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The Impact of Properity in
Finacial Flexibility of Banks

Abstract
The impact of ownership on the financial flexibility to banks(a
comparative study of Iraqi Middle East Bank for Investment &
Saudi Investment Bank).
This study seeks to give an idea of comprehensive ownership and
financial flexibility through a comparative study of a sample of
selected banks(Iraqi Middle East Bank for Investment & Saudi
Investment Bank).
This study aims to clarify the relationship of the financial
flexibility with each profitability ,liquidity and safety. The study
and analysis of financial statements to highlight the hidden facts
behind the figures and numbers of indicators and financial ratios to
reflect the profitability of the bank determine the amount of cash
available to it to meet all its obligations and to determine the validity
of its financial position .
The results of the study indicated that the level of financial
flexibility in Iraqi banks was .The also reached a number of
recommendations assert the need to overcome the difficulties faced
by Iraqi banks to give them more flexibility to expand and increase
the effectiveness of strong.
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أثر امللكية يف املرونة املالية للمصارف دراسة
مقارنة بني مصريف الشرق األوسط العراقي
لالستثمار ومصرف االستثمار السعودي

اااااااا

م.د .فاطمة جاسم حممد /م.م .بان توفيق جنم
كلية االدارة واالقتصاد  /مركز دراسات اخلليج العربي
جامعة البصرة
الملخص:
هذه الدر لاةذتاعةذذلىالدذىالفكذة اامذاعا ذةملتافذذاالدملم ذتاالدماا ذتالدمةد ذذتا امذاا ذ

ا

ر لاةذذتامنةا ذذتادل ذذتام ع ذذةاعامذذاالدم ذ ذةافا(م ذذافالد ذذاطاللاةذذكالدل لااذ ذ اد ة ذذع مةاا
ام افاللةع مةاالدةلاريا)ا .ا
ااااااعهذذرفاهذذه الدر لاةذذتالدذذىاعاق ذ يالدل اذذتاا ذ االدماا ذذتالدمةد ذذتاام ذ امذذاالداا ذذتا
الدة ذ ادتااللاعمذذةاا اا ذذعتار لاةذذتااع ل ذ الدن ذالاتالدمةد ذذتالا ذالءالد نذذةاطالدع ذ اع ع ذ اا لا ا
للااةتااهدكااأفرلرالدمؤ التاالد ةبالدمةد تادا ةاااا تالدم افااع ر رامنرلاالدةذ ادتا
لد نر ذذتالدمع ذذاااعادر ذ ذ ادمالله ذذتامذ ذ اللدع لءم ذذةتالدمعاعا ذذتافل ذ ذ ااع ر ذذرام ذذر اةذ ذ متامام ذذء ا
لدمةد
اااااااارال ةاتا عةاجالدرالةتالدىالاامةعا الدماا تالدمةد ذتااذ الدم ذةافالدلالا ذتامذةاا
ا م افةتامعر ةًا.اممةاعتالدعا

الدلىافرراماالدعا

ةتالدع اععللذطااعذهد الد ذلااةتا

لدع اعالل الدم ةافاالدلالا تاام هةامء رلًاماالدماا تاا اعاة عاالةد عهةااء ذةرعامعة عهذةا

.ا
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ا

اا

أثر امللكية يف املرونة املالية للمصارف دراسة

ا

مقارنة بني مصريف الشرق األوسط العراقي

ا

لالستثمار ومصرف االستثمار السعودي

اااااااا
المقدمة :

ااااا لذذراالذذارا مذذةتام ذذاا ااذذةراافلذذىا

ذذرااع

ذ ةالدم ذالارالدمةد ذذتاام ذذة عاد رمذذتا

لدم ذةا عالدم علذذتاامذذاالدمعكلاذذةتالداا ةذ تادع ن ذطااملذذرلتا مذذاافةد ذذتاااةالذذتاد ةذذعمالا.ا
ذذشا ذذهرتام ذةمتاللفمذذة اا ذ تافةمذذتا الدم ذذةافاا ذ تا ة ذذتاع ذذر ةتاهةالذذتااذ ا

لدلنر االل ا اامااههلالدنااا.اعم ءتاعلكالد عاعااأءر ةرا ذرعالدم ةاةذتا اا ذرعالدعقذ تا ا
الدعر

الد مام الدماة اااغ االدماة اااذ الد ذةكاللاع ذةريا ممذةاعم ذءتامذهدكاالمذتا

لدمةذذؤد تالللعمةف ذذتالدملنذذةعافلذذىام ذةمتاللفمذذة ااق ذ افذذاالدعنذذرتالدعم ادذذال الدهةا ذ ا
ة ذذتاا ذ امل ذذة الد ةةذذاةتاللدمعاا ذذتا امذذاالدملعن ذذرالاالد مذذااللاع ذذةرياا ذ الدراد ذذتا

اانة الدم ةافالدلةملتااهةااذ ام ذرلااللفمذة ا عاا ذةاالدذىا ذراما ذاافلذىااذراعالرلاعاعلذكا
لدم ذذةافافلذذىاماللهذذتاع ذذر ةتالدل ذذا االدل ذالطاامم ذذا امذذاالدذذرا الد ةم ذذتا عكلذذعالدذذىا
ع ر شااعلم طااعنا تااكةفةع الدم اا تاا الدااتالدذهيا ةذلىاا ذ الدذىاعنل ذ ال عمذةلتا
علاقذ ذ ذ ادلهذ ذ ذءلتالدم ذ ذذاا تاالد ذ ذذرمةتالد ةال ذ ذذتاا ع ذ ذذىا ذ ذذعمماام ذ ذذاارف ذ ذذتالدعم ذ ذ ذالتا
للاع ذذةر تالده مل ذذتااذ الد عذاعالدنةرمذذتاامذذااللةذذعلةاتادلمكةدذذبالدمعم ذاعادلنكذذة الد ذذةة ا
اا ع ذذىاعم ذذااااذ ذ ااق ذذعا مم ه ذذةام ذذاالدعل ذذة

االدم ةاة ذذتااذ ذ امذ ذ الاع ذذةراف ذذةدم اة ذذا عا

لدعكاا .ا
ا
ا
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م ملتالدا ش :ا
اااااع هرالدم ممةتالدمةد تاا الدل االد ذر شاعم ذالتام ذاعاعالذةًادلعم ذالتالد ة ذلتااذ ا
لدا اتالدع اعلذ

اا هذةادذهلااذأااعلةهذ اهذه الدم ممذةتا(لدمملامذتادلرادذتا الدمملامذتادلنكذة ا

لد ةة)ااالدم ةافاا م ا ةةااا

هةامؤةةةتامةد تاة مااادهذةاعذأ التااذ اللرلاعا

مأةلابا الل ممتالدم ةةا تامأ ممتاام الةتاأالًاافلىار مامتالدمالارالدمةد ذتاالدمةر ذتا
ة ةًااأهرلاهةاللةعالع ل تا ةد ة .ا

هدف البحث:
ااااا هذذرفالدا ذذشاملاا ذتافلذذىالدم ذذةه تالدع ذ اع ذ االدذذىالدملم ذذتاالدماا ذذتاا ذذم افذذةتا ا
افلىالدماا تالدمةد تاا م ا ةةامم هاتااأالةرااف اعهذةامذعالدملم ذت.اممذةا هذرفالدا ذشا
لدذذىار لاةذذتااع ل ذ الدن ذالاتالدمةد ذذتادل ذذتامذذاالدم ذذةافالا ذالءالد نذذةاطالدع ذ اع ع ذ اا لا ا
للااةتااهدكااأفرلرالدمؤ التاالد ةبالدمةد تادا ةاااا تالدم افااع ر رامنرلاالدةذ ادتا
لد نر ذذتالدمع ذذاااعادر ذ ذ ادماللهذ ذتامذ ذ اللدع لءم ذذةتالدمعاعا ذذتافل ذ ذ ااع ر ذذرام ذذر اةذ ذ متامام ذذء ا
لدمةد ا .ا
ااق تالدا ش :ا
اااااه ذةكاف اذتاهلتارلدذتامل ا ذتااذ االدملم ذذتاالدماا ذتالدمةد ذتاادلم ذةافاععاقذيامذذاا
اف اتالدعأ اامعام اماالداا تاالدة ادتاام

متاالسالدمة  .ا

اهمية البحث:

اااااعذذأع الهم ذذتالدا ذذشام ذذااقذذاااعالرالكالهم ذذتالدملم ذذتاال اه ذذةافلذذىام الذذةتاأ معه ذذةا
لدمما تادهةاا
لدمةد ت .ا

ا ةًام الةتالل ممتالدم ةةذا تالدعذ اعلعمذرامذر ًااذ اع ن ذطالدماا ذتا

ا
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حدود البحث:

ااااا أفعمةرالدا ة ةتالدعةا تادلنالاتالدمةد تالدم ااعاا الدعنذةا االدةذ ا تادم ذافالد ذاطا
للاةذكالدل لااذ اد ةذع مةاادل عذاعامذاا0220-0222االدنذالاتالدمةد ذتالدم ذااعااذ الدعنذةا اا
لدة ا تادم افاللةع مةاالدةلاريادل عاعاماا0220-0222ا .ا
المبحث االول :االطار النظري للبحث ويتكون من محورين هما:
المحور االول /الملكية :
أوال:مفهوم الملكية:
ذذلتا

اااااعل ذرالدملم ذذتاه ذ الدذذرلاعاللةةة ذ ادلع م ذذتاالل عذذةا ااةل ةذذةاالاذذرالاا معلذذكام

لهر اد ةرا ةلةع اا ةلةتالاالرالةاع افلىامذر الد ذةعاد مذاااا ذااعاع نذطالدكمأ ذتادذ ا
األاذالراأةذاع ااذ الدمةذعنا ادذهدكا ذذم اماقذا الدملم ذذتاامذاالدلر ذرامذذاالدللمذة االداذذة

اا

ذتااأ اهذذةافلذذىالدم ذذة عاللاع ذذةر تاالدم ذذة عا
دمذذةادهذذةامذذااف اذذتااك ذذرعاالالاذذرا نذذاطالدملم ذ ا
لد ت .ا
ااااااعم ذ ا نذذاطاأ ذ ةبااأسالدمذذة امنذذرلاامذذةا عانذذىامذذااأ ذذا الدا ذذرعاالذذراأةذذعالةرا
امهة اامل ىاأ هةاعلةر ارلامةًا ةا اه اااالل ذا ا ااهذ افاذةاعافذاا ذةا اا مذتا

مةا معلم اأ

ةبالدا رعا اأيالدن متالدراعا تالدم ةةا تاد نااهتا()1ا .ا

ااااااا الدم ةافااذأاالد ذاطااذ اامالذارلتالدم ذافاامكلااةعذ اعةذمىاا مذتالدم ذافا
لد ذذةا تااعذؤريا ةذذةاةتالدن مذذتالد ذذةا تاهذذه ارااالدلذذةء الدذالا الدذذهيا مذذعةالد ذذرمةتا
دمةد تالدم ةلاتالدع ا علاضادهةالدم افا اا ذعاكالدنذة ااااذ االذضالدالذرلاالاالاعن ذ اا
ا مذذتالدم ذذافالد ذذةا تا(م ةذذااتافلذذىالةذذةسالدن مذذتالدةذذاا تادمالارلع ذ امكاا ذةًام هذذةا
مكلااةع )افاالدن متالألةذم تاألةذهم الدلةر ذتالدمعرلادذتااذتااالذتاهذه الدن مذتالد ذةا تافذاا
لدن مذذتاللةذذم تاألةذذهم الدلةر ذذتالدمعرلادذذتال ذذايالدم ذذافاغ ذذااملذذتاممذذةا ذذرفالالدةذذلكةتا
اذ ذ اه ذذه الد ةد ذذتالد ذذىالدع ذذر

االدكل ذذبالد ذذىالدمة ذذةهم اااا ذذعاا م ذذتالدم ذذافالد ذذةا تالد ذذىا

لدمةعا الدمكلابااتاادتا عتاهدكاع ذ الدةذلكةت.امالذارلتالدم ذافااعذراع2مكلااةعذ ا
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.ااارالاعمك اهه الدمالارلتاا متالدمكلااذةتاا ذعتاف ذرهةانفذ اافذرتااراعذ افلذىالدذراعا
( )0ا

لالفةةا .ا

اااااه ذهلااععااذذفاكا لذذتاع

ذ تالدا ذذارالدمما ذذتاد ن ذاطالدملم ذذتافلذذىالد ذذم الدنذذة ا ا

لدهياعع ه الدم ةاف اا الدم ةافالدعلةا تاععأدفاماالدا ارالدعةد تا()3ا:
 -1رأس المال المدفوع :
اععم ذ ذ اا ذ ذ اللمذ ذال الدعذ ذ ا
عما ااأ تانقةاةتاأااع

ذ ذ افل ه ذذةالدم ذذافام ذذااأ ذ ذ ةبالدم ذذاا اف ذذراا ذذرأا

قةتااراعكذ أا فل هذةااذ ااعذالتال نذتا.اا م ذ ام ذرااعما ذ ا

لدم ذذافاهذذهلا ةذذاتاقذذا لتامذذااملمذذا اللم ذال الدع ذ ا

ذ افل هذذةامذذاالم ذذعام ذذةراا

لدعما اادمااأهم تاههلالدم راالا مماالدماةدمتاا هةا شا ةةفرااأسالدمة افلذىا لذطا
لد نذذتااذ ا ذذاسالدمعلذذةمل اامذذعالدم ذذافا ة ذذتاأ ذ ةبالدارلاذذعامذ هتانهاأاااأسالدمذذة ا
ذذرراا م ذذتالدق ذذمةاالد ذذهيا لعم ذذرافل ذ ذ الدمارف ذذاااق ذذرام ذذةا كذ ذاأام ذذااعم ذ ذالتافل ذذىاا م ذذتا
لدمالذذارلتالدع ذ ا ةذذع مااا هذذةالدم ذذافالمالد ذ .اهذذهلاا لذذبافذذرتالدممذذةلتاا ذ اااذذعاا مذذتا

السالدمة ا.ااهد كالا:ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
أ-الدم ذذافالا علةم ذ اا ذذم ااا ة ذ ااأمالد ذ الد ة ذذتااأ مذذةااذذأمال الدمذذارف اادذذهلااهذذاالا
عةاالدىالألمال الد ة تاا سالدرالتالدع ا عةلهةالدم اا الدعلةاياأاالد

ةف ..

