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 شكر وعرفان
وٌل الونع أعلوٍ زمنعوا اعلمو  ا  و ٍ  الحمد والشكر لمالً الممً وخالي الكووَ ا  عزو و ولو
وعلم  اللقٌ النع فضَمعا اه زمى ااقي المخموقات فحمدًا   والص ة وال  ٍ زموى  وند المر ومنَ 

 ل وزمى آلِه وصحاِه ألملنَ.وخاتٍ العاننَ محمد اَ زاد ا  ع
العووام مووَ شووكر ا  ومووَ الحووي أَ نوورد الحووي إلووى أرمووه فوو ععي اكووٌ فخوور إنا كوواَ شووكر 

لقاولووه ارشووراى زمووى ا وروحوو  ولمووا  موفققق أحمققد السققيديةوازتوو ا  أتقوودٍ إلووى الوودكتور ال اضووٌ 
قدمه مَ آراء زممن   دندة خ ٌ مرحم  الاحث وتلاوعه مَ ألٌ إزوداد رونا ا وروحو  فلو اا ا  

 زعا خنر الل اء .
 الققققدكتور سققققرمد كوكقققق  الجميققققل ًا االلمنووووٌ أولوووه شووووكرع وتقووودنرع إلووووى ا  ووووتان وزرفاعووو

لووى  لمووا قوودموا لووي الققدكتور طققالل كققداوك والققدكتور أميققل الجققومرد والققدكتور بشققار الشققكرجي وا 
 ول م ئي مَ ملمومات ونم  مدة الدرا  .

لى زمادة كمن  اردارة  والشكر الموصٌو أنضًا إلى رئا   ق ٍ اللموٍ المالن  والمصرفن  وا 
 وا قتصاد اكاف  أ اتنتها ومعت انها لتلاوعهٍ ملي ل ارٍ ا  زعي كٌ خنر. 

لموا قدموه لوي موَ م وازدة زممنو  األستاذ صالح مؤيد شقاكر  كما أقدٍ خالص شكرع إلى
لوى  منمويو وماو  الودكتوراا ع لوى كوٌ موَ قودٍ لوي نود اللوووَ نميقر وزهقراءفوي اللاعوا التوانقوي وا  ل وا 

 والتشلنع وواٌ مدة الدرا   إلنهٍ لمنلًا. 
وأتقدٍ االشكر الل نٌ أنضًا إلى كٌ مَ كاَ ملي في كٌ ا وقات، إلى مَ كاعوت رؤنواا 
 ت نوووووٌ زعوووووي رمووووووٍ الحنووووواة إلوووووى موووووَ تَحموووووٌ اللعووووواء  لوووووٌ أَ نراعوووووي  ووووولندة فوووووي الحنووووواة إلوووووى 

لى مَ كاعت  عدع ز عد الصلاا.. ومَ غمرتعي احاها وحعاعها وواٌ اناٍ الحناة والدع الل ن  وا 
 ومَ كاَ دزاءرا عورًا لدراي أموي الحعوع  وزائمتي الل ن ة أ اٌ ا  لهٍ التوفني. 

 PDFوأتقدٍ االشكر الل نٌ إلى مكتا ا ماعي لموااز  ومكتا 
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  المستخلص

                                                                          تعــد دراســة اإلبــداع المــالي مــن المواضــیع المهمــة والحیویــة لمــا لهــا مــن تــأثیر كبیــر   

                                                                               على مستویات أرباح المصرف وقوته التنافسیة ، وفي هذا المجال اهتمت الدراسة بموضوع 

                                                                               اإلبــداع المــالي مــن حیــث المفهــوم واألهمیــة والمنــافع التــي تحققهــا المصــارف باعتبارهــا مــن 

                                                                       اإلســتراتیجیة التــي تحقــق المكانــة المهمــة للمصــارف ، وكــان للثــورة التكنولوجیــة          المواضــیع 

                                                                             التــي شــهدتها المصــارف فـــي مجــال تقنیــة المعلومــات والتطـــور الكبیــر فــي األدوات المالیـــة 

                                                                          وذلــك بفعـــل البیئــة الحرجـــة التــي تعـــیش فیهــا المصـــارف فــي الوقـــت الحاضــر والســـیما بعـــد 

            ً         ً                          المتكــــررة أثــــرًا وانعكاســــًا علــــى ضــــرورة تحســــین القــــدرات                               التحــــرر المــــالي واألزمــــات المالیــــة 

                                                                             الجوهریة للمصارف لتحسین كفاءة وجودة محفظـة القـروض المصـرفیة فیهـا وأهمیـة اإلبـداع 

                  في هذه المحفظة. 

      ً      ً       ً   ٕ     ً         ) مصرفًا عربیًا تجاریًا وٕاسالمیًا، إذ تـم   45                                   هذا وقد طبقت الدراسة في عینة شملت (  

                                          بح الصــافي للمصــارف عینــة الدراســة وتــأثیر بعــض                                  دراســة تــأثیر مؤشــرات اإلبــداع فــي الــر 

          ) ســـــنوات  6                                                         مؤشـــــرات جـــــودة محفظـــــة القـــــروض المصـــــرفیة فـــــي الـــــربح الصـــــافي ولمـــــدة (

) 2007    -2012    . (     

ً               توصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات كان أبرزها متمثًال في ضعف تأثیر                                                          

                 الجوهریـة للمصـارف                                                            مؤشرات اإلبداع في المصارف العربیة عینة الدراسـة وضـعف القـدرات 

                    للوفاء بمتطلباتها.

                                                                   أمـــا أهــــم التوصـــیات التــــي اقترحتهـــا الدراســــة فتحـــددت بضــــرورة تحفیـــز المصــــارف   

                                                                                      العربیة باتجاه تحسین قدراتها للوفـاء باإلبـداع ، وضـرورة تشـریع القـوانین المالیـة والمصـرفیة 

                                  التي تشجع على تبني اإلبداع فیها .
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   :        المقدمة 

                                        نمــاط الحیــاة فــي قطاعاتهــا المختلفــة وتغیــرت  أ  ت                    قــل مــن نصــف قــرن تغیــر  أ   فــي 

                 فـراد بحیـث ال یمكـن          ة تـالزم األ م                                               معها حاجات المجتمع والرغبات، وباتت سمة التجدد س

                                     بائن . وكان لهذه التوجهات وضوح كبیر                    سلوب التعامل مع الز  أ            ن یعمل بنفس  أ     نسان   لإل

    ً                                             واحدًا من الصناعات شدیدة التأثر وسریعة التواصل مـع      یعد     الذي                النشاط المصرفي    في 

          والســیما فــي       بــداع   واإل                     ّ خــرى تعــیش عصــر التجــددّ                                  بیئتهــا التــي تعمــل فیهــا فباتــت هــي األ

ً      ً  مجــال تكنولوجیــا المعلومــات والمعرفــة ، وكــل هــذا یتطلــب فكــرًا متطــورًا وتحلــیًال معمقـــًا         ً       ً                                                     

         فــــي العمــــل       بــــداع      بــــات اإل                                                    للواقــــع الــــذي تعمــــل فیــــه وبمنظــــور یراعــــي المســــتقبل. وهكــــذا

     دارة   ً                         مرًا یمكن أن یعزز مـن تمكـن اإل   ، أ                                 السیما ما یرتبط بالمنتجات المالیة     ، و         المصرفي 

   ً                                         ً  وًال وتعزیز القوى التنافسیة الشاملة لها ثانیًا. أ                             المصرفیة السیطرة على المخاطر 

                                       من المؤسسـات المالیـة ذات االرتبـاط الوثیـق    ُّ دُّ           المصارف تع   َّ نَّ  إ               وكما هو معلوم ف

      إال أن    ،                               المصرفي بدأ منذ وقـت لـیس بالقریـب      بداع  اإل   َ نَ  إ                               بالبیئة التي تتوطن فیها ، لذا ف

                                                          تباع المصارف الكثیر من االستراتیجیات التي دفعتها نحـو زیـادة  إ          خیرة شهدت          العقود األ

                                         نشــــطتها المصـــرفیة وعولمتهــــا والســــیما بعــــد تطــــور  أ                                 قـــدراتها التنافســــیة والتوســــع وتــــدویل 

                                                                            نظمة المالیة بشكل كبیر وتوجهها نحـو اقتصـاد السـوق والتحـرر المـالي وازدیـاد تـدفق   األ

                 المــالي فــي العــالم       بــداع                        لــى عملیــات تحفیــز مكثفــة لإل إ                البلــدان ممــا أدى               رأس المــال بــین 

       أجمع.

     ســعار  أ                        سـعار صـرف العمـالت وارتفـاع                                    إن مـا شـهده العـالم مـن عملیـات تعــویم أل

        ن تتعـــــرض  أ   لـــــى  إ   دى  أ  ،       الماضـــــي            ات مـــــن القـــــرن                              الســـــلع والخـــــدمات فـــــي عقـــــد الســـــبعین

                                            همهـــا المخـــاطر التشـــغیلیة والمخـــاطر المالیـــة ذات  أ                    لـــى مخـــاطر مختلفـــة ، و  إ        المصـــارف 

       جــراءات                                                                     المســاس المباشــر بعملهــا ، ممــا حــتم علیهــا البحــث عــن الوســائل والتقنیــات واإل

       ههــا فــي                                                                       التــي تحــد مــن المخــاطر المالیــة التــي تتعــرض لهــا والمنافســة الشــدیدة التــي تواج

              مجال نشاطها.

                                                        ن الدینامیكیـــــة والتغییـــــر المســــتمر فـــــي عمـــــل المصــــارف یســـــتوجب مـــــن       هــــذا وأ

    واء                     نشطتها التي تقدمها س أ                                     بعملیة تحدیث وتجدید وتغییر مستمرة في                 المصارف أن تقوم 

      بـــداع    و اإل أ                              فـــي عملیـــة التعامـــل مـــع المعلومـــات    أم     بقـــة                            كـــان ذلـــك فـــي التكنولوجیـــا المط أ

            ســیما بعــد مــا   وال                                           المالیــة والمشــتقات التــي تتعامــل بهــا المصــارف،       دوات              واالبتكــار فــي األ
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           فـالس الكثیـر  إ   لـى  إ   دت  أ                            زمـات المالیـة المتكـررة والتـي                           شهدته المصارف مـن تعرضـها لأل

                                                          منها وغلبة المصارف المنافسة لها وخروجها من السوق المالي.

                                           المصـرفي والخـروج مـن التقلیدیـة التـي باتـت غیـر       بـداع                     من هنا نجد أن نجاح اإل

                                                                         كافیة في ظل الحداثة والتحدیث یتطلـب مـن المصـارف تـوفیر قـدرات جوهریـة ومقومـات 

                  نشطتها المختلفة. أ          في میادین       بداع                                تبني علیها قاعدتها لالنطالق نحو اإل

      متاحــة                                                                        ویمثــل مجــال القــدرات المعلوماتیــة والبشــریة والمالیــة والتنظیمیــة والتقنیــة ال

                                                                             لدیها في عملها وخاصة محفظة القروض المصرفیة أهم المتغیرات التي لها تـأثیر كبیـر 

                             ن محفظـــة القـــروض للمصـــارف حالهـــا  أ                                     علـــى االســـتثمارات الخاصـــة بالمصـــارف ، ذلـــك 

                                                             نشــطة المصــارف تتــأثر بشــدة بالبیئــة الداخلیــة والخارجیــة لهــا . لــذا  أ          ي نشــاط مــن  أ    حــال 

                          یــــة تتبنــــى التجدیــــد والتغییــــر      إبداع              ع وتبنــــي نمــــاذج    تبــــا إ                        قامــــت الكثیــــر مــــن المصــــارف ب

                                                  دارة محفظـة القـروض المصـرفیة والبحـث عـن الخصـائص التـي  إ                    والتحدیث المسـتمر فـي 

                                               دارة محفظـة القـروض مـن قـوانین واجـراءات وتقنیـات ،  ٕ إ               یة في تشـكیل و      إبداع     نظمة  أ     تولد 

ً     فضـــًال عـــن           بمتطلبـــات                                                         توظیـــف المحللـــین والمختصـــین المحتـــرفین الـــذین یمكـــنهم الوفـــاء  

                                                                المــالي فــي ادارة محفظــة القــروض المصــرفیة وبمــا یحقــق اهــداف المصــرف فــي       بــداع  اإل

             هذا المجال.
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  الدراسات السابقةبعض من المنهجیة العامة و 

                     منهجیة البحث العامة  -   ً أوالً 

               مشكلة البحث :

                        داریـة وتقنیـة معقـدة، فهـو  إ      عملیة            والمصرفي         المالي      بداع   ً               نظرًا لكون موضوع اإل

                                                                     جوهر التحول االستراتیجي للمصارف ، ولهذا تأخذ المصارف مسارات مختلفة في      یمثل 

                                                                     والتطــویر فــي انشــطتها لتحقیــق التجدیــد واالبتكــار والریــادة فــي مجــال عملهــا ،       بــداع  اإل

                                                                         السـیما مـا یتعلــق بتقلیـل الكلـف وتخفــیض الخسـارة الــى ادنـى حـد ممكــن وتشـجیع القــوى   و 

ً     فضًال عن                 التنافسیة لها ،                                                مسـؤولیة االئتمانیـة وتحسـین تـدفق المعلومـات وقـدرة         تحسین ال  

                                                                       المصــارف علــى تحمــل المخــاطر وتحقیــق الرفاهیــة قــدر االمكــان ، وهــذه جمیعهــا تمثــل 

                                                                        تحــدیات تكتنــف عمــل المصــارف ویتطلــب تجاوزهــا تــوفیر القــدرات واالمكانیــات الالزمــة 

         لذلك . 

            ال تمتلــك مثــل                                                        علیــه تنبثــق مشــكلة البحــث مــن أن الكثیــر مــن المصــارف العربیــة 

  ن  أ    كمــا       بــداع                                                                    هــذه القــدرات الكافیــة للوفــاء وباســتمرار فــي تقــدیم الــدعم الكــافي لتحقیــق اإل

                                                                      بعض المصارف قد تفشـل فـي تحلیـل حاجـة الزبـون بالكامـل وذلـك ألنهـا لیسـت حساسـة 

                 فـي الوقـت المناسـب       بـداع                                                      نحو تغیرات السوق وال یمكن لمنتجاتها وخدماتها ان تحقـق اإل

                                                              كلة عندما یتعلق االمر بمحفظة القروض المصرفیة التي بدأت المصـارف              . وتزداد المش

   .            المكونین لها                                              العربیة تعاني من إشكال تعثر من قبل المقترضین

                           االجابة على االسئلة االتیة :      البحث      حاول  ی       من هنا 

  ؟    بداع              بائن لتحقیق اإل  ز                                 المصارف العربیة من تحلیل حاجة ال   ت   مكن    هل ت -

                                                       المصــارف العربیــة اســتغالل القــدرات الكامنــة للوفــاء بمتطلبــات              هــل اســتطاعت  -

  ؟        والمصرفي        المالي      بداع  اإل

   یـة      إبداع                                                   المصارف العربیة توفیر المتطلبات الالزمة لتبني نمـاذج         استطاعت    هل  -

                    في أدائها النشطتها ؟

         البحث :       فرضیات 

ــــــالث فرضــــــیات رئیســــــ ی ــــــة   ة                               ســــــتند البحــــــث الــــــى ث                          تنقســــــم الــــــى فرضــــــیات فرعی

         وكاالتي:
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   یـــة     بداع             فـــي القـــدرات اإل     بضـــعف                        : تتســـم المصـــارف العربیـــة                        الفرضـــیة الرئیســـة االولـــى

                        وفرضیاتها الفرعیة هي :   .                     الالزمة للنهوض بواقعها

      بـــداع                                                         ضـــعف قـــدرات المصـــارف العربیـــة فـــي تحلیـــل حاجـــة الزبـــائن لتحقیـــق اإل -

          الخدماتي.

        فــــي مجــــال       بــــداع                                               ضــــعف قــــدرات المصــــارف العربیــــة فــــي الوفــــاء بمتطلبــــات اإل -

       طتها.   انش

           العربیــــة فــــي                        االبــــداع المــــالي والمصــــرفي             : یتركــــز ضــــعف                          الفرضــــیة الرئیســــة الثانیــــة

                                  وتندرج تحتها ست فرضیات فرعیة هي:   .             مجموعة مؤشرات

                المصرفي العربي.      بداع            الرؤیة في اإل          ضعف مؤشر -

                المصرفي العربي.      بداع                      ضعف مؤشر الحوكمة في اإل -

        العربي.        المصرفي       بداع                              ضعف مؤشر الصیرفة الشاملة في اإل -

                المصرفي العربي.      بداع                     ضعف مؤشر الجودة في اإل -

                المصرفي العربي.      بداع                            ضعف مؤشر صیرفة التجزئة في اإل -

                المصرفي العربي.      بداع                               ضعف مؤشر المنتجات الجدیدة في اإل -

ــة                                               : ضــعف مؤشــرات جــودة المحفظــة االقراضــیة فــي المصــارف                        الفرضــیة الرئیســة الثالث

         وكاالتي:                              وتنضوي تحتها خمس فرضیات فرعیة 

                                      ضعف مؤشر السیولة في المحفظة االقراضیة. -

                                            ضعف مؤشر القروض والسلف في المحفظة االقراضیة. -

                                        ضعف مؤشر رأس المال في المحفظة االقراضیة. -

                                              ضعف مؤشر الدیون المعدومة في المحفظة االقراضیة. -

                                                ضعف مؤشر المشتقات المالیة في المحفظة االقراضیة. -

               أهمیة البحث :

                                        عملیـــة اســـتراتیجیة باهتمـــام كبیـــر فـــي البحـــوث       وصـــفه ب      بـــداع            حظـــي موضـــوع اإل

                                                               المالیــة للنشــاط المصــرفي ، ففــي المیــدان المــالي عامــة والمصــارف خاصــة   و           االقتصــادیة 

                          االدوات المالیــة صــمیم وجــوهر   و                                    فــي البــرامج التمویلیــة للمصــارف وكــذلك       بــداع       یمثــل اإل

               نشاط المصارف.

                                  المصـارف العاملـة فـي البیئـة العربیــة                                   و تكمـن أهمیـة البحـث فـي ضـرورة تماشـي 

       المــالي       بــداع                                                                وبیئتنــا العراقیــة بوجــه خــاص مــع الحداثــة والتجــدد المتســارع فــي مجــال اإل
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                                    فـي تعزیــز ربحیــة المصـارف وســیطرتها علــى         المــذكور       بــداع                      والمصـرفي وذلــك ألهمیـة اإل

       نافســیة    الت   ة                                                   زمــات المالیــة التــي تواجههــا وتقلیــل كلفهــا وتحســین القــو                 المخــاطر فــي ظــل األ

               الشاملة لها. 

     دارة  إ                         بالنسبة للمصارف في تحسـین           والمصرفي        المالي      بداع       همیة اإل أ          هذا وتكمن 

                                  في تحسـین اسـتجابة المصـارف للعمـل فـي   و                               قروض في ظل التغیرات الدولیة ،         محافظ ال

                                                                  المالي الدولي ودوره الكبیر في التغیرات الهیكلیة للمصارف . كمـا یعـد       بداع          ظل بیئة اإل

    ألنـــه       بخاصـــة   ً       ً                                              مـــرًا جوهریـــًا للتحـــول االســـتراتیجي للمصـــارف العربیـــة والعراقیـــة  أ      بـــداع  اإل

                                                لحاجــات الزبــائن . علیــه ینبغــي علــى المصــارف ان تأخــذ    ي                        یتماشــى مــع التوجــه التمــویل

ـــداع                   مســـارات متنوعـــة فـــي اإل      طتها                          لتطـــویر والتمیـــز الخـــاص بأنشـــ ل                 المـــالي والمصـــرفي      ب

                       لضمان نجاحها وتطورها.

                                                  ن العدیــد مــن الــدول النامیــة دأبــت علــى االهتمــام بموضــوع                    وقــد بینــت الدراســات ا

         ً  یرد الحقًا. س                              في القطاع المالي والمصرفي كما       بداع  اإل

                أهداف الدراسة 

                المالي والمصرفي       بداع                                       لى تناول مجموعة من الموضوعات الخاصة باإل إ             تهدف الدراسة 

           وأبرزها :

                        دوافعــه والعوامــل المــؤثرة      وأهــم          والمصــرفي        المــالي       بــداع   واإل      بــداع              دراســة مفهــوم اإل - 1

      فیه .

      بــداع                                                                  دراســة وتحلیــل البیئــة المصــرفیة العربیــة والعراقیــة وبیــان مســتوى وفــرص اإل - 2

      فیها.                المالي والمصرفي 

ــــافع اإل - 3 ــــى فوائــــد ومن ــــداع                          التعــــرف عل ــــه فــــي            والمصــــرفي         المــــالي      ب                  وأهــــم تطبیقات

  .        التجاریة         المصارف

       المــــالي       بــــداع      قهــــا لإل                                                تحدیــــد القــــدرات الجوهریــــة المتاحــــة للمصــــارف ومــــدى تحقی - 4

                            تعزیز كفاءة المصارف العربیـة          الكفیلة ب                 جراءات والتقنیات           والسبل واإل         والمصرفي 

                       المـالي فــي محفظـة القــروض       بــداع                  للوفــاء بمتطلبـات اإل                      (عامـة والعراقیــة خاصـة) 

          المصرفیة.

                               فــي إدارة محفظــة القــروض المصــرفیة           والمصــرفي        المــالي      بــداع              تحدیــد أهمیــة اإل - 5

  .         والعراقیة                          والسیما في البیئة العربیة
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   :         السابقة          الدراسات

  ما توصل إلیه البحث  أسم البحث  السنة  الباحث  ت

1 .   Frances X 
Frei & et.al. 

         فـــــــــــي صـــــــــــیرفة       بـــــــــــداع  اإل  1998

          التجزئة.

Innovation in retail 
banking. 

                  ه الدراســة إلــى انــه         توصــلت هــذ

     ولـــــیس          ٍ عـــــالج شـــــافٍ        ال یوجـــــد 

                     هنـــــــاك مجموعـــــــة واحـــــــدة مـــــــن 

  ة     داریـــــــــــــــــــــــــ            الممارســـــــــــــــــــــــــات اإل

                     واســـــــــــــــــــتثمارات رأس المـــــــــــــــــــال 

    إلـى                          واالستراتیجیات التي تؤدي

                           النجاح ، بل أن التفاصـیل هـي 

           وان اصــــــــــــــــــطفاف    .      المهمــــــــــــــــــة

                           التكنولوجیـــــــــــــــا وادارة المـــــــــــــــوارد 

                             البشریة واسـتثمارات رأس المـال 

                         مـــــع تكنولوجیـــــا انتـــــاج مالئمـــــة 

ــــــــــاءة فــــــــــي                      هــــــــــي مفتــــــــــاح الكف

                 ناعة ولتحقیـــــــــــــق هـــــــــــــذا    الصـــــــــــــ

              تحتـــاج المصـــارف         االصـــطفاف 

     مــــنظم                   الن تســــتثمر فــــي كــــادر 

                        علــــــى ان یكملــــــوا هــــــذه القطــــــع 

                          المختلفـــة ســـویة لتشـــكیل هیكـــل 

                          متماسك. وان المصارف علیهـا 

                    ان تطــــــــور جیــــــــل جدیــــــــد مــــــــن 

ـــــة وان تلعـــــب            المهـــــارات اإل                داری

             یمكـــن أن یجمـــع      ً        ً  دورًا معماریـــًا 

                         مــــــا بــــــین المعرفــــــة الفنیــــــة مــــــع 

ــــدفع  ظ              قضــــایا تصــــمیم من          میــــة ل

      خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل       بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداع  اإل

         الشركات

2 .   Soretha Beets 2004   أنــه     إلــى                    توصــلت هــذه الدراســة                       اســــتخدام المشــــتقات الدارة    
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                   خطـــــر ســـــعر الفائـــــدة فـــــي 

                   المصارف التجاریة.

The use of deriva-
tives to manage 
interest rate risk in 
commercial banks. 

       أســـعار                   یمكـــن الـــتحكم بمخـــاطر 

             مثــــل باســــتخدام  أ             الفائــــدة بشــــكل 

ـــــة                          المشـــــتقات مـــــع طـــــرق تقلیدی

ــــــــــــك لغــــــــــــرض أن تواجــــــــــــه                     وذل

      ســـعار                  المصـــارف عـــدم تاكـــد أل

ـــــــــادة نشـــــــــاط  ـــــــــل ولزی ـــــــــدة أق                        فائ

ـــد تظهـــر فـــي                           اقراضـــها والتـــي ق

                              زیـــادة عائـــداتها وزیـــادة الربحیـــة 

        الكلیة

3 .   N. W. Ho 2006  المـــــــالي وتـــــــأثیره       بـــــــداع  اإل               

                  علــــى سیاســــات المصــــرف 

   .       المركزي

Financial innova-
tion and its impact 
on central-bank 
policies. 

    إلـــى                        لقــد توصـــلت هــذه الدراســـة

                 المتســـارع قـــد یغیـــر       بـــداع  اإل   أن 

                          مــن مجموعــة الخــدمات المالیــة 

                              وخیارات الـدفع الممكنـة للزبـائن 

ــــــي تســــــبب عــــــدم التاكــــــد                          ، والت

                       والتعقیـــــد فـــــي عمـــــل المصـــــرف 

ـــتم التعامـــل                             المركـــزي . ولكـــي ی

              التعقیــــــــــد تحتــــــــــاج        مــــــــــع هــــــــــذا 

ـــــــــــى         المصـــــــــــارف               المركزیـــــــــــة إل

                      الســـــتجابة مـــــن خـــــالل مراقبـــــة  ا

                              المشهد المالي بإتباع التطورات 

       المـــالي       بـــداع            عـــن قـــرب فـــي اإل

                      قبــــل ظهــــور أي تشــــوهات فــــي 

               النظام المالي

  

  

4 .   Santiage 
Carbe 

              ات المالیـــــــــــة فـــــــــــي     بـــــــــــداع  اإل  2007

ــــــــى                        الصــــــــیرفة : التــــــــأثیر عل

    أنــه     إلــى             هــذه الدراســة        توصــلت

                       یوجــــــد عالقــــــة ارتبــــــاط موجبــــــة 
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Valverde & 
et.al. 

   .             النمو االقلیمي

Financial innovation 
in banking impact on 
regional growth. 

                         ومعنویــــة مــــا بــــین تعمیــــق رأس 

                     المــــــــــــال المصــــــــــــرفي والنمــــــــــــو 

         االقلیمي

5 .   Sheila O2 
Riordan 

ـــــــــي   2008                   البحـــــــــث والتطـــــــــویر ف

                     الخـــــــــدمات المالیـــــــــة ودور 

   .    بداع  اإل

Research and 
development in 
financial services 
and the role of 

innovation. 

   ان     إلــــــى                    توصــــــلت هــــــذه الدراســــــة

                  مهــــم لنجــــاح المصـــــارف       بــــداع  اإل

                            وتولیــد عملیــات ومنتجــات جدیــدة 

ـــــــدة  ـــــــتح طـــــــرق جدی                         باســـــــتمرار وف

      بــــداع                       لتحســــین انتاجیــــة عملیــــة اإل

                          فـــــي الخـــــدمات المالیـــــة . ویجـــــب 

ـــــى                         علـــــى المصـــــارف التعـــــرف عل

                         الطــــــرق الجدیـــــــدة لالقتــــــراب مـــــــن 

             االبتكـــــــــارات مـــــــــن             االختراعـــــــــات و 

                    خالل البحث والتطویر

6 .   Hsing Kuo 
wang & et.al. 

                        بحوث تجریبیة حول العالقة   2008

ــــــــین رأس المــــــــال البشــــــــري                       ب

          ات: دراســـــة     بـــــداع          وقابلیـــــة اإل

                    عـــــــن المصـــــــارف التجاریـــــــة 

   .          التایوانیة

An empirical 
research on the 
relationship between 
human capital and 
innovative capability 
: a study on Taiwan's 
commercial banks. 

      توضیح     إلى                    توصلت هذه الدراسة

                             العناصر الرئیسة التي تضم رأس 

                      المـــــــــــــــال البشـــــــــــــــري للمـــــــــــــــوظفین 

ـــــــــة  ـــــــــة الجوهری                         وأصـــــــــحاب المعرف

                   ي المراحــــــل العالیــــــة.             والمــــــدراء ذو 

              ، والمهـــــــــــارات ،            وهـــــــــــي المعرفـــــــــــة

ـــــــة وأصـــــــحاب                            والقـــــــدرات أو الرؤی

             التقلیــد ، اذ                        العقــول النیــرة وابتــداع

                           یجـــب تـــوفیر رأس المـــال البشـــري 

                            عالي الجودة ألنهم یسـاهمون فـي 

   .                    تخفیض الكلفة للمصارف

7 .   Frame & 
White  

                  التغیــــــــــــــــــر التكنولــــــــــــــــــوجي   2009

                المـالي ونشـره فـي       بداع   واإل

   .       الصیرفة

Technological 

      الربـع                        توصلت هذه الدراسة بان

                          االخیر من القرن الماضي كان 

                       فتـــرة تغیــــر ملمــــوس فــــي ضــــوء 

                           المنتجات المصـرفیة والخـدمات 
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change, financial 
innovation, and 
diffusion in 
banking. 

                           وتكنولوجیـــــا االنتـــــاج ، وانـــــه ال 

                         یزال البحث مستمر حول كیـف 

ــــــــــداع               ولمــــــــــاذا تتطــــــــــور اإل    ات     ب

 ً                 یــًا ، بــالرغم مــن ان             المالیــة داخل

             كانـت قـد كرسـت             أغلب الجهود 

                   فهـــــــــم خصـــــــــائص المســـــــــتخدم  ل

     الیــــــــــة       ات الم    بــــــــــداع        وتبنــــــــــي اإل

                           واالهتمام بمؤشرات الرفاهیة

8 .   Reberto 
Piazza 

                المــالي والخطــر :       بــداع  اإل  2009

                دور المعلومات.

Financial innova- 
tion and risk: the 
role of information. 

ـــــــى                    توصـــــــلت هـــــــذه الدراســـــــة     إل

                       أهمیــــــــة دور المعلومــــــــات فــــــــي 

       المــالي       بــداع               تحســین فاعلیــة اإل

                          وتحســــین الرفاهیــــة االجتماعیــــة 

                          وتأثیرهـــا االیجـــابي فـــي تحســـین 

                      كفــــــــــاءة ســــــــــلوك المســــــــــتثمرین 

                         وتخفیضــــــها للمخــــــاطر الزائــــــدة 

                          والتـــي تـــؤثر علـــى االســـتثمارات 

     زمـات  أ         ً          وتكون سـببًا فـي حـدوث 

          السیولة.

  

  

9 .   Abir & 
Chokri  

     تــــاثر        المـــالي       بـــداع     هـــل اإل  2010

                      بــــــالتحرر المــــــالي ؟ دلیــــــل 

             مــــــــــــن خــــــــــــالل صــــــــــــناعة 

                   الصیرفة التونسیة.

Is Financial 
innovation in 
flouence by 
financial 

   ان     إلـــى                    توصـــلت هـــذه الدراســـة

                         اطــــــار العمــــــل القــــــانوني یــــــؤثر 

                        بطریقــــــة كبیــــــرة علــــــى الســــــلوك 

                 ي للنظـــــــام المصـــــــرفي     بـــــــداع  اإل

  ح      لالربــــــــــــا      بــــــــــــداع         وتعزیــــــــــــز اإل

  ،           في المصارف       المالي       بداع   واإل

                         والـــــذي یـــــأتي عـــــادة مـــــن القـــــوة 
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  ما توصل إلیه البحث  أسم البحث  السنة  الباحث  ت

liberalization? 
Evidence for the 
Tunisian banking 
industrial system.  

                        العامة او القطاع الخاص

10  .  Gonzalo & 
et.al., 

ــــــــــداع            السیاســــــــــات واإل  2011    ات     ب

                      للوصـــول لتحســـین المالیـــة 

             في المكسیك.

Policies and 
innovation for 
improving financial 
access in Mexico. 

  ن  أ                    اســـــــــتنتجت هـــــــــذه الدراســـــــــة 

                       التكنولوجیـــا الجدیـــدة او      ظهـــور 

                ربحیــــــة غیــــــر أكیــــــدة    ا ذ   ً اً     منتجـــــ

                           یمنح المنتج خیار حقیقي حول 

                         صـــــــافي العائـــــــدات المســـــــتقبلیة 

                    التـــــــــي تترتــــــــــب علــــــــــى تملــــــــــك 

                       التكنولوجیا او المنتج

11  .  Yunus Adeleke 
Dauda & 

Waidi Adeniyi 
Akigbade  

                 التكنولــــوجي وأداء       بـــداع  اإل  2011

                    المصــــــــــارف النیجیریــــــــــة : 

                 التحســـــــــــــین الســـــــــــــتجابات 

                    الموظفین والزبائن.

Technology 
innovation and 
Nigeria banks 
performances the 
assessment of 
employee's and 
customer's 
responses.  

ـــــــى                    توصـــــــلت هـــــــذه الدراســـــــة     إل

                      اســــــــتنتاجات مهمــــــــة وهــــــــي ان 

                  تكنولوجیـــــــــــــــــــــا االتصـــــــــــــــــــــاالت 

                        والمعلومــــــــــات واتخــــــــــاذ أنــــــــــواع 

     َّ أثـــرَّ        إبـــداع                متعـــددة مـــن هیئـــات 

                         علــى جــودة ومحتــوى العملیــات 

     رضـــــــــــاء  إ              المصـــــــــــرفیة وعلـــــــــــى 

ــــــا  ــــــت تكنولوجی                           الزبــــــائن ، وعمل

                       المعلومــــات واالتصــــاالت علــــى 

                      زیــــــــــادة ایــــــــــرادات المصـــــــــــارف 

                       بالنســــــــــــبة للفوائــــــــــــد واالســـــــــــــهم 

        الدراســة              . ولهــذا اوصــت        العادیــة

                        بانـــــه علـــــى ادارات المصـــــارف 

                         تكثیــف االســتثمار فــي منتجــات 

                 هذه التكنولوجیا

12  .  Lars Norden 
& et.al. 

       المـالي       بـداع           كیف یـؤثر اإل  2012

                    فــي ســلوك المصــرف دلیــل 

   ان     إلـــى                    توصـــلت هـــذه الدراســـة

                       الموقــــف الكلــــي للمصــــرف مــــن 
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                    من أسواق االئتمان .

How financial 
innovation impact 
on bank behavior?  

                       ً  مشــــتقات االئتمــــان كــــان ســــلبیًا 

                          فــي توســیع القــروض وانتشــارها 

                   وان المصــــــــــــــــــارف تســــــــــــــــــتخدم 

                          مشــتقات االئتمــان لغــرض ادارة 

                            الخطــر وزیــادة العوائــد وتحقیــق 

                         أفضــل موازنــة للخطــر لمحفظــة 

                     القـــــــــــروض وتحســـــــــــین قابلیـــــــــــة 

   لى                       المصارف على المحافظة ع

                       مســـتوى مســـتهدف ومقبـــول مـــن 

            كـــــن خـــــالل هجـــــوم     . ول     الخطـــــر

      2009-    2007              االزمــــة المالیــــة 

                       طــــــورت المخــــــاطر االئتمانیــــــة  ت

                . ووجـدت المصـارف        للمصارف

                            أنهــــا فعالــــة فــــي ادارة أخطارهــــا 

                     بمشــــــــتقات االئتمــــــــان لغــــــــرض 

ــــــــیض خســــــــائرها وعــــــــرض                     تخف

                 مســــــتقرة بشــــــكل أكبــــــر      شــــــروط 

   .                 خالل االزمة المالیة

  

13  .  Thorsten 
Beck & et.al. 

                المـــالي : الجانـــب       بـــداع  اإل  2012

   .       والمشرق     ظلم   الم

Financial 
innovation : the 
bright and the dark 
sides.  

    یجـب    نـه      إلـى أ              توصلت الدراسـة 

                       علـــــى المصـــــارف التـــــي تتبنـــــى 

ــــــداع  اإل                    ات المالیــــــة ان تعمــــــل     ب

                   علــــــــــــــى اتبـــــــــــــــاع السیاســـــــــــــــات 

                            واالجراءات التي یمكن ان تقلل 

           ات المصـــــارف      إبـــــداع      مخـــــاطر 

                           التجاریة فقـط عـن طریـق تقویـة 

      وكــــــــــذلك                االشــــــــــراف الــــــــــداخلي 

                          التنظــــیم ، ولهــــذا یجــــب تســــلیط 
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                      الضــــــوء علــــــى الســــــیطرة علــــــى 

                            المخاطر فـي حالـة زیادتهـا وان 

            ات المســـــــــتقلة     بـــــــــداع        تـــــــــأثیر اإل

                        للمصــــارف التجاریــــة یجــــب ان 

                        یســـــــتبعد تكـــــــالیف المخـــــــاطر . 

                        مــا زادت قــوة الســیطرة علــى    ّ وكلّ 

                          المخـــاطر فـــان تـــأثیر المخـــاطر 

                        یقـــل ویحصـــل كـــذلك زیـــادة فـــي 

   ة          ات المستقل    بداع        قدرات اإل

  

    مـــن      أكثـــر    أو       متغیـــر     علـــى      ركـــزت    قـــد         الســـابقة          الدراســـات    أن     ســـبق     ممـــا        ویتبـــین

           المتغیــرات     هـذه     بعـض     بـین        العالقـة      درسـت      أنهــا    أو        المـالي        اإلبـداع    فـي         المـؤثرة           المتغیـرات

     فإن       ولهذا  .           التونسیة         المصارف     على       أجریت       دراسة     عدا        أجنبیة        دراسات        معظمها       وكانت

         وشــمولیة         التطبیــق       میــدان       وزمــان      مكــان     حیــث    مــن        الســابق          الدراســات    عــن       اختلــف       بحثنــا

         تتناولـــه    لـــم    مـــا     وهـــو        الصـــافي       الـــربح     علـــى         تأثیرهـــا      یعنـــي       عدیـــدة        وفرعیـــة       رئیســـة         متغیـــرات

  .       السابقة          الدراسات

 



 

 
 الفصل األول

مفهىم اإلبداع 
 وأهميته 
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  الفصل األول

   أهمیتهو  بداعمفهوم اإل

        وأبعاده       بداع              توضیح مفهوم اإل    إلى                         في مبحثیه األول والثاني               یهدف هذا الفصل 

ــــي المصــــارف       بــــداع         ومفهــــوم اإل ــــات   مــــن       بوصــــفه                   المــــالي ف               المهمــــة فــــي عمــــل           األولوی

      بـداع                                                ة ، والتعرف على الدوافع التي تـدفع باتجـاه تبنـي اإل    خیر                      المصارف في السنوات األ

                   المـــالي فـــي المصـــارف،       بـــداع           وتطبیقـــات اإل         ومســـتویات                         فـــي المصـــارف واســـتراتیجیات 

      إطـار                                     المالي في المصارف . وذلك مـن أجـل بنـاء       بداع                          والوقوف على أهم تطبیقات اإل

                                                   نظري یمهد لما یأتي من تحلیالت في الجانب التطبیقي .

  

   .                                   مفهوم االبداع واالبداع المالي واهمیته              المبحث األول : 

                      في المصارف وتطبیقاته       المالي                                  العوامل التي تؤثر في تبني اإلبداع                 المبحث الثاني : 
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  المبحث األول

  مفهوم االبداع واالبداع المالي واهمیته

           رف علــى وجــه  ا    المصــ          المــالي فــي       بــداع            بشــكل عــام واإل      بــداع             یأخــذ موضــوع اإل

                المـالي والمصـرفي             ً      ً                                          الخصوص حیزًا كبیرًا من كتابات الباحثین واالكادیمیین في المجـال

                                                                          وذلـــك لمـــا لـــه مـــن دور كبیـــر فـــي االنشـــطة المصـــرفیة واســـتراتیجیاتها المســـتقبلیة التـــي 

                                تخطط لها المصارف في المستقبل .

          ، إذ یمكــــن       بــــداع                                                تطــــورت المفــــاهیم المختلفــــة التــــي توضــــح معنــــى وماهیــــة اإل

                                                                   اســتعراض هــذه المفــاهیم حســب وجهــة نظــر الكتــاب فــي هــذا المجــال ، وذلــك لغــرض 

                      وتحدیـــد خصائصـــه وأبعـــاده       بـــداع                                     وقـــوف علـــى ارضـــیة واضـــحة ورصـــینة لتعریـــف اإل  ال

   ً          أیضـــًا بالنســـبة                      لـــیس فقـــط للكتـــاب ولكـــن   ً اً       مـــر مهمـــ             . ویعـــد هـــذا األ          ومســـتویاته        وتنوعـــه 

          والـذي زاد       بـداع                                                        للمنظمات بشكل عام وذلك من أجل نشر وجهات نظر مختلفـة عـن اإل

             القرن الماضي     في      بداع           ور مفهوم اإل                                            من خالل المنظورات الوظیفیة المختلفة . ولقد تط

    ).Oxford English Dictionary, 2001, 5                 ومطلع هذا القرن (

  ً                            جــدًا مـن الكتـب والمقـاالت االداریــة    ً اً      كبیـر    ً اً         هنـاك عـدد    فــإن       بـداع              فعنـدما نقـول اإل

                ها الن تصـبح أكثـر      أنواع                           ة حول حاجة المنظمات بمختلف     خیر                       المنشورة في السنوات األ

          فسوف تفقد        إبداع        ومن دون     أنه                             ن المعروف وفي الوقت الحاضر بً             ًا، فقد أصبح م     إبداع

                                       المنظمات استمرارها وقدرتها التنافسیة.

                  إال ان تحقیقــه یبقــى       بــداع  اإل       أهمیــة          ورغــم وضــوح     أنــه  ب  Peter Draker    ذكــر 

    ).Oxford English Dictionary,2001,7         حد كبیر (        عنه إلى          غیر مجاب       سؤاال

                                : عملیـــة ینـــتج عنهـــا عمـــل جدیـــد یرضـــي     أنـــه  ب      بـــداع    ) اإلGalton     عـــرف (    فقـــد 

                     : عملیـة یـتم مـن خاللهـا     أنـه     علـى   Smith             مفیـد . وعرفـه     أنـه           تقبله على    أو           جماعة ما

      . امـا  )Stone , et.al, 2006 (                                              ً  ایجاد عالقـات بـین متغیـرات لـم یـتم التطـرق لهـا مسـبقًا 

Robbins  القــدرة علــى جمــع االفكــار بطریقــة فریــدة     أنــه     علــى       بــداع  اإل    إلــى           فقــد اشــار                                   

                باعتبـاره القـدرة       بـداع  اإل    إلى   Daft & Noe                                      الیجاد ارتباط غیر عادي بینها. كما اشار 

                                                           مشـــاركة المعلومـــات بطـــرق لتطـــویر افكـــار جدیـــدة. وبعبـــارة أخـــرى فهـــو    أو          علـــى جمـــع

ـــة التـــي تعكـــس الحاجـــات المدركـــة وبمـــا یســـتجیب لفـــرص    أو                                                                    تكـــوین لالفكـــار االبتكاری

                   ي نجـاح المنظمــة علــى                              الخطــوة االولــى لالبتكـار ویســاهم فــ    یعـد                 ف فــي المنظمــة إذ  ا  هـد أ
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        ع العـــرض                               ن عملیـــة صــنع القـــرار مـــن خــالل تشـــجی      یحســـن مــ    أنـــه       ، كمــا             المــدى الطویـــل

          ً                     الجماعــة معــًا لتطــویر افكــار جدیــدة        لــم شــمل                                  الــذهني كأحــد االســالیب المســتخدمة فــي 

    .  )Gai & et.al, 2008, 3-4 (                         بحریة وعفویة دون انتقاد

                 ادخـــــــال شـــــــيء جدیـــــــد     أنـــــــه     علـــــــى       بـــــــداع                           أمـــــــا قـــــــاموس أوكســـــــفورد فیحـــــــدد اإل

) Oxford English Dictionary, 2001, 10-11.(    

     أنه:     إلى           ) فاشارتOECD (         والتنمیة                        منظمة التعاون االقتصادي              وفیما یتعلق ب

                                                                                  كل من العملیات العلمیة والتقنیة والخطوات المالیة والتجاریة الضروریة لنجـاح التطـور

                                            المنتجــــات الجدیــــدة والمصــــنعة المحســــنة ، ویســــتخدم    أو                            والتســــویق للمنتجــــات الجدیــــدة

              المـدخل الجدیــد    أو            المسـاهمات   أو                 عملیـات التحسـین   أو                              التعریـف كلمـة التجـاري الجدیـد

                                                          للخدمـــــــــة االجتماعیـــــــــة والبحـــــــــث والتطـــــــــویر یشـــــــــكل واحـــــــــد مـــــــــن تلـــــــــك الخطـــــــــوات 

) ressignoli,2009,5( .   

            عنــدما تنــاول       بــداع        مفهــوم اإل  joseph Schumpeter                 وقــد عــزز االقتصــادي 

ــــــداع      هــــــذا اإل ــــــه       ب ــــــب اساســــــیة إذ شــــــمل تعریف ــــــه خمســــــة  جوان                                                     مــــــن منظــــــور حــــــدد فی

   )Oxford English Dictionary, 2001, 8 (       االتي : 

               منتجات جدیدة . -  1

  .    نتاج      طرق اإل -  2

       جدیدة.      سواق         االنفتاح أل -  3

                                     استخدام مصادر جدیدة للتجهیز (العرض). -  4

                                اعادة الهیكلة للصناعة المعنیة.    إلى             والتي تقود                     اشكال جدیدة للمنافسة  -  5

                            كل من التحسینات (التطویرات)     أنه  ب      بداع          فقد عرض اإل  Michel Porter    أما 

                                   وعمل االشیاء . فهو یمكن ان یتجلـى فـي       نتاج                                   في التكنولوجیا واتباع افضل الطرق لإل

            یــدة للتوزیــع                                                                   تغیــرات المنــتج ، وتغیــرات العمــل والمــداخل الجدیــدة للتســویق . واشــكال جد

                                                 والنتائج المستحصلة من خالل التعلیم المنظمـي والبحـث       بداع                      ومفاهیم جدیدة لنطاق اإل

             والتطویر . 

ــــــف  ــــــف   Porter             ویشــــــابه تعری      ر أن  ا  اشــــــ  Porter      إال ان   Schumpeter      تعری

                                                      من خالل تعلیم المنظمة ولیس فقط من خالل البحث والتطویر.     یفهم   ن  أ     یمكن       بداع  اإل
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                          كلمــة (جدیــد) فــي تعــاریفهم .   Schumpeter  و   Porter                 وقــد اســتخدم كــل مــن 

        ســواق                                  ات التجاریــة التــي یتبــع تبنیهــا فــي األ    بــداع                      ن ال یســتون الكثیــر مــن اإل أ      ذ یجــب  إ

) Boot &Marinc, 2011, 3.(    

   :    بداع        دوافع اإل

            هـــا بمـــا فیهـــا      أنواع                                                  هنـــاك العدیـــد مـــن العوامـــل التـــي تـــدفع بالمنظمـــات بمختلـــف 

     تي:                                         ویمكن تمثیلها في أربعة عوامل رئیسة وهي اآل      بداع             التوجه نحو اإل    الى         المصارف 

                   التقدم التكنولوجي: - 1

      ً     ، خصوصــًا فــي       ســواق                                                 إن امــتالك التكنولوجیــا لــه دور كبیــر فــي التــأثیر عــل األ      

                     التي تمتلك المعرفة.      عمال  األ

                صـــناعات جدیـــدة مـــع    ق                                   مـــن التكنولوجیـــات الجدیـــدة التـــي قـــد تخلـــ       أنـــواع      فهنـــاك       

                                                                             التكنولوجیات الحیویة والوسائط المتعددة التي ولدت مجاالت توظیـف كبیـرة فـي العقـود 

         باســتمرار     ها                                                 تحتــاج المنظمــات الن تراقــب التكنولوجیــا الجدیــدة وتدرســ   أو          ة ، هــذا    خیــر   األ

                                                 ها وان التركیـــز علـــى دراســـة التكنولوجیـــات الحالیـــة هـــو      أســـواق     تحـــول    أو               النهــا قـــد تـــؤثر

   ).Rasiah, 2010, 17                         ها تكون مطبقة بشكل اوسع (      سبب ان

                    تغیر حاجات الزبائن: - 2

                                  هو تغیـر الخصـائص والمتطلبـات الخاصـة       بداع              الدافع االخر لإل   أو            إن الموجة      

ـــ(                               ن ، إذ تشــیر التطــورات الدیموغراف       بالزبــائ     إلــى                ) ســنة القادمــة  50                    یــة المحتملــة خــالل ال

                                                    ، ولهــذا فـإن المجتمــع الشـائع فــي الكثیـر مــن البلـدان ســوف       سـواق                 تطـور الكثیـر مــن األ

ً     تكون متطلباته مختلفـة فضـًال عـن              الزبـائن سـوف        أسـواق   مـن                 حجـم وطبیعـة كثیـر     كـون                        

                           تتغیر وتتباین فیما بینها.

     ، كـل       سـواق  األ                                 تغیـر شـرائح الزبـائن التقلیـدیین فـي    ً  أیضـًا                       إن تغیر الزبائن یعني      

ً                 منتجاتها فضًال عن محاولة الموا    ضبط     إلى        تحتاج     أنها          هذا یعني                 مة مع الضغوطات  ء           

ً     التقلیدیة المتعارف علیها مثل طلب الزبائن لمنتجات وخدمات مقبولة بیئیـة فضـًال عـن                                                                         

   .                           یة أكثر من غیرها من الحاجات     األساس              تلبیة الحاجات 

                                       وحاجات الزبائن المخفیة یتطلب دافع تغیر       بداع                            إن التحدي التقلیدي لتحدید اإل      

      ســواق                                                           الزبــائن وتحدیــد طبیعــة مصــادر المنافســة وكلــف االمــدادات وتــأمین األ         متطلبــات

   )Runa&Zhengli, 2009, 3-4 (                              المحلیة من المنافسة االجنبیة.
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               شدة المنافسة : - 3

                 ة موجـــات كبیـــرة مـــن     خیـــر          لســـنوات األ    فـــي ا   هـــا      أنواع                     شـــهدت المنظمـــات بمختلـــف       

                                                                           المنافســة الشــدیدة نتیجــة دخــول الكثیــر مــن المنافســین الــذین یمارســون أنشــطة مشــابهة 

                         وامتالكهــــــا للقـــــدرات البشــــــریة       ضـــــخمة                                     للمنظمـــــات المحلیـــــة وتمتعهــــــا بـــــرؤوس امــــــوال 

                                لهذه المنظمات وفرض علیها اتخاذ                              ً               نولوجیة العالیة مما شكل تحدیًا ومنافسة كبیرة  تك   وال

   .       النشــطتها      بــداع        وتبنــي اإل   م                                   وطــات لمواجهــة المنافســین والتغلــب علــیه              االجــراءات والتح

) Valverde, 2007, 12(   

                          تغیر بیئة العمل التجاري : - 4

                                              فــي كــل التطــورات الســریعة والمتتالیــة بفعــل انتشــار       عمــال                  لقــد تغیــرت بیئــات األ      

                                                               وتوجهها نحو اقتصاد السوق واحتضانها من قبل اغلب الحكومـات مـن خـالل       سواق  األ

                                                                              ما توفره من تخفیض في التعرفة الكمركیة وتكوین المجامیع التجاریة كاالتحاد االوربي 

                                           ً                   ومنظمة التجارة الحرة للدول المرتبطة تجاریًا بأمریكا الشمالیة.

ً                                         فضـــــًال عـــــن تخفـــــیض االجـــــراءات التنظیمیـــــة وخاصـــــة االجـــــر                       اءات التنظیمیـــــة   

                   تغییـر كبیـر فـي الیـة     إلـى                                                        الحكومیة والسـیما فـي الـدول الغربیـة ، وقـد ادى هـذا االجـراء

                                                         نقل المعلومات بعد ظهور وتطور االتصاالت السلكیة والالسلكیة.

               قد أظهر الحاجة      خیر           في العقد األ      عمال                                  ن عامل التقلیدیة المطبق في بیئة األ إ      

                                         ارات بشـــكل كبیـــر علـــى تخفـــیض التكـــالیف مـــن خـــالل               ، وقـــد ركـــزت االد    ً أیضـــاً       بـــداع  لإل

                             التجاریـة . وقـد اعتـادت الكثیــر       عمـال                                        تخفـیض المصـادر المطلوبـة كمفتـاح لعملیــات األ

                                                                        من الشركات تصمیم عملیات انشطتها وتحدید فعالیة االربـاح بحیـث اسـتمرت البحـوث 

                                                                   تركــــز علــــى تعظــــیم االربــــاح وتخفــــیض الكلــــف. ولهــــذا قامــــت الكثیــــر مــــن المنظمــــات

ـــدة فـــي تطـــویر المنتجـــات والخـــدمات الخاصـــة بهـــا . علیـــه فـــإن معظـــم                                                                        بعملیـــات متزای

            الثابـــت. وقـــد       بـــداع                                             ً        المنظمـــات الخدمیـــة والتصـــنیعیة اصـــبحت اكثـــر اعتمـــادًا علـــى اإل

                       قـدرة المنظمـات التجاریـة     إلـى                                  ة لمدراء التصـنیع فـي بلـدان عدیـدة    خیر                  أشارت التقاریر األ

   .              منتجات جدیدة       إنتاج            تصنیعیة على    وال

      بـداع     ان اإل    إلـى    ٕ                                                     وٕان الدلیل االشرافي الخاص بقطاع الخدمة فـي أوربـا قـد أشـار      

                   جــــودة الخدمــــة للعمــــالء      مــــرآة                         مــــن وجهــــة نظــــر المــــدراء فهــــو        أهمیــــة             قــــد أصــــبح أكثــــر 

) Valverde, 2007, 13-15.(    
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   :      بداع       بعاد اإل أ

                              مــن خــالل تطبیقــات القطــاع الصــناعي       بــداع  اإل       أبعــاد   ن  و     بــاحث ل               ینــاقش الكتــاب وا  

                      . وفـي كـل القطاعـات تعـد    ً  أیضـًا                  فـي قطـاع الخـدمات      بـداع  اإل       أبعـاد                وهنالك من یـدرس

         االســتدامة          أفضــلیات                       مهمــة مــن أجــل الحصــول علــى       بــداع          الخاصــة باإل        األبعــاد      دراســة 

ً  فـي الخـدمات الجدیـدة بحسـب تفضـیالت الزبـائن فضـًال       بـداع  اإل       أبعاد                  التنافسیة وتتركز                                          

                         سیاسات المنظمة الجدیدة.   عن 

     وكمـا    نـه           العلیـا ، أل      دارة     یة لإل     األساس      دوار         من خالل األ      بداع  اإل       أبعاد          یهدف فهم  

                ن أغلب المنتجات  أ     سیما   وال                     المنافسة المستدامة ،         أفضلیة     یحقق       بداع      فإن اإل   ً  آنفًا       ذكرنا 

              ، وحتـــى بـــراءات       اآلخـــر                                               قابلـــة لالستنســـاخ بســـهولة فهـــي متصـــلة بعضـــها مـــع الـــبعض 

     ). Grossan&Apaiydin, 2010, 72            ً                           االختراع نادرًا ما تحقق حمایة كافیة لها (

                    االعتنـاء بـالطرق التـي     إلـى                تقـود المنظمـات      بداع                                   ولهذا فإن المداخل المتعددة البعاد اإل

                      العملیــات ، وفیمــا یخــص   أو                       المنــتج مــن خــالل الخدمــة       إبــداع                    تســاعد وتعــزز اســتمرار 

   فـي       بـداع                                      یرى الباحثون ارتفاع االبعاد المختلفة لإل  و                قطاع الخدمات ،    في       بداع  اإل       أبعاد

           الخدمات. 

                                                                 وقــد كانــت شــركات الخــدمات المالیــة والتــأمین قلقــة فــي الســابق مــن مخرجــات   

   كـل       أداء      دراسـة     إلـى                مر الذي دفعها                                           المنتجات الجدیدة وذلك النها كانت منخفضة ، األ

      بـداع  اإل       أبعـاد             تعریفیة بكـل   ة          العلیا ورش      دارة  اإل  و       نتاج          م مدراء اإل د       ، كما ق      بداع        اشكال اإل

                                                     بهـــدف تحفیـــز الفریـــق لمتابعـــة االقـــدار والمناقشـــة التـــي كانـــت       ســـواق             ذات الصـــلة باأل

   )Thaker, 2005, 3 (                    في منظمات التصنیع.      بداع                    معتمدة على موازاة اإل

        فـــي قطـــاع       بـــداع                         لمـــدراء المتعلقـــة بابعـــاد اإل ا                          ویمكـــن توضـــیح نتـــائج ورش عمـــل   

                       الخدمات بالشكل االتي :
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  ) 1الشكل (

  بداعاإل أبعاد

Maty M. Crossan and Matin Apuydin, 2010. Amulti-dimensional 
framework of organizational innovation : A systematic review of the 
literature, journal of management studies 47.6 September, P.73. 
www.socadm.org.  

                                                  التـــي انتجتهـــا المنظمـــة الخدمیـــة هـــي السیاســـات المنظمیـــة                    فالمنتجـــات الجدیـــدة

                                                                     الجدیـــدة التـــي طبقتهـــا المنظمـــة ولكنهـــا یجـــب ان تكـــون محـــددة ، وتتضـــمن تفضـــیالت 

ً        ن خالل االتصال به فضًال عن االت        الزبون م                   صال مع المجهزین.                  

                                                   فــي خــدمات جدیــدة یكــون عــادة اســتجابة لطلبــات واستفســارات       بــداع         ان خلــق اإل

                                                                     المنظمة بتلبیتها وذلك لزیادة واستدامة والء الزبائن للمنظمة. ولهـذا یجـب                الزبائن وتقوم

                                                                          على المنظمات ان تمتلك امكانیات اكثر لكي تبدع من خالل التفكیر المسبق وتطویر 

                أي منتج جدید .

                 ً      ً  المختلفــة باتــت أمــرًا حاســمًا       بــداع  اإل       أبعــاد                               وممــا ســبق یمكــن القــول بــان دراســة

                   خــرى ، فلــو ســألنا عــن                              ا انهــا اصــبحت الواحــدة مكملــة لأل    ً                   ومهمــًا لمنظمــات الخدمــة كمــ

                           ؟ لســوف یعطونــا علــى االقــل خمــس       بــداع              أشــخاص مــا هــو اإل                  منظمــة خدمیــة خمســة

ـــداع                                                             اجابـــات مختلفـــة . وهـــذا یلخـــص الحاجـــة لفهـــم العنصـــر المشـــترك الهـــداف اإل   ،       ب
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   مـــن    ً اً    قویـــ                                                           ً ویركـــز المـــدراء هنـــا وبشـــكل قـــوي علـــى عنصـــر االتصـــاالت الـــذي یعـــد جـــزءً 

    ).Oxford, 2007, 16 (      بداع             استراتیجیة اإل

              في المصارف :       المالي       بداع  اإل

     ً                                       متمیزًا في اقتصادات معظم البلدان وذلـك لـدورها   و                  ً      ً  تحتل المصارف موقعًا فریدًا 

                                                                        الحیـــوي والمهـــم فـــي تعبئـــة المـــدخرات وتوجیههـــا نحـــو مختلـــف االســـتثمارات كونهـــا أهـــم 

                                        ً                                      مؤسسات الوساطة المالیة. والمصارف تعد جزءًا ال یتجزأ من البیئة المالیة التـي تعمـل 

                 لكثیــر مــن المخــاطر  ل                                                         فیهــا والتــي هــي بیئــة تتســم بالتعقیــد والتغیــر وتتعــرض بســبب ذلــك 

      ) ســنة   50                                              ظهرتــه االحــداث غیــر تاریخهــا الطویــل والســیما فــي الـــ( أ   ا مــ   هــم  أ            والتحــدیات و 

                                                                         الماضیة والتي شهدت فیها المصـارف علـى مسـتوى العـالم أزمـات مختلفـة منهـا ازمـات 

                                                                          السیولة في ستینات القرن الماضي تبعهـا ازمـات سـعر المصـرف وارتفـاع اسـعار الـنفط 

                                                              ات القرن ثم ازمات المدیونیة العالمیـة فـي الثمانینـات ثـم جـاء عقـد                  في السبعینات من ذ

                 ة الجنســـیة وتكـــرار  د                                                       التســـعینات ومـــا شـــهده مـــن اثـــار العولمـــة ونشـــاط الشـــركات المتعـــد

                                      العقد االول من القرن الحادي والعشرین.    إلى                                  حدوث االزمات المالیة والتي امتدت

              مصـــارف ان تعیـــد                                               كـــل هـــذه العوامـــل شـــكلت بمجملهـــا تحـــدیات فرضـــت علـــى ال

ً                  ً  التفكیـر بالتراتیــب بحیاتهــا وادائهــا وخططهــا المســتقبلیة ، وفعــًال شــهدت المصــارف نمــوًا                                                           

ً                        اتهــا الجدیــدة والمتمثلــة بالمشــتقات المالیــة فضــًال عــن التطــورات والتغیــرات   و     ً       كبیــرًا فــي اد                                            

               یمیــــة والحكومیــــة                             تقلیــــل القیــــود واالجــــراءات التنظ   أو                                 التكنولوجیــــة والتغیــــرات فــــي زیــــادة

                      وعملیات اعـادة الهندسـة          الشفافیة   و                        عملیات الحوكمة واالفصاح                     لتحرر المالي وظهور  وا

                                        بازل واعادة الهیكلة في النظم المصرفیة.                    الخطر واجراءات لجنة        إدارة          وتطور نظم 

                                                          كــــل هــــذه التطــــورات اوجبــــت علــــى المصــــارف البحــــث عــــن وســــائل واجــــراءات 

                             ســیة وبمــا یحفــظ لهــا مكانتهــا فــي                                                 وتقنیــات مــن شــأنها ان تعــزز انشــطتها ومواقفهــا التناف

                                   انشــــطتها والربحیــــة والمســــتدامة لتعزیــــز       أداء       ادة فــــي  یــــ                           محــــیط عملهــــا ، وهــــذا یعنــــي الر 

        المصـــرفي       بـــداع                   المـــالي بشـــكل عـــام واإل      بـــداع                                   مكانتهـــا ونمـــو قیمـــة اســـهمها  ، فبـــات اإل

                            یة التــي ینبغــي علیهــا اتباعهــا      األساســ             ً                              بشــكل خــاص واحــدًا مــن اولویاتهــا واســتراتیجیاتها 

                                                                            الحفاظ علـى مكانتهـا فـي ظـل تلـك التغیـرات والمخـاطر الكبیـرة التـي واجهتهـا وال زالـت   و 

                                        تواجهها في الوقت الحاضر وفي المستقبل .
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    إلـى                           فـي المصـارف البـد مـن التطـرق      بـداع                         ولغرض عرض حیثیات موضـوع اإل

                                                                المصـرفي والظـروف والعوامـل والمتغیـرات الخارجیـة والداخلیـة التـي أدت       بداع        مفهوم اإل

           المصرفي .      بداع       تبني اإل    إلى           بالمصارف

         المالي:      بداع        مفهوم اإل

      السـوق     إلـى                   ادخـال منتـوج جدیـد    أنـه     علـى                    المـالي فـي المصـارف      بـداع       یعرف اإل

    عـــرف     ، وی ) 1  ،       2011                                  منتـــوج موجـــود بطریقـــة جدیـــدة (مبـــارك ،        إنتـــاج   أو             المصـــرفیة ،

                                  ً                     متغیـرات اسـتراتیجیة مخفیـة للمضـي قـدمًا باتجـاه المنافسـة مـن     أنـه            المالي علـى       بداع  اإل

    ).Chokri , 2010, 3                       خرین في العمل المصرفي (                قبل المنافسین اآل

                                             مـن خـالل المنتجـات المالیـة المبتكـرة التـي تقـدمها    ً  أیضًا         المالي      بداع        ویعرف اإل

    ).Frame & White, 2009, 6     یة) (    بداع                               المصارف لزبائنها (أي الخدمات اإل

                          خلق عملیات وتغیرات منظمیة     أنه             في المصارف ب       المالي       بداع  اإل       آخرون     ویرى 

 Innovation in retial                                               ولــیس تطــویر منتجــات جدیــدة مــن الناحیــة التقلیدیــة ؟ 

banking    

) Frie et.al, 1998, 1.(    

    فــیض                              شــیاء الجدیــدة لتخفــیض الكلــف وتخ  األ    أنــه              المــالي كــذلك ب      بــداع        ویعــرف اإل

                            خـــــدمات لتلبیـــــة النظـــــام المصـــــرفي    أو                              التجهیـــــزات الالزمـــــة لمنـــــتج محســـــن   أو        الخطـــــر

) Frame&White,2009, 3.(    

     فیهـا      تكـون              عملیة مستمرة     أنه            المالي على       بداع  اإل    إلى   Peter Levano     ینظر 

                       تغیــرات فجائیــة وتدریجیــة     إلــى                                                   االفكــار الخاصــة فــي تمــایز منتجاتهــا وخــدماتها اســتجابة

             في االقتصاد.

      ویعـرف        أدوات  و        أسـواق                                            المالي یولد تكنولوجیا مالیة جدیـدة ومؤسسـات و       بداع   فاإل

    ).O'Riordan , 2008, 3       عملیة (       إبداع   أو       منتج       إبداع    اما     أنه     على 

       إنتــاج      وظیفــة            أنــه إعــداد ب       المــالي       بــداع        فیعــرف اإل  Jusif Schumpeter    أمــا 

             المـالي ، كمـا       بـداع  لإل      نتـاج                                                    جدیدة تمثل التطبیـق الریـادي للنشـاط الجدیـد مـن عوامـل اإل

                           جدیــدة مــن المنتجــات والخــدمات        أنــواع       لتســویق   Porter           التشــابه مــع     أنــه          یعــرف علــى 

    ).N. W. Ho, 2006, 87        المالي (

    عـرف     اذ  Wite                           المالي قد تـم تعریفـه مـن قبـل       بداع ٕ                       وٕان التعریف االستثنائي لإل

              تجهیز أي منتج     أو      خطار                             شیاء التي تقلل الكلف وتقلل األ      بعض األ    أنه         المالي ب      بداع  اإل

   .     أدوات   أو       خدمة   أو       محسن
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                                كــل مــن االفضــلیات التكنولوجیــة التــي     أنــه         المــالي ب      بــداع  اإل  Salon        وقــد عــرف 

       وخـــدمات        أدوات                                                           تســـهل الوصـــول للمعلومـــات والتجـــارة التـــي تعنـــي الـــدفع باتجـــاه نشـــوء 

        المالیـــــة       ســـــواق        تكامـــــل األ    إلـــــى                                              شـــــكال جدیـــــدة للمنظمـــــة وان یـــــتم تطویرهـــــا باســـــتمرار أ  و 

) Arnaboldi & Milano, 2009, 3.(    

   :          وتصنیفاته        المالي       بداع             نشأة وتطور اإل

      مالیـــة        أدوات                                بمراحـــل تطــور كبیـــرة ، یمكـــن وصــفها كـــ       المـــالي       بــداع         لقــد مـــر اإل  

                                والمؤسســات المالیــة بجانــب المصــارف                      المنتشــر التعامــل بهــا                     بجانــب االســهم والســندات 

               واالســــهم المنتشــــر                لیدیــــة ، لســــندات     التق      ســــواق                المالیــــة بجانــــب األ      ســــواق               التقلیدیــــة ، واأل

   .           التعامل بها

              ات المالیة فـي     بداع                                                  ففي القرنین السابع عشر والثامن عشر المیالدي ظهرت اإل

                الســیولة العالیــة        أســواق                                               جدیــدة مــن عقــود الــدیون التــي كانــت مســحوبة باتجاهــات        أدوات

                                                                             والتي بدورها توجهت نحو متطلبات رأس المال للتمویل وتطویر التجارة في ذلك الوقت 

) Battilossi, 2000, 141-145.(    

          المـالي فـي       بداع          ، استمر اإل      1890                                      وفي القرن التاسع عشر وبالتحدید في عام 

      و طــرق   نحــ      بــداع                                                        التطــور والظهــور واتخــذ اشــكال عدیــدة منهــا توجــه المصــارف فــي اإل

        تزویـدهم    أو           وتجهیـزهم           سـكك الحدیـد                                              محاسبیة جدیدة عند تثبیت وتقییم ربحیـة الشـركات 

                بمصادر االرصدة.

                                                                  وفي القرن العشـرین قامـت شـركات االسـهم باالنـدماج وتمویـل مشـاریع اسـتثمار 

    ).Chou & Chin , 2004 , 3                 تكنولوجیة عالیة (

                                                                   وفي بدایة القرن الحادي والعشرین ظهرت اشكال جدیدة من شركات االستثمار 

                                                                       المتطـــورة مثـــل شـــركات االدویـــة واالرصـــدة البایوتكنولوجیـــة وهـــذه أمثلـــة بســـیطة علـــى 

          المالي .      بداع                                      ً          التطورات المالیة الجدیدة لكي تصبح أساسًا لتطور اإل

  ا       أهمیتهــــ      إال ان                                     ات المالیــــة لیســــت مســــألة دخیلــــة وجدیــــدة    بــــداع            وهكــــذا فــــإن اإل

       المـالي       بـداع                                       وبشكل متسـارع واتسـاع منطقـة ونطـاق ظهـور اإل      1990                ازدادت في العام 

) Blach, 2011, 11.(    

                                              المـــالي فـــي عـــدة مجـــامیع تناولهـــا مـــن جوانـــب عدیـــدة     اع د بـــ           تـــم تصـــنیف اإل    لقـــد 

         كاالتي :
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                             تصنیف بنك التسویات الدولیة:  –    أوال 

         كــاالتي:       1986               ات المالیــة عـام     بـداع                                   طـور البنـك التســویات الدولیـة تصــنیف اإل

) Chou& Chin, 2004 , 13-15(   

          التـي تمكـن    أو       دارة                                             ات تحویل الخطر والتي تقلل الخطـر المتأصـل فـي اإل     إبداع -  1

                                               حاملي االسهم من حمایة ارباحهم من االخطار الخاصة.

                                                            ات تحســین الســیولة مثــل توریــق الموجــودات التــي تمكــن القــروض مــن ان      إبــداع -  2

                     ت المقرضة القـدرة علـى                                     السوق الثانوي االمر الذي یوفر للمؤسسا              یتم بیعها في

                     للمحافظة على بقائها.                               تغییر هیاكل قروضها او سیولتها

                                    والتـي یكـون لهـا تـأثیر فـي اعطـاء خصـائص       السـهم            العائد علـى          ات تولید      إبداع -  3

      أداء       مــن خــالل    ً اً                                            ، أمــا بالنســبة للعائــد علــى الموجــود فیكــون محــدد       العائــد      لهــذا 

                   ة التزامات الدیون.    طبیع ب                                       ً  الموجود المستثمر وطبیعته ویكون محدد سلفًا 

             ات المالیة.    بداع                          والجدول االتي یوضح تصنیف اإل

  ) 1جدول (ال

  ات المالیةبداعتصنیف اإل

  المالي بداعنوع اإل  أمثلة

قروض المصرف ورأسمال المشروع والسهم 

  المشترك

لمساعدة الفعالیات  دواتاأل

  الحقیقیة للمبدع

لمساعدة نمو الشركة  دواتاأل  السندات

  والتوسع

تحویل البرقیات وحسابات الفحص الشخصي الـ 

ATMs رفة االلكترونیةیوالص  

  تحدیث الخدمات المالیة ذاتها

 IPOsوسندات الخردة  CDSصنادیق االستثمار 

  والمشتقات وأرصدة التغطیة

االستثمار أخذ الربح ونشر 

  والخطر

والمبادالت وعملیات االندماج  براديسندات 

  یاتبلتقسواالستحواذ والتولي والم

 العادة تمویل االلتزامات دواتاأل

  حشد الموجوداتأو 

 والمالذات جنبيالموازنة سعر الصرف ا

بیة غیر القابلة للحفظ وعرض المخططات یالضر 

  هرمیةال

  فیها كات مشكو إبداع

Yuan K. Chou & Martin S. Chin, 2004. Financial innovations and 
technological innovations as twin enginess of economic growth. P.16 
www.univ-orleans.fr.  
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                المـالي بشـكل عـام               ً     ً       ً            ات المالیـة دورًا مهمـًا وحیویـًا فـي النظـام     بداع  اإل            وبهذا تودي

               المـالي بسـبب ان       بـداع                           ً                         وفي المصارف بشكل خاص ، ونظرًا لتعدد مفاهیم وتعـاریف اإل

                                                   المــالي مــن جهــة فهنالــك مــن یركــز علــى التكنولوجیــا واالخــر       بــداع               كــل باحــث ینظــر لإل

                          المعلومـــاتي ... الـــخ. إال ان    أو                                        الجانـــب المـــالي واالخـــر علـــى الجانـــب البشـــري     علـــى

ـــى              جمیعهـــا تـــؤدي ـــة     منتجـــ    إل ـــ     إبداع         ات مالی ـــه    ، ف   ة ی                           یمكـــن تلخـــیص المالمـــح الرئیســـة     أن

   )Krasovska, 2004, 8-9 (                                     ات المنتجات المالیة على النحو االتي:    بداع إل

       أدوات         فقـــط مجـــرد    أو         نشـــاطات   أو      ً              حلـــوًال كاملـــة لمشـــاكل      بـــداع      كـــون اإل ی        یمكـــن ان  -  1

       وزیـادة                                     ثناءات وقـد انتجـت تحسـینات فـي السـیولة   سـت ا   أو                         تقلیدیة في عناصر جدیدة

                    رغبة نحو ظروف جیدة.   أو                                    تطبیقاتها المحتملة وحسم افضل دافع

                  المالیـة التقلیدیـة       دوات               بـدائل لتحسـین األ       بوصـفها      الیـة       ات الم    بـداع               یمكن اسـتخدام اإل -  2

  .      عمال             قبل كیانات األ   من                           للمؤسسة المالیة الستخدامها 

    لي.                                                         ات لیست عملیة سهلة لتعیینها لتجزئة مفردة واحدة للسوق الما    بداع  اإل -  3

                   دراسة وقیاس السوق.  و                                  یمكن استخدامها للتغطیة والحساسیة  -  4

                        صعبة تتضمن بساطة قلیلة.       أدوات                            یمكن ان تكون مستخدمة من قبل  -  5

             االســــتراتیجیات    أو           التقنیــــات   أو                                           یمكــــن ان تكــــون مســــتخدمة فــــي العملیــــات المالیــــة -  6

               ً                   المستخدمة اساسًا للمنتجات الجدیدة.

ـــة ا       أدوات                      إنهـــا اضـــافة ایجابیـــة الي                                  كثـــر مـــن االســـهم التقلیدیـــة والســـندات        مالی

        فئتـین:    إلـى                                                 ات مالیة كل تلك التطورات الجدیدة ویمكن ان تقسـم     إبداع                 العادیة اذ تعتبر 

) Kipar, 2011,6(   

                    ات المرتبطة بالسهم.    بداع  اإل -  1

                    ات المرتبطة بالدین.    بداع  اإل -  2

                         ات المالیة یتمثل باالتي:    بداع                              وهناك مدخل تصنیفي أكثر شهرة لإل

 المنتج.   ات      إبداع        

 ات العملیات.     إبداع             

 ات تحویل الخطر.     إبداع                

  ،         ســــواق   واأل                           الجدیــــدة والعقــــود والتقنیــــات      دوات            ات المنــــتج األ     إبــــداع     تضــــمن   وت

   أو                                                                العملیات التحسینات في العملیـات وتوزیـع االسـهم ومـدفوعات المعاملـة       إبداع     ویضم 
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       أدوات     حــاد بــ   االت   أو    ل صــ             ُ               تحویــل الخطــر ُأبتكــر مــن أجــل الف  ٕ     ٕابــداع                    تقیــیم الموجــودات ، و 

                          جدیدة بخصائص خطر مختلفة.       أدوات                            فریدة مختلفة في االمر لتتضمن 

                    جدیدة متمیزة وهي :       إبداع       أدوات        ة تتضمن     خیر  ٕ               وٕان هذه الفئة األ

  .    دارة     ات اإل     إبداع  -   أ

                   ات التعاقد العلیا.     إبداع  -   ب

ــــة الوضــــع       دارة                     وان ســــبب تصــــمیم ظهــــور اإل ــــدة هــــذه هــــو لغــــرض تغطی                                 الجدی

    ).Blach, 2011, 13                               الخاص للخصائص المرتبطة بالخطر (

 ,Ldo&Oldesbet (              المــالي وتضــم:      بـداع                          وهنـاك مــداخل اخــرى لتصــنیف اإل

2010, 10-11(   

    ات.    بداع        مصادر اإل -  1

    ات.    بداع                                     العوامل المنعكسة لعملیة خلق وتطبیق اإل -  2

            ات المالیة.    بداع                دوافع استخدام اإل -  3

  .  ات    بداع                           النظام المالي عندما تظهر اإل       عناصر -  4

         المالي .      بداع إل                التأثیر لتطبیق ا -  5

         المالي .      بداع          خطة خلق اإل -  6

   ات     بــداع                    ات المنفـذة وهــو ان اإل    بــداع               ات المبتكــرة واإل    بـداع                   ویجـب التمییــز بــین اإل

                         غیــر ممكنــة فــي االجــل الطویــل                                                 المالیــة تصــبح مطبقــة عنــدما تكــون الحلــول التقلیدیــة

                                                                         والثاني هو ان كلف االتصال في حالة دخـول التطـورات المالیـة تكـون منخفضـة مقابـل 

                     وارتفـاع الضـرائب ونقـص       سـواق                                                  االستخدام الكبیر للحلـول التقلیدیـة ، نتیجـة تطـورات األ

            المعلومات.

ً         وفـــي كنـــدا مـــثًال تصـــنف اإل   و  أ                           ً          ات المالیـــة فـــي ثـــالث رؤى تبعـــًا لوظائفهـــا    بـــداع           

         ها وهي:     أدوات

             توسیع السوق.       أدوات -  1

       الخطر.       إدارة       أدوات -  2

                    المراجحة والعملیات.       أدوات -  3

                           حســین امكانیــة االرصــدة لوحــدات           المالیــة وت      ســواق                         ویزیــد النــوع االول ســیولة األ

                   والنـوع الثـاني یمكـن                                 الفـرص االسـتثماریة لوحـدات الــفائض     إلـى                ووصول التأمین       الـعجز 

            أفضـل انتشـار    أو         مخـاطرة              للمشـاركة بأقـل       سـواق                              من اعادة تخصیص الخطر المالي لأل

               الفائــــدة مــــن خــــالل     إلــــى                           یعطــــي فرصــــة لمشــــاركات الســــوق     خیــــر         والنــــوع األ         للتعــــامالت 

   .    سواق                                االختالفات في الكلف والعوائد في األ
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     خمــس    إلــى                                 المــالي یعتمــد علــى الوظــائف ویقســم      بــداع                  وهنــاك تصــنیف اخــر لإل

   )Wyman, 2012, 29              مجامیع وهي : (

  .       الفائدة               (نقل) خطر سعر      توزیع  -  1

                   تحویل خطر االئتمان. -  2

  .           سعر الفائدة          تحویل خطر  -  3

               تولید االئتمان. -  4

             تولید السهم.       أدوات -  5

                    المـالي وهـي الدفاعیـة       بـداع            اربـع فئـات لإل      1992    عـام   Liewellgh        وقد عرف 

                الشـركات المالیـة    ق لـ                              ظـیم واالشـراف والعـدواني عنـدما تخ                            في االستجابة للتغیرات في التن

                     التسویق وتغطیـة الـربح     إلى         للدخول    عرض             في عرض مدخل        أدوات   أو    ة           منتجات جدید

    إلــى                  الخدمــة قــد تطــورت   أو                      یة عنــدما تكــون االداة     األساســ                          والثالــث االســتجابة المعتمــدة 

      بـداع                                                                          تلبیة الحاجة للعمیل والرابع الحماسـیة فـي سـبب تبنـي الشـركات المالیـة تقنیـات اإل

      هم .        في محافظ

ـــى           فهـــو یشـــیر ـــات والقـــوة     إلـــى          المصـــارف        اســـتجابة     إل                                  القـــوة االقتصـــادیة والعملی

    ).Blach, 2011, 20-23          رة علیها ( ث     المؤ 

   :      المالي      بداع          مستویات اإل

                                                                      یشـیر التـاریخ إلـى أن اإلبـداعات تختلـف فـي مفهـوم الحجـم وتأثیراتـه. والتـي قـد 

                                                                         تكون عمیقة وقد تكون سطحیة ، ان اإلبداع أو االبتكـار یختلـف فـي المفهـوم ومسـتوى 

                                                                           علیــة فیمــا یتعلــق بالتكنولوجیــات الموجــودة أو الطــرق الموجــودة بالنســبة للســوق ذات     الفا

         الصلة. 

                                                                وان إحـــدى الطـــرق المفیـــدة فـــي التفكیـــر حـــول هـــذا الموضـــوع مـــا یســـمى (آفـــاق 

       وبموجـب   Karl Ulrich  و    Christian Terwiesch                        ً  اإلبـداع) الـذي اعتمـده مـؤخرًا 

ــــب اإلبــــداعات نوعــــان  ــــة تواجــــه أغل ــــین                                       هــــذه الطریق ــــین همــــا: عــــدم الیق                               مــــن عــــدم الیق

                                                  ً           ً              التكنولــوجي وعــدم یقــین الســوق، إذ قــد یكــون اإلبــداع جــذریًا أو تراكمیــًا وعــرف اإلبــداع 

                                   ً                                           الجذري بأنه اإلبداع الذي یشكل اختراقًا فـي السـوق الـذي ولـد فیـه، واالختـراق لـه كلفتـه 

             الطویـل والتـي                                                 ً                   الملتصقة بها ، لكن هذه الكلفة یتغلـب علیهـا عمومـًا الفوائـد ذات المـدى

                 تـــأتي الكلـــف لصـــالح                                                      تصــب إلـــى حـــد بعیـــد فــي صـــالح المبـــدع والمســـتهلك للمنــتج ، و

ً                                               مجهــزي الســوق القــائمین فعــًال، وان اإلبــداعات المتراكمــة تســاعد علــى ضــمان الســوق                         
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 ,Wyman, 2012 (                                                   الصــحي حیــث تتنــافس الشــركات لتحســین منتجاتهــا الموجــودة. 

13(   

          المالي :      بداع              فوائد وظائف اإل

  ،                              التطـور االقتصـادي لمعظـم البلـدان     ً      ً          دورًا كبیرًا فـي تحقیـق       المالي       بداع       یلعب اإل

      السـیما   و                                                    وتعاظم دوره عندما تطـورت البیئـة االقتصـادیة بشـكل كبیـر         أهمیته           وقد ازدادت 

                                              تعـاظم التقـدم التكنولـوجي وازدیـاد فعالیـات البحــث      فیهـا              ة التـي ازداد     خیـر              فـي السـنوات األ

            ، االمـــر الـــذي       بـــداع                             ه دور كبیـــر فـــي تحســـین عملیـــات اإل                       والتطـــویر ، كـــل ذلـــك كـــان لـــ

                                    انعكس على حدة المنافسة بصورة عامة.

                المــالي ، نجــد ان       بــداع           الحقیقــي واإل      بــداع             مقابلــة بــین اإل   أو              جــراء مقارنــة إ     وعنــد 

                           ً                    القطــاع الصــناعي بشــكل كبیــر جــدًا إذ یمكــن تركیــزه فــي     أنــه                الحقیقــي كــان مید      بــداع  اإل

  ،                                تحقیـق المیـزة التنافسـیة فـي السـوق                    الصـناعات المختلفـة و                         تحقیق براءات االختـراع فـي 

       یـتم مـن       سـواق                               وتحقیق مزایـا المتحـرك االول فـي األ   ا                              والمحافظة على براءة االختراع هذ

      بــداع                                                                     خــالل البحــث والتطــویر وبالتــالي فــإن الطریــق للحفــاظ علــى القیمــة االقتصــادیة لإل

    ).Allen, 2011, 2              سرارالصناعیة (                            عن منافعه وخصوصیته في نسب األ     ً فضالً 

                                    تحقیــق االربــاح مــن خــالل االســعار المرتفعــة          بــداع إلــى                      ویقــود هــذا النــوع مــن اإل

                                                                       والحصـــص الســـوقیة الكبیـــرة واعـــادة تغطیـــة االســـتثمارات فـــي البحـــث والتطـــویر، بهـــذا 

                                                       الحقیقـــي فـــي القطـــاع الصـــناعي تتركـــز فوائـــده فـــي تحقیـــق المیـــزة       بـــداع          یالحـــظ ان اإل

                                             االختراع والبحث والتطویر والحریة في الصناعة.                        التنافسیة من خالل براءات 

                                      ینبغـــي ان یتوافــــق مـــع القـــوانین واالجــــراءات       بـــداع                     أمـــا فـــي المصـــارف فــــإن اإل

                                 فـــرص تحقیـــق تمیـــز فـــي المنتجـــات مقابـــل     إلـــى                              وطبیعـــة االنشـــطة مـــن أجـــل الوصـــول

ً                          خــرین فضــًال عــن ایجــاد طریقــة لحمایــة اإل              المنافســة مــع اآل                    والتــي عــادة مــا تكــون       بــداع       

   ات     بـداع                                                         والسیما فـي المحافظـة علـى تحقیـق مسـتواها ، وذلـك الن مسـتخدمي اإل      صعبة

                                                                            في المنتجـات المالیـة مـن مسـتثمرین وسـلطات اشـرافیة تتطلـب الشـفافیة فـي اتخـاذ قـرار 

                             یمكـن تطبیقهـا بفعالیـة أكبـر فـي       بـداع         ن سریة اإل أ             ّ المنتج ، إالّ        النجاز        والسماح       بداع  اإل

                                 االئتمــان الجدیــد واكتســابات المنظمــة        إدارة                           العملیــات مثــل تطبیقــات نمــوذج        إبــداع     حالــة 

) Blach, 2011, 7.(    
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ـــى اســـتمرار ظهـــور اإل ـــداع                                         إذن كیـــف تحـــافظ المصـــارف عل ـــة فیهـــا؟     ب                  ات المالی

                                                                                االجابة هنا تكون من خالل قیاس مستوى المنـافع والفوائـد الكثیـرة والكبیـرة التـي یحققهـا 

       االتي:                 المالي للمصارف وك      بداع  اإل

                                                                       حقــق التطــور التكنولــوجي الكبیــر للمصــارف القــدرة علــى تبنــي بــراءات االختــراع فــي  -  1

                    التكنولـــوجي للمنتجـــات       بـــداع                                      المـــالي.تم التركیـــز فـــي أوربـــا علـــى عنصـــر اإل      بـــداع  اإل

                                                                     المالیــــة فــــي احكــــام الــــربح اذ ســــاعد فــــي معالجــــة مشــــكلة استنســــاخ بــــراءة االختــــراع 

  .     األخرى                      للمصرف من قبل المصارف 

                     ً      ً                           المـــالي فـــي المصـــارف دورًا كبیـــرًا فـــي تركیـــزه وحصـــوله علـــى حصـــص       بـــداع  لإل   إن  -  2

 ,Wyman                                                            سوقیة كبیرة وقدرة على االنتشار من خـالل تضـمن المنتجـات الجدیـدة (

2012, 7( .  

          ً     ً                                            المــالي دورًا مهمــًا فــي تحســین القیمــة االضــافیة للمصــرف وتحقیــق رضــا       بــداع  لإل   إن  -  3

                   الزبائن والموظفین.

                                           وهــــي اســــتغالل واطــــالق وتحســــین المنتجــــات والعملیــــات                ً والمــــالي فائــــدةً       بــــداع  لإل   إن  -  4

                                    ). ذلـك أن تحسـین السـمعة یزیـد حجـم عمـل Allen, 2011, 2              وسـمعة المصـرف (

              كبـر بالمقارنـة  أ                                                        ونشاط المصارف التجاریة ویسمح للمصارف في جذب فریـق ومهـارة 

                                                            مــــــــــع المنافســــــــــین وتحســــــــــین منــــــــــافع المــــــــــوظفین وتحقیــــــــــق المكافئــــــــــات العالیــــــــــة 

) Arnablod&Rossigndi, 2009, 5.(   

                                          المالي من عملیة الوساطة المالیة للمصارف .      بداع       یعزز اإل -  5

        المالیـــة       دوات  األ                                                      یمكـــن مـــن تحقیـــق العالمـــات التجاریـــة واصـــناف جدیـــدة للمنتجـــات ( -  6

   ).Chou & chin, 2004, 3-5           الموجودات (       إنتاج         ) وتعدیل     سواق             والتقنیات واأل

ـــــدرة التنافســـــیة للمصـــــارف -  7          المنافســـــة        األخـــــرى                  فـــــي مواجهـــــة المصـــــارف                                 تحســـــین الق

) Garvajal, 2011, 3.(   

                                    الخطــر وبالتــالي فهــي تخفــض وتقلــل مســتوى        إدارة       أدوات                       تحســین عملیــات وتقنیــات و  -  8

        االخطار.

   ).Blach2, 2011, 9                                             تساعد المصارف في البحث عن مصادر عوائد جدیدة ( -  9

          تعمـــل فیهـــا                والمالیـــة التــي      ســواق                                       تســاعد فـــي وجــود فـــرص التوســع فـــي التعامـــل باأل -  10

         المالیة.      سواق                         حدیثة العهد بالدخول في األ   أو     لة   كتم               المصارف غیر الم
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                                                       فــــي تقلیــــل مشـــــاكل الوكالــــة الموروثــــة وعــــدم تنــــاظر المعلومـــــات       بــــداع        یســــاعد اإل -  11

) Piazza, 2009, 13.(   

             في المصارف:       المالي       بداع    ع اإل ف ا  و   ود       أهمیة

      سـواق              باتسـاع نشـاط األ                                                تمیزت سنوات الستینات والسبعینات من القرن الماضي 

                                                    المالي بشـكل ملفـت ، وهنـاك العدیـد مـن الـدوافع والعوامـل       بداع                      المالیة وبروز ظاهرة اإل

                                                                       التــي ســاعدت علــى نشــوء وانتشــار هــذه الظــاهرة والســیما فــي المصــارف ومــن أبرزهــا:

) Boot & Marinc, 2011, 15(   

                التحرر المالي . -  1

                      تغیر البیئة المصرفیة. -  2

                 الدولیة للمصارف.                      العولمة والستراتیجات -  3

                     قدرة التكیف للمصارف. -  4

                  الحوكمة المصرفیة. -  5

                               تغیر البیئة التنافسیة للمصارف. -  6

                        زیادة المخاطر المصرفیة. -  7

                                   تطور النظام المالي واعادة الهیكلة. -  8

                  المشتقات المالیة. -  9

                       التطورات التكنولوجیة. -  10

                التحرر المالي: - 1

                                                         المصــــارف بشــــكل عــــام ، نتیجــــة التغیــــرات والتطــــورات الكبیــــرة التــــي       ضــــطرت إ

                                  اتباع سیاسة التحرر المالي في مجال     إلى                                         واجهتها في میدان عملها في ظل العولمة ،

                                                                         انشـــطتها وتقـــدیم خـــدمتها المصـــرفیة وتطـــویر رأس المـــال الخـــاص بهـــا وبالتـــالي فإنهـــا 

                       عــن المنــافع التــي یحققهــا                                                  توجهــت نحــو سیاســات التحــرر االیجابیــة للمصــارف والبحــث

                     التوسع في االستثمار.   أو                                    التحرر المالي سواء في نمو الودائع

                                                                   وقد تطور التحـرر المـالي مـن خـالل توجهـات الكتـاب والبـاحثین الـذین ینشـدون 

  ،        المـالي)      الضـغط          مـا یسـمى (   أو                                                 التحرر بعكس الكتاب الذین یؤیدون الحـد مـن التحـرر

                                         ود على عمل المصارف كانت مخرجات رأس المـال                                 إذ هي الفترة التي فرضت فیها القی

     ولكـن                     س المال بقیت ثابتة أ             فإن مخرجات ر                                        ثابتة وضعیفة ولكن في ظل التحرر المالي

                   بمستویات مرتفعة .



