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Abstract 
 

The Banks' Liquidity and its Effect on 
Return and Risk 

The study deals with this issue are the management of bank liquidity 
and its impact on the return and risk focused on the problem in the 
form of (What's the impact of the liquidity of each bank in the return 
and risk?), seeking to achieve the following objectives: 
1- To establish the nature and dimensions of the relationship between 
liquidity management and all elements of the return and risk. 
2- To identify the ability of bank management in the management and 
investment banking liquidity and its impact on the return and risk. 
3- To identify the extent to which the Palestinian commercial bank 
apply the liquidity ratios which established by the Palestinian 
Monetary Authority. 
To achieve these goals and set of hypotheses that can be formulated as 
follows: 
1- There is a relationship with a statistically significant correlation 
between the rates of bank liquidity ratios and the rate of return. 
2- There is a relationship with a statistically significant correlation 
between the rates of bank liquidity and risk ratios. 
3- The departments of the Palestinian commercial banks do not apply 
bank liquidity ratios applicable to the Palestinian Monetary Authority. 
4- There is a difference between the relationship between returns and 
liquidity of commercial banks. 
5- There is a difference between the relationship between liquidity and 
the risk of commercial banks. 
By using the annual reports of the Palestinian commercial banks for 
the period of (2002-2008), there was the extraction percentages which 
are the indicators of liquidity and risk and return, by using the simple 
method of regression analysis and treatment (correlation coefficient 
and determination coefficient), and (T) testing. The main results of the 
study are There is no correlation and impact between the bank 
liquidity and rate of return for all commercial banks, there is no 
correlation and impact between the bank liquidity and risk indicators, 
all the department of commercial banks apply liquidity ratios 
applicable to the Palestinian Monetary Authority.  
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finally, the study recommended that the Palestinian commercial banks 
should work on diversifying their investments in order to increase 
revenues and reduce the risks. 
In addition to that, the Palestinian banks should focus on giving more 
cash liquidity giving their important influence on the profitability of 
the commercial banks. 
The study also recommended that the Palestinian Monetary Authority 
and others to intensify efforts in connection with activating the role of 
the Palestinian commercial banks to be ready for the period after the 
economic blockade with vision for the future and the awareness of the 
new banking environment. 
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 مقدمة
Introduction  

 
والمؤسسات المالية لبنة أساسية مهمة في بناء االقتصاد واألعمال  مصارفتشكل ال

في أي دولة، إذ أن القطاع المصرفي له دور كبير ال يمكن تجاهله في عمليـة التطـور   
االقتصادي، ذلك أنه يعتبر األداة التي من خاللها تطبق الدولة نظامها النقـدي وسياسـتها   

لية، ويعطي القطاع المصرفي مؤشرا رئيسا على حيوية الوضع االقتصادي في تلـك  الما
تساعد كثيرا في تنشيط الدولة، من خالل ما تقدمه من خدمات مصرفية متعددة ومتنوعة، 

قبول الودائع بأنواعهـا،  : العمليات االقتصادية والمالية والتجارية، ومن أهم هذه الخدمات 
نية المباشرة وغير المباشرة، وتحصيل األوراق المالية التجاريـة  ومنح التسهيالت االئتما

  .)م2001الجهماني،(وخصمها، وإصدار خطابات الضمان، وفتح االعتمادات المستندية 
تقوم المصارف بدور الوساطة بين المودعين الـذين يشـكلون جانـب عـرض     و

ب على هذه األموال، األموال في النظام المصرفي، والمقترضين الذين يشكلون جانب الطل
وإلى جانب دور الوساطة هذا، تقوم المصارف التجارية بدور آخر ال يقـل أهميـة عـن    
الدور األول، و هو دور تحويل االستحقاق، حيث يتم تحويل ودائع العمالء قصيرة األجل 
إلى قروض طويلة األجل، موفقة بذلك بين رغبات المدخرين في حق سحب ودائعهم عند 

ها، ورغبات المقترضين في أن يحصلوا على قروض تتزامن مواعيـد ردهـا   الحاجة إلي
ة في أهدافها، ال يمكن ضهذه األدوار المتناق. ومواعيد تحقق العوائد من المشروع الممول

القيام بها إال بترسيخ قناعة لدى أطرافها بقدرة المصارف على القيام بها فعال، ومن هنـا  
  .)م2006عقل، ( هاز المصرفيجاء دور السيولة، وأهميتها للج

حيث تعد السيولة أهم السمات التي تميز المصارف التجارية عن منشآت األعمـال  
األخرى، فإن مجرد اشاعة عن عدم توفر سيولة كافية لدى المصرف كفيلة بأن تزعـزع  

 ,Ross( ثقة المودعين، وتدفعهم فجأة لسحب ودائعهم، مما قد يعرض المصرف لإلفالس

Westrefield, Jaffe, 2000(.  

وتبرز أهمية إدارة السيولة عند تحديد حصة رأس المال من خالل المفاضلة بـين  
وهذا يعني توزيع رؤوس األموال بين ماهو نقـد، سـندات، إسـتثمار،    . بدائل االستثمار
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وأن أساس هذه المفاضلة يتم على أساس معدل نسبة الفائدة علـى  . قروض أو موجودات
  .ت قياساً بمستوى المخاطرة التي تتوقعها اإلدارة المصرفيةالقروض واالستثمارا

وعلى ذلك فإن المصرف مطالب بإدارة سيولته وتقدير احتياجاته منهـا، بدراسـة   
حركة الودائع في الماضي والحاضر، ومدى الطلب على السيولة، إذ تتعلـق احتياجـات   

إلى جانب توفير االئتمـان   السيولة بمقدار األموال التي يسحبها المودعون من حساباتهم،
تجاه المجتمع الذي يعمل فيه، مع االلتزام بما يحدده المصرف المركزي مـن احتيـاطي   

  .)م2007حماد، (قانوني تجاه الودائع 
ألنشطة المصرف، وفي ضوء ذلك جاء موضوع مهمة ومن هنا تعد إدارة السيولة 

 علـى دراسـة تطبيقيـة    –اطرة إدارة السيولة المصرفية وأثرها في العائد والمخ(البحث 
  .)المصارف التجارية الفلسطينية
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  المبحث األول

  Methodology دراسةمنهجية ال
  

  ):Study Problem( دراسةمشكلة ال
ياة لألنشطة التي يقوم بها المصرف، فتحتاج المصارف للسـيولة  تعد السيولة شريان الح  

بسبب حالة عدم التأكد التي تحيط بتدفقاتها النقدية، لذا تحاول أن ترتب أوضاعها بشكل يمكنهـا  
  .من مواجهة أي نقص في تدفقاتها النقدية تحت أي ظرف من الظروف
عة من الودائع، ومختلفـة  ولهذا السبب تحرص المصارف دائماً على إدارة محفظة متنو

فإن جوهر نشاط المصارف التجارية يتحدد بالكيفية التي تقوم بها هذه المصارف وعليه اآلجال 
باالستخدام الكفء للموارد المالية التي بحوزتها، وعن طريق البحث عن أفضل السبل والوسائل 

تحقيق التوازن بـين   التي تؤدي إلى تحقيق األهداف المطلوبة التي تسعى المصارف لها، وهي
  .واألمان السيولة والربحية

وتعتبر مشكلة السيولة من المسائل المعقدة التي تواجه المصـارف التجاريـة بصـورة    
عامة، فارتفاع مستوياتها يولد مشكلة انخفاض توظيف الموارد النقدية في هذه المصارف ممـا  

السيولة الفائضـة، فـي حـين     يستدعي البحث عن مجاالت استخدام أخرى ليتسنى لها استثمار
تواجه المصارف مشكلة تلبية السحوبات النقدية من قبل المودعين والزبائن في حالة انخفـاض  

ولذلك فإن إدارة المصرف تقع تحت ضغط عدم توفر السـيولة، أو توجـد   . السيولة النقدية بها
تثمارية المتـوفرة  سيولة ولكن إدارة المصرف ال تستطيع استثمارها بشكل جيد في الفرص االس

  .في ظروف اقتصادية معينة مما يؤثر في العائد والمخاطرة
  :اآلتي  السؤال وعلى ضوء ما ذكر جاءت مشكلة البحث لإلجابة عن

  
  ما أثر السيولة المصرفية في كل من العائد والمخاطرة ؟ •
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  ):Study Hypotheses( دراسةفرضيات ال
ة بين نسب السيولة المصـرفية ونسـب معـدل    توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائي )1

  .العائد
 .توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسب السيولة المصرفية ونسب المخاطرة  )2

ال تطبق إدارات المصارف التجارية الفلسطينية نسب السيولة المصرفية المعمول بهـا   )3
 .لدى سلطة النقد الفلسطينية

 .العائد بين المصارف التجاريةهناك اختالف بين عالقة السيولة و )4

 .هناك اختالف بين عالقة السيولة والمخاطرة بين المصارف التجارية )5

  

  ):Study Aims( دراسةأهداف ال
  :باآلتي دراسةتتلخص أهداف ال

الوقوف على طبيعة وأبعاد العالقة بـين عناصـر إدارة السـيولة وكـل مـن العائـد        .1
 .والمخاطرة

صرفية في إدارة واستثمار السيولة المصرفية وآثارها في التعرف على قدرة اإلدارة الم .2
 .العائد والمخاطرة

التعرف على مدى تطبيق المصارف التجارية الفلسطينية نسـب السـيولة المصـرفية     .3
 .المعمول بها لدى سلطة النقد الفلسطينية

  

  ):Study Importance( دراسةأهمية ال
هم من مكونات االقتصاد الفلسطيني، وهـو  من خالل تناوله لقطاع م دراسةتنبع أهمية ال  

القطاع المصرفي الذي يعد حلقة وصل مهمة في االقتصاد الوطني والذي يمكن أن يساهم بشكل 
  . فاعل في البناء االقتصادي من خالل الدور الذي يلعبه في تمويل القطاعات االقتصادية كافة

يأتي هذا من خالل قيامها بتعبئة و ،ن المصارف التجارية من المنشآت المالية المهمةوأل  
  . األموال الفائضة عن الحاجة في جهات معينة إلى جهات أخرى بحاجة ماسة إليها

كفاءة أو عدم كفاءة اإلدارة المصرفية في إدارة السـيولة وكيفيـة    دراسةبرز التوسوف   
رات المصارف برز األساليب والطرائق التي يمكن إلداتسوف  دراسةاستثمارها، وبالتالي فإن ال

استخدامها في عملية إدارة السيولة حيث ينعكس ذلك على مستوى األداء المصرفي من خـالل  
  . التحليل المالي مبرزاً من خالل المؤشرات والمعايير المالية المعتمدة في تقييم األداء المصرفي
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  :Study Obstacles الدراسةمعوقات 
  :ةلألسباب التاليعدم تناسق بيانات المصارف 

اختالف المصارف في تصنيف البيانات المالية المنشورة في القوائم المالية من مصرف  •
 .إلى آخر

اختالف أساليب المصارف في تصنيف البيانات المالية المنشورة في القوائم المالية مـن   •
حيث تقوم بعـض المصـارف بـإجراء    ، سنة مالية لسنة مالية أخرى للمصرف الواحد

 .عض بنود القوائم المالية من سنة مالية لسنة مالية أخرىتعديالت على تصنيف ب

ميزانيات المصارف من بيانات القيام بعمل نماذج لتوحيد وقد تم التغلب على ذلك من خالل 
 .أجل الوصول إلى بيانات إحصائية موحدة يمكن االستفادة منها
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  المبحث الثاني

 الدراسات السابقة
عة من الدراسات واألبحاث التطبيقية السـابقة التـي   يهدف هذا المبحث إلى تناول مجمو  

  .تهتم بالموضوعات ذات العالقة بموضوع البحث
هتم األول بالدراسات واألبحاث الخاصة بإدارة يرئيسين  مطلبينويتكون هذا المبحث من   

الخاصـة بالعالقـة بـين العائـد      التطبيقية تناول الثاني الدراسات واألبحاثيالسيولة، في حين 
  .لمخاطرةوا
  

  :الدراسات واألبحاث التطبيقية الخاصة بإدارة السيولة: أوال
  ):م2008(الفرا دراسة . 1

كاداه للرقابة ) CAMELS(تحليل نظام التقييم المصرفي األمريكي (جاءت هذه الدراسة بعنوان 
، وهدفت هذه الدراسة إلى الوقـوف علـى   )دراسة حالة بنك فلسطين –على القطاع المصرفي 

طن القوة والضعف في أداء بنك فلسطين، وتحديد أنظمة المعلومات وتقنيات التحليل الالزمة موا
لمساعدة إدارة بنك فلسطين في تحديد وقياس المخاطر المصـرفية  ) CAMELS(لتطبيق نظام 

بدقة وكفاءة، وقد استخدم المنهج الوصفي االستنتاجي في جمع وتحليل البيانات والقوائم الماليـة  
قة بموضوع المشكلة، وقد توصلت الدراسة إلى حصول بنك فلسطين على المستوى األول المتعل

وفقاً لسياسة التقييم المركب، مما يعني أن المصرف سليم بصورة أساسية وال يوجد حالة ضعف 
  .تشوب بنك فلسطين فيما يتعلق بمكونات نظام التقييم المصرفي األمريكي

  
 ):م2005( دراسة األسدي. 2

، فقد أجريت )إدارة السيولة المصرفية وأثرها في العائد والمخاطرة(هذه الدراسة بعنوان جاءت 
ت هذه الدراسة في العراق، فاشتملت على عينة من المصـارف الحكوميـة العراقيـة وتوصـل    

  :إلى مجموعة من النتائج وهيالدراسة 
ـ  .أ  ة تـأثير بـين   أثبتت نتائج التحليل وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية وعالق

  %). 95(السيولة المصرفية وكل من العائد والمخاطرة وبمستوى معنوي 
إلى اعتمـاد سياسـة   ) موضوع الدراسة(اتضح من خالل الدراسة لجوء المصرفين  .ب 

 .متحفظة في مجال االحتفاظ بالسيولة

تمثل أهمية كبيرة لها ) موضوع الدراسة(يتضح بأن توظيفات األموال في المصرفين  .ج 
 .الل هذه التوظيفات يتم تحقيق أهدافها في السيولة والربحية واألمانومن خ
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هما حكوميان لذلك لعبت تشريعات البنك المركزي ) موضوع الدراسة(أن المصرفين  .د 
واإلدارات المصرفية دوراً كبيراً في توجيه أنشطتهما وخاصة فيما يتعلق بتوظيفـات  

 .أموالهما

االحتياطيات إلى مجموع المطلوبـات شـكلت   أظهرت الدراسة أن نسبة رأس المال و .ه 
 .نسبة قليلة جداً ال توازي نسبة كفاية رأس المال التي أوصت بها لجنة بازل

وأوصت الدراسة على ضرورة قيام المصرفين موضوع البحث بتدعيم رأس مالهما من   
من المسـاهمة   خالل االحتياطات المتراكمة لديهما ليتالءم مع نسبة الزيادة في ودائعهما ليتمكنا

  .بشكل أكبر في تمويل القطاعات االقتصادية من القروض
  
  ):Kronseder )2003دراسة . 3

، من خالل طرح سؤال عن كيفية قياس هذه )قياس مخاطرة السيولة(جاءت هذه الدراسة بعنوان 
ـ   فقد تمالمخاطرة  ر تعريف مخاطرة السيولة بأنها تمثل فجوة التدفق النقدي القصير األمـد وغي

المتوقع في نهاية اليوم بالنسبة للمؤسسة المالية ومدى عالقتها مع متطلبات االعتماد الصافية في 
  .مخاطرة السيولة قليللتنهاية اليوم والتي تعتبر من المتغيرات الواجب تحديدها 

وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن مخاطرة السيولة تقع عندما تمتلك السيولة الجزء األول ضمن 
لمصادر النقدية القريبة وتمثل متطلبات االعتماد الصافية، وكذلك أثبتت الدراسة بأن العالقة كل ا

بين مخاطرة السيولة ومتطلبات االعتماد الصافية تكون عالقة عكسية، وهذا يعني أنه إذا كانـت  
رة، مخاطرة السيولة سالبة فإن متطلبات االعتماد الصافية تكون أكبر من مصادر السيولة المتوف

أما إذا كانت مخاطرة السيولة مساوية للصفر أو أكبر فإنه يعني بأن المؤسسة الماليـة سـوف   
  .تكون قادرة على سد متطلبات االعتماد الصافية

  
  ):Davis )2003دراسة . 4

فقد أجريت هذه الدراسة في ) إدارة السيولة في األزمات المصرفية(جاءت هذه الدراسة بعنوان 
  ). Mexico( األمريكية واشتملت على عينة من المصارف في والية  الواليات المتحدة

  :إلى مجموعة من النتائج وهيت الدراسة وتوصل
إن مخاطرة السيولة تكون موجودة بصورة وطيدة في المصارف التـي تعطـي    .أ 

  . تحول االستحقاق الذي تتحمله هذه المخاطرة
ة المناسـبة لجانـب   إن الخط األول للدفاع يجب أن يتمثل في سياسـة السـيول   .ب 

  .الموجودات والمطلوبات مدعماً بواسطة رأس المال الكافي
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إن المصارف المقتدرة تستطيع مواجهة صعوبات السيولة في األوقات التي تحتاج  .ج 
  .فيها السيولة إلى دعم شديد وبصورة ضرورية

إن دور المقرض النهائي في الفترات الخالية من األزمات هو لتجنب اإلخفاقـات   .د 
ير ضرورية مع التحفظات المناسبة لميزانية البنك المركزي وكذلك للوصـول  الغ

  .بالمخاطرة األخالقية إلى حدها األدنى
إن دور المقرض الذي يعتبر كوسيلة أخيرة في فترة األزمات تكون لمنع التخوف  .ه 

  .بواسطة كل الوسائل المتوفرة للبنك المركزي الذي يتطلب الدعم الحكومي
  
  ):Eiras)2003  دراسة. 5

، فقد )طلب سيولة المصرف في حالة وجود مقرض المرجع األخير(جاءت هذه الدراسة بعنوان 
ار البنـك المركـزي   ياختتم  ،أجريت هذه الدراسة في األرجنتين، ولغرض تحقيق هدف البحث

م بتوقيع اتفاقية طارئة لخـط االئتمـان مـع مجموعـة     1996األرجنتيني وذلك لقيامة في عام 
وقد عمدت هذه االتفاقية إلى رفع قدرة هـذا المصـرف ليعمـل كمقـرض      ،الدولية المصارف

إلى استبعاد نتائج التغذية العكسية للموازنة العامة خـالل   دراسةال تالمرجع األخير، فقد توصل
سوق المصرف المشترك بين مصارف السيطرة ومصارف المعالجة، وأن النتائج تشـير إلـى   

األخير  لجأفي ممسوكات سيولة المصرف مع وجود مقرض الم)  % 6.7(تناقص يشكل تقريباً 
Lender of Last Resort.  

  
  :)م2002( دراسة كنعان. 6

السيولة في البنوك التجارية األردنية وأثرها على الربحيـة للفتـرة   (جاءت هذه الدراسة بعنوان 
اريـة األردنيـة   ، هدفت هذه الدراسة إلى تحليل السيولة في المصارف التج)م1999 –م 1985

وكذلك تحليل العالقة بين نسب السيولة ونسب الربحية ضمن عينة شملت سبعة مصارف تجارية 
أردنية، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة عكسية ذات داللة إحصائية فيما بين كل من نسبة 

حقوق الملكيـة،   السيولة الكلية والفعلية ونسبة االحتياطي النقدي القانوني وبين معدل العائد على
وكذلك وجود عالقة طردية بين نسبة محفظة األوراق المالية وبين معدل العائـد علـى حقـوق    

  .الملكية
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  :الدراسات واألبحاث التطبيقية الخاصة بالعالقة بين العائد بالمخاطرة: اثاني
  ):م2008( دراسة صباح. 1

 في العاملة التجارية البنوك انأم درجة على المؤثرة العوامل(جاءت هذه الدراسة بعنوان   

 الماليـة  للقـوائم  المـالي  التحليـل  إلي يستند قياسي نموذج تطوير إلى الدراسةوهدفت ) فلسطين
 الجهـاز  في األمان درجة على العوامل بعض تأثير مدى على الوقوف خالل من للبنوك المنشورة

 المصرفي أدائها تطوير على البنوك هذه إدارات تساعد بتوصيات والخروج الفلسطيني، لمصرفيا

  .، ومخاطر االئتمانالفائدة سعر ومخاطر، المال رأس ومخاطر، السيولة مخاطر إدارة حيث من
وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة طردية بين درجة األمان المصرفي من جهة وكل   

، والمخـاطر  من المخاطر المتعلقة بدرجة السيولة والمخاطر المتعلقة بعدم كفايـة رأس المـال  
المتعلقة بالتقلبات في سعر الفائدة، ومعدل العائد على إجمالي الموجودات من جهة أخرى، بينمـا  

  .أظهرت وجود عالقة عكسية بين درجة األمان المصرفي ومخاطر االئتمان المصرفي
  

  ):2006( دراسة أبو زعيتر. 2
رف التجارية العاملة في العوامل المؤثرة على ربحية المصا(جاءت هذه الدراسة بعنوان   
، هدفت هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل ربحية المصارف التجارية العاملة في فلسطين )فلسطين

والمؤشرات التي تستخدم في قياسها، وكذلك التعرف على العوامل المؤثرة عليها سـواء كـان   
ا وكذلك الوصول إلى نتائج من سلبياً لتفاديها أو التقليل منها، أو ايجابياً لمحاولة زيادتها وتعظيمه

شأنها المحافظة على أرباح المصارف التجارية وتحسين ربحيتها ومعالجة العوامل التي تـؤدي  
وجود عالقة ارتباطية طرديـة  ض الربحية وقد توصلت الدراسة إلى إلى تحقيق خسائر أو تخفي

مـن  ) ظفين، عدد الفروعصافي الفوائد، حقوق الملكية، عدد المو(معنوية إحصائياًً بين كل من 
علـى   بمعدل العائد على الموجودات ومعدل العائـد (جهة، وربحية المصارف التجارية مقاسه 

جود عالقة ارتباطية عكسية معنوية إحصائياً بين نسـبة  كذل وو من جهة أخرى،) حقوق الملكية
 .السيولة النقدية والربحية مقاسه بمعدل العائد على الموجودات

  

  ):2006( باشدراسة اله. 3
استخدام مقاييس التدفق النقدي والعائـد المحاسـبي للتنبـؤ    (جاءت هذه الدراسة بعنوان   

وهدفت هذه الدراسـة  ) دراسة تطبيقية على المصارف الفلسطينية –بالتدفقات النقدية المستقبلية 
تلك المقـاييس   وتحديد أكثر، إلى اختبار العالقة بين مقاييس التدفقات النقدية والعوائد المحاسبية

باإلضافة إلى تقييم القدرة التنبؤيـة لتلـك   . قدرة وأفضلها في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية



 
 

11

مستوى إجمالي المصارف أو على مستوى كـل   على المقاييس في التنبؤ بالتدفقات النقدية سواء
ة التي تمثلت في عينة من المصارف الوطنية الفلسطيني مصرف على حدة، وذلك بالتطبيق على

م، وقد تم استخدام أسـلوب االنحـدار الخطـي    2004-م1997سبعة مصارف فلسطينية للفترة 
  .البسيط والمتعدد في تحليل البيانات المتعلقة بالدراسة

وقد توصلت الدراسة إلى أن العالقة بين مقاييس العوائد المحاسبية ومقـاييس التـدفقات     
بينما العالقة بين مقـاييس العوائـد المحاسـبية    ، عنوية إحصائياًالنقدية التقليدية عالقة قوية وم

كما أن القـدرة التنبؤيـة لمقـاييس    . ومقاييس التدفقات النقدية البديلة عالقة ضعيفة بشكل عام
التدفقات النقدية أفضل من مقاييس العوائد المحاسبية من حيث األهمية، سـواء علـى مسـتوى    

  .صارف مجتمعة عند التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبليةالمصرف الواحد أم على مستوى الم
وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بقائمة التدفقات النقدية، لما تتضمنه من محتوى معلومـاتي  
تعكس قدرة الوحدة االقتصادية على مواجهة الظروف المحيطة بها، ولتقـديمها بيانـات تمكـن    

راتهم االستثمارية أو التمويلية، وكذلك االهتمام بقائمـة  مستخدميها االستفادة منها عند اتخاذ قرا
  .الدخل، فلكل من تلك القائمتين أهميتها ودورها

  

  ) م2002( الرشدان دراسة . 4
وهـدفت  ) األردنية التجارية المصارف في الربحية محددات( بعنوانجاءت هذه الدراسة   

 التجاريـة  المصـارف  ربحية على مؤثرةال المختلفة المحددات أثر وقياس تحديد إلىهذه الدراسة 
، )الكويتي األردني والبنك األردن، وبنك العربي، البنك( من كل الدراسة عينة شملت وقد األردنية،

 وحجـم ، والسـيولة ، الودائع وتكلفة، المالية لرافعةا: (من كل أثر تحديد على الدراسة عملت وقد

  .المصارف هذه ربحية على) وقياسه لالما رأس ومخاطر ة، الفائد سعر ومخاطر، المصارف
 المصارف، تلك ربحية على سلبي تأثير لها كان المالية الرافعة أن إلى الدراسة وتوصلت  

 علـى  الفائـدة  سعر مخاطر أثر وكان، الربحية انخفاض إلى يؤدي المالية الرافعة زيادة إن حيث

 المال رأس مخاطر كانتبينما  ،الفائدة أسعار هوامش ارتفاع بسبب جداً ضعيفاً المصارف ربحية

 تـأثير  لها يكن فلم ةالسيول نسبة أما، األردن وبنك العربي البنك ربحية على جداً ضعيف أثر ذات

 علـى  سلبي تأثير ذات كانت حين في الكويتي، األردني والبنك العربي البنك من كل ربحية على

  .المصارف لتلك ةالربحي على تأثير المصرف لحجم كان وقد األردن، بنك ربحية
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  ):م2002( دراسة غانم. 5
وهدفت هذه الدراسة ) تقييم األداء المالي للمصارف التجارية(جاءت هذه الدراسة بعنوان   

 واإلحصـائي أدوات التحليل المالي  استخدامتم تقييم األداء المالي للمصارف التجارية، وقد  إلى
د أثر وطبيعة العالقة بين كل من االحتياطي للوقوف على مشكلة الدراسة، والتي تكمن في تحدي

، والرفع المالي، والسياسة النقدية، والكفاءة التشغيلية، والمخاطر المصـرفية، وسـعر   اإللزامي
إعادة الخصم، ودخل الفرد، والتفرع المصرفي، على ربحية المصـارف التجاريـة ومسـتوى    

  .توظيف مواردها
انخفاضا ملحوظا في أداء المصارف التجاريـة  وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هناك   
وأسـعار   اإللزامـي خالل فترة الدراسة، وأن هناك عالقة عكسية بين نسبة االحتياطي  األردنية
خصم الكمبياالت، ومخاطر االئتمان من جهة، والربحية من جهـة أخـرى، وأن الرفـع     إعادة

ن مخاطر السيولة ومخـاطر رأس  وأن هناك عالقة طردية بي إحصائيةالمالي ليس له أي داللة 
المال والكفاءة التشغيلية من جهة والربحية من جهة أخرى، وأن الرفع المالي ليس له أي داللـة  

  .فيما يتعلق بالربحية إحصائية
  
  ):2000( دراسة مركز البحوث المالية والمصرفية. 6

حيـث  ) بل وقوعهـا تطوير مؤشرات للتنبوء باألزمات المصرفية ق( بعنوان هذه الدراسةجاءت 
وذلك بالتركيز على مخـاطر   ،العوامل التي تؤدي إلى خلق األزمات المصرفيةناقشت الدراسة 

السوق والمخاطر االئتمانية ومخاطر السيولة، فقد توصلت الدراسة إلى أن العوامل االقتصـادية  
المخاطر األساسية الكلية أو الجزئية سواء في أسواق الدول النامية أم المتقدمة هي المسئولة عن 

التي تؤدي إلى إفالس المصارف واألزمات المصرفية بشكل عام، كما أشارت النتائج إلـى أن  
  .المخاطر ذاتها تلعب دوراً مهماً في خلق اإلعسار المصرفي

إن ميزة التركيز على اإلعسار المصرفي فيما يتعلق باإلفالس الفعلي للمصارف، قد يساعد فـي  
ي قبل حدوث األزمات الفعلية، لذا فإن تحليل المخـاطر التـي تواجههـا    تعزيز النظام المصرف

المصارف وكيف يمكن أن تتأثر هذه المخاطر بالتغيرات التي قد تطرأ على اقتصاد الدولة تمثل 
  .تجربة مفيدة لصناع السياسة المصرفية والباحثين بشكل عام

  
  ):م1995( دراسة العامري. 7

إطـار نظريـة   في أثر الهيكل المالي في المخاطرة والعائد (الدراسة بعنوان جاءت هذه   
، وهدفت إلى قياس العالقة بين العائد والمخاطرة في سوق بغداد لألوراق المالية، وقد )المحفظة
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قام الباحث بإجراء التحليل على أساس شهري بدال من السنوي باستخدام بيانات شهرية عوضـا  
شركة تتداول أسهمها ) 65(شركة من أصل ) 15(حث من عن البيانات سنوية، وتتكون عينة الب

  .وقد توصل الباحث إلى أن هناك عالقة طردية ايجابية بين العائد والمخاطرة. في السوق المالية
  
  :)Kim & M. Santomero )1988دراسة . 8

، تستفسر هذه الدراسة عن )المخاطرة المصرفية وقانون رأس المال(جاءت هذه الدراسة بعنوان 
دور قانون رأس مال المصرف في السيطرة على المخاطرة، فمن المعروف أن المصرف يختار 

  . محفظات ذات مخاطر عالية بسبب تأمين الودائع المسعرة بصورة غير كفوءة
  : وباستخدام أنموذج المتوسط الحسابي للتباين تظهر النتائج اآلتية

يبـدل المتوسـطات غيـر     إن استخدام النسبة البسيطة لرأس المال في القانون .1
  .الكفوءة لتحديد مخاطرة اإلفالس

نظرياً تمثل أوزان المخاطرة قيوداً على ترتيب الموجودات التي تغير أو تبـدل   .2
  . اختيار المحفظة التفاؤلية المصرفية

  

  :تحليل الدراسات السابقة 
 .تؤكد الدراسات السابقة على أهمية قياس السيولة والمخاطرة المصرفية .1

إدارة السيولة المصرفية وأثرها فـي العائـد   ) م2005، األسدي(راسة أكدت د .2
والمخاطرة على ضرورة االهتمام الجاد في عملية التحليل والدراسة للبيانـات  

 .والمعلومات المتوافرة قبل اتخاذ القرار االستثماري

وفي هـذا الصـدد   ، تشير أغلب الدراسات إلى ضرورة قياس مخاطرة السيولة .3
من خالل الوقوف على مدى تأثير بعض العوامل علـى  ) صباح( قدمت دراسة

درجة أمان البنوك التجارية العاملة في فلسطين حيث توصلت الدراسـة الـى   
وجود عالقة طردية بين درجة األمان المصرفي من جهة وكل مـن المخـاطر   
المتعلقة بدرجة السيولة وعدم كفاية رأس المال والتقلبات في سعر الفائدة ومعدل 
 العائد على اجمالي الموجـودات مـن جهـة أخـرى، كمـا قـدمت دراسـة        

Kronseder     من خالل طرحه لسؤال عن كيفية قياس هـذه المخـاطرة عـن
، طريق تعريف مخاطرة السيولة ومدى عالقتها مع متطلبات االعتماد الصـافية 

فقد توصلت الدراسة إلى أن مخاطرة السيولة تقع عندما تمتلك السيولة الجـزء  
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وكذلك أثبتت الدراسة أن العالقة بين ، ول ضمن كافة المصادر النقدية القريبةاأل
 .السيولة ومتطلبات االعتماد الصافية تكون عكسية

تؤكد بعض الدراسات على دور المقرض النهائي فـي الوقـوف إلـى جانـب      .4
المصارف في األوقات التي تحتاج فيها هذه المصارف إلى دعم شديد وبصورة 

في هذا الصدد وأكـدت علـى   ) Davis, 2003(ت دراسة ءد جاوق، ضرورية
إدارة السيولة في األزمات المصرفية، وتوصلت الدراسة إلى أن دور المقرض 
الذي يعتبر كوسيلة أخيرة في فترة األزمات تكون لمنع التخوف بواسطة كافـة  

 .الوسائل المتوفرة للبنك المركزي الذي يتطلب الدعم الحكومي

ضرورة تحديد وقياس أثـر المحـددات المختلفـة    لدراسات إلى أشارت أغلب ا .5
أبـو زعيتـر،   (المؤثرة على ربحية المصارف التجارية فقد جـاءت دراسـة   

وأظهرت تأثر أداء المصارف التجارية العاملة في فلسطين باألوضاع ) م2006
وأشـارت دراسـة   . السياسية واالقتصادية التي تمر بها األراضي الفلسـطينية 

وأظهرت أن الرافعة المالية لها تأثير سلبي علـى ربحيـة   ) م2002ن، الرشدا(
أن هناك عالقة طرديـة بـين   ) م2002غانم، (المصارف، كما أظهرت دراسة 

مخاطر السيولة ومخاطر رأس المال والكفاءة التشغيلية من جهة والربحية مـن  
 .جهة أخرى

نسجم بل تتكامل في كثير من وفي ضوء هذه النتائج يمكن القول بأن الدراسات السابقة ت
غير أن بعضها ، الجوانب، إذ ركزت بعض الدراسات على ضرورة قياس المخاطرة المصرفية

ركز على إدارة السيولة، والبعض اآلخر على العائد والمخاطرة، إلى أن جاءت بعض الدراسات 
أثرهـا فـي العائـد    ز هذا االتجاه وتقويته بأخذها العالقة بين إدراة السيولة المصـرفية و يلتعز

  .رةوالمخاط
بأنه لم يتم التطرق لها سابقا، باالضـافة  وتميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

  .الى أنه لم يتم اجراء دراسات تربط بين السيولة والعائد والمخاطرة في فلسطين

ة السيولة دراسة إدار ةومن خالل الدراسات السابقة، يتواصل هذا البحث في االتجاه ذاته، قاصد
المصرفية وأثرها في العائد والمخاطرة في المصارف التجارية الفلسطينية مستفيدة من الدراسات 

  .السابقة وليستوعب جوانب الضعف فيها لتعزيزها وتقويتها
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  المبحث األول

  إدارة السيولة
Liquidity Management 

         
يتناول هذا المبحث مفهوم السيولة وأهميتها، ومصادرها، والتعـرف علـى نظرياتهـا،      

  .لمالية المستخدمة في هذا المجالة وقياس السيولة، والمؤشرات افضالً عن تناوله تكلف
  :Concept And Importance هميةاألمفهوم وال :أوالً
  :Liquidity Conceptالسيولة مفهوم  -أ

، أما السيولة فـي  Cash Moneyالنقدية : في معناها المطلق تعني Liquidityالسيولة   
تحول إلى نقدية بسرعة وبدون خسائر، وحيث أن الهدف من قابلية األصل لل: معناها الفني فتعني

أو فـي غضـون فتـرة     االحتفاظ بأصول سائلة هو مواجهة االلتزامات المستحقة األداء حاليـاً 
قصيرة، فإن السيولة تعتبر مفهوم نسبي يعبر عن العالقة بين النقدية واألصول سهلة التحول إلى 

امات المطلوب الوفاء بها، لذلك ال يمكن تحديد سـيولة  نقدية بسرعة وبدون خسائر، وبين االلتز
  ).230م، ص2002عبد الحميد، (أي مصرف أو أي فرد إال في ضوء استحقاقات التزاماته 

القدرة علـى تـوفير األمـوال لمواجهـة     : وللسيولة مفهوم مجرد فيمكن تعريفها بأنها  
بأسعار ) Relationship Obligations(االلتزامات التعاقدية، ومتطلبات الزبائن غير التعاقدية 

  .مناسبة في كل األوقات
المكون من النقد، ) M2(أما بالمفهوم االقتصادي الشامل فإن السيولة تعني عرض النقد   

لهـذا التعريـف، تخـرج     وطبقاً. ، باإلضافة إلى الودائع المربوطة)M1(وودائع تحت الطلب 
  .سيولة الشامللمقيمين من مفهوم الالودائع األجنبية لغير ا

الفرق بين الموارد المتاحة له واألموال المسـتخدمة  : أما سيولة الجهاز المصرفي فتعني  
في مختلف أنواع الموجودات ضمن التوازن الذي تفرضه األصول المصرفية المتعارف عليها، 
أو تكون المصارف في حالة وفرة في السيولة عندما تكون األموال المتاحة فائضة عـن قـدرة   
المصرف على اإلقراض، وعن حدود االستثمار المتوازن في بنود الميزانية األخـرى، بحيـث   
يضطر المصرف الستثمار هذه الفوائض ضمن األصول السائلة، مثل األوراق المالية أو علـى  

.)158م، ص2006عقل، ( شكل أرصدة لدى المصارف أو أرصدة عاطلة لدى البنك المركزي
ها قدرة البنك الفردي على مواجهة التزاماته، والتي تتمثل بصفة كذلك يقصد بالسيولة بأن  

تلبية طلبات المودعين للسحب من الودائع، وتلبية طلبات االئتمـان،  : أساسية في عنصرين هما
والسيولة التامة تساعد البنـك علـى تجنـب    . أي القروض والسلفيات لتلبية احتياجات المجتمع
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رار المصرف إلى تصفية بعض أصوله غير السائلة، وبذلك الخسارة التي قد تحدث نتيجة اضط
يمكن القول بأن السيولة التامة تمثل عنصر الحماية واألمان بالنسبة للبنك، وينبغي أن نفرق بين 
السيولة على مستوى الجهاز المصرفي ككل أو النوعي، والسيولة على مستوى البنك الفـردي،  

فـي أي  ) Credit Demands(ى تلبية طلبات االئتمان فاألولى تعني قدرة الجهاز المصرفي عل
وقت، أما السيولة على مستوى البنك الفردي فإنها تختلف عما سبق، فالتحويالت بين البنـوك ال  
تأثير لها على السيولة العامة للجهاز المصرفي، ولكن هذه التحويالت تؤثر على السيولة للبنـك  

  ).187م، ص2002حنفي، (الذي سحبت منه الودائع 
احتفاظ المصرف بجزء من أصوله فـي شـكل سـائل    : ويعرف آخرون السيولة بأنها  

بدرجات متفاوتة، وذلك لمواجهة الزيادة في سحب الودائع والسحب من االعتمـادات المفتوحـة   
للعمالء، بحيث يتمكن المصرف في ذات الوقت من استغالل ودائعه بما يحقق له أكبـر ربـح   

د كافية تمكنه من مقابلة طلبات السحب دون أدنى تأخير، ومن غيـر أن  ممكن، مع احتفاظه بنقو
  ).129م، ص1986عساف، (ينجم عن ذلك ارتباط في أعماله 

ويمكن للمصارف أن تحقق غايتها في السيولة من خالل االحتفاظ بمقدار مناسب منهـا    
ها، وخروجها منها في كل وقت من األوقات، أو من خالل إجراء التزامن بين دخول األموال إلي

  ).158م، ص2006عقل، (
  :وفي هذا اإلطار يمكن أن ينظر للسيولة من خالل المفهومين اآلتيين

 : Quantity Conceptالمفهوم الكمي 
يعتمد هذا المفهوم على كمية الموجودات القابلة للتحول إلى نقد، وهذا المفهـوم ضـيق     

ولعدم استطاعة المنشأة الحصول على أمـوال   العتماده على هذه الموجودات في تقييم السيولة،
  .)28م، ص2002كراجه وآخرون، ( أخرى كاالقتراض أو زيادة رأس المال واألرباح

 :Flow Conceptمفهوم التدفق  .1
مضافا   نقد،  إلىكمية الموجودات القابلة للتحول السريع : وهو الذي يعرف السيولة بأنها  
العمالء اللتزاماتهم، أو من خالل ما يمكن الحصول عليه ما يمكن الحصول عليه من تسديد  إليها

  ).158، ص2006عقل، (من السوق المالية على شكل ودائع أو أموال مشتراة 
بأن السيولة تتمثل في قدرة البنك علـى مقابلـة    )161م، ص2002الشواربي، (ويرى   

ـ    رعة ودون التزاماته بشكل فوري من خالل تحويل أي أصل من أصوله إلى نقـد سـائل بس
ألن المصدر النهائي للسيولة في النظام المصرفي ككل يتمثل في البنك المركزي  خسائر، ونظراً

الذي يلتزم بتوفير حجم احتياطي كاف لتحقيق النمو المناسب من االئتمـان والودائـع إلشـباع    
ل حاجات المجتمع التمويلية، فإن البنك المركزي يقوم بمهمة المقرض األخيـر بتحويـل أصـو   

البنوك إلى نقود وبسعر إعادة الخصم، أما بالنسبة للبنك الواحد فإن سيولة أي أصل من أصوله 
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تتوقف على إمكانية تحويله عند الضرورة إلى نقود بمعنى أنها تتوقف على وجود مـن يقبـل   
الحلول محل البنك في امتالك األصل عند اللزوم، وعليه تحدد السـيولة قـدرة البنـك علـى     

فـي   واختيار أصـول البنـك آخـذاً   . وتحقيق النقدية من عملياته المصرفية المختلفةاالقتراض 
التوافق بـين آجـال الودائـع وآجـال     : خضع العتبارات عديدة منهاتاالعتبار عملية السيولة 

توظيفها، وظروف البيئة االقتصادية والمالية التي يعمل فيها البنك، ومراحـل دورة االقتصـاد   
  .وأهداف هذا االقتصادالقومي وكذلك خطط 

بأن احتياجات سـيولة المصـرف تتـألف مـن     ) Hampel, 1994, p157(كما يرى   
، لهـذا يتوجـب علـى    )مثل استردادات الودائع والطلبات القانونية للقرض(االلتزامات المالية 

، وأن احتياجات أو متطلبات السيولة تكون مالياً المصرف أن يلبي االحتياجات كي يصبح وسيطاً
صعبة القياس ألن إدراك المودعين الفعليين والمحتملين وثقتهم وكذلك سوق النقد تكون صـعبة  

  .التقدير
  )Howells & Bain, 2000, p8( :وللسيولة ثالثة أبعاد

 .وهو السرعة التي يمكن من خاللها تحويل الموجود إلى نقد: الوقت  .1

اليـة تقصـير أو إهمـال    هي احتمالية هبوط قيمة ذلك الموجود أو احتم: المخاطرة  .2
 .المصدر أو المنتج بطريقة ما في هذا المجال

هي التضحيات المالية والتضحيات األخرى التي ال بد مـن وجودهـا فـي    : التكلفة  .3
  .عملية تنفيذ ذلك التغيير

من خالل التعريفات السابقة ترى الباحثة أن هذه التعريفات متقاربة في معانيهـا،    
هوم االقتصادي تدور حول مركز رئيس، وهو تـوفير األمـوال   حيث أن السيولة في المف

  .لمواجهة االلتزامات والظروف الطارئة
  

  :Liquidity Importance أهمية السيولة -ب
ذات أهمية، خاصة للمصارف السيما بالمقارنة مع الوحدات الغير ماليـة،   السيولة تعتبر  

خمة بالمقارنـة بقاعـدة رأس مـال    حيث تكون تدفقات األرصدة النقدية من وإلى المصرف ض
باإلضافة إلى صعوبة التوقع أو التنبؤ بحجم وتوقيت انسياب  Bank Capital Baseالمصرف 

األموال النقدية خارج المصرف، مع األخذ في االعتبار أن الجزء األكبر من موارد المصـرف  
  ).6، ص11إبراهيم، عدد(يتعرض لهذا االنسياب 

يولة لمواجهة احتياجات عمالئها إلى األموال، هذا، ويواجـه  وتحتاج المصارف إلى الس  
العمالء احتياجاتهم للسيولة إما من خالل سحب ودائعهم لدى المصارف أو من خالل االقتراض 
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 منها، وحيث أن مثل هذه االحتياجات مستمرة لذا يجب أن تكون المصـارف مسـتعدة دائمـاً   
م، 2006عقـل،  ( الستعداد يعطيها االيجابيات اآلتيةلمواجهة مثل هذه المتطلبات، ألن مثل هذا ا

 :)159ص

تجاه المخاطر بمظهر المأمون القادر على الوفاء  الحساس الماليالظهور في السوق  .1
 .بالتزاماته

 تعزيز ثقة كل من المودعين والمقترضين، والتأكيد على إمكانية االستجابة لمتطلباتهم .2
 .كلما ظهرت

 .المالية والمحللين والمودعين واإلدارة للسوق ايجابياً يعد مؤشراً .3

 .تأكيد القدرة على الوفاء بااللتزامات والتعهدات .4

 .تجنب البيع الجبري لبعض األصول وما قد تجلبه من سلبيات .5

 .تجنب دفع كلفة أعلى لألموال .6

 .تجنب اللجوء إلى االقتراض من البنك المركزي .7
                 
واجهة سحب الودائع غير المسـتقرة ومقابلـة   وللسيولة عدة أدوار، فهي تساعد على م  

الودائـع  (الطلبات غير المتوقعة لسحب الودائع تحت الطلب، ويحدد حجم هذا النوع وفقا للخبرة 
تحت الطلب التي تقع تحت بند السحب غير المتوقع وتساوي حجم الودائع تحت الطلب نـاقص  

هذا توافر قدر مالئم مـن السـيولة   ويعني  ).ذلك الجزء من الودائع تحت الطلب غير المستقرة
لمواجهة هذا النوع بصفة خاصة، وكذلك مواجهة احتمال السحب من ودائع التـوفير والودائـع   
ألجل، فقد يتم السحب من هذا النوع بدون مقدمات أو دالئل أو مؤشرات تعطي اإلدارة فرصـة  

لبية طلبـات السـحب مـن    لتدبير السيولة الكافية لمواجهة طلبات السحب، وتمكن السيولة من ت
المودعين لظروف استثنائية، ويتوقف حجم الرصيد النقدي الذي يخصص لمواجهة مثـل هـذه   

حنفـي  (الظروف على مدى إمكانية البنك في تدبير موارد أخرى لمواجهـة هـذه السـحوبات    
  ).55م، ص2000وقرياقص، 

ـ     ة السـحوبات  وتبرز أهمية السيولة للمصارف التجارية بشكل كبير في مجـال مواجه
المستمرة من الودائع، ولكي تتمكن تلك المصارف من إشباع حاجات المجتمع مـن التسـهيالت   

وتظهر أهمية  .االئتمانية بحيث يمكنها من تقديم خدمات مالية ومصرفية نوعية متميزة ومستمرة
  :السيولة من خالل المتغيرات التي تؤثر فيها وهي

 .طبيعة وتركيبة الموجودات السائلة .1

 .مواعيد االستحقاق من أقساط القروض المقدمة من قبل المصرف لزبائنه .2
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وتعد السيولة ذات أهمية كبيرة للمصارف التجارية حيث ال تتمكن إدارة المصرف مـن    
طلب مهلة إضافية من المودع عندما يريد سحب ودائعه، إذ أن ذلك سيؤدي إلى زعزعة الثقـة  

آت غير المصرفية تتمكن من التفاوض مع الدائن عند في حين أن المنش. بين الزبون والمصرف
مطالبته باستحقاقاته، وهناك إمكانية في طلب مهلة إضافية للتسديد دون أن يـؤدي ذلـك إلـى    

الحسـيني  (على سالمة المركز المالي للمنشأة غيـر المصـرفية    زعزعة الثقة أو التأثير سلباً
  ).94م، ص2000والدوري، 

عند ) االلتزامات قصيرة األجل(بغرض مقابلة التزاماتها الجارية  وتهتم الشركة بالسيولة  
حلول مواعيد االستحقاق، ألن التوقف عن أداء هذه االلتزامات يؤدي إلى اإلضرار بالمساهمين، 
حيث يترتب على ذلك التأثير على األوضاع الحالية والمستقبلية للشركة، وبذلك نخلص إلـى أن  

  ).71م، ص1997العمار، (ثروة المساهمين نقص السيولة له تأثير على 
ولذلك فإن إحدى أهم المهام بالنسبة ألداء المصرف هي قياس وتلبيـة احتياجاتـه مـن      

السيولة، وأن احتياجات سيولة المصرف يجب أن تكون مقاسه بصورة ديناميكية، وربما تكـون  
ـ  من مصادر السيولة ذات األرب كبيراً مؤذية إذا امتلك المصرف عدداً إلـى   داح المتدنيـة العائ

احتياجاته لمثل هذه السيولة، ومن ناحية أخرى فإن السيولة القليلة جدا ربما تؤدي إلى مشـاكل  
  ).Hampel,1994, p158( كبيرة وربما تؤدي إلى فشل المصرف أيضاً

  

  :المصارف وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية السيولة في قانون –ج 
العديد من المواد المنظمة ) م2002(لسنة ) 2(لسطيني رقم ورد في قانون المصارف الف  

الوقائع الفلسطينية، الجريدة الرسمية للسـلطة  : (للسيولة في المصارف التجارية الفلسطينية منها
  )م2002لسنة  41، العدد ةالوطنية الفلسطيني

 تحدد سلطة النقد قواعد احتساب النسب والمعـايير واألخـرى للمخـاطر   ) "34(المادة  .1
الواجب على كل مصرف مراعاتها فيما يتعلق برأس المال، والموجودات، والسـيولة،  
ومكونات رأس المال، والمخصصات الواجب االحتفاظ بها على ضـوء ظـروف كـل    

  ".مصرف، وحسب تقدير السلطة للمخاطر الكاملة في عملياته المصرفية
قدر من السـيولة يتفـق مـع    تحدد سلطة النقد النسب المتعلقة باالحتفاظ ب") 36(مادة ال .2

األنشطة التي يقوم بها كل مصرف، وشروط الحد األدنى للموجودات السائلة أو الفئات 
  ".المحددة فيها، وطريقة احتساب نسبة هذه السيولة

