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فيً ددميا اصاصيادٌال البليداال ل  بي  ٌعد الجهاز المصرفً مرفقا حٌوٌا وأساسٌا ٌلعب دورا كبٌرا        

ٌعكس اطور العم  المصرفً وانوع أدوااي  وسيعا ويمول  واحيدا ميال المقياٌٌس البيارزي الايً ٌقياس بهيا 

اطييور المجامعييال اولمييا كانييل المصييار  والمنوييال المالٌييا والصييٌرفٌا ااعاميي  بالدرجييا ا سيياس ميي  

والمنويال أال اكيوال عليى درجيا كبٌيري ميال  ا موا  على مدال  وجوهها ل فكياال  بيد لاليل المصيار 

الاحوط إزاء ماٌصٌب الل ا موا  مال اداال  فً صٌمها بفع  عوام  وصوانٌال ا سواق وما اجود ب  مال 

ماغٌرال اؤثر سلبا أو إٌجابا علٌها اولهذا جاءل دراسانا هيذ  لاسيلط الءيوء عليى واحيد ميال الميؤثرال 

قيا باغٌيرال أسيعار الفا يدي باعابارهيا العيب دورا جوهرٌيا فيً المهما على ا موا  وهو المدياطر الماعل

موءوع الاموٌ  وا ساثمار وبالاالً فإنها اؤثر على صٌما ا موا  سواء كانل على وك  موجيودال أو 

مطلوبال مصرفٌا لوكٌفٌا الاعام  م  هذا النيوع ميال المدياطري بغيرح الحفيا  عليى صيٌل ا ميوا  ميال 

 وك  حقوق المساهمٌال واحدا مال دعا مها الر ٌسا مال جها أدرى ا جها وصٌما المصر  الاً ا

ولغرح احقٌق أهدا  الدراسا فقد ال اداٌار نموذج فجوي المدي الذي ٌمكال مال دالل  صٌياس اثير اليزمال 

على صٌل الموجودال والمطلوبال ذال الدد  الثابل ) السندال ( بفعي  عوامي  و اغٌيرال أسيعار الفا يدي 

  وبالاالً ااداذ ماٌمكال مال معالجال الغرح منها الحفا  على صيٌل السيندال والايدفقال على الل ا موا

النقدٌا المرابطا بها وبالاالً على  صٌل حقوق المساهمٌال الاً اسعى جمٌ  المصار  للحفيا  علٌهيا ميال 

 كافا أوج  المداطري ا 

وصد اسياندل الدراسيا عليى فرءيٌاٌال ا وليى ااعليق بكٌفٌيا اي ثر صٌميا المصير  المامثليا بحقيوق ملكٌيا 

المسيياهمٌال باغٌييرال فجييوي المييدي بييٌال الموجييودال والمطلوبييال ذال الييدد  الثابييل ) السييندال ( ل أمييا 

لجاهييا بييالفجوي الفرءييٌا الثانٌييا فإنهييا اناولييل وصاٌييا السييندال إزاء اغٌييرال سييعر الفا ييدي عييال طرٌييق معا

 الصفرٌا ا

وصد ال اداٌار إحدى المجموعال المصرفٌا الٌابانٌا الكبرى عال طرٌق عٌنا صصدٌا  بعد مقارنا بٌانااها 

وما احوٌ  مال افاصٌ  ٌمكال ا ساناد علٌها م  مجموعا كبٌري ميال المصيار  وفقيا  همٌاهيا ميال حٌي  

عليى مااءيم  اليل المجموعيا ميال سيندال مي   الموجودال ورأس الما  ل إلجيراء الدراسيا و با عامياد

 ا ساعانا ب سعار الفا دي الاً اعاملل معها ا سواق المالٌا للفاري الاً احددل بها ا  



وصد درجل الدراسا بمجموعا مال ا سيانااجال أهمهيا أال عٌنيا الدراسيا   ا ديذ  فيً الغاليب موءيوع 

طلوبااها ومال ثل ف ال هنال اغٌرال اطرأ ناٌجا لذلل ا ثٌر اغٌرال أسعار الفا دي على صٌما موجودااها وم

على صٌما الل المصار  وعلى حقوق ملكٌا المساهمٌال فٌها على وج  الاحدٌيد اولهيذا جياءل اوصيٌال 

هذ  الدراسا لا طر هذا الجانب بااجاهٌال ا و  عباري عال اوصٌال عاميا اويم  كي  القطياع المصيرفً 

ن  اناو  الاوصٌال الماعلقا بالمجموعا المصيرفٌا عٌنيا الدراسيا بنياءا  دوال احدٌد ل أما ا اجا  الثانً فا

 . على ماجاءل ب  ناا ج الاحلٌ  الذي اناولا  لموءوع فجوي المدي

 
 
 
 

 
 

 


