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شكر وتقدير 

ني ألحمد اهلل كأشكره عمى ما  بفضؿ اهلل كمشيئتو أتممت ىذه الدراسة، كا 

 .منحني إياه مف القدرة كالصحة كالكفاية العممية إلتماـ ىذه الدراسة

نني إذ أتقدـ بجزيؿ الشكر ككبير العرفاف ألستاذم  منصكر  الدكتكركا 

لما قدمو لي مف عظيـ رعاية كاىتماـ كمساعدة عممية، كلما منحني إياه السعايده  

مف ثقة كدافعية نحك العمؿ كالبحث، مما كاف لو أكبر األثر في مساعدتي إلنجاز 

. ىذا العمؿ

كيسعدني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر، كعظيـ العرفاف كاالمتناف بالجميؿ إلى 

األستاذ الدكتكر عبد الناصر نكر الذم لـ يبخؿ بجيده ككقتو، كتعاكنو في رعاية ىذا 

. العمؿ

كأتكجو بخالص شكرم كعرفاني لألساتذة الكراـ أعضاء لجنة المناقشة، 

. لتحمميـ جيد قراءة الرسالة كمناقشتيا، كتقديـ كؿ عكف ممكف
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الممخص 

 ككيفية تطكرىا،  العالميةالتعرؼ عمى أسباب حدكث األزمة الماليةىدفت الدراسة إلى 

 مساىمة أثيرىا عمىلى مدل ت، كع التشغيمي لمبنكؾ األردنية المالي كاألداء عمى األداءكما تأثيرىا

تككف مجتمع الدراسة . (2009-2005 ) خالؿ الفترة البنكؾ األردنية بالناتج المحمي اإلجمالي

مف جميع البنكؾ األردنية التقميدية كعددىا ثالثة عشر بنكان، كاإلسالمية كعددىا بنكاف، كنظرا 

. لصغر مجتمع الدراسة تـ استخدامو كامال كعينة لمدراسة

استخدمت الدراسة منيج التحميؿ الكصفي كمقارنة البيانات ذات الصمة بتأثير األزمة 

المالية العالمية عمى األداء التشغيمي كالمالي لمبنكؾ األردنية بيدؼ الكشؼ عف مدل تأثير 

.  األزمة عمى األداء كذلؾ بإجراء المقارنات بيف فترتي ما قبؿ األزمة كفترة األزمة كما بعدىا

أظيرت نتائج الدراسة أف أداء البنكؾ األردنية تأثر سمبان باألزمة المالية العالمية السيما 

األداء التشغيمي كاألداء المالي، بدليؿ تراجع متكسط أغمب نسب األداء خالؿ فترة ما بعد األزمة 

(. 2007- 2005)مقارنة بفترة ما قبؿ األزمة المالية العالمية (2009 ك2008)المالية العالمية
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The Impact of the Global Financial Crisis on the Operating and 

Financial Performance of Jordanian Banks  
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Prof. Mansour Saaydah 

 The study aimed at identifying the reasons of the global financial 

crisis, how it was developed, its impact on the operating and financial 

performance of Jordanian banks and the extent of its impact on banks 

contribution in gross domestic product (GDP) during the period (2005-

2009). The population of the study consisted of all thirteen traditional 

commercial Jordanian banks and two Islamic banks. Due to the small size 

of study population, it was used as a sample for the study. 

  In order to identify the impact of the crisis on the banks 

performance, the study used descriptive analysis and comparison methods 

on the data that relates to the impact of the global financial crisis on the 

operating and financial performance of Jordanian banks between the pre-

crisis period and after crisis. 

The results of the study showed that the performance of Jordanian 

banks was affected negatively by the global financial crisis, particularly 

the operating and financial performance, as most averages of the 

performance ratios have declined during the crisis and beyond period 

(2008 and 2009) as compared to the pre- global financial crisis period 

(2005-2007). 
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الفصل األول 

اإلطار العام لمدراسة 

 المقدمة 1- 1

، كلقد كانت تداعيات ىذه األزمة ناجمة 2008بدأت األزمة المالية العالمية في أيمكؿ 

 بسبب فشؿ مالييف 2007عف أزمة الرىكف العقارية التي ظيرت عمى السطح في بداية عاـ 

المقترضيف لشراء مساكف كعقارات في الكاليات المتحدة في تسديد ديكنيـ لمبنكؾ، كأدل ذلؾ إلى 

حدكث ىزة قكية لالقتصاد األميركي، ككصمت تبعاتيا إلى اقتصاديات أكركبا كآسيا مطيحة في 

، 7، ص2009زيداف، )طريقيا بعدد كبير مف كبريات البنكؾ كالمؤسسات المالية العالمية 

(. 2009شاىيف، 

أثرت األزمة المالية العالمية عمى اقتصاديات الدكؿ العربية بشكؿ عاـ ككاف المتأثر 

 لمبرميؿ الكاحد إلى ان دكالر (147)األكبر الدكؿ الخميجية كالعراؽ بسبب ىبكط أسعار النفط مف 

. ثر ىذا سمبان عمى معدالت النمك االقتصادمأ في الكقت الحاضر، كقد ان دكالر (80-70)حكالي 

مميار  (2500)فقد قدر األميف العاـ لمجمس الكحدة االقتصادية خسائر االقتصاد العربي بحكالي 

دكالر نتيجة األزمة المالية العالمية، كانخفض عمى نحك متكاز معدؿ النمك االقتصادم العربي 

(. 2009المناصير كالكساسبة،  )(%3)إلى  (%5)مف 

كأما عف تأثير األزمة المالية عمى األردف، فقد ظير التأثير األكبر في بكرصة عماف 

، إلى أف الرقـ القياسي ألسعار األسيـ 2008تشير البيانات اإلحصائية لمبكرصة لعاـ  حيث

نقطة مقارنة مع  (2758) عند 2008المرجح باألسيـ الحرة المتاحة لمتداكؿ قد أغمؽ لعاـ 

، أما الرقـ القياسي (%24.9)نقطة، أم بانخفاض نسبتو  (3675) كالبالغ 2007إغالؽ عاـ 
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نقطة  (6243)العاـ ألسعار األسيـ المرجح بالقيمة السكقية في بكرصة عماف فقد أغمؽ عند 

، كعمى الرغـ مف (%17)، أم بانخفاض نسبتو 2007نقطة بنياية عاـ  (7519)مقارنة مع 

 إال أف بكرصة عماف تعتبر مف البكرصات العربية 2008ىذا التراجع بأسعار األسيـ خالؿ عاـ 

األقؿ تأثران باألزمة المالية العالمية حيث تراجعت أسعار األسيـ في معظـ البكرصات العربية 

حيث . (2009تقارير بكرصة عماف كانكف الثاني، )كالدكلية بنسب أعمى مف بكرصة عماف 

لمبكرصة  (%64)لمبكرصة المصرية ك (%57)لمبكرصة السعكدية ك% 52بمغت 

(.  10، ص2008مطر، )اإلماراتية

كمما يذكر بأف أسعار األسيـ في بكرصة عماف كانت قد ارتفعت خالؿ النصؼ األكؿ 

كسجؿ الرقـ القياسي ألسعار األسيـ أعمى مستكل في  (%30) بما نسبتو 2008مف العاـ 

تاريخو كيعزل ذلؾ االرتفاع بشكؿ أساسي إلى االرتفاع في أسعار أسيـ بعض الشركات 

التي تمتاز باستخراج المكاد األكلية كالتي تأثرت أسعار أسيميا باالرتفاع الكبير الذم  الصناعية

شيدتو أسعار ىذه المكاد عالميان كالذم بدكره ساىـ في زيادة أرباح ىذه الشركات مما زاد الطمب 

كما ارتفعت أسعار أسيـ عدد مف الشركات مف . عمى أسيـ ىذه الشركات مف قبؿ المستثمريف

. قطاعات أخرل التي شيدت أسعار منتجاتيا ارتفاعا كبيران في نفس الفترة

 كبنسبة 2008بميكف دينار لمعاـ  (1.4)كما بمغت قيمة الشيكات المرتجعة حكالي 

كقد خفضت األزمة قيمة االستثمارات األجنبية . مف قيمة الشيكات المتداكلة (%5)تعادؿ 

كالخميجية القادمة إلى األردف، كىناؾ احتماؿ أف تنخفػض قيمة المنح كالمساعدات الخارجػية 

مطر كآخركف، )لألردف، كقد تؤثر األزمة المالية عمى حكاالت المغتربيف لممكاطػنيف األردنييف   

2009  .)
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كما سجؿ الرصيد القائـ إلجمالي الكدائع لدل البنكؾ المرخصة رقمان قياسيان جديدان خالؿ 

بميكف دينار في نياية أيمكؿ  (19,66) بعد أف بمغ مستكل 2009التسعة أشير األكلى مف عاـ 

بميكف دينار خالؿ التسعة أشير األكلى  (1,56)الماضي كبمغت الزيادة في أجمالي الكدائع نحك 

أبك  )(%8,6) كبارتفاع 2008 كذلؾ مقارنة بمستكاىا المسجؿ في نياية عاـ 2009مف العاـ

(. 2009عجمية، 

إف تأثر البنكؾ األردنية في األزمة المالية العالمية قد يككف مباشران مف جراء انخفاض 

قيمة استثماراتيا في البنكؾ كالمؤسسات المالية في الدكؿ التي تأثرت بشكؿ كبير جدان في األزمة 

المالية العالمية كالكاليات المتحدة أك المممكة المتحدة عمى سبيؿ المثاؿ، أك بشكؿ غير مباشر 

مف خالؿ تراجع النشاط االقتصادم العاـ في األردف كانعكاس ىذا التراجع عمى نشاط البنكؾ 

.  كأدائيا التشغيمي كالمالي

 

:   مشكمة الدراسة وأسئمتيا2- 1

تعرض العديد مف البنكؾ كمؤسسات التأميف في عدد مف دكؿ العالـ  لمخسائر الفادحة 

أك االنييار كاإلفالس بسبب األزمة المالية العالمية، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ بنؾ ليماف براذرز 

Leman Brothers (رابع اكبر بنؾ في أمريكا) جكلدماف ساكس اكبنؾ Joldman Saks  

 Batch B.O.Sأس . أك. بي. ف، كبنؾ باتشا األمريكيMorgan Stanlyكمكرجاف ستانمي 

 Northern Rock" نكرذرف ركؾ"البريطاني أكبر بنؾ في بريطانيا لمرىكف العقارية، كبنؾ 

 البريطاني، كبنؾ اككتيفاف  Bradford & Bangle"برادفكرد كبينجمي"البريطاني، كبنؾ 

Octavian األمريكي، كبنؾ أيسمند Island أكبر بنكؾ إيطاليا، كبنؾ اكف كرديت On credit  

 العقارم األلماني،  Hibo Real stateثاني أكبر بنؾ ايطالي، كبنؾ ىايبك ريؿ استيت 
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 اليكلندم كالعديد مف البنكؾ األكركبية  DSB السكيسرم كبنؾ U.B.Sكمصرؼ يك بي أس 

كاألمريكية الكبرل، ككاف العديد مف البنكؾ العربية كمنيا األردنية قد استثمرت بعض أمكاليا في 

ىذه البنكؾ األكركبية كاألمريكية، قد أصابت آثار ىذه األزمة المالية العالمية البنكؾ األردنية 

ىا المالي بشكؿ مباشر أك غير مباشر، لذا جاءت ىذه الدراسة ءكأضعفت نشاطيا التشغيمي كأدا

لمعرفة مدل تأثير األزمة المالية عمى نشاط كأداء البنكؾ األردنية، مف أجؿ المساىمة في 

 ,Krstić, et al)التحكط في حاؿ تعرض ىذه البنكؾ لمشكالت أك أزمات مشابية مستقبالن 

2009 .)

: ىا ىيفإف أىـ األسئمة التي ستحاكؿ الدراسة اإلجابة ع

ما أسباب حدكث األزمة المالية العالمية ككيؼ أثرت عمى البنكؾ كالمؤسسات  -1

المالية؟  

 ما مستكل تأثير األزمة المالية العالمية عمى مؤشرات األداء التشغيمية لمبنكؾ  -2

 األردنية؟ 

 ما مستكل تأثير األزمة المالية العالمية عمى مؤشرات األداء المالية لمبنكؾ األردنية؟  -3

ما مستكل تأثير األزمة المالية العالمية عمى مساىمة البنكؾ بالناتج المحمي  -4

 اإلجمالي؟ 

 

 

 

:  فرضيات الدراسة3- 1
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: بناء عمى األسئمة المطركحة أعاله تقـك الدراسة باختبار الفرضيات الثالث التالية

: Hoıالفرضية األولى 

بيف متكسطات نسب  (α ≤ 0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

 . قبؿ كبعد األزمة المالية العالمية (التقميدية كاإلسالمية)األداء التشغيمي لمبنكؾ األردنية 

: Ho2الفرضية الثانية 

بيف متكسطات نسب  (α ≤ 0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

. قبؿ كبعد األزمة المالية العالمية (التقميدية كاإلسالمية)األداء المالي لمبنكؾ األردنية 

:  Ho3 الفرضية الثالثة

 لألزمة المالية العالمية عمى مساىمة قطاع البنكؾ األردنية في الناتج ميـال يكجد اثر 

.  المحمي اإلجمالي

 

:  أىداف الدراسة4- 1

سكؼ تحاكؿ ىذه الدراسة التعرؼ عمى أسباب حدكث األزمة المالية كجذكرىا ككيفية 

:  تطكرىا، كبشكؿ محدد تيدؼ إلى

التعرؼ عمى تأثير األزمة المالية العالمية عمى األداء التشغيمي لمبنكؾ األردنية مف  (1)

:  خالؿ المؤشرات المالية التالية

. القركض إلى الكدائع- 1      

.  القركض إلى مجمكع المكجكدات- 2     

.  النقد كاالستثمارات إلى الكدائع- 3     

.  حقكؽ المساىميف إلى القركض- 4     
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نسبة القركض المتعثرة إلى مجمكع القركض - 5     

. نسبة األصكؿ العاممة إلى مجمكع األصكؿ- 6     

التعرؼ عمى تأثير األزمة المالية العالمية عمى األداء المالي لمبنكؾ األردنية مف - (2)

:  خالؿ المؤشرات المالية التالية

.  ربح السيـ الكاحد .1

.  مكرر ربحية السيـ .2

.  القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية .3

. العائد عمى االستثمار .4

.  العائد عمى حقكؽ المساىميف .5

.  العائد عمى رأس الماؿ المدفكع .6

نسبة إيرادات الفكائد كالعمكالت إلى األصكؿ العاممة   .7

.  نسبة األرباح التشغيمية إلى األصكؿ العاممة .8

.  ىامش سعر الفائدة .9

التعرؼ عمى مدل تغير مساىمة البنكؾ األردنية بالناتج المحمي اإلجمالي نتيجة - (3 )

. لألزمة المالية العالمية

 

 

 

 

 :  أىمية الدراسة5- 1
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تنبع أىمية ىذه الدراسة مف خطكرة األزمة المالية العالمية الحالية كتداعياتيا الكبيرة عمى 

فالعالـ قرية صغيرة كالدكؿ العربية ليست في عزلة عف العالـ لذلؾ ستطالنا تبعات اليزة   العالـ،

المالية العالمية، فالشؾ بأف األزمة العالمية ضربت اقتصاديات دكلية كأفمست بسببيا بنكؾ 

ف البنكؾ سكؼ تكاجو كغيرىا االنعكاسات السمبية لالزمة المالية العالمية، أعالمية، مف الكاضح 

كنتيجة لمرككد كالكساد المسيطر عمى العالـ، كاستمرار الحككمات في ضخ األمكاؿ في مؤسساتيا 

عالف الدكؿ  التي كاجيتيا مشكمة سيكلة دكف ناتج فعمي مما أدل إلى إفالس الكثير منيا، كا 

الصناعية الكبرل الثماني دخكؿ اقتصادياتيا بالرككد التي حاكلت الحككمات جاىدة تفاديو، 

:  كيمكف تمخيص الجيات المستفيدة مف ىذه الدراسة

البنكؾ األردنية، كذلؾ مف خالؿ التركيز عمى الجكانب التي أظيرت الدراسة تأثرىا في األزمة . 1

. المالية

تخاذ التدابير التحكطية التي تمكنيا مف ال، (الكساطة المالية)الشركات المساىمة المالية . 2

. تجاكز األزمات المستقبمية ال سيما فيما يتعمؽ بالبنكد التي أظيرت تأثرا

يمكف أف يستفيد مف نتائج الدراسة بكضع السياسات كما تتضمنو مف قكانيف : البنؾ المركزم. 3

. كتعميمات رقابية تساىـ في التخفيؼ مف آثار األزمة

 

 

 

 : تعريف المصطمحات6- 1

                                                 

دليؿ الشركات المساىمة العامة األردنية كالمصطمحات المستخدمة بو لعاـ أخذت معظـ ىذه المصطمحات مف  .
2009. 
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 نسب األداء التشغيمي  : 

مجمكع الكدائع  ÷  (الممنكحة)القركض كالتسييالت = نسبة القركض إلى الكدائع  -

مجمكع ÷  (الممنكحة)القركض كالتسييالت = نسبة القركض إلى مجمكع المكجكدات  -

 المكجكدات 

 مجمكع الكدائع ÷ النقد كاالستثمارات = نسبة النقد كاالستثمارات إلى الكدائع  -

القركض كالتسييالت ÷ حقكؽ المساىميف = نسبة حقكؽ المساىميف إلى القركض  -

 .  (الممنكحة)

. مجمكع القركض÷ القركض المتعثرة : نسبة القركض المتعثرة إلى مجمكع القركض -

. مجمكع األصكؿ÷ األصكؿ العاممة  = نسبة األصكؿ العاممة إلى مجمكع األصكؿ  -

 

 نسب األداء المالي : 

.  عدد األسيـ المتداكلة÷ صافي األرباح بعد الضرائب = ربح السيـ الكاحد  -

 ربح السيـ الكاحد÷ سعر اإلغالؽ = مكرر ربحية السيـ  -

 . حقكؽ المساىميف÷ القيمة السكقية لألسيـ المتداكلة = القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية  -

 .مجمكع المكجكدات÷ صافي األرباح بعد الضرائب = العائد عمى االستثمار  -

 . حقكؽ المساىميف÷ صافي األرباح بعد الضرائب = العائد عمى حقكؽ المساىميف -

 . رأس الماؿ المدفكع÷ صافي األرباح بعد الضرائب = العائد عمى رأس الماؿ المدفكع  -

األصكؿ ÷ إيرادات الفكائد كالعمكالت = نسبة إيرادات الفكائد كالعمكالت إلى األصكؿ العاممة -

 . العاممة

 .األصكؿ العاممة÷ صافي الدخؿ التشغيمي = نسبة األرباح التشغيمية إلى األصكؿ العاممة -
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الفكائد المدفكعة – الفكائد المقبكضة عمى القركض كالتسييالت )=  ىامش سعر الفائدة  -

 (.الممنكحة)القركض كالتسييالت ÷  (عمى الكدائع

 

 : مساىمة البنوك في الناتج المحمي اإلجمالي -

  ىك مقياس لنسبة مساىمة القطاع المصرفي في الناتج المحمي اإلجمالي، كىك أحد 

كمفيـك الناتج . المقاييس التي تستخدـ لقياس الدخؿ القكمي كالمصركفات العامة لمدكؿ

، كيشمؿ الناتج المحمي (GDP)القكمي اإلجمالي مشابو لمفيـك الناتج المحمي اإلجمالي 

اإلجمالي قيمة السمع كالخدمات المنتجة مف المكارد المكجكدة محميان، بينما يشمؿ الناتج 

 . القكمي اإلجمالي قيمة السمع كالخدمات المنتجة مف المكارد المممككة محميان 

 

:   حدود الدراسة7- 1

سبقت  (3)سنكات،  (5 ) اقتصرت الفترة الزمنية ليذه الدراسة عمى :الحدود الزمانية- 

-2008)ف فترة األزمة المالية العالمية م، كسنت(2007-2005 )األزمة المالية العالمية 

2009 .)

 

 

:  محددات الدراسة8- 1
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حيث بدأت األزمة المالية قبؿ حكالي سنتيف، كلغاية :  حداثة األزمة المالية العالمية

 إف كؿ ما يقاؿ عف األزمة ىك مجرد تنبؤات إذاآلف لـ تحدد األسباب الكاممة كالحقيقية لألزمة 

. أك تحميالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني 
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اإلطار النظري والدراسات السابقة  

:  اإلطار النظري1- 2

 لبعض النظريات العممية ذات العالقة الكثيقة اسيتناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ عرض

بمكضكع الدراسة الحالية، بحيث يستفاد منيا في إعطاء فكرة لمقارئ عف تأثير األزمة المالية 

. العالمية عمى األداء التشغيمي كالمالي لمبنكؾ األردنية

 

:  تعريف األزمة المالية العالمية1 - 1- 2

ال يكجد تعريؼ أك مفيـك محدد لألزمة المالية، لكف يتضح مف المفاىيـ المبسطة 

اضطراب حاد كمفاجئ في بعض التكازنات االقتصادية يتبعو "لمصطمح األزمة المالية، ىك أنيا 

عمارم كفالي، )" إنييار في عدد مف المؤسسات المالية تمتد آثاره إلى القطاعات األخرل

2009 .)

، كفي النصؼ الثاني مف عاـ 2007ظيرت تداعيات أزمة الرىف العقارم في بداية عاـ 

 تفاقمت ىذه التداعيات بسبب ازدياد أعداد المقترضيف الذيف فشمكا في تسديد ديكنيـ 2008

لمبنكؾ مما أدل ذلؾ إلى حدكث ىزة قكية لالقتصاد األميركي، ككصمت تبعاتيا إلى اقتصاديات 

أكركبا كآسيا فأطاحت في طريقيا بعدد كبير مف كبريات البنكؾ كالمؤسسات المالية العالمية، كلـ 

تفمح مئات مميارات الدكالرات التي ضخت في أسكاؽ الماؿ العالمية في كضع حد ألزمة الرىف 

العقارم حتى تطكرت إلى أزمة مالية عالمية، كلـ يخؼ الكثير مف المسؤكليف خشيتيـ مف أف 

: 2009شاىيف،)تطيح بنظـ اقتصادية عالمية كأف تصؿ تداعياتيا إلى الكثير مف أنحاء العالـ 

(: 238ص: 2009السكارنة، )، كبذلؾ فيي تتعمؽ ببعديف ىما(2ص
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. التيديد الخطير لالزمة المالية لممصالح كاألىداؼ الحالية كالمستقبمية لدل البنكؾ- 

.  ضيؽ الكقت المحدد التخاذ القرار المناسب لحؿ األزمة- 

ظاىرة تعرؼ بنتائجيا عمى االقتصاد " أما مف الناحية االقتصادية فيقصد باألزمة أنيا 

نييار البكرصة، كحدكث مضاربات نقدية كبيرة كمتقاربة كبطالة دائمة االحقيقي، كمف مظاىرىا 

(. 2009الخزرجي،)

انييار النظاـ المالي برمتو مصحكبان بفشؿ عدد " كتعرؼ األزمة المالية بشكؿ خاص بأنيا 

الحاج، )"كبير مف المؤسسات المالية كغير المالية مع انكماش حاد في النشاط االقتصادم الكمي

2009 .)

انييار مفاجئ في سكؽ األسيـ، أك في عممة " ف تككف األزمة المالية عمى شكؿ أكيمكف 

دكلة ما، أك في سكؽ العقارات، أك مجمكعة مف المؤسسات المالية، لتمتد بعد ذلؾ إلى باقي 

" فقاعة سعرية " االقتصاد، كيحدث مثؿ ىذا االنييار المفاجئ في أسعار األصكؿ نتيجة انفجار 

مثال، كالفقاعة المالية أك السعرية، أك فقاعة المضاربة كما تسمى أحيانا ىي بيع كشراء كميات 

ضخمة مف نكع أك أكثر مف األصكؿ المالية أك المادية كاألسيـ أك المنازؿ بأسعار تفكؽ 

(. 2009اإلماـ، )" أسعارىا الطبيعية أك الحقيقية

: من مجمل المفاىيم المقدمة نستخمص التعريف التالي لألزمة المالية

ىي تمؾ التذبذبات العميقة التي تؤثر كميان أك جزئيان عمى مجمؿ المتغيرات المالية، كعمى 

جمالي القركض كالكدائع المصرفية، كمعدؿ الصرؼ،  حجـ إصدار كأسعار األسيـ كالسندات، كا 

. كتعبر عف انييار شامؿ في النظاـ المالي كالنقدم

: 2009ككرتؿ كرزيؽ، ) كتبرز الخصائص األساسية لألزمة المالية في النقاط التالية 

(: 281ص
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. حدكثيا بشكؿ عنيؼ كمفاجئ، كاستقطابيا الىتماـ الجميع- 

. التعقيد، كالتشابؾ، كالتداخؿ في عكامميا كأسبابيا- 

. نقص المعمكمات الكافية عنيا- 

تصاعدىا المتكاصؿ يؤدم إلى درجات عالية مف الشؾ في البدائؿ المطركحة لمجابية - 

. األحداث المتسارعة

. سيادة حالة مف الخكؼ مف آثار األزمة كتداعياتيا- 

إف مكاجية األزمة تستكجب درجة عالية مف التحكـ في الطاقات كاإلمكانيات، كحسف 

تكظيفيا في إطار تنظيمي يتسـ بدرجة عالية مف االتصاالت الفعالة التي تؤمف التنسيؽ كالفيـ 

.  المكحد بيف األطراؼ ذات العالقة

: 2008األزمة المالية العالمية لمعام : أوالً 

تعرض العالـ في اآلكنة األخيرة ألزمة مالية تكصؼ بأنيا األسكأ ربما منذ أزمة الكساد 

 تنبأت المؤشرات االقتصادية 2008فمنذ مطمع عاـ . الكبير عمى حد تعبير الخبراء االقتصادييف

كاف مف أىـ تمؾ . المختمفة بحدكث كساد في النشاط االقتصادم عمى المستكل العالمي

المؤشرات االرتفاع المطرد في أسعار البتركؿ؛ كتكرر األزمات االئتمانية في األسكاؽ العالمية؛ 

 ككصمت إلى 2007 عاـ بدايةكتفاقـ أزمة الرىف العقارم في الكاليات المتحدة كالتي نشبت منذ 

  ارتفعت أسعار البتركؿ لتصؿ 2008؛ كارتفع معدؿ البطالة؛ ففي يناير 2008ذركتيا في عاـ 

كقد أدل ذلؾ . دكالر لمبرميؿ في يكليك، كذلؾ قبؿ أف تبدأ في االنخفاض بعد ذلؾ( 147)إلى 

االرتفاع الذم استمر لعدة أشير إلى قفزة كبيرة في أسعار السمع األساسية مما ىدد بحدكث رككد 

 فقد شيدت أسعار معظـ السمع 2008أما في النصؼ الثاني مف عاـ . تضخمي" كساد"أك 

ا في ظؿ التكقع لحدكث كساد عالمي (.  2008حشاد،) انخفاضن
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مف ناحية أخرل، سجمت معدالت التضخـ العالمية مستكيات تاريخية، حيث كاف ىناؾ 

كذلؾ  (البنؾ المركزم) اتجاه عاـ لزيادة عرض النقكد في االحتياطي الفدرالي لمكاليات المتحدة

كقد كاف ىذا التضخـ أكثر قكة في . لمحاكلة التخفيؼ مف حدة أزمة الرىف العقارم األمريكية

البالد المصدرة لمبتركؿ حيث ارتفعت لدييا احتياطيات النقد األجنبي، مع االفتقار إلى حزمة مف 

كذلؾ لالحتفاظ – مثؿ عمميات السكؽ المفتكحة عمى سبيؿ المثاؿ – السياسات النقدية المناسبة 

بالمعدالت المستيدفة ألسكاؽ النقد كأسعار الفائدة، فيما يسمى بعمميات التعقيـ 

Sterilization(،2009عبد الحميد) (. 2008الببالكم، )ك

 

:  أسباب األزمة المالية العالمية2 - 1- 2

ـ بأزمة مالية غير مسبكقة، نتجت عف 2007يمر االقتصاد العالمي منذ أغسطس 

مشكمة الرىف العقارم في الكاليات المتحدة األمريكية، التي تسببت فييا القركض العقارية الرديئة، 

كمنذ ذلؾ التاريخ كاألزمة تتمدد كتتفاقـ كتضرب بأطنابيا في جنبات االقتصاد العالمي، كذلؾ 

رغـ الجيكد الكبيرة التي بذلتيا البنكؾ المركزية في الكاليات المتحدة كاالتحاد األكركبي كفي دكؿ 

عباد، )آسيا، كرغـ مساندة الدكؿ النامية كالدكؿ النفطية لممؤسسات المالية لمخركج مف األزمة

2009 .)

