ز+�دة ا�>�( $- ا�%>(وق وا�=>U ا� 6
�م .8<
 ��آaيادارات ا��%�رف �
 �8�C� -$ 9 و��Bا��دا 	�� N� )+a+ ار)��: ��B�&9 ا�ر1(ة ا�
�hو , �ا��a2ام :>&=


o ا���وض وا�&�N� 3 ا��دا9B  \ا��2
�H- ا������- ا�Lي +#(د�I�ي وaآ��ا� U<=ا� .  

�  =@�oا��%�رف :���(��ج  اه2��م �Kورة .9�$�و��8 او ا��(��ج ��8k@: 9 :8(ف ��

�
3 وز+�دة و$�رات ا�#��C2ا�	  �
�ا�26%�دي و�>�ع ����ت ا���2��ر �(+2� �8�
� ا���2��ر وز+�دة ا�ر:�ح V�#� ل �>�عZ[ N� �
��V<ا� �
, ��
� �H�I�ا�.  

� وا��� ز+�دة .10
� آ� �N ا�&��Xت ا���6:��N
� �N  د�V$�#�ل ا�Z[
��0  �<
@� W&<: ���
�o@: 0 ا���2��رات  ا��%�رف $-ا�&� �V$�#�ا� U�Lوآ

���
� �� �k��ن �(م ا�2@�ض ا�0 اي از��B�&5 ا�=G �
� ا����
�=�2&� . 
11. 0��  �� ا�(را�� ا�ه2��م ا���د :���X2رات ا�#(+�<
ا��%�رف �

 �8
� ا�2- �@�� $�
� �k	 ا�=���G د درا��ت��ل ا�2Z[ N� -$�%�ط ا��M<ا� -$


�اتوا��Vوف m2�ام :> وا�a29 ا��� �
 #(دةآ#( أد�0 ا��% 8 ا���لراس  &=�ا�(و�
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� �
B��+c(رة ا�ا� gI� -2وا� ، �
�I(��ت ا��%�$� �ً
��%�رف، وز+�دة 6(رات دو�
 N+���2&�وا� N

I2��: N(ام ا�����B ا�#(+�� $- �@��� �9 ا���د��و��8رات ا�@��

� ا��@��ل :�8 $- ا

�� ا�I(��ت ا���2Cو�� N
K�2��رفوا��%��  �
 . ا�(و�
�  �Kورة .12�:�6 �
�
� ا��2ا�
ا�2��د ا��%�رف ا�2��ر+� ا�@�ا6

�2��W ا�ه2��م :��=#4 وا�X2 وهLا وا�:�C2ر :
N $�2ة وأ]�ى ، (+(�X2+،�+� م��وا�ه2 
�  ا�26%�د+�:(را��ت ا��(وى 
� ا��%�$�)Iو و$/ ��ا��1ت ا�a+وا� ����Mدة ا���وا�

�ا
���@�  .  
  

� أ��عن  تفصيليااستطاع ان يقدم بحثا  باحثتقدم يتبين بان ال مما��
 أداء �&�2ى $0 ا�>�(+� ا�&

� درا�� – ا��%�رف
�
�#� �
��
6 0$ o@: %�رف�ا� �� ا�2��ر+
��(ة ا�@�ا6�  N� 1997-2011  وقد 
بشأن  رحاتومقت اتعدة توصي تمكما قد. االستنتاجاتمن النتائج و  مجموعةب هاحثالب تخرج

 .موضوع االطروحة 
فى  دكتوراهدرجة ال امنحه ستحقتيونس كاظم     شيماء ةالباحث أنومما تقدم ف وعليه       

      المحاسبة
  

   برنامج الدكتوراه مدير
 



....................................................................................................................................................................................................................................................................        

