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Abstract 

   This study aims to evaluate the financial 

performance of a group of Malaysian 

commercial banks,  during the period ranged 

between 2008 and 2013, this period encounters 

the global financial crisis, which was spread in 

the world in late 2008. This research seeks to 

address The level of financial performance of 

these banks in the same period. 

    For this purpose, we analyse the financial 

ratios of these banks showing their 

performance in liquidity, profitability, asset 

quality, debts and risk. The results obtained 

show that the financial performance of these 

banks has been weak, despite the high 

liquidity ratio and also the capital adequacy 

ratio, this is a result of dicrease in returns and 

increase in debt ratio and an increased level of 

risk in these banks. 

Keywords: Financial performance, financial 

performance indicators, the global financial 

crisis. 
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  مقدمة 

حقيق بت اداف املتكاملة اليت تسمح هلهإىل حتقيق جمموعة من األ ةاقتصاديإوحدة ي أتسعى     

دف تعظيم الربح ه، ويعترب عقالينبشكل  لديهااملتاحة للموارد  استغالهلاأداء مايل يعكس مدى 

جلب و ا همهجل تعظيم قيمة أسأمن ه تحقيقل االقتصاديةغلبية الوحدات أم شيء تسعى هأ

ومدى ها نشاط مستوى ملعرفةا هدائما إىل تقييم أدائ هذه الوحداتلذلك حتتاج  ،املستثمرين

 متكامل.ها بشكل فوظائالقيام با على قدر�
أحد املواضيع اليت تشغل �ل املسريين والباحثني على حد  املايل تقييم األداء صبحهلذا أ     

يجة املنتظرة من وراء كل يعكس النت كونهاجلزئي   ستوى الكلي أواملعلى  سواءسواء، نظرا ألمهيته 

ها ـمنة ــاصـة خــديةاقتصاالدات ـود الوحـوج و الستمرارية اأساسي اعــميثل دافوالذي  ،اطـنش

يتسىن هلا ل دافهاـهأوذلك من خالل حتقيق تحقيق نتائج مرضية كغريها ل �دف  واليت ،نوكـبـال

الكثري خاصة يف الفرتة احلالية اليت يشهد فيها العامل ، والعوملة املالية اء يف عامل تسوده املنافسةالبق

  .البنوكفالس الكثري من وإ ا�يارالذي نتج عنها زمات املالية و من األ

احلكومة املاليزية سياسة  عتمدتا فقدتعد التجربة املاليزية يف التنمية من التجارب املهمة،    

موجه  اقتصادىل إبفعل ذلك  تمام االستثمارات اخلارجية املباشرة وحتولأوفتحتها تصنيع واسعة 

الوطين لتتحول  قتصاداالبنهج  واالحتفاظالعوملة  اقتصاد�تاملزج بني  حيث جنحت يف، �لسوق

ىل واحدة من أكرب الدول املصدرة إولية ن بلد يعتمد على تصدير املواد األخالل فرتة قصرية م

حىت أصبحت حتتل اليوم املركز السادس  ،للسلع والتقنية الصناعية يف منطقة جنوب شرقي آسيا

جنبية واملركز التاسع عشر من حيث حجم األ االستثماراتعشر عامليًا من حيث املنافسة يف 

    1.التجارة الدولية

صاد ـتـز األساسية لالقـائـالرك تربـتع ، إذكان  اقتصادية البالغة للبنوك يف أي ـمهلألرا ـونظ      

 سنقوماألدوار اليت تقوم �ا، النشاطات و  وذلك من خاللالعصب احملرك له احلديث، وكذلك 

ن هذه الفرتة أعلما ) 2013-2008( خالل الفرتة اليزيةموعة من البنوك امل�داء املايل األ تقييمب

  . زمة املالية العامليةاألتصادف 

  البحث مهيةأ

، نظراً لكونه العنصر الرئيسي واالجتماعية االقتصاديةيلعب القطاع املصريف دورًا هاماً يف احلياة     

، ومــن اجلــدير �لــذكر أنّــه كّلمــا كــان االقتصــاديةيف توطيــد الثقــة بسياســة الدولــة ورعايتهــا للمصــاحل 

الوقوف علـى سـالمة ، لذا فمن الضروري االقتصادالواقع املصريف سليماً كّلما دّل ذلك على تعايف 
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مهيـة أومـن هنـا تـربز  ،عرفـة مـدى وصـوهلا للهـدفخـرية ملداء هـذه األأو تقييم  بنوكال و سريورة هذه

زمــات تزايــد األة املاليــة و  ظــل العوملــيفخــرية األ خاصــة يف الســنوات بنــوكداء املــايل هلــذه التقيــيم األ

 عمل هذه البنوك. ملالية اليت تؤثر على سريورة وا

  اهلدف من الدراسة

�موعة من البنوك التجارية املاليزية خالل الفـرتة ملعرفة مستوى األداء املايل �دف هذه الدراسة    

عامل  يفتدخل بوا�ا لأاليت جعلتها تفتح لتجربة املاليزية الناجحة بعد ا خاصة ،)2008-2013(

حتتــل اليــوم املركــز الســادس عشــر عامليــاً مــن حيــث صــبحت ىت أتســوده املنافســة والعوملــة املاليــة، حــ

حيــث ، واملركــز التاســع عشــر مــن حيــث حجــم التجــارة الدوليــةجنبيــة األ االســتثماراتاملنافســة يف 

  .ةيالدراسة مع األزمة املالية العاملتتزامن فرتة 

  التايل: شكالية البحث حول التساؤلإ تدور مشكلة البحث:

 العائدو  املديونيةمن حيث السيولة و  املاليزية التجارية موعة البنوكداء املايل �األ هو مستوى ما

  ؟ )2013-2008(خالل الفرتة  واملخاطرة

  تكمن فرضيات الدراسة يف اآليت: فرضيات البحث:

  .�حية السيولةمن  فاً يعضمستوى األداء املايل  ):1الفرضية (

  من �حية املديونية.غري مالئم مستوى األداء املايل  ):2الفرضية (

  من �حية العائد.ضعيفاً ): مستوى األداء املايل 3الفرضية (

  منهجية البحث 

 �ستخدام النسب املالية املنهج التحليلي، وذلكعلى املنهج الوصفي و  الدراسة اعتمدت   

 لقياس، حنراف املعيارياال: الوسط احلسايب، و التالية حصائيةدوات اإلعلى األضا أي عتمادو�ال

  .وسطها احلسايبو تباعد القيم عن مقدار التشتت أ

  عينة الدراسةو  جمتمع

 16بنك جتاري و 27 بنك منها 43يبلغ عددها حوايل اليز� جمموعة من البنوك وجد يف مي    

اليت يوضحها و لتقوم عليها الدراسة  البنوك هذه منقصدية  عينةختيار وقد مت ا 2بنك إسالمي،

   اجلدول التايل: 
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  سم البنكإ

  

  الرمز

  

  ةأالنش

حسب حجم  البنك ةرتب

  صول وطنيااأل

حسب  البنك ةرتب

  حجم األصول عامليا

 

  نوعه

Public Bank  Public 1990  2 228  تقليدي 

CIMB Bank  CIMB  1965 3  248  تقليدي 

RHB CAPITAL 

BERHAD  

RHB  1999  4  409  تقليدي 

United 

Overseas Bank 

(UOB).  

