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 ملخص الدراسة

البيئة الليبية. فقد هدفت  يندرة الدراسات حول هذا الموضوع فة وفي ظل نظرًا ألهمية األداء المالي للمصارف التجاري     

مستخدمًة في  4102-4102هذه الدراسة الى تحليل ومقارنة األداء المالي للمصارف الليبية العامة والخاصة عن الفترة 

انات من القوائم المالية . أستخدم ألغراض الدراسة المنهج الوصفي وتم استقاء البيلتقييم األداء CAMEL1ذلك نظام 

توصلت الدراسة إلى أن األداء المالي للمصارف الخاصة أفضل بكثير منه المنشورة للمصارف خالل الفترة محل الدراسة. 

في المصارف العامة األمر الذي يتطلب من الجهات الرقابية دراسة المسببات واتخاذ القرارات الكفيلة بمعالجتها. وقد أبرزت 

ديد من التوصيات لعل أهمها أن يقوم المصرف المركزي بتطوير وتبني نظام لتقييم أداء المصارف التجارية الدراسة الع

 يمكنه من إحكام الرقابة عليها بصورة دورية مما يساعد في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.

 اء المالي.: المصارف الخاصة، المصارف العامة، تقييم، األدالكلمات المفتاحية

Abstract 

   Given the importance of the financial performance of commercial banks, as well as the 

absence of a specific model or system used by regulatory authorities to evaluate this 

                                                           
1 CAMEL  هو نظام مستخدم على نطاق واسع لتصنيف المصارف تعبر مكوناته عن: رأس المالCapital  االصول ،Assets quality  ،

 .   Liquidity، باإلضافة الى السيولة  Earnings، االيرادات   Managementاالدارة 
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performance. This study analyzed and compared the financial performance of Libyan public 

and private banks for the period 2014-2018, using descriptive paradigm and some important 

indicators in this context. 

The study found that the financial performance of private banks is much better than in public 

banks, which requires the regulatory authorities to study and analyse the reasons behind that 

and to establish ways to address them. The study highlighted many recommendations, 

perhaps the most important of which is that the central bank has to develop and adopt a 

system for evaluating the performance of commercial banks, which enables to tightly control 

them periodically and takes corrective action at the appropriate time. 

Key words: Private banks, Public banks, Evaluation, Financial performance. 

 المقدمة:

في عملية التنمية  ل في النظام االقتصادي. فهي تسهم كوسيط ماليمؤسسات مالية لها دورها المهم والفعاالمصارف ك     

باإلضافة إلى تقديم خدمات مالية  في صورة قروض وتسهيالت ائتمانية االقتصادية من خالل استقبالها للودائع وتحويلها

ئف المناطة بها، فهي تسعى كغيرها من المؤسسات  لتحقيق أخرى تستفيد منها كافة قطاعات المجتمع. و بأدائها للوظا

 Van Gestel and)ئفها الربح من خالل ما تتحصل عليه من ايرادات في شكل فوائد وعموالت جراء قيامها بوظا

Baesens, 2008). تقوم بهذا الدور التقليدي للصناعة المصرفية و تسهم بشكل  هياء، فوالمصارف الليبية ليست استثن

 .نمو االقتصادي للبالدر في إدارة العجلة االقتصادية من خالل مساهمتها في المشروعات التي تؤدي إلى الكبي

 European Central ولعل قيام المصارف بأداء وظائفها يعتمد إلى حد كبير على أدائها المالي. فقد بين         

Bank (2010 أن األداء المالي يمثل قدرة المصرف على تحقيق )وهو أيضا ضروري للمصارف للمحافظة على  ،االرباح

استمرارية أنشطتها وتحقيق عوائد مرضية للمستثمرين وكذلك للجهات الرقابية وهو يضمن نسب مالئة مرنة حتى في ظل 

 ل من بيئة تتسم بالمخاطرة. لذلك فان االهتمام برقابة األداء المالي سيكون مهما لكافة االطراف ذوي العالقة. فقد بين ك

2006) Samad and Hassanو )Desta  (4102 أن تقييم األداء المالي للمصارف يقدم مؤشرات مهمة )

 للمستخدمين من داخل وخارج المصرف باإلضافة الى الجهات الرقابية لتمكنهم من اتخاذ قرارات رشيدة. كما أكد كل من
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Whitaker (1999) و Asquith et al. (1994) و Andrade and Kaplan (1998)  أن تدني األداء هو أحد

اطر التي يواجها المصرف. مسببات الفشل المالي. إضافة إلى ذلك، فان األداء المتدني له أثره السلبي على مستوى المخ

في دراسته وجود ارتباط كبير بين األداء المالي والمخاطر التي تتحملها المصارف،   Apătăchioae (2015) فقد أثبت

 لذلك فهناك حاجة ملحة لتحليل األداء المالي للمصارف ألنه هو المحرك األساسي للنتائج النهائية للمصارف. 

لذي يتطلب الرقابة على أدائها المالي ان طبيعة عمل المصارف يجعلها تعمل في بيئة محفوفة بالمخاطر األمر ا     

وتقييمه من فترة ألخرى للوقوف على مواطن القوة والضعف والتعامل معها فى الوقت المناسب. فقد أكد العديد من الكتاب 

 Sarı (2018)و  Rahman and Islam(2018) و Dash and Das (2009) و Reddy (2012)مثل 

وغيرهم على أن تقييم وتحليل األداء المالي للمصارف ُيعد أمرًا في غاية األهمية  Sharma and Chopra (2018)و

 ويجب أن يكون إلزاميًا وبصورة دورية نظرًا لما للمصارف من أثر على االقتصاد القومي ككل.

