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  :الملخص

 الـسوقية  الحصة الذي تؤديه  الدور الدراسة إلى التعرف على أثر       هدفت
ودراسة طبيعة العالقة بين عناصـر      ، ف التجارية الليبية  في األداء المالي للمصار   

  . التجارية الليبيةللمصارف السوقية ومؤشرات األداء المالي صةالح
 عـن   الـصادرة  الماليـة الـسنوية      البيانات على الدراسة   واعتمدت

وكانت سنوات الدراسة للفتـرة     ،  الجمهورية ومصرف ليبيا المركزي    مصرف
  ).م2013-2005(من 

العائـد علـى    : من خالل ) األداء المالي (  المتغير التابع  اسةلدر ا وقاست
) الحصة السوقية ( وتم قياس المتغير المستقل   ،  الملكية وقوالعائد على حق  ، األصول

  .التسهيالتوالحصة السوقية من ، األصولالحصة السوقية من : من خالل
 للحصة السوقية من    حصائي أثر إ  وجود عدم الدراسة إلى    وتوصلت

 توصلت  ماك، ) الملكية حقوقوالعائد على   ،  على األصول  العائد( في   ولاألص
 في العائد علـى     التسهيالت سلبي للحصة السوقية من      إحصائي وجود أثر    إلى

  .حقوق الملكية
                                                 

   األسمرية الجامعة، والتجارة االقتصاد كلية، فوالمصار التمويل بقسم محاضر -1
omarbshina@gmail.com 

   األسمرية الجامعة، والتجارة االقتصاد كلية، والمصارف التمويل بقسم مساعد أستاذ -2
Salemkriem@yahoo.com 

   األسمرية الجامعة، والتجارة االقتصاد كلية، والمصارف التمويل بقسم محاضر -3
aljoundifaraj@gmail.com 
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 علـى   العمل الدراسة المصارف التجارية الليبية بضرورة       أوصتو
خالل االهتمام  تعزيز قدرة المصارف التجارية الليبية على تحقيق األرباح من          

والعمل على الرفع من مستوى تنافسها مـن        ، بمختلف األصول المدرة للعوائد   
 واسـتخدام  ابتكـار بوذلـك  ،  المصرفية التي تقدمهااتخالل تنوع سلة الخدم  

  .لها المالي األداء تعزيز من يمكنها جديدة أدوات
  :المقدمـــة

وتعـد مـن أهـم      ، ق فـي الـسو    ه الحصة السوقية للمصرف مقياساً لقوت     تعتبر  
 إحـدى   للمـصرف وتمثل الحـصة الـسوقية      ، المؤشرات الفعالة لنجاح أنشطته المختلفة    

ويسعى المصرف للحفاظ   ، في مركزه التنافسي السوق المصر    ززالمؤشرات المهمة التي تع   
وكسب أخرى الحقاً من خالل تقديمه لخدمات متنوعـة   ، على حصته الحالية كمرحلة أولى    

ق سياسة سعرية مناسبة بما يؤدى إلى تحقيق األهداف المرسومة مـن            ذات جودة عالية وف   
  . تعظيم ثروة المالكالتالي وبدارة التي تنشدها اإلرباح األتحقيقأجل 

 الليبية  التجارية ارف معرفة أثر الحصة السوقية في األداء المالي للمص        ويمكن  
 التوسع في حجم أنشطة     فالحاجة إلى ، ا خالل تفسير نتائج مؤشرات األداء المالي له       من

 سوقية متزايدة فـي الـسوق       ص على حص  للحصول يعزز سعيها    التجاريةالمصارف  
 تحليل البيانات الواردة في القوائم المالية وصـياغتها         يستوجبوهذا  ، الليبيالمصرفي  

 والرقابـة وقيـاس     المتابعةفي شكل مؤشرات ذات مغزى محدد يمكن االستفادة منها          
ساسية للمصارف التجارية الليبية باإلضافة إلى ذلك يمكن اعتبارها         األداء لألنشطة األ  

  . من المعلومات للتخطيط المالي المستقبلياسيةقاعدة أس
�א-,
	�א�+
م���(	א��:��א�ولא��%$ �

  : الدراسة وعناصرهامشكلة. 1-1
 انعكـاس  المصرف على أكبر حصة في السوق المصرفية مـا هـو إال              سيطرة  
وهو ترجمة عملية لكفاءة المصرف في تقديم أفضل الخـدمات          ، إليجابياأولهما  : لوضعين
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ما يضعه في مكانة متميزة لدى جمهـور        ، المصرفية وأجودها مما يعزز مركزه التنافسي     
أما الوضع الثـاني    ، المتعاملين مع السوق المصرفية من إدارات حكومية وشركات وأفراد        

ر حصة سوقية دون أن يكون لكفاءة وجـودة          ألكب االحتكار من أشكال    النمطي فيمثل شكالً  
وإنما يكون مرده في ذلـك العمـر الزمنـي لتأسـيس     ، الخدمات المصرفية دوراً في ذلك 

أي أن المصرف األقدم تأسيساً يسيطر على أكبر حصة من السوق المـصرفية             ، المصرف
  . كما في الحالة الليبيةلزبائننظراً لعدم وجود خيارات أخرى أمام ا

ابع للسوق المصرفية الليبية يجد أن مصرف الجمهورية يسيطر علـى            المت إن  
أكبر حصة من السوق رغم تماثل إن لم نقل تطابق خدماته المصرفية مـع الخـدمات          

 العاملة ضمن النظام المصرفي الليبـي المفتقـر         جاريةالتي تقدمها باقي المصارف الت    
اك توظيـف كفـؤ لمـوارد       فما سر هذه السيطرة؟ وهل هن     ، لروح المنافسة والتطوير  

المصرف لينعكس في صورة أداء مالي متميز؟ وهل تعكس مؤشـرات قيـاس األداء              
 العالقة بين الحصة السوقية واألداء المالي معدالت قيمية عالية تـضعه            الختبارالمالي  

  في هذا الوضع المتميز؟
لي  الحصة في األداء المـا     ر تقييم أث  حول مشكلة الدراسة تتمحور     ن هنا فإ  من  

  : لمصرف الجمهورية من خالل اإلجابة على األسئلة اآلتية
  : األولالسؤال

فـي األداء المـالي     ، )التسهيالتحجم  ، حجم األصول  (من أثر الحصة السوقية     ما -
  ؟ بالعائد على األصولساً الليبية مقيالتجارية للمصارف
  : عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التاليةويتفرع  

السوقية من حجم األصول في األداء المالي للمـصارف التجاريـة            أثر الحصة    ما -
   بالعائد على األصول؟ساًالليبية مقي
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 أثر الحصة السوقية من حجم التسهيالت في األداء المالي للمـصارف التجاريـة        ما -
   بالعائد على األصول؟ساًالليبية مقي

  : الثانيالسؤال
 يفـي األداء المـال    ، )التسهيالتجم  وح، حجم األصول ( أثر الحصة السوقية من      ما -

  ؟ بالعائد على حقوق الملكيةيساً الليبية مقالتجاريةللمصارف 
  : عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التاليةويتفرع  

 أثر الحصة السوقية من حجم األصول في األداء المالي للمـصارف التجاريـة               ما -
   بالعائد على حقوق الملكية؟يساًالليبية مق

ر الحصة السوقية من حجم التسهيالت في األداء المالي للمـصارف التجاريـة        أث ما -
   بالعائد على حقوق الملكية؟ساًالليبية مقي

  : الدراسةأهمية. 1-2

 األهمية العلمية لهذه الدراسة في كونها تمثل إضافة إلي البحث العلمـي             تكمن  
ة الليبية من هذه الدراسة      التجاري المصارفوإثراء للمكتبات العلمية إلي جانب استفادة       

  . الحصة السوقية في األداء الماليأثرفي التعرف على 
 الحـالي  وتشخيص الواقع    تحليل تنبع أهمية الدراسة من أنها تقوم على         كذلك  

 من خـالل معرفـة أثـر الحـصة          وذلك،  الليبية التجاريةللحصة السوقية للمصارف    
 التجارية الليبية تعزيـز     ارف يمكن للمص  السوقية في األداء المالي وتفسير النتائج حتى      

 منها فـي  كٍل نقاط ضعفها مما ينعكس إيجاباً على مستوى نصيب    ومعالجةنقاط قوتها   
  .السوق المصرفي

