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 اإلهداء

   كان دوماً منبع الحب ورمز الوق ارإلى من... 

 }روح والدي رحمه اهلل{        

   حب العلم منذ نعومة األظف ار  غرست فيّ إلى من ... 

 .}روح والدتي رحمها اهلل{        

 األبرار الذيف أناركا لنا طريؽ الحرية كالكرامة.دائنا يإلى أركاح ش 

  كماؿ العرفاف لما كفرتو لي إلكممات الشكر ك  التي ال تفييازكجتي ضياء قمبي إلى

 دراستي.

  لإلسالـ كرفع  خران ذجعميـ اهلل  {لما، عبد اهلل أحمد،} عزاءاألبنائي قرة عيني أإلى

 شأنيـ.

  النجاح فرحة شارككنيعزاء مف ئي األكأقربا تياخك أكتي ك خإإلى.  

 أىمنا الصامديف الصابريف في فمسطيف الحبيبة عامة كفي غزة الصامدة خاصة إلى. 

 .أىدي ثمرة ىذا الجيد جميعاً إلييم     
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 الشكر والتقدير

ىداؼ أحمد اهلل عمى فضمو بإتماـ ىذا الجيد المتكاضع، كأشكره سبحانو كتعالى عمى إعانتي لبمكغ أ
صمى كأسمـ عمى خير األناـ سيدنا محمد )صؿ اهلل عميو كسمـ( كعمى الرسالة، كأما قدمتو في ىذه 

 آلو كأصحابو المياميف كالتابعيف لو بإحساف إلى يـك الديف.

ركؼ ليجمعيا في كممات كتتبعثر ف يخط الحليفكر قبؿ أ في مثؿ ىذه المحظات يتكقؼ اإلنساف
 لقميؿ مف الكممات فكفاءن في نياية المطاؼ إال ا حرؼ سطكران كثيرة تمر في الخياؿ كال يبقى لنااأل

 أستاذ المحاسبةستاذي الدكتور عمي عبد اهلل شاىين ألتقدـ بجزيؿ الشكر كعظيـ االمتناف أ كتقديران 
كؿ الشكر كالتقدير إعداد ىذه الرسالة، ك كتكجيو خالؿ في الجامعة اإلسالمية عمى ما بذلو مف جيد 

الدراسة خالؿ فترة عمى ما بذلو مف جيد في دعمي كمساندتي  ك. أيمن احمد دبيخي العزيز أأل
عداد ىذه الرسالة، كما ال أنسى أف أ عمى ما بذلو مف  أحمد االسطلأ. تقدـ بالشكر كالتقدير لألخ كا 

 جيد في دعمي كمساندتي في إعداد ىذه الرسالة.

 موسى الدكتور/ ماىرالمناقشة  متناف لعضكمتقدـ بجزيؿ الشكر كعظيـ اإلإال أف أ كال يسعني
فريد والدكتور/ نضال ، (غزة –رئيس قسم المحاسبة بكمية التجارة بالجامعة اإلسالمية ) رغامد

ثرائيا ي فتكمناقش لتفضميما بقراءة رسالتي (غزة-عميد كمية التجارة بجامعة األقصى ) عبد اهلل ييا كا 
 .ؿ كجومخراجيا عمى أككا  

 بعيد. مف كمساعدة مف قريب أالى كؿ مف قدـ لي تقدـ بالشكر إلكما أ

 

 لباحثا
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 ملخص الدراسة
ربحية  س الماؿ كتطبيؽ معدؿ كفاية رأ تحميؿ كقياس العالقة بيفتيدؼ ىذه الدراسة إلى   

البنكؾ التجارية المحمية العاممة في فمسطيف ممثمو بػػػ )العائد عمى المكجكدات، العائد عمى حقكؽ 
(، كقد تـ دراسة سمكؾ المتغيرات التابعة 2014-2008الممكية، العائد عمى السيـ( خالؿ الفترة )

كؽ الممكية ، كمعدؿ العائد عمى حق(ROA))الربحية( مقاسو بمعدؿ العائد عمى المكجكدات 
(ROE( كمعدؿ العائد عمى السيـ ،)EPSكذلؾ مف قبؿ المتغير ،)  المستقؿ ممثالن في معدؿ كفاية
ات التابعة كلتحقيؽ ذلؾ تـ بناء نمكذج قياسي لقياس العالقة بيف المتغير   (،CARس الماؿ )رأ

راسة إلى بعض نحدار الخطي، كقد تكصمت الدستناد إلى نمكذج معادلة اإلكالمتغير المستقؿ باإل
معدؿ العائد عمى المكجكدات،  نخفاضإس الماؿ يؤدم إلى أف زيادة معدؿ كفاية رأالنتائج أىميا 

يتطمب عدـ المغاالة في  مر الذم، األكمعدؿ العائد عمى حقكؽ الممكية ، كمعدؿ العائد عمى السيـ
كىي لمبنكؾ خرل األىداؼ س الماؿ كالعمؿ عمى تحقيؽ متطمبات التكازف مع األأتحديد كفاية ر 

ف المحافظة عمى حالة التكازف بيف أحيث المعدالت المذككرة،  تحقيؽ الربحية ممثمة في زيادة
االن أكسع لمبحث عف فرص استثمارية الماؿ كتحقيؽ الربحية سكؼ يعطى مجس أمتطمبات كفاية ر 

 مجدية كذات مخاطر يمكف السيطرة عمييا كذات عكائد مقبكلة.
دارة المخاطر المصرفية إساليب متطكرة في أتبنى  عمىاسة بضركرة العمؿ كصت الدر أقد ك   

ستثمارية لممصاريؼ بصكرة لمية بغرض ضبط كىيكمة المحفظة االئتمانية كاإلحدث النظـ العاأكفؽ 
ف المصرفي، إلى جانب ماستقرار كاألكؽ المساىميف كالمكدعيف كتدعـ اإلسميمة تحافظ عمى حق

س ماليا، كما د التي يتـ بمكجبيا قياس كفاية رأا المالية األسس كالقكاعتقاريرى مراعاة تضميف
ف ضكابط الرقابة ( بشأ3)(، 2في تطبيؽ مقررات لجنة بازؿ ) أكصت الدراسة سمطة النقد بالبدء

 المصرفية. 
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Abstract 

  This study aims to analyze and measure the relationship between  

implementing Capital Adequacy Ratio (CAR) on the profitability of local 

commercial banks working in Palestine during the period (2008-2014). 

Basically, this is represented by (Return on Assets, Returns on Equity and 

Earnings per share). 

  The study has tracked the behavior of (profitable) dependent 

variables measured  by Return on Assets ratio, Return on Equity ratio, and 

Earnings Per Share ratio. This was done through the independent variable 

which is the Capital Adequacy Ratio (CAR). To achieve this purpose, a 

standard form has been created to measure the relationship between the 

dependent and independent variables based on a linear regression equation 

model.  

  The study reached many conclusions, the most important one is that 

increasing the Capital Adequacy Ratio leads to a decrease in the return on 

assets ratio, return on equity ratio and earnings per share. This requires a 

moderation in determining the capital adequacy and working to balance the 

equilibrium with the other objectives of banks which are the profitability-

achievement that are represented by increasing the previous mentioned 

ratios. In fact, maintaining the equilibrium between the requirements of 

capital adequacy and profitability achievement, will offer a wider range to 

search for meaningful investment opportunities that have controllable levels 

of risks and acceptable returns.  

The study recommended the need to adopt advanced methods in 

managing the banking risks according to the latest international systems for 

the purpose of adjusting and restructuring credit and investment portfolio of 

banks in a proper way that protect the rights of stakeholders and depositors 

and support the banks stability and security, in addition to undertaking that 

their financial reports include the basics and principles through which the 

capital adequacy could be measured. Moreover, the study recommended the 

Monetary Authority to start implementing the decisions (2) and (3) of Basel 

committee that are concerned with the principles of banking control.   
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 25 البنؾ حجـ 2.8.11
 25 حجـ الكدائع 2.8.12
 26 تكظيؼ المكارد 2.8.7
 26 ركضأرباح كخسائر الق 2.8.8

 27 س المال ومخاطر العمل المصرفيأكفاية ر الفصل الثالث:  3
 28 تمييد 3.1
 CAMELS 29نكؾ بمكجب نظاـ الرقابة كتقييـ الب 3.1
 33 س الماؿأمعاير كفاية ر مقررات لجنة بازؿ ل 3.2
 34 1988لعاـ  1س الماؿ كفقا التفاقية بازؿ أمعيار كفاية ر  3.3
 41  (1تفاقية بازؿ )إيجابيات كسمبيات إ 3.4
 42  (1تفاقية بازؿ )إر تطبيؽ أث 3.5
 43  (2ماؿ )بازؿ س الأمعيار كفاية ر  3.6
 44  (2تفاقية بازؿ )إىدؼ  3.7
 44  (2تفاقية بازؿ )إمحاكر  3.8
 54 س الماؿأ( لكفاية ر 3تفاقية بازؿ )إ 3.9

 55  (3تفاقية بازؿ )إمحار  03.1
 57  (3تفاقية بازؿ )إكفؽ  متطمبات رأس الماؿ 3.11
 58  (3مراحؿ تنفيذ مقررات بازؿ ) 3.12
 58 ( عمى النظاـ المصرفي3بازؿ ) تأثير مقررات لجنة 3.13
 60 ة التطبيقيةالدراسالفصل الرابع:  4
 61 تمييد 4.1
 61 منيجية الدراسة 4.2
 61 مجتمع كعينة الدراسة  4.3
 62 ي الفمسطينيالجياز المصرف 4.4
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 63 مقدمة 4.4.1
 63 رفي الفمسطينيىيكؿ الجياز المص 4.4.2

 65 البيانات المالية لمبنكؾ التجارية المحمية في فمسطيف 4.5
 65 تحميؿ كتقييـ بنكد الميزانية المجمعة 4.5.1
 68 تحميؿ كتقييـ بنكد قائمة الدخؿ المجمعة لمبنكؾ التجارية 4.5.2

4.6 

تحميؿ البيانات المالية كمؤشراتيا المالية كاإلحصائية لكؿ بنؾ مف بنكؾ 
 عينة الدراسة

75 

 92 ختبار الفرضياتإ 4.7
 96 النتائج والتوصياتالفصل الخامس:  5
 99 عالمراجالفصل السادس:  6
 104 المالحقالفصل السابع:  7
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 المقدمة: 1.1
تدعيـ مراكزىا المالية ، أحد  نحكس الماؿ المصرفي ك اتجاه البنكؾ ُيعد مكضكع كفاية رأ

االتجاىات الحديثة في إدارة البنكؾ كالذم تطكر بشكؿ كبير في ربع القرف الماضي في ظؿ سعي 
خذ في مجاؿ المعامالت المالية بعد األفي لعالـ لتطكير قدراتيا التنافسية الجياز المصرفي في دكؿ ا

م بنؾ معرض لممخاطر سكاؽ العالمية فأصبح أات المتالحقة التي تشيدىا األتطكر االعتبار ال
لممنافسة المحمية أك العالمية، كمف ىنا بدأ التفكير في البحث عف آليات لمكاجية  ان المصرفية نظر 

تشكيؿ لجنة بازؿ  ىياالتجاه في ىذا  كؿ خطكةأ ككافمخاطر التي تتعرض ليا البنكؾ، ىذه ال
 ية. لمرقابة المصرف

كاف أبرزىا معيار كفاية رأس الماؿ في عاـ ممالءة المالية لمقاييس  ىذه المجنة قد قدمتك 
، كقد جاءت ىذه المجنة (2011)بكزياف، كاخركف،  دكلة 100كثر مف أـ تطبيقو في الذم تك  1988

المصرفية جيزة بيف كحدات األاتفاؽ بيف الدكؿ الصناعية العشر لتحقيؽ المنافسة السميمة بناءن عمى 
المالية لمبنكؾ كشرطان سس كمتطمبات السالمة أحد أس الماؿ أمعيار كفاية ر  اعتبارفي دكؿ العالـ ك 

معايير ككثائؽ لإلدارة السميمة  صدرتأك ثـ تطكر عمؿ لجنة بازؿ  ليالتحديد الجدارة االئتمانية 
 لمبنكؾ كالرقابة عمييا.
ت تصاالىائالن في مجاؿ التكنكلكجيا كاإل تطكران شيد العالـ ( 1)تفاقية بازؿ إفبعد تطبيؽ 

جراء أتفاقية ك مر الذم تطمب اعادة النظر في اإلاأل ، كما تبعو مف أزمات مالية؛دارة الماليةإلكا
تتضمف منظكمة لىذه االتفاقية الجديدة ، كجاءت (2) تعديالت جكىرية عمييا كأصبحت تسمى ببازؿ

التشغيؿ( لمصرفي )مخاطر االئتماف كمخاطر السكؽ كمخاطر متكاممة إلدارة المخاطر في القطاع ا
 شراؼ الرقابي كاالنضباط السكقي.باإلضافة إلى عمميات اإل

س الماؿ عف قدرة ككفاءة البنكؾ التجارية في قياس كتكجيو أكيعبر مصطمح كفاية ر ىذا 
رارات التي تحقؽ تخاذ القاؾ بيدؼ تحجيميا كالسيطرة عمييا ك كمراقبة المخاطر التي تكاجييا كذل

مكاؿ ية لتحقيقيا، حيث تقكـ بتكظيؼ األىداؼ التي تسعى البنكؾ التجار األىـ أرباح، كىي مف األ
يرادات كتخفيض النفقات، قؿ مخاطرة لتعظيـ اإلأيا مف مصادرىا المختمفة بكفاءة ك التي تحصؿ عمي

ستثمارات ا  سييالت ك مفة ممكنة كتكظيفيا في تقؿ تكأقيؽ ذلؾ تسعى لمحصكؿ عمى كدائع بكلتح
 (.2001مالية تعكد بأرباح كتككف متدنية المخاطر. )الطيب، كاخركف، 
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ممحافظة عمى استمرار لساسية لمبنكؾ التجارية ىداؼ األىـ األأرباح مف األ كيعتبر تحقيؽ
يميا يحكمو رباح كتعظف تحقيؽ األأ، كتعزيز مالءتيا كسيكلتيا، غير عمميا كتدعيـ مركزىا المالي

حقكؽ المكدعيف كتجنب المخاطر.  مف لألمكاؿ كضمافاأل ىميا االستخداـأ العديد مف االعتبارات
 (2004بك زعيتر، أ)

القطاع المصرفي الفمسطيني ينفرد بخصكصية معينة حيث يعمؿ في ظؿ ظركؼ  كألف
رقابة اقتصادية غير مستقرة كيتكجب عمييا في الكقت نفسو مكاكبة التطكرات العالمية في مجاؿ ال

العالقة ىذه الدراسة تسعى لمبحث عف  ، فإفالماؿدنى مف كفاية رأس ألالمصرفية كتحقيؽ الحد ا
 قطاع المصرفي الفمسطيني.الربحية البنكؾ في  كيـ المتعمقة بكفاية رأس الماؿ تطبيؽ المفاى بيف

 مشكمة الدراسة: 1.2
كانػت البيئػػة المصػرفية فػػي لػي تحقيػػؽ أىػدافيا كمػػف بينيػا ىػػدؼ الربحيػة، كلمػػا إالبنػػكؾ  ىتسػع

المالزمػػػة ليػػػا ممػػػا يػػػؤثر عمػػػى  كالسياسػػػية قتصػػػاديةاإلكضػػػاع كفػػػة بالمخػػػاطر بسػػػبب األفمسػػػطيف محف
دنػػي مػػف رؤكس االمػػكاؿ حتفػػاظ بالحػػد األككر كىػػي فػػي نفػػس الكقػػت مطالبػػة باإلتحقيػػؽ اليػػدؼ المػػذ
نػػكؾ العاممػػة فػػي فمسػػطيف تطبيػػؽ الب العالقػػة بػػيفر، لػػذلؾ تسػػعى ىػػذه الدراسػػة لبيػػاف لمكاجيػػة المخػػاط

يمثػؿ الحػػد  عالميػان  ان ربحيتيػا باعتبػاره معيػار  ك( Capital Adequacy) لمعيػار كفايػة رأس المػاؿ
مػػف كالسػػالمة الماليػػة، كمػػف ىنػػا يمكػػف صػػياغة  مشػػكمة الدراسػػة فػػي السػػؤاؿ مػػف متطمبػػات األ األدنػػى
 التالي:
 في فمسػطيف كفػؽ مقػررات بػازؿس ماؿ البنكؾ التجارية العاممة أتطبيؽ معيار كفاية ر  العالقة بيفما 
 ربحيتيا؟ ك

 كمنو يتفرع االسئمة التالية:
نسػػػبة العائػػػد عمػػػى  كيػػػة رأس المػػػاؿ كفػػػؽ مقػػػررات بػػػازؿ تطبيػػػؽ معيػػػار كفا العالقػػػة بػػػيفمػػػا  .1

 المكجكدات؟
عمػى حقػكؽ نسبة العائػد  كية رأس الماؿ كفؽ مقررات بازؿ تطبيؽ معيار كفا العالقة بيفما  .2

 المساىميف؟
 نسبة العائد عمى السيـ؟ كبازؿ تطبيؽ معيار كفاية رأس الماؿ كفؽ مقررات  العالقة بيفما  .3

 



4 
 

 أىداف الدراسة:  1.3
 :تحقيؽ ما يميتيدؼ ىذه الدراسة إلى 

 تحميؿ العكامؿ المؤثرة عمى ربحية البنكؾ التجارية. -1
 الكقكؼ عمى مفيـك المالءة المصرفية كمتطمبات تحقيقيا. -2
 .(3)كبازؿ (2)س الماؿ كفؽ بازؿ أطار الجديد لمعيار كفاية ر التعرؼ عمى اإل -3
 ربحية البنكؾ. ك س الماؿأتطبيؽ معيار كفاية ر  العالقة بيفتحديد  -4

 أىمية الدراسة: 1.4
ربحيػػة البنػػػكؾ  كس المػػاؿ أتطبيػػؽ معيػػار كفايػػة ر  تحديػػد العالقػػة بػػيفل الدراسػػة ىػػذه تسػػعى

عمػػى المتعػػامميف  ةائػػدربحيتيػػا ممػػا يعػػكد بالف كتطػػكر التجاريػػة كمعرفػػة العكامػػؿ التػػي تػػؤثر عمػػى نمػػك
 .سالمة النظاـ المصرفي في فمسطيفداء البنكؾ ك باستمرارية أ كالميتميف
اسػتقرار القطػاع دعػـ ك فػي يمعب دكران ميمان كمعدؿ كفايتو  البنكؾ ماؿرأس  ف متابعة مكضكعإ

المسػػاىميف كالعمػػالء كالمسػػتثمريف بمػػا  زيػػادة ثقػػةربحيػػة البنػػكؾ، كبالتػػالي ممػػا يعظػػـ مػػف صػػرفي الم
ف خػػالؿ تػػكفير قتصػػادية مػتصػػاد الػكطني كالتنميػػة اإلقاإلالقطػػاع المػالي ك يػنعكس أثػػره اإليجػابي عمػػى 

سػػػتثمار حيػػػث يقػػػـك بتػػػركيج كتمكيػػػؿ المشػػػركعات التػػػي تسػػػاعد فػػػي خمػػػؽ قطػػػاع المػػػكارد الالزمػػػة لإل
 تصديرم يخدـ التنمية. 

شػػرات النجػػػاح لمتعػػرؼ عمػػى مؤ  المصػػرفيةدارة كمػػا تبػػرز أىميػػة الدراسػػة مػػف خػػػالؿ حاجػػة اإل
، كمعرفػة مػف مخػاطر الرفػع المػالي كالتشػغيميحترازية لحمايتيػا اإل دابيرتخاذ التإكالفشؿ لتمكينيا مف 

زدىػار البنػكؾ ا  كضػع سياسػات تسػاىـ فػي تحقػؽ نمػك ك  العكامؿ المؤثرة عمى ربحيتيا، مما يساعد في
 قتصاد الكطني.أثره عمى نمك كتطكر اإلمر الذم ينعكس ، األالتجارية

 فرضيات الدراسة: 1.5
 في ضكء مشكمة الدراسة كأىدافيا يمكف صياغة فرضيات الدراسة كما يمي:

نػػة بػػازؿ كنسػػبة س المػػاؿ كفػػؽ مقػػررات لجأحصػػائية بػػيف معػػدؿ كفايػػة ر إداللػػة  عالقػػة ذاتتكجػػد  -1
 العائد عمى المكجكدات.
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المػػاؿ كفػػؽ مقػػررات لجنػػة بػػازؿ كنسػػبة س أحصػػائية بػػيف معػػدؿ كفايػػة ر إتكجػػد عالقػػة ذات داللػػة  -2
 العائد عمى حقكؽ المساىميف

المػػاؿ كفػػؽ مقػػررات لجنػػة بػػازؿ كنسػػبة س أحصػػائية بػػيف معػػدؿ كفايػػة ر إتكجػػد عالقػػة ذات داللػػة  -3
  العائد عمى السيـ.

 الدراسة:متغيرات  1.6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتقاس المتغيرات من خالل:

 

 
 صافً الربح قبل الضرائب

( ROA. معدل العائد على الموجودات )1

 الموجودات =  

المتغٌرات التابعة                                                                     المتغيرات المستقمة                                                                        

 الربحية كفاية رأس المال

  (ROAمعدل العائد عمى الموجودات )

 (EPS) معدل العائد عمى السيم 

 (ROEمعدل العائد عمى حقوق الممكية )
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 :حدود الدراسة 1.7
ناء البنكؾ اإلسالمية ) البنؾ ستثالتجارية المحمية العاممة في فمسطيف بإ البنكؾ تشمؿ الدراسة

داء تمؾ البنكؾ التي تعمؿ في اإلسالمي الفمسطيني، البنؾ اإلسالمي العربي( كذلؾ لخصكصية أ
 .مجاؿ التمكيالت اإلسالمية

 الدراسات السابقة 1.8
 أوال: الدراسات العربية:

 المؤثرة العوامل تحديد في المالية النسب "استخدامبعنوان:  ،(2013دراسة )سممان،  .1
 العراق(. في التجارية المصارف في تطبيقي بحث) التجارية المصارف ربحية في

ستخداـ خالؿ ا تحديد العكامؿ المؤثرة في ربحية البنكؾ التجارية العراقية مف لىىدفت الدراسة إ
كفاءة  ربحية كالمساىمة في رفعالخفاقات التي تؤثر عمى اد الحمكؿ لمعالجة اإليجالنسب المالية كا  

منيج الكصفي النظرم الذم يقكـ عمى جمع الستخدمت الدراسة كجكدة أداء ىذه البنكؾ، كا
سمكب تحميؿ أ استخداـلمختمفة ككذلؾ المنيج التحميمي بالمعمكمات كالبيانات مف المراجع العممية ا

 .النسب المالية لتحديد أىـ العكامؿ المؤثرة عمى ربحية البنكؾ

 صافً الربح قبل الضرائب

 =   (ROE) .معدل العائد على حقوق الملكٌة2
 حقوق الملكٌة

 صافً الربح قبل الضرائب

 =   (EPS) .معدل العائد على السهم3

 عدد االسهم العادٌة
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العكامؿ التي تؤثر في ربحية لعديد مف كجكد اة النتائج التي تكصمت إلييا الدراسىـ ككاف مف أ 
نيا تمثؿ عامؿ ميـ ـ المديكنية، كحقكؽ الممكية حيث أمكجكدات البنؾ، كحجحجـ أىميا البنكؾ 

 .الكفاء بااللتزاماتعمى ة البنؾ ر في زيادة ثقة الزبائف بقد
زيادة رباح ك يـ رأسماليا لتمكنيا مف تحقيؽ األىـ التكصيات ضركرة قياـ البنكؾ بتدعمف أك  

تكسع في الكعدـ  ،ستثمارية في المشاريع العقاريةنية مع عدـ التكسع في االنشطة اإلقدرتيا االئتما
كرية أك التكسع في الحصكؿ عمى اإللتزامات طكيمة األمد، صكؿ ثابتة غير ضر إمتالؾ أ

 يداعات البنكؾ في البنؾ المركزم لمتكسع في االئتماف.كتخفيض نسبة إ
 

 المال رأس كفاية لتطبيق قياسي بعنوان: " تحميل ،(2011، شحاتيتو الطيب دراسة ) .2
 ."األردن حالة :التجارية البنوك ربحية عمى

ر كفاية ردف لمعاييعمى تطبيؽ البنكؾ التجارية في األة ثار المترتبالدراسة إلى قياس اآلىدفت 
ة التحميؿ الدراسستخدمت (، كقد إ2007-2000)الفترة مف  رأس الماؿ عمى ربحيتيا خالؿ

السؿ عتماد عمى بيانات مقطعية حيث تـ الجمع بيف الساإلقتصادم القياسي نمكذج اإلنحدار باإل
 الزمنية كالبيانات المقطعية.

يجابي لتطبيؽ معيار كفاية رأس تكصمت إلييا الدراسة كجكد تأثير إىـ النتائج التي ككاف مف أ 
كنسبة  ،الممكية كنسبة صافي التشغيؿ إلى المكجكدات كنسبة المالية لمبنكؾمؤشرات الالماؿ عمى 

ت إلى المكجكدات كنسبة ما مؤشرات )نسبة المديكنية كنسبة التسييالأ ،العائد عمى المكجكدات
 .إلى المكجكدات( فتكصمت إلى كجكد تأثير سمبي الفكائد

خالؿ  ردفكفاية رأس الماؿ لمبنكؾ العاممة في األمعدالت تطبيؽ  عدـب كصت الدراسةكقد أ
كصت كما أس الماؿ، رأ لزيادةلمبنكؾ  طيط االستراتيجيالتخ ، مع ضركرة زيادةفترة الدراسة
انية تغيير النسب بما يتكافؽ مكلرأس الماؿ كا   النظر في تحديد قيمة الحد األدنى ادةعبضركرة إ

 .ردنيةمع أكضاع البنكؾ األ
المال في البنوك التجارية محددات كفاية رأس بعنوان: "  ،(2008، عبيداتدراسة ) .3

 .األردنية، دراسة تطبيقية"
رأس الماؿ في البنكؾ ىمية العكامؿ التي تحدد درجة كفاية ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أ

ة ستخدمت الدراسكقد إ( 2008-2000ردنية في بكرصة عماف خالؿ الفترة مف )التجارية األ
ت السابقة لتغطية الجانب عمى الدراسا كؿاألسمكبيف يعتمد باستخداـ أ المنيج الكصفي التحميمي
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 عتمدأ كالثاني ،ية كبكرصة عمافالسنكية الصادرة عف البنكؾ االردن باإلضافة الى التقاريرالنظرم 
كذج اإلنحدار رتباط بيرسكف كنممعدؿ اإل استخداـأسمكب التحميؿ اإلحصائي لمبيانات المجمعة ب

 الخطي المتعدد.
س جكد عالقة طردية بيف درجة كفاية رأك  التي تكصمت إلييا الدراسة ىـ النتائجككاف مف أ 

( كعالقة عكسية مع السيكلة، معدؿ العائد عمى المكجكدات مخاطر)المستقمة الماؿ كالعكامؿ 
)معدؿ العائد عمى حقكؽ الممكية كمخاطر سعر الفائدة(، كعدـ كجكد عالقة بيف درجة كفاية رأس 

 القكة اإليرادية.س الماؿ كمخاطر االئتماف كمعدؿ الماؿ كمخاطر رأ
خرل، كما مف الدراسات لتشمؿ متغيرات أ جراء المزيدكمف أىـ تكصيات الدراسة ضركرة إ

سس التي كائـ المالية لمبنكؾ القكاعد كاألتقارير النيائية لمبيانات كالقالكصت بضركرة تضميف أ
 زيادة الكعي المالي. تبنى عمييا عممية قياس كفاية رأس الماؿ بغرض

ل عمى أداء "تأثير متطمبات رأس الما بعنوان: ،(2008دراسة )بن ناصر وقنديل،  .4
 دراسة حالة مصر" البنوك وتكمفة الوساطة:

الكسػػاطة فػػي تػػأثير متطمبػػات رأس المػػاؿ عمػػى ربحيػػة كتكمفػػة لػػى التعػػرؼ عمػػى ىػػدفت الدراسػػة إ
ىتمػاـ المسػاىميف بػػإدارة المػاؿ يػؤدم إلػػى زيػادة اطمبػات رأس البنػكؾ المصػرية، حيػث أف إرتفػػاع مت

االعتمػاد بكؿ دراسػة المػنيج الكصػفي التحميمػي األسػتخدمت الكا ،كزيادة ربحيتياالبنكؾ محافظ ىذه 
 ،عمػػى الدراسػػات السػػابقة لتغطيػػة الجانػػب النظػػرم كالتقػػارير السػػنكية الصػػادرة عػػف البنػػكؾ المصػػرية

 انات.اسمكب التحميؿ االحصائي لمبيكالثاني 
رتفػاع تكمفػة الكسػاطة بعػد ضػبط رأس المػاؿ إنتائج التػي تكصػمت إلييػا الدراسػة الككاف مف أىـ 

ذلؾ كجػػكد عالقػػة بػػيف ربحيػػة البنػػكؾ المصػػرية كػػكذلػػؾ بإرتفػػاع نسػػبة األصػػكؿ إلػػى رأس المػػاؿ، ك 
 كتطبيؽ معدؿ كفاية رأس الماؿ.

داء المصػرفي الالـز لممحافظة عمى سالمة األ س الماؿرأ بضركرة تنظيـكصت الدراسة أ كما  
سياسػػػة  اسػػػتخداـحيػػػاء الطمػػػب عمػػػى االئتمػػػاف ب، كاإلىتمػػػاـ بإسػػػتقرار المػػػالي فػػػي مصػػػراإلكدعػػػـ 

 ضػبطىتماـ باإلصالحات إلنشػاء المزيػد مػف المنافسػة فػي القطػاع المصػرفي ك اإلقتصاد الكمي كاإل
نشػػطة البنػػؾ لتعزيػػز المباشػػر كتنظػػيـ أ اسػػات الحككميػػة التػػي تعتمػػد عمػػى اإلشػػراؼ الحكػػكميالسي

 .قتصاد الكطنيسياسات بما يحقؽ أىداؼ اإلىذه ال لتطكيرالالزمة  الحكافز
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ف التجارية لعوامل المؤثرة عمى ربحية المصار ابعنوان: "  ،(2006، أبو زعيتردراسة ) .5
 ".العاممة في فمسطين

البنكؾ التجارية كأكضاعيا في ثرة عمى ربحية التعرؼ عمى العكامؿ المؤ  لىىدفت الدراسة إ
الدراسة، ليو الذم تكصمت إمكانية التنبؤ بربحيتيا مف خالؿ النمكذج فمسطيف كمصادر أمكاليا كا  

ستخدمت المنيج الكصفي في جمع البيانات الالزمة لمدراسة مف القكائـ المالية لممصارؼ كقد أ
تجاه منيج التحميؿ الكمي لتحديد إ ـاستخدا، كما تـ سمطة النقدعف التجارية كالتقارير الصادرة 
 دراسة.كقكة العالقة بيف متغيرات ال

باألكضاع ثر تتأالمصارؼ التجارية في فمسطيف داء الدراسة أف أ نتائجىـ ككاف مف أ  
سكؽ الردنية عمى ي تمر بيا األراضي الفمسطينية، كاستحكاذ البنكؾ األالسياسية كاإلقتصادية الت
لإلستثمار في الخارج،  عقبات البنكؾ العاممة في فمسطيفكما تكاجو المصرفي الفمسطيني، 

 محافظ األكراؽ المالية.كؾ التجارية بستثمار البنكضعؼ إ
يرادات مف أجؿ زيادة اإل ستثمارات البنكؾالعمؿ عمى تنكيع ا ضركرةب كما أكصت الدراسة 

االئتمانية، كتطكير  ييالتالتس كتقميؿ المخاطر كالبحث عف كسائؿ تمكنيا مف زيادة حجـ
ميؿ مف تركيز الكدائع متقلستحدات خدمات مصرفية جديدة كالتركيز عمى جذب كدائع التكفير كا  
 نخفاض الطمب عمى االئتماف.تكمفة الكدائع في ظؿ إ جؿ لتخفيضأل

 

عمى ربحية البنوك بعنوان: " العوامل المؤثرة  ،(2002، وخريوشدراسة )صيام  .6
 ردن".التجارية في األ 

الفترة خالؿ  دفت الدراسة إلى تحديد العكامؿ المؤثرة عمى ربحية البنكؾ التجارية األردنية،ى
كالكقكؼ عمى نقاط الضعؼ المتعمقة بالربحية كالتحديات المستقبمية التي  (،1991-2000)

ستخدمت الدراسة المنيج الكصفي في جمع البيانات مف ا كقد مصارؼ التجارية األردنية،تكاجو ال
متغيرات الدراسة حصائي لتحديد منيج التحميمي اإلردنية كالير السنكية الصادرة عف البنكؾ األالتقار 

 أثرىا عمى ربحية البنكؾ.ك 
 البنكؾ ربحية بيف إحصائية داللة ذات طردية عالقة كجكد الدراسة ىذهنتائج  رتيكقد أظ

نسبة المديكنية كالسيكلة ك ككؿ مف )حقكؽ الممكية، كمصاريؼ الدعاية كاإلعالف  ةجي مف التجارية
 قة ذات داللة إحصائية بيف ربحيةأخرل، كعدـ كجكد عال جية( مف لنقديةاكالفكائض  النقدية

جمالي األصكؿة يالمصارؼ مف ج  .ة أخرليكعمر البنؾ مف ج كا 
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ثيرىا بالنظر الى تأالسيكلة النقدية كالفكائض النقدية ب ىتماـاإل بضركرةأكصت الدراسة كما 
مكانية لمدنية لمعمالء، مع أىمية دراسة إرصدة اكتحميؿ كافة األعمى دراسة كالعمؿ بحية، الر  ىعم

 عمى المنافسة. ىا كتحقيؽ قدرتياتحقيؽ االندماج بيف البنكؾ التجارية تعزيزان لعناصر 
 

 ية:بجن: الدراسات األثانياً 
 

في "تأثير كفاية رأس المال عمى ربحية البنوك  " بعنوان: ،(Ejoh ،2014) دراسة .1
 نيجيريا "

The Impact of Capital Adequacy on Deposit Money Banks’ Profitability in 

Nigeria 

ية البنكؾ في نيجيريا كذلؾ لمفترة ربحس الماؿ عمى فاية رأتقييـ تأثير ك ىدفت الدراسة الى
التقارير كالبيانات السنكية لمبنكؾ كالبنؾ المركزم  استخداـب 2011كحتى عاـ  1981مف عاـ 
كؿ عمى حميمي باستخداـ أسمكبيف يعتمد األالدراسة المنيج الكصفي الت استخدمت، كقد النيجيرم
ة عف البنكؾ باإلضافة الى التقارير السنكية الصادر ت السابقة لتغطية الجانب النظرم الدراسا

 حصائي لمبيانات المجمعة.متحميؿ اإللتمد أسمكب التكامؿ المشترؾ الثاني اعالنيجيرية، ك 
تطبيؽ كفاية رأس الماؿ لتأثير كجكد ىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كاف مف أك 
س الماؿ تمعب دكران تكصمت الدراسة إلى أف كفاية رأة البنكؾ، كما يجابي عمى زيادة ربحيبشكؿ إ

الذم يقيس الربحية، كأف ىناؾ عالقة ذات  (ROA)العائد عمى المكجكدات معدؿ مان عمى مي
 صائية بيف ربحية البنكؾ ككفاية رأس الماؿ.حداللة إ

كالعمؿ كفاية رأس الماؿ، ل األدنىة لمحد مستمر  كصت الدراسة بضركرة القياـ بمراجعةكما أ
 بيف البنكؾ كعمالئيا.ي الحفاظ عمى الثقة البنكؾ بشكؿ يساعد فمكاؿ عمى تعزيز رؤكس أ

س المال بالنسبة لمبدأ متطمبات كفاية رأ " بعنوان: ،(Sheldon ،2013دراسة ) .2
 التكمفة / المنفعة :)دراسة تجريبية في سويسرا("

Costs and Benefits of Capital Adequacy Requirements: An Empirical Analysis 

for Switzerland 
 

س الماؿ كتكمفة الفرصة البديمة لقياس تكاليؼ كفكائد رأطار ىدفت الدراسة إلى كضع إ
باستخداـ البيانات السنكية لمبنكؾ السكيسرية كتقارير البنؾ قيا عمى البنكؾ السكيسرية كتطبي
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الدراسة المنيج التحميمي  ستخدمتا، كقد النقد الدكلي لمركزم السكيسرم كتعميمات صندكؽا
 لمتطمبات كفاية رأس الماؿ.لبديمة ا الفرصة ةلمبحث في تكمف

بمعدؿ ثابت في البنكؾ  البنكؾ تزايد ف تكاليؼ رفع مالءةتائج الدراسة أنككاف مف أىـ 
ف خطر كجكد رباح، كأاألس الماؿ يقمؿ مف تحقيؽ كأف التشدد في متطمبات كفاية رأ ،السكيسرية

 كؾ العالمية.لبنغير قادرة عمى سداد ديكنيا كانت بدرجة منخفضة مقارنة بامتعثرة  بنكؾ
متطمبات كفاية ك ضكابط مراجعة النقد الدكلي دكر في  ف يككف لصندكؽالدراسة أ أكصت كما

 رأس الماؿ. 
 