ب -ذذماا لذذتااأسالدمذذة ا ممذذاالدم ذذافامذذااعاء ذذعافةاذذراملذذءافلذذىااأسالدمذذة األاا
لدلةاذرامذااللةذع مةالتاالذراعمك ذتاعمذةد فالد

ذا افلذىالألمذال امذاالدم ذةراالد ةال ذذتا

الدم ذذةافاللرلا ذذتاالدلمام ذذتالد ءمذذتاألرلاعالدم ذذاا ااالذ افذذةتادذذاا ذذلعال ذ ةبااأسا
لدمذذة افلذذىاأة ذع مةااأم ذالدهتاا ذ الدم ذذاا انهلادذذتا مذذااهذذهلالدلةاذذراماع ل ذةً .مااااأسالدمذذة ا
دلم ذذافالدعلذذةايا ةذذاتاقذذا لتامذذاا

ذذام اممذذةا ذذر افلذذىاقذذبدتالدذذرااالدذذهيا نذذاتاا ذ ا

المذذسالد ذذة ااذ ام ذذافاغ ذذااعلذذةاياممؤةةذذةتاللاذالضالد ة ذذتااةدنكذذة الدء لافذ الاا
لد ذ ةف الاالدلنذذةايالااللة ذذمةاا ذذشا مذذااااأسالدم ذذة ا ةذذاتاما ذاعام ذذاامما ذذةتاه ذذه ا
لدم ةافااعلعمرافل اا افمل ةعهةاا مةالدم افالدعلةايا لعمرافلىاارلال ا.ااا ا
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 -2االرباح المحتجزة:

اااااع علذذءالألااذذةفاا ذ تافةمذذتاا ذ الدم ذذاافةتاألةذذاةبام عل ذذتااه ذ اعم ذ الذذء لًامذذاا
ناطالدمةةهم اااعلعااااة لتادل

ا افلىاللمال الد ءمتادألةع مةاارل ل ة.ا ا

اااااا ممااعنة تالل مة الدع اعع ههةاللااذةفالدم لذاءعالدذىالل ع ةكذةتاالدم
اللااةفاغ االدماءفتاممةا ل ا( :)4ا

ذةتا

لل ع ةك ةت/عنكعالل ع ةك ةتامااللااةفادمنةالتاكةائام رراع ر ذرلًا هةا ذةًاااذتاعمذا اا
لل ع ذ ذذةك ا.اااع ةر ذ ذةًاألمهذ ذذةاا ل ذ ذتاللااذ ذذةفالدم لذ ذذاءعاا ذ ذ ا ةذ ذذةباال ذ ذذرامهذ ذذاتاا ذ ذ ا

لدم ةةذ ذ ذذاتافذ ذ ذذرعاعةذ ذ ذذم ةتاأل ذ ذ ذال ام عل ذ ذ ذذتامذ ذ ذذاالأل ع ةك ذ ذ ذذةتااه ذ ذ ذذةكالل ع ذ ذ ذذةك الدلذ ذ ذذةتا
الل ع ةك الدنة ا اال ع ةك الدكالائااغ اهةامااللةمة الدم عل تالدع اعكلطافلىالذء ا
مااللااةفا الرا لء االفةر.لةع مةا اا الدم اا  .ا
اااااالل ع ةك ةتااة مةدهةالدم عل تاعلعااام ر لًااماام ذةراالدعما ذ الدرل ل ذتاال هذةامذاا
كا ل ذذتااأسالدم ذذة ا ة ذذهةاامل ذذىال ذ ذ املم ذذةاءلرتالل ع ةك ذذةتاءلراق ذذمةاالدم ذذارف اااذ ذ ا
لدم ةافاد ةاةبالدعذ اعذتال الرهذةادذر اا ذشاالسالدمذة اممذةال ذ ا لذبافذرتالدممذةلعااذ ا
عما هةااللاأ ايالدلةارافلذىالدملمذا الألمذال الدمم لذتاد نذاطالدمةذةهم ااغ ذااملذءادهذتا
ألةع مةااأمالدهتاا ام ذ اهذه الدم ذاافةتاالأل ع ةك ذةتاأمذةاأااعمذاااأ ع ةك ذةتا ة ذتا
اأمذذةاأااعمذذااااة ا ذذت ااةل ع ذذةك الد ذذةةاهذذااأ ع ذذةك ا ما ذ الدم ذذافامذذااعلنذذة ا ةذ ا
مااغ االاا اق افل الدنة ااااهاا ما اد ة .ا ا
اااااااااالمةلل ع ةك الدنة ا ااهاال ع ذةك ا كلاذ الدنذة اااا ذ ةافلذىالاا مذاااا ةذاتا
مل تاماااأسالدمة اال رمةا ةذعناالدم ذافااذ اأفمةدذ اا اذرأااذ الد

ذا افلذىالألااذةفا

اذذتاالدنذذة ااا ذ ذةافلذذىالاافلذذىالدم ذ ذافالاا نعكذ ذعا ةذ ذاتاماذ ذا تامل ذذتامذ ذاااللااذذةفا
لد ذذةا تااا ذ اعاء لذ ذهةا عذذىاع ذ ذاياا ذ ذمتاهذ ذهلالل عذ ذ ةك املذ ذةردتادلن ذ ذمتاللةذذم تاألةذذهتاا
لدم ذذافالدلةر ذذتالدمعرلادذذتا ا ةذذمىاهذذهلالل ع ذذةك ااةل ع ذذةك الدنذذة ا اأاالأللاذذةاياا
ماة لتادلااة تاقرأيا ةةاعااراع عجافاافمل ةتالدم اف .ا
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ذذةتا/عمذذااالدم

لدم

ذذةتااذ الدلذذةرعاا مذذتالل ذذا ادعلللهذذةامم لذذتادلن مذذتالد ن نذذتا

ده ذذةااذ ذ اع ذذةا لاأف ذذرلرالدم ءلع ذذتاكانذ ذةًاألة ذذسالدعن ذ ذ تالدمعل ذذةافافل ه ذذةادمذ ذ ا ذذا ام ذذااأ ذ ذال ا
لل ا اع م الألااةفافةرعاان متاهه الدم

ةت .ا

ذذةتاعمذذاااغ ذذااملذذرعادلعاء ذذعا

للااذذةفالدمذذرااعا(اغ ذذاالدماءفذذت)الاالل ع ةك ذذةتاالدم

ذةتا

فلىالدمةذةهم اامأااذةفاللالاالدماذةدلالدعذ اعانذىاالذرالاعكذة الل ع ةك ذةتاالدم

عمااااةالتادلعاء عافلىا ذم اأااذةفالةذهتاااذراعذاء اللرلاعالذء لًام هذةااعةذعان الذء لًام هذةا
فلذذىا ذذم الااذذةفاغ ذذااماءفذذتامذذرااعاللال هذذةاعمذذااااةالذذتادلعاء ذذعاا اءفهذذةالدم ذذافامعذذىا
ة .ا
.3سندات الدين الطويلة االجل

()5

ااااالاااأسالدمذ ذذة االل ع ذ ذذةك االدم

ذ ذذةتااللااذ ذذةفاغ ذ ذذاالدماءفذ ذذتاه ذ ذ الدم ذ ذذةراا

لدرل ل ذتالدعنل ر ذذتادألمذال ااةد ةذذاتادلم ذذافالدعلذذةاياأمذذةالدم ذذةراالد ر ذذتااع ذذم اةذ رلتا
لدر االدكا اللل ااه اماالدم ةراالد ةال تالدع ا

راهةالدم افاا ا لهذةادللمهذااا

ادلمؤةةةتاا ع مااةلمال الد ةعلتافااههلالدا عاقماالمالد الد ة تا ا كتالاا مذااا
دةرلرالدارلاعا طاللادا تافلىاةرلرهةاهه الدة رلتاف راع

تاأفمة الدم اف .ا

اااااااذرالل ذذءالفعاذذةااهذه اللمذال اقذذماالمذال الدم ذذافالد ة ذذتااذ الما مذذةااةذذم ةًااذ ا
هة ذذتافذذةتا.1690اااذ الد عذاعامذذةااذ اافذذةت1693ا–ا1691ال ذذا تاهذذه اللمذال اع ذذم ا

%44اماالدء ةرعالدع اكاأتافلىاللمال الد ة تااا ذاكالدمذرا  City Bankه ةدذكالمذةا

ا الدا رالدلاا تااتاالدم ةافالدعلةا تادتاعةع رتاههلالدم رااالر.اااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ااااااالم ذال الدم ذذةافالد ة ذذتافلذذىال الفهذذةاع ذذم اهذذةم اللمذذةاااةد ةذذاتادم ذ امذذااد ذ ا
ارلاذذعاا ذ الدم ذذاف أيالاالم ذال الدم ذذةافالد ة ذذتاعةذذةهتاا ذ الدم ةامذذتافلذذىالدة ذ ادتا
لدم ةةذ ذذاتادلم ذ ذذافالدع ذ ذ اعمم ذ ذ امذ ذذااماللهذ ذذتالدمذ ذذارف االدم ةلاذ ذذتارااالدمةذ ذذةساا ذ ذاأسا
لدم ذذة .اماااله ذذتا م ذذاا ذذةمل االة ذذهتالدم ذذافاا ذذتااأمذ ذال الدم ذذافاالد ة ذذتااعم ذ ذ ا
من ةةذ ذةًا ن ةذ ذاااا ذ اا مذذتامذذةا ملمذ ذا امذذااأةذ ذهتاامذ ذلمةامة ذ ذتاا مذ ذتالدم ذذافالد ذذةا تا(ا
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نذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاطالدملم ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتا)ااااااااااااااااا
لمااامة تاا متالةهمهتالدع ا ملما هةاا اهدكالدم افالماااالدلمسااةدلمس .ا
.4الودائع
لدارلاعاا م افةتامااأااءام ةراالدعما الد ةال تادلم افااه اا ن هةالدارلاذعا
لدم ل ذذتاالدارلاذذعاللل ا ذذتاعؤدذذفالدم ذذراالداا ةذ األمذال الدم ذذافالدعلذذةايا ااهذ اعقذذتا
م ذ ًامذذاالدارلاذذعاع ذذتالدكلب ألل ذ ا ةقذذلتاأل ذذلةا ااارلاذذعالدعاا ا االدارلاذذعاللل ا ذذت ا

االدارلاعالدم ل ت ..ا

ااااالمذةالل ذال الل ذا امذاالدم ذةافامذ ًالدم ذةافالدمع

ذتااذ ااكذة املذ اامذذاا

لدنكةفةتاللاع ةر تامةدءالفتالاالدلنةالتالاالد ذ ةفتالااللةذمةاااذأاام ذةراالدعما ذ ا

ا هةاععأدفاماا()9ا :ا

ااأسالدمة الدمراا .اا ا-الل ع ةك ةتاالدم

ةت.

-الدارلاعااعؤريارا لًاالا الهم تاماالدرااالدهياعؤر اللمال الد ة تاالمسالد ذة الدعذ ا

فل اا الدم ةافالدعلةا ت .ا

اللاع ذالضاام ذذةرااهذذه الدنذذااضاه ذ الد مامذذت ااالدا ذذكالدمامذذءي اااه اذذةتاامؤةةذذةتاراد ت اام ةراال ا .
ا ا ااعقم تاا ارالدملم تاا الدم ةافالدمامء تاماالدل ة االلع تا :ا
ااأسامة الدم افااهاامملاكااألمل ادل مامتا .ا-ا ةذذةاةتالد مامذذتااارلاذذعالدمؤةةذذةتالدلةمذذتااارلاذذعالدم ذذةافالدما

ذذتالدعذ اهذ ااذ ا

لدالاعالا رعال ع ةك ةتاهه الدم ةافالدم ع متااهةادر الدم افالدمامءي.
لل ع ذذةك الدلذذةتا ذذشا نذذاتالدم ذذافااأاعكذذة ا ةذذاتامذذاا ذذةا الااة ذ اا قذذم الدذذىالل ع ذذةك الدلذذةتالدذذىالاا الذذلاا ذ راهذذهلالل ع ذذةك اقذذلفااأسامذذة الدم ذذافااف ذذرهةا
عاافالدم افافاالاعكة اههلالل ع ةك ااع ا الم عاللااةفالدىا ةةبالد مامت..
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ثانيا:أنـواع الملكية

ممذذااع ذ فالدملم ذذتالدذذىا ذذاف ااه ذ الدملم ذذتالدلةمذذتاالدملم ذذتالد ة ذذتااةدملم ذذتا

لدلةمذذتاعل ذ اة ذ كاعالدرادذذتافلذذىالد ذذةكاللاع ذذةريااأمع مهذذةالرالتالل عذذةااام ذذةراا
لد االتالدكا ل ت اا لعااالدنكة الدلذةتاأرلعاأاااةذ لتادلرادذتااذ اع ن ذطاهذه الدةذ كاعافلذىا
لأل عةاااأرالع اااةدعةد ااتاالدمةدكادلنكة الدلةتاهاالد مامذت .أمذةالدملم ذتالد ة ذتااعل ذ ا
ة ذ كاعاللا ذالرافلذذىالد ذذةكاللاع ذذةرياا ذ ا ذذرارالدنذذة اا اكال ذةًالدة ذ كاعاد ذ ساام هامهذذةا

لدةلا اادماالألةع رلتاا ا رارالدنة ااا .ا
اااا اععم ذذءالدملم ذذتالد ة ذذتاافالاذذرهةاا

ا ذ تاااادهذذةادل ن ذ االدع ا ذ اا ذ االلا ذالرانمذذةا

فااكا طالدا عاأااللاش اااراع علفالدملم تالد ة تامذاالد ة ذتالد ذتااذأ ع فالد مذةتا
للاع ذذةريالدةذذةاراا ذ الدملعمذذعاا ذ الد مذذةتاللاع ذذةريالل ذذعالم اا ذذتالدملم ذت.لد ة ذذتا
د االراامةا ةميااة ذاة ا ةلذةتالد ذاراالةذاع اأمذةااذ الد مذةتالد أاةذمةد ااذأاا ذطالدملم ذتا
د االراارا علةاءامةا اعا ةلةتالد اراالةاع اااةدعةد اارا مااافاقتاد ذا اللةذعم

( .)4ا

ا

ثالثا  :ملكية المصرف:
اااااعع ا الل ممتالدمةد تاا ارا الدلةدتاماالدارلا تاعمةمةًالدىالدملنرعالذرلًاامذاالدقذل تا
لدةذ ذ ذذا لتالدذ ذ ذذءال الدذ ذ ذذىالدنا ذ ذ ذذتالد ةاعذ ذ ذذتا ةذ ذ ذذا ةً اهذ ذ ذذهلااعلعاذ ذ ذذاالأل ممذ ذ ذذتالدم ذ ذ ذذاا تالد ةاعذ ذ ذذتا
(لدمةعناع)ف

الامهمةاااذ الل ممذتالدمةد ذتاالدل ذرع اال ذرمةاع هذةاالل ممذتاالدم ذاا تالاا

علم ذ ذ اا ذ ذذااعاغ ذ ذذااالةدذ ذذتااةذ ذذافاعذ ذذعنلةااذ ذذراعالد ذ ذذامةتاا ذ ذ الد

ذ ذذا افلذ ذذىالدعما ذ ذ ا

لدقذذااايادمال ذذلتام ذذةا لهةالدنةامذذتاامعةالذذتاللفمذذة الدلر ذذرع ادذذهدكاةذذافا عكذذاطالدذذىا
لة ا اامهم ااماالل ممذتالدمةد ذتاللااهمذةالدملم ذتالد مام ذتادلم ذةافاالدملم ذتالد ة ذتا
دهة.
ااااااةدملم ذذتالد مام ذذتادلم ذذةافاه ذ ا ذذةالتاام ع ذاعاا ذ ام ذ الالذذة الدلذذةدتاا ة ذذتاا ذ ا
لدرا اهلتالدمؤةةةتالدقل ت االاادههلالد ذا امذاالدملم ذتاعذأ التامم ذءعافلذىاع
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لدمالاراالدعكاااللاع ةريااه ذةا الذرا أا ذةاااا ةذ ةاا ذا الدم ذةامتالد مام ذتااذ الدةذاطا
لدمةد ذتا ا نعذذااالدذالياللا ااذذةدعكااااا ذ ا ذذا Alexander Gershenkronالاالدعكذذااا
لدمةد اقااايادع ن طالد مااا ذ االدذىالاالدم ذةافاهلتالدملم ذتالد ة ذتاهذ الدم ذاكا

لداا ةذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ادعال ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ اللر ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذةالتا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاالد ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ةفتاا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ الدلر ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرااااااااااااااااا
مذاالدذذرا الد ذ ةف تا ذ

الد

ذذفالد ذذة امذاالدنذذااالدعةةذذعاف ذاا ة ذذتااذ الدمة ذذة اللا

أ ذ ذ ااذ ذ اال ذذضالد ذذرا ا(مااةذ ذ ة)اد ذذتاععك ذذااالدمؤةة ذذةتاللاع ذذةر تاارال ذذتامةا ذذتادع ذذايا
م ةااةًا ة ذتادمذ اعذؤريارااالدعكذااالداا ةذ ادذهدكامذةاافلذىالد مامذتاأااععذر

اامذاا

امؤةةةعهةالدمةد تااه اعةعك عاأااعارأااةدعكااالدمةد ..

