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اإلهداء

إلى من كممو اهلل بالييبة والوقار ،فعممني العطاء دون انتظار ،ذاك العظيم الذي أحمل اسمو بكل فخر؛
"أبي الغالي".
حنانا ،ينبوع المحبة ونير العطاء ،حبيبة القمب وجميمة الروح؛ "أمي الغالية".
حبا و ً
إلى التي أغرقتني ً
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إلى من تجمعني بيم عالقة الوداقة...
جميعا أىدي ثمرة ىذا الجيد...
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ب

شكر وتقدير
الحمددد هلل رب العددالمين ،عددالم الػيددب ،سددبحانك ل عمددم لنددا إل مددا عممتنددا ،وأنددت الخبيددر العمدديم،
والوالة والسالم عمى سيد الخمق محمد بن عبد اهلل الوادق الوعد األمين ،وبعد/
إنيددا لمددن أجمددل لحظددات العمددر التددي يمكددن لممددرء أن يحياىددا ،إذ غمرنددي اهلل بسددعادة إنجدداز ىددذه
الد ارسددة بلٍد ٍدل منددو جعددز وجددلج ،وبمددا شددرفني بددو أوددحاب اللٍددل والعمددم ،أول ددك الددذين بددذلوا قوددارى
جيدىم ولم يددخروا جي ًددا أو نوديحة إل وأس َددوا لدي بيدا ،فانطالقًدا مدن قدول نبيندا الكدريم" :مدن ل يشدكر
القدير ِ
ين؛ األسدتاذ الددكتور /جبدر
الناس ،ل يشكر اهلل" ،فإنني أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى ُمشرفي
َ
إب د دراىيم جبد ددر الد ددداعور ،والد دددكتور /ف د دراس محمد ددد فد ددارس شد ددحادة؛ المد ددذين أغد دددقاني بعمميمد ددا الواس د د ،
وتوجيياتيما الوا بة خالل فترة الدراسة الجامعية ،حتى إتمام ىذه الدراسة.
كما أتقدم بجزيل الشكر ،وجميل التقدير إلى األساتذة أعٍاء لجنة المناقشة ،والممثمة في:
داخميا".
الدكتور /مليد خالد الشيخ عمي "مناق ًشا
ً
الدكتور /رأفت عمي األعرج

جيا".
"مناق ًشا خار ً

لتلٍدميما بقبدول مناقشدة الرسدالة ،واسدداء نوددا حيم؛ لػدرض الوودول إلدى أجمدل ودورة ،وأكثددر
فا دة ،فجزاىما اهلل ِّ
عني خير الجزاء.
كما ل يسعني سوى أن أتقدم بأجمل عبارات الشكر إلى ِّ
أخص
كل من زودني بالعمم والمعرفة ،و ُّ
جيدا في دعم طمبتيا ،وعمدى
بالذكر جامعتي الػراء "جامعة األزىر" ،تمك الجامعة العظيمة التي لم تأ ُل ً

جميعا.
رأسيا كمية القتواد والعموم اإلدارية ،وأساتذتيا الموقرين
ً

دق م ددن اهلل الكد در ِيم المن ددان ،وان أخط ددأت فم ددن نلس ددي
دبت فم ددا ى ددو إل توفي د ٌ
ختام ددا أق ددول :إن أو د ُ
ً
فالحمد هلل عمى نعمة العمم والجتياد ،والسالم...
والشيطان،
ُ
الباحث


ت

ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة بشكل أساسي إلى دراسة أثر العالقة بين فدا ض ومخداطر السديولة واللدرص
الستثمارية عمى الربحية لمبنوك المدرجة في بوروة فمسطين وذلك خالل اللترة الواقعة بين ( -2011
 ،) 2019واسدتخدم الباحدث البرندام اإلحودا ي (  )EViewsفدي التحميدل  ،كمدا اسدتخدم المعالجدات

اإلحوا ية المال مة ليذا الػرض .
ولتحقيد ددق أىد ددداف الد ارسد ددة تد ددم اسد ددتخدام المد ددني الوود ددلي التحميمد ددي  ،لموود ددول الد ددى البياند ددات

والمعمومددات المتعمقددة بالطددار النظددري  ،باإلٍددافة إلددى تحميددل بيانددات الق دوا م الماليددة مددن قبددل البنددوك

المدرجة في بوروة فمسطين

وقددد شددممت عينددة الد ارسددة مددن جمي د البنددوك المدرجددة فددي بوروددة فمسددطين ،والبددالع عددددىا 6
بنوك ،حيدث تدم جمد البياندات مدن جميد البندوك المدرجدة فدي بورودة فمسدطين ،والمتداولدة خدالل اللتدرة
مورف و ٍ
ٍ
احد لم تتوفر لو البيانات ،أو تمك التي توقلت عن
من (ّ ،)2019-2011إل أنو تم استثناء

التداول ،أو أُدمجت م شركات أخرى ،أو أُدرجت حديثًا.

ولقددد تووددمت الد ارسددة إلددى عدددة نتددا  ،أىميددا :عدددم وجددود أثددر لمعالق دة بددين فددا ض ومخدداطر

السدديولة واللددرص السددتثمارية عمددى الربحيددة مقاسددة بيددامش اللا دددة ،وأن العالقددة بددين فددا ض ومخدداطر
السدديولة واللددرص السددتثمارية تددؤثر بشددكل واٍددا عمددى ىددامش ال دربا داخددل البنددوك اللمسددطينية  ،وأن

العالقدة بدين فدا ض ومخدداطر السديولة النقديدة واللددرص السدتثمارية ل يدؤثر عمددى الربحيدة لددى البنددوك
اللمس ددطينية المدرج ددة ف ددي بورو ددة فمس ددطين مقاس ددة بالعا ددد عم ددى األو ددول و وأن العالق ددة ب ددين ف ددا ض
ومخداطر السديولة النقديدة واللددرص السدتثمارية ل يدؤثر عمدى الربحيددة داخدل البندوك اللمسدطينية مقاسددة

بالعا د عمى حقوق الممكية.

وفي ٍوء ىذه النتا

فقد أووت الد ارسدة إلدى ٍ :درورة العمدل عمدى تنويد أنشدطة اسدتثمار

أمدوال البندوك بالشدكل الدذي يزيدد اإليدرادات ،مد م ارعداة المخداطرة وادارتيدا ،وىدذا يدتم عدن طريدق إقامدة

المشداري السدتثمارية ،ولديس الكتلداء بتمويدل المشداري  ،والسدتثمار فدي األوراق الماليدة والقدروض

الطويمددة المٍددمونة ، ،وٍددرورة م ارعدداة البنددوك لممخدداطر المتوقعددة فددي السدديولة حددين اختيددار اللددرص
الستثمارية المستقبمية ،م تعزيز مستوى اإلفواح حول ما يرتبط بيذه اللرص من مناف مستقبمية.
الكممات الملتاحية :فا ض السيولة ،مخاطر السيولة ،اللرص الستثمارية ،العا د عمى األوول ،العا د
عمى حقوق الممكية.

ث

Abstract
This study mainly aimed to study the effect of the relationship between surplus,
liquidity risk and investment opportunities on the profitability of banks listed on the
Palestine Exchange during the period between (2011-2019). To achieve the objectives of
the study, the descriptive and analytical approach was used to access data and information
related to the theoretical framework, in addition to analyzing the financial statements data
for the banks listed on the Palestine Exchange. The researcher used the statistical program
(EViews) in the analysis, and also used the appropriate statistical treatments for this
purpose. The study sample included all the 6 banks listed on the Palestine Exchange, as
data were collected from all the banks listed on the Palestine Exchange, and traded during
the period from (2011-2019), but one bank was excluded from a market for which it was
not available. Data, or those that have been discontinued, merged with other companies, or
have been newly listed .
The study reached several results, the most important of which are: The relationship
between surplus, liquidity risk, and investment opportunities has no effect on profitability
measured by interest margin, and that the relationship between surplus and liquidity risk
and investment opportunities clearly affects the profit margin within Palestinian banks, and
that the surplus and liquidity risk does not effect On profitability within Palestinian banks,
measured by return on assets and return on equity.
In light of these results, the study recommended: The necessity of working to
diversify the activities of investing bank funds in a manner that increases revenues, taking
into account the risk and its management. Banks take into account the expected risks in
liquidity when selecting future investment opportunities, while enhancing the level of
disclosure about future benefits related to these opportunities.
Keywords: Excess liquidity, Risk Liquidity, Investment opportunities, Return on Assets,
Return on Equity.
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 1الفصل األول
اإلطار العام للدراسة

 1.1مقدمة:
تسعى جمي الحكومات في البمدان عامةً إلى تأمين وٍعيا المالي ،وحلظ سيولتيا داخل
مؤسسات بنكية عامة أو خاوة؛ وذلك بػرض التأمين أو الستثمار ،إذ ل يمكن لمدولة أو المؤسسة
ٍ
ٍ
مثال ،وذلك لعدة أسباب
مالي
أو الشخص أن يقوم بالحتلاظ
بمخزون ٍ
ٍخم داخل منزلو أو حقيبتو ً
منيا األمنية والقتوادية.
وتع ُّد البنوك واحدةً من أىم مكونات الجياز المورفي في أي دولة ،ويجب أن تستثمر مواردىا

معطال
اقتواديا ،وأل تحتلظ بقدر كبير من السيولة؛ لكي ل يكون
المالية في أوجو استثمارية ُمجدية
ً
ً
عن الستثمار في ظل ِّ
سن وتطبيق القيود القانونية في ىذا الشأن (ميرغني.)2004 ،
وُيعنى بلا ض السيولة النقدية أنو :عبارة عن مقدار النقود التي يحتلظ بيا البنك فوق متطمباتو

ألي سبب من األسباب؛
المعتادة ،ويتحقق عندما يتم تجاوز نسبة السيولة التي حددىا البنك لنلسو ِّ
اء من إجراءات التحوط ،وعندىا تكون ىذه
كالستجابة لنسبة الحتياطي القانوني ً
مثال ،باعتباره إجر ً

ٍا في السيولة".
المبالع "فا ً

تسعى البنوك لتحقيق األىداف التي تسما ليا بالبقاء والتوفيق بين الربحية والسيولة ،إل أن
ىناك عدة عوامل تُمثل مجمل المخاطر التي تيددىا حتى في بقا يا ،وحيث تع ُّد إدارة مخاطر السيولة
في البنوك التجارية من التحديات التي تواجييا ،فإن الحتلاظ بسيولة مرتلعة تزيد عن الحاجة اللعمية
لو؛ أي :تجميد أموال كان باإلمكان توظيليا في فرص استثمارية تؤدي إلى حوول البنك عمى أرباح
خطر عمى البنك (بركاني.)2016 ،
أيٍا ًا
إٍافية يشكل ً
وبمعنى آخر ،فإن توفر فا ض بالسيولة بشكل كبير دليل عمى أن توظيف النقود لم يتم بشكل
مناسب ،أو أن ىذه النقود معطمة في ظل أنيا زادت عن الحد المسموح الحتلاظ بو (مرى .)2014 ،
أما فيما يتعمق بالجياز المورفي اللمسطيني ،والذي يتكون من بنوك تجارية وأخرى إسالمية،
فقد بمػت نسبة فا ض السيولة في نياية عام 2018م ما نسبتو  %75من إجمالي السيولة النقدية ،أو
ما يعادل ( )4.5مميون شيكل في نياية العام 2018م ،إذ يبدو أن الجيود التي بذلتيا السمطة لجمب
مزيد من اللا ض قد أسيمت في خلض نسبة السيولة النقدية من إجمالي أوول الموارف إلى نحو
 %21.7مقارنة م

 $26.1في العام 2017م (سمطة النقد ،التقرير السنوي ،)45:، 2019وعادة ما
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يرتبط النخلاض في اللا ض بارتلاع في درجة توظيف األموال في عناور أقل سيولة ،مثل:
التسييالت ال تمانية المباشرة ،والستثمارات المختملة مثل الستثمارات في األوراق المالية ذات آجال
استحقاق أكثر من سنة وغيرىا ،واذا ما قورنت نسبة اللا ض بالدول األخرى المجاورة نجد أنيا
منخلٍة ،حيث إنيا بمػت في األردن ( ،)%48.9وفي مور ()%52.2؛ لذلك يجب الحتلاظ
بالمقدار المناسب من السيولة ،والذي يراعي متطمبات سمطة النقد اللمسطينية ،وأنظمة البنوك الداخمية؛
لكي تستثمر السيولة في أوجو محققة لألرباح (سمطة النقد اللمسطينية.)2018 ،
ومن أوجو توظيف فا ض السيولة ،استػالل اللرص الستثمارية التي تتعمق في الستثمار بمزي
من األوول ،مثل :الستثمار في األوراق المالية واألوول الثابتة ،والتسييالت ال تمانية ،أو استػالل
اقتواديا ،بما يحقق لمبنك أكبر قدر ممكن من
خيارات الستثمار المستقبمية في المشاري المجدية
ً

األرباح ٍمن درجة سيولة معقولة ،وذلك لتعظيم وافي الربا النيا ي إلى أقوى حد ممكن

(.)Pourali and Hassanpour, 2011
وتحرص جمي إدارات البنوك عمى تعظيم الربحية التي يتم قياسيا من خالل العا د عمى
األوول ،والذي يشير إلى مدى قدرة البنك عمى الستخدام األمثل لألوول لتوليد األرباح ( Mehta,
 ،)2012وتقاس من خالل العا د عمى حقوق الممكية ،والذي يشير إلى مقدار ما يحول عميو المالك
من أموال نتيجة استثمار البنك ألمواليم (محمد وآخرون.)2008 ،
لذلك يجب عمى البنك كي يحقق مستويات مرتلعة من الربحية أن يستػل اللرص الستثمارية في
ظل الحتلاظ بمستوى مقبول من السيولة ،والبتعاد عن فا ض السيولة غير المرغوب فيو.
دور ر ٍ
وانطالقًا من أىمية موٍوع فا ض السيولة واللرص الستثمارية ،وما تشكمو من ٍ
يس في
ربحية البنوك؛ جاءت ىذه الدراسة لتبين بالبحث العالقة بين فا ض ومخاطر

السيولة واللرص

الستثمارية ،وأثر ٍ
كل من فا ض السيولة واللرص الستثمارية عمى ربحية البنوك المدرجة في بوروة
فمسطين من خالل تطبيق المؤشرات المالية ذات العالقة خالل اللترة (.)2011-2019
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 1.2مشكمة الدراسة:
كبير في جمي القتواديات ،حيث تقوم بتجمي المدخرات من
دور ًا
تؤدي البنوك التجارية ًا

المودعين ،وتقديميا في وورة تسييالت ا تمانية مباشرة وغير مباشرة لممقترٍين من مختمف
القطاعات القتوادية ،وينٍبط مقدار التسييالت الممنوحة بالنسبة لمودا

بالقوانين واألنظمة والموا ا

الوادرة عن البنك المركزي أو سمطة النقد ،ويختمف ىذا الدور من بنك آلخر ،حيث إن بعض البنوك
ل تستطي تقدير مستوى السيولة المورفية الواجب الحتلاظ بو؛ ما يؤدي إلى حرمان القتواد من
األموال الالزمة لمنيوض بالواق القتوادي ،بسبب احتلاظ تمك البنوك بسيولة كبيرة ،وعدم استػالليا
الستػالل األمثل في تمويل المشاري القتوادية ،وىذا يؤثر عمى ربحية البنوك.
ولقد أشارت بعض الدراسات السابقة إلى أن ىناك عالقة عكسية بين فا ض السيولة وربحية
البنوك ،ف إذا لم يحافظ عمى خمق التوازن بين مقدار السيولة لديو وبين ما يحاول البنك الووول إليو
من عوا د ،فسيترتب عمى ذلك انحراف غير المرغوب فيو (احالسو )2013 ،وقد توومت دراسة
(ديبونة )2017 ،إلى أنو ل يوجد أثر للا ض السيولة عمى العا د عمى األوول ،و كما رأت أن
مخاطر السيولة من أىم المخاطر التي تواجييا البنوك ،وىي من أىم القٍايا الحرجة التي تزايدت
أىميتيا في الوقت الحالي؛ نتيجة تػيرات في الظروف القتوادية والسياسية وتأثيرىا عمى البنوك،
حيث تواجو البنوك اللمسطينية جكما ىو حال البنوك في العالمج تحديات كبيرة حول مخاطر السيولة،
واإلجراءات الالزم اتخاذىا لٍمان سالمة البنك.
وقد أشارت العديد من الدراسات أن ىناك عالقة عكسية بين مخاطر السيولة وربحية البنوك،
حيث إن

البنوك غير قادرة عمى مواجية النقص في اللتزامات ،أو عمى تمويل الزيادة في

الموجودات ،كما يتعذر عمى البنك الحوول عمى أموال كافية سواء عن طريق زيادة التزاماتو ،أو
تحمل تكملة معقولة بتحويل موجوداتو بسرعة إلى موجودات سا مة؛ ما يؤثر عمى ربحيتو.
وتمثل اللرص الستثمارية قيمة أي بنك من خالل ما يمتمك من أوول ثابتة ،أي أن ىذه القيم
تزداد بزيادة اللرص الستثمارية ،وتنخلض من خالل انخلاض نسبة األوول الثابتة إلى إجمالي
أيٍا تقوم اللرص
األوول ،إٍافة لما تمتمكو من خيارات استثمار تمثل قيمة موجبة في البنك ،و ً
الستثمارية بعممية استػالل الموارد المتاحة لمحلاظ عمى األوول الثابتة لتحقيق التوازن والربحية.
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وبالتالي ،فإننا نجد أنو من الميم تحميل العالقة بين فا ض ومخاطر السيولة واللرص
الستثمارية ،وتأثيرىا عمى ربحية البنوك المدرجة في بوروة فمسطين.
بناء عمى ما سبق ،يمكن تمخيص مشكمة الدراسة في السؤال الر يس اآلتي:
و ً
ما هو أثر العالقة بين فائض ومخاطر السيولة والفرص االستثمارية عمى ربحية البنوك
المدرجة في بورصة فمسطين خالل الفترة ()2011-2019؟
ويتلرع من ىذا التساؤل األس مة اللرعية اآلتية:
 .1مددا ىددو أثددر العالقددة بددين فددا ض ومخدداطر السدديولة واللددرص السددتثمارية عمددى ربحيددة البنددوك
مقاسة بد (ىامش اللا دة)؟

 .2مددا ىددو أثددر العالقددة بددين فددا ض ومخدداطر السدديولة واللددرص السددتثمارية عمددى ربحيددة البنددوك
مقاسة بد (ىامش الربا)؟

 .3ما ىو أثر العالقة فا ض ومخاطر السيولة واللدرص السدتثمارية عمدى ربحيدة البندوك مقاسدة ب د
(العا د عمى األوول)؟

 .4مددا ىددو أثددر العالقددة بددين فددا ض ومخدداطر السدديولة واللددرص السددتثمارية عمددى ربحيددة البنددوك
مقاسة بد (العا د عمى حقوق الممكية)؟

 1.3أهداف الدراسة:
ينب ىدف الدراسة الر يس من اإلجابة عن مشكمة الدراسة ،والمتمثل في تحديد أثدر العالقدة بدين
فا ض ومخاطر السيولة واللرص الستثمارية عمى ربحية البنوك المدرجة في بوروة فمسطين.
ويتفرع من هذا الهدف األهداف الفرعية اآلتية:
 .1تبيان أثر العالقة بين فا ض ومخاطر السيولة واللرص الستثمارية عمى ربحية البنوك مقاسة بد
( ىامش اللا دة ).

 .2التعرف عمى أثر العالقة بين فا ض ومخاطر السيولة واللرص الستثمارية عمى ربحيدة البندوك
المدرجة ببوروة فمسطين مقاسة بد ( ىامش الربا ).
ُ
 .3تحميددل أث ددر العالق ددة ب ددين ف ددا ض ومخ دداطر الس دديولة والل ددرص الس ددتثمارية عم ددى ربحي ددة البن ددوك
المدرجة ببوروة فمسطين مقاسة بد (العا د عمى األوول ).
ُ
 .4تحديددد أثددر العالقددة بددين فددا ض ومخدداطر السدديولة واللددرص السددتثمارية عمددى ربحيددة البنددوك
المدرجة ببوروة فمسطين مقاسة بد (العا د عمى حقوق الممكية).
ُ
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 1.4أهمية الدراسة:
تتمثل أىمية الدراسة فيما يأتي:
 .1األهمية العممية:
أ .تُ ِّ
منيجيا معر ًفيا؛ إذ يمكن لمباحثين الرجوع والستناد إليو عند إجراء الدراسات
إطار
شكل الدراسة ًا
ً
ذات العالقة بلا ض السيولة واللرص الستثمارية والربحية.

ب .إسيام ىذه الدراسة في زيادة الحويمة المعرفية والعممية من خالل النتا

التي تمقي الٍوء عمى

مؤشرات فا ض ومخاطر السيولة واللرص الستثمارية في البنوك وأثرىما عمى الربحية.
 .2األهمية العممية:
أ.

تكمن األىمية العممية لمدراسة كونيا دراسة تطبيقية اعتمدت عمى األسموب التحميمي لمقوا م
المالية ،األمر الذي سيعطي نتا

أكثر دقة في إبراز العالقة بين فا ض ومخاطر السيولة وأثرىا

عمى الربحية لمبنوك المدرجة في بوروة فمسطين .و بالتالي السعي إلى جذب اإلدارات
التنليذية في البنوك إلى الحتلاظ بمستوى مقبول من السيولة واستثمار السيولة اللا ٍة في
اللرص الستثمارية التي تعظم الربحية.
ب .كما يتوق أن تقدم ىذه الدراسة بعض الرؤى والمعمومات اإلٍافية لكل الميتمين ببوروة
فمسطين  ،ومجالس إدارة البنوك وحثيم عمى الطالع باستمرار عمى المؤشرات المالية والتحديد
التي تخص الربحية.

 1.5متغيرات الدراسة:
وتتكون المتغيرات المستقمة من:
أوالً -فااائض الساايولة :وسدديتم قياسددو مددن خددالل مؤشدر نسددبة السدديولة  ،مؤشددر السدديولة السدريعة،
ومؤشر فا ض السيولة النقدية.
ثانيااً -مخاااطر الساايولة :وسدديتم قياسددو مددن خددالل مؤشددر إجمددالي القددروض إلددى إجمددالي الودا د
ومؤشر نسبة النقد والستثمارات قويرة األجل إلى إجمالي الموجودات.
ثالثداً -اللدرص السدتثمارية  :وسديتم قياسددو مدن خدالل مؤشدر القيمددة السدوقية لألودول الدى القيمددة
الدفترية لألوول ومؤشر القيمة السوقية لحقوق الممكية الى القيمدة الدفتريدة ومؤشدر عا دد السديم
من األرباح عمى السعر السوقي لمسيم و مؤشر معدل نمو األوول الثابتة
6

وتتكون المتغيرات التابعة من -:
الربحية  :وسيتم قياسو من خالل مؤشر معدل ىامش اللوا د  ،ومؤشر معدل ىامش الربا
ومؤشر العا د عمى األوول ومؤشر العا د عمى حقوق الممكية
والشكل اآلتي يوضح متغيرات الدراسة
شكل رقم ( )1.1العالقة المتوقعة بين متغيرات الدراسة
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 1.6فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة :ل يوجد أثر ذو دللة إحوا ية عند مستوى دللة ( )α ≤ 0.05لمعالقة بين فا ض
ومخاطر السيولة واللرص الستثمارية عمى ربحية البنوك المدرجة ببوروة فمسطين؛ ويتلرع من ىذه
اللرٍية اللرٍيات اللرعية اآلتية:
 .1ل يوجد أثر ذو دللة إحوا ية عند مستوى دللة ( )α ≤ 0.05لمعالقة بين فا ض ومخاطر
السيولة واللرص الستثمارية عمى ربحية البنوك المدرجة ببوروة فمسطين مقاسة بمؤشر ىامش
اللا دة.
 .2ل يوجد أثر ذو دللة إحوا ية عند مستوى دللة ( )α ≤ 0.05لمعالقة بين فا ض ومخاطر
السيولة واللرص الستثمارية عمى ربحية البنوك المدرجة ببوروة فمسطين مقاسة بمؤشر ىامش
الربا.
 .3ل يوجد أثر ذو دللة إحوا ية عند مستوى دللة ( )α ≤ 0.05لمعالقة بين فا ض ومخاطر
السيولة واللرص الستثمارية عمى ربحية البنوك المدرجة ببوروة فمسطين مقاسة بمؤشر العا د
عمى األوول .ROA
 .4ل يوجد أثر ذو دللة إحوا ية عند مستوى دللة ( (α ≤ 0.05لمعالقة بين فا ض ومخاطر
السيولة واللرص الستثمارية عمى ربحية البنوك المدرجة ببوروة فمسطين مقاسة بمؤشر العا د
عمى حقوق الممكية .ROE

 1.7منهج الدراسة:
يتناسب م الدراسة الحالية استخدام المني

الوولي التحميمي ،وذلك من خالل استخدام

البيانات المالية المنشورة والمتٍمنة في التقارير السنوية لمبنوك المدرجة في البوروة خالل اللترة
الزمنية ( ،)2011-2019حيث تم العتماد عمى ىذه البيانات المالية لستخراج مؤشرات فا ض
السيولة ومؤشرات اللرص الستثمارية ومؤشرات الربحية؛ ويعتمد المني الوولي التحميمي عمى دراسة
الواق أو الظاىرة ،ويسعى لمووول إلى المعرفة الدقيقة والتلويمية لعناور مشكمة أو ظاىرة قا مة
لمووول إلى فيم أفٍل وأدق ليا.
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 1.8مجتمع الدراسة:
يتمثل مجتم الدراسة في جمي البنوك المدرجة في بوروة فمسطين ،والبالع عددىا ()6
بنوك ،وىي( :بنك القدس ،وبنك فمسطين ،وبنك الستثمار اللمسطيني ،والبنك الوطني ،والبنك
اإلسالمي العربي ،والبنك اإلسالمي اللمسطيني) ،وجميعيا بنوك مسجمة في فمسطين ،وتُ ُّ
مكونا
عد
ً

أساسيا لمجياز المورفي اللمسطيني ،وليا فروع منتشرة في قطاع غزة والٍلة الػربية.
ً

 1.9حدود الدراسة:
 حدود موٍوعية :ستقتور الدراسة عمى معرفة العالقة بين فا ض ومخاطر السيولة واللرصالستثمارية ،وقياس أثر كل منيما عمى ربحية البنوك المدرجة في بوروة فمسطين.
يتم تطبيق الدراسة عمى البنوك التجارية واإلسالمية المدرجة في بوروة فمسطين،
 حدود مكانية :س ُّوالتي تعمل في الٍلة الػربية وقطاع غزة ،والحاومة عمى ترخيص سمطة النقد اللمسطينية،
 -حدود زمنية :اللترة الممتدة بين عامي (2019 - 2011م).

 1.10الدراسات السابقة:
تم تقسيم الدراسات السابقة إلى ثالثة أقسام وىي:
 1.10.1أوال -:دراسات تتعمق بمتغير الفائض ومخاطر السيولة:
أ -الدراسات العربية
 .1دراسة (الكيالني ، )2020 ،بعنوان " مخاطر السيولة النقدية في المصارف اإلسالمية– دراسة
تطبيقية عمى المصرف اإلسالمي العربي "
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مخاطر السيولة في الموارف اإلسالمية  ،وقد استخدم ألغراض
حيث تكونت عينة الدراسة من البنك اإلسالمي العربي  ،وقد
ىذه الدراسة المني الوولي التحميمي،
ُ
تم التحميل باستخدام المني الوولي التحميمي وقد توومت الدراسة إلى مجموعة من النتا

أىميا:؛

إن الموارف اإلسالمية بشكل عام تواجو فا ٍاً في السيولة ألسباب مختملة من أىميا زيادة حجم
الودا

والحسابات الستثمارية بداف البعد عن الموارف التجارية ،مما يشكل وعوبة عمى قدرة البنك

في التعامل م ىذا اللا ض واستثماره  .ومن أىم توويات الدراسة :باإلمكان إبرام اتلاق بين سمطة
9

النقد والموارف اإلسالمية يتم بموجبو إيداع الحتياطي اإللزامي من قبل الموارف اإلسالمية لدى
سمطة النقد دون الحوول عمى فوا د كما تلعل الموارف التجارية وفي المقابل وعند الحاجة يكون
بإمكان الموارف اإلسالمية لمحوول عمى قروض دون فوا د من سمطة النقد  ،و عمى الموارف
اإلسالمية أن تتحد في ما بينيا ،وأن تلتا قنوات التواول بكافة أشكاليا لمواجية األخطار واألزمات
المالية التي قد تؤثر عمى وجودىا  ،أو قد تطيا ببعٍيا  ،ومنيا مخاطر السيولة .
.2دراسة (السرحان ،)2019 ،بعنوان" :أثر مخاطر السيولة عمى االستقرار المالي لمبنوك التجارية
في األردن".
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أثر مخاطر السيولة عمى الستقرار المالي لمبنوك
حيث تكونت عينة الدراسة
التجارية في األردن ،واستخدم ألغراض الدراسة المني الوولي التحميمي،
ُ
من ( )10بنوك مدرجة في سوق عمان المالي ،وقد تم التحميل باستخدام نموذج األثر العشوا ي.
وتوومت الدراسة إلى مجموعة من النتا  ،أىميا :وجود تأثير سمبي ومعنوي لمخاطر فا ض السيولة
عمى الستقرار المالي لمبنوك التجارية ،وعدم وجود تأثير معنوي لعجز السيولة عن الستقرار المالي
لمبنوك التجارية ،كما يتبين من خالل قيمة معامل التحديد أن  %9من التػيرات في الستقرار المالي
لمبنوك التجارية تعود إلى مخاطر فا ض السيولة .ومن أىم توويات الدراسةٍ :رورة توجيو البنوك
التجارية األردنية لسيولتيا اللا ٍة إلى الستثمارات التي ترف من الستقرار المالي لدييا ،وكذلك إيجاد
اآلليات التي تساعد عمى مواجية مخاطر السيولة المورفية في البنوك التجارية األردنية.
 .3دراسة ( بن ساحة وآخرون  ، ) 2018 ،بعنوان " ادارة مخاطر السيولة ودورها في تقييم ربحية
البنوك التجارية – دراسة قياسية لعينة من البنوك التجارية في الجزائر خالل الفترة (-2011
)2016
ىدفت ىذه الدراسة الى ابراز مدى تأثير مخاطر السيولة عمى ربحية البنوك التجارية في الج از ر ،
وذلك بدراسة قياسية تٍمنت  6بنوك تجارية ناشطة في الج از ر  ،بالعتماد عمى بيانات سنوية لملترة
الممتدة من ( ، )2016-2011ولتحقيق ىذا اليدف تم استخدام نماذج السالسل الزمنية المقطعية ،
بالعتماد عمى نموذج النحدار التجميعي المال م لمدراسة  ،والستعانة ببعض البرام الحوا ية ،
وقد توومنا من خالل ىذه الدراسة الى مجموعة من النتا

أىميا  :وجود عالقة ذات دللة احوا ية

بين مؤشرات مخاطر السيولة ومعدل العا د عمى األوول  ،أما بالنسبة لمؤشر العا د عمى حقوق
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الممكية  ،فأشارت نتا

الدراسة الى وجود عالقة طردية ذات دللة احوا ية بين العا د عمى حقوق

الممكية ونسبة التػطية النقدية  ،ومن أىم توويات الدراسة ٍ :رورة العتماد عمى إطار عام إلدارة
مخاطر السيولة يكلل المحافظة عمى توفير السيولة الكافية ،تطوير الستراتيجية والسياسات وممارسات
إلدارة مخاطر السيولة وتحديد مستوى المخاطر المرغوب فييا وتلعيل دور مجالس اإلدارة في ىذا
المجال اللتزام بالقوانين المحمية والخارجية المتمثمة في بمجنة بازل وق ارراتيا.
 .4دراسة (بن العارية وبمبالي ،)2017 ،بعنوان" :تحميل فعالية أدوات السياسة النقدية في ظل
فائض السيولة المصرفية – حالة الجزائر خالل الفترة (.")2000-2014
ىدفت الدراسة إلى الوقوف عمى حقيقية فا ض السيولة الييكمي باعتباره ظاىرة ليا انعكاسات
عمى أداء الجياز المورفي ،ومحاولة تقييم فعالية مختمف األدوات المستعممة في مواجية فا ض
حيث تكونت الدراسة من
السيولة المستعممة؛ واستخدمت ألغراض الدراسة المني الوولي التحميمي،
ُ
البنوك الج از رية لملترة من ( ،)2000-2014وقد تم التحميل باستخدام النسب المالية ، .و قد توومت
الدراسة إلى مجموعة من النتا  ،وأىميا :وجود تزايد مستمر في فا ض السيولة المورفية خالل اللترة
اجعا طليلًا ،كما تمكن بنك الج از ر من
( )2014-2000باستثناء سنة 2009م ،والتي شيدت تر ً
ممارسة السياسة النقدية خالل اللترة ()2014-2000؛ بيدف التحكم في اللا ض الييكمي لمسيولة
المورفية من خالل أدوات السياسة النقدية .ومن أىم توويات الدراسةٍ :مان توظيف اللا ض من
السيولة في الستثمارات المنتجة الناجحة ،والتي تيدف إلى الزيادة في اإلنتاج الحقيقي ،والعمل عمى
تعزيز رقابة بنك الج از ر عمى البنوك ،م ٍمان تحقيق األىداف المرسومة ليا.
 .5دراسة (حمد وناجي ،)2017 ،بعنوان" :مخاطر السيولة وأثرها عمى ربحية المصارف التجارية –
دراسة تطبيقية عمى عينة من المصارف التجارية في العراق".
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مخاطر السيولة ومدى تأثيرىا عمى ربحية الموارف
التجارية .ولتحقيق أىداف الدراسة ،فقد استخدما المني الوولي التحميمي؛ إ ْذ تكونت الدراسة من ()6
موارف تجارية عراقية لملترة من ( ،)2008-2013وقد تم التحميل باستخدام نموذج النحدار
البسيط .وتوومت الدراسة إلى مجموعة من النتا  ،أىميا :توجد عالقة ذات دللة إحوا ية عكسية
بين نسبة النقد إلى الموجودات ،وكل من نسبة العا د عمى الموجودات ونسبة العا د عمى حقوق
المساىمين ،وتوجد عالقة ذات دللة إحوا ية عكسية بين نسبة القروض إلى الودا  ،وكل من نسبة
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أما أىم توويات الدراسة ،فتمثمت في:
العا د عمى الموجودات ،ونسبة العا د عمى حقوق المساىمينّ .
ٍرورة استخدام السيولة بالشكل األمثل ،واستثمار اللا ض النقدي لدى المورف في المجالت
الداخمية والخارجية من خالل لجنة مستقمة من خبراء ماليين في المورف لتحديد وقياس ومتابعة
السيولة التي تواجو المورف ،واللتزام بالقوانين المحمية والخارجية المتمثمة في لجنة بازل وق اررتيا.
 .6دراسة (ديبونة ،)2017 ،بعنوان" :أثر مخاطر السيولة عمى ربحية البنوك التجارية – حالة
عينة من البنوك التجارية في الجزائر خالل الفترة ."2015-2010
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر مخاطر السيولة عمى ربحية البنوك التجارية الج از رية،
وقد استخدم ألغراض الدراسة المني الوولي التحميمي ،وقد تكونت الدراسة من ( )5بنوك تجارية
ج از رية لملترة من ( ،)2010-2015كما تم التحميل باستخدام نموذج النحدار التجميعي ،ونموذج
التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوا ية .وقد توومت الدراسة إلى مجموعة من النتا