بالنسبة إلى مقررات  معايير كفاية رأس المال " (، بعنوان:Ezike ،2013دراسة ) .3
 : )دراسة حالة من عينة مختارة من البنوك النيجيرية(.بازل

Capital Adequacy Standards, Basle Accord and Bank Performance: The 

Nigerian Experience (A Case Study of Selected Banks in Nigeria) 

ؼ داء المصار كفاية رأس الماؿ عمى أعتماد معايير ىدفت الدراسة إلى بحث تأثير إ
كؿ عمى باستخداـ أسمكبيف يعتمد األحميمي ستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التكقد ا النيجيرية،
السنكية الصادرة عف البنكؾ لى التقارير ت السابقة لتغطية الجانب النظرم باإلضافة إالدراسا

أسمكب المربعات  استخداـبيانات المجمعة بعتمد أسمكب التحميؿ اإلحصائي لمكالثاني ا النيجيرية،
مكاؿ المساىميف، ة )قركض، أالمستقمالمتغيرات  تأثيرر كتحديد لتقديالصغرل االعتيادية 

 .ربحية السيـالمكجكدات، كالكدائع( عمى 
كأف داء البنكؾ، ر كبير عمى أف معايير كفاية رأس الماؿ ليا أثنتائج الدراسة أككاف مف أىـ 

 أثر عمى متطمبات رأس الماؿ. ليا جيريةيالنقدية الن السياسة
س الماؿ لمبنكؾ كمعيار لمنجاح كيجب عمى قيمة رأ االعتمادكما كاف مف أىـ التكصيات عدـ 

أكصت بضركرة كضع آلية فعالة لمراقبة كما ، اءة كفاعمية الرقابة المصرفيةالتركيز عمى كف
 ادة ىيكمة البنكؾعلماؿ، كترؾ حرية العمؿ لمبنكؾ، كا  البنكؾ لمحفاظ عمى مستكل محدد مف رأس ا

 لمكاكبة التطكرات االقتصادية.

المال  ستحميل كفاية رأ "بعنوان:(، Konovalova &  Kudinska،2012دراسة ) .4
 ا".لمبنوك: دراسة حالة من التفي
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Analysis of Bank Capital Adequacy: The Case of Latvia 

لى تحديد العكامؿ المؤثرة في كفاية رأس الماؿ لمبنكؾ التجارية في دكلة التفيا، ىدفت الدراسة إ
ت كؿ عمى الدراساحميمي باستخداـ أسمكبيف يعتمد األالدراسة المنيج الكصفي الت استخدمتكقد 

 نكية الصادرة عف البنكؾ في التفياالسباإلضافة الى التقارير السابقة لتغطية الجانب النظرم 
لمقارنة كتحميؿ ، كالثاني أعتمد أسمكب التحميؿ اإلحصائي لمبيانات المجمعة كالمؤسسات الرقابية

 ليا.ؿ كالنسب العكام
عمى كفاية رأس الماؿ مف أىميا مخاطر كجكد عكامؿ مؤثرة ظيرت نتائج الدراسة كما أ
 ا مستقر كلديو ىامش قكم لكفاية رأس الماؿ.تفيف النظاـ المصرفي في الاالئتماف، كأ
كفاية  معيارلتزاـ بة حكؿ ضماف اإلمراقبتطبيؽ ضركرة كاف مف أىـ تكصيات الدراسة كما 

معيار ىذا ال التأكد مف تطبيؽ ك ،في البنكؾ التجارية العاممة في الفتيا رأس الماؿ بصكرة مستمرة
سكؽ السيـ في ف فرص لزيادة رأس الماؿ مف خالؿ إصدار األكفؽ مقررات بازؿ، كالبحث ع

 المالي.

 التعميق عمى الدراسات السابقة: 1.9
ثر إلى جانب أثرة عمى ربحية البنكؾ التجارية تحميؿ العكامؿ المؤ تناكلت الدراسات السابقة 

اكلت تن، كما السيكلة س الماؿ كحقكؽ الممكية كنسبالمتغيرات المصرفية عمى كفاية رأ بعض
مخاطر السيكلة كالعائد عمى ك كالمخاطر المرتبطة بيا س الماؿخرل محددات كفاية رأدراسات أ
الفائدة، كبالتالي فقد ربطت ىذه الدراسات بيف ر حقكؽ الممكية كسع عمىكالعائد  المكجكدات

معظميا متباينة رأس الماؿ كربحية البنكؾ التجارية ككانت نتائج الدراسات متطمبات كفاية  تطبيؽ
 جريت فييا الدراسة.لمبيئة التي أ كفقا

كتأتي ىذه الدراسة لتستكمؿ الدراسات السابقة مف حيث تحديد العكامؿ المؤثرة عمى ربحية 
، ربحيتيا س الماؿ ككفاية رأ معدالت تطبيؽالعالقة بيف بنكؾ التجارية العاممة في فمسطيف، ك ال

 رباحياألى زيادة سكؼ يؤثر عمى أداء البنكؾ كيدعـ تطكرىا كيؤدم إ ف قياس ىذه العالقةحيث أ
 .زدىارىاعمى نمكىا كاثار ذلؾ مف آلما ل

 فمحمية تتسـ بمخاطرة عالية، كأ في بيئة نيا تجرميز ىذه الدراسة أكبالتالي فإف أىـ ما يم
معدالت ربحية البنكؾ  س الماؿ كفؽ مقررات بازؿ كتطبيؽ كفاية رأ التعرؼ عمى العالقة بيف
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ىذه ارات إدالمصرفي الفمسطيني كتكجيو داء مدل سالمة األيعمؿ عمى تقييـ التجارية المحمية 
بخدمة  كاالرتقاءعمؿ المصرفي تحقيؽ أىداؼ ال إلىكضاعيا بما يؤدم البنكؾ لتصكيب أ

 قتصاد الفمسطيني كالمجتمع المالي في فمسطيف.اإل
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 تمييد: 2.1
كسيط الىـ كظائؼ البنكؾ التجارية، حيث تقكـ بدكر تعتبر الصرافة أك اإلتجار بالنقكد مف أ

، أم مكاؿاأل إلىلدييـ فائض في األمكاؿ كبيف مف ىـ بحاجة  فمكالمالكيف مما بيف المقترضيف 
 كسيط بيف المدخريف كالمستثمريف.النيا تقـك با

تجار في النقكد حرفة المنشأة التي تتخذ مف اإل ساسية بأنواأللكظيفتو  ان كقد عرؼ البنؾ كفق
ميما كاف نكعيا ليا غرض رئيس ىك أف تعمؿ ككسيط بيف رؤكس األمكاؿ التي تسعى ليا فالبنكؾ 

مكاؿ". البحث عف اإلستثمارات كبيف اإلستثمارات التي تسعى إلى الحصكؿ عمى رؤكس األ إلى
 (.2013)سمماف، 

عماؿ ص يقكـ بممارسة األقانكف الكمبياالت البريطاني بأنو )أم شخكما عرؼ البنؾ في 
قبؿ كزارة الخزانة لمعمؿ كبنؾ(  م جية مصدؽ ليا مفبأنو )أ المصرفية( كما عرؼ ايضان 

(Berry, 2012. 

ية تقبؿ الكدائع مف نيا مؤسسات مالالبنكؾ التجارية عمى أ لىكحكؿ ما سبؽ يمكف النظر إ
 مقابؿ حصكؿ البنؾ عمى فائدة. ستثماراالغرض ب خريفألليا ففراد بغية تسميالمؤسسات كاأل

ميمة البنؾ مقصكرة  عمى  تعد لـقتصادم لتطكر النشاط اإل كمع  تطكر نشاط البنكؾ كفقان 
خرل مف أ لتشمؿ مجمكعات امتدتمحافظة عمى أمكاؿ المكدعيف مف السرقة أك الضياع بؿ ال

 األكراؽكتحصيؿ  خدمة خصـالمباشرة كغير المباشرة، ك  االئتمانية أىميا العمميات الكظائؼ
الدكلي بتسكية  لى المجاؿ، كما امتد نشاطيا إكراؽ المالية كتحصميياالمحافظة عمى األالتجارية، ك 

تطكرت الكظيفة النقكد بيف المصدريف كالمستكرديف، ككما الديكف الدكلية كتسييؿ عممية تسمـ كتسميـ 
ىمية كأصبحت البيانات الصادرة ذات ألمنشاط اإلقتصادم بالدكلة  االئتمانية لمبنكؾ فأصبحت أساسان 
 قتصادية.كبيرة كمؤشر لمتقمبات كالحالة اإل

 :خصاص البنوك التجارية 2.1
، كترجع خرلا عف غيرىا مف مؤسسات األعماؿ األلمبنكؾ التجارية خصائص كسمات تميزى

رئيسية أىمية ىذه الصفات ألثرىا المباشر عمى تشكيؿ السياسات الخاصة بأنشطة البنكؾ التجارية ال
 (2013سمماف، ) كىي:
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 عالية مما يجعميا متحفظة في عمميا. عماؿ البنكؾ التجارية مخاطرتكتنؼ أ 
 مكاؿ التي تتعامؿ معيا.تعتمد البنكؾ التجارية عمى رؤكس أمكاؿ قميمة مقارنة بحجـ األ 
  تعامميا بالكدائع تحت الطمب  ببسبكثر مف غيرىا أتكاجو البنكؾ التجارية متطمبات السيكلة

 .بشكؿ كبير
  عماؿ.األ تكمنشآتتعامؿ مع عدد كبير مف الجميكر 
 رقابة البنؾ المركزمتخضع البنكؾ التجارية ل. 

ستثمارىا لمكاردىا المالية نحك تنظيـ عممية إ تسعى دائماُ ف البنكؾ التجارية كمما سبؽ يتبيف أ
يع األطراؼ المتعاممة مع البنؾ، كأف البنكؾ تمارس عكائد لممساىميف كجم ما يحقؽ الحصكؿ عمىب

 عتبارية.نشاطيا اإلحترافي كاإلعتيادم بصفة إ

 وظائف البنوك التجارية: 2.2
بتجميع ذ تقكـ البنكؾ المالي بيف المقترضيف كالمقرضيف، إ بدكر الكسيط تقـك البنكؾ التجارية

مع سياسة الدكلة  ناسبكبما يتقتصادية المدخرات كتكجيييا نحك اإلستثمار في المشاريع اإل
د الكطني بسبب تكجيو المدخرات قتصامف ىذه الكظيفة تعتبر البنكؾ مف أىـ دعائـ اإل، ك االئتمانية

 (.2008)شقير، كاخركف،ستثمار في مختمؼ المجاالت. لإل
  خرل حديثة كما يمي:كأ ؾ التجارم إلى كظائؼ تقميديةلبنكظائؼ ا تكما صنف
 :الوظائف التقميدية .1

 ستثمارات قبكؿ الكدائع عمى إختالؼ أنكاعيا ) الجارية، كاإلدخارية(، منح االئتماف كاإل
 التكفيؽ بيف السيكلة كالربحية. مبدأ مراعاةنكعة مع المت

 كراؽ التجارية كخصميا.تحصيؿ األ 
 الوظائف الحديثة:. 2

 قتصادية كالمالية.ـ اإلستشارات اإلدارة ممتمكات العمالء كتقديإ 
  لتزامات كخدمة التجارة الدكليةلسداد اإلتحكيؿ العمالت لمخارج. 
 ة.كسائؿ دفع حديث خمؽ 
 قتصادية التنمكية.المساىمة في إنشاء المشاريع اإل 
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 :ومعايير قياسياربحية البنوك التجارية  2.3
 تمييد:

في قتصادية كالتي تتمثؿ التي تقدميا البنكؾ التجارية مف أىـ القطاعات اإلتعتبر الخدمات 
خرل تساىـ بشكؿ كبير في عممية ة بيف المدخريف كالمقترضيف، كما أف الخدمات األالكساطة المالي

 قتصادية.التنمية اال
رباح كزيادة ثركتيا كرفع قيمة إلى تعظيـ األ خرلؾ التجارية تسعى كما المؤسسات األالبنك ك 

 يضان التكاليؼ إلى أدنى حد ممكف، كتسعى أ كتخفيضيرادات ادة اإلسميا في السكؽ كبالتالي زيأ
خرل التي تتعرض لنفس اح مالئمة ال تقؿ عف المؤسسات األربكتحقيؽ أتعظيـ ثركة المساىميف ل

 .المخاطر
عكامؿ فييا منيا  ي الربحية ىناؾ عكامؿ عديدة تؤثرة فيىداؼ البنكؾ التجار كلتحقيؽ أ
اإلجتماعية  خارجية )العكامؿ السياسية،كعكامؿ مكية، المكجكدات، كالسيكلة( داخمية )كحقكؽ الم

 (قتصادية، كغيرىاكاإل
بيف مفيكمي الربح كالربحية، ينبغي التفريؽ  ىداؼ البنكؾ التجارية في الربحية،كلتحقيؽ أ

المماثمة خرل عف األرباح التي تحققيا المشاريع األ رباحكل األال تقؿ مستيعني أف الربح حيث أ
عمى األمكاؿ المطمكبة بأقؿ ما مف الحصكؿ كلتحقيؽ الربح البد  ،خاطرالتي تتعرض لنفس المك 

يطمؽ عميو مفيكـ الفرصة البديمة،  ستثمارىا بطريقة تحقؽ عكائد جيدة كىك مايمكف مف التكاليؼ كا  
لتي يرادات المحققة خالؿ فترة زمنية كالمصركفات االفرؽ بيف اإليعني  مفيكـ المحاسبي لمربحك 

ات مف يرادىذه الفترة، أم أف الربح ىك طرح التكاليؼ التي أنفقت لمحصكؿ عمى اإلتكبدتيا خالؿ 
 يرادات بالمصركفات.مقابمة اإل يرادات طبقان لمبدأاإل

يرادات المحققة الناشئة عف العمميات خالؿ نو الفرؽ بيف اإلالربح المحاسبي بأكعميو يعرؼ 
 يتضمف ىذا التعريؼ:الدكرة المحاسبة كما يقابميا مف تكمفة تاريخية ك 

 ف الربح المحاسبي يعتمد عمى العمميات الفصمية لممشركع.أ 
 الربح المحاسبي دكرم فأ. 
 يراداتالربح المحاسبي يعتمد عمى مبدأ تحقيؽ اإل فأ. 
 تكمفة التاريخية.الساس س المصركفات عمى أبربح المحاسبي يقال فأ 
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 خالؿ الفترة المالية بالنفقات ىذه  يرادات المحققةالربح المحاسبي يتطمب مقابمة اإل فأ
 ة.الفتر 

ا الكمية كىك م اإليراداتح مف خالؿ خصـ النفقات الكمية مف لي صافي الربالكصكؿ إيتـ ك 
يرادات التي تـ الحصكؿ عمييا مف تفريؽ بيف اإلاليطمؽ عميو صافي الربح الشامؿ، أك مف خالؿ 

كيسمى في ىذه الحالة صافي الربح  داتااإلير نفقت لمحصكؿ عمي ىذه نشطة كالتكاليؼ التي أاأل
 .التشغيمي
ستثمارات ة كاإلاح التي تحققيا المنشأربعبارة عف العالقة بيف األ يكالربحية فمفيـك  ماأ

أك مف خالؿ  ،الربحية مف خالؿ العالقة بيف األرباح كالمبيعات كتقاسالتي ساىمت في تحقيقيا، 
 ك حقكؽ الممكية( التي ساىمت في تحقيقيا.المكجكدات أستثمارات )العالقة بيف األرباح كاإل
ستمرارية عمميا، حيث يتـ تحقيؽ ىدؼ ة ذات أىمية بالغة لمبنكؾ لضماف إكتعد الربحي

 الربحية مف خالؿ قراريف ىما:
ة لممكارد المتاحة البنكؾ التجاري استخداـتعمؽ بكيفية القرار الذم ي كىك: ستثماراإلقرار  .1

 نكاع مكجكداتيا.مختمؼ أء قتناليا ال
مبنؾ التجارم ل زمةالالعمى األمكاؿ ىك القرار الذم يتعمؽ بالحصكؿ  :قرار التمويل .2

الربحية مف خالؿ ترتيب مصادر  ستثماراتو في المكجكدات كينعكس عمىيؿ التمك 
 كبر.( بشكؿ يمكف مف الحصكؿ عمى عائد أمكاؿ )كدائع، حقكؽ ممكيةاأل

 التجارية:الربح في البنوك  2.4
الزيادة النقدية التي يحققيا صكؿ المستثمرة، ك يادة في قيمة األقدرة البنؾ عمى تحقيؽ ز  كىي

ستثمار شراء عناصر اإلعتبارىا تمثؿ الفرؽ بيف النقد المدفكع عمى أصحاب رؤكس األمكاؿ بإ
ستثمار كىي النقد المقبكض عمى بيع عناصر اإل المتمثمة بالفكائد المدفكعة عمى الكدائع كبيف

 (2008)ابك زعتير،  .القركض كالتسييالت االئتمانية متمثمة بالفكائد المقبكضة

 :التجارية كو يرادات البنإ 2.5
 :تياآلفي  يرادات في البنكؾ التجاريةمصادر اإل تتمثؿ
 .الفائدة المقبكضة 
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 العمكالت. 
 يرادات بيع كشراء العمالت.إ 
 ستثمارات.إيرادات مف اإل 
 مف طبيعة عمؿ البنؾ الناتجة عف عمميات ليست  اإليرادات متنكعة تشمؿ خرلإيرادات أ

 صكؿ.األرباح المحققة مف بيع مثؿ عكائد اإلستثمار في األكراؽ المالية، كاأل
ص  ،2010لممعيار المحاسبي الدكلي الثالثيف )المجمع العربي لممحاسبيف القانكنيف، كاستنادان 
 :ناشئة عف عمميات المصرؼ ىي الساسية لمدخؿ فإف األنكاع األ (551
 .الفائدة إيرادات .1
 .المصرفية رسـك الخدمات  .2
 العمكالت.  .3
 .نتائج التداكؿ  .4
الفكائد  –صافي الفكائد )الفكائد المقبكضة فيك افي الربح التشغيمي في المصارف التجارية اما ص

 دارية كالعمكلة.المصارؼ اإل –المدفكعة( 

 رباح للبىوك الخجارٍت: أهمَت األ 2.6

ا تيتـ بو البنكؾ التجارية كلكي تحقؽ البنكؾ التجارية كؿ مؽ الربح كتعظيمو مف أف ىدؼ تحقإ
، اكتكاليفي ايا كالعمؿ عمى تخفيض نفقاتيحصؿ عميا التي تمكاليكظؼ أف تا أرباح عمييىذه األ

 تي:رباح في البنكؾ مف خالؿ اآلكتظير أىمية األ
 تعرض ليا البنؾ مثؿ مخاطر االئتماف لمقابمة المخاطر المتنكعة التي ي رباح ميمةف األإ

 .ية كالسرقة كمخاطر سعر الفائدةكالتصف
 ستثماراتيـ في المؤسسات ركاتيـ كا  الؾ البنكؾ لتزيد مف قيمة ثرية لمُ رباح ضرك األ

 المصرفية.
 س الماؿ كالذم يستثمر فيصكؿ عمى رأرباح ضركرية لمحاأل: 

  رباح.ألاستثمار إعادة 
 س ماؿ البنؾمى اإلكتتاب كبالتالي زيادة رأمكاؿ عتشجيع أصحاب رؤكس األ. 
 في البنؾ توعطاء المساىـ عائد مقبكؿ مما يزيد مف ثقإ. 
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 ة.دار تقيس األرباح المجيكدات التي بذلت كخاصة أداء اإل 
 .تحقيؽ األرباح يزيد مف ثقة أصحاب الكدائع بالبنؾ 
 ف البنؾ يسير في االتجاه الصحيح.الرقابية بألمجيات طى مؤشرات قكية تع  

 معاٍَر قَاس الربحَت لذى البىوك الخجارٍت: 2.7

تساعد تعتبر قياس نسب الربحية لدل البنكؾ التجارية مؤشر ميـ عمى أداء البنكؾ، حيث 
حتساب تعامؿ مع ىذه البنكؾ، كيتـ إالفي  جؿ إقرار ما يركنو مناسبان الميتميف بأداء البنكؾ مف أ

 ربحية لدل البنكؾ التجارية حسب النسب التالية:ال

 (:ROAالعائد عمى الموجودات ) 2.7.1
 رباح كيتـ قياسو:س مدل قدرة المكجكدات عمى خمؽ األيقي

صافي الربح قبؿ الضرائب
اجمالي المكجكدات

 العائد عمى المكجكدات 

زاد معدؿ ما صكؿ البنؾ فكمستغالؿ أفي ا ةدار كتستخدـ ىذه النسب لمحكـ عمى كفاءة اإل
طردية بيف معدؿ ف ىناؾ عالقة أ أكثر أمانان، كيشار إلىلبنؾ صبح االعائد عمى المكجكدات كمما أ

جمالي المكجكدات زادت ى إماف البنؾ فكمما زاد معدؿ العائد عمالعائد عمى المكجكدات كدرجة أ
 .(2012صباح، )المصرفي. ماف درجة األ

 (:ROEالعائد عمى حقوق الممكية ) 2.7.2
مكاليـ لدل المنشأة ار أثمستالؾ نتيجة البو مقدار العائد الذم يحصؿ عميو الميقصد 

 ةدار ئد عمى حقكؽ الممكية يعكس كفاءة إدارة المؤسسة في إ، كبالتالي فإف العاكتحممو لممخاطر
أفضؿ عائد ممكف  التشغيؿ( لتحقيؽكجكدات )كفاءة الم استخداـجانبي الميزانية أك الميارات في 

 المشركع.صحاب أل
ىذا  يأخذـ، حيث سيينار مستثمر مف قبؿ أصحاب األكيقيس ىذا المؤشر عائد كؿ د

س ، كعندما ال يكجد ديكف في ىيكؿ رأعتبار أثر النشاطات التشغيمية كالتمكيميةالمقياس بعيف اإل
 ماؿ الشركة فإف معدؿ العائد عمى حقكؽ الممكية يساكم معدؿ العائد عمى المكجكدات.

 :ويتـ قياسك 
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صافي الدخؿ قبؿ الضرائب
 حقكؽ الممكية

 العائد عمى حقكؽ الممكية 

ت اطاحتيإليو اإل س الماؿ المدفكع مضافان : ىي رأفي البنوك بحقوق الممكيةكيقصد 
جكدات مطركحان رباح غير المكزعة كىي تساكم مجمكع المك ارية ككذلؾ األختيالمختمفة القانكنية كاإل

 جؿ.سكاء كانت طكيمة األجؿ أك قصيرة األ لتزاماتإلمنيا ا

 معدل العائد عمى السيم: 2.7.3
ستثمارات لحركة اإل تعتبر مكجيا ميمان ، ك رباحالنسبة حصة السيـ الكاحد مف األتعكس ىذه 

 :كاالتي كتقاس
 
 

 
 

 النشاطات التشغيمية:نسب قياس فعالية  2.7.4
النسبة قدرة : كتقيس ىذه صافي اليامش من الفوائد/ الموجودات المنتجة لمفوائد .أ 

ساسية المرتبطة بالمكجكدات المدرة ليذه المصرؼ عمى تحقيؽ األرباح مف أنشطتو األ
 الفكائد.

تشير ىذه النسبة : خرى/ متوسط الموجوداتالتشغيمية األ تاإليراداصافي اليامش من  .ب 
تحسب مف ك تقميدية اليرادات مف أنشطتو غير قيؽ إالمصرؼ في تحلى مدل نجاح إ

 خالؿ:
االيرادات التشغيمية االخرل االعباء التشغيمية االخرل 

 متكسط االصكؿ
  

رباح المصرؼ : كتقيس أستثنائية/ متوسط الموجوداتصافي العائد قبل العمميات اإل .ج 
ستثمارات كالعمكالت إلاك مف التسييالت االئتمانية  تاإليرادامف مصادر دخمو العادية )

 صافً الربح قبل الضرٌبة

 معدل العائد على السهم =  
سهم العادٌةعدد األ  
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 دكفيرادات المكجكدات المنتجة اإل لى مجمكع( إكغيرىا خرلالخدمات المصرفية األمف 
 .(كغيرىا تجييزاتالك العمميات غير العادية )بيع أصكؿ المصرؼ أ

 ؤثرة علي ربحَت المصارف الخجارٍتالعوامل الم 2.8

عمى تحقيؽ أىداؼ المصارؼ التجارية في تعظيـ  تؤثرالتي  عكامؿىناؾ العديد مف ال
تشريعات قتصادية، تتعمؽ بالبيئة المحيطة )سياسية، إالربحية، كىذه العكامؿ قد تككف خارجية 

( أك داخمية تتعمؽ سعار الفائدةفة السائدة بالمجتمع، المنافسة، أالثقا ،قانكنية، سياسات نقدية
 (.دارة البنؾ، حجـ البنؾ، حجـ الكدائعكفاءة إ، بالمصارؼ )حقكؽ الممكية، السيكلة

 العوامل الخارجية: أوال:
 تتمثؿ العكامؿ الخارجية التي تؤثر عمى ربحية البنكؾ التجارية في اآلتي:

 قتصادية والسياسية:الظروف اإل 2.8.1
 التجارية، لة لو أثر كبير عمى ربحية البنكؾقتصادم في أم دك إف اإلستقرار السياسي كاإل

 ،ككبيرة ةنشطة البنكؾ التجارية مستقر فكمما كاف النظاـ السياسي كاإلقتصادم قكم في الدكلة كانت أ
، قتصادم لمدكلةداء اإلاألالتالي تساىـ في دعـ النشاطات اإلقتصادية األخرل بما ينعكس عمى كب

البنكؾ  تأثرت ةاضي الفمسطينيلمظركؼ السياسية كاإلقتصادية الصعبة التي تمر بيا األر  ان كنظر 
 رتؤثمكجكدتيا كبالتالي  دارةذه األكضاع مما ينعكس سمبان عمى إبيالتجارية العاممة في فمسطيف 

 .تيايربحعمى 

 المنافسة: 2.8.2
دكدية المكارد المتاحة مما مح كذلؾ بسببالمنافسة بيف البنكؾ التجارية تؤثر عمى ربحيتيا 

نخفاض ىامش العائد مما يؤثر كا دعمى ىذه المكار  ى دفع معدالت فائدة عالية لمحصكؿليؤدم إ
 عمى صافي الربح.

 سعار الفائدة:أ 2.8.3
عندما تككف  ةسعار الفائدة عمى القركض كخاصالتجارية كمما زادت أ ؾتزداد ربحية البنك 

يرادات البنكؾ التجارية ناتجة عف الفرؽ بيف لفائدة عمى الكدائع منخفضة، حيث أف معظـ إسعار اأ
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كضاع الفائدة في السكؽ المصرفي حسب األسعار ة كالفكائد المدينة، كيتـ تحديد أالدائنالفكائد 
 النقد كذلؾ لعدـ كجكد عممة كطنية.التنافسية لمبنكؾ دكف تدخؿ مف سمطة 

 جتماعية السائدة:الثقافة اإل 2.8.4
ف المصارؼ التجارية العاممة في أتؤثر الثقافة عمى ربحية المصارؼ التجارية حيث 

سالمية تحـر العمؿ الربكم فيحجـ البعض عف التعامؿ مع المصارؼ إتحيطيا ثقافة  فمسطيف
نيا تؤثر عمى قكة كمتانة أحصة السكقية لممصارؼ مف الكدائع حيث الالتجارية مما يؤثر عمى 
ف القناعة لدل الجميكر تؤدم الى زيادة تعامميـ بالمصارؼ التجارية مما أالجياز المصرفي، كما 

 يادة ربحيتيا.يؤدم إلى ز 
ديكف البعض يتعمد التيرب مف سداد القركض مما يؤدم إلى رفع مخصص الف ىناؾ أكما 

 (2008)ابك زعيتر،المشككؾ فييا كالديكف المعدكمة مما يؤثر عمى ربحية المصارؼ. 

 وراق المالية:رباح وخسارة األ أ 2.8.5
المالية  األكراؽسعار أنخفاض إأك رتفاع إالناتجة عف  الرأسماليةخسارة الرباح أك األتؤثر 

 .رباحالمالية تأميف السيكلة كاأل كراؽأف ىدؼ البنكؾ مف اإلستثمار في األعمى ربحية البنكؾ حيث 

 :ذات العالقة الساريةالقوانين  2.8.6
فقانكف الشركات كالقانكف التجارم يرادات البنكؾ ببعض القكانيف السارية في فمسطيف تتأثر إ

 القانكني، كفيحتياطي اإلزيادة كتطكر الكدائع كنسب عمى حقكؽ الممكية ك  الضرائب تؤثرقانكف ك 
شركة مساىمة، كما حدد متطمبات  المصرؼ بصفة معاممة نكف الشركاتىذا الصدد فقد حدد قا

 .تمؾ البنكؾفيما حدد قانكف الضرائب الضريبة المفركضة عمى س الماؿ، رأ

 السياسة النقدية:  2.8.7
تأثير عمى سياسات المصارؼ الىمية في األبالغ  ان بنكؾ المركزية دكر ملتمعب السياسة النقدية 

بنؾ المركزم يستخدـ الك  ،التجارية فيما يتعمؽ بإدارة مكجكداتيا كمطمكباتيا، مما يؤثر عمى ربحتيا
 نكماش يقكـ البنؾ المركزم بتخفيض نسبةمى االئتماف المصرفي ففي حالة اإلمسيطرة علدكات أ

حتياطي القانكني لتشجيع الطمب عمى كنسبة اإلعادة الخصـ الفكائد عمى القركض كتخفيض سعر إ
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ذاستثمار، القركض كتشجيع اإل عمؿ عمى رفع سعر د مف منح االئتماف يرغب البنؾ المركزم الح كا 
 .حتياطي القانكنياإل عادة الخصـ كنسبةلفائدة كسعر إا

تفعيؿ السياسة النقدية في األراضي ستطيع سمطة النقد لعدـ كجكد عممة كطنية، فال ت كنظران 
حتياطي النقدم ستثناء اإلليس ليا أثر عمى ربحية البنكؾ با ف سياسات النقديةالفمسطينية كبالتالي فإ

 اإللزامي كنسبة االئتماف.

