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  الدراسة ملخص 
   
  

 معالجة مشكلة انخفاض حجم الودائع المصرفية في المصارف الوطنية          إلىتهدف هذه الدراسة    

  .فلسطينية مقارنة مع المصارف الوافدة  التجارية ال

 وتناقش العوامل المؤثرة في ذلك  وذلك من خالل استطالع آراء مدراء المصارف التجاريـة               

الوطنية حول سياسة الودائع التي يتبعونها ومدى جدواها في جذب ودائع العمالء وقـد كـان                

مـن مـديري العمـوم     فرع  وأفـراد ه  72 مصرف بواقع 11مجتمع الدراسة   مكون من     

 موظف ، وتم اختيار عينة عـشوائية         321 وقد بلغ عددهم     األقساموالفروع والدوائر ورؤساء    

 أي  114الردود    استبانة وكانت  120 موظف  وتم استرداد      135من مجتمع  الدراسة حجمها      

  .من العينة  % 84.5ما يمثل 

ة وإجراء تحليل ومناقـشة متعمقـة       وقد قامت الباحثة بصياغة الفرضيات المناسبة لهذه المشكل       

الفصل األول تكلـم عـن        : يأساسية وه   فصول    ة  ربعالدراسة أ  ت  وتناولالدراسة  لموضوع  

لعوامـل المـؤثرة فـي جـذب     االفصل الثاني تكلم عن المصارف التجارية وهيكلها المالي  ،     

السـتراتيجيات  الـسياسات وا  "  تحدث عن اإلطار النظري للبحث         الثالث    الفصل    الودائع ،   

، أما الفصل الرابع كان محـور  "  الودائع المصرفية والعوامل المؤثرة في جذب الودائع         إلدارة

الدراسة حيث كان الهدف من خالله تطبيق ذلك على المصارف الوطنية العاملة في فلـسطين               

  .واختبار الفرضيات SPSS" "اإلحصائيبالتحليل 

  :همهاوقد تم استخالص النتائج عن ذلك كان أ

  بين  حجم الودائع المصرفية وبين السمات         إحصائية قوية  ذات داللة      ايجابية  عالقة  وجود   . 1

 .المادية والشخصية للمصارف التجارية الوطنية الفلسطينية والموقع 



ب  

 قوية ذات داللة إحصائية بين حجم الودائع المصرفية و مستوى وحجـم       ايجابية  عالقة  وجود  .2

 المصارف التجارية الوطنية الفلسطينية  الخدمات التي تقدمها 

 ذات داللة إحصائية بين حجم الودائع المصرفية و بين السياسات            ايجابية قوية    ةوجود عالق . 3

وقـوة المركـز    ) كالسياسات المتعلقة بالقروض واالستثمارات والنشاطات األخـرى      ( الرئيسية

  ).يدة وجود سيولة جيدة والسمعة  المالية  الج( المالي للبنك 

حجم الودائع المـصرفية وبـين  مـستوى النـشاط           هناك   عالقة ذات داللة إحصائية بين         . 4

  .االقتصادي 

هناك  عالقة ذات داللة إحصائية بين حجم الودائع المصرفية وبين دفع معدالت أعلى للفوائد                .5

  .على الودائع  

سة الودائع المصرفية لـو  وقد أوصت الدراسة عدة توصيات من شأنها  العمل على تطوير سيا    

 بها  بعين االعتبار  في هذه المصارف الوطنية   للعمل على زيادة جـذب الودائـع                   األخذتم  

المحلية ومن أهمها تطوير واستحداث خدمات مـصرفية جديـدة حـسب متطلبـات الـسوق              

 وليخرج البحث بصورته األخيرة تحت عنوان       .المصرفي ، والتركيز على جذب الودائع ألجل      

:-  

  ) الخصوم إدارةتطوير سياسة الودائع المصرفية في ظل نظرية (

 –م 1996) ( دراسة تطبيقية على المصارف التجارية الوطنية العاملة في فلسطين ( 

  ) . 2006حزيران 
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Abstract   
  

This study aims at aformed physician the drop of the banking deposits 

volume in the palestinian commerical national banks comparison with the 

coming banks . It discusses the effective parameters that are in , through 

exploration of views aexcutives of the national commerical banks around 

the  politic of the deposits that they follow .And it's uses`s extent in 

attraction of adeposits the stooges. The society of study formed from 11 

banks by reality 72 branches and it's members formed from mangers and 

department heads. Their numbers had reached to 321 employee and a 

random sample was chosen from society of the study it's volume 135 

employee . Recovery of 120 clarification became complete and the 

replies were 114 in other words that it plants 84.5% from the sample . 

The researcher has formulated suitable hypotheses to solute the problem 

and she made analysis and a well versed depater for subject of the search 

.  

The search took four  basic chapters : chapters I spoke about the 

commerical banks and its financial structure , chapter II spoke about the  

Effective factors on attracting deposits , chapter III spoke of  the 

theoretical frame for the search" the politics and strategies the deposits 

and the effective parameters in attraction of the deposits"   

While chapter IV was the axis of the study where was the aim by which 

apply it on the working national banks in Palestine in detail the statistical 

analysis  " spss" and testing hypotheses . 

The results from that was drawn on the following : 

1- There is a strong connection with significant statistically between the 

volume of bank deposits and the  material and personality advantages 

banks and web . 



د  

2- There is a strong connection with significant statistically between the 

volume of bank deposits and volume of services which provided by 

palestinian  national commercial banks. 

3- There is a strong connection with significant statistically between the 

volume of bank deposits and main policies as those  relating with 

loans , investments , other activities and the financial position of the 

bank ( apresence of agood liquidity and the good monetary reputation  

4- There is a strong relationship  with significant statistically between the 

volume of bank deposits and the  level of econmic activity . 

5- There is a strong relationship  with significant statistically between the 

volume of bank deposits and pay high rates to interest on deposits. 

The study recommended several recommendation that would work to 

develop bank deposits policy , if it introduced in account in theses 

national banks to work to increase the attract on the local deposits the 

more important develop and refresh anew bank services according to the 

neede of the banking market , and focus on attracting deposits , To come 

in its lastest from under the title : 

( develop  bank deposits policy in  the light of liability management 

theory ) 

( applied study on working national commercial bank on Palestine ) 

( 1996- June 2006 ) 
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  شكر وتقدير
  

 الذي   -عز وجل  - الجزيل والحمد إلى من ال يشكر سواه وال يحمد سواه اهللا             أتقدم بالشكر   

موضـوع   ت   احتـو أن تكون قـد جو  أر والتي، هذه الصورةهذه الدراسة على  إلتمام   يوفقن

  .الدراسة بالطريقة المالئمة والكافية

يطيب لي عرفانـاً بالجميـل أن        ى صاحبه وانطالقاً من مبدأ أن كل فضل البد أن يعود إل             

 حـسين  يوسـف   : د  . أ  بعلمه إلـى   يتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى من أشرف علي وأفادن        أ

   –بارك اهللا فيه  -عاشور   

أبو كرش  ،     شريف  / أتقدم بوافر التقدير وعظيم االمتنان للجنة المناقشة األفاضل الدكتور        كما  

رفوني بقبول مناقشة الدراسة لدورهم الكبير في إثراء وإغنـاء     علي شاهين الذين ش   / والدكتور  

  .الدراسة من علمهم وخبرتهم 

مكتبة الجامعة اإلسالمية على ما قدمتـه       ، وأخص بالذكر    كما أتقدم بالشكر إلى جامعتي الغراء     

  .، ومدرسي كلية التجارة لي من مراجع علمية مفيدة خالل هذه الدراسة

  .لي خير عون لم أذكره وكانإلى كل من  الشكر كل الشكر وأخيراً

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



و  

  اإلهداء

  
  .علي شاهين  . يوسف عاشور ، ود .د.  أ : ثم إلى،أهدي بحثي هذا لوجه اهللا

  

 ....   أهديه إلى الذين إذا قالوا صدقوا  ♦

  ....                              وإذا صدقوا عملوا 

  .....وإذا ما أحسنوا أخلصوا دينهم هللا 

  ....                              ال يريدون جزاء وال شكوراً

  

وأخص بالذكر  ( إلى من ضحوا بدمائهم من أجل ثرى فلسطين الحبيبة ، إلى شهدائنا                ♦

 .وجرحانا ) رامي أبو سمرة / أخي الشهيد : 

 

إلى من يقبعون خلف الجدار، يغتالون وحدات الزمن، إلـى أسـرانا القـابعين خلـف        ♦

 . اإلسرائيلية المحتلةالسجون

إلى النموذج النادر من نماذج العطاء المتدفق الذي لم ينضب معينه يوماً واحداً، وكانوا              ♦

 . االحترام والتقدير والحب أكنه لهما  فكّل أمي وأبي:المثل األعلى

  . محمد أحمد حسام الشرفا _ حفظه اهللا _ أهديه إلى خطيبي  ♦

  

يستفاد منه لمـن يـأتي   ني بالمعلومات القيمة ، آملة أن إلى كل من ساعدني وأمد   : وأخيراً

  .بعدي 

  

  أهدي إليكم جميعاً ثمرة جهدي هذا ،،،،،،،
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  خلفية الدراسة وأهميتها 

  

  .المقدمة :  أوالً                     

   .الدراسة  مشكلة :ثانياً                     

  . متغیرات الدراسة :  ثالثًا     

  . الدراسة فرضيات: رابعا                     

  .الدراسة أهداف : خامساً                     

  . وأسباب اختيار الموضوع الدراسة  أهمية : سادساً                     

  .جتمع الدراسة والعينة  م: سابعاً                      

   .منهجية الدراسة: ثامناً                     

   أدبیات الدراسة : تاسعًا                         
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  ::المقدمةالمقدمة  : : أوالًأوالً
  

                   يعتبر القطاع البنكي من أهم القطاعات االقتصادية في الدول المتقدمة والنامية علـى حـد

ع بدور الوساطة المالية بين المستثمرين والمدخرين، كما يقـوم بتقـديم       ويقوم هذا القطا   ،سواء

والتـي  ) الـخ ...حواالت، اعتمادات، كفاالت  (العديد من الخدمات المالية والمصرفية األخرى       

  ).2006 مقداد ، ( تساعد على تسهيل النشاط االقتصادي وزيادة كفاءته 

لنظم االقتصادية والمالية بما لـه مـن تـأثير           في ا  ياًُيحتل القطاع المصرفي مركزاً حيو    و    

ايجابي على التنمية االقتصادية من خالل تعبئة المدخرات الكافيـة والتوزيـع الكـفء لهـذه                

   . )2003السيس ، ( المدخرات على االستثمارات المختلفة  

و فالبنوك التجارية عبارة عن مؤسسات مالية ومصرفية تقوم بقبول ودائع تدفع عنـد الطلـب أ   

آلجال محددة وتزاول عمليات  التمويل الداخلي والخارجي وخدمته بما يحقق أهـداف خطـة               

  ).2002عبد الغفار ، ( التنمية ودعم االقتصاد القومي 

 وهي شريان الحيـاة فـي       ،و تؤلف الودائع المصدر الرئيسي ألموال المصرف  التجاري            

 تؤدي خدمة   المصارف التجارية   كما أن    التجاري ، ألنها أهم مصدر لألموال فيه ،          لمصرف  ا

لالقتصاد القومي بقبولها الودائع نظراً لما يؤدي ذلك  من تسهيل لعمليات الدفع الناجمـة عـن             

  . واستخدام لألموال في المجاالت االقتصادية المختلفة ، وتشجيع لالدخار،التبادل التجاري

  ) .1993، سلطان (

 هـو   ، التجارية  المصارف   ل بال القائمين على إدارة    ومن أكثر الموضوعات أهمية والتي تشغ     

 ،وتحقيق الربحيـة  ، تـوفير الـسيولة    :التوفيق بين اعتبارات ثالثة في العمل المصرفي وهـي        

وترجع أهمية ذلك إلى أن االعتبارات السابقة ذات تأثير كبير علـى تـشكيل               ، وضمان األمان 
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 ، والتي تتمثـل فـي       مصارف التجارية   الالسياسات الخاصة باألنشطة الرئيسية التي تمارسها       

  .ستثمار إللت المختلفة والدخول في مجاالت عدة قبول الودائع ومنح القروض والتسهيال

 إذ يتعين االحتفـاظ  ،فوجود السيولة في المصرف  التجاري له أهمية قصوى عند رسم سياسته     

بـذلك يحقـق ثقـة      بنسبة سيولة تكفي لمواجهة متطلبات السحب الصادرة من عمالئه ، وهو            

 السائلة تكـون بعيـدة   المصرف المودعين في أن أموالهم التي تمثل الجانب األكبر من موارد     

 أال يعطـل    المـصرف  وفي نفس الوقت يتعين علـى        ،عن المخاطر التي قد تعرضها للضياع     

  أهـم من  وهو ، فرص تحقيق ربح للمساهميندقَ وإال فَ،ستثمارموارده السائلة ويحجبها عن اال   

  .تحقيقها المصرف التجاري األهداف التي يتوخى 

فمنذ الكساد العظيم وحتى منتصف الخمسينات كانت سياسة المصارف التجارية في الواليـات             

المتحدة وأوربا تقضي بتركيز الجهود لجذب الودائع تحت الطلب ، أما ودائع التوفير والودائـع        

  .ها ألجل لم ترفضها غير أنها لم تبذل أي جهد لتنميت

وقبيل الستينات ظهر متغير جديد جعل المصارف التجارية تعيد حساباتها بأن أعطـت قـدراً               

أكبر من االهتمام لجذب ودائع التوفير والودائع ألجل ، ولقد تمثل هذا المتغيـر فـي إرتفـاع                  

  .أسعار الفائدة في األسواق 

لـى بنـود الخـصوم       حيث يتجه االهتمام  إ     ،ولقد حدث تحول ملموس في الوقت الحاضر         

 ،ورأس المال كوسيلة لتوفير السيولة وتعظيم الربحية من خالل استثمار األمـوال اإلضـافية             

 بحيث يمكن تلبية متطلبـات الـسيولة لمواجهـة          ،الناتجة من هذه المصادر في أصول منتجة      

 بدالً من تصفية بعـض      ،السحب من الودائع تحت الطلب وغيرها من القروض قصيرة األجل         

ل ، وقد تلجأ البنوك إلى تعديل أسعار  الفائدة كوسيلة لجذب ودائع إضافية ، أو زيـادة                  األصو
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 وهذه كلها وسائل لتوفير األموال الالزمة لتوفير متطلبات السيولة وتنمية الربحيـة      ،رأس المال 

  ) .285 ، ص 2002حنفي ، (للبنك التجاري 

 وهي النظريـة  Liability Management Theory وهي  تسمى  نظرية إدارة الخصوم   

مصادر التغذية الرئيسية أي علـى       في تبرير نشاط المصارف التجارية ، وتركز على          الحديثة

  :الخصوم وبصفة خاصة الودائع ، والسؤال األول الذي تفرضه النظرية يتلخص فيما يلي 

  :  التجاري إلى السيولة ؟ تجيب النظرية على ذلك بطرح سببين المصرفلماذا يحتاج 

المـصرف   يتعلـق برغبـة      :، والثاني طر طلبات السحب من جانب المودعين     هو مخا :األول  

 ومـن غيـر     ، لتوفير السيولة لالستجابة لرغبات طالبي القروض بمختلف أنواعهـا         التجاري  

  . بالودائع جامدة ودون توظيف المصرف التجاري المتصور أن يحتفظ 

 من خالل االحتيـاطي الثـانوي        يمكن مواجهتها  وتقوم هذه النظرية على أن قضية السيولة ال       

مـصادر  (  بااللتجاء إلى مصادر غير تقليدية   ،، بل ينبغي على البنك تنمية موارده المالية       وحده

، أو  ز باالستقرار الـسياسي واالقتـصادي     كإنشاء فروع في دول أجنبية تتمي     ) تمويل مستحدثة   

 واالقتـراض  ،اطي الفائض لدى بنوك أخرى وشراء االحتي ،إصدار شهادات إيداع قابلة للتداول    

  ) .1999هندي ، ( سواء من الداخل من خالل السندات أو قروض من بنوك أجنبية 

، أو أن   ، أو انخفاض في حجـم الودائـع       وعندما يكون هناك طلبات للسحب من قبل المودعين       

   حينئذ؟ي المصرف التجار وتحتاج إلى سيولة حالية ماذا يفعل ،هناك طلبات عاجلة للقروض

  " It just goes and buy it"وفقا لهذه النظرية يذهب ويشتري ما يحتاج إليه من سيولة 

 األخـرى ، أو اقتـراض       المـصارف    أن يقترض من السوق النقدية من        المصرف  فيستطيع  

، أو إصدار شهادات إيداع وشـهادات ادخاريـة متعـددة األنـواع              العامة والحكومية  األموال
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تطيع أن يستخدم هذه األموال المقترضة لمواجهة احتياجات زبائنـه طـالبي             وهو يس  ،وغيرها

  .القروض 

 زيادة الودائع ما بين البنوك وتنوع وتعـدد         ،وهذه السياسة هي التي تفسر في العصر الحاضر       

أشكال الودائع ، وشهادات االدخار واإليداع المختلفة والتمايز في أسعارها ، ونمـو عمليـات               

  .)169م ، ص1996شيحة ، ( ر السيولة البنوك ، وتواف

  :وهذه النظرية هدفها يتمثل فيما يلي 

  .تدنية تكلفة الحصول على األموال  - 1

  .تنمية مصادر الحصول على األموال  - 2

وذلك على أسـاس   الخصوم،   اصطالح إدارة  ،ويطلق  على إدارة الموارد المالية في البنوك          

 التي يـستخدمها البنـك فـي تمويـل          ،األموالأن مفردات الخصوم تمثل في الواقع مصادر        

  ).63، ص1999هندي ، ( استثماراته أي في تمويل األصول 

 إال أنهـا ليـست المـصدر        مصرفوفي هذا الصدد تعتبر الودائع المصدر الرئيسي لموارد ال        

  . واالحتياطيات ، والقروض، واألرباح المحتجزة،الوحيد فهناك مصادر أخرى كرأس المال

 التـي يتقـدم بهـا       ، من تلبية طلبات االقتراض    مصرفائع الدعامات التي تمكن ال    وتمثل الود 

 باعتبارها من أهم المصادر التي      ،العمالء لذلك البد من وجود استراتيجيات لتنمية هذه الودائع        

  . والقيام بجميع عمليات التمويل المصرفي ، في تمويل استثماراتهمصرفيعتمد عليها ال

 الفردية ال تملك السيطرة التامة على مستوى ودائعها ، ولكن يمكنهـا             المصارف  ورغم أن      

 ، لـذلك    المصرف   في ربحية    اً هام اً للودائع دور  نألأن تؤثر في حجم الودائع لديها ، ونظراً         
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 ، على جذب المزيد من الودائع من خـالل البحـث عـن األوعيـة              ،تشتد المنافسة فيما بينها   

  .ة الودائع والوسائل التي يمكن بها زياد

  

السياسات النقدية والضريبية للحكومة من العوامل الرئيسية التي تؤثر في            أن ،ومما ال شك فيه   

حجم الودائع للجهاز المصرفي ، وللعوامل االقتصادية والسمات والخصائص الذاتية للبنك لهـا            

  .  )222م ،  ص2002حنفي،( تأثير فعال في حجم الودائع للبنك الفردي 

 وذلك كمـدخل لرسـم   ، التنبؤ المسبق بحجم ودائعهالمصرفطلق السابق ينبغي على  ومن المن 

، ويجب فـي ذلـك إتبـاع         التمويل المصرفي    ت واالستثمار المناسبة لعمليا   ،سياسة التوظيف 

المنافسة السعرية التي تقوم على دفع معدالت فائدة أعلى للمودعين          استراتيجيات أساسية وهي    

  . ية التي تقوم على تقديم خدمات أفضل للمودعين، والمنافسة غير السعر

  :الدراسة مشكلة : ثانياً 

، اً وطني مصرفاًعشر   أحد   ) 11 ( 2007يبلغ عدد المصارف التجارية الوطنية الفلسطينية سنة        

من إجمالي عدد المصارف العاملة فـي فلـسطين،         % 50 فرعاً ومكتباً ، أي ما يشكل        72لها  

تعود ألحد عـشر مـصرفاً      % 50دد الفروع والمكاتب ، مقابل      من إجمالي ع   % 50.7وعلى  