لمةالداليالد ة ااهاا عللطااةدة ةةذتاا ذا اأاالدةذ كاعالد مام ذتافلذىالدعما ذ ا(مذاا
ذ
لد

ام ذذةااهة)اعةذ سا(أياعقذ الد ذ تالدة ةةذ تافل ذ )ااع

ذ ةالدمذالارامذذااألذ ا

ا افلىاأ التالد ذة ا اااع ذ ضالد ةفل ذتاللاع ذةر تاالدذرد افلذىاهدذكاهذاافذرتا

اةفل ذ ذذتالدمؤةة ذ ذذةتالد مام ذ ذذتاالد ذ ذذرالاعالدة ةةذ ذ ذ تاا لا الدع ذ ذذاا االدل ذ ذذةتادل ذ ذذرمةتاااالا ذ ذذرا
لدع

ة ..ا

اااااه ذهلااعةذذعك عالد مامذذتاأااع ذذةاكاا ذ اعما ذ الد ذذامةتااكذذاطافر ذذرعا ذذشاامنذذرااهةا
عاا االدملا ةتالدمةد ذتاا ذااعاماة ذاعاممذةاعةذعك عالااع ذلعالدم ذةافالد ة ذتااالةذكتا
لل مم ذ ذذتاام ةاد ذ ذذتاللا ذ ذذة اد اذ ذ ذالضاادلم ذ ذذةا عالدماغاا ذ ذذتاة ةةذ ذ ذ ةًالاا مم ه ذ ذذةالااعمل ذ ذذكا

مؤةةذذةتامةد ذذتاا ةذذهة ااععم ذ ام ذءعالمذذع كام ذذةافاا ذ الاالمذذع كالدم ذذافا لك ذ ا
لدراد ذذتاةذ ذ كاعا ذذةملتافل ذذىال ع ذذةاالدم ذذةا عالدعذ ذ اعماده ذذةاا م ذذةاعع ذذاكامهم ذذتاع ذذهاعل ذذكا
لدم ةا عادلنكة الد ةة .ا
))لدعكاا))اا((لدة ةةت))ادهدكااذأااملم ذتالدم ذةافاعةذةفرااذ اع ن ذطاأهذرلفالدرادذتااذ ا
م ذ امذذاا ما ذذةتاا ذ ذ ا ما ذذةتالدعكذذاااعللذ ذ املم ذذتالدم ذذةافادلراد ذذتااذذةراعافلذذىالم ذذعا
لألر ذذةالتااعال ههذذةا ذذاالدم ذذةا عاللةذذعالع ل تالدكا لذذتالللذ ادذذهلااذذأااعما ذ الدم ذذةا عا
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اهه الدكا نتا مماالدرادتاماالدة كاعفلىالل ةاةتالدعةة ة تالدع اعقذلفالةذالطالدمذة ا

لد ة تااعادراكلاةًامع لء رالًااأ الرلتام رعال ا اع ل الد ماالدمةد  .ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ااااالمذذةاا ذ الد ما ذذةتالدة ةة ذ تااذذأااملم ذذتالدم ذذةافاعلل ذ الد مامذذتااذذةراعافلذذىاعما ذ ا
لدم ذةا عاغ ذذاالد لةدذتاالدماغااذذتاة ةةذ اةًااذ سالدااذذتا اااذ املعذذةالد مذا ع ااعنذذاتالد مامذذتا
اعما الدم ةا عالدعذ الا مادهذةالدنكذة الد ذةةاا ذ ا ما ذةتالدعكذاااعمذاااعلذكالدم ذةا عا

مناادتاللعمةف ةًالمةاا ا ما ةتالدة ةةتااه اد ةتامهدكا(.)8ا ا

ااااالمذذةالدلة ذذبالل ذذااد ممذذتالدمةد ذذتااهذذاالدملم ذذتالد ة ذذتادلم ذذةافالا(الدم ذذةافا
لدمملامذذتاا ذذااعاالةذذلتا)اا ذذشااعلعاذذااهذذه الدم ذذةافا ر ذذتالدذذالرعاا ذ الدذذرا الدلاا ذذتا
اذذةداغتامذذاال ع ذذةاهةالدما ذذاااذ ال ذذة الدلذذةدتامةاذذتا اعنذذرتا ذذرمةعهةالدمع افذذتاالدم ذاعااعلمذ ا
ع ذذتالة ذذتالدم ذذةافالد ذذةملتا لم ذذةالدم ذذةافالد ة ذذتااذ ذ الدلذ ذالطااال ذذتااعن ذذتاادم ةاة ذذتا
لدم ذذةافالدلةمذذتا اا ذ افلذذىالدلمذذسادعمذذاااار ذذتاارلفمذذتادهذذةافلذذىالدةذذة تاللاع ذذةر ت ا
اأفعاةاال هةاع قعادااةاتالدم افالدمامءيااععم ذءاهذه الدم ذةافاانذراعهةافلذىالدعلةمذ ا
م ذذعالدءا ذذةااافل ذذىال ذذع فال ذ ذالفهتااعن ذذرتالد ذذرمةتالدمةد ذذتاالدعة ذذه تاللاعمة ذذتادمذ ذ ا
لدنكةفةتالدمةد تاااطاللممة ةتالدمعاااعادر هة ااارا رااا لاالاةمتلدم ةافالد ة ذتااذ ا
لدلالطاااتا()140الدهياامالاذ افذر ااذة ااالدا ذكالدمامذءيالدل لااذ اااذتا94ادةذ تا1649ا
اةدنذذة ااالدمذذااتا()10دة ذ تا1661الدذذهياةذذميااأ ذذة ام ذذةافا ة ذذتاام علكذذتادعلم ذ ا
ا م اع ةاة امعالدم ةافالد مام تادعكا االدنكة الدم ذاا ااعاةذ عا ذامتا رمةعذ ا()6ا

.ا
اااا ذا امذ امذااJame Barth&Caprioالاالدملم ذتالدالةذلتادلم ذةافاع ذررااذ الااذعا
نةكاه اا(:)12اا ا

-1لا ةذ ذذمياأليامةذ ذذةهتااذ ذذأاا معلذ ذذك(اة ذ ذال اا ذ ذذااعاماة ذ ذاعالااغ ذ ذذااماة ذ ذاع)أم اامذ ذذاا
%12م ذذااأيااا ذذتام ذذاالد
لد

ذذةااذ ذ الدمؤةة ذذت لدمةد ذذتالدمملام ذذتاا ذذااعاالة ذذلتاا ذذرااا

ا افلىامالانتااء االدمةد ت  .ا
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-0ا معل ذذكااء ذ ذذاالدمةد ذ ذذتالد ذ ذذطااةدةذ ذذمةفاام ة ذذباملم ذ ذذتاع ذ ذ الدذ ذذى%02الدع ذ ذ اع ذ ذذم ا
لدملم ةتالدماة اعاغ االدماة اعاكةدمةالااام الدمةةهم االده اا ةذميادهذتالدذاء اااذةمع كا
لم ذذاامذذااا%12االا ملمذذااالاا ةذ كااااا ذذااعالمةف ذذتافلذذىاأم ذذاامذذاامذذاا%42امذذاا
أياااتاماالد

ة.

-3ا مذذاالدذذىاأيا

ذ االاالم ذذاا لم ذ ااا ذ اقذذا الع ةا ذذتالااع ذذةهتااةذذم الااغ ذذاا

اةذ ذذم ااا ذ ذ هتامةذ ذذةهم اام ذ ذذار ااألغ ذ ذالضاع ر ذ ذذرا

ذ ذذتالدملم ذ ذذتالدمةذ ذذمافااهذ ذذةاا ذ ذ ا

لدمؤةةتالدمةد ت.
-4ا ةعك عالداء االاا ةميادلمةذةهتالدذهيا قذعاد كذتاعلا ذرامناادذتاةذع ها ذ

ااعذاعا

ءم ذذتا ةاعذذتااذذأاا علذذةاءاا ذذااعامؤاعذذتا ذذرالد ذ%02امذذااللذ اعةذذه الد ذ نةتالدعذ اعلعاذذاا
مهمذ ذذتادلم ذ ذذل تالدلةمذ ذذت.اادذ ذذاا مذ ذذاااأيامةذ ذذةهتااذ ذذةراافلذ ذذىالاع ذ ذ لا الم ذ ذذاماا%02امذ ذذاا
لد

ةا عىادااةميالداء ااد ااعلةاءا رالدذ%02اا ااعامؤاعت.

اااااممةاعلراالل ةاعاه ةالدىالاالدم اماالدذرا الاعمعلذكاا ذارلًاممعااذتافلذىالدملم ذتاللا
لااملممهةا اكامالانتااةم ت لااغ اااةم تاماالد مامتافلىاعم التالدملم ت ااغةداذةًا

مذذةاعةذذع رتاهذذه الدنذذاعادقذذمةااانذذة الدمؤةةذذةتا(اا ة تلداا ة ذ تام هذذةا) مملامذذتاا ذذااعا
الةلتاا ة كاافل هةاماااا اللاالر.
ااااااغةدا ذةً م امذذةاعمذذااالماذذاالدم ذذةافاا ذذامةتالدعذذأم ااا ذ الدلذذةدتامملامذذتاا ذذااعاالةذذلتا
فلذذىالدذذاغتامذذااللاعنذذةاالدذذىالدمعكلاذذةتالداةذذم ت.امااأهذذتالدنقذذة ةالدع ذ ا اللههذذةامللذذسا
لرلاعاأيام ذذافااللرلاعالدلل ذذةاا ذ اه ذ ام ذذتاعلم ذ تا ذذااعا ملذذتاللةذذهت اامذذاالدممذذةهاا
للةةة تادل كتاللةعالع ل تالدم ة اتادههلالدهرفاهذ امذةالهلامذةاا لذبافلذىالدم ذافا
لاا ذذعايام ذذةافال ذذا الاا انذذىامةذذعن ًالاا لذذاضا ة ذ ادلا ع.ام ذ ااذذر اد ذ اعذذأ التا

م عل ذ ذذتاا مذ ذذةا عللذ ذذطااذ ذذةد ماالدمةذ ذذعنال اا ذ ذ الدممةةذ ذذبااعذ ذذأم ااامذ ذذةافالدلذ ذذةمل اااكا لذ ذذتا
لد رمةتالدع ا نرمهةالدم افادلم ا  ..ا
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ااااااا ذ افنذذرالدةذذال ةتااأالا ذ الد مة ذذةتااذذةتالدلر ذذرامذذااللا ذالراا ذ الدال ذذةتالدمع ذذرعا
اأةعألةاالاا لا املمافتامذاالدم ذةافالدم ل ذتاعاالذةًادا لهذةال ذر الد ذامةتالدنةاقذتا
لدم اا ت اااةابالدن ارالدع امة تام ااقتافلىالفمة الدم ةافاالد اا ااذ االدال ذةتا
ذ افلذذىا

للما م ذذت ااذذأاالدةذذاطامذذةاا ا ذذفااأ ذ اةذذاطالداذذةاعاامذذةاا ممذذاادلاذذةاعالاا

ف اعاأقذةا تامنةاذ امالانعذ افلذىالل ذرمةاا اااأفعاذةاالاالل ذرمةااهذ الداةذ لتالدكا ل ذتا
أل عالطاللةالطالدلر رعا ة ذتااذ الدال ذةتالدعذ امة ذتاعم ذعالاععذةفااذاا الر ذرعا.ااذرااا
اذذا الر ذذرااذذأاالدكا نذذتالدا ذذرعالدع ذ ا ممذذاامذذاا

دهذذةالااعمعذذرافمل ذذةتالدم ذذافالدذذىا

لةالطالر رعاه اا ةتالد امةتالدنةاقذتالدم ذاا تااةلةذع الهافلذىام ذةافامذاام علذفا
للةالطاا

اهذه الد عذاعال ذةاالاع ذة الدكلذبافلذىاللةذع الهافلذىااذاا الر ذرعاللهعمذةت ا

ذذشالاالة ذالطالداذذةاعاةذذافا ذذعتالدة ذ كاعافل هذذةامذذاا ذ
لدم ممااااعن تام الد

ام ةاة ذ اام عمذذا ااادذذهدكااذذةتا

نةتافاااابادقمةاالاالد امتالدرلملتالاع

افلذىامنذرلاا

ما اامذاالدةذاط ااا لذا افذةت 1661ل ذايالدةذاطادلم ذعاياااةدعذةد ال

قذتالدلذ التا

لدع ذ ذ اعةذ ذذررامنةا ذ ذ اللةذ ذذع الهافلذ ذذىالدا ذ ذذاكا ذ ذذشامذ ذذةاااأممذ ذذةاالدا ذ ذذاكاهلتااأسالدمذ ذذة ا
لدم ةةباااضا ااكهةاااةدعةد ال

قتالدل التاألاالدم ةافالدرلملتا

لتافلذىا

لاقذ ذ الد ذ ذ نةتاام ذذعال عل ذذة الة ذذلةااللة ذذهتاف ذذةم 1660 1663لة ذذعماتالدم ذذةافا
لدماذا ااذ ال ذرلاااأسامذذة الر ذرادمذ اعمذا افمل ذذةتا ذ لا ام ذةافالقذةا تاامؤةةذذةتا
غ ذذااا م ذذتاممذذةالاانا ذالاافمل ذذتااذذعيالد ذذاا اا ذ االدال ذذةتافذذةتاا1664ةذذافا ةذذا امذذاا
لأل رمةا.
ادمذ ا ذذرفتالدن مذذتالدمقذذةاتالدعذ ا ننهذذةالل ذذرمةاا لذذبافلذذىالدم ذذافالدممعةذذبالاا
ذذةامافلذذىاأاقذ الدمذذام اادلم ذذافالدمةذذعهرفااللانذذة افلذذىالاقذ الدلمذ

فلىالاق الدكاةاعالدمةعهراتا()11اا.