 التشريعات القانونية والضوابط المصرفية:  2.8.8
ائيا لممحافظة عمى دتيدؼ إلى ضبط أارؼ بشكؿ عاـ، كىي داء المصتؤثر التشريعات عمى أ

ككاف مف الضكابط التي اصدرتيا سمطة النقد الفمسطينية التي تؤثر مكاؿ المكدعيف، سالمة كحماية أ
 :بشكؿ مباشر

 ( سنة 2قانكف المصارؼ رقـ )كقكاعد الرقابة  : ىك قانكف ينظـ نشاط المصارؼ2002
 منيا: عمى ربحية المصارؼشراؼ عمى القطاع المصرفي ككاف بعض بنكده أثر كاإل
 (.14ستيفاء رسكـ ترخيص المصارؼ كرسـك التفرع حسب مادة رقـ )إ . أ
مترتبة عمييا كذلؾ لمحد مف الشركط الكضع كتحديد سقؼ لمنح االئتماف كتكمفتو ك  . ب

عمى منح  حد مف قدرة المصرؼ أنو مخاطر االئتماف التي تتعرض ليا المصارؼ إال
 (.35المصرؼ حسب مادة رقـ )داء االئتماف مما يؤثر عمى أ

مادة رقـ الحاالت السحب كظركؼ غير عادية حسب  ضافية لمكاجيةاالحتفاظ بسيكلة إ . ت
(36.) 
خرل كاإلحتياطيات األ لزامي لمبنكؾإلاالقانكني تحدد سمطة النقد متطمبات االحتياطي  . ث

 .(37حسب مادة رقـ )
 ( سنة 9قانكف المصارؼ رقـ )داء أتطكير التشريعات التي تحكـ بقامت سمطة النقد  :2010

، كقد جراءات المصرفيةلضبط اإل 2010( لسنة 9رقـ ) قانكفالفي فمسطيف فأصدرت البنكؾ 
 ربحية كىي:الجاء في ىذا القانكف بعض البنكد التي تؤثر عمى 

ستيفاء رسكـ كبدؿ الخدمات كرسكـ طمب الترخيص كالرسـك السنكية حسب مادة رقـ إ .أ 
(11). 
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داء البنكؾ سب الظركؼ السائدة مما يؤثر عمى أماؿ البنكؾ ح سأقيمة ر  كضع كتحديد .ب 
 .(33،34كذلؾ حسب مادة رقـ )

% مف صافي األرباح مع عدـ إمكانية 10ي القانكني بنسبة حتياطتحديد نسبة اإل .ج 
السماح لسمطة النقد  لىإ باإلضافةال بعد مكافقة سمطة النقد، التصرؼ بيذا اإلحتياطي إ

خرل حسب الظركؼ السائدة كذلؾ حسب المادة رقـ حتياطيات أبطمب تخصيص إ
(35). 

مترتبة عمييا كذلؾ لمحد مف الشركط الكضع كتحديد سقؼ لمنح االئتماف كتكمفتو ك  .د 
نيا حد مف قدرة المصرؼ عمى منح أمخاطر االئتماف التي تتعرض ليا المصارؼ إال 

 .(40المصرؼ حسب مادة رقـ )داء أاالئتماف مما يؤثر عمى 
زامي حسب تعميمات لاإل حتياطي النقدماإل سـباإلزاـ البنكؾ بإقتطاع نسبة مف الكدائع  .ق 

 .(42حتفاظ بو لدل سمطة النقد حسب مادة رقـ )سمطة النقد كاإل
طة النقد بإصدار نسب لمسيكلة كالغرامات المرتبطة بيا حسب الظركؼ مالسماح لس .ك 

 (.41) ـمادة رقالحسب السائدة كذلؾ 
 والتعميمات:القرارات  2.8.9

كمنيا عمى ربحية المصارؼ عند تطبيقيا  ثرذات األتعميمات القرارات ك اصدرت سمطة النقد ال
 عمى سبيؿ المثاؿ:

  حتى رباح المصرؼ % مف أ10بنسبة  لزامياإلالقانكني حتياطي سمطة النقد اإلحددت
 (.7/2009 عميمات رقـ)الت .س الماؿ المدفكعلرأ حتياطي القانكني مساكيان يصبح اإل

  40جمالي الكدائع عف إجمالي التكظيفات في الخارج إلى إعدـ تجاكز نسبة% .
 (.7/2009 عميمات رقـ)الت

 ع قتطاحيث يتـ إ 1/2011 رقـ تعميماتال بمكجبحتياطي لمتقمبات الدكرية إنشاء إ
% مف 20ح رصيد اإلحتياطي حتى يصب رباح المصرؼ كتستمر% مف أ15نسبة 
شريحة األكلى عند إحتساب كفاية الماؿ المصرؼ المدفكع، كيتـ إضافتو ضمف رأس 

 س الماؿ.رأ
 مف 1.5 أصبح( بحيث 8/2014تعميمات رقـ ) بمكجبحتياطي المخاطر تخفيض إ %

 % مف صافي التسييالت غير المباشرة.0.5الى  باإلضافةصافي التسييالت المباشرة 



 

26 
 

 لكؿ عممة، كقد تـ 3مف السيكلة النقدية بنسبة  األدنىحتفاظ بالحد بنكؾ باإلإلزاـ ال %
 (.4/2013رقـ  تعميماتالحسب )% 6% إلى 3نسبة سيكلة عممة الدكالر مف زيادة 

لحفاظ عمى إلى اكجميع ىذه القكانيف كالقرارات كالتعاميـ الصادرة عف سمطة النقد تيدؼ 
حجـ األمكاؿ التي اطر، إال أنيا تؤثر عمى سالمة الجياز المصرفي في مكاجية المخ

لزامي كالقانكني مف خالؿ تحديد نسبة السيكلة كاإلحتياطي اإل ستثمار كذلؾتخصص لإل
 رباح.ىا عمى األأثر ئتماف كنسب التكظيفات في الخارج، كبالتالي ينعكس كنسب اال

 العوامل الداخمية:ثانيًا: 
 

 :دارة البنكإكفاءة  2.8.10
التكاليؼ  كازنة بيف العائد كالمخاطر كتخفيضالمدارة البنؾ عمى إربحية البنؾ بقدرة  تتأثر
ف أالمكجكدات، حيث دارة ا  تخطيط كالرقابة ك التيا عمى ر برتيا كقدخكذلؾ مف خالؿ يرادات كزيادة اإل

تحقيؽ التكازف في الييكؿ المالي مف خالؿ تكظيؼ مكارد البنؾ في مكجكدات ذات عكائد عالية مع 
 زيادة ربحية البنؾ. في يساىـ مماليؼ المكارد بنفس الكقت تخفيض التكا

 رباح.األ ما كانت القرارات رشيدة تمكنت مف تعظيـمكدارة فترجمة لقرارات اإل ؾكتعتبر ربحية البنك 

 حجم البنك: 2.8.11
ؾ مف ك ما يمتمكو مف حقكؽ ممكية، فكبر حجـ البنأيقاس حجـ البنؾ بمقدار مكجكداتو 

زيادة حجـ الكدائع يككف  كفي حالة ،معدؿ العائد عمى المكجكدات رتفاعإلى إيؤدم  المكجكدات
ف زيادة حجـ المكجكدات تزيد أحيث كبر كيسمى بالرفع المالي، أمكية معدؿ العائد عمى حقكؽ الم

حقكؽ ممكية كبيرة  امتالؾ البنؾ ما في حالةأرباح، لتالي زيادة األستثمار كباعمى اإل مف قدرة البنؾ
مكاؿ ستثمار ىذه األارباح غير مكزعة( يككف لديو القدرة عمى حتياطيات، األمدفكع، اإلس ماؿ أ)ر 

 كسع مع زيادة ثقة الجميكر المتعامؿ مع البنؾ كبالتالي زيادة حجـ الكدائع.أبشكؿ 

 حجم الودائع: 2.8.12
تعطي مركنة  ألنياكذلؾ  ،بشكؿ كبير ةجماآلكالكدائع  تركز البنكؾ عمى جذب كدائع التكفير

ف تكمفة الكدائع أرباح أعمى، كما أكبالتالي تحقيؽ  ،ؿجستثمارات طكيمة األإفي تكظيفيا في  أكبر
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تسعى البنكؾ ك  يا البنؾ في سبيؿ الحصكؿ عمييا،عباء يتحممأتمثؿ  ألنياربحية البنكؾ  ىتؤثر عم
 حد لتزيد مف ربحيتيا. ألقصىئد المدفكعة عمى الكدائع اقيمة الفك  لى تخفيضإعادة 

 توظيف الموارد: 2.8.13
كراؽ ستثمار في القركض كاألكبر مف مكاردىا المالية لإلتكجو البنكؾ التجارية الجانب األ

ىذا كيعتبر الدخؿ  كمما زادت نسبة المكارد المستثمرة في تمؾ المكجكدات تزداد ربحية البنؾ،المالية ف
قرار تكظيؼ المكارد في كيعد البنؾ،  إليراداتساسي ستثمارات المصدر األمف ىذه اإل الناتج

رات المالية مف القرارات التي تؤثر عمييا عدة عكامؿ مف أىميا حاجة البنؾ استثمالقركض كاإل
 ستثمارية جديدة.إلمسيكلة كتكفر فرص 

ممارسة حيث يتـ ذلؾ عند بدء  الثابتة تككف محدكدة صكؿمكاؿ البنؾ في األأما تكظيؼ أ
 ر مدر لمدخؿ.ستثمار غياكىك يعتبر العمؿ المصرفي 

 أرباح وخسائر القروض: 2.8.14
ساسية النشاطات األ عتباره مفاب تؤثر عمميات االئتماف الممنكح مف قبؿ البنكؾ عمى ربحيتيا

ىذه البنكؾ رباح، كتؤثر عمميات االئتماف عمى ربحية ساسي لتحقيؽ األلمبنكؾ التجارية كالمصدر األ
ف التكسع في منح إعندما ال يصبح المقترض قادران عمى سداد الديكف المستحقة عميو، حيث 

مف أىـ العكامؿ التي تزيد مف العميؿ كمدل قدرتو عمى السداد يعد  ألكضاعاالئتماف بدكف دراسة 
تؤثر بشكؿ سمبي عمى ربحية البنكؾالديكف المتعثرة كالتي  مشكمة
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 الفصل الثالث
 س المال ومخاطر العمل المصرفيأكفاية ر  3
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 تمييد: 3.1
دخمت عميو أتعديالت التي الك  ـ1988عاـ س الماؿ الذم كضعتو بازؿ أفاية ر ك إطاريعتبر 

ار النظاـ المصرفي العالمي، ستقر ا  ك ية سالمة ك عمى تق ىـ العكامؿ التي ساعدتأمف  ـ1995 عاـ
لجنة  مبرر الذم دعىالما  يثار التنافسية بيف المصارؼ العالمية، كلكف السؤاؿ الذم المساكاةكعززت 

كما ىي العناصر ، ؟(3)كمف ثـ الى بازؿ( 2)الى بازؿ  (1)بازؿ مف بازؿ لمقياـ بتعديؿ مقررات 
 التجارية؟التعديالت عمى البنكؾ ثار المترتبة مف ىذه غييرىا كتعديميا؟، كما اآلتي تـ تال

لقاء الضكء عمى مكضكع الرقابة المصرفية كضركرتيا ثـ عمى تمؾ التساؤالت يجدر إ ابةكلإلج
 س الماؿ كتأثيرىا عمى البنكؾ التجارية مف خالؿ االتي:أمقررات لجنة بازؿ لكفاية ر 

 .CAMELSالرقابة كتقييـ البنكؾ بمكجب نظاـ   .1
 تقرير لجنة بازؿ فيما يتعمؽ بالمالءة المصرفية. .2
 .(2)س الماؿ كفؽ بازؿ لمعيار كفاية رأ الجديدةالتعميمات  .3
 .(3)س الماؿ كفؽ بازؿ الجديد لمعيار كفاية رأ اإلطار .4
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 :CAMELSالرقابة وتقييم البنوك بموجب نظام  3.1
يتكامؿ ل ستخدمة في تقييـ البنكؾ التجاريةىـ المعايير المأس الماؿ مف أيعتبر معيار كفاية ر 

حيث يعطي  CAMELSخرل تطبقيا البنكؾ المركزية تحت ما يطمؽ عمييا معايير أىذا المعيار مع 
تتعمؽ ـ كتصنيؼ ستة عناصر رئيسية يىذا النظاـ التقييـ كؿ بنؾ تصنيؼ مجمع مبنى عمى تقي

حجـ البنؾ كدرجة تعقيد عند تقييـ تمؾ العناصر  يؤخذحيث  بظركؼ البنؾ المالية كالتشغيمية،
 كىذه العناصر ىي: ،هكمخاطر نشاطاتو 

 س الماؿ كفاية رأCapital Adequacy 
 صكؿ نكعية األAssets Quality 
 دارةنكعية اإل Management Quality  
  الربحيةاداءEarnings Performance  
 السيكلة Liquidity  
 الحساسية لمخاطر السكؽ Sensitivity to Market Risk  

 :Capital Adequacy س المالكفاية رأ (1
دارة البنؾ في تحقيؽ نكع مف التكازف بيف إس الماؿ الطرؽ التي تستخدميا أة ر يكفاتعني 

س الماؿ تعني أف كفاية ر إكمف الناحية الفنية ف ،س الماؿأالمخاطر التي يتكقعيا البنؾ كحجـ ر 
لى ربحية البنؾ كمف إلى جذب الكدائع كيقكد إف يقابؿ المخاطر كيؤدم أس الماؿ الذم يستطيع أر 

 .هثـ نمك 
لؾ ، ككذولديس ماؿ يتناسب مع طبيعة كحجـ المخاطر أف يحتفظ بر أكيتكقع مف كؿ بنؾ 

القركض كمخاطر السكؽ ثر كؿ مف اس كمراقبة كضبط المخاطر حيث أف أمقدرتو عمى قي
رأس الماؿ، ككمما تنكعت المخاطر أف يؤخذ في اإلعتبار عند تقييـ يجب  رلخكالمخاطر األ

 ف يحتفظ بو البنؾ.مف رأس الماؿ الذم يجب أ ختمؼ المستكلا
 (3س الماؿ بعدة مراحؿ حتى الكصكؿ الى بازؿ )قد مر قياس كفاية رأ

 س المال بالودائع المرحمة االولى: مرحمة ربط رأ
س أستخدمت لقياس كفاية ر اكلى المعايير التي أىـ كأس الماؿ بالكدائع مف يعتبر ربط رأ

 (50، ص2008الزعابي، ) س الماؿ:أة كمقياس لكفاية ر يالتالالماؿ كقد تـ كضع النسبة 
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رأس الماؿ
الكدائع

 نسبة رأس الماؿ الكدائع 

نو المكدعيف كالدائنيف، كبالتالي فإ كتبيف ىذه النسبة قدرة المصرؼ عمى مكاجية طمبات
معرفة مف ىذه النسبة في ، كيستفاد البنؾ تعرض لوي ىذه النسبة سينخفض الخطر الذم رتفاعاب

عتبر (، كت31، ص2002ر لمتمكيؿ )شاىيف، عتماد المصرؼ عمى رأس مالو كمصدامدل 
 % مف حجـ كدائع البنؾ.10النسبة مقبكلة عندما ال تقؿ عف 

 / الموجودات:باألصول: مرحمة ربط رأس المال المرحمة الثانية
 س الماؿأفي الحكـ عمى كفاية ر  اقصكرىتعتبر ىذه النسبة بديمو عف النسبة السابقة بسبب 

 صكؿ المستثمرة في البنؾ كيتـ قياس النسبة كما يمي:جـ كنكعية األمف حيث ح

     
رأس الماؿ

إجمالي األصكؿ
 نسبة رأس الماؿ إجمالي األصكؿ 

 المحفكفةصكؿ ضمف عادة بعض األالتي تت ستثماراإلكجو األصكؿ كافة أ بإجماليقصد يك 
 م طارئ غير متكقع يكاجو البنؾ.أفضؿ لمكقكؼ عمى أ بالمخاطر مما يجعؿ منيا مقياسان 

 عتبارا% دكف 8ؿ قس ماؿ يعادؿ عمى األحتفاظ برأإللزامية البنؾ باإكىنا يتـ التركيز عمى 
صكؿ أالمخاطر البنكية التي تتعرض ليا  تمفغألممخاطر البنكية المحتممة، كلكف ىذه النسبة 

 التجارية.البنكؾ 
 المرحمة الثالثة: مرحمة ربط رأس المال باألصول الخطرة:

بنكؾ التجارية تـ البسبب القصكر الذم عانت منو النسبة السابقة في قياس كفاية رأس الماؿ ب
ف ىناؾ عالقة أعتبار إب المخاطر التي تكاجو البنؾعتبار إلى مقياس آخر يأخذ بعيف اإلالمجكء 

 كذلؾ عمى النحك التالي:صكؿ الخطرة األس الماؿ ك أطردية بيف ر 
ة ييمكف تمثيؿ النسبة كمقياس لكفاك لى زيادة رأس الماؿ الحاجة إالمخاطرة زادت كمما زادت 

 :كالتالىس الماؿ أر 

     
رأس الماؿ

األصكؿ الخطرة
 نسبة رأس الماؿ األصكؿ الخطرة 
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النقدية كما في حكميا،  كاألصكؿصكؿ التي ال يكجد بيا مخاطر كىذه النسبة تستثنى األ
س الماؿ ىي المالذ الكحيد ضد المخاطر التي قد أف حقكؽ المساىميف المتمثمة في ر أكتعتبر 

 يتعرض ليا المصرؼ.
ستثمارية التي تنطكم كيتـ حساب ىذه النسبة بقسمة رأس ماؿ عمى األصكؿ ذات الطبيعة اإل

ة مكجكدات يأكالتسييالت االئتمانية ك جؿ عمى مخاطر عالية بطبيعتيا كالقركض طكيمة األ
نخفاض الذم قد لقيمة اإل كتعطي ىذه النسبة مؤشران  ،سدادىا عف مؼك تتخأ متعثرةخرل أصكؿ أك 

 ستثمارات.حتماؿ عدـ الكفاء بيذه اإلإيحدث في رأس الماؿ البنؾ الناشئ عف 
ف يحتفظ أيجب س الماؿ أحتساب كفاية ر مقياس الكعتبار ىذه النسبة مقبكلة إكحتى يمكف 

 الخطرة. وصكلأ% مف حجـ 8قؿ اؿ يعادؿ عمى األس مبرأالبنؾ 
صكؿ البنكؾ التجارية أدرجات المخاطر المختمفة في غفمت أنيا أذه النسبة عمى ى كيؤخذ

ختالفات في لدرجة مف المعاممة عمى الرغـ مف اإلصكؿ الخطرة بنفس احيث تعامؿ تمؾ األ
نشطة دث خارج قائمة المركز المالي مف أيضا لما يحأىماليا إع درجات المخاطرة لكؿ منيا م

المرتبطة  لتزاماتالصرؼ كأسعار الفائدة كاإل بأسعارتفاقيات المرتبطة باإلكعمميات تتعمؽ 
 .رأسمالومف الخسائر في حجـ  لتزاماتو كتحقيؽ قدران عمى إ بعمميات معينة كغيرىا مما يؤثر سمبان 

الخطرة المرجحة والبنود خارج قائمة المركز  باألصولس المال أر المرحمة الرابعة: مرحمة ربط 
 المالي:

تعالج التفاكت  الجديدة س الماؿ بالطريقة السابقة فاف الطريقةأل قياس كفاية ر ك نظرا لعدـ جد
قبكؿ  يتـ تىكح ،بالمخاطرالتي تتأثر البنكد خارج قائمة المركز المالي  كأثرفي درجات المخاطر 

لتزامات خارج الميزانية صكؿ الخطرة المرجحة كاإل% مف األ8بنسبة حتفاظ اإل ىذه النسبة يجب
 الخطرة المرجحة.

لى إعتبار قتصرت عمى مخاطر االئتماف دكف النظر بعيف اإلانيا أ ةظ عمى ىذه النسبيالحك 
رتفاع القيمة إ التضخـ،كمخاطر السيكلة،  صكؿ البنؾ التجارمأعمى  التي تؤثرخرل المخاطر األ
 التي تكلد مخاطر سيكلةلتزامات عناصر اإل يضان أأىممت  كما، السكؽ لمنقكد، مخاطرالشرائية 

 لتزامات.قصد بيا تكقيت تحصيؿ اإليرادات مع سداد اإلس الماؿ كيأغير مستحبة في ىيكؿ ر 
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 :Assets Quality نوعية الموجودات (2
كالمخاطر التي تكاجييا كقدرتيا  مدل جكدة المكجكدات تحقؽ مفالىك  يقصد بنكعية المكجكدات

 ستردادىا في مكاعيدىا المتفؽ عمييا كمدل كفاية الضمانات المقدمةإمكانية ا  عمى تحقيؽ العكائد ك 
 (27، ص2002)شاىيف،  .ك غير منتجةأ جامدة مكجكداتكعدـ كجكد  بشأنيا
ستثمار كمقدرة كمحفظة اإل راضباإلقف تصنيؼ نكعية المكجكدات يعكس المخاطر المتعمقة إ
كفاية مدل تقييـ المكجكدات عند  يؤخذف أ، عمى دارة عمى تحديد كقياس كمراقبة ىذه المخاطراإل

 .الالزمة لمكاجيتيا مخصصات الديكف
 Management :دارةاإل (3

كيتـ عمى نحك سميـ  كاالئتمانيةدارة عمى ضبط كتسيير السياسة المصرفية قدرة اإلتعني ك 
ىتماـ نكات مالية، مدل اإلرباح المتحققة عبر عدة سجاىات األتعبر عدة مؤشرات مثؿ إقياسيا 

خطاء، كالقدرة الحد مف المخالفات كالكقكع في األالضبط الداخمي بما يؤدم إلى ك  الرقابةكالتقيد بأنظمة 
ارات قر دارة بالإلى جانب مدل إلتزاـ اإلمكاؿ دل كفاءة سياسات تكظيؼ األعمى جذب الكدائع كم

 (27، ص2002)شاىيف،  .معمؿ المصرفي الصادرة عف البنؾ المركزمالمنظمة لكالضكابط 
دارة البنؾ عمى القياـ بالدكر المنكط عكس ىذا البند مدل مقدرة مجمس اإلدارة كا  ف ييجب أك 

نشاطاتو بطريقة آمنة ممارسة البنؾ المخاطر مف أجؿ ضماف  بيما لتحديد قياس كمراقبة كضبط
 كالقكانيف السارية. لألنظمةكسميمة كفقان 

 Earning :تاإليرادا (4
يرادات كنمكىا بشكؿ متكازف كتطبيؽ سياسات اإل ستمرارية تحقيؽإقدرة المصرؼ عمى كتقيس 

ال  تاإليراداأف تحقيؽ بشكؿ يضمف عدـ تعثرىا، ك  العامة كمتابعة الديكفسميمة لمحد مف النفقات 
 ىذه يككف فقط بحجميا كاتجاىا كلكف يؤخذ بعيف االعتبار العكامؿ التي تؤثر عمى مقدار كنكعية

يرادات كاجيتيا، كما تتأثر نكعية اإلشاء مخصصات لميتـ إن حيثقراض مثؿ مخاطر اإل تاإليرادا
لربحية كذلؾ فإف ا ،ك عمى ميزة ضريبيةغير متكررة أمتكررة أك سكاء كانت رباح األطبيعة  حسب
بعدـ القدرة عمى الحصكؿ عمى اإلحتياجات التمكيمية أك عدـ القدرة عمى ضبط  تتأثرف يمكف أ

 ستراتيجية ضعيفة.النفقات ػك تبنى إ
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 :liquidityالسيولة (5
ر مستكل السيكلة المتكفرة في البنؾ كالحاجة عتبافي اإل تأخذف عند تقييـ سيكلة البنؾ يجب أ

مع  ف تتناسبالتي يجب أ ىذه السيكلة كمستكلالتمكيمية حتياجات اإلفي ضكء المستقبمية لمسيكلة 
مف  مستكلحتفاظ بكما يجب اإل، التي ترافقياكحجـ المخاطر تعقد ىذه االحتياجات  حجـ كدرجة

 لتزاماتو بالكقت المناسب.إ عمى مقابمةالتي تضمف لمبنؾ القدرة  السيكلة
 

 Sensitivity to Market Risk :الحساسية لمخاطر السوق (6
سيـ رات في سعر الفائدة كسعر الصرؼ كأسعار األف الحساسية لمخاطر السكؽ تعكس التغيإ

يؤخذ في ف الماؿ كعند تقييـ الحساسية يجب أ سعمى كضع البنؾ المالي أك رأ التي يؤثر سمبان 
 دارة عمى تحديد كقياس كمراقبة كضبط ىذه المخاطر.اإلعتبار مقدرة اإل

 

يؤدم إلى بشكؿ دقيؽ  (CAMELSمنيج )بالتقييـ لعناصر  ف القياـسبؽ يتبف أىذا كحكؿ ما 
تنبيو أك صعكبات، كبالتالي ف كاف يعاني مف مشاكؿ إكضع البنؾ مف حيث  تقييـ لىإالكصكؿ 

قتراح اإل حكؿ أكجو دارةاإل نو يشكؿ منيج سميـ إلى أ باإلضافةجراءات المناسبة لمعالجتيا، القصكر كا 
ثناء عممية تكلييا السمطة النقدية جؿ أىتماميا أ فيجب أ داريةفنية مصرفية مالية كا  صر يتضمف عنا

 كالرقابة. شالتفتي

 س المال:مقررات لجنة بازل لمعاير كفاية رأ 3.2
ر نتشافي الشبكة المصرفية الدكلية كاداء البنكؾ كالتكسع السريع إف التطكر السريع كالكبير في أ

قراض المصرفي بشكؿ ممحكظ في عمميات اإللى التكسع كاإلتجاه إـ، األالبنكؾ كفركعيا خارج الدكلة 
قد فرضت ظركؼ  اتمنذ بداية عقد الثمانينيية راكـ الفكائض المالية لمدكؿ النفطالتي نتجت عف ت

تأثرت  حيثالبنكؾ في مختمؼ دكؿ العالـ  أماـصعكبات عديدة كظيرت مكاتية قتصادية غير ا
التي عانى  مدكؿ الناميةلكنية الخارجية زمة المديتصادم العالمي كتفاقـ أالنمك اإلقبتباطؤ معدالت 

اؽ المصرفية الدكلية نتيجة سك دادت حدة المنافسة في األز العديد مف البنكؾ العالمية، كما امنيا بشدة 
لخدمات المصرفية سباب منيا ظيكر نظاـ الخدمات المالية الشامؿ المتمثؿ في تكسيع قاعدة العدة أ

البنكؾ مف القكاعد كالقيكد التي  تجاه نتيجة لتحرر، كقد برز ىذا اإلستثمارلتشمؿ جكانب التأميف كاإل
لتقييد  الحككمة التي كانت تضعيا مف الضكابط البنكؾ بدالن  طنشابتحكـ تجعمت قكل السكؽ ىي التي 
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جمع كما كاف لت، سعار الفائدة عمى حسابات التكفيرالسقكؼ عمى أ دالتي كانت تحدك  حركة البنكؾ
مميات المصرفية عبر ثر في تخفيض القيكد عمى العبعض الدكؿ الكبرل في تكتالت إقتصادية أ

ى إشتعاؿ حدة المنافسة للمؤسسات المالية خارج الدكؿ األـ، مما أدل إنشاء البنكؾ كاالحدكد، كفي إ
 .(193، ص 2001)صادؽ، .المصرفية الدكلية سكاؽفي األ

تحقيقيا  المالءة المصرفية مف أىـ التحديات التي تسعى المصارؼ إلىمكضكع لذلؾ كاف 
كات مف الدكؿ خط ان كثير لذلؾ خطت  ،مكاؿ المكدعيفعمى أ كالمحافظة بيدؼ تقكية مراكزىا المالية

صالحات مف حيث مدل عمقيا كمجاؿ تركيزىا ي السنكات االخيرة كأختمفت اإلفميمة في ىذا السبيؿ 
 .المختمفةبيف الدكؿ 

سكاؽ التقميدية لمبنكؾ الغربية كاف زحؼ البنكؾ اليابانية بقكة إلى األ كفي ىذا الصدد فقد
صكؿ لى األنتيجة اإلنخفاض الكبير في رؤكس أمكاليا نسبة إ بيكامش متدنية جدان  اإلقراضب ياقيامك 

تخفيض ك بغية تحقيؽ العدالة  مكاؿ البنكؾبازؿ تركز عمى قضية كفاية رؤكس أ ىك ما جعؿ لجنة
  (Basle,1989) .بيف البنكؾ الدكلية ةالمتكافئغير  المنافسة

زمة المخاطر العالمية تصاعد أ دارة المخاطر في ظؿكبذلؾ فإف المشكمة الكبرل تكمف في إ
سس مشتركة بيف إيجاد قكاعد كأب سس مشتركة لمكاجيتيا مركران عف آليات كأالبحث  مف بدءان 

الرقابية لمتقميؿ مف  بيف السمطات التنسيؽفي دكؿ العالـ المختمفة كصكالن إلى المصارؼ المركزية 
لجنة بازؿ لألنظمة  تجاه تشكمتطر التي تتعرض ليا المصارؼ، كفي أكؿ خطكة في ىذا اإلالمخا

ىي مجموعة الدول  - (G-10)ة العشر يالمصرفية كالممارسات الرقابية مف مجمكعة الدكؿ الصناع
( كندا، الواليات المتحدة، المممكة المتحدة، اليابان ،إيطاليا، ألمانيا ،فرنساع )الصناعية السب
شراؼ بنؾ التسكيات في تحت إ 1974في نياية عاـ - (السويد ،ىولندا ،بمجيكاباإلضافة إلى )

زدياد حجـ الديكف ديكنية الخارجية لمدكؿ النامية كازمة المتفاقـ أكالتي جاءت بعد سكيسرا بمدينة بازؿ، 
لسد الفجكة كذلؾ يا التي منحتيا المصارؼ الدكلية كتعثر بعض ىذه المصارؼ، يمالمشككؾ في تحص

 دارة المخاطرقضية إ ككضعدعيـ قكاعده، بيف المصرؼ كالمكدعيف كتكجيو العمؿ المصرفي السميـ كت
 .س الماؿ في صمب احكاميارأالمتعمقة ب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
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 :1988لعام  1س المال وفقا التفاقية بازل معيار كفاية رأ 3.3
س الماؿ الذم ألي صياغة معيار لقياس كفاية ر بعد دراسات مستفيضة إ كصمت لجنة بازؿت 

 بأكزافصكؿ الخطرة بعد ترجيحيا األساسي إلى مجمكع أف تصؿ نسبة رأس الماؿ األينص عمى 
ف تقييـ مالءة أ مف المتعارؼ عميو أصبح% كفي ضكء ىذا المعيار 8لى المخاطرة االئتمانية إ

ليذا المعيار )عبد الحميد،  األدنىستيفائيا لمحد كلية يرتبط بمدل اؿ المعامالت الدالبنكؾ في مجا
 .(82، ص2001

 :السمات أىميابعض عمى  (1)بازل  وقد انطوت اتفاقية
 :التركيز عمى المخاطر االئتمانية 

عتبار المخاطر االئتمانية في اإل خذان الماؿ أ لى حساب الحدكد الدنيا لرأستيدؼ اإلتفاقية إ
Credit Risk لى مراعاة مخاطر الدكؿ إ باإلضافة ساسان أCountry Risk دكف لى حد ما إ

ائدة كمخاطر سعر سعر الف مخاطرخرل مثؿ مكاجية المخاطر األ ىذا المعياريشمؿ  أف
  كراؽ المالية.الصرؼ كمخاطر اإلستثمار في األ

 وكفاية المخصصات الواجب تكوينيا:صول وعية األىتمام بنتعميق اإل 
 لألصكؿصكؿ كمستكل المخصصات التي يجب تككينيا تـ تركيز اإلىتماـ عمى نكعية األ

ف ال يمكف تصكر أ ألنوصات كذلؾ كغيرىا مف المخص ،شككؾ في تحصيمياك الديكف المأ
ال تتكافر لديو في حيف المقرر  األدنىس الماؿ لدل بنؾ مف البنكؾ الحد أيفكؽ معيار كفاية ر 

كالالزمة لمقابمة تمؾ الديكف، حيث يجب أكالن تككيف تمؾ المخصصات المخصصات الكافية 
 ثـ يأتي بعد ذلؾ تطبيؽ معيار كفاية رأس الماؿ.