سلطة (  فرعاً ومكتباً  70من إجمالي عدد الفروع والمكاتب، أو       % 49.29وافداً، تستحوذ على    

  .، هذا ويفترض أنها تستحوذ على نفس النسبة من النشاط المصرفي )2007النقد الفلسطينية ، 

 يمكـن إدراك   رية الوطنية  العاملة في فلسطين التجاخالل قراءة الميزانية المجمعة للمصارف  

مـن   % 22.18 حيث تستحوذ هذه المـصارف علـى                ،انخفاض  حجم الودائع فيها     مدى

  .مجموع الودائع، وهذا بالتأكيد أقل بكثير من نسبة عددها إلى مجموع المصارف 
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طاب الودائـع    تواجه  المصارف الوطنية في جـذب واسـتق         ، يشير إلى وجود مشكلة    وهذا  

مقارنة بالمصارف الوافدة وقد يكون ذلك راجع إلى السياسات التي تتبعها البنـوك الوطنيـة               

  .فإن هذه الدراسة  معنية بدراسة هذه المشكلة ومن هنا 

 كيف يمكن وضـع سياسـة تطويريـة للودائـع         :  الذي يطرح نفسه      الرئيسي   والسؤال

 تكون أكثر فاعلية في جذب الودائع فـي          بحيث ، في فلسطين  للمصارف التجارية الوطنية    

  ظل نظرية إدارة الخصوم  ؟

  
   :نموذج الدراسة : ثالثاً 

  : المتغير التابع . 1

  .حجم الودائع المصرفية في المصارف التجارية الوطنية الفلسطينية 

  :المتغيرات المستقلة . 2

  .السمات المادية والشخصية للمصارف والموقع   -أ 

  .التي تقدمها المصارف مستوى وحجم الخدمات   -ب  

  .السياسات الرئيسية التي تمارسها المصارف وقوة المركز المالي   -ج 

  .مستوى النشاط االقتصادي   -د 

  .أولوية التعامل مع البنوك المألوف التعامل معها   -ه 

  . انتشار العادة المصرفية   -و 

  . االستقرار السياسي والتشريعي   -ز  
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  : الدراسة فرضيات :  رابعاً 

   ::  األولى األولى الفرضية الفرضية 

 في المـصارف التجاريـة   حجم الودائع المصرفية   بين إحصائية عالقة ذات داللة        ال توجد   
  .للمصارف والموقع    السمات المادية والشخصيةالوطنية الفلسطينية، وبين 

  

  :الفرضيات الفرعية 

 فـي   المصارف  تواجد   ، وبين   جذب ودائع العمالء    بين إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة      .1

  .مدن الرئيسية  وذات السمعة الحسنةال

 ، وبـين   جذب ودائع العمـالء      بين  إحصائية ذات داللة    إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة      .2

  . فروع جديدة في مواقع مالئمةتوسيع دائرة انتشار البنك بإنشاء

  :الفرضية الثانية 

لمـصارف التجاريـة     فـي ا   حجم الودائع المصرفية   بين إحصائية عالقة ذات داللة     ال توجد   

    .المصارف مستوى وحجم  الخدمات التي تقدمها الوطنية الفلسطينية، وبين 

  :الفرضيات الفرعية 

تحـصيل مـستحقات     ، وبـين    جذب ودائع العمالء    بين إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة      .1

  . أو التحصيل بوسائل سداد أخرى، وتحصيل الشيكات،المودعين

التوسع في سياسة فـتح      ، وبين جذب ودائع العمالء    بين إحصائيةداللة  ال توجد عالقة ذات     .2

 و تقريـر نظـام     االعتمادات وإصدار خطابات الضمان  واستحداث أنواع جديدة من الودائـع          

  .الودائع اآلجلة والتوفير وتوفير مزايا جديدة ومبتكرة ومجزية للمودعين
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سداد المدفوعات نيابـة    وبين   ، العمالء جذب ودائع   بين    إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة      .3

قيمة الشيكات التي حررها المودع لصالح الغيـر ، فـواتير التليفـون ، أقـساط     ( عن العميل   

  ،)اإليجار ، بعض فواتير الشراء، مرتبات العاملين لدى المودع ، السحب على المكشوف  

في أيام العطـالت وبعـد   وجود نظام اإليداع والسحب عند الشباك أو السحب اآللي والسحب      و

  .انتهاء مواعيد العمل الرسمية

المـصرف  كفـاءة إدارة    وبين جذب ودائع العمالء   بين إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة      .4

  .لمحفظة األوراق المالية للعميل  وتخصصه  

وجود مراسلين بالخارج     وبين   جذب ودائع العمالء     بين  إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة      .5

  . وتوفر أماكن انتظار السيارات في األماكن المزدحمة،لتسهيل عمليات التصدير واالستيراد

  :الفرضية الثالثة 

 فـي المـصارف التجاريـة    حجم الودائع المصرفية بين  ذات داللة إحصائية    عالقة ال توجد   

سـتثمارات  كالسياسات المتعلقة بـالقروض واال (  السياسات الرئيسيةالوطنية الفلسطينية، وبين   

  .للمصارف وقوة المركز المالي  ) المصارف مارسها توالنشاطات األخرى التي 

  :الفرضيات الفرعية 

 كفـاءة سياسـات     ، وبـين    جذب ودائع العمـالء    بين إحصائيةال توجد عالقة  ذات داللة       .1

  .القروض واالستثمارات

وجود سـيولة مناسـبة     ين  وب ،بين جذب ودائع العمالء     إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة      .2

  . والتقارير المالية المنشورة للجمهور العام  ، أو المحلية،وخاصة في أوقات األزمات القومية
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 وجود الفوائـد علـى      ، وبين   جذب ودائع العمالء   بين إحصائيةال توجد عالقة  ذات داللة       . 3

  .القروض  

 تخـصص بعـض     ، وبـين    الءجذب ودائع العم   بين إحصائيةال توجد عالقة  ذات داللة       . 4

  . في منح أنواع  معينة من القروض و سعر الفائدة على الودائع المصارف 

  :الفرضية الرابعة 

 حجم الودائع المصرفية في المـصارف التجاريـة      بين إحصائية عالقة ذات داللة     ال توجد   

  . مستوى النشاط االقتصاديالوطنية الفلسطينية وبين 

  :الفرضيات الفرعية 

للفتـرة   فترة الـرواج  ، وبين  جذب ودائع العمالء   بين إحصائية توجد عالقة  ذات داللة       ال. 1

   .التجارية 

للفتـرة   فترة الكـساد   ، وبين جذب ودائع العمالء بين  إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة   . 2

  .التجارية   

  :الفرضية الخامسة 

 فـي المـصارف التجاريـة    لمـصرفية بين حجم الودائع ا إحصائية عالقة ذات داللة  ال توجد 

 العريقة  وذات البعد الـدولي       المصارف   األولوية في التعامل مع      الوطنية الفلسطينية،  وبين     

  .واإلقليمي والمألوف التعامل معها  
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  :الفرضية السادسة 

حجم الودائع المصرفية فـي المـصارف التجاريـة         بين   إحصائية عالقة ذات داللة     ال توجد   

  .انتشار العادة المصرفية  نية الفلسطينية،  وبين الوط

  :الفرضيات الفرعية 

نمو الـوعي المـصرفي    وبين  ،بين جذب ودائع العمالء  إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة      .1

  .وإدراك الجمهور  والمؤسسات بأهمية التعامل مع النظام المصرفي

 فترة تعامل العميل مـع      ، وبين   العمالءجذب ودائع    بين إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة      .2

    .المصرف 

  :الفرضية السابعة 

 فـي المـصارف التجاريـة       بين حجم الودائع المصرفية      إحصائية عالقة ذات داللة     ال توجد 

  .االستقرار السياسي واالقتصادي والتشريعي  الوطنية الفلسطينية، وبين 

  
  

  :الفرضية الثامنة  

فـي المـصارف التجاريـة      الودائع المصرفية    حجم بين إحصائية عالقة ذات داللة     ال توجد   

  .دفع معدالت أعلى للفوائد  على الودائع   الوطنية الفلسطينية وبين

   :الدراسة أهداف :  خامساً 
  
مـن خـالل     ،السياسات واالستراتيجيات المتبعـة إلدارة الودائـع       الوقوف على أهم      -1  

 حـول الـسياسات   ،لمصارف التجارية الوطنية الفلسطينية آراء المدراء والنواب في ا    استطالع  

   جدوى هذه السياسات من وجهة نظرهم ؟ى مدما إلدارة الودائع، والتي يتبعونها
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 معرفة أهم محددات الطلب والعرض على سوق الودائع المصرفية و العوامل المؤثرة فـي    -2

  .جذب وتنمية الودائع المصرفية 

  التجاريـة  المـصارف   تطوير  سياسة الودائع المتبعة  لدى     اقتراح توصيات من شأنها     -3

 ومواجهة المشكلة  في هذه السياسات لمواكبة المستجدات ودعـم           ،الوطنية العاملة في فلسطين   

  .تمويل استثماراتها

  : وأسباب اختيار الموضوع الدراسة أهمية: سادساً 

مشكلة انخفاض  حجم الودائـع فـي          قد تساهم في معالجة       تبرز أهمية هذه الدراسة  التي      .1

 وتناقش العوامل المؤثرة في ذلك من ناحية        ،المصارف  التجارية الوطنية  العاملة في فلسطين       

 من خالل تـوفير البيانـات الالزمـة إلدارة          السياسات واالستراتيجيات المتبعة إلدارة الودائع    

األمر الذي  الستراتيجيات،  المصارف،  للتعرف على نقاط الضعف والقوة في هذه السياسات وا          

ـ           اسيساعد اإلدارة على تطوير هذه السياسات لتقديم خدمة أفضل بحيث تحقـق مـستوى رض

 علـى   مما سـينعكس إيجابـاً  ،أعلى للعمالء الحاليين واستقطاب المزيد من العمالء المحتملين      

          وهـو   الوضع التنافسي للمصرف وعلى حصته السوقية وبالتالي تحقيق مستويات ربحية أعلى 

 الهدف األساسي للمصرف في ظل أوضاع المنافسة في السوق المـصرفي بـين المـصارف              

  .التجارية الوطنية  والمصارف التجارية  الوافدة 

 لتـتمكن   ،المصارف التجارية الوطنية العاملة في فلسطين لجذب ودائع العمالء        شدة احتياج   .2

  .األوضاع السائدة من ممارسة نشاطاتها في ظل 

 التي من خاللها يمكـن  ،الدراسة ستكون المقدمة إلجراء المزيد من الدراسات واألبحاث   هذه  .3

  . في السوق المصرفي الفلسطيني  التجارية الوطنية الفلسطينية تعزيز مكانة المصارف
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  :كما أن هناك العديد من الجهات التي يمكن ان تستفيد من الدراسة ونتائجها مثل . 4

ع أهمية هذه الدراسة بالنسبة الدارة المـصارف مـن كونهـا تـوفر        تنب:  إدارة المصارف    -أ

البيانات الالزمة للتعرف على نقاط الضعف والقوة في السياسات المتبعة للودائع والتعرف على             

أهم العوامل التي تؤثر على العميل عند اختياره للمصرف لإليداع فيه ، األمر الذي سيـساعد                

ت لتقديم خدمة أفضل بحيث تحقـق مـستوى رضـى أعلـى     اإلدارة على تطوير هذه السياسا    

 علـى الوضـع     للعمالء الحاليين واستقطاب المزيد من العمالء المحتملين مما سينعكس ايجاباً         

التنافسي للمصرف وعلى حصته السوقية وبالتالي تحقيق مستويات ربحية أعلى وهو الهـدف             

  .األساسي للمصرف 

نتائج المتوقعة لهذه الدراسة ستعمل على تحـسين األداء         إن االستفادة من  ال    :  المساهمين   -ب

األمر الذي سينعكس على أرباح المصرف وبالتالي زيادة الرصيد المالي لحملة األسهم ، كذلك              

فان هذه الدراسة ستكون المقدمة إلجراء المزيد من الدراسات واألبحاث التي من خاللها يمكن              

 الفلسطيني ، األمر الذي سينعكس علـى أربـاح          تعزيز مكانة المصارف في السوق المصرفي     

   .المساهمين

هذه الدراسة قد تساعد سلطة النقد الفلـسطينية  فـي بلـورة رؤيـة جديـدة للـسياسات                  .  3

واالستراتيجيات المطبقة في المصارف الوطنية التجارية  األمر الذي يساعد في أداء مهماتهـا               

  .لرفع كفاءة الجهاز المصرفي الفلسطيني 

 تضيف هذه الدراسة  إلى البحث العلمي موضوع جوهري في بيئة لـم يـسبق أن تمـت                   .4

دراستها إذ  تفتقر المكتبات المحلية  لمثل هذه الدراسات حيث أنها علـى حـد علـم الباحثـة              

  .الدراسة األولى من نوعها  في فلسطين 
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  :  والعينة الدراسةمجتمع : سابعاً 
مدراء المصارف  التجارية الوطنية  العاملة في فلـسطين          إلى استطالع آراء      تهدف الدراسة   

وحـول   ،حول سياسة الودائع التي يتبعونها ومـدى جـدواها فـي جـذب ودائـع العمـالء                
 مدير  312  نو يتكون مجتمع الدراسة م    ،االستراتيجيات لجذب وإدارة هذه الودائع المصرفية       

ستوى اإلداري التي تؤهلهم مواقعهم     وهم الفئة ذات الم   ونائب ورئيس قسم ونائب رئيس القسم،       
القيادية واإلشرافية من الوقوف على السياسات المتبعة في إدارة الودائع وآرائهم التي يمكن أن              

 55بواقـع    مصارف    8  السياسات، وبلغ عدد المصارف التجارية الوطنية          تساهم في تطوير  
  :فرع ، السياسات وهذه المصارف هي

    والعينةالدراسة: مجتمع الدراسة 
   ) 1( جدول رقم 

عدد االستبانات   عدد الفروع  مصرف اسم ال
  الموزعة 

عدد االستبانات 
  المستردة 

  نسبة الردود

   التجارية  الوطنيةالمصارف

 %94.4 51 54  26   المحدودفلسطين 

 %79.1 19 24  5  الفلسطيني التجاري

 %61.1 11 18 7  الفلسطيني االستثمار

 %100 21 21 9  ستثمارواال للتنمية القدس

 %100 6 6 1  لالستثمار الفلسطيني العربي

 %100 12  12 4  فلسطين الدولي

 %0 0 0 1    الرفاه

 %0 0 0  2  المؤسسة المصرفية الفلسطينية 

 %88.8 120 135 55  المجموع 

  
   )2006قد الفلسطينية ،  سلطة الن(
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ولـذلك سـيتم    ،م في مدينة رام اهللا      2006 حديث التأسيس فقد تم فتحه في        مصرف  الرفاه هو   

  .ه من عينة الدراسة ؤاستثنا

ها مـن عينـة     ؤسيتم استثنا ) مؤسسة مصرفية متخصصة    ( والمؤسسة المصرفية الفلسطينية    

  . تقبل الودائع نها ال ألالدراسة نظراً

  

  : الدراســـةعينــة. ب

من مجتمع الدراسة وتم     % 43.26 عامالً أي ما نسبته        135تم أخذ عينة عشوائية مكونة من       

  .توزيع استبيانات عليهم

  :منهجية الدراسة: ثامناً 
  :منهجية التحليل . أ

 الدراسـة اسـتناداً إلـى طبيعـة     إجراء المنهج الوصفي التحليلي في قامت  الباحثة  باستخدام    

  .لى الدراسات والمراجع العلمية والمعلومات التي تم الحصول عليها الموضوع وإ

  
  : منهجية جمع البيانات . ب

   :من خالل جمع البيانات والمعلومات قامت  الباحثة  ب

  : مصادر ثانوية 

، والقرارات لمجمعة للبنوك العاملة في فلسطين والميزانيات الموحدة وااالستعانة بالبيانات

  .موضوع الدراسة الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية بخصوص عميماتلتوالقوانين وا

ه  خصيصاً لهذ المصممة  استخدام االستبانةمن خالل وهي أساليب ميدانية   : مصادر أولية

   .الدراسة 
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  :أدبيات الدراسة : تاسعاً 

  :مصطلحات ومفاهيم أساسية_ أ

  :مفهوم السياسة . 1

ضع على مستوى عال من الـسلطة ، لكـي توجـه الفكـر                   هي مجموعة من القواعد تو    

والقرارات التي تتخذ في المستوى األدنى ، وبذلك فهي تخلصهم من ضرورة اتخاذ قـرارات               

جديدة في المشاكل المماثلة ، وتعتبر بذلك مديراً يرد على أسئلة المرؤوسين بـسرعة وتتـرك             

  ).204 ، ص 1998، سويلم .( بذلك للرؤساء فرصة التفرغ للمشاكل الجديدة 

  :الودائع المصرفية .2

هي اتفاق يدفع بمقتضاه المودع مبلغاً من النقود بوسيلة من وسائل الدفع ، ويلتزم بمقتضاه                   

البنك برد هذا المبلغ للمودع عند الطلب أو حينما يحل اجله ، كما قد يلتزم بدفع فوائـد علـى                    

  ) 103 ، ص2002هندي ،(قيمة الوديعة 

  :ويشمل  الفلسطينية الودائع مجموع . 3

  " . الودائع الجارية " ودائع تحت الطلب   -أ 

 .ودائع ألجل -ب  

 .ودائع التوفير  -ج 

  :العناصر التي تعتبر في حكم الودائع .4

  .مستحقات البنوك فقد تكون ودائع ألجل أو تحت الطلب   -أ 

 .القروض التي حصل عليها البنك من البنك المركزي -ب  
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 .على البنك والمستحقة الدفع الشيكات والحواالت المسحوبة  -ج 

 .الخطابات الدورية المستحقة الدفع   -د 

و ، الحديثـة   النظرية وهي: Liability Management Theory نظرية إدارة الخصوم.  5

 التجارية علـى جانـب األصـول أو العمليـات ،            المصارفتركز االهتمام في تبرير نشاط      

 دوراً هاماً في توفير واسـتمرارية       يؤدينه   جانب األصول وطبيعة تكوي    نأفالنظرية تعترف ب  

 ،  ولكنها ترى في نفس الوقت أن السيولة تعتمد أيضا علـى مـصادر                المصرفالسيولة في   

 .التغذية الرئيسية واألساسية أي على الخصوم وبصفة خاصة الودائع 

   : يذنإلالسند ا. 6

مر شـخص   ألعد آجل آخر     االطالع على التعهد أو في مو      –تعهد بدفع مبلغ معين  بمجرد         

 ) .115 ، 2002هندي،( آخر هو المستفيد 

  :إدارة محفظة األوراق المالية للعميل .7

 أو شراء ما يحتاجه منها وكذا تحصيل        ،قيام البنك بعمليات بيع أسهم وسندات يملكها العميل          

  ).124ص ،2002هندي،( األرباح والفوائد المتولدة عن تلك االستثمارات 

 بالقيام بالشراء نيابة عنه ويحـدد العميـل         مصرف يصدر العميل تعليمات واضحة لل     نأوذلك ب 

 وفـي   ،السعر أو يضع حد أدنى وأعلى للسعر ، وفي حال الشراء يتم خصم القيمة من رصيده               

 عـادة عمولـة علـى    المـصرف  إضافة القيمة إلى رصيده ، ويتقاضى يتمكن من  حال البيع   

 إذا لجأ إلى السماسرة في سـوق        ،كان ينبغي على العميل دفعه    عمليات الشراء والبيع تقل عما      

  .األوراق المالية 
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  Implicit Interest : :الفائدة الضمنية .8

مجموع الفوائد التي يحصل  عليها الزبون على شكل خدمات من جراء إيداعه مبلغـاً معينـاًُ                 

  ).148، ص 2002آل علي ، ( على شكل وديعة لدى المصرف 

  

  ) :مصرف   الودائع (  التجاريالمصرف .9

هنـدي ،  ( نوع من أنواع المؤسسات المالية التي يذكر نشاطها في قبول الودائع ومنح االئتمان   

  ).12م ، ص1999

أو هي البنوك التي تقوم بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو آلجـال محـددة وتـزاول عمليـات               

  ).58،  ص 2002حنفي ،( التمويل الداخلي والخارجي 

  