أىميا وجود

تأثير سمبي لنسبة األوول السا مة إلى إجمالي األوول عمى العا د عمى حقوق الممكية ،وعدم وجود
تأثير لنسبة األوول السا مة إلى إجمالي األوول عمى العا د عمى األوول .ومن أىم توويات
الدراسةٍ :رورة التركيز عمى الربحية التي تشير إلى مدى قدرة البنك عمى تحقيق األرباح ،وكذلك فإنو
يتوجب عمى إدارة البنوك إعطاء أىمية كبيرة إلدارة السيولة.
 .7دراسة (أل المنشد والصفار ،)2015 ،بعنوان" :فائض السيولة في المصارف التجارية مع
إمكانية االستثمار مع إشارة خاصة لمعراق".
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مليوم وأىمية السيولة المورفية وتحديد السيولة اللا ٍة
لدى الموارف التجارية العراقية ،ودور السمطة النقدية ممثمةً بالبنك المركزي العراقي في امتواص
أكبر نسبة من ىذه السيولة ،ثم التطرق إلى مجالت استثمارىا من قبل الموارف التجارية .ولتحقيق
أىداف الدراسة ،لقد استخدمت الدراسة المني الوولي التحميمي ،كما تكونت عينة الدراسة من البنوك
التجارية العراقية والج از رية والقطرية لملترة من ( ،)2004-2012وقد تم التحميل باستخدام النسب
المالية ،كما توومت الدراسة إلى مجموعة من النتا  ،أىميا أن المودارف التجاريدة العراقيدة بشقييا
العامدة والخاودة تعداني مدن فدا ض فدي السدديولة ،حيث بمػت نسددبة السدديولة المو درفية  %54لعام
2012م ،وىي تشير إلى نسبة تلوق النسدبة المعياريدة والبالػدة  %35التي جاءت فدي قدانون المودارف
تدر عا ًدا،
( )94لسنة 2004م؛ ما يعني وجود موارد مالية معطمة لم تستثمر في المجالت التي ُّ
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وتقدم خدمة لممجتم  .أما أىم توويات الدراسة فيي :عمى الموارف التجارية الحكومية منيا
والخاوة أن تستثمر أمواليا في مجالت متعددة ،ول ينبػي اإلبقاء عمى أمواليا مجمدة في خ از نيا أو
في خ از ن البنك المركزي بدون فا دة أو بلا دة منخلٍة ،وكذلك وٍ الخطط الستثمارية المستقبمية.
 .8دراسة (القرعان وآخرون ،)2014 ،بعنوان" :إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية – دراسة
تطبيقية عمى المصارف اإلسالمية في سورية".
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مشكمة فا ض السيولة التي تواجييا الموارف اإلسالمية
العاممة في سورية ،وقد استخدمت الدراسة المني الوولي التحميمي لتحقيق أغ ارض الدراسة ،حيث
تكونت عينة الدراسة من مورفين إسالميين اثنين لملترة من ( ،)2007-2010وقد تم التحميل
باستخدام النسب المالية .وتوومت الدراسة إلى مجموعة من النتا  ،أىميا أن مورف الشام
أما مورف سورية
اإلسالمي قد عانى من فا ض سيولة عالية في السنوات الثالث األولى من عمموّ ،

الدولي اإلسالمي فقد عانى من فا ض سيولة عالية منذ انطالقتو في عام  ،2008كما تبين قمة

األدوات المالية المستخدمة في الموارف اإلسالمية .ومن أىم توويات الدراسةٍ :رورة قيام الحكومة
بإودار أوراق مالية حكومية تستػل حويمتيا في تمويل مشاري التنمية ،بحيث يستثمر المورف
اإلسالمي فا ض السيولة لديو في ىذه األدوات ،وٍرورة قيام الموارف اإلسالمية بتوكيك ويع
الستثمار اإلسالمية من مٍاربة ومشاركة واجارة وسمم واستوناع ،وايجاد سوق أوراق مالية لتداول
ىذه الوكوك وفقًا لمٍوابط الشرعية؛ لتتمكن ىذه الموارف من استثمار فا ض السيولة لدييا في ىذه
الوكوك ،واعادة تسييميا عند الٍرورة.
 .9دراسة (مرهج ،)2014 ،بعنوان" :دور األوراق المالية الحكومية في امتصاص السيولة الفائضة
لدى المصارف التجارية".
ىدفت ىذه الدراسة إلى إظيار أىمية األوراق المالية الحكومية ،ودورىا في امتواص السيولة
اللا ٍة لدى الموارف التجارية عن طريق الستثمار بيذه األوراق المالية ،وقد استخدم ألغراض
الدراسة المني الوولي التحميمي ،حيث تكونت عينة الدراسة من جمي البنوك التجارية العاممة في
القطاع المورفي السوري لملترة من ( ،)2003-2011أما بالنسبة لألوراق المالية الحكومية ،فكانت
في فترة عام 2010م ،وىو عام بدء العمل باألوراق المالية الحكومية السورية ،إلى عام 2011م ،وىو
تاريخ توقف إ ودار األوراق المالية الحكومية ،وقد تم التحميل باستخدام نموذج النحدار المتعدد .ولقد
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توومت الدراسة إلى مجموعة من النتا

الميمة ،منيا :زيادة حجم الودا  ،وتوفر السيولة بنسبة

جدا ،وعدم وجود قنوات استثمار مناسبة ليذه اللوا ض؛ ما أدى بشكل عام إلى انخلاض ربحية
مرتلعة ً
الموارف العامة والخاوة ،كما أن وجود فا ض في السيولة دليل عمى وجود عدم توافق بين موادر
السيولة في الموارف واستخداماتيا ،وعدم قدرتيا عمى تحقيق تمويل سميم لالقتواد السوري .ومن أىم
توويات الدراسة :العمل عمى تنوي أنشطة استثمار أموال البنوك بالشكل الذي يزيد اإليرادات ،م
مراعاة المخاطر وادارتيا ،وىذا يتم عن طريق إقامة المشاري الستثمارية ،وليس الكتلاء بتمويل
المشاري  ،والستثمار في األوراق المالية الحكومية والقروض الطويمة المٍمونة.
.10دراسة (يحيى ،)2014 ،بعنوان" :أثر فائض السيولة المصرفية عمى فعالية انتقال أثار السياسة
النقدية في الجزائر من الفترة ."2014-2001
ىدفت الدراسة إلى تحديد محددات فا ض السيولة في النظام المورفي وأثره عمى فعالية السياسة
النقدية .ولتحقيق أىداف الدراسة؛ استخدمت الدراسة المني

الوولي التحميمي ،وقد تكونت عينة

الدراسة من جمي البنوك التجارية العاممة في الج از ر لملترة من ( ،)2014-2001كما تم التحميل
باستخدام نموذج النحدار المتعدد .وتوومت الدراسة إلى مجموعة من النتا  ،أىميا أن فا ض
السيولة في بنوك الج از ر يٍعف من فعالية السياسة النقدية في التحكم بالتٍخم .أما أىم توويات
الدراسة ،فييٍ :رورة قيام بنوك الج از رية بتطوير إطار فعال إلدارة السيولة؛ حتى يسما في مراحل
الرواج بامتواص ىذا اللا ض لمتحكم في الٍػوط التٍخمية ،وٍمان استقرار األسعار.
.11دراسة (السعدي ،)2010 ،بعنوان" :المخاطر الناتجة عن السيولة في البنوك اإلسالمية في
األردن – دراسة مقارنة".
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرف عمى مخاطر السيولة في البنوك اإلسالمية األردنية ،وتحديد
األسباب والعوامل التي تؤدي إلى تلاقم مشكمة السيولة .ولتحقيق أىداف الدراسة؛ استخدمت الدراسة
المني الوولي التحميمي ،وقد تكونت عينة الدراسة من جمي البنوك اإلسالمية العاممة في األردن
حيث تم التحميل باستخدام نموذج النحدار المتعدد .وقد توومت الدراسة
لملترة من (ُ ،)2003-2008
إلى مجموعة من النتا  ،أىميا :ارتلاع نسبة السيولة لدى البنوك اإلسالمية األردنية ،واٍطرارىا
إليداع احتياطي نقدي بدون عا د لدى البنك المركزي األردني ،وعدم استلادة البنوك اإلسالمية من
وظيلة البنك المركزي كمقرض أخير ،وبالتالي اٍطرار ىذه البنوك لالحتلاظ بسيولة نقدية عالية
14

لمواجية السحوبات؛ ما ترتب عميو من تعطيل جزء من مواردىا عن الستثمار؛ األمر الذي أدى بدوره
إلى نقص العوا د واألرباح لدى ىذه البنوك .ومن أىم توويات الدراسة :توفير قاعدة بيانات شاممة
وكافية تشمل األقسام المورفية العاممة عمى توظيف السيولة ،والعمل عمى إيجاد دراسات أكاديمية
وندوات ودورات متخووة لقيام وقياس وتكملة مخاطر السيولة.

ب -الدراسات األجنبية
 .1دراسة ( )Moammed& Asutay,2020بعنوان:
“ Liquidity risk exposure and its determinants in the banking sector: A
”comparative analysis between Islamic, conventional and hybrid banks
"التعرض لمخاطر السيولة ومحدداتها في القطاع المصرفي :تحميل مقارن بين البنوك اإلسالمية
والتقميدية والمختمطة"
ىدفت ىذه الدراسة إلى استكشاف وفحص مخاطر السيولة التي تتعرض ليا البنوك اإلسالمية
بالمقارنة م البنوك التقميدية والمختمطة في حالة  145مورفاً تجارياً لملترة  .2015-1996تدرس
أيٍا العوامل التي تحدد تعرض مخاطر السيولة لمبنوك التي تم أخذ عينات منيا من
ىذه الدراسة ً
خالل استخدام نموذج انحدار بيانات الموحة م تقنية التأثير العشوا ي من خالل النظر في مواولات

البنك والقتواد الكمي والحوكمة والمتػيرات المتعمقة بالممكية .وقد توومت الدراسة الى مجموعة من
النتا  :أن البنوك اإلسالمية أكثر عرٍة لمخاطر السيولة من البنوك التقميدية والمختمطة باإلٍافة
إلى ذلك  ،تظير النتا

أن تشدد لوا ا رأس المال ومخاطر ال تمان ليا تأثير سمبي وىام عمى

مخاطر السيولة .عالوة عمى ذلك  ،تظير النتا

أن األوول السا مة والديون طويمة األجل ترتبط

بشكل إيجابي بمخاطر السيولة .بينما تُظير النتا

التجريبية أن الدين طويل األجل يؤثر بشكل كبير

عمى مخاطر السيولة .
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 .2دراسة ( )Incekara& Cetinkaya,2019بعنوان:
“Liquidity Risk Management: A Comparative Analysis of Panel Data
”Between Islamic And Conventional Banking In Turkey
إدارة مخاطر السيولة :تحميل مقارن لبيانات لوحة بين الخدمات المصرفية اإلسالمية والتقميدية في
”تركيا"
اليدف من ىذه الدراسة ىو أن المورفية اإلسالمية والتقميدية واومت أنشطتيا في تركيا ،
والعوامل التي تؤثر عمى إدارة مخاطر السيولة ىي اختبار تحميل انحدار البيانات .ليذا الػرض  ،تم
استخدام البيانات المالية رب السنوية لمموارف اإلسالمية والتقميدية .في نطاق التحميل  ،تم تٍمين
ما مجموعو  6بنوك ( 3مشاركة و  3تقميدية) تعمل بين  .2018-2014وقد توومت الدراسة الى
مجموعة من النتا

أىميا  ،وجد أن ىناك عالقة سمبية وذات دللة إحوا ية بين األوول السا مة

( )LAوالنات المحمي اإلجمالي ( )GDPومتػيرات التٍخم ( )INFومخاطر السيولة عند مستوى ثقة
 ٪99لمموارف اإلسالمية .لمقروض المتعثرة تأثير إيجابي ودللة إحوا ية عمى الخدمات المورفية
اإلسالمية بموثوقية  .٪95كانت العالقة بين متػيرات األوول المتعثرة واألوول السا مة ومخاطر
السيولة في البنوك التقميدية سالبة وذات دللة إحوا ية عند مستويات ثقة  ٪95و  ٪99عمى التوالي.
تعتبر ىذه النتا

ذات قيمة من حيث المتػيرات التي يجب عمى البنوك اإلسالمية والتقميدية أن تعطي

األولوية ليا في إدارة مخاطر السيولة.
 .3دراسة ( )Omer,2018بعنوان -:
”“A Model of Optimal Excess Banking: Liquidity

“نموذج السيولة المصرفية الفائضة المثمى “
ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى السيولة المورفية اللا ٍة الطوعية  ،والتي يتم تلسيرىا
استنادا إلى نموذج
بشكل عام من خالل البي ة غير المؤكدة التي تواجو البنوك معاكسة لممخاطر و ً

 Baumolالنقدي األمثل ( )1952والذي يوٍا أنو ميما كانت درجة عدم اليقين  ،فقد تظير السيولة
ال از دة.
وقد توومت الدراسة الى مجموعة من النتا

أىميا  :ان الدور الر يسي الذي تمعبو حالة عدم اليقين

في دف البنوك إلى إعادة تخويص السيولة اللا ٍة في القتواد  ،إما عن طريق زيادة نسبة
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القروض التي تعتبر أكثر خطورة (عدم اليقين المنخلض) أو عن طريق زيادة نسبة األوراق المالية
اآلمنة (عدم اليقين الشديد) .وأن أحد اآلثار السياسة و القتوادية ليا دور في التػمب عمى السيولة
عيا لالقتواد  ،يمكن أن يتكون الحل أولً من تدابير حافزة
ال از دة في البمدان التي تواجو
ً
تمويال فر ً
تعزز عودة المحافظ المورفية  ،ثم تدابير تقمل من عدم اليقين.

 .4دراسة ( ،)Hasanovic, 2017بعنوان:
“The Determinants of Excess Liquidity in the Banking Sector of Bosnia
" and Herzegovina
"محددات فائض السيولة في القطاع المصرفي في البوسنة والهرسك".
ىدفت الدراسة إلى تحديد محددات السيولة ال از دة ،والتي تم تعريليا عمى أنيا احتياطيات از دة
في القطاع المورفي في البوسنة واليرسك .ولتحقيق أىداف الدراسة؛ تم استخدام المني الوولي
التحميمي ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )19بنك تجاري في دولة البوسنة واليرسك لملترة (-2015
 ،)2006وقد تم التحميل باستخدام طريقة المحظات المعممة .وقد توومت الدراسة إلى مجموعة من
النتا  ،أىميا أن حجم البنك والقروض المتعثرة واجمالي القروض ىي المحددات الر يسة لمسيولة
ال از دة بين العوامل الداخمية ،وأن مؤشر أسعار المستيمك من بين متػيرات القتواد الكمي المحمية ىو
مؤشر ميم إحوا ًيا لمسيولة ال از دة.
 .5دراسة ( ،)Masabis Thamae, 2014بعنوان:
"Excess Liquidity In The Financial Sector Of Lesotho : Main Drivers
" And Policy Option
"فائض السيولة في القطاع المالي في ليسوتو :المحركات الرئيسية وخيارات السياسة".
ىدفت ىذه الدراسة لمبحث عن العوامل الر يسة وراء فا ض السيولة في القطاع المالي في
أيٍا بإجراء تحميل مقارن لقتواديات ليسوتو ؛
ليسوتو باستخدام تحميل  ،VARكما قامت الدراسة ً

حيث تمثمت عينة الدراسة في جمي مؤسسات القطاع المالي داخل ليسوتو .وقد توومت الدراسة إلى
مجموعة من النتا  ،أىميا أن فا ض السيولة في القطاع المالي في ليسوتو مدفوع بالقطاع المالي
غير المتطور ،وقد تبين أن اإلنلاق الحكومي وأنشطة البنوك المركزية في عمميات السوق الملتوحة
مقارنة بالمستويات السابقة خالل السنوات الماٍية باستخدام تحميل  CMAتحتوي عمى فا ض في
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نسبيا م
السيولة أعمى من السنوات السابقة ،وىذا ما يؤكد أن الوسيط المالي في ليسوتو غير متطور ً
سيطرة الحكومة عمى النشاط القتوادي.

 .6دراسة ( ،)Tabari et al., 2013بعنوان:
"The effect of liquidity risk on financial performance in commercial
"banks
"أثر مخاطر السيولة عمى األداء المالي في البنوك التجارية".
ىدفت الدراسة إلى معرفة تأثير مخاطر السيولة عمى أداء البنوك التجارية في إيران .ولتحقيق
أىداف الدراسة ،تم استخدام المني الوولي التحميمي ،وقد تكون عينة الدراسة من ( )15بن ًكا تجارًيا

في إيران لملترة من ( ،)2003-2010كما تم التحميل باستخدام نموذج النحدار .وقد توومت الدراسة

إلى مجموعة من النتا  ،أىميا :أن حجم البنوك ورأس مال البنوك وزيادة التٍخم يعممون عمى زيادة
ربحية البنوك ،في حين أن مخاطر ال تمان ومخاطر السيولة شاممة العجز واللا ض النقدي تؤدي إلى
انخلاض الربحية في البنوك.
 .7دراسة ( ،)Bathaluddin, 2012بعنوان:
""The impact of excess liquidity on monetary policy
"أثر فائض السيولة عمى السياسة النقدية".
ىدفت الدراسة إلى تحميل فا ض السيولة في الموارف التجارية بإندونيسيا .ولتحقيق أىداف
الدراسة؛ تم استخدام المني التحميمي ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )10موارف تجارية عاممة في
إندونيسيا لملترة من ( .)2003-2012وقد توومت الدراسة إلى مجموعة من النتا  ،أىميا أن فا ض
السيولة في البنوك يجعل البنوك تتحوط من تقمبات الطمب عمى النقود ،وتقمبات النمو القتوادي
والتكملة المورفية لمبنك ،وأن فا ض السيولة يقمل من فعالية السياسة النقدية في السيطرة عمى
التٍخم.
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 .8دراسة ( ،)Jordan &Sharon, 2012بعنوان:
")"An Analysis Of Bank Liquidity In The Bahamas (2001-2012
"تحميل سيولة البنوك في جزر البهاما (.")2012-2001
ىدفت الدراسة لتبيين تحميل اتجاىات السيولة في جزر الباىاما خالل اللترة من (– 2001
 ،)2012وشممت عينة الدراسة جمي البنوك داخل جزر الباىاما ،وقد استخدمت المني الوولي
التحميمي في اختبار البيانات وتحميل النتا  ،كما توومت الدراسة إلى مجموعة من النتا  ،أىميا:
أن الداف وراء ت اركم السيولة اللا ٍة ىو التباطؤ في الطمب عمى ال تمان ،واعتماد ني أكثر
يسا في الزيادة الكبيرة
ًا
حذر لإلقراض من قبل البنوك ،وقد لعب النكماش في اإلنتاج والتوس
ًا
دور ر ً

في الحتياطات اللا ٍة واألوول اللا ٍة في النظام المورفي؛ عالوة عمى ذلك ،قد يكون لستخدام
كبير في إحداث تػيير في السيولة اللا ٍة عمى المدى القوير.
دور ٌ
البنك المركزي لألوراق المالية ٌ
 .9دراسة ( ،)Jehovaness, 2011بعنوان:

""Determinants Of Exess Liquidity InTanzanian Commercial Banks
"محددات فائض السيولة في البنوك التجارية التنزانية".
ىدفت الدراسة بشكل ر يس إلى تحديد أسباب فا ض السيولة لدى البنوك التجارية في تنزانيا،
حيث كانت من مخاوف القتواديين والمحممين في تنزانيا أن البنوك غارقة في السيولة ،عمى الرغم
من ارتلاع الطمب عمى ال تمان؛ ومن ناحية أخرى ،فإن فا ض السيولة يقيد إنتاجية كلاءة البنوك ،كما
تم استخدام نموذج النحدار الذاتي لختبار بيانات الدراسة ،وقد توومت الدراسة إلى مجموعة من
النتا  ،أىميا أن ارتلاع تكملة األموال ومخاطر ال تمان ،وتقمب التلٍيل النقدي ألوحاب الودا
أدى إلى استمرار تراكم السيولة اللا ٍة لدى البنوك التجارية في تن ازنيا.
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.10دراسة ( ،)Aktar,et al 2011بعنوان:
"Liquidity Risk Management: A comparative study between
" conventional and Islamic banks of pakistan
"فائض السيولة في القطاع المالي في ليسوتو :المحركات الرئيسية وخيارات السياسة".
ىدفت ىذه الدراسة إلى النظر في مخاطر السيولة المرتبطة والمالزمة لممؤسسة المالية ،وذلك
لػرض تقييم إدارة مخاطر السيولة من خالل تحميل مقارن بين البنوك التقميدية واإلسالمية في
باكستان ،وقد توومت الدراسة إلى مجموعة من النتا  ،أىميا :وجود عالقة إيجابية بين حجم البنك
ووافي الموجودات م مخاطر السيولة في كال النموذجين ،باإلٍافة إلى وجود عالقة إيجابية بين
العا د عمى األوول ونسبة كلاية أرس المال في البنوك التقميدية واإلسالمية ،ولكن بشكل نسبي.
 1.10.2ثانيا  :دراسات تتعمق بمتغير الفرص االستثمارية:
أ -الدراسات العربية
 .1دراسة (إسماعيل ،)2019 ،بعنوان" :فرص النمو وجودة المعمومات المالية وأثرهما عمى السموك
التمويمي لدى الشركات المدرجة في بورصة فمسطين".
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر كل من جودة المعمومات وفرص النمو عمى السموك التمويمي
لدى الشركات المساىمة العامة المدرجة في بوروة فمسطين .ولتحقيق أىداف الدراسة ،وقد استخدمت
الدراسة المني الوولي التحميمي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )25شركة من الشركات المدرجة في
بوروة فمسطين لملترة الزمنية من ( .)2017-2012وقد توومت الدراسة إلى مجموعة من النتا ،
أىميا :أن السموك التمويمي لمشركات المدرجة في بوروة فمسطين يتأثر بمعدل النمو ،حيث إن توق
المالك لمنمو يعزز من رغبتيم في زيادة حوتيم من األرباح دون مشاركة مالك جدد؛ ما يعزز
لمشركة التمويل بالدين .ومن أىم توويات الدراسةٍ :رورة مراعاة إدارة الشركة لممخاطر المتوقعة
حين اختيار اللرص الستثمارية المستقبمية ،م تعزيز مستوى اإلفواح حول ما يرتبط بيذه اللرص
من مناف مستقبمية أو مخاطر محتممة؛ بيدف التقميل من اللجوة المعموماتية بين اإلدارة والمساىمين
وأوحاب الموالا.
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 .2دراسة (أبو شعبان ،)2017 ،بعنوان:
"مدى تأثير السيولة والفرص االستثمارية عمى الهيكل المالي  -دراسة تطبيقية عمى الشركات
المدرجة في بورصة فمسطين".
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى تأثير السيولة واللرص الستثمارية عمى الييكل المالي
في الشركات الوناعية في بوروة فمسطين .ولتحقيق أىداف الدراسة ،استخدمت الدراسة المني
الوولي التحميمي ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )11شركة وناعية مدرجة في البوروة لملترة من
( ،)2015-2011كما تم التحميل باستخدام نموذج النحدار المتعدد .وقد توومت الدراسة إلى
مجموعة من النتا  ،أىميا :عدم وجود أثر لمتػير السيولة عمى ىيكل رأس المال ،باإلٍافة إلى أن
الشركات الوناعية تعاني من ٍعف في التدفق النقدي التشػيمي ووافي التدفق النقدي ككل ،ووجود
أثر لملرص الستثمارية عمى ىيكل رأس المال ،ويدل ذلك عمى وجود فرص استثمارية مستقبمية لدى
الشركات الوناعية ،ولكنيا تستخدم كمية أقل من الدين لتمويل تمك اللرص بالنظر إلى استخداميا
لمموادر الداخمية .ومن أىم توويات الدراسةٍ :رورة الىتمام بقا مة التدفق النقدي كمؤشر لتقييم
السيولة ،والعمل عمى إدارتيا بكلاءة ،والعمل عمى تحديد المزي المناسب من مودري الدين والممكية،
حيث إن الستخدام األمثل ليذا المزي قد يؤدي إلى تخليض تكملة رأس المال بما يخدم تمويل فرص
الستثمار الناجحة.
 .3دراسة ( حمد والفخاخري  ) 2015 ،بعنوان "محددات الهيكل التمويمي لمبنوك التجارية – دراسة
تطبيقية عمى بنوك تجارية بريطانية "
ىدفت الدراسة إلى فيم سموك البنوك التجارية تجاه ىياكميا المالية .وقد تم استخدام اسموب النحدار
المتعدد بطريقة  Data Penalلتحقيق أىداف الدراسة وقد توومت الدراسة ،التي طبقت عمى 20
بنك تجارى مسجمة في سوق لندن  Exchange Stock Londonلألوراق المالية خال اللترة من
، 2013-2004إلى أن حجم البنك ،ربحية البنك ،تركيبة أوول البنك وفرص استثمار البنك ىي
عوامل ليا تأثير عمى قرار الستعانة بأموال الػير في البنوك التجارية البريطانية .الدراسة أظيرت
أيٍا أن نظريتي الموازنة أو المقابمة  off-trade Staticواللتقاط التدريجي  order Peckingيمكن
العتماد عمييما في تلسير سموك البنوك التجارية تجاه العتماد عمى أموال الػير في بي ة األعمال
البريطانية .
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 .4دراسة (عواد ،)2012 ،بعنوان" :أثر الفرص االستثمارية عمى هيكل رأس المال  -دراسة
تطبيقية عمى الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية".
ىدفت الدراسة لمتعرف عمى أثر اللرص الستثمارية عمى ىيكل رأس المال في الشركات
الوناعية المدرجة في بوروة عمان ،وقد تم استخدام المني

الوولي التحميمي لتحقيق أىداف

الدراسة ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )46شركة لملترة من ( ،)2009-2011كما تم التحميل
باستخدام نموذج النحدار المتعدد .وقد توومت الدراسة إلى مجموعة من النتا  ،أىميا :وجود أثر
عكسي بين اللرص الستثمارية مقاسة بنسبة التدفقات النقدية المتولدة من األوول الثابتة ومعدل نمو
األوول الثابتة وبين ىيكل رأس المال ،كما أن الشركات محل الدراسة تستخدم كمية أقل من الدين
لتمويل اللرص الستثمارية الجديدة ،حيث إنيا تميل إلى استخدام التمويل من خالل حقوق الممكية
بشكل أكبر .ومن أىم توويات الدراسةٍ :رورة توجو المدراء إلى استخدام الموادر الخارجية،
وخوووا في حالت توفر اللرص الستثمارية ،باإلٍافة إلى استخدام التمويل من خالل األرباح
ً
المحتجزة كمودر لمشركات التي تتميز بمستويات عالية من النمو؛ ألنيا تع ُّد أقل موادر التمويل
تكملة.
ب .الدراسات األجنبية
 .1دراسة ( ،) 2020، Pantelić Marijaبعنوان :
“The impact of human and and investment relational capital
"opportunities on the profitability of commercial banks in Serbia
"تأثير االستثمار و رأس المال البشري والعالئقي عمى ربحية البنوك التجارية في صربيا "
ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى تأثير اللرص الستثمارية كمكونات محددة لرأس المال اللكري ،
والت ي ترتبط في المقام األول برأس المال البشري والعال قي  ،عمى ربحية البنوك التجارية العاممة في
وربيا .وكانت فترة الدراسة فترة ما بعد األزمة من  2010إلى  .2016وقد تكونت عينة الدراسة من
 154وحدة مراقبة ( 22بن ًكا تجارًيا تمت مالحظتيا عمى مدار  7سنوات) .وقد توومت الدراسة الى
مجموعة من النتا

أىميا  :أن كلاءة الموظلين في البنوك العاممة في وربيا منخلٍة  ،وكذلك أن

الستثمارات في الطرق التقميدية لبناء والحلاظ عمى عالقات جيدة م العمالء ليا تأثير سمبي عمى
ربحية البنوك .لذلك وأظيرت النتا

أيٍا أن البنوك ذات معدلت نمو الودا
ً
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المرتلعة سجمت ربحية

أعمى لألعمال األساسية  ،فٍالً عن أن البنوك التي تتمت بحوة أعمى من اإليداعات المؤسسية في
ىيكل اإليداع فيما يتعمق بإيداعات التجز ة تتمت بربحية عامة أفٍل.
 .2دراسة ( ،)Nisar, Susheng, 2019بعنوان:
" Effect of Investments on Banking Sector Profitability during Global
"Financial Crisis: Evidence from an Emerging Market
" تأثير االستثمارات عمى ربحية القطاع المصرفي خالل األزمة المالية العالمية"
تيدف ىذه الدراسة بشكل تجريبي الى حقيقة أن ربحية القطاع المورفي الباكستاني قد انخلٍت
خالل  2009-2008ويعزى ىذا النخلاض في المقام األول إلى األزمة المالية العالمية وزيادة نسبة
الستثمارات في إجمالي األوول .لقد استخدمت الدراسة البيانات المالية السنوية لجمي البنوك
الباكستانية المجدولة من .2012-2005والتي تتٍمن متػيرات( الرقابة ،كلاية رأس المال  ،وحجم
البنوك  ،وتكملة التمويل  ،ومخاطر ال تمان  ،والسيولة) .وتوومت الدراسة الى مجموعة من النتا
أىميا  :أن النخلاض في ربحية القطاع المورفي الباكستاني في عامي  2008و  2009كان
بسبب األزمات المالية العالمية وزيادة نسبة الستثمارات في إجمالي األوول .ىذه النتا

التجريبية

لمعالقة السمبية بين الستثمارات والربحية في سياق األزمات المالية العالمية ( )2009-2008ليا آثار
سياسية ميمة عمى إدارة البنوك في باكستان والبمدان النامية األخرى.
.3دراسة ( ،)Moeljono& Alfianto, 2018بعنوان:
“Size role in moderating the effect of profitability, investment
”opportunity set & leverage on dividend policy
"دور الحجم في تعديل تأثير الربحية ومجموعة فرص االستثمار والرافعة المالية عمى سياسة توزيع
األرباح"
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد تأثير الربحية عمى مجموعة فرص الستثمار والرافعة المالية لسياسة
توزي األرباح النقدية م الحجم كمتػير وسيط حيث كانت عينة الدراسة ىي شركة توني مدرجة في
البوروة اإلندونيسية في اللترة  .2018-2009تم اختيار العينة بطريقة أخذ العينات اليادفة التي تم
الحوول عمييا من قبل  19شركة .وقد استخدمت الدراسة لختبار اللرٍيات أسموب تحميل النحدار
الوسيط ( .)MRAوكان من أىم نتا

ىذه الدراسة  :أن لمرافعة المالية تأثير معنوي في نلس الوقت
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عمى سياسة توزي األرباح م الحجم كمتػير وسيط  ، ،في حين أن مجموعة فرص الستثمار والرافعة
المالية ليا تأثير كبير عمى سياسة توزي األرباح النقدية.
 .4دراسة ( ،)Ariandani& Yadnyana, 2017بعنوان:
“Liquidity moderates the effect of profitability & investment opportunity
“ set (ios) on dividend policy
" أثر الربحية ومجموعة فرص االستثمار عمى سياسة توزيع األرباح بوجود السيولة "
تيدف ىذه الدراسة إلى تحديد تأثير الربحية عمى سياسة توزي األرباح  ،وتحديد تأثير مجموعة اللرص
الستثمارية عمى سياسة توزي األرباح  ،وتحديد تأثير مجموعة اللرص الستثمارية عمى سياسة توزي
األرباح م السيولة; كمتػير وسيط .أجريت ىذه الدراسة عمى شركات التوني المدرجة في بوروة
إندونيسيا خالل السنوات  .2014-2012حيث كانت طريقة أخذ العينات المستخدمة ىي أخذ العينات
غير الحتمالية بتقنية أخذ العينات اليادفة .وقد استخدمت الدراسة في تحميل البيانات أسموب التحميل
المعتدل ( .)MRAوتوومت الدراسة الى مجموعة من النتا

أىميا  :أن الربحية ذات التأثير

اإليجابي واليام عمى سياسة توزي األرباح  ،اللرص الستثمارية ليس ليا أي تأثير عمى سياسة توزي
األرباح  ،والسيولة ل يمكن أن تخلف من تأثير الربحية عمى سياسة توزيعات األرباح والسيولة ل
يمكن أن تخلف من تأثير اللرص الستثمارية عمى سياسة توزي األرباح .
 .5دراسة ( ،)Filsaraei et al., 2016بعنوان:
"The Relationship Between Growth Opportunities and Leverage Ratio in
"the Companies Listed in Tehran Stock Exchange
"العالقة بين فرص النمو ونسبة الرفع المالي لمشركات المدرجة في بورصة طهران".
ىدفت الدراسة إلى التحقق من العالقة بين فرص النمو ونسبة الرف المالي لمجموعة من
حيث
الشركات المدرجة في بوروة طيران .ولتحقيق أغراض الدراسة ،تم استخدام المني التحميمي،
ُ
تكونت عينة الدراسة من ( )65شركة لملترة من ( .)2005-2014وقد توومت الدراسة إلى مجموعة
من النتا  ،أىميا أن العالقة بين فرص النمو في المستوى القوي والمتوسط والٍعيف مقاسة بالقيمة
السوقية لألوول إلى القيمة الدفترية لألوول ىي عالقة عكسية م الرف المالي ،مقاس بالقيمة
السوقية لمديون إلى إجمالي األوول .ومن أىم توويات الدراسةٍ :رورة أن ييتم المستثمرون بمؤشر
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فرص النمو حين اتخاذىم أي ق اررات استثمارية في المستقبل ،كون أن المستثمرين في األغمب يركزون
حول المخاطر المتأومة بالشركة والمناف المحققة سواء عمى المدى القوير والطويل.
 .6دراسة ( )Siboni and Pourali, 2015بعنوان:
"The Relationship between Investment Opportunity, Dividend Policy
"and Firm Value in Companies Listed in TSE: Evidence from IRAN
"العالقة بين الفرص االستثمارية وسياسة توزيع األرباح وقيمة الشركة في الشركات المدرجة في
بورصة طهران :دراسة حالة إيران".
ىدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين اللرص الستثمارية وسياسة توزي األرباح وقيمة الشركة.
ولتحقيق أىداف الدراسة ،استخدمت الدراسة المني الوولي التحميمي ،وقد تكونت عينة الدراسة من
( )88شركة لملترة من ( ،)2009-2013كما تم التحميل باستخدام اختبار النحدار .وتوومت الدراسة
إلى مجموعة من النتا  ،أىميا :وجود عالقة إيجابية بين اللرص الستثمارية وسياسة توزي األرباح،
وىناك عالقة بين اللرص الستثمارية وسياسة توزي األرباح عمى قيمة الشركة.
 .7دراسة ( )Rizqia et al., 2013بعنوان:
"Effect

of Managerial Ownership, Financial Leverage, Profitability,
Firm Size, and Investment Opportunity on Dividend Policy and
”Firm Value
"أثر الممكية اإلدارية والرافعة المالية والربحية وحجم الشركة والفرص االستثمارية عمى سياسة توزيع
األرباح وقيمة الشركة".
ىدفت الدراسة إلى فحص وتحميل أثر الممكية اإلدارية والرافعة المالية والربحية وحجم الشركة
واللرص الستثمارية عمى سياسة توزي األرباح وقيمة الشركة ،وقد استخدم الباحثين ألغراض الدراسة
المني

الوولي التحميمي ،حيث تكونت عينة الدراسة من جمي الشركات الوناعية المدرجة في

بوروة إندونيسيا لملترة من ( ،)2006-2011وقد تم التحميل باستخدام اختبار النحدار .وتوومت
الدراسة إلى مجموعة من النتا  ،أىميا :وجود أثر لمممكية اإلدارية واللرص الستثمارية عمى سياسة
توزي األرباح ،بينما الرافعة المالية والربحية وحجم الشركة فمم يؤثروا عمى سياسة توزي األرباح ،كما
يوجد أثر لمممكية اإلدارية والرافعة المالية والربحية وحجم الشركة واللرص الستثمارية وسياسة توزي
األرباح عمى قيمة الشركة.
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 .8دراسة ( ،)Khanqah, 2013بعنوان:
"The Effect of Liquidity and Investment Growth Opportunity on Capital
”Structure in Tehran Stock Exchange
"تأثير السيولة وفرص نمو االستثمار عمى هيكل رأس المال في بورصة طهران لألوراق المالية".
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى تأثير السيولة وفرص نمو الستثمار عمى ىيكل رأس المال في
الشركات المدرجة في بوروة طيران لألوراق المالية .ولتحقيق أغراض الدراسة؛ تم استخدام المني
الوولي التحميمي ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )75شركة مدرجة في بوروة طيران لملترة من
( ،)2006-2010كما تم التحميل باستخدام نموذج النحدار .وقد توومت الدارسة إلى مجموعة من
النتا  ،وأىميا :وجود عالقة سمبية بين السيولة المقاسة بنسبة التدفقات النقدية إلى األوول وبين
ىيكل رأس المال ،ووجود عالقة إيجابية بين السيولة المقاسة بنسبة التدفقات النقدية إلى وافي الربا
وبين ىيكل رأس المال ،ووجود تأثير كبير بين السيولة مقاسة بنسبة التدفقات النقدية إلى حقوق
المساىمين وبين ىيكل رأس المال ،ووجود عالقة كبيرة بين مقاييس فرص النمو وىيكل رأس المال.
 1.10.3ثالثاً  :دراسات تتعمق بالربحية:
أ .الدراسات العربية
 .1دراسة ( الفارسي  ) 2020،بعنوان " أثر السيولة عمى ربحية البنوك التجارية في المممكة
العربية السعودية لمفترة . 2019-2010
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرف عمى أثر السيولة عمى ربحية البنوك التجارية في المممكة العربية
السعودية خالل اللترة من 2010م إلى  2019م .وقد اعتمدت الدراسة عمى المني الوولي التحميمي
حيث يعتمد ىذا المني عمى جم البيانات وووليا وتحمييا ،وذلك عن طريق تحميل القوا م المالية
الخاوة بالبنوك عينة الدراسة والتي سيتم الحوول عمييا من موق تداول  ،ومن ثم استخدام األسموب
اإلحوا ي المناسب لتحميل البيانات بالعتماد عمى برنام  ، SPSSبػرض التعرف عمى أثر
السيولة عمى الربحية .وبينت الدراسة أن ىناك أثر ذو دللة إحوا ية عند مستوى دللة ))0.10
لمسيولة) نسبة التداول (عمى العا د عمى حقوق الممكية ،بينما لم يكن ىناك أثر لمسيولة) نسبة التداول (
عمى العا د عمى الموجودات .وقد أووت الدراسة بعدد من التوويات ومنيا ٍ:رورة تركيز البنوك
التجارية السعودية عمى المواءمة بين السيولة والربحية .لتجنب الوقوع في عجز مالي .وأيٍا ٍرورة
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التركيز عمى الربحية والتي تدل عمى مدى مقدرة البنك عمى تحقيق األرباح .باإلٍافة إلى الىتمام
بالسيولة بشكل أكبر لما ليا من تأثير عمى الربحية وأيٍا أن تعمل البنوك التجارية عمى اتباع
سياسات مال مة إلدارة السيولة لدييا بشكل أفٍل .
 .2دراسة (فاعور 2019 ،وآخرون ) بعنوان" :أثر الهيكل المالي في ربحية المصارف اإلسالمية".
ىدفت الدراسة لمتعرف عمى أثر الييكل المالي في ربحية الموارف اإلسالمية ،ودراسة حالة
مورف سورية الدولي خالل اللترة الزمنية من عام  -2010إلى عام  ،2017حيث تم اعتماد المني
الوولي ،واستخدام أسموب النحدار البسيط .وجاء من أىم نتا

