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عزيمته،  ى...  إل وأعطاني  بقوته  أمدني  من  إلى  طموحاتي  طريق  في  األمل  زرع  من 

 وهداني للطريق الصحيح إلى والدي العزيز أمد هللا في عمره. 
بدع...  إلى دربي  ويستنير  بقربها  روحي  وتأنا  أقدامها  تحت  اللنة  هللا  جعل  اسها  من 

 وتعفوا أحزاني بابتسامة عينيها أمي الغالية. 
 سندي وسر قوتي إلي عصب حياتي أخواني وأخواتي األعزاء. ... إلى
 ًي من بحر علمهم. لة إلى أساتذتي الذين لم يبخلوا عقادة الرأي والحكم ... إلى

 إليهم جميعًا اهدي هذا الجهد المتواضع. 
 
 
 

 



 شكر وامتنان 
 

إيــا  التوفيــ   ســا الً  رســالةالى الــذي وفقنــي إلــى انجــاز هــذ  الالحمد هلل سبحانه وتعــ 
 والسداد والثبات على ما يرضيه...

 

شااراف علااى إللقبولهااا ا حمد النعيمــيأ زهراءالاادكتورة لى إأتقدم بلزيل الشكر والعرفان 
ذ كانااات إطالعهاااا إي أساااعدتني ورعتناااي بساااعة علمهاااا ورقاااة تعاملهاااا وساااعة تااا ال، هاااذه الرساااالة

عااداد هااذه الرسااالة فلزاهااا هللا إ بتعاادتو وترشاادني كلمااا حااللتو حتااى تمكناات ماان امااا تقربنااي كل
 عن كل كلمة فيها خير اللزاءو وأسأل هللا أن يديم عليها نعمة الصحة والعافية.

كما ال يفوتني أن أتقاادم بالشااكر والعرفااان ألعناااء للنااة المناقشااة الااذين تلشااموا عناااء 
 .المودةو ولهم مني كل  يراً قراءة هذه الرسالة فلزاهم هللا خ 

لاااى أسااااتذتي األفاحااال فاااي السااانة إي واجاااب الوفااااء أن أتقااادم بلزيااال شاااكري ن يااادعون و 
   .التحنيرية لما قدموه من عون في هذه المرحلة

دارة إلاكلياااااة  – العلاااااوم المالياااااة والمصااااارفيةلاااااى جمياااااس أسااااااتذة قسااااام إوأتقااااادم بالشاااااكر 
 واالقتصاد.
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ب الدراسة  وقد خرجت  تطوره  البحث وجود  مصرفي ودرجة  العربية عينة  الدول  قد  ،  مجموعة من 
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السالمة   لتحقيق  المصرفية  القطاعات  بتطوير  الدراسة  وتوصي   ، )متوسط(  والثالث   ) )مرضي 
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 المقدمة 

المصرفية   القطاعات  منها  أ تحتل  المتقدمة  سواء  الدول  اقتصاديات  في  كبيرة  م  أ همية 
 . اقتصاديات تلك الدولالنامية وذلك النعكاسها المباشر على تطوير 

سالمة  ،  وعليه اختبار  تم  المصرفية  افقد  سالمتها  لقطاعات  لمعرفة  العربية  للدول 
مواجهة   على  وقدرتها  الماليةواأل  الصدمات المصرفية  وتناولت  ،  زمات  تطورها  درجة  عن  فضاًل 

سالمتها   درجة  وتحديد  المصرفية  القطاعات  سالمة  واختبار  المصرفية  السالمة  موضوع  الدراسة 
و  القوة  نقاط  في  اومعرفة  المصرفي  ألضعف  القطاع  سالمة  وبالتالي  التجارية  المصارف  داء 

ول الجانب النظري والذي تكلم عن السالمة  ألبفصلين تناول الفصل افقد جاءت الدراسة  ،  ملهأكب
القطاعات    أداءعرض مؤشرات  بالجانب العملي للدراسة  تناول الفصل الثاني  و ،  المصرفية الحديثة

دول  المصرفية   قطر،  و السودان،  و الكويت،  و السعودية،  و مارات،  إلاو   ،ردنألاو )العراق،  في 
قطاعات(،  المغرب و مصر،  و فلسطين،  و  سالمة  قياس  نظام  ها  ثم  باستخدام  المصرفية 

CAMELS  إذ وفقاً ،  العربية  المصرفية  القطاعات  بعض    صنفت  احتلت  وقد  سالمتها  لدرجة 
 التصنيف الثاني )مرضي( والتصنيف الثالث )متوسط(. التصنيف االول )قوي( خرى ألاالدول 
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 منهجية البحث 
 واًل: مشكلة البحث  أ

مهمة جدا لتطوير القطاعات المصرفية  سالمة القطاعات المصرفية من المواضيع ال  د عت  
توقع حدوثها، لذلك تناولت  مزمات المالية الألكثر قوة ومتانة في مواجهة الصدمات وكل اأوجعلها  

القطاعات   سالمة  اختبار  التسإذ    ألمصرفيةالدراسة  في  البحث  مشكلة  اآلاتمحورت  )ما    تي:ؤل 
المصرفية   القطاعات  سالمة  تبا   ؟ألعربيةدرجة  هناك  المصرفية وهل  القطاعات  سالمة  في  ين 

 ؟ البحث  العربية عينة
 همية البحث أثانيًا: 

عد التي ت  ،  همية كبيرة جدًا تتمحور في سالمة وقوة القطاعات المصرفية العربيةأ للبحث  
هم المواضيع التي تحظى باهتمام كبير في المنظمات الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك أ من  

ات الدول ودرجة تطورها وعمقها، لذلك فقد تناولت دي تصااقسها المباشر على  ولي وذلك النعكاالد 
و  المصرفية  السالمة  موضوع  اإالدراسة  عينة   لجراء  العربية  الدول  من  كبيرة  مجموعة  بين  مقارنة 

 فضل القطاعات المصرفية العربية. أالبحث وتحديد 
 البحث  أهدافثالثًا: 

 تي: آل لى تحقيق اإيهدف البحث 
 نظري حديث عن السالمة المصرفية.  رإطاعرض  .1
 عرض التطورات المصرفية الحديثة للقطاعات المصرفية العربية عينة البحث. .2
 لبحث خالل مدة الدراسة.اقياس السالمة المصرفية للقطاعات المصرفية العربية عينة  .3
 تصنف القطاعات المصرفية العربية عينة البحث وفقًا لدرجة سالمة المصرفية.  .4

 البحث  فرضية رابعًا: 
البحث    فرضيات   ت فقد صيغ،  يهاجابة علاإليجاد الحلول لمشكلة البحث و إهداف البحث و أ لتحقيق  

 : كاآلتي
لى قدرة إهناك تباين في درجة سالمة القطاعات المصرفية العربية عينة البحث والذي يرجع   .1

 . اوتطوره ا درجة عمقهو  المصرفية األزمات كل قطاع على مواجهة 
كبيرة في    ات ات المصرفية العربية وفقًا لسالمتها المصرفية وكان هناك اختالفالقطاع  تصنف .2

 سالمة كل قطاع مصرفي في الدول العربية عينة البحث.
 خامسًا: عينة البحث 

البحث ي )العراق،    عينة  تناول  وهي  العربية  المصرفية  القطاعات  مارات، إلاو   ، ردنألاو من 
وقد اختبر البحث سالمة ،  المغرب( و مصر،  و فلسطين،  و   قطر،و السودان،  و الكويت،  و السعودية،  و 

 . ( 2017-2013هذه القطاعات المصرفية للمدة )
 سادسا: منهج البحث 

التحليلي في عرض موضوع البحث واختبار فرضياته، وقد تم    الوصفي  عتمد البحث على المنهجي
 لسالمة المصرفية.الحديثة التي تناولت موضوع البحث ونماذج قياس ا ات االستعانة بالدراس
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 الفصل االول 
 ول ل المبحث ا

 مفهوم السالمة المصرفية وقياسها
 مفهوم السالمة المصرفية اواًل: 

همية جوهرية في أ ولها  ،  هم التحديات التي تواجه المصارفأ السالمة المصرفية من    د عت  
تحمله لضمان  تحقيقها  نحو  الدول  جميع  وتسعى  الحاضر  الصدمات   االوقت  مواجهة   من 

)األوا المالية  يسأ حدى  إالمصارف    د عوت  ،  (2،  2010ام،  إلمزمات  التي  المهمة  الركائز  ند ت هم 
ة  يقع على عاتق السلطات الرقابيو ،  ي دولة لتأثيرها الكبير في تنمية اقتصادياتهاأعليها اقتصاد  

لقوة وجه اأرض من ذلك هو اكتشاف  غداء المصارف العاملة وتصنيفها والأمهمة كبيرة في تقييم  
و  األتعزيزها  حدوث  قبل  مبكر  وقت  في  معالجتها  ومحاولة  الضعف  حدوث ألوجه  ولمنع  زمة 
بالشكل الذي يضمن سالمة القطاع المصرفي في المحافظة على حقوق    هاو الحد منأالمخاطر  

الذي و ،  ضمن تنفيذ سالمة سياسات الدولة المالية والنقدية، بالطريقة التي تالمودعين والمساهمين
ومحمد،  ي  ه  بدور  )الطائي  الوطني  االقتصاد  ونمو  دعم  في  السالمة    د عوت  ،  (162،  2013سهم 

لى دفع االقتصاد المحلي  إكما تهدف  ،  كثر شموالً أستراتيجية اقتصادية  إمن    اً المصرفية جزءًا مهم
 (. 7-6،  2010 مام،إلعلى من االدخار واالستثمار )اأ والدولي عن طريق معدالت 

 CAMELSنظام ثانيًا: 
التي  ،  مريكيةألم من قبل الواليات المتحدة ا 1980نذار المبكر عام  إل م اا استخدام نظ  د عي  

  1998مراجعة هذا النظام عام  بمت  اوق   CAMELSبنظام تبنت نظامًا موحدًا لتقيم المصارف  
المصرفي   العمل  في  التغيرات  )الطائي    وإجراءات لعكس  الحكومية  الرقابية  السلطات  وسياسات 

رف  مما يجعل المصا،  يحافظ على سالمة البيئة المصرفيةفهذا النظام  ،  (168،  2013ومحمد،  
مع   المتعاملين  جمهور  مع  الثقة  خلق  على  اأقادرة  لكل  إلدوات  الشاغل  الشغل  المبكر  نذار 

،  2014في الصناعة المصرفية من المنظمات دولية مختصة وسلطات النقدية )رحيم،    المتنفذين
30 .) 