ببساطة أن المصرف يسمح لصاحب الحساب الجـاري بتجـاوز    : السحب على المكشوف    .10

  ).217  ، ص1996ناصر ، ( رصيد حسابه الجاري 

  :االحتياطي اإللزامي. 11

إلزامي على كل نوع من أنواع الودائع   تفرض سلطة النقد الفلسطينية  نسبة احتياطي نقدي

  .  ها لدي االحتفاظ بها المصارف المطلوب من 
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  :الدراسات السابقة  -ب
  

   تهدف  الدراسة إلى استطالع آراء مدراء المصارف التجارية الوطنية العاملة في فلـسطين              

فيما يلي بعـض    حول سياسة الودائع التي يتبعونها، ومدى جدواها في جذب ودائع العمالء ؟و             

  :الدراسات التي تتصل بموضوع البحث 

 العوامل المؤثرة على ربحية المـصارف   التي هدفت إلى تحديد      )م2006(دراسة  زعيتر      . 1

 م ، واستخدمت    2004م إلى   1997 وكانت  تغطي الفترة ما بين        ،التجارية العاملة في فلسطين   

نموذج معادلة االنحدار لقياس العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ،  وقـد خـرج                

  :من أهمها الباحث بمجموعة  من النتائج كان 

  . وجود عالقة عكسية بين كل نسبة المخصص الخاص إلى إجمالي التسهيالت والربحية -أ

 وجود عالقة طردية بين كل صافي الفوائد وحقوق الملكية ، وعـدد المـوظفين ، وعـدد              -ب  

  .الفروع والربحية بمقياسيها 

   العائد على الموجودات  وجود عالقة عكسية بين نسبة السيولة والربحية  ، مقاسة بمعدل -ج 

وجود عالقة طردية بين كل من نسبة األصول الثابتة إلى حقوق الملكية ، نسبة المديونية ،                 -د  

  .إجمالي األصول  والربحية ، مقاسة بمعدل العائد على حقوق الملكية 

وأوصت الدراسة المصارف التجارية العاملة في فلسطين بالعمل على تنويع اسـتثماراتها                 

من اجل زيادة اإليرادات وتقليل المخاطر ، تطوير واستحداث خدمات مـصرفية يمكـن مـن             

خاللها زيادة إيرادات المصارف التجارية ، والتركيز على جذب ودائع التوفير والتقليـل مـن               

  .التركيز على جذب الودائع ألجل من اجل تخفيض تكلفة الودائع 

 دور البنـك اإلسـالمي   تي هدفت إلـى قيـاس   ال) م 1999 ( دراسة الرواشدة و آخرون  . 2

 غطـت الفتـرة الزمنيـة مـن         بشكل قياسي تحليلي، و   األردني في جذب المدخرات المكتنزة      
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م وحاولت الدراسة إبراز دور البنك اإلسالمي األردني في تعبئـة المـدخرات             1993 -1964

   الودائع االدخارية من خالل استخدام نموذج قياسي لتقدير طبيعة العالقة بين حجم،الوطنية

الدخل الشخصي المتاح ، أسعار الفوائـد ، مـستوى      : والمتغيرات المستقلة   ) المتغير التابع    ( 

األسعار العام ، حواالت العاملين ، عدد السكان وعدد الفروع  وخلصت الدراسة إلى النتـائج                

  :التالية 

  .ارية عالقة طردية بين أسعار الفوائد وحجم الودائع االدخ هناك  -أ

وكل من المتغيرات المـستقلة     _ المتغير التابع   _ هناك عالقة طردية بين حجم الودائع         -ب  

الميـل الحـدي      ،    الدخل الشخصي ، عدد فروع الجهاز المـصرفي فـي الخـارج           : التالية  

  .لالستهالك والتضخم 

  . هناك عالقة عكسية بين عدد السكان وحجم الودائع االدخارية -ج 

 سة بمجموعة  من التوصيات التي من شأنها أن تعمل على زيادة حجم الودائـع              وخرجت الدرا 

   .االدخارية 

وهدفت إلى قياس الهيكل المصرفي فـي المملكـة العربيـة           ) م  1992( دراسة بامخرمة   . 3

أهم مالمح  وقد تعرضت هذه الدراسة إلى        السعودية وتأثيره على مؤشرات األداء المصرفية ،      

، تركيـز   ) الودائـع ( ويشمل ذلـك المـوارد       ، العربية السعودية  المملكةي  الهيكل المصرفي ف  

 الدراسـة  خرجت ، وقد  ومدى تنوع الخدمات المصرفية المقدمة       الجديد دخولها ،     المصرف  

  :بنتائج من أهمها 

 العامـل   ، وأن    حتى اآلن  مستوى التركز في النظام المصرفي السعودي منخفض نسبياً       أن   .1

 والفـروع التـي جلبـت       ة عملية السعود  و  اهم في هذا المستوى المنخفض ه     الرئيسي الذي س  
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 قل الحجم غير المصارف السعودية كبيرة بوصفه حـاجزاً أ من الودائع التي كانت     أعلىكميات  

 .  القطاع المصرفيإلىللدخول 

تحت   هو نسبة الودائع      السعودي المصرفي القطاع   ةربحيإيجاد  و،  يجابياًإ عامل للتأثير    أهم .2

 من المصارف السعودية    المستخرجة تاالقتصاديا الودائع الذي يعكس مدى      إجمالي إلىالطلب  

  . الودائعإجمالي من األموال قراضإل التكلفة منخفضة أو مجانيةمن جزء كبير 

 جديدة لتحقيـق    لمصارف   للترخيص   األفضل مخطط معين لتأمين الودائع قد يكون البديل         .3

  .  المحتملة للتركيز خاص بالهيكل المصرفيالضارةير من النتائج  بدون الكثاألهدافنفس 

  .وقد خرجت بتوصيات قيمة للرفع من أداء المصارف في المملكة العربية السعودية 

وهدفت إلى تحليل وقياس المقدرة االئتمانية للبنـوك التجاريـة          ) م  1989(دراسة  عامر      . 2

  :السعودية وخرجت بالنتائج التالية 

ك زيادة ملحوظة في المؤشرات االيجابية الدالة على نماء القطاع المـصرفي التجـاري        هنا -أ

  :السعودي من أهمها 

  . زيادة الودائع لدى البنوك التجارية -

  .أو الزمنية  تغير هيكل الودائع لديها لصالح الودائع االدخارية -

لى كـل مـن الخـصوم        زيادة ملحوظة في نسبة رأس المال واالحتياطيات غير النظامية إ          -

  .والودائع 

  . القطاع المصرفي امتلك مقدرة ذاتية على التوسع واالنتشار الجغرافي  -ب 

 في العادة المصرفية على نحو ما أوضحته مؤشراً نسبة المـدفوعات             ملحوظُ   هناك نمو    -ج  

  .جملة وسائل الدفع / جملة المدفوعات النقدية ، ونسبة الودائع الجارية / بالشيك 
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الكفيلة باستغالل إمكانيات الجهاز المـصرفي علـى        وخرجت بمجموعة من التوصيات القيمة      

حث الدولة  : التوسع في تقديم االئتمان للمشروعات التي يتوالها الجهاز المصرفي ومن أهمها            

على طرح سندات تنمية حكومية ، أو مضمونة منها ، لزيادة حجم التعامل في السوق المالية ،                 

  .فائض موارد البنوك التجارية ، واستقطاب ودائعها بالخارج والمتصاص 

  :التعليق على الدراسات السابقة 

ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها األولى من نوعها التي تعالج انخفـاض حجـم          

الودائع المصرفية كما أنها تسعى إلى تطوير السياسات واالستراتيجيات المتبعة في المـصارف   

وطنية التجارية الفلسطينية ، باإلضافة إلى مالئمة هذه الدراسة الحالية للظـروف الـسياسية              ال

  .واالقتصادية التي تمر بها األراضي الفلسطينية 

وكانت الدراسات السابقة دراسات مقتصرة  على جانب التـسهيالت االئتمانيـة مهملـة فـي                

االئتمانية ، فتكاد الدراسات الـسابقة      األساس جانب الودائع التي هي مصدر رئيسي للتسهيالت         

دون التطرق إلى أسباب وعوامل  تنميتهـا    تتحدث عن الودائع بشئ من االختصار والذكر فقط  

وهذه الدراسة تركز علـى الودائـع والعوامـل المـؤثرة فـي حجـم الودائـع والـسياسات            

  .واالستراتيجيات لجذب الودائع المصرفية 

حد من الباحثين التطرق اليهـا وهـي المـصارف التجاريـة            وهي مطبقة في بيئة لم يسبق أل      

  .الوطنية العاملة في فلسطين 
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  :واتفقت الدراسات السابقة مع هذه الدراسة الحالية  في النقاط التالية 

دعت إلى التركيز على جذب ودائع التوفير، والتقليل من التركيز على جذب الودائـع               . 1

   .ألجل من أجل تخفيض تكلفة الودائع

تطوير واستحداث خدمات مصرفية يمكن من خاللهـا زيـادة إيـرادات المـصارف               . 2

 .التجارية  

 .وجود عالقة طردية بين أسعار الفوائد وحجم الودائع االدخارية  . 3

 .انتشار الوعي المصرفي في البنوك التجارية  ولكن بشكل نسبي . 4

 . العمل على تأمين الودائع المصرفية وتطبيقه  . 5
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  األول الفصل 

  .مقدمة عامة عن واقع الجھاز المصرفي في فلسطین 
  
  

  : المبحث األول 

  .هيكل الجهاز المصرفي الفلسطيني                

  . "مصارف الودائع " المصارف التجارية : المبحث الثاني 

  .ما هي المصارف التجارية :             أوالً 

  .ظائف  المصارف التجاريةو:             ثانياُ 

  .هيكل المطلوبات والموجودات في المصارف التجارية : المبحث الثالث 

  .هيكل المطلوبات في المصارف التجارية :         أوالً 

  .محددات هيكل المطلوبات في المصارف التجارية :         ثانياً 

  .هيكل الموجودات في المصارف التجارية :        ثالثاً 

  .أسس تشغيل موارد المصرف التجاري :       رابعاً  

  .التوفيق بين أسس تشغيل موارد المصرف التجاري  : خامساً    

  .مصادر األموال واستخداماتها للمصارف التجارية العاملة في فلسطين : المبحث الرابع 

  .مصادر األموال في المصارف التجارية العاملة في فلسطين : أوالُ

  .استخدامات األموال في المصارف التجارية العاملة في فلسطين : ثانياً 
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  المبحث األول 

  هيكل الجهاز المصرفي الفلسطيني 

  

  : في فلسطين بشكل أساسي منالمصرفي يتكون القطاع 

.سلطة النقد الفلسطينية:  

وضـمان  م لبناء النظام المصرفي والنقدي      1994تأسست سلطة النقد الفلسطينية  أواخر عام        

  .استقراره وتشجيع النمو االقتصادي لألراضي الفلسطينية 

  : التجاريةالمصارف .2

 التجاريـة التـي     المـصارف    في فلسطين بشكل أساسي من       المصرفي  يتكون القطاع   

، وهي بالتـالي   وإدخارات األفراد    دخارات الوحدات االقتصادية  إتستقطب النسبة األكبر من     

  .  األنشطة االقتصادية المختلفةتحتكر توجيه اإلدخارات نحو

وهي المصارف التي تأسست بترخيص من سلطة النقد :  المصارف الوطنية - أ-2

  .الفلسطينية 

وهي المصارف التي تأسست بترخيص من :  المصارف العربية واألجنبية - ب-2

السلطات المصرفية في البلد األم ، وحاصلة على ترخيص من سلطة النقد الفلسطينية 

  .زاولة العمل داخل فلسطين لم
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.اإلسالميةالمصارف :  

اإلسـالمي العربـي، اإلسـالمي      : إسـالمية هـي   مصارف   ثالث  تعمل في فلسطين          

توجيـه  و العمـالء   باستقطاب ودائع   المصارفالفلسطيني، األقصى اإلسالمي، و تقوم هذه       

  .النشاط المصرفي وفق الشريعة اإلسالمية

  :عدد المصارف وفروعها 

   . 142 مصرفاً ، بإجمالي فروع ومكاتب   22بلغ عدد المصارف العاملة في فلسطين 

   م2007 عام ىوفروعها موزعة حسب جنسيتها حتالتجارية وفيما يلي تفصيل لتلك المصارف 

   :اً وطنيأحد  عشر مصرفاً  ) 11(  

  عدد فروعه   تاريخ تأسيسه  اسم المصرف   مسلسل
 26 1960  فلسطين المحدود   .1
 5 1994  التجاري الفلسطيني   .2
 7 1995  االستثمار الفلسطيني   .3
 8 1995  اإلسالمي العربي   .4
 9 1995  القدس للتنمية واالستثمار   .5
 1 1996  العربي الفلسطيني لالستثمار   .6
 4 1996  فلسطين الدولي   .7
 7 1995  اإلسالمي الفلسطيني   .8
 2 1997  األقصى اإلسالمي   .9

 2 2001  ةالمؤسسة المصرفية الفلسطيني .10
 1 2006  الرفاه .11

 72  مجموع الفروع 
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من إجمـالي عـدد    %  50.7من إجمالي عدد المصارف ، وعلى  % 50وهي تستحوذ على 

 % 49.29تعود ألحد عشر مصرفاً وافداً ، تـستحوذ علـى       % 50الفروع والمكاتب ، مقابل     

  :النحو التالي  فرعاً ومكتباً موزعة على 70من إجمالي عدد الفروع والمكاتب ، أو 

  : أردنيةمصارف ثمانية  ) 8(  

  عدد فروعه   تاريخ تأسيسه  اسم المصرف   مسلسل
 22 1994  العربي  .1
 16 1986  القاهرة عمان  .2
 8 1994  األردن   .3

 5 1994  األهلي األردني    .4
 5 1995  اإلسكان األردني   .5
 3 1994  األردن والخليج   .6
 1 1995  االتحاد لالدخار واالستثمار   .7

 1 1995  األردني الكويتي   .8
 61  مجموع الفروع 

  
  : مصريان مصرفان  ) 2 (  

  عدد فروعه   تاريخ تأسيسه  اسم المصرف   مسلسل
 7 1994  العقاري العربي  1
البنك الرئيسي للتنميـة      2

  واالستثمار الزراعي
1996 1 

 8  مجموع الفروع 
  
  :  أجنبيمصرف) 1 (

  عدد فروعه   تاريخ تأسيسه  اسم المصرف   مسلسل
2  HSBC1 1998   للشرق األوسط 

 1  مجموع الفروع 
   )www.pma-palestine.orgسلطة النقد الفلسطينية ، ( 

http://www.pma-palestine.org
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  "مصارف الودائع وهيكلها المالي " المصارف التجارية : المبحث الثاني 

  

  : المصارف التجارية ةما هي: أوالً 

الثانية في التسلسل الرئاسي للجهاز     تعتبر المصارف التجارية مشروعات مصرفية من الدرجة        

 وهـي  ، )139 ، ص 1996شـيحة ،   ( المركـزي المصرفي ، وال يسبقها في ذلك إال البنك    

  ، وبأقل تكلفـة ممكنـة     ،مشروعات رأسمالية ، هدفها األساسي تحقيق أرباح بأكبر قدر ممكن         

اتساع السوق النقـدي ،  وذلك بتقديم خدماتها المصرفية وخلق نقود الودائع، تتعدد وتتنوع بقدر       

  .وحجم المدخرات ، والنشاط االقتصادي  والمنافسة 

 وهـو مـا      ، الطلب أو آلجال محـددة      عند   فهي تلك المصارف  التي تقوم بقبول ودائع تدفع        

  .،وتزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجي يميزها عن غيرها من المؤسسات المالية 

  قبول الودائع أيا كان شكلها ،  ثم توظيف هـذه             وسية ه دور المصارف  التجارية بصفة أسا     و

خلق النقود نتيجة هامة لتعامـل المـصارف     ،كما أن    الودائع في عمليات اإلقراض واالستثمار    

  .التجارية باالئتمان 

  
  :وظائف المصارف التجارية  : نياًثا

 رها فـي   ويتمثل دو  ،المصارف التجارية هي مصارف متخصصة في الخدمات المصرفية           

  وأشخاص ترغب في     ،الوساطة بين أفراد ترغب في ترتيب حقوق لها في المصرف التجاري          

 بالدفع مقابل اسـتخدامه لهـذه الحقـوق ،    رفترتيب ديون عليها في المصرف ، ويقوم المص      

  .ويحصل على أثمان مقابل خدماته المصرفية 
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. التي ترتبط بتأدية النقود لوظائفها      وبصفة عامة فهو يقوم بكافة الخدمات التجارية الجارية ، و         

  ) .167 -166 ص، ص 1995شيحة ، ( وهذه الخدمات تتحقق بعدة عمليات

 تمثل أصـوله أو موجوداتـه  ، أو          والتي من  خاللها يترتب على المصرف التجاري  حقوقاً         

   ومجموع هذه األصول،يترتب عليه  التزامات تعتبر خصوما عليه أو استخداماته 

  . ميزانية المصرف  التجاري هي مكونات ) المطلوبات ( والخصوم )  دات الموجو( 

  :ووظائف المصرف التجاري تنقسم إلى قسمين رئيسين هما 

  .العمليات المصرفية العادية  -

 .خلق نقود الودائع  -

 :العمليات المصرفية العادية   - أ

 :الحسابات المصرفية  -1

، وهو يحقق للمـودع  عـدة        "  المصرفي   الحساب" يترتب على عملية اإليداع فتح ما يسمى        

 حيازة دفتر شيكات أو دفتر من نـوع  : من أهمها، ويحصل على خدمات مصرفية كثيرة  ،فوائد

 في تسوية معامالته ، ويحصل على فائدة عن أمواله المودعة في            هخاص ، ويمكن أن يستخدم    

  .الحساب وخاصة إذا كان هذا اإليداع يتعلق بحساب ادخاري طويل األجل 

 :االئتمان  -2

وهو يعني الثقة  ، ومنح المصرف التجاري لعميل ما ائتماناً معيناً يعني الثقـة  فـي مقـدرة                    

  .العميل على سداد االئتمان 

   ) .1996رمضان ،وجودة ، ( :وعملية االئتمان تنقسم إلى نوعين 

 مـن    على الحساب أو الدفع    ةائتمان في شكل تقديم قروض نقدية مباشرة أو إعطائه مقدم          . 1

  .خصم كمبيالة لصالحه بتحت الحساب 
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  .ل الغير بال يقدم المصرف فيه أية أموال إلى عميله ، وإنما يمنحه الكفالة والضمان ق . 2

 :خلق نقود الودائع   - ب
 
 في المـصارف التجاريـة الفلـسطينية    تحدث عملية خلق النقود أو خلق الودائع الجارية          

موارده المالية المتاحة ، ثم يقوم المقتـرض أو         بإقراض جزء من     تجاري   عندما يقوم مصرف  

  .المستفيد بإعادة إيداع القرض في إحدى المصارف التي يتكون منها الجهاز المصرفي 

ويطلق على هذه الودائع بالودائع المشتقة لتمييزها عن الودائع األصلية التي تتمثل في قيام أحد               

ق غير طريق اإلقتراض مـن وحـدات        المودعين بإيداع نقود أو شيكات حصل عليها من طر        

  .الجهاز المصرفي 

عبـد اهللا ،  ( وترجع قدرة المصارف التجارية الفلسطينية على خلق الودائع إلى سـببين همـا         

  ) :م 1999

  .الثقة في قدرتها على رد الوديعة في أي وقت  . 1

  وجود طلب على القروض التي تقدمها ، فالقروض التي تقدمها هي التي تخلق الودائع  . 2

  :الودائع من خالل وتتم عملية خلق 

  .خلق الودائع بواسطة المصرف المفرد   - أ

  ) .بواسطة الجهاز المصرفي (  خلق الودائع بواسطة المصارف مجتمعة  -  ب

 أو المصرف التجاري المنفرد ممارسـة عملياتهـا         ،وحتى تتمكن المصارف التجارية مجتمعة    

ياطيات نقدية أولية أو ودائع أوليـة ، وتحـصل          االئتمانية والمالية ، ينبغي أن يتوفر لديها احت       

المصارف التجارية على هذه االحتياطيات من خالل مودعيها الذين يقومون بإيداع العملة لديها             