الدراسة :وجود أثر ذي دللة

إحوا ية لنسبة الييكل المالي في كل من العا د عمى األوول ،والعا د عمى حقوق الممكية ،وكانت
العالقة بينيم طردية.
ومن أىم توويات الدراسةٍ :رورة قيام المورف بعممية التوازن بين الييكل المالي الداخمي،
والمشاركات الخارجية التي يستليد منيا في عممية تمويل عمال و في الستثمار والمٍاربة ،وبذلك يتم
دراسة نسبة مشاركة األرباح بين المورف ومودعيو الداخميين والخارجيين ،أو األفراد والمؤسسات
والموارف الخارجية والمحمية.
 .3دراسة( الساعاتي ، )2018 ،بعنوان :
" أثر الودائع والتسهيالت عمى األداء المالي لمبنوك في بورصة فمسطين "
والتسييالت ال تمانية عمى األداء المالي لمبنوك

ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى أثر الودا

المدرجة في بوروة فمسطين  ،وذلك من خالل بيان أثر المتػيرات المستقمة وىي (الودا
ودا

المورفية ،

العمالء  ،التسييالت ال تمانية ) والمتػير التاب والذي تم قياسو من خالل ( العا د عمى

األوول والعا د عمى حقوق الممكية  ،القيمة السوقية الى القيمة الدفترية لمسيم ) وقد كانت عينة
الدراسة جمي البنوك المدرجة في بوروة فمسطين  ،وقد تم تحميل البيانتا المالية باستخدام برنام
) . )E-Viewsتمت الدراسة باستخدام المني الوولي التحميمي باستخدام نموذج النحدار المتعدد
لتحميل البيانات واختبار اللرٍيات  ،وقد توومت الدراسة الى مجموعة من النتا

أىميا  :وجود أثر

عكسي لنسبة التسييالت ال تمانية والعا د عمى األوول والعا د عمى حقوق الممكية  ،والقيمة السوقية
الى القيمة الدفترية لمسيم  ،ومن أىم توويات الدراسة  :تحديد نسبة التسييالت ال تمانية المال مة الى
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الودا  ،وأيٍا العمل عمى تعدد وور استثمار أموال المودعين وعدم اقتوارىا عمى منا التسييالت
ال تمانية من أجل العمل عمى تطوير األداء المالي لمبنوك المدرجة في بوروة فمسطين
 . 4دراسة (صبرين ،)2015 ،بعنوان:
"إدارة السيولة والربحية في البنوك اإلسالمية – دراسة حالة بنك دبي اإلسالمية (.")2009-2013
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واق إدارة السيولة والربحية في بنك دبي اإلسالمي لملترة من
( ،)2008-2013وقد اعتمد ألغراض الدراسة المني الوولي التحميمي ،حيث تم التحميل باستخدام
النسب المالية .وقد توومت الدراسة إلى مجموعة من النتا  ،أىميا :أن بنك دبي اإلسالمي ل يوازن
بين السيولة والربحية لديو ،حيث إنو يعاني من فا ض سيولة لمتالكو شبكة عمالء واسعة ،وانخلاض
الربحية بسبب عدم التوظيف األمثل لمموارد بالتركيز عمى الستثمارات قويرة األجل ،واىمال
الستثمارات طويمة األجل ،ووجود أثر سمبي لزيادة مؤشر الموجودات السا مة إلى إجمالي الموجودات
عمى ربحية البنوك مقاسة بمؤشر العا د عمى حقوق الممكية ومؤشر العا د عمى األوول .ومن أىم
توويات الدراسة :إيجاد وحدات رقابة داخمية تابعة إلدارة السيولة تكون ذات آلية خاوة لمتحكم في
السيولة ،وايجاد نظام معموماتي جديد لقياس وتحديد متطمبات السيولة.
 .5دراسة (العبيد ،)2015 ،بعنوان" :أثر السيولة في ربحية المصارف اإلسالمية – دراسة تطبيقية
عمى المصارف اإلسالمية السورية".
ىدفت الدراسة إلى توٍيا مليومي السيولة والربحية لدى الموارف اإلسالمية ،وكيلية تأثير
السيولة في قدرة ىذه الموارف عمى تحقيق األرباح .ولتحقيق أىداف الدراسة ،تم اعتماد المني
الوولي التحميمي ،وقد تكونت الدراسة من ( )3بنوك إسالمية سورية لملترة من ( ،)2014-2010كما
تم التحميل باستخدام معامل الرتباط بيرسون .ومن أىم النتا

التي توومت إلييا الدراسة :انخلاض

معدل العا د عمى الموجودات لدى الموارف المدروسة ،ويمكن إرجاع ذلك لسبب التدفق الكبير
لمودا

وخوووا
عمى الموارف اإلسالمية ،وعدم قدرتيا عمى تأمين الستثمار األمثل ليذه الموارد،
ً

في ظل األزمة الراىنة ،إٍافة إلى توجو ىذه الموارف لالحتلاظ بمعدلت سيولة كبيرة تزيد عما ىو

حروا عمى كسب ثقة العمالء .ومن أىم توويات الدراسة:
ملروض من قبل المورف المركزي؛
ً

ٍرورة المواء مة بين مبدأ السيولة في الموارف وبين ربحية عمميات التمويل والستثمار ،عن طريق
لممودعين والمساىمين .
بحا ً
تلعيل إدارة الموجودات والمطموبات ،وتبني استراتيجيات تُحقق ر ً
جيدا ُ
28

.6دراسة (عبد الستار ،)2013 ،بعنوان" :العوامل المؤثرة عمى ربحية المصرف التجاري والعراقي".
ىدفت الدراسة لمتعرف عمى أىم العوامل المؤثرة عمى ربحية المورف التجاري العراقي ومورف
الخمي

التجاري لمسنوات المالية من ( .)2006-2011ولتحقيق أىداف الدراسة ،اعتمدت الدراسة

المني الوولي التحميمي ،كما تم التحميل باستخدام النسب المالية .وتوومت الدراسة إلى مجموعة من
النتا  ،أىميا :يوجد تأثير واٍا لكل من :حجم الموجودات ،وحجم المديونة ،وحجم حقوق الممكية،
وحجم اللا ض النقدي ،م اختالف نسب تأثيرىا عمى ربحية الموارف التجارية .ومن أىم توويات
الدراسة :التوس في األنشطة الستثمارية في المشاري العقارية لتحقيق عوا د أكبر ،وتخليض نسبة
إيداعات الموارف في البنك المركزي لػرض إعطاء فروة أكبر لمموارف التجارية لمتوس في
أعماليا.
 .7دراسة (التميمي وعبيدات ،)2011 ،بعنوان" :العوامل المؤثرة في ربحية المصارف األردنية".
ىدفت الدراسة إلى معرفة أىم العوامل التي تؤثر عمى ربحية الموارف التجارية األردنية في
عمان في اللترة الممتدة من ( .)2008 – 2000ولتحقيق أىداف الدراسة؛ تم استخدام المني
بوروة ّ
الوولي التحميمي ،كما تم التحميل باستخدام نموذج النحدار الخطِّي المتعدد ،ومعامل ارتباط بيرسون.
وقد توومت الدراسة إلى مجموعة من النتا  ،أىميا :تبين أن الرتباط طردي قوي ،وذو دللة
إحوا ية بين الربحية وبين المتػيرين المستقمين :األرباح المحتجزة ونسبة المديونية ،وتبين وجود عالقة
عكسية ذات دللة إحوا ية بين ربحية الموارف التجارية وبين اللا ض النقدي .ومن أىم توويات
الدراسةٍ :رورة إجراء المزيد من الدراسات لتشمل متػيرات أخرى ،وٍرورة تٍمين التقارير السنوية
لمبنوك لمقواعد واألسس التي تبنى عمييا قياس كلاية رأس المال بػرض زيادة الوعي المالي.
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ب .الدراسات األجنبية
 .1دراسة ( )Mousa,2020بعنوان :
”“ The impact of liquidity in bank portability : case of Tunisia
"تأثير السيولة عمى ربحية البنوك – حالة تونس "
ىدددفت ىددذه الد ارسددة الددى التعددرف عمددى تددأثير السدديولة عمددى ربحيددة البنددوك فددي السددياق التونسددي.
حيث تكوندت عيندة الد ارسدة مدن  18مودرفاً خدالل اللتدرة ( .)2017 …2000وقدد اسدتخدمت الد ارسدة
أسموب التحميل الحوا ي التطبيقي في اختبار البيانات  .وكان من أىم نتا

الدراسة  :أن (األوول

الس دا مة  /إجمددالي األوددول) و (إجمددالي ال تمانددات  /إجمددالي الودا د ) ليددا تددأثير إيجددابي وىددام عمددى
العا ددد عمددى األوددول ( )ROAبينمددا (األوددول المتداولددة  /المطموبددات المتداولددة) لدديس ليددا تددأثير كبيددر
عمى العا د عمى األوول .كما وجدنا أن (األوول السدا مة  /إجمدالي األودول) و (إجمدالي ال تماندات
 /إجمالي الودا ) ليا تدأثير سدمبي وىدام عمدى العا دد عمدى حقدوق الممكيدة (العا دد عمدى حقدوق الممكيدة).
فدي حددين أن (األوددول المتداولددة  /المطموبددات المتداولددة) لدديس ليددا تددأثير كبيددر عمددى العا ددد عمددى حقددوق
الممكية.
 .2دراسة ( ، (Bibhuti Bhusan&Satyakama, 2019بعنوان :
“Impact of Liquidity Management on Profitability: AnEmpirical
”Analysis in Private Sector Banks of India
“تأثير إدارة السيولة عمى الربحية :تحميل تجريبي في بنوك القطاع الخاص في الهند”
ىدددفت ىددذه الد ارسددة الددى بيددان أثددر إدارة السدديولة عمددى ربحيددة بنددوك القطدداع الخدداص فددي الينددد.
ليذا الػرض  ،حيث كانت عينة الدراسة  10بنوك من القطاع الخاص لملترة من  2013إلى .2017
تم استخدام نسبة الودا
الودا

النقدية ( )CDRونسبة ال تمان إلى الودا

( )CRDRونسدبة السدتثمار إلدى

( )IDRكمتػيرات مستقمة لإلشدارة إلدى السديولة إدارة البندوك  ،فدي حدين تدم اسدتخدام العا دد عمدى

األوددول ( )ROAوالعا ددد عمددى حقددوق الممكيددة ( )ROEكمتػيدرات مسددتقمة لربحيددة البنوك.وقددد تووددمت
الد ارسددة الددى مجموعددة مددن النتددا

أىميددا  :أن ىندداك تددأثير سددمبي كبيددر ل د  CDRو  IDRعمددى .ROA

وم د ذلددك  ،فددي حالددة العا ددد عمددى حقددوق الممكيددة  ،وجددد أنددو ل توجددد عالقددة كبي درة بددين ربحيددة البنددوك
والسيولة م األخذ في العتبار جمي المتػيرات فيما يتعمق بجمي البندوك التجاريدة المختدارة فدي اليندد.
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يؤدي ىذا إلى اسدتنتاج ملداده أن البندوك التجاريدة يمكدن أن تركدز عمدى زيدادة ربحيتيدا دون التدأثير عمدى
السيولة .
.3دراسة (  ، )Abdullah&Jihan ، 2018بعنوان :
“The Impact of liquidity on profitability in banking sector of
”Bangladesh: A case of Chittagong Stock exchange
" تأثير السيولة عمى الربحية في القطاع المصرفي في بنغالديش :حالة من بورصة شيتاغونغ"
ىددفت ىددذه الد ارسدة التحقيددق فدي تددأثير السديولة والربحيددة لمبندوك التجاريددة الخاودة ل د CSE-30
فددي بددنػالديش مددن خددالل التركيددز عمددى نسددب معينددة عمددى مدددى فتدرة خمددس سددنوات .تددم اختيددار خمسددة
بنوك تجارية خاوة إلجراء البحث .وكانت مقاييس الربحية المستخدمة (العا د عمى األودول والعا دد
عمى حقوق الممكية) و ىما متػيرات تابعة ومقاييس السيولة (نسبة إيداع القرض ونسبة أوول الودا
ونسبة اإليداع النقدي) وىما متػيرات مستقمة .وقامت الدراسة بتحميل البيانات احوا يا بواسدطة اسدموب
تحميددل النحدددار البسدديط لختبددار اللرٍدديات .ومد ذلددك  ،تددم قبددول اللرٍددية الوددلرية فددي ىددذه الد ارسددة
والتي تشير إلى عدم وجود عالقة ذات دللة إحوا ية بين السيولة والربحية.
 .4دراسة ( ،)Nuhu, 2017بعنوان:
“Determinants of Commercial Banks Profitability Through Analysis
”of Financial Performance Indicators: Evidence from Kosovo
"تحديد ربحية البنوك التجارية من خالل تحميل مؤشرات األداء المالي من كوسوفو".
ىدفت الدراسة إلى توٍيا ما إذا كانت محددات ربحية البنوك التجارية تؤثر عمى األداء المالي
لمموارف التجارية في كوسوفو .ولتحقيدق أىدداف الد ارسدة ،تدم اسدتخدام المدني الوودلي التحميمدي ،وقدد
تكونددت عينددة الد ارسددة مددن جميد البنددوك التجاريددة العامددة فددي كوسددوفو ،وتددم التحميددل باسددتخدام السالسددل
الزمنية ونموذج تحميل النحدار .وقد توومت الدراسة إلى مجموعة من النتا  ،أىميا :أن العالقة بدين
العوامل المحددة لربحية البنوك التجارية يتم التعبير عنيا مدن خدالل مؤشدرات األداء المدالي ،وأن ربحيدة
البنددوك التجاريددة فددي كوسددوفو مدفوعددة بشددكل ر د ٍ
ديس بعوامددل محددددة داخميددة ،مثددل :كلايددة رأس المددال،
ونوعيددة األوددول ،وكلدداءة اإلدارة ،ف دي حددين أن عوامددل القتودداد الكمددي ليددا تددأثير ٍ د يل عمددى ربحيددة
الموارف التجارية في كوسوفو.
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 .5دراسة ( ،)Vintila & Nenu, 2016بعنوان:
listed

Romanian

the

on

Analysis

Profitability

"Liquidity and
"Companies

"تحميل السيولة والربحية عمى الشركات الرومانية المدرجة في بورصة بوخارست".
ىدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين السيولة والربحية لمشركات الرومانية المدرجة في بوروة
المدرجة في بوروة بوخارست،
بوخارست ،حيث تم إجراء التحميل عمى عدد  50شركة من الشركات ُ
موزعةً عمى عدة قطاعات .وتمثمت متػيرات الدراسة في :نسبة التداول ،نسبة النشاط كمتػي ارت مستقمة
تمثل السيولة ،واستخدام العا د عمى األوول والعا د عمى حقوق الممكية كمتػيرات تابعة؛ كي تمثل
األداء المالي ،ومن أجل مراقبة التػيرات التي تم تسجيميا قبل األزمة المالية والتطور الالحق ،كما تم
جم البيانات للترة  10سنوات من (.)2014-2005
لقد تم إجراء تحميل الرتباط بين متػيرات الدراسة المدروسة ،حيث استُخدم التحميل القتوادي
القياسي ،وذلك بتوظيف أسموب النحدار المتعدد لممتػيرات ،لمبيانات غير المستقرة باستخدام
 ،penel dataوأكدت النتا

وجود عالقة ذات دللة إحوا ية بين المتػيرات التي تم تحميميا،

وكشف وجود عالقة سمبية بين السيولة واألداء المالي لمشركات.
 .6دراسة ( )Sherestha,2015بعنوان :
“Asset Liability Management And Commercial Banks Profitability In
”Nepal
" ادارة األصول وااللتزامات وربحية البنوك في نيبال "
ىدفت الدراسة إلى قياس أثر إدارة األوول واللتزامات عمى ربحية البنوك التجارية في نيبال،
واعتمدت الدراسة عمى المني الوولي التحميمي ،وتم تطبيق الدراسة عمى  7بنوك تجارية خال اللترة
الزمنية ، 2007-2013حيث تم قياس أثر المتػيرات المستقمة وىي حجم الودا  ،واجمالي اللتزامات
األخرى ،واجمالي القروض ،والوول الثابتة ،واجمالي األوول األخرى ،واجمالي النات

المحمي

اإلجمالي ،ومعدل التٍخم عمى األداء المالي لتمك البنوك باستخدام مؤشر العا د عمى األوول ROA
،واعتمدت عمى المني
النحدار  .ومن أىم نتا

الوولي التحميمي ،وألغراض الدراسة تم استخدام معامل الرتباط وتحميل
الدراسة :تبين أن موجودات البنوك بما فييا األوول الثابتة والقروض
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واألوول األخرى تؤثر إيجابا عمى مؤشر العا د عمى األوول ،وتبين أن التزامات البنوك بما فييا
الودا

و اللتزامات األخرى تؤثر سمبا عمى عمى مؤشر العا د عمى األوول  ،وتبين أن متػيرات

القتواد الكمي تؤثر سمبيا مؤشر العا د عمى األوول.
 .7دراسة (  )Rengasamy,2014بعنوان :
" ” Impact of Loan Deposit Ratio (LDR) on Profitability: Panel Evidence
”from Commercial Banks in Malaysia
" أثر نسبة القروض الى الودائع عمى الربحية – دراسة تطبيقية عمى البنوك التجارية في ماليزيا "
ىدددفت الد ارسددة إلددى التعددرف عمددى تددأثير نسددبة القددروض عمددى الودا د

 LDRعمددى الربحيددة فددي

البنوك التجارية الماليزية ،وتم العتماد في الدراسة عمى المني الوولي التحميمدي ،وتدم تطبيدق الد ارسدة
عم ددى () 8بن ددوك تجاري ددة ماليزي ددة خ ددال اللتد درة الزمني ددة (، )2009-2013حي ددث ت ددم قي دداس أث ددر المتػي ددر
المستقل وىو نسبة القروض عمى الودا

 LDRعمى ربحية البنوك مقاسة بمؤشر العا د عمى األوول

،ROAوألغراض الدراسة تم استخدام معامل الرتباط وتحميل النحدار .ومن أىم نتا
تأثير إيجابي وغير ىام إحوا يا لنسبة القروض عمى الودا

الد ارسدة :يوجدد

 LDRعمى مؤشر العا د عمى األودول

ROAفي () 6بنوك ،ويوجد تأثير سمبي وغير ىام إحوا يا لنسبة القروض عمدى الودا د  LDRعمدى
مؤشدر العا دد عمدى األودول  ROAفديً بندك واحدد ،ويوجدد تدأثير إيجدابي وىدام إحودا يا  LDRلنسدبة
القروض عمى الودا

عمى مؤشرً العا د عمى األوول  ROAفي بنك واحد.

 .8دراسة ( )Tanni,2013بعنوان:
" capital structure effects on banking performance: a case study of
Jordan
" تأثير هيكل رأس المال عمى األداء المصرفي – دراسة حالة األردن "
ىدددفت الد ارسددة الددى معددرف تددأثير ىيكددل رأس المددال عمددى اداء البنددوك التجاريددة األردنيددة المدرجددة
في بوروة عمدان لدألوراق الماليدة  ،وتدم اسدتخدام المدني الوودلي التحميمدي فدي الد ارسدة  ،وتدم تطبيدق
الد ارسددة عمددى ( )12بنددك تجدداري أردنددي خددالل اللتدرة الزمنيددة ( ، )2011-2007مددن خددالل قيدداس أثددر
المتػيرات المستقمة وىي نسبة الديون عمدى حقدوق الممكيدة  ،ونسدبة الدديون عمدى اجمدالي األودول عمدى
األداء المالي لتمك البنوك باستخدام العا د عمى حقوق الممكية ومؤشدر العا دد عمدى رأس المدال الموظدف
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 ،ومؤشددر وددافي األربدداح  ،ومؤشددر ىددامش اللوا ددد  ،وألغ دراض الد ارسددة تددم اسددتخدام تحميددل النحدددار
المتعدد  ،ومن أىم نتا

الدراسة  :يوجد أثر ذو دللة احوا ية لنسبة الديون عمى حقوق الممكية عمدى

مؤشرات األداء المورفي مقاسة ب د ( ودافي األربداح  ،والعا دد عمدى رأس المدال الموظدف ،والعا دد عمدى
حقددوق الممكيددة  ،ووددافي ىددامش اللوا ددد ) ويوجددد أثددر ذو دللددة احوددا ية لنسددبة الددديون الددى اجمددالي
األوول عمى مؤشرات األداء المورفي ومقاسة بد( وافي األرباح  ،والعا د عمى رأس المال الموظف
،والعا د عمى حقوق الممكية  ،ووافي ىامش اللوا د ) .
 .9دراسة ( ) AL- Khatib,2012بعنوان:
”“ Financial Performance of Palestinian Commercial Banks
"األداء المالي في البنوك التجارية الفمسطينية"
"ىدفت الدراسة إلى قياس األداء المالي في البنوك التجارية اللمسطينية المدرجة في بوروة فمسطين،
واعتمدت الدراسة عمى المني الوولي التحميمي ،وتم تطبيق الدراسة عمى  5بنوك وطنية مدرجة في
بوروة فمسطين خال اللترة الزمنية ، 2005-2010حيث تم قياس أثر المتػيرات المستقمة وىي حجم
البنك ،ومخاطر ال تمان ،والكلاءة التشػيمية ،وادارة األوول عمى األداء المالي لتمك البنوك باستخدام
ثالث مؤشرات مالية وىي العا د عمى األوول ،والسعر السوقي لمسيم عمى القيمة الدفترية لحقوق
الممكية ،والقيمة القتوادية المٍافة ،وألغراض الدراسة تم استخدام معامل الرتباط وتحميل النحدار
المتعدد لمسالسل الزمنية .ومن أىم نتا

الدراسة :تبين وجود عالقة إيجابية قوية ذو دالة إحوا ية بين

حجم البنك (األوول ( م كل من العا د عمى األوول و السعر السوقي لمسيم عمى القيمة الدفترية
 .10دراسة (  ) Gul &Zaman,2011بعنوان:
“ “Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan
“ العوامل المؤثرة في ربحية البنوك التجارية في باكستان "
ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار مجموعة من المتػيرات المستقمة وبيان تأثيرىا عمى ربحية البنوك
التجارية العاممة في باكستان  ، ،وقد كانت عينة الدراسة ( ) 15بنكا حيث تم جم البيانات المالية ليا
في اللترة من ، 2009-2005واعتمدت الدراسة المني الوولي التحميمي من أجدل قيداس أثدر كدل مدن
األوددول والقددروض والودا د  ،والنمددو القتوددادي والتٍددخم عمددى مؤشدرات األداء المددالي وربحيددة البنددوك
وىددي :العا ددد عمددى األوددول ،العا ددد عمددى حقددوق الممكيددة ،العا ددد عمددى رأس المددال الموظددف ،ووددافي
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اللوا د .و كان من أىم نتا

الدراسة :تبين وجود تأثير قوي لكل من العوامل الداخميدة والخارجيدة ومنيدا

حجم القروض وحجم الودا

عمى ربحية البنوك.

 1.11التعقيب عمى الدراسات السابقة:
بعد استعراض الدراسات السابقة التي تناولت مواٍي فا ض السيولة واللرص الستثمارية
والربحية؛ تبين ما يأتي:
 1.11.1نقاط اتفاق واختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 .1ىناك العديد من الدراسات التي ىدفت لدراسة أثر فدا ض السديولة عمدى ربحيدة البندوك ،مثدل :د ارسدة
(حمددد وندداجي ،)2017 ،ود ارسددة (ديبونددة ،)2017 ،ود ارسددة (وددبرين ،)2015 ،ودارسددة (العبيددد،
 ،)2015ود ارسددة (مددرى  ،)2014 ،ود ارسددة (عبددد السددتار ،)2013 ،ود ارسددة (التميمددي وعبيدددات،
 ،)2011ود ارسدة (السدعدي ،)2010 ،ود ارسدة ()Tabari et al., 2013؛ ولقدد توودمت جميد
ىذه الدراسات إلى وجود عالقة عكسية بين فا ض السيولة ومؤشرات الربحية في البنوك .
 .2أشارت دراسة (ديبونة )2017 ،في الوقت نلسدو إلدى عددم وجدود تدأثير للدا ض السديولة عمدى العا دد
عمى األوول.
 .3ىندداك العديددد مددن الد ارسددات السددابقة التددي قامددت بتندداول متػيددر اللددرص السددتثمارية ،مثددل :د ارسددة
(إسد د د ددماعيل ،)2019 ،ود ارسد د د ددة (أبد د د ددو شد د د ددعبان ،)2017 ،ود ارسد د د ددة (ع د د د دواد ،)2012 ،ودارسد د د ددة
( ،)Filsaraei et al., 2016ودراسة ( ،)Siboni and Pourali, 2015ودراسة ( Rizqia et
 ،)al., 2013ود ارسدة ()Khanqah, 2013؛ ولكنيدا درسدت أثرىدا عمدى متػيدرات أخدرى خدالف
(الربحية).
 .4اتلقت الدراسة الحالية م جمي الدراسات السابقة في كونيا تستخدم المني الوولي التحميمي.
 .5ىند دداك العديد ددد مدددن الد ارسد ددات السد ددابقة التد ددي طبقدددت عيند ددة الد ارسدددة عمد ددى البن ددوك ،باسد ددتثناء د ارسد ددة
(إسد د د ددماعيل ،)2019 ،ود ارسد د د ددة (أبد د د ددو شد د د ددعبان ،)2017 ،ودراسد د د د ددة (ع د د د دواد ،)2012 ،ود ارسد د د ددة
( ،)Filsaraei et al., 2016ودراسدة ( ،)Siboni and Pourali, 2015ودراسة ( Rizqia et
 ،)al., 2013ود ارسة (.)Khanqah, 2013
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 .6اتلقت الدراسة الحالية م جمي الدراسات السابقة في كونيا استخدمت النماذج اإلحوا ية باستثناء
د ارسددة (بددن عاريددة وبمبددالي ،)2017 ،ود ارسددة (وددبرين ،)2015 ،ود ارسددة (آل المنشددد والوددلار،
 ،)2015ودراسة (القرعان وآخرون ،)2014 ،ودراسة (عبد الستار.)2013 ،
 .7تم إجراء بعض الدراسات السابقة في الدول العربية واإلسالمية متمثمة في :الج از ر ،واألردن،
والعراق ،واإلمارات ،وسوريا ،وأندونيسيا ،وباكستان  ،والبوسنة ،واليرسك  ،و ماليزيا ،وكوسوفو،
وايران؛ ولكنيا لم تطبق في البي ة اللمسطينية جحسب عمم الباحثج.
 .8اتلقت الدراسة الحالية م جمي الدراسات السابقة في كونيا استخدمت الموادر الثانوية متمثمة
في البيانات المالية المنشورة.
 .9لم يتم قياس العالقة بين المتػيرات طوال اللترة الزمنية الممتدة من فترة (.)2019-2011
 1.11.2استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
استفاد الباحث في دراسته الحالية من الدراسات السابقة عمى النحو اآلتي:
بناء عمى الدراسات السابقة ،وبما يتناسب م طبيعة الموٍوع ،والذي يتناول
 .1تحديد مني الدراسة ً

فيو دراسة العالقة بين فا ض ومخاطر السيولة واللرص الستثمارية وأثرىما عمى ربحية البنوك،

انسجاما م ذلك ىو المني الوولي التحميمي.
وأكثر المناى العممية
ً
 .2تجمي اإلطار النظري لمدراسة ،والمتمثل في فا ض ومخاطر السيولة واللرص الستثمارية وربحية
البنوك ،وذلك بعد الرجوع لمدراسات السابقة.
 .3تحديد عينة الدراسة.
 .4تحديد موطمحات الدراسة.
 .5تحديد المؤشرات المالية.
 .6تحديد المعالجات اإلحوا ية المناسبة.
 .7التعرف عمى العديد من الكتب العممية والمراج التي تخدم وتثري الدراسة الحالية.
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 1.11.3ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
تميَّزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يأتي:
 .1أنيا ركزت عمى معرفة العالقة بين فا ض ومخاطر السيولة واللرص الستثمارية ،وأثر كل من
المدرجة في
فا ض ومخاطر السيولة واللرص الستثمارية عمى ربحية البنوك التجارية واإلسالمية ُ
بوروة فمسطين.

 .2أنو لم يتم التداول في الدراسات السابقة قياس العالقة بين فا ض ومخاطر السيولة واللرص
الستثمارية وأثرىا عمى الربحية ،إذ إنو موٍوع لم تتم دراستو من قبل ،وذلك حسب عمم الباحث.
 .3غطت الدراسة اللترة الزمنية الممتدة من عام  2011حتى عام .2019
 .4تمثل مجتم

الدراسة في جمي

البنوك التجارية واإلسالمية المدرجة ٍمن قطاع البنوك

والمؤسسات المالية في بوروة فمسطين.
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 2الفصل الثاني
السيىلة وخماطرها؛ وعالقتها
بالفرص االستثمارية.

 2.1مقدمة:
يعد ُّدد موٍددوع السدديولة مددن المواٍددي الميمددة فددي البنددوك ،وشددػميا الشدداغل فددي عمميددا اليددومي
دددا مددن عمال ددو نتيجددة عدددم تددوفر السدديولة الكافيددة ،أو عدددم
واحتكاكيددا مد العمددالء ،فقددد يخسددر البنددك عد ً

إمكانيددة تمبيددة طمبدداتيم فددي الوقددت المناسددب ،وتبدددأ أىميددة السدديولة مددن خددالل قدددرة البنددك عمددى مواجيددة
در لمدا تحظدى بدو السديولة مدن أىميدة بالػدة عندد البندوك؛ فقدد
التزاماتو قوديرة األجدل بشدكل مناسدب ،ونظ ًا
نوت القوانين عمى نسب محددة لمسيولة في البنوك ،وبالعكس من ذلك؛ فقد يحتلظ البنك بسيولة تلوق

حاجتو؛ ما ينت عن ذلدك مدن اسدتخدام غيدر ودحيا لممدوارد المتاحدة؛ لدذلك تحدافظ البندوك عدن مسدتوى
السيولة التي تمكنيا مدن تعظديم األربداح ،وفدي الوقدت نلسدو الحلداظ عمدى الحدد األدندى المناسدب لمسديولة
(احالسو.)53 :2013 ،
يتوجب عمى كل بنك المحافظة عمى مستوى سيولة مناسب؛ ما ِّ
يمكنو من تعظيم أرباحو ،وفي نلس
قادر عمى مقابمة أي طمبات ،حتى ولو كانت ملاج ة ،فإن احتلاظ البنك بأوول عالية
الوقت يكون ًا
السيولة سيخلض من مخاطر السيولة الناتجة عن اللا ض والعجز النقدي ،ولكن في المقابل سيخلِّض
ِ
بحا ،وتعادل فقط
من ربحية البنك ،ومن جية أخرى احتلاظ البنك بمجموعة من األوول التي تُد ُّر ر ً
قيمة رأس المال؛ األمر الذي سيجعل دخمو غير ٍ
كاف لتػطية نلقاتو والتزاماتو الدورية وغير الدورية
(رايس.)127 :2009 ،
من خالل ما سبق؛ يتٍا أن عمى البنوك سواء التجارية أو اإلسالمية أن تحتلظ بسيولة نقدية لدييا،
وفي ذات الوقت يجب أن تستثمر ىذه السيولة؛ لذلك يجب أن تٍ السياسات المناسبة التي توفر في
ظمِّيا الحد األدنى من السيولة النقدية المطموبة لمواجية اللتزامات والسحوبات ،وأن تستثمر اللا ض
المِدرة لمعا د ،وتحتكم ىذه السياسة التي تٍبط إدارة السيولة النقدية إلى مجموعة
النقدي في المجالت ُ
من العناور ،منيا :حجم السحوبات ،واللتزامات المتوقعة ،ومواعيد وآجال الستحقاق والطمب؛ وفي
حال التزام البنك بيذه السياسات ،فإنو يول إلى الحالة المثمى التي ل يكون فييا فا ض ول عجز
نقدي.
اقتواديا،
تقوم البنوك بتوجيو السيولة البنكية اللا ٍة عن احتياجاتيا إلى اللرص الستثمارية المجدية
ً

ولكن تحديد ىذه اللرص يتطمب من البنك اختيار المناسب من الستثمارات (أبو شعبان: 2017 ،
.)43
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وتُنوع البنوك بين اللرص الستثمارية قويرة وطويمة األجل ،حيث يتم استثمار اللا ض النقدي لدى
البنوك في أوراق مالية وتسييالت ا تمانية مباشرة ،أو تمويالت إسالمية ،وربط ودا

بنكية لدى سمطة

النقد والبنوك والمؤسسات المالية البنكية األخرى واألوول الثابتة.

 2.2مفهوم السيولة البنكية:
ُيقودد بالسدديولة البنكيددة :قددرة البنددك عمددى مواجيدة التزاماتددو الماليددة لممدودعين بالدرجددة األسدداس،

وبقية اللتزامات األخرى كالمقرٍين والمقترٍين وغيرىم؛ ما يسدتمزم تدوفر النقدد السدا ل لددى البندك ،أو
إمكانية الحوول عمييا عن طريق تسييل بعض أوول البنك ،وتحويميا إلى نقد بسدرعة وبددون خسدا ر
(سعيد.)109: 2013 ،
وي درى (يعقددوب )75 :2015 ،أنيددا :قدددرة البنددك عمددى مواجيددة التزاماتددو الماليددة ،والتددي تتكددون
بشكل كبير من تمبية طمبات الم ِ
دودعين لمسدحب مدن الودا د  ،وتمبيدة طمبدات المقترٍدين؛ لتمبيدة حاجدات
الزبا ن والمجتم وبي ة العمل؛ ُّ
وتعد السيولة ذات أىمية كبيرة لمبنوك؛ إذ ل تتمكن إدارة البنك من طمب
ميمددة إٍددافية مددن المددودع ،عندددما يريددد سددحب ودا عددو؛ ألن ذلددك سدديؤدي إلدى زعزعددة الثقددة بددين العميددل
والبنك.
كم ددا تع ددرف الس دديولة البنكي ددة بأني ددا :ق دددرة البن ددك عم ددى التس ددديد النق دددي لجميد د التزامات ددو ،وعم ددى
الستجابة لطمبات ال تمان ،وىذا يستدعي توفر نقد سا ل لدى البندوك ،أو إمكانيدة الحودول عميدو عدن
طريق تسييل بعض أوولو ،أي تحويميا إلى نقد سا ل بسرعة وسيولة (جابر.)110 :2015 ،
ويعرفيددا ( اريددس )265 :2009 ،بأنيددا :قدددرة البنددك عمددى الوفدداء باللت ازمددات الحاليددة أو اللوريددة
بما يٍمن سير النشاط بدون معوقات.
فددي حددين يددرى (الدددويك )5 :2010 ،أنيددا :قدددرة البنددك عمددى اإليلدداء باللت ازمددات وتمويددل الزيددادة
مددن جانددب الموجددودات ،دون الٍددطرار إلددى تسددييل الموجددودات بأسددعار غيددر عادلددة ،أو المجددوء إلددى
موادر أموال ذات تكملة عالية.
وبذلك فان مليوم السيولة البنكية يشير إلى نقطتين أساسيتين ،وىما (حماد:)11: 2013 ،
 .1يعبر مليوم السيولة عن مدى توفر سيولة نقدية جاىزة لدى البنك لمواجية الت ازماتو التي
تحول في وقت قوير.
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 .2يعبر عن جاىزية موجودات البنك لمتحول إلى نقد سا ل لمواجية اللتزامات التي تحول في
زمن قوير.
ويشير (أبو رحمة )18 :2009 ،إلى أن لمسيولة البنكية ثالثة أبعاد في البنوك ،وىي كاآلتي:
 .1الوقت :ويتمثل في السرعة التي يمكن من خالليا تحويل الموجودات إلى نقد.
 .2المخاطرة :ويقود بيا احتمالية ىبوط قيمة تمك الموجودات.
 .3التكملة :وىي التٍحيات المالية والتٍحيات األخرى التي ل بد من وجودىا في عممية تنليذ
ذلك التػيير.
وبالتالي يمكن تعريف السيولة البنكية إج ار ًيا بأنيا :قدرة البنك عمى مواجية سحوبات العمالء

من حسابات الودا

بمختمف أشكاليا ،وسداد التزامات البنك األخرى الدورية وغير الدورية في آجاليا

وأوقاتيا المحددة ،في ظل سياسة واٍحة تٍمن توافر سقف من النقدية يػطي ىذه السحوبات
واللتزامات.