 الدراسة: مشكلة

ى اداء المصارف قد يكون له ال شك ان المصارف التجارية تلعب دورًا هامًا فى تطوير اقتصاد الدول، وان اي خلل ف 

اثاره السلبية ليس على القطاع المصرفي فحسب ، بل على كافة قطاعات االقتصاد. وقد شهد القطاع المصرفي فى ليبيا 

خالل العقد االخير تطورًا ملحوظًا من خالل تأسيس العديد من المصارف الخاصة األمر الذي ادى الى زيادة مساهمة 

عملية التنمية. هذا التطور زاد من اهمية مساهمة القطاع المصرفي فى ليبيا حيث وصلت الى ما المؤسسات المصرفية فى 

(. اال أن قطاع المصارف قد شهد فى اآلونة االخيرة العديد  4102% من القطاع المالي للدولة )مصرف ليبيا 24نسبته 

ها تأثيرها بصورة مباشرة او غير مباشرة على أداء من التغيرات االقتصادية والتقلبات السياسية وغيرها والتي قد يكون ل

المصارف، بالتالي فان مراقبة اداء تلك المصارف يعد امرا فى غاية االهمية للوقوف على تطور ادائها من ناحية . ومن 

ايجاد  ناحية اخرى، فان االمر يحتاج الى رقابة األداء بصورة دورية للوقوف على المشاكل التي تتعرض لها مبكرا بهدف

الحلول الكفيلة بتصحيحها. وعلى الرغم من ان ادارة الرقابة بالمصرف المركزي تقدمت بمبادرة الستخدام نموذج 

CAMELS  فى عملية التفتيش على المصارف التجارية، اال ان استخدامه كان بغرض التصنيف االئتماني للمصارف من
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ت النوعية كالسياسات االدارية ومدى االلتزام بقرارات المصرف ناحية ومن ناحية اخرى اعتمد االستخدام على البيانا

على حد علم -ال توجد أي دراسة. للمزيد من التفاصيل(. باإلضافة الى ذلك، 4102المركزي ) راجع مصرف ليبيا ،

الخاص. عليه لتقييم االداء المالي للمصارف الليبية و مقارنة اداء العام منها ب CAMELعنيت باستخدام نموذج  -الباحث 

ء المصارف بنوعيها و يمكن كأداة لتقييم ومقارنة ادا CAMELفان مشكلة الدراسة تركز على امكانية تطبيق نظام 

 صياغتها فى السؤال الرئيسي التالي: 

 المصارف الخاصة ؟ يلي للمصارف الليبية العامة عنه فهل يتفوق االداء الما

 ة الفرعية التالية:و ينبثق عن هذا السؤال االسئل          

 هل يتفوق االداء المالي للمصارف الليبية العامة عنه فى المصارف الخاصة وفق مؤشر رأس المال ؟ -

 هل يتفوق االداء المالي للمصارف الليبية العامة عنه فى المصارف الخاصة وفق مؤشر جودة االصول ؟ -

 ارف الخاصة وفق مؤشر كفاءة االدارة؟هل يتفوق االداء المالي للمصارف الليبية العامة عنه فى المص -

 هل يتفوق االداء المالي للمصارف الليبية العامة عنه فى المصارف الخاصة وفق مؤشر االيرادات ؟ -

 هل يتفوق االداء المالي للمصارف الليبية العامة عنه فى المصارف الخاصة وفق مؤشر السيولة.؟ -

 :أهداف الدراسة

ييم و مقارنة األداء المالي للمصارف التجارية الليبية بقطاعيها العام والخاص األمر الذى تهدف هذه الدراسة إلى تق       

قد يزود الجهات الرقابية بالمؤشرات الالزمة التي تساعد على تحديد مواطن القوة والضعف للتعامل معها في الوقت 

ضمان ان تتمتع المصارف بالسالمة المالية المناسب من أجل المحافظة على االستقرار المالي من جهة ، ومن جهة أخرى 

 والقدرة على االستمرار مما  يسهم بدوره في تحفيز ودعم االقتصاد القومي. وعليه فان هذه الدراسة تهدف الى:

 .CAMELقياس االداء المالي للمصارف الليبية العامة والخاصة باستخدام نموذج  -

اصة للوقوف على مواطن القوة لتعزيزها ومواطن الضعف مقارنة اداء المصارف العامة بأداء المصارف الخ -

 لتحسينها.
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 تصنيف أداء المصارف وفقا للنسب المحتسبة لمعرفة التطور فى أداءها عبر السنوات محل الدراسة. -

 أهمية الدراسة:

اني باستخدام كأداة للتفتيش الميد  CAMELSكما اشرنا سابقا ان مبادرة ادارة الرقابة ركزت على استخدام نموذج     

بيانات نوعية فى طبيعتها. كما اشارت المبادرة ايضا الى ضرورة بناء نظام موحد لتصنيف و تقييم اداء المصارف. لذلك 

اعتمادا على البيانات المالية الكمية المنشورة بالقوائم المالية  CAMELتنبع اهمية هذه الدراسة من كونها تستخدم نموذج 

 ذه الدراسة ذات اهمية للعديد من النقاط:لتلك المصارف. وتعتبر ه

على البيانات الكمية سيمكن الجهات الرقابية من الحصول على صورة متكاملة عن  CAMELأن تطبيق نظام  -

 اداء المصارف اذا ما تم دمجه بنتائج التقييم النوعي الخاص بمبادرة ادارة الرقابة.

المصارف ذات االداء االفضل مقارنة بنظيراتها مما يسهم فى أن نتائج الدراسة ستزود الجهات الرقابية بمعرفة  -

 معرفة المصارف ذات االداء الضعيف و التي قد تؤثر سلبًا على االستقرار المالي للقطاع المصرفي.

فى البيئة المصرفية الليبية، وبالتالي  CAMELأن هذه الدراسة هي من اولى الدراسات التي تعني باستخدام نظام  -

ف الى البحوث المنشورة فى هذا المجال، و تفتح الباب امام المهتمين والباحثين للعمل على تطوير فإنها تضي

 نماذج للتقييم وفقا للبيئة الليبية.

 حدود الدراسة:

في تقييم ومقارنة أداء المصارف التجارية الليبية العامة  CAMEL: ركزت الدراسة على استخدام نظام الحدود الموضوعية

 والخاصة.

: تركز الدراسة على المصارف التجارية الليبية  العامة والخاصة العاملة فى مدينة بنغازي وتحديدًا الحدود المكانية للدراسة
 مصرف الوحدة ومصرف التجارة والتنمية.

 .4102 ىإل 4102تغطي الدراسة الفترة من  :الحدود الزمنية للدراسة
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 الدراسات السابقة:

صارف من دور أساسي في خدمة أطراف مختلفة في االقتصاد القومي، باإلضافة إلى مساهمتها فى نظرًا لما تلعبه الم     

عملية النمو االقتصادي األمر الذي يتطلب الرقابة على عملياتها بصورة دورية لضمان سالمة أدائها المالي. ونظرًا ألن 

فة قطاعات المجتمع. فقد لجأ العديد من الكتاب إلى التدني في األداء المالي للمصارف سيكون له المردود السلبي على كا

إجراء بحوث لتقييم ومقارنة األداء المالي لمختلف أنواع المصارف بالدول التي ترتفع فيها حدة المنافسة في تقديم الخدمات 

محلية ( بمقارنة مؤشرات األداء لعينة من المصارف ال4112) .Kosmidou et alالمصرفية. ففي دراسة مبكرة قام 

. استخدمت الدراسة مؤشرات تمثل الربحية 4110-0222والمصارف االجنبية فى المملكة المتحدة خالل الفترة من 

والسيولة والمخاطر باإلضافة إلى الكفاءة. بينت نتائج الدراسة أن أداء المصارف المحلية أفضل بكثير مقارنة بالمصارف 

بر عنه بمجموعة من النسب منها العائد على حقوق الملكية وصافي دخل األجنبية. األداء األفضل في هذه الدراسة عُ 

 الفوائد إلى األصول المدرة للعوائد و القروض إلى الموارد قصيرة االجل. 