  .أو زيادة رأسمالها أو االقتراض من سلطة النقد الفلسطينية أو بيع الموجودات المالية 
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   ) :2002آل علي ، ( أهم العوامل المؤثرة في توليد الودائع المشتقة 

مقدار الوديعة األولية ، حيث كلمـا زادت ، زادت قـدرة المـصرف علـى اإلقـراض                  . 1

  .واالستثمار 

نسبة االحتياطي القانوني تجاه الودائع ، حيث كلما زادت ، قلت قـدرة المـصرف علـى                 . 2

 .اإلقراض 

اج تـزداد الودائـع     الظروف االقتصادية السائدة في المجتمع ، حيث انه في أوقات الـرو           . 3

 .والقروض  والعكس صحيح 

مدى تفضيل األفراد االحتفاظ بودائع جارية على الودائع الزمنية وألجل ، حيث انه كلمـا               . 4

زادت نسبة الودائع الجارية مقارنة بالودائع الزمنية ، زادت قدرة المصرف على توليد الودائع              

 وديعة مشتقة ، حيـث كلمـا زادت         نسبة ما سيعود من القروض إلى المصرف على شكل        . 5

نسبة التسرب من الوديعة األصلية ، أو ما يليها من الودائع المشتقة إلـى التـداول ، أو إلـى                    

 .جيوب األفراد ، قلت قدرة الودائع الجديدة المشتقة 

مدى رغبة المصارف وقدرتها على توظيف احتياطاتها النقدية الفائضة ، فـي االقـراض               . 6

ه كلما زادت رغبة المصارف ، وقدرتها علـى اسـتخدام احتياطاتهـا            واالستثمار حيث ان  

 .الفائضة كلما زادت القدرة على توليد  الودائع  المشتقة 

مدى رغبة األفراد والوحدات االقتصادية في االقتراض ، حيث انه كلما زاد الطلب علـى                . 7

رة المـصرف   القروض ، والى المستوى الذي يغطي هذه االحتياجات  الفائضة ، زادت قد            

 .على توليد الودائع الجديدة 

السياسة النقدية المتبعة ، إذ أنه كلما كانت السياسة النقدية التي يتبعها المصرف المركـزي        . 8

  .متشددة ، قلت قدرة المصارف على توليد الودائع 
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  المبحث الثالث 
  هيكل المطلوبات والموجودات في المصارف التجارية

  

  :في المصارف التجارية )  الخصوم ( هيكل المطلوبات: أوالً 

في هذه الدراسة تم  تسليط الضوء على أهم بند من بنود هيكل المطلوبات  فـي المـصارف                    

التجارية أال وهو الودائع لمعرفة  تصنيفها وأهميتها في الميزانية الموحدة للمصارف التجاريـة       

يـؤمن  ألنـه مـن خاللهـا        الوطنية وكيفية العمل على زيادتها وجذب المزيد من المودعين،        

  .المصرف السيولة والنقود الالزمة لتيسير معامالته وعملياته التجارية 

وخصوم المصرف التجاري إذا طرحنا جانباً حساب رأس المال يتكون من الودائع المـصرفية            

  .واالقتراض المصرفي 

لمـصرف  ويرتبط نجاح إدارة أي مصرف بمدى قدرتها على توفير الهيكل المـالي القـوي ل              

  وهيكل الموجودات ) مصادر التمويل للمصرف ( التجاري والتي يتمثل في هيكل المطلوبات 

، وهذا الهيكل يكون قادراً على استيعاب التغيـرات التـي           ) استخدامات األموال للمصرف    ( 

تطرأ على التزاماته الحالية والمستقبلية وما يترتب عليها من خسائر، إن لم تستطع موجوداتـه               

  . اإليفاء بهذه االلتزامات على

  : في ميزانية المصرف  التجاري ) المطلوبات  ( مكونات عناصر الخصوم

  :للمصرف ) الذاتية ( المصادر الداخلية 

 وهـو  ويمثل قيمة األسهم التي اكتتب فيها المساهمون ودفعت فعـالً : رأس المال المدفوع       -

التزامقبل المساهمين المصرف  على  ودين . 
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لمصرف التجاري يتكون باكتمال رأس ماله ، ويختلف رأس المال المدفوع عن رأس المال               وا

المصرح به ، حيث أن األول هو الذي يظهر في الميزانيـة الـسنوية المنـشورة للمـصرف               

ا للتصريح الرسمي بإنـشائه   التجاري ، أما الثاني  فهو المبلغ الذي يسمح بطرحه لالكتتاب وفقً        

  .لنظام األساسي للمصرفوتذكر قيمته في ا

  . منه فقط وقد يعادل رأس المال المدفوع رأس المال المصرح به أو جزءاً

نه يوفر  إ وهاماً في الصناعة المصرفية حيث        أساسياً ويعتبر رأس المال في المصرف عنصراً     

األموال الالزمة لتهيئة ظروف العمل وشراء ما يلزم المصرف من أصول باإلضافة الى جلب              

  .رد البشرية الالزمة إلدارة أنشطته المتنوعة والمختلفة الموا

 عضو مجلس محافظي بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكـي  Brenton C.Leavittوقد حدد  

  ) :hempel&others, 1994, p266   ( المصرف أربع وظائف لرأسمال

  .ته حماية المودعين غير المؤمن على ودائعهم في حالة إعسار البنك أو تصفي.1

امتصاص ما قد يلحق بالبنك من خسائر غير متوقعة ، كما انه يوفر هامشاً نقـدياً لزيـادة                 . 2

  .الثقة في البنك لتمكينه من االستمرار في نشاطه في ظل الظروف الصعبة 

  .توفير ما يلزم من أصول مادية وموارد بشرية للقيام بالخدمات المصرفية . 3

يمية لكبح جماح التوسع غير المرغوب فيـه فـي عناصـر            يستخدم رأس المال كأداة تنظ    . 4

األصول ،كأن تحدد نسبة إجمالي القروض إلى رأس المال ، أو تحدد نسبة اإلقراض للعميـل                

  .الواحد بما  ال يجاوز نسبة من رأس المال 

ومن المعروف أن خطوط االئتمان التي يحصل عليها المصرف من المصارف األخرى تتحدد             

  .ة من رأس المال على أساس نسب
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  :وينقسم رأس المال إلى أربعة أقسام رئيسية 

الرصيد من رأس المال األساسي ، ويتكون من قيمة األسهم ، وتنصرف القيمـة هنـا               . 1

  .إلى القيمة االسمية 

 :)اإلجبارية واالختيارية  (  االحتياطيات  . 2

رورة توافره في حساب     االحتياطي القانوني أو الفائض ، وهو ما ينص عليه القانون من ض            -أ

ويتم ذلك عن طريق تخصيص جزء من األرباح لتدعيم رأس المـال وحمايـة              . رأس المال   

 ).150 ، ص 1995 شيحة ، ( :المودعين

ويستمر هذا االقتطاع في كل مرة توزع فيها األرباح السنوية حتى يتعادل االحتياطي القانوني              

 .مع رأس المال المدفوع 

وهو االحتياطي الخاص الذي يكونه المصرف من تلقـاء نفـسه           : اري   االحتياطي االختي  -ب

 :دون إلزام قانوني واقتطاع هذا االحتياطي من األرباح يحقق غرضين 

ترسيخ متانة المركز المالي للمصرف أمام المودعين مما يدعو لإلقبال عليه وبالتـالي               - أ

 دفع عجلة نشاط المصرف وتوسيع نطاق عملياته 

ي القانوني لمواجهة أية خسائر يحتمل أن  يتعـرض لهـا المـصرف       تدعيم االحتياط   -  ب

 .النخفاض القيمة السوقية ألصوله 

، 2001 صـادق ،  (تي آلجمال بعض األغراض من تكوين االحتياطيات بنوعيها في ا        إويمكن  

  ) 211ص 

  .تكوين تأمين نقدي ضد تقلبات قيم أصول البنك التي يمتلكها  -

 . والدخول في مجاالت تمويل مختلفة مباشرة البنك لنشاطات جديدة -

  مواجهة الخسائر التي تترتب على الديون المعدومة والديون المشكوك فيها  -
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أرباح غير موزعة تودع في حساب رأس المال حسب ما تقرره إدارة البنك ونظامـه                . 3

 .األساسي 

حسابات أخرى وهي حسابات خاصة ومتنوعة مثل بعض األنصبة غير الموزعة على             . 4

  .همين ،وديون معدومة لصالح البنك المسا

وينظر إلى رأس المال كضمانة لسوء اإلدارة أو  التوظيفات غير الرشيدة أو أية خسائر تلحق 
  .بالمودعين 

  
   :) وهي المصادر األهم ( للمصرف التجاري  المصادر الخارجية 

  
 :الودائع   - أ

  .تعبر عن حقوق المودعين قبل المصرف التجاري 

ة عن ديون مستحقة ألصحابها على ذمة المصارف التجارية ، وأن هذه والودائع  عبار

الديون نقود يمكن استخدامها إلبراء الذمم أو الديون في الوقت نفسه ، علماً بأن الودائع ال 

تنشأ نتيجة إليداع األفراد لدى أموالهم فقط ، وإنما أيضاً نتيجة إلقراض المصارف لألفراد 

  ) .245، ص 1999عبد اهللا ، ( 

  
 : المصادر الخارجية األخرى  - ب

المصدر الثاني من مصادر التمويل الخارجية للمصارف  : تمثل المبالغ المقترضة    . 1

ومورد هام من موارد المالية ،  فكما تقوم المصارف التجارية بعمليات اإلقراض  

زي في  إلى االقتراض من المصارف األخرى أو من المصرف المركأواالئتمان فإنها تلج

  . حالة احتياجها للسيولة 

وتتنوع هذه المصادر لتشمل االقتراض من المصرف المركزي ، المصارف التجارية 

  :  بيوت المال ، ويتوقف تحديد الجهة المقرضة للبنك على عدة عوامل مهمة منها ،األخرى
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. 1الزمنية ، طبيعة القرض ، نسبة الفوائد المطلوبة ، مدى الحاجة الماسة لالقتراض ، المدة 

  .لمركز المالي للمصرف 

  .الشيكات والحواالت المستحقة الدفع . 2

 حسابات المصارف األخرى أو حسابات المراسلين ، وهي حقوق للمصارف االخرى قبل. 3

   .المصرف 

  .حسابات صندوق ادخار الموظفين والضرائب المستحقة والفوائد على الودائع . 4

  : و العرضية أو البنود خارج الميزانية االلتزامات االحتمالية أ. 5

 إال أنها التزامات احتمالية قد تتحول في يوم ، بالرغم من عدم إدراجها ضمن بنود الميزانية

 والتي قد تتحول إلى ،ما إلى التزامات فعلية مثل خطابات الضمان التي يصدرها المصرف

 المصرف ء بالتزاماته ، ومثل التزام التزام عليه إذا عجز العميل الصادر لحسابه الضمان الوفا

  .بتعويضات قانونية لم يبت فيها بحكم نهائي 

تأمينات نقدية مقابل التزامات على المصرف التجاري مثل االعتمادات المستندية والكفاالت . 6

  .المصرفية 

  
  :محددات هيكل المطلوبات في المصارف التجارية:  ثانياً 

 :الربحية  .1

ف على تمويل استثماراته بأموال الغير يؤدي إلى تعظيم ثروة المالك  زيادة اعتماد المصر

مع األخذ بعين االعتبار توظيف هذه الموارد التوظيف المالئم بإيجاد قنوات استثمارية 

  .مضمونة الربح 
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 :المخاطر  .2

هدف تعظيم ثروة المالك يتطلب التوفيق بين فرص العائد العالي ومقدار المخاطر المترتبة 

 ، إذ أن اعتماد المصرف على أموال الغير  لزيادة موارد المالية تقلل من مالءة رأس عليه

 .المال وبالتالي زيادة المخاطر على رأس المال 

 :تكلفة األموال  .3

وتتمثل في الفائدة الصريحة والضمنية التي يدفعها البنك للمودعين ، أمـا تكلفـة رأس المـال         

ة بديلة للمستثمرين ، ومن المؤكد أن ذلك العائـد الـذي            واألرباح المحتجزة تمثل تكلفة فرص    

 أما بالنـسبة لتكلفـة      ،يمثل تكلفة رأس المال واألرباح المحتجزة للمصرف يفوق تكلفة الودائع         

ن المقترضين عـادة مـا يتعرضـون         فمن المتوقع أيضا أن تفوق تكلفة الودائع أل        ،االقتراض

لدائنين تأتي في المرتبة الثانية بعـد حقـوق         ن حقوق ا  فإلمخاطر أكبر ، فإذا أفلس المصرف       

  .المودعين 

 
 :الطاقة االستثمارية  . 4

وهي حجم األموال المهيأة لالستثمار فيها ، وتنص التشريعات المصرفية على ضرورة احتفاظ             

المصارف التجارية  بحد أدنى من الودائع لدى البنك المركزي كاحتياطي قانوني نقدي ، ومن               

الحتياطي على ودائع التوفير وألجل تكون اقل مـن الودائـع الجاريـة ،              ف أن نسبة ا   والمعر

وبالتالي تكون الطاقة االستثمارية  التي توفرها ودائع التوفير وألجل اكبر من التـي توفرهـا                

  .الودائع الجارية 
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 :جل االستحقاق أ . 5

ـ   ، بصفة عامة تفضل المصارف التجارية الودائع طويلة األمد     صرف مـن   ألنهـا تمكـن الم

استثمارها استثمار مربح دون تعرضها الحتمالية السحب المفاجئ ، ومن هنـا كلمـا شـكلت             

 وودائع التوفير نسبة كبيرة من موارد المصرف كلمـا أدى ذلـك إلـى زيـادة       ،الودائع ألجل 

استثمار أعلى نسبة ممكنة من موارد المصرف ، الن هذه الودائع تتميـز بقـدر كبيـر مـن                   

 والمرونة التمويلية ال تستطيع الودائع الجارية توفيرها لعدم استقراها نتيجة           ،اتاالستقرار والثب 

 .استحقاقها عند الطلب 

 :سمعة المصرف  . 6

تشير إلى مراعاة عدم تعريض سمعة المركز المالي للمصرف التجاري إلى التـشكيك ، فقـد                

ه لـذلك ال     على ضعف سـيولت    يعتقد البعض أن لجوء المصرف لالقتراض من غيره  مؤشراً         

يلجأ المصرف إلى االقتراض من غيره إال في حالة الضرورة الملحة ويلجأ بـدال مـن ذلـك         

 أو من خالل بيع أوراقه المالية التـي تتكـون منهـا    ،بالتركيز أكثر على سياسة جذب الودائع   

 .محفظته االستثمارية في السوق المالي 

 :اليةداء المصارف التجارية في تنمية مواردها المأتقييم  . 7

  :ويتم ذلك من خالل  ما يلي 

   . الذاتية هقياس مدى قيام المصرف بدعم موارد -

 .قياس مدى مساهمة المصرف في تجميع الودائع  -

قياس مدى مساهمة المصرف في تجميع مدخرات األفراد عن طريق مقارنة الحركـة              -

 .في قيمة مدخرات قطاع األفراد وعلى مستوى كل نوع من أنواع هذه المدخرات 
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مدى نشاط  المصرف في نشر الوعي المصرفي واجتذاب عمالء جدد مع االحتفـاظ               -

 .بالمودعين الحاليين 

العمل على اجتذاب كبار العمالء ألنهم مصدر أرباحه ، ومثل هذا االهتمام الخاص ال               -

  .يعمم على جميع العمالء 

  :المصرف التجاري ) استخدامات ( هيكل موجودات : ثالثاً 

يقوم المصرف التجاري بتوظيف واستخدام ما حصل عليه من مصادر االمـوال           وعن طريقها   

  .في أوجه االستعمال المختلفة والتي تكون أصوله 

يمثل هيكل الموجودات الشق الثاني من الهيكل المالي للمصارف التجارية ، ويشير الى العملية              

 ،بنـود االسـتخدام المختلفـة   التي يتم بمقتضاها توزيع الموارد المالية المتاحة للمصرف على     

   :والتي تمثل الجانب األيمن من الميزانية العمومية والتي تصنف على حسب سيولتها كالتالي

 : األصول ذات السيولة الكاملة . 1

  :وتتضمن العمالت النقدية سواء المحلية أو األجنبية وهي 

 :النقدية في الخزينة   -أ 

ية أو أجنبية وعادة مـا يحـتفظ  بقـدر هـذه         وتشمل كافة العمالت سواء كانت  عمالت وطن       

األموال في الخزينة لمواجهة طلبات العمالء أصحاب الودائع الجارية ، واسـتجابة لمتطلبـات       

 التي توجب على المصارف االحتفاظ بنسبة معينة من النقدية في خزينتهـا             ،السلطات الرقابية 

 مع حجم وودائعهم من العمـالت   وبما يتناسب،لمواجهة متطلبات أصحاب المسحوبات الفورية  

  .المختلفة 
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 :النقدية لدى المصرف المركزي  -ب  

حتياطي نقدي قانوني من ودائع العمالء وتحدده القـوانين النقديـة والمـصرفية           إوهي تعتبر ك  

بنسبة محددة ، ويحتفظ المصرف المركزي بهذه األموال لديه وال يتقاضى المصرف التجاري             

  .ا تعتبر الملجأ األخير في حالة الحاجة إليها أي عوائد عليها ، إال أنه

 

 :النقدية لدى المصارف األخرى  -ج 

وهي ودائع تقوم المصارف بإيداعها لدى مصارف أخـرى كتوظيفـات لألمـوال الفائـضة               

  .وتتقاضى عليها عوائد ويمكن سحبها خالل الحاجة إليها وخالل فترة قصيرة 

 :األصول ذات السيولة العالية  . 1

 السيولة أكثر من الربحية ، وتوظيفها يكون قصير األجل وذلك على النحو التالي              ويغلب عليها 

:  

 :القروض قابلة لالستدعاء عند الطلب   -أ 

حتاج إلى سـيولة عاليـة      ت يوهي تمنح لبيوت الخصم المتخصصة في األوراق المالية ، والت         

ـ             ترداد أموالـه عنـد     لتيسير معامالتها لعدة أيام أو أسابيع ، ويسمح هذا التعامل للمصرف اس

  .الضرورة 

 :السندات قصيرة األجل   -ب  

  . من توظيفات المصرف التي تقتصر فترته على أشهر قليلة مثل أذونات الخزينة وجهوهي 

 التي يتم تداولها في األسواق والبورصات العالميـة ،          ، السندات قصيرة األجل   كما تشمل أيضاً  

 ويمكن بيعها فـي الـسوق فـي أي          ،ا قصيرة وتتمتع بتصنيفات عالمية عالية وأجال استحقاقه     

 .وقت
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 :السلفيات  -ج 

 لقصر فترتها الزمنيـة     وهي ائتمان قصير اآلجل يوجه إلى األنشطة سريعة الدوران ، ونظراً          

 .فان المصرف يوزعها على فترات متقاربة من مودعيه المختلفين 

 :خصم الكمبياالت   -د 

اعيد استحقاقها ، مقابل خصم جزء منهـا   وهي خصم الكمبياالت المستحقة على األفراد قبل مو       

 يمكنـه إعـادة     المصرف  كعائد للمصرف ، وبهذا الشكل تمثل قرض قصير اآلجل ، كما أن             

 . عند الضرورة المركزيمصرف الخصمها لدى 

 :االعتمادات المستندية   -ه 

 وهي نوع من االئتمان قصير اآلجل ، يستخدم في المعامالت التجارية الخارجية  ، بان يقـوم                

رج ، الخـتالف  المصرف بدور الوسيط بين المستورد في الداخل وبين المـصدر فـي الخـا      

 المنطقة الجغرافية 

 :األصول ذات السيولة المنخفضة أو الجامدة  . 2

وهي أصول تخصص ألغراض تحقيق عائدات عالية ، لذلك يسعى المصرف لتوظيفهـا فـي             

منها على نمو أفضل من االستعداد      أغراض ذات مدة طويلة ، فيتمكن المقترض من االستفادة          

  :لدفع عائد اكبر ، ومن أمثلة هذه األصول 

القروض والجاري المدين متوسطة وطويلة اآلجل التي تمنح للمقترضين ويراعى عند             -أ 

حجم العوائد المتوقعة للمصرف ، مالءة العمـالء       : منح هذه االئتمانات عدة عوامل من أهمها        