 2.3إيجابيات توفر السيولة البنكية:
تحتدداج البنددوك إلددى السدديولة لمواجيددة طمددب عمال يددا إلددى األم دوال ،ويواجددو العمددالء احتياجدداتيم
لمسيولة إما من خالل سحب ودا عيدم لددى البندوك ،أو القتدراض منيدا ،حيدث إن مثدل ىدذه الحتياجدات
مسد ددتمرة؛ لد ددذا يجد ددب أن تكد ددون البند ددوك مسد ددتعدة دا ًم د دا لمواجيد ددة مثد ددل ىد ددذه المتطمبد ددات؛ ألن مثد ددل ىد ددذه
الستعدادات يعطييا اإليجابيات اآلتية (السعدي:)62 : 2010 ،

 .1الظيور في السوق المالية الحساسة تجاه المخاطر بمظير المأمون القادر عمى الوفاء
بالتزاماتو.
 .2تعزيز ثقة كل من المودعين والمقترٍين ،والتأكيد ليم عمى إمكانية الستجابة لمتطمباتيم.
 .3تأكيد القدرة عمى الوفاء باللتزامات والتعيدات.
 .4تجنب دف كملة أعمى لألموال.
 .5تجنب المجوء لالقتراض من البنك المركزي وسمبيات ذلك.
ُّ .6
إيجابيا لمسوق المالية والمودعين واإلدارة والمحممين.
مؤشر
ًا
تعد
ً
كمااا وتعددد السدديولة ذات أىميددة خاوددة لمبنددوك ،لسدديما بالموازنددة م د الوحدددات غيددر الماليددة؛ إذ
تكددون تدددفقات األرودددة النقديددة مددن والددى البنددك ٍددخمةً ،بالموازنددة مد قاعدددة رأس مددال البنددك ،وتحتدداج
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البندوك لمسديولة لمواجيدة احتياجدات عمال دو إلدى األمدوال ،وان مثدل ىدذه الحتياجدات مسدتمرة؛ لدذا يجددب
أن تكون البنوك مستعدة دا ًما ليذه المتطمبات (وونيا.)259 :2015 ،
وتتمخص أىمية السيولة بالنسبة لمبنوك في (الشمري:)237: 2009 ،
حيويا لمسوق المالية والمودعين والمحممين واإلدارة.
ًا
 -1أنيا تع ُّد
مؤشر ً
 -2أنيا تظير أمام السوق المالية بمظير عالي الثقة ،والبعيد عن المخاطر ،والقادر عمى اإليلاء
بالتزاماتو تجاه جمي األطراف.
يز لثقة كل من المقترٍين والمودعين وحممة األسيم ،والتأكيد ليم بأنو قادر عمى
 -3تشكل تعز ًا
الستجابة السريعة لمتطمباتيم.

 -4تأكيد القدرة عمى الوفاء باللتزامات والتعيدات الممتزم بيا.
وأٍاف العاني نقاط أخرى ألىمية السيولة البنكية في البنوك ،وتتمثل في اآلتي ( Alani and
:)ALshawaiyat, 2017: 16
تدر العا د.
 .1انسياب األموال إلى مجالت الستثمار التي ُّ
 .2الحوول عمى التمويل من المؤسسات البنكية األخرى في ظل الحتلاظ بمستوى مقبول من
السيولة النقدية لدييا.
يتٍا مما سبق أنو يتوجب عمى البنوك أن توفر السيولة البنكية الالزمة ليا ،وذلك من خالل تطبيق
قاعدة الموازنة والمواءمة ،والتي تلرض عمى البنك أن يػطي سحوبات العمالء والتزاماتو في أوقات
الطمب ،وأل يحتلظ بالنقدية التي تزيد عن حاجاتو ،والتي ل يتم توجيييا لالستثمارات.
ويرى ( )23:2014 ،kadhimأن ىناك مجموعة من العوامل التي ليا تأثير كبير عمى السيولة
البنكية ،ومنيا:
 -1عمميات اإليداع والسحب عمى الودا .
 -2معامالت الزبا ن م الخدمة العامة.
 -3رويد عمميات المقاوة بين البنوك.
 -4موقف البنك المركزي بالنسبة لمبنك.
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 -5رويد رأس مال الممتمك.
 -6عوامل أخرى.

 2.4إشكالية السيولة البنكية:
تتمثل مكونات السيولة البنكية ،في (أحمد:)305-304 :2013 ،
 .1السيولة الحاٍرة "النقدية" (الحتياطات األولية) :ىي عبارة عن سيولة نقدية جاىزة تحتلظ بيا
البنوك وقت الحاجة ،وىذه الموجودات ل تحقق عوا د لمبنك ،وتشمل أو ارقًا نقديةً سواء كانت
بالعممة المحمية أو العمالت األجنبية ،وىي موجودة في خ از ن البنك عمى شكل نقدية سا مة،
والودا

لدى البنك المركزي ،والودا

لدى البنوك األخرى ،والوكوك تحت التحويل.

 .2السيولة شبو النقدية (الحتياطات الثانوية) :ىي عبارة عن موجودات يمكن تحويميا بسرعة
ودون عناء خالل فترة قويرة إلى سيولة ،أو ىي عبارة عن استثمارات قويرة األجل؛
كاألوراق المالية (أسيم وسندات) ،واألوراق التجارية المخوومة ،وأذونات الخزانة ،وتمتاز ىذه
الحتياطات بقور أجل الستحقاق وٍعف العا د ،كما تساىم في تدعيم الحتياطيات
أيٍا تحقيق بعض األرباح لمبنوك.
األولية ،و ً
وتحرص عمى توفير تشكيمة مناسبة من السيولة ،والتي تتوزع بين السيولة النقدية التامة والسيولة شبو
يٍر البنك ،ويمحق بو العديد من الخسا ر ،وبالتالي يجب
النقدية ،حيث إن عدم التوازن بين النوعين ُّ
أن يتم توزي السيولة بين النوعين ،بعد إجراء دراسات مستليٍةٍ ( .اىر وأخرون )32 : 2015،
تتمحور مشكمة السيولة في البنوك في عدم قدرة إدارة البنك عمى الموازنة بين موادر األموال
يٍر
عاليا؛ ما ُّ
بحا ً
واستخداماتيا ،فتوافر سيولة از دة لدى البنك يعني زيادة الموجودات التي ل تحقق ر ً
بأىداف الربحية لديو ،وفي المقابل فإن تحقيق ربحية عالية يعني في أحد جوانبو الستثمار في أوول

قميمة السيولة ،كما أن حدوث أي انخلاض ملاجئ في التدفقات النقدية سيعرض البنك لمخاطر جمة؛
بسبب عدم قدرتو عمى الوفاء بالتزاماتو ،عندما تحين آجال استحقاقيا ،إٍافة إلى عدم قدرتو عمى منا
تمويالت لملرص الستثمارية الجديدة المربحة (شاب ار وحبيب.)69-68 :2006 ،
تواجو البنوك اإلسالمية مشكمة استثمار السيولة اللا ٍة لدييا بشكل أكبر من البنوك التجارية؛ ألنيا
تعمل في إطار أحكام الشريعة اإلسالمية ،وخاوةً في اللترات الزمنية قويرة األجل ،فيجب عمى إدارة
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ىذه البنوك أن تسعى إلى استثمار أمواليا اللا ٍة في المكان والزمان المناسبين ،واستخدام
الستراتيجيات واألدوات الستثمارية المناسبة (المقرفي.)3 :2007 ،
ويعد كل من اللا ض النقدي أو العجز في السيولة أمرين غير مرغوب فييما؛ ألنيما يسببان جممة من
اآلثار المتتالية ،والتي تؤدي في النياية إلى نقص العا د عمى األموال المستثمرة من ناحية ،والى نقص
المناف القتوادية والتنموية التي تقدميا البنوك من ناحية أخرى.
ويعرف عجز السيولة بأنه :ذلك العجز النقدي الذي يمكن أن يحول في رويد النقدية اللعمي عن
الرويد الواجب الحتلاظ بو ،وينشأ ىذا العجز بسبب زيادة التدفقات الخارجة ،أو انخلاض التدفقات
النقدية الداخمة ،حيث يؤدي ذلك إلى (رايس:)57 : 2009 ،
أ .اإلس دداءة إل ددى البن ددك :إن نق ددص الس دديولة ي ددؤدي إل ددى ع دددم ق دددرة البن ددك عم ددى الوف دداء بمتطمب ددات
عمال و من سحوبات وا تمان وتمويل ،والذي بدوره قد يؤثر عمى وجود البنك واستم ارريتو.
بٍ .ياع فدرص اسدتثمارية كبيدرة أمدام البندك ،والتدي كدان مدن الممكدن السدتلادة منيدا لدو كدان لديدو
أموا ٌل سا مة ،ولسيما في الستثمارات قويرة األجل.
أيٍ د دا إلد ددى اٍد ددطرار البند ددك ،وبي د د بعد ددض موجوداتد ددو المتداولد ددة بد ددثمن
ج .يد ددؤدي نقد ددص السد دديولة ً
منخلض؛ ما يؤدي إلى حدوث خسارة.

فيعرف أنه :الزيادة عن المقدار الكافي من السيولة لموفاء بالتزامات البنك تجاه
أما فائض السيولة َّ
َّ
عمال و في الظروف العادية ،وخالل مدة زمنية معتبرة (الحنيطي.)32 :2012 ،
ويعرفيا (الولار )32 :2015 ،بأنيا :األرودة النقدية التي تتواجد في خزينة البنك بعد استيلاء
احتياجاتو من السيولة ومقابل احتياجاتو منو.
ويعرف (رايس )58 :2009 ،فا ض السيولة بأنو :زيادة رويد النقدية اللعمي عن رويد النقدية
الواجب الحتلاظ بو ،وينشأ ىذا اللا ض عن زيادة التدفقات النقدية الداخمة (الودا
معا.
نقص التدفقات النقدية الخارجة ،أو كمييما ً

بشكل أساسي) ،أو

ويدرى ) (Omer, 2018: 19أن فددا ض السديولة يدرتبط بلدا ض السدديولة للتدرة سددابقة ،وبتذبددذب

العممة ،والحالة القتوادية ،وسعر اللا دة.
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ومن ذلك يمكن القول أن فا ض السيولة البنكية يمكن تعريلو إج ار ًيا بأنو :السيولة ال از ددة عدن

احتياجد ددات ومتطمبد ددات البند ددك ،وبالتد ددالي فيد ددي معطمد ددة لكونيد ددا غيد ددر مسد ددتثمرة فد ددي المجد ددالت واللد ددرص
الم ِدرة لمدخل.
الستثمارية ُ

 2.5أسباب فائض السيولة وآثارها:
تنت

السيولة اللا ٍة في البنوك نتيجة وعوبة المتابعة المستمرة لألرودة النقدية بالبنك،

ويعزى ذلك إلى عدة أسباب منيا (مرى :)29 :2014 ،
 .1التحركات المستمرة في ودا

خوووا إذا كان لو عدة فروع ،وقد توعب المتابعة
البنك،
ً

اليومية لحركات السحب واإليداع ،إل إذا توفرت لمبنك شبكة إلكترونية تربط بين فروع البنك
المختملة ،باإلٍافة إلى وسا ل التوال الحديثة .
وسدادا ،فقد تٍطر إدارة البنك إلى توفير سيولة إٍافية عند
سحبا
 .2تحركات القروض
ً
ً
توديقيا لمبالع ا تمانية ،وقد يتأخر السحب عما ىو مخطط لو.

 .3التػيرات التي تحدث داخل عمميات غرفة المقاوة بين البنوك.
وىناك أسباب متعمقة بالبنوك اإلسالمية دون التجارية ،وتتمثل في اآلتي (عكاشة والويلي،
:)12 :2018
أساسيا في كونو الممجأ
 .1عالقة البنك اإلسالمي م البنك المركزي :يمعب البنك المركزي دوًار
ً
األخير لمقروض المقدمة لمبنوك التجارية في حال عسرىا ،وىذه الخدمة يقدميا البنك المركزي
مقابل فا دة ،وبما أن البنوك اإلسالمية ل تتعامل باللا دة ،فيي محرومة من ىذه الخدمة.
ٍ
موممة في األول لتتناسب م
 .2تعمل البنوك اإلسالمية في أغمب دول العالم في ظل بي ة
العمل
البنكي التقميدي ،وذلك نتيجة لسيادة وانتشار الجياز البنكي التقميدي منذ زمن بعيد.
 .3نقص وقمة األدوات المالية التي تستخدميا البنوك اإلسالمية ،إذ يتلق كثير من القتواديين
عمى أن سوق الوكوك اإلسالمية تعد إحدى أىم األدوات الستثمارية الواعدة في استثمار
السيولة.
 .4عدم وجود سوق مالية إسالمية دولية متطورة ،حيث إن وجودىا يساعد عمى امتواص ىذه
الزيادة في السيولة ،ويعزز البنية األساسية لمخدمات المالية اإلسالمية.
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وتتمثل اآلثار المترتبة عمى فا ض السيولة في البنوك ،في اآلتي (شحاتة:)17 :2010 ،
 .1يسبب فا ض السيولة إساءة إلى سمعة البنك ،بدعوى أن إدارتو غير قادرة عمى استثمار
األموال.
 .2يؤدي فا ض السيولة النقدية إلى تعطيل األموال بدون استثمار.
 .3انخلاض األرباح والتعرض لمخسارة.
وىناك آثار خاوة بالبنوك اإلسالمية دون التجارية ،وتتمثل في اآلتي (طو:)25: 2014 ،
انطباعا أن إدارتو غير قادرة
 .1إن وجود فا ض في السيولة لدى البنك اإلسالمي قد يعطي
ً
عمى استثمار ىذه األموال ،وتوظيليا بشكل مناسب وبما ينل المجتم .

 .2يسبب فا ض السيولة تعطيل األموال بدون استثمارىا ،وىذا ما يتعارض م قواعد وأحكام
الشريعة اإلسالمية التي تدعو إلى تثمير األموال وتنميتيا ،حيث سيؤدي عدم الستثمار
إلى ٍياع عا د معين كان من الممكن الحوول عميو لو أن ىذه األموال كانت قد
نافعا.
ًا
استثمرت
استثمار ً

 .3تتأثر األموال النقدية ال از دة عن الحاجة وغير المستثمرة بالنخلاض في قيمتيا بسبب
التٍخم النقدي ،وىذا بدوره يؤثر عمى الربحية ،وعمى القيمة الحقيقية لرأس المال.

 2.6مقاييس السيولة البنكية:
قود بالسيولة البنكية الحتلاظ بموجودات نقدية سا مة ،إٍافة إلى موجودات مالية تػمب عمييا
ُي ُ

ولة السيولة؛ لمواجية الحتياجات النقدية اللورية أو العاجمة التي قد تواجو البنك في أي لحظة.
ويمكن احتسابيا بمجموعة من المقاييس المتخووة لقياس قدرة البنك عمى الوفاء بالمطموبات،
وتتمثل في اآلتي (الػالبي:)102 :2016 ،
 .1نسبة الرويد النقدي :تظير النسبة قدرة البنك عمى مواجية التزاماتو المالية الواجبة السداد في
مواعيدىا من األرودة النقدية المتاحة لديو؛ وعمى إدارة البنك تجنب ارتلاع ىذه النسبة أو
سمبا عمى العوا د التي يحققيا البنك؛
انخلاٍيا بشكل كبير؛ ألنو في حالة الرتلاع تنعكس ً

كون ذلك يؤدي إلى عدم استػالل األموال المتاحة لمبنك في استثمارات تحقق الربا لمبنك؛ أما

في حالة النخلاض ،فيتعرض البنك إلى مشاكل في السيولة ،ويتم حسابيا كاآلتي )أبو رحمة،
29 : 2009؛ زىرة:)55 : 2009 ،
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= النقد وما في حكمه  /إجمالي الودائع × %100
 .2نسبة السيولة النقدية إلى إجمالي الودا

تحت الطمب :تقيس قدرة البنك عمى توفير النقدية

الالزمة لمواجية السحوبات النقدية من الودا

تحت الطمب في أي وقت )أبو رحمة: 2009 ،

29؛ زىرة )55 : 2009 ،ويتم حسابيا كاآلتي:
= (النقد وما في حكمه  +شبه النقد)  /إجمالي الودائع تحت الطمب × %100
 .3نسبة السيولة التجارية :تعد من أكثر النسب دقة من حيث الحكم عمى درجة السيولة ،كما أنيا
مقياس لمقدرة البنك عمى الوفاء بالتزاماتو من الموجودات سريعة التحول إلى نقدية ،وأن ارتلاع
ٌ

ىذه النسبة يعني أن البنك يتمت بقدرة عالية عمى الوفاء بالتزاماتو المتوقعة (يوسف:2012 ،

 ،)95ويتم حسابيا كاآلتي:
= (النقد وما في حكمه  +شبه النقد)  /إجمالي المطموبات × %100
 .4نسبة السيولة :وتُحسب عن طريق المعادلة اآلتية (حمد وناجي2017 ،؛ الطالب2015 ،؛
الحنيطي2012 ،؛ Iqbal, 2001؛ عبد الرٍا وآخرون:)2018 ،
إجمالي الموجودات السائمة (النقد)  /إجمالي الموجودات × %100
تقيس ىذه النسبة الموجودات السا مة لدى البنك إلى إجمالي الموجودات ،وتعني زيادتيا أن
ىناك أرودة نقدية غير عاممة؛ ما يقمل العا د النيا ي لمبنك ،ونقص تمك النسبة عن معدلتيا يعني
مواجية البنك ألخطار عدة ،مثل :السحب الملاجئ ،وخطر التمويل وغيرىا (طالب والمشيداني،
.)85 :2011
 .5نسبة فا ض السيولة :وتُحسب عن طريق المعادلة اآلتية (ناور2014 ،؛ آل منشد
والولار2015 ،؛ بن العارية وبمبالي:)2017 ،
إجمالي الودائع  -إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة
يع ُّد ىذا المقياس إحدى المقاييس التقميدية لسيولة البنوك ،وىي تقيس مدى استعمال الودا د فدي
در عدن السديولة ،فكممدا انخلٍدت ىدذه النسدبة،
عمميات اإلقراض ،وىي كذلك النسدبة الودورة األكثدر تعبي ًا

در عمددى مخددزون السديولة لدددى البنددك والعكددس وددحيا ،وتكمددن أىميددة ىددذا المقيدداس فددي كونددو
كانددت مؤشد ًا
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إشددارة تحذيريددة إلدارة البنددك لمراجعددة سياسددتو الخاودة بتوزيد األوددول لوددالا السدديولة (عقددل:2006 ،
:)164
 .6نسبة فا ض السيولة النقدية :ويحسب عن طريق المعادلة اآلتية (الدرابسة2008 ،؛ مرى ،
)2014
إجمالي الموجودات السائمة (النقد)  -متطمبات االحتياطي اإللزامي النقدي
يتٍا من خالل النسب السابقة أنيا تقيس درجة السيولة البنكية في البنوك ،إذا كان ىناك
عجز أو فا ض في السيولة أو حالة توازن؛ لذلك عند استخدام النسب المتعمقة بقياس فا ض السيولة،
ل بد أن نأخذ بعين العتبار سياسات ولوا ا البنك المتعمقة بالحد األدنى الواجب الحتلاظ بو من
السيولة ،فكل رويد نقدي يزيد عن ىذا الحد يع ُّد نقدية معطمة عن الستثمار ،وبالتالي فا ض في
السيولة ،ول بد من إيجاد الحمول المناسبة لو لستثماره.

 2.7مفهوم مخاطر السيولة:
يقود بمخاطر السيولة تمك المخاطر التي تواجو البنوك ،عندما ل يتوفر لدييا األمدوال الكافيدة
لمقابمددة اللت ازمددات الماليددة فددي األوقددات المحددددة ليددا ،وتشددمل مخدداطر السدديولة مخدداطر قودديرة األجددل،
عمما أن كل البنوك بحاجة إلى إدارة مخاطر السيولة؛ كدي تبقدى فدي مدأمن مدن
ومخاطر طويمة األجل؛ ً

خطر اإلفالس).) cpa, 2010: p4

وجاء تعريف مخاطر السيولة من المعيار المحاسدبي األول ( )32بأنيدا :مخداطر التمويدل ،وىدي
دالة عمى الوعوبة التي ُيحتمل أن يتعدرض ليدا البندك عندد تددبير األمدوال مدن أجدل الوفداء باللت ازمدات،
وقد تنت من عدم القدرة عمى بي أول ما بقيمتو العادلة (عبد الستار.)23 : 2012 ،

كمددا عرفيددا (ب ارٍددية )7 : 2011 ،أنيددا عبددارة عددن عدددم كلايددة أرودددة البنددك النقديددة لمواجي دة
مسددحوبات احتياجددات المقترٍددين ،ويتعدداظم ىددذا الخطددر حينمددا ل يسددتطي البنددك توق د الطمددب الجديددد
عمى القروض أو مسحوبات الودا  ،ول يستطي

الووول إلى موادر جديدة لمنقدية.

كمددا ذكددر (قواوسددي )38: 2014 ،أن مخدداطر السدديولة ىددي المخدداطر التددي يتعددرض ليددا البنددك
جراء تدفق غير متوقد لودا د عمال دو لمخدارج؛ بسدبب تػيدر ملداجئ فدي سدموك المدودعين ،ومثدل ىدذا
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طا غيددر اعتيددادي فددي التمويددل قوددير األجددل إلعددادة تمويددل
الوٍ د يمكددن أن يل ديض عمددى البنددك نشددا ً
اللجوة الناجمة عن نقص السيولة في السوق النقدية بأسعار مرتلعة.
وتعددرف الد ارسددة مخدداطر السدديولة بأنيددا :تمددك المخدداطر الناتجددة عددن عدددم كلايددة األوددول قودديرة
األجل لمقابمة المطموبات قويرة األجل ،وتحدث نتيجة فجدوة اسدتحقاق بدين األودول والخودوم ،وتدزداد
ى ددذه المخ دداطر عن دددما يو ددعب عم ددى البن ددك ت ددوفير األمد دوال بتكمل ددة معقول ددة ،ويمك ددن أن تنتي ددي بد دإفالس
البنوك.
ويتٍددا ممددا سددبق أن مخدداطر السدديولة تنشددأ عددن عدددم قدددرة البنددوك عمددى مواجيددة الددنقص فددي
اللت ازمددات ،أو عمددى تمويددل الزيددادة فددي الموجددودات ،وعندددما تكددون سدديولة الموددرف غيددر كافيددة ،فإنددو
يتعددذر عميددو الحوددول عمددى أم دوال كافيددة؛ سد دواء عددن طريددق زيددادة التزاماتددو ،أو تحمددل تكمل دة معقول ددة
بتحويددل موجوداتددو بسددرعة إلددى موجددودات ثابتددة؛ مددا يددؤثر فددي ربحيتددو ،وفددي الحددالت القوددوى فإنددو مددن
الممكن أن تؤدي عدم كلاية السيولة إلى انعدام المالءمة المالية لمبنك.

 2.8أسباب مخاطر السيولة:
اختملت اآلراء بشأن مخاطر السيولة كما يأتي (وونيا:)36 : 2015 ،
 -1أسباب تتعمق بمدى صعوبة تسييل األصول المتداولة:
ازدياد حالت السحب ،وباألخص لممبالع الكبيرة؛ ما يدف البنك لتسييل أوولو بقيمة أقل من
وفاء بتمك اللتزامات؛ ما يؤثر عمى ربحيتو إلجباره عمى ىذا التسييل القوي.
قيمتيا الدفترية؛ ً
 -2أسباب تتعمق بجانب نطاق الميزانية:
ونعني بجانب اللتزامات أنو عند ازدياد طمبات سحب المودعين ألرودتيم ،فإن البنك قد
يٍطر بسبب حاجتو لتوفير النقدية الٍخمة؛ ما يمزمو القتراض بتكملة إٍافية من البنوك األخرى.
أما جانب األوول ،فيتمثل في خدمة خطابات العتماد والٍمان التي تتم خارج الميزانية،
والتي بمجرد قيام العميل بالقتراض بموجبيا تتحول لقروض فعمية تظير بالميزانية ،فتنشأ مخاطر
السيولة ،إذ تتسبب في دف البنك لمبي القيري ألوولو بقيمة أقل من قيمتيا الواجبة لتوفير السيولة.
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 -3أسباب تتعمق باختالف تواريخ االستحقاق:
حيث عدم مناسبة تواريخ استحقاق الودا

قويرة األجل لتواريخ تحويل القروض طويمة

األجل المستحقة لمبنك.
 -4أسباب تتعمق بعدم التوازن بين التدفقات الداخمية والخارجية.
وقد توومت دراسة

(براٍية )7 :2011 ،إلى مجموعة من األسباب المتعمقة بمخاطر

السيولة ،وىي:
 -1ودمات السحب الملاجئ التي تتعرض ليا البنوك نتيجة اىتزاز عامل الثقة لدى جميور
المودعين ،عمى إثر النكسات التي تويب البنوك التجارية أثناء مزاولة نشاطيا ال تماني (الندفاع
ُ
عمى البنوك والذي ىو من السموكيات غير المستقرة لممودعين).

 -2ظاىرة التػير المتسارع والػير مستقر لقيم األوول  ،فمثال تقييم محلظة األوراق المالية بالقيمة
السوقية قد يؤدي بالمؤسسة الى تلٍيل التنازل عن ىذه األوول عوض الحتلاظ بيا ألن قيمتيا
السوقية متدنية ول تحقق مردودية في األجل القريب والمتوسط  ،الشيء الذي يؤدي الى الفالس
طرديا م المخاطرة.
 -3رغبة البنوك في الحوول عمى عوا د أكبر ،وذلك ألن العوا د تتناسب
ً
 -4تمويل البنوك لستثما ارت طويمة األجل بموارد قوير األجل.
ويددرى الباحددث مددن خددالل الد ارسددة إلددى مجموعددة مددن أسددباب مخدداطر السدديولة ،وتددتمخص فيمددا
يأتي:
تنجم مشاكل السيولة في البنوك نتيجة خطأ في إدارة الموارد المتداولة بشكل ر ٍ
يس ،أو نتيجة
لخطأ في تركيبة الجانب األيسر لمميزانية العمومية؛ ما يؤدي إلى عدم توازن طبيعة الموادر
والستخدامات ،وىناك عدة أسباب تؤدي إلى حدوث مخاطر السيولة ،أىميا:
 -1عدم التوازن بين نمو اللتزامات وأعباء خدماتيا.
ٍ -2عف تخطيط السيولة؛ ما يؤدي إلى عدم التناسق بين األوول واللتزامات من حيث آجال
الستحقاق.
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 -3سوء توزي األوول عمى الستعمالت ذات الدرجات المتلاوتة؛ ما يؤدي إلى وعوبة التحويل
ألرودة سا مة.
 -4التحول الملاجئ لبعض اللتزامات العرٍية إلى التزامات فعمية.

 2.9السياسات واإلجراءات إلدارة مخاطر السيولة:
تستعمل البنوك وسا ل متعددة في إدارتيا لسيولتيا النقدية سواء من جانب تػطية العجز ،أو
في جانب استثمار اللا ض النقدي ،ومن تمك الوسا ل ما يأتي (عبد المطمب:)241-240 : 2007 ،
 التليم الكامل لتأثير المخاطر األخرى ،مثل :مخاطر ال تمان ،ومخاطر السوق ،ومخاطر التشػيلعمى استراتيجية السيولة الكمية لمبنك.
 تحميل احتياجات التمويل الوافي في إطار توورات بديمة وخطة طوارئ. السيطرة المركزية عمى السيولة ،وايجاد التوازن بين سيولة اللروع لتأمين احتياجات كل فرع لتأمينومواجية التزاماتو الٍرورية.
 توافر نظام حاسب آلي فعال في تقديم سا ر المعمومات المطموبة ،والتي تع ُّد ذات أىمية بالػة فيتزويد إدارة البنك بالبيانات الدقيقة والحديثة ،وذلك حتى يتسنى إدارة وقياس التدفقات النقدية ومتطمبات
السيولة.
 إودار شيادات اإليداع لمحوول عمى تمويل من الشركات والمستثمرين الذين لدييم فا ضبالسيولة.
 القتراض بين البنوك من خالل ما يعرف بالقروض البنكية لػرض إدارة السيولة قويرة األجل،والتي قد تكون لميمة واحدة ،فالبنك الذي لديو عجز يقترض من البنك الذي لديو فا ض بسعر فا دة
سا د بين البنوك.
وقد ذكر (احالسو )57: 2013 ،أن الػرض من إدارة السيولة ىو التأكيد عمى أن البنك قادر
عمى مقابمة جمي التزاماتو التعاقدية؛ ولذلك يجب أن يشمل النظام القوي إلدارة السيولة عمى مجموعة
من السياسات والعناور ،وىي:
 نظام جيد إلدارة المعمومات.51

 سيطرة مركزية عمى السيولة. تحميل وافي التمويل الالزم في ٍوء بدا ل مختملة. وٍ خطة طوارئ.ويجب عمى المراقبين أن يكونوا عمى عمم بأسموب إدارة البنك ألوولو والتزاماتو ،وكذلك البنود
خارج الميزانية ،م التحقق من أن ىذا األسموب يوفر السيولة الكافية لمواجية التزاماتو التعاقدية.
وتعقيبا عمى ما سبق؛ فقد توومت الدراسة إلى مجموعة من السياسات الالزمة إلدارة مخاطر
ً

السيولة ،وتتمثل في اآلتي:

 تطبيق نظم معمومات إدارية ومالية تعكس أوٍاع السيولة من حيث وجود فا ض أو عجز. تحميل احتياجات التمويل واستحقاقات اللتزامات والتخطيط لمحالت الطار ة. اإلدارة الجيدة لمموجودات واللتزامات بما في ذلك الترتيبات التي تق خارج الميزانية. المحافظة عمى مستوى ٍكاف من الموجودات السا مة.
 -وجود قاعدة تمويل متنوعة من حيث موادر األموال وآجال استحقاقيا.