لسلطة النقد أن تكلف مفتشا أو أكثر بفحص وتفتـيش دفـاتر وسـجالت    ") 47(المادة  .3
ة واحدة في السنة على األقل، وذلك بغـرض  المصارف، وتدقيق حساباتها ووثائقها، مر
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التحقق من سالمة المركز المالي ونوعية الموجودات، وكفاءة اإلدارة، والتشغيل وكفاية 
  ".السيولة للمتطلبات القانونية والتشغيلية

تضع سلطة النقد التعليمات الخاصة بالغرامات النقدية المفروضة على كل ") 53(مادة ال .4
 .لبات السيولة وفقا لهذا القانونمصرف لم يلتزم بمتط

والخاصـة  ) 5/9(الفقرة ) م2008(لسنة ) 5(أما في تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم   
بتعليمات السيولة، فقد وضعت ضوابط وقواعد عامة فيما يتعلق بالسيولة النقدية، كما حددت آلية 

ومقامها، على أن ال تقـل نسـبة   احتساب نسبة السيولة النقدية وبينت مكونات بسط هذه النسبة 
إلجمالي العمالت، كذلك حددت نسبة السيولة القانونية وآلية % 6لكل عملة و% 3السيولة النقدية 

احتسابها ووضحت بسط هذه النسبة ومقامها، على أن ال يقل الحد األدنى لنسبة السيولة القانونية 
  .رف التي ال تلتزم بها، وفرضت هذه التعليمات عقوبات على المصا%25للمصرف عن 

  

  :Liquidity Resourcesمصادر السيولة :  نياًثا

  :يوجد مصدرين من مصادر السيولة هما
  :Internal Liquidity Resourcesالمصادر الداخلية للسيولة  .أ 

  :ثانويةوتشمل االحتياطيات األولية وال
  :Primary Reserves  ات األوليةياالحتياط .1

  )Hampel, 1994, p151( :نات ميوتتكون هذه االحتياط

مقدار األموال النقدية والمسكوكات والعملة األجنبيـة فـي   وهو : الصندوقالنقد في  .أ 
خزانة المصرف التجاري، وتسعى المصارف إلى أن يكـون مسـتوى النقـد فـي     

 :الصندوق ألدنى حد ممكن لألسباب التالية

 .احتمال التالعب بالنقدية من قبل الموظفين .1

والسطو على المصارف وخاصة في المناطق الريفيـة وغيـر   احتمال السرقة  .2
 .المستقرة

  .على المصرف مجمدة وال تدر ربحاً ألنه يعتبر أمواالً .3
  .و المصارف األخرىأالنقد لدى البنك المركزي  .ب 

والتي تتضمن كل الودائع التي يودعها  :األخرىلمستحقات لدى المصارف التجارية ا .ج 
ـ توجب على المصارف أن تحتفظ باحتياطوي ،األخرىالمصرف لدى المصارف  ات ي

ن المصارف األخرى تقوم بتعـويض  أمباشرة أو غير مباشرة في مصارف أخرى و
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المصارف التي تضع الودائع لديها من خالل تقديم خدمات مختلفة مثل المشاركة في 
  .الدوليةمنح القروض والتعامالت 

صارف األخرى والتي لم وتمثل الصكوك المودعة في الم: الصكوك تحت التحصيل  .د 
  .يتم استالم قيمتها لحد اآلن

  : انات األولية نوعيواالحتياط

  :Legal Reservesات القانونية ياالحتياط: أوالً
) 1(م في الفقـرة  2002لسنة ) 2(من قانون المصارف الفلسطيني رقم ) 31(في المادة   

فية سـنويا تخصـص   من أرباحه الصا%) 10(على كل مصرف مرخص أن يقتطع نسبة "منها 
لحساب االحتياطي القانوني للمصرف، إلى أن يصبح هذا االحتيـاطي مسـاويا لـرأس مـال     

  ".المصرف
 ):95م، ص2000الحسيني والدوري، ( ية االحتفاظ بها الفوائد اآلتيةويتحقق من عمل  

عامالً واقياً لسيولة المصرف والمحافظة على سالمة المركز التنافسي وذلك  دتع .1
  .ها المحددةالمترتبة عليه في مواعيد االلتزاماتتأدية من خالل 

وثقة الزبائن بقدرة المصرف في المحافظة علـى   ،ثقة السلطات الرقابية تعزيز .2
أموال المودعين وعدم المغاالة في توظيف أموال الغير في أنشطة قد ينجم عنها 

 .ا أن تكون الملجأ األخير لإلقراضـويسهل عليه ،مخاطر معينة

  
  :Working Reserves ات العاملةياالحتياط :اًثاني

مجموع األموال النقدية وشبه النقدية التي يمكن توظيفها فـي أنشـطة اسـتثمارية     هيو  
ـ  هـي ات العاملـة  ين الباحثين إلى أن االحتياطـوإقراضية متعددة، ويشير العديد م وال ـاألم

  .)95م، ص2000 ي والدوري،الحسين(األجنبية العملة النقدية سواء بالعملة المحلية أو 
  

  : Secondary Reservesات الثانوية ياالحتياط .2
التجاريـة  قصيرة األجل وغالباً ما تشتمل علـى األوراق   االستثماراتوهي عبارة عن   

ات في مجـال  يوتحقق هذه االحتياط. نقد سائل عند الحاجة إلىوالتي يمكن تحويلها المخصومة، 
ات األولية وتساهم كذلك فـي تحقيقهـا   يتساهم في تدعيم االحتياط: منها ، السيولة فوائد متعددة

 ات القانونيـة يات ضمن إطار االحتياطيويدخل جزء من هذه االحتياط .لبعض أرباح المصرف
  :وإن الغاية من االحتياطي الثانوي تحقق ما يلي ،)96م، ص2000الحسيني والدوري، (
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  .توفير السيولة الموسمية .أ 
  .عة في الطلب على القروضالزيادة غير المتوق .ب 
 .التطورات غير العادية في السوق ذات العمق البسيط .ج 

والسـيولة بالدرجـة    ،هو تحقيق الدخل بالدرجة األولى ياتاالحتياط هوأن الغاية من هذ  
يكون تحويـل   ونتيجة لذلك، األجل األوراق المالية المتوسطة والطويلة الثانية، ويتكون هذا من

فالتحويالت غير االختيارية هي التي تتم دون خيـار مـن   ، أو إجبارياً ارياًما اختيإالموجودات 
م، 2006 عقـل، (قروضهم وفوائد األوراق الماليـة واسـتحقاقها    زبائنالمصرف مثل تسديد ال

  .)161ص
  
  :External Liquidity Resourcesالمصادر الخارجية للسيولة : ب

والسبعينات بجمع المزيد من األموال السائلة لقد بدأت العديد من المصارف في الستينات   
 Debt(دارة الـديون  إوتـدعى هـذه اإلسـتراتيجية     .في سـوق المـال   االستدانةمن خالل 

Management( ن المصـدر األساسـي للسـيولة    أو .الكافية لألمـوال  االستدانة، وتدعو إلى
راء، واستدانة االحتياطي المقترضة للمصرف يتضمن شهادات اإليداع، اتفاقيات البيع وإعادة الش

  ).354م، صRose ،1999(من نافذة الخصومات في المصرف المركزي 
وكذلك مخزونه مـن السـيولة    مطلوباتهدارة إوتعتمد الجرأة التي يتبعها المصرف في   

تقليص سياسة االعتماد على  إلىمدى الموازنة بين المخاطرة والعائد، فالسياسة المتحفظة تؤدي ب
وبات، وفي الوقت نفسه تركز على زيادة السيولة المخزونـة وال يتـوافر المصـدر    دارة المطلإ

المقتـرض   الخارجي للسيولة لجميع المصارف وذلك الرتباط هذا المصـدر بقـوة المصـرف   
دارة المطلوبات إعطاء المصارف مرونة فـي  إن من أهم إيجابيات إو ،وسالمة مركزه االئتماني

أجبرت اإلدارة على االهتمام بجـانبي الميزانيـة كوسـيلة إلدارة    ، كما دارة جانبي ميزانياتهاإ
  .)162م، ص2006 عقل،(السيولة 

  
  :Theories Management Liquidityدارة السيولة إنظريات : ثالثاً
  :Theory Loan Tradingالتجاري نظرية القرض  -أ

مـن خـالل    تقوم هذه النظرية على أساس أن سيولة المصرف التجاري تتحقق تلقائيـاً   
التصفية الذاتية لقروضه التي يجب أن تكون لفترات قصيرة ولغايات تمويل رأس المال العامل، 

وطبقاً . من أموال بعد إكمالهم لدوراتهم التجارية بنجاح اقترضوهحيث يقوم المقترضون برد ما 
أو  كيةاالسـتهال السـلع  شراء العقارات أو شراء ن المصارف ال تقرض لغايات إلهذه النظرية ف
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وتناسب  .المتوقعة في هذه المجاالت االستردادفي األسهم والسندات وذلك لطول فترة  االستثمار
الغالبية العظمى من عمالء المصرف من  أنالمجتمعات التجارية حيث  ،هذه النظرية في السيولة

م، 2006 عقـل، ( .إلى التمويل لصفقات محـددة ولفتـرات قصـيرة   الذين يحتاجون  ارـالتج
  ).170ص
  

  :Theory Shift Abilityنظرية التحول  -ب
ـ أن المصرف التجاري يعمل على أساس تدعيم االحتياط إلىن هذه النظرية تشير إ   ات ي

وتتميـز هـذه الموجـودات     إلى األموال، النقد عند الحاجة إلىاألولية بموجودات قابلة التحول 
الحسـيني  ( وبدون خسائر قد سائل بفترة وجيزةأي إمكانية تحويلها إلى ن ،بقابليتها البيعية العالية

  ).100م، ص2000 والدوري،

  

  :Income Theory Expectedنظرية الدخل المتوقع  -ج

تقوم هذه النظرية على أساس أن إدارة المصرف يمكن أن تعتمد في تخطيطها للسـيولة    
متوقعة للمقترض في على الدخل المتوقع للمقترض، وبالتالي فإنها تدخل في اعتبارها الدخول ال

المستقبل، وهذا يمكن المصرف من منح قروض متوسطة وطويلة األجل، إضافة إلـى منحـه   
للقروض قصيرة األجل، ما دامت عملية سداد هذه القروض تكـون مـن الـدخول المتوقعـة     
للمقترضين بشكل أقساط دورية ومنظمة، والذي يجعل المصرف يتمتع بسـيولة عاليـة وذلـك    

  .)194م ص2002آل علي، (ة توقعها م النسبي للتدفقات النقدية وإمكانيبسبب االنتظا

  

  :Liabilities Management Theoryالمطلوبات  إدارةنظرية  -د

منذ أواخر الستينات، ومطلع السبعينات من هذا القـرن، تطـور مفهـوم جديـد إلدارة       
من خالل شراء األمـوال  السيولة، يقول أنه بمستطاع المصرف التجاري المحافظة على سيولته 

إلى اإلقراض، أو لمواجهة طلبات المودعين، أي أن هـذه   همن السوق المالية لمواجهة احتياجات
النظرية طرحت مفهومها للسيولة على أساس قدرة المصرف على جذب أموال جديدة، أكثر من 

  ).171م، ص2006عقل، (اعتماده على سيولة أصوله 
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  :Liquidity Costتكلفة السيولة : رابعا 

هي التكلفة المترتبة على احتفاظ المصرف بأرصدة نقدية معطلة قد تزيد عن احتياجاتـه    
الفعلية من النقد، وتأتي أهمية ذلك من أن هذه األرصدة تكون كبيرة، وإن كانت تقل إذا نسـبت  

حسـابات   وهذا ما يجعلها تختفي أحياناً بين أرقام وقيود، إلى إجمالي موارد أو ودائع المصرف
  ).29ص، م2004،ميرغني(الميزانية 

ويكفي أن نبين أن وجود مليون دينار فقط في شكل سائل غير موظف دون حاجة لذلك،   
، فإن العائد المفقود السنوي للمصـرف  %10وبفرض أن معدل سعر فائدة التوظيف المتاح هو 

أن تكلفة المورد الذي يقابـل  وإذا أخذ باالعتبار . ألف دينار، وهو مبلغ ال يستهان به 100يبلغ 
، تكون قيمة التكلفة السنوية للمورد %6ولنفرض أن معدل تكلفة هذا المورد هو ، المليون دينار

 حو رفـع كفـاءة إدارة سـيولة المصـرف،    ألف دينار، وهو موقف يستحق التفكير الجاد ن 60
  :لىوالعوامل التي تصعب من تحقيق المتابعة المستمرة لهذا الموضوع ترجع إ

تحركات القروض نفسها سحباً وسداداً مما قد يضطر إدارة المصرف إلى توفير سيولة  .1
وقد يتأخر هـذا  ، إضافية عند منحها لحدود ائتمانية انتظاراً لسحب هذه الحدود االئتمانية

السحب عما هو مخطط له أو قد يتم بنمط يختلف عن النمط المتوقع ممـا يـؤدي إلـى    
 .ض الفتراتظهور سيولة مفرطة في بع

 .التغيرات اليومية لعمليات غرف المقاصة بين البنوك .2

نظم المصارف المركزية في مراقبة نسب االحتياطي النقدي القانوني، فبعض المصارف  .3
تقوم بهذه المراقبة على أساس يومي تلزم المصرف على أساسه بأن يحتفظ يومياً لديـه  

خر من المصارف المركزية يراقب هذه والبعض اآل، بنسبة نقدية من ودائعه بدون فائدة
  .)19-18، ص11عدد، إبراهيم(على متوسط أيام العمل خالل الشهر العملية 

  

 Liquidity and the والمؤشرات المالية المسـتخدمة  قياس السيولة :خامساً

Monetary Indicators Measurement:  

اته قصيرة األجل فـي  هذه النسب تختص بقياس مدى قدرة المصرف على الوفاء بالتزام  
النسـب الماليـة    أهـم إن من و. مواعيد استحقاقها دون أي تأخير قد يعرض المصرف للخطر

  :هيالمستخدمة في هذا المجال  )المؤشرات(

  :وتستخرج وفق المعادلة التالية: Monetary Liquidity Ratio ةالنقديسيولة نسبة ال.  أ
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                                                                        =             يةقدنالسيولة نسبة ال   

  

تشير هذه النسبة إلى مدى كفاية األصول النقدية السريعة في سداد الودائـع، وحـددت     
سلطة النقد الفلسطينية بسط هذه النسبة بالنقد في الخزائن والصراف اآللي للمصرف، ومقامهـا  

النسبة في الحسابات الجارية، وحسابات التوفير والودائع المربوطـة لمـدة   بالودائع التي تشملها 
لكـل  % 3شهر فأقل، وتقارن هذه النسبة بالسنوات السابقة وبمعيار سلطة النقد الفلسطينية وهو 

لسنة ) 5(إلجمالي العمالت كحد أدني طبقاً للتعليمات الصادرة عن سلطة النقد رقم % 6عملة و
  .م2008

  

  :Obligating Reserve Ratio لزامياإلحتياطي نسبة اال. ب

تحتفظ البنوك بأرصدة لدى البنك المركزي، وبدون فوائد بنسبة معينة من الودائع التـي    
وتمثل قدرة األرصدة الموجودة فـي البنـك المركـزي علـى الوفـاء      يحددها البنك المركزي 

قاق المتفق عليـه، وتمثـل هـذه    بااللتزامات المالية المترتبة بذمة المصرف في تاريخ االستح
تـدعم موقـف    أنالمفروضة على الودائع والتي يمكـن   لزاميةاإلات يحجم االحتياط األرصدة

، وقـد  المصرف المالي لتأدية التزاماته في الظروف غير االعتيادية للمودعين بشـكل خـاص  
ياطي اإللزامـي  م بأن نسبة االحت2008لسنة ) 5(حددت سلطة النقد الفلسطينية بالتعليمات رقم 

من حجم ودائع العمالء باستثناء الودائع بعملـة الشـيقل   % 9على جميع الودائع في المصارف 
8.%  

  

  :Legal Liquidity Ratio نسبة السيولة القانونية -ج 

تشير هذه النسبة إلى مدى اعتماد المصرف على موجوداته السائلة في تغطية الودائـع، فكلمـا   
ك أفضل ومصدر أمان لإلدارة، وحددت سلطة النقد الفلسـطينية بسـط   زادت هذه النسبة كان ذل

النقد في الصندوق، األرصدة لدى المصارف التـي  (هذه النسبة وتشمل على الموجودات السائلة 
الودائـع  (، ومقامها المطلوبات السـائلة  )تستحق خالل شهر، واألرصدة النقدية لدى سلطة النقد

ت الجارية، وحسابات التوفير وودائع ألجل التي تسـتحق خـالل   التي تشملها النسبة في الحسابا
، وتقارن بالسنوات )شهر وودائع وأرصدة سلطة النقد، وودائع المصارف والمؤسسات المصرفية

  النقد في الصندوق
  

  )خالل شهر التي تستحق ودائع العمالء(االلتزامات السائلة 
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أنظر  .م2008لسنة ) 5(طبقا للتعليمات رقم % 25السابقة وبمعيار سلطة النقد الفلسطينية وهو 
  ).8-6(حق رقم مالال

  : نسبة وفقاً للمعادلة التاليةوتستخرج هذه ال

  

  =                                                                          نسبة السيولة القانونية   

  

  :Investment Ratioنسبة التوظيف  -د

وهي تقيس مدى اسـتعمال   ،بر هذه النسبة إحدى المقاييس التقليدية لسيولة المصارفتتع  
ي عمليات اإلقراض، وتعتبر نسبة التسهيالت إلى الودائع المستقرة الصـورة األكثـر   الودائع ف

وكلما انخفضت هذه النسبة كانت مؤشرا على مخزون من السـيولة لـدى    ،تعبيرا عن السيولة
ن أهمية هذه النسبة تكمن فـي كونهـا إشـارة تحـذير إلدارة     أالمصرف، والعكس صحيح، و
م، 2006عقـل،  ( اصة بتوزيـع األصـول لصـالح السـيولة    المصرف لمراجعة سياساتها الخ

  %.40ة النقد الفلسطينية بأن ال تتجاوز هذه النسبة ط، وقد حددت سل)164ص

  

  = التوظيفنسبة     

  

للبنـوك محـل   ولقد تم االعتماد في التحليل على البيانات المالية المنشورة في التقارير الماليـة  
  ).6-3(نماذج موحدة لها، أنظر المالحق رقم  الدراسة، والتي قامت الباحثة بعمل

  الموجودات السائلة
  المطلوبات السائلة

  التسهيالت االئتمانية
  العمالء ودائعي إجمال  
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  المبحث الثاني

  مصادر األموال
Money Resources  

عنصر هام باعتباره كمصدر من مصادر السيولة، هذا المبحث الودائع المصرفية  ناقشي  
االقتراض من البنك المركـزي والمصـارف األخـرى،    كذلك من عناصر العمل المصرفي، و

  .لمؤشرات األساسية لقياس كفايتهوأهميته ومكوناته واستعراض اورأس المال الممتلك 
  :Bank Depositsالودائع المصرفية  :أوال
  :مفهوم وطبيعة الودائع  -أ  

ولما كانت هذه الودائـع هـي    ة،رف التجارياالودائع المصدر الرئيس ألموال المص عدت  
ه بشتى الطرق والوسـائل،  مصدر اإلقراض واالستثمار فإن كل مصرف يحاول أن ينمي ودائع

أكبر مـن   وهو مستعد أن يدفع في الودائع التي يحصل عليها أي تكلفة طالما أنها تحقق له ربحاً
م، 1983الهـواري،  (تكلفتها، وذلك بطبيعة الحال دون اإلخالل بالقواعد القانونيـة المصـرفية   

  ).50ص
وأن هذه الديون ، مصارف التجاريةمستحقة ألصحابها على ذمة ال اًوتعتبر الودائع ديون        

أن هذه الودائـع ال تنشـأ   ب علماًإلبراء الذمم أو الديون في الوقت نفسه،  استخدامهانقود يمكن 
وإنما تنشأ أيضاً نتيجة إلقراض المصـارف   ،نتيجة إليداع األفراد ألموالهم لدى المصارف فقط

يقابل ذلك تعهد من المقترض بالدفع فساً لألفراد، فعند إقراض المصارف ألحد األفراد مبلغاً معين
هذا التعهد أو الوعد بالدفع المستقبلي ناشئ عن تعهد حالي أو آني و .في الزمان المحدد مستقبالً

) أي القـرض (ن تعهد األفراد المقترضين بالـدفع  إمن المصرف بفتح حساب للمقترض، لذلك ف
، ثل في سعر الفائدة على القرضيعد أصالً من أصول المصرف يحصل بموجبه على ربح يتمو

 من خصوم المصرف، أي استحقاقاً بينما يعد وعد المصرف بدفع مبلغ القرض للمقترض خصماً
عليه، لهذا فإن المصارف التجارية تستطيع أن تخلق المزيد من الودائع نتيجة لما تزاولـه مـن   

  ).246، 245م، ص1999، عبد اهللا(عمليات اإلقراض 
عقد يسلم إنسان منقـوالً  "بأنها  الوديعة) 109م، ص2008 ،خرونوآشقير (وقد عرف   
، كما يحفظ أموال نفسه ويـرده بعينـه عنـد أول    ةآخر ليقوم بحفظه بدون اشتراط أجر إلنسان
ويشترط  لديه ودعمدفعها المودع إلى الي ةلوديعة بعوض إذا ما أتفق على أجروقد تكون ا ،طلب

  ".عالوديعة تسليمها للمود انعقادلصحة 
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  :Kinds of Bank Depositsأنواع الودائع المصرفية  -ب
ال يقتصر قبول المصارف التجارية للودائع على الودائع الجارية فحسب بل يتعداها إلى   

ومعيار  ،قبول أنواع مختلفة من الودائع يمكن تقسيمها بموجب معايير مختلفة مثل معيار الزمن
  .اطومعيار النش ،ومعيار المصدر ،الملكية

  :الودائع حسب المعيار الزمني، وتقسم إلى - 1

  :Demand Depositsتحت الطلب الودائع  -أ
يطلق على الودائع تحت الطلب مسميات مختلفة، فالكثير يسمونها الحسـابات الجاريـة     

Current Deposits  وحسابات الشيكاتChecking Accounts    وحسابات عنـد االطـالع
Sight Deposits )65م، ص2002يد،عبد الحم.(  

والودائع تحت الطلب عبارة عن مبلغ معين من المال يودع لدى المصـرف التجـاري،     
ويتعهد المصرف بدفعه في أي وقت يشاء فيه صاحب الوديعة سحب كامل وديعتـه أو جـزء   
 منها، وبمعنى آخر هي حساب جاري لصاحب الوديعة ويلتزم المصرف بالدفع عند الطلب مبلغاً

لسيولة المصارف، وأهميتها  أساسياً وتشكل هذه الودائع مصدراً. لمبلغ الوديعة ساوياًمن المال م
النسبية من إجمالي هذه الودائع لدى المصارف تحدد قدرة المصارف التجارية فـي التوسـع أو   

  ).247-246م، ص1999عبداهللا، (االنكماش في منح االئتمان 
  

  :Deposits Fixedالودائع الثابتة  –ب 
الودائع التي يتم دفعها للعميل المودع بعد فترة محددة من إيداعها أو بعد مـدة مـن   هي   

  :اإلشعار المقدم للبنك لسحبها وهي نوعان 
  : Deposits Timeالودائع ألجل تستحق بتواريخ معينة  – 1

وهي الودائع التي يلتزم المصرف بموجبها بالدفع في وقت الحق على إيداعها، أي يـتم    
مـن   على هذا الوقت بين المودع والمصرف، ويعد هذا النوع مـن الودائـع التزامـاً   االتفاق 

المصرف بالدفع لمبلغ الوديعة بعد انقضاء الفترة المتفق عليها بين المودع والمصـرف ويـدفع   
  ).248م، ص1999عبداهللا، (المصرف عنها سعر فائدة للمودع 

، يحق للمصرف أن يختار بين عدم وإذا طلب المودع سحب وديعته قبل ميعاد االستحقاق  
الدفع حسب االتفاق وبين التساهل والدفع، وفي الغالب تميل المصارف إلى البديل الثـاني فـي   
 الظروف العادية حتى ال تسيء إلى سمعتها، وفي هذه الحالة قد تضع المودع أمام أحد بـديلين 

  :)59م، ص2003رمضان وجودة، (
  .دةإما أن يسحب الوديعة ويخسر الفائ .أ 
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وإما أن يقترض من المصرف بضمان وديعته وبسعر فائدة أكبر من سعر الفائدة  .ب 
 .التي يتقاضاها من المصرف على وديعته

  
  :Deposits Noticeالودائع ألجل بإخطار  – 2

وهي مبالغ تودع لدى المصرف التجاري وال يتم السحب منها إال بعد إخطار المصرف   
يداع، وبالمقابل يدفع المصرف فائدة على هذه الودائع قد تكـون  بفترة زمنية يتفق عليها عند اإل

  ).77م، ص2000العصار وحلبي، (معدالتها أقل أو مساوية ألسعار الفوائد على الودائع ألجل 
وتلجأ الهيئات واألفراد إلى هذا النوع من اإليداع عندما يتجمع لديها رصيد نقدي فـي فتـرات   

االستثمار وال ترغب تلك الهيئات واألفراد فـي االرتبـاط    دورية ولمدة قصيرة انتظارا لفرص
 ،من مجرد اإليداع في الحساب الجاري العادي من اإليداع بدالً بإيداع أموالهم لفترة محددة خوفاً

إذ تتاح لها فرص استثمار األموال المودعة بإخطار دون االحتفاظ بمبالغ كبيرة سـائلة لمقابلـة   
ار تعتبر حالة متوسطة بين اإليداع الثابت وبين الحسـاب الجـاري   فالودائع بإخط. السحب منها

  ).60م، ص 2003رمضان وجودة، (والعادي 
  

  :Saving Depositsودائع التوفير  -ج 
هو اتفاق بين البنك والزبون يودع بموجبه الزبون مبلغاً من النقود لـدى البنـك مقابـل      

من الوديعة في أي وقت يشاء دون  الحصول على فائدة على أن يكون للزبون الحق في السحب
وبموجب هذا النوع من الودائع يعطى المتعامـل  ). 149م، ص2000هندي، (إخطار سابق منه 

مع المصرف دفتر توفير يوضح فيه إيداعات وسحوبات وما يستحق له من فائدة على الرصيد، 
بدونـه يمتنـع    فيساعد ذلك على تقليل عدم الثقة في المصرف عندما يريد سحب أي مبلـغ، إذ 

رمضـان وجـودة،   (المصرف االستجابة لرغبته، وهذا الدفتر ملك للمصرف ولـيس لحاملـه   
  ).60م، ص2003

ورغم أن ودائع التوفير تشكل نسبة أقل من الودائع تحت الطلب إال أن ذلك ال يقلل مـن    
الماليـة،  أهمية هذا المورد حيث يعتبر باإلضافة للودائع ألجل وتحت إشعار أهم موارد البنـك  

وعادة ما يكون السحب النقدي من حسابات التوفير أقل من الحسابات تحت الطلـب لضـرورة   
حضور الساحب إلى البنك لدى السحب ألنه ال يعطى دفتر شيكات، كما تمتـاز أرصـدة هـذه    

  ).88م، ص2006والطراد،  عبد اهللا(الحسابات بالثبات واالستقرار ولهذا يدفع عليها فوائد 
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الحسـيني  ( وتقسم إلى  Ownership Depositsدائع حسب الملكيةالو - 2
  :)106م، ص2000والدوري، 

 .وتعود ملكيتها إلى الجمهور والشركات األهلية: People Deposits ودائع أهلية .أ 

وتعود ملكيتها إلى المنشآت والدوائر :  Government Deposits ودائع حكومية .ب 
 .الحكومية المختلفة والمؤسسات

 .وتعود ملكيتها إلى منشآت القطاع المختلط: Mixed Deposits ع المختلطةالودائ .ج 

  

  :وتقسم إلى  Source Depositsالودائع حسب المصدر  - 3
  :Primal Deposits) األولية(الودائع الحقيقية  - أ 

في المصرف وتسجل ودائع أولية ) مسحوبة على مصرف آخر(وتنشأ عن إيداع شيكات   
إلى المصرف، أي أنها هي المبالغ  نى أن بها قيمة حقيقية عهد بها فعالًحقيقية غير وهمية، بمع

  ).64م، ص2003رمضان وجودة، (بالمصرف بواسطة أصحاب األموال  التي أودعت فعالً
  :  Derived Depositsالودائع المشتقة  - ب 

ودائع ائتمانية وتخلقها المصارف عن طريق منح القروض وتصنيفها إلى  وتسمى أيضاً  
م، 2006الصـيرفي،  (النقود الورقية والمعدنية المتداولة، لذا فهي من أهم أنواع الودائـع   قيمة
  ).45ص
  

  )65م، ص2003رمضان وجودة، ( :الودائع المصرفية حسب النشاط، وتقسم إلى - 4
وهي الودائع التي يكون رصيدها غير ثابت نسبياً :  Activeالودائع النشـيطة   -أ 

  .علكثرة عمليات السحب واإليدا
وهي الودائع التي يكون رصيدها ثابتاً نسبياً، وغالباً ما :  Idleالودائع الخاملة  -ب 

  .تكون هذه الودائع ذات طبيعة ادخارية
وهي األموال التي يودعها األفـراد والهيئـات   :  Restrictedالودائع المقيدة  -ج 

 لغايات معينة حيث يتم االتفاق على حصر استعمالها بهذه الغايات، فقـد تكـون  
هذه الودائع ضمانات لتعهدات أو التزامات يقدمها المودع للمصرف مقابل تكبد 
المصرف اللتزام عرضي في سبيله، كإصدار خطاب ضمان أو خطاب اعتماد 
مستندي أو كفالة وغيرها من البنود التي تظهر في الميزانية تحـت الحسـابات   

  .النظامية
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  :صارف األخرىاالقتراض من البنك المركزي ومن الم: ثانياً 
، إلى االقتراض من بعضـهم الـبعض بغـرض    تلجأ بعض المصارف التجارية، أحياناً  

لما تعطيه هذه  تمويل عملياتها االستثمارية، إال أن هذه الطريقة ال ينظر لها بعين االرتياح نظراً
 الطريقة من ضعف مالي للمصرف المقترض، إضافة إلى أن هذا المصدر غير مضمون نسـبياً 

ما، مما يجعل جميع البنوك تحتاج إلى أموالها، األمـر   ألن ظروف البنوك متشابهة نوعاً اًنظر
إلى البنك المركزي كمقـرض أخيـر    الذي يجعلها غير مستعدة إلقراضها، فتلجأ البنوك أخيراً

The Bank of Last Resort ) ،78م، ص2000العصار والحلبي.(  
 ، فيقـدم لهـا قروضـاً   Bankers Bank كذلك، يعمل البنك المركزي كبنـك للبنـوك    

لمساعدتها على تلبية حاجاتها، والتسهيالت التي يعطيها البنك المركـزي للبنـوك فـي حالـة     
ما يمنح هذه القروض ليشـجع   اقتراضها منه تفوق معدل الفائدة الذي يتقاضاه، وذلك ألنه غالباً

م، 2003رمضان وجـودة،  ( البنوك على االقتراض لتمويل النشاطات التي يرغب في تشجيعها
وأهم ما يميز هذا المصدر أنه مؤقت، حيث يقدم إلى أن تقـوم المصـارف بتعـديل     ).73ص

 دائمـاً  أوضاعها وتجاوز فترة األزمة وبعدها يتم تسديده، إذ أن البنك المركزي ليس مصـدراً 
  ).173م، ص2006عقل، (للسيولة للجهاز المصرفي 

  
  :رأس المال الممتلك: ثالثاً 

  : The Concept of Capitalمفهوم رأس المال : أ 
مجموع قيم األسهم العادية : يقصد برأس المال في المنشآت المالية الخاصة المساهمة بأنه  

مضافاً إليها االحتياطيات التي تمثل أرباحاً متولدة في أعوام سابقة ثم تقـرر اإلدارة احتجازهـا   
س المال المدفوع من األموال التـي حصـل   ، ويتكون رأ)81م، ص2000الحسيني والدوري، (

عليها المصرف التجاري من أصحاب المشروع عند تأسيسه أو من أي إضافات أو زيادات قـد  
هذا ويمثل رأس المال المدفوع نسبة ضـئيلة مـن مجمـوع أمـوال     . تطرأ عليه في المستقبل

  :)74م، ص2000العصار وحلبي، (المصرف وذلك لألسباب التالية 
ف ال يتعامل بشكل رئيس في أمواله الخاصة، وإنما يعتمد على الودائع ألن المصر .1

  .التي لديه في عمليات االستثمار
صغر حجم رأس المال يمكنه من توزيع أرباح أكبر علـى المسـاهمين األوائـل     .2

  .للمصرف
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وكذلك يتمثل رأس المال المدفوع باألسهم العاديـة والممتـازة إن وجـدت واألربـاح       
م، 1998رمضان، (لف من االحتياطي اإلجباري واالختياري واألرباح المحتجزة المحتجزة وتتأ

  ).389ص
  

  :The Components of Capital مكونات رأس المال الممتلك : ب 
  ):األسهم العادية(رأس المال المدفوع أو  -1

وهو المصدر األول الذي يعتمد عليه البنك، والذي يتم تكوينـه مـن خـالل مسـاهمة       
ن األولى، ومن ثم المساهمين، ويمثل اللبنة األساسية في إنشاء وتأسيس البنك منذ أيامه المؤسسي
  ).53م، ص1996رمضان وجودة، (األولى 
وتعبر األسهم العادية عن حصة في ملكية المنشأة، تخـول صـاحبها الحصـول علـى       

يتم إصدار هـذه  و). 197ت، ص. خان وغرايبة، د(األرباح بعد تسديد التزاماتها تجاه اآلخرين 
 ,Hempel(األسهم عندما يتم إنشاء مصرف جديد، وكذلك عند إصدار أسهم جديدة لالكتتـاب  

1994, p304( فحاملو األسهم العادية هم المؤسسون والمساهمون ولذلك هم يمتلكون ،))  حـق
الشركة، أي لهم حـق التصـويت، وأن معظـم     نوكذلك السيطرة النهائية على شؤو)) الشفعة
 & Brealey(مين في الشركة سوف يخسرون إذا تعرضت شـركتهم إلـى اإلفـالس    المساه

Myers ،1996وأن هذا النوع من األسهم ال يحمل الشركة أعبـاء ال قبـل لهـا    )56م، ص ،
  ).496م، ص2000حنفي وقرياقص، (باحتمالها وال تحمل أي تاريخ ثابت لالستحقاق 

  

  : Stocks   Preferredاألسهم الممتازة -2
، ويعتبـر  )230م، ص2006أبو معمـر،  (ثل السهم الممتاز مستند ملكية في الشركة يم  

، أي أنه يجمع بين خصائص السـهم  Hybrid Securityالسهم الممتاز صك مزدوج بطبيعته 
  ).477م، ص2002حنفي، (العادي وخصائص السند 

االستغناء عنها ، ويمكن كما تعد األسهم الممتازة أقل مصادر التمويل طويل األجل شيوعاً  
ممتازة إال في حالة إذا  بإصدار األسهم العادية أو السندات، وال تصدر الشركات المساهمة أسهماً

بالقدرة على دفع كوبوناتها، وهناك عدة أسباب تؤدي إلى إصـدار األسـهم    ما كان هناك توقعاً
  : )230ص، م2006، أبو معمر(الممتازة وهي

الغير دون إشراكهم في اإلدارة حيث في الغالـب  رغبة الشركة في استعمال أموال  .1
ال تحمل األسهم الممتازة حق التصويت وكذلك فإن الشركات تفضل إصدار األسهم 

، سـواء  )فوائد السـندات (الممتازة بدالً من السندات لتالفي تحمل أعباء مالية ثابتة 



 
 

34

ممتازة دون حيث ال يمكن التوقف عن دفع عائد لألسهم ال، تحقق الربح أم لم يتحقق
  .اعتبارها مقصرة في دفع التزاماتها

زيادة موارد األموال المتاحة للشركة حيث أن الكثير مـن المسـتثمرين يفضـلون     .2
  .األسهم الممتازة على األسهم العادية رغبةً منهم في الحصول على عائد محدد

  .المتاجرة بالملكية لرفع عائد االستثمار لألسهم العادية .3
  

  :Reserves االحتياطيات - 3
  :وهي إحدى مكونات حق الملكية وتتكون من        

  : Paid –in- Capitalعالوة اإلصدار : أوال 
وتتكون عندما تباع األسهم العادية بأكثر من القيمة االسمية، وتنـتج عـالوة اإلصـدار      

نشـأة  ، وهنا تقرر الم)127م، صRose ،1999(عندما تزداد القيمة السوقية عن القيمة العادية 
توزيع جزء منها، أي مقسوم األرباح واحتجاز الباقي إلعادة استثماره، فهو إذن مبلـغ يتـراكم   

  ).20-19م، ص1992الشماع، " (األسهم العادية"لحق الملكية األصلي 
  : Retained Earningsاألرباح المحتجزة : ثانياً

ركة إذا تم توزيـع  تمثل مصدر تمويل داخلي، وهي ناتجة عن األرباح التي تحققها الش  
للتمويل الداخلي، يعتمـد علـى    جزء منها وحجز الباقي، وإن جعل األرباح المحتجزة مصدراً

العائد الذي تستطيع المنشأة تحقيقه، فحتى تستطيع المنشأة الحصول على األربـاح المحتجـزة،   
ة األسهم العاديـة  أو أكبر من العائد الذي تحققه المنشأة لحمل مساوياً يجب عليها أن تحقق عائداً

  ).168م، ص2007النعيمي والخرشة، (
وفي بعض األحيان في الشركات الناجحة، تكون األرباح المحتجزة أهم من رأس المـال    

، ومن المهم الموازنة بين عمليـة حجـز   ألنه من الممكن أن تكون األرباح المحتجزة عالية جداً
  ).76م، ص2004وفريد،  السعايدة(األرباح وتوزيع األرباح على المساهمين 

  

  :The Importance of Owned Capitalأهمية رأس المال الممتلك : ج 
فـي   وأساسـياً  مهماً يؤدي دوراًألنه  يكتسب رأس المال الممتلك أهمية متميزة  

تحقيق األمان للمودعين، ويدعم ثقتهم بالبنك، وبازدياد هذه الثقة تزداد إمكانية البنك في جـذب  
أية خسائر غير متوقعة باالعتماد على رأس ماله " أي استيعاب"الودائع وامتصاص قدر أكبر من 

، بالرغم من وبالشكل الذي يمكنه من متابعة عملياته ونشاطاته بدون أن تتأثر ثقة المودعين سلباً
بالموارد المالية األخرى  أن رأس المال في البنوك التجارية تعتبر أهميتها النسبية منخفضة قياساً
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لمتاحة لديها لالستخدام، وبالتالي فإن رأس المال ما هو إال عبارة عن ضمان لتأمين امتصاص ا
أي خسائر، وال تستطيع البنوك التجارية أن تواجه خسـائر تزيـد علـى قيمـة رأس المـال      

خلـف،  (واالحتياطيات لديها، ألن ذلك يتم على حساب أموال الغير وهم أصحاب الودائع لديها 
  .)353م، ص2006

رمضـان وجـودة،   (لذلك فإنه يمكن تحديد وظائف رأس المال الممتلك في المصـرف وهـي   
  :)56م، ص2003

  .رأس مال المصرف ضروري لبداية عمل المصرف .1
  .رأس المال واالحتياطي يشكالن ضمانة ضد خسائر المصرف في أول عهده .2
  .أموال المصرف الخاصة الكثيرة تساعد على كسب ثقة المودعين .3
  .س به المالكون مقدار ما يملكون من ثروة مستمرة في ذلك المصرفمعيار يقي .4

  

  :Measurement of Capital Efficiency قياس كفاية رأس المال الممتلك: د 
متانة رأس المال الممتلك للمصرف التجاري الواحـد أو حتـى    مدى من الصعب تحديد        

ضروري لصـيانة سـالمة المصـرف    فرأس المال الممتلك  ،للجهاز المصرفي التجاري ككل
نه ينبغي أن يكون كافياً لتغطيـة  إوتدعيم الثقة فيه، ولكنه ال يضمن تلك السالمة لوحده، لذلك ف

فرأس المال الممتلك وثيـق   ،كلفة الموجودات الثابتة التي يحتاجها المصرف لالستمرار والبقاء
تـه زادت الحاجـة لتـدعيم    فكلما زادت مخاطر ،الصلة بالمخاطرة التي يتعرض لها المصرف

  :)401م، ص2000، عبدا هللا( لذا ينبغي مواجهة الخطر وذلك من خالل ،رأسماله
  .زيادة رأس المال الممتلك .1
  .توظيف جزء أكبر من موجوداته في مجاالت أقل مخاطرة .2

شروطا خاصة تلزم المصـارف  ) م5/2008(وقد حددت سلطة النقد الفلسطينية بالتعليمات رقم 
  :بما يليلفلسطينية التجارية ا

مليون دوالر أمريكي أو ما يعادلهـا بـالعمالت    35أن ال يقل رأس المال المدفوع عن  .1
 .األخرى المتداولة في فلسطين

) األصول المرجحة بالمخـاطر / قاعدة رأس المال (الحفاظ على نسبة كفاية رأس المال  .2
 %.12بحيث ال تقل بأي حال من األحوال عن 

فوع بما يتناسب مع طبيعة وحجم وعمليات المصـرف وعمليـات   رفع رأس المال المد .3
فروعه والشركات التابعة له، وحسب ما تقرره سلطة النقد الفلسـطينية بـالنظر إلـى    

  .مستوى المخاطر الكامنة في عملياته المصرفية أو أصوله
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  :منهارات األساسية شن هناك العديد من المؤإولغرض قياس متانة رأس المال ف
  :الودائعالممتلك إلى مجموع  رأس المال نسبة -1

يستدل من هذا المؤشر على مدى كفاية رأس المال الممتلك فـي مواجهـة السـحوبات      
  :هذه النسبة بالصيغة اآلتية  المحتملة من الودائع، ويمكن التعبير عن

  )الودائعمجموع / رأس المال الممتلك (
  )120م، ص2002آل علي، (

   :لك إلى مجموع الموجوداتنسبة رأس المال الممت -2
تشير هذه النسبة إلى المدى الذي ذهب إليه المصرف في االعتماد علـى رأس المـال           

  :هذه النسبة باألتي الممتلك في تمويل الموجودات، ويمكن التعبير عن 
  )الموجوداتمجموع / رأس المال الممتلك (

  )118م، ص2002آل علي، (
  :إلى الموجودات ذات المخاطرة رأس المال الممتلكنسبة  -3

المخـاطر   بالموجودات عديمة :يتمثل األول :تصنيف الموجودات إلى نوعين من الممكن       
فهـي   :النـوع الثـاني  و، )نقد في الصـندوق  -نقدية لدى البنك المركزي  -سندات حكومية (

ويعكـس   .نةخاطر وتمثل الموجودات التي يتوقع أن تتعرض إلى مخاطر معيمموجودات ذات 
هذا المؤشر مدى قدرة وكفاءة رأس المال الممتلك في مواجهة الخسائر المحتملة في الموجودات 
ذات المخاطرة، ويعد هذا المؤشر من المؤشرات المالية المهمة والتي تعكـس حسـن توظيـف    

  :هذه النسبة كآالتي ويمكن التعبير عنوإدارة الموارد المالية 
  )وجودات الخطرةالم/  رأس المال الممتلك(

  )86م، ص2000 الحسيني والدوري،(
  :نسبة رأس المال الممتلك إلى القروض -4

في استرداد جزء مـن   اإلخفاقلهامش األمان في مواجهة مخاطر  تعد هذه النسبة مقياساً  
ويعاب على هذه النسبة أنها تتجاهل حقيقة أن بعض القـروض   ،األموال المستثمرة في القروض

النسـبة   ويمكن التعبير عـن هـذه   مثل القروض بضمان عيني، ،لى هامش أمانليست بحاجة إ
  :بالشكل األتي

  )مجموع القروض دون ضمان عيني/ رأس المال الممتلك (
  )421م، ص1996 هندي،(
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  :ماليةالوراق استثمار األرأس المال الممتلك إلى  -5
مة السـوقية لـألوراق   تقيس هذه النسبة هامش األمان في مواجهة مخاطر انخفاض القي  
  :ويمكن التعبير عن هذه النسبة بالشكل اآلتي. المالية

  )مجموع االستثمار في األوراق المالية/ رأس المال الممتلك (
  )121م، ص2002آل علي، (

  
  :ةااللتزامات العرضي إلىنسبة رأس المال الممتلك  -6

تحـت   خارج الميزانية ذكرةوإنما تظهر للت ،ال تظهر االلتزامات العرضية في الميزانية  
 ، ويمكن التعبير عن)خطابات الضمان(ومن أمثلة االلتزامات العرضية ، عنوان حسابات نظامية

  :هذه النسبة كاآلتي
  )االلتزامات العرضية/  رأس المال الممتلك(

  )81م، ص1978 الهواري،(
  

  :نسبة رأس المال الحر إلى الموجودات العاملة -7
مجموع األموال النقدية وشبه النقدية المتاحة، ويستخرج مـن  : حربرأس المال اليقصد   

طرح الموجودات الثابتة من رأس المال الممتلك، وبالتالي فإنه يمثل األموال التي يمكن توظيفها 
أو استخدامها في أنشطة استثمارية مربحة، وعليه فإن هذا المؤشر إنما يعكس مدى قـدرة رأس  

الحسيني والدوري، (سريعة للخسائر المحتملة في الموجودات العاملة المال الحر على التغطية ال
  ).86م، ص2000
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 المبحث الثالث

  العائد والمخاطرة
Return and Risk  

  
يتناول هذا المبحث مفهوم العائد، والتعرف على أنواع عوائد االستثمار، وسيتم تنـاول  

  .على نظرية المحفظة وأهدافها المخاطرة وأنواعها والمؤشرات المستخدمة لقياسها والتعرف
  : Returnالعائد : أوالً

  :Return Conceptمفهوم العائد : أ 
 مجموع المكاسب والخسائر الناتجة عن االستثمار خالل فترة زمنيـة : يعرف العائد أنه  
  ).33م، ص2006شبيب، (محددة 

الوقـت   ما يحصل عليه المستثمر في المستقبل نتيجة تضـحيته فـي  : أنه ويعرف أيضاً  
إال أن حصـول  . الحالي بأمواله من خالل توظيفها بالعملية االستثمارية لفتـرة زمنيـة محـددة   

لما يحيط باالسـتثمار مـن احتمـاالت وقـوع      ، نظراًالمستثمر على العائد المتوقع ليس مؤكداً
الخسارة، وتغيير السياسات الحكومية وتغيير سعر الفائدة، وتقلبات سعر الصـرف، وظـروف   

ة يعجز العقل البشري عن معرفتها رغم التطور العلمـي والتكنولـوجي، فتبقـى تنبـؤات     غيبي
  ).32م، ص2003صيام، (المستثمر معرضة لشيء من عدم اليقين 

بالمخاطرة المحددين الرئيسين لصانعي القرار، وهـذا نـاتج مـن     ويعتبر العائد مقروناً  
زيادة المخاطرة تؤدي إلى زيادة العائد، وقلـة  العالقة الوثيقة واالرتباط المتوازي بينهما، لكون 

العالقـة  "العائد تكون نتيجة لتقليل األخذ بالمخاطرة، وهذا المبدأ في العلوم المالية يعرف بمبـدأ  
، وهذا يعني ضرورة تعـرف  Risk – Return Trade – Off" التبادلية بين العائد والمخاطرة

االستثمار في (لمتوقعين دون االكتفاء بواحد منهما المستثمر على حجم كل من العائد والمخاطرة ا
  ).12م، ص2006البورصة خطوتك الثانية، 

  )239م، ص1998رمضان، ( :وعوائد الموجودات المالية ثالثة أشكال مهمة هي
  :Dividendsتوزيعات األرباح  - 1

شريك  إذا كانت هذه الموجودات تمثل حقوقاً من أموال ملكية مثل األسهم، فحامل السهم  
  .في الشركة التي أصدرت هذا السهم، لذلك فهو من مالكيها وحقوقه من حقوق المساهمين

  

  



 
 

39

  :Interestsالفوائد  -2

إذا كانت الموجودات المالية تمثل أموال اقتراض مثل السندات، فحامل السـند مقـرض     
ه الحق فـي  للشركة التي أصدرت ذلك السند وقيمة القرض هي قيمة السند، فالسند يعطي لحامل

  ).التي أصدرت هذه السندات(الحصول على الفائدة المتفق عليها من الشركة المقترضة 
  :Capital Gains األرباح الرأسمالية  -3

تنتج هذه األرباح عن إعادة بيع الموجودات المالية، فحامل السهم أو حامـل السـند إذا     
  .ه يكون الفرق هو الربح الرأسمالياستطاع أن يبيعه بمبلغ يزيد على المبلغ الذي اشتراه ب

  :Kinds of Investment Returnsأنواع عوائد االستثمار : ب 

  :كاآلتيهي ومعدل عائد االستثمار في األسهم العادية يكون على ثالثة أنواع و
  : Realized Rate Of Return) الفعلي(معدل العائد المتحقق  -1

تثمر بصورة فعلية والذي يكون عادةً مختلفـاً عـن   العائد الذي يحصل عليه المس: ويعرف بأنه
  ).Weston, 1996, p195(العائد المتوقع 

  :ويحسب هذا المعدل وفق المعادلة اآلتية 
   
  

  =معدل العائد الفعلي  

  
)Rao, 1992, p296(  

  : Expected Rate Of Returnمعدل العائد المتوقع  -2

الحسـيني  (توقع فيه المستثمر الحصول عليه العائد على االستثمار الذي ي: ويعرف بأنه  
وباستطاعة المستثمرين تغيير معدلهم المتوقع للمحفظة بواسطة ). 178م، ص 2000والدوري، 

  ).Howells & Bain, 2000, p95(تغيير النسب المستثمرة في األوراق المالية 
  :ويحسب هذا المعدل وفق المعادلة اآلتية 

  
  

  =معدل العائد المتوقع 
  

)Rao, 1992, p269  (  

 مقسوم األرباح الموزع الفعلي + التغيرات الفعلية في السعر السوقي للسهم      

  

  مبلغ االستثمار األولي

 مقسوم األرباح الموزع المتوقع+ التغيرات المتوقعة في السعر السوقي للسهم 

  مبلغ االستثمار األولي
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أو هو ذلك العائد الذي يتوقعه المستثمرون في السوق، وأن هذا العائـد يعتمـد علـى    
وكذلك يعرف بأنه المتوسط لكـل  ) Ross, 1998, p374(المعلومات التي يمتلكها المستثمرون 

ويحسـب وفـق   . النتائج والذي يتم الحصول عليه بضرب كل نتيجة موزونة باحتمال حـدوثها 
  :ادلة التالية المع

  
  

  :إذ أن 
   E(R) =العائد المتوقع.  

