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واجههاالاتصادههلعالاميههلمة الالةههحالةلمةههحال وةوةههحالايههعالوا ههع الةهه الافههواالاتلةههل الاماهه ال    ههلالاتصادههلعال
 ةههأالاتهه  الاههمةالاتلةههحال دههلالاصادههلعالامههعونالامةاوعةههحالوامءلةةههحال دههلال ههعالفههوا  الواةتدهه الالاميههلمة  

 الامةدهل  الاميلمةةهح الو ةهأالا الامفهةومحالةظلا الال  الالةحالفةومحالءوعةحالاع الإملالاء ةل الاميعةعالة
ايابههه الةههه الامةوامهههةفالامة ةهههحال ههه الامةدهههل  الولهههاد لالاملهههلتنال ههه ال ةد هههلالامةهههوة ال وهههعالااههه الاهههمةال

مةدههه  الامع افهههحالمابةهههل الاتههه الادهههاالاتلةهههحال دهههلالامفهههةومحالمهههععالامةدهههل  الاماجل ةهههحالبلههه نال هههل الوا
وأالاتلةحالامةلمةهحالإملالاماي  ال دلالافبلبال عاع الامب أال ةأالاماجل يالامفو يالبل نالخلص ال

وافهههبلب لالو ة ةهههحالاوو اهههلالوامة ا هههنالاماههه الةههه  الب هههل الوةهههلالا تة اهههلال دهههلالال8002اميلمةةهههحال ههه ال هههل ال
امفههةومحال هه الامةدهه  الاماجههل يالامفههو يالءظهه اوالتاةةههحالامفههةومحال هه الامة ل ظههحال دههلالفهه ةحالاميةههنال

الال.امةد   

ةدههههه   ال ههههه الو ههههه الفهههههبةنالا وةهههههلالاهههههمةالاتاهههههعا ال ةدههههه الامبل تهههههحال دهههههلالع افهههههحالواصهههههفالاميةهههههنالام
 الوا اةههههههع ال هههههه ال8028-8002امةدهههههه  الاماجههههههل يالامفههههههو ياللااعا  الاميلةههههههح الخهههههه نالام اهههههه  الل

ممهههههاال دهههههلالا دةهههههنالاموهههههواح الامةلمةهههههحالمدةدههههه  الوا دةهههههنالامة لههههه ا الوامءفهههههبالامةلمةهههههحالما الامدهههههدحال
اههههه الاخابهههههل ال  مهههههةل الامب هههههأالال اةهههههع الفهههههءحالافهههههل  ال ةهههههلاماههههه الا الال8002ةهههههفال هههههل الوةول ءا هههههلال
الالالالالالال دههههههههههههههههلالبةلءههههههههههههههههل الامةدهههههههههههههههه  الم  ههههههههههههههههوا الUnpaired.t.testالاخابههههههههههههههههل الاوبةههههههههههههههههلوممههههههههههههههههاالب

الواظ   الامءالحجالةلةد :ال 8020-8002ل

الامةدهههه  ال هههه اموهههه و  الال امفههههةومحالءفههههبلالةاوفههههول البههههة الإ دههههلحةحالعتمههههحالما  هههه ولالالةوجههههع-
ال.الاميلمةةحالامةلمةحالاتلةحالوبيعالصبنالامفو يالاماجل ي

الاماجههل يالامةدهه  ال هه ت بههل  الااللاموعاحههف الةاوفههول البههة الإ دههلحةحالعتمههحالما تالةوجههعال هه ولال-
ال.الاميلمةةحالامةلمةحالاتلةحالوبيعالصبنالامفو ي
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ABSTRACT 
The impact of the international financial crisis of the liquidity 

in banks 
An applied study on the Syrian commercial bank-- 

 

The global economy faced a  real financial crisis ,which is considered one 

of the worst crisis, that effect the economy in both developed and 

developing countries alike. 

The manifestations of the liquidity crisis led to collapse of many of the 

international banks. 

Since as the liquidity is one of the most thread jobs in banks and a prime 

concern in their daily work, so this study comes to demonstrate the 

impact of the crisis on the liquidity of the commercial banks in general 

and the commercial bank of Syria particularly. 

The research aims to identify the causes of the global financial crisis in 

2008 ,how it developed and its stages. 

 The research identifies the impact of this crisis on the liquidity in the 

Syrian commercial bank because of the importance of liquidity in 

maintaining the integrity of banking business. 

In order to achieve these goals worked researcher on the study of the 

reality of the banking business in the commercial bank of Syria( public 

administration) during the period (2007-2012) adopted at the analysis of 

the financial statements of the bank and the analysis of financial 

indicators and ratios related and compared with the year 2007 adopted by 

the researcher year basis, has also been testing the research hypotheses by 

applying the test Unpaired.t.test data bank for the years (2004-2010) and 

the results showed the following:  

- There are significant differences between the mean 

 (liquidity ratios, loans) in the Commercial Bank of Syria before and after 

the global financial crisis.  

- There is no statistically significant differences between the mean 

(deposits, profits) in the Commercial Bank of Syria before and after the 

global financial crisis. 
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 :مقدمة-1

قمكررم مررم حقرر    ،اادتصررفنو يالمررفل  المصررف م مرر الق اادتصررفن الررياس  يمتقررف  ل  ررتت ا تعتبرر  

يتعتبر  بمافبرا الرني ق  ف،اادتصرفنو لىنيلرا التر  تيفرن  قهر خ لهف الحكر  لىرا الم كرل المرفل  يالس رفا

ادتصرفنقف  الرنيل المتتنمرا يتمتىك المصف م التفف قا مكفسا متمقلق  ر  هذا ، النميقا ل دتصفن ككل

يدررررن  ررررهن  البق ررررا  مققم المختصررررقم،قيالسفمقررررا  هرررر  محررررا اهتمررررف  يم ادبررررا نا مررررا مررررم دبررررل ا كررررفن

ا خق ق العنقرن مرم المترقر ا  مرم اهمهرف تح قر  تفرف ق الخرنمف  يالتترن   اآليسا   التفف قا المص  قا 

هرذ  المترقر ا  حيلر  العرفل  قلرا د قرا  ،يالتاري ا  الحفصرىا  ر  لرفل  ااتصرفا  التكسيليف  الكبق 

بمسرر ع لررم هررذ  الترقرر ا  الررذو سررت  لسهررف ام تبتررا و نيلررا   لرر  قعررن بفنمكررفمحقرر   ،صرررق ق ياحررنق

لبار  ام تحيلر   لمرا مفلقرا لفلمقرا اصرفب   لنن مم اآلاف  ال ىبقا ك لما ال هيم العتف قرا التر  مرف

ياادتصررفنقا ب رركل لررف ، لررذلك كررفم ابررن مررم  فمقررا الررنيل بس ررو متففيتررا  رر  دافلفتهررف المصرر  قا

ن ا ررا كف ررا هررذ  المترقرر ا  يالترريع الميفررينق  رر  بق ررا العمررل المصرر    يخفصررا المصررف م التفف قررا 

 .الت  ت كل نلفما اادتصفن الياس 

 مشكلة البحث:-2

قحرررنع اهررر  العيامرررل التررر  ترررتا   ررر  ادتصرررفنقف  الرررنيل  ررر  العصررر  الررر اهم العيلمرررا تعتبررر  ررررفه ق 

البترف   لر  قعرن بفنمكرفم يحرا حرنين  فصرىا برقم الرنيل ايي  ،تحيل العفل  قلا د قا صرق قيا اتهف  ب

ا رقمف سر  ال قف رف  يانفر ا ا  المتبعرا مهمرف كف  ا حنا   ر  او نيلرا  ر  العرفل  بمس ع لم ت اق

 ال دمقا. التكسيليفقاااتصفا  ي ما اي ق 

 رقمف  ر  المفرفل المرفل  يالمصر    ي المتمارل ب س رف   ق هن اادتصفن ال ي و  تاي ا  مت رف لا ا

المصررف م الخفصررا ي رر كف  الصررق  ا يمت  ررف  الخررنمف  المفلقررا قلررا ففسررو ا تتررف   رري  نم رر  
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، يقمارل ستىررا سيلقرا مررم ادتصررفن المتسررفم  لروي ا  المفلقررا الرذو قعكرر  حفلرا ييادررا اادتصررفن ال ري و

لىا نيل  امتن ت اق هفمم الما مفلقا رل مف ق هن  العفل  العفل ، ي   مرى  قلا ادتصفن مسفتح لىا 

كبقر ًا  الت اق  ،  يا  اكفم متنا ال ي و تافع المص   اللىا  هذا الت اق  العفل  كف ًا ا قمكم اسكف 

  البح     انففبرا لىرا الت رفتاي   رل هذا اليادا تتفىا م كىا صرق ًا، يامف  هذ  الر يم ا  

 :االتفلق

 ؟مص م التفف و ال ي والا لما المفلقا العفلمقا لىا  قيلا مف اا   -

  اا  ا لما المفلقا العفلمقا لىا ينا ا المص م التفف و ال ي و؟ مف -

 ال ي و؟ التفف و المص م د يض لىا العفلمقا المفلقا ا لما اا  مف -

 ال ي و؟ التفف و المص م ا بف  لىا العفلمقا المفلقا ا لما اا  مف -

 لبحث: أهمية ا-3

لىرا المصر م  مع  را تر اق  ا لمرا المفلقرا العفلمقراتتفىرا هرذ  ا همقرا مرم خر ل ا همقا السر قا: 

 التفف و ال ي و الذو قىعو ني ًا هفمًف    اادتصفن الياس . 

الينا را، التر يض،  : تتفىا مم خ ل تحنقن الترق ا  الحفصرىا  ر  كرل مرم ال رقيلا،العمىقاا همقا 

 فا ا لما المفلقا العفلمقا كيسهف تعك  ديق المص م التفف و ي  ما انا  .يا  بف  ستق

 :  أهداف البحث-4

    حي  م كىا البح  ت عا الن ا ا لتحتق  ا هنام التفلقا:

 يم احل تاي هف، لت كقل اناف  العف  لهف. يالتا     بفبهف لما المفلقا العفلمقا بف التع قم .1

 رر  المصرر م التفررف و ال رري و مررم  لىررا ال ررقيلا المصرر  قاالعفلمقررا  ا لمررا المفلقررا الاررف تحنقررن  .2

 خ ل المت  ا  التفلقا:
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 ال قيلا التفسيسقا، ال صقن الستنو، ااحتقفاقف  ا يلقا يالافسيقا قلا قفمفل  الميفينا 

 خررر ل مرررم ال ررري و التفرررف و المصررر م  ررر  الينا رررا لىرررا العفلمقرررا المفلقرررا ا لمرررا الارررف  تحنقرررن  .3

 :التفلقا المت  ا 

 قفمفل  الينا ا قلا قفمفل  الماىيبف قفمفل  الينا ا، 

 خررر ل مرررم ال ررري و التفرررف و المصررر م  ررر  التررر يض لىرررا العفلمقرررا المفلقرررا ا لمرررا الارررف  تحنقرررن .4

 :التفلقا المت  ا 

  الميفينا  قفمفل  قلا لت يضا قفمفل  ،الت يض قفمفل 

 خررر ل مرررم ال ررري و التفرررف و المصررر م  ررر  ا  برررف  لىرررا العفلمقرررا المفلقرررا ا لمرررا الارررف  تحنقرررن .5

 :التفلقا المت  ا 

 العف ن لىا اا تامف  ،ا  بف  قفمفل 

 ركل نلفمرا ا ف رقا مرم نلرف   ت التر  ا م التفف قفالمص الاف  ا لما المفلقا لىا الت كقل لىا .6

 اادتصفنو. التسمقا يالتايق 

 البحث:فرضيات -5

 5...) نالررا م رتيع لسرن قحصرف قا نالرا  ذا  ر ي  تيفرن الف حرقا ال  ق رقا ا يلرا: ا≥ (α 

 يالافسيقرا ا يلقرا ااحتقفاقرف  السترنو، ال صرقن التفسيسقرا، ال رقيلا) ال قيلا س و متي اف  بقم

 . العفلمقا المفلقا ا لما يبعن دبل ال ي و التفف و المص م   ( الميفينا  قفمفل  قلا

  :نالرا م رتيع لسن قحصف قا نالا ذا    ي  تيفن االف حقا ا  ف قا الافسقا (...5≥ α  )

 التفرف و المصر م  ر ( الميفرينا  قفمرفل  قلرا الينا را س با الينا ا، قفمفل ) متي اف  بقم

 .العفلمقا المفلقا ا لما يبعن دبل ال ي و
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  5...) نالرا م رتيع لسرن قحصرف قا نالرا ذا   ر ي  تيفرنالف حقا ا  ف قا الافلارا: ا≥ (α 

 المصررر م  رر  الميفررينا  قفمررفل  قلررا الترر يض س رربا الترر يض، قفمررفل ) ف متي ررا بررقم

 .العفلمقا المفلقا ا لما يبعن دبل ال ي و التفف و

 :نالرررررررا م رررررررتيع لسرررررررن قحصرررررررف قا نالرررررررا ذا   ررررررر ي  تيفرررررررن ا الف حرررررررقا ا  ف رررررررقا ال ابعرررررررا        

(...5≥ (α رر (  ررتامف اا لىررا العف ررن س رربا الصررف قا، ا  بررف  قفمررفل ) متي رراف  بررقم  

 .العفلمقا المفلقا ا لما يبعن دبل ال ي و التفف و المص م

 : البحثمنهج -6

حتقرر  اهررنام البحرر  ترر  االتمررفن لىررا المررسه  اليصررف  لررر ض انلمررف  بفلت رر  السررر و مررم افررل ت

لىبحرر ، امرررف الت رر  العمىررر   ترررن ترر  ا رررتخنا  التحىقررل المرررفل  يانحصرررف   لتتررف ق  المصررر م التفرررف و 

اختبرف   StatsDirectت  ا تخنا  الب سفم  انحصرف    (، كمف2.12-2..2خ ل الفت ق ) ال ي و

 الف حقف .

 يت  تت ق  البح  قلا:

  يقعتمررن لىرررا ن ا ررا يلررر ض ا نبقررف  يالمعىيمرررف  الرريا نق  ررر  الكتررو يالم افرررا القسمما النيمممر :

ا المتعىترررا بميحررريع البحررر ، الع بقرررا يا فسبقرررا بفنحرررف ا قلرررا الرررني قف  العىمقرررا يالتترررف ق  الني قررر

يالذو قتعى  بفناف  السر و لولما المفلقا العفلمقا، ا بفبهف ياسيالهف يتنالقفتهف ي ربل معفلفتهرف 

 بمف قخن  اهنام البح .

  يقتعىررر  بفلن ا رررا التابقتقرررا لىرررا المصررر م التفرررف و ال ررري و مرررم خررر ل فمرررا القسممما اليملممم :

ا يالتتررف ق  الخفصررا بفلمصرر م، حقرر  تترري  الن ا ررا لىررا البقفسررف  يالمعىيمررف  مررم الترريا   المفلقرر

 التحىقل المفل  يانياته لىيصيل الا الستف   الم فيق.
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 ه : امف انيا  فما البقفسف  يالمعىيمف  

 الت  تخن  يتعلل ميحيع البح .يالمتتم ا  العىمقا  الم افا يالني قف  يالمف   المحكما -

 ىاف  المفلقا يالمص  قا ال  مقا     ي قا يالعفل  )تتف ق التتف ق  يالس  ا  الت  تصن هف ال  -

 المص م التفف و ال ي و، المص م الم كلو، صسني  الستن النيل ، صسني  الستن الع ب ،

 (.اادتصفن العفلم  لىا المفلقا ا لما تنالقف  حيل الميحن الع ب  اادتصفنو تت ق 

 قا    المص م ميحيع البح .المتفب   المفتيحا: يذلك ما الفهف  اننا   -

 ا  فلقو االكت يسقا: ااست س . -

 حدود البحث:-7

  : يذلك  سه ق تحيذ  )اننا ق العفما( تتتص  الن ا ا لىا المص م التفف و ال ي والحن المكفس

 .التفف قا     ي قا لىا التن  ا كب  مم المعفم   يا س اا المفلقا

 2.12قلا العف   2..2مم لف   م التفف و ال ي و الحن اللمفس : يادا العمل    المص. 

 الدراسات السابقة:-8

: دراسمة ححليليمة للسميولة  ليينمة ممص الم مارف  بعسريام 1(5..2ن ا ا ) الصف غ، ابري احمرن،  .1

 الحجارية األردنية.

هررن   هررذ  الن ا ررا قلررا تتقررق  ال ررقيلا  المصرر  قا مررم خرر ل مت رر اتهف، يتتقررق  ال بحقررا مررم خرر ل 

 تهف ،تيحقح ابقعا الع دا بقم ال قيلا المص  قا يال بحقا.معنا

( يتيصرى  الن ا را قلرا 2..2-1995ي مى  الن ا ا  بعا مم المصف م ا  نسقرا خر ل الفتر ق )

ام المصف م الم ميلا بفلن ا ا ل  تحتر  ا نا  الماىريو مرم حقر  ا رتر ل ال رقيلا الفف حرا  ر  

                                                           
الصف غ، محمن فبف  يابي احمن،  حف صفحو، ن ا ا تحىقىقا لى قيلا  لعقسا مم المصف م التفف قا ا  نسقا، المفىا الع ادقا لىعىي   1

  .5..2، 3،المفىن11اننا قا، العنن
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اسخفض م تيع ا بفحه لىا ح فو لقفنق م تيع ال قيلا لنقه، تحتق  سمي كبق  بف  بف ، يبعحهف 

يبعض مسهرف اسخفرض م رتيع  رقيلته،  ر  حرقم اسهرف نخىر  ا رتامف ا  ذا  مخرفا  لفلقرا، يالت ر  

 مففل قنا ق ال قيلا يا ال بحقا.اآلخ  ل  قي      

حشممليل  والمممال  حمميرير األةمممة الماليممة اليالميممة ءلمم  األدا  البعسرريام:  2(.2.1ن ا ررا )العررفس ، .2

 للبنوك األردنية.

مصر  ًف خر ل 15تكيم مفتما الن ا ا مم فمقرا المصرف م ا  نسقرا التتىقنقرا  يان ر مقا يلرننهف 

 ( يهن   هذ  الن ا ا قلا التع م لىا:9..2.-5..2الفت ق) 

 ا بفو حني  ا لما المفلقا العفلمقا يكقفقا تاي هف. -

 ا نا  الت رقى  لىمصف م ا  نسقا . ت اق  ا لما المفلقا العفلمقا لىا -

 ت اق  ا لما المفلقا العفلمقا لىا ا نا  المفل  لىمصف م ا  نسقا. -

 منع ترق  م فهما المصف م ا  نسقا بفلسفت  المحى  انفمفل  ستقفا لولما المفلقا العفلمقا. -

فلقررا العفلمقررا ا  ررقمف ا نا  يتيصررى  الن ا ررا قلررا ام انا  المصررف م ا  نسقررا ترر ا   ررىبًف بف لمررا الم

( متف سرا 9..2-2..2الت رقى  يالمفل  ،بنلقل ت افا اغىو س و ا نا  خ ل  ت ق ا لمرا المفلقرا )

 (.2..2-5..2ق مفدبل االما )بفت  

 .: اسحراحيجية إدارة السيولةبعسيام 3 (2.11ن ا ا) التفح ، .3

 هن   الن ا ا قلا: (،2..2-...2 ق )ن ا ا تابقتقا لىا المص م التفف و ال ي و خ ل الفت

التع م لىا المناخل المتسيلا لتخصقص ا ميال    المص م، بهنم تحتق  التيالم بقم ال رقيلا  -

 يال بحقا.
                                                           

تررر اق  ا لمرررا المفلقرررا العفلمقرررا لىرررا ا نا  الت ررررقى  يالمرررفل  لىبسررريك ا  نسقرررا.   رررفلا مفف رررتق ، د ررر  المحف ررربا، كىقرررا العرررفس ،  قصرررل،  2
  ..2.1ا لمفل، ففمعا ال    ا ي ا، 

3
 م.2122القاضي تمارا، استراتيجيات إدارة السيولة، رسالة ماجستير، كلية االقتصاد، جامعة دمشق،  
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التع م لىا كقفقا التخاقا ال ىق  لى قيلا    المص م يمفه  انف ا ا  المتبعا لميافها العفل  -

 اي الفف ض الستنو المتحت .

 ت  ا  يس و ال قيلا لىيديم لىا حفلا ال قيلا    المص م التفف و ال ي و.ح ي ق تابق  م -

 يتيصى  الن ا ا قلا اه  الستف   التفلقا : 

 لن  يفين ل دا ذا  نالا قحصف قا بقم الينا ا يا  بف  الصف قا . -

 ض يفررين ل دررا لك ررقا بررقم ا  بررف  الصررف قا الترر  قحتتهررف المصرر م التفررف و ال رري و يبررقم الترر ي  -

 الممسيحا مم البسك الم كلو.

لقرررفنق حفررر  الينا رررا المينلرررا يتررري   ال رررقيلا بس رررو م تفعرررا ،يلرررن  يفرررين مفرررفا  ا رررتامف  هرررذ   -

 الفيا ض دن انع اسخففض  بحقا المص م.

حت  المص م التفف و ال ي و كفف ق لفلقا  ر  فرذو الينا را المصر  قا قا ام معرنل سمري الينا را  -

 مصف م الخفصا قلا ال ي  ال ي قا. دن ت افا  ما نخيل ال

دور  ندوق النقد الدول  ف  مواجهة األةمة  المالية اليالميمة بعسيام:  4(2.11ن ا ا ) لقسا، .4

 الراهنة )الححديات واإلمكانيات(.

هررن   هررذ  الن ا ررا قلررا: التعرر م لىررا ابقعررا ا لمررا يخصف صررهف يا رربفبهف، يا تك ررفم قمكفسرررف  

ا لمرررا مرررم خررر ل صرررسني  السترررن الرررنيل ، يتحنقرررن اآلارررف  يالمسعك رررف   ي ررر ص احتررريا  الارررف  يسترررف  

 ال اهسا يالمحتمىا.

 يتيصى  الن ا ا الا اه  الستف   التفلقا :

ا لما المفلقا ستقفا حتمقا نخفف  فيه و    بسقا ال ا مفلقا المعتمنق لىا الح يو يالكيا       -

 معفلفا ا لما الني قا ال ا مفلقا.
                                                           

4
دور صندوق النقد الدولي في مواجهة األزمة  المالية العالمية الراهنة )التحديات واإلمكانيات(، كلية االقتصاد، ة، باسل محمد، زين 

 م.2122جامعة دمشق،
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مررا برريان  لررفل  متعررنن ا داررفو  قف ررقًف يادتصررفنقًف يل ررك قًف، كفلصررقم ي ي ررقف ينيل ارهرر   ا ل  -

 الب قك  يا لبف .

قم ابقعررا ا لمررا هرر  مررم العمرر  يال ررميلقا يالبسقيقررا بحقرر  قفعررل مررم قمكفسررف  الصررسني  يني    -

 محنينًا    التعفا  معهف.

 رف  اادتصفنو النيل  المعفص .قم ا لما ه  مم ابقعا مختىفا لم ا لمف  الت   هنهف الس -

 قحتفج السرف  اادتصفنو النيل  قلا يد  كبق  ك  قتمكم مم تففيل الاف  ا لما يمسعك فتهف -

 صسني  الستن النيل . -

ححليمما األةمممة الماليممة اليالميممة الراهنممة األسممبا  والحممداءيات بعسرريام:  5(2.12ن ا ررا )دصرربا، .5

 واليالج.

 كل  تفلا  سنا  ال هم العتف و ياسففف هف    بناقا ا لما المفلقا هن   الن ا ا قلا بقفم ا بفو ت

ال اهسا ياللقا است ف  هذ  ا لما ياه  ا بفبهف ي بل ل فهف، يمم ا  التف قر  برقم الحىريل ان رعف قا 

 يالحىيل الع فقا ياليدف قا ي تًف ليفها السر  ان  مقا.

 يتيصى  الن ا ا قلا اه  الستف   التفلقا:

س  ا لما المفلقا ستففًف لت ىق  الفمقا بكفف ق اللقا ا  يا  يدن تهف الذاتقرا لىرا تصرحقح سف رهف، كف -

قا ام هذ  الم ّىما ل  تكم صرحقحا برفلماى ، يمرم الحر ي و البحر  لرم حريابا يحىريل فذ قرا 

 تافل بعض اياب  السرف  ال ا مفل .

اررا ب  ررعف  الفف ررنق مررم ابرر ل م ررببف  ا لمررا تعررن الم ررتتف  المفلقررا الحنقاررا يتررنايل ال ررسنا  الم تب -

المفلقرررا العفلمقرررا، يلرررذلك مرررم الحررر ي و الرررتخىص مرررم هرررذ  الم رررتتف  لصرررفلح برررنا ل فنقرررنق اخررر ع 

 كفلصكيك.
                                                           

5
 تحليل األزمة المالية العالمية الراهنة األسباب والتداعيات والعالج، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصاديةقصبة، نبال محمود،  

 م.2122، 2، العدد 28والقانونية، المجلد
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تعرررن لمىقرررا خىررر  السترررين اا تمفسقرررا التررر  تتررري  بهرررف المصرررف م التتىقنقرررا مرررم ابررر ل ا ررربفو ا لمرررف   -

 المفلقا.

تهف لىرررا انا  يرف فهرررف التتىقنقرررا كحرررف ر لىترررق  يم رررتينع لهرررف مرررم الحررر ي و ام ت رررتعقن السترررين درررن   -

 حررً  لىررا اسهررف ي ررقا  رر  التبررفنل ،يذلررك مررم خرر ل  باهررف المبف رر  ب صرريل حتقتقررا اي معررفنم 

 امقسا. 

 الحقنيات الحديرة ف  إدارة السيولة النقدية.بعسيام:  6(2.13ن ا ا )حبتا، .6

هن   الن ا ا و (2.11-2..2ال ي و    الفت ق )ن ا ا تابقتقا تحىقىقا لىا المص م التفف و  

لررا ا تك ررفم ارر   فنقررنق  قلررا الت كررن مررم  رر ما يحررا ال ررقيلا  رر  المصرر م التفررف و ال رري و ياة

نا ق مخفا هف.  ننا ق ال قيلا الستنقا ياة

 يتيصى   الن ا ا الا الستف   التفلقا يمم اهمهف:

    ا دف  الينا ا يا صيل ال ف ىا .قعفس  المص م التفف و ال ي و مم كا ق التتىبف   -

قمتىررك المصرر م كمقررف  كبقرر ق مررم الستنقررا قا ام التيفرره الحررفل  هرري تح ررقم كفررف ق قنا ق ال ررقيلا  -

برررفمت ك ادرررل كمقرررا مرررم ا صررريل ال رررف ىا تحرررمم  ررر ما المصررر م يااساررر   مرررم هرررذا الم رررتيع 

 لتحتق  ال بحقا .

تتىقنقرررا  ررر  الحكررر  لىرررا متفسرررا ال رررقيلا  ررر  المصررر م اقمكرررم االتمرررفن لىرررا الس رررو المفلقرررا ال -

 التفف و ال ي و اي البسف  لىقهف لىتسبت    الم تتبل .

  لن  يفين اللقا خفصا بفلمص م لحبا ال قيلا مم لف  آلخ  اي لم ادبا تاي هف. -

 ام اختبف ا  مخفا  ال قيلا حق  ا قعن اختبف  الحرا بنقً   و ا   اخ ع ننا ق يدقف  -

                                                           
  . 2.13حبتا، لى  احمن، التتسقف  الحنقاا    قنا ق ال قيلا الستنقا،   فلا مفف تق ، كىقا اادتصفن، ففمعا نم  ،  6
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الحرررا متقررف  لىمخررفا   رر  رررل ررر يم ا ررتاسف قا ،لررذلك ابررن مررم ا ررتخنا  ارر   اخرر ع لتحتقرر  

     التكفمل  قمف بقسهف.

 :بعسيام 7(Lin, 2008ن ا ا ) .2

" The Impact Of The Financial Crisis On Developing Countries " 

يل السفمقرررا مرررم خررر ل فمرررا هرررن   هرررذ  الن ا رررا قلرررا بقرررفم تررر اق  ا لمرررا المفلقرررا العفلمقرررا لىرررا الرررن

الن ا ررف  ال ررفبتا المتعىتررا بترر اق  ا لمررا المفلقررا لىررا الررنيل السفمقررا الملفرر اق  رر  الياقررف  المتحررنق 

 ا م قكقا.

 يتيصى  الن ا ا الا الستف   التفلقا:

 حني  ت افا مىحير    صفن ا  النيل السفمقا ،يكذلك س با م فهمتهف    حف  التفف ق النيلقا. -

ت افرررا  ررر  حفررر  اا رررتامف ا  ا فسبقرررا  ررر  الرررنيل السفمقرررا يخفصرررا اا رررتامف ا  المبف ررر ق، حرررني   -

 بفنحف ا قلا ا تففع ا عف  الفف نق لىا هذ  اا تامف ا .

لن  ا تم ا  الرنيل السفمقرا  ر  تسفقرذ الم رف قا اادتصرفنقا التر  كفسر  تحر  التسفقرذ ب ربو الت افرا  -

 ل  لتسفقذهف.   اا تامف ا  يستص التحيقل ال 

                                                     بعسيام:8(Vento,Ganga,2009ن ا ا ) .2

Bank liquidity risk management and supervision"" 

 ا رررا قمكفسقررا تارريق  هرررذ  الارر   لىررراتحىقررل ارر   قنا ق مخرررفا  ال ررقيلا ين   قلررراالن ا ررا   هررن 

  عفلمقرررا، حقررر  ام العنقرررن مرررم المصرررف م ا ت خرررذ التبرررف ا  لىحرررفا حررري  سترررف   ا لمرررا المفلقرررا ال

                                                           
7
Lin, Justin Yifu (2008), " The Impact Of The Financial Crisis On Developing Countries ",Korea 

development  institutes Seoul, October31,2008 
8 Vento, G, Ganga, P (2009) ,Bank liquidity risk management and supervision, journal of money, 

investment & banking,issue10. 
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اا ررتاسف قا، يدررف  البفحاررفم بتصررمق  سمررفذج تتعىرر  برر نا ق خارر  ال ررقيلا بمررف قتسف ررو مررا الحررفا  

 اا تاسف قا الت  دن قتع ض لهف المص م، يتيصل البفحافم لىعنقن مم الستف   اهمهف:

      المصف م التفف قا يخصيصًف ايدف  ا لمف .ح ي ق تفعقل اسرما التتقق  الناخى -

ققففن سمفذج خفصا بفلمصف م ننا ق ال قيلا ،حق  قرتمكم كرل مصر م مرم يحرا  قف را  رقيلا  -

 خفصا به.

 .3يبفلل  2تعلقل ني  ان صف  لنع المصف م يالت كقن لىا االتلا  بمعفقق  بفلل  -

 Liquidity Management in Banking Crises"" :بعسريام 9(Davis -2..3ن ا را ) .9

 ياقرا  ر  المصرف م مرم لقسرا لىرا يا رتمى  ا م قكقرا المتحرنق    الياقف  الن ا ا هذ  الف ق 

Mexico) ،) قلا: مسا انل ف  لنع البسيك ب بو ستص ال قيلا يلن  الترن ق  هن   هذ  الن ا ا

يدرررن تىفررر  البسررريك قلرررا  لىرررا تحتقررر  ا صررريل بفلتقمرررا الكفمىرررا ب ررربو المعىيمرررف  غقررر  المتمفاىرررا،

اندرر اض المبف رر  مررم ال رري  المفتيحررا ممررف قفعىهررف  رر  محسرره يلىررا البسرريك التصرر م ب رر لا مررم 

 افل تي ق  ال قيلا لتفسو خا  ان    .

 :يه  الستف   مم مفميلا قلا الن ا ا يتيصى 

سرو لفف المسف ربا ال رقيلا  قف را  ر  قتمارل ام قفرو لىرن فع  ر  المصرف م ا يل الخرا قم -

 .الكف   المفل  ا  بيا اا منلًمف يالماىيبف  الميفينا 

 قلرا ال رقيلا تحتفج  قهرف الت  ا يدف     ال قيلا صعيبف  ميافها المصف م التيقا ت تاقا قم -

 .ح ي قا يبصي ق  نقن نل 

 ما الح ي قا انخففدف  غق  لتفسو هي ا لمف  مم الخفلقا الفت ا     السهف   المت ض ني  قم -

 .ا نسا حنهف قلا لىيصيل بفلمخفا ق يكذلك الم كلو لمقلاسقا المص م المسف با حفرف الت

                                                           
9 Davis, E.philip, (2003 ), Liquidity Management in Banking Crises, Brunel university west London.  
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 كل التخيم يذلك بيا اا لمسا تكيم ا لمف   ت ق    اخق ق كي قىا قعتب  الذو المت ض ني  قم -

 الحكيم . النل  قتاىو الذو الم كلو لىمص م المتي  ق الي ف ل

 :بعسيام10( Ratnovski-2..2ن ا ا) ..1

Management" "Liquidity and Transparary in Bank Risk 

هرررنم البفحررر   ررر  هرررذ  الن ا رررا تبقرررفم اهمقرررا احتفرررفر المصررر م ب صررريل  رررف ىا يتح رررقم م رررتيع 

ال فف قا    المصر م لت رهقل مهمرا قلرفنق التميقرل، كمرف برقم اهمقرا ني  قنا ق مخرفا  ال رقيلا  ر  

حررر  بررر ف ا  لرررنن مرررم ااختبرررف ا  العمىقرررا لتاررريق  تررري ق  ااحتقففرررف  الستنقرررا لىمصررر م، يدرررف  البف

 سميذج ق با بقم مخفا  ال قيلا ين فا ال فف قا    م حىا الحففا لىتميقل.

 ياه  مف تيصى  قلقه الن ا ا مم الستف   مفقى :

 اهمقا م تيع ال فف قا يالمحف را لىا ال دفبا الناخىقا    قنا ق مخفا  ال قيلا. -

 ا    قلفنق التميقل مم خ ل  فف قا ستل المعىيمف .ا تبفا مخفا  ال قيل -

ال ررقيلا ا ماررل تررتنو قلرررا خقررف ا  ا ررتامف قا متعرررننق يلكررم ال ررفف قا لق ررر  دررفن ق لىررا تصرررمق   -

 سميذج امال لى قيلا.

ال رقيلا يالحرن مرم ا  قمف    اادتصفنقف  المتتنما ، درن تىعرو ا  ريا  نيا   اكبر   ر  تسررق   -

 .مخفا  ال قيلا

 يفين خا      ى  متاىبف  اا تحتف  ما بسك الت يقف  النيلقا.-

  

                                                           
10
 Ratnovski , Lev, ( 2007 ), Liquidity and Transparency in bank risk Management ,Bank of England and 

university of Amsterdam, u k. 
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 بعسيام: 11(,Kiyota,2009ن ا ا ) .11

"Confronting The Global Financial Crisis: Bank Efficiency, Profitability 

And Banking System In Africa  "  

 رر  كفررف ق المصرر م يسرررف  الرر بح هررن   هررذ  الن ا ررا قلررا الك ررم لررم اارر  ا لمررا المفلقررا العفلمقررا 

( مصر  ًف مرم لرنق مسرفا  29المص       ق  قتقف، الف ق  الن ا ا لىا لقسا ل يا قا مكيسا مم )

(، ا ررتخنم  الن ا ررا ا ررىيو فمررا المعىيمررف  مررم خرر ل 2..2-...2 رر  ق  قتقررف خرر ل الفترر ق )

التكىفررررا يالرررر بح يالكفررررف ق  متررررفقق  )بف امت قررررا( لىع رررريا قا لتقررررف  سهرررر  البسرررريك ان  قتقررررا مررررم حقرررر 

 المص  قا.

 اره   ستف   الن ا ا:

ام ا لمررا المفلقررا العفلمقررا اارر   ب رركل  ررىب  لىررا المصررف م ان  قتقررا سررر ًا لعررن  كفررف ق ا سرمررا  -

 التتىقنقا غق  الفعفلا الت  ت تخنمهف المت  ف  المص  قا    ق  قتقف

خر ل ت افرا  ر  كفرف ق المت ر ا  المفلقرا مارل  كمف اا   ا لما لىا كفف ق البسيك اادتصفنقا مرم -

:اصرريل الفررينق ،الس ررو ال ا ررمفلقا، ي الت رررقىقا يس رررو ال ررقيلا الستنقررا  رر  الرر بح المصرر     ررر  

 ق  قتقف. 

 :ما يمية الدراسة الحالية ءص الدراسات السابقة

لمرا المفلقرا الحفلقررا تبرقم مرم م افعرا الن ا رف  ال ررفبتا اسهرف  كرل  لىرا ا لمرف  المفلقررا ال رفبتا يا 

مررم حقرر  ا لرر اض يا  رربفو يالستررف  ، كمررف  كررل  الن ا ررف  لىررا ني  صررسني  الستررن الررنيل   رر  

نا ق  ميافهرا مسعك رف  تىرك ا لمررف  لىرا الرنيل، كمررف ا رف   بعرض الن ا ررف  قلرا اهمقرا ال ررقيلا ياة

 ال قيلا    المصف م يالمت  ف  المفلقا يخفصا     ت ق ا لمف  المص  قا.
                                                           

11
 KIYOTA, Hiroyuki (2009). Confronting the Global Financial Crisis: Bank Efficiency, Profitability and 

Banking System in Africa, doctoral dissertation, Takushoku University 
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الن ا را الحفلقرا تت رف ك مرا الن ا رف  ال رفبتا  ر  بعرض السترفا  ر  الففسرو  قميبفلتفل  قمكم التريل 

السررر و الترر  ت كررل لىررا ا لمررا المفلقررا العفلمقررا مررم حقرر  ا  رربفو يا لرر اض، ياهمقررا ال ررقيلا  رر  

ا تابقتقررا لىررا المصررف م، يتمقررل  الن ا ررا الحفلقررا ب سهررف ن  رر  ترر اق  ا لمررا المفلقررا العفلمقررا ن ا رر

(، يهررر  مرررم ا بحرررف  التىقىرررا التررر  2.12-2..2 رررقيلا المصررر م التفرررف و ال ررري و خررر ل الفتررر ق )

  .تسفيل  هذا الففسو
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 :مقدمة
،  تن ا تقتر العفل  مرم فنقرن 21ب  يا ياخا  المف  الت م  2..2م  اادتصفن العفلم     العف  

لىررا المررا مفلقرررا كبقرر ق ت رررف ل  خاياتهررف، حقررر  لررفسا اادتصرررفن العررفلم  بصرررفا لفمررا يا  ررريا  

يل  تتتص   ،1929المفلقا النيلقا بصفا خفصا احا ابف  ل  ق هنهف مسذ الك فن الكبق     العف  

تىررك ااحررا ابف  لىررا ا رريا  المررفل  تررا بررل استتىرر  قلررا  رر كف  الترر مقم يمت  ررف  مفلقررا كبرر ع، 

يالررنيل  ا  ااسهقررف ا   رر  الياقررف  المتحررنق ا م قكقررا ارر  تبعتهررف بعررض المت  ررف   رر  اي يبررفيبررن

، فعى  هذ  ااحا ابف  مم ا لما الما معتنق استتى  مم الما مفلقا قلا الما ادتصفنقا، ا خ ع

 .لا الما لفلمقايمم الما ام قكقا ق

 :المبحث األوا: ماهية األةمات المالية

رر قلررا  قلررا المررا ال رربعقسف  يصررياً  1929لررنق المررف  ابتررنا  مررم المررا الك ررفن العررفلم   م العررفل  ل 

 حرر ب   ،لرر  ق ررى  هرري ا خرر  مررم ا لمررف  الع رر قم ، كمررف ام العتررن ا خقرر  مررم الترر م1922المررا 

يا ررربفبهف  ،مفهقرررا ا لمرررف لرررذا ابرررن مرررم التعررر م لىرررا فسررريو  ررر   ال رررقف...ال ، ا لمرررا المك رررقك ي 

  .فاسيالهي 

 :: مفهوا األةمات الماليةأولا 

يسر ًا لخاري ق  ،تنايًا    ا نبقف  اادتصفنقا قعتب  مصاىح ا لما المفلقا مم اكا  المصاىحف 

لررذلك حرريل مفهرري  ا لمررا المفلقررا  اآل ا  اخررت مهررذ  ا لمررف  لىررا ا يحررفع اادتصررفنقا لىررنيل ي 

 قى :  يم سع ض اهمهف  قمف

 حا.ا لما    الىرا: ال نق يالت -
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تيدررم ا حررنا  المسرمررا يالمتيدعررا ياحررا او الحفلررا الترر  تررتنو قلررا  :لسفحقررا اافتمفلقرراامررم  امررف

  . 12مراً  م  لتكريقم لرفنا  فنقرنق اكار الترقق  ال ر قا نلرفنق التريالم ي العفنا  يالع م ممف ق تىل  

يلسررم يمنترره اسهررف ميدررم اي حررن  مفررففو غقرر  متيدررا  قرره قاررف ق العىمرر : ق ررق  قلررا امررف المفهرري  

 . 13لنق ا ه  دن تمتن قلاي  اللمسقا دصق ق

حف ما تتعى  بمصق  الكقفم اننا و الذو اصقو بهرف تع قم ا لما ب سهف لحرا ح فا ي  كمف قمكم

 :14م كىًا بذلك صعيبا حفنق امف  متخذ الت ا  تفعىه    حق ق بفلرا، يبذلك  ه  تتعى  ببعنقم همف

 نام الحفلقا يالم تتبىقا.التهنقن الخاق  لىمصفلح يا ه• 

 اليد  المحنن المتف  اتخفذ الت ا  المسف و لحل ا لما.• 

حررنا  يامرري  غقرر  متيدعررا لىررا   هرر  لبررف ق لررم تلاقررن ي ترر اك  م ررتم لررذا قمكررم الترريل ام ا لمررا 

م ناخرل السرررف  اي م رتيع فرل  مرم السررف  اي السررف  كىره، بفنحررف ا قلرا التر اق  ال رنقن لىرا اار ا

 . ىيكقفً  فه مفنقًف يسف قًف ي خف

 :يل  المالية كمااألةمة ا تستفج تع قم مم خ ل تع قم ا لما قمكسسف  -

الترررنهي  الحرررفن  ررر  ا  ررريا  المفلقرررا لنيلرررا مرررف اي مفميلرررا مرررم الرررنيل، يالتررر  مرررم ابررر ل قتصرررن بهرررف 

  ترنهي  كبقر     ىبفً ، يالذو قسعك    المحى     انا  مهفمه ال  ق قا مفتهف   ل السرف  المص  
                                                           

12
 .13ص ،4..2التفه ق ، ،3م كل الت ا  ل  ت ف ا ، ا مخفا  العيلما يان هفو النيل ،–لىقيق، ال قن، قنا ق ا لمف  يالكيا    
 .13، ص)ن. ( تفه ق،ال ،يالتيلقا، مص  ال لىابفلا يالس  ا ت   ،ا لمف     الم ت فقف لىقيق، ال قن، قنا ق  13
 .54ص  ،( )ن. ،لمف ، مكتبا منبيل ، ان كسن قاالخحق و، مح م احمن، قنا ق ا  14
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، ممف قسف  لسه الاف   ىبقا    دافع انستفج يالعمفلا يمف قسف  لسهف    دقما العمىا يا عف  ا  ه 

 .15مم قلفنق تيلقا النخيل يالا يا   قمف بقم ا  يا  المفلقا النيلقا

قررا يتعرر م اقحررًف ب سهررف اسهقررف  السرررف  المررفل  ب مترره مصررحيبًف بف ررل لررنن كبقرر  مررم المت  ررف  المفل

 .16ش حفن    الس فا اادتصفنو الكى يغق  المفلقا ما اسكمف

 تنما س تخىص التع قم التفل  لولما المفلقا يبح و  او البفحاا: يمم مفمل المففهق  المل  

، ا ررعف  ا  رره   ل المترقرر ا  المفلقررا، حفرر  انصررناتذبررذبف  تررتا  كىقررًف اي فل قررًف لىررا مفمررهرر  

 ر  السررف   فل  اسهقف   لميتعب   ينا ا المص  قا، يمعنل الص مال التمفنا يال سنا ، يكذلك 

 المفل  يالستنو. 

ىاتا المف اا    ا سرمرا ا لمف  المفلقا قسهف تحن  بصفا مففف ا يغق  متيدعا سر ًا ل ما يميةقم 

   ، يق ا تهف تي ا مف ا ي  قا الناخلقلا  ا ميال ببهف ال  ق   التن   الحخ  ل تي  ي  ،المفلقا

ع  الصر م الحتقتر ،  ق تفرا  ر اا تمفم، ممف قتنو قلا تنهي  دقما العمىا تفرف  العمر   التقفنقرا،

 .17الخف جممف قتنو قلا حني  ميفا مم التن تف  قلا 

                                                           

.  ..2ص  ، 1999نا  مفنايو لىس  ، لمفم،  ، التميقل النيل ،تت  ل  ف  الح س ،  15 
 .39ص  ،1999لتفه ق ا سر ق معفص ق، نا  الفك  الع ب ،–لبن الحف ر، ال قن البنيو، قنا ق ا  يا  المفلقا  16
17
األزمدة اسسديوية ومزمدة ممريكدا الالتينيدة ،وزارة التعلديم العدالي والبحد، العلمدي، الجزا در، –بو عبيدد، ميلدود، األزمدات الماليدة العالميدة  

 .4م،ص2114
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  :المالية لألةمات القح ادية والمؤشرات األءراض: رانياا 

ا يقكفر  يفرين لرنن مسهرف كر  افمع  العنقرن مرم الن ا رف  لىرا ا لر اض المختىفرا لولمرف  المفلقر

 :18قكيم السرف  المفل  يالمص    مع حًف  لما مفلقا يمم اهمهف

 بفن  اا    اند اض نيم حمفسف  كف قا. المصف مدقف   •

لىخررف ج يتررلنان خارري ق لسررنمف قكرريم فررل  كبقرر  مررم بقررا لىهرر يو ا فس ا مرريالاتفررف   تي   •

 اا تمفم ميفهًف لىتافع الخفص.

مررررفل ا فسبرررر  حقرررر  كىمررررف كفسرررر  تىررررك التررررن تف  دصررررق ق ا فررررل تلاقررررن مقررررل تررررن تف   ا  ال •

 اادتصفن لتع حه  لما مص  قا.