 

 وزان المخاطر االئتمانية:م إلى مجموعتين من حيث أتقسيم دول العال 
 لى مجمكعتيف مف الدكؿ:تقسـ دكؿ العالـ إ لذلؾ ان قطب
 :(OECD) قتصادي والتنميةمجموعة دول منظمة التعاون اإل - أ

الدكؿ تضـ ك قؿ مف باقي دكؿ العالـ، أنيا ذات مخاطر أكىي مجمكعة الدكؿ التي رأت المجنة 
، بمجيكا، كندا، )النمسا :كىي( OECD)قتصادمالتعاكف اإلممة العضكية في منظمة كا

ىكلندا، النركيج، ، لككسمبكرغ إيطاليا، يرلندا،ا ،اليكناف، آيسمندا، ألمانيا، الدانمرؾ، فرنسا
 بشرط ،(www.oecd.org) (المتحدةالكاليات  تركيا، سكيسرا، السكيد، إسبانيا، البرتغاؿ،



 

37 
 

ما قامت بإعادة جدكلة الديف العاـ  إذاستبعاد أم دكلة مف ىذه المجمكعة لمدة خمس سنكات إ
 نخفاض عدد ىذه الدكؿ.يسمح بزيادة أك اىذا الشرط الخارجي ليا ك 

 خرى في العالم:مجموعة الدول األ - ب
كبالتالي ال  ،عمىىي تضـ باقي الدكؿ العالـ كينظر إلى تمؾ الدكؿ عمى أنيا ذات مخاطر أك 

 ممجمكعة.لكزاف المخاطر المقررة لبنكؾ العاممة فييا بتخفيضات في أتتمتع ىذه الدكؿ كا
 صول:ن ترجيحية مختمفة لدرجة مخاطر األوزاوضع أ 

فالكزف تـ مراعاة كضع أكزاف ترجيحية مختمفة تتناسب مع درجة مخاطرة كؿ أصؿ    
مديف مف ألم  باألصؿصؿ مف جية ككذلؾ باختالؼ الممتـز ختالؼ األالترجيحي يختمؼ با

س الماؿ مف أعند حساب معيار كفاية ر  أكزانيا درجصكؿ تتة اخرل، كمف ىنا نجد أف األجي
، فعمي سبيؿ المثاؿ (%100%، 50%، 20%، 10صفر، )كىي:  مستكيات خالؿ خمسة

الخاص كزنيا المرجح  كأالنقدية كزنيا المرجح صفر، كالقركض الممنكحة لمقطاع العاـ 
عطت المجنة اؿ التطبيؽ لمدكؿ المختمفة، فقد أمج قدر مف المركنة في إلتاحةىذا %، 100

عطاء كزف ف إإ كزاف المخاطر، حيثر تحديد بعض أف تختاالحرية لمسمطات النقدية المحمية أ
سمكب ما ال يعني انو أصؿ مشككؾ في تحصميو بذات الدرجة إنما ىك أ ألصؿمخاطر 

كفيما خاطر بعد تككيف المخصصات الالزمة، الم ةخر حسب درجبيف أصؿ كأ ةرجيح لمتفرقت
 كزاف كفقان لنكعية المكجكدات المصرفية:يمي تكضيحان لتمؾ األ

 :1))رقم  جدول
 الميزانية داخل لمموجودات صنافاأل حسب المخاطرة أوزان 

 

 الموجودات الترتيب درجة المخاطرة

 أ 0%
 ب
 ج
 د

 .ةكاألجنبيالنقدية تمثؿ العممة المحمية  -
 كمة المركزية كالبنكؾ المركزية مقكمة بالعممة المحمية.كالمطمكبات مف الح -
المركزية لدكؿ منظمة التعاكف  خرل مف الحككمةالمطمكبات األ -

 .كبنككيا المركزية OECDقتصادم كالتنمية اإل
كمات المركزية في دكؿ كنقدية أك لمحالمطمكبات المقررة بضمانات  -

OECD. 

الحككمة المركزية كالقركض  ءستثناباالمطمكبات مف القطاع العاـ  - أ 10%
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 الموجودات الترتيب درجة المخاطرة

 .المضمكنة

 أ 20%
 
 
 ب
 ج
 
 
 د

اإلفريقي  ةالتنميمية مثؿ البنؾ الدكلي كبنؾ نالمطمكب مف بنكؾ الت-
البنكؾ ك المطمكبات المضمكنة مف أكربي األ ستثماركبنؾ اإلكم يسكاآل

 المحمية.
 مف البنكؾ المحمية. ةالمضمكمالقركض  -
، قؿ مف سنةأجميا أتبقى مف  كالتي OECDدكؿ بنكؾالمطمكبات مف  -

جميا أكتبقى مف  OECDكالقركض المضمكنة مف قبؿ بنكؾ مسجمة خارج 
 .قؿ مف سنةأ
 OECDالمطمكبات مف المؤسسات القطاع العاـ غير مسجمة في دكؿ  -
 الحككمة كالقركض المضمكنة مف تمؾ المؤسسات. ستثناءإب

ؼ ك التي سك أ عمى العقارات السكنية اتالقركض المضمكنة بالكامؿ برىكن- أ 50%
 جر.أك تمؾ التي تؤ تشغؿ مف قبؿ المقترض 

 أ 100%
 

 ب
 
 ج

 
 

 د
 
 

 ق
 

 

 ك
 
 ح

 .المطمكبات مف القطاع الخاص-

متبقية  ستحقاقاتاب  OECDالمطمكبات مف المصارؼ المسجمة خارج -
 تزيد عمى السنة الكاحدة.

)ما لـ تكف مقكمة  OECDالحككمات المركزية خارج  ىالمطمكبات عم-
 .بالعممة الكطنية كممكلة بيا(

 .كالمعدات كغيرىا مف المكجكدات الثابتة كاآلالتالعقارات -

خرل أخرل بما في ذلؾ المساىمات في شركات األ تستثماراكاإلالعقارات -
 .مكحدة في الميزانيةغير ال

خرل ما لـ تكف مطركحة مف س الماؿ المصدرة مف قبؿ البنكؾ األأدكات ر أ-
 .س الماؿأر 

 .خرلاأل المكجكداتجميع  -

 (2003شاىيف، )المصدر: 
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 لتزامات العرضية:ل لع معامل تحويل وض 
أصكؿ خطرة مرجحة  ممنكح لمغير إلى صكؿ التي تمثؿ ائتماف مباشرعد تحكيؿ األب 
لتزامات العرضية إلى اإلتقضى بضركرة النظر تفاقية فإف اإلالمخاطرة، كزاف أستخداـ بأكزاف با
مكاؿ مف البنؾ الى الغير أم عميو إنتقاؿ أ بتال يتر  (ائتماف غير مباشر)نيا عمى أ التقميدية

الى ائتماف كتحكيميا تسكية ىذه االلتزامات كعميو يجب اقؿ مخاطر مف االئتماف المباشر، 
 :يما يميتـ  اإلطارفي المستقبؿ كفي ىذا قد يحدث مباشر 
الى ائتماف مباشر باستخداـ معامؿ التحكيؿ  غير المباشر لتزاـ المصرفيتحكيؿ اإل - أ

 لتزاـ ذاتو.حدد درجة المخاطر كفقا لطبيعة اإلالذم ي
خطر مرجحا ذك  أصؿتحكيؿ االئتماف المباشر الناتج مف الخطكة السابقة، الى  - ب

كفاية  معيارعنو في مقاـ القيمة الناتجة تدرج الكزف الترجيحي لممديف، ك  باستخداـ
 كزاف كؿ منيا:الجدكؿ التالي معامالت التحكيؿ كأس الماؿ، كيكضح أر 

 (:2رقم ) جدول
 العمومية الميزانية خارج من لمفقرات االئتمان تحويل معامل

 االئتمانمعدل تحويل  االدوات ترتيب

المستندية القائمة  )االعتماداتؿ الضمانات العامة لمديكف الئتماف المباشر مثبدائؿ ا 1
 المصرفية.القبكالت ك المالية(  األكراؽاف القركض ك مضل

100% 

داء كسندات الطمب، حقكؽ عامالت معينة )مثؿ كفاالت حسف األالبنكؾ المرتبطة بم 2
 .المستندية المرتبطة بمعامالت معينة(سيـ، كاالعتمادات شراء األ

50% 

جؿ ذات التصفية الذاتية )مثؿ االعتمادات المستندية المضمكنة البنكد قصيرة األ 3
 .بشحنات البضاعة(

20% 

 %100 .عادة الشراء التي يتحمؿ المصرؼ فييا المخاطرةالبيع كا   تفاقياتا 4

 %50 .التي تمثؿ التزامات المدفكعة جزئيان سيـ دات كاألالمشتريات المستقبمية لممكجك  5

 %50 .كتسييالت المدينيف المدكرة األكراؽتسييالت اصدار  6



 

40 
 

 االئتمانمعدل تحويل  االدوات ترتيب

ل مثؿ التسييالت الرسمية القائمة كخطكط االئتماف ذات االستحقاقات ر خاأل تلتزامااإل 7
 .التي تزيد عمى السنة الكاحدة اصال

 صفر%

 يف لإللغاءك تمؾ القابمة لغاية سنة في األصؿ أإلستحقاقات لتزامات المشابية ذات ااإل 8
 .كقت بدكف شركط أم

 صفر%

 (2003شاىيف، )المصدر: 
 

 س المال المصرفي:وضع مكونات كفاية رأ 
 

 حسب (1)اتفاقية بازؿ  الماؿ حسبالجديد لكفاية رأس  اإلطار صياغةفي ضكء ما سبؽ يتـ 
 :(Basel 1 part 2 ,1998، p4) التاليةالمعادلة 

رأس الماؿ المساند رأس الماؿ األساسي 
مجمكعة التعيدات ك اإللتزامات بطريقة مرجحة الخطر

 نسبة كفاية رأس الماؿ 

 
أس الماؿ ر  مف( 1) س الماؿ كفؽ بازؿرأكفاية س الماؿ المصرفي لمعيار رأكعميو يتككف 

 .س الماؿ المساندرأ ليباإلضافة إساسي األ
 :س المال األساسي رأكتسمى  المجموعة االولىCore Capital : 

 رباح.س الماؿ المدفكع + اإلحتياطيات + األرأ العناصر التالية: الذم يتككف مف
 س المال المساند رأ: تسمى المجموعة الثانيةSupplementary Capital: 

صكؿ+ المخصصات كيتككف مف اإلحتياطيات غير المعمنة + إحتياطيات إعادة تقييـ األ 
 خرل.أدكات رأسمالية أاجية أم مخاطر غير محددة +القركض المساندة + المككنة لمك 

  س المال المساند:أيضاح لمكونات ر إوفيما يمي 
 حتياطيات غير المعمنة اإلUndies Closed Reserves : 

كيتـ بيانات الختامية لمبنؾ في الصحؼ الحتياطيات التي ال تظير عند نشر إلا اكيقصد بي
السمطة الرقابية قبؿ ف تككف مقبكلة مف رط أتشرباح كالخسائر كيحساب األخالؿ مف تككينيا 

 .(البنؾ المركزم)
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 صول عادة تقييم األإحتياطيات إRevaluation Reserves : 
كراؽ ستثمارات في األصكؿ عندما يتـ تقييـ مباني البنؾ كاإلعادة تقييـ األإحتياطيات  تظير

 ف يككفشترطت إتفاقية بازؿ أامف قيمتيا الدفترية، كقد  بدالن  ك الجاريةأالمالية بقيمتيا الحالية 
 %55ف يتـ تخفيض فركؽ التقييـ بنسبة س تقييـ معقكلة كأسإعادة تقييـ األصكؿ مبنى عمى أ

كعند تحققيا مف خالؿ البيع تخضع  ،صكؿ في السكؽلمتحكط لمخاطر تذبذب أسعار ىذه األ
 لمضريبة.

  المخصصات المكونة لمواجية أي مخاطر عامة غير محددةGeneral Provisions:  
ال حتياطيات حيث م مخاطر عامة غير محددة، في حكـ إتعتبر المخصصات المككنة لمكاجية أ

 المخاطركمف أمثمة ذلؾ  صكؿ بذاتياىبكط محدد في قيمة أ لمقابمة ىذه المخصصات يتـ تككيف
 لمتسييالت االئتمانية المنتظمة. ةالعام

  القروض المساندةSubordinated Term Debt : 
 ميا عف خمس سنكات عمىجزيد أالتي يالنكع الذم يطرح في صكرة سندات القركض ذلؾ كتمثؿ ىذه 

ا في كؿ سنة مف السنكات الخمس األخيرة مف األجؿ التعاقدم، كما % مف قيمتي20ف يستيمؾ أ
ساسي كينبغي تكافر الشركط التالية الماؿ األ س% مف رأ50مة ىذه القركض عف يد قيف ال تز يجب أ
 فييا:
 ف يككف القرض مدفكع بالكامؿ.أ 
 ف ال يقابمو ضمانات مقدمة مف قبؿ البنؾ لممقترض.أ 
 ف ال تقؿ مدة القرض عف خمس سنكات.أ 
 كالدائنيف.ف يككف ترتيب سداد القرض المساند عف التصفية بعد حقكؽ المكدعيف أ 
 صكؿ ة أك لمقابمليس مخصصا لنشاط معيف أ –ف يككف القرض المساند غير مشركط أ

 بذاتيا.
 خرى أدوات رأسمالية أHybrid Debt: 

حقكؽ المساىميف بيف  ياخصائص دكات المالية التي تطرح مف قبؿ البنؾ كتجمع فياألكىي  
 :يتكافر فييا الشركط التاليةسيـ الممتازة التراكمية التي كما تشمؿ األكالقركض 

 ف تككف غير مضمكنة كلكف مدفكعة بالكامؿ.أ 
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 فاء البنؾ مف إلى اع باإلضافةسيـ الممتازة التراكمية إمكانية تخفيض العكائد عمى األ
 سدادىا.

 ك كاز دفع الفكائد المستحقة عمييا أك األرباح أدكات عدـ جصدار ىذه األأف تتضمف اتفاقية إ
 نخفاض قيمتيا.أدت ىذه المدفكعات إلى ا إذاتيا سداد جزء مف قيم

 ف تككف عكائدىا تراكمية.أ 
 مكانية مساىمتيا في تغطية خسائر البنؾ.إ 
 مكانية سدادىا مبكران.عدـ إ 
 كتتاب.لإل مكافقة البنؾ المركزم عمى طرحيا 

س الماؿ ماؿ عند حساب معيار كفاية رأس الستبعادات مف رأأف ىناؾ إ كفي ضكء ما سبؽ يتبف
ؾ كالمؤسسات المالية التابعة ستثمارات في البنك ستبعاد الشيرة كاإلاتفاقية بازؿ حيث تـ احسب 

تفاقية كما فرضت اساسي، بنكؾ عند حساب رأس الماؿ األمكاؿ الكاإلستثمارات المتبادلة في رؤكس أ
 يمي: فيمابازؿ قيكد عمى عناصر رأس الماؿ المساند تتمثؿ 

 مف عناصر رأس الماؿ 100عف نسبتو س الماؿ المساند في أر مجمكع تعدل أال ي %
ساسي لمكاجية أم خسائر تفكؽ دعيـ عناصر رأس الماؿ األبغرض تساسي، كذلؾ األ

 المساىميف.المخصصات القائمة لحماية حقكؽ 
 مف قيمتيا لإلحتياط كالتحكط مف 55ييـ لخصـ بنسبة حتياطيات إعادة التقإخضاع إ %

 حتماؿ خضكع الفركؽ لمضريبة عند تحققيا بالبيع.ار في السكؽ كأسعاألمخاطر تذبذب 
 1.25م مخاطر غير محدد ىك قصى لممخصصات المككنة لمكاجية أف يككف الحد األأ %

درجة حقكؽ حة بأكزاف معينة ألنيا ال ترتقي للتزامات العرضية الخطرة مرجمف األصكؿ كاإل
 المساىميف.

 ساسي.س الماؿ األ% مف رأ50المساندة قصى لمقركض األف يككف الحد أ 
 :(1)تفاقية بازل إيجابيات وسمبيات إ 3.4

لية حادة عصفت في ضكء التطكرات العالمية كما شيدتو القطاعات المصرفية مف أزمات ما
 تفاقية أىميا:ابيات إلى جانب سمبيات في ىذه اإليجببعض البنكؾ ظيرت إ

 فيما يمي: (1)تفاقية بازؿ أىـ اإليجابيات بإتتمثؿ : (1)تفاقية بازل أواًل: إيجابيات إ
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   زالة التفاكت في قدرة المصارؼ اإلسياـ في دعـ إستقرار النظاـ المصرفي العالمي كا
 عمى المنافسة.

  أكثرالمساعدة عمى تنظيـ عمميات الرقابة عمى معايير رأس الماؿ في المصارؼ كجعميا 
 كاقعية

 يار مجالس إدارات البنكؾ ختاألسيـ( في ا )حامميسئكلية الجمعيات العمكمية مضاعفة م
 ماؿ البنكؾ.س عمى رأ ثرأتخاذ القرارات المالية المناسبة لما في ذلؾ مف كا

 س الماؿ.بمعيار كفاية رأ لتزاميابإة عف سالمة المؤسسات المالية كذلؾ عتككيف فكرة سري 
 بأصكؿستبداليا كاس الماؿ بالتخمص مف األصكؿ الخطرة سيـ تطبيؽ معيار كفاية رأي 

 س الماؿ.مخاطرة كذلؾ لتجنب زيادة عناصر رأقؿ أ
 فيما يمي: (1)تفاقية بازؿ تتمثؿ أىـ سمبيات إ: (1)تفاقية بازل إسمبيات ثانيًا: 

 ماؿ عدـ تككيف مخصصات كافية، أم أف يتـ س اللتزاـ بمعيار كفاية رأرتب عمى اإليت
ستنزاؼ البنؾ لذا يتعيف مف شأنو أف يسرع بارباح لزيادة اإلحتياطيات كىك ما تضخيـ األ

 متابعة كفاية المخصصات المككنة مف جانب الجيات الرقابية.
 ي تقاس بمكجب معيار عدـ قدرة البنكؾ عمى التفرقة بيف المخاطر العامة كالمخاطر الت

 .(1)تفاقية بازؿإ
  دمات تؤدم خخرل التي األ ةالماليمف المؤسسات  أضعؼالبنكؾ تككف في مكقؼ تنافسي

 ضافية.يضيؼ تكمفة إف المعيار شبيية حيث أ
 دكؿ عطاء كضع مميز لمخاطر مديكنيات حككمات كبنكؾ إOECD رغـ مف أف عمى ال

 قتصادية.بعضيا يعاني مف مشاكؿ ا
 دىا الصناعة يخذ التطكرات اليائمة التي تشة بازؿ عمى مخاطر االئتماف كعدـ أتفاقيتركيز إ

 المصرفية.
 :(1)تفاقية بازل ر تطبيق إأث 3.5
القرارات سيترتب عميو تكجيات جيدة  كمنيا البنكؾ العربية ليذه الناميةبمداف الى بنكؾ ف تبن  إ

يترتب عميو  ك ما قدساسية في ىيكؿ مصادر التمكيؿ كىيكؿ المكجكدات كىتعديالت أ إجراءبتتعمؽ 
 (.172، ص2002)الشكاربي،  فيما يمي:ثار سمبية يمكف تكضيحيا آ

 التنافسية في السكؽ المصرفية الدكلية القدرةضعاؼ إ. 
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 ثار السمبية الناجمة عف تصنيفيا في عداد البنكؾ ذات المخاطر العالية مما ينعكس سمبان اآل 
 .كدكليان  ان يقميمعمى نشاطاتيا كربحيتيا إ

 لدييا اؿ كتعزيز مصادر التمكيؿ مك األعمى قدرة البنكؾ عمى زيادة رؤكس نعكاسات السمبية اإل
كىذا يعني عدـ تكزيع  كاؿتجاز نسبة عالية مف األرباح بغرض زيادة رؤكس األمحالعتبارات ا
في شراء األسيـ الجديدة باح عمى المساىميف كبالتالي عدـ إمكانية إغرائيـ ر نسبة مف األ
 صدارىا.المطمكب ا

 ذه كدائعيـ في ىحتماؿ تقميص المكدعيف ئع خاصة تمؾ الكافدة مف الخارج الىيكؿ الكدا تأثر
 يضان كأصكليا كأ رأسمالياستطاعة تمؾ البنكؾ ىيكمة ا مف تكيف البعض بعدـ البنكؾ خكفان 

ا نحك يط كطكيؿ األجؿ إلى األقراض قصير األجؿ إلتجاىسقراض متك تحكؿ البنكؾ مف اإل
 المخاطر االئتمانية. مف درجات أدنيكزاف أصكؿ قدر المستطاع لكي تناؿ تسييؿ األ

 جاؿ النقدية كتخفيض آحتياطيات سائمة بزيادة اإلالالمكجكدات غير تسييؿ لى المجكء إ
مكاؿ كبيف ستخدامات األبغرض إحداث التكازف بيف ا منيا القركض خاصة القركض المشتركة

كزاف أتخفيض حجـ الكفاالت، كالضمانات المختمفة بسبب تضمينيا مثؿ متطمبات النسبة 
 تصفية بعض األصكؿ حتى قبؿ اإلضطرار إليأك  كميةالميزانية العمجديدة تحسب داخؿ 

رتفاع مما يؤدم إلى إ ات كزيادة السيكلةستخدامستحقاقيا المحدد لغرض تقميؿ االمكعد ا
رتفاع حصكؿ البنؾ عمى مصادر التمكيؿ كزيادة مخصصات الديكف التكمفة المصرفية نتيجة إ

 المشككؾ في تحصمييا بسبب الكزف العالي لممخاطر.
 :(2س المال )بازل أر  معيار كفاية 3.6
 تمييد:

زمات المالية بازؿ لمرقابة عمى البنكؾ بدراسة أسباب األقامت لجنة  (2)صدار بازؿ قبؿ إ
دارة البنكؾ سباب التي أدت إلى األزمات عدـ إاألكاتضح أف أىـ  ،كالمصرفية في كثير مف الدكؿ

تمثمة بالبنكؾ قبؿ السمطات الرقابية الملممخاطر المصرفية التي تتعرض ليا كضعؼ الرقابة مف 
س الماؿ كالذم جديد لكفاية رأ إطارقتراح كا ،(1)تفاقية بازؿ المركزية مما إستدعى إعادة النظر في إ

مة النظاـ المالي كالمصرفي ماف كسالستمرار تعزيز أكذلؾ ال (1)تفاؽ بازؿ مف إ يدان عقت أكثر يعتبر
 بما يمي: (2) ؿتفاؽ باز حيث أىتـ إ
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 التعاكف اإل ةلـ تعد العضكية في منظم( قتصادية كالتنميةOECD أساسان يعتمد عميو في تحديد )
قتصادم اإلؿ في غير مجمكعة منظمة التعاكف ك مخاطر الدكلة كذلؾ بسبب تمتع بعض الد

دكؿ عديدة مثؿ: قطر، الككيت،  الجديد اإلطاركالتنمية بجدارة ائتمانية عالية كقد استفادت مف 
رات العربية المتحدة، عماف، كفي المقابؿ خسرت دكؿ أخرل مثؿ ككريا الجنكبية كالمكسيؾ مااإل

 لككف جدارتيا االئتمانية متدنية.
 دارة المخاطر المصرفيةتطكير طرؽ قياس إ. 
 ضافي لتغطية مخاطر التشغيؿس ماؿ إضركرة تكفير رأ. 
 البنؾس الماؿ كحجـ المخاطر التي يتعرض ليا التكافؽ بيف حجـ رأ. 
  150% الي 100المخاطر مف  ألكزاف األدنىزيادة الحد%. 

 

 :(2)تفاقية بازل ىدف إ 3.7
ي س الماؿ كتبنلرقابة عمى كفاية رأساس صمب لمتنظيـ كاإلى بناء أ (2)تفاقية بازؿ تيدؼ إ
ضفاء تحسف إفصاح في السكؽالشفافية كاإل  دارة المخاطر كبالتالي دعـافي في أساليب إض، كا 

 رتكز ذلؾ عمى تكفر ثالثة محاكر أساسية ىي:(، كي2006المالي )حسف،  ستقراراإل
 (2)ستقرار النظام المالي من خالل بازل إ

 الثالث المحور  الثاني المحور  االول المحور

 فصاح(السكؽ )اإل طنضباإ  دكر البنكؾ المركزية  س الماؿلرأ األدنىالحد 

 :(2)تفاقية بازل إ محاور 3.8
 لمعدؿ كفاية رأس الماؿ مف ثالث محاكر: (2)تفاقية بازؿ حسب إيتككف اإلطار 

 .س الماؿألمتطمبات ر  األدنىالحد  .1
 .س الماؿأالمراجعة الرقابية لمتطمبات ر  .2
 .نضباط السكؽإ .3

 لمتطمبات رأس المال: األدنىالحد المحور األول:  :أوالً 
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س الماؿ الالـز لمكاجية كؿ مف أيتناكؿ ىذا المحكر كيفية حساب الحد األدنى لمتطمبات ر 
مناىج  المجنة ثالث بدائؿ أك حددتالمخاطر االئتمانية كمخاطر السكؽ كالمخاطر التشغيمية، كقد 

 (42، ص2007كالب،) لمتحديد الدقيؽ لمتطمبات رأس الماؿ كىي:
 .السماح لككاالت التقييـ الخارجية بتقييـ المخاطر االئتمانية . أ
 .نظـ التقييـ الداخمية في البنكؾ استخداـ . ب
 نماذج تقييـ محافظ المخاطر االئتمانية استخداـ . ت

المحمي  اإلطارتعديؿ نظاـ تقييـ المخاطر االئتمانية المعمكؿ بيا في قترحت لجنة بازؿ كقد إ
ىناؾ  كعميوقييـ المخاطر االئتمانية التي تتعرض ليا البنكؾ، تخارجية بالجيات لم بحيث يتـ السماح

رجية ىك المعيار الذم تتحدد عمى يـ المؤسسات الخايعتبار قبؿ السماح بتقعكامؿ يجب أخذىا في اإل
 ستقاللية القرار.لشفافية، كالمكضكعية كالمساءلة كاس الماؿ كمنيا اأساسو ر أ

س الماؿ بحيث يغطي مخاطر السكؽ أكفاية ر  إطارتكسيع مكانية الجديد يدرس إ اإلطارف كما أ
لسكؽ، سعار اكالتي تنشأ مف تغيير أ الميزانية()يقصد بيا خطر الخسارة في مراكز العمميات خارج 

دارتيا مف خالؿ األ  ساليب التالية:ككذلؾ مخاطر سعر الفائدة كا 
   مخاطر سعر الفائدة مع إلدارةجراءات ينبغي عمى مجمس إدارة البنكؾ أف تضع سياسات كا 

مى في المدل القصير كالطكيؿ ع كتأثيرىاسعار الفائدة تغييرات في أ إبالغو بانتظاـ عف أم
 ستثمارات البنؾ.إ
 جراءات الكامنة في المنتجات كاألنشطة الجديدة مع التأكد مف كجكد إ المخاطر تحديد ماىية

 السيطرة عمييا.كسائؿ مناسبة لمتنبؤ بالمخاطر المرتبطة بيا كمحاكلة تكفير كسياسات تنظميا ك 
 نشطة ئدة عمى أستخداـ نظـ متقدمة لقياس تمؾ المخاطر مع التنبؤ بأثر التغيرات في سعر الفاا

ك عمى المستكل المحمي أ مكاؿ البنؾ سكاءستثمار أذلؾ عمى ىيكؿ تكظيؼ كا كأثرالبنؾ ككؿ 
 الدكلي.

 بالغ قابة كالسيطرة عمى ف تككف لدل البنكؾ نظـ معمكمات كافية لمر ينبغي أ تمؾ المخاطر كا 
 .يةبجنطنية كاألسعار الفائدة لمعممة الك اإلدارة العميا بكافة التغييرات التي تحدث في أ
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 اـ بكافة المعمكمات نتظبنكؾ المركزية مف خالؿ تزكيدىا بإممطات الرقابية لالسيؿ دكر تفع
 الفائدةسعار الفائدة كتغيراتيا بما يساعد تمؾ السمطات مف تقييـ مستكل مخاطرة الضركرية عف أ
 كافة البنكؾ الكطنية. االتي تتعرض لي

 دارة البنكؾ ليذه المخاطرييـ كفاية كفاعمية إستخداميا في تقكضع معايير كمبادئ ال. 
 سات المالية المصداقية مؤسلتزاـ بمعايير المحاسبة الدكلية بما يحقؽ لمبيانات المنشكرة عف الاإل

 مكانية المقارنة عمى المستكل المحمي كالدكلي.كالقبكؿ كا  
صكؿ لتغطية رجيح األمنيجية تتفاقية يركز عمى بذلؾ يتبيف أف التغيير في ىذا الجانب مف اإلك 

طر السكؽ، فيما يمي تحميالن بقت عمى منيجية معالجة مخااالئتماف كمخاطر التشغيؿ بينما أ مخاطر
 ؾ المخاطر: ملت
 مخاطر االئتمان: . أ

كقات بالكفاء بإلتزاماتو في األك رغبة المقترض أحتماؿ عدـ قدرة ماف: إتيقصد بمخاطر االئ
لى تكاليؼ الفرصة الضائعة ر إقتصادية لممصرؼ تمتد إالمحددة لمتسديد مما يؤدم إلى خسائ

 ، ص2012النقد العربي، )صندكؽ . كالمصاريؼ كالتكاليؼ المتعمقة بمتابعة القركض المتعثرة
5.) 