30 

                                                                لقــد كــان تمویــل االســتثمار فــي ظــل القمــع المــالي یــتم بشــكل مباشــر مــن خــالل 

              ض فـــي المصـــرف ،                                                       تـــامین االســـتثمارات مـــن قبـــل ادخـــارات المـــودعین وعملیـــات االقـــرا

           مـــن خـــالل رفـــع         الودائــع       دارة                                                   وبالنتیجــة فـــإن التحـــرر المــالي زاد مـــن النســـب الحقیقیـــة إل

             تحـول المصـارف     إلـى       دخـار                                          یة االستثمار ، كما سـمح النمـو والزیـادة فـي اإل     إنتاج     معدل 

  .       بـــداع                        دیثـــة التـــي طالتهـــا ســـمات اإل                                    هـــا التقلیـــدي باتجـــاه قطـــاع الصـــیرفیة الح     إطار    مـــن 

          المالیة.      سواق         ً                       لمالي نموًا باالجل الطویل النشطة األ              ویحقق التحرر ا

                                        زمـات المالیـة وعـدم االسـتقرار هـو أن الكثیـر         ن سـبب األ إ                  ویرى بعض الباحثین 

                                      ن السـوق المـالي تـام الكفـاءة بینمـا أشـار  إ                    االستثمار قد افترضوا    ي ص    متخص         من خبراء 

                                                 االئتمــــان غیــــر تامــــة الكفــــاءة وتعــــاني مــــن نقــــص المعلومــــات        أســــواق   أن     إلــــى        آخــــرون

) Abdealziza, et.al, 2011, 1.(    

                                                        ن موضوع التحرر المالي ینطوي على الكثیر من المفـردات التـي  أ           من هنا نجد 

        ، والتـي                                الدراسة من قبـل الكتـاب والبـاحثین                                         تمثل بحد ذاتها ظاهرة مالیة تستحق البحث و 

                                                الرســمیة وغیــر الرســمیة النافعــة للمصــارف واالقتصــادات                             كــان لهــا الكثیــر مــن التــأثیرات 

                    للدول المطبق فیها:

                                         التأثیر االیجابي (النافع) للتحرر المالي:  - 1

                                           ن التحــرر المــالي یمثــل أفضــل تعبئــة لــرأس المــال  أ                      أكــدت البحــوث والدراســات 

                        عملیـات النمـو االقتصـادي ،     إلـى                                               ویوفر أفضل كفاءة لالدخار واالستثمار والتـي تـؤدي

                     سعار الفائدة كـان لهـا  أ         ان تحریر     إلى                   دول اسیویة توصلت    سبع                  ي دراسة ربطت بین   فف

             الودائــع بشــكل        أصــحاب     ربــاح  أ      زیــادة     إلــى     دى أ                               ثیر مباشــر ومحــدد علــى االدخــار ممــا  أ تــ

            زیــادة تــراكم     إلــى                                                            كبیـر ممــا لــو كانــت محــددة بســقف معــین . وهــذا یــؤدي بطبیعــة الحــال

                                                   وهنا یستطیع المصرف ان یلبي كل حاجات الزبـائن مـن أجـل            في الصارف           رأس المال

                    التمویل واالستثمار.

ً                                                  إذ یجد المستثمر تمویًال أفضل لمشروعه ، وهنا یظهر التأثیر المنفعي للتحـرر                      

                                                                 المالي من خالل االدخار واالستثمار وهذا تابع للسلوك المؤسسي للمصرف.

                        المباشر للتحرر المالي:   أو                 التأثیر الرسمي  - 2

                                                                     من أهم التأثیرات المباشرة للتحرر المـالي علـى سیاسـات المصـارف هـو التغیـر 

                                                                           الذي سیطر على السلوكیات المصرفیة الجدیدة . وهـذا نـاتج مـن التغیـرات التـي تحـدث 

                                                                فــــــي البیئــــــة المصــــــرفیة والتــــــي تظهــــــر فــــــي تغیــــــر ســــــلوكیات المصــــــارف مــــــن تحــــــرر 
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                    فیة كـــالخطر االخالقـــي                                                   مـــالي وتطـــور فـــي ســـلوك المضـــاربة وازدیـــاد المخـــاطر المصـــر 

) Chou, 2004, 15.(    

                            ً                                    ظهرت التحلیالت والدراسات مؤخرًا ان المصـارف التـي تتجنـب المخـاطرة فـي  أ  و 

       األخرى        ً                                مینة نوعًا ما بقیت بعیدة عن النجاح بینما        نشطة األ                      عملها وتعمل في مجال األ

                                                                 والتـــــي اتبعـــــت عملیـــــات التحـــــرر المـــــالي تحـــــت وضـــــعها ضـــــمن التصـــــنیفات الجدیـــــدة 

     رف.     للمصا

                     یجنـب المصـارف للخطـر ،     أنـه                           تبـاع التحـرر المـالي ، یعنـي  إ  ن  أ           ذلـك ال یعنـي 

                                                                      فقـد أظهــرت الدراســات تعــرض الكثیــر مــن المصــارف للفشــل التباعهــا انشــطة وعملیــات 

      الفشـل     إلى                    ً              بمستویات عالیة جدًا ادت فیما بعد   ً اً     رباح أ                       خطار عالیة ولكنها حققت  أ    ذات 

                                                           زمـــات المالیـــة. ذلـــك ان خـــوض المصـــارف فـــي انشـــطة ذات مخـــاطرة عالیـــة   األٕ    ٕالـــى   و 

                     ً                                                   وتمویــل منتجــات خطــرة جــدًا یتطلــب عوائــد عالیــة وربحیــة اكثــر ولكــن اتبــاع المصــارف 

        فشلها.    إلى     دى أ                                   لسیاسة توزیع ائتمانیة سیئة هو الذي 

                                                     قیاســـات التحـــرر فــــرص تعـــرض المصـــارف للمخــــاطر ، وهـــذا مـــا دعــــى      تزیـــد 

                       عالمیة لمواجهـة المخـاطر    أو                          من سیاسات وتقنیات محلیة      بداع  اإل      تبني    إلى          المصارف

     حصــول     إلــى       یــؤدي      الخطــر                                              واتبــاع سیاســات اصــالح مصــرفیة ، ذلــك أن االســراف فــي 

                                                                          الهشاشة المصرفیة والتي تكون نتیجة حـاالت الفشـل المتكـررة للمصـارف واتبـاع سـلوك 

                   المضاربة الخاطئ .

                           نمــو وتطــور االخطــار المالیــة ،     إلــى                    للتحــرر المــالي ادى       الســلبي             فهــذا الســلوك 

                                                          ان القناة التي توصل بین التحرر واسهم التحرر في الصیرفة أي     إلى                 والبد من االشارة

                                                                      االلتــزام باساســیات الصــیرفة تجــاه االخطــار الرئیســة وهــي خطــر االئتمــان وخطــر ســعر 

                                حـــــدوث الهشاشـــــة المصـــــرفیة بســـــبب تبنـــــي     إلـــــى                             الصـــــرف وخطـــــر ســـــعر الفائـــــدة ادت

ً     تمویل المشاریع ذات المخاطرة المفرطـة وذات النوعیـة الردیئـة ، فضـًال عـن         المصارف                                                               

                              الهشاشـــــة المصـــــرفیة وحـــــدوث االزمـــــات     إلـــــى                                 حـــــدوث الفســـــاد المـــــالي وكـــــل هـــــذا أدى

            المصرفیة .

                                                             تســببت االزمــات المالیــة خــالل مــا یقــرب مــن قــرن كامــل بحــاالت فشــل قاســیة   و 

                            ســة تــراكم الســیولة التــي أذهبــت                                              للمصــارف ، بســبب ان االنفتــاح المــالي كــان یتبــع سیا

                                                 تحریر حساب رأس المال ونسـب االئتمـان بشـكل كبیـر بسـبب     إلى                       الكثافة المالیة وأدت

                                                                       غیاب السیطرة واالشراف الكافي وبدأت المصارف فـي تمویـل المشـروعات الخطـرة مـن 
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                                                                          ً  اجل عوائد عالیة ، وقد حققـت المصـارف فـي البدایـة عنـد تمویـل هـذه المشـاریع أرباحـًا 

                       عـدم مقـدرة المقترضـین فـي     إلـى                                         كن بمرور الزمن ادى عدم تناسق المعلومات ل    ة ،     عالی

                     ضــعف الربحیــة المصــرفیة     إلــى                                                  ســداد قروضــهم والوفــاء بارتباطــاتهم والــذي ادى بــدوره

                                الهشاشــــة المصــــرفیة واالفــــالس المصــــرفي     إلــــى                                ارتــــبط بســــلوك المضــــاربة الــــذي ادى

          واالزمات.

                       تغیر البیئة المصرفیة:  - 2

        ً      ً        ً                                   ارف موقعـــًا فریـــدًا ومتمیـــزًا فـــي عملیـــة التنمیـــة وذلـــك بســـبب دورهـــا          تحتـــل المصـــ

  ذ  إ                              ً     ً       ً               في االقتصاد ، وتلعب المصارف دورًا كمیًا ونوعیًا فـي نفـس الوقـت            ً  بوصفها وسیطًا 

    ً             ســــعارًا لهــــا مــــن خــــالل  أ                   ً      ً                   النظــــام المصــــرفي نظامــــًا كفــــوءًا یــــزن المخــــاطر ویضــــع     یعــــد 

                 باحهــا وتحــافظ علــى   ر  أ   رف             ن تــدیم المصــا أ                                 تفاضــالت الســعر والتــي یمكــن مــن خاللهــا 

   .              موقعها التنفسي

    إلــى                                                             وكمــا هــو معــروف فقــد تعرضــت البیئــة المصــرفیة خــالل تاریخهــا الطویــل

                                                     ثرت على نشاطها وطریقـة تقـدیمها لخـدماتها المصـرفیة وطـرق  أ                     تغیرات وتحدیات كبیرة 

                                                                         تمویلهــا ، وهــذا كلــه اســتوجب علــى المصــارف ان تأخــذ بنظــر االعتبــار اســتراتیجیاتها 

                                                                      االجــل بجدیــة اكبــر فــي قراراتهــا االســتثماریة . فعنــدما تقــوم بتمویــل الكثیــر مــن        طویلــة

                                   لمستثمر من مـوارد معینـة ، وهـذا یعنـي  ل       توفیره                                   الشركات فان ذلك یعتمد على ما یمكن 

 ,Canals, 2010                                                          مستوى قدرتها الن تتكیف وتعتمد على نفسها وتعید تأسیس نفسها (

25.(    

         التحــدیات     إلــى                             المصــرفي ان یعــرف كیــف یســتجیب                       وبهــذا ینبغــي علــى القطــاع 

                                                                                   الجدیدة التي تمثلها التغیرات التي افرزتها البیئة المصرفیة ، إذ لم تكن المصارف تهتم 

                                                                          بهذه القضایا بشـكل جـدي ولكنهـا بـدأت ومنـذ تسـعینات القـرن الماضـي باالهتمـام بـذلك 

               ل انشـاء صـنادیق         مـالي) مثـ       إبـداع                                            مركزة علـى تقیـیم المخـاطر وتطـور منتجـات جدیـدة (

ـــــل االخضـــــر ، وغیرهـــــا مـــــن االنشـــــطة اإل ـــــة والتموی ـــــة     بداع                                                            االســـــتثمار الصـــــدیقة للبیئ    ی

                                                                 . وهكـذا تمكنـت المصـارف مـن اثبـات قـدرتها علـى ان تـؤثر فـي سـرعة واتجــاه          والمبتكـرة

    ).Chau & chin, 2004, 28                النمو االقتصادي (

  ،             ر مـن البلـدان                   طة المالیة في الكثیـ            مؤسسات الوسا                       والن المصارف تعد من أهم 

   مـن    أو                            الجمع ما بین من لدیهم نقص   أو                 بها لسد الثغرة   ً اً        ومخاطر    ً اً  ط  وس              فقد كان دورها 

    ).Garvajal & et.al., 2011, 8                         لدیهم فائض في رأس المال (
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                                    ف مـن عائـدات الفائـدة أمـا الیـوم وبســبب    ار                                وتكونـت االربـاح التقلیدیـة فـي المصـ

                                    أكثر من نصف االرباح في المصـارف تتولـد                                       هذا التحول في دور الوساطة المالیة فان 

                             عادة من خالل تخصیص العائدات.

                                                           ومـــــن االمثلـــــة المهمـــــة علـــــى هـــــذا التحـــــول هـــــو االهتمـــــام بالضـــــمان وصـــــیرفة 

                                                           ســـیمثل زیـــادة التـــأثیر المباشـــر للزبـــون علـــى االســـتثمار الـــذي یصـــنعه    نـــه           االســـتثمار أل

 ,Seucken&Bouma                      بــین الالعبــین فــي الســوق (   ً اً     مالیــ   ً اً     وســیط      بوصــفه        المصــرف 

1999, 11.(    

                                        العولمة واالستراتیجیات الدولیة للمصارف:  - 3

                                                                    ان الحركـة تجـاه العولمـة قــد اصـبحت احـدى أهـم التوجیهــات المهمـة فـي العــالم 

        الشـركات     إلـى                                        هـذا العامـل عبـارة عـن تحـدي جدیـد بالنسـبة     ویعـد     ة ،     خیر              في السنوات األ

                              قلیل باالعتماد على نوع الصناعة    أو                                            والمصارف التي یجب ان تواجهها والى حد كبیر

                 التي تعمل فیها.

               من المتفق علیـه     أنه         اخرى اال     إلى                                       ورغم ان انماط العولمة تختلف من صناعة

  ً                                             ً                          جدًا بانها بارزة وبشكل خاص في صناعة التمویل . إذًا مـا هـي عواقـب هـذه الصـناعة 

   )Jeuchen & Bauma, 1999, 3 (                                    الخاصة جراء تبنیها لخصائص العولمة ؟ 

                                                             الواضـــح ان العولمـــة قـــد أثـــرت بشـــكل واضـــح علـــى توجـــه الهیاكـــل المالیـــة     مـــن

                                               ذلـك ان النظـرة العولمیـة للقطاعـات المختلفـة تتمثـل   ،                              والسلوك التمویلي الطویـل االجـل 

                                  حتـى مـع الشـركات المحلیـة لغـرض تحقیـق    أو                                      بعالقة تنافس مـا بـین الشـركات العالمیـة

                                موقع القیادة في السوق الدولیة.

                                     ً  ظهـــور العولمـــة المصـــرفیة بعضـــها كـــان مرتبطـــًا     إلـــى             ب التـــي ادت         وان االســـبا

                            العوامــــــل التجاریــــــة التــــــي تتمثــــــل    ً  أیضــــــًا                                       بالبیئــــــة المالیــــــة االقتصــــــادیة وكانــــــت هنــــــاك

   ً     ً                دورًا مهمـــًا فـــي هـــذا المجـــال    ً  أیضـــًا                                             باســـتراتیجیات تتبعهـــا المصـــارف التجاریـــة وتلعـــب

) Thompson, 2009, 21.(    

                            شــجع علـــى نموهــا فــي تـــدفقات راس                                 وكــذلك نظــام ســعر الصـــرف المــرن الــذي 

                         التمــویلي . وازالــة القیــود       بــداع            مســتمرة مــن اإل      عملیــة     إلــى                           المــال الــدولي وفــتح االبــواب

ـــاك                                                                           المالیـــة االســـباب المرتبطـــة بقـــرارات تجاریـــة موجهـــة نحـــو التـــدویل . فقـــد كانـــت هن

      نتـاج                                                        االستخدام التقلیدي لحساب قرارات التدویل مثل كلفـة عوامـل اإل    إلى             اسباب دفعت

        ، إال ان   دة         محلیـة جدیـ       أسـواق     یجـاد  إ   أو                                          محاوالت الشركات التجاریـة فـي تتبـع الزبـائن   أو 
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                    التــي تــؤثر فــي قــرارات        األخــرى                                            البحــوث الجدیــدة كشــفت بــان هنــاك عــدد مــن العوامــل 

                                                                      تـــدویل المصـــارف التجاریـــة والتـــي تنبثـــق مـــن الرغبـــة فـــي تحقیـــق اقتصـــادیات الحجـــم 

                 والقـدرات االداریـة       بـداع                     افضـل للزبـون وتحویـل اإل                               والنطاق وفي توصیل خدمات أوسـع و 

           ف وراء نمـو                                            ن جمیـع هـذه الـدوافع مرتبطـة بعملیـة التـدویل تقـ إ             باخرى ، لـذا فـ   أو         بطریقة

                                                        یات رغم ان العوامل الخاصة المرتبطة بهـذه القضـایا قـد تكـون                       الشكرات المتعددة الجنس

    ).China stability report, 2007, 5        مختلفة (

                 یة وللمحافظة على     بداع                    تبني االستراتیجیات اإل    إلى             ذه الشركات             وهذا ما دعى ه

                       ارف سـوف تكـون قـادرة علـى   مصـ            وبهـذا فـان ال   ،         العالمیـة       سواق                     موقعها التنافسي في األ

                                                                        أن تـــوفر للزبـــون والشـــركات نفـــس المنتجـــات المالیـــة كمـــا فـــي البلـــد االم وعلـــى اســـاس 

                 ن تفقـــــد زبائنهـــــا                                                  تطـــــویر العالقـــــات وبشـــــكل مســـــبق . وذلـــــك لخـــــوف المصـــــارف مـــــن ا

) Hope & et.al, 2008, 10.(    

                      بسـبب العولمـة هـو بحثهـا       بـداع                                       وبهذا فان مـن اسـباب اتجـاه المصـارف نحـو اإل

                                                            االجنبیــة ، والبحــث عــن المنتجــات المتفوقــة عــن منافســتها والبحــث عــن       ســواق     عــن األ

                                 فـي مصـارف تلـك البلـدان وهـو مـا یثیـر       بـداع     قـص اإل ن                          مصادر ربحیـة عالیـة واسـتغالل 

                                                                     روح التنــافس فــي مصــارف تلــك البلــدان ، ومثــال علــى ذلــك هــو صــناعة الصــیرفة فــي 

                                   اذ تنامى التنافس وبشكل كبیـر باتجـاه       1977                             بعد دخول الصیرفة االجنبیة عام         الیابان 

                     توسع الحصة السوقیة.

     ً           ن سـببًا فـي تـدویل                                                        وفیما یتعلق بعامل الكلفة الذي حـدد كلفـة رأس المـال فقـد كـا

    إلــى                                                                      المصــارف والحصــول علــى عائــدات اســتثمار اعلــى ، وان التوســع الــدولي بالنســبة

                                                المصارف الیابانیة هو خیر مثال على هذا المعیار.

  

                      قدرة التكیف للمصارف:  - 4

                           للمصــارف هــو قــدرة التكیــف وهــي        المــالي       بــداع                          مــن ضــمن دوافــع تعزیــز قــدرة اإل

                                                                                نوع من القدرة على التغیر باتجاه الظروف الجدیـدة ، فعنـدما تتغیـر البیئـة تبـدأ مخـاطر 

ـــالظهور                                                مؤشـــرات حصـــولها ، ویمكـــن للمصـــارف ان تقـــوم بعملیـــات        تـــزداد  و                 التشـــغیل ب

                                                                         ضبط طارئة مناسبة للتكیف مع هذه التغیرات ، وان حجـم قـدرة التكیـف فـي المصـارف 

                                                                 ن یحــدد وبســرعة التغیــر المطلــوب الــذي یتماشــى مــع تغیــر مخــاطر التشــغیل ،        ینبغــي ا

                              وتوصــیلها وان نطــاق التغیــر یكــون     ها      نتشــار  إ                                   ویتضــمن هــذا التغیــر المعلومــات ومســتوى 
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                                               . اذ ان قدرة التكیف هي نوع مـن الوسـائل الضـروریة                    من عدة عوامل بیئیة    ا    ناتج     عادة 

                          التشـــــغیلیة ، فعنـــــدما ال تقـــــدر              وقـــــوع للمخـــــاطر    أو                          فـــــي المصـــــارف لمواجهـــــة حصـــــول

                                                                       المصــارف علــى تغیــر البیئــة فــیمكن ان تعــزز مــن قــدرتها علــى التكیــف مــع التغیــرات 

                                                                            البیئیــة قبــل ان تضــبط عملیاتهــا ، وان الســلوك التشــغیلي هــو عبــارة عــن اســتجابة مرنــة 

      ً                                     سابقًا للمصارف في تعزیز قدرتها على التكیف.

                               القـــدرة التكیفیـــة التـــي تأخـــذ فیهـــا                       هنـــا باعتبارهـــا نـــوع مـــن      بـــداع إل            وتـــأتي قـــدرة ا

                                                                       المصــارف منحــى جدیــد ومقــاییس جدیــدة للســیطرة علــى المخــاطر التشــغیلیة ، وتحتــاج 

                                   قــدرة التنبــؤ للتعامــل مــع النتــائج لــذا     إلــى                   قــدرة التكیــف كــذلك    إلــى                  المصــارف باالضــافة

                      یــــة مــــن قبــــل االســــتفادة مــــع           تنبــــؤات علم    إلــــى                                    فعنــــدما تتغیــــر البیئــــة تحتــــاج المصــــارف

                                          یـة للمصـارف لـیس فقـط فـي السـیطرة علـى المخـاطر     بداع                   . ولتحسـین القـدرة اإل   یات     العمل

    ).Huerta & Ibarra', 2009, 23-24                             التشغیلیة وانما لمنع حصولها (

                    الحوكمة المصرفیة :  - 5

        الشــركات                                                             لقــد ناقشــت الكثیــر مــن الدراســات قضــایا مهمــة تتعلــق بلــوائح حوكمــة

                                                                            للمؤسسات المصرفیة ، اذ بـدأت هـذه الدراسـات بتحلیـل النظـام الـدولي الناشـئ لحوكمـة 

         عمـــل مفصـــل       إطـــار         فقـــد اعطــت    3     بـــازل       ، امـــا  2     بــازل                       المصــارف والتـــي وضـــعت فـــي 

                          المؤسســة المصــرفیة واثــر ذلــك       دارة                 المصــارف بالنســبة إل  ٕ     ٕادارة    ن و  ی                   لكیفیــة تفاعــل المشــرف

                                             دت قـــوانین الخـــدمات المالیـــة فـــي العدیـــد مـــن الـــدول                             علـــى االســـتقرار المـــالي . وقـــد حـــد

         عمـل وصـفي       إطـار                                                        القواعد واالسس التي تعزز حوكمـة الشـركات المالیـة ، فهـي تضـع 

                                                               العلیا في تطبیق مسؤولیاتهم االداریة، والغراض االستقرار المالي یجب       دارة           للمدراء واإل

                 ي المصــرف ان یلعــب                                                  قــوانین المصــارف الوطنیــة ولوائحهــا للمــنظم القــانوني فــ     نــتج    ان ت

                                                       فـــــي وضـــــع معـــــاییر الحوكمـــــة للمصـــــارف والمؤسســـــات المالیـــــة وشـــــركات        ً رئیســـــاً    ً  دورًا 

                                                                      ات المصرفیة والمالیة ، وذلك لجعلها في وضع افضل ، وقد كانت هذه اللـوائح     بداع  اإل

                                        ً                                ناجحـة فـي عــدة بلـدان إال ان نجاحهــا كـان محــددًا فـي بلــدان أخـرى ، ذلــك انهـا وجــدت 

    دعى                                ومدراء الشركات المالیة ، هذا ما       العلیا       دارة         من قبل اإل                      معاییر مضوعیة للتصرف

    ).Krasovska, 2004, 2               في مجال عملها (      بداع  اإل    إلى          المصارف
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                                تغیر البیئة التنافسیة للمصارف:  - 6

  Hoketly Woioly  و       1990    عـام   Kadnaro Modoroenest         لقـد نـاقش 

                                                          التغیر التكنولـوجي وتغیـر الضـوابط فـي ثمانینیـات القـرن الماضـي       1997    عام        آخرون  و 

            ) . وحســب مــا Karsovska, 2004, 8         المالیــة (      ســواق                          وكیفیــة زیــادة التنــافس فــي األ

       أسواق           التنافس في                                                            ذكر بالمر بان التغیرات في حجم المصارف وتنوعها انعكس بزیادة 

                            تامـة التنـافس ، اذ ان االربـاح       سـواق  األ                                         المصارف بطریقة تلبي وبصـورة متزایـدة معیـار 

   مـن    ً  أیضـًا                                                         تتأثر بالمنافسـة ولـیس فقـط بالمنظمـات الراسـخة فـي السـوق بـل      سواق     في األ

 ,Abbas & Malik                                                        شركات خارجیة لها القدرة والحق فـي الـدخول اذا اختـارت ذلـك (

  م   عـا  Porter                               المنافسـة قـد تـم تناولـه فـي افكـار     إلـى                        ). وان امكانیـة التعـرض2 ,2010

                                         لـــــدافع الربحیــــــة وتكـــــوین قیمــــــة اضـــــافیة للمصــــــارف       دارة                 فـــــي كیفیـــــة تولیــــــد اإل      1985

) Garvajal, 2011, 9.(    

                                                              ان طریقــة اضــافة القیمــة قــد تولــدت مــن عناصــر منفصــلة مــن خــدمات معقــدة 

                 حركـة السـوق . لـذا    أو                              كبیرة في اظهار تنوع المنظمـة       أهمیة                     نموذجیة للمصارف وذات 

    إلــى                                               فــي تحلیــل اســتجابة المــدراء فــي المصــارف التجاریــة                           كــان تحلیــل القیمــة اداة مهمــة 

                 التغیر الخارجي.

    ً     كبیــرًا فــي     ً  تحــدیًا                                                       لقــد واجهــت المصــارف فــي الوالیــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة 

                                                                               عقدي السبعینات والثمانینات من القرن الماضي في توفیر الدعم الكافي لدعم المنافسة 

                                   ط وتكنولوجیــا المعلومــات ، وقــد واجهــت                                 المصــرفیة الناتجــة عــن ازالــة الضــواب      ســواق  لأل

                                                                          المصارف معدل عائدات مالیة منخفض ورغـم زیـادة العوائـد علـى الودائـع وتقلیـل كلـف 

ـــى  ـــد اعل                                                                    تشـــغیل فـــروع المصـــارف والتحویـــل نحـــو االســـتثمار فـــي موجـــودات ذات عوائ

) Abbas & Malik, 2010, 5-6.(    

                  مـن تغیـرات قانونیـة              ات الخارجیـة    بـداع  اإل    إلـى                              لهذا قامت المصارف باالستجابة

                                                                              وتطبیــق تكنولوجیــا المعلومــات المتطــورة والتغیــرات الملحوظــة فــي حجــم الموازنــة العامــة 

                                                                            وتنوع وتوسـیع النطـاق الجغرافـي ولكـن لـیس بـنفس الطریقـة وانمـا تؤدیهـا بطریقـة تحقـق 

    ).Nickerson & Sullivan, 2003, 16                         والریادة في مجال نشاطها (      بداع      لها اإل

      تقییم     إلى                                                الدراسات حول درجة المنافسة في الصیرفة قد هدفت             وباختصار فان 

                  تقني وتعـدیل حـواجز        إبداع   أو                                                   التغیرات الخارجیة وبشكل خاص ان كان التغیر قانوني
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                                                   المصارف ، والتغیـرات فـي االهـداف االسـتراتیجیة وقـدراتها        أسواق                  الدخول والخروج من 

      ).Canals, 1990, 5        ملموسة (  ال                        الجوهریة وموجوداتها غیر 

                          زیادة المخاطر المصرفیة :  - 7

  ،                                ع البیئة الخارجیة التـي تحـیط بهـا                                  من المعروف ان المصارف تعیش بتماس م

ــــة دائمــــة التغیــــر  ــــدراتها االداریــــة ، وهــــذه البیئ ــــي نشــــاطها وخــــدماتها وق ــــي تــــؤثر ف                                                                           والت

ً     ). هـذا فضـًال عـن Beets, 2004, 1                                        ومضـطربة ومـن غیـر الممكـن التنبـؤ بهـا بدقـة (          

                على المصارف .    ً  أیضًا                                      الداخلیة وعواملها والتي تؤثر بدورها       البیئة 

                       فـــي ظلهمـــا المصـــارف تـــزداد       تعـــیش                                     ومـــع تطـــور وتعقـــد هـــاتین البیئتـــین التـــین

       األخـــرى                                                              المخـــاطر التـــي تتعـــرض لهـــا هـــذه المصـــارف وغیرهـــا مـــن المؤسســـات المالیـــة 

          البشـــري فـــي         بـــالمورد                                                        وخاصـــة المخـــاطر المالیـــة والمخـــاطر التشـــغیلیة التـــي لهـــا عالقـــة 

                                                                        المصارف ومصادر المعلومات التي یحصل علیها المصرف والتكنولوجیـا المطبقـة فـي 

ــأثیرًا فــي        أهمیــة                       هــا تعــد مــن أكثــر العوامــل      أنواع                              المصــرف ، ولهــذا فالمخــاطر بكافــة        ً     وت

    ).Davis & Zhu, 2004, 9          في عملها (      بداع                         توجیه المصارف نحو تبني اإل

          الهیكلة:                          تطور النظام المالي واعادة   - 8

   فـي     ً  تنوعـًا            شهد تغیـرات    د                                                 ان التطور الشدید للنظام المالي الموجه نحو السوق ق

                            المالیــــة ، وقــــد شــــهدت التطــــورات       ســــواق                                    اعــــادة هیكلــــة المصــــارف التجاریــــة وعمــــل األ

                                     مـــن اعـــادة الصـــیاغة مثـــل التحـــول مـــن اســـلوب       كثیـــرة        أنـــواع                         والتغیـــرات واعـــادة الهیكلـــة 

                                                تجزئـة ، والتحـول مـن اسـلوب الـربح التقلیـدي المعتمـد                                العمل التقلیدي واعتماد صـیرفة ال

                          دیــدة تعتمــد علـــى الــدخل بـــدون             اســالیب ربـــح ج    إلـــى                               وبشــكل رئــیس علـــى فوائــد الودائــع

       مـن خـالل                                                                   ، والتطـورات فـي الفلسـفة التمویلیـة واالسـتثماریة التـي تتبعهـا المصـارف     فائدة

ـــــدمها واســـــالیب وطـــــرق التـــــرویج                      الصـــــیرفة الشـــــاملة والمنت ـــــا                                       جـــــات التـــــي تق              والتكنولوجی

) Tronveronacchi, 2010. 2-5مـن الـدوافع التـي    ً  أیضـًا                         ). كـل هـذه التغیـرات تعـد                

     ). Ruan& li, 2009, 25         المصرفي (      بداع                         دفعت بالمصارف نحو تبني اإل

       المـالي       بـداع                                                           وقد درس الكثیر من الباحثین تأثیر تصمیم النظام المـالي علـى اإل

      بــداع  اإل       أهمیــة                               المــالي فــي المؤسســات المالیــة . و       بــداع                          فــي نطــاق الصــیرفة ومحفــزات اإل

    ).Boot & Thakon, 2006, 4                                             المالي في تصمیم النظام المالي الكلي وتطویره (
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                     المشتقات المالیة :   - 9

                           احــدى االشــكال المهمــة للمخــاطر     تعــد                                     كــان لزیــادة مخــاطر اســعار الفائــدة التــي 

           ً      ً       ً     ً        المالیـة اثـرًا كبیـرًا ودافعـًا قویـًا لتبنـي                                             التي تواجهها المصارف نتیجـة دورهـا فـي الوسـاطة 

                                                                    فــي النظریــة المالیــة وزیــادة اســتعمال وتطــور تقنیــات الحاســوب والتغیــرات فــي       بــداع  اإل

                           رأس المـــال . كـــل ذلـــك ســـاهم فـــي        أســـواق  و         االئتمـــان        أســـواق                  الفائـــدة االجنبیـــة و        أســـواق

             بطـرق وتقنیـات                     مخـاطر اسـعار الفائـدة   ٕ     ٕادارة                              تكملة الطرق التقلیدیـة لقیـاس و     إلى         الحاجة

            هــا المختلفــة      أنواع         المالیــة ب      دوات                                   مالیــة مبدعــة ومبتكــرة ، وتمثلــت هــذه األ       أدوات        حدیثــة و 

 ,Shilier, 2006                 الخیـارات وغیرهـا (   أو           المبـادالت   أو                             سـواء كانـت عقـود المسـتقبلیات

16.(    

          المــــــالي فــــــي       بــــــداع                                             وللمشــــــتقات المالیــــــة دور مهــــــم وحیــــــوي فــــــي تطبیقــــــات اإل

                                                  ت المالیــة بهــذا االســم ، ألن قیمتهــا تشــتق مــن قیمــة ورقــة                ، وســمیت المشــتقا       المصــارف

                                                                          مالیـــة اساســـیة ، وهـــي اوراق مالیـــة تعتمـــد قیمتهـــا علـــى اوراق مالیـــة واخـــرى ، أي هـــي 

    ).Wang, 2009, 173                                                  عقود اكثر من كونها اصدار جدید الوراق مالیة اساسیة (

                 خـــارج المیزانیـــة                                                          وهكـــذا فالمشـــتقات المالیـــة عبـــارة عـــن عقـــود مالیـــة تتعلـــق بفقـــرات         

) off- balance sheet itemsأو       جـودات،  و            أكثر من الم   أو                            ) وتحدد قیمتها بقیم واحدة   

    ).underling assets or index                 یة المرتبطة بها (     األساس         المؤشرات    أو    ،      دوات  األ

           بغرض حمایة    ،  ة     خیر                        بشكل كبیر في السنوات األ        المالیة                     وقد انتشرت المشتقات 

              المالیــــة وتحقــــق         األوراق                                                المســــتثمرین مــــن المخــــاطر التــــي تحــــدث فــــي تغیــــرات اســــعار 

   )Beets, 204, 31 (                   ایا للمصارف ابرزها:  ز                               المشتقات المالیة العدید من الم

                    تخفیض كلف التمویل . -  1

                     تنویع مصادر التمویل. -  2

             تحوط الدیون. -  3

                                                التحوط ضد التغیرات في اسعار صرف العملة االجنبیة. -  4

                                     المخاطر المرتبطة بالعملیات الیومیة .       إدارة -  5

                          الموازنة العامة ونتائجها.       إدارة -  6

                                        مضاربة لالستفادة من حركة السوق المتوقعة.   أو                   اتخاذ موقع مفتوح -  7
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                       التطورات التكنولوجیة:  -  10

  ،              ) سـنة الماضــیة  25              كبیـر خـالل الــ (                       المصـارف التجاریـة بشـكل       أعمـال      تغیـرت 

ـــك مزایـــا  ـــا ، وقـــد حققـــت جـــراء ذل ـــة وكبیـــرة فـــي مجـــال التكنولوجی                                                                         اذ شـــهدت نقلـــة نوعی

                                                                            وافضـلیات فــي االتصــاالت الســلكیة والالسـلكیة وتكنولوجیــا المعلومــات والنظریــة المالیــة 

َ      ً                وتجاربهـــا العملیـــة ، كمـــا شـــهدت تحـــوًالَ◌ كبیـــرًا فـــي تركیـــز نشـــاط             المالیـــة فـــي         الوســـاطة                                ً 

                                   ً             الخطر ، اذ ان المصارف تعـد الیـوم جـزءًا ال یتجـزأ مـن        إدارة          ة لعملیات     خیر  أل         السنوات ا

                                                                             المؤسســات المالیــة العالمیــة التــي تجــذب مجــامیع كبیــرة ومختلفــة مــن الخــدمات المالیــة

) Frame & White, 2009, 3(  وقد ارتبطت ودفعـت وحفـزت التغیـرات التكنولوجیـة .                                              

ــــه   و                                    ات المالیــــة التــــي نوعــــت منتجــــات المصــــرف     بــــداع             هــــذه باتجــــاه اإل                 خدماتــــه وعملیات

                                                                اذ ســـاعدت التطبیقـــات التكنولوجیـــة علـــى تفعیـــل عملیـــات الوســـاطة المالیـــة    ،  یـــة    نتاج  اإل

ً  نقـاط االئتمـان بـدًال        أدوات                                           روض التجزئة المقدمة بصورة روتینیـة باسـتخدام  ق         وتطبیقات                 

   .                من الحكم البشري 

                                                                    ان المصارف تعمل فـي بیئـة عـدم التأكـد وعـدم تماثـل المعلومـات ولهـذا السـبب 

                                                               توســـــعت فـــــي تخصـــــیص البیانـــــات لغـــــرض تحلیـــــل المعلومـــــات الخاصـــــة بالمشـــــاركین 

          المتماثلـة     غیـر                                    وذلك للتعامـل مـع المشـاكل بالمعلومـات         المالیة       سواق                 والمتعاملین في األ

) Dauda & Adenigi, 2011, 3-5.(    

  

  

   



40 

  المبحث الثاني

  العوامل التي تؤثر في تبني اإلبداع المالي في المصارف وتطبیقاته

                                                                     تتماشى الكثیر من العوامل التي تؤثر وبدرجات وطرق مختلفة في عملیة تبنـي 

   :                      التي سبق االشارة الیها       بداع                      في المصارف مع دوافع اإل      بداع  اإل

                    توقـع ان یصـاحبه تطـور  ی                   عندما یحدث التغییـر     أنه   Frame & white      فیشیر 

                                                          المـالي الـذي یشـمل اسـتجابة اولیـة مـن المصـارف تسـتقر عبـر الـزمن       بـداع          كبیر في اإل

                ات فـي السـبعینات     بـداع                                                        لتتماشى مع الظروف البیئیة الجدیدة . وهذا ما یفسـر موجـة اإل

                                               والتــي الهمــت البحــوث فــي تفســیر التغیــرات المهمــة فــي                  مــن القــرن العشــرین             والثمانینــات 

ً           ، فضـًال عـن نهایـة         السـیولة             ى التغیـر فـي                                              العوامل البیئیة في تلك الفترة مثل زیادة مستو      

   .                من القرن العشرین                                      نظام برتن وودز المعروف منذ االربعینات

ً     فضــًال عــن                                                ن فــي هــذا المجــال یقــدرون بــان التغیــرات القانونیــة  ی              ذلــك فــإن البــاحث  

                                                                            الناتجــة عــن عملیــات التحــرر المــالي التــي تتبناهــا العدیــد مــن البلــدان هــي وراء موجــة 

                                                          التـــي تشـــهدها بعـــض البلـــدان ، فقـــد وجـــد أحـــد البـــاحثین ان اللـــوائح             ات المالیـــة    بـــداع  اإل

                   المـــــالي ، فـــــالقوانین       بـــــداع  لإل   ً اً    ساســـــ أ                                          القانونیـــــة التـــــي تفرضـــــها الســـــلطات النقدیـــــة تعـــــد 

                          ات تــؤثر فــي نتیجــة المنتجــات     بــداع                                         والتشــریعات وغیرهــا التــي تمنــع المصــارف مــن اإل

    ).Abbas & Malik, 2010, 11                 المالیة الجدیدة (

                          وة الـرأي العـام كمـا حـدث فـي     عـن قـ      تنـتج      بـداع                     عوامل تـؤثر فـي تبنـي اإل   ك    وهنا

    ).Fram& white, 2009, 29 (   ا       وایطالی      فرنسا 

              في المصارف :       المالي       بداع             الیة تشكیل اإل

         المنافسـة     إلـى                          بكـل اشـكاله سـوف یضـیف قـوة       المـالي       بداع                 مما الشك فیه أن اإل

                         فــي المصــارف هــي التفكیــر فــي    ة                        ، لــذا فــان المســألة الرئیســ                      المســتقبلیة بــین المصــارف

         وأي مســار       بــداع                                         ، بعبــارة اخــرى ، علــى المصــارف ان تقــرر مــا اإل      بــداع            كیفیــة عمــل اإل

                                                          وكونـــه یعتمـــد علـــى التغیـــرات البیئیـــة المصـــرفیة ومســـتویات مختلفـــة   ه              ینبغـــي ان یتخـــذ

   أو        مالیـــــة   أو          قانونیـــــة   أو                                      خارجیـــــة تتضـــــمن اصـــــالحات وتغیـــــرات تنظیمیـــــة   أو         داخلیـــــة

                                        ة االقتصـــاد الكلـــي وظـــروف المنافســـة فـــي الســـوق                    اداریـــة و تغیـــرات بیئـــ   أو        صـــادیة   اقت

                        ومسـاره واسـالیب تطبیقـه .       بـداع                  ً                            المصرفي . فهي جمیعـًا ینبغـي ان یراعیهـا فـي نـوع اإل

          المــــالي فــــي       بــــداع                                                     اذ تــــؤثر االنظمــــة القانونیــــة بشــــكل كبیــــر علــــى تشــــكیل ونشــــاط اإل
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       المـــالي       بـــداع              ا قـــل احتمــال اإل                                          ، فكلمـــا كانــت القـــوانین المالیــة اكثـــر شـــدة كلمــ       المصــارف

   )Drew,2012, 17 (          س صحیح . ك    والع

                          ، فكلمــا كــان االقتصــاد الكلــي       بــداع                                   كــذلك بیئــة االقتصــاد الكلــي تعــد اســاس اإل

ً          . فضـًال عـن أن اإل      بـداع                  ً     ً             مستقر كان هـذا دافعـًا جیـدًا فـي تطـویر اإل             المـالي یكـون       بـداع    

                لبشـــریة والثقافـــة     ً                                                             محـــددًا بالبیئـــة الداخلیـــة فـــي أنظمـــة التشـــغیل وهیكلـــة الملكیـــة والمـــوارد ا

   یة      األساســ    ً             واحــدًا مـن العوامــل    ً  أیضــًا                          ان النظــام التشــغیلي یمثـل  و       . هـذا                المصـرفیة وغیرهــا

                                                              المصـــــارف التجاریـــــة ، فاالســـــتقاللیة فـــــي التشـــــغیل والمســـــؤولیة عـــــن االربـــــاح       بـــــداع إل

   .      بداع              یة الضروریة لإل     األساس                          تولي المخاطر هي من االجزاء            والخسائر و 

                               مـن خـالل التـأثیر فـي الهـدف المحـدد       بداع  اإل    إلى                            كما ان هیكلة الملكیة تهدف

                                                                        للموازنـــة العامـــة لمصـــارف . وان جـــودة احتیـــاطي المـــوارد البشـــریة هـــي مـــن العالمـــات 

   .    بداع          الفاعلة لإل

ً    كــذلك فــان ثقافــة المصــرف تمثــل عــامًال یت       بــداع                    موجبــه مســتوى عملیــة اإل    دد ب حــ                              

   أو                                                                        المالیــة ، اذ كلمــا كــان للمصــرف القــدرة علــى تحمــل مخــاطر أكثــر كلمــا زادت شــدة

     ). Runa& Li, 2009, 3 (    بداع        مستوى اإل

                                                                      وفیما یتعلق بالمنافسـة فـان االنفتـاح علـى العـالم الخـارجي وزیـادة عمـل ودخـول 

                 علـــى نشـــاط المصـــارف                                                   المصـــارف االجنبیـــة وتطـــور نشـــاطها كـــان لـــه التـــأثر الكبیـــر 

                                                                            المحلیة بالمقارنة مـع المصـارف فـي البلـدان المتطـورة ، سـیما وان هـذه المصـارف تمـر 

                                                                                 بالمرحلة االنتقالیة من التطور والتي ال تزال القـوى الداخلیـة والخارجیـة لهـا غیـر مؤهلـة 

                                              المــالي . وهــذا علــى المصــارف المحلیــة ان تتكیــف مــن       بــداع         والســیما اإل      بــداع        لتبنــي اإل

                                                                 االیفــاء بمتطلبــات االصــالحات والتطــورات الالزمــة لتواكــب التطــورات الحاصــلة      خــالل

       هـو روح       بـداع               عي الجیـد بـان اإل    الـو        إعداد                                        في البیئة المصرفیة العالمیة وذلك من خالل 

                          الصـــــــــحیح الـــــــــذي یجـــــــــب ان یتفـــــــــق       بـــــــــداع                               ثقافـــــــــة مشـــــــــتركة ، واختیـــــــــار نمـــــــــوذج اإل

                           الحالــة الواقعیــة المطلوبــة               وســیاقه فــي ضــوء       بــداع                          مــع خصائصــه ، وتوســیع صــیغة اإل

) Abir&Chokri, 2010, 5-6.(    

     مـــالي      داع بـــ                                                      والبـــد للمصـــارف المحلیـــة ان تراعـــي مســـتوى القـــدرة فـــي تحقیـــق اإل

                                                                         متكامـــل مـــع سیاســـة تســـویق التجـــارة المصـــرفیة المالیـــة وتطـــویر رؤیـــة للتســـویق طویلـــة 

 ;Runa& Li, 2009, 6                                                  االجل والتشدید على عدم وجود دور مهم لصناع السیاسـة (

Canals, 1990, 6.(    
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          المالي :      بداع         محددات اإل

                                                                   تتوجـــه العدیـــد مـــن البحـــوث االكادیمیـــة والمیدانیـــة الیـــوم نحـــو دراســـة محـــددات 

                                                                       المالي ، وتركز الكثیر من هذه البحوث على عملیة التحرر المالي التي تتعلـق       بداع  اإل

          المالي .      بداع                بتبني المصارف لإل

     درجــة    د    ً                              ســابقًا ، مــن العوامــل المهمــة التــي تحــد                            اذ یعــد التحــرر المــالي كمــا مــر 

      إطـار                مـا هـو معلـوم فـان  ك                                           المالي في المصارف في الكثیر من البلدان . و       بداع       تبني اإل

                        ي للنظــام المصــرفي ، وهــذا     بــداع                                              العمــل القــانوني یــؤثر بطریقــة كبیــرة علــى الســلوك اإل

     إال    ،        القـــــــوانین              ً              المـــــــالي هـــــــو دائمـــــــًا وســـــــیلة لتجنـــــــب       بـــــــداع                  علـــــــى عكـــــــس فكـــــــرة ان اإل

                   قــــوة القطــــاع العــــام    أو                       یعــــزز مــــن القــــوة العامــــة      بــــداع                     فــــي ســــیاق التحــــرر فــــان اإل    أنــــه 

) Abbas & Malik, 2010, 35.(    

                                                المـــالي هـــو االســـتراتیجیة التنافســـیة المســـتقبلیة التـــي       بـــداع ٕ               وٕان مـــن محـــددات اإل

   ً اً          اسـتراتیجی   ً اً       متغیـر       بوصـفه                   المالي فـي المصـارف       بداع                             تتبعها المصارف ، إذ یستخدم اإل

                               كبیرة ضمن السیاق الذي تنظم فیه        أهمیة         ً                       للمضي قدمًا امام المنافس وهي ذات    ً اً     ساسی أ

                                                        المزیــد مــن القــروض ، هــذا وان طریقــة تبنــي االســتراتیجیة اصــبحت              المصــارف العطاء

                                                          واجبة على المصارف اكثر مما هو خیار سواء في نطاق الصیرفة.

                 الحدیثــة ، ففــي ظــل                             المــالي تــأتي االزمــات المالیــة      بــداع                 كــذلك مــن محــددات اإل

            صبحت منتجات                     المالي ضرورة ، وان ا      بداع                           حدوث االزمات المالیة یصبح اإل        تطورات

                                       تســـمح للمصـــارف بـــان تمتلـــك ثقـــة معینـــة مقابـــل                        تمیـــة فـــي ظـــل االزمـــة النهـــا       معینـــة ح

      دارة                         المــالي فــي امــتالك المصــارف إل      بــداع                                   مخــاطر الفشــل فــي عملهــا. كمــا ویســاعد اإل

                                               تعمل على قیاس وتعویض المخاطر التي تتعرض لها .       كفوءة

  ،       المـالي      بداع                                                          كذلك فان التنافس یعد من المحددات المهمة والضروریة لتبني اإل

                                 متتـــالي) یولـــد للمصـــرف میـــزة تنافســـیة   ال          المتعاقـــب (      بـــداع                         اذ تـــدعم البحـــوث فكـــرة ان اإل

ـــــــــ      أداء  و  ـــــــــاك    ً اً      متفوق ـــــــــداع                                      وهـــــــــذا ال یمكـــــــــن ان یســـــــــتدام إال إذا كـــــــــان هن         تحســـــــــین   و        إب

                                 فسي الرائد في بیئة ومیدان عمله  ا                                                 دائم للمنتج والعملیة ، لكي یأخذ المصرف موقفه التن

) Chokri, 2010, 13.(    

ـــافس واإل ـــد مـــن البحـــوث العالقـــة مـــا بـــین التن ـــد تناولـــت العدی        اذ وجـــد       بـــداع                                                      ولق

                             لغرض زیادة میزاتها التنافسـیة       بداع                                          التنافس القوي في السوق یشجع المصارف على اإل

) Carvajal& et.al., 2011, 3.(    
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              ) بـــان التنـــافس     Bred Urme & Flesbatos  ) 2007               ویشـــیر الباحثـــان 

                                                                    المصــرفي یــدفع بالمصــارف للـــدخول فــي تمــایز فــي منتجاتهـــا المعروضــة وتســمح فـــي 

    ).Carvajal& et.al., 2011, 3        المالي (      بداع        تحفیز اإل

       ان حجم     إلى    ث                      المالي اذ توصلت البحو       بداع                           كذلك یعد الحجم من محددات اإل

                                  المــالي ، فالمؤسســة المالیــة الكبیــرة       بــداع                                    المؤسســة المصــرفیة عامــل مهــم فــي تبنــي اإل

                                                                     أكثــــر قــــدرة علــــى ان تــــدفع كلــــف ثابتــــة لتطــــویر تكنولوجیــــات جدیــــدة أكثــــر منهــــا فــــي 

    ).Carvajal & et.al., 2011, 7                  المؤسسات الصغیرة (

             المصـارف ، اذ      داع  إبـ                 التنـوع فـي نشـاطات    ً  أیضـًا         المـالي      بـداع             ومن محددات اإل

                                             وجـــود عالقــــة ســــلبیة بـــین التنویــــع الكبیـــر فــــي االنشــــطة     إلــــى                    توصـــل اغلــــب البـــاحثین 

             نظـام الصـیرفة    أن                                                            المصرفیة التي یقوم بها المصـرف الواحـد . اذ وجـد بعـض البـاحثین 

                                     ، واســــتنتج البـــاحثون بــــان المیـــل الطبیعــــي    ً اً          فیــــه متـــدنی       المـــالي       بــــداع              الشـــامل یكـــون اإل

ً                                           ًا . اذ تعـاني هكـذا مصـارف مـن كلـف وكالـة شـدیدة      إبداع       ون أقل                   للمصارف الشاملة یك

              . اذ كلمــا زاد     بــداع                                                االســتثمار والتــي تثــبط المــدراء وارتبــاطهم بعملیــات اإل       إبــداع       تــرتبط ب

   .      بداع                                          تخصص المصرف بانشطة معینة زادت قدرته على اإل

                                    هي االستثمار االجنبي والملكیـة االجنبیـة       بداع                            كذلك من العوامل التي تحدد اإل

      ن بـــان  ی                          . فقـــد وجـــد العدیـــد مـــن البـــاحث      بـــداع  اإل   فـــي    ً اً      مـــؤثر    ً اً       ایجابیـــ   ً اً                   والـــذي یكـــون لـــه دور 

                                 ٍ أس مـال المصــارف مـرتبط بمســتوى عــالٍ                                         المسـتوى العــالي مـن المشــاركة االجنبیـة فــي ر 

      بـداع     فـز اإل                                                               من التنافس الـذي یسـمح بتحسـین الجـودة وتمـایز المنتجـات المعروضـة ویح

    ).Shirakawa, 2011, 19-20        المالي (

ـــداع  اإل    أنـــه          هكـــذا نجـــد                                            المـــالي محـــددات یمكـــن أن توجـــه المصـــارف لالتجـــاه       ب

                                                       الســـلبي ، وهـــي تعتمـــد فـــي طبیعتهـــا علـــى نـــوع وحجـــم نشـــاط المصـــرف    أو          االیجـــابي

                           واستراتیجیاته المستقبلیة.

   



44 

                 یة في المصارف :    بداع           المنتجات اإل

                 ً      ً                     یـــة فـــي المصـــارف حیـــزًا كبیـــرًا مـــن اهتمـــام البـــاحثین     بداع                أخـــذت المنتجـــات اإل

               ات المصـرفیة اذ     بـداع                المنتج من أهـم اإل       إبداع                                    واالكادیمیین في هذا المجال ویرون بان 

                       في المنتجات المصرفیة.      بداع                ً        ً                 انهم یتوقعون نموًا متزایدًا في تزاید دور اإل

      تزایــد         ســیما مــع  ال  ة     خیــر                                             لقــد تطــور هــذا الموضــوع بشــكل كبیــر فــي الســنوات األ

  ،                االصــالحات المالیــة                                                   نشــاط المصــارف االجنبیــة ومحــاوالت المصــارف المحلیــة تطبیــق 

                                             هــو اكبــر تحــدي لشــركات الخــدمات المالیــة بشــكل عــام       بــداع                       لهــذا یــرى البــاحثون ان اإل

  ٕ     ٕابــــداع               عملیــــات تطــــویر و     إلــــى                                          والمصــــارف بشــــكل خــــاص . علیــــه فالمصــــارف تحتــــاج

                                   لیة ،  ویأتي ذلـك بسـبب حاجـة الخـدمات                                         مستمرین في المنتجات الجدیدة للخدمات الما

                       عملیــــات افضــــل جــــراء زیــــادة       أداء               منتجـــات جدیــــدة و        إنتــــاج            التركیــــز علــــى     إلــــى          المالیـــة

                                                                                 الضغوط وزیادة التنافس والتغیرات السریعة في السوق والتكنولوجیات الجدیدة والتغیرات 

                                               التشریعیة الجدیدة والمنتظرة في قطاع المصارف .

      تركیــز     إلــى                                   ي المصــارف بصــناعة الخــدمات المالیــة                      ویخضــع اهتمــام المــدراء فــ

                                                                   متزایـــد عـــن كیفیـــة عمـــل وتطـــویر المنتجـــات الجدیـــدة ضـــمن نشـــاط المصـــارف اذ مـــن 

                                                                  الضــــروري امــــتالك القـــــدرة علــــى تصـــــمیم وتطــــویر المنتجــــات والتـــــي ترضــــي الزبـــــائن 

) O'Riordan, 2008, 9 .(     

       إبــداع                                                              وتعمــل علــى تجدیــد الوظــائف التقلیدیــة لمشــاركتها الفاعلــة فــي نشــاطات 

                                             المنــتج فــي هــذا المجــال اعــادة تشــكیل مواضــع الســوق        إبــداع                       المنــتج المــالي . ویتطلــب 

                                      ورعایة بیئة سوق جدیـدة . وبتوجیـه السـوق       بداع                                     وذلك لتفعیل القوى الداخلیة الدافعة لإل

                                          االســتفادة مــن التكنولوجیــا والمعلومــات وشــبكات                            یتســع التركیــز علــى الكفــاءة و        یجــب ان 

-Lim 2008, 527                                                         العمــل والمــوارد البشــریة وممیزاتهــا علــى اســاس التحدیــد الكلــي (

528.(    

                                        ً  ولویــة االمــور الســهلة یجعــل المصــارف تضــع شــروطًا  أ                     هــذا وان التمســك بمبــدأ 

                                                                   لتحقیــق تطــورات بقفـــزات نحــو االمـــام وفــي نفــس الوقـــت یكــون مـــن الضــروري تحســـین 

ً                                                كفــاءة الجوهریــة للمصــارف فضــًال عــن الكفــاءة التشــغیلیة وتعزیــز اســتدامتها وتطورهــا   ال                          

                                                 من المنتجات المصرفیة المربحة والقابلة للتسییل .       أنواع                    السلیم من خالل تطویر 

ً  فمثًال             خـذ االولویـة  أ        القـروض ی       إبـداع                             منتجات الموجـودات یجـب ان یكـون        إبداع   

ً                                 فضًال عن العمل على استدامة الممیزات ا                                   لتقلیدیة للعمل المصرفي التجاري .  
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                                      مختلفة من استراتیجیات المزیج التسـویقي        أنواع                         كذلك على المصارف ان تأخذ 

                                                المنتجــات وفــق حاجــات الزبــون وبمــا یحقــق ارضــائه بشــكل        أنــواع                   وتقــوم بتقــدیم مختلــف 

ً                             المنتج في المدفوعات ، مثًال ، یفترض بالمصارف ان ال تتمسك       إبداع              متكامل . فعند                            

           ، بـــل ولغـــرض          لمـــدفوعات  ل   ً اً      رئیســـی   ً اً        یعـــد جـــزء                              ات ثابتـــة كاالدخـــال الحـــالي الـــذي  اع   إبـــد ب

                                      ن على المصارف ابتكار منتجات دین جدیـدة  ی                        مختلفة من متطلبات الدائن       أنواع      ارضاء 

       أنـواع                      ات جاریة وثابتـة لتنـتج      إبداع                                              آمنة ومسیلة ومربحة . وهذا یمكن ان یكون ما بین 

                                        قابلة للتحویل تندمج بعدة فترات مختلفة.

ــــــــب  ــــــــداع        وفــــــــي قل          لمهــــــــم:         یكــــــــون مــــــــن ا                االنشــــــــطة المصــــــــرفیة          المنتجــــــــات        إب

) O'Riardan, 2008, 11-12(   

 عمالمنتجات الدفع والتسویة ومنتج الوكالة . واألإلى  تدني القیمة ، وهذا یشیر :    ً أوال  

التجاریة العالیة من ناحیة القیمة المضافة التي ال تؤثر على الموجودات وال 

  على المدفوعات. 

تشمل وساطة المنتجات التجاریة التي یمكن ان تحمل مخاطر معینة تشكل      ً   ثانیا  :

مدفوعات احترازیة . وهذا یندرج تحت صنف وساطة أو  موجودات احترازیة

  التزامات وضمانات.

قوي ومخاطر عالیة ولكن بائتمان منتجات مشتقة قابلة للتوسیع إلى  یشیر     ً  ثالثا :

  مكاسب عالیة.

رف واوجه تفضیل تفاعالت المنتجات المنتجات في المصا إبداعاتجاه 

  وكفاءتها وممیزاتها ونماذجها:

من المعروف ان المنافسة في جوهر العمل المصرفي في هذا المجال یعني 

ذات المنافسة  األخرى سواق    ً       كبیرا  في األ                             ً  المنتج واالجراءات لتحقق انتصارا   إبداع

 إبداعمن أوجه  أنواع. وحسب متطلبات السوق على المصارف ان تصمم المنخفضة

  المنتج لتعزیز الكفاءة الجوهریة وتحسین حصة السوق وتحقیق اهداف ربح متوقعة .

  ).Yao &Xinyia, 2011, 7-8ومن هذه التفضیالت وكفاءتها ما یأتي (

 ات لمنتجات ممیزة وفق تفضیالت مختلفة للزبون :إبداعتطبیق   -أ 

ان للمستثمرین تفضیالت مختلفة مثل تفضیالت المخاطر من المعلوم 

ا الطلب على وتفضیالت السیولة وغیرها . تحدد تفضیالت االستثمار المختلفة هذ
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ضرورة التنوع المالي في ، وهذا هو السبب الذي ولد منتجات مالیة مختلفة

فیجب تلبیة حاجة المستثمر المحتمل وتفضیالته المختلفة  هالمالیة . علی سواقاأل

  . المنتج المصرفي  بداعجات المصرفیة وكنقطة بدایته إلتوالمتنوعة كأسس للمن

  : یأتي ویكون ذلك كما 

                    التفــرد فــي الحاجــة .   أو                 الزبــون بــالتمیز      لجعــل       ینــادي                 التخصــیص الشخصــي :  -  1

                                                               فعلى الرغم مـن كـون الحاجـات الخاصـة یجعـل المصـارف غیـر قـادرة علـى ان 

                  المنـــتج . لهـــذا یجـــب       بـــداع                                          تعـــرف مجموعـــات المســـتهلكین الكبیـــرة بمـــا یكفـــي إل

                                     لمجموعــة صــغیرة بــل حتــى زبــون واحــد لمنــتج                             علــى المصــارف ان توفرالتطــویر

                                                                     مطلوب بالرغم من أن أرباحها قلیلـة فـي البدایـة ، ولكنهـا سـوف تحقـق االربـاح 

           فیما بعد. 

                                                                  تكنولوجیــا عالیــة القیمــة المضــافة: یختــار زبــائن المصــارف مجموعــة منتجــات  -  2

   یـد       بالمز    ً  أیضـًا                                                             یطلبون بموجبها ان یلبي المنتج عوائده االعتیادیة بـل ویطـالبون

                                               من العوائد والقیم المضافة فوق قیمته االعتیادیة.

                                                                    التكامل المتعدد الوظائف : ان متطلبات الزبائن من وظـائف المنـتج لمصـارف  -  3

        متكاملـــة        أنــواع   أو                       هـــدف واحــد مــن المنتجـــات   ذي                        قــد تتحقــق مـــن منــتج متفــرد 

                         متعددة الوظائف للمنتجات.

  :   ي                             یة وتفاعلها مع المنتج التقلید    بداع           المنتجات اإل  - ب  

                                                            المنتج المصرفي یتحقق على اساس المنتجات المالیة وهو في جوهره        إبداع   ان 

                          التجاریـــة والتـــرویج لمنتجـــات       عمـــال                                        توســـیع للمنـــتج التقلیـــدي ، وان الكثیـــر مـــن األ

                                                                   یة تعتمد على منتجات تقلیدیة مثل تمویل المشاریع وقروض مشتركة وتوریـق      إبداع

             قروض والخ .  ال

         یـة جدیـدة      إبداع                          ة تقلیدیة فلـن تظهـر منتجـات                             وان لم یكن هناك منتجات مصرفی

          ات منتجــــات      إبــــداع                                                      فــــاذا تجاهلنــــا توحیــــد المصــــارف التقلیدیــــة ومنتجاتهــــا وتطــــویر 

                                   المنتج یفقد تربته التي ینمو فیها.       إبداع            ، عندها فان      جدیدة

                     یــة قــد یفــتح حیــز تطــویر     بداع                                       وفــي نفــس الوقــت ذاتــه فــان تطــور المنتجــات اإل

                                                  وتوسـیع العمـل التجـاري التقلیـدي . لـذا لتحقیـق المنـتج       توحیـد     إلى                 جدید وهذا یؤدي

                                               ً  ي فــان تفاعلهمــا عبــر الــدورات االفتراضــیة یكــون ضــروریًا     بــداع                   التقلیــدي والمنــتج اإل

    ).Kipar, 2011, 9        المصرف (       إبداع         باعتباره 
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                                                          ا المنتج المصرفي في تحسین الكفاءة التشـغیلیة الكلیـة للنظـام  ض ی أ           وهذا یساعد 

                                المنتجــات فــي المصــارف التجاریــة ان       بــداع             قــة فقــط یمكــن إل                   المصــرفي وبهــذه الطری

                                                            یكون لها نشاط التطویر المستدام وان تلعب دورها الذي تستحقه.

                                                    المنتجــات المصــرفیة علــى بنــاء ثقافــة مشــتركة وخلــق ممیــزات        إبــداع         كمــا یعمــل 

ــــــــة  ــــــــتج ومــــــــن خــــــــالل ثقاف ــــــــة ممــــــــا یجعــــــــل مــــــــن خصــــــــائص المن                                                      عالمــــــــة تجاری

ــــة  ــــه التجاری ــــى عالمت ــــون عل ــــى تســــهیل تعــــرف الزب ــــادرة عل                                                                 المصــــرف ان تكــــون ق

) Choa& Chin, 2004, 16.(    

                 یة في المصارف :    بداع           المنتجات اإل       أنواع

          مجــــامیع مــــن       أربــــع    إلــــى                یــــة فــــي المصــــارف    بداع             ن المنتجــــات اإل  و           قســــم البــــاحث

                  المنتجات وكاالتي:

  )Wyman, 2012, 5 (       منتجات:  ال       إبداع - 1

                  عـــد التطـــور والتوســـع  ب   یـــة     بداع                 تطـــویر منتجاتهـــا اإل                 اتجهـــت المصـــارف فـــي 

                                    رأس المال بسرعة . وكان اتجاه الكثیر        أسواق               التجاریة وتطور       عمال            الكبیر في األ

                                                                  مــن البلــدان نحــو عملیــات اصــالح النظــام االقتصــادي فیهــا بكــل تفرعاتــه وخاصــة 

      ا فرض         ، وهذا م                 (المصرف المركزي؟)                                            التغیرات في السیاسة النقدیة والسیطرة الكلیة 

ـــوفر اشـــكال  ـــى المصـــارف ان ت ـــداع           ختلفـــة مـــن اإل م                          عل                     فـــي منتجـــات الموجـــودات       ب

                 المتطورة ومنها:

                       یة بالمقارنة مع القروض     بداع           المنتجات اإل       أنواع                         القروض المشتركة : وهي من   - أ  

ـــة االجـــل ومخاطرهـــا  ـــة اذ لهـــا خاصـــیة فـــي كونهـــا كبیـــرة الحجـــم وطویل                                                                  التقلیدی

                            القـروض ان تتجنـب زیـادة مخـاطر                                     تنتشر عبـر المشـتركین . ویمكـن لمصـارف

                  البیــع بالجملــة ممــا        أســواق                                        الــدین مــن المقتــرض الواحــد وتجتــذب مصــارف فــي 

                                                                   یضمن تجهیـز مبـالغ كبیـرة لمشـاریع كبیـرة . وهـذا النـوع مـن القـروض لـه سـوق 

                                                         كبیرة ویتطلب اعادة هیكلة للشركات وضبط في الهیكل الصناعي.

                              م هـذا النـوع مـن القـروض لنشـاطات      : یقـد   )        المدفوعة (             ً  المباعة خارجیًا        القروض   - ب  

                                                                   تشــغیل مثــل االنــدماجات واعــادة الهیكلــة . فهــو یســتخدم فــي اعــادة هیكلــة رأس 

                                                             المــــال وتحقیــــق توســــع واطــــئ الكلفــــة بحجــــم الشــــركة . وهــــذه القــــروض توجــــه 

                                  ، اذ یعد هذا النـوع مـن القـروض فرصـة                               شاطات االستثمارات ولیس للمضاربة  لن

               واعدة للمصارف.
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                               اسـلوب تجـاري فـي تمویـل القـروض اذ     إلى                  ویشیر هذا النوع   :         (التصنیع)     نشاط   - ج  

                                                             تضـــع المصـــارف التجاریـــة فـــي هـــذا القـــرض كلفـــة ومخـــاطر اضـــافیة لـــذا فهـــي 

                                          ً                        تطلب اسعار فائدة اعلى . وتصدر المصارف قروضـًا أصـغر بالقیمـة الدفتریـة 

                                                                للحســـــابات المســـــتلمة والتـــــي یمتلكهـــــا الزبـــــون . وتكـــــون عوامـــــل التجزئـــــة فـــــي 

                                                       ة علــى ان تزیــد القــروض الطویلــة االجــل ، ولكنهــا تكــون قــادرة             المصــارف قــادر 

   ).Shilier, 2006, 8                             على ان تنتج دخل فائدة كبیرة (   ً  أیضًا 

ـــــي ضـــــوء انخفـــــاض الموجـــــودات الشخصـــــیة         االئتمـــــان                 ان تطـــــویر منتجـــــات                                  ف

        ان تطـور     إلـى                     یجعـل المصـارف بحاجـة   )   فیة   صـر                  مستهلك الخدمـة الم                  للمستهلك (الزبون

                                               للمســــتهلك وموجــــودات شخصــــیة مثــــل قــــروض االســــكان الشخصــــي        ائتمــــان        منتجــــات 

                                                                     وقروض تأثیث المنزل وقروض صیانة وقروض شراء سیارة وقروض شراء سـلع معمـرة 

      حاجـــات     إلـــى                                                           وقـــروض ســـفر وتعلـــیم وزواج وتطـــویر المهـــن الشخصـــیة وكـــذلك التكیـــف

   ).Yao &Xinjia, 2011, 759                                 الخدمات المالیة الشخصیة للزبائن (

      لدین:        منتجات ا       إبداع - 2

               ات وتحدیــد ســقوف     بــداع                                         لقــد اشــتدت حــدة المنافســة بــین المصــارف علــى اإل

                 ات المنـتج فـي هـذا      إبـداع                                                   اسعار الفائدة لـدیها ، وهنـا یمكـن للمصـارف ان تزیـد مـن 

                                                                        المجال مثل الوصایة على التمویـل والتوكیـل المشـترك الـذي یجتـذب التـدفقات ذات 

    رأس        أســواق                                  المالیــة باســتغالل منتجــات المصــارف مــع       ســواق                   التــأثیر القــوي فــي األ

       منتجـات        إبـداع                                                         المال المرتبطـة بهـا وفـتح مصـادر دیـن جدیـدة . ومـن االمثلـة علـى 

   )Wyman, 2012, 17-19 (                الدین هو التي : 

                                                              تجـارة رأس المـال : فـي حالـة وجـود انخفـاض فـي نسـبة كفایـة راس المــال        إبـداع  - أ  

                                 ن المشـاكل الشـائعة ، ویكـون حـل هـذه                                   للمصارف وفروعها وتعد هذه المشكلة مـ

                                                       المشكلة بشكل رئیس من خالل اصدار سندات مالیة طویلة االجل.

       لخ كما      ... ا          االلكتروني         االئتمان                                 منتجات االدخار : ویضم تطور تحویل        إبداع  - ب  

                                                                      ان وظهــور التحویــل االلكترونــي والــدفع االلكترونــي وانظمــة التســویة االلكترونیــة 

                                  ت زیــــــادة االدخــــــار . ان تحســــــین المحتــــــوى             ات عــــــززت مجــــــاال     إبــــــداع     مثلــــــت 

                                          وتصمیم منتجات مصرفیة متعددة الوظـائف عالیـة       بداع                    التكنولوجي وخدمات اإل

                                                                    الجودة وتطویر المصـارف ذات الخدمـة الذاتیـة عبـر االنترنیـت وعبـر الهـاتف . 
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                                          التقلیدیـــة ومنتجـــات أخـــرى كلهـــا اشـــكال لمنتجـــات       ســـواق                 وخـــدمات التحویـــل لأل

               ادخاریة مبدعة.

          یـة التغیـر     بداع                                                   حسابات تقاعـد متفـردة : یرضـي هـذا النـوع مـن المنتجـات اإل     فتح  - ج  

       ریـة ان  ا                                                           الهیكلي في السـكان فـي المجتمـع . ویجـب هنـا علـى هـذه االنشـطة التج

                      والسـماح للفـرد الن یكـون      داع ی                           مثل اعفاء الفرد من فائدة اال   ً اً       قانونی   ً اً           توفر توظیف

                                    له خیارات في الكثیر من االستثمارات .

                                                                اصـدار السـندات المالیــة : یمكـن للمصــارف ان تجمـع تمویـل طویــل االجـل مــن   - د  

                                                                 خــالل اصــدار ســندات مالیــة اذ بامكانهــا تحســین هیكلیــة المــدفوعات مــن جانــب 

             ن ان یعــزز مــن   مكــ                                               ومــن جانــب اخــر تضــعف تقلبــات مصــادر التمویــل ، وهــذا ی

        في نسبة                                                     مدفوعات الموجودات والتحكم بها وحل مشكلة عدم التوازن        إدارة     نسبة 

       إدارة                                                      القــــروض . ولكــــن فــــي نفــــس الوقــــت علــــى المصــــرف المركــــزي ان یطبــــق 

   ي.     إبداع                      التشجیع على هكذا منتج 

                        لنوع من الضـمانات مـن خـالل       لهذا ا                                    القروض للبیع : یمكن استخدام المصارف   -  ه  

                                                      مالك جدید (مشتقات) . وقد یولد بیع القروض تمویل تشغیلي     إلى             بیع القروض

                                         ویحســن ســیولة المصــرف ویمكــن ان یقلــل مــن معــدل                         ویــربط هیكلیــة الموجــودات

                                                                   النمــو فــي الموجــودات المالیــة وان یــوازن مــا بــین مكاســب رأس المــال ومخــاطر 

           القانونیة.         االجراءات                     القروض یلبي متطلبات 

                                منتجات من صنف الوساطة التجاریة:       إبداع - 3

 & Rose                                                المنــتج مــن الوســاطة التجاریــة أربعــة اوجــه وكــاالتي : (       إبــداع     یشــمل 

Itudgins, 2013, 419(   

                                                       هــــو توحیــــد وزیــــادة ســــرعة تطــــور منتجــــات تجاریــــة تقلیدیــــة ووســــطیة               الوجــــه األول :

                      فـــي اســـتالم الوصـــوالت وعمـــل                                    ویســـتخدم هـــذا النـــوع مـــن المنتجـــات عـــادة 

                                                           توكیــدات اخــرى للزبــون والتــي یجمــع المصــرف لهــا اجــور وعمولــة بشــكل 

             عالیـــة ومخـــاطر    یـــة      إنتاج   ا                                      وكیـــل . ان هـــذا النـــوع مـــن المنتجـــات یكـــون ذ

                                                 . وهـــو یشـــمل منتجـــات معهـــود بهـــا ومنتجـــات وكیـــل ومنتجـــات       منخفضـــة

                                   استشارة ومنتجات رعایة تطویر حدیث.

          رأس المـال        أسواق                                                               الوجه الثاني : تطویر منتجات تجاریة ناشئة غیر تقلیدیة ترتبط بها 

                                                            . ویعطــي هــذا النشــاط المصــارف ممیــزات رئیســة ، فالمصــارف التجاریــة 
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               الالمركزیـة والـى     إلـى       دوات                          العوامل االنتقالیـة وتغیـر األ              بحاجة الن تدرس 

                                                           مــزج العملیــات فــي المســتقبل كمــا یحتــاج الن یــدرس االختــراق المصــرفي 

                                     المنــــتج ، ویتطــــابق هــــذا الــــنمط مــــع توجهــــات        إبــــداع                 االســــتثماري باتجــــاه 

                                             ة المالیــة العالمیــة المعاصــرة والتــي یكــون الغــرض   عی                التطــویر فــي الصــنا

                                         ي ارباح السمسرة في المصارف االستثماریة .                  منها هو المشاركة ف

                                                                         الوجــه الثالــث : ویتمثــل فــي تــوفیر مــدى واســع مــن الخــدمات المربحــة وحتــى المنتجــات 

                                                             غیـــر المالیـــة مثـــل جمـــع ودفـــع الرواتـــب وتوزیـــع خـــدمات الوكالـــة وتجزئـــة 

                                       آمنـة وتقـدیم الخـدمات ببطاقـة وكالـة دولیـة      داع یـ إ                   الدیون ووضـع صـنادیق 

                                 والتجـارة بالعملـة االجنبیـة الشخصـیة         االئتمان      اقات                  وتصفیة الصكوك وبط

                                                            وتسویة المعامالت الشخصیة وتحویل واالستفسار عـن الحسـاب والتمویـل 

                                                     الشخصي وخدمات االستشارة االستثماریة ... والخ للمجتمع.

                    المشـــتقات المالیـــة هـــو        إبـــداع               ة ، والغـــرض مـــن               المشـــتقات المالیـــ       إبـــداع               الوجـــه الرابـــع : 

                                                           تجنب مخاطر سعر الصرف وسعر الفائدة ومخاطر أخرى وتقلیل الكلـف 

                تجاریة جدیدة .       أعمال       وتطویر 

      ســـواق               بالمقارنـــة مـــع األ      عملهـــا        یـــدة فـــي  ق                             وتعـــد المصـــارف فـــي بعـــض البلـــدان م

ـــة الدولیـــة ، ولهـــذا یجـــب ان تضـــع هكـــذا مصـــارف المشـــتقات المالیـــة     یة      األساســـ                                                               المالی

 ,Yao &Xinjia           منـتج رئـیس (       إبـداع                             ة والخیارات االجلـة والتبـادالت ك            كمدفوعات آجل

2011, 760-767.(   

                المنتج الشامل :       إبداع - 4

  ،                                لكین للخـدمات والمنتجـات المصـرفیة                                   مع زیادة تنوع متطلبـات مجموعـة المسـته

ــــتج شخصــــي واحــــد ان یرضــــي جمیــــع االتجاهــــات    أو                   الیمكــــن لمصــــرف واحــــد                                      من

                                                                      والحاجــات المالیــة ، وعــادة یحتــاج الزبــون للمصــارف التجاریــة الن تــوفر منتجــات 

         أعمـــــــــــــــال                                          شــــــــــــــاملة تشـــــــــــــــمل موجـــــــــــــــودات ومــــــــــــــدفوعات ومنتجـــــــــــــــات طبقـــــــــــــــات 

                  ً                                             وســــطیة . ویمكــــن حالیــــًا للمصــــارف ان تبــــدع وبشــــدة وان تعــــزز مــــن المنتجـــــات 

    ذلـــك     إلـــى              الســـیولة ومـــا       إدارة        ومنتجـــات       بتكـــرة    الم                               المتكاملـــة مثـــل المنتجـــات المالیـــة 

) Rose & Itudgins, 2013, 420.(    
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          المالي :      بداع                                 استراتیجیات وتطبیقات بعض أشكال اإل

                                                              تمیزت المصارف من خالل استراتیجیات بنتها وطبقت بموجبهـا بعـض حـاالت 

    :      یأتي                                           المالي ویمكن في هذا المجال عرض أهمها وكما       بداع  اإل

  :              صیرفة التجزئة  - 1

                                             المصــرفي فــي صــیرفة التجزئــة باهتمــام بــالغ مــن قبــل       بــداع             یحظــى موضــوع اإل

                                                                البـــــاحثین وذلـــــك بســـــبب ارتباطهـــــا بـــــالتطور التكنولـــــوجي الحاصـــــل فـــــي االنشـــــطة 

      بــداع                                                                  المصــرفیة وفعالیتهــا وهنــا یبــرز تســاؤل حــول الســؤال االنــي وكیفیــة تطبیــق اإل

                        من خالل مصارف التجزئة ؟

                                   صـارف تبـدع مـن خـالل الحصـول علـى منتجـات                             ترى البحوث التقلیدیة بـان الم

   أو                                         الســـوق . ویكـــون تقـــدیم خدمـــة المنـــتج الجدیـــد    إلـــى                 محســـنة وایصـــالها   أو        جدیـــدة

                 لـــك مـــن خـــالل عملیـــات                     فـــي المصـــارف اذ یمكـــن ذ      بـــداع                   المحســـن أحـــد اشـــكال اإل

                                                      ولـــیس فـــي تطـــویر منتجـــات جدیـــدة مـــن الناحیـــة التقلیدیـــة . وقـــد                 وتغیـــرات منظمیـــة

                      والكفـاءة لمصـارف البیـع       بـداع        ة حـول اإل    خیـر                                 تواصلت جهود متعددة في السنوات األ

ً     والكفــاءة لمصــارف البیــع بالتجزئــة ، فضــًال عــن       بــداع                        بالتجزئــة وناقشــت وســائل اإل                                    

      بــداع  اإل         فــي مجــال       األخــرى                                           العوامــل التــي تجعــل مــن إحــدى المؤسســات أفضــل مــن 

                 بصیرفة التجزئة.

                                                                 وكــان لزیـــادة التنـــافس فـــي صـــناعة الصــیرفة بالتجزئـــة مـــن االمـــور التـــي قـــادت 

                        ها لتلبي هذه التحدیات؟     إبداع               البحث عن كیفیة     إلى          المصارف

                     ة التجزئــة یــتم مــن خــالل        فــي صــیرف      بــداع        ل فــان اإل  ؤ                      ولإلجابــة علــى هــذا التســا

                  الكفوء والفعال فـي       بداع        ناقشة اإل                   ة المصرفیة . ویتم م ع                   هات العامة في الصنا     التوج

                             أمـــر جیـــد وضـــروري . وحتـــى ان كـــان       بـــداع                             الصـــیرفة . وهـــذا لـــیس كـــل شـــيء فاإل

                                                                  فكرة جیدة ولكن تكلفة تنفیذه في بعض االحیان اكبـر مـن منافعـه لهـذا فـان       بداع  اإل

      بداع                    وسع في مجال خدمات اإل أ             تتضمن دراسات         یعني ان            ا االكتشاف         مؤشرات هذ

) Frame & white, 2009, 15( .  

  :    بداع                                              قوى التغیر في صیرفة التجزئة التي تدفعها نحو اإل - 2

                                                                       تتمیز صـناعة الصـیرفة بالتجزئـة باسـتحواذها لحصـتها السـوقیة زیـادة تنافسـیتها 

ـــات الزبـــائن  ـــا لتحقیـــق متطلب ـــد عمـــل                                             واســـتخدام التكنولوجی ـــوائح التـــي كانـــت تقی                             والل

                                     خطــوط المصــارف وبشــكل مســتمر . والتغیــرات        إنتــاج                   المصــارف وضــعف توســیع 
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    یـة     قانون  ال       محـددات   ال                                                         التي تتعلق بحـدود االحتفـاظ وقـوة المصـرف والقیـود الجغرافیـة و 

                                                فعــت جمیــع هــذه القــوة نحــو نشــاطات االنــدماج واالســتحواذ  د                حــول عــروض المنــتج 

                                فــي المصـارف. لــذا فــان االســتحواذات      بــداع  لإل   ً اً     رئیســ   ً اً                بحــد ذاتهــا مصـدر     تعــد       والتـي 

                          ة الصـــیرفة وال تـــؤثر فقـــط علـــى  ع                                      االنـــدماجات تعـــد قـــوى مقتـــدرة للتغیـــر فـــي صـــنا  و 

                  علــى البنــى التحتیــة    ً  أیضــًا                                                 النطــاق الجغرافــي وتنــوع المنــتج فــي المصــرف بــل تــؤثر

                                        ف وســــوف یســــتمر فــــي المســــتقبل القریــــب التوحیــــد   ر                           التكنولوجیــــة واالداریــــة للمصــــا

                 الالعبـین الحـالیین            فـي مواجهـة   أو                                        لغرض وضع المصارف نفسها في موقعهـا امـام

                        والمستقبلیین في السوق.

                   المصــارف ، اذ یعتقــد       أداء                                          فــان للتكنولوجیــا وكمــا هــو معــروف دور رئــیس فــي 

              ادائهــا الكبیــر                                                          الكثیــر مــن البــاحثین بــان الخــدمات المالیــة هــي علــى حافــة تحســین 

                                  الجدیــد تنتشــر االن وبســرعة عبــر وظــائف       نتــاج                             بســبب التكنولوجیــا ، وان فــرص اإل

    ).Pacific, 2010, 59                    ي القطاعات الخدمیة (       البیع ف

                                                          التكنولوجي في صناعة الصـیرفة بالتجزئـة قـد دفـع وبقـوة المصـارف       بداع     ان اإل

                                                                    لتنشــیط عمــل الصــیرفة وخاصــة لقنــوات التوزیــع الجدیــد والســیما صــیرفة الحاســوب 

                     حسـاباته فقـد اضـاف هـذا     إلـى                                             ومع توفیر المصارف لطرق جدیدة للزبـون للوصـول

                                                       مهمــة فــي كــل مؤسســة مصــرفیة اذا عملــت التكنولوجیــا علــى ادخــار           تخفـیض كلــف 

      أطــراف                                                           الكلــف إذ أن الكثیــر مــن المصــارف تحصــل علــى الكثیــر مــن الكلــف مــن 

                             ٕ                                 المســاندة ویــأتي ادخــار الكلفــة وٕالــى حــد كبیــر مــن خــالل اتمتــة المكاتــب         المكاتــب 

                                ً    التكنولوجي الذي تم اكماله حدیثًا .       بداع            المساندة واإل

                               لما كانت المنتجـات التـي یمتلكهـا  ُ كُ    نه  إ                   ً     لتي كانت سائدة سابقًا في            ن الفرضیة ا إ

                                                                  الزبــون مــع المصــرف أكثــر كلمــا كانــت خدمتــه ارخــص لكــل منــتج فیحــافظ الزبــون 

                    یة المعـززة للعائــدات      األساســ   ات     بـداع                                       علـى تعاملـه مــع المصـرف . امــا الیـوم فــان اإل

            قنـــوات توزیـــع                                                         التـــي تظهـــر الیـــوم هـــي اتمتـــة وظیفـــة االقـــراض ومراكـــز الهـــاتف فـــي

                وجـه مشـتركة تخـدم  أ   ات     بـداع                                           حدیثة من خالل الصـیرفة عبـر الحاسـوب ، ولهـذه اإل

ً      احتیاجــات مختلفــة فــي اســتراتیجیة توزیــع مصــارف البیــع بالتجزئــة . فمــثًال صــیرف   ة                                                               

                                         تمثـــل قنـــاة توزیـــع جدیـــدة وفـــي نفـــس الوقـــت تمثـــل                             الحاســـوب الصـــیرفة االلكترونیـــة

ً   مجاًال إل     ).Rufai&Fmmanuel, 2011, 383-384                   ات تكنولوجیة مهمة (    بداع   
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       المعـزز       بـداع                 المـدخر للكلفـة واإل      بداع                                    لقد ترافقت صناعة صیرفة التجزئة مع اإل

                     التحدیــــد الخــــارجي والــــى     إلــــى          الــــداخلي                                  للعائــــدات وهــــو نــــابع مــــن حركــــة التطــــویر 

                                                                     التحالفــات وهنــاك الكثیــر مــن االفكــار التــي تفضــل هــذا الزحــف منهــا وجهــة النظــر 

                                                             الشــــائعة بــــان المصــــارف لیســــت شــــركات برمجیــــات لــــذا یجــــب ان ال تطــــور هــــذه 

            ً                                                       االنظمة داخلیًا. ولكن یبقـى علـى المصـارف بـان تـرى بـان كـل هـذا التحـول سـوف 

   .   ً       ً الیًا سائداً           ً   بوصفه وسیطًا م                    یقلل من قبضة المصرف 

                                      لتلبیة الحاجة المتغیرة ورغبة المسـتهلك       بداع                             لذا فعلى المصارف ان تستمر باإل

                                                                  وفــي نفــس الوقــت تطــویر هیكلیــات أجــور جدیــدة للتخفیــف والبعــاد المســتهلك عــن 

                       والتغیـر السـلوكي یقـع فـي       بـداع                                               انظمة التسلیم عالیـة الكلفـة وان هـذا الخلـیط مـن اإل

    ).Rasiah, 2010, 13 (                            قلب منظمات الصیرفة الحدیثة

                                                             وهكــــذا وببســــاطة تجبــــر هــــذه القــــوى المصــــارف علــــى ان ترفــــع التطــــورات فــــي 

                                                                    تكنولوجیــا المعلومــات مــن اجــل خلــق منتجــات وخــدمات جدیــدة للمســتهلك ، وتــدفع 

       . ورغــم      فیهــا       بــداع                             االســتثمار فــي انظمــة التســلیم واإل    إلــى                    هــذه الفــرص المصــارف

                             ك للمســـــــتهلك یلتفـــــــت البـــــــاحثون                      الرغبـــــــة فـــــــي تغییـــــــر الســـــــلو    أو              ظهـــــــور الحاجـــــــة

                                               التـــــــي تســـــــتخدمها المصـــــــارف فـــــــي تلبیـــــــة هـــــــذه التحـــــــدیات.       بـــــــداع       الیـــــــة اإل    إلـــــــى 

) Frei& et.al, 1998, 1-13.(    

                                                المالي واستراتیجیات تطبیق الصیرفة االلكترونیة :      بداع  اإل

ـــة       بـــداع       یـــؤثر اإل ـــة وباســـتمرار علـــى نطـــاق الوســـاطة المالی                                                       فـــي الخـــدمات المالی

                                                                       وطبیعــة المنافســة بــین الوســاطات ، وتبحــث المصــارف عــن التطبیــق االمثــل للخیــارات 

   .       إبداع                                                االستراتیجیة الحقیقیة لالستمرار في تطبیق مثل هكذا 

    علـى                                                       ق االرباح المستقبلیة المتوقعة ، وتعتمـد االربـاح المتوقعـة  ی              وتكنولوجیا تحق

                       موجوداتـه الكلیـة مقارنـة    أو                                                    التوازن في الحجم تقاس بتركیـز الحصـة السـوقیة للمصـرف

                                                                         مع المنافسین ، ویشترط قیاس درجة عدم التأكد في تطبیق خیارات المصرف في وقت 

                                                                              مبكر بالمقارنة مع المصارف الصغیرة لممیزات استراتیجیة مجردة والعمل كقائد للسـوق 

        ترنیت.                        في توفیر خدمات صیرفة االن

                                                                    وتسمح الحلول التكنولوجیة في تـوفیر حجـم كبیـر مـن صـیرفة االنترنیـت والـدفع 

                                                                           مقابــل تقــدیم الخــدمات ، وهــذا لــه مؤشــرات بــارزة فــي الكثیــر مــن القضــایا التــي تتعلــق 

                                                                             بالمصارف وصناع السیاسة المالیة ، فهي تشمل طبیعة المنافسة بین الوساطة المالیـة 
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                             نونیـــة التـــي تنـــتج مـــن تغیـــرات فـــي                      تغیـــرات فـــي البیئـــة القا          مصـــرفیة وال                  وهیكلـــة القـــوانین ال

                     تكنولوجیا الصیرفة .