المعي لهذا  تقي وفقًا  يجري  على  يار  المصارف  اأم  عناصر  والمتمثلة  ألساس    تي آلا بداء 
   :(5، 2017)صندوق النقد الدولي، 

 Capital Adequacyس المال أة ر يافك .1
  Assets Qualityجودة الموجودات   .2
  Managementدارة  إلا .3
  Earningالربحية   .4
  Liquidityالسيولة   .5
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  Sensitivity of Market Riskالحساسية لمخاطر السوق  .6
  كل معيار:لي توضيح أتوفيما ي 

ر يافك .1 المالأة  عن  :  س  ر وت عبر  بين  المخاطر أالعالقة  ذات  والموجودات  المصرف  مال  س 
ر إ زيادة  على  القدرة  جانب  علىألى  المصرف  تساعد  التي  واالحتياطيات  المال    تحمل   س 

 (.169،  2013خسائر القروض )الطائي ومحمد، 
الموجودات .2 ت عب:  جودة  و ر  إذ  الموجودات  جودة  من  التحقق  و نعن  والمخاطر  مكانية  إوعيتها 

 (. 36،  2014استردادها في مواعيدها المحددة )رحيم، 
دارة وقدرتها إلمدى سالمة ا  ىلإرة بتوعية مخاطر العمليات  اد إلمؤشرات اوت عبر عن  :  دارةإلا .3

مالية مؤسسات  تأسيس  عند  التوسع  ا،  في  اتجاهات  خألمثل  المتحققة  السنوات رباح  الل 
مؤشرات كمية معدالت ، فضاًل عن  موال وجذب الودائعألالسابقة ومدى الكفاءة في توظيف ا

ا  االنفاق الماليةإل ونسبة  للموظف  إذ  يرادات  للمؤسسات ،  الثقافية  البيئة  المؤشرات  تعكس 
 (.  6، 2017)صندوق النقد الدولي، 

هداف التي ألهم اأ الربحية من  إذ ت عد  ،  : حيث تقيم ربحية المؤسسات المالية والبنوكالربحية .4
عليها    ا أتركز  كفاءة  على  مؤشر  واستمرارها  بقائها  لضمان  المصارف  تحقيق  إلداة  في  دارة 

 (.170،  2013هداف المساهمة )الطائي ومحمد، أ 
ت  السيولة .5 من  د  ع:  نظامأ السيولة  في  المهمة  والمعايير  المؤشرات  ودورها     CAMELSهم 

في   والبنوك  متاب  ةسألمالفعال  المالية  للمؤسسات  السيولة  االنحسار السيما  عة  حاالت  عند 
ي عد  المالي إذ  المودعين  مهماً ،  مع  التعامل  في  العلمية  الناحية  حجم  عبر  وذلك  ،  من 

لى نقد( والموجودة لدى المصرف ومدى مالءمة إموال السائلة )سريعة التحول  ألومصادر ا
 (. 39-38، 2014رحيم، تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات )

السوق  .6 لمخاطر  الحساسية  األإذ  :  درجة  من  العديد  اتتضمن  مثل  المالية  سهم  ألدوات 
تشير   حيث  المالية  والمشتقات  الحكومية  انخفاض  إوالسندات  على ألى  الموجودات  سعار 

المصرف ثروة  إذ  صافي  السوق  ،  لمخاطر  الحساسية  الفائدة إتعكس  سعر  في  التغيرات  لى 
اأو  ومحمد، ألسعار  )الطائي  للمصرف  المالي  الوضع  على  سلبًا  تؤثر  التي  المالية  وراق 

2013 ،171 .) 
)الطائي  (32، 2014همها )رحيم، أ من   CAMELSوهناك عدة مميزات ساعدت نظام

 :(168، 2013ومحمد، 
ش  راف م  ع تقي  يم وتص  نيف إلس  لوب الكم  ي الرقم  ي ف  ي عملي  ات الرقاب  ة واأله  ذا المعي  ار ا د ع  ي   .1

 مصارف.جميع ال
 خرى.أللى بيانات المصارف المالية اإلى بناء نموذج قياسي للتنبؤ استنادًا إيهدف  .2
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 ضرر المخاطر الصدمات المالية. ضد  تحقيق مناعةبذي القرار خيساعد مت .3
 استشعار المشكالت التي يتعرض لها.ببعدًا وقائيًا بموقف المصرف المالي وذلك  د عي   .4
 لرقابة المكتبية. قل تكلفة من برامج اأنظام  د عي   .5
 التركيز على ستة بنود رئيسة.عبر تصار زمن التقييم خسهم في اي   .6
ج  راءات الت  ي تعق  ب إليمك ن االعتم  اد عل  ى نت  ائج النظ ام ف  ي عملي  ة اتخ  اذ الق رارات الرقابي  ة وا .7

 النظم.
 ت ل ى مش كالإن تق ود أعلى عزل عوامل الخطر التي يمكن  هم المعايير القادرة فعالً أ من  د  عي   .8

 المستقبل. في
  CAMELSتصنيف ثالثًا: 

المصرفية  أ من     CAMELSتصنيف  د عي   للمؤسسات  المالية  البيئة  في  المتغيرات  هم 
عطت تركيزًا كبيرًا  ، إذ أ لى تحوالت رئيسة في التفكير حول عمليات مراقبة المصارفإدت  أالتي  

لعمليات   المالية والمصرفية  بعيآدارة المصرف  إعلى تقويم السالمة  المخاطرخذين  االعتبار    ، ن 
المصارف التي تحتاج ، وأي  جيد على نحو  للتحقق من المصارف التي تعمل    ةشرافيإوهي وسيلة  

 (.17، 2010مام، إلشراف ومراقبة دقيقة وشديدة الحرص )اإلى إ
 مستويات التصنيف رابعًا: 

النظام   مستويات  تصنيف  مستويات إيتم  خمسة  إذ  لى  مصرف  ،  كل  هذه إيخضع  لى 
إذ  الخمسةيات  المستو  ا ،  المستوى  ا أول  أليعكس  في  مستوى  المستوى  يعكس  و ،  داءألفضل 

 (:  21،  2010مام، إللى )اعهذه المستويات قسم وت، دنى مستوى أالخامس 
  Strongداء قوي  أ .1
  Satisfactory ض  ر  داء م  أ .2
  Fairداء مقبول أ .3
  Marginalداء هامشي أ .4
  UnSatisfactداء غير مرضي أ .5

  CAMELSنظام تصنيف   مزاياخامسًا: 
 (: 22،  2010، اإلمام) CAMELSهناك العديد من المميزات التي يحققها نظام  

 توفر مدخل شمولي. ا، إذ داء المصارفأنظام موحد لتقويم  د عي   .1
 وجهة السلطة النقدية البيئية على مؤشرات محددة تعرف بالموضوعية.  د عي   .2
يعط  ي ، إذ لمص  رفالم  الي لت ع  ن المرك  ز ش  اراإعط  اء إ يس  اعد ف  ي تحس  ين الرقاب  ة المالي  ة و  .3

 فضل تقرير عن نقاط القوة والضعف فيه.أ
 زمات المالية.ألثار المحتملة التي قد تتغير عن اآليعطي نتائج دقيقة ل .4
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يقدم صورة واضحة عن مستوى السالمة المصرفية والمالية التي يتمتع به ا القط اع المص رفي  .5
 في ذلك البلد.

ل ى العناي ة واالهتم ام الت ي إف ي تحدي د المص ارف الت ي ه ي ف ي حاج ة السلطة الرقابي ة   يساعد  .6
 زمة المالية.أللى اإيحتاجها المصرف قبل تعرضه 

 
  CAMELSمعيارزمة المصرفية على ل اسادسًا: 
نظام  ي   ا   CAMELSسهم  لمواجهة  المصارف  عدم ألبدعم  حالة  في  تكون  التي  زمة 

ماليأسيولة   عسر  اأويمكن  ،  و  تفسر  األن  و ألى  إلمصرفية  زمة  سيولة  مالي أزمة  عسر  زمة 
ومحمد،   ت  ،  (164،  2013)الطائي  عن  ع وهي  الماليبر  الذعر  الهلع  ،  حالة  حالة  بها  ويقصد 

و  أ سهم  أللى انهيار في سوق اإو هي التي تؤدي  ، أالتي يالحظها المستثمرون في الوضع المالي
 (.204-203، 2015ي، و انهيار في سوق العقارات )الشمر أ بال مساحة ما  في عملة 

 (:304،  2015)الشمري، ، منها زمات المالية والمصرفيةأللعديدة وهناك خصائص 
زمات التي تصيب ألهم الخصائص المشتركة بين كل ا أ عنصر المفاجئة من  ي عد  :  ةأالمفاج .1

 كل البلدان. 
 . زمة بدايات حيث يصعب التنبؤ بهاألكل  .2
 مجمل االقتصاد الكلي. على  حقيقياً  اً د تهدي د عت  إذ : التهديد .3
 طول.ألزمة المالية التي تكون ا ألاد عوت  ، حياة ةزمة دور ألكل إذ إن : زمةل حياة ا ةدور  .4

 (: 165، 2013همها )الطائي ومحمد، أ زمات المصرفية والمالية ألنواع من اأهناك عدة 
 .زمة سيولةأ .1
   .زمة ائتمانأ .2
 .زمة ميزان المدفوعات(أزمة عملة )أ .3
   .مال )حالة القطاعات(سواق الأزمة أ .4

 

 ( 53، 2005)طلفاح،  مؤشرات الحيطة الكليةسابعًا: 
 ة مؤسسات المقترضمؤشرات ال ▪

 مديونية القطاع العائلي.   .1
 ربحية الشركات.  .2
 نسبة الدين إلى حقوق الملكية.  .3
 مؤشرات اخرى لظروف الشركات.  .4
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 سالمة اإلدارة ثامنًا: 
 التوسع في عدد المؤسسات المالية.  .1
 إليرادات لكل موظف. نسبة ا  .2
 معدالت االتفاق.  .3

 اإليرادات والربحيةتاسعًا: 
 ت الهكيلية. االمؤشر  .1
 معدالت الدخل واإلنفاق.  .2
 العائد على حقوق الملكية.  .3
 .  الموجودات العائد على  .4

 مؤشرات خاصة بالسوق عاشرًا: 
 أسعار السوق ألدوات مالية.  .1
 هوامش العائد السيادي.  .2
 تصنيف االئتمان.   .3
 ت على العوائد المفرطة. مؤشرا .4

 أسعار الفائدة والصرفحادي عشر:
 ضمانات سعر الصرف.  .1
 مستوى اسعار الفائدة الحقيقية المحلية.  .2
 ي اسعار الفائدة والصرف. التقلب ف .3
 قابلية سعر الصرف لالستمرار.  .4

 الموجودات ازدهار اإلقراض وسعر ثاني عشر: 
 نوبات ازدهار اإلقراض.   .1
 .  لموجودات انوبات ازدهار أسعار  .2

 إطار العدوى ثالث عشر: 
 العالقة المتبادلة بين األسواق المالية.  .1
 اآلثار الجانبية للتجارة.  .2

 عوامل أخرى رابع عشر: 
 لجوء الحكومة للنظام المصرفي.  .1
 التزامات متأخرة السداد في االقتصاد.   .2
 اإلقراض واالستثمار الموجه.  .3

 



 
 

8 

 المبحث الثاني 
 التطورات المصرفية المعاصرة

 لكترونية إل واًل: مفهوم الصيرفة اأ
التي تعمل على كافة التطورات ،  لكترونيةإلالتي تقوم على الركائز ا  الصيرفةعبر عن  وت  

تكنولوجيا   مجال  في  و الحديثة  ت    ت،االتصاالالمعلومات  واد  عوهي  التقنيات  الحديثة  ألمن  ساليب 
المعل  ثورةفي   كل  تشمل  كما  المتقدم  العالم  في  المالية  المعلوماتية  المؤسسات  في  المالية  ومات 

تعمل العمليات المصرفية سريعة ورفع جودة الخدمة    إذ فراد والشركات والمؤسسات االقتصادية  ألوا
)عطية،   للزبائن  ت    .(5،  2015المصرفية  اكما  الصيرفة  العمليات  إلعبر  كل  عن  لكترونية 
عقدها   يتم  التي  تنفيذها  أوالنشاطات  الأ و  بواسطة  الترويج  ا و  الضوئيةإلوسائل  مثل  ،  لكترونية 

اا)الصر  واالنترنت(آلف  والحاسوب  و ،  لي  المالية  والمؤسسات  المصارف  قبل  عمليات  امن  لحل 
نظمة تطوير قنوات توزيع أسهم في خلق  ن ت  أومن المتوقع  ،  شكالهاأنواعها و أالدفع واالئتمان بكل  

 (. 158،  2004نظمة معلوماتية عن العمالء )النجار، أبديلة و 
و الترويج لها من قبل المصارف أعبر عن كافة النشاطات التي يتم عقدها وتنفيذها  كما ت  

والمبتكرة   التقليدية  المصرفية  الخدمات  تقديم  وهي  المالية  االتصال  بوالمؤسسات  وسائل  استخدام 
 (.  68، 2011لكترونية المفتوحة ) فهد، إلا

عن   بشكأفضاًل  المصرفية  تشمل كافة العمليات  ت  إل  نها  التي  الكتروني  من إلعد  نترنت 
و هي التقنيات على الخطوط المباشرة  ، ألكترونية إلليات اآلشكالها وهي النظام التي يستخدم ا أهم أ 

