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 صرفـلملة االقراضيةا يف حتديد السياسودورهم أس املال املمتلك والودائعر

 دراسة مقارنة بني مصريف األردني الكوييت والراجحي لالستثمار

 جامعة كربالء ،؛ كلية االدارة واالقتصادم.م. ميثاق هاتف عبد السادة الفتالوي
 جامعة كربالء ،؛ كلية االدارة واالقتصادم. بالل نـوري سعـيد الكروي.م

 جامعة كربالء ،قتصادم.م. سعدي أحمد حميد؛ كلية االدارة واال

 املستخلص
الددي   بداهددا املصددرف ب دد  ال  اسددة وال حلبدد  ملت لددف  مددةات دد  السباسددة االقراضددبة مددر السباسددات ال

املت ل ددة  نشدديةاأليف مما سددة   همدداألهمب) اس املدداا املم لددك والودائدد ( و لددك   مقوماتدده ال ايلبددة ومدهددا  
قدام باسد  ما ها وتوظب هدا     إ اي عل  املصدرف  أثر اجياب لا  كون   ادتهما أنحب  االقراضبة واالس  ما  ة 

ومقدا بس مالبدة ومصدرفبة    خم صدني  علد  يدرباء    باالع مداد شك  الصحبح والدداجح وفد  د اسدة وحتلبد      لبا
 هيقا بس ومر ه ه املخماطر ع      إىل  رض ه ا املصرف  أنلضمان ال ملبة االقراضبة بشك  سلبم دون 

قراضددبة ا يف حتقبدد  السباسددة االدو  همددمددر توظبددف هدد  ر املددو د ر املددالبني وببددان م دد الت ال ائدد  الددداتج 
 هو إىل اس د اج هام  البح  توص و ،الداجحة

  .الكو ي األ دنيقباسًا مبصرف   لالس  ما  يحألراجمصرف  أداء ك اء 
يهما دون تقلب  بضرو   االه مام الكبري به  ر ال املني وتدشب والي عل  ضوئها جاءت توصبة البح 

ال  اسدة الال مدة لمدا وفد  مقدا بس مالبدة        وأجدراء ر  علد  هد ه السباسدة    ثاملدؤ  األيدرى ال وام   أهمبةمر 
 وعاملبًا ومواكب هما  لل يو ات املصرفبة. ومصرفبة م  م   عاملبًا و لك لسم ة ه  ر املصرفني حملبًا

 قدمة ـــامل
مة الي   بداها املصرف ب   د اسدة وحتلبد  ال وامد  املدؤثر      ات   السباسة االقراضبة  مر السباسات ال  

الددي حيصدد  علبهددا مددر مصدداد     أموالددهعمدد  أي مصددرف هددي كب بددة توظبددف    أسدداسعلبهددا و لددك الن  
فان اختا  أي قرا  علبه .ضراقيف اال(املاا املم لك والودائ  برأس  املصاد  ت م ل ه  األكربالدسبة )خم ل ة

دون ال قلب  )األيرىعل  ه  ر ال املني فضاًل عر ال وام   األساس وقف بال  جة    ل  مبدح القروض  
 إىليسدائر فادحدة وبال دالي     إىلقد  ت درض املصدرف    القروض املمدوحدة  نسبة  أي   اد  يف إ  إن(أهمب هامر 

بة السباسدة االقراضد   يفا دو همد ا وببدان  وحتلبلدهم ل لك الب  مر د اسدة هد  ر املصد   ر     ،املصرف إفالس
)كمتاطرع م الس اد أوخماطر السح  امل داجئ مدر قبد     خماطر م دوعة إىلبالشك  ال ي ال  رض املصرف 

لكدي ميكدده مدر توظب هدا يف      األيدرى مر ه  ر املص   ر فضال عر املصاد   شط د أن هل لك علباملودعني( 
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 ،اإلمام إىلعجلة ال ق م  الق صاد الوطين ودف لدعم  مر القروض ملا فبها أهمهاجماالت م دوعة والي مر 
تبني م ى والي  وم  الت ال ائ  راد ة اإلمر يالا حتلب  م انة وك ا ة  اس املاا املم لك والقابلبة وميكر 

ميكدر حت  د  ك ا دة أوعد م      إلبهدا عل  ضوء الد ائج الي مت ال وص  وق    املصرف االس  ما  ة واالقراضبة 
ويف ضدوء  لدك فقد      .لمصدرف دو  هما يف حت  د  السباسدة األقراضدبة ل   ك ا ة  أس املاا املم لك والودائ  و

حماو    داوا األوا مدها اإلطا  الدظدري للبحد  فبمدا تضدمر ال داني مدهجبدة البحد          ةقسم البح  إىل أ ب 
   وال وصبات.  تويص  احملو  ال ال  لل حلب  ال يببقي للبح  واي  م الراب  باالس د اجا

 

 :راس املال املمتلك -النظري للبحث: أواًل احملور األول اإلطار
  -:مفهوم راس املال -أ

اا ددد م بدرأس  اظ ددد واالح   مد  اجل  علد ترتكزاأليدري   شاك  األعماا املصرفبة يالا السددوات  مم أهأن 
( علدد  إنهددا " األصددوا 074: 1110،)ال القهاد  رفدد (Capitalان كلمددة  اس املدداا )دددد لك فدلدد ،يدكافدد

كمدا وعرفدع علد  إنهدا "      ،وتضم االس  ما ات األصلبة إضافة إىل املكاس  واأل بداح " الصافبة للمصرف 
األمواا الي  ساهم بها مالكي املصرف و ت ضمر األسهم  و االح باطبدات واأل بداح احمل جز  يف املصدرف "  

(471:1999 , Rose)    سددهم األ)أي إن  اس املدداا املم لددك  سدداوي جممددوع كدد  مددر  اس املدداا املدد فوع
 .واألسهم املم ا   واالح باطبات واأل باح احمل جز  (ال اد ة

 -وظائف راس املال )اهميته(: -ب
محدددد  )أبو ميكددددر تلتددددب  وظددددائف  اس املدددداا املم لددددك يف املصددددا ف ال جا  ددددة مبددددا  ددددأتي:         

 (041: 1110 ،ال الق)،(Rose , 472:1999)،(044:1115،وق و ي
حب  ال متوا ه ه البدود عر طر    ،ها املصرف ملمسالبة الي  س متو   املباني وال جهبزات الرأ -0

ا إىل نق  دة إال عدد  ال صد بة    حتو ال ثاب ة الودائ  ولكدها متوا مر يالا  اس املاا امل فوع ألنها مت   أمواال
 .و اس املاا هو البد  الوحب  ال ي ال   م إال عد  تص بة املصرف 

 مر يالا (املودعني همدبضم)داس يف املصرف و ضمر امل  املني م ه إن  اس املاا  ز   مر ثقة ال -1
 .مصرف الن املودعني والسليات الرقاببة    ق ان بان قو  املصرف ت  م  عل  م انة  اس مالهلالقو  املالبة ل

  ومدًا مدا  سد يب  البقداء     ال ي  شك   أس املاا املم لدك جدزءا كدبريا مدر مصداد  أموالده      املصرف  انوعلبه ف
لسدح  الودائد    بًا مر أ باحه دون أن  ؤدي  لك إىل سد ي املدودعني   جييسائره ت   مي  م  وح األبواب و

ل لك    رب ال دصر احلبوي مر عداصر توفري احلما ة للمودعني مر أ ة يسائر ق  حت ث يف حالة اخن اض  مده
 أس ا  األو اق املالبة أو ال ش  يف حتصب  ب ض القروض.

والن  ،ولد ا السدب   .صرف هو ك  ما ميلكه املصرف اجل    عدد  اف  احده ألوا مدر     اس ماا امل -7
املصرف اجل     ص   علبه يف ب ا  ه حباته احلصوا عل  األمواا مر مصاد ايرى غري  اس املاا ومدا قد    
 ددرد إلبدده مددر ودائدد  لدد لك فددان  اس املدداا  ل دد  دو ا أساسددبا يف متو دد  الدشدداط االقراضددي واالسدد  ما ي  

 للمصرف يالا ال رت  األوىل مر نشأته.
مما  ساع  عل  ضمان مندو املصدرف ال دردي املسد قر علد        ،صرفامل اس املاا خي م كمدظم لدمو  -4

كما إن السلية ال شر  بة وأسواق املاا ت يل    اد   اس ماله بشك  ط بف وب واف  م  مندو   ،امل ى الب ب 
 رض للمتاطر. ل لك فان احل   مدر اطخسدا   سدوف تدزداد     القروض وموجودات املصرف األيرى الي ت 

فضدال عدر  لدك إن املصدرف الد ي  وسد  قاعد   قروضده وإ  اعاتده           ،م    اد  ت رض املصرف للمتاطر 
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بان مندوه جيد  أن   باطدأ     (جلدة با ا)بشك  سر   سوف  ب أ باس الم مؤ رات مر السوق واللجدة املشرعة 
 . اس ماا إضايفأو جي  ام الك يف ه ه ال رت  

املتاطر الدي  مقد ا  إن قبود املصرف والدي تضد ها السدليات املالبدة أصدبحع أدا  مهمدة ل ح  د          -5
تس يب  املصا ف حتملها ويف ه ه احلالدة فدان  اس املداا ال  دؤدي فقدط إىل حتسدني ثقدة اجلمهدو  باملصدا ف          

حلكومبدة مدر اطخسدائر اطخيدري  لد لك فدان       إنها خت م أ ضا محا ة نظام ال أمني علد  اإل د اعات ا   ب ونظامها 
السليات املالبة لر متدح أي تريب  ومما سة املهددة ألي مصدرف مدا م   دوفر لد ا املصدرف حد  أدند  مدر          

كما إن املصا ف الي ت م   براس مداا ضدتم تكدون قدداد   علد        ، اس املاا كشرط عل  أجا   املما سة
 .القة ببدر ال وظبف و اس املااأي إن هداك ع ،  اد  قروضها و سل باتدها

 حد د  تحبد    ،يف جملدس إدا   املصدرف   (املساهمني) س ت م  اس املاا املم لك يف مت ب  املالكني  -6
أعضاء جملس اإلدا   وامل  ر ال ام يف عد د األسدهم    ئبس و لمساهمني يف ت بني أو ان تابلالقو  ال صو  بة 
 الي مي لكونها.