ذاامذاا ذ
امااهدذكا ذا الاالدم ذةافاع نذطا لة ذاةًالاع ذةر اةًاما االً

االد ذذةما

الدعاةذع ادذهدكا

اةاالأل رمةاا ةميااعنر تا سالارعاامةعا الد رمةتاالرراأا اماالدلةمل ااامنذرلااأاذ ا
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ماالأل ذا الد أاةذمةد تااهدذكامنةا ذتااا مذ اامةذعنل ااادهذهلالدةذابااذأااملمذتالل ذرمةلةتا
ععتادع نطاههلاللعلة .
رابعا :االنشطة التي تتعامل معها المصارف
ااااا ؤريالد ةكالدم اا اراالاهةمةاالةةةذ ةااذ اع ن ذطالدعذالءاالدمذةد امذاا ذ

اعلااذتا

لدمر التالدمةد تاالفةرعالةعم دهةاام ذة عااقذمااللكذةاالدماةذاتادهذةا اع ذ فالدلمل ذةتا

لدع اع م الد ةكالدم اا الدىاملمافع اا( :)10ا

 -1التســهي ت المصــرفية  /اه ذ املمافذذتاللفمذذة الدع ذ اعاعذذبافلذذىالدم ذذافاللدع ذءلتا
اعنر تاةل تالااااضالاام ةدتا منةا ا

اد افلىال ذالرلتامةد ذتام ذ الدلمذ تالدم ذاا تا

اال الرلتام قتاللاالطالدمةد تا .ا
 -2الخــدمات المصــرفية /هذ الدلمل ذذةتالدعذ الاععاعذذبافلذذىالدم ذذافاليالدعذءلتااذ اه ذ ا
رمةتا نرمهةالدم افالدىاءاةا ادنة اللاا عنةقة الااارلاعا نالهذةامذاالدمذر ا ااا ل ذرا

عام هةاا ةارعاع اطالد ةارعالدع ا رالهةال
اااااممةااع

ةبالدارلاع .ا

فاهه الدلمل ةتاماا شااةارعهةادلم افالدىا :ا

 -1عمليـــات ســـلبية /اااذذا اللم ذال الدمارفذذتاام علذذفال الفهذذةاام ذذةراهةاال ذذرلفهةاا ذ ا
راطالدم افادنة ااالارامر تادلمارف اا .ا

-2عمليـــات ايجابيـــة/اهذ ذ الدلمل ذذةتالدعذ ذ اععم ذ ذ ااةف ذذةرعالةذ ذع مةااللمذ ذال الدمارف ذذتادر ذ ذ ا
اع ذذم لهةااذ ا ذذةكةتالةذذع مةا تام عل ذذتالاام هذذةامنذذااضادللمذ

امنةاذ ا

ذذاد افلذذىا

االارارلامت .ا
 -3عمليـات محايـدة /هذ الل ذذكتالدعذ ا نذاتااهذةالدم ذذافادمذاالاعذر

اقذمااليامذذاا

لدلمل ذذةتالدةذذةانتام هذذةااذذعياللفعمذذةرلتالدمةذذع ر تا فمل ذذةتا ذ لا اللاالطالدمةد ذذتاد ذذةديا
لدءاةااااماا تالفةرعاا لهةاال رلاا كةاةتالدقمةاا.ااااااا ا
ا عتاع

ةالد ةكالدم اا امةلع ا()13ااا:اااااااااااااااااااااااااا ا
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 -الودائــــع المصــــرفية/ا ن ذذرااه ذذةامةا ذذتاللفم ذذة الدعذ ذ ا قلهةلدم ذذافاع ذذتاع ذذافا

لدلمذ ذ

اان ذ ذذةتالدم ذ ذذافااناذ ذذا الدارلاذ ذذعالدلةا ذذتالاالدارلاذ ذذعاألل ذ ذ الاااأ كذ ذذةااأااارلاذ ذذعا

لدعاا ا ااهاااهدكا ناتااةد ذةمافلذىالمذال الدلمذ

اممذةال ذ ااةد ةذاتادلارلاذعااألذ ااارلاذعا

لدعاا اا لك افةارلًافااعلكاللمال  ..ا

-االســتثمار/ععقذذماامةاذذتاللفمذذة الدعذ ا نذذاتااهذذةالدم ذذافادعام ذذفامذذةا علمذذعادر ذ امذذاا

أم ذ ذال االذ ذذرا لذ ذذءالل ع ةك ذ ذذةتاللاد ذ ذذتاالدنة ا ذ ذذتاا ذ ذ املذ ذذة ام ذ ذ ياللاعمذ ذذةااالدنذ ذذااضا
الدةل ةتااا ةم ااةرلاعام متاللاالطالدمةد تاامهدكافمل ةتا

تالدمما ةلت .ا

قذذعالدم ذذافااا ةمل ذةًامرااة ذةًاد نذذطاا ذ اللةذذع رلتالدمذذف ادألم ذال الدمارفذذتا

در اا ناتاهدذكالداا ذةمجافلذىالةذةساكا لذتااةذلاكالل ذرلفةتاا

ذ الل ذرلفةتالد ةاعذتا

فاالل رلفةتالدمةعنال ت ااا اقا اعلم عاا ة ةعهةالدعةا تا ةذه افلذىالدم ذافالدع اذاا
اةلعلةه ذ ذذةتاالل ذ ذذرلفةتاالدة ذ ذذلفالد لاةذ ذ ذ تا ذ ذذتا ذ ذ ذالءاااذ ذ ذ اام ذ ذذةرااللمذ ذ ذال الدمعاال ذ ذذتا
اللة ذذع رلمةتالدم عمذ ذاعاا ذذعتاعن ذذر اان ذ ذالرلتالدم ذذافاام ذذاااةع افل ذذىاق ذذا ااا ذذةمجا

االةع رلمةعهةاا(.)14اا
م ةرااللمال ا

اااااا ذذا  Barthالاالل لا اع ذذع فااا ذذأاا ذذةكةتالدم ذذةافاا ذذةدالضا قذ ذ الاا
عنع ذذاالدم ذذةافالدعلةا ذذتافلذذىالدعذذاا االدعنل ذذريااعنذذر تالدنذذااضاا لذذةردااااذذأااه ذذةكا
ذالفةتام ذذل تامعأ ذذلتاعمهذذاا

مذذةا همذذكالدم ذذافاا ذذةكةتام ذ المععذذةبالدم ةدذذتا

الدق ذ ذذمةااالة ذ ذذع مةالتالدملم ذ ذذتالدلنةا ذ ذذتاالم ذ ذذع كا ذ ذذامةتاغ اامةد ذ ذذتا.الااعاةذ ذ ذ عاف ذ ذذررا
لد ةكةتالدمةمافااهةاارا ؤريالدىاعااااااةالم ااد راشام ةكاال

ا ذتاعلمذ افلذىا

ع ذا ااذ لاالتالةذع مةاالدم ذةاف اا ة ذتاف ذرمةاعلمذ ااذ ا مذةتاعذأم االلر ذةا.

لمذةا

لل ذ ةةالدذذه اا قذذلااا ا ذذتاما ذاعاا مذذةا عللذذطاا ذذةكةتالدم ذذةافاا ذ اااالدذذىالاا
لد ذ ااتالدلةدم ذذتاع لذذطاا ام ذةًالم ذذااع اف ذةًاالم ذذاالةذذعن لا لًااااذذراعلم ذ الدن ذذارالدع م م ذذتللا ا

فلذذىاء ذذةرعاا مذذتالف ذذة الدم ذذةاف ااهذذهلاعء ذذرا ذالاءال ذ ةبالدم ذذةافافلذذىالدع ذذافا
ا ممذذتاافن

ذذتالم ذذا ا.الدذذىالة ذذبالدمقذذةم االل لةا ذذتالةذذعنالاالدم ذذافا.فذ ااعافلذذىا
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ذةراافلذىا
هدكااةد ا تالدمعة تادللمذ ااذ املمافذتالماذاامذاالد ذةكةتاعللذ الدم ذافاا االً

لدعم فاااههلاعاا االد رمةتالدمةد تالدمع افتالدع ا كةدبااهذةالدنكذة اغ ذاالدمذةد اا ةفل ذتاا

(.)11اا

اااااافنبالدماافالدما اعالدع امذاااهذةالدلذةدتا ذ
م لااعا ذ

الدمةذةراالدعذ اعالعهذةامذاافالاعنذ ا

الد ذابالدلةدم ذتالد ة ذتاامذةاالذرهةا ذم اماقذا الدم ذةكاالهعمذةتاالذة الدمذة ا

اللفمذذة اةذذةفراهدذذكافلذذىامهذذاااامذذاالر ذذرا(دهذذةايامذذةاماع ء)افذذاام هذذاتالدع ا ذذع اأ ذذا ا
فلذىاع ذ ضالدم ذةكا اهذاامذةااقذعاللةذةسادمذةا ةذمىااةدم ذافالد ذةم ااةدم ذذافا
لد ةم اام هام الدق طاهااهدكالدهيا ةلىالدىاع م تامالار الدمةد تاماامةاتالدنكةفذةت ا
ممذذةا نذذرتاللاعمذذةاادمةاذذتالدنكةفذذةتا اا ذ افذذةدتالاعع ذالاااا ذ الدم ةاةذذتالدمةملذذتا عااذذعالاا
عاعبافلىاع ا عا رااالاا عاكاهدكاعأ لًااةلا ةًافلذىالدلةاذر

ذةكالدم ذافاا كاذطاهدذكا

فلذذىاع ا ذذعالدارلاذذعااغ اهذذةامذذاام ذذةراالدعما ذ ا اانذذراامذذةا كاذذطافلذذىاملذذةلتالةذذع مةاا
علكالدم ةراااا ام الدع ا عالدهيا نن الدم افالد ةم ا عااعالاا ع نطاللةعنالاااذ ا
امذذتالدارلاذذع ااةدذذراالتالدعلةا ذذتالاع ذ بامةاذذتالدنكةفذذةتا ذ

ا ذذسالد ع ذاع ا ذذشالاا

نةالدارلاعالدع ا نرمهةااكة امل ااارا لاق اء ذةرعااكذة ال ذااال

ذةضالدكلذبافلذىا

للاعمةااالدم اا ادنكة امة اارا لةردهةالاع ة اا الدكلبافلىاللاعمةااماااكة اأ ا.
اللهذذتامذذااهدذذكال ذ ادذذاال ذذةبااكذذة امل ذ اامذذاالدنكةفذذةتالدع ذ ا علةم ذ املهذذةالدم ذذافا
مالذذتامةذذةراعاعذذبافل هذذةالاذ ساالذذضام ذذأع ااااذذةاام ذذةكااهدذذكاةذذافاعمذذااالاذ ا ذذرعا
فمةاداامةاالدم افا ن ااعلةمل امعاهذهلالدنكذة اراااغ ذا .
امذذاالدلذذر اااةل ذذةاعالاا ذذهماالاالدم ذذافا علذذاضاد ذ سالدم ذذةكاادذذااأ ذذ اا ذذاا
ذذةك افلذذىااكةفذذةتاعاة ذذاال ذذكتاا هذذةاعذالاكااذذايامذ ًا ذذةكالدم ذذافافلذذىام ذذأتا

فةملذ ذ ذ ذذتاا ذ ذ ذ ذ ا

ذ ذ ذ ذتااكةفذ ذ ذ ذذةتا اف ذ ذ ذ ذذت(ل عةااللةذ ذ ذ ذذم ت ال عذ ذ ذ ذذةاالد ر ذ ذ ذ ذذر االدمنذ ذ ذ ذذةالت)ااااااااااااااااا

اللذذىالدذذاغتامذذااعام ذذءا ذذةكالدم ذذافافلذذىا
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لدم ذذةكاالدع ذ ا علذذاضادهذذةالدم ذذافالدذذهيا علةم ذ امذذعااكذذة اال ذذر اا ع لذذتالدع ذالاكاا ذ اا
لدنكةفةتالد

تاامةا

بااكة امل اا

ذ بالدنكذةف االل ذا ا .الد ذااعاع علذفادذاا

لاالدنكةفذذةت للاع ذذةر تالدعذ ا علةمذ املهذذةالدم ذذافالا الذذرالاعاذذةكااذذايااذ ااعذذرانةعهةا
لد نر ذذت.ا ءرلرام ه ذذاتالدع ذذا افمنذ ذةًااع ذذءرلرال لةا ةعذ ذ انهلام ذذةاأعلذ ذ الدم ذذافالد ذذىاممةاة ذذتا

أ ذذكتاغ ذذاام ذذاا تااذذةدىالة ذذباللةذذع مةاااذ الدنذذااضااللاالطالدمةد ذذتااذذرا ذذر

الدا ذذكا

ا ذ املذذةلتال ذذا امذذأرلاعا ذ ةر طالةذذع مةاااعنذذر تا ذذرمةتاعذذأل االل ذذا الاالدن ذذةتا
اام ذذتاعما ذذااللةذذع مةاالدذذهيا عذذادىال ذذرلااللاالطالدمةد ذذتادم ذذأتاللفمذذة ااغ اهذذةامذذاا
لل كتا(.)19ا ا

ااااامذذااهدذذكا ممذذاالدنذذا الااالة ذ تالدع ا ذذعالدع ذ اعنذذاتافل هذذةاام ذاعالدم ذذافالد ذذةم امذذاا
ذذأ هةالااع ن ذذطادذ ذ الدان ذذة االلة ذذعمالاااذ ذ االاالدع ا ذذعا ةذ ذ ا ة ذذعهرفاعل ذذبالدم ذذافا
لدعل ذذاضادلم ذذةكاالدعذ ذ ام ذذاا ذذأ هةالااع ذذؤ ااة ذذلاةًافل ذذىالة ذذعمالا ع امم ذذةاالاالل ذذكتا
لدم ذذاا تااغ ذذاالدم ذذاا تالدعذ ا قذذكلعااهذذةالدا ذذكالد ذذةم اعذذرفتاللهذذرلفالدعنل ر ذذتادلا ذذكا
لدعلذةايااهذ اعلمذ تالداا ذت ااع ذذضام ذذةكاا نذذةالدةذ ادتااع ذ ضام ذذةكااللاذ سا
ا م ا نطاللمةاادلمارف ا.
ممذذةا اذذراالاالد لةذ تالدعذ ا نذذاتافل هذذةالدم ذذافالد ذذةم الاععلذذةاضااكا لعهذذةامذذعامذذاافا
لدم ذذةافالدلاا ذذتا قذذةفالدذذىاهدذذكالاالدع ذذر ةتالدع ذ االلهذذتالدم ذذةافاللما م ذذتامذذاا
م ذ ذذةكااللا ذ ذ ساام ةاةذ ذذتاأة ذ ذالطاالسالدمذ ذذة ااغ اهذ ذذةامذ ذذاالدع ذ ذذر ةتا عااذ ذذعالااعالل ذ ذ ا
لدم ةافالدلاا ت اناادتاعمااارااللهعهةااةد ل اا ام اللعلة ا االد

ذتاال ذة ا

لةذ ذالطادذ ذاأسالدمة ا ذذراععل ذذاضاالدارلا ذذع لدم ذذاا تالدو ق ذذابا ة ذذا ااه ذذاالألم ذذاالد ذذهيا
ةعقذذكااملذ الدم ذذةافالدذذىالدا ذذشافذذاام ذذةرااعما ذ اار لذذتامأ ذذرلااةذ رلت ااعةذ ا
لء اماالدنااضافلىالد االدهياةةاتافل الدم ةافاللما م ت ..ا
ااااامذذهدكااذذتاالد

ذذتااع ذذر ةتالةذالطااأسالدمذذة ااع ذذاضافلذذىاالدم ذذةافااع ا ذذعا

أرالتااللةذذع مة لاهاا عااذذعااأااععلذ
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اا ذ اعالأللذ ااذ اااذراععلذ الدذذىالدمةذةهمتااذ ا كذذكاعمل ذكالدلذةمل االذذء مذاااأسامذذة ا
لدم ذذبتالدل ذذةمل ااا ه ذذةالد ذذىالة ذذباأممة ذذتاعال ذ ال ذذء ام ذذاامالاره ذذةالد ذذىاللة ذذع مةاااذ ذ ا
للةهتاا االدمةةهمتاا ال ة ا امةتالر رع .ا
الهلامذذةاالةذذعالةاالل ذذا اهذذاااذذر اًا ذذاف اةًاد اع ذالضااذذتااع ذذر ةتالر ذذرعاةذذعالل ا

لدم ذ ذذةافالدعلةا ذ ذذتالدلاا ذ ذذتاا ذ ذ املذ ذذة ام ذ ذ ياللاعمذ ذذةا ادذ ذذااةذ ذذةراأعلذ ذذة األ ذ ذذة ا ذ ذذامةتا
مع

تاا الدعأل ا.اه ةاة لرالدم ةافا ةذهةامقذكاعادمءلادذتاهذهلالد ذةك اهذهل لدذىا

لة ذذبال ذذكتال ذذا اة ذ اضافل هذذةالدمةذذعنا اممةاةذذعهةااه ذ الدذذر ا اا ذ اةذذاطال ذذرلاا
للاالطالدمةد ت ااأرلاعالةع مةالتاد ةةبالدلم

اهه الل كتاماعاكتااأةالطااأسالدمة ا

لدع اععل ارا الدلةدتالدلاا الدىان ةاهة .ا
المحور الثاني :المرونة المالية:
أوال  :مفهوم المرونة:
أاالدرااالدهياعللا الدماا تاا الانة اا لةفالدم ممةتاا الدا اتالدمعم اعا ا فامذاا

اا ذ افذذرعامذذؤد ااا ذ ا ما ذذتاللرلاع .ذذشا نعذذافا)14(Petersاا ذذفادعمذذا ااالانذذة ا لذذةفا
لل اامذة اا

ذذمااذذأاامذ اا ذ ةع اعةذذعهرفاعنذذر تال لذذةءادلماا ذذت.لمذذة

()18ا

Pasmore

ؤمرااأاالدم ممتاللم ااماا تاه الدم ممتالدع ا ةعك عالدمالهااا هةاللةعلةاتادلعم ا.