ـ 2008 أنو عمى الرغـ مف أف الشرارة األكلى لألزمة بدأت في أغسطس ىـكيرل بعض

 إال أف بدايتيا كانت بعد ىجمات الحادم عشر مف سبتمبر 2008كاشتدت ذركتيا في سبتمبر

حيث دخؿ االقتصاد األمريكي في مرحمة مف الرككد زادت حدتو االنييارات  (ـ11/9/2001)

 ، الكبيرة لمعديد مف الشركات األمريكية الكبرل مثؿ شركة أنركف، كشركة زيرككس، ككرلد كـك

كلمعالجة ىذا الكضع قاـ مجمس االحتياطي األمريكي االتحادم بخفض أسعار الفائدة عمى 
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األمكاؿ، كفي ظؿ ىذا الكضع أصبح الحصكؿ عمى القركض كاألمكاؿ أكثر سيكلة، كأصبح 

كمع تحكيؿ الرىكف العقارية إلى  بإمكاف عدد أكبر مف األشخاص الحصكؿ عمى الرىكف العقارية،

أصبحت  ، كالتي أصبحت تباع بدكرىا لمبنكؾ كالشركات كالمؤسسات المالية(سندات)أكراؽ مالية 

 أكثر احتكاءن لممخاطر، بحيث ارتفع حجـ مقايضة الديكف التي عجز أصحابيا عف سدادىا

 حيث زاد تضاعفيا 2008 حتى عاـ 2001لتتضاعؼ بصكرة كبيرة بعد ذلؾ مرتفعة مف عاـ 

. بعد االنخفاض المفاجئ كغير المتكقع ألسعار البتركؿ

ال يمكف إرجاع األزمات المالية إلى سبب بؿ ىناؾ جممة مف األسباب تتضافر في آف 

(: 2008مجمس الغرؼ السعكدية، )كاحد إلحداث أزمة مالية، كيمكف تمخيص أىـ ىذه األسباب 

اضطرابات القطاع المالي، حيث شغؿ التكسع في منح االئتماف كالتدفقات الكبيرة - 1

لرؤكس األمكاؿ مف الخارج كانييار أسكاؽ األكراؽ المالية القسـ المشترؾ الذم سبؽ حدكث 

األزمات المالية الذم تكاكب مع االنفتاح االقتصادم كالتجارم كالتحرر المالي غير الكقائي كغير 

. الحذر

:-   عدـ استقرار االقتصاد الكمي مثؿ- 2

التقمبات في أسعار الفائدة العالمية الذم شكؿ أحد المصادر الخارجية المسببة - أ

لألزمات المالية في الدكؿ النامية، فسعر الفائدة يؤثر عمى تكمفة االقتراض كعمى تدفقات 

. االستثمار األجنبي المباشر

تقمبات أسعار الصرؼ الحقيقية حيث تعتبر مف مصادر االضطرابات عمى مستكل – ب 

. االقتصاد الكمي كالتي كانت سببا مباشرا أك غير مباشر لحدكث العديد مف األزمات المالية

عتبر الرككد االقتصادم الناتج عف ارتفاع مستكيات األسعار سببان مباشران لحدكث التبادؿ اككذلؾ 

 .التجارم كالتقمبات في شركط األزمات المالية في العديد مف دكؿ العالـ النامي
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انتشار الفساد األخالقي االقتصادم مثؿ االستغالؿ كالكذب كالشائعات المغرضة - 3

كالغش كالتدليس كاالحتكار كالمعامالت الكىمية، كىذه المكبقات تؤدم إلى الظمـ، كىك ما يعكد 

إلى تذمر المظمكميف عندما ال يستطيعكف تحممو، كبالتالي يقكد إلى تذمر المدنييف كحدكث 

. الثكرات االجتماعية عند سداد ديكنيـ كقركضيـ

مف أسباب األزمة كذلؾ أف أصبحت المادة ىي الطغياف، كسالح الطغاة، كالسيطرة - 4

. السياسية كاتخاذ القرارات السيادية في العالـ، كأصبح الماؿ ىك معبكد المادييف

يقـك النظاـ المالي كالمصرفي التقميدم عمى نظاـ جدكلة الديكف بسعر فائدة أعمى، - 5

أك استبداؿ قرض كاجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع، كىذا يمقي أعباء إضافية عمى 

.  المقترض المديف الذم عجز عف دفع القرض األكؿ؛ بسبب الفائدة األعمى

يقـك النظاـ المالي العالمي كنظاـ األسكاؽ المالية عمى نظاـ المشتقات المالية التي - 6

تعتمد اعتمادا أساسيان عمى معامالت كىمية كرقية شكمية تقـك عمى االحتماالت، كال يترتب عمييا 

أم مبادالت فعمية لمسمع كالخدمات، فيي عينيا المقامرات كالمراىنات التي تقـك عمى الحظ 

كالقدر، كاألدىى أف معظميا يقـك عمى ائتمانات مف البنكؾ عمى شكؿ قركض، كعندما تأتي 

.   الرياح بما ال تشتيي السفف ينيار كؿ شيء، كتحدث أزمة مالية

السحب )يعتبر التكسع كاإلفراط في تطبيؽ نظاـ بطاقات االئتماف بدكف رصيد - 7

كالتي تحمؿ صاحبيا تكاليؼ عالية كىذا مف أسباب األزمة، كعندما يعجز صاحب  (المكشكؼ

البطاقة عف سداد ما عميو مف مديكنية تزيد عميو أعباء الفائدة، كىكذا حتى يتـ الحجز عميو أك 

رىف سيارتو أك منزلو، كىذا ما حدث فعال لمعديد مف حاممي ىذه البطاقات كقاد إلى خمؿ في 

. ميزانية البيت ككانت سببا في أزمة في بعض البنكؾ الربكية
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مف األسباب كذلؾ سكء سمككيات مؤسسات الكساطة المالية كالتي تقـك عمى إغراء الراغبيف - 8

القركض كالتدليس عمييـ، كالغرر كالجيالة بالحصكؿ عمى القركض مف المؤسسات  (محتاجي)

المالية، كيطمبكف عمكالت عالية في حالة كجكد مخاطر، كالذم يتحمؿ تبعة ذلؾ كمو ىك 

المقترض المديف الذم ال حكؿ لو كال قكة، كىذا ما حدث فعالن، كىك ما يقكد في النياية إلى 

.  األزمة

. فشؿ النظرية االقتصادية آلدـ سميث التي تقـك عمى الحرية المطمقة آللية السكؽ- 9

. ضعؼ أساليب الرقابة بشكؿ عاـ كعمى بنكؾ االستثمار بشكؿ خاص- 10

. عكلمة أسكاؽ الماؿ كالييمنة السياسية كاالقتصادية لمكاليات المتحدة األمريكية- 11

: نشأة األزمة المالية العالمية في أمريكا: أوالً 

 حيث كاف 2007اندلعت أزمة الرىف العقارم بالكاليات المتحدة األمريكية في بداية 

ىناؾ ندرة في السيكلة في أسكاؽ االئتماف كاألجيزة المصرفية العالمية، إلى جانب بداية 

االنكماش في قطاع العقارات في الكاليات المتحدة، كالممارسات المرتفعة المخاطرة في اإلقراض 

كقد ظيرت األزمة بصكرتيا الحالية عندما انفجرت فقاعة سكؽ . (2009عبد الحميد،)كاالقتراض

العقارات، كالتي نتجت عف تسكيؽ العقارات لمحدكدم الدخؿ في الكاليات المتحدة بطريقة كشركط 

تبدك سيمة لمكىمة األكلى، كلكف بعقكد كانت صياغتيا بمثابة فخ لمحدكدم الدخؿ فقد كانت في 

مجمميا التفاؼ عمى قكانيف الدكلة كالحد االئتماني حيث تضمنت العقكد نصكصان تجعؿ القسط 

(.  9،ص2008شحاتو،) يرتفع مع طكؿ المدة

 أضعاؼ عف الشير الذم لـ يتـ سداده 3عند عدـ السداد لمرة كاحده تؤخذ فكائد القسط 

فضالن عف كجكد بنكد في العقكد ترفع الفائدة عند تغيرىا فيما يسمى بػالرىف العقارم ذم الفائدة 

القابمة لمتغيير حيث شيدت السنكات السابقة لذلؾ تساىالن ممحكظان في شركط االئتماف كاتجاىان 
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ف عمى مطكيؿ المدل الرتفاع أسعار العقارات، حيث ارتفعت أسعار العقارات مما حفز الكثير

االقتراض لتمكيؿ شراء مساكنيـ الخاصة، حيث ارتفع معدؿ التمميؾ السكني في الكاليات المتحدة 

األمريكية كفى ظؿ االرتفاع العاـ ألسعار تمؾ العقارات أخذ كثير مف المكاطنيف في االقتراض 

ككاف االعتماد في ىذه القركض بشكؿ أساسي عمى – التي لـ تسدد في األساس–بضماف قيمتيا 

قيمة العقار التي تتزايد باستمرار في السكؽ كضماف كبعد فترة بدأت أسعار الفائدة في االرتفاع 

عمى غير المتكقع مما أدل إلى تزايد التزامات محدكدم الدخؿ نتيجة ارتفاع أعباء قركض 

(. 2009الحنيطي كالخصاكنة ) العقارات التي التزمكا بيا

 امتنع الكثيركف عف شراء القركض التي تشكؿ قيمة العقارات ضمانان ليا، كذلؾ بعد أف 

أرىقتيـ األقساط المتزايدة كبدأت أسعار العقارات تيكل ألسفؿ كالحتكاء ذلؾ الكضع قامت البنكؾ 

كشركات العقار ببيع ديكف المكاطنيف في شكؿ سندات لمستثمريف عالمييف بضماف العقارات، 

كا بدكرىـ لشركات التأميف التي أكجدت مف األزمة فرصو لمربح  بضماف العقارات فيما أالذيف لج

 (ب)قابمو لمسداد  (أ)لك امتنع محدكدك الدخؿ عف السداد فقامت بتصنيؼ سندات الديكف لفئتيف 

ال يمكف سدادىا كبدأت شركات التأميف بأخذ أقساط التاميف عمى السندات مف ىؤالء المستثمريف 

(. 2009شحاتو، )كفى ظؿ تمؾ الظركؼ قاـ البنؾ الفيدرالي األمريكي بخفض أسعار الفائدة 

 كلدل تفاقـ األزمة كتكقؼ محدكدم الدخؿ عف السداد، اضطرت الشركات كالبنكؾ 

لمحاكلة بيع العقارات محؿ النزاع كالتي رفض ساكنكىا الخركج منيا، فعجزت قيمة العقار عف 

تغطية التزامات أمَّ مف البنكؾ أك شركات العقار أك التأميف، مما أثر عمى السندات فطالب 

إيو آم جي "المستثمركف بحقكقيـ عند شركات التأميف، فأعمنت أكبر شركة تأميف في العالـ 

AIG " مميكف عميؿ تقريبنا مما دفع بالحككمة (64)عدـ قدرتيا عمى الكفاء بالتزاماتيا تجاه 

 مف رأسماليا،  (%79.9) مميار دكالر مقابؿ امتالؾ (85)األمريكية إلى منحيا مساعدة بقيمة 
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كفي . كلحؽ بيا كثير مف المؤسسات المالية األمريكية مثؿ مكرجاف ستانمي ك جكلدماف ساكس

 إفالسو كقد قهدرت خسائر المؤسسات المالية Lehman Brothers أعمف بنؾ  2008سبتمبر 

(. 2009شحاتو، )  مميار دكالر أمريكي(435)حكؿ العالـ بما يقرب مف 

 تدىكران شديدان أماـ مخاطر اتساع األزمة 2007 كشيدت البكرصات في أغسطس 

 كالتي ما لبثت أف ظيرت آثارىا بأف شيد السيكلةكتدخمت المصارؼ المركزية لدعـ سكؽ 

، حيث ظيرت جميةن في معدالت 2008االقتصاد األمريكي انكماشان ممحكظان عمى مدار عاـ 

، كىك المعدؿ األعمى في خمس سنكات في سبتمبر (%6.1)البطالة، إذ كصمت في أمريكا إلى 

 كظيفة منذ بداية الشير (605,000)، كقاـ أصحاب العمؿ باالستغناء عف ما يقرب مف 2008

 كقد انعكست ىذه الصكرة السمبية عمى سكؽ األكراؽ المالية في صكرة 2009األكؿ مف عاـ 

(. 2009شحاتو، ) انخفاضات حادة في أسعار األسيـ كالسندات

  :السياسات التي اتخذتيا أمريكا لمواجية ىذه األزمة: ثانياً 

لجأت الكاليات المتحدة إلي التأميـ، كالتأميـ ىك إنقاذ المؤسسات المتعثرة كذلؾ بضخ 

. األمكاؿ إلييا كاالستحكاذ عمى جزء مف أصكليا يتجاكز ىذا المبمغ بكثير كذلؾ مف قبؿ الحككمة

 ترليكف دكالر في ضكء عشر خطط كعمميات إنقاذ (108)كقامت أمريكا بتخصيص حكالي 

مميار دكالر لتأميـ ( 200) بنكؾ، ك(9) مميار دكالر لتممؾ حصص في (250)مختمفة منيا 

 مميار دكالر لالستحكاذ عمى (85) مميار دكالر لإلنقاذ العقارم، ك(300)بنكي الرىف العقارم، ك

صالح النظاـ المالي بحيث يككف  (AIG) شركة التاميف لمحيمكلة دكف انييار ىذه المؤسسات كا 

كباره كأبك اليزيد، ) قادران عمى تعامؿ أفضؿ مف حيث التنبؤ كالمعالجة مع األزمات المستقبمية

2009.) 

 :العوامل التي جعمت من األزمة المالية األمريكية أزمة عالمية: ثالثاً 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
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إلى ابرز العكامؿ التي جعمت األزمة المالية األمريكية أزمة  (2009)أشار شاىيف

:- عالمية

 تعد الكاليات المتحدة األمريكية أكبر بمد مستكرد في العالـ حيث تبمغ :- العامل األول

مف الكاردات العالمية كبالتالي  % 15.5 مميار دكالر أم ما نسبتو 1919كارداتيا السمعية نحك 

فإف األزمة االقتصادية كظيكر بكادر الكساد االقتصادم في أمريكا انعكس عمى صادرات دكؿ 

. العالـ األخرل

 إذا تعرضت أسيـ أصحاب رؤكس األمكاؿ المستثمرة كالذيف تتكاجد :-العامل الثاني

نيـ يسحبكف أمكاليـ المستثمرة إلى دكلة إاستثماراتيـ في أسكاؽ مالية متعددة في العالـ لمخسارة ؼ

. أخرل لتعكيض الخسارة أك تفادييا

 الخكؼ مف تقمبات سعر صرؼ الدكالر السمبية مقابؿ العمالت الرئيسية :-العامل الثالث

التي جعمت مف األزمة المالية األمريكية أزمة عالمية حيث إف  ىذه  برز العكامؿأتعد مف 

التقمبات تعني اقتصاديان حدكث خسارة في االستثمارات بعممة الدكالر سكاء كانت في الكاليات 

كخالصة .المتحدة نفسيا أك خارجيا، خاصة في الدكؿ التي تعتمد عمى سعر صرؼ ثابت لمدكالر

الحديث فإف حدكث أزمة مالية في أمريكا سكؼ يقكد إلى سحب االستثمارات مف الدكلة المرتبطة 

 .لتتكطف في دكؿ أخرل ذات عمالت معكمة (بسعر صرؼ ثابت)بالدكالر

: انتقال األزمة المالية العالمية إلى أوروبا وأسيا- د

متد أثر األزمة المالية بطبيعة الحاؿ ليشمؿ الدكؿ األخرل كعمى رأسيا دكؿ االتحاد ا

، كىك (%1.9) بمعدؿ 2008األكربي، حيث ىبط اإلنتاج الصناعي األكربي في مايك 

كارتفعت حاالت البطالة في االقتصاد البريطاني بينما شيد  االنخفاض األكثر حدة في شير كاحد

 الناتج المحمى، لتصبح مجماؿإ  انكماشان في 2008 االقتصاد االيرلندم في الربع األكؿ مف عاـ
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بذلؾ أيرلندا أكلى دكؿ االتحاد األكربي دخكالن في الكساد االقتصادم، أما أسبانيا فقد نجحت في 

قد عانت مف ارتفاع شديد – بالرغـ مف ذلؾ – تجنب االنكماش في النشاط االقتصادم، كلكنيا 

 ألؼ حالة 425في معدالت البطالة، فقد ازدادت حاالت البطالة في االقتصاد األسباني بنحك 

كانتقمت كؿ تمؾ الظكاىر الخاصة باألزمة بدكرىا إلى الدكؿ األخرل مثؿ . 2007عف العاـ 

لذا اتفقت البنكؾ المركزية  . بمجيكا كالنمسا كألمانيا كالسكيد كالدانمرؾ كغيرىا مف الدكؿ األكركبية

 مميار دكالر في األسكاؽ عف طريؽ (180)كالبنؾ المركزم األكركبي كبنؾ الياباف عمى ضخ 

زيادة مشترياتيا مف سندات الخزانة األميركية، كتكافؽ عشرة مصارؼ دكلية عمى إنشاء صندكؽ 

 مميار دكالر لمكاجية أكثر حاجاتيا إلحاحا، كما أعمنت المصارؼ (70)لمسيكلة برأسماؿ 

المركزية مكافقتيا عمى فتح مجاالت التسميؼ، كقرر المسؤكلكف عف األسكاؽ المالية كقؼ 

(. 2009الشيخ، ) مضاربات قصيرة األجؿ مؤقتان 

كتأثرت الدكؿ اآلسيكية تأثران بالغ الخطكرة بما حدث في األسكاؽ األمريكية، فعمى سبيؿ 

عامان، كامتد االنييار (20 )المثاؿ تراجعت مؤشرات البكرصة اليابانية ألقؿ مف معدالتيا منذ

االقتصادم إلى كؿ مف البكرصات اآلسيكية الكبرل مثؿ ىكنج ككنج كشنغيام كغيرىا، كتكقع 

 حيث تراجع نمك الناتج (%10 )الخبراء في حينو انخفاض النمك االقتصاد الصيني إلى اقؿ مف

حيث أكدت . 2009 في العاـ (%7.5) ك2008  في العاـ(%9)المحمي اإلجمالي إلى حكالي 

مؤشرات البكرصة الصينية أف ثمثي شركات النسيج التايكانية تكبدت خسائر فادحة نتيجة تراجع 

الصادرات بسبب االنكماش كاألزمة المالية، في حيف أغمؽ زىاء ألؼ شركة لصناعة األحذية، 

 بعد ما كاف 2009 نقطة  في شير فبراير (13600)كلقد ىكل مؤشر البكرصة ليسجؿ 

(.  2009 أحمد،) 2008 في شير فبراير (23000)

: مراحل األزمة المالية: رابعاً 
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كاف مف أسباب نشكء األزمة المالية العقارية قياـ مؤسسات مالية كبنكؾ بإقراض أمكاؿ 

ألسر غير قادرة عمى التسديد كدكف ضمانات كافية، كتـ تشجيع ىذه العممية مف قبؿ '' عقارية''

  كينص عمى 1977الحككمة األمريكية بمقتضى قانكف التاميف عمى الكدائع الذم يعكد إلى عاـ 

إمكانية أف تطمب أم مؤسسة مالية كتحصؿ عمى ضمانات لكدائعيا المالية إذا التزمت باإلقراض 

بعد بمكغ أجؿ الدفع كجدت مئات اآلالؼ مف األسر . إلى أسر أمريكية مف ذكم الدخؿ المتكاضع

نفسيا عاجزة عف التسديد كأدل ذلؾ إلى تراجع قيمة القركض كشكمت ىذه النقطة أكلى مراحؿ 

حامد، )األزمة، أم عدـ قدرة مئات اآلالؼ مف األسر تسديد مالييف الدكالرات مف القركض

(.  4، ص2009

كنتيجة لتضاؤؿ الطمب عمى العقارات أك جمكده مما أدل إلى ىبكط أسعار العقارات، 

كعجز بعض البنكؾ التي حاكلت االقتراض مف بنكؾ أخرل عبر السكؽ النقدم، كآلف بعض 

البنكؾ أضحت ترفض اإلقراض لغيرىا، كعممت عمى تجميد منح القركض لمشركات كالبنكؾ 

كاألفراد خكفنا مف صعكبة استردادىا، كاتسعت رقعة البنكؾ التي تعاني أكثر فأكثر، مما ساىـ في 

(. 2009ياجي، ) بركز المرحمة الثانية لألزمة في النشاط المالي

في  (األمريكية كاألكركبية)كلتفادم اتساع رقعة األزمة المالية بدأت البنكؾ المركزية 

تقديـ مميارات الدكالرات كقركض لمبنكؾ التي عانت مف األزمة المالية، لكف الكضع ازداد سكءان؛ 

فانخفضت نسبة السيكلة المتداكلة لدل األفراد كالشركات كالمؤسسات المالية، مما أدل إلى 

انكماش حاد في النشاط االقتصادم كفى جميع نكاحي الحياة؛ كتىكقُّؼ المقترضيف عف سداد 

كما أدل ذلؾ إلى انخفاض مستكل الطاقة المستغمة في الشركات بسبب نقص السيكلة . ديكنيـ

كتجميد الحصكؿ عمى القركض مف المؤسسات المالية إال بأسعار فائدة عالية جدان كضمانات 
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مغمظة كما انخفضت المبيعات كالسيما في قطاع العقارات كالسيارات كغيرىا؛ بسبب ضعؼ 

(.  2009محمد،)السيكلة كىذه ىي المرحمة الثالثة

كبدأت المرحمة الرابعة مف األزمة المالية العالمية بقياـ بعض الشركات بتحكيؿ تمؾ 

 (السندات)، أم أنيا حكلتيا إلى منتكج جديد كىي"أصكؿ مالية "القركض العقارية الرديئة إلى 

التي يمكف بيعيا كشراؤىا في البكرصة، ككانت قيمة مردكد ىذه األصكؿ مرتفعة كأقبمت الكثير 

مف صناديؽ االستثمار عمى شرائيا، كلكف مع بدء فقداف ىذه األصكؿ لقيمتيا، أرادت صناديؽ 

االستثمار التخمص منيا ببيعيا كلكف لـ يكف ىناؾ مف مشترو سكل بأسعار متدنية، كعندما بدأت 

المضاربة الكبيرة في البكرصة أقدـ الكسطاء الماليكف عمى بيع السندات بأعداد كبيرة لضماف 

(. 2009 دعمس،)الحصكؿ عمى السيكلة، كىك ما ساىـ في انخفاض قيمة ىذه السندات

أما المرحمة الخامسة فبدأت نتيجة لمتطكرات الالحقة في العكامؿ التي ذكرت سابقان حيث 

 بنكان كشركة تأميف أمريكية كأكركبية 50أدت إلى إفالس أك إيجاد أكضاع صعبة جدان ألكثر مف 

فزادت معدالت البطالة بسبب التكقؼ كاإلفالس كالتصفية   كحصؿ تباطؤ في االقتصاد األمريكي

 أ، 2008شحاتو، )لبعض المؤسسات المالية كالشركات كأصبح كؿ مكظؼ كعامؿ ميددان بالفصؿ

(. 5-3ص

كمع تسريح آالؼ العماؿ في الكاليات المتحدة األمريكية كأكركبا كارتفاع نسب التضخـ، 

أم ارتفاع قيمة السمع كتراجع عدد فرص العمؿ التي يتـ إيجادىا شيريان، مما أّثر في القدرة 

الشرائية لشريحة كبيرة مف المكاطنيف كتراجع الطمب العاـ في االقتصاد كازدياد معدؿ الطمب عمى 

اإلعانات االجتماعية مف الحككمات، كانخفاض معدالت االستيالؾ كاإلنفاؽ كاالدخار 

الكساد، كالبطالة، كالتعثر، كالتكقؼ، كالتصفية، كاإلفالس : كاالستثمار، مما أدل إلى مزيد مف

(.  2009محمد،)كالتضخـ كىذه ىي المرحمة السادسة
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كفي المرحمة السابعة بدأت إرىاصات كمعالـ إنييار النظاـ المالي العالمي في الظيكر 

كأصابت أصحاب األمكاؿ كغيرىـ باليمع كالذعر كالرعب، كما ارتبكت المؤسسات المالية 

اليركلة في سحب كأدل ذلؾ إلى كالكسطاء معيا في التفكير في كضع الخطط لإلنقاذ، 

(. 2009ياجي،)رأس الماؿ جباف "اإليداعات مف البنكؾ؛ ألف 

تمؾ ىي مراحؿ األزمة المالية التي أدت إلى انييار العديد مف المؤسسات المالية 

غمب دكؿ العالـ، كقد كصؿ عدد البنكؾ المنيارة في الكاليات المتحدة لكحدىا أكخاصة البنكؾ في 

.  مصرفان معظميا مف كبريات المؤسسات المالية150إلى أكثر مف 

  

 االقتصاد األردني عمى األزمة المالية العالمية  تأثير3 - 1- 2

 االقتصادية، قطاعاتو عمى سمبية كبيرة تداعيات  اآلف حتى األردني االقتصاد يشيد لـ

العالمي، باستثناء ما يحدث في بكرصة عماف التي  جراء األزمة المالية التي تعصؼ باالقتصاد

بقي   مميار دينار في حيف2.77، فقد فقدت القيمة السكقية لألسيـ 2008تراجعت خالؿ عاـ

. األداء في القطاعات األخرل عمى حالو مف دكف تغيير

 عف ضغط العامؿ النفسي الذم يسيطر عمى ان  كقد يككف بعض ىذا االنخفاض ناتج

كنتج عف ذلؾ  آخر، مف جانب المضاربة أعماؿ كتزايد األسكاؽ المالية في األردف كالدكؿ العربية،

زيادة تشدد البنكؾ في عمميات اإلقراض كتقديـ التسييالت األمر الذم أثر سمبا عمى القطاع 

المصرفي، األمر الذم قد يؤثر سمبا عمى النشاط االقتصادم، خاصة مع تكجيات ارتفاع أسعار 

(.  2008األعرج، )الفائدة 

أما مشكمة السيكلة المالية التي يعاني منيا االقتصاد العالمي، فالمسألة مختمفة تمامان في 

 مميار دينار مف الكدائع كنسبة السيكلة بالسكؽ ما زالت ضمف 17األردف الذم يمتمؾ أكثر مف 
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ف حجـ احتياطات البنؾ المركزم مف العمالت األجنبية كصؿ أمستكياتيا اآلمنة، إضافة إلى 

 (. 2009الحديدم، )مميارات دكالر  (7)إلى ما يقارب 

يجابية كأخرل سمبية عمى االقتصاد إترتب عمى األزمة المالية العالمية آثار كتداعيات 

: األردني، كفيما يمي أىـ ىذه اآلثار

: اآلثار االيجابية:أوالً 

 إيجابي في بعض رأكد الكثير مف المسؤكليف في األردف بأف األزمة كاف ليا تأثي .1

، كما أدل ذلؾ  (%50)المناحي كمنيا ىبكط أسعار النفط مما خفض قيمة فاتكرة النفط بحكالي 

، كما خفض مف (%7%-6)ليصبح في حدكد ( % 15)إلى كبح معدؿ التضخـ مف حكالي 

مف تكمفة اإلنتاج % 40تكمفة اإلنتاج في القطاع الصناعي حيث تشكؿ كمفة النفط حكالي 

 (.2009عباد، )

انخفاض سعر صرؼ الدكالر مقابؿ اليكرك كالجنيو اإلسترليني مما انعكس باإليجاب  .2

عمى قيمة الدينار األردني الذم أدل بدكره إلى تأثر ايجابي بتخفيض قيمة المديكنية الخارجية 

 (. 2008مطر، )ككذلؾ تخفيض قيمة الكاردات مف أكركبا 

في ظؿ األزمة العالمية انخفض العجز التجارم ألكؿ مرة، كارتفع احتياطي البنؾ  .3

المركزم مف العمالت األجنبية ليقارب تسعة مميارات مف الدكالرات؛ حيث تقارب ضعؼ مديكنية 

األردف الخارجية، كتحسف الحساب الجارم لميزاف المدفكعات بانخفاض عجزه إلى أقؿ مف 

النصؼ، كارتفعت أسعار الفكسفات كالبكتاس كاألسمدة التي تشكؿ العمكد الفقرم لمصادرات 

األردنييف، ككظمت الفنادؽ األردنية تعج بالسياح األجانب كالعرب . الكطنية كالقيمة المضافة

كبشكؿ عاـ استمر النمك االقتصادم اإليجابي كلك انو تباطأ قميالن، كانفجرت الفقاعة التي كانت 

 (.2009الفانؾ، )تيدد بتضخيـ األخطار
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 مميكف دينار (619) مميكف دينار إلى (724)نخفاض في معدؿ عجز المكازنة مف ا .4

 :  أخرل أدت إلى ىذا االنخفاض، ىيان ، مع مراعاة أف ىناؾ أسباب2008نياية عاـ 

التكسيع في دكر الدكلة لإلنفاؽ العاـ، كذلؾ مف خالؿ زيادة متطمبات كاحتياجات  . أ

 .المكاطنيف 

 .ضعؼ النمك االقتصادم كتقمص مداخيؿ الدكلة  . ب

ارتفاع الضرائب غير المباشرة خاصة، كىك ما أدل إلى ارتفاع األسعار، الذم . ج

 .نتج عنو المطالبة برفع األجكر، أم ضركرة تدعيـ الدكلة لألجكر 

 :بصفة عامة يمكف أف ندرج ىذه األسباب في سببيف رئيسيف ىما 

 .زيادة اإلنفاؽ الحككمي- 

. تقمص المكارد العامة  - 

: اآلثار السمبية:ثانياً 

التداعيات التي أصابت البكرصة التي أدت إلى ىبكط حاد في أسعار األسيـ في  .1

 ربع الشركات المدرجة في البكرصة لىكما أف ما يزيد ع. 2008 لعاـ (%25)األردف كبنسبة 

تقؿ أسعارىا السكقية عف القيمة االسمية ألسيميا، كما ترتب عميو ىبكط في القيمة السكقية 

 بميكف دينار، كما أظيرت نتائجيا في الربع الثالث مف (10)لمشركات المتداكلة بما يعادؿ حكالي 

 مالييف (1305)مميكف دينار مقارنة بربح مقداره ( 800) بعد الضريبة بمقدار ان  ربح2009العاـ 

، كفاقت نسب التراجع التي أظيرتيا (%39)، لتيبط بنسبة 2008دينار لنفس الفترة مف عاـ 

، (%39 )، تكقعات المحمميف ببمكغيا 2009نتائج الشركات المالية في الربع الثالث مف العاـ 

 في حده األعمى، كبمغ عدد الشركات المدرجة (%30)مقارنة بتكقعات إداراتيا حكؿ ىبكط بنسبة 
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شركة (  72) دينار كاحد في بكرصة عماف نحك لىفي بكرصة عماف التي يقؿ سعر سيميا ع

 (. 2009بترا، ) شركة (198) مف (%36)تشكؿ 

انخفاض قيمة المنح كالمساعدات الخارجية لألردف، فمع أف القيمة اإلجمالية ليذه  .2

 مميكف دينار إال أف اليزة التي (480) 2009المنح بمغت خالؿ الشيكر الثمانية األكلى مف عاـ

أصابت اقتصاديات الدكؿ المانحة قد تؤثر عمى قيمة المنح المكعكدة في العاـ القادـ كما يميو، 

ذا ما تحقؽ ذلؾ ؼ  سيرتفع، بدال ان مميكف(  724) لممكازنة كالبالغ 2009ف العجز الحالي لعاـ إكا 

 (. 2009بترا، ) مميكف دينار (688)مف اآلماؿ المبنية عمى تخفيضو، ليصبح 

 ارتفاع نسبة البطالة الناتج عف إعادة متكقعو لييكمة بعض الشركات ككذلؾ ىجرة  .3

حيث أعمف . (2009المناصير كالكساسبة،  )معاكسة لمعمالة األردنية العاممة في دكؿ الخميج