        خـــذ بنظـــر  أ    أن ت                                                  لقـــد كانـــت المصـــارف فـــي بدایـــة تطبیقهـــا لصـــیرفة االنترنیـــت 

                                                                   االعتبـــار موضـــوع عـــدم التأكـــد فـــي مـــدى طلـــب الزبـــائن لخـــدمات بیـــع الصـــیرفة عبـــر 

            یعتبـــر كقـــابض                                                        االنترنیـــت ، إذ یأمـــل كـــل مصـــرف فـــي تـــوفیر هكـــذا خـــدمات . وكـــان

      ، وهـو                                                                       لخیارات حقیقیة لالستثمار في تكنولوجیا تسمح بتوفیر الصـیرفة عبـر االنترنیـت 

                                                                            طریــق تكــون فیــه كلفــة ثابتــة والیــة اكیــدة مقابــل تحقیــق عشــوائي الربــاح مســتقبلیة . ان 

                                  ً                                          تطبیق الصیرفة االلكترونیة یتطلب سوقًا لتقدیم هذه الخدمات ویعتمد على كل مـن قـوة 

ً                  لطلب من قبل مستهلك خدمات صیرفة االنترنیت فضًال عـن تطبیـق قـرارات           عدم تأكد ا                                           

                                                                             الخیار االمثل لجمیع المصارف المنافسة . وان هذه الخیـارات تنـتج عنهـا اسـتراتیجیات 

                      ســـوق خـــدمات الصـــیرفة عبـــر     إلـــى                                         تتبعهـــا المصـــارف وتتـــزامن مـــع دخـــول المصـــارف

    ).Dauda & Akingbade, 2011, 16          االنترنیت (

          المالي :      بداع                               أخرى للتكنولوجیا وتطبیقها في اإل      مزایا 

   أو           البیانـــات   أو                                                    لقـــد غیـــرت التكنولوجیـــا ، ســـواء كانـــت مـــن ناحیـــة االتصـــاالت

                                             المـــــالي اذ غیــــرت مــــن المنتجــــات المصــــرفیة وخـــــدماتها       بــــداع             ً       عملیاتهــــا كثیــــرًا فــــي اإل

      تخفـیض   ى   إلـ                                                      ها . فلقد أدى تطبیق التكنولوجیا في العملیات المصـرفیةٕ     ٕانتاج            وعملیاتها و 

                                                                            الكلــف كمــا اســلفنا وذلــك خــالل القــدرة البرمجیــة والقــدرة الحاســوبیة التــي عــدلت وبشــكل 

                                                                           ملحــوظ عملیــة الوســاطة المالیــة . وتطبیقــات قــروض البیــع بالتجزئــة والتــي بــدأت تقــیم 

                                         ولــیس باســتخدام الحكــم البشــري ، وهــذا مــا وفــر         االئتمــان       تســجیل        أدوات             االن باســتخدام 

      البیـــع          الئتمانـــات        ثانویــة        أســـواق                           فـــي العمــل ، اذ ســـهل هـــذا وجــود                     بالتــالي شـــفافیة اكبــر 

  ،                              االئتمـــان مـــن خـــالل التوریـــق وغیرهـــا                                        بالتجزئـــة مثـــل الـــرهن والمســـتحقات فـــي بطاقـــات 

                                         قیــــاس الخطــــر مثـــل القیمــــة المعرضـــة للخطــــر التــــي        أدوات                      كـــذلك طــــورت التكنولوجیـــا 

ـــــــى المخـــــــاطر ـــــــم لـــــــرأس المـــــــال المســـــــتند عل ـــــــد تخصـــــــیص مالئ                                                            تســـــــتخدم فـــــــي تحدی

) Ruan&Zhengli, 2009, 15-16.(    

                                                                    ان البیئـــة المصـــرفیة ، وكمـــا هـــو معـــروف ، تمتـــاز بـــالتغیر والتطـــور باســـتمرار 

                                                                        وتتعرض لمخاطر كبیـرة وخاصـة فـي مجـال االسـتثمار ، ولهـذا فعنـدما تظهـر التغیـرات 

                         ات المالیـة المتبعـة بتـدفق     بـداع                                                البیئیة فان المصارف تتوقـع وترصـد بدایـة موجـة مـن اإل

  )   25                                                                       مـالي جدیـد متـوازن ویتفـق مـع الظــروف البیئیـة الجدیـدة وخاصـة فـي السـنوات الـــ (
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                            اتها لتـتالئم مـع هـذه التغیــرات ٕ     ٕابـداع                                      ة ، وقـد عـدلت وكیفـت المصـارف نشـاطاتها و     خیـر   األ

    ).Valverde, 2007, 9-10                                      البیئیة وبشكل ملموس في صناعة الصیرفة (

                                  الكشف عن الظروف البیئیة التي تؤثر     إلى               ي هذا المجال   ن ف  و               وقد سعى الباحث

                                                 ات في المصارف وذلك في خمسة ظروف هیكلیة وكاالتي :    بداع          على سیر اإل

                            قدرة سوق المؤسسات المصرفیة. -  1

                        حجم المؤسسات المصرفیة . -  2

                    الفرص التكنولوجیة . -  3

                  امكانیة التخصیص . -  4

                     ظروف طلب سوق المنتج. -  5

                                            في الصناعة المصرفیة یظهر في الجوانب االتیة:                              وان اثر التطبیقات التكنولوجیة 

  

                                          المنتجات المالیة (قروض الرهن العقاري) :   -  ً  أوًال 

                                                         ان قــــروض الــــرهن العقــــاري هــــي مجموعــــة منتجــــات واجهــــت قــــدر كبیــــر مــــن 

                                            السیما في الوالیات المتحدة االمریكیـة . وقـد كـان   و                                   التغیرات في العقود الثالثة الماضیة 

                                                                               المعیار المعتمد في الثمانینات من القرن العشرین هو اقساط عقاریـة ذات اسـعار ثابتـة 

                                                                         متناقصة بالكامل طویلة االجل . ولكن كان هذا المعیار یعاني من بعض القصور في 

                        نـات مـن القـرن العشـرین مـع                                                         التطبیق . لذا فقد طرأ علیه تغیـرات كبیـرة فـي بدایـة الثمانی

                                                        معینــة مـــن القــروض والتــي كانــت محظـــورة ومحرمــة فــي الســابق بســـبب        أنــواع       انتشــار 

                 ات القــروض مرتبطــة      إبــداع                                                  القــوانین المفروضــة مــن قبــل الحكومــات. ولقــد كانــت إحــدى 

                 االحصــائیات الخاصــة    ت                                                وبشــكل مباشــر فــي التغیــر التكنولــوجي ، وخاصــة فــي مجــاال

                                 المخـاطر فـي حالـة حصـولها والمسـاعدة      درجـة              لمقتـرض وقیـاس                       بالتنبؤ بموقف العمیل ا

                                                                 فـــي اتبـــاع افضـــل االجـــراءات فـــي حالـــة حـــدوث الخطـــر ومواجهـــة االزمـــات فـــي حالـــة 

                              ة كشــفت عــن نقــص كبیــر فــي النمــاذج     خیــر                          ، إال أن االزمــات المالیــة األ   ً  أیضــًا         حصــولها

ً   حصائیة التي استندت علیها اصًال (  اال                            Rufai&Fmmanuel, 2011, 387( .   
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            الخدمات :   –    ً  ثانیًا 

       الحســاب     إلــى                                             ات الخــدمات الحدیثــة بشــكل رئــیس بتعزیــز الوصــول     إبــداع      تــرتبط 

                                                                           والطرق الجدیـدة فـي الـدفع والتـي تعمـل جمیعهـا علـى تلبیـة افضـل لطلبـات المسـتهلكین 

                                                                        وتســـهیل اســـتخدام اجهـــزة الصـــرافة االلیـــة والتـــي ادخلـــت فـــي ســـبعینات القـــرن العشـــرین 

    إلـــى                                         ً        ثمانینـــات القـــرن الماضـــي والتـــي عـــززت معنویـــًا الوصـــول                  وانتشـــرت وبســـرعة فـــي 

    إلــى                                                                         ً الحسـاب المصـرفي للبیــع بالتجزئـة وزیــادة القیمـة مـن خــالل التـوفیر للزبــون وصـوالً 

  ATM                                                                       توفیر التمویل على مدار الساعة . باالضافة لذلك فقـد تـم اسـتبدال بطاقـات الــ 

                   ة التـي تجمـع مـا بـین   ینـ    المد           بالبطاقـات                             القـرن الماضـي ومطلـع التسـعینات             في ثمانینـات 

                                                              الصراف االلي والقدرة على الدفع من الحسـاب المصـرفي فـي نقطـة البیـع     إلى         الوصول

                              خدمــة الوصــول عــن بعــد مــن الهــاتف    إلــى                                       . كــذلك انتقــل فــي تســعینات القــرن الماضــي

                                                                    جهاز الحاسوب كذلك ، فان الصیرفة عن طریق االنترنیـت التـي تسـمح للمسـتهلك     إلى 

                                                                     سابات والبدء بالمدفوعات باستخدام دفع الفاتورة االلكترونیة التي تستخدم              في مراقبة الح

                       بطاقــات الــدفع المســبق مــن    أو                  القیمــة المخزونــة   ً  أیضــًا                         االت بصــورة واســعة واصــبحت

    ).Allen, 2011, 25-26               االمور الواضحة (

  

                بطاقات الدین :  –    ً  ثالثًا 

                                           الدفع المالي والتي ترتبط بفحص الحساب ویمكن        أدوات                    تعد بطاقات الدین من 

             علـى االنترنیـت        الـرابط                               باستخدام الطرق التي تستند على    أو                        ان تستخدم في المعامالت

                                                                         كمــا یمكــن ان تســتخدم فــي المســتقبل القریــب وبطریقــة مســتندة علــى التوقیــع وموصــولة 

        الطریقـة    أو       شـبكة           االرتبـاط بال                                                  على الشبكة ویكون للمستهلك عادة خیار استخدام طریقة 

                                     علـى المنـافع فالـدین علـى االنترنیـت یسـمح     ها                             عن الشبكة ویتركز عادة اختیار    ة ل ض ف   الم

                                             لة فــي نقطــة البیــع أمــا المفصــول عــن الشــبكة فیجیــز   و                         امــل البطاقــة ان یســحب الســی  لح

      ملیــار     26- 5      حــوالي   ر  یــ   مر  ت     یوجــد       2007    عــام   ATM                        ســیولة عائمــة . وحســب مجلــة 

                                 من نوع بطاقة الدین . كل هذا یؤشر       2006            تحدة في عام                          معاملة دین في الوالیات الم

          وهــي زیــادة       1999                 ملیــار معاملــة عــام      5.6                                    مســتوى تزایــدها بحجــم كبیــر بعــد ان كانــت 

    ).Vargas, 2008, 457                                          تزید عن أربعة اضعاف في أقل من ثمان سنوات (
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                            الصیرفة عن طریق االنترنیت :  –    ً  رابعًا 

ــــة                                   مــــع تبنــــي االســــر والشــــركات بســــرعة وصــــول                           اســــتخدام االنترنیــــت فــــي نهای

                                           ً                    التســـعینات مـــن القـــرن الماضـــي وضـــعت المصـــارف حضـــورًا علـــى االنترنیـــت وحســـب 

      2002           وبحلـول عــام       1995                               فـان أول مواقـع للمصـارف فتحـت عـام       2005          دیونـك عـام 

                                                                     كانت نصف المصـارف فـي الوالیـات المتحـدة تشـغل مواقـع للمعـامالت علـى االنترنیـت 

ــــول عــــام  ــــاریر االتصــــال المصــــرفي ان      أكــــدت       2007              وعنــــد حل ــــات تق      % مــــن   77                                بیان

   ات     بـــداع       % مـــن اإل    96.8                                              المصـــارف قـــد تـــوفر مواقـــع معـــامالت وتحكـــم المصـــارف بــــ 

   . )Blach, 2011, 7 (         المصرفیة 

  

                       بطاقات الدفع المسبق :  -     ً خامساً 

                   یتطلـب ان یـدفع حامـل        أدوات                                          كما یشیر اسمها فان بطاقات الدفع المسبق هـي 

          ً                                           تمویــل مقــدمًا لشــراء الســلع والخــدمات فــي المســتقبل تكمــن فــي     یضــع    أو                ً البطاقــة مســبقاً 

                                                      ان تكــون قاعــدة البیانــات عــن بعــد وحســب المجموعــة االستشــاریة    أو                  البطاقــة نفســها .

      2006                                  ملیار دوالر من حجم المعامالت فـي عـام     86          مسؤولة عن         االئتمان           فان بطاقة 

) Vargas, 2008, 458.(    

   فـــي       نتـــاج                        تغیـــرات مهمـــة فـــي عملیـــات اإل              ) ســـنة الماضـــیة   25              وقـــد شـــهدت الــــ (

          اخــر والــذي     إلــى                                                            المصــارف واســتخدام التحویــل االلكترونــي للبیــع بالتجزئــة مــن مصــرف

                                                                  ً       كانت له بدایة متواضعة في سبعینات القرن العشرین وتوسعت بشكل كبیـر جـدًا بسـبب 

   لـق            . وفیمـا یتع                              رفة على االنترنیـت وتحویـل الصـكوك                                 القبول االكبر للبیع بالتجزئة والصی

                                                                        بالوساطة كانت هناك حركة مسـتمرة تجـاه االعتمـاد علـى نمـاذج احصـائیة فعلـى سـبیل 

                                                 وبشـكل متزایـد لتسـهیل التكاتـب الیـدوي وقـد تـم توسـیعه         االئتمـان                     المثال استخدم تسجیل 

       إدارة                                       العالقــات مثــل قــروض العقــار الصــغیرة ونمــاذج     إلــى               منتجــات موجهــة    إلــى      حتــى

                                     عنــد خلــق تكمیــل منتجــات مالیــة مهیكلــة مــن   ً  یضــًا  أ                               المخــاطر المشــابهة . وقــد اســتخدم

        المخــاطر        إدارة     لیـات  م          سـالیب فـي ع  اال                                       خـالل التوریـق . لقـد اصـبح النمــوذج االحصـائي 

                                                                       الكلیة في المصارف مـن خـالل نمـاذج فحـص اجهـاد الحقبـة والقیمـة المصـرفیة للخطـر 

         م تغیـرات    أمـا        المحـافظ            تقیـیم قیمـة     إلـى                                            والقیمة عند الخطر ، والتـي توجـه وبشـكل رئـیس

-Rabiru & et.al., 2012, 5553                                         معنویـة مهمـة فـي عائـدات الموجـودات المالیـة (

5554.(    
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                         مكاتب التصفیة المؤتمنة:  –    ً  سادسًا 

                                                                 كانـــت مكاتـــب التصـــفیة المؤتمنـــة هـــي شـــبكات تحویـــل أمـــوال الكترونیـــة تـــرتبط 

                                                                      بالمصارف والتي قد استخدمت وبشـكل خـاص فـي مـدفوعات صـغیرة ومتكـررة . وبینمـا 

                                                                   ً  ظهــرت عــدة شــبكات فــي الســبعینات مــن القــرن العشــرین ، إال أنهــا اســتخدمت حصــریًا 

                       ات الرواتب المباشرة .    بداع إل

                           التي درست العوامل الخارجیـة                                           وقد درس بحثان یعدان من أهم البحوث الحدیثة 

     ً  ) دعمًا     2004                                          . فقد وجد كورا كان سكار و آن وتسافید عام (                التصفیة المؤتمتة        لشبكات

ــــي نســــبوها           لعوامــــل خارج ــــة للشــــبكات والت ــــة معنوی ــــى                                 ی ــــأثیرات     إل ــــوجي وت ــــدم التكنول                            التق

        ونســاكار                                                                  مجموعــات االقــران واقتصــادیات الحجــم وقــوة الســوق . وقــد میــز اكریســرددكا

                                                             ) كلــــف ثابتــــة وكبیــــرة لتبنــــي المصــــارف حــــاجز لالســــتخدام االكبــــر لمعــــامالت     2006 (

  .                       لى ادخارات كلفـة محتملـة                         المجتمع الذي یلقي الضوء ع    إلى                         شبكات التصفیة المؤتمتة

) Rose &Hudgins, 2013, 620 - 623.(    

  

                    التجاریة الصغیرة :         االئتمان             تسجیل بطاقات   -     ً سابعاً 

       أعمـال      اقـراض    فـي                                                  تستخدم المصارف عدد من تكنولوجیـات االقـراض المختلفـة 

                                             . وان احــــدى التكنولوجیــــات الجدیــــدة التــــي دخلــــت فــــي                        تجاریــــة صــــغیرة غیــــر مســــجلة 

                   التجاري التـي تطـورت         االئتمان                                                تسعینات القرن العشرین واستمرت بالتطور هي تسجیل 

                                                                      ً  مــن خــالل تحلیــل المســتهلك حــول مســالك الشــركة ودمجهــا مــع البیانــات المحــددة نســبیًا 

               المسـتقبلي. وقـد     مـان     االئت      أداء                                                   حول الشركة نفسها باستخدام الطریقة االحصائیة للتنبؤ ب

             للمســـتهلك مثـــل         االئتمـــان        أســـواق      ً     ) كبیـــرًا فـــي        االئتمـــان       (درجـــات         االئتمـــان           كـــان تســـجیل 

                           الســیارات ممــا تنــتج عنــه تــوفر                    االئتمــان وائتمانــات                              اقســاط القــروض العقاریــة وبطاقــات 

         ثانویة.       أسواق    إلى        وتباع       منخفضة           سعة بكلفة  ا        بصورة و           ائتمانات

  

                   توریق الموجودات :  –    ً  ثامنًا 

                                          العملیــة التــي یــتم فیهــا تحویــل الموجــودات غیــر     إلــى                       یشــیر توریــق الموجــودات

                عــادة دمــج تــدفقات  إ        جر بهــا ب ا                                  اوراق مالیــة مدعومــة بــالموجودات المتــ    إلــى              المتــاجر بهــا

                                                                            السیولة . ویستخدم التوریق الیوم بصورة كبیرة من قبل المصارف وخاصة في الوالیـات 

      اقســـاط    ة صـــ ا                           باعتمـــاد البیـــع بالتجزئـــة . وخ                                     المتحـــدة االمریكیـــة مـــن قبـــل منشـــئین كبـــار
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                           وقــروض الســیارات . اذ بلــغ فــي         االئتمــان                                         القـروض العقاریــة (الــرهن العقــاري) وبطاقــات 

           . وقــد اخــذت            ترلیــون دوالر    96             الیــات المتحــدة                       الــدعم الفــدرالي فــي الو       2007          نهایــة عــام 

           بینمــا كانــت       ملیــون       49.9  و         االئتمــان                                          اقســاط الــرهن العقــاري ومســتحقات بطاقــات دیــون 

                  . وهنـــاك الكثیـــر مـــن            ترلیـــون دوالر      13.8         ترلیـــون و      1.3   هـــي       1990              االرقـــام فـــي عـــام 

                                                                            الكتب والبحوث التي كرست اهتمامهـا بعملیـة التوریـق والتحلـیالت الخاصـة بهـا لتحلیـل 

    ).Kipar, 2011, 18                     م الموجودات المنتجة (            هیكلیة وتقیی

  

           المخاطر :       إدارة  –     ً تاسعاً 

                                                  ا المعلومــات فــي االجــزاء المادیــة (الصــلبة) والبرمجیــات                      ان التقــدم فــي تكنولوجیــ

                                             المخـاطر المصـرفیة فـي العقـدین الماضـیین . وهنـاك        إدارة                            والنظریة المالیة دفعت بثورة 

                  اطر المالیة هما: خ   الم  ٕ     ٕادارة                      منهجین شائعین لقیاس و 

             فحص االجهاد . -  1

  . )V_a_R  ) Value at Risk                         القیمة المعرضة للخطر الـ  -  2

                                                                 وفـي كلتـا الحــالتین تحـدد الفكــرة مـن خــالل ضـبط مســتوى رأس المـال المطلــوب 

ــــة . ویشــــمل فحــــص االجهــــاد انشــــاء  ــــر محتمل ــــى أمــــام بیئــــة ســــلبیة غی                                                                  للمصــــرف لیبق

                                        ســـعر فائـــدة ثـــم تقیـــیم الموجـــودات والمســـتحقات    أو         ائتمـــان                       ســـیناریوهات ســـلبیة لظـــروف 

  Vinder Qyoon      ن مثل  ا                                                   ومنه السیولة تحت هذه الظروف المجهدة . وقد ناقش باحث

                                                  بعـض القصـور فـي فحـص االجهـاد الداة المخـاطر ومنهـا مـا ان   Kweyk Qwest  و 

                                                                     كانت نتائج هذه االختبارات سوف تحقق وبشكل عام تخصـیص رأس مـال أسـهم كافیـة 

         علــى مــنهج   V_a_R                                        فــي العمــد اثنــاء االجبـار علیــه . ویعتمــد الـــ        الخطــر           للتغلـب علــى 

                                             ع الموجــودات وفــي هــذه الحالــة یعــرف المصــرف مســتوى     توزیــ       ائتمــان                 احتمالیــات تقیــیم 

ـــــدات اي  ـــــع العائ ـــــم حســـــاب الخســـــارة     99.9                           احتمالیـــــة توزی ـــــى للتعـــــرض ث                                   % كحـــــد أعل

                                                                             االقتصـادیة المرتبطــة بتلــك النقطــة عنــد التوزیــع. وبســبب التركیــز علــى توزیــع العائــدات 

     وراق                          قیــود التجــارة التــي تتضــمن ا   أو                             بشــكل واســع فــي دفــاتر التجــارة  VAR         طبقــت الـــ 

ـــة للتســـویق وبســـهولة ، ولكـــن رغـــم ذلـــك فـــان المبـــدأ قـــ       محـــافظ         طبـــق علـــى    د                                                       مالیـــة قابل

    ).Wyman, 2012, 15                                           .وقد كرست الكثیر من البحوث حول هذا الموضوع(       االئتمان
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                   االشكال المنظمیة :  –    ً  عاشرًا 

                                     الجدیــدة فــي الوالیــات المتحــدة فــي العقــود                                ظهــرت االشــكال المصــرفیة المنظمیــة

                                              المالیــة وتســمى فــروع المقطــع لتأســیس شــركات احتفــاظ         األوراق                   الماضــیة ومنهــا فــروع 

          یر قــانوني   و                                                            مالیــة لمصــارف كبیــرة وفــروع للمصــارف الصــغیرة تمثــل نتــاج عرضــي لتطــ

      صــیرفة   ال                    الجدیــة التــي ظهــرت هــي                       إحــدى االشــكال المنظمیــة    فــان                    تنظیمــي . وبالتأكیــد 

                                                                لمقصورة على االنترنیت . وظهرت بعض من هذه المؤسسات بسرعة واختفت. ا

                                       ً  عــد حالــة مــن الفشــل التجریبــي قــد یحمــل افكــارًا  ی              ن بــان االختفــاء   و              ویعتقــد البــاحث

          المالي .      بداع                        مهمة لفهم مفاتیح نجاح اإل

                 فـــي تســـعینات القـــرن                                             الزیـــادة الكبیـــرة فـــي اســـتخدام االفـــراد لالنترنیـــت    أدت     وقـــد 

ـــر  ـــة جدیـــدة فـــي الصـــیرفة وهـــي الصـــیرفة عب ـــة ظهـــور اشـــكال منظمی                                                                     العشـــرین احتمالی

    35         كــــان هنــــاك       2007                                                 االنترنیــــت وحســــب نتــــائج بحــــث دیالكاووهرمانــــدوونایتو عــــام 

                                                                 مقصـور علـى االنترنیـت یعمـل فـي اوربـا وعشـرین آخـرین فـي الوالیـات المتحـدة    ً اً     مصرف

                        ً                اوربا كانت ترتبط افتراضیًا بمؤسسات حالیة         عمل في                            ولكن جمیع هذه المصارف التي ت

                          وهذا ما یفسر سبب اختفائها    ة                                                وبینما في الوالیات المتحدة كانت تمیل الن تكون مفضل

   أو          االغـالق .   أو         لتسـییل ل   أو                                                اي المصارف في الوالیـات المتحـدة مـن خـالل االسـتحواذ

                  ر بـان التكنولوجیــا                                                      حققـت حضـور ملمـوس فـي تكملـة قاعــدتها علـى االنترنیـت ممـا یظهـ

           وبالمقارنـة     أنـه   )     2005  و       Duonk  ) 2001                                      السائدة هي تكنولوجیـا االنترنیـت وقـد وجـد 

                          ً                                           ً  مــع المصــارف المنفصــلة تقلیــدیًا فــان المصــارف المنفصــلة علــى االنترنیــت أقــل ربحــًا 

                                                                       بســبب انخفــاض حجــم المبیعــات وانخفــاض الــدخل عــدیم الفائــدة واالنفــاق المــالي علــى 

                        المــالي التــي تضــیع وبســرعة      داء        فجــوات األ    إلــى    ن  و              ن یشــیر البــاحث                 االیــدي العاملــة ولكــ

    بــان    ً  أیضــًا    )    Delkado & Nieto  ) 2007                                  عبـر الوقــت بسـبب تــأثیرات الحجــم ویجـد 

 & Frame                                                          مصــارف االنترنیــت تظهــر اقتصــادیات حجــم مســتندة علــى التكنولوجیــا (

White, 2009 , 15.(    

         كمـا یمكـن        األخـرى                  تكـون أكثـر قـدرة مـن                                   ان جودة المعلومـات الخاصـة والدقیقـة 

ـــة الجـــودة                      جمـــع معلومـــات ذات جـــودة    أو                                               للمســـتثمر ان یســـتخدم معلومـــات عامـــة واطئ

                                                                             عالیة ولكن عملیة جمع المعلومات الخاصة ذات الجودة العالیة تكون مكلفة . كمـا ان 

       المـــالي       بـــداع                                                          المعلومـــات تســـاعد علـــى تجنـــب مخـــاطر االســـتثمار الزائـــدة. ذلـــك ان اإل

                تـــدهور المعلومـــات     إلـــى      هـــذا     یـــؤدي   و                      جمـــع المعلومـــات الخاصـــة       مخـــاطر    مـــن       یخفـــض



61 

                                                                           العامة . تستثمر المصارف في تكنولوجیا بالغة المخاطر ویغیر هذا من خواص دوائـر 

 Piazza, 2009, 11; Fostel             زمة السیولة ( أ                                       االقتصاد ویقلل الرفاهیة بزیادة احتمالیة 

& Geana Koplos, 2011, 42-43.(    

          المالي :      بداع         سلبیات اإل

              ً     ً          المــالي یعــد أمــرًا جیــدًا فقــط إذا       بــداع      بــأن اإل      Johnset Walah  2009     یشــیر 

          ات المـالي     بـداع                                   ً                            سمح باالستخدام للمنتج النقدي اقتصادیًا ، وتوضح هذه العبـارة بـان اإل

                                                              ً       ال تضــیف بالضــرورة قیمــة، عنــدما یكــون عــدم التنــاظر فــي المعلومــات شــدیدًا خاصــة 

         كاملة هو       سواق                                     الت الطارئة على االطالق إذا فإن امتالء األ                      عندما ال یمكن توقع الحا

    كلـــف    أو                                                              أمـــر غیـــر ممكـــن ویحـــدث هـــذا عنـــدما تكـــون الحـــاالت الطارئـــة غیـــر متحققـــة

                                     المالي قد یكون له دوافع مظلمة أكثر.      بداع                       تحقیقها كبیرة وادخال اإل

   ،   سـوق                              المـالي هـو خـداع المشـاركین فـي ال      بـداع                           وقد یكون المقصود مـن وراء اإل

                                        سوق المملكـة المتحـدة لمنتجـات التـأمین علـى    أو                                  مثال على ذلك قد یكون سوق هولندا

                                               ن اخطـــاء البیـــع الهیكلیـــة تظهـــر فـــي هـــذا فـــإن للعوامـــل  إ                        الحیـــاة .وفـــي حـــاالت عدیـــدة فـــ

                                     ات المنتجة التي تشار لـه إحـدى الخصـائص     بداع  اإل                    وجود زیادة في تنوع             المشتركة مع

                   الكلفة المحتملة .    إلى       نسبة                              وهي التعقید الذي یرافق الغموض 

                               ان تزیـــد مـــن تخصیصـــات رأس المـــال ،     إلـــى             ات المالیـــة    بـــداع  اإل     تمیـــل       وبهـــذا 

                  وبشــكل ابتــدائي فــإن    ً  أیضــًا                               المالیــة قــد یفســر بهــذه الطریقــة        األوراق                  والتقــدم الحــدیث فــي 

                                                    بـــه لمـــدى واســـع مـــن المســـتثمرین لتقلیـــل كلـــف التمویـــل ومنهـــا    ً اً                   التوریـــق یكـــون مســـموح

                قراض للمصارف .            تحسین فرص اال

       للقیمــة    ً اً                                                ن فـي البحــوث الســابقة بـأن هــذا االمــر قـد یكــون تعزیــز   و               وقـد ذكــر البــاحث

                       ة االستثمار العـالي وذلـك  ج       ذات در    ة      المالی        األوراق                               وهنالك منطق في تلبیة الطلب على 

                      للمستثمر عن بعـد مـادام        منخفضة                                            من خالل دمج االقساط العقاریة وبیع نسبة مخاطر 

         ً          یبقــــى محفــــزًا علــــى حجــــب     أنــــه                  ً       بالطبقــــة االكثــــر خطــــرًا لــــذا ف                   منشــــئ القــــروض یحــــتفظ

    ).Rose &Hadgins, 2013, 617                                المتقدمین على القروض ومراقبتهم (

                       ً            ً      ً                        إن مــا حــدث مــن ازمــات ســابقًا لــم یكــن أمــرًا حمیــدًا ومــن الواضــح بــان معــاییر 

ً         االقـــراض ضـــعیفة وهكـــذا كـــان لـــه مـــن جانـــب عالقـــة كبیـــرة بـــالتوریق ، فمـــثًال إزدهـــار                                                             

                                                                ن في الوالیات المتحدة أغرى المقرضون في منتج اقساط عقاریة عالیة.     االسكا
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ـــة صـــعود یمكـــن  ـــل القـــروض      اعـــادة                                   ومـــا دامـــت االســـعار فـــي حال ـــع    أو               تموی     بی

    دما  نــ                                                                    المنـازل التــي تشـتد علــى هـذه القــروض والتـي تغطــي هـذه االقســاط المسـتحقة . وع

ــــه                             یــــأتي التوریــــق فــــي الصــــورة یظهــــر  ــــه فــــي     أن              الســــوق وال دفــــع                       ال یمكــــن اشــــباع رغبت

                        خفـض المعـاییر أكثـر وكـذلك     إلـى                              هذا االتجاه مما ادى بالنهایة    إلى                   المؤسسات المالیة

ـــر مـــا یمكـــن مـــن  ـــد اعـــادة               كلمـــا زادت مخـــاط        األوراق                      اصـــدار اكث                           ر هیاكـــل التوریـــق عن

                     ) قـدر االمكـان یثیـر مـن AAA         الثالثیـة (        األوراق                     عنیـة اصـدار الكثیـر مـن      . ان      دمجها

        األوراق                اخــراج المزیــد مــن     إلــى                  رة أخــرى ممــا ادى مــ          عیــد دمجهــا                     مخــاطر التوریــق التــي ا

                                                                  ) . وقد أدى هذا الجمع والتفكیك لظهور اوراق مالیة معقدة وعندما بدأ AAA         الثالثیة (

                             المالیــة مــن هــذا النــوع قــد فقــدت         األوراق                                     الســوق فــي اســتدامة االزدهــار لالســكان كانــت 

    ).Wyman, 2012, 70-73   ا (      أهمیته

                                                  ات المالیــة الن تســبب ضــرر فــي تقــدیر الشــفافیة وقــد یكــون  ع   بــدا            هــذا وتمیــل اإل

                                                          ة الســابقة حــول التــأمین علــى الحیــاة قــد تكــون مثــال جیــد علــى ذلــك  لــ     واالمث   ً اً    ً       أمــرًا معتمــد

ـــابع) فـــإن هـــدف  ـــد دمجهـــا بالتت ـــد التوریـــق منتجـــات غامضـــة (مســـتحقات أعی                                                                       فبینمـــا ول

                         ة الغامضـة للنـاتج النهـائي                                                        التوریق ربما لم یولد هـذا الـنقص فـي الشـفافیة بـل ان الطبیعـ

                              ً  الجمــع المتسلســل والــذي كــان مــدفوعًا    أو                     لعملیــة اعــادة الــرزم   ً اً     عرضــی   ً اً               ربمــا یكــون ناتجــ

                   ً       ) قــدر االمكــان. وعملیــًا ربمــا AAA         الثالثیــة (        األوراق                         الســتخراج أكبــر قــدر ممكــن مــن 

                                                                            یكون هذا له نفس التأثیر إذ أن بعض المشاركین في السـوق خـدعوا بالثقـة بجـودة هـذه 

                                                                         ذات التقییم العـالي ، كمـا ان رغبـة وكـاالت التقیـیم فـي مـنح هـذا التقیـیم العـالي         األوراق

            البـــاحثون ان       إلیهـــا                                               علـــى القیـــام بـــذلك . والمالحظـــة المبدئیـــة التـــي اشـــار    ً  أیضـــًا       ســـاعد

                         المالیـة ، ورغـم ذلـك فإنهـا       سـواق                              مالي یربط ما بین المصارف مع األ       إبداع           التوریق هو 

                                 ٕ                إنهـا مدفوعـة بـزخم اقـوى ومسـتدام . وٕان رغبـة السـوق ال    أو    ط    هبو    أو               خاضعة الزدهار

   هي    ً  أیضًا                                                                      تشبع ، ویمكن جني المال بعملیة متزایدة العادة الدمج . والمالحظة المهمة

                                                                    ات المالیــة الحدیثــة تعــد طــرق لتكملــة امكانیــة التســویق وهــذا یــرتبط بالســوق     بــداع     ان اإل

    ).Beck, et.al, 2012, 2-4        الركود (             االزدهار والى     إلى                            المالیة والتي تخضع بدورها

                                              فــتح الموازنــات العامــة للمصــارف واصــبحت الكثیــر مــن     إلــى                  لقــد أدى التوریــق

                                                                            الموجودات المصـرفیة قابلـة للتسـویق . إن امكانیـة التسـویق تعتبـر شـيء ایجـابي ولكـن 

                                                                            االرتباط بالسوق المالیة الذي ولده التوریق قد جعل الكثیر من المصارف اكثـر عرضـة 

                                        المالیــة . كمـا إن وســائل التسـویق للنشــاطات         األوراق                        اطر مــن خـالل التقلیــد وزخـم     للمخـ
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                            المالیـة تمـر فـي دورات وتخضـع      سـواق                            ً     ً             الحالیة والمخاطر تتغیر تقریبًا آنیـًا. وبمـا أن األ

                                                                      نزوات وعواطف الزبون فإن قرارات المصارف قد تصبح مدفوعة اكثـر للـزخم وهـذا     إلى 

                               ً       الفـرص المعـززة لتغییـر االشـیاء انیـًا وهـذا       إطار   ضع           ویمكن ان ن  .                 یضیف عدم استقرار

                              المالیــة وزیــادة امكانیــة التســوق       ســواق                                      یعنــي المؤسســات (المصــارف) بســبب انتشــار األ

                     ً                                                     للموجودات قد خلف توجهًا بموجبه هذه الموجودات من جذورها مما یعنـي فقـدان درجـة 

           م علـــى حقـــوق  ئ ا قـــ  ال                                                          الثبــات واالســـتقرار وتـــرتبط هــذه المناقشـــة بمســـألة الحكـــم المؤسســي 

 ,Utuyoblatodackor (       أعمــال                                 االســهم فــي الســوق المــالي . وقــد ركــزت        أصــحاب

              واســهم الســـیولة    ن   رنی  قتــ         االســهم الم       أصــحاب          امــتالك بعـــض     إلــى               ) علــى الحاجــة2008

                                               اسباب تغییر الملكیة في جمیع االوقات بحیث ال یظهر    ن                          والسوق والتي توفر الكثیر م

                                المصــالح . كمــا أن الــدعم وااللتــزام        أصــحاب                                  حلقــة وصــل ارتبــاط مســتقرة ومســتمرة مــع 

    ).Boot &Marinc,2011,15-19                                        االستراتیجي قد یصبح اضعف واكثر اعتباطیة (

       المالي       بداع                                           المالي سلبیات في المعلومات فبالرغم من ان اإل      بداع           كذلك فإن لإل

                                                               زاد مـــن فــــرص التنــــوع وخفـــض مــــن كلــــف االســــهم ولكـــن بشــــكل نســــبي الســــتراتیجیات 

ً     ً                                             ًا) إذًا ما هي النتائج ؟ لقد درس العدید مـن البـاحثین      إبداع                         االستثمار المنفصلة (واالقل 

                                                   بان التكنولوجیا المطبقة تختلف عن بعضها في القدرة.



 

 
 الفصل الثاني

القدرات اجلىهرية 
للمصارف وحمفظة 

  القروض
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  الفصل الثاني

  محفظة القروضالمالي في  بداعاإلالقدرات الجوهریة للمصارف و 

            التكنولوجیـة                           القـدرات الجوهریـة للمصـارف        األول         في مبحثـه                   یتناول هذا الفصل

                    بینمــا یتنــاول المبحــث   ،       المــالي      بــداع                فــي التحــول نحــو اإل                              والتنظیمیــة والبشــریة والمالیــة

   .           المالي فیها      بداع           ومتطلبات اإل                       محفظة القروض المصرفیة         الثاني 

  

  المبحث األول: القدرات الجوهریة للمصارف للتحول نحو اإلبداع المالي

  

  المالي في محفظة القروض المصرفیة بداعاإلالمبحث الثاني : 
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  المبحث األول

  القدرات الجوهریة للمصارف للتحول نحو اإلبداع المالي

              التكنولوجي :      بداع  اإل  –  ً  أوًال 

                                ائن المصــــرفیین فــــي تنویــــع المنتجــــات                         واجهــــت المصــــارف طلبــــات الزبــــ      عنــــدما 

                                                                          المصـــرفیة التـــي تلبـــي حاجـــاتهم الفردیـــة ، بـــرز دور االزدهـــار التكنولـــوجي فـــي العقـــود 

                             هـذه التحـدیات . فـي وسـط التقـدم     إلـى                                    ة على مساعدة المصارف على االستجابة    خیر   األ

                 الصــیرفة المرتبطــة    او     یــت                                                  التكنولــوجي فــي صــناعة الصــیرفة فــان الصــیرفة عبــر االنترن

                                            ات المالیـــة التـــي تتلقـــى شـــعبیة كبیـــرة ، لـــذا فقـــد     بـــداع     مـــن اإل   د                     بالشـــبكة العنكبوتیـــة تعـــ

                                                                       اســتبدلت وبشــكل تــدریجي انظمــة التشــغیل فــي المصــارف بمعماریــات حدیثــة باالســتناد 

                                             تكامــل فــروع المصــارف وأجهــزة الصــراف االلــي ومراكــز     إلــى                        علــى االنترنیــت التــي أدت

    ).H.W.H.O, 2006, 84-85        نترنیت (          االتصال واال

                                    ات التكنولوجیــــة المختلفــــة وادخالهــــا فــــي     بـــداع                 ادت المصــــارف مــــن اإل ف       لقـــد اســــت

                                                                        انشــطتها كافــة والســیما فــي مجــال تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاالت . وقــد أثــرت هــذه 

   مـن      ایضا                                  قد حسنت أداء الموظفین فیها وزاد                        أداء المصارف بشكل عام، ف    في         التقنیات 

ً                 ً        ً              رضا الزبائن فضًال عن إحداثها تطورًا متناهیًا في ربحیتها .                 

                                                        التكنولــوجي یحســن مــن اداء المصــارف ویمكنهــا مــن ان تتعامــل مـــع       بــداع   فاإل

                                                              ً         الظــروف المتغیــرة فــي بیئتهــا . مــن هنــا كــان علــى المصــارف ان تحقــق طرقــًا مختلفــة 

          ً               تغیرة دائمًا والبیئة التـي                                  لتعزیز تكیفها وادارتها للظروف الم   ا                          لتعزیز واستخدام التكنولوجی

             تعمل بها . 

ــــــة فــــــي اســــــتخدام  ــــــدرة واالمكانی ــــــى المصــــــارف ان تضــــــمن لهــــــا الق                                                            وبهــــــذا فعل

                                                                       التكنولوجیــــــا. وان تحســــــن مهــــــارات المــــــوظفین وكفــــــاءتهم وان تطــــــور ادارتهــــــا للوفــــــاء 

 ,Dauda & Akingbade, 2011                          وادارة االداء واالسـتمراریة (      بـداع           بمتطلبـات اإل

330-331.(    

                                                            هـر تسـاؤل حـول كیفیـة ان تبـدع المصـارف لتلبـي هـذه التحـدیات ؟ لقـد        وهنا یظ

      بـداع                                          هات عامة وخاصة من خالل محاولة تبني تطبیـق اإل                 لمصارف باتباع توج      قامت ا

                                                                      الكفــــوء والفعــــال فــــي التكنولوجیــــا ، مــــع االخــــذ ینظــــر االعتبــــار كلــــف ومنــــافع تطبیــــق 

    ).Frie, et.al., 1998, 1-2                     التكنولوجیا وتبنیها (
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                                                          العدیـــد مـــن القـــوى التـــي تجبـــر المصـــارف علـــى ان ترفـــع تطوراتهـــا فـــي        وهنـــاك

                                                                       مجــال تكنولوجیــا المعلومــات وفــي خلــق منتجــات وخــدمات جدیــدة للمســتهلك . اذ یجــب 

ــــى تــــوفیر االلیــــة المناســــبة لتبنــــي اإل ــــوجي       بــــداع                                                     علــــى المصــــارف ان تعمــــل عل            التكنول

                                لمواجهة التحدیات التي تواجهها.

                                      هامین في نظـم عملهـا جعالهـا أمـام تحـدي مـن                           لقد واجهت المصارف تطورین

                                  التكنولوجي وهذین التطورین هما :       بداع           أجل تبني اإل

                              االلكتروني للخدمات المالیة .    او                        ظهور التسلیم الحاسوبي -  1

                                              اقامة انماط جدیدة لقنوات التوزیع الخاصة بها. -  2

                                                 المصـرفیة عبـر الحاسـوب : عنـدما واجهـت المصـارف طلبـات     ات      المنتجـ       إبداع

                                                                 یــــة مــــن الزبــــائن (مســــتهلكي الخــــدمات المصــــرفیة) وخــــوف المصــــارف مــــن ان تفقــــد    قو 

        اسـتخدام     إلـى                                                                 حصتها السوقیة ، بدأت تستثمر في تكنولوجیـا الحاسـوب . وقـد أدى هـذا

                                                               أجهـــزة صـــلبة وبرمجتهـــا واتصـــاالت مـــن خـــالل شـــركات تعمـــل مـــع المصـــارف الدخـــال 

                         مبــالغ ودفــع القــوائم وشــراء                       حســابه الجــاري وتحویــل ال    إلــى                         طــرق جدیــدة الیصــال الزبــون

 ,Frei               مغادرة المنزل (   او                  الصكوك البریدیة   او                                      السلع والخدمات بدون استخدام السیولة

et.al., 1998, 7.(    

                                              ً                    لقــد ابــدعت المصــارف فــي تطبیــق التكنولوجیــا تاریخــًا مــن خــالل طــرق اساســیة 

   )Frei, et.al., 1998, 9 (       وهي :

                          االتصــال : تــودى هــذه الخــدمات                                  خــدمات مصــرفیة منفــذة مــن خــالل عملیــات   - أ  

ـــــث تجعـــــل                                                          مـــــن خـــــالل اســـــتخدام اجهـــــزة الحاســـــوب وجهـــــاز المـــــودم االم بحی

    دفع    او                   له بتحویل األموال   ح                                          المصرف بوابة الكترونیة لحساب المستهلك وتسم

             حساب الدائن.    إلى          القائمة

         فــي توحیــد    ً اً      اساســی   ً اً                                               برمجیــات مالیــة منزلیــة خاصــة : ویعــد هــذا الصــنف العبــ  - ب  

                                                        ین الزبـــون الحـــالي والمصـــارف فـــي كســـب الزبـــائن الجـــدد . ومثـــل          العالقـــات بـــ

Antion Koken and Microsoft and Bank of America    اذ ،     

                         ســیل العائــدات المســتقرة مــن    ب                                      تجتـذب هــذه البرمجیــات اهتمــام المصــارف بسـب

                                                                     خالل التحدیث والتجدید وبیع المنتجات والخدمات ذات الصلة بالتكنولوجیا .
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                                                             الخـــدمات المســـتندة علـــى االنترنیـــت : یســـمح هـــذا الصـــنف فـــي اعـــداد فـــروع   - ج  

                                                            مبیعــات علــى اســاس خدمــة علــى االنترنیــت تســتند علــى االشــتراك ومــن هــذه 

  .Urod and Ge Kuou Seref and Akrecka on line        الخدمات 

                                                                  الخـــدمات المســـتندة علـــى الشـــبكة العنكبوتیـــة العالمیـــة : ویســـمح هـــذا الصـــنف   - د  

ــــي تجــــا ــــت               للمصــــارف ف ــــر االنترنی ــــى المشــــترك عب                                              وز الخــــدمات المســــتندة عل

  .                               خــالل الشــبكة العنكبوتیــة العالمیــة                       متصــفح الزبــون مباشــرة مــن     إلــى          والوصــول

                                                                ومن ممیزات هذه الخدمات هي مرونة التكیف في نمـاذج عملیـات المعـامالت 

ـــة مـــن خـــالل ازالـــة                                                                    الجدیـــدة عبـــر االنترنیـــت والتـــي تســـهلها التجـــارة االلكترونی

                                              خــدمات االنترنیــت . وعلــى العكــس مــن البرمجیــات التــي    او          المفیــدة        الوســائط 

                                                                    توفر مجموعة محدودة من الخدمات فان مناهج االنترنیـت والشـبكة العنكبوتیـة 

                      ضـــاء االفتراضـــي باســـتخدام  ف                                        تـــوفر فـــرص اضـــافیة وزیـــادة شـــراء المســـتهلك بال

        كترونیـة                                                                بطاقات االئتمان وبطاقات الدین وادوات مالیة جدیدة مثل السـیولة االل

                                                                ، ولكن یجب على المصـارف ان تمتلـك القـدرة علـى تـوفیر منتجـات برمجیـات 

                                                        الدارة هــــــذه المعــــــامالت وتوحیــــــدها مــــــع المعــــــامالت االخــــــرى خــــــارج نطــــــاق 

  .        االنترنیت

   ر          الصــــیرفة عبــــ      أنشــــطة                                             وتســــمح الحلــــول التكنولوجیــــة بتــــوفیر حجــــم كبیــــر مــــن 

                           بـارزة فـي الكثیـر مـن القضـایا                                                     االنترنیت والدفع مقابل تقدیم الخـدمات وهـذا لـه مؤشـرات

                                                                               التي تتعلق بالمصارف واالكادیمیین وصناع السیاسة المالیة وهیكلة القوانین المصرفیة 

                                                                           والتغیرات في البیئة القانونیة التي تنتج من التغیرات في تكنولوجیا الصیرفة.

                                                               ان خیـــار تطبیـــق هـــذا النـــوع مـــن المنتجـــات المصـــرفیة یعتمـــد علـــى قـــوة طلـــب 

                                                           ات صــیرفة االنترنیــت وتطبیــق قــرارات الخیــار االمثــل لجمیــع المصــارف            مســتهلكي خــدم

    ).Nickerson & Sullivan, 2003, 1          المنافسة (

                                                                وتلعـــب المنتجـــات المصـــرفیة التـــي تعتمـــد تقانـــة المعلومـــات فـــي تعزیـــز عمـــل 

                                  المصرفي المعتمد على شبكات الحاسـوب       بداع                                 المصارف والتطویر الكبیر في حجم اإل

                                                                     واالنترنیـــت، إال ان هـــذا ال یعنـــي خلـــو هـــذا المجـــال مـــن المشـــاكل فـــي تطبیـــق تشـــغیل 

                                                                       مشـاریع تقانــة المعلومــات فــي العمــل المصــرفي . لهــذا یجــب علــى المصــارف ان تعــزز 

ـــــــة ، إذ أصـــــــبحت  ـــــــة المعلومـــــــات وبالســـــــرعة الممكن ـــــــات مشـــــــاریع تقان ـــــــافع وایجابی                                                                      من
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                                                          خطــــوة مهمــــة فــــي تعجیــــل ســــرعة بنــــاء الســــالمة التشــــغیلیة للمصــــارف .             هــــذه الخطــــوة

) Delivered, 2012, 9(   

                                                                    لقــد أثبتـــت تقانـــة البحـــوث والدراســـات بــان انتاجیـــة الصـــناعات المصـــرفیة التـــي 

                                                                       تطبــق تقانــة المعلومــات هــو أكثــر عشــر مــرات مــن المصــارف االخــرى . لــذا فــان تقانــة 

                                    مهــم وجدیــد یواجهــه العدیــد مــن التحــدیات                                     المعلومــات فــي عمــل المصــارف تمثــل میــدان 

      كیفیـة     إلـى                                          یة اذ ینبغـي علـى ادارات المصـارف ان تنتبـه    بداع                     ومن ضمنها التحدیات اإل

       إبـداع                                                                    تعزیز مشاریع تقانـة المعلومـات والسـیطرة علـى المخـاطر ان یـتم ذلـك مـن خـالل 

         مؤسسي.   ٕ     ٕابداع                           مادي یحتوي على تقدم تقني و 

                                 كیفیـة بنـاء ثقافـة تكنولوجیـا تقانـة     إلـى          ن تنتبه                            وبهذا تحتاج ادارات المصارف ال

                                                                ً           المعلومـــات وتحســـین ادارة المـــدراء الدارة مشـــاریع تقانـــة المعلومـــات عملیـــًا وحـــل جمیـــع 

   )Machogu, 2012, 7                        المشاكل التي تواجهها . (

                                 تبنـــــي اســــتخدام القـــــدرات التكنولوجیـــــة                ً              مــــن هنـــــا كــــان واجبـــــًا علـــــى المصــــارف 

                                                اءة وربحیــة العمــل المصــرفي . فالقــدرات التكنولوجیــة                              لضــرورتها واهمیتهــا فــي تعزیــز كفــ

                              بتغیر في المعرفة وتطبیقاتها .       بداع                                    المالي في المصارف ینتج عنها عملیة اإل      بداع  لإل

                                                                         اذ حققـــت هـــذه التكنولوجیـــا الجدیـــدة القـــدرة علـــى انتـــاج ســـلع وخـــدمات جدیـــدة لـــم تكـــن 

                 ب عمــل اكثــر كفــاءة                                                        معروفــة فــي الســابق ، وتحقــق العدیــد مــن الفوائــد مــن خــالل اســلو 

                                 المنـتج التكنولـوجي قـد جـاء كمـا ذكـر        إبـداع                                    واكثر سرعة وأقل كلفة . ومـن جانـب آخـر 

    ً                                                                   ســابقًا نتیجــة لرغبــة االفــراد والشــركات فــي الحصــول علــى خــدمات جدیــدة وهــذا یتطلــب 

                        یته . ولكي تحقق المصـارف      إبداع              وانتاج عملیات                                 شجاعة مدعومة بالتغیر التكنولوجي 

                                                         ان تمتلـــك قـــدرة علـــى احـــداث التغییـــر وتجـــاوز العقبـــات والمعوقـــات                هـــذا االمـــر علیهـــا 

                                                                                 المرتبطة بشكل جوهري مع التغیرات التي یطلبها الزبائن والقـدرة علـى تلبیتهـا وتحقیقهـا 

ً                                                        بالشـكل االفضـل ، فضـًال عــن القـدرة فـي احـداث التغیــرات الشـاملة والجذریـة بالضــوابط                   

                                اء المصــرفي فــي هــذا المجــال ، وهــذا  د                              التــي تســاعد علــى تطــویر وتحســین األ   ة        القانونیــ

                                                      تعـدیل بعـض التشـریعات والقـوانین الجدیـدة التـي تـوفر مسـاحة    او                   یستدعي هذا اصـدار

                                                 من الحریة للمصارف الن تبدع في المجال التكنولوجي.

                                          المـالي المـرتبط بالتكنولوجیـا الیحـدث مـن فـراغ       بـداع                     وبهذا یالحظ ان محور اإل

                                             اوجـــــدتها القـــــوانین الحكومیـــــة والضـــــرائب والتطـــــورات      ً               متـــــأثرًا بالبیئـــــة التـــــي          ، بـــــل جـــــاء 

        فیها .      بداع                       تؤثر في عمل المصارف واإل                                     ً المتسارعة في التكنولوجیا النها جمیعاً 
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             التكنولوجي:      بداع                 جذر المصارف من اإل

                                                                     عندما سعت المصارف نحو تبني استخدام القدرات التكنولوجیة في عملها ، لم 

ـــد مـــن المخـــاوف  ـــة فـــي ظهـــور العدی ـــأثیر الســـرعة الكبیـــرة للتطـــورات التكنولوجی                                                                          تغفـــل ت

         ضـــمان امـــن     إلـــى                              الســـیما مـــا یتعلــق منهـــا بالحاجـــة  و                              واالســراف فـــي تطبیـــق التكنولوجیـــا 

                                  یــة مثــل االنترنیــت والمــدفوعات واجهــزة     بداع                   ذ مــن خــالل القنــوات اإل فــ                العملیــات التــي تن

                                                                             الموبایـل ، إذ رافقــت التطـورات التكنولوجیــة زیـادة فــي تعقیـدات العمــل ومحـاوالت الغــش 

                                                                      رغم جهود المصارف في وضع االلیـات والبـرامج واالجـراءات المناسـبة لضـمان سـالمة 

ــــــــق تجــــــــاه نقــــــــص االمــــــــن   او                           العمــــــــل المصــــــــرفي ، فالمخــــــــاوف              الثقــــــــة یمثــــــــل    او                      القل

                                وخاصـــــة متطلبـــــات افصـــــاح المعلومـــــات    ا                                 یـــــد مهـــــم فـــــي تطـــــویر وتطبیـــــق التكنولوجیـــــ ق

) Gulp & Never, 1998, 85.(    

                                   مشــرفین مقتــدرین یاخــذوا بنظــر االعتبــار     إلــى                            ومــن هنــا فــان المصــارف تحتــاج

                                                                           مراجعة تطبیق معاییر السالمة التي یجب أن تكون فعالة ومحدثة بتطـورات تكنولوجیـة 

               عبر االنترنیت.                      وخاصة في مجال الصیرفة 

                                                              ان تـــوفر متطلبـــات أخـــرى مثـــل متطلبـــات االفصـــاح عـــن المعلومـــات والتعلـــیم 

  ر  ی                                                                    والمــــال لهــــا ایضــــا أهمیــــة بــــارزة للتعامــــل مــــع بعــــض المشــــاكل المحــــددة . وان تــــوف

                       الوعي في اتباع اجـراءات     إلى                                                  المصارف المتطلبات الالزمة لمستهلكي خدماتها یحتاج

                                            لغش والبرمجیات االجرامیة مـن قبـل القراصـنة وان                              السالمة الضروریة في منع حاالت ا

                                                                        یحصلوا على التعلیم ایضا في كیفیة تطبیق بعـض االجـراءات الالزمـة الن الكثیـر مـن 

                                                                        المســــتهلكین للخــــدمات المصــــرفیة ال یمتلكــــون المعرفــــة التكنولوجیــــة الضــــروریة لمنــــع 

    ).Karsovska, 2004,p.5                               الهجمات المستندة على االنترنیت (

                              القدرات التنظیمیة واالداریة :  –    ً  ثانیًا 

                                          ً      ً                       على الرغم من أن الصناعة المصرفیة شهدت ثباتًا نسبیًا في العقود القلیلة مـن 

                                                                       حیــــث االنشــــطة االساســــیة التــــي تــــدیرها ، إال أن هیكلیتهــــا االداریــــة والتنظیمیــــة مــــرت 

                                                                   بتغیــرات كبیــرة بحیــث اصــبحت المصــارف فــي خضــم هــذه التغیــرات فــي نــوع مــن عــدم 

                                                                      والصــعوبة فــي تعاملهــا مــع االنظمــة والقــوانین التقلیدیــة وقــوة التنــافس الــدولي          االســتقرار 

ً                                 الســــریع فــــي االدوات المالیــــة فضــــًال عــــن االنفجــــار الحاصــــل فــــي تكنولوجیــــا       بــــداع   واإل                            

                          تغییــــر فــــي االفكــــار واالجــــراءات     إلــــى                                       المعلومــــات . هــــذه وغیرهــــا مــــن االمــــور دفعــــت
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                               ط متزایـدة مـن المـدراء والمـوظفین                                            المنظمیة للمصـارف . ومـع هـذا التغیـر جـاءت ضـغو 

                                                      في المصارف الحداث تحسین كبیر لالنتاجیة واالداء المالي .

                                                                   كمــا أن التنــافس القــوي فــي الصــناعات المصــرفیة یمكــن ان یطلــق علیهــا بأنهــا 

                                                                       صناعة سریعة الخطى حیث یمكن القول ان على المصارف ان تتغیر لغرض البقاء ، 

                                             ذه القوى أكثـر مـن الخـدمات المالیـة التـي تقـدمها                                فلیست هناك مكان یمكن ان یشعر به

                   المصارف لزبائنها.

               المصـارف ، ولكـن                             ً      االسواق المالیة في السابق حكـرًا علـى     إلى                 لقد كان الدخول

ـــــ ـــــر   و    الی                                                              م جـــــاءت الصـــــنادیق االســـــتثماریة وشـــــركات السمســـــرة ومنافســـــون آخـــــرون غی

                ا عمــل علــى تقلیــل                                     میــدان الصــناعة المصــرفیة واســواقها ، ممــ          ا باتجــاه             المصــارف دفعــو 

                                                                     حصــــة الســــوق الخاصــــة بالقطــــاع المصــــرفي التقلیــــدي ، والســــیما مــــا یتعلــــق بالهیاكــــل 

                         البنیة المؤسساتیة لها .  و                                                 التنظیمیة والقرارات االداریة التي تتخذها المصارف 

                                                                  وبهــذا شــهدت البنیــة التنظیمیــة للمصــارف تغیــرات كبیــرة مــع ظهــور المنتجــات 

                                               التنظیمیـة والوسـائل االكثـر فاعلیـة فـي تجهیـز خـدمات                              الجدیدة بالتزامن مـع االجـراءات 

                                                                         الوســـاطة المالیـــة. وهـــذا ینشـــئ بالتـــالي مصـــارف بمـــرور الـــزمن تكـــون لهـــا القـــدرة علـــى 

             الـدینامیكیات   Merton        ). ویصـف Deliverd, 2012,15        المـالي (      بـداع           االستجابة لإل

 ً      ً  یًا مالیــًا      إبـداع    ً  لولبـًا                                المنتـوج المـالي علـى اعتبـار انهـا   ٕ     ٕابـداع                            بـین نشـوء البنیـة التنظیمیـة و 

) Gulp & Neves, 1998, 80-81.(    

              جـدل حـول كیفیـة            تكـون مثـار     التـي   و                               ات المالیة هي من االمور المهمـة     بداع   فاإل

    ).Norden, et.al., 2012,2                                           تشكیل الهیكل التنظیمي للمصارف في المستقبل (

                                                  تمیـــل الن تتطـــور فـــي التركیبـــة المالیـــة ویزیـــد وجودهـــا مـــن       بـــداع           ان نتیجـــة اإل

                                                                               مجموعة االدوات المالیة والمؤسسات المالیة المتوفرة للمدخر والمقترض وما یتعلـق بهـا 

              العاملة یضـاف      بداع        مكمالت اإل    إلى             ٕ                               من أدوات وٕاطار عمل قانوني واشرافي باالضافة

                        طــور یقــوض اســتقرار النظــام                                             ذلــك زیــادة احتمالیــة فشــل المصــارف واغالقهــا وهــو ت    إلــى 

    ).Tison,1992, 11-18              المالي برمته (

                                      المالیة ، فقـد كانـت وجهـة النظـر السـائدة        األزمات               ً           ویزداد االمر حدًة في أوقات 

                                    ات المالیــة قــد تفیــد النظــام المصــرفي ،     بــداع        هــو ان اإل      2009-    2007             قبــل أزمــة عــام 

      اعـادة     إلـى             ً االقـل جزئیـاً         دت وعلـى  أ    زمة                                        ولكن الخبرة التي خرجت بها المصارف من األ

        أبعـد مـن     إلـى                                                               تقییم وجهة النظـر هـذه ، كمـا ان بعـض صـناع السیاسـة كـانوا قـد مضـوا
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    حتــى    او                ان یــتم تقییــده    إلــى                   ات المالیــة بحاجــة    بــداع                             ذلــك لیناقشــوا موضــوع اســتخدام اإل

                        المـالي یحقـق فوائـد كبیـرة       بـداع                                                 منعه اذا اقتضت الحاجة لذلك . اذ انه حتى لو كـان اإل

                  د مـن حجـم الصـدامات                                          ظـل الظـروف االقتصـادیة العادیـة إال أنـه قـد یزیـ      رف فـي      للمصا

                       ً                                          . ان كان هذا القلق مبررًا ، فانه یعتمد على كیفیة وسبب استخدام هـذه             في وقت االزمة

ً          ات في المصارف الیـوم فـاذا تـم مـثًال توظیـف اإل    بداع إل ا                       ات المالیـة فـي المصـارف     بـداع                              

                          لـــم یـــتم مـــع اســـتخدامها بهیكـــل     إذا            ه بالمقابـــل                                   لتحســـین اجـــراءات ادارة المخـــاطر ، فانـــ

                                       اثــار ســلبیة كبیــرة فــي المصــارف اثنــاء حــدوث     إلــى                               تنظیمــي كفــوء وفعــال فانهــا تــؤدي

    ).Norden, et.al., 2012, 3-4        االزمة. (

                                     عملیات تنظیمیة معقـدة واجـراءات متشـددة     إلى                              بهذا فالمصارف ال تحتاج الیوم

                                    فـان كـان مـدیر المصـرف ال یفهـم كیـف یعمـل                                    ینتج عنها قلة السـیطرة علـى مصـیرها . 

                                                                     نظــام تخصــیص رأس المــال المتــاح للمصــرف فــان سیاســة التنظــیم التــي اتبعهــا ســوف 

                                                                     الخسارة النظامیة وخسارة في السیطرة علـى االداء وبالتـالي زیـادة احتمالیـة     إلى        تعرضه

    ).Thompson, 2009, 21             فشل المصارف (

               تحتــاج المصــارف      بــداع           ة لتحقیــق اإل                        الكفــاءة المنظمیــة المصــرفی    إلــى          وللوصــول

                   والتغییــر ویشــمل ذلــك       بــداع  اإل    إلــى                                     شــخص فــي موقــع اســتراتیجي یشــعر بالحاجــة    إلــى 

   )Dauda & Akingbade, 2011, 331   : (          الحاجة الى

                           تغییر االستراتیجیة االداریة.  . 1

                      ً                                        جعل المصرف أكثر اتساقًا مع حاجة الفرد والحاجة المتغیرة للبیئة.  . 2

  .          العاملین     دوار  أ      ریة و                    تغییر الهیكلیة االدا  . 3

                           تغییر دوافع القوى العاملة.  . 4

            تخطیط أفضل.  . 5

                              تحسین التعاون بین المجموعات .  . 6

                            التكیف مع البیئة الجدیدة .  . 7

                                                                     فــــالقوة التنظیمیــــة هــــي قــــدرة االفــــراد علــــى التــــأثیر فــــي القــــرارات وفــــي ســــلوكهم 

              هیاكـــل منظمیـــة    إلـــى                          ) ، علیـــه فالمصـــارف تحتـــاج  25  ،     2006                    (الحمیـــري والیاســـري ، 

         ). وبنــاء Frie, et.al., 1998, 29      فیهـا (      بــداع                                فعالیـة قـادرة علــى تحقیـق عملیـات اإل

                                                                       خطط تعمل على تطویر نظام القطاع المصرفي ویتم تحقیق ذلك عن طریق االتي : 

) The republic of sierre leone financial sector development, 2009,6-7(   
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                     ً  ، وقــد یتطلــب ذلــك تحــدیثًا                                          بنــاء نظــام مصــرفي قــوي وتنافســي وتجــاري فعــال  - أ  

     ً                                                            معنویًا لقیم االشـراف المصـرفي (قسـم الرقابـة المصـرفیة) ، مـن خـالل ارسـاء 

                                                              بنیـــة تحتیـــة تكنولوجیـــة معلوماتیـــة حدیثـــة بـــین المصـــارف ، ووضـــع معیـــار 

                 انظمة دفع جدیدة.

                              التمویـــل مـــن خـــالل توســـیع امتـــدادها     إلـــى                            زیـــادة طـــرق واجـــراءات الوصـــول  - ب  

                                     والســــیطرة واالشــــراف علــــى القــــروض المصــــرفیة                         وتقویــــة التمــــویالت الكبــــرى

                         لخدمات المصرفیة المقدمة. ل                           وتحدید المجتمعات المستخدمة 

                    مـن خـالل تعزیـز االنشـطة                                            تحسین تعبئة واستثمار التمویالت الطویلة االجل   - ج  

                           المصرفیة واسواق رأس المال.

                                   وتكـــون متوافقـــة ومنســـجمة بشـــكل كبیـــر مـــع         ومتمكنـــة                    ایجـــاد بیئـــة متســـاهلة   - د  

                        اصــالحات تشــریعیة وتنظیمیــة                               مارســات العالمیــة مــن خــالل إجــراء م       افضــل ال

                                                            وتطویر نظام اقتصـادي ومـالي كلـي مناسـب ذو اطـار عمـل سیاسـي مسـتقر 

                                                                  ً  وتعزیز بنـاء القـدرة فـي القطـاع المصـرفي ویكـون برنـامج القـدرة هـذا منسـجمًا 

                             مع اهداف التنمیة طویلة االجل.

   :      بداع                                 القدرات التنظیمیة الالزمة في ظل اإل

                                                          لغـــــــــرض بنـــــــــاء القـــــــــدرة التنظیمیـــــــــة وتحســـــــــینها للمصـــــــــارف فإنهـــــــــا تنســـــــــجم 

                                                         فعلــــــى المصــــــارف ان تقــــــوم باتبــــــاع اســــــتراتیجیة تركــــــز علــــــى االتــــــي :       بــــــداع     مــــــع اإل

) Tonverouachil, 2011, 5-7(   

                                                            تعاون أكبر بین المصارف من خالل تقویة ما یسمى بجمعیة المصارف.  . 1

                                تحسین قدرات المدراء في المصارف.  . 2

                                          الضعف في المصارف التي تسیطر علیها الدولة.           تحدید نقاط   . 3

                                   توفیر وسائل لتحسین استعادة الدیون.  . 4

                                    ً     ً                         وهنا یؤدي التنظیم واالشراف المحسن دورًا مهمـًا فـي تحسـین قـدرات المصـارف 

                                                            المالي والمصرفي ، وتقع على عاتق المصرفیین انفسـهم وبشـكل فـردي       بداع         لتحقیق اإل

  ،                                النظام المصرفي الذین هـم جـزء منـه                                             المسؤولیة االساسیة في القدرة على تغییر وتقویة 

                                                                 والعمـــــل علـــــى لعـــــب دور تطـــــویري فـــــي هـــــذا المجـــــال ، وعقـــــد لقـــــاءات منتظمـــــة بـــــین 

               بلعــــب دور أساســــي                                                      المصــــرفیین حــــول القضــــایا والسیاســــات المهمــــة وضــــمان قیامهــــا
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 The republic                            لقـة بتصـمیم االنشـطة المصـرفیة (  تع                            ومحـوري وفعـال فـي القـرارات الم

of sierre leone financial sector development, 2009, 9-10.(    

                     یـــة التنظیمیــــة للمصــــارف     بداع         القــــدرة اإل                             كـــذلك مــــن ضـــمن المتطلبــــات لتحقیـــق 

 ,The republic of sierre leone financial sector development (       تحقیـق :

2009, 9-10(   

                                                                 الشـــفافیة واالفصـــاح الكفـــوء للمصـــارف ، واســـتخدام أرضـــیة الكترونیـــة العـــداد   . 1

  .                  التقاریر المصرفیة 

                                            انشاء الئحة قوانین اخالقیة للصناعة المصرفیة .  . 2

  .    بداع                                                      تصمیم واعداد الوثائق والبحث عن التمویل المخطط لضمان اإل  . 3

                      مرجعیة خاصة ودائمیة .                   انشاء مكاتب ائتمان   . 4

  .    بداع                    تقدیم مخططات ضمان اإل  . 5

                                                              اعـــادة هیكلـــة االشـــراف المصـــرفي ، وتوظیـــف العـــدد المطلـــوب مـــن المـــوظفین   . 6

                                                   فضال عن توفیر برنامج مغامر جريء للتوظیف واالستبقاء .

                                              أكثــر بأجــل طویــل بحیــث یكــون لــه دور فعــال فــي اتخــاذ    او               توظیــف مستشــار  . 7

                       القرارات االستراتیجیة .

                                                      سیاســـات االقـــراض المصـــرفیة ، وجعـــل المصـــارف قـــادرة علـــى اقـــراض        تطـــویر  . 8

                            تغیـرات وتحـدیثات فـي القـوانین                           ن من القروض من خـالل اجـراء            أكبر عدد ممك

  .      بداع                            المصرفیة تتالئم مع متطلبات اإل

                       شـــطة المســـموح بهـــا مـــن قبـــل                                       اصـــدار توجیهـــات وتعلیمـــات تنظیمیـــة حـــول االن  . 9

  .       المصارف

ـــة فـــي المصـــارف تكمـــن فـــي قـــدرة      ان ال    إلـــى                 والبـــد مـــن االشـــارة                                        قـــدرات المنظمی

             محسـنة كمــا هــو    او                                                  ن علــى القـدرة علــى ایجـاد والحصــول علــى منتجـات جدیــدة  مـی     المنظ

   د                                                  الســوق المصــرفیة ، ولكنــه فــي مجــال خدمــة المنــتج فانــه یعــ    إلــى          ایصــالها  و       معــروف 

                                                       فــي المصــارف یكمــن فــي قــدرة المنظمــین والمــدراء فیهــا علــى خلــق       بــداع             عملیــة لــذا فاإل

           التقلیدیـــة                                                            عملیـــات وتغیـــرات منظمیـــة ولـــیس فـــي تطـــویر منتجـــات جدیـــدة مـــن الناحیـــة 

) Frie , 1998, 19.(    

                 علـى الـدخل الحـالي       بداع                                                هذا وان مساعدة االدارة ومجلس االدارة لفهم تأثیر اإل

      بــداع                               حساســیة العائــدات فــي حالــة تبنــي اإل                                       مـع انعكاســها علــى المخــاطر المرتبطــة بهــا و 
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ـــة اإل ـــداع       ً     ً                یعـــد أمـــرًا مهمـــًا لنجـــاح عملی ـــاءة التنظیمیـــة       ب ـــة عـــدم الكف ـــه فـــي حال                                         . ذلـــك ان

                          تفقـد الصـناعة المصـرفیة جـزء       بـداع                  القدرة المنظمیة لإل        بداع او                  للمصارف أي نقص اإل

               ان عـدم الكفـاءة                        عدم الكفاءة وال نتفاجـأ بـ    إلى                  تغیرات المحتملة          ها جراء ال             كبیر من ارباح

                         اقتـراح مفـاده بـان المصـارف     إلـى                                                الفنیة یسود على عدم الكفاءة التخصصیة ممـا یـؤدي

                                                               لیســـت ضـــعیفة بشــــكل خـــاص فـــي خططهــــا االنتاجیـــة ســـواء فیمــــا یتعلـــق بالمــــدخالت 

           عـدم القـدرة     إلـى                                                              والمخرجات بل هي ضعیفة في تنفیذ هذه الخطط ، وهذا ما یـؤدي بهـا

      لها.                          على الوقوف بوجه المنافسین 

                           واالندماج واعادة الهندسة :       المالي       بداع  اإل

                                                                   ان علــى المصــارف ان تقــوم بعملیــات االســتحواذ واالنــدماج والتوحیــد الــذي یعــد 

                                                                            من اهم الطرق للتغلب على تهدیدات المنافسـین لتوحیـد مـوقعهم فـي المسـتقبل وان هـذا 

ــــل  ــــى اســــتجابة اســــتراتیجیة لتعجی ــــدل عل ــــدماج واالســــتحواذ ی ــــي                                                              التوحیــــد واالن ــــر ف           التغی

           الصناعة .

                                                              وهنـــا یطـــرح ســـؤال علـــى المـــدیر المصـــرفي حـــول مـــا الـــذي تفعلـــه فـــي الغالـــب 

                                                                      للتغلــب علــى التهدیــدات التنافســیة والحصــول علــى وضــع افضــل فــي المســتقبل ؟ هــذا 

   ً اً           یحقــق توزیعــ                                                              دلیــل علــى ان االنــدماج واالســتحواذ ینــتج عنــه نتــائج موجبــة ، فاالنــدماج 

ـــــرة الم ـــــتعلم                           للمواهـــــب ، وتلعـــــب الخب ـــــة وال ـــــداع  ً     ً       ورًا مهمـــــًا فـــــي اإل د              نظمی ـــــة       ب           وفـــــي عملی

                                                               ، وفـــي تحقیـــق المســـتوى العـــالي مـــن التكامـــل وتحقیـــق المســـتوى العـــالي فـــي         االســـتحواذ

                                       ً                                         تحقیق المهام المعقدة وغیـر المتكـررة نسـبیًا ، لـذا فـان عملیـة االسـتحواذ تعـد بحـد ذاتهـا 

                      تعـد قـوى مقتـدرة للتغیـر                               یة التنظیمیة في المصارف ، فهي     بداع                    مصدر رئیسي للقدرة اإل

                                                                      فـــي صـــناعة الصـــیرفة وال تـــؤثر فقـــط علـــى النطـــاق الجغرافـــي وتنـــوع المنـــتج والهیكـــل 

                                                                       التنظیمـــي فـــي المصـــرف بـــل تـــؤثر ایضـــا علـــى البنـــى التحتیـــة التكنولوجیـــة واالداریـــة 

          للمصارف.

                                                              ولهـــذا یجـــب علـــى المصـــارف ان تســـتمر بتطـــویر أنظمتهـــا االداریـــة وعملیـــات 

                                                     فیها لغـرض وضـع المنظمـات المصـرفیة نفسـها فـي موقـع تنافسـي                    االستحواذ واالندماج

ــــز أمــــام ــــادي متمی ــــي مواجهــــة المنافســــ   او                    وری ــــي الســــوق  ی            ن والمســــتقبلی ی        ن الحــــالی ی                 ف            ن ف

    ).Herwu, 2006, 11          المصرفیة (

                                                               أمـــا علـــى صـــعید اعـــادة الهندســـة فـــان علـــى المصـــارف ان تمتلـــك القـــدرة علـــى 

    إلى                                  دسة االنشطة المصرفیة بطریقة تؤدي                       المنظمي من خالل اعادة هن      بداع        امتالك اإل
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                                                                     تحســـین كفـــاءة وجـــودة الخــــدمات المصـــرفیة وتقلیـــل كلفهــــا . كـــذلك قـــدرات المصــــارف 

 The                     فــي المنــاطق المختلفــة (   ً اً                                                التنظیمیــة فــي االنتشــار عبــر الفــروع المنتشــرة جغرافیــ

world Bank, 2009, 23.(    

ـــه القـــدرة علـــى تقـــدیم  ـــه فـــروع مختلفـــة ســـوف تكـــون ل                                                               فالمصـــرف الـــذي تكـــون ل

                                                         یة. وقد قامـت الكثیـر مـن المصـارف بالحصـول علـى فـروع مـن مصـارف      إبداع      خدمات 

                                                                        أخــرى واالســتحواذ علیهــا ودمجهــا مــع االحتفــاظ بالعدیــد مــن موظفیهــا الســابقین وبعــض 

                                  عملیاتها التكنولوجیة والتجاریة .

                    هندسة العمل كـان علـى    او                          جیع عملیة اعادة التصمیم                   ولغرض دفع وتحفیز تش

                                                                       المصارف ان تبدأ من القشة من خـالل مجموعـة تنظیمیـة مسـؤولة عـن هـذا التطبیـق . 

                                                                       وتركــز عملیــة اعــادة التصــمیم فــي البدایــة علــى نشــر وتطبیــق اعــادة هندســة عملیـــات 

        لبحـث عـن                                                                  العمل في المصارف وفروعها ، كذلك اعـادة تصـمیم العملیـات االداریـة ، وا

                                                    حاجات الزبائن الجل الحصول على تغیرات واسعة نظامیة .

                              مشـــاركة كـــل المجـــاالت الوظیفیـــة فـــي     إلـــى          ر یحتـــاج ث     المـــؤ        المـــالي       بـــداع       لـــذا فاإل

ــــب اإل ــــداع                     المصــــارف . اذ یتطل ــــائي       ب ــــب الفیزی                                             التنظیمــــي كــــذلك اعــــادة تصــــمیم الترتی

                  الهیكلي للفروع .

                      من أجل استقطاب المزید       بداع        تشجیع اإل                                   وان هدف اعادة التصمیم التنظیمي هو ل            

    ).Norden, et.al., 2012, 16    یة (    بداع                                    من الزبائن الستخدام منتجات المصارف اإل

                     ة العدید مـن المحـاوالت  ق                                              لقد رافقت ظروف الصناعة المصرفیة المضطربة والقل

                           محـــاوالت تتـــراوح مــا بـــین توظیـــف     إلــى                               تغیـــرات منظمیــة جذریـــة ، ویحتـــاج      أحـــداث    فــي 

                                االنتـاجي للخـدمات المصـرفیة واعـادة       بداع                  فریق اداري جدید لإل   او             فیذیین جدد        مدراء تن

                                                                       هندســـــة العملیـــــات المصـــــرفیة وادارة الجـــــودة الشـــــاملة للخـــــدمات والتحســـــین المســـــتمر 

                                            الجهود االستراتیجیة التي تبذلها المصارف تكون    من                                للمنتجات المصرفیة . وان العدید 

                                                                             مدفوعة من السلطات العلیا في المصارف . وتعد هذه الجهود ذات اهمیة كبیرة لالدارة 

                وتطـویر المنتجـات       بـداع                                                       العلیا في المصارف في اعادة تقیـیم مناهجهـا حـول االدارة واإل

   . )Rufai & Emmanuel, 2011, 8         الجدیدة (

                                      یــــة للمــــدیرین والتــــي تمثــــل قــــدرات المــــدیرین     بداع     ات اإل                   ومــــن هنــــا تبــــرز القــــدر 

                                   احـداث التغیـر التنظیمـي ، ویـتم تنـاول     إلـى                                 یة وسلوكهم والتي یفترض ان تؤدي    بداع  اإل

   )  16  ،       2006                                        بعاد على وفق االتي : (الحمیري والیاسري ،  ال     هذه ا
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                قـــدرة المـــدیر علـــى     إلـــى                                                القـــدرة علـــى حـــل المشـــاكل واتخـــاذ القـــرارات : وتشـــیر  . 1

                                                      مشكالت المنظمیة وقدرته على ایجاد السـبل لحلهـا والمبـادرة   ال      اسباب       تشخیص 

     یة .    بداع                                                           في اعتماد بدائل الحل وتحمل المسؤولیة التي تعظم من قدراته اإل

                         تبنـي طرائـق جدیـدة السـتثمار     إلـى                                          القدرة على التغییـر : تعبـر عـن میـل المـدیر  . 2

                      فـي النـدوات والمـؤتمرات                                                        المواد االولیة المتوفرة ، والقدرة على المساهمة الفاعلـة

                                                                     المتخصصة، والسعي للتقدم في المسار الوظیفي والقدرة علـى احـداث التغیـرات 

                      الجذریة غیر المألوفة.

                                             میــل المـــدیرین للمبـــادرة بطــرح افكـــار جدیـــدة تمتـــاز     إلـــى                      روح المجازفــة : تشـــیر  . 3

                   ار ومـیلهم لالنضـمام بـ                 ائج التجربة واالخت ت        انتظار ن   او                         بمخاطرة عالیة دون تردد

            طرق  مبدعة.    إلى 

                                          قــدرة المــدیرین علــى تشــجیع المقترحــات واالفكــار     إلــى         : تشــیر      بــداع        تشــجیع اإل  . 4

                                                                    الجدیدة المقدمة مـن مرؤوسـیهم وتقـدیم التسـهیالت السـتقطاب االفـراد المبـدعین 

        وحثهم.

                   القدرات البشریة :  –    ً  ثالثًا 

      تطبیـق                                                               تعد الموارد البشریة في المصارف من المقومـات المهمـة واالساسـیة فـي 

                                                          المـــالي والمصـــرفي فـــي المصـــارف ، ذلـــك ان التطـــورات الكبیـــرة التـــي       بـــداع        ونجـــاح اإل

          معلوماتیــة    أم           تكنولوجیـة    أم       مالیـة    أم                                          شـهدتها المصـارف سـواء كانـت تطــورات اقتصـادیة 

ـــى                   كلهـــا مؤشـــرات تشـــیر                                               وجـــوب ادخـــال تحســـینات وتطـــویرات مســـتمرة علـــى المـــورد     إل

                           ل مباشر مع هذه التطورات .                                   البشري للمصارف كونه الذي یتعامل بشك

   مــن                                                 أن هنــاك دوافــع اجتماعیــة وســلوكیة مــن ضــمنها تحســین األ    إلــى          باالضــافة

      محفـزة    د                                                                       والتأثیر والرغبة في المحافظة على المنزلة االجتماعیة للمـورد البشـري فهـي تعـ

                                                                                 لزیـــادة دوافـــع الفـــرد ورغباتـــه وزیـــادة الـــوعي العـــام للمـــوارد البشـــریة وادراكهـــا لنشـــاطاتها 

ً                                                               یة ، هذا فضًال عن الدوافع البیئیة التي تدفع باتجاه تطویر الكـوادر البشـریة فـي    داع ب  اإل            

                                                                            المصارف وجعلها قادرة على مواجهة ومواكبة التغیرات والتطورات في بیئة عملها .

                                                                    اذ یجـــب علـــى المصـــارف القیـــام بجهـــود تعاونیـــة واعـــدة لبنـــاء القـــدرات البشـــریة 

           نـواع بـرامج  أ                                      بین التعلیم الدولي لمعاهدات التـدریب و                                     والبرامج والمشاریع والتي تتراوح ما

                                                                       التــدریب للمــدربین مــن خــالل التعــاون مــا بــین المؤسســات المصــرفیة فــي مجــال تــدریب 
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ـــة والمشـــاركة العامـــة  ـــة واالقلیمی ـــادل فـــي الشـــبكات العالمی                                                                               الكـــوادر البشـــریة وبـــرامج التب

                                            والخاصة ورفع الوعي العام للكوادر البشریة .

                   تبـاع بـرامج تدریبیـة  أ    نمـا  ٕ إ                                    تباع برامج تدریبیة خاصة وكالسیكیة و  إ             وهذا ال یعني

                تبـاع جهـود جبـارة  أ         ال من خالل  إ                                                تدعم االستراتیجیات المستقبلیة للمصارف وال یتم ذلك 

    ).Water – Education – Training , 2001, 35                      وكبیرة في هذا المجال (

                      تدریب الكوادر البشـریة                      بلوغ االستراتیجیات في    او       تباع إ             ولیات عدة في  أ      وهناك 

   )Wang & et.al., 2008, 1191-1193               أبرزها االتي : (

                        رفع مستوى الوعي العام .  . 1

                                      التعلیم التكنولوجي المتعدد المیادین .  . 2

                                     تطویر التكنولوجیا وتحویلها وتكیفها .  . 3

                      المفاوضة وحل الصراع .  . 4

            د المالیة .  ر                  تكامل ادارة الموا  . 5

               البشــري وذلــك مــن              كفــؤة للمــورد                                       اذ یتوجــب علــى المصــارف تبنــي نمــاذج اداریــة 

                                                                 خالل مستویات مختلفة في ادارة الموارد المالیة والتعلیم والتدریب .

                                                                         ومن أهم میادین تطویر الكادر البشري هـو التقنیـات المتعـددة المیـادین وتقنیـات 

                 یة والتثقیفیة .                                                    المفاوضة وتحقیق الصراع بین الموظفین والنواحي التعلیم

     فیهـا    ة                                                              كما ینبغي على المصارف ان تعمل علـى تفعیـل اسـتجابة الكـوادر البشـری

                                                                  ات التكنولوجیــة العالمیــة وادخــال تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاالت والتــي     بــداع     مــن اإل

                                                        أثرت على ادارة الموظفین وبالتالي استجابة الزبائن لها .

                داء المـــوظفین فـــي  أ                    التكنولـــوجي یـــؤثر علـــى       بـــداع                      وقـــد وجـــدت البحـــوث بـــان اإل

                                                 الزبــائن واحــداث التحســین المســتمر فــي ربحیــة المصــرف .    ى                   المصــارف وبالتــالي رضــ

             داء المـــوظفین  أ                التكنولــوجي یحســن       بـــداع                                  ظهــرت البحـــوث بــان االدارة الفاعلــة واإل أ    وقــد 

       ات علـى                                                                   الزبائن وتحقیق الربح المستدام وزیادة العائدات على االستثمار والعائد   ى   ورض

                                            االسهم وتعزیز التنافس في الصناعة المصرفیة .

         نجازاتهـــا  ٕ إ               داء المصـــارف و  أ                        التكنولـــوجي بشـــكل كبیـــر فـــي       بـــداع     ثـــر اإل أ        هـــذا وقـــد 

                                                                         الهائلــة التــي تحقــق فــي شــبكات المصــارف وتطــویر الخدمــة والربحیــة وبالتــالي تحقیــق 

                  استجابة الزبون .
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                   كنولوجیـــا المعلومـــات                                                مـــن هنـــا كـــان علـــى المـــوظفین ان یتكیفـــوا مـــع متطلبـــات ت

                  وتقانات االتصاالت.

                                                                والتــــي ســــادت صــــناعة الصــــیرفة العالمیــــة ، كمــــا اســــتفاد الزبــــائن مــــن تحســــین 

                                      ً                             الشبكات وتسلیم الخدمات التي حسنت حتمًا من كفاءة المصارف والربحیة .

                          یـــة لالنســـان ، ذلـــك ان لالنســـان     بداع                        التكنولـــوجي علـــى القـــدرة اإل      بـــداع       ویقـــع اإل

   او                                  وعملیات وطـرق جدیـدة یمكـن ان تعـزز    ات                    م معرفته لخلق امكانی                 القدرة على استخدا

   . )Rasiah, 2010, 5-6 (                                         تحسین من جودة المنتجات والخدمات المصرفیة 

                                                          مطلــوب لیلبــي بموجبــه االنســان حاجاتــه المتغیــرة والتعامــل بكفــاءة       بــداع       اذن فاإل

                                                   مع متطلبات البیئة الدینامیكیة التي یعمل في ظلها .

                                 وذات الجودة العالیة والمنتجات مـن       عادیة   ال    غیر                االفكار الجدیدة               هذا وان انتاج 

ـــة المتغیـــرة ومتطلباتهـــا وان                                                                             هـــذا النـــوع تســـاعد االنســـان الن یلبـــي الحاجـــات التكنولوجی

            مكــن ان تحســن  ی                     ً                                   التكنولــوجي یتمثــل غالبــًا فــي التغیــرات فــي التكنولوجیــا والتــي       بــداع  اإل

                                    ف . ترفع من ادائهم وتعزز نظام تسلیم                                          وبصورة معنویة من اداء الموظفین في المصار 

               ابعد ما یمكن.    إلى                   الخدمات من قبلهم

ـــة تـــدیم قـــوة                                                                وكـــل ذلـــك الجـــل انتـــاج خـــدمات مصـــرفیة ذات جـــودة وكفـــاءة عالی

                                        فان الموارد البشـریة هـي اكثـر جـزء فعـال فـي                                       المصرف التنافسیة وتعزز رغبته . وبهذا

ً             واســــــــتخدام التكنولوجیــــــــا فضــــــــًال عــــــــن اســــــــتخدام                           المصــــــــارف النــــــــه یــــــــرتبط بانتــــــــاج                          

                                                                        وشـــراء المنتجـــات والخـــدمات التـــي تنتجهـــا المصـــارف مـــن خـــالل اســـتخدام التكنولوجیـــا

) Nicherson & Sullivan, 2003, 2( .   

ـــد ادت    ات          ان ابتكـــار                    ات فـــي مجـــال االنشـــطة ٕ     ٕابـــداع         تراعـــات و  خ ا    إلـــى                االنســـان ق

                           ة فـــي المصـــارف بغیـــاب المـــوارد              ات التكنولوجیـــ    بـــداع                            المصـــرفیة . ولهـــذا فقـــد تعـــاق اإل

              التكنولوجي .      بداع         لتطبیق اإل                               ً      ً البشریة المهیئة والمعدة اعدادًا جیداً 

                                              نه یجب توفیر موارد بشـریة ذات نوعیـة عالیـة وذات  أ    إلى                     ومن الجدیر باالشارة

                                                                           قدرة ابتكاریة للعمل في المصارف ، النه فـي حـال وفـرة االیـدي العاملـة الرخیصـة ذات 

                                                        ضـــة ، قـــد یعیـــق اســـتخدام وشـــراء التكنولوجیـــا فـــي المصـــارف ویعیـــق                الكفـــاءات المنخف

                                                             العمل المبدع فیها وبالتالي یعیق مسارات تطویرها وازدهارها . 

                                                                    وتحاول الكثیر من المصارف في الوقت الحاضر ان تبدع لتلبي متطلبات فنیـة 

                            داء المــوظفین وجنــي المزیــد مــن  أ              الزبــون وتحســین    ى                        ومتطلبــات الســوق وتحســین رضــ
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ـــــة الدینامیكیـــــة المضـــــطربة   اال ـــــاء فـــــي البیئ ـــــاح . وذلـــــك للســـــماح للمصـــــارف بالبق   .                                                                   رب

) Tonveronachi, 2011, 14(   

                                                                 مـــن هنـــا یجـــب تـــوفیر الكـــوادر البشـــریة التـــي تكـــون قـــادرة علـــى تحلیـــل الســـوق 

                                                                      ومتغیراتـــه وان تكـــون قـــادرة علـــى االســـتجابة وتلبیـــة حاجاتـــه ، ســـواء مـــن خـــالل جمـــع 

                                           یفیـــد المصــرف مـــن اســتخدامها . فعلـــى المصـــارف ان                             المعلومــات ومعالجتهـــا باســلوب

                                                                         تضــــمن ان لهــــا القــــدرة علــــى تــــوفیر الكــــوادر البشــــریة المبدعــــة ، وان تحســــن مهاراتهــــا 

             وادارة االداء       بداع                                                                 وكفاءاتها وعلیها ان تطور الكوادر االداریة لدیها للوفاء بمتطلبات اإل

   )Tonveronachi, 2011, 15 (           لالستدامة . 

                                                 خاضــعة وتسـاعد علــى خلـق التغییــر فـي الســلوك البشـري فــي         ات تكـون     بـداع   فاإل

          المصارف.

                                 عـادة هیكلیـة المـوارد البشـریة التـي  إ                                    لذا یجـب علـى المصـارف ان تقـوم بعملیـات 

                                                                          لـــدیها والتغلـــب علـــى القصـــور الـــذي فیهـــا فیمـــا یتعلـــق بـــنقص المعرفـــة ومقاومـــة التغیـــر 

                  فكـــار الجدیـــدة التـــي    واأل                                                       ونقـــص القـــدرة علـــى االســـتیعاب الســـریع للتكنولوجیـــا والفلســـفات

                                               ظهرت في الصناعة المصرفیة في السنوات الماضیة .