داء والكفاءة للمصارف التجارية و المصارف التعاونية بتقييم األ   Kosmidou and Zopounidis(2008)كما قام      

بهدف تصنيف المصارف طبقًا  CAMEL. استخدمت الدراسة متغيرات تنتمي لنظام 4112-4112فى اليونان خالل 

لمؤشرات األداء المالي والكفاءة. بينت نتائج التقييم أن زيادة الدخل قبل الضرائب تؤدي إلى ارتفاع أداء المصارف 

 كس، وأن القروض وحقوق الملكية والسيولة ذات أثر على األداء والكفاءة بالمصارف.وبالع

ارف بجنوب افريقيا خالل بقياس األداء المالي لقطاع المص Kumbirai and Webb (2010)كما قامت دراسة      

مستخدمين في ذلك مجموعة من النسب المالية  تمثل الربحية والسيولة وجودة الديون. وتوصلت  4112-4112الفترة 

لكل المؤشرات المستخدمة ، إال أن األداء شهد تدني  4112-4112الدراسة إلى أن أداء المصارف تحسن خالل الفترة 

متأثرًا باألزمة العالمية مما أثر على بطء النمو االقتصادي. كما بينت الدراسة أن  4112-4112ملحوظ خالل السنوات 

                                                               الزيادة في تكاليف التشغيل مسبب أساسي لتدني الربحية.

فقد قامت بتحليل األداء وسالمة الوضع المالي للمصارف التجارية في  Roman and Şargu(2013) أما دراسة  
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للتصنيف االئتماني باإلضافة إلى حجم النشاط.  CAMELمستخدمين نظام  4100-4112رومانيا عن الفترة من 

والربحية.  وتوصلت الدراسة إلى أن أداء المصارف يمكن الحكم عليه بمجموعة من المؤشرات تمثل جودة االدارة و العوائد

كما بينت الدراسة أن المصارف ذات األداء الضعيف سجلت مؤشرات سيولة ضعيفة مما كان له األثر على بقية 

هي مؤشرات مهمة على األداء المالي  CAMELالمؤشرات. وعليه يمكن القول من خالل هذه النتائج أن مكونات نظام 

 المصارف.

دراسة لتحليل أثر رأس المال معبرًا عنه بنسبة الرفع على أداء  Berger and Bouwman(2013) كما أجرى      

-0222المصارف خالل فترات األزمات وفي ظل الظروف العادية على عينة من المصارف األمريكية خالل الفترة 

ارف . كما اختبروا االختالف في األداء ما بين مختلف المصارف خالل نفس الفترة. توصلت الدراسة إلى أن المص4101

ذات رأس المال المرتفع كانت أعلى كفاءة خالل فترات األزمة األمر الذي أدى إلى ارتفاع ربحيتها. في جميع الفترات التي 

 شملتها الدراسة رأس المال مّكن المصارف من زيادة ربحيتها وقيمتها السوقية باإلضافة إلى تحسين الكفاءة.

حللت واختبرت أثر المخاطر والسيولة باإلضافة إلى العموالت على  Mamatzakis and Bermpei (2014) دراسة     

. بينت نتائج الدراسة أن أداء المصارف 4101-0222أداء مصارف االستثمار في الدول السبع الكبرى وسويسرا خالل 

 يتأثر إيجابيًا بنسبة كفاءة المصروفات ونسبة دخل العموالت إال أنه يتأثر سلبًا بمخاطر السيولة.

( اجريا دراسة تحليلية مقارنة لتقييم االداء المالي للمصارف االسالمية والمصارف التقليدية 4102الغصين ونشواتي )     

 CAMELSفى االردن. هدفت الدراسة الى معرفة أي المصارف حقق أداء مالي أفضل مقارنة بنظيراتها باستخدام نظام 

ثالثة  تكون مجتمع الدراسة منثقة العامة.  فردة و مجتمعة على مستوىاضافة الى معرفة اثر مؤشرات االداء المالي من

استخدم الباحثان توزيع  م.4104-4112عن الفترة في االردن وذلك عشر مصرفًا تقليديًا باإلضافة الى مصرفين اسالميين 

T ة كان أفضل من نظيراتها وتحليل االنحدار الخطي المتعدد. توصلت الدراسة الى ان األداء المالي للمصارف التقليدي

                                                                                                            االسالمية.

. وكان الهدف 4102-4112فقد قارن االداء المالي للمصارف العاملة في الباكستان عن الفترة  Habib (2015)أما   

راتها أم ال. شملت الدراسة من الدراسة معرفة ما إذا كانت المصارف تستخدم أصولها وحقوق ملكيتها بما يتماشى مع استثما
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أربعة فئات من المصارف ) خاصة/عامة /متخصصة/اجنبية(. اسُتخدم في الدراسة مجموعة من المؤشرات شملت متوسط 

النمو والعائد على االصول و إجمالي االصول الثابتة واالصول التشغيلية و إجمالي حقوق الملكية لترتيب المصارف حسب 

إلى أن المصارف الخاصة حّلت في المرتبة األولى من حيث األداء المالي مقارنة ببقية المصارف أدائها. توصلت الدراسة 

فيما حلت المصارف العامة  في المرتبة الثالثة. هذه النتائج تعطي متخذ القرار مؤشرًا على المصارف التي تسهم بصورة 

 إيجابية في رفع األداء المالي للقطاع المصرفي ككل.

على تحليل األداء المالي للمصارف ودراسة العالقة بينه وبين  )Omar and Mugabe )2016وقد ركزت دراسة       

في مصرف رواندا للتنمية. اعتمدت الدراسة على مؤشرات مالية عن المصرف  للتصنيف االئتماني CAMELنظام 

صحيفة استقصاء. وبالدراسة والتحليل تم التوصل إلى أن مؤشرات العائد على االصول وهامش ربح  021جمعت بموجب 

وائد تعتبر مؤشرات قوية على أداء المصرف أما العائد على حقوق الملكية فهو مؤشر معتدل لألداء. كما بينت الدراسة الف

دارة السيولة هي مؤشرات مهمة وذات عالقة  CAMELأن تحليل  بّين أن مؤشرات مالءة رأس المال وجودة االصول وا 

 إيجابية باألداء.