ف قراض متحفظة غير أسياسة إ يؿ مف ىذه المخاطر مف خالؿ إتباعالتقمالمصرؼ  إلدارةكيمكف 
لى عدـ الربحية، كمف الصعب تقدير المخاطر االئتمانية بدكف الفحص إبالمقابؿ يؤدل ذلؾ 

تباع كتطبيؽ المعايير كيمكف التحقؽ مف ىذه المخاطر با ،الدقيؽ لمككنات محفظة القركض
كالييكمة الفعالة لمقرض، ساس المخاطر، عمى أ فتسعير االئتماتباع سياسة السميمة كا ةتمانيئاال

 كجغرافيان  كما يمكف تقميؿ مخاطر االئتماف مف خالؿ التنكيع حسب شرائح القركض ككذلؾ قطاعيان 
 .المخاطر زيادةف التنكيع يحمي المصرؼ مف كذلؾ أل

لقياس مخاطر االئتماف ىما الطريقة المعيارية كالطريقة  فأساسيتي طريقتيف (2)كتطرح بازؿ 
 :ساسي كالمتقدـاأل المعتمدة عمى التصنيؼ الداخمي

بمكجب ىذه الطريقة يتـ قياس المخاطر االئتمانية لممصارؼ كفقان  الطريقة المعيارية: .1
حيث يتـ تصنيؼ لمتصنيفات االئتمانية التي ترجييا مؤسسات التصنيؼ المتخصصة 

عتماد ض ككفقان لمجية المقترضة ثـ يتـ إالمخاطر االئتمانية الى فئات تعتمد عمى نكعية القر 
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قان التصنيفات المعتمدة كف( 3ائتماني منيا، كفؽ الجدكؿ التالي رقـ ) أصؿكزف ترجيحي لكؿ 
 كزاف الترجيحية ليا.لبنكد المخاطر كاأل

 (:3رقم ) جدول
 صول بالمخاطر وفقا لمطريقة المعيارية لقياس مخاطر االئتمانترجيح األ 

 AAA to التصنيف
AA- 

A+ to A- BBB to 
B- 

BB+ to B- ل من أق
B- 

Unrated 

 غير مصنف

 %100 %150 %100 %50 %20 %0 الحككمات

المعدة لممصارؼ كفي ىذه الحالة  الليةل قتراض بضماف الحككمة المركزية تعالج كفقان لـ يكف اإل إذا المؤسسات العامة
 .كؿ فقطاـ الخيار الثاني لمعالجة مخاطر إقراض المصارؼ يستخدـ الشؽ األستخدا

 .قراض المصارؼيار الثاني لمعالجة مخاطر إكؿ مف الختعالج كفؽ الشؽ األ الدكلية ةالتنميبنكؾ 

المصارؼ )الخيار 
 تصنيؼ الدكؿ كؿ(األ

20% 50% 100% 100% 150% 100% 

المصارؼ )الخيار 
قتراض اإل الثاني(
 شيكر 3مف  ألكثر

20% 50% 50% 100% 100% 50% 

المصارؼ )الخيار 
 3قؿ مف أ الثاني(
 شيكر

20% 20% 20% 50% 100% 20% 

كراؽ شركات األ
 المالية

ذ لـ س الماؿ {إمرقابة حكؿ كفاية رألف تككف خاضعة عالجة المصارؼ كلكف بشرط أتعالج بنفس م
 قكاعد معاممة شركات المساىمة العامة ىعم تتكفر الرقابة تعالج بناءن 

شركات المساىمة 
 العامة

20% 50% 100% 100% 150% 100% 

% لمحفظة القركض التجارية )بالتجزئة( كلكف بعد تطبيؽ الشركط 75بخصكص كزف ترجيحي مقداره  القركض التجارية
 مف االتفاؽ 70الكاردة في الفقرة 

التمكيؿ العقارم 
 )السكف(

35% 

صكؿ في الدكؿ المعنية يسمح بترجيح األسكاؽ المتقدمة كبعد مكافقة البنؾ المركزم ستثناء األبا %100التمكيؿ العقارم 
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 AAA to التصنيف
AA- 

A+ to A- BBB to 
B- 

BB+ to B- ل من أق
B- 

Unrated 

 غير مصنف

 ,% لمتمكيؿ العقارم المضمكف برىف مرتفع القيمة50بكزف  خرل()أ

 متأخرةالقركض 
 السداد

 78الى  75% مع مراعاة الشركط في الفقرات 150

االصكؿ االئتمانية 
 االخرل

100% 

 (540ص  ، 2005،حماد )المصدر: 

% مف قيمة 100يتجاكز  ترجيحان  مرة كزناُ  ألكؿحددت  قد ف المجنةكيالحظ في الجدكؿ أ
لى حد اؿ يصؿ إحتفاظ برأس مأف المصارؼ مطالبة باإلم %، أ150 لىإ حيث كصؿاالئتماف 

 .صكؿ االئتمانية%( لمكاجية مخاطر بعض األ%8*150) % =12
ساسي ستخداـ أسمكب التنصيؼ الداخمي األفيتـ ا الطريقة المعتمدة عمى التصنيؼ الداخميأما حسب 

 أك التنصيؼ الداخمي المتقدـ كىما كما يمي:
 
 سموب التصنيف الداخمي األساسي:أ .1

ث يقـك المقترض حسب معايير منيجية داخمية، حيالبنؾ بتقدير المالءة المالية لمعميؿ يقكـ 
في البنكؾ  سمكبىذا األ تقدير الخسائر المستقبمية المحتممة، كقد تطكرل بدراسة معمقة لممقترض

ي تقدير ستخدامو فكيتـ ا العاممة في الدكؿ الكبيرة نتيجة تطكر قياس مخاطر االئتماف في ىذه الدكؿ،
 اد.ك العجز عف السدحتماالت التعثر أا

 
 سموب التصنيف الداخمي المتقدم:أ .2

ك الخسارة عند عدـ السداد، حتماالت العجز عف السداد أتقـك البنكؾ باعتماد ىذ األسمكب لتقدير ا
 (2005)حماد،ر فاعمة ىي: صاكيتـ ذلؾ مف خالؿ تطبيؽ ثالثة عن

  :بإعدادىاكىي تقديرات تحدد مخاطر االئتماف تقـك البنكؾ تحديد مككنات المخاطر. 
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 العمؿ عمى تحكيؿ مككنات المخاطر إلى داة يتـ مف خالليا المخاطر: كىي أ فتحديد أكزا
 حتياجاتو.س الماؿ كا  مرجحة بالمخاطر كبالتالي تحديد رأكؿ أص

 صكؿ المتعمقة بالمخاطر.تحديد فئات األ 
 

مف قبؿ  المستخدـكفقان ألسمكب منيجية التصنيؼ الداخمي  تباعفي ا سمكبيفبيف األ كيكمف الفرؽ
 :المصرؼ كتالي

 
 

 :4))رقم  جدول
 المتقدم الداخمي التصنيف سموبأو  ساسياأل الداخمي التصنيف سموبأ بين الفرق

 

 التصنيف الداخمي المتقدم ساسي الداخمي األ التصنيف المتغير

 .عمى تقديراتو المصرؼ بناءن يعدىا  .عمى تقديراتو يعدىا المصرؼ بناءن  حتمالية التعثرإ

 .عمى تقديراتو يعدىا المصرؼ بناءن  .القيـ معدة مف قبؿ لجنة بازؿ الخسائر في حالة التعثر

 .عمى تقديراتو يعدىا المصرؼ بناءن  .عمى تقديراتو يعدىا المصرؼ بناءن  حجـ المخاطرة عند التعثر

عمى تقديرات السمطة  يعدىا المصرؼ بناءُ  ستحقاؽاإل
الرقابية أك يمكف لبعض الدكؿ أف تجيز 

 .ف يقدرىالممصرؼ أ

 .عمى تقديراتو يعدىا المصرؼ بناءن 

 (35، ص 2004، حشاد)المصدر: 

اصة لمخاطر عمالئيا ستخداـ تصنيفاتيا الخاب سمح لمبنكؾ جزئيان يُ  ساسيسمكب األأ فبمكجب
 شارةاإلستخداـ تقديرىا الداخمي، كيجدر لمبنكؾ في ا أكبرية عطى حر في سمكب المتقدـأما االئتمانية، أ

ات رسممة أقؿ مف تمؾ الناتجة سينتج عنو متطمب ساسيطريقة التصنيؼ الداخمي األستخداـ اف إلى أ
 ستخداـ الطريقة المعيارية.عف ا

 المخاطر السوقية: . ب
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عمميات التداكؿ كاإلستثمار في أدكات  ف زاد تكجو البنكؾ نحكبدأ اإلىتماـ بمخاطر السكؽ بعد أ
ضافة معايير التي تكاجييا مما دفع لجنة بازؿ إلى إرتفاع مستكل المخاطر إبالتالي ، سكاؽ الماليةاأل
لجنة بازؿ مخاطر كقد قسمت س ماؿ لمكاجية مخاطر السكؽ، حتفاظ برأيدة لمطالبة البنكؾ باإلجد

 (47، ص 2005قساـ رئيسية ىي:)الشاىد، السكؽ إلى ثالث أ
 لتي تنجـ عف التعامؿ بالعمالت األجنبية، كىي المخاطر ا سعار الصرف:خاطر تقمبات أم

كدراسات كافية عف أسباب  الن مكا لمامان مر الذم يتطمب إكحدكث تذبذب في أسعار العمالت، األ
 سعار.تقمبات األ

 تيجة تحركات كىي المخاطر التي تنجـ عف تعرض البنؾ لمخسائر ن سعار الفائدة:مخاطر أ
 عمى عائدات البنؾ. أثرسعار الفائدة في السكؽ، كالتي يككف ليا معاكسة في أ

 المصرؼ مف التغيرات المعاكسة في كىي المخاطر التي قد يتعرض ليا  سعار:مخاطر تقمبات األ
كالتي تسبب خسائر  سيـ كالبضائعلسندات كاألالسكؽ كتنشأ نتيجة التذبذبات في أسكاؽ اسعار أ

 مالية لمبنؾ.
س حساب كفاية رأا ألليةتعديالت التالية الدخاؿ تـ إ ؛ا سبؽ عرضو كتحميمو مف مخاطركفي ضكء م

 :مخاطرتمؾ الالماؿ بيدؼ تغطية 
سنتيف تستخدـ لتغطية  ألجؿس الماؿ تتمثؿ في قركض مساندة حة ثالثة لرأيضافة شر إ . أ

 .مخاطر السكؽ فقط
 س الماؿ مخاطر السكؽ التالية:ف يغطي رأأ . ب

 ج الميزانية نؾ كالعمميات خار لتزامات البكا   بأصكؿسعار العائد المرتبطة ات أمخاطر تقمب
 يشمؿ ذلؾ تمؾ تجار كالا البنؾ بغرض اإلرتباطات يدخؿ فييمف إلتزامات عرضية كا
 س ماؿ ليا.حساب رأ ال يتـحيث جؿ طكيؿ األ المتعمقة بغرض اإلستثمار

 ة يسالعمالت المفتكحة كمراكز المعادف النف سعار الصرؼ لكافة مراكزمخاطر تقمبات أ
 .مف ذىب كبالتيف

 سيـ.مخاطر تقمبات أسعار عقكد السمع كاأل 
 سكؽ كما يمي: لى مخاطر الاطر االئتماف إضافة إس الماؿ لمقابمة مخكبذلؾ تككف نسبة رأ

الموجودات والبنود داخل وخارج الميزانية  ÷س المال التنظيمينسبة كفاية رأس المال = )رأ
 المرجحة بالمخاطر + مخاطر السوق(
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 المخاطر التشغيمية: . ث
خاطرة خسارة ناتجة عف عدـ كفاية أك فشؿ العمميات : منيابأ التشغيميةتعرؼ لجنة بازؿ المخاطر 

 ان مر بر المخاطر التشغيمية كمعالجتيا أكتعت حداث خارجية،أك مف أ داخميان سكاء كانت فراد كالنظـ كاأل
معالجة تمؾ المخاطر لعمؿ نحك مر الذم يستكجب عمى البنكؾ ااأل ،ىمية بالنسبة لمبنكؾفي غاية األ

التقنية كعكلمة  استخداـالعكامؿ المؤثرة بيا خاصة بعد اإلعتماد المتزايد عمى ىتماـ بيا، كتحميؿ كاال
خرل مف ض البنكؾ لمخاطر تشغيمية ال يقؿ أثرىا عمى األنكاع األالخدمات المصرفية، حيث تتعر 

مية عف طريؽ مكاكبة دارة المخاطر التشغيمييا التركيز عمى كفاءة كفعالية إالمخاطر، لذلؾ يتكجب ع
 (.Basel, 2004) ,دارة تمؾ المخاطرالتطكرات في أساليب إ

حتساب قيمة رأس الماؿ الالزمة لقياس مخاطر التشغيمية بيدؼ ا منيجياتثالث  (2)زؿ كقد قدمت با
 (Basel2, 2004، p144حتفاظ بو كىي: )اإل

 ساسي.سمكب المؤشر األأ 
 القياسي.سمكب األ 
  القياس المتقدمة.أساليب 

مثمة تكضيحية كتعريفاتيا كأبالمخاطر التشغيمية نكاع العمميات المرتبطة ( أ5بيف الجدكؿ التالي رقـ )يك 
 ليا:

 (:5رقم ) جدول
 التشغيمية المخاطر نواعأ

 امثمة التعريف المسبب

الخسائر الناتجة عف المعالجات الخاطئة لمعمميات  العمميات الداخمية
مميات المصرؼ اليكمية كحسابات العمالء كع

 .نظمة الرقابة كالتدقيؽ الداخميكالضعؼ في أ

 .البياناتخطاء في ادخاؿ أ -
لغير الى البيانات الدخكؿ إ -

 .المصرح بيـ
 .التجارم الخالؼ -
خسائر بسبب اإلىماؿ أك إتالؼ  -
 .صكؿ العمالءأ

ك تتعمؽ لخسائر التي يتسبب بيا المكظفكف أا العنصر البشرم
ك بدكف قصد( كالخسائر الناشئة بالمكظفيف )بقصد أ

حتياؿ مف قبؿ عمميات اإل -
 .المكظفيف
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 امثمة التعريف المسبب

مالء المساىميف الجيات الرقابية عف العالقة مع الع
 .م طرؼ ثالثأك أ

 عمميات التداكؿ دكف تخكيؿ. -
 .المعالجات الخاطئة -
خطاء الغرامات كالعقكبات بسبب أ -

 .المكظفيف

تعطيؿ العمؿ أك فشؿ الخسائر الناشئة عف  االنظمة
التحتية، تكنكلكجيا  نظمة بسبب البنيةاأل

 .نظمةالمعمكمات، أك عدـ تكفر األ

 .نظمة الكمبيكترار اإنيي -
 .نظمة االتصاالتاإلعطاء في أ -
 .خطاء البرمجةأ -
 .فيركسات الحاسكب -

الحكادث المتعمقة 
 بالبيئة الخارجية

ماؿ ثالث، بما يشمؿ الخسائر الناشئة عف أع
صكؿ اإلحتياؿ كأم أضرار تصيب الممتمكات كاأل

يؤثر عمى قدرة  سائر نتيجة تغيير القكانيف بماكخ
 .المصرؼ في مكاصمة العمؿ

 .الككارث الطبيعية -
 .رىاب كاالبتزازاإل -
 .حتياؿ عبر بطاقات االئتمافاإل -
 .حتياؿ عبر شبكات الكمبيكتراإل -

 (2004حشاد، )المصدر: 
 

 المراجعة الرقابية لمتطمبات رأس المال:المحور الثاني:  ثانيًا:
ة الرقابية لرأس الماؿ، كضع مبادئ لعممية المراجع (2)تفاؽ بازؿ إيختص الركف الثاني مف 

ف جميع مف أ متأكدلمصرفية الرقابية الفرض ىيئات تدارة المخاطر في المصارؼ، حيث كسياسات إ
بتقييـ كفاية رأس الماؿ بما يتعمؽ  نظمة داخميةإلى تطكير أ شرافيا قد بادرتتحت إ الكاقعة المصارؼ
 (2006)حسف، المخاطر التي يتحمميا البنؾ.  ـحجفي ضكء 

 ربعة مبادئ رقابية تنص عمى ما يمي:أ وجوب تطبيقب تفاقاإل ىذا وقد قضى 
لتزاـ بحجـ مف رأس الماؿ يفكؽ الحد يات الرقابية لمطالبة البنكؾ باإلتكافر سمطة مناسبة لمج .أ 

 مف قبؿ لجنة بازؿ. األدنى
حتفاظ بو كالذم يتناسب بدقة مع لتقييـ حجـ رأس الماؿ الالـز اإل كؾنبنظمة فعالة بالتكافر أ .ب 

حتفاظ بيذا المستكل مف اسبة لإلستراتيجية منالكمية التي تتعرض ليا، مع تبني االمخاطر 
 س الماؿ.رأ
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س الماؿ بالبنكؾ مع نظمة الرقابة الداخمية لكفاية رأأقياـ السمطات الرقابية بمراجعة كتقييـ  .ج 
 س الماؿ التي حددتيا المجنة.ستراتيجيات مع معدالت كفاية رأاإلفؽ ىذه النظـ ك التأكد مف تكا

س الماؿ عف نخفاض رأاحؿ مبكرة لمحيمكلة دكف اكرة تدخؿ الجيات الرقابية في مر ر ض .د 
 المستكيات التي حددتو لجنة بازؿ.

 نضباط السوق:إ المحور الثالث: ثالثًا:
نضباط السكقي مكمات في السكؽ لتعزيز كتقكية اإلالمعتاحة المزيد مف ييدؼ ىذا المحكر إلى إ

في فيـ المتعاممكف  ميمان  عف طريؽ زيادة اإلفصاح كالشفافية لمبنكؾ، حيث يمعب اإلفصاح دكران 
 لمنظكمة مخاطر البنكؾ ككفايتو الرأسمالية.

ف كالتي تمك  انيا نضباط السكؽ تكافر المعمكمات المالية كغير المالية الدقيقة كفي أك كيقصد بإ
طر التي تتضمنيا ىذه األنشطة، كؾ كالمخاالبن ألنشطةجراء تقييمات صحيحة إمف مختمؼ الميتميف 

ياستو المحاسبية المتبعة س الماؿ، كسفصاح البنؾ عف ىيكؿ ككفاية رأجة إمر الذم يعني زيادة در األ
ظمتو الداخمية، مخاطر كأنستراتيجيات التعامؿ مع الاتو كتككيف المخصصات كالتزاملتقييـ أصكلو كا  

 أساسيان  نضباطية السكقية الفعالة عنصران س الماؿ المطمكب، كبذلؾ تشكؿ اإلبيدؼ تقدير حجـ رأ
، كبذلؾ أكردت لجنة بازؿ تكجييات لتطبيؽ (2005لتقكية أماف كسالمة القطاع المصرفي )حماد، 

 ربعة محاكر رئيسية ىي:زت عمى أنضباط السكؽ تركإ
 

 المناسب بما يتفؽ مع معايير المحاسبة الدكلية. فصاحإجراء اإل .أ 
 ىمية النسبية.األمراعاة  .ب 
 فصاح.دكرية اإلمراعاة  .ج 
 رد بيا المصرؼ كالمعمكمات السرية الخاصة بو.المزايا التي ينفك المعمكمات فصاح عف اإل .د 

 :فيما يمي شرح ليذه المحاور
 ف عند تطبيؽ ي: يتعالدوليةفصاح المناسب بما يتفق مع معايير المحاسبة إجراء اإل

المتطمبات المطمكبة عمى  علممحكر الثالث مراعاة عدـ تعارضيا م فصاح كفقان متطمبات اإل
ث يعيف عمى البنؾ تحديد كسيمة اإلفصاح لمعايير المحاسبة الدكلية، حي دكات المالية كفقان األ

الرقابية المحمية بأم ت ضافية تطمبيا السمطاف أم متطمبات إفصاح عالمناسبة ككذلؾ اإل
 ىذه المتطمبات.ل تتناسب مع طبيعة خر كسيمة أ
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 :دراجيا فاليا أك إكاف إع إذامية نسبية حيث أف أم معمكمة تعتبر ذات أى األىمية النسبية
ى مف قبؿ مستخدمك البيانات المالية، كيتكجب عم المتخذبشكؿ خاطئ تؤثر عمى القرار 

فصاح عنيا مف عدمو، تخاذ القرار بضركرة اإلمكمات كاديد األىمية النسبية لممعالبنكؾ تح
دعكف لتقرير ك ليو المستثمركف كالميمكف أف يستند إ لما نكعيان  تقديران  بإجراءبحيث تقكـ 

 خياراتيـ.
 ذه الركيزة لممعمكمات المطمكب اإلفصاح عنيا بشكؿ نصؼ تتعرض ى فصاح:دورية اإل

دارة كسياسات إ بأىداؼح عنيا سنكيان كالمتعمقة فصالمعمكمات العامة التي يمكف اإلاسنكم أك 
س الماؿ فصاح عف مككنات رأس الماؿ كنسبة كفاية رأعمى البنكؾ اإل فيكما يتع المخاطر،

 )المالءة( كالمعمكمات ذات التقمبات السريعة بشكؿ فصمي.
 :فصاح عفيعتبر اإل المعمومات عن المزايا التي ينفرد بيا المصرف والمعمومات السرية 

األىمية حيث أف في غاية بيا البنؾ كالمعمكمات السرية األخرل مسألة  نفردالمزايا التي ي
فصاح في ىذه الحالة يضعؼ الكضع التنافسي لمبنؾ مقابؿ المنافسيف، كعميو فإف اإل

كالنظـ المبتكرة في  لألدكاتالحالة بالنسبة  عف عمالء البنؾ تعتبر سرية كما ىيالمعمكمات 
 البنؾ.

 وتتضمن ما يمي:  (1)متطورة عن بازل  (2)تفاقية بازل إذه الدعائم يتبين أن ىومن 
 ىميا:كمف أ س الماؿأكفاية ر  تعديؿ أسس إحتساب -1

 صكؿ بمخاطر االئتماف جذريا.جية ترجيح األتغيير مني 
 حتفاظ ية كمطالبة المصارؼ باإلضافة نكع جديد مف المخاطر ىي المخاطر التشغيمإ

 لمكاجيتيا.س ماؿ برأ
س الماؿ كأساليب ة عمى المصارؼ في مراقبة كفاية رأضافة بنكد تتعمؽ بدكر ىيئات الرقابإ -2

س الماؿ عند ظيكر ىذه الييئات رفع نسب كفاية رأ ـامف مي أصبحبحيث  المخاطر،دارة إ
ظركؼ جديدة )إقتصادية خاصة بالقطاع المصرفي أك بمصرؼ محدد( كمراجعة أساليب 

 المخاطر لدل المصارؼ.دارة قياس كا  
فصاح في السكؽ كىي متطمبات تتعمؽ بإتاحة مزيد مف افة متطمبات تتعمؽ بالشفافية كاإلضإ -3

المخاطر التي تعرض ليا المصرؼ  المعمكمات لمسكؽ حكؿ مدل كفاية رأس الماؿ كحجـ
 دارتيا.كأساليبو في قياسيا كا  
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( قد تضمف إلى 2لمقررات بازؿ ) الماؿ كفقان س ف معيار كفاية رأكف االشارة إلى أما سبؽ كمو يمم
س الماؿ كعميو يتـ خاطر التشغيؿ لمقاـ نسبة كفاية رأضافة مجانب التعديالت السابؽ ذكرىا إ

 مف خالؿ المعادلة التالية: (2)احتساب معدؿ كفاية رأس الماؿ كفؽ مقررات بازؿ 

رأس الماؿ األساسي رأس الماؿ المساند
مخاطر االئتماف المخاطر التشغيمية مخاطر السكؽ

 نسبة كفاية رأس الماؿ 

 

 :س المالأكفاية ر حول  (3)تفاقية بازل إ 3.9
عادة تنظيـ السبب الرئيسي لتعديؿ كا   2008 أكاخر عاـزمة المالية التي عاشيا العالـ تعد األ
مف  كافلذلؾ يا البنكؾ كالمؤسسات المالية، سي فيكاف المسبب الرئي كالتي (2)مقررات بازؿ 
معايير جديدة خاصة بالسيكلة  ضافةس الماؿ، كا  و نحك تعديؿ مككنات نسبة كفاية رأالضركرم التكج

بيدؼ  ،2019كحتى عاـ  2010لتزاـ بيذه المعايير تمتد مف عاـ مع إتاحة فترة زمنية لمبنكؾ لإل
المالية التي  ضطراباتإلالتغمب بمفردىا عمى االمالية في المستقبؿ ك  زماتاألتحصيف البنكؾ مف 

 (2013صالح، ) .ك الحككمةأف تتعرض ليا دكف مساعدة أك تدخؿ البنؾ المركزم أ يمكف

 :(3)تفاقية بازل ر إو محا 3.10
 أساسية أىميا: مف خمسة محاكر (3)تفاقية بازؿ تتككف ا

  ول:المحور األ 
س ماؿ ة قاعدة رأييف نكعية كبنية كشفافسحى تعم (3)تفاقية بازؿ إفي ينص المحكر األكؿ 

رباح غير س الماؿ المكتتب بو كاألساسي عمى رأمفيكـ رأس الماؿ األقتصر حيث ا البنكؾ،
 ستحقاؽ.غير المقيدة بتاريخ إالكطة بعكائد ك س الماؿ غير المشر دكات رأألييا إ مكزعة مضافان ال
 (13، ص2013صالح،)
 ديالماؿ المقس ات رأدك عمى أف يقتصر دكره عمى أاالتفاقية ت ساند فقد نصمس الماؿ الما رأأ

 أخرل لمغير.مطمكبات  مابمة لتحمؿ الخسائر قبؿ الكدائع أك قبؿ أقؿ كالقبخمس سنكات عمى األ
كالناشئة عف تغطية مخاطر الجيات المقترضة المقابمة بىذا المحكر  يتعمؽالمحور الثاني: 

العمميات في المشتقات كتمكيؿ سندات الديف كعمميات الريبك مف خالؿ فرض متطمبات رأس ماؿ 
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 فيصكؿ المالية خسائر الناتجة عف إعادة تقييـ األال ككذلؾ تغطية المذككرة،إضافية لممخاطر 
 ضكء تقمبات أسعاره في السكؽ.

 – Leverage Ratio–نسبة جديدة ىي نسبة الرفع المالي كىك يتعمؽ بإدخاؿ  المحور الثالث:
ف اـ المصرفي، كىي نسبة بسيطة كما أقصى لتزايد نسبة الديكف في النظكىي تيدؼ لكضع حد أ

ماؿ عمى أساس المخاطر، لاتستند إلى نسبة الرفع المالي تستكمؿ متطمبات رأس  المخاطر التي ال
لمخاطر كمعايير الخطأ كتعمؿ كمعيار إضافي ضافية في كجو نماذج اكىي تقدـ ضمانات إ

  مكثكؽ لمتطمبات المخاطر األساسية.

ؽ الرككد تباع البنكؾ سياسات إقراض تعم  ىذا المحكر لمحيمكلة دكف ا كييدؼ الرابع:المحور 
 ياـ الرككد، كزيادة التمكيؿ في مراحؿ النمك.دم بحيث تقـك بتقميؿ التمكيؿ كاإلقراض في أقتصااإل

أىميتيا بشكؿ أكبر أثناء  تكشفت كالتيكىك يتعمؽ بمعالجة مكضكع السيكلة  الخامس:المحور 
 Liquidity كلى ىي نسبة تغطية السيكلةإعتماد نسبتيف، األقترحت األزمة العالمية االخيرة، كقد إ

Coverage Ratio مف السيكلة  ذات درجة عالية بأصكؿحتفاظ كالتي تتطمب مف البنكؾ اإل
 ىذه النسبة كما يمي: كتحسبيكمان،  30يا حتى يدلتغطية التدفؽ النقدم ل

 
 

 

 

ف يتكفر كالطكيمة األمد كاليدؼ منيا أاس السيكلة المتكسطة ما النسبة الثانية فيي تتعمؽ بقيأ
 Net stable–مكاؿ المستقرة صافي األ كتسمى نسبة لمبنكؾ مصادر تمكيؿ مستقرة ألنشطتيا

Funding Ratio-ىذه النسبة كما يمي: كتحتسب 

     
مقدار المبالغ المتكفرة مف االمكاؿ المستقرة
مقدار المبالغ المطمكبة مف االمكاؿ المستقرة

 

 (2)طرأت عمى بازل  ( والتي3تضمنيا بازل ) التعديالت الجديدة التي أبرزوبذلك يمكن القول بان 
 تتعمق بالبنود التالية:

 س المال التنظيمي:أواًل: رأ
 يمي: كماس الماؿ التنظيمي تـ تعديؿ مككنات رأ

>100%  
األصكؿ السائمة ذات النكعية الجيدة المحتفظ بيا مف قبؿ المصرؼ

صافي التدفقات النقدية الخارجة خالؿ  3 يـك
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 كاإلحتياطيات ع س الماؿ المدفك مف رأ ساسي: تتككفاألس الماؿ مف رأ كلىالشريحة األ
 .%4.5رباح المدكرة كنسبة كاأل

 رباح الممتازة الدائمة غير متراكمة األسيـ ماؿ اإلضافي: األلا سمف رأكلى الشريحة األ
ات ديف يمكف ك دإلى أ باإلضافةكغير مضمكنة  ستحقاؽإغير مقيدة بتاريخ  دكات ممكيةكأ

 .% 1.5بنسبة عادية  أسيـلى تحكيميا إ
   2جؿ كغير مضمكنة بنسبة دكات ديف ثانكية طكيمة األأ كتتككف مفالشريحة الثانية%. 
 س الماؿ.بإلغاء الشريحة الثالثة مف رأ (3)تفاقية بازؿ قامت إ 

 س المال:ثانيًا: نسبة كفاية رأ
 س الماؿ كما يمي:دكد نسبة كفاية رأحبتعديؿ  (3)تفاقية بازؿ قامت إ
 الى 2عادية مف ال لألسيـكلى نسبة األصكؿ المكزكنة بالمخاطر إلى الشريحة األ رفع %

 لألسيـكلى )% كىذا يؤدل إلى رفع نسبة األصكؿ المكزكنة بالمخاطر إلى الشريحة األ4.5
 %.6% الى 4.5مف  ضافية(كاإلالعادية 

 يصبح الحد  كبذلؾ% 2.5س الماؿ بنسبة لى نسبة كفاية رألغايات التحكط إ س ماؿضافة رأإ
كيستخدـ % 10.5س الماؿ لغايات التحكط رألى س الماؿ باإلضافة إدنى لنسبة كفاية رأاأل

 رباح.لغايات الحد مف تكزيع األ
 2.5% الى 0قتصادية مف الدكرات اإل ضافي المعاكس: لتغطية مخاطرس الماؿ اإلرأ.% 
 ضافي لمكاجية المخاطر النظاميةس الماؿ اإلرأضافة إ. 
 : معيار السيولة:ثالثاً 

 أىميا: معايير جديد إلدارة كمراقبة مخاطر السيكلة في البنكؾضافة تـ إ
  :لى صافي التدفقات النقدية نسبة األصكؿ المرتفعة السيكلة إ كىينسبة تغطية السيولة

 .%100ف ال تقؿ عف يكـ كيجب أ 30ادرة المتكقعة خالؿ الص
 :ات ىذه استخدامنسبة مصادر التمكيؿ لدل البنكؾ إلى  كىي نسبة صافي التمويل المستقر

 .%100ف ال تقؿ عف المصادر كيجب أ
 رابعًا: نسبة الرافعة المالية:
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خد بدكف أ -صكؿ داخؿ كخارج الميزانية يد كىك الرافعة المالية كتمثؿ األضافة معيار جدإتـ 
 .%3ف ال تقؿ عف النسبة يجب أىذه ك كلى س الماؿ مف الشريحة األرأ لىإ-اإلعتبارالمخاطر بعيف 

 

 :(3)تفاقية بازل متطمبات رأس المال وفق إ 3.11
 

 ( كما يمي:3تفاقية بازؿ )كف تكضيح متطمبات رأس الماؿ كفؽ إبناء عمى ما سبؽ يم
 
 
 

 (:6)رقم  جدول
 (3) بازل مقررات وفق المال رأس متطمبات

 –حقوق المساىمين  
 1الشريحة 

-س مال رأ
 الشريحة االولى

 رأس المال يجمالإ

 %8 %6 %4.5 األدنىالحد 
 %2.5 رأس ماؿ التحكط

 %2.5 -% 0 س ماؿ التحكط لمتقمبات الدكريةحدكد رأ
 %10.5 %8.5 %7 (3 بازؿ)س الماؿ + رأاألدنىالحد 
 %8 %4 %2 2بازؿ 

 (.2013لح، صا)المصدر: 

 :(3)مراحل تنفيذ مقررات بازل  3.12
مر حيث يتطمب األ، ةلتطبيؽ القكاعد الجديد 2019البنكؾ حتى عاـ  (3)تفاقية بازؿ منحت إ

جديد لإلكتتاب العاـ أك إيجاد  أسيـرفع رؤكس أمكاليا )عبر طرح بإما منيا مكاكبة ىذه القكاعد 
لى بعض كفي الحالتيف يحتاج األمر إ، ك التقميؿ مف حجـ قركضيامصادر أخرل لمتمكيؿ(، أ

مع  ،2013تدريجيا مع بداية عاـ  بنكد ىذه االتفاقية فرصة لتطبيؽ (3)منحت بازؿ لذلؾ الكقت، 
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% مع حمكؿ عاـ 2.5بنسبة  رفعيا%، كمف ثـ 4.5حتياطي إلى نسبة فع أمكاؿ اإللتزاميا بر إ
 .(3)مراحؿ تنفيذ مقررات بازؿ كالبيانات التالية تكضح ، 2019

 (: 7)رقم  جدول
 (3) بازل مقررات تنفيذ مراحل

 1/1/2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
س لنسبة رأ األدنىالحد 

المال من حقوق 
 المساىمين

3.5% 4% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 

 %2.5 %1.875 %1.25 %0.625    س مال التحوطرأ
لحقوق  األدنىالحد 

س مال المساىمين زائد رأ
 التحوط

3.5% 4% 4.5% 5.125% 5.75% 6.375% 7% 

لرأس مال  األدنىالحد 
 1الفئة 

4.5% 5.5% 6% 6% 6% 6% 6% 

من اجمالي  األدنىالحد 
 س المالأر 

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

رأس  إلجمالي األدنىحد ال
 س مال التحوطالمال + رأ

8% 8% 8% 8.625% 9.25% 9.875% 10.5% 

 (.2013)صالح، المصدر: 

 عمى النظام المصرفي: (3)تأثير مقررات لجنة بازل  3.13
قتصاد ة المالية العالمية التي طالت اإلزمدرسان مستفادان مف األ (3)تفاقية بازؿ معايير إتعتبر 
حيث زمات المالية، القطاع المصرفي مف اإلختالالت كاألبغرض تحصيف  2008عاـ العالمي 
مف مكاجية أم صدمات  انيحتياطي يمك  مف رأس الماؿ كإ أكبرحتفاظ بقدر لبنكؾ اإلعمى ايتكجب 
 ظيارإمكف خيرة، كفي ضكء ما سبؽ يحككمة كما حدث في األزمة األنقاذ مف الاجة لجيكد إدكف الح

 (15، ص2013)صالح،  عمى النظاـ المصرفي بالنقاط التالية: (3)مقررات بازؿ  تأثيراتأىـ 
 مكاؿ.رؤكس األ استخداـبنكؾ لتعظيـ عادة ىيكمة الإ 
 المنتجات بسبب زيادة تكمفة ىذه الخدمات.ك البنكؾ عمى تكفير كامؿ الخدمات أ عدـ قدرة 

(Haron, 2011) 
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 مخاطر كتعزيز دارة الرفية حيث تـ التركيز عمى معايير إزمات مصإنخفاض خطر حدكث أ
ستقرار مالي ر فشؿ البنؾ كتحقيؽ إخفض خط لىيؤدم إمما حتياطيات رأس ماؿ البنكؾ كاإل
 عمى المدل الطكيؿ.