  -ال املمتلك وفوائده على ملصارف:مصادر زيادة راس امل -ج
 (041: 1110 ،:)ال القهداك ع د مر املصاد  لز اد   اس املاا املم لك ومر أبدر ها اآلتي  
حب  إن ه ه الز اد  ال ترتت  علبها   داد  القدو     :  اد   اس املاا املم لك بإص ا  أسهم ج     -0

فدان األسدلوب االم د  ل حسدني القدو  اإل راد دة       لد ا  ةبة اإل راد ة للمصرف ب  إنها ق  تؤدي إىل خت بض الر
 وظبدف يف عملبدات اإلقدراض وال سدلبف     الللمصرف هو توجبه األمواا املس م   مدر   داد   اس املداا إىل    

 .واال فان ق ام  املساهمني سوف   ا ضون أي اجتاه لز اد   اس املاا
كاد  كون املص   امل ض  واأل يد  باملقا ندة   وه ا   :  اد   اس املاا املم لك باح جا  األ باح -1

مب د ا عائد  مداسد    دادا تكل دة       هدا مدر الضدرو ي توظب   و ،عر طر   إص ا  األسدهم  بز اد   اس املاا
جد  اسد  ما  األمدواا امل أتبدة مدر عملبدة        وال رصة الب  لة  ون س الشيء بالدسبة إلصد ا  األسدهم حبد      

االسدد  ما ات بهدد ف احملافظددة علدد  م دد ا    ال ائدد  احلددالي علدد اإلصدد ا  مب دد ا عائدد    ددادا علدد  األقدد  
 ال و   ات كوسبلة للح اظ عل  س ر السهم.

 :ابر  ال وائ  الدي ميكدر للمصدا ف أن جتدبهدا عدد   فد  أو   داد   اس مالدا املم لدك هدي اآلتبدة            ومر
 (057-051:0111 ،الدا ف وهد ي)
  م  الدسبة امل روضة عل  املصا ف ال املبةت ز ز  اس ماا تلك املصا ف ةب  تكون مالئمة. 
        متكبدها مر   اد  ان شا ها يف البل  مر يالا   اد  ع د فدروع تلدك املصدا ف والدي ت دز  مدر قد  تها 

 .عل  اس قياب الودائ  وإعياء ال سهبالت
       ا املصدرفبة إ ا تدوفرت لد    اتواسد قياب الك داء   ،متكني املصدا ف مدر ت  بد  موا دهدا البشدر ة احلالبدة

 .اإلغراءات املالبة املداسبة
 أو الصدداعبة الكدبري     اجملموعدات ال جا  دة   مؤسسدات أو ل سهبالت امليلوبة لالمتكني املصا ف مر توفري

يصوصا إن احلد  األقصد  ملبلدغ ال سدهبالت املسدموح إعيائهدا  درتبط ا تباطدا مبا درا ةجدم األمدواا            
 .اطخاص بك  مصرف

  ال كدولوجبا احل   ة ممدا  سده  مدافسدة البددوك األجدببدة الكدبري  أو        اا مإس متكني املصا ف الكبري  مر
 البدوك األجدببة املشرتكة ال املة يف البل .

             ت ز ز ق    املصا ف علد  احلصدوا علد  تسدهبالت كدبري  مدر املصدا ف ال املبدة ويصوصدا  يف حقد
 .ت ز ز االع مادات املس د  ة امل  وحة
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 هة أي يسائر ق  تددجم عدر عملبدات ال سدلبف واإلقدراض الدي تقدوم        ت ز ز ق    املصا ف عل  مواج
 .بها

  اس قياب أمواا م وسية وطو لدة األجد  مدر يدالا إصد ا  سدد ات د در تدرتاوح          مرمتكني املصا ف
 . جالا بني ثالث ومخس سدوات وتسو قها يا ج البل 

 :الودائع -ثانيًا 

 -:هاطبيعتمفهومها و

املصد   الرئبسدي ل دمبدة    واسد  ما اته املت ل دة    بدأمواا بوي ال ي مي  املصدرف  الودائ  الشر ان احل  ت     
املالبة مضمونه يف ن س و واه االق صاد ة ج إنيصوبة يف ه ا  اجملاا فضاًل عر  لك  واألك راملوا د املالبة له 

صددريف امل سددو  سباسددة ال  ماا إسدد لدد لك برعددع املصددا ف يددالا السدددوات القلبلددة املدصددرمة يف   ،الوقددع
 " علد  إنهدا   الود  دة   ر دف ميكدر ت و   املدافسة ما بدني املصدا ف   شاليرق ل بش  الس قياب وتدو   الودائ  

حتو اًل  و ل زم مبق ضاه  أو بكًا  ،نق ًا سبلة مر وسائ  ال ف و  ف  مبق ضاه املودع مبلغًا مر الدقود ب قات ا
كما ق   ،احمل د يف االت اق أوموع ه املقر   أو  اجله حبدما حي أواملصرف برد ه ا املبلغ للمودع عد  اليل  

 (.63 :1110 ،قال ال) "  ل زم املصرف ب ف  فوائ  عل  قبمة الود  ة
الود د   صدبح مالكدًا للمبلدغ      فاملصرف صاص املصا ف يف تقب  الودائ  خباصة الدقود يا إىلوبالدظر     

 ،املدة مدأجو     ت لق  الودائ  ك أنمر طبب ة املصا ف   إ ،هلا مإس ودع ل  ه   صرف به وجيين  ةًا مر امل
كما إن املصرف ال  كون ملزمًا برد املاا ب   رده بقبمة ت ادله أما دف ة واح   وأما عل  دف ات حس  ال ق  

 (31 ،0111 ،الدا ف وهد ي)أو االت اق ببدهما
 -هي: األمواا  وه ه ودائ ت  ربودع ل ى املصا ف ولكدها ال ت أموااوهداك 

  (031: 1115 ،ق و ي و مح أبو) 
 .املودعة بال ملة احمللبة لقاء ف ح االع مادات املس د  ة األمواا -0
 .املصرفبة إص ا  الك االت املودعة لقاء األمواا -1
 . ة كغياء عل  االع مادات امل  وحةاملصا ف احمللب ل ى األجدببةاملودعة بال مالت  األمواا -7
  .مر ن س املصرف أيراح  فروع مصرف م ني ل ى فرع  أودعهاالي  مواااأل -4
املصا ف ال جا  ة لا مرب اتها املديقبة  إن إالبات ع     ل دمبة املوا د املالبة للمصا ف جتوهداك اسرتا   

 ،ال ددالق) -:بددر  هدد ه املددرب اتأواالق صدداد ة يف تقبدد  الودائدد  علدد  غريهددا يف تدمبددة هدد ه املددوا د ومددر  
1110: 66.) 
تكل دة االقدرتاض    أن إي ،احمل جدز   واإل بداح تكل ة  الودائ  اقد  بكد ري مدر تكل دة  أس املداا       أن -0

تكل دة الودائد  ت م د  يف     أيدرى مدا    رضدون ملتداطر اكدرب وب بدا           وق كل ة الودائ  ألن املقرتضني عادت
احمل جدز    واإل باحة   أس املاا ببدما تكل  ،م  ا ال ائ   الصر ح والضمين ال ي   ف ه املصرف للمودعني
اسد  ما  ة   أوجده يف  أمدوالم اسد  مرا   أنهدم ت م   يف ال ائ   ال ي كان ميكر للمس  مر ر احلصدوا علبده لدو    

  . تديوي علبها االس  ما  يف صداعة املصا فيب  لة تديوي عل  ن س د جة املتاطر  ال
ر مد  أك در  األحبانق  ال مي   يف ب ض  أو  ما  ة   أس املاا ال    رب مص  ًا يصبًا للياقة االس أن -1

 تكدون  القد    األسدهم  ا  صد بإعالو  عل   لك فأن فكر  تدمبة املوا د املالبة % مر مصاد  املصرف  املالبة.0
 قل  مر حجدم ال ائد   و لحد  ضدر ًا مبدواق هم       ألنهالراستني  أو   املقا األسهممقبولة مر قب  محلة 

املو عدة ت  درب مؤ درًا     األ باحنسبة  أنباع با   األ باح ري مر املصا ف ال حتب  اح جا  الك أنال صو  بة كما 
% مر املوا د املالبة 01ة وال ت جاو ال مت   نسبة   وا علبها يف تدمبة املوا د املالب أنهاعل  هاح املصرف كما 

  .امل احة للمصا ف ال جا  ة
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  -:القروض -ثالثا 
   -:ا وطبيعتهامفهومه -أ 

املصدرفبة   األجهدز   يةشد أنو ط االق صدادي الدشدا قصوى علد  صد ب     أهمبةت   وظب ة االئ مان  ات     
وان عملبدة االئ مدان   .وت بئ ها يف كافة اجملاالت االس  ما  ة واالق صاد ة األموااتوفري يف  هؤد تلل و  ال ي 

د وعملبدات  لدقدو ا قرتاضمت لدع بدا   حبد   ،عدام قبد  املدبالد    (1611مدر )  أك ر إىلمت    ،هي ظاهر  تا خيبة
ئ مدان بشدك  بدا   يف عهد      عملبدات اال وا د هرت   ،واإلجيدا  واس ت ام الصكوك لدقد  ال قدا ات    ،الرهر

وصدوال  ي الدمدو عدرب ال يدو  ال دا خيي     ددد رت فدواس م ،ةدبدبشالسومر ة والكب  السالالت املت ل ة كالبابلبة و
 األصد  كلمدة االئ مدان مدأيو   مدر      إن. (37 ،1116 ،السدامرائي ل و ي و ا)                وقع احلاضر لل
عدصدر ال قدة وعدصدر     همدا  ال مني عدصدر ر مد   إىلوهي ترمز  وث  به( وم داها Credere)            تبيناللا

ا فبهدا  حقد  أوقابلبة احلصوا علد  ثدرو     أنهال لك فق  عرفع عل   (0111:17 ،الدا ف وهد ي)الوقع 
القبمدة  احلقوق مقابد  دفد     أواملم لكات و مات ي للبضائ  واطخلهو ال بادا احلا أوس قب  مقاب  ال ف  يف امل

 .(1115:151 ،مح  وق و يأبوعلبها يف املس قب ) ة لا وامل   املساو 
يصوبة باع با ها تولد  للمصدرف عوائد      وأك رالبدك  أصوامكون مر أهم  هابيبب  روض قال  وت     
 (السحوبات عل  املكشوف)فهي تشم  قرض لرأس املاا ال ام  و  ،فاع وك  ك ؤ بش أد رت ما اإ جمز ة 