 Ri  =العائد من الفترة.  
 Pri =احتمالية حدوث الحدث.  
 m  =عدد العائدات الممكنة.  

)Ross, 2004, p325(  
 
  :  Required Rate Of Returnمعدل العائد المطلوب  -3

لتعويضهم عـن تحمـل   أدنى معدل عائد على االستثمار يطلبه المستثمرون : يعرف بأنه
  )178م، ص2000الحسيني والدوري، ( المخاطرة وتأجيل االستهالك المالي للمستقبل

  

 

 :إذ أن 

 Rj  =مطلوب على السهم العاديمعدل العائد ال.  
 fR =معدل العائد الخالي من المخاطر.  

mR  =عائد محفظة السوق متوسط معدل  . 

iβ   =معامل بيتا.  
I  ) =1 , 2 , 3 ,             n  (  

)Michael C. Ehrhardt, 2005, p237( 

ويعتبر العائد المطلوب المعيار المرجعي الذي على أساسه يتم قبـول االسـتثمار مـن    
م، 2008الشواوره، (وأن تم احتسابه عدمه، وذلك بالمقارنة مع معدل العائد المتوقع الذي سبق 

  ).39ص
عـن متوسـط معـدل العائـد      إن متوسط معدل العائد المطلوب للسندات يكون مختلفاً  

. المطلوب لألسهم الممتازة، وكالهما يختلفان عن متوسط معدل العائد المطلوب لألسهم العادية
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 تغير عبر الـزمن، فمـثالً  معرفة مستوى معدالت العائد المطلوب، وقد ت وإن من المهم أيضاً
تتغير هذه المعدالت كلما تغيرت توقعات التضخم ألن عالوة التضخم تعتبر جزء أو مكوناً من 
معدل العائد ذا المخاطرة الحرة، والذي يشكل في المقابل معدل العائـد المطلـوب، وأن هـذا    

لمتفائل سوف يزيـد  المستوى يتغير أيضاً كلما تغيرت عالوات المخاطرة، وأن المستثمر غير ا
من عالوة المخاطرة والعائد المتوقع، بينما المستثمر المتفائل سوف يعمل على تخفيضهما، وأن 

م، 2005األسـدي،  ( :معدل العائد المطلوب ألي استثمار ممكن أن نعبر عنه بالمعادلة اآلتية 
  )30ص

  عالوة المخاطرة+ معدل المخاطرة الحرة = معدل العائد المطلوب 

  :جانب هذه التقسيمات هناك نوعان من العائد اللذان يهمان المستثمر والمالك معا وهماوالى 
  :Return On Assets (ROA)العائد على الموجودات  -1

تقيس هذه النسبة مدى كفاءة اإلدارة في استخدام األصول االستخدام األمثل، في تحقيق األرباح 
هذه النسبة بالسنوات السابقة أو بمعيار  خالل االستثمار في األصول المختلفة، وتقارن

الصناعة، فكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على ارتفاع كفاءة المصرف في استخدام أصوله 
 ,Michael C. Ehrhardt) :وفقاً للمعادلة اآلتية نسبةويمكن حساب هذا الوالعكس صحيح، 

2005,p454) 
  

                                                 =      )ROA( موجوداتالعائد على ال          
  

                             
  :Return On Equity (ROE)العائد على حق الملكية  -2

هو الذي يدل على كفاءة البنك التجاري في استخدام موارده الذاتية من خالل مدى قدرة 
) الوحدة النقدية(ن ربحية الدينار الواحد هذه الموارد على توليد األرباح، أي أن المؤشر هذا يبي

المستثمر من قبل المالكين، حيث أنه كلما ارتفع هذا المعدل، كلما دل على الكفـاءة بضـمان   
  ).346م، ص2006خلف، (تحقيق عائد أكبر والعكس صحيح 
  )Bodie & Kane, 1996, p569( :للمعادلة آالتية  ويمكن حساب هذا المؤشر وفقاً

  
  =                                                  )ROE( ى حق الملكيةالعائد عل 

               
  

  

 قبل الضريبة صافي الربح

  الموجودات إجمالي

 صافي الربح قبل الضريبة

 حق الملكية
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  :ويقصد بمكونات هذه المعادلة

هي رأس المال المدفوع مضافاً إليه االحتياطيات المختلفة القانونيـة  :  حقوق الملكية •
دات واالختيارية وكذلك األرباح غير الموزعة، وهذه الحقوق تساوي مجموع الموجـو 

 .مطروحا منها جميع االلتزامات سواء كانت طويلة أو قصيرة األجل

ويقصد به الربح المتحقق من عمليات المصرف أو أية مصادر أخرى : صافي الربح  •
بعد طرح الضريبة، أي الربح الشامل الصافي، وهناك من يرى ضـرورة احتسـاب   

  .دارة المصرف عليهالنسبة قبل الضريبة باعتبار أن الضريبة عنصر ال سيطرة إل
وقد تم االعتماد في تحليل هذه الدراسة على صافي الربح قبل الضريبة لتحييد االختالفات بين 

  .البنوك فيما يتعلق بالتسويات الضريبية

  

  :The Risk المخاطرة : ثانياً
  :The Risk Conceptمفهوم المخاطرة  -أ

ين المختلفة حول هذا المفهوم، توجد للمخاطر تعريفات متعددة تعكس وجهات نظر الباحث
إمكانية التعرض إلى الخسارة أو الضرر : بأنها Websterفقد تم تعريف المخاطرة في قاموس 

أو المجازفة، ومن هنا فإن المخاطرة تتضمن احتمالية حصول أحداث غيـر مرغـوب فيهـا    
)Brigham & Gapenski, 2005, p145.(  

االختالف في التدفقات النقدية الفعليـة عـن   : رةوفي مجال اإلدارة المالية تعني المخاط
أما فـي مجـال العمـل    ). Van Home & Wachowice,1995.(التدفقات النقدية المتوقعة

بأنهـا احتماليـة تعـرض    ) Keegan, 2004, p9(كما عرفهـا  : المصرفي فتعني المخاطرة
قع على اسـتثمار  أو تذبذب العائد المتو/المصرف إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها، و

معين، ينتج عنه آثار سلبية لها قدر من التأثير على تحقيق أهداف المصرف المرجوة وتنفيـذ  
  .استراتيجياته بنجاح

المحيطة باحتماالت تحقـق   Uncertaintyوتنشأ المخاطرة عن ظاهرة حالة عدم التأكد 
  ).22م، ص2006مطر،(أو عدم تحقق العائد المتوقع على االستثمار 

خالل التعريفات السابقة، ترى الباحثة أن هذه التعريفات متقاربة فـي معانيهـا،    ومن  

االحتماليـة وعـدم   : حيث أن المخاطرة في المجال االقتصادي تدور حول مركز رئيس أال هو

  .التأكد من حصول العائد المخطط له

بار عند وتعتبر المخاطرة من األمور المهمة التي يجب أن تأخذها المصارف بنظر االعت
  : )79-78م، ص2000الراوي، (اتخاذها للقرارات المالية، إذ هناك ثالث حاالت هي
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  : Certaintyالتأكد  -1

هي حالة يؤدي فيها اتخاذ قرار إلى نتيجة واحدة معروفة، أي أن صاحب القرار يعرف 
) Perfect Knowledge(النتيجة التي سينتهي إليها قراره، وتدعى هذه الحالة معرفة كاملـة  

  .بالمستقبل
  : Risk المخاطرة  -2

هي حالة يؤدي فيها اتخاذ القرار إلى واحدة من مجموعة نتائج ممكنـة، وأن صـاحب   
حدوث كل من هذه النتائج، وتعتبر هـذه الحالـة   )  Probabilities( القرار يعرف احتماالت 

  .بالمستقبل)  Partial  Knowledge(معرفة جزئية  
  :  Uncertaintyعدم التأكد  -3

هي حالة يؤدي فيها اتخاذ القرار إلى مجموعة من النتائج الممكنة، لكن احتماالت حدوث 
كل منها غير معروفة، كما أن أي تقدير لالحتماالت في هذه الحالة يكـون غيـر ذي معنـى،    

  ).Ignorance of Future(وتوصف هذه الحالة بعدم المعرفة بالمستقبل 
  

  : Types of Riskأنواع المخاطرة : ب 
 المنتظمـة ، المخـاطرة غيـر   منتظمـة المخـاطرة ال : تقسم المخاطرة إلى ثالثة أنواع  

  .والمخاطرة الكلية
  : Systematic Riskالمخاطرة المنتظمة  -1

 Market Risksتسميات متعددة منها، مخاطر السـوق   منتظمةيطلق على المخاطرة ال
، والمخـاطر التـي ال يمكـن تجنبهـا     Un expectable Riskوالمخاطرة غير القابلة للتوقع 

Unavoidable Risk والمخاطرة العادية ،Ordinary Risk )   ،م، 2000الحسـيني والـدوري
  ).166ص

وهي المخاطر الناتجة عن عوامل تؤثر في األوراق المالية بوجـه عـام، وال يقتصـر    
قتصادية والسياسـية  تأثيرها على شركة معينة أو قطاع معين، وترتبط هذه العوامل بالظروف اال

واالجتماعية، لذلك فان أسعار األوراق المالية جميعها تتأثر بهذه العوامل بنفس الطريقة ولكـن  
صناعية  بدرجات متفاوتة، وتكون درجة المخاطرة المنتظمة مرتفعة في الشركات التي تنتج سلعاً

لمطـاط، وكـذلك   أساسية، كصناعة الصلب والحديد والصناعات األخرى كاآلالت، وصـناعة ا 
 وأن أكثـر الشـركات تعرضـاً    عمالها بالموسمية كشركات الطيـران، الشركات التي تتصف أ

هي تلك التي تتأثر مبيعاتها وأرباحها وأسعار أسـهمها بمسـتوى النشـاط     منتظمةللمخاطرة ال
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م، 2006مطـر،  (االقتصادي بوجه عام، وكذلك بمستوى النشاط فـي سـوق األوراق الماليـة    
  ).58ص
  :إلى) The Sources Of Systematic Risk(جع مصادر المخاطرة المنتظمة وتر

  :Power Risk   Purchasingمخاطرة القوة الشرائية  -أ
وهي المخاطرة التي تواجه المستثمرين في الموجودات المالية والناتجة عن حالة عـدم  

ن هذا النوع من المخاطر التأكد حول أثر التضخم في العوائد التي تحققها هذه الموجودات، ويكو
في حالة االستثمار في حسابات التوفير أو التأمين على الحيـاة أو السـندات أو أي مـن     كبيراً

  ).169م، ص2000الحسيني والدوري، (االستثمار الذي يحمل معه معدل فائدة ثابت 
قوة ويشكل االستثمار في األسهم العادية في معظم األحيان حماية للمستثمر من مخاطر ال

 الشرائية لوحدة النقد، وذلك على أساس أن أسعار األسهم في السوق المـالي تسـتجيب غالبـاً   
مطـر،  (لظروف التضخم، فترتفع هي األخرى، مما يحافظ على القيمة الحقيقية لالستثمار فيهـا  

  ).62م، ص2006
  

  :   Interest  Rate Riskمخاطرة معدل الفائدة  -ب
جة عن التقلبات الحاصلة في أسعار الفائدة بشكل قد يؤدي وهي عبارة عن المخاطر النات

إلى حدوث خسائر ملموسة للمصرف، خاصة عندما ال تتناسق هذه التقلبات مـع آجـال إعـادة    
ويتوقف حجم هذا النوع من المخاطر على مدى اخـتالف  . تسعير كل من االلتزامات واألصول

الفجوة، ومدى قدرة المصرف على تصـحيح   أسعار الفائدة عن التوقعات التي بنيت على أساسها
  ).44م، ص2004أبو عبدو، (أوضاعه في الوقت المناسب 

وتنشأ هذه المخاطرة كنتيجة الحتمال وقوع بعض األحداث المحليـة أو العالميـة العامـة،    
كإجراء تغييرات هامة في النظام االقتصادي للدولة ذاتها، أو لدول أخرى ترتبط معهـا بعالقـة   

الحسـيني والـدوري،   (و نشوب حرب أو حدوث تغييرات في تفضيالت المسـتهلكين  وثيقة، أ
  ).169م، ص2000

  :وهناك نوعان من مخاطر معدل الفائدة مرتبطان باالستثمار في األوراق المالية وهما
  :Price Riskمخاطرة السعر : أوالً

ت عند ارتفاع معدالت وهي مخاطرة انخفاض القيمة السوقية لألوراق المالية ذات العائد الثاب
الفائدة، مثل األوراق المالية الطويلة األجل التي تعتبر أكثر عرضة لمخاطر السعر فـي حالـة   

  ).251م، ص2001الحناوي وعبد السالم، (ارتفاع معدالت الفائدة 
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  :Re-investment Riskمخاطرة إعادة االستثمار : ثانياً

مار األوراق المالية بنفس معدالت العائـد  وهي المخاطرة الناجمة عن عدم إمكانية استث  
ومثال ذلك، األوراق المالية قصيرة األجل، ألنه في حالة انخفاض معـدل الفائـدة يكـون مـن     

  ).Rose, 1999, p210(الصعب إعادة استثمارها بنفس معدل العائد السابق 
  

  :Market Riskمخاطرة السوق  -ج
غير متوقعة، ويكـون تعـرض حملـة    وهي تلك المخاطرة التي تصاحب وقوع أحداث   

األسهم العادية لهذا النوع من المخاطر أكثر من غيرهم من المستثمرين اآلخرين، وان أكبر مثال 
وقت الكساد الكبير الذي حدث في الواليات المتحدة في الثالثينات من : على المخاطر السوقية هو

سوق األوراق المالية في انخفـاض  القرن الماضي، الذي تسبب في حالة الهستريا التي أصابت 
  ).62م، ص2006مطر، (أسعار األسهم إلى أقل من قيمتها االقتصادية الحقيقية 

  

  :Unsystematic Riskظمة تنمالمخاطرة غير ال -2
تسميات متعددة منها المخاطرة التي يمكـن تجنبهـا    منتظمةيطلق على المخاطرة غير ال  

Avoidable Risk لتنـوع  والمخاطرة القابلة لDiversifiable Risk    والمخـاطرة الخاصـة
Specific Risk ،ذلك الجزء من المخاطرة الكلية التي " :بأنها منتظمةوتعرف المخاطرة غير ال

، وهذه المخاطرة مستقلة عن محفظة السوق، أي أن "تكون فريدة أو خاصة بالشركة أو بالصناعة
  ).167م، ص2000ي والدوري، الحسين( معامل ارتباطها مع المحفظة يساوي صفراً

لشركة معينة بالتغير في طبيعـة أو  ) غير السوقية( منتظمةوتتأثر درجة المخاطر غير ال  
مكونات أصول هذه الشركة، أو بدرجة استخدام االقتراض كمصدر للتمويل، كما تتأثر بزيـادة  

لذا يمكن . اإلدارة المنافسة في مجال نشاطها أو بانتهاء عقود معينة، أو بحدوث تغيير أساس في
عن طريق التنويع، وذلك بتكوين محفظة استثمارية رأس مالها  منتظمةالحد من المخاطر غير ال

مطر، (موزع على أصول مختلفة، لكي يتجنب المستثمر المخاطر المرتبطة بكل أصل على حده 
  ).59، صم2006

  :إلى  Unsystematic Risk Sourcesمنتظمةوترجع مصادر المخاطرة غير ال

  : Management Risksمخاطر اإلدارة  -أ
وهي المخاطر التي تنشأ بسبب األخطاء اإلدارية في شركة معينة، والتي تـؤدي إلـى     

اختالف معدل العائد الفعلي عن معدل العائد المتوقع من االستثمار، علـى الـرغم مـن جـودة     
ألخطـاء اإلداريـة ضـمن    منتجاتها وقوة مركزها المالي، لذلك تدخل المخاطر الناجمة عـن ا 
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، ألنها قد تحدث انخفاضاً في معدل العائد، حتى فـي حـاالت ازدهـار    منتظمةالمخاطر غير ال
ومن األخطاء اإلدارية الشائعة، سوء التصرف وعدم اتخاذ التدابير المناسبة . النشاط االقتصادي

  ).64 - 63م، ص2006مطر، (في الحوادث الطارئة كأزمات الطاقة وإضرابات العمال 
  :Industry Risksمخاطر الصناعة  -ب

وهي مخاطر تنجم عن ظروف خاصة بالصناعة، كصـعوبة تـوفير المـواد األوليـة     
الالزمة، ووجود خالفات مستمرة بين العمال وإدارة المصنع، وكذلك األمر التأثيرات الخاصـة  

ألجنبيـة علـى الصـناعة    للقوانين الحكومية المتعلقة بالرقابة على التلوث، وتأثيرات المنافسة ا
المحلية، وهناك أيضاً التأثيرات المتمثلة بالتغيرات المستمرة في أذواق وتفضيالت المسـتهلكين  
في االقتصاديات المتطورة، فضالً عن التأثيرات المتعلقة بظهور منتجات جديـدة أو تكنولوجيـا   

  ).170م، ص2000الحسيني والدوري، (جديدة 
  :Risks Special Trading Cycleة مخاطر الدورات التجاري  -ج

ويقصد بها الدورات التجارية التي يقتصر تأثيرها على منشأة معينة أو صناعة معينـة،    
وتحدث في أوقات غير منتظمة وألسباب خارجة عن ظروف السوق المالي، لذا يصعب التنبـؤ  

  ).415م، ص1996هندي، (بحدوثها 
  : Total Riskالمخاطرة الكلية -3

التباين الكلي في معدل العائد على االستثمار في األوراق الماليـة أو أي  ": نهاوتعرف بأ
 منتظمةكما أنها تمثل حاصل جمع المخاطرة ال).  al, 1983, p119.Archer,et( "استثمار آخر

  ).Gitmam, 2000, p212(للورقة المالية  منتظمةالوغير 
  : وفق الشكل اآلتي منتظمةال والمخاطر المنتظمةويمكن التمييز بين المخاطرة غير 
  تصنيف المخاطرة )1( رقم شكل

  المخاطر الكلية

  منتظمةالمخاطر ال منتظمةالمخاطر غير ال

تنشأ عن عوامل فريدة بالشركة ويقتصـر   .1
  .تأثيرها على الشركة ذاتها 

  .يمكن إزالتها من خالل التنويع  .2
  .تقاس بمعامل التباين  .3

ركات تنشأ عن عوامل تؤثر على جميع الش .1
  .في السوق

ال يمكن إزالتها بـالتنويع ولكـن يمكـن     .2
  .تعديلها

  .تقاس بمعامل بيتا .3
 –، عمـان  1الحسيني والدوري، إدارة البنوك، مدخل كمي واستراتيجي معاصـر، ط : المصدر
  .168م، ص2000األردن، 
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ادية، المجلة االقتصشلبي، ( :أما المخاطر التي يتعرض لها العمل المصرفي فيمكن تصنيفها إلى
  )18ص، 2002

 .تنشأ عن عدم التزام العميل بشروط التعاقد مع البنك: مخاطر ائتمانية .1

 .تنشأ عن تحركات وتقلبات أسعار الفائدة: مخاطر أسعار الفائدة .2

 .تشأ عن عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها: مخاطر السيولة .3

 .افظ األدوات الماليةتنشأ عن التغير في قيمة مح: مخاطر األسعار .4

 .تنشأ عن تحركات وتقلبات أسعار الصرف: مخاطر النقد األجنبي .5

 .تنشأ عن المشاكل المتعلقة بأداء خدمات البنك للزبائن: مخاطر العمليات .6

 .تنشأ عن اإلخالل أو عدم االلتزام بالقوانين والتشريعات السائدة: مخاطر االلتزام .7

 .ذ قرارات خاطئة، أو سوء تنفيذ استراتيجيات البنكتنشأ عن اتخا: مخاطر اإلستراتيجية .8

 .تنشأ عن تكون صورة سيئة عن البنك لدى الرأي العام: مخاطر السمعة .9

  
  :إدارة المخاطر. ج

تعرف عملية إدارة المخاطر بأنها عملية تحديد وقياس ومراقبة وضبط المخاطر والتقليل   
ك فن التعامل مع المخاطر وحسن إدارتهـا  ويضاف إلى ذلمن حدتها أو الخسائر الناجمة عنها، 

بما يضمن تجنيب المصرف التعرض للخسائر الناجمة عن أشـكال المخـاطر المختلفـة التـي     
وبشكل عـام فالمخـاطر لهـا جانبـان، األول     . يواجهها المصرف أثناء قيامه وممارسة نشاطه

ا ذلناجمة عن التعرض لهاحتمالية التعرض لخطر ما، والثاني مقدار أو حجم الخسائر المحتملة ا
  ).م6/2008تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (الخطر 

  
  :خطوات قياس إدارة المخاطر. د

الحد األدنى من اإلجراءات الواجب ) م6/2008(سلطة النقد الفلسطينية في التعليمات رقم حددت 
  :إتباعها لقياس وإدارة المخاطر فيما يلي

  
 :تحديد المخاطر .1

ها مخدمة يقد أوكل منتج  أنحيث  ،المخاطر هي تحديدها إدارةفي  األولىة تعتبر الخطو  
مخـاطر   أربعةمثال في حال منح قرض فإنه ينجم عنه  ،المصرف تنطوي على مخاطر عدة

وعليـه  . والمخاطر التشغيلية ،مخاطر السيولة ،مخاطر سعر الفائدة ،مخاطر االئتمان يوه
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المخـاطر علـى    وإدراكجل فهـم  أة مستمرة من تكون عملي أنفإن تحديد المخاطر يجب 
  .المصرف أنشطةنشاط من  أومستوى كل عملية 

 :قياس المخاطر .2

، يتم بعد تحديد المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف قياس مسـتوى هـذه المخـاطر     
وهي حجـم   أبعادكل نوع من المخاطر له ثالثة   أنباالعتبار عند القياس  األخذبحيث يجب 
الصحيح للمخاطر والذي يتم في الوقـت  ولذلك فإن القياس  .ه واحتمالية حدوثهالخطر ومدت

  .المخاطر إدارةفي عملية  األهميةبالغ  امرأالمناسب يعتبر 
 :تخفيض المخاطر / ضبط .3

بمعنـى   ،بعد تحديد المخاطر وقياسها يتم وضع المعايير المناسبة لضبط هذه المخـاطر   
 أنشـطته لة التي يتعرض لها المصرف لدى ممارسته تخفيض الخسائر المحتم أوتجنب  آخر

  :أساسيةويتحقق ذلك من خالل ثالث طرق  ،المختلفة
 .منتجات معينة أو أسواقتجنب الدخول في  •

كسقوف االئتمان والتداول والمتـاجرة وتحديـد    األنشطةوضع قيود على بعض  •
 .المختلفة اإلداريةالصالحيات للمستويات 

 .الخارجي اإلسناد وأسلوبالتأمين مقابلها  أسلوبخالل إلغاء تأثير المخاطر من  •

 :مراقبة المخاطر .4

المصرف قادرة علـى   إدارةالمخاطر كونها تبقي  إدارةتعتبر هذه الخطوة جوهرية في   
يتوفر نظام معلومات قـادر   أنحيث يجب ، السيطرة على المخاطر التي يواجهها المصرف

وقت قادر على مراقبة التغييرات المهمة في وضع على تحديد وقياس المخاطر بدقة وبنفس ال
  .المخاطر لدى المصرف

  

  :Measurements   Riskالمخاطرة مقاييس -هـ
  :Standard Deviationاالنحراف المعياري  -1

، ويجب أن تكون له قيمـة محـددة، فكلمـا كـان     منتظمةوهو مقياس للمخاطرة غير ال
  .اً على انخفاض المخاطرة المرتبطة باالستثماراالنحراف المعياري منخفضاً، كان ذلك مؤشر

  :)Weston, 1996, p207( ويستخرج االنحراف المعياري بواسطة المعادلة التالية
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  :حيث

  

  

  

  

  

  : Varianceالتباين  -2

هو المقياس اإلحصائي لتشتت نواتج القيمة المتوقعة، أو هو المجموع الموزون لمربـع  
 ,Brealey &Myers, 1991(ويقاس وفقـاً للمعادلـة التاليـة     االنحرافات عن العائد المتوقع

p132(:  
  
  
  :Coefficient Of Varianceمعامل االختالف  -3

هو نسبة االنحراف المعياري على العائد المتوقع، فكلما كان معامل االختالف منخفض،   
الموقع االلكتروني للمعهـد العربـي   ( دلة التاليةاويقاس وفقاً للمع. كلما كانت المخاطرة منخفضة

  :)للتخطيط، الكويت
  :حيث

  المعياري االنحراف : 
  العائد المحتمل :

  المتوقعة للعوائد المحتملة القيمة : 

  احتمال العائد : 

  المعياري االنحراف : 

  المحتملة القيمة المتوقعة للعوائد : 

∑
=

−=
n

i
irpkkVariance

1

2
1 )(  
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  : Betaمعامل بيتا -4

ر السوق على السهم الواحد، حيث تختلف من سـهم إلـى   سرعة تأثير مخاط: بيتا هي  
آخر، وكل سهم له بيتا تقيم سرعة تأثر هذا السهم ومقدار تأثيره في مخـاطر السـوق، وهـي    

  :)82م، ص2003المومني، ( المخاطر العامة، ويتم قياس معامل بيتا وفق المعادلة التالية
  
  

  :إذ أن    
  β   = بيتامعامل.  

COV (Rj , Rm)  =التباين المشترك لعائد السهم مع عائد محفظة السوق المالية.  
VAR ( RM )  =تباين عائد محفظة السوق المالية.  

أن بيتا تمثل أفضل مقاييس الخطر المنتظم، وتمثل في نموذج تسعير األصـل الـرأس   تبين وقد 
  )77م، ص2002 العربيد،. (مالي المتوسط العام لخطر األوراق المالية

  
  :مقاييس مخاطرة السيولة المصرفية. و

 :مجموعة من المؤشرات التي تم اسـتخدامها لقيـاس مخـاطرة السـيولة وهـي      هناك  
)Hampel, et,al.,1994, p209(  
  

  1.                                                       =%  
  

قياس مخاطرة السيولة في المصارف، إذ يعد هذا المؤشر واحداً من المعايير المستخدمة ل  
يشير ارتفاع هذا المؤشر إلى انخفاض المخاطرة على اعتبار أن ذلك يعكس زيـادة األرصـدة   

  .النقدية التي يواجه بها المصرف التزاماته المختلفة
  

  2                                                      . =%  
    

ى انخفاض المخاطرة على اعتبار أن ذلـك يعكـس زيـادة    ارتفاع هذا المؤشر إل يشير  
  .الموجودات النقدية واالستثمارات التي يواجه بها المصرف التزاماته المختلفة

  

  

)(
),(

RMVAR
RmRjCov

=β

 النقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف

  إجمالي الموجودات

 الموجودات النقدية واالستثمارات

 إجمالي الموجودات
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  3.                                                      =%  
  

ـ   يعد    ة فـي  هذا المؤشر واحداً من المعايير المستخدمة في قيـاس المخـاطرة االئتماني
المصارف التجارية ويشير ارتفاع هذا المؤشر إلى ارتفاع المخاطرة االئتمانية للمصرف علـى  
اعتبار أن ذلك يعكس زيادة القروض التي على المصرف مواجهتها في حالة عدم سدادها مـن  

  .قبل المقترضين في مواعيدها المحددة
  

4.                                                     = %  

  
) 1(ويقيس هذا المؤشر مخاطرة سعر الفائدة في المصارف فإذا كانت قيمة هذا المؤشر أكثر من 

  .كان عائد المصرف أعلى إذا ارتفعت أسعار الفائدة والعكس صحيح
  

  : Portfolio Theoryنظرية المحفظة : ثالثاً
  :مفهوم المحفظة: أ 

ة من أدوات االستثمار تتكون من أصلين أو أداة مركب": تعرف المحفظة االستثمارية بأنها  
  ).107م، ص2006مطر، ( "أكثر وتخضع إلدارة شخص مسئول عنها يسمى مدير المحفظة

مجموعة من األصول االستثمارية التي تعتمد في تكوينها على موقف المستثمر ": أو هي  
المحفظـة أو   من العالقة بين العائد والمخاطرة ومدى إسهام كل أصل استثماري مضـاف إلـى  

والمحفظـة إمـا أن تكـون    . "خارج منها في الحجم الكلي للمخاطرة والعائد اإلجمالي للمحفظة
االستثمار فـي  (مجموعة أصول مالية، كاألسهم والسندات، أو أصول حقيقية، كالعقار أو كليهما 

  ).18م، ص2006البورصة، سوق فلسطين لألوراق المالية، حزيران 
ألوراق المالية التي يحتفظ بها المصرف والتي تتكون من أسـهم  فالمحفظة تشمل كافة ا

وسندات باإلضافة إلى أذونات الخزينة، وهذه المحفظة تتكون بالنسبة للمصرف أصالً من أصوله 
، ويمثـل  )280م، ص1995رمضان وجـودة،  (المتداولة حيث يستطيع بيعها في أي وقت يشاء 

عليه المصرف لمواجهة األعباء األساسية، مثل سداد عائد المحفظة المصدر الرئيس الذي يعتمد 
الفوائد المستحقة على الودائع، وإجراء توزيعات على المساهمين، وتنميـة األربـاح المحتجـزة    

  ).291م، ص2000هندي، (لمواجهة التوسعات المستقبلية 
  

 نيةالتسهيالت االئتما

 إجمالي الموجودات

 الموجودات الحساسة لسعر الفائدة

  المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة
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  :Efficient Portfolioالمحفظة الكفوءة . ب
ة متنوعة ومتوازنة مـن األصـول أو األدوات   وهي تلك المحفظة التي تتكون من تشكيل

مة لتحقيق أهداف المستثمر مالك المحفظة أو من يتولى ارية، وبكيفية تجعلها األكثر مالءاالستثم
  )110م، ص2006مطر، . (إدارتها

أو هي التي تنطوي على توليفة من استثمارات فردية تحقق أقصى عائد متوقع مقارنـة  
المستوى من المخاطر أو توليفة من االستثمارات الفردية تتعـرض  باستثمارات بديلة على نفس 

م، 2002الشواربي، . (لمخاطر أقل، مقارنة باستثمارات بديلة يتولد عنها ذات المستوى من العائد
  )134ص

ويبحث المستثمرون لغرض رفع العائد المتوقع من استثماراتهم، والتي يكون لها مستوى 
قبلهم، وأن المحفظة الفعالة أو الكفوءة يشار لها في بعض األحيان معين من المخاطرة مقبول من 
 ,Markowitz Efficient Portfolios .( )Fabozzi, 1996 (بمحفظات مـاركوتز الفعالـة   

p166 ( في الشكل التالي موضحهو كما:  
  

  )2( رقم شكل

  محافظ االستثمار الممكنة ومجموعة المحافظ الكفوءة والمحفظة المثلى

  
  

                                  
                                                                                                               

  
  
  
  
  
  

Source : Hodges & Dambrosio , Principles of Corporate Finance , 5th Mc 
Graw – Hill , 1996 , p:70  

  
. المحافظ الممكنة التي باإلمكان تكوينها من المجموعات المتاحة) 2( رقم ويوضح الشكل

وأن كـل  . مجموعة المحافظ التي يمكن الحصول عليها)  ,C , B A( وتشمل المنطقة المظللة 

X 

B 

C 

A 

Y 
 العائد المتوقع 

المخاطرة  
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نقطة على الجزء العلوي من المنحني يكون له عائد متوقع عند نفس الدرجة مـن المخـاطرة،   
جموعة الواقعة على الخط المحـدب  ، وهي الم)بالحد الكفء(محافظ الكفوءة وتسمى مجموعة ال

)A , B ,C  (  وأن أية محافظ تقع فوق الحد الكفء هي غير ممكنة ألنها تقع خارج المجموعـة
  ).Fabozzi, 1996, p178-179(المتاحة 

د متجهاً أو وبصورة أكثر منطقية، فإن أفضل مكان يكون عنده الحد الكفء هو أن يكون ذلك الح
واقعاً في الشمال الغربي، وفي هذه النقطة يصل عائد االستثمار إلى حده األعلى بينمـا تصـل   

  ).Carlson, 1998, p85(المخاطرة إلى حدها األدنى 
وتعتمد محفظة االستثمار األمثل على عالقة التفضيل ما بين المخاطرة والعائد للمستثمر، 

ن شخص إلى آخر بحسـب ميـل عالقـة تفضـيله للعائـد      وتختلف محفظة االستثمار المثلى م
للمخاطرة، كلما كانت منحنيات السواء التـي  تمثـل    فكلما كان المستثمر أقل تجنباً. والمخاطرة

وكانت محفظة االستثمار األمثل أقرب إلـى الجـزء األعلـى مـن      عالقة تفضيله أكثر انبساطاً
عالية وعائد متوقع عالي، وكلما كان المستثمر أي أنها تمتاز بدرجة مخاطرة  ،المجموعة الكفوءة

وكانـت  ) ذات ميل كبير(أكثر تجنباً للمخاطرة كلما كانت منحنيات السواء الخاصة ترتفع بحدة 
محفظة االستثمار األمثل أقرب إلى الجزء األدنى من المجموعة الكفوءة، أي كانت تتميز بدرجة 

  ).40م، ص2005األسدي،(مخاطرة منخفضة وعائد متوقع متدني 
توزيع المبلغ المستثمر على عـدد مـن   : وتعتمد نظرية المحفظة على مبدأ التنويع والذي يعني

  ).Ross, 2000, p395(الموجودات والذي يؤدي إلى إزالة جزء من مخاطرتها 
ال تضع كل ما تملكه من بـيض  : (ويمكن التعبير عن التنويع البسيط بالحكمة التي تقول

واستخدام هـذه األسـاليب   ). Do not Put All The Eggs In One Basket في سلة واحدة
واسـتخدام  . البسيطة إلنجاز التنويع البسيط ال تلغي قابليتها على تقليل مخاطرة المحفظة المنوعة

من األوراق المالية التي تم اختيارها بأسلوب ساذج في محفظة يتم تشكيلها )  10 - 15( ما بين 
تخفيض المخاطرة الكلية إلى ما يقارب النصف كمعدل، كما موضـح   لهذا الغرض سيعمل على

  ).Francis, 1991, p228-229: (في الشكل التالي
  
  
  
  
  
  
  



 
 

54

  )3( رقم شكل

  أثر التنويع البسيط في تخفيض المخاطرة الكلية للمحفظة

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
Source: Fabozzi & modiGLian, Gapital markets: 2th Hill, Inc, 1996, P:175 

  
هـو الشـخص   ) م1950(مؤسس نظرية المحفظة الحديثة منذ عـام  ) ماركوتز(ويعتبر 

األول الذي طور مفهوم تنويع المحفظة بطريقة استخدام األساليب الكمية لقياس أثر التنويع فـي  
أنه باإلمكان وبسهولة توضيح كيفية تحـرك عائـد   ) ماركوتز(ويؤكد . تقليل مخاطرة المحفظة

 ).Jones, 2000, p166(قة المالية بواسطة حساب معامل االرتباط الور

ويستخدم االرتباط لقياس العالقة بين استثمارين، ويقيس كذلك درجة واتجاه هذه العالقة 
  :)Bodie, 2001, p91( ويمكن التمييز بين ثالث حاالت لالرتباط

  :Positive Correlationاالرتباط الموجب  -1

دما يظهر متغيران في االتجاه نفسه وفـي الوقـت نفسـه، مثـل     وتظهر هذه الحالة عن  
  .المبيعات واألرباح، وتحت ظروف عمل طبيعية

  :Negative Correlationاالرتباط السالب  -2

تظهر هذه الحالة عندما يتحرك متغيران في االتجاه المعاكس وفي الوقت نفسه، أي إنهما   
  .مرتبطان بشكل عكسي، وتحت ظروف عمل طبيعية

  :Zero Correlationرتباط الصفري اال -3

تظهر هذه الحالة عندما ال تكون هناك عالقة بين المتغيرات، فيكون التغيـر فـي أحـد      
  .عن التغيير في متغير آخر المتغيرات مستقالً

  

 المخاطرة الكلية 

المخاطرة المنتظمة أو مخاطرة 
 السوق أو غير قابلة للتنويع  

  المخاطرة غير المنتظمة

 عدد األوراق
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 CAPM (Asset Pricing Model(نموذج تسـعير الموجـودات الرأسـمالية    :  ج

Capital :  
العالقة بين العائد والمخـاطرة باسـتخدام    سمالية عنيعكس نموذج تسعير األصول الرأ  

النموذج يتحدد معدل العائد المطلوب علـى االسـتثمار    وفي هذا. معامل بيتا كمقياس للمخاطرة
  .معدل العائد الخالي من المخاطرة إلىالمخاطرة  الخطر من خالل إضافة عالوة

  )الموقع االلكتروني للمعهد العربي للتخطيط، الكويت(
  
  :بالمعادلة الرياضية التالية) CAPM(مكن التعبير عن نموذج تسعير الموجودات الرأسمالية وي

  :حيث

  

  

  : SML (Security Market  Line(خط سوق األوراق المالية : د 

الخطيـة بـين    العالقة (Security Market Line - SML) يمثل خط سوق األوراق المالية
فعنـد  . المقاسة بمعامل بيتـا  رجة مخاطرتها المنتظمةمعدل العائد المطلوب على ورقة مالية ود

المالية معدل العائـد المطلـوب    مستوى معين من المخاطرة المنتظمة، يبين خط سوق األوراق
 .وهـو ثابـت   مخاطرة السـوق  إن ميل خط سوق األوراق المالية هو عالوة. المقابل

  )الموقع االلكتروني للمعهد العربي للتخطيط، الكويت(

   السهم معدل العائد المطلوب على : 

  المخاطرة معدل العائد الخالي من :  

  مل بيتا للسهممعا : 

  محفظة السوق معدل العائد على :  

 
 معدل العائد الخالي من إلىالمخاطرة، أي معدل العائد المطلوب إضافة  عالوة :

  المخاطرة

  السوق عالوة مخاطرة : 
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  )4( رقم شكل

  

 :حيث

رخيص لذلك ينصـح  موقع السهم أعلى منحنى السوق يكون سعره غير عادل وإذا كان 
باالستثمار به، وإذا كان موقع السهم أسفل المنحنى يكون سعره غير عـادل وغـال نسـبيا وال    
ينصح االستثمار به، أما إذا وقع السهم على الخط تماما فإنه جذاب وسعره عادل ولذلك ينصـح  

  .باالستثمار به
  :محفظة االستثماراتأهداف 

  :لمحفظة االستثمارية باآلتييمكن تلخيص أهم أهداف تكوين وإدارة ا
الوفاء بمتطلبات السيولة النقدية وتجنب مخاطر العسر المالي، إذ تعد محافظ األوراق  .1

المالية من أهم مصادر السيولة، إذ يستطيع المصرف المستثمر أن يلجأ عند الحاجـة  
الوقـت  إلى بيع محتوياته في السوق المالية وسداد التزاماته المالية تجاه الدائنين فـي  

  ).292م، ص2003رمضان وجودة، (المناسب 

 %9.6  للسهم عالوة المخاطرة
   %4.2   عالوة المخاطرة للسهم

 %6 = %6 - %12  لســـوقاعالوة مخاطرة 
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استثمار األموال الفائضة عن حاجات المصرف إذ أن بقاء األمـوال الفائضـة عـن     .2
الحاجة لدى المصرف بصورة مجمدة يؤدي إلى تعرضها للمخاطرة وانخفاض القيمة 

  ).160م، ص 2000الحسيني والدوري، (الزمنية للنقود ومن ثم تآكل قوتها الشرائية 
فظ األوراق المالية في كثير من األحيان اتحقيق األرباح للمصرف، إذ تشكل أرباح مح .3

على إمكان تحقيق النمو  وهذا ينعكس إيجابياً. نسبة كبيرة من مجموع أرباح المصرف
بين هـدف الوفـاء    ما يشار إلى أن هناك تعارضاً والتوسع وتقليل المخاطر، وغالباً
األرباح للمصرف، إذ أن تحقيق االسـتغالل األمثـل    بمتطلبات السيولة وهدف تحقيق

  ).291م، ص2000هندي، (للموارد المالية المتاحة يحقق أقصى عائد ممكن 
تنفيذ تعليمات وتوجيهات البنوك المركزية والتي تقوم بتشجيع المحـافظ االسـتثمارية    .4

 ).292م، ص2003رمضان وجودة، (

  

  :العالقة بين العائد والمخاطرة. و
العالقة بين العائد والمخاطرة ذات أهمية خاصة عند تحديد تشكيلة االستثمار فـي  تعتبر 

األوراق المالية، فإذا أرادت اإلدارة أن تحصل على عائد أعلى من استثمارها فيجب أن تكـون  
  .على استعداد لتحمل درجة أعلى من المخاطرة

االستثمار علـى أسـاس    ويجب أن تتخذ قرارات اإلدارة بالنسبة للعائد ومخاطرة تشكيلة
مدى تأثير هذه االستثمارات على استثمارات المصرف ككل، أي أثر مخاطر االستثمار في ورقة 

  ).254م، ص2000الحناوي وعبد السالم، (معينة على عائد ومخاطرة باقي تشكيلة االستثمار 
ـ  وح ويرتبط عنصر العائد والمخاطرة معا في عالقة طردية، بمعنى أنه كلما ارتفع طم

المستثمر لتحقيق عائد أعلى على استثماراته توجب تحمل مخاطرة أعلـى، والعكـس صـحيح،     
ومن جانب آخر توجد عالقة موجبة بين المخاطرة والبعد الزمني لالستثمار، فكلما طالت الفترة 
 الزمنية المتاحة لتحقيق التدفقات النقدية التي توفرها إدارة االستثمار ازدادت درجـة المخـاطرة   

ولشرح العالقة بين العائد والمخاطرة نفترض أن هنـاك ثالثـة أنـواع مـن      .والعكس صحيح
  :األوراق المالية

  .اذونات خزينة صادرة من البنك المركزي .1
  .سند صادر عن شركة مساهمة عامة .2
  .سهم عادي لشركة مساهمة عامة .3
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المخـاطرة  وفي مثل هذه الحالة يتعرض المستثمر في هذه األدوات لدرجات مختلفة من 
يرتبط مستوى كل منها بمعدل العائد الذي يتوقعه من كل أداة من أدوات االستثمار الثالث، كمـا  

  :التالي هو موضح في الشكل
  

  )5( رقم شكل

  عالقة العائد والمخاطرة

  
  
  
  
  
  
  

 –، عمـان  4مطر، محمد، إدارة االستثمارات، اإلطار النظري والتطبيقات العملية، ط :المصدر
  .24 – 23م، ص2006ردن، األ

يتضح أن المستثمر في أذونات الخزينة ال يتعرض للمخاطرة علـى  ) 5( رقم من الشكل
استثمار خالي : أساس أن هذه األذونات مضمونة من قبل الدولة، ولذا يطلق على االستثمار فيها 

ر فيها، وذلـك  على االستثما منخفضاً من هنا عليه أن يتوقع عائداًو،  Risk Freeمن المخاطرة 
بعكس المستثمر باألسهم العادية فهو يتعرض لمخاطر مرتفعة، لذا يتوقع الحصول على معـدل  
عائد مرتفع على االستثمار يغريه على تحمل هذه المخاطرة، أما المستثمر في السند الصادر عن 

ـ   ة شركة مساهمة فهو يتحمل درجة المخاطرة بمستوى أعلى من المستثمر في أذونـات الخزين
ولكن أقل من المستثمر في األسهم العادية على أساس أن درجة األمان التي يتمتع  بها أعلى من 
درجة األمان التي يتمتع فيها حامل األسهم وأقل من درجة األمان التي يتمتـع بهـا حامـل إذن    

  .الخزينة، لذا فإن العائد المتوقع من استثماره سيقع في مركز وسط بين االثنين
ماركوتز العالقة بين العائد والمخاطرة في نظرية المحفظة، فقـد بنـي هـذه    وقد عالج 

فرض المنفعة الحدية للعائد على االستثمار، وقد استمد هذه : النظرية على فروض عدة من أهمها
يوجد لكل مستثمر منحنى " :التي تنص على أنه) Utility Theory(الفرضية من نظرية المنفعة 

تجـاه  امعين يوضح ميله وسلوكه اتجاه عائد االسـتثمار، ومـن ثـم    ) Utility Curve(منفعة 
  ).24 – 23م، ص2006مطر، " (مخاطرة االستثمار

العائد 

 

   

 

   

 األسهم العادية

 السندات

 الخزينة اذونات

 املخاطرة
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  المبحث األول

  دراسةمنهجية ال
  

يتناول هذا المبحث مجتمع الدراسة، حدود الدراسة، أساليب جمع المعلومات، ومؤشرات   
  .وأساليب التحليل التي تم استخدامها

  :)Study Society( دراسةمجتمع ال
بنك فلسطين، بنـك  : مصارف تجارية فلسطينية وهيمن خمسة دراسة يتكون مجتمع ال  

القدس للتنمية واالستثمار، البنك التجاري الفلسطيني، بنك االستثمار الفلسطيني، بنـك فلسـطين   
وقد تم استثناء بنك فلسطين الدولي وذلك لخصوصية وضعه المالي ولعدم وجود بيانات  .الدولي

  .م2000مالية منشورة له منذ سنة 
  

  :المعلومات أساليب جمع
  :الجانب النظري. أ      

تم جمع المعلومات المتعلقة بالجانب النظري من المصادر العربية واألجنبية المتاحة والتي 
  .ترتبط بموضوع البحث من كتب ودوريات ورسائل جامعية بهدف تغطية البحث قدر اإلمكان

  :الجانب التطبيقي. ب     
  :تم االعتماد فيه على

إلـى   م2002 مـا بـين  الصادرة عن المصارف للفترة الية السنوية البيانات الم .1
سلطة النقد  رقابةوهذه البيانات تتمتع بمصداقية عالية كونها تخضع إلى  ،م2008

  .الفلسطينية ومكاتب تدقيق قانونية
إجراء مقابالت شخصية مع عدد من الشخصيات المصرفية فـي سـلطة النقـد     .2

ضوع البحث لالستفسار عن بعض فقـرات  الفلسطينية والمصارف المذكورة مو
  .الميزانية وعن نشاط المصارف

 :مؤشرات وأساليب التحليل
وقد تم استخدام النسب المالية ذات العالقة والمعتمدة من قبل سلطة النقـد  : النسب المالية. أ

 :الفلسطينية كمؤشرات للسيولة والربحية وهي ما يلي

  :مؤشرات السيولة. 1
  :والتي تم استخدامها لقياس سيولة المصرف ومنها) النسب(مؤشرات هناك مجموعة من ال
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  =                                                         = %نسبة السيولة النقدية . أ

  
  
  =                                                     = %نسبة السيولة القانونية . ب

  
  
  = %                                                              =نسبة التوظيف  . ج

  
  :مؤشرات إدارة الربحية. 2

وتعد من المؤشرات الهامة التي يعتمدها الماليون، وقد اشتملت هذه المجموعة على المؤشـرات  
  :اآلتية 

  
  = %             ) =                                ROA(معدل العائد على الموجودات . أ 

  
  
  

  =                                     = %) ROE(معدل العائد على حق الملكية . ب

  

 :مؤشرات مخاطرة السيولة. 3
  :وقد تم استخدام بعض النسب وهي

  :إجمالي الموجودات علىالنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف . أ

  

                                                             % =  
  

  

  :الموجودات النقدية واالستثمارات على إجمالي الموجودات. ب

  

                                                             % =  

 النقد في الصندوق

  )ودائع العمالء خالل شهر(االلتزامات السائلة 

 الموجودات السائلة

  المطلوبات السائلة

 التسهيالت االئتمانية

  الي الودائعإجم
 

 )قبل الضريبة(صافي الربح 

  إجمالي الموجودات

 )قبل الضريبة(صافي الربح 

  حقوق الملكية

 النقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف

  إجمالي الموجودات

 الموجودات النقدية واالستثمارات

  إجمالي الموجودات
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  :إجمالي الموجودات/ التسهيالت االئتمانية . ج

                                         

                                                                    %=  
  

  :الموجودات الحساسة لسعر الفائدة على المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة. د

  

                                                           % =  
  
 :تم احتساب نسبة النمو وفق القانون اآلتي -4
 

 = %                                                                          =نة نسبة النمو لظاهرة معي

  

  :التحليل اإلحصائي .ب
  :تم استخدام األدوات اآلتية

أسلوب من أساليب التحليـل  : "تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، الذي يمكن تعريفه بأنه .1
ة أو موضوع محدد ومن خالل فتـرة أو فتـرات   المرتكز على معلومات كافية دقيقة عن ظاهر

زمنية معلومة وذلك من أجل الحصول على نتائج عملية تم تفسيرها بطريقة موضـوعية وبمـا   
  )59م، ص2004الفرا، ومقداد، ". (ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة

  .وسط الحسابية لكل متغير من متغيرات الدراسةال. 2
نمـوذج للتعـرف علـى تـأثير     معامل التحديـد لل ) R2(استخدام البسيط بالخطي االنحدار . 3

المتغيرات المستقلة المتمثلة بالسيولة المصرفية فـي المتغيـرات التابعـة والمتمثلـة بالعائـد      
  .والمخاطرة

  :ستخدام معادلة االنحدار اآلتيةاذلك بو
    

xbya   −=   
  
  

ixi bay  +=
∧

 

∑
∑

−
− −

= 2)(
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xx
yyxx

b
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ii

 

 التسهيالت االئتمانية

  إجمالي الموجودات

 جودات الحساسة لسعر الفائدةالمو

  المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة

 في سنة األساس رصيدال –في السنة الحالية رصيد ال

  في سنة األساسرصيد ال
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  :حيث
)i : ( رقم المشاهدة)i=1,2,3,…n.(  

Yi  : قيمة المشاهدة)i (الخاصة بالمتغير التابع.  
Xi  : قيمة المشاهدة)i (الخاصة بالمتغير المستقل.  
a,b  :معلمات النموذج والتي تحدد طبيعة العالقة بين المتغيرات.  