  س ماليا.أحيث تجد صعكبة كبيرة في رفع ر فرض ضغكط عمى البنكؾ الضعيفة 
 حتياطيات البنكؾ.العمؿ عمى زيادة إ 
 أكثرتدفع لتطبيؽ ضكابط  (3)ف معايير لجنة بازؿ كمفة الخدمات البنكية حيث أ رتفاعإ 

 سعار الخدمات المقدمة.مما يتطمب رفع أ أكبردارة البنؾ تكاليؼ صرامة مما يعني تحميؿ إ
  حتياطيات كد كالشركط التي تتعمؽ بزيادة اإلف القياإلقراض: حيث أإنخفاض قدرة البنكؾ عمى

 قراض.ل البنكؾ تؤثر عمى قدرتيا عمى اإلالنظامية لد
  عمى مف قدرة البنكؾ عمى تمكيؿ المشاريع التنمكية كذلؾ بعد فرض قيكد كضع قيكد قد تحد

قدرة البنكؾ عمى لى حدكث نكع مف التشدد االئتماني كعدـ السيكلة النقدية التي ستؤدم إ
 تمكيؿ مشاريع تنمكية ضخمة.
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 لرابعالفصل ا
 الدراسة التطبيقية  4
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 تمييد: 4.1
اإلجراءات التي تـ إستخدميا تيا، ككذلؾ يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمنيج كمجتمع الدراسة كعين

 عتماد عمييا في تحميؿ الدراسة.بالمعالجات اإلحصائية التي تـ اإل

 الدراسة: منيجية  4.2
مصادر  مف خالؿمعالجة اإلطار النظرم لمبحث لالمنيج الكصفي التحميمي  استخداـتـ 

البيانات الثانكية كالتي تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العالقة، كالدكريات كالمقاالت 
كالمطالعة في مكاقع  سة، كالبحثار ت السابقة التي تناكلت مكضكع الدكالتقارير، كاألبحاث كالدراسا

 اإلنترنت المختمفة.
جمع حيث يتـ لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع البحث المنيج التحميمي  استخداـكما تـ 

كفاية رأس الماؿ  العالقة بيفدؼ تحميؿ بيمكضكع العينة التجارية المحمية البيانات األكلية مف البنكؾ 
 البنكؾ. عمى ربحية تمؾ

 الدراسة:مجتمع وعينة  4.3
 عاممة في فمسطيفالالتجارية المحمية مبنكؾ البيانات المالية ل فيكعينتيا يتمثؿ مجتمع الدراسة 

 ( بنكؾ كىي: 7كعددىا ) ،2014كحتى عاـ  2008خالؿ الفترة مف عاـ 

 البنؾ الكطني  .2 بنؾ فمسطيف  .1

 البنؾ اإلسالمي الفمسطيني  .4 البنؾ التجارم الفمسطيني  .3

 البنؾ اإلسالمي العربي  .6 الفمسطينيستثمار بنؾ اإل  .5

   بنؾ القدس  .7

سػػػػالمي الفمسػػػػطيني( كذلػػػػؾ البنػػػػكؾ اإلسػػػػالمية )البنػػػػؾ اإلسػػػػالمي العربػػػػي كالبنػػػػؾ اإل سػػػػتثناءإكقػػػػد تػػػػـ 
 حتساب كفاية رأس الماؿ.أدائيا في مجاؿ الخصكصية 
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 الجياز المصرفي الفمسطيني: 4.4
 :مقدمة 4.4.1

نتداب في المنطقة، ففي عيد اإل المنشأةتعتبر البنكؾ في فمسطيف مف أكائؿ الشركات 
عمؿ في فمسطيف عدد مف البنكؾ البريطانية كالفمسطينية، كعمى رأسيا البنؾ العربي الذم البريطاني 

كبنؾ باركميز الذم عمؿ كبنؾ لمحككمة في ـ مف قبؿ عبد الحميد شكماف، 1930تأسس عاـ 
بر الجياز المصرفي الفمسطيني جيازان كقد كاف يعت الفمسطيني، ف ككككيؿ عف مجمس النقدفمسطي
مع غيره مف الدكؿ العربية المحيطة حيث كاف لدكلة فمسطيف عممة كطنية كىي  مقارنةن  متطكران 

قتصادية كسياسية تـ ثار إمف آ تبعياكما  1948الجنيو الفمسطيني، كلكف بعد نكبة فمسطيف عاـ 
 (134ص، 2003)عاشكر،  إنياء عمؿ الجياز المصرفي الفمسطيني.

بنؾ المصارؼ كىي ) 8، كاف في الضفة الغربية 1967في عاـ سرائيمي كقبؿ اإلحتالؿ اإل
بنؾ العثماني، جريندليز، بنؾ األردف، بنؾ األىمي  بنؾ العقارم العربي، بنؾ القاىرة عماف،الالعربي، 

ما في قطاع أ فرعان، 28كسط( بشبكة فركع بمغت مشرؽ، كالبنؾ البريطاني لمشرؽ األردني، انترا الاأل
)بنؾ فمسطيف، بنؾ العربي، بنؾ اإلسكندرية، بنؾ غزة بمغ عدد البنكؾ العاممة ستة بنكؾ كىي: 

 (1995مطة النقد الفمسطينية، تقرير س) .مة، شركة التسميؼ الزراعي، بنؾ العقارم العربي(األ
تالؿ بيدؼ حاإل ـ عانى الجياز المصرفي مف ممارسات1967سرائيمي عاـ حتالؿ اإلاإلكبعد 

عمؿ في غزة كالضفة عمى حتكار الاد اإلسرائيمي فقد تـ اسحب أمكاؿ المكدعيف كضخيا في اإلقتص
، بنؾ لئكمي، )بنؾ ىبكعميـمثؿ ـ 1967( لعاـ 7قرار العسكرم رقـ )السرائيمية بناء عمى البنكؾ اإل

مالو تحت رقابة البنؾ ععاد بنؾ فمسطيف ليمارس أ 1981عاـ  بنؾ ديسككنت، بنؾ مزراحي(، كفي
و ليخضع لرقابة أعمال بممارسةتـ السماح لبنؾ القاىرة عماف  1986سرائيمي، كفي عاـ المركزم اإل

 (153، ص 2003عاشكر، )سرائيمي. ردني كاإلالبنؾ المركزم األ
لـ يكف مكجكدان قبؿ عاـ  ف الجياز المصرفي الفمسطيني المنظـ فمسطينيان ؿ أكعميو يمكف القك 

نشاء سمطة النقد الفمسطينية عاـ  1993الكطنية الفمسطينية عاـ  السمطةحتى قدـك  1994  .1994كا 
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 ىيكل الجياز المصرفي الفمسطيني: 4.4.2
إلى  باإلضافةيتككف الجياز المصرفي مف البنؾ المركزم كالبنكؾ التجارية كالمتخصصة 

سمطة النقد الفمسطينية  ، كالجياز المصرفي الفمسطيني يتككف مفباألمكاؿالشركات التي تتعامؿ 
 )كبنؾ مركزم(، كالعديد مف النبكؾ التجارية كالمتخصصة.

 سمطة النقد الفمسطينية: .أ 
نشاء سمطة النقد الفمسطينية بمكجب  المكقع بيف منظمة  قتصادمالبرتكككؿ اإلتـ تأسيس كا 

، حيث منحت ىذه 29/4/1994اريخ سرائيمي بتحرير الفمسطينية كحككمة اإلحتالؿ اإلالت
لنقد حؽ ممارسة كافة صالحيات البنكؾ المركزية مف تنظيـ كافة أعماؿ تفاقية لسمطة ااإل

صدار مع عدـ إمكانية إدارة السياسة النقدية لمسمطة الفمسطينية البنكؾ كمنح ترخيص ليا كا  
ة العمؿ المصرفي ضماف سالم ىداؼ كمياـ كصالحيات سمطة النقدأ أىـكمف عممة كطنية، 
 قتصادم في فمسطيف.اإلكتشجيع النمك 

 

 :في فمسطين بنوكال .ب 
قتصاد كبمغ عدد البنكؾ في اإل ساسيان كأ ىامان  يعتبر القطاع المصرفي الفمسطيني قطاعان 

 منتشرة 2014حتى نياية عاـ  ( فرعان كمكتبان 258( بشبكة فركع )17العاممة في فمسطيف )
 (67، ص 2004طة النقد، م)تقرير س :في محافظات الكطف كفقان لما يمي

 يف مف حيث الجنسية إلى:طسيمكف تقسيـ البنكؾ العاممة في فمك 
 :)ستثمار يني، بنؾ اإلىي )بنؾ فمسطيف، البنؾ التجارم الفمسط البنوك الوطنية )سبعة بنوك

سالمي الفمسطيني، البنؾ البنؾ اإلسالمي العربي، البنؾ اإلالفمسطيني، بنؾ القدس، 
جمالي الفركع % مف إ55كتبان كىي تشكؿ ما نسبتو كم عان ( فر 142الكطني(، كىي تمتمؾ )

 كالمكاتب.
  تجارم األردني، ردف، الىي )البنؾ العربي، القاىرة عماف، األ بنوك(: )ثمانيةردنية البنوك األ

سكاف لمتجارة كالتمكيؿ(، كاإلستثمار، اإل دخاراألردني الككيتي، اإلتحاد لإلردني، األىمي األ
 .جمالي الفركع كالمكاتب% مف إ42.2( فرعان كمكتبان كىي تشكؿ ما نسبتو 109كىي تمتمؾ )

 ركع، كىي ( ف6ارم المصرم العربي( كلو )البنكؾ المصرية )بنؾ كاحد(: ىك )البنؾ العق
 الفركع كالمكاتب. يجمال% مف إ2.3تشكؿ ما نسبتو 
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 :)البنوك االجنبية )بنك واحد ( بنؾ الشرؽ االكسط ىكHSBC كلو فرع كاحد يعمؿ في )
 .الفركع كالمكاتب يجمال% مف إ0.4، كىك يشكؿ ما نسبتو الضفة الغربية
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 :في فمسطين البيانات المالية لمبنوك التجارية المحمية 4.5
 :ل وتقييم بنود الميزانية المجمعةيتحم 4.5.1
 :تطور موجودات البنوكأواًل: 

 -قد نمتيا نأالميزانية العمكمية لمبنكؾ التجارية المحمية في فمسطيف نجد  مف خالؿ تحميؿ
 1725بمغت حكالي  2008ففي عاـ  –قتصادية التي تمر بيا فمسطيف رغـ الظركؼ السياسية كاإل

 بمغت حكاليك % 19نمت بنسبة  2010كفي عاـ  2009% في عاـ 25دكالر لتنمك بنسبة  مميكف
قتصادية كالسياسة في دكالر أمريكي كذلؾ نتيجة لإلستقرار النسبي في اإلكضاع اإل مميكف 2566

% 8لتصؿ إلى نسبة  2011عف قطاع غزة، ثـ شيدت تراجع في عاـ  فمسطيف كبداية فؾ الحصار
فكانت  2014ما في عاـ أ% 20إلى  2013% كفي عاـ 18إلى  2012في عاـ نسبة الكتزداد 

مميكف دكالر أمريكي، ىذا األمر يظير إنعكاساتو عمى أداء  4374% أم حكالي 11نسبة النمك
التجارية خالؿ  ف تطكر المكجكدات لدل البنكؾتالي يبي، الجدكؿ الرباح المتحققة منوالمصرؼ كاأل
 .فترة الدراسة

 : (8رقم ) جدول
 المحميةتطور موجودات البنوك التجارية 

 المبالغ ألقرب مميكف دكالر أمريكي
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة
 4,374 3,936 3,281 2,781 2,566 2,153 1,725 مكجكدات

 438 655 500 216 412 428 - الفرؽ
 %11 %20 %18 %8 %19 %25 - نسبة التغير

 كؾ عينة الدراسة.التقارير المنشكرة لمبنإعداد الباحث استنادان إلى المصدر: 

لدل البنكؾ التجارية المحمية العاممة في فمسطيف،  مكجكداتالالشكؿ البياني التالي يكضح تطكر ك 
 2014-2008خالؿ الفترة  حيث يعكس الرسـ نمكان مستمران لممكجكدات
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 (:1رقم )رسم توضيحي 

 2014-2008المصارف التجارية المحمية في فمسطين خالل الفترة  موجوداتتطور 

 
 كؾ عينة الدراسة.إعداد الباحث استنادان إلى التقارير المنشكرة لمبنالمصدر: 

 

 تطور حقوق الممكية )المساىمين(:: ثانياً 

لتجارية كنمك حقكؽ المساىميف لدل البنكؾ اتطكر  (9رقـ ) يالحظ مف خالؿ الجدكؿ التالي
% لتصؿ إلى  12بنسبة  2009فقد نمت في عاـ ، 2014-2008العاممة في فمسطيف خالؿ الفترة 

% 14مميكف دكالر بنسبة نمك  424حكالي  2012قد بمغت في عاـ مميكف دكالر ك  314حكالي 
مر يدؿ الر، كىذا األمميكف دك  538% لتصؿ إلى حكالي 15بنسبة  2014كتكاصؿ النمك في عاـ 

 .زدىار في عمؿ ىذه البنكؾنمك كا   كجكد عمى
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 (:9رقم )جدول 

 التجارية المحمية تطور حقوق الممكية لمبنوك
 المبالغ ألقرب مميكف دكالر أمريكي

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 المطمكبات

  538  468  424  371  333  314  279 حقكؽ الممكية

  70  44  54  38  19  35 - الفرؽ

 %15 %10 %14 %11 %6 %12 - نسبة التغير

 كؾ عينة الدراسة.المنشكرة لمبنإعداد الباحث استنادان إلى التقارير 

كالشكؿ البياني التالي يكضح تطكر حقكؽ الممكية لدل البنكؾ التجارية المحمية العاممة في فمسطيف، 
 2014-2008لحقكؽ الممكية خالؿ الفترة حيث يظير الرسـ كجكد نمك مستمر 

 :(2رقم ) رسم توضحي

 فمسطينالمحمية في حقوق الممكية لبنوك التجارية تطور 
 

 كؾ عينة الدراسة.إعداد الباحث استنادان إلى التقارير المنشكرة لمبنالمصدر: 
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 :المجمعة لمبنوك التجارية تحميل وتقييم بنود قائمة الدخل 4.5.2
كحتى  2008لمفترة مف  الدراسة()عينة المحمية يكضح الجدكؿ التالي صافي الدخؿ لمبنكؾ التجارية 

2014 

 :)10رقم) جدول
 قبل الضرائبتطور صافي الدخل 

 المبالغ ألقرب مميكف دكالر أمريكي

 قبل الضرائب الربح يصاف السنة
2008 24.82 
2009 45.91 
2010 47.91 
2011 52.81 
2012 59.76 
2013 68.09 
2014 72.38 

 كؾ عينة الدراسة.إعداد الباحث استنادان إلى التقارير المنشكرة لمبنالمصدر: 

فقد رباح البنكؾ التجارية المحمية عينة الدراسة، زيادة مستمرة في أإلى كجكد ( 10الجدكؿ رقـ )يشير 
إلى  2010في سنة  رتفعتكا ،دكالر( مميكف 45.91حكالي ) 2009البنكؾ في عاـ تمؾ رباح ت أبمغ

دكالر( محققة أعمى  مميكف72.38إلى ) 2014( لتصؿ مع نياية عاـ مميكف دكالر 47.91حكالي )
ان لربحية رباح تعطي مؤشران نسبي، كبالرغـ مف أف األ2014-2008لفترة مف ربح ليذه البنكؾ خالؿ ا

عمى كفاءة البنكؾ في مجاؿ تحسيف عتبارىا دليالن كافيان لمحكـ البنكؾ التجارية، إال أنو ال يمكف إ
جمالي المكجكدات، خؿ إلى كؿ مف إو، كالسبب في ذلؾ يعكد إلى كجكب أف ينسب صافي الديراداتإ

يحصؿ عميو المساىمكف ائد الذم سذلؾ العككحقكؽ الممكية لمعرفة مدل ربحية ىذه المكجكدات، ك 
 -كما يتضح مما يمي:
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 :الربحية في البنوك التجارية المحمية تحميلأواًل: 
يما يمي فك رباح، مف خالؿ قدرتيا عمى تحقيؽ األتيدؼ البنكؾ التجارية إلى تعظيـ ثركة المالؾ، 

ثالث طرؽ )العائد عمى المكجكدات، العائد عمى حقكؽ الممكية،  استخداـبربحية البنكؾ تحميؿ كقياس 
 العائد عمى السيـ(.

 

 (:ROAالعائد عمى الموجودات ) .أ 

يات كالمكجكدات التي ساىمت في تكليده، كيمكف قياسو كفؽ كىي تكضح العالقة بيف ربح العمم
 لية:االمعادلة الت

 
 

 
 ىمعدؿ العائد عمظيار ( السابقيف يمكف إ8،10الجدكليف ) الكاردة فيبيانات البالرجكع إلى ك 

 :كما يميالمكجكدات 
 (:11رقم )جدول 

 لمبنوك التجارية المحمية جمالي الموجوداتمعدل العائد عمى إ

 ROA السنة
2008 1.4% 
2009 2.1% 
2010 1.9% 
2011 1.9% 
2012 1.8% 
2013 1.7% 
2014 1.7% 

 كؾ عينة الدراسة.إعداد الباحث استنادان إلى التقارير المنشكرة لمبنالمصدر: 

 

 صافً الربح قبل الضرائب
 معدل العائد على الموجودات 

 الموجودات
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 ويتضح من الجدول السابق:
 2009عاـ في % 2.1إلى  %1.4ف معدؿ العائد عمى المكجكدات لمبنكؾ عينة الدراسة قد نما مف أ

، ليستقر في عامي 2012% في عاـ 1.8%، ثـ إلى 1.9ليصؿ إلى  2010نو تراجع في عاـ إال أ
السنكات األخيرة إلى نمك ستقرار نسبة ىذا المعدؿ في إ ع، يرج%1.7عند معدؿ  2014، 2013

 .رباح بنسبة تتماشى مع نمك مكجكدات البنكؾصافي األ

 (:ROEحقوق الممكية ) العائد عمى .ب 
كفؽ  وكيتـ حسابركة مالكيا، داة مناسبة لمحكـ عمى قدرة البنكؾ عمى تعظيـ ثر ىذا المؤشر أيعتب

 المعادلة التالية:

( السابؽ ذكرىما يتبيف معدؿ العائد عمى 10( كالجدكؿ رقـ )9بالرجكع إلى بيانات الجدكؿ رقـ ) 
 :كما يميحقكؽ الممكية لمبنكؾ التجارية 

 (:12رقم )جدول 
  معدل العائد عمى حقوق الممكية لمبنوك التجارية المحمية 

 ROE السنة
2008 8.9% 
2009 14.6% 
2010 14.4% 
2011 14.2% 
2012 14.1% 
2013 14.5% 
2014 13.7% 

 كؾ عينة الدراسة.إعداد الباحث استنادان إلى التقارير المنشكرة لمبنالمصدر: 

 

 صافً الربح قبل الضرائب

 معدل العائد على حقوق الملكٌة =  
 حقوق الملكٌة
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 ويتضح من الجدول ما يمي:

، 2009 % في عاـ14.6إلى  2008سنة % 8.9ف معدؿ العائد عمى حقكؽ الممكية قد نما مف أ
%، مما يدؿ عمى 14عكاـ التالية لتستقر عند حدكد نخفضت بشكؿ محدكد في األإال أف ىذه النسبة ا

 كفاءة قرار اإلستثمار كالتشغيؿ في ىذه البنكؾ.

 (:EPSمعدل العائد عمى السيم ) .ج 
ستثمارات كيقاس بالمعادلة اإل لحركةمكجيا عتبر كي، رباححصة السيـ الكاحد مف األيقيس ىذا المعدؿ 

 التالية:

 

 .2014-2008كالجدكؿ التالي يبيف معدؿ العائد عمى السيـ لمبنكؾ التجارية خالؿ الفترة 
 (:13رقم ) جدول

  معدل العائد عمى السيم لمبنوك التجارية المحمية

 EPS نةس
2008 10.7% 
2009 18.4% 
2010 18.4% 
2011 18.3% 
2012 18.8% 
2013 20.4% 
2014 19.8% 

 كؾ عينة الدراسة.إعداد الباحث استنادان إلى التقارير المنشكرة لمبنالمصدر: 

 صافً الربح قبل الضرائب
 معدل العائد على السهم =  

االسهم العادٌةعدد   
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رتفع خالؿ العاـ السيـ لمبنكؾ التجارية المحمية إ ف معدؿ العائد عمىأ السابؽ يتضح مف الجدكؿ
لينمك إلى  2013ىذا المعدؿ حتى عاـ تـ المحافظة عمى ك %، 18.4% إلى 10.7مف  2009
مر الذم يساىـ في تعزيز مكاؿ، األاأل استخداـة البنكؾ في كيشير ذلؾ إلى كفاءة إدار %، 20.4

 بالعمؿ المصرفي الفمسطيني. رتقاءكاإلمكانتيا 
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 س المال لمبنوك التجارية المحمية:معدل كفاية رأتحميل ثانيًا: 
 الماؿ كفؽ مقررات بازؿ مف خالؿ المعادلة التالية:حتساب معدؿ كفاية رأس يتـ إ

رأس الماؿ االساسي رأس الماؿ المساند
مجمكعة التعيدات ك اإللتزامات بطريقة مرجحة الخطر

 نسبة كفاية رأس الماؿ 

يذا بالصادرة في  يااتلتعميمس الماؿ كفقان دؿ كفاية رأمعالنقد الفمسطينية كقدد حددت سمطة 
 %( كذلؾ8%، كىي أعمى مف النسبة المقرر مف قبؿ لجنة بازؿ )12بنسبة ( 7/2009الخصكص )

 (. 1تقـك البنكؾ التجارية بإحتساب ىذه النسبة كفؽ مقررات بازؿ )لخصكصية الكاقع الفمسطيني، كما 

س الماؿ لمبنكؾ التجارية المحمية )عينة الدراسة( خالؿ الفترة مف يكضح الجدكؿ التالي معدؿ كفاية رأ

 .2014حتى ك  2008

 :(14رقم ) جدول
  معدل كفاية راس المال لمبنوك التجارية المحمية 

 CRA نةس
2008 35.6% 
2009 28.7% 
2010 25.0% 
2011 22.1% 
2012 22.4% 
2013 21.2% 
2014 20.4% 

 %25 المتوسط العام 
 الدراسة.كؾ عينة إعداد الباحث استنادان إلى التقارير المنشكرة لمبنالمصدر: 
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 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
 مف قبؿ سمطة النقد  المقررةنسبة الأعمى مف  التجارية المحمية بنكؾال ماؿس أنسبة كفاية ر ف أ

 %.12كىي 
 28.7نخفضت النسبة إلى %، كا35 نحك 2008س الماؿ في عاـ بمغت نسبة كفاية رأ %

 %.20.4 نحك 2014 نخفاض حتى بمغت في عاـ، لتستمر في اإل2009في عاـ 
 في كؿ مف  تثحد ر الزيادة التيسيف ةخير س الماؿ خالؿ السنكات األف تراجع نسبة كفاية رأأ

معدؿ العائد عمى السيـ كمعدؿ العائد عمى حقكؽ الممكية كمعدؿ العائد عمى المكجكدات 
 السابؽ اإلشارة إلييما.
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 :عينة الدراسةلكل بنك من بنوك المالية واإلحصائية البيانات المالية ومؤشراتيا تحميل  4.6
 أواًل: تطور البيانات المالية لمبنوك:

  : لتطكر أداء البنكؾ التجارية المحمية في فمسطيف خالؿ الفترة المالية مكضكع الدراسةحميالن فيما يمي ت
 بنك فمسطين: .1

 .2014-2008داء بنؾ فمسطيف خالؿ الفترة مف عاـ أ تطكرجدكؿ يكضح  فيما يمي
 :(15رقم ) جدول

 تطور أداء بنك فمسطين 
أمرٌكًملٌون دوالر  ألقربالمبالغ   

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

لمٌزانٌة العمومٌةا         

 160.0 423.5 212.7 128.9 178.4 132.5 69.5 ولدى البنوكنقد في الصندوق 

 768.0 565.6 599.8 515.3 503.6 533.1 546.8 رصدة لدى بنوك وسلطة النقدأ

 األوراقستثمارات في اإل
 المالية

105.8 233.9 272.4 234.2 157.5 193.1 275.4 

 1147.4 1099.7 975.9 719.6 544.5 340.5 279.5 ()صافيتسهيالت ائتمانية 

 48.0 39.6 38.8 38.9 29.8 29.0 24.6 صافي ممتلكات وعقارات

 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 14.0 19.5 خرىأ موجودات

 2424.8 2348.1 2004.5 1654.0 1545.0 1283.0 1045.8 مجموع الموجودات 

سلطة النقد  أرصدةودائع و
 والبنوك

41.89 67.8 61.80 81.51 136.41 232.61 24.84 

 1,908.48 1,668.54 1,488.57 1,242.78 1,208.30 978.95 808.16 ودائع العمالء

 154.04 77.03 65.92 53.79 45.53 37.74 32.34 خرىأنقدية  تأميناتودائع 

 19.35 74.28 59.08 45.56 35.71 27.64 19.81 مخصصات

 37.96 43.57 33.53 35.92 29.82 20.08 20.4 خرىأمطلوبات متداولة 

 2144.67 2096.03 1783.51 1459.56 1381.16 1132.21 922.6 اجمالً المطلوبات

 )أسهمس المال المدفوع أر
 عادية 

81.4 100 100 120 134 150 160 
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أمرٌكًملٌون دوالر  ألقربالمبالغ   

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 120.1 102.02 86.97 74.38 63.88 50.83 41.76 جمالي االحتياطاتإ

 280.11 252.02 220.97 194.4 163.88 150.82 123.17 مجموع حقوق المساهمٌن 

مجموع المطلوبات وحقوق 
 المساهمٌن 

1,045.78 1,283.02 1,545.04 1,653.96 2,004.49 2,348.05 2,424.77 

 قائمة الدخل 

 75.47 75.92 63.53 58.22 46.49 39.72 39.18 صافي الفوائد       

 27.07 23.7 21.17 17.76 15.35 13.15 9.24 صافي العموالت

 0.4- 0.64 0.32- 0.11 1.35 0.15 2.82- أرباح موجودات وأدوات مالية

 14.59 10.54 11.32 11.78 12.7 13.51 8.81 يرادات تشغيلية أخرىإ

ٌرادات التشغٌلٌة اإلمجموع 
)+( 

54.41 66.52 75.9 87.88 95.7 110.8 116.73 

رباح ٌرادات واألمجموع اإل
)+(االخرى   

5.22 -1.98 2.57 0.97 7.1 1.89 3.55 

 مجموع المصاريف التشغيلية
(-)  

5.73 2.59 3.38 4.68 6.02 6.41 8.02 

مجموع المصاريف العمومية 
(-)  

25 28.4 36.85 41.98 46.4 52.36 60.11 

 51.66 53.04 49.97 41.87 37.73 33.09 28.55 صافً الدخل قبل الضرائب 

 11.44 12.6 11.62 7.89 7.61 6.16 4.94 ضريبة الدخل 

 40.22 40.44 38.35 33.98 30.12 26.93 23.61 صافً الربح 

 كؾ عينة الدراسة.المنشكرة لمبنإعداد الباحث استنادان إلى التقارير المصدر: 

 يتضح ما يمي: الجدول السابقمن خالل 

فقد بمغت  2008عميو في عاـ  ت% عما كان23بنسبة  2009بنؾ فمسطيف في عاـ  مكجكداتنمت 
 إلي 2014نمك حتى بمغت مع نياية عاـ المميكف دكالر لتكاصؿ  1283حكالي  2009مع نياية عاـ 

نياية عاـ  فيعميو ما كانت مميكف دكالر ع 76 بمغت نحكادة مميكف دكالر، أم بزي 2424.8
قتصادية كالسياسية رغـ األكضاع اإل المستمر لمكجكدات البنؾنمك ال، كتعكس ىذه الزيادة 2013
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% عما كانت عميو في 14نمك بنسبة  2014مستقرة، بينما حققت كدائع العمالء مع نياية عاـ ال غير
في حيف كانت  أمريكيمميكف دكالر  1908حكالي  2014حيث بمغت مع نياية عاـ  2013عاـ 

، أمريكيمميكف دكالر  240أم بزيادة حكالي  أمريكيمميكف دكالر  1668حكالي  2013بنياية عاـ 
% عما كانت عميو في عاـ 4بما نسبتو  2014نياية عاـ  في لتسييالت االئتمانية فيما نمت ا

 ان نمك  2014، بينما حقؽ البنؾ مع نياية عاـ أمريكيمميكف دكالر  48أم بزيادة تقدر بحكالي  2013
مميكف دكالر،  280حكالي  حيث بمغت 2013عما كانت عميو عاـ  %11 ةنسبب الممكيةفي حقكؽ 

حقؽ  كمامميكف دكالر،  28مميكف دكالر كذلؾ بزيادة قدرىا  252حكالي  2013ي عاـ بينما بمغت ف
، لذلؾ يتصدر مميكف دكالر 51.6صافية قبؿ الضرائب قدرىا  ان رباحأ 2014المصرؼ مع نياية عاـ 

 ؾ التجارية المحمية.ك رباح عمى مستكل البنكلى في تحقيؽ األلمرتبة األا

 البنك التجاري الفمسطيني: .2

 .2014-2008لبنؾ خالؿ الفترة مف عاـ اداء أ جدكؿ يكضح تطكر فيما يمي

 : (16رقم ) جدول

 لبنك التجاري الفمسطينيداء اتطور أ
 أمرٍنٌالمبالغ ألقرب ملَون دوالر 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

        المٌزانٌة العمومٌة

 108.47 101.01 63.45 73.37 58.22 57.49 51.03 ولدى البنوكنقد في الصندوق 

 18.25 18.63 26.49 11.38 23.06 12.29 15.1 لدى بنوك وسلطة النقد أرصدة

 13.4 8.3 13.6 18.9 31.7 21.9 17.7 المالية األوراقفي ستثمارات اإل

 128.79 99.48 74.16 56.45 49.49 31.99 14.96 ()صافيتسهيالت ائتمانية 

 4.66 4.57 4.59 4.94 3.96 3.18 1.6 صافي ممتلكات وعقارات

 5.86 5.29 3.88 3.78 5.05 5.16 4.91 اخرى موجودات

 279.42 237.3 ا186.17 168.8 171.5 132.03 105.34 مجموع الموجودات 

 64.55 46.28 28.12 19.26 26.71 12.42 1.33 سلطة النقد والبنوك أرصدةودائع و
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 155.31 142.91 110.52 105.82 103.36 82.7 69.63 ودائع العمالء

 14.26 13.28 12.6 9.48 7.45 5.63 5.83 أخرىنقدية  تأميناتودائع 

 1.82 1.92 1.95 2.52 2.29 2.07 1.52 مخصصات

 2.88 2.07 2.29 1.78 2.61 1.54 1.67 أخرىمطلوبات متداولة 

 1.7 2.42 2.61 1.88 1.19 1.42 1.62 قروض طويلة االجل 

المطلوباتاجمالً   81.59 105.78 143.62 140.74 158.1 208.87 240.52 

 30.03 30.03 30.03 30.03 30.03 30.03 30.03 عادية( )أسهمراس المال المدفوع 

 8.88 1.6- 1.96- 1.96- 2.15- 3.77- 6.28- اجمالي االحتياطات

 38.9 28.43 28.07 28.07 27.88 26.25 23.75 مجموع حقوق المساهمٌن 

 279.42 237.3 186.17 168.8 171.5 132.03 105.34 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمٌن 

               قائمة الدخل 

 6.87 5.57 5.25 4.93 4.54 3.46 3.34 صافي الفوائد

 1.58 1 0.89 0.9 0.85 0.85 0.73 صافي العموالت

 0.24 0.39 0.98- 0.02 1.19 0.89 0.25- أرباح موجودات وأدوات مالية

 1.54 0.61 0.88 0.62 0.46 0.76 0.15 أخرىايرادات تشغيلية 

)+(مجموع االٌرادات التشغٌلٌة   3.98 5.96 7.04 6.48 6.04 7.58 10.24 

   0.19      )+(خرىمجموع االٌرادات واالرباح األ

(-)مجموع المصاريف التشغيلية  0.62 -0.27 0.24 0.58 0.38 0.7 0.93 

(-)مجموع المصاريف العمومية   3.14 3.72 4.64 5.06 5.79 6.69 8.08 

 1.22 0.2 0.06 0.83 2.16 2.5 0.22 صافً الدخل قبل الضرائب 

 ضريبة الدخل 
 

0.5 0.36 0.24 
 

0.08 0.27 

 0.95 0.11 0.06 0.59 1.79 2 0.22 صافً الربح 

 كؾ عينة الدراسة.المنشكرة لمبنإعداد الباحث استنادان إلى التقارير المصدر: 

 ومن خالل الجدول السابق يتضح ما يمي:
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حيث بمغت  2013% عما كانت عميو عاـ 18 بنحك 2014نمت مكجكدات المصرؼ في نياية عاـ 
مميكف  237.3حكالي  2013مميكف دكالر، بينما كانت في عاـ  279.4ما قيمتو  2014في عاـ 

زيادة نمك المصرؼ المستمر رغـ مميكف دكالر، كتعكس ىذه ال 42، كذلؾ بزيادة قدرتيا دكالر
% عما 9نمكان بما نسبتو  2014بينما حققت كدائع العمالء في نياية عاـ  مستقرة،الغير كضاع األ

، بينما بمغت في دكالرمميكف  155.3ما قيمتو  2014حيث بمغت في عاـ  2013كانت عميو عاـ 
مميكف دكالر، فيما نمت التسييالت  12.4أم بزيادة قيمتيا  مميكف دكالر 142.9حكالي  2013عاـ 

حيث بمغت  2013% عما كانت عميو عاـ 29بما نسبتو  2014االئتمانية لممصرؼ في نياية عاـ 
مميكف  99.4حكالي  2013مميكف دكالر، بينما بمغت في عاـ  128.7ما قيمتو  2014في عاـ 

 2014س الماؿ المدفكع مع نياية عاـ كما بمغ قيمة رأ ،مميكف دكالر 29.3دكالر أم بزيادة قيمتيا 
مميكف دكالر  50قيمة المحددة مف قبؿ سمطة النقد كىي القؿ مف مميكف دكالر كىك أ 30.03حكالي 
% عما 37نمكان في حقكؽ ممكيتو بما نسبتو  2014بينما حقؽ المصرؼ في نياية عاـ  ،أمريكي

مميكف دكالر في حيف بمغت  38.9ما قيمتو  2014ـ حيث بمغت في عا 2013كانت عميو في عاـ 
مع كقد حقؽ البنؾ مميكف دكالر،  10.5مميكف دكالر أم بزيادة قيمتيا  28.4حكالي  2013عاـ 

تي بالمرتبة الخامسة في تحقيؽ مميكف دكالر، كىك يأ 0.95رباح صافية قيمتيا أ 2014نياية عاـ 
 ة في فمسطيف.رباح عمى مستكل البنكؾ التجارية المحمياأل