UOB  1951  8  693  تقليدي 

OCBC Bank 

Berhad  

OCBC  1932  11  -  تقليدي 

affin Bank  AFFIN 2001 14  -  تقليدي 

  هذه البنوك لألسباب التالية: اختيارويعود 

  توفر املعلومات عن عينة الدراسة خاصة التقارير السنوية اليت تسهل لنا القيام �لعمليات

 احلسابية.

  ًمن أصول النظام املصريف املاليزي كما يوضح لنا  اً معترب  حجم أصول هذه البنوك ميثل جزءا

 اجلدول السابق.

  خطة الدراسة  

داء اإلطار النظري لتقييم األ ىلإ ولتطرق يف احملور األيتم ال، حمورينىل إتقسيم البحث  لقد مت  

موعة البنوك بتقييم األداء املايل � املتعلقةة يلدراسة التطبيقخنصصه لاحملور الثاين أما  للبنوك، املايل

  ).2013-2008( خالل الفرتةاملاليزية 

 عالقة �ملوضوعهلا اليت السابقة و  الدراساتستعراض افيما يلي سنحاول : السابقةالدراسات  

 كما يلي:

 الكفاءة الفنية وكفاءة التكاليف يف البنوك  3)2007( دراسة محيم أمحد خمتار وآخرون "

قامت هذه الدراسة بدراسة كفاءة الصناعة املصرفية اإلسالمية يف ماليز�  "اإلسالمية يف ماليز�

و (العشوائي) أطريقة احلد التصاديف ، وذلك �ستخدام )1997-2003(خالل الفرتة 

stochastic frontier approachأن  :، ولقد توصل الباحثون إىل جمموعة من النتائج مفادها
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إلسالمية زاد خالل فرتة الدراسة يف حني بقي �بت �لنسبة كفاءة الصناعة املصرفية امتوسط 

  .مستوى كفاءة البنوك اإلسالمية ال يزال أقل كفاءة من البنوك التقليديةولكن  للبنوك التقليدية؛

    دراسةRossazana Ab Rahim:4 نوك التجارية و ترتيب البقامت هذه الدراسة بتصنيف أ

 DEA( Data(سلوب التحليل التطويقي وذلك �ستخدام أالعالية الكفاءة ساس املاليزية على أ

Envelopment Analysisالكفاءة العالية ىل تقييم الكفاءة الفنية وتقييم ، وقد هدفت الدراسة إ

البنوك احمللية  أداء أنإىل  وقد توصلت ،2000-2010 خالل الفرتة للبنوك التجارية املاليزية

  .األجنبيةأفضل من البنوك املاليزية 

 :قامت هذه الدراسة بقياس الكفاءة التشغيلية لبعض  5دراسة جعدي شريفة وسليمان �صر

تتكون جمموعة البنوك حمل  ،)2010-2006(ة خالل الفرتة يالبنوك العاملة �جلزائر دراسة تطبيق

ل من بنك القرض الشعيب اجلزائري، بنك ا�موعة العربية كمن ثالثة بنوك جتارية تتمثل يف   الدراسة

على االشكال املطروح واملتمثل يف مدى متتع البنوك  لإلجابة، و جلزائر�املصرفية، بنك اخلليج 

ستخدمت ا ،اجلزائرية �لكفاءة التشغيلية اليت تعكس قدر�ا على حتقيق الربح وتدنية التكاليف

حمدودية كفاءة هذه البنوك حمل الدراسة من حيث حتقيق  توصلت إىلحيث النسب املالية الدراسة 

 .الرحبية وتدنية التكاليف

 ظري لتقييم األداء املايل للبنوكاحملور األول: اإلطار الن

  أوال: تقييم األداء املايل

ا ـوء مـصادية على ضـقتوحدة االـ" تقييم نشاط ال اـى أ�ـعملية تقييم األداء عل رفـتع      

ددة ــطة واحملـداف املخطــقق األهـتم بتحـ� ، حيثالية معينةـرة مـاية فتـائج يف �ـه من نتـيـوصلت إلـت

أو ستخدام املوارد املتاحة سواء كانت موارد بشرية اقياس كفاءة الوحدة يف ضافة اىل ، �إلمسبقا

  ."مساليةرأ

احملققة أو املنتظرة على ضوء معايري  ه قياس النتائجأنعلى  أيضا تقييم األداء املايل يعرف     

   6.من مث مدى حتقيق األهداف ملعرفة مستوى الفعاليةلتحديد ما ميكن قياسه و  ،حمددة سلفا

نه " تقدمي حكم ذو قيمة حول إدارة املوارد الطبيعية أاألداء املايل على  تقييم كما يعرف     

االقتصادية على إشباع منافع ورغبات أطرافها واملادية واملالية متحدة، ومدى قدرة إدارة الوحدة 

   ".7املختلفة

داء املايل للبنوك تعكس الوضعية عملية تقييم األمن خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن    

الوقوع يف  كرب عائد ممكن دونأي حتقيق أ ،هدافهاومدى قدر�ا على حتقيق أ ذه األخريةة هلاملالي
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نب لنا عملية تقييم األداء حيث تُ  .فقدان العالقة بني املودعني أوفالس اإلو خماطر خماطر السيولة أ

جمموعة من املؤشرات اليت تقيس ويتم التقييم عن طريق  .املايل مستوى أداء أو عمل هذه البنوك

حبيث تصبح هذه املؤشرات مبثابة معايري ميكن بواسطتها تقدير مدى ، اوتطوره البنوكجناح  مدى

  هدافها.أقيامها بتحقيق 

داء دم يف تقييم األجمموعة من املؤشرات اليت تستخ توجد مؤشرات تقييم األداء املايل:: �نيا

  يلي: نذكر منها ما املايل للبنوك،

 منوذج ديبون .1

 للكفاءة واإلنتاجية على رحبية األصول أو معدل العائد علىيوضح هذا النموذج األثر املزدوج    

والعائد على حقوق  ROAاألصول  العائد علىاألصول، وذلك من خالل توضيح العالقة بني 

طريق ضرب العائد  وذلك عن ،املالية الرافعـة �ستخدام االثنني، ويظهر الفرق بني ROE امللكية