  
قوة العالقـة بـين المتغيـرات المسـتقلة     بيرسون لمعرفة كذلك تم استخدام معامل ارتباط . 4

  .والمتغيرات التابعة
   
  
  
  
  
R : معامل االرتباط الخطي.  

R2  :معامل التحديد.  
لقياس معنوية التأثير وتحديد الداللة المعنوية لنسبة : )T( إضافة لما سبق يتم استخدام اختبار. 5

R2.  

∑ ∑
∑

− −

− −
==

22 )()(

)()(

yyxx

yyxx
Rr

ii

ii
xy

xyrR 22 =
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  المبحث الثاني

  تحليل السيولة المصرفية
مقـاييس  تحليل مؤشرات السيولة المصرفية والتي تضـمنت ثالثـة   هذا المبحث  ناوليت  
فـي البنـوك التجاريـة     نسبة السيولة النقدية، نسبة السيولة القانونية ونسـبة التوظيـف  : وهي

  .م2008 –م 2002الفلسطينية للمدة من 
  

  :نسبة السيولة النقدية: أوالً
تعبر هذه النسبة عن العالقة بين المبالغ التي يحتفظ بها البنك فـي الصـندوق وودائـع      

ـ . بحكم طبيعة عمله بنكاللتزامات السائلة المترتبة على الالعمالء خالل شهر من ا ـ م وت  هاباحس
 :وفقا للمعادلة اآلتية

  = %                                                               = نسبة السيولة النقدية 
  

  نسبة السيولة النقدية )1( رقم جدول
المتوسط  السنة  البنك

  الحسابي

المتوسط 

 2008  2007  2006 2005 2004 2003 2002  العام

التجاري البنك 

  الفلسطيني 
6.4298 6.1416 6.6878 7.8078 5.2469 11.6094 14.8508 

8.396 

  

االستثمار بنك 

  الفلسطيني
7.6810 8.4241 5.7713 8.8484 5.5045 10.2819 10.1245 

8.091 

  

   23.451 12.9112 13.5479 7.1548 23.9989 35.3839 62.9784 8.1811  فلسطين بنك 
   8.396 31.7791 8.1723 8.3893 9.0383 7.0852 16.3762 22.7000  القدسبنك 

               13.682 

  
والذي يتضمن نسبة السيولة النقدية للبنوك التجارية الفلسطينية وللسنوات ) 1( رقم ويبين الجدول

واالنخفاض من سنة إلى أخرى إذ  تباين هذه النسبة في االرتفاع) م2008 –م 2002(قيد البحث 
، بينما انخفضت فـي  )%6.4298(في السنة األولى  للبنك التجاري الفلسطينيبلغت هذه النسبة 

، ثم بدأت في االرتفاع تدريجيا حيث وصلت خالل السنتين )%6.1416(م لتصل إلى 2003سنة 
م لتصل 2006ثم انخفضت في سنة  )%7.8078، %6.6878(م على التوالي 2005 –م 2004

م إذ بلغتا علـى  2008 –م 2007، بينما شهدت ارتفاعا ملحوظا خالل السنتين )%5.2469(إلى 

 النقد في الصندوق

 )خالل شهر تستحق ودائع العمالء(االلتزامات السائلة 
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 )%8.396(وأخيرا فقد بلغ المتوسط الحسابي لهذه النسبة  )%14.8508، %11.6094(التوالي 
 .خالل سنوات البحث

قديـة باالرتفـاع   تباين نسبة السـيولة الن نالحظ  لبنك االستثمار الفلسـطيني أما بالنسبة   
إذ ) 1( رقم أخرى خالل سنوات البحث على النحو التالي كما في جدول إلىواالنخفاض من سنة 

فـي سـنة    )%8.4241(م ثم ارتفعت لتصل إلى 2002في سنة  )%7.6810(بلغت هذه النسبة 
ثم عاودت في االرتفاع فـي سـنة    )%5.7713(بلغت  إذم 2004م ثم انخفضت في سنة 2003
ثـم   )%5.5045( إلـى م لتصـل  2006ثم انخفضت في سنة  )%8.8484( إلىصل م لت2005

بلغـت   إذم 2008ثم انخفضت فـي سـنة    )%10.2819( إلىم لتصل 2007ارتفعت في سنة 
  .خالل سنوات البحث )%8.091(أما المتوسط الحسابي لهذه النسبة فقد بلغ  )10.1245%(

فـي   )%8.1811(النقدية حيث بلغت  نالحظ أيضا تباين نسبة السيولة بنك فلسطينأما   
م ثم بدأت في 2003في سنة  )%62.9784( إلىالسنة األولى ثم ارتفعت ارتفاعا ملحوظا لتصل 

، %35.3839(بلغـت وعلـى التـوالي     إذم 2006 –م 2004االنخفاض في السنوات التاليـة  
، ثـم  )%13.5479( إلـى م لتصـل  2007، ثم ارتفعت في سـنة  )7.1548%، 23.9989%

م، أما المتوسط الحسـابي لهـذه النسـبة فقـد بلـغ      2008لسنة  )%12.9112( إلىخفضت ان
  .خالل سنوات البحث )23.451%(

في السنة األولى ثـم   )%22.7(فقد بلغت نسبة السيولة النقدية  بنك القدس إلىوبالنسبة   
 )%7.0852، %16.3762(بلغت على التـوالي   إذم 2004 –م 2003انخفضت خالل السنوات 

م لتصـل  2007 –م 2006، ثم انخفضت تدريجيا في سـنة  )%9.0383( إلىم ارتفعت لتصل ث
 إلـى ثـم ارتفعـت ارتفاعـا ملحوظـا لتصـل       )%8.1723، %8.3893( إلىوعلى التوالي 

خـالل   )%8.396(م، أما المتوسط الحسابي لهذه النسبة فقد بلغ 2008في سنة  )31.7791%(
  .سنوات البحث

  .خالل سنوات البحث )%13.682(لنقدية ط العام لنسبة السيولة اوأخيرا فقد بلغ المتوس
  

وتفسر الباحثة ازدياد هذه النسبة لزيادة المبالغ السائلة التي يحتفظ بها المصـرف فـي     
، وهذا قـد يـؤثر   )خالل شهرالتي تستحق ودائع العمالء (الصندوق مقارنة بااللتزامات السائلة 
الربحية إذ أن ارتفاع معدل السيولة سيكون تـأثيره عكسـيا   على إمكانية البنك في تحقيق هدف 

على األرباح، في حين يؤشر انخفاض هذه النسبة إلى انخفاض الرصيد النقدي في الصندوق أو 
  .زيادة االلتزامات السائلة
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  :تم قياسها بالمعادلة التالية: نسبة النمو
 
  

 %  =                                                                           =نسبة النمو للسيولة النقدية

  
  .م2002تم اعتبار سنة األساس سنة 

  

  )السيولة النقدية(نسبة النمو  )2( رقم جدول
المتوسط  السنة  البنك

  الحسابي

المتوسط 

  2008  2007 2006 2005 2004 2003  العام

التجاري 

   35.68 130.97 80.56 18.40- 21.43 4.01 4.48-  الفلسطيني 

ــتثمار  االســـ

   6.22 31.81 33.86 28.34- 15.20 24.86- 9.67  الفلسطيني

   217.75 57.82 65.60 12.54- 193.35 332.51 669.80  فلسطين 

   40.65- 40.00 64.00- 63.04- 60.18- 68.79- 27.86-  القدس

         54.75 

النقدية للبنوك التجاريـة الفلسـطينية موضـوع     نسبة النمو للسيولة) 2(رقم يتضح من الجدول 
البحث حيث يرجع تذبذب نسبة السيولة النقدية إلى اختالف نسـبة نمـو المبـالغ السـائلة فـي      
الصندوق وودائع العمالء، حيث يتبين من الجدول أن المتوسط العام لنسبة نمو السيولة النقديـة  

  .ةخالل سنوات الدراس )%54.75(للبنوك جميعا قد بلغ 
  

  :نسبة السيولة القانونية: ثانياً
النسبة عن العالقة بين الموجودات السائلة التي يحتفظ بها البنك في الصـندوق   هتعبر هذ  

المطلوبات السائلة  إلىواألرصدة النقدية لدى سلطة النقد الفلسطينية والمؤسسات المالية األخرى 
ستحق خالل شهر وودائـع سـلطة النقـد    من الودائع الجارية وحسابات التوفير وودائع ألجل ت

  :وفقا للمعادلة اآلتية  هاباحسم وت ،)10-7أنظر المالحق رقم ( والمؤسسات المالية األخرى
  

  % ==                                                     نسبة السيولة القانونية . ب

  
  

 الموجودات السائلة

 المطلوبات السائلة

في سنة سيولة النقدية ال –في السنة الحالية سيولة النقديةال
 األساس

  في سنة األساسسيولة النقدية ال
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  )3( رقم جدول

  نسبة السيولة القانونية
وسط المت السنة  البنك

  الحسابي

المتوسط 

  2008  2007  2006 2005 2004 2003 2002  العام

التجاري 

  الفلسطيني 
65.9176 73.6516 64.4074 77.3797 79.9897 90.4277 89.1989 

77.282 

  

ــتثمار  االس

  الفلسطيني
42.01580 53.7867 62.0390 56.8883 73.6450 84.8669 99.8768 

68.246 

  

   143.673 93.9425 92.7247 71.9373 185.5146 167.4325 300.6057 93.5513  فلسطين 
   77.282 82.7708 105.2169 117.7844 91.3700 84.8991 192.3268 177.3221  القدس

               102.718 

الذي يتضمن نسبة السيولة القانونية للبنوك التجارية الفلسطينية وللسـنوات  ) 3(يبين الجدول رقم 
تباين البنوك في هـذه النسـبة إذ بلـغ المتوسـط العـام لهـا       ) م2008 – م2002(قيد البحث 

)102.718.(%  
فـي السـنة   %) 65.9176(بلغت نسبة السيولة القانونية البنك التجاري الفلسطيني ففي   

ثم انخفضت فـي  %) 73.6516( إلىم لتصل 2003األولى من مدة البحث ثم ارتفعت في سنة 
وهو أدنى مستوى حققته النسبة ثم ارتفعت فـي السـنتين    %)64.4074(بلغت  إذنم 2004سنة 

وفـي سـنة   %) 79.9897، %77.3797(بلغت وعلى التوالي  إذم 2006 –م 2005التاليتين 
النسبة  إليهوهو أعلى مستوى وصلت %) 90.4277(بلغت  إذم ارتفعت ارتفاعا ملحوظا 2007

م، أما المتوسط الحسـابي  2008في سنة %) 89.1989( إلىخالل سنوات البحث ثم انخفضت 
  .خالل سنوات البحث%) 77.282(لهذه النسبة فقد بلغ 

تباين نسبة السـيولة القانونيـة باالرتفـاع    نالحظ  لبنك االستثمار الفلسطينيأما بالنسبة   
%) 42.0158(إذ بلغت : أخرى خالل سنوات البحث على النحو التالي إلىواالنخفاض من سنة 

وى وصلت إليه النسبة خالل سنوات البحث ثم أخذت في االرتفـاع  م وهو أدني مست2002سنة 
م ثم انخفضـت لتصـل إلـى    2004سنة %) 62.0390(م و2003سنة %) 53.7867(فبلغت 

 –م 2006م ثم أخذت في االرتفاع تدريجيا فـي السـنوات التاليـة    2005سنة %) 56.8883(
، ونالحظ أن النسبة %)99.8768، %84.8669، %73.6450(م إذ بلغت وعلى التوالي 2008

في السنة األخيرة وصلت إلى أعلى مستوى لها خالل سنوات البحث، أما المتوسط الحسابي لهذه 
  %).68.246(النسبة فقد بلغ 

تباين نسبة السيولة القانونية باالرتفاع واالنخفاض من فنالحظ أيضا  بنك فلسطينأما في   
م 2002سنة %) 93.5513(حيث بلغت : تاليل سنوات البحث على النحو الأخرى خال إلىسنة 



 
 

68

م، ثم انخفضت 2003في سنة %) 300.6057(بلغت  إذأعلى مستوى لها  إلىثم ارتفعت لتصل 
فـي  %) 185.5146(م ثم عاودت االرتفاع لتصبح 2004في سنة %) 167.4325( إلىتصل ل

لسـنتين  ثم ارتفعت في ام 2006ي سنة ف%) 71.9373(  إلىم، ثم انخفضت لتصل 2005سنة 
أمـا المتوسـط   %) 93.9425، %92.7247(م لتصل وعلى التـوالي  2008م و2007التاليتين 

  %).143.673(الحسابي لنسبة السيولة القانونية لبنك فلسطين فقد بلغ 
في سنة %) 177.3221(فنالحظ أن نسبة السيولة القانونية قد بلغت  بنك القدسأما في   

م، أمـا  2008سنة %) 82.7708( إلىاض حتى وصلت م ثم أخذت في االرتفاع واالنخف2002
  .خالل سنوات البحث%) 77.282(المتوسط الحسابي لهذه النسبة فقد بلغ 

  
وتفسر الباحثة ازدياد هذه النسبة إلى زيادة الموجودات السائلة مقارنة بحجم المطلوبـات    

كل من الموجـودات   السائلة في حين يؤشر انخفاضها إلى انخفاض الموجودات السائلة أو زيادة
السائلة والمطلوبات السائلة إال أن الزيادة الحاصلة بالنقد في الصندوق واألرصدة النقديـة لـدى   

  .سلطة النقد والمصارف األخرى أقل من الزيادة الحاصلة في إجمالي الودائع
  

  :تم قياسها بالمعادلة التالية: نسبة النمو
 
  

 = %                                                                         = للسيولة القانونيةنسبة النمو 

  
  .م2002تم اعتبار سنة األساس سنة 

  )4( رقم جدول

  )السيولة القانونية(نسبة النمو 
المتوسط  السنة  البنك

  الحسابي

المتوسط 

  2008  2007 2006 2005 2004 2003  العام

التجاري 

   20.11 35.32 37.18 21.35 17.39 2.29- 11.73  الفلسطيني 

ــتثمار  االســـ

   71.01 137.71 101.99 75.28 35.40 47.66 28.02  الفلسطيني

   62.51 0.42 0.88- 23.10- 98.30 78.97 221.33  فلسطين 

   36.62- 53.32- 40.66- 33.58- 48.47- 52.12- 8.46  القدس

         29.25 

سيولة القانونية ال –في السنة الحالية القانونيةالسيولة
 في سنة األساس

  في سنة األساسلسيولة القانونية ا
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للبنوك التجارية الفلسـطينية موضـوع    قانونيةمو للسيولة النسبة الن) 4(رقم يتضح من الجدول 
 الموجودات السائلة المتمثلة في النقد نسبة إلى اختالف نسبة نمو هذه الالبحث حيث يرجع تذبذب 

األرصدة النقدية لدى سلطة النقد والمؤسسات المالية األخرى إلـى المطلوبـات   في الصندوق و
فقـد كانـت   ، الء وودائع سلطة النقد والمؤسسات المالية األخرىالسائلة والمتمثلة في ودائع العم

حيـث  م 2002مقارنة بسنة األساس ) م2008 –م 2003(نسبة النمو للسيولة القانونية للسنوات 
%) 29.25( للبنوك جميعا قد بلغقانونية يتبين من الجدول أن المتوسط العام لنسبة نمو السيولة ال

  .خالل سنوات الدراسة
 

  :نسبة التوظيف: ثالثاًَ
إحدى المقاييس التقليدية لسيولة المصارف وهي تقيس مـدى اسـتعمال   هذه النسبة  دتع  

الودائع المستقرة الصـورة األكثـر    إلى، وتعتبر نسبة التسهيالت اإلقراضالودائع في عمليات 
تعبيرا عن السيولة وكلما انخفضت هذه النسبة كانت مؤشرا على مخزون مـن السـيولة لـدى    

  :وتحسب وفقا للمعادلة اآلتية. لمصرف، والعكس صحيحا
  
  
  =                                                    = %نسبة التوظيف . ج

  
  )5( رقم جدول

  نسبة التوظيف
المتوسط  السنة  البنك

  الحسابي

المتوسط 

  2008  2007  2006 2005 2004 2003 2002  العام

التجاري 

  الفلسطيني 
47.8249 41.9835 48.1858 48.6047 50.6895 33.3441 21.4584 

41.727 

  

االســـتثمار 

  الفلسطيني
43.7096 41.7181 50.9034 75.4221 108.4150 81.9747 49.1116 

64.465 

  

   46.013 35.3071 37.5234 57.5889 61.2983 51.0501 42.1329 37.1902  فلسطين 
   57.534 88.2069 43.2679 57.6569 52.7039 52.7027 44.3719 63.8287  القدس

               52.435 

الذي يتضمن نسبة التوظيف للبنوك التجارية الفلسطينية وللسنوات ) 5(يبين الجدول رقم   
بلغت هذه النسبة  البنك التجاري الفلسطينيتباين هذه النسبة ففي ) م2008 –م 2002(قيد البحث 

م 2006في سنة م، في حين كانت 2008في سنة  إليهوهو أدني مستوى وصلت %) 21.4584(

 االئتمانية التسهيالت

 إجمالي الودائع
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وهو أعلى مستوى لها، أما المتوسط الحسابي لنسبة التوظيف فقد وصـل إلـى   %) 50.6895(
)41.727.(%  

وهـو  %) 41.7181(فقد بلغت نسبة التوظيـف   لبنك االستثمار الفلسطينيأما بالنسبة   
وهو أعلى مسـتوى  %) 108.4150(في حين بلغت م، 2003أدنى مستوى وصلت له في سنة 

  %).64.465( إلىم، أما المتوسط الحسابي لنسبة التوظيف فقد وصل 2006وصلت له في سنة 
وهو أدنى مستوى %) 35.3071(كذلك الحال في بنك فلسطين فقد بلغت نسبة التوظيف   

وهو أعلى مستوى وصلت لـه فـي   %) 61.2983(م، في حين بلغت 2008وصلت له في سنة 
  %).46.013(المتوسط الحسابي لنسبة التوظيف فقد وصل إلى  م، أما2005سنة 

وهو أدنى مستوى وصلت لـه  %) 43.2679(فقد بلغت نسبة التوظيف  وفي بنك القدس  
م، 2008وهو أعلى مستوى وصلت له في سنة %) 88.2069(م، في حين بلغت 2007في سنة 

  %).57.534(أما المتوسط الحسابي لنسبة التوظيف فقد وصل إلى 
  .خالل سنوات البحث%) 52.435(وأخيرا فقد بلغ المتوسط العام لنسبة التوظيف 

وتفسر الباحثة ازدياد هذه النسبة إلى زيادة التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنك مـن    
إجمالي ودائع العمالء التي بحوزته وهذا يعزز من إمكانية البنك على تحقيق هدف الربحيـة، إذ  

 يؤدىالتوظيف سيكون تأثيره ايجابيا على األرباح، أما انخفاض نسبة التوظيف  أن ارتفاع نسبة
  .إلى ارتفاع نسب السيولة

  )6( رقم جدول

  )التوظيف(نسبة النمو 
المتوسط  السنة  البنك

  الحسابي

المتوسط 

  2008  2007 2006 2005 2004 2003  العام

التجاري 

   14.87- 55.13- 30.28- 5.99 1.63 0.75 12.21-  الفلسطيني 

ــتثمار  االســـ

   55.40 12.36 87.54 148.03 72.55 16.46 4.56-  الفلسطيني

   27.68 5.06- 0.90 54.85 64.82 37.27 13.29  فلسطين 

   11.51- 38.19 32.21- 9.67- 17.43- 17.43- 30.48-  القدس

         14.17 

قروض والتسليفات إلى إجمالي ودائـع  يرجع تباين نسبة التوظيف إلى اختالف نسبة النمو في ال
مقارنـة بسـنة األسـاس    ) م2008 –م 2003(فقد كانت نسبة النمو للتوظيف للسنوات العمالء، 

أن المتوسط العام لنسبة نمو التوظيف للبنوك جميعا قد ) 6(م حيث يتبين من الجدول رقم 2002
  .خالل سنوات الدراسة%) 14.17(بلغ 



 
 

71

  لثالمبحث الثا

  ئدتحليل العا
  
معـدل العائـد   تحليل نوعين من العائد اللذين يهمان المالك والمستثمر وهما هذا المبحث تناول ي

  .على حق الملكيةعلى الموجودات ومعدل العائد 
  :الموجوداتمعدل العائد على : أوالً

يقيس هذا المؤشر معدل العائد على األموال المستثمرة في الموجودات لذا فإنـه يعكـس كفـاءة    
  :اآلتيةوفقا للمعادلة  هباحستم في تشغيل الموجودات و رةاإلدا

  
  ) =                                         = %ROA(معدل العائد على الموجودات . أ 

  
  

  )7( رقم جدول

  معدل العائد على الموجودات
المتوسط  السنة  البنك

  الحسابي

المتوسط 

  2008  2007  2006 2005 2004 2003 2002  العام

التجاري 

  الفلسطيني 
-1.1655 -0.3652 1.4423 1.7062 -0.0991 0.0526 0.2060 

0.2539 

  

االســــتثمار 

  الفلسطيني
-0.2026 0.3405 1.0653 17.5899 2.7093 1.9946 1.9072 

3.6292 

  

   2.5278 2.7303 2.9497 3.1352 4.0209 2.4803 1.4300 0.9479  فلسطين 
   1.1599- 1.9851- 0.3151 1.4833- 1.0692 0.0667 1.2262- 4.8760-  القدس

               1.3128 

 
يتبين تفاوت البنوك في نسبة معـدل العائـد علـى    ) 7(من خالل مالحظة الجدول رقم   

نالحظ البنك التجاري الفلسطيني ففي %) 1.3128(الموجودات إذ بلغ المتوسط العام لهذه النسبة 
في السنتين األولى والثانية من %) -0.3652، %-1.1655(أن هذه النسبة كانت سالبة إذ بلغت 

وهذا يدل على أن البنك قد حقق خسارة، ثم ارتفعت وانخفضت في السنوات التاليـة  مدة البحث 
أما المتوسط الحسابي لمعدل العائد على الموجـودات  م، 2008سنة %) 0.2060(أن بلغت  إلى

  .%)0.2539(للبنك التجاري الفلسطيني فقد بلغت 

 )قبل الضريبة(صافي الربح 

 إجمالي الموجودات
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فنالحظ أيضا تباين نسبة معدل العائد على الموجودات  بنك االستثمار الفلسطينيأما في   
-0.2026(في االرتفاع واالنخفاض خالل سنوات البحث حيث نالحظ أن هذه النسبة قد بلغـت  

وهو أعلى مسـتوى  %) 17.5899(م، ثم أخذت في االرتفاع حتى وصلت إلى 2002سنة %) 
م وهذا يدل على أن البنك حقق أرباحا عالية نتيجة قيامـه  2005في سنة وصلت إليه هذه النسبة 

م، 2008في سـنة  %) 1.9072(باستثمارات في األوراق المالية، ثم انخفضت حتى وصلت إلى 
  %).3.6292(أما المتوسط الحسابي لهذه النسبة فقد بلغ 

سنوات البحث  خاللنالحظ تباين نسبة معدل العائد على الموجودات بنك فلسـطين  وفي   
م ثم أخذت في االرتفاع واالنخفاض حتـى بلغـت   2002سنة %) 0.9479(إذ بلغت هذه النسبة 

خـالل  %) 2.5278(م، أما المتوسط الحسابي لهذه النسبة فقـد بلـغ   2008سنة %) 2.7303(
  .سنوات البحث

-4.8760(نالحظ أن نسبة معدل العائد على الموجودات قد بلعت  لبنك القدسوبالنسبة   
، أمـا المتوسـط   %)-1.9851(م 2008م إلى أن وصلت هذه النسبة في سـنة  2002سنة %) 

  .خالل سنوات البحث%) -1.1599(الحسابي لهذه النسبة فقد بلغ 
  )8( رقم جدول

  )معدل العائد على الموجودات(نسبة النمو 
المتوسط  السنة  البنك

  الحسابي

المتوسط 

  2008  2007 2006 2005 2004 2003  العام

التجاري 

   142.08 117.67 104.51 91.50 246.39 223.75 68.67  الفلسطيني 

ــتثمار  االســـ

   2206.52 1041.36 1084.50 1437.27 8782.08 625.81 268.07  الفلسطيني

   194.45 188.04 211.18 230.75 324.19 161.66 50.86  فلسطين 

   88.91 59.29 106.46 69.58 121.93 101.37 74.85  القدس

         657.99

  
دراسـة  يرجع تذبذب نسبة معدل العائد على الموجودات من سنة إلى أخرى خـالل سـنوات ال  

الختالف نسبة النمو في صافي الربح إلى إجمالي الموجودات، فقد كانت نسبة النمو لمعدل العائد 
وضـحة فـي   م والم2002مقارنة بسنة األساس ) م2008 –م 2003(على الموجودات للسنوات 

  .خالل سنوات البحث%) 657.99(، إذ بلغ المتوسط العام لهذه النسبة )8(الجدول رقم 
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  :حق الملكيةمعدل العائد على : ثانياً
يقيس هذا المؤشر العائد الذي يحققه المساهمون على أموالهم الموظفة فـي رأس مـال     

ات االستثمار والتشغيل في البنك، البنك، فإذا كانت قيمة المؤشر مرتفعة دل ذلك على كفاءة قرار
  :وفقا للمعادلة اآلتية هباحستم و
  
  =                                     = %) ROE(معدل العائد على حق الملكية . ب

  
  )9( رقم جدول

  حق الملكيةمعدل العائد على 
المتوسط  السنة  البنك

  الحسابي

المتوسط 

  2008  2007  2006 2005 2004 2003 2002  العام

التجاري 

  الفلسطيني 
-14.6475 -5.9194 20.9997 10.7305 -0.5377 0.3162 0.8813 

1.6890 

  

ــتثمار  االسـ

  الفلسطيني
-1.7033 1.8577 5.4126 52.0194 9.7640 8.1561 6.6405 

11.7353 

  

   27.7049 23.1780 27.7138 33.5837 45.8103 34.4721 18.9111 10.2655  فلسطين 
  القدس

-23.1403 -5.5991 0.3364 4.6279 -4.6147 1.6387 -11.7218 
 

-5.4961 
 

  

               8.908268 

  
يتبين تفاوت البنوك في نسبة معدل العائد على حق الملكيـة  ) 9(خالل مالحظة الجدول رقم  من

  %).8.9082(إذ بلغ المتوسط العام لهذه النسبة 
معدل العائد على حق الملكية قد بلغـت   نالحظ أن نسبة البنك التجاري الفلسـطيني ففي   

سـنة  %) 0.8813(م ثم أخذت في االرتفاع واالنخفاض حتى بلغت 2002سنة %) -14.6475(
  %).1.6890(م، أما المتوسط الحسابي لهذه النسبة فقد بلغ 2008

ارتفاع وانخفاض هذه النسبة من سنة إلـى  نالحظ أيضا  بنك االستثمار الفلسطينيوفي   
م 2005م، ثم ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في سنة 2002سنة %) -1.7033(غت أخرى إذ بل

م، أما المتوسـط  2008سنة %) 6.6405(ثم انخفضت إلى أن وصلت %) 52.0194(إذ بلغت 
  .خالل سنوات البحث%) 11.7353(الحسابي لهذه النسبة فقد بلغ 

 )قبل الضريبة(صافي الربح 

 حقوق الملكية
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سـنة  %) 10.2655( فقد بلغت نسبة معد العائد على حق الملكيـة  بنك فلسطينأما في   
م، أما المتوسط الحسابي فقد 2008سنة %) 23.1780(م ثم أخذت تتذبذب إلى أن وصلت 2002

  .خالل سنوات البحث%) 27.7049(بلغ 
سنة %) -23.1403(وبالنسبة لبنك القدس فقد بلغت نسبة معدل العائد على حق الملكية   

م، أمـا  2008سنة %) -11.7218(م، ثم أخذت في االرتفاع واالنخفاض إلى أن وصلت 2002
  %).5.4961(المتوسط الحسابي فقد بلغ 

  )10( رقم جدول

  )حق الملكيةمعدل العائد على (نسبة النمو 
المتوسط  السنة  البنك

  الحسابي

المتوسط 

  2008  2007 2006 2005 2004 2003  العام

التجاري 

 130.12 106.02 102.16 96.33 173.26 243.37 59.59 68.67  الفلسطيني 

ــتثمار  االســـ

 920.47 489.86 578.84 673.24 3154.04 417.77 209.06 268.07  الفلسطيني

 198.20 125.79 169.97 227.15 346.25 235.81 84.22 50.86  فلسطين 

 88.96 49.34 107.08 80.06 120.00 101.45 75.80 74.85  القدس

          

دراسـة  لكية من سنة إلى أخرى خـالل سـنوات ال  يرجع تذبذب نسبة معدل العائد على حق الم
، إذ بلـغ  أعالهالختالف نسبة النمو في صافي الربح إلى حقوق الملكية، والموضحة في الجدول 

ولبنك االستثمار الفلسـطيني  %) 130.12(المتوسط العام لهذه النسبة للبنك التجاري الفلسطيني 
  .دراسةخالل سنوات ال%) 88.96(وبنك القدس %) 198.2(وبنك فلسطين %) 920.47(
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 رابعالمبحث ال
  السيولةمخاطرة تحليل مؤشرات 

  

  :وهي السيولة ةتحليل أربعة أنواع من مؤشرات مخاطرهذا المبحث تناول ي
  :إجمالي الموجودات/ النقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف : أوالً

السيولة في المصارف، إذ يعد هذا المؤشر واحداً من المعايير المستخدمة لقياس مخاطرة   
يشير ارتفاع هذا المؤشر إلى انخفاض المخاطرة على اعتبار أن ذلك يعكس زيـادة األرصـدة   

  :وفقا للمعادلة التالية هباحستم و .النقدية التي يواجه بها المصرف التزاماته المختلفة
  

                                                                  %=  
  

  )11(جدول رقم 

  إجمالي الموجودات/ النقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف 
المتوسط  السنة البنك

 الحسابي

المتوسط 

 2008  2007 2006 2005 2004 2003 2002 العام

التجاري 

 الفلسطيني 
51.8334 55.9726 52.2692 55.3427 55.1643 68.6195 62.7765 

57.425 

 

االســــتثمار 

 الفلسطيني
71.1858 63.7542 58.4271 54.5024 50.5612 60.3859 65.7362 

60.650 

 

  56.046 58.9408 57.3031 49.5787 47.2396 54.6189 59.6777 64.9606 فلسطين 

  62.345 40.2293 76.6868 66.9089 58.1123 63.8115 66.5238 64.1400 القدس

         59.117 

يتبين تفاوت البنوك في النقد واألرصدة المملوكـة  ) 11(من خالل مالحظة الجدول رقم   
خـالل  %) 59.117(لدى المصارف على إجمالي الموجودات إذ بلغ المتوسط العام لهذه النسبة 

  .دراسةسنوات ال
%) 68.6195 -% 51.8334(تراوحت النسبة ما بـين   التجاري الفلسطينيففي البنك   

  .خالل سنوات البحث%) 57.425(أما المتوسط الحسابي لهذه النسبة فقد بلغ 
 -% 50.5612(فقـد تراوحـت النسـبة مـا بـين       االستثمار الفلسطينيأما في بنك   

  .دراسةخالل سنوات ال%) 60.650(، أما المتوسط الحسابي لهذه النسبة فقد بلغ %)71.1858

 النقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف

 وجوداتإجمالي الم
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هذه النسبة من سنة ألخرى إذ وصلت إلى  تذبذبنالحظ أيضا  بنك فلسطينوبالنسبة إلى   
، وأدنى مستوى لها كان في سـنة  %)64.9606(م لتصل إلى 2002أعلى مستوى لها في سنة 

%) 56.046(، وبالنسبة للمتوسط الحسابي لهذه النسبة فقد بلـغ  %)47.2396(م إذ بلغت 2005
  .خالل سنوات البحث

يتبين لنا ارتفاع وانخفاض النسبة من سنة ألخرى فقد تراوحت ما بـين   بنك القدسأما   
خـالل  %) 62.345(، وبلغ المتوسط الحسابي لهـذه النسـبة   %)76.6868 -% 40.2293(

  .دراسةسنوات ال
ويرجع التباين في هذه النسبة الختالف نسب النمو بالنقد واألرصـدة المملوكـة لـدى      

  :التاليلية كما يتضح في الجدول المصارف والموجودات الك
  )12(جدول رقم 

  )إجمالي الموجودات/ ملوكة لدى المصارف النقد واألرصدة الم(نسبة النمو 
المتوسط  السنة البنك

 الحسابي

المتوسط 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 العام

التجاري 

   12.59 21.11 32.38 6.43 6.77 0.84 7.99 الفلسطيني 

ــتثمار  االســـ

   17.27- 7.66- 15.17- 28.97- 23.44- 17.92- 10.44- الفلسطيني

   16.01- 9.27- 11.79- 23.68- 27.28- 15.92- 8.13- فلسطين 

   3.27- 37.28- 19.56 4.32 9.40- 0.51- 3.72 القدس
        -5.99 

  
خالل السـنوات قيـد التحليـل     البنك التجارييتبين من الجدول اختالف نسبة النمو في   

خذت في االرتفاع ثم أم 2002م مقارنة في سنة األساس 2003في سنة %) 7.99(فكانت النسبة 
م، أمـا  2002م مقارنة فـي سـنة األسـاس    2008سنة %) 21.11(واالنخفاض إلى أن بلغت 

   %).12.59(المتوسط الحسابي لهذه النسبة فقد بلغ 
يتضح اختالف نسبة النمو خالل السنوات قيـد التحليـل   االستثمار الفلسطيني بنك وفي   

م ثـم أخـذت فـي    2002في سنة األساس م مقارنة 2003في سنة  )%-10.44(فكانت النسبة 
م، 2002م مقارنة في سنة األسـاس  2008سنة %) -7.66(االرتفاع واالنخفاض إلى أن بلغت 

  %). -17.27(أما المتوسط الحسابي لهذه النسبة فقد بلغ 
خالل السنوات قيد التحليل فكانـت النسـبة    يتبين اختالف نسبة النموفلسطين بنك في و  

م ثم أخذت في االرتفاع واالنخفاض 2002م مقارنة في سنة األساس 2003في سنة %) -8.13(
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م، أما المتوسط الحسـابي  2002م مقارنة في سنة األساس 2008سنة %) -9.27(إلى أن بلغت 
  %). -16.01(لهذه النسبة فقد بلغ 

خالل السنوات قيد التحليل فكانت النسبة يتضح اختالف نسبة النمو  القدسلبنك وبالنسبة   
م ثم أخذت في االرتفاع واالنخفـاض  2002م مقارنة في سنة األساس 2003في سنة %) 3.72(

م، أما المتوسط الحسابي 2002م مقارنة في سنة األساس 2008سنة %) -37.28(إلى أن بلغت 
  %). -3.27(لهذه النسبة فقد بلغ 

  .ةدراسخالل سنوات ال%) -5.99(وأخيرا فقد بلغ المتوسط العام لهذه النسبة   
  

 :إجمالي الموجودات/ الموجودات النقدية واالستثمارات : ثانياً
يشير ارتفاع هذا المؤشر إلى انخفاض المخاطرة على اعتبار أن ذلـك يعكـس زيـادة      

وفـق   هباحستم و .الموجودات النقدية واالستثمارات التي يواجه بها المصرف التزاماته المختلفة
  :المعادلة التالية

  
                                                                       %=  

    

  )13(جدول رقم 

  إجمالي الموجودات/ الموجودات النقدية واالستثمارات 
المتوسط  السنة البنك

 الحسابي

المتوسط 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 العام

التجاري 

 الفلسطيني 
53.1036 57.2406 53.6981 58.2773 57.6106 70.5788 79.6172 

61.4466 

 

االســــتثمار 

 الفلسطيني
76.5058 71.8174 68.4556 68.8627 58.3514 66.5521 71.0426 

68.7982 

 

  61.4380 69.1221 67.7559 53.1114 49.5901 59.5466 64.2579 66.6820 فلسطين 

  64.8896 41.9790 78.9510 70.6091 64.0136 65.1812 67.9591 65.5338 القدس

         64.1431 

  
يتبين تفاوت البنـوك فـي نسـبة الموجـودات النقديـة      ) 13(لجدول رقم من خالل مالحظة ا

خالل %) 64.1431(واالستثمارات إلى إجمالي الموجودات حيث بلغ المتوسط العام لهذه النسبة 
  .دراسةسنوات ال

 الموجودات النقدية واالستثمارات

 إجمالي الموجودات
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ض النسبة من سنة ألخـرى حيـث   نالحظ ارتفاع وانخفا البنك التجاري الفلسطينيففي   
م 2008وفـي سـنة   النسبة،  إليهم، وهي أدنى مستوى وصلت 2002سنة %) 53.1036(بلغت 

%) 61.4466(، أما المتوسط الحسابي لهذه النسبة فقـد بلـغ   %)79.6172( إلىوصلت النسبة 
  .دراسةخالل سنوات ال

من سنة ألخرى حيـث  نالحظ ارتفاع وانخفاض النسبة  الفلسـطيني ستثمار بنك االوفي   
، أمـا  %)71.0426(م وصلت النسبة إلى 2008م، وفي سنة 2002سنة %) 76.5058(بلغت 

  .دراسةخالل سنوات ال%) 68.7982(المتوسط الحسابي لهذه النسبة فقد بلغ 
نالحظ ارتفاع وانخفاض النسبة مـن سـنة ألخـرى حيـث بلغـت       بنك فلسطينوفي   

، أما المتوسط %)69.1221(م وصلت النسبة إلى 2008م، وفي سنة 2002سنة %) 66.6820(
  .دراسةخالل سنوات ال%) 61.4380(الحسابي لهذه النسبة فقد بلغ 

نالحظ ارتفاع وانخفاض النسـبة مـن سـنة ألخـرى حيـث بلغـت        القدسبنك وفي   
، أما المتوسط %)41.9790(م وصلت النسبة إلى 2008م، وفي سنة 2002سنة %) 65.5338(

  .خالل سنوات الدراسة%) 64.8896(النسبة فقد بلغ الحسابي لهذه 
ويرجع تباين هذه النسبة بسبب اختالف نسبة النمو بالموجودات النقديـة واالسـتثمارات     

مقارنة بسـنة األسـاس   ) م2008 –م 2003(إلى الموجودات الكلية، فكانت نسبة النمو للسنوات 
  :م والموضحة في الجدول التالي2002

  )14(جدول رقم 

  )إجمالي الموجودات/ الموجودات النقدية واالستثمارات (بة النمو نس
المتوسط  السنة البنك

 الحسابي

المتوسط 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 العام

التجاري 

   18.33 49.93 32.91 8.49 9.74 1.12 7.79 الفلسطيني 

ــتثمار  االســـ

   11.75- 7.14- 13.01- 23.73- 9.99- 10.52- 6.13- الفلسطيني

   9.17- 3.66 1.61 20.35- 25.63- 10.70- 3.64- فلسطين 

   1.15- 35.94- 20.47 7.74 2.32- 0.54- 3.70 القدس
        -0.94 

في سنة %) 7.79(قد بلغت  للبنك التجاري الفلسطينيمن الجدول أن نسبة النمو يتضح   
م، وبلـغ  2008سـنة  %) 49.93(م، ثم وصلت إلـى  2002م مقارنة في سنة األساس 2003

بنك االسـتثمار  وبالنسبة إلى  .سنوات الدراسة خالل%) 18.33(المتوسط الحسابي لهذه النسبة 

م، ثم وصـلت  2002م مقارنة في سنة األساس 2003في سنة %) -6.13(قد بلغت  الفلسطيني
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 خـالل %) -11.75(لنسـبة  م، وبلغ المتوسط الحسابي لهـذه ا 2008في سنة %) -7.14(إلى 
م مقارنـة  2003في سنة %) -3.64(قد بلغت نسبة النمو  بنك فلسطينأما في . سنوات الدراسة

م، وبلغ المتوسط الحسـابي  2008في سنة %) 3.66(م، ثم وصلت إلى 2002في سنة األساس 
في سـنة  %) 3.70(قد بلغت  قدسبنك الوفي    .خالل سنوات الدراسة%) -9.17(النسبة لهذه 

م، وبلـغ  2008في سنة %) -35.94(م، ثم وصلت إلى 2002األساس  م مقارنة في سنة2003
  .دراسةخالل سنوات ال%) -1.15(المتوسط الحسابي لهذه النسبة 

  .دراسةخالل سنوات ال%) -0.94(وأخيرا فقد بلغ المتوسط العام لنسبة النمو 
  

  :إجمالي الموجودات / التسهيالت االئتمانية: ثالثاً
من المعايير المستخدمة في قيـاس المخـاطرة االئتمانيـة فـي     يعد هذا المؤشر واحداً   

المصارف التجارية ويشير ارتفاع هذا المؤشر إلى ارتفاع المخاطرة االئتمانية للمصرف علـى  
اعتبار أن ذلك يعكس زيادة القروض التي على المصرف مواجهتها في حالة عدم سدادها مـن  

  :وفقا للمعادلة التالية هباحستم و. قبل المقترضين في مواعيدها المحددة
    

                                                                       =%  
  

  )15(جدول رقم 

  إجمالي الموجودات/ التسهيالت االئتمانية 
المتوسط  السنة البنك

 الحسابي

المتوسط 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 العام

التجاري 

 ني الفلسطي
34.5795 31.3368 34.9499 31.6513 32.2778 24.0593 14.1835 

29.005 

 

االســــتثمار 

 الفلسطيني
22.0494 24.3190 28.4281 27.5707 38.0163 30.0374 23.9626 

27.769 

 

  34.519 27.2887 28.7368 43.2314 46.7071 36.8416 30.9749 27.8491 فلسطين 

  29.135 49.5168 17.1861 23.0949 27.9665 29.4228 26.9350 29.8204 القدس

         30.107 

فـي نسـبة التسـهيالت    يتبين تفاوت البنوك التجارية الفلسـطينية  ) 15(من خالل الجدول رقم 
خالل سـنوات  %) 30.107(االئتمانية إلى إجمالي الموجودات إذ بلغ المتوسط العام لهذه النسبة 

  .دراسةال

 التسهيالت االئتمانية

 إجمالي الموجودات
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النسبة من سـنة ألخـرى حيـث بلغـت      تذبذبنالحظ  فلسطينيالبنك التجاري الففي   
م وصـلت  2008م، وهي أدنى مستوى وصلت إليه النسبة، وفي سنة 2002سنة %) 53.1036(

خـالل  %) 61.4466(، أما المتوسط الحسابي لهذه النسبة فقـد بلـغ   %)79.6172(النسبة إلى 
ع وانخفاض النسبة من سنة ألخرى نالحظ ارتفا الفلسطينيستثمار بنك االوفي  .دراسةسنوات ال

، %)71.0426(م وصلت النسبة إلى 2008م، وفي سنة 2002سنة %) 76.5058(حيث بلغت 
بنـك  وفـي   .دراسـة خالل سنوات ال%) 68.7982(أما المتوسط الحسابي لهذه النسبة فقد بلغ 

سـنة  %) 66.6820(نالحظ ارتفاع وانخفاض النسبة من سنة ألخرى حيـث بلغـت    فلسـطين 
، أما المتوسط الحسابي لهذه النسبة %)69.1221(م وصلت النسبة إلى 2008م، وفي سنة 2002

نالحظ ارتفاع وانخفاض النسبة  القدسبنك وفي  .دراسةخالل سنوات ال%) 61.4380(فقد بلغ 
م وصلت النسبة إلـى  2008م، وفي سنة 2002سنة %) 65.5338(من سنة ألخرى حيث بلغت 

خـالل سـنوات   %) 64.8896(ط الحسابي لهذه النسبة فقـد بلـغ   ، أما المتوس%)41.9790(
  .دراسةال

يرجع تباين نسبة التسهيالت االئتمانية إلى إجمالي الموجودات من سنة إلى أخرى خالل   
السنوات قيد التحليل وذلك بسبب اختالف نسبة النمو في مكونات هذه النسبة فكانت هذه النسـبة  

  :بسنة األساس كما هو موضح في الجدول التاليم مقارنة 2008 –م 2003للسنوات 
  )16(جدول رقم 

  )إجمالي الموجودات/ التسهيالت االئتمانية (نسبة النمو 
المتوسط  السنة البنك

 الحسابي

المتوسط 

  2008 2007 2006 2005 2004 2003 العام

التجاري 

   18.81- 58.98- 30.42- 6.66- 8.47- 1.07 9.38- الفلسطيني 

ــ تثمار االســـ

   30.26 8.68 36.23 72.41 25.04 28.93 10.29 الفلسطيني

   27.94 2.01- 3.19 55.23 67.71 32.29 11.22 فلسطين 

   2.68- 66.05 42.37- 22.55- 6.22- 1.33- 9.68- القدس
        9.18 

  

  

  

  

  



 
 

81

 :المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة/ الموجودات الحساسة لسعر الفائدة : رابعاً
يقيس هذا المؤشر مخاطرة سعر الفائدة في المصارف فإذا كانت قيمة هذا المؤشر أكثـر    

ـ م وت. كان عائد المصرف أعلى إذا ارتفعت أسعار الفائدة والعكس صحيح) 1(من  هـذه   هباحس
  :النسبة وفقا للمعادلة التالية

  

                                                               %=  

  
 )17(جدول رقم 

  المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة/ الموجودات الحساسة لسعر الفائدة 
المتوسط  السنة البنك

 الحسابي

المتوسط 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 العام

التجاري 

الفلسطيني 
116.6438 158.8580 176.6610 215.1389 202.8075 179.3746 173.1749 

174.666 

 

ستثمار اال

 الفلسطيني
106.3678 116.3037 118.5349 139.7277 144.0398 103.1990 134.0164 

123.170 

 

  134.606 89.1878 99.4710 63.3503 246.3716 139.1829 158.3950 146.2849 فلسطين 

  138.470 128.1552 128.3842 156.7336 137.9094 123.0976 156.5373   القدس

         142.886 

  
يتبين تفاوت البنوك في الموجودات الحساسة لسعر ) 17(من خالل مالحظة الجدول رقم   

%) 142.886(الفائدة إلى المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة، حيث بلغ المتوسط العام لهذه النسبة 
نالحظ ارتفاع وانخفاض النسبة من سـنة   البنك التجاري الفلسطينيففي . دراسةخالل سنوات ال

سـنة  %) 173.1749(م، إلـى أن وصـلت   2002سـنة  %) 116.6438(أخرى إذ بلغت  إلى
  .دراسةخالل سنوات ال%) 174.666(م، أما المتوسط الحسابي فقد بلغ 2008

نالحظ ارتفاع وانخفاض النسبة من سنة إلى أخـرى إذ   الفلسطيني ستثماربنك االوفي   
م، أمـا  2008سـنة  %) 134.0164(م، إلـى أن وصـلت   2002سنة %) 106.3678(بلغت 

  .دراسةخالل سنوات ال%) 123.170(المتوسط الحسابي فقد بلغ 
نالحظ ارتفاع وانخفاض النسبة مـن سـنة إلـى أخـرى إذ بلغـت       بنك فلسطينوفي   

م، أمـا المتوسـط   2008سـنة  %) 89.1878(م، إلى أن وصلت 2002سنة %) 146.2849(
  .دراسةخالل سنوات ال%) 134.606(الحسابي فقد بلغ 

 الموجودات الحساسة لسعر الفائدة

 المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة
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نالحظ ارتفاع وانخفاض النسبة من سنة إلى أخرى ولم يتم احتسـاب   قدسبنك الأما في   
سنة %) 128.1552(م، في حين وصلت 2002هذه النسبة لعدم توفر البيانات الخاصة بها لسنة 

  .دراسةخالل سنوات ال%) 138.470(م، أما المتوسط الحسابي فقد بلغ 2008
اسة لسعر الفائدة إلى المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة يرجع تباين نسبة الموجودات الحس  

م على اعتبار 2008 -م 2004لمكوناتها، فكانت نسبة النمو للسنوات النمو نسبة بسبب اختالف 
  :م كما هو موضح في الجدول التالي2002م وذلك لعدم وجود بيانات لسنة 2003سنة األساس 

  )18(جدول رقم 

  )المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة/ اسة لسعر الفائدة الموجودات الحس(نسبة النمو 
المتوسط  السنة البنك

 الحسابي

المتوسط 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 العام

التجاري 

   58.03 48.46 53.78 73.87 84.44 51.45 36.19 الفلسطيني 

ــتثمار  االســـ

   18.43 25.99 2.98- 35.42 31.36 11.44 9.34 الفلسطيني

   9.31- 39.03- 32.00- 56.69- 68.42 4.85- 8.28 فلسطين 

   100.00- 18.13- 17.98- 0.13 11.90- 21.36-   القدس
        -8.21 
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  المبحث األول
  لتحليل اإلحصائيا

  

  :التجاري الفلسطينيالبنك : أوالً
  :على الموجودات تأثير العالقة بين السيولة المصرفية ومعدل العائدتحليل  -1

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 19( رقم من خالل الجدول
R2التحديد يتضح أن قيمة معامل على الموجودات ومعدل العائد  النقدية

مـا  م%) 0.50(بلغـت   
إلى يعود سببها  معدل العائد على الموجوداتمن التغيرات التي تحصل في %) 0.50(يعني أن 

 )T(صحة معنويـة النمـوذج إذ بلغـت قيمـة     عدم  )T(، وأوضح اختبار نسبة السيولة النقدية
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة من أقل وهي ) 0.155(المحسوبة 

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 19(رقم ول من خالل الجد
R2يتضح أن قيمة معامل التحديد على الموجودات ومعدل العائد  القانونية