 :ستثمار الفمسطينينك اإلب .3

 .2014-2008لبنؾ خالؿ الفترة مف عاـ اداء أ تطكرجدكؿ يكضح  فيما يمي

 :(17رقم ) جدول
 ار الفمسطينيمثتطور أداء بنك االست 

أمرٌكًملٌون دوالر  ألقربالمبالغ   

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

        العمومٌة المٌزانٌة

 90.08 92.5 80.59 68.93 46.48 65.11 54.65 ولدى البنوكنقد في الصندوق 

 91.48 52.84 36.11 54 91.17 76.18 86.43 لدى بنوك وسلطة النقد أرصدة
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أمرٌكًملٌون دوالر  ألقربالمبالغ   

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 7.2 6.6 14.0 15.8 15.7 12.9 11.4 المالية األوراقفي  ستثماراتاإل

 101.47 98.76 94.78 78.51 95.36 81.1 51.43 ()صافيتسهيالت ائتمانية 

 15.27 19.22 19.18 5.78 - - - ستثمار )صافي(إتمويل و

 10.71 6.26 6.48 6.43 6.53 4.12 4.08 صافي ممتلكات وعقارات

 4.64 12.24 7.51 14.02 9.31 6.23 6.64 أخرى موجودات

 320.81 288.41 258.69 243.48 264.54 245.62 214.61  مجموع الموجودات

 43.78 30.62 33.24 36.97 41.7 49.01 24.24 سلطة النقد والبنوك أرصدةودائع و

 184.28 167.29 138.05 117.64 136.02 112.9 104.71 ودائع العمالء

 14.86 14.83 14.14 18.71 20.57 18.3 18.03 أخرىنقدية  تأميناتودائع 

 2.36 2.18 2.28 2.44 2.25 2.55 2.42 مخصصات

 6.92 5.55 5.04 3.32 2.24 1.77 3.57 أخرىمطلوبات متداولة 

 252.2 220.47 192.76 179.07 202.79 184.54 152.97 اجمالً المطلوبات

 55 53 53 53 50 40 40 عادية( )أسهمس المال المدفوع أر

 11.47 11.3 10.25 9.76 12.13 18.17 17.18 اجمالي االحتياطات

 68.61 67.94 65.93 64.41 61.76 61.08 61.64  المساهمٌن مجموع حقوق

 مجموع المطلوبات وحقوق
  المساهمٌن

214.61 245.62 264.54 243.48 258.69 288.41 320.81 

               قائمة الدخل

 8.97 9.13 7.75 7.76 7.86 6.32 6.98 صافي الفوائد

 2.87 2.62 2.36 2.17 2.69 2.3 1.9 صافي العموالت

 0.43 0.51 0.46 0.66 0.66 0.73 0.49 ايرادات تشغيلية أخرى

 12.27 12.26 6.04 10.59 11.21 9.35 9.37  مجموع االٌرادات التشغٌلٌة(+) 

مجموع االٌرادات واالرباح (+) 
خرىاأل   

1.72 0.89 0.97 2.3 1.9 1.72 1.95 

 1.23 2.16 2.36 2.2 2.28 0.55 0.58 (-مجموع المصاريف التشغيلية)
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أمرٌكًملٌون دوالر  ألقربالمبالغ   

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 9.1 8.21 5.79 7.27 6.22 4.56 4.4 (-العمومية )مجموع المصاريف 

 خرىمجموع المصاريف والخسائر األ
(-) 

2.01 0.31 1.61 0.4 0 0.74 0.09 

 0.45 0.42 0.34 0.23 0.6 1.07 0 (-ضريبة القيمة المضافة )

 3.34 2.45 0.56- 2.8 1.46 3.75 4.09  الضرائب صافً الدخل قبل

 0.51 0.49 0.37 0.24 0.67 0.82 1.14 ضريبة الدخل 

 2.83 1.96 0.93- 2.55 0.79 2.93 2.95  صافً الربح

 كؾ عينة الدراسة.إعداد الباحث استنادان إلى التقارير المنشكرة لمبنالمصدر: 

 ما يمي: يتضح من الجدول السابق

حيث بمغت  2013% عما كانت عميو عاـ 11 بنحك 2014نمت مكجكدات المصرؼ في نياية عاـ 
مميكف  288.4حكالي  2013مميكف دكالر، بينما كانت في عاـ  320.8ما قيمتو  2014في عاـ 

مك المصرؼ المستمر رغـ مميكف دكالر، كتعكس ىذه الزيادة ن 32دكالر، كذلؾ بزيادة قدرتيا 
% عما 10نمكان بما نسبتو  2014اـ حققت كدائع العمالء في نياية ع كماغير مستقرة، الكضاع األ

، بينما بمغت في دكالرمميكف  184.2ما قيمتو  2014حيث بمغت في عاـ  2013كانت عميو عاـ 
مميكف دكالر، فيما نمت التسييالت  17مميكف دكالر أم بزيادة قيمتيا  167.2حكالي  2013عاـ 

حيث بمغت  2013عميو عاـ  % عما كانت3بما نسبتو  2014االئتمانية لممصرؼ في نياية عاـ 
مميكف دكالر 98.7حكالي  2013مميكف دكالر، بينما بمغت في عاـ  101.4ما قيمتو  2014في عاـ 

نمكان في حقكؽ ممكيتو  2014حقؽ المصرؼ في نياية عاـ  كمامميكف دكالر،  2.7أم بزيادة قيمتيا 
مميكف  68.61ما قيمتو  2014حيث بمغت في عاـ  2013% عما كانت عميو في عاـ 1بما نسبتو 

مميكف دكالر،  0.67مميكف دكالر أم بزيادة قيمتيا  67.94حكالي  2013دكالر في حيف بمغت عاـ 
تي بالمرتبة مميكف دكالر، كىك يأ 2.83صافية قيمتيا  ان رباحأ 2014حقؽ البنؾ مع نياية عاـ  كقد

 في فمسطيف.رباح عمى مستكل البنكؾ التجارية المحمية الرابعة في تحقيؽ األ

 ستثمار:بنك القدس لمتنمية واإل .4
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 .2014-2008خالؿ الفترة مف عاـ تطكر أداء البنؾ جدكؿ يكضح  فيما يمي

 

 :(18رقم ) جدول
 القدس لمتنمية واالستثمار بنكتطور أداء 

أمرٍنٌملَون دوالر  ألقربالمبالغ   

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

        العمومٌة المٌزانٌة

 49.93 46.51 77.59 46.78 28.81 17.8 18.24 ولدى البنوكنقد في الصندوق 

 200.24 137.33 66.22 93.41 153.49 157.09 86.17 لدى بنوك وسلطة النقد أرصدة

 31.8 21.0 7.8 7.5 8.4 5.7 4.5 المالية األوراقستثمارات في اإل

 336.17 287.35 292.86 288.38 198.95 121.19 128.52 ()صافيتسهيالت ائتمانية 

 - 18.9 19.3 19.3 13.3 12.4 6.5 صافي ممتلكات وعقارات

 28.67 21.52 17.1 12.36 23.61 15.89 15.56 أخرى موجودات

 646.85 532.58 480.91 467.68 426.53 330.13 259.55  مجموع الموجودات

 70.4 34.21 59.21 66.78 58.56 59.99 53.78 سلطة النقد والبنوك أرصدةودائع و

 494.23 401.18 334.26 315.73 287.22 201.81 145.7 ودائع العمالء

 22.75 19.28 19.35 22.35 20.31 15.27 12.12 أخرىنقدية  تأميناتودائع 

 - - - 4.69 2.97 2.13 1.34 مخصصات

 4.11 5.31 5.38 - - - - مخصصات طويلة االجل

 7.32 7.61 4.72 3.55 7.05 4.17 2.65 أخرىمطلوبات متداولة 

 598.81 467.59 422.92 413.1 376.1 283.37 215.59 اجمالً المطلوبات

 50 50 50 50 50 50 50 عادية( )أسهمس المال المدفوع أر

 12.43 11.33 8.83 8.01 5.49 3.15 2.69 اجمالي االحتياطات

 70.55 64.99 57.99 54.58 50.43 46.76 43.96  المساهمٌن مجموع حقوق

 669.36 532.58 480.91 467.68 426.53 330.13 259.55  المساهمٌن مجموع المطلوبات وحقوق
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أمرٍنٌملَون دوالر  ألقربالمبالغ   

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

                الدخل قائمة

 21.76 18.59 16.17 15.66 11.43 9.1 6.46 صافي الفوائد

 6.61 4.29 4.97 5.14 3.43 3.47 1.9 صافي العموالت

 4.31 2.82 2.79 2.35 1.43 1.52 0.59 أخرىايرادات تشغيلية 

 32.68 25.7 6.04 23.15 16.29 14.09 8.95  مجموع االٌرادات التشغٌلٌة(+) 

 0.24 0.1 0.01 0.81 0.16 0.22 2.26-  خرىمجموع االٌرادات واالرباح األ(+) 

 8.7 5.61 5.98 5.85 1.95 3.77 4.16 (-مجموع المصاريف التشغيلية)

 13.99 12.9 5.79 11.59 8.14 6.26 7.54 (-المصاريف العمومية )مجموع 

 - - - - - - 0.15 (-) خرىمجموع المصاريف والخسائر األ

 10.23 7.28 5.72- 6.53 6.35 4.28 5.15-  الضرائب صافً الدخل قبل

 3 2.68 1.75 1.95 1.95 1.6 0.82 ضريبة الدخل 

 - 0.14 0.51 - - - - تعديالت سنوات سابقة

 7.23 4.74 6.96- 4.58 4.4 2.68 5.97-  صافً الربح

 كؾ عينة الدراسة.إعداد الباحث استنادان إلى التقارير المنشكرة لمبنالمصدر: 

 ما يمي: يتضح من الجدول السابق

حيث  2013% عما كانت عميو عاـ 21بما نسبتو  2014نمت مكجكدات المصرؼ في نياية عاـ 
 532.5حكالي  2013مميكف دكالر، بينما كانت في عاـ  646.8ما قيمتو  2014بمغت في عاـ 

 2014حققت كدائع العمالء في نياية عاـ  كمامميكف دكالر،  114مميكف دكالر، كذلؾ بزيادة قدرتيا 
مميكف  494.2ما قيمتو  2014حيث بمغت في عاـ  2013% عما كانت عميو عاـ 23 حكبننمكان 
 ، كمامميكف دكالر 93 قدرىامميكف دكالر أم بزيادة  401حكالي  2013، بينما بمغت في عاـ دكالر

% عما كانت عميو عاـ 17بما نسبتو  2014نمت التسييالت االئتمانية لممصرؼ في نياية عاـ 
 2013مميكف دكالر، بينما بمغت في عاـ  336.1ما قيمتو  2014في عاـ حيث بمغت  2013
حقؽ المصرؼ في نياية عاـ  كمامميكف دكالر،  48.8مميكف دكالر أم بزيادة قيمتيا  287.3حكالي 
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حيث بمغت في عاـ  2013% عما كانت عميو في عاـ 91نمكان في حقكؽ ممكيتو بما نسبتو  2014
مميكف دكالر أم بزيادة  64.9حكالي  2013دكالر في حيف بمغت عاـ مميكف 70.5ما قيمتو  2014
مميكف  7.23رباح صافية قيمتيا أ 2014ما حقؽ البنؾ مع نياية عاـ مميكف دكالر، بين 5.6قيمتيا

 رباح عمى مستكل البنكؾ التجارية المحمية في فمسطيف.في تحقيؽ األ دكالر، كىك يأتي بالمرتبة الثانية

 :الوطنيالبنك  .5

 .2014-2008الفترة مف عاـ  خالؿلبنؾ اداء أ جدكؿ يكضح تطكر فيما يمي

 :(19ل رقم )جدو
 داء البنك الوطنيتطور أ

أمرٍنٌملَون دوالر  ألقربالمبالغ   

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

        العمومٌة المٌزانٌة

 30.27 33.08 34.57 13.05 22.5 26.16 5.99 ولدى البنوكنقد في الصندوق 

 285.06 208.13 133.14 128.04 75.22 70.33 38.08 لدى بنوك وسلطة النقد أرصدة

 6.1 5.6 5.4 8.2 4.5 6.2 5.1 المالية األوراقفي  ستثماراتاإل

 298.63 228.29 142.79 76.3 43 45.85 40.04 ()صافيتسهيالت ائتمانية 

 40.06 34.02 24.87 12.49 6.83 9 8.43 صافي ممتلكات وعقارات

 19.82 20.44 10.11 9.34 6.14 5.11 2.31 أخرى موجودات

 679.91 529.6 350.89 247.4 158.14 162.66 99.94  مجموع الموجودات

 154.96 131.17 63.41 78.53 44.52 51.69 29.13 سلطة النقد والبنوك أرصدةودائع و

 353.82 250.95 183.08 115.89 66.99 64.13 31.77 ودائع العمالء

 14.29 9.63 10.4 6.3 7.05 7.82 5 أخرىنقدية  تأميناتودائع 

 1.75 1.54 0.97 0.07 0.61 0.68 0.49 مخصصات

 23.99 7.4 7.39 6.62 2.4 1.98 1.23 أخرىمطلوبات متداولة 

 35.57 42.05 22.69 7.49 6.25 7.22 5.58 أخرىنقدية  تأميناتودائع 

 1.45 1.13 0.88 0.58 0.39 0.38 0.26 طويلة االجل مخصصات
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أمرٍنٌملَون دوالر  ألقربالمبالغ   

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 14.06 30.76 10.73 2.67 1.2 - - قروض طويلة االجل 

 599.9 474.63 299.57 218.14 129.41 133.9 73.45 اجمالٌ المطلوباث

 70.97 49.88 49.88 29.88 29.87 29.87 29.87 عادية( )أسهمس المال المدفوع أر

 7.98 6.88 3.46 1.78 1.15 1.07 0.74 اجمالي االحتياطات

 2.75- 2.27- 2.26- 0.25- 0.21- 0.03 0.38- االثر المتراكم للتغيرات في القيمة العادلة

 3.81 0.48 0.26 2.14- 2.08- 2.21- 3.74- )مجمعة(ارباح محتجزة 

 80.01 54.97 51.32 29.26 28.73 28.76 26.49  المساهمٌن مجموع حقوق

 679.91 529.6 350.89 247.4 158.14 162.66 99.94  المساهمٌن المطلوبات وحقوقمجموع 

                

                قائمة الدخل

 12.61 9.36 6.99 4.1 3.71 3.59 2.69 صافي الفوائد

 3.17 2.86 2.08 1.41 0.85 0.73 0.62 صافي العموالت

 1.78 1.45 1.19 0.74 0.08 0.35 0.27 ايرادات تشغيلية أخرى

 1.46 0.94 0.43 0.3 0.44 0.73 0.66 أرباح موجودات وأدوات مالية

 19.02 14.6 6.04 6.55 5.08 5.4 4.23  مجموع االٌرادات التشغٌلٌة(+) 

 0.45 0.85 0.2 0.32 0.37 0.91 3.66-  خرىمجموع االٌرادات واالرباح األ(+) 

 13.54 9.15 6.79 5.24 4.54 3.46 3.03 (-مجموع المصاريف التشغيلية)

 0.01 1.19 5.79 0.85 0.7 0.57 0.41 (-مجموع المصاريف العمومية )

 - - - - - - 0.01 (-) خرىمجموع المصاريف والخسائر األ

 5.93 5.12 6.34- 0.78 0.21 2.28 2.88-  الضرائب صافً الدخل قبل

 1.49 1.52 1 0.21 - 0.43 0.37 ضريبة الدخل 

 4.44 3.6 7.34- 0.57 0.21 1.85 3.25-  صافً الربح

 كؾ عينة الدراسة.إعداد الباحث استنادان إلى التقارير المنشكرة لمبنالمصدر: 

 ما يمي: يتضح من الجدول السابق
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حيث  2013% عما كانت عميو عاـ 28بما نسبتو  2014نمت مكجكدات المصرؼ في نياية عاـ 
 529.6حكالي  2013مميكف دكالر، بينما كانت في عاـ  679.9ما قيمتو  2014بمغت في عاـ 

 2014كدائع العمالء في نياية عاـ كقد نمت مميكف دكالر،  150.3مميكف دكالر، كذلؾ بزيادة قدرتيا 
فيما نمت التسييالت االئتمانية ، 2013مميكف دكالر عما كانت عميو في عاـ  102.9بقيمة 

حيث بمغت في عاـ  2013% عما كانت عميو عاـ 31سبتو بما ن 2014لممصرؼ في نياية عاـ 
مميكف دكالر أم  228.2حكالي  2013مميكف دكالر، بينما بمغت في عاـ  298.6ما قيمتو  2014

نمكان في حقكؽ ممكيتو  2014حقؽ المصرؼ في نياية عاـ  كمامميكف دكالر،  70.4بزيادة قيمتيا 
مع نياية  البنؾمميكف دكالر، بينما حقؽ   25يادة قدرىا بز  2013عاـ ب مقارنةمميكف دكالر  80 بمغت
رباح تي بالمرتبة الثالثة في تحقيؽ األمميكف دكالر، كىك يأ 4.44رباح صافية قيمتيا أ 2014عاـ 

 عمى مستكل البنكؾ التجارية المحمية في فمسطيف.

 البنوك وفق متغيرات الدراسة: ألداءحصائية المؤشرات المالية واإلثانيًا: 
كالمتعمقة بالمتغير  SPSSحصائي برنامج اإلالدخاؿ البيانات المالية لمبنكؾ التجارية عمى تـ إ
العالقة مع الربحية ممثمة في المتغيرات  أثرلتحديد  ((CAR) س الماؿكفاية رأ )معدؿالمستقؿ 

، ((EPS(، كالعائد عمى السيـ )ROE(، العائد عمى حقكؽ الممكية )ROA)العائد عمى المكجكدات )
ت كقد جاء لتحديد كتحميؿ العالقة، (Person Correlationختبار بيرسكف )إ استخداـتـ كقد 

 :النتائج كما يمي
 :(20ل رقم )جدو

 لكل بنك تجاري عمى حدة نتائج مصفوفة ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل والمتغيرات التابعة  

المخغَراث  البنك #

 الخابعت

 (CARس المال )أر  كفايةالمستقل المتغير 

معامل 

 R-رحباط اإل

معامل 

الخحذٍذ 

R-

square 

 F Sig. Fقَمت 

 وحذارمعادلت اإلمعامالث 

Constant 

 مخغَر ثابج
(x) 

 (CRA)مخغَر المسخقل

 بنك فمسطين 1
ROA 0.696 0.485 4.704 0.082 0.018 0.041 

ROE 0.458 0.210 1.329 0.301 0.183 0.221 

 EPS -0.131 0.017 0.087 0.779 0.363 -0.076 
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المخغَراث  البنك #

 الخابعت

 (CARس المال )أر  كفايةالمستقل المتغير 

معامل 

 R-رحباط اإل

معامل 

الخحذٍذ 

R-

square 

 F Sig. Fقَمت 

 وحذارمعادلت اإلمعامالث 

Constant 

 مخغَر ثابج
(x) 

 (CRA)مخغَر المسخقل

2 
ستثمار بنك اإل

 الفمسطيني

ROA 0.829 0.687 10.978 0.210 -0.210 0.094 

ROE 0.886 0.786 18.348 0.008 -0.069 0.336 

 EPS 0.882 0.733 17.466 0.009 -0.143 0.602 

3 

بنك القدس 
لمتنمية 

 ستثمارواإل

ROA -0.664 0.441 3.943 0.104 0.062 -0.229 

ROE -0.744 0.464 6.194 0.055 0.500 -1.797 

 EPS -0.847 0.661 12.675 0.016 0.617 -2.217 

4 
البنك التجاري 
 الفمسطيني

ROA 0.161 -0.169 0.133 0.730 0.003 0.011 

ROE 0.033 -0.199 0.006 0.944 0.034 0.012 

 EPS -0.005 -0.200 0.000 0.991 0.035 -0.002 

 البنك الوطني 5
ROA -0.687 0.366 4.464 0.088 0.030 -0.106 

ROE -0.757 0.487 6.704 0.490 0.179 -0.559 

 EPS -0.764 0.500 7.003 0.046 0.180 -0.548 

 وحول البيانات السابقة يتضح ما يمي:

 أواًل: بنك فمسطين:

 س الماؿ( كالمتغير التابع )معدؿ العائد المستقؿ )معدؿ كفاية رأف المتغير رتباط بيبمغ معامؿ اإل
كما بمغ المتغيريف، كجكد عالقة طردية بيف مما يشير إلى  (0.696)قيمتو ما عمى المكجكدات( 
% مف التغير في المتغير  48.5 ما نسبتوأف مر الذم يشير إلى األ 0.485معامؿ التحديد 

في حيف ال تكجد  ،أخرلباقي النسبة ترجع إلى عكامؿ ك  التابع ناتج عف تأثير المتغير المستقؿ
 .0.05مف  أكبر( كىي 0.082) sig.Fغت قيمة محيث بيما عالقة خطية بين

عمى مف المتكسط ليككف أس الماؿ نؾ في المحافظة عمى معدؿ كفاية رأجيكد البل كيرجع ذلؾ
 .االئتمانية%(، مع المحافظة في الكقت نفسو عمى جكدة المحفظة 25لعاـ لمبنكؾ كالبالغ )ا
  س الماؿ( كالمتغير التابع )معدؿ العائد ف المتغير المستقؿ )معدؿ كفاية رأبي رتباطمعامؿ اإلبمغ

معامؿ كما بمغ يما، جكد عالقة طردية بينر إلى ك ي( مما يش0.458) عمى حقكؽ الممكية ما قيمتو
% مف التغير في المتغير التابع ناتج 21نسبتو  أف مامر الذم يشير إلى األ، (0.210)التحديد 
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في حيف ال تكجد عالقة خطية ، أخرلباقي النسبة ترجع إلى عكامؿ ك  عف تأثير المتغير المستقؿ
 .0.05مف  أكبر كىي sig.F (0.301) قيمة كانتيما حيث بين

 س الماؿ( كالمتغير التابع ف المتغير المستقؿ )معدؿ كفاية رأبي (- 0.131) رتباطمعامؿ اإل بمغ
 يدمعامؿ التحدكما بمغ  يما،بين عكسيةكجكد عالقة ر إلى يمما يش)معدؿ العائد عمى السيـ( 

% مف التغير في المتغير التابع ناتج عف تأثير المتغير  1.7 ما نسبتومما يدؿ عمى أف  0.017
حيث كانت  يماحيف ال تكجد عالقة خطية بين ، فيأخرلباقي النسبة ترجع إلى عكامؿ ك  المستقؿ
  .0.05مف  أكبر ( كىي0.077) sig.Fقيمة 

 ستثمار الفمسطيني:ثانيًا: بنك اإل

 س الماؿ( كالمتغير التابع )معدؿ العائد ف المتغير المستقؿ )معدؿ كفاية رأرتباط بيبمغ معامؿ اإل
كما بمغ المتغيريف، كجكد عالقة طردية بيف مما يشير إلى  (0.829)قيمتو عمى المكجكدات( ما 

% مف التغير في المتغير التابع  68.7 ما نسبتومما يدؿ عمى أف  (0.687) معامؿ التحديد
حيف تظير النتائج في  ،أخرلباقي النسبة ترجع إلى عكامؿ ك  ناتج عف تأثير المتغير المستقؿ

 .0.05مف  أكبر( كىي 0.21) sig.Fقيمة  بمغتحيث يما كجكد عالقة خطية بينعدـ 

عمى مف المتكسط العاـ س الماؿ يككف أنؾ في المحافظة عمى معدؿ كفاية رأجيكد الب إلىكيرجع ذلؾ 
 .االئتمانية%(، مع المحافظة في الكقت نفسو عمى جكدة المحفظة 25لمبنكؾ كالبالغ )

  س الماؿ( كالمتغير التابع )معدؿ العائد )معدؿ كفاية رأف المتغير المستقؿ بي معامؿ االرتباطبمغ
معامؿ كما بمغ يما، جكد عالقة طردية بينر إلى ك يمما يش (0.886عمى حقكؽ الممكية ما قيمتو )

ع ناتج عف % مف التغير في المتغير التاب 78.6 ما نسبتومما يدؿ عمى أف  (0.786)التحديد 
عالقة  تظير النتائج كجكدفي حيف ، أخرلترجع إلى عكامؿ باقي النسبة ك  تأثير المتغير المستقؿ

 .0.05مف  قؿأكىي نحدار لإل sig.F (0.008)ت قيمة غمحيث ب يماخطية بين
  س الماؿ( كالمتغير التابع ف المتغير المستقؿ )معدؿ كفاية رأبي (0.882) رتباطمعامؿ اإلبمغ

معامؿ التحديد كما بمغ  يما،بين طرديةكجكد عالقة )معدؿ العائد عمى السيـ( مما يشر إلى 
% مف التغير في المتغير التابع ناتج عف تأثير  73.3 ما نسبتومما يدؿ عمى أف  0.733
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 sig.Fت قيمة غمحيث ب كجكد عالقة خطية بينيما ، في حيف تظير النتائجالمتغير المستقؿ
 . 0.05قؿ مف أكىي ( 0.009) لالنحدار

 ستثمار:ثالثًا: بنك القدس لمتنمية واإل

 س الماؿ( كالمتغير التابع )معدؿ العائد ف المتغير المستقؿ )معدؿ كفاية رأرتباط بيبمغ معامؿ اإل
كما المتغيريف، بيف  عكسيةكجكد عالقة يشير إلى  ( مما0.664-عمى المكجكدات( ما قيمتو )

ع المتغير التاب% مف التغير في 44.1 ما نسبتومما يدؿ عمى أف ( 0.441)معامؿ التحديد بمغ 
، في حيف تظير النتائج أخرلباقي النسبة ترجع إلى عكامؿ ك  ناتج عف تأثير المتغير المستقؿ

مف  كىي أكبرنحدار ( لإل0.104) sig.Fت قيمة غمحيث ب يماد عالقة خطية بينعدـ كجك 
0.05. 

  س الماؿ( كالمتغير التابع )معدؿ العائد ف المتغير المستقؿ )معدؿ كفاية رأبي رتباطمعامؿ اإلبمغ
كما بمغ يما، بين عكسيةجكد عالقة ر إلى ك ي( مما يش0.744-)عمى حقكؽ الممكية ما قيمتو 

ع ناتج % مف التغير في المتغير التاب46.4 ما نسبتومما يدؿ عمى أف  (0.464)معامؿ التحديد 
عدـ تظير النتائج ، في حيف أخرل باقي النسبة ترجع إلى عكامؿك  عف تأثير المتغير المستقؿ

 .0.05مف  أكبر ( كىي0.055) النحدارل  sig.Fت قيمة غمحيث ب يماعالقة خطية بينكجكد 
  س الماؿ( كالمتغير التابع )معدؿ كفاية رأ( بيف المتغير المستقؿ 0.847-) معامؿ االرتباطبمغ

معامؿ التحديد كما بمغ  يما،بين عكسيةكجكد عالقة )معدؿ العائد عمى السيـ( مما يشر إلى 
% مف التغير في المتغير التابع ناتج عف تأثير  66.1 ما نسبتومما يدؿ عمى أف ( 0.661)

، في حيف تظير النتائج عمى كجكد عالقة أخرلباقي النسبة ترجع إلى عكامؿ ك  المتغير المستقؿ
 .0.05قؿ مف ( لإلنحدار كىي أ0.016) sig.Fقيمة  بمغتخطية بينيما حيث 

 رابعًا: البنك التجاري الفمسطيني:

 س الماؿ( كالمتغير التابع )معدؿ العائد ف المتغير المستقؿ )معدؿ كفاية رأرتباط بيبمغ معامؿ اإل
كما بمغ المتغيريف، بيف  طرديةكجكد عالقة يشير إلى  ( مما0.161عمى المكجكدات( ما قيمتو )

ع ناتج % مف التغير في المتغير التاب16.9 سبتوما نمما يدؿ عمى أف  (0.169)معامؿ التحديد 
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، في حيف تظير النتائج عدـ أخرلباقي النسبة ترجع إلى عكامؿ ك  عف تأثير المتغير المستقؿ
 .0.05مف  أكبرنحدار كىي ( لإل0.73) sig.Fت قيمة غمحيث ب يماد عالقة خطية بينكجك 

عمى مف المتكسط العاـ س الماؿ يككف أرأنؾ في المحافظة عمى معدؿ كفاية جيكد الب إلىكيرجع ذلؾ 
 االئتمانية.%(، مع المحافظة في الكقت نفسو عمى جكدة المحفظة 25لمبنكؾ كالبالغ )

  س الماؿ( كالمتغير التابع )معدؿ العائد ف المتغير المستقؿ )معدؿ كفاية رأبي رتباطمعامؿ اإلبمغ
معامؿ كما بمغ يما، بين طرديةجكد عالقة ر إلى ك ي( مما يش(0.033عمى حقكؽ الممكية ما قيمتو 

ع ناتج عف % مف التغير في المتغير التاب19.9 ما نسبتومما يدؿ عمى أف  (0.199)التحديد 
عدـ كجكد تظير النتائج ، في حيف أخرلباقي النسبة ترجع إلى عكامؿ ك  تأثير المتغير المستقؿ

 . 0.05مف  أكبر ( كىي0.944)لالنحدار sig.Fت قيمة غمحيث ب يماعالقة خطية بين
  س الماؿ( كالمتغير التابع ف المتغير المستقؿ )معدؿ كفاية رأ( بي-0.005) رتباطمعامؿ اإلبمغ

معامؿ التحديد كما بمغ  يما،بين عكسيةكجكد عالقة ر إلى ي)معدؿ العائد عمى السيـ( مما يش
ع ناتج عف تأثير المتغير ب% مف التغير في المتغير التا 20 ما نسبتومما يدؿ عمى أف  0.2

عالقة  ، في حيف تظير النتائج عمى عدـ كجكدأخرلباقي النسبة ترجع إلى عكامؿ ك  المستقؿ
 .0.05مف  أكبركىي  sig.F 0.991ت قيمة غمحيث ب يماخطية بين

 خامسًا: البنك الوطني:

 التابع )معدؿ العائد س الماؿ( كالمتغير ف المتغير المستقؿ )معدؿ كفاية رأرتباط بيبمغ معامؿ اإل
كما المتغيريف، بيف  عكسيةكجكد عالقة يشير إلى  ( مما-0.687عمى المكجكدات( ما قيمتو )

% مف التغير في المتغير التابع 36.6 ما نسبتومما يدؿ عمى أف  0.366معامؿ التحديد بمغ 
ظير النتائج ، في حيف ته أخرلباقي النسبة ترجع إلى عكامؿ ك  ناتج عف تأثير المتغير المستقؿ

 .0.05مف  أكبر كىي sig.F 0.088عدـ كجكد عالقة خطية بينيما حيث بمغت قيمة 
  س الماؿ( كالمتغير التابع )معدؿ العائد ف المتغير المستقؿ )معدؿ كفاية رأبي رتباطمعامؿ اإلبمغ

كما بمغ يما، بين عكسيةجكد عالقة ر إلى ك ي( مما يش-0.757عمى حقكؽ الممكية ما قيمتو )
% مف التغير في المتغير التابع 48.7 ما نسبتومما يدؿ عمى أف  0.487معامؿ التحديد يساكم 
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في حيف تظير النتائج  ،أخرلباقي النسبة ترجع إلى عكامؿ ك  ناتج عف تأثير المتغير المستقؿ
 .0.05مف  أكبركىي  sig.F 0.490عالقة خطية بينيما حيث بمغت قيمة  عدـ كجكد

  س الماؿ( كالمتغير التابع ف المتغير المستقؿ )معدؿ كفاية رأ( بي-0.764) رتباطمعامؿ اإلبمغ
معامؿ التحديد كما بمغ  يما،بين عكسيةكجكد عالقة ر إلى ي)معدؿ العائد عمى السيـ( مما يش

% مف التغير في المتغير التابع ناتج عف تأثير المتغير 50 ما نسبتومما يدؿ عمى أف  0.500
، في حيف تظير النتائج كجكد عالقة خطية بينيما أخرلباقي النسبة ترجع إلى عكامؿ ك  المستقؿ

 .0.05قؿ مف كىي أ sig.F(0.046)حيث بمغت قيمة 
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 ختبار الفرضيات:ا 4.7

دخاؿ البيانات المتعمقة بالبنكؾ السابقة مجتمعو بيدؼ إعادة إبختبار فرضيات الدراسة قاـ الباحث ال
رتباط معامؿ اإل)حصائية اإلساليب تطبيؽ األمف خالؿ كذلؾ تحديد كتحميؿ العالقة بيف المتغيرات، 

 كفقا لمنمكذج التالي: البسيط(نحدار خط اإلالخطي لبيرسكف، معادلة 
 

ROA = α + b (X) 

ROE = α + b (X) 

EPS = α + b (X) 

 ف:حيث أ 

: ROA التابع ىك معدؿ العائد عمى المكجكدات المتغير. 
: ROE المتغير التابع ىك معدؿ العائد عمى حقكؽ الممكية. 
:  EPS المتغير التابع ىك معدؿ العائد عمى السيـ. 
:     X س الماؿالمتغير المستقؿ ىك معدؿ كفاية رأ. 
:     a القيمة الثابتة. 
:     b  لى مقدار التغير الذم يحدث في المتغير التابع نتيجة اإلنحدار كتشير إميؿ خط

 .لمتغير المستقؿ بكحدة كاحدة
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  ولى:اختبار الفرضية األ 
س المال ونسبة العائد عمى أحصائية بين معدل كفاية ر إداللة  عالقة ذاتتوجد " الفرضية:تنص 

 ."0.05عند مستوى داللة  موجوداتال

 :(21رقم ) جدول

 س المال و معدل العائد عمى الموجوداترتباط بين معدل كفاية رأنتائج اإل تحميل   

 المتغير المستقل

 المتغير التابع )معدل العائد عمى الموجودات(

معامل 
–رتباط اإل 

R 

Sig. 
R 

معامل 
التحديد 

R-
square 

 .F Sigقيمة 
F 

 معادلة االنحدار

Constant Sig. 
Constant 

x 
(CAR) 

Sig. 
(x) 

س المال أكفاية ر 
(CAR) 

-0.360 0.045 0.044 0.427 0.045 0.022 0.004 -0.150 0.427 

ف المتغير رتباط بيجد عالقة إكبالتالي تك  0.05قؿ مف أ  .Sigف قيمة أظيرت نتائج التحميؿ أ
معامؿ عدؿ العائد عمى المكجكدات( كحيث أف )م س الماؿ( كالمتغير التابعالمستقؿ )معدؿ كفاية رأ

د نو كمما زاني إ( فإف ذلؾ يشير إلى كجكد عالقة عكسية بينيما، بمع-0.36رتباط بالسالب )اإل
(، المكجكداتس الماؿ( كمما قؿ المتغير التابع )معدؿ العائد عمى المتغير المستقؿ )معدؿ كفاية رأ

ع لمتغير التاب% مف التغير في ا4.4ف ما نسبتو ( مما يدؿ عمى أ0.044مؿ التحديد )بمغ معا كما
نحدار تككف معادلة اإل كبذلؾ، أخرلباقي النسبة ترجع إلى عكامؿ ك  ناتج عف تأثير المتغير المستقؿ

 كالتالي:

ROA= 0.022-0.15 (CAR) 

 (-0.15)، كمعامؿ المتغير المستقؿ (0.022)المتغير الثابت  حيث يبمغ معامؿ

بمعدل العائد  حصائية بين الربحية مقاسةن ىناك عالقة ذات داللة إق يتضح أوبناًء عمى ما سب
 المال، وعميو يتم قبول الفرضية األولى.س كفاية رأ معدلو  موجوداتعمى ال
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كدراسة )الطيب ك  (، 2008)بف ناصر كقنديؿ،  دراسة ع نتائجىذا كتتفؽ تمؾ النتيجة م
(، كدراسة  Sheldon ،2013(، ك دراسة ) Ejoh ،2014كدراسة ) (،2011شحاتيت، 

(Konovalova &  Kudinska ،2012 ،)كجكد عالقة بيف معدؿ  كالتي أظيرت جمعييا
 العائد عمى المكجكدات كمعدؿ كفاية راس الماؿ.