إلل ف  يتس   يتلاقن خ ف  هف يتع حهف ل المصف ماسهقف  العمىا قتنو قلا تنهي  ايحفع  •

 .معهف المف  مص  قا

) رىيك التاقرا( م ذ در ا ا  خفا را ا رريق بفآلخ قرردقف  كل مرم الم رتام قم يالمت حرقم بفتخرف •

لسررنمف قترري  الم ررتام يم بت ررققل  قررتنو قلررا تعمقرر  ا لمررا يلقررفنق الخ ررف   خصيصررفً  ممررف

  .19ا صيل الت  قمتىكيسهف

                                                           
 .  3 ، ص 4..2ق ، ا لمف  المفلقا،  ى ىا مفىا ف ي  التسمقا، المعهن الع ب  لىتخاقا، الكي ، ا مفلقل الايخ ، لبن السب  18
19
حرفوش، سهام، دور األسداليب الحديةدة إلدارة المطداار اال تمانيدة للبندوا فدي التط يدة مدز حددة األزمدة الماليدة ، الملتقد  العلمدي حدول  

 .  4م،ص2119األزمة المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية ،كلية العلوم االقتصادية ، الجزا ر 
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   يتصسم المت  ا  اادتصفنقا النالا لىا قمكفسقا التع ض  لمف  يصنمف     سيلقم كمف 

 الفنيل التفل :

 لولمف  ضلىتع   اادتصفنقا المت  ا (: 1)  د  الفنيل

 الخصف ص الهقكىقا البسقيقا التاي ا     اادتصفن الكى 

 سرف  فمين معنا  التبفنل ا تففع معنل التحخ 

 السمي المتلاقن    الصفن ا  ا ت اتقفقا سمي   قا    التن   الستنو

 دافع التصنق  اكا  ت كقلا اسخففض حتقت  لسمي الصفن ا 

        السمي ال  قا    االتمفنا    
 المحىقا كس با مم السفت  المحى  انفمفل 

 ا تففع معنل الترق     النقيم الخف فقا

ا تففع س با الت يض غق  المستفا قلا    
 قفمفل  الت يض

 ا تففع حف  النقم الخف ف  دصق  ا فل

ا تففع س با العفل    الح فبف  الفف قا   
 كس با م يقا مم السفت  المحى  انفمفل 

  ق   ي  المفل الحنق تح

سمي النقيم الخف فقا يلقفنق النقيم    
 العم   ا فسبقا

 يتسرقمهف ا ميالقاف  حعقم لإل  ام لىا 

ا تففع معنل الفف نق المحىقا يا تففع معنل 
 البافلا

 ا يا  المفل محميسا ب صيل مفلقا اي لتف قا

 لىا  ي  ا  ه  بعض المت  ف  ق قا   اسخففض السمي اادتصفنو الحتقت 

مكفسقا التحك  لبن الحكق  مصافا ،ال  دفيو المصن : نا   –لنيع ا لمف  المفلقا  –، العيلما المفلقا ياة
 .39، ص 5..2الفك  الففمع ، ان كسن قا، 
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 أسبا  األةمات المالية:رالراا: 

   ندررا و دقف رره بالرربعض اآلخرر  قصررعبفو لنقررنق قمكررم التسبررت ببعحررهف، ي تحررن  ا لمررف  ستقفررا   رر 

 :20يدن ت فا ا بفو ا لمف  قلا

 الح يو التفف قا.المترق ا  النيلقا، مم الكيا   يالح يو يا لمف  اادتصفنقا ي  -

ا ريا  العمر   ) (، يا رعف  الصر مالمترق ا  المحىقا    معنل التحخ  )ا ريا  ال رسنا  -

 ترق  ا عف  الفف نق. الح ق(، يا عف  ا  ه ، ي 

    تحرريل الاىررو لىررا المستفررف يااخت الررف ، ي  كسيليفقررا ماررل المستفررف  الفنقررنقالترقرر ا  الت -

 هقفكل محفرا اا تامف .يالخنمف  ي 

 المعىيمف  المىياا غق  الحتقتقا )ستص ال فف قا(.ان فلف  ي  -

 المحف با غق  المح يبا. -

 الي ررررف  المصررررف م لبررررف م لىررررا قصررررعو مررررف  عررررفنق الررررنيل ، التبررررفنل  رررر يا  رررر  التتىبررررف  -

 احررا او قلررا تررتنو يالترر  الررنيل  التبررفنل  رر يا تختررل لسررنمف( الررنقم خنمررا) بفلتلامررفته 

 ياا تق ان. التصنق  بس اف  الم ترىقم

يقت تو لىا ا لمف  تنهي     ا  عف  ي   الخ ف  ، يتنهي  التنايل    البي صا، لذا كرفم 

ترق ا     البي صف  يقمكم ابن مم ان صف  المفل  حق  قت  مم خ له الك م لم حتقتا ال

ميافهرا ا لمررف   ر  البي صررا قمرف بفاسترررف  اي بفاس رحفو، اي بتابقرر  التخارقا اا ررت اتقف  

 .21الفعفل

                                                           
 . 2.2، ص 1992اغو، البي صف  يالهسن ا المفلقا، مت  ف   بفو الففمعا    السفف ،   قن  20

21
 .218المرجع السابق، ص  
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 ةمات:أنواع األ  :رابياا 

لصرسني  السترن ،  ي ترًف  رققم همرف سيلقرا ا لمرا يم رببفتهفلىا التبرف قم ا فتصسم ا لمف  المفلقا 

لىرا ا ررف  ا ربفبهف يقعتبرر  هرذا التت ررق    ، يصررسف  سيلقررا ا لمرف الرنيل  ترر  تصرسقفهف لىررا ا رف

سمف  سره قترقح   صرا التسبرت بهرف ياتخرفذ انفر ا ا  ال لمرا  مفقنًا لق     التع م لىا سيع ا لما ياة

 .لتففنو الاف هف ال ىبقا

 :الية وفقاا ل ندوق النقد الدول أنواع األةمات الم (1

 :22يتصسم قلا ا اا اسياع   ق قا 

 :األةمة الم رفية .1

اي  يبفلترفل  لفلهرف  ر  ال رقيلا ،المصر مالرا  رحو ينا عهر  مرم  المينلقميتحن  ب بو اسن فع 

، ممررف قرر غ  الحكيمررا لىررا التررنخل بتتررنق  ف  بفلتلامفتهررف تفررف  المتعررفمىقماحررن البسرريك  رر  التقرر ب خفررف 

يدتررًف اارريل مررم المررا   ا لمررف  المصرر  قا قلررا اا ررتم ا يتمقررل لىمصررف منلرر  مررفل  يا ررا الساررف  

 التفلقرررا المعرررفقق  يت رررتخن  ،23الارررف  كبقررر ق لىرررا الس رررفا اادتصرررفنوالسترررن ا فسبررر  اي العمىرررا يلهرررف 

 :24   يالمتماىا المص  قا ا لما لىا لىتع م

 .% .1 تتففيل الت يض مفميلا قلا المعنيما الت يض س با -

 .انفمفل  المحى  ت السف مم% 2 انستفذ لمىقا اي انص   حف  تففيل قذا -

                                                    .البسيك بعض ت مق  ا لما لم ست  قذا -

 المينلقم دبل مم لىينا ا كبق  ت ققل    متماىا مص  قا ه تق قا حفلا هسفك -

                                                           

 
22

، مت ررر ا  الحقارررا الكىقرررا يانيا  فنقرررنق لتتقرررق   ررر ما السررررف  المرررفل ، مفىرررا التميقرررل هقىبررر ل، بررريل،  يفررر ،  ا رررل ي مررري قت ، مف قترررف 
 . 6،ص  2..2صسني  الستن النيل  ، يالتسمقا،

 .135 ، ص  2..2،، محمنو، الاقو محمن، نلقىك    اادتصفن، نا  الخىنيسقا، الفلا  م لى ، بىعليلب  23
 .6ص  ، 2..2اىفف ، احمن، ا لمف  المفلقا يالمف   ع  الص م اا هف لىا التن تف  المفلقا، مس ي ا  المعهن الع ب  لىتخاقا، 24
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 تررر مقم اي المصرررف م قغررر   اي الينا رررا تفمقرررن خررر ل مرررم ال رررىاف  ترررنخل ق رررتنل ممرررف 

 & Overend " مصر م ر  ب قافسقرف  ر   مرف حرن  التعار  المرفل  حرفا  يمم ، يضالت

Gurney" مص مالمتحنق        الياقف  ي"Bank of United States"   1931 لف 

 "Bear Stearns". مص مي 

 :أةمة أسيار ال رف .2

متهرف قرتنو قلرا اسخفرفض دق ممرف ،بىن مف قلا قحرنع هفمرف  المحرف با يتحن  لسنمف تتع ض لمىا

ق  قسفف  ففسو كبقر  مرم لم ا  الم كلو لم الن فع لم العمىا  مص م غ  الت ، ايحًف كبق اً اسخفف

  .بس با كبق قاي لم ا ق    ا ا عف  الفف نق  ،النيلقا احتقفافته

 أةمة الديوص: .3

اي لسرررنمف قعتترررن المت حررريم ام التيدرررم لرررم ال رررنان  ،  لسرررنمف قتيدرررم المتتررر ض لرررم ال رررنانتحرررني 

)خفصا  ني  يمم ا  قتيدفيم لم تتنق  د يض فنقنق يقحفيليم تصفقا الت يض التف ماممكم الح

 .النيلا لم خنما نقيسهف الخف فقا اي ه  الحفلا الت  تعفل  قهف ،اي لفما(

 أنواع األةمات المالية بحس  مسببات اندلع األةمة: (2

 : 25ى ا لمف  المفلقا بح و ا  بفو الت  تتنو قلا حنياهف ي   مفقتصسم 

 العمر  ، ا رعف  اسخفرفض ت رملي  :الكلم  القح ماد فم  اخحاللت إل  حؤد  الح  األةمة .1

 .الص م ا عف  اسهقف  اي ،ا فسب  الستن احتقفاف     خ ف  

 قرتنو ب ركل المصر    لالفهرف احرا ابف  لرم قسرت  مرف هري: المال  الذءر أو الضطرا  .2

  ر  الاترا  ترنام ستقفرا ااحرا او قبرنا فم يلفنق   قا،ي  مىحير ب كل اسهقف  يحناته قلا

سمرف مقلاسقته     عىقا م فكل يفين ب بو المص    لق  الفهفل  ال رف عا است رف  ب ربو ياة
                                                           

.261ص ،132العنن  ، 1999مقا، مفىا ال قف ا النيلقا،  ا  حيل ا لما الستنقا العفلد ا ال عنو، س مقم،  25  
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 ا مريال ل رحو اله يلرا  تبرنا المرينلقم خريم قتلاقن ا  ممي  ،انا ه م تيع اسخففض حيل

 قرن ا مرف هرذا ،ااست رف   ر لا صرففته اهر  مرم ااحرا او ام بفلرذك  الفرنق ي  ،بكار ق

  .اخ ع بسيك قلا ا م  قست  ي  ياحنق م ق امياله   حو قلا المينلقم

 ب ركل يالمرنقسقم الرنا سقم برقم ااتصرفل حرعم ب ربو ا لمرا هرذ  تس ر  ص:الدي حفاقا أةمة .3

 اي ا رتخنامه  ري  حفلرا  ر  يم حتتره المتتر ض المرفل  ا  ي دفبرا متفبعرا معره قصرعو

 .ال فبتا الت يض تصفقا يقت  الت يض تتنق  لم لتيدما قت  ا  يمم  تناسه، احتمفل

 ا  ريا   ر   رنقنق بفحرا ابف  تتمقرل  رفمىامفلقرا ا لمرا المفلقرا قلرا المرف   متصرسققمكسسف كمف 

 ل دتصرفن بفلس ربا مياتقرا غقر  الارف  قلرا يترتنو بكفرف ق، لىرا العمرل ن تهفمرم دلر تحرعم المفلقرا،

 :26اهمهف ا لمف  مم مختىفا صي  ال فمىا المفلقا ف ا لم مم هذا السيع يقتحمم الحتقت ،

 يقمكرم ،المصرف م مرم الينا را  حو سحي ااسن فع لم تست  مف غفلبفً  ه  :سيولةال أةمة 

 بعرض بقرا الحفلرا هرذ   ر  ق رتاقا حقر  ياحرن، مصر مب تتعىر  كفسر  لىقهرف قذا الترىرو

  رحو لىرا الترلاح  كرفم قذا امرف ال لمرا، ال رقيلا لىحصريل لىرا ا خر ع لىبسريك اصريله

 لىرا المصرف م تسرف    ر م السررف  المصر   ، بكرل تتعىر  لفمرا ررفه ق قمارل الينا را

 م ركىا تتحريل ار  يمرم دقمتهرف، اسهقرف  قلرا قرتنو ت رققىهف يمحفيلرا اصريلهف  ر  التصر م

 مفل (. قل ف  حفلا )او بفالتلامف  الي ف  لىا التن ق لن  م كىا قلا ال قيلا

 لىم ر يلف  التميقىقرا الهقفكرل اخرت ل لرم يتسرت  :اللحةامماتب الوفما  ءمص الحوقمف أةممة 

 اميالهرف،  تي  يمحنينقرا ،المصرف م يخصري  اصريل برقم اا تحتف  هقفكل تيا   يلن 

 الي رف  لرم التيدرم ي رك لىرا يتصربح لىتعار  المصرف مي  الم ر يلف  تتعر ض يحقسمرف

                                                           
 احمن قي م، ا لمف  المفلقا    ا  يا  يالسف  ا ما ق ف ق خفصا  لما فسيو     ال قف، نا  السقل لىابفلا يالس   ، ال حف ، 26

 . 12-14،ص1..2مص  ،
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 ن فرا يا تفرفع بفلمررفم ق تت ر  تامف ا ر مفرفا   ر  الرنخيل قلرا تمقرل   سهرف بفلتلامفتهرف،

 ا رتامف  مفرفا   ر  الرنخيل مرم برنا م تفعرا ليا رن لىرا الحصريل امرل لىرا المخرفا 

 لإل   . ال ىيك بهف هذا قسته  ا حقفم معر    ، ي العيا ن مسخفحا المسا

 ممف  رف  ا رتخنا  لرم ا لمرف  مرم السريع هرذا قسرت  :الخسمارر وقمف اسمحراحيجيات أةممة 

 حقر  المفلقرا، ا ي ا  ي ر ا  بقرا لمىقرف  لتسررق  يالمحرف بقم التفرف  ففسرو مرم معقسرا

 هرذ  است ر   مرف  ر ذا معقسرا ا رعف  لسرن بفل ر ا  اي برفلبقا لى مف ر ق ايامر ه  قصرن يم

  .الممف  ف هذ  ستقفا حخ  ب كل قتففد  دن اسخففض ا  عف    م ، الممف  ف

  األ وا فقاقيع انفجار أةمة "bubble": كف  ره   ) ا صريل ا رعف  ا تفرفع ستقفرا كريمت

 المحرف بقم هفري   ركل قتفرفيل دقمهرف العفنلرا ب ربوب  رنقناً  ا تففلرفً  لىرا  ربقل المارفل(

سفتفرا لرم ال مخرفا  ال ري  حرن مكف رو  ا رمفلقا كبقر ق ترتمسه  لتحترقته يذلرك  عسقرمال

 ا رعف  لرينق نبمفر   لكرم درن ق هرذا ا صرل لىرا تيلقرن الرنخل ا تفرفع ال رع  يلرق  ب ربو

تحرن  حرفا  الرذل   ر  الرهري   تسهرف  ا  رعف  يقمترن هرذا  الحتقتقرا فدقمتهر قلا ا صيل

 .ا ا  سحي ا صيل ا خ ع  يا     سف  التافع اي التافلف  ا خ ع

 : األةمات المالية السابقة المبحث الران 

 ق ت بب     حني  المرف  مفلقرا  هن  ا  يا  المفلقا العفلمقا خ ل الت م الع  قم اسهقف ا  كبق

    تمقرررل  ب ررر لا است رررف هف يتبرررفقم ا ررربفو حرررنياهف، يكرررفم الخ هرررف ا لمرررا العفلمقرررا ا م قكقرررا ي قمرررفقى 

 لمحا لم ا لمف  ال فبتا:
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 : 1121أةمة الكساد الكبيرأولا: 

افتفحر  معرر  نيل   هن  الع دف  الستنقا يالمفلقرا النيلقرا ا رتت ا ًا س ربقًف بعرن تفرفيل ا لمرا التر 

العرررفل  خررر ل  تررر ق الحررر و العفلمقرررا ا يلرررا، يمرررا ا رررتم ا  ا تفرررفع ا رررعف  ا ي ا  المفلقرررا ببي صرررا 

لىا منع خم   سيا  متتفلقا الرا ام يصرى  قلرا الىرا م رتيقفتهف  ر   1924سقيقي ك مسذ لف  

ستاررا قلررا  .11حقرر   ررفل مت رر  نايفرريسل ا تففلررًف كبقرر ًا قذ استتررل مررم 1929 ت رر قم ا يل  22

% ممررف انع قلررا حررني  المررا حتقتقررا بخ ررف ق الم ررتام قم لعمىقررفته   رر   223ستاررا بس رربا  ..3

، 27 ررر  قررري  ياحرررن( مصررر م ..35مىقرررف  نيا ، ياة ررر   )حررريال   ..2ا  ررريا  المفلقرررا بحررريال  

 : 28بالخ ارص الحاليةيتمقل  هذ  ا لما 

 كفمىه.للللا اا تت ا  الس ب     السرف  ال ا مفل  ب• 

مرررم ا تبفاهرررف الياقررر  بف لمرررف  اادتصرررفنقا الني قرررا  ررر   كفسررر  لهرررف صرررفا الني قرررا اسا درررفً • 

 السرف  ال ا مفل .

 ا تم ا هف لفت ق ايقىا س بقًف.• 

% 33و  المصرف ملم  يحنق هذ  ا لما،  ف  الياقرف  المتحرنق اسخفحر  الينا را لرنع • 

المفى ا مرم  المصف مم تقم، ييصل لنن  كمف اسخفح  لمىقف  الخص  ياادت اض بمتنا 

% مرررم قفمرررفل  لرررنن .4، او حررريال  مصررر م .....1اكاررر  مرررم 1933قلرررا  1929لرررف  

 ا م قكقا. المصف م

                                                           
27
، ت فمررررررا محمررررررن لبررررررن العلقررررررل، مابعررررررا ففمعررررررا برررررررنان،                                                    ررررررتفن سقفسكرررررري، ا لمررررررا الستنقررررررا  رررررر  السرررررررف  ال ا ررررررمفل : اصررررررىهف ي تاي هررررررف 

 .216 -214ص  ،2979 برنان،
، الفلا ر ، 2الفرل  نقريام المابيلرف  الففمعقرا، لايام، م يام، ا  يا  الستنقا يالمفلقا )البي صف  يم ك تهف    العفل  السترن يالمرفل(، 28

 .1.3-..1، ص ...2
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اسفىتر ا  مصر مااسخففض الكبق     م تيقف  ا عف  الفف نق، حق  كفم  ع  الخص     • 

يق فرا  ربو  1929 ر  لرف   (5.5%)( متفبرل%3.1)بحرنين ( 1933-.193)خ ل الفت ق

ا تفرفع ا رعف  الفف ررنق مرا بناقرا ا لمررا قلرا تلاقرن الاىررو لىرا السترين ل ررنان التر يض ال ررفبتا، 

 فلم ررتيقف  المتنسقررا   ررعف  الفف ررنق ت رربب   رر  قافلررا امررن ا لمررا، كمررف ام المت حررقم كررفسيا 

 قرفليم    اىو الحمفسف  لىا الت يض ممف كفم قتنو قلا اسخففض الاىو لىقهف.

 خت م منق يحنق ا لما مم بىن آلخ  ب كل كبق .ا• 

التتىبف  الحفنق    ا عف  ص م العم  ، ممف سرت  لسره اسهقرف  السررف  الرذهب   ر  معرر  • 

ممرف  1931 اقىريل 21النيل،  ف  اسفىت ا ت  ققتفم دفبىقا قبنال الستين الي دقا بفلذهو بترف ق  

ت ررربب  ا لمرررا  ررر  تخفرررقض درررق  العمررر   ، كمرررف سررره ترررنهي  دقمرررا الفسقررره ان رررت لقس سرررت  ل

 %(.24-%.5ال  ق قا النيلقا و )

 السم ف.د يحهف الخف فقا مسهف المفسقف ي  نيلا لم  نان 25تيدم • 

 قلا فمىا مم ااسح ا ف  الحفصىا    ا  يا  النيلقا يتتىخص ا ف فً  1121أسبا  أةمة يتعين 

                                                                                  :29   مفقى 

 %، يبفلتبف  المتعفمىقم ل  تتي  .1حآلا س با هفمش ا مفم    البقا الستنو الفل   بس با  -

 صفقا معفم ته  الم تباا بفل  ا لنقه  ال قيلا الماىيبا لى  ا مم م فهمفته  ممف انع قلا ت

 .الستنو

                                                           
29
 . 288-278م، ص 2119كنعاز، علي، األسواق المالية، جامعة دمشق، كلية االقتصاد،  



29 
 

لمحف بقم لو ه  الت  لق      مىكقته  ب  عف  م تفعا لىا البقا لىا المك يم مم ا م ا -

 امل   ا هف لسن اسخففض ا عف هف متفبل هفمش  بح.

 .الممف  ف  غق  ا خ دقا يا تر ل اتا العم  ، يالت لو    ا عف  ا ي ا  المفلقا -

تكفرر  تلاقررن حفرر  اا ررتامف  يخفصررا  رر  داررفع البسررف  يصررسفلا البسررف ، حتررا اصرربح  الم ررفكم  -

 لحعم ال كفم. 

                                                             :أةمات الرمانيناترانياا: 

يقعين ال بو ا  ف   لس ي همف  1929،1922خ ل الامفسقسف  حنا  المتقم متتفلقتقم همف الما 

 قم الع ض يالاىو، ي قمفترق ا  ا  عف     ا يا   ا  المفل السفتفا لم اخت ل التيالم ب قلا

 ا لمتقم حمم الستفا التفلقا:أسبا  وحداءيات قى  اه  

  ت رر قم ا يل  19: ل  رر  بي صررا ييل  ررت ق  بسقيقرري ك  رر  "أةمممة الرنمميص األسممود" 1187أةمممة 

   ا عف  تناياتهف المفلقا صفحبه اسرن فع الم رتام قم قلرا بقرا ا رهمه  ممرف  متتفلقفً  فً اسخففح1922

ستاا    قي  ياحن، ممف اار  لىرا برفد  البي صرف   5.2اسخففض مت   نايفيسل بمتنا   انع قلا

بىقريم نيا  بس ربا  ..2العفلمقا يكفس  الخ ف   كبق ق،  ف  بي صرا سقيقري ك  رفل اسخفرفض درن   

 .30%12%،    ام ت نا  15، ي   بي صا   اسكفي    %12%، يايكقي22%، يلسنم 26

 مرم ا ره  ا ره  ال ر كف  الصرسفلقا  ر  الياقرف   سيلرفً  .3اسهقرف  ا رعف  يتعين ا بفو ا لما قلا 

% مرم م رتيا  ال رفب ، ياسخفحر  ا رعف   21.6المتحنق ا م قكقا حق   تن مت   نايفيسل س با 

                                                           
 .22،ص.199(، نا  الهنع لىابفلا، الفلا  ، 1929-1926مفقن ، ا لما اادتصفنقا العفلمقا ) المي يو، حقف  30
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فرر ا  كارر ق ايامرر  ا رره  بي صررا سقيقرري ك ستقفررا الخىررل  رر  الترريالم بررقم العرر ض يالاىررو السف ررو مررم 

 .31البقا ب كل يا ا

 :32ص اه  ا  بفو المتنقا قلا حني  الما اااسقم ا  ين    الستفا التفلقايتتىخ

 .1922بىغ ذ يته  سا  الذوس فا ال ي  المفلقا النيلقا التاي  الهف ل    • 

 ديق ا تبفا ا  يا  المفلقا  قمف بقسهف.• 

 حخفما الصفتف  يالعمىقف  المتنايلا    ا  يا  المفلقا العفلمقا.• 

 .المفلقا  صيلتسيع ا• 

  ر  قنا ق ا س راا يالعمىقرف   ا تخنا  احن  ا  فلقو    ااتصفل، ياكار  التتسقرف  تاري اً • 

  فلن لىا   لا استتفل ا لمف  مم  ي  آلخ .

ديق الع دف  الستنقا يالمفلقا كفم مم اه  دسيا  استتفل ا لمرا، يمارفل ذلرك ترنايل العمر   • 

 ت ر قم ا يل ب  تنهي  دقمته    تففد  ا لما المفلقرا النيلقرا  ر  ال  ق قا كفلنيا  حق  ت ب

1922. 

 التف ق ا  المتسفدحا الت  تتعى  بكفف ق ال ي  المفلقا.• 

  لرم   رالترو قلر م الحكيمرا ا م قكقرا  1929 اقىريل: بنا  الاف  ا لما     ه   1181أةمة 

الم كررلو ا م قكرر   مصرر ما امتسررفع اللىررا الترريال ، مرر(% 5،%9)ا ررعف  الفمىررا يالتفل ررا، بس رربا

اسخفررض  1929 ت رر قم ا يل  13"البسررك ااحتقررفا  الفررن ال " لررم تخفررقض ا ررعف  الفف ررنق، ي رر  

                                                           
31
 .523 ، ص1992ابفلا يالس  ،هسنو، مسق  اب اهق ، ا  يا  المفلقا يا يا   ا  المفل، مكتبا نلتف لى 
سررف  كي تل،   قن، ا لما المفلقا العفلمقا ياا هف لىا اادتصفنقف  الع بقا ، متتم  ا لمرا المفلقرا العفلمقرا يكقفقرا ل فهرف مرم مسرري  ال 32

 .5 ، ص9..2الذا  14-13لبسفم، -اادتصفنو الر ب  يان  م  ، ففمعا الفسفم، ا ابى 
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ستاررا،  642%، ي رر  ايكقرري  تررن مت رر  سقكررفو 2ستاررا، او بمتررنا   .19مت رر  نايفرريسل بس رربا 

 .33ستاا 142كمف احفع مت    فقسس فل تفقمل 

 : 34  بفو لنقنق اهمهف 1922 ت  قم ا يل سا ب لما بفلمتف 1929يتختىم الما 

 تح م الر يم اادتصفنقا يلن  تيا   مف قنل لىا ادت او حني  الما ادتصفنقا.• 

سر ا ا تففع ليا ن ا  ه  )ب بو ا تففع م تيع س فا معرر  ال ر كف  يتح رم ا بفحهرف(، • 

        ا  ررره  لىبقرررا حرررعقفا س ررربقفً يلررر  تكرررم هسرررفك نيا رررا لبقرررا ا  ررره ، لهرررذا كفسررر  لقرررفنق لررر ض 

 بعقنق لم احنا  تنهي     ا  عف .ي 

ادتصرررررف  بقرررررا ا ي ا  المفلقرررررا )ا  ررررره  خفصرررررا( لىرررررا الم رررررتام قم الصررررررف  نيم ترررررنخل • 

بفلتررفل  لررن  ت ررببهف  رر  الترر اق  ممررف قعسرر  حررعم حفرر  يساررف  العمىقررف  ي  ال رر كف  الكبقرر ق،

 ب كل كبق  لىا ا  عف .

 يدعف  حيل قمكفسقا ا تففع ا عف  الفف نق ب كل مىحير.لن  يفين ت• 

لبقا ا همه  ت بو  ع     اسخففض ا  عف ، امف لف   1922قم ق  اع الم تام قم لف  • 

 حل الم تام قم لن  اا رتعففل برفلبقا، ممرف  رفلن لىرا تهن را ا  ريا  يالحرن مرم  1929

 اسخففض ا  عف .

يلان   رىبفً ممف اار   1922 ت  قم ا يلفل مبفاق    الما ات   ميدم الحكيما ا م قكقا ب• 

حقررر   رررف ل  الحكيمرررف  قلرررا الترررنخل نقترررفم  1929 ررر  تفرررفد  ا لمرررا، لىرررا خررر م لرررف  

مررم ال ررقيلا، يهرري مررف  ا لمررا، لررم ا قرر  ميافهررا لمىقررف  البقررا المتلاقررنق بحفرر  كبقرر  فررناً 

  فلن لىا احتيا  ا لما.

                                                           
33
 .214صم فا  ب  ذك  ، ،  يا  الستنقا يالمفلقاا  م، م يام،الاي  
 .223-.22ص الم فا ال فب ، 34
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 :لية الناشرةأةمة األسواق المارالراا: 

 رررهن   تررر ق الت رررعقسف  العنقرررن مرررم ا لمرررف  مسهرررف ا لمرررا المفلقرررا التررر  لصرررف  بف  ررريا  المفلقرررا  

السف رر ا كفلمك ررقك، يا  فستررقم، ي سررليق ، يقتصررن بف  رريا  السف رر ا لىررا اسهررف ا رريا  مفلقررا لبىررنام 

 رر   ارر  اسررنمفففً   امرريال خف فقررا حررخما لفترر ق ايقىررا   صرربح  اكي تعررين  لىررا تىترر  تررن تف   ت 

ال ررري  النيلقرررا يا رررتففبا يا رررن ح ف رررقا آللقرررف  ال ررري ، يمرررا تيدرررم هرررذ  الترررن تف  الستنقرررا حرررنا  

سمرريذج  لمررا لرر ض كقىرر   ، ي قمررف35مفلقررا فً ا لمررا المفلقررا ياصرربح اادتصررفن قيافرره التلامررف  ينقيسرر

 التفلقا: فاالمك قك حمم الست

بعررن لفررل مقررلام العمىقررف  الفف قررا  رر   يذلررك 1994: حررنا  المررا المك ررقك  ررسا أةمممة المكسمميك -

لرم  رنان نقيسهرف الخف فقرا ممرف سرت  لسره اسخفرفض ا رعف   هرفانع قلا لفل يالذو مقلام المن يلف  

، يتعررين ا  رربفو ال  ق ررقا لتفررفد  المررا  ررع  الصرر م % .4الياسقررا "البقررلي" بس رربا صرر م العمىررا 

 :36المك قك  قلا الستفا التفلقا

خفف  العفل    ح فو العمىقف  الفف قا.تتقق  العمىا ال•   ياسقا بتقما الىا مم دقمتهف الحتقتقا، ياة

 تح ا يا  المفل لىا مصر القه ا يتابق  سرف  التعيق  الكفمل، ي قلرف  دقين تحيقل العمىا الياسق• 

 ل  تامف  ا فسب .

اا تففع سفت  لم المرفاق ال ىا الت  قعتتن ام ا عف هف  ت تفا  قمف بعن، يهذا   انقا تالتي ا    • 

                                                                                تتقق  لمىا البقلي.

نا ق النقم الحكيم  دصق •   ا فل، يالتي ا    مسح اا تمفم مم دبل ا تففع ا عف  الفف نق، ياة

                                                           
35
 .291ص البا ق ، قيس  احمن، ال قف ا النيلقا    المفلقا العفما، النا  الففمعقا، اا كسن قا،)ن. (، 
 .621 ،ص1992، مص ، هسنو، مسق  اب اهق  ،ا ي ا  المفلقا يا يا   ا  المفل، تيلقا مس  ق المعف م، اا كسن قا 36
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المك قك، يالت  ن ع  بفلحكيما المك قكقا ه  مم اه  ا  بفو المتنقا لحني  الما  المصف م

 .37لىمحف را لىا ا تت ا  العمىا قلا استهفج  قف ا ستنقا اسكمف قا

 :  أةمة جنو  شرق آسيارابياا: 

سررفل قلفررفو الكاقرر  مررم اادتصررفنققم يهرري مررف  ررفعه  لىررا   رركل السمرريذج التسمرريو ا  ررقيو ماررفاً 

ك لمررا اسنيسق ررقف  1992المررف  مفلقررا دبررل لررف   اا ررتامف   قهررف، يدررن ل  رر  نيل فسرريو  رر   ال ررقف

كفس  مم اخا هف، يتعين ا بفبهف قلا تففهل  1992، قا ام الما .192، يكي قف لف  1922لف  

حكيمف  نيل اسنيسق قف، تفق سن، كي قف، مفلقلقرف لىم رفكل المفلقرا التر  تتفرفد  ستقفرا اترته   ر  ا نا  

حقرر  اسخفحرر  ا ررعف   1992 ررع  صرر م حتقتقررا  ررسا  اادتصررفنو المتمقررل ممررف  رربو لهررف المررا

الص م بفعل لمىقف  المحف با لىا  ع  العمىا ي ترنس  ا  برف   ر  ا ريا  ا  ره  ممرف احرا  

ال ررىاف  الستنقررا قلررا   ررا الفف ررنق لهررنم يدررم التحيقررل مررم العمىررا الياسقررا قلررا العمرر   ا فسبقررا 

% مررم  ..2 رر  ا رريا  بعررض هررذ  الررنيل قلررا  خفصررا الررنيا  ا م قكرر ،  ف تفعرر  ا ررعف  الفف ررنق

ال رع  ال ررفب ، ممرف ن ررا بفلم رتام قم لىررتخىص مرم ا ي ا  المفلقررا التر  لررنقه  ياا رتففنق مررم  ررع  

 رررعف  ال رررف نق  ررر  ا %( مرررم .5-%25)الفف رررنق، يبىرررر  س ررربا اسخفرررفض ا رررعف  ا  ررره  مرررف برررقم

لسرنمف درف   اىترف   ر  المسريمرا اآل رقيقلتبف هرف احرعم الحبفال ي ، يدرن برنا  ا لمرا  ر  تفق سرن 

 تا مم كبف  تفف  العمىا    بفسكيك بفلمحف با لىا خفض العمىا الياسقرا "البرف " يذلرك بعر ض 

كمقرررا كبقررر ق مسهرررف لىبقرررا، ممرررف احرررعم مرررم درررن ق الحكيمرررا  ررر  الحفرررفر لىرررا لمىتهرررف ب ررربو تآكرررل 

استتىررر  العرررنيع قلرررا مفلقلقرررف ، اررر  38ااحتقرررفا  خفصرررا بعرررن دررر ا  ا ففسرررو بفاس رررحفو مرررم ال ررري 

، امررررف تررررفقيام  غرررر   1996متف سررررا ب ررررسا  9/15./1992  رررر ( % 12.2)لمىتهررررف بس رررربا بفسهقررررف  

                                                           
37
 .1  ،ص4..2، الكيق ، 29التيس ، سفف ، ا لمف  المفلقا، مفىا ف   التسمقا، المعهن الع ب  لىتخاقا، العنن 
 .2كي تل،   قن، م فا  ب  ذك  ، ص38
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، يكررذلك 39%.2 يه اسخفررض مت رر   رري  المررفل  قهررف بسحررمحف رتهررف لىررا م ررتيع لمىتهررف، قا اسرر

%  ..2 رنق قلرا ا م  لهيس  كيس  الت  امتن  ا لما قلقهرف ممرف ن را بفلحكيمرا قلرا   را  رع  الفف

 حررن  تحرريل حررخ  لومرريال مررم  رري  ا ي ا  المفلقررا قلررا ا  رريا  الستنقررا، ممررف انع قلررا اسهقررف  

لسررنم،  لىررا ا رريا  الررنيل المتتنمررا كبي صررا سقيقرري ك،  ررىبفً ا ررعف  ا  رره  يال ررسنا ، ياارر  بررني   

 .40بف ق ،   اسكفي  ، يايكقي

 :41   ا قف حمم الستفا التفلقاتتىخص اه  ا  بفو ال  ق قا  لما نيل فسيو  

سحرري هررذ  البىررنام ب رربو السمرري اادتصررفنو الم تفررا، ياا ررتت ا   ا مرريالكارر ق تررن    تي  • 

لرف  ايفه ال دفبا لىا ح كا  تي    .ا ميالال قف  ، ياة

 مسح د يض لىتافع الخفص نيم حمفسف  كف قا.• 

، بفنحررررف ا قلررررا اس ررررحفو حررررعم الفهررررفل المصرررر    يالمررررفل  يلررررن  التررررن ق لىررررا تارررريق  • 

 الحكيما مم التافع المص    ست  لسه لن  كفف ق التخصقص المحى  لىميا ن ا فسبقا.

ح قا البسيك    اادت اض مم ا  يا  العفلمقا ب  عف   ف نق مسخفحا ممرف انع قلرا لقرفنق • 

 انسفف .

  ررا  رر  ا ررعف  الفف ررنق تحيقررل اا ررتامف   رر  ا ي ا  المفلقررا قلررا ققررنالف  بررفلبسيك ب رربو ال• 

 لىحن مم التحيق   مم العمىا الياسقا قلا العم   ا فسبقا.

 . ا عف لىمحف بف  المحفي ا بفلمخفاتي قا التعفمل بفلم تتف  المفلقا  تح المففل ي • 

 ا فسبقا. ا ميالاالتمفن    تميقل العفل    الميالسا العفما لىا تن تف   تي  • 

  

                                                           
39
 .45 ، ص2..2، نا  الاتف ا لىس  ،  ي قا، 1نقمقت و، انقو، نكتفتي قا  ا  المفل، ا 
 ..2ص ، 2..2 ا تامف  المفل  يالحتقت ، نا  يا ل لىس  ، ا  نم، لمفم، محفم، لقفن، مبفنئ ا 40
 .163 ، ص3..2الحفف ، ب ف ، الع دف  اادتصفنقا النيلقا، المت  ا الففمعقا لىن ا ف  يالس   يالتيلقا، بق ي ،  41
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 :2222 ءاا تالميلوما وحكنولوجيا اإلنحرنت شركات ءاتفقا أةمةخامساا: 

 دبررررل كبقرررر اً  اً تارررري   ا م قكقررررا المتحررررنق الياقررررف   رررر  يااست سرررر  المعىيمررررف  تكسيليفقررررف داررررفع لرررر م

 ا ي ا   رري   رر  التاررفع هررذا  رر كف  مررم الكاقرر  ا رره  قنخررفل قلررا انع ا مرر  الررذو ،...2 ررسا

 مت رر  بف رر  قعرر م يالررذو ا م قكقررا المتحررنق لياقررف بف( Nasdaq) ا رره  ا ررعف  المفلقررا  ف تفعرر 

 قمكفسقررف  مرم العررفل  اصرفو الررذو يالرذل  التخي ررف  مرا يلكررم كبقر ق، بصرري ق ال ر كف  تىرركلسرفلناك 

 ...2  ررسا ماىررا مررا انلكت يسقررا ا سرمررا  رر  اخررت ا  حصرريل ي اآللرر  انلرر   تيدررم افهررلق

 : 42 قى  مف ا لما هذ  لم ت تو يلتن سفلناك مت      حفن قلا هبيا انع

 ااسخفررفض س رربا  دررن   حقرر  ، 3..2  ررسا غفقررا قلررا سررفلناك مت رر  اسخفررفض ا ررتم ا  -

 .%22 بحيال 

 المفلقرررا ا  ررريا   غررر ق قلرررا انع ا لمرررا هرررذ  مرررا 1..2 اقىررريل مرررم 11 احرررنا  ترررلامم -

 .ا لما تىك ااف  ليال حقم قلا متد  ب كل ا م قكقا

 .1..2  سا%  2.. قتففيل ل  حق  انفمفل  المحى  ت السف سمي معنل اسخففض -

 خ ل (%1 حنين قلا%  6.25) مم الفف نق  ع  بتخفقض ا م قك  الفقن ال  البسك دقف  -

 .43اادتصفنو ال كين  بح مم يخي فً  اادتصفنو السمي تحفقل افل مم دصق ق  ت ق

  ف  نفس الخ ارص الحالية: ص اخحلفت طبييحها فه  حشحركا  إص هذه األنواع مص األةمات و   

    دريع المصرفلح المتقرنق لهرف اي المعف حرا يالترناخل  ر  لسفصر هف يا ربفبهف ي  التعتقن يالت فبك -

 لهف.

                                                           
التحرنقف  ي ربل الميافهرا، المرتتم  العىمر  الافلر  لكىقرا ، ا قف، ا لما المفلقرا العفلمقرا ال اهسرا ياا هرف  ر  اادتصرفنقف  الع بقرا  الخل فا 42

 ..1، ص 9..2العىي  اننا قا يالمفلقا، ففمعا ان  ا ، ا  نم، 
 ا لمررا العىمرر  المىتتررا كي تررل،   قررن، التسبررت بف لمررا المفلقررا العفلمقررا ي رر ص اا ررتامف  المتفحررا  رر  رىهررف يالحىرريل الممكسررا لميافهتهررف، 43

 .4،ص   9..2ا يل، ت  قم 21-.2 الفلا   العفلمقا، يالحيكما النيلقا نقاياادتصف المفلقا
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 .ااهتمف  لنع المت  ف  يا   ان المففف ق يا تحياذهف لىا -

 ررقا  رر  احررنا  مت ررفبكا اي اي ا لمررا اي الكف اررا قماررل ستاررا تحرريل ا ف قم مصررن  الخارر  -

 . لامتصف

قسهرررف ت ررربو  ررر  برررناقتهف صرررنما ين فرررا لفلقرررا مرررم ال رررك  ررر  البرررنا ل الما يحرررا لمففبهرررا  -

 م ذلرك قرت  تحر  حررا سف ر  لرفل  ي ر  ررل سرن ق المعىيمرف   ا حنا  المت ف لا سرر اً 

 اي ستصهف.

 م مففبهتهررف تعررن يافبررفً  الفرر ن يممتىكفترره يمتيمررف  بق ترره  ررلحقررفق  بمررف ام ا لمررا تماررل تهنقررناً  -

 .قفً مصق  

لررم ا سمررفا التسرقمقررا الم لي ررا ياحتكررف  الررسر  اي س ررفاف   قم ميافهتهررف ت ررتيفو خ يفررفً  -

 تمكم مم ا تقعفو يميافها الر يم الفنقنق المت تبا لىا الترق ا  الففف قا.

قم ميافهرررا ا لمرررف  ت رررتيفو ن فرررا لفلقرررا مرررم الرررتحك   ررر  الافدرررف  يانمكفسقرررف  يح رررم  -

  قت رر  بن فرررا لفلقررا مرررم ااتصررفا  الفعفلرررا الترر  ترررتمم تيرقفهررف  رر  قارررف  مسررف  تسرقمررر

 التس ق  يالفه  الميحن بقم ا ا ام ذا  الع دا.

 األةمة المالية اليالميةمفهوا  :لمبحث الرالثا

تسرررفيل هرررذا المبحررر  بناقرررا ا لمرررا المفلقرررا العفلمقرررا يحتقتتهرررف، ياستتفلهرررف مرررم المرررا مفلقرررا قلرررا المرررا 

يمف  ا تهرف مرم  ،مقا، كمف تحمم ا  بفو يالعيامل الت  ان  قلا حنياهفادتصفنقا ا  قلا الما لفل

  يالم احل الت  م   بهف. ،مرفه  لفلمقا
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 األةمة:بداية : ولا أ

 بهف اادتصرفن قم  الت  ا لمف  ا يا مم 2..2 مسذ العفلم  اادتصفن  هنهف الت   ا لما تعتب 

 حق  ، 2000لف  مسذ ا م قك  ناخل اادتصفن تتكيم  بنا اسهف قا الا اقسف ، لتن مسذ العفلم 

  تفلرا اسففرف  مرا ذلرك ترلامم كمرف ،44 1%مم ادل قلا لتصل كبق  ب كل الفف نق ا عف  اسخفح 

 الم رفىا العتف قرا ال ر كف  ا ره  يا تفعر  معهرف ت تفرا، العترف ا  دقمرا اخذ  ا  ااست س ،   كف 

 اسخفرفض متفبرل العرفل  نيل غق هرف مرم  ر  اي المتحرنق الياقرف   ر   ريا  م تم ، ب كل بفلبي صا

 ا م  الحنقاا، التكسيليفقف يااتصفا  دافلف   قهف بمف ا خ ع اادتصفنقا التافلف     ا  ه 

 اا رتامف  بهرنم الم رفكم يالعترف ا   ر ا  لىرا ي ر كف  ا ر انا ا مر قكققم قدبرفل قلرا انع الرذو

 مسح    يالت فهل يالنان التي ا البسيك، دبل مم اند اض ىقف لم لذلك تفً ي  يلان  ا فل، ايقل

  يالم رمفق لىرا ال رنان، الترفن قم يغقر  المسخفحرا الرنخيل وذي  مرم لو ر ان العتف قرا التر يض

 45.ال نان لىا دن ته  مم التحت  نيم يذلك ال نق ا، بفلت يض

(  ر  لرف  25.5 %) قلرا لتصرل الفف رنق ا رعف  ا تفع  العتف و التميقلكبق ق مم  حفلا حني ما ي 

ا د رفا   رنان لىرا درفن قم غقر  الفرينق متنسقرا التر يض مرم الم رتفقنقم ا  ر ان ياصربح ،6..2

 يالنان  لىتر يض، المسخفحرا المابترا الفف رنق  تر ق بفستهرف   ري اً  ا مر  يالنان لىرقه ، الم رتحتا

 مم اكا  ي تن ، 93 %حيال  قلا لتصل ال نان، ق تاقعيا ل  مم لعتف ا  البسيك معنا  حفل

                                                           
ت ر قم  10 ال رعينقا الرر م مفىر  ال رعينو، اادتصرفن لىرا يترنالقفتهف العفلمقرا المفلقرا ا لمرا اادتصرفنقا، يالن ا رف  البحري  قنا ق 44

 .2 ، ص 2008 ا يل
45

 Austin Murphy ,An Analysis of The Financial Crisis of 2008, Causes and Solutions, Schooh of 

Business Administration, Oakland Universitym,2008,p19-20.    
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 :46ا م   ي ًا مف قى  لان يمف ،العتف ا  لهذ  ام قك  مىكقته  مىقيم2 

 لىرا الت مقم لىا العتف ا  م ت و ما بفاتفف  بناقاً  العتف و التميقل ي  كف  البسيك دفم  -

 ا د رفا ن را لرم الم رت يم لفرل يلسرنمف اد رفا متفبرل التر مقم  ر كف   ر  التر يض  رنان

 تري ق  لرم ال ر كف  هرذ  لفرل  الم ركىا تفرفد  يلسرن بفل رنان، مافلبرا التر مقم    ر كاكفسر

 .يان    التعا  نا  ق  نخى  التعيقحف  لن ا ال قيلا ال لما

 تفمقرا خر ل مرم ذلرك تر  ( قراالعتف   الرنقيم لخصر  التر يض لهرذ  المتنمرا البسريك اتفرف  -

لرف ياحرنق  رىا  ر  المت رفبها العتف قرا التر يض  المفلقرا يال ر كف  ،لىمت  رف  بقعهرف نقياة

 لىحن محفيلا    يذلك )المنقسقم مم الت يض اد فا بتفمقا ا خق ق ا خ ع، لتتي  يالعتف قا

 .لىقهف المخفا  المت تبا مم

دقمتهرف  مرم اكار  بمبرفلغ تتيقمهرف بعرن العترف ا   هرم ب لرفنق المسرفلل اصرحفو المتت حريم درف  -

قلرا  التر يض هرذ  بفلر  برني هف التر  اخر ع مت  رف  ممر در يض لىرا يالحصريل ا صرىقا

المرفل  ا ريا   ر  يا حتهرف  رسنا  بميفبهرف اصرن   التر  )التي قر ( الخصر   ر كف 

 لىتنايل. يالبي صف 

  ر  ا حهرف يتر  ال سنا  هذ  ا عف    ي  لىا لىمحف با )م تتف ( مفلقا انيا  قصنا  ت  -

 .ل سنا ا لم مسفصىا تنايلهف يقت  ا خ ع ه  ا  يا 

 يبرنا ، المتحرنق الياقرف   ر  يال ر كف  البسريك مرم كبق  لعنن ا لما الاف  امتنان قلا انع مف يهذا

 مفلقرا المرا الحرنق  لرم برنا يهسرف يالعتف قرا، المفلقرا ال ر كف  معرر  لت رمل يتست ر  تكبر  ا لمرا

                                                           
سرررف  اادتصررفنو الفرريلو، فمقىررا، ا رربفو ا لمررا المفلقررا العفلمقررا يفررذي هف، مررتتم  ا لمررا المفلقررا العفلمقررا يكقفقررا ل فهررف مررم مسررري  ال 46

 .6-5 ، ص9..2الذا  14-13لبسفم، -عا الفسفم، ا ابى ، ففمالر ب  يان  م 
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 الاف هف  م قكقا لتايلا المتحنق الياقف  حنين  تففيل  يلكسهف ا م قك ، اادتصفن مصن هف لفلمقا

 العفل . نيل معر     اادتصفن

 قلا امتن  ا  ا م قكقا المتحنق بفلياقف  اياً  ا لما لمف  حق  ابتنا  ا يمم هسف س حر است ف 

 مبف ر ق ادتصرفنهف قر تبا التر  السفمقرا اآل رقيقا يالرنيل يالرنيل ا ي يبقرا الرنيل لق رمل العرفل  نيل

   2008 العف  خ ل المتحنق الياقف  اسهف      الت  البسيك لنن يصل يدن ا م قك ، بفادتصفن

 8400 لننهف البفلغ البسيك ا م قكقا بقم الفنقنق ااسهقف ا  مم الملقن حن كمف ف،مص   19 قلا

  .47مص م

  مالية إل  أةمة اقح ادية:مص أةمة انحقاا األةمة  -1

 :48لمفلقاقفو ان ف ق قلا ام هسفك سيلقم مم ا لمف  ا

 ك فن حفلا قلا يقتنو  ) انستفف تافعال ( الحتقت  اادتصفن لىا كبق ق بصي ق قتا  :ا يل السيع

 قلرا قرتنو ا يبفلترفل  لىرفقرا محرنين الحتقتر  اادتصرفن لىرا ت اق   قكيم  :الافس السيعي  ،ادتصفنو

 .ادتصفنو ك فن

دتصررررفن العقسرررر  اي الحتقترررر ( يبررررقم قفررررو لىقسررررف ام سفرررر   بررررقم مفهرررريمقم ا ف ررررققم يهمررررف )ااكمررررف 

 .اادتصفن المفل ()

 الحتقتقرا المريا ن كرل قتسرفيل ي( Real Assets) العقسقرا بف صريل قتعىر  هيمف: اليين  القح اد 

 ال ررررررىا) مبف رررررر  غقررررر  با قرررررر  اي (اا ررررررته كقا ال رررررىا) مبف رررررر  با قرررررر  الحففرررررف  ت رررررربا التررررر 

 . 49(اا تامف قا

                                                           
47
ففمعرا فسرفم،  ال ق ، النايو، ا لما المفلقا العفلمقا يحىيلهف، مرتتم  ا لمرا المفلقرا العفلمقرا يكقفقرا ل فهرف مرم مسرري  السررف  الر بر ، 

 .9،ص9..2الذا   14-13ا ابى ، لبسفم،
 .2،ص  2..2 هف    اادتصفن الع ب ، معهن المقاف  ، ح فن، سبقل، ا لما المفلقا العفلمقا يت اق 48
49
 .21ص م،2119 ،(ت.د) سورية، دمشق، الحالية، المالية األزمة في دراسة:  حدود بال المحدود النقد  نظرية زياد، محمد يحي ، 
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الترر  ت ررمل  ا نيا   (Financial assetsبف صرريل المفلقررا )  هرري مررفقتعى  :القح مماد المممال 

 .50المفلقا الت  ت هل لمىقف  التعفمل    الا يق العقسقا

مفمررريع ال رررىا اا رررته كقا التررر  ت ررربا حففرررف  انس رررفم مبف ررر ق مرررم م كرررل   هررر العقسقرررا ا صررريلي 

تسررررت  ال ررررىا يكمررررف تتحررررمم ا صرررريل الترررر   ، قرررره يمياصرررر   يتعىررررق  يخررررنمف  صررررحقايمىررررب  يت  

 لىقهرف قتيدرم التر  الار يق الحتقتقرا هري العقسر   فادتصرفن ،ل القرا اا رتامف قا مرم مصرفسا يا اض

 ا بل قكف ، ا يحن  العقس  اادتصفن مسذ يد  مبك  قم الب  قا اكت ف  يدن يتتنمهف الب  قا بتف 

 مم الم تتبل افل مم  ت كالم يالعمل سفحقا، مم التبفنل ت هل لمىقف  مفلقا ب نيا  قلين يام بن

 .اخ ع سفحقا

 رهري  برنا يهكرذا الار يق العقسقرا لىرا لحتي  ق ا ك رهي  ه  المفلقا ا نيا  هذ  صي  ايل يلعل

يبفلترفل  رهر  اادتصرفن ، العقسقرا الار يق لىرا حتيدرفً  بفلتبف هرف "المفلقرا ا صريل" ا رمه فنقرن مفهري 

 المفل .

يالذو قعت م الفمقا بميفبه ب سرك المفلرك  لىا الا يق العقسقا، ه  الح  التفسيس  ف صيل المفلقا: 

صيل المفلقا ) سنا  المىكقرا يمم اماىا ا اليحقن صفحو الح     ا تر ل ا صل يالتص م به 

 .51يدن ت  اخت الهف ب بو  هيلا تنايلهف ي سنا  النقم يالستين(

 ترنايلهف است رف  لىرا  رفلن برل نقالفنقر المفلقرا ا صريل هرذ  رهري  لىرا قتتصر  لر  ا مر  يلكرم

 قلرا انع ممرف الفمهري ، باترا تتمترا حقر  بف رمهف ا صيل تصن  هذ  ديقا مفلقا مت  ف  رهي 

هرذ    قهرف تترنايل التر  البي صرف  رهر   سفحقرا  مرم الفمهري ، برقم ا صريل هرذ  ترنايل لقرفنق

، يمرم سفحقرا المفلقرا  صريلا هرذ    ما    الاتا مم ن فا المتعفمىقم الاا ممف المفلقا ا صيل

                                                           
50
 .12 ،ص9..966،2، العنناادتصفن العقس  ق كفلقا الع دا، مفىا ففمعا المىك  عين-المس  ،  حف  تح ، اادتصفن المفل  
 .112، ص 9..2 ق، مص ،  فق  النيلقا، ھلبن الك ق ، ص  ، ا لما المفلقا ا م قكقا العفلمقا مصقبا ا  ف قما؟، التف  51
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   سهف التميقل لمىقف     تتنخل حق  خفص( ب كل المصف م) الي قاااخ ع المت  ف  المفلقا 

  فلعمقرل منقيسقرا لم  هرف، محرل الفمهري  لرنع كبقر ق باترا تتمتا الت  المصف م هذ  تحل منقيسقا

 م  تره قلرا ت رتسن ص ممالعمقل لى هذا يمنقيسقا د ض، اي ت هقل لىا لىحصيل مص ملى قتتن 

 الت هقل" هذا    قتص م   سه مص مت هقل ال لىا العمقل قحصل قم مف  قه، يلكم يالاتا المفلقا

 كمف ليكفم ستينًا  م البسيك تتمتا باتا لفما    اادتصفن."

 التارفع اي اادتصرفن المرفل  لرم يالحرنق  مفلقرا يمت  رف  انيا  مرم قتكريم المرفل   فادتصرفن

 التارفع لعرو يدرن ال مريل  ر  هرذ  تتعفمرل يمت  رف  مفلقرا اصريل  مريل لرم حرنق  هري المرفل 

 يلقرفنق المتنايلرا المفلقرا ا صريل حفر     لقفنق هف  ً  ني اً  لفما، بصفا المفل  يالتافع المص   

 ذلرك ق فرااألولم  و بالدرجمة مالية أةمة باءحبارها ا لما المعفصر ق حتقتا تره   قهف، يهكذا الاتا

 قصنا     الكبق  التي ا هذا يما المفلقا ا صيل قصنا     ا     المفلقا الت  المت  ف  اقل

                  ،لفرررل احرررنه  لرررم ال رررنان لسرررن المخرررفا  حفررر  بفلترررفل  يلان المرررنقسقم لرررنن لان ا صررريل المفلقرررا،

 لىررا كبقرر ق ي ققررتا  بصرر يالررذعلمررا ادتصررفنقا )مفلقررا مررم السرريع ا يل ممررف انع قلررا استتفلهررف  

( سررررر ًا  بعفنهرررف الهف ىرررا التررر   ررررتتنو قلرررا  ترررنام الاترررا بفلبسقررررا انسترررفج دارررفع–الحتقتررر  اادتصرررفن

  .52المص  قا يالمفلقا لميمفً ياستتفل العنيع قلا البسا اادتصفنقا

 انحقاا األةمة مص أةمة أمريكية إل  أةمة ءالمية: -2

 :53مسهف فلقا ا م قكقا قلا الما لفلمقاليامل ا ف قا ان  بتحيل ا لما الم لنقتيفن 

: قم الياقف  المتحنق ا م قكقرا هر  اكبر  بىرن م رتي ن  ر  العرفل ، حقر  تبىرغ يا ناتهرف الياما األوا 

بفلتررفل   رر م ا لمررا % مررم الرريا نا  العفلمقررا ي  15.5ا مىقررف  نيا  او بس ررب 1919ال ررىعقا سحرري 
                                                           

 . 12ص المس  ،  حف، م فا  ب  ذك  ،52
 .12-11فن، الففمعا ان  مقا، غلق،صا بفبهف يتنالقفتهف، يت اق هف لىا اادتص-لبن اهلل  فهقم، لى ، ا لما المفلقا العفلمقا 53
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ياقف  المتحنق ا م قكقا  ريم قرسعك  لىرا صرفن ا  اادتصفنقا يرهي  الك فن اادتصفنو    ال

 نيل العفل  ا خ ع.