)16(Volberdaا نعذذافااذذأاالدم ممذذتالدما ذذتاهذ الدم ممذذتالدعذ اعمعلذذكاةذذهادتاللاذذرل امذذعا

انة الدع ة طاالدة كاعافلىالداقع.

ا )02(Allenا ؤمرااأ اا ام ا ااكالدعم ذاالدةذا عاالدم ذءعالدع ةاةذ تافلذىاللالذياعمذااا
ام ذذتالدم ممذذتالألرالكالدمةذذاطاالدعم ذذفااذذةدم هاتالدقذذم ادلماا ذذتاا ذ الدم ممذذتام ذ ءتا
دهه الد الة.
اكان ذةًادذ ذ Druckerلدماا ذذتاا ذ اأيافم ذ اعمذذاااف ذذرمةاعمذذااالألفمذذة ااذذةراعافلذذىا

ألع ةءالدمالافالد لاتاالدم ةلاتااأةع ةرعاللفمة اماالد اةاغ االدمعاالتااذ اللااذةتا
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لدمعنلاذذتاهذذهلا ذ ااقذذم ةًالدذذىاأاالدلمذ ا لذذبالاا مذذااامذذاااامذذةاا ذ الدم ة ذذتادملةدلذذتامذ ًا

ماالدعهر رلتاالد اةاغ االدمعاالتالدمعللنتاامةعنا املها ااا اتاغ اامةعناع.
اذ ا ذ اا م ذذءا

Johnsonا()01ااذ االألةذذعلةاتا(مذذااالد ذ امةذذعل اةًاالدماا ذذتا

ا ؤمرافلىاأهم تام الد اف ع ااا ؤمذراأ ذ امذاالدقذااايالاا مذااالدلمذ اما ذاةًاادذ ساانذكا
معلةابااد اأادا تاقم تادلم ةاةتاا اف االدمللامةت.
امةاادل
انرتا

ااذ ااهذتاملذفالدعلن ذراام ذةاعالدماا ذتاةذاباااذ الاالد ذامةتاللما م ذتا

تالدةذاطاالداا ذتالدذىاللم ذااعام ذ لًءااماا ذتااذ الدةذال ةتاالد مة ذةتا اذراالاا

مذذر لا الد ذذامةتااذذراأرامذالام ذذةاعالدالذذارالدمذذااادمذذاا عنذذاااالدذذىالدعال ذ الدقذذاااياد لذذطا
هه الد اف تالل ا تاالدمالاغتاا ام ممةعهت .ا

ا مذةال مذتا )00(Steersالاالدماا ذتاهذ امل ذةاادلعن ذ تا ذهماالغلذبالل ذةاااذ ا

ةكاهمااالذ اًا ةذا ةًادلماا ذتااذ اللرا ذةتالد ما ذتااقذ ًافذاا
لدم ممةت.ادةا الد مالااه
االً
الذذتالده ةم ذ الد ما ذذتادعال ذ اللرلاعاا ذ ااهذذتااعم ذذءالل ذال الدم عل ذذتادلماا ذذت .اا ذ ا لذذطا

اامةة رعالدم ممةتالدما تا ا ام ًاما Vdberdaا)03( Eppinkااةداغتامذاالاالدماا ذتا
اذذراعل ذ اف ذالاادلم ذذةم الدع م م ذذتاللالااملذذةلتالدماا ذذتالدم ةذ تاعانذذىاغ ذذاامةعم ذ تا

ا م اما ا.
هذذهلاا لذذافالدنذذةماسالدذذراد الد ةدذذشا)ا اةذذعا)ا ذ تامذذاا امذذاا ذ

ااةال ذذتاللةذذعلرلرا

دلعل ذ ذر الاالدعم ذ ذذااااةال ذ ذذتاللاذ ذذرل االدع ذ ذذا ااا ذ ذ اأغلذ ذذبالل ذ ذذةاالدعم ذ ذذفاعال ذ ذةًادل ذ ذذةلتا
لدلر ذذرع))ممذذةا لذذافااذذةماسالدمعذذةبالدلذذةدم ا(ا ذ تا)امذذاا فلذذىاأ هذذةالدعم ذذفالدةذذه ا
دم امذذتالد ذذااكالدم عل ذذتااةذذهادت االدماا ذذتامأةذذتامل ذذة الد

ذذا افلذذىاماا ذذتا اف ذذتامذذاا

هدذ ذذكا ةذ ذذع عجالاالدماا ذ ذذتاععللذ ذذطاانذ ذذراعالد ذ ذذةسادلعم ذ ذذااااالدعم ذ ذذفااةذ ذذهادتااان ذ ذةًادلمذ ذذاافا
لدمعم ذاع المذذةاا ذ الدم ممذذةتااذذأاام ذذكليالدماا ذذتا ذ االدذذىااذذراعالدلذذةمل ااا ذ الدم ممذذتا
ةال اا م اااريالاالمةف افلىالدعم فاالدعم ااا الدا اتالدع م م ت.
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ااااالفكذذة ام هذذاتا ذذةم اارا ذذطادلماا ذذتاةذذافا عكذذاطالدذذىاعلا هذذةامذذاالال ذةرام عل ذذتا
دألرا ةتالد ما تادلم ةةاتااللرلاع:

ُ -1بعــد هيكــل التمويــلااهذذاالدم هذذاتالدذذهياعا ذذة اللرلايا)04( bernsteinا ذذشا لذذافا
لدماا تافلىاأ هةالدنراعافلىالمعاللمال ا ا ةًاا الةالطاالسالدمة اغ االدم امذت .
امءاههلالدعلا فافلىاه م اعما ذ الدم ممذت )01(Donaldsonا ذا الاام ذكليالدماا ذتا

مةع رتاا م ا ذةةااذ ااذ لاالتاه مذ االسالدمة
ملذ اامذذاام ذذةرااللمذال

ذشالاافلذىالد ذامتالااع عذةاامذء جا

اذ ا ذ االدهذذرفالغلذذبالل ذذةااهذذااأ لذذةرالدمذذء جالدذذهيا نلذ ا

لدمل تاا ء رالدن متاا اأيا نكتااماااالداات.
اااااا

ذذمامذذاالدعلذذةا فالدةذذةانتال هذذةاععللذذطاالة ذذبافذذرتالدعأمذذر اااةد ةلذذةتالدمةذذنال تا

غ االدملاااتاااراعالدم ممتافلىاعلذر اه مذ الدعما ذ الةذعلةاتادأل ذرلشاغ ذاالدمعاالذت .
اههلالدم مااا عا ىامر اًاام اةًاا اعلا فالدماا تامةدنراعافلىالمعاللمذال انهلا ذر تا
أ رلشاغ اامعاالت الااف باههلالدم مااالدام

اأ ذ ا ذرالدماا ذتااذ اام ذتالااملذة ا

مل ااماالدم ممتاارلًاماالااع م الدم ممتامم .

-2بعــد موازنــة التــدفقات النقديــة  :مللذذساملذذة االدم ةةذذاتالدمةد ذذتا FASB 1984ا
ة ذذعلم ام ذذكليا)ماا ذذتامةد ذذت(ا ذذا الاالدماا ذذتالدمةد ذذتاهذ ذ اا ذذراعالدا ذذرعافل ذذىاعا ذذةر ا
لدماةدلاالدااتااعرانةتا نر تادعلا تالل ع ةلةتاالد ذاةاغ ذاالدمعاالذت .هذهلالدعلا ذفاعا ذ ا
ل ق ذةًامذذر اًاام ذاةًاا ذ اأ ذذمة اأرلاعاام ذذتالد نذذرامأةذذةسادلعلا ذذفالدذ ذ  FASBذذررتا
لدماا تالدمةد تا)ممن ةسادلعم فاا الألفمة
اةلفم ذذة اا ذذراع ع ذذةااماا ذذتامةد ذذتادل

لد ةلتادلعم فااذراعمذاااهلام ذتاأااراةف ذتا

ذذا افل ذذىااا ذذتالة ذذع مةاالر ذذراغ ذذاامعاا ذذعالاا

د ا تادلانة ,ههلالدعلا فا امءافلىااراعالد امتافلذىاع ا ذ امالارلعهذةالدذىا نذرااةذافتا
الد

ذذا افلذذىاعذذرانةتا نر ذذتالاالةذذع مةاالدعذذرانةتالد نر ذذتالد ذذةا تااذذةدعام ءاه ذذةا ذذعتافلذذىا

م ذذرااال ذذراماة ذ لتاد لذذطالدماا ذذتاامل ذذىالااللفمذذة الدما ذذتامةد ذةًاةذذع عايافلذذىا ذذرا
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م ذذال ام ذذاالدع ذذرانةتالد نر ذذتالدما ذ ذاعاةذ ذال ام ذذاالدلمل ذذةتالدلةا ذذتالتالممة ذذةتاللاعذ ذالضا
لدما اعاغ االدمةعلملت أاالل ا الدع ا مماالااع نطااةافتاماةدلاهلتامل ى.
ااااالمذةا ) (ALCPAالذ االهذتا مذااممة لذتا ذشا لذافالدماا ذتالدمةد ذتام ة ذ تام ذةاا
لدع اعلك الدا رعالدنراعافلىالع ةهاللل لا الدع

الدذهياةذ لةر الاا ء ذ الدء ذةرعااذ ا

لدء ةرعاا الدمكلااةتاالدمراافةتالد نر تالدمعاالتالدع اع اطام ةراا نرهة .ا
اااااقذمااهذذه الدعلذذةا فال قذةًاع ر ذذرادم هذذاتالدماا ذذتاأل هذذةالاعلعذذافااذذأاالد نذذراهذذااانذذكا
ل رام ةراالدم ممتاالاالدماا تادهةام ةراال ا ادالارهة.

لدالذذرالل ةذذة ااا ذ ا ذذا ا)09(Gaborااذذأاالدم ممذذةتالدما ذذتاع ذذعجامذذااللا ذالرالدمذذا اا
 -3م

اهذذهلا عقذذياالذذرامذذاااااع ذاعااذذراع ذ الدذذىا 30ة ذ تاعنا ا ذةًاادم ذ ا ذذعتاع ن ذذطالدماا ذذتاا ذ ا
ذااادمذذاال قذةًالدةذذلام ةتاالألامذذةاا
لدم ممذذتااأ ذ ادذ ساانذذكالده ةمذ االللذ لا لتاع عذذةااعم ذاالً
رل

الدم ممت.

اااااالدلذذةملاااا ذ الدم ممذذةتااذذرالا ع ذذهااامااذذفالدمال ذ ادلعم ذذااا ذ ااذذرا ع ذذهااامااذذفا
لدملةاق ااد اادلماا تاا اهدكااةابا امتاملنرعاماافمل ةتالدااع االدراةف ت.
ااااافمل ةتالدذااع االدراةف ذتاهذه ا ممذاام ةكاعهذةامذاا ذ
لدم ممتاد لطاالهتا ماال لةا تادلماا تاالدعم ااماا

ا لذطاافذ ادذر اللاذالرااذ ا
الل عالكاالدملم ت.

لدم ملتااههلالدم مااااأ اد ساه ةكاللمة اا اللرا ةتافلىالةعلءلتاالذارام ذءعالدماا ذتا
دألاالراامل ىادذتا

ذ الدذىالد ذراعمذاااا ذ الدم ممذتامه ملذتاامذرلاعااأةذلابا عا ذىاا مذةاتا

لدماا تاا الدمةع رم ا.
()27

لذافالدماا ذتامذاام مذااالدءاذااافلذىال ذ ام ذعجااذاايالاا ذ

ا

ُ -4بعد رضا الزبـون
اعاعاههلااةدقاكامةا اغا الدءااا .ممةا ا الاالدماا ذتاعع نذطاانذكااالةذكتالةذةد بالد ذةعا
لدمعم اعااكاطالدع م ااا الدمر الدال ر.
ةذذعلم ام ذذكلياللةذذعالع ل تادعلا ذذفالدماا ذذتامذذاام مذذاااالةذذعالذذرلًاا( ل ذ ام مذذااا

لدةذذاط) ااع ذ ااماا ذذتاللةذذعالع ل تالدذذىااذذراعاللةذذعلةاتادل ذذامتاا ذ اللة ذالطامذذاا ذ
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عم ذذاا كعهذذةاالااع م ذذكالةذذعالع ل عهةاا ةذذعلم ام ذذكليالدماا ذذتالدع ةاةذ تلافلذذىال هذذةااذذراعا
لدم ةذذاا ادألةذذعلةاتادلعم ذالتالدع ةاة ذ تالدمعةذذااتامذذاالدع ذذا اا ذ ااقذذعالدةذذاط الاامذذاا
اعنر تام عجالر رالاار ا ام ةاةتالر رع.
ه ذذه الدعل ذذةا فال قذ ذةًاعأ ذذهالة ذذبام ذذاالدم مم ذذتااهذ ذ اام ذذةافالدا ذذعاالدعة ذذا طاا ة ذذع ااا
لدامةافالل ا .

ُ -5بعــد التش ـ يل /مذذاادلماا ذذتامذذاام مذذااالدع ذذم افلذذىال هذذةااذذراعاللرلاعافلذذىاعلذذر ا
لةذذعالع ل تاع ذذم لهةادم ذ اعةذذع رامذذاالد ذذاةالدمةذذعنال تالاال نذذةفالد ةذذةااالدع ذ اع ذذرش
ا ةذذعلم ام ذذكلياماا ذذتالدع ذذم ادعلا ذذفااذذراعالدمذذر لا ادمالللذذتالدن ذ لاالتالدع ذذم ل تاعال ذةًا
دأل ال اللاع ةر ت.

هه الدعلةا فافةراعًاعةع رالدىام ماااام

ا شاعؤمرافلىاام تالل عةااا الدم ممت.

-6ابعاد اخرى/الدماا تا مماالااعمااامنةةذتااأهذرلفالدع ا قذ اااهذ الدماا ذتالد ةال ذتا
ل ذ ااالةذذكتا مذذكاملذ ذ اامذذاالةذذع مةالتاةذذاطالدم ذذعج اماا ذذتارل ل ذذتااالةذذكتاةذ ذ ادتا
لدمالار .