باختبار األداء المالي للمصارف المسجلة في سوق كراتشي المالي  Zafar et al. (2017)وفي دراسة أخرى قام      

وكان  4104 -4111مصرف خالل الفترة من  02. شملت العينة  CAMELمستخدمين إلنجاز الدراسة مؤشرات نظام 

أن على األداء المالي لتلك المصارف. بينت النتائج التطبيقية  CAMELالهدف األساسي للدراسة معرفة أثر متغيرات 

المصارف كبيرة الحجم كانت األعلى أداًء وكفاءًة مقارنة بالمصارف الصغيرة. كما بينت الدراسة أن مؤشري السيولة وجودة 

 اإليرادات أظهرا قدرة تنبؤيه عالية لتقييم األداء. 

عنيت بتقييم أداء المصارف الخاصة في بنجالديش باستخدام نظام  Rahman and Islam (2018)دراسة      

CAMEL مصرفا عن الفترة من  02.  كما شملت أيضا ترتيب المصارف طبقا ألدائها المالي. شملت عينة الدراسة

لقوة . بينت نتائج التقييم أن هذا النظام هو نظام ناجح جدا لتقييم األداء فهو يساعد في تحديد مواطن ا4101-4102

والضعف في أداء المصارف، كما أنه يساعد البحاث والمهتمين على الفهم األعمق لما تحتويه القوائم المالية. إضافة الى 
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ذلك، فانه يساعد الجهات الرقابية في معرفة المصارف التي تحتاج مزيدًا من االهتمام والعناية واتخاذ االجراءات 

 ضعف.التصحيحية لمساعدتها فى تجنب مواطن ال

دراسة لتحليل األداء المالي لعدد ستة مصارف تركية عن الفترة  Ghazavi and Bayraktar (2018) كما اجرى      

للتصنيف االئتماني. شملت العينة عدد مصرفين يمثالن القطاع العام وثالثة   CAMELمستخدمين نظام 4112-4102

م يتبين أن أحدها مصارف خاصة ومصرف اجنبي. وتوصلت الدراسة إلى أنه بتحليل كل فئة من المصارف على حدة ل

يفوق اآلخر من حيث األداء. إال أن االختالفات بدأت تظهر عندما تم مقارنة الثالثة فئات بعضها ببعض عبر السنوات 

تتغير عبر السنوات. هذه النتائج تؤكد على أهمية تقييم أداء القطاع المصرفي سواء  CAMELمما يؤكد أن مؤشرات 

 ء الفئات المختلفة للمصارف بصورة دورية.  على مستوى كل مصرف أو مقارنة ادا

فقد هدفت إلى مقارنة األداء المالي للمصارف العامة والخاصة في  Sharma and Chopra (2018)أما دراسة      

نتمي مصرفًا خاصًا واستخدمت مؤشرات مالية ت 02مصرفًا عامًا و 02. غّطت الدراسة 4102-4102الهند خالل الفترة 

. بينت نتائج الدراسة أن المصارف الخاصة تفوق المصارف العامة من ناحية األداء المالي، كما أن CAMELإلى نظام 

المصارف العامة وجدت أقل سالمة مالية من المصارف الخاصة. وبينت الدراسة أيضًا أن استخدام هذا التقييم فى الجانب 

 ء والوصول إلى المقترحات الالزمة لمعالجتها.العملي يساعد في معرفة مسببات تدني األدا

( قامت بتقييم ومقارنة االداء بالمصارف المصرية، اجريت المقارنة باستخدام مكونات نظام 4102دراسة أحمد)     

CAMELS  و شملت الدراسة عدد سبعة مصارف خاصة وعدد مصرفين يمثالن القطاع العام. غطت الدراسة الفترة من

و كان الهدف الرئيسي لها هو معرفة العالقة ما بين ربحية المصارف و ادائها المالي. اعتمدت الدراسة  4102الى  4101

صحيفة استبيان. استخدم ألغراض الدراسة تحليل  221على بيانات جمعت من كافة الموظفين بتلك المصارف بموجب 

لة احصائية لربحية المصارف على ادائها المالي وان االنحدار المتعدد و بينت نتائج الدراسة ان هناك اثر ايجابي ذو دال

االثر كان اكبر فى المصارف على اداء البنوك الخاصة مقارنة بالبنوك العامة. واوصت الدراسة الى ضرورة تطبيق نظام 

CAMELS  بالمصارف االمر الذي يؤدي الى زيادة التزام المصارف بتطبيق تعليمات المصرف المركزي. كما اوصت

 راسة بضرورة اجراء العديد من الدراسات فى هذا المجال.الد
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فى تقييم اداء المصارف الخاصة فى سوريا. تمت المقارنة  CAMELS( فقد استخدمت نظام 4102اما دراسة أسعد )     

ما بين مصرف سوري خاص ومصرف اجنبي خاص يعمل فى سوريا. هدفت الدراسة الى تحديد مواطن القوة والضعف فى 

تلك المصارف باإلضافة الى تحديد المخاطر المصرفية التي تشكل نقاط ضعف فى العمليات المالية والتشغيلية  اداء

واالدارية لتك المصارف والتي تتطلب عناية خاصة وتحديد اولويات التقويم الالزمة. استخدم فى الدراسة التحليل الوصفي 

الى ان اداء المصرف السوري كان اعلى تصنيفًا من اداء  . توصلت الدراسة4102-4102وغطت الدراسة الفترة من 

الصرف األجنبي الذي تبين انه يواجه نقاط ضعف فى بعض العناصر مثل جودة االصول واالدارة االمر الذي يتطلب 

اتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة لتحسين اداء المصرف و الذي سينعكس بدوره على القطاع ككل. و قد اكدت هذه 

كنظام شامل لتقييم اداء المصارف  االمر الذي يساعد فى رسم سياسات  CAMELSلدراسة على اهمية استخدام نظام ا

 وخطط ادارية محكمة تؤدي الى التركيز على العناصر التي تحتاج المزيد من العناية  

قية مقارنة بمصرف اماراتي عن ( عنيت بتقييم االداء المالي لثالثة من المصارف العرا4102دراسة الطائي وعلي)     