 8:)أو ما يعرف �لرافعة املالية   (EM امللكيةمبضاعف حقوق  ROA علـى األصـول

                مضاعف حقوق امللكية. ×العائد على األصول =العائد على حقوق امللكية 

  .هامش الربح ×منفعة األصول =العائد على األصول

   :التايلميكن حساب العائد على حقوق امللكية �لشكل وعليه        

   مضاعف حقوق امللكية × هامش الربح ×منفعة االصول  على حقوق امللكية = العائد

EM × PM ×UA = ROE                

حققت مؤسسة  فإذا ائد على حقوق امللكية بشكل أفضل، العريتفس منهذا النموذج ننا كِ ميُ      

 هـذا االرتفـاع أو منخفض فإنه ميكن تتبع أو إرجاع سبب ما عائد على حقـوق امللكيـة مرتفـع أو

رتفاع العائد اإذا كان السبب يف ف االخنفاض إىل العائد على األصول أو إىل الرافعة أو لكليهمـا،

اخلطر الذي  مـستوى حينها ميكن التعرف علىالرافعة املالية،  يعود إىل امللكية مثالعلى حقوق 

صول فهذا دليل العائد على األ من خـاللحتقق العائد  ، أما إذايتطلبه ذلك املستوى من العائد

ار عتبالنموذج ال �خذ بعني اال و�لرغم من هذا التفسري فإن هذا. لألصول دارة اجليدةاإل على

  ...إخل.ة، مثل السيولة وكفاية رأس املالسو قتصادية املدر بعض اجلوانب األخرى للوحدة اال

 املضافة االقتصاديةالقيمة  .2

س أعلى مفهوم تكلفة ر حيث يعتمد داء الداخلي يف املؤسسة، ستعمل هذا املؤشر لقياس األيُ    

ة الداخلية للمؤسسة املتولدة من تكلفة الداخلية املمثلة يف خمتلف املصاريف املاليالاملال عوض 
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موال صول من خالل ربط النتائج �أللأل صوهلا، وهي تقيس املردودية االقتصاديةأ استغالل

خذا يف احلسبان أالعائد املنتظر ق خالل الدورة و الفرق بني العائد احملقنه ، كما يعرف �املستثمرة

شاء إنة ملعرفة مدى قدرة املؤسسة على حد املؤشرات املستخدمأ تربيعو  9اخلطر املصاحب له،

   العالقة التالية:ذلك عن طريق القيمة و 

 ×س املال) أـــــ معدل تكلفة ر س املال املستثمر أمعدل العائد على ر قيمة االقتصادية املضافة = (ال

  س املال املستثمرأر 

ر�ح الناجتة من عمليات التشغيل بعد الضريبة ــــ (تكلفة املضافة = صايف األ قتصاديةاالو القيمة أ

  .س املال املستثمر)أر  ×س املالأر 

عليها من املردودية املتحصل املضافة أي  االقتصاديةيركز هذا النموذج فقط على القيمة      

 االعتباردون األخذ بعني  )،املدروسة االقتصاديةللوحدة جانب العائد فقط ( األموال املستثمرة

  نب األخرى.اجلوا

  القيمة السوقية املضافة.3

املال املستثمر من قبل  سأق بني القيمة السوقية للمؤسسة ور يقصد �لقيمة السوقية املضافة الفر    

يف قياس وحتقيق الثروة ومقياس للفعالية التشغيلية يف  املقرضني، وهذا املعيار يعد شامالاملالك و 

وتعطى �لعالقة  10 جناح املؤسسة،إىلوامل اليت تعود املؤسسات وفقا لقدر�ا وكفاء�ا يف ربط الع

  11التالية.

 ن:أحیث  

: MVA .القيمة السوقية املضافة  

EVA القيمة االقتصادية املضافة للفرتة :t. 

Kمسال يف الفرتة أطية املرجحة لر : التكلفة الوسt .  

داء املايل اإلطار العام للنـسب املاليـة كحزمة واحدة يف تقييم األيضا أ من األساليب املستخدمة   

آ�رها على األداء مؤشرات الرحبية واملديونية والنـشاط التـشغيلي وتـنعكس  ربط العالقة بنيت

    .12اإلداري للمشروع

 النسب املالية .4

ساط احملللني املاليني، و أيف  انتشاراكثر األدوات التحليل املايل و أهم أتعترب النسب املالية من       

انية مكإوفهمها و  استخراجهاسهولة  انتشارهات ومما ساعد على دوادم هذه األأقوهي من 

MVA = �
���

(1 + �)�

�

���
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هم أصبحت النسب املالية من أحيث  ،ختلفةجه النشاط املأو داء و عليها يف تقييم األ االعتماد

  13 .االقتصاديةداء يف املشاريع تقومي األاملستخدمة يف الرقابة و الوسائل 

    قائمة النسب املالية حماولة إلجياد عالقات كمية بني عناصر قائمة املركز املـايل أو تعد   

 حيث التزود األطراف املعنية �لتحليل بفهم أفـضل لظـروف الـوحدة االقتصادية  فهي ،الدخل

وتعرف النسب املالية على  14،ايليتطلب حتليل النسب املالية مهارات وقدرات عالية من احمللل امل

وتشكل اآلخر يف املقام حدمها يف البسط و أملالية رقام القوائم اأا عبارة عن عالقة بني رقمني من أ�

   ا.ينالعالقة بينهما مدلوال مع

من خالل املؤشرات السابقة نرى أن النسب املالية هي األفضل لتقييم األداء املايل �موعة    

البنوك حمل الدراسة، كو�ا �تم بعدة جوانب وال تقتصر فقط على جانب العائد أو على القيمة 

حساب  وحتليل النتائج املتحصل عليها منل فهم سهٌ يَ كما  ،االقتصاديةفقط للوحدة السوقية 

  لية.االنسب امل

جمموعة من  خداماستيتم  اقتصاديةي وحدة داء املايل �ستخدام النسب املالية ألتقييم األ عند    

هذه النسب تقيس ظاهرة معينة كل جمموعة من   ،اتاليت ميكن تقسيمها اىل جمموعو  ،النسب

س املال ونسب النشاط أالسيولة ونسب الرحبية ونسبة ر ب وتدرسها، ومن هذه النسب نذكر نس

 اختيارهاواليت مت  ،، وسنتطرق اىل تعاريف النسب املستخدمة يف الدراسة......اخلونسب السوق

داء سة كون هذه النسب ميكنها قياس األيضا وما يتوافق والدراأيتوفر من بيا�ت مالية و  ماحسب 

  املايل للبنوك التجارية.