  : الدراسةأهداف. 1-3
، حجم األصـول ( مع مشكلة الدراسة ولقياس أثر الحصة السوقية من         انسجاماً  
والعائـد علـى حقـوق      ، ألصـول على ا العائد  (في األداء المالي    ) التسهيالتوحجم  
  : الدراسة إلى تحقيق ما يليتهدف، ةللمصارف التجارية الليبي، )الملكية
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فـي األداء المـالي     ) والتـسهيالت ، األصـول ( توضيح أثر الحصة السوقية من       -1
  .للمصارف التجارية الليبية

 السوقية  لحصة تحليل علمي للبيئة المصرفية الليبية لمعرفة العوامل المؤثرة على ا          -2
  .للمصرف وأثر ذلك في األداء المالي

 تزويد متخذي القرار في الحقل المصرفي بحقائق علمية مؤكدة حول العالقة بـين              -3
الحصة السوقية واألداء المالي بما يخدم التنافسية للمصرف من خالل التوجـه نحـو              

  .ومن ثم مستوى األداء المصرفي ككل، تحسين مستوى الخدمات
  : الدراسةضياتفر. 1-4

 األهداف التي تسعى الدراسـة إلـى        وكذلك الدراسة   مشكلة عرض خالل   من  
  :اآلتية صياغة الفرضيات تمفقد ، تحقيقها

  :H01 الرئيسية األولى الفرضية
للحـصة  ) a≥ 0.05( يوجد أثر ذو داللة إحصائية عنـد مـستوى داللـة             ال  

 التجاريةء المالي للمصارف    في األدا ، )التسهيالتوحجم  ، حجم األصول (السوقية من   
  . بالعائد على األصولمقيساًالليبية 
  :اآلتية عنها الفرضيات الفرعية وينبثق

1 / H01-1 :          0.05(ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤a (  للحـصة
  . الليبيةالتجاريةالسوقية من حجم األصول في العائد على األصول للمصارف 

2 / 2-H01 :0.05( ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة أثرد ال يوج ≤ a ( للحصة
  . الليبيةالتجارية للمصارف األصول في العائد على التسهيالتالسوقية من حجم 

  :H02 الرئيسية الثانية الفرضية
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للحـصة  ) a≥ 0.10( يوجد أثر ذو داللة إحصائية عنـد مـستوى داللـة             ال  
في األداء المالي للمصارف التجارية     ، )تالتسهيالوحجم  ، حجم األصول (السوقية من   

  . على حقوق الملكيةبالعائد يساًالليبية مق
  : عنها الفرضيات الفرعية التاليةوينبثق  

1 / H02-1 :          0.10(ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤a (  للحـصة
  . الليبيةالتجارية الملكية للمصارف حقوق األصول في العائد على حجمالسوقية من 

2 / 2-H02 :          0.10(ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤a ( للحصة
  . الليبيةالتجارية في العائد على حقوق الملكية للمصارف التسهيالت حجمالسوقية من 

  : الدراسةأنموذج

 للدراسات السابقة والدراسات ذات الـصلة، تـم         ين ضوء مراجعة الباحث   في  
 الدراسة التـي    متغيرات التالي الشكل   ويوضحص بالدراسة الحالية،    إعداد أنموذج خا  

  : والمتغيرات المستقلة كما هية التابعاتتبين المتغير
   الدراسةأنموذج )1 (شكل

 
ــصدر ــاحثين : الم ــداد الب ــادإع ــاتباالعتم ــن الدراس ــة م ــى مجموع ــهاب:  عل ــدين ش  ال

)2016(،Lyndon&Other,s(2016) ,Ophelia(2015),العلي) 2012.(  
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  : الدراسةحدودعينة و. 1-5
  : حدود الدراسة في اآلتيتتمثل  

 -2005(تتمثل الحدود الزمنية للدراسة فـي الفتـرة مـن عـام           :  الحدود الزمانية  -أ
  ).م2013

 مصرف الجمهورية كعينة عـن مجتمـع   لىستقتصر الدراسة ع:  الحدود المكانية  -ب
  .المصارف التجارية الليبيةالدراسة المتمثل في 

، من األصـول  (تم اختيار المتغير المستقل وهو الحصة السوقية        :  الحدود العلمية  -جـ
العائـد  (والمتغير التابع تمثل في األداء المالي والذى تم قياسه من خالل   ، )والتسهيالت

  ).والعائد على حقوق الملكية، على األصول
  : الدراسةمنهجية. 1-6

لى إلى توضيح منهجية الدراسة من حيث نوع وطبيعة الدراسـة            فيما ي  نهدف  
 الحصة السوقية في األداء المـالي       أثرمن أجل التعرف على     ، ومجتمع وعينة الدراسة  

 .للمصارف التجارية الليبية

  نوع وطبيعة الدراسة: 1-6-1
  : الدراسة على منهجين همااعتمدت  

  .يقدم معلومات وصفية لها الوصفي والذى يحدد مفردات الدراسة والمنهج -
 أثـر  التحليلي الذى يفسر العالقات التي تبين مفردات الدراسة للتعرف على            المنهج -

  الحصة السوقية في األداء المالي للمصارف التجارية الليبية
  : مجتمع الدراسة: 1-6-2

وقد اهتم به البـاحثون لمـا       ،  التجارية الليبية  المصارف الدراسة هو    مجتمع  
إحساساً منهم بالمسؤولية بالنظر إلى     ، للباحثينالقتصاد الليبي من أهمية بالنسبة      يمثله ا 



òîjîÜÛa@òíŠbvnÛa@ÒŠb—àÜÛ@ïÛb¾a@õa†þa@À@òîÓì�Ûa@ò—¨a@‹qc@ @

†@N@éäî“i@‹àÇ&@†@Náí‹×@�b�@&@†@Nð‡ä§a@x‹Ï@  

 89

 اختيار مصرف الجمهوريـة باعتبـاره       وتم، ندرة األبحاث والدراسات في هذا المجال     
  .من أكبر المصارف التجارية الليبية

  : ما يلي نبذة عن عينة الدراسةوفي  
 :الجمهورية مصرف عن نبذة

 وبنغـازي  طـرابلس  من كل في له فروعاً (DCO) ركليزبا مصرف افتتح  
 لـوزارة  كوكيـل  يعمل وكان، م1943 سنة ليبيا على البريطانية اإلدارة سيطرة خالل
 نيابـة  النقد إصدار عملية وتولى، المختلفة المصرفية األعمال ويقدم، البريطانية المالية

 التحـوالت  بعـد يبـي   وصدر قرار تلييب القطاع المصرفي الل     ، االحتالل سلطات عن
 فكـرة  يقبـل  لـم  باركليز مصرف أن إال، م1969 أواخر ليبيا شهدتها التي السياسية
 فقـرر ، المـصرف  مـال  رأس من% 51 نسبة على الليبية الدولة وحصول التلييب
، المركزي ليبيا مصرف لصالح المال رأس من% 49 في المتمثلة حصته على التنازل
 ). م1985، األرباح (الليبية للدولة بالكامل مملوكاً الجمهورية مصرف ليصبح

 لـسنة ) 74 (رقـم  المركـزي  ليبيا مصرف إدارة مجلس قرار على واستناداً  
 دمـج  تم، م2008 لسنة) 8 (رقم المركزي ليبيا مصرف إدارة مجلس وقرار، م2007

 إطـار  فـي ، الجمهوريـة  مصرف اسم تحت األمة مصرف مع الجمهورية مصرف
 المصرفي الكيان بهذا فعلياً العمل بدأ وقد، الليبي المصرفي القطاع لتطوير استراتيجية

 وبعـدد ، ليبـي  دينار مليار 11 فاقت بميزانية، م2008 سنة من الثاني الربع بداية مع
 يزيد ما به ويعمل، ليبيا مناطق أغلب في منتشرة ووكالة فرعاً 146 إلى وصل فروع

 الليبـي  المصرفي السوق في فمصر أكبر ثاني ليصبح، وموظفة موظف 5807 عن
 الكبـرى  العشرة المصارف ضمن من وأصبح، الخارجي الليبي العربي المصرف بعد
  ).  www.jbank.ly( افريقيا شمال في
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  :التحليل وحدة: 1-6-3
 مـن  عليهـا  الحـصول  تم التي البيانات كانت الدراسة في التحليل وحدة إن  
 تعكـس  والتـي  الدراسـة  عينة الجمهورية لمصرف المالية والقوائم السنوية التقارير

 علـى  والعائد، )والتسهيالت األصول من السوقية الحصة (المستقل المتغير مؤشرات
  ).المالي األداء (التابع المتغير لقياس الملكية حقوق على والعائد، األصول

  :البيانات جمع طرائق: 1-6-4
  :التالية المصادر من الدراسة هدف لتحقيق الالزمة البيانات الباحثون جمع  