                                                                      ولهــذا فــان اعــادة هندســة المــوارد البشــریة تكــون ضــروریة لتقلیــل مهــام الخــدمات 

                                                                        االساســـیة للمـــوظفین قـــدر االمكـــان ، والتـــي تتعلـــق بتطـــویر واتمتـــة العمـــل المصـــرفي . 

                               ركزوا جهودهم علـى النشـاطات التـي                                    عادة الهندسة للموظفین في المصارف لی ٕ إ         وتحرر و 

                                                            على وایصال المعامالت وتوفیر النصائح المالیة المقترحة مـع جهـود  أ               لها قیمة مضافة 

         البیع .

       الكفـوء       بـداع        تحقیـق اإل    إلى                                                    وبهذا فان توفیر القدرات البشریة الكفوءة تؤدي حتما

    ).Frie, et.al., 1998, 32-35            في المصارف (

  

                   القدرات المالیة :  –    ً  رابعًا 

                                                                      تأخــذ القــدرات المالیــة التــي تمتلكهــا المصــارف الــدور االكبــر فــي رفــع امكانیــات 

                                   في الخدمات المالیـة بشـكل خـاص ال یعمـل       بداع              یة ، ذلك ان اإل    بداع             المصارف في اإل

                                                                           فقط على زیادة كفاءة القطاع المصرفي نفسه بـل ایضـا یعمـل علـى زیـادة انتاجیـة رأس 

    د.                المال عبر االقتصا
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    رب        ً         ة وتحدیـــدًا منـــذ الحـــ    خیـــر       قـــود األ              ً             یالحـــظ ذلـــك تاریخـــًا ، إذ فـــي الع          ویمكـــن ان

                                                                              العالمیة الثانیة ، وبدون معاینة وظائف تخصیص رأس المال التي یؤدیها التمویل فـان 

               شكلها الحالي.   في                                           الكثیر من الصناعات االنتاجیة لم تكن موجودة 

                        تــاثیر مضـاعف علــى االقتصــاد                           فــي الخـدمات المالیــة كــان لـه       بـداع           بهـذا فــان اإل

                                             ات المالیـــة الخــواص والقـــدرات الالزمــة لهـــا مــن اجـــل     بــداع                       برمتــه. ویجــب ان تتـــوفر لإل

                            حقـــق نتائجهـــا الموجـــودة منهـــا ،  ت                                                االرتقــاء بالصـــناعة المالیـــة ومنتجاتهـــا وترابطهـــا لكـــي 

                                                                           ألنها ال تؤثر فـي القطـاع المصـرفي فقـط وانمـا تـؤثر فـي النظـام المـالي واالقتصـاد كلـه 

) Wyman, 2012, 38.(    

               ً                          ً                            من هنا كان واجبًا على المصـارف ان تسـعى دائمـًا نحـو تعزیـز القـدرات المالیـة 

                         المصــرفي وعلـى صـعید االنشــطة       بـداع                                            لهـا والتـي تحقــق امكانیاتهـا فـي تفعیــل وابـراز اإل

ً                                    كافــة وفضــًال عــن تحقیــق القیمــة المضــافة لهــا وهــذا ی                           حقــق عبــر العدیــد مــن الوســائل  ت        

     ف .                   المتاحة لدى المصار 

                                                 ة عن تغیرات استراتیجیة كبیـرة فـي المنتجـات الجدیـدة     خیر                    لقد كشفت السنوات األ

                                                                فــي قطاعــات الصــیرفة والقطاعــات المالیــة االخــرى . فلقــد شــهدت الكثیــر مــن       بــداع   واإل

                                                                    البلدان تغیرات سریعة في الصناعة المالیة في أسواق الخدمات المالیة .

                                 لة القیود الضوابط والقوانین التـي                                        إذ واجهت المصارف عملیات تحریر مالي وازا

      أم مـــن               التحـــرر المـــالي        أم مـــن                    كانـــت مـــن خـــالل العولمـــة  أ                      تقیـــد عمـــل المصـــارف ســـواء 

                                        التقدم السریع في تقانة المعلومـات وزیـادة    او                                 ضغوط المنافسین الجدد والحالیین      خالل 

 ,Abir & Chokri (                                                    ً  التطـورات المالیــة والتـي تعتبــر مـن األمــور التـي تحــدث غالبــًا 

2010, 15-16( .   

                                                                      لذا فان صناعة الخدمات المالیة أصبحت مترابطة فـي العـالم بوسـائل مختلفـة . 

                                                         اجـــراءات المصـــارف نحـــو بنـــاء القـــدرات المالیـــة لهـــا نجـــد ان هنـــاك   و                  واذا تناولنـــا طـــرق 

              ادها ومنها : م                                              الكثیر من الطرق واالجراءات التي یمكن وینبغي اعت

   )Wyman, 2012, 43 (                 التخطیط المالي :   –  ً  أوًال 

                                                                  كمــا هــو معلــوم فــان المصــارف تعــیش الیــوم فــي بیئــة تنافســیة معقــدة ســواء مــن 

                                                                            ناحیـة االزمــات المالیــة وتــراكم الثــروات وظهـور المؤسســات المالیــة المنافســة للمصــارف 

   . ة    خیر                                                           وتطور التكنولوجیا وغیرها من التطورات الحاصلة في السنوات األ
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                   مـــع االخـــرین ســـواء علـــى    ســـة                                       ولجعـــل المصـــارف قـــادرة علـــى الـــدخول فـــي مناف

                   ً                                   الدولي ، أصبح ضروریًا على المصارف ان تطور نشـاط التخطـیط    أم               الصعید المحلي 

                 ً                                                            المالي فیها وخصوصًا في مستویاتها االداریة العلیا وفي الحقیقة فان خدمات التخطیط 

             سـیما للمصـارف   وال  ،                               ز االستراتیجي للكثیر من المصـارف                           المالي تمثل االن نقطة التركی

                     المصــارف التجاریـة فــان     إلـى    ة   نســب  ال ب ف                                         ال تـزال فــي مرحلـة اعــادة الهیكلـة المالیـة .     التـي 

                                                                         خدمات التخطیط المالیة ال تعني فقط فرص تطویر جدیدة بل ایضا تحدیات جدیدة .

                                                                   فإذا استطاعت هذه المصارف امتالك القدرة في الحصول على ممیزات تنافسیة 

              فــي المســتقبل .    ا               یــؤثر علــى ارباحهــ                                         مــن خــالل التخطــیط المــالي الجیــد فــان هــذا ســوف

                                                                  ویــأتي ذلــك مــن خــالل قــدرة المصــارف علــى تــوفیر االشــخاص الــذي یمتلكــون اهــداف 

                                                                              تخطــیط مــالي كفــوءة وفعالــة للمقــادیر المختلفــة مــن الثــروة والقــدرة علــى مقاومـــة وادارة 

                                           علـى ان تفهـم الحاجـات المسـتقبلیة لهـا وقـدرتها    ة       ف قـادر   ر                          المخاطر . فاذا كانت المصـا

                                                                       لى مقاومة المخاطر والمتطلبات التي یجـب علیهـا توفیرهـا مـن تخطـیط جیـد مسـتوف  ع

   )Carvajal & et.al., 2011,5 (                             على كسب الممیزات التنافسیة.           تكون قادرة 

                                                               ولتحقیــق هــذا الهــدف یجــب علــى المصــارف ان تركــز علــى تعزیــز القــدرة علــى 

  .       المــالي      بـداع        انـواع اإل                                                       التصـمیم المسـتقبلي للمنتجــات المصـرفیة وهـو مــا یمثـل نـوع مــن 

                                                                      ویتطلــــب هــــذا االمــــر القــــدرة علــــى تحلیــــل ودمــــج وتكامــــل االدوات المالیــــة والمنتجــــات 

ً                                      المصـــرفیة الحالیـــة واالســـتفادة منهـــا فضـــًال ، عـــن التخطـــیط المســـتقبلي لتلبیـــة حاجـــات                                    

                                                                               الزبــائن المســتقبلیة مــن خــالل العملیــات الهیكلیــة المالیــة (اعــادة الهندســة) اذ ان جــوهر 

                                                      عادة تنظیم الموارد المالیة والمعرفیة . ویعود سـبب ذلـك ٕ إ              عادة تخصیص و  إ   هو       بداع  اإل

                                                                         ان المنتجــات المالیــة المجهــزة مــن قبــل الصــناعة المالیــة الحدیثــة للمصــارف تتمیــز     إلــى 

                                                                             بتعقیــدها فــي التركیــب والوظیفــة والســلوك ولــیس هنالــك اســتثناء بالنســبة لخدمــة التخــیط 

                    ً                          احــد فقــط ، وانمــا غالبــًا مــا یــتم بتجمیــع العدیــد مــن                               المــالي ألنــه ال یقتصــر علــى منــتج و 

                                                                          المنتجــات الرضــاء رغبــات الزبــائن المتعــددة المســتویات وبهــذه الطریقــة تكــون الخدمــة 

                                                                       شمولیة ونظامیة وشخصیة. وكل هذا ینتج عن تصمیم وتخطیط مالي وهندسة نظامیة 

                                                                 تشمل معرفة عدة میادین مختلفة وجهود من اقسام مختلفة في المصارف .

    ارد   و                                                                 بالمقابـــل ال تـــزال المشـــاكل المرتبطـــة فـــي معـــرف كیفیـــة اعـــادة اســـتخدام المـــ

ً                                                 لیس سهًال رغم انها حالة شائعة فـي ادارة المعرفـة ، إال أنهـا    ً اً                          المالیة والتخطیط لها أمر        

                                                  قد أعاقت ومنذ مدة طویلة تطویر المنتجات المالیة .
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                 المـالي تكـون خاصـة                                                      ولهذا فان المـواد والمعلومـات المرتبطـة بخـدمات التخطـیط

   رة  ف                                                                  بنطــاق معــین ویســیطر علیهــا اشــخاص مــن منــاطق وأقســام مختلفــة والتــي تكــون مشــ

  ا                                                                         عــادة فــي فــرق مختلفــة ، تــؤثر بــدورها علــى كفــاءة وجــودة المنتجــات المصــرفیة. ولهــذ

                                                                        یجــب ان تكــون للمصــارف قــدرة عالیــة فــي معالجــة نقــص الوثــائق والمعلومــات الدقیقــة 

                                                  ة بتصــــمیم المنــــتج المــــالي ، الن التطــــویر یجعــــل مــــن اعــــادة                       والمكتملــــة لهــــم والمرتبطــــ

ً                                       اســـتخدام المعرفـــة مســـألة صـــعبة ، فضـــًال عـــن ان الزبـــائن المختلفـــون لـــدیهم خلفیـــات                                 

                                                                                مختلفة من التعلیم والخبرة وال یعرفون عادة سوى القلیل حول االمـور المالیـة . كمـا انـه 

                    ة بشـكل مختلـف وفـي أي                                                    من الصعب علیهم ان یعبروا عن طلباتهم للخدمات المصرفی

 Anraboldi                                                               طریقة منتظمة یعیق هذا بالتالي من تمیز تحلیل طلب الزبـون للخدمـة (

& Rosignoli, 2009, 7-8.(    

                     في الخدمات المالیة:      بداع              تعزیز قدرات اإل  –    ً  ثانیًا 

                                                   واالبتكــار فــي الخــدمات المالیــة مــن المتطلبــات المهمــة فــي       بــداع            یعــد تعزیــز اإل

     یسـهل   و                  بالخـدمات المالیـة    ة                                                      زیادة قدرات المصارف المالیـة ، ومـن ثـم التنافسـیة المعروفـ

                                                      ً                    تقلیدها واستنساخها من قبل االخرین ، إال أن االمر یكـون صـعبًا فـي تحقیـق الممیـزات 

                                    المنتجـات المالیـة الجدیـدة . لـذا قامـت                                               التنافسیة المستدامة باستخدام استراتیجیة تطـویر 

                                                                         المصارف بوضـع مقـاییس واعـداد بـرامج واتبـاع اسـتراتیجیات مـن أجـل تحقیـق التنـافس 

                               الخدمات المالیة التي تقدمها .       إبداع   في 

ـــــــــر المباشـــــــــرة  ـــــــــافع المباشـــــــــرة وغی ـــــــــاحثین المن ـــــــــد مـــــــــن الب ـــــــــاول العدی ـــــــــد تن                                                               وق

                               یفیــة دعــم العوامــل المنظمــة لهــا                         ة التــي تقــدمها المصــارف وك حــ                      للمنتجــات الجدیــدة الناج

) Wyman, 2012,4.(    

                                 الكثیـر مـن المؤسسـات المالیـة ومنهـا         على أن                               وقد أكد الباحثون في هذا المجال 

                                                          ً               المصــارف لــیس لــدیها مــنهج مــنظم فــي تطــویر الخــدمات المالیــة ونــادرًا مــا یــتم توظیــف 

                                                مناهج متابعة تطور منتجاتها المالیة والمصرفیة .

ـــــــــــــى الجوانـــــــــــــب االساســـــــــــــیة  ـــــــــــــق ینبغـــــــــــــي التركیـــــــــــــز عل                                                    مـــــــــــــن هـــــــــــــذا المنطل

                                                 وتطــویر المنتجــات واالنشــطة والتــي أبرزهــا مــا یــأتي :       بــداع                        االســتراتیجیة المرتبطــة باإل

) Appendix, 2006, 46(   
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                                                                      اســـتراتیجیة المـــوارد البشـــریة مثـــل اســـتخدام المكافئـــات والمحفـــزات والتقییمـــات   . 1

                                 والتوظیــــف وعــــدم تــــرك العمــــل والتــــدریب                                والترقیــــات فــــي السیاســــات الوظیفیــــة 

  .      بداع                      والتطویر واعداد دعم اإل

                                                                       دراســـة وتحلیـــل اثـــار التغیـــرات المنظمیـــة الثقافیـــة الحدیثـــة مثـــل اعـــادة الهیكلـــة   . 2

  .      بداع                          في المناخ في العام لصالح إل  ر   ؤث      التي ت                  والمحاوالت الواعیة 

               لتحقیق النتائج                                                           االنفاق على البحث والتطویر والتزام بتخفیض الموارد المناسبة   . 3

         المرجوة.

                                                                  اعــداد حلقــة الوصــل مــا بــین االجــراءات والعملیــات الخاصــة بالمنتجــات والتــي   . 4

   فـــي       بـــداع                                                       تكـــون عـــادة مـــن االمـــور االساســـیة والمهمـــة باعتبارهـــا مـــن أوجـــه اإل

                  الخدمات المالیة .

              المنـتج وبخاصـة        إبـداع                        العملیات على استراتیجیة        إبداع                     تقویة التاثیر الخاص ب  . 5

              درس اال نادرا.          والذي لم ی

       إبــداع                            لیــات الــتحكم علــى اســتراتیجیات  آ                                 أثــر ممارســات التخطــیط االســتراتیجي و   . 6

               المنتج ونجاحه.

  .      بداع                                                 اعتماد المقارنات عبر الصناعة المصرفیة وممارسات اإل  . 7

ــــتعلم مــــن أنــــواع اخــــرى مــــن  ــــة وال ــــة المرجعی ــــد یرغــــب المــــدراء بالمقارن                                                                  هــــذا وق

                                           لــدیهم قلیلــة لـذا یبقــون فــي حالـة مــن المقارنــات                                    المصـارف ، إال أن المعلومــات المتـوفرة 

   .        المحدودة

                                         ات المالیـة مختلفـة ومعقــدة ومتقلبـة وبیئتهــا     بــداع                               اذ أن البیئـة التـي تتولــد فیهـا اإل

          المبدع .    إلى                                                        االجتماعیة تتغیر باستمرار بطریقة تولد عدم تاكد بالنسبة

                المالي باالقتصـاد                                                       ان بعض هذه الدینامیكیات المهمة ناتجة عن ارتباط القطاع 

                                     هـــات االقتصـــادیة والتكنولوجیـــة والقـــرارات                                لـــدوافع الرئیســـة للتغیـــر مثـــل التوج          الحقیقـــي وا

                                                                              السیاســیة وربمــا یكــون التعقیــد هــو فــي درجــة التــداخل والتغذیــة العكســیة بــین هــذه القــوى 

        ذاتها.      بداع                                   واالسواق المالیة المترابطة وعملیة اإل

   )Wyman, 2012, 23                 الثة ابعاد وهي : (                                ومن المفید التفكیر بذلك من خالل ث

           مـــر الـــذي قـــد                               ات بـــرزت فـــي عـــالم دائـــم التغیـــر األ    بـــداع       : ان اإل      بـــداع        تفاعـــل اإل  . 1

ـــذین قـــاموا بتطـــویر  ـــائج امـــرًا صـــعبًا . فأولئـــك ال          ول بطاقـــة  أ                        ً     ً                              یجعـــل التنبـــؤ بالنت

                                                                    ائتمان ربما لم یتخیلوا دور هذا المنتج في اقتصاد االنترنیت بعد عقود .
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              الســلوك البشــري     إلــى          ً               ات غالبــًا مــا تكــون خاضــعة    بــداع         ي : ان اإل             التغیــر الســلوك  . 2

                                      وتساعد على خلق التغییر في هذا السلوك.

                           ات المالیــة ان تســتفز تغیــرات     بــداع                                     تغیــر االقتصــاد وتغیــر الســوق : اذ یمكــن لإل  . 3

  .    بداع                                     السوق والتي تولد بدورها بیئة جدیدة لإل   او                   في مبادئ االقتصاد

ـــــة التـــــي  ـــــرات                            هكـــــذا فالخـــــدمات المالی                                   تقـــــدمها المصـــــارف تكـــــون عرضـــــة للتغی

                                                                        االستراتیجیة لذا یجب على المصارف تـوفیر االسـتقرار فـي هـذه الخـدمات . كمـا یجـب 

                                   ي قنــوات التســلیم والمشــاریع المشــتركة   لغــ                        ع عــروض المنــتج المصــرفي وت          یهــا ان تشــج  عل

   مة                                                                          والتحالفات االستراتیجیة بین المصارف وشركات التأمین ، فهي تعد من االمور المه

                                   الواسعة االنتشار في الوقت  الحالي.

               ً قــد اصــبحت عــامالً   IT(   Internet Technology                      كمــا ان تقنیــة معلومــات (

                                           للتغیر في المنتجات المصـرفیة ، ألن العمـل علـى    ً اً    مهم   ً اً                    ورئیسي للتغیر ودافع   ً اً      مساعد

   )ETI (               االلكترونیـــــــة الــــــــ           المعلومـــــــات                                    تـــــــوفیر منتجـــــــات جدیـــــــدة أفضـــــــل یـــــــتم بتـــــــداول 

Electronic Transition Information  . وبطاقات الدین والبطاقات الذكیة                                  

                                                             مـــن هنـــا نجـــد ان ظـــروف الصـــناعة المصـــرفیة المضـــطربة والمتجـــددة بصـــورة 

                                     حــــداث تغیــــرات جذریــــة فــــي الخــــدمات المالیــــة  إ                  هــــا محــــاوالت مهمــــة فــــي  ق            مســــتمرة ، راف

 ,.Frei, et.al                                  تحقیــق مجموعــة مــن العوامــل ابرزهــا : (    إلــى                     للمصــارف وهــذا یحتــاج

1998, 6 ; The republic, 2009, 47; Rasiah, 2010, 9(   

                                            مصـــادر التمویـــل مـــن خـــالل توســـیع امتـــدادات المصـــارف     إلـــى               زیـــادة الوصـــول  . 1

                                                                  وتقویـــة التمـــویالت الكبـــرى والســـیطرة واالشـــراف علـــى االئتمـــان وعنونـــة وتحدیـــد 

                          المجتمع المصرفي المستهدف.

                                الطویلــة االجــل مــن خــالل تعزیــز قــدرات                                  تحســین تعبئــة المــدخرات واالســتثمارات   . 2

                  المصارف المالیة .

        مــع افضــل                                                            ایجــاد بیئــة متســاهلة وتمكینیــة تكــون موافقــة ومنســجمة بشــكل كبیــر  . 3

                                          بما ینسجم مع اهداف التنمیة الطویلة االجل .                       الممارسات العالمیة ، و 

                                                                        تقویــة قــدرات المــوارد المالیــة والحفــاظ علیهــا ، مــن خــالل بنــاء وادامــة الثقــة فــي   . 4

  .                              ات المالیة التي تقدمها الماصرف     الخدم

                               التـي تقـدمها المصـارف بشـكل نظـامي    ة                                    اعادة هندسة العملیات والخدمات المالیـ  . 5

                    وعلمي ومدروس ودقیق.
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                فـــي توســـیع وتطـــویر    ة                                              زیـــادة عـــدد الفـــروع المصـــرفیة والتـــي تشـــكل دوافـــع مهمـــ  . 6

  .    فیها      بداع  اإل    إلى                                              الخدمات المالیة التي تقدمها المصارف والوصول

                                                                 ل على تـوفیر خـدمات القیمـة المضـافة للمصـارف ، وتـوفیر الخدمـة المالیـة     العم  . 7

                         المقترنة مع جهود البیع .

              فـي هـذا المجـال       بـداع                          ان المتطلبات الواضـحة فـي اإل    إلى                     ومن الجدیر باالشارة

                                                                   هــــو عــــدم االقتصــــار علــــى مشــــاركة المــــوظفین فقــــط وانمــــا اشــــراك الزبــــون فــــي عملیــــة 

     عالقـــة                خـــر وبلطـــف وجعـــل آ     مكـــان     إلـــى             ادة الزبـــون                           الخـــدمات الجدیـــدة ، مـــن خـــالل قیـــ

                                                  ة في اعادة التصمیم للخدمة المصرفیة التي تقدمها .                        الزبون هي الخاصیة الرئیس

                                               فـي الخـدمات والمنتجـات المالیـة قـد ال یكـون هنـاك خـط       بـداع               هذا وفي حالة اإل

    ً  نسـبیًا    ً اً      صـغیر    ً اً                      الجـذري ، ذلـك ان تغیـر       بـداع            التدریجي واإل      بداع                   فاصل واضح ما بین اإل

             ربــاح المصــارف  أ                      ســتراتیجیات قــد یغیــر مــن  ل           التغیــر فــي ا   او                    وضــع المنــتج المــالي   فــي 

    ).Wyman, 2012, 25 (           بشكل كبیر

                                                                 وهنا یجب ان تقوم المصارف بعدد من االجراءات لغرض تعزیـز اسـلوب تقـدیم 

   )Machogu, 2012, 18                                                 الخدمات المالیة وتعزیز القدرات المالیة وكاالتي : (

                                                      قـادرة علـى اقـراض االنشـطة المختلفـة التـي یطلبهـا المقترضـون             جعل المصارف   . 1

                              (تنویع القروض للزبون الواحد).

                                                                  تقویـــة انظمـــة المـــدفوعات لـــدى المصـــارف وتطـــویر قـــدرتها علـــى تقـــدیم ومراقبـــة   . 2

                نظام المدفوعات.

                                                                       تطویر أطر عمل انظمة مدفوعات متنقلة ، الكترونیة محلیة وعالمیة مثل منافذ   . 3

               صیرفة التجزئة.

                                                                  یر انظمة الدفع االلكترونیة في المصارف من أجل جذب المزید من الزبائن     تطو   . 4

                                                                    للمصارف وهذا من شأنه ان یعزز القدرات المالیة للمصارف ، من خالل زیـادة 

                                                            فیهــا وضــمان القــدرة علــى معالجــة الــدفوعات المصــرفیة المحلیــة بشــكل       بــداع  اإل

           الكتروني .

 , The Republic of sierra leone                                   زیـادة المتطلبـات الـدنیا لـرأس المـال (  . 5

2009, 10.(   

                                                         ذو كفــاءة وقــدرة عالیــة فــي التعامــل مــع التطــورات والتغیــرات فــي    ن           تــوفیر مــوظفی  . 6

                العمل المصرفي .
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                                                                تــــوفیر خطــــوط ائتمــــان جدیــــدة ومتطــــورة ، وتكــــریس الجهــــود نحــــو مراقبــــة قــــدرة   . 7

   ى                                                             االقــراض لــدى المصــارف اثنــاء حــدوث االزمــات المالیــة وذلــك للمحافظــة علــ

  )Appendix, 2006, 46-47                                     عدم اهتزاز القدرة المالیة للمصارف . (

ـــادة اربـــاح المصـــارف مـــن خـــالل   . 8 ـــاع اســـتراتیجیة مـــن شـــأنها زی ـــى اتب                                                                العمـــل عل

   ).Arema, 2011, 53, 56              سعار الفائدة ( أ            المنافسة في 

                                                                      العمل على توفیر السیولة المعقولة بشـكل دائـم فـي المصـارف للوفـاء بمتطلبـات   . 9

   ).Aremu, 2011, 456                        وبات المودعین المفاجئة (         قراض ومسح  اإل

                    حـــــــــــــو االقـــــــــــــراض العقـــــــــــــاري                                زیـــــــــــــادة قـــــــــــــدرات المصـــــــــــــارف فـــــــــــــي التوجـــــــــــــه ن  .  10

) Wyman, 2012, 25.(   

                    المشتقات المالیة :  –    ً  ثالثًا 

                                       فــي المشــتقات المالیــة مــن القــدرات المالیــة       بــداع                       یعــد توجــه المصــارف نحــو اإل

                       دورهــــا فـــــي ادارة المخـــــاطر        ً  . وخصوصـــــًا       بــــداع                            المهمــــة للمصـــــارف للتوصــــل نحـــــو اإل

    ).Norden, et.al., 2012, 2-3 (        المصرفیة

    إلـــــى                                                        وتـــــأتي مشـــــتقات االئتمـــــان التـــــي زادت مـــــن عـــــرض االئتمـــــان المصـــــرفي

                                                                  الشـــركات الكبیـــرة ، وفـــي مقدمـــة االدوات التـــي ســـاعدت علـــى خفـــض انتشـــار قـــروض 

                                                                  الشــــركات . فهــــي تــــوفر العدیــــد مــــن قنــــوات االقــــراض المصــــرفي للمصــــارف ، وتعمــــل 

                                                                       مصارف بشكل مستمر علـى تطـویر المشـتقات المالیـة التـي تتعامـل بهـا والعمـل علـى   ال

                  ات المالیـة فیهـا .     بـداع                                                       تقلیل النتائج الخاطئة التـي تتوصـل الیهـا حـول جـدوى وكلـف اإل

     ً                                                             وخصوصـــًا أوقــــات االزمــــات المالیـــة ، ذلــــك ان هنــــاك عــــدة قنـــوات تــــؤثر مــــن خاللهــــا 

                                علــى تســعیر قـروض الشــركات المختلفــة                                        المصـارف التــي قـد تســتخدم مشــتقات االئتمـان

                                      في االوقات االعتیادیة وفي اوقات االزمة.

                                          ً                         ولهذا یعمل الباحثون في المجال المصرفي دائمـًا علـى تحلیـل تسـعیر القـروض 

   .                              النشطة في اسواق مشتقات االئتمان                             مع تحلیل سلوك االقراض للمصارف 

    إلـــى               افع لتمریرهـــا                                                   وهنـــاك أربـــع قنـــوات رئیســـة لمشـــتقات االئتمـــان قـــد تـــوفر المنـــ

                                                  للمصارف اذ ان استخدام المصارف لهـذه االدوات ویجـب ان       بداع                المقترض وتحقق اإل

   )Norden, et.al., 2012, 4-7                                           یراعى فیه موضوع المخاطر وهذه القنوات هي : (

                          اعتماد التحوط من المخاطر.  . 1

           القانوني .   او                           تقلیل رأس المال االقتصادي  . 2
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       تمان . ئ         لمخاطر اال   ة          ادارة فاعل  . 3

                            مشاكل المحفزات في المصارف .  . 4

                                                                  وفیمــا یتعلــق بـــدور المشــتقات فـــي ادارة مخــاطر اســعار الفائـــدة فــي المصـــارف 

                                                                              التجاریة ، فقد ساهمت المشتقات بدور كبیـر فـي ادارة مخـاطر اسـعار الفائـدة ، اذ كمـا 

                                                                           هو معلوم تعد اسعار الفائدة احدى االشكال المهمة للمخـاطر التـي تواجههـا المصـارف 

                           ها بدور الوساطة المالیة .        عند قیام

                                                                 في النظریة المالیـة وزیـادة التطـورات االلكترونیـة والتغیـرات فـي اسـواق       بداع   فاإل

                                                                              الفائدة االجنبیة واسواق االئتمان واسواق رأس المال ، كلها عوامل ساهمت في الحاجـة

                                                                     تكملة الطرق التقلیدیة لقیاس وادارة مخاطر اسعار الفائدة بطرق حدیثة .    إلى 

                                                                یمكــن الــتحكم بمخــاطر اســعار الفائــدة بشــكل أمثــل باســتخدام المشــتقات مــع     لــذا 

ً  طــرق تقلیدیــة، وذلــك لغــرض ان تواجــه المصــارف عــدم تأكــد أقــل الســعار فائــدة فضــًال                                                                     

                                                                              عن زیادة نشاطات اقراضها والتي قد ینتج زیادة عائداتها وزیادة ارباحها الكلیة .

              خاصـــــة ، ذلـــــك ان                                            وتشـــــارك المصـــــارف فـــــي اســـــواق المشـــــتقات بشـــــكل كبیـــــر 

                                                                             نشــاطات اقراضــها واقتراضــها التقلیدیــة تعرضــها لمخــاطر اســواق مالیــة والقیــام بــذلك قــد 

                      تحقیــــــــــق اداء مــــــــــالي مقبــــــــــول    او                تقلیــــــــــل المخــــــــــاطر   او                     یســــــــــاعدها علــــــــــى التحــــــــــوط

) Tonverouachi, 2011, 15-16( .   

                                         ان اغلــــب مخــــاطر اســــعار الفائــــدة التــــي تواجههــــا     إلــــى                     ومــــن الجــــدیر باالشــــارة

                                                                بع من اختالفات التوقیت في اعادة تسعیر الموجـودات المصـرفیة والـدیون           المصارف تن

                               وادوات خارج الموازنة العامة .

                                                                  وان عـدم المطابقــة فــي اعــادة التســعیر یحــدث امــا مــن اقتــراض الســوق القصــیر 

                                       اقتراض موجودات طویلة التي تفرض موجودات    او                      تمویل موجودات طویلة    إلى       االجل

    ).Norden, et.al., 2012, 7            قصیرة االجل (

                                                               وهنــاك مصــدر مهــم آخــر لمخــاطر اســعار الفائــدة نــاتج عــن عــدم تكامــل عالقــة 

                                                                          ارتباط بین االسعار المكتبیة المدفوعة حول أدوات مختلفة مع خصائص اعادة تسـعیر 

                                                                             مشابهة عند تغیر اسعار الفائدة . ان هذه االختالفات قد تولد تغیرات غیر متوقعة فـي 

                                                           العائدات بین الموجودات والدیون وادوات خـارج الموازنـة العامـة                       تدفقات السیولة وتوزیع 

                       تكرار اعادة التسعیر .   او                  لمستحقات مشابهة
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                  وهو وجود الخیارات                                                   وهناك مصدر اضافي واكثر اهمیة لمخاطر اسعار الفائدة 

            . والخیـارات                                افظ الـدیون خـارج الموازنـة العامـة                                  في الكثیر من المجـودات المصـرفیة ومحـ

                ترتب بین طرفین   او         تستبدل   او            یتاجر بها   او                عقود مستقبلیة       بوصفها     ودة            قد تكون موج

            االستثمار .   او                                  قد تكون مغمورة في منتجات القروض   او 

                                                                     وهي تمثل عدة انواع من السندات واالوراق المالیـة ، مثـل اقسـاط عقـار السـكن 

      متجـات                                                                    الذي یعطي المقتـرض حـق اعـادة دفـع الموازنـات بـدن غرامـة وانـواع كثیـرة مـن 

                                                               ات التي تعطي المودع حق السحب الطویل في أي وقت من دون غرامته .    بداع  اإل

                                                                        هذا وان لم تدر هـذه الخیـارات بالكفایـة المطلوبـة مـن العائـدات یمكـن ان تـؤدي

                                                                مخـــاطر شـــدیدة للمؤسســـات المصـــرفیة بســـبب الخیـــارات التـــي یحـــتفظ بهـــا زبـــون     إلـــى 

ـــق بشـــكل عـــام لصـــالح قابضـــها   ،                       المصـــرف بشـــكل واضـــح وكبیـــر            ولغیـــر صـــالح                             وتطب

ً                                                            المصرف ، فضًال عن ان زیادة مجموعة الخیارات یمكن ان یشمل رفـع مهـم والـذي قـد             

                                                             یزید من حجم تأثیر موقع الخیارات على الظروف المالیة للمصرف .

                                                                 بذلك فانـه مـن الضـروري ان تقبـل المصـارف درجـة مـن مخـاطر اسـعار الفائـدة 

             ً                                        ل متناسـق عائـدًا مـن متغیـرات اسـعار الفائـدة ، ویتطلـب هـذا                    كي یحقق المصرف وبشك

-Beets, 2004, 58                                                         قدرة على التنبؤ باسعار الفائـدة وبشـكل أفضـل مـن بقیـة السـوق (

59.(    

             سعار الفائـدة  أ                                                        ان التحدیات التي تقف أمام المصارف لیست فقط في التنبؤ في 

                   ویض الــذي یحصــل علیــه                                                   یضــا القــدرة علــى قیاســها وادارتهــا بطریقــة بحیــث ان التعــ أ   بــل 

                                                               للمخـــاطر التـــي تترتـــب علـــیهم لقیـــاس وادارة اســـعار الفائـــدة . كمـــا یمكـــن    ً اً          یكـــون كافیـــ

                              المشـتقات وذلـك لكـي تحقـق االهـداف     إلـى                                            استخدام عدة أدوات من ادارة الفجوة بالنسبة

                                                                        المرجــوة منهــا فــي االدارة والتغلــب علــى المخــاطر وتحقیــق االربــاح للمصــارف وتــوفیر 

    ).Beets, 2004, 60-61                                       الیة الضروریة لها لكي تبدع في انشطتها (           القدرات الم

            یل فــــي محفظــــة  صــــ                                           وســــوف یــــتم عــــرض موضــــوع دور مشــــتقات االئتمــــان بالتف

                     ً  القروض المصرفیة الحقًا.

                                                    مجاراة المصارف للتطورات الحاصلة في النظام المالي :  –    ً  رابعًا 

               للمصارف وزیادة                                                       ان مجاراة المصارف لها دور كبیر في تحقیق كفاءة التشغیل 

                    ً  االسواق العالمیة توسعًا    او                                            فیها . فلقد شهدت المنظمة المالیة العالمیة      بداع         عملیات اإل
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                        نــــات والتســــعینات مــــن القــــرن                   ة وخاصــــة فــــي الثمانی    خیــــر    ً                      الفتــــًا لالهتمــــام فــــي العقــــود األ

                                                                  . كما ان احتواء هذا التوسع یعد تطور كبیر في الممارسات التجاریة .       العشرین

                                                           قطاع المالي بصـورة واسـعة مصـفوفة مـن االلیـات المالیـة وتقنیاتهـا            ولقد طور ال

                                                                       لتبنــــي بیئــــة عالمیــــة متغیــــرة . فمــــن خــــالل القــــدرات المختلفــــة علــــى تعزیــــز المنتجــــات 

                                                                     یـة للمصـارف تركــز االنظمـة المالیــة الوطنیـة وبــدرجات مختلفـة للحــد مـن االثــار    بداع  اإل

   . )Rülbül & Lambert, 2012, 7 (                   على االداء االقتصادي          السلبیة

ــــد مــــن      یكــــون            ً  المــــالي نســــبیًا       بــــداع     ان اإل                                   فــــي العدیــــد مــــن االشــــكال وفــــي العدی

                                   أي مؤسسـات اخـرى فـي االقتصـاد . ذلـك ان     إلـى                                  المؤسسات المالیـة ویمكـن ان ینتشـر

                                                                          ً  هنــاك العدیــد مــن االنــواع الجدیــدة مــن الموجــودات والمســؤولیات المالیــة قــد ظهــر حــدیثًا 

                                                   المصرفي، لهذا یجب على المصارف التكیف والتعامل معها                        وبعضها تعد مقیدة للعمل 

                                                     بكفاءة وبشكل یعزز من قدراتها المالیة بصورة ایجابیة.

                                                                ات المالیة في المصارف لها تـأثیرات كبیـرة علـى االنظمـة المالیـة التـي     بداع   فاإل

                                                                       تعمــل فیهــا ، فهــي تــؤثر بشــكل مباشــر علــى السیاســات النقدیــة التــي یضــعها المصــرف 

                                                المــالي علــى هیكلیــة االســواق المالیــة والســلوك المــالي       بــداع            كــذلك یــؤثر اإل           المركــزي .

                                                                  المالي ذاته وانواع المنتجات التي یتاجر بهـا ، لـذا فهـي تـؤثر فـي آلیـة       بداع        لعنصر اإل

                                              تأكد في البیئة المالیة والتي ینفذ فیها المصرف   ال  م                                التحویل النقدي الكامل وتصنیف عد

   )Wyman, 2012, 17 (                           المركزي عملیاته النقدیة .

                                                                    ان مركزیــة التحویــل فــي االقتصــاد الحــدیث واهمیتــه فــي النمــو االقتصــادي یعــد 

                                                     المــالي . ومـن الواضــح وبشـكل عــام ان جمیـع المصــارف تســعى       بـداع             مـن متطلبــات اإل

                                       ابتكـــار منتجـــات جدیـــدة ومحســـنة ، وذلـــك مـــن     إلـــى        ســـعیها    إلـــى                    الـــى الـــربح باالضـــافة

                                    ً       حاجـــات الزبـــون بشـــكل افضـــل وتنـــتج ارباحـــًا أعلـــى        ة تلبـــي  یـــ                   خـــالل بنـــاء هیاكـــل منظم

) Nickerson & Sulliran, 2003, 45-47( .   
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  المبحث الثاني

  المالي في محفظة القروض المصرفیة بداعاإل

                                                              تحتـــــل القـــــروض والتســـــهیالت االئتمانیـــــة المقـــــام االول بـــــین توظیفـــــات أمـــــوال 

                                                 المصارف كافة، كما تعد المصدر الرئیس الیراداتها .

ـــ ـــات لالتمـــان دورًا هامـــًا فـــي عملی     ات                                               ً     ً         وبتطـــور الوظیفـــة االئتمانیـــة للمصـــارف ب

      مالیــة    او                                                     ، وذلــك لكونــه مشــكلة التمویــل والحصــول علــى مــوارد نقدیــة          المختلفــة         التنمیــة

                                                                           هي المشكلة االولى التي تواجه المشروعات والوحـدات االنتاجیـة ، كمـا تعتبـر مـن أهـم 

         لدولة .                                  المشاكل التي تعترض برامج التنمیة ل

                                                                      هذا وان المتتبع للنشاط االقراضي للمصارف في العالم بوجه عام وفي المنطقة 

                                                                      العربیــة بوجــه خــاص ، یالحــظ فــي الســنوات القلیلــة الماضــیة مجموعــة مــن االتجاهــات 

                                                                        الهامــة فــي ســوق االئتمــان لعــل فــي مقــدمتها ازدیــاد حجــم التمویــل االســتثماري ودخــول 

    ).Jobst, 2003, 30                       المصارف في هذا المجال (

                      ات المالیــة عنــد قیامهــا     بــداع                                     لقــد دفــع هــذا االمــر المصــارف التــي تبنــي اإل      بهــذا ف

                                                                   ببنــاء محــافظ القــروض الخاصــة بهــا ، والتــي أصــبحت ضــرورة ملحــة علــى المصــارف 

                                                                           والســیما بعــد المخــاطر الكبیــرة التــي تتعــرض لهــا المصــارف واالزمــات المالیــة المتكــررة 

                                      الخسـائر واالفـالس . وقبـل الـدخول فـي أهمیـة     إلـى                             التي تعصف بالمصارف وتعرضـها

                                                            المـــالي فـــي محـــافظ القـــروض المصـــرفیة ، البـــد مـــن التعریـــف بـــبعض جوانـــب       بـــداع  اإل

                                      محفظة القروض المصرفیة وسبل ادارتها .

                         مفهوم القروض المصرفیة :

                        حقـــق بقیـــام المصـــرف بتقـــدیم  ت                                      یعـــرف القـــرض ، كمـــا هـــو معلـــوم ، بأنـــه عقـــد ی

                                                     ترضــین (أفــراد ومؤسســات) ، ویتعهــد بموجبــه المقتــرض بتســدید            زبائنــه المق    إلــى         االمــوال

                          علــى أقســاط دوریــة فــي تــواریخ    او                                                 قیمــة القــرض وفوائــده دفعــة واحــدة عنــد نهایــة مدتــه ،

                                                                           محددة متفق علیها ومثبتة فـي عقـد القـرض . ویـتم تـدعیم هـذه العالقـة بتقـدیم مجموعـة 

   او                     أموالــه فــي حــال توقــف                                                     مــن الضــمانات العینیــة التــي تكفــل للمصــرف المــانح اســترداد

                           ســـــــــــــــدید بـــــــــــــــدون خســـــــــــــــائر محتملـــــــــــــــة .  ت                         تعثـــــــــــــــر المقتـــــــــــــــرض وكفـــــــــــــــالءه عـــــــــــــــن ال

    ).   154  ،     2009           (الخالدي ، 
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                                                             وبهـــذا فـــان القـــرض هـــو المبلـــغ المقتـــرض مـــن المصـــرف مـــن قبـــل المقتـــرض ، 

                         جراءاته الخاصة به في مـنح        لمصرف إ ل                                         والذي یتم استعادته على شكل أقساط . إال أن 

                  رفضـــه باالعتمـــاد علـــى    او                              الحریـــة فـــي مـــنح القـــرض المطلـــوب          . وللمصـــرف       القـــروض

 No name, Loans and                                      التقــدیري وسیاســة االقــراض التــي یمتلكهــا. (       الموقــع 

advance, 2005, 2.(    

                قــــروض قصــــیرة األجــــل     إلــــى                        تصــــنف القــــروض حســــب االجــــال              وكمــــا هــــو معــــروف 

                       ومتوسطة وطویلة االجل. 

                                                                     ولضــمان ســالمة اعــادة مبــالغ القــروض المصــرفیة فــأن العامــل األول واالكثــر أهمیــة 

                                                                        والذي یتم تبنیه من قبل المصرف هو قدرة المقترضین على تسدید مبلغ القرض. 

ً                       لـــذلك فالمصـــرف یحـــرر القـــرض وبشـــكل ابتـــدائي بنـــاًء علـــى شخصـــیة وقـــدرة الحـــس                                           

           المقترض.     إلى                 المالي بالنسبة

                    لتبنـــي أي مخــاطر فیمـــا    ً اً                     ى المصـــرف ان یقــدم عرضــ                  إال أنــه مــن الصـــعب علــ

                                                                    یتعلـــق بهـــذا االمـــر لـــذلك یقـــوم بتعزیـــز القـــرض بأخـــذ ضـــمانات مـــن خـــالل الموجـــودات 

                                                                        الثابتــة التــي یمتلكهــا المقتــرض. وفــي حالــة فشــل المقتــرض فــي تســدید القــرض فــیمكن 

                                                                 للمصـــرف ان یغطـــي المبلـــغ مـــن خـــالل الحجـــز علـــى هـــذه الضـــمانات ویمكنـــه تصـــفیة 

    ).Jhobst,, 2003,32 (      لمبلغ                            الضمانات المقدمة له ویحرر ا

                          أهمیة القروض المصرفیة : 

             ً  مـــا یعـــرف اصـــطالحًا    او               الت االئتمانیـــة   ســـهی                         یشـــكل نشـــاط مـــنح القـــروض والت

                      ً                                                    (باالئتمان النقدي) واحدًا مـن أهـم أوجـه اسـتخدامات مصـادر امـوال المصـارف واكثرهـا 

          ر الــرئیس                       المتولــد عنهــا یمثــل المصــد                                           نســبة فــي اجمــالي موجوداتهــا المربحــة ، فالعائــد 

                                                                   لالیـــرادات الي مصـــرف مهمـــا تعـــددت وتنوعـــت مصـــادر ایـــرادات العملیـــات المصـــرفیة 

         االخرى .

ـــــة نشـــــاط مـــــن ـــــد المتحققـــــة مـــــن مزاول ـــــامي وتیـــــرة العوائ          ح القـــــروض                                                      كمـــــا أن تن

                                                     شــكل مبحــث اطمئنــان للمســتثمرین والمــالكین والمســاهمین علــى                      والتســهیالت االئتمانیــة ی

ً      حـد ســواء ، كمـا ویمثــل دلـیًال علــى                                            كفـاءة تشــغیل مـوارد المصــرف ، وضـمانة قویــة فــي                        

    ).   154  ،       2009                                                      حصول المساهمین على عوائد مالیة سنویة مجزیة (الخالدي ، 

   ي                                                           وبهــذا فــان المصــرف یعمــل علــى تشــكیل محفظــة متنوعــة مــن القــروض یراعــ

                                                                           فیها تقلیل المخاطر وذلك من خالل مراعاته لمجموعة مـن العوامـل المـؤثرة فـي تشـكیل 
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                                                                     المحفظــة . فــالقروض المصــرفیة تتــأثر بعوامــل متعــددة منهــا مــا یتعلــق بالمصــرف     هــذه 

                                                                          وتســـمى العوامـــل الداخلیـــة ، واالخـــرى تتعلـــق بالســـلطات النقدیـــة والسیاســـات الحكومیـــة 

                                                                          المختلفة والظروف االقتصادیة العامة وتسمى بالعوامل الخارجیة . ویمكـن عـرض هـذه 

                    العوامل كما یأتي :

  ;Ari & Vonortas, 2007, 11-13               تتمثــل بــاالتي : (  و                   العوامــل الداخلیــة  -   أ

Funso & et.al., 2012, 32-33(  

                                     ً     ً         : یأخذ رأس مال المصرف واحتیاطیاته دورًا مهمًا في رسم                 رأس مال المصرف -  1

                                                                    السیاســة االئتمانیــة للمصــرف باعتبــاره عامــل حمایــة لالمــوال ، فكلمــا زاد رأس 

                  ان األمـــوال ، فتزیـــد                                            مـــال المصـــرف ازدادت قـــدرة المصـــرف علـــى حمایـــة وضـــم

                                    عملیات منح االئتمان وتتنوع المحفظة .

                                                 : تعتمــــد المصــــارف بصـــورة رئیســــة علــــى الودائــــع فــــي تمویــــل              آجــــال الودائــــع  -  2

                                                                     انشطتها االقراضیة واالستثماریة . ونجد أن السیاسة االئتمانیـة للمصـرف تأخـذ 

  ع                                                                  بعین االعتبار آجـال الودائـع لـدى المصـرف ، بحیـث كلمـا زادت آجـال الودائـ

                                                                      ارتفعت درجة استقرارها فتزداد قدرة المصـرف علـى تقـدیم التسـهیالت االئتمانیـة 

                         طویلة االجل والعكس صحیح .

                                                   : والتــي تتمثــل فــي حجــم االمــوال النقدیــة غیــر الموظفــة فــي              ســیولة المصــرف  -  3

             ویـل ممـا یعنـي  م                                                     العملیات المصرفیة ، والتي تزید علـى حاجـة المصـرف فـي الت

                        واستخداماتها المختلفة .                        زیادة قدرته على السیولة 

                           : یتبنى المصـرف اسـتراتیجیات                                           استراتیجیة المصرف في اتخاذ قراره االئتماني  -  4

                                                        دفاعیــة بحســب الظــروف التــي یمــر بهــا واالســتراتیجیة الهجومیــة ،    او         هجومیــة

                                                                   تعني استعداد المصرف لتقبل درجة اكبر من المخـاطر ، دون اخـالل بالقواعـد 

                          ئتمانیـــة لتحقیـــق حجـــم عملیـــات               فـــي العملیـــات اال                            والشـــروط االئتمانیـــة المختلفـــة

                                       رشــیدة وتعنــي عــدم التوســع بمــنح ائتمــان النــه    او                      ، وقدرتــه كــون دفاعیــة     مناســب

                                                                  یتضمن مخاطر مرتفعـة ، والتـي عـادة مـا تلجـا الیهـا المصـارف صـغیرة الحجـم 

                   ومحدودة االمكانیات.

-Funso, 2012, 34-35; Duffie, 2007, 20                          العوامل الخارجیـة ومنهـا : (  -   ب

21(  
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                 فكلمـــا كـــان العمیـــل   Character        : شخصـــیة                             العوامـــل الخاصـــة بالعمیـــل ذاتـــه  -  1

    ً       ً        ً                       ً                             امینـــًا ونزیهـــًا وملتزمـــًا بكافـــة تعهداتـــه ، حریصـــا"ً علـــى الوفـــاء بالتزاماتـــه ، ذو 

                                                                  سمعة طیبة في اوساط التعامل ، كلمـا كـان أقـدر علـى اقنـاع المصـرف بمنحـه 

          االئتمان .

                   نشــاط ، وممارســته لــه   ال                علــى تحقیــق اهــداف   Capacity                    ثــم تــأتي قــدرة العمیــل 

                                                                    بنجاح من خالل خبرته ، واخذه باألسالیب العلمیة في االدارة ، والوقـوف علـى 

                                                                   اتجاهــات العمیــل فــي المســتقبل ، للتأكــد مــن ســالمة الظــروف المســتقبلیة التــي 

                                                                  سوف یمر بها العمیل وقدرته على التعامـل معهـا . ثـم یـأتي عنصـر رأس مـال 

                                    التمویــل الــذاتي لـــه ، ویشــمل رأس المـــال    ً اً                 ، باعتبــاره مصـــدر   Capital       العمیــل 

          ً                                                       االســمي مضــافًا الیــه االحتیاطیــات واالربــاح غیــر الموزعــة ، یهــدف التأكــد مــن 

                                                                       كفایة المصادر الذاتیـة لسـداد التزامـات العمیـل قبـل الغیـر فـي حالـة االعسـار . 

       جیة  ،                                                            حیث یفضل أن تكون تلك المصادر مساویة على االقل للمصادر الخار 

                                                                   وان ارتبـــاط مـــالءة العمیـــل بنوعیـــة الموجـــودات التـــي تكفـــي لســـداد االلتزامـــات، 

                         ، بالقیــام بتحلیــل القــوائم                               محلــل االئتمــاني تحدیــد تلــك القــدرة                  والتــي یتعــین علــى ال

                                       مـة الهیكـل التمـویلي للعمیـل ، واالطـالع علـى  ء                          المالیة والوقوف علـى مـدى مال

                    لعدة سنوات سابقة .                                       بیانات مركزه المالي وحساباته الختامیة

  ،                               العمیــل ، وكمــا مــرت االشــارة الیهــا                                  وتعــد الضــمانات المادیــة التــي یقــدمها           

                                                                     من أهم العناصـر المـؤثرة فـي اتخـاذ القـرار االئتمـاني ، فـي ظـل تـوافر الشـروط 

                                                                  االئتمانیــة المحــددة فــي هـــذا الضــمان ، مــن ملكیــة العمیـــل لــه وحقــه فــي بیعـــه 

                                     رف فــي الســیطرة علــى هــذا الضــمان وانخفــاض                            ورهنــه ، ومــن ثــم امكانیــة المصــ

                            كلفة ادارته وسهولة تصفیته.

                                              : وتشــمل تشــریعات دینیــة وقــوانین السیاســة المالیــة                        محــددات تشــریعیة قانونیــة  -  2

                                         واالقتصادیة العامة وقوانین حمایة البیئة .

                                   : یتأثر منح االئتمـان مـع التغیـرات فـي                                   الظروف السیاسیة واالقتصادیة العامة  -  3

                          یاسیة واالقتصادیة العامة .          البیئة الس

ـــد االنشـــطة االقتصـــادیة الحیویـــة بمـــنح االئتمـــان ،                                                                      ویقـــوم المصـــرف بتحدی

                                                     ً               والتي تتصف بارتفاع ربحیتها وازدهـار الطلـب علیهـا ، وایضـًا تحدیـد االنشـطة 

                                                          التي یجب التوقف عن الدخول في تمویلها لمخاطرها المرتفعة .
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                              غرافــي والــذي یــرتبط بحجــم النشــاط                                مــع تحدیــد ســقف ائتمــاني لكــل موقــع ج        

                                                                 االقتصادي للمنطقة التي یشغلها فرع المصرف وامكانیاته المستقبلیة .

         ومنها :                                                 الظروف االقتصادیة للقطاع الذي ینتمي الیه العمیل -  4

                                   النشاط االستثماري للقطاع االقتصادي . -

                                  قوة المنافسة في القطاع االقتصادي . -

ـــــــــــوجي للقطـــــــــــاع االقتصـــــــــــا - ـــــــــــد مـــــــــــن                                التطـــــــــــور التكنول                      دي وحاجتـــــــــــه لمزی

            االستثمارات.

           : یؤشـــر هـــذا                                                  معـــدل توظیـــف الودائـــع فـــي القـــروض والتســـهیالت االئتمانیـــة  -  5

                                                                المعــدل مــدى قــدرة ادارة المصــرف فــي توظیــف مــوارده مــن الودائــع فــي قــروض 

                                                                    وتسهیالت ائتمانیة أكثر ربحیة اذا ما قورنت بمجاالت استخداماتها االخرى .

                                   رف عـن مـدى كفایـة االمـوال المحققـة علـى                : یعبـر حجـم المصـ           حجم المصرف  -  6

                                                              وفـــق اولویـــات تخصـــیص االمـــوال لتغطیـــة القـــروض والتســـهیالت بمبـــالغ كبیـــرة 

                                                           المشاركة مع مصارف أخـرى فـي تغطیتهـا ، إذ یتوقـع ان تـؤدي زیـادة    او        ً نسبیاً 

                                                                    الحجــم فــي المصــارف التــي تحســین الربحیــة وزیــادة معــدالتها الســنویة وبالتــالي 

  .                    زیادة قیمة المساهم

                             یتوقــع ان تــؤدي مصــاریف الدعایــة                                   مصــاریف التــرویج (الدعایــة واالعــالن) :  -  7

                                                        زیادة معرفة الزبائن بنشاطات المصرف وتحفیـزهم لالسـتفادة مـن     إلى         واالعالن

                                           ً                         خدماتـــه المالیـــة وغیـــر المالیـــة ممـــا یـــؤثر ایجابیـــًا فـــي ربحیـــة المصـــرف وزیـــادة 

   ً                نویًا من المصرف علـى                                           التشغیلیة ، وتقاس مصاریف الترویج المنفعة س   ه     عوائد

                        أساس نشاطاته المختلفة .

                                             یقـــاس عمـــر المصـــرف بعـــدد ســـنوات ممارســـة نشـــاطه ، إذ               عمـــر المصـــرف : -  8

                                   ً                               یتوقع ان طول عمر المصرف یجعله معروفـًا اكثـر مـن غیـره لـدى الزبـائن ممـا 

                                                              ً      یزیــد مــن ثقــتهم بــه وبالقــائمین علــى ادارتــه . وهــذا ســوف یــنعكس ایجابیــًا علــى 

                                                      ربحیة المصرف من نشاط منح القروض والتسهیالت االئتمانیة .

                                             یقاس حجم شبكة الفروع المصرفیة بالعـدد االجمـالي       یة :                  شبكة الفروع المصرف -  9

                                                                   لفـــروع المصـــرف الواحـــد العاملـــة فـــي داخـــل البلـــد االم وخارجـــه ، اذ یتوقـــع ان 

      ســهولة     إلــى                                                            تــؤدي زیــادة عــدد الفــروع وســعة انتشــارها علــى أكبــر رقعــة جغرافیــة

                                                              ً      وصــول الزبــائن الیهــا وكثــرة التعامــل المصــرفي معهــا ممــا یــنعكس ایجابیــًا علــى 
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                (الــربح) المتولــد                                                       زیــادة نشــاط مــنح القــروض والتســهیالت وبالتــالي زیــادة العائــد 

   ).   153  ،       2009  ،                عنها . (الخالدي

                                                               وفیمــا یتعلـــق بالســـیولة النقدیـــة الحاضـــرة التــي تحـــتفظ بهـــا المصـــارف فـــي           

                                                                 الصندوق ولدى المصارف في داخل وخارج البلـد ، فـان المصـارف تحـتفظ بهـا 

                                            ودعین المفاجئـــة والطارئـــة مـــن أرصـــدة ودائعهـــم فـــي                       وذلـــك لتلبیـــة ســـحوبات المـــ

ً                                                     المصرف  ، فضًال عـن تلبیـة طلبـات المتسـلفین والشـك ان وفـرة السـیولة تـؤمن              

                                                             الدارة المصــــرف تلبیــــة طلبــــات االقتــــراض المقدمــــة مــــن قبــــل زبــــائن المصــــرف 

ً                                      الحــــالیین والمحتملــــین مســــتقبًال بصــــورة دائمــــة ومســــتمرة فــــي مختلــــف االوقــــات                           

                ً                                       لذي ینعكس ایجابیًا في زیـادة معـدالت العائـد السـنوي المتولـد               والظروف االمر ا

                             من محفظة القروض والتسهیالت .

                                                                  ً  ولكـن تجـدر االشـارة ان المبالغــة والمغـاالة فـي الســیولة النقدیـة سـیؤثر ســلبًا         

                                                               في معدالت توظیف الموارد المتاحة للمصرف فـي اوجـه القـروض والتسـهیالت 

                              جــــع اجمــــالي عائــــد محفظــــة القــــروض .                               ممــــا یكــــون لــــه نتــــائج عكســــیة فــــي ترا

    ).   157-   155  ،       2009           (الخالدي ، 

             ً                                               مــن هنــا وانطالقــًا مــن اهمیــة محفظــة القــروض المصــرفیة ودورهــا الحیــوي           

                                                                     والكبیـــر فـــي تحقیـــق االیـــرادات للمصـــارف ، وتأثرهـــا الكبیـــر بالعوامـــل الداخلیـــة 

                                                            والخارجیـــــة علـــــى ادائهـــــا، فانهـــــا مـــــن خـــــالل مختلـــــف هـــــذه العوامـــــل ستســـــاعد 

                                     المرتبطــة بــاالقراض. وبهــذا البــد مــن تــوفیر       بــداع                      المصــرف فــي زیــادة فــرص اإل

                         المـالي فیهـا مـن خـالل قنـوات       بـداع                                      القدرات الالزمة لها لكي تحقق متطلبات اإل

                                        االقراض المختلفة والمشكلة لمحفظة القروض.

                        قنوات االقراض المصرفي :

                                                    ً               هناك العدید من قنـوات االقـراض المصـرفي والتـي تتزایـد یومـًا بعـد آخـر بفضـل 

ً                                           التطــورات االقتصــادیة والمالیــة فضــًال عــن تطــور تكنولوجیــات العلومــات وااللكترونیــات                                

                                                                         والشبكات ، وكل هذه عوامل وفرت قنوات سریعة ومالئمة لمسـتهلك الخدمـة المصـرفیة 

                         رة ومبدعة ومنها القروض.                                    للحصول على منتجات مالیة متعددة ومبتك

                                                                ولهــذا زادت المصــارف مــن اســتثماراتها فــي هــذه المجــاالت وســرعت مــن انشــاء 

                                                                            الخدمات المالیة االلكترونیة وطورت بطاقات مصرفیة سـریعة والكثیـر مـن ادوات البیـع 

                                                                             المالیة والتي وفرت عدد كبیر من الخدمات االلكترونیة المالئمة عبـر االنترنیـت ومنهـا 
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            ً                                                      وال الكترونیـًا والصـیرفة عبـر االنترنیـت والـدفع الالسـلكي والـدفع عـن طریـق          تحویل األم

    ).China Financial Stability Report, 2007, 1-7                المحمول وغیرها (

        القنـــوات     إلـــى                                                     وبهـــذا فقـــد تـــوفرت قنـــوات عدیـــدة لالقـــراض المصـــرفي باالضـــافة

                           السیاسة المالیـة ویمكـن بهـذا                                              ً      ً     التقلیدیة ، ذلك ان قنوات االئتمان ترتبط ارتباطًا وثیقًا مع 

                       الئتمـــان الضـــیقة والقنـــوات              ن همـــا قنـــوات ا           فـــرعین رئیســـی    إلـــى                قنـــوات االئتمـــان         ان تقســـم

    ).Gambacorta& Ibanez, 2011, 122   . (       الواسعة

                                                           اة االئتمــان الضــیقة بــاالقراض المصــرفي التقلیــدي اذ هــي قنــاة تركــز  نــ       تتمثــل ق

                                ة العامــة للمصــارف یفتــرض بــان تجیــد                                المالیــة المشــتقة مــن حالــة الموازنــ      نشــطة      علــى اال

                                                         تزید من فرصة كلفة قبض الودائع والذي یـؤدي بـدوره بالمصـارف      التي                 السیاسة النقدیة

                                                        تقلیل االقراض على حساب الهبوط النسبي في موارد التمویل.     إلى 

ــــى                          اي بعبــــارة أخــــرى فهــــي تشــــیر ــــة تجبــــر     إل ــــد السیاســــة النقدی                                     انــــه وبعــــد تجدی

           ات المصـارف      إبـداع                              محافظ قروضها ، بسبب الهبـوط فـي                        المصارف على ان تقلل من 

                                       القابلة الن تكون ضمن االحتیاطات الكلیة.

                                                                    أمــا قنــوات االئتمــان الواســعة فهــي ایضــا قنــوات الموازنــة العامــة والتــي یمكــن   

                                                                       للظـــروف المالیـــة للمقترضـــین مـــن أســـر وشـــركات ان تـــوفر فـــي التقلبـــات الحقیقیـــة فـــي 

          االقتصاد.

               ً      ً                       راض المصـــــرفي دورًا كبیــــــرًا اثنـــــاء االزمــــــات المالیــــــة                   وقـــــد لعبــــــت قنـــــوات االقــــــ

) Fastel&Geanakoplos, 2011, 1 فلقد حدثت تغیرات كثیرة في وظائف قنوات .(                                         

ـــة التجاریـــة للمصـــارف . فلقـــد ظهـــرت  ـــل السیاســـة النقدی                                                                      االقـــراض المصـــرفي فـــي تحوی

  ،                                                                     قنــوات جدیــدة مــن االقــراض المصــرفي ، مثــل التمویــل قصــیر االجــل ونشــاط التوریــق 

                                                                 كـــذلك الصـــیرفة االســـتثماریة ونشـــاطات اخـــرى مســـتندة علـــى أجـــور وعمـــوالت تحصـــل 

                 علیها المصارف .

                                                                    هــذا وان قلــة التوریــق تقلــل مــن القــروض المصــرفیة وهــذا لــه تــأثیر علــى قنــوات 

                                                                         االقراض المصرفي. ذلك ان ازالـة اللـوائح والقیـود مـن االقـراض المـالي قـد اضـعف مـن 

                                           ســـوق المســـتقبلیة ، وحـــاالت عـــدم االســـتقرار المـــالي                  ً          قـــدرات المصـــارف وفقـــًا لظـــروف ال

                       ) تقتـرح بـان یكـون تعزیـز  3                                                       ولهذا فانه في ظل ازالة اللوائح المصـرفیة فـان لجنـة بـازل (

   ً                                         اعدًا في ضمان التحویل السـلس للسیاسـة النقدیـة.   مس                            راس المال (الجوهري واالساسي) 
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                  ف أقــوى لــرأس المــال                                                  هــذا مــع مبــادرات زیــادة متطلبــات االســهم كحــد ادنــى وتعریــ      یتفــق  و 

    ).Gambacorta& Ibanez, 2011, 17-18          للمصارف. (

                                                    یة التي تتبناها المصارف في محفظة القروض المصرفیة :    بداع                أشكال القدرات اإل

                                    ت والمتطلبــــات التــــي تزیــــد مــــن فــــرص تحقیــــق   را                        تــــوفر وتتبنــــى المصــــارف القــــد

 ,Frame & White, 2009   : (  تي أ یـ                               فـي محفظـة القـروض المصـرفیة وكمـا      بـداع  اإل

20-27(   

ــــدرات   . 1 ــــروض     التكن        الق ــــنح الق ــــي م ــــة ف                         : تســــتخدم المصــــارف عــــدد مــــن                     ولوجی

                                                                  تكنلوجیـــات االقـــراض المختلفـــة والتـــي تطبقهـــا عنـــد منحهـــا القـــروض المختلفـــة، 

                                                                       سواء ما یتعلق منها باجراءات منح القـروض ولعملیـات تحلیـل البیانـات للزبـائن 

                       ضـین المسـتقبلیة لقـدرتهم                                                  باستخدام طرق احصـائیة مختلفـة للتنبـؤ بقـدرات المقتر 

                  على سداد القروض. 

   ً                                        مهمـًا فـي تحسـین نوعیـة المحفظـة سـواء فـي القـروض                          ٌ ولقد كان للتكنلوجیا دورٌ 

                                                                    العقاریة وقروض السیارات و بطاقات االئتمان. وقد حققت منـافع كبیـرة خاصـة 

                                                                   من ناحیة تخفیض الكلف، وتحقیق االرباح العالیة للمصارف وتسریع اجراءات 

                                                     ض، وتقلیـل حـاالت الغـش والتالعـب، وسـرعة الوصـول للمقترضـین،           منح القـرو 

                         وتحقیق الدقة في العمل. 

                  : لقــد تــأثرت محــافظ                                             تحســین قــدرة المصــارف علــى مراقبــة االقــراض المصــرفي  . 2

                                                           القـــروض المصـــرفیة للمصـــارف بشـــكل جـــوهري علـــى مـــدى الســـنوات الماضـــیة 

  -    2007       ترة مـن                                                       بسب الهیجان الذي حصل في االسواق المالیة العالمیة في الف

2009     .   

                                                                    كمــا أن الموجــات المتعاقبــة مــن االضــطراب الــذي عصــف بالنظــام المــالي العــالمي 

                            تكثیـــف الجهـــود مـــن قبـــل المصـــارف     إلـــى                                      خـــالل تلـــك الفتـــرة، كلهـــا كانـــت عوامـــل ادت

                              تحســن ادائهـــا واظهــاره بالكشـــوفات     إلـــى                                      وخاصــة عقــب افـــالس الكثیــر منهـــا، ممــا ادى

     ا.                            والتقاریر المالیة الخاصة به

  ع  یــ ب    ان ت    إلــى                    الكثیـر مــن المصـارف      ضــطرت ا                                 ذلـك انــه حـین وقــوع االزمـة المالیــة ((

ـــك لســـوء اداء المقترضـــین منهـــا))، وخـــالل فتـــرة                                                                          قروضـــها وســـنداتها بخســـارة كبیـــرة وذل

         ، وتسـارع     2007                                                          االبطاء (التراجع) االقتصادي الذي عاشته المصـارف فـي اواخـر عـام 

                                          ، فـــإن هـــذه االخفاقـــات المالیـــة والتوقفـــات جعلـــت     2008                       بشـــكل ملفـــت فـــي اواخـــر عـــام 
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 ٕ                                    وٕاتخـاذ إجـراءات و خطـوات مدروسـة ودقیقـة                 ً                    المصارف اكثر قدرًا فـي توسـیع االئتمـان، 

                            ً                                              عند قیامها بمنح القروض وخصوصًا فیما یتعلـق بقـدرة راس المـال للمصـارف والسـیولة 

   )Frame & White, 2009, 21                المتوفرة لدیها.(

                                                                  كــذلك مــن ضــمن االجــراءات المطلوبــة لتحســین قــدرات المصــارف فــي الرقابــة علــى 

                              كافیـة مـن المقترضـین عنـد حصـولهم                                      االقراض المصرفي هـو الحصـول علـى ضـمانات

   )Bassett & et.al., 2011, 1                        على القروض من المصارف. (

                                                                        وقــام المنظمــون فــي المصــارف ایضــا بعــد ان وجــدوا عــدم كفایــة التقــاریر التنظیمیــة 

                                                                   للمصـــارف لمراقبـــة نشـــاط االقـــراض المصـــرفي بوضـــع اطـــار مفـــاهیمي (فكـــري) لقیـــاس 

                                    المعلومــات المالیــة حــول نشــاطات االقــراض                                  االقــراض الــذي یمكــن اســتخدامه لتســحین 

                                                                      المصــرفي الــذي یمكــن اســتخدامه لتســحین المعلومــات المالیــة حــول نشــاطات االقــراض 

                                                                       المصــرفي علــى كشــف الموازنــة وكــذلك المعلومــات المهمــة بالقــدر ذاتــه حــول نشــاطات 

                                  شروط خط االئتمان على الكشف ذاته. 

                        التســـاؤالت الهامــــة بالنســــبة    یــــد                                            وتســـاعد هــــذه البیانـــات التــــي یـــتم تحســــینها فـــي تحد

                                                                ین االقتصـــادیین ولصـــناع السیاســـة والتـــي ال یمكـــن االجابـــة عنهـــا بشـــكل فـــوري       للبـــاحث

 , China Financial statbilty                                             للمصـادر والبیانـات المالیـة ومـن هـذه التسـاؤالت: (

2009, 6 (    

                                              هل تصنع المصارف قروض؟ وما هو حجم هذه القروض؟  -

   ً                                          كمیًا في الوقت المحدد حول االسهامات ذات العالقـة                          ً هل تقدم (المصارف) تحلیالً  -

                                                                         عن تجهیز االئتمان والطلب علیه والذي یوجه التغیـرات فـي موازنـة القـرض الثابتـة 

                                                للمصرف وااللتزامات غیر المستخدمة لتمویل القروض. 

                                                                      ما التعدیالت على شروط االئتمـان التـي تقـوم بهـا المصـارف اسـتجابة لـراس المـال  -

                        واتفاقیة بازل الثالثة؟          القانون     وفق         التنظیمي 

                                                                   إن هــذا التبنــي الحرفــي فــي عمــل المصــارف قــد یزیــد مــن كاهــل اعــداد التقــاریر 

                               صـل عـن نوعیـة البیانـات التـي یمكـن  ا                                       المصرفیة. اال أن الهدف هو اعطـاء وصـف متو 

                     حــد كبیــر قــدرة المصــارف     إلــى                                                ان تعنــى بشــكل معنــوي تحلیــل تــدفقات االئتمــان وتعــزز

                                                        ة االئتمان المصرفي، وكذلك تطبیقه بشكل سلیم قدر االمكان.               على تقییم وفر 

                                                              باالضــافة لــذلك یجــب علــى المصــارف ان تــدرس تكــالیف إعــداد هــذه القنــوات   

      تجاوز  ت                                                                            الجدیدة للتقاریر المالیة المصرفیة. والمنافع الهامشیة للمعلومات االضافیة التي 
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                                                                      الجهــــــود المقننــــــة التــــــي ترافــــــق إعــــــداد هــــــذه التقــــــاریر. لمــــــا لهــــــا مــــــن دور مهــــــم فــــــي 

ـــــــى القـــــــروض المصـــــــرفیة.  ـــــــب عل                                                                 تحلیـــــــل االهمیـــــــة النســـــــبیة لعوامـــــــل العـــــــرض والطل

) Bassett & et.al., 2011, 1-3(   

                                                            وهنــا مــن الضــروري تــوفیر مــوظفین مــؤهلین و متخصصــین فــي عملیــات مــنح 

                                 الیــــة مــــن التــــدریب والممارســــة فــــي هــــذا                                  القــــروض المصــــرفیة حاصــــلین علــــى درجــــة ع

            ً                                                           المجال، خصوصًا عندما تكون مبالغ القـروض كبیـرة فـي المحفظـة و تكـون النشـاطات 

                                                                       ذات مخاطرة عالیة، وأن یكونوا كفوءین ومبدعین في تهیئة تطبیقات القروض. 

             اسســت الوكــاالت      لقــد  :                                                تطــویر اســتراتیجیة تســویق الخــدمات االقراضــیة للمصــارف  . 3

                                                       رف توجیهـــات مبدعـــة لتســـویق موجـــه للســـوق المصـــرفیة، وللزبـــائن،              المالیـــة للمصـــا

ً                                                     فضــًال عــن خــدمات اقراضــیة للزبــائن وفــق تصــنیف الزبــائن وكــاالتي:      ) China 

Finincial stability Report, 2007, 5-6(  

ـــى المصـــارف ان تعـــول وفـــق مفهـــوم تســـویق   - أ   ـــداع                                    عل                  ي فـــي مجـــال االقـــراض      إب

                                                               وتــوفیر قــروض شــاملة متعــددة وتطــویر زبــائن مــؤهلین مــن خــالل إعــداد مركــز 

                      إلدارة الزبون وخدمته. 

                                                                    تقدیم قروض مصرفیة باعتماد جزئي على المجتمع المحلي للكثیر مـن الزبـائن   - ب  

           العادیین. 

                                                                 یه المزیـد مـن القـروض نحـو الشـركات الصـغیرة والمنـاطق الریفیـة، بتعزیـز    توج    - ج  

ـــــى          االئتمـــــان     دعـــــم ـــــون والطلبـــــة، والقطاعـــــات     إل                                               الشـــــركات الصـــــغیرة و الموظف

                                                           الخاصــــة، و توســــیع مجــــاالت القــــروض نحــــو القــــروض الزراعیــــة والقطاعــــات 

               ة في االقتصاد.  ج           االخرى المنت

                                                        : یعــد التوریــق موجــة تالیــة مــن القــروض المدفوعــة، وقــد اســتطاع             توریــق القــروض  . 4

ـــــــــق أن یاخـــــــــذ طریقـــــــــه باتجـــــــــاه رفـــــــــع موجـــــــــودا                      ت القـــــــــروض المصـــــــــرفیة.                                        التوری

) Gulp & Neves, 1998, 3 .(    

   ٕ                                          وٕان أول منتجــــــــــــــــات مورقــــــــــــــــة تســـــــــــــــــتند علــــــــــــــــى القــــــــــــــــروض ســـــــــــــــــمیت 

) colluterua lizedboum obligation(   ) التزمـات قـروض مضـمونة                     CLO( .   

                                             ر هنا على قروض تجاریـة مـن المصـارف التـي تصـدرها  م                  یحصل المدیر المستث   اذ 

          یجیات ضـــمن       اســـترات    إلـــى       صصـــهم                                      فتجـــزء تـــدفقات الســـیولة مـــن هـــذه القـــروض وتخ
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                                                                  حساب خاص باالستناد على مخـاطر ائتمـان القـروض وتصـدر اوراق مالیـة مقابـل 

   )Gulp Neves, 2008, 7             ستراتیجیات. (      هذه اال

                                                                لقــد كانــت تكنولوجیــا التوریــق تكنولوجیــا رائــدة فــي مجــال محفظــة القــروض 

    حـدة             الوالیـات المت                                                           المصرفیة، وقد كان لها دور كبیر في اقساط العقار السكانیة فـي 

                                           ت تكنولوجیــة التوریــق الحدیثــة تمویــل المســتهلك  بــ ل            ) ســنة، وقــد ق  25             قبــل اكثــر مــن (

ــًا فــي الوالیــات المتحــدة والممكلــة المتحــدة، وهــي تتقــدم االن ببطــئ فــي  ــًا ثوری      ً      ً                                                             إنقالب

                               التحتیـــة القانونیـــة المعقـــدة التـــي   و             ة االجتماعیـــة   نیـــ                           اغلـــب البلـــدان االخـــرى بســـبب الب

           تحتاجها. 

                        ً                                توریـــق هـــو صـــیغة اكثـــر إتقانـــًا مـــن الالوســـاطة التـــي تنـــتج عـــادة فـــي      ان ال

                                                                  انخفــاض كلفـــة المســـتهلك. وقـــد نشـــات عملیـــات التوریـــق مـــن قبـــل مؤسســـات مالیـــة 

                    المســتهلك الــذي یتقــدم     إلــى                                                     تقلیدیــة والمعاملــة تتكــون مــن ادارة عملیــة مــنح االئتمــان

           اقــة إئتمــان   بط  و         اســتخدام    او        ســیارة   او                                   للحصــول علــى قــروض لتســهیل شــراء منــزل

            یة االخرى:     بداع              ومن منافعها اإل

                                                    : ان تحسـین تحلیـل مخـاطر االئتمـان للقـروض االصـلیة مـن خـالل              تعزیز االئتمان  . 5

                      للمصـارف التجاریـة، وألن                                  ابل عدم السداد من حاملي التأمین                  شراء عطاء تأمین مق

                                                         لكین یواجهـــون عـــدم ســـداد فـــي القـــروض فـــیمكن قیاســـه بشـــكل صـــحیح مـــن  ه     المســـت

                         ً                                     ات تفعیلیة فمن السهل نسبیًا تسعیر تعزیز االئتمان وخاصة إن صـفقات         خالل تقنی

                                                التقییم المحتمل والذي یساعد بـدوره مصـدره ألن یـوفر     إلى                         التوریق معززة باالئتمان

                مـــن تقلیـــل االنتـــاح     أقـــل                                                   أقـــل نـــاتج محتمـــل للمســـتثمر وربمـــا یكلفـــه تعزیـــز االئتمـــان 

                                         حسب عدم كفاءة التحكم في االسواق المالیة. 

                                               الكتتاب ووضع اوارق مالیة جدیدة مع مستثمر مالئم.  ا  . 6

                                                                        خدمة فائدة القروض واعادة دفـع راس المـال لضـمان تسـدید مناسـب لتـدفقات نقدیـة  . 7

                       اصحاب االوراق المالیة.     إلى 

                                                                     وللتوریق دور مهـم وجیـد فـي إدارة مخـاطر االئتمـان للقـروض للزبـائن اذ یمتلـك 

                                                        فــي هــذا المجــال والــذي یجعــل مــن التنبــؤ الفعلــي للخســارة مقبــول    ً اً       وقیادیــ      ً حــافالً      ً ســجالً 

               على نحو جید. 

       لمتــاجر  ا                                  العملیــة التــي تتطــور فیهــا الموجــودات     إلــى                        ویشــیر توریــق الموجــودات

                  تدفقات السیولة.        تجمیع                                                     بها، واوراق مالیة متاجر بها مدعومة بالموجودات باعادة 
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                                          ویشمل توریق الموجودات عدة خطوات وكاالتي: 

                                  صندوق امانـة (بعیـد عـن االفـالس) منفصـل     إلى                             بیع رصید الموجودات المالیة

                                                    مسؤولیات ، وبهذه الطریقة فإن القـابض االصـلي للموجـودات   ال      ً                قانونیًا والذي تصدر له 

   .        مناسبة       سیولة    إلى                 دیة، ویؤدي هذا ق               یتلقى مدفوعات ن

    یـــات                                                           یشـــمل االكتتـــاب صـــنع نـــوعین مختلفـــین مـــن االوراق المالیـــة حســـب اولو   

                                                                             متطلباتها. ویحتفظ البائع االصلي عادة بأغلب االوراق المالیة (األسـهم) وهـو الـذي لـه 

             طریقـــة إجتـــذاب                       یســـتوعب الخســـارة بوصـــفها                         فـــع لـــذا فهـــو یكـــون اول مـــن د           اقـــل اولویـــة 

                                 وركــن المســتثمر المتطــور مثــل صــندوق                                       المســتثمر حــول جــودة الموجــودات فــي الرصــید

   ).Frame& White, 2009, 23                 ً             التحوط یحتل احیانًا هكذا موقع (

                                    ً                  الســـیولة قـــد یكـــون التوریـــق مفیـــد اجتماعیـــًا ألنـــه یســـمح لتمویـــل     إلـــى          باالضـــافة

                                                                       قروض منخفضة الكلفة من خالل المنشئ والممول ، وقـد یكـون للتوریـق منـافع خاصـة 

                               ادارة موقع رأسمالها المطلوب .    إلى                             لمؤسسات المودعة والتي تسعى ل

                                       مجــال التوریــق والتوریــد المهیكــل هــو ادخــال               ات الحدیثــة فــي     بــداع          ان إحــدى اإل

            ، وقـد ادخلـت   CDO (  Commercial Debt Obligation                     التزامات دین مضمونة (

                                                        یــة فــي بدایــة تســعینات القــرن العشــرین. وتعــد مســؤولیات تصــدرها     بداع         االدوات اإل    هــذه 

                             صنادیق ممولة بمؤسسات مالیة.

                               ولویات تدفقات السیولة المرتبطة                                           وهي من الناحیة الجوهریة تجمع وتعید هیكلة أ              

    ).Frame & White, 2009, 24                                         بانواع اخرى من الموجودات المالیة الخطرة (

            ء المسـتقبلي                               عالیة الخطـورة وتوقعـات عـدم البـد               لتسدید االقساط ا            إن ظهور عدم 

             العقــار عالیــة                                                          هبــوط كبیــر مــن قیمــة االوراق المالیــة المســتوردة (ســند) باقســاط    إلــى      ادت

                        المدعومة بهكذا توریق .   CDO             المخاطرة والـ

                                                   مخاطر االئتمان في محفظة القروض المصرفیة وادارتها :

       بدایـة  ال                                                           قبل الدخول فـي موضـوع ادارة مخـاطر االئتمـان ، البـد مـن االشـارة فـي 

                                                                     مفهوم مخاطر االئتمان ، اشكال المخاطر التي تتعرض لها القروض المصـرفیة ،     إلى 

       تمالیـة  ح                                                           یدة إال ان أبرزها علـى االطـالق هـو الخطـر االئتمـاني والـذي یتمثـل با      وهي عد

                                               انحراف العائد الفعلي على القرض عما هو متوقع .

    عــدم    او                                             مخــاطرة االئتمــان علــى أنهــا خســارة ناتجــة مــن رفــض  Kouel      ویعــرف 

                    في الوقت المحدد .    او                                                   قدرة زبائن االئتمان على دفع ما هو مستحق بشكل كامل
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   )Thompson, 2000, 9-17 (    ي:   یأت                           ة لمخاطر االئتمان تتمثل بما            صادر الرئیس    والم

                ة على التسویق .                         القدرة المؤسساتیة المحدود -  1

                                  المستویات المنخفضة من رأس المال . -  2

                   مشاكل في السیولة . -  3

                         جهات اخرى وتدخل الحكومة.   او      كات   شر                      االقراض الموجه من قبل  -  4

                         الترخیص الشامل للمصارف . -  5

         للقروض .               الضمان الضعیف -  6

  .     الخطر       االقراض  -  7

                        التقییم الضعیف لالئتمان. -  8

                         ممارسات االقراض الضعیفة . -  9

               تدخل الحكومة . -  10

                                         االشراف غیر الفعال من قبل المصرف المركزي. -  11

        المالي       بداع     في اإل      فراط  اال -  12

                                                                     وألجل التقلیل من هذه المخاطر ، فانه مـن الضـروري ان یمتلـك النظـام المـالي 

                                                 وخدمات متنوعة وتحمل عدد كبیـر مـن الزبـائن المشـاركة                       مصارف ذات رأس مال جید 

                                                                          مع االخرین بالمعلومات حـول المقترضـین ، واسـتقرار معـدالت الفائـدة وتقلیـل القـروض 

                                                                                 غیر العاملة، وزیادة الودائع المصرفیة ، وزیادة االئتمان الموسع للمقترضین وغیرها .

           ك القــــــروض                                                  والبــــــد مــــــن التقلیــــــل مــــــن القــــــروض المتخلفــــــة عــــــن الســــــداد وكــــــذل

               غیر العاملة .

                                                                  وهنالـك بعـض المبـادئ االساسـیة التـي تسـتند علیهـا المصـارف عنـد قیامهـا فـي 

    ).Duffie, 2007, 9-11                              ادارة مخاطر االئتمان وكاالتي : (

ـــد المســـؤولیة والمحاســـبة عـــن التقصـــیر،  ـــة واضـــحة تتمثـــل فـــي تحدی                                                               وضـــع بیئ

                                                            ویجـــب أن تكـــون العملیـــات منضـــبطة ومرتبـــة حســـب األولویـــات، وكـــذلك فـــإن 

                                                                     المسؤولیات یجب التواصل بها بشكل واضح، وبالتالي تعیین المسـؤولیات التـي 

     تمــان                    ً                                          تخضــع للمحاســبة، ووفقــًا لــذلك فــإن القلــق االكبــر حــول ادارة مخــاطر االئ

                          المصرفي یأتي في نقطتین: 

                                                              : هــي رد الفعـــل مقابـــل الخســائر المصـــرفیة، وهـــي معرفــة حصـــلت بعـــد حـــدوث      االولـــى

                                     الخسائر على إنها خسائر غیر محتملة. 
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                                                   الحاصل في حقـل تمویـل االوراق التجاریـة وضـمان السـندات،      خیر           : التطور األ        والثانیة

ــــع المصــــارف ــــد دف ــــر المصــــرفیة، ق ــــى                                               المنافســــات االخــــرى غی          البحــــث عــــن     إل

      مصـادر     إلـى                                                         مقترضین حیویین. وقد شهدت ذلك شركات كبیرة ومستقرة تتحول

                              سوق مفتوحة مثل سوق السندات. 

                                            تراضــیة بطریقــة مهنیــة عالیــة واســتباقیة یمكــن ان  ق          ٕ                إن تنظــیم وٕادارة الوظیفــة اال

                                         یقلل درجة المخاطرة المفترضة مهما كانت. 

                             تقنیـــات قیـــاس بالغـــة التعقیـــد فـــي                                      وبامكـــان المصـــارف أن تتبنـــى بشـــكل متزایـــد 

                                   التعاطي مع قضایا ادارة المخاطرة. 

                                  ً                           لقــــد لعبــــت التطــــورات التكنولوجیــــة خصوصــــًا فیمــــا یتعلــــق بخفــــض التكــــالیف 

              ً     ً                                                            واالتصاالت دورًا هامًا في توفیر وتسهیل الدعم لتبنى ادارة مخاطر االئتمان اكثر قوة. 

                 لكـي یـتم تبنیـه مـن                                                   بید ان تطبیق بعض من الطرق ما یـزال امامـه وقـت طویـل

  ي  فـ                                                                         قبل معظم المصارف. هذا وأن التسارع المحتمل للتغییر في إدارة مخاطر االئتمان 

                                                                                المصارف یعتبر استجابة البد منها، في ظل البیئة التنافسیة المتزایدة لتـوفیر الخـدمات 

                                           المصارف، ولتحدیـد فـرص العمـل المربحـة الجدیـدة     إلى                                  المالیة، وبالتالي ازدیاد الحاجة

                                        قیاس المخاطر المرافقة لها بشكل مناسب.   و 

                                                                    وأن تحســین المصــارف قــدرتها علــى تقیــیم المخــاطرة والعائــد المقترنــة بمختلــف 

    ً             روریًا باعتبــار ان                                                  ً   انشــطتها وخاصــة انشــطة محفظــة القــروض المصــرفیة بــات امــرًا ضــ

                                            طرة فـي المحـافظ االئتمانیـة ( اي محـافظ القـروض)  خ                  للمشاكل المالیة ال              السبب الرئیس

                                                                       رتبط بشـــكل مباشـــر بمعـــاییر االئتمـــان للمقترضـــیین واالدارة الضـــعیفة إلدارة مخـــاطر  یـــ

           المحفظة. 

ً                         فضًال عن قلة التركیز واالنتباه                                       التغیرات المستمرة في الظروف االقتصادیة     إلى     

                                                                             والمناخ التنافسي، وینبغي ان یسـتند قـرار االئتمـان علـى تقیـیم دقیـق لظـروف المخـاطرة 

                                                 ومواصـــفات المقتـــرض. وقـــد طـــورت والزالـــت تطـــور العدیـــد مـــن                    فیمـــا یتعلـــق بـــاالقراض 

                                                                  المصارف للطرق و االجراءات بهدف دمج المخاطرة في عملیة صنع القرار. 

                  طـرق بالغـة التعقیـد     إلى                                                     وقد انتقلت هذه التطورات من الطرق التقلیدیة البسیطة

        هــذا فــإن     ، ول              والــنظم الخبیــرة                                                  مثـل طریقــة اســتخدام نمــاذج المحاكــاة عــن طریـق الحاســوب

                                                       تجمیــع معلومــات دقیقــة حــول الزبــائن المحتملــین القــادرین علــى     إلــى                المصــارف تحتــاج

                         انكشاف مخاطرة االئتمان.        واجهة م
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      تقیـــیم     إلـــى                       میـــة فـــي توجیـــه المصـــارف ه       جمعهـــا ا   تـــم                       إن هـــذه المعلومـــات التـــي 

                      ً                       ســداد وتســعیر القــروض تبعــًا لــذلك. ویــتم جمــع القســم  ل            المقتــرض عــن ا   ف            احتمالیــة تخلــ

                                                                      االكبــر مــن هــذه المعلومــات اثنــاء توثیــق القــروض وینبغــي علــى المصــرف مــع ذلــك ان 

                                                                      یتخطى المعلومات التـي یقـدمها لـه المقتـرض والبحـث عـن معلومـات جدیـدة مـن طـرف 

                                                      ثالث مثل وكاالت تقییم االئتمان ومكاتب مرجعیة االئتمان. 

                                                       خاطرة االئتمان علـى انهـا دراسـة وقیـاس ومراقبـة خطـر االئتمـان              وتعرف ادارة م

   او                                                                        والسیطرة علیـه ویتمثـل هـذا الخطـر فـي احتمالیـة التخلـف عـن السـداد ألجـل القـرض

          كلیهما.    او          الفوائد

                             ن قـــد یتعـــرض لمخـــاطرة التخلـــف عـــن   و        المقترضـــ    إلـــى                       أن االئتمـــان الـــذي یمتـــد

           باعـادة دفـع    ن  و          م المقترضـ   قـو         سـاس ان ی                                         السداد وتقوم المصارف بتوسیع االئتمـان علـى ا

                                                      قروضهم، إال أن بعض المقترضین یتخلفون عادة عن السداد. 

             اتخــاذ تــدابیر     إلــى                                                  وكنتیجــة لــذلك یتنــاقض دخــل المصــارف ممــا تــدعو الحاجــة

                        ها مؤشـــرات دقیقـــة عـــن نســــبة                    ً                    حـــول وضـــع القـــروض ونظـــرًا ألن المصـــارف لــــیس لـــدی

         ً  تبــاین تبعــًا  ت          اكتســابها                 االمــوال التــي یتبــع                                ن الــذین ســیتخلفون عــن الــدفع، فــإن          المقترضــو 

              یر ارباحها.  غ               مخاطر اضافیة لت    إلى                لتعرض المصارف

                                                           ویتحمـــل كـــل مصـــرف درجـــة مـــن المخـــاطرة عنـــدما یقـــوم بعملیـــات اإلقـــراض، 

                                                                  ویتعــرض بالتـــالي لــبعض الخســـائر فــي القـــروض حینمــا یفشـــل بعــض المقترضـــین فـــي 

                                فإن المخاطرة االئتمانیة للمصارف،                                              إعادة تسدید القرض كما هو متفق علیه. ومن هذا

        كالهمـا،   او                                                                   هي احتمالیـة الخسـارة التـي تنشـأ عـن عـدم تسـدید الفائـدة واقسـاط القـروض

   )Bergstresser, 2004, 7-8                              عدم معرفة السندات على القروض.(   او 

ـــیس فقـــط بالنســـبة                                                                إن المخـــاطر التـــي تتعـــرض لهـــا المصـــارف تهـــدد بازمـــات ل

                       ً        المخــاطر االئتمانیــة تهدیــدًا لســالمة      تعــد          ً     مالیــة عمومــًا، و                           للمصــارف ذاتهــا بــل وللســوق ال

                    المصارف التجاریة. 