()08

اه ذذةكام م ذذااا ذذا

ذااام عل ذ ذاةًال ذذرلًا اأم ذذةالدماا ذذتالدرل ل ذذتااهذ ذ اا ذذراعا
لكذ ذ ام م ذ االً

لدم ممذذةتادلعم ذذفامذذعاا اذذعهتاا مذذةالدماا ذذتالد ةال ذذتااه ذ ااذذراعالدم ممذذةتادلعذذأ اافلذذىا
ا اذذعهت ااهذذهلالدم مذذااا لكذ الةذذعالعل ع ااهذ امذذاا ة ذذتالدعم ذذفامذذعالدا اذذتاال ذذا الدعذذأ اا
فلذذىالدا اذذت.ممذذةا مذذاالدذذىالدماا ذذتام ة ذ تادلم ممذذتالدع ذ اعلللهذذةاأا ذ افاقذذتادلعم ذالتا
لد ةال تاغ اامعاالتالااعقلهةاا اماقعاأاق ادألةعلةاتافلىام اههلالدعم ا.
ممذ ذذةاةذ ذذاطا

ذ ذذمالاام ذ ذذكليالدماا ذ ذذتاهذ ذذاام ذ ذذكلياملن ذ ذذراامعلذ ذذرراللالذ ذذةرا عق ذ ذذماا

للةذذعالع ل تاالد لةد ذذتااةذذمةتالدةذذلام تااللرلا ذذت االاا لذذطالدماا ذذتاا ذ الدم ممذذتافمل ذذتا
معمةملتاا ةملتاامةعماعاارأتااان تامكلااتاا اللرلاع.
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ادأل ةكتااةدعلةا فالدةةانتاا اعلا فال م ااةاتافلىام مااالد مةتالدم عافادلل اتااذ اا
لدم ممتاالدا اتا ا الاالدماا تاهذ افمل ذتاالذار ااأ ةذةسااأةذعلةات اااغاذت اااذراعافلذىا
لع ذذةهالأللذ ذ لا ااأف ذذةرعااق ذذعام ذذةراااامذ ذذةافالدم مم ذذتااأة ذذلابامع ةة ذذطام ذذعالداؤ ذ ذذتا
الةعالع ل ةتااأهرلفالألرلاعااأةعلةاةعهتاا م اع ةفل امعالدمللامةتالدلر رعاامذعالدعم ذاا
لدمعااعااغ االدمعااعاا الدم ممتااا اعهة.
ثانيا /موارد المرونة المالية:
مللذساملذة االدم ةةذا تالدمةد ذتاا (FASB) 1984ااعلا ذ ادلماا ذتالدمةد ذتافلذىا
ل ه ذذةالدن ذذراعافل ذذىالد ذذر ا ااذ ذ افمذ ذ ام ذذةاا ةفل ذذتادعا ذذر الااملةرد ذذتالدما ذذةدلااع ذذرانةتا نر ذذتا
مةعنال تادعلا تالل ع ةلذةتاالد ذاةاغ ذاالدمعاالذتا()06امة ذتامذاام مذااامالء ذتالدعذرانةتا

لد نر ذذت امذذهدكا ممذذاالااع ذذأامذذاالألفمذذة الد ذذم اعاامذذااةلةذذلتالدعذذراطالد نذذري ااةذذابا
ف

ذاالدل ذالا تااذ ا ذةكالألفمذذة ادم ذ ادةذذا الد ذماهذذه الدعذرانةتالدلةا ذذتادألمذال اع ذذعجا

مذذاالدن ذ لاالتالدةذذةانتاالل ذذكتاةذذعمااامةذذةا تااةدقذذاكادلعذذرانةتالد ةال ذذتالدلةا ذذت اممذذةا
علذذراالل ذذةاعاه ذذةالدذذىاأ ذ ا ممذذاالاا عااذذعالااعمذذااالدعاا ذةتالد نر ذذتامعمذذااعالاادذذتاعمذذاا
مةذذعماعا ةدذذتالد عذالءاا)مذ ًالدء ذذةرعالالد ن ذذةا)ااعلعمذذرافلذذىااذذاعالل ذذكتالد ةد ذذتامنةا ذذتا

اعلذذكالدعذ ااذ الدمةقذ ا()32اهذذهلالدعلا ذذفااغذذتاقذ ن ا م ذ الدذذىالدع ذذر رافلذذىامالء ذذتالد نذرا
ا ا نكتاءم تامل تااق ًافااالهتالد ماالدع اعلعااهةاململ تامةعماعاغ اامعالء ت.

ااااالد نذذراغ ذذاالدمعذالءاا ذذةعجالمذذةامذذاااذذةاضااةد نذذرالدذذهيا لذذبالاا مذذااامةذذعم لًاالاافلذذءا
اةد نرالدهيا لذبالاا مذاااممذا ااالةذكتالدعمذا االااعةذه تاللفعمذةرالدمةم ذت .اةدماا ذتا
لدمةد ذذتاع ذذم الم ذذاامذذاامالء ذذتالدعذذرانةتالد نر ذذتاامذذاالدلال ذذبالل ذذا الدمهمذذتام ذ اع ا ذ ا
لد نر ا امتالمعااعاد رالد نراام ةرااالةع رلمةتالد نر العلةهةتالااة ة الرلاعالد نذر ا
الدعاا ذتااعذرانةتالد نذرالدمةذعنال تااغ ذاالدمؤمذرعاملهذةالال ذباعذؤ اااذ الدماا ذتالدمةد ذت .
لدماا تالدمةد تاممعةاتاماالدمالارالدرل ل تا ا
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الد ةال ذذتادلنذالاتالدمةد ذذت اا ذذا (Heath)31الاامذالارالدماا ذذتالدمةد ذذتامنةذذمتالدذذىا مةذتا
لاةةتاه  :ا
-1اقتراض المال .
-2تصفية الموجودات .
-3تخفيض التكاليف .

-4تخفيض حصص االرباح.
-5عوائد راس مال الشركة.
أمةاASBاا لك اع

فام علذفامذاا ذ

اعنةذ تامذالارالدماا ذتالدمةد ذتالدذىامذالارا

رل ل تاا ةال ت .اةدمالارالدرل ل تاه الدمالارالدمعادذرعااذ الدم ممذتامذااا ذعالدمالذارلتالاا
عاد ذذرالدعذذرانةتالد نر ذذت االدم ذالارالد ةال ذذتاعلذذكالدم ذذررعا ذذةااالدم ممذذت االد ذذم اااذذتا()1ا
اقيامالارالدماا تالدمةد ت  :ا
المرونة المالية

موارد داخلية

موارد خارجية

تدفقات االموال المتولدة
داخليا

.1التمويل مقدما
.0التمويل الضمني

.1سيولة جاهزة .
.0اموال قابلة للتقسيم.

التغيرات في العمل
وانشطة االستثمار
شكل رقم ( )1موارد المرونة المالية

ااااا ه ذذهلالدع ذ ذ فا عالا ذذطام ذذعالدع ذ ذ فالدمة ذذع رتااذ ذ ااةام ذذتاع ذذراطالد ن ذذرااذ ذ الدنذ ذالاتالدمةد ذذتا
لدلةمةتال كتالدع م االلةع مةااالدعما ادلمؤةةةتالدعلةا تا .ا

اللع اع ة

امهمتافلىالةع رلتاهه الدمالارا :ا

لدماةدلالد نر تالدمممااعاد رهةا.
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لدااتالدهيا عتا

د اع ا ا(افنةالت..لةهتا)..الدىاماةدلا.

لدعمةد فالدماعاكتاالمل تالدع ا الدىاة اد ا.
ل االفةرعاعال الدمالارااامةا

اا ا اف تالدم علةتالاالد رمةتا.

عأ االة بالدم ةكاعافلىالدم ممتا.

مةعا الدعأمرالدهياا الدمالاراةعمااامعاااعادلع ا اا الدااتالد

اثالثا /ع قات المرونة المالية:

ااااالدملذذة الدالةذذعادلماا ذذتالدمةد ذذتا ممذذاالاا اقذذيامذذاا ذ

السالدمة ا)لدنراعافلىالدراع( الدة ادتا :ا

ياا الدمةعنا ا .ا

اف اةعهذذةامذذعالداا ذذت ام ام ذتا

الربحيــة :اه ذ اعلمذذسام ذذة عاااةفل ذذتالرلاعالدا ذذرعاممذذةا مهذذااهدذذكامذذاامؤ ذالتالدمذذارارامذذاا
للةذذع مةااامذذاا ذذطالدملم ذذت .الاالدلة ذذباللماذذاامذذاام ذذةا فالدم ذذافالدعلذذةاياععم ذ اا ذ ا

االارالدارلاعااةااههلا ل اااطااماعالدااعالدمةد الاالااةفالدم افاعلرالم ااعأ لًاااةدعم اااذ ا
ل الرلعهة ااةهلامةاءلرتال الرلتالدم افاا ةاتامل تاعاعبافلىاهدكاء ةرعاللااةفاا ةاتالماذا ا
اه ذذهلا نعقذ ذ افل ذذىالرلاعالدم ذذافاق ذذاااعالدة ذذل ادء ذذةرعالل ذ ذالرلتااعل ذذبا ذذراشال

ذذةضا

ا هة .الهلامةااألفعمةرافلىالدارلاذعاالذضالدلال ذبالدةذلا تا ع لذتاألدعذءلتالدا ذكااذراعااالاذرافل هذةا
ة ذال ا نذذطالااة ذ ذاةًالتادذذتا نذ ذطااذذةااد فعم ذذةرافلذذىالدارلا ذذعام ذءعاهةم ذذت .اةدلةا ذذرالدذذهيا ننذ ذ ا
لدم افافلىالةع مةالع افةرعامةا ن افاالدلةارالدهيا كلا ام م ااةهلالفعمرالدا كافلىالمال ا
لدملم تاا اعما الةع مةالع ااةافا علاضاد ا ساا ن الاالاذ امذاالد ذاتاللا .لمذةاللفعمذةرا

فلىالدارلاذعامم ذراااا ةذ ادعما ذ اللةذع مةالتاا نذطادلا ذكا ةاذتا ذةا الد الاذراالدعذ اعم ذ ا
لد ذذاطاا ذ االلااذذةفالدمعادذذرعافذذاالةذذع مةااعلذذكالدارلاذذعااا ذ االد الاذذرالدمراافذذتافل هذذة.ا ذذههباهذذهلا
لد اطالدىام كالدا كاممةا لل الدلةارالدذهيا

ذلااافل ذ الماذااام ذاامذاالدلةاذراللةذع مةا .

ههلاا كلطافلىا ةاتا ةا الد الاراالةارالدااعالدمةد الاافةارالدمعةلاعااةدملم تا( .)30ا

م ئمة رأس المال(االقدرة على الدفع) :اع االدىااراعاالسامة الدم افافلذىاعذاا االد مة ذتا

لد ءمذذتاألم ذال الدمذذارف ا ا ذذشا عةذذتاالسامذذة الدم ذذافاا ذ الدمةدذذبااةد ذذماالد ةذذا اا ةة ذةًا
اذذةدارلاع اممذذةا ل ذ ا ذذمااهذذةم اللمذذةاادلمذذارف ا ادذذهلااذذأاالدم ةامذذتافلذذىام امع ذ اعلذذرامذذاا
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للهم ذذتااممذذةااا ذ ارفذذتا نذذتالدمذذارف ااااةدعذذةد اعمم ذ االدم ذذافامذذااللعذذهلبالدارلاذذعالدمةا ذذتا
دعأم اال ع ةلةع الدمةد تادقمةاا ةااة اافملذ اا مذا ااهدذكااا ذ ا ذكاراذة اد مة ذتالمذال ا

لدمذذارف ااال ذ ام ذذراام ذذاام ذذةرااعما ذ املذذةلتاللة ذذع مةاالدع ذ اعع ذ يادلم ذذافاللاا ذذةفا

لد ءمتادر مامع .ههلاااذرا ذررتادل ذتااذةء ام
لدم ةافالدع اعذ

اأسالدمة ( .)33ا

مذتاالسالدمذة اا ةذاتا %8م ذرالر ذىااا ذ تا

ضاا هذةاهذه الد ةذاتافذاا ذرهةاللر ذىااة هذةام ذةافالاععذالاااا هذةامعة ذتا

السيولة :مؤ ذاالدةذ ادتا اقذيامذر ااذراعالدم ذافافلذىاماللهذتاةذ ااةتالدلمذ

ااذ الللذ ا

لدن ذ ا اادهذذهلااذذأاا نذذتالدمذذارف اااذ اعذذاا االدةذ ادتادذذر الدم ذذافاعلذذراال ذذرعامذذااأهذذتااةذذةا ا

ااة ع ذ اقذذرام ذذةكااللا ذ سااهدذذكالاااملذذارال ذذةفتاف ذرتاع ذالاااة ذ ادتامةا ذذتادذذر الدم ذذافا
م ل ذذتاا ذذةااعءف ذذء ا ن ذذتالدم ذذارف اامم ذذةا ذذرالهتاال ذذأعادةذ ذ باارلالهذ ذتاا ذذم ا ل ذذاضالدم ذذافا
دم ةكااللا ساممةا لاضالد مةتالدم اا امم اد ةدتافرتاللةعنالا.

اااااالع ذذةرالد ذءلااا م اءلدل اذذةتاا ذ ااعذذرانةتالد نذذراالدة ذ ادتاالدماا ذذتالدمةد ذذتاا هذذة اا لعاذذاااا
لدة ذ ادتامم هذذاتامعلذذرراللالذذةرا عقذذماام ذ ًامذذاالدنذذراعالدن ذ اعاللل ذ الدع ذ اعنةا ذ الل ع ةلذذةتا
لد نر تالدمعاةكتاللل االدنراعافلىاعاا االدنراالدم ةةباماالد نراا اللل الدمعاةذكاالدكا ذ ا

د ةذذع ةرعامذذاااذذاةاللةذذع مةاالدمعذذةفالاالد
كاالدلةاالدمةد الد

ذذا افلذذىاالذذضالد

ذذامةتالد نر ذذتااماللهذذتا

.ااانةًادذ( )34لدة ادتاالدماا تالدمةد ذتام ذةه تاقذ نتامرفامذتامذاا ذ

ا

م هاتالةةة ادلنراعافلىال ة الدر اا .ا

ال مال قةًالاالداا تاالدنراعافلىال ة الدر اااعلعمرافلىاالقهةالدالض امعالفعمةرا

لدنذراعافلذىال ذة الدذر ااا)مذ

عاالسالدمذة فلذىالداا ذتالدكا لذتالللذ .هذه الدل اذتالدمعاةردذتا

ا االداا تاالدنراعافلىال ة الدر اااد ساماالدقااايالااععاللراا اللل الدن

ا.