 العمؿ في عمىالمدير العاـ لمنظمة العمؿ الدكلية أف األزمة المالية يمكف أف تزيد عدد العاطميف 

كأكضح أف تقديرات . 2009العالـ، كتكقع أف يفقد عشركف مميكف شخص كظائفيـ نياية عاـ 

 إلى 2007 مميكف شخص عاـ (190)المنظمة تشير إلى ارتفاع نسبة العاطميف عف العمؿ مف 

كما أضاؼ أف ىذه أكؿ مرة في التاريخ يصؿ فييا عدد .  مالييف نياية العاـ المقبؿ(210)

 .إلى ىذا الرقـعمى العمؿ العاطميف 

 (200) بنحك 2009تراجع اإليرادات المحمية لمحككمة عند إعادة التقدير لعاـ  .4

فبمقارنة . مميكف دينار بسبب تأثر مجمؿ النشاطات االقتصادية باألزمة االقتصادية العالمية

 مع نياية العاـ 2009مف عاـ األكلى تطكرات مككنات السيكلة المحمية خالؿ التسعة أشير 

 بميكف (1.199) بمقدار 2009 يالحظ أف الكدائع ارتفعت في نياية تمؾ الفترة مف عاـ 2008

بميكف دينار ( 16.83)  لتصؿ إلى 2008 عف مستكاىا في نياية العاـ (%7.7)دينار كبنسبة 
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 خالؿ ذات الفترة مف (%14.6) بميكف دينار كبنسبة (1.96)كذلؾ بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 

 (. 2009بترا، ) 2008العاـ 

 بميكف (1.4)كصمت قيمة الشيكات المرتجعة في البنكؾ كالمصارؼ األردنية حكالي  .5

، كيشار إلى أف قيمة 2008 مف قيمة الشيكات المتداكلة خالؿ العاـ(%5)دينار كبنسبة تعادؿ 

 كذلؾ بعد أف تراجعت خالؿ األشير (%14.6)الشيكات المتداكلة شيدت انخفاضان نسبتو 

 بميكف دينار في (31.03) بميكف دينار مقارنة مع (26.5) إلى 2009التسعة األكلى مف عاـ 

 (. 2009بترا، )ذات الفترة مف العاـ الماضي 

 

 اآلثار العالمية المتوقعة لألزمة المالية العالمية عمى القطاع 4 - 1- 2

: المصرفي

مف المتكقع أف ينتج عف ىذه األزمة العالمية حدكث خسائر في أصكؿ البنكؾ خاصة 

المتعمقة بالقركض كاالستثمارات باألسيـ كسندات الرىف العقارم كذلؾ نتيجة لتباطؤ معدالت 

النمك مما يؤدل إلى قمة الطمب عمى النفط كانخفاض سعره، كانخفاض قيمة العممة المحمية إذا 

كانت مرتبطة بالدكالر، كحدكث انكماش ككساد خطير في المستقبؿ، كسيككف التركيز نحك إنقاذ 

الصناعة المالية في العالـ مما يؤدل إلى خفض مستكل المساعدات اإلنسانية لمدكؿ النامية، 

كارتفاع معدالت البطالة، كزيادة أسعار المكاد األكلية بسبب تأثرىا باألزمة العقارية 

(. 2009شاىيف،)

كلما كاف تأثير ىذه األزمة غير مقصكر عمى قطاع محدد، كبالذات القطاع البنكي 

كالمالي كالذم كاف األكثر تأثيران نتيجة انكشافو المباشر ألزمة الرىف العقارم مف خالؿ طريقة 

بيع الديف أك ما تسمى بطريقة التكريؽ مف خالؿ مراحميا بصيغة سندات رىكف عقارية بفكائد 
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، األمر الذم أربؾ القطاع المصرفي (2009الخزرجي،)كبيعيا في األسكاؽ المالية العالمية 

العالمي بشكؿ أك بآخر كأدل إلى انييارات متالحقة لمبنكؾ األمريكية عمى الرغـ مف خطط 

.  اإلنقاذ التي كضعتيا البنكؾ المركزية في الكاليات المتحدة كأكركبا

ىمان في زيادة حجـ ـدكران – كالقطاع المالي بصفة عامة - كما لعب القطاع المصرفي 

كمف ىنا بدأت بكادر أك بذكر األزمات المالية كىي . األصكؿ المالية المتداكلة كزيادة الثقة فييا

، Financial assetsكىك ما يتعمؽ  األصكؿ المالية )بدء انقطاع الصمة بيف االقتصاد المالي 

 Real)العينية  كىك ما يتعمؽ باألصكؿ )كاالقتصاد العيني . باعتبارىا حقكقان عمى الثركة العينية

Assets (السمع االستيالكية) فيك يتناكؿ كؿ المكارد الحقيقية التي تشبع الحاجات بطريؽ مباشر 

األصكؿ "كأصبح التعامؿ الذم يتـ عمى ىذه . ((السمع االستثمارية)أك بطريؽ غير مباشر 

فالتكسع المالي يككف بإصدار أنكاع متعددة مف . باعتبارىا ممثالن لألصكؿ العينية" المالية

األصكؿ المالية المتنكعة بشكؿ مستقؿ عف االقتصاد العيني  بحيث أصبحت لألسكاؽ المالية 

(. 2009الببالكم، )حياتيا الخاصة بعيدنا عما يحدث في االقتصاد العيني 

بالدرجة األكلي نجمت  (مالية)كمف ىنا تظير حقيقة األزمة المعاصرة باعتبارىا أزمة 

عف التكسع الكبير في األصكؿ المالية عمى نحك مستقؿ  إلى حد كبير  عما يحدث في 

، حيث يرجع ذلؾ إلى المؤسسات المالية التي أسرفت في إصدار األصكؿ (االقتصاد العيني)

المالية بأكثر مف حاجة االقتصاد العيني، كمع ىذا التكسع الكبير في إصدار األصكؿ المالية، 

(. 2009عباد، )زاد عدد المدينيف، كزاد بالتالي حجـ المخاطر إذا عجز أحدىـ عف السداد

 بأف ىناؾ ثالثة عناصر متكاممة في إصدار األصكؿ المالية 2009كما أشار الببالكم،

 Financialأما العنصر األكؿ فيك زيادة أحجاـ المديكنية أك ما يطمؽ عميو اسـ الرافعة المالية 

Leverage حيث أف ىناؾ نكعيف مف األصكؿ المالية، أصكؿ تمثؿ ممكية كأصكؿ تمثؿ 



 

30 

مديكنية، أما األصكؿ التي تمثؿ الممكية فيي أساسنا ممكية المكارد العينية مف أراض كمصانع 

عادة - كشركات، كىي تأخذ عادة شكؿ أسيـ، كبالنسبة ليذا الشكؿ مف األصكؿ المالية فيناؾ 

حدكد لما يمكف إصداره مف أصكؿ لمممكية، حيث أنو يمكف المبالغة بإصدار أسيـ بقيـ مالية - 

مبالغ فييا عف القيمة الحقيقية لألصكؿ التي تمثميا، كلكف يظؿ األمر محدكدنا، ألنو يرتبط بكجكد 

ىذه األصكؿ العينية، أما بالنسبة لمشكؿ اآلخر لألصكؿ المالية كىك المديكنية، فيكاد ال تكجد 

حدكد عمى التكسع فييا، كقد بالغت المؤسسات المالية في التكسع في ىذه األصكؿ لممديكنية، 

ككانت التجارب السابقة قد فرضت ضركرة كضع حدكد عمى التكسع في االقتراض، كمف ىنا فقد 

 لاستقرت المبادئ السميمة لممحاسبة المالية عمى ربط حدكد التكسع في االقتراض بتكافر حد أدف

 مف الثركة حتى يستديف، كأف يتكقؼ لمف األصكؿ المممككة، فالمديف يجب أف يتممؾ حدنا أدف

حجـ استدانتو عمى حجـ ممكيتو لألصكؿ العينية، كلذلؾ حددت اتفاقية بازؿ لمرقابة عمى البنكؾ 

مف رأس الماؿ المممكؾ ليذه البنكؾ، % 3حدكد التكسع في اإلقراض لمبنكؾ بأف ال تتجاكز نسبة 

فالبنؾ ال يستطيع أف يقرض أكثر مف نسبة محددة لما يممكو مف رأسماؿ كاحتياطي كىك ما 

. يعرؼ بالرافعة المالية

كرغـ أف البنكؾ المركزية تراقب البنكؾ التقميدية في ضركرة احتراـ ىذه النسب، فإف ما 

يعرؼ باسـ بنكؾ االستثمار في الكاليات المتحدة ال يخضع لرقابة البنؾ المركزم، كمف ىنا 

تكسعت بعض ىذه البنكؾ في اإلقراض ألكثر مف ستيف ضعؼ حجـ رؤكس أمكاليا كما في 

كىذه الزيادة   كاف أكبرLeman Brothers ، كيقاؿ إف الكضع بالنسبة لبنؾ UBSحالة 

الكبيرة، في االقتراض تعني مزيدنا مف المخاطر إذا تعرض بعض المدينيف لمشكمة في السداد كما 

فمزيد مف اإلقراض كاالقتراض يعني مزيدنا مف األرباح، أما . حدث بالنسبة لألزمة العقارية

المخاطر الناجمة عف ىذا التكسع في اإلقراض فيي ال تيـ مجالس اإلدارة في معظـ ىذه البنكؾ، 
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كالتي تيتـ فقط باألرباح قصيرة األجؿ، حيث يتكقؼ عمييا حجـ مكافآت اإلدارة، كمف ىنا ظيرت 

أرباح مبالغ فييا كمكافآت مالية سخية لرؤساء البنكؾ، كأدل االىتماـ بالربح في المدل القصير 

إلى تعريض النظاـ المالي لممخاطر في المدل الطكيؿ، كلكف التكسع في اإلقراض ال يرجع فقط 

إلى تجاىؿ اعتبارات الحدكد لمرافعة المالية لكؿ مؤسسة، بؿ إف النظاـ المالي في الدكؿ 

الصناعية اكتشؼ كسيمة جديدة لزيادة حجـ اإلقراض عف طريؽ اختراع جديد اسمو المشتقات 

 كىك اختراع يمكف عف طريقو تكليد مكجات متتالية مف financial derivativesالمالية 

(. 2009الببالكم، )  عمى أصؿ كاحدءن األصكؿ المالية بنا

كعمى العمـك يرل الخبراء أف العقارات في أمريكا ىي أكبر مصدر لإلقراض كاالقتراض، 

 بالديف مف البنؾ ان ذلؾ ألف كؿ مكاطف في أمريكا يحمـ بأف يمتمؾ بيتان، كلذلؾ فيك يشترم عقار

مقابؿ رىف ىذا العقار، كنتيجة الرتفاع قيمة العقار يحاكؿ صاحب العقار الحصكؿ عمى قرض 

 ) اسـ الرىكف األقؿ جكدةقجديد، كذلؾ مقابؿ رىف جديد مف الدرجة الثانية، كىذا ما أطمؽ عمي

. ، بحيث تككف معرضة أكثر لممخاطر إذا انخفضت قيمة العقارات(رىكنات مف الدرجة الثانية

كعندما يتجمع لدل البنؾ محفظة كبيرة مف الرىكنات العقارية ، فإنو يمجأ إلى استخداـ 

إلصدار أكراؽ مالية جديدة يقترض بيا مف المؤسسات  (المحفظة مف الرىكنات العقارية)ىذه 

 فكأف البنؾ  securitization المالية األخرل بضماف ىذه المحفظة، كىك ما يطمؽ عميو التكريؽ

لـ يكتؼ باإلقراض األكلي بضماف ىذه العقارات، بؿ أصدر مكجة ثانية مف األصكؿ المالية 

؛ فالبنؾ يقدـ محفظتو مف الرىكنات العقارية (2009بمقاسـ، كميدم،)بضماف ىذه الرىكف العقارية

كضماف لالقتراض الجديد مف السكؽ عف طريؽ إصدار سندات أك أكراؽ مالية مضمكنة 

بالمحفظة العقارية، كىكذا فإف العقار الكاحد يعطي مالكو الحؽ في االقتراض مف البنؾ، كلكف 

البنؾ يعيد استخداـ نفس العقار ضمف محفظة أكبر، لالقتراض بمكجبيا مف جديد مف المؤسسات 
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المالية األخرل، كىذه ىي المشتقات المالية، كتستمر العممية في مكجة بعد مكجة، بحيث يكلد 

العقار طبقات متتابعة مف اإلقراض بأسماء المؤسسات المالية كاحدة بعد األخرل، ىكذا أدل ىذا 

كاإلقراض في قطاع « العقارات»األمر إلى زيادة المخاطر، كساعدت األدكات المالية الجديدة 

الراشد، )عمى تفاقـ ىذا الخطر بزيادة أحجاـ اإلقراض مكجة تمك المكجة (المشتقات)كاحد 

2008 .)

كيأتي العنصر الثالث كاألخير كىك نقص أك انعداـ الرقابة أك اإلشراؼ الكافي عمى 

حيث تخضع البنكؾ التقميدية في معظـ الدكؿ لرقابة دقيقة مف . المؤسسات المالية الكسيطة

البنكؾ المركزية، كلكف ىذه الرقابة تضعؼ أك حتى تنعدـ بالنسبة لمؤسسات مالية أخرل مثؿ 

بنكؾ االستثمار كسماسرة الرىكف العقارية أك الرقابة عمى المنتجات المالية الجديدة مثؿ المشتقات 

المالية أك الرقابة عمى الييئات المالية التي تصدر شيادات الجدارة االئتمانية، كبالتالي تشجع 

(.  2008 اليكسؼ،)المستثمريف لإلقباؿ عمى األكراؽ المالية

كقد تكاتفت ىذه العناصر عمى خمؽ ىذه األزمة المالية، كلـ يقتصر أثرىا عمى التأثير 

عمى القطاع المالي بزيادة حجـ المخاطر نتيجة لمتكسع المحمـك في األصكؿ المالية، بؿ إنو ىدد 

أحد أىـ عناصر التعامؿ المالي أال كىي الثقة، فرغـ أف العناصر الثالثة المشار إلييا  زيادة 

كافية إلحداث أزمة عميقة، فإف األمكر - االقتراض، كتركيز المخاطر، كنقص الرقابة كاإلشراؼ 

تصبح أكثر خطكرة إذا فقدت الثقة أك ضعفت في النظاـ المالي الذم يقـك عمى ثقة األفراد، 

كيزداد األمر تعقيدنا نتيجة لمتداخؿ بيف المؤسسات المالية في مختمؼ الدكؿ، فجميع المؤسسات 

، كأم مشكمة عكيصة تصيب إحدل ىذه االمالية  كبال استثناء تتعامؿ مع بعضيا بعض

 (العكلمة)المؤسسات، البد أف تنعكس بشكؿ مضاعؼ عمى بقية النظاـ المالي العالمي 

(. 2009 الببالكم،)
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ف األزمة المالية الحالية ىي نتيجة لمتكسع غير المنضبط في القطاع أكىكذا يرل الخبراء 

حيث أصبحت األصكؿ . المالي في الكاليات المتحدة كمف كرائو في بقية دكؿ العالـ المتقدـ

المالية مثؿ الدكرة الدمكية في الجسـ، فال يكفي أف يككف في جسـ اإلنساف أعضاء رئيسية مثؿ 

القمب كالمعدة كالرئتيف، بؿ البد مف دكرة دمكية تنقؿ الغذاء كتطمؽ الحركة في جسـ اإلنساف، 

كىكذا أصبح االقتصاد ال يكتفي بالمصانع كاألراضي الزراعية، بؿ إف ما يحركيا ىك أصكؿ 

مالية مثؿ األسيـ كالسندات كالنقكد، كىناؾ االدخار كاالستثمار الذم يتحقؽ مف خالؿ أدكات 

 .مالية، كلذلؾ فإف عالج األزمة المالية ضركرم كال يمكف تجاىمو

 تأثير األزمة المالية العالمية عمى الجياز المصرفي األردني. أ

إف المتتبع لألزمة يمكنو أف يرل أف األزمة سبقت ىذا التاريخ، لكف اإلعالف عنيا كاف 

متزامنان مع انييار بنؾ ليماف، كما مف الممكف أف نمحظ أف تمؾ األزمة كانت األكبر كاألعظـ 

(. 2010الخكلي،)ـ1929 عاما األخيرة أم منذ الكساد العالمي الكبير عاـ (80)خالؿ اؿ

ينبغي التنكيو إلى الدكر الذم تقـك بو البنكؾ في مجمؿ الدكرة المالية كاالقتصادية 

العالمية المعاصرة، بؿ ربما مف غير المجازفة، تقدير أف عالـ الماؿ كاالقتصاد المعاصر، ال 

يمكف أف يتحرؾ دكف البنكؾ، كأدكارىا المتشعبة، في مجمؿ عمميات االستثمار كالبناء، كتنشيط 

. حركة التجارة، كتكفير السيكلة، كالتسييالت المالية، كغيرىا مف عشرات مف األدكار المركزية

واقع الجياز المصرفي األردني . ب

تعد البنكؾ مف أىـ ركائز الجياز المصرفي بشكؿ عاـ، كفي األردف يتألؼ الجياز 

، كالبنكؾ اإلسالمية، (أردنية كأجنبية)المصرفي مف البنؾ المركزم األردني، كالبنكؾ التقميدية 

كمؤسسات اإلقراض المتخصصة، كشركات الصرافة، كمكاتب التمثيؿ الداخمية لمبنكؾ األجنبية 

.  العاممة باألردف، كمكاتب التمثيؿ لمبنكؾ األردنية العاممة خارج المممكة
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بنكان، منيا  ( 25 ) 2009بمغ عدد البنكؾ المرخصة العاممة باألردف مع نياية عاـ 

البنؾ المركزم )ف مف إسالميمبنكؾ تقميدية غير أردنية، كبنؾ ( 10) بنكان أردنيا تقميديان، ك (13)

. (األردني، النشرة اإلحصائية الشيرية

كالبنكؾ األردنية، مثمما األردف الكطف كالدكلة، لـ تكف بمنأل عف المشيد العالمي لألزمة، 

قؿ تأثران بآثار األزمة، كلكف يعني عمى األرجح، ضركرة أنو أكثر أك أكىذا التقدير ال يعني في حاؿ 

التكقؼ عند ىذا الكـّ كالنكع اليائؿ مف المستجدات، في مجاؿ استراتيجيات إدارة المخاطر في 

 G )كلعؿ مف األمثمة التي تشير إلى مدل حساسية ىذه المسألة، كجديتيا، مؤتمر العشريف . البنكؾ

األخير، الذم تكصؿ إلى ضركرة ضخ ما قد يصؿ إلى خمسة تريميكف دكالر، في اتجاىات  ( 20 –

.  قؿ مف سنتيفأمختمفة، في محاكلة لمخركج مف الحالة المتأزمة الراىنة، خالؿ 

 

 تأثير األزمة المالية العالمية عمى األداء التشغيمي والمالي لمبنوك 5 - 1- 2

األردنية 

  شيد القطاع المصرفي األردني عبر السنكات العشريف الماضية، عددان مف األزمات التي 

ف تأثير أإال . خريفلقسرم مع اآلاعصفت ببعض البنكؾ، أدت ببعضيا إلى التصفية، أك االندماج 

كانت األعنؼ حيػث عصػفت بكبػرل بنػكؾ العالـ، كككف " األزمة المالية العالمية " األزمة األخيرة 

 مف االقتصاد األردني فقد يككف لألزمة المالية العالمية تأثير عمى األداء ان البنكؾ األردنية جزء

.  التشغيمي أك المالي ليذه البنكؾ بشكؿ مباشر أك غير مباشر
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:  الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة2- 2

الدراسات العربية : أوالً 

كيف النجاة من أثر األزمة المالية الرأسمالية عمى  :" بعنكاف(2008شحاتو،)دراسة - 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثار األزمة المالية الرأسمالية عمى  "أسواق المال العربية

أسكاؽ النقد كالماؿ العربية ككيؼ النجاة مف اآلثار السيئة لألزمة المالية الرأسمالية عمى أسكاؽ 

: النقد كالماؿ العربية، كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزىا

 .ىي المنقذ مف مخاطر األزمة: ف قكاعد كضكابط االستثمار كالتمكيؿ اإلسالميأ -1

 . فشؿ النظاـ االقتصادم االشتراكي -2

، ألنو يحمؿ بذكر فشمو كىدمو، رف النظاـ االقتصادم الرأسمالي مصدر ميدد باالنيياأ -3

كبدأ عمماء االقتصاد كالماؿ العالمييف يبحثكف عف نظاـ اقتصادم جديد إلنقاذ البشرية مف 

كيكمف البديؿ بالنظاـ االقتصادم اإلسالمي، الذم يقـك عمى القيـ . شركر الرأسمالية الطاغية

كاألخالؽ كالكسطية كالتكازف بيف المادية كالركحانية كتفاعؿ رأس الماؿ مع العمؿ بصيغة 

 أحدىما عمى اآلخر كيحقؽ الكفاية كالرفاىية لمناس عمى أساس لمتكازنة بحيث ال يطغ

. الحؽ كالعدؿ كيحقؽ التنمية الشاممة لممجتمعات

تغيير ثقافة المنظمة كمدخل استراتيجي لمنيوض :  بعنكاف(2008الوقفي،  ) دراسة-

 كىي دراسة ميدانية أجريت في البنكؾ التقميدية بمنظمات األعمال في ظل األزمات المعاصرة

 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تكجيات المديريف في البنكؾ التقميدية األردنية نحك إذاألردنية، 

تغيير ثقافة المنظمة بقصد مجابية األزمات المعاصرة، كلتحقيؽ ىذه الدراسة تـ تصميـ كتطكير 

 شخصان شكمكا 150استبانّو كأداة لجمع البيانات حيث تـ تكزيعيا عمى أفراد العينة البالغ تعدادىا 

كتـ تحميؿ البيانات الكاردة في .  شخصان 230مف مجتمع الدراسة البالغ عددىـ % 65ما نسبتو 



 

36 

  باالعتماد عمى المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  SPSSاالستبانات بكاسطة برنامج 

كمعامالت ارتباط بيرسكف كتحميؿ االنحدار لمعرفة تأثيرات المتغيرات المستقمة عمى المتغير 

.  (مجابية األزمات المعاصرة)التابع 

:  كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية

يجابي ذك داللة إحصائية لدل المبحكثيف نحك تغيير ثقافة المنظمة بقصد إيكجد تكجو  -1

مكاجية األزمات المعاصرة كذلؾ مف خالؿ التغيير في الجكدة ك التغيير في اإلبداع ك 

 .التغيير في معاممة العمالء

ضركرة التركيز عمى عامؿ الرقابة مف قبؿ اإلدارات، كالميؿ إلى المركزية أثناء  -2

. األزمات

األزمة المالية المعاصرة، أزمة سيولة أم أزمة " كىي بعنكاف (2008) الشمريدراسة- 

تيدؼ الدراسة إلى تناكؿ األزمة المالية المعاصرة مف حيث " مآل األزمة وتداعياتيا.. نظام

أسبابيا، كنتائجيا المستقبمية، كخصكصان فيما يتعمؽ بانعكاساتيا عمى البمداف العربية كالخميجية 

منيا، كاعتمدت عممية التحميؿ بالدرجة األساس عمى البيانات كاإلحصاءات التي تخص البمداف 

الرأسمالية المتقدمة، كأكليا الكاليات المتحدة األمريكية كبعدىا بعض بمداف أكركبا الغربية، 

. كالبيانات كاإلحصاءات الخاصة بالدكؿ العربية التي تطرؽ إلييا البحث

كلقد تبيف مف عممية التحميؿ أف ىناؾ أسبابان أدت إلى ظيكر األزمة الحالية المختمفة مف 

. حيث حدتيا، كعمقيا، كاتساعيا، عف األزمات السابقة التي شيدتيا الكاليات المتحدة األمريكية

 إزالة الحدكدفي تمثؿ ـكفي مقدمة ىذه األسباب التطكر الحاصؿ في نشاط النظاـ الرأسمالي كاؿ

كالقيكد، أماـ حركة الشركات العمالقة العابرة بنشاطيا إلى مختمؼ أرجاء العالـ، بما في ذلؾ 

البنكؾ كالمؤسسات المالية العالمية ككذلؾ التكسع اليائؿ في اإلنفاؽ الحككمي األمريكي كتعاظـ 
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 إلى أسباب تفجير األزمة اشتداد حاالت المضاربة، كالتكسع الكبير في باالضافةالمديكنية، 

االئتماف المصرفي، بحيث تضافرت ىذه األسباب مجتمعة لتؤدم إلى حدكث ىذه األزمة، كمف 

بقدر ما كانت أزمة النظاـ الرأسمالي القادر عمى إعادة إنتاج  (نقص سيكلة)ثـ فإنيا لـ تكف أزمة 

اآلليات الكفيمة بديمكمتو المستقبمية، كخمصت الدراسة إلى أف نتائج األزمة كانعكاساتيا كانت 

عمى االقتصاديات المتقدمة كأيضان عمى البمداف العربية، كبغية التخفيؼ مف حدتيا كآثارىا تـ 

.   التكصؿ إلى بعض التكصيات الخاصة باالقتصاديات العربية

التنبؤ المبكر باألزمات المالية باستخدام               " بعنكاف (2008)الّطوخي دراسة  -

 فقد بحث الّطكخي في التنبؤ المبكر باألزمات المالية باستخداـ "المؤشرات المالية القائدة

كاستعرض بإيجاز تاريخ األزمات المالية العالمية، التي تضـ . المؤشرات المالية األكثر أىمّية

حيث تطرقت دراستو إلى أمثمة عديدة في ىذا المجاؿ، . األزمات البنكية كأزمات سعر الصرؼ

مع تدىكر أداء البنكؾ في دكؿ البمطيؽ لدرجة - في أكاخر التسعينيات مف القرف الماضي- منيا 

أدت إلى تدخؿ الحككمات لدعـ البنكؾ الكبيرة، كاألزمة المالية التي حصمت في دكؿ شرؽ آسيا، 

 بنكا مف بيف 79ككذلؾ ما حصؿ أكاخر الثمانينيات كأكائؿ التسعينيات، عندما عانى أكثر مف 

 بنكؾ في كاليات نيكانجالند مف الفشؿ كانخفضت بشدة أسعار األصكؿ العقارية بحيث كاف 509

نجالند% 14ذلؾ سببا في فشؿ أكثر مف  . مف بنكؾ نيكا 

كاستخمصت الدراسة، استنادان إلى ما تشير إليو التجارب السابقة لألزمات، نمطان فحكاه أف 

ضعؼ األزمات - عمى األقؿ - أزمات العممة كأزمات البنكؾ في االقتصاديات الناشئة تككف 

.  التي تحدث في الدكؿ الصناعية

أزمة سعر : كما بّينت الّدراسة أف األزمات المالية تشمؿ نكعيف مف األزمات، ىما

الصرؼ، كاألزمات البنكّية، كتعرؼ األكلى بأنيا فقداف قدر كبير مف االحتياطيات المالّية لمدكلة 
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أك تغيُّر قيمة عممة الدكلة بالتخفيض، أما األزمات البنكّية فتعرؼ بأنيا الكضع الذم تصبح فييا 

البنكؾ في حالة إعسار مالي بحيث يتطمب األمر تدخال مف البنؾ المركزم لضخ أمكاؿ ليذه 

. البنكؾ أك إعادة ىيكمة النظاـ البنكي

كاستعرضت الّدراسة مدل تعرض البنكؾ العربية ألزمات مالية، كأشارت إلى أف عددان مف 

الدكؿ العربية طبقت في العقد األخير مف القرف الماضي سياسات التحرير المالي كاإلصالح 

االقتصادم، كعادةن ما يصاحب ىذه السياسات بعض األزمات المالية كتعرُّض البنكؾ فييا 

.  لمشاكؿ نتيجة ىذه السياسات

– العولمة وأثارىا االقتصادية عمى المصارف " بعنكاف (2008)النيل والطيب دراسة -

 جاءت الدراسة لمبحث في التأثير الكاسع لمّتغيرات كالتطكرات كالظكاىر "نظرة شمولية

كاالنعكاسات الخاصة بالعكلمة عمى الجياز البنكي عبر العالـ، كبينت أف اآلثار االقتصادية 

لمعكلمة عمى الجياز البنكي قد تككف إيجابية، كقد تككف سمبية، كتصبح الميمة الممقاة عمى 

 لعاتؽ القائميف عمى إدارة الجياز البنكي ىك تعظيـ اإليجابيات كتقميؿ اآلثار السمبية عند أدف

كرأت الّدراسة أف بعض  تمؾ اآلثار تتطّمب إعادة ىيكمة صناعة الخدمات البنكية، . مستكل

. كالتحكؿ إلى البنكؾ الشاممة، كتنكيع النشاط البنكي

    كما أشارت الدراسة إلى جيكد البنكؾ المركزية العربية اإلصالحية، كالبنؾ المركزم المصرم 

كالبنؾ المركزم األردني كبنؾ السكداف المركزم، ىذا باإلضافة لمجيكد اإلصالحية لصندكؽ النقد 

.  الدكلي، كذلؾ مف أجؿ تييئة البنكؾ الكطنية لمتطمبات العكلمة كالمنافسة العالمية

كفيما يّتصؿ بالجياز البنكي األردني، رأت الّدراسة أف مسيرة اإلصالح الحقيقية فيو بدأت          

، كذلؾ في أعقاب الظركؼ االقتصادية التي شيدىا األردف منذ الثمانينيات مف القرف 1989عاـ 

العشريف، حيث كاف االقتصاد األردني قد تأثر كثيرا  بالتطكرات االقتصادية الدكلية التي انعكست 
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سمبا  عميو، كخصكصان حالة الرككد االقتصادم، التي انعكست بالتالي عمى أداء  الجياز 

. البنكي

 كرأت الّدراسة أف الظركؼ االقتصادية غير المكاتية التي شيدىا األردف، كشفت نقاط 

الضعؼ في الجياز البنكي، ككذلؾ كثيران مف السمبيات كالتجاكزات في تمؾ الفترة، ككانت تمؾ 

ىي نقطة انطالؽ البنؾ المركزم األردني إلصالح النظاـ البنكي، - في رأم الباحث– الظركؼ 