                                                                وألجل التقلیل مـن مخـاطرة االئتمـان البـد مـن تشـجیع المصـارف علـى اسـتخدام 

                                               زبونك) حسب تفسیر لجنة بازل عن االشراف المصرفي.   ف          مبدا (أعر 

        االئتمـان        توسـیع    إلـى                                                    ان صنع القرار الـذاتي مـن قبـل ادارة المصـارف قـد یـؤدي

   او              زبــــائن افــــراد    إلــــى            التــــي تعــــود   او                                          لیشــــمل مشــــاریع العمــــل التــــي تمتلكهــــا المصــــارف

                  لتلبیــة رغبــة شخصــیة    او                       ال یتمتعــون بــذكاء مــالي   او                          اشــخاص ذوي ســمعة غیــر جیــدة
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                             مع أفراد تـربطهم بالمصـرف عالقـة    او                                       مثل اقامة عالقة خاصة مع شخصیات معروفة

              مة المصرفیة.  وك     ع الح                                 جیدة . وهذا یتنافى بطبیعة الحال م

                              فــي اســتخدام تقنیــات اقــراض مجربــة       بــداع                                ان الحــل لهــذه المســألة قــد یكــون باإل

                                                    وخاصة من حیث الكمیة والتي تعمل على (فلترة) ذاتیة .

    عــد                      عملیــة مــنح االئتمــان . وت    إلــى                                      ذلــك ان للمصــارف سیاســات ائتمــان ترشــدها

    إلـى                        كم بعملیـة مـنح االئتمـان                                                  سیاسة السیطرة على االئتمان هي الموجه العام الـذي یـتح

              عمالء المصرف.

               االئتمــان ؟ ومتــى     إلــى                                              وترســم هــذه السیاســة القواعــد حــول مــن یجــب ان یصــل

                                                                       ولمـــاذا یریـــد الحصـــول علـــى االئتمـــان ؟ ویتضـــمن ذلـــك اجـــراءات التســـدید والترتیبـــات 

                                                     ً  طریقة تقییم وتثمین المخاطرة لكل طالب ائتمان متوقع جزءًا    د                    االخرى الضروریة . وتع

    ).David & Dionne, 2005, 17                        من سیاسة تنظیم االئتمان (

                                                           ویــــرى بعــــض البــــاحثین بــــان سیاســــة االقــــراض یجــــب ان تتوافــــق وتنســــجم مــــع 

                                                                     االســتراتیجیة العامــة للمصــرف مــع العمــل الــذي یأخــذ بنظــر االعتبــار تصــمیم ووضــع 

   )Bergtresser, 2004, 8-9 (                              سیاسة االقراض ینبغي ان تشمل :

           الحالیة .              سیاسة االئتمان   - 1

                 اعراف الصناعة .  - 2

                                                  الظروف االقتصادیة العامة والمناخ االقتصادي السائد.  - 3

                                                                      ً وان المصارف یجب أن تمنح االئتمان حسب القدرة على اعادة التسدید استناداً 

                    االداء الحالي لهم .    إلى 

                                                                    هــذا ولقــد تــم طــرح العدیــد مــن النظریــات حــول ادارة مخــاطر االئتمــان بمــا فیهــا 

  ،                           ة تـأثیر علـى مخـاطرة االئتمـان                                      دالت الفائدة التـي تـرى بـان لمعـدالت الفائـد         نظریات مع

                                                                        اذ كلمــــا ارتفعــــت الفائــــدة كلمــــا زادت المخــــاطرة بحیــــث ان القــــرض قــــد ال یــــتم تســــدیده 

                               وبالتالي تزداد مخاطر االئتمان.

  ) Martin & et.al., 2001, 13                                  كمـا تؤكــد بعــض نظریـات معــدل الفائــدة (

                                                   طویلة االجـل تكـون اكثـر مخـاطرة مـن معـدالت الفائـدة قصـیرة                      على أن معدالت الفائدة 

                                           ً                                  االجــل ، وبالتــالي فــان المســتثمرین یتوقعــون عائــدًا أكبــر اذا تــم تحفیــزهم لتبنــي وســائل 

                             تنطوي على فائدة طویلة االجل.
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                                              زمـات المالیـة بـان االزمـات فـي القطـاع المـالي تـؤثر                      في حین تؤكـد نظریـات األ

                                           ائتمانهـــا وكـــذلك علـــى قـــدرة المقترضـــین علـــى خدمـــة                           علـــى قـــدرة المصـــارف فـــي توســـیع 

    ).Fostel & Geanakopols, 2011, 8        قروضهم (

                                                                 ویتم تطبیق نظریة المحفظة في القطاع المصرفي في دستور محـافظ القـروض 

                                                       للمصـــــــــــــارف ، اذ توجـــــــــــــد ارشـــــــــــــادات عامـــــــــــــة حـــــــــــــول القـــــــــــــروض التـــــــــــــي ینبغـــــــــــــي 

                      ان باتجـاه اطـراف جدیـدة                                                      علـى المصـارف توسـیعها لزبائنهـا ، مثـل ان یـتم توسـیع االئتمـ

) Norden & et.al., 2012, 14.(    

                                                                    وتؤكــد نظریــة الوكالــة بــان العدیــد مــن المصــارف تتســم ادارتهــا مــن قبــل مــدراء 

                                                                         مهنیــین مــن المتوقــع ان تحلــل وتراقــب االئتمــان الــذي تمنحــه لزبائنهــا بشــكل أفضــل . 

           علـــى مبـــدأ "                                                               وینبغـــي ان تـــتم ادارة المصـــارف بشـــكل مناســـب وینبغـــي ان تســـتند االدارة 

                                                                            موافقة ما هو مناسب " ، لكي تكون االدارة قادرة على صنع قرارات حول ادارة مخاطر 

                      تحقیــــق مســــتویات اعلــــى مــــن     إلــــى                                           االئتمــــان ، والتــــي مــــن شــــأنها ان تقــــود المصــــارف

                                                                    . ان القیــود التنظیمیــة قــد تعمــل بشــكل مباشــر علــى تقییــد المصــارف مــن اتخــاذ        الربحیــة

          ربمـــا تجبـــر    او                                   تحـــدد تركیبـــة محفظـــة قـــروض المصـــارف .                        المخـــاطرة ألن القـــوانین قـــد 

                          میادین لم تدخلها من قبل.   او                              المصارف على التوسع في مناطق

                                                                ان تطـــور ادارة مخـــاطر االئتمـــان فـــي المیـــدان المصـــرفي فـــي الســـنوات العشـــر 

                                                                 ة من وجهة نظر المشرع كان لحمایة مصالح المودعین من خالل تطویر سـلوك     خیر   األ

                                                   والتعقـــل وادارة المخـــاطر مـــن جانـــب المصـــارف وان المصـــارف                  عمـــل یتســـم بالحكمـــة 

  ،                                بر وربحیة اكبر على المدى القصیر                         ان تكون ذات رؤوس أموال اك    إلى               الناجحة تمیل

                    االساســیة بــین الرافعــة                             ً                      وهــو أمــر مــن شــأنه ان یضــفي غموضــًا علــى العالقــة االیجابیــة 

                                                                       . اذ تكون عالقة ایجابیة طویلة االجـل وقویـة بـین الرافعـة والربحیـة فـي المجـال          والعائد

                                                                            المصرفي . اذ یقصد باالجل الطویل فترة قرن كامل. لهذا قد شددت اتفاقیة بازل علـى 

    ).Bülbül & Lambert, 2012, 3-5                        تعزیز وتدعیم رأس المال (

                وعــدم تــوفره یجبــر                                                     إذ أن زیــادة رأس المــال تســاعد علــى االقــراض أمــا انخفاضــه

    ).Piazza, 2009, 5                            المصارف على ان تقلل االقراض (

                   ي فـــــي ادارة المخـــــاطر      إبـــــداع                                     بهـــــذا فـــــان علـــــى المصـــــارف ان یكـــــون لهـــــا دور 

                                                                         االئتمانیة من خالل تركیبة المحفظة وعالقة كـل مـن العائـد الـذي یتحقـق مـن المحفظـة 

ً                                              فضًال عن العالقة بین تركیب المحفظة وتطور رأس المال.     
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                              في تحویل المخاطر االئتمانیة :      بداع  اإل

                    لغـرض زیـادة قـدرة رأس      عـادة                                          تحول المصارف والمقرضون المخاطر االئتمانیة 

                                                                       المال تجاه منح وتقدیم قـروض اضـافیة ، كمـا أن بیـع القـروض بشـكل مباشـر ، سـوف 

                                              د في اسواق القروض والتزامات القروض المضمونة. ی                        ینشط المقرض على نحو متزا

                             ن وخاصــــــة مــــــن خــــــالل شــــــركات التمویــــــل                    اعتمــــــاد مشــــــقات االئتمــــــا        هــــــذا وان 

                                                    خــرى المصــممة لتحویــل مخــاطر االئتمــان . ینبغــي ان یقلــل مــن   األ      مالیــة   ال   ات     بــداع  اإل  و 

    ).Jacque, 2005, 13                       مخاطر االئتمان المصرفي (

                                    استكشـاف تصـمیم وانتشـار وفاعلیـة تحویـل     إلـى                            وقد هدفت العدیـد مـن البحـوث

                                                              ز على الكلف والمنافع المكافئة لها ، واستقرار النظام المالي .                     مخاطر االئتمان والتركی

                                                     السماح للمقـرض بـان یحـافظ علـى رأس المـال المكیـف ، وبهـذا     إلى           وباالضافة

                  تقلیــل المخــاطر بــین  ب                                                     یمكــن لتحویــل مخــاطر االئتمــان أن تحســن مــن االســتقرار المــالي 

                       العدید من المستثمرین.

    إلــى                               یســتبدل التعــرض الكبیــر المحتمــل                                فعلــى ســبیل المثــال یمكــن للمصــرف ان 

                                       ً  المقترض المباشر بتعرض أصغر وأكثر تنوعًا.

                                                        وحتــــــــى مــــــــع احتمــــــــال بقــــــــاء المخــــــــاطر الكلیــــــــة ضــــــــمن النظــــــــام المصــــــــرفي 

                                                                    فـــان تحویـــل مخـــاطر االئتمـــان یســـمح للمصـــرف ان یحـــتفظ بمخـــاطر أقـــل مـــع التنـــوع 

) Matrim & et.al., 2001, 11.(    

  ،                                ام المصــرفي مثــل المســتثمر المؤسســي                              ان تحویــل بعــض المخــاطر خــارج النظــ

                                                                 وصـــنادیق التحـــوط ، والمســـتثمرین باالســـهم فـــي شـــركات تمویـــل متخصصـــة ال یشـــكل 

      ً     ً                                                            موقفًا حرجًا في السیولة الخاصة بهذه االطراف كما هو الحال بالنسبة للمصرف.

                              كفــاءة اســتخدام اكثــر لــرأس المــال     إلــى                                    واذا مــا ادى تحویــل مخــاطر االئتمــان ،

             منــافع اقتصــاد     إلــى                                         لفــة االئتمــان ســوف تــنخفض . وربمــا یــؤدي هــذا              المقــرض ، فــان ك

                                                     كلي عامة ، مثل زیادة النمو االقتصادي في االجل الطویل.

                                                                  وربمــا ان للمصــرف معلومــات داخلیــة تتعلــق بجــودة االئتمــان المقتــرض ، فانــه 

                       منتجــات ائتمانیــة مهیكلـــة                                                   ً یمكــن ان یســتخدم تحویــل مخــاطر االئتمــان وان یولــد ایضــاً 

   .  دة    ومعق

            ات فـــي تصـــمیم     بـــداع                                     ً      ً     هـــذا ویـــرتبط تحویـــل مخـــاطر االئتمـــان ارتباطـــًا وثیقـــًا باإل

                    ً                                                   االوراق المالیــــة ، بــــدءًا مــــن ظهــــور التزامــــات االقســــاط المؤمنــــة فــــي ثمانیــــات القــــرن 
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                                                                   العشــــرین، فالمصـــــارف والمقرضـــــون االخـــــرون یصـــــممون االوراق المالیـــــة . وینوعـــــون 

              آخـرین . وبهـدف           مسـتثمرین    إلـى      حـول         ئتمـان الم  اال                             القروض بهدف تقلیـل كلفـة مخـاطر 

                                                          تحویــل مخــاطر االئتمــان فائــدة فــي توزیــع المخــاطر بــین المســتثمرین                تحفیــز االنتــاج ول

) Daffie, 2007, 7.(    

                                                    فـــي تصـــمیم االوراق المالیـــة یزیـــد مـــن ســـیولة اســـواق االئتمـــان       بـــداع       كـــذلك اإل

                                                                        ویخفض من المخاطر االئتمانیة . وتوفر مستثمرین اضافیین كما ویعرض الموجودات 

          للمخاطر.               سن فرص التحوط       بشكل یح

                   بكفاءة أكثـر ، تحقـق          االئتمان                                 ات المالیة المصممة للتحویل مخاطر     بداع     ان اإل

ــــــل المصــــــارف نســــــبة      ن مــــــن   ً                      خفضــــــًا فــــــي درجــــــة وســــــاطة االئتمــــــا ــــــى                   قب          صــــــنادیق     إل

                                                      شـــــركات منتجـــــات مشـــــتقات االئتمـــــان ، وشـــــركات التمویـــــل المتخصصـــــة    او         التحـــــوط

) Daffie, 2007, 20.(    

                                                                   وبهــذا فــان المنــافع االساســیة لتحویــل مخــاطر االئتمــان تتمثــل بــالتنویع وخفــض 

                                              الكلف وجمع رأس المال الخارجي لوساطة القروض .

                                           بــانهم یتوقعــون تــوازن فــي تحویــل المقــرض لمخــاطر                        وقــد أقتــرح بعــض البــاحثین 

                                                                                االئتمان حتى تتجاوز كلفة القیام بذلك ، وان المنافع المرتبطة مع متطلبات رأس المال 

                                                          حجم االقراض . واذا كانت االسواق المالیة غیر كاملة فـان تحویـل     إلى              منخفضة نسبة

          اســتثمارات    لــى  إ                            ً یــوفر للمســتثمر المتخصــص وصــوالً    )CDO (                   مخــاطر االئتمــان بشــكل 

    ).Daffie, 2007, 22 (          ً                     ٍ اطر نسبیًا قد ال تتوفر بسعر عالٍ            منخفضة المخ

                                         یــة التــي تســاعد فــي تحویــل المخــاطر االئتمانیــة     بداع                     كــذلك فــان مــن االدوات اإل

            أطـراف ثالثـة     إلـى                                                           مشـتقات االئتمـان التـي یمكنهـا ان تحـول التعـرض لمخـاطر االئتمـان

                   ل شراء الحمایة .      من خال   او         التحوط   او                  أما ببیع القروض

                                                             ویقلــل هــذا مــن محفــزات المصــرف علــى رصــد ومتابعــة المقتــرض وتســمى هــذه 

    ).Norden & et.al., 2012, 5                         القنوات بقنوات المحفزات (

                       صــــارف مــــن خــــالل قنــــاة ادارة                                      وقــــد تــــؤثر مشــــتقات االئتمــــان علــــى اقــــراض الم

             افضل للمخـاطر                                                      . وحسب هذه القناة تسمح لمشتقات االئتمان المصارف ادارة        المخاطر

                   في محفظة قروضها .

               بــع الحمایــة علــى                                                  ویمكــن للمصــارف شــراء حمایــة مــن التعــرض المبــالغ بــه ویت

             تعرض قلیل .                 االئتمان الذي له
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                   ً                                              وتســتخدم المصــارف ایضــًا مشــتقات االئتمــان للمحافظــة علــى المخــاطرة الكلیــة 

                                                        في محفظة قروضها ، قریبة من المستوى المستهدف للمخاطرة .

ــــى قیــــاس تســــعیر مخــــاطر ائتماناتهــــا بشــــدة                                                            كــــذلك فهــــي تحــــث المصــــارف عل

) Norden & et.al., 2012, 6.(    

  .                                علهــا اكثــر كفــاءة فــي ســلوك اقراضــها                                ان زیــادة وعــي المصــارف بمخاطرهــا یج

                                                                    وهـــذا یســـاعدها الن تقـــرض بحجـــوم أكبـــر، وتحقـــق منـــافع أكثـــر للمقترضـــین . ویمكـــن 

 ,.Norden & et.al                  ضـة علـى المقترضـین (                                     للمصارف ان تقلـل اسـعار الفائـدة المفرو 

2012, 5-7.(    

                                                            ات المالیة المفیدة لمحافظ القروض المصرفیة ، هو تطبیق السریة     بداع      ومن اإل

                             ات ، مثـــل نمـــوذج ادارة المخـــاطر     بـــداع                                     بشـــكل اكثـــر فاعلیـــة فـــي القـــروض لمعالجـــة اإل

  ،    مـات       المعلو                                                                    لالئتمان الجدید . إال أنه بالرغم من ذلك یجب العمل على استمرار تـوفیر

                                                                       واالفصــاح عــن تحســینات المصــارف فــي ادارة المخــاطر ، واالثــار االیجابیــة لهــا علــى

   .           سمعة المصرف

                                                                      كذلك فان التداوالت الحدیثة من التوریـق وبیـع القـروض والمشـتقات وااللتزامـات 

                                        ... الخ تعد من وسائل االئتمان الجدیدة .  CDS     والـ 

                            اطر االئتمـــان . هـــذا وقـــد ســـاعدت         تحویـــل مخـــ                              باعتبارهـــا ادوات هـــدفها الـــرئیس

    إلــى                                                                     مخـاطر االئتمــان ألن تحولـه ویتــاجر بهــا وتؤخـذ مــن قبــل المؤسسـات دون الحاجــة

    ).Bülbül & Lambert, 2012, 15                       القروض مباشرة للمقترض (    منح 

                                    المالي لمحفظـة القـروض المصـرفیة یتمثـل       بداع                          هكذا فان االهمیة االساسیة لإل

ـــداع                                                                بســـیناریو االزمـــة وخاصـــة دور أدوات تحویـــل مخـــاطر االئتمـــان وطبیعـــة دور اإل       ب

                                                                       المالي في تطویر محفظة القروض المصرفیة وتحقیق الكفاءة واالستقرار فیها .

                         ات سوق القروض الحدیثة :     إبداع

   ات     بـداع                 ، والتـي تعـد مـن اإل                                     أنواع من االوراق المالیـة المكتتـب بهـا   ة        هناك ثالث

                                            ً                             الحدیثــة فــي ســوق القــروض المصــرفیة ، وذلــك اعتمــادًا علــى المخــاطر االئتمانیــة التــي 

                                                                     تتعرض لها محفظة القروض المصرفیة ، ولیس على سرعة اعادة الدفع ومنها :

                                                                     الــدیون (الســندات) التــي تصــدر مقابــل القــروض ذات القیمــة االعلــى فــي الهیكلیــة  -  1

                      ، والتـي یكـون لهـا عـادة    ً اً     ثابتـ   او    ً اً                         والتـي قـد یكـون سـعرها عائمـ                والقروض االعلى ، 

                                              عائدات متوقعة أقل من القروض التي تستند علیها.
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                     زیـادة فـي الضـمان یضـاف    او                 ضمان لطرف ثالث              بوصفها سندات              تعزیز االئتمان  -  2

                                             لصنع درجة اسـتثمار دیـن (سـندات) متقدمـة. ویتضـمن   CLO           هیكلیة الـ     إلى       عادة

                                                   لســـندات)، اذ یضـــمن بقـــروض مخـــاطر ائتمـــان متوســـطة یمتلكهـــا                هـــذا النـــوع مـــن (ا

    ).CLO. ) Glup & Neves, 2008, 17-18         مدیر الـ 

                                  في تنویع محفظة القروض المصرفیة :      بداع  اإل

                                                                    بعد التخفیف من القیود القانونیـة المفروضـة مـن قبـل الحكومـات علـى االنظمـة 

                                                                    المصـــرفیة، تحـــررت االســـواق المالیـــة والصـــناعات المختلفـــة مـــن ضـــمنها الصـــناعات 

                                                        العدید مـن المنتجـات المالیـة الجدیـدة مثـل االئتمـان الجدیـد ،    ت   هر  د  ز  أ                المصرفیة . ولقد 

                               عــــــامالت المهیكلــــــة ، واالســــــتحواذ علــــــى                                      وحلــــــول الــــــدفع واالستشــــــارات المالیــــــة ، والم

       ذلك .    إلى                                   الموجودات والتوریق والمشتقات وما

                                                 ً          وقـــد حـــررت الكثیـــر مـــن هكـــذا منتجـــات مـــن قبـــل المصـــارف ایضـــًا ، وظهـــرت 

                               ادارة المخــاطر فــي میــادین لــم تكــن     إلــى                                        نتیجــة لــذلك مخــاطر جدیــدة زادت مــن الحاجــة

    إلــى          المخــاطر  Peter        فقــد قســم                                                  تحتاجهــا فــي الســابق . اذ تطــور مفهــوم ادارة المخــاطر

   )Martin & et.al., 2001, 16-17 (   :             ستة اصناف وهي

                مخاطر السیولة . -  1

                      مخاطر اسعار الفائدة . -  2

                  المخاطر السوقیة . -  3

                         مخاطر سعر الصرف االجنبي . -  4

                مخاطر التصفیة . -  5

                                   المخاطر التشغیلیة ومخاطر االئتمان. -  6

       قـــرارین     إلـــى          ً اســـتناداً                                               ولغــرض تنویـــع المخـــاطر ، یـــتم اختیـــار محفظـــة الفـــروض 

   )David & Dionne, 2005, 19-20          منفصلین: (

                                                                       ایجاد المحفظة التي لها مكافئة عظمى باقل مقدار من المخاطر ، وأقل انحـراف   -   ً أوالً 

              معیاري ممكن.

                                                               هــو القــرار حــول كیفیــة تخصــیص التمویــل مــا بــین موجــودات عدیمــة المخــاطر   -     ً ثانیــاً 

                 وموجودات خطرة .

   یــــة                                          تنویـــع المحفظـــة هـــو تقلیـــل المخـــاطر غیـــر النظام   مـــن                  ان الهـــدف الـــرئیس

                                                    ، وفي حالة تنویع محفظة القروض فالهدف یكون هو نفسه.       للمحفظة
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                                                                وان االهــداف مــن تقلیــل مخــاطر االئتمــان غیــر النظامیــة یمكــن تفســیرها علــى 

              منطقــة جغرافیــة    او                                                         انهـا مخــاطر عـدم ســداد تكـون لمتبنــي المخــاطر فـي صــناعة معینـة

    ).David & Dionne, 2005, 19-20               وفي نفس الوقت (

                                                               وعند حدوث مخاطر هبوط فجائي فـي الصـناعة واالقتصـاد فـي منطقـة معینـة. 

                                                                          ان الدرجة العالیة من التركیز في محفظة القروض یعني بان هنالك مسـتوى معـین مـن 

                                    مخاطر غیر نظامیة في محفظة القروض .

         رف تقیـــیم                                         ً            ومـــن المهـــم مالحظـــة ان كانـــت المحفظـــة مركـــزة جـــدًا ویطبـــق المصـــ

                                                                      ائتمــان ملمــوس ، لــذا فــان مخــاطر الجانــب الســلبي غیــر النظــامي یجــب أن یكــون فــي 

                      أن المحفظـة الكاملـة فـي     إلـى                                                 حده االدنى ، علیـه یجـب أن ال یشـیر تركیـز المحفظـة ،

                                                                    المصــرف ســوف تتهــدد بــل یعنــي بــان عناصــر المحفظــة لهــا عالقــات ارتبــاط عالیــة ، 

                                      الســلبي تــزداد الحــدى العناصــر ، فــان مخــاطر                                  وبهــذا اذا كانــت المخــاطر مــن الجانــب 

    ).Davis & Zhu, 2004, 9                        المحفظة كلها سوف تزداد (

                         االستراتیجیات المصرفیة :

                                                                           فیما یتعلق بهذا الموضوع یمكن تنفیذ التنوع بعدة استراتیجیات . ویسـتند التنـوع 

      عناصـر                                                                      في المحفظة على فكرة من المتغیرات التي تؤثر بالناحیة االساسیة على قیمـة 

                         ســالبة ویمكــن ادارة التنــوع    او                                                  المحفظــة وتطویرهــا ، والتــي لهــا عالقــة ارتبــاط منخفضــة

     ً     ً                                                            بــدیهیًا ایضــًا مــن خــالل االقــراض لالنشــطة واالعمــال التــي اثبتــت فــي الســابق بــان لهــا 

                     دورة اعمال مستقلة .

                           ال یوجـــد لهـــا تـــأثیر علـــى االخـــرى    او                                    فلـــو ان أحـــدى الصـــناعات تأثیرهـــا قلیـــل

                                    ذا طریقة أخرى النشاء محفظة متنوعة .           وسوف یكون ه

                                                        وتكون استراتیجیات تنویع محفظة القروض المصرفیة وكاالتي :

                                                        : ان فكـرة البدیهیـة تشـیر بـان تنـوع محفظـة القـروض لهـا مخـاطر                  التنوع الجغرافـي -  1

ــــة ، وتســــتند نظریــــة المحفظــــة فــــي هــــذا                                                                    ائتمــــان كلیــــة أقــــل مــــن المحفظــــة المركزی

             غیـر نظامیـة ،   و                             ر االئتمان تشـمل مخـاطر نظامیـة                          االفتراض على حقیقة ان مخاط

                                        والمخاطر النظامیة التي ال یمكن تنویعها .

ــــار فیهــــا  ــــي یخت ــــة والت ــــة الجغرافی ــــة (المنطق ــــوع مرجعی ــــة تن ــــى مقارن                                                                      وباالعتمــــاد عل

                                             ً       ً     ً                المصرف تنویع نفسه) فالمحفظة التي تتوزع جغرافیًا تنویعًا جیدًا یجب ان ال تكون 

          ً                                                              متــأثرة كلیــًا بخســارة ائتمــان منفــرد . ألنهــا ســوف تعــوض الفائــدة التــي تــم تحصــیلها 
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                             ع المنـــــاطق الجغرافیـــــة االخـــــرى فـــــي                                    والمـــــدفوعات المتناقصـــــة للشـــــركات فـــــي جمیـــــ

   ).David & Dionne, 2005, 16         المحفظة (

                                                      : كلمــا كانــت المحفظــة متنوعــة مــن حیــث الصــناعة التــي تمولهــا                تنویــع الصــناعة -  2

                    كانت مخاطرتها أقل .

                                                     ویع عبر الصناعات هـو التنویـع مـن أجـل ابعـاد المخـاطر غیـر   تن          وان هدف ال          

                                    ع محفظـة القـروض المسـتحقة یجـب أن یصـغر                                  النظامیة في الصناعة. لذا فـان تنـو 

                                            القیمة التي في حالة خطر هبوط سماحیة معینة .

                                                     : ان التنویـع عبــر الشـركات یكـون فــي احجـام مختلفـة فهنالــك                    التنویـع عبـر الحجــم -  3

                                                                   مفـاده ، بـان قـدرة اعـادة الـدفع لهـذه الشـركات غیـر مترابطـة بعالقـة ارتبـاط         إفتراض

       قروض .                              له دور في تخفیض مخاطر محفظة ال

                                       التنـوع عبـر الزبـائن المنفـردین ، والتنـوع     إلـى                    : قـد تسـعى المصـارف              تنویع الزبـائن  -  4

  .                 عبر الزبائن مبرر 

                           نهــا قــدرات صــنع ربــح عامــة لهــا                                         فــان كانــت قــدرات اعــادة الــدفع للزبــائن علــى أ

                                                                  ات ارتباط منخفضة فمن الممكن بـان قـدرات صـنع االربـاح للمصـارف لهـا عالقـة    عالق

             في السوق .    ى             الشركات االخر                   ارتباط منخفضة مع

             ً                                                    ولكن لیس دائمًا أهداف تنویع محفظة القروض مطبقة ألن الشركات هي التـي 

                                    تأتي للمصارف وتختارها ولیس العكس .

                     النقطـة التـي ال تتجـاوز     إلـى                                         و یجب على المصارف ان تنـوع محـافظ قروضـها

    ).David & Dionne, 2005, 17-18                                  فیها كلفها الحدیة منافعها الحدیة (

                                                  ً      ً             وبهذا یتضح أن للتنویع في محفظة القروض المصرفیة دورًا حاسمًا في التـأثیر 

                                                                               على مستویات االرباح وهو ما سیتم اختباره وتحدید هذه المستویات في الفصل الرابع. 
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  الفصل الثالث

  منهجیة الجانب التطبیقي ومعالجته األولیة

  

ً           تكامًال مع ما جاء        الجانب              الفصل الثالث        یتناول          النظري ،                 البحث في اطاره   به       

                         ، باالضــــافة لتغطیتــــه تفاصــــیل                                           التطبیقــــي الخــــاص بوصــــف مجتمــــع الدراســــة وعیناتــــه 

                                        الجانب الوصفي لبیانات البحث المتعددة .

  ،                                الدراســـة وعینتهـــا وكیفیـــة اختیارهـــا         عـــن مجتمـــع       مـــوجزة                   ســـیتم اســـتعراض نبـــذة   و 

                                                                         ومـــدة الدراســـة ، والمصـــادر التـــي تـــم اعتمادهـــا فـــي الحصـــول علـــى البیانـــات المطلوبـــة 

                                              یعــرض الفصــل النمــاذج االحصــائیة التــي تــم اســتخدامها     كمــا                        واســالیب جمــع البیانــات ، 

        مــن شــأنه        كــل هــذا                                        التعریفــات االجرائیــة لمتغیــرات الدراســة ،  و                حلیــل االحصــائي ،  ت     فــي ال

                                                                            ان یساهم في بناء منهجیـة عملیـة فـي معالجـة الموضـوع الـذي تناولتـه الدراسـة ، وذلـك 

                               ، والغــراض تحقیــق التكامــل المنهجــي                              ً م تناولــه فــي الجانــب النظــري اوالً               لالســتفادة ممــا تــ

   .             جاء بها البحث                            ثم اختبار صحة الفرضیات التي          وبالتالي     ً    ثانیًا ، 
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                         نبذة عن مجتمع الدراسة :   :  ً  أوًال 

                  خمـس دول عربیـة وهـي                    المصـارف العاملـة فـي        مجموعـة             مجتمع البحـث     ضمن 

                ً  وجمیعهـا دول عربیـًا                 العـراق ، قطـر).                                            ، االردن االمارات العربیة المتحدة ، السـعودیة،  (

                                                 ً        ً                ً  تقع في منطقة واحدة متجاورة في بینها وتنشط تجاریًا وما لیًا فیما بینها أیضًا.

                ً     ً                       فــي هــذه الــدول دورًا مهمــًا فــي التنمیــة االقتصــادیة      یشــهد      صــرفي           القطــاع الم   إن 

   .   لها           واالجتماعیة 

                                                       شــــهد القطــــاع المصــــرفي فــــي هــــذه الــــدول تطــــورات هامــــة فــــي الســــنوات       هــــذا و 

                 المتجهة إلیها من                  التدفقات المالیة                            سعار النفط العالمیة وزیادة                 ، في ظل ارتفاع أ ة      االخیر 

   .         هذا الدول   في                 السیولة النقدیة                ذلك مما زاد من        الخارج 

                     وانعكس ذلك على زیـادة                                        زادت قدرات القطاع المصرفي في هذه الدول         هذا كما 

   .    فیها                       تمویالتها ألنشطة االقتصاد 

            لفــتح القطــاع    ً اً                          العدیــد مــن االصــالحات اســتعداد      إتخــاذ               باشــرت المصــارف       هــذا و 

                                                                       المصـــرفي أمـــام المنافســـة االجنبیـــة مـــن خـــالل تواجـــد المصـــارف العالمیـــة فـــي أســـواقها 

         مالیة .  ال

                                                                        وبالرغم من الجهود الحثیثة التي بذلتها القطاعات المصرفیة في هذه الدول في 

  ،                                التي ساهمت في تطویر جوانب عدیـدة                                         تحریر القطاع المصرفي في السنوات االخیرة و 

              لــى قطــاع مصــرفي  إ                 مــن الجهــود للوصــول    ً اً           تتطلــب مزیــد                        إال ان جوانــب أخــرى ال زالــت 

                  المعتمـدة فـي مصـارف                                       لمواكبة التطـورات التكنولوجیـة والتقنیـة        كل ذلك               كفوء ومتطور . 

ً     فضــًال عــن            دول العــالم                                   قلیــل الكلــف وتطــویر ادارة المخــاطر                       تطــویر تعبئــة المــدخرات وت  

                          والتصدي لألزمات المالیة .

                                                              لقـــــد قامـــــت المصـــــارف العربیـــــة باالتجـــــاه نحـــــو تطـــــویر موجوداتهـــــا وودائعهـــــا 

       ة تمثـــل  ی                                ع والتســـویة ، واتبـــاع معـــاییر محاســـب                                    وائتماناتهـــا المصـــرفیة وتطـــویر نظـــم الـــدف

ـــى المســـتوى العـــالمي . وانشـــاء مكاتـــب االســـتعالم عـــن االئتمـــان                                                                         المعـــاییر المتبعـــة عل

                                                                         المصرفي ، وانشاء مؤسسات لضمان الودائع المصرفیة . وتطبیـق الحوكمـة المصـرفیة 

   .                         التي صاحبت أدائها ألنشطتها                الحات والتطویرات              وغیرها من االص
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                عینة الدراسة :   :     ً ثانیاً 

                         العاملة في مجتمع الدراسـة         المصارف           مجموعة من             الدراسة على      عینة        اشتملت 

                العراق ، قطر).                                             االردن ، االمارات العربیة المتحدة ، السعودیة ،  (         الذي یضم 

              المركــزي وســبعة        المصــرف    مــن         العراقــي                      یتكــون الجهــاز المصــرفي            ففــي العــراق 

    ً     وعددًا من    ً اً      اسالمی   ً اً               واثنا عشر مصرف   ً اً     أهلی   ً اً     مصرف                وأكثر من أربعین              مصارف حكومیة 

   .   ة    جنبی  األ   رف  ا  مص  ال

          المركـــزي ،        المصـــرف                          الجهـــاز المصـــرفي االردنـــي مـــن                     أمـــا فـــي االردن فیتكـــون 

                                              ، وتسـعة مصـارف تجاریـة غیـر أردنیـة ، وثالثـة مصـارف    ً اً      تجاریـ   ً اً               وثالثة عشر مصـرف

                                            اسالمیة اردنیة ومصرف اسالمي واحد غیر اردني .

  ن  ی                   المركــزي وثالثــة وعشــر        المصــرف           مــاراتي مــن              از المصــرفي اإل          یتكــون الجهــ  و 

   .   ً اً     جنبی أ   ً اً       ن مصرف ی             وثمانیة وعشر    ً اً       ماراتی إ   ً اً     مصرف

                                              الجهـاز المصــرفي السـعودي مـن مؤسســة النقـد الســعودي                    وفـي السـعودیة یتكــون 

ـــة وعشـــر                  (المصـــرف المركـــزي)          المصـــارف      فـــروع         وعـــدد مـــن   ،       ً ســـعودیاً          ً ن مصـــرفاً  ی           وثالث

         جنبیة .  األ

                     المركــزي القطــري وســبعة        المصــرف                                     أمــا الجهــاز المصــرفي القطــري فیتكــون مــن 

  ن  ی                 میة ، وثالثــة وعشــر             ، واربعــة اســال   ة                     ، ثالثــة عشــر منهــا تجاریــ   ً اً     قطریــ   ً اً         عشــر مصــرف

   . ً اً      أجنبی   ً اً     مصرف

      ً         ن مصـرفًا مـن هـذه  ی          خمسـة وأربعـ                                         أما العینـة القصـدیة التـي تـم اختیارهـا فضـمت 

              حكومیـــة وأهلیـــة                                                          المصـــارف لتطبیـــق الدراســـة فیهـــا (وقـــد تنوعـــت بـــین مصـــارف تقلیدیـــة 

              تتمثل باالتي:             عینة الدراسة                    وكانت دوافع اختیار          سالمیة) .  إ       ومصارف 

                                                            مالئمة البیانات الدقیقة لهذه المصارف عن مدة الدراسة المحددة. -  1

      قصیر.  ال ب                       ً                      إنها مصارف مسجلة رسمیًا ولها تاریخ مصرفي لیس -  2

                                                     لها مستوى افصاح بیانات مناسب ویلبي متطلبات الدراسة . -  3

                                                 لها قدر من االلتزام بالمعاییر المحاسبیة الدولیة. -  4

                                       تي المصارف المشمولة في عینة الدراسة .               ویبین الجدول اآل
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  ) 2جدول (ال

  أسماء المصارف عینة الدراسة وسنة تأسیسها

  سنة التأسیس  أسم المصرف  التسلسل

  المصارف العراقیة

  1992                       المصرف التجاري العراق    . 1

  1992            مصرف بغداد    . 2

  1993                  العراقي لالستثمار                  مصرف الشرق االوسط    . 3

  1998                مصرف دار السالم    . 4

  1998                      مصرف االئتمان العراقي    . 5

  1999           مصرف بابل    . 6

  1999           مصرف سومر    . 7

  2001                               مصرف الموصل للتنمیة واالستثمار    . 8

  2005                     مصرف الخلیج التجاري    . 9

  2005                      مصرف المنصور العراقي    .  10

  المصارف السعودیة

  1957            بنك الریاض    . 1

  1975             بنك الجزیرة    . 2

  1976                        البنك السعودي لالستثمار    . 3

  1976                        البنك السعودي الهولندي    . 4

  1977                       البنك السعودي الفرنسي    . 5

  1978                         البنك السعودي البریطاني    . 6

  1979                             البنك العربي الوطني السعودي    . 7

  1980           بنك سامبا    . 8

  1987         الراجحي     مصرف     . 9

  المصارف االماراتیة

  1967            بنك المشرق    . 1

  1968                    بنك أبو ظبي الوطني    . 2
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  سنة التأسیس  أسم المصرف  التسلسل

  1969                 بنك دبي التجاري    . 3

  1973                     بنك الشارقة التجاري    . 4

  1980                بنك رأس الخیمة    . 5

  1984                    بنك الفجیرة الوطني    . 6

  1984                 بنك الخلیج االول    . 7

  1985                     بنك أبو ظبي التجاري    . 8

  2007                 بنك االمارات دبي    . 9

  المصارف القطریة

  1964                 مصرف قطر الوطني    . 1

  1975                      البنك التجاري القطري    . 2

  1979            بنك الدوحة    . 3

  1982                 مصرف قطر االسالمي    . 4

  1983                    البنك االهلي القطري    . 5

  1990                       بنك قطر الدولي االسالمي    . 6

  2006             مصرف الریان    . 7

  2007                    بنك الخلیج التجاري    . 8

  المصارف االردنیة

  1930        االردني             البنك العربي     . 1

  1955                    البنك االهلي االردني    . 2

  1960           بنك االردن    . 3

  1960                  بنك القاهرة عمان    . 4

  1973                   بنك االسكان االردني    . 5

  1976                      البنك االردني الكویتي    . 6

  1977                      البنك التجاري االردني    . 7

  1978                              بنك التمویل واالستثمار االردني    . 8

  1978                     البنك االسالمي االردني    . 9
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               مدة الدراسة :   :     ً ثالثاً 

      2012          لغایة سنة       2007       من سنة      بدأت                  الدراسة ست سنوات          بلغت مدة 

                                  أسالیب جمع البیانات والمعلومات :  :      ً رابعاً 

                                                                      تــم االعتمــاد علــى الكتــب والبحــوث والدراســات وأوراق العمــل والتقــاریر الرســمیة 

    ریر                                                                  توضـــیح االســس النظریـــة ، وتـــم تنــاول البیانـــات المالیـــة المنشــورة فـــي التقـــا     لغــرض 

                                        المالیة الرسمیة للمصارف عینة الدراسة .

                دوات الدراسة : أ   :     ً خامساً 

ــــى مجموعــــة مــــن االدوات  ــــار فرضــــیات الدراســــة تــــم االعتمــــاد عل                                                            بهــــدف اختب

                                                                             االحصائیة، التي یمكن تقسیمها الى أدوات توصیف البیانات ، وادوات تحلیل البیانات 

                   ة والمتخصصــة فــي هــذا   ز      الجــاه                                          ارهــا ، ومــن خــالل االســتعانة بــالبرامج االحصــائیة  ب    واخت

                    المجال وكما یأتي :

   )* (                        أدوات توصیف البیانات :  - 1

                          الوسط الحسابي (المتوسط).  - أ

                                ً                                 وهو المقیاس األوسع واالكثر استخدامًا في توصیف البیانات من خـالل معرفـة 

                                                     متوسط تلك البیانات ویتم حسابه من خالل هذه المعادلة :

�� = 	
∑ ��
�
���

�
 

   Standard Deviation         المعیاري         االنحراف   - ب

                                                                    یستخدم هذا المقیاس لمعرفة مـدى تباعـد قـیم العینـة عـن وسـطها الحسـابي كمـا 

                                                    یستخدم ایضا مقیاسا لدرجة الخطر ضمن المعادلة االتیة:

� = 	
�∑��

� − (∑�)�/�

� − 1
 

   Maximum , Minimum                 أعلى / أدنى قیمة   - ج

                  خالل مدة التوصیف.                                              یشیر هذا التوصیف إلى اعلى قیمة للعینة وادناها 

                                  أدوات تحلیل البیانات واختبارها :  - 2

  Multiple Linea regression                      االنحدار الخطي المتعدد 

  

                                           
  الخاصة بتوصیف البیانات.) انظر الجداول في المالحق *(
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                       معادلة بالصیغة االتیة   ال      تتمثل   و 

Y = B0 + B1 X1 + B2 X2 + BmXm + ei 

                                                                 یمكــن تفســیر صــیغة معادلــة االنحــدار بأنهــا عبــارة عــن الصــیغة التــي تســتخدم 

    ).Y       معتمد (   أو                ) ومتغیر تابعX'S (       مستقلة                          تحلیل العالقة بین متغیرات 

                                      مــــة الرقمیــــة الدقیقــــة لمــــدى تــــأثیر المتغیــــر  ی                         ن معادلــــة االنحــــدار تعطــــي الق أ   إذ 

                 یط الــذي یحــوي علــى     البســ   ي                                                 المســتقل علــى المتغیــر المعتمــد (فــي حالــة االنحــدار الخطــ

  Multiple regression                                             قل واحـد) أمـا إذا كـان النمـوذج مـن النـوع المعقـد   سـت       متغیـر م

                                                                           (یحوي على أكثر من متغیر مستقل) فیعطي هذا النموذج قیمة دقیقة لمـدى تـأثیر هـذه 

                                                                            المتغیرات مجتمعة على المتغیر المعتمد وهو ما تم استخدامه في االختبار وذلـك علـى 

      تي :        النحو اآل

                فــــي المصــــارف عینــــة        المــــالي       بــــداع               تــــأثیر مؤشــــرات اإل     األول         النمــــوذج        یتنــــاول 

                                                                ، الحوكمـة ، الصـیرفة الشـاملة ، الجـودة ، صـیرفة التجزئـة ، المنتجـات                الدراسـة (الرؤیـة

ً                         فضًال عن تناوله تـأثیر مؤشـرات   ،                      ) . لكل دولة على حدا             الربح الصافي             الجدیدة) في (   

          وكاآلتي :                                     ً للمصارف العربیة عینة الدراسة مجتمعةً                               االبداع المالي في الربح الصافي 

Y = B0 + B1 X1 + B2 X2 +B3 X3 +B4 X4 +B5 X5 +B6 X6 + ei 

Y  ) لسنة (            الربح الصافي                  = المتغیر التابع (        t.(    

B0  . ثابت المعادلة =                   

B1   عنــد تغیــر (              الــربح الصـافي                        =مقـدار التغیــر الحاصـل فــي          X1 الرؤیـة بمقــدار وحــدة (                     

        واحدة.

X1  تغیر المستقل األول (الرؤیة) لسنة (     = الم                                 t(   

B2   الربح الصافي                         = مقدار التغیر الحاصل في              ) Y) عند تغیر (            X2 الحوكمة بمقدار (                 

             وحدة واحدة.

X2   (الحوكمة) لسنة                                    = المتغیر المستقل الثاني     ) t.(    

B3   الــــربح الصــــافي                         = مقــــدار التغیــــر الحاصــــل فــــي              ) Y) عنــــد تغیــــر (            X3 الصــــیرفة (          

             وحدة واحدة.               الشاملة بمقدار 

X3   (الصیرفة الشاملة) لسنة                                            = المتغیر المستقل الثالث     ) t.(    

B4   الـربح الصـافي                         = مقدار التغیر الحاصل في              ) Y) عنـد تغیـر (            X4 الجـودة بمقـدار (                

             وحدة واحدة.



120 

X4   (الجودة) لسنة                                   = المتغیر المستقل الرابع     ) t.(    

B5   الربح الصافي                         = مقدار التغیر الحاصل في              ) Y) عند تغیر (            X5 صـیرفة التجزئـة (                

                    بمقدار وحدة واحدة.

X5   (صیرفة التجزئة) لسنة                                          = المتغیر المستقل الخامس     ) t.(    

B6   الـــربح الصـــافي                         = مقـــدار التغیـــر الحاصـــل فـــي              ) Y) عنـــد تغیـــر (            X6 المنتجـــات (           

                            الجدیدة بمقدار وحدة واحدة.

X6   (المنتجات الجدیدة) لسنة                                             = المتغیر المستقل السادس     ) t.(    

ei  .مقدار الخطأ العشوائي =                         

                                   تـــأثیر بعـــض مؤشـــرات جـــودة محفظـــة القـــروض        الثـــاني                یتنـــاول النمـــوذج       بینمـــا 

                                                                  (الســیولة ، القــروض والســلف ، رأس المــال ، الــدیون المعدومــة ، المشــتقات          المصــرفیة 

ً            ، فضــًال عــن تناولــه    ا               لكــل دولــة علــى حــد   )            الــربح الصــافي (   فــي          المالیــة)            تــأثیر بعــض     

                          ً  للمصــارف عینــة الدراســة مجتمعــًة               الــربح الصــافي       روض فــي                      مؤشــرات جــودة محفظــة القــ

         وكاآلتي:        للنموذج 

Y = B0 + B1 X1 + B2 X2 +B3 X3 +B4 X4 +B5 X5 + ei 

Y  ) لسنة (            الربح الصافي                  = المتغیر التابع (        t.(    

B0  . ثابت المعادلة =                   

B1   عنـد تغیـر (              الربح الصـافي                        =مقدار التغیر الحاصل في          X1 السـیولة بمقـدار وحـدة (                      

        واحدة.

X1  ) المتغیر المستقل األول (السیولة) لسنة =                                       t(   

B2   الــــربح الصــــافي                         = مقــــدار التغیــــر الحاصــــل فــــي              ) Y) عنــــد تغیــــر (            X2 القــــروض (         

                           والسلف بمقدار وحدة واحدة.

X2   (القروض والسلف) لسنة                                          = المتغیر المستقل الثاني     ) t.(    

B3   الـــربح الصـــافي                         = مقـــدار التغیـــر الحاصـــل فـــي              ) Y) عنـــد تغیـــر (            X3 رأس المـــال (            

                    بمقدار وحدة واحدة.

X3   (رأس المال) لسنة                                      = المتغیر المستقل الثالث     ) t.(    

B4   الـــــربح الصـــــافي                         = مقـــــدار التغیـــــر الحاصـــــل فـــــي              ) Y) عنـــــد تغیـــــر (            X4 الـــــدیون (         

                      المعدومة وحدة واحدة.

X4   (الدیون المعدومة) لسنة                                            = المتغیر المستقل الرابع     ) t.(    
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B5   ح الصـــافي    الـــرب                         = مقـــدار التغیـــر الحاصـــل فـــي          ) Y) عنـــد تغیـــر (            X5 المشـــتقات (           

                    بمقدار وحدة واحدة.        المالیة 

X5  (     لسنة   )        المالیة                                    = المتغیر المستقل الخامس (المشتقات t.(    

ei  .مقدار الخطأ العشوائي =                         

یتم إعطاء مفاهیم مختصرة لبعض متغیرات الدراسة التي تمثل مؤشرات اإلبداع 

المال أو صافي الربح أو السیولة وغیرها المالي وعدم الدخول في تفاصیل أخرى كرأس 

 ألنها شائعة االستخدام.

                                    التعریف االجرائي لمتغیرات الدراسة :   :     ً سادساً 

                          الرؤیة والرسالة واالهداف : - 1

                                      المهمة في المصـارف فـي السـنوات االخیـرة ،        المالي       بداع                وهي من مؤشرات اإل

                        تضعها واالهداف التي تصـبو                                                      اذ تتنافس المصارف فیها بینها في الرؤیة والرسالة التي 

           تحقیقها .

        النتیجـــة      أنهـــا                                         هـــي أهـــداف المصـــرف لفتـــرة زمنیـــة محـــددة . كمـــا     ):Vision        الرؤیـــة (

                                  ، یعني ماتود الوصول الیه وهـي كلمـة          لتحقیقها                            النهائیة التي تسعى المصارف 

               عامة لألهداف .

    وهــي       الــدور    أو   Task                  ان یســمیها المهمــة          یــرى الــبعض       والتــي  :  ) Mission         الرســالة (

               فـــي الحیـــاة ...    ها     رســـالت      أي هـــي         المنظمـــة                        ان تســـیر علیـــه فـــي الحیـــاة      ترغـــب   ما

                          ن عن شيء عام وطریق دائم.  و             ً    الرسالة دائمًا تك      وتكون 

                                             هـــــي الهـــــدف العـــــام للمصـــــرف ویشـــــارك فـــــي وضـــــعها المركـــــز          فالرســـــالة             

                                                             التطـــویري للمصـــارف . والتـــي تعبـــر عـــن توقعـــات االطـــراف ذات المصـــلحة ، 

                 بهـــا وظـــائف المصـــرف    ى                                    وانظمتهـــا االساســـیة ، والطریقـــة التـــي تـــؤد         ووظائفهـــا 

                                                                  واالنشطة والقیم التـي تشـتق منهـا هـذه الوظـائف واالنشـطة والغـرض الـذي وجـد 

                 من أجله المصرف.

                                                         : وهـــــــــي الغایـــــــــات النهائیـــــــــة التـــــــــي تســـــــــعى المصـــــــــارف الـــــــــى تحقیهـــــــــا .      االهـــــــــداف

   ) 7  ،  2   201           (القاسمي ، 
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  ،                                قـوانین ، اعـادة التصـمیم التنظیمـي              والتوافق مـع ال                      تحكم المؤسسي واالمتثال  ل ا - 2

                    مواجهة غسیل االموال.

     ً                                              : نظـرًا للتطـورات المصـرفیة فـي االونـة االخیـرة التـي تؤكـد                            االمتثال والتوافق للقـوانین

                                                                    على أهمیة إرساء مبادئ نهج االدارة السلیمة في المصارف وعلى أهمیة وجود 

                             مارسـات الصـحیحة والمحافظـة علـى                                     االلیات واالطر التي من شأنها تطـویر الم

                                             القیم والممارسات السلیمة في العمل المصرفي .

                                                                 وان الهدف من االمتثال للقوانین هو التأكد من امتثال المصرف وسیاسـته             

                             وامر وقواعد السلوك والمعاییر   األ  و                                            الداخلیة لجمیع القوانین واالنظمة والتعلیمات 

                                      ة عـن الجهـات الرقابیـة المحلیـة والدولیـة                                    والممارسات المصـرفیة السـلیمة الصـادر 

                                                                    التــي تحــدد تقیـــیم النصــح واالرشـــاد وتراقــب وترفــع التقـــاریر الــى مجلـــس االدارة 

                             حول مدى االمتثال في المصارف.

                           لوظیفــة التخطــیط والتــي تتعلــق      الحقــة          رف مرحلــة   مصــ                    : یمثــل التنظــیم فــي ال        التنظــیم 

                     المخططـة یصـعب تحقیقهـا                        وسبل بلوغها . فاالهـداف                    بتحدید أهداف المصرف 

                                                                      بدون التحدید الدقیق والتوزیع الفاعل لالنشطة واالعمال على مختلـف العـاملین 

                                   (موظفي المصرف) لتحقیق هذه االهداف.

                                                وهـــي تـــدابیر واجـــراءات قانونیـــة ذات طـــابع جزائـــي تقـــوم    :                   مواجهـــة غســـیل األمـــوال 

                                                     باتخاذهــــــــــــا المصــــــــــــارف لمواجهــــــــــــة عملیــــــــــــات غســــــــــــیل األمــــــــــــوال ، ســــــــــــواء 

ــــــــــوا                               عــــــــــن طریــــــــــق الوســــــــــائل التكنولوجیــــــــــة    أو                        نین وتعلیمــــــــــات واجــــــــــراءات    بق

         الحدیثة.

                  الصیرفة الشاملة : - 3

ــــل  ــــع                   المؤسســــات المصــــرفیة                     األنشــــطة التــــي تتبناهــــا  ب      تتمث ــــث تنوی              مــــن حی

                                                           مصــــادر تمویلهــــا وتســــعى لجــــذب أكبــــر قــــدر ممكــــن مــــن المــــدخرات مــــن جمیــــع 

                                                                    القطاعات ، وتمـنح االئتمـان المصـرفي لمختلـف القطاعـات وتقـدم كافـة الخـدمات 

   .     معرفي                                                              المصرفیة التقلیدیة والخدمات المتجددة التي قد ال تستند الى رصید 

                                                    حیــــث تجمــــع بــــین وظــــائف المصــــارف التجاریــــة المتخصصــــة ومصــــارف 

             مار واالعمال.     االستث
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ــــل مــــن  - 4 ــــاد ك ــــازل               بحســــب مقــــررات                   االفصــــاح والشــــفافیة             اعتم       صــــیرفة    وال     ب

  :          االلكترونیة

                                                           تكمـن اهمیـة االفصــاح والشـفافیة فــي تحدیـد مسـار صــرف األمـوال وتجنــب 

          والشـــفافیة                             ، ویمكـــن توضـــیح مفـــاهیم االفصـــاح                           االنحـــراف عـــن مســـارها الصـــحیح

   .                                   والصیرفة االلكترونیة على النحو االتي:

                            غیـر مالیـة) تهـم المسـتثمرین ،    أو                                     : هو عملیة الكشـف عـن معلومـات (مالیـة        االفصاح

     ورود                 بصــــورة فوریــــة عنــــد    أو                                           ویــــتم امــــا بصــــورة دوریــــة (فتــــرات مالیــــة محــــددة)

                                                تتــوافر المعلومــات بــنفس الوقــت للجمیــع وعــدم امكانیــة     لكــي                المعلومــات وذلــك 

                                            استفادة احد االشخاص قبل غیره من المعلومات .

                                                            وهـــي الكشـــف الكامـــل عـــن الصـــورة المالیـــة الحقیقیـــة للمصـــرف ، وتتطلـــب    :         الشـــفافیة 

                                                                      الشــفافیة ان تكــون البیانــات المالیــة المقدمــة تعكــس واقــع المصــرف . واذا كــان 

                                                                        هناك تغییر في الوضع المالي للجهة المقدمة للتقریر ، عندها تتطلب الشـفافیة 

                        مباشـر وان یـتم اطـالع جمیـع    ل ك                                ً          الكاملة ان ینعكس هذا التغییر تبعًا لذلك وبش

                       االطراف المعینة علیه .

   أو          تنفیـذها   أو                          النشاطات التي یـتم عقـدها   أو                   هي كافة العملیات   :                   الصیرفة االلكترونیة 

                                                                       الترویح لها من قبل المصارف والمؤسسات المالیة بواسطة الوسائل االلكترونیة 

         نترنیــــــت ،                                                     والضــــــوئیة مثــــــل : الهــــــاتف ، والحاســــــب ، والصــــــراف االلــــــي ، واال

                                                                 والتلفزیــــون الرقمــــي وغیرهــــا ، والــــى جانــــب العملیــــات التــــي یقــــوم بهــــا مصــــدر 

               تحویالت النقدیــــة  ل                                                   البطاقـــات االلكترونیـــة ، وكافــــة المؤسســـات التـــي تتعامــــل بـــا

        ً                                                            الكترونیــــًا ، وجــــاء فــــي مفهــــوم الصــــیرفة االلكترونیــــة بأنهــــا اســــتخدام التقنیــــات 

                                         الحدیثة كقناة لتقدیم الخدمات المصرفیة .

              رفة التجزئة :  صی - 5

                                                                  یمكــن تعریــف خــدمات التجزئــة المصــرفیة علــى أنهــا التعامــل مــن قبــل المصــارف 

                                                                           التجاریــــة مــــع الزبــــائن واالفــــراد وفــــي كــــال اتجاهــــات المیزانیــــة بالنســــبة الــــى الموجــــودات 

                                                                         والمطلوبـــــات، فیمـــــا یتعلـــــق بالحســـــابات الجاریـــــة وحســـــابات التـــــوفیر الثابتـــــة فـــــي جانـــــب 

ـــة ـــ         والقـــروض م                            المطلوبـــات والرهـــون العقاری ـــة  ث                                    ل (القـــروض الشخصـــیة والقـــروض المنزلی

                             أحــد أهــم المنتجــات التــي توفرهــا             روض التجزئــة  قــ                           ) . وفــي جانــب الموجــودات تعــد       وغیرهــا
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                                                                    المصــــارف . باالضــــافة الــــى الخــــدمات المســــاعدة ذات الصــــلة والتــــي تتضــــمن بطاقــــات 

                         االئتمان وخدمات الودائع 

       اخرى)                                       المنتجات الجدیدة (عقود آجلة ، خیارات ،  - 6

                                                            : وهي عقود یتم من خاللها تسلیم واستالم موجود مـالي فـي وقـت محـدد               العقود االجلة

                                            في المستقبل ویتحدد السعر ووقت انشاء العقد.

                                                         وهـــي عبـــارة عـــن اتفاقیـــة تعاقدیـــة ، یمـــنح بموجبهـــا البـــائع (مصـــدر    :              عقـــود الخیـــارات 

   أو                                                              الخیــار) الحــق، ولــیس االلتــزام ، للمشــتري (المكتتــب بالخیــار) لبیــع

      فـي أي    أو                                ً                       شراء اداة مالیة بسعر محدد سلفًا فـي تـاریخ مسـتقبلي محـدد

                                                وقت خالل الفترة الزمنیة المنتجة في ذلك التاریخ.

                                                 عملیــات جدیــدة ومبتكــرة تقــدمها المصــارف لزبائنهــا مثــل    أو               هــي أي منتجــات   :     أخــرى 

                           التعامل ببطاقات االئتمان .

                 أدوات المعالجة:   :     ً سابعاً 

                                                            عملیــة التحلیــل وتطبیقهــا فــي النمــاذج وبســبب أنــه بعــض المؤشــرات لــم        التمــام

                                                                           تــذكرها التقــاریر بشــكل أرقــام مطلقــة فقــد تــم ترجیحهــا مــن كونهــا متغیــرات وصــفیة غیــر 

      2007                           ) واســتندنا علــى الســنة االســاس  5- 1                                  كمیــة إلــى متغیــرات كمیــة محصــورة بــین (

                   لــم تنحصــر بــرقم واحــد    7   200                                               فــي عملیــة التــرجیح وكانــت بدایــة التــرجیح اي فــي ســنة 

              ) متعـارف علیـه  5- 1                 ٕ                                          لجمیع المتغیرات وٕانما تم اعطائها رقـم أولـي بسـبب أن التـرجیح (

                              هـــي الرؤیـــة (الرؤیـــة ، الرســـالة ،            غیـــر الكمیـــة       ً                           احصـــائیًا علمـــأ ان المؤشـــرات الوصـــفیة 

                                                                            االهداف) ، الحوكمة (اعـادة التصـمیم التنظیمـي ، االمتثـال للقـوانین، غسـیل االمـوال)، 

                                                                      فة الشاملة (االیداع ، القروض ، االستثمارات) ، جودة النشـاط (بـازل، االفصـاح       الصیر 

                                                                            والشـــــفافیة ، الصـــــیرفة االلكترونیـــــة)، المنتجـــــات الجدیـــــدة (الخیـــــارات ، المســـــتقبلیات ، 

                                                                       أخـــرى). فقـــط صـــیرفة التجزئـــة كانـــت أرقـــام مطلقـــة وقـــم تـــم اخـــذها كمـــا هـــي واردة فـــي 

                              أمـا عـن بقیـة المؤشـرات فقـد وردت    )         اري مدین               داع ، قروض ، ج ی إ   (                  التقاریر الرسمیة

                                                                              في التقـاریر بشـكل أرقـام مطلقـة ، وقـد تـم توحیـد جمیـع الوحـدات النقدیـة بالـدوالر وذلـك 

                 ألغراض المقارنة.

                                    تحویل البیانات إلى الصیغة القیاسیة  - 1

                                                              تحویـــــل البیانـــــات ذوات وحـــــدات القیـــــاس المختلفـــــة إلـــــى الصـــــورة القیاســـــیة      ســـــیتم           

                                                            ذلـــك یعـــود لتوحیـــد وحـــدات القیـــاس للمتغیـــرات إذ إن اســـتخدام الصـــیغة            والغـــرض مـــن
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                                                                               القیاســیة للمتغیــرات یتــیح إمكانیــة المقارنــة بینهــا علــى نحــو واضــح،لذا فــان اللجــوء إلــى 

                                                                                 تحویل البیانات إلى القیم القیاسیة یعد أكثر فاعلیة في عملیة التحلیل. وتوجد صـیغتان 

   .  ة                                    لتحویل المتغیرات إلى الصورة القیاسی

I-یقصـد بهـذه الصـیغة تحویـل قـیم المتغیـرات إلـى الصـیغة                     صیغة االنحـراف الطبیعـي :                                                  

              ) وكما یأتي:Z                                 العائدة للتوزیع الطبیعي القیاسي (

S

XX
Z

j

ij
ij


  

  حیث أن:
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2
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XX
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ij
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II-یطلـق علـى هـذه الصـیغة مصـطلح "طـول واحـد" وذلـك                      صیغة الثابـت بطـول واحـد :                                            

                                                                          ألن ناتج حاصل الضرب ألي متغیرین تم تحویلهما إلى الصورة القیاسیة بهذه الصیغة 

                                                          یكون واحد.والصیغة الریاضیة لهذا التحویل تأخذ الشكل األتي:

d

XX
Z

j

i

ij

ij


  

  حیث أن:

  )(
22

XXd ij  

                                             األول یعد أكثر انسجاما واستخداما في البرمجیات                           وعلى الرغم من إن التحویل

                                علــى نحــو أكثــر وذلــك ألنــه إذا مــا تــم                                          ً اإلحصــائیة الجــاهزة إال إن الثــاني یكــون مفضــالً 

                                                    ) بعــد تحویــل المتغیــرات إلــى الصــیغة القیاســیة فــان القــیم x'x                      إیجــاد مصــفوفة االرتبــاط (

                   غیـر مـع نفسـه فـي حـین                                                       الموجودة في القطر ستحمل القیمـة واحـد مـن حیـث ارتبـاط المت

                            الثاني في الجانب التطبیقي.        األسلوب                                           الطریقة األولى ال تظهر هذه الحالة.لذلك سنتبع 

                       أن هنالك تـداخل خطـي عنـد    ه                                      حص المتغیرات المستقلة قبل اختبارها وجد ف    بعد 

ـــى نتـــائج أكثـــر تعبیـــرًا وبشـــكل     تمـــت            ها ، ولهـــذا  صـــ  فح                                            ً        المعالجـــة مـــن أجـــل الوصـــول ال

                                   الكشف عن التداخل الخطي وهي كاالتي:                           ویوجد أربعة انواع من انواع         مناسب ، 

  . (X'X)استخدام معامل التحدید لمصفوفة االرتباط   -أ 

  استخدام عناصر مصفوفة االرتباط الواقعة خارج عناصر القطر  -ب 

  استخراج العدد الشرطي  -ج 
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  .استخدام الشكل االنتشاري للمتغیرات التنبؤیة  -د 

         فــي تقــدیر                     أســلوب انحــدار الحــرف          م اســتخدام    ســیت     أعــاله                  لعــالج هــذه المشــكلة 

   :    یأتي              المعلمات وكما 

    قبـل                 ، كما استخدم مـن                                       ً       ً  یعد انحدار الحرف من أكثر الطرق استخدامًا وشیوعًا   

                                                                          الكثیر من الباحثین، وذلك لكونهـا تشـابه طریقـة ریاضـیة اسـتخدمت فـي تحلیـل الحـرف 

                       تابعة لمتغیرات كثیرة.                                                 لوصف وتمثیل خواص الدرجة الثانیة لالستجابة لمعامالت 

                                                                وان انحــدار الحــرف هــو طریقــة لتعــدیل المربعــات الصــغرى عنــد وجــود تــداخل 

ً                                           خطــي بــین المتغیــرات التنبؤیــة ، فضــًال عــن أنهــا مــن الطرائــق المتحیــزة إذ تعتمــد علــى                                 

                        ) قبل أخذ المعكوس لها.X'X                          الى عناصر القطر للمصفوفة (  k             اضافة الثابت 

                                         لیب وبـذلك یعـرف انحــدار الحـرف علــى انـه دالــة         بعـدة اســا  k                 ویـتم اختیـار قیمــة 

                وان اختیــــار قیمــــة   k             لمعلمــــة الحــــرف    أو    )k  ) Shrinkage factor            لعامــــل الحــــرف 

                                                               سوف یؤدي الى اعطاء تقدیرات أكثر دقـة مـن تقـدیرات المربعـات الصـغرى   k         مناسبة لـ

      وبهذه   ) X'X (- 1                                                              . اذ ان اضافة هذا الثابت سیؤدي الى تقلیل عناصر القطر للمصفوفة 

                                                                         الطریقــة یــتم تقلیــل قــیم المقــدرات والتباینــات المتضــخمة ، كــذلك نحصــل علــى مجمــوع 

                      أقـــل ممــا علیــه للمربعـــات   TSE (  Total Squared Error                     مربعــات الخطــأ الكلیــة (

                                                  ن عدم ایفاء المربعات الصغرى بالفرض عند وجود تداخل   و                       الصغرى. وقد وضح الباحث

  	�  و   �	�                               الحد االدنى لوسط مربع البعد بین       مقیاس     ام                           خطي بین المتغیرات حیث استخد

	�                       والذي یأخذ الشكل االتي:  �	 /	 		�	���	 	 	.  

                            ً                                       إن هذا المقدار سوف یكون كبیرًا فـي حالـة وجـود تـداخل خطـي بـین المتغیـرات 

                                    وهـذا ال یفـي بـالفرض. كـذلك أقتـرح مقیـاس   	�  و   �	�                              أي سوف تكون المسافة كبیرة بین 

	���	�                            الطــــول لمتجــــه المعــــامالت مــــن خــــالل  	                                    إذ قارنــــاه بالواحــــد الصــــحیح فوجــــدوا أن   	

�	���	 	 	 <	                                                              عنــدما تكــون المتغیــرات متعــددة العالقــة الخطیــة ممــا یــدل علــى ان طــول   	1

                              متجه المعامالت طویل بالمعدل .

   أو                                                      ثـــر الحـــرف هـــو عبـــارة عـــن رســـم عرضـــي یســـاعد المحلـــل علـــى رؤیـــة     وان أ

                  ســــم علــــى شــــكل محاكــــاة                                                   تحدیــــد المعــــامالت الحساســــة للبیانــــات . ویــــتم مــــن خــــالل الر 

              بـــذلك ســـوف یكـــون   ،   k                                                  لمعـــامالت االنحـــدار المقـــدرة بطریقـــة الحـــرف مرســـومة مقابـــل 

                                                                       تحلیل الحساسیة هدف انحدار الحرف ، ویأخذ أثر الحرف شكلین ، األول هو مخطط 

             وقیم البواقي   [0,1]                    المحصورة ضمن الفترة   k     لقیم   �	� R                           ذو بعدین حیث ان البعد االول 

' s ie   والشكل الثاني یعین تقدیرات مكونات المتجه ،                                           R �	�   [0,1]           ضمن الفترة.   
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  . k  ة  د                                    عندما تصبح جمیع التقـدیرات ثابتـة بزیـا  K                               ویتم اختیار القیمة المناسبة لـ 

   .β                                      المختارة تعطي عندئذ تقدیرات مستقرة لـ   k         وان قیمة 

      ع قـیم                                 ً                            ولكي یكون شكل أثر الحرف أكثر وصفًا لحساسـیة المعـامالت المقـدرة مـ

k  رسم ان ال تزید على عشرة معامالت                                      فمن المفضل أن یكون عدد المعامالت التي ت                              ،  

                                                                 أي ســـوف یكـــون عشـــرة اثـــار معـــامالت ترســـم فـــي شـــكل واحـــد. وفـــي اســـتخدام اســـلوب 

                                                           سوف نحصل على مقدرات تكون أكثر منطقیة من المقدرات التي نحصل              الحرف فاننا

ً  علیها من مقدرات المربعات الصغرى عند وجود تـداخل خطـي بـین المتغیـرات ، فضـًال                                                                       

    فـان   k               ، وبزیادة قیمـة   k                                                      عن ان تباینات المعامالت المقدرة سوف تقل كلما زادت قیمة 

                         مـرة اخـرى . ولكـي نحصـل علـى                             ) للمعـامالت یتنـاقص ثـم یتزایـد MSE             متوسط الخطأ (

          التـــي تكـــون   k                                                          مقـــدرات تكـــون أقـــرب الـــى المعلمـــات االصـــلیة فاننـــا ســـوف نختـــار قیمـــة 

) MSEأقل من (   ف       ر الحر  ا      ) لمقد        MSE(    لمقدر المربعات الصغرى . وكما ذكرنا سابقًا  ً                                       

        التـــداخل    أو                                                           فاننـــا نســـتطیع ان نـــرى مـــن خـــالل شـــكل أثـــر الحـــرف مـــدى قـــوة االرتبـــاط

                                                           رات التنبؤیــة مــن خــالل التغیــر الســریع للمعلمــات المقــدرة مــع تغیــر                 الخطــي بــین المتغیــ

                                                                    . كما ان أثر الحرف له فائدة في تسهیل عملیة تفسیر التجارب. وهناك بعـض   k     قیمة 

                        بصــورة مبدئیــة ، علــى ســبیل   k                                           االمــور التــي یمكــن ان نســتدل مــن خاللهــا علــى قیمــة 

                علــــــى الحــــــد الثابــــــت                                                    المثــــــال فــــــي الجانــــــب التطبیقــــــي فــــــي النمــــــاذج التــــــي ال تحتــــــوي

) Interceptنموذجیـًا تتطلــب قیمــة صـغیر لـــ (                    ً         k.    مقارنــة بالنمـاذج التــي تحتــوي علــى                               

                                          . كمــا تتطلــب النمــاذج التــي تمتلــك قیمــة صــغیرة k          ً          تتطلــب قیمــًا كبیــرة لـــ   أو              الحــد الثابــت

R2                      لمعامل التحدید المصـحح 
A  عادة قیمة أكبر لـ                 K   مقارنة بالنماذج التي تمتلك قیمة                                R2

A  

   .K                             عالیة حیث تتطلب قیمة صغیرة لـ

                                                  الى قیمة غیـر محـددة سـوف تـؤول كـل المعـامالت الـى الصـفر   K             وبزیادة قیمة 

                                                    فانـه لـیس مـن الغریـب ان نـرى المعامـل (بعـد تغیـر االشـارات   K                       ولكن للقیم الصغیرة للــ

   .K                                                                            االولى) یزداد بالقیمة المطلقة بزیادة قیمة  یزداد بالقیمة المطلقة بزیادة قیمة 

وكما هو  k=0.9بعد استخدام هذا األسلوب وجد ان البیانات تستقر عند قیمة 

   : )*( كما یأتيالذي یمثل اثر الحرف باألشكال االتیة موضح 

  

                                           
  من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة.) 13-2(األشكال  )*(
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  )2شكل (ال

  )2007لسنة () المالي بداع(مؤشرات اإلأسلوب انحدار الحرف في تقدیر المعلمات 

  
  )3شكل (ال

  )2008لسنة () المالي بداع(مؤشرات اإلأسلوب انحدار الحرف في تقدیر المعلمات 
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  ) 4شكل (ال

  )2009لسنة () المالي بداع(مؤشرات اإلأسلوب انحدار الحرف في تقدیر المعلمات 

  
  ) 5شكل (ال

  )2010لسنة () المالي بداع(مؤشرات اإلأسلوب انحدار الحرف في تقدیر المعلمات 
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  ) 6شكل (ال

  )2011لسنة () المالي بداع(مؤشرات اإلأسلوب انحدار الحرف في تقدیر المعلمات 

  
  ) 7شكل (ال

  )2012لسنة () المالي بداع(مؤشرات اإلأسلوب انحدار الحرف في تقدیر المعلمات 
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  )8شكل (ال

  (مؤشرات جودة محفظة القروض المصرفیة) أسلوب انحدار الحرف في تقدیر المعلمات 

  )2007لسنة (

  

  ) 9شكل (ال

  (مؤشرات جودة محفظة القروض المصرفیة) أسلوب انحدار الحرف في تقدیر المعلمات 

  )2008لسنة (
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  ) 10شكل (ال

  (مؤشرات جودة محفظة القروض المصرفیة) أسلوب انحدار الحرف في تقدیر المعلمات 

  )2009لسنة (

  

  ) 11شكل (ال

لسنة رات جودة محفظة القروض المصرفیة) (مؤشأسلوب انحدار الحرف في تقدیر المعلمات 

)2010(  
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  ) 12شكل (ال

  (مؤشرات جودة محفظة القروض المصرفیة) أسلوب انحدار الحرف في تقدیر المعلمات 

  )2011لسنة (

  

  ) 13شكل (ال

لسنة (مؤشرات جودة محفظة القروض المصرفیة) أسلوب انحدار الحرف في تقدیر المعلمات 

)2012(  
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  :التوزیع الوصفي اختبار  –    ً  ثامنا  

   ً                                                                  نظرًا ألن القاعدة االحصائیة تقول أنه كي تمثل العینـة المجتمـع البـد ان یكـون 

             ً       ً                                                         ً  توزیعهــا توزیعــًا طبیعیــًا ، لــذلك تــم اختبــار العینــة المدروســة، ووجــد أنهــا موزعــة توزیعــًا 

       ً                                                                       طبیعیــًا ، وســیتم التركیــز علــى المتغیــر المعتمــد (الــربح الصــافي) فقــط لنمــاذج الدراســة

                                         األربعة ، كما تشیر لذلك الجداول االتیة : 

  ) 3جدول (ال

  ومعنویته ) الربح الصافياختبار التوزیع الطبیعي للمتغیر المعتمد  (نتائج 

  الموزعة حسب الدول

  السنوات

  الدول
2007  2008  2009  2010  2011  2012  

 0.349*** 0.344*** 0.239 0.429*** 0.398*** 0.347*** األردن

 0.246 0.265* 0.315* 0.291** 0.194 0.231 اإلمارات

 0.500*** 0.482*** 0.481*** 0.511*** 0.512*** 0.493*** السعودیة

 0.135 0.177 0.323*** 0.167 0.140 0.291 العراق

 0.372*** 0.367*** 0.348*** 0.245 0.227 0.185 قطر

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

                                                 الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .                 المصدر: من إعداد 

  

  

  ) 4جدول (ال

  ومعنویته ) الربح الصافياختبار التوزیع الطبیعي للمتغیر المعتمد  (نتائج 

  الموزعة حسب السنوات

  السنوات

  النماذج
2007  2008  2009  2010  2011  2012  

)2النموذج (  ***0.428 ***0.401 ***0.421 ***0.347 ***0.352 ***0.345 

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .



 

 
 الفصل الرابغ
اختبار الفرضيات 
ومناقشة النتائج 

واالستنتاجات 
 والتىصيات
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  الفصل الرابع

  اختبار الفرضیات ومناقشة النتائج واالستنتاجات والتوصیات

                                        یتنــاول األول اختبــار الفرضــیات التــي تبنتهــا   ،                            ینقســم هــذا الفصــل الــى مبحثــین 

      بـداع                  والخاصة بمؤشـرات اإل                                        ومن خالل استخدام عدد من االسالیب االحصائیة          الدراسة

                  أمـا المبحـث الثـاني                                          النتائج من اجـل اثبـات الفرضـیات أو نفیهـا .       وبیان   ،       العامة       المالي 

         ً           ، ثــــــم أخیــــــرًا عــــــرض أبــــــرز                                  اختبــــــار فرضــــــیات مؤشــــــرات محفظــــــة القــــــروض       یتنــــــاول  ف

   .                    االستنتاجات والتوصیات

  

  اختبار الفرضیات ومناقشتها:  المبحث األول

  االستنتاجات والتوصیاتالمبحث الثاني : 
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  المبحث األول

  ومناقشتها اختبار الفرضیات

ـــار فرضـــیاته ، تـــم االعتمـــاد علـــى انمـــوذج                                                                ألجـــل تحقیـــق هـــدف الدراســـة واختب

                              ثـــر بــین متغیـــرات الدراســة ومســـتوى         عالقــات األ       اعتمـــدت    إذ                       االنحــدار الخطـــي المتعــدد 

                                                 ) لغـــرض االختبـــارات االحصـــائیة المطلوبـــة (اختبـــار معامـــل 0.05                 الداللـــة المعنویـــة (

                                       كونـــه المســـتوى المتنـــاول فـــي اغلـــب الدراســـات    ) لF         ، اختبـــار   T         ، اختبـــار   R2        التحدیـــد 

     .         االنسانیة 

                                                                 ویختبـــر هـــذا المبحـــث الفرضـــیات المتعلقـــة بضـــعف التـــأثیر المعنـــوي لمؤشـــرات 

                                                    فــي المصــارف عینــة الدراســة (الرؤیــة ، الحوكمــة ، الصــیرفة          المدروســة        المــالي       بــداع  اإل

  ،         الصـــــافي      الـــــربح                                                         الشـــــاملة ، الجـــــودة ، صـــــیرفة التجزئـــــة ، المنتجـــــات الجدیـــــدة) فـــــي 

                                  مؤشـــرات جـــودة محفظـــة القـــروض المصـــرفیة  ل                                باالضـــافة الـــى ضـــعف التـــأثیر المعنـــوي 

                                                                   (الســیولة ، القــروض والســلف ، رأس المــال ، الــدیون المعدومــة ، المشــتقات)          المدروســة 

                                                         . وذلـك باعتمـاد بیانـات المصـارف عینـة الدراسـة لمـدة سـت سـنوات               الـربح الصـافي   في 

        . وبــذلك       2012-    2007                      دت مــدة الدراســة مــن ســنة      ذ امتــ إ  ،    ً اً                    ولخمســة وأربعــین مصــرف

                                                  ن مشــاهدة كــل ســنة مــن ســنوات الدراســة للنمــوذجین الثــاني  ی                   نحصــل علــى خمســة وأربعــ

   .     نماذج   ة                                                       لمصارف عینة الدراسة لكل دولة على حدى . وذلك من خالل أربع ل        والرابع 

                                                                      وقــد تــم تطبیــق النمــاذج باالســتعانة بــالبرامج االحصــائیة الجــاهزة وهــي البرنــامج 

                               تـــم اعتمـــاد البیانـــات المتـــوفرة فـــي   و     ) ، SPSS           ) وبرنـــامج (Mintab.16         االحصـــائي (

                          وسیتم عـرض ومناقشـة النتـائج                                                      التقاریر المالیة السنویة للمصارف التي تضمنتها العینة 

                         على وفق النماذج االتیة :

                                                                عــرض ومناقشــة نتــائج التحلیــل علــى مســتوى مصــارف كــل دولــة ولكــل ســنة بشــكل  -  1

        العامة.      بداع                منفصل لمؤشرات اإل

                                     لمصـــارف الــدول مجتمعـــة ولكـــل ســـنة علـــى حـــدى                           عــرض ومناقشـــة نتـــائج التحلیـــل  -  2

        العامة.      بداع          لمؤشرات اإل

                                                                عـرض ومناقشـة نتـائج التحلیــل علـى مصـارف كـل دولــة ولكـل سـنة بشـكل منفصــل  -  3

  .               في محفظة القروض      بداع          لمؤشرات اإل
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        علـى حـدى                       الدول مجتمعة ولكل سنة                                     عرض ومناقشة نتائج التحلیل على مصارف  -  4

                  في محفظة القروض.      بداع          لمؤشرات اإل

  : )* (                                         مناقشة نتائج تحلیل االنحدار للنموذج األول  -   ً أوالً 

                                                                  سیتم عرض ومناقشة نتائج تحلیل االنحدار لمصارف كل دولة من الدول التـي 

                                                                     شــملتها الدراســة ولكــل ســنة علــى حــدى بهــدف قیــاس الفرضــیات علــى مســتوى الدولــة

      ذلك:        ) توضح- 5                  والسنة. والجداول (

   : )    2007 (    سنة        االردن  - 1

  )5جدول (ال

للمصارف  2007لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  االردنیة عینة الدراسة

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیر
فة 

  الشاملة
)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B  0.0000  0.2000  0.2836  0.289  0.0497  0.532 0.0032  
43.4%  0.26  

T  0.00  0.23  0.32  0.22  0.07  0.48 0.00  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

ــًا    ) 5        الجــدول (         یتبــین مــن                                   الخــاص باظهــار نتــائج تحلیــل االنحــدار             ً  المــذكورة آنف

     نالحـظ    إذ       2007              في االردن لعـام                             في المتغیر المعتمد (الربح)      الستة       بداع          لمؤشرات اإل

ــــة t         أن قیمــــة ( ــــت ایجابی ــــة كان ــــت (  و                                ) المحســــوبة للرؤی       ) لهــــا beta         ) وقیمــــة (    0.23      كان

  .           الجدولیـة              أقل من قیمتها       كونها                             لم تكن ذات داللة معنویة بسبب         إال أنها   )       0.2000 (

                                                                    وهــذا یعكــس ضــعف تــأثیر مؤشــر الرؤیــا فــي التعامــل مــع المصــرف وهــو مــا یــدل علــى 

                         وبالنسـبة للمتغیـر المسـتقل                                       المصـرف فـي تبنـي رؤیـا مـؤثرة فـي الزبـائن.        إبداع        محدودیة 

                                   ولكنهــا غیــر معنویــة ألنهــا كانــت اقــل مــن    ً  أیضــًا         ایجابیــة     تــه                       الثــاني الحوكمــة كانــت قیم

                                 وهذا یؤشر مدى ضعف مصارف االردن في    )    0.32        قیمتها (                        قیمتها الجدولیة اذ بلغت 

                                             لضعف زیادة انشطتها والتأثیر في تعامل الزبائن    ً اً  ی     إبداع   ً اً      أسلوب       بوصفها              تبني الحوكمة 

  )     0.22                ) المحسـوبة لهـا (t                                                وكـذلك الحالـة بالنسـبة للصـیرفة الشـاملة كانـت قیمـة (      معها. 

                                                           

  األرقام المضللة في الجداول تعني أن القیمة سالبة . ) *(



138 

        ) وقیمــــة     0.48           ة التجزئــــة (                ) المحســــوبة لصــــیرفt                   ) بینمــــا بلغــــت قیمــــة (    0.07         والجـــودة (

) beta) یتغیــــر بمقــــدار التغیــــر فــــي المتغیــــرات               الــــربح الصــــافي        ) اي ان      0.532       ) لهــــا                                 

       ) وكمــا     0.55       ) لهــا (t       ً                              ) وأخیــرًا المنتجــات الجدیــدة كانــت قیمــة (beta                 المســتقلة بمقــدار (

                       ن المصــــارف االردنیــــة عینــــة                                           هــــو ظــــاهر فهــــي بــــالطبع غیــــر معنویــــة، وذلــــك بســــبب أ

                                                          ٍ تطبیقهـــا للصـــیرفة االلكترونیـــة ، لكنهـــا لـــم تكـــن ذات التـــزام عـــالٍ              ، بـــالرغم مـــن       الدراســـة

                                                  الحوكمــة وخاصــة اجــراءات غســیل االمــوال والخضــوع لقــوانین      وأســس               بتطبیــق معــاییر 

ــــة ال       المصــــرف  ــــزام الكامــــل بالمعــــاییر الدولی             اصــــة باالفصــــاح  خ                                                  المركــــزي ، وعــــدم االلت

ً     فضًال عن   ،                        والشفافیة ومقررات بازل  ً  فضـًال                                      ً  ان تطبیقها لصیرفة التجزئة لم یكن واسعًا      

   .                                                   مبدعة وكفوءة في التعامل بالمشتقات المالیة وانواعها          عن كونها 

                                                ان البیئة المصرفیة االردنیة منفتحة بشكل كبیـر علـى                       ومن الجدیر االشارة إلى 

                                                                     العـــالم الخـــارجي وتشـــهد نشـــاط عـــدد كبیـــر مـــن المصـــارف االجنبیـــة والتـــي تـــؤثر علـــى 

                                                                     واســـتقطابها للزبـــائن ســـواء مـــن ناحیـــة التقنیـــات وقـــوة رؤوس أموالهـــا وتطبیقهـــا         نشـــاطها

              مصـــارفها ال زال             تبنـــي إبـــداع      إال أن                   الجـــودة فـــي انشـــطتها    ة                      للمعـــاییر العالمیـــة وخاصـــ

                                   وعندما نأتي الـى قیمـة معامـل التحدیـد    .    2007          خالل العام       بداع     ً             محدودًا في تحقیق اإل

) R2 فقــط مــن التغیــرات     43.4      ) اي (    43.4 (                               ) نجــد أنهــا كانــت منخفضــة اذ بلغــت (%                   

             تغیــرات ســـببها                                                        فــي الــربح ســببها المتغیــرات الداخلـــة فــي النمــوذج امــا بــاقي ال        الحاصــلة 

                            متغیرات لم یأخذها النموذج.

                                                  ) المحسـوبة المعبـرة عـن معنویـة النمـوذج ككـل نجـد أنهـا f                    أما عنـد قـراءة قیمـة (

                                ) وهــذا دلیــل قــاطع علــى عــدم معنویــة     0.26                                     كانــت أقــل مــن قیمتهــا الجدولیــة اذ بلغــت (

      الـــربح                                                                   النمـــوذج ، اي ان النمـــوذج لـــم یكـــن لـــه داللـــة احصـــائیة فـــي تفســـیر التغیـــر فـــي 

             شـرات القـدرات                                                      وبهذا نقبل بالفرضیة العدم والتي تـنص علـى ضـعف تـأثیر مؤ    .      الصافي

                ، ونـــرفض الفرضـــیة               الـــربح الصـــافي                عینـــة الدراســـة فـــي         االردنیـــة            یـــة للمصـــارف     بداع  اإل

   . ة      البدیل
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  :)2008االردن (

   )6الجدول (

للمصارف  2008لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة متغیرات تأثیر 

  االردنیة عینة الدراسة

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیر
فة 

  الشاملة
)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 106057 5488  
7651 
  

  
16835 

  
0.09246 

5842 
  

96.6%  
*** 

16.85 
  t 0.61  0.67  

0.31 
  

  
0.64  
  

*** 
6.81  

0.78 
  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة . : منالمصدر

         ) مغـــایرة     2008        فـــي ســـنة (   ) 6        الجـــدول (            كمـــا یظهـــر فـــي                   فیمـــا جـــاءت النتـــائج 

  )      16.85                                          ) المحســـوبة المعبـــرة عـــن معنویـــة النمـــوذج ككـــل (f                       لســـابقتها اذ بلغـــت قیمـــة (

                       قـوة تأثیریـة فـي المتغیـر    ا                     نه بالشك فان النمـوذج ذ أ  ي  أ                            وهي أعلى من قیمتها الجدولیة 

        ) وقیمــة     0.67          ) للرؤیــة (t           بلغــت قیمــة (   . )    0.01                   وعنــد مســتوى معنویــة (               المســتقل الــربح

                                                   ) ولكنهــــا لــــم تكــــن ذات داللــــة معنویــــة ألنهــــا أقــــل مــــن قیمتهــــا     5488       ) لهــــا (beta    الـــــ(

ً                                    ًا وذلــك بســبب فعــل عوامــل االزمــة المالیــة  ی ب                 مــة كــان تأثیرهــا ســل  وك           ، بینمــا الح          الجدولیــة

  ) beta         ) وقیمـــة (-    0.31       ) لهـــا (t                                     عصـــفت بالمصـــارف العالمیـــة اذ بلغـــت قیمـــة (     التـــي 

ـــر فـــي المتغیـــرات -    7651 ( ـــدار التغی ـــر وحـــدة واحـــدة بمق          المســـتقلة                                                           ) اي ان الـــربح یتغی

   ألن      ً  مسـتمرًا       2008     سـنة   هـا   ر  ی   تأث         فبقي عدم                     أما الصیرفة الشاملة     ).beta             بمقدار قیمة (

                                    رف االردنیـة عینـة الدراسـة فـي تلـك لسـنة     لمصـا    ً   تطورًا ل                            المؤشرات الخاصة بها لم تشهد 

      ) لهـا beta       ) والــ(-    0.64       ) لهـا (t                                               أما الجودة فقط كانت قیمتها سـلبیة اذ بلغـت قیمـة (   .

                  ) المحســـوبة لصــــیرفة t                   بینمــــا نجـــد أن قیمــــة (           ً             ) وهـــي أیضـــًا غیــــر معنویـــة.-     16835 (

ـــــة     6.81              التجزئـــــة بلغـــــت ( ـــــد مســـــتوى معنوی ـــــى مـــــن قیمتهـــــا الجدولیـــــة وعن                                                 ) وهـــــي أعل

                           ) أمــا المنتجــات الجدیــدة فقــد        0.09246       ) لهــا (beta                     %) حیــث بلغــت قیمــة الـــ(  01 . 0 (

                    ) وذلـــك كمـــا هـــو معـــروف -  78 . 0                           وغیـــر معنـــوي اذ بلغـــت قیمتهـــا (   ً اً                 كـــان تأثیرهـــا ســـلبی

                                                                     ر المصارف االردنیة باالزمة المالیة العالمیـة حالهـا حـال الـدول االخـرى .أمـا         بسبب تأث

      الــربح                   %) مــن التغیـرات فـي     96.6    ان (      %) اي     96.6                             قیمـة معامـل التحدیــد فقـد بلغـت (



140 

                         وبهـذا نـرفض الفرضـیة العـدم    .                               رات المسـتقلة الداخلـة فـي النمـوذج            سـببها المتغیـ        الصـافي

   یــــة     بداع                               علــــى قــــوة تــــأثیر مؤشــــرات القــــدرات اإل    تــــنص                              ونقبــــل بالفرضــــیة البدیلــــة والتــــي 

   .            الربح الصافي                                للمصارف االردنیة عینة الدراسة في 

  :)2009االردن (

   )7الجدول (

للمصارف  2009لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  االردنیة عینة الدراسة

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 2630460  29872  351717 108457  187911  0.62095  155942  
98.9%  

29.92 
***  T 1.68  0.78  2.25  1.09  1.35  

*** 
11.49  

** 
3.79  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

       نجــــد ان  ف  )     2008 (      للعــــام       مماثــــل    )    2009          أن العــــام (   ) 7        الجــــدول (         یتبــــین مــــن 

                                                                   داللة معنویة وقوة تفسیریة عالیة اذ انهـا كانـت ایجابیـة بالنسـبة للرؤیـة    ا             النموذج كان ذ

            بلغـــــت للجـــــودة   و   )     2.25                      ) بینمـــــا بلغـــــت للحوكمـــــة (    0.78       ) لهـــــا (t               فقـــــد بلغـــــت قیمـــــة (

               ) المحســوبة لهــا t                      لــم تكــن معنویــة الن قــیم (      االخــرى                          ، لكنهــا للمتغیــرات الثالثــة  )    1.35 (

              ا الجدولیة .            أقل من قیمته

ــــد كــــان تأثیرهــــا ســــلبیًا اذ بلغــــت قیمــــة ( ف ــــق بالصــــیرفة الشــــاملة فق   ) t                                                ً                فیمــــا یتعل

            ً             ) ولكنهـا ایضـًا لـم تكـن ذات -      108457       ) لهـا (beta         ) وقیمـة (-    1.09              المحسوبة لها (

                                           داللة معنویة ألنها أقل من قیمتها الجدولیة .