  لةنسب السيو 

تعرف السيولة مبعناها العام على أ�ا مدى توافر أصول سريعة التحول إىل نقدية بدون خسائر    

يعترب النقص يف السيولة من و  �15خري، يف قيمتها وذلك ملقابلة ديون مستحقة يف مواعيدها دون

 تدعى 2010-2007بني األسباب الرئيسية لتفاقم األزمات املالية، حىت أن األزمة املالية العاملية 

وسنقوم 16.عقاريالاليت كانت نتيجة عدم تسديد قروض الرهن يف بعض األحيان �زمة السيولة و 

 املفاجئة.ريعة و يف تلبية االلتزامات الس �ستخدام السيولة السريعة كو�ا تبني أداء البنك

 نسبة السيولة السريعة  

تفعت ر اااللتزامات قصرية األجل، وكلما على تلبية  بنكر نسبة السيولة السريعة قدرة الظهِ تُ     

وتعترب النسبة ستثماراته، اتسييل لفضل، من حيث عدم احلاجة أداء البنك أهذه النسبة كان 
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صول املتداولة على اخلصوم ويتم حساب هذه النسبة بقسمة األ، %1املثالية أكرب من 

  . 17املتداولة،

 نسب الرحبية  

وميكن لتحقيق األر�ح،  ستغالالً أمثالاستغالل املوارد ا يفتقيس كفاءة اإلدارة  اليتوهي النسب   

  حدى النسب التالية:� قياسها

 العائد على حقوق امللكية نسبة 

رتفعت اقصى ربح ممكن للمسامهني، وكلما أدارة يف حتقيق مدى جناح اإل تقيس هذه النسبة   

ستخدام حقوق امللكية بشكل اعائد املسامهني، و  فضل يف تعظيمأداء البنك أهذه النسبة كان 

بقسمة صايف الربح الوارد يف قائمة الدخل على  حقوق امللكيةوحيتسب معدل العائد على ، مربح

وتعترب النسبة املثالية ملعدل العائد على حقوق امللكية أكرب من  18،حقوق امللكيةمتوسط إمجايل 

15%.19 

 العائد على األصول نسبة 

وحيتسب  صوله وموجوداته،البنك أل ستثماراعن أداء تعطي هذه النسبة فكرة للمستثمر     

معدل العائد على األصول بقسمة صايف الربح الوارد يف قائمة الدخل على متوسط إمجايل 

رتفعت اوكلما  21،%1كرب من أوتعد النسبة املثالية  ،نسبة مئويةتكون على شكل و  20األصول

  .ستثمار البنك ألصولهاذلك بشكل عام على كفاءة إدارة و  نسبة هذا املعدل دل

 تقيس هذه النسب درجة مديونية البنك، وسنركز يف هذه الدراسة على نسبة  :نسب املديونية

 .يفة األساسية للبنوكمان �لنسبة للمقرضني كو�ا الوظاملديونية اليت تقيس هامش األ

    نسبة املديوينة  

الديون) لتمويل ( وال الغريـلى أمـيف االعتماد ع بنكيه الـإل ذهبدى الذي ـاملذه النسبة ـه بنيـت    

لقياس  ماستخداارب من أكثر املؤشرات ن �لنسبة للمقرتضني، وتعتماهامش األ أي، احتياجاته

اء أدهذه النسبة كان  اخنفضت)، وكلما موال الغريأمصادر التمويل اخلارجية ( استخدامدرجة 

خاطر امل خنفاضاهذه النسبة اىل  اخنفاضويفسر ان للمقرتضني، محيث توفري األضل من أفالبنك 

 22ضافية،إىل صعوبة احلصول على قروض إفيشري  ارتفاعهاما أ، املالكاليت يتعرض هلا املقرضون و 

   .أصوله تشري إىل أن مديونية البنك أكرب من %100نسبة أكرب من هذه ال واذا كانت
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  ن النسب تتعلق جبودة األصول منهاتوجد جمموعة م�إلضافة إىل ما سبق 

  اليت تكفل السالمة املالية للبنوك  عد هذه النسبة واحدة من التدابريت :اس املالأنسبة كفاية ر

ويعد معيار كفاية رأس املال معيارًا عامليا ميثل احلد  23كمية معقولة من اخلسارة، ستيعابايف 

املصريف هو  الغرض من معايري كفاية رأس املالو   24،املايلاألدىن من متطلبات السالمة واألمن 

ستيعاب أية او ذاتية ملواجهة تلك املخاطر ال من أمواله )%8( تفظ حبد أدىنحي بنكالتأكد من أن ال

على حنو  بنكاملدراء حافزا إلدارة الو  البنوكإعطاء أصحاب  مع اتهخسائر قد تصاحب نشاط

  هذه النسبة حمسوبة مباشرة من طرف البنك.، ويف هذه الدراسة مت أخذ سليم

  على رد الودائع من حقوق امللكية نسبة قدرة البنك 

ة النسبية مهييف معرفة األ ، وتفيداملالس أك على رد الودائع من ر قدرة البن تقيس هذه النسبة   

قد يتعرض هلا كل من  عاد املخاطر اليتإبالودائع كمصدر للتمويل، و لكل من حقوق امللكية و 

حتفاظ بنسبة معينة بنك االمان للمودعني، وجيب على كل أاملودعني، وتعد كهامش املسامهني و 

 ويتم حساب %10املستخدم كثريا هو خاطر، واملعدل املقبول عامليا و موال ملواجهة هذه املمن األ

  كاآليت:  هذه النسبة

  نسبة قدرة البنك على رد الودائع من حق امللكية= حق امللكية /إمجايل الودائع        

 :عتماد البنك على أمواله اخلاصة يف متويل انسبة الرافعة املالية مدى  تبني نسبة الرافعة املالية

حقوق ته، وتسمى أيضا بنسبة مضاعف ستثمارا مدى املخاطرة �موال الغري يف اأصوله، و�لتايل

 25وحتسب �لعالقة التالية:ة امللكي

   .صول / حقوق امللكيةالرافعة املالية= إمجايل األ                       

  ).2013-2008( خالل الفرتة البنوك املاليزيةمن �موعة داء املايل تقييم األاحملور الثاين: 

  املاليزي االقتصادأوال: نظرة عن 

 اقتصاد�تجنحت يف املزج بني  حيثتعد التجربة املاليزية يف التنمية من التجارب املهمة،      

ن بلد يعتمد على تصدير الوطين لتتحول خالل فرتة قصرية م قتصاداالحتفاظ بنهج العوملة واال

شرقي ىل واحدة من أكرب الدول املصدرة للسلع والتقنية الصناعية يف منطقة جنوب إولية املواد األ

 ارتفع حيث الناتج احمللي االمجايل من حيث 2007سنة  عامليا 34املرتبة  بذلك، فحتلت آسيا

 سنةعن  %6بز�دة جتاوزت  2007 سنةمليار دوالر يف  84,6مجايل الناتج القومي ليصل اىل إ