  :األولية المصادر -أ
 علـى  الدراسة وتعتمد، للدراسة التطبيقي الجانب تغطى التي المصادر وهى  
 مـصرف  عـن  الـصادرة  الـسنوية  المالية والتقارير النشرات من المستمدة البيانات

  .المركزي ليبيا مصرف عن الصادرة وكذلك الدراسة محل الجمهورية
  :الثانوية المصادر -ب

 الـسابقة  والدراسات األبحاث إلى الرجوع تم للدراسة النظري اإلطار لتغطية  
 .الرسمية اإللكترونية والمواقع، بالموضوع الصلة ذات الجامعية والرسائل

  : السابقةالدراسات. 1-7
 الدراسات التـي تناولـت بـشكل أو بـآخر           أبرز الدراسة تم تناول     ذه ه في  

  اللغـة  المنـشورة ب   تلـك  أوشورة باللغة العربيـة      كانت المن  موضوع الدراسة سواء 
  . اإلنجليزية

 من التـسهيالت    لسوقية أثر الحصة ا   بيان إلى   هدفت): 2016(دراسة شهاب الدين    . 1
. المصرفية في ربحية المصارف التجارية فـي بورصـة عمـان لـألوراق الماليـة        

ـ               سهيالت وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة طردية بين الحـصة الـسوقية مـن الت
 الحصة  بين رديةكما أظهرت النتائج وجود عالقة ط     ، المصرفية والعائد على األصول   
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 الدراسـة   وأوصـت ،  والعائد على حقوق الملكيـة     مصرفيةالسوقية من التسهيالت ال   
 في المصارف ذات الحـصة الـسوقية        فصاحبضرورة العمل على تحسين عمليات اإل     

يقوم المصرف بتعزيـز عالقاتـه مـع        كما أوصت بأن    ، األقل لجذب مستثمرين جدد   
  .مما يزيد من ثقتهم في أعماله ويحسن من مستوى الحصة السوقية، ئهعمال

هدفت إلى دراسة العالقة بـين الحـصة        ): Lyndon&Other,s) 2016 دراسة. 2
وشملت الدراسـة عـشرة مـصارف       ، السوقية وربحية القطاع المصرفي في نيجيريا     

وأظهرت نتـائج   ، م2011-2003خالل الفترة   ، )NSE(مدرجة في بورصة نيجيريا     
 ربحيـة  الدراسة وجود عالقة طردية بين الحصة السوقية من الودائع والقروض فـي 

وأوصت الدراسة المـصارف النيجيريـة بـضرورة        ، القطاع المصرفي في نيجيريا   
، االهتمام باإلدارة لما لها من أثر كبير على الحصة الـسوقية للمـصارف النيجيريـة              

 الذي سينعكس إيجاباً على كفاءة إدارة محفظة الودائع والقروض والتي بـدورها          األمر
 .ستعزز الربحية

هدفت إلى تحليل العوامل المؤثرة في حصة المصرف        ): Ophelia)2015دراسة  . 3
وأيضاً دراسة العالقة بين الحصة السوقية وربحية المصارف األجنبية في          ، من السوق 

 من المصارف األجنبية في غانا خالل الفتـرة        15عة من   من خالل تحليل مجمو   ، غانا
وتوصلت الدراسة إلى أن الحصة السوقية تتأثر بشكل كبير مـن           ، م2013-2004من  

كما توصلت إلى   ، )حجم المصرف وكفاءة التشغيل وعمر المصرف والتضخم      : (خالل
  .عدم وجود عالقة بين الحصة السوقية والربحية

يف المزيد من التقنيات لتسهيل تقديم الخدمات        الدراسة بضرورة توظ   وأوصت  
وضمان كفاءة العمليات المصرفية للمساعدة في تخفيض التكلفة التشغيلية العالية التـي            

 .تؤثر سلباً على ربحية المصرف
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 أثر هيكـل الـسوق فـي    دراسةهدفت إلى ، )Sapto& Other,s) 2015 دراسة .4
والحـصة  ، باسـتخدام نـسبة التركـز     ، يةندونيس للمصارف التجارية األ   الياألداء الم 

وقد تم اختيار عينة مكونة مـن       ، السوقية من الودائع والحصة السوقية من التسهيالت      
 وتوصـلت ، م2012-2001خـالل الفتـرة     ،  مصرفاً 120 مصرف من أصل     101

 المتغير الوحيد الهام في األداء المالي للمصارف التجارية اإلندونيسية          أنالدراسة إلى   
 كبير له في العائد على      إيجابيحيث أظهرت النتائج وجود أثر      ، ركز في الودائع  هو الت 

، والحصة السوقية من الودائـع    ، وفي الوقت نفسه فإن التركز في التسهيالت      ، األصول
،  علـى األصـول  ئدوكذلك الحصة السوقية من التسهيالت ليس لها آثار كبيرة في العا  

ي بإعـادة هيكلـة الـسوق المـصرفية          المركز أندونيسياوأوصت الدراسة مصرف    
 مـن خـالل     يـة وتشجيع المصارف الكبيرة لممارسـة الوسـاطة المال       ، ندونيسيةاأل

ومنح فرصة أكبر للمصارف الـصغيرة مـن أجـل كـسب            ، االعتمادات بشكل أكبر  
وبالتالي القضاء على االحتكار في السوق المصرفي       ، حصص سوقية أكبر من الودائع    

  .اإلندونيسي
 أشارت إلى أثر النظام المصرفي المهـم  وقد): Anila Cekrezi) 2015دراسة . 5

 االقتصادي للدولة، وخصوصاً االقتصاد األلباني الذي اعتمد لفترة طويلـة           ويلفي التم 
في سـنة  ) الحر(على نموذج االقتصاد الموجه ليتحول بعد ذلك الي االقتصاد الليبرالي   

لنظام المصرفي، وقد قـام المـسؤولين        والذي أدى إلى تغيير في آليات عمل ا        1991
ـ              ذاعلى إدارة النظام المصرفي والحكومة إلي تبني وتأسيس نظام مصرفي جديد، وله

فقد سعت الدراسة للتركيز على تحليل وتفسير أهم العوامل المؤثرة على األداء المالي             
بـرأس  مصرفاً تجاريـاً  ) 16(للمصارف التجارية العاملة في ألبانيا، وشملت الدراسة     

واعتمـدت الدراسـة علـى      ، م2013 – 2010مال محلي وأجنبي خالل الفترة مـن        
البيانات المنشورة في ميزانيات المصارف المشمولة بالدراسة، وأشارت الدراسة إلـى           
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 األداء المالي للمصارف يفسر ويقاس بطرق مختلفة لكنها تبنت أسلوب تقييم أبـرز              أن
هذا وشملت العوامـل الخاضـعة      ، لى األصول العوامل المسؤولة عن تحديد العائد ع     

، حجم المصرف، كفاية رأس المال، سـيولة المـصرف، عمـر المـصرف            : للتحليل
وخلصت الدراسة إلى أن حجم المصرف يؤثر بشكل سلبي على األداء المالي وكـذلك              
كفاية رأس المال لها تأثير سلبي على األداء المالي للمصرف في ألبانيا، كما أشـارت               

 من السيولة في مقابل ضعف في الفرص        اً كبير اًة إلى أن المصارف تمتلك قدر     الدراس
االستثمارية المتاحة، وأوصت الدراسة بأن تكون المصارف التجاريـة حـذرة عنـد             

  .التوسع في حجم القروض المصرفية الممنوحة
 انـدماج  الضوء على أهمية عمليـات       تسليط إلى هدفت): 2012(دراسة القعايدة   . 6

 من خالل   ، عموماً والقطاع المصرفي خصوصاً    لات المالية ومنظمات األعما   المؤسس
 معدل ربحيـة    أن إلى وتوصلت   ، في ربحية البنك األهلي األردني     االندماج أثردراسة  

 االنـدماج  هو عليه الحال قبل عمليـة        بما ةً مقارن االندماجالمصرف ارتفع بعد عملية     
 فقـد أوصـت     لذلك، ت حصته السوقية   وزاد لمصرف ل افسيةحيث تعززت القدرة التن   

 صـرامة مـن أجـل    أكثر لبرامج رقابية االندماجالدراسة بضرورة إخضاع عمليات    
 أثر المصرفية األردنية لما له من       بالسوق االندماجزيادة ثقة المستثمرين الراغبين في      

  .إيجابي على ربحية المصارف
 ةثرة في هامش سعر الفائـد      المؤ العوامل إلى تحديد    هدفت): 2012(دراسة العلي   . 7