                 وایجابیـة اعلـى مـن                                       ) لصیرفة التجزئة نجـد أنهـا كانـت مرتفعـة t               بالنسبة لقیمة (  و 

                 %) وهــذا مــا عكســته     0.99                    ) عنــد مســتوى معنویــة (     11.49                         قیمتهــا الجدولیــة اذ بلغــت (

                    ) اي ان الـــربح یتغیـــر        0.62095           ) للتجزئـــة (beta                    ) لهـــا اذ بلغـــت قیمـــة (beta      قیمـــة (

       ) وعند 0.62095            والتي بلغت (   )beta           بمقدار الـ(                                     بمقدار التغیر في التجزئة وحدة واحدة

   . ) 1   0.0              مستوى معنویة (
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           ) المحسـوبة t                                            ً                 كذلك فان المنتجات الجدیدة كان تأثیرها ایجابیـًا فقـد بلغـت قیمـة (

         %) وقیمــة   10 . 0 (                                                ) وهــي اعلــى مــن قیمتهــا الجدولیــة وعنــد مســتوى معنویــة     3.79     لهــا (

) beta) 5942 5 1       ) لها    .(    

                                                                    لقد قامت المصارف االردنیة فـي هـذه السـنة باتخـاذ واتبـاع اجـراءات وسیاسـات 

ـــة التطبیـــق الكفـــوء  آ                  مـــن أجـــل التعـــافي مـــن  ـــة ، مثـــل محاول ـــار االزمـــة المالیـــة العالمی                                                        ث

               تطبیــــق المعــــاییر                                                          واجــــراءات الحوكمــــة مــــن امتثــــال للقــــوانین ومكافحــــة غســــیل االمــــوال

                                      افیة وااللتـــزام قــدر االمكـــان بمقــررات لجنـــة             االفصـــاح والشــف       والســیما          مواكبتهـــا   و          العالمیــة 

ً     فضـــًال عـــن    ).  2      بـــازل (                                                    التطـــویر والتحـــدیث فـــي تطبیقـــات صـــیرفة التجزئـــة والتطــــویر   

                                     جـراءات او التعامـل ببطاقـات االئتمـان او      فـي اال                               تحسین في المنتجات الجدیدة سـواء  ل  وا

                                   المشتقات المالیة التي تتعامل بها.

                  %) اي ان مـــــا یقـــــارب     98.9     ســـــبة (                                 بالنســـــبة لمعامـــــل التحدیـــــد فقـــــد كانـــــت ن  و 

               ة في النموذج.                      سببها المتغیرات الداخل              الربح الصافي                  %) من التغیرات في   99    الـ(

                                                      ً     ) المحســـوبة المعبـــرة عـــن معنویـــة النمـــوذج ككـــل كانـــت عالیـــة جـــدًا اذ f       وقیمـــة (

  )     0.01                                                        ) وهي بالطبع اعلى من قیمتها الجدولیة وعند مستوى معنویـة (     29.92      بلغت (

                    عنویة النموذج ككل.               وهذا دلیل على م

                                                                        وبهذا نرفض الفرضیة العدم ونقبل بالفرضیة البدیلة والتي نتص على قوة تأثیر 

   .            الربح الصافي                                   یة للمصارف االردنیة عینة الدراسة في     بداع                 مؤشرات القدرات اإل

  :)2010االردن (

   )8الجدول (

للمصارف  2010لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  االردنیة عینة الدراسة

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B  144054  4059  22313  24223 31940  0.03211  9002  
91.3%  3.50  

T 0.37  0.28  0.40  1.24  0.63  1.63  0.95  
*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر
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   ن أ      معنــــاه     ذلــــك   و    %)     91.3   ) (    2010                                كانــــت قیمــــة معامــــل التحدیــــد فــــي ســــنة (

               ة فــي النمــوذج ،              تغیــرات الداخلــ م                                        %) مــن التغیــرات الحاصــلة فــي الــربح ســببها ال    91.3 (

                                                التغیرات تعود لمتغیرات أخرى لم یأخذها النمذوج.      وبقیة 

          ) وهي أقل     3.50                                           ) المحسوبة والمعبرة عن معنویة النموذج ككل (f           بلغت قیمة (

      الــربح                                                                      مــن قیمتهــا الجدولیــة اي عــدم معنویــة النمــوذج ككــل فــي التعبیــر عــن التغیــر فــي 

   .      الصافي

                        انهــا كانــت ســلبیة بالنســبة  ف                              ) المحســوبة للمتغیــرات المســتقلة t     قــیم (      تحلیــل       وعنــد

           ) وللحوكمــــة -    4059       ) لهــــا (beta       ) والـــــ(-    0.28       لرؤیــــة ( ل                   والتجزئــــة ، اذ بلغــــت    ا     للرؤیــــ

ــــ(-    0.40 ( ـــر بـــالعكس وحـــدة واحـــدة -     22313       ) لهـــا (beta       ) وال                                         ) ، اي ان الـــربح یتغی

                      ) المحســوبة لهــا أقــل مــن t                    ً          ) ولكنــه لــم یكــن معنویــًا ألن قــیم (beta                 بمقــدار اتغیــر فــي (

      یة .             قیمتها الجدول

  ) t           كانـــت قیمـــة (   إذ                                       ً  الصـــیرفة الشـــاملة فقـــد كـــان تأثیرهـــا ایجابیـــًا        یتعلـــق ب     فیمـــا   و 

           ) المحســوبة t                          وصــیرفة التجزئــة كانــت قیمــة (  )     0.63         والجــودة (  )     1.24              المحســوبة لهــا (

            ً                            ) ولكنهــا ایضــًا لــم تكــن معنویــة ألنهــا أقــل مــن     0.95                     ) والمنتجــات الجدیــدة (    1.63     لهــا (

                                                سنة تحسن تأثیر الصیرفة الشاملة بعد قیام المصارف                                قیمتها الجدولیة . نجد في هذه ال

                                                                    االردنیـــــة بتحســـــین االجـــــراءات الخاصـــــة بقـــــرارات االئتمـــــان وسیاســـــات ادارة القـــــروض 

                                  وتحصیلها بما یخدم اهداف المصارف.

                                                              أمــــا الحوكمــــة والرؤیــــة فقــــد كانــــت هــــذه الســــنة غیــــر مطبقــــة بشــــكل كفــــوء فــــي 

                       المصارف عینة الدراسة.

                                           عــدم والتــي تــنص علــى ضــعف تــأثیر مؤشــرات القــدرات                     وبهــذا نقبــل بفرضــیة ال

                ، ونـــرفض الفرضـــیة               الـــربح الصـــافي                عینـــة الدراســـة فـــي         االردنیـــة            یـــة للمصـــارف     بداع  اإل

   .       البدیلة
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  :)2011االردن (

   )9الجدول (

للمصارف  2011لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  االردنیة عینة الدراسة

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 44770  1573  5596  46678  49199  0.03695  5897  
84.4%  1.80  

T 0.12  0.06  0.07  1.06  0.75  1.42  0.32  
*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

َ  المذكور آنفًاَ◌    ) 9        الجدول (                             عندما نستعرض النتائج الخاصة ب   ) t             نجد ان قیمة (           ً 

                 ) ، كـــذلك بالنســـبة -    1573       ) لهـــا (beta       ) والــــ(-    0.06                    كانـــت ســـلبیة اذ بلغـــت (   ة     للرؤیـــ

          ) ، اي ان -     46678       ) والــ(-    1.06              المحسـوبة لهـا (  ) t                              للصیرفة الشاملة اذ كانت قیمة (

        ) لها.beta                ً                                         الربح یتغیر عكسیًا بتغیر هذه المتغیرات وحدة واحدة بمقدار (

  )     0.07 (               ) المحسـوبة لهـا t                                  ً                أما الحوكمة فقد كان تأثیرها ایجابیًا اذ كانـت قیمـة (

   ئـة                   ) أمـا صـیرفة التجز      49199       ) لهـا (beta       ) والــ(  57 . 0           ) والجودة beta) (   5596    )     والـ(

ـــــــــــــــــــت قیمـــــــــــــــــــة ( ــــــــــــــــــــ(    1.42                ) المحســـــــــــــــــــوبة لهـــــــــــــــــــا (t           كان     )        0.03695   ) (beta       ) وال

           ) . ولكنهــا     5897   ) (beta       ) والـــ(    0.32       ) لهــا (t     ً                              وأخیــرًا المنتجــات الجدیــدة كانــت قیمــة (

    ً                                                                      جمیعــًا لــم تكــن معنویــة النهــا أقــل مــن قیمتهــا الجدولیــة . وذلــك لــنفس أســباب الســنوات 

          السابقة.

  )     1.80                           ن معنویـة النمـوذج ككـل بلغـت (                     ) المحسوبة والمعبرة عـf             أما عن قیمة (

                                 دلیـــل قــاطع علـــى عـــدم معنویـــة النمـــوذج     هـــذا                                    وهــي أقـــل مـــن قیمتهـــا الجدولیــة وبـــالطبع 

   %)     84.4          %) اي ان (    84.4                                 أمــا قیمــة معامــل التحدیــد فقــد بلغــت (              االحصــائي ككــل.

          النموذج.     داخل                 سببها المتغیرات               الربح الصافي               من التغیرات في 

                                       والتــي تــنص علــى ضــعف تــأثیر مؤشــرات القــدرات                         وبهــذا نقبــل بفرضــیة العــدم 

                  ، ونـــرفض الفرضـــیة               الـــربح الصـــافي                عینـــة الدراســـة فـــي         االردنیـــة            یـــة للمصـــارف     بداع  اإل

   .       البدیلة
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  :)2012االردن (

 2012لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات  )10الجدول (

  للمصارف االردنیة عینة الدراسة

  Constant  
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیر
فة 

  الشاملة
)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 495229  2236  26937  30850  134736  0.10849  17442  
93.8%  5.02  

T 0.97  0.16  0.84  1.29  1.17  2.39  1.78  
*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

   فــي                                            مــن ســنوات الدراســة نجــد ان قیمــة معامــل التحدیــد   )     2012 (           فــي آخــر ســنة 

                  %) مــن التغیــرات فــي   94                      %) اي ان مــا یقــارب الـــ(    93.8          وصــلت الــى (   )  10        الجــدول (

                                        سببها المتغیرات المستقلة داخل النموذج.              الربح الصافي

                                                     ) المحســـوبة للمتغیـــرات المســـتقلة نجـــد أنهـــا كانـــت ســـلبیة فـــي t             امـــا عـــن قیمـــة (

  ) -    1.29                            ) المحســـوبة للصـــیرفة الشـــاملة (t                                      الصـــیرفة الشـــاملة والجـــودة اذ كانـــت قیمـــة (

  ) beta       ) والـــ(-    1.17                        ) المحســوبة للجــودة كانــت (t         ) وقیمــة (-    3085       ) لهــا (beta     والـــ(

    ).-     13473 (  ا   له

  )   16 . 0                ) المحســوبة لهــا (t                      ً                فقــد كــان تأثیرهــا ایجابیــًا اذ بلغــت قیمــة (   ة         أمــا الرؤیــ

            ) والمنتجات     2.39            ) والتجزئة (    0.84               ) لمحسوبة لها (t           بلغت قیمة (           الحوكمة اذ       وكذلك 

    ).    1.78         الجدیدة (

                                                     ً                بالنســبة لجمیــع المتغیــرات المســتقلة لــم یكــن تأثیرهــا معنویــًا ســواء كانــت ذات   و 

                                                    السلبي او االیجابي ألنها كانت اقل من قیمها الجدولیة.        التأثیر 

                                                 ) المحســوبة المعبــرة عــن معنویــة النمــوذج ككــل ، فاننــا f                   امــا فیمــا یخــص قیمــة (

                                             ) وهـي أقــل مـن قیمتهـا الجدولیـة وهــذا بـال شـك یــدعو     5.02                      نجـد أنهـا قـد وصــلت الـى (

           ذه السنة.  له              الربح الصافي                             النموذج بالحكم في التأثیر في                   للحكم بعدم معنویة 

                                                                 وبهــذا نقبــل بالفرضــیة العــدم والتــي تــنص علــى ضــعف تــأثیر مؤشــرات القــدرات 

                  ، ونـــرفض الفرضـــیة               الـــربح الصـــافي                عینـــة الدراســـة فـــي         االردنیـــة            یـــة للمصـــارف     بداع  اإل

   .        البدیلة 
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  :)2007سنة (االمارات العربیة المتحدة  -2

   )11الجدول (

للمصارف  2007لسنة  المعتمدالمستقلة في المتغیر الدراسة تأثیر متغیرات 

  االماراتیة عینة الدراسة

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 1546  16.09  411.1  3.7 44.3  0.16377    
87.8%  4.33  

T 1.22  0.18  1.41  0.03  0.16  
* 

2.68  
  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

                    نظرة سریعة علیه نجـد            ً  المذكور آنفًا    )  11        الجدول (                        من خالل التدقیق في نتائج 

                                                                  ) المحســوبة للرؤیــة والصــیرفة االلكترونیــة كانــت ذات تــأثیر ســلبي واقــل مــن t (     قیمــة    ان 

                                                                               قیمتها الجدولیة، كذلك فان الحوكمة والصـیرفة الشـاملة كانـت أقـل مـن قیمتهـا الجدولیـة 

                                 ) لها أكبر من القیمة الجدولیة .t                                    ماعدا صیرفة التجزئة التي كانت قیمة (

                           تجــاه بالنســبة لجمیــع المصــارف             كانــت بــنفس اال        الجدیــدة                      أمــا بالنســبة للمنتجــات 

   .              الربح الصافي                                            عینة الدراسة ولهذا السبب لم یظهر تأثیرها في 

                   %) وهذا ما یعني ان     87.8 (    ته          ) بلغت نسبR2                              أما عن قیمة معامل التحدید الـ(

            ) كــان ســببها       الصــافي                        المتغیــر المعتمــد (الــربح   فــي                       ) مــن التغیــرات الحاصــلة  %    87.8 (

        رى خــارج          تغیـرات أخـ م                              وذج، أمـا التغیــرات االخـرى سـببها                             المتغیـرات المسـتقلة داخـل النمـ

            تغیـرات اخـرى        تـأثرت ب                                     البیئة المصرفیة االماراتیـة لهـذه السـنة                         النموذج ، وذلك یعني أن

   .            الربح الصافي        أثرت في 

                                              ) المحســـوبة والتـــي تظهـــر معنویـــة النمـــوذج ككـــل كانـــت f                وفیمـــا یخـــص قیمـــة (

                                 دلیـل قـاطع علـى ضـعف معنویـة النمـوذج                                   ) وهي أقل من قیمتها الجدولیـة وهـذا   33 . 4 (

      ككل.

                                                               ویعــــود الســــبب فــــي ذلــــك أن المصــــارف االماراتیــــة عینــــة الدراســــة حالهــــا حــــال 

                                                                             المصـــارف العربیـــة ، بـــالرغم مـــن تطبیقهـــا للتكنولوجیـــا والصـــیرفة االلكترونیـــة والتعامـــل 

                                                                         ببطاقــات االئتمــان إال أنهــا لیســت بــنفس التطــور الحاصــل فــي الــدول المتقدمــة ، ســواء 

                                                                 ن حیث التقانة المطبقة وانواع المشتقات المالیة التي تتعامل بها . م
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                                                                       كــذلك فانهــا لــم تطبــق المعــاییر الدولیــة بصــورة كاملــة فلقــد كانــت متفاوتــة فیمــا 

   .                       تطبیــق التصــنیف االئتمــاني   و                                                 بینهــا فــي تطبیقهــا ، ســواء مــا یتعلــق بمقــررات بــازل ، 

                            ة النشـأة وتواجـه منافسـة قویـة                                              كذلك فان معظم المصارف االماراتیة هي مصارف حدیثـ

                                                                         من قبل المصـارف االجنبیـة خاصـة وان االمـارات تعـد مـن الـدول ذات البیئـات الممیـزة 

                   مؤثرة بشكل فاعل في       بداع                                                  في جذب االستثمارات االجنبیة ، ولهذا لم تكن مؤشرات اإل

                    نشاطها لهذه السنة.

      قــدرات                                                          وبهــذا نقبــل بفرضــیة العــدم والتــي تــنص علــى ضــعف تــأثیر مؤشــرات ال

                ، ونــرفض الفرضــیة               الــربح الصــافي                عینــة الدراســة فــي           االماراتیــة            یــة للمصــارف     بداع  اإل

   .        البدیلة 

  :)2008االمارات العربیة المتحدة سنة (

   )12الجدول (

للمصارف  2008لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  االماراتیة عینة الدراسة

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 3444  99.8  489.3  399  669.4  0.16442  705  
93.6%  4.89  

T 0.39  0.93  1.11  0.27  0.94  
* 

3.14  
0.69  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

                                    الخــــاص بنتــــائج اختبــــار تــــأثیر المتغیــــرات    )  12        الجــــدول (               عنــــدما ننظــــر الــــى 

                  ) لهــا كانــت أقــل مــن t            نجــد ان قــیم (              الــربح الصــافي   فــي             ً  المــذكورة آنفــًا       الســتة          المســتقلة 

                                                                            قیمتهــا الجدولیــة ماعــدا صــیرفة التجزئــة ، وكانــت ســلبیة بالنســبة للحوكمــة والمنتجــات 

                                                                           الجدیــدة اذ اثــرت االزمــة المالیــة العالمیــة علــى المصــارف االماراتیــة وانشــطتها خاصــة 

   .        الخارجیة       البیئة              ة تعاملها مع  ی    غالب   في                       وان المصارف االماراتیة 

                      %) ذلـك ان مـا معنـاه ان     93.6 (      نسبته            د فقد كانت                         أما عن قیمة معامل التحدی

                             كــان ســببها المتغیــرات المســتقلة               الــربح الصــافي                          %) مــن التغیــرات الحاصــلة فــي     93.6 (

                                     تغیرات فسببها تغیرات خارج النموذج . م         أما باقي             ً  المذكورة آنفًا 
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  ،                قیمتها الجدولیة                                  ) المحسوبة فقد كانت قیمتها أقل من f                      وعندما نأتي الى قیمة (

                                                   أي عــدم معنویــة النمــوذج ككــل ، أي ضــعف القــوة التفســیریة   )     4.89                اذ بلغــت قیمتهــا (

           للنموذج .

                                                  تــــأثیرات العولمــــة علــــى المصــــارف االماراتیــــة تــــأثر القــــروض         افــــرازات       ان مــــن 

                                                                           والسلف لها وذلك لعدم تطبیقها معاییر وسیاسات واجراءات كفـوءة وفعالـة فـي تحصـیل 

                                        ات المالیــة تــأثر فــي تلــك الســنة بســبب االزمــة                                  القــروض ، كــذلك فــان تعاملهــا بالمشــتق

                    المالیة العالمیة .

                                                               وبهــذا نقبــل بفرضــیة العــدم والتــي تــنص علــى ضــعف تــأثیر مؤشــرات القــدرات 

                ، ونــرفض الفرضــیة               الــربح الصــافي                عینــة الدراســة فــي           االماراتیــة            یــة للمصــارف     بداع  اإل

   .        البدیلة 

  :)2009االمارات العربیة المتحدة سنة (

   )13الجدول (

للمصارف  2009لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  االماراتیة عینة الدراسة

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B  15153  48.60  2260.6  1300.6  292.9  0.02541    
98.1%  

*** 
30.94  T  

***  
8.30  

0.81  
*** 
7.53 

** 
5.31  

1.50  0.96    

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

       مختلفــة                 ) نجــد انهــا جــاءت     2009                                     عنــدما نــأتي الــى نتــائج االختبــار فــي ســنة (

  .             الـربح الصـافي                                                          عن النتیجة السابقة مـن حیـث قـوة تـأثیر المتغیـرات المسـتقلة فـي    ً اً     تمام

                                  ) المحســوبة للرؤیــة والتجزئــة مرتفعــة t               فقــد كانــت قیمــة (   )  13        الجــدول (             فكمــا یظهــر فــي 

                                            امـا الحوكمـة والشـاملة فقـد كانـت ذات تـأثیر قـوى               الـربح الصـافي                   وذات تأثیر سلبي في 

           وعنــد مســتوى   )       226096                           ) اذ بلغــت بالنســبة للحوكمــة (beta (                   وهــذا مــا عكســته قیمــة 

     ، أي   )     0.05                   وعنــد مســتوى معنویــة (  )       1300.6       شــاملة (        صــیرفة ال   ولل  )     0.01        معنویــة (

    ).beta        بمقدار (           وحدة واحدة                                           ان الربح یتغیر مع تغیر المتغیرات المستقلة 
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       والسیما                                                                 وهذا یعود الى االجراءات والسیاسات التي اتبعتها المصارف االماراتیة 

   فـــي      توســـع   ال                   المعـــاییر الدولیـــة و        باالخـــذ ب                                          بعـــد تعرضـــها لألزمـــة المالیـــة العالمیـــة وقیامهـــا 

                                                                            انظمتها االقراضیة واالستثماریة وتطویر تطبیقات الصیرفة االلكترونیـة فیهـا ، وخاصـة 

                        فیما یتعلق برأس المال.

   ا           فلـــم یظهـــر لهـــ  ،                        المتغیـــر المســـتقل الســـادس   ،                              أمـــا بالنســـبة للمنتجـــات الجدیـــدة 

                                      بین المصارف االماراتیة عینة الدراسة .   ة           كانت متساوی   ا         تأثیر ألنه

      %) مــن   1. 8 9                %) ذلــك یعنــي ان (  1. 8 9                                 أمــا قیمــة معامــل التحدیــد فقــد بلغــت (

                              كـان سـببها التغیـرات الداخلـة فـي        الصافي                                           التغیرات الحاصلة في المتغیر المعتمد الربح 

                  الها في النموذج.                                                 النموذج أما باقي التغیرات سببها تغیرات لم یتم ادخ

                                                     ) المحسوبة التي كما هو معروف تظهـر معنویـة النمـوذج ككـل f             اما عن قیمة (

                    ) وهذا دلیل على قوة      30.94              ً                                        كانت مرتفعة جدًا بالمقارنة مع قیمتها الجدولیة اذ بلغت (

     %). 1 0 . 0                                          معنویة النموذج التفسیریة عن مستوى معنویة (

           ً            ئـــة كـــان ســـلبیًا وذلـــك یعـــود                                            غیـــر انـــه فـــي هـــذه الســـنة كـــان تـــأثیر صـــیرفة التجز 

                                                         السباب منها ضعف تعامل االفراد مع هذا النشاط في هذه السنة.

                ص علـى قـوة تـأثیر   تـن                                                    وبهذا نرفض فرضیة العدم ونقبل بالفرضیة البدیلة والتـي 

        الــــــــربح                                      یــــــــة للمصــــــــارف االماراتیــــــــة عینــــــــة الدراســــــــة فــــــــي     بداع                 مؤشــــــــرات القــــــــدرات اإل

   .      الصافي

  :)2010(االمارات العربیة المتحدة سنة 

   )14الجدول (

للمصارف  2010لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  االماراتیة عینة الدراسة

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 2076  113.8 165.3  4.7  232.0  0.13982    
79.9%  2.39  

T 1.06  1.00  0.73  0.02  0.83  
* 

2.59  
  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

   )  14        الجـــدول (           الـــواردة فـــي   )     2010                                   عنـــد التـــدقیق فـــي نتـــائج االختبـــار لســـنة (

      %) مــن     79.9          %) أي ان (    79.9                                نجــد ان قیمــة معامــل التحدیــد كانــت (            ً  المــذكورة آنفــًا 
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                                        كانـــت ســـببها المتغیـــرات المســـتقلة فـــي الجـــدول               الـــربح الصـــافي                    التغیـــرات الحاصـــلة فـــي 

   .             ً المذكورة آنفاً 

                                     رة عــن معنویــة النمــوذج ككــل كانــت أقــل مــن  بــ               ) المحســوبة المعf             أمــا عــن قیمــة (

                                                 ) وهذا دلیل على عدم معنویة النموذج أي أنه لم یكن     2.39                         قیمتها الجدولیة اذ بلغت (

                     المشـاكل المالیـة التـي    أن                 . ویعود هذا الى               الربح الصافي                            للمتغیرات المستقلة تأثیر في 

   .       مستمرة                                      عانت منها المصارف في السنوات السابقة 

                             أقـل مـن قیمتهـا الجدولیـة وكانـت          ً  فكانـت أیضـًا          المسـتقلة          لمتغیرات    ) لt      قیمة (    أما 

-                   ) المحســـوبة للرؤیـــة (t              اذ كانـــت قیمـــة (                                        ســـلبیة بالنســـبة للرؤیـــة والصـــیرفة الشـــاملة ، 

ــــد كانــــت قیمــــة (0.02-                    ) وللصــــیرفة الشــــاملة (1.00   ) t                                       ) ، امــــا بالنســــبة للحوكمــــة فق

    هــذه    فــي                                  ) . بینمــا لــم یظهــر تــأثیر للمشــتقات     0.83           ) وللجــودة (    0.73              المحســوبة لهــا (

       لتجزئـــة       مؤشـــر ا ل  ) t                فیمـــا كانـــت قیمـــة (                                        الســـنة لكونهـــا متســـاویة بـــین جمیـــع المصـــارف . 

     تغیر        الصافي                 %) ذلك أن الربح   10 . 0                                          اعلى من قیمتها الجدولیة عند مستوى معنویة (

    ).beta           بمقدار الـ(     احدة                                                 وحدة واحدة نتیجة التغیر في صیرفة التجزئة وحدة و        بمقدار 

                                                                 وبهــذا نقبــل بالفرضــیة العــدم والتــي تــنص علــى ضــعف تــأثیر مؤشــرات القــدرات 

                ، ونــرفض الفرضــیة               الــربح الصــافي                عینــة الدراســة فــي           االماراتیــة            یــة للمصــارف     بداع  اإل

   .        البدیلة 

  :)2011االمارات العربیة المتحدة سنة (

   )15الجدول (

للمصارف  2011لسنة  المتغیر المعتمدالمستقلة في الدراسة تأثیر متغیرات 

  االماراتیة عینة الدراسة

  Constant  
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 128.6  239.58  591.1  419.97  284.36  0.127965  633.8  
99.8%  

*** 
208.45  T 0.13  

*** 
10.41   

** 
5.55  

**  
8.83   

** 
5.34   

***  
15.36   

**  
4.79  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

    قـوة   ال    نـرى    ) 5 1        الجـدول (   فـي   )     2011                                      عندما نأتي لقراءة نتائج االختبـار لسـنة (

                 ) وهــذا اشــارة الــى       208.45            ) المحســوبة (f                                العالیــة للنمــوذج ، اذ بلغــت قیمــة (          التفســیریة 

           وعنـد مسـتوى                                                        ً ) المحسوبة كانت أكبـر مـن قیمتهـا الجدولیـة بشـكل كبیـر جـداً f         ان قیمة (
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                                                   ذلـك بفضــل تطـویر اجــراءات التصـمیم التنظیمــي فـي المصــارف    كــل    . )    0.01        معنویـة (

                           تطبیقـات المعـاییر المحاسـبیة    مـن                 . وتطـویر المزیـد   )  3                             االماراتیة وبوادر تطبیق بـازل (

                                                                           الدولیة ، والخضوع الجراءات وتطبیقات وكاالت التصنیف االئتماني فیها ، بالرغم من 

                                          أنها لم تطور تعاملها بالمشتقات المالیة .

      %) مــن     99.8                    %) ، والتــي تعنــي أن (    99.8                             امــا قیمــة معامــل التحدیــد كانــت (

                                              سببها المتغیرات المستقلة الداخلة في النموذج.        الصافي      الربح                     التغیرات الحاصلة في 

                                                          ) للمتغیــرات المســتقلة كانــت أكبــر مــن قیمتهــا الجدولیــة ومرتفعــة t     قــیم (         بالنســبة ل

        ) ، وقــد      591.1           ) للحوكمــة (beta                    ) لهــا اذ بلغــت قیمــة (beta                    وهــذا مــا عكســته قیمــة (

                    ة ولكنهــا ســلبیة وهــذا                                                ) بالنســبة للصــیرفة الشــاملة والمنتجــات الجدیــدة قویــt           كانــت قیمــة (

ـــربح  ـــأثیر للمتغیـــرات المســـتقلة . أي تغیـــر ال ـــل علـــى معنویـــة الت                 نتیجـــة التغیـــر فـــي                                                            دلی

                  ) المحسـوبة للرؤیـة t              اذ بلغـت قیمـة (    ).beta    الـ(                                     المتغیرات المستقلة وحدة واحدة بمقدار 

                      ، امــا الصــیرفة الشــاملة   )     0.01                   وعنــد مســتوى معنویــة (   )    5.55            ) وللحوكمــة (     10.41 (

        والجــودة   )     0.05                   وعنــد مســتوى معنویــة (  ) 8.83-                ) المحســوبة لهــا (t      قیمــة (         فقــد كانــت 

         المنتجات          ً  ) ، واخیرًا      15.36                وصیرفة التجزئة (  )     0.05                   وعند مستوى معنویة (  )     5.34 (

   . )    0.05                   وعند مستوى معنویة ( )4.79-                ) المحسوبة لها (t                التي كانت قیمة (        الجدیدة 

                                         تطـور تـأثیر مؤشـر الرؤیـة ، وذلـك أن المصـارف    ً  أیضًا                    ونالحظ في هذه السنة 

                                                                           االماراتیة قامت باستغالل هذا المؤشر للمنافسة بین المصارف االماراتیةواالجنبیة.

                                                                        وبهذا نرفض الفرضیة العدم ونقبل بالفرضیة البدیلة والتي نتص على قوة تأثیر 

   .      الصافي       الربح                                     یة للمصارف االماراتیة عینة الدراسة في     بداع                 مؤشرات القدرات اإل
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  :)2012االمارات العربیة المتحدة سنة (

   )16الجدول (

للمصارف  2012لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  االماراتیة عینة الدراسة

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 1627  39.75  447.1    188.7  
** 

0.17539  
262.6  

93.8%  
*** 
9.05  

T 0.57  0.49 0.88   0.65 5.89 0.68 
*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

       الجـدول         الـوارد ب              الـربح الصـافي                                             تشیر نتائج تحلیل تأثیر المتغیرات المسـتقلة فـي 

                                     ) المحسوبة المعبرة عن معنویـة النمـوذج f           ) ان قیمة (    2011                   بالتماثل مع نتائج (   ) 6 1 (

               اذ بلغــت قیمتهــا                                                              ككــل أنهــا كانــت أعلــى مــن قیمتهــا الجدولیــة أي معنویــة النمــوذج ككــل

   . )  01 . 0    یة (                وعند مستوى معنو    )    9.05          المحسوبة (

               %) مــن التغیــرات     93.8            %) تظهــر أن (    93.8                              وقیمــة معامــل التحدیــد والبالغــة (

               وعند النظر الـى                                         سببها المتغیرات المستقلة داخل النموذج.              الربح الصافي           الحاصلة في 

     كانــت         إال أنهــا                                                            ) للمتغیــرات المســتقلة نجــد أنهــا كانــت أعلــى مــن قیمتهــا الجدولیــة t     قــیم (

                                                                ســـلبیة بالنســـبة للمنتجـــات الجدیـــدة اذ ان التالعـــب وعـــدم التطبیـــق الكفـــوء              ذات تــاثیرات

                                                                               للبطاقـــات االئتمانیـــة ادى الـــى ســـلبیة التـــأثیر . بینمـــا كانـــت التجزئـــة ایجابیـــة وتأثیرهـــا 

ـــة   وب      معنـــوي  ـــة بالنســـبة   05 . 0 (           أقـــل ویســـاوي              مســـتوى معنوی ـــم تكـــن معنوی                                  %) ، بینمـــا ل

                   للمتغیرات االخرى .

           وحــدة واحــدة                                       یــر نتیجــة التغیــر فــي المتغیــرات المســتقلة                      ذلــك یعنــي أن الــربح یتغ

    ).     447.1           ) للحوكمة (beta                           ) ، اذ بلغت قیمة معامل الـ(beta           بمقدار الـ(

                                                                    ً  امــا الصــیرفة الشــاملة فلــم یظهــر تأثیرهــا وذلــك بســبب أن تأثیرهــا كــان متســاویًا 

                            بین المصارف عینة الدراسة .

              على قوة تأثیر      تنص          یلة والتي                                             وبهذا نرفض الفرضیة العدم ونقبل بالفرضیة البد

   .            الربح الصافي                                     یة للمصارف االماراتیة عینة الدراسة في     بداع                 مؤشرات القدرات اإل
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  :)2007لسنة (المملكة العربیة السعودیة  -3

   )17الجدول (

للمصارف  2007لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  عینة الدراسة السعودیة

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 187626  21350  176101  126586  97900  0.00587  17563  
76.6%  1.09  

T 0.26  0.80  1.37  1.23  1.26  0.22  0.70  
*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

                     والـذي تظهـر فیـه نتیجـة             ً  المـذكورة آنفـًا    ) 7 1        الجـدول (                        تشیر النتائج الظـاهرة فـي 

                                                                                تحلیــل أثــر المتغیــرات المســتقلة الرؤیــة والحوكمــة والصــیرفة الشــاملة ، الجــودة والتجزئــة 

    غیـــر                 ) أنهـــا ذات داللـــة       الصـــافي                                 دة ، وفـــي المتغیـــر المعتمـــد (الـــربح               والمنتجـــات الجدیـــ

                                             ) المحســوبة المعبــرة عــن معنویــة النمــوذج ككــل أقــل f                            معنویــة ، وذلــك بســبب أن قیمــة (

                                                  من قیمتها الجدولیة ، أي عدم معنویة النموذج ككل .

         ) نجــد ان -   288 (         والبالغــة                      ) للمتغیــرات المســتقلة t                           وعنـدما نــأتي الــى نتــائج قـیم (

  )      21350- (      ) لهـــا beta       ) والــــ(-    0.80                       ً                   الرؤیـــة كـــان تأثیرهـــا ســـلبیًا فقـــد بلغـــت قیمتهـــا (

                                                                       ولكنهــــا لــــم تكــــن معنویــــة وذلــــك بســــب أنهــــا أقــــل مــــن قیمتهــــا الجدولیــــة . فالعدیــــد مــــن 

                                                                      المصــارف الســعودیة عینــة الدراســة لــم تضــع فــي خطــط عملهــا الرئیســة رؤیــة ورســالة 

                          وأهداف مستقبلیة محددة . 

        والجــودة                                 ) لهــا موجبــة هــي والصــیرفة الشــاملة t           كانــت قیمــة (                أمــا الحوكمــة فقــد 

          ) اذ تقـدم     0.02                   ) ولصیرفة التجزئة (  26 . 1 (       للجودة   ) t                             وصیرفة التجزئة اذ بلغت قیمة (

                                                                            المصارف السعودیة عینة الدراسة خدمات الصیرفة الشاملة وتطبق التعامل االلكتروني 

ـــــة المصـــــرفیة بكـــــل أنوا               یقهـــــا للمعـــــاییر         عهـــــا وتطب                                                 باالضـــــافة لتوفیرهـــــا لخـــــدمات التجزئ

                                                     بـــالرغم مـــن ذلـــك لـــم تكـــن معنویـــة فالمصـــارف الســـعودیة ال تـــزال     . و                  المحاســـبیة الدولیـــة

                                                                       صــغیرة فــي حجــم تعامالتهــا مقارنــة مــع المصــارف العالمیــة ، ولــم تكــن متطــورة بشــكل 

ً         فضــًال عــن ذلــك                                                      كبیــر فــي تقــدیم التكنولوجیــا وتطبیــق التقنیــات المصــرفیة ،           فقــد كانــت   

                     مؤسســـــة النقـــــد الســـــعودیة                                     یـــــق المعـــــاییر الدولیـــــة والخضـــــوع لقـــــرارات              محـــــدودة فـــــي تطب

                                                       ، كذلك فهي عرضة لمنافسة جدیدة من قبل المصارف االجنبیـة.   )       المركزي       المصرف  (
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                                                                           والمؤشــر المهــم االخــر أن المجتمــع الســعودي مجتمــع یحــرم التعامــل بالفائــدة المصــرفیة 

                     فـان تعاملهـا محـدود فـي                                                    وهذا ما ینعكس بشكل كبیر فـي التعامـل مـع المصـارف كـذلك 

             ً                                          ال تتعامل أساسًا بالمشتقات وبعضها لـم تكـن متطـورة فـي تـوفیر    أو                     المشتقات المالیة .

    ).    0.70                        ) المحسوبة لها اذ بلغت (t                                  المنتجات الجدیدة ولهذا كانت قیمة (

     ) مــن     76.6    أن (          وهــذا یعنــي     ) ،     76.6    لــى (                             أمــا قیمــة معامــل التحدیــد وصــلت ا

                        تقلة داخــل النمــوذج ، أمــا                     ســببها المتغیــرات المســ        الصــافي      الــربح                   تغیــرات الحاصــلة فــي   ال

                                                تغیرات سببها متغیرات أخرى لم تدخل في النموذج .       باقي ال

                                                                 وبهــذا نقبــل بالفرضــیة العــدم والتــي تــنص علــى ضــعف تــأثیر مؤشــرات القــدرات 

                  ، ونــرفض الفرضــیة               الــربح الصــافي                عینــة الدراســة فــي          الســعودیة            یــة للمصــارف     بداع  اإل

   .        البدیلة 

  :)2008المملكة العربیة السعودیة لسنة (

   )18الجدول (

للمصارف  2008لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  عینة الدراسة السعودیة

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 686977  16214  81822  105627  36430  10.406  51512  
98.0%  

** 
16.30  T 1.73  1.47  1.72  

* 
2.82  

0.92  
** 

7.29   
** 

6.38   
*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

            لنمـوذج بلغـت  ل                     ن قیمة معامل التحدید  أ ب           ً  المذكور آنفًا    ) 8 1        الجدول (        یتضح من 

ـــى أن (    98.0 (                                           ) مـــن المتغیـــرات الحاصـــلة فـــي المتغیـــر المعتمـــد     98.0                   ) ممـــا یشـــیر إل

                                           ) سببها المتغیرات المستقلة داخل النموذج .            الربح الصافي (

ـــیم (  و  ـــة با                   للمتغیـــرات المســـتقلة   ) beta       وقیمـــة (  ) t          كانـــت ق   )     1.47       لرؤیـــة (         متمثل

                                   معنویــة اذ كانــت قیمتهــا المحســوبة أقــل    ن              ) ولكنهــا لــم تكــ     16214       ) لهــا (beta       وقیمــة (

               ) المحســوبة لهــا t                        ً                الحوكمــة كــان تاثیرهــا ســلبیًا اذ كانــت قیمــة (  و                      مــن قیمتهــا الجدولیــة ، 

   لــم        إال أنــه                         ً     ً  ) اي ان تأثیرهــا كــان ســلبیًا ایضــًا      81822       ) لهــا (beta         ) وقیمــة (-    1.72 (

                    أمــا بالنســبة للصــیرفة                                حســوبة اقــل مــن قیمتهــا الجدولیــة ،      ) المt         ألن قیمــة (   ً اً          یكــن معنویــ
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                              ) وهــي أعلــى مــن قیمتهــا الجدولیــة 2.82                ) المحســوبة لهــا (t                       الشــاملة فقــد كانــت قیمــة (

  ا  مـ   ً            ایضـًا كـان تأثیره              صیرفة التجزئـة   و                   والمنتجات الجدیدة   )     0.10                   وعند مستوى معنویة (

     وغیــــر       ســــلبیة                      . بینمــــا كانــــت والجــــودة    )    0.05ً                     ًا وعنــــد مســــتوى معنویــــة (     معنویــــ  و     ً  ســــلبیًا 

    هنــا            جــدر االشــارة  ت  و     ).    7.29            ) وللتجزئــة (-    0.92          ) للجــودة (t              اذ بلغــت قیمــة (   .      معنویــة

ـــى أن  ـــة        إل ـــة العالمی ـــوادر االزمـــة المالی ـــى المصـــارف الســـعودیة  ل        ألقـــت بظال   قـــد                              ب                         هـــا عل

            وانشطتها .

                                             ) المحســوبة المعبــرة عــن معنویــة النمــوذج ككــل نجــد f                      وعنــدما نــأتي إلــى قیمــة (

               اذ بلغـت قیمتهـا                                                   من قیمتها الجدولیة وهذا یعني معنویة النموذج ككل.     أعلى           أنها كانت 

   . )    0.05                   وعند مستوى معنویة (   )     76.30          المحسوبة (

                                                  فرضــیة العــدم التــي تــنص علــى ضــعف تــأثیر مؤشــرات القــدرات      نــرفض       وبهــذا 

ـــة للمصـــارف     بداع  اإل           الفرضـــیة       ونقبـــل   ،               الـــربح الصـــافي                عینـــة الدراســـة فـــي          الســـعودیة            ی

   .        البدیلة 

  :)2009المملكة العربیة السعودیة لسنة (

   )19الجدول (

للمصارف  2009لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  عینة الدراسة السعودیة

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 1590156  71849  824657  144800  571301  18.699  45074  
96.6%  

* 
9.59  T 

 ** 
5.02  

**  
5.69  

6.29  
**  

** 
4.41  

** 
6.43  

** 
4.79  

** 
4.59   

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة . :المصدر

         ، نجــد أن  ) 9 1        الجــدول (   فــي   )     2009                                   بمشــاهدة نتــائج االختبــار الخاصــة بســنة (

   هــا       مـن قیم     أعلــى                      كانــت قیمتهـا المحسـوبة                                             المتغیـرات المسـتقلة كانــت تأثیراتهـا معنویـة اذ 

      ) لهــــــا beta       وقیمـــــة (   )     53.89          ) للرؤیــــــة (t           بلغـــــت قیمـــــة ( ف                       الجدولیـــــة لكـــــل المتغیــــــرات 

        ظهــر لهــا  ی   لــم  ف  )     6.29                ) المحســوبة لهــا (t               فقــد كانــت قیمــة (              ، امــا الحوكمــة  )     71849 (

     .      السنة     هذه       یر في  ی          لم تشهد تغ   إذ                                          تأثیر النها كانت متساویة فیما بین المصارف 
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               ) المحســـوبة لهـــا t              اذ بلغـــت قیمـــة (      ً  إیجابیـــًا            كـــان تأثرهـــا  ف                    أمـــا الصـــیرفة الشـــاملة 

   .  )     0.05                     ) وعند مستوى معنویة (    4.41 (

        إال انها   )     6.43                ) المحسوبة لها (t                     سلبیة وقد كانت قیمة (                    أما الجودة فقد كانت 

                                    ً        ً          صیرفة التجزئة فقد كان تأثیرها ایجابیًا ومعنویًا إذ بلغت           وبالنسبة ل   ً               ایضًا غیر معنویة ، 

                          صـیرفة التجزئـة بوحـدة واحـدة                     ن الربح یتغیر بتغیـر  أ  ي  أ  )       18.699       ) لها (beta      قیمة (

   .   لها   )beta         وبمقدار (

   ن                          ً                       ان صـــیرفة التجزئـــة تشـــهد رواجـــًا فـــي المصـــارف الســـعودیة ال          بهـــذا یالحـــظ 

    .                   لالفراد على وجه خاص                                   المصارف السعودیة تقدم خدمات متنوعة 

  ) t              اذ بلغـــت قیمـــة (               ً  هـــي االخـــرى ایجابیـــًا             كـــان تأثیرهـــا  ف                     أمـــا المنتجـــات الجدیـــدة 

                                                      )، إذ نتیجـــة تـــأثر المصـــارف الســـعودیة باالزمـــة المالیـــة قامـــت     4.59              المحســـوبة لهـــا (

                                                                 المزیـــد مـــن االلتـــزام بالمعـــاییر الدولیـــة فـــي االفصـــاح والشـــفافیة وااللتـــزام     حـــو ن        بالتوجـــه 

                                                              بمقررات بازل لتفادي المشاكل التي تعرضت لها في السنة السابقة.

    رات                    %) أي ان نســــبة التغیــــ    R2) (   96.6                            كانــــت قیمــــة معامــــل التحدیــــد الـــــ(    كمــــا 

     %).    96.6                                   من التغیرات الداخلة في النموذج هي (              الربح الصافي           الحاصلة في 

                                                  ) المحسـوبة المعبـرة عـن معنویـة النمـوذج ككـل نجـد أنهـا f                   وعندما نشاهد قیمـة (

                    اي ان النمـوذج معنـوي                      مـن قیمتهـا الجدولیـة ،      أعلـى    ً       ایضـًا كانـت       ) وهـي     9.59      كانت (

   . )    0.10                   وعند مستوى معنویة (         بالكامل

                ص علـى قـوة تـأثیر   تـن                           قبل بالفرضیة البدیلة والتـي  ت                  رفض فرضیة العدم و  ن      وبهذا 

ــــــــربح                 عینــــــــة الدراســــــــة فــــــــي          الســــــــعودیة            یــــــــة للمصــــــــارف     بداع                 مؤشــــــــرات القــــــــدرات اإل         ال

   .      الصافي

  :)2010المملكة العربیة السعودیة لسنة (

   )20الجدول (

للمصارف  2010لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  عینة الدراسةالسعودیة 

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 591674  53050  13039  53000  123303  6.06  90297  
79.0%  1.25  

T 1.44  1.86  0.16  1.16  1.23  0.60  1.26  
*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر
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   )  20        الجــدول (        الـوارد ب                                                  عنـد النظــر الـى النتــائج الخاصـة بتحلیــل نتـائج االنحــدار 

  ،            ریة للنمـوذج            القـوة التفسـی    حیـث                    ذات داللة معنویة مـن        لم تكن            ) نجد أنها     2010      لسنة (

         أقـل وهـذا       ) وهي     1.25                                          ) المحسوبة المعبرة عن معنویة النموذج ككل (f              اذ كانت قیمة (

   .                           یعنل عدم معنویة النموذج ككل

             یالحـــظ أن مؤشـــر             ً  المـــذكورة آنفـــًا                      ) للمتغیـــرات المســـتقلة t      قیمـــة (             وفیمـــا یتعلـــق ب

          مـــن قیمتهـــا     أقـــل       ) وهـــي -    1.86             بلغـــت قیمتهـــا (   إذ       ســـلبیة   ) t      قیمـــة (    فیـــه             الرؤیـــة كانـــت 

                    أن المصـارف السـعودیة              وهـذا یـدل علـى   )      beta) (   53050           بلغـت قیمـة (    كمـا          الجدولیـة 

    غیـر       ولكنـه    ً اً                                                              أهدافها ورؤاها االستراتیجیة ، أما الحوكمة فقـد كـان تأثیرهـا سـلبی        لم تطور 

     ) .-    0.16                ) المحسوبة لها (t                    معنوي اذ بلغت قیمة (

                   غیــر معنویــة اذ كانــت     وهــي   ) -    1.16 (                  ) للصــیرفة الشــاملة t                 بینمــا كانــت قیمــة (

                         أقل من قیمتها الجدولیة.

                                 والتجزئــــة والمنتجــــات الجدیــــدة فكانــــت                فقــــد كانــــت ســــلبیة                   أمــــا مؤشــــرات الجــــودة 

           مـن النتـائج                                                       وغیر معنویة لذات االسباب الواردة في السنوات السابقة. و         ایجابیة           تأثیراتها 

                             لمتغیــرات المســتقلة وحــدة واحــدة                                      نجــد ان الــربح یتغیــر بمقــدار التغیــر فــي ا            ً  المــذكورة آنفــًا 

    ).beta (   الـ       بمقدار 

       %) مـــن    79.0    ان (          فهـــذا یعنـــي   )  %    79.0                    قیمـــة معامـــل التحدیـــد (    ً        ونظـــرًا لبلـــوغ 

                                            ســببها المتغیــرات الداخلــة فــي النمــوذج أمــا بــاقي               الــربح الصــافي                    التغیــرات الحاصــلة فــي 

                                                  التغیرات سببها متغیرات أخرى لم تدخل في النموذج .

      تـأثیر     ضعف       ص على   تن                    فرضیة البدیلة والتي   ال    قبل  ت        العدم و       فرضیة      تقبل       وبهذا 

   .            الربح الصافي                                    یة للمصارف السعودیة عینة الدراسة في     بداع                 مؤشرات القدرات اإل

  :)2011المملكة العربیة السعودیة لسنة (

   )21الجدول (

للمصارف  2011لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  الدراسة عینةالسعودیة 

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 1107134  33945  197337  28434  6993  13.65  47404  
57.9%  0.46  

T 0.81  0.42  0.67  0.19  0.03  1.02  0.51  
*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر
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            ً  المـــــذكورة آنفـــــًا                                                  بلغـــــت قیمـــــة معامـــــل التحدیـــــد لنمـــــوذج االنحـــــدار فـــــي الجـــــدول 

     تعـود               الـربح الصـافي                          %) من التغیرات الحاصلة فـي     57.9               ، ذلك یعني أن (  %)    57.9 (

                                         للمتغیرات المستقلة الداخلة في النموذج .

                                        ) وهــي أقــل مــن قیمتهــا الجدولیــة أي انهــا لــم -    0.42          ) للرؤیــة (t           كانــت قیمــة (  و 

                       تكن ذات داللة معنویة .

                  لـم یظهـر لهـا تـأثیر     ) و -    0.67                ) المحسوبة لهـا (t               فقد بلغت قیمة (            أما الحوكمة 

       فـي هــذا    )    2011        فـي ســنة (               لـم تشـهد تطــورات                     ألن المصـارف الســعودیة              فـي هـذه الســنة 

   .                                   المجال كما جاء في التقاریر المنشورة

    غیـر   و       ً  ا سلبیًا  م          كان تأثیره ف        والجودة                       ً  فقد كان تأثیرها ایجابیًا                     أما الصیرفة الشاملة 

               ا الجدولیة .  م            أقل من قیمته   ا        فقد كانت   ً اً      معنوی

                                             ) المحســــوبة لصـــیرفة التجزئــــة نجــــد انهـــا قــــد بلغــــت t                     وعنـــد النظــــر الـــى قیمــــة (

                              تغیر وحدة واحدة بمقدار التغیر  ی                               من قیمتها الجدولیة اي أن الربح     أقل     وهي   ) -    1.02 (

                    ) لصیرفة التجزئة .     73.65              ) والتي بلغت (beta    في (

                        ولكن غیر معنـوي فقـد بلغـت     ً  سلبیًا                                         ً  أما المنتجات الجدیدة فقد كان تأثیرها أیضًا 

     ك ان                                                 ) وهـــي أقـــل مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة ، ویعـــود الســـبب فـــي ذلـــ-    0.51      ) لـــه (t      قیمـــة (

                                                                       المصــارف الســعودیة حالهــا حــال المصــارف العربیــة فــي المنطقــة تــأثرت باالضــطرابات 

                                   ً              السیاسیة في المنطقة مما انعكس سلبًا على نشاطها .

                                                                  وللحكم على معنویة النموذج ككل نجد انه كان غیـر معنـوي حیـث بلغـت قیمـة 

) f) وهي أقل من قیمتها الجدولیة .    0.46            ) المحسوبة (                                

                                                   بفرضـــیة العـــدم التـــي تـــنص علـــى ضـــعف تـــأثیر مؤشـــرات القـــدرات            وبهـــذا نقبـــل 

                  ، ونــرفض الفرضــیة               الــربح الصــافي                عینــة الدراســة فــي          الســعودیة            یــة للمصــارف     بداع  اإل

   .        البدیلة 

   



158 

  :)2012المملكة العربیة السعودیة لسنة (

   )22الجدول (

للمصارف  2012لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  عینة الدراسةالسعودیة 

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
  R2 التحدید

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 774598  41607  39731    52754  6.601  42486  
40.9%  0.41  

T 0.79  0.81  0.35    0.32  0.83  0.51  
*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

                  ) للمتغیر المستقل t         أن قیمة (           ً  المذكور آنفًا                               الحظ من النتائج الخاصة بالجدول  ی

          مــن قیمتهــا          كانــت اقــل    إذ                     ) ولكنهــا غیــر معنویــة -    0.81         اذ بلغــت (      ســلبیة           األول كانــت 

    ) -    0.35                ) المحسوبة لها (t               فقد بلغت قیمة (            اما الحوكمة    .        الجدولیة

             غیــر معنــوي ألن    ه                                      ً      الصـیرفة الشــاملة فقـد كــان تأثیرهـا ایجابیــًا ولكنـ            وفیمـا یتعلــق 

               ) المحســــوبة لهــــا t               فقــــد بلغــــت قیمــــة (                                  ) لهــــا كانــــت أقــــل مــــن قیمتهــــا الجدولیــــة t      قیمــــة (

) 0.44    ( .   

  ) -     52754       ) لهــا (beta  ً                بیًا اذ بلغــت قیمــة (                         الجــودة فقــد كــان تأثیرهــا ســل      وكــذلك 

                   معنویـة ، وذلـك بسـبب    ة       ً                                             وهي ایضـًا أقـل مـن قیمتهـا الجدولیـة اي انهـا لیسـت ذات داللـ

              صــیرفة التجزئــة   و                                                             عــدم تطــویر المصــارف الســعودیة لاللتــزام بتطبیــق المعــاییر الدولیــة. 

                    ً                  كان تأثیرها ایجابیًا ولكنه غیر معنوي.         هي االخرى 

                        اذ بلغــت قیمتهــا المحســوبة         ً  رهــا ســلبیًا                     الجدیــدة فقــد كــان تأثی        لمنتجــات           وبالنســبة ل

                                              ) اي ان الربح یتغیر بمقدار التغیر في المنتجات      42486       ) لها (beta        ) والـ (-    0.51 (

                      لم تكن معنویة اذ كانت    ً  أیضًا            ) ، ولكنها beta                                     الجدیدة وحدة واحدة بمقدار التغیر في (

                              ا قیمـــة معامـــل التحدیـــد فقـــد كانـــت   امـــ                                     ) المحســـوبة أقـــل مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة .t      قیمـــة (

               %) مــــــن التغیــــــرات   41 (         مــــــا یقــــــارب          %) اي ان      40.91                    منخفضــــــة اذ وصــــــلت الــــــى (

                                                       سببها المتغیرات داخل النموذج ، اما باقي التغیرات سـببها        الصافي                  الحاصلة في الربح 

                           تغیرات لم یأخذها النموذج.
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         المحسـوبة    )f                                               معنویة النمـوذج ككـل فاننـا بـالطبع ننظـر الـى قیمـة (   ى         وللحكم عل

                                                  ) وهـي اقـل مـن قیمتهـا الجدولیـة ، وهـذا بـال شـك یـدل علـى     0.41                   ونجد انها قد بلغت (

                          عدم معنویة النموذج ككل .

                                                              وبهـــذا نقبـــل بفرضـــیة العـــدم التـــي تـــنص علـــى ضـــعف تـــأثیر مؤشـــرات القـــدرات 

                  ، ونــرفض الفرضــیة               الــربح الصــافي                عینــة الدراســة فــي          الســعودیة            یــة للمصــارف     بداع  اإل

   .        البدیلة 

   : )    2007     سنة (        العراق  - 4

   )23الجدول (

للمصارف  2007لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  عینة الدراسةالعراقیة 

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 32037  288  2020  2607  6923  0.3360  5225  
87.4%  3.45  

T 1.19  0.20  0.20  0.70  1.41  1.20  1.04  
*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

       الجـدول    فـي                           نتـائج نمـوذج تحلیـل االنحـدار                                   نسـتدل مـن النتـائج المتعلقـة باظهـار

  ) beta       ) والـــ(-    0.20                            ) المحســوبة للرؤیــة وصــلت الــى (t         ان قیمــة (               ً المــذكورة آنفــاً    ) 3 2 (

                   ً  ان الــربح یتغیــر عكســیًا           وهـذا یعنــي                         ً    ) اي ان تأثیرهــا كــان ســلبیًا ، -   288 (           الخاصـة بهــا 

ـــ(                 الصــیرفة الشــاملة            ) كــذلك فــان beta                                             وحــدة واحــدة نتیجــة التغیــر فــي الرؤیــة بمقــدار ال

          المتغیــــرات           وبهــــذا فــــان     ) ،     1.41           ) والجــــودة (    0.70                ) المحســــوبة لهــــا (t           كانــــت قیمــــة (

                             ) المحســـوبة لهـــا أقـــل مـــن قیمتهـــا t                                    ً          المســـتقلة الثالثـــة لـــم یكـــن تأثیرهـــا معنویـــًا ألن قـــیم (

      ) لهـــا beta       ) والــــ(    0.20                ) المحســـوبة لهـــا (t                           أمـــا الحوكمـــة فقـــد كانـــت قیمـــة (   .        الجدولیـــة

            ) والمنتجات     1.20           ) لها الى (t                         صیرفة التجزئة وصلت قیمة (       یتعلق ب      وفیما     ) ،     2020 (

           ً                     ) ، وهــي ایضــًا لــم تكــن معنویــة ألنهــا -    1.04                ) المحســوبة لهــا (t                   الجدیــدة كانــت قیمــة (

                                                                            كانت أقل مـن قیمتهـا الجدولیـة ، ویعـود السـبب فـي ذلـك أن غالبیـة المصـارف العراقیـة 

                                   ا ، وان تطبیقها للصیرفة الشاملة لم                                              لم تضع لها رؤیة واستراتیجیات مستقبلیة في عمله

   كـــل        كمـــا ان                                                              یكـــن بالمســـتوى المطلـــوب ، كـــذلك عـــدم تطبیقهـــا للصـــیرفة االلكترونیـــة ، 

                                                                      المصـــــارف العراقیـــــة ال تتعامـــــل بالمشـــــتقات المالیـــــة وبطاقـــــات االئتمـــــان اي لـــــم یكـــــن 
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       عراقیـة                         اضطراب البیئـة المالیـة ال     وكان   ،               الربح الصافي   في    ً اً    قوی   ً اً       تأثیر       بداع          لمؤشرات اإل

ـــة غیـــر     ً  أثـــرًا                                         مســـتقرة وهـــروب وهجـــرة رؤوس االمـــوال العراقیـــة   ال                       بســـبب الظـــروف االمنی

       بدائیــة                كــل مــا ســبق یعنــي                                       ضــعف الجهــاز المصــرفي العراقــي بشــكل عــام.    ً     واضــحًا فــي 

                                                                           البیئة المصرفیة العراقیة وضعف الوعي المصرفي في العراق ، وبطئ التطـور لتطبیـق 

                          التقنیات المصرفیة فیها .

                        ان المصـارف العراقیـة غیـر        سـیما و  ال                      تخلف نشاط القـروض فیهـا     إلى         باالضافة 

   أو                                                                             كفوءة سواء في ادارة القروض او اجراءات تحصیلها أو مواكبتها للتطورات العالمیـة 

                 وهـذا یعـود بطبیعـة          وتحصـیلها                                          ل للبلدان المجـاورة فـي اجـراءات مـنح القـروض  ق      على اال

ً     فضـــًال عـــن                  العـــراق فـــي ظلهـــا ،                                   الحـــال للظـــروف االســـتثنائیة التـــي یعـــیش              عـــدم التزامـــه   

         ) بشـــكلها  2                                                               وتطبیقـــه الصـــحیح للمعـــاییر الدولیـــة لالفصـــاح والشـــفافیة ومقـــررات بـــازل (

                      وعـــدم تعاملـــه بالمشـــتقات        ً            متطـــورًا فـــي التجزئـــة             نشـــاط الصـــیرفة        لـــم یكـــن   و    ،       الصـــحیح 

                  ً %) اي انــه تقریبــاً     87.4                                قیمــة معامــل التحدیــد قــد وصــلت الــى (           وبهــذا كانــت    .       المالیــة

                                                                     %) من التغیرات الحاصلة في الربح سببها التغیرات الداخلیة في النموذج.    87.4 (

         نهـــا كانـــت   فإ                                            ) المحســـوبة والتـــي تعبـــر عـــن معنویـــة النمـــوذج ككـــل f          امـــا قیمـــة (

                                                                        ) وهي أقل من قیمتها الجدولیة وبهذا نحكم بعدم معنویة النموذج ككل في قوته     3.45 (

            التفسیریة.

                                 تـــنص علـــى ضـــعف تـــأثیر مؤشـــرات القـــدرات                             وبهـــذا نقبـــل فرضـــیة العـــدم التـــي 

                  ، ونـــرفض الفرضـــیة               الـــربح الصـــافي                عینـــة الدراســـة فـــي          العراقیـــة            یـــة للمصـــارف     بداع  اإل

   .        البدیلة 

  :)2008العراق سنة (

   )24الجدول (

للمصارف  2008لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  العراقیة عینة الدراسة

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 134  951  5662  6354  25538  0.3231  26702  
51.5%  0.53  

T 0.00  0.35  0.53  0.74  0.74  1.23  0.93  
*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر
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         كانت ذات             ً         المذكورة آنفًا لم تكن                      تحلیل االنحدار للجدول  ب                      تشیر النتائج المتعلقة 

                        من قیمتها الجدولیـة وهـذا     أقل       ) وهي     0.53            ) المحسوبة (f                          داللة معنویة اذ بلغت قیمة (

   .            الربح الصافي                    وقوته في التأثیر في               قبول النموذج    ضعف          دلیل على 

       لصــیرفة  ل      ) ، و    951       ) لهــا (beta            ) وقیمــة الـــ(    0.35          ) للرؤیــة (t           كانــت قیمــة (    لقــد 

                 )، كـــــــــــــــذلك الجـــــــــــــــودة -    6354 (   ا    ) لهـــــــــــــــbeta       ) والــــــــــــــــ(-    0.47              الشـــــــــــــــاملة كانـــــــــــــــت (

            ) ، أي ان      25538       ) لهـــــــــا (beta       ) والــــــــــ(    0.74                ) المحســـــــــوبة لهـــــــــا (t           كانـــــــــت قیمـــــــــة (

        ) لهــــــــــا t                                                       تأثیرهــــــــــا كــــــــــان غیــــــــــر معنــــــــــوي بالنســــــــــبة للرؤیــــــــــة والحوكمــــــــــة ألن قیمــــــــــة (

   .                            كانت أقل من قیمتها الجدولیة 

  ً  یضــًا          إال أنهــا أ  ) -    0.53                     ) لهــا ســلبیة اذ بلغــت (t                        كــذلك الحوكمــة كانــت قیمــة (

                                               غیر معنویة ألنها كانت أقل من قیمتها الجدولیة .

  ،  )      0.3231       ) لهـــا (beta    الــــ(                  ً        كـــان تأثیرهـــا ایجابیـــًا وقیمـــة  ف              صـــیرفة التجزئـــة     أمـــا 

          ) ، أي ان      26702   ) (beta       ) والـــــ(-    0.93       ) لهــــا (t                             والمنتجــــات الجدیــــدة كانــــت قیمــــة (

      ). اذ beta           بمقدار الــ(             ً  المذكورین آنفًا                                  یتغیر وحدة واحدة بتغیر المتغیرین               الربح الصافي

                                                                بدأت بعض المصارف العراقیة بالتعامل بشكل بسیط ببطاقات االئتمان .

      %) من     51.5          %) أي ان (    51.5                            یمة معامل التحدید فقد بلغت ( ق             وفیما یتعلق ب

                                                                            التغیــرات الحاصــلة فــي المتغیــر المعتمــد ســببها المتغیــرات داخــل النمــوذج ، أمــا بــاقي 

                                      التغیرات سببها متغیرات خارج النموذج.

                ص علـى قـوة تـأثیر   تـن                      الفرضـیة البدیلـة والتـي       ونـرفض             فرضیة العدم      نقبل       وبهذا 

   .            الربح الصافي                                    یة للمصارف العراقیة عینة الدراسة في     بداع                 مؤشرات القدرات اإل

  :)2009العراق سنة (

   )25الجدول (

للمصارف  2009لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  العراقیة عینة الدراسة

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 9260  862    7094  6596  0.2568  2890  
80.8%  3.36  

T 0.51  0.54    1.02  1.31  * 
2.34  

1.17  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

ــــائج المتعلقــــة بســــنة ( ــــرات     2009                            تؤشــــر النت ــــین مــــن المتغیــــرات المتغی                                   ) أن اثن

  ) t                 والتــــي بلغــــت قیمــــة (                الصــــیرفة الشــــاملة     مــــا      ً    ا ســــلبیًا وه مــــ            ة كــــان تأثیره ت            المســــتقلة الســــ
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               التي كانـت قیمـة                   والمنتجات الجدیدة     ) ، -    7094   ) (beta       ) والـ(-    1.02              المحسوبة لها (

) t) والـ(-    1.17                ) المحسوبة لها (       beta) (   2890    - ذلك ان الربح یتغیـر عكسـیًا مـع ، (     ً                           

                        فلـم یظهـر تأثیرهـا فـي هـذه               ) امـا الحوكمـة beta                                     هذین المتغیرین وحدة واحدة بمقدار الـ(

      ) لهـــا beta     والــــ(   )،     2.34                ) المحســـوبة لهـــا (t      قیمـــة (                    وصـــیرفة التجزئـــة بلغـــت   ،       الســـنة 

              مــع تغیــر صــیرفة               الــربح الصــافي        اي تغیــر    )    0.10                     ) وعنــد مســتوى معنویــة (      0.2568 (

                ) المحسـوبة لهـاt                               . والمنتجات الجدیدة كانت قیمة ( )beta                           التجزئة وحدة واحدة بمقدار (

                    ویعــود ســبب ذلــك إال أن   ) -    1.17       ) لهــا (t                           مــن الجدولیــة فقــد كانــت قیمــة (    أقــل     یضــا  أ

                                 وقـد زاد اقبـال الزبـائن للتعامـل مـع   ،     ً      ً     ً     تحسنًا أمنیًا نوعـًا مـا             قد بدأ فیها                  العراق هذه السنة 

            ، كذلك شـهدت   ین  مد  ال                    داع والقروض والجاري  ی                               صارف هذه السنة سواء من ناحیة اال   الم

                  ً       ً                                                   صیرفة التجزئة تحسنًا ملحوظـًا هـذه السـنة بفعـل تطـور نشـاط البیـع بالتقسـیط للسـیارات 

   .     البلد                       وتحسن دخول الموظفین في 

      %) مــن   81                       %) اي انــه مـا یقــارب الــ(    80.8                               بینمـا كانــت قیمـة معامــل التحدیـد (

                                        سببها المتغیرات المستقلة داخل النموذج.              الربح الصافي            التغیرات في 

    أقـل                                                        ) المحسوبة المعبرة عن معنویة النموذج ككل نجد أنهـا كانـت f          وعن قیمة (

    عـــدم                  )، وهـــذا دلیـــل علـــى     3.36       ) الـــى (f                                    مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة ، حیـــث وصـــلت قیمـــة (

   .            الربح الصافي      یر في                                             معنویة النموذج ودالالته االحصائیة في تفسیر التغ

                                                  فرضـــیة العـــدم التـــي تـــنص علـــى ضـــعف تـــأثیر مؤشـــرات القـــدرات            وبهـــذا نقبـــل 

                ، ونـــرفض الفرضـــیة               الـــربح الصـــافي                عینـــة الدراســـة فـــي          العراقیـــة            یـــة للمصـــارف     بداع  اإل

  .       البدیلة

  :)2010العراق سنة (

   )26الجدول (

للمصارف  2010لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  العراقیة عینة الدراسة

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 268682  10690  95526  28811  2079  0.3845  5234  
92.3%  * 

6.01  T ** 
3.21  

* 
2.51  

* 
2.75  

1.35  0.36  0.90  0.62  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر
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           ) المحســـوبة f         ان قیمـــة (   ) 6 2        الجـــدول (   فـــي             ً  المـــذكورة آنفـــًا            مـــن النتـــائج      یالحـــظ 

       قیمتهـــــا     مـــــن     أعلـــــى       ) وهـــــي     6.01                                          والمتعلقـــــة باظهـــــار معنویـــــة النمـــــوذج ككـــــل كانـــــت (

   . )    0.10            وعند مستوى (                         ، اي معنویة النموذج ككل        الجدولیة

         ) للرؤیـة t      قیمـة (   :          كانـت كـاالتي                              ) المحسـوبة للمتغیـرات المسـتقلة t            أما عـن قـیم (

                                         وهمــا أعلــى مــن قیمتهمــا الجدولیــة وعنــد مســتوى   ) -    2.75            ) وللحوكمــة (    2.51      كانــت (

                   وهــذا مــا اظهرتــه قــیم   ) -    0.36           ) والجــودة (    1.35                  والصــیرفة الشــاملة (  )     0.10        معنویــة (

) beta.لهذه المتغیرات (                   

   ً  أیضـــًا                                         ً                       امـــا صـــیرفة التجزئـــة فقـــد كـــان تأثیرهـــا ایجابیـــًا هـــي والمنتجـــات الجدیـــدة 

      ) لها beta       ) والـ(-    0.90                           ) المحسوبة لصیرفة التجزئة (t               فقد بلغت قیمة (             ً  تأثیرهما سلبیًا 

  .  )-    5234    ها (   ) لbeta       ) والـ(-    0.62                             ) المحسوبة للمنتجات الجدیدة (t       ) والـ(      0.3845 (

            ً                                              ولكنها ایضًا كانت غیر معنویة ألنها أقل من قیمتها الجدولیة.

   %)     92.3          %) اي أن (    92.3                                           أمــا عــن قیمــة معامــل التحدیــد فقــد كانــت قیمتهــا (

     ة فــي                                ســببها المتغیــرات المســتقلة الداخلــ              الــربح الصــافي                         مــن التغیــرات التــي حصــلت مــن 

          النموذج.

                ص على قـوة تـأثیر   تن                           قبل بالفرضیة البدیلة والتي  ت              فرضیة العدم و        ال تقبل       وبهذا 

   .            الربح الصافي                عینة الدراسة في          العراقیة            یة للمصارف     بداع                 مؤشرات القدرات اإل

  :)2011العراق سنة (

   )27الجدول (

للمصارف  2011لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة متغیرات تأثیر 

  العراقیة عینة الدراسة

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 14182  3470    1743  7458  0.22912  9306  
74.0%  2.28 

T 0.40  1.79    0.23  1.49  
* 

2.55  
1.20  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

      والتــي   )     2011                                                        تؤكــد النتــائج الظــاهرة فــي نتــائج تحلیــل نمــوذج االنحــدار لســنة (

       مــا عــدا                                                نهــا كانــت غیــر معنویــة بالنســبة للمتغیــرات المســتقلة  أ   ) 7 2        الجــدول (        تظهــر فــي 
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                قلة عــدا الصــیرفة  ت              المتغیــرات المســ                               وأنهــا كانــت ســلبیة بالنســبة لجمیــع               صــیرفة التجزئــة 

      السـنة     هذه                                                                   الشاملة ، وذلك بسبب الظروف االقتصادیة الحرجة التي واجهها العراق في 

ً     فضًال عن      انـت  ع                                                            االضطرابات السیاسیة في المنطقة العربیة والمشـاكل واالزمـات التـي   

                                             منها المصارف العراقیة االهلیة في تلك السنة .

          والجـــــــودة   ) -    0.23                  والصـــــــیرفة الشـــــــاملة (  )     1.79          ) للرؤیـــــــة (t           كانـــــــت قیمـــــــة (  و 

                                              وهـــي أعلـــى مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة وعنـــد مســـتوى معنویـــة   )     2.55            ) والتجزئـــة (-    1.49 (

                                         عنــــد تغیــــر صــــیرفة التجزئــــة وحــــدة واحــــدة بمقــــدار               الــــربح الصــــافي          ) اي تغیــــر     0.10 (

) beta ،1.20 (      فكانت                  المنتجات الجدیدة     أما        ) لها    .(    

      %) مــن   74          %) أي ان (    74.0            كانــت قیمتــه (  ) R2                           أمــا قیمــة معامــل التحدیــد الـــ(

                                     سببه المتغیرات الداخلیة في النموذج.              الربح الصافي                    التغیرات الحاصلة في 

  )     2.28                                                      ) المعبــرة عــن معنویــة النمــوذج ككــل كانــت قیمتهــا المحســوبة (f       وقیمــة (

                                                         وهي أقل من قیمتها الجدولیة ، اي عدم معنویة النموذج ككل.

                                 تـــنص علـــى ضـــعف تـــأثیر مؤشـــرات القـــدرات                              وبهـــذا نقبـــل بفرضـــیة العـــدم التـــي 

                  ، ونـــرفض الفرضـــیة               الـــربح الصـــافي                عینـــة الدراســـة فـــي          العراقیـــة            یـــة للمصـــارف     بداع  اإل

   .        البدیلة 

  :)2012العراق سنة (

   )28الجدول (

للمصارف  2012لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  العراقیة عینة الدراسة

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 36431  4402    19147  54176  0.2564  50053  
42.3%  0.59  

T 0.51  0.47    0.44  0.90  0.68  0.88  
*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة . :المصدر

                  نجــد أن قیمــة معامــل       2012         أي العــام                                   فــي الســنة السادســة مــن ســنوات الدراســة 

        ً                  %) تقریبــــــًا فقــــــط مــــــن التغیــــــرات     42.3          %) أي ان (    42.3                      التحدیــــــد للنمــــــوذج كانــــــت (

                                                                            الحاصــلة فـــي المتغیــر المعتمـــد كــان بینهـــا المتغیــرات المســـتقلة فــي النمـــوذج امــا بـــاقي 

                                       سببها تغیرات أخرى لم تدخل في النموذج. ف         التغیرات 
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        المصـارف      بـین                                       لـم یظهـر لهـا اي تـأثیر ألنهـا كانـت متسـاویة         للحوكمة          فبالنسبة 

          غیـر معنـوي                                  مستقلة االخرى فجمیعها كان تأثیرهـا                                     عینة الدراسة ، أما باقي المتغیرات ال

          مــا الجــودة    ) أ    0.44                  وللصــیرفة الشــاملة (  )     0.47                   ) المحســوبة للرؤیــة (t              إذ كانــت قیمــة (

  )     0.68                               ) امــا التجزئــة فقــد بلغــت قیمتهــا (-    0.90                ) المحســوبة لهــا (t               فقــد بلغــت قیمــة (

           لخمســـة ألنهـــا                              لـــم تكـــن معنویـــة لكـــل المتغیـــرات ا        إال أنهـــا   )     0.88                   والمنتجـــات الجدیـــدة (

                             عــدم تحســن االوضــاع االقتصــادیة فــي           وهــذا یعنــي                               كانــت أقــل مــن قیمتهــا الجدولیــة . 

           ) المحســــوبة f                فیمـــا كانــــت قیمــــة (         بشــــكل عــــام                                العـــراق وعــــدم تطــــور قطاعـــه المصــــرفي 

                     عدم معنویة النموذج.          وهذا یعني                                ) وهي أقل من قیمتها الجدولیة ،     0.59 (

                     تـــأثیر مؤشـــرات القـــدرات                               فرضـــیة العـــدم التـــي تـــنص علـــى ضـــعف           وبهـــذا نقبـــل 

                  ، ونـــرفض الفرضـــیة               الـــربح الصـــافي                عینـــة الدراســـة فـــي          العراقیـــة            یـــة للمصـــارف     بداع  اإل

   .        البدیلة 

   : )    2007     سنة (     قطر  - 5

   )29الجدول (

للمصارف  2007لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  القطریة عینة الدراسة

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B  3797  12.4  568  141.2  59.8  0.2709  1.0  
70.2%  0.39  

T  0.58  0.10  0.42  0.20  0.13  1.25  0.00  
*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة . : منالمصدر

     ) فـي     بـداع                                                            تظهر النتـائج الخاصـة بتحلیـل أثـر المتغیـرات المسـتقلة (مؤشـرات اإل

      ره فـي  ی                         ، عدم معنویة النموذج بتأث    2007     لعام    ) 9 2        الجدول (   في                       المتغیر المعتمد الربح 

   .              الربح الصافي

    ذات                  والشـاملة والجـودة          والصـیرفة         والحوكمة                  ) المحسـوبة للرؤیـة t              لقد كانـت قـیم ( ف

                  ) المحســوبة للرؤیــة t              اذ كانــت قیمــة (       الصــافي                                     تــأثیر عكســي فــي المتغیــر المعتمــد الــربح 

      . أمـا  )0.13-           ) والجـودة (0.20-                    ) والصـیرفة الشـاملة (0.42-            ) وللحوكمة (0.10- (

                           ) ماعــدا صــیرفة التجزئــة التــي     0.00               ) المحســوبة لــه (t                            المنتجــات الجدیــدة كانــت قیمــة (
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  .                ً            ولكنها كانت ایضًا غیر معنویـة  ) 1.25       وبلغت (                     ) المحسوبة لها موجبة t           كانت قیمة (

        وهـذا مـا               الـربح الصـافي                                  لم یكن لها دالالت معنویة للتـأثیر فـي       بداع               أي ان مؤشرات اإل

         ) لها .beta              عكسته قیم الـ(

                                   المصـارف القطریـة عینـة الدراسـة تحتـوي        فـي ان             السـبب فـي ذلـك             ویمكن القـول 

                                   المالیة والعدید من المصارف القطریـة           بالمشتقات                              على مصرفین اسالمیین ال یتعامالن 

            استراتیجیات      ینفذ             ، وبعضها لم              خالل هذه السنة                                   لم تطبق المعاییر الدولیة بشكل كامل   و 

                  العدیـــد مـــن المصـــارف        كمـــا أن                                             عمـــل مســـتقبلیة كأهـــداف تســـعى المصـــارف لتحقیقهـــا . 

                                                          وكفوءة فـي تعاملهـا ببطاقـات االئتمـان وتطبیـق التقنیـات الجدیـدة       فاعلة                القطریة لم تكن 

ً     ً  امًال قویـًا  عـ                         ً          المصـارف لـم یكـن عـددها كبیـرًا كـي یكـون     هـذه     وان      سـیما   وال            في نشـاطها ،    

  ر  ی   تـأث                                     ات واالبتكارات في انشطتها باالضافة الـى     بداع     عن اإل     لبحث  ل                   للتنافس فیما بینها 

   .                   على المصارف المحلیة                               المصارف االجنبیة العاملة في قطر      نشطة  أ

      %) مـن     70.2             ذلك یعني ان (  و    %)     70.2                            ان قیمة معامل التحدید بلغت (      هذا و 

                        رات المســـتقلة الداخلـــة فـــي                 كـــان ســـببها المتغیـــ              الـــربح الصـــافي                    التغیـــرات الحاصـــلة فـــي 

                                                 ، أما باقي التغیرات سببها متغیرات خارج النموذج.       النموذج

                                                         ) المحســوبة المعبــرة عــن معنویــة النمــوذج ككــل فقــد كانــت أقــل مــن f    مــة (      أمــا قی

                                  وهــذا بمــا ال یقبــل الشـــك مؤشــر علــى عـــدم   )     0.39                اذ كانــت قیمتهـــا (                قیمتهــا الجدولیــة 

                                                             معنویة النموذج ككل ، أي ان النموذج لم یكن له داللة احصائیة .

        القـــدرات                                                       وبهـــذا نقبـــل بفرضـــیة العـــدم التـــي تـــنص علـــى ضـــعف تـــأثیر مؤشـــرات 

                  ، ونـــرفض الفرضـــیة               الـــربح الصـــافي                عینـــة الدراســـة فـــي         القطریـــة            یـــة للمصـــارف     بداع  اإل

   .        البدیلة 
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  :)2008قطر سنة (

   )30الجدول (

للمصارف  2008لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  القطریة عینة الدراسة

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 1840  2.5    347.5  120.7  0.2946  15.4  
75.8%  1.26  

T  0.43  0.02    0.43  0.24  2.14  0.10  
*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 مخرجات الحاسبة االلكترونیة . : من إعداد الباحث باالعتماد علىالمصدر

                                                 نتـائج اختبـار تـأثیر المتغیـرات المسـتقلة فـي المتغیـر  ب       ً ممـاثالً       2008          كان العـام 

   الن       تــــأثیر        لــــه أي                  ) للحوكمــــة لــــم یظهــــر t                          نجــــد انــــه فیمــــا یتعلــــق بقیمــــة (     ، إذ         المعتمــــد 

                                                                            التطبیقــات المتعلقــة فیهــا كانــت متســاویة ومتماثلــة فیمــا بــین المصــارف عینــة الدراســـة 

                الصــیرفة الشــاملة         تــأثیرات                                                       وظهــور بــوادر تــأثیر االزمــة المالیــة العالمیــة ، بینمــا كانــت 

                    غیــر معنویــة فقــد بلغــت         إال انهــا               الــربح الصــافي                                  والجــودة وصــیرفة التجزئــة ایجابیــة فــي 

    ).     120.7 (      ) لها beta       ) والـ(    0.24 (          ) وللجودة     2.14      جزئة (   للت         المحسوبة   ) t      قیمة (

  ) beta                     ) لهــا ســلبیة هــي وقــیم (t                      الجدیــدة فقــد كانــت قــیم (         المنتجــات              أمــا الرؤیــة و 

  .  )0.10-                     ) والمنتجـــات الجدیـــدة (0.02-                   ) المحســـوبة للرؤیـــة (t               فقـــد بلغـــت قیمـــة (    لهـــا 

          ) وهـي أقـل     1.26 (     بلغـت  ف           ) المحسـوبة f          أمـا قیمـة (                                 وذلك لنفس اسـباب السـنة السـابقة .

                                                 من قیمتها الجدولیة ، أي عدم معنویة النموذج ككل.

       بمسـتوى       بداع                        كان یمثل تأثیر مؤشرات اإل                                 بینما نالحظ ان قیمة معامل التحدید 

   .            الربح الصافي      %) في   76 (

                                                              وبهـــذا نقبـــل بفرضـــیة العـــدم التـــي تـــنص علـــى ضـــعف تـــأثیر مؤشـــرات القـــدرات 

                  ، ونـــرفض الفرضـــیة               الـــربح الصـــافي                عینـــة الدراســـة فـــي         القطریـــة            یـــة للمصـــارف     بداع  اإل

   .        البدیلة 
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  :)2009قطر سنة (

   )31الجدول (

للمصارف  2009لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  القطریة عینة الدراسة

  Constant   
  الرؤیة

)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 2265.8  251.04  767.8    189.04  0.26604  169.60  98.1%   ** 
20.57 

  
T  * 

2.29  
** 

5.08  
** 

4.67  
  1.69  ** 

7.12 
*  

2.81  

                    : من اعداد الطالب.        المصدر

        اذ بلغــت            عــن ســابقتها     ً  تمامــًا       2009                         نتــائج تحلیــل االنحــدار لســنة            تغیــر اتجــاه 

                                ) وهـي أعلـى مـن قیمتهـا الجدولیـة ،      20.57      بلغـت (   إذ       عالیـة      نسبة            ) المحسوبة f      قیمة (

     شـــهدت           هــذه الســـنة              وهــذا یعنـــي أن                                            ذلــك یعنـــي قــوة النمـــوذج وقــوة داللتـــه االحصـــائیة ، 

                                                                          تطـویر المصــارف لتطبیقــات الصــیرفة االلكترونیـة وتطــویر اســتراتیجیاتها وتوســع نشــاط 

                     ) وهــــي اعلــــى مــــن قیمتهــــا     5.08                   ) المحســــوبة للرؤیــــة (t            ذ كانــــت قــــیم (              التجزئــــة فیهــــا ا

  ) t           بلغـت قیمـة (   إذ                                              ً               الجدولیة ، كذلك مؤشر صیرفة التجزئة شهد ازدهـارًا فـي هـذه السـنة 

       ) ، أي        0.26604       ) لهــا (beta          %) وقیمــة (  05 . 0                    ) عنــد مســتوى معنویــة (    7.12     لهــا (

    الــــ                   وحـــدة واحـــدة بمقـــدار                                      یتغیـــر بمقـــدار التغیـــر فـــي هـــذه المؤشـــرات ب              الـــربح الصـــافي   ان 

) beta.(    

    ً       ســلبیًا ، اذ        ً           معنویــًا ولكنــه كــان                                 ُ لــق بمؤشــر الحوكمــة فقــد كــان تــأثیرهُ             أمــا فیمــا یتع

          كـــذلك مؤشـــر   )     0.05                  عنـــد مســـتوى معنویـــة (  ) -    4.67 (               ) المحســـوبة لـــهt           بلغـــت قیمـــة (

    عند        معنویة      كانت                   كانت سلبیة ولكنها   و      ً  ) أیضًا -    2.81 (                             المنتجات الجدیدة بلغت قیمته

                      ال زالـت محـدودة االلتـزام                                . وذلك بسـبب أن المصـارف القطریـة  )    0.10        معنویة (      مستوى 

                                                                           فــي تطبیــق المعــاییر الدولیــة كاالفصــاح والشــفافیة ومقــررات بــازل، كــذلك كــان تعاملهــا 

                    دة والتعامـل ببطاقـات  ج                                 في المشتقات وتطبیق االجراءات المست     كبیر     غیر             على ما یبدو 

           االئتمان .

      %) مـن     98.1                      %) والتي تشـیر الـى ان (    98.1    غت (                         أما قیمة معامل التحدید بل

               ة في النموذج.                              تعود للمتغیرات المستقلة الداخل       الصافي                            التغیرات الحاصلة في الربح
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                                                                    أمـــا فیمـــا یتعلـــق بالصـــیرفة الشـــاملة فلـــم یكـــن لهـــا تـــأثیر ألنهـــا كانـــت متســـاویة 

                        للمصارف عینة الدراسة .

                ص علـى قـوة تـأثیر   تـن                                                    وبهذا نرفض فرضیة العدم ونقبل بالفرضیة البدیلة والتـي 

   .            الربح الصافي                                   یة للمصارف القطریة عینة الدراسة في     بداع                 مؤشرات القدرات اإل

  :)2010قطر سنة (

   )32الجدول (

للمصارف  2010لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  الدراسةالقطریة عینة 

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 7816  166.5  884.3  818.0 8.2  0.1123  173.9  
97.5%  6.42  

T  2.49  1.21  1.61  1.45  0.03  0.64  1.02  
*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

           مــل التحدیــد           ن قیمــة معا            ً   المــذكورة آنفــًا أ   ) 2 3        الجــدول (                     تشــیر النتــائج الخاصــة ب

      الـــــربح                           %) مـــــن التغیـــــرات الحاصـــــلة فـــــي     97.5         یظهـــــر ان (         %)، وهـــــذا     97.5      بلغـــــت (

                عـود الـى متغیـرات  ت                              ة فـي النمـوذج أمـا بـاقي النسـبة ف                         تعود الى المتغیرات الداخل        الصافي

                            لم یتم ادخالها في النموذج.   ى    أخر 

      بـــداع                          أي تطـــور ملحـــوظ فـــي مؤشـــرات اإل                               وكمـــا یبـــدو أن هـــذا العـــام لـــم یشـــهد 

                      الخاصة في هذه السنة.

                                   بالنســـبة للرؤیـــة كانـــت موجبـــة اذ بلغـــت         المحســـوبة   ) t                      فعنـــدما نـــأتي الـــى قیمـــة (

                      ) وكــــــذلك الحــــــال بالنســــــبة      166.5       ) لهــــــا (beta         ) وقیمــــــة (  21 . 1                 قیمتهــــــا المحســــــوبة (

        ) لجمیـــع t                                                                 للمتغیـــرات المســـتقلة ولكنهـــا لـــم تكـــن ذات دالالت معنویـــة ، فقـــد كانـــت قـــیم (

                                                                           المتغیـــرات المســـتقلة أقـــل مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة ، وهـــذا دلیـــل علـــى عـــدم معنویـــة القـــوة 

                 التفسیریة لها .

            بلغــــت قیمتهــــا  ف                     ر معنویــــة النمــــوذج ككــــل  شــــ           ة والتــــي تؤ          ) المحســــوبf          امــــا قیمــــة (

                                                         ) وهي أقل من قیمتها الجدولیة أي عدم معنویة النموذج ككل.    6.42 (
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                                                              وبهـــذا نقبـــل بفرضـــیة العـــدم التـــي تـــنص علـــى ضـــعف تـــأثیر مؤشـــرات القـــدرات 

                  ، ونـــرفض الفرضـــیة               الـــربح الصـــافي                عینـــة الدراســـة فـــي         القطریـــة            یـــة للمصـــارف     بداع  اإل

   .        البدیلة 

  :)2011سنة (قطر 

   )33الجدول (

للمصارف  2011لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  القطریة عینة الدراسة

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B  5971  70.87  1277.5  41.8  35.1  0.2200  193.8  
98.9%  15.23  

T  1.78  0.74  1.42  0.18  0.17  1.64  1.42  
*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

                   للمتغیـــــرات المســـــتقلة   ) t        أن قـــــیم (           ً  المـــــذكور آنفـــــًا    ) 3 3     دول (   الجـــــ        نالحـــــظ مـــــن 

                                                                               للمتغیــرات المســتقلة كانــت أقــل مــن قیمتهــا الجدولیــة بالنســبة لكــل المتغیــرات ، اذ بلغــت 

ــــة (t      قیمــــة (   )     1.42            ) والحوكمــــة (     70.87       ) لهــــا (beta       ) والـــــ(    0.74                   ) المحســــوبة للرؤی

                                                ) والجــودة وصــیرفة التجزئــة والمنتجــات الجدیــدة كلهــا       1277.5       ) لهــا (beta          وقیمــة الـــ(

      الـربح                                                       ً     ولكنهـا لـم تكـن ذات داللـة معنویـة أي أن تأثیرهـا لـم یكـن قویـًا فـي               كانت ایجابیة

                                  ً               ) للصـیرفة الشـاملة كـان تأثیرهـا سـلبیًا اذ بلغـت قیمـة t                        . أما فیما یتعلق بقیمة (        الصافي

) t) والـــ(-    0.18       ) لهــا (       beta) (   41.8    -.ولكنهــا هــي االخــرى لــم یكــن تأثیرهــا معنویــًا (  ً                                        

               هـذه السـنة وعـدم  ل      ئتمـان   اال                      مصرفي القطري فـي ادارة                               وذلك بسبب عدم فعالیة القطاع ال

                                     عــدم تطبیــق اجـــراءات التصــنیف االئتمـــاني ،                 المناســـبة مــن حیـــث                 امتالكــه االجــراءات 

                                                        كذلك تأثر النشاط المصرفي باالحداث السیاسیة في المنطقة .