كبالتالي، ىدفت . كجعمو أكثر كفاءة كفعالية لمكاجية التحديات التي شيدىا االقتصاد األردني

سياسات اإلصالح البنكي في المممكة األردنية الياشمية إلى التكجو نحك خمؽ مؤسسات بنكّية 

. قكية إداريان كماليان 

ممارسة استراتيجيات التغيير لمواجية :  بعنكاف(2009) سعيفان والطيط  دراسة-

 كىي دراسة ميدانية أجريت في القطاع المصرفي األردني، األزمات وأثرىا عمى األداء المؤسسي

ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف أثر ممارسة استراتيجيات التغيير لمكاجية األزمات كأثرىا عمى األداء 

 أفراد يعممكف في أربعة 209المؤسسي في القطاع المصرفي األردني، كتككنت عينة الدراسة مف 

. جنراؿ- البنؾ العربي، كبنؾ اإلسكاف لمتجارة كالتمكيؿ كبنؾ األردف كبنؾ سكسيتو: مصارؼ ىي

ستبانة لقياس متغيرات اكتـ تطكير . تـ اختيار أفراد العينة بأسمكب العينة الطبقية العشكائية

الدراسة تتمتع بدالالت صدؽ كثبات مقبكلة كما تـ استخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة 

:  لإلجابة عف أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا، كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا

ف درجة ممارسة استراتيجيات التغيير لمكاجية األزمات في القطاع المصرفي أ -1

األردني مرتفعة حيث كانت درجة ممارسة إستراتيجيتي التكعية المكجية، كاإلستراتيجية العقالنية 

.  مرتفعة في حيف كانت درجة ممارسة اإلستراتيجية القسرية متكسطة

 . ف مستكل األداء المؤسسي في القطاع المصرفي األردني كاف مرتفعاأ -2
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تكجد عالقة ايجابية بيف استراتيجي التكعية المكجية، كالعقالنية كبيف األداء  -3

 .المؤسسي، في حيف تكجد عالقة سمبية بيف اإلستراتيجية القسرية كاألداء المؤسسي

يكجد أثر ذك داللة إحصائية لممارسة استراتيجيات التغيير لمكاجية األزمات عمى  -4

 . األداء المؤسسي في القطاع المصرفي األردني

إدارة مخاطر المصارف اإلسالمية االئتمانية :  بعنكاف(2009)  نزال وجبر دراسة- 

، حيث ساىمت الدراسة في إبراز أسباب تأثر خدمات المصارؼ في ظل األزمة المالية العالمية

اإلسالمية االئتمانية باألزمة المالية العالمية، رغـ االختالؼ بيف مفيـك االئتماف في المصارؼ 

اإلسالمية كالمصارؼ التقميدية، حيث تكصؿ الباحثاف إلى عدد مف األسباب نتجت عف التأثر 

بسمبيات النظاـ الرأسمالي المطبؽ عالميا، التي أثرت في خدمات المصارؼ اإلسالمية االئتمانية 

المطكرة بدرجة أقؿ مف المصارؼ التقميدية بسبب الضكابط الشرعية، كما أظيرت الدراسة ضركرة 

كضع معايير لتقديـ الخدمات االئتمانية كفؽ الضكابط الشرعية كذلؾ لتسيؿ إدارتيا كالرقابة 

عمييا، إضافة لتنكيع المخاطر بتقديـ أدكات استثمارية أخرل تتناسب مع الحاجات الحالية 

 . كالمستقبمية، كبربط سعر الخدمات االئتمانية بالعرض كالطمب كليس بسعر الفائدة

 

 دور القطاع المصرفي األردني في تخفيف آثار :بعنكاف ( 2009) دودين دراسة- 

 األزمة االقتصادية العالمية عمى االقتصاد األردني من وجية نظر العاممين بالمصارف األردنية،

حيث تككف مجتمع الدراسة مف المكظفيف العامميف في أقساـ التسييالت كمديرم الفركع في 

 كتـ اختيار عينة 2009-5-18 لغاية 2009-4-22البنكؾ التقميدية األردنية خالؿ الفترة بيف 

، ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى دكر القطاع المصرفي األردني في ان  مكظؼ112مككنة مف 
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تخفيؼ آثار األزمة االقتصادية العالمية عمى االقتصاد األردني مف كجية نظر العامميف 

:  كتكصمت لمنتائج التالية. بالمصارؼ األردنية

تراجع حجـ نشاط البنكؾ األردنية في مجاؿ منح القركض الشخصية جراء األزمة - 1

.  المالية

ما بطمب ضماف كاؼو إقامت البنكؾ األردنية بتفعيؿ إدارة المخاطر االئتمانية كذلؾ - 2

أك تخفيؼ السقؼ االئتماني بما يتناسب مع الضمانات المتكفرة لدل العمالء بحيث تقمؿ مف 

.  مستكل المخاطر كضعؼ قدرة العمالء عمى السداد

دور الجياز المصرفي اإلسالمي ":  كىي بعنكاف(.2009) الحكيم، والعطياتدراسة- 

التعرؼ عمى األزمة االقتصادية العالمية، كأسباب حدكثيا  ىدفت ىذه الدراسة إلى" في ظل األزمة

كآثارىا عمى المصارؼ التقميدية كاإلسالمية، كالقراءة اإلسالمية لألزمة ككيفية عالجيا، 

كمؤسسات البنية التحتية الداعمة لممؤسسات المالية اإلسالمية كأىدافيا، كالمعكقات التي تكاجو 

المؤسسات المالية اإلسالمية، كدكر مؤسسات البنية التحتية في منع مشاركة المؤسسات المالية 

 االيجابي الكبير الدكر مف بالرغـ ف إلى أنواكتكصؿ الباحث. اإلسالمية في االنزالؽ في األزمات

 في مف الكقكع اإلسالمية المصرفية الصناعة كدعـ حماية في المؤسسات ىذه بو تضطمع الذم

 أكبر بشكؿ ىذه المؤسسات تركز أف الضركرم مف نوفإ مباشر، بشكؿ فييا المشاركة أك األزمات

 تتعرض أف يمكف التي حؿ األزمات في كتساىـ المصرفية الصناعة منيا تعاني التي المشاكؿ عمى

 لمعالـ إسالمية مالية نظرية لتقديـ التقميدية، ككذلؾ المالية لمصناعة منافستيا درجة كرفع لتقكيتيا ليا

. كالشفافية كاألخالؽ كالنزاىة يتصؼ بالعدالة مذاؿ النظاـ ىذا نحك باالتجاه تقنعو الغربي

األزمة المالية االقتصادية العالمية وآثارىا الحالية " كىي بعنكاف (2009 ) عباددراسة -

 ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أسباب األزمة ".والمتوقعة عمى الجياز المصرفي األردني
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المالية، كالمراحؿ التي مرت بيا منذ اندالعيا، كأثر األزمة المالية الرأسمالية عمى أسكاؽ الماؿ 

كتكصمت . العربية، كتأثير األزمة المالية العالمية كالمتكقعة عمى الجياز المصرفي األردني

إف األزمة بدأت مع انتعاش سكؽ العقار في أمريكا في الفترة : برز النتائج  التاليةأالدراسة إلى 

كالحمـ األمريكي بأف يمتمؾ كؿ مكاطف بيتنا كقد رافؽ ذلؾ نشاط محمـك في  2005-2001مف 

تسكيؽ العقارات أدل إلى ارتفاع أسعارىا ليصؿ إلى أرقاـ فمكية، مما حدا بأصحاب العقارات إلى 

كالمصارؼ العربية لـ تتأثر باألزمة المالية التي سببتيا أزمة . إعادة رىف العقار مرة ثانية كثالثة

قركض الرىف العقارم بسبب اختالؼ نظاـ التمكيؿ العقارم في العالـ العربي عنو في الكاليات 

المتحدة، ككاف تأثيره محدكدنا، ككاف تأثير األزمة عمى القطاع المصرفي األردني محدكدنا كذلؾ 

جراء ما تمتمكو مف خبرات كتجارب مميزة كألف الجياز المصرفي ال يعاني مف نقص في السيكلة 

نما بالعكس لديو سيكلة فائضة، كقياـ البنؾ المركزم مف باب االحتياط بنقؿ كدائعو مف البنكؾ  كا 

األمريكية إلى البنؾ المركزم الفيدرالي خفؼ مف آثار األزمة، ك أداء الجياز المصرفي مطمئف 

كىي بذلؾ أعمى  ( %18)مف ناحية بنسبة كفاية رأس الماؿ حيث تبمغ فعمينا  لممصارؼ األردنية 

%( 8)كأعمى بكثير مف المعايير الدكلية كالبالغة  ( %12)مف متطمب البنؾ المركزم األردني 

. كفقنا التفاؽ بازؿ

األزمـة الماليـة العالمية وتداعياتيا عمى " :  كىي بعنكاف(2009 ) عوض اهلل دراسة- 

 ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ األزمة المالية العالمية ،"قتصادات دول مجمس التعاون الخميجي ا

مف حيث أسبابيا، كتداعياتيا بصفة خاصة عمى اقتصاديات دكؿ مجمس التعاكف الخميجي، 

لمكقكؼ عمى أىـ تمؾ التداعيات كأبعادىا، كذلؾ مف أجؿ التخفيؼ مف اآلثار السمبية لألزمة 

كتحييد نتائجيا السمبية، بحيث تتمكف ىذه المجمكعة مف الدكؿ مف الخركج مف األزمة الراىنة 

.  بأقؿ خسائر ممكنة
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أظيرت نتائج الدراسة بعض األسباب التي ساىمت في تداعي األزمة المالية العالمية عمى 

ضخامة حجـ النشاط المالي لدكؿ مجمس . 1: اقتصاديات دكؿ مجمس التعاكف الخميجي، كىي

التعاكف الخميجي في العالـ الخارجي، حيث قامت الدكؿ باستثمار جزء كبير مف عكائد النفط 

كالفكائض البتركلية باألسكاؽ المالية الدكلية كبصفة خاصة في الكاليات المتحدة كدكؿ أكربا 

قياـ حككمات دكؿ مجمس التعاكف الخميجي بإنشاء عدد كبير مف صناديؽ الثركات . 2الغربية، 

. السيادية كالتي تستثمر أمكاليا في الخارج

آثار وتداعيات األزمة المالية العالمية عمى أداء : " بعنكاف(2010)ربحي دراسة -  

 ىدفت إلى معرفو اآلثار المترتبة ".الشركات المساىمة العامةاألردنية المدرجة في بورصة عمان

عمى الشركات المساىمة األردنية نتيجة األزمة المالية العالمية، كالتعرؼ عمى السياسات 

كاإلجراءات التي اتخذتيا الشركات المساىمة األردنية لمتعامؿ مع تمؾ األزمة، كبياف مدل تأثر 

تككف مجتمع الدراسة مف جميع الشركات المدرجة . الشركات المساىمة العامة األردنية باألزمة

أرباحيا كقيمتيا السكقية كحجـ تداكؿ )في بكرصة عماف لألكراؽ المالية التي كانت بياناتيا كاممة 

 ك النصؼ األكؿ لعاـ 2008عمى مدار الفترات الثالث أم النصؼ األكؿ كالثاني لعاـ  (أسيـ

 169 شركة كحجـ التداكؿ ؿ184 شركة كالقيمة السكقية ؿ224حيث تـ تحميؿ أرباح  2009

اعتمدت الدراسة عمى منيج تحميؿ المحتكل كالمضمكف كذلؾ مف أجؿ تحديد أثر األزمة . شركة

. المالية عمى أداء الشركات المساىمة العامة األردنية المتداكلة في بكرصة عماف

: أظيرت الدراسة نتائج عدة كاف أىميا

  سكء استخداـ المنيج المحاسبي المبني عمى القيمة العادلة خصكصا في مجاؿ صناديؽ

 .التحكط 
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  غياب األخالقيات المينية في التعامؿ لدل إدارات بنكؾ االستثمار كالكسطاء المالييف

. كمدققي الحسابات كخبراء تقييـ االستثمارات المالية كالعقارية 

  أثرت األزمة المالية العالمية عمى األردف  بصكرة سمبية كخاصة عمى أرباح القطاعيف

بينما كانت  %48المالي كالخدمات حيث بمغت نسبة التراجع في أرباح القطاع المالي 

 أما قطاع الصناعة فقد حقؽ نتائج إيجابية في بداية %20نسبة التراجع لقطاع الخدمات 

  لكف آثار كتداعيات األزمة تعمقت %30األزمة حيث كانت نسبة االرتفاع في أرباحو 

. %41 حيث تراجعت أرباحو بنسبة 2009عميو في النصؼ األكؿ مف عاـ 

 
محاسبة القيمة العادلة وأثرىا عمى األزمة المالية : بعنكاف( 2010) عواد  دراسة-

أثر محاسبة القيمة العادلة عمى األزمة المالية  ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف . العالمية

تككف مجتمع الدراسة مف ضباط االئتماف كالمحمميف المالييف كالمدققيف الخارجييف، أما . العالمية

 مف  محمالن (29)مف ضباط االئتماف، كضابطان ( 47)فقد شممت  (135)العينة كعدد أفرادىا 

استخدمت الدراسة استبانو ضمنتيا مجمكعة مف . مف المدققيف الخارجييفمدققان ( 59)المحمميف، ك

األسئمة لمكقكؼ عمى آراء عينة الدراسة بخصكص أسباب األزمة المالية العالمية، كمدل تأثير 

محاسبة القيمة العادلة في حدكث تمؾ األزمة كلذا استخدـ في تحميؿ بيانات الدراسة المتكسطات 

، باإلضافة (One Way ANOVA)الحسابية كاالنحرافات المعيارية كتحميؿ التبايف األحادم 

.  Scheffeإلى اختبار 

 لمحاسبة القيمة العادلة في إحداث ميـكأظيرت نتائج تحميؿ بيانات الدراسة كجكد أثر 

األزمة المالية العالمية حيث احتؿ المركز الثالث في أىميتو النسبية بيف العكامؿ األخرل التي 

اتفؽ عمييا خبراء الماؿ كاالقتصاد أنيا كانت كراء حدكثيا، كما أظيرت كجكد مساىمة ذات داللة 
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 في تقميص آثار األزمة المالية (40، 39)إحصائية لتعديؿ المعياريف المحاسبيف الدكلييف 

العالمية، كذلؾ كمف جانب آخر كشفت الدراسة عف أف تداعيات األزمة المالية عمى البنكؾ 

التقميدية في األردف كمف ثـ السياسات التي اتبعتيا الحككمة ككذلؾ البنؾ المركزم لمحد مف أثار 

تمؾ األزمة عمى االقتصاد الكطني كانت السبب الداعي النخفاض قيمة التسييالت المصرفية 

.   التي تقدميا البنكؾ التقميدية األردنية لقطاع األعماؿ

 كفي ضكء نتائج الدراسة اقترح الباحث مجمكعة مف التكصيات أىميا ضركرة التمسؾ 

بتطبيؽ منيج القيمة العادلة كأساس لالعتراؼ كالقياس كاإلفصاح المحاسبي، كلكف مع إجراء 

كذلؾ مف أجؿ ترشيد استخداـ ىذيف  (40، 39)بعض التعديالت في المعياريف المحاسبييف 

 .المعياريف لدل تطبيؽ محاسبة القيمة العادلة في إعداد التقارير المالية

 

 

 

 

: الدراسات األجنبية: ثانياً 

 :Liquidity Crisis Of 2007 " بعنكاف (Cecchetti, 2007) كيكتشيتيدراسة -

How Should Policymakers Respond? "  ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف اسباب أزمة

 في الكاليات المتحدة األمريكية، مف 2007السيكلة النقدية التي كاجيتيا المؤسسات كاألفراد عاـ 

حيث أعراض األزمة كآلياتيا كنتائجيا مف منظكر يتصؿ مباشرة بمسائؿ التمكيؿ كالقركض التي 

تقدميا البنكؾ كالمؤسسات، خاصة في ظؿ انخفاض سعر الدكالر األمريكي أماـ العمالت 
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 التحميمي كذلؾ مف خالؿ جمع الدراسات السابقة  استخدمت الدراسة أسمكب المنيج. األخرل

. المتعمقة بأسباب أزمة السيكلة النقدية في المؤسسات المصرفية في الكاليات المتحدة األمريكية

أظيرت نتائج الدراسة حدكث ارتفاع في مخاطر التمكيؿ، مما أدل إلى حاجة المؤسسات 

كأظيرت أىمية . المصرفية لمجكء إلى القركض التمكيمية بدالن مف االعتماد عمى القدرات الذاتية

فرض الرقابة عمى عمميات اإلقراض كالتمكيؿ، لما ليا أثر في تحسيف مستكل االستقرار 

، (عمى مستكل البمد)كأظيرت الدراسة كجكد عالقة ما بيف استقرار االقتصاد الكمي . االقتصادم

 . مثؿ استقرار نسب التضخـ في مستكيات قميمة، كاالستقرار المالي، ككجكد أسكاؽ تكفر السيكلة

 The Impact Of The Financial Crisis "بعنكاف(  Lin, 2008)دراسة لن - 

On Developing Countries"  " حيث ىدفت ىذه ،"تأثير األزمة المالية عمى الدول النامية 

استخدمت الدراسة أسمكب . بياف تأثير األزمة المالية العالمية عمى الدكؿ الناميةإلى الدراسة 

المنيج التحميمي كذلؾ مف خالؿ جمع الدراسات السابقة المتعمقة بتأثير األزمة المالية عمى الدكؿ 

. النامية المجرية في الكاليات المتحدة األمريكية

:  أظيرت الدراسة العديد مف النتائج أبرزىا

حدكث تراجع ممحكظ في صادرات الدكؿ النامية، ككذلؾ نسبة مساىمتيا في حجـ - 1

.  2008 في عاـ (%4,1) إلى 2006 عاـ (%9,3)التجارة العالمية ليذه الدكؿ مف 

حدكث تراجع في حجـ االستثمارات األجنبية في الدكؿ النامية كخاصة في - 2

.  االستثمارات المباشرة، باإلضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة عمى ىذه االستثمارات

عدـ استمرار الدكؿ النامية في تنفيذ المشاريع االقتصادية التي كانت تحت التنفيذ - 3

.  بسبب التراجع في االستثمارات كنقص التحكيؿ الالـز لتنفيذىا
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 Poole"Fundamentals Of The Financial Crisis)، 2008)بول  دراسة -

Mismanaging Risk  ." ،ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف جذكر األزمة المالية العالمية

كاستخدمت الدراسة أسمكب المنيج التحميمي كذلؾ مف خالؿ جمع الدراسات السابقة المتعمقة 

. بجذكر األزمة المالية المجرية في الكاليات المتحدة األمريكية

أظيرت نتائج الدراسة أف جذكر ىذه األزمة، تعكد أساسان لسكء إدارة مخاطر القركض، 

 كبينت أف بنكؾ االستثمار، اعتمدت سياسات غير حكيمة، فيما يّتصؿ باستراتيجّيات ،كاالئتماف

كأف . مكاجية المخاطر، كدفعت الّثمف، كلكنيا بتمؾ الّسياسات، أّدت النييار مؤّسسات أخرل

. بعض البنكؾ لـ تكف متحّمسة لخّطة اإلنقاذ اّلتي اعتمدتيا الكاليات المتحدة

كأظيرت الدراسة أف ىناؾ أىمية كبرل لمتعميمات كالمعايير كالقرارات التي تحاكؿ استباؽ 

األزمات المالية في قطاع البنكؾ كلكف يجب أف تيستىبىؽ بحؿ مشكالت اإلدارة السيئة، مثؿ 

المغامرات غير المحسكبة جيدان، كالتقميؿ مف حصكؿ أحداث صادمة كغير متكقعة، كعدـ التكازف 

الزمني بيف ما ىك مستحؽ كما يجب دفعو، كضعؼ تقدير المخاطر لدل األطراؼ األخرل التي 

كما –تؤثر في قدرة البنؾ عمى خمؽ حالة مف التكازف بيف ما ىك مطمكب كما ىك مكجكد، أك 

االستناد إلى أسعار سكقية لألسيـ قابمة لالنييار، كأخيران، النظرة قصيرة المدل في - حصؿ مؤخران 

. سياسات التمكيؿ قصير األمد

 Is The  "بعنكافReinhat & Rogoff, 2008 ) )راينيات وروغوف دراسة - 

2007 U.S. Sub-Prime Financial Crisis So Different?  . "  ىدفت الدراسة إلى

دراسة تاريخ األزمات المالية، كرّكز الباحثاف بشكؿ خاص عمى مسائؿ االئتماف كما يتصؿ بو 

مف مسائؿ السيكلة في البنكؾ مف زاكية تاريخية مبنية عمى معمكمات كبيانات محكرىا المركزم 

. األزمات المالية في البنكؾ، كباألخص أزمات االئتماف كالسيكلة
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كأظيرت أف ىناؾ . أظيرت نتائج الدراسة أف معطيات األزمات االقتصادية مختمفة زمنيان 

كأظيرت عالقة عكسية بيف صعكد . آثاران سمبية كثيرة تنشأ مف جراء حدكث األزمات االقتصادية

األزمة المالية كالقيمة الحقيقية، فالقيمة الحقيقية لـ تعكس نفسيا عمى القيمة الرمزية ممثمة في 

أسيـ البنكؾ كالشركات، كىذه معضمةه حقيقية كصفت الدراسة أبعادىا، كالمخاطر اّلتي تنجـ 

 .عنيا

 " ,Chari, Christiano & Kehoe)2008)تشاري وكريستيانو وكوىي دراسة   -

Facts And Myths About The Financial Crisis Of 2008 ."  ىدفت الدراسة إلى

فحص ما أسمكه ثالثة ادعاءات تتصؿ بالكيفية التي تؤثر فييا األزمة المالية، كأسبابيا كآثارىا، 

استخدمت الدراسة أسمكب المنيج التحميمي مف خالؿ تحميؿ الدراسات لنفس . عمى االقتصاد ككؿ

 . المكضكع

أظيرت الدراسة أف ادعاءات البنكؾ ىي أكىاـ غير حقيقية، كبينت بعض الحقائؽ التي 

تتعمؽ بكيفية تأثير النظـ المالية فيما يتصؿ بكساطات صناديؽ االستثمار بيف مالكي البيكت 

كأظيرت الدراسة أف التحميؿ التقميدم يقكد إلى نتائج مضمِّمة . كالعقارات كالشركات ذات العالقة

، كأظيرت الدراسة بعض الشككؾ  المتكلدة (االئتماف)فيما يتعمؽ بالتكاليؼ الحقيقية لالقتراض 

. بصدد مسألة القيمة الحقيقية لالقتراض، كفي المعايير التي كانت معتمدة في ىذا الخصكص

كما أظيرت الدراسة أف زيادة نسبة االئتماف بالمقارنة مع نسبة المخاطرة، بالنسبة لممشاريع التي 

كأظيرت أنو بالرغـ مف الّدعـ . يتـ العمؿ عمييا، ال يستدعي بالضركرة تدخالن كاسعان مف الحككمة

الحككمّي لمقطاعات االقتصادية آنذاؾ إال أف ىذه القطاعات كانت ال تزاؿ تكاجو انييارات كبرل 

في أىـ البنكؾ كالشركات األمريكية، األمر الذم امتد بيذا الشكؿ أك ذاؾ إلى مختمؼ أنحاء 

. العالـ
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أكصت الدراسة صانعي السياسات إلى تحديد ماىية الخمؿ الذم حصؿ في السكؽ 

المالي األمريكي كتقديـ أدلة قكية تبرىف عمى ضركرة تدخؿ الحككمة لدعـ البنكؾ أك غيرىا مف 

كأكصت عمى ضركرة مشاركة المكاطنيف في منطقيـ كرؤيتيـ بإقناعيـ بأف ما ييؤخذ  .المؤّسسات

مف أمكاليـ عمى شكؿ ضريبة كييعطى لممؤسسات التي كانت عمى كشؾ اإلفالس دعمان ماليان، 

.  ينقذىا مف ذلؾ

تالفي " بعنكاف Jickling, 2008) )جكمينج قدمو كفي تػػقرير عمى صيغة بحث -

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف ماىية .  "Averting Financial Crisis" "األزمة المالية

استخدمت الدراسة أسمكب المنيج التحميمي مف خالؿ تحميؿ الدراسات لنفس . األزمة المالية

 .المكضكع

أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد تعريؼ صريح لألزمة المالية العالمية عمى الرغـ مف 

كجكد مصدر عاـ ليذا المفيـك يّتصؿ بالعراقيؿ التي تكاجييا المؤّسسات، في دائرة تّتسع لتصؿ 

إلى مستكل األزمة، مف خالؿ القيكد أماـ مؤسسات األعماؿ كاألفراد، فيما يتصؿ باالئتماف، بما 

كأظيرت الدراسة قياـ بعض مف . يؤثر عمى االقتصاد الحقيقي كالخدماتي بشكؿ سمبي بارز

أصحاب القرار في البنكؾ المركزية بمف فييـ أكلئؾ المعنيكف باالحتياطي الفدرالي بجيكد لمحدِّ 

مف تنامي ىذه األزمة، حينما كصمت إلى األفراد كالمؤسسات، كجعمتيـ غير قادريف عمى الكفاء 

كأظيرت نتائج األزمة المالية العالمية خمؽ حالةن مف االضطراب الكبير في . بالتزاماتيـ المالية

ف مؤسساتو غاية في التنكع، كفي أسكاؽ مختمفة عبر العالـ، خسرت  النظاـ المالي العالمي، بؿ كا 

خسارة كبرل نتيجة لكؿ ذلؾ، حيث كانت دكرة االئتماف كعالقتيا الحتمية بالسيكلة المصدر 

المركزم لمجمؿ ىذه األزمة، خاصةن بعد سنكات مف التسييالت غير العادية في الحصكؿ عمى 

كأظيرت أف مستكيات اإلفصاح كمضاميف القكائـ المالية تعكس . (أزمة االئتماف)القركض 
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الكاقع؛ بما يكفر مقدرةن أعمى عمى مكاجية المخاطر كالتصدم لمصدمات، خاصةن فيما يتصؿ 

. بالبنكؾ كعمميات االئتماف ككضع السيكلة فييا

 ىدفت "An Intellectual Bailout" كىي بعنكاف (( Moises, 2009 دراسة -

الدراسة إلى الكشؼ عف تداعيات األزمة االقتصادية، استخدمت الدراسة أسمكب المنيج التحميمي 

مف خالؿ جمع البيانات السابقة التي تتعمؽ بمكضكع الدراسة كالعمؿ عمى تحميميا كأظيرت 

الدراسة النتائج التالية، مف خالؿ تحميؿ الدراسات السابقة لعدد مف تداعيات األزمة المالية مف 

: أىميا

 عدـ قدرة المحمميف عمى تحديد أسباب األزمة بشكؿ دقيؽ. 

  جميع الدالئؿ تشير إلى أف األزمة الحقيقية ليس فيما حصؿ بؿ األزمة الحقيقية ىي التي

نفسيـ، حيث أشار رئيس االحتياطي الفيدرالي األمريكي بأنو أأحاطت بعمماء االقتصاد 

 .خطأ عندما تكقع مسبقا أف األزمة المالية لف تستمر لفترة طكيمةأ

 محاكلة البنكؾ بإلقاء المـك عمى القطاعات األخرل كتبرئة نفسيا. 

 كعدـ كجكد جية تتحمؿ االتخبط غير المسبكؽ بإلقاء الالئمة عمى بعضيـ بعض 

 .المسؤكلية

  كبر كأقكل البنكؾأتأثر البنكؾ األمريكيو باألزمة رغـ أنيا تعد مف. 