للتقييم فى محاولة لمعرفة مدى التزام المصارف  CAMELS. استخدم ألغراض المقارنة نظام 4102-4104الفترة 

بالمعايير الدولية. الهدف الرئيسي للدراسة هو مقارنة وتقييم االداء المالي للمصارف لمعرفة نقاط القوة والضعف فى االداء 

كأداة للتقييم الشامل. أظهرت نتائج الدراسة اداء أفضل للمصارف العراقية مقارنة  CAMELSام و تأكيد اهمية نظ

بالمصرف االماراتي. كما بينت ان كافة المصارف محل الدراسة تعاني من بعض نقاط الضعف مثل انخفاض العوائد 

راقية تحتفظ بنسبة مرتفعة من كفاية المصرفية و جودة الموجودات . بتحليل كل نسبة على حدة، تبين ان المصارف الع

لتقييم  CAMELSراس المال و السيولة مقارنة بالمصرف االماراتي. و اوصت الدراسة بضرورة تبني المصارف لنظام 

 االداء بصورة سنوية للوقوف على نقاط الضعف فى االداء ومعالجتها.

صرف المنصور لالستثمار بالعراق خالل الفترة ( قامت بتقييم االداء المالي لم4141دراسة مكطوف و حازم )     

إليجاد التصنيف  CAMELS . استخدمت الدراسة مجموعة من النسب المالية تمثل مكونات  نظام  4102-4102

،  CAMELSالنهائي ألداء المصرف المالي. توصلت الدراسة الى ان المصرف تحصل على الترتيب الثالث حسب نظام 

ف ضعف فى ادارة المصرف ألصوله. و أوصت الدراسة بضرورة ان تدرك المصارف اهمية كما اظهرت نتائج التصني
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من اجل معرفة نقاط القوة والضعف فى ادائها المالي و اتخاذ السبل الكفيلة بمعالجتها حتي ال  CAMELSاستخدام نظام 

 يتفاقم الوضع و يؤدي الى خسائر فادحة.

ارنة االداء المالي للمصارف التجارية . ورغم االتفاق  بينها على اهمية تقييم تناولت الدراسات السابقة تحليل ومق     

االداء المالي للمصارف التجارية وما له من دور فى الكشف عن مواطن القوة والضعف و بالتالي تعزيز عملية الرقابة 

انه لم يتوفر لدى الباحث ما يفيد  اال فى هذا المجال CAMELالداخلية باإلضافة الى تأكيدها على اهمية استخدام نظام 

( بأن هناك ندرة فى 4102الليبية، وهو ما يؤكده بشينة وآخرون ) ام هذا النظام فى البيئةاجراء التقييم والمقارنة باستخد

المالي للمصارف  تحليل االداءدراسة هذه ال تتناول المصرفي الليبي. عليه للقطاع الدراسات المختصة بتقييم االداء المالي

 لعمل المصرفي فى البيئة الليبية.بذلك تعد مساهمة علمية اضافية فى مجال او  CAMELالليبية باستخدام نموذج 

 االطار النظري للدراسة

 تقييم االداء المالي للمصارف:

قوف على مدى التقدم فى فى مجال الرقابة على مؤسسات االعمال فان االمر يتطلب تقييم ادائها من فترة ألخرى للو      

( ان تقييم االداء هو وسيلة رقابية تهدف الى تحليل النتائج التي تم 4111انجاز مهامها على اكمل وجه. فقد بين الزبيدي )

التوصل اليها جراء استخدام الموارد االقتصادية االستخدام االفضل  فى تحقيق اهداف المنظمة على مختلف المستويات 

االدارة فى اعداد الخطط المستقبلية. ان عملية تقييم االداء المالي للمصارف التجارية يعد من االهمية  اضافة الى ترشيد

Sarı (4102 )بمكان نظرا لطبيعة عمل المصارف و ما تلعبه من دور فعال فى االقتصاد القومي بصفة عامة . فقد بين 

Desta  (4102 )االستقرار المالي للقطاع ككل. كما شدد ان االداء المالي للمصارف له اثر على نمو اقتصاد البلد و 

على ضرورة تقييم االداء المالي للمصارف و بصورة دورية لمعرفة ما اذا كان المصرف قادرا على تحقيق اهدافه على 

ن عمر المدى القصير والمدى الطويل االمر الذي يفيد االطراف المعنية كالمالك واالدارة والمودعين وغيرهم. واكد اب

( ان تقييم االداء هو المحرك االساسي فى االعمال المصرفية كونه يساعد فى مراقبة اعمال المصارف 4102ونصير)

( ان تقييم اداء المصارف يزود االدارة والجهات التشريعية 4102) Sarıوتوجيهها بما يخدم تحقيق االهداف. كما بين 

تقييم االداء المالي للمصارف يجب ان يحظى بعناية خاصة من قبل الجهات بمعلومات تفيد فى اتخاذ القرارات. وعليه فان 
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الرقابية. وعلى الرغم من وجود عدة طرق لتقييم االداء المالي ، اال ان اكثر الطرق استخداما وشيوعا واهمها فى مجال 

 (.Sharma and Chopra4102 ,و Desta4102 ,) CAMELالتقييم المالي للمصارف هو نظام 

 : CAMEL نظام

يعد من أهم االنظمة فى مجال تقييم االداء المالي للمصارف. فقد بين   CAMELاثبتت العديد من الدراسات ان نظام      

(  ان هذا النظام يعد من أهم الطرق المتطورة والحديثة للتنبؤ بالمخاطر المالية وتقييمها 4102ابن عمر و نصير )

فى االداء لتعزيزها و مواطن الضعف واتخاذ االجراءات الكفيلة لتصحيحها. و أكد  باإلضافة الى الكشف عن مواطن القوة

( ان هذا النظام يعتبر اداة فعالة لتقييم اداء 4104سليمان )( و 4102) Rostami( و4102أبو عبد هللا ويمينة) 

 المصارف وتوجيه متخذي القرار.