      الـــربح                          %) أي ان مقـــدار التغیـــر فـــي     98.9                             أمـــا قیمـــة معامـــل التحدیـــد بلغـــت (

   .           ً  المذكور آنفًا                                نة كان سببه المتغیرات المستقلة           في هذه الس        الصافي

         ) ولكنهــا      15.23                                          ) المعبــرة عــن معنویــة النمــوذج ككــل فقــد كانــت (f          أمــا قیمــة (

                                                                          كانــت أقــل مــن قیمتهــا الجدولیــة أي عــدم معنویــة النمــوذج أي ان النمــوذج لــم یكــن لــه 

   .              الربح الصافي                        داللة احصائیة للتأثیر في 
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                                 تـــنص علـــى ضـــعف تـــأثیر مؤشـــرات القـــدرات                               وبهـــذا نقبـــل بفرضـــیة العـــدم التـــي

                  ، ونـــرفض الفرضـــیة               الـــربح الصـــافي                عینـــة الدراســـة فـــي         القطریـــة            یـــة للمصـــارف     بداع  اإل

   .        البدیلة 

  :)2012قطر سنة (

   )34الجدول (

للمصارف  2012لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  القطریة عینة الدراسة

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 4231  128.6    1131  379.3  0.45321  371.9  
96.9%  

* 
12.59  T  0.60  0.94    0.72  1.40  

** 
5.62   

2.48  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

      تـــأثیر  ب         المتعلقـــة    ) 4 3     دول (   الجـــ   فـــي                ً المـــذكورة آنفـــاً                    مـــن النتـــائج الظـــاهرة      یالحـــظ 

     فیمـا   ) t       لقیمـة (        ایجابیـة       بأنهـا   ،               الـربح الصـافي                                      المتغیرات المستقلة فـي المتغیـر المعتمـد 

                ) وهـذا دلیـل علـى      128.6       ) لهـا (beta       وقیمـة (  )     0.94           غت قیمتها ( ل                  یتعلق بالرؤیة اذ ب

                                                امـــا بالنســـبة للصـــیرفة الشـــاملة والجـــودة كـــان تأثیرهـــا               الـــربح الصـــافي               عظـــم تأثیرهـــا فـــي 

      ) فقــد -    1.40           ) والجــودة (-    0.72                           ) بالنســبة للصــیرفة الشــاملة (t              اذ بلغــت قیمــة (   ،     ً ســلبیاً 

                          ) ولكنها لم تكن معنویة .- 3 .   379          ) للجودة (beta         بلغت الـ(

                                                     ً          بالنسبة لمؤشر المنتجات الجدیدة فقد كان تأثیرها ایجابیـًا اذ بلغـت             كذلك الحال

                   تفعــة ولكنهــا لــم تكــن   ر             ) وهــي نســبة م     371.9   ) (beta            ) وقیمــة الـــ(    2.48       ) لهــا (t      قیمــة (

   هــي  ف  )     5.62       ) لهــا (t                              صــیرفة التجزئــة التــي كانــت قیمــة (             وفیمــا یتعلــق ب            ً  معنویــة ایضــًا.

                      وحــــدة واحــــدة نتیجــــة تغیــــر     غیــــر  ت ی              الــــربح الصــــافي                              اعلــــى مــــن قیمتهــــا الجدولیــــة أي ان 

) beta(   ) بینمــــــا بلغــــــت قیمــــــة معامــــــل التحدیــــــد    . )       0.45321                   والتــــــي بلغــــــت قیمتهــــــا                              

ــــ(    96.9 (               الـــربح الصـــافي                          %) مـــن التغیـــرات الحاصـــلة فـــي   97                      %) أي ان مـــا یقـــارب ال

   .             ً المذكورة آنفاً                          سببها المتغیرات المستقلة 
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              ) وهي اعلى من   59 .  12                          ) المحسوبة نجد انها بلغت (f                      وعندما نأتي الى قیمة (

                                     ) وهــذا دلیــل علــى قــوة الداللــة التفســیریة     0.10                                   قیمتهــا الجدولیــة وعنــد مســتوى معنویــة (

   .           النموذج ككل                للنموذج ومعنویة 

     تهــتم         ً                                       كــان ســلبیًا هــذه الســنة بســبب ان المصــارف القطریــة لــم        الجــودة           وان تــأثیر 

                                                                     الجــودة فــي عملهــا مــن ناحیــة االفصــاح والشــفافیة وااللتــزام بمقــررات بــازل بشــكل      بقــیم 

               ً               مما انعكس سلبًا على أرباحها .     كبیر 

                ص علـى قـوة تـأثیر   تـن                                                    وبهذا نرفض فرضیة العدم ونقبل بالفرضیة البدیلة والتـي 

   .            الربح الصافي                                   یة للمصارف القطریة عینة الدراسة في     بداع                 مؤشرات القدرات اإل

                                          ناقشة نتائج تحلیل االنحدار للنموذج الثاني: م  -     ً ثانیاً 

   :    كافة            دول العینة ل               ) لكل المصارف    2007   ) ( 2         النموذج (  - 1

   )35الجدول (

للمصارف العربیة  2007لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  عینة الدراسة

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 0.00000 0.031  0.068  0.025  0.003  0.090  0.051 
7.7% 0.3811  

T 0.00 0.2637  0.5295  0.2035  0.0233  0.7814  0.4099  
*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

  باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .: من إعداد الباحث المصدر

               الســـتة الرؤیـــة ،       بـــداع                                            مـــن خـــالل تحلیـــل النتـــائج الخاصـــة بتـــأثیر مؤشـــرات اإل

                                                                            والحوكمــة ، والصــیرفة الشــاملة ، والجــودة ، وصــیرفة التجزئــة والمنتجــات الجدیــدة فــي 

   .                                   على مستوى مصارف العینة ولكافة الدول              الربح الصافي

               ) المحســـــوبة لهـــــا t    مـــــة ( ی        ذ بلغـــــت ق إ             ً  تأثیرهـــــا معنویـــــًا                      نجــــد ان الرؤیـــــة لـــــم یكـــــن 

                               ) وهي أقل من قیمتها الجدولیة.      0.2637 (

              ً               غیـر معنویـة ایضـًا اذ بلغـت قیمـة         إال أنهـا                                   ً  أما الحوكمة فقد كان تأثیرها ایجابیـًا 

) t) 0.5295                ) المحسوبة لها      . (     

   اذ               الــربح الصــافي                                    ً      الصــیرفة الشــاملة فقــد كــان تأثیرهــا ســلبیًا علــى              وفیمــا یــرتبط ب

                                   هـذا یعـزى بطبیعـة الحالـة الـى المشـاكل    كـل   )       0.2035                ) المحسـوبة لهـا (t           بلغت قیمة (
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                                                                 والمخــــاطر والخســــائر التــــي تتعــــرض لهــــا المصــــارف ســــواء فــــي التعثــــر فــــي تحصــــیل 

ً         في بعضها فضًال عن ضـعف                          القروض وعدم جودة االئتمان          التصـنیف              تطبیـق معـاییر            

        المصـارف        والسـیما                                  والفسـاد المـالي فـي المصـارف االهلیـة    ،             في منح القروض   ي       االئتمان

           ادارتهــا فــي   و                                                              العراقیــة وعــدم قیامهــا بالحصــول علــى ضــمانات كافیــة عنــد مــنح القــروض 

                                                      اسـتخدام مـا یسـمى بـالنظم الخبیـرة فـي الوقـت الحاضـر فـي مـنح         محدودیة             تحصیلها ، و 

   .  ال ج                                المصارف العربیة محدود في هذا الم       إبداع               القروض ، أي ان 

                                           ً                    ا عــن الجــودة فــي المصــارف العربیــة نجــد انهــا ایضــًا لــم تكــن ذات معنویــة   أمــ

       ) بلغـــت beta                ) وبقیمـــة معامـــل (-      0.0233                ) المحســـوبة لهـــا (t                    عالیـــة اذ كانـــت قیمـــة (

ـــق معـــاییر االفصـــاح والشـــفافیة بشـــكل      0.003 ( ـــم تطب                                                                ) ، فاغلـــب المصـــارف العربیـــة ل

                   بــازل بشــكل صــحیح كمــا                                                     كامــل او بشــكل صــحیح كــذلك فانهــا ال تلتــزم بتطبیــق معــاییر

                       في المصارف العراقیة .                ویتركز هذا االمر          هو مطلوب 

    ً             رواجــًا فــي المصــارف              كانــت قــد شــهد      والــذي               صــیرفة التجزئــة                وبالنســبة لمؤشــر 

      ً     ایجابیــًا فــي             كــان تــأثیره    فقــد                   االفــراد واقراضــهم ،        إبــداع                             العربیــة عینــة الدراســة ســواء فــي 

           ) المحسـوبة t                                    تأثیر معنوي هـذه السـنة اذ كانـت قیمـة (   و    كن ذ ی   لم        إال أنه               الربح الصافي

    ).     0.090       ) لها (beta               ) وقیمة معامل (      0.7814                     الجدولیة والتي بلغت (              أقل من قیمته

     بلغــت   و           هــذه الســنة         ایجــابي       تــأثیر   لــه                      المنتجــات الجدیــدة كــان          فــان مؤشــر    ً  خیــرًا  أ  و 

             یــة ، وان هــذا       الجدول       القیمــة                      ) ولكنهــا كانــت أقــل مــن       0.4099                ) المحســوبة لهــا (t      قیمــة (

                                                  یختلـــف عـــن المؤشـــرات االخـــرى كـــون ان المصـــارف العراقیـــة ال           فـــي العـــراق        المؤشـــر 

                                              كــــذلك فــــان تعاملهــــا بمنتجــــات وخــــدمات جدیــــدة ومبتكــــرة    .                        تتعامــــل بالمشــــتقات المالیــــة

                         ً                                          بطاقـــات االئتمـــان یكـــون معـــدومًا فـــي أغلـــب مصـــارفها ماعـــدا القلیـــل مـــن المصـــارف  ك

  ال     ً  عمومــًا                                  المصــارف االســالمیة فــي الــدول العربیــة                                   العراقیــة عینــة الدراســة ، كــذلك فــان

                                                                                تتعامل بالمشتقات وان تعامل المصارف عینة الدراسة بالمشتقات المالیة لم یكن بمبالغ 

         كبیرة .

              %) ، ذلـك یعنـي    7.7                 ) نجد انها بلغت (R2                                 وفیما یتعلق بقیمة معامل التحدید (

                ســـببها المتغیـــرات         الصـــافي      الـــربح                           %) مـــن التغیـــرات الحاصـــلة فـــي  8                ان مـــا یقـــارب الــــ(

        متغیرات                                           ً                            المستقلة داخل النموذج ، وهي نسبة منخفضة جدًا. أما باقي التغیرات فسببها 

                         اخرى لم یأخذها النموذج.
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  )       0.3811            ) المحســـوبة (f                                      م علـــى معنویـــة النمـــوذج ككـــل نجـــد أن قیمـــة ( كـــ    وللح

                                                                أقل من قیمتها الجدولیة ، وهذا دلیل على عدم معنویة النموذج ككل.

                                                           ذا نقبـــل بفرضـــیة العـــدم التـــي تـــنص علـــى ضـــعف تـــأثیر مؤشـــرات القـــدرات    وبهـــ

ـــة للمصـــارف     بداع  اإل                   ، ونـــرفض الفرضـــیة               الـــربح الصـــافي                عینـــة الدراســـة فـــي         العربیـــة            ی

   .        البدیلة 

   :    كافة            دول العینة ل             لكل المصارف  )     2008   ) ( 2         النموذج (  - 2

   )36الجدول (

للمصارف العربیة  2008لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  عینة الدراسة

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 0.00000 0.005  0.034  0.004  0.055  0.374 0.031  
53.2% 

** 
4.3201  T 0.00 0.0541  0.3604  0.0424  0.5582  

** 
4.0808  

0.3135  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

                                               ) المحســوبة والمعبــرة عــن معنویــة النمــوذج ككــل لســنة f                    عنــد النظــر الــى قیمــة (

           ) المحســوبة f                         الجدولیــة ، اذ بلغــت قیمــة (                               ) نجــد أنهــا كانــت أعلــى مــن قیمتهــا     2008 (

   . )    0.05                   وعند مستوى معنویة (   )      4.3201 (

          ، وقـد كـان               الـربح الصـافي                                           ً     اذ كان تأثیر صیرفة التجزئة هـذه السـنة ایجابیـًا فـي 

                                       ) المحسـوبة والتـي تظهـر التغیـر فـي مكونـات t                                     تأثیرها ذو داللة معنویة اذ بلغـت قیمـة (

                                       ا كانـت أعلـى مـن قیمتهـا الجدولیـة حتـى عنـد       إذ أنهـ   )      4.0808                    صیرفة التجزئة بلغـت (

               عنــد تغیــر صــیرفة               الــربح الصــافي          ) اي تغیــر     0.05 (                          مســتوى معنویــة اصــغر ویســاوي

   .     ) لهاbeta                              التجزئة وحدة واحدة بمقدار الـ(

             اذ بلغـت قیمـة               الـربح الصـافي                                         ً     وبالنسبة للحوكمة والجودة كـان تأثیرهـا سـلبیًا فـي 

) tوهــي أقــل مــن قیمتهــا الجدولیــة أي أنهــا لــم تكــن -      0.3604 (                    ) المحســوبة للحوكمــة (                                            

                           ) اذ أنـــه وبســــبب تـــأثیر االزمــــة       0.5582                                      ذات داللـــة معنویـــة فــــي التـــأثیر . وللجــــودة (

              والمصــارف بشــكل                                 اتهــا علــى النظــام المــالي العــالمي                                  المالیــة العالمیــة ومــا كــان مــن افراز 

   .              الربح الصافي                                ً     خاص ادى الى ان یكون تأثیرها سلبیًا في 
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  )       0.0541          ) محسـوبة (t                                 ً                     أما الرؤیة فقد كان تأثیرها ایجابیًا لهذه السـنة وبقیمـة (

                                      ) المحسـوبة أقـل مـن قیمتهـا الجدولیـة فهـي t                ) وبما أن قیمة beta) (   0.005     )        ومعامل (

   .            الربح الصافي                                 لم تكن ذات تأثیر كبیر او یذكر في 

   ً          ابیــًا اذ بلغــت                                                            كــذلك الصــیرفة الشــاملة والمنتجــات الجدیــدة فقــد كــان تأثیرهمــا ایج

    ) ،       0.3135                     ) وللمنتجـــات الجدیـــدة (      0.0424                            ) المحســـوبة للصـــیرفة الشـــاملة (t      قیمـــة (

                                                              ) لهــذین المتغیــرین أقــل مــن قیمتهــا الجدولیــة اذن لــم یكونــا ذا داللـــة t              كــذلك فــان قــیم (

         %) أي ان     53.2                              وعن معامل التحدید كانت قیمتـه (   .            الربح الصافي                  معنویة للتأثیر في 

                              سـببها المتغیـرات المسـتقلة داخـل               الـربح الصـافي                          %) من التغیرات الحاصلة في     53.2 (

          النموذج.

                ص على قوة تأثیر                                ونقبل بالفرضیة البدیلة والتي تن                          وبهذا نرفض الفرضیة العدم

   .            الربح الصافي                                   یة للمصارف العربیة عینة الدراسة في     بداع                 مؤشرات القدرات اإل

   :    كافة            دول العینة ل             لكل المصارف  )     2009   ) ( 2         النموذج (  - 3

   )37الجدول (

للمصارف العربیة  2009لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  عینة الدراسة

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 0.00001 0.051  0.051  0.040  0.045  0.481  0.069 
81.8% 

** 
2.266  T 0.00 0.671  0.678  0.5444  0.5794  

** 
0.5794  

0.9007  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

  الحاسبة االلكترونیة .: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات المصدر

                                                                 ً  وفـي نفـس االتجـاه نجـد ان النمـوذج االحصـائي وقـوة داللتـه المعنویـة كـان قویــًا 

ــــــر فــــــي  ــــــربح الصــــــافي                    فــــــي تفســــــیره للتغی                    ) المحســــــوبة للنمــــــوذج f              اذ بلغــــــت قیمــــــة (              ال

      بینمــا     ).    0.05                                                 ) وهــي أعلــى مــن قیمتهــا الجدولیــة وعنــد مســتوى معنویــة (       11.0237 (

                  %) اي ان مــا یقــارب     81.8                                                  ارتفعــت قیمــة معامــل التحدیــد لهــذه الســنة إذ وصــلت الــى (

                                  ســـببتها المتغیـــرات المســـتقلة مـــن داخـــل               الـــربح الصـــافي                  %) مـــن التغیـــرات فـــي   82    الــــ(

          النموذج.
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                     نجـد ان جمیعهـا لـم یكـن             ً  المـذكورة آنفـًا       الستة       بداع                         وعندما نأتي الى مؤشرات اإل

                                                      االتجـاه االیجـابي او السـلبي ماعـدا صـیرفة التجزئـة التـي كـان              ً          تأثیرها معنویًا سـواء فـي 

          ) اي تغیر     0.05                     ) وعند مستوى معنویة (0.5794     لها (  ) t            ً                تأثیره معنویًا اذ بلغت قیمة (

     قیمـة     ) و      beta) (   0.481                                          عند تغیر صیرفة التجزئة وحدة واحـدة بمقـدار (              الربح الصافي

) t (  ) وللصــــــــــــیرفة الشــــــــــــاملة -     0.878 (            ) وللحوكمــــــــــــة     0.671                 المحســــــــــــوبة للرؤیــــــــــــة (                   

                    ) وللمنتجـات الجدیـدة      6.457               صیرفة التجزئـة (  ال    ) و -      0.5794           ) وللجودة (-      0.5444 (

) 0.9007      .(    

ـــى قـــوة   تـــن                                                    وبهـــذا نـــرفض فرضـــیة العـــدم ونقبـــل بالفرضـــیة البدیلـــة والتـــي              ص عل

   .            الربح الصافي                                   یة للمصارف العربیة عینة الدراسة في     بداع                       تأثیر مؤشرات القدرات اإل

   :    كافة            دول العینة ل             لكل المصارف  )     2010   ) ( 2         النموذج (  - 4

   )38الجدول (

للمصارف العربیة  2010لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  عینة الدراسة

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 0.00000 0.0070  0.0074  0.1320  0.0550  0.3770  0.0600 
59.3% 

** 
5.7423  T  0.00 0.0778  0.0833  1.48  0.596  

**  
4.196  

0.6595  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 االلكترونیة .: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة المصدر

                 نتــائج لتــأثیر بعــض      أن ال               ً المــذكورة آنفــاً                     ج الظــاهرة فــي الجــدول                نســتدل مــن النتــائ

        للســنتین                        فــي المصــارف جــاءت مغــایرة       بــداع                                    المتغیــرات المســتقلة الخاصــة بمؤشــرات اإل

                    %) اي نسـبة التغیـرات     59.3                                       اذ بلغت قیمة معامل التحدیـد لهـذه السـنة (               التي سبقتها .

                                                 بســبب المتغیــرات المســتقلة داخــل النمــوذج كانــت نســبتها      افي         الــربح الصــ           الحاصــلة فــي 

) 59.3    .(%     

   اذ               الربح الصـافي                                 ً                          فقد كان تأثیر الرؤیة وفروعها سلبیًا لهذه السنة في تأثیره في 

                                    ) ، كـــذلك فـــان الحوكمـــة ومتغیراتهـــا كـــان -      0.0778                ) المحســـوبة لهـــا (t           بلغـــت قیمـــة (

   .  ) -      0.0833            ) المحسوبة (t            ً                    تأثیرها سلبیًا هذه السنة وبقیمة (
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           ) المحســوبة t                                   ً                   یرفة الشــاملة فقــد كــان تأثیرهــا ایجابیــًا والتــي بلغــت قیمــة (  لصــ     أمــا ا

             ً      ) أي انها ایضـًا كـان      0.596                ) المحسوبة لها (t                         ) كذلك الجودة بلغت قیمة (    1.48     لها (

                ً  تأثیرها ایجابیًا.

    كـان                                                                والمشتقات المالیة االخرى الخاصة بمؤشر المنتجات الجدیدة هي االخرى 

ً     تأثیرها ایجابیًا هذه السنة لتحسن االوضاع للمصارف بشكل عام بعد تعافیها قلـیًال مـن                                                           ً              

                    ) والمتغیرات الخمسـة       0.6595                ) المحسوبة لها (t                                    تأثیرات االزمة المالیة اذ بلفت قیمة (

                                        ) المحسـوبة لهـا أقـل مـن قیمتهـا الجدولیــة ، t                    داللـة معنویـة الن قــیم (   ا                لـم یكـن تأثیرهـا ذ

             ) وعنــد مســتوى      4.196                ) المحســوبة لهــا (t                         التجزئــة والتــي كانــت قیمــة (             ماعــدا صــیرفة

                      ) اذ ازدهــر هــذا المؤشــر beta                                   ) أعلــى مــن قیمتهــا الجدولیــة وبمعامــل (    0.05        معنویــة (

                                                                         بشــكل كبیــر فــي المصــارف عینــة الدراســة بفعــل الــوعي المصــرفي وزیــادة اقبــال االفــراد 

     سة.                                                للتعامل مع المصارف في المصارف العربیة عینة الدرا

                                       ً     ً     ً                    أما عن معنویة النموذج ككل فانـه یعـد مقبـوًال قبـوًال عامـًا وذلـك بسـبب أن قیمـة 

) f) وعند مسـتوى معنویـة    )      5.7423                                               ) المحسوبة له اعلى من قیمتها الجدولیة اذ كانت                  

) 0.05    ( .   

                ص علـى قـوة تـأثیر                               نقبل بالفرضیة البدیلة والتـي تـن                         وبهذا نرفض فرضیة العدم و 

   .            الربح الصافي                                   یة للمصارف العربیة عینة الدراسة في     بداع                 مؤشرات القدرات اإل
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   :    كافة            دول العینة ل             لكل المصارف  )     2011   ) ( 2         النموذج (  - 5

   )39الجدول (

للمصارف العربیة  2011لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  عینة الدراسة

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 
0.00002 

  
0.046  0.036  0.008  0.051  0.275  0.041 

31.4%  2.0053  
T 

0.00 
  

0.4383  0.3396  0.0776  0.4862  
** 

2.6295  
0.3875  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

                        ) نجـد ان النمـوذج لـیس ذو     2011                                      عند قراءة نتائج نمـوذج االنحـدار فـي سـنة (

     ) اذ             الربح الصافي                                                                قوة تفسیریة كبیرة في تفسیر التغیرات الحاصلة في المتغیر المعتمد (

                           تعبـــر عـــن معنویـــة النمـــوذج ككـــل                                ) المحســـوبة والتـــي كمـــا هـــو معـــروفf           بلغـــت قیمـــة (

                                                                 ) وهي اقل من قیمتها الجدولیة وهذا یعني عدم معنویة النموذج ككل .      2.0053 (

  ) -      0.4383            ) المحســـوبة (t                         ً                    وقـــد كـــان تـــأثیر الرؤیـــة ســـلبیًا هـــذه الســـنة وبقیمـــة (

               ) المحســــوبة لهــــا t                               ) ، أمــــا الحوكمــــة فقــــد كانــــت قیمــــة beta) (   0.1473      -)        ومعامــــل (

                   ) المحسـوبة للصـیرفة t                     ) ، بینمـا كانـت قیمـة (      0.0148   ) (beta          ) ومعامـل (      0.3396 (

  ) t                           ) ، كـذلك الجـودة كانـت قیمـة (-      0.0073        ) بلغـت (beta      ) وبــ(-      0.0776         الشاملة (

                               ) ، أمـــا صـــیرفة التجزئـــة فقـــد بلغـــت       0.0395   ) (beta      ) وبــــ(      2.6295              المحســـوبة لهـــا (

      مســـتوى                                    ) وهـــي أعلـــى مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة وعنـــد       2.6295                ) المحســـوبة لهـــا (t      قیمـــة (

     وحـدة                                      یتغیر بمقدار التغیر في صـیرفة التجزئـة               الربح الصافي         ). أي ان   05 . 0        معنویة (

    ).      0.0945              ) والتي بلغت (beta        بمقدار (      واحدة 

            ) وان تـــــــأثیر       0.0875                     ) المحســـــــوبة للمشـــــــتقات (t                     فیمـــــــا كانـــــــت قیمـــــــة قیمـــــــة (

                                               والصیرفة الشاملة والجودة والمنتجات الجدیدة) لم                                      المتغیرات المستقلة (الرؤیة والحوكمة

                                         ) المحسوبة لها أقل من قیمتها الجدولیة .t         ً          یكن معنویًا ألن قیم (
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               %) اي انــه نســبة     31.4                                              أمــا قیمــة معامــل التحدیــد لهــذه الســنة انخفضــت الــى (

                                                     نتیجة التغیر فـي المتغیـرات المسـتقلة داخـل النمـوذج كانـت               الربح الصافي            التغیرات في 

         %) فقط.    31.4 (

                                                              وبهـــذا نقبـــل بفرضـــیة العـــدم التـــي تـــنص علـــى ضـــعف تـــأثیر مؤشـــرات القـــدرات 

   .                       ، ونرفض الفرضیة البدیلة            الربح الصافي                عینة الدراسة في         العربیة            یة للمصارف     بداع  اإل

   :    كافة            دول العینة ل             لكل المصارف  )     2012   ) ( 2         النموذج (  - 6

   )40الجدول (

للمصارف العربیة  2012لسنة  المستقلة في المتغیر المعتمدالدراسة تأثیر متغیرات 

  عینة الدراسة

  Constant 
  

  الرؤیة
)X1(  

  
  الحوكمة

)X2(  

الصیرفة 
  الشاملة

)X3(  

  
  الجودة

)X4(  

صیرفة 
  التجزئة

)X5(  

المنتجات 
  الجدیدة

)X6(  

معامل 
 التحدید
R2  

 Fقیمة 
  المحسوبة

B 0.00000 0.045  0.001  0.060  0.023  0.246 0.035 
26.8% 1.5557  

T 
0.00 
  

0.4227  0.0092  0.5389  0.2136  
** 

2.2317  
0.3236  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

                            ً      الرؤیة ایضا كـان تأثیرهـا سـلبیًا هـذه                                     وفي آخر سنة من سنوات الدراسة نجد أن 

                                ً            ) ، كذلك الجودة كان تأثیرها سلبیًا هـذه السـنة -      0.4227            ) المحسوبة (t              السنة وبقیمة (

ـــأثیر -      0.2136          ) محســـوبة (t       بقیمـــة ( ـــة الت                                               ) ، هـــذا فـــي االتجـــاه الســـلبي أمـــا مـــن ناحی

  غ     ) بلــbeta           ) وبمعامــل (      0.0092                    ) المحســوبة للحوكمــة (t                       االیجــابي فقــد كانــت قیمــة (

ــــت قیمــــة (     0.001 (     ) و       0.5389                ) المحســــوبة لهــــا (t                                    ) ، كــــذلك الصــــیرفة الشــــاملة كان

) beta) (   0.060      باالضـــافة لـــذلك المنتجـــات الجدیـــدة ایضـــًا كـــان تأثیرهـــا ایجابیـــًا ، (  ً                    ً                                     

      ).      0.3236            ) المحسوبة (t       بقیمة (

      بداع                                                   ) المحسوبة والتي توضح التغیر في المؤشرات الخاصة باإلt             وبما ان قیم (

      الـربح                                                              أعلى من قیمتها الجدولیة فهي لم یكن لها تأثیر معنـوي للتغیـر فـي       ً آنفاً    ة        المذكور 

               ) المحسـوبة لهــا t                                          ً           ماعـدا صـیرفة التجزئــة التـي بقـي تأثیرهـا معنویــًا الن قیمـة (   .      الصـافي

       ) ، أي     0.05                     ) وعنــد مســتوى معنویــة (      2.2317                                 أعلــى مــن قیمتهــا الجدولیــة اذ بلغــت (

      ).beta        بمقدار (           وحدة واحدة         التجزئة                                   تغیر الربح نتیجة التغیر في صیرفة
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               %) مـــن التغیـــرات     26.8          %) اي ان (    26.8                             وقـــد بلغـــت قیمـــة معامـــل التحدیـــد (

                                                       سببها المتغیرات المستقلة الداخلـة فـي النمـوذج ، امـا بـاقي               الربح الصافي           الحاصلة في 

   .                                               التغیرات فسببها متغیرات أخرى لم تدخل في النموذج

                                              ) المحســــوبة المعبــــرة عــــن معنویــــة النمــــوذج ككــــل كانــــت f                وكــــذلك فــــان قیمــــة (

                          مــن قیمتهــا الجدولیــة أي عــدم                                  نفــس منــوال الســنتین الســابقتین أقــل       ) وعلــى       1.5557 (

                     معنویة النموذج ككل.

                                                              وبهـــذا نقبـــل بفرضـــیة العـــدم التـــي تـــنص علـــى ضـــعف تـــأثیر مؤشـــرات القـــدرات 

ـــة للمصـــارف     بداع  اإل               ونـــرفض الفرضـــیة    ،              الـــربح الصـــافي                عینـــة الدراســـة فـــي         العربیـــة            ی

   .       البدیلة

  

 مناقشة نتائج تحلیل االنحدار للنموذج الثالث الخاص بمحفظة القروض: -ثالثاً 

  :)2007سنة ( االردن - 1

   )41الجدول (

للمصارف  2007تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  االردنیة عینة الدراسة

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

راس 

  المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 114713  0.2323  0.0065  0.5853  2.478  0.0819  
88.6% 4.64  

T 1.01  0.98  0.04  0.84  0.43  0.58  
*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .: من إعداد الباحث المصدر

یســتدل مــن النتــائج المتعلقــة باظهــار تحلیــل نتــائج تحلیــل االنحــدار للمتغیــرات 

الـربح والسیولة والقروض والسلف ورأس المـال والـدیون المعدومـة فـي المتغیـر المعتمـد (

أنهــا كانـت ذات تــأثیر المــذكورة آنفـًا  )41الجـدول () والظـاهر مــن نتائجهـا فــي الصـافي

) t، عدا رأس المال الذي كان تأثیره ایجابیًا فلقد بلغت قیمـة ( الربح الصافيسلبي في 

) والقـــــروض والســـــلف -0.2323) مقـــــدارها (beta) و (-0.98المحســـــوبة للســـــیولة (

) والـدیون المعدومــة بلغـت قیمــة -0.0065) (beta) والــ(-0.04) لهــا (tبلغـت قیمـة (

)t والــ(-0.43لهـا () المحسـوبة (beta) أمـا المشـتقات فقـد كانـت (-2.478) لهـا (t (
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ــــ(-0.58المحســـوبة لهـــا ( ) ، هـــذا یعنـــي أن القطـــاع المصـــرفي 0.0819) (beta) وال

االردنــي فــي تلــك الســنة عــانى مــن المشــاكل فــي الســیولة وفــي مــنح القــروض والســلف 

منفتحـة وتشـهد منافسـة وتحصیل الدین ، إذ أن المصارف االردنیة تعمل في ظـل بیئـة 

قویة من قبل المصارف االجنبیة العاملة فیها والمنافسة أثرت بشـكل كبیـر علـى عملهـا 

، كما ان المصارف االردنیة كانت تختلـف فیمـا بینهـا مـن ناحیـة قـدم نشـأتها ومزاولتهـا 

 ألنشطتها وتطبیقها للمعاییر والقوانین الدولیة الخاصة بالسیولة ، كذلك عـدم اسـتغاللها

  فیها. الربح الصافيللسیولة التي لدیها بشكلها الصحیح جعلها تؤثر سلبًا على 

وفیمــا یتعلــق بــالقروض والســلف فلــم تكــن المصــارف االردنیــة ناجحــة علــى مــا 

یبدو فـي ادارتهـا لمحفظـة القـروض المصـرفیة لـدیها سـواء مـن ناحیـة االحكـام والقـوانین 

متابعـة تحصـیل القـروض والسـلف  الخاصة بمنح القروض وضعف كفاءتها في سیاسة

ـــــداعالممنوحـــــة ، وعـــــدم اإل ـــــدة لتطـــــویر انشـــــطتها  ب ـــــة جدی واالبتكـــــار لمنتجـــــات ائتمانی

  االقراضیة .

االهتمـــام الكــافي فــي التخصــیص مــن قبـــل  وبالنســبة للــدیون المعدومــة لــم تلــقِ 

المصــارف االردنیــة عینــة الدراســة كــذلك ان المصــارف عینــة الدراســة تتضــمن مصــرف 

  ال یتعامل بالمشتقات المالیة .اسالمي 

لــــم تكــــن بالمســــتوى المطلــــوب كمــــا هــــو متبــــع فــــي المالیــــة كمــــا ان المشــــتقات 

مصـارف الــدول المتقدمــة مــن ناحیــة االمــوال المخصصـة لهــا واالنــواع الكثیــرة التــي یــتم 

  تداولها من المشتقات.

ــــــت قیمــــــة ( ــــــه (tأمــــــا رأس المــــــال فقــــــد كان ـــــــ(0.84) المحســــــوبة ل ) beta) وال

لــم یكــن تأثیرهــا معنویــًا ألن قــیم المــذكورة آنفــًا هـذا وأن المتغیــرات الخمســة  ).0.5853(

)t. المحسوبة لها أقل من قیمتها الجدولیة (  

%) ذلــــك یعنــــي أن مــــا یقــــارب 88.6أمــــا قیمــــة معامــــل التحدیــــد فقــــد بلغــــت (

ســببها التغیــرات فــي المتغیــرات الداخلــة فــي  الــربح الصــافي%) مــن التغیــرات فــي 89الــ(

  النموذج وباقي التغیرات سببها متغیرات لم تدخل في النموذج.

) المحســوبة والمعبــرة عــن معنویــة النمــوذج ككــل نجــد fوعنــدما نــأتي الــى قیمــة (

النمــوذج ) وهــي أقــل مــن قیمتهــا الجدولیــة وهــذا یعنــي عــدم معنویــة 4.64انهــا بلغــت (

  .ككل
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جــــودة وبهـــذا نقبـــل فرضــــیة العـــدم والتــــي تـــنص علــــى ضـــعف تــــأثیر مؤشـــرات 

، ونـــرفض  الــربح الصــافيعینـــة الدراســة فــي االردنیــة للمصــارف المحفظــة االقراضــیة 

  .الفرضیة البدیلة 

  :)2008سنة ( االردن

   )42الجدول (

للمصارف  2008تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  االردنیة عینة الدراسة

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

  راس المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2 

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 6901  0.03683  0.020372  0.11203  2.448  0.000620  
100.0% 

*** 
1771.36  T 1.09  1.46  

* 
2.42  

2.10  1.90  0.09  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

) المحســـوبة fأن قیمـــة (المـــذكورة آنفـــًا  )42الجـــدول (تؤشـــر النتـــائج الخاصـــة ب

) 1771.36والمعبـــرة عـــن معنویـــة النمـــوذج ككـــل كانـــت مرتفعـــة جـــدًا اذ وصـــلت الـــى (

) ، وهذا دلیل واضح علـى 0.01وهي أعلى من قیمتها الجدولیة وعند مستوى معنویة (

  .الربح الصافيمعنویة النموذج وقوة داللته االحصائیة في تفسیر التغیر في 

%) أي أن كـل التغیـرات الحاصـلة فـي 100.0لقد بلغت قیمـة معامـل التحدیـد (

  . المذكورة آنفاً سببها المتغیرات المستقلة  الربح الصافي

) beta) وقیمـة (1.46) للسـیولة نجـد انهـا قـد بلغـت (tفعندما نأتي الى قیمـة (

) beta) والـــــ(2.10) المحســــوبة لــــه (t) ، ورأس المــــال كانــــت قیمــــة (0.03683لهــــا (

) المحسوبة tكان ایجابیًا ولكنه لم یكن معنویًا ألن قیم ( ) ، أي ان تأثیرها0.11203(

للمتغـرین أقـل مــن قیمتهـا الجدولیـة . وهــذا یؤشـر تحسـین المصــارف االردنیـة لمؤشــرات 

  السیولة لدیها.

ــاً وفیمــا یتعلــق بتــأثیر القــروض والســلف نجــد ان تأثیرهــا كــان ســلبیًا  ذ إ، ومعنوی

) وعنــد مســتوى 0.020372) لهــا (betaوالـــ() -2.42) المحســوبة لهــا (tبلغــت قیمــة (

یتغیـــر نتیجـــة التغیـــر فـــي القـــروض والســـلف  الـــربح الصـــافي%) أي ان 0.10معنویـــة (
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لمحســــوبة أعلــــى مــــن قیمتهـــــا ) اt) ، ذلــــك أن قیمــــة (betaوحــــدة واحــــدة بمقــــدار الـــــ(

، وذلك ألن المصارف االردنیة في تلك السـنة تـأثرت قروضـها باالزمـة المالیـة الجدولیة

  . الربح الصافيلعالمیة مما أدى الى ان یكون تأثیرها سلبیًا على ا

) -1.90) المحســـــوبة لهـــــا (tكــــذلك بالنســـــبة للـــــدیون المعدومـــــة كانــــت قیمـــــة (

) وهذا بالطبع نتیجة تعثر القروض والسلف في تلك السنة ، -2.448) لها (betaوالـ(

  ل من قیمتها الجدولیة .إال أنها لم تكن ذات تأثیر معنوي ألن قیمتها المحسوبة أق

) tونتیجــــة االزمــــة المالیـــــة تــــأثرت كـــــذلك المشــــتقات المالیـــــة اذ بلغــــت قیمـــــة (

  ) وكان تأثیرها سلبیًا ولكن غیر معنوي .-0.09المحسوبة لها (

تأثیر قوة والتي تنص على ، ونقبل الفرضیة البدیلة فرضیة العدم نرفض وبهذا 

الــــربح عینــــة الدراســــة فــــي االردنیــــة للمصــــارف جــــودة المحفظــــة االقراضــــیة مؤشــــرات 

  .الصافي

  :)2009سنة ( االردن

   )43الجدول (

للمصارف  2009تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  االردنیة عینة الدراسة

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

راس 

  المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 152047  0.1553  0.1681  1.6929  2.555  0.54724  
97.8% 

** 
27.19  T 

* 
2.93  

0.96  1.44  
* 

2.57  
0.50  

*** 
8.17  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 االلكترونیة .: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة المصدر

  

تشــیر إلــى ان الســیولة كــان تأثیرهــا المــذكورة آنفــًا ان مـا عرضــته نتــائج الجــدول 

) وبمــا انهــا -0.1553) (beta) والـــ(-0.96) المحســوبة لهــا (tســلبیًا اذ بلغــت قیمــة (

هـا هـي أقل من قیمتها الجدولیـة فهـي غیـر معنویـة . كـذلك القـروض والسـلف كـان تأثیر 

  ).-1.44) المحسوبة لها (tاذ بلغت قیمة ( معنوياالخرى سلبیًا وغیر 
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) المحســوبة tوالمشــتقات كانــت هــي االخــرى ذات تــأثیر ســلبي اذ كانــت قیمــة (

الـــربح ) ولكنهــا كانـــت معنویـــة أي أن -0.54724) لهـــا (beta) وقیمـــة (-8.17لهــا (

 ) وعنــدbetaیتغیــر عكسـیًا نتیجــة التغیـر فــي المشـتقات وحــدة واحـدة بمقــدار ( الصـافي

  ).0.01مستوى معنویة (

) tبالمقابــل فــان رأس المــال كــان تــأثیره ایجابیــًا وذو معنویــة ألنــه كانــت قیمــة (

) وعنــد 2.57) لــرأس المــال (tالمحســوبة أعلــى مــن قیمتــه الجدولیــة ، اذ بلغــت قیمــة (

نتیجــة التغیــر فــي رأس المــال وحــدة  الــربح الصــافي) اي تغیــر 0.10مســتوى معنویــة (

  ).beta(وحدة بمقدار الـ

أما الدیون المعدومة فكان تأثیرهـا ایجابیـًا أیضـًا إال أنـه غیـر معنـوي فقـد بلغـت 

  ) . وهذا ایضًا یعود لألسباب السابق ذكرها .0.50) المحسوبة لها (tقیمة (

) المحســوبة والمعبــرة عــن معنویــة النمــوذج ككــل ، نجــد fوعنــد مشــاهدة قیمــة (

مــن قیمتهــا الجدولیــة وعنــد مســتوى معنویــة ) وهــي أعلــى بكثیــر 27.19انهــا قــد بلغــت (

  )، وهذا بال شك یدعونا لقبول النموذج ككل.0.05(

ـــــى ( ـــــد فقـــــد وصـــــلت ال %) أي أن مـــــا یقـــــارب 97.8أمـــــا قیمـــــة معامـــــل التحدی

ســببها المتغیــرات المســتقلة داخــل  الــربح الصــافي%) مــن التغیــرات الحاصــلة فــي 98الـــ(

  النموذج.

تأثیر قوة والتي تنص على الفرضیة البدیلة  ، ونقبلفرضیة العدم نرفض وبهذا 

الــــربح عینــــة الدراســــة فــــي االردنیــــة للمصــــارف جــــودة المحفظــــة االقراضــــیة مؤشــــرات 

  .الصافي
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  :)2010سنة ( االردن

   )44الجدول (

للمصارف  2010تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  االردنیة عینة الدراسة

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

راس 

  المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 37540  0.0114  0.04390  0.2190  17.15  0.0710  
87.4% 

* 
5.54  T 1.46  0.07  0.46  0.78  0.21  0.17  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

ان قیمـة معامـل التحدیـد وصـلت  المـذكورة آنفـاً  )44الجـدول (تظهر النتائج في 

نتیجـة التغیـر  الـربح الصـافي%) أي ان هـذه النسـبة هـي مقـدار التغیـر فـي 87.4الى (

  في المتغیرات المستقلة داخل النموذج .

نجـد أنهـا  المـذكورة آنفـاً ) المحسوبة للمتغیـرات المسـتقلة tالى قیم (وعندما نأتي 

) لها beta) والـ(0.07) المحسوبة لها (tكانت ایجابیة بالنسبة للسیولة اذ كانت قیمة (

) كذلك رأس المال أسوة بالسنتین السابقتین كان تأثیره ایجابیًا اذ بلغـت قیمـة 0.0114(

)t) المتغیـرین كانـت قیمـة ( ) لكن كال0.78) المحسوبة لهt المحسـوبة لهمـا أقـل مـن (

  قیمتهما الجدولیة.

  ) المحســـوبة لهـــا tأمـــا القـــروض والســـلف فكـــان تأثیرهـــا ســـلبیًا اذ بلغـــت قیمـــة (

) t) كــــذلك الــــدیون المعدومــــة كانــــت قیمــــة (-0.04390) لهــــا (beta) والـــــ(-0.46(

  ) وهي ایضا لم تكن معنویة .-0.21المحسوبة لها (

) 0.17) المحسوبة لهـا (tتقات فقد كان تأثیرها ایجابیًا اذ بلغت قیمة (اما المش

) وهي ایضًا أقـل مـن قیمتهـا الجدولیـة ، اذ قامـت المصـارف 0.0710) لها (betaوالـ(

االردنیــة بتطــویر اجراءاتهــا فــي االلتــزام فــي تطبیــق المعــاییر الدولیــة وتطــویر الصــیرفة 

مار فــــي المشــــتقات المالیــــة لهــــذه الســــنة ممــــا االلكترونیــــة والمبــــالغ المخصصــــة لالســــتث

  لهذه السنة. الربح الصافيانعكس ایجابیًا على 
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) المحسـوبة نجـد أنهــا كانـت ذات معنویـة عنــد مسـتوى معنویــة fأمـا عـن قیمــة (

) وهـــذا یعنـــي أنهـــا أعلـــى مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة حیـــث كانـــت قیمتهـــا المحســـوبة 0.10(

)5.54.(  

تأثیر قوة والتي تنص على ، ونقبل الفرضیة البدیلة فرضیة العدم نرفض وبهذا 

الــــربح عینــــة الدراســــة فــــي االردنیــــة للمصــــارف جــــودة المحفظــــة االقراضــــیة مؤشــــرات 

  .الصافي

  :)2011سنة ( االردن

   )45الجدول (

للمصارف  2011تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  االردنیة عینة الدراسة

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

راس 

  المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 13538  0.02481  0.02646  0.1273  3.199  0.03123  
98.4% 

*** 
35.82  T 0.55  0.85  0.69  0.51  0.96  0.37  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

) والظــــاهرة 2011عنــــد اســــتعراض نتــــائج تحلیــــل نمــــوذج االنحــــدار فــــي ســــنة (

نجــد أن الســیولة كــان تأثیرهــا ایجابیــًا اذ بلغــت  المــذكورة آنفــاً  )45الجــدول (نتائجــه فــي 

) وهو یؤشر تحسن وضـع 0.02481) لها (beta) والـ(0.85) المحسوبة لها (tقیمة (

) tالســــیولة فــــي هــــذه الســــنة . باالضــــافة لــــذلك فــــان القــــروض والســــلف كانــــت قیمــــة (

) ویمثــل أیضــًا تحســن لوضــع القــروض 0.02646) (beta) والـــ(0.69المحســولة لهــا (

ـــة معنویـــة ألن قیمتهـــا المحســـوبة أقـــل مـــن قیمتهـــا  ـــم تكـــن ذات دالل والســـلف ، ولكـــن ل

  ة .الجدولی

وبشــكل معــاكس نجــد أن رأس المــال كــان تــأثیره ســلبیًا فــي هــذه الســنة اذ بلغــت 

ـــ(-0.51ة لــه (ب) المحســو tقیمــة ( الصــافي ن الــربح أ) أي -0.1273) لــه (beta) وال

كان یتغیر عكسیًا مع الزیادة في رأس المال ولكنه ایضًا لم یكن تأثیره معنوي ألنه أقل 

) tالمعدومــة فقــد تحســنت هــذه الســنة اذ بلغــت قیمــة ( أمــا الــدیون مــن القیمــة الجدولیــة.

ـــ(0.96المحســوبة لهــا ( ) ، 0.37) لهــا (beta) كــذلك المشــتقات المالیــة كانــت قیمــة ال
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ـــأثیر أمـــا قیمـــة معامـــل التحدیـــد فقـــد وصـــلت ف وهـــي ایضـــًا غیـــر معنویـــة . یهـــا نســـبة ت

) fلـق بقیمــة (وفیمــا یتع %).98.4( الـربح الصـافيفــي ة فــي النمـوذج المتغیـرات الداخلـ

)، وهـــذا دلیـــل قـــوي علـــى 35.82المحســـوبة نجـــد انهـــا كانـــت مرتفعـــة اذ وصـــلت الـــى (

  ).0.01معنویة النموذج وقوته في التأثیر عند مستوى معنویة (

تـأثیر قـوة التي تـنص علـى ، ونقبل الفرضیة البدیلة فرضیة العدم نرفض وبهذا 

الــــربح عینــــة الدراســــة فــــي االردنیــــة للمصــــارف جــــودة المحفظــــة االقراضــــیة مؤشــــرات 

  .الصافي

  :)2012سنة ( االردن

   )46الجدول (

للمصارف  2012تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  االردنیة عینة الدراسة

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

راس 

  المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 18787  0.00714  0.01402  0.2443  1.079  0.09613  
99.6% 

*** 
155.28  T 1.12  0.30  1.20  2.13  0.88  2.29  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

أن كـــــل مـــــن الســـــیولة  المـــــذكورة آنفـــــاً  )46الجـــــدول (تشـــــیر النتـــــائج المتعلقـــــة ب

ـــدیون المعدومـــة والمشـــتقات عـــاودت تأثیرهـــا الســـلبي فـــي  ـــربح والقـــروض والســـلف وال ال

هـــذه الســـنة وذلـــك بســـبب المشـــاكل المالیـــة الكبیـــرة التـــي عـــانى منهـــا القطـــاع  الصـــافي

 منطقـــة.المصـــرفي االردنـــي جـــراء االضـــطرابات المالیـــة والسیاســـیة واالقتصـــادیة فـــي ال

) والـــدیون -1.20) وللقـــروض والســـلف (-0.30) المحســـوبة للســـیولة (tوبلغــت قیمـــة (

) ، إال أنها للمتغیرات المستقلة الثالثة لم تكـن -2.29) والمشتقات (-0.88المعدومة (

) المحسـوبة لهـا اقـل مـن قیمتهـا الجدولیـة عـدا المشـتقات tذات داللة معنویـة ألن قـیم (

) المحســـوبة لهــا أعلــى مــن قیمتهـــا الجدولیــة عنــد مســتوى معنویـــة tالتــي كانــت قیمــة (

) betaعنـــد تغیـــر المشـــتقات وحـــدة واحـــدة بمقـــدار ( الـــربح الصـــافي) اي تغیـــر 0.10(

بینما عاود رأس المال تأثیره االیجابي اذ بلغـت قیمـة  ).0.09613والتي بلغت قیمتها (
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)t) والـــ(2.13) المحســوبة لــه (beta) (0.2443.( أمــا عــن ) قیمــةf المحســوبة فقــد (

) وكمــا هــو واضــح فهــي ذات معنویــة عالیــة جــدًا عنــد مســتوى معنویــة 155.28بلغــت (

) ، وهذا ما یعني قبول النموذج قبوًال لقوة داللته التفسیریة في تفسیر التغیر في 0.01(

  .الربح الصافي

%) أي أنــه مــا یقــارب 99.6أمــا عــن قیمــة معامــل التحدیــد فقــد وصــلت الــى (

  سببها المتغیرات داخل النموذج. الربح الصافي%) من التغیرات الحاصلة في 100(الـ

تأثیر قوة والتي تنص على ، ونقبل الفرضیة البدیلة فرضیة العدم نرفض وبهذا 

الــــربح عینــــة الدراســــة فــــي االردنیــــة للمصــــارف جــــودة المحفظــــة االقراضــــیة مؤشــــرات 

  .الصافي

  :)2007(سنة االمارات العربیة المتحدة  -2

   )47الجدول (

للمصارف  2007تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  االماراتیة عینة الدراسة

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

راس 

  المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 90.6  0.00929  0.01400  0.2041  1.256  0.000737  
87.9% 4.37 

t 0.78  0.11  0.82  1.22  0.74  0.11  
*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

نســتدل مــن البیانــات الخاصــة بتحلیــل أثــر المتغیــرات الخاصــة بــبعض مؤشــرات 

الجـــدول جــودة محفظـــة القــروض فـــي المصــارف االماراتیـــة عینــة الدراســـة الظــاهرة فـــي 

) -0.11) المحســـــوبة لهـــــا (tان الســـــیولة كـــــان تأثیرهـــــا ســـــلبیًا اذ بلغـــــت قیمـــــة ( )47(

ن تأثیرها سلبیًا اذ بلغت قیمة ) كذلك القروض والسلف كا-0.00929) لها (betaوالـ(

)t) والـ(-0.82) المحسوبة لها (beta) 0.01400) لها-. (  

وكمــا هــو واضــح فــان المصــارف االماراتیــة حالهــا حــال المصــارف العربیــة فــي 

منطقة الخلیج العربي لم تكن ملتزمة بشكل كفوء وفعال فیما یتعلق بنسب السیولة التي 

سـیما بعـد التحـرر المــالي والتحقـق الكفــاءة للمصـارف ،  حـددتها المعـاییر الدولیـة والتـي

الـــذي تشـــهده القطاعـــات المصـــرفیة فـــي العـــالم ومنافســـة المصـــارف االجنبیـــة وانضـــمام 
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الــدول العربیــة لمنظمــة التجــارة العالمیــة وهــذه كلهــا عوامــل تــؤثر علــى مســتوى الســیولة 

  الواجب االحتفاظ بها.

لمصــارف االماراتیــة عینــة الدراســة باالضــافة لــذلك فــان القــروض والســلف فــي ا

كــان تأثیرهــا ســلبیًا اذ أنهــا لــم تمتلــك رغــم انفتاحهــا علــى التعــامالت فــي العــالم للقــدرات 

ــــة فــــي ادارة االئتمانــــات وسیاســــات اجــــراءات متابعــــة مــــنح وتحصــــیل  االئتمانیــــة الكافی

دأت القــروض وتطبیــق التكنولوجیــات والتقنیــات الحدیثــة وخاصــة الــنظم الخبیــرة التــي بــ

بتطبیقهــا دول العــالم المتقــدم فــي الوقــت الحاضــر فوكــاالت التصــنیف االئتمــاني التــي 

تعمل الیوم على تصنیف جودة المصارف ائتمانیا بدات تؤثر على أداء المصارف في 

  العالم .

فكــان االلتــزام بمعــاییر بــازل لــیس كــامًال، أمــا المشــتقات المــال وبالنســبة لــرأس 

إال ان المصـارف االماراتیـة لـم  الـربح الصـافيرهـا االیجـابي فـي المالیة فبالرغم من تأثی

  تخصص لها جانبًا كبیرًا من استثمارات المصارف .

) 1.22( ) المحسـوبة لـهtكما أن رأس المال كان تأثیره ایجابیًا اذ بلغـت قیمـة (

) 0.74() المحسـوبة لهـا t، كذلك الدیون المعدومة كان تأثیرها ایجابیًا اذ بلغت قیمـة (

) المحسـوبة t، وأخیرًا المشتقات المالیة ایضا كانت ذات تأثیر ایجابي اذ كانـت قیمـة (

یتغیـر ایجابیـًا مـع تغیــر الصــافي ) أي أن الـربح 0.000737) (beta) والــ(0.11لهـا (

) ، إال أن التــــأثیر لــــم یكــــن betaالمتغیــــرات المســــتقلة الثالثــــة بوحــــدة واحــــدة بمقــــدار (

  من القیمة الجدولیة .معنویًا ألنه أقل 

%) مـن التغیـرات الحاصـلة فـي 87.9أما قیمة معامـل التحدیـد فتشـیر الـى ان (

، وباقي التغیرات سببها متغیرات  المذكورة آنفاً سببها المتغیرات المستقلة  الربح الصافي

  لم یأخذها النموذج .

مـن ) والتـي تعبـر عـن معنویـة النمـوذج ككـل نجـد أنهـا كانـت أقـل fوعن قیمـة (

  قیمتها الجدولیة أي عدم معنویة النموذج في التأثیر .

جــــودة وبهــــذا نقبــــل فرضــــیة العــــدم التــــي تــــنص علــــى ضــــعف تــــأثیر مؤشــــرات 

، ونــرفض  الــربح الصــافيعینــة الدراســة فــي االماراتیــة للمصــارف المحفظــة االقراضــیة 

  .الفرضیة البدیلة 
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  :)2008سنة (االمارات العربیة المتحدة 

   )48الجدول (

للمصارف  2008تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  االماراتیة عینة الدراسة

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

  راس المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 20.47  0.08343  0.001676  0.17376  0.7769  0.005373  
99.2% 

*** 
70.67  T 0.57  

** 
4.84  

0.36  
** 

5.40  
** 

4.65  
** 

3.21  
*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

نجــد أن  المــذكورة آنفــاً  )48الجــدول (مــن خــالل نظــرة ســریعة عــن النتــائج فــي 

%) مـن 99.2%) أي مـا معنـاه ان (99.2قیمة معامـل التحدیـد للنمـوذج وصـلت الـى (

  سببها المتغیرات الداخلة في النموذج . الربح الصافيالتغیرات الحاصلة في 

) لهــــــا beta) والـــــــ(-4.84) المحســــــوبة للســــــیولة (tكمــــــا یالحــــــظ أن قیمــــــة (

یولة كانـــت تأثیرهـــا ســـلبیًا %) أي ان الســـ0.05) وعنـــد مســـتوى معنویـــة (-0.08343(

االمـارات كبـاقي الـدول للتـأثر باالزمـة تأثرت وكما هو معروف فقد  الربح الصافيعلى 

المالیة العالمیـة التـي عصـفت بالعـالم ذلـك أن نسـبة كبیـرة مـن تعامالتهـا مـع المـودعین 

  االجانب.

) t( أمــا القــروض والســلف فقــد كــان تأثیرهــا ایجابیــًا هــذه الســنة ، اذ بلغــت قیمــة

) المحســوبة كانــت t) لكــن قیمــة (0.001676) لهــا (beta) والـــ(0.36المحســوبة لهــا (

وفیمـا یتعلـق بـرأس المـال فقـد  أقل مـن قیمتهـا الجدولیـة أي عـدم معنویتهـا فـي التـأثیر .

) وعنـد مسـتوى معنویـة 5.40) المحسـوبة لـه (tتأثیر ایجابي ، اذ كانـت قیمـة ( اكان ذ

) المحسـوبة لهـا tعدومة كـان تأثیرهـا ایجابیـًا اذ بلغـت قیمـة (كذلك الدیون الم ).0.01(

وفــي نفـس االتجــاه كانـت المشــتقات ایضــًا ذات ) 0.05وعنـد مســتوى معنویـة () 4.65(

) beta) والــ(3.21) المحسـوبة لهـا (tاذ كانـت قیمـة ( الربح الصـافيتأثیر ایجابي في 

الربح یتغیر نتیجة التغیر في أي ان  ).0.05) وعند مستوى معنویة (0.005373لها (

) fأمــــا عــــن قیمــــة ( ) لهــــا .betaالمتغیــــرات المســــتقلة الثالثــــة وحــــدة واحــــدة بمقــــدار (
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) وذلـك 70.67المحسوبة فقد كانت أعلى من قیمتهـا الجدولیـة بكثیـر اذ بلغـت قیمتهـا (

وعند مستوى معنویة  الربح الصافيدلیل یظهر بوضوح قوة معنویة النموذج وتأثیره في 

)0.01.(  

هذا وقامت المصارف االماراتیة بتطویر االجراءات الخاصة بالقروض والسلف 

وخاصة فیما یتعلق بالخضوع لتقییم وكاالت التصنیف االئتمـاني ، واهتمامهـا بعملیـات 

التحلیــل االئتمــاني والمركــز المــالي للمقتــرض وهــذا مــا كــان واضــحًا مــن خــالل التقــاریر 

  السنویة الخاصة بها .

تـأثیر قـوة التي تـنص علـى ، ونقبل الفرضیة البدیلة فرضیة العدم نرفض وبهذا 

الــــربح عینــــة الدراســــة فــــي االماراتیــــة للمصــــارف جــــودة المحفظــــة االقراضــــیة مؤشــــرات 

  .الصافي

  :)2009سنة (االمارات العربیة المتحدة 

   )49الجدول (

للمصارف  2009تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  االماراتیة عینة الدراسة

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

  راس المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 122.49  0.072915  0.018802  0.20187  0.5361  0.017871  
99.3% 

*** 
85.78  t 

3.57 
**  

*** 
8.18 

** 
4.97  

*** 
8.94  

** 
4.06  

*** 
9.30  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

أن قیمـة  المـذكورة آنفـاً  )49الجـدول () المحسـوبة لمعطیـات fنستدل من قیمـة (

)f) مــن قیمتهــا الجدولیــة وهــذا  ) وهــي قیمــة عالیــة جــدًا أعلــى85.78) المحســوبة كانــت

  ).0.01دلیل واضح على قوة ومعنویة النموذج في التفسیر وعند مستوى معنویة (

%) أي 99.3كمــا بلغــت قیمــة معامــل التحدیــد نســبة مرتفعــة جــدًا وصــلت الــى (

ســببها المتغیــرات  الــربح الصــافي%) مــن التغیــرات الحاصــلة فــي 99.3ان مــا نســبته (

  .المذكورة آنفاً المستقلة 
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) للمتغیـرات المسـتقلة نجـد أن جمیعهـا كانـت ذات tوعند النظر الى نتائج قیم (

دالالت معنویة أي أن الربح یتغیـر مـع التغیـرات الحاصـلة فیهـا سـواء كـان فـي االتجـاه 

  ).betaاالیجابي او السلبي وحدة واحدة بمقدار (

قیمتهــا ) وهــي أعلــى مــن -8.18) المحســوبة للســیولة كانــت (tهــذا وأن قیمــة (

) وعنــــد -0.072915) لهــــا والتــــي بلغــــت (betaالجدولیــــة، وهــــذا مــــا اظهرتــــه قیمــــة (

) -4.91) المحســوبة لهــا (t)، والقــروض والســلف بلغــت قیمــة (0.01مســتوى معنویــة (

) المحســــوبة لهــــا t)، والــــدیون المعدومــــة بلغــــت قیمــــة (0.05وعنــــد مســــتوى معنویــــة (

  ).0.05)وعند مستوى معنویة (-4.06(

) tتجــاه االیجــابي كــان رأس المــال والمشــتقات المالیــة قــد بلغــت قیمــة (وفــي اال

) المحســــوبة t)وقیمـــة (0.01) وعنـــد مســـتوى معنویــــة (8.94المحســـوبة لـــرأس المــــال (

). وذلـــــك یعـــــود لـــــنفس االســـــباب 0.01) ومســـــتوى معنویـــــة (9.30للمشـــــتقات كانـــــت (

  المذكورة في السنوات السابقة .

تأثیر قوة على أكدت والتي نقبل الفرضیة البدیلة ، و فرضیة العدم نرفض وبهذا 

الــــربح عینــــة الدراســــة فــــي االماراتیــــة للمصــــارف جــــودة المحفظــــة االقراضــــیة مؤشــــرات 

  .الصافي

  :)2010سنة (االمارات العربیة المتحدة 

   )50الجدول (

للمصارف  2010تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  عینة الدراسةاالماراتیة 

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

  راس المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 175.72  0.08158  0.012723  0.17814  0.2680  0.012278  
98.4% 

*** 
37.96  T 

** 
3.36  

** 
5.45  

2.03  
** 

5.52  
2.07  

** 
4.21  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

) 2010فـــي ســـنة ( )50الجـــدول (إن مـــا عرضـــته نتـــائج تحلیـــل االنحـــدار فـــي 

) في التأثیر السلبي للمتغیـرات المسـتقلة السـیولة والقـروض 2009جاءت مماثلة لسنة (

  والسلف والدیون المعدومة .
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) فهي كما هو واضـح أعلـى مـن -5.45) المحسوبة للسیولة (tاذ بلغت قیمة (

) t)، كذلك القروض والسلف بلغـت قیمـة (0.05قیمتها الجدولیة وعند مستوى معنویة (

) ، وقــــــد اخفقـــــــت المصـــــــارف -0.012723) (beta) والــــــــ(-2.03المحســــــوبة لهـــــــا (

االماراتیة هـذه السـنة فـي تحقیـق مـا مطلـوب منهـا فـي جـودة القـروض والسـلف . كـذلك 

  ).-beta()0.2680) والـ(-2.07) المحسوبة لها (tالدیون المعدومة كانت قیمة (

) betaبـــ( الــربح الصــافيفــي بالمقابــل حــافظ رأس المــال علــى تــأثیره االیجــابي 

) وهــي كــذلك 4.21) المحســوبة لهــا (t) ، والمشــتقات المالیــة بلغــت قیمــة (0.17814(

  ).0.05مثل رأس المال أعلى من قیمتها الجدولیة وعند مستوى معنویة (

%) أي أن مقـدار التغیـرات الحاصـلة 98.4أما قیمة معامل التحدید فقد بلغت (

  %).98.4بسبب المتغیرات المستقلة داخل النموذج هي ( الربح الصافيفي 

) المحسوبة نجد أنها أیضًا كانت أعلى من قیمتهـا الجدولیـة fوعند رؤیة قیمة (

  ) أي نقبل النموذج قبوًال عامًا.0.01وعند مستوى معنویة () 37.96فقد بلغت (

تـأثیر قـوة علـى تؤكد والتي ، ونقبل الفرضیة البدیلة فرضیة العدم نرفض وبهذا 

الــــربح عینــــة الدراســــة فــــي االماراتیــــة للمصــــارف جــــودة المحفظــــة االقراضــــیة مؤشــــرات 

  .الصافي

  :)2011سنة (االمارات العربیة المتحدة 

   )51الجدول (

للمصارف  2011تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  االماراتیة عینة الدراسة

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

  راس المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 141.85  0.05539  0.003710  0.10504  0.4788  0.001392  
96.3% 

** 
15.65  T 1.88  

* 
2.66  

0.46  
*  

2.37  
*  

2.94  
0.81  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر
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أنهـــــا كانـــــت  المـــــذكورة آنفـــــاً  )51الجـــــدول (تؤشـــــر قیمـــــة معامـــــل التحدیـــــد فـــــي 

ســـببها المتغیـــرات المســـتقلة مـــن  الـــربح الصـــافي%) أي ان نســـبة التغیـــرات فـــي 96.3(

  داخل النموذج .

) وعند 16.65ككل فقد وصلت الى ( ) المعبرة عن معنویة النموذجfأما قیمة (

  )وهي أعلى من قیمتها الجدولیة اي قبول النموذج قبوًال عامًا.0.05مستوى معنویة (

 الــربح الصــافيونالحــظ فــي هــذه الســنة ان القــروض والســلف تغیــر تأثیرهــا فــي 

) لهـــــــا beta) والــــــــ(0.46) المحســـــــوبة لهـــــــا (tباالتجـــــــاه االیجـــــــابي اذ كانـــــــت قیمـــــــة (

ولكنهــا لــم تكــن ذات داللــة معنویــة ألنهــا أقــل مــن قیمتهــا الجدولیــة .  ) ،0.003710(

وقــد طــورت المصــارف االماراتیــة اجراءاتهــا الخاصــة باالنشــطة التــي تمولهــا والمعــاییر 

  الدولیة الخاصة بمنح القروض والسلف وتطویر اجراءاتها في هذا المجال .

لهــذه الســنة اذ بلغــت قیمــة كــذلك بالنســبة للــدیون المعدومــة كــان تأثیرهــا ایجابیــًا 

)t) والـ(2.94) المحسوبة لها (beta) ولكنها كانت معنویة في التأثیر 0.4788) لها (

  ).0.10ألنها أعلى من قیمتها الجدولیة وعند مستوى معنویة (

إذ بلغـت قیمـة  الـربح الصـافيكذلك حافظ رأس المال على تـأثیره االیجـابي فـي 

)t) والـ(2.37) المحسوبة له (beta) 0.10) وعند مسـتوى معنویـة (0.10504) له .(

  ).betaأي ان الربح یتغیر بمقدار التغیرات في هذه المتغیرات وحدة واحدة بمقدار (

ــأثیر الســیولة ســلبیًا ، اذ بلغــت قیمــة ( ) -2.66) المحســوبة لهــا (tبینمــا بقــى ت

 لربح الصـافيا)، اي تغیر 0.10وهي أعلى من قیمتها الجدولیة وعند مستوى معنویة (

كان تأثیرها المالیة ) ، كذلك المشتقات betaنتیجة لتغیر السیولة وحدة واحدة بمقدار (

) -0.81) المحسوبة لها والتي كانـت اقـل مـن قیمتهـا الجدولیـة (tسلبیًا اذ بلغت قیمة (

) ، وال ننسـى تـأثر االمـارات حالهـا حـال الـدول االخـرى -0.001392) لهـا (betaوالـ(

  الجانب المالي.في ربیع العربي باحداث ال

تأثیر قوة والتي تنص على ، ونقبل الفرضیة البدیلة فرضیة العدم نرفض وبهذا 

الــــربح عینــــة الدراســــة فــــي االماراتیــــة للمصــــارف جــــودة المحفظــــة االقراضــــیة مؤشــــرات 

  .الصافي
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  :)2012سنة (االمارات العربیة المتحدة 

   )52الجدول (

للمصارف  2012المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة تأثیر متغیرات الدراسة 

  االماراتیة عینة الدراسة

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

  راس المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 162.5  0.06420  0.00045  0.12902  0.3329  0.002360  
95.1% 

**  
11.66  T 1.51  1.38  0.04  

* 
2.42  

1.03  0.49  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

أن جمیـــع المتغیـــرات المســـتقلة  المـــذكورة آنفـــاً  )52الجـــدول (تؤشـــر النتـــائج فـــي 

(بعض مؤشـرات محفظـة القـروض) انهـا كانـت ذات تـأثیر ایجـابي ماعـدا السـیولة التـي 

) لهـــا beta) والــــ(-1.38) المحســـبة للســـیولة (tبلغـــت قیمـــة ( إذ كـــان تأثیرهـــا ســـلبیًا.

) المحســوبة t) ولكنهــا لــم تكــن ذات داللــة معنویــة فــي التــأثیر ألن قیمــة (-0.06420(

وفیما یتعلق بالقروض والسلف والتي كان تأثیرها ایجابیًا  قل من قیمتها الجدولیة .لها أ

) ولكنهـا لـم تكـن 0.00045) (beta) والــ(0.04) المحسـوبة لهـا (tحیث بلغـت قیمـة (

  معنویة في التأثیر ألنها كذلك أقل من قیمتها الجدولیة .

ــــه (tأمــــا رأس المــــال فقــــد كانــــت قیمــــة ( ــــربح ، أي ان ) 2.42) المحســــوبة ل ال

) والتــي betaیتغیــر بـنفس اتجــاه التغیــر فـي رأس المــال وحــدة واحـدة بمقــدار ( الصـافي

أمـا الـدیون المعدومـة والتـي ، ) 0.10) وعند مستوى معنویة (0.12902كانت قیمتها (

) وهي أقل من قیمتها الجدولیة ، أمـا فیمـا یخـص 1.03) المحسوبة لها (tكانت قیمة (

) لهـــــا beta) والــــــ(0.49) المحســـــوبة لهـــــا (tوالتـــــي كانـــــت قیمـــــة ( المشـــــتقات المالیـــــة

) والتـي تعطـي fامـا قیمـة ( ) فإنها ایضًا كانت أقل من قیمتها الجدولیة .0.002360(

معنویــة النمــوذج ككــل ، فقــد كانــت ذات داللــة تفســیریة وقویــة فــي المعنویــة للتــأثیر فــي 

ن قیمتها الجدولیـة وعنـد مسـتوى ) وهي أعلى م11.66اذ بلغت قیمتها ( الربح الصافي

ــــــة ( %) أي أن 95.1وقیمــــــة معامــــــل التحدیــــــد والتــــــي كانــــــت قیمتهــــــا ( ).0.05معنوی
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المــذكورة ســببها المتغیــرات داخــل النمــوذج  الــربح الصــافي%) مــن التغیــرات فــي 95.1(

  . آنفاً 

تأثیر قوة والتي تنص على ، ونقبل الفرضیة البدیلة فرضیة العدم نرفض وبهذا 

الــــربح عینــــة الدراســــة فــــي االماراتیــــة للمصــــارف جــــودة المحفظــــة االقراضــــیة مؤشــــرات 

  .الصافي

  :)2007سنة (المملكة العربیة السعودیة  -3

   )53الجدول (

للمصارف  2007تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  السعودیة عینة الدراسة

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

راس 

  المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 87686  2.89  5.99  2.60  496  0.757  
23.4% 0.18 

T 1.01  0.11  0.26  0.16  0.19  0.21  
*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 الحاسبة االلكترونیة .: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات المصدر

نالحــظ مــن نتــائج تحلیــل االنحــدار المتعلقــة باظهــار نتــائج تحلیــل اثــر بعـــض 

الجـدول مؤشرات جودة محفظة القروض المصرفیة للمصارف عینة الدراسة الـواردة فـي 

) المحســـوبة لهـــا tاذ بلغـــت قیمـــة ( الـــربح الصـــافيأن للســـیولة تـــأثیر ســـلبي فـــي  )53(

) ، باالضـــافة لـــذلك كانـــت القـــروض والســـلف -2.89هـــا () لbeta) وقیمـــة (-0.11(

ــــي  ــــأثیر ســــلبي ف ــــربح الصــــافيذات ت ) -0.26) المحســــوبة لهــــا (tاذ بلغــــت قیمــــة ( ال

) ، إال أن كــال المتغیــرین لــم یكونــا ذات تــاثیر معنــوي الن قیمتــي -beta) (5.99والـــ(

)tالمصــارف  ) المحســوبة لهمــا كانــت أقــل مــن قیمتهــا الجدولیــة . ویعــزى ذلــك الــى ان

بشـــكل الســـعودیة لـــم تطبـــق المعـــاییر الدولیـــة والسیاســـات الخاصـــة لالحتفـــاظ بالســـیولة 

  في المصارف من حیث الحجم والنوعیة مما أثر سلبیًا على صافي أرباحها.مناسب 

بســبب عــدم امــتالك  الــربح الصــافيهــذا وأن القــروض والســلف أثــرت ســلبًا فــي 

اني وعدم تطبیق معاییر التصـنیف االئتمـاني المصارف السعودیة لمكاتب استعالم ائتم
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أو اتباعهـا اجـراءات حازمـة فـي ادارة ومتابعـة القـروض والسـلف وسیاسـات تحصـیلها ، 

ذلــــك ان غالبیــــة المصــــارف الســــعودیة تمیــــل للتعامــــل وفــــق الشــــریعة االســــالمیة ، وان 

  القطاع المصرفي السعودي یستحوذ فیه مصرفین على غالبیة التعامالت فیها.

باالضـــافة لـــذلك فـــان المصـــارف الســـعودیة لـــم تكـــن فعالـــة فـــي ادخـــال االدوات 

المالیة الجدیـدة وخاصـة المشـتقات المالیـة ، فمصـرف الراجحـي علـى سـبیل المثـال مـن 

  ها شرعًا.متضمن المصارف عینة الدراسة ال یتعامل بالمشتقات المالیة لحر 

) 0.16المحســوبة لــه ( )tهـذا وكــان لــرأس المـال تــأثیر ایجــابي اذ بلغـت قیمــة (

  .) beta) (2.60والـ(

) المحســوبة لهــا tكــذلك الــدیون المعدومــة كــان تأثیرهــا ایجابیــًا اذ بلغــت قیمــة (

) المحسـوبة لهـا tكذلك كان تأثیرهـا ایجابیـًا اذ بلغـت قیمـة (المالیة ) والمشتقات 0.19(

ا أقـل مـن قیمتهـا ) وهي أیضًا للمتغیرات الثالثة ولم تكن ذات تأثیر معنوي ألنه0.21(

  الجدولیة .

%) أي ان مـا 23.4أما عن قیمة معامل التحدید فقد كانـت منخفضـة اذ كانـت قیمتـه (

ســـببها المتغیـــرات  الـــربح الصـــافي%) فقـــط مـــن التغیـــرات الحاصـــلة فـــي 23.4مقـــداره (

  المستقلة الداخلة في النموذج .

فكانـت أقـل مـن ) المحسـوبة والتـي تعبـر عـن معنویـة النمـوذج ككـل fأما قیمة (

  .لحكم على عدم معنویة النموذج ككل) وهذا یدعونا ل0.18قیمتها الجدولیة اذ كانت (

ضــعف التــي تــنص علــى الفرضــیة البدیلــة ونــرفض ، فرضــیة العــدم نقبــل وبهــذا 

الـربح عینـة الدراسـة فـي السـعودیة للمصـارف جودة المحفظـة االقراضـیة تأثیر مؤشرات 

  .الصافي

   



198 

  :)2008سنة (المملكة العربیة السعودیة 

   )54الجدول (

للمصارف  2008تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  السعودیة عینة الدراسة

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

راس 

  المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 37113  4.439  4.358  1.986  1010  1.190  
35.2% 0.33 

T 0.62  0.53  0.47  0.44  0.78  0.67  
*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

أن قیمــة معامــل  آنفــاً المــذكورة  )54الجــدول (نســتدل مــن النتــائج الواضــحة فــي 

ــــد كانــــت نســــبتها منخفضــــة ایضــــا مثــــل الســــنة الســــابقة ولكــــن اعلــــى اذ بلغــــت  التحدی

ســـببها  الـــربح الصـــافي%) فقـــط مـــن التغیـــرات الحاصـــلة فـــي 35.2%) أي ان (35.2(

المتغیرات المستقلة داخـل النمـوذج ، أمـا بـاقي التغیـرات االخـرى سـببها متغیـرات أخـرى 

  لم یأخذها النموذج.

) المحســـوبة فقـــد كانـــت اقـــل مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة اذ بلغـــت fعـــن قیمـــة ( أمـــا

الــربح ) ، أي عـدم معنویـة النمـوذج ككــل وضـعف داللتـه فـي تفســیر التغیـر فـي 0.33(

  .الصافي

وبالنسبة للتغیرات في المتغیرات المستقلة فقد كانت جمیعها غیـر معنویـة سـواء 

) المحســـوبة لهـــا أقـــل مـــن قیمتهـــا tقیمـــة (كانـــت فـــي االتجـــاه االیجـــابي أو الســـلبي ألن 

، )4.439) لهــا (beta) والــ(-0.53) المحسـوبة للسـیولة (tالجدولیـة. اذ كانـت قیمـة (

) 4.358) لهــا (beta) والـــ(0.47) المحســوبة لهــا (tوالقــروض والســلف كانــت قیمــة (

  .) 0.44) المحسوبة له (tورأس المال كانت قیمة (

)، وأخیرًا المشتقات -0.78) المحسوبة لها (tیمة (أما الدیون المعدومة بلغت ق

ــــ(-0.67) المحســـوبة لهـــا (tالمالیـــة قیمـــة ( ). فقـــد حســـنت -1.190) لهـــا (beta) وال

المصــارف الســـعودیة فـــي هــذه الســـنة مـــن اجراءاتهــا فـــي مـــنح وتحصــیل القـــروض مـــن 

  خالل تطبیق المعاییر الدولیة الخاصة بذلك . 
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جــــودة تــــنص علــــى ضــــعف تــــأثیر مؤشــــرات  وبهــــذا نقبــــل فرضــــیة العــــدم التــــي

، ونــرفض  الــربح الصــافيعینــة الدراســة فــي الســعودیة للمصــارف المحفظــة االقراضــیة 

  .الفرضیة البدیلة 

  :)2009سنة (المملكة العربیة السعودیة 

   )55الجدول (

للمصارف  2009تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  الدراسةالسعودیة عینة 

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

راس 

  المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 41907  3.518  0.786  3.08  11.37  0.421  
25.1% 0.20 

T 0.86  0.55  0.17  0.12  0.21  0.32  
*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

تؤشر النتائج الخاصة بتحلیل أثر المتغیرات المستقلة الخاصـة بمؤشـرات جـودة 

ان السـیولة بقیــت ذات تـأثیر سـلبي فــي  )55الجـدول (محفظـة القـروض المصـرفیة فــي 

) أمــــا القــــروض -3.518) (betaو( )-0.55) محســــوبة (tوبقیمــــة ( الــــربح الصــــافي

ـــــــأثیر ایجـــــــابي بقیمـــــــة ( ـــــــت ذات ت ) beta) و(0.17) محســـــــوبة (tوالســـــــلف فقـــــــد كان

)0.786.(  

وفیمــا یتعلــق بــرأس المــال والــذي یعــد ذو اهمیــة كبیــرة خصوصــًا فــي المصــارف 

) t) (0.12التـــي تتعامـــل وفـــق الشـــریعة االســـالمیة انـــه كـــان ذو تـــأثیر ایجـــابي بقیمـــة (

  ).0.21) لها (t) والدیون المعدومة كانت قیمة (beta ()3.08و(

) المحســوبة لهــا tأمــا المشــتقات المالیــة والتــي كــان تأثیرهــا ســلبیًا كانــت قیمــة (

لـــم تكـــن  المـــذكورة آنفـــاً ) وجمیـــع المتغیـــرات المســـتقلة -0.421) (beta) والــــ(-0.32(

دولیــة . وذلــك یعــود ) المحســوبة لهــا أقــل مــن قیمتهــا الجtذات تــأثیر معنــوي ألن قــیم (

  لنفس اسباب السنوات السابقة.

فهـــي تعبـــر عـــن معنویـــة النمـــوذج  ) المحســـوبة وكمـــا هـــو معـــروفfأمـــا قیمـــة (

  ) وهي أقل من قیمتها الجدولیة ، أي عدم معنویة النموذج ككل .0.20، وبلغت (ككل
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%) 25.1) ایضـا كانـت منخفضـة اذ كانـت (R2هذا وان قیمة معامل التحدیـد (

سـببه المتغیـرات المسـتقلة داخـل النمـوذج ، أمـا  الـربح الصـافيقدار التغیر في أي ان م

  باقي التغیرات سببها متغیرات من خارج النموذج.

جــــودة وبهـــذا نقبـــل فرضــــیة العـــدم والتــــي تـــنص علــــى ضـــعف تــــأثیر مؤشـــرات 

، ونــرفض  الــربح الصــافيعینــة الدراســة فــي الســعودیة للمصــارف المحفظــة االقراضــیة 

  .الفرضیة البدیلة 

  :)2010سنة (المملكة العربیة السعودیة 

   )56الجدول (

للمصارف  2010تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  السعودیة عینة الدراسة

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

راس 

  المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 27424  2.693  0.056  10.36  21.9  0.6722  
27.7% 0.23 

T 0.50  0.39  0.01  0.24  0.12  0.77  
*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

) الــــواردة فــــي 2010تؤشــــر النتــــائج الخاصــــة بتحلیــــل نتــــائج االنحــــدار لســــنة (

الـــربح أنهـــا لـــم تكـــن ذات داللـــة احصـــائیة قویـــة فـــي تفســـیر التغیـــر فـــي  )56الجـــدول (

) 0.23) المحســوبة والمعبــرة عــن معنویــة النمــوذج ككــل (f، اذ كانــت قیمــة ( الصــافي

ح علـــى عـــدم معنویـــة النمـــوذج وبمـــا أنهـــا أقـــل مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة فهـــذا دلیـــل واضـــ

  االحصائي ككل . 

) أي ان 27.7أمــا قیمــة معامــل التحدیــد فقــد كانــت كــذلك منخفضــة فقــد كانــت (

ســببها المتغیــرات  الــربح الصــافي%) فقــط مــن التغیــرات الحاصــلة فــي 28مــا یقــارب الـــ(

  داخل النموذج وباقي التغیرات سببها متغیرات من خارج النموذج. المستقلة 

) المحسـوبة للسـیولة أنهـا tتأثیر المتغیرات المستقلة للنموذج تشـیر قیمـة (وعن 

) والقـروض والسـلف -2.693) (beta) وt) (0.39-)كانت ذات تأثیر سـلبي بقیمـة (

) امـــا رأس المـــال فقـــد بقـــى محافظـــًا علـــى تـــأثیره -0.056) لهـــا (beta) والــــ(-0.01(

  ).10.36) (beta) وt) (0.24)االیجابي بقیمة (
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) beta) والـــ(-0.12) المحســوبة لهــا (tمـا الــدیون المعدومــة فقــد كانـت قیمــة (أ

). ولكن جمیع -0.77) المحسوبة لها (tكان قیمة (المالیة ) وأخیرًا المشتقات -21.9(

) المحســوبة لهــا أقــل tالمتغیــرات المســتقلة الخمســة لــم یكــن لهــا تــأثیر معنــوي ألن قــیم (

  من قیمتها الجدولیة .

جــــودة فرضــــیة العــــدم التــــي تــــنص علــــى ضــــعف تــــأثیر مؤشــــرات  وبهــــذا نقبــــل

، ونــرفض  الــربح الصــافيعینــة الدراســة فــي الســعودیة للمصــارف المحفظــة االقراضــیة 

  .الفرضیة البدیلة 

  :)2011سنة (المملكة العربیة السعودیة 

   )57الجدول (

 للمصارف 2011تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  السعودیة عینة الدراسة

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

راس 

  المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2 

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 67397  0.360  2.002  10.43  135.2  1.147  
29.7% 0.25 

t 0.95  0.06  0.26  0.38  0.31  0.70  
*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

ان الســـــیولة  المــــذكورة آنفـــــاً  )57الجـــــدول (ان مــــا عرضـــــته النتــــائج الخاصـــــة ب

الـربح كانـت تأثیراتهـا سـلبیة فـي المالیة والقروض والسلف والدیون المعدومة والمشتقات 

) المحســوبة لهــا tلــذلك أنهــا لــم تكــن ذات تــأثیر معنــوي ألن قــیم ( ، باالضــافة الصــافي

  أقل من قیمتها الجدولیة وكاالتي:

ــــــ(-0.06) المحســـــوبة للســـــیولة (tبلغـــــت قیمـــــة ( ) -0.366) لهـــــا (beta) وال

) t) امـا قیمـة (-2.002) (beta) والـ(-0.26) المحسوبة لها (tوالقروض والسلف الـ(

) t) والمشـــــتقات (-135.2) لهـــــا (beta) والــــــ(-0.31(المحســـــوبة للـــــدیون المعدومـــــة 

) وذلك باالضافة لالسباب السابقة تأثر -1.147) (beta) والـ(-0.70المحسوبة لها (

  المملكة العربیة السعودیة بأحداث الربیع العربي تأثرًا اقتصادیًا ومالیًا.

ســـوبة المح) t) المحســـوبة لـــرأس المـــال أنـــه كـــان بقیمـــة (tبینمـــا تظهـــر قیمـــة (

) إال أنــه لــم یكــن ذو داللــة معنویــة 10.43) (beta) وهــو ذو تــأثیر ایجــابي و(0.38(
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أمـــا عـــن معامـــل  ) المحســـوبة لـــه أقـــل مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة .tفـــي التـــأثیر الن قیمـــة (

%) تقریبــًا تــؤثر 30%) أي (29.7التحدیـد فهــو االخــر بقیــت قیمتـه منخفضــة وبنســبة (

) المحسـوبة fبینمـا بلغـت قیمـة ( .الـربح الصـافيج فـي تغیرات المستقلة داخل النموذمال

  ) وهي أقل من قیمتها الجدولیة أي عدم معنویة النموذج بالكامل .0.25(

جــــودة وبهــــذا نقبــــل فرضــــیة العــــدم التــــي تــــنص علــــى ضــــعف تــــأثیر مؤشــــرات 

، ونــرفض  الــربح الصــافيعینــة الدراســة فــي الســعودیة للمصــارف المحفظــة االقراضــیة 

  .الفرضیة البدیلة 

  :)2012سنة (المملكة العربیة السعودیة 

   )58الجدول (

للمصارف  2012تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  السعودیة عینة الدراسة

  Constant  

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

راس 

  المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 43836  1.988  3.905  9.727  548.93  0.4958  
97.4
% 

** 
22.72  t 1.92  1.01  1.43  1.38  

*** 
9.17  

1.24  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

) المحسـوبة fمن سـنوات الدراسـة تغیـرت النتیجـة اذ كانـت قیمـة (في آخر سنة 

) وهـي أعلـى 22.72( )58الجـدول (والمعبرة عن معنویة النموذج ككل كما تظهر فـي 

علــى قبــول  ) وهــذا دلیــل كــافٍ 0.05توى معنویــة (مــن قیمتهــا الجدولیــة بكثیــر وعنــد مســ

  النموذج قبوًال عامًا.

%) وهــــذه نســــبة مرتفعــــة تظهــــر ان 97.4كمــــا بلغــــت قیمــــة معامــــل التحدیــــد (

  سببها المتغیرات المستقلة داخل النموذج. الربح الصافي%) من التغیرات في 97.4(

) المحســوبة للمتغیـــرات المســتقلة الخمســـة ، نجــد أن قیمـــة tوفیمــا یخــص قـــیم (

) 1.01) المحســــوبة لهــــا (tتــــأثیر الســــیولة لهــــذه الســــنة كــــان ایجابیــــًا اذ بلغــــت قیمــــة (

) محسـوبة t) امـا القـروض والسـلف فقـد بقـى تأثیرهـا سـلبیًا بقیمـة beta) (1.988)والــ(

)1.43-.(  
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) المحســـوبة والتـــي تتبنـــى تـــاثیر التغیـــر فـــي رأس المـــال tفیمـــا جـــاءت قیمـــة (

مختلفــة تمامــًا عــن الســنوات الســابقة اذ كــان تــأثیر رأس المــال لهــذه الســنة ســلبیًا وبقیمــة 

)t) إال أن المتغیــرات المســتقلة االربعــة لــم تكــن ذات تــأثیر معنــوي 1.38) محســوبة ، (

  ن قیمتها المحسوبة أقل من قیمتها الجدولیة .أل

) tامـــا الـــدیون المعدومـــة فقـــد كـــان تأثیرهـــا معنویـــًا لهـــذه الســـنة اذ بلغـــت قیمـــة (

ربح تغیر نتیجة ) أي ان ال9.17المحسوبة لها والتي كانت أعلى من قیمتها الجدولیة (

 )548.93) التي كانت قیمتها (betaالتغیر في الدیون المعدومة وحدة واحدة بمقدار (

  ).0.01وعند مستوى معنویة (

یبـــدو ان المصـــارف الســـعودیة قامـــت فـــي هـــذه الســـنة بتحســـین نســـب الســـیولة 

  الواجب االحتفاظ بها من خالل االلتزام بالمعاییر الدولیة الخاصة بها .

نجد أن المصارف السعودیة حققت اخفاقًا في تحقیق الكفایة المطلوبـة  بالمقابل

كؤسسة النقد السعودي لرأس المال وعدم االلتزام وبمقرات لجنة بازل او االلتزام بقوانین 

  والرقابة الحكومیة علیها.

تـأثیر قـوة التي تـنص علـى ، ونقبل الفرضیة البدیلة فرضیة العدم نرفض وبهذا 

الــــربح عینــــة الدراســــة فــــي الســــعودیة للمصــــارف جــــودة المحفظــــة االقراضــــیة مؤشــــرات 

  .الصافي
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  :)2007سنة ( العراق -4

   )59الجدول (

للمصارف  2007تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  العراقیة عینة الدراسة

  Constant  

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

راس 

  المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 6226  0.00451  0.1261  0.2478  1.382    
70.1% 2.94 

T 1.36  0.18  0.84  
* 

2.22  
1.03    

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 . : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیةالمصدر

لـبعض مؤشـرات جـودة  )59الجـدول (جاءت نتائج تحلیل نمـوذج االنحـدار فـي 

ــأثیر ایجــابي للســیولة  محفظــة القــروض المصــرفیة للمصــارف العراقیــة عینــة الدراســة بت

  .والقروض والسلف ورأس المال والدیون المعدومة 

اما المشتقات فلم یظهر لها تأثیر في نتائج نمـوذج تحلیـل االنحـدار للمصـارف 

العراقیة عینـة الدراسـة لهـذه السـنة والسـنوات الالحقـة للدراسـة ذلـك أن العـراق ال یتعامـل 

  بالمشتقات المالیة أساسیًا.

) لهــــا beta) وقیمــــة معامــــل الـــــ(0.18) المحســــوبة للســــیولة (tوبلغــــت قیمــــة (

) لهـا beta) والـ(0.84) المحسوبة لها (t) والقروض والسلف كانت قیمة (0.00451(

) المحســوبة لهمــا tوكــال المتغیــرین لــم یكــن لهمــا تــأثیر معنــوي الن قیمــة ( )0.1261(

  أقل من قیمتها الجدولیة .