  إلقاء المـك دكف حذر عمى السياسات المالية كباألخص عمى معايير المحاسبة التي ىي

 .أصال جيات مستقمة غير ربحية ال تسعى إال لمكصكؿ إلى شفافية عالية

 Confronting The Global " دراسة بعنكاف( ,2009Kiyota)أجرى كيوتا - 

Financial Crisis: Bank Efficiency, Profitability And Banking System 

In Africa"   كفاءة البنك ونظام الربح المصرفي في : مواجية األزمة المالية العالمية
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ثر األزمة المالية العالمية في كفاءة البنؾ كنظاـ أىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف ". إفريقيا

 مف عدة ان بنؾ (29)أجريت الدراسة عمى عينة عشكائية مككنة مف . الربح المصرفي في إفريقيا

استخدمت الدراسة أسمكب جمع المعمكمات . (2000-2007)مناطؽ في إفريقيا خالؿ الفترة بيف 

لمعشكائية الحدكد، لقياس نيج البنكؾ اإلفريقية مف حيث التكمفة  (بارا مترية) مف خالؿ مقاييس

. كالربح كالكفاءة المصرفية

 أظيرت نتائج الدراسة أف األزمة المالية العالمية أثرت بشكؿ سمبي عمى البنكؾ 

اإلفريقية نظران لعدـ كفاءة األنظمة التقميدية غير الفعالة التي تستخدميا المؤسسات المصرفية في 

كأظيرت أثر األزمة المالية العالمية عمى كفاءة البنكؾ االقتصادية مف خالؿ تراجع في . إفريقيا

أصكؿ الجكدة، كالنسب الرأسمالية، كالتشغيمية، كنسب السيكلة : كفاءة المؤشرات المالية مثؿ

.  النقدية في الربح المصرفي في إفريقيا

 

 

دراسة تحميمية ( Krstić& Jemović ،2009 )كرستيك وجيموفيك أجرل كؿ مف 

 The Impact Of Global Financial Crisis On Changing The Central" بعنكاف

Bank Role In The Market Positioning Of Financial Institutions "  تأثير األزمة

ىدفت الدراسة . "المالية العالمية عمى دور البنك المركزي في تطوير سوق المؤسسات المالية

ثر األزمة المالية العالمية عمى دكر البنكؾ المركزية في تطكير سكؽ أإلى الكشؼ عف 

. المؤسسات المالية

 أظيرت نتائج الدراسة أف األزمة المالية العالمية أثرت بشكؿ كبير عمى البنكؾ المركزية 

نتيجة النعداـ االستقرار المالي، كأزمة السيكلة النقدية، كارتفاع أسعار الفائدة، كزيادة الديكف 
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كأظيرت أىمية مراجعة البنكؾ . كالغرامات المالية الكبيرة في سكؽ المؤسسات المالية كالمصرفية

المركزية لكافة الصككؾ كالسياسات النقدية كتخفيفيا مف خالؿ خفض معدالت الصككؾ 

ثر األزمة أنو يمكف التغمب أك التخفيؼ مف أباإلضافة إلى النتائج السابقة أظيرت . المصرفية

المالية السمبي بقياـ البنكؾ المركزية بعمؿ التسييالت االئتمانية، كتسييؿ الكدائع، كتخفيض 

. أسعار الفائدة

 

 

 

 

 

 

 

 

: ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

تميزت الدراسة الحالية بتركيزىا عمى قياس األداء التشغيمي كالمالي لمبنكؾ األردنية قبؿ 

كما تناكلت . ااألزمة المالية العالمية أثناء األزمة كما بعدىا كمقارنة النسب مع بعضيا بعض

الدراسة الحالية مقارنة مدل تأثر األداء المالي كالتشغيمي في البنكؾ التقميدية كفي البنكؾ 

بينما ركزت الدراسات السابقة عمى قياس تأثر البنكؾ بعد األزمة المالية العالمية . اإلسالمية

باألخذ باالعتبار متغير كاحد مثؿ السيكلة أك االئتماف، كركزت الدراسات السابقة عمى الكشؼ 

عف األسباب التي ساىمت في حدكث ىذه األزمة لمعمؿ عمى التنبؤ بمصير البنكؾ في المستقبؿ 

  .
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 الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات 
 

يعرض الباحث في ىذا الفصؿ كصفان لمنيج الدراسة، كمجتمعيا، كعينتيا، كأدكاتيا، 

: كالطرؽ اإلحصائية التي استخدمت لتحميؿ بياناتيا كذلؾ عمى النحك التالي

 

:  منيج الّدراسة1- 3
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ىذه الدراسة تحميمية، ىدفيا التعرؼ عمى تأثير األزمة المالية العالمية عمى األداء 

التشغيمي كالمالي لمبنكؾ األردنية، كمف ثـ تقديـ التكصيات التي سكؼ يتـ اقتراحيا في ضكء 

. نتائج الدراسة

 

  : مجتمع الّدراسة2- 3 

يتأّلؼ مجتمع الّدراسة مف جميع البنكؾ التقميدية األردنية كعددىا ثالثة عشر بنكان، 

يحتكم قائمة أسماء البنكؾ في مجتمع  (1- 3)كالجدكؿ. كجميع البنكؾ اإلسالمية كعددىا بنكاف

. الدراسة

 

 

 

 

 

 

( 1- 3)الجدول

قائمة البنوك في مجتمع الدراسة 

 اسم البنك الرقم 

البنكؾ التقميدية 

 ع البنؾ العربي ش ـ 1

 المصرفية المؤسسة العربية 2

 األردف بنؾ 3

 بنؾ القاىرة عماف 4

 األردني بنؾ الماؿ 5

http://www.arabbank.com.jo/
http://www.arabbanking.com.jo/
http://www.bankofjordan.com/
http://www.cab.jo/
http://www.cab.jo/
http://www.efbank.com.jo/
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 األردني البنؾ التجارم 6

 الككيتي البنؾ األردني 7

 األردني البنؾ األىمي 8

 كالتمكيؿ بنؾ اإلسكاف لمتجارة 9

 األردني بنؾ االستثمار العربي 10

 كالتمكيؿ البنؾ األردني لالستثمار 11

 األردف /بنؾ سكسيتو جنراؿ 12

 كاالستثمار بنؾ االتحاد لالدخار 13

البنكؾ 
اإلسالمية 

 اإلسالمي الدكلي البنؾ العربي 14

 اإلسالمي األردني لالستثمار كالتمكيؿ البنؾ 15

 

 

 أداة الّدراسة 3- 3

:  التحميل المالي
 

قاـ الباحث بإجراء التحميؿ المالي لمبيانات ذات الصمة بتأثير األزمة المالية العالمية عمى 

بيدؼ الكشؼ عف . (2009- 2005)األداء التشغيمي كالمالي لمبنكؾ األردنية في الفترة ما بيف 

جراء المقارنات بيف البنكؾ التقميدية كالبنكؾ اإلسالمية . مدل تأثير األزمة، كتقديـ تحميؿ مالي، كا 

 إجراءات تنفيذ الّدراسة 4- 3
 

ـّ اسػتخداـ أداة الدراسػة األكلى  ، (التحميؿ المالي) مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسػة، ت

كمف أجؿ . لمتعرؼ عمى تأثير األزمة المالية العالمية عمى األداء التشغيمي كاألداء المالي لمبنكؾ

: ذلؾ، تـ تنفيذ اإلجراءات اآلتية

  مسح األدب النظرم كالّتجريبي الخاص بتأثير األزمة المالية العالمية عمى األداء

. التشغيمي كاألداء المالي لمبنكؾ األردنية التقميدية منيا كاإلسالمية

 بناء أداة الدراسة. 

http://www.jgbank.com.jo/
http://jordan-kuwait-bank.com/
http://www.ahli.com/
http://www.the-housingbank.com/
http://www.ajib.com/
http://www.jifbank.com/
http://www.sgbj.com/
http://www.unionbankjo.com/
http://www.iiabank.com.jo/
http://www.jordanislamicbank.com/
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 القياـ باإلجراءات العممّية الخاّصة بالتحميؿ المالي. 

 تحديد الّنتائج . 

 تحميؿ الّنتائج، كمناقشتيا. 

  تقديـ تكصيات ييعتىقىد أنيا ستككف ذات فائدة في إدارة األداء المالي كاألداء التشغيمي في

 . البنكؾ التقميدية األردنية

 

 

:  المعالجة اإلحصائية5- 3

تـ تفريغ البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا مف المصادر األكلية في ذاكرة الحاسب اآللي 

 حيث تـ استخراج المتكسطات (SPSS)جؿ تحميؿ البيانات باستخداـ الرـز اإلحصائية أمف 

الحسابية لنتائج األداء المالي لكؿ مف البنكؾ التقميدية كالبنكؾ اإلسالمية، ككما تـ استخداـ 

كذلؾ لمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف متكسطي  (Independent sample t- test )اختبار 

كاألساليب اإلحصائية المناسبة، يعتبر  (فترة ما قبؿ األزمة كفترة األزمة المالية كما بعدىا)عينتيف 

 ليذه الدراسة حيث أننا نحتاج إلى مقارنة متكسطات نسب األداء بيف فترتيف، ان مناسب (t)اختبار 

ذلؾ عمى الرغـ مف صغر حجـ العينة حيث أخذ مجتمع الدراسة ككؿ كعينة كليس ىناؾ ما 

. يشير إلى أف تكزيع بيانات مجتمع العينة غير طبيعي
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 الفصل الرابع

 تحميل البيانات المالية 

:  المقدمة1- 4
يتضمف ىذا الفصؿ تحميؿ بيانات الدراسة التي تـ الحصكؿ عمييا مف التقارير السنكية 

، كفيما يمي 2009 – 2005الصادرة عف البنكؾ األردنية لفترة الدراسة التي تغطي األعكاـ 

:  مؤشرات األداء التشغيمي كاألداء المالي لمبنكؾ األردنية
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:   مؤشرات األداء التشغيمي لمبنوك األردنية2- 4

: كتتألؼ ىذه المؤشرات مف النسب التالية  

 كتقيس ىذه النسبة قدرة البنؾ عمى تشغيؿ الكدائع كاستثمارىا :القروض إلى الودائع- أ

. عمى شكؿ قركض

كفي فترة % 57.4( 2007-2005)بمغ متكسط ىذه النسبة في فترة ما قبؿ األزمة 

%. 67.15( 2009-2008 )األزمة 

كما أشارت اإلحصائيات الصادرة عف البنؾ المركزم بأف القيمة اإلجمالية لمكدائع 

 بميكف دينار كبارتفاع (18) بمغت حكالي 2008المصرفية خالؿ الشيكر السبعة األكلى مف عاـ 

، لكف التسييالت المصرفية 2007 عما كانت عميو خالؿ الفترة نفسيا عاـ (%11.7)بنسبة 

 (13.3 ) حيث كصمت إلى(%17.6)الممنكحة مف البنكؾ خالؿ الفترة نفسيا ارتفعت بنسبة 

الممنكحة نمت بمعدؿ أعمى مف نمك الكدائع، كقد كاف  (القركض)بميكف دينار، أم أف التسييالت

(. 2007 لعاـ السنكم التقرير األردني، المركزم البنؾ)منيا لمقطاع العقارم % 20

 كما سجؿ الرصيد القائـ إلجمالي الكدائع لدل البنكؾ المرخصة رقمان قياسيان جديدان 

 بميكف دينار في نياية (19,66) بعد أف بمغ مستكل 2009خالؿ األرباع الثالثة األكلى مف عاـ 

 بميكف دينار خالؿ التسعة أشير (1,56) كبمغت الزيادة في أجمالي الكدائع نحك 2009أيمكؿ 

 كبارتفاع قدره 2008 كذلؾ مقارنة بمستكاىا المسجؿ في نياية عاـ 2009األكلى مف العاـ

(.  2009، أبك عجمية ) (8,6%)

 

 : القروض إلى مجموع الموجودات - ب
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كتقيس ىذه النسبة مقدار استغالؿ البنؾ لمكجكداتو في منح قركض كتسييالت إلى 

فكمما ارتفعت ىذه النسبة كاف البنؾ يشغؿ مكجكداتو لمنح قركض كتسييالت أكثر أخذان . عمالئو

. في االعتبار المخاطرة المقبكلة لديو ككفاية رأس الماؿ

 كفي فترة (%43.5)( 2007-2005)بمغ متكسط ىذه النسبة في فترة ما قبؿ األزمة 

 قميال في نسبة منح ان ، مما يدؿ عمى أف ىناؾ ارتفاع(%46.25)( 2009-2008 )األزمة 

. القركض إلى مجمكع المكجكدات

 مميار 43.3، إذ بمغت %4إلى ارتفاع مكجكدات البنكؾ بنسبة  (2009)أشار اليندم

 مميار دينار في نفس الفترة مف 41.5مف العاـ الجارم مقارنة بػ  دينار مع نياية الربع الثالث

 .2008العاـ 

كعمى سبيؿ المثاؿ فإنو حسب البيانات المالية لمجمكعة البنؾ العربي لمسنة المنتيية 

 مميار دكالر (50.6) إلى (%11) فقد ارتفع مجمكع مكجكدات البنؾ بنسبة 2009/12/31في

 ، في حيف بقيت كدائع العمالء الراسخة تشكؿ2008 مميار دكالر بنياية عاـ (45.6)مقارنة مع 

 مميار دكالر (34.9) لتصؿ إلى (%11 )العنصر األىـ مف مصادر التمكيؿ مرتفعة بنسبة

 مف مجمكع (%69) كلتشكؿ ما نسبتو 2008 مميار دكالر بنياية عاـ (31.4)مقارنة مع 

أما القركض كالتسييالت الممنكحة فقد كانت . (2010تقارير البنؾ العربي، ) المكجكدات

 ، كما ارتفعت مجمكع مكجكدات 2009 في عاـ 8,561) )  مقابؿ2008 في عاـ 7,551))

 مميار دينار، كارتفعت مجمكع المكجكدات (46.1) لتبمغ (%10ر8)البنؾ القاىرة عماف بنسبة 

مميار ( 5.4 ) كصكالن إلى 2007 عف نياية العاـ (%8)بنؾ اإلسكاف لمتجارة كالتمكيؿ بنسبة 

 كبمغت القركض كالتسييالت الممنكحة لبنؾ اإلسكاف.  2008دينار في نياية العاـ 

. 2009 في عاـ (729,800)  مقابؿ 2008 في عاـ (632,854)
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كما أشار البنؾ األردني الككيتي بأف ىنالؾ زيادة كاضحة أيضان في حجـ المكجكدات 

الثابتة لألعكاـ المذككرة حيث أظيرت البيانات األكلية لمبنؾ أف إجمالي المكجكدات ارتفعت 

 مقارنة (%2.3) مميار دينار مسجال نمكا نسبتو (2.1) مميكف دينار ليصؿ إلى (46)بحكالي 

(. 2008شركة المحفظة الكطنية لألكراؽ المالية، البنؾ األردني الككيتي، ) 2007 بالعاـ

 

 :النقد واالستثمارات إلى الودائع - ج

النقد ىك أرصدة نقدية لمبنؾ كالكدائع لدل البنكؾ األخرل، أما االستثمارات فتتككف مف 

بمغ . األكراؽ المالية، كتشمؿ الكدائع الحسابات الجارية كحسابات التكفير كالكدائع تحت الطمب

 ) كفي فترة األزمة (%48.47)( 2007-2005)متكسط ىذه النسبة في فترة ما قبؿ األزمة 

أم أف نسبة النقد كاالستثمارات إلى الكدائع انخفضت بشكؿ . (23.4%)( 2008-2009

. كاضح في فترة األزمة المالية كما بعدىا

فقد زاد مجمكع  (المكدعيف) تعتمد طبيعة أعماؿ البنكؾ بالدرجة األكلى عمى استثمار أمكاؿ الغير

 مميار دكالر بنياية العاـ 12.7مف % 28النقد كاألرصدة كاالستثمارات لدل البنكؾ بنسبة 

 األمر الذم أدل إلى زيادة نسبة السيكلة 2009العاـ   مميار دكالر بنياية(16.2) إلى 2008

فعمى سبيؿ المثاؿ .  مف إجمالي المكجكدات(%49)النقدية لتصبح  المعبر عنيا بالنقدية كشبو

 مميار دكالر مقارنة مع (6.3) لتصؿ إلى (%19)إجمالي كدائع البنؾ العربي بنسبة ارتفع 

. 2008 مميار دكالر بنياية عاـ (5.3)

 

: حقوق المساىمين إلى القروض-     د
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 تعرؼ حقكؽ المساىميف بأنيا المكجكدات الصافية لمبنؾ بعد استبعاد المطمكبات، 

كتشمؿ رأس الماؿ المدفكع كاالحتياطيات بأنكاعيا مضافان إلييا األرباح المحتجزة كمطركحان منيا 

، لتصؿ (%6)كارتفع إجمالي حقكؽ المساىميف لدل البنكؾ األردنية بنسبة . الخسائر المتراكمة

شركة ) 2008 مميار دينار في الربع الثالث مف العاـ (6.1) مميار دينار، مقابؿ (6.5)إلى 

 (.2008المحفظة الكطنية لألكراؽ المالية، 

 كفي فترة (%29.83)( 2007-2005)كبمغت ىذه النسبة في فترة ما قبؿ األزمة 

، مما يدؿ عمى انخفاض في ىذه النسبة بشكؿ طفيؼ في (%28.05)( 2009-2008 )األزمة 

. فترة األزمة كما بعدىا

 

 :نسبة القروض المتعثرة إلى مجموع القروض- ىـ

كتدؿ .  كتستخرج ىذه النسبة بقسمة القركض المتعثرة عمى مجمكع القركض كالتسييالت

بمغ متكسط . إلى إجمالي القركض كالتسييالت (المتعثرة)نسبة القركض كالتسييالت الرديئة عمى 

       كفي فترة األزمة (%8.27)( 2007-2005)ىذه النسبة في فترة ما قبؿ األزمة 

(2008-2009 )(7.3%) .

خطر مشكمة يكاجييا القطاع المصرفي في أم دكلة، لككنيا أ تعد القركض المتعثرة 

عمى  تضعؼ قدرات كمكارد البنكؾ كتستنزفيا، كتمغي كظيفتيا، كتعمؿ جميع األجيزة الرقابية

الذم تشجع  في الكقت. كضع الضكابط الكفيمة لمحاصرة الظاىرة كتحديد أسبابيا كطرؽ العالج

كيمكف معالجة القرض المتعثر مف خالؿ  فيو البنكؾ عمى مكاصمة دكرىا في اإلقراض كالتمكيؿ،

ذا كاف  الجمكس مع المقترض لمكقكؼ عمى أسباب التعثر كالتأكد مف رغبتو في السداد، كا 
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المقترض يرغب بالسداد نقـك بمساعدتو في البحث عف مخرج لو لتسديد التزاماتو بعدة طرؽ 

 :منيا

 .جدكلة رصيد القرض المتبقي- 1

 إلعادة إنعاش عممو، كىذا يتطمب عمؿ دراسة مفصمة ان  جديدان منح العميؿ قرض- 2

لمعميؿ، كدراسة جدكل منح تمكيؿ جديد، كمراقبة المقترض بشكؿ مستمر لمتأكد مف استغاللو 

لمقرض الجديد بشكؿ أفضؿ ألف ىذا القرار إذا لـ يكف صحيحا سيؤدم إلى ارتفاع حجـ القرض 

. المتعثر مع العميؿ

كلقد تأثرت البنكؾ األردنية سمبيان مف جراء األزمة المالية العالمية كاضطرت بعض 

البنكؾ إلى تككيف مخصصات ضخمة لتغطية القركض المتعثرة،  كعزت البنكؾ األردنية تراجع 

اإلرباح إلى السياسة المتحفظة التي تعتمدىا مجالس اإلدارة في التعامؿ مع القركض المتعثرة أك 

تمؾ التي تكحي حالتيا بالتعثر لبناء المخصصات حتى إذا كانت القركض بضمانات كافية كذلؾ 

كتعمد معظـ . مف مبدأ الحيطة كالحذر نظرا ألنيا تحكؿ إلى بند األرباح في حالة عدـ استخداميا

البنكؾ األردنية إلى تككيف مخصصات أعمى لتغطية حاالت التخمؼ عف السداد كالقركض 

المتعثرة المحتممة مف جانب رجاؿ األعماؿ كالشركات العقارية التي تعصؼ بيما تداعيات 

. التباطؤ العالمي
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 بسبب المخصصات كجنب ( %31)كعمى سبيؿ المثاؿ انخفضت أرباح البنؾ العربي 

 ارتفاعا 2009 مالييف دكالر كمخصصات لتغطية خسائر القركض المتعثرة في (204)البنؾ 

كزادت مخصصات معظـ البنكؾ األردنية لتغطية أم . 2008 مميكف دكالر في (40.4)مف 

عجز محتمؿ عف سداد قركض متعثرة مف جانب المؤسسات كالشركات العقارية التي تضررت 

. نتيجة التباطؤ العالمي

 
 :نسبة األصول العاممة إلى مجموع األصول- و

تستخرج ىذه النسبة بقسمة األصكؿ العاممة عمى مجمكع األصكؿ كتبيف مدل استغالؿ 

 (2007-2005)بمغ متكسط ىذه النسبة في فترة ما قبؿ األزمة . األصكؿ في النشاط

، أم أف ىذه النسبة لـ تتأثر باألزمة (%3.54  )(2009-2008 ) كفي فترة األزمة (2.61%)

.  كذلؾ بسبب ارتفاعيا

 

 
:   مؤشرات األداء المالي لمبنوك األردنية3- 4

ربح السيم الواحد  - أ

عمى عدد األسيـ  (بعد الضرائب)كيقاس ىذا المؤشر بقسمة صافي الربح 

 حيث تقيس حصة .يستخدـ ىذا المؤشر لمعرفة نصيب السيـ الكاحد مف صافي األرباح.المتداكلة

السيـ مف األرباح نتيجة لتكظيؼ المكارد االقتصادية لمبنؾ، فكمما زادت ىذه النسبة دؿ ذلؾ عمى 

 كفي (%31.93 )( 2007-2005)بمغ متكسط ىذه النسبة في فترة ما قبؿ األزمة . أداء أفضؿ

 في ربح السيـ الكاحد ان  كبيران  أم أف ىناؾ انخفاض(.%23.20 )(2009-2008 )فترة األزمة 

. في فترة األزمة المالية كما بعدىا
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ف قطاع البنكؾ في األردف أإلى  (2009)حيث أشارت المحفظة الكطنية لألكراؽ المالية 

 (%4.1) ارتفاعان في رؤكس أمكاؿ شركاتيا بنسبة 2009سجؿ في نياية الربع الثالث مف عاـ 

 2008 مميار دينار في نفس الفترة مف عاـ (1.77) مميار دينار مقابؿ (1.85)لتصؿ إلى 

كتراجع مجمكع صافي . نتيجة األسيـ المجانية التي قامت بتكزيعيا بعض البنكؾ عمى المساىميف

 (586.97) مميكف دينار مقابؿ (408.14) لتصؿ إلى (%5.30)الربح لقطاع البنكؾ بنسبة 

كقد تراجعت حصة السيـ مف الربح بنسبة . 2008مميكف دينار في نياية الفترة السابقة مف عاـ 

. 2008 عمى (سيـ/ دينار0.331) مقابؿ (سيـ/ دينار0.221) لتصؿ إلى (33.2%)

كقد احتمت مجمكعة البنؾ العربي المرتبة األكلى بيف شركات قطاع البنكؾ مف حيث 

، 2009 في نياية الربع الثالث مف عاـ (سيـ/ دينار0.407)حصة السيـ مف الربح حيث بمغت 

 ثـ تاله البنؾ (سيـ/ دينار0.307)كاحتؿ المرتبة الثانية البنؾ األردني الككيتي لتصؿ إلى 

ككاف مف أكثر األسيـ نمكان مف حيث . (سيـ/ دينار0.232)اإلسالمي األردني لتصؿ إلى 

 مقارنة مع (%7.2)األرباح سيـ البنؾ األردني لالستثمار كالتمكيؿ حيث نمت أرباحو بنسبة 

 مميكف دينار، كالسبب يعكد إلى انخفاض قيمة بند (5.47 )رباحو العاـ الماضي كليصؿ إلىأ

مخصص تدني التسييالت االئتمانية المباشرة مقارنة مع العاـ المنصـر كلنفس الفترة، كيميو بنؾ 

كما كيعتبر سيـ . (%4  ) مميكف دينار بنمك قدره(18.27)القاىرة عماف حيث بمغ صافي الربح 

البنؾ اإلسالمي األردني مف أكثر األسيـ جاذبية ضمف قطاعو حيث كصمت نسبة العائد عمى 

، كاحتؿ المرتبة الثالثة ضمف قطاع البنكؾ مف حيث حصة (%13.5)حقكؽ المساىميف إلى 

كباإلضافة إلى سيـ بنؾ األردف كالبنؾ األردني الككيتي الذم بمغت نسبة . السيـ مف األرباح

(.  2009أبك غزالو،). (%11.5)العائد عمى حقكؽ المساىميف ليما تقريبا 

 :القيمة السوقية إلى ربح السيم الواحد - ب
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أم مضاعؼ ربح السيـ الذم يستخدـ في تحديد القيمة السكقية العادلة لمسيـ العادم، كتقييـ  

بمغ متكسط ىذه  . الكاحدربح السيـ÷ سعر اإلغالؽ = كمعادلة ىذه النسبة ىي. جاذبّية االستثمارية

-2008 ) كفي فترة األزمة (%19.25)( 2007-2005)النسبة في فترة ما قبؿ األزمة 

2009)( 13.48%). 

تمثؿ القيمة التي يباع فييا السيـ في بكرصة : ( Market Value )فالقيمة السكقية 

كالتي  ( par Value)األسيـ، كقد تككف ىذه القيمة أكثر أك أقؿ مف القيمة االسمية لألسيـ 

أك  (تمثؿ القيمة المدكنة عمى قسيمة السيـ، كعادة ما يككف منصكص عمييا في عقد التأسيس

كتمثؿ حقكؽ الممكية أم رأس الماؿ كاالحتياطيات كاألرباح  (Book Value)القيمة الدفترية

 . (المحتجزة مقسكمة عمى عدد األسيـ المصدرة

 

 :القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية - ج

 الكاحد الصحيح تمثؿ مؤشران لىإف نسبة القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية التي تزيد ع

عمى قدرة البنؾ عمى تحقيؽ عكائد كأرباح بأعمى مف المعدؿ السائد في السكؽ عند نفس مستكل 

 (.2005 المكمني، كالسركجي،)المخاطرة

كمما ارتفعت القيمة الدفترية لمسيـ دؿ ذلؾ تعكس القيمة الدفترية حقكؽ المساىميف،  ؼ

فقد تككف .أف أرباح البنؾ كاحتياطاتو قد ارتفعت، كتشكؿ النسبة المنخفضة حافزان لالستثمار

كتعطي ىذه . كما كتعد إحدل نسب السكؽ .النسبة المرتفعة ناتجة عف المبالغة في القيمة السكقية

النسبة مؤشران عف أكضاع المصرؼ كتقييمو مف قبؿ المستثمريف في السكؽ المالي، فكمما زادت 

أما إذا كانت النسبة . كمما كاف المصرؼ كاعدان في أدائو كربحيتو%100عف )ىذه النسبة 

فتككف عندىا فرص تقدـ المصرؼ كتطكر أدائو ضئيمة، مع العمـ  (%100أقؿ مف )منخفضة 
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لكال المجمكعتيف، إال أنيا أكبر في حالة البنكؾ % 100 لىأف متكسط ىذه النسبة يزيد ع

بمعنى أف فرص تقدـ . (111.60)%عنيا في حالة البنكؾ اإلسالمية  (157.77%)التقميدية 

كتطكر أداء كال المجمكعتيف مكجكدة، إال أف تمؾ الفرص أكبر لممصارؼ التقميدية عنيا لمبنكؾ 

(. 2005المكمني، كالسركجي،)اإلسالمية 

كفي فترة ( %2.69)( 2007-2005)بمغ متكسط ىذه النسبة في فترة ما قبؿ األزمة 

. (%2.85)( 2009-2008 )األزمة 

 

: العائد عمى االستثمار - د

لكؿ استثمار كجياف، كجو يمثؿ العكائد التي سكؼ تتحقؽ مف ىذا االستثمار كالكجو 

اآلخر يمثؿ المخاطر التي سيتعرض ليا المستثمر عندما يربط أمكالو في ىذا االستثمار،كمف 

القرارات الميمة في ىذا المجاؿ ىك اختيار االستثمار الذم تالئـ عكائده مخاطره ىذا ىك المبدأ 

العاـ كىذا ىك المقصكد بالمبادلة بيف المخاطر كالعكائد، بمعنى تحديد حجـ العائد المرغكب في 

(. 289، ص1998رمضاف، )الحصكؿ عميو لقاء المخاطر التي يتعرض ليا المستثمر 

يكاد يككف مؤشر العائد عمى االستثمار أشير المؤشرات المالية، فيك يمثؿ العالقة بيف 

كىذا العائد . (متكسط المكجكدات)كاألمكاؿ المستثمرة  (األرباح أك الخسائر)األمكاؿ المكتسبة 

ليس محددان بمدة زمنية لكف غالبان ما يستخدـ لقياس العائد خالؿ سنة مالية كيسمى في ىذه 

 .يستخدـ العائد عمى االستثمار لمقارنة المشركعات. الحالة العائد السنكم عمى االستثمار

كيمكف تعريؼ العائد عمى االستثمار بأنو الدخؿ المتحقؽ مف االستثمار سنكيان عمى 

شكؿ نسبة مف إجمالي االستثمار، كعادة يحصؿ المستثمر في األسيـ أك صناديؽ االستثمار 

عمى العائد مف استثماره عندما تقـك ىذه األدكات االستثمارية بتكزيع أرباح سنكية، كىي نسبة 
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فمؤشر العائد عمى االستثمار يقيس  .االيرادات المحصمة مف كؿ دكالر تـ إنفاقو عمى نشاط معيف

الربح المتحقؽ عف كؿ دينار مستثمر في األصكؿ، ككمما كانت ىذه النسبة أعمى كانت ربحية 

المكمني، )المصرؼ أفضؿ كمردكد االستثمار فيو أكثر جدكل، كبالنتيجة يككف أداؤه أفضؿ 

(. 2005كالسركجي،

في فترة ما قبؿ األزمة  (%1.9 )بمغ متكسط العائد عمى االستثمار لدل البنكؾ األردنية 

العائد عمى في فترة األزمة المالية كما بعدىا، فقد بمغ  (%1.57)المالية، كانخفضت إلى 

 2007مقارنة بنسبة عاـ  (%2.379) نسبة 2008االستثمار لمبنؾ األردني الككيتي عاـ 

مقارنة بنسبة  (%1.949) نسبة 2008، كبمغ العائد عمى االستثمار لبنؾ األردف عاـ (2%)

%(. 1.68 )2007عاـ 

 

 :العائد عمى حقوق المساىمين - ه

 ىي نسبة أخرل مف نسب الربحية أك األداء المالي، التي تقيس ما حققو كؿ دينار 

فكمما . مستثمر مف أرباح ألصحابو، أم العائد المتحقؽ لممساىميف مف استثماراتيـ في المصرؼ

كانت ىذه النسبة أعمى كانت ربحية المصرؼ أفضؿ بالنسبة لمالكي ىذا المصرؼ، كاألمر الذم 

 :كيحسب العائد بالمعادلة التالية. يدؿ بالتالي عمى أداء أفضؿ

( حقػػكؽ المساىميػػف)÷  (100× صافي ربح الفترة )

%(  14.77 )بمغ متكسط العائد عمى حقكؽ المساىميف في فترة ما قبؿ األزمة المالية 

في فترة األزمة كما بعدىا، كىك انخفاض طبيعي نتيجة لتراجع أرباح  (%11.15 )كانخفض إلى 

 .  مساىميياالبنكؾ كاستمرار تنامي حقكؽ
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 : العائد عمى رأس المال المدفوع-و

 : ىك العائد عمى رأس الماؿ الذم اكتتب فيو المساىمكف كيتـ حسابو بالمعادلة التالية

( رأس المػػاؿ المدفػكع)÷  (100× صافي ربح الفترة )

 أف ال يقؿ رأس الماؿ المدفكع 2010تقضي تعميمات البنؾ المركزم التي تطبؽ عاـ 

حيث بمغ متكسط العائد عمى رأس الماؿ .  مميكف دينار100ألّم بنؾ مرخص في األردف عف 

في فترة األزمة  (%24.3) كانخفض إلى   (%33.03 )المدفكع في فترة ما قبؿ األزمة المالية 

فقد  (قبؿ الضريبة)بالنسبة لترتيب البنكؾ بحسب العائد عمى رأس الماؿ المدفكع . كما بعدىا

.   بالمائة(83.6)البنؾ األردني الككيتي القائمة بنسبة عائد قدره  تصدر

 