 2.10مقاييس مخاطر السيولة:
تشير مقاييس مخاطر السيولة إلى قدرة المورف عمى اقتراض األموال ،وقدرة األوول السا مة
عمى سداد الستحقاقات في مواعيد استحقاقيا ،وتستعمل نسب حقوق الممكية إلى األوول والخووم،
إلى األوول بووليا مؤشرات ميمة لقاعدة حقوق الممكية في البنك ،والقدرة عمى القتراض من السوق
المالي ،كذلك فإن البنك الذي يعتمد بدرجة أقل عمى الستثمارات شبو المٍمونة ،فإنو يمكنو إودار
كمية أكبر من األوول الجديدة (الدعمي.)9: 2014 ،
أما مؤشرات قياس مخاطر السيولة التي تعتمد عمى البيانات المالية لمتقارير السنوية لمبنوك
فيي كاآلتي (رجاء:)2: 2010 ،
 .1نسبة األرودة النقدية إلى إجمالي الموجودات :وتحسب عن طريق المعادلة اآلتية:
النقد  +األرصدة النقدية لدى البنوك  /إجمالي الموجودات × %100
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يشير ارتلاع ىذا المؤشر إلى انخلاض مخاطر السيولة؛ كون ذلك يعكس زيادة األرودة
النقدية ،سواء كانت في الوندوق ،أم لدى البنوك ،التي يواجو البنك التزاماتو المختملة (شاىين،
:)21 : 2011
 .2نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودا  :ويحسب عن طريق المعادلة اآلتية:
إجمالي القروض  /إجمالي الودائع × %100
يشير ارتلاع ىذه النسبة إلى قيام البنك بتقديم قروض بنسبة تتجاوز الودا ؛ ما يزيد من احتمالية تعذر
تولية القروض بسيولة عند الحاجة إلى سيولة ،باإلٍافة إلى أن زيادة القروض إلى الودا

تشير

إلى حاجة البنك إلى موادر نقدية أخرى لتمبية طمبات اإلقراض الجديدة ،وبالتالي تؤثر عمى ارتلاع
نسبة مخاطر السيولة (عبد الستار.)126 :2012 ،
 .3نسبة النقد والستثمارات قويرة األجل إلى إجمالي الموجودات :وتحسب عن طريق المعادلة
اآلتية:
إجمالي الموجودات من النقد واالستثمارات قصيرة األجل  /إجمالي الموجودات × %100
تقيس ىذه النسبة الموجودات السا مة وشبو السا مة لدى البنك إلى إجمالي الموجودات ،وتعني زيادتيا
أن البنك لديو قدرة عمى توفير السيولة بلترة قويرة لمواجية التزاماتو في آجاليا المحددة ،وبالتالي يؤثر
عمى انخلاض مخاطر السيولة (عبد الستار.)126 :2012 ،
 .4نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الموجودات :وتحسب عن طريق المعادلة اآلتية:
إجمالي القروض لدى البنوك  /إجمالي الموجودات × %100
يشير ارتلاع ىذا المؤشر إلى ارتلاع نسبة مخاطر السيولة ،بعد ذلك يزيد من نسبة القروض
التي يتعذر توليتيا بسيولة أو وقت الحاجة إلى السيولة (الداعمي:)10 : 2014 ،

 2.11مفهوم الفرص االستثمارية:
تعرف اللرص الستثمارية بأنيا الستثمارات المتوقعة والمقبولة ،والتي تعظم من عوا د البنوك
في المستقبل؛ وبالتالي من الممكن أن تعرف اللرص الستثمارية بأنيا :الستثمارات عن مشاري
مستقبمية قابمة لمتوس ؛ لتحقيق األرباح وتدفقات نقدية إيجابية (.)Filsaraei, 2016: 7
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وتعرف بأنيا :أي شيء ممموس أو غير ممموس ،يتم تقديمو أو عرٍو لمبي  ،أو بيعو أو
بناء عمى إق اررات وريحة أو ٍمنية حول الدخل ،أو الربا ،أو التقدير في
المتاجرة بو ً
كميا أو جز ًيا ً
الماٍي أو الحاٍر أو المستقبل (.)Zeinab Azami, 2017: 213

وعرفيا (بن ساسي )2014:14 ،أنيا :وٍعيات مؤقتة ،وفي أغمب األحيان ل تتكرر بنلس
أوٍاعا جذابة لمبنوك والبنوك المنافسة ،فالنجاح في اغتنام اللروة يتوقف عمى
الشكل ،كما أنيا تع ُّد
ً
قدرة البنك عمى اكتشافيا المبكر أوًل ،ثم تكييليا م إمكاناتيا المتوفرة ،والموارد التي تؤىميا لغتناميا
ُّ
التأخر في اغتنام اللروة الجديدة
من جية أخرى ،ثم اتخاذ القرار باللاعمية والسرعة المطموبة؛ ألن
يؤدي إلى ٍياعيا.
ورغم تعدد وتباين تعريلات وملاىيم اللرص الستثمارية بين التخووات المختملة سواء
القتوادية والسياسية والمالية ،إل أنيا تجتم في كونيا وٍعيات مؤقتة ،وفي أغمب األحيان ل
أوٍاعا جذابة لمبنوك ،فالنجاح في اغتنام اللروة الستثمارية
تتكرر بنلس الشكل ،كما أنيا تمثل
ً

يتوقف عمى قدرة البنك عمى اكتشافيا أوًل ،ثم تكييليا م اإلمكانيات المتوفرة التي تؤىميا إلى اغتنام
اللروة ،ومن ثم اتخاذ القرار باللعالية؛ ألن التأخر في اغتنام اللرص الستثمارية سوف يؤدي إلى
ٍياعيا (عيسى.)6 :2017 ،
وييدف الستثمار إلى توظيف األموال اللا ٍة في أدوات ومجالت استثمارية متنوعة؛ بيدف
خمق إنتاج جديد ،أو توسي اإلنتاج الحالي ،وزيادة تكوين رأس المال عمى مستوى المنظمة ،أو تحقيق
زيادة فعمية برأس مال المنظمة (آل شبيب.)18 :2012 ،
ويعرف االستثمار بأنو توظيف األموال المتاحة في اقتناء أو تكوين أوول؛ بقود استػالليا
لتحقيق أغراض المستثمر (الدودة.)41 : 2010 ،
نموا
ويعرف الباحث اللرص الستثمارية بأنيا اللرص المتاحة لزيادة النشاط ،وبالتالي تحقق ً

في اإليرادات ،وما يترتب عمييا من نمو في األرباح .وىي الستثمارات عن مشاري مستقبمية قابمة
لمتوس لتحقيق األرباح ،وتدفقات نقدية إيجابية.
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 2.12الفرص االستثمارية لدى البنوك:
ميما في توظيف اللا ض النقدي لدى البنوك ،وبالتالي يحقق
تمعب اللرص الستثمارية دوًار ً
البنك من خالليا العوا د ،وكذلك تمويل نشاطاتو ،ولكن أي استثمار يتوجو إليو البنك ل بد أن يكون
بعد دراسة مستليٍة ،ومعظم اللا ض النقدي لدى البنوك يتجو إلى اللرص الستثمارية اآلتية (عواد،
:)11 :2012
أوًال :االستثمار في األوراق المالية:
تعد األوراق المالية من أبرز أدوات الستثمار المتاحة ،فالستثمار باألوراق المالية ىو امتالك
أول من األوول المالية ،عمى أمل أن يتحقق من و ار و عا د في المستقبل ،والستثمار المالي قد
انتشارا،
يتحقق من خالل عدة أدوات استثمارية ،وتع ُّد األسيم والسندات أكثر ىذه األدوات شيرة و ً

مبمػا من المال مقابل فوا د دورية ،أما
فالسندات تمثل أداة دين يقرض بموجبيا المستثمر المؤسسة ً
األسيم فيي عبارة عن وكوك يحول بموجبيا حامميا عمى حوة معينة من رأس مال المؤسسة ،أما

الونف الثالث من األوراق المالية فتسمى بالمشتقات المالية التي تشتق قيمتيا من األسيم (دف اهلل،
.)2 :2018
وىناك مجموعة من العوامل التي تزيد من الدافعية لستثمار األموال اللا ٍة في األوراق
المالية ،ومن ىذه العوامل ما يأتي (واطوري:)4 :2013 ،
 .1توفر درجة عالية من الوعي الستثماري لدى البنك.
 .2توفر مناخ اقتوادي واجتماعي وسياسي مناسب لالستثمار فييا.
 .3تعدد األدوات الستثمارية؛ والتي توفر تشكيمة متنوعة من اللرص الستثمارية التي تييئ
وتٍمن لمبنك اختيار المجال المناسب من حيث اللروة ،والزمن ،والعا د ،والمخاطرة.
ىذا وتعتبر األوراق المالية وجية مناسبة لملرص الستثمارية لدى البنوك؛ كونيا تستطي من
خالليا أن تحقق عوا د مرتلعة في حال الستثمار باألسيم ،م تحمل درجة مرتلعة من المخاطرة ،أو
تحقق عوا د متدنية في حال الستثمار في سندات الشركات أو األوراق المالية الحكومية ،ولكن في
ظل مخاطرة متدنية؛ وبالتالي تنشئ محلظة استثمارية متنوعة.
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ثانيا :االستثمار في الموجودات الثابتة:
ً
يمكن مشاىدة ىذا النوع من الستثمار عمى حقيقتو ،حيث يعد من الستثمارات المربحة ،ولكنو
يحتاج إلى رأس مال كبير لالستثمار ،وتتنوع اللرص الستثمارية أمام البنك في األوول الثابتة ،ومن
أىم أنواعيا :العقارات ،واألراٍي ،والشركات التابعة ،والشركات الحميلة ،والستثمارات األخرى ،ومن
خوا ص الستثمار في الموجودات الثابتة ما يأتي (آل شبيب:)56 :2012 ،
أ -يتسم الستثمار في الموجودات الثابتة بارتلاع درجة األمان وانخلاض درجة المخاطرة؛ ألنو يعتمد
عمى دراسة وتخطيط مسبق.
ب -يحول البنك المستثمر في ىذا المجال عمى مزايا واعلاءات ٍريبية.
ج -يتوف العا د من وراء ىذا الستثمار بالستم اررية والمعقولية مقارنة بتكملة الستثمار؛ ألنو قا م
عمى دراسات جدوى اقتوادية وفنية.
د -يتميز الستثمار باألوول الثابتة أنو استثمار طويل األجل.
ه -يتميز الستثمار في األوول الثابتة بدرجة عالية من المالءمة ،حيث يقوم البنك المستثمر بإدارة
تمك األوول بنلسيا ،كما تعود بلا دة كبيرة عمى المجتم من ىذا الستثمار.
تع ُّد الموجدودات الثابتدة مدن اللدرص السدتثمارية التدي تتوجدو ليدا البندوك ،ولكدن يجدب التمييدز أن
بعض ىذه الموجودات ،مثل :األثاث ،والتجييزات المكتبية ،ومباني البنك نلسو ،والمعدات ل تدر عا ًدا
بشكل مباشر لمبنك ،بل تساىم في تحقيق العا د المتحقق لو من الستثمارات األخدرى ،ولكدن السدتثمار

مباشر لمبنوك.
ًا
في الشركات التابعة والحميلة والعقارات يحقق عا ًدا
ثالثًا :االستثمار في الودائع البنكية:
تقوم البنوك التجارية واإلسالمية باستثمار السيولة اللا ٍة من خالل ربط ودا

لدى سمطة

النقد والبنوك والمؤسسات المالية البنكية سواء في الداخل أو الخارج ،وذلك عمى النحو اآلتي:
 .1الودا

ألجل والودا

ىي الودا

الستثمارية:

التي يتلق عمى عدم استردادىا إل بعد أجل معين متلق عميو بين البنك التجاري

والمودع ،وىذا النوع أكثر فا دة لمبنك التجاري؛ إذ يتمت بحرية أوفر في استعماليا؛ ولذا يكون سعر
نسبيا (مناد .)27 :2007 ،وىناك مجموعة من الستراتيجيات الحديثة التي اتبعتيا
تلعا ً
اللا دة فييا مر ً
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البنوك التجارية من أجل المحافظة عمى ىذا النوع من الودا

في ظل التػيرات المالية الحاومة،

أساسا عمى مميزات ىذه الوديعة ،فمو أخذنا ميزة أن السحب منيا ل يتم قبل تاريخ الستحقاق؛
مرتكزة
ً
لوجدنا أنيا تعطي مرونة كبير لمبنك التجاري في اتباع استراتيجية حديثة تتماشى وحاجات المتعاممين،
وتحقق غرض البنك التجاري في استخداميا ،باإلٍافة إلى خاوية حوول واحبيا عمى فا دة ،فمقد
عمل البنك التجاري عمى استنباط عدة سياسات من ىذه الممي ازت ،ساعدتو في جذب عمالء ىذا
النوع ،ومنيا ما يأتي (الالمي:)11 :2018 ،


فمثال في حالة طمب واحب الوديعة وديعتو قبل تاريخ
سياسة تحسين وتطوير قوانين العملً :
الستحقاق ،يعطيو قيمة الوديعة ،ويطبق عميو إجراءات تكون فييا ليونة كحرمانو من اللوا د ،أو
يقرٍو المبمع بٍمان الوديعة ،وبسعر فا دة أعمى من الذي يتقاٍاه من البنك.



ابتكار أنواع جديدة من الودا

يكون فييا نوع من المرونة في التعامل؛ من أجل المحافظة عمى

العمالء الحاليين والمحتممين ،كالودا

ألجل ،وبإخطار البنك بلترة متلق عمييا مسبقًا  -عند

اإليداع – ويدف عمييا البنك فا دة تكون أقل من التي يدفعيا عمى الودا
الودا

ألجل ،فيذا النوع من
َ

خاوا بالعمالء الذين ليم مبمع من المال في فترات دورية ،وينتظرون فرص
يكون
ً

الستثمار ،ول يرغبون في الرتباط بإيداع أمواليم للترات محددة؛ خوفًا من ٍياع اللرص

الستثمارية ،وبالتالي فإنو من خالل ىذا النوع استطاعت البنوك أن تمبي احتياجات عمال يا،
باحا .كما عممت البنوك عمى استحداث أنواع أخرى
وجذب ىذه الل ة ،وفي نلس الوقت تحقيق أر ً

من الودا

من أجل جذب أكبر قدر من الموارد المالية؛ كشيادات اإليداع التي تسما بتوفير

أموال طويمة األجل يمكن استخداميا في زيادة الطاقة الستثمارية لمبنك.
يقابل الودا

ألجل في البنوك اإلسالمية الودا

الستثمارية؛ فيي عبارة عن مبالع يودعيا

أساسيا لعممياتو
وسندا
أساسيا لدخل البنك اإلسالمي،
مودر
ًا
أوحابيا ألجل معين ،وتمثل
ً
ً
ً
الستثمارية ،فيذه الودا

تختمف عن الودا

ألجل في البنوك اإلسالمية ،وذلك من حيث العا د الذي

تحول عميو في نياية اللترة المحددة لالستثمار وفقًا لنتا

نشاط البنك اإلسالمي خالل تمك اللترات،

وليس عمى أساس سعر اللا دة الثابت (الويلي والسميم ،)33: 2010 ،وتونف إلى نوعين ،وىما
كاآلتي:
أ -ودا

الستثمار المقيدة أو المخووة :ىي الودا

التي تقبميا البنوك اإلسالمية لػايات

عقدا م المودعين لالستثمار
الستثمار في مشروع محدد أو لػرض محدد؛ حيث يوق البنك ً
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بيذا المشروع (عقد مٍاربة) يكون البنك فيو ىو الطرف المٍارب ،والمودع ىو واحب رأس
المال .وينص التلاق بين الطرفين أن يشػل البنك المبالع ،ويكون عمى ٍمانة أوحابيا الذين
يتحممون خسا ر الستثمار في حال حدوثيا ،شرط أل تكون ىذه الخسا ر ناجمة عن تقوير أو
إىمال من قبل البنك .أما في حال تحقق األرباح ،فإنيا توزع بين أوحاب الودا

والبنك بنسب

متلق عمييا ،ويحول البنك عمى حوة مقابل جيده في تشػيل األموال وادارتيا ،وىذه الودا
ل تظير أرودتيا ٍمن قا مة المركز المالي لمبنك؛ ألن البنك ل يممك حرية التورف فييا إل
ٍمن القيود التي نص التلاق عمييا.
ب . -ودا

لستثمار المطمقة :تخٍ ىذه الحسابات لقواعد المٍاربة ،ول ترتبط بمشروع معين

فيي ودا

ألجل يودعيا أوحابيا لدى البنك اإلسالمي ،ول يجوز أن يسحب منيا إل عند

انتياء المدة المتلق عمييا .إن ىذه الحسابات تختمف عن سابقتيا في كون العميل واحب
الوديعة يشارك البنك بالربا والخسارة التي يحققيا البنك من استثمار األموال ،وتعد من أبرز
أنواع الودا
 .2الودا

التي يتم التعامل بيا في البنوك اإلسالمية.

باإلخطار:
ىي الودا

التي ل يجوز استردادىا إل بعد إخطار البنك التجاري قبل السترداد بمدة ما؛

كيومين أو ثالثة حتى يتمكن البنك من تدبير النقود الالزمة لمرد .وتحسب لممودع فا دة عن ىذه
الودا

ل يتجاوز سعرىا عادةً سعر اللا دة عن الودا

يتٍا مما سبق أن البنوك كما أنيا تربط ودا

لدى الطمب (مناد.)12 :2007 ،

لمعمالء والبنوك والمؤسسات المالية البنكية األخرى،

فإنيا بالمقابل تستثمر جزًءا من اللا ض النقدي لدييا من خالل ربط ودا
المالية البنكية األخرى وسمطة النقد؛ لكي تحقق عا ًدا مقابل ىذا الودا

في البنوك والمؤسسات
التي تكون طويمة األجل

حسب طبيعة عمل البنوك التجارية ،وتكون استثمارية حسب طبيعة عمل البنوك اإلسالمية.
ابعا :االستثمار في التسهيالت االئتمانية المباشرة:
رً
تقوم البنوك التجارية بالستثمار في التسييالت ال تمانية المباشرة ،وتكون عمى النحو اآلتي:
أ -االئتمان البنكي النقدي المباشر :ويطمق عمييا التسييالت ال تمانية المباشرة ،وىو من أكثر
شيوعا في نشاط البنوك التجارية ،واألكثر ربحية ،ويتم ىذا ال تمان بمنا مبالع نقدية
األنواع
ً
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مباشرة لطالب ال تمان لستخداميا في تمويل عمميات متلق عمييا ،ومحددة مسبقًا بعقد
ال تمان ،ومن أىم أشكال ال تمان النقدي المباشر ما يأتي:
 حساب الجاري المدين الدوار :ىو عبارة عن اتلاق بين البنك وطالب ال تمان ،بحيث يقدم
البنك تسييالت لعمال و ،وفي حدود سقف معين يستطي ىذا األخير السحب من ىذا الحساب
وفي حدود السقف الممنوح ،ويتم حساب اللا دة عمى المبمع المدين وفقًا المتوسط المرج
الموزون باأليام (شروانة.)14 : 2018 :
 الحساب الدائن المكشوف :ىو عبارة عن حساب بنكي دا ن ،ولكن يتم كشلو من قبل العميل
مدينا ،ولكن في حدود مبمع معين ،عمى أن يػطى في أقرب
بموافقة من البنك ،فيوبا رويده ً

وقت ممكن (أبو عيد.)50 : 2015 ،

 القروض بأنواعهاُّ :
انتشار ،يمجأ إلى ىذا النوع لتػطية احتياجات
ًا
تعد من األكثر األنواع
المقترٍين المختملة المستخدمة في تمويل احتياجات رأس المال العامل ،أو في عمميات

التمويل الستثماري طويل األجل ،وتقدم لمعمالء من قبل البنوك التجارية بشكل مباشر،
وتتمثل أنواع تمك القروض في اآلتي (الرفاعي:)44 : 2008 ،
 القروض العادية :تتمثل في تمك القروض التي يمتد تاريخ استحقاقيا إلى أكثر من سنة،
وتسدد عمى دفعة واحدة أو عمى عدة أقساط.
 القروض المتجددة :يكون ىذا القرض في شكل كمبيالة تُستحق بعد بٍعة شيور ،ولكن
العميل لو حق التجديد مرة أو أكثر.
 القروض تحت الطمب :يستطي العميل في حدود ىذا القرض الحوول عمى مبمع ما في أي
وقت خالل فترة معينة.
 قروض الحد األعمى :ىو عبارة عمى اتلاق يتم بين البنك والعميل ،بحيث يمنا لو قرض لو
حد أقوى للترة محددة ،عمى أل يتجاوزه ،ويستطي في مقابل ذلك أن يعيد القتراض ،ما دام
قد سدد القرض السابق أو جزًءا منو.

 الكمبياالت المخصومة :الكمبيالت عبارة عن نوع من األوراق التجارية شا عة الستعمال لدى
البنوك التجارية ،فيي عبارة عمى وك مكتوب يتعيد بمقتٍاىا أحد التجار بدف مبمع معين
إلى تاجر آخر في تاريخ محدد ،لكن البنك يتدخل مقابل عمولة متلق عمييا؛ ليتمكن التاجر
من خوم الكمبيالة قبل تاريخ استحقاقيا (الوادية.)47 : 2019 ،
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توسعا في اللترة
 بطاقات االئتمان :أوبحت بطاقات ال تمان من أكثر أشكال ال تمان البنكي
ً
الحالية ،فيي عبارة عن بطاقات تقدميا البنوك التجارية لعمال يا ،وتعطي لحامميا الحق في
التعامل م العديد من المحالت التجارية المتلقة م البنك المودر لمبطاقة عمى قبول منا
ال تمان لتسديد مشتريات العميل ،عمى أن يقوم بسداد قيمة المشتريات إلى البنك خالل 25
يو ًما من تاريخ استالمو للاتورة الشراء ،ول يدف العميل فوا د لمبنك عمى ىذه الخدمة ،ولكن إذا

تأخر العميل في السداد خالل اللترة المتلق عمييا ،يتقاٍى البنك فا دة مقابل التأخير عمى

الرويد المدين المتبقي ،وىذه البطاقات قد يسما البنك بالسحب النقدي منيا مقابل فا دة
محددة (الوادية.)48 : 2019 ،
يدتم توجيدو جددزء كبيدر مدن اللددا ض النقددي الدذي يزيددد عدن احتياجدات البنددوك التجاريدة نحدو تقددديم
التسييالت ال تمانية المباشرة لمعمالء األفدراد والشدركات ،حيدث إن ىدذا السدتثمار يسدتحوذ عمدى النسدبة
األكبر من اللرص الستثمارية لدى البنوك؛ كونو األعمى عا ًدا.
خامسا :االستثمار في صيغ التمويل اإلسالمي:
ً
تقوم البنوك اإلسالمية بالستثمار في التمويالت التي تتوافق م أحكام الشريعة اإلسالمية،
وتكون عمى النحو اآلتي (الجعبري2013 ،م :)35 :
 .1المرابحة :ىي أحد بيوع األمانة ،وتقوم عمى أساس كشف البا الثمن الذي قامت عميو السمعة
بو ،وىو من البيوع التي تعامل الناس بيا منذ القدم ،والمرابحات اإلسالمية ىي ما يعرف
باللقو اإلسالمي البيوع ،وبي المرابحة ىو أحد أنواع البيوع اإلسالمية األساسية ،فالمرابحة ىي
بي السم

برأس المال ،م زيادة ربا معموم متلق عميو ،بنسبة من الثمن أو بمبمع مقطوع،

بناء عمى وعد بالشراء من
سواء وقعت دون وعد سابق؛ وىي المرابحة العادية ،أو وقعت ً
الراغب في الحوول عمى السمعة عن طريق البنك؛ وىي المرابحة البنكية ،وىو أحد بيوع

األمانة التي يعتمد فييا عمى بيان ثمن الشراء أو التكملة بإٍافة الموروفات المعتادة (بنك
فيول اإلسالمي الموري.)2008 ،
 .2المشاركة :ىي عبارة عن عقد بين طرفين أو أكثر عمى الشتراك في رأس المال لمقيام بأعمال
وأنشطة محددة؛ بيدف تحقيق األرباح التي يجب أن يكون مشتركةً بينيم ،ول يشترط المساواة
في حوص األموال بين الشركاء أو المساواة في العمل أو المسؤوليات تجاه الشركة ،كما ل
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يشترط تساوي نسب األرباح بين الشركاء ،وأما الخسارة إن حدثت ،فيشترط أن تكون حسب
حوة كل شريك في رأس المال (الوادي وسمحان.)74 : 2008 ،
 .3المضاربة :ىي عبارة عن قيام البنك بتقديم المال إلى المٍارب ،عمى أن يعمل فيو عمى جزء
من الربا (الويلي.)13 : 2018 ،
 .4اإلجارة :ىي عقد لزم عمى منلعة مقوودة قابمة لمبذل واإلباحة لمدة معمومة بعوض معموم،
واإلجارة عمى ىذه الوورة مستحدثة ،وىي من وور التمويل في ٍوء عقد اإلجارة ،وفي
إطار ويػة تمويمية تسما بالتيسير عمى الراغب في اقتناء أول رأسمالي عن طريق البنك،
فور (سمحان ومبارك.)46 : 2008 ،
ول يممك مجمل الثمن ًا

 .5االستصناع :ىو عقد م وان عمى عمل شيء معين في الذمة ،وىو من عقود البيوع،
ويعرف بأنو عقد عمى مبي في الذمة ،وشرط عممو عمى الوان (الكساني ،)1986 ،وىو
بناء عمى طمب األول بٍاعة سمعة
عقد بين (المستون ) المشتري) ،والوان ( البنك؛ ً

موووفة ،أو الحوول عمييا عند أجل التسميم ،عمى أن تكون مادة الون و /أو تكملة العمل

نقدا أو تقسيطًا (عياش،
من الوان  ،شريطة أن يتم التلاق عمى الثمن وكيلية سداده سواء ً
.)14 : 2016

 .6السمم :ىو بي شيء غير موجود بالذات ،بثمن مقبوض في الحال عمى أن يوجد الشيء ويسمم
لممشتري في أجل معموم .ويسمى المشتري المسمم أو رب السمم ،والبا

المسمم إليو ،والمبي

المسمم فيو ،والثمن رأس المال .وىو عمى عكس البي اآلجل ،ول خالف بين اللقياء عمى
جواز بي السمم عمى أن تحدد مواولات السمعة المسمم فييا بدقة – أو كما ىو معروف في
معموما لمطرفين ،وحينيا يقوم البنك بعمميات بي السمم
السوق  -ويكون كل من السعر واألجل
ً
طا فيو ل أكثر؛ ألنو ليس تاج ًار يشتري لػرض التجارة في حد ذاتيا؛ لذلك
عمى أن يكون وسي ً

فإن بي السمم سيكون مودر إيرادات لمبنك ،إذا أمكن القيام بالتعاقد م بعض المنتجين

ٍ
محددة وبثمن معين ،وبشرط تسمميا في تاريخ
(البا عين) عمى شراء بٍاعة منيم بمواولات
أجل محدد ،والتعاقد في الوقت نلسو عمى بي ىذه البٍاعة في التاريخ المحدد سملًا بثمن
أعمى من ثمن الشراء (السمم الموازي) ،وتسيل ىذه العممية كمما كانت ىناك أسواق منظمة
لمتعاقد والتسميم اآلجل ،ويع ُّد ثمن الشراء الذي يدفعو البنك بمثابة تمويل لممنتجين (البا عين)
آجال (قواسمو.)35 : 2019 ،
الذين يتعيدون بتسميم البٍاعة ً
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ويتم توجيو جزء كبير من اللا ض النقدي الذي يزيد عن احتياجات البنوك اإلسالمية نحو تقديم
التمويالت المباشرة لمعمالء األفراد والشركات ،والتي تتوافق م أحكام الشريعة اإلسالمية ،حيث إن ىذا
الستثمار يستحوذ عمى النسبة األكبر من اللرص الستثمارية لدى البنوك؛ كونو األعمى عا ًدا.

 2.13مقاييس الفرص االستثمارية:
ىي المقاييس التي يتم من خالليا قياس اللرص الستثمارية المتوقعة لمبنك من خالل عدة نسب
(رمٍان والعقدة ،)234 :2009 ،وتتمثل في اآلتي:
-

شيوعا
نسبة القيمة السوقية لمموجودات إلى القيمة الدفترية لمموجودات :تع ُّد ىذه النسبة األكثر
ً
في قياس اللرص الستثمارية ،وارتلاع تمك النسبة مؤشر عمى وجود العديد من اللرص

الستثمارية في مجال الموجودات الثابتة ،وتحسب عن طريق المعادلة اآلتية (طالب2015 ،؛
أبو شعبان)Martazela et al., 2013 ; Filsaraei et al., 2016 :2017،
](القيمة الدفترية لألصول  -إجمالي حقوق المساهمين) ( +عدد األسهم المكتتب بها × سعر اإلغالق)[
 /القيمة الدفترية لألصول × %100

-

يجا
نسبة القيمة السوقية لحقوق الممكية إلى القيمة الدفترية لحقوق الممكية :تقيس ىذه النسبة مز ً

من التدفقات النقدية المتولدة من اللرص الستثمارية ،وتحسب عن طريق المعادلة اآلتية (أبو
شعبان:)Martazela et al., 2013 ;2017 ،
(عدد األسهم المكتتب بها × سعر اإلغالق)  /القيمة الدفترية لحقوق الممكية × %100

-

نسبة عا د السيم من األرباح  /السعر السوقي لمسيم :يشير ارتلاع تمك النسبة إلى أن نسبة
أكبر من قيمة األسيم تعود إلى اللرص الستثمارية ،باإلٍافة إلى كونيا تشير إلى مدى قدرة
السيم الواحد عمى توليد األرباح ،فكمما ارتلعت ىذه النسبة ،دل ذلك عمى وجود فرص استثمارية
لدى البنك ،وتحسب عن طريق المعادلة اآلتية (أبو شعبان:)2017 ،
العائد لمسهم الواحد  /سعر اإلغالق لمسهم

-

نسبة نمو الموجودات الثابتة :تعبر ىذه النسبة عن قيمة الستثمار في الموجودات الثابتة ألية
سنة مالية ،وتحسب عد د د د د د د ددن طريق المعادلة اآلتية (عد د د د د دواد2012 ،؛ أبو شعبان; 2017 ،
;Pourali and Hassanpour, 2011; Chang, 2009; Siboni and Pourali, 2015
:)Saputro, 2003
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(القيمة الدفترية لمموجودات الثابتة في سنة المقارنة  -القيمة الدفترية لمموجودات الثابتة في سنة األساس) /
القيمة الدفترية لمموجودات الثابتة في سنة األساس × %100

-

نسبة نمو إجمالي الموجودات :تعبر ىذه النسبة عن قيمة الستثمار في الموجودات ألية سنة
مالية ،وتحسب عد د د د د د د ددن طريق المعادلة اآلتية (عبد الجميل:)2014 ،

(القيمة الدفترية لمموجودات في سنة المقارنة  -القيمة الدفترية لمموجودات في سنة األساس)  /القيمة الدفترية
لمموجودات في سنة األساس × %100

 نسبة التدفقات النقدية التشػيمية إلى الموجودات الثابتة :تعبر ىذه النسبة عن مدى قدرةالموجودات الثابتة من توليد تدفقات نقدية ثابتة ،وتحسب عد د د د د د د ددن طريق المعادلة اآلتية (عد د د د د دواد،
:)Aivazian and Qiu, 2005-2012
(التدفقات النقدية التشغيمية في سنة المقارنة  /صافي الموجودات الثابتة في سنة األساس) × %100

يتٍا من النسب السابقة أنيا تقيس اللرص الستثمارية في البنوك ،بحيث نعرف إذا كان
البنك يوجو األموال المتوفرة لديو والسيولة اللا ٍة عن احتياجاتو إلى اللرص الستثمارية المجدية
اقتواديا أم ل في ظل المحافظة عمى التوازن بين السيولة والربحية واألمان.
ً

 2.14طبيعة العالقة بين فائض ومخاطر السيولة والفرص االستثمارية:
تم إجراء العديد من الدراسات التي تختبر العالقة بين فا ض ومخاطر السيولة واللرص الستثمارية
حيث أشارت دراسة ( الولار )2015 ،الى وجود عالقة ايجابية بين فا ض السيولة ومخاطر السيولة
وقد ذكرت دراسة ( السعدي  ) 2010أن معظدم البندوك تقدوم بالحتلداظ بسديولة نقديدة عاليدة لمواجيدة
السحوبات أي أن العالقة بين السيولة اللا ٍة والمخاطر عالقة إيجابيدة ،كمدا أثبتدت د ارسدة (أبدو رحمدة
 )2009،بوجود عالقة ارتباط ذات دللة إحوا ية بين نسبة السيولة القانونية ونسدبة النقدد واألروددة
درسد ددة
الممموكدددة لد دددى البنوك/إجمد ددالي الموجدددودات كأحدددد مؤش د درات مخد دداطر الس دديولة وأيٍدددا توود ددمت ا
(بركدداني )2016 ،الددى وجددود عالقددة طرديددة بددين فددا ض السدديولة ومخاطرىددا ،وقددد ذكددرت د ارسددة د ارسددة
) (Jehovaness, 2011الددى أن ت دراكم مخدداطر ال تمددان يعمددل عمددى ت دراكم السدديولة اللا ٍددة لدددى
البنوك  .وقد توومت جميد الد ارسدات أن السدموب األفٍدل لسدتػالل السديولة اللا ٍدة ىدو اسدتػالليا
فددي فددرص اسددتثمارية تدددر ربحددا وتزيددد مددن العا ددد  ،فقددد ذكددرت

دراسةة( ب ةةر ة ربةة( ي ة

) 7102

ٍددمان

توظيددف اللددا ض مددن السدديولة فددي السددتثمارات المنتجددة الناجحددة ،والتددي سددوف تيدددف إلددى الزيددادة فددي
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اإلنت دداج الحقيق ددي

 ,يقةةةد لي ةةة ة دراسةةة( ب

ةةةد ي ةةة

 ٍ ) 7102ددرورة اس ددتخدام الس دديولة بالش ددكل األمث ددل،

واستثمار اللا ض النقدي لدى البنوك في المجالت الداخمية والخارجية .
وقد اتٍا لدى الباحث أن البنوك ل تستطي تعظيم عوا دىا ،أو سيولتيا؛ فالسيولة اللا ٍة
أيٍا المخاطرة ،ويقابميا
تعني التٍحية بالعا د؛ أي كمما ارتلعت نسبة السيولة لدى البنك ،ارتلعت ً

انخلاض في العا د؛ ألن أغمب األموال لم يتم تشػيميا واستثمارىا واستػالل اللرص الستثمارية ،وتبقى
لدى البنك كأوول معطمة ،وىذا بحد ذاتو مخاطرة عمى البنك؛ فلي ىذه الحالة سيواجو البنك مخاطر
السيولة ،مثل( :التٍخم) حيث تعد األىداف المتمثمة في الربحية والسيولة واألمان ىي اإلطار الذي
عمى ٍو و تتخذ الق اررات المالية في البنوك؛ فيدف الربحية والسيولة وفقًا لمبدأ الستم اررية ىما ىدفان
يكمالن بعٍيما اآلخر؛ فالبنوك تحتاج إلى السيولة لتمبية عمميات السحب والقتراض وتأدية
التزاماتيا ،وفي نلس الوقت تحتاج إلى توظيف ىذه السيولة في الستثمارات المالية لتحقيق الربحية.
 2.17خالصة الفصل:
تناول ىذا اللول تحميال لمليوم السيولة ومخاطرىا وعالقتيا باللرص الستثمارية  ،حيث تم
التعرف عمى مليوم السيولة البنكية والتطرق إلى إيجابيات توفر السيولة البنكية لدى البنوك في
فمسطين ،كما أشارت الدراسة إلى مليوم فا ض السيولة وتحديد أسباب وجود فا ض لمسيولة داخل
البنوك ومن ثم تناولت الدراسة مليوم مخاطر السيولة وأسباب وجود مخاطر لمسيولة داخل البنوك وقد
تناول اللول السياسات واإلجراءات إلدارة مخاطر السيولة البنكية ،كما وذكرت الدراسة مليوم اللرص
الستثمارية وأنواعيا لدى البنوك ،وبالتالي قد حددت الدراسة طبيعة العالقة بين فا ض ومخاطر
السيولة واللرص الستثمارية لدى البنوك .
ومددن خددالل اللوددل التددالي سدديتم التطددرق لممتػيددر التدداب متمددثال بالربحيددة فددي البنددوك ،ووددول
لتوٍيا الملاىيم الخاوة بيذه الدراسة .
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 3الفصل الثالث
الرحبية يف البنىك

 3.1مقدمة:
دار لمتقددم والتخمدف ،إذ إن اقتوداد الدولدة
لقد أوبا القطاع القتوادي فدي العودر الحدديث معي ًا

ى ددو الد دذي يح دددد وٍ ددعيا ومكانتي ددا ب ددين ال دددول ،ويمك ددن الج ددزم ب ددأن البن ددوك ى ددي أح ددد أى ددم القطاع ددات
القتوادية؛ لما تمعبو من دور ميم في حركة القتواد عمى المستوى المحمي والدولي.
وتشكل البنوك الموٍ اآلمن ِّ
غالبا ما يقوم البندك بددف فوا دد سدنوية عمدى
لدخار المال ،والذي ً

أومو ،وعادة ما تقوم البنوك بإقراض الناس المبالع التي يحتاجونيا مقابل فوا د يدفعونيا لمبنك ،إٍدافة
لمعديد من األعمال األخرى ،مثل :تبديل العمالت ،وخوم الكمبيالت لقاء عمولت محددة.
ل ددم يع ددد ىن دداك ش ددخص ل دديس لدي ددو تع ددامالت مد د البن ددوك جبش د ٍ
دكل أو بد د خرج سد دواء التجاري ددة أو
اإلسالمية أو غيرىا ،كل حسب احتياجاتو وقناعاتو وقدراتو (عبيد.)42 :2010 ،
دوما إلى تحقيق األرباح وتعظيم ثروة المالك ،وليس فقط تعظيم األرباح كمبالع،
وتسعى البنوك ً
بل زيادة الربحية من خالل تحقيق أرباح مرتلعة بالنظر إلى إجمالي موجودات البنك ،أو إجمالي حقوق
الممكية في البنك ،أو إجمالي اإليرادات.
وتنقسم البنوك في البي ة اللمسطينية إلى نوعين ،وىما:
أوًال :البنوك التجارية.
ثان ًيا :البنوك اإلسالمية.