 وقد تم تحليـل وقيـاس       ، للربحية أساسياً بوصفه مصدراً    ياللمصارف التجارية بسور  
 في  لةً لها ممث  ة كمتغير تابع للدراسة والمتغيرات المستقل     ةالعالقة بين هامش سعر الفائد    
 حقـوق   نـسبة  ، بإجمالي األصول  يساً حجم المصرف مق   ،مؤشر المصاريف التشغيلية  

 وكـان   ، إلى الموجودات، نسبة القروض إلى الموجودات والحـصة الـسوقية          الملكية
 في العائـد    ةالقصد وراء ذلك معرفة العوامل األكثر تأثيراً من بين المتغيرات المستقل          
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 في السوق المصرفية    تجارية الصافية التي تجنيها المصارف ال     ة الفائد أسعارمن فروق   
ـ  ، القدرة على تحقيـق األربـاح      وتعزيز  الحد من الخسائر   إلى بما يقود    ،بسوريا  ذا ه

 ، ومؤشر حقوق الملكيـة    ةوخلصت الدراسة إلى وجود عالقة عكسية بين هامش الفائد        
 والحصة  ة هامش سعر الفائد   افي وجود عالقة طردية بين ص     أيضاً النتائج   أظهرتكما  

 ة ما يعني قدرة المصارف الكبيرة علـى الـتحكم بأسـعار الفائـد             ،السوقية للمصرف 
ـ         اإلطار هذا   وفي، تحديدهاو  ة أوصت الدراسة بعدم التوسع في حجم األصول المملوك

 إلى  استناداً ، وتعزيز مقدرة المصرف التنافسية    م في دع  ضرورةللمصرف إذا لم تمثل     
 سالباً بقدرة المـصرف علـى       ارتباطاً بحجم األصول يرتبط     يساً حجم المصرف مق   أن

 العمل على الرفع من     ضرورة كما أوصت ب   الفائدة، من هامش سعر     تحقيق عائد مجزٍ  
 ، بما يكفل جذب شرائح جديده منهم      اجودة الخدمات المصرفية المقدمة للعمالء وتنويعه     

  . زيادة الثقة في المصرف وتوسيع حصته السوقيةإلى يؤدي ذي المراأل
 إلى اختبار وتقييم أثر التركز والحصة السوقية فـي          هدفت): 2011(دراسة الكور   . 8

 الكفـاءة   وفرضـية ،  األداء - السوك –وفقاً لنموذج الهيكل    ،  المصارف التجارية  أداء
 من أجل التعرف على طبيعة سلوك أداء المصارف التجارية األردنيـة            كوذل، التقليدية

 الدراسـة   وتوصلت، م2006-1993المدرجة في بورصة عمان خالل فترة الدراسة        
وغير مهـم   ،  االتجاه سالبء المصارف   إلى أن أثر الحصة السوقية من الودائع في أدا        

وأصت الدراسة بضرورة العمل على رفع مستويات األداء في المـصارف           ، احصائياً
،  للخدمات المـصرفية    مستمراً الذي يستوجب منها تطويراً وتحديثاً    ، التجارية األردنية 

ضمن مجموعة أكبر من الخـدمات الماليـة        ، والبحث عن حلول تنظيمية أكثر فعالية     
  . التقيد بالنظم واالتجاهات التقليديةدموع، سين طرق تقديمهاوتح
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  : على الدراسات السابقةالتعقيب
 هده الدراسة عن الدراسات السابقة في كونها تسلط الضوء علـى أثـر              تتميز  

 خالل التركيـز علـى   من المالي للمصارف التجارية الليبية  األداء فيالحصة السوقية   
 حصة سوقية من حيث حجـم األصـول وحقـوق           أكبرمصرف الجمهورية صاحب    

الملكية ضمن المصارف التجارية العاملة في السوق المصرفية بليبيا، وهي بذلك تعـد             
مساهمة جادة لتحقيق إضافة علمية في مجال أدبيات العمل المصرفي، وخصوصاً في            

  الدراسات المتخصصة حول تقييم األداء المالي للقطاع المصرفي فـي ليبيـا      ندرة ظل
 متـاح فـي     هو من ما    للباحثين وفقاً لما توفر     ، والمصارف التجارية خصوصاً   إجماالً
  . وبعض الدوريات المتخصصة التي تصدر عن الجامعات الليبيةالعنكبوتية الشبكة
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  :قياسها وطرق الدراسة متغيرات 2-1
 سـيتم  المستقل المتغير عن يعبران يسيينرئ متغيران الدراسة نموذج تضمن  

 وهو  الحصة السوقية في األداء المالي للمصارف التجارية الليبية        أثر معرفة خالله من
  .التسهيالت من والحصة، األصول من الحصة

 أصـول المـصرف إلـى إجمـالي أصـول           حجم= األصول من السوقية الحصة -
  . المصارف

 ت تسهيالت المـصرف إلـى إجمـالي تـسهيال         حجم=  السوقية من التسهيالت   الحصة - 
  .المصارف
  :خالل من قياسه سيتم، )المالي األداء (التابعة المتغيرات أما  

    .األصول على العائد -1
  .الملكية حقوق على العائد -2
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  :المستخدمة اإلحصائية األساليب 2-2
 األسـاليب  اسـتخدام  تـم  الفرضـيات  واختبـار  الدراسة أسئلة على لإلجابة  

  :التالية حصائيةاإل
 المستقلة الدراسة متغيرات لوصف، الحسابي الوسط حيث من: الوصفي اإلحصاء -1

  .والتابع
  :التالية االختبارات إجراء تم النموذج مالءمة الختبار -2

  .الذاتي االرتباط واختبار، المتعدد الخطى االرتباط اختبار
 أثـر  لمعرفـة  وذلـك ، والبسيط ،المتعدد االنحدار استخدام تم الفرضيات الختبار -3

  . في األداء المالي للمصارف التجارية الليبيةةالحصة السوقي
  :الفرضيات واختبار البيانات تحليل 2-3

 وصـف  عـرض  سـيتم  حيـث  الدراسة، لبيانات االحصائي التحليل نتناول  
 اختبـار  ثـم  ومـن  الدراسـة،  لنموذج البيانات لمالءمة واختبار الدراسة، لمتغيرات

  .ضياتالفر
  :الدراسة متغيرات وصف 2-3-1

، األصـول  من السوقية الحصة (الدراسة متغيرات الوصفي اإلحصاء يعرض  
) الملكيـة  حقوق على والعائد، األصول على والعائد، التسهيالت من السوقية والحصة

 للفتـرة  الجمهوريـة،  بمصرف الخاصة السنوية المالية البيانات على باالعتماد وذلك
  ).م2013– 2005(
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  :المستقل المتغير: أوال

 :األصول من السوقية الحصة -1

  األصول من السوقية للحصة الوصفي اإلحصاء): 1 (جدول
 الجمهورية مصرف المقياس

 0.3461 الحسابي الوسط

 0.0695  المعياري االنحراف

 )م2010 (0.4177  القصوى القيمة

 )م2006 (0.2133 الدنيا القيمة

 الدراسـة  فترة خالل األصول من السوقية للحصة صفاًو) 1 (الجدول يعرض  
 ،)0.3461 (األصـول  مـن  السوقية الحصة نسبة متوسط بلغ حيث ،)2005-2013(

) 0.4177 (تـسجيلها  تـم  قيمـة  أكبر وبلغت، )0.0695 (المعياري االنحراف وبلغ
  .م2006 عام) 0.2133 (تسجيلها تم قيمة أقل كانت حين في م، 2010عام

 :التسهيالت من سوقيةال الحصة -2

  التسهيالت من السوقية للحصة الوصفي اإلحصاء): 2 (جدول
 الجمهورية مصرف المقياس

 0.3744 الحسابي الوسط

 0.09298  المعياري االنحراف

 )م2012 (0.5497 القصوى القيمة

 )م2006 (0.2542 الدنيا القيمة

ـ  التـسهيالت  مـن  السوقية للحصة وصفاً) 2 (الجدول يعرض    فتـرة  اللخ
 التـسهيالت  مـن  السوقية الحصة نسبة متوسط بلغ حيث ،)2013 – 2005 (الدراسة

 تـسجيلها  تـم  قيمة أكبر وبلغت، )0.09298 (المعياري االنحراف وبلغ ،)0.3744(
  .م2006 عام) 0.2542 (تسجيلها تم قيمة أقل كانت حين في م،2012عام) 0.5497(
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  :التابع المتغير: ثانياً
  األصول ىعل العائد -1

  األصول على للعائد الوصفي اإلحصاء): 3 (جدول
 الجمهورية مصرف المقياس

 0.0105  الحسابي الوسط

 0.00397  المعياري االنحراف

 )م2009 (0.016 القصوى القيمة

 )م2007 (0.006 الدنيا القيمة

 –2005 (الدراسة فترة خالل األصول على للعائد وصفاً) 3 (الجدول يعرض  
 وبلـغ  ،)0.0105 (الجمهورية مصرف أصول على العائد متوسط بلغ حيث ،)2013