ة للمشاريع المقدمة ، التدفقات النقدية المتوقعـة ، الـضمانات          المقترضين ، الجدوى االقتصادي   

 من بنود الموجودات لدى المصرف التجاري ، بـل تعتمـد            وغيرها ، وتشكل نسبة كبيرة جداً     
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كما انه لها عوائد مجزية وهي موجودات قليلة السيولة فال          ،بشكل أساسي  في تحقيق الربحية       

  . إال عند استحقاقها يمكن الطلب من المقترضين سداد القروض

حيث أن المصرف يلجـأ     : والسندات طويلة األجل     ) ةغير المتداول ( األوراق المالية     -ب  

 لالستثمار في أسهم بعض الشركات لفترات طويلة اآلجل  عند وجـود فـوائض نقديـة     أحياناً

لـك   واالستفادة من توزيعات األرباح لت     ، لتمتلك أسهم شركات تجارية بغرض االستثمار      ،لديها

الشركات على مدار سنوات مالية متعددة ، أو تستثمر في أسهم شركات مساهمة غير متداولـة     

 ، وهي غالبا ما يصعب تحويلها إلـى  سواق المالية لالستفادة من توزيعات األرباح أيضاً    في األ 

نقدية لعدم تداولها في السوق ، كما أن المصارف التجارية قد ترغب في تملك سندات طويلـة                 

ل لالستفادة من الكوبونات التي يتم تحصيلها خالل فترة التملك أو االستفادة مـن قيمتهـا                اآلج

 .اإلضافية في حال استحقاق اجلها 

 :االستثمارات في األصول الثابتة من عقارات وأراضي   -ج 

  :وهذه االستثمارات تقسم إلى ثالثة أقسام هي 

 :أصول ثابتة بغرض االستخدام   -أ 

رف لالستخدام في ممارسة أعماله المصرفية مثل المبنى واألجهزة         وهي أصول  يمتلكها المص    

  .والخزائن واألثاث وغيرها 

 :أصول ثابتة بغرض االستثمار  -ب  

وهي تملك المصرف ألراضي ومباني وعقارات بغرض بيعها في المستقبل للحـصول علـى              

 .أرباح مجزية تتناسب مع المخاطر التي تحملها هذه االستثمارات 

 :ألت إليه نتيجة تعثر بعض المقترضين أصول ثابتة   -ج 
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وهي تمثل ضمانات للتسهيالت االئتمانية الممنوحة للمصرف لتعثر بعض المقترضين ، فيقـوم    

  .البنك بامتالكها بغية بيعها وتحقيق أرباح مناسبة لها خاصة بأنه يتملكها بأثمان زهيدة 

 
  :أسس تشغيل المصرف التجاري : رابعاً 

ألموال التي يحصل عليها تعتبر الوظيفة الثانية للمصرف التجاري بعـد           تشغيل المصرف ل      

وظيفة قبول الودائع لتحقيق أهدافه الموضوعة من بقاء ونمو وزيادة ثروة مالكيـه والنهـوض        

بالمجتمع عن طريق تقديم خدمات نافعة له والمـساعدة فـي مـشاريع التنميـة االقتـصادية                

  .واالجتماعية 

  : ثالث أسس وهي والبد هنا من مراعاة

 :الربحية   -أ 

 تحقيق األرباح   و ه ةهدف كافة المشروعات بكافة أنواعها المالية وغير المالية في النهاي               

 تقيـده اعتبـارات عديـدة       وتعظيمها  ، غير أن تعظيم األرباح في المصارف التجارية عمالً          

، فاالحتفاظ بقدر  كاف من      باإلضافة إلى االعتبارات االعتيادية التي تقيد المشروعات األخرى         

من لألموال وضمان حقوق المودعين قيود إضافية تحد من         السيولة والسعي نحو االستخدام األ    

  .تعظيم األرباح في المصرف التجاري 

 على كفاءة إدارة المصرف فـي مجـال تعظـيم     جيداً وتنويع إيرادات المصرف يعتبر مؤشراً    

  .الربحية وتقليل المخاطر 

 ل ويمكن تقلي  ، على كفاءة إدارة المصرف    ف كمدخل لزيادة الربحية تعتبر مؤشراً     وضبط التكالي 

 )أو جزء من إيراداتها    (التكاليف من خالل توجيه موارده نحو االستثمارات التي تكون إيراداته         

 .معفاة من الضريبة ، األمر الذي سنعكس باإليجاب على ربحية المصرف التجاري 
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 :السيولة  -ب  

سمات التي تميز عمل المصارف التجارية عن منشأت األعمـال األخـرى     من أهم ال        

ـ                  ن أهي السيولة ، فبمجرد ظهور إشاعة عن عدم توفر سيولة لـدى المـصرف كفيلـة ب

تزعزع ثقة المودعين ، وتدفعهم للسحب المفاجئ مما قد يعرض المصرف إلى اإلفـالس              

 .الحقيقي 

ت النقدية من والى المـصرف ضـخمة        وتكتسب السيولة أهمية خاصة حيث تكون التدفقا      

مقارنة بقاعدة رأس المال ، باإلضافة إلى صعوبة التوقع بحجم وتوقيت انـسياب األمـوال     

 لإلدارة ، حيث يتوجب عليها العمـل علـى تعزيـز            اًخارج المصرف ، وهذا يشكل تحدي     

  .سيولتها النقدية 

  :وتأتي سيولة الموجودات من مصدرين هما 

  .قصر استحقاق األصل زادت سيولته فكلما : االستحقاق  . 1

 :إمكانية بيع األصول  . 2

 .حيث تعتبر إمكانية بيع األصل في السوق الثانوي المصدر األخر لسيولة الموجودات 

 :ويقصد بها ضمان حقوق المودعين :الضمان  -ج 

 وهذا يعني صغر حافة األمـان بالنـسبة         ،يتسم رأس مال المصرف التجاري بالصغر     حيث    

ذي يعتمد المصرف  على أموالهم لالستثمارات والتوظيفات في المصرف ولهـذا            للمودعين ال 

 عن السعي نحو الضمان فـي       يسعى المصرف نحو ضمان استثماراته بشكل مختلف جوهرياً       

أي مؤسسات ومشاريع أخرى ، فالمصارف تستخدم أمـوال الغيـر فـي عمليـات التمويـل                

 المودعين لحفزهم على االستمرار في اإليـداع  واالستثمار ، لذا فهي معنية بكسب ثقة عمالئها   
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لهذه الودائع مـن خـالل      لديه دون تعريض ودائعهم للخطر ، وال يكتفي فقط بحماية الحكومة          

  . المركزيالمصرف

باإلضافة إلى التشدد في منح االئتمان ، وطلب الضمانات والرهونات المختلفة من المقترضين             

 نحو تقليل مخاطر االستثمار وضمان حقـوق ودائعهـا       المصارف تسعى  فإنلحماية حقوقها ،    

  :من خالل وسيلتين هما 

 بين آجال استحقاق كل من مصادر األموال وبين آجال استحقاق التـسهيالت             اءمةالمو . 1

  .االئتمانية التي تقدمها 

 .االحتفاظ بقدر واف من رأس المال . 2

 :التوفيق بين أسس تشغيل موارد المصرف التجاري  : رابعاً

لف المصارف التجارية عن الوحدات االقتصادية في أن مواردها المالية التـي تـستثمرها              تخت

تستمد من ودائع العمالء وأنها تحت الطلب ، فإذا لم يستطع المصرف مقابلة عمليات الـسحب            

المفاجئة فانه يقع في مأزق كبير ، وعلى ذلك عليه أن يحتفظ بسيولة مناسبة ومن هنا يظهـر                  

 ،  اًعظيم الربحية وتوفير السيولة الالزمة ، فاألصول الكاملة السيولة ال تدر عائد           التناقض بين ت  

إلـي   تحويلها   يعلى عكس األصول ذات العائد كالقروض واالستثمارات ذات صعوبة نسبية ف          

 إلـى    مياالً فسيولة  كاملة ، كذلك فان الميل التصاعدي للفائدة المدينة والدائنة يجعل المصر            

رتفاع تكلفة الموارد المحتفظ بها على شكل كامل الـسيولة ،       إلر من موارده ،     كبر قد أتوظيف  

باإلضافة إلى االرتفاع المضطرد في باقي بنود أداء الخدمات المصرفية والعمل المـصرفي ،              

ومن البديهي انه كلما شكلت الودائع آلجل نسبة كبيرة من مـوارد المـصرف ، كلمـا زادت                  

ئد المدفوعة ، وكلما عمل على زيادة توظيف واستثمار بأعلى نـسبة            أعباءه الرتفاع قيمة الفوا   
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 األعباء لتحقيق فائض ربحي مقبول ، خاصة وان هذه الودائع           هممكنة من موارده ، تغطية لهذ     

  .تتمتع باالستقرار 

 ويعكس عدم كفاءة المصرف في إيجـاد        ، السيولة تؤدي إلى تقليل الربحية     يإن الزيادة ف       

ارية لتوظيف ما تجمع لديه من أموال ، أما نقصان السيولة يؤدي إلـى ارتفـاع                قنوات استثم 

 وتحقيق  ،درجة المخاطر لدى المصرف وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته في الوقت المناسب           

خسائر جسيمة له ويضعف ثقة المودعين فيه ، وفي الجانب اآلخر فان المبالغة فـي الـسعي                 

 استثمارية مربحة ، األمر الذي يقلل مـن          قد يفوت عليه فرصاً    نحو الضمان بمختلف مقاييسه   

  .ربحيته 

ومن هنا تبدو صعوبة المحافظة على المعايير االستثمارية في حالة توازن ، ويبدو أثرهـا               

سـتخدام نظريـة إدارة     إ  ي يـستدع  الكبير على السياسة االستثمارية ألي  مصرف ، مما        

  .ئتمانية المحفظة االستثمارية أو السياسة اال

كبر قدر ممكن من العوائد     أوهي تقوم على اختيار أفضل المحافظ االستثمارية التي تعطي          

  .رجة من المخاطر دعند نفس ال

 في عـالم   متزايداًيالحظ مما سبق أن موضوع إدارة الموجودات والمطلوبات يلقى اهتماماً     

معروف أن األرباح تأتي    المصارف وذلك بسبب أهميته الكبيرة في تحسين األرباح، فمن ال         

  ) :srinivasulu (1997 ,من ثالثة مصادر هي 

من خالل تقديم قروض واستثمارات بمعدل فائدة أعلى من كلفـة           : جانب الموجودات    . 1

 .األموال 
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 .من خالل حصول المصرف على أموال أدنى من كلفة األموال : جانب المطلوبات  . 2

حويل مخاطر السوق ، ويتم ذلك من خالل        من خالل ت  : إدارة الموجودات والمطلوبات     . 3

االقتراض لمدة ثالثة شهور واإلقراض لمدة ستة شهور بدالً من إقراضـها لمـدة ثالثـة                

  .شهور وذلك عن طريق استخدامه لخاصية التوزيع 
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  المبحث الرابع  
  

  لعاملة في فلسطين مصادر األموال واستخداماتها  للمصارف التجارية ا
  
  
  .مصادر األموال في المصارف التجارية العاملة في فلسطين  : الًأو

  .استخدامات األموال في المصارف التجارية العاملة في فلسطين: ثانياً  

  
  

  :مصادر أموال المصارف التجارية في فلسطين واستخداماتها : أوالً 
  

  :مقدمة 
بتنمية كـل مـن مواردهـا    _ يها نحو تحقيق األرباح في إطار سع _ تهتم المصارف التجارية    

واستخداماتها المالية فتلجأ إلى زيادة حصتها السوقية من الودائع المصرفية التي تعتبر المـورد       

 الذي تعتمد عليه لتمويل عملياتها المصرفية ، وذلك من خالل تبني السياسات التـي               ،الرئيسي

 بفتح فروع جديدة في أماكن مالئمة ،        ،تشار الجغرافي تكفل تنمية الودائع عن طريق  زيادة االن       

وعة وعصرية ألصحاب الودائع المـصرفية تمكـنهم مـن          نوكذلك تقديم خدمات مصرفية مت    

 واالستفادة من مزايا خدمات المـصرف ، والعمـل علـى زيـادة الـوعي                ،السحب واإليداع 

، والعمـل علـى      في المجتمع بغية تشجيع التعامل مـع المـصرف           يالمصرفي واالستثمار 

 .استحداث خدمات مصرفية تتناسب مع ثقافة المجتمع كافتتاح الفروع للمعامالت اإلسالمية 

ومن خالل استعراض الميزانية العمومية المجمعة  للمصارف التجارية العاملة فـي فلـسطين             

نالحظ أن حجم المصادر واالستخدامات  لها قد نمت برغم الظروف الـسياسية واالقتـصادية          

تي تمر بها فلسطين  فهي في نمو مستمر رغم تأثرها الواضـح بانتفاضـة األقـصى عـام            ال

  والجدول التالي يوضح األمر م  2001م ، والتي بدت آثارها واضحة على بيانات 2000



 49

  : مصادر األموال في المصارف التجارية العاملة في فلسطين : أوالُ 
  

  )2 (جدول رقم 
  :جارية العاملة في فلسطين واستخداماتها تطور مصادر أموال المصارف الت

   أمریكي ملیون دوالر ألقربالمبالغ 
 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996  السنة 

 5357.75 5601.4 5113.58 4729.00  4268.76  4422.66 4594.20 3857.40 3336.65 2907.55  2200.35   األموالمصادر 
 243.65- 487.82 384.58 460.24 153.90- 171.99- 736.8 520.75 429.10 707.20  -  الفرق 

 %4.34 %9.5 %8.13 %10.78 %3.47 %3.7 %19.1 %15.60 %14.8 %32.14  -  نسبة التغير 
  

بيانات التقارير السنوية والميزانيات المجمعة للمصارف الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية           
  .م حساب النسب والفروقات بتصرف من الباحثة  ، وت2006  -1996خالل الفترة 

  
نالحظ تحسن ملحوظ في أداء المصارف التجارية الفلسطينية ، حيث تلعب            )2(من جدول رقم    

المصارف دور الوسيط بين المدخرين والمستثمرين في تعبئة المدخرات الوطنيـة واألجنبيـة             

ي ظل مراعـاة أسـس تـشغيل        على حد سواء، ومن ثم توجيهها إلى مختلف استخداماتها ، ف          

، ومع تزايد ثقـة المـواطنين فـي المـصارف     ) الربحية ، السيولة ، المخاطرة    ( المصارف  

 من استقطاب مزيد من األموال المتاحة، حيث  2005العاملة في فلسطين ، تمكنت خالل عام 

فـاع   مليـون دوالر ، بارت   5601.4إلـى   ) مصادر األموال   ( تمثل في زيادة اجمالى أصولها      

   2004 في عام  %8.1مقارنة مع نمو بحوالي % 9.5مليون دوالر ، ونسبته 487.9مقداره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 50

  مطلوبات الميزانية الموحدة للمصارف العاملة في فلسطين
  )3( جدول رقم 

    مليون دوالر أمريكي
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 148.24 172.16 146.49 112.04 104.74 88.38 118.52 143.4 97.61 125.36 100.45  قد ودائع سلطة الن
ودائع المصارف 

  العاملة في فلسطین 
59.66 99.51 163.79 116.88 228.17 228.92 186.08 357.80 200.89 141.26 131.71 

لدى ودائع العمالء 
المصارف العاملة 

  في فلسطین 

1711.31 2090.14 2414.71 2875.14 3506.89 3398.86 3430.09 3624.43 3957.77 4190.21 4032.07 

المطلوبات 
  األجنبیة 

101.3 242.36 265.61 230.13 273.44 254.43 27.23  51.97 44.57 108.86 67.31 

 528.78 572.64 307.37 223.51 192.70 208.33 250.06 245.59 222.22 216.18 136.99  رأس المال 
ت المطلوبا

  األخرى 
90.65 134.00 172.72 146.23 217.12 243.78 287.91 359.42 456.29 416.29 449.64 

 5357.75 5461.90 5601.42 5113.58 4729.00 4268.76 4422.66 4594.20 3857.40 3336.65  2200.35  مجموع المطلوبات 

  ) م 2006فلسطين ، سلطة النقد الفلسطينية ، الميزانية الموحدة للمصارف العاملة في ( 
يالحظ من الجدول السابق تطور المصادر النوعية ألموال المصارف التجارية العاملة فـي             

 ، فيبرز أهمية الودائع بشقيها سواء كانت للعمـالء           2006  -1996فلسطين خالل الفترة    
أو للجهاز المصرفي ، فهي المصدر األساسي لتمويل العمليات المصرفية التي تقـوم بهـا               

  .مصارف التجارية ال
  :ودائع العمالء المقيمين تشمل 

  .ودائع القطاع العام والسلطات المحلية  .1

 .السلطة الوطنية الفلسطينية  .2

  .العمالء اآلخرين المقيمين  .3

  :وتشمل المطلوبات األجنبية 

  .ودائع العمالء غير المقيمين  . 4

 .ودائع المصارف العاملة خارج فلسطين  . 5

  ) . المصارف في الخارج وغير المقيمين (بنود دائنة تحت التنفيذ  . 6

  :رأس المال ويشمل 

  .رأس المال المدفوع  . 1
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  :االحتياطي اإللزامي أو احتياطي قانوني 

 تفرض سلطة النقد الفلسطينية  نسبة احتياطي نقدي إلزامي على كل نوع من أنواع الودائـع          

  . سلطة النقد الفلسطينية  االحتفاظ بها لدى  المصارفالمطلوب من

 .احتياطات أخرى ومخصصات  . 2

  .أخرى  . 3

  :األهمية النسبية لمطلوبات الميزانية الموحدة للمصارف العاملة في فلسطين : ثانياً 
  )4(جدول رقم 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996  البند

 %2.77 %3.07 %2.86 %2.37 %2.45 %2.00 %2.58 %3.72 %2.93 %4.31 %4.57  سلطة النقد ودائع 
ودائع  المصارف 
 %2.46 %2.52 %3.93 %7.57 %4.36 %5.18 %4.97 %3.03 %4.91 %3.42 %2.71  العاملة في فلسطین 

لدى ودائع العمالء
المصارف العاملة في 

  فلسطین 
77.77

% 
71.89

% 72.37% 
74.54

% 
76.33

% 76.85% 
80.35

% 76.6% 77.4% 74.8% 75.26% 
 %1.26 %1.94 %0.87 %1.10 %0.64 %5.75 %5.95 %5.97 %7.96 %8.34 %4.60  المطلوبات األجنبیة

 %9.87 %10.2 %6.01 %4.73 %4.51 %4.71 %5.44 %6.37 %6.66 %7.44 %6.23  رأس المال
 %8.39 %7.43 %8.92 %7.60 %6.74 %5.51 %4.73 %3.79 %5.18 %4.61 %4.12  المطلوبات األخرى
 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100  مجموع المطلوبات

  ) .2006،  ،96سلطة النقد الفلسطينية ، العدد ( 
ودائع العمالء هو العنصر األساسي لمـصادر التمويـل فـي            من الجدول السابق بأن      يالحظ  

 نـسبة تتـراوح بـين            األهميـة النـسبية   المصارف التجارية العاملة في فلسطين حيث بلغت        
،  1996-2005 من مصادر األموال للمصارف التجارية خالل الفترة %74.8إلى  % 77.77

 مقارنـة مـع    %74.8ومن المالحظ  أن األهمية النسبية لودائع العمالء قد تراجعـت إلـى   
 من مجموع هذه المصادر  %10.2، وان األهمية النسبية لحقوق الملكية ارتفعت إلى  77.4%

.  
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  :طلوبات وفيما يلي أهم بنود الم
  : ودائع العمالء-1

تلك المبالغ المصرح بها في أي عملة كانت والمودعة لدى المـصرف والواجبـة              : " الوديعة  

، ص  2002 ،   علـي آل  . " ( التأدية عند الطلب ، أو بعد إنذار أو في تاريخ استحقاق معـين              

135(  

اً من النقود بوسـيلة مـن       ويمكن النظر إلى الوديعة على أنها اتفاق يدفع بمقتضاه المودع مبلغ          

وسائل الدفع ويلتزم بمقتضاه البنك برد هذا المبلغ للمودع عند الطلب أو حينما يحل أجله ، كما                 