هدا مدر   غريوحسدابات البياقدات االئ مانبدة و    بأصدوا والقروض ال قا  ة امل عومة  ،االس  ما ي واإلقراض
مبب دات   يالا إديداا مر  صرفبةامل األصوا اد االب كا  مر قابلبة تسو    ،القروض ويالا ال ق  املاضي

املالبة املمكدر   لألو اقمة ك غيبة  م   الرهونات وقروض السبا ات واالع مادات ال ص  ر ة املس ت واأص
وهددو  ددائ  يف   Securitizationب  دال سدد أو    ددال وم ددروف بأسددم  أسددلوب)ال  امدد  فبهددا يف السددوق  

 (.461 :1115 ،محاد) (الوال ات امل ح   واململكة امل ح  

 -:أهميتها -ب 

كدبري  واضدحة ميكدر ختصبصدها علد        أهمبدة االئ مدان   أعيع ةة واالق صاد ال كدولوجب يو ات  ال أن   
  :الدحو ال الي

مدوا د مالبدة    إىلحت داج املشدروعات الصدداعبة الز اعبدة الكدبري  اجل  د   والقائمدة         :اإلن داج   اد   -0
االئ مددان يف            إىللدد لك تلجددأ تلددك املشددرعات  ،مسدد مر  ضددتمة ت ددوق املددوا د ال اتبددة للمشددروعات

دو ًا اكرب يف توفري ه ه   سد ات وطرحها عل  اجلمهو  وتل   املصا ف امل تصصة إص ا  إىل أواملصا ف 
عملبات ال يو  ال ين وال قين ومدا   إن ،فضاًل عر  لك (.36 :1116 ،ا د املالبة )السامرائي وال و ياملو

أ للمصدا ف  دتلجد قد    ه املشا    دهءهدا ل ا فان تكالبف  را ا ت اع و       اا املكائر وامل  ات    يلبه اس ب
مما  ساهم يف دعم االق صداد   (1115:167 ،ق و يو   محأبو)                       ه ه ال ملباتدل مو   م 

  .األمام إىلالوطين و دف  عجلة ال ق م 
 ل   االئ مان دو ًا مهمًا يف  -:ق صاد ةاال األنشيةتو    املوا د املالبة واالئ مانبة عل  خم لف  -1

ا  ضمر االس ت ام مباالق صاد ة  واألنشيةتو    املوا د املالبة امل احة للجها  املصريف بني خم لف القياعات 
 ،السددامرائي والدد و ي) هدداالك ددوء لدد ه املددوا د مددر يددالا تو   هددا علدد  مجبدد  املشددا    وفقددًا الح باجات

  واحل   ة( يف احلصوا عل  االئ مان الكايف بسب  ض ف ال قة يف مركزهدا  وياصة )الصغري (1116:167
 .(1115:167 ،ق و ي و مح أبو) االئ ماني مر اجلهات املمولة األيرى        

الد يوا امل  نبدة علد  ب دض السدل        أصدحاب  حصدوا يف  ساهم االئ مان  -:  اد  االس هالك -7
لدك االئ مدان عدد ما ترت د       ممدا  رتتد  علدبهم ال زامدات دفد  قدبم        ،االس هالكبة امل مر  وغريها مر السل 
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  دداد  حصددة يف و سدداع  تدشددبط جاندد  اليلدد  علدد  السددل  واطخدد مات االسدد هالكبة  ،سدد قبلبةديددولم امل
 .ودعم االق صاد الوطين اإلن اجالسوق و  اد  حجم 

مر يالا  مؤق ةغبلها بصو    شبال اطلة  األموااميكر االس  اد  مر  -:تشغب  املوا د ال اطلة -4
حتقد  لده ديداًل     مؤق دة وا د يف نشاطات مر اس ت ام ه ه امل د     ا فاملقرتض لو األج ال مو الت قصري  

الدد و ي و ) .مرةددًا وباملقابدد  فددان املقددرض سبحصدد  لقدداء اسدد  ماله ل لددك املددوا د علدد  ديدد  مداسدد        
  (.33 – 36 :1116 ،السامرائي

 أي أليرمر  ت   األمواا  االئ مان املصريف وسبلة مالئمة لدق  اس  ماا    -:ل بادال أدا  -5
 أومدر حي اجهدا    إىلواملدشد ت واحلكومدة    األفرادانه واسية لل بادا فبواسية االئ مان ميكر حتو   م يرات 

  (.1115:161 ،مح  وق و يأبو)وال و     اإلن اج س يب  اس  ما ها يف 

 C’S of creditني للمقرتض تقدير املركز االئتما أركان

    حد هامدة تسدم  يف الوال دات امل    حيندوا ض بسع لمقرتل يتق  ر املركز االئ مان أ كانميكر تبو       
(Six of credit)  اإلنكلبز ةباللغة   ب أو لك ألن ك  مدها ( ةرفC وهي عل  الدحو )األتي:-  

 (هد ف )بان الزبون ل  ه غدرض   ق د  موظف القروض  أن دبغي  -:Character الشتصبة  -0
م  كدر املوظدف م أكد  متامدا مدر       وإ ا .ليل  االئ مان مر املصرف ونبة ج  ة يف ال س     بجد بشك   حم

 .املصرف داعقاإلفانه  دبغي توضبح ه ا الغرض  ،ن للقرضوسب  طل  الزب
ض احلالبدة  اقدر االكان مدسجما مد  سباسدة    إ احي د موظف القرض فبما  أن دبغي  رضغعد ما   رف ال

 األمواااه اس ت ام جت مسؤوال   اق حي د موظف القرض بان املقرتض ل  ة مو أنللمصرف وم   لك فبدبغي 
وان  (Rose,1999:528به ) م  رهو  و كون صادقا م  املصرف وسبب ا ك  اجله  ل س    ما ،املقرتضة

 أنوان علد  موظدف القدرض     .الوع  بال ف  ه ه اطخاصبة مهمة ج ًا ألن ك  م املة جتا  ة ائ مانبة   ضمر
هدداك    موظ وا االئ مدان بدان   قو    ه.حماولة ال هرب مد أوصادقة لل ف   ي ق    لك سواء كان هداك مساع

 .(0117:411 ،و يرونالسليان )بم االئ مان بيف تق  سم  بالشتصبة  يالقي أو مااأل ام  دو ا لل
الزبدون الد ي  يلد  القدرض      إن رمد موظف القروض    أك  أن دبغي  -: Capacityالق     -1

هد ه الصد ة لد ى الزبدون     ت درف  ملزمدة  قدرض  ف القدانوني ل وقبد  ات اقبدة    قد ل  ه السلية لد ا اليلد  واملو  
 (سددة  10 أو 01حتدع عمدر   ) كدون القاصدر    أنالميكدر   ،م اًل يف اغل  الد وا ف  عل  اقرتاض املاا   قبال

وبشدك    وبة كدبري  يف اسد الم مداا القدرض.    ال الي  واجه املصرف ص برض واًل قانونبًا عر ات اقبة القومسؤ
الشركة لغدرض   إدا  مم   الشركة ال ي  يل  القرض ل  ه سلية تامة مر جملس  أنمشابه  دبغي ال أك  مر 

 صد  ه جملدس   و لك عر طر   احلصدوا علد  نسدتة مدر القدرا  الد ي       ال باح  يف ال ق  وتوقب  االت اقبة 
هداك ات اقبة  راكة  كان إ ا أ ضاوه ا احلاا  ديب   ،مر الشركة األموااوا ه ا الزبون باقرتاض خي اإلدا  

غدري   أل دتاص  أمدواا واال فسوف                رض املصرف إىل يسائر باهظة يف حالدة تسدلبم    ،يف الشركة
رض دالقد  أمدواا الم     يف اسد  دوال   وقف ه ا ال ام  فقط عل  القد  ،(Rose,1999:530خمولني ب لك )

 أون م  ر االئ ماعل   أن (411 :0117،و يرون )السليان بوضحد   عل  دف  ال  ر فالق  ادوإمنفحس  
السدابقة وباملشداه   ال بدبدة     (الزبدون )اهدا ات مشدروع ال مد       سد  ني بسدج    أنمر هو املسؤوا عر  لك 

 .قرا ه إىليف الوصوا  أدا تهاوطرق  ه(رجملدشأته )م 
الوض  املدالي ال دام    إىلحي د  اس املاا بالرجوع  - Capital or cash : أس املاا أوق  الد -7

وحتلب  حقدوق امللكبدة    (ر طاتوياصة نس  امل)للشركة ال ي  وضح عر طر   د اسة حتلب  الدس  املالبة 
ط قرتضدني ثدالث مصداد  فقد    املوبشك  عام  كون ل ي الزبدائر   (0117:411،و يرونللشركة )السليان 

 -قروضهم: س    لعلبها     م ون
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  ال ي  أوال  فقات الدق  ة امل ول    مر املبب ات. 
   وداتجتسبب  املو أوبب. 
 أنوميكدر   (. ونبدة  امل)الد  ر   أوحقدوق املسداهم   كاملالبة  األو اق إص ا الي جتم  عر طر    األمواا 

 .(Rose,1999:530تزود أي مر ه ه املصاد   بالدق  الكايف ل س    قرض املصرف )
للمدشأ  البائ دة كضدمان     ق ميهابن وهي املوجودات الي    ه  الزبو -: Collateralةالضمان -4

كدددائر امل              ،م ددد  املتدددزون )ال سددد     يفصددد وبات للمواجه ددده  أوه لدددكونيف حالدددة  إلبدددهتسددد د  
 ،الشددماع)                بددونك بدد  للز أو ضددامر تكددون الضددمانة علدد   ددت  أنميكددر  .....( و.وامل دد ات

 فأنهدا لوجبدا  وكانع موجودات املقرتض ق مية تكد فإ الوجبا دو  مهم يف  لك ول كدل أنكما  (0111:171
اضيرب ديد    إ ااملشرتي ل لك املوجودات فبما  أجيادبسب  ص وبة  أضافبةد  كضمانة وس م لك قبمة حم 

 برفد  ض املصا ف ال راقبة م اًل يالا ال ق  املاضي ب  قبام فضاًل عر  لك (Rose,1999:531املقرتض )
 أم داا ال تق  عر ثالثدة   قروض مبالصاحل املصرف مقاب  ال سهبالت وال هرقبمة الضمانات ال قا  ة الي تر

 الد ي  األمدر قبمدة الدقدود    يفات سدر  ة حم ملدة   غدري مبلغ االئ مان املمدوح للزبون و لك ملواجهة اح ماالت ت
  (.061 :1111 ،الشماع)  االئ مان امليلوب عل   رق  احلصوا

يف القيدر وكد لك الظدروف     ال امدة  االق صداد ة ف والظر بها   قصو -:Condition الظروف -5
علد    بد ير  أوالي توج  فبها ممدا  دد كس بشدك      املديقة أوفرعه ال ي ت م  فبه املدشا   أوبالقياع  اطخاصة

عل   ة كون القرض جب ا للغا  أنفم ال ميكر  (171: 0111،ماعالش)ق  تها عل  تس    ال زاماتها للغري 
ر عد  أواالق صدادي   كودالراملبب ات امل  هو   يف فرت   أوعر ال ي   ةالداجت قبم هالة تضائ  حيف فقط الو ق 

ال دراق  ال ضدتم يف  فمد ال   (Rose,1999:531املدالي )  ضتمال   سببهاطر   م  الت ال ائ   ال البة الي 
ي ال رق بني قبمدة االئ مدان عدد  مدحده     ما  ساولالئ مان املق م للزبائر وهو  ةتداق   القبمة احلقبقب إىل أدى

: 1111،)الشدماع  باسدب احم  تظهدر ومغري مدظدو     ةئ  وال ي سب  يسائر اق صاد اوقبمة تس   ه م  ال و
066) . 