 عـام ) 0.016 (تـسجيلها  تـم  قيمـة  أكبر وبلغت، )0.00397 (المعياري االنحراف
  .2007عام) 0.006 (تسجيلها تم قيمة أقل كانت حين فيً م،2009

  :الملكية حقوق على العائد -2
  ملكيةال حقوق على للعائد الوصفي اإلحصاء): 4 (جدول

 الجمهورية مصرف المقياس

 0.2419 الحسابي الوسط

 0.08028  المعياري االنحراف

 )م2010 (0.322 القصوى القيمة

 )م2011 (0.152 الدنيا القيمة

 الدراسـة  فتـرة  خالل الملكية حقوق على للعائد وصفاً) 4 (الجدول يعرض  
 الجمهوريـة  مـصرف  ملكيـة  حقوق على العائد متوسط بلغ حيث ،)2013–2005(
 تـسجيلها  تـم  قيمة أكبر وبلغت، )0.08028 (المعياري االنحراف وبلغ ،)0.2419(
  .م2011عام) 0.152 (تسجيلها تم قيمة أقل كانت حين في م،2010 عام) 0.322(
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  :النموذج مالءمة اختبار 2-3-2
 األداء فـي  الـسوقية  الحصة أثر لقياس الدراسة نماذج مالءمة مدى الختبار  

  :التالية االختبارات إجراء تم، الليبية التجارية مصارفلل المالي
  :المستقلة للمتغيرات االرتباط مصفوفة -1

 للتأكد مـن عـدم      ين المستقل ين استخدام معامل ارتباط بيرسون بين المتغير      تم  
  .نهماوجود ارتباط خطي متعدد بي
   المستقلةللمتغيراتمصفوفة االرتباط ) 5(جدول

 السوقية من التسهيالتالحصة   من األصول السوقيةالحصة  المتغير
 0.640 1.000   السوقية من األصولالحصة

 1.000 0.640  السوقية من التسهيالتالحصة

، وهـذا  )0.640 (ين المستقلين بين المتغير االرتباط قيمةأن  ) 5( الجدول   يبين  
ـ        هما،يدل على عدم وجود ظاهرة االرتباط الخطي المتعدد بين         ن  حيـث أنهـا أقـل م

 واتـسون   – النتيجة السابقة يتم استخدام اختبـار إحـصائي ديـربن          ولتأكيد ،(0.80)
(Durbin-Watson Test).  

   Autocorrelation الذاتي االرتباط اختبار -2
 العـشوائية  األخطاء بين عالقة وجود عن عبارة بأنه الذاتي االرتباط يعرف  
 ويترتـب  الصغرى، المربعات قةبطري المقدر االنحدار نموذج من المحسوبة المتتالية

، موثوقـة  غيـر  النمـوذج  نتائج من تجعل التي القياسية، المشاكل بعض وجوده على
 إحـصائي  اختبـار  باسـتخدام  االختبار إجراء ويتم ،   عليها االعتماد يمكن ال وبالتالي
 D-W بـالرمز  لـه  يرمـز  والـذي  (Durbin-Watson Test) واتسون – ديربن

 المعنوية مستوى عند االختبار بهذا الخاص الجدول من خرجتينمست بقيمتين ومقارنته
α، المشاهدات وعدد n المتغيرات وعدد k، بالرمزين القيمتين لهاتين ويرمز dl) الحد 
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 عـدم  علـى  ذلك دل du من أكبرD-W قيمة كانت فإذا) األعلى الحد (du و) األدنى
 علـى  ذلـك  دل dl مـن  قلأ D-W قيمة كانت إذا أما الذاتي، االرتباط مشكلة وجود
 لجميـع  االختبـار  هـذا  نتـائج  يبين)6 (رقم والجدول الذاتي، االرتباط مشكلة وجود

  :الدراسة فرضيات
  الذاتي االرتباط مشكلة اختبار) 6 (جدول

 النتيجة D1 Du المحسوبة D-W قيمة الفرضية

H01 1.640 0.408 1.389 ذاتي ارتباط يوجد ال 

H01-1 1.363 0.554 0.998 ذاتي ارتباط يوجد ال 

H01-2 1.272 0.554 0.998 ذاتي ارتباط يوجد ال  
H02 2.600 0.408 1.389 ذاتي ارتباط يوجد ال  

H02-1 1.272 0.554 0.998 ذاتي ارتباط يوجد ال  
H02-2 2.292 0.554 0.998 ذاتي ارتباط يوجد ال  

 فـي  توالتـسهيال  األصول من السوقية الحصة لمتغير D-W قيم أن نالحظ  
 مـشكلة  مـن  النمـوذج  لخلـو  يشير مما، 2 من وأصغرdu من أكبرH01 الفرضية
  .االنحدار نموذج في العشوائي الخطأ حدود بين ارتباط وجود عدم أي الذاتي االرتباط

-H01 الفرضـية  فـي  األصـول  من السوقية الحصة لمتغير D-W قيمل بالنسبة أما

 أي، الذاتي االرتباط مشكلة من ذجالنمو لخلو يشير مما ،2 من وأصغر du منأكبر1
  . االنحدار نموذج في العشوائي الخطأ حدود بين ارتباط وجود عدم

 الفرضـية  فـي  التسهيالت من السوقية الحصة لمتغير D-W قيمل بالنسبة أما  
H01-2 منأكبر du االرتبـاط  مـشكلة  من النموذج لخلو يشير مما ،2 من وأصغر 

  .االنحدار نموذج في العشوائي الخطأ حدود نبي ارتباط وجود عدم أي، الذاتي
 والتسهيالت األصول من السوقية الحصة لمتغير D-W قيم أن أيضاً ونالحظ  

 مـن  النمـوذج  لخلو يشير مما، 2 من وأكبرdu 4-du من أصغرH02 الفرضية في
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 نمـوذج  فـي  العشوائي الخطأ حدود بين ارتباط وجود عدم أي الذاتي االرتباط مشكلة
  .االنحدار
 الفرضـية  فـي  األصـول  من السوقية الحصة لمتغير D-W قيمل بالنسبة أما  
H02-1منأكبر du االرتبـاط  مـشكلة  مـن  النموذج لخلو يشير مما ،2 من وأصغر 

  . االنحدار نموذج في العشوائي الخطأ حدود بين ارتباط وجود عدم أي، الذاتي
 الفرضـية  فـي  التالتسهي من السوقية الحصة لمتغير D-W قيمل بالنسبة أما  
H02-24من أصغر-du االرتبـاط  مشكلة من النموذج لخلو يشير مما ،2 من وأكبر 

  .االنحدار نموذج في العشوائي الخطأ حدود بين ارتباط وجود عدم أي، الذاتي
  :الفرضيات اختبار 2-3-3

 إخـضاع  تـم  حيـث  الفرضيات، الختبار عرض الدراسة من الجزء هذا في  
  :يلي كما النتائج كانت وقد والبسيط، المتعدد الخطي االنحدار يللتحل الدراسة فرضيات

  : H01 األولى الرئيسية الفرضية -
 للحـصة ) ≥ 0.05a (داللـة  مـستوى  عنـد  إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال  
 بمعـدل  مقيساً الجمهورية لمصرف المالي األداء في والتسهيالت األصول من السوقية

  .األصول على العائد
  األصول على العائد في) والتسهيالت األصول من السوقية الحصة (للمتغير) 7 (جدول

 المتغير  االنحدار معامل
 التابع

R  
 معامل
 االرتباط

R2  
 معامل
  التحديد

F  
 المحسوبة

Sig F*  
  مستوى
 الداللة

 Β البيان
 الخطأ

 المعياري

T 

 المحسوبة

Sig t*  
 الداللة مستوى

 من الحصة
 األصول

0.021 0.028 0.761 0.476 

 من الحصة
  التسهيالت

-

0.021  0.021  -1.019  0.348  
 العائد
 على

 األصول

0.39 0.15 0.531 0.613 

 ثابت
 االنحدار

0.011 0.008 1.461 0.194 

  (α ≤ 0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذا التأثير يكون *
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 مـن  السوقية صةالح (المستقل المتغير أثر أن إلى أعاله الجدول نتائج تشير 
 دال غيـر  أثـر  هـو ) األصول على العائد (التابع المتغير في) والتسهيالت األصول
 = Sig) داللـة  وبمـستوى  ،)0.531 (هـي  المحسوبة F قيمة كانت حيث إحصائياً،