F�7ا�� Bnا�� Aا F�� 

sَ�eِt�u� َفO�E��َEو  sَv�Rر
 

  
  

	
V@1(ق ا� ا�  
��رة ا� pw, 

 : 
�y5(ا(
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F�7ا�� Bnا�� Aا F��

  

  

sَ�eِt�u� َفO�E��َEو
pR|t��َ0َ 

  
  
  


............................................................................................&:%9 &:%9 &:%9 &:%9 ا
ا
ا
ا

 

F�7ا�� Bnا�� Aا F��

sَ�eِt�u� َفO�E��َEو
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  إقرار المقوم اللغوي

  
دراسة تحليله /أثر السيولة النقدية في مستوى أداء المصارف(الموسومة أشهد ان األطروحة 

قد جرت مراجعتها من الناحية  ))2011-1997(قياسية في بعض المصارف التجارية العراقية للمدة
  .اللغوية تحت اشرافي بحيث أصبحت بأسلوب علمي خاٍل من األخطاء اللغوية وألجله وقعت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :التوقيع 
  :االسم 

  :المرتبة العلمية 
  :التأريخ 
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  إقرار المشرف

  
دراسة /المصارف أثر السيولة النقدية في مستوى أداء(أشهد أن أعداد هذه األطروحة الموسومة 

التي تقدمت بها  ) )2011-1997(العراقية للمدة قياسية في بعض المصارف التجارية هتحليل
قد جرت بأشرافي في جامعة سانت كليمنتس البريطانية وهي ) شيماء يونس كاظم(طالبة الدكتوراه 

  .جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه فلسفة في العلوم المحاسبية 
  

       
  
    
  
  
  
  
  
  

  :التوقيع 
  :األسم 

  :المرتبة العلمية 
  :التأريخ 
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 ا�{�C ا:ول
!/��� 
�
 ا�را


���� ودرا��ت 
  
  
  


 :ا�(w~ ا:ول�
 ا�را�!/��
@Gا وا7>�م ا��"C ا��

 @G�gا� ~w)ى :ا�
 و�����درا��ت 
 ا:��{�دة ��/� 
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@G�gا� C�}ا� 

 و����ى �ا�����
 ا���

إ��ر �WGي (أداء ا���رف 
 )���رن

  
  
  

���ت ا�����
  :ا�(w~ ا:ول��أ

� ا���

 @G�gا� ~w)ت :ا����Wا���در وا��
 
� ا�{��ة ������
 ا���

~��gا� ~w)ا�:  
����+ ^���F آ{��

 و����ى اداء �ا�����
 ا���

 ا���رف 
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~��gا� C�}ا� 
 ����ى اjداء ا:��ا^�!@

 )ا�{�ه�F وا��اC7 وا����+(
  
 

ا�>{�ءة وا�{�*��
 �  :ا�(w~ اjول
 ا:��ا^�!@����ى اjداء 
@G�gا� ~w)آ{�ءة  :ا� F���^ C7ا��

 
اjداء وأ��X و*�ا�C ��ح *"��
 Fا����� 

~��gا� ~w)آ{�ءة  :ا� F���^ +����
 اjداء � ا��=�ط ا����
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[� ا�{�C ا��ا
 
 ��C وا�] ا�����

 � ا���رف �ا���


�
 ا�را��* 
 ا��!�ر�
  

�%�ات *�ض و ��C : ا�(w~ اjول�

 � ا���رف �ا�����
 ا���


�
 ا�را��* 
 ا��!�ر�
@G�gا� ~w)ات : ا��%�� C�� ض و�*

 
����ى اjداء � ا���رف ا��!�ر�
  
�
 ا�را��* 
~��gا� ~w)ات : ا��%�� C�� ض و�*

آ{��
 ا�����
 وا�����ة � ا���رف 

�
 ا�را��* 
 ا��!�ر�
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 ا�{�C ا����
���س و 
 ��C أ	� ا�����


 � ����ى أداء �ا���
 
��* 
ا���رف ا��!�ر�

 
� ا�را

  
و�V ا���+ات : ا�(w~ ا:ول

 
� وا��jذ��ت *��
 ا�را
 @G�gا� ~w)8ت :ا����� C�� 

 
�ا:ر^(�ط �� ا�����
 ا���
 
� و����ى أداء ا���رف *��
 ا�را

~��gا� ~w)ا� : C�� و ���^
�%�ات � ������8ت ا:ر^(�ط 

 و����ى أداء �ا�����
 ا���

 
� ا���رف *��
 ا�را
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ا:�������ت 
 وا�����Vت 
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 ا��ـــــ�در 
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 678 ـــــا�
 