   ال  ق رقا، صر م الرنيا  ال رىبقا متفبرل العمر قتعى  بفلمخفيم مم تتىبف   ع  :الياما الران  

حني  خ ف ق    اا تامف ا  بعمىرا الرنيا   ريا  كفسر   ر  الياقرف   يهذ  التتىبف  تعس  ادتصفنقفً 

تمررن لىررا  ررع  صرر م افبرر  لىررا يفرره الخصرريص الررنيل الترر  تع قكقررا اي خف فهررف ي مالمتحررنق ا 

لىررا هررذا ا  ررف   رر م حررني  المررا  رر  ام قكررف  رريم قتررين قلررا  ررحو اا ررتامف ا  مررم لىررنيا . ي 

 .لم   معيماالنيل الم تباا بفلنيا  ب ع  ص م افب  لتتيام    نيل اخ ع ذا  

 ر  ا ريا  الم رتام ق تتيافرن ا رتامف اته   ا مريالو  تي  مم المعر يم ام اصرحفالياما الرالث:  

،  ررر ذا مرررف تع حررر  ا رررهمه   ررر  نيلرررا مرررف لىخ رررف ق  ررر سه  ق رررحبيم امرررياله  مفلقرررا متعرررننق  ررر  العرررفل 

 الم تام ق قلا نيلا اخ ع لتعيقض الخ ف ق اي تففنقهف.
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 :2..2( ابقعا ا لما المفلقا العفلمقا 1ال كل  د  )

 
 

 .البفحاا قلنان: المصن       

 قروض 

 
انخفاض السيولة 
بسبب التوسع في 

اإلقراض من البنوك 
وعجز المقترضين 

 عن السداد

عدم القدرة على 
تلبية طلبات 

 المودعين

محاولة بيع 
 العقارات 

انخفاض أسعار 
العقارات بسبب قلة او 

 انعدام الطب عليها 

 انهيار البنوك 

انتقال األزمة إلى 
 االقتصاد الحقيقي 

انهيار شركات 
 التأمين 

مطالبة المستثمرين 
شركات ( حملة السندات)

التأمين بالتعويض عن 
 الخسائر 

قيام المستثمرين 
بالتأمين على 
السندات من 

 المخاطر 

بيع السندات إلى 
المستثمرين في سوق 

 األوراق المالية 

 
قيام البنوك بتحويل 
قيم القروض الى 

 سندات 
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 :األةمة انفجار قبا ما ووقارع أحداث -3

  ررب  هررذ  ا لمررا مفميلررا مررم التارري ا  اادتصررفنقا العفلمقررا الترر  كفسرر  دررن برر ل  مررم خرر ل

 :54مهفھا تففهىهف، قمكم ا مت  ا 

 .ا تقعفبهف يصعيبا السفا، ا عف  تلاقن مم المتيلنق الكبق ق ال قيلا .١

 .  فغق هي  الصقم مال العفل  نيل بعض    الم تفعا واادتصفن السمي معنا  .٢

 .ا  يا  يتح ق  اادتصفن تح ق  سحي الحاق  ال ع  .٣

  .لىحبا ال ي  اللقا يا تخنا  الحكيما، لم الستنقا ال ىاا  صل بح ي ق المافلبا .٤

 .بفبهفا  مع  ا مم اياً  ابن المختىفا ابعفنهف يمع  ا العفلمقاالمفلقا  ا لما يلنا  ا

 أسبا  األةمة:: رانياا 

 الما (هي معتتن كمف ياحن ل بو تعين ا الحفلقا المفلقا ا لما ام لىا اادتصفنققم مم كاق  اتف 

قلرا  العيامل يا  بفو المبف  ق يغق  المبف  ق افتمع  يان  مم مفميلا هسفك بل) العتف و ال هم

لولمرا  اليحقرن ال ربو لق ر  العترف و الر هم المرا ام الخر  بمعسرا الحفلقرا، المفلقرا ا لمرا رهري 

سمف تعنن  ا  بفو الت  ان  قلا س ي  ا لما المفلقا، يكفم مم اهمهف: ،المفلقا  ياة

 وانخفاض الفائدة: االئتماني التوسع1-

 يالع  قم الحفنو الت م مم ا يلا ال سيا     ا م قكقا البسيك لنع ا ميال تيا    لسنمف
 ام قفريل ا مرفسا  قره حقر  ا ذاتره حن    ام  يهي اا تمفم، مسح    البسيك هذ  تي ع 
 مرم نيم التحتر  اا تمرفم مسح    كفم الخا  يلكم تيرقم، بنيم البسيك    ا ميال تبتا

 .55االمع ي  اا تمفم مسح يحيابا ديالن تابق  ينيم لىمتت حقم الكفف ق اا تمفسقا

                                                           
، 1ا، االكف و، مصافا العبن اهلل، ا لما المفلقا العفلمقا يالتحنقف  اادتصفنقا ال اهسا    النيل الع بقا، مفن المت  ا الففمعق 54

 .٥٧، ص ٢١١٢لبسفم، بق ي ،
55
 .4،ص2118القتصاد العربي ،اإلمارات العربية المتحدة ،منشورات  صندوق النقد العربي، األزمة المالية العالمية وتداعياتها عل  ا 
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 ص المحيررة(:أةمة الرهص اليقار  أو )اةمة الديو- 2

ميحيع  تفلا ال هم العتف و مم ا  بفو المبف  ق لولما المفلقا يذلك ستقفا اسخففض  ع  قعتب  

ممرف انع قلرا ا تفرفع الاىرو  3..2 ر  لرف   %1الفف نق ا م قك  لىرا التر يض حترا يصرل قلرا 

يض ل رر ا  ترر  الالعنقررن مررم المصررف م لىررا مررسح  ادررنم يبفلتررفل   يخفصررا الترر يض العتف قررا،لىقهررف 

ممف انع قلا    ا  رع  العتف ا  بفف نق متنسقا يما  هيلا يتق ق  هذ  الت يض تلاقن الاىو لىقهف 

    الياقف  المتحنق. ا العتف  

ياا تفرررفع الكبقررر   ررر   6..2-1..2برررقم لرررفم   مرررفاالنهرررف   ررر  دارررفع العترررف ا  ا م قكقرررا هرررذا 

ض السترنو ب ربو ال قف را التي رعقا يالترن ق لىرا يستقفا تي   ال قيلا لنع المصف م يالفف ،  ع هف

م تفعرا المخرفا   خى  الستين انع قلرا ت رفقا المصرف م لىرا قلارف  الملقرن مرم التر يض العتف قرا

 المت  را برقم قب امره قرت  كرفم الرذو التر ض كمرف ام لترن، نيم السر  لىفنا ق اا تمفسقا لىمتت حقم

 بره مفحفرا ي غ  الت هق   كفم قتحمم  ر يافً  لعتف ا ل  ا  تميقىه سرق  المتت ض بقمي  المفلقا

 :56اهمهف

 اللمم. ما ت تفا ا  البناقا    مسخفحا يتكيم افبتا لق  ي  مترق ق الفف نق ا عف  مق -1

 الفف نق. ا عف  الم كلو مص مال   ا كىمف تىتف قا، بصفا ت تفا العتف و الت ض  ف نق ا عف  -2

 .م ا  ا   بسحي تتحفلم الفف نق ا عف   فم ىهاف قحل د ا او ن ا لم المتت ض ت خ  قذا -3

 قعس  يهذا الت ض،  يا ن ل نان كىهف تذهو ا يلا الا   ال سيا  خ ل ال ه قا المن يلف  قم -4

 . سيا  ا   م ي  بعن قا العتف ، مم فل  او مىكقا قلا تذهو تكم ل  المن يلف  ام

  ر ا  لتميقرل لىا اادتر اض الكاق قم حفل ممف( يخفصا ال كسقا) العتف ا  ل  تففع ا عف  ياتفه 

  ررر  ت رررنن التررر  لررر  دقمتهرررف بحرررمفم اادتررر اض  ررر  مرررسه  كاقررر  اخرررذ اا تفرررفع ررررل ي ررر  م رررفكسه ،
                                                           

56
 Olivev Blanchard, Cracks in the system, Repairing the damaged global economy, Finance & 

Development , December,2008.p8. 
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    بف تم ا  تتلاقن الت  العتف  دقما لىا ا ف   ب كل الت يض هذ     االتمفن كفم قذ ا  ف ،

 البررف  مررم لان ممررف اا تفررفع،  رر  الفف ررنق ا ررعف  بررنا  6..2-2..2  ترر ق كحررمفم، يخرر ل ال رري 

 العتررف ا  ا ررعف  يبررنا  المتلاقررنق، ا د ررفا ا هتررته  ام بعررن ال ررنان لررم الكاقرر يم المتت حررقم  ررفمتسا

 نقريم ببقا تفم   بفلخا  تميقل العتف    كف  ي المصف م معر  اح   حقسهفااسخففض، ي    

 التر مقم ل ر كف   لفرتيا العترف ا ، يالىرذقم فمبحم لفلمققم  سنا  لم تام قم  كل لىا الميااسقم

 ال رنان لم النخل محنينو تيدم يلسن ال نان، لم محنينو النخل امتسا لي  قمف العتف ا  لحمفم

   ح  م تحتفتهف، تحصقل لم المفلقا المت  ف  يلفل  ا لما تففد  لان ه ، البف حخفما ستقفا

 الترر مقم  رر كف  اكبرر  يالىسرر  اصررفبتهف الترر  يان رر   التعارر  حررفا  يتيالرر  لررنقهف الستنقررا ال ررقيلا

 ا م قكرر  العتررف و التاررفع  رر  المفلقررا الفتفلررا اسففرر   بفلتلامفتهررف، يبفلتررفل  الي ررف  لىررا دررن تهف لررن 

 .57المفلقا ا لما اسناع بناقا كفم الذو

 الديوص اليقارية:حوريق  -1

 اتفحر ي  العفلمقرا المرفل ا ريا   ر  اري ق  احرنا يالتر  المفلقرا انبرنالف  اهر  مرم التي قر  قعتبر  

 دىقىرا بتكرفلقم ال رقيلا فنقرنق لتري ق  قمكفسرف  البسريك غر ا  لىرا يالمفلقرا اادتصرفنقا لىمت  رف 

               .اارر ام اخرر ع قلررا كفهىهررف تاتررل كفسرر  الترر  المخررفا  مررم فررل  قلررا ستررل بفنحررف ا

ي قمرف  ،58 رف ىا قلرا اي ا  مفلقرا دفبىرا لىترنايلهري لمىقرا تحيقرل الميفرينا  غقر  ال :يتي ق  الرنقيم

ا رررت يا  الرررذقمتحيقرررل الرررنقيم العتف قرررا )التررر  ادت حرررهف قتعىررر  بف لمرررا المفلقرررا العفلمقرررا   سررره قعسررر  

 يغقرر   مررم المت  ررف  المفلقررا المفسحررا( قلررا متت حررقم مصرر مالمسررفلل( مررم الملترر ض ا  ف رر  )ال

                                                           
57
 .4مرجع سبق ذكره،ص جميلة، الجوزي، 
 .35 ، ص 2112، 2العنن 22المصف م    ا  نم، لمفم، المفىنمفىا  ،التي ق  ك ناق تميقل يا تامف  ، فم  ، ست ا 58
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 مصر معسرنمف قتفمرا لرنع ال  ،59نايل  ر  ا ريا  المرفلالخ قم يذلرك  ر   ركل اي ا  مفلقرا دفبىرا لىتر

نصرنا  اي ا  مفلقرا فنقرنق قتتر ض ف ا رتخنامه محفرا كبق ق مم ال هيسرف  العتف قرا،   سره قىفر  قلرا

ا يلرر   قكتررم بررفند اض لرر  مصرر م فل المت  ررف  المفلقررا ا خرر ع بحررمفم هررذ  المحفرررا، بهررف مررم

 يهكرذا صريل المفلقرا بحرمفم هرذ  ال هريم العتف قرا،بحمفم العتف ا  بل اصرن  ميفرا افسقرا مرم ا 

 قعقرن ا رتخنا  مصر مال يلكرم ،مصر مال مرم اادتر اض  ر  الحر  مفلكره قعار  الياحرن العتف    م

 يهرذ  المفلقا ا خ ع، المت  ف  مم فنقن مم بميفبهف ل دت اض اكب  محفرا حمم العتف  سف 

 مرم متتفبعا العتف  ابتف  قيلن بحق  ميفا، بعن ميفا    العمىقا  يت تم المفلقا، الم تتف  ه 

 دارفع  ر  اندر اض  ر  انع الت كرل ذاكريه ،ا خر ع بعن ياحنق المفلقا المت  ف  ب  مف  اند اض

 .المخفا  لقفنق قلا ياحن

يدن  فلن  لمىقا التي ق  لىا ستل المخفا  مم الت يض المف نق يتفمقعهف يتيلقعهف لىا حف لو 

كمف تحف ل  ندا  ،يهكذا تحف ل ااهتمف  بفلتتقق  الميحيل  لىمخفا  ،الحفمساا ي ا  يالفهف  

 .60تتقق  الحمفسف  ممف انع قلا تي ا الففيق بقم اادتصفن الحتقت  ياادتصفن المفل 

 المشحقات المالية: -2
حرننق م اخر ع مفلقرا لي درا ال ريدقا التقمرا مرم ال ريدقا دقمتهرف ت رت  التر  المفلقرا الي درا ب سهرفتعر م 

 اصريل لىرا مبف ر ق مفلقرا حتري  المفلقرا لىم رتتف   ىرق  يبفلترفل  ال رسن اي العرفنو ال ره  مارل

                                                                                  61.حتقتقرا

ا ريا   ا   يبهذا  تن  فهم  الم رتتف  المفلقرا ب ركل ا ف ر   ر  تفرفد  ا لمرا المفلقرا  ترن اتفهر 
                                                           

 . 263-262ص، 9..2فنق، ففمعا المىك لبن العلقل، م كل ابحف  اادتصفن ان  م ،  حمن، الما لتف .ا  الما سرف ،، ابىيا   59
60
 مفلقا بعسيام )منع م فهما العىي س  لىعىي  الالمتتم  الاف العتي  ، لفم ،" ني  المصف م ان  مقا    رل ا لما المفلقا العفلمقا" ، 

 .6،ص 2121،/سق فم29-28لق ميك، المفلقا يالمحف بقا    التعفمل ما ا لمف  المفلقا العفلمقا(، ففمعا ا
 656.ص ، 1993 ا ان كسن قا، المعف م مس فق المفل،  ا  يا يا  المفلقا ا ي ا  ،قب اهق  مسق  ،هسنو 61
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انيا  تميقىقا فنقنق تع م بفلم تتف  امكم بهف تحيقل مخفا  ا صيل التميقىقا  المفل قلا ابتكف 

 مال ال سنا  العفنقا ي سنا  التي ق  قلا انيا  دفبىا لىت يق      ي   ا  المفل. 

لقرن مصرفن   فلبسيك ل  تكتم بفلتي ا    الت يض ا درل فرينق برل ا تخنم )الم رتتف  المفلقرا( لتي 

فنقنق لىتميقل يبفلتفل  تي ع   ر  اندر اض لرم ا قر  تيلقرن ميفرف  متتفلقرا مرم ا صريل المفلقرا 

دافع  ياحن دافع    اند اض) الم تتف  ( الفنقنق المفلقا ا نيا  بسف  لىا اصل ياحن ي فلن 

 الميفا. تىي ميفا اند اض احفف  بلقفنق الخا  تففد  العتف ا  لىا

 هذ  ا صيل قفمفل  تحفلم حق  ، 2005لف  سهفقا مسذ كبق  ب كل المفلقا صيلا  سم  يدن

 لىقره كفسر  مرف بحرعم الم رتتف  سمر  بقسمرف العرفلم   المحىر السفت  م ا  3.7  حيال قلا لقصل

 قت  ل  سهق ما العفلم  السفت  حعم ل   قحنع حيال  تعفنل كفس  اسهف ممف قعسا المفلقا ا صيل

 62.ا اقم لفمف مم تتت و  ت ق مم قا ا تخنامهف

بىقريم نيا  ام قكر   ر  سهفقرا  ره   25322حف  لتين الم تتف  لىا اخت م اصرسف هف يدن بىغ 

 15422بىقيم نيا  ام قك  لتين م تتف  العم  (، )  .242) :، يه  ميللا كفآلت 9..6/2

ام قكرررر  لتررررين م ررررتتف   بىقرررريم نيا  229) ،ام قكرررر  لتررررين م ررررتتف   ررررع  الفف ررررنق(بىقرررريم نيا  

بىقرررريم نيا  ام قكرررر  لتررررين  5255بىقرررريم نيا  ام قكرررر  لتررررين م ررررتتف  ال ررررىا(، ) 629ا  رررره ()

 مصررر ممرررم دبرررل دلرررن  امرررف المبىرررغ انفمرررفل  لفمقرررا الم رررتتف  غقررر  الم رررننق  ،63م رررتتف  اخررر ع(

 . 64ت قىقيم، او اكب  بع   م ا  مم حف  اادتصفن العفلم  ..6الت يقف  النيل  بمبىغ 

 

                                                           
62  Marco Onado, The subprime crisis: who pays and what needs fixing , Andrew Felton and Carmen 

Reinhart ,The First Global Financial Crisis of the 21st Century, Centre for Economic Policy Research, 

June 2008,p121 
    http://www.bis.org/statistics/derstats.htmست  لم الميدا:، 9..12/2بسك الت يقف  النيلقا، مس ي ا   ه   63
م كررل فررنق، هررل قمكررم لىتميقررل ان رر م  ام ق ررفلن  رر  حىهررف، ت فمررا ن.  قرر  المصرر و،  - ررفب ا، محمررن لمرر ، ا لمررا المفلقررا العفلمقررا 64

 .32، ص 9..2ك لبن العلقل، ففمعا المى-ابحف  اادتصفن ان  م 

http://www.bis.org/statistics/derstats.htm
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 :العفلمقا المفلقا ا لما     بًبف المفلقا الم تتف  كفس  كقم التفل  ال كل    يسبقم

 65:الراهنة المالية األةمة إحداث ف  المالية المشحقات دور (2) رقا شكاال

 ترررن لان  لمىقرررف  قصرررنا هف لقرررفنق  يسرررر ًا  م هرررذ  ا نيا  الفنقرررنق لررر  تكرررم خفحرررعا  و  دفبرررا،

صيل التميقىقا يخفصا اسهف تعتمن لىا الاتا    تحتقتهف مكف و    الم تتبل مح ق يتحخم  ا 

 هذ  دقما اسهف   اا تامف قا يال  كف  البسيك لم يال سنا  الصفن ق ا  ه  ا عف  اسهقف  يسرً ا

  فسخفحر  م اكرله  تصرفقا لىرا الفمقرا لترلاح  ستقفرا ا  ريا  المفلقرا  ر  ذلر  الم رتتف  يحرن 

 هرذ  اهرنام اهر  مرم ام العفو يمم ا  يا ، هذ   ىل انع قلا كبقً ا اسخففًحف  يا ا  مت  ا 

 لرم حترا لفلهرف ا لمرا ارهر  بفلترفل  ي  تحرن  قمكرم ام التر  المخرفا  ميافهرا هري الم رتتف 

 .66سف هف حمفقا

  

                                                           
65
 .7.ص2119غربي ، عبد الحليم ، دور المنتجات المالية اإلسالمية في تحقيق االستقرار االقتصادي  -الصالحي، صالح  
66

 م ق   مسري  مم العفلمقا المفلقا ا لما «سنيق    متنما ي دا العفلمقا، المفلقا ا لما    ق  مقا د ا ق الحىق ، لبن محمن ،لم  
  .2،ص2008 ت  قم ا يل  مم 11 ا له ، ففمعا » الع بقا اادتصفنا  لىا يت اق هف
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 نمو نشاط المضاربات:  -3

 التقما    ممفال  حتقت سمي حصيل قتفبىه ل  المحف بف  دافع حف     المتعفر  السمي قم

 البي صف  ا يا     المحف بف  ف ق ال   تن لذلك ا  ه ، لهذ  المصن ق لىمت  ف  اادتصفنقا

 ل دىا    فاحتً  ت بو ممف  ىقما ادتصفنقا ا   قلا م تسنق يغق  مسحباا غق  بصي ق العفلمقا

 .ا لمف  يحصيل الت نقن

 المحتترا العفلقرا ا  برف  لرم المتحرنق الياقرف   ر  العترف ا   ري     المحف با س فا تي ا ت ي س  

 ذلرك كرل التارفع، هرذا  ر  لىم رتام قم البسريك درنمتهف التر  اليا رعا الت هق   اا تمفسقا  قه، يمم

 كبقر   رف   حصيل قلا يانع التافع، هذا    اا تامف     الكبق  التي ا لىا  فا الم تام قم

 يلسرنمف (،  الففيق بقم اادتصفن الحتقت  ياادتصرفن المرفل تي ع  (يال يدقا الحتقتقا بقم ا عف هف

 مرف  ر لفم التر  ا لمرا، يالاىرو حرنا  العر ض ليامرل لىرا المرتا ق المترقر ا   ر  ترقر  حصرل

 .67يا عا بع دف  بقسقا معهف الم تباا ا خ ع يالنيل ا خ ع ا س اا قلا استتى 

  :الححوط  ناديق -4

لحررريقتهف لىرررا لرررنن دىقرررل مرررم  يهررر  صرررسفنق  ا رررتامف  تتتصررر ، اتعرررن قحرررنع اابتكرررف ا  التميقىقررر

الم تام قم يب  ي  ا ت اك دن هف مىقيم نيا  كحن انسا يت عا سحي اتتف  الخ رف   المحتمىرا بعرنق 

لفنق ال  ا  .... يتعمرل  اادتر اض ا رف  لىرا هرذ  الصرسفنق  ي ف ل مسهف البقا لىا المك يم ياة

ا صىقا بحقر  تلقرن  ا ميالقحف ا قلا ففسو  ،مسخفحا  ف نق  ب  عف كفلبسيك مفلقا مت  ف  مم

يهيمف  التقمتقم، بقم الف   مم حيت ب   م تفعا  يا ن متفبل ا ميال هذ   تام مم حف  لمىقفتهف، ا  تل 

صرسفنق   مارل لى دفبرا تخحرا يا م رفىا، غقر  اسهرف هرذا كرل مرم يا هر  "المرفل  ق رما "ال  را

                                                           

لبن ال عقن ال فم ا  ، دحافم، ادتصفن الفتفلف ، ن ا ا    فذي  ا لما    اادتصفن ال ا مفل ، المتتم  العىم  الافل  لكىقا العىي   67 
 .21،ص2119فم سق  29-22اننا قا، ففمعا ان  ا  الخفصا، ا  نم،
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 صسفنق  التحريا رفه ق  فه     است ف  ال  قا، يالمك و الهف ىا ال قيلا لكم العفنقا، اا تامف 

 .68مالكي  مفلكا ب سهف تيصم بفت  حتا العفل ، اسحف    

 :الم رفية الرقابة ضيف -5

بحرررا مررم صررسني  الستررن ي  قف ررقا   رربفو بحررعفهف يذلررك  رر  ام قكررف تتصررم ال دفبررا المصرر  قا 

م ال دفبرررا كف  اندررر اض يصرررسفنق  التحررريا بفلعمرررل ني لىمت  رررف  المفلقرررا ي ررر  كمرررف ق رررمح  الرررنيل ،

قحررف ا قلررا المقلاسقررا الناخىقررا لىمحررف ر اا ررتامف قا الترر  است رر    درر اض،الماىيبررا  رر  مفررفا  ان

ن را البسريك يمت  رف   يذلك  م التياسقم صف ما قلا حن كبقر  مرا المقلاسقرف  الناخىقرا لىبسريك ممرف

اي المت  رررف   مصررر مال رررتامف قا  سهرررف خف فرررا لرررم مقلاسقرررا مفلقرررا اخررر ع قلرررا الىفررري  لىمحرررف ر اا

( حقررر   رررمح  لىبسررريك بفدتسرررفص 2المفلقرررا نيم تحمرررل م رررتيلقا ترررذك  يدرررن  رررفلنهف اتففدقرررا برررفلل )

هق ا ا ي ا  المفلقرا  (SEC  صا ذهبقا ممف ن عه  للقفنق الس فاف  خف ج المقلاسقا يكذلك  مف  )

 فنق مم بعض الترقق ا     الت  قعف  المفلقا ننا ق مخفا ه  لىمصف م اا تامف قا بفن يالبي صا

حرعفًف  ر   .4مم خ ل احت فو فنقن لىم  ق بمف ق مح لهر  بلقرفنق اا رتناسا ل ا رمفل تصرل قلرا 

بعرررض الحرررفا  يدرررن ا رررف  بعرررض المحىىرررقم اادتصرررفنققم قلرررا ام المحرررف ر اا رررتامف قا الحرررخما 

حقرر  تحيلرر  معررر  ا س ررراا  ا كبقرر ا مرررم م ررتيلقا ااسهقررف يصررسفنق  التحرريا الكاقرر ق تحمررل فررل 

 . 69المفلقا قلقهف

 :الحقييا ومكاح  المحاسبة وكالت فساد -6

 هرذ  كاق  مرم    يال  يق الف فن است   اا تمفسقا يدن الفنا ق تتقق  ا  ف قا مهمتهف اليكفا  هذ 

 حتقترا لرم قعبر  ا التتقرق  بحاصر بحقر  ا ي يبقرا الرنيل يبعرض المتحرنق الياقرف   ر  اليكرفا 

                                                           
68
 .2،ص22  ،العنن2..2ا لما التميقىقا العفلمقا ي بل ميافهتهف، الم كل المص و لىن ا ف  اادتصفنقا،  
 .29،ص1 ، ا 9..2الت   ناغ ، لى  مح  النقم، ا لما المفلقا العفلمقا ، نا  الب ف   ان  مقا، لبسفم، بق ي ، 69
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 قلرفنق التر مقم  ي ر كف  التر مقم ي ر كف ) تفف قرا– ا رتامف قا (لىمصرف م اا تمفسقرا الفرنا ق

 يمكفترو العىقرف اننا ا  كمرف  رفه     رفن ب كمىره، المرفل  التارفع او العترف و التميقرل ي ر كف 

 اهتمفمهرف دن  المص  قا بفلتيالن كاق ا  تهت  ا فعىهف ممف ،المت  ف  هذ  مم كاق     المحف با

 "ب اذ ل لقمفم مص م   ق  يمكف آ  م تبف  بىر   ما ً  ،تتتفحفهف كفس  الت  الخقفلقا بفلم تبف 

 .70 2007 لف  لم نيا  مىقيم  ( 486)

 :المال  القطاع مكونات بيصالحرابط والحشابك  -7

 )البي صف ،71ت  فته ي  يله بهف التافع المفل  بن فا كبق ق يبفمقا م قتمقليه  خفصقا 

 المعف ف ، صسفنق  اا تامف ، صسفنق  اا تامف ، اي ا لمفل يمصف م التفف قا المصف م

..(خفصا ..،اا تمفس  التتقق  مت  ف  الح ق، المفلقا الم اكل الت مقم،   كف  صسفنق  التحيا،

ا ي   مففل التميقل العتف و بعن ا تحنا  ا نيا  المفلقا الفنقنق    المففل المفل  بصفا لفم

ممف قتنو قلا  بصفا خفصا مم خ ل )تحيقل الت يض ال كسقا قلا  سنا  منليما بفلت يض (

اي ان    قتنو قلا تعا  ياسهقف   سهقف قا يبفلتفل    م تع ض قحناهمف لإلت فبك المت  ف  المفل

  .  ل كفمل    التافع المفل مت  ف  مفلقا اخ ع يبفلتفل  تلقن احتمفا  الف ل يتتحيل الا 

 :كمرف درفل ،72انفمفلقرا المخفا  تتففيل لسنمف ااسهقف  لب بفلتصنع ال ي  ت خذ ام الابقع  مم 

 ي ا رتت ا  ، ي الحتقتر  اادتصرفن نسعرفش ي قىا المفل ا يا  تكيم ام مم بناً "  ا تفىتل فيلقم

 .73"المخفا  لخى  اناق ح اصب   سهف المخفا ، قنا ق لح م اناق تكيم ام مم بناً 

                                                           
 .91لقا العفلمقا ، الم فا ال فب ، صالت   ناغ ، لى  مح  النقم، ا لما المف70

 .6ح فن، سبقل، ا لما المفلقا العفلمقا يت اق هف    اادتصفن الع ب ، م فا  ب  ذك  ، ص   71
 .2،ص2..2العق يو، اب اهق ، اا  ا لما المفلقا العفلمقا لىا النيل الع بقا ،المعهن الع ب  لىتخاقا ،الكيق  ، 72
المررتتم  الررنيل  ال ابررا :اتففهررف  ادتصررفنقا  تصررفنقا العفلمقررا مررم مسررري  اادتصررفن ان رر م ، بحرر  متررن   رر ا رربفو ا لمررا المفلقررا ااد73

 .13، ص2..2لفلمقا، ففمعا الكيق ، كىقا العىي  اننا قا، 
 



53 
 

 أةمة الرقة:  -8

لسرررن ق رررر   اي اسهقررررف  مت  ررررا مفلقررررا ب رررربو يحررررعهف المررررفل   رررر م الررررذل  قصررررقو المررررينلقم  رررر  

تفترن اترته  بهرف لرذلك قه لريم يم اليحا المرفل  لمعرمهرف فقرنًا ي المت  ف  المفلقا ا خ ع يالت  قك

تنو قلا اسهقف  تىك المت  رف  المفلقرا يبفلتفل   حو الينا ا بصي ق مففف ا ق قلا  حو ينا عه ،

ياحرنق  داعرايلىا ال غ  مم يحعهف الفقن يهذا ا مر  قاىر  لىقره اار  الرنيمقسي بحقر  لري اسهرف   

لذلك سفن تنخل البسيك الم كلقا  ر  هرذ  الحرفا   ،ا حفف لعبا النيمقسي اسهف   بفد   احفف مم 

 .74قعتب  ام ًا ح ي قفً 

 ححرير الحجارة واليولمة: -1

 ا مرياللقا ياا رتامف ا  يح كرف   تي  يتعس  ح قا تفف ق ال ىا يالخنمف  بمف  قهف الخنمف  المف

يا ر   هرذ   سحرف  العرفل ام قكقرا قتيللريم  ر   ره   ر  البسريك ا مرفلك  ا ممف فعل ، لب  الحنين

 .75ي نيلقاا يا  مفلقا سف  ا االبسيك  قتنو الا خ ف ق ا تامف ا     

 القطاع المال  والحقيق : النف اا بيص -12

 المفلقرا ال ا رمفلقا م حىرا اقلر يالخنمقرا انستففقرا م احىهرف مم ال ا مفلقا حن  ذلك لسنمف  استتى  

 ت اك  يتلاقن ا،ال  ق ل غتسف  ال بقل هي ب سه االتتفن انع قلا المفل  ممف التافع ا بف   يتحخم

  ر  الحتقتر  انسترفف  التارفع لرم  ر كا   اكار التر  تبعرن البحترا المفلقرا الصرفتف  مرم ابترف 

 ااحتقففف  تففيل اسهحق   حن، كل المفل  التافع    التي ا  ف  تن  ،احففمهف يات فع اادتصفن

 التميقل هقمسا ه  لهذ  الم حىا الممقلق يال ما ،كبق ق بم ف ا اادتصفن الحتقت  مم لىتافع اليادعقا

                                                           
 .2، سبقل، م فا  ب  ذك   ،صح فن 74

75
 turner, Graham, The Credit Crunch, Housing Bubbles, Globalization and Worldwide Economic Crisis, 

London, Pluto Press,2008,p18.  
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 المفلقرا ار  المصفلحي  الحتقت ، لىتافع خفن  كتفبا صفته التميقل دافع  تن حق  انستفج، لىا

 .لناهف مف كل لىا  نقناً  ارقفسفً 

 ر   كبقر ق ح قرا التمريقى  اي المرفل  المرفل  ا  اكت رو بعرنمف كبقر ق ن عرا الم حىرا هرذ  اخرذ  درن ي

 بقم مف    ا ميال استتفل لىا لىتقين تفكقك مم  ا تهفمف ي المفلقا العيلما رفه ق تسفم  ما الح كا

 76.النيل

كما أص هناك مجموءة مص األسبا  ححيلمق بالقح ماد األمريكم  وبالحمال  اليمالم  وممص  -11

  أهمها:

:  المتحنق ، 2..2مىحيرف    لف    هن اادتصفن ا م قك   كيناً  الياقف     اادتصفنو الك فن- 

( DawJonesي فريسل)يقمكم اا تنال لىا ذلك بمت  ا  مم ال ي  المفل ،  تن هبا مت ر  نا

ستارررا، ياسخفرررض مت ررر   رررتفسنا ن اسرررن  629الصرررسفل    ررره  ال ررر كف  ا م قكقرررا الكبررر ع بمترررنا 

ق ررتنل لىررا كمررف  ،77ستاررا 95.2( NASDAQستاررا، ياسخفررض مت رر  سف ررناك) 25( S&Pبرري )

%، يا تفررررفع لررررنن اىبررررف  6.2ذلررررك بمت رررر ا  كاقرررر ق مسهررررف: اسكمررررفش اادتصررررفن ا مق كرررر  بمعررررنل 

،  ياسخفرفض متي را  رع  المسرفلل  ر  امق كرف بس ربا 1922لم العمرل ب ركل دقف ر  مسرذ العفاىقم 

مىقررريم مسرررلل غقررر  مبرررفع   4.93يقيفرررن اكاررر  مرررم  ، 1999% يهررري اكبررر  اسخفرررفض مسرررذ لرررف  9.5

 اادتصفنو الك فن بيان   رهي  ،م اادتصفن ا م قك  هي ال بو ا  ف   ي ا  ا لما   يلميمفً 

)كريم الياقرف   المفلقرا ا ريادهف يلىرا ا خر ع البىرنام صرفن ا  لىرا اسعكر  قالمتحرن الياقرف   ر 

ص   يلق  المفلقا ا لمفس  بق   تفقسب يك ب م: "الياقف  ي  ه  اكب  بىن م تي ن    العفل ( المتحنق

المتحنق تتحمرل م رتيلقا ا لمرا المفلقرا العفلمقرا ال اهسرا ب ربو الحمىرا ا سرىي فك ريسقا التر  تهرنم 
                                                           

76
المررتتم  الررنيل  ال ابرا :اتففهررف  ادتصررفنقا  ا ربفو ا لمررا المفلقرا اادتصررفنقا العفلمقررا مرم مسررري  اادتصررفن ان ر م ، بحرر  متررن   ر  

 .14، ص2..2لفلمقا، ففمعا الكيق ، كىقا العىي  اننا قا، 
ص   السرف  المفل  العفلم ، ان كسن قا، النا  الففمعقا، السفف ، قب اهق  77  .23 – 22 ، ص 9..2، ا لما المفلقا ياة
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 و ال ررر كف ، يا لمررا   رررتخىم اارررف اً تحتقرر  ا برررف  كبقرر ق، يمكف رررآ  هف ىررا لىمصررر  ققم يكبرررف  مررنق  ل

 :79يمم المعفل  ا خ ع النالا لىا ذلك 78،لمقتا ي تحن  تحيا     السرف  المفل  العفلم "

  سيقفً  قلنان لفل بل  ف ض او التفف و المقلام ق فل ل  1921 لف  : مسذالميةاص الحجار  ءجة -

يذلرك ب ربو تلاقرن الم رتي نا  مرم الصرقم يالهسرن  نيا ، مىقرف  252 قلرا 6..2 لرف   ر  يصرل

    80.يالنيل ا  قيقا ا خ ع يالنقفن ح كا ال قفحا قلا خف ج الياقف  المتحنق

 مم %2.9 او نيا  مىقف  .41 بمبىغ 2..2 لف  مقلاسقا    دن  : حق  الميةانية اليامة ءجة -

 فمفل . ان المحى  السفت 

 % مرم64ت ركل  العفمرا الرنقيم ام ا مق كقرا الخلاسا يلا ق قحصف ا  ره  : االمديونية حفاقا -

 انفمفل . المحى  السفت 

 كبق  ب كل الياقف  المتحنق    اا ته ك تلاقن القحراض: طريق ءص الحرف  السحهالك حيايا -

  ر   82% حريال  ام كرفم بعرن 2008 لرف  المحىر  انفمرفل  السرفت  مرم 87% حريال  بىرغ حترا

 مرم كاقر  حصريل يلكرم ذاتره، حرن  ر  اا رته ك تلاقرن  ر  لق ر  هسرف يالم ركىا 2002لرف  

 درن اته  بكاقر  يب ركل قفري  بفلتت رقا يالخرنمف  ال رىا مرم العنقرن ل ر ا  در يض لىرا ا مر قكققم

  لىا ال نان.

العيلمررررا ل  ق ررررا ا خررر ع، يلررررم التتىبرررف  الياحررررحا  رررر   رررع  صرررر م الررررنيا  متفبرررل العمرررر   ا -

 الياقف  المتحنق ا م قكقا.اادتصفنقا الت  فعى  نيل العفل    قعا الت ا  بمف قحن     

                                                           
 .5م فا  ب  ذك  ، ص  العتي  ، لفم ، 78
79
  .2..2، ي قا، نم  ، 1دساتف ،  فم  مره ، حيابا اادتصفن ان  م     معفلفا ا لمف  المفلقا العفلمقا، نا  السهحا ، ا 
 .28-26ص

80
 .65المرجع السابق،ص 
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حقر   يتعتب  مم اه  ا  بفو غقر  المبف ر ق لولمرا  :81اإلرها  مكافحة ءل  اليسكرية النفقات -

( ينلمهرف بررذلك عر ا  يا رفس رتفمال(  عر  اننا ق ا م قكقرا  رعف  الحرر و لىرا ان هرفو خفصرا  رر  

 لىرا لح بهرف نيا  مىقريم ندرف   ا ارا كرل اسفتر  المتحنق ،  فلياقف العنقن مم نيل اي يبف يغق هف

 نيل العفل  مم ا م قكقا الحكيما بفدت اض قكيم يتميقىه لى قيلا العفلمقا، سلقم ممف قعس  .الع ا 

 مصرن هف كبقر ق لفلمقرا  رمعا ال رسنا  ا، يلهرذ خلقسر ب صنا هف  رسنا  يذلك ،الناخى   يدهف يمم

 يا رتخنا  يالعىر  انسترفج لىرا قعتمرن ادتصرفن التيو يهري ا م قكقا يادتصفنهف المتحنق الياقف  ا  

 ا تاسف . ب  العفل  ب ن معر  بهف ق تام  التكسيليفقف، لذلك

 فيروس أةمات الرأسمالية:  -12

كىقرررا مرررم سهرررف خفصرررقا بسقيقرررا اي هقبرررل ق ، ا رررمفل افبترررا مرررم  رررمف  السررررف  ال ا لمرررف  هررر   رررما

مررم الم ررتيلقا لررم  م الررسما الحررفل  ننا ق ال ا ررمفلقا قتحمررل ففسبررفً خصررف ص هررذا السرررف  يا ررك ا

و سمررا الىقب القررا اادتصررفنقا الفنقررنق ذلررك بمررف قتصررم برره مررم ق رر ام  رر  تح قرر  ا ا لمررا الحفلقررا،

هف الذاتقا قذا مرف اصرفبهف اخرت ل، ا ا تعفنق التيالم بتيالى ا  يا  يمم ق  اا    الاتا ي   دن تهف

يدن  يمم تسحقا لىحكيمف  يتهمقش ني هف    حبا اادتصفن يتي ق  الحمفقا اافتمفلقا لىميااسقم

اابت  ا لما   ل هذا السما   ً  ذ قعرًف  ر  نيل الم كرل ال ا رمفل   فلففسرو ا كبر  مرم الم رتيلقا 

 ل ا رررمفل   هررر  التررر  تيلرررن  قررر ي قلرررا التسفدحرررف  الكفمسرررا  ررر  السررررف  الرررم ا لمرررا قفرررو ام قررر ن 

يهررذا قعسرر  ام  تصررفنقًف هررف ً ،لمررف  الررذو دررن قهررنا حقسررف يلكسرره ا قىبرر  ام قس ررا محررناف نمررف ًا ادا 

 .82لما لق   الما    السرف  ال ا مفل  بل الما    الفك  اادتصفنو التسميو اقحفً ا 

                                                           

 .61ص  فم  مره  ، م فا  ب  ذك  ،  ،دساتف  81 
 .19العق يو، اب اهق ، م فا  ب  ذك  ،ص 82
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                                  :             اليالم  المال  نيااال أةمة مياهر :رالراا -

  المت  ف   تصفحو ا لمف  المفلقا مفميلا مم المرفه  ي نين ا  عفل  يا  لىا صعقن

 لنق مرفه  مسهف يدن صفحو ا لما المفلقا مفمل الس فا اادتصفنو المص  قا اي ا   ان اي

83مفقى  المافل  بقل لىا
 : 

 فبفم المفل  ا ي تًف لمبنا ) البسيك مم انقنالف   حو    له يلاا(. 

  لىرا صرعيبا  خي ًرف يا  ر ان لى ر كف  التر يض مرسح بتفمقرن المفلقرا المت  رف  مرم العنقرن دقرف

 ا ت نانهف.

 ر   قلا اسكمفش حرفن انع يهذا المفلقا يالمت  ف  يال  كف  ا   ان لنع المتنايلا ال قيلا ستص 

 .  نان نقسه  لم تيدم المتت حقم قلا  انع ممف الحقفق سياح  كف ا ي ا دتصفنواا الس فا

 الهبريا  يخىر   ر  مت ر ا  ا تبفًكرف احرن  يهذا يالمفل الستن ا يا     التنايا  م تيع اسخففض

 . يالصعين

 لىرا  الحصريل يتفمقرن ال رقيلا سترص ب ربو ال ر كف   ر  الم رترىا الافدرا م رتيع اسخفرفض

 . مرىرا يحمفسف  فًنا لفلقا  ف نق ب  عف  قا المفلقا لمت  ف مم ا الت يض

 ال قيلا حعم ب بو يغق هف يال قف ا  العتف ا  دافع     قمف يا المبقعف  اسخففض . 

 مهنن بفلفصل يلفمل ميرم كل ياصبح يالتصفقا يان    التيدم ب بو البافلا معنل النقفن. 

 الحكيمف  مم تمفلقاااف انلفسف  لىا الاىو معنل النقفن. 

                                                           
 بفل بيق، الففلقف  يتيلقا لىنليق التعفيس  المكتوح قم ح قم ، الما السرف  المفل  العفلم     مقلام اادتصفن ان  م ،   حفتا ، 83

 .5، ص 2..2ال قفض، 
سق فم  5-4 عقن، ا لما المفلقا العفلمقا يمعفلفتهف، متتم  تنالقف  ا لما المفلقا ياا هف لىا ادتصفنقف  النيل الع بقا، مص ،يح  ، 
 .4، ص9..2
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  الك رفن مرم ملقرن قلرا  انع يهرذا ياا رتامف  ياانخرف  يانسفرف  اا رته ك معرنا اسخفرفض 

 .يان    يالتصفقا يالتيدم يالبافلا يالتعا 

 : اندلءها منذ المالية األةمة مراحا -رابياا 

اي يبرف يافلر    متحرنقال الياقرف   ر  2007 العرف  بناقرا  ر  اسرنلع  التر  المفلقرا ا لمرامر   

  84:بفآلت بفلفنيل بم احل لنقنق كفم مم اه  م محهف يالمتماىا 

 مراحا األةمة المالية اليالمية :(3-1الجدوا رقا )

  بفا2007/ 
 لىرا كف قرا بترن ق قتمتعريم ا لمرنقسقم الممسيحرا )العترف و الر هم در يض ت رنقن لرن 

 مت  ف ال    ان    لمىقف  يلاال  و ب المتحنق الياقف     الت اك  هذا ،(الت نقن
 .متخصصاال مص  قاال

 لرررنل  ترررنخى  الم كلقرررا يالمصرررف م ا لمررا، ات رررفع مخرررفا  امرررف  ترررنهي   البي صررف  الو /2007
 . ي  ال قيلا

2007  
 ا يل قلات  قم 

 كفسيم ا يل

 المرا ب ربو ا رهمهف ا رعف   ر  ًا كبقر   فً اسخففحر الىسر  كبقر قال مصرف مال لرنن مرم 
 .ال هم العتف و

2008 
 كفسيم الافس 22

 ا اررا ال  ق ررقا  ف نترره معررنل خفررض( الم كررلو البسررك) ا م قكرر  ااتحررفنو ااحتقررفا 
%  2قلرا ترن قفقف التخفرقض فر ع ار  ،ا رتاسف   كر ف ا  ،% 3.50 الستارا قلرا ا برفع
 .سق فم يسهفقا الافس  كفسيم  ه و بقم

2..2 
 " يك سي ذ م" بسك  امم الب قافسقا الحكيما  بفا 12

 .الت يض  ي  لمعفلفا مفنناً  الم كلقا المصف م فهين تحف   الذا 200811-

2008 
 اذا 16

 ب رع  " رتق سل بقر " ا م قكر  ا لمرفل مصر م  ر ا  الىرم "ت رقل مي غرفم بر  فر "
 .ااتحفنو ل حتقفا  المفلقا يما الم فلنق متنم

                                                           
 .22-69 ص ،م فا  ب  ذك   ص  ، الك ق ، لبن  84
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2008 
 اقىيل2

 الر هم در يض مفرفل  ر  العم دترقم المفمريلتقم  يحرع ا م قكقرا الخلاسرا يلا ق
 نلرفنق تحتفففسهرف التر  الفتر ق اقىرا اليصرفقا تحر  "مفو  فس "ي "مفك   قنو، العتف و
 .نيا  مىقف  200 حنين نقيسهمف حتا كففلا ما مفلقتهمف، هقكىا
 

 
 
2..2 

 اقىيل 15

 ا م قكقا المصف م  لاب احن الىم بقسمف ب    ه "ب اذ ل لقمفم" ا لمفل بسك الت م
 بسرك هري  رت ق  ييل بي صرا  ر  لولمرفل الخر  بسرك  ر ا  "امق كرف ايم بسرك" يهري،
 ."لقسش مق قل"

مىقرررف  نيا   .2ل ررر ق مصرررف م نيلقرررا اتفتررر  لىرررا قس رررف  صرررسني  لى رررقيلا ب ا رررمفل 
لميافها اكا  حفففتهف قلحفًحف،    حقم يا ت  المصرف م الم كلقرا لىرا  رتح مفرفا  

 قا ام ذلك ل  قمسا ت افا البي صف  العفلمقا. ،الت ىقم

2008 
 اقىيل 16

 مفميلرا اكبر  اليادرا ا مر  بفعرل تتممرفم ا م قكقرا يالحكيمرا ااتحرفنو ااحتقرفا 
 85 بتقمرا م رفلنق مسحهرف لبر  برفن    المهرننق " فر  الو او"  العرفل   ر  تر مقم
 .مم  ا مفلهف 9.7 %امت ك متفبل نيا  مىقف 

2008 
 اقىيل 12

 ال امقرا العمىقف  مم كاف  الم كلقا المصف مي  تنهي هف ياصى  العفلمقا البي صف 
 .المفلقا لىمت  ف  ال قيلا تتنق  قلا

2008 
 اقىيل 12

 .بفن    المهنن "ا  اي ب  اتش" مسف  ه ا ت ع "ب  ا  ت  ليقن" الب قافس  البسك
 المصرف م لتخىرقص نيا  مىقرف 700 بتقمرا خارا تعرن اسهرف الىسر  ا م قكقا ال ىاف 

 .التفبىا لىبقا غق  اصيلهف مم
2008 

 اقىيل 23
 .سقيقي ك    المتحنق لوم  العفما الفمعقا    المسفد ف  لىا ار  المفلقا ا لما
 .المفل  لإلستفذ ا م قكقا الخاا حقفل الممفاىا امف  دىتهف حفلف  المفلقا ا  يا 

2008 
 اقىيل26

  ر  " ري تق " الهيلسنقرا البىفقكقرا يالتر مقم المصر  قا المفميلرا ه  ر  رع  اسهقرف 
 المتحرنق الياقرف  ي ر  ،بفلتلامفتهرف الي رف  لىرا درن تهف ب ر م  ركيك ب ربو البي صرا
 مسف  ه "مي غفم ب  ف " بسك ا ت ع

 .الفن القا ال ىاف  بم فلنق "مقيت يال يا سام "

2..2 
 اقىيل22

بقسمرررف  ررر  اي يبرررف فررر ع تعررريق   ،اتفرررف   ررر  الكررريسر  خارررا انسترررفذ ا م قكقرررا ميحرررا 
ي ر  ب قافسقرف فر ع تر مق  بسرك  ،" ي تق " مم دبل  رىاف  بىفقكرف يهيلسرنا يليك رمبي  

 "ب ان ي ن يبقسرى ".
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 2008 اقىيل 29

 بعرن اسهرف    رت ق  ييل يبي صرا انسترفذ، خارا   رض ا م قكر  السرياو مفىر 
 الفيا رن معرنا  ياصرى  حرقم  ر  ب نق،  يبقاا ي  البي صف  ت افا مم دىقىا  فلف 

 .ذاتهف تميقل قلفنق مم مفسعا المصف م ا تففلهف المصف م بقم
 بم رفلنق "ياكي قرف" بسرك مسف  ره ق رت و اسره ا مق كر  "غر يو  رقت " بسرك الىرم

 .الفن القا ال ىاف 

2008 
 ت  قم اايل1

 .المعنلا المفل  انستفذ خاا اد  ا مق ك  ال قي  مفى 

 

 حداءيات األةمة المالية اليالمية ءل  المسحوى المحل : المبحث الرابع:
المحىرر   اندرر اض  نتعتبرر   رري قا مررم الررنيل الترر  قعتمررن التاررفع المصرر    يالمررفل   قهررف لىررا مرريا

كمرف تعتبر  مرم الرنيل ا بفلتتىبف   ر  ا ريا  المرفل العفلمقر ادتصفنهف بصي ق مبف  ق يبفلتفل  ا قت ا 

اسفترررف  محرررنين لىرررا ا ررريا  المرررفل العفلمقرررا ممرررف انع قلرررا تتىقرررل تررر اق ا  ا لمرررا المفلقرررا  ذا  ن فرررا

لا ادتصفنهف مم خ ل ا تبفا ادتصفنهف يلكم الصنمف  الخف فقا استتى  قالعفلمقا المبف  ق لىقهف، 

قا يذلك    ففسو المعفم   ال ىع ،85النيل المتتنماا اادتصفنو يالاىو    فبصي ق ياقتا بفلس 

يكررذلك  رر  ففسررو المعررفم   يالمتماىررا  رر  ت كررل اتففهررف  صررفن اتهف قلررا ا رريا  ااتحررفن ا ي يبرر  

قررر انا  ال رررقفحا يترررن   اا رررتامف   الخنمقرررا يال ا رررمفلقا يالمتماىرررا  ررر  تحررريق   لمفلتهرررف بفلخرررف ج ياة

مفلقرا العفلمقرا يابرن ام سمقرل برقم الارف  ا لمرا مرم فمقرا فياسبهرف، حقر  لولمرا ال ا فسب  المبف  ،

 الاف  مفلقا ي ادتصفنقا.

 تررن كفسرر  هبرريا   رريا  المررفل ( -ذا  المررنع التصررق  )ق رر   المصررف م بفلس رربا آلاف هررف المفلقررا 

 :86عنق ا بفو مسهفمحنينق ل

                                                           
85
 .  162 ، ص.2.1التت ق  اادتصفنو الع ب  الميحن الصفن  لم صسني  الستن الع ب ،  
  ..2.1اقف ،21-.2مقفلا، انقو، قص   السرف  المص    العفلم  ياسعكف فته لىا العفل  الع ب ، متتم  اادتصفن الع ب ، بق ي   86
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 الم كلو لىا المصف م ال ي قا. مص مالتقين الت  قمف  هف ال -

ف ج ياحتيا هررررف لىررررا مصررررف م ال رررري قا مررررا الخررررلررررن  يفررررين معررررفم   مفلقررررا كبقرررر ق لى -

 احتقفا  كبق  مم التاا ا فسب .

ن  رر  ابرررف  مررا الررنيا  ي بارره مررا  ررىا لمرر    ممررف  ررفل الرررف   بررا الىقرر ق ال رري قا -

 ا تت ا  الىق ق ال ي قا.

 يبفلتفل  لن  يفين محف بف .    يدتهف  لن  ا تتف  ال ي  المفلقا -

 ىقا الفنقنق.ا ياابتكف ا  التميقلن  التعفمل بفلم تتف  المفلق -

  قمكم تحنقنهف مم خ ل لنق ستفا   ق قا: ل قآلاف هف اادتصفنقا ذا  المنع الاي مف بفلس با ا

قعتمن اادتصفن ال ي و    سمي  كاق ًا لىرا ح كرا التصرنق  التيقرا المت تقرا مرم  :الحجارة الخارجية-

م كفسر  دافلفته المختىفا  يا  الل الا اي الصسفلا، حق  ابن مم ام فمقرا ا لتافلرف   رتت ا  ياة

 تبعرررفً  الصرررفن ا   رررتت ا ي بس رررو متففيترررا، مرررم دارررفع ال رررقفحا يالسترررل قلرررا الصرررفن ا  الصرررسفلقا، 

مررم صررفن اتسف ال رري قا قتفرره سحرري نيل الخىررق ، يهرر  المترر ا ق  لتيفههررف الفر ا رر  يخفصررا ام فررل اً 

 .87ب كل كبق  بف لما المفلقا

 .2.1يت يق  الصفن ا  يالمكتو الم كلو لإلحصف  لعرف  الصفن ق لم هق ا نل  التتف ق  ذك   ي 

% ستقفرا ال كرين العرفلم  .2بسحري9..2مرم ا خقر ق  ام الصفن ا  ال ي قا ت افعر  خر ل ا  ره 

يستررص ال ررقيلا لررنع الررنيل الم ررتي نق، ي حررذ   مررم قصررفبا التافلررف  المستفررا بك ررفن ادتصررفنو 

% مم .4مففي ق، يقبىغ حف  صفن اتسف قلا نيل الخىق  ب بو ا تففع تكىفا انستفج متف سا بفلنيل ال

التفررف ق الع بقررا الحرر ق، كمررف تبىررغ الصررفن ا  ال رري قا قلررا  مسرمرراالصررفن ا  قلررا الررنيل الع بقررا ي رر  

ل متررر ا ق بحرررنق بف لمرررا مرررم الصرررفن ا  ال ررري قا قلرررا الخرررف ج، يهررر  ني  %40نيل ااتحرررفن ا ي بررر 

                                                           
 .162التت ق  اادتصفنو الع ب  الميحن، م فا  ب  ذك  ، ص 87
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كبقررر ًا  ررر  ررررل ال كرررين ل دتصرررفن ا ي يبررر  الرررذو  رررقتنو قلرررا يهررري مرررف  رررقكيم لررره تررر اق ًا العفلمقرررا، 

اسخفرفض  رر  ح كررا اىبرره لىرا ال ررىا يالمستفررف  مررم مختىررم نيل العرفل  يا ررقمف ال ررىا الخررف  الترر  

ممررف  ررقخفض مررم كمقررا اكارر  مررم المرريان المصررسعا تررنخل لمىقررف  التصررسقا يهرري مررف تصررن    رري قا 

ي رفى  الريا نا  ت افعرًف  9..2%  ر  12.2بس ربا حق  ت افعر  الصرفن ا  )الصفن ا  ال ي قا 

ن اادتصرفن يلىرا المريا   يمف لذلك مم اسعكف ف  لىا الحصقىا مم التاا ا فسبر 88%(5.2بس با 

 .الياس  يخلقسا النيلا

تعتبرر   رري قا مررم الررنيل المصررن ق لىررسفا يتعتمررن كاقرر ًا لىررا تىررك العف ررنا   رر  تسمقررا مرريا ن  :الممنفط-

لعفلمقرا ت  تعفس  مم لفيلا  كبق ق يبفلتفل   ر م ا رتم ا  اسخفرفض ا رعف  الرسفا االميالسا العفما ال

لعررو ل رري قا مررم تىررك العف ررنا  يهرري مررف ت افررا حصررقىا الخلقسررا ا انع قلررانيا   .2قلررا مررفنيم الررر 

ني ًا    تعفر  العفيلا ، يلكم    المتفبل  ي قا ت تي ن معرر  احتقفففتهرف مرم الم رتتف  السفاقرا 

مرم الارف  اسخفرفض ا رعف  الرسفا لىرا الميالسرا  م  رفتي ق  خفرمف ب  عف  منليما يلعل ذلرك يتبقعه

اسخفررفض  ررع  " رر  حررقم  ،سررر ًا اسخفررفض ا  ررعف  العفلمقررا لهررذ  الم ررتتف  دىّرر الررنل  الحكرريم  

السفا    رل هذ  ا لما قحمل يفهفم احنه   ىب  يا خ  ققفرفب ، بفلس ربا "اليفره ال رىب  تف رن 

     خفررررفض لف ررررنا  الررررسفا لىررررا خلقسررررا النيلررررا، امررررف اليفرررره انقفررررفب   تماررررل بفسخفررررفض ا ررررعف  رررر  اس

بررفلسفا لىررا المررياام يالتافلررف  اادتصررفنقا المحىقررا يذلررك  لررفنالم ررتتف  السفاقررا ناخىقررًف، يالررذو 

 .89بتخفقض معنل التحخ 

ا      ن  ي قا بفلتاا قم تحيق   المرت بقم ال ي ققم مم العسفص  الهفم ححويالت الملحربيص: -

ىررغ ب  رري قاام مفمررل تحرريق   المرترر بقم قلررا  2..2لعررف  تتررف ق  البسررك الررنيل    ا فسبرر ، يذكرر  

                                                           
 .2، ص 9..2 تت ق  خب ا  صسني  الستن النيل  حيل م في ا  المفنق ال ابعا، مص م  ي قا الم كلو، 88
 .12الم فا ال فب ،ص 89
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ال كررين اادتصررفنو العررفلم  قلررا ترر ا   رر ص العمررل  انعحقرر   ،2..2مىقرريم نيا   رر  لررف   ..2

قلرا احتمرفل  ممرف انع مقم ال ري ققيم تيقف  النخيل لفمقا المتقمرقم  ر  تىرك الرنيل يمسهرف المرتر ب

تلاقن الاىو لىا   ص العمل     ي قا مم دبل المرت بقم الذقم ت ا يا بفل كين    بىرنام المرتر و 

 .90المفلقا ستقفا تحيق ته   حً  لم اسخففض حف  التاا ا فسب  اليا ن

تامف ا  ت رعا مسرذ  تر ق ايقىرا قلرا تعلقرل درن تهف لىرا ا رتتافو اا ر ا ري ق: السحرمار األجنب -

هررررف نيل الخىررررق  لىررررا خىفقررررا تحتتم ررررتفقنق مررررم الفرررريا ض الترررر    مسهررررف الخف فقررررا يا ررررقمف الع بقررررا

اا تففلرررف  الم رررتم ق  ررر  ا رررعف  الرررسفا، يبفلفعرررل ا رررتافل  ا رررتتافو يلررري فرررل  ب رررقا مرررم هرررذ  

اا تامف ا  لىا  كل م ف قا لتف قرا يمت  رف  مفلقرا، يلكرم  ر  ررل هرذ  ا لمرا يمرا اسخفرفض 

يتقررر ق الترررني   اسخفحررر  ف  الرررسفا العفلمقرررا يحرررني  خ رررف   كبقررر ق  ررر  ا  ررريا  المفلقرررا الع بقررراا رررع

يخفصررا الخىقفقررقم( )  ا لمررا مررم  غبررا بعررض الم ررتام قم هررذ كمررف لررلل اا ررتامف و قلررا  رري قا 

بفاس حفو مم  ي قا لت مقم ال قيلا الت  دن تىلمه     بىنام اخ ع م تفقنقم مم ا تففع العترف ا  

،  م ترررر اق  هررررذا  تررررا فررررذو اا ررررتامف ا  لىررررا ميحررررا ا لمررررا المفلقرررراتعتمررررن  كرررر ق  يا ،ال رررري قا

 ررقكيم لىرررا المررنع الايقررل يلررق  لىررا المررنع الت قرررو  ل رري قاالميحرريع لىررا ن ررا اا ررتامف ا  

 . ررررررري قاا الم  مرررررررا ل  رررررررتامف   ررررررر  مرررررررا حفررررررر  انسفرررررررفلا  ال امقرررررررا قلرررررررا تررررررري ق  البق ررررررر مت ا ترررررررفً 

 خررفص بيفرره يمسهررف ا يلقررا، المرريان ا ررعف  لىررا يالاررف   العررفلم  اادتصررفن  رر  ينكررال   ارر يبفلتررفل  ا

انع قلررررا لفررررل كىرررر   رررر  مقررررلام  الخف فقررررا ياا ررررتامف ا  يال ررررقفحا التفررررف ق اكررررح   يلىررررا الررررسفا،

 . 91 9..2لرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررف  المرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن يلف 

 

                                                           
، ا  نم         36ا لمررررا اادتصررررفنقا العفلمقررررا ياا هررررف لىررررا ا رررريا  العمررررل الع بقررررا، مسرمررررا العمررررل الع بقررررا، مررررتتم  العمررررل الع برررر ، الررررني ق  90
 .162، ص9..2سق فم،  5-12
 .123التت ق  اادتصفنو الع ب  الميحن، م فا  ب  ذك  ، ص 91
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 :مقدمة
 لمىهرف  ررر  ال رفغل ي ررىهف التفف قرا المصرف م  ر  المهمرا االمياحرق مرم ال رقيلا ميحريع قعرن 

 الكف قا ال قيلا تي   لن  ستقفا لبف سه مم لنناً  المص م قخ    تن اللبف م،    ياحتكفكهف القيم 

 لىاالمص م  دن ق خ ل مم ال قيلا اهمقا تبنا المسف و، اليد     اىبفته  تىبقا قمكفسقا لن  يا

 ر   بفلررا اهمقرا مرم ال رقيلا تحررف  لمرف يسرر اً  مسف رو ب ركل ا فرل  قدصرق التلامفتره ميافهرا

 يبفلعك  التفف قا، المصف م    لى قيلا محننق س و لىا المص  قا التياسقم سص   تن المص م

 لىميا ن الصحقح غق  اا تخنا  حفلا ذلك لم قست  ممف حففته، تفي  ب قيلا المص م قحتفر  تن

 سف ره اليدر  ي ر  ا  برف  تعررق  مرم تمكسهرف التر  ال رقيلا م رتيع لرم يكالبسر تحرف ر لذا المتفحا،

  ا.لى قيل المسف و ا نسا الحن لىا الحففر

 :وأهميحهاالسيولة  األوا: لمبحثا
مفهرري  ال ررقيلا ياهمقتهررف، يا بعررفن الخفصررا بهررف، يال ررقيلا  رر  دررفسيم المصررف م هررذا المبحرر   تسررفيل

 ال ي قا.  