 الـى  فيشير (r = 0.39) االرتباط معامل كان حين في ،0.05 من أكبر وهو (0.613
 التحديـد  معامـل  قيمة أن الى باإلضافة المستقل، متغيروال التابع المتغير بين العالقة
) األصـول  علـى  العائد (في التباين من% 15 أن إلى تشير وهي (r2= 0.15) كانت
 مـع  ،)والتـسهيالت  األصول من السوقية الحصة (في التباين خالل من تفسيره يمكن
) األصـول  علـى  دالعائ (في التباين من% 64 بينما ثابتة اُألخَر المتغيرات جميع بقاء

 . ُأخَر لمتغيرات يرجع

 مـن  الـسوقية  الحـصة  أثر إلى يشير فهو B=0.021 االنحدار معامل أما  
 هي عنده t قيمة كانت حيث معنوي غير أثر وهو، األصول على العائد على األصول

 فهـو  B=-0.021 االنحدار معامل أن كما، )sig=0.476 (داللة وبمستوى) 0.761(
 غيـر  أثر وهو، األصول على العائد في التسهيالت من السوقية صةالح أثر إلى يشير

 وعليه،)sig=0.348 (داللة وبمستوى) 1.019- (هي عنده t قيمة كانت حيث معنوي
  :أنه على تنص التي العدم، فرضية ونقبل البديلة الفرضية نرفض

 الـسوقية  للحـصة ) ≥ α (0.05 مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال"  
  ".األصول على العائد في والتسهيالت األصول من

 يـسهم  ال والتسهيالت األصول من السوقية الحصة زيادة أن على يدل وهذا  
 كفـاءة  بـضعف  يفـسر  ما وهو،  الجمهورية مصرف أصول على العائد ارتفاع في

  .لألصول استغاللها وعدم اإلدارة
 مستوى عند إحصائية اللةد ذو أثر يوجد ال ،H01-1األولى الفرعية الفرضية الختبار

  .األصول على العائد في األصول من السوقية للحصة) ≥ 0.05a (داللة
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  : يلي كما النتائج وكانت البسيط، االنحدار تحليل استخدام تم  
  األصول على العائد في األصول من السوقية الحصة أثر اختبار نتائج) 8 (جدول

 االنحدار معامل
 المتغير
 التابع

R  
 معامل
 االرتباط

R2  
 معامل
 التحديد

F  
 المحسوبة

Sig F*  
  مستوى
 Β البيان الداللة

 الخطأ
 المعياري

T  
 المحسوبة

Sig t*  
  مستوى
 الداللة

 على العائد 0.883 1.15 0.021 0.003 األصول من الحصة
 األصول

0.055 0.003 0.023 0.883 
 0.254 1.24 0.008 0.009 االنحدار ثابت

  (α ≤ 0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذا رالتأثي يكون *
 مـن  السوقية الحصة (المستقل المتغير أثر أن إلى أعاله الجدول نتائج تشير 
 حيـث  إحـصائياً،  دال غير أثر هو) األصول على العائد (التابع المتغير في) األصول

 أكبر وهو (Sig F = 0.883) داللة وبمستوى ،)0.023 (هي المحسوبة F قيمة كانت
 بـين  العالقة إلى فيشير  (r = 0.055) فقط االرتباط معامل كان حين في ،0.05 من

 إلى تشير وهي (r2=0.003) كانت التحديد معامل قيمة أن الى باإلضافة،  المتغيرات
 مـن  تفسيره يمكن) األصول على العائد (في التباين من%) 0.003 تقريباً( 0.003 أن

 اُألخـر  المتغيـرات  جميـع  بقاء مع ،)األصول من السوقية الحصة (في التباين خالل
 .ثابتة

 الـسوقية  الحصة أثر إلى يشير فهوβ = (0.003)  االنحدار ثابت معامل أما  
 عنـده  t قيمة كانت حيث معنوي، غير أثر وهو األصول، على العائد في األصول من
 ونـرفض  العـدم  فرضـية  نقبـل  وعليه ،(Sig=0.88) داللة وبمستوى) 1.15 (هي

  :أنه أي البديلة، فرضيةال
 من السوقية للحصة )≥ 0.05a( مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال"  
  ".األصول على العائد في األصول
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 العائد في تأثير لها ليس األصول من السوقية الحصة زيادة أن على يدل وهذا  
  .الجمهورية مصرف أصول على

 عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال ،H01-2الثانية الفرعية الفرضية الختبار  
  .األصول على العائد في التسهيالت من السوقية للحصة) ≥ 0.05a (داللة مستوى

  : يلي كما النتائج وكانت البسيط، االنحدار تحليل استخدام تم  
  

  األصول على العائد في التسهيالت من السوقية الحصة أثر اختبار نتائج) 9 (جدول
 االنحدار معامل

 المتغير

 التابع

R  
 عاملم

 االرتباط

R2  
 معامل

 التحديد

F  
 المحسوبة

Sig F*  
  مستوى

 Β البيان الداللة
 الخطأ

 المعياري

T  
 المحسوبة

Sig t*  
  مستوى

 الداللة

 من الحصة
 التسهيالت

-0.011 0.016 -0.717 0.497 
 العائد
 على

 األصول

0.26 0.07 0.514 0.496 

 0.047 2.411 0.006 0.015 االنحدار ثابت

  (α ≤ 0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذا التأثير يكون *
 مـن  السوقية الحصة (المستقل المتغير أثر أن إلى أعاله الجدول نتائج تشير 

 حيـث  إحصائياً، دال غير أثر هو) األصول على العائد (التابع المتغير في) التسهيالت
 أكبر وهو (Sig F = 0.496) داللة وبمستوى ،)0.514 (هي المحسوبة F قيمة كانت

 بـين  العالقـة  إلى فيشير (r = 0.26) فقط االرتباط معامل كان حين في ،0.05 من
 إلـى  تشير وهي (r2= 0.07) كانت التحديد معامل قيمة أن الى باإلضافة، المتغيرات

 مـن  تفـسيره  يمكـن ) األصول على العائد (في التباين من%) 0.07 تقريباً(0.07 أن
 اُألخـر  المتغيـرات  جميع بقاء مع ،)التسهيالت من السوقية الحصة (في التباين خالل
  . ثابتة
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 مـن  السوقية الحصة أثر إلى يشير فهوB=-0.011 االنحدار ثابت معامل أما  
 هي عنده t قيمة كانت حيث معنوي، غير أثر وهو األصول، على العائد في األصول

 ونقبـل  البديلـة  الفرضية نرفض ليهوع ،(Sig=0.497) داللة وبمستوى) 0.717-(
  :أنه أي العدم، فرضية

 مـن  السوقية للحصة )≥ 0.05a(مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال"  
  ".األصول على العائد في التسهيالت
 فـي  تـأثير  لها ليس التسهيالت من السوقية الحصة زيادة أن على يدل وهذا  

  .الجمهورية مصرف أصول على العائد
  : H02الثانية الرئيسية رضيةالف -

 للحـصة ) ≥ 0.10a (داللـة  مـستوى  عنـد  إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال  
 بمعـدل  مقيساً الجمهورية لمصرف المالي األداء في والتسهيالت األصول من السوقية

  .الملكية حقوق على العائد
  الملكية حقوق ىعل العائد في) والتسهيالت األصول من السوقية الحصة (للمتغير) 10 (جدول

 االنحدار معامل

 المتغير

 التابع

R 

 معامل

 االرتباط

R2  
 معامل

 التحديد

F  
 المحسوبة

Sig F*  
  مستوى

 Β البيان الداللة
 الخطأ

 المعياري

T  
 المحسوبة

Sig 
t*  

  مستوى

 الداللة

 من الحصة
 األصول

0.221 0.399 0.553 0.600 

 من الحصة
  التسهيالت

-0.742 0.298  -2.487  0.047  

 العائد
 على
 حقوق
 الملكية

0.75 0.57 3.94 0.08 

 o.436 0111 3.904 0.008 االنحدار ثابت

  (α ≤ 0.10) مستوى عند إحصائية داللة ذا التأثير يكون *
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 مـن  السوقية الحصة (المستقل المتغير أثر أن إلى أعاله الجدول نتائج تشير 
 دال أثـر  هـو ) الملكيـة  حقوق على العائد (التابع المتغير في) والتسهيالت األصول
 (Sig = 0.08) داللة وبمستوى ،)3.94 (هي المحسوبة F قيمة كانت حيث إحصائياً،

 بين العالقة إلى فيشير (r = 0.75) االرتباط معامل كان حين في ،0.10 من أقل وهو
 =r2) انـت ك التحديـد  معامل قيمة أن الى باإلضافة المستقل، والمتغير التابع المتغير