 
ض لالئ مدان هدو السدبير     يري يف تقسبم اس حقاق املقرتألال ام  ا إن - Control :السبير   -6

بشدك  م كدوس    واألنظمدة وانني قد تدؤثر الد غريات يف ال   أن باإلمكدان كان  إ ا مام ال فب أسئلةعل   الي تركز
سددليات املصددرف والسددليات املدظمددة لدوعبددة  بس القددرض  لددن مقددل يلدد الكددان  إ اكمددا ،علدد  املقرتض

 .(Rose,1999:531القرض )
حتص  الشركة علد  م لومدات    أوبم خماطر  االئ مان بل ق ةاألساسبم  ال وا    ه ه الدواحي السعومت  

 لومات مر مصاد  مبوك لك تس  ني  (الزبون)م  ال مب   لسابقةوجتا بها ا يرباتها ال وام  مر يالا هه 
صو    إىلالوصوا  ةوالب  مر  بط مؤ راتها سو  (411 :0117 ،و يرون السليان)موثوق بها  ةيا جب

ي دفدد (يدال اتدد)اد الشتصددي داالج هدد أو (الددرأي)كددم ر احلمددا ددددهد مددداصعددر الزبددون وال  ةموحدد   و ددامل
  ريياألرا  دقلا  دإلال وص  

 ( 171: 0111 ،الشماع)

   Factor affecting loaning policy ةالعوامل املؤثرة على السياسة االقراضي -د 

  -:أهمهاللمصرف ال جا ي  هداك الك ري مر ال وام  املؤثر  عل  السباسات االقراضبة
ال القة القانونبة بني   اا بسباملالسباسة االقراضبة للمصا ف براس  ت أثر :Capital اس املاا   -0

 اس املداا بشدك     للودائد  وكلمدا تدوفر    األمدان مي الن صدمام  الل ان مق ا   اس املاا واالح باطي القانوني 
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 ،الد و ي والسدامرائي  )  .االئ مدان  حلي تدجم بسب  مديي ق    للمصرف عل  حتم  املتاطر ا م وا ن  
1116:13)  

يف أي  جيدد  مراع هدداالددي  األساسددبةت دد  الرةبددة مددر االجتاهددات  -: Profitabilityةالرةبدد -1
 ت املدشد  أحد ى  هلدجاح املصرف باع بدا   ةضرو   ألنهاي مر املصا ف ال جا  ة و لك ألو ةراضبقسة اباس

 أومرنددة  ةراضدب قسد   م  سباسدة ا   األ بداح  أقصد  حتقبدد   إىلفاملصدا ف الدي تهد ف     إ نالدربح   إىلالادفدة  
يسائر فانه   م   إىل  ال  رض ال  ر و األ باحبال كس فاملصرف ال ي   م   مبس وى حم د مر  أوم ساهلة 

عدد    ًام ش د  ال رق بدني امل شد د واملدرن هدو يف هدامأل املتداطر حبد   كدون عالبد          ةسباسة اقراضب أتباع إىل
 (134 :1115 ، ي وقو  مح أبو)االع ماد عل  سباسة مرنه و كون مدت ض يف حالة السباسة امل ش د  

عملبدات   إىل ضت  در  ال قصد  بهدا الودائد  الدي      – Deposits stability :اس قرا  الودائ : -7
صرف يف اع ماد سباسة   ب بة س ه د مر ق    املالودائ  امل أنقصري  و لك  ةسح  م كر   يالا فرت   مدب

م د   داء بد ون     (الودائ  حتع اليلد  )الغري حي  له سح  ب ضها  أمواام ساهلة الن الودائ  هي  ةاقراضب
 .أييا 
ت واالح باطباراس املاا ب ةم م ل ةوهي تشكبلة مر موا د املصرف املالب -:ةموا د املصرف املالب -4

حجم ه ه املدوا د    درب واحد  مدر      أن .األيرىواملصا ف  والودائ  املت ل ة واالقرتاض مر البدك املركزي
 أوة الكدربى   د فاملصدا ف ال جا   ،ةجدم القدروض الدي متدحهدا املصدا ف ال جا  د      حل ةاألساسبابر  احمل دات 

 د   مدر    أندواع  حقروض كبري  وال وسد  يف مدد   ح  ل ا تكون قاد   عل  مد ر  ائ   ت م   به ه املوا د القال
 (.15 :1110،ال الق)قباسا باملصا ف الصغري   ةت االئ مانبالقروض وال سهبال

توج  يف البل   غالبا ما ةةروامل ةاملصا ف الراست أن - :الظروف االق صاد ة السائ   يف اجمل م  -5
ظدروف االق صداد ة   التزدهدر يف   ةاطخد مات املصدرفب  فدان   وطبب ي ج ًا،برياء واس قرا  اق صادي م    الي 

افر جهدود ال ولدة   تظد ظدروف الكسداد قد  ت يلد       أن أال ،ل  يف ظدروف الكسداد االق صدادي   املشج ة وت ق
تقدد  م  إىلوالقيدداع املصددريف لدد ف  دفددة االق صدداد حنددو الدهددوض واالن  ددا  حبدد  تلجددا ال ولددة واملصددا ف  

 ،قال دال ) ومتو د  املشدروعات املت ل دة    واإلن اجبدة  اإلن اجاملت ل ة لز اد   ةواملصرفب ةال سهبالت االق صاد 
1110: 16.) 
كلمدا   أضدافبة ات بد باط لمصرف املركزي احلحب  انه كلما اتبحع  -:السباسات الدق  ة املالبة -6

املركزي مر ضدغيه علد  املصدا ف ال جا  دة  ضدير        اد بدك إ ا ادت امكانات املصرف االقراضبة يف حني 
 ،الددد و ي والسدددامرائي ) .ق  دددةجا فدددع بسدددبول ها وفقددد ت اح باطباتهدددا الد   تقلدددب  قروضدددها واال  إىل

11:1116). 

 لبحثا منهجية يلثاناحملور ا
 :مشكلة البحث -أواًل 

لمصدرف مدر   ل     اس املاا املم لك والودائ  مر ال وام  املهمدة واملدؤثر  علد  السباسدة االقراضدبة         
سدب  قلدة وحم ود دة    إال انه وب،أيرىمر جهة  دولبا( أوحملبًا قاء مس  ها يف السوق)وب دميوم هاجهة وعل  

ال  اسات امل  لقة ب  اسة عوام  ) أس املاا املم لك والودائ (          وما  دجم عدها مر أثر عل  مسد قب   
ك لك إن الربط بني ه ه ال وام  سو ة وباس  ماا حتلبد    ،ل ا   وج  الوقوف عد ها ود اس ها ،املصرف

 ل  اسة وال حلب .مقا ن أ ضا     عام  مشج  إلجراء ه ا الدوع مر ا
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 :البحث أهمية -ثانيًا  
كدر االع مداد علبهدا يف مما سدة نشداط      ميه مدر مصداد  مالبدة    مدا مي لكد  عم  أي مصدرف هدو    أساس أن   

 ؤكدد  علدد  وان صددل  موضددوعدا  ،األيددرىوامل م لددة مبدددح القددروض وال سددلب ات واالسدد  ما ات  أعمالدده
 اجلوان  اآلتبة: 

 دي حبوي   م   بالببئة املصرفبة ال رببة.اه مام البح  بقياع اق صا -أ
اع مدداد البحدد  مدد غريات مالبددة ومصددرفبة هامددة ت م دد  بددالودائ  و أس املدداا املم لددك والسباسددة    -ب

 األقراضبة للمصا ف.
 اس  ماله أدوات حتلبلبة م مبز  قاد   عل  الدهوض مبس قب  املصا ف ومنوها. -ج

  :البحث أهداف -ثالثًا
 حت    السباسة األقراضبة للمصرف مدر يدالا د اسدة وحتلبد   أس املداا والودائد        ه ف البح  إىل   

 و كون  لك مر يالا اع ماد املهام اآلتبة:
 .د اسة وحتلب  مؤ رات ك ا ة وم انة  اس املاا املم لك -أ

همددا يف السباسددة  بددف هدد  ر ال دداملني وببددان دو  ظد اسددة وحتلبدد  مؤ ددرات ال ائدد  امل  لقددة ب و  -ب
 .قراضبةاال

 د اسة وحتلب  القابلبة اال راد ة للمصرفني الداجتة مر توظبف ه  ر ال املني وأسلوب فوج ا.  -ج

 :فرضية البحث -رابعًا
 وهي:البح  مت صباغة فرضبة عامة  أه افولغرض حتقب     
 دائ (مرونة املصرف يف حت    السباسة األقراضبة بز اد  إمجالي  أس املاا املم لك والو تزداد)  

 :املدة الزمنية اليت خضعت للتحليل العينة و - خامسًا
( لالسد  ما   لراجحدي اوالكو ي  األ دني) هماوالس ود ة و األ دنيف مت اي با  مصرفني لبل  ر خم ل ني 