 :السيولة مفهواأولا: 

 ستنقرا قلرا لىتحريل ا صرل دفبىقرا هر : الفسر  ي ر  معسفهرف الستنقرا تعسر  الماى  معسفهف    ال قيلا

 االتلامرف  ميافهرا هري  رف ىا ب صريل مرم ااحتفرفر الهرنم ام يحقر  خ رف  ، يبرنيم ب ر لا

 داالع  لم قعب  س ب  مفهي  تعتب  ال قيلا   م  ت ق دصق ق، غحيم    ايًف حفلق ا نا  الم تحتا

 الماىريو االتلامرف  يبرقم خ رف  ، يبرنيم ب ر لا قلرا ستنقرا التحريل  رهىا يا صريل الستنقرا برقم

 ا رتحتفدف  مرم خر ل تحنقرن قا  ر ن او اي مصر م  رقيلا او تحنقرن قمكرم ا لرذلك بهرف، الي رف 

 . 92التلامفته

                                                           
نا تهف، لمىقفتهف ال فمىا البسيك الماىو، لبن الحمقن، لبن 92  ..23 ، ص2002ان كسن قا،  الففمعقا، النا  ياة
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 Commission Economic and)يلر    المفرريحقا ا ي بقرررا لى رررتيم اادتصررفنقررا يالمرفلقرررا -

Financial Affairs European)  مصرراىح ق رتخن   ر  لىر  المرفل ياادتصررفن »ال قررريلا بر سهرررف

ليصررم  ررهيلا الحصرريل لىررا الستررين،  رر ذا كررفم قترري   ادتصررفن مررف  ررقيلا،  رر م ا  رر ان يال رر كف  

ك  غرررر اض الترررر  قحتررررففيم قلقهررررف يبف  ررررعف  الترررر  ق قررررنيم يذلرررر ا مرررريالقمكررررسه  الحصرررريل لىررررا 

 .93«اا تامف  ياا ته ك ممف قتنو قلا   ا الس فا اادتصفنو

درررن ق المصررر م لىرررا الت رررنقن سترررنًا لفمقرررا التلامفتررره التفف قرررا يلىرررا  :امرررف ال رررقيلا المصررر  قا تعسررر 

يهذا ق رتنل  تري   سترن  رف ل لرنع المصر م  ،اا تففبا لاىبف  اا تمفم اي مسح الت يض الفنقنق

لرررا سترررن  رررف ل ب ررر لا قل لىقررره لرررم ا قررر  ت رررققل بعرررض اصررريله، او تحيقىهرررف اي قمكفسقرررا الحصررري 

ي ررهيلا، يبسررف  لىررا ذلررك قرر ان بفل ررقيلا المصرر  قا " ااحتفررفر بميفررينا  ستنقررا  ررف ىا قحررف ا قلررا 

 .94ميفينا  مفلقا ترىو لىقهف صفا ال قيلا لميافها ااحتقففف  الستنقا الفي قا اي العففىا"

دررن ق المصرر م لىررا متفبىررا التلامفترره، يهررذ  المتررن ق ا تتيدررم  ب سهررف:   قاالمصرر كمررف تعرر م ال ررقيلا

سمف لىا دن ق المص م لىا لقفنق الت يض الممسيحرا  لىا تحيقل ا صيل ب  لا يبنيم خ ف ق، ياة

 .95يتعن هذ  الخفصقا مم ال مف  الممقلق ننا ق ا صيل يالخصي     المص م

مم تىبقا  ميافها التلامفته المفلقا، يالت  تتكيم ب كل كبق دن ق المص م لىا يتع م اقحًف ب سهف: 

 .96اىبف  الميّنلقم لى حو مم الينا ا، يتىبقا اىبف  المتت حقم لتىبقا حففف  المفتما

  رف ل برن فف   ركل  ر  اصريله مرم بفرل  المصر م احتفرفركمرف قمكرم تع قرم ال رقيلا ب سهرف: -

 بحق  المفتيحا لىعم  ، االتمفنا  مم يال حو ا االين  حو    اللقفنق لميافها يذلك متففيتا،
                                                           

93
 . ry_en.htmhttp://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/inflation/glossaموقع الم وضية األوروبية   

 .225، ص5..2الميصل،  ففمعا ، مالمصف   قنا ق، م عل  ف   ،ي دني و صفحو  حف ابيحمن، 94
95

K.Selvavinayagm,1995,Financial Analysis of Banking Institutions, United Nation, FAO Investment 

Center,Paper Series,No1.   
 ،...2 حمم، قنا ق البسيك منخل كم  يا ت اتقف  معفص ، نا  يا ل لىس  ، ا  نم، الح قس ،     ح م يالني و، متقن لبن ال96
 .93ص

http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/inflation/glossary_en.htm
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 احتففرره مرا  برح ممكرم، اكبر  لره قحتر  بمرف ينا عره ا تر ل مم اليد  ذا     المص م قتمكم

 ا تبرفك ذلك لم قسف  ام غق  يمم ت خق ، انسا نيم ال حو اىبف  متفبىا مم تمكسه كف قا بستين

 .97المفله   

ف مررم ال ررقيلا مررم خرر ل ااحتفررفر بمتررنا  مسف ررو مسهررف  رر  كررل يقمكررم لىمصررف م ام تحترر  غفقفتهرر

 .98قلقهف يخ يفهف مسهف ا ميالا يدف  اي مم خ ل قف ا  التلامم بقم نخيل 

 تحر  ستنقرا  رقيلا يفرين هر  لرف  يمم خ ل التع قفف  ال فبتا ت رتست  البفحارا ام ال رقيلا ب ركل

 لإلقفف  يبنيم خ ف   سفتفا لم التحيقل  ب هيلا ستنقا قلا  قيلا لىتحيقل دفبىا ميفينا  اي القن

  ف.بفالتلامف  الت  تيافهه

 لم ستاتقم ا ف قتقم: قعب المص  قا ال قيلا  تع قماو ام 

لم منع تي   ستنقا ففهلق لنع المص م لميافها التلامفته الت  تحصرل خر ل يدر   : قعب األول 

 دصق .

لىتحررريل قلرررا سترررن  رررف ل  -المتدترررا  اا رررتامف ا  -صررريل المصررر م ا: قعبررر  لرررم ففهلقرررا الرانيمممة

 .لميافها تىك االتلامف  الت  تحصل خ ل يد  دصق 

 قيفن مفهيمفم لى قيلا همف:يبفلتفل  

 المفهوا الكم : -

يبفلترفل   قعتمن هذا المفهري  لىرا كمقرا ا صريل الميفرينق يالتفبىرا لىتحريل ال ر قا قلرا سترن،

قم كمقا ا صيل الممكم تحيقىهف الا ستن خ ل  ت ق مفلقا تتّق  ال قيلا مم خ ل المتف سا ب

لىرررا هرررذا المفهررري  حرررقته التمرررفن  لىرررا كمقرررا  يقتخرررذ بفاحتقففرررف  الستنقرررا لتىرررك الفتررر ق،
                                                           

 التفه ق،  م ، لقم مكتبا ،"يالبي صف  يمس آ  الت مقم النيلقا التميقل يمس آ  البسيك" المفلقا المس آ  قنا ق محمين، ل فم،97
 .129  ص 1986

 .129 ، ص 2006 لمفم، الع ب ، المفتما امكتب ،1ا مص  قا، سر  يفهف  محمن، مفىح لتل، 98
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كمررف قتخررذ لىقرره   ررىه  رر  التبررف  ال ررقيلا الممكررم الحصرريل  الميفررينا   رر  تتقررق  ال ررقيلا،

 .99لىقهف مم اادت اض يلقفنق  ا  المفل يا  بف 

 مفهوا الحدفق: -

لرا سترن، قلرا ال رقيلا لىرا اسهرف كمقرا الميفرينا  التفبىرا لىتحيقرل ق يهي المفهي  الرذو قسرر 

ت ررررنقن العمرررر    محررررف ًف قلقهررررف مررررف قمكررررم الحصرررريل لىقرررره مررررم المصررررفن  ا خرررر ع لومرررريال)

  .100اميال م ت ا ( ،ينا ا، التلامفته 

 :101تتمال    مفقى  يلى قيلا ا اا ابعفن

  ستن قلا ا الميفين تحيقل خ لهف مم قمكم الت  ال  لا هي :اليد. 

 :قهمرفل  اي تتصرق  احتمفلقرا اي ،فالمر ان ت رققىه ا الميفرين دقمرا هبريا ااحتمفلقر هر  المخرفا ق

 .المففل هذا    مف با قتا المست  يا المصن 

 :ذلرك تسفقرذ  ر  لمىقرا يفينهرف مرم برن ا التر  ا خ ع يالتححقف  المفلقا التححقف  ه  التكىفا 

 .التحيقل

 أهمية السيولة:: انياا ر
تعررن ال ررقيلا ذا  اهمقررا كبقرر ق لىمصررف م حقرر  اسهررف تعتبرر  ي ررقىا لحررمفم ا ررتم ا  لمررل المصرر م 

كمرف تعتبر  ي رقىا  يي قىا لتحتق  ال بح يبسف   معا مفلقا فقرنق يهر  مفترف  لك رو اترا المتعرفمىقم،

ا ااحرا ا و لربعض ا صريل يا ي ا  المفلقرا دن تفسو المص م خ ف    ا مفلقا سففمرا لرم البقر

اادتر اض(  يلعرل مرف حرن   ر  ا ريا  المرفل العفلمقرا )ا لمرا -لميافها االتلامف  ) رحو الينا را 

المفلقا ( نلقً  ياححًف لىا منع اهمقا تي   ال قيلا لرنع المصرف م قذ ام لرن  تري   هرذ  ال رقيلا 

                                                           
99
 .28م،ص 2112كراجه، عبد الحليم وآطروز، اإلدارة والتحليل المالي، "مسس، م اهيم، تابيقات"، دار ص اء للنشر والتوزيع ،عماز،  
100
 .59م،ص2119،مكتبة المجتمع العربي ، عماز، 2عقل، م لح محمد، مقدمة في اإلدارة المالية،ا 

101
 Howells , Peter , Bain , Keith  “ Financial Markets & Institutions  ’’ 3th ed. , prentice Hall , 2000 ,p8. 
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اي تتىقص حنين س فاهف يهذا برني   قرنل لىرا اهمقرا  ن ا بعض هذ  المصف م قلا ق هف  ق   هف

اننا ق المفلقررا يخصيصررًف قنا ق ال ررقيلا، حقرر  قم سفررف  المسرمررف   رر  رررل ا يحررفع اادتصررفنقا 

 ال اهسا قعتمن لىا سفف  اننا ق المفلقا    انا  يرف فهف يخصيصًف    قنا ق ال قيلا.

 مم الم تم ق ال حيبف  ميافها مففل    كبق  ب كل التفف قا لىمصف م ال قيلا اهمقا يتب ل 

 بحق  الت هق   اا تمفسقا مم المفتما حففف  ق بفع مم المصف م تىك تتمكم يلك  الينا ا،

 خ ل مم أهمية السيولة وحيهر يم تم ق، متمقلق سيلقا يمص  قا مفلقا خنمف  تتنق  مم قمكسهف

 :يه   قهف تتا  الت  المترق ا 

 .ال ف ىا لميفينا ا يت كقبا ابقعا -

 لعم  ه. المص م دبل مم المتنما الت يض اد فا ا تحتف  ميالقن -

يالررذو قفعررل المصررف م التفف قررا تهررت  اكارر  بفل ررقيلا مررم غق هررف مررم المت  ررف  المفلقررا الي ررقاا 

اّم س رربا ماىيبفتهررف الستنقررا قلررا  األواكفلمصررف م المتخصصررا ي رر كف  الترر مقم  ررببقم   ق ررققم: 

 دصرق ق ا فرل، التلامرف اّم د مًف كبق ًا مم ماىيبفتهف قت لم مرم والران  نهف كبق ق فنًا، مفميع ميا  

 ينا عره حقر  ذلرك  رحو ق قرن لسرنمف المرينع مم قحف قا مهىا مم اىو المص م قنا ق تتمكم يا

 مرم ترتمكم المصر  قا غقر  المس رآ  ام حرقم  ر  يالمصر م العمقرل الاترا برقم للللرا قلرا  قتنو

 نيم لىت رنقن قحرف قا مهىرا اىرو  ر  قمكفسقرا يهسفك بف تحتفدفته، لسن مافلبته النا م ما التففيض

  102المص  قا  غق لىمس  ق المفل  الم كل   ما لىافً  ىب الت اق  اي الاتا قلا للللا ذلك قتنو ام

 حق  ام هرذ  ا مياللذلك قفو ام تكيم المصف م م تعنق نا مًف لميافها احتقففف  لم  هف مم 

 :103قففبقف  التفلقاااحتقففف  م تم ق يهذا اا تعنان يتي ق  ال قيلا ال لما قعا  المصف م ان

                                                           
102
 .94م فا  ب  ذك   ص، الح قس  يالني و 
 .159مص  قا، م فا  ب  ذك   ،ص سر  يفهف  محمن، مفىح لتل، 103
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 .بفلتلامفته الي ف  لىاالمم دفن   بمره  المخفا  تفف  الح ف  المفل  ال ي     الرهي  .1

 .لمتاىبفته  اا تففبا قمكفسقا لىا يالت كقن يالمتت حقم، المينلقم مم كل اتا تعلقل .2

 .ياننا ق يالمينلقم يالمحىىقم المفلقا لى ي  قففبًقفق مت ً ا قعن .3

 .يالتعهنا  بفالتلامف  الي ف  لىا التن ق ت كقن .4

 . ىبقف  مم تفىبه دن يمف ا صيل لبعض ت  وال البقا تفسو .5

 .لوميال الىا كىفا ن ا تفسو .6

 .الم كلو مص مال مم اادت اض قلا الىفي  تفسو .2

فررررو ام قحررررتفر بهررررف المصرررر م اي الفهررررفل المصرررر   ، ككررررل م رررركىا مررررم قّم كمقررررا ال ررررقيلا الترررر  ق

،حقرررر  قم لقررررفنق ال ررررقيلا تعسرررر  اّم المصرررر م اي الفهررررفل الم ررررك   ال  ق ررررا  رررر  قنا ق المصرررر م 

المصر م  ال رف ىا، اي ا مريالالمص    قحّح  ب  بفٍ  كفم مم الممكم تحتقتهف لي تّ  تيرقم تىك 

لىررا اليفرره ا كمررل  رر  تح قررك اي تررنلق  متاىبررف  اادتصررفن  اي الفهررفل المصرر    ا قترري  بيافبرره

 .104التيم 

 :السور  الم ارف قانوص ف  السيولة: رالراا 

 : 105تحمم يالذو 9..2لعف  4و/م  /522  د  د ا  الت ىقم ي الستن مفى  اصن 

 ففسرررو  ررر  اللقرررفنق يتميقرررل بفالتلامرررف  انقفرررف  لىرررا المصررر م درررن ق مرررنع ب سهرررف ال رررقيلا تع قرررم -

 امريال مصرفن  قلا الىفي  اي لفنلا غق  ب  عف  ميفينا  ت ققل قلا ااحا ا  نيم، الميفينا 

 .لفلقا تكىفا ذا 

 :قي  كل    بهف قحتفر ام مص م كل لىا الت  ال قيلا، ا نسا الحن س با تحنقن 

                                                           
 .94ص ، 3..2 متقن لبن ال حمم، قنا ق البسيك، نا  يا ل لىس  ، ا  نم، الني و، 104
105
 .22/22/2119بتاريخ 4ب/ز م/588 رقم القرار المركزي، السوري المصرة والتسلية، النقد مجلس السورية، العربية الجمهورية 
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 .العم   لكف ا انسا كحن% .3 - 

 .ال ي قا لىق ق انسا كحن% .2 -

 يلسفصر  ا خر ع ياالتلامرف  الينا را لىرا لىتفهقرل يالتفبىرا الفرفهلق ا ميال بت ما تحت و يبحق 

 .المقلاسقا خف ج

 : ال قيلا مخفا  قنا ق مففل    ي

 قتحرررررمم بمرررررف 4..19/9/2 بترررررف ق  4و/ م  /24  دررررر  التررررر ا  يالت رررررىقم السترررررن مفىررررر  اصرررررن 

 :106ح ي ق

 .مص م كل    ال قيلا مخفا  ننا ق هقكىقا يتايق  قس ف  .1

 .مص م لكل الصف   التميقل احتقففف  يم ادبا دقف  .2

 .الستنو ال ي  لمىقف  ننا ق مسف با  قف ا يحا .3

 .الحففا لسن ال لما ال قيلا ت مقم تحمم الت  البنقىا الخاا يحا .4

 .ا فسبقا بفلعم   ال قيلا ننا ق  قف ا يحا

  السيولة: ءنا ر :ن المبحث الرا
 لا لرررنع المصررر م مرررم ا صررريل التررر  تتكررريم مرررم سترررين اي التررر  قمكرررم بقعهرررفتتكررريم لسفصررر  ال رررقي 

يت رررما هرررذ  ا صررريل  يتحيقىهرررف قلرررا سترررين ب ررر لا ينيم ام قتحمرررل المصررر م اقرررا خ رررف   كبقررر ق،

 :يااحتقفاف  الافسيقا ا يلقا بفحتقفاف  ال قيلا يتت   هذ  ااحتقفاف  قلا ااحتقفاقف 

                                                           
106
  تاريخ  9و 8 رقم المصرفية الرقابة تعليمات المركزي، السوري المصرة والتسلية، النقد مجلس السورية، العربية الجمهورية 

 .السيولة مطاار إدارة و بالسيولة اصةالط 29/ 2114/9 
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 األولية: الححياطيات-أولا 
تىررك الميفررينا  الستنقررا الترر  قمتىكهررف المصرر م التفررف و نيم ام قك ررو مسهررف لف ررنًا، يتترر لم  يهرر 

 :107هذ  ااحتقفاقف  لىا م تيع المص م الياحن مم ا با مكيسف  ه 

  :  ال ندوق ف  النقد -1

 يت رعا ،التفرف و المصر م  ر  خلاسرا ا فسبقرا يالعمىرا يالم ركيكف  الستنقرا ا مريال مترنا  يهري

 :108التفلقا لو بفو ممكم حن  نسا    الصسني  الستن م تيع قكيم ام قلا المصف م

 .الميرفقم دبل مم بفلستنقا الت لو احتمفل -

 .الم تت ق يغق  ال قفقا المسفا     يخفصا المصف م لىا يال اي ال  دا احتمفل -

 .المص م لىا فً  بح تن  يا مفمنق    الصسني  ا ميال عتب ت -

  المركة : م رفال لدى الودارع الححياط النقد  و  -2

الم كرررلو بح رررفبقم احرررنهمف مفمرررن )او المحرررنن مرررم دبرررل  مصررر مقحرررتفر المصررر م التفرررف و  ررر  ال

الم كررلو سف رره( ياآلخرر  فررف و )او المحررنن مررم دبررل المصرر م التفررف و سف رره( يق ررتخن   مصرر مال

 الح فو الفف و    مففا  متعننق اهمهف:

 كلو.الم   مص ممتفصا الصكيك بيا اا ال 

 .تراقا االتمفنا  المفتيحا لىم تي نقم بيا اا المصف م 

 .تعنقل الح فو المفمن بمف قس ف  ما ترق  متنا  الينا ا المع  ا بفلتفسيم 

 .تعلقل ال صقن الستنو    صسني  المص م التفف و 

 

                                                           
107

 Hempel , George H. & Simouson , Donald G & Coleman , Alan B , “Bank Management. ’’ 4th ed. , 

John Wiley & Son’s Inc. U.S.A , 1994،p151. 
108
 Kidweel, D; Peterson,R; Blackweel,D; Financial institution, Markets& money,2003,p418. 
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 األخرى: الم ارف الدارنة لدى الحسابات -3

 ام المصرف م لىرا يقتيفرو ا خر ع، ف مالمصر لرنع قينلهف المص م الت  الينا ا كل تتحمم 

يالتر  تتري  برني هف بتعريقض  اخر ع مصرف م  ر  مبف ر ق غقر  اي بفحتقفاقرف  مبف ر ق تحرتفر

 الت يض    مسح الم ف كا مال مختىفا خنمف  تتنق  خ ل مم لنقهف الينا ا تحا الت  المصف م

 .النيلقا يالتعفم  

 :الحح يا ححت الشيكات -4

 مم دبل العمقل. دقمتهف ا ت   ل  قت  يالت  ا خ ع المصف م    لاالمين ال قكف  يتمال

 :ا يلقا مم حق  م  ياقتهف التفسيسقا قلا سيلقم، همف ااحتقفاقف تست     

 :الححياطيات القانونية - أ
الستنقررا ي رربه الستنقررا الترر  قحررتفر بهررف المصرر م ي تررًف لى قف ررا الستنقررا الترر   ا مرريالت ررمل مفمرريع  

ا يلقرا الرذو  ااحتقفاقرف قكريم حرمم  ا مريالالم كلو،  فلفل  الستنو مم هرذ   مص مقحننهف ال

يالفرل   ربه السترنو قكريم حرمم  ،109الم كرلو مصر مق خذ  كل ستن    الصرسني ، يينا را لرنع ال

  خذ صي  حياا  الخلقسا ي سنا  الحكيما.ت لت الافسيقا، ا ااحتقفاقف 

هرف اّسهرف تلعرّن لرفمً  يادقرًف ل رقيلا المصر م يالمحف ررا لىرا  ر ما اهم فواردالتفسيسقا  يل حتقفاقف 

المتفررر   اا رررتحتف المت تبرررا لىقررره  ررر  ميالقرررن  االتلامرررف م كرررل  التسف  ررر ، يذلرررك مرررم خررر ل ت نقرررا 

بترن ق المصر م  ر  المحف ررا  العمر  لىقهف، كمف اّسهف تعمل لىا تعلقل اتا ال ىاف  ال دفبقا ياتا 

لقم يلن  المرفاق  ر  تيرقرم امريال الرقر   ر  اس راا مرف درن قرسف  لسهرف مخرفا  لىا اميال المينّ 

 .110معّقسا، يق هل لىقهف ام تكيم المىف  ا خق  لإلد اض

                                                           
 .95الح قس  ي الني و، م فا  ب  ذك   ، ص 109
 .95ص م فا  ب  ذك  ،  الني و، الح قس ، 110
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اهمهف اّسهف تتمال    تتققن دفبىقا المص م  ر  مرسح  سلبياتالتفسيسقا مم  ااحتقفاقف كمف يتعفس   

سريع مرم اسرياع  ااحتقفاقرف ا تتىقل  بحقته، يك ّم هذ  ، يهذا قتنو قلبفا تامف ا الت يض يالتقف  

 ااحتقفاقرف التكفلقم الت  قفرو ام تتحمىهرف المصرف م لترف  التقرف  ب لمفلهرف،  كىمرف اسخفحر  هرذ  

.                       ، يبفلتررررررررررررررررررفل  لان   بحقتررررررررررررررررررهياا ررررررررررررررررررتامف اندرررررررررررررررررر اض  الان  دفبىقررررررررررررررررررا المصرررررررررررررررررر م لىرررررررررررررررررر

لتفسيسقررا لىررا  رركل حررياا  الخلقسررا ي ررسنا  الحكيمررا )امرريال ا ااحتقفاقررف فررين فررل  مررم ي قعررن ي 

م ررفلنق المصررف م لىررا تحتقرر  ا بررف  متياحررعا مررم بعررض  األوا رربه ستنقررا( لرره غ حررفم همررف: 

م ررك الررنقم العررف ، الررذو هرري لبررف ق التفف قررا لىررا ت ررفقا المصررف م  والرممان  ،احتقفاقفتهررف التفسيسقررا

، (حررياا  الخلقسررا )، يتكرريم لفترر ا  دصررق ق ا فررللررم درر يض متنمررا مررم المصررف م قلررا الحكيمررا

 .111، يه  تمال ن قسًف لىا النيلا لتراقا العفل الحفصل    مقلاسقتهف(ال سنا ) يايقىا ا فل

 :112الححياطيات الياملة -  
د احرررقا  الستنقرررا ي ررربه الستنقرررا التررر  قمكرررم تيرقفهرررف  ررر  اس ررراا ا رررتامف قا ا مرررياليهررر  مفمررريع  ياة

 .عمىا المحىقا اي العمىا ا فسبقاالستنقا  يا  بفل ا ميالحتقفاقف  العفمىا ه  ام اا حق متعننق، 

 :الرانوية الححياطيات-رانياا 
 التفف قرا المخصريما، ا ي ا  لىرا ت رتمل مرف يغفلًبرف ا فرل دصرق ق اا رتامف ا  لرم لبرف ق يهر 

لخ رف   لسرن  صر ملميب ر لا ينيم تعر قض ا، الحففرا لسرن  رف ل سترن قلرا تحيقىهرف قمكرم يالتر 

  ترنلق  ر  ت رفه  :مسهرف متعرننق  يا رن مفرفل ال رقيلا  ر  ااحتقفاقرف  هرذ  يتحتر  تحيقىهرف

                                                           
 .363،ص1995، مابعا الله ا ، برنان، 2ال مفع، ح م ي محمن، خىقل، قنا ق المصف م، ا 111
 .95م فا  ب  ذك  ،ص الني و، الح قس ، 112
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ااحتقفاقرررف  ا يلقرررا يت رررفه  كرررذلك  ررر  تحتقررر  بعرررض ا  برررف  لىمصررر م، يقرررنخل فرررل  مرررم هرررذ  

   :ى ق فم  قتحت الافسيو ااحتقفا  مم الرفقاي  113التفسيسقا ااحتقفاقف  قاف  حمم ااحتقفاقف 

 .المي مقا ال قيلا تي ق  .ا

 .الت يض لىا الاىو    المتيدعا غق  اللقفنق .و

 .ال ي     العفنقا غق  التاي ا  .ج

 بفلن فرا الافسقرا، يال رقيلا ا يلرا، بفلن فرا الرنخل تحتقر  هري ااحتقفاقرف  هرذ  مم الرفقا يبفلتفل 

 قمرف تحيقرل الميفرينا  قكريم لرذلك ستقفراي  ا فرل، يالايقىرا المتي راا المفلقرا ا ي ا  مم تكيمتي 

 اللبف م ت نقن مال مم المص م خقف  نيم تت  الت  ه انفبف قا   فلتحيق   قفبف ًقف، اي اختقف ًقف

 114. يا تحتفدهف المفلقا ا ي ا  ي يا ن د يحه 

 اليواما المؤررة ف  السيولة:  الرالث:  المبحث

 حقر  ام ر  ترقر  م رتم  هر  لق ر  افبترا برل  خفصراً  مًا ي قيلا المص م التفف وقم ال قيلا لف

لررنق ليامررل ناخىقررا يخف فقررا تررتا  بهررف يبفلتررفل  قفررو لىررا قنا ق المصرر م ام تترري  بف ررتر ل هررذ  

 العيامل ب كل  عفل يام تهت  بت اق اتهف لىا ال قيلا يتت   هذ  العيامل قلا:

 اليواما الخارجية: .1

 : 115مم دبل النيلا يالمت  ف  ا خ ع يمسهف تكيم ذا  ت اق  افقم يذلك  سهف تحنن

   يا الن ا التفسيسقا، التيالن السفرما لىعتين. -

 تحنقن ا عف  الص م يالفف نق، ا تخنامف  ال بح. -

                                                           
 .96ص م فا  ب  ذك  ، الني و ، الح قس ، 113
 .161ص، م فا  ب  ذك   ،مص  قا سر  يفهف  ح محمن،مفى لتل، 114
115
اه الشرفا، ياسر، دور سلاة النقد ال لساينية في إدارة السيولة النقدية في الجهاز المصرفي ال لسايني، وحدة الدراسات التجارية،  

 .6الجامعة اإلسالمية غزة، )د.ت(، ص
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 اليواما الداخلية: .2

   : 116لنق ليامل ناخىقا تتا     ال قيلا يه  هسفك

 ءمليات اإليداع والسح  ءل  الودارع:    - أ

نسفررفل المعررفم   القيمقررا قلررا تخفررقض ستنقررا الصررسني  الينا ررا ستررنًا  مررم تررتنو لمىقررف  ال ررحو

 بفلمتفبرل ترتنوالم كلو، يبفلتفل  قلا تتىقص  قيلته،  مص مياحتقفاف  المص م التفف و لنع ال

تح رررقم  رررقيلا المصررر م  قلررراينا رررا مصررر  قا لمىقرررف  انقرررناع، او تحيقرررل السترررين التفسيسقرررا قلرررا 

 التفف و. 

  المقا ة بيص الم ارف: ر يد ءمليات -  

الم كررلو  مصرر مم  صررقن ح ررفبه الفررف و نا ررم لررنع الا تررلنان  ررقيلا المصرر م التفررف و قذا رهرر 

مريا ن ستنقررا تحررفم حقر  ستقفرا ت ريقا ح ررفبفته مرا المصرف م التفف قررا ا خر ع العفمىرا  رر  البىرن، 

قلقرررن مرررم ا صرررنته  الم كرررلو، ممرررف مصررر ملرررا احتقفاقفتررره الستنقرررا التررر  قحرررتفر بهرررف لرررنع القفنقرررنق 

 .الستنقا

حررنا  ترقرر   رر  قلمتفصررا الترر  تفرر و لىررا م ررتيع الفهررفل المصرر    تررتنو الررا ام لمىقررف  كمررف ا

فمفلقرا لى رقيلا م قصفحو ذلرك او ترقر   ر  الكمقرا اناتيلقا ال قيلا المتفحا بقم المصف م نيم 

لمترري  ق  ررقت ا  ستقفررا م حفرر  ال ررقيلا ا مررف لىررا م ررتيع المصرر م التفررف و الياحررن،  رراالمصرر  قا، 

 .لمىقف  المتفصا،  فلمص م الذو قحت   صقنًا نا سًف  ق هن تح سًف     قيلته، يالعك 

  المركة  بالنسبة للم ارف: م رفموقف ال - ت

الم كرررلو كمماررل لى ررىاا الستنقرررا دررن ق التررر اق  لىررا ال ررقيلا المصررر  قا مررم خررر ل  مصرر مقمتىررك ال

 مصررر مذا التمرررن ال ماىررريو مرررم السترررين الي دقرررا يالمعنسقرررا،  رررتليقرررن  المصرررف م التفف قرررا بفلسترررن ال
                                                           

116
 .2،ص2 ، ال ى ىا الخفم ا، العنن2.12الكيق ، اقىيل، مفىا قحف ا  مفلقا يمص  قا، معهن الن ا ف  المص  قا، 
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سره  رقعمل لىرا تخفرقض حفر  ا  صرنق الستنقرا الحفحر ق  الم كلو  قف ا تتىرقص لر ض العمىرا،  

، يتعتمرن يض، يقتىل دفبىقتهف لىا مسح الت  ع المصف م التفف قااي ااحتقفاقف  الستنقا المتي  ق لن

لررفنق الخصرر  يبقررا ال ررسنا  الحكيمقررا  رر  ال رري  ق ررا  ررع  الم كررلو هررذ  لىررا    مصرر م قف ررا ال

المفتيحا، ي  ا س با ااحتقفا  الستنو التفسيس ، يقحصرل العكر   ر  حفلرا تي رقا لر ض العمىرا، 

 م ذلررك قررتنو الررا لقررفنق ا  صررنق الستنقررا لىمصررف م، يقي ررا  ررقيلتهف المصرر  قا، ممررف ق ررمح  رر  

 .117ال حيبف  مم العمىا بتي قا دن تهف ااد احقا يميافها مختىم

 ر يد رأس الماا: - ث

قررررتا   صررررقن  ا  المررررفل لىررررا  ررررقيلا المصرررر م حقرررر  كىمررررف لان  صررررقن  ا  المررررفل لان  ال ررررقيلا 

يمرررم اررر  تحرررنن  دن تررره ااد احرررقا  ،يبرررفلعك ، كىمرررف درررل  صرررقن  ا  المرررفل دىررر   رررقيلا المصررر م

 .118ياسخفح  ميافهته لىا ت نقن التلامفته الفف قا

 مع الخةينة اليامة: اليمال ميامالت  - ج

تتح ررم ال ررقيلا  حقرر بفلخلقسررا العفمررا،  العمرر   ررقيلا المصرر م التفررف و مررم خرر ل ل دررا تترر ا  

 .المص  قا    حفلا كيم لم   المص م التفف و نا سقم لىخلقسا

 :119بفلس با لىخلقسا تتحت     حفا  لنقنق اهمهف العم  ينا سقا 

   تفف والمص م الينليم مف قتتفحيم مم اميال لنع قعمىيم    افهلق النيلا يق العم. 

  ت ق  فبتا. العم  ا ت نان مبفلغ ال سنا  الحكيمقا الت  ابتفلهف     

   لا النيلا.قلتن صفتا تي قن  ىا يخنمف 

 بفآلت :  ت لم  قيلا المص م التفف و لسنمف قتي   تتتىصي 
                                                           

117
 .3المرجع السابق ص 
118
 .228مبو حمد وقدوري، مرجع سبق ذكره،ص 
119
عبد السادة، ميةاق والهام، ناظم وآطروز، تقييم األداء المصرفي باعتماد تحليل نسب السيولة والربحية ، مجلة جامعة كربالء، المجلد  

 .222،ص2118السادس، العدد األول،
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  الحكيما. قلات نقن الح ا و 

 كيمقا كحياا  الخلقسا يال سنا  العفما الايقىا ا فل.   ا  ا ي ا  المفلقا الح 

  ا  برف الب قنقرا، سرر ًا  م  قنالهف لنع صسفنق  التي ق اة لفل  مم ينا عه  ي  العم   حو 

 .الت  تع حهف هذ  المت  ف  ذا  لف ن ت فقع  اكب 

 نيريات إدارة السيولة:المبحث الرابع: 

 ب نا ق ال قيلا    المصف م يمم اهمهف: هسفلك العنقن مم السر قف  المتعىتا 

 :الحجار  القرض نيرية -1

 الذاتقرا خ ل التصفقا مم تىتف ًقف تتحت  التفف و المص م  قيلا ام ا ف  لىا السر قا هذ  تتي 

 قتري  حقر  العفمرل، المرفل  ا  تميقرل يلرفقرف  دصرق ق لفتر ا  تكريم ام قفرو التر  لت يحره

   م السر قا لهذ  يابًتف ،بسفف  التفف قا لني اته  قكمفله  بعن يالام مم ادت حي  مف ب ن المتت حيم

 ا  ره   ر  اا رتامف  اي اا رته كقا ال رىا  ر ا  اي العترف ا   ر ا  لرفقرف  تتر ض ا المصرف م

 ال رقيلا    السر قا هذ  يتسف و  ،المففا هذ     المتيدعا اا ت نان  ت ق لايل يذلك يال سنا 

 قلا قحتففيم الذقم التفف  مم المص م لم   مم العرما الرفلبقا ام حق   قاالتفف المفتمعف 

 .120دصق ق يلفت ا  محننق لصفتف  التميقل

 نيرية إمكانية الححوا:-2

تعتمررن هررذ  السر قررا ا ف ررًف لىررا ام  ررقيلا المصرر م تعتبرر  فقررنق افلمررف ام لنقرره ميفررينا  قمكررم 

ممكسررررا،  رررر ذا لرررر  قتررررن  المتترررر ض لىررررا  ررررنان       تحيقىهررررف قلررررا ستررررن ب  رررر ع يدرررر  ممكررررم يب دررررل خ ررررف ق 

مفبذمترره مررم التلامررف  مفلقررا م ررتحتا،  رر م المصرر م قترري  بتحيقررل بعررض مررم احتقفاقفترره الافسيقررا 

                                                           
 ..12م فا  ب  ذك    ،مص  قا سر  يفهف  مفىح، محمن لتل، 120
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ع المصر م نل كف ي ا  التفف قا يالمفلقا قلا ستن بيد  مسف و ينيسمف خ ف ق مهما، يبفلتفل  تتي  

 .121قا قيلا تمكسه مم الي ف  بفلتلامفته المفل

   ع:المحوق الدخا نيرية-3

 النخل لىا لى قيلا تخاقاهف    تعتمن ام قمكم المص م قنا ق ام ا ف  لىا السر قا هذ  تتي 

 يهرذا الم رتتبل،  ر  لىمتتر ض المتيدعرا النخيل التبف هف    تنخل   سهف يبفلتفل  لىمتت ض المتيدا

 دصرق ق لىتر يض مسحره لراق قحرف ا ا فرل، يايقىرا متي راا در يض مرسح مرم المصر م قمكرم

 اد رفا ب ركل لىمتت حرقم المتيدعرا الرنخيل مرم تكريم التر يض هرذ   رنان لمىقرا نامر  مرف ا فل،

 لىترن تف  الس رب  ااستررف  ب ربو يذلرك لفلقرا ب رقيلا قتمتا المص م قفعل يالذو يمسرما، ني قا

مكفسقا الستنقا  .122تيدعهف ياة

 :المطلوبات إدارة نيرية-4

 قتيل ال قيلا، ننا ق فنقن مفهي  تاي  ،الع  قم الت م مم ال بعقسف  يماىا ف ،ال تقس اياخ  مسذ

 المفلقرا ال ي  مم ا ميال   ا  خ ل مم  قيلته لىا المحف را التفف و المص م ف تافلاب قسه

 ا حر  السر قرا هرذ  ام او المرينلقم، اىبرف  لميافهرا اي اندر اض، قلرا احتقفففتره لميافهرا

  قيلا لىا التمفن  مم اكا  فنقنق، اميال فذو لىا المص م دن ق ا ف  لىا الى قيل مفهيمهف

 .123اصيله

                                                           
121
 ...1ص م فا  ب  ذك  ، الني و ، الح قس ، 
 يالتيلقا يالس   لىابفلا الفك  ، نا  " معفص  كم  تحىقى  منخل المصف م قنا ق " ، حمن ابي صفحو  حف ، لى  الل 122
 .194ص   ،2..2لمفم، ،1ا

 .121مص  قا ،م فا  ب  ذك   ، ص سر  فهف ي  مفىح محمن ،  لتل،  123
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  السيولة:قياس نس   :الخامسالمبحث 

 او نيم ا تحتفدهف ميالقن    بفلتلامفته الي ف  لىا المص م دن ق منع بتقف  الس و هذ  تختص

 :ه  المففل هذا    الم تخنما المفلقا الس و اه  مم ، ي لىخا المص م قع ض دن ت خق 

ت ررق  هررذ  الس رربا قلررا مررنع دررن ق ا  صررنق الستنقررا الميفررينق  رر  : النقممد  الر مميدة نسممب -1

الم كرررلو، يلرررنع المصرررف م ا خررر ع، ياقرررا ا صرررنق اخررر ع، كرررفلعم    مصررر مالصرررسني ، يلرررنع ال

لقرا المت تبرا لىرا ا فسبقا يالم كيكف  الذهبقرا الميفرينق  ر  المصر م لىرا الي رف  بفنلتلامرف  المف

 يذلرك المصر    العف ن لىا  ىبفً  قسعك  ذلك ام قا، ذما المص م ياليافبا الت نقن    ميالقنهف

تح رو ي  ،مفلقا ليا ن المص م لىا تن  ام قمكم    ا تامف ا  ال ف ىا ا ميال هذ  تيرقم لعن 

 :ي   المعفنلا اآلتقا

     يقتصررن بررفلينا ا يمررف  رر  حكمهررف فمقررا الماىيبررف ، بف ررتاسف   ا  المررفل الممتىررك )حترري  المىكقررا(

المفلقررررا  رررر   التلامفتررررهكّىمررررف لان  س رررربا ال صررررقن الستررررنو، لان  متررررن ق المصرررر م لىررررا ت نقررررا حقرررر  

 .124او قّم هسفك ل دا ا نقا بقم س با ال صقن الستنو يال قيلا هف المتف  لىقهف،ميالقن

يالسفتفا  لنقهف المتي  ق المبفلغ مم معقسا بس با المصف م تحتفر  :القانون الححياط  نسبة-2

 هرذا يق رما ق ف رن يبرنيم نا رم ستنو  صقن  كل لىا الم كلو مص مال لنع المختىفا الينا الم 

الم كرلو هرذ  الس ربا ي ترًف لىمصرىحا العفمرا كمرف قسهرف  مص م، يقحنن الالتفسيس  احتقفا بف ال صقن

                                                           
 .239م فا  ب  ذك  ، ص ،الم ارف إدارةم عل،   ف   ي دني و، صفحو  حف ابيحمن، 124
 

 نسبة الر يد النقد =
 المركة  + األر دة السارلة األخرى م رفلدى ال النقد ف  ال ندوق + النقد

×122 
 الودارع وما ف  حكمها
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 ر   تمال قحنع انياتره المهمرا  ر  التر اق ، حق  اسهف لىبىن اادتصفنقا لىر يم تبعفً  لىترقق  ل حا

 ااحتقررفا س رربا  الم كررلو  مصرر محقرر  قخفررض الالترريم ،  اادتصررفنالممسرري   رر   اا تمررفمحفرر  

قذا ا ان  الترفسيس  ااحتقرفا ق  را مرم س ربا   سره ، يبرفلعك  اادتصفنوفسيس     ر يم التي ا الت

 كمف    المعفنلا اآلتقا:يتح و كع ج لم كىا التحخ  المفل  ،  اسكمفشقحنا  حفلا 

  =ااحتقفا  التفسيس س با 
 المركة  م رفالنقد لدى ال           

 ×1.. 
 الينا ا يمف    حكمهف          

 البىررنام  رر  الم كررلو مصرر مال تعىقمررف  ح ررو 20-35% بررقم الس رربا هررذ  تترر اي ي 

 المفلقرا بفلتلامفتره الي رف  لىرا المصر م درن ق مرم تلقرن الس ربا هرذ  ا تفرفع ، حقر المختىفرا

يكىمررررررف لان  س رررررربا ااحتقررررررفا  التررررررفسيس  لان  متررررررن ق المصرررررر م التفررررررف و  ا لمررررررف   ايدررررررف   رررررر

ا المت تبرررررا لىقررررره، خفصرررررا  ررررر  الرررررر يم غقررررر  االتقفنقرررررا يايدرررررف  لىرررررا الي رررررف  بفلتلامفتررررره المفلقررررر

 .125ا لمف  يالت  تعفل  قهف ا  صنق الميفينق لنقه لم ال نان

 الافسيقا يااحتقفاقف  ا يلقا ااحتقفاقف  دن قمنع ل متقف فً  تمال :القانونية السيولة نسبة-3

ي ر   تح روي ، الرر يم مختىرم  ر  المصر م لىرا الم رتحتا المفلقرا لتلامرف بفا الي رف  لىرا

 المعفنلا اآلتقا:

 س با ال قيلا التفسيسقا =
 الافسيقا ااحتقفاقف ا يلقا +  ااحتقفاقف 

 ×1.. 
 الينا ا يمف    حكمهف      

                                                           
 .411 ، ص...2 ان كسن قا، ، 3الت ا ا "، ا اتخفذ منخل "التفف قا البسيك قنا ق اب اهق ، مسق  هسنو، 125
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 مف الس با هذ  ي م )ل دا ا نقا(، تت االمص    قيلالان   التفسيسقا ال قيلا س با ن ال  كىمف حق 

كرذلك تلعرّن هرذ  الس ربا مرم اكار  س رو ، ي اادتصرفنقا ا سرمرا  ر  ادصرا كحرن  (30-35%)برقم

 .126ال قيلا ميحيلقا يا تخنامًف    مففل تتنق  كففقا ال قيلا

 قلرا ت رق ي  ،المصرف م ل رقيلا التتىقنقرا المترفقق  قحرنع الس ربا هرذ  تعتب  نسبة الحوييف:-4

 مرم اا تمفسقرا الاىبرف  لتىبقرا الينا را مم يالمت تقا لىمص م المتفحا ا ميال تيرقم ما م  منع

 سهق قا الت يض، تىك الاىبف  مم تىبقا لىا المص م دن ق تعس  الس با هذ  ا تففع ماي  ،ضت ي ال

المرينلقم يبفلترفل  اسخفرفض   رحيبف  اىبرف  تىبقرا  ر  دن تره اسخفرفض لىرا ترنل ذاتره اليدر   ر 

  قف رفتهف لم افعرا المصر م ننا ق  حرذقت ق رف ق كيسهرف  ر  الس ربا هرذ  اهمقرا تكمرمي ال رقيلا، 

 :اآلتقا المعفنلا ي تفً  لىا يتح و ،127ال قيلا لصفلح ا صيل بتيلقا الخفصا

 = التيرقمس با 
 الت يض يال لىم

 ×1.. 
 الينا ا يمف    حكمهف

 

 : الموجودات إجمال  إل  والرانوية األولية الححياطيات نسبة -5

 هذ  ا تففع يق ق ( الافسيقا ااحتقفاقف + ا يلقا ااحتقفاقف ) ال قيلا قنا ق بس با لسهف يقعب 

 ستنقا يال به الستنقا الميفينا  لقفنق قعك  ذلك ام التبف  لىا المخفا ق اسخففض قلا الس با

 . 128المختىفا التلامفته المص م بهف قيافه الت 

 

                                                           
 .122ص ،1..2، ا  نم ، -قف ير منخل- المصف م قنا ق لبف ، ب ق  الع  ، 126
، نا  الفك  لىابفلا يالس   يالتيلقا، 1، منح  قب اهق ، قنا ق البسيك، االعلايو الىيلو،  ىقمفم احمن ي ليقىم، مهنو ح م، 127

 .2.3ص ،1992ا  نم، 
 

128
 .292،ص 2123، االقتصاد يةكل دمشق جامعة منشورات المصارة، في واالدارية المالية الرقابة راغب، رانيا، والغصيز، الزير   
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 = قنا ق ال قيلاس با 
 الافسيقا ااحتقفاقف + ا يلقا ااحتقفاقف 

 ×1.. 
 قفمفل  الميفينا 

 س با بف تاسف  ال قيلا ما ا نقا بع دا فمقعهف ت تبا ال قيلا س و سفت  ام ،س حر ممف  ب 

 ال صقن س با مم كل بلقفنق تلنان ال قيلا، يبفلتفل  ال قيلا ما لك قا بع دا ت تبا   سهف التيرقم

 .التيرقم س با ياسخففضنا ق ال قيلا ياة   التفسيسقا يال قيلا التفسيس  يااحتقفا  الستنو

مخاطر السيولة: إدارة المبحث السادس:   

 به  خفصا   بفو المينلقم دبل مم مففف ا  حيبف  قلا الخ  قلا حقم مم المصف م تتع ض

    ستن ب كل احتقفا  بمبىغ بفاحتففر قمف ال حيبف  هذ  لمال ام تحتفا لىمصف م بن يا

 قمكم الت  ال قيلا لفلقا بميفينا  اخ ع اي ااحتففر مت  ف  اي البسيك ينا ا اي خلا سهف

 ستن يبنيم خ ف ق. قلا ب  لا تحيقىهف

 مخاطر السيولة:حيريف  أولا:

الترر  تس رر  ستقفررا لعررن  دررن ق المصرر م لىررا الي ررف  ب لتلامفترره  المخررفا  تعرر م مخررفا  ال ررقيلا ب سهررف

نيم تحمرررل خ رررف   غقررر  ي  ال لمرررا لرررذلك ا مررريال، مرررم خررر ل تررري ق  ا نا المفلقرررا لسرررنمف ت رررتح  

ال ررقيلا لمتاىبرف  الت رررقل العفنقرا، يدررن قكريم ستقفررا الصررعيبا  كففقرامتبيلرا، او بمعسررا اخر  لررن  

لررررن  التررررن ق لىررررا ت ررررققل ىفررررا معتيلررررا لررررم ا قرررر  اادترررر اض، اي  رررر  الحصرررريل لىررررا ال ررررقيلا بتك

 .129صيلا 

                                                           
129

 Santomero & Babbel. (2004) .Financial Markets, Instruments & Institutions, 3
rd

  Ed., Mc Graw-Hill, 

New York- p 525-540. 
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 نالا يه  التميقل مخفا  ب سهف (32) ا يل المحف ب  المعقف  حمم ال قيلا لل    مخفا ي -

 يدن بفالتلامف  الي ف  افل مم ا ميال تنبق  لسن لهف المص م قتع ض ام قحتمل الت  لىصعيبا

 .130العفنلا بتقمته مف اصل بقا لىا التن ق لن  مم تست 

ه ه  المخفا  الت  دن تتنو قلا تحتق  خ ف   ستقفا لن  متن ق المص م لىا الي ف  ب لتلامفت-

يذلك لعن  دن ته لىا تي ق  التميقل ال ل  اي ا صيل ال ف ىا لمتفبىا هذ   اا تحتف    تف ق  

 .131ب دل خ ف   ممكسا االتلامف 

ه  المخفا  الت  تحن  لسنمف تلنان ااحتقففف  مم المن يلف  بحق  اقمكم ت مقم التميقل -

 132ال ل  مم ففسو الخصي  اي مم خ ل ت ققل ا صيل.