  ) .103،  ص 1999هندي ، .( يلتزم بدفع فوائد على قيمة الوديعة 

 "ما في حكم الودائع     "  تودع في المصارف ولكنها ال تعتبر ضمن الودائع وهي            هناك أمواالً  و

  )135، ص2002 ، علي آل (

  .األموال المودعة بالعملة المحلية لقاء فتح االعتمادات المستندية  . 1

 .األموال المودعة لقاء إصدار الكفاالت المصرفية  . 2

األموال المودعة بالعمالت األجنبية لدى المـصارف المحليـة كغطـاء لالعتمـادات              . 3

 .المفتوحة 

 .لدى فرع أخر من المصرف نفسه حد فروع مصرف معين أاألموال التي أودعها  . 4

ن المصرف  أل إلى القرض ،     قرب شكالً أوالودائع المصرفية هي ودائع قانونية ناقصة ، تكون         

ال يلتزم بدفعها عند طلبها بنفس المظهر الذي أودعت به ، بل على شـكل نقـود قانونيـة أو                    

         ال يترتـب للمـودع أي       ، ونتيجة لذلك     إلزامية ، بغض النظر تقاضى فائدة عنها أم لم يتقاض

  .امتياز عند إفالس المصرف ، بخالف الحالة في الوديعة القانونية 

بنـسبة   انخفاضـاً  2006في شهر تشرين آيار  ) مقيمين وغير مقيمين  (وشهدت ودائع العمالء    

ء مـن إجمـالي    األهميـة النـسبية لودائـع العمـال    ،وبالرغم مـن ذلـك كانـت     1.90%



 53

 أن ودائع العمالء تشكل المصدر الرئيسي واألساسي مـن          ى  وهي تدل عل   % 73.6تالمطلوبا

  .التجارية مصادر األموال للمصارف 

  : ودائع المصارف العاملة خارج فلسطين-2
 وبقيمـة   %1.5 ة  انخفاضا كبيراً بنـسب 2006سجلت هذه الودائع خالل شهر تشرين أيار 

  .وبات  مليون دوالر  لتنخفض نسبة مساهمتها في إجمالي المطل 83.60

  :تطور ودائع العمالء لدى المصارف التجارية العاملة في فلسطين  - 
  ) 5( جدول رقم 

  المبالغ ألقرب ملیون دوالر أمریكي 
 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996  السنة 

 4032.07 4190.21 3957.77 3624.43 3430.09 3398.86 3506.89 2875.14 2414.71 2090.14 1711.31  ودائع العمالء 

 158.14- 232.44 333.34 194.34 31.23 108.03- 631.75 460.43 324.57 378.83  -  الفرق 
 %3.77- %5.87 %9.20 %5.67 %0.92 %3.08- %21.97 %19.07 %15.53 %22.14  -  نسبة التغير 
   

 إلـى    %22.14مـن   من المالحظ من الجدول السابق بأن ودائع العمالء قد تراوح نموهـا  

 وهو نمو في االنخفاض  وترجع األسـباب إلـى الوضـع      1996-2005 من عام  5.87%

  .السياسي واالقتصادي السائد في فلسطين 

  )2006  ، 95سلطة النقد الفلسطينية، العدد (  :التوزيع الجغرافي للودائع حسب نوع الوديعة 
  )6(جدول رقم 

  ي المبالغ ألقرب ملیون دوالر أمریك
    قطاع غزة  الضفة الغربية 

حسابات   الفترة 
  جارية 

ودائع   توفير 
  ألجل 

حسابا  المجموع 
ت 
  جارية

ودائع   توفير 
  الجل 

  المجموع 
  

المجموع 
  الكلي 

1996 439.48 206.79 603.17 1249.44 149.70 35.96 276.21 461.86 1711.30 
1997 505.46 237.45 792.47 1535.38 130.18 44.34 380.15 554.76 2090.14 
1998 540.77 266.87 1004.85 1812.50 151.97 45.58 404.66 602.21 2414.71 
1999 582.70 310.36 1228.85 2121.91 194.23 67.45 491.54 753.23 2875.14 
2000 625.45 396.82 1484.55 2506.83 253.97 68.19 677.91 1000.07 3506.89 
2001 622.87 414.01 1547.47 2584.35 193.65 83.93 536.88 814.46 3398.81 
2002 681.35 442.64 1554.10 2678.09 207.40 94.88 449.85 752.01 3430.10 
2003 890.28 500.65 1420.45 2811.37 274.42 116.26 442.38 813.07 3624.43 
2004 1043.20 609.23 1329.02 2981.45 370.76 149.88 455.69 976.33 3957.78 
2005 1128.72 656.07 1297.83 3082.62 422.40 157.45 527.74 1107.59 4190.21 
2006 1060.27 730.40 1332.07 3112.74 310.16 160.95 448.22 919.33 4032.07 
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حسب التوزيع الجغرافي لنوع  1996-2005بالنظر إلى تطور حجم ودائع العمالء خالل الفترة من 

 بالرغم من أن الجزء األكبر من التزايد الذي طرأ على ودائع العمـالء خـالل           أنه حظ  يالالوديعة  

 جاء من قطاع غزة ، إال أن تركز هذه الودائع الزال واضحا في الضفة الغربية التـي                  2005عام  

 مليـون دوالر ،   3082.62من إجمالي ودائع العمـالء وبقيمـة    % 73.6استحوذت على حوالي 

فـي عـام    % 6.1، مقارنة مع نمو بنحـو       % 3.4 مليون دوالر ، ونسبته      101.2بارتفاع مقداره   

 1107.6  من  إجمالي ودائع العمـالء ، وبقيمـة   26.4في حين ساهم قطاع غزة بحوالي    ،  2004

 .2004في عام  % 19.9، مقارنة مع نمو  % 131.3مليون دوالر ، بارتفاع مقداره 

 الغربية وقطاع غزة إشارة إلـى التفـاوت فـي عـدد             وفي تفاوت حجم ودائع العمالء بين الضفة      

  مستوى الدخل ، البطالة ، الفقر ، إضافة إلى حجم الروابط األسرية في الـضفة الغربيـة           ،السكان

  .مع العالم الخارجي والتي تعتبر مصدراً أساسياً للتحويالت المالية والدعم المالي 

رات في هيكليتها ، حيث ارتفعـت األهميـة          بعض التغي  2005وشهدت ودائع العمالء خالل العام      

النسبية للودائع الجارية وودائع التوفير ، مقارنة مع الودائع آلجل ، ورغم تراجع األهمية النـسبية                

للودائع ألجل إال أنها ال زالت لها حظ األسد ، ونجحت المصارف فـي اسـتقطاب المزيـد مـن                    

ث نسبة الودائع الجارية إلى إجمالي ودائـع        المدخرات في صورة ودائع جارية وودائع توفير ، حي        

 ، 2004فـي عـام    %  21.4  مقارنة مع نمو بنسبة     9.7، مسجلة تزايد بنسبة      % 37.0العمالء  

مقارنة مـع   %  7.2من إجمالي ودائع العمالء ، متزايدة بمقدار  % 19.4وودائع التوفير ما نسبته   

   .2004في عام  % 23.1نمو بحوالي 
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سات المصارف في استقطاب األموال من العمالء كانـت تـستهدف الودائـع           ا سي ومن الواضح أن  

الجارية وودائع التوفير ذات التكاليف المنخفضة أو شبه المعدومة ، من خالل الحـوافز والجـوائز         

التشجيعية ، أكثر من استهدافها الودائع ألجل ذات التكلفة األعلـى ، بـدليل االتجـاه التـصاعدي                  

 أخر  لهذه األنواع من الودائع ، إال أن هذا النجاح قد يفسر على انه إخفاقاً في جانب                 لألهمية النسبية 

من منطلق محدودية إمكانيات استخدام هذه الودائع ذات األجل القصير في منح االئتمان واالستثمار              

  .طويل األجل 

  :تطور حجم ودائع العمالء  حسب عملة الوديعة -

  ) 7 ( جدول رقم 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996  البيان 
 1013.67 711.97 دوالر أمريكي

 
1470.41 

 
1818.34 

 
2180.43 

 
2053.23 2119.85 2178.20 2269.42 2193.00 2159.19 

 
 645.65 دينار أردني 

 
718.43 

 
581.27 

 
633.62 

 
722.25 

 
744.95 769.03 842.79 954.44 104.38 1041.88 

 
شيقل 

 إسرائيلي 
338.88 

 
333.24 

 
343.43 

 
387.49 

 
536.73 

 
535.28 456.22 512.29 569.53 73917 623.4 

 

 14.82 عمالت أخرى 
 

24.81 
 

19.14 
 

35.36 
 

67.45 
 

65.40 84.99 91.15 164.38 215.66 208.58 
 

 1711.32 المجموع 
 

2090.15 
 

2414.25 
 

2874.81 
 

3506.86 
 

3398.86 3430.09 3624.43 3957.77 4190.21 4033.05 
 

 ارتفعت األهمية النسبية لهـا بعمـالت الـدينار     2005من المالحظ أن ودائع العمالء خالل عام 

األردني ، والشيقل اإلسرائيلي ، والعمالت األخرى ، مقابل تراجعها لودائع العمالء بعملة الـدوالر            

  .األمريكي 

ة للودائع بعملة الدوالر ، إال أنها ال تزال تستحوذ علـى مـا   وعلى الرغم من تراجع األهمية النسبي 

 مليـون  76.4 حتى بعد تراجعهـا بقيمـة    %52.3يزيد عن نصف إجمالي ودائع العمالء وبنسبة 

 من إجمـالي  %24.9 مليون دوالر ، ونسبة الودائع بالدينار بلغت  2142.4دوالر ، لتنخفض إلى 
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 %9.2 مليـون دوالر ، وبنـسبة   87.9ر ، مرتفعة بمقدار  مليون دوال1042.4الودائع ، وبقيمة 

  .2004 في عام  %13.3مقارنة مع نمو 

 مليون دوالر ، 739.2 من إجمالي الودائع ، وبقيمة  %17.6كما كانت الودائع بالشيقل اإلسرائيلي 

 ،  2004في عـام   %11.2 مقارنة مع نمو %29.8مليون دوالر ، وبنسبة  169.6مرتفعة بمقدار 

 2005شهدت الودائع بعمالت أخرى من ضمنها اليورو األوروبي أعلى نسبة ارتفاع فـي عـام   و

 5.13 من إجمالي الودائع ، متزايدة بقيمـة   %5.2 مليون دوالر ، أي ما نسبته 215.7لتصل إلى 

 ، ويعـزى هـذا    2004 في عام %80.3 مقارنة مع نمو حوالي %31.2مليون دوالر ، وبنسبة 

دائع اليورو إلى تأثير التغيرات في سعر صرفه مقابل مختلف العمـالت ، وخاصـة          االرتفاع في و  

  .الدوالر األمريكي 

  : تطور حجم ودائع العمالء حسب جنسية المصرف -

  )8(جدول رقم 

  المبالغ ألقرب ألف دوالر أمريكي

  ودائع العمالء   المصرف 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ــصارف   ــوع الم مجم
  طنيةالو

563,986 574,727 561,902 630,072 746,189 929,737 963,409 

 2,927,070 3,159,387 3,076,303 2,859,030 2,722,711 2,676,479 2,727,696  المصارف األردنية 
 72,148 78,633 110,170 111,128 121,340 130,871 134,252  المصارف المصرية
 21,683 22,459 25,109 24,204 24,142 82,188 81,732  المصارف األجنبية 

 3,020,901 3,260,480 3,211,582 2,994,362 2,868,193 2,889,538 2,943,680  مجموع المصارف الوافدة 
 3,984,310 4,190,216 3,957,771 3,624,434 3,430,094 3,464,265 3,507,666  مجموع المصارف 

  ) م 2006، 95سلطة النقد ، العدد ( 

 في عام  %75.39   األردنية يشكل نسبة     المصارف   حجم الودائع المصرفية في      ن   أ يالحظ  

 المـصارف   العاملة في فلسطين، أمـا       المصارف   من إجمالي الودائع المصرفية في       2005
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 مـصارف من إجمالي الودائع المـصرفية لل     %  22.18  حوالي   ىالوطنية فإنها تستحوذ عل   

  .عن النسبة السابقة  وهي نسبة منخفضة العاملة في فلسطين

  :ودائع القطاع المصرفي  -ب

وتتنوع ودائع القطاع المصرفي لدى المصارف التجارية حسب الجهة المودعة ففي فلـسطين             

  :يتم تقسيم ودائع الجهاز المصرفي إلى ثالثة أقسام هي 

حيث أنها تلجا في إطار دعمها لالقتصاد الفلسطيني : ودائع سلطة النقد الفلسطينية  .1

ظيف جزء من االحتياطيات اإللزامية لدى المصارف التجارية العاملة في فلسطين وذلك بتو

  .بهدف تشجيع االستثمار الفلسطيني وتنمية عجلة االقتصاد الوطني 

وتكون أرصدة جارية بين المصارف أو ودائع : ودائع المصارف العاملة في فلسطين  .2

 .مربوطة لفترات قصيرة األجل 

ويتوقف حجمها على درجة االستقرار : املة خارج فلسطينودائع المصارف الع .3

السياسي واالقتصادي التي تمر بها األراضي الفلسطينية والمملكة األردنية ، وتتكون من 

 .أموال تم إيداعها من قبل المصارف األم للمصارف األردنية أو المصارف األخرى 

الجهاز ( طاع المصرفي وقد استطاعت المصارف  استقطاب مزيد من الودائع من الق

  والتي تعتبر مصدراً مهماً للسيولة ، فقد ارتفع حجم ودائع  2005في عام ) المصرفي 

 من مصادر األموال %7.5 مليون دوالر ، أي ما نسبته  422.3الجهاز المصرفي إلى 

ويعزى هذا االرتفاع إلى الزيادة التي طرأت على ودائع سلطة النقد . المتاحة للمصارف 

فلسطينية ، وودائع المصارف العاملة خارج فلسطين ، مقابل تراجع ودائع المصارف العاملة ال

  .في فلسطين 
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  : حقوق الملكية-3
شكل رأس المال والمخصصات مصدراً آخر من مصادر األموال المتاحة ، وذلك بارتفـاع           

بلغـت   من مجموع مصادر األموال المتاحة، و %10.2  إلى  2005مساهمتها خالل عام 

، األمر الذي ترتب عليه ارتفاع  نسبة مساهمتها في          % 3.5  بنسبة    2006أيار  خالل شهر   

  .إجمالي المطلوبات 

  ) 9(  جدول رقم 
  

   المبالغ ألقرب ملیون دوالر أمریكي 
 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996  السنة 

حقوق الملكية  
  للمصارف التجارية 

136.
99 

216.18 222.22 245.59 250.06 208.33 192.70 223.51 307.37 572.64 528.78 

 43.86- 265.27 83.86 30.81 15.63- 41.73- 4.47 23.37 6.04 79.19  -  قيمة التغير سنويا 
 %7.66- %86.30 %37.52 %15.99 %7.50- %16.69- %1.82 %10.52 %2.79 %57.81  -  نسبة التغير 

  

 ، تـاريخ  57تعمـيم رقـم   ( يم لرأس المال انسجاماً مع تعميم سلطة النقـد         وجاء هذا التدع  

من ضرورة استكمال رأس المال المدفوع للمصارف الوطنية ، ورفع رأس            ) 21/04/2003

 مليـون   30المال المخصص للمصارف الوافدة ، خاصة تلك التي يزيد إجمالي ودائعها عن             

 منه لدى سلطة النقـد  %50دوالر ، على أن يودع  ماليين  5 دوالر بدالً من 20دوالر إلى 

الفلسطينية على شكل وديعة بفائدة ، ومن الجدول السابق نالحظ أن حقوق الملكية في عـام                

   . %37.53 بنسبة  2004 وهو ارتفاع كبير مقارنة بنمو في عام 86.30 نما 2005

  : مخصص مقابلة خسائر التسهيالت-4

 مليون دوالر، 0.5وبقيمة  %0.4 ارتفاعاً بنسبة 2006أيار       سجل هذا البند خالل شهر 

 136.7واستحوذت مخصصات خسائر القروض والتسهيالت على الجزء األكبر منها ، بقيمة 

 مقارنة مع نمو بنسبة  %6.7 مليون دوالر ، وبنسبة 9.8مليون دوالر ، متراجعاً بمقدار 

 إلى  2005لديون المتعثرة خالل عام  ، وذلك في ظل تراجع نسبة ا 2004 في عام  1.4%

  . من إجمالي التسهيالت  %7.6حوالي 
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  :2006أهم النسب المالية  خالل شهر آيار 

  
  : نسبة التسهيالت إلى ودائع العمالء-1

  % . 45.7 حوالي 2006بلغت نسبة التسهيالت إلى ودائع العمالء خالل شهر أيار 

  :ية للمصارف  نسبة التسهيالت إلى التوظيفات الخارج-2

 تقيس هذه النسبة األهمية النسبية للمبالغ التي يتم توظيفها داخل االقتصاد الفلسطيني مقارنـة             

 2006 النسبة خـالل شـهر آيـار      مع المبالغ التي يتم توظيفها في الخارج، فقد بلغت هذه         

  %.85.7حوالي 

  : نسبة التوظيفات في الخارج إلى إجمالي الودائع-3

 2006ظيفات فـي الخـارج إلـى إجمـالي الودائـع خـالل شـهر آيـار           بلغت نسبة التو  

وحسب تعليمات سلطة النقد للمصارف يجب أن ال تزيد نـسبة التوظيفـات             ،  %48.5حوالي

  % .65الخارجية إلى إجمالي الودائع عن 

  : نسبة التوظيفات في الخارج إلى ودائع العمالء-4

ـ     حـوالي   2006الء خـالل شـهر آيـار    بلغت نسبة التوظيفات في الخارج إلى ودائع العم

53.3.%  

  
  :استخدامات أموال المصارف التجارية العاملة في فلسطين : ثانياً 

تشير إدارة الموجودات في المصارف التجارية العاملة في فلسطين إلى توزيـع األمـوال                  

التي يحصل عليها المصرف بين النقديـة واالسـتثمارات فـي األوراق الماليـة والقـروض                

حيث أن القروض واالستثمارات تعطي أعلى معدل للعائد عند مـستوى     ،والموجودات األخرى 

  . )   Reed, Cotter , p110( معين من المخاطر تتوقعه وتفرضه إدارة األصول 
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يالحظ  على المصارف العاملة في فلسطين أنها تركز على جانب األرصدة سواء لدى سـلطة                

طين ، أو خارج فلسطين واستنفذت الجزء األكبر مـن هـذه            النقد ، أو لدى المصارف في فلس      

االستخدامات ، في حين أن االستخدام األهم من الناحية االقتصادية والمتعلق بالتسهيالت يـأتي          

  .ثانياً ، ومن ثم باقي استخدامات األموال األخرى 

المـصارف    ارتفاعاً في موجودات      م   2005 أظهرت بيانات الميزانية المجمعة في عام          و

وفيما يلـي  الميزانية  موجودات  العاملة في فلسطين  نتيجة التطورات التي طرأت على بنود           

 :أهمها 

   نقد في الصندوق-1

   أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية-2 

 العاملـة   تتكون أرصدة المصارف لدى سلطة النقد من االحتياطيات اإللزاميـة للمـصارف    

  .  وحسابات أخرى

  ى المصارف في فلسطين أرصدة لد-3

  )التوظيفات الخارجية( أرصدة لدى المصارف خارج فلسطين -4 

  : التسهيالت االئتمانية-5 

v القروض الممنوحة 

v الجاري مدين 

v السحوبات المصرفية 

v التمويل التأجيري  

  
  



 61

  : 2006-1996 تطور استخدامات األموال للمصارف التجارية العاملة في فلسطين للفترة
  )10جدول رقم (

  المبالغ ألقرب ملیون دوالر أمریكي 
 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996  السنة 

  
  موجودات أجنبية 

 
1392.94 
 

 
1639.93 

 
1774.82 

 
2148.48 

 
2316.19 

 
2364.97 

 
2508.98 

 
2537.69 

 
2618.62 

 
2664.17 

 
2465.52 

  
أرصدة لدى سلطة النقد 

  الفلسطينية 

 
177.30 

 
247.97 

 
271.40 

 
335.76 

 
383.52 

 
346.40 

 
357.22 

 
482.75 

 
541.52 

 
558.56 

 
503.39 

  
أرصدة لدى البنوك في 

  فلسطين 

 
52.58 

 
52.58 

 
10.05 

 
177.18 

 
118.00 

 
234.83 

 
221.68 

 
174.66 

 
360.36 

 
203.34 

 
133.54 

  
( تسهيالت ائتمانية 

  ) للعمالء المقيمين فقط 

 
423.80 

 
612.79 

 
821.79 

 
991.90 

 
1325.00 

 
1197.89 

 
936.76 

 
1041.18 

 
1383.80 

 
1726.60 

 
1782.05 

  
  محفظة األوراق األخرى

   