 يمكـن ) الملكيـة  حقوق على العائد (في التباين من% 57 أن إلى تشير وهي (0.57
 بقـاء  مـع  ،)والتـسهيالت  األصول من السوقية الحصة (في التباين خالل من تفسيره
) الملكيـة  حقـوق  على العائد (في التباين من% 43 بينما ثابتة اُألخَر المتغيرات جميع
 . ُأخَر لمتغيرات يرجع

 مـن  الـسوقية  الحـصة  أثر إلى يشير فهو B=0.221 االنحدار معامل اأم  
 عنده t قيمة كانت حيث معنوي غير أثر وهو، الملكية حقوق على العائد في األصول

 B=-0.742 االنحـدار  معامل أن كما، )sig=0.600 (داللة وبمستوى) 0.553 (هي
 وهـو ، الملكية حقوق على العائد في التسهيالت من السوقية الحصة أثر إلى يشير فهو
، )sig=0.047 (داللـة  وبمستوى) 2.487- (هي عنده t قيمة كانت حيث معنوي أثر
 حقـوق  على والعائد التسهيالت من السوقية الحصة بين العالقة أن إلى يشير هذا فإن

  .عكسية عالقة الملكية
  :أنه على تنص التي العدم، فرضية ونرفض البديلة الفرضية نقبل وعليه  
 مـن  الـسوقية  للحصة ≥ α 0.10مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد"  
  ".الملكية حقوق على العائد في والتسهيالت األصول
 ال معـاً  والتـسهيالت  األصول من السوقية الحصة زيادة أن على يدل وهذا  

 بين عكسية عالقة وجود على أيضاً ويدل الجمهورية، مصرف ربحية زيادة في يسهم
 الديون نسبة زيادة إلى يشير ما وهو، الملكية حقوق على والعائد التسهيالت في الزيادة
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 يطمـح  الذي العائد على سلباً انعكس مما تحصيلها في والمشكوك المعدومة: المتعثرة
  . المالَك إليه

 إحـصائية  داللـة  ذو أثر يوجد ال ،H02-1األولى الفرعية الفرضية الختبار  
 حقـوق  علـى  العائد في األصول من السوقية لحصةل) ≥ 0.10a (داللة مستوى عند

  .الملكية
  : يلي كما النتائج وكانت البسيط، االنحدار تحليل استخدام تم  
  الملكية حقوق على العائد في األصول من السوقية الحصة أثر اختبار نتائج) 11 (جدول

 االنحدار معامل
 المتغير
 التابع

R  
 معامل
 االرتباط

R2  
 معامل
 التحديد

F  
 المحسوبة

Sig F*  
  ستوىم

 الداللة
 Β البيان

 الخطأ
 المعياري

T  
 المحسوبة

Sig t*  
  مستوى
 الداللة

 من الحصة
 األصول

-0.405 0.409 -0.989 0.356 
 العائد
 على
 حقوق
 الملكية

0.353 0.125 0.978 0.355 

 ثابت
 االنحدار

0.367 0.143 2.569 0.037 

  (α ≤ 0.10) مستوى عند ةإحصائي داللة ذا التأثير يكون *
 مـن  السوقية الحصة (المستقل المتغير أثر أن إلى أعاله الجدول نتائج تشير 
 إحـصائياً،  دال غيـر  أثر هو) الملكية حقوق على العائد (التابع المتغير في) األصول

 (Sig F = 0.355) داللـة  وبمـستوى  ،)0.978 (هي المحسوبة F قيمة كانت حيث
 إلـى  فيـشير  (r = 0.353) فقط االرتباط معامل كان حين يف ،0.10 من أكبر وهو

 وهي (r2= 0.13) كانت التحديد معامل قيمة أن الى باإلضافة المتغيرات، بين العالقة
 يمكـن ) الملكيـة  حقوق على العائد (في التباين من%) 13 تقريباً(0.13 أن إلى تشير

 المتغيرات جميع بقاء مع ،)األصول من السوقية الحصة (في التباين خالل من تفسيره
 .ثابتة اُألخر
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 مـن  السوقية الحصة أثر إلى يشير فهوB=-.0405 االنحدار ثابت معامل أما  
 عنده t قيمة كانت حيث معنوي، غير أثر وهو الملكية، حقوق على العائد في األصول

 ونـرفض  العدم فرضية نقبل وعليه ،(Sig=0.356) داللة وبمستوى) 0.989- (هي
  :أنه أي البديلة، الفرضية
 مـن  السوقية للحصة )≥ 0.10a(مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال"  
  ".الملكية حقوق على العائد في األصول
 العائد في تأثير لها ليس األصول من السوقية الحصة زيادة أن على يدل وهذا  

  .الجمهورية مصرف ملكية حقوق على
 عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال ،H02-2الثانية الفرعية الفرضية الختبار  
 حقـوق  علـى  العائـد  فـي  التسهيالت من السوقية للحصة) ≥ 0.10a (داللة مستوى
  .الملكية

  : يلي كما النتائج وكانت البسيط، االنحدار تحليل استخدام تم  
  الملكية حقوق على العائد في التسهيالت من السوقية الحصة أثر اختبار نتائج) 12 (جدول

  االنحدار معامل
 لمتغيرا

 التابع

R  
 معامل

 االرتباط

R2  
 معامل

 التحديد

F  
 المحسوبة

Sig F*  
  مستوى

 Β البيان الداللة
 الخطأ

 المعياري

T  
 المحسوبة

Sig t*  
  مستوى

 الداللة

 من الحصة
 التسهيالت

-0.638 0.22 -2.901 0.023 
 العائد
 على
 حقوق
 الملكية

0.74 0.55 8.413 0.02 
 تثاب

 االنحدار
0.473 0.086 5.469 0.001 

  (α ≤ 0.10) مستوى عند إحصائية داللة ذا التأثير يكون *
 مـن  السوقية الحصة (المستقل المتغير أثر أن إلى أعاله الجدول نتائج تشير  

 حيـث  إحصائياً، دال أثر هو) الملكية حقوق على العائد (التابع المتغير في) التسهيالت
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 أقـل  وهو (Sig F = 0.02) داللة وبمستوى ،)8.413 (هي وبةالمحس F قيمة كانت
 بـين  العالقـة  إلى فيشير (r = 0.74) فقط االرتباط معامل كان حين في ،0.10 من

 إلـى  تشير وهي (r2= 0.55) كانت التحديد معامل قيمة أن الى باإلضافة المتغيرات،
 مـن  تفسيره يمكن) لكيةالم حقوق على العائد (في التباين من%) 55 تقريباً (0.55 أن

 اُألخـر  المتغيـرات  جميع بقاء مع ،)التسهيالت من السوقية الحصة (في التباين خالل
 .ثابتة

 من السوقية الحصة أثر إلى يشير فهو B= -0.638االنحدار ثابت معامل أما  
 هي عنده t قيمة كانت حيث معنوي، أثر وهو الملكية، حقوق على العائد في األصول

 المتغيـر  بـين  العالقـة  أن يعني وهذا،  ،(Sig=0.023) داللة بمستوىو) 2.901-(
) الملكية حقوق على العائد (التابع المتغير و) التسهيالت من السوقية الحصة (المستقل
: " أنـه  تقـول  التي البديلة الفرضية ونقبل العدم فرضية نرفض وعليه، عكسية عالقة
 التـسهيالت  من السوقية للحصة )≥ 0.10a(مستوى عند احصائية داللة ذو أثر يوجد

  ".الملكية حقوق على العائد في
 فـي  عكـسي  تأثير له األصول من السوقية الحصة زيادة أن على يدل وهذا  

 الديون تعثر بسبب الباحثون فسره والذي، الجمهورية مصرف ملكية حقوق على العائد
  .المصرف منحها التي

  والفرضيات النتائج مناقشة: 2-3-4

  H01 األولى الرئيسية رضيةالف -
  ذو معنـوي  أثـر  يوجد ال أنه تبين، اإلحصائية االختبارات نتيجة على بناء 

 علـى  العائـد  فـي ) والتسهيالت األصول من السوقية الحصة (لمتغير إحصائية داللة
 العائـد  زيادة في تسهم لم والتسهيالت األصول من الحصة في الزيادة وإن األصول،
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 قـدرتها  وعـدم  الجمهورية مصرف إدارة كفاءة عدم على يؤشر وهذا األصول على
  .يمتلكها الذي األصول من األرباح توليد على

 إدارة قـدرة  عدم على يدل ما وهو جيد غير مؤشراً الباحثين رأى في ويعتبر  
 إلـي  يؤدي الذى األمر، األصول حجم في الزيادة مع التعامل في الجمهورية مصرف