 بكىفا  نانهف اي ا تحتفدهف لسن لىقه المت تبا المفلقا االتلامف  ميافها لىا مص مال دن ق ن ل-

 الا ااحا ا  نيم الميفينا  ففسو    اللقفنق تميقل لىا مص مال دن ق لن  يكذلك الىا

 مخفا  لفلقا، يتبقم تكىفا ذا  اميال مصفن  الا الىفي  اي لفنلا غق  ميفينا  ب  عف  ت ققل

 المتف سا الت يض يلقفنق الينا ا  حيبف  لتىبقا المص م  قيلا متاىبف  بقم الع دا ل قيلاا

 لىا اي الحصيل تمتىكهف الت  لىميفينا  بقعهف خ ل مم لى قيلا المحتمىا اي الفعىقا بفلمصفن 

 مف اا تا ام قذ    المص م، ال قيلا لمخفا  ايل  مت   الع دا هذ  يتعتب  قحف قا، ماىيبف 

 ايقىا ا ي ا  المفلقا مم العفلقا ال بحقا لم التخى  قتحمم ا فل دصق ق المفلقا    ا ي ا 

 ا فل يتيفقه اا تامف  سحي ا ي ا  المفلقا دصق ق ا فل الم تفعا ال قيلا يمسخفحا العيا ن

                                                           
130
اادتصررفنقا  مفىررا كىقررا برررنان لىعىرري ، تترريق  ا نا  المررفل  لمصرر م ال  ررقن ياهمقترره  رر  دقررف  مخررفا  ال ررقيلا المصرر  قا فررف ،    ررقن، 

   .125  ، ص31،2.12الففمعا العنن
131

 Basel Committee on Banking Supervision, (1996), Part B of the Amendment to the Capital Accord to 

Incorporate Market Risks, p 20. 
132
 Vento ,G,Ganga,P, Bank  Liquidity Risk Management and Supervision, journal of money,2009,p.81 
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 .133يبهذا   م س با ال قيلا العفلقا ت ق  قلا مخفا ق ادل يكذلك قلا  بح ادل

 اي العم   مم فنقنق ققنالف  فذو لىا المصف م دن ق لن  ب بو المخفا  هذ  تست  مف فً غفلب"

 ا يا  الا بفلىفي  المص م يقتي  هذا يالماىيبف ، الميفينا  قنا ق    حعم المص م ب بو

 قبتف  لىا متن ته دى  المفلقا ا  يا  مم المص م ادت ض   يكىمف لم  د ضا كىمف المصف م

 .134"قتنمهف الت  الت يض لىا فقن  بح هفمش

  يا  ال لما ا ميال لىا لىحصيل التن ق قمتىك يا الكف قا ال قيلا المص م لنع تتي   ا يلسنمف

 ي    بحقته هذا لىا  قسعك  معتيلا، يبتكىفا لىميفينا  الفي و الت ققل بلقفنق االتلامف  اي

 .135قتنو قلا قل ف   دن ال نقنق الحفا 

 :136تتمال مخفا  ال قيلا    لسص قم ا ف ققم همفيبفلتفل  

 .الك  الماىيو لتراقا ااحتقففف  مم ال قيلا 

 .ال ع  المع يض لتي ق  ال قيلا 

 متفبىا التن تف  لم لىمص م الناخىا الستنقا التن تف  دصي  حفلا    ال قيلا مخفا  يتره 

  :137فقى تتمال بم ليامل ب بو المخفا ق هذ  الخف فا يتتحت  الستنقا

 حق  مم ياالتلامف  ا صيل بقم التسف   لن  الا قتنو ممف ال قيلا تخاقا حعم 

                               .اا تحتف  الففل

                                                           
133
 Hampel, George H & Simononson, Donald G, Bank Management, Text & cases New York, John 

Wiley and son, Ins, 1997, p160. 
 .62ص ،6..2ا  نم ، لمفم، التيلقا، لىس   ي المسفه  نا  البسيك، قنا ق  تف ، لبن نمحم الصق   ، 134
 مفىرا يالتفسيسقرا، اادتصرفنقا  ى ىا العىي  تفعقىه، ياللقا ا خ ع المصف م لىا ال دفبا    الم كلو  ي قا مص م ني  ال حف، لتبه، 135

  27.العنن ،2المفىن ،  2005العىمقا يالبحي  لىن ا ف  ت  قم
نا ق المخفا  بفلبسيك، مس  ق المعف م،  مق ، الخاقو، 136  ..23ص  ،2..2، 2اا كسن قا، ا دقف  ياة
 .231ص ، فب ال الم فا 137
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  صعيبا قلا قتنو ممف المتففيتا الن فف  ذا  اا تعمفا  لىا ا صيل تيلقا  ي 

 .  صنق  ف ىا التحيقل

 عىقا. االتلامف  قلا ع حقاال االتلامف  لبعض المفففو التحيل  

  ت اق  العيامل الخف فقا مال ال كين اادتصفنو يمفقت تو لىقه مم تعا ، بفنحف ا قلا

 .ا لمف  الحفنق    ا يا  المفل

 رانياا: إدارة مخاطر السيولة:

تعتبر  قنا ق ال ررقيلا  رر  المصرف م امرر ًا  رر  غفقرا ا همقررا يخفصررا  ر  المصررف م التفف قررا يقسارريو 

ا مخررفا  لفلقررا  م الف ررل  رر  المحف رررا لىررا م ررتيقف   ررقيلا م  مررا دررن قررتنو الررا اسهقررف  لىرر

 .مفلقاالمص م ي  ىه كمت  ا 

 يت اق هف اادتصفنقا الر يم لترق ا  ستقفا اهمقتهف تلاقن  الت  الح فا التحفقف مميتعن ال قيلا 

 الحيابا كف ا  غ  اا تمفم الما    المصف م يدع حق   العفل ، نيل معر     المصف م لىا

 صرفن ق حفلمرا يتعىقمرف  درياسقم يفرين رل ي   ال قيلا قنا ق حيل بفلل اتففدقا الم ننق يالمعفقق 

 .الم كلقا البسيك معر  لم

 ال رقيلا، ننا ق فنقرنق معرفقق  التمرفن العفلمقرا المفلقرا ا لمرا لرم السفتفرا الرر يم ا رتنل حق  

 تترقح ناخىقرا لمرل قفر ا ا  يتاريق  المخرفا  قنا ق صرعقن لىا فلاالفع الممف  ف  ا حل يتابق 

 الخاريا  اتخرفذ افرل مرم حنياره  ري  ال رقيلا مخرفا  قنا ق  ر  خىرل او  صرن المصر م ننا ق

 .ت خق  ينيم يد  ا  ع    المسف با

قررف يقررت  قنا ق هررذا السرريع مررم المخررفا  مررم خرر ل يحررا ا ررت اتقفقا لى ررقيلا تعررن مررم دبررل اننا ق العى

، يااحتفرفر ب صرقن معتريل مرم ال رقيلا، يانيا  مفلقرا دفبىرا ا مرياللىمص م ت ال  تسيقا مصفن  
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ل  ر  قرلىت ققل    ال ي  المفل ، يتسيقا  ت ا  ا رتحتف  الت رهق   اا تمفسقرا، ياابتعرفن لرم الت ك

 . 138كل مم ينا ا العم   يالتيرقفف 

 مسهف متعننق   بفو المصف م قنا ا  تيافه الت  االصعب المهف  مم ال قيلا مخفا  قنا قيتعن 

 احنا  لىا تعتمن دن الت  االتلامف  لتراقا لىخف ج الم تتبىقا الستنقا التن تف  مم الت كن لن 

 رر يم  ر  خفصرا بفلم رتتبل التسبرت  ر  يالصعيبا ،لىقهف  قا قلىمص م قمكفسقا ال لق  خف فقا

 مسره ق رتنل لمصر ما  ر  معرقم حرن  برن  لسرن ال رقيلا لم رفك تفرفد  ي ر لا اادتصفنقا ا لمف 

 ال رقيلا يحا معفلفا قكيم مف لفنق لمسقا ستاا هسفك ام كمفالمص م،      قيلا م كىه بيفين

 التمرفن لرن  قلرا بفنحرف ا مصر مال ق ر   قلرا قرتنو درن الرذو ا مر  م رتحق ً  الستارا هرذ  بعرن

 .139المفل  ا  لىا كففقا ال قيلا مخفا 

 :الم ارف  ف السيولة مخاطر قياس أسالي  :رالراا 

 :140يه  ال قيلا  مخفا لتقف  م تخنما ا فلقو ا بعا هسفك

يالتلامرف   مصرفن  ترهر  دف مرا قلرنان لىرا قعتمرن ا رىيو يهري الصرف قا ال رقيلا دف مرا ا رىيو -1

 ا المتفحا يااحتقف الت يض الستنقا ا صيل :ال قيلا مصفن  تح  يقسن ج المص م    ال قيلا

 .انحف   الستنو

 مرم المتت حرا ا مريالي  السترنو ال ري  مرم المتت حرا ا مريال: ال رقيلا ا رتخنامف  تحر  يقسرن ج

 .الم كلوالص م 

                                                           
نا ق المخفا  بفلبسيك، م فا  ب  ذك  ، 138  .29ص الخاقو،  مق ، دقف  ياة

139
 Banque de France.2008. Special Issue: Liquidity, Financial Stability Review.109-121. 

140
 Guglielmo R.Michael.2008. Managing Liquidity Risk. Six ways to strengthen your liquidity risk–

management process. Bank Accounting Finance Journal,p5-8. 
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مرا  لىمصر م ال رقيلا يمت ر ا  س رو متف سرا لىرا يقعتمرن الممفاىرا بفلمت  رف  المتف سرا ا رىيو -2

  :المت  ا  هذ  اه  يمم الفر ا   يااست ف  الحف  حق  مم معه المت فبها البسيك

التلامرف   يس ربا  ،الميفرينا قفمرفل  قلرا المتت حرا ا مريال يس ربا، الينا را قلرا س ربه التر يض

 .الميفينا  قفمفل  قلا اند اض

 الت ريقف  بسرك دبرل مرم به ميصا ا ىيو يهي (BIS Approach)النيلقا الت يقف  بسك ا ىيو -3

  رى  قلرنان لىا   ق   ب كل يقعتمنBank Of International Settlements (BIS) النيلقا

 الستنقرا يالترن تف  لىرناخل الستنقرا الترن تف  كف را تحنقرن :يق رمل ال رقسف قيهف  يتحىقرل اا رتحتف 

 تح : لمسقه   ف  يه  المختىفا اا تحتف   ت ا  لكف ا لىخف ج

 .اقف  (7) يلرفقا ياحن قي  مم ا:ا يل الف ا

  .ياحن لرفقا  ه ي  اقف  (8) مم ا:الافسق الف ا

 .ا ه  (3) يلرفقا ياحن  ه  مم ا:الافلا الف ا

   .ا ه (6) يلرفقا ا ه  (3) اكا  مم مم ال ابعا: الف ا

 . سا يلرفقا ا ه  (6) مم اكا  مم ا:الخفم  الف ا

 . سا مم  كا  :ال فن ا الف ا

 يحرا قترق  ام المصر م ايلىر الت اكمقرا قيمقرفً  التميقىقرا ااحتقففرف  تحنقرن قمكرم ا  رىيو يبهرذا

 ا رىيو خر ل مرم يكرذلك (Sensitivity Analysis) الح ف رقا، تحىقرل خر ل مرم لنقره ال رقيلا

 المختىفا. ال قسف قيهف  تحىقل

وييحمد البنك الحجمار  السمور  ءلم  همذا األسملو  المذ  ييحممد ءلم  سملا السمححقاق وذلمك وفقماا 

 .141 2221لياا 4/ا ص/  588للقرار رقا

                                                           
141
 .9..22/11/2بتف ق  4و/م  /522 د  الت ا  الفمهي قا الع بقا ال ي قا، مفى  الستن يالت ىقم، المص م ال ي و الم كلو،  
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 ا  رىيو لىرا تعتمرن التر  المصرف م قم حقر  ال رقيلا  ر  يالعفرل لىفرف ض ا  ف ر ا  رىيو  -4

 م  القيمقرا ال رقيلا متاىبرف  ميافهرا  ر  تف رل درن الم رتتبىقا الستنقرا الترن تف     قلنان التتىقنو

 لىستن قحتفج لسنمف المص م ت فلن ا دن فً قيم (30) لم تلقن الت  اللمسقا لىف ف  التن تف  الستنقا

  .اب  ل

 غقر  الستنقرا الترن تف  احت فو    التتىقنقا ا  فلقو لىا االتمفن ام المصف م يفن   تن يلذلك

 ق خرذ ا رىيو يهري ال رقيلا  ر  يالعفرل الفرف ض ا رىيو قنلا ا ىيو تايق  قلا لف  ، حق  مفقن

 بف صريل ا  رىيو هرذا يقبرنا المقلاسقرا، خرف ج البسرين قلرا بفنحف ا المقلاسقا ناخل البسين بفالتبف 

ًف قيمر (30) خر ل سترن قلرا تحيقىهرف قمكرم الت  ا صيل كف ا يت مل لى قيلا مخلسفً  يقعتب هف الستنقا

 خ ف ق بم تيع بقعهف بفنمكفم ام اي ستنقا  به اي ستنقا ميفينا  اص ً  ه   سهف ذلك كفم  يا 

 .التفنما قيمفً  الا اقم خ ل  ت تح اسهف اي الستن لىا لىحصيلا كحمفس  هسهف قمكم اي مسخفض

 الم ارف: ف  السيولة مخاطر حطوير إدارة  رابياا: خطوات
 مقلاسقرف  تعترن  كىمرف قري  بعرن قيمرفً  تتعترن اصربح المصرف م   ر  ال رقيلا  مخرفا قنا ق قم

 خاريا   رتا قى  ي قمف ف، لذا كفم ابن مم لمىقا تايق  لهذ  ا  فلقواحففمه يكب  المصف م 

               :142لررنقهف يهرر  مخررفا  ال ررقيلا قنا ق لمىقرراارريق  لت قتبفلهررف المصرر م نا قن قمكررم

( (30خر ل ب ر لا السترن تري ق  لىرا ترهدن   لمع  را المصر م لرنع المتري  ق ال رقيلا حف  تحنقن -1

 .ا  ف   ال قيلا تع قم لىقه قاى  مف يهذا متبيلاا يبتكىف الخ ف ق مم انسا بحن قيمفً 

                                                                                                                                                                          
 

142
 Ismal Rifki.2008.Banking Liquidity Risk Management Issues, Durahm University.U.K. K p 18-25. 
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 المتيدعرا الم رتتبىقا الترقر ا   هر  المهر  يمرم المصر م قحتففهرف التر  ال قيلا حف  تحنقن -2

 التسبرت ا رفلقو يتعتبر  ا،ال رقيل يحرا لىرا الترقر ا  هرذ    رتتا يكقم المص م لمقلاسقا

 .المففل هذا    مفقنق ا ميال يا تخنامف  بمصفن 

 المبكر  سرذا ان ن  رفنا  سررف  تاريق  الحر ي و مرم حقر  مبكر  قسرذا  سررف  تاريق  -3

 . ال قيلا حرا احتمفا  لىا التع م مم اننا ق لتمكقم المخفا  يمت  ا 

 تحىقرل خر ل مرم تي ق هرف ي ربل التميقىقرا ااحتقففرف  لتحنقرن الحررا اختبرف ا  قفر ا  -4

 ا رعف  مخرفا  قنا ق ممف  رف  ا قر  لرم ذلرك يقرت  لىمخرفا  المع حا يالتقما انق انا 

 . الفف نق

  اادتصفنقا ا لمف  ر يم خ ل المتيدعا ا حنا  مم حن  لكل اننا ق عل   نين تتنق  -5

   را مهفمره مرم قكريمالمصر م   ر  ال رقيلا المرف  ننا ق   قر  ت ركقل مرم برن ا حقر 

 بخصريص اننا ق يمفىر  (ALCO) يالماىيبرف  الميفرينا  قنا ق لىفسرا التترف ق 

 .اادتصفنقا مف ا ل  ر يم رل    ال قيلا قنا ق  بل حيل تيصقفته 

 انفر ا ا  هرذ  كف را تفترن ذلرك يبعكر  ،ني و ب ركل ال رقيلا دقرف ي  انفر ا ا  تياقر  -6

 يلمىقرف  ال رقيلا م ادبرا مفرفل  ر  اننا ق تفعىره لمرف كفمرل يصرم التياقر  يقعتبر  ،دقمتهرف

 .المخفا  يمت  ا  متفقق  بعض ا تخنا  يا بفو ال قيلا قنا ق

 /9/تعىقمررف  ال دفبررا المصرر  قا  درر   رر  قنا ترره لمخررفا  ال ررقيلا  يقتبررا المصرر م التفررف و ال رري و

يالترر  تحررمس  معررفقق  قنا ق مخررفا  ال ررقيلا يالترر  سصرر   رر  المررفنق ا يلررا  9..19/9/2بتررف ق  

مسهف لىا كل مص م قتبفع  قف ا م  ما ننا ق ال رقيلا القيمقرا لنقره يتع قرم لسفصر هف يانبر   

 يذلك مم خ ل :  قا،لسهف لكف ا الم تيقف  اننا
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 ا هنام الكمقا كتحنقن حن انسا لس و ال قيلا لكل العم   الت  قتعفمل بهف المص م. -

اهرررنام سيلقرررا تتعىررر  بحررر ي ق المحف ررررا لىرررا التررريق المفلقرررا يالترررن ق لىرررا تحمرررل الرررر يم  -

 الاف  ا يالعيامل الحفغاا.

قا يالبىرررنام التررر  قمكرررم التعفمرررل ا  رررفلقو اليافرررو قتبفلهرررف ننا ق ال رررقيلا برررفلعم   ال  ق ررر -

 معهف.

 الا   الت  قىف  قلقهف المص م لسن تيدا حصيل المف   قيلا متدتا اي ايقىا ا من. -

 الت  قتيّفو لىا قنا ق ال قيلا اتبفلهف يمسهف:، المهف   /3/كمف ي ن    المفنق 

 ررو مررا حفرر  تحنقررن انسررا حررن لحفرر  ال ررقيلا اليافررو تي  هررف خرر ل  ترر ق لمسقررا محررننق تتسف -

لىررا ام ا تتررنسا  يس ررفا المصرر م يالعمررل لىررا م ادبررا يمتفبعررا هررذا الحفرر  ب رركل ني و

 هذ  الحنين لم الس و الت  قحننهف مفى  الستن يالت ىقم.

ييحررا حررنين لمخررفا   ،ال ررقيلا  رر  رررل ررر يم حررفغاا مفت حرراقفرر ا  اختبررف  ليحررا  -

 ال قيلا ابتًف لستف   ااختبف .

مم التعىقمف  ب سه قتيفو لىرا المصرف م لسرن تحىقىهرف لى رقيلا ام ت خرذ بعرقم  /6/يي ن    المفنق 

، االتبف  حفا  ا ت احقا مختىفرا مرم العيامرل) الناخىقرا اي الخف فقرا( المرتا ق لىرا يحرا ال رقيلا

    اي    رل ر يم حفغاا.  يام تخاا ننا ق  قيلتهف    رل ر يم غق  التقفنقا،

  طر السيولة:مؤشرات قياس مخا خامساا:
 البقفسف  لىا تعتمن يالت  ال قيلا مخفا ق لتقف  ا تخنامهف ت  الت  المت  ا  مم مفميلا هسفك

 :143ه  اآلتقا لىمصف م ال سيقا لىتتف ق  المفلقا

                                                           
143

 Hempel , George H. & Simouson , Donald G & Coleman , Alan B , “Bank Management. ’’ 4th ed. , 

John Wiley & Son’s Inc. U.S.A , 1994،p209. 
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= 
 الستن ياا صنق الممىيكا لنع المصف م

 ×1.. 
 قفمفل  الميفينا 

 
 قذ ق ررق  المصررف م،  رر  ال ررقيلا مخررفا ق لتقررف  الم ررتخنما المعررفقق  مررم ياحررًنا المت رر  هررذا قعررن

 التر  ا  صرنق الستنقرا لقرفنق قعكر  ذلرك ام التبرف  لىرا المخفا ق اسخففض قلا المت   هذا ا تففع
 .المختىفا التلامفته المص م بهف قيافه

= 
 الميفينا  الستنقا ياا تامف ا 

 ×1.. 
 قفمفل  الميفينا 

 
 الميفينا  لقفنق قعك  ذلك ام التبف  لىا المخفا ق خففضاس قلا المت   هذا ا تففع ق ق 
 .المختىفا التلامفته المص م بهف قيافه الت  ياا تامف ا  الستنقا

 

= 
 الت هق   اا تمفسقا 

 ×1.. 
 قفمفل  الميفينا 

م المصرف    ر  اا تمفسقرا المخرفا ق دقرف   ر  الم رتخنما المعرفقق  مرم ياحرًنا المت ر  هرذا قعرن
 ذلرك ام التبرف  لىرا لىمصر م اا تمفسقرا المخرفا ق ا تفرفع قلا المت   هذا ا تففع يق ق   قاالتفف
  ر  المتت حرقم دبل مم  نانهف لن  حفلا    ميافهتهف المص م لىا الت  الت يض لقفنق قعك 

 .المحننق ميالقنهف

= 
 الميفينا  المتنايلا

 ×1.. 
 قفمفل  ينا ا

 
 المتنايلا الميفينا  لقفنق قعك  ذلك ام ال قيلا مخفا  اسخففض قلا المت   هذا ا تففع ق ق 
 .144ا خ ع التلامفته قيافه المص م الت 

 
                                                           

144
 تحليلية دراسة العراقية، ليةاأله، المصارة مز لعينة والمطاارة األداء في للحاكمية اسليات تأةير راضي، الحسيز عبد حمد ،الطالدي 

 . 231م، ص2118(،2115-2992ل ترة )
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 ثالثلالفصل ا

     املصرف على ةتطبيقيدراسة 

 التجاري السوري
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 :: لمحة ءص الم رف الحجار  السور المبحث األوا

 لره التر خقص تر  حقر   ري قا  ر  قاالمصر   المت  رف  ادرن  مرم ال ي و التفف و المص م قعتب 

تر  ي  4/6/1956بتف ق   2255  د  التفف و الخف فقا بفل فل يالتفف ق يلا ق اادتصفن    يت فقىه

، يدررن احررن  المصرر م لس ررفا اادتصررفنو يالتفررف و ال رري ولقخررن  ا 1962 رر  بناقررا لررف   هت  ق رر

مصررف م مررم نمرر   1966/.29/1تررف ق   913درر  التفررف و ال رري و بميفررو الم  رري  الت رر قع    

 .1/1/1962ال    الع ب  ياليحنق الع بقا يامقا ي ي قا يالمهف  التبف ًا مم 

  ري قا مصر م  ر  المصرف م لرنع الحكيمرا مفيحرقا منق قرا المصف م لرنع  فل    انخل يدن

  .2..22/12/2 بتف ق  ( يذلك1ال د ) تح  الم كلو

فبا ادتصررفنو تتمتررا بفل خصررقا االتبف قررا قعررن المصرر م التفررف و ال رري و مت  ررا لفمررا ذا  ارري 

ياا تت ل المفل  ياننا و يت تبا بريلق  المفلقرا يتعمرل تحر  العسريام التفرف و )المصر م التفرف و 

بىغ  ا مفل المص م لسن قحنااره مف را يخم ريم مىقريم ، م كل  ال  ق      منقسا نم  ي ال ي و( 

بفلميا ترا  12/1993/.3ترف ق   .34الت ا   د  لق ق  ي قا يصن  لم ال قن   ق  مفى  اليل ا  

لىررا   ررا  ا ررمفل المصرر م قلررا مىقررف  ياحررن ل. ، ارر  لقررن  ا ررمفله قلررا ا بعررا مىقررف ا  لقرر ق  رري قا 

 /35/يبميفررو الم  رري  الت رر قع  الصررفن  برر د   ،1992/ 15/2تررف ق    /2بميفررو الترر ا   درر  /

 ا ررمفله قلررا  رربعقم مىقررف  لقرر ق  رري قا. يالخررفص بفلمصرر م التفررف و ال رري و ترر    ررا  6..2لعررف  

قعتبرر  المصرر م التفررف و ال رري و اكبرر  المت  ررف  المصرر  قا  رر   رري قا يق ررت ا  بحقررل يا ررا مررم 

الس ررفا المصرر    انفمررفل   رر   رري قا، حقرر  تتررن  حصررته مررم قفمررفل  المقلاسقررا العميمقررا لىتاررفع 

ا انقررناع ياندرر اض  رر  % مررم س ررف .2% يق ررتحيذ لىررا اكارر  مررم .2المصرر    ب كمىرره بسحرري 

 .ال ي  المحى 
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 ال ي قا الع بقا الفمهي قا ناخل ي  يله م اكل  خ ل يقتي  المص م بتتنق  خنمفته مم

 المسفا  ي  يع مكتبفً  / /45المكفتو يلنن   لفً   //66 لنن الف يع بىغ حق ) 2.12لرفقا لف   (

 الىبسفس . ال ي و التفف و له المص م التفبعا يال  كف    لفً  /5 / يلننهف الح ق

قهنم المص م التفف و ال ي و قلا تميقل التفف ق الناخىقا يالخف فقا يالتقف  بمختىم ا لمفل ي 

ا قتعف ض ما قحعهف مفى  الستن يالت ىقم يبمف يالخنمف  المص  قا ي   الحيابا يالحنين الت 

 :145ا سرما السف ذق يمم هذ  ا لمفل يالخنمف 

     فف قا يح فبف  تي ق  يدبيل الينا ا بفلعمىا ال ي قا يالعم   ا فسبقا.  تح ح فبف  1

 آلففل مختىفا.

. خص  ا ي ا  التفف قا يا سفن ا م  يال ففت  يبصي ق لفما خص  فمقا ياف   الت ىقم 2

 يا سفن .

ي . تميقل العمىقف  التفف قا يمسح الت يض يال ىم بفمقا اسيالهف متفبل حمفسف  لقسقا ا3

  خصقا يغق هف مم الحمفسف .

 . خص  ا سفن الت يض يمسح ال ىم يالت يض بحمفسا هذ  ا  سفن.4

 . التعفمل ما الصسفنق  اا تامف قا.5

. قصنا   هفنا  انقناع يالتق  المتنايلا المستفا لىفيا ن يا سفن ا م  يال ففت  يكتو االتمفن 6

 هذ  ا ي ا  يااتفف  بهف.يال قكف  يالحياا  بمختىم اسيالهف ي  ا  

. قصنا  انيا  الن ا بمف    ذلك ال حيبف  المص  قا يبافدف  الن ا ياا تمفم يال قكف  2

نا تهف.  ال قفحقا يالتعفمل بهف ياة

.   ا  فمقا ي ف ل الن ا المح  ق بفلعم   ا فسبقا التفبىا لىتحيقل يبقعهف يالتعفمل بهف    2

                                                           
145
 ، الطاص بإحدا، المصرة التجاري السوري.2116لعام  35المادة الرابعة مز المرسوم التشريعي  
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 ا.ا يا  الص م اآلسقا ياآلفى

 . قصنا  يدبيل الكففا  ب سيالهف.9

 . اا تناسا آلففل مختىفا بفلعم   المحىقا يا فسبقا..1

 . اند اض آلففل مختىفا بفلعم   المحىقا يا فسبقا.11

 . تتنق  خنمف  الن ا يالتحصقل يالمعفم   المص  قا االكت يسقا.12

صنا  ا 13  نيا  المفلقا ان  مقا.. تتنق  الخنمف  المص  قا ان  مقا ياة

. تي ق  الت هق   ال لما لعمىقف  الحفر ا مقم لىستين يا ي ا  المفلقا يالمتتسقف  الامقسا 14

 يالياف   ي ف   التق  المتنايلا.

يب كل لف  التقف  بفمقا العمىقف  المص  قا لمصىحته اي لمصىحا الرق  اي بفا ت اك معه    

 قا اي    الخف ج.الفمهي قا الع بقا ال ي  

    يحرررنن  المرررفنق ال ابعرررا مرررم السررررف  الرررناخى  لىمصررر م التفرررف و ال ررري و الهقكرررل التسرقمررر  بمرررفقى : 

لررننًا مرم المرنق قف  قرر ا  كرل مسهرف مررنق  قكريم م ررتيًا قم لىمصر م قنا ق لفمرا  رر  نم ر  ت رمل 

مل لىرا لرنن مرم ال رعو امف  المنق  العف ، يت مل كل منق قا لىا لنن مم النيا   يكل نا ر ق ت ر

 يق ا  كل مسهف   ق  النا  ق اي   ق  ال عبا يقكيم كل مسهمف م تيًا امف    ق ه المبف  .

 يتت لم اننا ق العفما مم المنق قف  التفلقا:
   منق قا امفسا ال  . -
 منق قا ال تيم اننا قا. -
 منق قا ال تيم التحف قا يالتفسيسقا. -
 منق قا ال تيم الستنقا. -
 قا الع دف  الخف فقا.منق   -
 منق قا الت ىقم. -

 منق قا الن ا االكت يس . -
 منق قا المخفا . -
 منق قا ال تيم المفلقا. -
 منق قا الح فبف . -
 منق قا التخاقا يالتايق  -
 منق قا االتلا . -
 منق قا ال دفبا الناخىقا -
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 المبحث الران : دراسة حطبيقية ءل  الم رف الحجار  السور  
   فهرا مرم المرفل  المحىرل  غر اض م  متهف منع حق  مم المفل  التحىقل  فلقويا انيا  تتعنن

 المرفل  التحىقرل يا رفلقو انيا  مرم مفميلرا يهسرفك، اخر ع فهرا مرم لره المتفحرا البقفسرف  يابقعرا

 رر   اهف البفحاررتا التر  التمررنالتفلقرر المفميلررف  ت ررمل المفلقررا المت  ررف ي  بفلمصررف ما الخفصر

  :الن ا ا

 لب  الترق  س وي  التقف   ال د  قلا الم تسن يالتحىقل التف قخ  اي ا  ت  الس ب  التحىقل  - ا

 (.ااتفف  تحىقل) اليد 

 .)ال ا  ( العمينو الس ب  التحىقل  - و

  يا تخنامفتهف. ا ميالدف ما مصفن   بف تخنا  التحىقل -  

 .ياا تمفسقا المفلقا الس و بف تخنا  التحىقل -  

 مرم مفميلرا البفحارا  اتبعر التحىقرل لمىقرا مرم تحتقتره المر ان الهرنم قلرا اليصريل افرل يمرم

 يتستهر  الهرنم بتحنقرن تبرنا يالتر  التحىقرل، لعمىقرا العىمر  المرسه  مفمىهرف    ت كل الت  الخايا 

 .التحىقل لمىقا ستف   ب  م المسف با التيصقا بيحا

  :ييرف الححليا المال و 

 س فا حيل يالسيلقا الكمقا المت  ا  مم مفميلا  ا تتف اي  تك فما خ لهف مم قت  لمىقا ب سه

مم  يذلك لىم  يع يالمفلقا الت رقىقا ا س اا يخياص اهمقا تحنقن    ت فه  اادتصفنو الم  يع

المت ر ا   هرذ  ا رتخنا  قرت  لكر  يذلرك اخر ع يمصرفن  المفلقرا التريا   مرم ت تخ ج معىيمف  خ ل

 146.الت ا  خفذات بتصن المس  ق انا  تتقق     ذلك بعن

 
                                                           

146
 التوزيع و للنشر لوا  دار  ،العامة واالستطدامات دواتاأل و ساليباال تماني، األ المالي التحليل في الحديةة االتجاهات ، محمد مار، 

 .3ص 2003 ردز،األ ، عماز
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يح فو ا  دف   ،يقت  التحىقل ا  ت  لىتيا   المفلقا لم ا ق  ن ا ا ااتفف : الححليا األفق  -1

بعن اخرذ ا درف  العسفصر  لفتر ق معقسرا لىرا   سيا ، (.1-5)التقف قا لعنن مم الفت ا  اللمسقا

 :147تف سا كمفقى يتح و ا  دف  التقف قا ل سيا  الم ،اسهف  د   ت ق ا  ف  اي  سا ا  ف 

 دقما العسص      سا المتف سا
×1.. 

 دقما العسص      سا ا  ف 

 :لححليا اليمود ا-2

بميفرررو هرررذا ا  رررىيو ترررت  المتف سرررا برررقم ا درررف  التررريا   المفلقرررا لىفتررر ق المحف ررربقا سف رررهف لترهررر   

ينا   رر  محصررىا هررذ  المتف سررا بصرري ق س ررو م يقررا،  مرراً  تس ررو دقمررا كررل بسررن مررم بسررين الميفرر

 المقلاسقا قلا مفميع الميفينا     المقلاسقا سف هف.

الررذو قماىرره كررل لسصرر  مررم التحىقررل قلررا مع  ررا الرريلم الس ررب  يقهررنم البفحرر  مررم خرر ل هررذا 

لسفص  دف ما الم كل المفل  يدف ما ا  بف  يالخ ف      المص م التفف و خ ل  سيا  الن ا ا 

(2..2-2.12.) 

المركممة الممممال  وقارمممة حسممما  األربممال والخسمممارر للم مممرف  وفيممما يلممم  ءممرض لقارممممة -

.(2212-2227الحجممممممممممممممممممار  السممممممممممممممممممور  خممممممممممممممممممالا سممممممممممممممممممنوات الدراسممممممممممممممممممة )

                                                           
  ....2، 1ا مفلقل، ا مفلقل، التحىقل المفل  منخل صسفلا الت ا ا ، مابعا الاىقعا، لمفم، ا  نم، ا 147

 ..2،ص4..2يالحقفل ، يلقن سفف ، ااتففهف  المعفص ق    التحىقل المفل  )مسه  لىم  يلمى  متكفمل(، مت  ا الي ا  ،لمفم 
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  :(1-4الجدوا )

 (الليرات السوريةبالمبالغ )( 2212-2227الا سنوات الدراسة )خالسور  )اإلدارة اليامة( للم رف الحجار  )موجودات( قارمة المركة المال  

 المصن : قلنان البفحاا بفالتمفن لىا التتف ق  ال سيقا لىمص م التفف و ال ي و خ ل  ت ق الن ا ا.
 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة

 الموجودات
      

النقد في الصندوق ولدى المصرف 

 المركزي
68,987,196,242.54 89,081,128,245.17 99,016,957,487.32 80,228,142,430.73 108,210,865,381.48 114,306,537,584.25 

 3,402,892,761.15 1,450,810,154.34 1,093,507,361.36 1,022,035,095.40 33,690,068,919.96 113,884,117,587.06 المصارف المقيمة

 169,794,272,814.23 156,614,915,479.81 251,908,854,239.88 239,716,142,087.47 219,693,498,874.41 299,013,159,450.47 المراسلون في الخارج

 1,350,851,625.00 1,505,785,625.00 1,480,265,526.00 1,485,721,395.00 1,409,664,731.00 1,411,100,179.00 محفظة األوراق التجارية المحسومة

القروض والسلف والحسابات الجارية 

 المدينة بضمانات عينية
138,946,073,929.17 142,000,150,151.92 147,601,522,067.90 23,489,814,614.93 29,707,035,391.50 26,508,707,111.83 

الجارية  القروض والسلف والحسابات

 المدينة بضمانات أخرى
129,942,810,125.35 292,332,112,089.76 233,410,980,964.85 358,322,279,087.39 299,535,141,332.29 273,252,988,072.68 

 64,075,939,245.42 57,361,176,369.52 50,787,728,712.10 53,946,546,188.38 17,469,093,755.16 16,398,556,163.32 حسابات مدينة اخرى

 63,424,988,614.05 61,107,854,499.53 59,041,249,324.14 54,997,817,823.27 51,417,545,476.86 45,498,136,366.39 المالية والمساهمات تاالستثمارا

حسابات التسوية والحسابات 

 االنتقالية
10,992,793,103.33 4,626,458,064.10 19,510,150,068.08 23,400,919,521.66 18,219,455,600.14 28,755,579,732.98 

         ى رالثابتة والموجودات األخ األموال

 االستهالك (-)
1,736,961,717.25 1,673,277,740.27 1,574,328,649.91 2,111,481,917.83 1,932,133,957.21 1,757,806,418.29 

 746,630,563,979.88 735,645,173,790.82 851,864,242,736.02 852,282,201,827.58 853,392,998,048.61 826,810,904,863.88 مجموع الموجودات *
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 (الليرات السوريةالمبالغ ب)( 2212-2227الدراسة )الا سنوات خالسور  )اإلدارة اليامة( للم رف الحجار  )مطلوبات( قارمة المركة المال  
 

 المصن : قلنان البفحاا بفالتمفن لىا التتف ق  ال سيقا لىمص م التفف و ال ي و خ ل  ت ق الن ا ا.
 

 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة

       المطلوبات 

الودائع تحت الطلب والحسابات الجارية 

 الدائنة
228,482,394,154.71 259,722,125,716.77 244,406,570,475.68 273,907,448,936.33 234,752,415,150.39 228,015,446,153.06 

 87,427,381,855.33 89,716,933,422.34 119,595,294,132.53 128,180,378,735.45 132,856,869,045.81 136,500,493,924.34 الودائع ألجل وودائع التوفير

 4,128,424,990.54 3,972,564,641.95 5,545,836,793.59 4,000,556,911.38 3,579,073,317.28 2,860,193,566.15 المصارف المقيمة

 72,481,111,869.40 71,318,965,186.20 134,127,991,989.22 137,874,028,426.14 101,777,790,051.27 89,417,046,851.32 القروض والسلف من المصرف المركزي

 1,303,845,615.20 1,299,283,103.87 532,186,790.75 1,817,003,975.50 391,121,768.94 3,802,775,450.85 المراسلون في الخارج

 143,322,627,307.89 152,730,769,693.59 154,970,119,056.14 172,472,904,332.79 182,223,806,702.16 172,155,366,949.93 حسابات دائنة أخرى

 825,921,294.62 662,412,334.40 613,721,249.06 654,284,587.58 725,771,310.09 957,263,949.74 المستقرضة األموال

 5,121,877,027.92 5,424,221,911.18 6,694,252,839.72 5,818,612,292.51 9,035,804,614.20 7,991,710,184.69 حسابات التسوية والحسابات االنتقالية

 36,692,777,099.95 32,556,314,657.81 25,888,532,224.45 28,621,819,493.28 28,887,370,485.22 19,964,827,902.82 المؤن

 39,308,756,812.65 38,139,986,248.65 35,176,736,543.18 31,225,470,353.67 27,577,062,482.67 21,531,602,674.67 االحتياطيات

 70,000,000,000.00 70,000,000,000.00 70,000,000,000.00 70,000,000,000.00 70,000,000,000.00 70,000,000,000.00 رأس المال المدفوع

تعديل سعر الصرف الدولة قطاع فروقات 

 عام
57,469,090,194.00 27,469,090,194.00 27,469,090,194.00 27,469,090,194.00 27,469,090,194.00 27,469,090,194.00 

المدورة غير )األرباح( صافي الخسائر 

 المحققة
566,099,952.62 -13,696,744,075.26 -13,448,003,850.28 -16,064,221,009.36 -1,063,906,852.29 26,249,481,535.54 

 4,283,822,223.78 8,666,124,098.73 13,407,252,996.41 13,189,485,899.88 22,843,856,435.46 15,112,039,108.04 األرباح الصافية

 746,630,563,979.88 735,645,173,790.82 851,864,242,736.02 852,282,201,827.58 853,392,998,048.61 826,810,904,863.88 مجموع المطاليب *
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 (لسوريةالمبالغ بالليرات ا( )2212-2227حسا  األربال والخسارر للم رف الحجار  السور  )اإلدارة اليامة( خالا سنوات الدراسة) :(2-4الجدوا )

 
 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة

             االيرادات

 11,726,475,714.02 19,507,669,823.36 25,670,418,335.85 29,970,275,515.09 40,046,295,934.59 40,101,366,637.35 الفوائد والعموالت المقبوضة 

 6,089,216,352.22 6,353,990,860.48 3,480,918,261.97 3,752,975,632.77 5,124,705,807.03 122,224,833,299.37 )فعلي (فروق عمليات القطع 

 63,581,090,412.54 131,781,617,034.69 62,639,968,513.74 50,427,829,878.15 263,925,185,459.14 46,121,252,662.04 )تقويمي (فروق عمليات القطع 

 416,916,280.93 514,771,251.65 3,126,944,237.33 564,469,064.64 7,216,969,692.84 229,813,441.80 واردات سنين سابقة 

 1,987,885,943.11 1,831,186,828.82 1,768,567,272.86 1,693,452,790.05 1,385,614,881.19 1,151,890,203.49 إيرادات استثمار اخرى 

 18,832.33 19,262.32 128,240.37 308,861.78 5,505,215.59 73,191.66 ربح مبيع موجودات المصرف 

 30,406,766.91 38,756,813.93 53,684,369.59 72,068,868.38 6,009,665.43 12,949,625.00 ربح فروع المناطق الحرة 

 83,832,010,302.06 160,028,011,875.25 96,740,629,231.71 86,481,380,610.86 317,710,286,655.81 209,842,179,060.71 المجموع *

 النفقات
      

 2,070,855,540.78 2,130,804,024.16 2,094,590,924.46 1,905,723,529.28 1,688,339,659.72 1,607,558,698.15 النفقات العامة

 6,016,155,540.62 5,335,603,108.61 5,771,155,277.74 6,628,750,390.69 7,725,322,101.82 7,302,995,862.40 الفوائد والعموالت المدفوعة 

 502,689,639.89 1,281,223,597.03 1,021,345,681.75 2,226,416,065.94 2,469,024,399.02 126,453,278,069.88 فروق عمليات قطع فعلي 

 36,267,660,984.71 116,869,022,938.54 65,232,303,475.82 50,179,089,653.17 278,188,029,487.02 45,555,152,709.42 فروق عمليات قطع تقويمي 

 4,279,412,659.24 3,287,788,043.08 921,743,257.48 1,518,649,172.90 2,514,819,299.85 2,482,619,008.68 المؤن واالستهالكات 

 81,585,940.21 44,356,187.48 19,596,243.62 323,759,625.71 110,875,076.27 24,696,124.23 نفقات سنين سابقة

 1,853,133.00 2,841,818.00 2,493,145.00 2,400,017.00 2,470,957.00 2,497,603.00 تثمار أخرى نفقات اس

 1.00 0.00 1,920.00 54,537.31 230,513.53 14,841.29 خسارة مبيع موجودات مصرف 

 49,220,213,439.45 128,951,639,716.90 75,063,229,925.87 62,784,842,992.00 292,699,111,494.23 183,428,812,917.05 المجموع *
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فف و ال ي و خ ل  ت ق الن ا االمصن : قلنان البفحاا بفالتمفن لىا التتف ق  ال سيقا لىمص م الت

 34,611,796,862.61 31,076,372,158.35 21,677,399,305.84 23,696,537,618.86 25,011,175,161.58 26,413,366,143.66 األرباح غير الصافية *

 1,943,589,657.00 4,670,616,831.00 7,160,177,112.00 6,898,754,964.00 10,719,198,646.00 6,957,217,305.00 مؤونة ضريبة الدخل

 535,477,777.00 1,149,316,123.00 1,675,906,624.00 1,679,778,265.00 2,855,482,054.00 1,889,004,889.00 االحتياطي القانوني

 535,477,777.00 1,149,316,123.00 1,675,906,624.00 1,679,778,265.00 2,855,482,054.00 1,889,004,889.00 االحتياطي الخاص

 _ 528,404,886.47 350,490,911.51 _ _ _ احتياطي عام لمخاطر التمويل

المدورة خسائر(ال)األرباح 

 (غير المحققة )تقويمي
566,099,952.62 14,262,844,027.88 248,740,224.98 -2,592,334,962.08 14,912,594,096.15 27,313,429,427.83 

 رباح المعدة للتوزيعاأل

 (حصة الدولة من االرباح)

15,112,039,108.04 22,843,856,435.46 13,189,485,899.88 13,407,252,996.41 8,666,124,098.73 4,283,822,223.78 
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 :مال األفق  لقارمة المركة الالححليا -أ
تحيقرل ا  درف  الماىترا لعسفصر   قلراالبفح  مم خ ل التحىقرل ا  تر  لتف مرا الم كرل المرفل  قهنم 

ا دررف  دقف ررقا لن ا ررا اتففهفتهررف، يمع  ررا التارري  التررف قخ  لهررف، يدررن  قلرراالتف مررا خرر ل  ترر ق الن ا ررا 

 ك سا ا ف . 2..2التمن  البفحاا 

دف ما الم كل المفل  لىمص م التفف و ال ي و خ ل  لسفص    قيحح الترق ا   (:3-4الفنيل )
  سا ا ف  2..2 العف   ت ق الن ا ا ما التبف 

  ت ق الن ا ا تفف و ال ي و خ ل المصن : قلنان البفحاا بفالتمفن لىا التتف ق  ال سيقا لىمص م ال

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة
       الموجودات

 %165.69 %156.86 %116.29 %143.53 %129.13 100 النقد ف  ال ندوق ولدى الم رف المركة 
 %2.99 %1.27 %0.96 %0.90 %29.58 100 الم ارف المقيمة

 %56.78 %52.38 %84.25 %80.17 %73.47 100 المراسلوص ف  الخارج
 %95.73 %106.71 %104.90 %105.29 %99.90 100 محفية األوراق الحجارية المحسومة

القروض والسلف والحسابات الجارية المدينة 
 %19.08 %21.38 %16.91 %106.23 %102.20 100 بضمانات ءينية

روض والسلف والحسابات الجارية المدينة الق
 %210.29 %230.51 %275.75 %179.63 %224.97 100 بضمانات أخرى

 %390.74 %349.79 %309.71 %328.97 %106.53 100 حسابات مدينة اخرى
 %139.40 %134.31 %129.77 %120.88 %113.01 100 المالية والمساهمات تالسحرمارا

 %261.59 %165.74 %212.88 %177.48 %42.09 100 ات النحقاليةحسابات الحسوية والحساب
ى             الرابحة والموجودات األخر  األمواا

 %101.20 %111.24 %121.56 %90.64 %96.33 100  (السحهالك-)

 المطلوبات
      

 %99.80 %102.74 %119.88 %106.97 %113.67 100 الودارع ححت الطل  والحسابات الجارية الدارنة
 %64.05 %65.73 %87.62 %93.90 %97.33 100 الودارع ألجا وودارع الحوفير

 %144.34 %138.89 %193.90 %139.87 %125.13 100 الم ارف المقيمة
 %81.06 %79.76 %150.00 %154.19 %113.82 100 القروض والسلف مص الم رف المركة 

 %34.29 %34.17 %13.99 %47.78 %10.29 100 المراسلوص ف  الخارج
 %83.25 %88.72 %90.02 %100.18 %105.85 100 حسابات دارنة أخرى

 %86.28 %69.20 %64.11 %68.35 %75.82 100 المسحقرضة األمواا
 %64.09 %67.87 %83.76 %72.81 %113.06 100 حسابات الحسوية والحسابات النحقالية

 %183.79 %163.07 %129.67 %143.36 %144.69 100 المؤص
 %182.56 %177.13 %163.37 %145.02 %128.08 100 الححياطيات

 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 100 رأس الماا المدفوع
 %47.80 %47.80 %47.80 %47.80 %47.80 100 فروقات حيديا سير ال رف الدولة قطاع ءاا

 %4636.90 %187.94 %2837.70 %2375.55 %2419.49 100 المدورة غير المحققة األربال )الخسارر( اف  
 %28.35 %57.35 %88.72 %87.28 %151.16 100 األربال ال افية

 %90.30 %88.97 %103.03 %103.08 %103.22 100 مجموع المطالي  مجموع الموجودات= 
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ك ررررررسا ا ررررررف   سهررررررف ال ررررررسا الترررررر   رررررربت   ررررررسيا  ا لمررررررا المفلقررررررا  2..2يترررررر  االتمررررررفن لىررررررا 

 6..2 رر   ررسا  حقرر  صررن  مفدبىهررف مررم ال ررسقم (، يلررن  اختقررف .2.1-9..2-2..2العفلمقررا)

الخفص بفلمص م التفف و يالذو تحرمم   را  ا  مرفل المصر م مرم / 35الت  قع   د /الم  ي  

، كمرررف تررر  االتمرررفن  ررر  التحىقرررل يالتعىقرررل لىرررا تترررف ق  المصررر م التفرررف و مىقرررف  .2 مىقرررف  قلرررا 4

، يذلرررك لعرررن  تررري   كف رررا البقفسرررف  يالمعىيمرررف  ال لمرررا لىن ا رررا مرررم ال ررري و خررر ل  رررسيا  الن ا رررا

كمرف تر   برا ا  ربفو  ر  التحىقرل المرفل  بف لمرا ال ري قا ستقفرا ، المص م   بفو قنا قا يدفسيسقرا

 ت ق ا لما ما  سيا  ن ا ا البح .  تناخل  

    ررسيا  الن ا ررا( دف مررا الم كررل المررفل  لىمصرر م التفررف و ال رري و خرر ل 1-4)الفررنيل مررم س حررر  -

  مفقى : فص  دف ما الم كل المفل ، س تست لسالترق ا     ( 3-4)الفنيل ي 

 الموجودات:أولا: 

  لسترن  ر  الصرسني  يلرنع المصر م النان  صرقن ا :النقد ف  ال ندوق ولمدى الم مرف المركمة

 2.12  رر  العررف ل.   مىقرريم 114,3.6لرره الم كررلو خرر ل  ررسيا  الن ا ررا يبىررغ الىررا دقمررا 

لررنع الفررفهلق  ا مررياليقررنل ذلررك لىررا ا تفررفع  بفلمتف سررا مررا  ررسا ا  ررف ، 165.69%بلقررفنق 

 .المص م التفف و يلن  تيرقفهف

 المصررف م المتقمررا خرر ل  لررنعال رري و  المصرر م التفررف و اسخفررض  صررقن :الم ممارف المقيمممة

  22.,1لرره مىقرريم ل. ، يبىررغ انسررا دقمررا 113,224 ررسيا  الن ا ررا متف سررا مررا  ررسا ا  ررف  

متف سررا مررا  ررسا ا  ررف  يق ررق   % .99.1بفسخفررفض دررن    او 9..2 رر  العررف ل.   مىقرريم

 تيرقم ميفينا  المص م با   اخ ع. قلاذلك 
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 قن ميفينا  المص م التفرف و لرنع الم ا رىيم  ر  الخرف ج : اسخفض  صالمراسلوص ف  الخارج

 رر  ل.   مىقرريم 156,614خرر ل  ررسيا  الن ا ررا متف سررا مررا  ررسا ا  ررف  يبىررغ انسررا دقمررا 

الترقر   قلرا 2.11يقعين هذا ااسخففض    العف   %،42.62او بفسخففض دن    2.11العف  

بو التخيم مم تفمقن ا  صنق ب بو    هقكىقا تيلع التيرقفف  لنع الم ا ىقم    الخف ج ب 

 قلرا 2.12 ر  هرذا ال صرقن  ر  العرف  اللقرفنق  اقحفً يتعين  العتيبف  المف يحا لىا المص م،

 ربو ااسخفرفض  رر   يقعرين، 2.11ا تفرفع  رع  الصر م لكف را العمر   لمرف كفسرر  لىقره  ر  

الفف ررررنق تيرقررررم امرررريال المصرررر م بارررر   اخرررر ع يذلررررك اسخفررررفض  ررررع   قلرررراال ررررسيا  ال ررررفبتا 

 .148العفلم 

 كفسرر  ميفررينا  المصرر م التفررف و  رر  محفرررا ا ي ا   :محفيممة األوراق الحجاريممة المحسممومة

     بفسخفرررفض درررن   2.12-2..2لرررفم  التفف قرررا المح ررريما بحفلرررا تذبرررذو حقررر  اسخفحررر   ررر  

ارر  لررفن  بعررنهف ل  تفررفع لتبىررغ  %(لىررا الترريال  متف سررا مررا  ررسا ا  ررف ،4.22-%.1..) 

يقرنل هررذا اا تفرفع لىررا لقرفنق تيرقررم  ،2.11 ر  العررف  ل.   مىقرريم 1,5.5لهرف  مرراالىرا دق

 ميفينا  المص م    هذا السيع مم اا تخنامف .

 ا تفرا  صرقن التر يض يال رىم  :القروض والسلف والحسابات الجارية المدينة بضمانات ءينيمة

ال  لمف كفس  لىا التي  (106.23%-102.20%) فيبلقفنق دن ه (9..2-2..2   لفم  )

لقعررين  ،9..2 رر  العررف  ل.   مىقرريم 142,6.1لرره لىقرره  رر   ررسا ا  ررف  يبىررر  الىررا دقمررا

 قلرررايقعرررين هرررذا ااسخفرررفض  2.11 ررر  العرررف ل.   مىقررريم 23,429تقمرررا ببعرررنهف بفاسخفرررفض 

خررررر  مرررررم التررررر يض اي بفا رررررتامف ا  المفلقرررررا الالتمرررررفن المصررررر م لىرررررا تيرقرررررم اميالررررره بسررررريع 

 .يالم فهمف 
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 ا تفررا  صررقن المصرر م مررم والسمملف والحسممابات الجاريممة المدينممة بضمممانات أخممرى القممروض :

الت يض يال ىم يالح فبف  الفف قا بحمفسف  اخ ع يبس و متففيتا خ ل  ت ق الن ا را يبىرر  

ذا اا تففع يقعين ه 275.75%بلقفنق  .2.1   العف  ل.   مىقيم 352,332له  الىا دقما

ال ي  المحىقرا يار   الملقرن مرم در يض التفل را  قلافه المص م تي  قلاخ ل  سيا  الن ا ا 

ا رتم ا   بمرسح الت رهق   ا خر ع يتميقررل  قلرابفنحررف ا ،  ر ا ح المريااسقم قلرابرفلىق ق ال ري قا 

 التفف ق الخف فقا  غ  ر يم ا لما الناخىقا.

 ا رررا ب ررركل : النان  صرررقن الح رررفبف  المنقسرررا ا خررر ع خررر ل  رررسيا  الن  حسمممابات مدينمممة أخمممرى

لمرف   390.74%بلقرفنق 2.12 ر  العرف  ل.   مىقريم 25.,64 لره م تم  يبىر  الىا دقما

 كفس  لىقه     سا ا  ف .

 :النان حفررر  تيرقفرررف  المصررر م  ررر  اا رررتامف ا  المفلقرررا  السمممحرمارات الماليمممة والمسممماهمات

   ل.   مىقيم 63,424لىا دقما ايالم فهمف  خ ل  سيا  الن ا ا يبىر  هذ  التيرقفف  

 بفلمتف سا ما  سا ا  ف . 139.40%بلقفنق  2.12العف 

 اسخفرض  صرقن ح رفبف  الت ريقا يالح رفبف  ااستتفلقرا  :حسابات الحسوية والحسابات النحقالية

% ممررف كفسرر  لىقرره  رر   ررسا ا  ررف  لقعررين بعررن ذلررك 52.91بفسخفررفض دررن    9..2 رر  العررف  

 2.12 رر  العررف  ل.   مىقرريم 22,255 لرره غ الىررا دقمرراخرر ل  ررسيا  الن ا ررا يبىرر ل  تفررفع  

يفررين فررل  كبقرر  مررم انقرر انا  الم ررتحتا يغقرر   قلرراهررذا اا تفررفع  يق ررق  261.59%يبلقررفنق 

لررررن  الت ررررنقن يذلررررك ستقفررررا ا لمررررا الناخىقررررا يتعارررر  بعررررض  متبيحررررا يبفلتررررفل  ا تفررررفع مخررررفا 

 العم  .