 

 :اختبار الفرضية الثانية 
س المال ونسبة العائد عمى أحصائية بين معدل كفاية ر إداللة  عالقة ذاتتوجد " الفرضية:تنص 

 ."0.05حقوق الممكية عند مستوى داللة 

 :(22رقم ) جدول

 س المال و معدل العائد عمى حقوق الممكيةرتباط بين معدل كفاية رأنتائج اإل تحميل   

 المتغير المستقل

 حقوق الممكية(المتغير التابع )معدل العائد عمى 

معامل 
رتباط اإل 
–R 

Sig. 
R 

معامل 
التحديد 

R-
square 

 .F Sigقيمة 
F 

 معادلة االنحدار

Constant Sig. 
Constant 

x 
(CAR) 

Sig. 
(x) 

س الماؿ أكفاية ر 
(CAR) -0.796 0.032 0.560 8.648 0.032 0.210 0.000 -0.300 0.032 

ف المتغير رتباط بيبالتالي تكجد عالقة إك  0.05قؿ مف أ  .Sigف قيمة أظيرت نتائج التحميؿ أ
العائد عمى حقكؽ الممكية( كحيث أف معامؿ  )معدؿس الماؿ( كالمتغير التابع المستقؿ )معدؿ كفاية رأ

نو كمما زاد ني أفإف ذلؾ يشير إلى كجكد عالقة عكسية بينيما، بمع (-0.796)رتباط بالسالب اإل
(، حقكؽ الممكيةس الماؿ( كمما قؿ المتغير التابع )معدؿ العائد عمى ية رأالمتغير المستقؿ )معدؿ كفا

% مف التغير في المتغير التابع 56ف ما نسبتو مما يدؿ عمى أ( 0.560مؿ التحديد )كما بمغ معا
 نحدار كالتالي:تككف معادلة اإل ، كبذلؾأخرلباقي النسبة ترجع إلى عكامؿ ك  ناتج عف تأثير المتغير

ROE= 0.21-0.30(CAR)) 

  (.-12.1، ومعامل المتغير المستقل )(12.0حيث يبلغ معامل المتغير الثابت ) 
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 الربحية مقاسةحصائية بين اك عالقة معنوية خطية ذات داللة إن ىنسبق يتضح أوبناًء عمى ما 
 .، وعميو يتم قبول الفرضيةس المالونسبة كفاية رأ بمعدل العائد عمى حقوق الممكية

، شحاتيت الطيب، أك) ، كدراسة(2008، عبيدات)دراسة  تائجكىذا تتفؽ تمؾ النتيجة مع ن
في  (Konovalova & Kudinska،2012 دراسة )، ك (Ejoh،2014دراسة )، ك (2011

 س الماؿ.كفاية رأكجكد عالقة بيف معدؿ العائد عمى حقكؽ الممكية كمعدؿ 
 

 :نتيجة اختبار الفرضية الثالثة 
س المال ونسبة العائد عمى أحصائية بين معدل كفاية ر إداللة  عالقة ذاتتوجد " الفرضية:تنص 

 ."0.05السيم عند مستوى داللة 

 :(23رقم ) جدول

 س المال و معدل العائد عمى السيمرتباط بين معدل كفاية رأنتائج اإل تحميل   

 المتغير المستقل

 السيم(المتغير التابع )معدل العائد عمى 

معامل 
رتباط اإل 
-R 

Sig. 
R 

معامل 
التحديد 

R-
square 

 .F Sigقيمة 
F 

 معادلة االنحدار

Constant Sig. 
Constant 

x 
(CAR) 

Sig. 
(x) 

س المال أكفاية ر 
(CAR) 

-
0.910 0.004 0.795 24.203 0.004 0.315 0.000 -0.544 0.004 

ف المتغير رتباط بيكبالتالي تكجد عالقة إ 0.05أقؿ مف   .Sigف قيمة أظيرت نتائج التحميؿ أ
معامؿ  ع )معدؿ العائد عمى السيـ( كحيث أفس الماؿ( كالمتغير التابالمستقؿ )معدؿ كفاية رأ

د نو كمما زاني أفإف ذلؾ يشير إلى كجكد عالقة عكسية بينيما، بمع (-0.910)رتباط بالسالب اإل
س الماؿ( كمما قؿ المتغير التابع )معدؿ العائد عمى حقكؽ الممكية(، المتغير المستقؿ )معدؿ كفاية رأ

ر في المتغير التابع % مف التغي79.5ف ما نسبتو ( مما يدؿ عمى أ0.795كما بمغ معامؿ التحديد )
-EPS = 0.315)نحدار كالتالي: تككف معادلة اإل ناتج عف تأثير المتغير المستقؿ، كبذلؾ

0.544(CAR)) 
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 .(-0.544، كمعامؿ المتغير المستقؿ )(0.315حيث بمغ معامؿ المتغير الثابت ) 

الربحية مقاسة حصائية بين خطية ذات داللة إ ن ىناك عالقة معنويةوبناًء عمى ما سبق يتضح أ
 س المال، وعميو يتم قبول الفرضية.ونسبة كفاية رأ بمعدل العائد عمى حقوق الممكية
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 خامسال الفصل

النتائج والتوصيات  5
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 اواًل: النتائج:

فيما يمي النتائج التي تكصمت إلييا  النظرم كالتطبيقي اإلطارعرضو كتحميمو في تـ بناءن عمى ما 
 :الدراسة

كمعدؿ العائد  ،كمعدؿ العائد عمى حقكؽ الممكية ،المكجكداتكؿ مف معدؿ العائد عمى  يتأثر .1
س الماؿ ف زيادة معدؿ كفاية رألماؿ، حيث أس امعدؿ كفاية رأعالقة عكسية مع عمى السيـ ب

س كفاية رأزيادة نسبة عدـ المغاالة في  طمبيت يؤدم إلى إنخفاض المعدالت السابقة، األمر الذم
كىي  لمبنؾ خرلعمى تحقيؽ متطمبات التكازف مع األىداؼ األفي الكقت نفسو العمؿ ، مع الماؿ

تحقيؽ الربحية ممثمة في زيادة معدؿ العائد عمى المكجكدات كالعائد عمى حقكؽ الممكية كالعائد 
 .عمى السيـ

 ستثمار، كالبنؾ الكطني لكؿ مف بنؾ القدس لمتنمية كاإل حصائيةأظيرت نتائج التحميالت اإل .2
س الماؿ كالربحية ممثمو في )معدؿ العائد عمى كد عالقة عكسية بيف معدؿ كفاية رأكج

نخفاض معدؿ سيـ( حيث أف االمكجكدات، معدؿ العائد عمى حقكؽ الممكية، معدؿ العائد عمى ال
مكاؿ المتاحة لو ستغالؿ األالعف فرص  لمبنؾ لمبحث س الماؿ يعطي مجاالن أكسعكفاية رأ

ظيرت النتائج كجكد عالقة تحقيؽ األرباح، في حيف أ ستثمارية مجدية فيإكتكظيفيا في مجاالت 
مكية لكؿ مف س الماؿ كالعائد عمى المكجكدات كالعائد عمى حقكؽ المية رأطردية بيف معدؿ كفا

مى رم، حيث حافظت تمؾ البنكؾ عستثمار الفمسطيني، كالبنؾ التجابنؾ فمسطيف، كبنؾ اإل
مستكل ستقرار عمى مف المتكسط العاـ لمبنكؾ مع إس الماؿ أمعدالت مستقرة مف نسب كفاية رأ

ستثمارية كاالئتمانية لتمؾ البنكؾ اإلجكدة المحافظ لأسباب ذلؾ  عكد، كيالربحية في نفس الكقت
 طر المصاحبة ليا.انخفاض معدالت المخكا

المصرفية بشكؿ عاـ  اإلدارة كؾ مكضكع الدراسة مما يشير إلى دكرلبنكجكد نمك في ربحية ا .3
 ف كفاءتيا المالية بشكؿ مستمر.رباح كتحسيتنمية ىذه األكالحرص عمى 

عمى مف %(، ىك أ20.4نحك )لجميع البنكؾ  2014س الماؿ في عاـ معدؿ كفاية رأ متكسط بمغ .4
دارة المصرفية ر إلى حرص اإليشي مما%(، 12المعدؿ المحدد مف قبؿ سمطة النقد كالبالغ )
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عميو ذلؾ مف عدـ تحقيؽ  ينطكممعدالت مرتفعة عمى الرغـ مما  ىالمحافظة عم فيبنكؾ مل
 جانب المكجكدات.تشغيؿ مف  القصكل ستفادةاإل

 سمطة النقدان لما حدد مف قبؿ بزيادة رأسمالو المدفكع كفق بنؾ التجارم الفمسطينياللتزاـ عدـ إ .5
مميكف  50مالو المدفكع )ف يبمغ رأس حيث يجب أ (،أمريكيمميكف دكالر  30لي )حيث بمغ حكا

جراءات مف قبؿ سمطة النقد تخاذ ما يمـز مف إ(، األمر الذم يستكجب المتابعة كاأمريكيدكالر 
دارة البنؾ لاللتزاـ بتمؾ التعميمات.  كا 

 ثانيًا: التوصيات:
المعدؿ المقرر مف س الماؿ كفؽ كفاية رأمعدالت المحافظة عمى حث البنكؾ التجارية عمى  .1

ىداؼ لمعدالت بغرض تحقيؽ التكازف بيف أقبؿ سمطة النقد، مع عدـ المغاالة في تمؾ ا
 البنؾ كمف بينيا تحقيؽ الربحية.

كمكاكبة المستجدات المتعمقة  ىتماـ بإدارة المخاطرة المصرفيةضركرة متابعة جيكد اإل .2
دارة المخاطر الم بأساليب  صرفية.تحديد كا 

قبؿ سمطة النقد ضمانان سس كضكابط منح االئتماف بشكؿ دكرم مف ضركرة إعادة تقييـ أ .3
 .داء المصرفي لمبنكؾ كالعمؿ عمى ضبط المخاطر المرافقة ليالسالمة األ

فيما ( 3)( 2قررات لجنة بازؿ )جراءات الالزمة لتطبيؽ ماإل تخاذبا مطة النقدضركرة قياـ س .4
 س الماؿ.حتساب كفاية رأيتعمؽ بضكابط كمعايير إ

محمية كدكلية لمناقشة  البنكؾ التجاريةفي ف صيخصتلممككرش عمؿ عقد ندكات  ضركرة .5
ستفادة مف (، كاإل3تطبيؽ مقررات لجنة بازؿ )زمة نحك الشركع في ككضع اآلليات الال

 تجارب الدكؿ التي كاف ليا فضؿ السبؽ في ىذا المجاؿ.
يتـ  سس كالقكاعد التياألالمالية عف يرىا ر اباإلفصاح ضمف تقالتجارية البنكؾ ة قياـ ر ضرك  .6

ماـ اؿ لغرض زيادة الشفافية كالكضكح أس المضكئيا قياس كتحديد نسبة كفاية رأ في
المصرؼ كترسيخ دكره في تنمية  المستثمريف كأصحاب الكدائع المصرفية تعزيزان لمكانة

 قتصاد.اإل
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 أواًل: المراجع العربية:

 ،لعوامل المؤثرة عمى ربحية المصارف التجارية العاممة في ا ،2006 أبك زعيتر، باسؿ
التجارة، الجامعة اإلسالمية ، كمية غير منشكرة ، رسالة ماجستير(2004-1997)فمسطين 

 ، فمسطيف.بغزة
 دار المسيرة  ،البنوك التجاريةالجودة الشاممة وتحقيق الرقابة في  ،2009 حمد، محمد،أ

 األردف.عماف، لمنشر كالتكزيع كالطباعة، 
  دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، ،النقود والمصارف والنظرية النقدية ، 2009سالف، رمزم،أر 

 األردف. ،عماف
 ،دراسة حالة : تكمفة البنوكتأثير متطمبات رأس المال عمى  ،2008 بف ناصر، قنديؿ

 جميكرية مصر العربية، قتصاديةمنتدل البحكث اإلو لكرقة عممية مقدم، رمص
 ،واقع الجديدة حترازيةاإل والمعايير والنظم اإلسالمية البنوك، 2011 بكزياف، فؤاد، كاخركف 

 قتصادفي المؤتمر العالمي الثامف لإل مقدموكرقة عمؿ  ،(3)بازل  لمقررات تطبيق وآفاق
 ، الدكحة، قطر.سالميكالتمكيؿ اإل

  ،طباعة ، دار كائؿ لمستراتيجي معاصرا  دارة البنوك مدخل كمي و إ، 2008، فالحالحسيني
 .االردفكالنشر كالتكزيع، عماف، 

 عمافدار صفاء لمنشر كالتكزيع، ، حصاء التطبيقيساليب اإلأ ،2009 يماف،إنكش، ح ،
 األردف.

  ،في  اإلسالميةس المال لممصارف أحتساب كفاية ر تطوير نموذج إل، 2008الزعابي، تياني
 االسالميةالجامعة  غير منشكرة، كمية التجارية، ، رسالة ماجستيرمقررات لجنة بازل إطار

 بغزة، فمسطيف.
 ،ربحية في المؤثرة العوامل تحديد في المالية النسب استخدام، 2013 سمماف، عماد 

قتصادية، جامعة البصرة، بغداد، مجمة العمـك اإلكرقة عممية منشكرة ب، التجارية المصارف
 .العراؽ
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 ،التشغيل دارة مخاطرا  و  2سالمية ومتطمبات بازل لمصارف اإلا ،2005 الشاىد، سمير ،
 .جميكرية مصر العربية، القاىرة، تحاد المصارؼإمجمة كرقة عممية منشكرة ب

 ،دار  ،ة "المصارف وشركات التأمين"المحاسبة في المنظمات المالي ،1998 الشرع، مجيد
 عماف، اإلردف.، كالتكزيع الحامد لمنشر

 االردف لمنشر كالتكزيع، عماف المسرة ، دارمحاسبة البنوك 2002 ،خركفآ شقير، فائؽ ك ، 
  عمى النظام المصرفي  3نة بازل مقررات لج تأثير، 2013خركف، آصالح، مفتاح، ك

النمك سالمي: كالتمكيؿ اإلقتصاد مؤتمر العالمي التاسع لإللم، كرقة عمؿ مقدمة سالمياإل
 سالمي، اسطنبكؿ، تركيا.إستقرار مف منظكر كاال كالعدالة

  ،مان البنوك التجارية العاممة في أالعوامل المؤثرة عمى درجة ، 2008بيية، صباح
 ، فمسطيف.غزةب ، الجامعة االسالميةغير منشكرة ماجستير رسالة فمسطين

 ،غير  ، رسالة ماجستيرفي البنوك التجارية الرقابة الداخمية، 2004 الصكراني، عبير
 زة، فمسطيف.غب، الجامعة االسالمية منشكرة

 ،كرقة ، ردنعمى ربحية البنوك التجارية في األ العوامل المؤثرة ، 2002صياـ ك خريكش
 جدة، السعكدية.دارة، قتصاد كاإلاإلمجمة جامعة الممؾ عبد العزيز: عمؿ منشكرة في 

 ،اإلسكندرية،  الجديدة، ة، دار الجامعالبنوك وتكنولوجيا المعموماتدارة إ، 2008 طو، طارؽ
 جميكرية مصر العربية.

 البنوك ربحية عمى المال رأس كفاية لتطبيق قياسي تحميل، 2011، الطيب، شحاتيت 
، مؤتةالدراسات العمكـ االدارية، جامعة  مجمةكرقة عممية منشكرة ب،  األردن حالةة: التجاري
 األردف.

 ،غزة، فمسطيف.، آفاق الجياز المصرفي الفمسطيني ، 2003 يكسؼ، عاشكر  
  ،محددات كفاية رأس المال في البنوك التجارية األردنية، دراسة ، 2008عبيدات، سامر

 األردف.عة البمقاء التطبيقية، عماف، ، جامغير منشكرة ، رسالة ماجستيرتطبيقية
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 دارة ا  ي الرقابة عمى المصارف و ساسية ومعاصرة فأطر أ ، 2006،الكراسنة، إبراىيـ
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 السابع الفصل
 قـالحـمـال 7

 



 

 
 

 :(1ممحق رقم )
لمبنوك التجارية المحمية القوائم المالية المجمعة  

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 البند/ السنة

       أوالً: المٌزانٌة العمومٌة

                الموجودات المتداولة
نقد في الصندوق و لدى 

 البنوك
199,420,573 299,090,892 334,418,944 331,073,764 468,935,533 696,615,428 438,721,203 

لدى سلطة النقد  أرصدة
 الفلسطينية

160,640,619 211,394,065 230,703,598 203,172,610 279,660,274 328,552,084 362,487,258 

لدى بنوك  أرصدة
 ومؤسسات مالية

611,924,904 637,602,110 615,861,204 598,982,037 582,082,705 654,022,590 1,000,573,195 

 14,665,891 12,041,007 38,186,242 17,421,333 13,882,171 19,982,381 14,031,775 وراق مالية للمتاجرةأ

  -ستثمار وراق مالية لإلأ
 معدة للبيع

130,512,068 260,649,317 318,769,314 267,163,792 160,123,876 222,514,167 319,147,540 

تسهيالت ائتمانية ) 
 صافي(

514,486,711 620,626,881 931,275,146 1,219,267,670 1,580,453,311 1,813,587,428 2,012,507,004 

ستثمار إتمويل و
 )صافي(

671,413 671,413 671,413 5,777,383 19,179,089 19,222,957 15,267,067 

 79,917,192 81,594,067 57,565,112 55,618,380 59,136,704 42,742,829 42,339,916  أخرىمدينة  أرصدة

 5,063,636 4,427,603 877,475 801,396 654,856 2,949,339 5,921,719 فوائد معلقة 

الموجودات  مجموع
 المتداولة

1,679,949,698 2,095,709,227 2,505,373,350 2,699,278,365 3,187,063,617 3,832,577,331 4,248,349,986 

       

 جلموجودات طوٌلة األ
       

53,371,363 71,945,320 80,962,961 101,319,807 107,858,700 116,813,162 142,385,299 



 

 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 البند/ السنة

27,836,872 31,993,612 37,425,066 43,891,583 50,439,077 58,467,194 67,015,898 

25,534,491 39,951,708 43,537,895 57,428,224 57,419,623 58,345,968 75,369,401 

 31,119,220 25,627,944 17,103,239 5,000,000 3,752,217 5,636,112 5,571,589 جلستثمارات طويلة األإ

 18,015,275 18,015,275 18,015,275 18,015,275 11,515,443 11,582,962 13,774,474 راضياأل

 1,421,164 1,371,754 1,548,145 1,596,935 1,573,144 583,259 395,893 موجودات غير ملموسة

45,276,447 57,754,041 60,378,699 82,040,434 94,086,282 103,360,941 125,925,060 

1,725,226,145 2,153,463,268 2,565,752,049 2,781,318,799 3,281,149,899 3,935,938,272 4,374,275,046 

  المطلوبات وحقوق المساهمٌن

    

  

                  المتداولةالمطلوبات    

 3,096,124,920 2,630,863,396 2,254,488,835 1,897,855,541 1,801,886,849 1,440,478,197 1,159,969,464 ودائع العمالء

ودائع البنوك 
 والمؤسسات المصرفية

88,585,565 100,018,591 112,149,193 167,284,416 214,603,173 372,373,735 334,438,963 

ودائع سلطة النقد  
 الفلسطينية

61,774,068 140,895,878 121,132,120 115,766,462 105,805,661 102,506,940 24,086,209 

ودائع تامينات نقدية 
 أخرى

73,334,601 84,757,344 100,906,928 110,617,018 122,412,298 134,046,399 220,204,579 

 25,272,298 79,926,607 64,284,075 55,282,534 43,832,874 35,075,752 25,579,479 مخصصات

 79,077,653 66,198,932 52,973,248 51,184,124 44,127,871 29,544,418 29,524,998 أخرىمطلوبات متداولة 

المطلوبات  مجموع
  المتداولة

1,438,768,175 1,830,770,180 2,224,035,835 2,397,990,095 2,814,567,290 3,385,916,009 3,779,204,622 

       



 

 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 البند/ السنة

ودائع تامينات نقدية 
 أخرى

5,580,137 7,219,223 6,247,412 7,486,702 22,691,673 42,050,532 35,569,767 

مخصصات طويلة 
 جلاأل

257,385 380,191 389,710 579,574 6,266,018 6,443,868 5,563,566 

 15,761,999 33,181,999 13,340,953 4,552,869 2,393,759 1,419,067 1,619,449 جل قروض طويلة األ

مجموع المطلوبات  
  جلاأل طوٌلة

7,456,971 9,018,481 9,030,881 12,619,145 42,298,644 81,676,399 56,895,332 

 3,836,099,954 3,467,592,408 2,856,865,934 2,410,609,240 2,233,066,716 1,839,788,661 1,446,225,146   مجموع المطلوبات 

                  حقوق المساهمٌن
س المال المدفوع ) أر
 سهم عادية (أ

231,299,575 249,897,680 259,897,680 282,901,698 316,901,698 332,908,009 365,994,262 

 45,717,655 40,147,345 34,997,528 30,120,195 25,866,789 21,824,619 17,136,537 جباريأحتياطي إ

 472,502 1,090,873 1,083,446 1,083,446 4,083,446 7,948,253 7,861,206 ختياريأحتياطي إ

 69,351,033 65,623,136 45,141,797 32,569,766 20,998,029 13,223,691 11,237,318 أخرىحتياطيات إ

صدار ) خصم عالوة اإل
 ) 

12,034,692 12,034,692 12,034,692 12,034,692 12,034,692 12,034,692 12,034,692 

ثر المتراكم للتغيرات ألا
 في القيمة العادلة

(4,865,484) (2,284,474) 1,130,556 (3,200,132) (11,324,077) (6,424,969) (9,034,251) 

 - - - - - - 4,000,000 رباح مقترحة التوزيعأ

 11,642,131 1,591,438 1,543,557 1,531,958 1,534,038 1,836,092 495,831 أخرى

رباح محتجزة ) مجمعة أ
) 

(198,676) 9,194,054 7,140,103 13,667,936 23,905,324 21,375,340 41,997,068 

279,000,999 313,674,607 332,685,333 370,709,559 424,283,965 468,345,864 538,175,092 

1,725,226,145 2,153,463,268 2,565,752,049 2,781,318,799 3,281,149,899 3,935,938,272 4,374,275,046 



 

 

 

 161,023,473 147,834,475 119,729,697 105,791,326 83,885,739 71,568,051 77,635,219 الدائنةالفوائد 

 35,343,282 29,268,027 20,044,232 15,118,787 9,855,376 9,382,358 18,988,794 الفوائد المدينة

 125,680,191 118,566,448 99,685,465 90,672,539 74,030,363 62,185,693 58,646,425 صافً الفوائد

 41,305,345 34,473,202 31,473,001 27,382,664 23,164,272 20,497,708 14,388,953 صافي العموالت

 1,303,806 1,972,036 (871,803) 437,523 2,985,320 1,768,405 (2,410,448) أرباح موجودات وأدوات مالية

 22,652,539 15,932,929 16,636,295 16,152,562 15,335,884 16,857,296 10,307,065 أخرىيرادات تشغيلية إ

4,690,020 5,213,398 6,696,601 8,807,347 9,677,545 11,070,625 13,073,491 

1,135,099 4,335,829 4,721,586 6,902,400 8,384,003 9,245,045 14,668,112 

8,289,360 548,271 984,068 2,843,451 3,469,015 3,703,598 4,694,344 

26,740,867 27,996,725 37,278,510 42,114,030 47,170,797 52,240,797 55,527,989 

1,599,109 2,190,090 2,857,731 3,563,973 3,998,283 3,695,475 3,752,545 

12,153,800 13,327,917 16,418,660 21,065,784 23,117,527 25,412,076 31,994,731 

472,487 (154,823) 3,680,407 2,354,021 7,920,232 3,298,125 3,249,576 

544,619 189,958 388,512 2,050,131 1,491,954 1,260,043 2,947,046 



 

 

- - - - - - 
 

2,519,010 753,988 2,114,368 715,347 417,540 1,624,165 589,342 

- 1,070,763 600,442 229,594 344,215 418,113 454,295 

7,266,847 9,516,551 10,594,377 10,534,674 14,738,587 17,375,910 16,711,417 

- - - - 507,234 135,000 - 

 
 

 

 



 

 
 

 (:2ممحق رقم )
 وك التجارية المحمية:مؤشرات أداء البن

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 متغٌر اسم البنك/ السنة

 بنك فلسطٌن

ROA 2.7% 2.6% 2.4% 2.5% 2.5% 2.3% 2.1% 

ROE 23.2% 21.9% 23.0% 21.5% 22.6% 21.0% 18.4% 

EPS 35.1% 33.1% 37.7% 34.9% 37.3% 35.4% 32.3% 

CRA 22.51% 16.51% 13.64% 13.57% 13.20% 13.95% 13.08% 

 ستثمار الفلسطٌنًبنك اإل

ROA 1.9% 1.5% 0.6% 1.1% 0.8% 0.8% 1.0% 

ROE 6.6% 6.1% 2.4% 4.3% 3.3% 3.6% 4.9% 

EPS 10.2% 9.4% 2.9% 5.3% 4.1% 4.6% 6.1% 

CRA 39.38% 37.18% 27.40% 31.61% 31.76% 35.54% 34.60% 

نمٌة بنك القدس للت
 ستثمارواإل

ROA -2.0% 1.3% 1.5% 1.4% 0.9% 1.4% 1.5% 

ROE -11.7% 9.2% 12.6% 12.0% 7.8% 11.2% 14.5% 

EPS -10.3% 8.6% 12.7% 13.1% 9.0% 14.6% 20.5% 

CRA 28.89% 25.96% 24.19% 22.00% 22.17% 23.70% 16.98% 

 البنك التجاري الفلسطٌنً

ROA 0.2% 1.9% 1.3% 0.5% 0.0% 0.1% 0.4% 

ROE 0.9% 9.5% 7.7% 3.0% 0.2% 0.7% 4.2% 

EPS 0.7% 8.3% 7.2% 2.8% 0.2% 0.7% 4.1% 

CRA 45.89% 31.60% 26.13% 24.21% 24.47% 16.63% 17.15% 

 البنك الوطنً

ROA -2.9% 1.4% 0.1% 0.3% 0.9% 1.0% 0.9% 

ROE -10.9% 7.9% 0.7% 2.7% 5.9% 9.3% 7.4% 

EPS -9.6% 7.6% 0.7% 2.2% 6.0% 10.2% 8.4% 

CRA 41.14% 32.32% 33.58% 19.05% 20.50% 16.32% 20.41% 

 كؾ عينة الدراسة.إعداد الباحث استنادان إلى التقارير المنشكرة لمبنالمصدر: 

  



 

 

 (:3ممحق رقم )
 :كؾ التجارية المحميةمتغيرات الدارسة لمبنل الكصفية حصائيةالمؤشرات اإل

 المخغَر/المعاٍَر البىل
الوسط 

 الحسابٌ

الخطأ 

المعَارً 

للوسط 

 الحسابٌ

االوحراف 

 المعَارً
 أمبر قَمت أقل قَمت الخباٍه

البىوك المحلَت 

 الخجارٍت

CRA 25.00% 2.05% 5.40% 0.30% 20.40% 35.60% 

ROA 1.78% 0.08% 0.20% 0.00% 1.40% 2.10% 

ROE 13.40% 0.77% 2.04% 0.00% 8.90% 14.60% 

 EPS 17.80% 1.22% 3.20% 0.10% 10.70% 20.40% 

 بىل فلسطَه

CRA 1.52% 1.90% 3.40% 0.10% 13.10% 22.50% 

ROA 2.44% 0.07% 0.19% 0.00% 2.10% 2.70% 

ROE 21.60% 0.62% 1.64% 0.00% 18.40% 23.20% 

 EPS 35.10% 0.75% 1.98% 0.00% 32.30% 37.70% 

سخثمار بىل اإل

 الفلسطَىٌ

CRA 33.90% 1.51% 4.00% 0.20% 27.40% 39.40% 

ROA 1.10% 0.17% 0.45% 0.00% 0.60% 1.90% 

ROE 4.45% 0.50% 1.51% 0.00% 2.40% 6.60% 

 EPS 6.00% 1.00% 2.70% 0.10% 2.90% 10.20% 

بىل القذس 

للخىمَت 

 سخثمارواإل

CRA 23.40% 1.39% 3.69% 0.10% 17.00% 28.90% 

ROA 0.85% 0.48% 1.27% 0.00% -2.00% 1.50% 

ROE 7.94% 3.37% 8.93% 0.80% -11.70% 14.50% 

 EPS 9.70% 3.66% 9.68% 0.90% -10.30% 20.50% 

البىل الخجارً 

 الفلسطَىٌ

CRA 26.50% 3.77% 9.98% 1.00% 16.60% 45.90% 

ROA 0.63% 0.26% 0.70% 0.00% 0.03% 1.90% 

ROE 3.74% 1.37% 3.63% 0.10% 0.20% 9.50% 

 EPS 3.42% 1.23% 3.20% 0.10% 0.20% 8.30% 

 البىل الوطىٌ

CRA 26.10% 3.55% 9.30% 0.90% 16.30% 41.10% 

ROA 0.24% 0.50% 1.40% 0.00% -2.90% 1.40% 

ROE 3.28% 2.62% 6.90% 0.50% -10.90% 9.30% 

 EPS 3.64% 2.54% 6.70% 0.50% -9.60% 10.20% 

 

  



 

 

 (:4ممحق رقم )
 الفمسطينية: س الماؿ حسب نمكذج سمطة النقدحتساب كفاية رأآلية إ
  س المالرأ 
  س المالمن رأ 1إجمالي الشريحة  35000
  س الماؿ المدفكعرأ 35100
  س الماؿفائض )فضمة ( رأ 35200
  حتياطات القانكنيةاإل 35300
  حتياطات المعمنةاإل 35400
  رباح الغير مكزعةاأل 35500

   

  ناقض: 
  1س المال شريحة الخصميات من رأ 36000
  غير مممكسةصكؿ األ 36100
  ذا كاف سالبان(أرباح/ خسائر السنة )إ 36200
  ذا كاف سالبان(أرباح/ خسائر تحت التسكية )إ 36300

   

  بعد الخصميات 1س المال مجموعة شريحة رأ 37000
  2س المال مجموع شريحة رأ 38000
  عادة التقييـإحتياطيات إ 38100
  العامة لمعمميات المصرفيةحتياطيات اإل 38200
  حتياطيات العامة لمعميات الغير المصرفيةاإل 38300
  القركض المساندة المؤىمة 38400

   

  س المالإجمالي رأ 39000
   

  ناقص: 
  س المالالخصميات من إجمالي رأ 40000
  ستثمارات في الشركات المصرفية كالشركات المالية كغير الماليةاإل 40100
  لزامي لمقركض المصنفةالفرؽ بيف المخصص الفعمي كاإل 40200

   

  س الماؿقاعدة رأ 41000
  مذكرة تكضيحية 

  (سنكات 5كثر مف المساندة المؤىمة )المتبقى عمى إستحقاقيا أ القركض 42000

 المصدر: سمطة النقد الفمسطينية.