) tأمــا رأس المــال فقــد كــان باالضــافة الــى تــأثیره االیجــابي والــذي بلغــت قیمــة (

یتغیـر بمقـدار  الربح الصافيداللة معنویة أي ان  ا) إال أنه كان ذ2.22المحسوبة له (

) والـــــذي بلغـــــت قیمتـــــه betaالمـــــال وحـــــدة واحـــــدة بمقـــــدار معامـــــل (التغیـــــر فـــــي رأس 

  ).0.10) وعند مستوى معنویة (0.2478(

وفیما یخص الدیون المعدومة ایضًا كان تأثیرها ایجابیـًا إال انـه لـم یكـن معنویـًا 

  ).1.03) المحسوبة لها أقل من قیمتها الجدولیة والتي بلغت (tألن قیمة (
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%) 70.1%) أي أن (70.1فكانـت مقبولـة اذ بلغـت (أما قیمة معامـل التحدیـد 

ســببها المتغیــرات المســتقلة داخــل النمــوذج ،  الــربح الصــافيمــن التغیــرات الحاصــلة فــي 

  اما باقي التغیرات سببها متغیرات اخرى لم یأخذها النموذج .

) وهــي 2.94) والتــي تعبــر عــن معنویــة النمــوذج ككــل فقــد كانــت (fامــا قیمــة (

  الجدولیة وهذا یعني عدم معنویة النموذج ككل.أقل من قیمتها 

ت المصـرفیة العربیـة عینـة إن البیئة المصرفیة العراقیـة تختلـف عـن بـاقي البیئـا

ــــأخرة نوعــــًا مــــا فــــي تعامالتهــــا وانشــــطتها الدراســــة ــــة تعــــد مت ، اذ ان المصــــارف العراقی

ـــة تفاعلهـــا مـــع العمـــل المصـــرفي الـــدولي بســـبب الظـــروف التـــي عاشـــها الب لـــد لمحدودی

) 2003والحصــار االقتصــادي الــذي تعــرض لــه واالحــداث التــي تعــرض لهــا بعــد عــام (

والزالـــت كـــل هـــذا ألقـــى بظاللـــه علـــى نشـــاط المصـــارف العراقیـــة ، فضـــًال عـــن ضـــعف 

التزامها بالمعاییر الدولیة وعدم امتالكهـا ادارة ائتمـان متطـورة تـدیر انشـطتها االقراضـیة 

  واالستثماریة . 

كها القدرة فـي تحصـیل القـروض والتخصـیص الكـافي للـدیون كما ان عدم امتال

المعدومة فاقم هذا االمر . كذلك فان االدارات العاملة فیها لم تكن بالمستوى المطلـوب 

  الذي یمكنه أن یحقق االهداف المرجوة منها .

فـي أرباحهـا هذا وأن وجود سیولة معطلة لدى هذه المصارف جعلها تؤثر سـلبًا 

عـــدم تـــوفر الســـیولة لـــدیها أحیانـــًا جـــاء بســـبب خـــروج رؤوس األمـــوال  ، او أنالصـــافیة

وهجرتهـــا بســـبب الظـــروف االســـتثنائیة التـــي یعیشـــها العـــراق بســـبب الحـــوادث السیاســـیة 

عامــة واالمنیــة بشــكل خــاص كلهــا عوامــل أفــرزت تــأثیرات ضــاغطة ومــؤثرة ســلبًا علــى 

  نشاط المصارف العراقیة .

جــــودة نص علــــى ضــــعف تــــأثیر مؤشــــرات وبهــــذا نقبــــل فرضــــیة العــــدم التــــي تــــ

، ونـــرفض  الـــربح الصـــافيعینـــة الدراســـة فـــي العراقیـــة للمصـــارف المحفظـــة االقراضـــیة 

  .الفرضیة البدیلة
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  :)2008سنة ( العراق

   )60الجدول (

للمصارف  2008تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  العراقیة عینة الدراسة

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

  راس المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 1120  0.01848  0.2080  0.18218  0.004155    
70.6% 3.00 

T 0.23  1.46  1.96  
* 

2.28  
0.79    

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .: من المصدر

بتأثیر سالب  )60الجدول (جاءت نتائج تحلیل النموذج في هذه السنة كما في 

) ومعامـــــل -1.46) المحســــوبة لهـــــا (tاذ بلغـــــت قیمـــــة ( الـــــربح الصــــافيللســــیولة فـــــي 

)beta) والســلف فقــد  ) ولكــن تأثیرهــا لــم یكــن معنویــًا ، أمــا القــروض-0.01848) لهــا

) tالن قیمـــة ( غیـــر معنـــوي) وقـــد كـــان تأثیرهـــا 1.96) المحســـوبة لهـــا (tبلغـــت قیمـــة (

  ).0.2080) لها كانت قیمتها (beta(والـمن الجدولة أقل المحسوبة لها 

) tوبشــــكل مماثــــل كــــان تــــأثیر رأس المــــال ایجابیــــًا ومعنویــــًا اذ كانــــت قیمــــة (

إذ ) 0.10) وهي أعلى من قیمتها الجدولیة وعند مستوى معنویـة (2.28المحسوبة له (

عنــد تغیــر رأس  الــربح الصــافي) اي تغیــر 0.18218( ) لــهbetaكانــت قیمــة معامــل (

  ).betaالمال وحدة واحدة بمقدار (

داللـــة  اأمـــا الـــدیون المعدومـــة هـــي االخـــرى كـــان تأثیرهـــا ایجابیـــًا ولكـــن لـــیس ذ

) beta) هـي أقـل مـن قیمتهـا الجدولیـة والــ(0.79) المحسوبة لهـا (tن قیمة (معنویة أل

  ).0.004155لها (

) وهــي أقــل مــن قیمتهــا الجدولیــة وهــذا بــال 3.00) المحســوبة كانــت (fوقیمــة (

  شك دلیل على عدم معنویة النموذج ككل .

%) أي مـا معنــاه ان مـا یقــارب مــن 70.6أمـا قیمــة معامـل التحدیــد فقـد كانــت (

  سببها المتغیرات المستقلة داخل النموذج . الربح الصافي%) من التغیرات في 71(
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جــــودة وبهــــذا نقبــــل فرضــــیة العــــدم التــــي تــــنص علــــى ضــــعف تــــأثیر مؤشــــرات 

، ونـــرفض  الـــربح الصـــافيعینـــة الدراســـة فـــي العراقیـــة للمصـــارف المحفظـــة االقراضـــیة 

  .الفرضیة البدیلة 

  :)2009سنة ( العراق

   )61الجدول (

للمصارف  2009تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  العراقیة عینة الدراسة

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

  راس المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 2866  0.031485  0.01761  0.00205  13.94    
80.5% 

** 
5.14  t 1.07  

** 
3.34  

0.82  0.05  1.00    

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

الجـدول ) المحسوبة الظـاهرة فـي fعلى نفس منوال السنة السابقة جاءت قیمة (

) وهــي أعلـــى مـــن قیمتهــا الجدولیـــة وعنـــد 5.14هــذه الســـنة بقیمــة وصـــلت الـــى ( )61(

)، وهذا یعني معنویـة النمـوذج ككـل وقـوة داللتـه االحصـائیة فـي 0.05مستوى معنویة (

  لهذه السنة . الربح الصافيتفسیر التغیر في 

الــربح %) أي أن هــذه النسـبة تمثــل نســبة تغیــر 80.5وقـد بلــغ معامــل التحدیــد (

  نتیجة المتغیرات المستقلة من داخل النموذج . يالصاف

ــًا أي ان الــربح  ــأثیر الســیولة فــي هــذه الســنة ایجابیــًا ومعنوی الصــافي لقــد كــان ت

) ومعامـل 3.34) لهـا (tتغیر نتیجة التغیر في السیولة وحدة واحدة والتي كانـت قیمـة (

)beta) كــــان  ) والقــــروض والســــلف0.05) وعنــــد مســــتوى معنویــــة (0.031485) لهـــا

) إال أنهـــا كانـــت أقـــل مـــن 0.82) المحســـوبة لهـــا (tتأثیرهـــا ایجابیـــًا وقـــد كانـــت قیمـــة (

  قیمتها الجدولیة ولهذا فهي لم تكن ذات داللة معنویة في التأثیر .

وفــي نفــس االتجــاه كــان لــرأس المــال تــأثیرًا ایجابیــًا ولكــن غیــر معنــوي اذ بلغــت 

  ).beta( )0.00205) ومعامل (0.05) المحسوبة له (tقیمة (
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) tاذ كانـت قیمـة ( الربح الصافيوالدیون المعدومة كانت سلبیة في التأثیر في 

) هي أقل من قیمتها الجدولیة ، أي انه لم یكن لهـا تـأثیر كبیـر -1.00المحسوبة لها (

  .الربح الصافيأو معنوي في 

مـا  ونتیجة لتحسن الوضـع االمنـي نسـبیًا وتـأثیره علـى االسـتقرار السیاسـي نوعـاً 

فـي البلــد فقـد شــجع ذلـك علــى تعامــل الزبـائن مــع المصـارف العراقیــة سـواء فــي االیــداع 

وطلـب القــروض ، وتفعیـل نشــاط صــیرفة التجزئـة نتیجــة تحســن دخـول االفــراد انعكاســه 

علــى الوضــع المعاشــي واالقتصــادي لالفــراد بصــورة عامــة ممــا أدى الــى تحســن وضــع 

  السیولة والقروض والسلف.

تـأثیر قـوة التي تـنص علـى ، ونقبل الفرضیة البدیلة رضیة العدم فنرفض وبهذا 

الـــــربح عینـــــة الدراســــة فـــــي العراقیــــة للمصـــــارف جـــــودة المحفظــــة االقراضـــــیة مؤشــــرات 

  .، ونرفض الفرضیة البدیلة الصافي

  :)2010سنة ( العراق

   )62الجدول (

للمصارف  2010تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  العراقیة عینة الدراسة

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

راس 

  المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 632  0.02785  0.08314  0.0104  4.19    
39.5% 0.81 

t 0.07  0.74  1.06  0.09  0.37    

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

ان  المـذكورة آنفـاً  )62الجـدول () فـي 2010نالحظ من النتائج الخاصة بسنة (

) tرأس المـــال فـــي هـــذه الســـنة جـــاء تـــأثیره معاكســـًا للســـنوات الســـابقة اذ كانـــت قیمـــة (

بمعامـل  الـربح الصـافي) أي ان زیادة رأس المال تؤثر سلبیًا في -0.09المحسوبة له (

)beta) وتأثیره لـم یكـن قویـًا ألن قیمـة (-0.0104) مقداره (t المحسـوبة لـه أقـل مـن (

  قیمتها الجدولیة.
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فیمــــا بلغــــت قیمــــة معامــــل التحدیــــد لهــــذه الســــنة نســــبة منخفضــــة وصــــلت الــــى 

غیــرات فقــد كــان تأثیرهــا ایجابیــًا إال انــه غیــر معنــوي ألن قــیم %). أمــا بــاقي المت39.5(

)t) المحســـوبة لهـــا أقـــل مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة ، اذ بلغـــت قیمـــة (t المحســـوبة للســـیولة (

  ).0.37) والدیون المعدومة (1.06) والقروض والسلف (0.74(

ا یعــود الــى عــدم خضــوع المصــارف االهلیــة العراقیــة مــل ذلــك ربوالســبب فــي كــ

عینــة الدراســة لرقابــة فعالــة مــن قبــل المصــرف المركــزي وضــوابطه وعــدم تقویــة رؤوس 

  ).IIالمركزي ، وااللتزام الصحیح بمقررات بازل ( المصرفأموالها بما یستجیب لقانون 

) 0.81( ) والمعبـرة عـن معنویــة النمـوذج ككـل نجـد انهـا كانــتfأمـا عـن قیمـة (

  وهي أقل من قیمتها الجدولیة وهذا دلیل واضح على عدم معنویة النموذج ككل .

جــــودة وبهــــذا نقبــــل فرضــــیة العــــدم التــــي تــــنص علــــى ضــــعف تــــأثیر مؤشــــرات 

، ونـــرفض  الـــربح الصـــافيعینـــة الدراســـة فـــي العراقیـــة للمصـــارف المحفظـــة االقراضـــیة 

  .الفرضیة البدیلة 

  :)2011سنة ( العراق

   )63الجدول (

للمصارف  2011تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  العراقیة عینة الدراسة

  Constant  

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

  راس المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 6262  0.00318  0.02980  0.02006  12.257    
78.7% 

* 
4.63  t 1.41  0.30  1.21  0.50  

** 
3.52  

  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

) معاكسة تمامًا لسابقتها فـي معنویـة النمـوذج ككـل اذ 2011فیما جاءت سنة (

) وهــي أعلــى مــن قیمتهــا الجدولیــة ، أي 4.63) المحســوبة لهــذه الســنة (fبلغــت قیمــة (

وعنـد  الربح الصافيمعنویة النموذج ككل وقوة داللته االحصائیة في تفسیر التغیر في 

  ) .0.10مستوى معنویة (
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%) مــــن 79%) أي مــــا یقــــارب الـــــ(78.7وقــــد بلغــــت قیمــــة معامــــل التحدیــــد (

  المتغیرات المستقلة من داخل النموذج . كان سببها الربح الصافيالتغیرات في 

-0.50) المحسوبة له (tفیما بقي تأثیر رأس المال سلبیًا هذه السنة اذ كانت (

  . الربح الصافي) وبما انها أقل من قیمتها الجدولیة فلم یكن له تأثیر معنوي في 

) 0.30() محســوبة tأمــا الســیولة فقــد كــان تأثیرهــا ایجابیــًا لهــذه الســنة وبقیمــة (

) المحســوبة لهــا أقــل t) والقــروض والســلف كانــت قیمــة beta) (0.00318)ومعامــل (

  ).1.21من قیمتها الجدولیة اذ كانت (

) المحســــوبة tأمــــا الــــدیون المعدومــــة فكــــان تأثیرهــــا ایجابیــــًا ، اذ بلغــــت قیمــــة (

ـــربح الصـــافي، أي تغیـــر )3.52( ـــدیون المعدومـــة وحـــدة واحـــدة  ال ـــر فـــي ال نتیجـــة التغی

)، وذلــك 0.05) وعنــد مســتوى معنویــة (12.257) والتــي كانــت قیمتــه (betaبمقــدار (

لــنفس االســـباب التـــي ذكـــرت فــي الســـنوات الســـابقة والتـــي تؤكــد تذبـــذب ظـــروف العمـــل 

  المصرفي العراقي خالل سنوات الدراسة.

تـأثیر قـوة التي تـنص علـى ضیة البدیلة ، ونقبل الفر فرضیة العدم نرفض وبهذا 

الـــــربح عینـــــة الدراســــة فـــــي العراقیــــة للمصـــــارف جـــــودة المحفظــــة االقراضـــــیة مؤشــــرات 

  .الصافي

  :)2012سنة ( العراق

   )64الجدول (

للمصارف  2012تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  العراقیة عینة الدراسة

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

  راس المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 4932  0.02603  0.07311  0.04732  3.293    
60.5% 1.92 

T 0.70  1.77  
* 

2.08  
1.12  

* 
2.15  

  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة . : من إعداد الباحثالمصدر
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أن قیمــة معامــل التحدیــد  المــذكورة آنفــاً  )64الجــدول (تؤشــر النتــائج الخاصــة ب

%) بـــــالتغیرات المســـــتقلة داخـــــل 60.5بــــــ( الـــــربح الصـــــافي%) أي تـــــأثر 60.5كانـــــت (

  النموذج .

ـــى تـــأثیره االیجـــ ـــأثیر الـــدیون المعدومـــة هـــذه الســـنة محافظـــًا عل ـــد كـــان ت ابي وق

) وعنــد 3.293) (beta) ومعامــل (2.15( ) المحســولة لــهtومعنویتـه، اذ كانــت قیمــة (

  ).0.10مستوى معنویة (

) tأمــا رأس المــال فقــد بقــى تــأثیره هــو االخــر ســلبیًا هــذه الســنة اذ بلغــت قیمــة (

  ) ولكنه لم یكن معنویًا.-0.04732) (beta) ومعامل (-1.12المحسوبة له (

أما السیولة والقروض والسلف فكانـت تأثیراتهـا ایجابیـة إال أنهـا لـم تكـن معنویـة 

) ومعنویـــة بالنســــبة 1.77) المحســـوبة للســـیولة (tبالنســـبة للســـیولة اذ كانـــت قیمـــة (إذ 

) المحســــوبة للقــــروض t) وقــــد كانــــت قیمــــة (0.10للقــــروض والســــلف وعنــــد مســــتوى (

التغیــر فـــي القـــروض والســـلف وحـــدة  نتیجـــة الـــربح الصـــافيي تغیـــر أ) 2.08والســلف (

  ).beta) (0.07311واحدة بمقدار (

ــــة اذ بلغــــت fوعنــــد قــــراءة قیمــــة ( ) المحســــوبة كانــــت أقــــل مــــن قیمتهــــا الجدولی

  ) وهذا یدعونا للحكم بعدم معنویة النموذج ككل .1.92(

جــــودة وبهــــذا نقبــــل فرضــــیة العــــدم التــــي تــــنص علــــى ضــــعف تــــأثیر مؤشــــرات 

، ونـــرفض  الـــربح الصـــافيعینـــة الدراســـة فـــي العراقیـــة للمصـــارف المحفظـــة االقراضـــیة 

  .الفرضیة البدیلة 

  :)2007سنة ( قطر -5

   )65الجدول (

للمصارف  2007تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  القطریة عینة الدراسة

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

راس 

  المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 137.8  0.1212  0.06414  0.3868  0.180  0.1500  
90.1% 3.65 

T 1.01  0.66  0.67  2.11  0.14  1.33  
*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 االلكترونیة .: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة المصدر
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الخاصـة بدولـة قطـر  المـذكورة آنفـاً  )65الجدول (من خالل النتائج الظاهرة في 

الـــربح والمتعلقـــة بتحلیـــل أثـــر بعـــض مؤشـــرات جـــودة محفظـــة القـــروض المصـــرفیة فـــي 

) المحسوبة t، اذ بلغت قیمة ( الربح الصافي، ان تأثیر السیولة كان سلبیًا في الصافي

  .)-0.1212) لها (beta() ومعامل -0.66للسیولة (

) المحسـوبة لهـا tبلغـت قیمـة ( إذأما القروض والسلف فقد كـان تأثیرهـا ایجابیـًا 

  ). 0.06414) (beta) والـ(0.67(

) 0.3868) (beta) والــ(2.11) المحسـوبة لـه (tأما رأس المال فكانـت قیمـة (

) المحســوبة tقــیم ( ذ بلغــتإ اً ، والــدیون المعدومــة والمشــتقات المالیــة كــان تأثیرهــا ســلبی

  ) على التوالي . -1.33) و(-0.14لها (

نجد انه لم یكن لها  المذكورة آنفاً وللحكم على معنویة تأثیر المتغیرات المستقلة 

) المحســـوبة والتـــي توضـــح التغیـــر فــــي tألن قــــیم ( الـــربح الصـــافيتـــأثیر معنـــوي فـــي 

  المتغیرات المستقلة كانت أقل من قیمها الجدولیة .

یبدو ان المصارف القطریة لم تلتزم بالمعاییر الدولیة المحددة لوضع  مما سبق

الســـیولة فـــي المصـــارف أو لـــم تطبقهـــا بالشـــكل الصـــحیح .كـــذلك فانهـــا لـــم تقـــم بوضـــع 

التخصیصـــات الكافیـــة للـــدیون المعدومـــة فـــي المصـــارف وهـــذا مـــا یـــؤثر علـــى كفاءتهـــا 

ة لم تطور تعاملها بالمشـتقات وفعالیتها في تقدیمها النشطتها كما ان المصارف القطری

المالیـــة باالضـــافة الـــى شـــمول عینـــة الدراســـة لمصـــرفین اســـالمیین ال یتعـــامالن اساســـًا 

%) 90.1وفیما یتعلق بمعامل التحدید فقد كانـت مرتفعـة اذ كانـت ( بالمشتقات المالیة.

سـببها  الـربح الصـافي%) من التغیرات الحاصلة فـي 90وهي مرتفعة تظهر أكثر من (

  تغیرات المستقلة داخل النموذج.الم

) المحسوبة والتي تعبر عن معنویة النمـوذج ككـل نـرى أنهـا fوعند قراءة قیمة (

  .ما یعني عدم معنویة النموذج ككل ) وهي أقل من قیمتها الجدولیة وهذا3.65كانت (

جــــودة وبهــــذا نقبــــل فرضــــیة العــــدم التــــي تــــنص علــــى ضــــعف تــــأثیر مؤشــــرات 

، ونـــرفض  الـــربح الصـــافيعینـــة الدراســـة فـــي القطریـــة للمصـــارف المحفظـــة االقراضـــیة 

  .الفرضیة البدیلة
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  :)2008سنة ( قطر

   )66الجدول (

للمصارف  2008تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  القطریة عینة الدراسة

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

راس 

  المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 76.0  0.0954  0.04558  0.2390  0.009  0.04920  
90.7% 3.88 

t 0.48  0.48  0.64  1.33  0.01  0.68  
*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 االلكترونیة .: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة المصدر

نجــد ان  المــذكورة آنفــاً  )66الجــدول () فــي 3عنــد التــدقیق فــي نتــائج النمــوذج (

ـــ(90.7قیمــة معامــل التحدیــد بلغــت ( %) مــن التغیــرات فــي 91%) أي ان مــا یقــارب ال

  سببها المتغیرات من داخل النموذج. الربح الصافي

تــأثیرًا معنویــًا ألن قــیم وعــن تــأثیر المتغیــرات المســتقلة نجــد ان جمیعهــا لــم یكــن 

)t المحسـوبة بهــا كانــت أقــل مـن قیمتهــا الجدولیــة ســواء كـان التــأثیر ایجــابي او ســلبي (

  وكاالتي :

  .)-0.48) محسوبة (tوبقیمة ( الربح الصافيكانت السیولة ذات تأثیر سلبي في  -أ

 ) ومعامــل-0.68) محســوبة (tالمشــتقات المالیــة كانــت ذات تــأثیر ســلبي بقیمــة ( -ب

  ).-0.04920) لها كانت قیمته (betaالـ(

ــًا هــي ورأس المــال والــدیون المعدومــة كانــت  -ج القــروض والســلف كــان تأثیرهــا ایجابی

) المحســوبة t) وقیمــة (0.04558) (beta) ومعامــل (0.64) المحســوبة لهــا (tقیمــة (

  ) .0.01) وللدیون المعدومة (1.33لرأس المال (

النغفـل تـأثیر االزمـة المالیــة  اة السـابقة ، كمـویعـود كـل هـذا لـنفس أسـباب السـن

العالمیــة، وللحكــم علــى معنویــة النمــوذج ككــل نجــد انــه لــم یكــن معنویــًا بشــكل عــام ألن 

  ) كانت أقل من قیمتها الجدولیة.3.88) المحسوبة والبالغة (fقیمة (

جــــودة وبهــــذا نقبــــل فرضــــیة العــــدم التــــي تــــنص علــــى ضــــعف تــــأثیر مؤشــــرات 

، ونـــرفض  الـــربح الصـــافيعینـــة الدراســـة فـــي القطریـــة للمصـــارف یة المحفظـــة االقراضـــ

  .الفرضیة البدیلة
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  :)2009سنة ( قطر

   )67الجدول (

للمصارف  2009تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  القطریة عینة الدراسة

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

راس 

  المال

)X3(  

 الدیون

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 15.8  0.0605  0.00462  0.1000  0.797  0.00667  
94.2% 6.52 

T 0.12  0.35  0.05  0.73  0.54  0.10  
*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 االلكترونیة .: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة المصدر

) جـــاء علـــى نفـــس االمـــر الـــذي كـــان علیـــه الوضـــع فـــي 2009یبـــدو أن العـــام (

) المحسـوبة والمعبـرة عـن معنویـة fفقیمـة ( )67الجـدول (السنة السـابقة كمـا یظهـر فـي 

النمـــوذج ككـــل لهـــذه الســـنة أقـــل مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة ، وهـــذا دلیـــل علـــى عـــدم معنویـــة 

  النموذج ككل.

أمــــا قیمــــة معامــــل التحدیــــد فقــــد كانــــت نســــبتها مرتفعــــة هــــذه الســــنة اذ بلغــــت 

الـــربح %) أي ان المتغیـــرات المســـتقلة داخـــل النمـــوذج كانـــت ســـبب التغیـــر فـــي 94.2(

  %).94.2بنسبة ( الصافي

وعــن تــأثیر المتغیــرات المســتقلة لهــذه الســنة نجــد ان المشــتقات المالیــة اصــبح 

) beta) ومعامــل (0.10) المحســوبة لهــا (tكانــت قیمــة (تأثیرهــا ایجابیــًا هــذه الســنة اذ 

) محسـوبة t) ، كذلك السیولة اصبح تأثیرها ایجابیًا هذه السنة وبقیمة (0.00667لها (

) محسـوبة بلغـت t) ، ورأس المال أیضًا كـان تـأثیره ایجابیـًا هـذه السـنة وبقیمـة (0.35(

)0.73.(  

) المحسوبة tبیًا اذ بلغت قیمة (بینما كان تأثیر القروض والسلف هذه السنة سل

) t) ، والــــدیون المعدومــــة بلغــــت قیمــــة (-0.00462) لهــــا (beta) والـــــ(-0.05لهــــا (

) وجمیــع المتغیــرات المســتقلة لهــذه الســنة لــم یكــن اثرهــا معنویــًا -0.54المحســوبة لهــا (

  ) المحسوبة لها أقل من قیمتها الجدولیة .tالن قیم (

ي هــذه الســنة علــى مــا یبــدو بمحــاوالت للتغلــب لقــد قامــت المصــارف القطریــة فــ

على االخفاقات التي واجهتها في السنوات السابقة اذ قامـت بتطبیـق وااللتـزام بالمعـاییر 
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الدولیــــة الخاصــــة بالســــیولة لتحســــین وضــــعها فــــي المصــــارف كمــــا أنهــــا قامــــت بزیــــادة 

صــحیحة المخصصــات الخاصــة باالســتثمار فــي المنتجــات المالیــة واتبــاع االجــراءات ال

  لالستثمار فیها .

أمــا القــروض والســلف فنجــد أن المصــارف القطریــة هــذه الســنة لــم تكــن كفــوءة 

ســـواء فـــي اجراءاتهـــا ومعاییرهـــا فـــي تحصـــیل القـــروض أو عملیـــات منحهـــا ومحدودیـــة 

  استخدامها للتحلیل المالي ألوضاع المقترضین ومتابعتهم اثناء منحهم القروض.

جــــودة تــــنص علــــى ضــــعف تــــأثیر مؤشــــرات  وبهــــذا نقبــــل فرضــــیة العــــدم التــــي

، ونـــرفض  الـــربح الصـــافيعینـــة الدراســـة فـــي القطریـــة للمصـــارف المحفظـــة االقراضـــیة 

  .الفرضیة البدیلة

  :)2010سنة ( قطر

   )68الجدول (

للمصارف  2010تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  القطریة عینة الدراسة

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

  راس المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 98.76  0.01672  0.02593  0.02282  0.6823  0.02181  
98.6% 

** 
28.03  t 1.01  0.18  0.47  0.26  1.15  0.50  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة . :المصدر

 )68الجــدول () فــي 2010نالحــظ مــن نتــائج تحلیــل االنحــدار الخاصــة بســنة (

ان السیولة والقروض والسلف ورأس المال والمشتقات كان تأثیرهـا ایجابیـًا  المذكورة آنفاً 

) beta) ومعامـل (-1.15كانـت () المحسوبة لها tماعدا الدیون المعدومة ألن قیمة (

  . )-0.6823لها (

) 0.18) المحسـوبة للســیولة (tولـنفس اسـباب السـنوات الســابقة اذ كانـت قیمـة (

) بلغــــــــت beta) و(0.47) وللقــــــــروض والســــــــلف (0.01672) لهــــــــا (betaوقیمــــــــة (

) وللمشـــــتقات 0.26) المحســـــوبة لـــــرأس المـــــال (t) ، بینمـــــا بلغـــــت قیمـــــة (0.02593(

الســنة التــي ســبقتها جمیــع المتغیــرات المســتقلة الخمســة لــم یكــن تأثیرهــا ) ومثــل 0.50(

  ) المحسوبة لها أقل من قیمتها الجدولیة.tمعنویًا ألن قیم (
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اما عن معنویة النموذج ككل فقد جـاء هـذه السـنة مغـایرًا للسـنوات السـابقة ، اذ 

یـة وهـذا دلیـل ) وهـي اعلـى بكثیـر مـن قیمتهـا الجدول28.03) المحسوبة (fبلغت قیمة (

  ).0.05قاطع على معنویة النموذج ككل وعند مستوى معنویة (

كـــذلك فـــان قیمـــة معامـــل التحدیـــد كانـــت مرتفعـــة جـــدًا لهـــذه الســـنة وصـــلت الـــى 

ــــ(98.6( كانـــت بســـبب  الـــربح الصـــافي%) مـــن التغیـــرات فـــي 99%) أي مـــا یقـــارب ال

  المتغیرات المستقلة من داخل النموذج.

تـأثیر قـوة التي تـنص علـى ، ونقبل الفرضیة البدیلة م فرضیة العدنرفض وبهذا 

الــــربح عینــــة الدراســــة فــــي القطریــــة للمصــــارف جــــودة المحفظــــة االقراضــــیة مؤشــــرات 

  .الصافي

  :)2011سنة ( قطر

   )69الجدول (

للمصارف  2011تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  القطریة عینة الدراسة

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

  راس المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 17.33  0.02887  0.02474  0.02696  0.1308  0.00411  
99.9% 

*** 
391.75  t 0.57  0.86  2.20  1.14  0.58  0.21  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

نجــد ان قیمــة  المــذكورة آنفــاً  )69الجــدول (عنــد القــاء نظــرة ســریعة علــى نتــائج 

%) مــن التغیــرات فــي 100%) اذ انــه مــا یقــارب (99.9معامــل التحدیــد بلغــت قیمتــه (

  . المذكورة آنفاً موذج كان من المتغیرات داخل الن الربح الصافي

) المحسوبة فقد قفزت الى االعلـى بشـكل كبیـر هـذه السـنة اذ كانـت fأما قیمة (

)، وهـــذا دلیـــل قـــاطع علـــى 0.01) وعنـــد مســـتوى معنویـــة (391.75قیمتهـــا المحســـوبة (

الــــربح معنویــــة النمــــوذج ككــــل ، وقــــوة داللتــــه التفســــیریة فــــي توضــــیح اثــــر التغیــــر فــــي 

  . الصافي

) المحســوبة للمتغیــرات المســتقلة كانــت أقــل مــن قیمتهــا tقــیم ( وبــالرغم مــن أن

) المحســـوبة tالجدولیـــة إال أنهـــا كانـــت جمیعهـــا ایجابیـــة فـــي التـــأثیر ، اذ بلغـــت قیمـــة (
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) وللــدیون المعدومــة 1.14) ولــرأس المــال (2.20) وللقــروض والســلف (0.86للســیولة (

تـــأثر المصـــارف القطریـــة  ). أي أنـــه وبـــالرغم مـــن0.21) وللمشـــتقات المالیـــة (0.58(

باالحداث السیاسیة في المنطقة العربیـة جـراء الربیـع العربـي إال ان المؤشـرات الخاصـة 

ــــة المعــــاییر  ــــت ایجابیــــة ، اذ حســــنت المصــــارف القطری ــــروض كان بجــــودة محفظــــة الق

  واالجراءات الخاصة بمنح القروض والسلف والدیون المعدومة.

تأثیر قوة والتي تنص على فرضیة البدیلة ، ونقبل الفرضیة العدم نرفض وبهذا 

الــــربح عینــــة الدراســــة فــــي القطریــــة للمصــــارف جــــودة المحفظــــة االقراضــــیة مؤشــــرات 

  .الصافي

  :)2012سنة ( قطر

   )70الجدول (

للمصارف  2012تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  القطریة عینة الدراسة

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

راس 

  المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 6.44  0.1033  0.02581  0.0704  1.010  0.03211  
99.6% 

** 
95.39  t 0.09  0.81  1.67  0.57  0.49  0.78  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة . : من إعدادالمصدر

 )70الجــــدول (وكمـــا یظهـــر فـــي  2012) المحســـوبة فـــي ســـنة fبلغـــت قیمـــة (

) وعنــــــد مســــــتوى معنویــــــة 95.39) المحســــــوبة كانــــــت (fلمصــــــارف قطــــــر ان قیمــــــة (

  )وهي أعلى من قیمتها الجدولیة أي قبول النموذج قبوًال عامًا.0.05(

فقـد  الـربح الصـافيأما تأثیر رأس المال والدیون المعدومة لهذه السنة سلبیًا في 

) -0.0704) لـــه (beta) ومعامـــل (-0.57) المحســـوبة لـــرأس المـــال (tبلغـــت قیمـــة (

ــــــ( ـــــدیون المعدومـــــة (tوال ) اذ جـــــاء ذلـــــك نتیجـــــة تذبـــــذب التـــــزام -0.49) المحســـــوبة لل

وعــــدم االلتــــزام الكــــافي بمعــــاییر بــــازل المصــــارف القطریــــة بمســــتوى كفایــــة رأس المــــال 

). أمـا السـیولة III، مع العلم أن العـالم یشـهد تطبیـق بـازل ()IIوخاصة بمعاییر بازل (

ــــــ(0.81) المحســـــوبة لهـــــا (tفكـــــان تأثیرهـــــا ایجابیـــــًا اذ بلغـــــت قیمـــــة ( ) لهـــــا beta) وال

) t) وكانـــت قیمـــة (1.67) المحســـوبة للقـــروض والســـلف (t) وبلغـــت قیمـــة (0.1033(
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) وهـي جمیعهـا لـم تكـن معنویـة فـي التـأثیر ألن قـیم 0.78( المالیة المحسوبة للمشتقات

)t. المحسوبة لها أقل من قیمتها الجدولیة (  

ـــــى ( ـــــد فقـــــد وصـــــلت ال %) أي ان مـــــا یقـــــارب 96.6أمـــــا قیمـــــة معامـــــل التحدی

ســـببها المتغیـــرات الخمســـة الداخلـــة فـــي  الـــربح الصـــافي%) مـــن التغیـــرات فـــي 97الــــ(

  .النموذج

تـأثیر قـوة التي تـنص علـى ، ونقبل الفرضیة البدیلة فرضیة العدم نرفض وبهذا 

الــــربح عینــــة الدراســــة فــــي القطریــــة للمصــــارف جــــودة المحفظــــة االقراضــــیة مؤشــــرات 

  .الصافي

 مناقشة نتائج تحلیل االنحدار للنموذج الرابع: -رابعاً 

  :لدول العینة كافة) لكل المصارف 2007) (4النموذج ( -1

   )71الجدول (

للمصارف العربیة  2007تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  عینة الدراسة

  Constant  

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

راس 

  المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 0.000023 0.193 
0.206 

 
0.2 

 
0.012 0.178 

82.8% 
** 

23.1293  
T 0.00 

** 
2.2876 

** 
2.3999 

** 
2.329 

** 
0.1875 

** 
2.1231 

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

 المـــــذكورة آنفـــــاً  )71الجـــــدول (تؤشـــــر النتـــــائج الخاصـــــة بتحلیـــــل النمـــــوذج فـــــي 

الـــربح والخـــاص باظهـــار اثـــر بعـــض مؤشـــرات جـــودة محفظـــة القـــروض المصـــرفیة فـــي 

مملكـة (االردن ، االمـارات العربیـة ، ال عینة الدراسـة للـدول الخمـسللمصارف  الصافي

، قطــر) بانهــا كانــت ذات تــأثیر ایجــابي للمتغیــرات الخمســة العربیــة الســعودیة ، العــراق

  وكاالتي :

، )-beta) (1.3401() ومعامــل2.2876لمحســوبة للســیولة () اtبلغـت قیمــة (

) لهــــــا beta) ومعامــــــل (2.3999) المحســــــوبة (tوالقــــــروض والســــــلف كانــــــت قیمــــــة (
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) لهــا beta) والـــ(2.329) المحســوبة لهــا (t)، كــذلك رأس المــال كانــت قیمــة (1.694(

ـــــى مـــــن t) وان قیمـــــة (1.920( قیمتهـــــا ) المحســـــوبة للمتغیـــــرات المســـــتقلة الثالثـــــة أعل

نتیجـة التغیـر فـي هـذه  الـربح الصـافي) اي تغیـر 0.05الجدولیة وعند مستوى معنویـة (

  .) لهاbetaالمتغیرات المستقلة الثالثة وحدة واحدة بمقدار (

) beta) وبمعامـل (0.1875) المحسوبة لهـا (tوالدیون المعدومة كانت قیمة (

) المحسـوبة tیرهـا ألن قـیم (ذات داللـة معنویـة فـي تأثوهي أیضًا ) -0.020129بلغ (

  من قیمتها الجدولیة.أعلى لها كانت 

وعندما نتناول تأثیر المشتقات نجد انها كانت واضـحة فـي تأثیرهـا االیجـابي إذ 

) فانها كانـت اعلـى مـن قیمتهـا الجدولیـة وعنـد 2.1231) المحسوبة لها (tبلغت قیمة (

المالیــة لتغیــر فــي المشــتقات نتیجــة ا الــربح الصــافي) أي تغیــر 0.05مســتوى معنویــة (

) R2) تظهر قیمة معامـل التحدیـد (1.4035) والتي كانت (betaوحدة واحدة بمقدار (

ســـببها المتغیـــرات المســـتقلة  الـــربح الصـــافي%) مـــن التغیـــرات الحاصـــلة فـــي 82.8أن (

  الداخلة في النموذج.

) fكانت قیمة (وللحكم على معنویة النموذج ككل فانه یعد مقبوًال قبوًال عامًا اذ 

ـــة 23.1293المحســـوبة لهـــا ( ـــد مســـتوى معنوی ) وهـــي أعلـــى مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة وعن

  )وهذا دلیل قاطع على قوة الداللة االحصائیة للنموذج بشكل عام.0.05(

تــأثیر قــوة التــي تـنص علــى ونقبـل الفرضــیة البدیلــة فرضــیة العــدم نــرفض وبهـذا 

  الـــــربح عینـــــة الدراســـــة فـــــي عربیـــــة الللمصـــــارف جـــــودة المحفظـــــة االقراضـــــیة مؤشـــــرات 

  .الصافي

  :لدول العینة كافة) لكل المصارف 2008) (4النموذج ( -2

   )72الجدول (

للمصارف العربیة  2008تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  عینة الدراسة

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

راس 

  المال

)X3(  

 الدیون

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 0.000005  0.231  0.224  0.23  0.0001  0.214  
97.2% ** 

157.53  T 0.00  * 
5.2758  

** 
5.081  

** 
5.206  

0.0037 ** 
4.972  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

  مخرجات الحاسبة االلكترونیة .: من إعداد الباحث باالعتماد على المصدر
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نجـد انـه معنـوي  المـذكورة آنفـاً  )72الجـدول (من خالل نظرة شاملة على نتائج 

) المحســوبة لــه أكبــر مــن قیمتهــا الجدولیــة بشــكل كبیــر fبشــكل واضــح اذ كانــت قیمــة (

الــربح ) وهــذا یوضــح قــوة النمــوذج فــي التــأثیر فــي 157.53وبلغــت قیمتهــا المحســوبة (

  ).0.05مستوى معنویة ( وعند الصافي

وعنــدما نتنــاول المتغیــرات المســتقلة نجــدها مشــابهة للســنة الســابقة فــي معنویــة 

) المحســـوبة لهـــا tتـــاثیر المشـــتقات المالیـــة ومـــازال ایجابیـــًا ومعنویـــًا ، اذ بلغـــت قیمـــة (

)، أي كمـــا هـــو 0.05) وهـــي أعلـــى مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة وبمســـتوى معنویـــة (4.972(

) betaوحـدة واحـدة نتیجـة التغیـر فـي المشـتقات بمقـدار ( الربح الصافيمعروف تغیر 

  ).0.214والتي كانت قیمتها (

امـــا المتغیـــرات المســـتقلة االخـــرى فنجـــد أن االمـــر قـــد اختلـــف بالنســـبة للســـیولة 

والقــروض والســلف ورأس المــال ، اذ ان هــذه المتغیــرات الثالثــة كانــت هــذه الســنة ذات 

نتیجـة التغیـر فیهـا وحـدة  الـربح الصـافيتأثیر ایجابي وبمعنویة عالیة فـي تأثیرهـا علـى 

) المحســـــوبة للســـــیولة tا ، اذ كانـــــت قیمـــــة () لكـــــل واحـــــدة منهـــــbetaواحـــــدة بمقـــــدار (

) وعنــد مســتوى 5.081وللقــروض والســلف ( )0.05) وعنــد مســتوى معنویــة (5.2758(

الــربح ) اي تغیــر 0.05)وعنــد مســتوى معنویــة (5.206ولــرأس المــال ( )0.05معنویــة (

  ).betaعند تغیر المتغیرات المستقلة وحدة واحدة بمقدار ( الصافي

دومة وبالرغم من تأثیرها االیجابي إال انها كانت غیـر معنویـة بینما الدیون المع

  ).4.972) المحسوبة لها والتي كانت أقل من قیمتها الجدولیة (tاذ كانت قیمة (

تـأثیر قـوة التي تـنص علـى ، ونقبل الفرضیة البدیلة فرضیة العدم نرفض وبهذا 

  .الربح الصافيعینة الدراسة في العربیة للمصارف جودة المحفظة االقراضیة مؤشرات 
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  :لدول العینة كافة) لكل المصارف 2009) (4النموذج ( -3

   )73الجدول (

للمصارف العربیة  2009تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  عینة الدراسة

  Constant 

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

راس 

  المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 0.000002  0.175  0.742  0155  0.004  0.019  
88.8% 

** 
3.869  T 0.00  1.448 1.1729 1.208 0.0379 0.1589 

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

  االلكترونیة .: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة المصدر

نجـد انهـا قـد  المـذكورة آنفـاً  )73الجـدول (من خالل قـراءة قیمـة معامـل التحدیـد 

ســـببها  الـــربح الصـــافي%) مـــن التغیـــرات فـــي 89%) أي ان مـــا یقـــارب (88.8بلغـــت (

  المتغیرات المستقلة الداخلة في النموذج.

) بتــــأثیر ایجــــابي لجمیــــع المؤشــــرات ســــواء للســـــیولة او 2009وجــــاءت ســــنة (

القروض والسلف ورأس المال والدیون المعدومة والمشتقات ولكن یالحظ في هذه السنة 

وذلك بسبب  الربح الصافيأنها جمیعها لم تكن ذات تأثیر قوي من توضیح التغیر في 

  دولیة وكاالتي :) المحسوبة لها كانت أقل من قیمتها الجtقیم (

، )0.175) (beta) وبمعامـل (1.448) المحسوبة للسـیولة (tلقد كانت قیمة (

) ، ورأس المــال 0.142) (beta) و(1.1729) محسـوبة (tوالقـروض والسـلف بقیمـة (

ــــه (tكانــــت قیمــــة ( ــــدیون المعدومــــة (1.208) المحســــوبة ل ) والمشــــتقات 0.0379) وال

)0.1589.(  

) fرفضـــه فإننـــا نقبـــل النمـــوذج بشـــكل عـــام ألن قیمـــة (وعـــن قبـــول النمـــوذج أو 

المحســـــــوبة والمعبـــــــرة عـــــــن معنویتـــــــه كانـــــــت اكبـــــــر مـــــــن قیمتهـــــــا الجدولیـــــــة اذ بلغـــــــت 

  ).0.05)وعند مستوى معنویة (3.869(

تـأثیر قـوة التي تـنص علـى ، ونقبل الفرضیة البدیلة فرضیة العدم نرفض وبهذا 

  .الربح الصافيعینة الدراسة في ربیة العللمصارف جودة المحفظة االقراضیة مؤشرات 

  :لدول العینة كافة) لكل المصارف 2010) (4النموذج ( -4
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   )74الجدول (

للمصارف العربیة  2010تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  عینة الدراسة

  Constant  

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

راس 

  المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 0.000007  0.223  0.206  0.203  0.12  0.77  
87.8% 

** 
24.9  t 0.00  

** 
2.171 

1.954 1.957 1.1598 0.7557 

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

 االلكترونیة .: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة المصدر

ان النمـوذج  )74الجـدول () الـواردة فـي 2010یظهر من نتائج النموذج لسنة (

) المحســـوبة لـــه أعلـــى مـــن قیمتهـــا fكـــان معنویـــًا ومقبـــوًال قبـــوًال عامـــًا ، ذلـــك ان قیمـــة (

  ).0.05)وعند مستوى معنویة (24.9الجدولیة اذ كانت قیمتها (

االیجـابي لجمیـع المتغیـرات المسـتقلة إال ان وفي هذه السنة وبالرغم من التأثیر 

) المحسـوبة لهـا أعلـى مـن قیمتهـا الجدولیـة اذ بلغـت قیمتهـا tالسیولة فقط كانـت قیمـة (

  ).0.05)وعند مستوى معنویة (2.171(

المالیة ) المحسوبة لها كاالتي : للمشتقات tقیم ( أما باقي المتغیرات فقد كانت

) وللقــروض والســلف 1.957أس المــال () ولــر 1.1598() وللــدیون المعدومــة 0.7557(

)1.954.(  

%) مــــن 88%) اي مــــا یقــــارب الـــــ(87.8بینمــــا بلغــــت قیمــــة معامــــل التحدیــــد (

  .المذكورة آنفاً سببها المتغیرات المستقلة  الربح الصافيالتغیرات في 

تـأثیر قـوة التي تـنص علـى ، ونقبل الفرضیة البدیلة فرضیة العدم نرفض وبهذا 

  .الربح الصافيعینة الدراسة في العربیة للمصارف جودة المحفظة االقراضیة ت مؤشرا
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  :لدول العینة كافة) لكل المصارف 2011) (4النموذج ( -5

   )75الجدول (

للمصارف العربیة  2011تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  عینة الدراسة

  Constant  

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

راس 

  المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 0.00000  0.18  0.159  0.157  0.228  0.117  
74.3% 

** 
17.3024  T 0.00  1.545 1.364 1.337 

** 
2.625  

1.044 

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

  إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .: من المصدر

لهـــذه الســـنة أن الـــدیون المعدومـــة كـــان تأثیرهـــا ایجابیـــًا  )75الجـــدول (نجـــد فـــي 

) اي 0.05) وعنـد مسـتوى معنویـة (2.625) المحسـوبة لهـا (tومعنویًا اذ بلغت قیمـة (

)، بینمــا betaعنــد تغیــر الــدیون المعدومــة وحــدة واحــدة بمقــدار ( الــربح الصــافيتغیــر 

) المحســوبة للســیولة tبــاقي التغیــرات كــان ایجابیــة ولكــن غیــر معنویــة اذ كانــت قیمــة (

المالیــــة ) وللمشــــتقات 1.337) ولــــرأس المــــال (1.364) وللقــــروض والســــلف (1.545(

)1.044.(  

بة التغیـرات الحاصـلة فـي %) اي ان نسـ74.3كما كانت قیمة معامل التحدید (

  %).74.3ناتجة عن المتغیرات المستقلة داخل النموذج وهي ( الربح الصافي

) وهـي أعلـى 17.3024) المحسـوبة لـه (fوالنموذج یقبل قبوًال عامًا ألن قیمة (

  ).0.05من قیمتها الجدولیةوعند مستوى معنویة (

تأثیر قوة والتي تنص على ، ونقبل الفرضیة البدیلة فرضیة العدم نرفض وبهذا 

  .الربح الصافيعینة الدراسة في العربیة للمصارف جودة المحفظة االقراضیة مؤشرات 
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  :لدول العینة كافة) لكل المصارف 2012) (4النموذج ( -6

   )76الجدول (

للمصارف العربیة  2012تأثیر متغیرات الدراسة المستقلة في المتغیر المعتمد  لسنة 

  عینة الدراسة

  Constant  

  

  السیولة

)X1(  

القروض 

  والسلف

)X2(  

راس 

  المال

)X3(  

الدیون 

  المعدومة

)X4(  

 المشتقات

  المالیة

)X5(  

معامل 

 التحدید

R2  

 Fقیمة 

  المحسوبة

B 0.00000  0.175  0.168  0.166  0.188  0.133  
69.5% 

** 
13.7411  T 0.00  1.3815 1.328  1.307  

** 
2.174  

1.079  

*P≤0.10      **P≤0.05   ***P≤0.01  

  : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة .المصدر

معنویة النمـوذج ككـل فـي  )76الجدول (نجد كما یظهر في  2012وفي السنة 

ـــأثیر المؤشـــرات الخاصـــة بجـــودة محفظـــة القـــروض المصـــرفیة فـــي  ـــربح الصـــافيت ،  ال

) والتي هي اعلى من قیمتها 13.7411والبالغة () المحسوبة fوالدلیل على ذلك قیمة (

  ).0.05الجدولیة وعند مستوى معنویة (

وعن تأثیر الدیون المعدومة فقـد كانـت ذات تـأثیر ایجـابي فـي هـذه السـنة وهـي 

) المحسوبة tوبقیة المتغیرات إال أنها الوحیدة التي كانت تأثیرها معنویًا اذ بلغت قیمة (

) ، أي تغیــر 0.05هــا الجدولیــة وعنــد مســتوى معنویــة () وهــي أعلــى مــن قیمت2.174(

) والتــي betaنتیجــة التغیــر فــي الــدیون المعدومــة وحــدة واحــدة بمقــدار ( الــربح الصــافي

  ) للدیون المعدومة .0.188بلغت (

) وبمعامل 1.3815) المحسوبة للسیولة (tأما باقي المتغیرات فقد كانت قیمة (

)beta) بلــــغ (وكانــــت قیمــــة0.175 ، ( )t) 1.328) المحســــوبة للقــــروض والســــلف (

) 1.307) المحســــوبة لــــه (t) ، أمــــا رأس المــــال فقــــد كانــــت قیمــــة beta) (0.168)و(

ــــــ( ـــــرًا المشـــــتقات beta) (0.166وال ـــــة ) ، وأخی ) المحســـــوبة لهـــــا tكانـــــت قیمـــــة (المالی

  ).0.133) (beta) والـ(1.079(

%) من التغیـرات فـي 70%) اي تقریبًا (69.5وقد كانت قیمة معامل التحدید (

  تعود الى المتغیرات المستقلة الداخلة في النموذج. الربح الصافي
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تـأثیر قـوة التي تـنص علـى ، ونقبل الفرضیة البدیلة فرضیة العدم نرفض وبهذا 

  .الربح الصافيعینة الدراسة في العربیة للمصارف جودة المحفظة االقراضیة مؤشرات 

مالحظة مالمح مقبولة لتبني المصارف العربیة وهكذا یظهر من نتائج التحلیل 

علـــى صـــعیدي العملیـــات واألنشـــطة إال أنهـــا كانـــت متذبذبـــة المـــالي  بـــداعلمؤشـــرات اإل

  بحسب الظروف ویختلف مستواها بین مصرف وآخر ودولة عربیة وأخرى.

   



 

 
االستنتاجات 
 والتىصيات
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  المبحث الثاني

  االستنتاجات والتوصیات

ــــــى مجموعــــــة مــــــن المؤشــــــرات  ــــــم                                      توصــــــلت الدراســــــة ال ــــــي ت                     واالســــــتنتاجات الت

                                                                       استخالصها من البحث وبینا في ضوئها مجموعة من التوصیات والمقترحات ، ویمكن 

                                               تأشیر أهم هذه المؤشرات واالستنتاجات كما یأتي :

                                   مؤشرات واستنتاجات الجانب النظري :  –  ً  أوًال 

                                                ً      ً         حضــي مفهـــوم االبـــداع بشــكل عـــام واالبـــداع المصـــرفي اهتمامــًا كبیـــرًا مـــن قبـــل   . 1

                                                          ن واالكــــادیمیین فــــي المجــــال المــــالي والمصــــرفي ، وتطــــورت المفــــاهیم        البــــاحثی

                                                                       المختلفــة التــي توضــح مفهــوم االبــداع باعتبــاره عملیــة اســتراتیجیة دینامیكیــة مــن 

                                                   ناحیة التطویر والتحدیث المستمر في االدوات المالیة.

                                                ً                       یعـــد الـــدافع التكنولـــوجي والتطـــورات التكنولوجیـــة واحـــدًا مـــن أبـــرز العوامـــل التـــي   . 2

                                                            عـــت باتجـــاه تبنــــي االبـــداع فــــي المصـــارف ، بجانـــب شــــدة المنافســـة وتطــــور   دف

                              نظریات واجراءات ادارة الخطر.

                                                              بــــرزت العدیــــد مــــن المــــداخل البعــــاد  االبــــداع و تســــاعد جمیعهــــا علــــى تعزیــــز   . 3

                                                                     اســتمرار ابــداع المنــتج ســواء كــان خدمــة أو عملیــة وباتــت دراســة ابعــاد االبــداع 

                                  دمیــة وخاصــة المصــارف فــي ظــل التطــورات    ً      ً      ً              امــرًا حاســمًا ومهمــًا للمنظمــات الخ

                                                                     التي یشـهدها القطـاع المصـرفي فـي الوقـت الحاضـر ، والسـیما المنافسـة الكبیـرة 

                                                             والقویة التي تشهدها المصارف العربیة مقابل المصارف االجنبیة .

                                                  ً      ً             بات تبني االبداع المالي في المصارف ضرورة ملحة و أمـرًا واقعـًا والسـیما بعـد   . 4

                                                التـي واجهتهـا المصـارف خـالل العقـود االخیـرة مـن ازمـات                     التطورات والتحدیات

ـــة تتســـم بالتعقیـــد  ـــة متكـــررة ، وال ســـیما وان المصـــارف تعـــیش فـــي ظـــل بیئ                                                                  مالی

                             ً                                         والتغیر بشـكل مسـتمر ومتسـارع جـدًا بعـد الثـورة الكبیـرة التـي شـهدتها المصـارف 

                                                                   في تكنولوجیا المعلومات ، والتدفق الضخم لرؤوس االمـوال مـن قبـل المصـارف 

            المنافسة .

                         ً       ً        ً                           تــؤدي االبــداعات المالیــة دورًا محوریــًا وأساســیًا فــي احــداث تغیــرات جذریــة فــي   . 5

                                                                        عمل المصارف فیما یتعلق بانشطتها واستراتیجیاتها المستقبلیة ، اذ تم تصنیف 

                                                               هـــذه االبـــداعات المالیــــة الـــى تصـــانیف عدیــــدة منهـــا مـــا یركــــز علـــى ابــــداعات 
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                           ان او ابــــداعات العملیــــات مثــــل                                      المنتجــــات مثــــل المشــــتقات أو بطاقــــات االئتمــــ

                                                                       التكنلوجیـا المطبقـة فـي الصـیرفة االلكترونیـة ، بینمـا هنـاك ابـداعات تركـز علـى 

   .Value - at - Risk                                                  التطورات والتحسینات في ادارة الخطر مثل تقنیات الـ 

                                                                      یحقــق االبــداع المــالي فــي المصــارف فوائــد ومزایــا كبیــرة ســواء مــن ناحیــة القــدرة   . 6

                                                      االبتكــارات والتمیـــز المــالي وتمكـــین المصــارف مـــن الحصــول علـــى          علــى تبنـــي 

ــــك تحســــین القــــدرة                                                             حصــــص ســــوقیة أكبــــر وتحســــین القیمــــة المضــــافة ، مــــن ذل

                                                                   التنافســـیة تجـــاه المصـــارف االخـــرى وزیـــادة انتاجیتهـــا ، وتمكینهـــا مـــن الحصـــول 

                         على مصادر تمویل جدیدة .

             یــدة تكــون ذات                                                  حفــز االبــداع المــالي المصــارف للبحــث عــن مصــادر عوائــد جد  . 7

                                                                   جــودة أعلــى وكلفــة منخفضــة ســواء مــا یتعلــق منهــا بالمنتجــات او العملیــات او 

                                     االدوات وكل ما یخص االنشطة المصرفیة .

                                                                      تواجه عملیة االبداع المالي العدید من المحددات عند تبنیه من قبـل المصـارف   . 8

        الصـارمة     ً                                                             سابقًا ، وذلك ان الحاجة لالبداع المالي بـرزت نتیجـة القیـود والقـوانین 

                                                                التـــي كانـــت تحكـــم عمـــل المصـــارف ســـابقا وبهـــذا جـــاء االبـــداع المـــالي كوســـیلة 

                                                                  لتجنــب هــذه الضــغوط والمحــددات، ســواء كانــت هــذه المحــددات نتیجــة المنافســة 

                                                                 أو االزمــات المالیــة أو ازدیــاد حجــم المصــارف والتنــوع والتخصــص فــي انشــطة 

            مصـــارف فاصـــبح                                                   العمـــل المصـــرفي كونهـــا كانـــت دوافـــع لالبـــداع المـــالي فـــي ال

                                                  االبداع المالي ضرورة ملحة یجب على المصارف تبنیه .

                                                                   أدى االفــراط فــي االبــداع المــالي ضــرورة ملحــة وغیــاب أو انعــدام الشــفافیة فــي   . 9

                                               ً                    عمل المصارف ، ان یكون لالبداع مؤثرات سلبیة احیانًا في النشـاط المصـرفي 

                                                 فقد یؤدي الى ازمات مالیة أو اضطرابات في النشاط.

                                                          بــداع المــالي  قــدرات جوهریــة وأساســیة وضــروریة تمتلكهــا المصــارف         یتطلــب اال  .  10

                                                                  لتـــتمكن مـــن تحقیقـــه ومنهـــا التكنولوجیـــة والتنظیمیـــة ، فلقـــد شـــهدت المصـــارف 

                                                                   العدیــد مــن المحــاوالت والمبــادرات فــي أحــداث تغییــرات منظمیــة جذریــة لتحقیــق 

        بــداع فــي                                                             االبــداع ، باالضــافة الــى القــدرات البشــریة التــي تعــد المحــرك االهــم لال

ً                                                    المصــارف ، فضــًال عــن القــدرات المالیــة التــي كــان لهــا دور فعــال وحیــوي فــي              

                                                        جعل المصارف قادرة على تبني وتطویر االبداع المالي فیها .
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                                                                    ان العالقة بین االبداع المالي ومحفظة القروض المصرفیة تعد من أهم جوانب   .  11

     ساســــي                                                       االبــــداع المــــالي حیویــــة فــــي المصــــارف كونــــه یمــــس جــــوهر النشــــاط اال

                                                               للمصــارف ، ویوجــد العدیــد مــن صــور القــدرات االبداعیــة فــي محفظــة القــروض 

                                                                  المصــرفیة مثــل الــنظم الخبیــرة التــي تحســن مــن أداء قنــوات االقــراض المصــرفي 

                                                                      وتقلل المخاطر فیها وخاصة مخاطر اسعار الفائدة فیها وبما یحسن جودتها .

                                    مؤشرات واستنتاجات الجانب التطبیقي:  –    ً  ثانیًا 

                                                               اســــة تــــأثیر المؤشــــرات الســــتة (الرؤیــــة ، الحوكمــــة ، الصــــیرفة الشــــاملة ،        عنــــد در   . 1

                                                                       الجــودة ، صــیرفة التجزئــة ، المنتجــات الجدیــدة) وتفرعاتهــا فــي (الــربح الصــافي) 

                                                                     لكل دولة من دول عینة الدراسـة لوحـدها ، نجـد انهـا كانـت بصـورة عامـة ضـعیفة 

         . اذ عنـد           عـض السـنوات                     أثیرهـا وفاعلیتهـا فـي ب                                التأثیر بشكل عام باستثناء تحسـن ت

                                                                         المقارنة فیما بین الدول عینة الدراسة لوحظ أن المصارف االماراتیة كانت أفضل 

           ، حیــث كانــت                               ســة فــي تطبیــق مؤشــرات االبــداع فیهــا                          المصــارف العربیــة عینــة الدرا

                                                                         االكثر معنویة في تأثیرها أما االردن والسـعودیة وقطـر والعـراق فكانـت مسـتویاتها 

      أقل.

                                                    الـــدول مـــن ناحیـــة تطبیقـــه لمؤشـــرات االبـــداع الســـیما المنتجـــات                كـــان العـــراق أقـــل   . 2

                                                     ً                    الجدیــدة ، اذ ان المصــارف االهلیــة العراقیــة ال تتعامــل أساســًا بالمشــتقات المالیــة 

              ً                                                         وبشــكل محــدود جــدًا بالبطاقــات االئتمانیــة ، والعدیــد منهــا ال یمتلــك رؤیــة ورســالة 

                             وأهداف استراتیجیة خاصة به .

                                                                       لم تكن المصارف العربیة عینـة الدراسـة ملتزمـة بشـكل كبیـر فـي تطبیـق المعـاییر   . 3

                                                                       الدولیـــة ، وخاصـــة فیمـــا یتعلـــق باعـــادة التصـــمیم التنظیمـــي وااللتـــزام بالمســـتویات 

       ً                         ) وحالیـًا یشـهد العـالم تطبیـق بـازل II                                       المحددة لرأس المال على وفق معیـار بـازل (

) IIIشفافیة بالصورة المطلوبة .                                  ) . وعدم اتباعها لقواعد االفصاح وال                           

                                                                     محدودیة وقصور انظمة تطبیق الصیرفة االلكترونیة في المصارف العربیة عینـة   . 4

                                                                     الدراسة وخاصة انشطتها مما قلل من فرص هذه المصارف في االبداع المالي .

                                                                  كان تأثیر بعض مؤشرات جودة محفظة القروض المصرفیة (السـیولة ، القـروض   . 5

                                          ن المعدومـــة ، المشـــتقات) فـــي (الـــربح صـــافي) فـــي                           والســـلف، رأس المـــال ، الـــدیو 

                        ) ، امــا المصــارف القطریــة     2008                              ً           المصـارف االماراتیــة واالردنیــة قویــًا عــدا ســنة (
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                                                      ً            والســعودیة فعلــى العكــس مــن ذلــك اذ كــان تــأثیر المؤشــرات ضــعیفًا ، وكــان فــي 

       ) وعلــــى     2011  ،       2009                                           العــــراق بدرجــــة أقــــل مــــن هــــذه الــــدول مــــا عــــدا ســــنتي (

                       ائیة التي یعاني منها.             الظروف االستثن

                                                            لــــوحظ وجــــود تــــرابط بــــین مؤشــــرات االبــــداع ومؤشــــرات جــــودة محفظــــة القــــروض   . 6

                                                                     المصرفیة عینة الدراسة مما انعكس في تأثیرهـا فـي الـربح الصـافي خـالل سـنوات 

          الدراسة.

                       التوصیات والمقترحات :  –    ً  ثالثًا 

                                             یمكن تلخیص أبرز التوصیات والمقترحات باالتي :

                                                                   ضـــرورة تفعیــــل المصــــارف العربیــــة والســــیما العراقیــــة لعملیــــات البحــــث والتطــــویر   . 1

                                                                         الخاصة باالبداع المالي واستراتیجیاته وتطبیقاته في المصارف ، سواء ما یتعلـق 

                                                                      منهــا او بالعملیــات االبداعیــة واالســتمرار بــالبحوث والدراســات فــي هــذا المجــال، 

                  القة لتحقیق ذلك .                                          ویمكن التعاون مع الجامعات والكلیات ذات الع

                                                                  أهمیــة وضــع تشــریعات مالیــة ومصــرفیة تــدعم وتشــجع تبنــي االبــداع المــالي  فــي   . 2

                                                                   المصــارف ، وبمــا یضــمن تحقیقــه بكفــاءة عالیــة فیهــا، وتمــنح المصــارف لتحقیــق 

                                                              ذلك الصالحیات الالزمة مع مشاركة المصرف المركزي في متابعة ذلك .

                           یـــة تكنولوجیـــة متطـــورة وفعالـــة                                          أهمیـــة مراعـــاة المصـــارف موضـــوع تـــوفیر بنیـــة تحت  . 3

                                                                       وقابلــة للتجدیــد والتحــدیث المســتمر تتماشــى وأحــدث التقنیــات العالیــة ، كــي تفــي 

                                                                      بمتطلبــات االبـــداع المـــالي ویجعلهـــا قـــادرة علـــى التكیـــف والموائمـــة مـــع التطـــورات 

                                                                        التكنولوجیة المتسارعة في عملها،ویتطلب ذلك تخصیص المبالغ الالزمة والتعاقد 

                                                  صین فضال عن تدریب القوى العاملة القائمة على ذلك .              مع مجهزین متخص

ـــاء المـــدراء المصـــرفیین مـــن   . 4 ـــوفیر وتـــدریب االدارات المصـــرفیة وانتق                                                                     اســـتقطاب وت

                                                                      المالكات البشریة الكفوءة كي تكون قادرة علـى تبنـي السـلوك االبـداعي وتشـجیعه 

             في المصارف.

             ائن المتجــــددة                                                      تقویــــة وتعزیــــز قــــدرات المصــــارف فــــي تلبیــــة طلبــــات ورغبــــات الزبــــ  . 5

                                                                  ً     والمتغیـــرة باســـتمرار ، وخلـــق روح المنافســـة فیمـــا بینهـــا لتكـــون اكثـــر ابـــداعًا فـــي 

                                                                    انشــطتها وتنمیــة روح ثقافــة االبــداع لــدیها ، ویــتم ذلــك مــن خــالل بــرامج تســویق 

               مصرفي فعالة .
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                                                                  توجیه المصارف لصنع قروضها بطرق واجراءات ال تخلو من االبتكـار واالبـداع   . 6

                                            داعیــــة تحقــــق اقصــــى االربــــاح للمصــــارف وبأقــــل تكــــالیف                   ، ومنحهــــا باشــــكال اب

ـــــوءة  ـــــك باقصـــــى ائتمـــــان تظـــــم عناصـــــر كف ـــــاط مهمـــــة ذل ـــــة، وتن                                                           ومخـــــاطر ممكن

                                        ومتخصصة ترسم لها سیاسات اقراض فعالة  .

                                                                   دفع المصارف العربیة بشكل عام والعراقیة علـى وجـه الخصـوص باتجـاه تحسـین   . 7

                            فیة ، السـیولة ، رأس المـال ،                                               تطبیقها للمعـاییر الدولیـة الخاصـة باالفصـاح والشـفا

                                                          واالستفادة من دروس االزمات المالیة التي تعرضت لها المصارف.
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 حقاملل



I 

  الملحق الخاص بتوصیف متغیرات الدراسة

  2007 1االردن نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 3.704 0.978 2.333 5.000 

x2 4.8889 0.2357 4.3333 5.0000 

x3 4.778 0.333 4.333 5.000 

x4 4.9630 0.1111 4.6667 5.0000 

x5 409742 399062 8506 1365596 

x6 3.815 1.405 2.333 5.000 

y 67480 114104 775 343442 

  2008 1االردن نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 3.370 0.754 2.000 4.333 

x2 4.1111 0.2357 4.0000 4.6667 

x3 4.0000 0.000000  4.0000 4.0000 

x4 4.3704 0.2606 4.0000 4.6667 

x5 430657 419556 6363 1437388 

x6 3.593 0.909 2.000 4.333 

y 38353 42132 840 142708 

  2009 1االردن نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 3.630 0.857 2.000 4.667 

x2 4.1852 0.2940 4.0000 4.6667 

x3 4.185 0.338 4.000 5.000 

x4 4.4815 0.2422 4.3333 5.0000 

x5 482276 470838 6814 1634995 

x6 3.148 1.094 2.000 4.333 

y 128573 304156 576 938028 

  



II 

  2010 1االردن نموذج

Variable Mean  StDev Minimum Maximum 

x1 3.556 0.667 2.333  4.333 

x2 4.1481 0.1757 4.0000 4.3333 

x3 4.333 0.500 4.000 5.000 

x4 4.3333 0.2357 4.0000 4.6667 

x5 578297 667878 6978 2275483 

x6 3.519 0.988 2.000 4.333 

y 42575 38763 308 124568 

  2011 1االردن نموذج 

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 3.481 0.709 2.000 4.333 

x2 4.2222 0.2357 4.0000 4.6667 

x3 4.185 0.338 4.000 5.000 

x4 4.370 0.351 4.000  5.000 

x5 676170 638849 6698 1908714 

x6 3.407 1.064 2.000 4.333 

y 38116 44251 306 141549 

  2012 1االردن نموذج 

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 3.667 0.816 2.333 5.000 

x2 4.222 0.333 4.000 4.667 

x3 4.333 0.500 4.000 5.000 

x4 4.2963 0.2606 4.0000 4.6667 

x5 701015 614022 5808 1878796 

x6 3.741 1.064 2.333 4.667 

y 45906 44218 352 147042 

  



III 

  2007 1االمارات نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 3.778 1.054 2.333 5.000 

x2 4.8148 0.2940 4.3333 5.0000 

x3 4.741 0.465 3.667 5.000 

x4 4.7778 0.2357 4.3333 5.0000 

x5 1576 1165 179 3391 

x6 5.0000 0.000000 5.0000 5.0000 

y 436.7 242.8 109.0 755.0 

  2008 1االمارات نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 3.185 0.784 2.000 4.000 

x2 4.407 0.434 4.000 5.000 

x3 4.0370 0.1111 4.0000 4.3333 

x4 4.481 0.338 4.000 5.000 

x5 2127 1452 221 4015 

x6 4.1111 0.2357 4.0000 4.6667 

y 448 353 50 1003 

  2009 1االمارات نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 3.185 0.784 2.000 4.000 

x2 4.0741 0.1470 4.0000 4.3333 

x3 4.0741 0.2222 4.0000 4.6667 

x4 4.3333 0.2887 4.0000 4.6667 

x5 2404 1693 103 4553 

x6 4.0000 0.000000 4.0000 4.0000 

y 409 376 41 965 

  



IV 

  2010 1االمارات نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 3.296 0.873 2.000 4.333 

x2 4.222 0.441 4.000 5.000 

x3 4.185 0.377 4.000 5.000 

x4 4.593 0.364 4.000  5.000 

x5 2596 1755 89 4741 

x6 4.0000 0.000000 4.0000 4.0000 

y 406 349 106 1004 

  2011 1االمارات نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 3.296 0.790 2.000 4.333 

x2 4.0741 0.1470 4.0000 4.3333 

x3 4.296 0.351 4.000 5.000 

x4 4.296 0.309 4.000  4.667 

x5 2656 2027 106 5457 

x6 4.0370 0.1111 4.0000 4.3333 

y 525 356 130 1010 

  2012 1االمارات نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 3.333 0.913 2.000 4.333 

x2 4.0741 0.1470 4.0000 4.3333 

x3 4.0000 0.000000 4.0000 4.0000 

x4 4.4074 0.2778 4.0000 4.6667 

x5 2943 2161 161 6094 

x6 4.1852 0.1757 4.0000 4.3333 

Y 576 390 110  1180 

  



V 

  2007 1السعودیة نموذج 

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 2.963 1.033 1.667 5.000 

x2 4.8889 0.2357 4.3333 5.0000 

x3 4.704 0.309 4.333  5.000 

x4 4.519 0.338 4.000 5.000 

x5 359422 1060689 2177 3187914 

x6 4.333 1.143 2.333 5.000 

y 25737 72593 117 219249 

  السعودیة 2008 1نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 2.778 0.745 2.000 4.000 

x2 4.0000 0.1667 3.6667 4.3333 

x3 4.0000 0.1667 3.6667 4.3333 

x4 4.0741 0.1470 4.0000 4.3333 

x5 8604 4755 2983 17210 

x6 3.556 0.882 2.000 4.000 

y 16410 46817 296 141249 

  2009 1السعودیة نموذج 

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 2.630 0.735 2.000  4.000 

x2 4.1111 0.2357 4.0000 4.6667 

x3 4.1852 0.2940 4.0000 4.6667 

x4 4.333 0.333 4.000 5.000 

x5 6024 3883 1171 14443 

x6 3.593 0.909 2.000 4.333 

y 16121 46158 7 139200 

  



VI 

  2010 1السعودیة نموذج 

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 2.815 0.747 2.000 4.333 

x2 4.2222 0.2357 4.0000 4.6667 

x3 4.259 0.434 4.000 5.000 

x4 4.4444 0.2887 4.0000 4.6667 

x5 6451 4569 1615 16820 

x6 4.000 0.833 2.000 5.000 

y 13848 37737 7 114400 

  2011 1السعودیة نموذج 

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 2.630 0.807 2.000 4.000 

x2 4.0741 0.1470 4.0000 4.3333 

x3 4.185 0.338 4.000 5.000 

x4 4.4074 0.2778 4.0000 5.0000 

x5 6979 5076 2027 18590 

x6 3.889 0.745 2.000 4.667 

y 22463 62420 81 188800 

  2012 1السعودیة نموذج 

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 2.852 0.766 2.000 4.333 

x2 4.185 0.338 4.000 5.000 

x3 4.0000 0.000000 4.0000 4.0000 

x4 4.4074 0.2222 4.0000 4.6667 

x5 8444 7360 2682 26892 

x6 4.074 0.741 2.333 5.000 

y 28325 80595 134 243200 

  



VII 

  2007 1العراق نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 3.033 1.222 1.667 5.000 

x2 3.867 0.322 3.333 4.333 

x3 4.267 0.681 3.333 5.000 

x4 3.800 0.450 3.333 4.667 

x5 12467 9365 1898 29684 

x6 1.700 0.331 1.000 2.333 

y 7638 6831 1354 18858 

  2008 1العراق نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 2.700 0.949 2.000 4.333 

x2 3.8333 0.2357 3.3333 4.0000 

x3 3.667 0.351 3.333 4.000 

x4 3.7000 0.2919 3.0000 4.0000 

x5 12965 11540 1521 34582 

x6 1.733 0.344 1.000 2.333 

y 10094 5803 853 18398 

  2009 1العراق نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 2.633 0.823 2.000 4.000 

x2 4.0000 0.000000 4.0000 4.0000 

x3 4.0000 0.3143 3.3333 4.6667 

x4 3.867 0.322 3.000 4.000 

x5 15859 14665 2331 46920 

x6 1.867 0.502 1.000 3.000 

y 7336 3801 3637 15913 

  



VIII 

  2010 1العراق نموذج

Variable  Mean  StDev  Minimum  Maximum  

x1 2.767 0.771 2.000 4.000 

x2 4.0333 0.1054 4.0000 4.3333 

x3 4.300 0.483 4.000 5.000 

x4 4.000 0.385 3.000 4.333 

x5 21979 19891 7256 63034 

x6 1.9667 0.2460 1.6667 2.3333 

y 9797 10938 1055 39497 

  2011 1العراق نموذج

Variable  Mean  StDev  Minimum  Maximum  

x1 2.700 1.059 2.000 5.000  

x2 4.0000 0.000000 4.0000 4.0000 

x3 4.1000 0.2250 4.0000 4.6667 

x4 4.133 0.526 3.000 5.000 

x5 24244 22502 6601 78851 

x6 2.0667 0.2629 1.6667 2.3333 

y 10364 6512 240 21344 

  2012 1العراق نموذج 

Variable  Mean  StDev  Minimum  Maximum  

x1 2.867 0.905 2.000 4.333 

x2 4.0000 0.000000 4.0000 4.0000 

x3 3.933 0.344 3.000 4.333 

x4 4.100 0.353 3.333 4.667 

x5 32496 28078 8509 89236 

x6 2.1000 0.2250 1.6667 2.3333 

Y 15682 9912 184 31169 

  



IX 

  2007 1قطر نموذج 

Variable  Mean  StDev  Minimum  Maximum  

x1 3.625 1.290 2.000 5.000 

x2 4.8750 0.1725 4.6667 5.0000 

x3 4.708 0.415 4.000 5.000 

x4 4.708 0.330 4.333 5.000 

x5 890 827 74 2651 

x6 4.167 1.553 1.333 5.000 

y 283.9 229.0 24.0 688.0 

  2008 1قطر نموذج

Variable  Mean  StDev  Minimum  Maximum  

x1 3.042 0.983 2.000 4.333 

x2 4.0000 0.000000 4.0000 4.0000 

x3 4.0000 0.1782 3.6667 4.3333 

x4 4.375 0.415 4.000 5.000 

x5 1117 962 68 3124 

x6 3.500 1.039 1.667 4.333 

y 345 328 28 1003 

  2009 1قطر نموذج

Variable  Mean  StDev  Minimum  Maximum  

x1 3.000 0.926 2.000 4.000 

x2 4.125 0.354 4.000 5.000 

x3 4.0000 0.000000 4.0000 4.0000 

x4 4.292 0.415 4.000 5.000 

x5 1194 941 107 2971 

x6 3.542 0.958 2.000 4.333 

y 380 348 46 1151 

  



X 

  2010 1قطر نموذج

Variable  Mean  StDev  Minimum  Maximum  

x1 3.042 0.933 2.000 4.000 

x2 4.0833 0.2357 4.0000 4.6667 

x3 4.125 0.354 4.000 5.000 

x4 4.167 0.356 4.000 5.000 

x5 1302 919 162 2703 

x6 3.542 0.958 2.000 4.333 

y 472 469 113 1567 

  2011 1قطر نموذج

Variable  Mean  StDev  Minimum  Maximum  

x1 3.000 0.926 2.000 4.000 

x2 4.0833 0.2357 4.0000 4.6667 

x3 4.167 0.356 4.000 5.000 

x4 4.375 0.330 4.000 5.000 

x5 1764 1530 175 4791 

x6 3.500 0.926 2.000 4.000 

Y 504 648 121 2075 

  2012 1قطر نموذج

Variable  Mean  StDev  Minimum  Maximum  

x1 3.042 0.983 2.000 4.333 

x2 4.0000 0.000000 4.0000 4.0000 

x3 4.0417 0.1179 4.0000 4.3333 

x4 4.500 0.356 4.000 5.000 

x5 1956 1532 291 4549 

x6 3.542 0.958 2.000 4.333 

Y 547 728 128 2314 

  



XI 

 2007 2نموذجقطر 

Variable  Mean  StDev  Minimum  Maximum  

x1 3.407 1.126 1.667 5.000 

x2 4.6444 0.4893 3.3333 5.0000 

x3x 4.6296 0.4884 3.3333 5.0000 

x4 4.5333 0.5193 3.3333 5.0000 

x5 157076 518745 74 3187914 

x6 3.748 1.543 1.000 5.000 

y 20479 63137 24 343442 

  2008 2نموذجقطر 

Variable  Mean  StDev  Minimum  Maximum  

x1 3.007 0.848 2.000 4.333 

x2 4.0667 0.3146 3.3333 5.0000 

x3x 3.9333 0.2420 3.3333 4.3333 

x4 4.1852 0.4117 3.0000 5.0000 

x5 91357 247975 68 1437388 

x6 3.259 1.108 1.000 4.667 

y 13347 30417 28 142708 

  2009 2نموذجقطر 

Variable  Mean  StDev  Minimum  Maximum  

x1s 0.0000 0.1508 -0.1736 0.2860 

x2s -0.0000 0.1508 -0.0627 0.5882 

x3s -0.0000 0.1508 -0.4224 0.5093 

x4s -0.0000 0.1508 -0.5005 0.2991 

x5s 0.0000 0.1508 -0.0552 0.8309 

x6s -0.0000 0.1508 -0.3077 0.1601 

ys -0.0000 0.1508 -0.0330 0.9747 

  



XII 

  2010 2نموذجقطر 

Variable  Mean StDev Minimum Maximum 

x1 3.089 0.821 2.000 4.333 

x2 4.1407 0.2610 4.0000  5.0000 

x3x 4.2444 0.4228 4.0000 5.0000 

x4 4.3037 0.3815 3.0000 5.0000 

x5 122584 366530 89 2275483 

x6 3.370 1.040 1.667 5.000 

y 13627 28260 7 124568 

  2011 2نموذجقطر 

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 3.015 0.896 2.000 5.000 

x2 4.0889 0.1798 4.0000 4.6667 

x3x 4.1852 0.3143 4.0000 5.0000 

x4 4.3111 0.3720 3.0000 5.0000 

x5 142862 383544 106 1908714 

x6 3.348 0.997 1.667 4.667 

y 14614 35773 81 188800 

  2012 2نموذجقطر 

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 3.148 0.895 2.000 5.000 

x2 4.0963 0.2316 4.0000 5.0000 

x3x 4.0593 0.3039 3.0000 5.0000 

x4 4.3333 0.3178 3.3333 5.0000 

x5 150050 382715 161 1878796 

x6 3.496 1.044 1.667 5.000 

y 18543 43084 110 243200 

  



XIII 

  2007 3االردن نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 1850453 2947486 214549 9452433 

x2 3055500 6211032 37651 19483153 

x3 1053786 2201930 111591 6857292 

x4 7596 10255 18 27995 

x5 1337207  4010697 0 12032400 

Y 37705 129018 24 775963 

  

  2008 3االردن نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 2160153 4010608 182390 12712293 

x2 3539449 7177042 48653  22510875 

x3 1145390 2409877 120779 7508378 

x4 4250 4189 0 11309 

x5 1099811 3292309 0 9879293 

y 31990 126846 28 839814 

  

   2009 3االردن نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 2160153 4010608 182390 12712293 

x2 3539449 7177042 48653 22510875 

x3 1145390 2409877 120779 7508378 

x4 4250 4189 0 11309 

x5 1099811 3292309 0 9879293 

Y 43495 162021 7 938028 

  

  



XIV 

  2010 3االردن نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 2584978 5175941 2529 17039519 

x2 3270354 6826697 8267 22489729 

x3 1089948 2326523 2161 7634443 

x4 9275 24983 4 80168 

x5 1090866 3409761 0 10794751 

Y 20462 52102 7 307877 

  

  2011 3االردن نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 2293005 3786881 197373 12048353 

x2 3534273 6609346 43144 20954633 

x3 1218702 2375102 129352 7482429 

x4 9211 14199 45 38391 

x5 1084015 3222417 0 9677058 

Y 21406 56185 81 305944 

  

  2012 3االردن نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 2213855 3994064 242288 12692484 

x2 3554903 6438380 42468 20480414 

x3 1247499 2384885 145735 7538475 

x4 9948 15023 0 44706 

x5 1296164 3687437 0 11123179 

Y 26359 65682 110 352050 

  

  



XV 

  2007 3االمارات نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 4629 4386 499 11451 

x2 13407 14218 1447 45347 

x3 2497 2102 430 6855 

x4 45.1 80.6 0.0 248.0 

x5 14440 21228 21 58057 

y 436.7 242.8 109.0 755.0 

  

  2008 3االمارات نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 2893 2581 496 6767 

x2 18839 18099 2463 56929 

x3 2888 2239 425 6993 

x4 73.1 133.8 0.0 422.0 

x5 14589 18862 33 46144 

y 448 353 50 1003 

  

  2009 3االمارات نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 3559 3143 686 8097 

x2 19682 19649 285 58478 

x3 3615 2935 455 8686 

x4 163.7 224.0 5.0 724.0 

x5 15331 21367 36 55430 

y 409 376 41 965 

  

  



XVI 

  2010 3االمارات نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 4361 4086 653 13005 

x2 19913 18432 2375 53705 

x3 3979 3188 503 9519 

x4 311 585 4 1850 

x5 17437 28793 13 84537 

y 406 349 106 1004 

  

  2011 3االمارات نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 4438 3714 741  11275 

x2 21909 21353 2862 62525 

x3 4245 3312 562 9519 

x4 272 344 4 998 

x5 20393 37665 8 114216 

y 525 356 130 1010 

  

  2012 3االمارات نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 5576 5253 934 14971 

x2 23164 22739 3323 67972 

x3 4690 3636 618 9933 

x4 282 475 9 1503 

x5 26125 47995 14 147335 

y 576 390 110 1180 

  

  



XVII 

  2007 3السعودیة نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 6936 5080 1374 17862 

x2 14972 8165 2634 27967 

x3 6048 10282 1212 33303 

x4 38.9 36.5 3.0 110.0 

x5 17004 21773 0 57234 

y 25737 72593 117 219249 

  

  2008 3السعودیة نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 7790 5676 1110 18371 

x2 19468 10667 4036 38401 

x3 7874 13662 1236  43981 

x4 60.0 87.9 0.2 272.0 

x5 21850 25737 0 70806 

y 16410 46817 296 141249 

  

  2009 3السعودیة نموذج

variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 13566 11385 1812  36772 

x2 16971 11856 1816 37143 

x3 4150 2450 1196 7664 

x4 385 1009 0 3072 

x5 20309 24834 0 72705 

y 16121 46158 7 139200 

   

  



XVIII 

  2010 3السعودیة نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 15115 12993 2183 40175 

x2 19005 10812 4988  39721 

x3 4521 2587 1204 8085 

x4 157.4 226.3 0.7 663.0 

x5 22628 27597 0 82360 

y 13848 37737 7 114400 

  

  2011 3السعودیة نموذج

Variable N N* Mean StDev Minimum 

x1 9 0 15321 13675 2323 

x2 9  0 21703 13002 6215 

x3 9 0 5055 2900 1262 

x4 9 0 157.2 157.4 0.7 

x5 9 0 23903  25791 0 

Y 9 0 22463 62420 81 

  

  2012 3السعودیة نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 16785 17054 2732 58481 

x2 24578 14899 7972 56752 

x3 5432 3033 1336 9725 

x4 159.7 142.8 1.0 451.0 

x5 24767 27669 0 82992 

y 28325 80595 134 243200 

  

  



XIX 

  2007 3العراق نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 83797 75966 1475  232725 

x2 16582 12454 555 48702 

x3 41855 16690 22660 65277 

x4 742 1392 0 4449 

x5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

y 7638 6831 1354 18858 

  

  2008 3العراق نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 119315 113400 8888 388363 

x2 17041 13333 2930 39704 

x3 52208 17689 31146 79779 

x4 87106 274909 0 869511 

x5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

y 10094 5803 853 18398 

  

  2009 3العراق نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 143981 126489 19263 333446 

x2 40459 35976 5692 119938 

x3 59983 24036 8268 95652 

x4 64.4 88.0 0.0 233.0 

x5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

y 7336 3801 3637 15913 

  

  



XX 

  2010 3العراق نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 143475 112743 36567  320765 

x2 60443 58035 307 154530 

x3 74586 37816 12299 147359 

x4 219 359 0 1111 

x5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

y 9797 10938 1055 39497 

  

  2011 3العراق نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 172848 140904 54707 467937 

x2 81427 71881 709 226349 

x3 116046 43849 76201 232390 

x4 282 424 0 1167 

x5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

y 10364 6512 240 21344 

  

  2012 3العراق نموذج 

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 251509 197602 79167 696734 

x2 112464 108387 1982 341872 

x3 144816 84327 17521 349523 

x4 860 2030 0 6525 

x5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

y 15682 9912 184 31169 

  

  



XXI 

  2007 3قطر نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 2320 2767 444 8860 

x2 5097 5625 1206 18149 

x3 1401 1057 419 3807 

x4 26.5 54.7 0.0 153.0 

x5 1073 1623 0 4939 

y 283.9 229.0 24.0 688.0 

  

  2008 3قطر نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 2797 2925 491 9152 

x2 7443 8463 1918 27487 

x3 1832 1312 451 4572 

x4 29.8 55.7 0.0 150.0 

x5 1819 2726 0 7462 

y 345 328 28 1003 

  

  2009 3قطر نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 3237 3313 1161 11006 

x2 8168 9050 2359 29886 

x3 2173 1578 536 5460 

x4 36.3 64.5 0.0 188.0 

x5 2628 4316 0 12917 

y 380 348 46 1151 

  

  



XXII 

  2010 3قطر نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 4123 4990 1019 16099 

x2 9450 11129 1994 36180 

x3 2429 1978 567 6811 

x4 53.2 86.2 0.0 256.0 

x5 1830 2482 0 7182 

y 472 469 113 1567 

  

  2011 3قطر نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 3515 4118 700 13419 

x2 12538 16784 2909 53281 

x3 3369 3543 690 11713 

x4 89.9 115.1 0.0 284.0 

x5 1819 2468 0 7428 

y 504 648 121 2075 

  

  2012 3قطر نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 3802 4899 597 15618 

x2 15788 21736 3580 68664 

x3 3689 3989 945 13184 

x4 56.8 97.0 0.0 290.0 

x5 2201 2252 0 4938 

y 547 728 128 2314 

  

  



XXIII 

  2007للكل  4نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 391437 1458106 444 9452433 

x2 621367 2920446 555 19483153 

x3 222016 1028960 419 6857292 

x4 1706 5336 0 27995 

x5 273921 1792751 0 12032400 

y 37705 129018 24 775963 

  

  2008للكل  4نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 461179 1915039 491 12712293 

x2 720661 3375963 1918 22510875 

x3 243158 1124509 425 7508378 

x4 20239 129503 0 869511 

x5 227574 1471583 0 9879293 

y 31990 126846 28 839814 

  

  2009للكل  4نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 574750 2446521 686 16241589 

x2 716834 3304199 285 22025925 

x3 250348 1130859 455 7547258 

x4 1452 4806 0 23873 

x5 247519 1602253 0 10756338 

Y 43495 162021 7 938028 

  

  



XXIV 

  2010للكل  4نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 610895 2573753 653  17039519 

x2 749457 3375006 307 22489729 

x3 260869 1144164 503 7634443 

x4 2213 11931 0 80168 

x5 250740 1607716 0 10794751 

y 20462 52102 7 307877 

  

  2011للكل  4نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 501588 1853771 700  12048353 

x2 735901 3153811 709 20954633 

x3 271987 1121279 562 7482429 

x4 2007 7071 0 38391 

x5 225985 1441078 0 9677058 

y 21406 56185 81 305944 

  

  2012للكل  4نموذج

Variable Mean StDev Minimum Maximum 

x1 503810 1914646 597  12692484 

x2 748328 3091086 1982 20480414 

x3 284361 1129597 618 7538475 

x4 2279 7553 0 44706 

x5 269802 1655971 0 11123179 

y 26359 65682 110 352050 

 



ABSTRACT 

The study of the financial innovation is considered one of thr 

important and vital subjects as it has a great impact on the levels of the bank 

profits and its competitiveness. In this respect, this study tackled the subject 

of the financial innovation in terms of the concept, the importance and the 

profits the ban achieves because this subject is one of the strategic subjects 

that makes the banks occupy notable status. The technological revolution 

witnessed by banks in the field of information technology and the great 

development in the financial tools had a great impact due to the critical 

environment in which banks operate in nowadays especially after the 

financial liberation and the frequent financial crises which made necessary 

the improvement of the fundamental capabilities of the banks in order to 

improve the efficiency and the quality of the bank loans portfolio and the 

importance of innovation in this portfolio. 

The study was applied to a sample that consisted of (45) commercial 

and Islamic Arab banks. The effect of innovation indicators on the net profit 

for the banks in question and the effect of certain indicators of the quality of 

the financial loans portfolio on the net profit for six years from (2007-2012).  

The study reached a set of conclusions, most prominent of which 

were; the necessity of motivate the Arab banks to enhance their capabilities 

to meet the requirements of innovation and enacting the financial and 

banking regulations that encourage adopting innovation.  
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