 3.2البنوك التجارية:
ل يخلى عمى أحد مدى األىمية الكبيرة التي تتمت بيا البنوك كمؤسسات مالية؛ إذ ُّ
تعد أحد أىم
وأقدم المؤسسات المالية الوسطية ،وتقوم البنوك باستقبال الودا

من األفراد والمشروعات والمؤسسات،

واعادة استخداميا في ال تمان.
وترى (عبد العزيز )14 :2018 ،أن البنك التجاري ليس مجرد بناء قا م ،بل يع ُّد منظمة تٍم
العنور اإلنساني والموارد المالية الالزمة ألداء الوظا ف البنكية المناطة بو ،والتي تخدم احتياجات
المجتم  ،وتعرفيا أنيا "تمك التي تتعامل بال تمان قوير األجل ،وتستخدم في تمويل رأس مال
العامل ،وأىم ما يميزىا عن البنوك األخرى قبوليا لمودا
66

وخمقيا ،وىناك نظرة حديثة تقوم عمى أن

البنوك لم تعد تتخوص في القروض قويرة األجل فقط ،كما أنيا لم تعدد تتخوص في تمويل رأس
مال العامل فقط.
وىي كذلك :كل مؤسسة مينتيا العادية ىي استقبال الودا

بشكل عام ،أو من جية أخرى

األموال التي تستعمل لحساب خاص في عمميات الخووم وعمميات القرض أو أي عمميات مالية
أخرى (عاشوري.)4 : 2011 ،
كما تعرف بأنيا تمك البنوك التي تقوم باألعمال التجارية المعتادة؛ أي :تمقي الودا  ،وتوظيليا،
وخوم األوراق التجارية ،ومنا القروض؛ وأىم ما يميزىا ىو قبوليا لمودا

تحت الطمب والحسابات

الجارية؛ ما يجعميا عمى استعداد لدف األموال ألوحابيا في أي وقت أثناء الدوام الرسمي (البكري،
.)112 : 2009
كما ذكرت (مميكة )16: 2015 ،البنوك التجارية ،وترى أنيا مؤسسة ميمتيا األساسية
قروٍا لمزبا ن ،وبيذا
الحوول من الجميور عمى األموال بشكل ودا  ،وفي شكل آخر تمنحيا
ً

طا بين أول ك الذين لدييم أموال فا ٍة وبين الذين يحتاجون المال.
المليوم يع ُّد البنك وسي ً

كما ذكرت (أبو سمرة )28 :2007 ،أن البنوك التجارية ىي تمك البنوك التي تقوم بقبول ودا
تدف عند الطالب أو آلجال محددة ،وىو ما يميزىا عن غيرىا من المؤسسات المالية ،وتزاول عمميات
التمويل الداخمي والخارجي.
ويعرف قانون سمطة النقد رقم  9لسنة 2010م األعمال البنكية بأنيا :النشاط الذي يتٍمن قيام
البنوك المرخوة بقبول الودا

من الجميور ،أو من موادر التمويل األخرى واجبة الدف  ،وذلك

بػرض التمويل والستثمار ومنا ال تمان.
ويعرفيا الباحث إج ار ًيا بأنيا مؤسسات مالية ىدفيا المتاجرة بالنقود التي تحول عمييا من

الػيدر عمدى شدكل ودا د أو قدروض ،وتعيد استخداميا في اللرص الستثمارية المتنوعة.
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 3.3البنوك اإلسالمية:
ىي مؤسسة بنكية تعمل في إطار إسالمي ،وتمتزم بكل القيم األخالقية التي جاءت بيا
الشريعة اإلسالمية ،وتيدف إلى تحقيق التنمية عمى أسس شرعية وحيحة ،وتسعى إلى تقويم السبل
في توظيف األموال ،كما تيدف إلى تدريب األفراد عمى ترشيد إنلاقيم ،وتحليزىم عمى ِّ
الدخار ،وتنمية
فٍال عن التكافل بين أف ارد المجتم عن طريق جم األموال وانلاقيا كالزكاة والودقة
أمواليم؛
ً
(بركل.)42 :2015 ،
وتعرف بأنيا مؤسسة بنكية تمتزم في جمي معامالتيا ونشاطيا الستثماري وادارتيا لجمي
جيا (ركيبي،
أعماليا بالشريعة الػراء ومقاودىا ،وكذلك بأىدداف المجتم اإلسالمي
داخميا وخار ً
ً
2015م.)5 :

ويعرف الباحث البنوك اإلسالمية إج ار ًيا بأنيا مؤسسات تنظم أعماليا عمى أساس اللتزام

بمبادئ الشريعة اإلسالمية ،وتوظف مواردىا في ويع استثمارية متنوعة من حيث درجة المخاطرة
والربحية ،وقد تشارك في مشاري ذات ربحية منخلٍة ،لكن ليا عا د اجتماعي مرتل  ،كما أنيا تقرض
قروٍا حسنة بدون فوا د.
ً

 3.4مفهوم الربحية في البنوك:
تعرف بأنيا التجسيد اللعمي لمنتا

المحققة من طرف البنك ،والتي تيم جيات متعددة وف ات

مختملة (المساىمين ،المقرٍين ،الموردين ،العمال ،وغيرىم) ،وىذا ما جعل مليوميا أكثر نسبية يتحدد
ويرتبط باألىداف التي تسعى إلى تحقيقيا كل جية من ىذه الجيات (موطلى ومراد-27 :2013 ،
.)44
كما ذكر (داوود )52 :2012 ،أن الربحية ىي مقدرة البنك عمى الكسب وتحقيق الربا من خالل
عممياتو في فترة محددة بأقل المخاطر الممكنة ،ويعبر عنيا بالعالقة بين األرباح التي يحققيا البنك،
كبير نحو الستخدام
جيدا ًا
والستثمارات التي ساىمت في تحقيق ىذه األرباح؛ لذا يتبين أنيا تمثل ً
األمثل لمموارد المتاحة بيدف تحقيق أفٍل عا د ممكن لممساىمين ،ل تقل قيمتو عن العا د الممكن

تحقيقو عمى الستثمارات البديمة التي تتعرض إلى نلس المخاطر.
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وعددرف( المشدديراوي )64: 2007 ،الربحيددة بأنيددا عبددارة عددن العالقددة بددين األربدداح التددي يحققيددا
ومقياس دا لمحكددم
البنددك والسددتثمارات التددي سدداىمت فددي تحقيددق ىددذه األربدداح ،وتعددد الربحيددة ىدددفًا لمبنددك،
ً

عمى كلاءتو عمى مستوى الوحدة الكمية أو الوحدات الجز ية.

يتٍددا م دن خددالل مددا سددبق أن الربحيددة تقدديس العالقددة بددين وددافي األربدداح التددي يحققيددا البنددك
بالنسبة لمجموعة من العناور األخرى ،مثل :إجمالي الموجودات أو إجمالي حقوق الممكيدة فدي البندك،
دوم دا يسددعى إلددى
وبالتددالي فددإن الربحيددة تزيددد عندددما ترتل د األربدداح التددي يحققيددا البنددك ،حيددث إن البنددك ً
إرٍدداء المسدداىمين ،وتحقيددق إيدرادات مرتلعددة نتيجددة لعمميددات اإلقدراض والسددتثمار التددي يقددوم بيددا البنددك
مقابدل خدماتددو المختملددة ،إٍدافةً إلددى األربدداح ال أرسدمالية التددي قددد تندت عددن ارتلدداع القديم السددوقية لددبعض
أوول البنك ،وتخليض موداريلو التدي تتمثدل فدي الموداريف اإلداريدة والتشدػيمية ،واللوا دد التدي يددفعيا
البنك عمى الودا  ،إٍافة إلى الخسا ر الرأسمالية التي تمحدق بدو ،والقدروض التدي قدد يعجدز البندك عدن
استردادىا؛ ليذا وحتى يتمكن البنك من تحقيق الربحية العالية ،فال بد من تقميل مواريلو إلى أدنى حدد
ممكن لتحقيق وافي ربا مرتل .
وتعتبر الربحية ىي اليدف األساسي لجمي البنوك لمبقاء والستم اررية ،ويتحقدق ىدذا اليددف مدن
خالل ق اررين ميمين:
 -1قرار االستثمار :الذي يقوم عمى استخدام فا ض األموال المتاحة لمبندك فدي فدرص اسدتثمارية تحقدق
عا ًدا اعمى من التكملة المرجحة لتمك األموال ،وتعتمد البنوك التجارية في تمويل استثماراتيا عادة عمى
مودرين ر يسين؛ إما عن طريق التمويل الخارجي من خالل القتراض من بنوك أخرى ،أو من غيرىدا

مددن مؤسسددات التمويددل فددي أسدواق المددال األجنبيددة ،وامددا عددن طريددق التمويددل الددداخمي مددن خددالل المددالك
سواء عن طريق إودار أسيم ،أو باستخدام األرباح الختيارية واألربداح المحتجدزة ،ويتوقدف اختيدار أي
من ىذين المودرين الخارجي أو الداخمي عادة عمى عدة عوامل؛ أىميا تكملة التمويل ،وكذلك مالءمة
مودر التمويل ،ثم عنور المخاطرة ،ويظير أثر قرار الستثمار في الربحية من خالل التوزي األمثدل
لمموارد المتاحة في المؤسسة عمى مختمف أندواع األودول ،بطريقدة تدوزان بدين السدتثمار المناسدب فدي
كل بند من بنود الموجودات ،دون زيادة تؤدي إلى تعطيل الموارد ،ودون نقص يؤدي إلى فوات اللرص
الستثمارية ألجل تمكين البنوك من تحقيق أفٍل عا د ممكن من التٍحية بالسديولة (محمدد:2014 ،
.)543
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 -2قرار التمويل :ىدو القدرار المتعمدق بكيليدة اختيدار المودادر التدي سديتم الحودول منيدا عمدى األمدوال
الالزمة لمبنك؛ لتمويل الستثمار في موجوداتيدا بشدكل يمكدن إدارة البندك مدن الحودول عمدى أكبدر عا دد
ممكن ،وذلك من خالل الستلادة من القتراض الثابت الكملة ،ولكن دون تعرٍيا لألخطار التي يمكن
أن تنددت عددن المبالػ ددة فددي القت دراض ،وي ددنعكس أثددر الق درار التم ددويمي عمددى الربحيددة م ددن خددالل ترتي ددب
موادر األموال من ودا  ،وحقوق مالكين ،وديون ،بشكل يمكن أوحاب المشروع مدن الحودول عمدى
أكبر عا د ممكن.
تعتمددد زيددادة أربدداح البنددك عمددى زيددادة عوا ددده أو تخلدديض تكاليلددو أو كمييمددا ،وبالتددالي فددإن عمددى
إدارة البنك البحث عن أبواب العوا د (فوا د ،أرباح ،عمولت  ،أو اجور) وتعمل عمى تطويرىا بما يكلل
زيادتيددا وكددذلك عدددم إغلددال أبدواب التكدداليف والبحددث فيمددا يددؤدي إلددى تخليٍدديا ،أو أن تكددون عوا ددد أي
مشروع استثماري أو ا تماني أكبر من تكاليلو (شياب الدين.)42 :2016 ،

 3.5العوامل المؤثرة في ربحية البنوك:
ىندداك العديددد مددن العوامددل التددي تواجييددا البنددوك فددي سددبيل تحقيددق أىدددافيا المتمثم دة فددي تعظدديم
الربحيددة ،سدواء كانددت ىددذه العوامددل عوامددل خارجيددة تتعمددق بالبي ددة المحيطددة بالبنددك؛ كددالظروف السياسددية
والقتوددادية والتشدريعية ،أو عوامددل داخميددة تتعمددق بالبنددك ذاتددو ،وقددد تكددون تمددك العوامددل الداخميددة عبددارة
عن عوامل مالية متمثمة في مقاييس األداء المالي ،وقد تكون عوامل إدارية متعمقة بإدارة البنك؛ كدرجدة
اىتمام البنك برٍا الزبا ن ،ومدى جودة العمميات الداخميدة فدي البندك ،ومددى اىتمدام إدارة البندك بدالتعمم
والنمو (المدىون.)42 :2017 ،
 3.5.1العوامل الخارجية:
تتمثل أىم العوامل الخارجية المؤثرة في ربحية البنوك فيما يأتي (عبد الرسول:)6 : 2018 ،
 -1الظروف االقتصادية والسياسية:
تتأثر ربحية البندوك بمددى اسدتقرار الظدروف السياسدية والقتودادية فدي المنداطق التدي تعمدل بيدا
تمددك البنددوك ،وىندداك العديددد مددن الظددروف القتوددادية والسياسددية التددي مددرت بيددا األ ارٍددي اللمسددطينية،
وأثرت بشكل كبير عمى ربحية تمك البنوك.

70

 -2السياسة النقدية:
دور بددالع األىميددة فددي التددأثير فددي سياسددات
تمعددب السياسددة النقديددة لمبنددوك المركزيددة فددي الدددول ًا

البنددوك ،وذلددك فيمددا يتعمددق ب دإدارة موجوداتيددا ومطالبيددا ،وبالتددالي ف دإن ذلددك يكددون ذا تددأثير فددي ربحيتيددا،
اء كانت أدوات الرقابة كميدة أو النوعيدة أو الرقابدة المباشدرة،
وىناك العديد من األدوات لتمك السياسة سو ً
ويستخدميا البنك المركزي بيدف إحكام سيطرتو عمى العمل البنكي.

 -3أسعار الفائدة:
خووو دا عندددما تك ددون
تددزداد ربحيددة البن ددوك كممددا ازداد ىددامش س ددعر اللا دددة عمددى الق ددروض ،و
ً

دال ف ددي الت ددأثير ف ددي اس ددتثمارات
أس ددعار اللوا ددد عم ددى الودا د د منخلٍ ددة ،وتمع ددب أس ددعار اللا دددة ًا
دور فع د ً

الموارف ) ،)staikhouras & wood, 2011: 6وان معظم إيرادات البندوك ىدي عبدارة عدن اللدرق
بين اللوا د الدا نة واللوا د المدينة.
بعٍا من العوامل الخارجية التي قد تؤثر عمى ربحية
وقد ذكر الباحث (أبو زعيتر)43 :2006 ،
ً

البنوك ،وىي:

 -1الثقة االجتماعية والوعي البنكي:
تؤثر الثقافة الجتماعية والوعي البنكي في ربحية البنوك ،حيث تتأثر الحوة السوقية لمبنوك
من الودا

والقروض نتيجة تعامل بعض العمالء م البنوك اإلسالمية دون البنوك الربوية؛ ما يؤثر

عمى ربحية البنوك التجارية.
 -2المنافسة:
تؤثر المنافسة بين البنوك في ربحيتيا ،وذلك بسبب محدودية الموارد المتاحة ليذه البنوك،
واٍطرارىا نتيجة لذلك إلى دف معدلت فا دة عالية لمحوول عمى ىذه الموارد؛ األمر الذي يؤدي إلى
انخلاض ىامش العوا د ،وبالتالي التأثير في وافي األرباح ومعدلت الربحية.
 -3التشريعات القانونية والضوابط البنكية:
حيث تيدف
كبير عمى أداء البنوك بشكل عام،
أثر ًا
إن لمتشريعات القانونية والٍوابط البنكية ًا
ُ

تعميمات الجيات الرقابية والٍوابط البنكية إلى ٍبط األداء البنكي؛ لممحافظة عمى سالمتو المالية
وحماية أموال المودعين؛ األمر الذي قد يترتب عميو التزامات إٍافية عمى بعض البنوك.
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 3.5.2العوامل الداخمية:
تشتمل العوامل الداخمية في ربحية البنوك عمى ما يأتي (عذاب:)20 :2019 ،
 -1أرباح وخسائر األوراق المالية:
تؤثر األرباح أو الخسا ر الرأسمالية الناتجة عن ارتلاع (أو انخلاض) أسعار األوراق الماليدة فدي
السددوق الماليددة عمددى ربحيددة البنددك ،ومددن المعددروف أن ىددذه البنددوك م دن السددتثمار فددي األوراق الماليددة
تنوب في تأمين كل من ىدفي السيولة والربحية.
 -2إدارة البنك:
تتددأثر ربحيددة البنددوك فددي مدددى قدددرة إدارة ىددذه البنددوك عمددى الموازنددة بددين العا ددد والخدداطر ،وعمددى
تخل دديض التك دداليف وزي ددادة اإليد درادات ،وذل ددك م ددن خ ددالل خبد درة اإلدارة وق دددرتيا عم ددى التخط دديط والتنظ دديم
والتوجيو والرقابة.
إن قدرة إدارة البنك عمى إدارة ىيكميا المالي يعكس مدى نجاحيا في تحقيدق أىدداف البندك ،فلدي
حال تمكنت ىذه اإلدارة من تحقيق التوازن المطموب في ىيكميدا المدالي مدن خدالل توظيدف مدوارد البندك
في موجودات ذات عوا د مجزية ،آخذة بعين العتبار محاولة تخليض تكاليف تمدك المدوارد ،فدي الوقدت
الددذي تسددعى فيددو لتعظدديم إي درادات تمددك السددتخدامات ،ف دإن ذلددك سدديؤدي إلددى زيددادة ربحيددة ىددذه البنددوك،
وتعظيم ثروة مالكييا.
 -3حجم البنك:
يقاس حجم البنك عادةً بمقدار ما يممكو البنك من موجودات ،أو بمقدار ما يممكو من حقوق

كبير في البنوك الوػيرة،
ممكية تؤدي إلى انخلاض معدل العا د عمى الموجودات ،وىذا المعدل يكون ًا
وذلك بالمقارنة م البنوك الكبيرة ،إل أننا نالحظ أن حجم الودا

في البنوك الكبيرة يكون أكبر من

البنوك الوػيرة؛ األمر الذي يزيد معدل العا د عمى حقوق الممكية ،كما أن زيادة حجم البنوك يزيد من
قدرتيا عمى الستثمار ،وبالتالي فسوف تؤدي إلى زيادة ربحيتيا.
 -4هيكل الودائع:
تركز البنوك عمى جذب ودا

ألجل ،وذلدك ألن ىدذه الودا د تعطدي تمدك البندوك مروندة
التوفير و َ

دبيا ،دون العتبددار لعامددل السدديولة ،وذلددك فددي سددبيل
أكبددر فددي توظيليددا فددي اسددتثمارات طويمددة األجددل نسد ً
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أيٍ دا عمددى ربحيددة البنددوك؛ ألنيددا تعددد بمثابددة األعبدداء التددي
تحقيددق ربحيددة أكبددر ،وتددؤثر تكملددة الودا د
ً

يتحمميا البنك في سبيل حوولو عمى األموال ،وتسعى البنوك عادة إلى تخليض قيمدة اللوا دد المدفوعدة
عمى ىذه الودا

إلى أقوى حد ممكن لتزيد من ربحيتيا.

 -5أرباح وخسائر القروض:
تؤثر عمميات ال تمان الممنوح من قبل البنوك بشكل كبير عمى ربحية تمك البنوك ،وذلك نتيجة
لكبر حجم الموارد الموجية نحو عمميات ال تمان ،حيدث تعد ُّد القدروض مدن النشداطات األساسدية لمبندك،
وبالتددالي فيددي المودددر األساسددي لتحقيددق األربدداح ،وتحدداول البنددوك دا ًمدا الرقابددة عمددى مسددتوى توظيليددا
لمودا د فددي شددكل قددروض مددن خددالل الرقابددة عمددى نسددبة ال تمددان لدددييا ،إذ إن عمميددات ال تمددان تددؤثر
بوورة سمبية عمى ربحية البنوك ،عندما يلقد المقترض قدرتو عمى سداد القروض.
 -6توظيف الموارد:
توجو البنوك الجانب األكبر من مواردىا المالية لالستثمار في القروض واألوراق المالية؛ كونيما
ّ

يعدددان أىددم مجددالت السددتثمار لمبنددوك ،إذ تددزداد ربحيددة البنددوك بزيددادة نسددبة الم دوارد المسددتثمرة فددي تمددك
الموجد ددودات ،كمد ددا أن الد دددخل المتولد ددد عنيد ددا يعد ددد المود دددر األساسد ددي إلي د درادات البند ددوك ،وعمد ددى وجد ددو
الخوددوص الدددخل المتولددد مددن القددروض ،وتددؤثر نسددبة الم دوارد المسددتثمرة فددي األوددول المحددددة لمدددخل
عمى ربحية البنوك ،حيث تزداد ربحيتيا بازدياده ىذه النسبة ،ويعدد قدرار أداة البندوك فدي توظيدف مدوارده
فددي القددروض والسددتثمارات الماليددة مددن الق د اررات التددي تعتمددد عمددى عدددة عوامددل ،أىميددا :حاجددة البنددك
لمسيولة ،ومدى توفر فرص استثمارية جيدة مدرة لمدخل.
بعضا من العوامل الداخمية التي تؤثر عمى ربحية
وقد ذكر الباحث (أبو زعيتر)44: 2006 ،
ً

البنوك:

 -1السيولة:
ار لمبنك ،وتولية بعض أودولو
تمكن السيولة المورف من تجنب الخسارة التي قد تُحدث أٍرًا

غير السا مة ،حيث تمثل السيولة عنور الحماية واألمان عمدى مسدتوى البندك ،مد المحافظدة عمدى قددرة
در ألىميدة السديولة لممودارف ،فإنيدا تمتدزم
الجياز البنكي عمى تمبية طمبدات ال تمدان فدي أي وقدت؛ ونظ ًا

الس دمف،
بالحتلدداظ بنسددبة سدديولة قانونيددة ل تقددل عددن حددد أدنددى مددن اللت ازمددات السددا مة عمددى القددروض و ُّ
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ودراسة سموك الودا د  ،وذلدك حتدى ل يٍدطر المودرف إلدى التودلية اإلجباريدة لدبعض أودولو؛ مدا قدد
يترتددب عميددو مددن مخدداطر ،ويسدداعد ىددذا التوس د فددي مددنا ال تمددان بطريقددة غيددر مدروسددة ،وبعيد ًددا عددن

دراسة مملات العمالء بعناية؛ وذلك لمعرفة مدى قدرتيم عمى الوفاء باللتزامات .ومن أىم العوامل التدي
سمبا عمى ربحية البنوك ما يأتي:
تؤدي إلى زيادة الديون المتعثرة والمعدومة ،وتؤثر ً
 -2عمر البنك:
در فددي التددأثير عمددى ربحيتددو؛ فددالبنوك التددي ليددا أعمددار طويمددة
دور كبيد ًا
يمعددب زيددادة عمددر البنددك ًا

وحسنة السمعة تحوز عمى ثقة الجميور أكثر من البنوك الجديدة ،كما أن الجميور يطم ن لمبنوك ذات
األعمار الطويمة؛ لعممو وثقتو بأن ىذه البنوك قادرة عمى البقاء والستمرار ،كما أن إدارتيا لدييا الخبدرة
البنكية التي تؤىميا لمعمل في مجال الوناعة البنكية ،باإلٍافة إلى أن البنوك تستيمك أغمب أووليا
ومواريف تأسيسيا في السنوات األولى لنشأتيا؛ ما يجعميا تتحمل مواريف أقل في السنوات األخرى.
 -3عدد موظفي البنك:
تؤدي زيادة عدد موظلي البنك إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية لو ،وبالتالي زيادة الربحيدة؛ فالبندك ذو
كبير من خدالل زيدادة عددد اللدروع التدي تحتداج
افيا ًا
ًا
األعداد الكبيرة من الموظلين يعكس إما
انتشار جػر ً

إلددى ىددذه الزيددادة ،أو زيددادة خدددمات البنددك اللنيددة والتقنيددة وعممياتددو ،والتددي تسددتيدف تقددديم خدددمات أوسد
لمعمالء.
 -4عدد فروع البنك:

إن النتشار الجػرافي لمبنك ،وخاوة فدي المنداطق ذات الكثافدة السدكانية يعمدل عمدى زيدادة عددد
المتعدداممين مع دو ،فإيوددال الخدددمات البنكيددة ليددذه التجمعددات السددكانية ،وخاوددة إذا كنددت تلوددل بينيددا
مسافات طويمة سدوف تجعدل مدن البندوك ذات النتشدار الواسد ىددفًا لمجميدور؛ لالسدتلادة مدن خددماتيا،
وخاوددة فددي مجددال السددحب واإليددداع والتحددويالت الماليددة ،وان زيددادة عدددد المتعدداممين سددوف يددؤدي إلددى
زيادة حجم الودا  ،وكذلك حجم التسييالت وحجم عمميات البنك؛ ما سيؤدي إلى زيادة ربحية البنك.
من خالل ما سدبق ،يتٍدا أن البندوك التجاريدة واإلسدالمية كػيرىدا مدن المؤسسدات الماليدة تتدأثر
ربحيتيددا بالعديددد مددن العوامددل سدواء الداخميددة أو الخارجيددة ،ولكددن العوامددل الداخميددة إذا مددا وجدددت اإلدارة
الناجحددة يدتم السدديطرة عمددى العوامددل المسددببة لنخلدداض األربدداح والربحيددة ،بينمددا العوامددل الخارجيددة فمددن
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الوعب السيطرة عمييا؛ لكونيا تتعمق بالبي ة الخارجية ،ولكدن تسدتطي اإلدارة الناجحدة التقميدل مدن حددة
تأثيراتيا السمبية عمى األرباح والربحية.

 3.6وسائل تعظيم الربحية:
توجد طرق متعددة لتحسين ربحية البنوك ،منها (صبري:)383 :2008 ،
 .1البحدث عددن فددرص اسدتثمارية وخدددمات جديدددة يقددميا البنددك فددي قطاعدات وأنشددطة جديدددة ،أو فددي
مناطق جػرافية جديدة ،أو لعمالء جدد ،أو خدمات جديدة لمعمالء الحاليين.
 .2رفد أسددعار بعددض الخدددمات البنكيددة التددي تسددما التش دريعات البنكيددة بزيادتيددا ،فمددن المعددروف أن
غالبا ما يجتيدون لزيدادة اإليدرادات
معظم اللوا د والعمولت موحدة بين البنوك ،إل أن الممارسين ً

دثال ليدا حدد أدندى وحدد أعمدى ،ويتوقدف السدعر عمدى
من ىذا المدخل ،ولسديما أن أسدعار اللا ددة م ً
ظروف العميل والعممية.
 .3النتل دداع الكام ددل ب دداألموال واألو ددول المتاح ددة تح ددت تو ددرف البن ددك ،حي ددث إن بع ددض الميتم ددين
غالبا ما يركزون فقط عمدى ترشديد اإلنلداق ،ولكنندا نوجدو النتبداه إلدى أن تحسدين
بتحسين الربحية ً
الربحية يمكن أن يتم مدن خدالل عددة مدداخل كزيدادة اللدرص السدتثمارية الجديددة  ،وزيدادة اللوا دد

والعمولت ،واستخدام األوول المتوفرة أفٍل استخدام.
 .4الٍػط عمى النلقات في أي مجال من المجالت ،ولسيما فدي مجدال المودروفات العامدة ،وىدي
مجال لإلنلاق دون رقابة.
التي تكون
ً

 3.7نسب الربحية:
يعددد ال دربا اليدددف الددر يس لمبنددك ،والددذي يسددعى لتحقيقددو دا ًم دا ،وال دربا ىددو اللددا ض مددن األم دوال
نتيجددة اس ددتػالل األمد دوال المتاحددة لمبن ددك ف ددي عممي ددات بنكيددة؛ كال تم ددان ،والس ددتثمارات ،وادارة محلظ ددة
در لسددتخدام م دوارد البنددك بكلدداءة
األوراق الماليددة ،وكممددا زادت ربحيددة البنددك ،كممددا كددان ذلددك يمثددل مؤشد ًا

وفعاليددة مددن قبددل إدارة البنددك ،وتبقددى العالقددة طرديددة مددا بددين الربحيددة وجددذب المسددتثمرين والمددودعين؛

ميم د دا مد ددن عوامد ددل جد ددذب المد ددودعين والمسد ددتثمرين
بمعند ددى كممد ددا كاند ددت الربحيد ددة مرتلعد ددة ،تعد ددد عد د ً
دامال ً

( (Sehrish and et al., 2012: 189وقد برزت عدة نسب لتقييم الربحية البنكية ،تتمثل في اآلتي:

 .1معدل العا د عمى الموجودات  :ROAتقيس ىذه النسبة فاعمية الموجودات في توليد األرباح،
وىو من المقاييس الميمة ،حيث يدل عمى قدرة وكلاءة إدارة البنك في استػالل الموجودات
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طرديا م
وتوليد األرباح ،ويتناسب العا د
َ

حجم الموجودات المستثمرة في القروض

والستثمارات البنكية ،ويتم احتسابو كاآلتي (األغا2019 ،؛ ديبونة2017 ،؛ زاىر; 2014 ،
:)Alshatti, 2015
= صافي األرباح بعد الفوائد والضرائب  /إجمالي الموجودات × %100

 .2معدل العا د عمى حقوق الممكية  :ROEتشير ىذه النسبة إلى ما يحول عميو المالكون نتيجة
استثمار أمواليم في نشاطات البنك ،ويتميز ىذا المعدل بأنو يعبر عن األرباح التي يتمقاىا
المساىمون عمى شكل توزيعات نقدية أو عمى شكل أرباح محتجزة (غير موزعة) ،ويتم
احتسابو كاآلتي (األغا2019 ،؛ ديبونة2017 ،؛ :)Aladwan, 2015 ; Alshatti, 2015
= صافي األرباح بعد الفوائد والضرائب  /إجمالي حقوق الممكية × %100

 .3معدل العا د إلى إجمالي اإليرادات :ويعكس ما يحققو دينار واحد من اإليرادات التي حققيا
البنك من وافي األرباح بعد اللوا د والٍ ار ب (آل شبيب ،)111 :2012 ،ويتم احتسابو
كاآلتي:
= صافي األرباح بعد الفوائد والضرائب  /إجمالي اإليرادات × %100

 .4معدل العا د إلى إجمالي الودا  :يقيس مدى قدرة البنك عمى توليد األرباح التي نجا في
الحوول عمييا ،باعتبارىا من األموال الستراتيجية المتاحة لمتوظيف ،وىي من أكبر موادر
التوظيف في البنك (آل شبيب ،)111 :2012 ،ويتم احتسابو كاآلتي:
= صافي األرباح بعد الفوائد والضرائب  /إجمالي الودائع × %100

 .5معدل ىامش اللوا د :يقيس ىذا المعدل وافي اللوا د التي حوميا البنك بعد خوم اللوا د
المدينة من اللوا د الدا نة إلى إجمالي الموجودات العاممة التي استثمرىا البنك في المجالت
المختملة ،وحققت لو عوا د (رمٍان وجودة ،)276 :2006 ،ويتم احتسابو كاآلتي:
= (الفوائد الدائنة – الفوائد المدينة)  /إجمالي الموجودات العاممة × %100

 .6معدل ىامش العا د إلى اللوا د الدا نة :تقيس ىذه النسبة وافي األرباح بعد اللوا د والٍ ار ب
التي حققيا البنك من اللوا د الدا نة في البنوك التجارية أو عوا د الستثمار والتمويل في البنوك
اإلسالمية (رمٍان وجودة .)276 :2006 ،ويتم احتسابو كالتالي:
= صافي األرباح بعد الفوائد والضرائب  /الفوائد الدائنة × %100
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 .7درجة استخدام الموجودات  :يمكن ليذا المعدل أن يستخدم لقياس إدارة الموجودات وسياسة
إدارة الموجودات في البنك ،وتتأثر ىذه النسبة بقيمة الموجودات المدرة لمربحية الموجودة ٍمن
إجمالي الموجودات ،وعند ارتلاع الموجودات المربحة المتمثمة بالقروض والتسييالت ال تمانية
المباشرة ذات المتحوالت العالية ،ترتل نسبة تمك الموجودات ،وتنخلض بانخلاض قيمتيا
(طالب والمشيداني ،)82 :2011 ،ويتم احتسابو كاآلتي:
= إجمالي اإليرادات  /إجمالي الموجودات × %100

 .8معدل العا د إلى األموال المتاحة :يقيس ىذا المعدل كلاءة البنك في توليد األرباح من األموال
التي

المتاحة المتمثمة بالمطموبات وحقوق الممكية ،وتتمثل في األموال المقترٍة والودا

يحول عمييا البنك لتدعيم طاقتو الستثمارية من الجيات واألطراف الخارجية (طالب
والمشيداني ،)82 :2011 ،ويتم احتسابو كاآلتي:
= صافي األرباح بعد الفوائد والضرائب  /إجمالي الخصوم × %100

 .9معدل ىامش الربا :يقيس ىذا المؤشر وافي الدخل المتحقق لكل وحدة نقدية من إجمالي
اإليرادات ،كما يقوم ىامش الربا بقياس قدرة البنك عمى الرقابة والسيطرة عمى النلقات،
مطروحا منيا
وتخليض الٍ ار ب ،وذلك ألن وافي الدخل يساوي إجمالي اإليرادات،
ً

الٍر ب (طالب والمشيداني ،)82 :2011 ،ويتم احتسابو كاآلتي:
الموروفات و ا
= صافي الدخل  /إجمالي اإليرادات × %100

يتٍا من النسب السابقة أنيا تقيس ربحية البنوك ،وذلك بالعتماد عمى وافي األرباح بعد
اللوا د والٍ ار ب ،ونسبتيا إلى إجمالي الموجودات واجمالي حقوق الممكية واجمالي الودا

واجمالي

اإليرادات ،حيث إن كل بنك يحرص عمى تعظيم األرباح ،وتحقيق مستويات مرتلعة من الربحية.

 3.8عالقة فائض ومخاطر السيولة المصرفية بالربحية في البنوك:
تم إجراء العديد من الدراسات التي تختبر العالقة بين فا ض ومخاطر السيولة المورفية
والربحية في البنوك ،ومعظميا توومت إلى وجود عالقة عكسية بين فا ض ومخاطر السيولة
المورفية والربحية ،حيث أشارت دراسة رمٍان ( )2013إلى وجود عالقة عكسية بين فا ض السيولة
وربحية البنوك ،فإذا لم يحافظ البنك عمى خمق التوازن بين مقدار السيولة لديو ،وبين ما يحاول البنك
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الووول إليو من عوا د ،فسيترتب عمى ذلك النحراف غير المرغوب فيو ،وأشارت دراسة ( السرحان،
 ) 2019الى وجود تأثير سمبي لمخاطر السيولة عمى الستقرار المالي لدى البنوك .
مقاسدا
وأيٍا أشارت دراسة (حمد وناجي )2017 ،إلى وجود عالقة عكسية بين فا ض السيولة ً

بمؤشر الموجودات السا مة (النقد) إلى إجمدالي الموجدودات ومؤشدرات الربحيدة وأيٍدا أشدارت إلدى وجدود
عالقة عكسية بين مخاطر السيولة مقاسة بنسدبة القدروض إلدى الودا د ونسدبة العا دد إلدى األودول فدي
البنوك التجارية العراقية ،وكدذلك د ارسدة (ودبرين )2015 ،التدي أشدارت إلدى أن وجدود أثدر سدمبي لزيدادة
مقاسا بمؤشر الموجودات السا مة إلى إجمالي الموجدودات عمدى ربحيدة البندوك اإلسدالمية
فا ض السيولة ً
اإلماراتيددة مقاسددة بمؤشددر العا ددد عمددى حقددوق الممكيددة ومؤشددر العا ددد عمددى األوددول ،ود ارسددة (العبيددد،

 )2015التددي تووددمت إلددى انخلدداض معدددل العا ددد عمددى الموجددودات لدددى البنددوك اإلسددالمية السددورية؛
لكونيا تحتلظ بمعدلت سيولة كبيرة (فا ض) ،ودراسة (مرى  )2014 ،التي أوٍحت أن توفر السيولة
بنسددبة مرتلعددة يددؤدي إلددى انخلدداض ربحيددة الموددارف العامددة والخاوددة فددي البنددوك التجاريددة السددورية،
ودراسة (التميمدي وعبيددات )2011 ،التدي توودمت إلدى وجدود عالقدة عكسدية ذات دللدة إحودا ية بدين
ربحي ددة المو ددارف التجاري ددة وب ددين الل ددا ض النق دددي ف ددي البن ددوك التجاري ددة األردني ددة ،ود ارس ددة (الس ددعدي،
 )2010التددي أشددارت إلددى أن ارتلدداع نسددبة السدديولة يترتددب عميددو نقددص العوا ددد واألربدداح لدددى البنددوك
اإلسالمية األردنية ،ودراسة ( )Tabari et al., 2013التدي أشدارت إلدى أن فدا ض ومخداطر السديولة
يددؤدي إلددى انخلدداض الربحيدة فددي البنددوك التجاريددة اإليرانيددة ،فددي حددين أشددارت د ارسددة (ديبونددة) إلددى عدددم
وجود عالقة بين فا ض السيولة والربحية مقاسة بالعا د عمى األوول.

 3.9عالقة الفرص االستثمارية بالربحية في البنوك:
ت ددم إجد دراء مجموع ددة م ددن الد ارس ددات الت ددي تختب ددر العالق ددة ب ددين الل ددرص الس ددتثمارية والربحي ددة ف ددي
وأشددارت جميعيددا الددى وجددود عالقددة إيجابيددة بددين اللددرص السددتثمارية والربحيددة  ،حيددث أشددارت د ارسددة
( ) Siboni and Pourali, 2015إلدى وجدود عالقدة إيجابيدة بدين اللدرص السدتثمارية وسياسدة توزيد
األربداح  ،كمدا أشدارت د ارسدة ( )Rizqia et al., 2013إلدى أن لملدرص السدتثمارية مقاسدة بالقيمدة
يجابيا عمى توزي األرباح.
السوقية لألوول إلى القيمة الدفترية ًا
أثر إ ً
ومن خالل ىذا الجانب يتٍا لدى الباحث أن وجود تراكم في فا ض السيولة يعمل عمى زيادة
مخاطر السيولة لدى البنوك  ،ويجب عمى البنوك أن تقوم باستثمار فا ض السيولة بػية تحقيق أقوى عا د ممكن،
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إذ أن تكدس األموال لدى البنك ،وتجاوزىا لمحدود المسموحة من دون استثمار ،يعد مؤش اًر سمبياً عمى كلاءة إدارتو
النقدية ،ألن ذلك يعني فقدان عوا د كان باإلمكان الحوول عمييا .

 3.10خالصة الفصل:
تناول ىذا اللول تحميال لمليوم الربحية في البندوك التجاريدة واإلسدالمية  ،وأىميدة تحقيدق ىددف
الربحية لمبنوك التجارية واإلسالمية  ،حيث تم التعرف عمى مليوم البنوك التجارية واإلسالمية ،وقد تدم
إظيددار أىددم العوامددل الداخميددة والخارجيددة التددي تددؤثر عمددى ربحيددة البنددوك  ،كمددا تددم التطددرق خددالل ىددذا
اللول إلى الق اررات التي تساعد في تحقيدق ىددف الربحيدة لمبندوك وىمدا قدرار السدتثمار وقدرار التمويدل،
وقدد تددم تحديدد وسددا ل تعظدديم الربحيدة لدددى البندوك وبالتددالي تحديددد العالقدة بددين فدا ض ومخداطر السدديولة
والربحية والعالقة بين اللرص الستثمارية والربحية داخل البنوك المدرجة في بوروة فمسطين.
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 4الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات

الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
 4.1مقدمة
تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى العالقة بين فدا ض ومداطر السديولة واللدرص السدتثمارية عمدى
الربحية لمبنوك المدرجة في بوروة فمسطين ،ويتناول ىذا اللول وولًا لمدني الد ارسدة وأسداليب ومودادر
جم د البيانددات ،وتحديددد مجتم د وعينددة الد ارسددة ،إلددى جانددب توٍدديا األسدداليب اإلحوددا ية المسددتخدمة فددي
عممية التحميل ،وكذلك توٍيا األساليب اإلحوا ية المستخدمة في التحميل واختبار اللرٍيات ،باإلٍافة
إلى عرض النتا

التطبيقية وتحميميدا وتلسديرىا ،وذلدك بيددف الخدروج بدبعض المقترحدات والتووديات التدي

قد تساعد البنوك محل الدراسة لتطوير قدرتيا ورف كلاءتيا.