ـ م%) 0.02(بلغت   ا م
يعود سببها إلى معدل العائد على الموجودات من التغيرات التي تحصل في %) 0.02(يعني أن 

 )T(عدم صحة معنوية النمـوذج إذ بلغـت قيمـة     )T(، وأوضح اختبار ونيةنسبة السيولة القان
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أقل  من ) 0.032(المحسوبة 

 نسبة التوظيفالذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 19(رقم من خالل الجدول 
R2 يتضح أن قيمة معامل التحديدعلى الموجودات ومعدل العائد 

ما يعنـي أن  م%) 1.70(بلغت  
نسـبة  يعود سببها إلـى  معدل العائد على الموجودات من التغيرات التي تحصل في %) 1.70(

المحسـوبة   )T(عدم صحة معنوية النمـوذج إذ بلغـت قيمـة     )T(، وأوضح اختبار التوظيف
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أقل من ) 0.292(

  )19(جدول رقم 
  على الموجودات ر البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية ومعدل العائد تحليل االنحدا

  للبنك التجاري الفلسطيني
 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة  المتغير التابع

R % 
معامل التحديد 

R2 %  

)T( 

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

معدل العائد 
على 

الموجودات
 0.442 0.155  6.90.50 نسبة السيولة النقدية  

 0.487 0.032-  1.50.02- نسبة السيولة القانونية

 0.391 0.292  12.91.70 نسبة التوظيف

)T(  الجدولية) =05.0                  )2.015P >  
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غيـر  التجاري الفلسطيني للبنك العائد نسبة السيولة النقدية ومعدل وقد كانت عالقة االنحدار بين 
يوجد تأثير ال بمعنى ) 0.05(لمستوى معنوية  0.442) .Sig(بلغت القيمة االحتمالية  إذ معنوية

عالقة االرتباط بينهما فقد نسبة السيولة النقدية في معدل العائد على الموجودات، أما بين معنوي 
معنوية بـين  غير ، أي وجود عالقة ارتباط %)6.9(إذ بلغت قيمة معامل االرتباط  ضعيفةكانت 
وجود عالقـة ارتبـاط ذات   يعني عدم السيولة النقدية ومعدل العائد على الموجودات وهذا  نسبة

  .داللة إحصائية بين السيولة النقدية ومعدل العائد على الموجودات
نسبة السيولة القانونية ومعدل فقد كانت عالقة االنحدار بين إلى نسبة السيولة القانونية أما بالنسبة 
لمسـتوى   Sig. (0.487(ري الفلسطيني غير معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية التجاالعائد للبنك 

بمعنى ال يوجد تأثير معنوي بين نسبة السيولة القانونية في معدل العائـد علـى   ) 0.05(معنوية 
-1.5(الموجودات، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتبـاط  

قة ارتباط غير معنوية بين نسبة السيولة القانونيـة ومعـدل العائـد علـى     ، أي وجود عال%)
الموجودات وهذا يعني عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين السيولة القانونية ومعدل 

  .العائد على الموجودات
د للبنـك  العائومعدل التوظيف نسبة فقد كانت عالقة االنحدار بين  أما بالنسبة إلى نسبة التوظيف

لمسـتوى معنويـة    Sig. (0.391(التجاري الفلسطيني غير معنوية إذ بلغت القيمة االحتماليـة  
في معدل العائد على الموجودات، أمـا   بمعنى ال يوجد تأثير معنوي بين نسبة التوظيف) 0.05(

، أي وجـود  %)12.9(عالقة االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتبـاط  
ومعدل العائد على الموجودات وهذا يعني عدم وجـود   عالقة ارتباط غير معنوية بين التوظيف

  .ومعدل العائد على الموجودات عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة التوظيف
  

وتفسر الباحثة من التحليل الموضح أعاله سبب ضعف العالقة بين نسبة السيولة النقديـة    
الموجودات إلى زيادة نمو المبالغ السائلة في الصندوق مقارنة بحجم ودائـع  ومعدل العائد على 

العمالء من االلتزامات السائلة مما أدى إلى ارتفاع نسبة السيولة النقدية فكان له تـأثيرا عكسـيا   
  .وبالتالي على معدل العائد على الموجودات على األرباح

يولة القانونية ومعدل العائد على الموجـودات  كما يتضح من التحليل ضعف العالقة بين نسبة الس
زيادة نمو الموجودات السائلة المتمثلة في النقد واألرصدة النقديـة   إلىوتفسر الباحثة سبب ذلك 

لدى سلطة النقد واألرصدة النقدية لدى مؤسسات مالية أخرى مقارنة بحجم المطلوبات السـائلة،  
بب الظروف االقتصادية التي تمر بها البالد مما كما أدى ضعف حجم االستثمارات لدى البنك بس

  .وبالتالي على معدل العائد على الموجودات كان له تأثيرا عكسيا على األرباح
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ويتضح أيضا ضعف العالقة بين نسبة التوظيف ومعدل العائد على الموجودات وتفسر الباحثـة  
مقارنة بحجـم الموجـودات،    ذلك إلى ضعف حجم التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنك

ويبدو أن البنك يتبع سياسة متشددة في منح التسهيالت االئتمانية فـي ضـوء حجـم األصـول     
المتعثرة لديه حيث أصبح يفضل االستثمار في مجال األصول شبه السائلة كربط الودائـع لـدى   

  .البنوك األخرى، األمر الذي أدى إلى ظهور هذه العالقة بأنها ضعيفة
  :أثير العالقة بين السيولة المصرفية ومعدل العائد على حق الملكيةتحليل ت -2

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 20(رقم من خالل الجدول 
R2يتضح أن قيمة معامل التحديد على حق الملكية ومعدل العائد  النقدية

وهـذا  %) 0.10( بلغت 
إلى يعود سببها معدل العائد على حق الملكية ات التي تحصل في من التغير%) 0.10(يعني أن 

 )T(إذ بلغـت قيمـة    ،صحة معنوية النمـوذج عدم  )T(، وأوضح اختبار نسبة السيولة النقدية
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة من أقل وهي ) 0.077(المحسوبة 

نسبة السـيولة  باط بين الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرت) 20(رقم من خالل الجدول 
R2ومعدل العائد على حق الملكية يتضح أن قيمة معامل التحديد  القانونية

وهذا %) 0.90(بلغت  
إلى من التغيرات التي تحصل في معدل العائد على حق الملكية يعود سببها %) 0.90(يعني أن 

 )T(ذ بلغـت قيمـة   عدم صحة معنوية النمـوذج، إ  )T(، وأوضح اختبار نسبة السيولة القانونية
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أقل من ) -0.217(المحسوبة 

 نسبة التوظيفالذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 20(رقم من خالل الجدول 
R2ومعدل العائد على حق الملكية يتضح أن قيمة معامل التحديد 

يعني أن وهذا %) 1.60(بلغت  
نسـبة  إلـى  رات التي تحصل في معدل العائد على حق الملكية يعود سببها من التغي%) 1.60(

المحسـوبة   )T(عدم صحة معنوية النمـوذج، إذ بلغـت قيمـة     )T(، وأوضح اختبار التوظيف
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أقل من ) 0.286(

  )20(جدول رقم 
  حق الملكية على دل العائد تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية ومع

  للبنك التجاري الفلسطيني
 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة  المتغير التابع

R % 

معامل التحديد 

R2 %  

)T(  

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

معدل العائد 
على حق 
الملكية

 0.471 0.077  3.50.10 نسبة السيولة النقدية  

 0.418 0.217-  9.70.90- نسبة السيولة القانونية

 0.393 0.286  12.71.60 نسبة التوظيف

)T(  الجدولية) =2.015(                  P 0.05>  
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للبنك التجاري على حق الملكية العائد نسبة السيولة النقدية ومعدل وقد كانت عالقة االنحدار بين 

وهذا ) 0.05(لمستوى معنوية  0.471) .Sig(معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية غير الفلسطيني 
، أما عالقة حق الملكيةنسبة السيولة النقدية في معدل العائد على ليوجد تأثير معنوي أنه ال يعني 

، أي وجود عالقة %)3.5(إذ بلغت قيمة معامل االرتباط ضعيفة االرتباط بينهما فقد كانت 
يعني عدم وهذا حق الملكية دل العائد على معنوية بين نسبة السيولة النقدية ومعغير ارتباط 

  .حق الملكيةالسيولة النقدية ومعدل العائد على نسبة وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين 

ومعدل  القانونيةنسبة السيولة قد كانت عالقة االنحدار بين ف نسبة السيولة القانونية أما بالنسبة إلى
) .Sig(جاري الفلسطيني غير معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية للبنك التالعائد على حق الملكية 

في  القانونيةوهذا يعني أنه ال يوجد تأثير معنوي لنسبة السيولة ) 0.05(لمستوى معنوية  0.418
، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل حق الملكيةمعدل العائد على 

ومعدل  القانونيةوجود عالقة ارتباط غير معنوية بين نسبة السيولة ، أي %)- 9.7(االرتباط 
نسبة العائد على حق الملكية وهذا يعني عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين 

  .ومعدل العائد على حق الملكية القانونيةالسيولة 

العائد على ظيف ومعدل نسبة التوفقد كانت عالقة االنحدار بين  أما بالنسبة إلى نسبة التوظيف
 Sig. (0.393(للبنك التجاري الفلسطيني غير معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية حق الملكية 

وهذا يعني أنه ال يوجد تأثير معنوي لنسبة التوظيف في معدل العائد ) 0.05(لمستوى معنوية 
يمة معامل االرتباط على حق الملكية، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت ق

، أي وجود عالقة ارتباط غير معنوية بين نسبة التوظيف ومعدل العائد على حق %)12.7(
الملكية وهذا يعني عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة التوظيف ومعدل العائد 

  .على حق الملكية
  

ة ومعدل العائد على حق سبب ضعف العالقة بين نسبة السيولة النقديوتفسر الباحثة   
زيادة نمو المبالغ السائلة في الصندوق مقارنة بحجم ودائع العمالء من االلتزامات  إلىالملكية 

ارتفاع نسبة السيولة النقدية فكان له تأثيرا عكسيا على األرباح التي يحققها  إلىالسائلة مما أدى 
  .المساهمون على أموالهم الموظفة في رأس مال البنك

بين أيضا ضعف العالقة بين نسبة السيولة القانونية ومعدل العائد على حق الملكية ويت  
زيادة نمو الموجودات السائلة مقارنة بحجم  إلىوتفسر الباحثة سبب ضعف هذه العالقة 

المطلوبات السائلة وانخفاض حجم االستثمارات مما كان له تأثيرا عكسيا على األرباح التي 
  .ى أموالهم الموظفة في رأس مال البنكيحققها المساهمون عل
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كما يتبين أن هناك ضعف في العالقة بين نسبة التوظيف ومعدل العائد على حق الملكية   
وتفسر الباحثة سبب ضعف هذه العالقة إلى ضعف التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنك 

  .ائدمقارنة بحجم حقوق الملكية مما كان له تأثيرا عكسيا على الع
  
 (ROA)تأثير العالقة بين السيولة المصرفية ومؤشري معدل العائد على الموجودات  -3

 :(ROE)ومعدل العائد على حق الملكية 

وجود أثر معنوي بـين  عدم  عن) 21(أثبتت نتائج تحليل االنحدار والموضحة في الجدول رقم 
ئد على حـق الملكيـة إذ   السيولة المصرفية ومؤشري معدل العائد على الموجودات ومعدل العا

المحسـوبة   )T( على التوالي، كما بلغت قيمـة  0.336 ،0.444) .Sig(القيمة االحتمالية بلغت 
  ).2.015(الجدولية  (T)من قيمة  أقلعلى التوالي وهي ) 0.451،0.148(

  )21(جدول رقم 
ى تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية ومؤشري معدل العائد عل

  للبنك التجاري الفلسطينيالموجودات ومعدل العائد على حق الملكية 
المتغيرات 

  المستقلة

 معامل االرتباط المتغير التابع
R 

معامل التحديد 

R2 %  

)T( 

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

السيولة 
  المصرفية 

ROA 19.73.90  0.451 0.336 
ROE 6.60.40  

0.148 0.444 
)T( الجدولية ) =2.015(                P 0.05>  
  

  :تحليل مؤشرات مخاطرة السيولة
النقد واألرصـدة المملوكـة لـدى    ونسبة  تحليل تأثير العالقة بين السيولة المصرفية -1

  :إجمالي الموجودات/ المصارف 

ولة نسبة السـي الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 22( رقم من خالل الجدول
يتضح أن قيمة معامـل  إجمالي الموجودات / والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  النقدية

R2التحديد 
النقـد  من التغيرات التي تحصـل فـي   %) 62.80(ما يعني أن %) 62.80(بلغت  

، نسبة السيولة النقديةإلى يعود سببها  إجمالي الموجـودات / واألرصدة المملوكة لدى المصارف 
 أكبـر وهي ) 2.903(المحسوبة  )T(صحة معنوية النموذج إذ بلغت قيمة  )T(ختبار وأوضح ا

  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة من 
نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 22(رقم من خالل الجدول 

أن قيمة معامـل   إجمالي الموجودات يتضح/ والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  القانونية
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R2التحديد 
النقـد  فـي  من التغيـرات التـي تحصـل    %) 82.0(ما يعني أن %) 82.0(بلغت  

، نسبة السيولة القانونيةيعود سببها إلى  إجمالي الموجودات/ واألرصدة المملوكة لدى المصارف 
وهي أكبـر  ) 4.777(المحسوبة  )T(صحة معنوية النموذج إذ بلغت قيمة  )T(وأوضح اختبار 

  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة من 
 نسبة التوظيفالذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 22(رقم من خالل الجدول 

إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديـد  / والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف 
R2

النقـد واألرصـدة   في من التغيرات التي تحصل %) 60.40(ما يعني أن %) 60.40(بلغت  

، وأوضح اختبـار  نسبة التوظيفيعود سببها إلى  إجمالي الموجودات/ المملوكة لدى المصارف 
)T(  صحة معنوية النموذج إذ بلغت قيمة)T(  المحسوبة)(قيمـة  وهي أكبر مـن  ) 2.763T( 

  .)2.015(الجدولية 
  )22(جدول رقم 
والنقد واألرصدة المملوكة لدى مصرفية تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة ال

  للبنك التجاري الفلسطينيإجمالي الموجودات / المصارف 
 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة  المتغير التابع

R 
معامل التحديد 

R2 %  

)T(  

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

النقد واألرصدة 

المملوكة لدى 

/ المصارف 

إجمالي 

  الموجودات

 2.9030.017  79.262.80 لسيولة النقديةنسبة ا

 4.7770.002  90.682.0 نسبة السيولة القانونية

 نسبة التوظيف
-77.7

60.40  

2.763

0.020 

)T ( الجدولية) =05.0                  )2.015P <  
/ دى المصارف والنقد واألرصدة المملوكة لنسبة السيولة النقدية وقد كانت عالقة االنحدار بين 

 Sig. (0.017(التجاري الفلسطيني معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية للبنك إجمالي الموجودات 
والنقد واألرصدة نسبة السيولة النقدية بين بمعنى يوجد تأثير معنوي ) 0.05(لمستوى معنوية 

كانت قوية إذ ، أما عالقة االرتباط بينهما فقد إجمالي الموجودات/ المملوكة لدى المصارف 
، أي وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة السيولة النقدية %)79.2(بلغت قيمة معامل االرتباط 

وجود عالقة  يدل علىوهذا  إجمالي الموجودات/ والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف 
/ دى المصارف والنقد واألرصدة المملوكة ل نسبة السيولة النقديةارتباط ذات داللة إحصائية بين 

  .إجمالي الموجودات
والنقد  نسبة السيولة القانونيةفقد كانت عالقة االنحدار بين  نسبة السيولة القانونيةأما بالنسبة إلى 

التجاري الفلسطيني معنوية إذ إجمالي الموجودات للبنك / واألرصدة المملوكة لدى المصارف 
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بمعنى يوجد تأثير معنوي بين ) 0.05(نوية لمستوى مع 0.002) .Sig(بلغت القيمة االحتمالية 
، أما إجمالي الموجودات/ والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  نسبة السيولة القانونية

، أي وجود %)90.60(عالقة االرتباط بينهما فقد كانت قوية إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 
/ قد واألرصدة المملوكة لدى المصارف والن عالقة ارتباط معنوية بين نسبة السيولة القانونية

وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة السيولة  إجمالي الموجودات
   .إجمالي الموجودات/ والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  القانونية

والنقد واألرصدة  نسبة التوظيففقد كانت عالقة االنحدار بين  نسبة التوظيفأما بالنسبة إلى 
التجاري الفلسطيني معنوية إذ بلغت القيمة إجمالي الموجودات للبنك / المملوكة لدى المصارف 

 بمعنى يوجد تأثير معنوي بين نسبة التوظيف) 0.05(لمستوى معنوية  0.020) .Sig(االحتمالية 
الرتباط بينهما فقد ، أما عالقة اإجمالي الموجودات/ والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف 
، أي وجود عالقة ارتباط معنوية بين %)- 77.70(كانت قوية إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 

وهذا يدل على  إجمالي الموجودات/ والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  نسبة التوظيف
وكة لدى والنقد واألرصدة الممل وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة التوظيف

  .إجمالي الموجودات/ المصارف 
  

/ الموجودات النقدية واالستثماراتنسبة تحليل تأثير العالقة بين السيولة المصرفية و -2

  :إجمالي الموجودات

السـيولة   نسبةالذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 23( رقممن خالل الجدول 
إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديـد  / ارات والموجودات النقدية واالستثم النقدية

R2
الموجودات النقدية من التغيرات التي تحصل في %) 91.9(وهذا يعني أن %) 91.90(بلغت  

 )T(، وأوضح اختبـار  نسبة السيولة النقديةيعود سببها إلى إجمالي الموجودات / واالستثمارات
الجدولية  )T(قيمة من  أكبروهي ) 7.518(حسوبة الم )T(صحة معنوية النموذج إذ بلغت قيمة 

)2.015(.  
نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 23(رقم من خالل الجدول 

إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديـد  / والموجودات النقدية واالستثمارات  القانونية
R2

الموجودات النقديـة  من التغيرات التي تحصل في %) 77.8(يعني أن وهذا %) 77.8(بلغت  
 )T(، وأوضح اختبار نسبة السيولة القانونيةيعود سببها إلى إجمالي الموجودات /  واالستثمارات

الجدولية  )T(قيمة من  أكبروهي ) 4.181(المحسوبة  )T(صحة معنوية النموذج إذ بلغت قيمة 
)2.015(.  
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 نسبة التوظيفي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين الذ) 23( رقم من خالل الجدول
R2يتضح أن قيمة معامل التحديد  إجمالي الموجودات/  الموجودات النقدية واالستثمارات

بلغـت   
الموجـودات النقديـة   من التغيرات التـي تحصـل فـي    %) 90.3(يعني أن وهذا %) 90.3(

صحة  )T(، وأوضح اختبار نسبة التوظيفإلى  يعود سببها إجمالي الموجودات/  واالستثمارات
الجدوليـة   )T(قيمـة  مـن   أقـل وهي ) 6.818-(المحسوبة  )T(معنوية النموذج إذ بلغت قيمة 

)2.015(.  
  )23(جدول رقم 

/ تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية والموجودات النقدية واالستثمارات 

  اري الفلسطينيللبنك التجإجمالي الموجودات 
 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة  المتغير التابع

R % 

معامل التحديد 

R2 %  

)T(  

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

الموجودات النقدية 

/ واالستثمارات 

إجمالي 

  الموجودات

 7.5180.000  95.891.9 نسبة السيولة النقدية

 4.1810.005  88.277.8 نسبة السيولة القانونية

 نسبة التوظيف
-95.0

90.3  

-6.818
0.000 

)T(  الجدولية) =2.015(                    
  

إجمالي / الموجودات النقدية واالستثمارات ونسبة السيولة النقدية وقد كانت عالقة االنحدار بين 
وى لمست Sig. (0.000(التجاري الفلسطيني معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية للبنك الموجودات 

الموجودات النقدية وبمعنى يوجد تأثير معنوي بين نسبة السيولة النقدية ) 0.05( معنوية
، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت قوية إذ بلغت قيمة إجمالي الموجودات/ واالستثمارات 

، أي وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة السيولة النقدية %)95.8(معامل االرتباط 
وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط ذات  إجمالي الموجودات/ ت النقدية واالستثمارات الموجوداو

إجمالي / الموجودات النقدية واالستثمارات وداللة إحصائية بين نسبة السيولة النقدية 
  .الموجودات

 ةنسبة السيولة القانونيفقد كانت عالقة االنحدار بين  نسبة السيولة القانونيةأما بالنسبة إلى 
التجاري الفلسطيني معنوية إذ إجمالي الموجودات للبنك / الموجودات النقدية واالستثمارات و

يوجد تأثير معنوي أنه بمعنى ) 0.05(لمستوى معنوية  0.005) .Sig(بلغت القيمة االحتمالية 
قة ، أما عالإجمالي الموجودات/ الموجودات النقدية واالستثمارات و بين نسبة السيولة القانونية
، أي وجود عالقة ارتباط %)88.2(إذ بلغت قيمة معامل االرتباط  قويةاالرتباط بينهما فقد كانت 

وهذا  إجمالي الموجودات/ الموجودات النقدية واالستثمارات و معنوية بين نسبة السيولة القانونية
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موجودات النقدية الو يدل على وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة السيولة القانونية
  .إجمالي الموجودات/ واالستثمارات 

الموجودات النقدية و نسبة التوظيففقد كانت عالقة االنحدار بين  نسبة التوظيفأما بالنسبة إلى 
التجاري الفلسطيني معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية إجمالي الموجودات للبنك / واالستثمارات 

)Sig. (0.000  لمستوى معنوية)يوجد تأثير معنوي بين نسبة التوظيفأنه بمعنى ) 0.05 
، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت إجمالي الموجودات/ الموجودات النقدية واالستثمارات و

، أي وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة %)-95.0(قوية إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 
وهذا يدل على وجود عالقة  إجمالي الموجودات/ الموجودات النقدية واالستثمارات و التوظيف

إجمالي / الموجودات النقدية واالستثمارات و ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة التوظيف
  .الموجودات

  
إجمـالي  / التسـهيالت االئتمانيـة  نسبة تحليل تأثير العالقة بين السيولة المصرفية و -3

  :الموجودات

نسبة السـيولة  يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين  الذي) 24(رقم من خالل الجدول 
R2إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامـل التحديـد   / والتسهيالت االئتمانية  النقدية

بلغـت   
/ التسـهيالت االئتمانيـة   من التغيرات التي تحصل فـي  %) 90.70(ما يعني أن %) 90.70(

صـحة معنويـة    )T(، وأوضح اختبار سيولة النقديةنسبة الإلى يعود سببها إجمالي الموجودات 
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أكبر من ) 6.992(المحسوبة  )T(إذ بلغت قيمة  ،النموذج

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 24( رقم من خالل الجدول
R2دات يتضح أن قيمة معامل التحديـد  إجمالي الموجو/ والتسهيالت االئتمانية  القانونية

بلغـت   
إجمـالي  / من التغيرات التي تحصل في التسهيالت االئتمانية %) 69.0(ما يعني أن %) 69.0(

صحة معنوية النموذج،  )T(، وأوضح اختبار نسبة السيولة القانونيةالموجودات يعود سببها إلى 
  .)2.015(الجدولية  )T(ة قيموهي أكبر من ) 3.334(المحسوبة  )T(إذ بلغت قيمة 

 نسبة التوظيفالذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 24(رقم من خالل الجدول 
R2إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديد / والتسهيالت االئتمانية 

%) 93.2(بلغـت   
إجمالي الموجودات /  من التغيرات التي تحصل في التسهيالت االئتمانية%) 93.2(ما يعني أن 

 )T(صحة معنوية النموذج، إذ بلغت قيمـة   )T(، وأوضح اختبار نسبة التوظيفيعود سببها إلى 
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أكبر من ) 8.257(المحسوبة 
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  )24(جدول رقم 
لي إجما/ تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية والتسهيالت االئتمانية 

  للبنك التجاري الفلسطينيالموجودات 
 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة  المتغير التابع

R % 

معامل التحديد 

R2 %  

)T( 

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

التسهيالت 

/ االئتمانية 

إجمالي 

  الموجودات

 6.9920.000  95.290.70- نسبة السيولة النقدية

 3.3340.010  83.169.0- نسبة السيولة القانونية

 نسبة التوظيف
96.5

93.2  

8.257
0.000 

)T(  الجدولية) =2.015(                  P 0.05<  
إجمالي الموجودات / والتسهيالت االئتمانية نسبة السيولة النقدية وقد كانت عالقة االنحدار بين 

لمستوى معنوية  Sig. (0.000(حتمالية التجاري الفلسطيني معنوية إذ بلغت القيمة االللبنك 
إجمالي / التسهيالت االئتمانية نسبة السيولة النقدية وبين بمعنى يوجد تأثير معنوي ) 0.05(

-95.2(، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت قوية إذ بلغت قيمة معامل االرتباط الموجودات
إجمالي / والتسهيالت االئتمانية النقدية ، أي وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة السيولة %)

النقدية وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين السيولة يدل على وهذا  الموجودات
   .إجمالي الموجودات/ والتسهيالت االئتمانية 

نسبة السيولة القانونية وقد كانت عالقة االنحدار بين إلى نسبة السيولة القانونية أما بالنسبة 
التجاري الفلسطيني معنوية إذ بلغت القيمة إجمالي الموجودات للبنك / هيالت االئتمانية والتس

بمعنى يوجد تأثير معنوي بين نسبة السيولة ) 0.05(لمستوى معنوية  0.010) .Sig(االحتمالية 
ية إذ ، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت قوإجمالي الموجودات/ التسهيالت االئتمانية القانونية و

، أي وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة السيولة %)-83.1(بلغت قيمة معامل االرتباط 
وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط ذات  إجمالي الموجودات/ والتسهيالت االئتمانية القانونية 

   .إجمالي الموجودات/ والتسهيالت االئتمانية داللة إحصائية بين نسبة السيولة القانونية 
والتسهيالت االئتمانية نسبة التوظيف قد كانت عالقة االنحدار بين أما بالنسبة إلى نسبة التوظيف ف

 Sig. (0.000(التجاري الفلسطيني معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية إجمالي الموجودات للبنك / 
/ ئتمانية التسهيالت االبمعنى يوجد تأثير معنوي بين نسبة التوظيف و) 0.05(لمستوى معنوية 

، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت قوية إذ بلغت قيمة معامل االرتباط إجمالي الموجودات
إجمالي / والتسهيالت االئتمانية ، أي وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة التوظيف %)96.5(

 وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة التوظيف الموجودات
  .إجمالي الموجودات/ والتسهيالت االئتمانية 
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 / الموجودات الحساسة لسعر الفائدةنسبة وتحليل تأثير العالقة بين السيولة المصرفية  -4

  :المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 25( رقم من خالل الجدول
يتضـح أن قيمـة   المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة  / ودات الحساسة لسعر الفائدةالموجو النقدية

R2معامل التحديد 
من التغيـرات التـي تحصـل فـي     %) 0.30(ما يعني أن %) 0.30(بلغت  

نسـبة  يعود سـببها إلـى   المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة  / الموجودات الحساسة لسعر الفائدة
المحسـوبة   )T(صحة معنوية النموذج، إذ بلغت قيمة عدم  )T(بار ، وأوضح اختالسيولة النقدية

  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة من  أقلوهي ) 0.130(
نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 25( رقم من خالل الجدول

يتضح أن قيمـة  لفائدة المطلوبات الحساسة لسعر ا / الموجودات الحساسة لسعر الفائدةو القانونية
R2معامل التحديد 

من التغيرات التي تحصـل فـي   %) 17.4(يعني أن وهذا %) 17.40(بلغت  
نسـبة  يعود سـببها إلـى   المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة  / الموجودات الحساسة لسعر الفائدة

المحسوبة  )T(صحة معنوية النموذج، إذ بلغت قيمة عدم  )T(، وأوضح اختبار السيولة القانونية
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة من أقل وهي ) 1.025(

 نسبة التوظيفالذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 25( رقم من خالل الجدول
يتضح أن قيمـة معامـل   المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة  / الموجودات الحساسة لسعر الفائدةو

R2التحديد 
الموجودات من التغيرات التي تحصل في %) 0.70(ني أن يعوهذا %) 0.70(بلغت  

، نسـبة التوظيـف  يعود سـببها إلـى   المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة  / الحساسة لسعر الفائدة
وهـي  ) 0.192(المحسوبة  )T(صحة معنوية النموذج، إذ بلغت قيمة عدم  )T(وأوضح اختبار 

  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة من أقل 
  )25(جدول رقم 

/ تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية والموجودات الحساسة لسعر الفائدة

  للبنك التجاري الفلسطينيالمطلوبات الحساسة لسعر الفائدة 
 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة  المتغير التابع

R 
معامل التحديد 

R2 %  

)T(  

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

جودات المو

الحساسة لسعر 

المطلوبات / الفائدة

الحساسة لسعر 

  الفائدة

 0.1300.450  5.90.30 نسبة السيولة النقدية

 1.0250.176  41.717.40 نسبة السيولة القانونية

 نسبة التوظيف
8.6

0.70  

0.192

0.427 

)T(  الجدولية) =2.015(                  P 0.05>  



 
 

95

 / الموجودات الحساسة لسعر الفائدةونسبة السيولة النقدية االنحدار بين  وقد كانت عالقة
معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية غير التجاري الفلسطيني للبنك المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة 

)Sig. (0.450  لمستوى معنوية)يوجد تأثير معنوي بين نسبة السيولة أنه ال بمعنى ) 0.05
، أما عالقة المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة / ودات الحساسة لسعر الفائدةالموجالنقدية و

وجود عالقة عدم ، أي %)5.90(إذ بلغت قيمة معامل االرتباط  ضعيفةاالرتباط بينهما فقد كانت 
المطلوبات  / الموجودات الحساسة لسعر الفائدةوارتباط معنوية بين نسبة السيولة النقدية 

وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين السيولة عدم وهذا يدل على ئدة الحساسة لسعر الفا
  .المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة / الموجودات الحساسة لسعر الفائدةوالنقدية 

نسبة السيولة القانونية وقد كانت عالقة االنحدار بين أما بالنسبة إلى نسبة السيولة القانونية 
التجاري الفلسطيني للبنك المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة  / الفائدة الموجودات الحساسة لسعرو

أنه ال بمعنى ) 0.05(لمستوى معنوية  0.176) .Sig(معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية غير 
المطلوبات  / الموجودات الحساسة لسعر الفائدةيوجد تأثير معنوي بين نسبة السيولة القانونية و

إذ بلغت قيمة معامل االرتباط  ضعيفة، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت دةالحساسة لسعر الفائ
الموجودات ووجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة السيولة القانونية عدم ، أي %)41.70(

وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة  / الحساسة لسعر الفائدة
المطلوبات  / الموجودات الحساسة لسعر الفائدةوبين نسبة السيولة القانونية ذات داللة إحصائية 
  .الحساسة لسعر الفائدة

الموجودات ونسبة التوظيف قد كانت عالقة االنحدار بين أما بالنسبة إلى نسبة التوظيف ف
معنوية غير التجاري الفلسطيني للبنك المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة  / الحساسة لسعر الفائدة

يوجد تأثير أنه ال بمعنى ) 0.05(لمستوى معنوية  0.427) .Sig(إذ بلغت القيمة االحتمالية 
، المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة/الموجودات الحساسة لسعر الفائدةمعنوي بين نسبة التوظيف و

عدم أي ، %)8.60(إذ بلغت قيمة معامل االرتباط ضعيفة أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت 
المطلوبات  / الموجودات الحساسة لسعر الفائدةووجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة التوظيف 

وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة عدم وهذا يدل على الحساسة لسعر الفائدة 
  .المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة / الموجودات الحساسة لسعر الفائدةوالتوظيف 

  
 :السيولة ةالعالقة بين السيولة المصرفية ومؤشرات مخاطر تأثير -5

وجود أثر معنوي بين عدم عن ) 26(أثبتت نتائج تحليل االنحدار والموضحة في الجدول رقم 
النقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف (السيولة  ةات مخاطرمؤشربعض السيولة المصرفية و

التسهيالت (، )إجمالي الموجودات/ واالستثمارات الموجودات النقدية (، )إجمالي الموجودات/ 
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 Sig. (0.124  ،0.256 ،0.329(القيمة االحتمالية إذ بلغت  ،)إجمالي الموجودات/ االئتمانية 
أقل على التوالي وهي ) 0.470، 0.706 ،1.306(المحسوبة  )T( على التوالي، كما بلغت قيمة

  ).2.015(الجدولية  )T(من قيمة 
  )26(جدول رقم 

للبنك ات مخاطرة السيولة تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية ومؤشر

  التجاري الفلسطيني
المتغيرات 

  المستقلة

 معامل االرتباط المتغير التابع
R 

معامل التحديد 

R2 %  

)T(  

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

السيولة 
  المصرفية 

النقد واألرصدة

المملوكة لدى 

إجمالي / لمصارف ا

  الموجودات

50.4

25.40  

1.306 

0.124 

الموجودات النقدية

/ واالستثمارات 

  إجمالي الموجودات
9.1

30.1  

0.706 

0.256 

التسهيالت االئتمانية  

 إجمالي الموجودات/ 
-20.6

4.20  

0.470 
0.329 

الموجودات الحساسة  

/ لسعر الفائدة

المطلوبات الحساسة 

 لسعر الفائدة

72.8

52.90  

2.371 

0.032 

)T(  الجدولية) =2.015(                  P 0.05>  



 
 

97

  :بنك االستثمار الفلسطيني: ثانياً
  تحليل تأثير العالقة بين السيولة المصرفية ومعدل العائد على الموجودات -1

سـيولة  نسبة الالذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 27( رقم من خالل الجدول
R2ومعدل العائد على الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديد  النقدية

ا يعني مم%) 3.0(بلغت  
نسـبة  يعود سببها إلى  من التغيرات التي تحصل في معدل العائد على الموجودات%) 3.0(أن 

المحسـوبة   )T(عدم صحة معنوية النموذج إذ بلغت قيمـة   )T(، وأوضح اختبار السيولة النقدية
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أقل من ) 0.391(

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 27( رقم من خالل الجدول
R2ومعدل العائد على الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديد  القانونية

مـا  م%) 1.9(بلغـت   
ل العائد على الموجودات يعود سببها إلـى  من التغيرات التي تحصل في معد%) 1.9(يعني أن 

 )T(عدم صحة معنوية النمـوذج إذ بلغـت قيمـة     )T(، وأوضح اختبار نسبة السيولة القانونية
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة من  وهي أقل) 0.315-(المحسوبة 

 يفنسبة التوظالذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 27( رقم من خالل الجدول
R2ومعدل العائد على الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديد 

ا يعنـي أن  مم%) 10.3(بلغت  
نسـبة  من التغيرات التي تحصل في معدل العائد على الموجودات يعود سببها إلـى  %) 10.3(

المحسـوبة   )T(عدم صحة معنوية النمـوذج إذ بلغـت قيمـة     )T(، وأوضح اختبار التوظيف
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة ن م وهي أقل) 0.758(

  )27(جدول رقم 
  تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية ومعدل العائد على الموجودات 

  بنك االستثمار الفلسطيني
 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة  المتغير التابع

R % 
معامل التحديد 

R2 %  

)T(  

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

معدل العائد 
على 

الموجودات
 0.356 0.391  17.23.0 نسبة السيولة النقدية  

 0.383 0.315-  13.91.9 نسبة السيولة القانونية

 0.242 0.758  32.110.3 نسبة التوظيف

)T ( الجدولية) =05.0                             )2.015P >  
  

غيـر   العائد لبنك االستثمار الفلسطينيالسيولة النقدية ومعدل  نسبةوقد كانت عالقة االنحدار بين 
بمعنى ال يوجد تأثير ) 0.05(لمستوى معنوية  0.356) .Sig(معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية 

معنوي بين نسبة السيولة النقدية ومعدل العائد على الموجودات، أما عالقة االرتباط بينهما فقـد  
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، أي وجود عالقة ارتباط غير معنوية بين %)17.2(مة معامل االرتباط كانت ضعيفة إذ بلغت قي
نسبة السيولة النقدية ومعدل العائد على الموجودات وهذا يعني عدم وجود عالقـة ارتبـاط ذات   

  .داللة إحصائية بين السيولة النقدية ومعدل العائد على الموجودات
نسبة السيولة القانونية ومعدل عالقة االنحدار بين  فقد كانتأما بالنسبة إلى نسبة السيولة القانونية 

لمستوى  Sig. (0.383(االستثمار الفلسطيني غير معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية العائد لبنك 
بمعنى ال يوجد تأثير معنوي بين نسبة السيولة القانونية ومعـدل العائـد علـى    ) 0.05(معنوية 

ما فقد كانت ضـعيفة إذ بلغـت قيمـة معامـل االرتبـاط      الموجودات، أما عالقة االرتباط بينه
، أي وجود عالقة ارتباط غير معنوية بين نسبة السيولة القانونية ومعدل العائد علـى  %)13.9(

وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين السيولة القانونية ومعدل  عدمالموجودات وهذا يعني 
  .العائد على الموجودات

العائد لبنـك  نسبة التوظيف ومعدل فقد كانت عالقة االنحدار بين  نسبة التوظيف أما بالنسبة إلى
لمسـتوى معنويـة    Sig. (0.242(معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية  غير االستثمار الفلسطيني

ومعدل العائد على الموجـودات، أمـا    بمعنى ال يوجد تأثير معنوي بين نسبة التوظيف) 0.05(
، أي وجـود  %)32.1(نهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتبـاط  عالقة االرتباط بي

ومعدل العائد على الموجودات وهذا يعني عدم وجـود   عالقة ارتباط غير معنوية بين التوظيف
  .ومعدل العائد على الموجودات عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة التوظيف

  
قة ضعيفة بين نسبة السيولة النقدية ونسـبة معـدل   ويتبين من التحليل أعاله وجود عال  

زيادة نمو المبالغ السائلة في الصندوق لدى البنك  إلىالعائد على الموجودات، وتفسر الباحثة ذلك 
ارتفاع نسبة السيولة النقدية فكان  إلىمقارنة بحجم ودائع العمالء من االلتزامات السائلة مما أدى 

  .ئد على الموجوداتتأثيره عكسيا على معدل العا
كما يتضح أن هناك عالقة ارتباط ضعيفة بين نسبة السيولة القانونية ومعدل العائد على   

زيادة نمو الموجودات السائلة المتمثلة في النقد في الصندوق  إلىالموجودات وتفسر الباحثة ذلك 
ارنـة بحجـم   مق ولدى سلطة النقد الفلسطينية واألرصدة النقدية لدى مؤسسـات ماليـة أخـرى   
  .المطلوبات السائلة مما كان له تأثيرا عكسيا على معدل العائد على الموجودات

ويتضح أيضا أن هناك عالقة ضعيفة بين نسبة التوظيف ومعدل العائد على الموجودات   
وتفسير ذلك هو ضعف حجم التسهيالت االئتمانية الممنوحة مـن قبـل البنـك مقارنـة بحجـم      

األوضاع االقتصادية التي تمر بها البالد مما أدى إلـى ظهـور هـذه    الموجودات وذلك بسبب 
  .العالقة ضعيفة
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  :تحليل تأثير العالقة بين السيولة المصرفية ومعدل العائد على حق الملكية -2

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 28( رقم من خالل الجدول
R2ق الملكية يتضح أن قيمة معامل التحديد ومعدل العائد على ح النقدية

وهـذا  %) 2.7(بلغـت   
إلـى  من التغيرات التي تحصل في معدل العائد على حق الملكية يعود سببها %) 2.7(يعني أن 

 )T(عدم صحة معنوية النمـوذج، إذ بلغـت قيمـة     )T(، وأوضح اختبار نسبة السيولة النقدية
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أقل من ) 0.373(المحسوبة 

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 28( رقم من خالل الجدول
R2ومعدل العائد على حق الملكية يتضح أن قيمة معامل التحديد  القانونية

وهـذا  %) 1.1(بلغت  
إلـى  ود سببها من التغيرات التي تحصل في معدل العائد على حق الملكية يع%) 1.1(يعني أن 

 )T(عدم صحة معنوية النمـوذج، إذ بلغـت قيمـة     )T(، وأوضح اختبار نسبة السيولة القانونية
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أقل من ) 0.235(المحسوبة 

 نسبة التوظيفالذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 28(رقم من خالل الجدول 
R2ملكية يتضح أن قيمة معامل التحديد ومعدل العائد على حق ال

وهذا يعني أن %) 12.5(بلغت  
نسـبة  إلـى  من التغيرات التي تحصل في معدل العائد على حق الملكية يعود سببها %) 12.5(

المحسـوبة   )T(عدم صحة معنوية النمـوذج، إذ بلغـت قيمـة     )T(، وأوضح اختبار التوظيف
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أقل من ) 0.844(

  )28(جدول رقم 
  تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية ومعدل العائد على حق الملكية 

  لبنك االستثمار الفلسطيني
 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة  المتغير التابع

R % 

معامل التحديد 

R2 %  

)T( 

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

معدل العائد 
على ح

الملكيةق 
 0.362 0.373  16.52.7 نسبة السيولة النقدية  

 0.412 0.235  10.51.1- نسبة السيولة القانونية

 0.219 0.844  35.312.5 نسبة التوظيف

)T ( الجدولية) =05.0                               )2.015P >  
  

العائد على حق الملكية لبنك االستثمار ومعدل  نسبة السيولة النقديةوقد كانت عالقة االنحدار بين 
وهذا ) 0.05(لمستوى معنوية  0.362) .Sig(معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية  غير الفلسطيني

يعني أنه ال يوجد تأثير معنوي لنسبة السيولة النقدية في معدل العائد على حق الملكية، أما عالقة 
، أي وجـود عالقـة   %)16.5(بلغت قيمة معامل االرتباط االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ 



 
 

100

ارتباط غير معنوية بين نسبة السيولة النقدية ومعدل العائد على حق الملكية وهذا يعنـي عـدم   
  .وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة السيولة النقدية ومعدل العائد على حق الملكية

ومعدل  نسبة السيولة القانونيةفقد كانت عالقة االنحدار بين  نونيةأما بالنسبة إلى نسبة السيولة القا
) .Sig(غير معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية  العائد على حق الملكية لبنك االستثمار الفلسطيني

في  وهذا يعني أنه ال يوجد تأثير معنوي لنسبة السيولة القانونية) 0.05(لمستوى معنوية  0.412
ى حق الملكية، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل معدل العائد عل

ومعدل  ، أي وجود عالقة ارتباط غير معنوية بين نسبة السيولة القانونية%)-10.5(االرتباط 
العائد على حق الملكية وهذا يعني عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة 

  .ومعدل العائد على حق الملكية السيولة القانونية

العائد على نسبة التوظيف ومعدل فقد كانت عالقة االنحدار بين  أما بالنسبة إلى نسبة التوظيف
 Sig. (0.219(غير معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية  حق الملكية لبنك االستثمار الفلسطيني

ي لنسبة التوظيف في معدل العائد وهذا يعني أنه ال يوجد تأثير معنو) 0.05(لمستوى معنوية 
على حق الملكية، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 

، أي وجود عالقة ارتباط غير معنوية بين نسبة التوظيف ومعدل العائد على حق %)35.3(
نسبة التوظيف ومعدل العائد الملكية وهذا يعني عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين 

  .على حق الملكية
 )والقانونية النقدية(يتضح من التحليل أعاله وجود عالقة ضعيفة بين نسبة السيولة   

زيادة نمو المبالغ  إلىومعدل العائد على حق الملكية وتفسر الباحثة سبب ضعف هذه العالقة 
النقدية (ارتفاع نسبة السيولة  إلىالسائلة لدى البنك مقارنة بحجم ودائع العمالء مما أدى 

على حد سواء مما كان له تأثيرا عكسيا على األرباح التي يحققها المساهمون على ) والقانونية
  .أموالهم الموظفة في رأس مال البنك

كما يتبين وجود عالقة ضعيفة بين نسبة التوظيف ومعدل العائد على حق الملكية وتفسير   
ت االئتمانية الممنوحة من قبل البنك مما كان له تأثيرا عكسيا على ذلك هو ضعف حجم التسهيال

  .األرباح
 
 (ROA)تأثير العالقة بين السيولة المصرفية ومؤشري معدل العائد على الموجودات  -3

 :(ROE)ومعدل العائد على حق الملكية 

وي بين عن عدم وجود أثر معن) 29(أثبتت نتائج تحليل االنحدار والموضحة في الجدول رقم 
السيولة المصرفية ومؤشري معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حق الملكية إذ 
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المحسوبة ) T(على التوالي، كما بلغت قيمة  0.366 ،0.332) .Sig(القيمة االحتمالية بلغت 
  ).2.015(الجدولية  )T( على التوالي وهي أقل من قيمة) 0.364،0.460(

  
  )29(جدول رقم 

االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية ومؤشري معدل العائد على تحليل 

  لبنك االستثمار الفلسطينيومعدل العائد على حق الملكية  الموجودات
المتغيرات 

  المستقلة

 معامل االرتباط المتغير التابع

R %  

معامل التحديد 

R2 %  

)T(  

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

السيولة 
  فية المصر

ROA 16.1 2.6  0.364  0.366 
ROE 20.1 4.1  0.460  

0.332 
)T(  الجدولية) =05.0                               )2.015P >  

  

  :تحليل مؤشرات مخاطرة السيولة
النقد واألرصـدة المملوكـة لـدى    نسبة تحليل تأثير العالقة بين السيولة المصرفية و -1

  :وجوداتإجمالي الم/ المصارف 

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 30( رقم من خالل الجدول
إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامـل  / والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  النقدية

R2التحديد 
من التغيـرات التـي تحصـل فـي النقـد      %) 17.2(ما يعني أن %) 17.2(بلغت  
، نسبة السيولة النقديـة إجمالي الموجودات يعود سببها إلى / ة المملوكة لدى المصارف واألرصد

وهـي  ) 1.019(المحسـوبة   )T(عدم صحة معنوية النموذج إذ بلغت قيمة  )T(وأوضح اختبار 
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة أقل من 

نسبة السـيولة  ط بين الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتبا) 30( رقم من خالل الجدول
إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامـل  / والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  القانونية
R2التحديد 

من التغيرات التي تحصل في النقد واألرصـدة  %) 1.2(ما يعني أن %) 1.2(بلغت  
، وأوضـح  انونيةنسبة السيولة القإجمالي الموجودات يعود سببها إلى / المملوكة لدى المصارف 

وهي أقـل مـن   ) 0.247(المحسوبة  )T(عدم صحة معنوية النموذج إذ بلغت قيمة  )T(اختبار 
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة 

 نسبة التوظيفالذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 30( رقم من خالل الجدول
دات يتضح أن قيمة معامل التحديـد  إجمالي الموجو/ والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف 

R2
من التغيرات التي تحصل فـي النقـد واألرصـدة    %) 67.0(ما يعني أن %) 67.0(بلغت  
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، وأوضح اختبـار  نسبة التوظيفإجمالي الموجودات يعود سببها إلى / المملوكة لدى المصارف 
)T(  صحة معنوية النموذج إذ بلغت قيمة)T(  المحسوبة)(قيمـة   وهي أكبر مـن ) 3.188T( 

  .)2.015(الجدولية 
  

  )30(جدول رقم 
تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية والنقد واألرصدة المملوكة لدى 

  إجمالي الموجودات لبنك االستثمار الفلسطيني/ المصارف 
 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة  المتغير التابع

R %  

معامل التحديد 

R2 %  

)T(  

  محسوبةال 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

النقد واألرصدة 

المملوكة لدى 

/ المصارف 

إجمالي 

  الموجودات

 1.0190.178  41.517.2 نسبة السيولة النقدية

 0.2470.407  11.01.2- نسبة السيولة القانونية

 نسبة التوظيف
-81.9

67.0  

3.188

0.012 

)T(  الجدولية) =2.015(        
  

والنقد واألرصدة المملوكة لدى نسبة السيولة النقدية ة االنحدار بين وقد كانت عالق  
االستثمار الفلسطيني معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية إجمالي الموجودات لبنك / المصارف 

)Sig. (0.178  لمستوى معنوية)بمعنى ال يوجد تأثير معنوي بين نسبة السيولة النقدية ) 0.05
، أما عالقة االرتباط بينهما فقد إجمالي الموجودات/ وكة لدى المصارف والنقد واألرصدة الممل

، أي وجود عالقة ارتباط غير معنوية بين %)41.5(كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 
وهذا يدل  إجمالي الموجودات/ والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف نسبة السيولة النقدية 

والنقد واألرصدة رتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة السيولة النقدية على عدم وجود عالقة ا
  .إجمالي الموجودات/ المملوكة لدى المصارف 

نسبة السيولة فقد كانت عالقة االنحدار بين  نسبة السيولة القانونيةأما بالنسبة إلى   
االستثمار ك إجمالي الموجودات لبن/ والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  القانونية

بمعنى ال ) 0.05(لمستوى معنوية  0.407) .Sig(الفلسطيني معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية 
/ والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  يوجد تأثير معنوي بين نسبة السيولة القانونية

مل االرتباط ، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معاإجمالي الموجودات
والنقد واألرصدة  ، أي وجود عالقة ارتباط غير معنوية بين نسبة السيولة القانونية%)- 11.0(

وهذا يدل على عدم وجود عالقة ارتباط ذات  إجمالي الموجودات/ المملوكة لدى المصارف 
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إجمالي / والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  داللة إحصائية بين نسبة السيولة القانونية
   .الموجودات

والنقد  نسبة التوظيففقد كانت عالقة االنحدار بين  نسبة التوظيفأما بالنسبة إلى   
االستثمار الفلسطيني معنوية إذ إجمالي الموجودات لبنك / واألرصدة المملوكة لدى المصارف 