 الافبترا يالميفرينا   ا مريالاسخفض  صرقن  ك(:السحهال -الرابحة والموجودات األخرى ) األمواا

% لىا التيال ، لقعين بعن  (9.36-3.62) يبفسخففض دن   9..2-2..2ا خ ع    لفم  
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يبلقرررررفنق  .2.1 ررررر  العرررررف  ل.   مىقررررريم 2,111لررررره  اا تفرررررفع يبىرررررغ الىرررررا دقمرررررا قلررررراذلرررررك 

صرر م التي ررعقا   قف ررا الم قلررالمرف هرري لىقرره  رر   ررسا ا  ررف  يتعرين هررذ  اللقررفنق %121.56

 ت  ق   تا   يع لىمص م ميللا لىا لنق محف رف . .2.1حق  ت     العف  

 المطلوبات:رانياا: 

 النان  صررقن المصرر م مررم الينا ررا تحرر  : الودارممع ححممت الطلمم  والحسممابات الجاريممة الدارنممة

         يبىررررررر (2.11-2..2)ا يلرررررراالاىررررررو يالح ررررررفبف  الفف قررررررا النا سررررررا  رررررر  ال ررررررسيا  ا  بررررررا 

ار  لرفن ياسخفرض  ر  العرف   119.88%بلقفنق  .2.1   العف  ل.   مىقيم 223,9.2دقمته 

لمف كفس  لىقه     سا ا  ف   %.2..دن   بفسخففضل.   مىقيم 15.,222يبىغ  2.12

ررر يم ا لمررا الناخىقررا يالترر  اارر   لىررا الينا ررا بررفلىق ق ال رري قا  قلررايقعررين  رربو ااسخفررفض 

ي غر  ا لمرا الناخىقرا الحفرفر  ب قف رته ا نلقرل لىرا ام المصر م ا رتافعيهرذ يبفلعمىا ا فسبقرا

 لىا ا تتافو الينا ا يتىبقا  حيبف  المتعفمىقم.

 اسخفض  صقن المص م مم الينا ا  فل يينا را التري ق  خر ل  ير:الودارع ألجا وودارع الحوف

   2.12العرررف   ررر ل.   مىقررريم 22,422 لررره  رررسيا  الن ا رررا ب ررركل متياصرررل يبىرررغ انسرررا دقمرررا

 .%لمف كفم لىقه     سا ا  ف  35.95 دن   بفسخففض

  2.1-9..2-2..2م  صرقن المصر م درن لان  ر  ا لريا  اسفن وبالنسبة لمجموع الودارع. 

متف سرا ب رسا  107.81%بلقرفنق  .2.1 ر  العرف  ل.   مىقريم 393,502 لره يبىغ الىا دقما

يبىرررررغ انسرررررا دقمرررررا  2.11 لرررررفم  يلرررررفن ل سخفرررررفض  ررررر  ل. ، مىقررررريم 364,922ا  رررررف  

لمررررف كررررفم لىقرررره  رررر   ررررسا 2.12 رررر  العررررف   13.57%يبفسخفررررفض ل.   مىقرررريم 315,442

ا  ررف  يس حررر ام الينا ررا تحرر  الاىررو يالح ررفبف  الفف قررا دررن حف ررر  لىررا الحصررا ا كبرر  

ح ررفبف  التاررفع العررف  بقسمررف  قلررامررم مفمرريع الينا ررا  يال رربو ام الينا ررا تحرر  الاىررو تعررين 
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نا رررا  فرررل يينا رررا التررري ق  تعرررين لح رررفبف  التارررفع الخرررفص يالتعرررفيس  يدرررن اسخفرررض  صرررقن الي 

ررر يم ا لمررا الناخىقررا يالترر  اارر    قلررايقعررلع  رربو ااسخفررفض  2.12ي2.11الينا ررا  رر  

لىررا الينا ررا حقرر  لفرر  بعررض المتعررفمىقم ل ررحو ينا عهرر  يتحيقىهررف لينا ررا بفلعمىررا ا فسبقررا اي 

 .149تقما خفلسا كمف    ر يم او الماتحيليا ل  ا  الذهو ك

 النان  صرررقن المصرررف م المتقمرررا خررر ل  رررسيا  الن ا رررا يبىرررغ الىرررا دقمرررا : الم مممارف المقيممممة

                           لمررررررررررررف كررررررررررررفم لىقرررررررررررره  رررررررررررر   ررررررررررررسا ا  ررررررررررررف  193.90%يبلقررررررررررررفنق ل.   مىقرررررررررررريم 5,545

 ل. . مىقيم .2,26كفس  دقمته يالذو 

 النان  صررقن المصرر م مررم الترر يض يال ررىم مررم مركممة القممروض والسمملف مممص الم ممرف ال :

 132,224 لررره يبىرررغ الىرررا دقمرررا (.2.1-9..2-2..2)المصررر م الم كرررلو خررر ل ا لررريا 

 2.12-2.11% ارر  لررفن ياسخفررض  رر  154.19بلقررفنق دررن هف  9..2 رر  العررف  ل.   مىقرريم

كرفم % لمرف  24..2يبفسخفرفض 2.11 ر  العرف  ل.   مىقريم 21,312حق  بىغ انسرا دقمرا 

 لىقه     سا ا  ف .

 :اسخفرض  صرقن الم ا رىيم  ر  الخرف ج خر ل  رسيا  الن ا را يبىرغ انسرا  المراسلوص ف  الخمارج

% لمف كرفم لىقره  ر   رسا 29.21دن   بفسخففض  2..2   العف  ل.   مىقيم 391 له دقما

يت رررنقن  لفرررل  كبقررر  مرررم  الم ا رررىقماسخفرررفض نقررريم المصررر م سحررري  قلررراا  رررف  يق رررق  ذلرررك 

 .التلامفته سحيه 

 (9..2-2..2) رر  لررفم  لىمصرر م : النان  صررقن الح ررفبف  النا سررا حسممابات دارنممة أخممرى 

اررر  لرررفن  لىرررا التررريال  لمرررف كرررفم لىقررره  ررر   رررسا ا  رررف ، (100.18%-105.85%يبس ررربا )
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يتسرن ج  ،83.25%درن   يبفسخفرفض  2.12 ر  العرف   143,322لره  ياسخفض يبىغ انسا دقمرا

 التق  ب    الن ا  فل دصق  يالت مقسف  المتبيحا يالح فبف  المفمنق.   هذ  الح فبف : 

 الم تت حا خر ل  رسيا  الن ا را يبىرغ انسرا دقمرا  ا ميال: اسخفض  صقن المسحقرضة األمواا

%لمرف كرفم لىقره  ر   رسا ا  رف  35.29يبفسخفرفض  .2.1 ر  العرف   ل.  مىقيم 613له 

الم تت حررررا  رررر  تميقررررل  ا مرررريالالتفررررف و لىررررا اسخفررررفض التمررررفن المصرررر م  قلررررايق ررررق  ذلررررك 

 ميفيناته.

 :النان  صقن ح فبف  الت ريقا يالح رفبف  ااستتفلقرا  ر   حسابات الحسوية والحسابات النحقالية

وءماد  ،لمف كفم لىقه  ر   رسا ا  رف  113.06%يبلقفنق ل.   مىقيم 35.,9يبىغ  2..2

 2.12 ر  العررف   ل.  مىقريم 5,121 لره ل سخفرفض  ر  بتقرا  ررسيا  الن ا را يبىرغ انسرا دقمررا

% يقسررن ج  رر  هررذ  الح ررفبف  السفتررف  الم ررتحتا يغقرر  الم ررننق يانقرر انا  35.91يبفسخفررفض 

 .المتبيحا متنمًف يالح فبف  المفمنق

 لرره  خرر ل  ررسيا  الن ا ررا متف سررا ب ررسا ا  ررف  يبىررر  الىررا دقمررا: النان  صررقن المررتم المممؤص 

يهرذا قرنل لىرا  لرم  رسا ا  رف ،183.79%يبلقرفنق  2.12 ر  العرف ل.   مىقيم 36,692

 ام قيافههف المص م. الممكما تففع حف  المخفا  الت  مم 

 :ا تفرا  صرقن ااحتقفاقرف  خر ل  رسيا  الن ا را يب ركل م رتم  يبىرغ الىرا دقمرا الححياطيات 

 .متف سا ما  سا ا  ف  182.56%يبلقفنق ل.   مىقيم 39,3.2 له

 ل. . مىقيم ...,.2: بت   صقن  ا  المفل افبتًف خ ل  ت ق الن ا ا يدن   وعرأس الماا المدف 

 اسخفرض  صرقن   يدرف  تعرنقل  رع  الصر م  :فروقات حيديا سمير ال مرف الدولمة قطماع ءماا

% لمرف كرفم .52.2يبفسخفرفض ل.   مىقريم 22,469يبت  افبترًف خر ل  رسيا  الن ا را يبىرغ 

 لىقه    ا  ف .
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 حترر  هررذا ال صررقن خ ررف   خرر ل ا لرريا  ربممال( المممدورة غيممر المحققممة)األ   مماف  الخسممارر :

 مىقريم64.,16 بتقمراله مم  سيا  الن ا ا يبىغ الىا خ ف ق  (2.11-2..2)ا يلاا  بعا 

يبلقرررفنق ل.   مىقررريم 26,249لقحتررر   بحرررًف بتقمرررا  2.12يلرررفن  ررر   ،.2.1 ررر  العرررف  ل.  

 متف سا ما  سا ا  ف . %4636.90

 ل.   مىقرريم 22,243يبىررغ  2..2: النان  صررقن ا  بررف  الصررف قا  رر  العررف  ل ممافيةاألربممال ا

  متف سررا مرررا  ررسا ا  ررف ، اررر  اسخفررض خرر ل ال رررسيا  البفدقررا يبىررغ انسرررا  151.16%يبلقررفنق 

، % متف سرا مرا  رسا ا  رف .9.2يبفسخفرفض  2.12 ر  العرف  ل.   مىقريم 4,223 لره دقما

اسخفرررفض صرررف   الرررنخل مرررم الفف رررنق  قلرررا 2.12-2.11لرررفم  يقعرررين  ررربو ااسخفرررفض  ررر  

انق انا  الت رقىقا يلقرفنق السفترف  العفمرا ب ربو ا تفرفع مخصصرف  مخرفا  التميقرل  ياسخففض

 .150ىنقيم غق  المستفال
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 الححليا األفق  لحسا  األربال والخسارر: - 

خ ل ال ي و  التفف و ا  بف  يالخ ف      المص مح فو لسفص  الترق ا     قيحح  (:4-4الفنيل )
  سا ا ف  2..2ما التمفن   سيا  الن ا ا

 2012 2011 2010 2009 2008  2007 السنة
             يرادات اإل

 %29.24 %48.65 %64.01 %74.74 %99.86 100 الفوارد واليمولت المقبوضة 
 %4.98 %5.20 %2.85 %3.07 %4.19 100 )فيل  ( فروق ءمليات القطع

 %137.86 %285.73 %135.82 %109.34 %572.24 100  (مليات القطع)حقويم فروق ء
 %181.42 %224.00 %1360.64 %245.62 %3140.36 100 واردات سنيص سابقة 

 %172.58 %158.97 %153.54 %147.02 %120.29 100 إيرادات اسحرمار اخرى 
 %25.73 %26.32 %175.21 %421.99 %7521.64 100 ربح مبيع موجودات الم رف 

 %234.81 %299.29 %414.56 %556.53 %46.41 100 ربح فروع المناطق الحرة 
 %39.95 %76.26 %46.10 %41.21 %151.40 100 المجموع *
             النفقات 

 %128.82 %132.55 %130.30 %118.55 %105.03 100 النفقات اليامة 
 %82.38 %73.06 %79.02 %90.77 %105.78 100 الفوارد واليمولت المدفوءة 
 %0.40 %1.01 %0.81 %1.76 %1.95 100 فروق ءمليات قطع فيل  

 %79.61 %256.54 %143.19 %110.15 %610.66 100 فروق ءمليات قطع حقويم  
 %172.37 %132.43 %37.13 %61.17 %101.30 100 المؤص والسحهالكات 
 %330.36 %179.61 %79.35 %1310.97 %448.96 100 نفقات سنيص سابقة

 %74.20 %113.78 %99.82 %96.09 %98.93 100 نفقات اسحرمار أخرى 
 %0.01 %0.00 %12.94 %367.47 %1553.19 100 م رف  خسارة مبيع موجودات

 %26.83 %70.30 %40.92 %34.23 %159.57 100 المجموع *

  .م التفف و خ ل  سيا  الن ا اقلنان البفح  بفالتمفن لىا التتف ق  ال سيقا لىمص   :المصن 

( 2.12-2..2) ل ري ودف ما ح رفو ا  برف  يالخ رف   لىمصر م التفرف و ا (2-4) الفنيليمم 
   مفقى :ص  ح فو ا  بف  يالخ ف   س تست  الترق ا     لسف( 4-4)الفنيلي 

 :أولا: اإليرادات

 المتبيحررا خرر ل  ررسيا  : اسخفررض  صررقن الفيا ررن يالعمرريا  الفوارممد واليمممولت المقبوضممة

  2.12 ررررر  العرررررف  ل.   مىقررررريم11,226 لررررره الن ا رررررا يب ررررركل م رررررتم  يبىرررررغ انسرررررا دقمرررررا
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 ر  العرف  ل.   مىقريم 1.1,.4 ا  رف % لمف كفس  لىقره  ر   رسا 26..2يبفسخففض 

 : 151لنق ا بفو قلايقعين  بو ااسخففض  2..2

 %.3.5 قلا% 2.5خفض معنا  الفف نق لىتافع العف  مم  -

 ا  الفف نق العفلمقا لىا تيرقفف  المص م    الخف ج.خفض معن -

 اسخففض تيرقفف  المص م لنع الم ا ىقم كينا ا  فل. -

 لقفنق س با النقيم غق  المستفا لىفيا ن يالت  تحيل  لفيا ن محفيرا. -

 ) اسخفرض  صرقن  ر ي  لمىقرف  التارا الفعىر  خر ل  رسيا  فروق ءمليات القطع )فيلم :

 .2.1 ررررر  العرررررف  ل.   مىقررررريم .3,42 لررررره و يبىرررررغ انسرررررا دقمررررراالن ا رررررا يب ررررركل مذبرررررذ

 .2..2   ل.   مىقيم 122,224 % لم  سا ا  ف  حق  بىغ92.15يبفسخففض 

 :) خ ل  سيا   النان  صقن   ي  لمىقف  التاا )تتيقم ( فروق ءمليات القطع )حقويم

يبلقرفنق  2..2 ر  العرف  ل.   مىقريم 263,925الن ا ا يب كل مذبذو يبىرغ الىرا دقمرا 

 رر  العررف  ل.   مىقرريم 46,121لمررف كررفم لىقرره  رر   ررسا ا  ررف  حقرر  بىررغ  %572.24

2..2. 

 النان  صررررقن يا نا   ررررسقم  ررررفبتا خرررر ل  ررررسيا  الن ا ررررا يب رررركل واردات سممممنيص سممممابقة :

% 36..3.4يبلقررفنق  2..2 رر  العررف  ل.   مىقرريم2,216 لرره مذبررذو يبىررغ الىررا دقمررا

 .2..2   العف  ل.   مىقيم 229حق  بىغ لمف كفم لىقه     سا ا  ف  

 :خرر ع خرر ل ا قرر انا  اا ررتامف ا  قالنان  صررقن المصرر م مررم  إيممرادات اسممحرمارات أخممرى

 2.12 ر  العرف  ل.   مىقريم 1,922 لره  سيا  الن ا ا يب ركل م رتم  يبىرغ الىرا دقمرا

نا  ققررر ا يتحررر  هرررذ  انقررر انا :، لمرررف كرررفم لىقررره  ررر   رررسا ا  رررف  172.58%يبلقرررفنق 
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ا برف  الم رفهمف   محفرا ا ي ا  المفلقا ) يا ن ا سفن النقم العف  يا  ه  يا ي ا  المفلقا،

ققررررر انا  خفصرررررا  يا رررررت نان السفترررررف  العفمرررررا لرررررإلنا ق،  ررررر  ال ررررر كف  يالمت  رررررف  المفلقرررررا(

 لميلا الت مقم يلميا  اخ ع(. لميلا التصنق ، بفلم  يلف  )افي  تخلقم،

 مرم  رسيا   ا يلراالنان هرذا ال صرقن  ر  الرا   ال رسيا   :م مرفربح مبيع موجمودات ال

لمف كفم  7521.64%يبلقفنق 2..2   العف  ل.   مىقيم 5 له الن ا ا يبىغ الىا دقما

يبس رررربا اسخفررررفض  2.12-2.11قا قسرررره لررررفن ياسخفررررض  رررر   لىقرررره  رررر   ررررسا ا  ررررف ،

 % لىا التيال  متف سا ب سا ا  ف . (23.62-24.22)

  اسخفررض  صررقن ا بررف  المصرر م مررم  رر يع المسررفا  الحرر ق  رر  المنمماطق الحممرةربممح فممروع :

 % لمف كفم لىقه     رسا ا  رف ،53.59يبفسخففض ل.   مىقيم 6يبىغ  2..2العف  

ل.   مىقرريم 22ار  لرفن يالنان ب رركل مذبرذو خر ل بتقررا  رسيا  الن ا را يبىررغ الىرا دقمرا 

     سا ا  ف .لمف كفم لىقه  556.53%يبلقفنق  9..2   العف  

 :يبىررررر   2..2 ررررهن  ققرررر انا  المصرررر م ا تففلررررًف  رررر  العررررف   ر مممميد مجممممموع اإليممممرادات

لتعرررين يترررسخفض  متف سرررا مرررا  رررسا ا  رررف ، 159.57%يبلقرررفنق ل.   مىقررريم 312,2.2

 2.12 رر  العررف  ل.   مىقرريم 23,229 لرره خرر ل بتقررا  ررسيا  الن ا ررا يبىررر  انسررا دقمررا

 2.9,232سررر  لىقررره  ررر   رررسا ا  رررف  حقررر  بىرررر  % لمرررف كف5...6ا اسخفرررفض بيبس ررر

اسخفرفض الفيا رن النا سرا  قلايقعين  بو اسخففض انق انا  ، 2..2   العف  ل.   مىقيم

ستقفرررررا تيدرررررم المصررررر م لرررررم مرررررسح ت رررررهق   ا تمفسقرررررا مبف ررررر ق ياادتصرررررف  لىرررررا تفنقرررررن 

 ن محفيرا. يا  قلاالت هق   يلقفنق س با النقيم غق  المستفا لىفيا ن يالت  تحيل  
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 النفقات:رانياا: 

 النان  صررقن السفتررف  العفمررا خرر ل  ررسيا  الن ا ررا يب رركل م ررتم  متف سررا النفقممات اليامممة :

يبلقررررفنق  2.11 رررر  العررررف  ل.   مىقرررريم .2,13 لرررره مررررا  ررررسا ا  ررررف  يبىررررغ الىررررا دقمررررا

لقرررفنق لرررنن  ررر يع  قلرررامتف سرررا مرررا  رررسا ا  رررف  يتعرررين هرررذ  اللقرررفنق بفلسفترررف   %132.55

حقرر  ت ررمل السفتررف  العفمررا كرر  مررم   م التفررف و يلقررفنق  ياتررو يافرري  المرريرفقم،المصرر

ال  ري   ،مصرف قم السترل يااستترفل ،مصف قم الت مقم، المصف قم العفما )ال ياتو يا في 

صررقفسا الميفررينا ( يالسفتررف  الخفصررا بفلم ررتينلف  يامرريال المصرر م الررنقيم  ،يالحرر ا و

 خ ع.المعنيما يمص ي ف  ال سيا  ا 

 يبىرغ  2..2النان  صقن الفيا ن يالعميا  المن يلا  ر  العرف  : الفوارد واليمولت المدفوءة

ارر  لررفن ياسخفررض خرر ل  متف سررا ب ررسا ا  ررف ، 105.78%يبلقررفنق ل.   مىقرريم 2,225

يبفسخفررفض  2.11 رر  العررف  ل.  مىقرريم 5,335لرره بتقررا  ررسيا  الن ا ررا يبىررغ انسررا دقمررا

     سا ا  ف .% لمف كفم لىقه 26.94

  خر ل  رسيا   : اسخفرض  صرقن  ر ي  لمىقرف  التارا ) عىر ((فيلم )فروق ءمليمات قطمع

يبفسخفررفض  2.12 رر  العررف  ل.   مىقرريم 5.2الن ا ررا يب رركل م ررتم  لقبىررغ انسررا دقمررا 

 ل. . مىقيم 126,453 كفم لىقه     سا ا  ف  حق  بىغ % لمف.99.6

 :) خ ل  سيا   قن   ي  لمىقف  التاا )تتيقم (النان  ص فروق ءمليات القطع )حقويم

مىقررريم لقررر ق ل.   ررر  العرررف   222,122يب ررركل مذبرررذو يبىرررغ الىرررا دقمرررا  ا يلررراا  بعرررا 

  لرفن ياسخفرض  ر  العرف  لمف كفم لىقه     رسا ا  رف ، ار610.66%   يبلقفنق 2..2

 % متف سا ب سا ا  ف .39..2يبفسخففض ل.   مىقيم 36,262يبىغ 2.12
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  هن  صقن المتم ياا ته كف  تاي ا متذبرذبًف حقر  النان  ر  العرف  والسحهالكاتالمؤص  :

-9..2اررر  لرررفن ياسخفرررض  ررر   ،101.30%يبلقرررفنق ل.   مىقررريم 2,514يبىرررغ  2..2

 2.12-2.11لىا التيال  لقعرفين ا تففلره  ر   % (62.22-32.23بفسخففض ) .2.1

متف سررا ب رررسا  172.37%قررفنق يبل  2.12 ررر  ل.   مىقرريم 4,229 لرره يقبىررغ الىررا دقمرررا

 المحتمىا. ا تففع حف  المخفا  قلايق ق  ذلك  ا  ف 

 سقم  رفبتا خر ل  رسيا  الن ا را يب ركل مذبرذو : النان  صقن سفتف  ةنفقات سنيص سابق 

لمررف كررفم 1310.97%يبلقررفنق  9..2  رر  العررف ل.   مىقرريم 323 لرره يبىررغ الىررا دقمررا

لكسرره  ررهن اسخففحررًف  ، 2..2 رر  العررف ل.   ممىقرري  24لىقرره  رر   ررسا ا  ررف  حقرر  بىررغ 

 ل. . مىقيم 19% حق  بىغ 65..2يبس با  .2.1   العف  

  رهن  صرقن المصر م مرم سفتررف  اا رتامف ا  اخر ع ا تففلرًف  رر   :أخممرى اتنفقمات اسمحرمار 

لمف كرفم لىقره  ر   رسا  113.78%يبلقفنق ل.   مىقيم 2يبىغ الىا دقما  2.11العف  

يبفسخفرررفض ل.   مىقررريم 1برررفد   رررسيا  الن ا رررا يبىرررغ انسرررا دقمرررا ا  رررف  ياسخفرررض  ررر  

 % لمف كفم لىقه     سا ا  ف ..25.2

 النان  صقن خ ف ق المص م مم  ر يع المسرفا  الحر ق  ر  خسارة مبيع موجودات م رف :

% لمرررررف كرررررفم لىقررررره  ررررر   رررررسا  (367.47-1553.19يبلقرررررفنق ) 9..2-2..2  لرررررفم

 ا  سيا  الن ا ا.ا  لفن ياسخفض خ ل بتق ا  ف ،

 يبىرررررر   2..2 رررررهن  سفترررررف  المصررررر م ا تففلرررررًف  ررررر  العرررررف   :ر ممممميد مجمممممموع النفقمممممات

لتعرين يترسخفض  متف سرا مرا  رسا ا  رف ،   159.57%يبلقرفنقل.   مىقريم 292,696

 2.12 رر  العررف  مىقررف  ل.   49,216 لهررف خرر ل بتقررا  ررسيا  الن ا ررا يبىررر  انسررا دقمررا
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 123,425سررر  لىقررره  ررر   رررسا ا  رررف  حقررر  بىرررر  % لمرررف كف23.32يبس ررربا اسخفرررفض 

 .2..2   العف  ل.   مىقيم

 دبرل ادتارفع الحر قبا يااحتقفاقرف ( :  هن  ا  بف  غقر  الصرف قااألربال غير ال افية( 

(% 12.93-29..1 -5.31يبس ررررربا ) .2.1-9..2-2..2اسخففحرررررًف  ررررر  ال رررررسيا  

 :152لنق ا بفو يه  قلالىا التيال  يقعين  بو ااسخففض 

اسخفرررفض الفيا رررن النا سرررا ب ررربو اسخفرررفض معرررنا  الفف رررنق العفلمقرررا لىرررا التارررا ا فسبررر   -

 %.3.5 قلايتخفقض  يا ن بعض نقيم التافع العف  

الخررفص بتصررسقم  /592/  درر  احتفررفل فررل  مررم الفيا ررن ستقفررا لتابقرر  درر ا  مفىرر  الستررن -

غقرر  المستفررا  رر  ح ررفو الررنقيم يالررذو قررسص لىررا قرهررف  الفيا ررن العف ررنق لىررنقيم المصررسفا 

 الفيا ن المحفيرا، يادتافع فل  مم ا  بف  كمخصصف  لىنقيم غق  المستفا.

ستففقرا النقفن حصا انسفف  الخفص بفلميرفقم مم ا  برف  ستقفرا لتابقر  سررف  الحريا ل ان -

 يالذو ت  التمفن  مم دبل المص م.

 لنن   يع المص م. النقفن مبفلغ ا ته كف  الميفينا  الافبتا ستقفا للقفنق -

 2.12   العف  ل.   مىقيم 34,613 يتبىغ الىا دقما 2.12-2.11 يت تفا   لحيود 

ا تفرفع ا  برف  الت رررقىقا  قلررا ربو اليقعرين ، متف سرا مرا  ررسا ا  رف  131.04%يبلقرفنق 

السفتفا لم تتقق  العم   ا فسبقا يا تففع ا بف  م كل التاا البسقيو ستقفرا ا تفرفع ا رعف  

 ص م العم   ا فسبقا.

  لررفم           :  ررهن هررذا ال صررقن خ ررف ق  رر (ةالمدورة غيممر المحققممة )حقويميمم)خسممارر(األربممال

 2..2 رررر  العررررف  ل.   مىقرررريم 14,262لرررره  خ ررررف ق  الىررررا  يبىررررر (.2.1- 2..2 )
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يبىرر   9..2حق  اسخفح  ا  برف   ر   2.12-2.11-9..2    حت  ا بفحفً  هيلكس

 22,313% يلكسهف لفن  يا تفعر  يبىرر  الىرا دقمرا 6..56س با يبل.   مىقيم 242

 لمف كفس  لىقه     سا ا  ف .% 4824.84يبلقفنق  2.12   العف  ل.   مىقيم

 يبىررر   2..2 ررهن  ا  بررف  المعررنق لىتيلقررا ا تففلررًف  رر  العررف   :األربممال الميممدة للحوةيممع

لتعررين يتررسخفض خرر ل   ،متف سررا ب ررسا ا  ررف 151.16%يبلقررفنق ل.   مىقرريم 22,243

يبفسخفررررفض  2.12 رررر  العررررف  ل.   مىقرررريم 4,223 ررررسيا  الن ا ررررا يبىررررر  انسررررا دقمررررا 

 2.12-2.11يقعرين  ربو ااسخفرفض  ر   % لمف كفس  لىقه     سا ا  ف ،21.65

اسخفررررفض صررررف   الررررنخل مررررم الفف ررررنق ياسخفررررفض انقرررر انا  الت رررررقىقا يلقررررفنق السفتررررف   قلررررا

  صف  مخفا  تميقل النقيم غق  المستفا.ا تففع مخصالخفصا ب بو 

 الححليا اليمود :-2

 :  الححليا اليمود  لقارمة المركة المال  - ا
س رو م يقرا،  قلراقعتمن التحىقل العمينو لىا تحيقل ا  دف  الماىتا اليا نق بتف ما الم كرل المرفل  

 لت  قستم  قلقهف.المفميلا ا دق  قفمفل  قلا س با كل لسص  مم لسفص  التف ما حق  قت  تحنقن

يالفرنيل  لىمص م التفف و ال ي و خ ل  سيا  الن ا ا ( دف ما الم كل المفل 1-4) الفنيليمم 

 :س تست  مفقى  لعسفص  دف ما الم كل المفل  دف ما اليلم الس ب ( 4-5)

 أولا: الموجودات:

س ربا السترن  ر  الصرسني  يلرنع الم كرلو قلرا   رهن  :النقد ف  ال ندوق ولدى الم مرف المركمة 

لىرا  11.62%) -10.44%يبىرر  ) (9..2-2..2يفينا  ا تففلًف خ ل العفمقم)قفمفل  الم

لتبىررررغ الىررررا دقمررررا ارررر  لررررفين  ا تففلهررررف  ،.2.1 رررر  العررررف   9.42%الترررريال   ارررر  اسخفحرررر  لتبىررررغ

  .2.12%مم قفمفل  الميفينا     العف  15.31
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مفميع  قلالسفص  دف ما الم كل المفل  كل لسص  مم اليلم الس ب  لقيحح  :(5-4لفنيل  د  )ا
لتف ما الت  قستم  قلقهفا  

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة
       الموجودات

 %15.31 %14.71 %9.42 %11.62 %10.44 %8.34 النقد ف  ال ندوق ولدى الم رف المركة 
 %0.46 %0.20 %0.13 %0.12 %3.95 %13.77 الم ارف المقيمة

 %22.74 %21.29 %29.57 %28.13 %25.74 %36.16 المراسلوص ف  الخارج
 %0.18 %0.20 %0.17 %0.17 %0.17 %0.17 محفية األوراق الحجارية المحسومة

القروض والسلف والحسابات الجارية 
 %3.55 %4.04 %2.76 %17.32 %16.64 %16.81 المدينة بضمانات ءينية

القروض والسلف والحسابات الجارية 
 %36.60 %40.72 %42.06 %27.39 %34.26 %15.72 المدينة بضمانات أخرى

 %8.58 %7.80 %5.96 %6.33 %2.05 %1.98 حسابات مدينة اخرى
 %8.49 %8.31 %6.93 %6.45 %6.03 %5.50 ت المالية والمساهماتاالسحرمار 

 %3.85 %2.48 %2.75 %2.29 %0.54 %1.33 حسابات الحسوية والحسابات النحقالية
         ىالرابحة والموجودات األخر  األمواا

 %0.24 %0.26 %0.25 %0.18 %0.20 %0.21 السحهالك(-)

 المطلوبات
الودارع ححت الطل  والحسابات الجارية       

 %30.54 %31.91 %32.15 %28.68 %30.43 %27.63 الدارنة

 %11.71 %12.20 %14.04 %15.04 %15.57 %16.51 الودارع ألجا وودارع الحوفير
 %0.55 %0.54 %0.65 %0.47 %0.42 %0.35 الم ارف المقيمة

 %9.71 %9.69 %15.75 %16.18 %11.93 %10.81 القروض والسلف مص الم رف المركة 
 %0.17 %0.18 %0.06 %0.21 %0.05 %0.46 المراسلوص ف  الخارج
 %19.20 %20.76 %18.19 %20.24 %21.35 %20.82 حسابات دارنة أخرى

 %0.11 %0.09 %0.07 %0.08 %0.09 %0.12 المسحقرضة األمواا
 %0.69 %0.74 %0.79 %0.68 %1.06 %0.97 حسابات الحسوية والحسابات النحقالية

 %4.91 %4.43 %3.04 %3.36 %3.39 %2.41 المؤص
 %5.26 %5.18 %4.13 %3.66 %3.23 %2.60 الححياطيات

 %9.38 %9.52 %8.22 %8.21 %8.20 %8.47 رأس الماا المدفوع
الدولة قطاع  فروقات حيديا سير ال رف

 %3.68 %3.73 %3.22 %3.22 %3.22 %6.95 ءاا

 %3.52 %0.14- %1.89- %1.58- %1.60- %0.07  اف  الخسارر المدورة غير المحققة*
 %0.57 %1.18 %1.57 %1.55 %2.68 %1.83 األربال ال افية

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 مجموع المطالي  =مجموع الموجودات
 .لىا التتف ق  ال سيقا لىمص م التفف و خ ل  سيا  الن ا ا بفالتمفن اقلنان البفحا :المصن 
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 متقمررا مررم  قفمررفل  الميفررينا  خرر ل : اسخفحرر  دقمررا س رربا المصررف م الالم ممارف المقيمممة

%  ر  العرف  12..دقما لهرف  انسا سيا  الن ا ا لمف كفس  لىقه     سا ا  ف  حق  بىر  

2..9. 

 قلرراس رربا محفرررا ا ي ا  التفف قررا المح رريما  حف ررر  :محفيممة األوراق الحجاريممة المحسممومة 

ا   ،0.17%ق  بىر  ( ح.2.1-2..2) قفمفل  الميفينا  لىا دقما افبتا خ ل ال سيا 

 .2.12   العف   0.18%ا  اسخففحًف  2.11   العف   0.20% هن  ا تففلًف حق  بىر  

 قفمرفل  الميفرينا  درن حتتر   قلراسفرن ام س ربا الم ا رىيم  ر  الخرف ج  :المراسلوص ف  الخارج

متف سرررا  %( 22.74 -21.29- 29.57 -28.13- 25.74اسخففحرررًف خررر ل  تررر ق الن ا رررا )

-9..2-2..2لررريا  )خررر ل ا  لكسهرررف  رررهن  ا تففلرررًف افقفرررفً  36.16%  رررف  مرررا  رررسا ا

و العتيبرف  الخف فقرا المف يحرا لىرا المصر م التفرف و ب(، يقعين ذلرك ااسخفرفض ب ر.2.1

حقرر  لعبرر  ني ا كبقرر ا  رر  لررن  دن ترره لىررا تيرقررم ينا عرره لررنع الم ا ررىقم  رر  الخررف ج )تفمقررن 

يتعنق تره التر  تتحرمم  5..2/1/2/  م/ترف ق  ..1 در  بفنحف ا قلا بسين الت ا   ا  صنق(

لىرررا تفرررفنو المصررر م التيرقرررم لرررنع /6يسصررر  المرررفنق / تحنقرررن س رررو التيرقرررم  ررر  الخرررف ج،

المصرررف م ذا  المخرررفا  العفلقرررا اي المتيافرررنق ب مرررفكم غقررر  المسرررا، مرررا ا رررت اا ام تكررريم تىرررك 

صررسقم العفلمقررا، حقرر  دررف  المصررف م ذا  تصررسقم لررفل  فررنًا اي مفقعفنلرره بح ررو يكررفا  الت

بتصرررفقا تيرقففتررره لرررنع الم ا رررىقم لسرررنمف اسخفرررض تصرررسقفهف لرررم الحرررنين  التفرررف و  المصررر م

  الم ميحا.  

 رهن  هرذ  الس ربا اسخففحرًف  :ت الجاريمة المدينمة بضممانات ءينيمةالقروض والسلف والحسابا 

يبىر  انسا  ،17.32%بىر   هن  ا تففلًف ي حق   9..2خ ل  سيا  الن ا ا مفلنا العف  
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لقفنق قفمفل  الميفرينا  يلرن  تيرقرم  قلا، يقعين ال بو .2.1   العف   2.76%دقما لهف 

 .المص م امياله    هذا السيع مم الت يض يال ىم

 ررهن  هررذ  الس رربا تارري اً أخممرى القممروض والسمملف والحسممابات الجاريممة المدينممة بضمممانات  : 

حقرر   ،15.72%م تفعررا متف سررا مررا  ررسا ا  ررف  مذبررذبًف خرر ل  ررسيا  الن ا ررا يلكسهررف بتقرر  

هذا اا تففع ستقفا تيفه المص م سحي يقعين  .2.1   العف   42.06%بىر  الىا دقما لهف

ميالرررره بمستفرررررف  فنقررررنق يمتسيلرررررا )الترررر يض ال خصرررررقا يال رررركسقا يالبافدرررررف  القررررفنق تيرقرررررم 

 اا تمفسقا(.

 :قفمررفل  الميفررينا  ا تففلررًف  قلررا ررهن  س رربا ح ررفبف  منقسررا اخرر ع  حسممابات مدينممة أخممرى

 قلرايقعرين ال ربو  2.12 ر  العرف   8.58%م تم ًا خ ل  ت ق الن ا ا يبىر  الىا دقمرا لهرف 

 .اسخففض دقما الميفينا  يالنقفن النقيم دقن الت يقا يال ىم المن يلا مم دبل المص م

 :قفمررفل   قلررالم رفهمف   رهن  س رربا اا رتامف ا  المفلقررا يا السمحرمارات الماليممة والمسمماهمات

 2.12 ر  العرف  8.49%  الميفينا  ا تففلًف م تم ًا خ ل  ت ق الن ا ا يبىر  الىا دقما لهف

ق انا  يكذلك ان قعس  لقفنق السفتف  المن يلا متنمفً      سا ا  ف  ممف 5.50 %متف سا ما 

 الم تحتا غق  المتبيحا.

 :س با ح فبف  الت ريقا يالح رفبف  ااستتفلقرا اسخفح حسابات الحسوية والحسابات النحقالية  

متف سررررا مررررا  ررررسا 0.54%انسررررا دقمررررا لهررررف يبىررررر   9..2قفمررررفل  الميفررررينا   رررر  لررررف   قلررررا

 ر   3.85%ا  لرفين  ل  تفرفع خر ل  رسيا  الن ا را لتبىرغ الىرا دقمرا لهرف  1.33%ا  ف 

بيحا خ ل  سيا  يقنل ذلك لىا تح م تحصقل انق انا  الم تحتا يغق  المت 2.12العف  

 .الن ا ا
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 الافبترا سفدصرًف اا رته ك  ا مريال رهن  س ربا  الرابحة والموجودات ناق ماا السمحهالك: األمواا

- 0.20%( يبىررر  )9..2-2..2قفمررفل  الميفررينا  اسخففحررًف متتفلقررًف  رر  العررفمقم ) قلررا

  التفلقررا لتبىررغ لىررا الترريال  متف سررا مررا  ررسا ا  ررف  ارر  لررفين  ل  تفررفع  رر  ا لرريا (%0.18

 يقعين  بو هذ  اللقفنق لتي ا اس اا المص م ي  يله. 2.11   العف  0.26%الىا س با 

 :المطلوباترانياا:   

 :رررهن  س ررربا الينا رررا تحررر  الاىرررو  الودارمممع ححمممت الطلممم  والحسمممابات الجاريمممة الدارنمممة 

لن ا ا حق  بىر  قفمفل  الماىيبف  ا تففلًف خ ل  سيا  ا قلايالح فبف  الفف قا النا سا 

 . 27.63%متف سا ما  سا ا  ف   .2.1   العف  32.15% الىا دقما لهف 

 :قفمرررفل   قلررا ررهن  س رربا الينا ررا  فرررل يينا ررا الترري ق   الودارممع ألجمما وودارمممع الحمموفير

 ر  العرف  11.71% الماىيبف  اسخففحًف م تم ًا خ ل  تر ق الن ا را يبىرر  انسرا دقمرا لهرف 

ا لما الناخىقا يالت   قلايقعين هذا ااسخففض  ،16.51%ا ا  ف  متف سا ما  س2.12

لىا الينا ا حق  لف  بعض المتعفمىقم ل حو ينا عه  بفلىق ق ال ي قا يتحيقىهف   ىبفً اا   

ينا ررا بفلعمىررا ا فسبقررا اي دررن تحيلرريا ل رر ا  الررذهو كتقمررا خفلسررا كمررف  رر  ررر يم او  قلررا

سهف تعين لىتافع العف  بقسمف تح  الاىو لىا اا تففع  الما كمف دن حف ر  س با الينا ا 

 .الينا ا  فل تعين لىتافع الخفص

 :قفمررفل  الماىيبررف  خرر ل  عرر  دقمررا س رربا المصررف م المتقمررا مررما تف الم ممارف المقيمممة

دقمررررا  حقرررر  بىررررر  الىررررا 0.35% ررررسيا  الن ا ررررا لمررررف كفسرررر  لىقرررره  رررر   ررررسا ا  ررررف  

 ..2.1   العف   %0.65لهف

  ررهن  س رربا الترر يض يال ررىم مررم المصرر م  ض والسمملف مممص الم ممرف المركممة :القممرو 

 رر   16.18%يبىررر  الىررا دقمررا لهررف  (.2.1-9..2-2..2الم كررلو ا تففلررًف خرر ل )
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 لررررفم  ارررر  لررررفين  ل سخفررررفض  رررر  ،10.81%متف سررررا مررررا  ررررسا ا  ررررف   9..2 العررررف 

نل لىررررا يهررررذا قرررر ،2.11 رررر  العررررف   9.69%( يبىررررر  انسررررا دقمررررا لهررررف 2.11-2.12)

-2.11اسخفرررفض التمرررفن المصررر م التفرررف و لىرررا التميقرررل مرررم المصررر م الم كرررلو  ررر  )

 ( يالتمفن  لىا مصفن  اخ ع.2.12

 :قفمرفل  الماىيبرف  تذبرذبًف  قلرا رهن  س ربا الم ا رىيم  ر  الخرف ج  المراسلوص فم  الخمارج

خررررر ل  رررررسيا  الن ا رررررا لكسهرررررف كفسررررر  مسخفحرررررا متف سرررررا مرررررا  رررررسا ا  رررررف  يالتررررر  بىرررررر  

يهررررذا قررررنل لىررررا دقررررف   2..2 رررر  العررررف   0.05%نسررررا دقمررررا لهررررف احقرررر  بىررررر  %0.46

 .المص م بت نقن فل  مم التلامفته تفف  العفل  الخف ف 

 قفمررفل  الماىيبررف  اسخففحررًف  قلرراالم تت حررا  ا مرريال ررهن  س رربا  المسحقرضممة: األمممواا

سرررا مرررا  رررسا متف   .2.1 ررر  العرررف  % 0.07خررر ل  رررسيا  الن ا رررا يبىرررر  انسرررا دقمرررا لهرررف

لررر  قعتمرررن  لىرررا  .2.1، يهرررذا قعسررر  ام المصررر م التفرررف و  ررر  العرررف  0.12%ا  رررف  

 الم تت حا لتميقل اس اته بل التمن لىا مصفن  اخ ع. ا ميال

 :قفمرفل  الماىيبرف  اسخففحرًف  قلرا هن  س با ح رفبف  نا سرا اخر ع  حسابات دارنة أخرى

، حقر  بىرر  انسرا دقمرا 9..2لرنا لرف  خ ل  سيا  الن ا را متف سرا مرا  رسا ا  رف  مف

 .21.35% هن  ا تففلًف يبىر   9..2، ي   العف  .2.1   العف   18.19%لهف 

 :قفمرررفل   قلررراا تفعررر  س ررربا ح رررفبف  الت ررريقا  حسمممابات الحسممموية والحسمممابات النحقاليمممة

 0.97%متف سا ما  سا ا  ف 1.06%يبىر  الىا دقما لهف  2..2الماىيبف     لف  

 ررر  العرررف   0.68%ن  ل سخفرررفض خررر ل  رررسيا  الن ا رررا يبىرررر  انسرررا دقمرررا لهرررف اررر  لرررفي 

اسخففض ال صقن النا م     قلايقعلع  بو هذا ااسخففض خ ل  سيا  الن ا ا  ،9..2
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الىقررر ق ال ررري قا متفبرررل  ح رررفو التارررا ا فسبررر  يترقررر   رررع  الصررر م حقررر  اسخفرررض  رررع 

  .النيا  يالعم   ا خ ع

 :قفمررفل  الماىيبررف  ا تففلررًف خرر ل  ررسيا  الن ا ررا متف سررا  قلررالمررتم س رربا ا  ررهن  المممؤص

 .2.12   العف   4.91%ب سا ا  ف  يبىر  الىا دقما لهف 

 :قفمرفل  الماىيبرف  ا تففلرًف م رتم ًا خر ل  تر ق  قلا هن  س با ااحتقفاقف   الححياطيات

    سا  2.60%ا متف سا م 2.12   العف   5.26% الن ا ا حق  بىر  الىا دقما لهف

ا  ف  ممف قنل لىرا احتفرفر المصر م بفرل  مرم ا بفحره برر ض التي را  ر  ا س راا اي 

 .لميافها المخفا 

 قفمررفل  الماىيبرررف  اسخففحرررًف  قلرررا:  ررهن  س ررربا  ا  المررفل المرررن يع رأس المممماا الممممدفوع

متف سرا % 8.20( حق  بىر  انسا دقما لهف .2.1-9..2-2..2ليا  )افقفًف خ ل ا 

 .2.1 ر  العرف   9.52%ا  لفن  يا تفع  لتبىغ الىا دقما  ،8.47%ما  سا ا  ف  

لقرفنق دقمرا المترف  )قفمرفل  الماىيبرف ( يابرف  دقمرا الب را  قلرايقعين  بو هذا ااخرت م 

 .مىقيم .2 ا  المفل خ ل  سيا  الن ا ا يالذو قبىغ 

 يدرف  تعرنقل  رع  الصر م  هن  س با    : فروقات حيديا سير ال رف الدولة قطاع ءاا

 6.95%قفمررفل  الماىيبررف  اسخففحررًف متف سررا مررا  ررسا ا  ررف   قلررا (ف النيلررا )داررفع لرر

لقرررفنق دقمرررا المترررف  )قفمرررفل   قلرررايقعرررين  ررربو ااخرررت م  3.22%يبىرررر  انسرررا دقمرررا لهرررف 

 .الماىيبف ( يابف  دقما الب ا خ ل  سيا  الن ا ا مفلنا  سا ا  ف 

 هن  هرذ  الس ربا ا تففلرًف خر ل  رسيا  : ( المدورة غير المحققةل)األربار  اف  الخسار 

 ررر  العرررف   3.52%يبىرررر  الىرررا دقمرررا لهرررف  ،0.07%الن ا رررا متف سرررا مرررا  رررسا ا  رررف  

2.12. 
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 قفمررفل  الماىيبررف  ا تففلررًف  رر  لررف   قلررا ررهن  س رربا ا  بررف  الصررف قا  :األربممال ال ممافية

 سا ب سا ا  ف  يبىر  انسا دقما لهرف ا   هن  اسخففحًف متف   ،2.68%يبىر   2..2

 .2.12   العف  %0.57 

الححليا اليمود  لحسا  األربال والخسارر:-   

س ررو  قلرراقعتمررن التحىقررل العمررينو لىررا تحيقررل ا  دررف  الماىتررا الرريا نق بح ررفو ا  بررف  يالخ ررف   

قستمرر  قلقهررف، قفمررفل  المفميلررا الترر   قلررا عسفصرر الم يقررا، حقرر  قررت  تحنقررن س رربا كررل لسصرر  مررم 

مفمريع دقمرا انقر انا  يكرذلك بت رما كرل  قلراحق  تم  د ما كرل لسصر  مرم لسفصر  انقر انا  

 مفميع دقما السفتف . قلالسص  مم لسفص  السفتف  

فرررنيل الررريلم الس رررب  لعسفصررر  ح رررفو  (6-4ي)فرررنيل ح رررفو ا  برررف  يالخ رررف   ( 2-4يمرررم )

 س تست  مفقى  : ا  بف  يالخ ف  

 اإليرادات:-1

 مرررم خرررر ل الفرررنيل ال رررفب  سفرررن ام س ررربا الفيا رررن يالعمرررريا  الفوارمممد واليممممولت المقبوضمممة :

متف سا ما  سا  (2.12-2.11-2..2مفميع انق انا   هن  اسخففحًف    ) قلاالمتبيحا 

 قلررررا، يقعررررين  رررربو ااسخفررررفض 2.11 رررر  العررررف  12.19%ا  ررررف  يبىررررر  انسررررا دقمررررا لهررررف 

بقسمرررف  خفرررفض تيرقفرررف  المصررر م لرررنع الم ا رررىقم  ررر  الخرررف ج،الفيا رررن ستقفرررا اسدقمرررا اسخفرررفض 

يقعررررين  9..2 رررر   34.66%يبىررررر  الىررررا دقمررررا لهررررف  (.2.1-9..2 ررررهن  ا تففلررررًف  رررر )

 تسيع المص م    محفرا الت يض. قلاال بو 

 :)  مفمررريع  قلرررا رررهن  س ررربا  ررر ي  لمىقرررف  التارررا ) عىررر (  فمممروق ءمليمممات القطمممع )فيلممم

متف سرا  2..2 ر  العرف  1.61% سيا  الن ا را يبىرر  انسرا دقمرا انق انا  اسخففحرًف خر ل  ر

 .ما  سا ا  ف 



225 
 

(2.12-2..2)ح فو ا  بف  يالخ ف   اليلم الس ب  لعسفص   :(6-4) الفنيل  

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة
             يراداتاإل

 %13.99 %12.19 %26.54 %34.66 %12.60 %19.11 الفوارد واليمولت المقبوضة 
 %7.26 %3.97 %3.60 %4.34 %1.61 %58.25 فروق ءمليات القطع )فيل (

 %75.84 %82.35 %64.75 %58.31 %83.07 %21.98 )حقويم  ( فروق ءمليات القطع
 %0.50 %0.32 %3.23 %0.65 %2.27 %0.11 واردات سنيص سابقة 

 %2.37 %1.14 %1.83 %1.96 %0.44 %0.55 إيرادات اسحرمار اخرى 
 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 ربح مبيع موجودات الم رف

 %0.04 %0.02 %0.06 %0.08 %0.00 %0.01 ربح فروع المناطق الحرة 
 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 المجموع 

             النفقات
 %4.21 %1.65 %2.79 %3.04 %0.58 %0.88 النفقات اليامة 

 %12.22 %4.14 %7.69 %10.56 %2.64 %3.98 الفوارد واليمولت المدفوءة 
 %1.02 %0.99 %1.36 %3.55 %0.84 %68.94 فروق ءمليات قطع فيل  

 %73.68 %90.63 %86.90 %79.92 %95.04 %24.84 فروق ءمليات قطع حقويم  
 %8.69 %2.55 %1.23 %2.42 %0.86 %1.35 المؤص والسحهالكات 
 %0.17 %0.03 %0.03 %0.52 %0.04 %0.01 نفقات سنيص سابقة

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 نفقات اسحرمار أخرى 
 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 خسارة مبيع موجودات م رف 

 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 المجموع *
 اسيا  الن ا لىا التتف ق  ال سيقا لىمص م التفف و خ ل   بفالتمفن اقلنان البفحا المصن :

 :)  مفمرريع  قلررا ررهن  س رربا  رر ي  لمىقررف  التاررا )تترريقم (  فممروق ءمليممات القطممع )حقممويم

 83.07% يبىر  الىا دقما انق انا  ا تففلًف خ ل  سيا  الن ا ا بفلمتف سا ما  سا ا  ف 

 .2..2   العف  

 مفمريع  قلرابتا ( سفن ام س با يا نا   سقم  ف2-4: مم خ ل الفنيل )واردات سنيص سابقة

    3.23%انق انا  دن  هن  تذبذبًف مختىفًف اقىا  سيا  الن ا ا حق  بىر  الىا دقما لهف 

 .2.11   العف  % 0.32يانسا دقما  .2.1العف  
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 مفمرريع انقرر انا  دررن  قلررااخرر ع  ا قرر انا  ا ررتامف  قسفررن ام س رربا  :أخممرى اتاسممحرمار  اتإيممراد

، كمرررف  رررهن  ا تففلرررًف خررر ل 0.44%دقمرررا لهرررف  حقررر  بىرررر  انسرررا 2..2اسخفحررر   ررر  لرررف  

 .2.12   العف   2.37% سيا  الن ا ا لتبىغ الىا دقما لهف 

 لررم  ررسا ا  ررف   2..2:  ررهن  هررذ  الس رربا اسخففحررًف  رر  العررف  ربممح فممروع المنمماطق الحممرة

 .9..2%    العف  2...لتعين يت تفا خ ل  سيا  الن ا ا يبىر  الىا دقما لهف 

 :النفقات-2

 دقمررا لهرررف  انسررامفمرريع السفتررف  دررن بىررر   قلرراسفررن ام س رربا السفتررف  العفمررا  :نفقممات اليامممةال

كمرف  رهن   يذلك ب بو لقرفنق مترف  هرذ  الس ربا )مفمريع السفترف  (، 2..2   العف   %0.58

)اسخفرفض  2.12 ر  العرف   %4.21لهرفا تففلًف متففيتًف خ ل  سيا  الن ا ا لتبىرغ الىرا دقمرا 

ال قف رررا التي ررررعقا  قلررررايتعرررين هررررذ  اللقرررفنق خررر ل  ررررسيا  الن ا رررا ، المتررررف (،  مفمررريع السفترررف

 انقفف ا (.، ا ته ك الميفينا  الافبتا ،لقفنق سفتف  الميرفقم لىمص م )

 2..2:  هن  س با الفيا ن يالعميا  المن يلا اسخففحًف    العف  الفوارد واليمولت المدفوءة 

، لتعررين 2..2متررف  الس رربا )مفمرريع السفتررف ( خرر ل لررف  % يذلررك ب رربو لقررفنق 2.64يبىررر  

% يذلررك ب رربو اسخفررفض متررف  الس رربا 12.22يت تفررا خرر ل ال ررسيا  البفدقررا يتبىررغ الىررا دقمررا 

 )مفميع السفتف (.