ىل إلتصل  2006 سنةعن  %10,5قيمة الصادرات الصناعية بنسبة   تتفعر اكما ،  2006
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تحتل اليوم املركز السادس عشر عامليًا من حيث ل ،2007 سنة مليار دوالر يف 76,188

  .جنبية واملركز التاسع عشر من حيث حجم التجارة الدوليةستثمارات األاالاملنافسة يف 

 2007خيمت على النظام العاملي من العام األزمة املالية العاملية حيث و فرتة الدراسة تتزامن     

كنتيجة لسلسلة اخلسائر املرتتبة عن  العاملية ملواجهة طلبات السيولة،زمة تعثر املصارف أ

صول اليت سعار األأاحلاد و املفاجئ الذي طرأ على  عجوزات الرهو�ت العقارية، نتيجة اهلبوط

ن عدم تسديد قروض الرهن العقاري املمنوحة أذ إ 26س املال،أسواق ر أتتعامل �ا املؤسسات يف 

فالس يف ، سبب عمليات اإليف الوال�ت املتحدة ملدينني ال يتمتعون بقدرة كافية على التسديد

ساع اتخماطر   مامأتدهورت البورصات و   ،( أزمة مصرفية) فية متخصصةمؤسسات مصر 

  مة عاملية. أز  �قي دول العامل لتصبح إىلزمة نتشرت هذه األازمة، مث األ

يظهر . حيث األخرى قتصاد�تاالمن  كغريهوقد �ثر االقتصادي املاليزي �ذه األزمة املالية       

شهر الثالثة أالربع الرابع ( يف ٪-7.5الصادرات بنسبة  يف حجم خنفاض املعتربذلك من خالل اال

الناتج احمللي فاض و اخن 2009،27 سنةيف الربع األول من  ٪20-و 2008 سنةخرية) من األ

أيضا  واخنفضت ،01كما يظهر يف اجلدول رقم   200928يف النصف األول من سنة  االمجايل

اىل غاية الربع الثاين من  2008جنيب املباشر يف ماليز� من الربع الثالث سنة تدفقات االستثمار األ

و اخلارجية الداخلية أ حجم الديون سواء رتفعوا .02يوضحه اجلدول رقم كما  200929 سنة

 2007يف سنة  )RM Billionبلیون رنجت مالیزي (   266.7مجايل الديونحيث كان إمنها، 

   30 .2008بلیون  306.4ليصل اىل 

 (مقدار التغري بنسب مئوية) 2007-2009): الناتج احمللي االمجايل خالل الفرتة 01جدول رقم (  

  الفرتة
2007 2008 2009 

 02 الربع 01الربع  04الربع  03الربع  02 الربع 01الربع  04الربع  03الربع   02 الربع  01الربع 

GDP% 5.4 5.6 6.5 7.2 7.4 6.6 4.8 0.1 -6.2 -3.9 

Source: Bank Negara Malaysia, Monthly Statistical Bulletin, July 2009. 

 (RM Million) 2007-2009ستثمار خالل الفرتة ): تدفقات اإل02دول رقم (ج

  الفرتة
2007 2008 2009 

 02 الربع 01الربع  04الربع  03الربع  02 الربع 01الربع  04الربع  03الربع   02 الربع  01الربع 

 6,899 7,558 10,482 23,533 14,608 10,495 18,638 27,918 24,521 9,516 االستثمار

Source: Bank Negara Malaysia, Monthly Statistical Bulletin, July 2009. 
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 .حمل الدراسةداء املايل للبنوك األنستخدم النسب املالية التالية لتقييم  عينة الدراسة:�نيا: تقييم 

 وال: نسبة السيولة السريعةأ

 �موعة من البنوك التجارية املاليزية خالل الفرتةسبة السيولة السريعة التايل نيبني اجلدول  

)2008 -2013( ،  

 )2013-2008(خالل الفرتة  البنوكيف  السيولة السريعةنسبة  ):3(رقم جدول 

  السنة            

      لبنكا

الوسط   2013  2012  2011  2010  2009  2008

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

Public 1,28 1,22 1,41 1,58 1,61 1,63 1,45 0,16 

CIMB  1,11  1,14 1,19 1,34 1,12 1,12 1,17 0,08 

RHB  1,84  2,56  2,64  2,87  2,92  2,74  2,59  0,36  

UOB  2,05  2,07  1,93  1,86  2,18  2,10  2,03 0,10  

OCBC  2,36  2,83  2,69  2,90  2,88  3,11  2,79  0,23  

AFFIN  2,49  2,24  2,39  2,26  2,45  2,57  2,04  0,11  

  التقارير السنوية للبنوك. إىل ستنادااعداد الباحثة إ: من املصدر

  خالل الشكل التايلوميكن توضيح ذلك أكثر من 

  
  .بيا�ت اجلداول السابق إىل ستناداا: من اعداد الباحثة املصدر

 هلذهالسيولة السريعة  متوسطن أ )1( التمثيل البياين رقمو )3( رقم اجلدول يتضح من خالل    

        1تعد نسبة السيولة السريعة البالغة حيث  ،%1تقل يف كل البنوك عن  الو  مرتفعة،البنوك 

  .هلذه البنوك كثر مؤشرا جيداأو أ

 0,36 تهقيم بلغت  RHBبنك  ماعدامتقاربة بني كل البنوك، املعياري  االحنرافتظهر قيم     

قارنة �لبنوك هذه النسبة عن وسطها احلسايب يف هذا البنك أكرب م اخنفاضأي أن خطورة 
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هذه  ارتفعتخالل فرتة الدراسة حيث  ازدادتمن املالحظ أن نسبة السيولة السريعة  خرى.األ

فقد األزمة املالية،  انتشار، أي سنة لنفس الفرتة النسبة يف آخر سنة للدراسة مقارنة �ول سنة

وذلك  ،2013إىل ز�دة نسبة السيولة السريعة لتصل إىل أعلى قيمة هلا يف سنة عمدت البنوك 

  .ييل أصوهلا بسهولةتس يصعب فيهاكو�ا فرتة أزمة مالية   وتفاد� من أن تقع يف أزمة سيولةفظا حت

 �نيا: نسب الرحبية

 العائد على حقوق امللكية نسبة 

خالل �موعة من البنوك التجارية املاليزية  العائد على حقوق امللكيةسبة التايل نيبني اجلدول 

 .)2013-2008فرتة (ال

 )2013-2008الفرتة (خالل  يف البنوكنسبة العائد على حقوق امللكية  ):4دول رقم(ج 

  السنة      

  البنك 
2008  2009  2010  2011  2012  2013  

الوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

Public  25,96 23,26 24,40 23,38 23,43 20,75 23,53 1,55 

CIMB  14,75 11,01 12,51 14,18 15,47 13,50 13,57 1,47 

RHB  14,07  14,57  15,26  14,37  13,27  11,42  13,82  1,22  

UOB  17,98  21,40  15,99  17,60  18,56  17,35  18,14 1,65  

OCBC  22,33  17,33  17,15  16,31  15,65  13,97  17,12  2,58  

AFFIN  12,02  10,95  11,70  12,01  12,60  13,05  12,05 0,66  

  التقارير السنوية للبنوك. إىل ستنادااعداد الباحثة إاملصدر: من 

  ميكن توضيح ذلك أكثر من خالل الشكل التايل.