عنوي بين بمعنى يوجد تأثير م) 0.05(لمستوى معنوية  0.012) .Sig(بلغت القيمة االحتمالية 
، أما عالقة إجمالي الموجودات/ والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  نسبة التوظيف

، أي وجود عالقة %)-81.9(االرتباط بينهما فقد كانت قوية إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 
إجمالي / والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  ارتباط معنوية بين نسبة التوظيف

والنقد  وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة التوظيف تالموجودا
  .إجمالي الموجودات/ واألرصدة المملوكة لدى المصارف 

إجمالي / تحليل تأثير العالقة بين السيولة المصرفية والموجودات النقدية واالستثمارات -2

  :الموجودات

نسبة السـيولة  قات االنحدار البسيط واالرتباط بين الذي يوضح عال) 31(رقم من خالل الجدول 
إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديـد  / والموجودات النقدية واالستثمارات النقدية 

R2
من التغيرات التي تحصل في الموجودات النقديـة  %) 15.7(وهذا يعني أن %) 15.7(بلغت  

 )T(، وأوضح اختبـار  نسبة السيولة النقديةإلى  إجمالي الموجودات يعود سببها/  واالستثمارات
 )T(قيمـة  وهي أقـل مـن   ) 0.963(المحسوبة  )T(عدم صحة معنوية النموذج إذ بلغت قيمة 

  .)2.015(الجدولية 
نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 31(رقم من خالل الجدول 

إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديـد  / ستثمارات والموجودات النقدية واال القانونية
R2

من التغيرات التي تحصل في الموجودات النقديـة  %) 13.3(وهذا يعني أن %) 13.3(بلغت  
 )T(، وأوضح اختبار نسبة السيولة القانونيةإجمالي الموجودات يعود سببها إلى /  واالستثمارات

 )T(قيمـة  مـن   أكبروهي ) 0.875-(المحسوبة  )T(مة عدم صحة معنوية النموذج إذ بلغت قي
  .)-2.015(الجدولية 

 نسبة التوظيفالذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 31(رقم من خالل الجدول 
R2إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديد /  الموجودات النقدية واالستثمارات

بلغـت   
من التغيرات التـي تحصـل فـي الموجـودات النقديـة      %) 81.7(وهذا يعني أن %) 81.7(

صحة  )T(، وأوضح اختبار نسبة التوظيفإجمالي الموجودات يعود سببها إلى /  واالستثمارات
الجدوليـة   )T(قيمـة  وهي أقـل مـن   ) 4.724-(المحسوبة  )T(معنوية النموذج إذ بلغت قيمة 

)2.015-(.  
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  )31(جدول رقم 
/ واالرتباط بين السيولة المصرفية والموجودات النقدية واالستثمارات  تحليل االنحدار البسيط

  إجمالي الموجودات لبنك االستثمار الفلسطيني
 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة  المتغير التابع

R % 

معامل التحديد 

R2 %  

)T(  

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

الموجودات النقدية 

/ واالستثمارات 

ي إجمال

  الموجودات

 0.9630.190  39.615.7 نسبة السيولة النقدية

 0.8750.215-  36.513.3- نسبة السيولة القانونية

 نسبة التوظيف
-90.4

81.2  

-4.724
0.003 

)T(  الجدولية) =2.015(                                 
  

إجمـالي  / دية واالستثمارات والموجودات النقنسبة السيولة النقدية وقد كانت عالقة االنحدار بين 
لمستوى  Sig. (0.190(معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية  الموجودات لبنك االستثمار الفلسطيني

والموجـودات النقديـة   بمعنى ال يوجد تأثير معنوي بين نسبة السيولة النقديـة  ) 0.05(معنوية 
فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمـة   ، أما عالقة االرتباط بينهماإجمالي الموجودات/ واالستثمارات 

، أي عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسـبة السـيولة النقديـة    %)39.6(معامل االرتباط 
وهذا يدل على عدم وجود عالقة ارتباط  إجمالي الموجودات/ والموجودات النقدية واالستثمارات 

ـ  ذات داللة إحصائية بين نسبة السيولة النقدية  إجمـالي  / ة واالسـتثمارات  والموجـودات النقدي
  .الموجودات

 نسبة السيولة القانونيةفقد كانت عالقة االنحدار بين  نسبة السيولة القانونيةأما بالنسبة إلى 
غير معنوية  إجمالي الموجودات لبنك االستثمار الفلسطيني/ والموجودات النقدية واالستثمارات 

بمعنى أنه ال يوجد تأثير ) 0.05(ى معنوية لمستو 0.215) .Sig(إذ بلغت القيمة االحتمالية 
، أما إجمالي الموجودات/ والموجودات النقدية واالستثمارات  معنوي بين نسبة السيولة القانونية

، أي عدم %)- 36.5(عالقة االرتباط بينهما فقد كانت متوسطة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 
/ والموجودات النقدية واالستثمارات  قانونيةوجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة السيولة ال

وهذا يدل على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة  إجمالي الموجودات
   .إجمالي الموجودات/ والموجودات النقدية واالستثمارات  السيولة القانونية
والموجودات النقدية  توظيفنسبة الفقد كانت عالقة االنحدار بين  نسبة التوظيفأما بالنسبة إلى 
معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية  إجمالي الموجودات لبنك االستثمار الفلسطيني/ واالستثمارات 

)Sig. (0.003  لمستوى معنوية)بمعنى أنه يوجد تأثير معنوي بين نسبة التوظيف) 0.05 
الرتباط بينهما فقد كانت ، أما عالقة اإجمالي الموجودات/ والموجودات النقدية واالستثمارات 
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، أي وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة %)-90.4(إذ بلغت قيمة معامل االرتباط قوية 
وهذا يدل على وجود عالقة  إجمالي الموجودات/ والموجودات النقدية واالستثمارات  التوظيف

إجمالي / ارات والموجودات النقدية واالستثم ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة التوظيف
  .الموجودات

  :إجمالي الموجودات/  تحليل تأثير العالقة بين السيولة المصرفية والتسهيالت االئتمانية -3

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 32(رقم من خالل الجدول 
R2معامـل التحديـد    إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة/ والتسهيالت االئتمانية  النقدية

بلغـت   
إجمـالي  / من التغيرات التي تحصل في التسهيالت االئتمانية %) 23.9(ما يعني أن %) 23.9(

عـدم صـحة معنويـة     )T(، وأوضح اختبـار  نسبة السيولة النقديةالموجودات يعود سببها إلى 
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أقل من ) 1.252(المحسوبة  )T(النموذج، إذ بلغت قيمة 

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 32(رقم من خالل الجدول 
R2إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديـد  / والتسهيالت االئتمانية  القانونية

بلغـت   
لي إجمـا / من التغيرات التي تحصل في التسهيالت االئتمانيـة  %) 5.7(ما يعني أن %) 5.7(

عـدم صـحة معنويـة     )T(، وأوضح اختبار نسبة السيولة القانونيةالموجودات يعود سببها إلى 
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أقل من ) 0.550(المحسوبة  )T(النموذج، إذ بلغت قيمة 

 نسبة التوظيفالذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 32(رقم من خالل الجدول 
R2إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديد / الت االئتمانية والتسهي

%) 85.3(بلغـت   
إجمالي الموجودات / من التغيرات التي تحصل في التسهيالت االئتمانية %) 85.3(ما يعني أن 

 )T(صحة معنوية النموذج، إذ بلغت قيمـة   )T(، وأوضح اختبار نسبة التوظيفيعود سببها إلى 
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أكبر من ) 5.392(المحسوبة 

  )32(جدول رقم 
إجمالي / تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية والتسهيالت االئتمانية 

  الموجودات لبنك االستثمار الفلسطيني
 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة  المتغير التابع

R % 

معامل التحديد 

R2 %  

)T(  

  محسوبةال 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

التسهيالت 

/ االئتمانية 

إجمالي 

  الموجودات

 1.2520.133  48.923.9- نسبة السيولة النقدية

 0.5500.303  23.95.7 نسبة السيولة القانونية

 نسبة التوظيف
92.4

85.3  

5.392
0.001 

)T(  الجدولية) =2.015(                                      
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إجمالي الموجودات / والتسهيالت االئتمانية نسبة السيولة النقدية وقد كانت عالقة االنحدار بين 
لمستوى معنوية  Sig. (0.133(معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية  لبنك االستثمار الفلسطيني

إجمالي / التسهيالت االئتمانية بمعنى ال يوجد تأثير معنوي بين نسبة السيولة النقدية و) 0.05(
-48.9(، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط الموجودات

/ والتسهيالت االئتمانية ، أي عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة السيولة النقدية %)
سيولة وهذا يدل على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين ال إجمالي الموجودات

  .إجمالي الموجودات/ والتسهيالت االئتمانية النقدية 
نسبة السيولة القانونية وقد كانت عالقة االنحدار بين أما بالنسبة إلى نسبة السيولة القانونية 

معنوية إذ بلغت القيمة  إجمالي الموجودات لبنك االستثمار الفلسطيني/ والتسهيالت االئتمانية 
بمعنى ال يوجد تأثير معنوي بين نسبة ) 0.05(لمستوى معنوية  0.303) .Sig(االحتمالية 

، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت إجمالي الموجودات/ التسهيالت االئتمانية السيولة القانونية و
وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة  عدم، أي %)23.9(ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 

وهذا يدل على عدم وجود عالقة  إجمالي الموجودات/ التسهيالت االئتمانية والسيولة القانونية 
إجمالي / والتسهيالت االئتمانية ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة السيولة القانونية 

  .الموجودات
والتسهيالت االئتمانية نسبة التوظيف قد كانت عالقة االنحدار بين أما بالنسبة إلى نسبة التوظيف ف

 Sig. (0.001(معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية  إجمالي الموجودات لبنك االستثمار الفلسطيني/ 
/ التسهيالت االئتمانية بمعنى يوجد تأثير معنوي بين نسبة التوظيف و) 0.05(لمستوى معنوية 

اط ، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت قوية إذ بلغت قيمة معامل االرتبإجمالي الموجودات
إجمالي / والتسهيالت االئتمانية ، أي وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة التوظيف %)92.4(

وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة التوظيف  الموجودات
  .إجمالي الموجودات/ والتسهيالت االئتمانية 

  
 / جودات الحساسة لسعر الفائدةتحليل تأثير العالقة بين السيولة المصرفية والمو -4

  :المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 33(رقم من خالل الجدول 
المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة يتضـح أن قيمـة    / والموجودات الحساسة لسعر الفائدة النقدية

R2معامل التحديد 
مـن التغيـرات التـي تحصـل فـي      %) 6.6(ما يعني أن %) 6.6(بلغت  

نسـبة  المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة يعود سـببها إلـى    / الموجودات الحساسة لسعر الفائدة
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المحسـوبة   )T(عدم صحة معنوية النموذج، إذ بلغت قيمة  )T(، وأوضح اختبار السيولة النقدية
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أقل من ) 0.596(

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 33(رقم من خالل الجدول 
المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة يتضح أن قيمـة   / والموجودات الحساسة لسعر الفائدة القانونية

R2معامل التحديد 
من التغيـرات التـي تحصـل فـي     %) 5.4(وهذا يعني أن %) 5.4(بلغت  

نسـبة  المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة يعود سـببها إلـى    / ودات الحساسة لسعر الفائدةالموج
المحسوبة  )T(عدم صحة معنوية النموذج، إذ بلغت قيمة  )T(، وأوضح اختبار السيولة القانونية

  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أقل من ) 0.533(
 نسبة التوظيفحدار البسيط واالرتباط بين الذي يوضح عالقات االن) 33(رقم من خالل الجدول 

المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة يتضح أن قيمـة معامـل    / والموجودات الحساسة لسعر الفائدة
R2التحديد 

من التغيرات التي تحصل في الموجودات %) 22.5(وهذا يعني أن %) 22.5(بلغت  
، نسـبة التوظيـف  يعود سـببها إلـى    المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة / الحساسة لسعر الفائدة

وهـي  ) 1.205(المحسوبة  )T(عدم صحة معنوية النموذج، إذ بلغت قيمة  )T(وأوضح اختبار 
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة أقل من 

  
  )33(جدول رقم 

/ تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية والموجودات الحساسة لسعر الفائدة

  حساسة لسعر الفائدة لبنك االستثمار الفلسطينيالمطلوبات ال
 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة  المتغير التابع

R  %  

معامل التحديد 

R2 %  

)T(  

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

الموجودات 

الحساسة لسعر 

المطلوبات / الفائدة

الحساسة لسعر 

  الفائدة

 0.5960.289  25.76.6- نسبة السيولة النقدية

 0.5330.308  23.25.4 نسبة السيولة القانونية

 نسبة التوظيف
47.4

22.5  

1.205

0.141 

)T(  الجدولية) =05.0                             )2.015P >  
  

 / والموجودات الحساسة لسعر الفائدةنسبة السيولة النقدية وقد كانت عالقة االنحدار بين 
غير معنوية إذ بلغت القيمة  اسة لسعر الفائدة لبنك االستثمار الفلسطينيالمطلوبات الحس

بمعنى أنه ال يوجد تأثير معنوي بين نسبة ) 0.05(لمستوى معنوية  0.289) .Sig(االحتمالية 
، أما عالقة المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة / الموجودات الحساسة لسعر الفائدةالسيولة النقدية و
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، أي عدم وجود %)-25.7(هما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط االرتباط بين
المطلوبات  / والموجودات الحساسة لسعر الفائدةعالقة ارتباط معنوية بين نسبة السيولة النقدية 

وهذا يدل على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين السيولة الحساسة لسعر الفائدة 
   .المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة / وجودات الحساسة لسعر الفائدةوالمالنقدية 

نسبة السيولة القانونية وقد كانت عالقة االنحدار بين أما بالنسبة إلى نسبة السيولة القانونية 
 المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة لبنك االستثمار الفلسطيني / والموجودات الحساسة لسعر الفائدة

بمعنى أنه ال ) 0.05(لمستوى معنوية  0.308) .Sig(بلغت القيمة االحتمالية  غير معنوية إذ
المطلوبات  / الموجودات الحساسة لسعر الفائدةيوجد تأثير معنوي بين نسبة السيولة القانونية و

، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط الحساسة لسعر الفائدة
والموجودات أي عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة السيولة القانونية  ،)23.2%(

وجود عالقة  عدموهذا يدل على المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة  / الحساسة لسعر الفائدة
 / والموجودات الحساسة لسعر الفائدةارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة السيولة القانونية 

  .سة لسعر الفائدةالمطلوبات الحسا
والموجودات نسبة التوظيف قد كانت عالقة االنحدار بين أما بالنسبة إلى نسبة التوظيف ف

غير معنوية  المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة لبنك االستثمار الفلسطيني / الحساسة لسعر الفائدة
ه ال يوجد تأثير بمعنى أن) 0.05(لمستوى معنوية  0.141) .Sig(إذ بلغت القيمة االحتمالية 

المطلوبات الحساسة لسعر  / الموجودات الحساسة لسعر الفائدةمعنوي بين نسبة التوظيف و
، أي %)47.4(، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط الفائدة

 / الفائدةوالموجودات الحساسة لسعر عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة التوظيف 
وهذا يدل على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة 

  .المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة / والموجودات الحساسة لسعر الفائدةبين نسبة التوظيف 
  

 :تأثير العالقة بين السيولة المصرفية ومؤشرات مخاطر السيولة -5

عن عدم وجود أثر معنوي بين ) 34(االنحدار والموضحة في الجدول رقم  أثبتت نتائج تحليل
/ النقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف (مؤشرات مخاطر السيولة بعض السيولة المصرفية و

، المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة/  إجمالي الموجودات، الموجودات الحساسة لسعر الفائدة
) .Sig(القيمة االحتمالية إذ بلغت   )الموجودات إجمالي/ رات الموجودات النقدية واالستثما

، 1.109، -1.734(المحسوبة  )T( على التوالي، كما بلغت قيمة )0.14،  0.159، 0.072(
وهذا يثبت عدم وجود عالقة ). 2.015(الجدولية  )T( على التوالي وهي أقل من قيمة) -3.087

  .مؤشرات مخاطر السيولةعض بارتباط وتأثير بين السيولة المصرفية و
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عن وجود أثر معنوي بـين  ) 34(أثبتت نتائج تحليل االنحدار والموضحة في الجدول رقم كذلك 
السيولة  ةكأحد مؤشرات مخاطر إجمالي الموجودات / السيولة المصرفية والتسهيالت االئتمانية 

وهي أكبر من  2.548 وبةالمحس )T( ، كما بلغت قيمة0.026) .Sig(القيمة االحتمالية إذ بلغت 
المصـرفية  وهذا يثبت وجود عالقة ارتباط وتأثير بـين السـيولة   ). 2.015(الجدولية  )T(قيمة
  .وجوداتإجمالي الم/ االئتمانية  لتسهيالتاو

  )34(جدول رقم 
لبنك السيولة المصرفية ومؤشرات مخاطر السيولة تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين 

  ينياالستثمار الفلسط
المتغيرات 

  المستقلة

 معامل االرتباط المتغير التابع
R 

معامل التحديد 

R2 %  

)T(  

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

السيولة 
  المصرفية 

النقد واألرصدة المملوكة

إجمالي / لدى المصارف 

  الموجودات
-61.3

37.6  

-1.734

0.072 

الموجودات النقدية

إجمالي / واالستثمارات 

  وداتالموج
-81.0

65.6  

-3.087

0.014 

/التسهيالت االئتمانية

 إجمالي الموجودات
75.2

56.5  

2.548
0.026 

الموجودات الحساسة

المطلوبات / لسعر الفائدة

 الحساسة لسعر الفائدة

44.4

19.7  

1.109

0.159 

)T(  الجدولية) =2.015(                    
 

  :بنك فلسطين: ثالثاً
  :بين السيولة المصرفية ومعدل العائد على الموجوداتتحليل تأثير العالقة  -1

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 35(رقم من خالل الجدول 
R2ومعدل العائد على الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديد  النقدية

ما يعني %) 7.9(بلغت  
نسـبة  يعود سببها إلى  ل العائد على الموجوداتمن التغيرات التي تحصل في معد%) 7.9(أن 

المحسـوبة   )T(صحة معنوية النموذج إذ بلغت قيمـة   عدم )T(، وأوضح اختبار السيولة النقدية
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أقل من ) 0.654(

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 35(رقم من خالل الجدول 
R2ومعدل العائد على الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديد  القانونية

مـا  %) 4.4(بلغـت   
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من التغيرات التي تحصل في معدل العائد على الموجودات يعود سببها إلـى  %) 4.4(يعني أن 
 )T(عدم صحة معنوية النمـوذج إذ بلغـت قيمـة     )T(، وأوضح اختبار نسبة السيولة القانونية

  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أقل  من ) 0.481(المحسوبة 
 نسبة التوظيفالذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 35(رقم من خالل الجدول 

R2ومعدل العائد على الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديد 
ما يعنـي أن   ،%)40.3(بلغت  

نسـبة  لى الموجودات يعود سببها إلـى  من التغيرات التي تحصل في معدل العائد ع%) 40.3(
المحسـوبة   )T(عدم صحة معنوية النمـوذج إذ بلغـت قيمـة     )T(، وأوضح اختبار التوظيف

  ).2.015الجدولية  )T(وهي أقل من قيمة ) 1.839(
  

  )35(جدول رقم 
  تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية ومعدل العائد على الموجودات 

  سطينلبنك فل
 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة  المتغير التابع

R % 
معامل التحديد 

R2 %  

)T(  

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

معدل العائد 
على 

الموجودات
 0.271 0.654  28.17.9- نسبة السيولة النقدية  

 0.326 0.481  21.04.4- نسبة السيولة القانونية

 0.063 1.839  63.540.3 نسبة التوظيف

)T(  الجدولية) =05.0                          )2.015P >  
  

غيـر معنويـة إذ    العائد لبنك فلسطيننسبة السيولة النقدية ومعدل وقد كانت عالقة االنحدار بين 
بمعنى ال يوجد تأثير معنوي بين ) 0.05(لمستوى معنوية  0.271) .Sig(بلغت القيمة االحتمالية 

بة السيولة النقدية ومعدل العائد على الموجودات، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة نس
، أي وجود عالقة ارتباط غير معنويـة بـين نسـبة    %)-28.1(إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 

السيولة النقدية ومعدل العائد على الموجودات وهذا يعني عدم وجود عالقة ارتبـاط ذات داللـة   
  .ئية بين السيولة النقدية ومعدل العائد على الموجوداتإحصا

نسبة السيولة القانونية ومعدل فقد كانت عالقة االنحدار بين أما بالنسبة إلى نسبة السيولة القانونية 
لمسـتوى معنويـة    Sig. (0.326(غير معنوية إذ بلغت القيمة االحتماليـة  العائد لبنك فلسطين 

ر معنوي بين نسبة السيولة القانونية ومعدل العائد على الموجودات، بمعنى ال يوجد تأثي) 0.05(
، أي وجود %)-21.0(أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 

عالقة ارتباط غير معنوية بين نسبة السيولة القانونية ومعدل العائد على الموجودات وهذا يعنـي  
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باط ذات داللة إحصائية بـين السـيولة القانونيـة ومعـدل العائـد علـى       عدم وجود عالقة ارت
  .الموجودات

العائد لبنـك  نسبة التوظيف ومعدل فقد كانت عالقة االنحدار بين  أما بالنسبة إلى نسبة التوظيف
بمعنـى  ) 0.05(لمستوى معنوية  0.063) .Sig(غير معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية فلسطين 

ومعدل العائد على الموجودات، أما عالقـة االرتبـاط    ر معنوي بين نسبة التوظيفال يوجد تأثي
، أي وجود عالقة ارتباط غيـر  %)63.5(بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 

ومعدل العائد على الموجودات وهذا يعني عدم وجود عالقة ارتبـاط ذات   معنوية بين التوظيف
  .ومعدل العائد على الموجودات نسبة التوظيفداللة إحصائية بين 

  
  :تحليل تأثير العالقة بين السيولة المصرفية ومعدل العائد على حق الملكية -2

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 36(رقم من خالل الجدول 
R2يد ومعدل العائد على حق الملكية يتضح أن قيمة معامل التحد النقدية

وهـذا  %) 0.1(بلغـت   
إلـى  من التغيرات التي تحصل في معدل العائد على حق الملكية يعود سببها %) 0.1(يعني أن 

 )T(عدم صحة معنوية النمـوذج، إذ بلغـت قيمـة     )T(، وأوضح اختبار نسبة السيولة النقدية
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أقل من ) 0.063(المحسوبة 

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 36(قم رمن خالل الجدول 
R2ومعدل العائد على حق الملكية يتضح أن قيمة معامل التحديد  القانونية

وهـذا  %) 0.1(بلغت  
إلـى  من التغيرات التي تحصل في معدل العائد على حق الملكية يعود سببها %) 0.1(يعني أن 

 )T(عدم صحة معنوية النمـوذج، إذ بلغـت قيمـة     )T(، وأوضح اختبار ةنسبة السيولة القانوني
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أقل من ) 0.084(المحسوبة 

 نسبة التوظيفالذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 36(رقم من خالل الجدول 
R2ومعدل العائد على حق الملكية يتضح أن قيمة معامل التحديد 

وهذا يعني أن %) 69.5(بلغت  
نسـبة  إلـى  من التغيرات التي تحصل في معدل العائد على حق الملكية يعود سببها %) 69.5(

) 3.373(المحسـوبة   )T(صحة معنوية النموذج، إذ بلغت قيمة  )T(وأوضح اختبار  ،التوظيف
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أكبر من 
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  )36(جدول رقم 
  حدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية ومعدل العائد على حق الملكية تحليل االن

  لبنك فلسطين
 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة  المتغير التابع

R % 

معامل التحديد 

R2 %  

)T(  

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

معدل العائد 
على حق 
الملكية

 0.476 0.063  2.80.1- نسبة السيولة النقدية  

 0.468 0.084  3.80.1 نسبة السيولة القانونية

 0.010 3.373  83.369.5 نسبة التوظيف

)T(  الجدولية) =2.015(                    
لبنك فلسطين العائد على حق الملكية نسبة السيولة النقدية ومعدل وقد كانت عالقة االنحدار بين 

وهذا يعني أنه ال ) 0.05(لمستوى معنوية  0.476 ).Sig(غير معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية 
يوجد تأثير معنوي لنسبة السيولة النقدية في معدل العائد على حق الملكية، أما عالقة االرتباط 

، أي وجود عالقة ارتباط غير %)-2.8(بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 
العائد على حق الملكية وهذا يعني عدم وجود عالقة معنوية بين نسبة السيولة النقدية ومعدل 

  .ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة السيولة النقدية ومعدل العائد على حق الملكية

ومعدل  نسبة السيولة القانونيةفقد كانت عالقة االنحدار بين  أما بالنسبة إلى نسبة السيولة القانونية
 Sig. (0.468(غير معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية لبنك فلسطين العائد على حق الملكية 

في معدل  وهذا يعني أنه ال يوجد تأثير معنوي لنسبة السيولة القانونية) 0.05(لمستوى معنوية 
العائد على حق الملكية، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل 

ومعدل العائد  ط غير معنوية بين نسبة السيولة القانونية، أي وجود عالقة ارتبا%)3.8(االرتباط 
على حق الملكية وهذا يعني عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة السيولة 

  .ومعدل العائد على حق الملكية القانونية

على  العائدنسبة التوظيف ومعدل فقد كانت عالقة االنحدار بين  أما بالنسبة إلى نسبة التوظيف
لمستوى معنوية  Sig. (0.010(لبنك فلسطين معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية حق الملكية 

وهذا يعني أنه يوجد تأثير معنوي لنسبة التوظيف في معدل العائد على حق الملكية، أما ) 0.05(
عالقة ، أي وجود %)83.3(عالقة االرتباط بينهما فقد كانت قوية إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 

ارتباط معنوية بين نسبة التوظيف ومعدل العائد على حق الملكية وهذا يعني وجود عالقة ارتباط 
  .ذات داللة إحصائية بين نسبة التوظيف ومعدل العائد على حق الملكية
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 (ROA)تأثير العالقة بين السيولة المصرفية ومؤشري معدل العائد على الموجودات  -3

 :(ROE)لكية ومعدل العائد على حق الم

عن عدم وجود أثر معنوي بين ) 37(أثبتت نتائج تحليل االنحدار والموضحة في الجدول رقم 
السيولة المصرفية ومؤشري معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حق الملكية إذ 

 المحسوبة )T( على التوالي، كما بلغت قيمة 0.369 ،0.407) .Sig(القيمة االحتمالية بلغت 
وهذا يثبت عدم ). 2.015(الجدولية  )T( على التوالي وهي أقل من قيمة) 0.249، 0.352(

  .وجود عالقة ارتباط وتأثير بين السيولة المصرفية ومعدل العائد
  )37(جدول رقم 

تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية ومؤشري معدل العائد على 

  لبنك فلسطينى حق الملكية الموجودات  ومعدل العائد عل
المتغيرات 

  المستقلة

 معامل االرتباط المتغير التابع

R %  

معامل التحديد 

R2 %  

)T(  

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

السيولة 
  المصرفية 

ROA -15.62.4  0.352 0.369 
ROE 11.11.2  

0.249 0.407 

)T(  الجدولية) =05.0                                 )2.015P >  
  

  :تحليل مؤشرات مخاطرة السيولة
النقد واألرصـدة المملوكـة لـدى    نسبة تحليل تأثير العالقة بين السيولة المصرفية و -1

  :إجمالي الموجودات/ المصارف 

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 38(رقم من خالل الجدول 
إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامـل  / قد واألرصدة المملوكة لدى المصارف والن النقدية

R2التحديد 
من التغيرات التي تحصل في النقد واألرصـدة  %) 0.4(ما يعني أن %) 0.4(بلغت  

، وأوضـح  نسبة السيولة النقديـة إجمالي الموجودات يعود سببها إلى / المملوكة لدى المصارف 
وهي أقـل مـن   ) 0.145(المحسوبة  )T(نوية النموذج إذ بلغت قيمة عدم صحة مع )T(اختبار 

  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة 
نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 38(رقم من خالل الجدول 

إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامـل  / والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  القانونية
R2تحديد ال

من التغيرات التي تحصـل فـي النقـد    %) 0.006(ما يعني أن %) 0.006(بلغت  
، نسبة السيولة القانونيةإجمالي الموجودات يعود سببها إلى / واألرصدة المملوكة لدى المصارف 
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وهـي  ) 0.005(المحسـوبة   )T(عدم صحة معنوية النموذج إذ بلغت قيمة  )T(وأوضح اختبار 
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة أقل من 

 نسبة التوظيفالذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 38(رقم من خالل الجدول 
إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديـد  / والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف 

R2
صـدة  من التغيرات التي تحصل فـي النقـد واألر  %) 81.8(ما يعني أن %) 81.8(بلغت  

، وأوضح اختبـار  نسبة التوظيفإجمالي الموجودات يعود سببها إلى / المملوكة لدى المصارف 
)T(  صحة معنوية النموذج إذ بلغت قيمة)T(  المحسوبة)(قيمـة  وهي أكبر مـن  ) 4.739T( 

  .)2.015(الجدولية 
  

  )38(جدول رقم 
واألرصدة المملوكة لدى  تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية والنقد

  لبنك فلسطينإجمالي الموجودات / المصارف 
 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة  المتغير التابع

R %  

معامل التحديد 

R2 %  

)T(  

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

النقد واألرصدة 

المملوكة لدى 

/ المصارف 

إجمالي 

  الموجودات

 0.1450.445  6.50.4 نسبة السيولة النقدية

 0.0050.493  0.80.006- نسبة السيولة القانونية

 نسبة التوظيف
-90.4

81.8  

4.739

0.003 

)T(  الجدولية) =2.015(                    
  

/ والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف نسبة السيولة النقدية وقد كانت عالقة االنحدار بين 
لمستوى  Sig. (0.445(ة إذ بلغت القيمة االحتمالية معنويإجمالي الموجودات لبنك فلسطين 

والنقد واألرصدة المملوكة بمعنى ال يوجد تأثير معنوي بين نسبة السيولة النقدية ) 0.05(معنوية 
، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة إجمالي الموجودات/ لدى المصارف 
والنقد القة ارتباط غير معنوية بين نسبة السيولة النقدية ، أي وجود ع%)6.5(معامل االرتباط 

وهذا يدل على عدم وجود عالقة  إجمالي الموجودات/ واألرصدة المملوكة لدى المصارف 
/ والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة السيولة النقدية 

  .إجمالي الموجودات
والنقد  نسبة السيولة القانونيةفقد كانت عالقة االنحدار بين  سبة السيولة القانونيةنأما بالنسبة إلى 

معنوية إذ بلغت القيمة إجمالي الموجودات لبنك فلسطين / واألرصدة المملوكة لدى المصارف 
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بمعنى ال يوجد تأثير معنوي بين نسبة ) 0.05(لمستوى معنوية  0.493) .Sig(االحتمالية 
، أما عالقة إجمالي الموجودات/ والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  ونيةالسيولة القان

، أي وجود عالقة %)-0.8(االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 
/ والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  ارتباط غير معنوية بين نسبة السيولة القانونية

هذا يدل على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة و إجمالي الموجودات
  .إجمالي الموجودات/ والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  السيولة القانونية
والنقد واألرصدة  نسبة التوظيففقد كانت عالقة االنحدار بين  نسبة التوظيفأما بالنسبة إلى 

معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية جودات لبنك فلسطين إجمالي المو/ المملوكة لدى المصارف 
)Sig. (0.003  لمستوى معنوية)والنقد  بمعنى يوجد تأثير معنوي بين نسبة التوظيف) 0.05

، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت إجمالي الموجودات/ واألرصدة المملوكة لدى المصارف 
، أي عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة %)-90.4(قوية إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 

وهذا يدل على وجود  إجمالي الموجودات/ والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  التوظيف
والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة التوظيف

  .إجمالي الموجودات/ 
  
/  الموجـودات النقديـة واالسـتثمارات   نسبة بين السيولة المصرفية وتحليل تأثير العالقة  -2

  :إجمالي الموجودات

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 39(رقم من خالل الجدول 
إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديـد  / والموجودات النقدية واالستثمارات النقدية 

R2
من التغيرات التي تحصل فـي الموجـودات   %) 0.004(وهذا يعني أن %) 0.004(بلغت  

، وأوضح اختبار نسبة السيولة النقديةإجمالي الموجودات يعود سببها إلى /  النقدية واالستثمارات
)T(  عدم صحة معنوية النموذج إذ بلغت قيمة)T(  المحسوبة)(قيمة من  قلأوهي ) -0.014T( 

  .)2.015(الجدولية 
نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 39(رقم من خالل الجدول 

إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديـد  / والموجودات النقدية واالستثمارات  القانونية
R2

من التغيرات التي تحصل في الموجـودات النقديـة   %) 1.6(وهذا يعني أن %) 1.6(بلغت  
 )T(، وأوضح اختبار نسبة السيولة القانونيةإجمالي الموجودات يعود سببها إلى  / ثماراتواالست

 )T(قيمـة  مـن   قلأوهي ) 0.284-(المحسوبة  )T(عدم صحة معنوية النموذج إذ بلغت قيمة 
  .)2.015(الجدولية 
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 توظيفنسبة الالذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 39(رقم من خالل الجدول 
R2إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديد /  الموجودات النقدية واالستثمارات

بلغـت   
من التغيرات التـي تحصـل فـي الموجـودات النقديـة      %) 98.6(وهذا يعني أن %) 98.6(

صحة   )T(، وأوضح اختبار نسبة التوظيفإجمالي الموجودات يعود سببها إلى / واالستثمارات
الجدوليـة   )T(قيمـة  وهي أقل  من ) 18.573-(المحسوبة  )T(وذج إذ بلغت قيمة معنوية النم

)2.015(.  
  )39(جدول رقم 

/ تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية والموجودات النقدية واالستثمارات 

  لبنك فلسطينإجمالي الموجودات 
 طمعامل االرتبا المتغيرات المستقلة  المتغير التابع

R % 

معامل التحديد 

R2 %  

)T(  

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

الموجودات النقدية 

/ واالستثمارات 

إجمالي 

  الموجودات

 0.0140.495-  0.60.004- نسبة السيولة النقدية

 0.2840.394-  1.6-12.6- نسبة السيولة القانونية

99.3- نسبة التوظيف
98.6  

-18.573
0.000 

)T( ولية الجد) =05.0                             )2.015P >  
  

إجمالي / والموجودات النقدية واالستثمارات نسبة السيولة النقدية وقد كانت عالقة االنحدار بين 
لمستوى معنوية  Sig. (0.495(معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية الموجودات لبنك فلسطين غير 

والموجودات النقدية واالستثمارات تأثير معنوي بين نسبة السيولة النقدية  بمعنى ال يوجد) 0.05(
، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط إجمالي الموجودات/ 
والموجودات النقدية ، أي عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة السيولة النقدية %)-0.6(

وهذا يدل على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية  إجمالي الموجودات/  واالستثمارات
  .إجمالي الموجودات/ والموجودات النقدية واالستثمارات بين نسبة السيولة النقدية 

 نسبة السيولة القانونيةفقد كانت عالقة االنحدار بين  نسبة السيولة القانونيةأما بالنسبة إلى 
غير معنوية إذ بلغت إجمالي الموجودات لبنك فلسطين / ية واالستثمارات والموجودات النقد
بمعنى أنه ال يوجد تأثير معنوي بين ) 0.05(لمستوى معنوية  0.394) .Sig(القيمة االحتمالية 

، أما عالقة إجمالي الموجودات/ والموجودات النقدية واالستثمارات  نسبة السيولة القانونية
، أي عدم وجود %)-12.6(كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط  االرتباط بينهما فقد

إجمالي / والموجودات النقدية واالستثمارات  عالقة ارتباط معنوية بين نسبة السيولة القانونية



 
 

117

وهذا يدل على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة السيولة  الموجودات
  .إجمالي الموجودات/ ية واالستثمارات والموجودات النقد القانونية

والموجودات النقدية  نسبة التوظيففقد كانت عالقة االنحدار بين  نسبة التوظيفأما بالنسبة إلى 
) .Sig(معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية إجمالي الموجودات لبنك فلسطين / واالستثمارات 

والموجودات  معنوي بين نسبة التوظيف بمعنى أنه يوجد تأثير) 0.05(لمستوى معنوية  0.000
إذ بلغت  قوية، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت إجمالي الموجودات/ النقدية واالستثمارات 

 ، أي وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة التوظيف%)-99.3(قيمة معامل االرتباط 
دل على وجود عالقة ارتباط ذات وهذا ي إجمالي الموجودات/ والموجودات النقدية واالستثمارات 

إجمالي / والموجودات النقدية واالستثمارات  بين نسبة التوظيف) قوية(داللة إحصائية 
   الموجودات

  
إجمـالي  /  التسـهيالت االئتمانيـة  نسـبة  تحليل تأثير العالقة بين السيولة المصـرفية و  -3

  :الموجودات

نسبة السـيولة  حدار البسيط واالرتباط بين الذي يوضح عالقات االن) 40(رقم من خالل الجدول 
R2إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامـل التحديـد   / والتسهيالت االئتمانية  النقدية

بلغـت   
إجمـالي  / من التغيرات التي تحصل في التسهيالت االئتمانية %) 0.02(ما يعني أن %) 0.02(

عـدم صـحة معنويـة     )T(ح اختبـار  ، وأوضنسبة السيولة النقديةالموجودات يعود سببها إلى 
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أقل من ) 0.032(المحسوبة  )T(النموذج، إذ بلغت قيمة 

  
نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 40(رقم من خالل الجدول 

R2ة معامل التحديـد  إجمالي الموجودات يتضح أن قيم/ والتسهيالت االئتمانية  القانونية
بلغـت   

إجمـالي  / من التغيرات التي تحصل في التسهيالت االئتمانيـة  %) 0.9(ما يعني أن %) 0.9(
عـدم صـحة معنويـة     )T(، وأوضح اختبار نسبة السيولة القانونيةالموجودات يعود سببها إلى 

  .)2.015( الجدولية )T(قيمة وهي أقل من ) 0.217(المحسوبة  )T(النموذج، إذ بلغت قيمة 
  

 نسبة التوظيفالذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 40(رقم من خالل الجدول 
R2إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديد / والتسهيالت االئتمانية 

%) 98.9(بلغـت   
وجودات إجمالي الم/ من التغيرات التي تحصل في التسهيالت االئتمانية %) 98.9(ما يعني أن 

 )T(صحة معنوية النموذج، إذ بلغت قيمـة   )T(، وأوضح اختبار نسبة التوظيفيعود سببها إلى 
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أكبر من ) 21.559(المحسوبة 
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  )40(جدول رقم 
إجمالي / تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية والتسهيالت االئتمانية 

  بنك فلسطينلالموجودات 
 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة  المتغير التابع

R % 

معامل التحديد 

R2 %  

)T(  

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

التسهيالت 

/ االئتمانية 

إجمالي 

  الموجودات

 0.0320.489  1.30.02- نسبة السيولة النقدية

 0.2170.418  9.70.9 نسبة السيولة القانونية

 التوظيفنسبة
99.5

98.9  

21.559
0.000 

)T(  الجدولية) =2.015(                    
إجمالي الموجودات / والتسهيالت االئتمانية نسبة السيولة النقدية وقد كانت عالقة االنحدار بين 

 )0.05(لمستوى معنوية  0.489) .Sig(غير معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية  لبنك فلسطين
إجمالي / التسهيالت االئتمانية ير معنوي بين نسبة السيولة النقدية وبمعنى ال يوجد تأث

 1.3-(، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط الموجودات

/ والتسهيالت االئتمانية ، أي عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة السيولة النقدية )%
ا يدل على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين السيولة وهذ إجمالي الموجودات

  .إجمالي الموجودات/ والتسهيالت االئتمانية النقدية 
نسبة السيولة القانونية وقد كانت عالقة االنحدار بين أما بالنسبة إلى نسبة السيولة القانونية 

ير معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية غ إجمالي الموجودات لبنك فلسطين/ والتسهيالت االئتمانية 
)Sig. (0.418  لمستوى معنوية)بمعنى ال يوجد تأثير معنوي بين نسبة السيولة القانونية ) 0.05
، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت إجمالي الموجودات/ التسهيالت االئتمانية و

قة ارتباط معنوية بين نسبة السيولة القانونية ، أي عدم وجود عال%)9.7(قيمة معامل االرتباط 
وهذا يدل على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة  إجمالي الموجودات/ والتسهيالت االئتمانية 

  .إجمالي الموجودات/ والتسهيالت االئتمانية إحصائية بين نسبة السيولة القانونية 
والتسهيالت االئتمانية نسبة التوظيف حدار بين قد كانت عالقة االنأما بالنسبة إلى نسبة التوظيف ف

لمستوى  Sig. (0.000(معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية إجمالي الموجودات لبنك فلسطين / 
إجمالي / التسهيالت االئتمانية بمعنى يوجد تأثير معنوي بين نسبة التوظيف و) 0.05(معنوية 

، %)99.5(نت قوية إذ بلغت قيمة معامل االرتباط ، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كاالموجودات
 إجمالي الموجودات/ والتسهيالت االئتمانية أي وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة التوظيف 

والتسهيالت االئتمانية وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة التوظيف 
  .إجمالي الموجودات/ 



 
 

119

 / الموجودات الحساسة لسعر الفائدةنسبة عالقة بين السيولة المصرفية وتحليل تأثير ال -4

  :المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 41(رقم من خالل الجدول 
تضـح أن قيمـة   المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة ي / والموجودات الحساسة لسعر الفائدة النقدية

R2معامل التحديد 
من التغيـرات التـي تحصـل فـي     %) 15.8(ما يعني أن %) 15.8(بلغت  

نسـبة  المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة يعود سـببها إلـى    / الموجودات الحساسة لسعر الفائدة
المحسـوبة   )T(عدم صحة معنوية النموذج، إذ بلغت قيمة  )T(، وأوضح اختبار السيولة النقدية

  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أقل من ) 0.967(
نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 41(رقم من خالل الجدول 

المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة يتضح أن قيمـة   / والموجودات الحساسة لسعر الفائدة القانونية
R2معامل التحديد 

من التغيرات التـي تحصـل فـي    %) 34.1(أن وهذا يعني %) 34.1(بلغت  
نسـبة  المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة يعود سـببها إلـى    / الموجودات الحساسة لسعر الفائدة

المحسوبة  )T(عدم صحة معنوية النموذج، إذ بلغت قيمة  )T(، وأوضح اختبار السيولة القانونية
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أقل من ) 1.609(

 نسبة التوظيفالذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 41(رقم الل الجدول من خ
المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة يتضح أن قيمـة معامـل    / والموجودات الحساسة لسعر الفائدة

R2التحديد 
من التغيرات التي تحصل في الموجودات %) 15.4(وهذا يعني أن %) 15.4(بلغت  

، نسـبة التوظيـف  المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة يعود سـببها إلـى    / الفائدة الحساسة لسعر
وهـي  ) 0.954(المحسوبة  )T(عدم صحة معنوية النموذج، إذ بلغت قيمة  )T(وأوضح اختبار 

  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة أقل من 
  )41(جدول رقم 

/  جودات الحساسة لسعر الفائدةتحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية والمو

  لبنك فلسطينالمطلوبات الحساسة لسعر الفائدة 
 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة  المتغير التابع

R 
معامل التحديد 

R2 %  

)T(  

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

الموجودات 

الحساسة لسعر 

المطلوبات / الفائدة

الحساسة لسعر 

  الفائدة

 0.9670.189  39.715.8 النقديةنسبة السيولة

 1.6090.084  58.434.1 نسبة السيولة القانونية

 نسبة التوظيف
39.3

15.4  

0.954

0.192 

)T(  الجدولية) =05.0                            )2.015P >  
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 / لفائدةوالموجودات الحساسة لسعر انسبة السيولة النقدية وقد كانت عالقة االنحدار بين 
) .Sig(غير معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة لبنك فلسطين 

بمعنى أنه ال يوجد تأثير معنوي بين نسبة السيولة النقدية ) 0.05(لمستوى معنوية  0.189
رتباط ، أما عالقة االالمطلوبات الحساسة لسعر الفائدة / الموجودات الحساسة لسعر الفائدةو

، أي عدم وجود عالقة ارتباط %)39.7(بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 
المطلوبات الحساسة لسعر  / والموجودات الحساسة لسعر الفائدةمعنوية بين نسبة السيولة النقدية 

قدية وهذا يدل على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين السيولة النالفائدة 
   .المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة / والموجودات الحساسة لسعر الفائدة

نسبة السيولة القانونية وقد كانت عالقة االنحدار بين أما بالنسبة إلى نسبة السيولة القانونية 
غير معنوية المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة لبنك فلسطين  / والموجودات الحساسة لسعر الفائدة

بمعنى أنه ال يوجد تأثير ) 0.05(لمستوى معنوية  0.084) .Sig(ت القيمة االحتمالية إذ بلغ
المطلوبات الحساسة  / الموجودات الحساسة لسعر الفائدةمعنوي بين نسبة السيولة القانونية و

، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط لسعر الفائدة
والموجودات ي عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة السيولة القانونية ، أ%)58.4(

وهذا يدل على عدم وجود عالقة المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة  / الحساسة لسعر الفائدة
 / والموجودات الحساسة لسعر الفائدةارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة السيولة القانونية 

   .سعر الفائدةالمطلوبات الحساسة ل
والموجودات نسبة التوظيف قد كانت عالقة االنحدار بين أما بالنسبة إلى نسبة التوظيف ف

غير معنوية إذ بلغت المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة لبنك فلسطين  / الحساسة لسعر الفائدة
معنوي بين بمعنى أنه ال يوجد تأثير ) 0.05(لمستوى معنوية  0.192) .Sig(القيمة االحتمالية 
، أما عالقة المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة / الموجودات الحساسة لسعر الفائدةنسبة التوظيف و

، أي عدم وجود عالقة %)39.3(االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 
بات الحساسة المطلو / والموجودات الحساسة لسعر الفائدةارتباط معنوية بين نسبة التوظيف 

وهذا يدل على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة التوظيف لسعر الفائدة 
  .المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة / والموجودات الحساسة لسعر الفائدة

  
 :السيولة ةتأثير العالقة بين السيولة المصرفية ومؤشرات مخاطر -5

وجود أثر معنوي بـين   عن عدم) 42(ضحة في الجدول رقم أثبتت نتائج تحليل االنحدار والمو
/ النقد واألرصدة المملوكـة لـدى المصـارف    (السيولة المصرفية ومؤشرات مخاطر السيولة 

إجمـالي الموجـودات، التسـهيالت    / إجمالي الموجودات، الموجودات النقدية واالسـتثمارات  
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المطلوبات الحساسة لسـعر  /  سعر الفائدةإجمالي الموجودات، الموجودات الحساسة ل/ االئتمانية 
على التوالي، كمـا   Sig( 0.427 ،0.331 ،0.352 ،0.086(القيمة االحتمالية إذ بلغت ) الفائدة

على التوالي وهي أقـل مـن   ) 1.594، 0.401، 0.464-، 0.195(المحسوبة  )T( بلغت قيمة
وتأثير بين السيولة المصرفية وهذا يثبت عدم وجود عالقة ارتباط  )2.015(الجدولية  )T( قيمة

  .ة السيولةومؤشرات مخاطر
  )42(جدول رقم 

لبنك السيولة المصرفية ومؤشرات مخاطر السيولة تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين 

  فلسطين
المتغيرات 

  المستقلة

 معامل االرتباط المتغير التابع

R %  

معامل التحديد 

R2 %  

)T(  

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

السيولة 
  المصرفية 

النقد واألرصدة

المملوكة لدى 

إجمالي / المصارف 

  الموجودات

-8.7

0.8  

0.195 

0.427 

الموجودات النقدية

/ واالستثمارات 

  إجمالي الموجودات
-20.3

4.1  

-0.464 

0.331 

التسهيالت االئتمانية

 إجمالي الموجودات/ 
17.7

3.1  

0.401 
0.352 

سةالموجودات الحسا

/ لسعر الفائدة

المطلوبات الحساسة 

 لسعر الفائدة

58.0

33.7  

1.594 

0.086 

)T(  الجدولية) =05.0                            )2.015P >  
  

  :بنك القدس: رابعاً
  :تحليل تأثير العالقة بين السيولة المصرفية ومعدل العائد على الموجودات -1

نسـبة  يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين  الذي) 43(رقم من خالل الجدول   
R2ومعدل العائد على الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديد  السيولة النقدية

%) 43.7(بلغت  
يعود سـببها   من التغيرات التي تحصل في معدل العائد على الموجودات%) 43.7(ما يعني أن 

 )T(عدم صحة معنوية النموذج إذ بلغـت قيمـة    )T(، وأوضح اختبار نسبة السيولة النقديةإلى 
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أقل من ) .1-972(المحسوبة
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نسـبة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 43( رقم من خالل الجدول  
R2ومعدل العائد على الموجودات يتضح أن قيمـة معامـل التحديـد     السيولة القانونية

بلغـت   
من التغيرات التي تحصل في معدل العائد على الموجـودات  %) 35.1(ما يعني أن %) 35.1(

عدم صحة معنوية النموذج إذ بلغت  )T(، وأوضح اختبار نسبة السيولة القانونيةيعود سببها إلى 
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أقل من ) 1.645-(المحسوبة  )T(قيمة 

نسـبة  ي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين الذ) 43(رقم من خالل الجدول   
R2ومعدل العائد على الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديد  التوظيف

مـا  %) 25.5(بلغت  
من التغيرات التي تحصل في معدل العائد على الموجودات يعود سببها إلى %) 25.5(يعني أن 