طور واستخدم فى الواليات المتحدة  CAMELان نظام Rahman and Islam  (4102 )( و 4104وفقا لسليمان)     

كأداة تستخدمها الجهات الرقابية للتأكد من السالمة المالية للمصارف كل على حدة كما تم استخدامه من  0222فى عام 

قبل الجهات الرقابية فى دول اخرى. أن الهدف من تطوير واستخدام هذا النظام هو الوقوف على نقاط الضعف فى 

ات المصرف المالية واالدارية والتشغيلية التي تتطلب العناية من قبل الجهات الرقابية. ويعتمد هذا النظام على تقييم عملي

وجودة االصول ويرمز  Cالمصرف وفقا لخمسة عوامل تمثل مكونات النظام وهي: مالءة رأس المال ويرمز لها بالحرف 

 Lو السيولة ويرمز لها بالحرف  Eوااليرادات ويرمز لها بالحرف  Mف و كفاءة االدارة ويرمز لها بالحر  Aلها بالحرف 

للمزيد  4104سليمان،والذى يرمز للحساسية للتغيرات فى سعر الفائدة ) راجع  S.طور النموذج فيما بعد بإضافة الحرف 

 من التفاصيل(.

  منهجية الدراسة:

معت بيانات الدراسة من القوائم المالية السنوية المنشورة ألغراض الدراسة فقد تم استخدام المنهج الوصفي. وقد ج    

. وقد اكتفت الدراسة بتحليل القوائم المالية لمصرفين تقع م  4102الى  4102للمصارف عينة الدراسة. وغطت الفترة من 

مصرف الخاص و إداراتهما بمدينة بنغازي و هما مصرف التجارة والتنمية ممثال للقطاع الخاص وسيشار إليه الحقًا بال
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مصرف الوحدة ممثال للقطاع العام وسيشار إليه بالمصرف العام ، ويرجع سبب التركيز على هذين المصرفين لمحدودية 

توفر والوصول إلى بيانات كافة المصارف من ناحية. ومن ناحية اخرى، فان هذين المصرفين يعدان من أكبر المصارف 

تالي فان ضعف ادائهما المالي قد يكون له االثر الكبير على عديد االنشطة التجارية الليبية العامة والخاصة وبال

االقتصادية االخرى االمر الذي يستوجب تقييم ومقارنة أدائهما المالي بصورة مستمرة. ولتحقيق أهداف التقييم، فقد تبنت 

 ييم المصارف. لتق  CAMELكونات نظام الدراسة استخدام مجموعة من النسب المالية  التي تعبر عن م

 متغيرات الدراسة:

وهي رأس المال ، وجودة االصول  CAMELألغراض الدراسة فقد تم استخدام خمسة متغيرات تمثل مكونات نظام      

وكفاءة االدارة و االيرادات باإلضافة الى السيولة و قد استبعد العنصر السادس وهو الحساسية للتغير فى سعر الفائدة نظرا 

 4102بشان تحريم وتجريم التعامل بالفائدة . وحيث ان بداية فترة الدراسة هي العام  4102( لعام 0رقم ) لصدور قانون

  كاالتي: متغيرات الدراسةوتحليل لذلك يعتقد الباحث ان هذا العنصر لن يؤدي الى أية نتائج ذات معنى. وقد تم احتساب 

 المتغير االول : رأس المال:

ير عن مالءة رأس المال اسُتخدمت نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي االصول، تبين هذه النسبة مقدرة حقوق للتعب      
 . كما يبين التغيرات(Fight, 2004)الملكية الخاصة بالمصارف على مواجهة التدهور الذي قد يطرأ على قيمة األصول

( 0. ويوضح التحليل في الجدول رقم )(Moussa, 2015)التي قد تطرأ جراء الظروف االقتصادية والمالية المحيطة 
 مالءة رأس المال للمصرفين محل الدراسة:

 ( نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي األصول1جدول )

 المصدر: اعداد الباحث  

 المتوسط 4102 4102 4102 4102 4102 المصرف المقياس

 اجمالي االصول÷ = حقوق الملكية 
 4.51 4.70 4.10 4.25 4.87 4.60 العام

 2.94 4.30 5.25 5.04 5.25 4.87 الخاص
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( مقارنة لنسبة حقوق الملكية لكال المصرفين محل الدراسة. ووفقا للنتائج يتبين أنه باستثناء العام 0يببن الجدول رقم )      

فاقت تلك المحققة بالمصرف العام  4102-4102، فان المصرف الخاص حقق نسبة حقوق ملكية خالل السنوات 4102

ذا مؤشر على أن رأس المال بالمصرف الخاص هو أكبر قدرة ومالءة على مواجهة التدهور الذى قد يطرأ على قيمة وه

األصول. وهذا قد يكون مرده إلى قدرة المصرف الخاص على تحقيق صافى أرباح أكبر مقارنة بالمصرف العام. وبمقارنة 

ة لرأس المال مقارنة بالمصرف العام وهو ما يؤيد ما متوسط النسبة نجد أن المصرف الخاص بشكل عام أفضل مالء

(  بأن المصارف ذات رأس المال المرتفع 4102و دراسة الطائي وعلي) Berger and Bouwman(2013)توصل اليه 

 معدل المنخفض لراس المال. أفضل أداء من المصارف ذات ال

  المتغير الثاني: جودة األصول:

مؤشر العائد على األصول. وترجع أهمية استخدام هذا المؤشر إلى كونه يبين مدى مساهمة م ُأستخد لتقييم جودة األصول 

ئج . وباحتساب المؤشر للمصارف تم التوصل للنتا(Kosmidou et al., 2007)وكفاءة األصول في تحقيق العوائد 

 (:4المبينة فى الجدول)

 ( العائد على إجمالي األصول2جدول)

 المتوسط 4102 4102 4102 4102 4102 المصرف المقياس

 إجمالي االصول÷ = صافى الدخل 
 1.22 1.10 0.52 0.02 0.03 0.02 العام

 1.21 1.74 0.91 0.41 0.24 0.72 الخاص

                                                                                                                             اعداد الباحثالمصدر:   

(  تبين أن معدل العائد على إجمالي األصول فى 4ال المصرفين كما هو مبين فى الجدول )بمقارنة النسبة لك    

المصرف الخاص خالل فترة الدراسة أفضل منه فى المصرف العام وذلك قد يكون مرده إلى نجاح المصرف الخاص في 

وهو ما يؤكد ما توصل اليه تحقيق  زيادة صافى األرباح بسبب تنوع الخدمات التي يقدمها مقارنة بالمصرف العام 

Kosmidou and Zopounidis(2008)  ان زيادة الدخل تؤدي الى الرفع من مستوى االداء المالي . ورغم نجاح



                                                                              
 

 
 

 66                                                                   الليبية التجارية للمصارف المالي األداء تقييم

بنغازي -المجلة العلمية للجامعة المفتوحة   
Scientific Journal of Open University - Benghazi 

ثاني      العدد ال -المجلد األول   

       م0202 ونيوي

للمصرف الخاص مقارنة  4102عام  0.22إلى  4102عام  1.24المصرفين في رفع العائد على إجمالي األصول من 