 :) مفمريع السفترف  قلرا هن  س ربا  ر ي  لمىقرف  التارا ) عىر (  فروق ءمليات القطع )فيل 

متف سررا مررا  ررسا  2.11 رر  العررف  % 99..ررر  انسررا دقمررا اسخففحررًف خرر ل  ررسيا  الن ا ررا يبى

 ا  ف . 
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 :) مفمررريع  قلرررا رررهن  س ررربا  ررر ي  لمىقرررف  التارررا )تتررريقم (   ررر ي  لمىقرررف  التارررا )تتررريقم

% 4..95يبىرر  الىرا دقمرا  السفتف  ا تففلًف خ ل  سيا  الن ا ا بفلمتف سرا مرا  رسا ا  رف 

 .2..2   العف  

 مفمررريع السفترررف  تذبرررذبًف افقفرررًف  قلرررابا المرررتم ياا رررته كف   رررهن  س ررر :الممممؤص والسمممحهالكات

يذلرررك ب ررربو لقرررفنق  2..2 ررر   0.86%خررر ل  رررسيا  الن ا رررا حقررر  بىرررر  انسرررا دقمرررا لهرررف 

 .2.12   العف  %  8.69يالىا دقما لهف  2..2مفميع السفتف     العف  

 :تففلًف خ ل  سيا  مفميع السفتف  ا قلا هن  س با سفتف   سقم  فبتا  نفقات سنيص سابقة 

 .9..2   العف   %52..الن ا ا حق  بىر  الىا دقما لهف 

 :هاواسحخداماح األموااححليا م ادر -3
قتي  هذا السيع مم التحىقل المفل  لىا مع  ا الترق ا  اي التاي ا  )لقرفنق اي ستصرفسًف(  ر  كرل مرم 

 153:يا تخنامفتهف حق  قعتب  ا ميالمصفن  

فصرر  الميفرررينا ، يكررل لقررفنق  رر  لسفصررر  الماىيبررف ، هرر  مررم مصرررفن  كررل اسخفررفض  رر  لس -

 . ا ميال

  .ا ميالكل لقفنق    لسفص  الميفينا  يكل ستص    لسفص  الماىيبف  ه  مم ا تخنامف  
  األمواام ادر: 

( فدي المصدرة 2122-2117ال رق بيز قدا متي المركدز المدالي لعدامي ) (2-4)مم خ ل الفنيل

 ررر   2.12ق كبقررر   لقرررفنق حتررر  ال ررري و  ررر  العرررف سفرررن ام المصررر م التفرررف و ، التجددداري السدددوري

ييللر  لىرا ل.   مىقريم 413,654  ا مريال ر  مصرفن   اللقرفنقيبىرغ مترنا   ا مريالمصرفن  

 السحي التفل :

                                                           
153
الحناوي، محمد صالح ونهال، فريد مصا  ، التحليل المالي لمشروعات األعمال، المكتب الجامعي الحدي،،  

 .53م،ص2118اإلسكندرية،
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 ل. ، قذ اسخفرض  صرقن  مىقريم(352,197) : اسخفحر  الميفرينا  بمترنا انخفاض الموجمودات

ياسخفررض  صررقن الم ا ررىيم  رر  الخررف ج بمتررنا  ل.   مىقرريم 421,.11المصررف م المتقمررا بمتررنا  

 242,.6ياسخفررررض  صررررقن محفرررررا ا ي ا  التفف قررررا المح رررريما بمتررررنا ل.   مىقرررريم 129,212

كمرررف اسخفررض  صرررقن التررر يض يال ررىم يالح رررفبف  الفف قرررا المنسقررا بحرررمفسف  لقسقرررا ل.   مىقرريم

 .ل.   مىقيم 112,432 بمتنا 

  يتيلل  لىا ال كل التفل :ل.   مىقيم 61,456بمتنا   ن  المافلقو: لاةيادة المطالي 

   ل.  مىقيم 1,262لقفنق  صقن المصف م المتقما بمتنا. 

  ييلل  لىا ال كل التفل :ل.   مىقيم 122,.6الخفصا بمتنا   ا مياللقفنق 

  ل. . مىقيم 16,222لقفنق المتم بمتنا 

  ل. مىقيم 12,222لقفنق ااحتقفاقف  بمتنا .  

   ل.  مىقيم 25,623لقفنق صف   ا  بف  المني ق غق  المحتتا بمتنا.  

  األمواااسحخدامات: 

 ر  ا رتخنامف   لقرفنق حتر  2.12 العرف المصر م التفرف و  ر  سفرن ام  (2-4) مم خ ل الفنيل 

ييللر  لىرا السحري ل.   مىقريم 413,654  ا مريال ر  ا رتخنامف   اللقرفنقيبىرغ مترنا   ا مريال

 ل :التف

 الةيادة ف  الموجودات: 

 يتيلل  لىا ال كل التفل :ل.   مىقيم272,017 النان  الميفينا  بمتنا 

 رر  الصررسني  يلررنع الم كررلو  قررا رر  الصررسني  يلررنع المصرر م الم كررلو: النان  صررقن الستن قرراالستن -

و ال ف ىا لرنع المصر م التفرف   ا مياللقفنق حف   قلايق ق  ذلك ل.   مىقيم 45,319بمتنا  

 .لىا ميافها حفا  ال حو الكبق ق يدن ته
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الت يض يال ىم يالح فبف  الفف قا المنقسا بحمفسف  اخ ع: النان  صقن الت يض يال ىم بمتنا   -

م التفرف و تسيع الت يض يال رىم التر  قترنمهف المصر   قلايقعين ال بو ل.   مىقيم .143,31

 .لكف ا لم  ه

 .ل.  مىقيم 42,622  منقسا اخ ع بمتنا ح فبف  منقسا اخ ع: النان  صقن ح فبف -

  .ل   مىقيم17,926اا تامف ا  المفلقا يالم فهمف : النان  ا تامف ا  المص م المفلقا بمتنا  -

 ل. . مىقيم17,762ح فبف  الت يقا يالح فبف  ااستتفلقا: النان  ا صنق هذ  الح فبف  بمتنا  -

 اا ررته ك بمتررنا  –الافبتررا  ا مررياللقررفنق  ك (:اا ررته -الافبتررا يالميفررينا  ا خرر ع ) ا مرريال -

 .ل.  مىقيم20,844

 النخفاض ف  المطلوبات: 

 يتيلل  لىا ال كل التفل :ل.   مىقيم 141,632اسخفح  بعض ا صنق الماىيبف  بمتنا 

الينا ررا تحرر  الاىررو يالح رررفبف  الفف قررا النا سررا: اسخفررض  صرررقن الينا ررا تحرر  الاىررو يالينا رررا  -

 .يذلك لر يم ا لما الناخىقال.   مىقيم 466,948 بمتنا فبف  الفف قا يالح  فل 

 : اسخفرررررض  صرررررقن الينا رررررا  فررررل يينا رررررا التررررري ق  بمترررررنا       الينا ررررا  فرررررل يينا رررررا الترررري ق -

 ل. .  مىقيم 49,073

: اسخفررض  صررقن الترر يض يال ررىم مررم المصرر م الترر يض يال ررىم مررم المصرر م الم كررلو -

  اسخففض التمفن المص م التفف و  قلايق ق  ذلك ل.   ىقيمم16,935 الم كلو بمتنا  

يذلرررررك ب ررررربو العتيبرررررف  ل.   مىقررررريم 2,498: اسخفرررررض بمترررررنا  الم ا رررررىيم  ررررر  الخرررررف ج -

 .المف يحا لىا المص م التفف و

ل.   مىقرريم 28,832: اسخفررض  صررقن ح ررفبف  نا سررا اخرر ع بمتررنا ح ررفبف  نا سررا اخرر ع -

 فبف .ب بو   ا  ع  الفف نق لىا تىك الح 
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 .ل.  مىقيم131,342 الم تت حا بمتنا  ا ميال: اسخفض  صقن الم تت حا ا ميال -

 2,869  : اسخفرض  صرقن ح رفبف  الت ريقا بمترنا ح رفبف  الت ريقا يالح رفبف  ااستتفلقرا -

 .ل.   مىقيم

: اسخفرررررررررض  صرررررررررقن الف يدرررررررررف    يدرررررررررف  تعرررررررررنقل  رررررررررع  الصررررررررر م النيلرررررررررا دارررررررررفع لرررررررررف  -

  .ل.  مىقيم30,000   بمتنا 

 مىقررررررررررريم 10,828اسخفرررررررررررض  صرررررررررررقن ا  برررررررررررف  الصرررررررررررف قا بمترررررررررررنا  :  برررررررررررف  الصرررررررررررف قاا -

اسخفرررررررررفض صرررررررررف   الرررررررررنخل مرررررررررم الفف رررررررررنق ياسخفرررررررررفض انقررررررررر انا  يقعرررررررررين  ررررررررربو ل.  

الت ررررررررررررررررقىقا يلقرررررررررررررررفنق السفترررررررررررررررف  العفمرررررررررررررررا ب ررررررررررررررربو ا تفرررررررررررررررفع مخصصرررررررررررررررف  مخرررررررررررررررفا  

 .ىنقيم غق  المستفالالتميقل 
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 )اننا ق العفما( (    المص م التفف و ال ي و2.12-2..2الف   بقم دف مت  الم كل المفل  لعفم  )(: 2-4الفنيل)

  

 

 2212ات اسحخدام   2212م ادر  2212الفرق  2012 2007 السنة
      الموجودات

 45,319,341,341.71  45,319,341,341.71 114,306,537,584.25 68,987,196,242.54 النقد ف  ال ندوق ولدى الم رف المركة 
  (110,481,224,825.91) (110,481,224,825.91) 3,402,892,761.15 113,884,117,587.06 الم ارف المقيمة

  (129,218,886,636.24) (129,218,886,636.24) 169,794,272,814.23 299,013,159,450.47 المراسلوص ف  الخارج
  (60,248,554.00) (60,248,554.00) 1,350,851,625.00 1,411,100,179.00 محفية األوراق الحجارية المحسومة

القروض والسلف والحسابات الجارية 
 المدينة بضمانات ءينية

138,946,073,929.17 26,508,707,111.83 (112,437,366,817.34) (112,437,366,817.34)  

القروض والسلف والحسابات الجارية 
 المدينة بضمانات أخرى

129,942,810,125.35 273,252,988,072.68 143,310,177,947.33  143,310,177,947.33 

 47,677,383,082.10  47,677,383,082.10 64,075,939,245.42 16,398,556,163.32 حسابات مدينة اخرى
 17,926,852,247.66  17,926,852,247.66 63,424,988,614.05 45,498,136,366.39 المالية والمساهمات تالسحرمارا

 17,762,786,629.65  17,762,786,629.65 28,755,579,732.98 10,992,793,103.33 حسابات الحسوية والحسابات النحقالية
         رىوالموجودات األخالرابحة  األمواا

 السحهالك (-)
1,736,961,717.25 1,757,806,418.29 20,844,701.04  20,844,701.04 

    (352,197,726,833.49) 272,017,385,949.49 
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      المطلوبات 
الودارع ححت الطل  والحسابات الجارية 

 الدارنة
228,482,394,154.71 228,015,446,153.06 (466,948,001.65)  (466,948,001.65) 

 (49,073,112,069.01)  (49,073,112,069.01) 87,427,381,855.33 136,500,493,924.34 الودارع ألجا وودارع الحوفير
  1,268,231,424.39 1,268,231,424.39 4,128,424,990.54 2,860,193,566.15 ةالم ارف المقيم

 (16,935,934,981.92)  (16,935,934,981.92) 72,481,111,869.40 89,417,046,851.32 القروض والسلف مص الم رف المركة 
 (2,498,929,835.65)  (2,498,929,835.65) 1,303,845,615.20 3,802,775,450.85 المراسلوص ف  الخارج
 (28,832,739,642.04)  (28,832,739,642.04) 143,322,627,307.89 172,155,366,949.93 حسابات دارنة أخرى

 (131,342,655.12)  (131,342,655.12) 825,921,294.62 957,263,949.74 المسحقرضة األمواا
 (2,869,833,156.77)  (2,869,833,156.77) 5,121,877,027.92 7,991,710,184.69 حسابات الحسوية والحسابات النحقالية

  16,727,949,197.13 16,727,949,197.13 36,692,777,099.95 19,964,827,902.82 المؤص
  17,777,154,137.98 17,777,154,137.98 39,308,756,812.65 21,531,602,674.67 الححياطيات

  - - 70,000,000,000.00 70,000,000,000.00 رأس الماا المدفوع
فروقات حيديا سير ال رف الدولة قطاع 

 ءاا
57,469,090,194.00 27,469,090,194.00 (30,000,000,000.00)  (30,000,000,000.00) 

المدورة غير  (الخسارراألربال ) اف  
 المحققة

566,099,952.62 26,249,481,535.54 25,683,381,582.92 25,683,381,582.92  

 (10,828,216,884.26)  (10,828,216,884.26) 4,283,822,223.78 15,112,039,108.04 األربال ال افية
    61,456,716,342.42 -141,637,057,226.42 

 413,654,443,175.91 413,654,443,175.91 (80,180,340,884.00) 746,630,563,979.88 826,810,904,863.88 مجموع المطالي =مجموع الموجودات
اىمص م التفف و خ ل  سيا  الن ا بفالتمفن لىا التتف ق  ال سيقا ل االمصن : قلنان البفحا
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 النسب المالية: -4

الماليددد ي ويدددت  ادددا    اةتيدددا   القدددوا   تحليددد  فددد  المسدددتة م  األ وات أكثددد  مددد  الماليددد  النسددد تعددد  

المؤش ات والنس  المالي  م  اناص  ومكونات القدوا   الماليد  الصدا    اد  المصد ت والتد  ت د ت 

إلددددا  يددددال أ ا، المصدددد تي والنسدددد  التدددد  تعتأدددد  حاسددددم  ومددددؤث   الددددا أ ا دددد   ال أحيدددد ي السدددديول ي 

لماليدد  للمصدد ت الت ددا ر السددو ر الم يونيدد  ... ي وااتمدد ت الأاحثدد  ندد ف النسدد  فدد    اسدد  القددوا   ا

 والت  استطاات الحصو  الي ا م  القوا   المتوف   والت  تناس  ةصوصي  وأن ات الأحث. 

 :نسب السيولةأواًل: 
 :ون  النق ي  سيولت  إ ا   ف  المص ت مسي   كفا،  تقيي ل نس  السيول  ستة ا ا يت 
 

 السيولة(: أهم مؤشرات 8-3الجدول )

 المص  : إا ا  الأاحث  أاالاتما  الا التقا ي  السنوي  للمص ت الت ا ر ةال  سنوات ال  اس 
 ية:القانون السيولة سبةن  

يستة   ن ا المؤش  لمع ف  م ى      المص ت الا الوفا، أالتزامات  والمتمثلد  أاألنشدط  التشدييلي  

 ال ا يدد  أو تلأيدد  الحتيا ددات المقت نددي ي مدد كعمليددات سددح  المددو اي  لددو ا ع   أو لحسدداأات   

 زمنيد  مد   فد  نقد  إلدا  األ  للتحويد  أصو  وم  سا  ي نق  م  ل ي  يتوف  ما مق ا  تح ي  ةال 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 10.65 53.89 53.23 47.83 48.09 49.08 49.81 75.26 السيولة القانونية

تغيرمعدل   
 السيولة القانونية

100 66.19 65.22 63.90 63.55 70.73 - - 

 18.62 94.72 91.14 82.07 84.68 91.19 87.23 132.03 الرصيد النقدي

الرصيد  تغيرمعدل 
 النقدي

100 66.70 104.53 92.87 96.91 111.06 - - 

ولية االحتياطيات األ
جمالي /إثانوية الو

 الموجودات
58.45 40.29 40.04 39.29 36.40 38.69 42.19 8.09 

معدل تغير االحتياطيات 
جمالي /إثانوية الولية واأل

 الموجودات
100 68.94 68.50 67.22 62.27 66.19 - - 
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دد ممكندد  ةسددا   وأأ دد   صدي   ي دد  أ  تأقددا ندد ف النسددأ  نددم  الحدد و  و شدد ا  اي  أتكلفدد  ا ياس 

   ن ا الا تعطي   س  كأي  م  األموا ي والت   القانوني  السيول  نسأ  كلما زا تحيث  المطلوأ ي

     يتدد الو ا ددا التدد  يقددو  المصدد ت أدد فا فوا دد  الي ددا وأالتددال  انةفددا   أحي مدد   دد  يكددو   ددز، من ددا

و االسدتثما ات وتعدو  أد أل للمصد تي كمدا أ  انةفدا  أالت  م  الممك  توظيف ا فد  القد و   وأ

ادد   كفددا،  إ ا   المصدد ت وادد      تدد  الددا إ ا    ندد ف النسددأ  إلددا مسددتويات منةفندد  يدد   الددا

كما يؤ ر إلا زازا  الم كز المال  للمص ت وفق اند  المصد ا ي  والموندواي   السيول  أشك   ي ي

 ل ى امال  .

  .الو ا ا وماف  حكم ا إ مال  / األولي  +االحتياطيات الثانوي االحتياطيات 1= القانوني  السيول  نسأ 

 ا كدا  ال د ت ندو إويت  تح ي  نسأ  السيول  اا   م   أ  المص ت الم كزر حيث يدت   فدا النسدأ  

تقلددديج ح ددد  اال تمدددا  ويدددت  تةفينددد ا فددد  حدددا  ال ددد ت التوسدددا فددد  مدددنل القددد و  والتسددد يالت 

% مددد   يمددد  الو ا دددا 03اال تمانيددد  األةددد ى وحددد  نا المصددد ت الم كدددزر السدددو ر أدددأ  التقددد  اددد  

 المص ت.المو ا  ل ى 

ن دد  أ  نسددأ  السدديول  القانونيدد  فدد  المصدد ت الت ددا ر  1-0  والشددك   8-0 ومدد  ةددال  ال دد و  

ي 13.03وأددددانح ات معيددددا ر 30.30كانددددت مسددددتق   ةددددال  فتدددد   ال  اسدددد  وألدددد  المتوسددددط الحسدددداأ  

ةدال  النسدأ   حيدث انةفندتي وأالتال  يحتفظ المص ت أأصدو  سدا ل  أكثد  مد  متطلأدات السديول 

ويعدددو  السدددأ  فددد  الزيدددا   إلدددا % 23.30والتددد  أليدددت  3332ال  اسددد  اددد  سدددن  األسدددال  سدددنوات

والم اسدددددلو  فدددد  الةدددددا   والددددد ر ألددددد   مليدددددو   .ل 110,888ا تفدددداي  صدددددي  المصدددددا ت المقيمدددد  

 صدي   مليو   .ل ف  ن ا العا  مقا ند  مدا أدا   سدنوات ال  اسد  والتد   انةفد  في دا 322,310

الصدا    وتع يالتد  3333 أتدا ي / 8  /   / 133     الق ا  لتعليمات ا  وفقالم اسلي  ف  الةا   
                                                           

1
 2001، 122 ، صاألردن، وظيفي مدخل المصارف إدارة عباس، بشير العالق،  
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 تصدددنيفات  ات المصددا ت لدد ى الت دددا ر المصدد ت توظيفددات الدددا يددنج الدد ر يادد  م لددل النقددد 

 تع نددت التدد  الةددا   فدد  الم اسددلي  لدد ى توظيفاتدد  أتةفددي  الت ددا ر المصدد ت  ددا  لدد ل  محدد   ي

 3311% ف  82.80ي وت اوحت أي  أ نا  يم   العالمي  المالي  األزم  نتي    تصنيف ا النةفا 

و لد  النةفدا   يمد  الو ا دا وزيدا    صدي  النقد  فد  الصدن و   3313% فد  30.30وأالا  يم  

 .3313ف  ن ا العا 

 الدراسة سنوات السوري خالل التجاري المصرف في السيولة القانونية معدل تطور يوضح( 1-3) الشكل     

 
 المص  : إا ا  الأاحث  أاالاتما  الا التقا ي  السنوي  للمص ت الت ا ر ةال  سنوات ال  اس 

 الرصيد النقدي نسبة:  

  مد  التزاماتد  تسد ي  الدا السدا ل  أصدول   د    ةدال  مد  المصد ت كفدا،  إلدا النسدأ  ند ف وتشدي 

 ومدد  ةددال  ال دد و  ي المصدد تالو ا ددا أأنواا ددا حيددث ا تفدداي ندد ف النسددأ  يشددي  إلددا تحسدد  سدديول  

ن   أ  نسأ  ال صي  النق ر للمص ت الت ا ر    انةفنت ةدال  سدنوات   3-0والشك     0-8 

ي 18.62وأدانح ات معيدا ر  د  ف  94.72ال  اس  مقا ن  ما سن  األسالي وأل  المتوسط الحساأ  

ال  اسددد  وأليدددت أالدددا  يمددد  حيدددث حققدددت  النسدددأ  تفاوتدددا  أدددي  اال تفددداي واالنةفدددا  ةدددال  سدددنوات 

و لددددد  لزيدددددا    صدددددي  الم اسدددددلي  فددددد  الةدددددا   % 111.30ي وأزيدددددا   3332% فددددد  العدددددا  21.12

و لددد  النةفدددا   صدددي   3311فددد  العدددا   %83.32وانةفدددا   يمددد  الو ا ددداي وأليدددت أ ندددا  يمددد  

 % ا  سن  األسال.82.03الم اسلو  ف  الةا   أمق ا  
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الدراسة السوري خالل سنوات التجاري المصرف في النقديالرصيد  تطور يوضح( 2-3) الشكل

 
 المص  : إا ا  الأاحث  أاالاتما  الا التقا ي  السنوي  للمص ت الت ا ر ةال  سنوات ال  اس 

 
 :نسبة االحتياطيات األولية والثانوية إلى إجمالي الموجودات 

 ن ف ا تفاي +االحتياطيات الثانوي   ويشي ويعأ  ان ا أنسأ  إ ا   السيول   االحتياطيات األولي  

 والشأ  نق ي  النق ي  زيا   المو و ات يعكل  ل  أ  ااتأا  الا المةاط   انةفا  إلا النسأ 

ن   أ    0-0والشك     8-0وم  ةال  ال  و    ي2المةتلف  التزامات  المص ت أ ا يوا   الت 

وأليت أ نا  يم   ا  سن  األسال سنوات ال  اس ت انةفانا  طيل  قنسأ  إ ا   السيول     حق

 .8.09وانح ات معيا ر  42.19وأل  المتوسط الحساأ   3311% ف  العا  00.83

 الدراسة                                       سنوات خالل التجاري المصرف في نسبة االحتياطات األولية والثانوية إلجمالي الموجودات تطور يوضح (3-3)الشكل 

 المص  : إا ا  الأاحث  أاالاتما  الا التقا ي  السنوي  للمص ت الت ا ر ةال  سنوات ال  اس 

                                                           
 .123يج 3310الزي  واليصي ي  انياي  اغ ي ال  اأ  المالي  واال ا ي  ف  المصا تي منشو ات  امع   مش  كلي  اال تصا  ي 2
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 في مجال المالءة المالية:ثانيًا: 
 ي الماليد المصد ت مدوا   م مدوي مد  الملكيد  حقدو  مسدانم  نسدأ  وند  م مواد  نسد  تقديل   
 اس  إلا تع ن ا حال  ف  الي اي الحصو  ت  الت  الو ا ا الا  ماأ ك امشنا المص ت يعتأ  و 

 3: اأنم  يإفالل أو مال 
  %   : مؤش ات المال،  المالي 2-0ال  و  

المتوسط  2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 3.05 14.18 22.41 19.47 15.26 15.07 15.72 19.92 تمالءة حقوق الملكية بالنسبة إلجمالي الموجودا

 - - 112.51 97.74 76.61 75.66 78.95 100 قوق الملكية /إجمالي الموجودات ح تغيرمعدل 
 12.73 39.53 55.81 43.50 34.05 33.71 30.90 61.24 الممنوحة مالءة حقوق الملكية بالنسبة للقروض

 - - 91.13 71.02 55.59 55.04 50.45 100 حقوق الملكية / إجمالي القروض  تغيرمعدل 
 8.05 32.04 53.04 44.14 33.03 34.47 34.18 45.12 مالءة حقوق الملكية بالنسبة للودائع

 - - 117.55 97.82 73.21 76.40 75.76 100 حقوق الملكية /إجمالي الودائع  تغيرمعدل 
 المص  : إا ا  الأاحث  أاالاتما  الا التقا ي  السنوي  للمص ت الت ا ر ةال  سنوات ال  اس  

 :مالءة حقوق الملكية بالنسبة إلجمالي الموجودات 

يسددتة   ندد ا المؤشدد  مدد   أدد  المصدد ت لمع فدد  ااتمددا  المصدد ت الددا أموالدد  الةاصدد  فدد  تمويدد  

حقدو   =حقو  الملكي  أالنسأ  إل مال  المو دو اتمال،  ويحس  وف  الصيي  اآلتي   المو و اتي

ا تفاي ن ا المؤشد  الدا و دو  ةلد  فد  المصدا ت الت ا يد  أر ي   و ، الملكي  /إ مال  المو و ات

كمدا أند  يشدي  إلدا انةفدا   يأ  المص ت يستة    ز، كأي  م  أموال  الةاصد  أتمويد  مو و اتد 

ددد ونددد ا يتندددا   مدددا العمددد     المصددد ت فوا ددد  االيددد يح ددد  التوظيفدددات الماليددد   الو ا دددا والتددد  ت حم 

كمدا أ  انةفدا  المؤشد   و  الحد و   د  يدؤ ر إلدا إفدالل المصد ت  التقلي ر للمصا ت الت ا ي ي

 .ةصوصا ان ما يتع   المص ت لسح  مفا ئ لو ا ع  المص في 

ن   أ  نسأ  حقو  الملكي  إل مال  المو و ات    انةفنت   8-0والشك     2-0وم  ال  و   

الا % 12.82-15.26-15.07-15.72والا التوال     3311-3313-3332-3338ف   

                                                           
3
 .203 ص م ،2002، االسكندرية،  للنشر الجامعية دارال ،فالمصار إدارة ، حنفي، الغفار عبد  
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وتعددو  ندد ف الزيددا   إلددا  3313% فدد  العددا   33.81حيددث أليددت أالددا  يمدد التددوال  لتعددو  وت تفددا 

      32,010غيدددد  المحققدددد  والتدددد  أليددددت الزيددددا   فدددد  حقددددو  الملكيدددد  أسددددأ  ا تفدددداي األ أددددا  المدددد و  

وألدددد  االنحدددد ات  ي14.18وألدددد  المتوسددددط الحسدددداأ  ل دددد ف النسددددأ   ي3313مليددددو   .ل فدددد  العددددا  

 .0.33المعيا ر 

 الدراسة سنوات خالل التجاري المصرف في تطور نسبة حقوق الملكية بالنسبة إلجمالي الموجودات يوضح :(4-3) الشكل

 
 أاالاتما  الا التقا ي  السنوي  للمص ت الت ا ر ةال  سنوات ال  اس . المص  : إا ا  الأاحث 

  
 :مالءة حقوق الملكية بالنسبة للقروض الممنوحة 

يستة   ن ا المؤش  لمع ف  م ى كفا،  المص ت ف  تيطي  الق و  أاالاتما  الا حقو  الملكي  

والتأك  م  ا  تل  الحقدو   دا    الدا موا  د  الةسدا   المحتملد  التد  مد  الممكد  أ  يتعد   ل دا 

المص ت نتي   ا      ت  الا تحصي  الد يو  أو تعسد  أعد  المقت ندي  واد   سد ا  التزامدات   

 توظيت وا  ا   حس  تعكل والت  الم م  المالي  المؤش ات م  المؤش  ن ا ويع   الو ت المح   ف

  ي ويحس  وف  الصيي  اآلتي :4المالي  الموا  

 .حقو  الملكي  / إ مال  الق و  =مال،  حقو  الملكي  أالنسأ  للق و  الممنوح 

                                                           
4
     ي 2000 اما ي والنش ي للطأاا  وا    ا  ،1ط "معاص  واست اتي   كم  م ة " الأنو  إ ا   مؤي ي وال و ري فال ي الحسين ي 
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 39.53المتوسددددط الحسدددداأ  ل دددد ف النسددددأ   دددد  ألدددد   أ  ن دددد   3-0  والشددددك   2-0 ومدددد  ال دددد و  

كمددا ن دد  أ  ندد ف النسددأ   دد  انةفنددت ةددال  سددنوات ال  اسدد  ادد  سددن   ي13.20وأددانح ات معيددا ر 

%مقا ندد  مددا العددا   82.33وأانةفددا   دد  ف  3338%ل ددا فدد  03.23األسددال وأليددت أ نددا  يمدد  

وات ال  اسددد  تددد  ي يا وتألددد  %ي لتعدددو  وت تفدددا نددد ف النسدددأ  ةدددال  سدددن01.38والتددد  أليدددت  3332

% لكن ا مازالت منةفن  مقا ن  ما سن  األسال ويعو  سأ  االنةفا  لزيدا   القد و   33.81

%مد  33.82مليدو   .ل حيدث شدكلت  808,003حيث أليت الق و   3338ةاص  ف  العا  

 .إ مال  المو و ات

 الدراسة سنوات خالل التجاري المصرف في القروضتطور نسبة حقوق الملكية بالنسبة إلجمالي  يوضح( 5-3) الشكل

 
 المص  : إا ا  الأاحث  أاالاتما  الا التقا ي  السنوي  للمص ت الت ا ر ةال  سنوات ال  اس .         

 :مالءة حقوق الملكية بالنسبة للودائع 

يقديل ند ا المؤشد  مدد ى  د    المصد ت الت ددا ر فد  االاتمدا  الدا أموالدد  الةاصد  للوفدا، أددالو ا ا 

وا تفاي ن ا المؤش  يشدي  إلدا  دو  الم كدز  المو ا  ل ي  وموا    حاالت السح  المفا    للو ا اي

واألما  لد ى المدو اي  والمؤسسدات الماليد  األةد ى المتعاملد   المال  للمص ت ويول  الشعو  أالثق 

 5.ما المص ت الت ا ر كما أ  انةفان  يشك  ظان   سلأي  تؤث  الا كاف  أنشط  المص ت

 .حقو  الملكي  /إ مال  الو ا ا ويحس  وف  الصيي  اآلتي =

                                                           
5
  120 ج يمرجع  سبق ذكره   ي ال  آ  
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وأدانح ات معيدا ر  03.38ن   أ  المتوسدط الحسداأ   د  ألد    0-0  والشك   2-0 وم  ال  و 

حيدث أليدت  3313ن ا انةفندت ةدال  سدنوات ال  اسد  لتعدو  وت تفدا فد  العدا  أونالحظ  ي 8.33

% ا  سن  األسال وتعو  الزيا   إلا زيا   حقو  الملكي  112.33% وأزيا   30.38أالا  يم  

وأانةفددا  3338% فد  العدا   08.18ت أ ندا  يمد ي كمدا أليد3313وانةفدا  الو ا دا فد  العدا  

 مليو   .ل  023,003%مقا ن  ما سن  األسالي و ل  أسأ  زيا   الو ا ا والت  أليت 38.38

 الدراسة سنوات خالل التجاري المصرف في تطور نسبة حقوق الملكية بالنسبة إلجمالي الودائع يوضح :(6-3) الشكل

 
 أاالاتما  الا التقا ي  السنوي  للمص ت الت ا ر ةال  سنوات ال  اس .المص  : إا ا  الأاحث 

 

 القدرة على تنمية الموجودات:في مجال ثالثًا: 
  %   : نس  تنمي  المو و ات13-0ال  و   

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة

 86.43 88.90 107.81 102.08 107.56 100 الودائع تغيرمعدل 

 42.25 44.11 46.19 43.72 46.00 44.14 / المطلوباتنسبة الودائع 

       نسبة  تغيرمعدل 
 الودائع / المطلوبات

100 104.21 99.03 104.64 99.92 95.71 

  المص  : إا ا  الأاحث  أاالاتما  الا التقا ي  السنوي  للمص ت الت ا ر ةال  سنوات ال  اس  

 :معدل نمو الودائع 
 ال  يس  ألموا  المصا ت الت ا ي  وغي  الت ا ي ي ولما كانت ن ف الو ا ا ن تع  الو ا ا المص   

مص   اإل  ا  واالستثما  فإ  ك  مص ت يحاو  أ  ينم  و ا ع  أشتا الط   والوسا  ي ونو 

ا أكأ  م  تكلفت اي  مستع  أ  ي فا ف  الو ا ا الت  يحص  الي ا أر تكلف  طالما أن ا تحق  ل   أح 
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مع   م  ن ا الي ول ل  يعتأ  6أطأيع  الحا   و  اإلةال  أالقواا  القانوني  المص في و ل  

المؤش ات ال ام  الت  ت   الا سالم  الم كز المال  للمص تي وا تفاي ن ا المؤش  يقل  م  

ااتما  المص ت الا حقو  الملكي  ف  تموي  المو و ات كما يساا  ف  تحقي   أحي  أكأ  

= الو ا ا ف   التيي وف  مايل  : مع     مات  توظيت الو ا ا أشك  أمث ي وت  حساأللمص ت إ ا 

 133العا  الحال  /الو ا ا ف  سن  األسال *

أ  نندددا  ا تفاادددا  فددد  معددد   نمدددو الو ا دددا ةدددال    2-0والشدددك     13-0ونالحدددظ مددد  ال ددد و   

% مقا ن  أسن  األسال 132.81وأزيا    3313وأليت أالا  يم  ف    3338-3332-3313 

وألد  أ ندا  3313-3311 .لي وادا  لالنةفدا  فد   مليو  020,333 حيث أل  ح   الو ا ا 

اما كدا  اليد  فد  سدن  األسدال ويعدو  سدأ  االنةفدا   10.32% وأانةفا     ف 80.80 يم  

ا إلدا و ا دا أالعملد  إلا ظ وت األزم  ال اةلي  حيث  ا  أع  المو اي  أسدح  و ا ع د  وتحويل د

  .األ نأي  أو لش ا، ال ن 

 الدراسة سنوات السوري خالل التجاري المصرف في الودائع تطور يوضح :(7-3) الشكل

 
 المص  : إا ا  الأاحث  أاالاتما  الا التقا ي  السنوي  للمص ت الت ا ر ةال  سنوات ال  اس 

  

                                                           
 .33 ي ج 1983 ي مكتأ  اي  شملي القان  يإدارة البنوك ال وا ري سي ي6
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 نسبة الودائع إلى إجمالي المطلوبات: 

فدد  تمويدد   المؤشدد  إلددا مدد ى ااتمددا  المصدد ت الددا أمددوا  الييدد   الو ا ددا المصدد في   يشددي  ندد ا 

تطو  نسأ  الو ا ا إلا إ مدال     نالحظ8-0الشك    و  13-0 المو و اتي وم  ةال  ال  و  

وأدددانح ات  88.83ن ددد  أ  المتوسدددط الحسددداأ  ل ددد ف النسدددأ   و المطلوأدددات ةدددال  سدددنوات ال  اسددد 

وأزيددا   فدد  معدد   نمددو النسددأ   3313% فدد  العددا  80.12أالددا  يمدد  ل ددا  وأليددت ي1.02معيدا ر 

اما كاندت اليد  فد  سدن  األسدال و لد  أسدأ  زيدا   ح د  الو ا دا لد ى المصد ت والتد   138.31

وأانةفدا   3313فد  العدا   %83.33فد  حدي  أليدت أ ندا  يمد    .لي مليدو 020,333أليت 

 .ح   الو ا ا ف  ن ا العا  ف  المص ت الت ا ر % مقا ن  أسن  األسال والسأ  انةفا 8.32

 الدراسة سنوات خالل التجاري السوري نسبة الودائع بالنسبة إلجمالي المطلوبات في المصرف تطور :يوضح(8-3) الشكل

 
 المص  : إا ا  الأاحث  أاالاتما  الا التقا ي  السنوي  للمص ت الت ا ر ةال  سنوات ال  اس 

 :توظيفات األموالفي مجال رابعًا: 
  :وتمثلت ف  المالي ي الموا   واستة ا  توظيت مال م  م ى الا للحك  نس  ون 

 )%( (: مؤشرات توظيف األموال11-3الجدول )

 المص  : إا ا  الأاحث  أاالاتما  الا التقا ي  السنوي  للمص ت الت ا ر ةال  سنوات ال  اس 
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  نسبة الودائع إلى المطلوبات

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 - - 111.48 122.45 142.00 141.70 161.53 100 القروض تغيرمعدل 

 12.50 96.68 95.03 101.47 97.03 102.26 110.64 73.67 نسبة القروض / الودائع

 - - 128.99 137.73 131.70 138.81 150.17 100 القروض إلى الودائع تغيرمعدل 

 13.49 112.39 115.14 120.30 112.03 117.02 123.73 86.14 معدل توظيف الودائع

 - - 133.66 139.67 130.06 135.86 143.65 100 توظيف الودائع تغيرمعدل 
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  القروضمعدل نمو: 
يعكدددل نددد ا المؤشددد  توسدددا اال تمدددا  الممندددو  مددد   أددد  المصددد ت والندددا   اددد  زيدددا   الطلددد  الدددا 

كمدا  يال ر يحقق  المص ت الا م  الزم  فد  توظيدت أموالد الق و  ويقيل م ى التوسا والتق   

أااتأا نددا النشدداط ال  يسدد   لقدد و ندد ا المؤشدد  لمع فدد  ح دد  األمددوا  الموظفدد  فدد  م ددا  ا يسددتة  

يدد   الددا كفددا،  المصدد ت فدد  إ ا   أصددول    يدد ا   مؤشدد ا  ا تفاادد  لمعظدد  المصددا ت الت ا يدد  ويعدد  

وأالمقاأدد  إ  ا تفدداي المؤشدد  إلددا    ددات كأيدد   يزيدد  مدد  المةدداط  التدد  يتعدد   ل ددا المصدد ت و دد  

ألد  معد   نمدو اإل د ا  ن   أ    2-0والشك     11-0يؤ ر إلا اإلفاللي وم  ةال  ال  و   

ل ليشدد   انةفاندا  مسدتم ا  ةددال  مقا ند  مددا سدن  األسدا 3338% فدد  العدا   101.30أالدا  يمد  

ويعددددو  االنةفددددا  أشددددك  اددددا  إلددددا ااتمددددا   3313% فدددد  العددددا  111.88سددددنوات ال  اسدددد  ليألدددد  

المصدد ت الت ددا ر  الددا توظيددت أموالدد  أاالاتمددا  الددا أنددواي أةدد ى مدد  التوظيفددات  االسددتثما ات 

 الا القطاي العا .المالي   أاإلناف  لظ وت األزم  ال اةلي  والت  ا تص ت الق و  في ا 

 الدراسة سنوات السوري خالل التجاري المصرف في القروض تطور يوضح :(9-3) الشكل

 
 المص  : إا ا  الأاحث  أاالاتما  الا التقا ي  السنوي  للمص ت الت ا ر ةال  سنوات ال  اس 
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  نسبة التوظيف)نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع:  

م ى ن ا  اإل ا   ف      الو ا ا وم  ث  إاا   توظيف ا ف  العمليدات التد   تشي  ن ف النسأ  إلا
ي كمددا تعتأدد  ندد ف النسددأ  إحدد ى المقدداييل التقلي يدد  لسدديول  المصددا تي وندد    دد ا تدد   أ أددا   اإل

تقدديل مدد ى اسددتعما  الو ا ددا فدد  امليددات اإل دد ا ي وتعتأدد  نسددأ  القدد و  إلددا الو ا ددا المسددتق   
الدددا مةدددزو  مددد   ا  انةفندددت نددد ف النسدددأ  كاندددت مؤشددد  عأيددد ا  اددد  السددديول ي وكلمدددا الصددو   األكثددد  ت

 زيدا   إلدا حا د  المصد ت تؤشد  الو ا دا إلدا القد و  نسأ  زيا   إ  كما السيول  ل ى المص تي
ي وأ  أنمي  ن ف النسدأ  تكمد  فد  كون دا إشدا   7ال  ي   اال  ا  طلأات لتلأي    ي   نق ي  مصا  

ونالحددظ مدد    8المصدد ت لم ا عدد  سياسددات ا الةاصدد  أتوزيددا األصددو  لصددالل السدديول تحدد ي  إل ا   
وأدددانح ات  20.08  أنددد  ألددد  المتوسدددط الحسددداأ  للنسدددأ  13-0  والشدددك   11-0ةدددال  ال ددد و   

و لدد  أسددأ  ا تفدداي  صددي   3338%فدد  العددا  113.08ي كمددا أليددت أالددا  يمدد  13.33معيددا ر 
مليدددو   .ل ونددد ا يددد   الدددا ااتمدددا  المصددد ت الت دددا ر الدددا  808,003القددد و  والتددد  أليدددت 
%ويعدو   لد  23.30حيدث أليدت  3311م دا  القد و  لتعدو  وتدنةف  فد  استة ا  و ا ع  فد  

مليو   .ل نتي   لسحوأات ا المفا  د   013,883لظ وت األزم  ال اةلي  حيث انةفنت الو ا ا 
  . .ل مليو  322,201كما انةفنت الق و  حيث أليت

 الدراسة سنوات السوري خالل التجاري المصرف في القروض إلى الودائع تطور يوضح( 10-3) الشكل

 
 ال  اس المص  : إا ا  الأاحث  أاالاتما  الا التقا ي  السنوي  للمص ت الت ا ر ةال  سنوات 

 

                                                           
 اال تصا ي  للعلو  أي ا  كلي  المص في  م ل  السيول  مةاط  ف   يال وأنميت  ال شي  لمص ت المال  األ ا، تقوي  ي  ا، ي شي  7

 . 3313ي 01الع   ال امع 
 . 108  يج 2006ي مكتأ  الم تما الع أ ي اما ي1اق ي مفللي و  ات نظ  مص في ي ط8
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 معدل توظيف الودائع: 

 ن ا  م ىيعكل ن ا المؤش  ااتما  المص ت الت ا ر الا الو ا ا كأح  أن  مصا   التموي ي و 

حيث يشدي   واالستثما ات ي  الق و  أ أاحا   ت   الم االت الت  ف  تل  الو ا ا ف  توظيت اإل ا  

األمدوا  وأالمقاأد  فدإ  انةفاند  يشدي  إلدا ا تفداي ا تفاي ن ا المع   إلا كفا،  اإل ا   ف  استة ا  

 .ح   الو ا ا وا   الق    الا توظيف ا وأالتال  تحم  المص ت لتكاليت االي  تةف  م   أحيت 

ن   أن  ش   تطو  ةدال  سدنوات ال  اسد  اد  سدن    11-0والشك     11-0وم  ةال  ال  و   

 وألدددددد  أالددددددا  يمددددددد  ي10.82معيدددددددا ر  وأددددددانح ات 113.02األسددددددال فألدددددد  المتوسدددددددط الحسدددددداأ  

والسددأ  اسددتة ا   ددز، كأيدد  مدد  الو ا ددا فدد  القدد و  واالسددتثما ات  3338فدد  العددا  130.20%

% م  إ مال  30.20مليو   .ل أر أنسأ   883,282حيث أليت   و  واستثما ات ن ا العا 

ا دا وألد  أ ندا كمدا انةفد  معد   توظيدت الو  المو و ات ون  أالا نسأ  ةدال  سدنوات ال  اسد ي

مليدو  020,333ويعو  السأ  إلا ا تفاي ح د  الو ا دا والتد  أليدت  3313ف   %113.30 يم  

%م  إ مال  المطلوأات ون  أالا نسأ  وصلت إلي ا الو ا ا ةال  سنوات 80.12 .ل وأنسأ  

 ال  اس .

 الدراسة سنوات خاللالسوري  التجاري المصرف في توظيف الودائع معدل تطور يوضح( 11-3) الشكل     

 
 المص  : إا ا  الأاحث  أاالاتما  الا التقا ي  السنوي  للمص ت الت ا ر ةال  سنوات ال  اس 
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 في مجال الربحية:خامسًا: 
 زمنيد  فتد   ةدال  الت دا ر المصد ت أ ا، الدا  اللد  الماليد  النسد  أكثد  م  ال أحي  نس  تع    

 م زيد  اوا د   ات م داالت فد  أموالد  توظيدت فد  المصد ت فعاليد  مد ى تعكدل حيدث محد   ي
 :وكأي  

 )%(الربحية  مؤشرات :(12-3الجـــدول )

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.70 1.56 0.57 1.18 1.57 1.55 2.68 1.83 معدل العائد على االستثمار      
 - - 31.39 64.45 86.11 84.67 146.45 100 العائد على االستثمار تغيرمعدل 

 4.85 9.23 2.56 6.05 10.31 10.27 17.02 9.18 معدل العائد على حقوق الملكية 
 - - 27.90 65.94 112.40 111.91 185.50 100 الملكية العائد على حقوق تغيرمعدل 

 1.94 3.49 1.36 2.67 3.41 3.54 5.82 4.14 معدل العائد على الودائع        
 - - 32.80 64.51 82.29 85.50 140.54 100 لعائد على الودائعتغير ا معدل

 1.14 2.52 0.89 1.85 2.56 2.63 4.34 2.85 معدل العائد على األموال المتاحة 
 - - 31.10 64.95 89.76 92.27 151.99 100 توظيف موارد متاحة تغيرمعدل 

 المص  : إا ا  الأاحث  أاالاتما  الا التقا ي  السنوي  للمص ت الت ا ر ةال  سنوات ال  اس    

 معدل العائد على االستثمار( ROA)  : 
يقددديل نددد ا المعددد   مددد ى ال أحيددد  التددد  يحقق دددا المصددد ت مددد  اسدددتثما ف لمو و اتددد  فددد  أنشدددطت    

    النسدأ  ند ف ا تفعدت المةتلف ي ويطل  الي  أينا  مع   العا د  الدا إ مدال  المو دو اتي فكلمدا

 ي ويحس  وف  الصيي  التالي صحيل أصول  والعكل استة ا  ف  المص ت كفا،  ا تفاي الا  ل 

  13-0ونالحدظ مد  ال د و   ي مع   العا   الا االسدتثما  = صداف  الد أل / إ مدال  المو دو ات

% 180.83وأزيدا     3338فد  العدا   %2.68أ  أالا  يمد  وصد  إلي دا ند    13-0والشك   

         ادددددد  سددددددن  األسددددددال ويعددددددو   لدددددد  إلددددددا ا تفدددددداي األ أددددددا  الصددددددافي  فدددددد  ندددددد ا العددددددا  والتدددددد  أليددددددت

 فد  العدا  0.57%فد  حدي  انةفد  فد  السدنوات التاليد  وألد  أ ندا نسدأ   مليو   .لي 33,880

األ أدددا  الصدددافي  والتددد  % ويعدددو  نددد ا االنةفدددا  إلدددا انةفدددا  08.01وأانةفدددا   ددد  ف  3313

 .3.23وأانح ات معيا ر  1.30مليو   .ل وأمتوسط حساأ   8,380أليت 
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 الدراسة سنوات خالل التجاري السوري المصرف االستثمار في على العائد تطور معدل يوضح :(12-3) الشكل

 
 .المص  : إا ا  الأاحث  أاالاتما  الا التقا ي  السنوي  للمص ت الت ا ر ةال  سنوات ال  اس      

 ( معدل العائد على حقوق الملكيةROE:) 

يقدديل ندد ا المؤشدد  مدد ى كفددا،  إ ا   المصدد ت الت ددا ر فدد  تحقيدد  أندد ات أصددحا  حقددو  الملكيدد  

 اسدتة ا  فد  الت دا ر المصد ت كفدا،  الدا يد    ال ولد   أصدفت ا ال  د  المالكد  للمصد تي كمدا

 المع  ي ن ا ا تفا كلما أن  حيث األ أا ي تولي  الا الموا        ن ف م ى ةال  م  ال اتي  موا  ف

 ويحس  وف  الصيي  اآلتي : ي9صحيل والعكل أكأ  اا   تحقي  أنما  الكفا،  الا    كلما

  13-0حقددو  الملكيدد ي ومدد  ةددال  ال ددد و   /معدد   العا دد  الددا حقددو  الملكيدد  = صدداف  الدد أل 

ي وأليدت 8.83ا ر وأدانح ات معيد 9.23  ن د  أ  المتوسدط الحسداأ  ل د ف النسدأ  10-0والشك   

ويعددو  السددأ  فدد   لدد  إلددا ا تفدداي ح دد  األ أددا   3338% فدد  العددا  12.3أالددا  يمدد  فدد  العددا  

م  إ مال  المطلوأاتي ف  حدي  أليدت ند ف  2.68%مليو   .ل والت  شكلت  33,880المحقق  

ويعددددو   لدددد  إلددددا انةفددددا  ح دددد  األ أددددا  المحققدددد    3313فدددد  العددددا  2.56%النسددددأ  أ نددددا  يمدددد  

أاإلندداف  إلددا ا تفدداي  يمدد   يمدد  إ مددال  المطلوأددات 0.57%مليددو   .ل والتدد  شددكلت  8,380

 02,038أق  والتدد  أليدددت اددد  األاددوا  السدددا3313حقددو  الملكيدد   ا تفددداي االحتياطيددات فددد  العددا  

  .ل  . مليو  30,382وصاف  األ أا  الم و   مليو   .ل 

                                                           
9
 .111ج  ي  2006اما ي والتوزياي للنش  العالم  للكتا    ا ا ي1ط اإلسالمي ي الأنو  فليلي ةلتي 
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 تطور معدل العائد على حقوق الملكية في المصرف التجاري السوري خالل سنوات الدراسة  يوضح(:13-3الشكل)

 
 .ال  اس المص  : إا ا  الأاحث  أاالاتما  الا التقا ي  السنوي  للمص ت الت ا ر ةال  سنوات 

 
 معدل العائد على الودائع: 

يقديل معد   العا دد  الدا الو ا ددا مد ى  دد    المصد ت الددا توليد  األ أددا  مد  الو ا ددا التد  اسددتطاي 
 معــدل العائــد علــى الودائــع  ل صــافي الــربح /مجمــو  الودائــع 10ويحسدد  وفدد  الصدديي  اآلتيدد  الحصددو  الي دداي
وأدددانح ات معيدددا ر  0.82المتوسدددط الحسددداأ  ألددد  أ    18-0والشدددك      13-0ويأدددي  ال ددد و   

نتي د  ال تفداي األ أددا  الصدافي  والددا الد غ  مدد   3338فدد   5.82%كمدا ألد  أالددا  يمد   ي1.82
إال أند  ادا   مليدو   .ل ل د ا العدا  مقا ند  مدا السدنوات الأا يد ي 023,328ا تفاي إ مال  الو ا دا 

نتي ددد  النةفدددا  األ أدددا   3313فددد  العدددا   1.36%وانةفددد  فددد  أقيددد  السدددنوات وألددد  أ ندددا  يمددد 
 مليو   .ل. 013,883الصافي  وانةفا  الو ا ا والت  أليت 

 الدراسة سنوات السوري خالل التجاري المصرف في الودائع على العائد معدل تطور يوضح :(14-3)الشكل

 

 المص  : إا ا  الأاحث  أاالاتما  الا التقا ي  السنوي  للمص ت الت ا ر ةال  سنوات ال  اس      
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  التقليديةمعدل العائد على األموال:  
والمتمثلددد  أحقدددو  التقلي يددد  يقددديل نددد ا المؤشددد  كفدددا،  إ ا   المصددد ت فددد  توليددد  األ أدددا  مددد  أموالددد  

يدد   الددا  دد    المصدد ت فدد  تحقيدد  العوا دد  مدد  توظيددت الملكيدد  والو ا ددا وا  ا تفدداي ندد ا المعدد   

+ حقدددو   صددداف  الددد أل / الو ا دددا 11(تيددد آلاألمدددوا  فددد  المو دددو ات الم أحددد  ويقدددال وفددد  الصددديي  ا

مددد   ن ددد  أ  المصددد ت  ددد  حقددد  أ أاحدددا    13-0والشدددك     13-0ومددد  ةدددال  ال ددد و     ي الملكيددد

اد  سدن  األسدال 151.99%وأزيدا    3338فد  العدا    4.34%توظيت أموال  وأليت أالا  يم 

وتعو  ن ف الزيا   إلا ا تفاي األ أدا  الصدافي  فد  ند ا العدا  لتعدو  وتدنةف  ةدال  سدنوات ال  اسد  

ويعددو  سددأ  االنةفددا  إلددا انةفددا  أ أددا   3313فدد  العددا   0.89%تدد  ي يا  وتألدد  أ نددا  يمدد  

ي كمدا ألد  المتوسدط ليدو   .لم 8,380الت ا ر وأشك  كأي  ف  ند ا العدا  حيدث أليدت  المص ت

 . 1.18وأانح ات معيا ر  2.52الحساأ  ل  ف النسأ  

 الدراسة سنوات السوري خالل التجاري المصرف في التقليديةاألموال  على العائد معدل تطور يوضح :(15-3)الشكل

 
 المص  : إا ا  الأاحث  أاالاتما  الا التقا ي  السنوي  للمص ت الت ا ر ةال  سنوات ال  اس      

 

 

                                                           
أ

 .111بو حمد وقدوري، مرجع سبق ذكره، ص 

2.85% 

4.34% 

2.63% 2.56% 

1.85% 

0.89% 0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

بة
س

لن
ا

 
 معدل العائد على األموال التقليدية



051 
 

 :اختبار الفرضياتالمبحث الثالث: 

لتحليل واختبار بيانات المصرف التجاري السووري StatsDirect  استخدام البرنامج اإلحصائيتم 
( فترة األزموة الماليوة 4000-4002( فترة ماقبل األزمة المالية العالمية و)4002-4002خالل )

، ومو  ججول اختبوار الداخليوة األزموةظروف ( بسبب 4004-4000استبعاد عامي )ومابعدها وتم 
  (. 03-3الفرضيات تم اعتماد البيانات الواردة في الجدول)

 البيانات المعتمدة في اختبار الفرضيات (:13-3الجدول)

 4000 4002 4002 4002 4002 4002 4002 البيانات

متوسط 

قبل 

 األزمة

متوسط 

بعد 

 األزمة

 99.66 62.09 48.09 49.09 49.81 75.26 88.61 96.32 100.85 السيولة القانونية 

 97.72 96..8. 84.68 91.19 87.23 132.03 152.97 159.24 163.34 الرصيد النقدي 

 76.97 99.90 39.29 40.04 40.29 58.45 67.34 73.85 74.83 االحتياطيات /الموجودات

 98.72 99.66 46.19 43.72 46 44.14 43.88 46.26 45.71 دائع/المطلوبات  الو

 46.80 22.28 44.82 44.7 50.89 32.52 23.73 17.8 15.09 الموجودات /القروض 

 1.93 1.89 1.57 1.55 2.68 1.83 2.51 0.87 2.34 العائد على االستثمار

 799000 778878 393502 372586 392578 364982 359448 .394210 383661 الودائع

 766280 98977. 381812 381012 434332 268888 194434 151681 126689 القروض 

 9992. 8977. 13407 13189 22843 15112 20552 7390 .19653 األرباح 

وتبوووي  ج  جميووو  البيانوووات تتبووو   Shapiro-Wilkخضوووعت البيانوووات  ختبوووار التوزيووو  ال بيعوووي وج  
( وبناًء عليه 02-3للتوزي  ال بيعي ماعدا نسبة )الودائ  /الم لوبات( كما هو موضح بالجدول )

         للبيانوووووووووات التوووووووووي تتبووووووووو  التوزيووووووووو  ال بيعوووووووووي واختبوووووووووار Unpaired.t.testتوووووووووم بجوووووووووراء اختبوووووووووار 
Mann-Whitney U test  التوزي  ال بيعي.   تتب للبيانات التي 

 ع الطبيعي يللتوز   Shapiro-Wilkنتائج اختبار( 14-3الجدول ) 
 البيانات الداللة اإلحصائية النتيجة نص الفرضية

 السيولة القانونية P<0.05 0.1019 قبول فرضية العدم البيانات تخض  للتوزي  ال بيعي
 الرصيد النقدي P<0.05 0.0725 قبول فرضية العدم البيانات تخض  للتوزي  ال بيعي

ولية والثانية االحتياطيات ال  P<0.05 0.727 قبول فرضية العدم البيانات تخض  للتوزي  ال بيعي
الموجودات إجمالي/   

الودائع إجمالي P<0.05 0.1923 قبول فرضية العدم البيانات تخض  للتوزي  ال بيعي  
 الودائع /المطلوبات P>0.05 0.0483 رفض فرضية العدم البيانات   تخض  للتوزي  ال بيعي
القروض إجمالي P<0.05 0.342 قبول فرضية العدم البيانات تخض  للتوزي  ال بيعي  
 القروض/ الموجودات P<0.05 0.3736 قبول فرضية العدم البيانات تخض  للتوزي  ال بيعي
 الرباح الصافية P<0.05 0.7520 قبول فرضية العدم البيانات تخض  للتوزي  ال بيعي
 العائد على االستثمار P<0.05 0.6763 قبول فرضية العدم البيانات تخض  للتوزي  ال بيعي
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 :الولىالساسية  الفرضية -

بوي  متوسو ات نسوب السويولة α) ≤2.28توجد فورو  اات د لوة بحصوائية عنود مسوتوة د لوة )  

فووي  الموجووودات( بجمووالي)السويولة الاانونيووة، الرصوويد الناوودي، ا حتيا يووات األوليوة وال انويووة علوو  

  قبل وبعد األزمة المالية العالمية. السوري المصرف التجاري

  الفرعية الولى:الفرضية 

السيولة بي  متوس ات نسبة α)  ≤2.28توجد فرو  اات د لة بحصائية عند مستوة د لة )  
    في المصرف التجاري السوري قبل وبعد األزمة المالية العالمية.الاانونية 
 :التالي الجدولالموضحة في تم الحصول عل  النتائج Unpaired t test ت بي  اختباروبعد 

 (: 15-3الجدول ) 
 القانونية لفحص معنوية الفروقات بين متوسطات نسبة السيولة للعينات المستقلةUnpaired t test نتائج اختبار

TWO SIDED F TEST IS SIGNIFICANT:USE APPROXIMATE t (UNEQUAL VARIANCES) RESULT 

95% confidence interval 

for mean difference 

Combined 

standard error 
P.value df t  

58.3392 24.1940 6.6415 0.0016 5 6.2134 
Assuming equal 

variances 

55.7240 26.8092 5.6241 0.005 3.047395 7.3373 
Assuming 

unequal variance 

ر موووو  غجصوووو(  P.value=0.005 ( قيمووووةج  للعينووووات المسووووتالة ( tيالحووووظ موووو  نتووووائج اختبووووار )
وبالتوالي نوورفض فرضووية العوودم  F TEST  اختبووار نتيجووة والووح حسوب( 0.00)مسوتوة الد لووة 

نسوبة  اتوجوود فورو  اات د لوة بحصوائية بوي  متوسو والتوي تونع علو   ونابول الفرضوية البديلوة
 قبل وبعد األزمة المالية. السيولة الاانونية

 :الفرضية الفرعية الثانية 

بوي  متوسو ات نسوبة الرصويد  α) ≤0.00بحصائية عند مستوة د لوة )توجد فرو  اات د لة   

 النادي في المصرف التجاري السوري قبل وبعد األزمة المالية العالمية.