-(المحسوبة  )T(ة النموذج إذ بلغت قيمة عدم صحة معنوي )T(، وأوضح اختبار نسبة التوظيف
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أقل من ) 1.203

  
  )43(جدول رقم 

  تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية ومعدل العائد على الموجودات 

  لبنك القدس 
 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة  المتغير التابع

R % 
د معامل التحدي

R2 %  

)T(  

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

معدل العائد 
على 

الموجودات
 0.053  1.972-  66.143.7- نسبة السيولة النقدية  

 0.080  1.645-  59.335.1- نسبة السيولة القانونية

 0.141 1.203-  47.425.5- نسبة التوظيف

)T(  الجدولية) =05.0                          )2.015P >  
  

غيـر معنويـة إذ   العائد لبنك القدس نسبة السيولة النقدية ومعدل وقد كانت عالقة االنحدار بين 
بمعنى ال يوجد تأثير معنوي بين ) 0.05(لمستوى معنوية  0.053) .Sig(بلغت القيمة االحتمالية 

بينهما فقد كانت متوسطة  نسبة السيولة النقدية ومعدل العائد على الموجودات، أما عالقة االرتباط
، أي وجود عالقة ارتباط غير معنويـة بـين نسـبة    %)-66.1(إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 

السيولة النقدية ومعدل العائد على الموجودات وهذا يعني عدم وجود عالقة ارتبـاط ذات داللـة   
  .إحصائية بين السيولة النقدية ومعدل العائد على الموجودات

نسبة السيولة القانونية ومعدل فقد كانت عالقة االنحدار بين إلى نسبة السيولة القانونية أما بالنسبة 
لمسـتوى معنويـة    Sig. (0.080(القدس غير معنوية إذ بلغت القيمـة االحتماليـة   العائد لبنك 

بمعنى ال يوجد تأثير معنوي بين نسبة السيولة القانونية ومعدل العائد على الموجودات، ) 0.05(
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، أي %)-59.3(ا عالقة االرتباط بينهما فقد كانت متوسطة إذ بلغت قيمة معامـل االرتبـاط   أم
وجود عالقة ارتباط غير معنوية بين نسبة السيولة القانونية ومعدل العائد على الموجودات وهذا 
يعني عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين السيولة القانونية ومعـدل العائـد علـى    

  .وجوداتالم
العائد لبنـك  نسبة التوظيف ومعدل فقد كانت عالقة االنحدار بين  أما بالنسبة إلى نسبة التوظيف

بمعنى ال ) 0.05(لمستوى معنوية  0.141) .Sig(غير معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية  القدس
رتباط بينهما ومعدل العائد على الموجودات، أما عالقة اال يوجد تأثير معنوي بين نسبة التوظيف

، أي وجود عالقـة ارتبـاط غيـر    %)-47.4(فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 
ومعدل العائد على الموجودات وهذا يعني عدم وجود عالقة ارتبـاط ذات   معنوية بين التوظيف

  .ومعدل العائد على الموجودات داللة إحصائية بين نسبة التوظيف
  

  :ن السيولة المصرفية ومعدل العائد على حق الملكيةتحليل تأثير العالقة بي -2

نسـبة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 44(رقم من خالل الجدول   
R2ومعدل العائد على حق الملكية يتضح أن قيمة معامل التحديد  السيولة النقدية

%) 56.4(بلغت  
ي معدل العائد على حق الملكية يعود سببها من التغيرات التي تحصل ف%) 56.4(وهذا يعني أن 

 )T(صحة معنويـة النمـوذج، إذ بلغـت قيمـة      )T(، وأوضح اختبار نسبة السيولة النقديةإلى 
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة من  قلأوهي ) -2.544(المحسوبة 

نسـبة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 44(رقم من خالل الجدول   
R2ومعدل العائد على حق الملكية يتضح أن قيمـة معامـل التحديـد     يولة القانونيةالس

بلغـت   
من التغيرات التي تحصل في معدل العائد على حق الملكية %) 29.5(وهذا يعني أن %) 29.5(

عدم صحة معنوية النموذج، إذ بلغت  )T(، وأوضح اختبار نسبة السيولة القانونيةإلى يعود سببها 
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أقل من ) -1.446(المحسوبة  )T(قيمة 

نسـبة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 44(رقم من خالل الجدول   
R2ومعدل العائد على حق الملكية يتضح أن قيمة معامل التحديد  التوظيف

وهذا %) 30.4(بلغت  
إلى ي معدل العائد على حق الملكية يعود سببها من التغيرات التي تحصل ف%) 30.4(يعني أن 

المحسـوبة   )T(عدم صحة معنوية النموذج، إذ بلغت قيمة  )T(، وأوضح اختبار نسبة التوظيف
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أقل من ) -1.479(
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  )44(جدول رقم 
  لى حق الملكية تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية ومعدل العائد ع

  لبنك القدس 
 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة  المتغير التابع

R % 

معامل التحديد 

R2 %  

)T( 

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

معدل العائد 
على حق 
الملكية

 0.026 2.544-  75.156.4- نسبة السيولة النقدية  

 0.104 1.446-  54.329.5- نسبة السيولة القانونية

 0.100 1.479-  55.230.4- نسبة التوظيف

)T(  الجدولية) =2.015(                              
  

لبنك القدس العائد على حق الملكية نسبة السيولة النقدية ومعدل وقد كانت عالقة االنحدار بين 
يوجد وهذا يعني أنه ) 0.05(لمستوى معنوية  0.026) .Sig(معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية 

تأثير معنوي لنسبة السيولة النقدية في معدل العائد على حق الملكية، أما عالقة االرتباط بينهما 
، أي وجود عالقة ارتباط معنوية %)-75.1(فقد كانت متوسطة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 

اط ذات بين نسبة السيولة النقدية ومعدل العائد على حق الملكية وهذا يعني وجود عالقة ارتب
  .داللة إحصائية بين نسبة السيولة النقدية ومعدل العائد على حق الملكية

ومعدل  نسبة السيولة القانونيةفقد كانت عالقة االنحدار بين  أما بالنسبة إلى نسبة السيولة القانونية
 Sig. (0.104(لبنك القدس غير معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية العائد على حق الملكية 

في معدل  وهذا يعني أنه ال يوجد تأثير معنوي لنسبة السيولة القانونية) 0.05(ستوى معنوية لم
العائد على حق الملكية، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت متوسطة إذ بلغت قيمة معامل 

ومعدل  ، أي وجود عالقة ارتباط غير معنوية بين نسبة السيولة القانونية%)-54.3(االرتباط 
ائد على حق الملكية وهذا يعني عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة الع

  .ومعدل العائد على حق الملكية السيولة القانونية

العائد نسبة التوظيف ومعدل فقد كانت عالقة االنحدار بين  أما بالنسبة إلى نسبة التوظيف  
لمستوى  Sig. (0.100(قيمة االحتمالية لبنك القدس غير معنوية إذ بلغت العلى حق الملكية 

وهذا يعني أنه ال يوجد تأثير معنوي لنسبة التوظيف في معدل العائد على حق ) 0.05(معنوية 
، %)- 55.2(الملكية، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت متوسطة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 

ف ومعدل العائد على حق الملكية وهذا أي وجود عالقة ارتباط غير معنوية بين نسبة التوظي
يعني عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة التوظيف ومعدل العائد على حق 

  .الملكية
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 (ROA)تأثير العالقة بين السيولة المصرفية ومؤشري معدل العائد على الموجودات  -3

 :(ROE)ومعدل العائد على حق الملكية 

عن عدم وجود أثر معنوي بين  )45(نحدار والموضحة في الجدول رقم أثبتت نتائج تحليل اال
السيولة المصرفية ومؤشري معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حق الملكية إذ 

المحسوبة  )T( على التوالي، كما بلغت قيمة 0.010 ،0.011) .Sig(القيمة االحتمالية بلغت 
وهذا يثبت وجود ) 2.015(الجدولية  )T( من قيمة أقلي على التوالي وه) -3.271، -3.323(

  .ن السيولة المصرفية ومعدل العائدعالقة ارتباط وتأثير بي
  )45(جدول رقم 

تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية ومؤشري معدل العائد على 

  لبنك القدس الموجودات ومعدل العائد على حق الملكية 
المتغيرات 

  لمستقلةا

 معامل االرتباط المتغير التابع

R %  

معامل التحديد 

R2 %  

)T(  

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

السيولة 
  المصرفية 

ROA -83.068.8  -3.323 0.010 
ROE -82.668.1  -3.271 0.011 

)T(  الجدولية) =05.0                                 )2.015P <

      
  :ل مؤشرات مخاطرة السيولةتحلي

النقد واألرصـدة المملوكـة لـدى    نسبة تحليل تأثير العالقة بين السيولة المصرفية و -1

  :إجمالي الموجودات/ المصارف 

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 46(رقم من خالل الجدول 
إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامـل  / ارف والنقد واألرصدة المملوكة لدى المص النقدية

R2التحديد 
من التغيـرات التـي تحصـل فـي النقـد      %) 54.1(ما يعني أن %) 54.1(بلغت  

، نسبة السيولة النقديـة إجمالي الموجودات يعود سببها إلى / واألرصدة المملوكة لدى المصارف 
 أكبـر وهي ) 2.426(لمحسوبة ا )T(صحة معنوية النموذج إذ بلغت قيمة  )T(وأوضح اختبار 

  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة من 
نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 46(رقم من خالل الجدول 

إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامـل  / والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  القانونية
R2التحديد 

من التغيـرات التـي تحصـل فـي النقـد      %) 12.6(أن ما يعني %) 12.6(بلغت  
، نسبة السيولة القانونيةإجمالي الموجودات يعود سببها إلى / واألرصدة المملوكة لدى المصارف 
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وهـي  ) 0.849(المحسوبة  )T(عدم صحة معنوية النموذج إذ بلغت قيمة  )T(وأوضح اختبار 
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة أقل من 

 نسبة التوظيفالذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 46(رقم  من خالل الجدول
إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديـد  / والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف 

R2
من التغيرات التي تحصل فـي النقـد واألرصـدة    %) 78.5(ما يعني أن %) 78.5(بلغت  

، وأوضح اختبـار  نسبة التوظيفي الموجودات يعود سببها إلى إجمال/ المملوكة لدى المصارف 
)T(  صحة معنوية النموذج إذ بلغت قيمة)T(  المحسوبة)(قيمـة  وهي أكبر مـن  ) 4.267T( 

  .)2.015(الجدولية 
  )46(جدول رقم 

تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية والنقد واألرصدة المملوكة لدى 

  لبنك القدس إجمالي الموجودات / المصارف 
 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة  المتغير التابع

R %  

معامل التحديد 

R2 %  

)T(  

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

النقد واألرصدة 

المملوكة لدى 

/ المصارف 

إجمالي 

  الموجودات

 2.4260.030  73.554.1- نسبة السيولة النقدية

 0.8490.217  35.512.6 انونيةنسبة السيولة الق

 نسبة التوظيف
-88.6

78.5  

4.267

0.004 

)T(  الجدولية) =2.015(              
  

/ والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف نسبة السيولة النقدية وقد كانت عالقة االنحدار بين 
لمستوى  Sig. (0.030(معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية  القدسإجمالي الموجودات لبنك 

والنقد واألرصدة المملوكة بمعنى يوجد تأثير معنوي بين نسبة السيولة النقدية ) 0.05(معنوية 
، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت متوسطة إذ بلغت قيمة إجمالي الموجودات/ لدى المصارف 

والنقد لنقدية ، أي وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة السيولة ا%)-73.5(معامل االرتباط 
وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط  إجمالي الموجودات/ واألرصدة المملوكة لدى المصارف 

إجمالي / والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف ذات داللة إحصائية بين نسبة السيولة النقدية 
  .الموجودات

والنقد  نسبة السيولة القانونيةبين  فقد كانت عالقة االنحدار نسبة السيولة القانونيةأما بالنسبة إلى 
معنوية إذ بلغت غير  القدسإجمالي الموجودات لبنك / واألرصدة المملوكة لدى المصارف 

بمعنى ال يوجد تأثير معنوي بين نسبة ) 0.05(لمستوى معنوية  0.217) .Sig(القيمة االحتمالية 
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، أما عالقة إجمالي الموجودات/ والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  السيولة القانونية
، أي وجود عالقة %)35.5(االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 

/ والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  ارتباط غير معنوية بين نسبة السيولة القانونية
ة إحصائية بين نسبة وهذا يدل على عدم وجود عالقة ارتباط ذات دالل إجمالي الموجودات
  .إجمالي الموجودات/ والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  السيولة القانونية
والنقد واألرصدة  نسبة التوظيففقد كانت عالقة االنحدار بين  نسبة التوظيفأما بالنسبة إلى 

حتمالية معنوية إذ بلغت القيمة اال القدسإجمالي الموجودات لبنك / المملوكة لدى المصارف 
)Sig. (0.008  لمستوى معنوية)والنقد  بمعنى يوجد تأثير معنوي بين نسبة التوظيف) 0.05

، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت إجمالي الموجودات/ واألرصدة المملوكة لدى المصارف 
، أي وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة %)-88.6(قوية إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 

وهذا يدل على وجود  إجمالي الموجودات/ والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  توظيفال
والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة التوظيف

  .إجمالي الموجودات/ 
/  ستثماراتالموجودات النقدية واالنسبة تحليل تأثير العالقة بين السيولة المصرفية و -2

  :إجمالي الموجودات

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 47(رقم من خالل الجدول 
إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديـد  / والموجودات النقدية واالستثمارات النقدية 

R2
صل في الموجودات النقديـة  من التغيرات التي تح%) 63.0(وهذا يعني أن %) 63.0(بلغت  

 )T(، وأوضح اختبـار  نسبة السيولة النقديةإجمالي الموجودات يعود سببها إلى / واالستثمارات
الجدولية  )T(قيمة وهي أقل من ) 2.917-(المحسوبة  )T(صحة معنوية النموذج إذ بلغت قيمة 

)2.015(.  
نسبة السـيولة  ط واالرتباط بين الذي يوضح عالقات االنحدار البسي) 47(رقم من خالل الجدول 

إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديـد  / والموجودات النقدية واالستثمارات  القانونية
R2

من التغيرات التي تحصل في الموجـودات النقديـة   %) 8.8(وهذا يعني أن %) 8.8(بلغت  
 )T(، وأوضح اختبار لقانونيةنسبة السيولة اإجمالي الموجودات يعود سببها إلى  / واالستثمارات

 )T(قيمـة  وهي أقل  مـن  ) 0.695(المحسوبة  )T(عدم صحة معنوية النموذج إذ بلغت قيمة 
  .)2.015(الجدولية 

 نسبة التوظيفالذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 47(رقم من خالل الجدول 
R2يتضح أن قيمة معامل التحديد  إجمالي الموجودات/  الموجودات النقدية واالستثمارات

بلغـت   
من التغيرات التـي تحصـل فـي الموجـودات النقديـة      %) 81.5(وهذا يعني أن %) 81.5(
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صحة  )T(، وأوضح اختبار نسبة التوظيفإجمالي الموجودات يعود سببها إلى /  واالستثمارات
الجدوليـة   )T(قيمـة  وهي أقـل مـن   ) 4.692-(المحسوبة  )T(معنوية النموذج إذ بلغت قيمة 

)2.015(.  
  )47(جدول رقم 

/ تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية والموجودات النقدية واالستثمارات 

  لبنك القدس إجمالي الموجودات 
 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة  المتغير التابع

R % 

معامل التحديد 

R2 %  

)T(  

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

الموجودات النقدية 

/ واالستثمارات 

إجمالي 

  الموجودات

 2.9170.017- 79.463.0- نسبة السيولة النقدية

 0.6950.259  29.78.8 نسبة السيولة القانونية

 نسبة التوظيف
-90.3

81.5  

-4.692
0.003 

)T(  الجدولية) =2.015(                              
إجمالي / والموجودات النقدية واالستثمارات نسبة السيولة النقدية ين وقد كانت عالقة االنحدار ب
لمستوى معنوية  Sig. (0.017(معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية  الموجودات لبنك القدس

/ والموجودات النقدية واالستثمارات بمعنى يوجد تأثير معنوي بين نسبة السيولة النقدية ) 0.05(
إذ بلغت قيمة معامل االرتباط  متوسطةعالقة االرتباط بينهما فقد كانت  ، أماإجمالي الموجودات

والموجودات النقدية ، أي وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة السيولة النقدية %)- 79.4(
وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين  إجمالي الموجودات/ واالستثمارات 

  .إجمالي الموجودات/ الموجودات النقدية واالستثمارات ونسبة السيولة النقدية 
 نسبة السيولة القانونيةفقد كانت عالقة االنحدار بين  نسبة السيولة القانونيةأما بالنسبة إلى 

غير معنوية إذ بلغت القيمة  إجمالي الموجودات لبنك القدس/ والموجودات النقدية واالستثمارات 
بمعنى أنه ال يوجد تأثير معنوي بين نسبة ) 0.05(توى معنوية لمس 0.259) .Sig(االحتمالية 

، أما عالقة االرتباط إجمالي الموجودات/ والموجودات النقدية واالستثمارات  السيولة القانونية
، أي عدم وجود عالقة ارتباط %)29.7(بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 

وهذا  إجمالي الموجودات/ والموجودات النقدية واالستثمارات  قانونيةمعنوية بين نسبة السيولة ال
والموجودات  يدل على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة السيولة القانونية

  .إجمالي الموجودات/ النقدية واالستثمارات 
والموجودات النقدية  وظيفنسبة التفقد كانت عالقة االنحدار بين  نسبة التوظيفأما بالنسبة إلى 
) .Sig(معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية  إجمالي الموجودات لبنك القدس/ واالستثمارات 

والموجودات  بمعنى أنه يوجد تأثير معنوي بين نسبة التوظيف) 0.05(لمستوى معنوية  0.003
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إذ بلغت  قويةفقد كانت ، أما عالقة االرتباط بينهما إجمالي الموجودات/ النقدية واالستثمارات 
 ، أي وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة التوظيف%)-90.3(قيمة معامل االرتباط 

وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط ذات  إجمالي الموجودات/ والموجودات النقدية واالستثمارات 
  .لموجوداتإجمالي ا/ والموجودات النقدية واالستثمارات  داللة إحصائية بين نسبة التوظيف

إجمـالي  /  التسـهيالت االئتمانيـة  نسـبة  تحليل تأثير العالقة بين السيولة المصـرفية و  -3

  :الموجودات

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 48( رقم من خالل الجدول
R2حديـد  إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامـل الت / والتسهيالت االئتمانية  النقدية

بلغـت   
إجمـالي  / من التغيرات التي تحصل في التسهيالت االئتمانية %) 69.3(ما يعني أن %) 69.3(

صحة معنوية النموذج، إذ  )T(، وأوضح اختبار نسبة السيولة النقديةالموجودات يعود سببها إلى 
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أكبر من ) 3.360(المحسوبة  )T(بلغت قيمة 

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 48(رقم الل الجدول من خ
R2إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديـد  / والتسهيالت االئتمانية  القانونية

بلغـت   
إجمـالي  / من التغيرات التي تحصل في التسهيالت االئتمانيـة  %) 6.1(ما يعني أن %) 6.1(

عـدم صـحة معنويـة     )T(، وأوضح اختبار نسبة السيولة القانونيةيعود سببها إلى الموجودات 
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أقل من  0.567المحسوبة  )T(النموذج، إذ بلغت قيمة 

 نسبة التوظيفالذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 48(رقم من خالل الجدول 
R2إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديد / والتسهيالت االئتمانية 

%) 82.1(بلغـت   
إجمالي الموجودات / من التغيرات التي تحصل في التسهيالت االئتمانية %) 82.1(ما يعني أن 

 )T(صحة معنوية النموذج، إذ بلغت قيمـة   )T(، وأوضح اختبار نسبة التوظيفيعود سببها إلى 
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة ن وهي أكبر م) 4.783(المحسوبة 

  )48(جدول رقم 
إجمالي / تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية والتسهيالت االئتمانية 

  لبنك القدس الموجودات 
 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة  المتغير التابع

R % 

معامل التحديد 

R2 %  

)T(  

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

التسهيالت 

/ االئتمانية 

إجمالي 

  الموجودات

 3.3600.010  83.369.3 نسبة السيولة النقدية

 0.5670.297  24.66.1- نسبة السيولة القانونية

 نسبة التوظيف
90.6

82.1  

4.783
0.002 

)T(  الجدولية) =2.015(                    
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إجمالي الموجودات / لتسهيالت االئتمانية وانسبة السيولة النقدية وقد كانت عالقة االنحدار بين 
بمعنى ) 0.05(لمستوى معنوية  0.010) .Sig(معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية لبنك القدس 

، أما إجمالي الموجودات/ التسهيالت االئتمانية يوجد تأثير معنوي بين نسبة السيولة النقدية و
، أي وجود عالقة %)83.3(يمة معامل االرتباط عالقة االرتباط بينهما فقد كانت قوية إذ بلغت ق

وهذا يدل  إجمالي الموجودات/ والتسهيالت االئتمانية ارتباط معنوية بين نسبة السيولة النقدية 
إجمالي / والتسهيالت االئتمانية على وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين السيولة النقدية 

   .الموجودات
نسبة السيولة القانونية وقد كانت عالقة االنحدار بين لسيولة القانونية أما بالنسبة إلى نسبة ا
غير معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية  إجمالي الموجودات لبنك القدس/ والتسهيالت االئتمانية 

)Sig. (0.297  لمستوى معنوية)بمعنى ال يوجد تأثير معنوي بين نسبة السيولة القانونية ) 0.05
، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت إجمالي الموجودات/ الئتمانية التسهيالت او

، أي عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة السيولة %)- 24.6(قيمة معامل االرتباط 
وهذا يدل على عدم وجود عالقة ارتباط  إجمالي الموجودات/ والتسهيالت االئتمانية القانونية 

   .إجمالي الموجودات/ والتسهيالت االئتمانية صائية بين نسبة السيولة القانونية ذات داللة إح
والتسهيالت االئتمانية نسبة التوظيف قد كانت عالقة االنحدار بين أما بالنسبة إلى نسبة التوظيف ف

لمستوى  Sig. (0.002(معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية  القدسإجمالي الموجودات لبنك / 
إجمالي / التسهيالت االئتمانية بمعنى يوجد تأثير معنوي بين نسبة التوظيف و) 0.05(ة معنوي

، %)90.6(، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت قوية إذ بلغت قيمة معامل االرتباط الموجودات
 إجمالي الموجودات/ والتسهيالت االئتمانية أي وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة التوظيف 

والتسهيالت االئتمانية ذا يدل على وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة التوظيف وه
  .إجمالي الموجودات/ 
  

 / الموجودات الحساسة لسعر الفائدةنسبة تحليل تأثير العالقة بين السيولة المصرفية و -4

  :المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة

نسبة السـيولة  عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين الذي يوضح ) 49(رقم من خالل الجدول 
المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة يتضـح أن قيمـة    / والموجودات الحساسة لسعر الفائدة النقدية

R2معامل التحديد 
مـن التغيـرات التـي تحصـل فـي      %) 1.1(ما يعني أن %) 1.1(بلغت  

نسـبة  سة لسعر الفائدة يعود سـببها إلـى   المطلوبات الحسا / الموجودات الحساسة لسعر الفائدة
المحسـوبة   )T(عدم صحة معنوية النموذج، إذ بلغت قيمة  )T(، وأوضح اختبار السيولة النقدية

  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة وهي أقل من ) 0.212(
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نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 49(رقم من خالل الجدول 
المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة يتضح أن قيمـة   / والموجودات الحساسة لسعر الفائدة نيةالقانو

R2معامل التحديد 
من التغيرات التـي تحصـل فـي    %) 58.7(وهذا يعني أن %) 58.7(بلغت  

نسـبة  المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة يعود سـببها إلـى    / الموجودات الحساسة لسعر الفائدة
المحسـوبة   )T(صحة معنوية النموذج، إذ بلغـت قيمـة    )T(، وأوضح اختبار نيةالسيولة القانو

  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة من  أكبروهي ) 2.387(
 نسبة التوظيفالذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 49(رقم من خالل الجدول 

الفائدة يتضح أن قيمـة معامـل   المطلوبات الحساسة لسعر  / والموجودات الحساسة لسعر الفائدة
R2التحديد 

من التغيرات التي تحصل فـي الموجـودات   %) 7.3(وهذا يعني أن %) 7.3(بلغت  
، نسـبة التوظيـف  المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة يعود سـببها إلـى    / الحساسة لسعر الفائدة

وهـي  ) 0.561(المحسوبة  )T(عدم صحة معنوية النموذج، إذ بلغت قيمة  )T(وأوضح اختبار 
  .)2.015(الجدولية  )T(قيمة أقل من 

  
  )49(جدول رقم 

/  تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية والموجودات الحساسة لسعر الفائدة

  لبنك القدسالمطلوبات الحساسة لسعر الفائدة 
 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة  المتغير التابع

R 
معامل التحديد 

R2 %  

)T(  

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

الموجودات 

الحساسة لسعر 

المطلوبات /الفائدة

الحساسة لسعر 

  الفائدة

 0.2120.421  10.61.1- نسبة السيولة النقدية

 2.3870.038  76.658.7 نسبة السيولة القانونية

 نسبة التوظيف
-27.0

7.3  

0.561

0.302 

 / والموجودات الحساسة لسعر الفائدةنسبة السيولة النقدية ين وقد كانت عالقة االنحدار ب
) .Sig(غير معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية  المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة لبنك القدس

بمعنى أنه ال يوجد تأثير معنوي بين نسبة السيولة النقدية ) 0.05(لمستوى معنوية  0.421
، أما عالقة االرتباط المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة / ةالموجودات الحساسة لسعر الفائدو

، أي عدم وجود عالقة ارتباط %)- 10.6(بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 
المطلوبات الحساسة لسعر  / والموجودات الحساسة لسعر الفائدةمعنوية بين نسبة السيولة النقدية 

ود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين السيولة النقدية وهذا يدل على عدم وجالفائدة 
  .المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة / والموجودات الحساسة لسعر الفائدة
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نسبة السيولة القانونية وقد كانت عالقة االنحدار بين أما بالنسبة إلى نسبة السيولة القانونية 
معنوية إذ  حساسة لسعر الفائدة لبنك القدسالمطلوبات ال / والموجودات الحساسة لسعر الفائدة

بمعنى أنه يوجد تأثير معنوي ) 0.05(لمستوى معنوية  0.038) .Sig(بلغت القيمة االحتمالية 
المطلوبات الحساسة لسعر  / الموجودات الحساسة لسعر الفائدةبين نسبة السيولة القانونية و

، %)76.6(طة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط ، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت متوسالفائدة
 / والموجودات الحساسة لسعر الفائدةأي وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة السيولة القانونية 

وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة 
   .المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة / سعر الفائدةوالموجودات الحساسة لنسبة السيولة القانونية 

والموجودات نسبة التوظيف قد كانت عالقة االنحدار بين أما بالنسبة إلى نسبة التوظيف ف
غير معنوية إذ بلغت القيمة  المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة لبنك القدس / الحساسة لسعر الفائدة

بمعنى أنه ال يوجد تأثير معنوي بين نسبة ) 0.05( لمستوى معنوية 0.302) .Sig(االحتمالية 
، أما عالقة المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة / الموجودات الحساسة لسعر الفائدةالتوظيف و

، أي عدم وجود %)-27.0(االرتباط بينهما فقد كانت متوسطة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 
المطلوبات  / ودات الحساسة لسعر الفائدةوالموجعالقة ارتباط معنوية بين نسبة التوظيف 

وهذا يدل على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة الحساسة لسعر الفائدة 
  .المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة / والموجودات الحساسة لسعر الفائدةالتوظيف 

  

 :السيولة ةتأثير العالقة بين السيولة المصرفية ومؤشرات مخاطر -5

عن عدم وجود أثر معنوي بين ) 50(أثبتت نتائج تحليل االنحدار والموضحة في الجدول رقم 
/ النقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف (السيولة المصرفية ومؤشرات مخاطر السيولة 

إجمالي الموجودات، التسهيالت / إجمالي الموجودات، الموجودات النقدية واالستثمارات 
المطلوبات الحساسة لسعر /  الي الموجودات، الموجودات الحساسة لسعر الفائدةإجم/ االئتمانية 

على التوالي،  Sig. (0.442 ،0.363 ،0.318 ،0.085(القيمة االحتمالية إذ بلغت )  الفائدة
على التوالي وهي أقل من ) 1.672، 0.503، -0.370، 0.207(المحسوبة  )T( كما بلغت قيمة

وهذا يثبت عدم وجود عالقة ارتباط وتأثير بين السيولة المصرفية ) 2.015(الجدولية  )T( قيمة
  .السيولة ةومؤشرات مخاطر
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  )50(جدول رقم 
لبنك  السيولة المصرفية ومؤشرات مخاطر السيولة تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين

  القدس 
المتغيرات 

  المستقلة

 معامل االرتباط المتغير التابع

R %  

ديد معامل التح

R2 %  

)T(  

  المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

السيولة 
  المصرفية 

النقد واألرصدة

المملوكة لدى 

إجمالي / المصارف 

  الموجودات

-9.3

0.9  

0.207 

0.422 

الموجودات النقدية

/ واالستثمارات 

  إجمالي الموجودات
-16.3

2.7  

-0.370 

0.363 

التسهيالت االئتمانية

 تإجمالي الموجودا/ 
21.9

4.8  

0.503 
0.318 

الموجودات الحساسة

/ لسعر الفائدة

المطلوبات الحساسة 

 لسعر الفائدة

64.2

41.2  

1.672 

0.085 

)T(  الجدولية) =05.0                            )2.015P >  
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 التحليل اإلحصائي
  للبنوك مجتمعة

  :العائد على الموجودات تحليل تأثير العالقة بين السيولة المصرفية ومعدل -1

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 51(من خالل الجدول رقم 
R2ومعدل العائد على الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديد  النقدية

مـا  %) 0.70(بلغـت   
عود سببها إلى ي من التغيرات التي تحصل في معدل العائد على الموجودات%) 0.70(يعني أن 

) T(عدم صحة معنويـة النمـوذج إذ بلغـت قيمـة     ) T(، وأوضح اختبار نسبة السيولة النقدية
  ).2.015(الجدولية ) T(وهي أقل من قيمة ) 0.185(المحسوبة 

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 51(من خالل الجدول رقم 
R2لى الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديد ومعدل العائد ع القانونية

مـا  %) 1.0(بلغـت   
من التغيرات التي تحصل في معدل العائد على الموجودات يعود سببها إلـى  %) 1.0(يعني أن 

) T(عدم صحة معنوية النمـوذج إذ بلغـت قيمـة    ) T(، وأوضح اختبار نسبة السيولة القانونية
  ).2.015(الجدولية  )T(وهي أقل من قيمة ) 0.230(المحسوبة 

 نسبة التوظيفالذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 51(من خالل الجدول رقم 
R2ومعدل العائد على الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديد 

ما يعنـي أن  %) 45.3(بلغت  
ـ %) 45.3( نسـبة  ى من التغيرات التي تحصل في معدل العائد على الموجودات يعود سببها إل

) 2.034(المحسـوبة  ) T(صحة معنوية النموذج إذ بلغت قيمـة  ) T(، وأوضح اختبار التوظيف
  ).2.015(الجدولية ) T(وهي أكبر من قيمة 

  )51(جدول رقم 
  تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية ومعدل العائد على الموجودات 

  لجميع البنوك
 معامل االرتباط ت المستقلةالمتغيرا المتغير التابع

R % 
معامل التحديد 

R2 % 

T  
 المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

معدل العائد 
على 

الموجودات
 

 0.431 0.185 0.7 8.2 نسبة السيولة النقدية

 0.414 0.230 1.0 10.2 نسبة السيولة القانونية

 0.049 2.034 45.3 67.3 نسبة التوظيف

)T ( الجدولية) =2.015(         
غير معنويـة إذ  العائد لجميع البنوك نسبة السيولة النقدية ومعدل وقد كانت عالقة االنحدار بين 

بمعنى ال يوجد تأثير معنوي بين ) 0.05(لمستوى معنوية  0.431) .Sig(بلغت القيمة االحتمالية 
همـا فقـد كانـت    نسبة السيولة النقدية في معدل العائد على الموجودات، أما عالقة االرتباط بين
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، أي وجود عالقة ارتباط غير معنوية بين نسـبة  %)8.2(ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 
السيولة النقدية ومعدل العائد على الموجودات وهذا يعني عدم وجود عالقة ارتبـاط ذات داللـة   

  .إحصائية بين السيولة النقدية ومعدل العائد على الموجودات
نسبة السيولة القانونية ومعدل فقد كانت عالقة االنحدار بين ة السيولة القانونية أما بالنسبة إلى نسب
لمسـتوى معنويـة    Sig. (0.230(غير معنوية إذ بلغت القيمة االحتماليـة   العائد لجميع البنوك

بمعنى ال يوجد تأثير معنوي بين نسبة السـيولة القانونيـة فـي معـدل العائـد علـى       ) 0.05(
القة االرتباط بينهما فقد كانت ضـعيفة إذ بلغـت قيمـة معامـل االرتبـاط      الموجودات، أما ع

، أي وجود عالقة ارتباط غير معنوية بين نسبة السيولة القانونية ومعدل العائد علـى  %)10.2(
الموجودات وهذا يعني عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين السيولة القانونية ومعدل 

  .تالعائد على الموجودا
العائد لجميع نسبة التوظيف ومعدل فقد كانت عالقة االنحدار بين  أما بالنسبة إلى نسبة التوظيف

بمعنـى  ) 0.05(لمستوى معنويـة   0.049) .Sig(غير معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية  البنوك
ـ   يوجد تأثير معنوي بين نسبة التوظيف اط في معدل العائد على الموجودات، أما عالقـة االرتب

، أي وجود عالقـة ارتبـاط   %)67.3(بينهما فقد كانت متوسطة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 
ومعدل العائد على الموجودات وهذا يعني وجود عالقة ارتباط ذات داللـة   معنوية بين التوظيف

  .ومعدل العائد على الموجودات إحصائية بين نسبة التوظيف
  

  :مصرفية ومعدل العائد على حق الملكيةتحليل تأثير العالقة بين السيولة ال -2

 نسبة السيولة النقديةالذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 52(من خالل الجدول 
R2ومعدل العائد على حق الملكية يتضح أن قيمة معامل التحديد 

وهذا يعنـي أن  %) 3.5(بلغت  
نسـبة  إلـى  ق الملكية يعود سـببها  من التغيرات التي تحصل في معدل العائد على ح%) 3.5(

المحسـوبة  ) T(عدم صحة معنوية النموذج، إذ بلغت قيمة ) T(، وأوضح اختبار السيولة النقدية
  ).2.015(الجدولية ) T(وهي أقل من قيمة ) 0.429(

نسـبة السـيولة   الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بـين  ) 52(من خالل الجدول 
R2العائد على حق الملكية يتضح أن قيمة معامل التحديد ومعدل  القانونية

وهـذا  %) 3.3(بلغت  
إلـى  من التغيرات التي تحصل في معدل العائد على حق الملكية يعود سببها %) 3.3(يعني أن 

) T(عدم صحة معنوية النمـوذج، إذ بلغـت قيمـة    ) T(، وأوضح اختبار نسبة السيولة القانونية
  ).2.015(الجدولية ) T(ل من قيمة وهي أق) 0.415(المحسوبة 

 نسـبة التوظيـف  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 52(من خالل الجدول 
R2ومعدل العائد على حق الملكية يتضح أن قيمة معامل التحديد 

وهذا يعني أن %) 42.0(بلغت  
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نسـبة  إلـى  يعود سببها من التغيرات التي تحصل في معدل العائد على حق الملكية %) 42.0(
المحسـوبة  ) T(عدم صحة معنوية النمـوذج، إذ بلغـت قيمـة    ) T(، وأوضح اختبار التوظيف

  ).2.015(الجدولية ) T(وهي أقل من قيمة ) 1.90(
  )52(جدول رقم 

  تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية ومعدل العائد على حق الملكية 

  لجميع البنوك
 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة ر التابعالمتغي

R % 

معامل التحديد 

R2 % 

T  
 المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

معدل العائد 
على حق 
الملكية

 0.343 0.429 3.5 18.8 نسبة السيولة النقدية 

 0.348 0.415 3.3 18.3 نسبة السيولة القانونية

 0.058 1.90 42.0 64.8 نسبة التوظيف

)T ( الجدولية) =2.015(                  P 0.05>  
  

لجميع البنوك العائد على حق الملكية نسبة السيولة النقدية ومعدل وقد كانت عالقة االنحدار بين 
وهذا يعني أنه ال ) 0.05(لمستوى معنوية  0.343) .Sig(غير معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية 

لسيولة النقدية في معدل العائد على حق الملكية، أما عالقة االرتبـاط  يوجد تأثير معنوي لنسبة ا
، أي وجود عالقة ارتباط غيـر  %)18.8(بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 

معنوية بين نسبة السيولة النقدية ومعدل العائد على حق الملكية وهذا يعني عدم وجـود عالقـة   
  .ية بين نسبة السيولة النقدية ومعدل العائد على حق الملكيةارتباط ذات داللة إحصائ

ومعدل  نسبة السيولة القانونيةفقد كانت عالقة االنحدار بين  أما بالنسبة إلى نسبة السيولة القانونية
 Sig. (0.348(لجميع البنوك غير معنوية إذ بلغت القيمـة االحتماليـة   العائد على حق الملكية 

في معـدل   وهذا يعني أنه ال يوجد تأثير معنوي لنسبة السيولة القانونية) 0.05(لمستوى معنوية 
العائد على حق الملكية، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت ضـعيفة إذ بلغـت قيمـة معامـل     

ومعـدل   ، أي وجود عالقة ارتباط غير معنوية بين نسبة السيولة القانونيـة %)18.3(االرتباط 
وهذا يعني عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصـائية بـين نسـبة     العائد على حق الملكية

  .ومعدل العائد على حق الملكية السيولة القانونية

العائد على نسبة التوظيف ومعدل فقد كانت عالقة االنحدار بين  أما بالنسبة إلى نسبة التوظيف
لمستوى معنوية  Sig. (0.058(لجميع البنوك غير معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية حق الملكية 

وهذا يعني أنه ال يوجد تأثير معنوي لنسبة التوظيف في معدل العائد على حق الملكية، ) 0.05(
، أي وجود %)64.8(أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 
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حق الملكية وهذا يعني عدم عالقة ارتباط غير معنوية بين نسبة التوظيف ومعدل العائد على 
  .وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة التوظيف ومعدل العائد على حق الملكية

  

 (ROA)تأثير العالقة بين السيولة المصرفية ومؤشري معدل العائد على الموجودات  -3

 :(ROE)ومعدل العائد على حق الملكية 

وجود أثر معنوي بـين   عدمعن ) 53(الجدول رقم أثبتت نتائج تحليل االنحدار والموضحة في 
السيولة المصرفية و المصرفية ومؤشري معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حـق  

 (T)على التوالي، كما بلغت قيمـة   Sig. (0.223  ،0.171(القيمة االحتمالية الملكية إذ بلغت 
وهذا يثبت ). 2.015(الجدولية  (T)يمة على التوالي وهي أقل من ق) 0.827،1.050(المحسوبة 

 . عدم وجود عالقة ارتباط وتأثير بين السيولة المصرفية ومعدل العائد

  )53(جدول رقم 
تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية ومؤشري معدل العائد على 

  لجميع البنوكالموجودات ومعدل العائد على حق الملكية 
المتغيرات 

 تقلةالمس

 معامل االرتباط المتغير التابع
R 

معامل التحديد 

R2 % 

T  
 المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

السيولة 
 المصرفية 

ROA 34.712.0 0.827 0.223 
ROE 42.5 18.1 

1.050 0.171 
)T ( الجدولية) =2.015(                  P 0.05>  
  

  :تحليل مؤشرات مخاطرة السيولة
/ يل تأثير العالقة بين السيولة المصرفية والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف تحل -1

  :إجمالي الموجودات

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 54(من خالل الجدول رقم 
معامـل  إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة / والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  النقدية

R2التحديد 
النقـد  من التغيـرات التـي تحصـل فـي     %) 0.20(ما يعني أن %) 0.20(بلغت  

، نسبة السيولة النقديةيعود سببها إلى  إجمالي الموجـودات / واألرصدة المملوكة لدى المصارف 
وهي أقل ) 0.090(المحسوبة  )T(عدم صحة معنوية النموذج إذ بلغت قيمة  )T(وأوضح اختبار 

  ).2.015(الجدولية  )T(من قيمة 
نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 54(من خالل الجدول رقم 

إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامـل  / والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  القانونية
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R2التحديد 
ـ %) 0.017(ما يعني أن %) 0.017(بلغت   النقـد  ل فـي  من التغيرات التي تحص

، نسبة السيولة القانونيةيعود سببها إلى  إجمالي الموجودات/ واألرصدة المملوكة لدى المصارف 
وهـي  ) 0.030-(المحسوبة  )T(عدم صحة معنوية النموذج إذ بلغت قيمة ) T(وأوضح اختبار 

  ).2.015(الجدولية ) T(أقل من قيمة 
 نسبة التوظيفنحدار البسيط واالرتباط بين الذي يوضح عالقات اال) 54(من خالل الجدول رقم 

إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديـد  / والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف 
R2

النقـد واألرصـدة   من التغيرات التي تحصل فـي  %) 76.2(ما يعني أن %) 76.2(بلغت  

، وأوضح اختبـار  ة التوظيفنسبيعود سببها إلى  إجمالي الموجودات/ المملوكة لدى المصارف 
)T ( صحة معنوية النموذج إذ بلغت قيمة)T ( المحسوبة)(وهي أكبر مـن قيمـة   ) 3.997T (

  ).2.015(الجدولية 
  )54(جدول رقم 

تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية والنقد واألرصدة المملوكة لدى 

  لجميع البنوكإجمالي الموجودات / المصارف 
 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة المتغير التابع

R 
معامل التحديد 

R2 % 

T  
 المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

النقد واألرصدة 

المملوكة لدى 

/ المصارف 

إجمالي 

 الموجودات

 0.466 0.090 4.00.2 نسبة السيولة النقدية

 0.489 0.030- 0.017 1.3 نسبة السيولة القانونية

 التوظيفنسبة
87.3 

76.2 

3.997 

0.005 

)T ( الجدولية) =2.015(                    
/ والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصـارف  نسبة السيولة النقدية وقد كانت عالقة االنحدار بين 

لمستوى  Sig. (0.466(غير معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية إجمالي الموجودات لجميع البنوك 
والنقد واألرصدة المملوكة عنى ال يوجد تأثير معنوي بين نسبة السيولة النقدية بم) 0.05(معنوية 

، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة إجمالي الموجودات/ لدى المصارف 
والنقـد  ، أي وجود عالقة ارتباط غير معنوية بين نسبة السيولة النقدية %)4.0(معامل االرتباط 

وهذا يدل على عـدم وجـود عالقـة    إجمالي الموجودات / المملوكة لدى المصارف واألرصدة 
/ والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة السيولة النقدية 

  .إجمالي الموجودات
والنقد  لقانونيةنسبة السيولة افقد كانت عالقة االنحدار بين  نسبة السيولة القانونيةأما بالنسبة إلى 

غير معنوية إذ بلغت إجمالي الموجودات لجميع البنوك / واألرصدة المملوكة لدى المصارف 
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بمعنى ال يوجد تأثير معنوي بين نسبة ) 0.05(لمستوى معنوية  0.489) .Sig(القيمة االحتمالية 
، أما عالقة تإجمالي الموجودا/ والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  السيولة القانونية

، أي وجود عالقة %)1.30(االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 
/ والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  ارتباط غير معنوية بين نسبة السيولة القانونية

ة وهذا يدل على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسب إجمالي الموجودات
   .إجمالي الموجودات/ والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  السيولة القانونية
والنقد واألرصدة  نسبة التوظيففقد كانت عالقة االنحدار بين  نسبة التوظيفأما بالنسبة إلى 

معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية  إجمالي الموجودات لجميع البنوك/ المملوكة لدى المصارف 
)Sig.( 0.005  لمستوى معنوية)والنقد  بمعنى يوجد تأثير معنوي بين نسبة التوظيف) 0.05

، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت إجمالي الموجودات/ واألرصدة المملوكة لدى المصارف 
، أي وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة %)87.3(قوية إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 

وهذا يدل على وجود  إجمالي الموجودات/ ألرصدة المملوكة لدى المصارف والنقد وا التوظيف
والنقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف  عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة التوظيف

  .إجمالي الموجودات/ 
  
إجمالي /  تحليل تأثير العالقة بين السيولة المصرفية والموجودات النقدية واالستثمارات -2

  :الموجودات

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 55(من خالل الجدول رقم 
إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديـد  / والموجودات النقدية واالستثمارات النقدية 

R2
يـة  من التغيرات التي تحصل في الموجـودات النقد %) 2.9(وهذا يعني أن %) 2.9(بلغت  

) T(، وأوضح اختبـار  نسبة السيولة النقديةإجمالي الموجودات يعود سببها إلى / واالستثمارات
) T(وهي أقـل مـن قيمـة    ) 0.390(المحسوبة ) T(عدم صحة معنوية النموذج إذ بلغت قيمة 

  ).2.015(الجدولية 
بة السـيولة  نسالذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 55(من خالل الجدول رقم 

إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديـد  / والموجودات النقدية واالستثمارات  القانونية
R2

من التغيرات التي تحصل فـي الموجـودات   %) 0.001(وهذا يعني أن %)  0.001(بلغت  
ضـح  ، وأونسبة السـيولة القانونيـة  إجمالي الموجودات يعود سببها إلى / النقدية واالستثمارات 

مـن   أكبروهي ) 0.002(المحسوبة ) T(عدم صحة معنوية النموذج إذ بلغت قيمة ) T(اختبار 
  ).2.015(الجدولية ) T(قيمة 
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 نسبة التوظيفالذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 55(من خالل الجدول رقم 
R2معامل التحديد  إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة/ الموجودات النقدية واالستثمارات 

بلغت   
من التغيرات التـي تحصـل فـي الموجـودات النقديـة      %) 90.5(وهذا يعني أن %) 90.5(

صحة ) T(، وأوضح اختبار نسبة التوظيفإجمالي الموجودات يعود سببها إلى / واالستثمارات 
 الجدوليـة ) T(مـن قيمـة    أقلوهي ) 6.907-(المحسوبة ) T(معنوية النموذج إذ بلغت قيمة 

)2.015-.(  
  )55(جدول رقم 

/ تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية والموجودات النقدية واالستثمارات 

  لجميع البنوكإجمالي الموجودات 
 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة المتغير التابع

R % 

معامل التحديد 

R2 % 

T  
 المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

دات النقدية الموجو

/ واالستثمارات 

إجمالي 

 الموجودات

 0.357 0.390 2.9 17.2 نسبة السيولة النقدية

 0.499 0.002 0.001 0.1 نسبة السيولة القانونية

 نسبة التوظيف
-95.1 

90.5 

-6.907 
0.000 

)T ( الجدولية) =2.015(                    
إجمالي / الموجودات النقدية واالستثمارات ونسبة السيولة النقدية وقد كانت عالقة االنحدار بين 

لمستوى  Sig. (0.357(غير معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية الموجودات لجميع البنوك 
والموجودات النقدية بمعنى ال يوجد تأثير معنوي بين نسبة السيولة النقدية ) 0.05(معنوية 

بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة ، أما عالقة االرتباط إجمالي الموجودات/ واالستثمارات 
، أي عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة السيولة النقدية %)17.295.8(معامل االرتباط 

وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط ذات  إجمالي الموجودات/ والموجودات النقدية واالستثمارات 
إجمالي / النقدية واالستثمارات والموجودات داللة إحصائية بين نسبة السيولة النقدية 

  .الموجودات
 نسبة السيولة القانونيةفقد كانت عالقة االنحدار بين  نسبة السيولة القانونيةأما بالنسبة إلى 

غير معنوية إذ بلغت إجمالي الموجودات لجميع البنوك / والموجودات النقدية واالستثمارات 
بمعنى أنه ال يوجد تأثير معنوي بين ) 0.05(ية لمستوى معنو 0.499) .Sig(القيمة االحتمالية 

، أما عالقة إجمالي الموجودات/ والموجودات النقدية واالستثمارات  نسبة السيولة القانونية
، أي عدم وجود عالقة %)0.1(االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 

إجمالي / الموجودات النقدية واالستثمارات و ارتباط معنوية بين نسبة السيولة القانونية



 
 

141

وهذا يدل على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة السيولة  الموجودات
  .إجمالي الموجودات/ والموجودات النقدية واالستثمارات  القانونية

وجودات النقدية والم نسبة التوظيففقد كانت عالقة االنحدار بين  نسبة التوظيفأما بالنسبة إلى 
) .Sig(معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية  إجمالي الموجودات لجميع البنوك/ واالستثمارات 

والموجودات  بمعنى أنه يوجد تأثير معنوي بين نسبة التوظيف) 0.05(لمستوى معنوية  0.000
ت قوية إذ بلغت ، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانإجمالي الموجودات/ النقدية واالستثمارات 

 أي وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة التوظيف ،%)-95.1(قيمة معامل االرتباط 
وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط ذات  إجمالي الموجودات/ والموجودات النقدية واالستثمارات 
  .تإجمالي الموجودا/ والموجودات النقدية واالستثمارات  داللة إحصائية بين نسبة التوظيف

بين نسبة التوظيف والموجودات النقدية ) عكسية(ويتبين من التحليل أعاله وجود عالقة ارتباط 
إجمالي الموجودات ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة التوظيف للسنوات األولى من / واالستثمارات 