  
  .بيا�ت اجلداول السابق إىلستنادا ااملصدر: من اعداد الباحثة 

الوسط احلسايب لنسبة العائد  ) أن2( التمثيل البياين رقمو )4( رقم اجلدول يتضح من خالل    

أن �قي يف حني  OCBCو UOBو  Publicيف كل من بنك  %15كرب من أ على حقوق امللكية
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بنك  Publicيف  2008سنة بني كل البنوك على عائد البنوك كانت أقل من ذلك، حيث كان أ

  .%11,01 ـبو املقدر  بنك CIMBيف  2009سنة  قل عائدأو   ،%ـ25,96 واملقدر بـــ

السريعة أثر على العائد على حقوق امللكية حيث رتفاع نسبة السيولة اأن  من الواضح    

اليت تبني و  الكبرية االحنراف املعياريتعكسه قيم  هذا ماو  ،ال فرتة الدراسةو ط هذه النسبة خنفضتا

خنفاض هذه النسبة مرتفعة يف هذه البنوك، خاصة بنك ك تباعد بني العوائد أي أن خطورة اأن هنا

OCBC يف أول سنة من فرتة الدراسة إىل قيمة 22,33%نسبة العائد من فيه خنفضت الذي ا 

   . خر سنة من نفس الفرتةيف آ %13,05

 العائد على األصول نسبة 

فرتة الخالل �موعة من البنوك التجارية املاليزية  صولاألالعائد على سبة التايل نيبني اجلدول     

)2008-2013(.  

 .)2013-2008خالل الفرتة ( يف البنوكصول نسبة العائد على األ ):5جدول رقم (  

   السنة         

     البنك

2008  

  

الوسط   2013  2012  2011  2010  2009

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

Public  1,42 1,24 1,40 1,48 1,70 1,54 1,46 0,14 

CIMB  1,17 0,96 1,16 1,17 1,24 1,06 1,12 0,09 

RHB  1,00  1,10  1,16  1,06  1,04  0,96  1,05  0,06  

UOB  1,33  1,62  1,06  1,29  1,29  1,20  1,29 0,16  

OCBC  1,43  1,24  1,34  1,29  1,20  1,05  1,25  0,11  

AFFIN  1,11  1,01  1,05  1,02  1,10  1,16  1,07  0,05  

  التقارير السنوية للبنوك. إىل ستنادااعداد الباحثة إاملصدر: من 

  ميكن توضيح ذلك أكثر من خالل الشكل التايل.
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  .بيا�ت اجلدول السابق إىل ستنادااعداد الباحثة إاملصدر: من 

صول متوسط العائد على األأن ) 3( التمثيل البياين رقمو )5( رقم اجلدول يتضح من خالل    

خالل  ةبمتذبذ تكان  كما يظهر أن هذه النسب يف كل البنوك، (النسبة املثالية) %1يفوق 

   . البنوك ذههلاالحنراف املعياري قيم عكسه توهذا ما السنوات الستة 

يف كيفية استثمار أصوهلا ألن  حتُفِظهايرجع تذبذب العائد على األصول يف هذه البنوك نتيجة و    

يف بعض خوفا من اخلسارة، فتفضل األزمة يستلزم التحوط له جيدا ستثمار يف هذه الفرتة من اال

  �مواهلا بدال من املخاطرة به. االحتفاظاحلاالت 

  �لثا: نسبة املديونية 

- 2008(فرتة الخالل �موعة من البنوك التجارية املاليزية  املديونيةسبة التايل نيبني اجلدول     

2013(. 

  .)2013- 2008(لفرتة اخالل  يف البنوك نسبة املديونية ):6جدول رقم(

  ةالسن         

   البنك

2008 

  

الوسط   2013  2012  2011  2010  2009

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

Public  85,57 89,11 87,57 86,67 86,56 87,34 87,13 1,09 

CIMB  80,01 82,43 81,98 81,03 82,23 81,12 81,46 0,83 

RHB  79,06  80,25  80,80  82,60  80,21  80,97  80,64  1,06  

UOB  82,79  83,09  84,54  86,03 86,95  88  85,23  1,92  

OCBC  84,10  86,66  85,98  86,79  87,28  88,05  86,47  1,23  

AFFIN  86,19  86,82  87,57  87,63  86,26  86,93  86,90  0,56  

  التقارير السنوية للبنوك. إىل ستنادااعداد الباحثة إاملصدر: من 
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  وميكن توضيح ذلك أكثر من خالل الشكل التايل.

  
  .إىل بيا�ت اجلدول السابق ستنادااعداد الباحثة إاملصدر: من   

مديونية البنك أقل من أصوله،  أن )4( التمثيل البياين رقمو )6( رقم اجلدول يتضح من خالل    

فمن املستحسن أن تقل عن  البنوككل مرتفعة يف  كانت إال أ�ا   %100مل تفق املديونية ألن نسبة 

سنة   Public 11,89%ك بنيف  اهلقيمة على أاملديونية  نسبة بلغت حيث ،31%05النسبة 

النسبة متزايدة كانت هذه و  ، 80,01%  2008سنة  CIMB بنك يف اأقل قيمة هلو  2009

عن رتفاع نسبة املديونية ان خطورة أي أ طوال فرتة الدراسة وهذا ما تعكسه قيم االحنراف املعياري،

الكبري هلذه عتماد اال إىلرتفاع نسبة املديونية ا يعودو  وسطها احلسايب مرتفعة يف هذه البنوك.

  الديون املتعثرة يف هذه البنوك.رتفاع نسبة اقد يكون هذا بسبب و ، وال الغريـلى أمـعالبنوك 

 صولرابعا: نسب تتعلق جبودة األ       

  البنوك التجارية �موعة من س املال أكفاية ر سبة  التايل نيبني اجلدول  :اس املالأنسبة كفاية ر

  .)2013-2008(خالل الفرتة املاليزية 

  .)2013-2008(فرتة الخالل يف البنوك  نسبة كفاية راس املال ):7جدول رقم (

  السنة     

  البنك
2008  2009  2010  2011  2012  2013  

الوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

Public bank 13,68 14,68 14,40 15,60 14,53 14,09 14,49 0,59 

Cimb bank 13,90 15,06 17,21 16,81 16,19 13,07 15,37 1,51 

RHB  12,42  13,84  13,56  15,79  15,09  13,99  14,11  1,08  

UOB  11,85  15,21  16,69  14,37 15,03  16,90  15,00 1,67  

OCBC  11,24  15,18  15,07  15,06  16,87  *16,76  15,03  1,86  

AFFIN  13,19  12,58  12,40  11,78  13,34  12,60  12,64  0,51  

  من طرف البنك. III حمسوبة وفقا ملتطلبات �زل*         املصدر: التقارير السنوية للبنوك.        
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  ميكن توضيح ذلك أكثر من خالل الشكل التايل.