واس ة عل  نياق حملي عل  وجه اطخصوص والد ولي والسدم ة يف    أ ضبة ف الي مت لك ااملص كونهما مر
ومت لع امل   الزمدبة  ،ت مات والشهادات الي حصلع علبها مر مدظمات ومؤ رات عاملبةلل تأد  هماجماا 

 .(1116-1117)الي يض ع لل حلب  والبح  مابني 

 :املالية املستخدمة يف القياس والتحليل األساليب -سادسًا 
 (513-549 :2001 ،ريدوقود محأبو):  مقاييس كفاية ومتانة راس املال املمتلك -أ

 املاا املم لك  أس                                                                            
 الودائ  = إمجالي  إىلاملاا املم لك   أسنسبة  -0

 الودائ  إمجالي                                                                               
 

  اس املاا املم لك                                                                    
 القروض = إىلنسبة  اس املاا املم لك  -1

 القروض                                                                           
 

 املاا املم لك                      أس                                                                                   
 املوجودات اطخير  =   إىلنسبة  اس املاا املم لك  -7

 املوجودات اطخير                                                                                   



 
 
 

 044 

 ل ا را ال  د
 

 
  اس املاا املم لك                                                                         

 جمموع املوجودات =   إىلنسبة  اس املاا  -4 
 جمموع املوجودات                                                                                                                                 

   :شرات العائدؤم -ب 

 صايف األ باح ب   ال وائ  والضرائ                                                             
                                           =  م  ا ال ائ  عل  ح  امللكبة  - 0

 ح  امللكبة                                                                               
 (37:1115،)الكروي 

 صايف األ باح ب   ال وائ  والضرائ                                                         
 =  م  ا ال ائ  عل  الودائ  -1

 الودائ                                                                                 
 (001:1116،)الصائغ وأبو مح 

 صايف األ باح ب   ال وائ  والضرائ                                                                        
 =  م  ا ال ائ  عل  األمواا امل احة  -7

 الودائ  وح  امللكبة                                                                          
 (11:1115،)احلمريي

 
 
 

 (051:1110،ال الق)أسلوب فوج ا:  -ج
 األ باح احمل جز                                  

         = أسلوب فوج ا
 اطخسائر امل وق ة                                

 (511 :2001 ،ريدوقود مح أبو)     :القابلية االيرادية للمصرف -د 

 عل   اس املاا املم لك ئ م  ا ال ا                          
  =ع لة األ باح 

 عل  االس  ما  م  ا ال ائ                            

 بحثالتحليل التطبيقي لل ثلثالاحملور ا
 نسبة رأس املال املمتلك إىل الودائع: -أواًل
 ة إىل  لدك.  قبس ه ا املؤ ر ق    املصرف عل  تلببة طلبات املودعني مر  أس املم لدك عدد  احلاجد       

%( و    مصدرف ألراجحدي لالسد  ما     0181( أن امل وسط ال ام لكال املصرفني بلغ )0و  ضح مر اجل وا )
األعل  قباسا مبصرف األ دني الكو ي مر جهة وبامل وسط ال ام مر جهة أيرى مما   كس وبشك  واضدح  

لدك وامل كدون مدر )االح باطبدات     أن ه ا املصرف له القد    علد  تلببدة طلبدات مودعبده مدر  أس مالده املم        
فدجد  أن الد دائج الدي مت ال وصد  إلبهدا يدالا        ،وفد  هد ا املؤ در   وواأل باح احمل جز  و أس املاا امل فوع( 

( كاندع  1115السدوات املبحوثة كانع م  وقة ب ض الشيء عل  ن ائج مصرف األ دني الكو ي ع ا سدة )
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%( وتأتي بال  جة ال انبدة سددة   0783كانع يف املصرف اآلير )%( يف حني 01األك ر ت وقا وا ت اعا وبلغع )
بدالرغم مدر ال  دوق يف     ،%( يف مصدرف األ دندي الكدو ي   1085%(يف حدني كاندع )  1483( وبلغع )1116)

إدا   هدد  ر املصددرفني ومس  همددا حملبددا ودولبددا يف مسدد وى أدائدده للتدد مات املق مددة لزبائددده بشددك  عددام        
ة يف ه ا اجملاا إال  ن االي الفات يف نس  ه ا املؤ ر ميكدر أن ت دزى إىل مندو    ومواكب هما لل يو ات احلاصل

 أس املاا املم لك والودائ  لكال املصدرفني لد لك هد هما م  بد بان يدالا ال درت  املبحوثدة بدني االخن داض          
( 1115 -1114واال ت اع فم ال يف مصدرف األ دندي الكدو ي كدان االخن داض واضدح يدالا السدد ني )        

يف حدني كدان    ،( و لك ال ت اع  أس املاا املم لك قباسا بدالودائ  1116ثم أ ت   ه ا املؤ ر يف سدة ) ومر
( فقد   ده  ا ت داع يف هد ا املؤ در      1115ه ا احلاا  ديب  أ ضا يف مصرف ألراجحي لالس  ما  عد ا سددة )  

( 1116ت اع يف سددة ) قباسا باالخن اض ال ي  ه ه مصرف األ دني الكو ي فضال عر  لك أن مق ا  اال 
%( ومد   لدك   381%( )583كان أق  مر مق ا  اال ت اع يف مصرف األ دني الكو ي وبلغدع علد  ال دوالي )   

(  وضدح  0    مصرف ألراجحي لالس  ما  هو األفض  وف  ه ا املؤ ر قباسدا باملصدرف اآليدر وجد وا )    
  لك.

  نسبة  أس املاا املم لك إىل الودائ  (0ج وا )
 سبة مئو ةاأل قام كد

 السدة
 املصرف

 امل وسط ال ام امل وسط 1116 1115 1114 1117

 0181 06835 1085 0783 0586 0681 األ دني الكو ي
 01865 1483 01 0683 0181 ألراجحي لالس  ما  

 املص  : إع اد الباح ني

  -:نسبة رأس املمتلك إىل القروض -ثانيًا
ت ام  أس املاا املم لك ملواجهة املتاطر امل  لقة باسرتداد جزء  قبس ه ا املؤ ر ق    املصرف عل  اس 

    هد ا املقبداس مدر املقدا بس املهمدة يف ك ا دة  أس املداا املم لدك مدر           ،مر األمواا املس  مر  يف القروض
وهو أح  ال وام  املؤثر  املهمة يف حت    السباسة األقراضبة للمصا ف فضال عر ال وام  األيرى  ،الداحبة

%( و  دد  01846(   ضددح أن امل وسددط ال ددام لدد ا املؤ ددر )1ومددر اجلدد وا ). )الودائدد ( والددي مددر ضددمدها
%( يف 01843مصرف األ دني الكو ي األعل  قباسا مبصرف ألراجحي لالسد  ما  وبامل وسدط ال دام وبلدغ )    

    يف مواجهة ه ا %( مما   ين أن ه ا املصرف له أفض  ق03845حني كان امل وسط ال ام للمصرف اآلير )
الدوع مر املتاطر قباسا باملصرف اآلير ونالحن مر اجل وا أن هداك ت ب ب يف ه ا املؤ ر يالا السدوات 
املبحوثة بني اخن اض وا ت اع يف كال املصرفني م  ت وق واضح ملصرف األ دني الكدو ي وياصدة يف سددي    

م مر االخن اض يف األيدري كدان أك در مدر     %( بالرغ01%( )1181( وبلغع عل  ال والي )1114 -1117)
%( فضدال عدر  لدك    084%( يف حني املصرف اآلير)781االخن اض يف مصرف ألراجحي لالس  ما  ومبق ا  )

وأسد مر هد ا    ،%( م  ا ت اع واضح يف املصرف اآلير0583أن ه ا املصرف أس مر يف اخن اض مؤ ره إىل )
( 1116مصدرف األ دندي الكدو ي يف سددة )     حتسدها يفه م  املصرف )ألراجحي لالس  ما ( يف ا ت اع مؤ ر

وكان ا ت اع مؤ ره أك ر مر املصرف اآلير وميكدر أن ت دزى إىل ا ت داع  اس املداا املم لدك يف تلدك السددة        
قباسا بدمو القروض فبه مما   ين ا ت اع هامأل اآلمان لكال املصرفني وال ي  وفره  أس املاا املم لدك اجتداه   

رغم مر االخن اضات الي ح ثع يف مصرف األ دني الكو ي قباسدا باملصدرف اآليدر إال أن    وبال،القروض
 ممدا   دين أن هد ا املصدرف مي لدك قد    مواجهدة        ،امل وسط ال ام ل ا املؤ ر كان األفض  واألك ر قباسدا بده  
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صدرف ألراجحدي   عدر م  %(181) املس  مر  يف القروض أك ر بقلبد  ومبقد ا    األموااخماطر ال ش  يف اسرتداد 
  وضح  لك. (1) لالس  ما  وج وا

 (1ج وا )
 نسبة  أس املاا املم لك إىل القروض

 األ قام كدسبة مئو ة
 السدة

 املصرف
 امل وسط ال ام امل وسط 1116 1115 1114 1117

 01846 01843 10 0583 01 1181 األ دني الكو ي
 03845 11 03 0583 0380 ألراجحي لالس  ما  

 إع اد الباح ني املص  :

 :نسبة رأس املال املمتلك إىل املوجودات اخلطرة -ثالثًا
 قبس ه ا املؤ ر ق    املصرف عل  اس ت ام  أس املاا املم لك ملواجهة املتاطر امل  لقة باسرتداد جزء 

 وهددي تشددم  كدد   املوجددودات باسدد  داء ع ميددة املتدداطر  أو  ،مددر األمددواا املسدد  مر  يف املوجددودات اطخيددر 
ل ا     ه ا املؤ در مدر    }نق  يف الصد وق ،الدق  ة ل ى البدك املركزي ،السد ات احلكومبة{املضمونة م ال 

املؤ رات املالبة املهمة والي ت كس حسر توظبف وإدا   املوا د املدالبة يف مواجهة اطخسائدر احمل ملة مر ه ه 
  املمدوحة للزبائر. }القروض{املوجودات والي مر ضمدها 

%( وأن أعلد  م وسدط سدج  قباسدا     05817غ )املؤ ر بل( أن امل وسط ال ام ل ا 7و  ضح مر اجل وا )
%( وهدو أعلد  أ ضدا مدر مصدرف األ دندي       0685به ا امل وسط هو مصرف ألراجحي لالسد  ما  وقد  بددلغ )   