من   المصرفي  القطاع  )النجار،  أفي  للزبائن  المصرفية  الخدمات  وتوفير  تقديم  ،  2004جل 
158 .) 
 لكترونية  إل مميزات الصيرفة ااواًل: 

 (:8-7، 2011تي )شندى، آل لكترونية وتشمل اإلات للصيرفة اهناك عدة مميز 
 جراء حركة تجارية وبدء.إل فال حاجة لوجود عالقة عمل مبيناً ، عد وبتلقائيةيتم التعامل عن ب   .1
تس   تخدم التقني   ات ، إذ و ح   دود معت   رف به   اأالص   يرفة االلكتروني   ة قي   ودًا جغرافي   ة ال تع   رف  .2

 طراف المستفيدة. ألاء بين اااللكترونية في عمليات البيع والشر 
يس   تريح المص  رف م   ن ، إذ س  هم ف  ي تخا   يض الكثي  ر م   ن التك  اليف الت  ي يش   ملها المص  رفت   .3

 .وخارجهاماكن مختلفة داخل الدولة التي يعمل بها أعباء فتح مشروع جديد في أ 
 يرغب الكثير من الزبائن عدم كشف حساباتهم.، إذ تعم على سرية الحسابات المصرفية .4
 لكترونية على االتصاالت والتوفير الفوري لخدمات العمالء.إلالصيرفة ااعتماد  .5
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 ي تمكنم اكن مختلف ة أيمك ن تص ريفها ف ي ، إذ  ل يآلالص راف ا ةت وفر الص يرفة االلكتروني ة ال  .6
عملي  ات عب  ر دها ي  العمي  ل م  ن اس  تخدام بطاق  ة بالس  تيكية للحص  ول عل  ى الخ  دمات الت  ي ير 

 السحب النقدي.
الحاس  وب الشخص  ي م  ن باس  تعمال المنزلي  ة  ةكتروني  ة ع  ن طري  ق الص  رافلإلالص  يرفة ا ت  وفير .7

 و رقم سري.أدخال كلمة سر إخالل 
دخ  ال ال  رقم الس  ري بإيق  وم العمي  ل ، إذ ص  يرفة اله  اتفعب  ر فر الص  يرفة االلكتروني  ة وذل  ك ات  و  .8

و العمي   ل م   ن خ   الل عملي   ات الس   حب النق   دي أدها الزب   ون ي   ج   راء ك   ل العملي   ات الت   ي ير إو 
 اع.يد إلوا

 جراء تسويق المنتجات المصرفية خارج الدولة. إإمكانية  .9
 كثر للعمالء.أخيارات  .10

 لكترونية  إل مخاطر الصيرفة اثانيًا: 
 (: 46-45، 2015)عطية،  باآلتيلكترونية تتمثل  إلهناك مخاطر عديدة للصيرفة ا

الواحدة   .1 الدولة  داخل  سواء  الناس  بين  ومصرفي  اجتماعي  تفاوت  وجود  بين أحصول    و 
 الدول. 

اأ .2 شبكة  اإل ثرت  على  طو ألنترنت  لساعات  الجلوس  خالل  من  الكبار  على  وحتى  لة يطفال 
 نترنت. إلمام شبكة ا أ

دق أشخاص والتنظيمات عن طريق الدخول على ملفاتهم الخاصة ومعرفة  ألاختراق حرمه ا .3
 التفاصيل من حياتهم. 

 ديدًا لألمن القومي للدول.د تهعت   .4
الكهرومغناط  د عت   .5 التكنولوجيا  الموجات  هذه  تنشرها  التي  صحة  آذات  يسية  على  سلبية  ثار 

 مراض السرطان. أمراض المفاصل و أعصاب و أل مراض اأب  ةمثلتفراد مألا
 زيادة فرص االحتيال والقرصنة المالية.   .6
هذه العمليات بمراحل متعددة   رلكترونية بسبب مرو إلانتهاك خصوصية العمليات المصرفية ا .7

 كتمالها. ثناء التجميع حتى اأ
عدم جود شبكات معلوماتية سريعة ومستقرة في نقل الصورة والصوت بسرعة عالية وجودة   .8

 عالية. 
 لكترونية في الدول النامية.إلبيئة التحتية المناسبة للصيرفة االصعوبة توفير  .9
المستخدمين .10 عدد  وقلة  الشبكة  مع  االتصال  تكلفة  العربي  ارتفاع  الوطن  عن    الً ضف،  في 

 جهزة الالزمة للربط مع الشبكة. ألجهزة الحاسوب واأ سعارأارتفاع 
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 ( 50، 2015)عطية، لكتروني إل نواع نظم الدفع اأثلثًا: 
 . اآلليبطاقة الصرف  .1
 بطاقة الخصم. .2
 بطاقة االئتمان.  .3
 يداع االلكتروني المباشر.إلا .4
 لكتروني. إلالشيك ا .5
  .صدار بطاقات الفيزا كارت إ .6
 لعمالت والفوائد. سعار اأاالطالع على عروض المصارف و  .7
 موال بين حسابات العمالء المختلفة.ألدارة عملية تحويل اإ .8

   متطلبات المصرف االلكترونيرابعًا: 
اآلتي   النحو  وعلى  المتطلبات  من  مجموعة  توافر  وبركات،  يجب  ،  2010)القدومي 

215-216 :) 
 لتنمية التقنية.لتوفير بيئة  .1
 توفير الكفاءات البشرية.  .2
 مستمر والتفاعل السريع مع المستجدات.ازدياد التطوير ال .3
 دارية والمالية.إلالتفاعل المستمر مع متغيرات الوسائل واالستراتيجيات الفنية وا .4
 سهولة توفير الرقابة الحيادية. .5

 : ( 80، 2010)وهيب،  نترنت إل هناك عدة عوامل رئيسة الستخدام ا
 ظهور عنصر المنافسة.   ▪
 لجغرافي. االتوسع  ▪
 عد )الخدمات المصرفية الهاتاية(.عن ب  الخدمات المصرفية  ▪

 التسويق المصرفي  خامسًا: 
المصرفية  المالية  الخدمات  من  مجموعة  تقديم  في  كبير  دور  والمالي  المصرفي  للقطاع 

المالي  ف النظام  كان  والمصرفية أككلما  المالية  الخدمات  جودة  زيادة  في  ذلك  انعكس  تطورًا   ثر 
(Ume et al., 2015, 83-84)  . 

تحققت  وكلم المالي  التطور  زاد  المتمثلة  أبا  والوصول بعاده  والكفاءة  المالي  العمق  زيادة 
 .  (Srirydzenka, 2016, 5-6)لى الخدمات المالية ودعم النمو االقتصاديإ

وللتسويق المصرفي دور كبير في تطوير النظام المصرفي وزيادة حدة التنافسية وتشجيع  
تقديم   على  اأالمصارف  الخدمات  الزبائن  فضل  لجذب   ,Caus & Girardone)لمصرفية 

2009, 120-121)  . 
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 ،ويساعد التسويق المصرفي في تحديد حاجات ورغبات الزبائن المتعاملين مع المصارف
ربحية    فضالً  زيادة  في  ينعكس  مما  المصارف  مع  للتعامل  وجذبهم  الزبائن  ثقة  زيادة  عن 

 . (Agarwal et al., 2010, 19-22)المصارف 
لكترونية في تحقيق وزيادة ربحية المصارف ويساعد إلم زيادة الخدمات المصرفية اسهوت  

 .(Ashton & Pressey, 2004, 457-459)لكتروني إلفي ذلك التسويق المصرفي ا
اإو  التطورات  و ألن  حصلت  التي  اأخيرة  على  ساعد ألثرت  المالية  احتدام    ت نظمة  في 

 .   (Claessens & Horen, 2012, 143-145)المنافسة في السوق المصرفية 
ن السعي نحو تطوير الخدمات المصرفية الحديثة وطريقة تقديمها للزبائن وتنوع  إف،  لذلك

المصرفي  أ التسويق  وجعله  أسهم  ساليب  دعم القطاع المصرفي  مواجهة المنافسة أفي  على  قدر 
 . (Liao, 2010, 211-213)الحادة في السوق المصرفية 

في الكبير  دوره  ال  وتحقيق  وتالوساطة  الدول  اقتصاديات  وتطوير  المشاريع  ممالية  ويل 
 .  (Olowofeso et al., 2015, 133-134)التنموية

حدث الخدمات المصرفية وزيادة قدراتها على  أن زيادة قدرة المصارف على تقديم  إلذلك ف
في تحقيقها  ي مكان في العالم بحكم التطور التكنولوجي يساعد  أفي  كافة و الزبائن  إلى  يصالها  إ

 .  (Safakil, 2007, 617-618)هدافها أل
ذلكوي   تحقيق  في  المصرفي  التسويق  ا  فضالً ،  سهم  تدعيم  وجعلها أل عن  المالية  نظمة 

 . (Tan, 2012, 4-5)المالية  األزمات اقدر على مواجهة 
 

 مفهوم العولمة سادسًا: 
زالة إفي  أيضًا  لق  تتع، وهي  تصبح متاحة لدى جميع الناسلتتعلق بانتشار المعلومات  و 

لى  إتؤدي  ، إذ  سواق المالية العالميةألسواق المالية المحلية واألالحدود وتصبح هناك تنقالت بين ا
مم  ألازدياد العالقات المتبادلة بين ا  يفمؤثرًا  تمثل العولمة  ، و التشابه بين المجتمعات والمؤسسات 

موال وسرعة انتشار المعلومات  ألاوالتي تشمل تبادل السلع والخدمات وسرعة في انتقال رؤوس  
 . (2-1، 2005والتكنولوجيا )حريته، 

ب عرضها  من  األأوهناك  مجهودات  ت  نها  التي  المالية  بالتنظمة  جعل أسهم  في  كيد 
ا رؤوس  فاأ موال  ألتخصيص  الدوليعكثر  المستوى  على  ظل  ،  لية  في  مخاطر  عدة  تشكل  كما 

وا المرتفع  انت ألالترابط  تدعمًا،  ار شكثر  المالية  التي  التكنولوجيات  إذ  ابتكار  وسمحت  ،  ساعدت 
 . (42،  2016لية )ملكية وبهية،  عنظمة المالية وظهور مكاسب الفاألبتطوير ا

الهائ التكنولوجي  بالتقدم  عرفها  من  إذ  وهناك  الدقيقة  ل،  المتابعة  من  للمستثمر  يسمح 
وشركاتهأل ا   مواله  في  بلحظة  لحظة  المالية  ألاالستثمارية  جديدة  ها،  جميعسواق  وسائل  وظهور 
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اأالستقطاب   رؤوس  عألصحاب  وازدياد  بر  موال  والخيارات  )المبادالت  مثل  المالية  المشتقات 
ا رؤوس  بمعدالت  ألفوائض  االستثمارات  عن  الباحثة  ر أموال  دور  وتعاظم  عالية  المال أرباح  س 

العالمي  أحين   االقتصاد  و تصبح  فيه  ت دير  )عبداأ تحكم  العالمية  البورصات  ،  2006لوهاب،  هم 
وت  52ص  اد  ع(،  بين  المتبادلة  العالقات  في  تتمثل  وهي  العولمة  السلع ألفكرة  خالل  من  مم 

فكار )عبدهللا،  ألموال وانتشار المعلومات والتكنولوجيا واألو من خالل انشغال رؤوس اأوالخدمات  
2014 ،362 .) 