 :التالي الجدولالموضحة في تم الحصول عل  النتائج Unpaired t test ت بي  اختباروبعد 
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 (:  16-3الجدول )
 للعينات المستقلة لفحص معنوية الفروقات بين متوسطات نسبة الرصيد النقدي Unpaired t test نتائج اختبار

TWO SIDED F TEST IS NOT  SIGNIFICANT: USE Assuming equal variances RESULT 

95% confidence interval 

for mean difference 

Combined 

standard error 
P.value df t  

85.7420 42.6479 8.3821 0.0006 5 7.6585 
Assuming equal 

variances 

82.7280 45.6619 5.6241 0.0017 3.4329 8.9040 
Assuming unequal 

variance 

ر مووو  غجصووو(  P.value=0.0006 (قيموووةللعينوووات المسوووتالة ج  ( tيالحوووظ مووو  نتوووائج اختبوووار ) 
وبالتووالي نوورفض فرضووية العوودم F TEST اختبوواروالووح حسووب نتيجووة ( 0.00 )مسووتوة الد لووة 

نسوبة  اتوجوود فورو  اات د لوة بحصوائية بوي  متوسو والتوي تونع علو   ونابول الفرضوية البديلوة
 الرصيد النادي قبل وبعد األزمة المالية.

 :الفرضية الفرعية الثالثة 

بووووي  متوسوووو ات نسووووبة α) ≤2.28توجوووود فوووورو  اات د لووووة بحصووووائية عنوووود مسووووتوة د لووووة )   

الموجووودات فووي المصوورف التجوواري السوووري قبوول وبعوود  بجمووالياألوليووة وال انويووة بلوو   ا حتيا يووات

 األزمة المالية العالمية.

 :التالي الجدولالموضحة في تم الحصول عل  النتائج Unpaired t test ت بي  اختباروبعد 

 (:  11-3الجدول )
 الموجودات/ االحتياطياتللعينات المستقلة لفحص معنوية الفروقات بين متوسطات نسبة Unpaired t test نتائج اختبار

TWO SIDED F TEST IS SIGNIFICANT:USE APPROXIMATE t (UNEQUAL VARIANCES) RESULT 

95% confidence interval 

for mean difference 

Combined 

standard error 
P.value df t  

58.3392 24.1940 4.4734 0.0014 5 9.9088 
Assuming 

equal variances 

38.4781 19.0101 3.7866 0.0045 3.0379 7.3373 

Assuming 

unequal 

variance 

ر موووو  غجصوووو(  P.value=0.0045 (قيمووووةللعينووووات المسووووتالة ج  ( tيالحووووظ موووو  نتووووائج اختبووووار )

وبالتووالي نوورفض فرضووية العوودم F TEST والووح حسووب نتيجووة اختبووار (0.00 )مسووتوة الد لووة 



051 
 

 نسوبة اتوجوود فورو  اات د لوة بحصوائية بوي  متوسو والتوي تونع علو   ونابول الفرضوية البديلوة

 الموجودات قبل وبعد األزمة المالية. بجماليا حتيا يات األولية وال انوية بل  

 الثانية: الساسية الفرضية-

 بجموووالي)بوووي  متوسووو ات α) ≤2.28) توجووود فووورو  اات د لوووة بحصوووائية عنووود مسوووتوة د لوووة  

فوي المصورف التجواري السووري قبول وبعود األزموة  الموجوودات( بجموالي، نسبة الودائ  عل  الودائ 

 المالية العالمية.

 :الفرضية الفرعية الولى 

الودائو   بجمواليبي  متوس ات α) ≤2.28توجد فرو  اات د لة بحصائية عند مستوة د لة )  

 التجاري السوري قبل وبعد األزمة المالية العالمية.في المصرف 

 :التالي الجدولالموضحة في تم الحصول عل  النتائج Unpaired t test ت بي  اختباروبعد 

 (: 11-3الجدول )

 الودائع إجمالي للعينات المستقلة لفحص معنوية الفروقات بين متوسطات Unpaired t test نتائج اختبار

TWO SIDED F TEST IS NOT  SIGNIFICANT: USE Assuming equal variances RESULT 

95% confidence interval 

for mean difference 

Combined 

standard error 
P.value df t  

17996 -39290 11142 0.3832 5 0.9554 
Assuming equal 

variances 

16553 -37847 10581 0.3606 4.9948 1.0061 
Assuming 

unequal variance 

( جكبور مو  مسوتوة P.value=0.3832 (قيموة( للعينات المسوتالة ج  tيالحظ م  نتائج اختبار )

وبالتوالي نابول فرضوية العودم والتوي تونع F TEST  والوح حسوب نتيجوة اختبوار( 0.00الد لوة ) 

الودائووو  قبووول وبعووود األزموووة  بجمووواليفووورو  اات د لوووة بحصوووائية بوووي  متوسووو ات  علووو  عووودم وجوووود

 المالية
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 الفرضية الفرعية الثانية: 
بوي  متوسو ات نسوبة الودائو  α) ≤2.28توجود فورو  اات د لوة بحصوائية عنود مسوتوة د لوة )  

 الم لوبات في المصرف التجاري السوري قبل وبعد األزمة المالية العالمية. بجماليال  
 

 Mann-Whitney U test(: نتائج اختبار 11-3الجدول )
u P rank sum medianB medianA 

9 0.8571 16 46 44.925 

وجظهووووووووورت النتوووووووووائج ج  قيموووووووووة و ختبوووووووووار هوووووووووا  الفرضوووووووووية توووووووووم ت بيووووووووو  اختبوووووووووار موووووووووا  ويتنوووووووووي 
(P.value=0.8571 )والتووي   فرضووية العوودم نابوول( وبالتووالي 0.00 )مسووتوة الد لووة كبوور موو  ج

 نسوبة الودائو  علو  الم لوبوات اتبحصوائية بوي  متوسو فورو  اات د لوة تنع علو  عودم وجوود 
 قبل وبعد األزمة المالية.

 الثالثة:الساسية الفرضية -

 بجموووالي)بوووي  متوسووو ات α) ≤2.28 توجووود فووورو  اات د لوووة بحصوووائية عنووود مسوووتوة د لوووة )

في المصرف التجاري السوري قبل وبعد األزمة  (الموجودات بجمالي، نسبة الاروض بل  الاروض

 المالية العالمية.

 :الفرضية الفرعية الولى 
 بجمووواليبوووي  متوسووو ات α) ≤2.28توجووود فووورو  اات د لوووة بحصوووائية عنووود مسوووتوة د لوووة )  

 الاروض في المصرف التجاري السوري قبل وبعد األزمة المالية العالمية.
 :التالي الجدولالموضحة في تم الحصول عل  النتائج Unpaired t test ت بي  اختباروبعد 

 (: 20-3الجدول ) 

 القروض إجمالي  للعينات المستقلة لفحص معنوية الفروقات بين متوسطاتUnpaired t test نتائج اختبار
TWO SIDED F TEST IS NOT  SIGNIFICANT: USE Assuming equal variances RESULT 

95% confidence interval 

for mean difference 

Combined 

standard error 
Pvalue df t  

-111599 -315657 39690 0.003 5 5.3822 
Assuming equal 

variances 

-121629 -305628 35789 0.0026 4.5341 5.9690 
Assuming unequal 

variance 
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ر م  مستوة غجص(  P.value=0.003 (قيمةللعينات المستالة ج  ( tيالحظ م  نتائج اختبار )

وبالتووالي نوورفض فرضووية العوودم ونابوول F TEST  والووح حسووب نتيجووة اختبووار( 0.00 )الد لووة 

الاوروض قبول  اتوجوود فورو  اات د لوة بحصوائية بوي  متوسو والتي تنع عل   الفرضية البديلة

 وبعد األزمة المالية.

 الفرضية الفرعية الثانية: 

بي  متوس ات نسبة الاوروض α) ≤2.28بحصائية عند مستوة د لة ) توجد فرو  اات د لة  

 في المصرف التجاري السوري قبل وبعد األزمة المالية العالمية. (جمالي الموجوداتبل  ب

 :تم الحصول عل  النتائج الموضحة في الجدول التاليUnpaired t test وبعد ت بي  اختبار

 (:  21-3الجدول )
 /إجمالي الموجوداتلفروقات بين متوسطات القروضاللعينات المستقلة لفحص معنوية Unpaired t testنتائج اختبار

TWO SIDED F TEST IS NOT  SIGNIFICANT: USE Assuming equal variances RESULT 

95% confidence interval 

for mean difference 

Combined 

standard error 
Pvalue df t  

-11.9842 -37.0523 4.8759 0.004 5 5.0284 
Assuming equal 

variances 

-13.2927 -35.7439 4.3669 0.0037 4.399462 5.6145 
Assuming unequal 

variance 

( جصغر م  مستوة  P.value=0.004 (قيمة( للعينات المستالة ج  tيالحظ م  نتائج اختبار )

وبالتوووالي نووورفض فرضوووية العووودم ونابووول  F TESTوالوووح حسوووب نتيجوووة اختبوووار (0.00الد لوووة ) 

والتي تنع عل  وجود فرو  اات د لة بحصائية بي  متوس ات نسوبة الاوروض  الفرضية البديلة

 عل  بجمالي الموجودات قبل وبعد األزمة المالية.
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 اختبار الفرضية الرابعة:-

 بجمووواليمتوسووو ات )بوووي  α) ≤2.28توجووود فووورو  اات د لوووة بحصوووائية عنووود مسوووتوة د لوووة )  

نسووبة العائوود علوو  ا سووت مار( فووي المصوورف التجوواري السوووري قبوول وبعوود األزمووة الصووافية،  ربووا األ

 .المالية العالمية

 :الفرضية الفرعية الولى 
بجموووالي بوووي  متوسووو ات α) ≤2.28توجووود فووورو  اات د لوووة بحصوووائية عنووود مسوووتوة د لوووة )  

 .في المصرف التجاري السوري قبل وبعد األزمة المالية العالمية الصافية با األر 

 :تم الحصول عل  النتائج الموضحة في الجدول التاليUnpaired t test وبعد ت بي  اختبار

(: 22-3الجدول )   
 للعينات المستقلة لفحص معنوية الفروقات بين متوسطات رصيد الرباحUnpaired t test نتائج اختبار

TWO SIDED F TEST IS NOT  SIGNIFICANT: USE Assuming equal variances RESULT 

95% confidence interval 

for mean difference 

Combined 

standard error 
Pvalue df t  

106229 12228 4444 0.8638 5 0.1806 
Assuming equal 

variances 

10453 -12059 0.5247 0.8622 4.6796 0.1833 
Assuming 

unequal variance 

موو  مسووتوة  جكبوور( P.value=0.8638 (قيمووةللعينووات المسووتالة ج  ( tيالحووظ موو  نتووائج اختبووار )

والتوي تونع  فرضوية العودم  نابولوبالتوالي F TEST  والح حسب نتيجوة اختبوار (0.00 )الد لة 

وبعووود األزموووة قبووول  رصووويد األربوووا  اتفووورو  اات د لوووة بحصوووائية بوووي  متوسووو د و وجوووعووودم علووو  

 المالية.

 :الفرضية الفرعية الثانية 

بي  متوس ات نسبة العائد عل  α) ≤2.28توجد فرو  اات د لة بحصائية عند مستوة د لة )  

 ا ست مار( في المصرف التجاري السوري قبل وبعد األزمة المالية العالمية.
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 :الموضحة في الجدول التاليتم الحصول عل  النتائج Unpaired t test وبعد ت بي  اختبار

 (:  23-3الجدول )
 االستثمارنسبة العائد على  للعينات المستقلة لفحص معنوية الفروقات بين متوسطاتUnpaired t test نتائج اختبار

TWO SIDED F TEST IS NOT  SIGNIFICANT: USE Assuming equal variances RESULT 

95% confidence interval 

for mean difference 

Combined 

standard error 
Pvalue df t  

1.3333 -1.4250 0.5365 0.9352 5 0.085427 
Assuming equal 

variances 

1.3029 -1.3946 0.5247 0.9339 4.774912 0.08735 
Assuming unequal 

variance 

م  مستوة  جكبر( P.value=0.9352 (قيمةللعينات المستالة ج  ( tيالحظ م  نتائج اختبار )

فرضوية العودم والتوي تونع  نابلوبالتالي  F TEST  والح حسب نتيجة اختبار (0.00 )الد لة 

قبل وبعود  نسبة العائد عل  ا ست مار اتفرو  اات د لة بحصائية بي  متوس  عدم وجودعل  

 األزمة المالية.
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 النتائج والتوصيات

 النتائج:

 الفرضيات اختبار نتائج: 

  0.0.)  اللدد  مسددتو  عندد  إحصددية    اللدد  ذات فددقو  توجدد≥  (α  نسدد  متوسددتيت بدد 

 إجمددديل  إلددد  والثينو ددد  األول ددد  االحت يت ددديت النقددد    القصددد   القينون ددد   السددد ول ) السددد ول 

 0 العيلم   الميل   األزم  وبع  قبل السوق  التجيق  المصقف ف ( الموجو ات

 اللدددد  مسددددتو  عندددد  إحصددددية    اللدددد  ذات فددددقو  توجدددد  ال  (.0.0≥ α  )  متوسددددتيت بدددد 

 قبدل السدوق  التجيق  المصقف ف ( الموجو ات إجميل  إل  الو اةع نسب  الو اةع  إجميل )

 0العيلم   الميل   األزم  وبع 

  اللد  مسدتو  عن  إحصية    الل  ذات فقو  توج  (.0.0≥ α )   إجمديل ) متوسدتيت بد 

 وبعد  قبدل السدوق  التجديق  المصدقف فد  الموجدو ات إجمديل  إل  الققوض نسب  الققوض 

 0العيلم   الميل   األزم 

 اللدددد  مسددددتو  عندددد  إحصددددية    اللدددد  ذات فددددقو  توجدددد  ال  (.0.0≥ α )   متوسددددتيت بدددد 

 قبدل السدوق  التجديق  المصدقف ف ( االستثميق عل  العية  نسب  الصيف    األقبيح إجميل )

 0العيلم   الميل   األزم  وبع 
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   علدد  المصددقف التجدديق   7.07-2..7أظهددق التحل ددل المدديل  الددذ  تددن إجددقا   عدد  ال تددق

 :النتيةج التيل  السوق  

-2..7)ال قاسدد  سددنوات خدد ل انخ يضددي   التجدديق  المصددقف فدد  السدد ول  قصدد   حقدد  السيييول :-1

-72092-72020) انخ دددددددديض وبنسدددددددد  األسددددددددي سددددددددن   عدددددددد ( 7.00-7.07-.2-7.0..7

 قصد   انخ ديض إلد  2..7 عد  االنخ ديض هذا و عو  التوال  عل (9.023-33002-3.079%

 الخددديقح فددد  المقاسدددل   لددد   التجددديق  المصدددقف أمدددوال توظ دددف بلغدددت الخددديقح  ح ددد  فددد  المقاسددل  

 2..7 العدين فد  أمي  ال ية   مع ل القت يع وذلك 2..7 العين مل و  ل0  ف  09.,722 ذقوتهي

 األمدوال توظ دف بسب  وذلك الخيقح ف  المقاسل   ل   المصقف قص   انخ ض .7.0و 2..7و

  وتخ د ض المصدقف لقصد    لد   المقاسدل   العيلم   ال ية   أسعيق النخ يض نظقا   أخق  مواق  ف 

 األمدوال وتوز دع م   المخيتق العيل   الت  تعقضت لهي نت ج  األزم  الميل   العيل ف  الخيقح بسب  

ح ددددددد  حققدددددددت نسدددددددب   الصدددددددن و   االحت يت ددددددديت( فددددددد  والنق  ددددددد  قدددددددقوض) أخدددددددق  أقصددددددد   علددددددد 

وهدددذا م عددق علددد  انخ دديض السددد ول  فددد   2..7التوظ ف)الققوض/الو اةددع( أعلددد  ق مدد  فددد  العددين 

 لدد   األقصدد   بعدض لتجم دد  نت جدد  7.07و 7.00 فد  االنخ دديض سددب   عدو    كمددي2..7العدين 

لتخ دد ض المصددقف لقصدد     إضدديف  التجدديق   المصددقف علدد  الم قوضدد  للعقوبدديت نظددقا   المقاسددل  

  لدد   المقاسددل   نت جدد  انخ دديض التصددن ف العدديلم  للمقاسددل   نت جدد  تعقضددهن ،ثدديق األزمدد  الميل دد  

 مسدتقق  بق دت أنهي إال السيبق  لألسبي  سن  األسي  ع  انخ يضي   القينون   الس ول  نسب  حققت كمي

  دد ل وهددذا(  المقكددز  المصددقف حدد  هي التدد % .9) المتلوبدد  الحدد و  وفددو  ال قاسدد  سددنوات خدد ل

 ك دية  ضدعف علد  ن سد، الوقدت فد   عد ق كمدي التزاميتد،  مواجه  عل  التجيق  المصقف ق ق  عل 

 0قبح ت، انخ يض وبيلتيل  توظ ف  و  األموال م  قسن لتجم    الس ول  إ اق  ف  المصقف
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-2..7حق  قصد   إجمديل  الو اةدع فد  المصدقف التجديق  اقت يعدي  خد ل السدنوات ): الودائع -2

( وه  سنوات األزم  الميل   العيلم   مقيقن  مع سن  األسي  ح   بلغ عل  التوال  .2-7.0..7

( مل و  ل0  ف  سن  933,227( مل و  ل0  مقيقن  مع )927,022-927,023-929,0.7)

(% علدد  التددوال   وبلغددت الو اةددع 0.2020-0.70.2-0.2003) قدد قهيوبز ددي    2..7األسددي  

( وبلغددت أ ندد  ق مدد   7.07-7.00ثددن انخ ضددت الو اةددع فدد  عدديم  )، .7.0أعلدد  ق مدد  لهددي فدد  

(% و عدددددو  سدددددب  هدددددذا 09002وبينخ ددددديض قددددد ق  ) 7.07( مل دددددو  ل0  فددددد  العدددددين 900,337)

   كمددي بلغددت نسددب  إجمدديل  الو اةددع االنخ ديض إلدد  الظددقوف االسددتثنية   النيتجدد  عدد  األزمدد  ال اخل دد

% فددد  العدددين 37070وأ نددد  ق مددد   .7.0% فددد  العدددين 33002إلددد  المتلوبددديت أعلددد  مسدددتو  لهدددي

7.070 

حقدد  قصدد   إجمدديل  القددقوض فدد  المصددقف التجدديق  اقت يعددي  ت لدد  سددنوات ال قاسدد  : القييرو  -3

(% 000032-077030-037-.03002-030009وبلدددغ معددد ل نمدددو ااقدددقاض فددد  المصددددقف )

% عدد  سددن  030009وبز ددي    2..7( مل ددو  ل0  فدد  العددين 393,997ح دد  بلددغ أعلدد  ق مدد  )

األسي   وتدتت  هدذ  الز دي   نت جد  توسدع المصدقف بتدقح المز د  مد  القدقوض فد  السدو  المحل د   

% 0.022كمي بلغت نسب  الققوض إل  الموجو ات اقت يعي  ت ل  سنوات ال قاس  وبلغت أعل  ق م  

حققددت نسددب  القددقوض إلدد  الو اةددع اقت يعددي  خدد ل  مقيقندد  مددع سددن  األسددي   كمددي 2..7ين فدد  العدد

كمي حققت  2..7% ف  العين 00.033سنوات ال قاس  مقيقن  مع سن  األسي  وبلغت أعل  ق م  

أعل  األقبيح ف  هذا العين  وذلدك نت جد  از  دي  القدقوض فد  هدذا العدين  كمدي انخ ضدت هدذ  النسدب  

إلد  توظ دف الو اةدع فد  أندواع  .7.0-2..7و عو  ذلدك االنخ ديض فد  عديم   2..7ع  العين 

 ُ عز  االنخ يض النخ يض قص   الو اةع0 7.07أخق  كيالستثميقات  أمي بيلنسب  لعين 
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ومددد  م عدددقات القبح ددد  نجددد  أنددد، قددد  حقددد  قصددد   األقبددديح لددد    قبددديحمددد  قصددد   األاألربيييا :  -4

% 000003وبز دي   قدد قهي  2..7مل ددو  ل0  فد  العددين  77,239المصدقف التجديق  أعلدد  ق مد  

م  إجميل  الموجو ات وذلك القت يع ق م  ال واة  المقبوض  فد   %7032ع  سن  األسي  وبنسب  

% عدد  37073بنسدب   2..7هدذا العدين نت جدد  توظ دف األمدوال بعددكل أمثدل  لتعدو  وتددنخ ض بعدين 

وجدددو ات وذلدددك بسدددب  عددد   قدددقاقات اتخدددذهي الم إجمددديل مددد   %0000سدددن  األسدددي  وتحقددد  نسدددب  

ونظدين الحدوافز اانتيج د    قبديح) احتجديز جدزة مد  ال واةد  واقتتديع جدزة مد  األ   المصقف تتعلد  

فقدد  از ا ت األقبدديح بنسددب   .7.0عددين فدد  أمددي  وز دي   الن قدديت نت جدد  افتتدديح عدد   فددقوع للمصددقف( 

مددد  % 0002وحققدددت نسدددب   2..7 إال أنهدددي انخ ضدددت عددد  العدددين% عددد  سدددن  األسدددي  0.0030

سبي  )تخ د ض معد ل ال يةد   علد  قدقوض القتديع العدين وانخ ديض أإجميل  الموجو ات وذلك لع   

 7.07- 7.00مدي فد  العدين   أمع ل ال ية   العيلم د  علد  القتدع األجنبد  وز دي   ن قديت التتسد  (

الموجدو ات و عدو  ذلدك  مد  إجمديل  %002.مل و  ل0  وبنسدب   3729بلغت األقبيح أ ن  ق م  

 0ال  و  ( إل  انخ يض ال واة  المقبوض  واقت يع الن قيت  العيم  )اقت يع مخصصيت مخيتق

علددد  الدددقان مددد  األزمددد  ال اخل ددد  والعقوبددديت الم قوضددد  علددد  المصدددقف التجددديق  السدددوق  اسدددتتيع  -0

مجدديل التعددغ ل المصددقف مدد  االسددتمقاق فدد  تنو ددع الخدد ميت والقددقوض لتلب دد  كيفدد  االحت يجدديت فدد  

كمي استمق بس يس  التوسع الجغقافد  وعمدل علد  التحضد ق لمواجهد  العقوبديت الم قوضد  عل د، مد  

 خ ل إ جي  قنوات ب  ل  للتحو  ت الخيقج  0

ا دي  اسدتخ ان التحل دل المديل  والنسدد  الميل د  فد  التقديق ق السددنو   للمصدقف التجديق  علد  الددقان   -3

 ة  اا اق  ف  توظ ف مواق هي الميل   وس م  ققاقاتهي االةتمين  0م  أهم تهي ف  تح    م   ك ي

أبقزت األزم  الميل   العيلم   أهم   إ اق  الس ول  والمخيتق وخيصد  بعد  تقاجدع االهتمدين بهدي خد ل  -2

 الت ق  الت  عه هي االقتصي  ف  السنوات الت  سبقت األزم 0 
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 التوصيات:

 بمددي  حقدد  متيلدد   المصددقف التجدديق  السددوق  فدد    فصدديح العددين بمصدد اقتتب دد  مبدد أ اا

 0المصيقفمستخ م  القواةن الميل   ف  تزو  هن ع  وضع الس ول   اخل 

    فدددد  أوجدددد،  المصددددقف التجدددديق  السددددوق ضددددقوق  االهتمددددين ب دددديةض السدددد ول  المتددددوفق  لدددد

 وكذلك الح يظ عل  الق م  الزمن   للنقو 0 قبح ت، جل ز ي  أاستثميق   متنوع  م  

   الق ين بعمل   التحل ل المديل  واالعتمدي  علد  نسد  ميل د  معقوفد  خيصد  بيلمصديقف  لكيفد

للتعقف عل  نقيت الضدعف والقدو  التد   متديز بهدي  التجيق  السوق  وذلك أنعت  المصقف 

 واتخيذ ااجقاةات الت  م  عتنهي معيلج  نقيت الضعف وتعز ز نقيت القو 0 
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 رلبعرة   ةدو،س أحمد،  رلسة سد  رل،ولةد  فدي رلم لةد  رلل مد   رلد،رر رلا ملةد   رالسدد،،رة   -2
 ا،. م.

بللدددددزوز  بدددددن يلدددددي  محمددددد،،  رلعةددددد  محمددددد،  ،لةلددددد  فدددددي رالقتصددددد ،  ،رر رل ل،و،ةددددد    -2
 م.5002رلازرقر 

أزم  ،  م  ا،   ا مل  رلمل  يب، رللزةز  مردز أبحد    بلورفي  أحم،  أزم  يق ر..أم -10
 .م5002رالقتص ، رإلسالمي  

رألزم  رآلسةوة  وأزمد  أمرةدد  رلالتة،ةد   وزرر  –يبة،  مةلو،  رألزم   رلم لة  رلل لمة  بو  -11
 م.5004 لي ورلبح  رلللمي  رلازرقر رلتللةم رلل
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-5007  رل،ق، رللربي لأليورم ارلتقرةر رالقتص ،، رللربي رلموح، رلص ،ر ين ص،،و  -15
 م.5002-5011

تقرةددددر  بددددرر  صدددد،،و  رل،قدددد، رلدددد،ولي حددددو، مشدددد ورر  رلمدددد ،  رلرربلدددد   مصددددر، سددددورة   -13
 م.5002 رلمردز، 

تقوةم رأل،ر  رلم لي لمصر، رلرشة، وأعمةته في قةد س م د عر رلسدةول     م.را   رشة، -14
 .31رلل،، م 5015 رلمصرفة  مال  دلة  بغ،ر، للللوم رالقتص ،ة  رلا مل 

للت عدددددةع رلتدددددو،ي  ،ددددد اي  رألزمددددد   رلم لةددددد   مالددددد  اسدددددر رلت،مةددددد   رلملاددددد، رللربدددددي  -12
 .1ص  م5004  رلدوة   52رلل،،

رلاماورةددددد  رللربةددددد  رلسدددددورة   مالدددددس رل،قددددد، ورلتسدددددلة،  رلمصدددددر، رلسدددددور، رلمرددددددز،  -13
،رر  رل  صد  ب لسدةول  و  12 /5004/2 تد رة  2و 2رلمصدرفة  رقدم   رلرق بد تللةمد   ر 

 م  عر رلسةول .
رلاماورة  رللربة  رلسورة   مالس رل،ق، ورلتسلة،  رلمصدر، رلسدور، رلمرددز،  رلقدررر  -17

 .55/11/5002بت رة  4/م ن/ 222رقم 
رلاوز،  امةل   أسب   رألزم  رلم لة  رلل لمة  واذورع   مؤتمر رألزم  رلم لة  رلل لمة   -12

رلغربدددي ورإلسدددالمي   ا ملددد  رلا،ددد ن  ودةفةددد  يالااددد  مدددن م، دددور رل، ددد م رالقتصددد ،، 
 م.5002آذرر 14-13لب، ن  -عرربلس

 دلةدد  م اسددتةر  رسدد ل  رل،ق،ةدد   رلسددةول  د،رر  فددي رلح،ةادد  رلتق،ةدد   أحمدد،  يلددي حبقدد   -12
 .م5013 ،مش   ا مل  رالقتص ، 

رلحاددد ر  بسددد م  رللالقددد   رالقتصددد ،ة  رل،ولةددد   رلمؤسسددد  رلا ملةددد  لل،ررسددد   ورل،شدددر  -50
 م.5003 ورلتوزةع  بةرو  

حرفوش  سا م  ،ور رألس لة  رلح،ةاد  إل،رر  رلم د عر رالقتم ،ةد  للب،دو  فدي رلت فةد،  -51
مددددن حدددد،  رألزمدددد  رلم لةدددد    رلملتقدددد  رلللمددددي حددددو، رألزمدددد  رلم لةدددد  ورالقتصدددد ،ة  رل،ولةدددد  

 م. 5002ورلحودم  رلل لمة   دلة  رلللوم رالقتص ،ة   رلازرقر 
  رلتموةدددددد، رلدددددد،ولي  ،رر مادددددد،الو، لل،شددددددر  يمدددددد ن  رألر،ن  رلحسدددددد،ي  يرفدددددد   تقددددددي -55

 م.  1222
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حسددةن شددح ت   حسددةن  أزمدد  رل، دد م رلمدد لي رللدد لمي فددي مةددزرن رالقتصدد ، رإلسددالمي   -53
 م.5002رلرة ض   ب لربو   رلا لة   وتوية  لل،يو  رلتل و،ي رلمدت 

صمددددد، ، دمدددددي رلحسدددددة،ي  فدددددالو حسدددددن ورلددددد،ور،  مؤةددددد، يبددددد، رلدددددرحمن  د،رر  رلب،دددددو   -54
 م.5000ورستررتةاي مل صرص  ،رر ورق، لل،شر  رألر،ن  

حشددد ،  ،بةددد،  رألزمددد  رلم لةددد  رلل لمةددد  وتااةرعددد  فدددي رالقتصددد ، رللربدددي  ملاددد، رلمةاددد      -52
 م.5002

حال   سلة،  رألزم  رلم لة  رلل لمةد  ومل لاتاد   مدؤتمر تد،رية   رألزمد  رلم لةد  وأارعد   -53
 م.5002،ةس ن  2-4   مصر يل  رقتص ،ة   رل،و، رللربة

رلح،دد و،  محمدد، صدد لل و،ادد ،  فرةدد، مصددعف   رلتحلةدد، رلمدد لي لمشددروي   رأليمدد ،   -57
 .23م ص5002رلمدت  رلا ملي رلح،ة   رإلسد،،رة  

رإلسدد،،رة    لل،شدر  رلا،ةد،  رلا ملد  ،رر رلمصد ر،  د،رر  رلغفد ر  يبد، ح،فدي  -52
 م.5005

  فددي رلتحلةدد، رلمدد لي امدد،اع يلمددي ويملددي رلحةدد لي  ولةدد، ،دد اي  رالتا عدد   رلمل صددر  -52
 م.5004متد م،م  مؤسس  رلورر   يم ن 

 للة،  ورلم  عر  رأل،ر  في للح دمة  رآللة   تااةر ررضي  رلحسةن يب، حم، رل  ل،،  -30
 م.5002م  5002-1225لفتر  ا تحلةلة  ،ررس  رللررقة   رلمص ر،  رألعلة  من

رلل لمةددد  رلررع،ددد  و أارعددد  فدددي رالقتصددد ،ة   رللربةددد  رل زراددد   ، ارةددد   رألزمددد  رلم لةددد   -31
رلتحددد،ة   و سددددب، رلموراادددد   رلمدددؤتمر رلللمددددي رلا لدددد  لدلةددد  رلللددددوم رإل،ررةدددد  و رلم لةدددد   

 م.5002ا مل  رإلسرر   رألر،ن  
 رل ضةر،  محسن أحم،  د،رر  رألزم    مدتب  م،بولي  رإلسد،،رة   مصر  ا،. م. -35
،رر  -33   رالسددد،،رة   5رلم دد عر بدد لب،و   م،شددا  رلملدد ر،  ع رل عةدد   سددمةر  قةدد س ور 

 م.5002مصر 
يمد ن    1ورلتوزةدع  ع لل،شدر رللد لمي للدتد   اد،ررر رإلسدالمة   رلب،دو  فلدةل   لد،  -34

 م.2006رألر،ن  
،ررسددددد  ،ر لةددددد  ،ةدددددر م،شدددددور   رلمصدددددر، رلتاددددد ر، رلسدددددور،  ورقدددددع رللمددددد، رلمصدددددرفي  -32

 م.5011-5005للمصر، رلتا ر، رلسور، ا
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 م.5003ور،  مؤة، يب، رلرحمن  د،رر  رلب،و   ،رر ورق، لل،شر  رألر،ن  رل، -33
 م.5005  ،رر رلاق ف  لل،شر  سورة   1،ةمةتر،  أ،ة   ،دت تورة  رأس رلم ،  ع -37
 وآلةد  رأل در  رلمصد ر، يلد  رلرق بد  فدي رلمردز، سورة  مصر، ،ور رلرض   يقبه  -32

 ورلبحددو  لل،ررسدد   تشددرةن مالدد  ورلق ،و،ةدد   رالقتصدد ،ة  سلسددل  رلللددوم تفلةلدده 
  27.رلل،،  2رلمال،  2005رلللمة 

رمضدد ن  زةدد ،  مبدد ،ث رالسددتام ر رلمدد لي ورلحقةقددي  ،رر ورقدد، لل،شددر  رألر،ن  يمدد ن   -32
 م.5005

رلزةر  رر،ة  ورلغصةن  رر،   رلرق ب  رلم لة  ورإل،ررة  في رلمص ر،  م،شورر  ا ملد   -40
 م.5013،مش   دلة  رالقتص ،  

 رلل لمةددد  رلم لةددد   رألزمددد  مورااددد  فدددي رلددد،ولي رل،قددد، صددد،،و  ،ور محمددد،  ب سددد، زة،ددد   -41
 .م5011،مش   ا مل  رالقتص ،  دلة   مورإلمد ،ة   رلتح،ة  ا رلررع، 

ست ، ،ةا،دو  رألزم  رل،ق،ة  في رل،  م رلرأسم ليي أصلا  و تعورع   ترام  محمد، يبد،  -45
 .م3191 رللزةز  معبل  ا مل  بغ،ر، 

،دددددرمةن  قدددددرر ر  حدددددو، رألزمددددد  رل،ق،ةددددد  رلل لمةددددد   مالددددد  رلسة سددددد  رل،ولةددددد    رلسدددددل،،  -43
 .137م  رلل،،1222

سدد،قرع  سدد مر  رلتورةدد  دددا،ر  تموةدد، ورسددتام ر  مالدد  رلمصدد ر، فددي رألر،ن  يمدد ن   -44
 م.5005  5  رلل،،51رلمال،

عدد، ةمدددن للتموةدد، رإلسددالمي أن ةسدد ي،  -  محمدد، يمددر  رألزمدد  رلم لةدد  رلل لمةدد شدد برر -42
ا مل  رلمل  -مردز أبح   رالقتص ، رإلسالميا،   في حلا   ترام  ،.رفة  رلمصر،  

 م.5002يب، رللزةز  
رلشح    أحم، ةوس،  رألزم   رلم لةد  فدي رألسدور  ورل، شدق  مدع دشد ر    صد  ألزمد   -43

 .م5001،رر رل،ة، للعب ي  ورل،شر  مصر ا،و  شر  آسة   
مد ،ةدد  رلددتحدم  -47 يدد،و  رألزمدد    –رلشددرق و،  يبدد، رلحدددةم مصددعف   رللولمدد  رلم لةدد  ور 

 م.5002،رر رلفدر رلا ملي  رإلسد،،رة   مصر  –رلم لة  
 م.1222  معبل  رلزعرر   بغ،ر،  5شم ع  حسن ومحم،   لة،  د،رر  رلمص ر،  ع -42
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رلم لةد  رلل لمةد  وحلولاد   مدؤتمر رألزمد  رلم لةد  رلل لمةد  ودةفةد   رلشة   رل،رو،  رألزمد  -42
 14-13عدددددددرربلس  لب،دددددددد ن  يالااددددددد  مدددددددن م، دددددددور رل، ددددددد م رلغربددددددددي  ا ملددددددد  ا،ددددددد ن 

 م.5002آذرر 
،ربددي  يبدد، رلحلددةم  ،ور رلم،تادد   رلم لةدد  رإلسددالمة  فددي تحقةدد  –رلصدد لحي  صدد لل  -20

 م.5002رالستقررر رالقتص ،،  
 مددن للة،دد   للسددةول  تحلةلةدد  ،ررسدد  صدد ح   رضدد  أحمدد،  وأبددو رابدد  محمدد، رلصدد ق   -21

  3 رلمالددددد،11رللددددد،، رإل،ررةددددد   للللدددددوم رللررقةددددد  رلمالددددد  رألر،،ةددددد   رلتا رةددددد  رلمصددددد ر،
 .م5002

رألر،ن  يمد ن  لل،شدر ورلتوزةدع  رلم،د عع ،رر رلب،دو   د،رر  فتد و  يبد، محمد، رلصدةرفي  -25
 م.5003

وأزمددد   سدددلر رلصدددر، أارعددد  يلددد  رلتددد،فق   رلم لةددد   علفددد و  أحمددد،  رألزمددد   رلم لةددد   -23
 م.5002رلملا، رللربي للت عةع  

عدده رلشددرف   ة سددر  ،ور سددلع  رل،قدد، رلفلسددعة،ة  فددي د،رر  رلسددةول  رل،ق،ةدد  فددي رلاادد ز  -24
 .3رلمصرفي رلفلسعة،ي  وح،  رل،ررس   رلتا رة   رلا مل  رإلسالمة  ،ز   ا،. م  ص

رألزمدد   رلم لةد   سلسددل  مالد  اسددور رلت،مةد   رلملادد،  رلعدو ي  يبد، رل،بددي رسدم ية،  -22
 م. 5004رللربي للت عةع  رلدوة   

 للب،دددو  ورلمددد لي رلتشدددغةلي رأل،ر  يلددد  رلل لمةددد  رلم لةددد  رألزمددد  تدددااةر فةصددد،  رللددد ،ي  -23
 رألوسددددع  رلشددددر  ا ملدددد  رأليمدددد ،  دلةدددد  رلمح سددددب   قسددددم م اسددددتةر  رسدددد ل . رألر،،ةدددد 
 .م5010

، در  مل صدر   ،رر رلفددر رللربدي   –رلسة، رلب،و،  د،رر  رألسور  رلم لةد  يب، رلح ف    -27
 م.1222رلق عر  

،ررتاد   يملة تاد  رلشد مل  رلب،دو  رلمعلد   يبد، رلحمةد،  يبد، -22  رلا ملةد   رلد،رر ور 
 م.2002رإلسد،،رة   

يب، رلس ،   مةا   ورلا م  ،  م وآ رون  تقةةم رأل،ر  رلمصدرفي ب يتمد ، تحلةد، ،سد   -22
 .155 ص5002لسةول  ورلربحة    مال  ا مل  دربال   رلمال، رلس ،س  رلل،، رألو، ر
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يبدددد، رلسددددلة، رلسدددد مررقي  قحعدددد ن  رقتصدددد ، رلفق يدددد    ،ررسدددد  فددددي اددددذور رألزمدددد  فددددي  -30
رالقتصدددد ، رلرأسددددم لي  رلمددددؤتمر رلللمددددي رلا لدددد  لدلةدددد  رلللددددوم رإل،ررةدددد   ا ملدددد  رإلسددددرر  

 .5002،ةس ن  52-52رل  ص   رألر،ن 
يبددد، رلددددرةم  صدددالو  رألزمددد  رلم لةددد  رألمرةدةددد  رلل لمةددد  مصدددةب  أم ارةمددد    رلقددد عر    -31

 م.5002مصر  سفةر رل،ولة   
أسدددب با  وتددد،رية تا   وتااةرعددد  يلددد  -يبددد، را شددد عةن  يلدددي  رألزمددد  رلم لةددد  رلل لمةددد  -35

 رالقتص ،  رلا مل  رإلسالمة   ،ز .
 دد، رألزمدد  رلم لةدد  رلل لمةدد ص  رلمددؤتمر  رللتددوم  يدد مر ص ،ور رلمصدد ر، رإلسددالمة  فددي -33

رلادد ،ي للللددوم رلم لةدد  بل،ددورن امدد،  مسدد عم  رلللددوم رلم لةدد  ورلمح سددبة  فددي رلتل مدد، مددع 
 م.5010/،ةس ن  52/52رألزم   رلم لة  رلل لمة م  ا مل  رلةرمو   

وم،شدت   رل،ولةد  رلتموةد، وم،شدت  رلب،دو " رلم لةد  رلم،شدت  د،رر  محمدو،  يسد ،  -34
 .م1986مصر   رلق عر   شمس  يةن مدتب   "ورلبورص   تامةنرل
يعددددورن  مددددرورن  رألسددددور  رل،ق،ةدددد  ورلم لةدددد  ارلبورصدددد   ومشدددددالتا  فددددي رللدددد لم رل،قدددد،  -32

 م.5000  رلازرقر  5ورلم ،م  ،ةورن رلمعبوي   رلا ملة   رلاز 
يمدد ن  رللربددي   رلماتمدع   مدتبد 1يقد،  مفلددل محمد،  مق،مدد  فدي رإل،رر  رلم لةدد   ع -33

 م.5002رألر،ن  
يمد ن   رللربدي  رلماتمدع مدتبد   1ع مصدرفة   ، در وااد   مفلدل محمد،  يقد،  -37

 م. 2006رألر،ن  
 م.5001  رألر،ن   -و ةفي م، ،- رلمص ر، د،رر  يب س  بشةر رللال   -32
يلدددي بددد،و،  أحمددد،  رلحدددورفز رلم لةددد  ورل،ق،ةددد  فدددي رلددد،و، رللربةددد  دبددد ن رألزمددد  رلم لةددد   -32

ور،لد سدددد تا  يلدددد  ااددددو، رإلصددددالو رلمدددد لي  صدددد،،و  رل،قدددد، رللربددددي  ،ررسدددد    رلل لةمدددد 
 م.5002رقتص ،ة   

رلتوزةددددع  و  يلةددددو   رلسددددة،  د،رر  رألزمدددد    فددددي رلمستشددددفة    رسددددترر، للعب يدددد  ورل،شددددر -70
 رلق عر   مصر  ا،. م. 

م ددد عر رللولمددد  ورإلرعددد   رلددد،ولي  مرددددز  –يلةدددو   رلسدددة،  د،رر  رألزمددد   ورلددددورر   -71
 م.5004  رلق عر   مصر 3لقررر لالستش رر   عر
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 فدي مق،مد  ورقد  رلل لمةد   رلم لةد  رألزمد  فدي دسدالمة  قدرر   رلحلدةم  يبد، يمر  محم، -75
 » رللربةد  رالقتصد ،ر  يلد  وتااةرعد  دسدالمي م، دور مدن رلل لمةد  رلم لةد  رألزمد  «،،و 

 م. 2008 تشرةن رألو،  11 رألزعر  ا مل 
 ا ملددد  رالقتصددد ،  دلةددد  م اسدددتةر  رسدد ل  رلسدددةول   د،رر  رسدددتررتةاة   تمددد رر  رلق ضددي -73

 .م5011 ،مش  
  1رلقره ،ر،دي  يلدي محدي رلد،ةن  رألزمد  رلم لةد  رلل لمةد   ،رر رلبشد قر رإلسدالمة   ع -74

 م.5002لب، ن  بةرو   
 ورلتدددد،رية   رألسددددب   رلررع،دددد  رلل لمةدددد  رلم لةدددد  رألزمدددد  تحلةدددد، محمددددو،  ،بدددد ، قصددددب   -72

  1 رللددددد،،  52رلمالددددد، ورلق ،و،ةددددد   رالقتصددددد ،ة  للللدددددوم ،مشددددد  ا ملددددد  مالددددد  ورللدددددال  
 .م5015

ق،عقادددي  سددد مر م ادددر  ضدددوربع رالقتصددد ، رإلسدددالمي فدددي مل لاددد  رألزمددد   رلم لةددد   -73
 م.5002  ،مش   سورة   1رلل لمة   ،رر رل،اض   ع

مفدد عةم  تعبةقدد  ص  ،رر درراده  يبدد، رلحلددةم وآ ددرون  رإل،رر  ورلتحلةد، رلمدد لي  صأسددس   -77
 .52م ص 5005صف   لل،شر ورلتوزةع  يم ن  

رلدفر،  مصعف  رللبد، را  رألزمد  رلم لةد  رلل لمةد  ورلتحد،ة   رالقتصد ،ة  رلررع،د  فدي  -72
 م.5015  لب، ن  بةرو   1رل،و، رللربة   ما، رلمؤسس  رلا ملة   ع

 م. 5002ص ،  د،ل ن  يلي  رألسور  رلم لة   ا مل  ،مش   دلة  رالقت -72
دورت،  فرة،  رألزمد  رلم لةد  رلل لمةد  وأارعد  يلد  رالقتصد ،ة   رللربةد   مدؤتمر رألزمد   -20

رلم لة  رلل لمة  ودةفة  يالاا  من م، ور رل،  م رالقتص ،، رلغربي ورإلسالمي  ا ملد  
 م.5002آذرر 14-13لب، ن  -رلا، ن  عرربلس

مةددد  وفدددرص رالسدددتام ر رلمت حددد  فدددي  لاددد  دورتددد،  فرةددد،  رلت،بدددؤ ب ألزمددد  رلم لةددد  رلل ل -21
رلملتق  رلللمي رألزمد  رلم لةد  ورالقتصد ،ة  رل،ولةد  ورلحودمد  ورلحلو، رلممد،  لمورااتا   

  م.5002 تشرةن رألو، 51-50  رلازرقر رلل لمة 
  مد،ح  دبدررعةم  د،رر  رلب،دو   رللدزرو، رللوز،  سلةم ن أحم، و زوةل،  ماد،، حسدن  -25

 م.1227للعب ي  ورل،شر ورلتوزةع  يم ن  رألر،ن   ،رر رلفدر 1ع
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معددر  محمددد، رالتا عدد   رلح،ةاددد  فددي رلتحلةددد، رلمدد لي ورالقتمددد ،ي  رألسددد لة  ورأل،ور   -23
 م. 5003ورالست ،رم   رلل م   ،رر ورق، لل،شر ورلتوزةع  يم ن  رألر،ن  

مال  ا مل  رالقتص ، رللة،ي دشد لة  رللالق   -رلم،سي  رض  فتحي  رالقتص ، رلم لي -24
 م.5002 233رلمل  سلو،  رلل،،

م  ،رر رلاددد،  1222-1223رلموسدددو،  ضدددة   ماةددد،  رألزمددد  رالقتصددد ،ة  رلل لمةددد  ا -22
 م.1220للعب ي   رلازرقر  

،ور  ا،ةدد،  لتقةددةم سددالم  رل، دد م رلمدد لي  مالدد  رلتموةدد، ورلت،مةدد   أمؤشددرر  رلحةعدد  و  -23
 م.5005ص،،و  رل،ق، رل،ولي  أةلو،  

 رالقتصددد ، يلددد  وتددد،رية تا  رلل لمةددد  رلم لةددد  رألزمددد  رللربدددي  رل،قددد، صددد،،و   م،شدددورر  -27
 .4 ص5002  رلمتح،  رللربة   رإلم رر  رللربي

مة ل   أ،ة   دصالو رل،  م رلمصرفي رلل لمي ور،لد س ته يل  رللد لم رللربدي  مدؤتمر  -22
 .5010أة ر 51-50رالقتص ، رللربي  بةرو  

صددددالو رل، دددد م رلمدددد لي رللدددد لمي  رلدددد،رر رلا ملةدددد    -22 رل،ادددد ر  دبددددررعةم  رألزمدددد  رلم لةدددد  ور 
 م.  5002رإلسد،،رة   

 م.1222رل،ا ر  فرة، رر،   رلبورص   ورلا،،س  رلم لة   مؤسس   شب   رلا مل    -20
ع،دددد،،  م،ةددددر ربدددددررعةم  رألسددددور  رلم لةددددد  وأسددددور  رأس رلمدددد ،  مدتبددددد  ،لتدددد  للعب يددددد   -21

 م.1222ورل،شر 
رلمل ر،  رإلسد،،رة    م،شا  رلم ،  رأس وأسور  رلم لة  رألورر  ع،،،  م،ةر ربررعةم  -25

 م.1993مصر  
 م.1223رلاورر،  سة،  د،رر  رلب،و   مدتب  يةن شمس  رلق عر   مصر  -23
عةلبرز  بو،  روادر  ررسد، و مدورةتي  م رةتد   مؤشدرر  رلحةعد  رلدلةد  وأ،ور  ا،ةد،   -24

 م.5005رلم لي  مال  رلتموة، ورلت،مة    ص،،و  رل،ق، رل،ولي  لتقةةم سالم  رل،  م 
 رلح لةد   رلم لةد  رألزمد  فدي حد،و،ي ،ررسد  بال رلمح،و، رل،ق، ، رة  زة ،  محم، ةحة   -22

 م. ٩٠٠٢ سورة   ،مش  
  



393 
 

 المراجع األجنبية : -

1-   Austin Murphy  (2008) ,An Analysis of The Financial Crisis of 

2008, Causes and Solutions, Schooh of Business Administration, 

Oakland University.  

2- Banque de France (2008) Special Issue: Liquidity, Financial 

Stability Review. 

3- Basel Committee on Banking Supervision, (1996), Part B of the 

Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks. 

4- Cecchetti, Stephen G.(2007), Liquidity Crisis of 2007: How Should 

Policymakers Respond?, International Business School, Brandeis 

University. 

5-   Davis, E.philip, (2003 ), Liquidity Management in Banking 

Crises, Brunel university west London. 

6- Guglielmo R.Michael (2008), Managing Liquidity Risk. Six ways 

to strengthen your liquidity risk–management process. Bank 

Accounting Finance Journal. 

7- Hampel, George H & Simononson, Donald G, Bank Management, 

Text & cases New York, John Wiley and son, Ins, (1997). 

8- Hempel , George H. & Simouson , Donald G & Coleman , Alan B , 

“Bank Management’’ 4th ed , John Wiley & Son’s Inc. U.S.A , 

(1994). 

9- Howells , Peter , Bain , Keith  “ Financial Markets & Institutions ’’ 

3th ed , prentice Hall ,( 2000) . 

10- Ismal Rifki,(2008),Banking Liquidity Risk Management Issues, 

Durahm University. U.K. K. 



391 
 

11- K.Selvavinayagm,(1995), Financial Analysis of Banking 

Institutions, United  Nation, FAO Investment Center,Paper 

Series,No1. 

12- Kidweel, D Peterson,R; Blackweel,D; Financial institution, 

Markets& money, (2003).   

13- KIYOTA, Hiroyuki (2009). Confronting the Global Financial 

Crisis: Bank Efficiency, Profitability and Banking System in 

Africa, doctoral dissertation, Takushoku University 

14- Lin, Justin Yifu (2008), " The Impact Of The Financial Crisis On 

Developing Countries ",Korea development  institutes Seoul, 

October31,2008 

15- Marco Onado, The subprime crisis: who pays and what needs 

fixing , Andrew Felton and Carmen Reinhart ,The First Global 

Financial Crisis of the 21st Century, Centre for Economic Policy 

Research, June 2008. 

16- Olivev Blanchard, Cracks in the system, Repairing the damaged 

global economy, Finance & Development , December,2008. 

17- Ratnovski , Lev, ( 2007 ), Liquidity and Transparency in bank risk 

Management ,Bank of England and university of Amsterdam, u k. 

18- Santomero & Babbel, (2004) ,Financial Markets, Instruments & 

Institutions , 3
rd

  Ed , Mc Graw-Hill, New York. 
19- turner, Graham, The Credit Crunch, Housing Bubbles, 

Globalization and Worldwide Economic Crisis, London, Pluto 

Press,2008. 
20- Vento, G, Ganga, P (2009) ,Bank liquidity risk management and 

supervision, journal of money, investment & banking,issue10. 

 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7