.  نسبة األرباح التشغيمية إلى األصول العاممة - ز

تستخرج ىذه النسبة بقسمة األرباح التشغيمية عمى األصكؿ العاممة، ينتج الربح التشغيمي 

أثرت . مف مجمؿ الربح (المصركفات اإلدارية كالعمكمية)عف خصـ المصركفات التشغيمية 

إلى  (2009اليندم، )األزمة المالية العالمية عمى األرباح لدل البنكؾ األردنية فقد أشارت 

 مميكف دينار (526.5) إلى 2009انخفاض أرباح البنكؾ الصافية في المممكة األردنية لعاـ 

كىذا ناتج عف انعكاس تباطؤ  .2008 مميكف دينار لعاـ (784.7) مقابؿ (%32.9)بنسبة 

االقتصاد عمى العمميات التشغيمية لمبنكؾ حيث تتراجع األرباح التشغيمية في ظؿ تراجع األرباح 

أف البنكؾ التي " بترا"االستثمارية كتظير بيانات النتائج األكلية التي أكردتيا ككالة األنباء األردنية 

مميكف دينار قبؿ ( 781)سيـ سجمت أرباحا بمغت / مميار دينار(1.931)يصؿ مجمكع رساميميا 

 بترا،"ككالة األنباء األردنية )مميار دينار لفترة المقارنة ذاتيا( 1.213)مخصص الضريبة مقابؿ 

2009.)  
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 2008 في العاـ (%25)فقد أشار البنؾ التجارم األردني إلى تراجع أرباحو بنسبة 

كفي إفصاح لو . 2007 مميكف دينار في العاـ (12.4) مميكف دينار مقابؿ (9.4)حيث بمغت 

انو لكال خسارة سكؽ األسيـ لكانت األرباح التشغيمية قد بمغت '' :عمى مكقع البكرصة ذكر البنؾ 

 مميكف دينار في نياية سنة (12.4) بالمقارنة مع 2008 مميكف دينار في نياية عاـ (15.2)

 ارتفع صافي إيراد الفكائد إذفي حيف شيد بنؾ القاىرة عماف نمكا في أرباحو التشغيمية . ''2007

أما . 2008، فيما تراجعت أرباح المكجكدات المالية مقارنة مع عاـ (%16.4)كالعمكالت بنسبة 

. 2009 عاـ (1,746) مقابؿ 2008 لعاـ (1,462)المكجكدات العاممة لمبنؾ فقد بمغت 

كفي فترة (  3.41%)( 2007-2005)بمغ متكسط ىذه النسبة في فترة ما قبؿ األزمة 

. (2.35%)( 2009-2008)األزمة 

 

:  نسبة إيرادات الفوائد والعموالت إلى األصول العاممة- ح

تمثؿ إيرادات الفكائد كالعمكالت كيعبر عف ذلؾ بقسمة إيرادات الفكائد عمى األصكؿ 

 بنكان 15العاممة، فحسب البيانات المالية التي أعمنتيا البنكؾ المدرجة في بكرصة عماف كعددىا 

عمى مكقع البكرصة فقد تراجع الدخؿ التشغيمي مف العمميات، التي تمثؿ صافي إيرادات الفكائد 

مميكف ( 1348 ) مقابؿ2008 مميكف دينار عمى (1322) تقريبا إلى (%2)كالعمكالت، بنسبة 

  (.2009 ككالة مؤاب اإلخبارية،) 2008دينار لفترة المقارنة ذاتيا مف عاـ 

 مميكف دينار (81)البنؾ األىمي األردني  كبمغ صافي اإليرادات مف الفكائد كالعمكالت في

كما ارتفعت صافي اإليرادات مف الفكائد كالعمكالت . 2007 مميكف دينار في العاـ(83.5)مقابؿ

 (19.7 ) مقابؿ 2008 مميكف دينار عاـ (24.5)في بنؾ المؤسسة العربية المصرفية إلى 
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إف سبب كما أشار بنؾ اإلنماء الصناعي . (%24) كبنسبة نمك 2007مميكف دينار عف العاـ 

. تراجع صافي األرباح يعكد إلى انخفاض قيمة الفكائد كالعمكالت كاإليرادات

 كفي فترة (%5.21 )(2007-2005)بمغ متكسط ىذه النسبة في فترة ما قبؿ األزمة 

. (%5.61)( 2009-2008 )األزمة 

 

: ىامش سعر الفائدة- ط 

 يعرؼ ىامش سعر الفائدة البسيط عمى أنو الفرؽ بيف الفكائد المقبكضة عمى القركض 

قدرة  بمدل مرتبط ىك الفائدة لسعر أعمى ىامش تحقيؽ إف. كالفكائد المدفكعة عمى الكدائع

 كقد بمغ متكسط ىامش .القركض مف مزيد كمنح منخفضة مالية برافعة االحتفاظ عمى المصرؼ

في  (%7.15)كارتفع إلى  (%6.2 )سعر الفائدة لمبنكؾ األردنية في فترة قبؿ األزمة المالية إلى 

فترة األزمة المالية كما بعدىا عممان بأف ىامش الفائدة يشكؿ المصدر األساسي لدخؿ البنكؾ 

كالذم )كيستخدـ لتغطية تكاليفيا األخرل، كتشمؿ ىذه التكاليؼ التشغيمية مثؿ ركاتب المكظفيف 

كاالستيالكيات كاالطفاءات كمصاريؼ  ( 2008 مكظؼ في نياية عاـ 15900بمغ عددىـ 

(. 2009أبك غزالو، )البحث كالتطكير كالتدريب كغيرىا 

 كفي فترة (%6.22)( 2007-2005)بمغ متكسط ىذه النسبة في فترة ما قبؿ األزمة 

. (%7.11)( 2009-2008 )األزمة 

 

:   التعرف عمى مدى تغير مساىمة البنوك األردنية بالناتج المحمي اإلجمالي4- 4

 الطرؽ لقياس حجـ االقتصاد، كيحسب الناتج المحمي لحدإيعد الناتج المحمي اإلجمالي 

اإلجمالّي مف قيمة السمع كالخدمات المنتجة مف المكارد المكجكدة محميان في منطقة ما خالؿ فترة 
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كيمثؿ الناتج المحمي اإلجمالي مجمكع قيـ جميع السمع كالخدمات المعدة لالستخداـ  . زمنية معينة

كيتـ تقييـ ؛ (سنة عمى سبيؿ المثاؿ)النيائي كالمنتجة في اقتصاد ما خالؿ فترة زمنية معينة 

فإذا تـ تقييمو لسنة ما بمتكسط  الناتج المحمي اإلجمالي إما باألسعار الجارية أك باألسعار الثابتة،

. األسعار السائدة في تمؾ السنة فيذا يعني أف الناتج المحمي اإلجمالي يككف باألسعار الجارية

أما إذا تـ تقييـ الناتج المحمي اإلجمالي باالستناد إلى متكسط األسعار التي كانت سائدة في سنة 

أما الناتج القكمي . ف الناتج المحمي اإلجمالي يككف عندىا مقاسان باألسعار الثابتةإاألساس ؼ

عكامؿ  اإلجمالي فيك يشتمؿ عمى الناتج المحمي اإلجمالي بسعر السكؽ مضافان إليو صافي دخؿ

الخارج مطركحان  الدخؿ مف عكامؿ اإلنتاج المقبكضة مف قبؿ المقيميف في)اإلنتاج مف الخارج 

. ( 2009 اليندم،)منو الدخؿ مف عكامؿ اإلنتاج المدفكعة مف قبؿ المقيميف إلى الخارج

بمغ متكّسط نسبة مساىمة البنكؾ األردنية في الناتج المحمي اإلجمالي في فترة ما قبؿ 

. في فترة األزمة المالية كما بعدىا (%6.15)كانخفضت بشكؿ طفيؼ إلى  (%6.17)األزمة 

 كتتمثؿ مساىمة البنكؾ األردنية بالناتج المحمي اإلجمالي بتمكيؿ البنكؾ لممشاريع 

ما  تساىـ ب إف قطاع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة الحجـ إذالصغير كالمتكسطة الحجـ، 

مف الناتج المحمي اإلجمالي، كلكف بالرغـ  مف ىذه اإلنجازات عمى مستكل  ( %80- 70)نسبتو

أف بعض البنكؾ ال تزاؿ حذرة مف تمكيؿ تمؾ المشاريع  المشاريع الصغيرة كالمتكسطة الحجـ إال ى

 تمكيمية ال يستطيع ان بسبب ارتفاع نسبة المخاطرة حيث إف الجيات الممكلة تفرض شركط

ف إ إ. أصحاب تمؾ المشاريع اإليفاء بيا كالضمانات المالية، كعدد الكفالء، كالسجؿ المالي الجيد

بعض البنكؾ تساعد في إيصاؿ فائدة المشاريع الصغيرة كالمتكسطة لالقتصاد الكطني كتعمؿ 

 اآلخر ال يزاؿ يفتقد  إلى ىـعمى إيجاد اآلليات التي تكفر التمكيؿ لتمؾ المشاريع، كلكف بعض
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اإلستراتيجيات كاألساليب المناسبة لمتمكيؿ البنكي لتمؾ المشاريع خصكصان بعد حدكث األزمة 

. المالية العالمية

 حد األعمدة الرئيس لالقتصاد األردني حيث أشار تقريرأفقطاع البنكؾ في األردف يمثؿ 

 البنكؾ في الناتج المحمي ةف مساىـأالتنافسية األردني الثاني كالتنافسية المسؤكلة األكؿ إلى 

بالمئة ( 4.3) في حيف كانت 2007 بالمئة عاـ (5.4 ) بمغتإذاإلجمالي تزداد عامان بعد عاـ 

، الفتا إلى إف ىناؾ ثالثة كعشريف بنكان عامالن في السكؽ منيا خمسة عشر بنكان 2006في عاـ 

 شخص عاـ (17,201)محميان كثمانية بنكؾ أجنبية مف بينيا بنكاف إسالمياف، كظفت جميعيا 

جمعية البنكؾ في األردف، )، أم بزيادة عف العاـ الذم سبقو بما يقارب ألؼ مكظؼ2007

2008) . 

كبشأف كاقع القطاع المصرفي كأىـ النتائج التي تكصؿ إلييا تقرير الناتج المحمي 

 في نمك االقتصاد األردني متأثران باألزمة المالية كاالقتصادية العالمية ان اإلجمالي أف ىناؾ تباطؤ

كتداعياتيا السمبية فقد سجؿ الناتج المحمي اإلجمالي خالؿ األرباع الثالثة األكلى مف عاـ 

 .2008 في الفترة نفسيا مف عاـ (%9.1) مقابؿ ( %2.7 ) نمكان بنسبة2009

 عمى القطاع المصرفي األردني كلكف ان كيتضح مما سبؽ أف لألزمة المالية العالمية تأثير

ليس بشكؿ عميؽ أك خطير، كمف الضركرم كضع الخطط لمتصدم ألثارىا كالتخفيؼ مف 

كطأتيا عمى االقتصاد الكطني كضركرة التحكط لتداعيات األزمة المالية العالمية عمى االقتصاد 

الكطني بزيادة االستثمارات كتسييؿ منح القركض لبناء المشركعات اإلنتاجية، خاصة في ظؿ 

 في عمميات اإلقراض، األمر الذم 2009تحفظ البنكؾ الشديد الذم بدأ في النصؼ الثاني لعاـ 

. قد يحد مف حجـ االستثمارات كمف الطمب عمى السمع كالخدمات المستقبمية
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:  (التقميدية واإلسالمية معاً )النتائج المتعمقة بالبنوك األردنية : أوالً 
 

تظير نتائج قياس األداء المتعمقة بالبنكؾ األردنية خالؿ الخمس سنكات السابقة التفاكت 

 أم 2007، 2006، 2005)في نسب كؿ مف األداء التشغيمي كاألداء المالي خالؿ فترة الدراسة 

، إذ تشير النتائج إلى (2009، 2008)كفترة األزمة المالية كما بعدىا خالؿ  (قبؿ األزمة المالية

( 2009، 2008)تراجع في نسب األداء المالي كاألداء التشغيمي خالؿ فترة األزمة المالية 

(. 2007، 2006، 2005)مقارنة بفترة ما قبؿ األزمة المالية 

عمى سبيؿ المثاؿ، في نسب األداء التشغيمي، تزايد متكسط نسبة القركض إلى الكدائع  

في فترة األزمة المالية كما بعدىا، أم  (67.15%)، في فترة ما قبؿ األزمة إلى (57.40%)مف 

، كىذا يعكد إلى عدـ اتخاذ البنكؾ األردنية تدابير تجنبيا أثار األزمة (16.9%)تزايد بمعدؿ بمغ 

العالمية كاالحتفاظ بجزء أكبر مف االحتياطيات المالية لمكاجية مثؿ تمؾ األزمات، غير أنو 

في فترة ما قبؿ األزمة إلى  (48.47%)تراجع متكسط نسبة النقد كاالستثمارات إلى الكدائع مف 

، كالسبب في (51.7%)في فترة األزمة المالية كما بعدىا، أم تراجع بمعدؿ بمغ  (%23.40)

سياسات مالية كنقدية متأنية كأكثر التزاما  البنكؾ األردنية ىذا التراجع يعكد إلى  استخداـ

في فترة ما  (29.83%)  كما تراجع متكسط نسبة حقكؽ المساىميف إلى القركض مف .بأىدافيا

، (5.96%)في فترة األزمة المالية كما بعدىا، أم تراجع بمعدؿ بمغ  (28.05%)قبؿ األزمة إلى 

مما  كذلؾ بسبب زيادة مخصصات القركض الممنكحة لمعمالء كالتي تؤخذ مف صافي األرباح

. قيمة حقكؽ المساىميفيقمؿ مف 

 أما في نسب األداء المالي فقد أظيرت النتائج المتعمقة بالبنكؾ األردنية تراجع متكسط 

في فترة األزمة المالية  ((23.20%في فترة ما قبؿ األزمة إلى (31.93%)ربح السيـ الكاحد مف 

( 19.25)،  كما تراجع متكسط مكرر ربحية السيـ مف (27.34%)كما بعدىا، أم تراجع بمعدؿ 



 

74 

في فترة األزمة المالية كما بعدىا، أم تراجع بمعدؿ بمغ  (13.48)في فترة ما قبؿ األزمة، إلى 

، كذلؾ يعكد إلى تراجع قيمة صافي األرباح مع زيادة عدد األسيـ بسبب إصدار ما (%30)

في  (1.90%)يعرؼ باألسيـ المجانية،  باإلضافة إلى تراجع نسب العائد عمى االستثمار مف 

في فترة األزمة المالية كما بعدىا، أم تراجع بمعدؿ  (1.57%)فترة ما قبؿ األزمة إلى 

في فترة ما  (14.77%)، كما تراجع متكسط نسبة العائد عمى حقكؽ المساىميف مف (17.37)

، (24.50%)، في فترة األزمة المالية كما بعدىا، أم تراجع بمعدؿ (11.15%)قبؿ األزمة إلى 

في فترة ما قبؿ األزمة إلى  (33.03%)كتراجع متكسط نسبة العائد عمى رأس الماؿ المدفكع مف 

، كذلؾ بسبب عدـ (26.43%)، في فترة األزمة المالية كما بعدىا، أم تراجع بمعدؿ (%24.30)

 .التزاماتيا المستقبمية رفع البنكؾ األردنية لمحد األقصى لرأس الماؿ المدفكع حتى تستطيع تمبية

في فترة ما قبؿ  (3.41%)أخيران تراجع متكسط نسبة األرباح التشغيمية إلى األصكؿ العاممة مف 

، كما (31.08%)في فترة األزمة المالية كما بعدىا، أم تراجع بمعدؿ  (2.35%)األزمة إلى 

يعكد ىذا التراجع في متكسط نسبة كؿ مف العائد عمى االستثمار كالعائد عمى حقكؽ المساىميف 

كالعائد عمى رأس الماؿ المدفكع كاألرباح التشغيمية إلى األصكؿ العاممة إلى زيادة مخصصات 

مما يشير إلى تأثر البنكؾ األردنية باألزمة ،  القركض المتعثرة التي تؤخذ مف صافي األرباح

: يبيف ذلؾ (1- 4)المالية العالمية السيما فيما يتعمؽ باألداء التشغيمي كاألداء المالي، كالجدكؿ 

( 1- 4)جدول 

أثار األزمة المالية عمى األداء التشغيمي واألداء المالي لمبنوك األردنية 

التفصيؿ 
متكسط فترة ما 
 قبؿ األزمة

متكسط فترة األزمة 
 المالية كبعدىا

مقدار 
 معدؿ التغير التغير

 نسب األداء التشغيمي
 16.9% 9.75% 67.15% 57.40% نسبة القركض إلى الكدائع 1

 6.32% 2.75% 46.25% 43.50%نسبة القركض إلى مجمكع المكجكدات  2
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 -51.7% -25.07% 23.40% 48.47%نسبة النقد كاالستثمارات إلى الكدائع  3

 -5.96% -1.78% 28.05% 29.83%نسبة حقكؽ المساىميف إلى القركض  4

 -11.70% -0.97% 7.30% 8.27% نسبة القركض المتعثرة إلى  مجمكع القركض 5

 32.63% 0.93% 3.54% 2.61% إلى مجمكع األصكؿ نسبة األصكؿ العاممة 6

 نسب األداء المالي
 -27.34% -8.73% 23.20% 31.93% ربح السيـ الكاحد 1

 -30% -5.77 13.48 19.25 مكرر ربحية السيـ 2

 5.94% 0.16 2.85 2.69 (مره)القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية  3

 -17.37% -0.33% 1.57% 1.90%% العائد عمى االستثمار 4

 -24.50% -3.62% 11.15% 14.77%% العائد عمى حقكؽ المساىميف 5

 -26.43% -8.73% 24.30% 33.03%% العائد عمى رأس الماؿ المدفكع 6

 7.76% 0.40% 5.61% 5.21% إلى األصكؿ العاممة إيراد الفكائد كالعمكالت 7

 -31.08% -1.06% 2.35% 3.41% إلى األصكؿ العاممة  األرباح التشغيمية 8

 14.30% 0.89% 7.11% 6.22%% ىامش سعر الفائدة 9

 
: النتائج المتعمقة بالبنوك التقميدية األردنية: ثانياً 

 
تظير نتائج قياس األداء المتعمقة بالبنكؾ التقميدية خالؿ الخمس سنكات السابقة التفاكت 

 أم 2007، 2006، 2005)في نسب كؿ مف األداء التشغيمي كاألداء المالي خالؿ فترة الدراسة 

، إذ تشير النتائج إلى (2009، 2008)كفترة األزمة المالية كما بعدىا خالؿ  (قبؿ األزمة المالية

تراجع معظـ نسب األداء المالي كنصؼ نسب األداء التشغيمي خالؿ فترة األزمة المالية 

(. 2007، 2006، 2005)مقارنة بفترة ما قبؿ األزمة المالية  (2009، 2008)

عمى سبيؿ المثاؿ، في نسب األداء التشغيمي، تزايد متكسط نسبة القركض إلى الكدائع 

في فترة األزمة المالية كما بعدىا، أم  (68.99%)، في فترة ما قبؿ األزمة إلى (60.44%)مف 

، كذلؾ بسبب سياسة البنكؾ التقميدية التي  استمرت في منح (14.14%)تزايد بمعدؿ بمغ 

 إلى مجمكع القركض، ككذلؾ زاد متكسط 2009القركض لمعمالء لغاية النصؼ الثاني مف عاـ 

في فترة األزمة المالية كما  (49.40%)في فترة ما قبؿ األزمة إلى  (45.83%)المكجكدات مف 
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كما تراجع متكسط نسبة النقد كاالستثمارات إلى الكدائع .  (7.78%)بعدىا، أم زاد بمعدؿ بمغ 

في فترة األزمة المالية كما بعدىا، أم  (23.74%)في فترة ما قبؿ األزمة إلى  (51.5%)مف 

كتراجع متكسط نسبة حقكؽ المساىميف إلى القركض مف . (53.90%)تراجع بمعدؿ بمغ 

في فترة األزمة المالية كما بعدىا، أم  (29.79%)في فترة ما قبؿ األزمة إلى  (%30.84)

، كذلؾ بسبب زيادة مخصصات القركض الممنكحة لمعمالء كالتي (-3.40%)تراجع بمعدؿ بمغ 

. قيمة حقكؽ المساىميفمما يقمؿ مف  تؤخذ مف صافي األرباح

، في فترة ما قبؿ (2.73%)إلى مجمكع األصكؿ مف  أخيران تزايد متكسط نسبة األصكؿ العاممة

، (41.02%)في فترة األزمة المالية كما بعدىا، أم تزايد بمعدؿ بمغ  (3.85%)األزمة إلى 

.  بسبب الرككد االقتصادم نتيجة كعدـ الثقة  بقيـ األصكؿ

أما في نسب األداء المالي فقد أظيرت النتائج المتعمقة بالبنكؾ التقميدية،  تراجع متكسط 

في فترة األزمة  (23.81%)في فترة ما قبؿ األزمة إلى  (33.15%)ربح السيـ الكاحد مف 

،  كما تراجع متكسط مكرر ربحية السيـ مف (28.17%)المالية كما بعدىا، أم تراجع بمعدؿ 

في فترة األزمة المالية كما بعدىا، أم تراجع  (13.67)في فترة ما قبؿ األزمة، إلى  (19.39)

، كذلؾ يعكد إلى ضعؼ القدرة التنافسية لبكرصة األسيـ في األسكاؽ (34.89%)بمعدؿ بمغ 

المالية األردنية خالؿ ىذه الفترة، كزيادة مخصصات القركض المتعثرة، باإلضافة إلى تراجع 

في  (1.65%)في فترة ما قبؿ األزمة إلى  (1.95%)متكسط نسب العائد عمى االستثمار مف 

، كما تراجع متكسط نسبة العائد (15.38%)فترة األزمة المالية كما بعدىا، أم تراجع بمعدؿ 

، في فترة األزمة (11.04%)في فترة ما قبؿ األزمة إلى  (14.90%)عمى حقكؽ المساىميف مف 

، ك تراجع متكسط نسبة العائد عمى رأس الماؿ (25.90%)المالية كما بعدىا، أم تراجع بمعدؿ 

، في فترة األزمة المالية كما (24.81%)في فترة ما قبؿ األزمة إلى  (34.64%)المدفكع مف 
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، أخيران تراجع متكسط األرباح التشغيمية إلى األصكؿ (28.37%)بعدىا، أم تراجع بمعدؿ 

، في فترة األزمة المالية كما بعدىا، (2.35%)في فترة ما قبؿ األزمة إلى  (3.38%)العاممة مف 

، كما يعكد ىذا التراجع في متكسط نسبة كؿ مف؛ العائد عمى (30.47%)أم تراجع بمعدؿ 

االستثمار كالعائد عمى حقكؽ المساىميف كالعائد عمى رأس الماؿ المدفكع كاألرباح التشغيمية إلى 

األصكؿ العاممة إلى زيادة مخصصات القركض المتعثرة كالتي تؤخذ مف صافي األرباح، مما 

يشير إلى تأثر البنكؾ التقميدية باألزمة المالية العالمية السيما فيما يتعمؽ باألداء التشغيمي 

: يبيف ذلؾ ( 2- 4)كاألداء المالي، كالجدكؿ 

 

 ( 2- 4)جدول 

أثار األزمة المالية عمى األداء التشغيمي واألداء المالي لمبنوك التقميدية 

التفصيؿ 
متكسط فترة ما قبؿ 

 األزمة

متكسط فترة 
األزمة المالية 

 كبعدىا
 معدؿ التغير مقدار التغير

 نسب األداء التشغيمي
 14.14% 8.55 68.99% 60.44% نسبة القركض إلى الكدائع 1

 -7.78% -3.57 49.40% 45.83%نسبة القركض إلى مجمكع المكجكدات  2
 -53.90% -27.76 23.74% 51.5%نسبة النقد كاالستثمارات إلى الكدائع  3

 -3.40% -1.05 29.79% 30.84%نسبة حقكؽ المساىميف إلى القركض  4

 -14.90% -1.35 7.71% 9.06% نسبة القركض المتعثرة إلى  مجمكع القركض 5
 41.02% 1.12 3.85% 2.73% إلى مجمكع األصكؿ نسبة األصكؿ العاممة 6

 نسب األداء المالي
 -28.17% 0.93 0.234 0.33 (بالدينار)  ربح السيـ الكاحد 1

 -34.89% -5.72 13.67 19.39 مكرر ربحية السيـ  2

 5.30% 0.14 2.78 2.64 (مره)القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية  3

 -15.38% -0.30 1.65% 1.95%% العائد عمى االستثمار 4

 -25.90% -3.86 11.04% 14.90%% العائد عمى حقكؽ المساىميف 5
 -28.37% -9.83 24.81% 34.64%% العائد عمى رأس الماؿ المدفكع 6
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 2.83% 0.13 4.72% 4.59% إلى األصكؿ العاممة إيراد الفكائد كالعمكالت 7

 -30.47% -1.03 2.35% 3.38% إلى األصكؿ العاممة  األرباح التشغيمية 8
 14.30% 0.89 7.11% 6.22%% ىامش سعر الفائدة 9

 
 
 

: النتائج المتعمقة بالبنوك اإلسالمية األردنية: ثالثاً 
 

تظير نتائج قياس األداء المتعمقة بالبنكؾ اإلسالمية خالؿ الخمس سنكات السابقة 

، 2006، 2005)التفاكت في نسب كؿ مف األداء التشغيمي كاألداء المالي خالؿ فترة الدراسة 

، إذ تشير (2009، 2008)كفترة األزمة المالية كما بعدىا خالؿ  ( أم قبؿ األزمة المالية2007

النتائج إلى تراجع غالبية نسب األداء المالي كنصؼ نسب األداء التشغيمي خالؿ فترة األزمة 

كذلؾ  (2007، 2006، 2005)مقارنة بفترة ما قبؿ األزمة المالية  (2009، 2008)المالية 

. يعكد لألسباب المبينة أدناه

عمى سبيؿ المثاؿ، في نسب األداء التشغيمي، تزايد متكسط نسبة القركض إلى الكدائع  

في فترة األزمة المالية كما بعدىا، أم  (55.17%)، في فترة ما قبؿ األزمة إلى (37.78%)مف 

، كىذا يعكد إلى لجكء العمالء لمبنكؾ اإلسالمية  بعد األزمة المالية (46.02%)تزايد بمعدؿ بمغ 

لالستفادة مف القركض الممنكحة، غير أنو تراجع متكسط نسبة النقد كاالستثمارات إلى الكدائع مف 

في فترة األزمة المالية كما بعدىا، أم  (21.50%)في فترة ما قبؿ األزمة إلى  (%29.15)

البنكؾ  اإلسالمية سياسات مالية كنقدية متأنية كأكثر  ، يعكد استخداـ(26.24)تراجع بمعدؿ بمغ 

في  (23.22%)التزاما بأىدافيا، كما أف تراجع متكسط نسبة حقكؽ المساىميف إلى القركض مف 

في فترة األزمة المالية كما بعدىا، أم تراجع بمعدؿ بمغ  (16.94%)فترة ما قبؿ األزمة إلى 

في فترة ما  (2.92%)كتزايدت نسبة القركض المتعثرة إلى  مجمكع القركض مف . (27.04%)
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، (25.34)في فترة األزمة المالية كما بعدىا، أم تزايد بمعدؿ بمغ  (3.66%)قبؿ األزمة إلى 

كذلؾ بسبب االضطرابات المالية خالؿ األزمة المالية العالمية، كأخيران تراجع متكسط نسبة 

في  (1.54%)في فترة ما قبؿ األزمة إلى  (1.93%)إلى مجمكع األصكؿ مف  األصكؿ العاممة

،  (%20.21)فترة األزمة المالية كما بعدىا، أم تراجع بمعدؿ بمغ 

 أما في نسب األداء المالي فقد أظيرت النتائج المتعمقة بالبنكؾ اإلسالمية تراجع متكسط 

دينار في فترة األزمة  (0.193(دينار في فترة ما قبؿ األزمة إلى (0.242)ربح السيـ الكاحد مف 

، كما تراجع متكسط مكرر ربحية السيـ مف (20.35%)المالية كما بعدىا، أم تراجع بمعدؿ 

في فترة األزمة المالية كما بعدىا، أم تراجع  (10.95)في فترة ما قبؿ األزمة، إلى  (17.94)

، كذلؾ بسبب تراجع صافي األرباح، باإلضافة إلى تراجع نسب القيمة (38.96%)بمعدؿ بمغ 

في فترة األزمة  (1.83)في فترة ما قبؿ األزمة إلى  (3.39)مف  (مره)السكقية إلى القيمة الدفترية 

، كذلؾ بسبب تراجع قيمة  األسيـ المالية  في (46.01%)المالية كما بعدىا، أم تراجع بمعدؿ 

بكرصة عماف نتيجة حدكث األزمة المالية العالمية، كما تراجع نسب العائد عمى االستثمار مف 

في فترة األزمة المالية كما بعدىا، أم تراجع  (1.07%)في فترة ما قبؿ األزمة إلى  (%1.56)

في  (13.97%)، كما تراجع متكسط نسبة العائد عمى حقكؽ المساىميف مف (31.41%)بمعدؿ 

، في فترة األزمة المالية كما بعدىا، أم تراجع بمعدؿ (12.06%)فترة ما قبؿ األزمة إلى 

في فترة ما  (22.70%)، كتراجع متكسط نسبة العائد عمى رأس الماؿ المدفكع مف (%13.67)

، (7.00%)، في فترة األزمة المالية كما بعدىا، أم تراجع بمعدؿ (21.11%)قبؿ األزمة إلى 

في فترة ما قبؿ  (3.76%)إلى األصكؿ العاممة مف  أخيران تراجع متكسط نسبة األرباح التشغيمية

، كما (13.83%)في فترة األزمة المالية كما بعدىا، أم تراجع بمعدؿ  (3.24%)األزمة إلى 

يعكد ىذا التراجع في متكسط نسبة كؿ مف؛ العائد عمى االستثمار كالعائد عمى حقكؽ المساىميف 
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كالعائد عمى رأس الماؿ المدفكع كاألرباح التشغيمية إلى األصكؿ العاممة إلى زيادة مخصصات 

 مما يشير إلى تأثر البنكؾ اإلسالمية باألزمة  القركض المتعثرة كالتي تؤخذ مف صافي األرباح،