 
  .إىل بيا�ت اجلدول السابق ستنادااعداد الباحثة إاملصدر: من  

نسبة كفاية رأس املال متوسط أن ) 5( التمثيل البياين رقم )7( رقم اجلدول يتضح من خالل    

ة الدراسة وهذا ما تعكسه قيم فرت  كانت متزايدة طوالأ�ا  كما يف كل البنوك،   %8أكرب من 

يف  OCBC %11,24حنراف املعياري هلذه القيم، حيث بلغت نسبة كفاية رأس املال يف بنك اال

  .يف آخر سنة من فرتة الدراسة 16,76%و  2008سنة 

حتياطا وذلك من خالل ز�دة السيولة وك خالل هذه الفرتة زادت حتفظا وامن املالحظ أن البن   

بني العائد وأيضا نسبة كفاية رأس املال، ومبا أن العالقة عكسية بني العائد ونسبة السيولة وأيضا 

زادت السيولة قل العائد (كلما  على عائد البنوك هذه الز�دة تأثر فقد كفاية رأس املال، ونسبة  

 .�لنسبة لكفاية رأس املال) ونفس الشيء

  على رد الودائع من حقوق امللكية نسبة قدرة البنك 

البنوك �موعة من  نسبة قدرة البنك على رد الودائع من حقوق امللكيةجلدول التايل يبني ا    

  )2013-2008(خالل الفرتة التجارية يف ماليز� 
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   نسبة قدرة البنك على رد الودائع من حقوق امللكية ):8جدول رقم (

 .)2013-2008(فرتة لاخالل  البنوكيف 

  السنة   

  البنك 

الوسط   2013  2012  2011  2010  2009  2008

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

Public  6,09 6,05 6,90 7,19 7,86 7,93 7 0,75 

CIMB  10,07 11,22 11,23 11,24 9,58 9,60 10,49 0,75 

RHB  9,48  9,47  9,54  9,09  9,96  10,94  9,74  0,59  

UOB  8,70 9,84  9,55  7,87 7,96  7,91  8,63 0,80  

OCBC  8,29  8,54  9,53  8,91  8,64  9,18  8,84  0,41  

AFFIN  10,79  10,67  10,02  9,54  10,55  10,12  10,28  0,43  

  التقارير السنوية للبنوك. إىل ستنادااعداد الباحثة إاملصدر: من 

  وميكن توضيح ذلك أكثر من خالل الشكل التايل.

  
  .إىل بيا�ت اجلدول السابق ستنادااعداد الباحثة إاملصدر: من    

ى رة البنك علنسبة قدتوسط ن مأ )6( التمثيل البياين رقمو )8( رقم اجلدول يتضح من خالل   

بنك  كل من  يفماعدا  )10%( قل من النسبة املطلوبةأ يف كل البنوك رد الودائع من حقوق امللكية

CIMB وAFFIN ،على التوايل 10,28% ، 10,49%هلذه البنوك بلغت قيمة املتوسط  فقد، 

حنراف املعياري، وهذا ما تعكسه قيم االتفاوتة التغري بني البنوك ة ومبوكانت هذه النسب متذبذ

  .حنراف املعياري األكربه النسبة أكرب عند البنوك ذات االخنفاض هذاخطورة  وتعد

أيضا على أموال الغري، وهذا ما تٌبينه  عتماد البنك بدرجة كبريةاخنفاض هذه النسبة إىل اويعود     

  نسب املديونية املرتفعة يف هذه البنوك.
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التجارية  الرافعة املالية �موعة من البنوكنسبة يبني اجلدول التايل  نسبة الرافعة املالية:سا: مخا

  .)2013-2008(خالل الفرتة  ةاليزيامل

 .)2013-2008(لفرتةاخالل يف البنوك  املالية الرافعةنسبة  ):9جدول رقم(

  السنة   

  البنك 

الوسط   2013  2012  2011  2010  2009  2008

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

Public  19,17 18,53 16,53 16,02 13,52 13,43 16,20 2,20 

CIMB  12,40 10,80 10,85 10,97 12,69 12,82 11,75 0,89 

RHB  13,33 13,15  12,96  13,30  12,32  11,27  12,72  0,73  

UOB  12,87 11,22  11,37  13,75  14,44  14,35  13  1,31  

OCBC  14,33  13,50  12,20  12,91  13,23  13,69  13,31  0,66  

AFFIN  10,74  9,79  11,38  11,95  10,98  11,36  11,03  0,67  

  التقارير السنوية للبنوك. إىل ستنادااعداد الباحثة إاملصدر: من 

 توضيح ذلك أكثر من خالل الشكل التايل.وميكن 

  
  .إىل بيا�ت اجلدول السابق ستنادااعداد الباحثة إاملصدر: من    

  

لية مرتفعة يف كل أن نسبة الرافعة املا) 7( التمثيل البياين رقم )9( رقم اجلدول يتضح من خالل   

على أ كانت حيث، 11,03 قيمةأقل و  16,20 البنوك فقد بلغت أعلى قيمة ملتوسط هذه النسبة

  .Publicيف بنك  2008سنة  19,17نسبة للرافعة املالية 

، وذلك الرتفاع نسب تفاع املخاطر يف هذه البنوكوتدل هذه النسب العالية على ار       

  عتماد هذه البنوك بنسبة كبرية على أموال الغري. املديونية، ال
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      نيةبنسبة كبرية، كانت نسبة املديو  فيها العائدينخفض ن البنوك اليت مل ومن املالحظ أ     

فقد حققت هذه البنوك عائدا بنسبة نسبة الرافعة املالية مرتفعة فيها أكثر من البنوك األخرى، و 

  الشكل التايل. ما يوضحه وهذاخطورة كبرية، 

 
  ).9اىل  3من (املرقمة  بيا�ت اجلداول السابقة إىلاملصدر: من اعداد الباحثة استنادا 

QR: Quick ratio السیولة السر�عة                         DR: Debt Ratio نس�ة المدیون�ة 

ROA: Return – on assets      العائد على االصول    ROA: Return – on equity العائد على حقوق الملك�ة 

CAR: Capital Adequacy  ratio نس�ة �فا�ة رأس المال        E\D :  equity/ deposits حقوق الملك�ة / الودائع    

MER: Equity Multiplier ratio مضاعف حقوق الملك�ة أو الرافعة المال�ة    

 