، إال أن الزيادة التي حققها المصرف الخاص تفوق كثيرًا مما حققه 0.0إلى  1.14بالمصرف العام الذي رفع النسبة من 

 1.22مقارنة ب  1.21المصرف العام وهو ما يعكسه المتوسط الذى يبين ان المصرف الخاص حقق متوسط زيادة 

( بأن المصارف ذات االداء المالي الضعيف 4102ج تتفق مع ما توصل اليه دراسة أسعد )بالمصرف العام. هذه النتائ

تحقق عائدا منخفضا على إجمالي االصول.  وهذا األمر يتطلب من األجهزة الرقابية دراسة وضع األرباح بالمصرف العام 

 في النتائج بين المصرفين.للوقوف على مسببات هذا التباين 

 كفاءة اإلدارة :المتغير الثالث: 

. فقد أكد العديد من الكتاب (Cost to Income ratio)للتعبير على كفاءة اإلدارة اسُتخدمت نسبة التكلفة إلى العائد      

على أهمية استخدامها كمؤشر على  (Chiaramonte and Casu, 2017)و (Berger and DeYoung, 1997)مثل

أن  (Roman and Şargu, 2013)كفاءة اإلدارة ألنها تعكس كفاءة اإلدارة في رقابة تكاليف العمل اليومي. وقد بين 

انخفاض هذه النسبة هو مؤشر على كفاءة اإلدارة  في توسيع النشاط. وبالتالي فان ارتفاعها يعكس ضعف كفاءة اإلدارة 

 (:2في هذا الجانب. و باحتساب النسبة توصلنا للبيانات بالجدول )

 ( نسبة التكلفة إلى العائد3جدول )

 المصدر:اعداد الباحث

( أن المصرف الخاص 2)فيما يتعلق بمقدرة المصارف على رقابة مصروفات التشغيل، تظهر النتائج بالجدول رقم      

كان أكثر قدرة على مراقبة مصروفات التشغيل مقارنة بالمصرف العام وهذا األمر بدوره انعكس على مؤشرات الربحية 

 المتوسط 4102 4102 4102 4102 4102 المصرف المقياس

 إجمالي دخل التشغيل÷ = المصروفات من غير الفوائد 

 1.22 0.53 0.61 0.87 0.92 0.82 العام

 1.22 0.30 0.49 0.65 0.81 0.55 الخاص
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ان انخفاض النسبة هو مؤشر على كفاءة   Roman and Şargu(2013)للمصرف الخاص. وتماشيا مع ما أكده 

مقارنة بالسنوات السابقة فيما أن  4102عام  1.21االدارة، فقد تمكن المصرف الخاص من تخفيض هذه النسبة إلى 

.  4102الخاص عام  ( مقارنة بالمصرف1.22المصرف العام، ورغم نجاحه فى تخفيض النسبة، إال أنها الزالت مرتفعة )

وهذا بدوره يعكس نجاح وكفاءة إدارة المصرف الخاص في االستفادة من الموارد المتاحة لديها و اتخاذها لقرارات ساهمت 

ان زيادة  Kumbirai and Webb (2010)في الوصول ارباح أعلى وبتكلفة أقل االمر الذي يؤكد ما توصل اليه 

 التكاليف تؤدي الى تدني الربحية.

 المتغير الرابع: تحليل العائد:

ال شك أن المصارف كمؤسسات مالية تسعى إلى تحقيق األرباح لكي تتمكن من إنجاز عدة  مهام مثل تعظيم ثروة      

جراء التوزيعات على المساهمين. وبالتالي أي انخفاض في الربحية سيكون له األثر السلبي المالك وتكوين االحت ياطيات وا 

على أداء تلك المهام. ولعل من أهم المؤشرات المستخدمة للداللة على ذلك هو العائد على حقوق الملكية. فقد أكد العديد 

على أهمية استخدام هذه النسبة كمؤشٍر  (Betz et al., 2014, Maghyereh and Awartani, 2014)من الكتاب مثل

 (:2لألداء المالي. وبقياسها للمصارف محل الدراسة  تم الحصول على المبينة بالجدول رقم )

 ( العائد على حقوق الملكية4جدول)

 المصدر: اعداد الباحث 

الملكية في المصرف الخاص  ( أن معدل حقوق2بمقارنة نسبة العائد على حقوق الملكية يتبين من الجدول رقم )     

أفضل منه في المصرف العام وهذا مرده إلى نجاح المصرف الخاص في تحقيق زيادة  في صافى األرباح أكبر منها في 

 المتوسط 4102 4102 4102 4102 4102 لمصرفا المقياس

 إجمالي حقوق الملكية÷ = صافى الدخل 

 2.22 23.29 12.78 0.41 0.52 0.40 العام

 02.12 40.51 17.39 8.14 4.54 14.68 الخاص
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 Kosmidou andودراسة  Kosmidou et al.(2006) المصرف العام. وتوافقا لما توصلت اليه دراسة

Zopounidis(2008) لملكية، نجد أن بأن المصارف ذات االداء المالي المرتفع تتميز بارتفاع العائد على حقوق ا

خالل سنوات الدراسة فى حين لم يحقق المصرف العام سوى  02.12المصرف الخاص تمكن من تحقيق متوسط نسبة 

. وهذا بدوره يسلط الضوء على ضرورة دراسة مسببات هذا االختالف من قبل الجهات الرقابية لمعرفة مواطن 2.22

  الضعف و العمل على إيجاد أفضل الحلول لمعالجتها.

 المتغير الخامس: السيولة:

تعتبر السيولة من أهم بنود األصول المالية في قطاع المصارف حيث تعطي مؤشرًا على مقدرة المصارف على سداد      

 Kumbirai and Webb التزاماتها. وكمؤشٍر للسيولة، تم احتساب صافي القروض إلى إجمالي األصول. فقد أكد

يشير إلى انخفاض السيولة لدى المصارف. بمعنى أنه كلما ازدادت القيمة الصافية ( على أن ارتفاع النسبة 4101)

المستخدمة في منح القروض كلما قلت السيولة المتوفرة لدى المصرف لمواجهة التزاماته، والعكس. و باحتساب النسبة 

 للمصرفين محل الدراسة تبين االتي:

 ( مؤشر السيولة5جدول )