 
46.23 

 
66.26 

 
72.74 

 
77.60 

 
103.64 

 
85.23 

 
99.50 

 
101.81 

 
121.97 

 
249.92 

 
171.84 

  
  موجودات أخرى

 
107.50 

 
233.55 

 
218.73 

 
185.66 

 

 
228.02 

 
206.49 

 
191.64 

 
205.20 

 
244.33 

 
268.63 

 
284.32 

  
  مجموع الموجودات 

 
2200.35  

  

 
2907.55 

 
3336.65  

  

 
3867.40 

 
4594.20 

 
4422.66 

 
4268.76  

  

 
4729.00 

 
5113.58  

  

 
5601.42 

 
5357.75 

  )  م 95،2006سلطة النقد ، العدد ( 
امات األمـوال فـي     سـتخد إلتشكل ودائع المصارف لدى سلطة النقد والمصارف العنصر الرئيـسي           

المصارف التجارية ، واستحوذت األرصدة لدى المصارف خارج فلسطين على الجـزء األكبـر مـن       
  ويليها في األهمية النسبية التـسهيالت االئتمانيـة              مليون دوالر،  2172.07أرصدة المصارف بقيمة    

  ثم االستثمارات في األوراق المالية   
  ) م 2006، 95سلطة النقد ، العدد (  :ف التجارية لمصاراألهمية النسبية لبنود موجودات ا

  )11(جدول رقم 
  المبالغ دوالر أمريكي 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996  السنة 
 46.01 47.56 51.20 53.66 58.77 53.47 50.41 55.55 53.19 56.40 63.3  موجودات أجنبية 
أرصدة لدى سلطة 

  فلسطينية ال النقد
8.05 8.52 8.13 8.68 8.34 7.83 8.36 10.2 10.58 9.97 18.78 

أرصدة لدى 
المصارف  في 

  فلسطين 

2.38 1.80 .30 4.58 2.56 5.30 5.19 3.69 7.04 3.63 2.49 

التسهيالت 
  االئتمانية

19.26 21.07 2.18 25.64 28.84 27.08 21.94 22.01 54.12 30.82 33.26 

محفظة األوراق 
  مالية ال

2.10 2.27 2.18 2.00 2.25 1.92 2.33 2.15 2.38 4.46 3.20 

موجودات 
  أخرى

4.88 8.03 6.55 4.80 4.96 4.66 4.48 4.33 4.77 4.79 5.30 

مجموع 
  الموجودات 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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-1996  خالل الفتـرة مـن    %63- %46الموجودات األجنبية تمثل ما نسبته   أن يالحظ 

محفظة األوراق المالية ، أرصدة المصارف في الخارج ، ديون القطاع           (  وهي تشمل    2005

  .) الخاص غير المقيم ، النقد ، ذهب ومعادن ثمينة 

وتمثل التسهيالت االئتمانية االستخدام األكثر أهمية من الناحية االقتـصادية بـسبب عالقتـه        

مو ، ويأتي في المرتبة الثانية الستخدامات األموال المتاحة للمـصارف           بالسيولة واإلنفاق والن  

العاملة في  فلسطين ، إال انه يعتبر من أهم األنشطة التي تمارسها المـصارف ، ويـستحوذ                

  2005على جزء غير بسيط من أصولها ، وارتفعت التسهيالت االئتمانية  المباشرة في عام 

 2004 في عام  %.33 مقارنة مع نمو  %25.5دة بنسبة  مليون دوالر مسجلة زيا 1791.9

وأن حجـم   من إجمالي استخدامات األموال المتاحـة ،  %32.0ليشكل هذا الرصيد ما نسبته 

يالت االئتمانية التي تقدمها البنوك األردنية العاملة في فلسطين أعلى بشكل ملحوظ مـن     التسه

  .عاملة في فلسطينتلك التي تقدمها البنوك الوطنية أو المصرية ال

  : حسب النوع والعملة التسهيالت االئتمانية المباشرة 

  )12( جدول رقم 

   يدوالر أمريكمليون المبالغ ألقرب  

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

مجم       وع 
التسھیالت 
 االئتمانیة 

423.86 612.87 833.10 1005.47 1346.25 1219.99 956.03 957.12 1427.59 1791.84 1851.18 

  

   ) 2005والتقرير السنوي ، 2006، 95سلطة النقد ، العدد ( 
  
  
  
  
  
  
  
  



 63

  التسهيالت االئتمانية حسب النوع 
  )13(جدول رقم 

  المبالغ ألقرب ملیون دوالر أمریكي
                         

    الفترة
  

  التسھیالت 

 

1996 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 1194.77 1154.28 619.20 474.80 416.85 541.59 515.58 436.18 327.85 252.63 146.26  القروض 
الج             اري 

  مدین 
255.44 325.55 448.87 530.94 764.62 643.26 521.02 581.08 795.46 623.23 643.40 

التموی              ل 
  التأجیري 

00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.86 6.30 7.26 10.43 12.94 

س          حوبات  
م           صرفیة 
وكمبی      االت  

  مخصومة

22.16 34.69 56.38 38.34 66.04 35.14 12.40 9.82 5.67 3.90 0.07 

إجم              الي 
  التسھیالت 

423.86 612.87 833.10 100.47 1346.25 1219.99 957.12 1072.00 1427.59 1791.84 1851.18 

  
  

 بأن التسهيالت االئتمانية كانت على شـكل الجـاري مـدين فـي               من الجدول السابق   يالحظ  

المصارف التجارية الفلسطينية أكثر من األنواع األخرى ، كماأن  القروض ارتفعـت بـشكل               

 مليون دوالر أمريكي  مقارنة مع 1154.28 حيث بلغت قيمتها  2005ملحوظ جدا في عام 

  . مليون دوالر 619.20 حيث بلغت قيمتها 2004عام 

 التسهيالت االئتمانية  حسب القطاع المستفيد ،نوع التوزيعات ، التوزيع الجغرافي ، حسب

  نوع العملة ، وحسب االستخدام

  )14(جدول رقم 
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 2005 2004 2003 2002 2001 البیان

  ) ملیون دوالر ( حسب القطاع المستفید 

 592.25 414.09 248.62 139.55 362.65  القطاع العام

ة الوطنی      ة ال      سلط: من      ھ 
  الفلسطینیة 

295.87 133.83 224.95 383.30 565.19 

 1199.60 1013.50 823.39 816.48 857.80  القطاع الخاص 

 1134.35 967.44 787.53 789.30 827.94  المقیم : منھ 

  حسب نوع التسھیالت 

 1154.28 619.20 474.81  415.94 540.35  القروض 

 623.23 795.46 581.08 521.02 644.75  الجاري مدین

 10.43 7.26 6.30 6.67 0.29  التمویل التأجیري 

س            حوبات م            صرفیة  
  وكمبیاالت 

35.15 12.40 9.82 5.67 3.91 

  حسب التوزیع الجغرافي 

 1195.34 907.38 742.16 703.42 728.02  الضفة الغربیة 

 596.42 520.21 329.85 252.61 492.52  قطاع غزة 

  حسب نوع العملة 

 1256.65 843.39 673.79 643.07 811.30  والر أمریكيد

 224.27 174.14 146.69 138.98 176.76  دینار أردني

 300.32 397.37 242.36 166.95 226.20  شیقل إسرائیلي 

 10.61 12.69 9.17 7.03 6.28  عمالت أخرى 

  حسب االستخدام 

 1774.12 1409.69 1054.33 941.40 1206.17  داخل فلسطین
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 17.73 17.90 17.68 14.63 14.37  خارج فلسطین 

 1791.85 1427.59 1072.01 956.03 1220.54  المجموع 

  
   )2005سلطة النقد الفلسطينية  ، (  

 من إجمالي التـسهيالت ، وبقيمـة        %66.7 على   2005استحوذت الضفة الغربية خالل العام      
 مقارنة مع  %31.8 دوالر ، وبنسبة  مليون 288.1  بمقدار  مليون دوالر ، متزايدا1195.4ً

 مـن  %33.3 قطاع غزة استحوذ علـى  ين أن  ، في ح2004 في عام  %22.3نمو بحوالي 
 ،  %14.7 مليون دوالر ، ونسبته  76.2 مليون دوالر ، بارتفاع %596.4الرصيد ، وبقيمة 

تـسهيالت   ومن الواضح جدا بان تركز ال،  2004 في عام  % 57.7مقارنة مع نمو بحوالي 
االئتمانية في الضفة الغربية مرتبط بحجم النشاط واألداء االقتـصادي والمـوارد االقتـصادية        

  .وبالكثافة السكانية 

  %)    ( نسبة التسهيالت االئتمانية المباشرة لودائع العمالء

  )15(جدول رقم 
 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996  الفترة

 45.7 38.85 32.82 25.86 25.24 30.75 38.18 35.02 34.37 29.65 24.81 النسبة
 

يالحظ  من الجدول السابق بان الزيادة السنوية في معدل التـسهيالت إلـى الودائـع لـدى                  

المصارف التجارية العاملة في فلسطين تعني  أن هناك توجهاً لزيـادة التوظيفـات المحليـة          

الوافدة من حيث حجم    المصارف   الوطنية و  المصارفمن  هناك فروقات بين كل     للودائع وأن   

  .التسهيالت المباشرة ونسبة التسهيالت إلى الودائع
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  نيالفصل الثا

  العوامل المؤثرة في جذب الودائع المصرفية

  

  الودائع المصرفية في المصارف التجارية الوطنية العاملة في فلسطين : المبحث األول

  .ي الميزانية المجمعة تصنيف الودائع ف:أوالً 

  .تحليل الودائع المصرفية : ثانياً 

  .العوامل المؤثرة في تنمية الودائع المصرفية : المبحث الثاني 

  .العوامل المؤثرة في جذب الودائع :أوالً

  .العوامل المؤثرة في عدم استقرار الودائع : ثانيا

  .دوافع أو محددات الطلب في سوق الودائع : ثالثا 

  .الفائدة الضمنية :  رابعاً

  .التنبؤ بحجم الودائع: اً خامس

   .حماية الودائع : سادساً
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  المبحث األول 
  الودائع المصرفية في المصارف التجارية الوطنية العاملة في فلسطين 

  
  

  :تصنيف الودائع في الميزانية المجمعة للمصارف التجارية الوطنية الفلسطينية : أوالً 

الودائع المصرفية من أهم الموارد المالية  التي يعتمد عليها المصرف التجاري فـي              تعتبر     

مباشرة نشاطاته التمويلية بما في ذلك االئتمان واإلقراض واالستثمار وغير ذلك من األعمـال              

المصرفية ، وبجانب أهمية الودائع بالنسبة للمصرف التجاري فهي تمثل أحد مصادر الـسيولة              

ل المشروعات وتستخدم كأداة لتسوية المعامالت المختلفة لتيسير تـداول المبـالغ        الالزمة لتموي 

الكبيرة عن طريق استخدام حسابات المصارف المفتوحة لدى بعضها البعض وبـذلك يجنبهـا              

  .مخاطر نقل النقود 

   والمصارف بشكل عام تحرص على تنمية ودائعها من خـالل تنميـة الـوعي المـصرفي            

الجمهور ، وبالتوسع في فتح الفروع ، وتبسيط إجراءات التعامل في الـسحب            واالدخاري لدى   

  .واإليداع ، ورفع كفاءة األوعية االدخارية 

الودائع المصرفية وتصنيفها فـي الميزانيـة       تحليل  وفي هذا المبحث سيتم تسليط الضوء على        

  .المجمعة للمصارف التجارية 

 على االقتصاد القومي الكلي والسياسة النقديـة         أساساً القيمة الكلية للودائع المصرفية تعتمد    إن  

لمـنح  االحتياطات المتاحة للمصارف     التي يؤثر على حجم      ،للسلطات في المصرف المركزي   

الودائع تحت الطلب والودائـع     :  تتكون من عنصرين      ، وهي      الودائع التوسع في      الئتمان و ا

  )Chung ,1970, pp 100-101 (آلجل 
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 للمـصرف   المصرفية بضمانات كافية مشتقة  من الثقة التي يوليها المودعـون        وتحاط الودائع 

ن قيمة الوديعة قد تدل علـى المركـز          ، ولذلك فإنها تحاط   بالسرية الكاملة ذلك أل          التجاري  

  وال يحق ألي جهة قانونية طلـب         ،المالي للمودع ، وهذا سر من أسراره التي يحرص عليها         

فية إال بشرط أن يكون هذا الطلب في صـلب عملهـم وألسـباب              بيانات عن الوديعة المصر   

جوهرية يدلي بها المصرف للقضاء ، كذلك ال يجوز الحجز لدى الغير تحت يـد المـصرف                 

  .على الوديعة المصرفية 

  :ويتم تصنيف الودائع المصرفية في المصارف التجارية الوطنية الفلسطينية حسب التالي 

  .ة ودائع سلطة النقد الفلسطيني . 1

 .ودائع المصارف العاملة في فلسطين  . 2

 .ودائع العمالء المقيمين  . 3

 .ودائع القطاع العام والسلطات المحلية . 3-1

 .ودائع السلطة الوطنية الفلسطينية  .2- 3

 .ودائع العمالء اآلخرين المقيمين  .3- 3

 .  المطلوبات األجنبية  . 4

 .ودائع العمالء غير المقيمين  .1- 4

 .ين ودائع المصارف العاملة خارج فلسط .2- 4

  ) .بنود دائنة تحت التنفيذ( ودائع المصارف في الخارج وغير المقيمين  .3- 4

تقـدر حـصة     م  2005  فـي   وبالنسبة لحجم ودائع العمالء في الجهاز المصرفي الفلسطيني         

 بحوالي) بافتراض استثناء ودائع العمالء لدى بنك فلسطين المحدود       (المصارف الوطنية العاملة    
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فقط من إجمالي حجم ودائع العمـالء  % 10.36ر أي بنسبة تقارب مليون دوال)  410,000 (

  .لدى الجهاز المصرفي الفلسطيني وهذه نسبة متدنية 

بنـك   تـم بـافتراض اسـتثناء     ذي  السابق للمصارف الوطنية العاملة وال    يعكس المؤشر   هذا و 

مـصارف  فلسطين المحدود مدى تدنّي حصتها في السوق المصرفي الفلسطيني بالنسبة لباقي ال           

 والتي تستأثر بحصة األسد، ويمكن أن يعزى ذلك لكـون هـذه المـصارف               ،األخرى الوافدة 

 وكذلك صغر رؤوس أموالها وحجم الودائع لديها  باإلضـافة           ،الوطنية ذات حجم صغير نسبياً    

سيما في ظل ظروف عدم االستقرار       ال ،لتي تعمل في ظلها هذه المصارف     للمخاطر المتزايدة ا  

زمة االقتصادية الخانقة التي يعاني منها االقتصاد الوطني األمر الذي انعكس فـي  السياسي واأل 

ازدياد حجم الديون المتعثرة والمخصصات المقابلة لها وهذا يهدد بتعثـر وربمـا فـشل تلـك       

صحيفة األيـام االلكترونيـة ،      ( المصارف إن لم تسعى وبشكل حثيث لتعزيز كياناتها وتقويتها        

ps.ayyam.www ، 2006 (  

  :تحليل الودائع المصرفية : ثانياً 

   kind of Deposits :أنواع الودائع  : أوالً

نجد أن المصارف التجارية تقبل ودائع عمالئها بشروط أو تعهدات يتفق عليهـا مـع هـؤالء                

ك على تغطية هذه الوديعـة      العمالء وتحدد درجة سيولة الوديعة وكذلك مدى إمكانية قدرة البن         

  :وشكل هذا التوظيف و هناك أسس عديدة لتصنيف الودائع أهمها 

 :الودائع حسب الملكية  . 1

 People Deposits:الودائع األهلية   -أ 

  ملكيتها للشركات الخاصة والجمهوروهي الودائع التي تعود 

 Government  Deposits:الودائع الحكومية  -ب  



 70

 .ها إلى المؤسسات والشركات الحكومية وهي الودائع التي تعود ملكيت

 Mixed Deposits  :الودائع المختلطة  -ج 

  القطاع المختلط _رسمية ال شبهوهي الودائع التي تعود ملكيتها إلى المؤسسات والشركات 

  Deposits According to Source :الودائع حسب المصدر  . 2

 Primal  Deposits: :الودائع األولية   - أ

يتم إيداعها أول مرة من قبل الجمهور أو الـشركات والمؤسـسات سـواء              وهي الودائع التي    

  .حكومية أم أهلية مختلطة في المصارف 

 Derived Deposits : :الودائع المشتقة  -  ب

وهي الودائع التي يتم اشتقاقها من الوديعة بعد أن يتم منح جزء منها على شـكل قـروض او                   

 .استثمارات 

  Deposits According to Term :الودائع حسب األمد . 3

 : الودائع  آلجل االستحقاق  

 Demandأو الودائـع تحـت الطلـب    Current Deposits : :الودائـع الجاريـة     - أ

Deposits  أو الحسابات تحت الطلب Call Accounts  

وهي الودائع التي يودعها األفراد أو الهيئات  لدى المصارف ويتم فتح واستخدام هذا الحساب               

  . الذين هم في حاجة لسيولة نقدية مرفقا به نموذج توقيعه بواسطة العمالء

لدى المصرف   من النقود  معين    مبلغ    إيداع    بموجبه  يتم    اتفاق بين المصرف والعميل    وتمثل  

 .، وهي إحدى السمات األساسية لوظائف المصارف التجارية 

 أخر  في أي     و يكون  لصاحب الحساب الجاري الحق في   سحبها أو تحويلها إلى أي شخص               

  وذلك بموجب أوامر يصدرها المودع للمصرف ليتم         ،وقت يشاء دون إخطار سابق للمصرف     
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ألي أو  خر يعينه في األمر الصادر منـه إلـى المـصرف ،             آالدفع بموجبها له ، أو لشخص       

  ".صك " شخص يظهر األمر باسمه وهذا  يسمى 

تضاف إلى الحساب  أو تحويالت من        هذه الحسابات بإيداعات نقدية      ونوعادة ما يغذي المودع   

حساب ألخر لدى المصرف ،  لدى المصارف  األخرى ، وبذلك يستمر ظهور رصيد دائـن                 

 أو إيـصاالت صـرف علـى هـذه     ،لصالحهم يمكنهم من إصدار أوامر دفع سحب شـيكات        

  .الحسابات 

فـي  ويظل الحساب في حركة مستمرة بين الزيادة والنقصان شريطة ان يظل رصيد الحساب              

  .النهاية دائناً  

وقد يشترط المصرف حداً أدنى لقيمة الوديعة المبدئية  لفتح الحساب الجاري ، وتتفاوت هـذه                

خر ، ويرجع السبب إلـى أن المـصارف ال تحبـذ تـضخيم عـدد               آ إلى   مصرفالقيمة من   

 ولتجنب ازدحام صاالتها بعمالء ال تـستفيد مـن          ،الحسابات تحت الطلب لديها بمبالغ صغيرة     

 يحق له سحب أي مبلـغ دون التقيـد بالحـد             وبمجرد فتح العميل لحساب جارٍ     ،ورائهم كثيراً 

  .األدنى المشار إليه 

فـي المـصرف     ) الخـصوم   ( بـات    نصف إجمالي المطلو   وتمثل الودائع تحت الطلب تقريباً    

   .  )Chung , 1970, p 101(  التجاري

لمصرف التجاري لتحقيـق أربعـة أهـداف    ويحتفظ المودعون بهذه النوعية من الودائع لدى ا     

  :) 282 ، ص 1993سلطان ،(رئيسية 

  .تنفيذ عملياتهم اليومية  . 1

 .احتياطي لمواجهة الظروف الطارئة  . 2

 .تمويل المشتريات واإلنفاق المستقبلي  . 3
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 .عدم رغبة المدخر في استثمار أموالهم في أصول أخرى  . 4