 د عس المال الذي ي  أر د حساب  ر كما تركز العولمة المالية على عملية التحويل المالي لس 
 (. 5، 2006ة لميزان المدفوعات )عبدالوهاب، سيئحد المكونات الر أ

لى ما يعرف إوالتحول  ،  رير الماليحساس لعمليات التألالعولمة المالية بالناتج ا  د عكما ت  
لك  ذ و ،  سواق المالية المحلية بالعالم الخارجيأللى تكامل وارتباطه باإ دي  ، إذ تؤ باالندماج المالي

اغلبإ رؤوس  حركة  على  القيود  الحدود  ،  موالألاء  عبر  التدقيق  ثم  اإومن  المالية أل لى  سواق 
جنبي على الصعيد المالي والعالمي وتطور حجم  أللى تطوير تداول النقد اإالعالمية ويكون ذلك  

 (. 79-78، 2014سهم والسندات في الدول الصناعية المتقدمة )عبدهللا، ألالمعامالت من ا
ااوت عد   الناتج  المالية  التأللعولمة  لعمليات  والتحو  حساس  المالي  ماإل  رير  يسمى   لى 

المعوقات    ةالإز ة في تحرير القطاع المالي والمصرفي و يكما تتمثل العولمة المال،  باالنتقال المالي
كما ،  سواق والمؤسسات الماليةأللى التفاعل بين اإكما تهدف  ،  جراءات التي تحد من المنافسةإلوا
اإلى  إدف  ته الخدمات  موردي  بين  التغير  والمحليألزالة  التجارة أكما  ،  نيجانب  في  زيادة  نها 

التكنولوجيا والتغيرات  االقتصادي  التحرر  تدعم  التي  المالية  والروابط  ت  ،  الدولية  الناتج    د عوهي 
كامل لى تإدى  أالذي  ،  لى ما يعرف باالنفتاح الماليإرير المالي والتحول  حساس لعمليات التألا
واألا المالية  العالميةألسواق  بإسواق المالية  ا،  رؤوس  تدفق  على  القيود  اإموال  أللغاء  سواق  أللى 

 (. 27،  2005العالمية )صبرين، 
 هما:  ، و يمكن االستدالل على العولمة المالية بمؤشرينو 

 ، إذ سهم والسنوات في الدول المتقدمة الصناعيةألحجم وتطور المعامالت عبر الحدود من ا .1
% من الناتج  10قل من  أسهم والسندات كانت  ألن المعامالت الخارجية من اأتشير البيانات  

  1996لمانيا  أ% من  100لى ما يزيد عن  إبينما وصلت  ،  1980جمالي في عام  إلالمحلي ا
 (. 78،  2014) عبدهللا، 

ا .2 التعدد  في  التداول  العالميألعبر  الصعيد  على  إذ  جنبي  ا،  حجم إحصائيات  إلتشير    لى 
في   اليومي  التعامل  اأمتوسط  الصرف  من  ألسواق  منتصف    200جنبي  في  دوالر  مليار 

من    10حدود  لى  إالثمانينيات   )صبرين،    االحتياطيات تريليون  العالم  دول  جميع  الدولية 
2005 ،28 .) 
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 العولمة الماليةسابعًا: 
اوت عد   ا ألمن العوامل  الناتج  لعمليات التألساسية من  والر حساس  ما  إ  لتحو  ر المالي  لى 

سواق المالية المحلية بالعالم الخارجي  أللى التكامل وارتباط اإالذي يؤدي  ،  يسمى باالندماج المالي
األموالعبر   رؤوس  حركة  على  ثم  ،  القيود  تد احد إومن  اإق  فث  العالمية  أللى  المالية  سواق 

 مؤشرين:  بلى العولمة المالية إل الويمكن االستد ، (78،  2014)عبدهللا، 
 .في الدول الصناعة المتقدمة واالسندات سهم أليم جمع المعامالت عبر الحدود مثل اد تق .1
 جنبي على الصعيد العالمي.  ألتداول وتطوير النقد ا .2

   مفهوم العولمة الماليةثامنًا: 
نتاج والتوزيع  إلنها زيادة تدويل ا أ فهناك من عرفها ب،  للعولمة الماليةعديدة  هناك تعاريف  

ر على عمق االقتصاد الدولي هم التطورات التي يكون لديها تأثيأ من  وهي ت عد    ،والتسويق للسلع
)مفتاح،  ال االقتصادي.  (206،  2002خاص  المتعاملين  خالل  من  عرفها  من  نحو  ي وهناك  ن 

سواق أللى اإ يتميز في توجه المقترضين  ، إذ  عمليات االقتراض والتوظيفعبر  و ،  سواق الماليةاأل
وراق مالية  أصدار  إقل الوساطة يفرض الحصول على التحويل عن طريق  ألى  إ  ءالمالية مع لجو 

شهادات  أ لتإو  النقدية  أيداع  احتياجاتها  في  بأدية  للمستثمرين  المتزايد  والنمو  البورصة  داء 
والت صناديق المؤسسات  مثل  وبهية،  أالمؤسسات  االستثمار )مليكة  وشركات  -36،  2016مين 

االس.  (38 بمصطلح  عرفها  من  بوهناك  المالي  والتطور  أتثمار  بالنمو  مرتبطة  ظاهرة  نها 
موال بدون  ألال رؤوس اتقحرية ان بر عن  عوهي ت  ،  س المالأطرد في ر ض الم  يو لتراكمأسمالي  أالر 

 قيود بين الدول.
 هم العوامل المؤدية للعولمة المالية  أتاسعًا: 

 (:79، 2014دهللا،  )عب، وهي ت لظهور العولمة الماليةأد سباب التي ألهناك العديد من ا 
 .صعود الرأسمالية العالمية .1
 .)ماستر كارد، الفيزا كارد(  ر االبتكارات الماليةو ظه.2
 .موالألظهور فائض في رؤوس ا.3
 .  لوجيو التقدم التكن.4
 .موالألالمحلي الدولي لرؤوس ا التحرر.5
 عادة هيكلتها.  إ صناعة الخدمات المالية والمصرفية عن طريق .6

 اطر العولمة المالية  مخعاشرًا: 
ن هناك مجموعة من المخاطر ، إال  أالرغم من الفوائد الكبيرة التي تحققها العولمةعلى  

،  2002)مفتاح،  (.8، 2006)عبدالوهاب،  (:33، 2005همها  )صبرين، أ يمكن التعرض لها و 
211-212 .) 
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 جنبية.ألات الفجائية في االستثمارات ابقلتال .1
 ات المالية. بار ض مزمات العملة والأمخاطر  .2
 موال(. ألموال القذرة )غسيل األدخول ا .3
 لى الخارج البالد. إموال المحلية ألهروب ا .4
 عدم استقرار النظام المالي والنقدية.  .5
 زمات المصرفية والمالية.  ألمخاطر التعرض ل .6
 تفاقم المدينون وتزايد الشركات المتعددة الجنسيات. .7
 ة المالية والنقدية. ضعاف السيادة الوطنية في مجال السياسإ .8
 ات والتذبذب. ثبحلية والدولية بعدم المسواق المالية الألا زتمي .9
الر فالتد غير  ت .10 اأقات  في  لالستثمار  األ سمالية  في  المقارنة  عن  تبحث  المالية التي  جل  ألوراق 

 القصير.  
الية هم المخاطر العولمة المأ صادرات الدول النامية التي تعتمد على المنتج الواحد من    د عت   .11

 جنبي.  ألوراق وسوق الصرف األاالندماج بين سوق ا بوذلك 
المالية .12 العولمة  مخاطر  إذ  من  على إتؤدي  ،  الدول  سيادة  انخفاض  زيادة  على  التأكيد  لى 

 سياساتها النقدية  
 داري والمالي في النظام المصرفي.إلانتشار الفساد ا .13
 ضعاف هيبة الدولة من خالل التهرب من تنفيذ القوانين.إ .14
 قدان الثقة في السوق المحلي.ف .15
 موال. ألظاهرة غسيل ا .16
 التهرب الضريبي. .17
  خارج البالد  موال الوطنيةألمخاطر هروب رؤوس ا .18

 

 العولمة المصرفية  حادي عشر: 
مشاركة المصارف في عبر  هم وسائل التوسع واالنتشار والهيمنة العالمية  أ من    د عوهي ت  
ر  سوق  زيادة  أتطوير  طريق  عن  المال  في    المودعينل  قباإس  والتملك  وسندات أ للتعامل  سهم 

)عبدهللا،   تع366،  2014الشركة  وهي  عن  (  و بر  تقدمها  إالوفرة  التي  للخدمات   المصارف تاحة 
و كانت متصلة بعقود المشتقات المعقدة أالخدمات المصرفية سواء كانت خدمات تقليدية معتادة  ب
ن العولمة المصرفية ال تعني التخلي كما هو  أ كما  ،  و غيرها من الخدمات االبتكارية المتطورةأ

لى سوق المحلية الوطنية لكنها تعني اكتساب قوة دفع جديدة واالنتقال بتقديم الخدمة  إقائم وموجه  
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كثر قدرة أكثر فاعلية و ألى الخارج مع االحتفاظ بالمركز الوطني بصورة  إالمصرفية من الداخل  
 كثر نشاطًا. أو 

 المالية  مميزات العولمة ثاني عشر:  
)عبدالوهاب،   (: 37-36،  2016)مليكة وبهية،    ما يأتيل فيثللعولمة المالية مميزات عديدة تتم

2006 ،11.) 
 مام المتعاملين االقتصاديين. أسواق الوطنية اء الحدود والحواجز الفاصلة بين مختلف األغلإ .1
س  واق ألن مباش  رة نح  و اق  دام المتع  املين الح  اليون واالقتص  اديو بإتراج  ع دور الوس  اطة المالي  ة  .2

ل    ى الوس    اطة إ ءق    ل لج    و أالمالي    ة يقص    د القي    ام بعملي    ات التوظي    ف واالفت    راض المالي    ة م    ع 
 يداع. إلو شهادات اأوراق مالية أصدار بإللحصول على التمويل 

اء القيود التنظيمية وتراجعها فيما يخص تعديل وتكييف بعض النظم واللوائح المعمول به ا غلإ .3
يعة لمتطلب  ات تط  ور االقتص  اد الرأس  مالي مث  ل مع  دالت الفائ  دة والرقاب  ة عل  ى لالس  تجابة الس  ر 

 الصرف.
س   واق المالي   ة للحص   ول عل   ى م   ا ألل   ى اإالوص   ول عب   ر نفت   اح الم   الي ل   دى ال   دول النامي   ة اال .4

 موال لسد العجز في الموارد المحلية.أتحتاجه من 
 ص.تشجيع القطاع الخابتحديث وتحرير النظم المصرفية والمالية  .5
  .تكلفة التحويل بسبب المنافسة بين الوكالء االقتصاديين تخايض  .6
االبتع  اد ع  ن الق  روض المص  رفية التجاري  ة عب  ر جنبي  ة المباش  رة ألتط  وير حرك  ة االس  تثمارات ا .7

 زيادة حجم الديون الخارجية ب
 العوامل التي ساعدت على تطور العولمة المالية  ثالث عشر: 

، 2002همه  ا )مفت  اح، ، أ عل  ى تط  ور العولم  ة المالي  ة هن  اك مجموع  ة م  ن العوام  ل تس  اعد 
2007 ،2008 ،1 ،5 ،6):  

 .العالمي واندماجها في السوق المالي والمتقدمة التطور الصناعي في بعض الدول النامية .1
 موال. ألزالة كافة القيود المفروضة على حركة رؤوس اإ .2
 جنبي وتداوله على الصعيد العالمي. ألتطور النقد ا .3
 رير القطاع المالي والمصرفي. تحبعض من الدول النامية نحو الاتجاه  .4
 سواق السندات الدولية.  أاتساع وتطور  .5
 لى وسائل جديدة للوقاية من المخاطر. إاتجاه الدول  .6
 جنبي المباشر.ألاالستثمار اعبر موال ألق في رؤوس افتد  .7
 التصاالت.  النقل واتكاليف التطور الحاصل في التكنولوجيا المعلوماتية وانخفاض  .8
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 الفصل الثاني
 المصرفية  ةقياس السالم
 الول المبحث 

 لداء المصارف العربية  اإلحصائيالوصف 
سوف نستخدم عينة البحث   CAMELSلغرض اختبار فرضية البحث وتطبيق نموذج  

)العراق،   العربية  الدول  من  بمجموعة   الكويت،و السعودية،  و ،  ت ااإلمار و ،  األردنو والمتمثلة 
العربية  و مصر،  و فلسطين،  و   قطر،و   السودان،و  الدول  من  العينة  هذه  اختيار  وتم    ن أل المغرب( 

ي على مستوى  (، أالمصرفية هي موضوع على مستوى كليسالمة القطاع المصرفي )السالمة  
 القطاع المصرفي وليس على مستوى مصرف واحد فقط.