 الدراسة تم أخذت في االنخفاض في السنوات األخيرة ويبدو أن المصارف التجارية الفلسطينية
مما أدى الى ظهور تتبع سياسة متشددة في منح التسهيالت االئتمانية في ضوء األصول المتعثرة 

  ).11(هذه النسبة بالصورة السالبة أنظر الملحق رقم 
  :إجمالي الموجودات/  تحليل تأثير العالقة بين السيولة المصرفية والتسهيالت االئتمانية -3

نسبة السـيولة  عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين الذي يوضح ) 56(من خالل الجدول رقم 
R2إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامـل التحديـد   / والتسهيالت االئتمانية  النقدية

بلغـت   
إجمـالي  / من التغيرات التي تحصل في التسهيالت االئتمانيـة  %) 4.2(ما يعني أن %) 4.2(

عـدم صـحة معنويـة    ) T(، وأوضح اختبـار  ديةنسبة السيولة النقالموجودات يعود سببها إلى 
  ).2.015(الجدولية ) T(وهي أقل من قيمة ) 0.466-(المحسوبة ) T(النموذج، إذ بلغت قيمة 
نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 56(من خالل الجدول رقم 

R2ضح أن قيمة معامل التحديـد  إجمالي الموجودات يت/ والتسهيالت االئتمانية  القانونية
بلغـت   

إجمـالي  / من التغيرات التي تحصل في التسهيالت االئتمانيـة  %) 0.2(ما يعني أن %) 0.2(
عـدم صـحة معنويـة    ) T(، وأوضح اختبار نسبة السيولة القانونيةالموجودات يعود سببها إلى 

  ).2.015(الجدولية ) T(وهي أقل من قيمة ) 0.466-(المحسوبة ) T(النموذج، إذ بلغت قيمة 
 نسبة التوظيفالذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 56(من خالل الجدول رقم 
R2إجمالي الموجودات يتضح أن قيمة معامل التحديد / والتسهيالت االئتمانية 

%) 94.1(بلغـت   
جمالي الموجودات إ/ من التغيرات التي تحصل في التسهيالت االئتمانية %) 94.1(ما يعني أن 

) T(صحة معنوية النموذج، إذ بلغت قيمـة  ) T(، وأوضح اختبار نسبة التوظيفيعود سببها إلى 
  ).2.015(الجدولية ) T(وهي أكبر من قيمة ) 8.950(المحسوبة 
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  )56(جدول رقم 
إجمالي / تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية والتسهيالت االئتمانية 

  لجميع البنوكوجودات الم
 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة المتغير التابع

R % 

معامل التحديد 

R2 % 

T  
 المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

التسهيالت 

/ االئتمانية 

إجمالي 

 الموجودات

 0.331 0.466- 4.2 20.4 نسبة السيولة النقدية

 0.460 0.109- 0.2 4.9 نسبة السيولة القانونية

 نسبة التوظيف
97.0 

94.1 

8.950 
0.000 

)T ( الجدولية) =2.015(                    
إجمالي الموجـودات  / والتسهيالت االئتمانية نسبة السيولة النقدية وقد كانت عالقة االنحدار بين 

) 0.05(لمستوى معنويـة   0.331) .Sig(غير معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية لجميع البنوك 
إجمـالي  / التسـهيالت االئتمانيـة   وجد تأثير معنوي بين نسبة السـيولة النقديـة و  بمعنى ال ي
، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت ضـعيفة إذ بلغـت قيمـة معامـل االرتبـاط      الموجودات

والتسهيالت االئتمانية ، أي وجود عالقة ارتباط غير معنوية بين نسبة السيولة النقدية %)20.4(
وهذا يدل على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين السـيولة   اتإجمالي الموجود/ 

  .إجمالي الموجودات/ والتسهيالت االئتمانية النقدية 
نسبة السيولة القانونية وقد كانت عالقة االنحدار بين أما بالنسبة إلى نسبة السيولة القانونية 

غير معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية لبنوك إجمالي الموجودات لجميع ا/ والتسهيالت االئتمانية 
)Sig. (0.460  لمستوى معنوية)بمعنى ال يوجد تأثير معنوي بين نسبة السيولة القانونية ) 0.05
، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت إجمالي الموجودات/ التسهيالت االئتمانية و

عالقة ارتباط غير معنوية بين نسبة السيولة القانونية  ، أي وجود%)4.9(قيمة معامل االرتباط 
وهذا يدل على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة  إجمالي الموجودات/ والتسهيالت االئتمانية 

   .إجمالي الموجودات/ والتسهيالت االئتمانية إحصائية بين نسبة السيولة القانونية 
والتسهيالت االئتمانية نسبة التوظيف قة االنحدار بين قد كانت عالأما بالنسبة إلى نسبة التوظيف ف

لمستوى  Sig. (0.000(معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية  إجمالي الموجودات لجميع البنوك/ 
إجمالي / التسهيالت االئتمانية بمعنى يوجد تأثير معنوي بين نسبة التوظيف و) 0.05(معنوية 

، %)97.0(ما فقد كانت قوية إذ بلغت قيمة معامل االرتباط ، أما عالقة االرتباط بينهالموجودات
 إجمالي الموجودات/ والتسهيالت االئتمانية أي وجود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة التوظيف 

والتسهيالت االئتمانية وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة التوظيف 
  .إجمالي الموجودات/ 
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/ تأثير العالقة بين السيولة المصرفية والموجودات الحساسة لسعر الفائدة  تحليل -4

  :المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة

نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 57(من خالل الجدول رقم 
دة يتضـح أن قيمـة   المطلوبات الحساسة لسعر الفائ/ والموجودات الحساسة لسعر الفائدة  النقدية

R2معامل التحديد 
من التغيرات التي تحصل فـي  %) 20.50.30(ما يعني أن %) 20.5(بلغت  

نسـبة  المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة يعود سـببها إلـى   / الموجودات الحساسة لسعر الفائدة 
حسـوبة  الم) T(عدم صحة معنوية النموذج، إذ بلغت قيمة ) T(، وأوضح اختبار السيولة النقدية

  ).2.015(الجدولية ) T(وهي أقل من قيمة ) 1.135(
نسبة السـيولة  الذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 57(من خالل الجدول رقم 

المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة يتضح أن قيمـة  / والموجودات الحساسة لسعر الفائدة  القانونية
R2معامل التحديد 

من التغيرات التـي تحصـل فـي    %) 29.5(ذا يعني أن وه%) 29.5(بلغت  
نسـبة  المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة يعود سـببها إلـى   / الموجودات الحساسة لسعر الفائدة 

المحسوبة ) T(عدم صحة معنوية النموذج، إذ بلغت قيمة ) T(، وأوضح اختبار السيولة القانونية
  ).2.015(الجدولية ) T(وهي أقل من قيمة ) 1.446(

 نسبة التوظيفالذي يوضح عالقات االنحدار البسيط واالرتباط بين ) 57(من خالل الجدول رقم 
المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة يتضح أن قيمـة معامـل   / والموجودات الحساسة لسعر الفائدة 

R2التحديد 
من التغيرات التي تحصل فـي الموجـودات   %) 4.9(وهذا يعني أن %) 4.9(بلغت  

، نسـبة التوظيـف  المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة يعود سـببها إلـى   / ة لسعر الفائدة الحساس
وهـي  ) 0.507(المحسوبة ) T(عدم صحة معنوية النموذج، إذ بلغت قيمة ) T(وأوضح اختبار 

  ).2.015(الجدولية ) T(أقل من قيمة 
  )57(جدول رقم 

/ والموجودات الحساسة لسعر الفائدة تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية

  لجميع البنوكالمطلوبات الحساسة لسعر الفائدة 
 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة المتغير التابع

R 
معامل التحديد 

R2 % 

T  
 المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

الموجودات 

الحساسة لسعر 

المطلوبات / الفائدة

الحساسة لسعر 

 الفائدة

 0.154 1.135 20.5 45.3 ولة النقديةنسبة السي

 0.104 1.446 29.5 54.3 نسبة السيولة القانونية

 نسبة التوظيف
22.1 

4.9 

0.507 

0.317 

)T ( الجدولية) =2.015(                  P 0.05>  
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/ والموجودات الحساسة لسعر الفائدة نسبة السيولة النقدية وقد كانت عالقة االنحدار بين 
) .Sig(غير معنوية إذ بلغت القيمة االحتمالية المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة لجميع البنوك 

بمعنى أنه ال يوجد تأثير معنوي بين نسبة السيولة النقدية ) 0.05(لمستوى معنوية  0.154
، أما عالقة االرتباط المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة/ الموجودات الحساسة لسعر الفائدة و
، أي عدم وجود عالقة ارتباط %)45.3(ينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط ب

المطلوبات الحساسة لسعر / والموجودات الحساسة لسعر الفائدة معنوية بين نسبة السيولة النقدية 
وهذا يدل على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين السيولة النقدية الفائدة 

  .المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة/ موجودات الحساسة لسعر الفائدة وال
نسبة السيولة القانونية وقد كانت عالقة االنحدار بين أما بالنسبة إلى نسبة السيولة القانونية 

غير معنوية المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة لجميع البنوك / والموجودات الحساسة لسعر الفائدة 
بمعنى أنه ال يوجد تأثير ) 0.05(لمستوى معنوية  0.104) .Sig(االحتمالية  إذ بلغت القيمة

المطلوبات الحساسة / الموجودات الحساسة لسعر الفائدة معنوي بين نسبة السيولة القانونية و
، أما عالقة االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط لسعر الفائدة

والموجودات ود عالقة ارتباط معنوية بين نسبة السيولة القانونية ، أي عدم وج%)54.3(
وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة / الحساسة لسعر الفائدة 

المطلوبات / والموجودات الحساسة لسعر الفائدة ذات داللة إحصائية بين نسبة السيولة القانونية 
  .الحساسة لسعر الفائدة

والموجودات نسبة التوظيف قد كانت عالقة االنحدار بين أما بالنسبة إلى نسبة التوظيف ف
غير معنوية إذ بلغت المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة لجميع البنوك / الحساسة لسعر الفائدة 

بمعنى أنه ال يوجد تأثير معنوي بين ) 0.05(لمستوى معنوية  0.317) .Sig(القيمة االحتمالية 
، أما عالقة المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة/ الموجودات الحساسة لسعر الفائدة بة التوظيف ونس

، أي عدم وجود %)22.1(االرتباط بينهما فقد كانت ضعيفة إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 
المطلوبات / والموجودات الحساسة لسعر الفائدة عالقة ارتباط معنوية بين نسبة التوظيف 

وهذا يدل على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة لسعر الفائدة الحساسة 
  .المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة/ والموجودات الحساسة لسعر الفائدة التوظيف 

  
  :تأثير العالقة بين السيولة المصرفية ومؤشرات مخاطر السيولة -5

عن عدم وجود أثر معنوي بين ) 58(م أثبتت نتائج تحليل االنحدار والموضحة في الجدول رق
/ النقد واألرصدة المملوكة لدى المصارف (السيولة المصرفية وكل مؤشرات مخاطر السيولة 

إجمالي الموجودات، التسهيالت / إجمالي الموجودات، الموجودات النقدية واالستثمارات 
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المطلوبات الحساسة / الموجودات الحساسة لسعر الفائدة إجمالي الموجودات، و/ االئتمانية 

على  Sig. (0.240  ،0.244 ،0.273 ،0.066(القيمة االحتمالية إذ بلغت ) لسعر الفائدة
على التوالي ) 1.801، 0.647، 0.75-، 0.762-(المحسوبة ) T(التوالي، كما بلغت قيمة 

ن وهذا يثبت عدم وجود عالقة ارتباط وتأثير بي). 2.015(الجدولية ) T(وهي أقل من قيمة 
 .السيولة المصرفية ومؤشرات مخاطر السيولة

  
  )58(جدول رقم 

  ات مخاطرة السيولةتحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية ومؤشر

  لجميع البنوك
المتغيرات 

 المستقلة

 معامل االرتباط المتغير التابع
R  

معامل التحديد 

R2 % 

T  
 المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

ولة السي
 المصرفية 

النقد واألرصدة

المملوكة لدى 

إجمالي / المصارف 

 الموجودات

32.3 

10.4 

-0.762 

0.240 

الموجودات النقدية

/ واالستثمارات 

 إجمالي الموجودات

31.8 

10.1 

-0.75 

0.244 

التسهيالت االئتمانية 

 27.8  إجمالي الموجودات/ 
7.7 

0.647 
0.273 

الموجودات الحساسة 

/ فائدةلسعر ال

المطلوبات الحساسة 

 لسعر الفائدة

62.7 

39.4 

1.801 

0.066 

)T ( الجدولية) =2.015(                  P 0.05>  
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  المبحث الثاني
  اختبار الفرضيات

  

  :اختبار الفرضية األولى: أوال
توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسب السيولة المصـرفية ونسـب   : "وتنص على

  ."معدل العائد

الختبار صحة الفرضية قد تم استخدام االنحدار الخطي البسيط وذلك لدراسة العالقة التي   
تربط المتغير المستقل والمتمثل في السيولة المصرفية والمتغيرات التابعة والمتمثلة فـي معـدل   

  ).ROE(على حق الملكية ، ومعدل العائد )ROA(العائد على الموجودات 
للحكم على معنوية العالقة بين المتغير المسـتقل والمتغيـر   ) T(تخدام اختبار كما تم اس  

  :التابع، وجاءت نتيجة االختبار كما في الجدول التالي
تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية ومؤشري معدل العائد على 

  لجميع البنوكالموجودات ومعدل العائد على حق الملكية 
ات المتغير

 المستقلة

 معامل االرتباط المتغير التابع
R 

معامل التحديد 

R2 % 

T  
 المحسوبة 

  القيمة االحتمالية
Sig. 

السيولة 
 المصرفية 

ROA 34.712.0 0.827 0.223 
ROE 42.5 18.1 

1.050 0.171 
)T ( الجدولية) =2.015(                  P 0.05>  

وجود أثر معنوي بين  عدمالموضحة في الجدول أعاله عن أثبتت نتائج تحليل االنحدار و  
السيولة المصرفية ومؤشري معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حـق الملكيـة إذ   

المحسـوبة   (T)على التوالي، كما بلغت قيمة  Sig. (0.223  ،0.171(القيمة االحتمالية بلغت 
وهـذا يثبـت عـدم    ). 2.015(الجدولية  (T) على التوالي وهي أقل من قيمة) 0.827،1.050(

مما يجعلنا نـرفض الفرضـية   . وجود عالقة ارتباط وتأثير بين السيولة المصرفية ومعدل العائد
توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسب السـيولة المصـرفية ونسـب    : "األولى وهي 
أبـو زعيتـر،   (شارت دراسـة  وهذا يتعارض مع بعض الدراسات السابقة حيث أ ".معدل العائد

إلى وجود عالقـة ارتبـاط ذات   ) م2002غانم، (ودراسة ) م2005األسدي، (ودراسة ) م2006
  .داللة احصائية بين نسب السيولة المصرفية والعائد
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  :اختبار الفرضية الثانية: ثانيا
ـ  : "وتنص على ب توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسب السيولة المصـرفية ونس

  ."المخاطرة

الختبار صحة الفرضية قد تم استخدام االنحدار الخطي البسيط وذلك لدراسة العالقة التي   
تربط المتغير المستقل والمتمثل في السيولة المصرفية والمتغيرات التابعة والمتمثلة في مؤشرات 

لمتغيـر المسـتقل   للحكم على معنوية العالقة بين ا) T(كما تم استخدام اختبار  .مخاطرة السيولة
  :والمتغير التابع، وجاءت نتيجة االختبار كما في الجدول التالي

  تحليل االنحدار البسيط واالرتباط بين السيولة المصرفية ومؤشرات مخاطرة السيولة

  لجميع البنوك
المتغيرات 

 المستقلة

 معامل االرتباط المتغير التابع
R  

معامل التحديد 

R2 % 

T  
 المحسوبة 

  حتماليةالقيمة اال
Sig. 

السيولة 
 المصرفية 

النقد واألرصدة

المملوكة لدى 

إجمالي / المصارف 

 الموجودات

32.3 

10.4 

-0.762 

0.240 

الموجودات النقدية

/ واالستثمارات 

 إجمالي الموجودات

31.8 

10.1 

-0.75 

0.244 

التسهيالت االئتمانية 

 27.8  إجمالي الموجودات/ 
7.7 

0.647 
0.273 

ات الحساسةالموجود 

/ لسعر الفائدة

المطلوبات الحساسة 

 لسعر الفائدة

62.7 

39.4 

1.801 

0.066 

)T ( الجدولية) =2.015(                  P 0.05>  
أثبتت نتائج تحليل االنحدار والموضحة في الجدول أعاله عن عدم وجود أثر معنوي بين   

/ النقد واألرصدة المملوكة لدى المصـارف  (السيولة المصرفية وكل مؤشرات مخاطر السيولة 
إجمـالي الموجـودات، التسـهيالت    / إجمالي الموجودات، الموجودات النقدية واالسـتثمارات  

المطلوبات الحساسة لسعر / إجمالي الموجودات، والموجودات الحساسة لسعر الفائدة / االئتمانية 
على التـوالي،   Sig. (0.240  ،0.244 ،0.273 ،0.066(القيمة االحتمالية إذ بلغت ) الفائدة

على التوالي وهي أقـل  ) 1.801، 0.647، 0.75-، 0.762-(المحسوبة ) T(كما بلغت قيمة 
وهذا يثبت عدم وجود عالقة ارتباط وتـأثير بـين السـيولة    ). 2.015(الجدولية ) T(من قيمة 
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توجـد عالقـة   : "يمما يجعلنا نرفض الفرضية الثانية وه .المصرفية ومؤشرات مخاطر السيولة
وهذا يتعارض مـع   ".ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسب السيولة المصرفية ونسب المخاطرة

حيث أشارت إلى وجود عالقة ارتباط ذات داللـة إحصـائية بـين    ) م2005األسدي، (دراسة 
  .السيولة المصرفية والمخاطرة

  :اختبار الفرضية الثالثة: ثالثا
المصارف التجارية الفلسطينية نسب السيولة المصرفية المعمول  ال تطبق إدارات: "وتنص على

  ."بها لدى سلطة النقد الفلسطينية

الختبار صحة الفرضية تم احتساب نسبة السيولة النقدية ونسبة السيولة القانونية ونسـبة    
التوظيف للمصارف التجارية الفلسطينية موضوع الدراسة وكانت النتيجة كمـا فـي الجـداول    

  :يةالتال
  نسبة السيولة النقدية

المتوسط  السنة  البنك

  الحسابي

المتوسط 

 2008  2007  2006 2005 2004 2003 2002  العام

التجاري البنك 

  الفلسطيني 
6.4298 6.1416 6.6878 7.8078 5.2469 11.6094 14.8508 

8.396 

  

االستثمار بنك 

  الفلسطيني
7.6810 8.4241 5.7713 8.8484 5.5045 10.2819 10.1245 

8.091 

  

   23.451 12.9112 13.5479 7.1548 23.9989 35.3839 62.9784 8.1811  فلسطين بنك 
   8.396 31.7791 8.1723 8.3893 9.0383 7.0852 16.3762 22.7000  القدسبنك 

               13.682 

البحث  أن جميع المصارف التجارية الفلسطينية موضوع: يالحظ من خالل الجدول أعاله ما يلي
  .كحد أدنى طبقا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية%) 6(تلتزم بنسبة السيولة النقدية 

  نسبة السيولة القانونية
المتوسط  السنة  البنك

  الحسابي

المتوسط 

  2008  2007  2006 2005 2004 2003 2002  العام

التجاري 

  الفلسطيني 
65.9176 73.6516 64.4074 77.3797 79.9897 90.4277 89.1989 

77.282 

  

ــتثمار  االس

  الفلسطيني
42.01580 53.7867 62.0390 56.8883 73.6450 84.8669 99.8768 

68.246 

  

   143.673 93.9425 92.7247 71.9373 185.5146 167.4325 300.6057 93.5513  فلسطين 
   77.282 82.7708 105.2169 117.7844 91.3700 84.8991 192.3268 177.3221  القدس

               102.718 
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أن جميع المصارف التجارية الفلسطينية موضوع البحث : يالحظ من خالل الجدول أعاله ما يلي
  .كحد أدنى طبقا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية%) 25(تلتزم بنسبة السيولة القانونية 

  

  نسبة التوظيف
المتوسط  السنة  البنك

  الحسابي

المتوسط 

  2008  2007  2006 2005 2004 2003 2002  العام

التجاري 

  الفلسطيني 
47.8249 41.9835 48.1858 48.6047 50.6895 33.3441 21.4584 

41.727 

  

االســـتثمار 

  الفلسطيني
43.7096 41.7181 50.9034 75.4221 108.4150 81.9747 49.1116 

64.465 

  

   46.013 35.3071 37.5234 57.5889 61.2983 51.0501 42.1329 37.1902  فلسطين 
   57.534 88.2069 43.2679 57.6569 52.7039 52.7027 44.3719 63.8287  القدس

               52.435 

  
أن جميع المصارف التجارية الفلسطينية موضوع البحث : يالحظ من خالل الجدول أعاله ما يلي

  .طبقا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية%) 40(تلتزم بنسبة التوظيف 
  

النقدية (ما سبق يتضح بأن المصارف التجارية الفلسطينية تطبق نسب السيولة  بناء على  
 المعمول بها لدى سلطة النقد الفلسطينية، وبالتالي نرفض الفرضية الثالثـة ) والتوظيف والقانونية

ال تطبق إدارات المصارف التجارية الفلسطينية نسب السيولة المصرفية المعمول بها لدى "وهي 
  ".الفلسطينية سلطة النقد

  
  :اختبار الفرضية الرابعة: رابعا

  ."هناك اختالف بين عالقة السيولة والعائد بين المصارف التجارية: "وتنص على

الختبار صحة الفرضية تم استخدام المنهج الوصـفي التحليلـي للمصـارف التجاريـة       
ل اسـتخدام  وذلك مـن خـال  ) م2008 –م 2002(من سنة  دراسةالفلسطينية ولجميع سنوات ال

حيث تبـين مـن خـالل    ) T(االنحدار الخطي البسيط ومعامل ارتباط بيرسون واختبار  أسلوب
تحليل تأثير العالقة بين السيولة المصرفية ومؤشري معدل العائد على الموجودات ومعدل  إجراء

، 37، 29، 21(كما هو موضح في الجداول رقم  العائد على حق الملكية لكل مصرف على حده
بين عالقة السيولة والعائد بين المصارف التجارية الفلسطينية، مما يجعلنـا  وجود اختالف  )45

  ".هناك اختالف بين عالقة السيولة والعائد بين المصارف التجارية" نقبل الفرضية الرابعة وهي 
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  :اختبار الفرضية الخامسة: خامسا
 ."المصارف التجارية هناك اختالف بين عالقة السيولة والمخاطرة بين: "وتنص على

الختبار صحة الفرضية تم استخدام المنهج الوصـفي التحليلـي للمصـارف التجاريـة       
وذلك مـن خـالل اسـتخدام    ) م2008 –م 2002(من سنة  دراسةالفلسطينية ولجميع سنوات ال

حيث تبـين مـن خـالل    ) T(اسلوب االنحدار الخطي البسيط ومعامل ارتباط بيرسون واختبار 
ل تأثير العالقة بين السيولة المصرفية ومؤشرات مخاطرة السيولة لكل مصرف على إجراء تحلي

وجود اختالف بين عالقة السـيولة  ) 50، 42، 34، 26(كما هو موضح في الجداول رقم حده 
هنـاك  "والمخاطرة بين المصارف التجارية الفلسطينية، مما يجعلنا نقبل الفرضية الخامسة وهي 

 ".يولة والمخاطرة بين المصارف التجاريةاختالف بين عالقة الس
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  :Conclusionsالنتائج : أوال
التي تم التوصل إليها، والتي يمكن أن تساهم في إغنـاء  نتائج يتضمن هذا المبحث أهم ال  

 :الجانب المعرفي وعلى النحو التالي

لمصـارف  لود عالقة ارتباط وتأثير بين السيولة المصـرفية ومعـدل العائـد    وجعدم  .1
 .موضوع الدراسة )مجتمعة( التجارية الفلسطينية

عالقة ارتباط وتأثير بين السيولة المصرفية ومؤشرات مخـاطرة السـيولة   عدم وجود  .2
 .موضوع الدراسة )مجتمعة( لمصارف التجارية الفلسطينيةل

 النقدية والقانونية(تجارية الفلسطينية نسب السيولة المصرفية تطبق إدارات المصارف ال .3
المعمول بها لدى سلطة النقد الفلسطينية حيث عبرت جميعها عن مستويات ) والتوظيف

سيولة كبيرة، مع انخفاض نسب توظيفاتها لكل من التسهيالت االئتمانية واالسـتثمارات  
 .االقتصادية التي تمر بها البالدسية والسياالمالية في السنوات األخيرة نظرا للظروف 

أثبتت نتائج التحليل أن هناك اختالف بين عالقة السيولة والعائد في المصارف التجارية  .4
 .الفلسطينية

 .أن هناك اختالف بين عالقة السيولة والمخاطرة في المصارف التجارية الفلسطينية .5

ية بين نسبة السيولة النقدية أظهرت الدراسة عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائ .6
 .كل مصرف على حدةل) ROA(ومعدل العائد على الموجودات 

عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة السيولة القانونية ومعدل العائـد   .7
 .كل مصرف على حدةل) ROA(على الموجودات 

العائـد علـى   وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة التوظيـف ومعـدل    .8
 .كل مصرف على حدةل) ROA(الموجودات 

عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة السيولة النقدية ومعـدل العائـد    .9
البنك التجاري الفلسطيني، بنـك  ( للبنوك التجارية الفلسطينية) (ROEعلى حق الملكية 

ت داللة إحصائية بين نسبة ، ووجود عالقة ارتباط ذا)االستثمار الفلسطيني، بنك فلسطين
  .السيولة النقدية ومعدل العائد على حق الملكية لبنك القدس

عدل العائـد  معدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة السيولة القانونية و .10
 .ل مصرف على حدةلك) (ROEعلى حق الملكية 

ومعدل العائد على حق  عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة التوظيف .11
البنـك التجـاري الفلسـطيني، بنـك     (الفلسطينية التجارية للمصارف ) (ROEالملكية 
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، ووجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة )االستثمار الفلسطيني، بنك القدس
  .التوظيف ومعدل العائد على حق الملكية لبنك فلسطين

ارتباط وتأثير بين نسبة السيولة المصرفية مقاسه أثبتت نتائج التحليل عدم وجود عالقة  .12
، ونسب معدل العائـد مقاسـه   )السيولة النقدية، السيولة القانونية، نسبة التوظيف(بنسبة 

 ،))(ROEعلى حـق الملكيـة   د ومعدل العائ ،)ROA( بمعدل العائد على الموجودات(
، بنـك االسـتثمار   البنـك التجـاري الفلسـطيني   (لكل من البنوك التجارية الفلسطينية 

 مصـرفية ، ووجود عالقة ارتباط وتأثير بين نسب السـيولة ال )الفلسطيني، بنك فلسطين
  .ونسب معدل العائد بالنسبة لبنك القدس

عدم وجود عالقة ارتباط وتأثير بين نسب السيولة المصرفية ومؤشرات مخاطر السيولة  .13
  .لكل من بنك فلسطين، وبنك القدس

بين نسب السيولة المصرفية وبعض مؤشرات مخاطر السيولة  عدم وجود عالقة ارتباط .14
للبنك التجاري الفلسطيني، إال أن نتائج التحليل أثبتت وجود عالقة ارتباط وتأثير بـين  

المطلوبـات  / ونسبة الموجودات الحساسـة لسـعر القائـدة     نسب السيولة المصرفية،
 .الحساسة لسعر الفائدة كأحد مؤشرات مخاطرة السيولة

تت نتائج التحليل عدم وجود عالقة ارتباط وتأثير بين نسب السيولة المصرفية وبعض أثب .15
مؤشرات مخاطر السيولة لبنك االستثمار الفلسطيني، ووجود عالقة ارتباط وتأثير بـين  

إجمـالي الموجـودات كأحـد    / نسب السيولة المصرفية ونسبة التسهيالت االئتمانيـة  
 .مؤشرات مخاطرة السيولة

قة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة السيولة النقدية ونسبة النقد واألرصدة وجود عال .16
إجمالي الموجودات كأحد مؤشرات مخاطر السـيولة للبنـك   / المملوكة لدى المصارف 

التجاري الفلسطيني وبنك القدس، وعدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية لـنفس  
 .نك فلسطينالنسبة لبنك االستثمار الفلسطيني وب

عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة السيولة القانونية ونسـبة النقـد    .17
إجمالي الموجودات للبنوك التجارية الفلسـطينية  / واألرصدة المملوكة لدى المصارف 

، بينما توجـد عالقـة   )بنك االستثمار الفلسطيني، بنك فلسطين، بنك القدس(المتمثلة في 
 .داللة إحصائية لنفس النسبة للبنك التجاري الفلسطينيارتباط ذات 

وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة التوظيف ونسـبة النقـد واألرصـدة     .18
كـل  إجمالي الموجودات كأحد مؤشرات مخاطرة السـيولة ل / المملوكة لدى المصارف 

 .مصرف على حدة
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لسيولة النقدية ونسـبة الموجـودات   وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة ا .19
إجمالي الموجودات كأحد مؤشرات مخـاطرة السـيولة للبنـك    / النقدية واالستثمارات 

التجاري الفلسطيني وبنك القدس، بينما ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية لنفس 
 .النسبة لبنك االستثمار الفلسطيني وبنك فلسطين

إحصائية بين نسبة السيولة القانونية ونسبة الموجـودات   وجود عالقة ارتباط ذات داللة .20
إجمالي الموجودات للبنك التجاري الفلسـطيني، وعـدم وجـود    / النقدية واالستثمارات 

عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية لنفس النسبة لبنك االستثمار الفلسطيني وبنك فلسطين 
 .وبنك القدس

ين نسبة التوظيف ونسبة الموجودات النقديـة  وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية ب .21
 .كل مصرف على حدةإجمالي الموجودات ل/ واالستثمارات 

وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين السيولة النقدية ونسبة التسهيالت االئتمانية  .22
إجمالي الموجودات للبنك التجاري الفلسطيني وبنك فلسطين وبنك القدس بينما ال توجد / 
 .قة ارتباط ذات داللة إحصائية لنفس النسبة لبنك االستثمار الفلسطينيعال

عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بـين نسـبة السـيولة القانونيـة ونسـبة       .23
إجمالي الموجودات لبنك االستثمار الفلسطيني وبنك فلسطين وبنك / التسهيالت االئتمانية 

داللة إحصائية لـنفس النسـبة للبنـك التجـاري     القدس، بينما توجد عالقة ارتباط ذات 
 .الفلسطيني

عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بـين نسـبة السـيولة النقديـة ونسـبة       .24
المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة كأحد مؤشـرات  / الموجودات الحساسة لسعر الفائدة 

 .مخاطرة السيولة لكافة البنوك التجارية الفلسطينية

عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بـين نسـبة السـيولة القانونيـة ونسـبة      عدم وجود  .25
المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة لبنـك االسـتثمار   / الموجودات الحساسة لسعر الفائدة 

الفلسطيني وبنك فلسطين بينما توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية لـنفس النسـبة   
 .للبنك التجاري الفلسطيني وبنك القدس

دم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نسبة التوظيف ونسـبة الموجـودات   ع .26
 .كل مصرف على حدةالمطلوبات الحساسة لسعر الفائدة ل/ الحساسة لسعر الفائدة 
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  :التوصيات: ثانيا
 :توصي الباحثة بما يليإليها في هذا البحث ل النتائج التي تم التوصل من خال  

فلسطينية والجهات المعنية بتكثيف الجهـود بصـدد تفعيـل دور    أن تقوم سلطة النقد ال .1
المصارف التجارية الفلسطينية والتهيؤ لما بعد الحصار برؤية مستقبلية واعية في بيئـة  

 .مصرفية جديدة

 وأهـداف  سياسـة  تنفيـذ  متابعة على تعمل محددة جهة لديه مصرف أن يكون كل على .2

يـتم   السـيولة  مسألة أن من التأكد على تسهر أن للمصرف العامة اإلدارة السيولة، وعلى
 .بفعالية إدارتها

يقتضـي   ممـا  عالية إفصاح درجة وجود يضمن محدد بنظام يلتزم أن مصرف كل على  .3
الحقيقيـة   السيولة وضع تعكس التي الكافية بالشفافية تتمتع دقيقة ومعلومات بيانات وجود
 .لديه

 يعمل السيولة، وأن مخاطر إلدارة كاف داخلي ضبط نظام لديه يتوفر أن مصرف كل على .4

 .مالءمته وفعاليته من للتأكد وذلك دوري بشكل النظام هذا وتقييم مراجعة على

 ومتابعـة  ومراقبـة  المعلومات الموجودة لديها لقياس أن تطور أنظمة المصارف على  .5

 بحيث طرالمخا بهذه الخاصة البيانات الرقمية والتقارير بإعداد تقوم وأن مخاطر السيولة

وإلى  العامة إدارته من سلطة النقد الفلسطينية والى كل إلى المناسب الوقت في يتم إرسالها
 .األخرى المعنية الجهات

إدارة  تضـعها  التـي  السـيولة  مخاطر إدارة سياسة دعمسلطة النقد الفلسطينية أن تعلى  .6
هـذه   ومراقبة متابعةل المناسبة اإلجراءات باتخاذ تقوم اإلدارة أن من تتأكد وأن المصرف
  .المخاطر

ضرورة قيام المصارف بتدعيم رأس مالها من خالل االحتياطات المتراكمة لديها ليتالءم  .7
مع نسبة الزيادة في ودائعها من أجل المساهمة في تمويل القطاعات االقتصادية بشـكل  

 .أكبر

ا مـن أجـل   ضرورة قيام المصارف التجارية الفلسطينية بالعمل على تنويع استثماراته .8
 .زيادة اإليرادات وتقليل المخاطر

 .إعطاء السيولة النقدية مزيدا من االهتمام غير مبالغ فيه لما لها من تأثير على العائد .9

ضرورة تبني سلطة النقد الفلسطينية سياسات من شأنها دمج المصارف لخلق وحـدات   .10
 .مصرفية قوية قادرة على المنافسة
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  :الدراسات المقترحة

إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية، ولعينات بحثيـة أكبـر فـي ظـروف     بحثة توصي البا
  :اقتصادية تختلف عن ظرفنا الحالي، وتقترح إجراء الدراسات التالية

ف مصـار علـى ال " دراسـة تطبيقيـة  "في العائد والمخاطرة السيولة المصرفية وأثرها  .1
 .العاملة في فلسطين سالميةاإل

الوافـدة   مصـارف لل" دراسة تطبيقيـة "في العائد والمخاطرة  السيولة المصرفية وأثرها .2
 .العاملة في فلسطين

بين المصارف التجارية " دراسة مقارنة"السيولة المصرفية وأثرها في العائد والمخاطرة  .3
 .في فلسطين اإلسالميةوالمصارف 

جارية بين المصارف الت" دراسة مقارنة"السيولة المصرفية وأثرها في العائد والمخاطرة  .4
 .الوطنية والمصارف الوافدة العاملة في فلسطين

  .دور سلطة النقد في اإلشراف على تطبيق نسب السيولة المصرفية .5
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  )3(ملحق رقم 

 التجاري الفلسطيني بنكال

النقد في   السنة
  الصندوق

االلتزامات 
ودائع (السائلة 

العمالء خالل 
  )شهر

الموجودات 
  السائلة

المطلوبات 
  السائلة

التسهيالت 
  االئتمانية

ودائع إجمالي 
  العمالء

 صافي
أو ) خسارة(

الربح قبل 
  الضريبة

إجمالي 
  الموجودات

  حق الملكية

2002 2884817 44866610 30193245 45804553 23573003 49290265 794520-  68170432 5424272  
2003 2953505 48090545 35747811 48536397 23141577 55120600 269713-  73847851 4556425  
2004 3457618 51700331 33660186 52261384 26210687 54395075 1081619  74995042 5150633  
2005 4602189 58943140 45990604 59434977 29907300 61531673 1612211  94489847 15024505  
2006 2534918 48312463 38965645 48713325 25773648 50846120 79115-  79849447 14713803  
2007 6895203 59393195 55017180 60841086 21351038 64032430 46713  88743528 14771397  
2008 9659289 65042231 59202647 66371517 14941205 69628808 217038  105342175 24628289  

  البنك التجاري الفلسطيني

النقد واألرصدة لدى   السنة
  المصارف

الموجودات الحساسة   التسهيالت االئتمانية  االستثمارات
  لسعر الفائدة

المطلوبات الحساسة 
  لسعر الفائدة

إجمالي الموجودات 
  )الموجودات الكلية(

2002 35335067 865919 23573003 46589079 39941324  68170432  
2003 41334578 936380 23141577 50871865 32023481  73847851  
2004 39199279 1071641 26210687 50914149 28820256  74995042  
2005 52293213 2772955 29907300 61226219 28458930  94489847  
2006 44048388 1953323 25773648 58505856 28847981  79849447  
2007 60895372 1738710 21351038 67096963 37406051  88743528  
2008 66130147 17740362 14941205 58180965 33596645  105342175  
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 االستثمار الفلسطيني بنك

النقد في   السنة
  الصندوق

االلتزامات 
ودائع (السائلة 

العمالء خالل 
  )شهر

الموجودات 
  السائلة

المطلوبات 
  السائلة

التسهيالت 
  االئتمانية

ودائع إجمالي 
  العمالء

صافي 
أو ) خسارة(

الربح قبل 
  الضريبة

إجمالي 
  الموجودات

  حق الملكية

2002 5336462 69476345 77594691 166447783 32334390 73975441 297084-  146645351 17441857  
2003 5205883 61797388 43549868 80967765 26451066 63404363 370372  108767068 19937280  
2004 3722142 64494369 54516533 87874621 38023370 74697136 1424911  133752724 26325981  
2005 5866145 66296030 66311482 116564332 59036074 78274202 37664585  214126143 72404896  
2006 3834258 69656630 97942581 132992788 79141557 72998743 5640145  208178070 57764769  
2007 9015475 87682646 142329382 167708905 75289682 91844997 4999484  250653322 61297183  
2008 9923583 98015570 122098267 122248840 51426546 104713597 4093090  214612000 61638163  

  بنك االستثمار الفلسطيني

النقد واألرصدة لدى   السنة
  المصارف

الموجودات الحساسة   التسهيالت االئتمانية  االستثمارات
  لسعر الفائدة

المطلوبات الحساسة 
  لسعر الفائدة

إجمالي الموجودات 
  )الموجودات الكلية(

2002 104390729 7801503 32334390 118561776 111463928  146645351  
2003 69343586 8770136 26451066 80145112 68910187  108767068  
2004 78147824 13413341 38023370 102970458 86869308  133752724  
2005 116703860 30749160 59036074 153089316 109562612  214126143  
2006 105257259 16217550 79141557 159323112 110610444  208178070  
2007 151359142 15456032 75289682 158758869 153837634  250653322  
2008 141077816 11388214 51426546 149633475 111653115  214612000  
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 فلسطين بنك

النقد في   السنة
  الصندوق

االلتزامات 
ودائع (السائلة 

العمالء خالل 
  )شهر

الموجودات 
  السائلة

المطلوبات 
  السائلة

التسهيالت 
  االئتمانية

ودائع إجمالي 
  العمالء

 صافي
أو ) خسارة(

الربح قبل 
  الضريبة

إجمالي 
  الموجودات

  حق الملكية

2002 11941802 145967339 146908091 157034833 71253904 191593099 2425310  255857226 23625939  
2003 17344580 27540528 175348135 58331606 103296234 245167673 4768680  333483422 25216315  
2004 24858950 70254912 206970672 123614377 159071054 311597748 10709074  431770203 31065876  
2005 17878929 74499032 198465383 106981030 232010023 378493145 19973038  496734025 43599411  
2006 22191050 310156065 256473091 356523161 260492883 452331575 18891556  602555348 56252148  
2007 54842431 404805273 428829919 462476415 243587513 649162264 25002997  847650800 90218428  
2008 69508900 538360672 545109978 580259052 285337011 808158120 28548262  1045622629 123169873 

  بنك فلسطين

النقد واألرصدة لدى   السنة
  المصارف

الموجودات الحساسة   التسهيالت االئتمانية  االستثمارات
  لسعر الفائدة

المطلوبات الحساسة 
  لسعر الفائدة

إجمالي الموجودات 
  )الموجودات الكلية(

2002 166206466 4404218 71253904 200814568 137276331  255857226  
2003 199015113 15274452 103296234 226453250 142967455  333483422  
2004 235828120 21276430 159071054 295158225 212065062  431770203  
2005 234655111 11675962 232010023 334044332 135585578  496734025  
2006 298738836 21286492 260492883 343586824 542360156  602555348  
2007 485730397 88602792 243587513 595403921 598570579  847650800  
2008 616298806 106457308 285337011 786989106 882395677  1045622629  

 



  )6(ملحق رقم 

 القدس بنك

النقد في   السنة
  الصندوق

االلتزامات 
ودائع (السائلة 

العمالء خالل 
  )شهر

الموجودات 
  السائلة

المطلوبات 
  السائلة

التسهيالت 
  االئتمانية

ودائع إجمالي 
  العمالء

 صافي
أو  )خسارة(

الربح قبل 
  الضريبة

إجمالي 
  الموجودات

  حق الملكية

2002 2235723 9849008 47626611 26858817 23982961 37573940 3921474 -  80424766 16946523  
2003 2622517 16014235 46718868 24291395 20742673 46747281 944302-  77010178 16865311  
2004 3081961 43498618 49705446 58546471 24938898 47319972 56509  84760417 16797397  
2005 3849020 42585800 53767231 58845589 28087523 53293016 1073850  100432731 23203872  
2006 4049212 48266616 93767007 79609020 34224341 59358587 2198141 -  148190194 47632998  
2007 6607211 80849305 184596491 175443729 43214806 99877233 792317  251451548 48349483  
2008 18239402 57394327 92015283 111168720 128520482 145703493 5152378 -  259549161 43955427  

  بنك القدس

النقد واألرصدة لدى   السنة
  المصارف

الموجودات الحساسة   التسهيالت االئتمانية  االستثمارات
  لسعر الفائدة

المطلوبات الحساسة 
  لسعر الفائدة

إجمالي الموجودات 
  )الموجودات الكلية(

2002 51584473 1120956 23982961     80424766  
2003 51230101 1105337 20742673 61785332 39470043  77010178  
2004 54086869 1160972 24938898 64967981 52777619  84760417  
2005 58363817 5926775 28087523 73025592 52951849  100432731  
2006 99152455 5483346 34224341 122547760 78188554  148190194  
2007 192830155 5693455 43214806 220547952 171787518  251451548  
2008 104414926 4541323 128520482 201062012 156889408  259549161  



 



  )7(ملحق 

 البنك التجاري –الموجودات والمطلوبات السائلة 
  2008 2007  2006 2005 2004 2003 2002 الموجودات السائلة

نقد وأرصدة نقدية لـدى سـلطة النقـد    
  )بخالف االحتياطي اإللزامي(الفلسطينية 

3216121 4233104 3796595 4597134 3139901  7011533 17830097  

ف ومؤسسـات  أرصدة نقدية لدى مصار
  مالية

26977124 31514707 29863591 41393470 35825744  48005647 41372550  

  59202647 55017180  38965645 45990604 33660186 35747811 30193245 مجموع الموجودات السائلة
  
  

  2008 2007  2006 2005 2004 2003 2002 المطلوبات السائلة

ودائـع  ودائع سلطة النقد الفلسـطينية و 
  ةاليالمصارف والمؤسسات الم

937943 445852 561053 491837 400862  1447891 1329286  

ألجـل   –توفير  –جاريه (ودائع العمالء 
  )تستحق خالل شهر

44866610 48090545 51700331 58943140 48312463  59393195 65042231  

  66371517 60841086  48713325 59434977 52261384 48536397 45804553 مجموع المطلوبات السائلة
 



  )8(ملحق 

 بنك االستثمار –الموجودات والمطلوبات السائلة 
  2008 2007  2006 2005 2004 2003 2002 الموجودات السائلة

نقد وأرصدة نقدية لـدى سـلطة النقـد    
 )بخالف االحتياطي اإللزامي(الفلسطينية 

5747251 5292056 3852274 11049353 7172013  9332560 10954179  

رف ومؤسسات أرصدة نقدية لدى مصا
  مالية

71847440 38257812 50664259 55262129 90770568  132996822 111144088 

 122098267 142329382  97942581 66311482 54516533 43549868 77594691 مجموع الموجودات السائلة
  
  

  2008 2007  2006 2005 2004 2003 2002 المطلوبات السائلة

  275520 50163773  30161810  --   --   --   --   ودائع وأرصدة سلطة النقد الفلسطينية
  23957750 29862486  33174348 50268302 23380252 19170377 46971438  ةاليودائع المصارف والمؤسسات الم

ألجل  –توفير  –جاريه (ودائع العمالء 
  )تستحق خالل شهر

69476345 61797388 64494369 66296030 69656630  87682646 98015570  

 122248840 167708905 132992788 116564332 87874621 80967765 116447783 مجموع المطلوبات السائلة
 



  )9(ملحق 

 بنك فلسطين –الموجودات والمطلوبات السائلة 
  2008 2007  2006 2005 2004 2003 2002 الموجودات السائلة

نقد وأرصدة نقدية لـدى سـلطة النقـد    
ــطينية  ــاطي  (الفلس ــالف االحتي بخ

  )اإللزامي

12607408 17401751 28488552 21227533 25885740  69128323 114571168 

مصارف ومؤسسات أرصدة نقدية لدى 
  مالية

134300683 157946384 178482118 177237850 230587351 359701596 430538810 

 545109978 428829919 256473091 198465383 206970672 175348135 146908091 مجموع الموجودات السائلة
  
  

  2008 2007  2006 2005 2004 2003 2002 المطلوبات السائلة

  41274432 52283342  43864479 31446724 52292807 25482759 10979979  ودائع وأرصدة سلطة النقد الفلسطينية
  623948 5387800  2502617 1035274 1066658 5308319 87515  ةاليودائع المصارف والمؤسسات الم

ألجل  –توفير  –جاريه (ودائع العمالء 
  )تستحق خالل شهر

145967339 27540528 70254912 74499032 310156065 404805273 538360672 

 580259052 462476415 356523161 106981030 123614377 58331606 157034833 مجموع المطلوبات السائلة
 



  )10(ملحق 

 بنك القدس –الموجودات والمطلوبات السائلة 
  2008 2007  2006 2005 2004 2003 2002 الموجودات السائلة

نقد وأرصدة نقدية لـدى سـلطة النقـد    
 )بخالف االحتياطي اإللزامي(الفلسطينية 

2415580 2833626 3251672 8829162 5443588  7263345 19473753  

مؤسسات أرصدة نقدية لدى مصارف و
  مالية

45211031 43885242 46453774 44938069 88323419  177333146 72541530  

  92015283 184596491  93767007 53767231 49705446 46718868 47626611 مجموع الموجودات السائلة
  
  

  2008 2007  2006 2005 2004 2003 2002 المطلوبات السائلة

  18896447 50674583  7506447  --  7521244 5505747 6217066  ودائع وأرصدة سلطة النقد الفلسطينية
  34877946 43919841  23835957 16259789 7526609 2771413 10792743  ةاليودائع المصارف والمؤسسات الم

ألجل  –توفير  –جاريه (ودائع العمالء 
  )تستحق خالل شهر

9849008 46014235 43499618 42585800 48266616  80849305 57394327  

 111168720 175443729  79609020 58845589 58546471 24291395 26858817 مجموع المطلوبات السائلة
 



البنك نسبة التوظيف /إجمالي الموجودات الموجودات النقدية واالستثمارات
البنك التجاري الفلسطيني 21.46 79.62
البنك التجاري الفلسطيني 33.34 70.58
البنك التجاري الفلسطيني 41.98 57.24
البنك التجاري الفلسطيني 47.82 53.1
البنك التجاري الفلسطيني 48.19 53.7
البنك التجاري الفلسطيني 48.6 58.28
البنك التجاري الفلسطيني 50.69 57.61
بنك االستثمار الفلسطيني 41.72 71.82
بنك االستثمار الفلسطيني 43.71 76.51
بنك االستثمار الفلسطيني 49.11 71.04
بنك االستثمار الفلسطيني 50.9 68.46
بنك االستثمار الفلسطيني 75.42 68.86
بنك االستثمار الفلسطيني 81.97 66.55
بنك االستثمار الفلسطيني 108.41 58.35

بنك القدس 43.27 78.95
بنك القدس 44.37 67.96
بنك القدس 52.7 64.01
بنك القدس 52.7 65.18
بنك القدس 57.66 70.61
بنك القدس 63.83 65.53
بنك القدس 88.21 41.98
بنك فلسطين 35.31 69.12
بنك فلسطين 37.19 66.68
بنك فلسطين 37.52 67.76
بنك فلسطين 42.13 64.26
بنك فلسطين 51.05 59.55
بنك فلسطين 57.59 53.11
بنك فلسطين 61.3 49.59



ــف ــبة التوظي نس
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ــك ــطيني  : البن ــاري الفلس ــك التج البن

R Sq Linear = 0.903

 



ــف ــبة التوظي نس
100.0080.0060.0040.00
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ــك بنــك االســتثمار الفلســطيني  : البن

R Sq Linear = 0.817

 



ــف ــبة التوظي نس
65.0060.0055.0050.0045.0040.0035.00
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ــك ــطين : البن ــك فلس بن

R Sq Linear = 0.986

 



ــف ــبة التوظي نس
90.0080.0070.0060.0050.0040.00
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ــك ــدس: البن بنك الق

R Sq Linear = 0.815

 



 كل البنوك

ــف ــبة التوظي نس
0.650.600.550.500.450.40
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