يالا  أس  %( مما   ين أن ه ا املصرف قاد  عل  مواجهة ه ه اطخسائر مر05873الكو ي وال ي هو بلغ )
و الحن مر اجل وا إن هداك ت ب ب يف ه ا املؤ ر أ ضا بني  ،وجودات  ات املتاطراملماله املم لك قباسا ب

 وبلغدا علد  ال دوالي    (1116،1115) اخن اض وا ت اع م  ت وق واضدح ملصدرف ألراجحدي يف سدد ني همدا     
( 1114تسداو هما يف سددة )   ( قباسا مبصرف األ دني الكو ي مد  1117%( م  اخن اض يف سدة )01 ،06)

مما   ين أن ه  ر املصدرفني وفد  هد ا املؤ در م قدا بني ب دض الشديء بالددرغم مدر ال  دوق لصداحل املصدرف             
ل ى مصرف األ دندي   فضال عر  لك أن مس وى االخن اض ل ا املؤ ر كان واضحا ،ألراجحي لالس  ما 

 كدان %( إال أن اال ت اع ال ي 0187 ،%05) وبلغا عل  ال والي (1114،1115الكو ي وياصة يف سدي )
يف حددني أن  ددركة ألراجحددي ،إىل ا ت دداع امل وسددط ال ددام لدد ا املصددرف ى( قدد  أد1117،1116يف سدددي )

إال  ،(1114املصرفبة لالس  ما  كان مس وى ت ب به أق  مر املصرف اآلير بالرغم مر االخن اض يف سدة )
عل  امل وسط ال ام لد ا املصدرف وج ل ده م  وقدا  علد  املصدرف        ه ه السدة ق  أثرت  ي تل أن اال ت اع ال

  وضح  لك. (7) وج وا ،اآلير وف  ه ا املؤ ر
 (7ج وا )

 نسبة  أس املاا املم لك إىل املوجودات اطخير 
 األ قام كدسبة مئو ة

 السدة
 املصرف

 امل وسط ال ام امل وسط 1116 1115 1114 1117

 05817 05873 03 0187 05 0381 األ دني الكو ي
 0685 01 06 05 06 ألراجحي لالس  ما  
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 املص  : إع اد الباح ني

 :نسبة راس املال املمتلك إىل جمموع املوجودات -رابعًا
الكلبدة.   ه قبس ه ا املؤ ر مد ى قد    املصدرف علد  اسد ت ام  أس املداا املم لدك يف متو د  موجوداتد         

  للمودعني لكر  دؤدي يف الوقدع ن سده إىل أحد اث اخن داض يف      فز اد  ه ه الدسبة   ين حتقب  محا ة أفض
 م  ا ال ائ  عل   أس املاا املم لك مما  لح  الضر  باملساهمني.

%( وان أعلد  م وسدط قد  سدجله     01811( إن امل وسط ال ام ل ا املؤثر قد  بلدغ )  4و  ضح مر اجل وا )
%( وكدان يف الوقدع ن سده األعلد      04835بلدغ ) قباسًا به ا امل وسط كان يف مصرف ألراجحي لالس  ما  ق  

ممدا   دبني مدر  لدك إن      ،%( يالا ال رت  املبحوثدة 1811قباسًا مب وسط مصرف األ دني الكو ي وال ي بلغ )
األوا كددان األفضدد  واألك ددر ت وقددًا قباسددا بدداأليري وفدد  هدد ا املؤ ددر بددالرغم مددر ت بدد بهما بددني االخن دداض  

( األعلد  نسدبة   قد  سدجلها مصدرف      1116وت د  سددة )   ،الا تلك ال درت  واال ت اع يف نس  ه ا املؤ ر ي
%( يف حني إن أعل  نسدبة قد  سدجلها مصدرف األ دندي الكدو ي كاندع        0387ألراجحي لالس  ما  وبلغع )
يف حدني إن أدند  نسدبة قد  سدجلع لكدال املصدرفني كاندع يف سددة           ،%(0181أ ضا يف ن دس السددة وبلغدع )   

%( 0780( يف مصدرف األ دندي الكدو ي وبلغدا علد  ال دوالي )      1115وسدة ) ( يف مصرف ألراجحي1114)
  ت  رب األعلد  إنها( إال 1114و بالرغم مر إن االخن اض ال ي سجله مصرف ألراجحي يف سدة ) ،%(383)

ممدا   دين إن األوا لده القد    علد  متو د         ،قباسا مبا سجله مصرف األ دني الكو ي يالا ال درت  املبحوثدة  
 وان كانع الدسبة ض ب ة مر  أس ماله املم لدك ببدمدا بداقي الدسدبة فبد م متو لدها مدر أمدواا الغدري          تهموجودا

و  ضدح مدر ال حلبد  أ ضدا إن مقد ا  ال درق بدني امل وسديني لكدال           ،والدي ت  درب الودائد  احد  مكوناتهدا(     )
أفضد  للمدودعني مدر     مما  ؤكد  إن هد ا املصدرف لده القد    علد  محا دة        ،املصرفني كان كبريًا ب ض الشيء

املصرف اآلير و ق  ته عل  مواجه اطخسائر الي    رض لا املصرف مر اسد  ما  أموالده بهد ه املوجدودات     
 (  وضح  لك.4بشك  عام وبالقروض بشك  ياص وج وا )

 (4ج وا )
 املوجودات جمموع نسبة  أس املاا املم لك إىل

 األ قام كدسبة مئو ة
 السدة

 املصرف
 امل وسط ال ام امل وسط 1116 1115 1114 1117

 01811 1811 0181 383 184 01 األ دني الكو ي
 04835 0387 0481 0780 0484 ألراجحي لالس  ما  

 املص  : إع اد الباح ني
 

 -(:لمصرفل راديةياإلالقابلية )عتلة األرباح  -خامسًا
  االسد  ما  وم د ا ال ائد  علد   اس     وهو مؤ ر مالي مي   ال القة املالبة بني ك  مر م  ا ال ائ  علد 

وهدو   د  مدر املؤ درات الدي       ،(  وضح  لك5وج وا ) مر يالا قسمة األيري عل  األوااملاا املم لك 
ته م بها إدا   املدش ت املالبة واملصدرفبة يف سد بها إىل حتقبد  االسد  ما  االم د  كدالقروض مد ال  مدر يدالا          

املم لك والودائ  باع با هما اح  ال وام  املؤثر  عل  القابلبة اإل راد ة قباس اثر ال غري يف ك  مر  اس املاا 
 للمدش ت املالبة بشك  عام واملصا ف بشك  ياص مر جهة وعل  السباسة االقراضبة مر جهة أيرى.
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 ل ا را ال  د
 

( مر  وان أعل  مؤ ر ق  سج  كدان يف  6830امل وسط ال ام ل ا املؤ ر بلغ ) إناجل وا  ه ا و  بني مر
%( عر املصرف ألراجحي لالس  ما  و  ود سب  ه ه 1811( وب ا ق)3805أل دني الكو ي وبلغ)مصرف ا

الز اد  إىل اخن اض م  ا ال ائ  عل   اس املاا املم لك ل ا املصرف بشك  عام قباسا  باملصرف األيري مر 
لي لوحن فبها اخن اض ( ا1115جهة وثبات تقر با  م  ا ال ائ  عل  االس  ما  يف ثالثة سدوات ع ا سدة )

وه ه السدة ساهمع أ ضا يف خت بض م وسط م  ا ال ائ   ،يف م  ا ال ائ  عل  االس  ما  مر جهة أيرى
 ×) اس املداا املم لدك + الودائد (      {عل  االس  ما  مر ناحبة واىل خت بض جمموع صايف اإل بداح امل حققدة   

س املاا املم لدك يف تلدك السددة مدر ناحبدة أيدرى والدي        م  ا ت اع يف مق ا   ا }م  ا ال ائ  مر االس  ما 
عكسع بشك  اجيابي عل  القابلبة اإل راد ة ل لك املصرف يف تلك السدة مما   ين إن ه ا االخن اض بشدك   

ق  ساهم بشك  اجيابي يف القابلبة اإل راد ة ل ا املصدرف قباسدا    }م  ا ال ائ  عل   اس املاا املم لك{عام 
( و لددك 1116مؤ در ع لددة األ بداح يف حالددة ا ت داع عدد ا سددة )     إنإ  هدد   ،ي لالسد  ما  مبصدرف ألراجحدد 

الخن اض م  ا ال ائ  عل   اس املاا املم لك فضال عر  لك ا ت اع امل  ا اآلير مما ان كدس سدلببًا علد     
هد ا   أن أمدا فبمدا خيد  مصدرف ألراجحدي لالسد  ما  فدجد         ،فاملصدر  ل ا القابلبة اإل راد ة يف تلك السدة

املصرف ق  سج  ن ائج م با دة بني ا ت اع واخن اض يالا ال رت  املبحوثة بالرغم مر ا ت اع ك  مدر م د ا   
( إ   ه  اخن اض يف م  ا ال ائ  عل   اس املاا املم لك عدر  1116ال ائ  ر يالا تلك ال رت  ع ا سدة )

ر بشك  سدلببًا علد  القابلبدة اإل راد دة لد ا      أث مما  ROIالسدة الي تسبقها م  ا ت اع واضح يف م  ا اآلير 
يف اس  ما ات م دوعة والدي مدر ضدمدها     ] الودائ  وح  امللكبة[ امل احة  هاملصرف والداجتة عر اس  ما أموال

القروض و  ود سب  اال ت اع يف نسبة م  ا ال ائ  عل   اس املاا املم لك إىل ا ت داع نسدبة جممدوع صدايف     
ع لة {الدسبة علد  القابلبة اإل راد ة  هبة اق  مر ا ت اع نسبة  اس املداا املم لك مما أثر ه األمواا امل احة بدس

 و ضاف عل   لك ا ت اع يف م  ا ال ائ  عل  االس  ما  وال ي هو اثر أ ضا عل  ه ا املؤ ر. }األ باح
ودائد   دؤثر سدلببا علد      الز اد  امل حققة يف ك  مر  اس املداا املم لدك وال   إننس د ج مر  لك  أنوميكر 