ل العربية  المصرفية  القطاعات  من  عدد  على  النموذج  تطبيق  تم  سالمة لذلك  غرض 
قياس سالمة القطاعات المصرفية العربية ومعرفة سالمة و ، قطاعات المصرفية واختبار سالمتهاال

بين الدول العربية نفسها لمعرفة سالمتها وقبل تطبيق    يضاً أالقطاعات المصرفية العربية والمقارنة  
-2013مدة  ث للالبح  لعينة نموذج الدراسة سوف يتم وصف ألداء القطاعات المصرفية العربية  

 تي: آلكما هو موضح بالجدول ا، 2017
 (1الجدول )

 عدد الدول العربية عينة البحث
 الدول العربية عينة البحث ت
 العراق 1
 األردن 2
 اإلمارات  3
 السعودية 4
 الكويت  5
 السودان 6
 قطر 7
 فلسطين  8
 مصر 9

 المغرب 10
 . الباحث إعدادمن  :المصدر   
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 (2جدول )ال
 (2017-2013)مدة المصرفي للمصارف العربية عينة البحث لل التركزمؤشر  طورت

 2017 2016 2015 2014 2013 الدول / السنوات
 37.5 39.6 49.8 60.8 64.8 العراق
 65.0 65.1 67.0 75.2 76.3 األردن

 59.8 59.7 59.2 60.1 60.5 اإلمارات 
 53.9 53.9 54.8 54.2 54.9 السعودية

 81.3 81.2 80.7 81.8 81.2 الكويت 
 93.1 93.1 93.2 94.3 94.3 السودان

 90.3 90.4 89.3 85.6 84.6 قطر
 42.3 40.3 40.2 40.3 40.1 سطين لف

 64.0 64.0 55.8 60.1 57.3 مصر
 65.3 65.2 67.7 72.9 67.9 المغرب

 . 2017 -2013التقرير االقتصادي العربي الموحد عداد الباحث باالستناد إمن : المصدر    
 

( الجدول  في  بأن  2يظهر  في  التركزمؤشر  (  نحو    2017سنة    المصرفي  اتجه  قد 
ن فقد كان المؤشر متجه  د ر ألما في ا أ،  2017في سنة     37.5بلغ، و بالنسبة للعراق  االنخفاض 

مارات اتجه المؤشر نحو االنخفاض  إلاوفي    .2017سنة  في     65.0بلغ  ، وقد  نحو االنخفاض 
  ما في السعودية فقد اتجه المؤشر نحو االنخفاض أ  .2017في سنة    59.8ر  بلغ المؤشو   يضاً أ
ن المؤشر بقى على نفس  أ يالحظ  ما في الكويت فأ.  2017في سنة    53.9  بلغ المؤشر، إذ  يضاً أ

ما في السودان فقد اتجه المؤشر أ. 2017في سنة    81.3بلغ ، إذ خالل سنوات البحث  المستوى 
قليالً  االنخفاض  فنحو  ا  سنة  93.1 لمؤشر  بلغ  حين  2017في  في  قطر اتجه  ،  في  المؤشر 

محافظاً أيالحظ  ففلسطين  أما  ،  2017في   90.3 بلغ المؤشر  و لالرتفاع   بقى  المؤشر  على    ن 
بلغ  ، و ما في مصر فقد اتجه المؤشر نحو االرتفاعأ،  2017في سنة    42.3بلغ المؤشر  و مستواه  
في سنة    65.3بلغ المؤشر  ، إذ  اً ر متذبذب، وفي المغرب فقد كان المؤش2017في سنة     64.0
 تي: كما موضح في الشكل اآل .2017
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 (1الشكل )

 ( 2017-2013المصرفي للمصارف العربية عينة البحث للمدة ) التركز

 تطور مؤشر التركز المصرفي في للمصارف العربية  المصدر من اعداد الباحث 

 

 ( 3جدول )ال

 عينة البحث للمصارف العربية  GDPئتمان المقدم للقطاع الخاص مؤشر ال 

 ( 2017-2013للمدة )

 2017 2016 2015 2014 2013 الدول / السنوات

 8.3 8.4 4.2 6.6 6.3 العراق

 75.1 75.1 70.2 70.2 72.3 األردن 

 83.8 83.8 79.0 64.7 60.6 اإلمارات 

 58.1 58.1 55.9 44.2 40.2 السعودية 

 103.7 103.7 98.5 67.6 59.7 الكويت 

 8.8 8.8 7.1 7.6 9.6 السودان

 79.3 79.3 69.5 46.0 40.0 قطر

 26.1 26.1 25.1 25.7 25.6 سطين فل

 34.1 34.1 26.3 25.6 26.2 مصر

 68.8 63.8 64.1 68.4 68.2 المغرب
 .2017ظم المالية ة النيعداد الباحث باالستناد قاعدة البيانات العالمية تنظيمإمن : المصدر    

في   8.3بلغ    ، إذ ( بأن المؤشر في العراق قد اتجه نحو االرتفاع3يظهر في الجدول )
سنة  في     75.1بلغ المؤشر  إذ    أالرتفاعنحو    اً ن فقد كان المؤشر متجه د ر ألفي او ،  2017سنة  

في سنة     83.8بلغ المؤشر  ، إذ   نحو االرتفاع كثيراً فيها  مارات فقد اتجه المؤشر  ألما اأ  .2017
في سنة     58.1بلغ المؤشر، إذ    كثيراً ما في السعودية فقد اتجه المؤشر نحو االرتفاع   أ  .2017
  2017في سنة     103.7بلغ  ، إذ    نحو االرتفاع  يراً ثاتجه المؤشر كما في الكويت فقد  أ.  2017
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متذبذبأ.   المؤشر  اتجه  فقد  السودان  في  إذ  ًا  ما  المؤشر  ،  سنة  8.8 بلغ  في2017في  حين    ، 
، وفي فلسطين يالحظ  2017في   79.3 بلغ المؤشر، إذ  المؤشر في قطر قد اتجه لالرتفاع كثيراً 

االرتفاعأ نحو  اتجه  المؤشر  إذ  ن  المؤشر  ،  سنة    26.1بلغ  اتجه  و ،  2017في  فقد  مصر  في 
اتجه المؤشر نحو  ، وفي المغرب  2017في سنة    34.1المؤشر نحو االرتفاع حيث بلغ المؤشر  

 : تيكما موضح في الشكل اآل .2017في سنة   63.8بلغ المؤشر إذ  االنخفاض 

 ( 2الشكل )

 للمصارف العربية عينة البحث GDPمؤشر الئتمان المقدم للقطاع الخاص 

 ( 2017-2013للمدة )

 المصدر من اعداد الباحث 

 

 ( 4جدول )ال

 ( 2017-2013عينة البحث للمدة )العربية  لى حق الملكية للمصارفإتطور / مؤشر العائد 

 2017 2016 2015 2014 2013 الدول/ السنوات

 2.1 2.6 1.3 8.2 16.4 العراق

 7.5 7.7 8.1 7.9 9.4 األردن 

 11.7 14.8 14.7 14.5 13.1 اإلمارات 

 11.3 12.4 14.8 15.5 14.7 السعودية 

 8.3 8.4 8.7 8.9 7.7 الكويت 

 27.8 27.9 12.8 5.4 4.2 السودان

 13.6 13.7 15.0 15.6 15.7 قطر

 7.4 7.5 8.5 8.3 8.1 سطين لف

 21.4 22.5 21.7 17.8 15.3 مصر

 12.1 12.0 8.1 10.5 10.8 المغرب

 .2017العالمية   عداد الباحث باالستناد قاعدة بيانات النظم المالية إمن  ألمصدر    
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العراق فيه  لكية في العراق قد اتجه  لى حق المإ( بأن مؤشر العائد  4يظهر في الجدول )

االنخفاض  و نحو  سنة  2.1 بلغ  ،  اأ،  2017في  في  متجهألر ما  المؤشر  كان  فقد  نحو    اً دن 
إذ  االنخفاض  االنخفاض  إلافي  ما  أ  .2017سنة  في    7.5بلغ  ،  نحو  المؤشر  اتجه  فقد  مارات 

إذ  يضاً أ سنة    11.7بلغ  ،  االو   .2017في  نحو  المؤشر  اتجه  فقد  السعودية    يضاً أنخفاض  في 
سنة  11.3   بلغو  فقد  أ.  2017في  الكويت  في  الصعود أيالحظ  ما  نحو  اتجه  المؤشر  في   ن 

بلغ  ، إذ  ما في السودان فقد اتجه المؤشر بشكل كبيرأ.  2017في سنة     8.3بلغ و سنوات البحث  
سنة  27.8 المؤشر   اتجه  2017في  قد  قطر  في  المؤشر  حين  في  إذ  فاض خن الانحو  ،  بلغ ، 

و 2017في    13.6 في  ،  المؤشر  أن  االنخفاض قد  فلسطين  يالحظ  نحو  إذ  اتجه  المؤشر  ،  بلغ 
  21.4بلغ  ، إذ  ما في مصر فقد اتجه المؤشر نحو االرتفاع بشكل كبيرأ،  2017في سنة    7.4

كما    .2017في سنة    21.1بلغ  إذ    قليالً   اً رتفعم، وفي المغرب فقد كان المؤشر  2017في سنة  
 تي: موضح في الشكل اآل

 
 (3الشكل )

 ( 2017-2013مؤشر العائد إلى حق الملكية للمصارف العربية عينة البحث للمدة ) 

 المصدر من اعداد الباحث 
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 ( 5جدول )ال

 ( 2017-2013عينة البحث للمدة )للمصارف العربية  GDP ـتطور / مؤشر الودائع ل

 2017 2016 2015 2014 2013 الدول / السنوات
 2.1 2.6 1.3 8.2 16.4 العراق
 7.5 7.7 8.1 7.9 9.4 األردن

 11.7 14.8 14.7 14.5 13.1 اإلمارات 
 11.3 12.4 14.8 15.5 14.7 السعودية

 8.3 8.4 8.7 8.9 7.7 الكويت 
 27.8 27.9 12.8 5.4 4.2 السودان

 13.6 13.7 15 15.6 15.7 قطر
 7.4 7.5 8.5 8.3 8.1 سطين لف

 21.4 22.5 21.7 17.8 15.3 مصر
 12.1 12 8.1 10.5 10.8 المغرب

 .2017العالمية  النظم المالية  تهيئة عداد الباحث باالستناد قاعدة بياناتإمن : المصدر    
 

في    22.1بلغ  إذ  في العراق قد اتجه نحو االرتفاع  ( بأن المؤشر  5يظهر في الجدول )
اأ،  2017سنة    في  متد ر ألما  المؤشر  كان  فقد  سنة     97.1بلغ  إذ    اً ذبذب ن  وفي   .2017في 

 . 2017في سنة     90.0بلغ ، و اً مارات اتجه المؤشر نحو االرتفاع كثير إلا
، أما 2017في سنة    40.8بلغ  إذ    يضاً أاتجه المؤشر نحو االرتفاع  ففي السعودية    ماأ

ودان فقد ما في السأ.  2017في سنة    100.1بلغ إذ    في الكويت فقد اتجه المؤشر نحو االرتفاع 
االنخفاض  نحو  المؤشر  المؤشر  إذ  ،  اتجه  سنة   11.7 بلغ  في 2017في  المؤشر  حين  في   ،
كثيراً  لالرتفاع  اتجه  قد  إذ  قطر  المؤشر  ،  يالحظ  2017في   90.2 بلغ  فلسطين  وفي  ن  أ ، 