أعقد املشاكل اليت تواجه نشاط البنك التجاري هي مشكلة التوفيق  كما هو معروف فإن     

تم عليه ذلك أن طبيعة املوارد لدى البنك التجاري حتُ  ،(اهلدفان متناقضان) السيولةو  بني الرحبية

، األصول وراق التجارية تعترب من أهم هذهاألو  .لية من السيولةاحتفاظ �صول ذات درجة عالا

 السيولة من الذي زادت فيه نسبة OCBCبنك مثل ، فالبنوك ذات السيولة العالية تكون أقل رحبية

 ها من�خنفاضعلى نسبة الرحبية فرتة الدارسة، مما أثر  منمن أول سنة اىل آخر سنة  %3اىل  2

  وقد توصلنا من خالل هذه الدراسة إىل النتائج التالية.يف نفس الفرتة.  %13اىل  22

   جانب السيولة

، أي %1 كو�ا أكرب من النسبة املرجعية املقدرة بـ  هذه البنوك نسبة السيولة جيدة يفتعترب       

تسري بشكل جيد يف نشاطها الذي ي مصاريف فورية و أهلا القدرة على تغطية  أن هذه البنوك

لكن من املالحظ أن هذه البنوك وكردة فعل على هذه األزمة املالية وخوفا من الوقوع  .تعمل فيه

يف آخر سنوات الدراسة مقارنة �لسنوات رتفعت حيث ا ة،من هذه النسب يف أزمة سيولة زادت
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، ألن ز�دة السيولة عن احلدود الالزمة ةيالرحبهناك عدم توازن بني السيولة و عل األوىل، مما ج

، كما أن نسبة السيولة الرحبية أو مردودية البنك مما قد يؤدي �ا لإلفالسسينعكس حتما على 

 عملية منح القروض أو عمليات كان ذلك يف  ءذه األموال سواالبنك هلستثمار تعين عدم ا املرتفعة

   .خيرج هذه البنوك عن القيام بوظيفتها األخرى مما ستثماراال

   جانب العائد 

كبرياً يف العائد خالل فرتة الدراسةدراسة اللقد شهدت البنوك حمل ا حتمية نتيجة كهذا  و ، خنفاضا ً

  .خالل فرتة الدراسةالسيولة هلذه البنوك لز�دة 

   جانب املديونية

ولكن تبقى هذه  ديو�اكرب من أنوك أصول هذه الب�لرغم من أن نسب املديونية تبني أن   

، فرتة أزمةا يف كو� رًا كبريا عليهاتشكل خط اليتو  )%50(تفوق النسبة املرجعية  النسب مرتفعة

قد يعكس هذا و  الذي قد يؤدي �ا إىل اإلفالس.الوقوع يف تعثر مايل و  ا جيعلها هشة وسهلةمم

نتيجة  �دف احلصول على عائد أكرب خاصة، اىل متويل نشاطاته �لدين لبنكميل اتفاع االر 

ستثمار يف فاال .صولاأل هذا راجع لرتكيبةو  ،س املاليضا نسبة كفاية رأيف نسبة السيولة وأ ز�دةال

ستفادة من �إلضافة إىل اال، وراق املاليةكرب مقارنة �الستثمار يف األأيدر عائدا  القروض عادة ما

   .الضرييبالوفر 

ن املستثمرين أكما  ضافية،إىل صعوبة احلصول على قروض إيشري رتفاع هذه النسبة ن اإ    

عتماد اه كلما قل أنفيها نسبة املديونية حيث يرون  اليت تقلمواهلم يف البنوك أيفضلون وضع 

  قل تعرضا للمخاطر.أكلما كان هذا البنك ه  صولأالبنك على القروض لتمويل 

 صولاألجانب جودة 

س أيف كل البنوك، يف حني أن نسبة كفاية ر  %12س املال عن أيزيد متوسط نسبة كفاية ر     

فلو قلت هذه النسبة عن هذا ا�ال لن يستطيع البنك مواجهة  %12و 8املال املثالية حمصورة بني 

البنك يف  �ال يعين عدم حتكمتلك املخاطر اليت يتعرض هلا، أما لو زادت هذه النسبة عن هذا ا

)، كما هو %50و %100صول عالية املخاطر (األصول عالية املخاطر هي املرجحة بنسبة األ

   احلال مع هذه البنوك حمل الدراسة وتسمى هذه البنوك يف هذه احلالة �لبنوك املتحفظة.

 مسامهيأن مودعي و  مبعىنرد الودائع من حقوق امللكية ضعيفة كما أن نسبة قدرة البنك على     

  للخطر. هذه البنوك معرضني
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  جانب الرافعة املالية

رغم من تناقص هذه النسبة قليال خالل فرتة ملالية مرتفعة يف هذه البنوك و�لكانت نسبة الرافعة ا  

عتماد البنك على أمواله اخلاصة يف متويل ان أي أقى يف مستوى غري جيد، الدراسة ولكن تب

  .ستثماريةاالعمليات ال، و�لتايل املخاطرة �موال الغري يف قليلة صولهأ

 خامتة

ختبار صحة الفرضيات يتضح لنا من خالل التحليل السابق أن األداء املايل �موعة يف إطار ا  

كان ضعيفاً، وذلك الرتفاع نسبة املديونة   )2013 -2008(البنوك التجارية املاليزية خالل الفرتة  

خنفض يف آخر فرتة من اعائد هذه البنوك مل يكن مستقرا و رتفاع املخاطرة �موال الغري، كما أن وا

على يعكسه أثر األزمة املالية العاملية  وهذا ما ، الدراسة مقارنة مبا كان عليه يف بداية الفرتة

نسبة تدفقات خنفاض و االداخلية أو اخلارجية،  سواءاملاليزي بز�دة حجم الديون  االقتصاد

  خنفاض يف الناتج احمللي اإلمجايل للبالد.الستثمار األجنيب مما نتج عنه االا

ختالالت كما وضحت لنا النتائج موعة البنوك حمل الدراسة من عدة اتعاين جم :قرتاحاتاال

  يلي. املتوصل إليها، وبغرض تقليصها نقرتح ما

 تناسب  ستثماريةيف العمليات اال لمخاطروالمتوقع العائد اوازنة بني حماولة هذه البنوك امل)

 .العائد املتوقع مع درجة املخاطرة)

 .حماولة التوفيق بني جانب السيولة والرحبية وأيضا كفاية رأس املال 

 املوازنة يف طرق أو و  على القروض يف عملية متويل األصول البنوك عتمادا عدم املبالغة يف

احملافظة على و ، �دف جلب العمالء من جهة وحتسني أداء البنك ستثماريةعمليا�ا اال

 .من جهة أخرى قراره املايلستا

  :حاالتاإلو  وامشاهل 
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