أمذذةا  Hendriksonاا )31(VanBredaاالذذر هتاالهذذتا مذذاام عل ذذتااذ الدل اذتااذ اا

لدنذذراعافلذذىال ذذة الدذذر اااالدة ذ ادتاالدماا ذذتالدمةد ذذت اهذذتال ق ذةًالع ن ذالافلذذىالاالدم ذذةه تالد

ذذتا

معالاكذذتاا أاالالاالدماا ذذتالدمةد ذذتاه ذ ام هذذاتاأاةذذعامذذاالدنذذراعافلذذىال ذذة الدذذر ااا االدنذذراعافلذذىا
ل ة الدر اااارااهةام هاتالاةعاماالدة ادت.ااةدعةد اهتا نعا اااف اتاهام تالدعةلة ادم اماا
لدماا تالدمةد تالدم ررعالدمر اا الدمةعنا االدنراعافلىال ة الدذر اااالدةذ ادتا ة ذتالدمعاةذكتا
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الدكا لذذتالألل ذ .للالاام ذ ًامذذاHendriksonا VanBredaدذذتا ةذذمالالدل اذذتالدمالذذارعاا ذ اا
()39

لداا ذتاالدماا ذتالدمةد ذتاا ذا Donaldson

لااعذاا االدماا ذتالدمةد ذتا امذ الااعمذااااذ ا

ذذرارامل ذذتاادذ سافلذذىا ةذذةبالداا ذذت األاامل ذذتالدارلاذذعاعم ذ الدلة ذذباللماذذاامذذاام ذذةا فا

لدع ذذم ااذ ذ الدم ذذافاااةدع ذذةد اا ذذأااف ذذرتالة ذذع مةااعل ذذكالدارلا ذذعاةذ ذ اؤريالد ذذىاع ذذرهااااا ذذتا
لدم اف اممةاارا لاق اا الد هة تالدىام ةكاا ن ن تادألاذ س ادذهدكا ذةا الدمذر لا الد ذةما

فل ذذىالل ع ةك ذذةتاةذ ذال الل ع ذذةك اللد لءمذ ذ الدم ذذار اد ذذر الدم ذذافالدمام ذذءياأتالل ع ذذةك ا

لد ة اياا ة ً افلذىاهدذكاعمذااالدل اذتافمةذ تااذ اامذ ًامذاالداا ذتاالدماا ذتالدمةد ذت ااةدء ذةرعااذ ا

لدماا تالدمةد تارلامةًاعأع اماالدعاا ااا الداا ت .ا

اهرفاللرلاعا لبالاا مذااالد ذةمافلذىاةذ متالدعذالءاااذ االداا ذتاالدماا ذتالدمةد ذتادماللهذتا
لدعهر رلتاالدم ةكاالدلةد ت اههلا عكلذبامذاالدم ذةافاعذاا اا ذاك االلا الاا نعذاااللاعمذةاا

اةل قاةكااد سااةلاالك االاا مااامةع رلًافلىاملة ااةل متاع نطالدعمةم اا االرلاعام ةكاا

للاعمةاامعالرلاعام ةكاالدةاطاالدة ادتااق ًافااالاراللةعالع ل تالدالق تادقذمةاا ةذاا
ل ع ذذةاالدلمذ

اأمذذةالد ذذاكالد ذذة ااهذذاااااةاذذتام ذذررعافلذذىام ذذةا فالدم ذذافاألاالدم ذذةافا

علمذ افلذىالةذذةساهذالم اقذ نتامذذاالدذااياعع نذطامذذاا ذ

عةارهةالدم ةاةت .ا

افمل ذتالداةذذةكتالدمةد ذتااذ اةذذاطا

ا
ا

المبحث الثاني – الجانب التطبيقي :

ا اههلالدلء اةافا عكاطالدىا اف ااماالدم ةافامل تاا شاهمةالدم ةافالدعلةا تا

الدم ةاف الد ةملت ادهدك اعت ال ع ةا ام اما ام اف الد اط اللاةك الدلالا اد ةع مةا ااا

م اااةً اعلةااةً االدم افالدةلارياد ةع مةاااا

ام اااةً ا ةم اً االدنالاتالدمةد تالد ة تااهمةا

الد عالتاماا 2000-2002ادلمنةا تاا همةادع ل ااع ة االد عةاجااممةاهاا ع  :ا
جدول رقم )(1

يبين تطور االرباح المتحققة ونسبها االتجاهية في مصرف الشرق االوسط العراقي ل ستثمار والمصرف السعودي
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ل ستثمار
المصرف
لسنة
البيان
االرباح
السنوية
المتحققة

مصرف الشرق االوسط اللعراقي لالستثمار( مليون دينار)
2001
2000
%
2002
%
%

557

%100

1152

%206,8

1607

%288.
5

المصرف السعودي لالستثمار( مليون لاير)
2002
2001
2000
%
%

380

%100

464

%122.1

587

%

%126.5

المصدر  :من اعداد الباحث باالعتماد على التقارير السنوية للمصارف للسنوات ( ) 2222-2222

ااااا اقذذيالدلذذرا اااذذتا )(1للااذذةفالدمع ننذذتااذ ام ذذافالد ذذاطاللاةذذكالدل لااذ اد ةذذع مةاا
ااذ اكذافالدقذالاباالل ع ةك ذةتاالدع

ذةتا ذشاالمذتاللااذةفااذ افذةتا 2000ا()114ا

مل ذذااار ذذةااا ةذذات %100م ةذذاتالةذذةسا ذذتالاع لذذتالد ةذذاتادلقذذلفااالمذذتا )(%206.8فذذةتا
2001اا %288.5فذةتا 2002للالاالدماا ذتالدمةد ذتاه ذةام

لداا ت .ا

قذتالذرلًادلل اذتالدلمةذ تامذعا

مهدكالد ة اا الدم افالدةلارياد ةع مةاا شا نطااذ افذةتا 2000مالذلا )(380

مل ذذاااساةذذلارياا ةذذات100ا %م ةذذاتالةذذةسا ذذتاعالدذذتالدء ذذةرلتااا ةذذبالعلةه ذذتامع ذذةفرعا

االمتا %122.1ا افةتا 2001ا10921ا %ا افةتا  2002للال ذةا

ذمالاا ةذاتالاع ذة ا

للااةفامة تاكا ل تااد ةتافةد تالرلًااةدعةد اعمااالدماا تالدمةد تاملعردت .ا

جدول رقم )(2

يبين تطور صافي االرباح المتحقق ونسبها االتجاهية في مصرف الشرق االوسط العراقي ل ستثمار
والمصرف السعودي ل ستثمار

المصرف مصرف الشرق االوسط اللعراقي لالستثمار (
مليون دينار )
2001
2002
%
%
% 2000
السنة
البيان
%302 1114
صافي االرباح %209 773 %100 369
السنوية
المتحققة
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2000

%

2001

%

2002

%

274

%100

76

%27

97

%35
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المصدر  :من اعداد الباحث باالعتماد على التقارير السنوية للمصارف للسنوات ( ) 2222-2222

ااااا اذ االدلذذرا اااذذتا )(2مذذر الةذذعمالا تاا ذذةا الدذاايالدمع نذذطااذ ام ذذافالد ذذاطاللاةذذكا
لدل لااذ اد ةذع مةاافلذىامذر الدذ شاةذ التاف ذتالدر لاةذتاانذراالذلافذةت0222ا ) (369مل ذااا

ر ةاافالا ااا ةات100ا %م ةاتالةةساا ا االاع لتاا افةتا 2001دع

ا )(773ا ةاتا

)(%209ا )(%302اذ ا 2002اذةداغتامذااء ذةرعاالسالدمذة امذاا )(1.200000000مل ذةاا

ر ةااا افةت 2000لدىا )(2.400.000.000مل ةااا 2001الدىا )(3.240.000.000مل ذةاا

ا ا 2002.ا

لمةاا الدم افالدةلارياد ةع مةاااأاا ذةا اللااذةفالدمع ننذتاالذلااذ افذةتا 2000

)(274مل ذاااا ةذات100ا %ااذ ا ذ اافذةتا 2001ل

ا ةاتا )(2002لدىا )(97مل ااااهدكااةابالدء ةرعالدع ا

قذتاهذه اللااذةفالدذىا )(76مل ذااا
ذلتااذ االسالدمذة الدمذراا ا ذشا

عتاء ةرعااأسالدمة اماا 1000000مل ذاااساةذلاريااذ افذةتا 2000لدذىا )(1100مل ذااااذ ا

فذذةتا 2001الدذذىا )(10375مل ذذااااذ افذذةتا 2002اا ةذذبا مذذةتامالااذذتالدا ذذاكااذ الدمملمذذتا
لدلاا تالدةلار تاالد مةتاللةةة ادلا كا نعق اع ا امةال نذ افذاا25ا %امذاا ذةا ار ذ ا

لدة تالدذىالل ع ذةك الد مذةم الدذىالاا ةذةاياا ذ راهذهلالل ع ذةك االسالدمذة الدمذراا ااقذ ًا
فذذااعمذذا االل ع ذذةك الدلذذةتادماللهذذتالدم ذذةكاالدا م ذذتالدلةمذذت  .ذذا امذذااهدذذكالاالرلاعام ذذافا

للة ذذع مةاالدة ذذلارياععا ذذعالة ذذعالع ل تالدعذ ذالءاااذ ذ االلاا ذذةفالدمع نن ذذتاالدماا ذذتالدمةد ذذتادمالله ذذتا

لدمةعنا الدملها .ادلع نطاماا اةتاهه اللااةفاالةعمالا عهةاام ةاارالةتام ًامااملذر الدلةاذرا
فلىالل ا ااملر الدلةارافلىا ناطالدملم ت .ا

جدول رقم )(3
يبين معدل العائد على االصول ومعدل العائد على حقوق الملكية ونسبها االتجاهية في مصرف الشرق االوسط

العراق ل ستثمار والمصرف السعودي ل ستثمار
المصرف مصرف الشرق االوسط اللعراقي لالستثمار )مليون المصرف السعودي لالستثمار( مليون لاير )
دينار )
السنة

%

2002

%

2000

%

2001

%

2002

%

* %2.1

%100

* %2.3

%110

*%2.3

%110

* %1.9

%100

* %2.4

%116

* %2

%105

** %20

%100

**%21

%105

**%22

%110

** %13

%100

**%3

%23

** %3

%23

2000

%

2001

البيان
معدل العائد على
االصول*
معدل العائد على
حقوق الملكية**
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*عتال عةةباملما الل ا االراكذافام ذاافةتاع ذتالدع ذهال هذةادذتاع ذم االذراااةدعذةد ادذتاع نذطا

لااةف

ا االدلذرا اااذتا )(3مذ مامذااملذر الدلةاذرافلذىالل ذا الدذهيا ذ االدذىامذر ااذراعالدمالذارلتافلذىا
لطاللااةف ااملر الدلةارافلىا ناطالدملم تاالدهيا

االدىامنرلاااا ذتالمذال الدمةذةهم ااالدلةاذرا

منةا الةع مةالعهتاا الدم اف .ااراعتا ةةباهه االدمؤ ا ااااطالدملةردع االدعةد ع ا) :)37ا
ااااااااااااااااااااااااااااااا ةا الداايااا الدقاا ت

ملر الدلةارافلىالل ا =----------------------------------

100

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااللمةد الل ا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ةا الدااياالرالدقا ات

املر الدلةارافلىا ناطالدملم تا=------------------------------

100

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ناطالدملم ت

ا
ااااااااااااااااا114اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا382اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا396اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 044ا
0222ا/اذ ذ ذ ذ ذ ذااا(*)اااااااااااااااااااااااااا/اااااااااااااااا______________ااا(**)ااااااااااااااا______________ااا(*)ااااااااا/ااااا_______________اااااااا(**) ا
ااااااااااااااا09630اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا16913اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا1838اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 0116ا
ااااااااااااااا1110ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا494اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا443ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 49ا
/0221ا---------ااااااااااا(*)اااااااااااااااااااااااااا/اااااااااااااااا______ _____ااااااا(**)اااااااااااااااا______________ااا(*)ااااااااا/ااااا________________اااااا(**) ا
ااااااااااااا11021ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا01449اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا3404اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 0931ا
ااااااااااااااا1924اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا184ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا114ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 64ا
/0220اا____________اااا(*)ااااااااااااااااااااااااااااا/ااااااااااااااا___________ااااااا(**)ااااااااااااااااا_ا_____________اا(*)اااااااااا/ااا__________________اااا(**) ا

ااااااااااا42061اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا08011اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا1249ااااااااااااااااااااااااااااااااااا 3929ا

ا

ااااا

ذ االدلذذرا اااذذتا )(3لدذذىالااملذذر الدلةاذذرافلذذىالل ذذا اا ذ ام ذذافالد ذذاطاللاةذذكا

لدلالا اد ةع مةاا عالافاا اا )(%2.1ا افةتا 2000لدىا )(%2.3ا ام امذاافذةم ا 2001

ا 2002ممةا ل ا اةتاللااذةفالدم ننذتامذااهذه الل ذا ااهذهلامذةالمرعذ الد ةذباللعلةه ذتادهذةا
ذشاالمذتااذ افذةتا (%100) 0222م ةذاتالةذةسا ذتاع ذةفرتالدذىا )(%105ا )(%110

فلذىالدعذالد ااذ امذ امذاا 2001ا 2002.ا مذ لًاادلل اذتالدلمةذ تااذ االداا ذتاالدماا ذتالدمةد ذتا

اأ ذذةا ذذا الاالدماا ذذتالدمةد ذذتااذ ام ذذافالد ذذاطاللاةذذكالدل لااذ اد ةذذع مةاام

قذذتالذذرلًالمذذةا

م ذافاللةذع مةاالدةذلارياااالمذتااذ افذةت0222ا ) (%1.9م ةذات لعلةه ذ %100ا م ةذاتا
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قذذتااذ افذذةتا 2002االمذذتاملذذر ا

لةذذةسا ذذتالاع لذذتالدذذىا )(%2.4اذ ا 2001للال هذذةال

)(%2اهدذكااةذاباء ذةرعا ذةا الدذاايااذ اهذه الدةذ تاا ةةذةًااةدلذةتالدةذةاطاامل ذىاء ذةرعالداةذكا

ةاةًالدىالدمنةت .ا

اااااا ذذة ًاافل ذذىاهد ذذكاعم ذذااالدماا ذذتالدمةد ذ ذتالاذ ذ ال
اةدمنةا تامعالدم افالدلالا اد ةع مةا .ا

ةقذ ذةًااذ ذ الدم ذذافالدة ذذلارياد ة ذذع مةاا
مالاا ةذذاتااذ الدم ذذافالدل لااذ ا

لمذذةامذذاا ذذشاملذذر الدلةاذذرافلذذىا نذذاطالدملم ذذتااذ

د ةع مةااا افةتا 2000المتا )(%20اا ةاتالعلةه تا )(%100م ةاتالةةسا تالاع عاملر ا

لدلةاراد ةاتا )(%21ا )(%22دم اماا 2001ا 2002فلىالدعالد ا
لاع لتااةداغتاماالدء ةرعالدع ا

مالاا ةاتالدملر اارا

لتااذ االسالدمذة الدعذ اةذاطااعذتالل ذةاعالد هذةااذ ام ذافا
قذتالذرلًاامذاا ذتالا ةذعك عالدم ذافا

للةع مةاالدلالا اههلا ل الاالدماا تالدمةد تاه ذةام

لاا الله اأياعنلاةتاا الدا اتااماا تا مااافاقتادلم ةكا .ا

ذ ذذمالاا ةذ ذذاتاملذ ذذر الدلةاذ ذذراافلذ ذذىا نذ ذذاطا

لمذ ذذةاا ذ ذ ام ذ ذذافاللةذ ذذع مةاالدةذ ذذلاريا

لدمةذةهم ااالمذتااذ افذةتا )2000 (%13للال هذةافذةرتاال

قذتالدذىا )(%3اذ امذ امذذاا

20001ا 2002اهدذكادلء ذةرعالدمكذارعااذ االسالدمذة الدمذراا اممذةال ذاااذ املذر الدلةاذرافلذىا
نذذاطال دمة ذذةهم االاالدم ذذافا عا ذذعاة ةة ذذتامل ذذتاعنعق ذ اع ا ذ ذ ا ة ذذاتامل ذذتام ذذاا ذذةا ا

للااذذةفالدمع نن ذذتا ذ

الدةذ ذ تالدذذىالل ع ذذةك ا(ة ذال الل ع ذذةك الد مذذةم التالدل ذذةت(الد ذذىالاا

عةذةا اا ذ راهذذهلالل ع ذذةك امذذعاالسالدمذذة الدمذراا ااهدذذكادماللهذذتاأيام ذذةكااا مةذذتامممذذاا

لااعالله ااماا تا ةامالدا كافلىامالء تاةل متاا االداا تاالدماا تالدمةد ت .ا
لرا اااتا) (4ا

ا اا ةاتالدة ادتاا ام افالد اطاللاةكالدلالا اد ةع مةااام افاللةع مةاالدةلاري ا

السنة

البيان

المصرف السعودي ل ستثمار( مليون لاير )

مصرف الشرق االوسط العراقي ل ستثمار
( مليون دينار )

2222

2221

2222

2222

2221

2222

االصول المتداولة

10087

22537

30039

10686

11116

21649

الخصوم المتداولة

17588

30796

31767

16989

18490

24256
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نسبة السيولة

%57.3

%73.2

%77.5

%63

%60

%89

المصدر  :من اعداد الباحث باالعتماد على التقارير السنوية للمصارف للسنوات ( ) 2222-2222

ا

ااااا

االدلرا اااتا ) (4لدىالاا ةاتالدة ادتاا ام افالد اطاللاةكالدل لااذ اد ةذع مةاا

اذرالاع لذتامذاا )(%57.3اذ افذةتا 2000دع ذ الدذىا )(%77.5اذ افذةتا 2002هذهلا مهذاا
ع ةذذااا ذ امةذذعا الدة ذ ادتااةدمنةا ذذتامذذعالد ذذراللر ذذىادلة ذ ادتالدذذهياعذذتالا ذالا امذذاااا ذ امللذذسا