 .األرباح زيادة

  H01-1األولى الفرعية ضيةالفر -
  داللة ذو معنوي غير أثر وجود تبين االحصائية، االختبارات نتيجة على بناء 
  .األصول على العائد في األصول من السوقية للحصة إحصائية
 تـؤثر  لم األصول من السوقية الحصة أن إلى يشير المؤشر هذا أن الباحثون ويرى  

 .المصرف ألصول استغاللها في اإلدارة هذه كفاءة فضع يؤكد ما وهو األرباح، ارتفاع في

  H01-2 الثانية الفرعية الفرضية -

  ذو معنـوي  أثـر  يوجد ال أنه تبين، اإلحصائية االختبارات نتيجة على بناء 
 أي األصـول،  على العائد في) التسهيالت من السوقية الحصة (لمتغير إحصائية داللة

 وهـذا  األصـول  على العائد زيادة في تسهم لم التسهيالت من الحصة في الزيادة أن
 مـن  األربـاح  توليـد  على وقدرتها الجمهورية مصرف إدارة كفاءة عدم على يؤشر

  .المصرف يمنحها التي التسهيالت
 إدارة قـدرة  عدم على يدل جيدا غير مؤشر هذا أن الباحثين رأي في ويعتبر  
 إلي يؤدي الذى األمر، سهيالتالت حجم في الزيادة مع التعامل في الجمهورية مصرف

  .األرباح زيادة
  H02 الثانية الرئيسية الفرضية -

  داللـة  ذو معنوي أثر يوجد أنه تبين، اإلحصائية االختبارات نتيجة على بناء 
 حقـوق  علـى  العائد في) والتسهيالت األصول من السوقية الحصة (لمتغير احصائية
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 حقـوق  على العائد في سلباً أسهمت هيالتالتس من الحصة في الزيادة وكانت الملكية،
  . الملكية

   H02-1األولى الفرعية الفرضية -
  ذو معنـوي  أثـر  يوجد ال أنه تبين، اإلحصائية االختبارات نتيجة على بناء 

 الملكيـة،  حقوق على العائد في) األصول من السوقية الحصة (لمتغير احصائية داللة
 الملكيـة  حقـوق  على العائد زيادة في تسهم مل األصول من الحصة في الزيادة أن أي

  .المالك أهداف تحقيق على الجمهورية مصرف إدارة قدرة عدم على يؤشر وهذا
 مـصرف  إدارة ضـعف  على يدل جيد غير مؤشر الباحثين رأى في ويعتبر  

 يعـود  الـذى  األمر، األصول من الحصة حجم في الزيادة مع التعامل في الجمهورية
  .كينالمال على بالنفع

  H02-2 الثانية الفرعية الفرضية -
  داللـة  ذو معنوي أثر يوجد أنه تبين، اإلحصائية االختبارات نتيجة على بناء 
 الملكيـة،  حقـوق  على العائد على) التسهيالت من السوقية الحصة (لمتغير احصائية

 العائـد  نقص في تسهم التسهيالت من الحصة في فالزيادة عكسية العالقة هذه وكانت
  .المتعثرة الديون في الزيادة بسبب سابقاً فُسر والذي، الملكية حقوق على

 إدارة كفـاءة  عدم على يؤكد جيد غير مؤشر هذا أن الباحثين رأى في ويعتبر  
 سـلباً  انعكس الذى األمر، يمنحها التي التسهيالت مع التعامل في الجمهورية مصرف

  .المالك ثروة على
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  :دـــتمهي

 المـالي  األداء فـي  الـسوقية  الحـصة  أثر على التعرف إلى الدراسة هدفت  
 توصـلت  ومناقشتها، الفرضيات اختبار من االنتهاء وبعد الليبية، التجارية للمصارف

  : الحقاً مبين هو كما التوصيات من عدداً وقدمت نتائج عدة إلي الدراسة
  :جـــالنتائ 3-1

 تـم  الدراسـة  عينـة  على تطبيقه تم الذى اإلحصائي لتحليلا نتائج خالل من  
 فرضـياتها  الـي  اسـتناداً  الدراسة متغيرات بين العالقة تبرز نتائج عدة إلي التوصل
  :اآلتي في نعرضها

  :اإلحصائي التحليل نتائج
 من السوقية للحصة) ≥ 0.05a (داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال -1

 الحـصة  زيادة إن: النتائج أظهرت فقد، األصول على العائد في يالتوالتسه األصول
 إلى يشير ما وهو، األصول على العائد ارتفاع إلى تؤدي لم والتسهيالت األصول من

 فترة خالل والتسهيالت األصول خالل من األرباح زيادة في الجمهورية مصرف فشل
  .الدراسة

 مـن  السوقية للحصة) ≥ 0.10a (داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد -2
 بين عكسية عالقة وجود النتائج أظهرت فقد، الملكية حقوق على العائد في التسهيالت

 فـي  الزيـادة  أن على يدل ما وهو، الملكية حقوق على والعائد التسهيالت حجم زيادة
  .المالك ثروة على سلبي أثر لها كان التسهيالت من الحصة

صائي عكسي العالقة على بند التسهيالت والقـروض المـصرفية           التأثير اإلح  إن -3
 التوسع في منح التسهيالت على حـساب العائـد          وكانيظهر نقطة ضعف المصرف     
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 المصرف تنازل عن جزء من العائـد فـي          أنوربما يشير إلى    ، الذي ينتظره المالك  
مـصرفي  سعيه لكسب حصة سوقية أكبر من التسهيالت نتيجة للمنافسة داخل السوق ال    

أو بسبب عدم اتخاذ سياسات مناسبة تؤدي إلى الحد من الديون المتعثـرة بمـا          ، الليبي
  . على ثروة المالكإيجاباًينعكس 

  :التوصيات 3-2
  التالية التوصيات اقتراح تم فقد، نتائج من الدراسة إليه توصلت ما على بناء: 

 خـالل  مـن  ربـاح األ تحقيـق  على التجارية المصارف قدرة تعزيز على العمل -1
 مـن  الرفـع  على والعمل للعوائد، المرة االستثمارية األصول أنواع ختلفمب االهتمام
 تقـدمها  التي المصرفية الخدمات سلة تنوع خالل من المصارف هذه تنافسية مستوى
 بمـا ، الدولية المصرفية السوق في للجديد ومواكبتها الزبائن رضا كسب على وقدرتها

 .المجتمع في بها المنوط الدور تحقيق وبالتالي، منها رباحاأل زيادة إلى يؤدى

 جديـدة  مـصرفية  خـدمات  وتقـديم  ابتكار الليبية التجارية المصارف على يجب -2
 األموال تعويض من تتمكن حتى، العوائد وتعظيم األرباح تحقيق على تساعدها وجاذبة

، الربوية للتمويالت وفقاً زبائنها إلى والتسهيالت القروض تقديم من تجنيها كانت التي
 بالفائـدة  التعامل يحرم الذي اإلسالمية المصارف نظام إلى التحول ظل في وخصوصاً

 .الربوية بالفوائد التعامل يمنع الذي للقانون وتنفيذاً، اإلسالمية الشريعة بأحكام التزاماً

 إسـالمية  ةمـصرفي  تمويـل  كبدائل واإلجارة والمشاركة بالمضاربة للتمويل الترويج - 3
 كانـت  الـذي  الضعيف العائد منها، العائد ليعوض األموال طالبي وكبار األعمال لرجال
 . للمصرف المالي األداء لدعم التقليدية والتسهيالت بالقروض التمويل من المصارف تجنيه

، سابقاً المتعثرة الديون معالجة إلى تؤدي مناسبة ائتمانية سياسات رسم على العمل -4
 ويؤدي، والمودعين المالَك أموال على الحفاظ يضمن وبما، مستقبالً منها لحدا وكذلك

  .الليبية التجارية للمصارف المالي األداء تعزيز إلى
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 علـى  المـؤثرة  األخرى العوامل لمعرفة واألبحاث الدراسات تشجيع على العمل -5
 لـم  والتي يبيةالل التجارية للمصارف المالي األداء تعزيز في ودورها السوقية الحصة
 المـصرف،  عمـالء  فـي  والنمـو  الودائع، من السوقية الحصة مثل الدراسة تشملها

 والءهـم  يـضمن  بمـا  عمالئـه  من أكثر المصرف تقرب التي اإللكترونية الخدمات
 زيـادة  يـضمن  بمـا  الخدمـة  تقديم تكاليف وتقليص السوقية الحصة تعزيز وبالتالي
  .أرباحها
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