صر فقد اتجه ما في مأ،  2017في سنة    35.1بلغ المؤشر  إذ  المؤشر بقى محافظا على مستواه  
ا نحو  سنة     94.4بلغ  إذ    الرتفاعالمؤشر  المغرب  2017في  وفي  أ،  المؤشر  نحو    يضاً اتجه 

 .2017في سنة  88.7بلغ إذ  االرتفاع
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  (4الشكل )

 ( 2017-2013عينة البحث للمدة )للمصارف العربية  GDPمؤشر الودائع لـ 

 المصدر من اعداد الباحث 

 
 ( 6جدول )ال

 ( 2017-2013عينة البحث للمدة ) GDPـ طلوبات السائلة لتطور / مؤشر الم

 2017 2016 2015 2014 2013 الدول / السنوات
 42.9 42.9 41.9 33.2 30.3 العراق
 120.9 120.9 120.1 120.4 116.5 األردن

 94.8 94.8 89.8 74.2 66.8 اإلمارات 
 75.4 75.4 72.1 58.3 53.6 السعودية
 103.9 103.9 98.3 71.1 62.4 الكويت 
 17.4 17.4 17.5 18.1 20.2 السودان

 92.3 92.4 84.3 63.2 57.6 قطر
 40.2 40.1 42.3 41.3 40.5 سطين لف

 81.8 81.9 72.4 71.0 69.8 مصر
 110.7 110.8 108.0 108.5 107.3 المغرب

 .2017ية العالم النظم المالية تهيئة عداد الباحث باالستناد قاعدة بيانات إمن : المصدر    
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في    42.9بلغ    إذ ( بأن المؤشر في العراق قد اتجه نحو االرتفاع  6يظهر في الجدول )
  . 2017في سنة  120.9بلغ إذ  نحو االرتفاع اً فقد كان المؤشر متجهألردن في او ، 2017سنة  

ر  واتجه المؤش   . 2017في سنة    94.8بلغ ف  اً مارات فقد اتجه المؤشر نحو االرتفاع كثير في اإلما  أ
ما في الكويت فقد ارتفع المؤشر  أ.  2017في سنة   75.4بلغ و ،  يضاً أ في السعودية نحو االرتفاع  
ما في السودان فقد اتجه المؤشر أ.  2017في سنة     103.9بلغ  ، و كثيرا خالل سنوات البحث 

إذ  ،  ، في حين المؤشر في قطر قد اتجه لالرتفاع2017في سنة  17.4 بلغ  إذ  ،  نحو االنخفاض 
يالحظ  2017في   92.3 لغب فلسطين  وفي  محافظاً أ،  بقى  المؤشر  مستواه   ن  إذ  على  بلغ ، 

سنة    40.2المؤشر   االرتفاع  أ،  2017في  نحو  المؤشر  اتجه  فقد  مصر  في  بلغ إذ  ما 
سنة     81.8المؤشر المغرب  2017في  وفي  االنخفاض   يضاً أ،  نحو  المؤشر  إذ  اتجه  بلغ ، 

 تي: لشكل اآلكما موضح في ا .2017في سنة  110.7المؤشر 

 (5الشكل )
 ( 2017-2013عينة البحث للمدة ) GDPمؤشر المطلوبات السائلة لـ  

 المصدر من اعداد الباحث 
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 المبحث الثاني 
 قياس سالمة المصارف العربية عينة البحث 

القطاعات   سالمة  قياس  يتم  سوف  النتائج  وتحليل  البحث  فرضية  اختبار  لغرض 
باستخد الم العربية  نموذج  اصرفية  الدوليةد  عي    الذي  CAMELSم  النماذج  أمن  ي عد  إذ  نموذج  ، 

CAMELS    في  أ من الكبيرة  ألهميته  وذلك  المصرفي  القطاع  سالمة  قياس  في  النماذج  هم 
الصدامات  مواجهة  على  القطاع  قدرة  تقدير  وبالتالي  المصرفية  القطاعات  ألداء  الدقيق  القياس 

  ة المتوقع حدوثها.المالي واألزمات 
العربية   للدول  المصرفية  القطاعات  من  مجموعة  على  النموذج  هذا  تطبيق  يتم  وسوف 
مواجهة   على  قدرتها  ومعرفة  العربية  المصرفية  القطاعات  سالمة  اختبار  لغرض  البحث  عينة 

وا و ألالصدامات  المالية  البحث ر جإزمات  عينة  العربية  الدول  بين  المقارنة  عر آلوا،  اء  هو  ض  تي 
 . CAMELSوتحليل لنتائج نموذج 

 (7جدول )ال
 2017-2013 للمدةتطور مؤشر معدل كفاية  رأس المال للمصارف العربية عينة البحث 

 2017 2016 2015 2014 2013 الدول / السنوات
 109.0 109.1 109.0 112.0 138.0 العراق
 19.0 19.0 18.5 18.6 18.4 األردن

 18.9 18.9 18.0 18.0 19.3 اإلمارات 
 20.4 19.5 18.1 17.9 17.9 السعودية
 18.4 18.6 17.5 16.9 18.9 الكويت 
 15.2 14.0 13.9 13.9 13.7 مصر

 16.2 17.7 20.0 18.0 16.6 السودان
 15.6 15.6 15.2 12.8 16.0 قطر

 17.6 18.0 18.3 19.0 20.0 فلسطين 
 13.6 14.2 13.7 13.5 13.2 المغرب

 في العراق. 2017 النظم المالية تهيئة قاعدة البيانات العالمية  احث باالستنادالب إعداد من : المصدر
 

( الجدول  في  العراق  (  7يظهر  ر أفي  كفاية  معدل  قد  أ ن  المال  بين  تس    109.0راوح 
ن ألرد ، بين تراوح في ا2013كأعلى قيمة لسنة    138.0وبين    2017-2015كأدنى قيمة لسنة  

في    2017-2016كأعلى قيمة في سنة    19.0وبين    2013كأدنى قيمة في سنة    18.4بين  
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ا تتراوح   بين  إلحين  سنة    18.0مارات  قيمة  سنة    19.3وبين    2014كأدنى  في  قيمة  كأعلى 
بين  أ،  2013 تراوح  فقد  السعودية   سنة    17.9ما في  قيمة في  وبين    2014  –  2013كأدنى 
سنة    20.4 بين  أ،  2017في  المؤشر  تراوح  فقد  الكويت  في  سنة  أك  16.9ما  في  قيمة  دنى 

سنة  أ ك  18.4وبين    2014 في  قيمة  بين  2017على  مصر  في  المؤشر  تراوح  بينما   ،13.7  
سنة  أك في  قيمة  سنة  أ ك  15.2وبين    2013دنى  في  قيمة  في  2017على  تراوح  حين  في   ،

ما في  أ،  2015على قيمة في سنة  أك  20.0وبين    2017دنى قيمة في سنة  أك  16.2السودان  
تراوح   فقد  سنة  أك  15.2بين  مصر  في  قيمة  وبين    2015دنى  سنة أ ك  16.0،  في  قيمة  على 

بين    2013 فلسطين  في  تراوح  حين  في  سنة  أك  17.6،  في  قيمة  وبين  2017دنى   ،20.0  
دنى قيمة في  أ ك  13.2، بينما في المغرب فقد تراوح المؤشر بين    2013على قيمة في سنة  أك

 . 2016على قيمة في سنة  أ ك 14.2وبين  2013سنة 
الجدولإذ   في  كفاأ  يالحظ  معدل  مرتفعاً   يةن  كان  المال  واأل  رأس  العراق  ردن في 

خرى ويتضح ذلك من خالل  ألكثر من الدول اأمارات والسعودية والكويت والسودان وفلسطين  إلوا
 : تيآلالشكل ا

 ( 6الشكل )
 حث الدول عينة البة رأس المال في ي معدل كفاتباين 

 المصدر من اعداد الباحث
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 ( 8جدول )ال

 2017 –  2013 للمدةللمصارف العربية عينة البحث  اإلدارةتطور مؤشر جودة 

 2017 2016 2015 2014 2013 الدول / السنوات
 40.1 40.0 35.2 31.9 32.0 العراق
 72.3 72.2 71.2 73.8 75.7 األردن

 92.5 92.6 89.6 87.0 92.8 اإلمارات 
 143.1 142.2 133.5 128.9 132.6 يةالسعود 
 101.2 102.3 99.5 95.5 94.9 الكويت 

 66.6 66.5 66.7 71.5 71.7 السودان
 85.0 86.0 75.8 76.5 66.1 قطر

 55.3 53.2 52.2 54.1 55.1 فلسطين 
 40.3 40.4 40.5 41.9 45.2 مصر

 71.1 71.2 73.7 77.3 79.8 المغرب
 في العراق. 2017  النظم الماليةتهيئة قاعدة البيانات العالمية  الستنادالباحث با إعدادمن : المصدر 
 

عبر  وكفاءتها يستخدم مؤشر نسبة التوظيف وفقا للمصادر الدولية    اإلدارةلمقياس جودة  و 
لى االرتفاع  إتجه  ادارة قد  إلن مؤشر جودة اأ  (8نسبة القروض من الودائع يظهر في الجدول )

العراق إذ  في  الم،  بين  تراوح  وبين    31.9ؤشر  قيمة  تراوح  أب  40.1كأدنى  حين  في  قيمة،  على 
األ بين  المؤشر في  سنة  أك  71.2ردن  قيمة في  سنة  أ ك  75.7وبين    2015دنى  قيمة في  على 

  92.8وبين    2014دنى قيمة في سنة  أك  87.0مارات بين  إل، بينما تراوح المؤشر في ا  2013
على قيمة في  أ ك  132.6فقد تراوح المؤشر بين  ما في السعودية  أ،  2013على قيمة في سنة  أك

بين  أك  143.1وبين    2014سنة   الكويت  في  المؤشر  تتراوح  بينما  سنة.  في  قيمة    94.9على 
سنة  أك قيمة في  سنة  أ ك  102.3وبين    2013دنى  قيمة في  فقد  أ،  2016على  ما في السودان 

،  2013يمة في سنة  ق  علىأك  71.7وبين    2016دنى قيمة في سنة  أ ك  66.5تراوح المؤشر بين  
دنى قيمة  أك  86.0وبين   2014دنى قيمة في سنة أك   67.5في حين تراوح المؤشر في قطر بين 

وبين    2016دنى قيمة في سنة  أك  53.1، بينما تراوح المؤشر في فلسطين بين    2016في سنة  
ي  دنى قيمة ف أك   40.3، بينما تراوح المؤشر في مصر بين    2017على قيمة في سنة  أ ك  55.3

قيمة في سنة  أ ك  45.9وبين    2017سنة   بين  أ،  2013على  تراوح المؤشر  فقد  ما في المغرب 
سنة    71.1 سنة  أك  79.8وبين    2017في  في  قيمة  الجدول    إذ   2013على  في  ن أيظهر 

كان مرتف اعالمؤشر  من  كل  واألًا في  والمغرب  إلردن  وقطر  والسودان  والكويت  والسعودية  مارات 
   :تيل اآلوكما هو موضح في الشك
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 (7الشكل )
 دارة للمصارف إلتطور مؤشر جودة ا

 المصدر من اعداد الباحث 
 

 ( 9جدول )ال

 2017-2013مدة تطور مؤشر جودة الموجودات للمصارف العربية عينة البحث لل

 2017 2016 2015 2014 2013 الدول / السنوات
 16.0 16.1 17.0 14.0 17.0 العراق
 4.8 4.8 4.9 5.6 7.0 األردن