القابلبة اإل راد ة للمصرف يف حالة إ ا كاندع هد ه الدسدبة اكدرب مدر نسدبة الز داد  يف  اس املداا املم لدك مد            
أمدا يف حالدة ثبدات األيدري يف       ROIوال كس صحبح م  اخن اض بدسبة اقد  يف    ROIا ت اع نسبة اكرب يف  
( 5 ؤثر اجياببدًا علد  القابلبدة اإل راد دة للمصدرف وجد وا )      يف جمموع صايف األ بداح سد   ظ  الز اد  امل حققة

  وضح  لك.
 (5ج وا )

  ع لة اإل باح مؤ ر
 األ قام كدسبة مئو ة

 السدة
 املصرف

1117 
 

 امل وسط ال ام م وسط 1116 1115 1114

 
 األ دني الكو ي

0487 0481 0781 0087 
3805 

6830 

1 1 086 1 
381 384 187 583 

 
 ي لالس  ما ألراجح

1180 16 71 74 
6813 780 783 6 683 

685 380 684 580 
 املص  : إع اد الباح ني
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   :معدل العائد على الودائع -سادسًا
و س ت م لقباس م ى هاح إدا   املصرف يف تولب  األ باح مر الودائ  الي اس ياع احلصوا علبها ومت 

باع بدا  الودائد  ومد ى اسد قرا ها لدا       ]القروض املصدرفبة  [ ر ضمدها اس  ما ها يف جماالت خم ل ة والي م
تأثري كبري عل  السباسة االقراضبة للمصرف مر يالا كب بة توجبه باجتاه الصحبح دون أن   رض املصرف 

  .إىل يسائر  ص   علبه مواجه ها وبال الي   ق  ثق ها مر قب  املودعني واملساهمني
( وأن أعل  م وسط ق  سج  قباسا 48175امل وسط ال ام ل ا املؤ ر بلغ ) أن( 6و  بني مر اجل وا )   

%(  وهدو أعلد  ممدا سدجله مصدرف األ دندي       6865السد  ما  وبلدغ )  لبامل وسط ال ام هدو مصدرف الراجحدي    
و    األوا األفض  وف  هد ا املؤ در و لدك مدر يدالا مدا سدجله يدالا ال درت            ،%(7811الكو ي وبلغ )

%( قباسدا بالسددة الدي سدبق ها     1إ  بلدغ )  (1115ا ت اع يف نس  ه ا املؤ ر وياصدة   يف سددة )   املبحوثة مر
(األعلد  نسدبة قباسدًا بامل وسدط ال دام لد ا املصدرف ممدا   دين مدر  لدك            1116وت   ه ه السددة مد  السددة )   

عدر  لدك إن    ال حلب  إن ه ا املصرف له القابلبدة علد  اسد  ما  ودائد  وتوظب هدا بالشدك  الصدحبح فضدالً        
م  ا ال ائ   ساوي تقر بًا ما سجله مصرف األ دني الكو ي بالرغم ت دوق األيدري يف القابلبدة بدالرغم مدر      

كمدا إن األيدري قد  سدج  نسد  م با ددة بدني         (ت وق األيري يف القابلبة اإل راد ة ضمر مؤ ر )ع لدة األ بداح  
قباسا بالسددة الدي تسدبقها وهدي ن دس السددة        %(785( إ  بلغ )1116ا ت اع واخن اض كان األقوى يف سدة )

وميكر أن نس د ج مر  لك إن مصرف ألراجحدي  . ف ألراجحي أعل  نسبة ل ا املؤ رالي سج  فبها مصر
  .(6وج وا )  ا املؤ ر م  تبا ر املصرف اآليركان يف حالة جب   مر اال ت اع الدسن يف نس  ه

 (6ج وا )
 م  ا ال ائ  عل  الودائ 

 م كدسبة مئو ةاأل قا
 السدة

 املصرف
 امل وسط ال ام امل وسط 1116 1115 1114 1117

 48175 7811 785 7 787 780 األ دني الكو ي
 6865 186 1 5 4 ألراجحي لالس  ما  

 املص  : إع اد الباح ني

 معدل العائد على حق امللكية: -سابعًا
كاندع   فدإ ا املوظ ة يف  اس املاا املصدرف   أموالمس ه ا املؤ ر ال ائ  ال ي حققه املساهمني عل  ب ق  

 أهدم يف املصرف والي ت د  القدروض    وال شغب  االس  ما   قرا ات اءقبمة املؤ ر مرت  ة دا  الك عل  ك 
 .مكونا فبها

كان  سجلهم وسط ق   أعل %( وان 16870 ا املؤ ر هو )لامل وسط ال ام  أن( 3و  ضح مر ج وا )   
الكدو ي والد ي    األ دنيمر امل وسط ال ام وم وسط مصرف  أعل %( وهي 77وبلغ ) يف مصرف الراجحي

( 41نسبة ق  سجلع يالا ال رت  املبحوثة لكال املصدرفني هدي علد  ال دوالي )    أعل  %( وان 01861) سج 
 املصرف األوا يف ه ا املؤ ر ( وان نسبة ا ت اع1115الكو ي  وكان يف سدة ) واأل دني( الراجحي 1085)

قباسددًا بدداأليري ممددا  دد ا علدد  ك دداء  قددرا ات االسدد  ما  ة لدد ا املصددرف يف تلددك السدددة قباسددًا    األك ددركددان 
 ؤ ريف ه ا اجل وا ا ت اع ه ا امل أ ضاو الحن  ،األيرياملبحوثة وبالدس  ال ي سجلها  األيرىبالسدوات 

 اآليدر ملصرف الراجحدي ببدمدا كدان    م  ا ت اع واضح وكبري  األوىليف كال املصرفني يالا السدوات ال الث 
( فق   وه  اخن اض يف نسبة  ه ا املؤ در  1116سدة ) أما .( لكال املصرفني1115ط بف وياصة يف سدة )
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 ل ا را ال  د
 

 إىلمما   ين ا ت اع نسبة  اس املاا املم لك  ،الكو ي قباسا باألير األ دنييف مصرف  اخن اضا  راألكوكان 
نسد د ج ممدا تقد م     .ىاأليدر املساهمني يف القروض واالس  ما ات  ااأموامل حققة مر توظبف  األ باحصايف 

مما  ؤك  عل  ك داء  ادا   هد ا املصدرف     باآليرا ت اع بشك  عام يف ه ا املؤ ر يف مصرف الراجحي قباسا 
 ن بجة ا ت داع  املساهمنيت داس  م  ا ت اع  اس ماله املم لك مر قب   قراضاإلويف اختا  قرا ات االس  ما  

 عل  ضوء القرا ات الي ت ت ها ادا   ه ا املصرف  األموااامل حققة مر توظبف ه ه   باحاأل
 األ قام كدسبة مئو ة ،ح  امللكبة م  ا ال ائ  عل  (3ج وا )

 السدة
 املصرف

 امل وسط ال ام امل وسط 1116 1115 1114 1117

 16870 01861 0687 1085 1087 0184 األ دني الكو ي
 77 71 41 11 11 س  ما ألراجحي لال 

 املص  : إع اد الباح ني

 :املتاحة األموالمعدل العائد على  -ثامنًا
امل احدة لدا وامل م لدة ةد  امللكبدة       األمدواا مدر   األ بداح  قبس ه ا املؤ در ك داء  هد ا املصدرف يف تولبد       

يف   األمددوااتوظبددف ا ت دداع هدد ا امل دد ا  دد ا علدد  قدد    املصددرف علدد  حتقبدد  ال وائدد  مددر   إن ،والودائدد 
 املوجودات املرةة والي مر ضمدها القروض. 

 سدجله م وسدط قد     أعل %( وان 48075امل وسط ال ام ل ا املؤ ر ق  بلغ ) إن( 1و  ضح مر اجل وا )
%( وهو أعل  مر م وسط ال ام وم وسط ال ائ  ملصرف األ دني الكو ي 5845هو مصرف الراجحي وبلغ )

و    األوا األك أ واألفض  قباسا باأليري مر حب  تسجب  ا ت اع مسد مر لد ا    ،%(1811وال ي سج  )
سدجلع كاندع يف    نسدبة وان أعلد    ،املؤ ر قباسا بال با ر بني ا ت اع واخن اض لأليري يالا ال رت  املبحوثة

%( يف حني أن أعل  نسبة ق  سدجلع يف مصدرف   383%( )686( وبلغ ا عل  ال والي )1115،1116سد ني )
%( وت   ه ه الدسبة اقد   7وبلغع ) نسب بهما( م  تساوي 1114،1116أل دني الكو ي كانع يف سدي )ا

%( وهدد ا  ؤكدد  ك دداء  ادا   784( وبلغددع )1117نسددبة قدد  سددجلها مصددرف الراجحددي يف سدددة )  أدندد مددر 
تلك ال وائ  اق  مر  أووحتقب  ال وائ  والي ت ادا تقر با ض ف  أمواله توظبفمصرف الراجحي يف كب بة 

الكو ي كم وسدط فضدال عدر السباسدة الدي   بداهدا هد ا املصدرف يف توظبدف           األ دنيالي سجلها مصرف 
باالع مداد علد  عداملني مهمدني ومدؤثر ر علد  هد ه السباسدة والدي مدر ضدمدها القدروض موضدوع               أمواله

 البح . 
 (1ج وا )

 األمواا امل احة م  ا ال ائ  عل 
 األ قام كدسبة مئو ة

 لسدةا
 املصرف

 امل وسط ال ام امل وسط 1116 1115 1114 1117

 48075 1811 7 186 7 183 األ دني الكو ي
 5845 383 686 480 784 ألراجحي لالس  ما  

 املص  : إع اد الباح ني
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 :فوجتا أسلوب -تاسعًا
ب بدة )ال اد دة( وخي درب    س املالئمة لك ا ة  اس املاا و  م اس ت امه يف حالة الظدروف اليب املقا بوهو مر 

وهدي جدزء مدر  اس املداا املم لدك )حد  امللكبدة( يف تغيبدة          -احمل جدز    األ بداح ه ا املقباس مد ى ك ا دة   
وان الدسدبة املالئمدة لد ا     يف القدروض واالسد  ما ات األيدرى.    األمواااطخسائر امل وق ة مر عملبة توظبف 

 ( 0:1املقباس هو )
%( وهي مسداو ة لدسدبة املالئمدة لد ا املقبداس      1ال ام ل ا املقباس ) م وسط إن( 1و  ضح مر اجل وا )