 4.2مجتمع الدراسة:
المالية ،حيث بمع
المدرجة في بوروة فمسطين لألوراق
يتمثل مجتم الدراسة من جمي البنوك
ّ
َ

الماليددة  6بن ددوك وىددي  :بن ددك فمسددطين  ،ب ددن
المدرج ددة فددي بورو ددة فمسددطين ل ددألوراق
ّ
عدددد الموددارف َ
القدس ،بنك الستثمار  ،البنك الوطني  ،والبنك اإلسالمي اللمسطيني  ،والبنك اإلسالمي العربي .

دف عدن التدداول خدالل فتدرة
دوفرت بياناتيدا ،ولدم تتوق ْ
وكانت عيندة البحدث ىدي عيندة شداممة لمبندوك التدي ت ْ

اكتممت ليا البيانات الالزمة كافةً لتقدير متػيرات الدراسة لملتدرة مدن  2011إلدى 2019؛
البحث ،والتي
ْ
تتوفر ليا البيانات ،أو تمك التي توقلت عن التداول ،أو أُدمجدت
وقد تم استثناء بنك واحد من سوق لم ْ

م شركات أخرى ،أو أُدرجت حديثًا وىو البنك اإلسالمي اللمسطيني  .ويوٍدا الجددول رقدم ( )1عيندة
ومجتم البحث عمى النحو اآلتي:
جدول ( )4.1عينة ومجتمع البحث
القطاع

فمسطين
العدد

النسبة

المسجمة

6

%100

المستبعدة

1

%17

عينة البحث

5

%83

81

أسماء البنوك في عينة الدراسة:
 ARAB ISLAMIC BANK

1

BANK OF PALESTINE PLC

2

PALESTINE INVESTMENT BANK

3

QUDS BANK PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY LTD

4

THE NATIONAL BANK TNB

5

 4.3نبذة عن البنوك العاممة في فمسطين:
تعتبر البنوك في فمسطين من القطاعات القتوادية ىامة ان لم تكن ىي األىم  ،حيث تعتبر البنوك
الشريان الداعم لالقتواد المحمي  ،فيي تقوم بتعب ة أموال المدخرين ثم توجيييا الى قطاع الستثمار ،

لبناء مشاري منتجة وخمق فرص عمل  ،وبالتالي تنشيط القتواد الوطني  ،لذا فان وحة وفاعمية

القتواد المحمي بشكل عام ما ىو ال انعكاس لوحة وقدرة البنوك التجارية عمى تعب ة المدخرات ثم
تحويميا الى استثمارات( أبو جام )107 : 2012 ،

حيث أظيرت تحميل البيانات المالية الخاوة بالقطاع المورفي في نياية  2019الى ارتلاع نسبة
الموجودات بنسبة  ، %11كما شيدت محلظة التسييالت ال تمانية المباشرة ارتلاعا بنسبة ، %7

مشكمة ما نسبتو  %50.4من اجمالي موجودات الجياز المورفي  ،وفي ذلك تلعيل لدور الوساطة
المالية بين وحدات اللا ض والعجز في القتواد المحمي وتوفير مزيد من فرص التمويل والمساىمة

في عممية التنمية القتوادية ( التقرير السنوي سمطة النقد ) 7 : 2019 ،
وتٍم قا مة البنوك العاممة في فمسطين  14بنكا  ،من بينيا سبعة بنوك فمسطينية  ،سبعة عربية ،

وىناك فروة كبيرة إلمكانية النمو والتوس في القطاع المورفي داخل فمسطين  ،حيث يوجد حاليا

 370فرعا ومكتبا تقدم خدماتيا لممواطنين  ،وبدون األخذ بعين العتبار بحجم النمو السكاني  ،فان
ىناك حاجة الى مٍاعلة عدد فروع البنوك العاممة في فمسطين لمووول الى المعيار العالمي والذي

يقٍي بتوفير فرع واحد عمى األقل لكل  10000شخص .
أوال  :بنك فمسطين

تأسس بنك فمسطين في العام  ، 1930بوولو مؤسسة مالية تسعى لمنيوض بمستوى الخدمات البنكية
في فمسطين  ،وتمويل مختمف المشاري  ،وتمبية الحتياجات المالية والبنكية لمش ار ا الجتماعية
والقتوادية المختملة  ،ويعد بنك فمسطين من أكبر البنوك الوطنية  ،واألكثر انتشا ار من حيث عدد

اللروع  ،والمكاتب  ،وأجيزة الورافات اآللي  .يمتمك البنك طاقما من الكوادر المؤىمة التي تعمل عمى
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خدمة ما يزيد عن  750000عميل من األفراد والشركات والمؤسسات  ،ويساىم بنك فمسطين في
عممية البناء والتنمية ومواكبة التطورات التكنولوجية  ،وتبني أفٍل السياسات والممارسات العالمية بما

يشمل متطمبات الفواح والحكومة الرشيدة والدقة  ،والشلافية في كافة أعمالو  ،مخووا  %6من
أرباحو السنوية لبرام المسؤولية الجتماعية  ،وقد أدرج سيم البنك لمتداول في البوروة اللمسطينية

عام  ، 2005وأوبا ثاني أكبر الشركات المدرجة بقيمتو السوقية التي تبمع حوالي  %15من القيمة
السوقية لمبوروة .
وفي عام  2007أسس البنك شركة الوساطة لألوراق المالية  ،لتكون الذراع الستثماري لمبنك  ،كما

افتتا عام  2011شركة باي بال

لتسييل عمميات الدف اللكتروني من خالل أكبر شبكة يمتمكيا

البنك لنقاط البي اللكترونية الذي يزيد عددىا عن  5000نقطة بي موزعة عمى المحال التجارية
واللنادق والمطاعم ومراكز التوالت والخدمات العامة  ،وفي عام  2016استحوذ بنك فمسطين عمى

حوة مسيطرة في البنك السالمي العربي ليكون لمبنك دو ار ىاما في تنمية الويرفة السالمية في
فمسطين ولينٍم البنك السالمي العربي الى مجموعة بنك فمسطين المالية  ،وفي عام  2019حول

البنك عمى جوا ز محمية ودولية من أبرزىا حوولو عمى جا زة " أفٍل بنك في فمسطين " باإلٍافة

عمى حوولو عمى  Emeafinance, Global Finance .Euromoneyجا زة أفٍل بنك في
مجالت عالقات المساىمين في المشرق من جمعية عالقات المساىمين في الشرق األوسط
رؤية البنك  :يطما أن يكون مؤسسة مالية وبنكية متميزة ومنتشرة اقميميا
رسالة البنك  :بنك فمسطين مؤسسة مالية ار دة تسعى لمنيوض بمستوى الخدمات المالية والبنكية
وتعمل عمى مواكبة التطور التكنولوجي  ،والتجاىات الحديثة في المجال الممي والبنكي  ،وتساىم في

عممية البناء والتنمية  ،وفقا ألفٍل السياسات والممارسات العالمية
ثانيا  :بنك القدس

أسس البنك في  2نيسان ابريل  ، 1995بوولو شركة مساىمة عامة محدودة وبرأس مال حالي يبمع
 50مميون دولر أميركي  ،يحرص البند دا ما بخبرتو المميزة عمى توظيف الموادر األموال التي
لديو لمقيام بدور فعال وتنموي لش ار ا عمال و كافة عمى اختالفيم  ،وذلك باإلدارة المتوازنة  ،والحوينة
لموادر األموال واستخداماتيا عمى حد سواء  ،لتحقيق أفٍل عا د عمى رأس المال المستثمر
يمارس البنك نشاطو التجاري في فمسطين  ،ويرتكز عمى جذب ودا

العمالء عمى مختمف أنواعيا ،

ووٍ حمول تمويمية تستيدف األفراد  ،والشركات باإلٍافة الى المشاري المتوسطة  ،والوػيرة
بمختمف القطاعات  ،والسيام المباشر  ،وغير المباشر في دعم القتواد الوطني
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رؤية البنك  :يتميز بكونو مؤسسة بنكية از دة موثقة تسعى دوما الى أن تقدم حمول مالية مبتكرة ،

لتحسين أسموب حياة المجتم

رسالة البنك  :أن يكون أكثر البنوك نجاحا محميا واقميميا من خالل تقديم خدمات جديدة تتناسب م

تطمعات العمالء  ،ليبقى بنك القدس الختيار الملٍل
ثالثا  :بنك االستثمار الفمسطيني :

تأسس بنك الستثمار اللمسطيني بوولو شركة مساىمة فمسطينية عامة بمشاركة نخبة من البنكيين ،
ورجال األعمال من فمسطين  ،والدول العربية الشقيقة  ،ويعتبر البنك اللمسطيني األول الذي حول

عمى التراخيص الالزمة لمزاولة أعمالو من السمطة الوطنية اللمسطينية برأس مال مدفوع وقدره 20
مميون دولر أميركي
افتتا اللرع األول لمبنك في مدينة غزة وواومت ادارة البنك بالتوس والنتشار في المدن والتجمعات
السكانية اللمسطينية الر يسية تباعا  ،ووفقا لخطط مرسومة وواٍحة ومحددة حتى أوبا لمبنك شبكة

فروع تػطي معظم المناطق اللمسطينية بال استثناء  ،وقد بنى البنك استراتيجية منذ تأسيسو عمى
تعميق تواجده في مختمف مناطق السمطة اللمسطينية بال استثناء  ،وقد بني البنك استراتيجيتو منذ
تأسيسو عمى تعميق تواجده في مختمف مناطق السمطة اللمسطينية  ،وذلك لتنمية قاعدة المتعاممين ،

وتنوي الخدمات المقدمة ليم  ،وتعزيز المركز المالي لمبنك من خالل شبكة اللروع المنتشرة في المدن
الر يسية كافة
ومن أجل رف الكلاءة واللاعمية ألداء فروع البنك  ،وتحسين النتاجية واستػالل الطاقات البشرية
العاممة  ،وتوفي ار لموقت والجيد  ،فان ادارة البنك تولي اىتماما بالػا ومستم ار في مكننة بقية الخدمات

البنكية والستثمارية وذلك من خالل ادخال احدث التقنيات واألنظمة اآللية واألجيزة والبرام بيدف
تقديم خدمة مميزة لممتعاممين م البنك ورف الكلاءة النتاجية المتطورة لمبنك

رؤية البنك و رسالتو  :السعي بكل جد ومسؤولية وبكل حثيث ألن يكون بنكا ار دا ومتقدما في فمسطين
 ،من خالل تقديم أرقى الخدمات المالية والبنكية المتميزة والمتلوقة لممتعاممين معو  ،بالتكنولوجيا
الحديثة  ،والمنتجات من الخدمات البنكية المختارة بعناية  ،مطبقين أعمى المعايير المينية واألخالقية

رابعا  :البنك الوطني
نشأ البنك الوطني بيويتو الحالية في العام  2012اثر اندماج بنك الرفاه لتمويل المشاري الوػيرة

والبنك العربي اللمسطيني لالستثمار والعالقة الستراتيجية التي تربطو بمساىميو ،ليتحول البنك اثر
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ذلك إلى بنك تجاري شامل يقدم كافة الخدمات والحمول البنكية إلى قطاعي األفراد والشركات باإلٍافة

إلى خدمات الستثمار والخزينة م إبقاءه عمى المحلظة األكبر لتمويل المشاري الوػيرة ومتناىية
الوػر .وتماشيا م ىذا التطور في الخدمات المقدمة ،قام البنك الوطني بتحديث نظامو البنكي بشراء

نظام الدولي ،الذي يعد من أفٍل النظم البنكية عمى مستوى فمسطين ليقدم لعمال و الخدمات البنكية

بمعايير عالمية يبمع رأس مال البنك المدفوع  78مميون دولر ،وتم رف رأس مالو المورح بو الى

 100مميون دولر في العام  .2019يدار البنك الوطني من قبل مجمس إدارة يٍم مجموعة من كبرى
الشركات اللمسطينية ،ومجموعة من أبرز رجال وسيدات األعمال والكلاءات ،ويتمت بقاعدة مساىمين

ىي األكبر بين البنوك في الوطن والتي تتجاوز  90000مساىم ومساىمة  ،يعتبر البنك الوطني من
أكثر البنوك في فمسطين تنليذا لعمميات استحواذ واندماج ناجحة ،كان آخرىا قيادة البنك ا تالف

مساىمين لالستحواذ عمى حوة مسيطرة في البنك السالمي اللمسطيني في العام  2018وسبق ذلك

الستحواذ عمى أوول والتزامات بنك التحاد الردني في فمسطين في العام  2015ولتكون ىذه أول

عممية استحواذ لبنك فمسطيني عمى بنك أردني  ،يقدم البنك الوطني خدماتو البنكية ألكثر من 100
ألف عميل وعميمة ،من خالل شبكة فروعو المنتشرة في مختمف محافظات الٍلة الػربية وشبكة
ورافاتو اآللية المتواجدة في أكثر األماكن حيوية .كما يقدم البنك خدماتو ايٍا من خالل قنواتو
اإللكترونية الحديثة مثل الويرفة اإللكترونية وتطبيق

لميواتف المحمولة الذكية

اٍافة الى مركز الخدمات الرقمية لذي يعد األول من نوعو في الشرق األوسط .في العام ،2017
وبعد غياب البنوك اللمسطينية عن العمل في القدس لخمسين عاما ،كان البنك الوطني السباق لفتتاح

اول فرع لبنك فمسطيني داخل الجدار لخدمة سكان المدينة.
رؤية البنك ورسالتو  :يطما البنك أن يكون الخيار الوطني لملمسطينيين الذين يبحثون عن مزود
خدمات مالية قوي وآمن ومواكب لمتطور والحداثة  ،يسعى البنك الوطني أن يحتل مرك اًز متقدماً بين
البنوك في فمسطين وأن يوبا من البنوك اللمسطينية ال ار دة.

خامسا  -:البنك االسالمي الفمسطيني
تأسست شركة البنك السالمي اللمسطيني المساىمة العامة المحدودة عام  ، 1995وباشر البنك
نشاطو المورفي في مطم عام  ، 1997ويبمع رأس مالو المورح بو  100مميون سيم بقيمة اسمية
دولر أمريكي واحد لمسيم  ،وتم خالل عام  2017زيادة رأس مالو المدفوع ليوبا  69مميون دولر

أمريكي  ،وتم رفعو مرة أخرى في العام  2018ليوبا  74مميون دولر أمريكي  ،ليرتل بعدىا الى
 77مميون دولر أمريكي في العام 2019
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يقوم البنك بممارسة األعمال المورفية والمالية والتجارية وأعمال الستثمار وفقا ألحكام الشريعة

السالمية من خالل  45فرعا ومكتبا و  85جياز وراف آلي في جمي أنحاء فمسطين  ،مما يؤكد

ىويتو كأكبر شبكة مورفية اسالمية في فمسطين  ،محققا رؤيتو بأن يكون البنك ال ار د في أنشطة

وخدمات الويرفة السالمية التي تمبي احتياجات ومتطمبات العمالء

يقدم البنك الخدمات المورفية السالمية ويعمل عمى تنمية وتطوير وجذب كوادر بشرية ذات كلاءة
عالية  ،معز از رسالتو التي تتمحور حول التميز في األسواق المستيدفة من خالل تقديم الحمول

المورفية والنوعية والعورية وفقا ألحكام الشريعة السالمية  ،والسير قدما في تمبية الحتياجات

المالية لكافة ش ار ا المجتم المحمي تحقيقا لمبدأ المشاركة في المكاسب

وانٍم البنك الى الميثاق العالمي لمتنمية المستدامة في األمم المتحدة ليكون بذلك أول مؤسسة

مورفية اسالمية فمسطينية توق عمى ىذا الميثاق  ،والذي يعد احدى المبادرات التي أطمقتيا المم

المتحدة لتشجي الشركات من كافة أنحاء العالم لتبني سياسات مستدامة ومسؤولة اجتماعيا .
رؤية البنك

البنك اللمسطيني ال ار د في األنشطة والخدمات المالية السالمية والستثمار بمنظور تكنولوجي متطور

يمبي احتياجات ومتطمبات العمالء وأوحاب العالقة
رسالتو

التميز في األسواق المستيدفة من خالل تقديم الحمول المورفية النوعية والعورية الشاممة وفقا ألحكام
الشريعة السالمية والسير قدما في تمبية الحتياجات المالية لكافة ش ار ا المجتم المحمي تحقيقا لمبدأ

المشاركة في المكاسب "
سادسا  :البنك االسالمي العربي
تأسس البنك اإلسالمي العربي في العام  1995وىو شركة مساىمة عامة ،وباشر نشاطو المورفي

في مطم العام  .1996ويقوم بممارسة األعمال المورفية وأعمال اإلستثمار وفقاً ألحكام الشريعة
اإلسالمية من خالل المركز الر يسي بمحافظة رام اهلل والبيرة وفروعو المنتشرة في فمسطين وباإلٍافة
الى المكتب التمثيمي في اإلمارات العربية المتحدة ( إمارة دبي) واللرع المتنقل "بنكي ع الطريق" ليول

عدد فروعو ثمانية وعشرون فرعاً ومكتباً كما ل يوجد لمبنك أي شركات تابعة حتى تاريخ

.2019/12/31

رؤية البنك ورسالتو
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ترسيخ وتعميق العمل بالنظام المورفي اإلسالمي كخيار أول



القيام بدور فعال في النيوض بالقتواد اللمسطيني وتحقيق مبدأ التكافل ومراعاة



تقديم حمول وخدمات مورفية إسالمية عورية وذات جودة عالية ومنافسة

األىداف الجتماعية اإلسالمية

 4.4أساليب جمع البيانات:
الثانويددة فدي جمد البيانددات التقددارير السددنوية
ألغدراض ىددذا البحددث ،تددم العتمداد عمددى الموددادر
ّ

المنشورة لشدركات العيندة ،والبياندات المتعمقدة بمتػيدرات البحدث مدن الموقد اإللكتروندي لبورودة فمسدطين
ولقاعدة بيانات  ،osiriesعمى مدار فترة البحث .أما فترة البحث؛ فػطدت بيان ٍ
دوفرت
دات حديثدةً ،والتدي ت ْ
ّ

عددن البنددوك محددل البحددث؛ ليػطددي البحددث اللتدرة مددن

 2011إلددى 2019؛ وذلددك بسددبب حداثددة اللتدرة،

العالميدة
العالميدة؛ لمحاولدة التقميدل مدن أثدر األزمدة
حيث تناولت السنوات ما بعد حادثة األزمة الماليدة
ّ
ّ

التي حدثت عام ) (2008عمى نتا

البحث.

 4.5متغيرات الدراسة:
قسمت الدراسة المتغيرات إلى نوعين:
أوًال :المتغيرات المستقمة:
أ .فائض السيولة ،وتتضمن:
تم حساب مؤشر السيولة عن طريق المعادلة اآلتية (حمد وناجي،
 مؤشر نسبة السيولة :ي ُّ2017؛ الطالب2015 ،؛ الحنيطي2012 ،؛ عبد الرٍا وآخرون2018 ،؛ :)Iqbal, 2001
إجمالي الموجودات السائمة (النقد) ÷ إجمالي الموجودات.

 مؤشر السيولة السريعة  :ويحسب عن طريق المعادلة اآلتية (القرعان وآخرون2014 ،؛ آلمنشد والولار2015 ،؛ بن العارية وبمبالي:)2017 ،
إجمالي الودائع  -إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة.

 مؤشر فائض السيولة النقدية :ويتم حسابو عن طريق المعادلة اآلتية (الدرابسة2008 ،؛مرى :)2014 ،
إجمالي الموجودات السائمة (النقد)  -متطمبات االحتياطي اإللزامي النقدي.
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ب .مخاطر السيولة ،وتتضمن:
 مؤشر نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودا  :وتُحسب عن طريق المعادلة اآلتية )عبدالستار2012 ،؛ احالسو:)2013 ،
إجمالي القروض  /إجمالي الودائع × .%100

 مؤشر نسبة النقد والستثمارات قويرة األجل إلى إجمالي الموجودات :وتحسب عن طريق المعادلةاآلتية (عبد الستار:)2012 ،
إجمالي الموجودات من النقد واالستثمارات قصيرة األجل  /إجمالي الموجودات × .%100

ج  .الفرص االستثمارية ،وتتضمن:
 مؤشر القيمة السوقية لألصول إلى القيمة الدفترية لألصول :ويحسب عن طريق المعادلةاآلتية (طالب2015 ،؛ أبو شعبان2017 ،؛ ; Filsaraei et al., 2016

Martazela et

:)al., 2014
(القيمة الدفترية لألصول  -إجمالي حقوق المساهمين) ( +عدد األسهم المكتتب بها × سعر اإلغالق)[ ÷ القيمة
الدفترية لألصول.

-

مؤشر القيمة السوقية لحقوق الممكية إلى القيمة الدفترية لحقوق الممكية :ويحسب عن طريق
المعادلة اآلتية (أبو شعبان2017 ،؛ :)Martazela et al., 2014
(عدد األسهم المكتتب بها × سعر اإلغالق) ÷ القيمة الدفترية لحقوق الممكية.

 مؤشر عائد السهم من األرباح  /السعر السوقي لمسهم :ويحسب عن طريق المعادلة اآلتية(أبو شعبان:)2017 ،
العائد لمسهم الواحد ÷ سعر اإلغالق لمسهم.

 مؤشر نمو األصول الثابتة :ويتم حسابو عن طريق المعادلة اآلتية (عد د د د د دواد2012 ،؛ أبوشعبان2017 ،؛ Pourali and Hassanpour, 2011 ; Chang, 2009 ; Siboni
:)and, riziqia 2013 ; Saputro, 2003
(القيمة الدفترية لمموجودات الثابتة في سنة المقارنة  -القيمة الدفترية لمموجودات الثابتة في سنة األساس) ÷
القيمة الدفترية لمموجودات الثابتة في سنة األساس.
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ثان ًيا :المتغيرات التابعة:
الربحية ،وتتضمن:

 مؤشر العائد عمى إجمالي األصول :ويحسب عن طريق المعادلة اآلتية (األغا2019 ،؛ ديبونة،2017؛ زاىر2014 ،؛ :)Alshatti, 2015
صافي األرباح بعد الفوائد والضرائب ÷ إجمالي الموجودات.

 مؤشر العائد عمى إجمالي حقوق الممكية :ويتم حسابو عن طريق المعادلة اآلتية (األغا،2019؛ ديبونة2017 ،؛ )Aladwan, 2015 ; Alshatti, 2015
صافي األرباح بعد الفوائد والضرائب ÷ إجمالي حقوق الممكية.

 معدل ىامش اللوا د :ويحسب عن طريق المعادلة اآلتية (رمٍان وجودة 2006؛, Kohlscheen, A. Murcia 2018 ، Kassem &sakr, 2018):
(الفوائد الدائنة – الفوائد المدينة)  /إجمالي الموجودات العاممة × .%100

 معدل ىامش الربا :ويتم حسابو من خالل المعادلة اآلتية ( رمٍان وجودة Kassem ، 2006, Kohlscheen, A. Murcia 2018 ، &sakr 2018):
= صافي الدخل  /إجمالي اإليرادات.

 4.6خالصة الفصل
تم استعراض كل من منيجية الدراسة و النماذج الرياٍية المستخدمة  ،وكذلك قياس المتػيرات
ومجتم وعينة الدراسة  ،وسيتم تناول كل من نتا

التحميل الحوا ي واختبار اللرٍيات في اللول

الخامس .
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 5الفصل اخلامس
حتليل البيانات واختبار الفرضيات

الفصل الخامس
تحميل البيانات واختبار الفرضيات
 5.1مقدمة:
يتٍمن ىذا اللول عرٍاً لتحميل البيانات واختبار فرٍيات الدراسة وذلك من خالل اإلجابة
عمى أس مة الدراسة والوقوف عمى نتا
لمبيانات التي تم جمعيا باستخدام برنام

اختبار فرٍيات الدراسة  ،لذا تم إجراء المعالجات اإلحوا ية
( )E-Viewsلمحوول عمى نتا

الدراسة  ،حيث اعتمدت

الدراسة عمى نموذج ( ،)Panel Datsوذلك استناداً إلى المناقشة النظرية والدراسات السابقة التي تمت
في اللوول السابقة ،كما ويتٍمن ىذا اللول التحقق من والحية البيانات والتحميل اإلحوا ي
ونتا

ىذا التحميل .واختبار التوزي الطبيعي واختبار كل من مساواة متوسط البواقي لمولر  ،وكذلك

عدم ثبات تباين الخطأ العشوا ي واختبار التدخل الخطي  ،ونموذج النحدار الخطي المتعدد المستخدم
أخير اختبار اللرٍيات ومناقٍة النتا
في ىذه الدراسة  ،و ًا

.

 5.2التحقق من صالحية البيانات لمتحميل اإلحصائي:
قبل البدء بتحميدل البياندات وتقددير نمداذج البحدث واختبدار اللرٍديات؛ ل بدد أوًل مدن التحقدق مدن
وددالحية البيانددات ،ويددتم ذلددك عبددر مجموعددة مددن الختبددارات ،وىددي :التوزي د الطبيعددي ،وتجددانس تبدداين
الخطأ العشوا ي ) ،(Homoscedasticityحيث إندو تدم اسدتخدام أسدموب ( (Panel Dataفدي عدرض
البيانات.
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 5.2.1نتائج التحميل اإلحصائي:
الجدول رقم ( )5.1اإلحصاء الوصفي لممتغيرات
بورصة فلسطين

المتغيرات
نسبة السيولة
السيولة السريعة
فا ض السيولة
مخاطر السيولة
)نسبة القروض
إلى الودا (
نسبة وافي

القروض إلى
إجمالي األوول

CURRENT_RATIO
LIQUID_ASSETS_D
EP_S
LIQUID_ASSETS_T
OT_DEP

_NET_LOANS_DEP
ST_FU
_NET_LOANS_TOT
ASSETS

القيمة السوقية /

PRICE_BOOK_VAL

القيمة الدفترية

UE_RATIO

القيمة السوقية /

_PRICE_EARNINGS

ربحية السيم

RATIO

وافي ىامش

NET_INTEREST_M

ىامش الربا

PROFIT_MARGIN

العا د عمى

_RETURN_ON

األوول

_ASSETS_ROA

العا د عمى

_RETURN_ON

الممكية

_EQUITY_ROE

اللا دة

ARGIN

Mean

Std. Dev.

Maximum

Minimum

36.1145

9.77093

55.89

23.59

36.1145

9.77093

55.89

23.59

35.416

9.269152

55.09

23.57

63.3605

54.002

6.804408

6.762435

73.05

64.2

51.07

40.7

1.00705

0.262192

1.44

0.641

12.044

4.405183

19.829

6.361

3.7865

1.03906

5.33

1.72

29.292

4.332608

39.13

20.44

0.987

0.215507

1.54

0.68

9.6765

2.888597

14.96

4.58

تلعددا نسددبيا
يالحددظ مددن الجدددول رقددم ) )3. 2أن النح دراف المعيدداري لمتػي درات الد ارسددة كددان مر ً

ويع ددزى ذل ددك إل ددى اخ ددتالف حج ددم المو ددارف ف ددي العين ددة ،واخ ددتالف القيم ددة
مقارن ددة بالوس ددط الحس ددابيُ ،

السددوقية ،حيددث إن بعددض البنددوك كانددت أعمددى قيمددة سددوقية ( ،)19.8وأدنددى قيمددة سددوقية ( ،)6.3وىددذا
الختالف يتطمب معرفة أو بحث العالقة بين متػيرات الدراسة.
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 5.2.2اختبار التوزيع الطبيعي:
لمتحق د د د ددق م د د د ددن م د د د دددى اقتد د د د دراب البيان د د د ددات م د د د ددن توزيعي د د د ددا الطبيع د د د ددي ،ت د د د ددم اس د د د ددتخدام اختب د د د ددار
العدميدة -أن البياندات تتبد
) )Jarque - Beraالمعممدي ،حيدث تكدون قاعددة القدرار قبدول اللرٍ ّدية
ّ

درت نت ددا
التوزيد د الطبيع ددي -إذا كان ددت احتمالي ددة اختب ددار ) (J-Bأكب ددر م ددن ( ،)%5وق ددد أظي د ْ

اختب ددار

دت أكبددر مددن
التوزي د الطبيعددي كمددا ىددي فددي الجدددول رقددم ) )4أن احتمددال ) (J-Bلجمي د المتػي درات كاند ْ

))% 5؛ ما يعني أنيا تتب التوزي الطبيعي.

جدول رقم ( )5.2جدول التوزيع الطبيعي
(Jarque-Bera) Test
Variable

بورصة فمسطين
J-B

Sig

التوزي

نسبة السيولة

2.652775

0.265434

طبيعي

السيولة السريعة

2.652775

0.265434

طبيعي

فا ض السيولة

2.661238

0.264314

طبيعي

مخاطر السيولة

1.317893

0.517396

طبيعي

1.564582

0.457357

طبيعي

1.501309

0.472058

طبيعي

القيمة السوقية  /ربحية السيم

1.532467

0.46476

طبيعي

وافي ىامش اللا دة

1.038722

0.594901

طبيعي

ىامش الربا

0.079062

0.96124

طبيعي

العا د عمى األوول

1.449326

0.484488

طبيعي

العا د عمى الممكية

0.672503

0.714443

طبيعي

نسبة القروض إلى الودا
القيمة السوقية  /القيمة
الدفترية

 5.2.3اختبار مساواة متوسط البواقي لمصفر ):(Mean of Residual
أظير ىذا الختبار عدم وجود مشكمة لمبواقي في نماذج البحث ،ويالحظ من جداول النحدار لجمي
نماذج البحث أن قيمة متوسط البواقي لمنماذج مختملة كانت قريبة من الولر.
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 5.2.4اختبار عدم ثبات تباين الخطأ العشوائي ((Heteros kedasticity Test
تم استخدام اختبار ) )Robust_Standard_Errorsوذلك لٍبط مشكمة عددم تجدانس تبداين
أن إحوا ية ) (Whiteكانت أقل مدن
الخطأ العشوا ي ) (Heteroskedasticityلنماذج البحث؛ تبين ّ

( )0.05لجميد نمداذج البحدث ،وىدذا يعنددي أنندا ندرفض اللرٍدية العدميدة بددأن نمداذج البحدث يعداني مددن
مشكمة عدم ثبات تباين الخطأ العشوا ي.
جدول رقم ( )5.3ارتباط بيرسون لممتغيرات المستقمة
نسبة

السيولة

فائض

نسبة القروض

نسبة القروض

القيمة السوقية /

القيمة السوقية

السيولة

السريعة

السيولة

إلى الودائع

إلى األصول

القيمة الدفترية

 /ربحية السهم

نسبة السيولة

1

السيولة السريعة

1

1

فائض السيولة

0.995

0.99

1

-0.88

-0.88

-0.89

-0.95

-0.95

نسبة القروض
إلى الودائع
نسبة القروض
إلى األصول
القيمة السوقية /
القيمة الدفترية
القيمة السوقية /
ربحية السهم

-0.30

0.617

0.307
0.617

-

1

0.968

1

-0.32

0.301

0.27

1

0.582

-0.390

-0.548

0.379

0.950

1

يظيدر الجددول رقدم ( )3.4عددم وجدود ارتبداط ع ٍ
دال بدين بعدض المتػيدرات المسدتقمة ،إذ تجداوزت
قيمددة الرتب دداط ب ددين المتػيد درات أكثددر م ددن  %90؛ حي ددث بمػ ددت العالقددة ب ددين (نس ددبة الس دديولة والس دديولة
السدريعة  ،)%100وكددذلك بددين (نسددبة السدديولة وفددا ض الس ديولة)  ،%99.5وبددين (نسددبة القددروض إلددى
األوددول ومؤشدرات السدديولة) أكثددر مددن %95؛ األمددر الددذي يدددلل عمددى وجددود مشددكمة الشددتراك الخطددي
Collinearity؛ ولمتأكد تم إجراء اختبار (.)Variance Inflation Factor VIF
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 5.2.5اختبار التداخل الخطي:
تعتمد قوة النموذج الخطي العام عمى فرٍية اسدتقالل كدل متػيدر مدن المتػيدرات المسدتقمة ،واذا
لددم يتحقددق ىددذا الشددرط؛ فددإن النمددوذج الخطددي العددام عند د ٍدذ ل يوددما لمتطبيددق ،ول يمكددن اعتبدداره جيد ًددا

لعمميد د د ددة تقد د د دددير المعمومد د د ددات )السد د د دديلو ومشد د د ددعل .(2003 ،ولتحقيد د د ددق ذلد د د ددك؛ تد د د ددم اسد د د ددتخدام مقيد د د دداس
( ،)Collinearity Statisticsوذلددك بحسدداب معامددل ( )VIFلكددل متػيددر مددن المتػيدرات المسددتقمة ،إذ
مقياس دا لتددأثير الرتبدداط بددين المػي درات المسددتقمة .يالحددظ فددي الجدددول رقددم ( )3.5أن
يعددد ذلددك الختبددار
ً

قيمة ( )VIFلبعض المتػيرات المستقمة كانت أعمى من الدد()10؛ مدا يعندي أن نمداذج الد ارسدة توجدد بيدا
مشكمة التداخل والشتراك الخطي ،لذلك ل بد من حذف بعض المتػيرات التي يوجد بينيا ارتباط عال،
حيث تم حدذف المتػيدرات (السايولة الساريعة وفاائض السايولة ونسابة القاروض إلاى األصاول) ،حيدث
كانددت جمي د قدديم ( )VIFلممتػي درات بعددد الحددذف أقددل مددن ،10وىددذا يدددل أن نمدداذج الد ارسددة تخمددو مددن
مشكمة التداخل والشتراك الخطي.
جدول رقم ( )5.4التداخل الخطي لممتغيرات المستقمة
Variables

VIF

 VIFبعد الحذف

نسبة السيولة

98.952

7.771

السيولة السريعة

98.952

فا ض السيولة

48.747

نسبة القروض إلى الودا

257.570

نسبة القروض إلى األوول

176.808

القيمة السوقية  /القيمة الدفترية

7.683

2.083

القيمة السوقية  /ربحية السيم

3.476

1.306

95

5.856

 5.3نماذج االنحدار الخطي:
لتحقيق غرض الدراسة ،تم استخدام نماذج االنحدار الخطي المتعدد ،والمتمثل بالمعادالت اآلتية:
.......)1(.

.......)2(.
.......)3(.

.......)4(.