: يبيف ذلؾ (3 – 4)المالية العالمية السيما فيما يتعمؽ باألداء التشغيمي كاألداء المالي، كالجدكؿ 
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( 3- 4)جدول 

أثار األزمة المالية عمى األداء التشغيمي واألداء المالي لمبنوك اإلسالمية 

التفصيؿ 
متكسط فترة ما قبؿ 

 األزمة

متكسط فترة 
األزمة المالية 

 كبعدىا
 معدؿ التغير مقدار التغير

 نسب األداء التشغيمي
 46.02% 17.39 55.17% 37.78% نسبة القركض إلى الكدائع 1

 35.83% 15.14 57.39% 42.25%نسبة القركض إلى مجمكع المكجكدات  2
 -26.24% -7.65 21.50% 29.15%نسبة النقد كاالستثمارات إلى الكدائع  3

 -27.04% -6.28 16.94% 23.22%نسبة حقكؽ المساىميف إلى القركض  4
 25.34% 0.74 3.66% 2.92% نسبة القركض المتعثرة إلى  مجمكع القركض 5
 -20.21% -0.39 1.54% 1.93% إلى مجمكع األصكؿ نسبة األصكؿ العاممة 6

 نسب األداء المالي
 -20.35% 0.49 0.193 0.242 (بالدينار)  ربح السيـ الكاحد 1

 -38.96% -6.99 10.95 17.94 مكرر ربحية السيـ  2

 -46.01% -1.56 1.83 3.39 (مره)القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية  3

 -31.41% -0.49 1.07% 1.56%% العائد عمى االستثمار 4

 -13.67% -1.91 12.06% 13.97%% العائد عمى حقكؽ المساىميف 5

 -7.00% -1.59 21.11% 22.70%% العائد عمى رأس الماؿ المدفكع 6
 19.48% 1.86 11.41% 9.55% إلى األصكؿ العاممة إيراد الفكائد كالعمكالت 7
 -13.83% -0.52 3.24% 3.76% إلى األصكؿ العاممة  األرباح التشغيمية 8
   - -% ىامش سعر الفائدة 9

 
 
 
 
 
 
 
 

( 4- 4)جدول 
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مقارنة ألثر األزمة المالية العالمية عمى األداء التشغيمي واألداء المالي لكل من البنوك 
التقميدية والبنوك اإلسالمية األردنية 

 

 التفصيؿ
معدؿ التغيير بالزيادة 

(بالنقص)  
معدؿ التغيير 

(بالنقص)بالزيادة   

 البنكؾ اإلسالمية البنكؾ التقميدية
 نسب األداء التشغيمي

 46.02% 14.14% نسبة القركض إلى الكدائع 1

 35.83% (7.78%)نسبة القركض إلى مجمكع المكجكدات  2
 (26.24%) (53.90%)نسبة النقد كاالستثمارات إلى الكدائع  3

 (27.04%) (3.40%)نسبة حقكؽ المساىميف إلى القركض  4
 25.34% (14.90%) نسبة القركض المتعثرة إلى  مجمكع القركض 5
 (20.21%) 41.02% إلى مجمكع األصكؿ نسبة األصكؿ العاممة 6

 نسب األداء المالي
 (20.35%) (28.17%) (بالدينار)    ربح السيـ الكاحد 1

 (38.96%) (34.89%) مكرر ربحية السيـ  2

 (46.01%) 5.30% (مره)القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية  3

 (31.41%) (15.38%)% العائد عمى االستثمار 4

 (13.67%) (25.90%)% العائد عمى حقكؽ المساىميف 5

 (7.00%) (28.37%)% العائد عمى رأس الماؿ المدفكع 6
 19.48% 2.83% إلى األصكؿ العاممة إيراد الفكائد كالعمكالت 7
 (13.83%) (30.47%) إلى األصكؿ العاممة  األرباح التشغيمية 8
 - 14.30%% ىامش سعر الفائدة 9

 
 

 (التقميدية واإلسالمية)اختبار الفروقات بين متوسطات نسب األداء لمبنوك األردنية : رابعاً 

قبل وبعد األزمة المالية العالمية 

التي تـ استعراضيا في الجداكؿ  لكحظ مف خالؿ استعراض النسب المالية المحسكبة

التقميدية )متكسطات ىذه النسب الخاصة بالبنكؾ األردنية السابقة، أف ىنالؾ اختالفان بيف 
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ىؿ تتمتع ىذه االختالفات في قيـ : في ىذا المقاـكلكف السؤاؿ الذم يطرح نفسو . (كاإلسالمية

المتكسطات بمعنكية ذات داللة إحصائية عمى درجات ثقة مقبكلة ؟ كىؿ يمكف بالتالي تعميـ 

نتائج العينة عمى المجتمع خارج الفترة الزمنية المدركسة كعمى المصارؼ التقميدية كاإلسالمية 

بكجو عاـ؟ 

( Independent sample t- test )      كعمى ضكء ما تقدـ، فقد تـ المجكء إلى اختبار 

التقميدية )لدراسة كتحميؿ الفركقات بيف متكسطات النسب المحسكبة لمبنكؾ األردنية جميعيا

، ككؿ مف البنكؾ التقميدية كاإلسالمية عمى حدة، كذلؾ بمقارنة متكسط فترة ما قبؿ (كاإلسالمية

 tاألزمة المالية العالمية كمع متكسط األزمة المالية كما بعدىا، باإلضافة إلى استخداـ اختبار 

لتحميؿ الفركقات بيف متكسطات النسب المحسكبة لمبنكؾ التقميدية كالبنكؾ اإلسالمية خالؿ فترة 

. األزمة المالية العالمية كما بعدىا

 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية "النتائج المتعمقة بالفرضية األولى ونصيا : أوالً 

التقميدية )بين متوسطات نسب األداء التشغيمي لمبنوك األردنية  (α ≤ 0.05)لمستوى  الداللة 

". قبل وبعد األزمة المالية العالمية (واإلسالمية

اختبار الفروق بين متوسطات نسب األداء لمبنوك األردنية قبل وبعد األزمة المالية . 1

 .العالمية

لدراسة  (Independent sample t- test )نتائج اختبار  (5 - 4)  يبيف الجدكؿ 

الفركقات بيف متكسط كؿ نسبة مف نسب األداء التشغيمي لمبنكؾ األردنية، التمقيدية منيا 

حصائية الداللة اإلحصائية في العمكد tإذ تشير إحصائية . كاإلسالمية  في العمكد الرابع كا 

، أف أغمب فركقات المتكسطات ال تتمتع بمعنكية ذات داللة (5- 4)األخير مف نفس الجدكؿ 
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إحصائية، في حيف يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في نسبة النقد كاالستثمارات إلى الكدائع 

لصالح فترة األزمة المالية كما بعدىا، مما يدؿ عمى ضعؼ نسبة  القركض إلى نسبة أحجاـ 

الكدائع في فترة األزمة كما بعدىا، كما يدؿ عمى عدـ اتخاذ البنكؾ األردنية تدابير تجنبيا أثار 

األزمة العالمية كاالحتفاظ بجزء أكبر مف االحتياطيات المالية لمكاجية مثؿ تمؾ األزمات، كما 

يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في نسبة األصكؿ العاممة إلى مجمكع األصكؿ لصالح فترة 

األزمة كما بعدىا، ربما بسبب عدـ الثقة باألصكؿ كالخكؼ مف انييارىا، كعميو فإنو يصعب 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند " التي تنص عمى  (أم قبكليا)رفض الفرضية األكلى 

التقميدية )بيف متكسطات نسب األداء التشغيمي لمبنكؾ األردنية  (α ≤ 0.05)مستكل  

".  قبؿ كبعد األزمة المالية العالمية  (كاإلسالمية

 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية "النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية ونصيا : ثانياً 

التقميدية )بين متوسطات نسب األداء المالي لمبنوك األردنية  (α ≤ 0.05)لمستوى  الداللة 

". قبل وبعد األزمة المالية العالمية (واإلسالمية

لدراسة  (Independent sample t- test )نتائج اختبار  (5- 4) كما يبيف الجدكؿ 

الفركقات بيف متكسط كؿ نسبة مف نسب األداء المالي لمبنكؾ األردنية، التقميدية منيا 

حصائية الداللة اإلحصائية في العمكد tإذ تشير إحصائية . كاإلسالمية  في العمكد الرابع كا 

، أف أغمب فركقات المتكسطات ال تتمتع بمعنكية ذات داللة (5- 4)األخير مف نفس الجدكؿ 

إحصائية، في حيف ّيكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في نسبة القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية، 

التي  (أم قبكليا)كذلؾ لصالح فترة ما قبؿ األزمة المالية، لذلؾ يصعب رفض الفرضية الثانية 
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بيف متكسطات نسب  (α ≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل " تنص عمى 

". قبؿ كبعد األزمة المالية العالمية  (التقميدية كاإلسالمية)األداء المالي لمبنكؾ األردنية 

 (5- 4)جدول 

 اختبار فروق متوسطات نسب األداء لمبنوك األردنية قبل وبعد األزمة المالية العالمية

الداللة اإلحصائية  درجات  tقيمة 
الحرية 

فرق 
* المتوسطين

النسبة 

نسب األداء التشغيمي : أوال
 نسبة القركض إلى الكدائع %10.51 28 1.820- 0.613

نسبة القركض إلى مجمكع المكجكدات  %5.67 28 1.861- 0.424
نسبة النقد كاالستثمارات إلى الكدائع  %27.17 28 4.512 0.000
نسبة حقكؽ المساىميف إلى القركض  %1.58267 28 0.542 0.783
 نسبة القركض المتعثرة إلى  مجمكع القركض %0.36 28 0.194 0.061

 مجمكع األصكؿ إلى  نسبة األصكؿ العاممة 2.25067 28 1.150- 0.004

نسب األداء المالي : ثانيا
ربح السيـ الكاحد  08133. 28 0.915 0.640
مكرر ربحية السيـ  5.49 26 0.859- 0.361
 (مره)القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية  %0.27389 26 0.435- 0.011
العائد عمى االستثمار  %0.18667 28 0.605 0.138
العائد عمى حقكؽ المساىميف  %3.40983 28 2.053 0.081
العائد عمى رأس الماؿ المدفكع  %3.40667 28 0.365 0.240
 إيراد الفكائد كالعمكالت إلى األصكؿ العاممة 0.075% 28 0.053- 0.699

 إلى األصكؿ العاممة  األرباح التشغيمية 1.67403% 28 2.244 0.108

 
 
اختبار الفروق بين متوسطات نسب األداء لمبنوك التقميدية األردنية قبل وبعد األزمة . 2

. المالية العالمية
لدراسة  (Independent sample t- test )نتائج اختبار  ( 6- 4)يبيف الجدكؿ 

الفركقات بيف متكسط كؿ نسبة مف نسب األداء الخاصة بالبنكؾ  التقميدية األردنية، إذ تشير 
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حصائية الداللة اإلحصائية في العمكد األخير مف نفس الجدكؿ tإحصائية   في العمكد الرابع كا 

، أف أغمب فركقات المتكسطات ال تتمتع بمعنكية ذات داللة إحصائية، في حيف يكجد (6- 4)

فركؽ ذات داللة إحصائية في كؿ مف نسبة النقد كاالستثمارات إلى الكدائع، كنسبة األصكؿ 

العاممة إلى مجمكع األصكؿ كنسبة القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية لصالح فترة األزمة المالية 

كىذا يعكد إلى تدني قيمة األسيـ في األسكاؽ المالية خالؿ األزمة المالية العالمية، ، كما بعدىا

باإلضافة إلى سياسة البنكؾ التقميدية األردنية خالؿ األزمة  كالتي لـ تجنبيا أثار األزمة المالية 

.  العالمية

 (6- 4)جدول 

اختبار فروق متوسطات النسب لمبنوك التقميدية األردنية قبل وبعد األزمة المالية العالمية 

الداللة اإلحصائية  درجات  tقيمة 
الحرية 

فرق 
* المتوسطين

النسبة 

نسب األداء التشغيمي : أوال
 نسبة القركض إلى الكدائع %9.42 24 1.537- 0.834

نسبة القركض إلى مجمكع المكجكدات  %4.21 24 1.261- 0.203
نسبة النقد كاالستثمارات إلى الكدائع  %30.19 24 4.935 0.002
نسبة حقكؽ المساىميف إلى القركض  %0.84231 24 0.300 0.299
 نسبة القركض المتعثرة إلى  مجمكع القركض %0.71 24 0.344 0.053

 مجمكع األصكؿ إلى  نسبة األصكؿ العاممة 2.64615 24 1.188- 0.003

نسب األداء المالي : ثانيا
 ربح السيـ الكاحد 0.11054 24 1.146 0.945

مكرر ربحية السيـ  6.28 24 0.928- 0.393
 (مره)القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية  %0.41572 24 0.620- 0.011

العائد عمى االستثمار  %0.13846 24 0.414 0.128
العائد عمى حقكؽ المساىميف  %3.67492 24 2.121 0.237
العائد عمى رأس الماؿ المدفكع  %6.41077 24 0.639 0.505
 إيراد الفكائد كالعمكالت إلى األصكؿ العاممة %0.19976 24 0.253 0.297

 إلى األصكؿ العاممة  األرباح التشغيمية 1.73927% 24 2.041 0.056
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اختبار الفروق بين متوسطات نسب األداء لمبنوك اإلسالمية األردنية قبل وبعد األزمة  . 3
. المالية العالمية

لدراسة   (Independent sample t- test )نتائج اختبار  (7- 4)يبيف الجدكؿ 

الفركقات بيف متكسط كؿ نسبة مف النسب الخاصة بالبنكؾ اإلسالمية األردنية، إذ تشير 

حصائية الداللة اإلحصائية في العمكد األخير مف نفس الجدكؿ tإحصائية   في العمكد الرابع كا 

، أف أغمب فركقات المتكسطات تتمتع بمعنكية ذات داللة إحصائية، كذلؾ لصالح فترة (7- 4)

. األزمة المالية كما بعدىا

مما يدؿ عمى ازدياد نشاط البنكؾ اإلسالمية كتكسيعيا في فترة األزمة المالية كما بعدىا 

في فترة األزمة المالية كما ك (1.56) كانت نسبة العائد عمى االستثمار قبؿ األزمة المالية حيث

بشكؿ  مما يدؿ عمى عدـ تأثر ربحية البنكؾ اإلسالمية باألزمة المالية العالمية (1.07 )بعدىا

 .  كبير
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 (7- 4)جدول 

  اختبار فروق متوسطات نسب األداء لمبنوك اإلسالمية األردنية قبل وبعد األزمة المالية
لعالمية ا

الداللة اإلحصائية  درجات  tقيمة 
الحرية 

فرق 
* المتوسطين النسبة 

نسب األداء التشغيمي : أوال
نسبة القركض إلى الكدائع  %17.5 2 3.100 000.
نسبة القركض إلى مجمكع المكجكدات  %15.15 2 2.247 0.154
نسبة النقد كاالستثمارات إلى الكدائع  %7.52 2 0.385- 0.000

نسبة حقكؽ المساىميف إلى القركض  %6.39500 2 0.957- 0000.

 نسبة القركض المتعثرة إلى  مجمكع القركض %1.94 2 1.817 0000.

 مجمكع األصكؿ إلى  نسبة األصكؿ العاممة 32000. 2 0.446- 0.699

نسب األداء المالي : ثانيا
 ربح السيـ الكاحد 10850. 2 0.382 0.000

العائد عمى االستثمار  50. 2 0.749- 0.532
العائد عمى حقكؽ المساىميف  %1.68000 2 0.231- 0.848
العائد عمى رأس الماؿ المدفكع  %16.12000 2 0.497 0.000
 المرابحة كالعمكالت إلى األصكؿ العاممة %1.86000 2 0.175 0.877

 إلى األصكؿ العاممة  األرباح التشغيمية %1.25000 2 0.983- 0.429

 

اختبار الفروق بين متوسطات نسب األداء لمبنوك التقميدية واإلسالمية األردنية خالل . 4

. األزمة المالية العالمية وما بعدىا

لدراسة  (Independent sample t-test )نتائج اختبار  (8- 4)يبيف الجدكؿ 

الفركقات بيف متكسط كؿ نسبة مف نسب األداء  الخاصة بالبنكؾ التقميدية كاإلسالمية األردنية 

حصائية tفي فترة  األزمة المالية العالمية كما بعدىا، إذ تشير إحصائية   في العمكد الرابع كا 

 فركؽ ذات داللة  ّيكجد، في حيف(8- 4)الداللة اإلحصائية في العمكد األخير مف نفس الجدكؿ 

إحصائية في كؿ مف نسبة النقد كاالستثمارات إلى الكدائع لصالح البنكؾ التقميدية، كىذا يدؿ عمى 
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اتخاذ البنكؾ التقميدية تدابير تجنبيا أثار األزمة المالية العالمية بصكرة أفضؿ مف البنكؾ 

اإلسالمية، كنسبة إيراد الفكائد كالعمكالت إلى األصكؿ العاممة، كذلؾ لصالح البنكؾ اإلسالمية 

األردنية، مما يدؿ عمى ازدياد نشاط البنكؾ اإلسالمية خالؿ األزمة المالية العالمية كما بعدىا، 

   . تيا بشكؿ كبيرعدـ تأثر ربحيك

 (8- 4)جدول رقم 

اختبار فروق متوسطات نسب األداء لمبنوك التقميدية والبنوك اإلسالمية األردنية 

  بعد األزمة المالية العالمية

الداللة اإلحصائية  درجات  tقيمة 
الحرية 

فرق 
* المتوسطين النسبة 

نسب األداء التشغيمي : أوال
 نسبة القركض إلى الكدائع %13.04 13 1.335- 0.188

نسبة القركض إلى مجمكع المكجكدات  %7.53 13 1.427 0.643
نسبة النقد كاالستثمارات إلى الكدائع  %1.41 13 0.209- 0.003
نسبة حقكؽ المساىميف إلى القركض  %14.06654 13 3.183- 0.136
 نسبة القركض المتعثرة إلى  مجمكع القركض %2.31 13 0.876- 0.188

 مجمكع األصكؿ إلى  نسبة األصكؿ العاممة 3.97885 13 0.680- 0.188

نسب األداء المالي : ثانيا
 ربح السيـ الكاحد 0.07038 13 0.363 0.377

 مكرر ربحية السيـ 17.08 13 0.796- -

 (مره)القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية  %1.23231 13 0.511- -
العائد عمى االستثمار  %0.83808 13 1.052- 0.643
العائد عمى حقكؽ المساىميف  %0.27115 13 0.067 0.128
العائد عمى رأس الماؿ المدفكع  %8.26308 13 0.356 0.434
 إيراد الفكائد كالعمكالت إلى األصكؿ العاممة %6.27385 13 2.046 0.000

 إلى األصكؿ العاممة  األرباح التشغيمية %0.00385 13 0.005 0.225
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: مساىمة البنوك في الناتج المحمي اإلجمالي: خامساً 

ىم لألزمة المالية مال يوجد اثر " النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة ونصيا : أوالً 

" العالمية عمى مساىمة قطاع البنوك األردنية في الناتج المحمي اإلجمالي

، إلى ثبات مساىمة البنكؾ في الناتج المحمي (9- 4)تشير النتائج في الجدكؿ 

اإلجمالي طيمة سنكات الدراسة تقريبا حيث تراكحت نسبة مساىمة البنكؾ األردنية في الناتج 

طيمة فترة الدراسة دكف فرؽ يذكر في متكسط ىذه المساىمة ما بيف فترة ما  (%6)المحمي حكالي 

قبؿ األزمة كفترة األزمة كما بعدىا، كبما أف مساىمة كؿ بنؾ عمى حدة لـ تتكفر لدل الدكائر 

بؿ عمى المستكل الجماعي  (دائرة اإلحصاءات العامة )الرسمية التي تتابع ىذه اإلحصاءات 

لكافة البنكؾ فمـ يكف مف الممكف إخضاع ىذا العامؿ إلى أم اختبار إحصائي، كبما أف الفرؽ 

فإنو يمكف قبكؿ  (% 0.02 )بيف متكسط مساىمة البنكؾ في الناتج المحمي اإلجمالي لـ يتعدّ 

ىـ لألزمة المالية العالمية عمى مساىمة قطاع البنكؾ ـثر أال يكجد " الفرضية التي تنص عمى 

". األردنية في الناتج المحمي اإلجمالي 

( 9- 4)الجدول 

 بالدينار 2009-2005مساىمة البنوك األردنية في الناتج المحمي اإلجمالي منذ عام 

متوسط  فترة ما قبل األزمة الماليةالعام 
 الفترة

متوسط  فترة األزمة المالية وبعدىا
 2009 2008 2007 2006 2005 الفترة

الناتج 
 169636 178156 161115 441488 125908 1109301 89254 المحمي

 10399 10333 10465 30680 79909 6678 5452 ناتج البنوك

نسبة 
 6.15% 5.8% 6.5% 6.17% 6.4% 6.0% 6.1% المساىمة

(. 2010)دائرة اإلحصاءات العامة: المصدر
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الفصل الخامس 
االستنتاجات والتوصيات 

 

يتضمف ىذا الفصؿ عرضا لمنتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ التحميؿ المالي، 

: لمبيانات، كفيما يأتي عرض النتائج

:   االستنتاجات التي تتعمق بالبنوك األردنية التقميدية واإلسالمية1- 5

أظيرت النتائج المتعمقة بالبنكؾ األردنية خالؿ الخمس سنكات السابقة، تأثر البنكؾ - 

األردنية باألزمة المالية العالمية السيما فيما يتعمؽ باألداء التشغيمي كاألداء المالي، كذلؾ نتيجة 

مقارنة  (2009، 2008)تراجع متكسط أغمب نسب األداء خالؿ فترة األزمة المالية كما بعدىا 

، كذلؾ يعكد إلى عدـ  اتخاذ (2007، 2006، 2005)بفترة ما قبؿ األزمة المالية العالمية

البنكؾ األردنية خالؿ األزمة تدابير تجنبيا أثار األزمة المالية العالمية كاالحتفاظ بجزء أكبر مف 

االحتياطيات المالية لمكاجية مثؿ تمؾ األزمات، باإلضافة إلى تراجع قيمة األسيـ في بكرصة 

. عماف خالؿ األزمة المالية العالمية

 

كما أظيرت النتائج المتعمقة بالبنكؾ التقميدية األردنية خالؿ الخمس سنكات السابقة،  - 

تأثر البنكؾ التقميدية األردنية باألزمة المالية العالمية السيما فيما يتعمؽ باألداء التشغيمي كذلؾ 

نتيجة تراجع متكسط نسبة حقكؽ المساىميف إلى القركض في فترة ما قبؿ األزمة كفترة األزمة 

المالية كما بعدىا، كما أظيرت النتائج تراجع نسب األداء المالي نتيجة تراجع متكسط كؿ مف 

ربح السيـ الكاحد ك نسب العائد عمى االستثمار كنسبة العائد عمى حقكؽ المساىميف كالعائد عمى 

مقارنة بفترة ما قبؿ  (2009، 2008)رأس الماؿ المدفكع خالؿ فترة األزمة المالية كما بعدىا 
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، كذلؾ يعكد إلى زيادة مخصصات القركض (2007، 2006، 2005)األزمة المالية العالمية

.  المتعثرة التي تؤخذ مف صافي األرباح

 

كما أظيرت النتائج المتعمقة بالبنكؾ اإلسالمية األردنية خالؿ الخمس سنكات السابقة، - 

تأثر البنكؾ اإلسالمية األردنية باألزمة المالية العالمية السيما في نسب األداء التشغيمي كذلؾ 

نتيجة تراجع متكسط نسب كؿ مف حقكؽ المساىميف إلى القركض، كنسبة األصكؿ العاممة إلى 

مجمكع األصكؿ، باإلضافة إلى ارتفاع متكسط نسبة القركض المتعثرة إلى مجمكع القركض، 

مقارنة بفترة ما قبؿ األزمة المالية  (2009، 2008)خالؿ فترة األزمة المالية كما بعدىا 

، كما أظيرت النتائج تأثر البنكؾ اإلسالمية األردنية باألزمة (2007، 2006، 2005)العالمية

المالية العالمية في نسب األداء المالي، كذلؾ نتيجة تراجع متكسط نسب كؿ مف متكسط ربح 

السيـ الكاحد، كذلؾ بسبب ضعؼ القدرة التنافسية لبكرصة األسيـ في األسكاؽ المالية األردنية 

خالؿ ىذه الفترة، كنسب كؿ مف العائد عمى االستثمار، كالعائد عمى حقكؽ المساىميف، كالعائد 

عمى رأس الماؿ المدفكع، كاألرباح التشغيمية إلى األصكؿ العاممة خالؿ فترة األزمة المالية كما 

، (2007، 2006، 2005)مقارنة بفترة ما قبؿ األزمة المالية العالمية (2009، 2008)بعدىا 

كذلؾ بسبب زيادة مخصصات القركض المتعثرة كالتي تؤخذ مف صافي األرباح، كعدـ االستعداد 

. كالتحضير الكافي لألزمات المالية
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 االستنتاجات التي تتعمق باختبار النسب المالية بين البنوك التقميدية والبنوك اإلسالمية 2- 5

: قبل وبعد األزمة المالية العالمية

اختبار الفركقات بيف متكسطات النسب المالية لمبنكؾ األردنية قبؿ  عند أظيرت النتائج- 

كبعد األزمة المالية العالمية، كجكد بعض الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية في كؿ مف نسبة النقد 

كاالستثمارات إلى الكدائع، كنسبة األصكؿ العاممة إلى مجمكع األصكؿ كنسبة القيمة السكقية إلى 

القيمة الدفترية، كذلؾ يعكد إلى ضعؼ نسبة القركض مقارنة مع نسبة الكدائع في فترة األزمة كما 

بعدىا، كعدـ اتخاذ البنكؾ األردنية تدابير تجنبيا أثار األزمة العالمية كاالحتفاظ بجزء أكبر مف 

. االحتياطيات المالية لمكاجية مثؿ تمؾ األزمات

 

اختبار الفركقات بيف متكسطات النسب المالية لمبنكؾ   كما أظيرت النتائج عند - 

التقميدية األردنية أف أغمب فركقات المتكسطات ال تتمتع بمعنكية ذات داللة إحصائية، في حيف 

يكجد بعض الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية، في كؿ مف نسبة النقد كاالستثمارات إلى الكدائع، 

كنسبة األصكؿ العاممة إلى مجمكع األصكؿ كنسبة القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية،  كىذا 

يعكد إلى سياسة البنكؾ التقميدية األردنية خالؿ األزمة التي لـ تتخذ تدابير تجنبيا أثار األزمة 

المالية العالمية كاالحتفاظ بجزء أكبر مف االحتياطيات المالية لمكاجية  تمؾ األزمات، باإلضافة 

. إلى تراجع قيمة األسيـ في بكرصة عماف خالؿ األزمة المالية العالمية

 

اختبار الفركقات بيف متكسطات النسب المالية لمبنكؾ   كما أظيرت النتائج عند- 

اإلسالمية األردنية أف جميع فركقات المتكسطات تتمتع بمعنكية ذات داللة إحصائية، مما يدؿ 
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عمى ازدياد نشاط البنكؾ اإلسالمية كتكسيعيا في فترة األزمة المالية كما بعدىا مع عدـ تأثر 

. ربحيتيا بشكؿ كبير

 

اختبار الفركقات بيف متكسطات النسب المالية لمبنكؾ  كما أظيرت النتائج عند- 

التقميدية كاإلسالمية األردنية بعد األزمة المالية العالمية، إلى كجكد بعض الفركؽ ذات الداللة 

اإلحصائية في كؿ مف نسبة النقد كاالستثمارات إلى الكدائع، كنسبة إيراد الفكائد كالعمكالت إلى 

األصكؿ العاممة، كذلؾ لصالح البنكؾ اإلسالمية األردنية، كىذا يدؿ عمى ازدياد نشاط البنكؾ 

اإلسالمية كتكسيعيا في فترة األزمة المالية كما بعدىا مع عدـ تأثر ربحيتيا بشكؿ كبير، مقارنتيا 

. بالبنكؾ التقميدية

 

  االستنتاجات التي تتعمق بمساىمة البنوك األردنية في الناتج المحمي اإلجمالي قبل 3- 5

: وبعد األزمة المالية العالمية

أظيرت النتائج ثبات مساىمة البنكؾ في الناتج المحمي اإلجمالي طيمة سنكات  - 

طيمة  (%6)الدراسة تقريبا حيث تراكحت نسبة مساىمة البنكؾ األردنية في الناتج المحمي حكالي 

فترة الدراسة دكف فرؽ يذكر في متكسط ىذه المساىمة ما بيف فترة ما قبؿ األزمة كفترة األزمة كما 

بعدىا، كبما أف مساىمة كؿ بنؾ عمى حدة لـ تتكفر لدل الدكائر الرسمية التي تتابع ىذه 

بؿ عمى المستكل الجماعي لكافة البنكؾ فمـ يكف مف  (دائرة اإلحصاءات العامة )اإلحصاءات 

الممكف إخضاع ىذا العامؿ إلى أم اختبار إحصائي، كما أف الفرؽ بيف متكسط مساىمة البنكؾ 

 % (.0.02 )في الناتج المحمي اإلجمالي لـ يتعدّ 
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:  التوصيات4- 5

خرج الباحث بمجمكعة مف التكصيات اعتمادان عمى النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، 

: فكانت عمى النحك التالي

أظيرت النتائج تأثر نسبة األصكؿ العاممة إلى مجمكع األصكؿ، كنسبة القيمة السكقية  -1

إلى القيمة الدفترية خالؿ فترة األزمة المالية العالمية كما بعدىا في البنكؾ األردنية 

 .  ، لذلؾ يكصى الباحث بضركرة التعامؿ مع ىذه النسب بحذر(التقميدية كاإلسالمية)

اختبار الفركقات بيف متكسطات النسب المالية لمبنكؾ التقميدية  أظيرت النتائج عند -2

كاإلسالمية األردنية بعد األزمة المالية العالمية كجكد بعض الفركؽ ذات الداللة 

اإلحصائية في كؿ مف نسبة النقد كاالستثمارات إلى الكدائع، كنسبة إيراد الفكائد 

كالعمكالت إلى األصكؿ العاممة، كذلؾ لصالح البنكؾ اإلسالمية األردنية، لذلؾ يكصى 

بضركرة استفادة البنكؾ التقميدية األردنية مف خبرات كنظاـ البنكؾ اإلسالمية، تحديدان في 