مدر امل وسدط ال دام     أعلد  %( وهدو  1854كدان يف مصدرف الراجحدي قد  بلدغ )      سدجله م وسدط قد     أعل وان 
الداجتدة   يسدائره ه ا املصرف له الق    عل  تغيبة  إنالكو ي مما   ضح مر  لك  األ دنيوم وسط مصرف 

%( عدر الدسدبة املالئمدة لد ا     1854احمل جدز  وبدسدبة تز د  مبقد ا  )     األ بداح ا مدر يدالا   عر توظبدف األمدوا  
علد  تسد    ال زاماتده جتداه      أ ضدا لمصدرف وفد  هد ا املؤ در مدر جهدة وق  تده        لاملقباس وهد ا مؤ در جبد     

ال فضد  ،مر جهدة أيدرى  املودعني يف حالة سح  امل اجئ للودائ  باع با ه اح  مكونات  اس املاا املم لك 
 املصدرفني يف حالدة ت بد ب بدني ا ت داع      املؤ در لكدال  لد ا  الدسد   مسد وى   إن( 1عر  لك هد  يف اجلد وا )  

( يف مصدرف  1114ه ا املؤ ر يف سدة ) واخن اض م  اوتني وم  اكس ني يف ن س الوقع م اًل ا ت اع يف نسبة
قبلدها قد   ده  تغدري كدبري       وال كس صحبح يف السددة الدي   اآليرصرف امله  اخن اض يف  حني يفالراجحي 

%( يف مصددرف الراجحددي 4( فمدد اًل ا ت دداع كددبري ومبقدد ا  )1116لدسددبة املؤ ددر يف كددال املصددرفني يف السدددة )
%( قباسدًا باملسد وى ال دام    1807الكدو ي وقد  سدجلع )    األ دندي اخن اض كبري يف مصدرف    قابله لالس  ما 

ج  د   مدر قبد      أسدهم طدرح   إىلسب  ه ا االخن اض لدس  ه ا املؤ ر يالا ال رتات املبحوثة وق   كون 
توظب هدا يف جمداالت    أو  نشاط عمله ل وسباحمل جز  ل  ه  األ باحه ا املصرف لز اد   اس ماا و غيبها مر 

عد م   إىلد ال ت دو اس  ما  ة م دوعة وباألي  القروض الي تق مها لزبائده وحالة اال ت داع يف هد ه الدسدبة    
الدي حيققهدا هد ا املصدرف يدالا تلدك ال درت  ب د           األ بداح   كدس مقد ا     وإمندا  جدز   احمل األ باحاس ت ام 

 وضدح مقد ا     (1واح جدا  البداقي كأ بداح حم جدز  وجد وا )      أ بداح اس قياع حقدوق املسداهمني كمقسدوم    
 اال ت اع واخن اض يف ه ه الدسبة يالا ال رت  املبحوثة.

 (1ج وا )
 األمواا امل احة م  ا ال ائ  عل 

  قام كدسبة مئو ةاأل
 السدة

 املصرف
 امل وسط ال ام امل وسط 1116 1115 1114 1117

 1 0846 1807 1816 0870 1870 األ دني الكو ي
 1854 4 1817 7 080 ألراجحي لالس  ما  

 املص  : إع اد الباح ني

 الرابع االستنتاجات والتوصيات احملور 
 :االستنتاجات -واًل أ
إن هداك ثالث نس  مر مقا بس ك ا دة أو م اندة  اس     ائج الي مت ال وص  إلبهاوج  مر يالا الد -أ

املاا املم لك كان األفض  فبها مصرف الراجحي لالس  ما  أما بالدسبة لرأس املاا املم لك إىل القروض كان 
فد  هد ا   ال  وق إىل مصرف األ دني الكو ي مما   دين إن األوا كدان األفضد  مدر حبد  األداء والك داء  و      

 املقباس قباسًا باأليري.



 
 
 

 002 

 ل ا را ال  د
 

األمدواا   ،الودائ ،وج  مدر الد دائج علد  مسد وى م د الت ال ائد  علد  كد  مدر )حد  امللكبدة            -ب
الراجحي ق  سج  أفض  املس و ات لدألداء وفد  هد ه املقدا بس الد الث قباسدًا مبصدرف        إن مصرف  امل احة(

ة واالقراضدبة لدألوا مدر توظبدف أموالده وحتقبد        االسد  ما    هاأل دني الكو ي مما  ؤك  عل  ك داء  قرا اتد  
 ال وائ  املرجو  مر ه ا ال وظبف.

والودائ ( والقابلبدة  ،وج  مر حتلب  ن ائج ال القة بني املوا د املالبدة وامل احدة ) اس املداا املم لدك     -ج
جحي يالا اال راد ة لكال املصرفني بان مصرف األ دني الكو ي ق  سج  أعل  م وسط قباسًا مبصرف الرا

ال درت  املبحوثددة ممددا   ددين ك دداء  املصددرف االوا وفدد  هدد ا املؤ ددر )ع لددة األ بدداح( قباسددًا بدداأليري مددر جهددة  
و  كس أ ضا قابلبة اال راد ة امل حققة واجلب   وحجم أمواله املس  مر  يف أنشدية خم ل دة بدالرغم مدر ا ت داع      

 ا ( للمصرف األيري مر جهة أيرى.م  الت ال ائ  عل  ك  مر ) اس املاا املم لك واالس  م
وج  مر حتلب  الد ائج )أسلوب فوج ا( إن مصرف الراجحي لالس  ما  كان األك ر ك داء  وقد       -د

عل  تغيبة اطخسائر امل وق ة مر توظبف أمواله يف القروض واالس  ما ات قباسدًا مبصدرف األ دندي الكدو ي     
( مما   ين مر  لك ك ا ة أ باحه احمل جز  0:1ا املقباس وهي )قباسًا بالدسبة املالئمة ل  همر يالا ما سجل

 يف تغيبة يسائره أك ر مر اآلير.

 :التوصيات -ثانيًا
ضرو   تدشبط تدو   االسد  ما ات والقدروض املمدوحدة يف كدال املصدرفني ب د  ال  اسدة وال حلبد           -أ

عل  املس و ني احملل  وال ولي وثقة  الال م ل لك واال سب رض ه  ر املصرفني إىل فق ان مس  هما السوقبة
 املودعني بها.

ضرو   ال وسب  مر قاع    اس املاا املم لك لكدال املصدرفني و لدك لسدم  هما املصدرفبة اجلبد          -ب
 ومركزهما االئ ماني وملواكبة ال يو ات ال املبة يف جماا املصا ف ومس وى اطخ مات املق مة مر قبلهما.

  اسات وال حلب  باالع مداد علد  املقدا بس املالبدة واملصدرفبة لببدان مد ى        ضرو   ت  ب  أجراء ال -ج
ك داء  وأداء ال مدد  املصددريف يف جمدداا توظبدف أموالدده وحتقبدد  ال وائدد  وضدمان أمددواا املددودعني و  دداد  ثقددة    

 املساهمني به.
ر  ة للببئدة  ت  ب  دو  نظدام امل لومدات اإلدا  دة لكدال املصدرفني يف ضدوء املد غريات املسد مر  والسد          -د

يف ه ا اجملاا وبشك  مك ف ومسد مر بامل لومدات    ةداي  البل  ر ويا جهما مر يالا إع اد برامج ت   بب
 الضرو  ة وتزو  ها للمسؤولني وصان ي القرا ات االس  ما  ة واالقراضبة للمصرف.

 همدا أسداس عمد     الودائ ( بأع با،ضرو   االه مام الكبري به  ر ال املني ) اس املداا املم لدك   -هد 
 املصرف دون ال قلب  مر أهمبة ال وام  األيرى  والي هي أ ضا مؤثر  عل  السباسة االقراضبة ملصرف.

 -:مصادرــال
-1117مدر )   الدشرات السدو ة للمبزانبدة ال مومبدة وكشدف الد ي  واأل بداح واطخسدائر للمد         -0

1116 ) 
 .1115 ،صا ف( جام ة  املوص )إدا   امل: فائ  مش   ، ضا صاح  ،أبومح  وق و ي -1
 ،: )إدا   ال دد فقات الدق  ددة وأثرهددا يف األداء املصددريف(  سددالة  ماجسدد ريسبشددا  عبددا ،احلمددريي -7

 11158 ،جام ة كربالء
 ،أ دن -عمددان ( البدددوك املركز ددة والسباسددات الدق  ددة : ) سددرى، كر ا،الدد و ي والسامرائي -4

1116. 
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( ال مو د  اإلدا ي ) امحد  نببد :   ،عد نان  ،سدليان احملمد    ،ديعب  الا ،السليان و داغس اني -5
 01178 ،اململكة ال رببة الس ود ة ،دا  املر خ لدشر ،اليب ة ال رببة اجلزء االوا ب صرف

 4،01118ط ،بغ اد (اإلدا   املالبة: )يلب  حمم  حسر ،الشماع -6
املددؤمتر ال لمددي ( وامل يلبدداتالواقدد   -)االئ مددان املصددريف يف ال ددراق  : همددام  اضددي ،الشددماع -3

 .1111 ،بغ اد ،ببع احلكمة ،ال ال 
 ضددا صاح :)د اسددة حتلبلبددة للسددبولة املصددرفبة ل بدددة مددر    ،حممدد  جبددا  ،الصددائغ وأبددو محدد  -1

املصددا ف ال جا  ددة األ دنبددة( اجمللددة ال راقبددة لل لددوم اإلدا  ددة جملددة فصددلبة حمكمددة تصدد   عددر كلبددة اإلدا     
 11168،كربالءجام ة  -واالق صاد 

 .1110األ دن  ،(ب يظم ي  و -املصا ف  إدا  ) :بشري عباس ،ال الق -1
 ،سد ري  سدالة ماج  ،(إدا   حم ظة االس  ما ات املصرفبة ال ولبدة : )بالا نو ي س ب  ،الكروي -01

 11158 ،جام ة كربالء
املؤسسدة   ،االوا ال ملبات املصرفبة والسدوق املالبدة(  اجلدزء   :)يلب ،أنيوان ،الدا ف وهد ي -00

 01118لبدان ،احل   ة لك اب
تيببقدات   -امل داهبم واملبدادئ وال جدا ب     -حوكمدة الشدركات   : )طا ق عب  ال اا ،محاد -01

 11158 ،ال ا  اجلام بة (احلوكمة يف املصا ف
13- Rose , Peter (Commercial Bank management) 4th ed Ir win / MC Graw - 

Hill,1999 
 