 6.7 6.4 6.3 7.0 7.8 اإلمارات 
 1.6 1.4 1.3 1.1 1.3 السعودية

 1.9 2.2 2.4 2.8 3.6 الكويت 
 4.9 6.0 7.6 8.6 9.3 مصر

 3.3 5.2 5.1 7.1 8.4 السودان
 1.6 1.6 1.6 1.7 1.9 قطر

 2.3 2.2 2.1 2.6 2.9 فلسطين 
 7.5 7.5 7.4 6.9 5.9 المغرب

 . 2017مالية العالمية  هيئة النظم القاعدة بيانات ت إلىالباحث باالستناد  إعداد من  المصدر    
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جمالي القروض قد تراوح في  إلى  إبأن مؤشر القروض المتعثرة  (  9)يظهر في الجدول  
بين   سنة  أك  14.0العراق  في  قيمة  سنة  أك  17.0وبين    2014دنى  في  قيمة    –  2013على 

  7.0وبين    2017-2016دنى قيمة في سنة  أك  4.8تراوح المؤشر بين  ردن  ألبينما في ا  2015
دنى قيمة في سنة  أك  6.0مارات بين  إلفي حين تراوح المؤشر في ا  2013على قيمة في سنة  أك

  1.1ما في السعودية فقد تراوح المؤشر بين  أ،  2013على قيمة في سنة  أ ك  7.8وبين    2015
بينما في الكويت تراوح المؤشر   2017مة في سنة  على قيأ ك  1.6وبين    2014دنى قيمة لسنة  أك

في حين تراوح    2013على قيمة في سنة  أ ك  3.6وبين    2017دنى قيمة في سنة  أك  2.9بين  
بين   مصر  في  سنة  أك  4.9المؤشر  في  قيمة  سنة  أ ك  9.3وبين    2017دنى  في  قيمة  على 

تراوح  أ،  2013 فقد  السودان  في  بين  الما  سنة  أك  3.3مؤشر  في  قيمة    8.4وبين    2017دنى 
دنى قيمة في سنة  أك  1.6ن المؤشر في قطر تراوح بين  أفي حين  ،  2013على قيمة في سنة  أك

على  أ ك  2.9وبين    2015دنى قيمة في سنة  أك   2.1وقد تراوح بين المؤشر بين    2016-  2015
  2013دنى قيمة في سنة  أك  5.9، بينما المغرب فقد تراوح المؤشر بين    2013قيمة في سنة  

لى االنخفاض في  إن المؤشر قد اتجه أ. ويالحظ 2017-2016على قيمة في سنة أك  7.5 وبين
 : تيآلمارات والكويت ومصر والسودان كما هو موضح في الشكل اإلردن واألكل من العراق وا

 (8الشكل )

 تطور مؤشر جودة الموجودات للمصارف

 المصدر من اعداد الباحث 
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 ( 10ول )جدال

 2017-2013مدة يرادات للمصارف العربية عينة البحث للإل تطور مؤشر ا

 2017 2016 2015 2014 2013 الدول / السنوات
 0.5 4.5 7.0 7.0 4.0 العراق
 1.1 1.1 1.4 1.4 1.5 األردن

 1.4 1.3 1.4 2.0 2.0 اإلمارات 
 2.0 2.0 1.9 2.5 2.4 السعودية

 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 الكويت 
 2.0 1.6 1.4 1.3 1.0 مصر

 3.8 4.7 3.0 4.0 3.7 السودان
 1.7 1.7 2.0 2.3 2.1 قطر

 1.6 1.5 1.5 1.7 1.9 فلسطين 
 1.1 1.1 0.8 1.0 0.9 المغرب

 ؟ 2017قاعدة بيانات النظم المالية العالمية  إلىالباحث باالستناد  إعداد من : المصدر
 

  5،0الموجودات قد تراوح في العراق بين    بأن معدل العائد على(  10)يظهر في الجدول  
ردن  ألبينما في ا  ،2015  –  2014على قيمة في سنة  أك  7.0وبين    2017دنى قيمة في سنة  أك

على قيمة في سنة  أ ك  1،5  وبين   2017-2016دنى قيمة في سنة  أك   1.1تراوح المؤشر بين  
  2.0وبين    2016ة  دنى قيمة في سنأك  1.3مارات بين  إلفي حين تراوح المؤشر في ا،  2013

دنى قيمة  أك  1.9ما في السعودية فقد تراوح المؤشر بين  أ،  2013  2014-على قيمة في سنة  أك
  1.0بينما في الكويت تراوح المؤشر بين     2014على قيمة في سنة  أ ك  2.5وبين    2015لسنة  

في حين    2017على قيمة في سنة  أك  1.2وبين     2015-2014-2013دنى قيمة في سنة  أك
على قيمة في سنة  أك  2.0وبين    2013دنى قيمة في سنة  أك  1.0المؤشر في مصر بين    تراوح 

بين  أ،  2017 المؤشر  تراوح  فقد  السودان  في  سنة  أك  3.0ما  في  قيمة    4.7وبين    2015دنى 
دنى قيمة في سنة  أك  1.7ن المؤشر في قطر تراوح بين  أفي حين  ،  2016على قيمة في سنة  أك

، بينما في فلسطين  2014على  قيمة في سنة  أ ك  2.3شر بين  وقد تراوح المؤ   2017-  2016
على قيمة في سنة  أ ك  1.9وبين    2016-  2015ى قيمة في سنة  أدنك   1.5تراوح المؤشر بين  

لى  أعك  1،1وبين  2015كادنى قيمة في سنة  0،8ي حين تراوح المغرب المؤشر بين  ف  ،2013
 .2017-2016قيمة في سنة 

اأويالحظ   على  معدل العائد  كانت مرتفعة في ن  العربية(  المصارف  )ربحية  لموجودات 
 : تيآل مارات والسعودية والسودان وقطر كما هو موضح في الشكل اإلالعراق وا
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 (9الشكل )

 مؤشر اإليرادات للمصارف العربية 

 المصدر من اعداد الباحث 

 

 ( 11جدول )ال

 2017 –  2013عينة البحث للفترة تطور مؤشر السيولة للمصارف العربية 

 2017 2016 2015 2014 2013 الدول / السنوات
 97.3 97.4 78.8 71.0 72.6 العراق
 26.6 26.9 28.5 29.8 24.8 األردن

 26.5 26.8 25.8 21.8 20.9 اإلمارات 
 14.3 14.5 9.7 9.7 11.7 السعودية

 28.6 28.7 27.7 25.5 21.4 الكويت 
 44.1 44.2 38.0 17.5 14.7 مصر

 24.5 24.5 15.5 112.6 57.5 السودان
 12.8 12.9 11.4 15.3 11.8 قطر

 15.4 15.6 15.2 14.3 14.6 فلسطين 
 37.0 37.0 34.5 26.7 30.2 المغرب

 . 2017قاعدة بيانات تنظيم النظم العالمية   لىإعداد الباحث باالستناد إ من : المصدر      
 

الجدول   في  مؤشر(  11)يظهر  ليبلغ     بأن  االرتفاع  نحو  اتجه  قد  العراق  في  السيولة 
بلغ مؤشر  ، إذ  نحو االنخفاض   اً ن فقد كان المؤشر متجهألرد ما في اأ،  2017في سنة    97.3
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اأ  .2017سنة  في    26.6 االرتفاع  إلما  نحو  المؤشر  اتجه  فقد  سنة    26.5بلغ  إذ  مارات  في 
ما  أ.  2017في سنة    14.3بلغ  ، إذ  ضاً ي أفي السعودية فقد اتجه المؤشر نحو االرتفاع  و   .2017

فقد   االرتفاع  أيالحظ  في الكويت  نحو  اتجه  المؤشر قد  سنة    28.6بلغ  إذ  ن  في و .  2017في 
المؤشر   ليصل   كثيرا  االرتفاع  نحو  المؤشر  اتجه  فقد  سنة    44.1مصر  في  أما    ،2017في 

، في حين  2017ي سنة ف 24.5بلغ المؤشر ، إذ السودان فقد اتجه المؤشر نحو االنخفاض كثيراً 
ن المؤشر قد أ ، وفي فلسطين يالحظ  2017في   12.8 بلغ  ف   المؤشر في قطر كان متذبذباً أن  

إذ ، وفي المغرب فقد كان المؤشر نحو االرتفاع  2017في سنة    15.4بلغ إذ  اتجه نحو االرتفاع  
 .2017في سنة   37.0بلغ 

 

 ( 10الشكل )

 السيولة للمصارف العربية تطور مؤشر 

 المصدر من اعداد الباحث 

 
 ( 12جدول )ال

 2017-2013مدة تطور مؤشر الحساسية تجاه السوق عينة البحث لل
 2017 2016 2015 2014 2013 الدول / السنوات

 2.9 2.9 3.6 3.8 3.7 العراق
 3.5 3.5 3.9 3.4 3.4 األردن

 2.8 2.8 3.3 3.3 3.3 اإلمارات 
 2.7 2.7 2.5 2.6 2.7 السعودية
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 2017 2016 2015 2014 2013 الدول / السنوات
 2.2 2.3 2.3 2.6 3.0 الكويت 

 17.0 17.1 4.3 3.6 1.5 السودان
 2.6 2.7 2.5 2.7 2.8 قطر

 2.2 2.3 2.1 2.2 2.1 فلسطين 
 3.5 3.6 4.1 3.7 3.8 مصر

 2.4 2.5 2.2 3.0 2.8 المغرب
 . 2017العالمية قاعدة بيانات تنظيم النظم المالية  لىإالباحث باالستناد  إعدادمن : المصدر 

 

ف ي  2.9بأن المؤشر في العراق قد اتجه نحو االنخفاض ليبلغ    (12)يظهر في الجدول  
 .2017س نة ف ي  3.5بل غ إذ دن فقد كان المؤشر محافظ ا عل ى مس تواه ر في األ  أما،  2017سنة  

ف  ي و  .2017ف ي س نة  2.8بل غ المؤش  ر  إذ ، م ارات فق  د اتج ه المؤش ر نح  و االنخف اض ف ي اإلم ا أ
في الكويت فقد أما . 2017في سنة  2.7بلغ ، إذ  بقى المؤشر محافظا على مستواه سعودية فقد  ال

ف  ي الس  ودان فق  د و .  2017ف  ي س  نة   2.2بل  غ  إذ ن المؤش  ر ق  د اتج  ه نح  و االنخف  اض أيالح  ظ 
م  ا ف  ي قط  ر  بق  ى المؤش  ر أ ،2017ف  ي س  نة  17.0اتج  ه المؤش  ر نح  و االرتف  اع ليص  ل المؤش  ر 

، في حين المؤشر في فلسطين بقى المؤشر 2017في سنة  2.6 بلغ   إذ ستواه بقى محافظا على م
ف  ي ح  ين ف  ي قط  ر متذب  ذبا اذ وص  ل ال  ى  ،2017ف  ي 2.2 بل  غ ، إذ يض  اً أعل  ى مس  تواه  محافظ  اً 

ف ي 3.5 بل غ إذ  عل ى مس تواه  ن المؤشر بقى محافظ اً أوفي مصر يالحظ  ، 2017في سنة  2،6
كما هو موضح  .2017في سنة  2.4بلغ إذ  شر متذبذباً ، وفي المغرب فقد كان المؤ 2017سنة  

 تي: في الشكل اآل
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 ( 11الشكل )

 المصدر من اعداد الباحث 

 تطور مؤشر الحساسية تجاه السوق

 ( 13جدول )ال
 للمصارف العربية عينة البحث CAMELSمتوسط مؤشرات 

كفاية رأس  الدول/ السنوات
 المال

جودة  
 ارة اإلد

جودة  
الحساسية تجاه  السيولة  اإليرادات الموجودات

 المتوسط  مخاطر السوق 

 43.0 3.3 83.4 4.6 16.0 35.8 115.4 العراق
 21.6 3.5 28.3 1.2 5.4 73.0 18.7 األردن

 24.2 3.1 24.3 1.6 6.8 90.9 18.6 اإلمارات 
 28.7 2.6 11.9 2.1 1.3 136.0 18.7 السعودية

 24.8 2.4 26.3 1.0 2.6 98.6 18.0 الكويت 
 16.6 3.7 31.7 1.4 7.2 41.6 14.1 مصر

 25.2 8.7 46.9 3.8 5.8 68.6 17.9 السودان
 18.3 2.6 12.8 1.9 1.6 76.0 15.0 قطر

 16.6 2.1 15.0 1.6 2.4 54.5 18.5 فلسطين 
 21.9 2.5 33.0 0.9 7.0 74.6 13.6 المغرب
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 ( 12الشكل )