إن:
حيث ّ
جدول رقم ( )5.5نماذج االنحدار الخطي
 CURRENT_RATIOنسبة السيولة
 NET_LOANS_DEP_ST_FUمخاطر السيولة )نسبة القروض إلى الودا (
 PRICE_BOOK_VALUE_RATIOالقيمة السوقية  /القيمة الدفترية
 PRICE_EARNINGS_RATIOالقيمة السوقية  /ربحية السيم
 NET_INTEREST_MARGINوافي ىامش اللا دة
 PROFIT_MARGINىامش الربا
 RETURN_ON_ _ASSETS_ROAالعا د عمى األوول
 RETURN_ON_ _EQUITY_ROEالعا د عمى الممكية
الخطأ العشوا ي
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 5.4اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج:
بعددد التأكددد مددن وددالحية البيانددات لمتحميددل اإلحوددا ي يمكددن اآلن اختبددار نمدداذج الد ارسددة ،ولػددرض
دي المتعدددد ،كمددا تددم
اختبددار نمدداذج الد ارسددة؛ تددم توددميم النمدداذج بحيددث تددم اسددتخدام أسددموب النحدددار الخطد ّ
اختبد ددار نم د دداذج النح د دددار عمد ددى مس د ددتوى العين د ددة ككد ددل .ولمعرف د ددة األس د ددموب المال د ددم لي د ددذه الد ارس د ددة؛ ى د ددل
) (Cross-section Fixedأو ) (Cross-section randomأو مددا يعددرف بالتػمددب عمددى مشددكمة
) ،)heterogeneityفقد تم العتماد عمى أسموب ) (Cross-section-randomواختبار(Hausman
) Testالمال م لجمي النماذج.
 5.4.1اختبار الفرضية األولى:
إحصائية لمعالقة بين فاائض السايولة متمثمدة ب د(نسبة السديولة) ،ومخااطر
 :ال ُيوجد أثر ذو داللة
ّ

الساايولة متمثمددة ب دد(نسبة القددروض إلددى الودا د ) ،والفاارص االسااتثمارية متمثمااة بد د(القيمة السددوقية/القيمة
الدفتريددة والقيمددة السددوقية/ربحية السدديم) عنااد مسااتوى )

𝜶( عمااى الربحيااة متمثمااة ب اا (صااافي

هامش الفائدة).
ِ
ِ
دي وفاعددل؛ يددتم اتّبدداع
لمحكددم عمددى
ّ
داطي لممتػيددر المسددتقل ،والمتػيددر التدداب بشددكل عممد ّ
معنويددة األثددر الرتبد ّ
الحيادي ،وىي:
قاعدة الق اررات اآلتية إلطالق الحكم
ّ
كانت ) ،(%5 > Sig.Rيتم قبول اللرٍية ( H0ل توجد عالقة).
إذا
ْ
كانت ) ،(%5 < Sig.Rيتم قبول اللرٍية ( H1توجد عالقة).
إذا
ْ
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جدول رقم ( )5.6تحميل االنحدار الخطي المتعدد لجميع شركات عينة البحث
المتغير التابع

صافي هامش الفائدة

المتغيرات المستقل

Coefficient

sig

C

2.40111

0.7498

نسبة السيولة

-0.01494

0.8169

مخاطر السيولة )نسبة القروض إلى الودا (

0.16292

0.0174

القيمة السوقية  /القيمة الدفترية

0.599448

0.3422

القيمة السوقية  /ربحية السيم

-0.02104

0.548

0.22
Mean of residual

0.000

White

0.000

)(Cross-section random
موٍدا
معنوية قيمة العالقة لنموذج الدراسة لممتػير صافي هامش الفائدة ،كمدا ىدو
وبمالحظة
ّ
ّ

فددي الجدددول رقددم ( ،)3.6يتبد ّدين ّأنددو ل ُيوجددد أثددر ذو دللددة إحوددا ّية لفااائض الساايولة متمثمددة بد د(نسبة

السيولة) ومخاطر السيولة متمثمة بد)نسبة القروض إلى الودا ) والفرص االستثمارية متمثمة بد (القيمة
الس ددوقية/القيمة الدفتري ددة والقيم ددة الس ددوقية/ربحية الس دديم) عناااد مساااتوى )

𝜶( عماااى الربحياااة

متمثمة با(صافي هامش الفائدة) في عينة الدراسة في اللترة  ،tحيث كانت قيمة  sigأكبر ِمن ).)%5
وبناء عميو يدتم قبدول اللرٍ ّدية العدميدة التدي تدنص عمدى أندو :ل ُيوجدد أثدر ذو دللدة إحودا ّية لمعالقاة
ً

باين فاائض الساايولة متمثمدة ب د(نسبة السديولة) ومخاااطر السايولة متمثمدة ب د)نسدبة القدروض إلدى الودا د )
والفااارص االساااتثمارية متمثماااة ب د د(القيمة الس ددوقية/القيمة الدفتري ددة والقيم ددة الس ددوقية/ربحية الس دديم) عناااد
مستوى )

𝜶( عمى الربحية متمثماة باا(صافي هاامش الفائادة) فدي عيندة الد ارسدة فدي اللتدرة t

لمموارف اللمسطينية فدي بورودة فمسدطين ،وقدد اتلقدت نتيجدة ىدذه اللرٍدية مد د ارسدة ( السداعدي ،
 ) 2015وقددد اختملددت نتيجددة ىددذه اللرٍددية م د د ارسددة ( (classens ,2017التددي تووددمت إلددى أن
العالقددة بددين فددا ض ومخدداطر السدديولة تددؤثر بشددكل إيجددابي عمددى الربحيددة كمددا وم د مالحظددة الجدددول
( )3.6نالحددظ أن مخدداطر السدديولة مقاسددة ب( نسددبة الق دروض عمددى الودا د ) ليددا تددأثير معنددوي عمددى
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الربحية مقاسة بيامش اللا دة وقد اتلقدت ىدذه النتيجدة مد د ارسدة (العزكدي )2010 ،واختملدت مد د ارسدة
(فددالح )2018 ،ويرج د ذلددك -وفددق رأي الباحددث إلددى أن المشدداكل السياسددية وعدددم السددتقالل المددالي
لمبنوك اللمسطينية أدى إلى نقص السيولة بشكل كبيدر فدي البندوك؛ مدا أدى إلدى انخلداض حجدم التمويدل
المقدم من قبل البنوك ،وانخلاض نسبة وجود لملرص الستثمارية ،والذي انعكس بشكل واٍا إلى عدم
ظيور أثر لمعالقة بين فا ض السديولة واللدرص السدتثمارية عمدى الربحيدة فدي البندوك اللمسدطينية ويعدود
ذلك وفقدا لدرأي الباحدث لٍدعف تخطديط السديولة بدالبنوك  ،ممدا يدؤدي إلدى عددم التناسدق بدين األودول
واللت ازمددات مددن حيددث آجددال السددتحقاق ،ويرجد ىددذا الخددتالف بددين النتددا

نتيجددة إلددى اخددتالف البي ددة

عينة الدراسة  ،واختالف اللترة الزمنية محل الدراسة.
 5.4.2اختبار الفرضية الثانية:
إحصائية لمعالقة بين فائض السيولة متمثمة بد(نسبة السيولة) ومخاطر
 :ال ُيوجد أثر ذو داللة
ّ

السيولة متمثمة بد(نسبة القروض إلى الودا ) والفرص االستثمارية متمثمة بد(القيمة السوقية /القيمة
الدفترية والقيمة السوقية /ربحية السيم) عند مستوى )

𝜶( عمى الربحية متمثمة با(هامش

الربح).
جدول رقم ( )5.7تحميل االنحدار الخطي المتعدد لجميع شركات عينة البحث
المتغير التابع
هامش الربح

المتغيرات المستقل

Coefficient

sig

C

88.70

0.0002

نسبة السيولة

-0.429

0.033

مخاطر السيولة )نسبة القروض الى الودا (

0.834

0.0028

القيمة السوقية  /القيمة الدفترية

13.63

0.000

القيمة السوقية  /ربحية السيم

-0.887

0.000
0.84

Mean of residual

0.000

White

0.000
)(Cross-section random
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موٍددا فددي
معنويددة قيمددة العالقددة لنمددوذج الد ارسددة لممتػيددر هااامش الااربح كمددا ىددو
وبمالحظددة
ّ
ّ

يتبين ّأنو ُيوجد أثدر ذو دللدة إحودا ّية لفاائض السايولة متمثمدة ب د(نسبة السديولة)،
الجدول رقم (ّ ،)5.7
ومخاطر السيولة متمثمة بد)نسبة القروض إلى الودا ) ،والفرص االستثمارية متمثمة بد(القيمة السوقية/

القيمددة الدفتريددة والقيمددة السددوقية /ربحيددة السدديم) عنااد مسااتوى )

𝜶( عماااى الربحيااة متمثماااة

ِ
داء عميددو يددتم
باا(هامش الااربح) فددي عينددة الد ارسددة فددي اللتدرة  ،tحيددث كانددت قدديم  sigأقددل مددن) .)%5وبند ً

اللرٍية البديمة التي تنص عمدى أندوُ :يوجدد أثدر ذو دللدة إحودا ّية لمعالقاة باين فاائض السايولة
قبول
ّ
متمثمة بد(نسبة السيولة) ،ومخاطر السيولة متمثمة بد)نسبة القروض إلى الودا د ) ،والفرص االساتثمارية
متمثمة بد(القيمة السوقية /القيمدة الدفتريدة والقيمدة السدوقية /ربحيدة السديم) عناد مساتوى )

𝜶(

عمى الربحية متمثمة با(هامش الربح) فدي عيندة الد ارسدة فدي اللتدرة  tلممودارف اللمسدطينية فدي بورودة
فمسطين  ،وقد اتلقت نتيجة ىذه اللرٍية م دراسة ( زاىر  ) 2014،وقد اختملت نتيجة ىذه اللرٍدية
م د د ارسددة ( جميددل  ) 2007،والتددي تووددمت الددى أن مخدداطر السدديولة ل تددؤثر عمددى الربحيددة مقاسددة
بيامش الربا ويرج ذلك جوفق رأي الباحثج إلى أن البندوك اللمسدطينية تعداني مدن انخلداض بالحودة
الس ددوقية حي ددث نج ددد أن بن ددك فمس ددطين نس ددبتو م ددن الحو ددة الس ددوقية خ ددالل اللتد درة م ددن 2019-2018
انخلٍت بنسة  %24.24وأما بالنسبة لبنك القدس فقد نالحظ أن الحوة السوقية لدو خدالل اللتدرة مدن
 2018-2017انخلٍ ددت بنس ددبة  %6.61وأم ددا بالنس ددبة لمبن ددك الس ددالمي العرب ددي نالح ددظ أن القيم ددة
السددوقية لددو خددالل العددام  2017-2016انخلٍددت بنسددبة  %3.80وفددي حددين نجددد أن بنددك السددتثمار
اللمسددطيني خددالل اللت درة مددن  2015-2014انخلٍددت الحوددة السددوقية لددو بمقدددار  ( %1.30جمعيددة
البنددوك فددي فمسددطين ) 2 :2019 ،؛ مم دا أدى إلددى ظيددور أثددر لمعالقددة بددين فددا ض السدديولة واللددرص
الستثمارية عمى الربحية في البندوك المدرجدة فدي بورودة فمسدطين ،لكدن ىدذه المودارف تتحمدل تكاليلًدا
در لمعالقدة فدي اللرٍدية السدابقة  .ويرجد ىدذا الخدتالف نتيجدة
تشػيمية مرتلعة؛ األمر الذي لم يظير أث ًا
اختالف بين المتػيرات محل الدراسة والى حداثة السوق المورفي اللمسطيني .
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 5.4.3اختبار الفرضية الثالثة:
إحصائية لمعالقة بين فائض السيولة متمثمة بد(نسبة السيولة) ،ومخاطر
 :ال ُيوجد أثر ذو داللة
َّ

السيولة متمثمة بد)نسبة القروض إلى الودا ) ،والفرص االستثمارية متمثمة بد(القيمة السوقية /القيمة
الدفترية والقيمة السوقية /ربحية السيم) عند مستوى )

𝜶( عمى الربحية متمثمة با(العائد عمى

األصول).
جدول رقم ( )5.8تحميل االنحدار الخطي المتعدد لجميع شركات عينة البحث
المتغير التابع

العائد عمى األصول

المتغيرات المستقمة

Coefficient

sig

C

3.187712

0.0407

نسبة السيولة

-0.01274

0.3454

مخاطر السيولة )نسبة القروض إلى الودا (

-0.0728

0.0044

القيمة السوقية  /القيمة الدفترية

0.672749

0.000

القيمة السوقية  /ربحية السيم

-0.04858

0.000
0.80

Mean of residual

0.000

White

0.000
)(Cross-section random

موٍدا
معنوية قيمة العالقة لنموذج الد ارسدة لممتػيدر العائاد عماى األصاول ،كمدا ىدو
وبمالحظة
ّ
ّ

فددي الجدددول رقددم ( ،)5.8يتبد ّدين ّأنددو ُيوجددد أثددر ذو دللددة إحوددا ّية لمخاااطر الساايولة متمثمددة بد د)نسددبة

القروض إلى الودا ) ،والفرص االستثمارية متمثمة بد(القيمة السدوقية /القيمدة الدفتريدة والقيمدة السدوقية/
ربحيددة السدديم) عنااد مسااتوى )

𝜶( عمااى الربحيااة متمثمااة باا(العائد عمااى األصااول) فددي عينددة

ِ
داء عميددو يددتم قبددول اللرٍد ّدية البديمددة التددي
الد ارسددة فددي اللتدرة  ،tحيددث كانددت قدديم  sigأقددل مددن) .)%5وبند ً

تنص عمى أنوُ :يوجد أثر ذو دللة إحودا ّية لمخااطر السايولة متمثمدة ب د)نسدبة القدروض إلدى الودا د )،
والفاارص االسااتثمارية متمثمااة ب د(القيمة السددوقية /القيمددة الدفتريددة والقيمددة السددوقية /ربحيددة السدديم) عنااد

مسااتوى )

𝜶( عمااى الربحيااة متمثمااة باا(العائد عمااى األصااول) فددي عينددة الد ارسددة فددي اللتدرة t
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لمموددارف اللمسددطينية فددي بوروددة فمسددطين ،وقددد اتلقددت نتيجددة ى دذه اللرٍددية مد د ارسددة (أبددو خ دريص،
 )2016واختملت نتيجة ىذه اللرٍية م دراسة (حمد وناجي )2017 ،والتي توومت إلى نتيجة أن
ىناك تأثير عكسي بين نسدبة القدروض إلدى الودا د  ،وكدل مدن نسدبة العا دد عمدى األودول ويرجد ذلدك
جوف ددق رأي الباح ددثج إل ددى نتيج ددة قم ددة الس دديولة ف ددي البن ددوك والمش دداكل السياس ددية؛ م ددا أدى إل ددى ارتل دداع
المخاطر ،وبالتالي أدى إلى قيام البنوك برف معدلت العا د نتيجة مواجية المخاطر المرتلعة .
يٍا ّأنو ل ُيوجد أثر ذو دللة إحوا ّية لعالقة فائض السايولة متمثمدة ب د(نسبة السديولة)
ّ
وتبين أ ً

عند مستوى )

𝜶( عمى الربحية متمثمة با(العائد عمى األصول) فدي عيندة الد ارسدة فدي اللتدرة

وبناء عميدو يدتم قبدول اللرٍ ّدية العدميدة التدي تدنص عمدى أندو:
 ،tحيث كانت قيمة  sigأكبر ِمن).)%5
ً
ل ُيوج ددد أث ددر ذو دلل ددة إحو ددا ّية لعالقااااة فااااائض الساااايولة متمثم ددة ب د د(نسبة الس دديولة) عنااااد مسااااتوى
𝜶( عمى الربحية ،متمثمة با(العائد عمى األصول) في عينة الدراسة فدي اللتدرة  tلممودارف

)

اللمسطينية في بوروة فمسدطين ،و قدد اتلقدت نتيجدة ىدذه اللرٍدية مد د ارسدة ( الحسدين ، )2016،وقدد
اختملت نتيجة اللرٍية م دراسة (الػافود  )2019 ،التي توومت إلى وجود عالقة عكسدية بدين نسدبة
فا ض السيولة ونسبة العا د الى األوول ويرج ذلك جوفق رأي الباحثج وجود انخلاض فدي السديولة؛
ما أدى إلى عدم وجود أثر للا ض السيولة عمى الربحية.
 5.4.4اختبار الفرضية الرابعة:
إحصائية لمعالقة بين فائض السيولة متمثمة بد(نسبة السيولة) ،ومخاطر
 :ال ُيوجد أثر ذو داللة
ّ

السيولة متمثمة بد)نسبة القروض إلى الودا ) ،والفرص االستثمارية متمثمة بد(القيمة السوقية /القيمة
الدفترية والقيمة السوقية /ربحية السيم) عند مستوى )
الممكية).
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𝜶( عمى الربحية متمثمة با(العائد عمى

جدول رقم ( )5.9تحميل االنحدار الخطي المتعدد لجميع شركات عينة البحث
المتغير التابع

العائد عمى الممكية

المتغيرات المستقل
C

Coefficient

sig

-0.192

0.0827

35.963

نسبة السيولة

مخاطر السيولة )نسبة القروض إلى الودا (

-0.31

القيمة السوقية  /ربحية السيم

-0.398

القيمة السوقية  /القيمة الدفترية

Mean of residual

0.005

0.0146
0.000

6.2166
0.88

0.000

0.000

White

)(Cross-section random

0.000

موٍدا
معنويدة قيمدة العالقدة لنمدوذج الد ارسدة لممتػيدر العائاد عماى الممكياة ،كمدا ىدو
وبمالحظة
ّ
ّ

فددي الجدددول رقددم ( ،)5.9يتبددين أن دو ُيوجددد أثددر ذو دللددة إحوددا ّية لمخاااطر الساايولة متمثمددة بد د)نسددبة

القروض إلى الودا ) ،والفرص االستثمارية متمثمة بد(القيمة السوقية /القيمة الدفترية ،والقيمة السدوقية/
ربحيددة السدديم) عنااد مسااتوى )

𝜶( عمااى الربحيااة متمثمااة ب اا(العائد عمااى الممكيااة) فددي عينددة

ِ
داء عميددو يدتم قبددول اللرٍ ّدية البديمددة التددي
الد ارسدة فددي اللتدرة  ،tحيددث كاندت قدديم  sigأقدل مددن ) .)%5وبن ً

تنص عمى أنوُ :يوجد أثر ذو دللة إحودا ّية لمخااطر السايولة متمثمدة ب د)نسدبة القدروض إلدى الودا د )،
والفارص االسااتثمارية متمثمااة ب د(القيمة السددوقية /القيمدة الدفتريددة ،والقيمدة السددوقية /ربحيدة السدديم) عنااد

مسااتوى )

𝜶( عمااى الربحيااة متمثمااة ب اا(العائد عمااى الممكيااة) فددي عينددة الد ارسددة فددي اللتدرة t

لمموددارف اللمسددطينية فددي بوروددة فمسددطين ،وقددد اتلقددت نتيجددة ىددذه اللرٍددية مد د ارسددة (أبددو خ دريص،
 )2016واختملت نتيجة ىذه اللرٍية م دراسة (حمد وناجي )2017 ،والتي توومت الى نتيجة أن
ىناك تأثير عكسي بين نسبة القروض إلى الودا د  ،ونسدبة العا دد عمدى حقدوق المسداىمين ويرجد ذلدك
جوفددق رأي الباحددثج إلددى ارتلدداع معدددلت اللا دددة عمددى القددروض ،وبالتددالي ارتلدداع معددالت العا ددد عمددى
الستثمار ،وارتلاع تكملة الحودول عمدى األمدوال؛ مدا أدى إلدى ارتلداع درجدة المخداطرة واسدتػالل جميد
اللرص الستثمارية لتحقيق أعمى عا د.
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.وتبددين أيٍددا أن دو ل ُيوجددد أثددر ذو دللددة إحوددا ّية لفاااائض السااايولة متمثمددة بد د(نسبة السدديولة) عناااد

مسااتوى )

𝜶( عمااى الربحيااة متمثمااة باا(العائد عمااى الممكيااة) فددي عيندة الد ارسددة فددي اللتدرة ،t

اللرٍية العدمية التدي تدنص عمدى أندو :ل
وبناء عميو يتم قبول
حيث كانت قيمة  sigاكبر ِمن )،)%5
ّ
ً

ُيوجددد أثددر ذو دللددة إحوددا ّية لفااائض الساايولة متمثمددة ب د(نسبة السدديولة) عنااد مسااتوى )

𝜶(

عماى الربحيااة متمثمااة باا(العائد عمااى الممكيااة) فدي عينددة الد ارسدة فددي اللتدرة  tلمموددارف اللمسدطينية فددي
بوروددة فمسددطين ،وقددد اتلقددت نتيجددة ىددذه اللرٍددية مد د ارسددة ( الحسددين  ) 2016 ،واختملددت نتيجددة
ىذه اللرٍية مد د ارسدة (الػدافود  )2019 ،التدي توودمت الدى وجدود عالقدة عكسدية بدين نسدبة فدا ض
السيولة ونسبة العا د الى حقوق الممكية ويرج ذلك جوفق رأي الباحثج إلى وجدود انخلداض بالسديولة،
وعدم تحقق اللا ض ،وبالتالي عدم وجود أثر للا ض السيولة عمى الربحية في البنوك اللمسطينية .
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 5.5خالصة الفصل:
تن دداول ى ددذا اللو ددل ك ددل م ددن أس دداليب جمد د البيان ددات وك ددذلك التحق ددق م ددن و ددالحيات البيان ددات

إحوا يا  ،واإلحواء الوولي لمتػيرات الدراسة ،واختبار البيانات واختبار التوزيد الطبيعدي لممتػيدرات
المسددتقمة لمد ارسددة  ،وكددذلك اختبددار اللرٍدديات ،حيددث كانددت النتددا
ىي موٍحة في الجدول رقم (:)5.10

اإلحوددا ية لنتددا

اللرٍدديات كمددا

 5.10ممخص نتائج الفرضيات
الفرضية
اااائية لمعالقااااة بااااين
ال ُيوجااااد أثاااار ذو داللااااة إحصا ّ
فائض السيولة متمثمدة ب د(نسبة السديولة) ،ومخااطر
السااايولة متمثم ددة بد دد(نسبة الق ددروض إل ددى الودا د د )،
والفااااارص االساااااتثمارية متمثماااااة بد د د (القيمد ددة
السد د ددوقية/القيمة الدفتريد د ددة والقيمد د ددة الس د د ددوقية/ربحية
𝜶( عمى الربحية
السيم) عند مستوى )
متمثمة با (صافي هامش الفائدة).
اااائية لمعالقااااة بااااين
ال ُيوجااااد أثاااار ذو داللااااة إحصا ّ
فااائض الساايولة متمثمددة ب د(نسبة السدديولة) ومخاااطر
الساااايولة متمثمد ددة ب د دد(نسبة القد ددروض إلد ددى الودا د د )
والفاارص االسااتثمارية متمثمااة بد د(القيمة السددوقية/
القيمة الدفترية والقيمة السوقية /ربحية السديم) عناد
𝜶( عمااااى الربحيااااة متمثمااااة
مسااااتوى )
با(هامش الربح).
اااائية لمعالقااااة بااااين
ال ُيوجااااد أثاااار ذو داللااااة إحصا َّ
فائض السيولة متمثمدة ب د(نسبة السديولة) ،ومخااطر
السااايولة متمثمددة ب د د)نس ددبة الق ددروض إل ددى الودا د د )،
والفاارص االسااتثمارية متمثمااة بد د(القيمة السددوقية/
القيمة الدفترية والقيمة السوقية /ربحية السديم) عناد
𝜶( عمااااى الربحيااااة متمثمااااة
مسااااتوى )
با(العائد عمى األصول).
اااائية لمعالقااااة بااااين
ال ُيوجااااد أثاااار ذو داللااااة إحصا َّ
فائض السيولة متمثمدة ب د(نسبة السديولة) ،ومخااطر
السااايولة متمثمددة ب د د)نس ددبة الق ددروض إل ددى الودا د د )،
والفاارص االسااتثمارية متمثمااة بد د(القيمة السددوقية/
القيمة الدفترية والقيمة السوقية /ربحية السديم) عناد
𝜶( عمااااى الربحيااااة متمثمااااة
مسااااتوى )
با(العائد عمى حقوق الممكية).

رفض أم قبول
الفرضية
قبول اللرٍية

الدراسات التي
اتفقت مع
النتائج
(الساعدي،
)2015

الدراسات التي اختمفت
مع النتائج
)(Classenes,2017

رفض اللرٍية

دراسة (زاىر،
)2014

(جميل)2007 ،

قبول اللرٍية

(أبو خريص،
،)2016
(الحسين،
)2016

(الػافود (،)2016
حمد وناجي)2017 ،

قبول اللرٍية

(أبو خريص،
،)2016
(الحسين،
)2016

(الػافود (،)2016
حمد وناجي)2017 ،
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 5.6ممخص الدراسة التطبيقية :
تناولددت ىددذه الد ارسددة العالقددة بددين فددا ض ومخدداطر السدديولة واللروددة السددتثمارية وأثرىددا عم ددى

الربحية لمبنوك المدرجة في بوروة فمسطين ،وبعد القيام باستعراض الطدار النظدري والد ارسدات السدابقة
والتأكد من وحة البيانات وتحميل البياندات واختبدار اللرٍديات ومدن خدالل اللودول السدابقة فديمخص
الباحددث مددن نتددا

الجدول التالي:

الد ارسددة الحاليددة واإلجابددة عددن تسدداؤلت مشددكمة الد ارسددة وتحقيددق أىددداف الد ارسددة فددي

مشكمة الدراسة

أهداف الدراسة

م د د ددا ى د د ددو أث د د ددر فد د د ددا ض
ومخد د د د د د د دداطر السد د د د د د د دديولة
والل د د د ددرص الس د د د ددتثمارية
عم د د د ددى ربحي د د د ددة البن د د د ددوك
مقاس د د د د ددة ب د د د د د د (ى د د د د ددامش
اللا دة)؟

تبي د د ددان أثد د د ددر فد د د ددا ض
ومخد د د د دداطر السد د د د دديولة
واللد ددرص السد ددتثمارية
عم د ددى ربحي د ددة البن د ددوك
مقاس د د ددة ب د د د د (ى د د ددامش
اللا دة)

م د د ددا ى د د ددو أث د د ددر فد د د ددا ض
ومخد د د د د د د دداطر السد د د د د د د دديولة
والل د د د ددرص الس د د د ددتثمارية
عم د د د ددى ربحي د د د ددة البن د د د ددوك
مقاسة بد (ىامش الربا)؟

التع د د ددرف عم د د ددى أث د د ددر
فد د د د د ددا ض ومخد د د د د دداطر
الس د د د د دديولة والل د د د د ددرص
الس د د د ددتثمارية عم د د د ددى
ربحي ددة البن ددوك مقاس ددة
بد (ىامش الربا)

م د د ددا ى د د ددو أث د د ددر فد د د ددا ض
ومخد د د د د د د دداطر السد د د د د د د دديولة
والل د د د ددرص الس د د د ددتثمارية
عم د د د ددى ربحي د د د ددة البن د د د ددوك
مقاسد ددة بد د د (العا د ددد عمد ددى
األوول)؟

تحميد د ددل أثد د ددر فد د ددا ض
ومخد د د د دداطر السد د د د دديولة
واللد ددرص السد ددتثمارية
عم د ددى ربحي د ددة البن د ددوك
مقاسة ب د (العا دد عمدى
األوول)

مد د ددا ىد د ددو أثد د ددر فد د ددا ض
ومخد د د د د د د دداطر السد د د د د د د دديولة
والل د د د ددرص الس د د د ددتثمارية
عم د د د ددى ربحي د د د ددة البن د د د ددوك
مقاسد ددة بد د د (العا د ددد عمد ددى
حقوق الممكية)؟

تحدي د د ددد أث د د ددر ف د د ددا ض
ومخد د د د دداطر السد د د د دديولة
واللد ددرص السد ددتثمارية
عم د ددى ربحي د ددة البن د ددوك
مقاسة ب د (العا دد عمدى
حقوق الممكية)

فرضيات الدراسة

نتائج الدراسة

ل ُيوجددد أثددر ذو دللددة إحوددا ّية لمعالقددة بددين
ف د ددا ض الس د دديولة متمثم د ددة بد د دد(نسبة الس د دديولة)،
ومخ دداطر الس دديولة متمثم ددة بد دد(نسبة الق ددروض
إل ددى الودا د د ) ،والل ددرص الس ددتثمارية متمثم ددة
بد د د دد(القيمة الس د د ددوقية/القيمة الدفتري د د ددة والقيم د د ددة
الس د د د د ددوقية/ربحية الس د د د د دديم) عن د د د د ددد مس د د د د ددتوى
( )α≤0.05عمددى الربحيددة متمثمددة بد د (وددافي
ىامش اللا دة).

عد د دددم وجد د ددود أثد د ددر لمعالقد د ددة بد د ددين
فددا ض ومخدداطر السدديولة واللددرص
الس ددتثمارية عم ددى الربحي ددة متمثم ددة
بد(وافي ىامش اللا دة)

ل ُيوجددد أثددر ذو دللددة إحوددا ّية لمعالقددة بددين
فد د ددا ض السد د دديولة متمثمد د ددة ب د د دد(نسبة السد د دديولة)
ومخ دداطر الس دديولة متمثم ددة بد دد(نسبة الق ددروض
إلد ددى الودا د د ) واللد ددرص السد ددتثمارية متمثمد ددة
ب د دد(القيمة الس د ددوقية /القيمد ددة الدفتري د ددة والقيم د ددة
السد د د ددوقية /ربحيد د د ددة السد د د دديم) عند د د ددد مسد د د ددتوى
( )α≤0.05عم ددى الربحي ددة متمثم ددة بد دد(ىامش
الربا).
ل ُيوجددد أثددر ذو دللددة إحوددا ية لمعالقددة بددين
ف د ددا ض الس د دديولة متمثم د ددة بد د دد(نسبة الس د دديولة)،
ومخ دداطر الس دديولة متمثم ددة بد دد)نسبة الق ددروض
إل ددى الودا د د ) ،والل ددرص الس ددتثمارية متمثم ددة
ب د دد(القيمة الس د ددوقية /القيمد ددة الدفتري د ددة والقيم د ددة
السد د د ددوقية /ربحيد د د ددة السد د د دديم) عند د د ددد مسد د د ددتوى
( )α≤0.05عمد ددى الربحيد ددة متمثمد ددة ب د دد(العا د
عمى األوول).
ل ُيوجددد أثددر ذو دللددة إحوددا ّية لمعالقددة بددين
ف د ددا ض الس د دديولة متمثم د ددة بد د دد(نسبة الس د دديولة)،
ومخ دداطر الس دديولة متمثم ددة بد دد)نسبة الق ددروض
إل ددى الودا د د ) ،والل ددرص الس ددتثمارية متمثم ددة
ب د دد(القيمة الس د ددوقية /القيمد ددة الدفتري د ددة والقيم د ددة
السد د د ددوقية /ربحيد د د ددة السد د د دديم) عند د د ددد مسد د د ددتوى
( )α≤0.05عمد ددى الربحيد ددة متمثمد ددة ب د دد(العا د
عمى حقوق الممكية).
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وج د ددود أث د ددر لمعالق د ددة ب د ددين ف د ددا ض
ومخد د د د د دداطر السد د د د د دديولة واللد د د د د ددرص
الستثمارية عمى الربحية متمثمدة ب د
(ىامش الربا)

وجد ددود أثد ددر لمعالقد ددة بد ددين مخد دداطر
السديولة واللدرص السدتثمارية عمدى
الربحيد د ددة متمثم د د ددة ب د د دد(العا د عم د د ددى
األوول) ،عددم وجدود أثدر للدا ض
الس د د دديولة عم د د ددى الربحي د د ددة متمثم د د ددة
بد(العا د عمى األوول)

وجد ددود أثد ددر لمعالقد ددة بد ددين مخد دداطر
السديولة واللدرص السدتثمارية عمدى
الربحيد ددة متمثمد ددة بد د د (العا د ددد عمد ددى
الممكي ددة) ع دددم وج ددود أث ددر لل ددا ض
الس د د دديولة عم د د ددى الربحي د د ددة متمثم د د ددة
ب دد(العا د عمددى األوددول) ،و(العا ددد
عمى الممكية)

 6الفصل السادس
النتائج والتىصيات

 6.1مقدمة:
تعد نتا

الدراسة ىي المنت الذي أجريدت الد ارسدة مدن أجمدو  ،ولدذلك وبعدد السدتعراض الطدار

النظري لكل من متػيرات الدراسة ،تم إجراء الدراسة العممية ،واختبار فرٍيات الدراسة ،وبالتالي فقدد تدم
التوول إلى النتا

والتوويات التالية:

 6.2نتائج الدراسة:
يتٍمن ىذا البحث أىم النتا

التي تم التوول إلييا ،والتي يمكن أن تساىم في إغناء الجانب

المعرفي ،وىي عمى النحو اآلتي:
 -1تطبددق إدارات البنددوك اللمسددطينية نسددب السدديولة المودرفية المعمددول بيددا لدددى سددمطة النقددد والتددي
عبرت جمييا عن وجود انخلاض في نسب توظيف التسدييالت ال تمانيدة والسدتثمارات الماليدة
في السنوات األخيرة نظ ار لمظروف السياسية والقتوادية التي تعيشيا البالد
 -2أن البنددوك اإلسددالمية تعدداني مددن قمددة التنوي د فددي األدوات المسددتخدمة إلدارة السدديولة والعتمدداد
بنسددبة كبيدرة عمددى ودديػة المرابحددة ممددا يددؤثر عمددى عدددم القدددرة عمددى تحقيددق فددا ض فددي السدديولة
واستثماره بشكل أفٍل
 -3عددم تددأثر الربحيددة داخددل بنددوك اللمسددطينية المقاسدة بدد( ىددامش اللا دددة ) بالعالقددة بددين فددا ض
ومخدداطر السدديولة واللددرص السددتثمارية ممددا يدددل عمددى عدددم تددوفر فددا ض فددي السدديولة فددي
البنددوك؛ مم دا أدى إلددى انخلدداض حجددم التمويددل المقدددم مددن قبددل البنددوك ،وانخلدداض نسددبة وجددود
اللرص الستثمارية
 -4يوجد تأثير لمعالقة بين فا ض ومخاطر السديولة واللدرص السدتثمارية عمدى الربحيدة مقاسدة ب د
( ىامش الربا ) داخل البنوك اللمسطينية وىذا التأثير يعكس أن البنوك اللمسطينية تعاني من
انخلاض في الحوة السوقية وتتحمل تكاليف تشػيل مرتلعة
 -5أظيرت نتا

التحميل وجدود تدأثير لمعالقدة بدين مخداطر السديولة واللدرص السدتثمارية عمدى

الربحية مقاسة بد(العا د عمى األوول) و(العا د عمدى الممكيدة) داخدل البندوك اللمسدطينية وىدذا
دليل عمى ارتلداع مخداطر السديولة ،وبالتدالي أدى إلدى قيدام البندوك برفد معددلت العا دد؛ نتيجدة
مواجية المخاطر المرتلعة.
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 -6عدددم وجددود أثددر للددا ض السدديولة عمددى الربحيددة داخددل البنددوك اللمسددطينية مقاسددة ب د(العا د عمددى
ديال عمددى انخلدداض السدديولة فددي البنددوك اللمسددطينية،
األوددول) ،و(العا ددد عمددى الممكيددة) ،يعد ُّدد دلد ً
وعدم تحقق فا ض السيولة بسبب الظروف السياسية والقتوادية التي مرت بيا البالد
 -7العالقة بدين فدا ض ومخداطر السديولة واللدرص السدتثمارية ل تدؤثر عمدى الربحيدة داخدل البندوك
اللمسطينية مقاسة بد ( العا دد عمدى األودول ) و( العا دد عمدى حقدوق الممكيدة ) وىدذا دليدل عمدى
قمة وجود فا ض سيولة لددى البندوك اللمسدطينية بسدبب الظدروف السياسدية والقتودادية وبسدبب
عدم توافق بين موادر السديولة واسدتخداماتيا وارتلداع معددلت المخداطر وعددم تحقيدق تمويدل
مناسب لملرص الستثمارية .

 6.3التوصيات:
في ٍوء النتا

التي توومت إلييا الدراسة ،تم اقتراح التوويات اآلتية:

 .1إعادة النظر في موٍوع سياسة منا ال تمان ،وتشجي المشاري الوػيرة لدف عجمة الستثمار
في البالد.
 .2العمدل عمدى تنويد أنشدطة اسدتثمار أمدوال البندوك بالشدكل الدذي يزيدد اإليدرادات ،مد م ارعداة
المخداطرة وادارتيدا ،وىدذا يدتم عدن طريدق إقامدة المشداري السدتثمارية ،ولديس الكتلداء بتمويدل
المشاري  ،والستثمار في األوراق المالية والقروض الطويمة المٍمونة.
ٍ .3د ددرورة م ارعد دداة البند ددوك لممخد دداطر المتوقعد ددة فد ددي السد دديولة ،حد ددين اختيد ددار اللد ددرص السد ددتثمارية
المستقبمية ،م تعزيز مستوى اإلفواح حول ما يرتبط بيذه اللرص من مناف مستقبمية.
ٍ .4درورة اسدتخدام السديولة بالشدكل األمثدل واسدتثمار اللدا ض النقددي لددى البندك فدي المجدالت
الداخمية والخارجية مدن خدالل لجندة مسدتقمة مدن خبدراء مداليين فدي البندك لتحديدد وقيداس ومتابعدة
السيولة التي تواجيو.
ٍ .5ددرورة بددذل مزيددد مددن الجيددد إلدارة مخدداطر السدديولة مددن خددالل العتمدداد عمددى اطددار عددام يكلددل
المحافظة عمى توفير السيولة الكافية والمحافظة عمييا من أجل ٍمان استمرار عمل البنك .
 .6يووي الباحث بإعادة تطبيق ىذه الدراسة عمى أسواق أخرى ،ومقارنة النتا
لمعرفة ىل األمور السياسية ليا دور واٍا أم ل!
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ببوروة فمسدطين؛

 6.4الدراسات المقترحة
 -1مدى تأثير اللرص الستثمارية عمى الحوة السوقية لمبنوك المدرجة في بوروة فمسطين.
 -2أثر العالقة بين فا ض السيولة واللرص الستثمارية عمى كلاءة التشػيل لددى البندوك المدرجدة فدي
بوروة فمسطين.
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