 . التعامؿ مع ىذه النسب

ضركرة تكخي مزيد مف الحذر تجاه التطكرات المحمية، كالعالمية، كتتبعيا بصكرة دقيقة،  -3

 .كالتعامؿ مع المتغيرات لحظة كقكعيا، إف لـ يكف قبؿ كقكعيا، كانتظار نتائجيا

 ضركرة اىتماـ البنكؾ األردنية بتبادؿ الخبرات بمجاؿ إدارة األزمات، كالتنسيؽ المشترؾ  -4

 .لحماية ىذا القطاع المصرفي مف أية أزمات قد تكدم باالقتصاد األردني

ضركرة كضع سياسات متطكرة لعمميات إدارة كتقييـ األزمات المصرفية بكافة أنكاعيا  -5

 . كبصكرة مستقمة كحيادية

ضركرة اتخاذ البنؾ المركزم التدابير المناسبة كاستخداـ السياسات المالية كالنقدية التي  -6

 . تستطيع أف تتعامؿ مع األزمات المالية، كعدـ التكسع في منح االئتماف المصرفي
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 تصميـ البنؾ المركزم لنظاـ رقابة مصرفية، يقـك بتعديؿ كتقميؿ درجة األزمة المالية -7

. كتركيز المخاطرة في منح االئتماف
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: الكتب العربية: أوالً 
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ّماف، ع.  الّتطّور التّاريخي لمجياز المصرفي والمالي في األردن(.1994)النابمسي، محمد سعيد 

 .لجنة تاريخ األردف، سمسمة الكتاب األـّ في تاريخ األردف
 

 

رسائل ماجستير : ثانياً 

ثر األداء المالي عمى عوائد أسيم الشركات الصناعية المدرجة في أ"(.2006)الخطيب، محمد

كمية إدارة الماؿ كاألعماؿ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة آؿ . "بورصة عمان

. البيت

آثار كتداعيات األزمة المالية العالمية عمى أداء الشركات . (2010)ربحي، شذل حمداف 

،  رسالة ماجستير غير منشورةالمساىمة العامة األردنية المدرجة في بكرصة عماف،

.  جامعة الشرؽ األكسط، عماف

محاسبة القيمة العادلة كأثرىا عمى األزمة المالية . (2010)عكاد، ركحي كجدم عبد الفتاح 

.  ، جامعة الشرؽ األكسط، عماف، رسالة ماجستير غير منشورةالعالمية

 

: تقارير البنوك:ثالثاً 

. التقرير السنكم (2008)البنؾ المركزم األردني

. النشرة اإلحصائية الشيرية (2008)البنؾ المركزم األردني

 2007. لعاـ السنكم التقرير األردني، المركزم البنؾ

 /www.arabbank.jo/ar 2010تقارير البنؾ العربي، 

التقرير السنكم، أعداد مختمفة  (2008)جمعية البنكؾ في األردف

 2008شركة المحفظة الكطنية لألكراؽ المالية، البنؾ األردني الككيتي،

http://www.mahfaza.com.jo/files/NPSC%20PFR%202008.pdf 

http://www.mahfaza.com.jo/files/NPSC%20PFR%202008.pdf
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بنؾ السكداف _ .القركض المتعثرة-إدارة التمكيؿ الصغير.(2008)حسف العكض، إصالح

 المركزم

 

: الصحف األردنية: رابعاً 

. 1027، جريدة الغد، العدد الودائع تسجل رقما قياسيا جديدا(. 2009)أبك عجمية، أسامة 

 تقرير شركة المحفظة الوطنية لألوراق المالية- الرأم-عماف.(2009)أبك غزالو، طالؿ 

حكؿ النتائج المالية لمشركات المدرجة في بكرصة عماف عف  (بالتعاكف مع الرأم)

. 2٠٠9أعماليا في الربع األكؿ مف عاـ 

، جريدة من أسيم شركات مدرجة في السوق المالية أقل من دينار % 36 (.  2009)بترا 

.  986الغد، العدد 

مسؤولون ماليون يؤكدون دور البنوك المركزية بتخفيف المخاطر (. 2009)الحديدم، ىاال 

.  1214ككالة األنباء األردنية، العدد المصرفية، 

 29؟ مقاؿ نشر في جريدة الرأم في ىل أفادت األردن: األزمة المالية (. 2009)الفانؾ، فيد

. 2009جزيراف

  جريدة الرأي2009أداء بورصة عمان لعام (. 2010)الكساسبة، بساـ 

http://www.alrai.com/pages.php?articles_id=34023 
، جريدة الربع الثالث  في31% مصرفا أردنيا 13التراجع في أرباح (. 2009)اليندم، رانيا 

 . 1506الرأم، العدد 

 

: المجالت: خامساً 

http://www.alrai.com/pages.php?articles_id=34023
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إجراءات تجنب آثار انتقاؿ األزمات المالية العالمية بالتركيز . "(2009)اإلماـ، صالح الديف

، ص 20، عمجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة". عمى االستثمار المؤسسي

10-14 .

مجمة كمية ". األزمة المالية العالمية كأثرىا عمى االقتصاد الفمسطيني. "(2009)الحاج، طارؽ

. 32-24، ص20، عبغداد لمعموم االقتصادية الجامعة

مجمة كمية بغداد ". خطط الطكارئ كدكرىا في إدارة األزمات المالية. "(2009) السكارنة، بالؿ

 .42-32، ص 20، علمعموم االقتصادية الجامعة

الكدائع كالقركض البنكية كفكائدىما  بيف  التكييؼ المحاسبي كالحكـ . (2009)شحاتو،حسيف

. ، جامعة األزىر سمسمة بحوث في الفكر االقتصادي اإلسالمي.الشرعي

سمسمة . أزمة النظاـ المالي العالمي  في ميزاف االقتصاد اإلسالمي. أ (2008)شحاتة، حسيف 

 .جامعة األزىربحوث ودراسات  في  الفكر االقتصادي اإلسالمي، 

كيؼ النجاة مف أثر األزمة المالية الرأسمالية عمى أسكاؽ الماؿ  .ب (2008)شحاتة، حسيف 

 . ، جامعة األزىرسمسمة بحوث في الفكر االقتصادي اإلسالمي. العربي

مقارنة أداء المصارؼ اإلسالمية . "(2005)المكمني منذر طػالؿ؛ كالسركجي عناف فتحي 

. 15-4، ص2، العدد 13، المجمد مجمة المنارة". كالتقميدية باستخداـ النسب المالية

مجمة المستقبل ، "األزمة المالية كاالقتصاديات الخميجية. "(2008)اليكسؼ، يكسؼ خميفة 

 .  17- 14 ص 358، مركز دراسات الكحدة العربية، عددالعربي

 

: المؤتمرات والندوات: سادساً 
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التحديات كاألفاؽ "األزمة المالية كانعكاساتيا عمى اقتصاديات الدكؿ ." (2008)األعرج، عدناف، 

-4-29-28 )،جامعة الشرق األوسط لمدراسات العميافي ندوة عقدت ، "المستقبمية

  .األردف (2009

أسبابيا ك أبعادىا : األزمة المالية العالمية. " (2009)بمقاسـ، زايرم ك ميدم، ميمكد

المؤتمر الدولي حول األزمة العالمية وكيفية معالجتيا من منظور ". كخصائصيا

  (لبناف)، جامعة الجناف النظام االقتصادي الغربي واإلسالمي األزمة المالية العالمية

". األزمة المالية العالمية كأثرىا عمى خطط المتدرب المستقبمية"(. 2009)حامد، إيياب مجدل

. مصر، مؤتمر الطرق المؤدية إلى التعميم العالى، "إدارة مشروع 

المالي كالمصرفي دكر الجياز : المحكر"(. 2009)الحكيـ، منير سميماف كالعطيات، يزف سالـ

 األكاديمية العربية ورقة بحثية مقدمة في مؤتمر،". المصرفي اإلسالمي في ظؿ األزمة

 .2009-11-11لمعـك المالية كالمصرفية، بتاريخ 

دكر الجياز المصرفي اإلسالمي في ظؿ األزمة . "(2009)الحنيطي، ىناء كالخصاكنة، مالؾ

تداعيات األزمة :" بحث مقدم إلى المؤتمر العممي الدولي السابع بعنوان ". االقتصادية

، جامعة اآلفاق– الفرص – التحديات " االقتصادية العالمية عمى منظمات األعمال 

 .الزرقاء الخاصة

: األزمة المالية العالمية الراىنة كأثرىا في االقتصاديات العربية. "(2009)الخزرجي، ثريا 

بحث مقدم إلى المؤتمر العممي الثالث لكمية العموم اإلدارية ". التحديات كسبؿ المكاجو

  . جامعة اإلسراء الخاصة،والمالية
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دور القطاع المصرفي األردني في تخفيف آثار األزمة االقتصادية ." (2009)دكديف، احمد، 

، المؤتمر العممي الدولي السابع، كمية االقتصاد "العالمية عمى االقتصاد األردني

 ".تداعيات األزمة االقتصادية عمى منظمات األعماؿ"جامعة الزرقاء . والعموم اإلدارية

 دكؿ عمى اقتصاديات العالمية المالية األزمة إلنعكاسات تحميمية رؤية. (2008)الراشد، كائؿ 

 جامعة ، اإلدارية العموم كمية ورقة مقدمة إلى الككيت،  دكلة كاقع – التعاكف مجمس

.  الككيت

أسبابيا، جذكرىا كتبعاتيا : فصكؿ األزمة المالية العالمية"(. 2009)زيداف، محمد أحمد

األزمة المالية العالمية وكيفية عالجيا من منظور النظام : مؤتمر حول". االقتصادية

. (لبناف)، مؤتمرات جامعة الجناف االقتصادي الغربي واإلسالمي

ممارسة استراتيجيات التغيير لمكاجية األزمات كأثرىا . "(2009)سعيفاف، تغريد ك الطيط، احمد، 

، المؤتمر العممي الدولي السابع، كمية االقتصاد والعموم اإلدارية". عمى األداء المؤسسي

  ".تداعيات األزمة االقتصادية عمى منظمات األعماؿ"جامعة الزرقاء 

مآؿ األزمة .. األزمة المالية المعاصرة، أزمة سيكلة أـ أزمة نظاـ. "(2008)الشمرم، ناظـ 

، جامعة العمـك ورقة عمل قدمت في كمية االقتصاد والعموم اإلدارية". كتداعياتيا

. التطبيقية، عماف، األردف

األزمة المالية االقتصادية العالمية كآثارىا الحالية كالمتكقعة "( .2009)عباد، جمعو محمكد، 

مؤتمر األزمة المالية العالمية وكيفية عالجيا من ". عمى الجياز المصرفي األردني

. ، جامعة الجناف، لبنافمنظور النظام االقتصادي الغربي واإلسالمي
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األزمة المالية العالمية كأثرىا عمى خطط المتدرب . "(2009)عبد الحميد، بيػاء أحمد سيد

إدارة مشروع الطرق المؤدية إلى التعميم العالي ضمن متطمبات :مقدم إلى". المستقبمية
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األزمة المالية العالمية كتداعياتيا عمى بعض مؤشرات . (2009)عمارم، عمار كفالي، نبيمة 

ورقة بحثية مقدمة في الممتقى العممي الدولي حول األزمة المالية االقتصاد الجزائرم، 

. ، الجزائرواالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية

األزمػة الماليػة العالمية كتداعياتيا عمى إقتصاديات  "(.2009)عكض اهلل، صفكت عبد السالـ

، المؤتمر العممي السنوي الثالث عشر لكمية الحقوق ".دكؿ مجمس التعاكف الخميجي

. جامعة المنصكرة

األزمة المالية العالمية كأثرىا عمى خطط . "(2009)كباره، محمد مجدم كمحمد أبك اليزيد 

، "الطرق المؤدية إلى التعميم العالي"إدارة مشروع :مقدم إلى. " المتدرب المستقبمية

. مصرمؤتمر الطرق المؤدية إلى التعميم العالى، 

األزمة المالية مفيكميا، أسبابيا كانعكاساتيا عمى البمداف "، (2009)ككرتؿ فريد ك رزيؽ كماؿ

.  جامعة سكيكدة، جامعة البميدة، الجزائر، ندوة بعنوان األزمة العالمية،"العربية

األزمة المالية العالمية كأثرىا عمي خطط التدريب . "(2009)محمد، شادية رجب عباس

، 2009متطمب الحصول عمى شيادة حضور البرنامج التدريبي بشتاء ".  المستقبمية

. جامعة محافظة ألمانيا مصر

العالقة المتبادلة بيف معايير القيمة . "(2009)مطر، محمد كنكر، عبد الناصر كالقشي، ظاىر 

األزمة المالية العالمية " لمؤتمر العممي الثالثا". العادلة كاألزمة المالية العالمية
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، كمية العمـك اإلدارية "التحديات واآلفاق المستقبمية"وانعكاساتيا عمى اقتصاديات الدول 

 . كالمالية، جامعة اإلسراء، األردف

ندوة تحت عنوان األزمة ". األزمة المالية العالمية كتأثيرىا عمى األردف. "(2008)مطر، محمد

-29عقدت في جامعة الشرؽ األكسط لمدراسات العميا، العالمية وتأثيرىا عمى األردن، 

. ،عماف، األردف10-2008

األزمة المالية العالمية . "(2009)المناصير، عمي فالح كالكساسبة، كصفي عبد الكريـ، 

المؤتمر العممي الدولي السابع، كمية  ".حقيقتيا، أسبابيا، تداعياتيا كسبؿ العالج

تداعيات األزمة االقتصادية عمى منظمات " جامعة الزرقاء االقتصاد والعموم اإلدارية،

". األعماؿ

إدارة مخاطر المصارؼ اإلسالمية  ".(2009)نزاؿ، عبد اهلل إبراىيـ ك جبر، رائد جميؿ، 

المؤتمر العممي الدولي السابع، كمية . "االئتمانية في ظؿ األزمة المالية العالمية

تداعيات األزمة االقتصادية عمى منظمات "، جامعة الزرقاء االقتصاد والعموم اإلدارية

". األعماؿ

تغيير ثقافة المنظمة كمدخؿ استراتيجي لمنيكض بمنظمات . "(2008 )كقفي، عمي عكض، 

، كمية االقتصاد المؤتمر العممي الدولي السابع. "األعماؿ في ظؿ األزمات المعاصرة

.  كالعمـك اإلدارية، جامعة الزرقاء تداعيات األزمة االقتصادية عمى منظمات األعماؿ

 

 

: المواقع االلكترونية: سابعاً 
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المالحق 

نتائج اختبار فروق متوسطات نسب األداء لمبنوك األردنية قبل وبعد : (1)ممحق 
األزمة المالية العالمية 

   

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

    Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower 

q1 Equal 

variances 

assumed 

.262 .613 -1.820 28 .079 

-

10.5133

3 

5.77501 

-

22.3429

1 

1.31625 

  Equal 

variances not 

assumed 

    -1.820 25.673 .080 

-

10.5133

3 

5.77501 

-

22.3914

0 

1.36474 

q2 Equal 

variances 

assumed 

.659 .424 -1.861 28 .073 -5.67133 3.04827 

-

11.9154

4 

.57277 

  Equal 

variances not 

assumed 

    -1.861 26.285 .074 -5.67133 3.04827 

-

11.9338

4 

.59117 

q3 Equal 

variances 

assumed 

16.205 .000 4.512 28 .000 
27.1726

7 
6.02181 

14.8375

5 

39.5077

8 

  Equal 

variances not 

assumed 

    4.512 18.288 .000 
27.1726

7 
6.02181 

14.5355

7 

39.8097

6 

q4 Equal 

variances 

assumed 

.078 .783 .542 28 .592 1.58267 2.91801 
-

4.39460 
7.55993 

  Equal 

variances not 

assumed 

    .542 27.574 .592 1.58267 2.91801 
-

4.39876 
7.56410 

q5 Equal 

variances 

assumed 

3.818 .061 .194 28 .847 .36267 1.86598 
-

3.45963 
4.18496 

  Equal 

variances not 

assumed 

    .194 21.608 .848 .36267 1.86598 
-

3.51123 
4.23656 

q6 Equal 

variances 

assumed 

9.869 .004 -1.150 28 .260 -2.25067 1.95754 
-

6.26050 
1.75916 

  Equal 

variances not 

assumed 

    -1.150 14.231 .269 -2.25067 1.95754 
-

6.44279 
1.94146 

q7 Equal 

variances 

assumed 

.223 .640 .915 28 .368 .08133 .08892 -.10081 .26347 

  Equal 

variances not 

assumed 

    .915 27.974 .368 .08133 .08892 -.10081 .26348 

q8 Equal 

variances 

assumed 

.863 .361 -.859 26 .398 -5.49986 6.40061 

-

18.6565

1 

7.65679 

  Equal 

variances not 

assumed 

    -.859 21.610 .400 -5.49986 6.40061 

-

18.7878

3 

7.78812 
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q9 Equal 

variances 

assumed 

7.437 .011 -.435 26 .667 -.27389 .62920 
-

1.56723 
1.01946 

  Equal 

variances not 

assumed 

    -.435 15.299 .669 -.27389 .62920 
-

1.61272 
1.06494 

q10 Equal 

variances 

assumed 

2.330 .138 .605 28 .550 .18667 .30850 -.44526 .81860 

  Equal 

variances not 

assumed 

    .605 21.462 .551 .18667 .30850 -.45405 .82739 

q11 Equal 

variances 

assumed 

3.273 .081 2.053 28 .050 3.40893 1.66056 .00744 6.81043 

  Equal 

variances not 

assumed 

    2.053 25.821 .050 3.40893 1.66056 -.00554 6.82341 

q12 Equal 

variances 

assumed 

1.444 .240 .365 28 .718 3.40667 9.32428 

-

15.6932

6 

22.5066

0 

  Equal 

variances not 

assumed 

    .365 25.043 .718 3.40667 9.32428 

-

15.7954

0 

22.6087

3 

q13 Equal 

variances 

assumed 

.153 .699 -.053 28 .958 -.07488 1.41808 
-

2.97968 
2.82993 

  Equal 

variances not 

assumed 

    -.053 25.306 .958 -.07488 1.41808 
-

2.99368 
2.84393 

q14 Equal 

variances 

assumed 

2.756 .108 2.244 28 .033 1.67403 .74606 .14581 3.20226 

  Equal 

variances not 

assumed 

    2.244 17.693 .038 1.67403 .74606 .10468 3.24339 
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نتائج اختبار فروق متوسطات نسب األداء لمبنوك التقميدية قبل وبعد : (2)ممحق 

األزمة المالية العالمية 

   

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

    Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower 

q1 Equal 

variances 

assumed 

.045 .834 -1.537 24 .137 -9.42538 6.13138 

-

22.0799

4 

3.22917 

  Equal 

variances not 

assumed 

    -1.537 22.217 .138 -9.42538 6.13138 

-

22.1339

1 

3.28314 

q2 Equal 

variances 

assumed 

1.715 .203 -1.261 24 .220 -4.21231 3.34146 

-

11.1087

3 

2.68412 

  Equal 

variances not 

assumed 

    -1.261 20.927 .221 -4.21231 3.34146 

-

11.1627

2 

2.73810 

q3 Equal 

variances 

assumed 

12.355 .002 4.935 24 .000 
30.1961

5 
6.11921 

17.5667

3 

42.8255

7 

  Equal 

variances not 

assumed 

    4.935 14.262 .000 
30.1961

5 
6.11921 

17.0943

8 

43.2979

3 

q4 Equal 

variances 

assumed 

1.126 .299 .300 24 .767 .84231 2.80827 
-

4.95367 
6.63829 

  Equal 

variances not 

assumed 

    .300 22.195 .767 .84231 2.80827 
-

4.97871 
6.66333 

q5 Equal 

variances 

assumed 

4.151 .053 .344 24 .734 .71692 2.08287 
-

3.58190 
5.01575 

  Equal 

variances not 

assumed 

    .344 18.613 .735 .71692 2.08287 
-

3.64871 
5.08256 

q6 Equal 

variances 

assumed 

10.921 .003 -1.188 24 .247 -2.64615 2.22811 
-

7.24475 
1.95245 

  Equal 

variances not 

assumed 

    -1.188 12.148 .258 -2.64615 2.22811 
-

7.49423 
2.20192 

q7 Equal 

variances 

assumed 

.005 .945 1.146 24 .263 .11054 .09647 -.08858 .30965 

  Equal 

variances not 

assumed 

    1.146 23.941 .263 .11054 .09647 -.08860 .30968 

q8 Equal 

variances 

assumed 

.758 .393 -.928 24 .363 -6.28292 6.77008 

-

20.2556

8 

7.68984 

  Equal 

variances not 

assumed 

    -.928 20.152 .364 -6.28292 6.77008 

-

20.3982

4 

7.83239 

q9 Equal 

variances 
7.696 .011 -.620 24 .541 -.41572 .67042 

-

1.79940 
.96795 
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assumed 

  Equal 

variances not 

assumed 

    -.620 13.977 .545 -.41572 .67042 
-

1.85385 
1.02240 

q10 Equal 

variances 

assumed 

2.488 .128 .414 24 .683 .13846 .33477 -.55247 .82940 

  Equal 

variances not 

assumed 

    .414 18.050 .684 .13846 .33477 -.56473 .84165 

q11 Equal 

variances 

assumed 

1.468 .237 2.121 24 .044 3.67492 1.73254 .09913 7.25071 

  Equal 

variances not 

assumed 

    2.121 22.996 .045 3.67492 1.73254 .09085 7.25899 

q12 Equal 

variances 

assumed 

.457 .505 .639 24 .529 6.41077 
10.0254

2 

-

14.2806

9 

27.1022

3 

  Equal 

variances not 

assumed 

    .639 22.205 .529 6.41077 
10.0254

2 

-

14.3695

7 

27.1911

1 

q13 Equal 

variances 

assumed 

1.138 .297 .253 24 .802 .19976 .78967 
-

1.43003 
1.82955 

  Equal 

variances not 

assumed 

    .253 20.869 .803 .19976 .78967 
-

1.44307 
1.84259 

q14 Equal 

variances 

assumed 

4.033 .056 2.041 24 .052 1.73927 .85202 -.01922 3.49775 

  Equal 

variances not 

assumed 

    2.041 14.480 .060 1.73927 .85202 -.08247 3.56100 
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نتائج اختبار فروق متوسطات نسب األداء لمبنوك اإلسالمية قبل وبعد : (3)ممحق 

األزمة المالية العالمية 

   

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

    Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower 

q1 Equal 

variances 

assumed 

503262

246359

8950.00

0 

.000 -3.100 2 .090 
-

17.58500 
5.67316 

-

41.9946

3 

6.82463 

  Equal 

variances not 

assumed 

    -3.100 1.490 .129 
-

17.58500 
5.67316 

-

52.0288

4 

16.8588

4 

q2 Equal 

variances 

assumed 

. . -2.247 2 .154 
-

15.15500 
6.74410 

-

44.1725

0 

13.8625

0 

  Equal 

variances not 

assumed 

    -2.247 1.002 .266 
-

15.15500 
6.74410 

-

100.357

27 

70.0472

7 

q3 Equal 

variances 

assumed 

761493

124577

77600.0

00 

.000 .385 2 .738 7.52000 19.55286 

-

76.6091

6 

91.6491

6 

  Equal 

variances not 

assumed 

    .385 1.765 .742 7.52000 19.55286 

-

88.3376

6 

103.377

66 

q4 Equal 

variances 

assumed 

205175

023877

83480.0

00 

.000 .957 2 .439 6.39500 6.67892 

-

22.3420

6 

35.1320

6 

  Equal 

variances not 

assumed 

    .957 1.005 .513 6.39500 6.67892 

-

77.4087

5 

90.1987

5 

q5 Equal 

variances 

assumed 

457168

378530

5.860 

.000 -1.817 2 .211 -1.94000 1.06782 
-

6.53448 
2.65448 

  Equal 

variances not 

assumed 

    -1.817 1.999 .211 -1.94000 1.06782 
-

6.53757 
2.65757 

q6 Equal 

variances 

assumed 

. . .446 2 .699 .32000 .71781 
-

2.76848 
3.40848 

  Equal 

variances not 

assumed 

    .446 1.073 .729 .32000 .71781 
-

7.45367 
8.09367 

q7 Equal 

variances 

assumed 

676690

495030

938000.

000 

.000 -.382 2 .739 -.10850 .28417 
-

1.33118 
1.11418 

  Equal 

variances not 

assumed 

    -.382 1.060 .765 -.10850 .28417 
-

3.27062 
3.05362 

q10 Equal 

variances 

assumed 

. . .749 2 .532 .50000 .66772 
-

2.37297 
3.37297 
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  Equal 

variances not 

assumed 

    .749 1.930 .534 .50000 .66772 
-

2.47441 
3.47441 

q11 Equal 

variances 

assumed 

. . .231 2 .839 1.68000 7.26365 

-

29.5729

7 

32.9329

7 

  Equal 

variances not 

assumed 

    .231 1.324 .848 1.68000 7.26365 

-

51.1486

1 

54.5086

1 

q12 Equal 

variances 

assumed 

840361

178382

7370.00

0 

.000 -.497 2 .669 
-

16.12000 
32.45967 

-

155.782

71 

123.542

71 

  Equal 

variances not 

assumed 

    -.497 1.027 .705 
-

16.12000 
32.45967 

-

403.502

58 

371.262

58 

q13 Equal 

variances 

assumed 

. . -.175 2 .877 -1.86000 10.63051 

-

47.5993

8 

43.8793

8 

  Equal 

variances not 

assumed 

    -.175 1.457 .882 -1.86000 10.63051 

-

68.5523

5 

64.8323

5 

q14 Equal 

variances 

assumed 

. . .983 2 .429 1.25000 1.27098 
-

4.21860 
6.71860 

  Equal 

variances not 

assumed 

    .983 1.068 .497 1.25000 1.27098 

-

12.6715

3 

15.1715

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

116 

 اختبار فروق متوسطات نسب األداء لمبنوك التقميدية والبنوك (:4)ممحق 

اإلسالمية األردنية بعد األزمة المالية العالمية 

 

   

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

    Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower 

q1 Equal 

variances 

assumed 
1.927 .188 1.335 13 .205 

13.047

69 

9.7737

6 

-

8.0672

3 

34.162

62 

  Equal 

variances 

not 

assumed 

    2.090 2.282 .156 
13.047

69 

6.2429

0 

-

10.866

62 

36.962

00 

q2 Equal 

variances 

assumed 
.225 .643 -1.427 13 .177 

-

7.5361

5 

5.2792

9 

-

18.941

36 

3.8690

5 

  Equal 

variances 

not 

assumed 

    -1.078 1.157 .456 

-

7.5361

5 

6.9907

8 

-

72.404

79 

57.332

49 

q3 Equal 

variances 

assumed 
12.674 .003 .209 13 .838 

1.4103

8 

6.7587

5 

-

13.191

01 

16.011

78 

  Equal 

variances 

not 

assumed 

    .087 1.025 .945 
1.4103

8 

16.255

35 

-

193.57

234 

196.39

311 

q4 Equal 

variances 

assumed 
2.527 .136 3.183 13 .007 

14.066

54 

4.4187

8 

4.5203

4 

23.612

74 

  Equal 

variances 

not 

assumed 

    8.207 12.762 .000 
14.066

54 

1.7140

2 

10.356

58 

17.776

50 

q5 Equal 

variances 

assumed 
1.928 .188 .876 13 .397 

2.3150

0 

2.6434

4 

-

3.3958

0 

8.0258

0 

  Equal 

variances 

not 

assumed 

    1.855 6.190 .111 
2.3150

0 

1.2479

0 

-

.71591 

5.3459

1 

q6 Equal 

variances 

assumed 
1.437 .252 .680 13 .508 

3.9788

5 

5.8482

9 

-

8.6556

1 

16.613

30 
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  Equal 

variances 

not 

assumed 

    1.707 12.961 .112 
3.9788

5 

2.3304

5 

-

1.0573

3 

9.0150

2 

q7 Equal 

variances 

assumed 
.838 .377 -.363 13 .722 -.07038 .19384 

-

.48915 
.34838 

  Equal 

variances 

not 

assumed 

    -.245 1.116 .844 -.07038 .28779 

-

2.9422

0 

2.8014

4 

q8 Equal 

variances 

assumed 
. . .796 12 .442 

17.089

62 

21.471

73 

-

29.693

27 

63.872

50 

  Equal 

variances 

not 

assumed 

    . . . 
17.089

62 
. . . 

q9 Equal 

variances 

assumed 
. . .511 12 .618 

1.2323

1 

2.4105

0 

-

4.0197

2 

6.4843

4 

  Equal 

variances 

not 

assumed 

    . . . 
1.2323

1 
. . . 

q1

0 

Equal 

variances 

assumed 
.226 .643 1.052 13 .312 .83808 .79638 

-

.88240 

2.5585

5 

  Equal 

variances 

not 

assumed 

    1.410 1.760 .309 .83808 .59450 

-

2.0858

3 

3.7619

9 

q1

1 

Equal 

variances 

assumed 
2.639 .128 -.067 13 .948 -.27115 

4.0713

3 

-

9.0667

2 

8.5244

1 

  Equal 

variances 

not 

assumed 

    -.040 1.082 .974 -.27115 
6.8585

8 

-

73.303

05 

72.760

74 

q1

2 

Equal 

variances 

assumed 
.651 .434 -.356 13 .728 

-

8.2630

8 

23.218

46 

-

58.423

51 

41.897

36 

  Equal 

variances 

not 

assumed 

    -.249 1.128 .841 

-

8.2630

8 

33.225

91 

-

332.66

154 

316.13

539 

q1

3 

Equal 

variances 

assumed 

151.17

7 
.000 -2.046 13 .062 

-

6.2738

5 

3.0660

0 

-

12.897

55 

.34985 

  Equal 

variances 

not 

assumed 

    -.657 1.004 .630 

-

6.2738

5 

9.5500

1 

-

126.42

494 

113.87

725 

q1

4 

Equal 

variances 

assumed 
1.622 .225 -.005 13 .996 -.00385 .78363 

-

1.6967

8 

1.6890

9 

  Equal 

variances 

not 

assumed 

    -.003 1.090 .998 -.00385 
1.2771

7 

-

13.393

12 

13.385

43 
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