 المتوسط 4102 4102 4102 4102 4102 المصرف المقياس

 اجمالي االصول÷ = صافى القروض

 00.22 6.88 9.06 10.43 14.43 17.49 العام

 2.21 5.79 6.54 7.68 8.64 9.33 الخاص

                                                                                                                       المصدر:اعداد الباحث

عامة.  ال شك أن نقص السيولة لدى المصارف يعد من األمور غاية األهمية لما له من أثر على أداءها المالي بصفة    

( فان اتجاه النسبة أخذ في التناقص بكال 2لذلك فان الرقابة الدائمة على السيولة أمر ضروري. وكما يتبين من الجدول )

. وهذا مؤشر جيد على تحسن إدارة 4102المصرفين إلى أن وصل إلى أدنى مستوى خالل سنوات الدراسة في العام 

ال أن هذا االتجاه فى الطرف اآلخر، قد يعكس ارتفاع السيولة و عدم استفادة السيولة والسلوك اإلقراضي لكال المصرفين. إ
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المصارف منها باستثمارها فى أوجه استثمار تدر عليها العوائد كمنح القروض والتسهيالت االئتمانية وعرض المزيد من 

ا أن المصرف الخاص يتمتع في المنتجات المصرفية التي تسهم في تطوير كافة قطاعات المجتمع. والجدير بالمالحظة هن

على التوالي( وهو ما يعكس أداًء أفضل للمصرف الخاص  00.22و 2.2المتوسط بسيولة أعلى مقارنة بالمصرف العام )

بأن انخفاض حجم السيولة يؤثر  Roman and Şargu(2013) ( و4101)Kumbirai and Webb ويؤكد ما بينه 

 سلبا على االداء المالي. 

( يتبين أنه فيما عدا كفاءة رأس المال 2وبترتيب المصارف حسب مؤشرات األداء السابقة كما هو موضح بالجدول )     

ة األولى في التصنيف في جميع السنوات محل الدراسة . ، فان المصرف الخاص احتل المرتب4102للمصرف العام عام 

عليه يمكن القول أن المصرف الخاص بصورة عامة هو أفضل أداًء من المصرف العام وهو ما يؤيد ما توصلت اليه 

 . Sharma and Chopra (2018) ودراسة  Habib (2015)دراسة 

 ( ترتيب المصارف حسب مؤشرات األداء6جدول )

 المصرف المؤشر
 الترتيب حسب المؤشرات

4102 4102 4102 4102 4102 

 راس المال
 0 4 4 4 4 العام

 4 0 0 0 0 الخاص

 جودة االصول
 4 4 4 4 4 العام

 0 0 0 0 0 الخاص

 كفاءة االدارة
 4 4 4 4 4 العام

 0 0 0 0 0 الخاص

 االيرادات
 4 4 4 4 4 العام

 0 0 0 0 0 الخاص

 السيولة
 4 4 4 4 4 العام

 0 0 0 0 0 الخاص

 المصدر: اعداد الباحث 
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 النتائج والتوصيات:

عنيت هذه الدراسة بتحليل ومقارنة األداء المالي للمصارف العامة والخاصة بمدينة بنغازي  وتصنيفها طبقا لمؤشرات      

دف الوقوف على مواطن القوة والضعف ومحاولة وضع التوصيات المفيدة للتعامل به 4102-4102الكفاءة خالل الفترة 

(، فقد تبين من نتائج 4102) Sharma and Chopra و Habib (2015) معها مستقبال. وبالتوافق مع ما توصل اليه 

. كما تبين أيضا أنه بالرغم من محافظة المصارف على الدراسة أن المصرف الخاص أفضل أداًء ماليًا من المصرف العام

مستوًى مرتفع من السيولة كما يتضح من تحليل النتائج، إال أن هذه السيولة قد تمثل طاقة عاطلة لم يتم استخدامها 

تمع. واستثمارها بالصورة التي تسهم في تعظيم أرباح المصارف بدرجة أفضل، كما سيكون له أثر على كافة قطاعات المج

( ان المصارف التي 4102).Petria,  et  al ( و4102) Cabral( و 4112) .Altunbas, et alفقد بين كل من 

تحتفظ بنسبة عالية من السيولة تتحمل قدر عالى من المخاطر مما يؤثر على اداءها المالي وقد ينتهي بها الحال للفشل 

( ان ارتفاع 4102) Baceيؤثر سلبا على االستقرار المالى. وبين ( ان ارتفاع السيولة 4112) Wagnerالمالي. كما أكد 

معدل السيولة قد يؤدى بالمصارف الى فقدان الفرص االستثمارية ومواجهة ما يعرف بتكلفة الفرصة البديلة. هذه النتائج 

Omar and Mugabe (4102 )و  Habib (2015) و Roman and Şargu(2013)تعزز ما توصل اليه كل من 

( على 4102( و أسعد )4102( و أحمد)4102)Sharma and Chopra ( و4102)Ghazavi and Bayraktar و

أداء المصارف كونه يمكن من معرفة المصارف ذات االداء الضعيف ومعرفة أي لتقييم  CAMELأهمية استخدام نظام 

 المصارف تسهم بصورة ايجابية فى رفع االداء المالي للقطاع المصرفي ككل.

ونظرًا لعدم وجود هيكل أو نموذج محدد لدى الجهات الرقابية المتمثلة في المصرف المركزي لمقارنة األداء المالي 

ورية األمر الذي يّمكن استخدامه من احكام الرقابة على المصارف وتقييم أداءها ، فان هذه الدراسة للمصارف بصورة د

 توصي باآلتي:

ضرورة االهتمام من قبل الجهات الرقابية كالمصرف المركزي بتقييم األداء المالي للمصارف التجارية بصورة  -0

 ب.دورية للوقوف على مواطن الضعف و معالجتها بالوقت المناس
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ضرورة تطوير نظام لتقييم أداء المصارف من قبل المصرف المركزي يبّين فيه المؤشرات المعيارية للتقييم  -4

 بحدودها الدنيا والعليا بما ويتالءم مع طبيعة العمل المصرفي في ليبيا.

ائجها بصورة االهتمام برفع كفاءة إدارات المصارف من خالل تكثيف الدورات العلمية والعملية والتي ستنعكس نت -2

 إيجابية على القطاع المصرفي واالقتصاد ككل.

ضرورة أن تعمل المصارف على تطوير وطرح منتجات مصرفية جديدة لالستفادة من السيولة المتوفرة لديها على  -2

 أكمل وجه.

. ضرورة دراسة وتقييم جودة األصول لدى المصارف بصورة دورية مما يمكن بدوره من معرفة قدرتها اإليرادية -2

 باإلضافة الى إحكام الرقابة على تكاليف التشغيل.
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