م ةا الدم ةافالدمامء تالدلاا تاالدهيا الل . %20ههلا ل الاالدم افا معلكاماا ذتامةد ذتا
معاةذذكتادماللهذذتام ذذةكاالدة ذ ادتالدع ذ اع ذ االدذذىافذذرتامنذذراعالدم ذذافافلذذىاعلا ذذتامعكلاذذةتا
لدعما الد ة تاا ااع رشاهه الدم ةكاعاف راالارانقذكالبااذ الدةذاطالاال

ذةضامةذعا ا

للاعمذذةااممذذةا ذذؤريالدذذىا ذذيام ذذةلتااذ ام ذذةراالدعما ذ ا ة ذذتاالاالدعام ذذءاللةذذع مةاياه ذذةا

ملمم اماا اللتالد ء تالهلامةاااااااةلةهتاالدة رلت .دهدكالارالاا ةذع ماالدم ذافاهذه ا
لدة ادتاا املةلتاا ا االاا ةاتالدة ادتاا ام افاللةع مةاالدةذلار تاهذ ا ةذاتافةد ذتا

لذذرلًا ذذشاالمذذتااذ افذذةت 2002ا )(%89هذذهلا ذ االدذذىالدماا ذذتالدمةد ذذتالدلةد ذذتاالدعذ اعممذذاا
لدم افامااع

ضام ةكاالدة ادت اادلعنل ذ امذااهذه الدم ذةكاااةمذتالرلاعالدم ذافااع ا ذعا

م ذةراالدعما ذ االرلاعالدمالذذارلتاالذذرالل ذهاالذ االلفعاذذةااعذذاااالدةذ ادتاالد ذذةمافلذذىاا ذ را
ٍ
مةفادل نر تاا ا الد نر ذتااللاالطالدمةد ذتالدنةالذتادلا ذع .اكانذةًاد مذةتامالااذتالدم ذةافاالل ممذتا
لد ذذةراعافذذاامؤةةذذتالد نذذرالدلااذ الدةذذلاري ا ذذع مام ذذافاللةذذع مةاالدةذذلاريادذذر امؤةةذذتا

لد نذرااار لذتا مةم ذتاعةذةايا 7%مذااللمذةد الد ةذةاةتالدلةا ذتااا %2مذاا ةذةاةتاللر ذذةاا
الدارلاعالل القةاتالدىالدار لتالد مةم تا ع مالدم ذافااأ ع ذةك اةذ ادتالا نذ افذا20ا
%ماالدعءلمةتاارلال .ا مذا اهذهلالل ع ذةك امذاالد نذرالاالدذههبالااةذ رلتالدع م ذتالد مام ذتا

لاالدمالارلتالدع ا ممااع ا لهةالدىا نذرا ذ
لل ع ذذةمااماذذةدلالقذذةا تامذذاا ذ

ااعذاعالاعء ذرافذاا

ذ اا امذاةً .ممذةا ممذاادلا ذكا

اعةذذه تالفذذةرعالد ذ لا ادذذر امؤةةذذتالد نذذرالدلااذ الدةذذلاريا

منةاذ اةذ رلتالدع م ذتالد مام ذتالدةذلار تاادمة ذتا %75مذاالدن مذتاللةذم تادهذه الدةذ رلت .فلمذةًا
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لاالدعام ءاللةع مةايا ه ذةا

للةع نةطاا امةتاءم لت .ا

ذبافلذىالاالطامةد ذتامعة ذتادلا ذعاالةذع مةالتامنع ذةعا عذىاعذةا لا
الجدول رقم )(5

يبين نسبة م ءة راس المال ( القدرة على الدفع ) لمصرف الشرق االوسط العراقي ل ستثمار
ومصرف االستثمار السعودي

السنة

البيان

مصرف الشرق االوسط العراقي ل ستثمار

المصرف السعودي ل ستثمار

( مليون دينار )

2221

2222

2222

2222
5076

2160

2632

3509

الحسابات الجارية والودائع

17588

30796

38766

16989

18490

24255

نسبة م ءة راس المال

%10.5

%12

%13

%12.7

%14.2

%14.5

اجمالي حقوق الملكية

2222
1838

2221
3724

( مليون لاير )

المصدر  :من اعداد الباحث باالعتماد على التقارير السنوية للمصارف للسنوات ( ) 2222-2222

ااااا اقذذيالدلذذرا اااذذتا ) (5ةذذاتام ذ

عاالسالدمذذة ا ذذشاالمذذتاا ذ ام ذذافالد ذذاطاللاةذذكا

د ةع مةاالدلالا افةت2000ا ) (%10.5تالاع لتادع

ا )(%13ا افذةتا 2002اذ

مالاا

هذذه الد ةذذاتاهذ الفلذذىامذذاالد ذذراللر ذذىادل ةذذاتالدعذ ا ذذررعهةادل ذذتااذذةء ااهذ ا )(%8ممذذةا ذذاااا
مة تاداأسالدمة اا الر افاالد كا .ا

لمةاا ام افاللةع مةاالدةلارياا

مالاا ةاتام

عااأسالدمة اع ذةفرتاا ذم ا

ل ذرامذاا )(%12.7اذ افذةتا 2000لدذىا )(%14.5اذ افذةتا 2002اهذهلامذةا لذءءامعة ذتاالسا
لدمة  .ا
ادلع نذذطامذذاام ذذر امنذذراعالدم ذذافافلذذىالدذذراعا ة ذذبا ةذذاتاللاعم ذذةاالدذذىالد ة ذذةاةتا

لدلةا تاااطالدملةردتاللع ت( :)38ا

)لدنااضاالدةلف(للمةد اللاعمةاا

ةاتاللاعمةاالدىالد ةةاةتالدلةا تاالدارلاع =ا -------------------------ا
لد ةةاةتالدلةا تاالدارلاع
اا
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كما مبين في الجدول (6).

جدول رقم )(6

يبين نسبة أجمالي االئتمان الى الحسابات الجارية والودائع مصرف الشرق االوسط العراقي ل ستثمار والمصرف
السعودي ل ستثمار
البيان
السنة

مصرف الشرق االوسط العراقي ل ستثمار

المصرف السعودي ل ستثمار

( مليون دينار )

( مليون لاير )

2000

2001

2002

2000

2001

2002

اجمالي االئتمان

7809

11004

12738

8891

10232

13031

الحسابات الجارية والودائع

17589

30796

38767

16989

18490

24259

نسبة االئتمان الى الحسابات

%44.3

%35.7

%32.8

%52.3

%55.3

%55.7

الجارية والودائع

المصدر  :من اعداد الباحث باالعتماد على التقارير السنوية للمصارف للسنوات ( ) 2222-2222

ااااامذاالدلذرا اااذتا )(6

ذمالاا ةذاتاللاعمذةاالدذىالد ةذةاةتالدلةا ذتاالدارلاذعااذ ام ذافا

لد اطاللاةكالدلالا اد ةع مةاال هتااةل

فذ ذذةتا 2002اهذ ذذهلالل

ةضاماا )(%44فةتا )(2000لدىا )(%32ا ا

ذ ذذةضاا ذ ذ الد ةذ ذذاتا ذ ذ االدذ ذذىال

ذ ذذةضااذ ذذراعالدم ذ ذذافام ذ ذ يالدنذ ذذاضا
متااذ اعام ذفاالةذع مةاا

الدعةه تالدم اا تاممةا ل العاة الدم افاة ةةتال ممة تام

للمذال الدمارفذذتادر ذ اا ذذم ااذذااضااعةذذه تام ذاا تافلمذةًالاالد ةذذاتالدماغااذذتاا ذ الدنكذذة ا
لدم ذاا اععذالافااذ اا (%65 - %85) .ممذةالااعام ذءامذ ياهذه الدنذااضاالدعةذه تا

ا الدنكة الد ةةالدهيا م ارالتام ةكاع100ا%ا .ا
لمذذةاا ذ ام ذذافاللةذذع مةاالدةذذلارياا ذ

ذاا

مالاا ةذذاتاللاعمذذةاالدذذىالد ةذذةاةتالدلةا ذذتا

الدارلاعاع ةفرتا عىاالمذتا )(%55اذ افذةتا 2002اا ةذلىالدم ذافالدةذلارياد ةذع مةاا
لدىاعنل ام ةكااللاعمةاافرتامنراعاكافامةافلىالدااة ااةدعءلمةع اا أاالرلعامةد ذتاممذةا ذؤريا

لدىاعمارالدكافالل ااد ةةاعامةد ت ماا

لل ا الدم ررع ااعنا تام

امالااعهة اااقيا ذرارلًادلملذةم تامذعاللكذالفا

عاهه اللكالفاا ااعامةعماع .ا

اق ًافاالاالدم ذافا نذاتااذةرلاعام ذةكاعاللاعمذةاامذاا ذ

دع ةريالدعام ءاا الدم ةكاالد ة تااأاالرالااملمافتاماالدلمذ
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مذ ذ ًاعام ذذءالدن ذذااضاالدعة ذذه تالدعذ ذ ا م ه ذذةالدم ذذافالدة ذذلارياد ة ذذع مةاافل ذذىالدنك ذذة ا
لدم ذاا الد ذ ةف االد مذذام االدا ذذة االل ذذة لتاالد ذذرمةتاالدعلذذةاعاالد ةذذاتاللماذذاادلنذذااضا

لد

ل

تاالرالاا أ هالدم افالدقمة ةتالدمةا تاا ةامةاهاام ات .ا

ممةاةاطا ا الاالدماا تالدمةد تاا ام افالد ذاطاللاةذكالدل لااذ اد ةذع مةااقذل تا
ذ ذذةضااذ ذذراعالدم ذ ذذافاللاعمة ذ ذذتاافذ ذذرتالدع ذ ذذا اا ذ ذ ام مذ ذذتالدنذ ذذااضا ةذ ذذبالدنكةفذ ذذةتا

للاع ةر ت .ا

االستنتاجات:
 1ا.ا نطام افالد اطاللاةكالدلالا اد ةع مةااء ةرعاما اعاامةعماعاا اللااةفالدة ا تا

اةداغتامااء ةرعاالسالدمة ا شاالمتالفلىا ةاتادهةاا افةت  2002ا )(%302ممةالمرام ا
ما املر الدلةار افلى ا ناط الدملم ت ااملر الدلةار افلى اللةع مةا افلى ا اةعهة ا ش االمتا

معاةكا ةاعهةا )( %34.8اا )( %05فلىالدعالد  .ا م لًا ادلل ات الدلمة ت اا ا الدماا تا
لدمةد ت االداا ت ااةا اه ةك اف ات افمة ت اا ا الدملم ت االدماا ت الدمةد ت اههل امة ا ؤمر ادل اق تا
لدا ش اا مة ا

م الا ام اف اللةع مةا الدةلاري اار ال

قت اا اللااةف اف رمة اعت اء ةرعا

السالدمة اماا ) (1000000امل ااافةتا 0222الدىا ) (1100000امل اااا افةتا )(2001ا
الدى )(10375مل اا اا ا 2002ممة ا ل اع ا ا ةات امل ت اما اللااةف الدى الل ع ةك ةتا
لدع ا ما هة الدم اف ادماللهت الدمااف الدمعنلات اامل ى اعااا اماا ت امةد ت ادر الدم افا

لدةلارياالمسالدم افالدلالا اد ةع مةا .ا

2ا.ا معلكام افالد اطاللاةكالدلالا اد ةع مةاامةعا امعاةكاماالدة ادتاعل ا ام ةكاا
لدة ادتالدع اع رشاا ا ةدتالقكالبالدةاطالاال

ةضامةعا اللاعمةا اللالاالدم افالا

ةع ما اعلك الدة ادت اا املةلت اللةع مةا الدم عل ت اا ا ن ا املمت الةع مةالع اا ا اللتا

لد ء ت .لمةاا الدم افالدةلارياد ةع مةااا

مالاا ةاتالدة ادتافةد تالرلًا شاا لتا

ا افةت ا 2002لدى ا) (%89اادعنل ام ةكا الدة ادت ا نات الدم اف ااع ا ع ام ةرا اعما ل ا
الرلاعالدمالارلتامااللاالطالدمةد تالدمعة تادلا عااللةع مةالتالدمنع ةعا عىاعةا لاللةع نةطا

اللةع مةالت اا الد امةت الدملم ت الد امةت الدءم لت اه الدم أع الدع ا معلك الدم اف اا هةا
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لةع مة لًاا عالافامةاا اا %20لدى 50ا %مااالسالدمة الدهيا طاد الدع ا تاا مةاسافل هةا
لدم افالدعأ االدلةت .اامةالاالدل اتاكار تاا االدة ادتاالدماا تالدمةد تااةاالدماا تالدمةد تا

ا ام افالد اطاللاةكالدلالا اد ةع مةااه امعاةكتامنةا عةًااةدماا تالدمةد تاا ام افا
للةع مةا الدةلاري اافل اعت اعأم ر اااق ت الدا ش الدع اع ا الدى االار اف ات اعأ ا اا اا

لدملم تاالدماا تالدمةد ت .ا

 .3عاع ام اف الد اط اللاةك اد ةع مةا الدلالا اة ةةت امع مت اا اعام ف االةع مةاا

للمال الدمارفتادر اممةا

ضاماااراع اا ام يالدنااضاالدعةه تالدم اا ت .اا ا اا

مالاام افاللةع مةاالدةلاريا عاعاة ةةتالدع ا عاا ام متاللاالضادع ةريالدعام ءا

ا الدم ةكاااا ة ً افلىالدل اتالدكار تاا االدنراعاللاعمة تاالدماا تالدمةد تادلم افااةااههلا
ؤمرالدل اتالدعأ ا تاا االدملم تاالدماا تالدمةد ت .ا
ا
ا
ا
ا
ا

التوصيات:

اااااادماضاعكا اامهةتالدم ةافاام هةالدمء راماالدماا تاا اعاة عااةفل عهةااء ةرعامع ة عهةالارا
ماالعاة الدعا

ةتاللع ت :ا

 1عكا ا الداف الدم اا اما ا

الدن ةت اا ملت الف م ت ادلعلا ف اامهةت الدم ةاف االد رمةت الدع ا

عنرمهةادللمهاااعةةهتاا هةالدم ةاف امةاتا.

 2لدءلتالدم ةافاااقعال ع ةك ةتامةا تادماللهتالدنااضالدمعأ اعالدعةر رالااللةع مةالتالدار اتالاا
لغالضاعلء ءاممعة تااؤاسالمالدهة.

 3ع ل عالدم ةافافلىاعنر تالدنااضالدململتااهرفالةع مةاالمالدهةااعنل الدم ةكاالدع اعاللههةا
الدعملب افلى ا رار اللاالض الدم ررع اا ةات امل ت اما االةمة الدم اف اال ع ةك ةع االدم ررع اا ا

اة ااالدا كالدمامءيالدلالا .
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 4اقع ا كت امةعنال ت ادع ن ط افمل ةت الدرمج اا ا ام ةاف الدنكة الد ةة ال ة اا رلت ام اا تا
ما اعالد لتا مم هةال ع

ا ءامهتاماالدلم الدم اا الدم ل .الدةمةفااممةاةتالفمة الد

ااتا

لد ةملتافلىا كةطاالةعا.

 5لدعءلتامةاتالدم ةافااعكا طا ةاتام ة تا لاسالدمة اااطامناالتادل تااةء ااا رالر ىاارا ا )(%15
د مة تالمال الدمارف ااادماللهتام ةكاالدممةلعاا اعنر تاللاعمةااافمل ةتاللةع مةاالدم عل ت.
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