 للمصارف العربية عينة البحث CAMELSمؤشرات المدرج التكراري لمتوسط 

 المصدر من اعداد الباحث  

 . SPSS   (2013-2017)برنامج  لىإعداد الباحث باالستناد إ من : المصدر
 

الجدول   في  متوسط  (  13)يظهر  عينة     CAMELSمؤشرات بأن  العربية  للمصارف 
إذ  البحث  بلغأيالحظ  ،  قد  العراق  في  المؤشرات  متوسط  ح 43.0ن  في  متوسط  ،  بأن  ين 

, بينما   24.2ن متوسط المؤشرات قد بلغإ مارات فإلما في ا، أ 21,6ردن قد بلغ  ألالمؤشرات في ا
ما  أ،  24.8ما في الكويت فقد بلغ متوسط المؤشر  أ,   28.7في السعودية بلغ متوسط المؤشرات  

، 25.2، في حين بأن متوسط المؤشر في السودان قد بلغ   16.6في مصر بلغ متوسط المؤشر
، في حين  15.6، بينما في فلسطين بلغ المؤشر  18.3في حين متوسط المؤشر في قطر بلغ   

 . 21.9بلغ متوسط المؤشر في المغرب 
 ( 14جدول )ال

 لمصارف الدول العربية عينة البحث CAMELSتصنيف 

كفاية رأس  الدول/ السنوات
 المال

جودة  
 اإلدارة 

جودة  
ية تجاه الحساس السيولة  اإليرادات الموجودات

 المتوسط  مخاطر السوق 

 2.6 3 1 1 5 5 1 العراق
 2.6 3 1 4 4 3 1 األردن

 2.3 3 1 3 4 2 1 اإلمارات 
 1.5 2 2 2 1 1 1 السعودية

 2.1 2 1 4 3 2 1 الكويت 
 3.1 3 1 4 5 5 1 مصر

 13جدول 
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كفاية رأس  الدول/ السنوات
 المال

جودة  
 اإلدارة 

جودة  
ية تجاه الحساس السيولة  اإليرادات الموجودات

 المتوسط  مخاطر السوق 

 2.5 4 1 1 5 4 1 السودان
 2.1 2 2 3 2 3 1 قطر

 2.3 2 1 3 2 5 1 فلسطين 
 2.8 2 1 5 5 3 1 المغرب
 . SPSSبرنامج مخرجات إلىالباحث باالستناد  إعداد من : المصدر

 

العربية عين  14يظهر في الجدول   المصارف  كاألتي ومن   ةبأن تصنيف  كانت  البحث 
التصنيف النهائي للمصارف العربية حيث حصلت المصارف العراقية على    مقبولخالل مقارنة  

متوسط   يعني     2.6تصنيف  الثالث  الم  أنوالذي  ضمن التصنيف  تقع  يعني  صارف   أن والذي 
  األردنية عراقية لديها بعض نقاط الضعف المالي والتشغيلي، بينما حصلت المصارف  لالمصارف ا

والذي يعني المصارف تقع ضمن التصنيف الثالث    أنوالذي يعني     2.6على تصنيف متوسط  
والتش  األردنيةالمصارف    أن المالي  الضعف  نقاط  بعض    تية ااإلمار المصارف    أما،  غيليلديها 

ع مرضي  لحصلت  تصنيف  يعني  ذ وال  2.3ى  التصنيف    تيةااإلمار المصارف    أن ي  ضمن  تقع 
يعني   الذي  على    اإلماراتيةالمصارف    أن الثاني  حصلت  السعودية  المصارف  حين  في  جيدة، 

ني  هذا يع، و األول قع ضمن التصنيف  تالمصارف السعودية    أنوالذي يعني     1.5تصنيف قوي  
تشغيلية، بينما حصلت المصارف    أومشاكل مالية    أيتعاني من    جيدة من كل الجوانب وال  أنها

ف الثاني  يالمصارف الكويتية تقع في التصن  أنوالذي يعني    2.1الكويتية على تصنيف مرضي  
وهذا يعني   3.1وهي في حالة جيدة، في حين حصلت المصارف المصرية على تصنيف متوسط  

تعاني من بعض نقاط الضعف المالي    إنها  أيية تقع ضمن التصنيف الثالث  المصارف المصر 
متوسط    أماوالتشغيلي،   تصنيف  على  حصلت  فقد  السودانية  إذ  2.5المصارف  المصارف   أن، 

المصارف تعاني من بعض نقاط الضعف المالي   أن  أيالسودانية تقع ضمن التصنيف الثالث  
القطري المصارف  حصلت  بينما  مرضي  والتشغيلي،  تصنيف  على  يعني    2.1ة  تقع    أنهاوالذي 

الثاني   التصنيف  الفلسطينية    أي ضمن  المصارف  حصلت  حين  في  الجيدة،  المصارف  ضمن 
ت المصارف ل لقد حص  وأخيراً وهي تقع ضمن التصنيف الثاني،    أيضاً   2.3على تصنيف مرضي  

  أي ،  تصنيف الثالث المصارف المغربية تقع ضمن ال  إن، إذ   2.8المغربية على تصنيف متوسط  
 المصارف تعاني من بعض نقاط الضعف المالي والتشغيلي.  أن
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 ( 13الشكل )

 لمصارف الدول العربية عينة البحث CAMELSالمدرج التكراري لتصنيف  

 . SPSS   (2013-2017)برنامج  لىإعداد الباحث باالستناد إ من : المصدر

 14جدول 
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 االستنتاجات والمقترحات 
 االستنتاجات. والً أ

داء متمي ز للمص ارف وزي ادة ق درتها أهمي ة كبي رة ف ي الحف اظ عل ى أ السالمة المصرفية لها    أن .1
 زمات المالية.ألعلى مواجهة ا

 .ثرت بشكل مباشر على المصارف أن التطورات الكبيرة في القطاع المصرفي إ .2
ل ى س يادة نم ط االحتك ار ف ي الس وق المص رفي إزيادة الترك ز ف ي الس وق المص رفية ت ؤدي   إن .3

 على تنافس المصارف. الذي ينعكس سلباً و 
لمص ارف العربي  ة عين ة البح ث خ  الل س نوات الدراس  ة وال ذي يرج  ع لتب اين الس المة المص  رفية  .4

قدرتها على تحقيق معدالت مرتفع ة لكفاي ة ، فضاًل عن داء الجيد والمتميزألعلى اتها لى قدر إ
 مرتفعة.رادات إيدارة وتحقيق إلرأس المال وجودة الموجودات وجودة ا

تق ع ض من التص نيف  ه انأعل ى وال ذي ي دل    مقب ول  حصلت المصارف العراقية عل ى تص نيف .5
نق   اط م   ن ض ع   ن ل   دى المص   ارف العراقي   ة بأ، وه   ذا يعن   ي CAMELSالثال   ث ف   ي نظ   ام 

 الضعف المالي والتشغيلي.
تق ع ض من التص نيف  ه انأعل ى وال ذي ي دل مقب ول  ردنية على تص نيفألحصلت المصارف ا .6

نق   اط األردني   ة بع   ض م   ن ن ل   دى المص   ارف أ، وه   ذا يعن   ي CAMELSنظ   ام  الثال   ث ف   ي
 الضعف المالي والتشغيلي.

تق  ع ض  من التص  نيف  ه  اأنعل  ى تص  نيف مرض  ي وه  ذا يعن  ي  تي  ةااإلمار حص  لت المص  ارف  .7
 حالة جيدة.ب أنهايدل على والذي ، CAMELSالثاني لنظام 

لمص   ارف الس   عودية تق   ع ا أنحص   لت المص   ارف الس   عودية عل   ى تص   نيف ق   وي وه   ذا يعن   ي  .8
جي  دة ج  دا ف  ي ك  ل الجوان  ب وال  أنه  اوه  ذا يعن  ي  CAMELSلنظ  ام  األولض  من التص  نيف 

 تشغيلية. أومشاكل مالية  أيتعاني من 
نها تقع ضمن التصنيف الث اني لنظ ام ، إذ أحصلت المصارف الكويتية على تصنيف مرضي .9

CAMELSنها مصارف جيدة.أنها تدل على ، إذ أ 
ن المص   ارف المص   رية تق   ع أال   ذي ي   دل  مقب   ول ف المص   رية عل   ى تص   نيفحص   لت المص   ار  .10

المص   رية ن ل   دى المص   ارف أ، وه   ذا يعن   ي CAMELSض   من التص   نيف الثال   ث ف   ي نظ   ام 
 نقاط الضعف المالي والتشغيلي.بعض من 

تق ع ض من التص نيف  ه انأعل ى ال ذي ي دل  مقبولحصلت المصارف السودانية على تصنيف  .11
نق   اط الس   ودانية بع   ض م   ن ن ل   دى المص   ارف أ، وه   ذا يعن   ي CAMELSالثال   ث ف   ي نظ   ام 

 الضعف المالي والتشغيلي.
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نه  ا ، إذ إ CAMELSلنظااام )مرض  ي(المص  ارف القطري  ة ض  من التص  نيف الثانيج  اءت  .12
 تصنف مصارف جيدة.

نه  ا ، إذ إ CAMELSلنظااام )مرض  ي( المص  ارف الفلس  طينية ض  من التص  نيف الث  انيتق  ع  .13
 تصنف مصارف جيدة.

تق   ع  غربي   ةالمص   ارف الم أنال   ذي ي   دل مقب   ول  رف المغربي   ة عل   ى تص   نيفحص   لت المص   ا .14
ل   دى المص   ارف المغربي   ة  أن، وه   ذا يعن   ي CAMELSض   من التص   نيف الثال   ث ف   ي نظ   ام 

 نقاط الضعف المالي والتشغيلي. من ض عب
 

 المقترحات. ثانياً 
النا .1 من  المتنوعة  المخاطر  مواجهة  على  المصارف  قدرة  تدعيم  التكنحضرورة  وجية  لو ية 

 المصارف. هالى مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهعوالتنافسية لزيادة قدرتها 
فضل الخدمات المصرفية  أالمالي والخدمي وتقديم    ألدائهاضرورة تطوير المصارف العربية   .2

 رباح عالية. أالحديثة لجذب الزبائن للتعامل وتحقيق 
داء المصرفي والحفاظ على  ألدم تطور اات حديثة في العمل المصرفي بما يخيستراتيج إتباع  إ .3

 زمات والصدامات المالية.ألسالمة المصارف العربية وتدعيم قدرتها على مواجهة ا 
تبارات السالمة المصرفية باستمرار في المصارف العربية للوقوف على نقاط  اخجراء إضرورة  .4

 المصارف.هذه الضعف وتالفيها لتطوير قدرة وسالمة 
التر  .5 من  الحد  اضرورة  لتقليل  المصرفي  اآلكيز  على  السلبية  وزيادة ألثار  المصرفية  سواق 

 التنافس بين المصارف العربية. 
عل ى تطلب من المصارف ض رورة مواكبته ا للتط ورات الحديث ة ودع م تنافس يتها وال ذي ي نعكس ي .6

 رباحها.أزيادة 
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Abstract 

 The issue of banking safety occupies a great importance 

for its direct reflection on the safety of the banking sector and its 

ability to cope with financial crises. The study examined the 

banking safety test banking sectors of Arab countries The 

research sample The study aims to test the safety of banking 

sectors of Arab countries The research sample during the study 

period (2013-2017) using CAMELS system, which is 

considered one of the events of the Arab banking sectors, 

according to the capacity of each banking sector and the degree 

of its development. The study came out that there is a group of 

Arab countries, the research sample has occupied the first 

classification (strong), while another group occupied the second 

classification (Patients) and third (average), and the study 

recommends the development of banking sectors to banking 

safety for all banking sectors 
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