يلة أساسية من وسائل الدفع حتى أطلق        وتمثل نسبة عالية من المعروض النقدي وتستخدم كوس       

  . " النقود المصرفية " عليها 

  : طرق اإليداع في الحساب الجاري ---

   .المصرفمبلغ نقدي في خزينة  . 1

شيكات محررة لصالحه أو محولة إليه ليقوم المصرف بتحصيل قيمتها وإيـداعها فـي     . 2

 .حسابه 

 .حواالت مالية  واردة لصالح المودع  . 3

بياالت أو بيع أوراق مالية أو كوبونات أوراق مالية أو أي إيـرادات             إيداع حصيلة كم   . 4

 .أخرى 

 . بتحصيل كمبياالت أودعها العميل برسم التحصيل المصرفقيام  . 5

تحصيل مستحقات أخرى مثل كوبونات أوراق مالية أو متحصالت بيع تلـك األوراق              . 6

 .بناء على تفويض مسبق منه 

   : طرق السحب من الودائع الجارية--- 

  .مسحوبات  نقدية من العميل أو من ينوب عنه  . 1

 .مسحوبات شيكات لصالح طرف أخر  . 2

تحويالت مباشرة من حساب العميل إلى حساب طرف أخر أو إلى الحـساب الجـاري     . 3

 األخرى التي يتعامل معها وال تنطوي عملية التحويل على تـداول            المصارف  للعميل في احد    

 .نقود 
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د بعض الفواتير أو شراء أوراق مالية أو سداد كمبياالت          تفويض سابق من العميل لسدا     . 4

 .أو سداد مرتبات شهرية للعاملين لديه 

 من دون إذن العميل وذلك في حالـة الحقـوق الثابتـة             المصرفالسحب عن طريق     . 5

للمصرف مثل العموالت على خدمات قدمها المصرف ، ومصاريف خدمة الحساب وما شـابه       

 ذلك 

 من  المودعين والمصارف واالقتصاد القومي ككـل         لة أهمية خاصة لك    وتمثل الودائع الجاري  

إذ تعتبر بمثابة نقد سائل يستخدمه المودع وقتما يشاء لسداد االلتزامات المختلفـة بمقتـضى               ،

شيكات  وهي  في حكم النقدية بالنسبة لهم كما تؤدي الوديعة الجارية وظيفة إضافية للمـودع                 

حيث لن تكون هناك حاجة إلى االحتفاظ بقدر كبير مـن   والتلفوهي حماية أمواله من السرقة   

  .النقدية في حافظة نقوده أو منزله

 منخفض التكلفة  لالستثمارات التي يجني        مهماً  تمويلياً أما بالنسبة للمصرف التجاري  مصدراً     

  .من ورائها المصرف التجاري  الفوائد واألرباح 

 مـن األمـوال المتاحـة       %75 إذ تمثل ما يزيد عن       اً قومي كذلك تخدم الودائع الجارية هدفاً    

هندي ،  ( للتداول ، أما الجزء الباقي فيتمثل في المصكوكات النقدية التي تتولى أمرها الدولة              

  )105،  ص 1999

مرتفعة إلى حد كبير ، حيث أنها معرضة للسحب في          ) الجارية  ( وسيولة الودائع تحت الطلب     

 ولكن رغم كل    –للمودع تتلخص في مواجهة اإلنفاق الجاري       أي وقت فضالً عن أن وظيفتها       

زمنية لتطورهـا   ذلك فان األجهزة المصرفية تستطيع دراسة حركات الوديعة ، وتكوين سلسلة      

لتحديد مدى سيولتها بالتالي تحديد النسبة التي يستطيع توظيفها من هذه الوديعة ، وإذا تحقـق                

ائل لمواجهة مسحوبات أصحاب هذا النوع من الودائع ،         ذلك استطاع البنك االحتفاظ بالنقد الس     
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بحيث ال تكون هذه السيولة فوق المستوى المطلوب ، بما يؤدي لتعطيـل األمـوال ، أو دون                  

 1998سـويلم ،    ( المستوى المطلوب مما يفقد البنك قدرته على مواجهـة طلبـات الـسحب              

   ) 206،ص

  ) 207 ص ،2002حنفي، :( أهم مزايا فتح الحساب الجاري 

  .الحصول على شيكات الستخدامه في السحب وسداد االلتزامات . 1

  . السحب من أي فرع من فروع البنك ية إمكان. 2

  .دفع االلتزامات الدورية أو المستندية . 3

تحصيل قيمة الشيكات أو الكمبياالت والحواالت المسحوبة علـى أي بنـك إلضـافتها              . 4

  .للحساب 

جارية عن ودائع التوفير والودائع ألجـل بحركتهـا المـستمرة بالزيـادة     وتتميز الودائع ال     

 ،  1999هنـدي ،  ( والنقصان ، وبأن التشريعات في العديد من الدول تحرم دفع الفوائد عليها             

  ) .103ص 

  حاالت معينة وبـشرط حـد أدنـى        فوائد على هذه الحسابات في       تعطي المصارف    أحياناً  و

ـ   يمثل األمر الذي ،  للرصيد مكن تمخاطرة كبيرة في عمليات اإلقراض واالستثمار ، وحتـى ي

مصرف التجاري أن يوجهها إلى التوظيف عليه أن  يدرس طبيعة الودائع التي لديه وسـلوك      ال

  .المودعين في السحب واإليداع 

مليـون  )  4032.07 (2006  في فلسطين في شهر آيـار         المجموع الكلي للحسابات    وقد بلغ   

 مليون دوالر أمريكي أي ما يمثل مـا         1060.27  في الضفة الغربية  بلغت          دوالر أمريكي ،  

  .من إجمالي الحسابات الجارية في فلسطين % 26.29نسبته 
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مـن  % 7.69مليون دوالر أي ما نـسبته        310.16وبلغت الحسابات الجارية في قطاع غزة       

  .الي الحسابات الجارية في فلسطين إجم

  Saving Deposits : ودائع التوفير - ب

اتفاق بين المصرف والعميل يودع بموجبه العميل مبلغاً  من النقود لدى المصرف مقابـل               هي  

 .الحصول على فائدة 

 ، التي تحظى بانتشار عالمي واسع النطاق       المحلية    وسائل تجميع المدخرات   وتعتبر  من أكثر     

صرفي والزيـادة فـي   وتتميز بصغر مبالغها وكثرة حساباتها واطراد نموها مع نمو الوعي الم   

الدخل  وتكون بالتدريج مودعين ممتازين مع مرور الزمن ، وتتنافس المصارف فـي تقـديم                

  اإلغراءات المتنوعة والمختلفة بغرض تشجيع صغار المدخرين على اإليداع بحسابات التوفير 

في وهي غالباً ما تجذب صغار المدخرين مقابل الحصول على فائدة وعلى أن يكون لهم الحق                

 .السحب من حساب االدخار في أي وقت 

 أقصى للمبلغ الذي يمكن  للعميل سحبه في الشهر وذلك لحمايـة             وتضع معظم التشريعات حداً   

المصرف من التعرض لمخاطر العسر المالي ، إال أن المصارف عادة ما تتجاوز ذلك رغبـة                

 .في تشجيع االدخار وتنمية الموارد المالية لديها 

ل بها من حيث اإليداع والسحب بموجب دفتر خاص يسجل  فيه المبالغ المودعـة               و يتم التعام  

 وهي غالبا ما تحتسب على أدنى رصيد خالل الـشهر  ،        ةوالمبالغ المسحوبة ، والفائدة المقرر    

 إذا ما رغب في اإليداع  أو الـسحب          المصرفويمكنه التقدم بهذا الدفتر ألي فرع من فروع         

  .لمبالغ جديدة 

 ما يطلق عليها الودائع الن الصفة االدخارية هـي الغالبـة            ليها فوائد محدودة وغالباً   ويوجد ع 

عليها ومن أهم سماتها زيادتها سنة بعد أخرى مما يدل على زيادة الوعي االدخاري مع زيادة                
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دد حساباتها ويعطى العميل دفتر يقدمـه سـواء         ع ، وتتسم بصغر مبالغها وزيادة       الدخل سنوياً 

ع أو السحب كما يتم إضافة ما يستحق له من فوائد وتحديد تاريخ اإليداع أو السحب                عند اإليدا 

  .وتعلية الفائدة 

وقد استحدثت المصارف في دول كثيرة ومنها مصر باإلضافة إلى الفائدة الدائنـة حـوافز         

ن  ومطبقة في فلـسطي ، لجذب المزيد من المدخرين لهذا النوع من الودائع        ،أخرى مالية وعينية  

وتحرم بعض الدول في تشريعاتها فتح حساب توفير لمنشآت األعمال ، بينما تضع تشريعات              .

  ) 1999هندي ،( أخرى حد أقصى للمبالغ التي يمكن للمنشأة إيداعها في ذلك الحساب 

 الحرية التامـة    ، حيث أنه لو أتيح لمنشآت األعمال        وهناك حكمة من وراء فرض هذه القيود        

  في حساب التوفير ، لكن من المتوقع أن تودع الجانب األكبر من أموالهـا                في إيداع ما تشاء   

 وبعد ذلك تقوم بتحويل جزء منه إلى حسابها الجاري فـي اللحظـة التـي      ،في حساب التوفير  

 آت تتوقع فيها تقديم شيك مسحوب عليها واجب التحصيل ، ولما كانت احتمال سـحب المنـش               

وهو احتمال كبير ، كما أن المسحوبات فـي كـل مـرة          جزء من أموالها وفي أي وقت تشاء        

ستكون ضخمة بالمقارنة بمسحوبات األفراد ، لذا من المنطقي أن تحرم التـشريعات إطـالق               

ن يمس سمة أساسية لهـذه  أالحرية لمنشآت األعمال إليداع األموال في حساب التوفير ، كفيل ب 

ع توفير إلى ودائع  تحت الطلـب يـدفع    وهي سمة االستقرار وتغيرها من طبيعة ودائ ،الودائع

 واستخدامها كأداة للتحايل على النصوص القانونية التي تحرم دفع الفوائـد علـى              ،عنها فوائد 

  .الودائع تحت الطلب 

مليـون دوالر    ) 730.40 (2006وقد بلغت حسابات التوفير في الضفة الغربية  في شهر أيار            

  2006 التوفير فـي شـهر آيـار         تبلغت حسابا ، أما في قطاع غزة      % 18.11أي ما نسبته    
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وهي نسب متدنية جداً إذا ما قورنت بالنـسبة  % 3.99مليون دوالر ، أي ما نسبته       ) 160.95(

 . .السابقة في الضفة الغربية 

   Constant (Time )   Deposits: : الودائع ألجل -ج 

  الثاني بموجبه مبلغاً من       ، يودع  مودع     وهي عبارة عن  اتفاق بين المصرف التجاري وال        

،  بحيث ال يكون بحاجة ماسة إلى المبلغ         رف لفترة محددة كشهر أو سنة مثال      النقود لدى المص  

 السحب  هالمودع في المدى القريب ، فيودعه دون سحب لفترة معينة متفق عليها ، وال يجوز ل               

فائدة لوديعته محتـسبة   وفي مقابل ذلك يدفع المصرف     ،من الوديعة قبل حلول تاريخ استحقاقها     

على األساس البسيط ال المركب ، وهي تختلف وفق مدة اإليداع ، طبيعة الـشخص المـودع                 

   .بشرط أال يقل المبلغ المودع عن قدر معين 

  .)chung  (1970,وهي المصدر الثاني المهم من مصادر التمويل في المصارف التجارية

ودع حتى يصل إلى قدر معـين ، بعـده يبـدأ فـي          وهذه  الفوائد تتصاعد كلما زاد المبلغ الم       

سلطة قررها  تبشرط أن يكون ذلك في الحدود التي        ( نخفاض ،  أو كلما طالت فترة اإليداع         إلا

   ) .؟هل سعر الفائدة مقيد أم محرر: ، بمعنى النقد الفلسطينية 

قـداره ، وقـد   كما قد يتفقان على أن تكون النسبة ثابتة فيما يتعلق بالمبلغ بغض النظر عـن م  

 ولمدة مماثلة بناء على طلب كتابي من المودع ، وفي حـال عـدم      ،تجدد الوديعة بشكل تلقائي   

 يتوقف حساب الفائدة ، ويحول الرصـيد إلـى    –طلب المودع ذلك عند حلول اجل االستحقاق        

 .حساب جاري 

لك يحـصل  وال يجوز السحب منها جزيئا قبل انقضاء الفترة المحددة إليداعها وفي مقابل ذ        

المودع على فائدة بصورة دورية أو في نهاية مدة اإليداع ، وعادة يشترط اال يقل المبلـغ                 

  .المودع عن قدر معين  
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 القواعد المطبقة في كثير من دول العالم عدم االستجابة لطلبـات العمـالء سـحب                ي  وتقض

ات رغبـة فـي       وفي دول أخرى تستجيب لمثل هذه الطلب        ،ودائعهم ألجل قبل انقضاء األجل    

 حتى قبل حلول آجالهـا      ، ولتثبيت الثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها       ،التيسير على العمالء  

 تعامل المصارف المبالغ المسحوبة بهذا الشكل على أنها قرض بضمان الوديعة وذلـك            وأحياناً

ر فـي إظهـار    وتتقاضى عنها فوائد مدينة بينما تـستم    ،للمدة الباقية على األجل المحدد أصالً     

الوديعة األصلية ضمن التزاماتها واحتساب الفائدة الدائنة بالـسعر المتفـق عليـه ، وبعـض                

المصارف تكتفي بعدم احتساب فائدة دائنة على الفترة المنقضية على الوديعة ، أو تعمـد إلـى      

( ية محاسبة العميل على أساس سعر الفائدة المطبق على الودائع آلجال مشابهة للفترة المنقـض         

    )2002حنفي ، 

وعلى عكس الودائع الجارية  فان الودائع ألجل وودائع التوفير ال تعطي ألصحابها الحق                   

 فإذا كان المودع في حاجة إلى جزء من تلك الودائع لسداد            ،في السحب منها بمقتضى شيكات      

ء مـن الوديعـة     التزاماته فعليه أن يحصل عليه أما في صورة نقدية ، أو أن يقوم بتحويل جز              

الحـال فـي      وكما هـو   ،إلى حسابه الجاري ومن ثم يستطيع أن يحرر شيكات للصرف منه            

ن الودائع ألجل وودائع التوفير ال تتحقق فقط بعض األهداف ألصـحابها ،  إالودائع الجارية ، ف  

بل تسهم أيضا في تحقيق بعض األهداف القومية ، واألهداف االستثمارية التي يـسعى البنـك                

   . ) 107، ص 1999هندي ،  ( حقيقهالت

ومن المتوقع أن يحصل أصحاب الودائع ألجل على فوائد  تفوق الفوائد الممنوحة على ودائـع        

 والتي تتمثل في إمكانية التنبـؤ بحركـة         ، وذلك نتيجة للميزة التي يتمتع بها المصرف       ،التوفير

  .كبر مقارنة مع ودائع التوفير أالسحب من تلك الودائع بدقة 
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مليـون دوالر  ) 1322.07 (2006 التوفير في الضفة الغربية في شهر آيار      توقد بلغت حسابا  

  . الموجودة في المصارف العاملة في فلسطين تمن إجمالي الحسابا% 32.78أي ما نسبته 

 %  11.1مليون دوالر أي ما نـسبته   ) 448.22 (2006وبلغت في قطاع غزة في شهر آيار   

 . الموجودة في المصارف العاملة في فلسطينتمن إجمالي الحسابا

  :    الودائع باخطارسابق  -      ء

Deposits previous notification 

تفتح المصارف حسابات الودائع بإخطار لمودعيها  وال يتم السحب عليها كلياً أو جزئياً إال                   

د صرفه ، وتاريخ الصرف ،      بعد إخطار البنك بفترة محددة في االتفاق ويحدد فيها المبلغ المرا          

 أيام ، ليتاح للمصرف التجاري فرصة إلمكانية تـوفير          7وال يجوز أن تقل فترة اإلخطار عن        

السيولة تلبية لطلب المودع ، وبعد انتهاء مدة اإلخطار يحول المبلغ الذي سبق اإلخطار عنـه                

  .إلى حساب جاري ،  ويجوز له اإليداع في أي وقت 

  .ئع مرتبط بالودائع ألجل وتدفع عليها فوائد مثل الودائع ألجلوهذا النوع من الودا

، لذا نجده مفضل من جانب المـودعين  الـذين            متكررة وصاحب الوديعة يمكنه تلقي إيداعات    

 بتجمعيها حتى تحـين الفرصـة       المصارفيستلمون مبالغ سائلة على فترات ، ويودعونها في         

  .الستثمارها 

نه موارد مستقرة قابلة للتوظيـف      أذا النوع من الودائع على       إلى ه  المصرف التجاري   وينظر  

 علـى   وتستجيب لطلب المودعين بـسحبها حرصـاً      ،  كبر قدر ممكن من األرباح      أبما يحقق   

 . وذلك دون انتظار انقضاء فترة اإلخطار المتفق عليها ،سمعتها وثقة الجمهور فيها

  . زل عن سيولته الحالية ألجل معينلتناوتناسب هذه النوعية من الودائع المودع الذي يمكنه ا
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  Saving Certificates:شهادات االدخار   -ه 

األنواع السابقة كانت تحمل اسم الودائع الدفترية ، ولكـن شـهادات اإليـداع أو االدخـار أو           

االستثمار هي نوعية جديدة من األوعية االدخارية تتخذ شكل حسابات ال دفترية ، وهي تجمع               

ودائع المصرفية وخصائص األوراق المالية ، فمن ناحية هـي التـزام            بين بعض خصائص ال   

ومن ناحية   قيمة الودائع األخرى في تاريخ محدد ،      على المصرف التجاري يقابل التزامه بدفع       

أخرى تتفق مع األوراق المالية فيما يحصل عليه صاحبها  من عائد متمثل في قيمة الكوبـون                 

  .كل فترة زمنية وبشكل دوري 

   Frozen ( Tied) Deposits:دائع المجمدة الو  -و 

وهي الودائع للتأمينات النقدية التي تتقاضاها المصارف التجاريـة مقابـل إصـدار خطابـات               

 والتي ال ترد عادة إال بعد إعادة خطاب الضمان للمصرف التجاري وذلك بعد انتهاء               ،الضمان

 .الغرض من إصداره 

  Deposits According to Movement :الودائع حسب الحركة  . 4

 :الودائع حسب سلوكها 

 Vital Deposits : :الودائع النشيطة   - أ

  . لكثرة عمليات السحب واإليداع وهي الودائع التي يكون رصيدها غير مستقر نسبياً

 Stable Deposits : :الودائع المستقرة  -  ب

  .رية  وتغلب عليها الطبيعة االدخا نسبياًاًوهي الودائع التي يكون رصيدها مستقر

  :أهمية تحديد الودائع المستقرة والودائع غير المستقرة 
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بدراسة الودائع للمصرف التجاري ومن ضمنها الودائع الجارية  يتاح لإلدارة فرصـة كبيـرة               

لالستثمار والتوظيف بصفة عامة ، حيث يمكـن أن تتعـرف اإلدارة علـى الودائـع الثابتـة            

  .وغير المستقرة والمستقرة ، وكذا  على الودائع المتقلبة 

هذا ويمكن تعريف الودائع الثابتة والمستقرة بأنها تلك التي تبقى في البنوك لفترة طويلة ، وهذا                

   بينما كان بعضأنه اليعني أن المودعين قد امتنعوا عن سحب ودائعهم ، ولكن ذلك يوضح 

ث يكـون   بحي المصرف   اآلخرون يودعون أموالهم في   كان  المودعين يقومون بسحب ودائعهم     

  . نوع من أنواع الودائع لرصيد دائم على مر الزمن في ك

 أو المتقلبة بأنها تمثل الجزء من الودائع ، حيث يكون هناك احتمال             ةوتعرف الودائع غير الثابت   

  ) 216 ، ص1993سلطان ،( بصافي السحب ، 

ند االسـتثمار فـي      ألنها مؤقتة بطبيعتها يجب أال تؤخذ في االعتبار ع         والودائع المتقلبة نظراً  

 ولكنها تستخدم في أصول على درجة كبيرة مـن          المصرف على   األصول طويلة األجل عائداً   

  .السيولة ، واإليراد المتحقق من هذه األصول  يأتي في مرتبة ثانوية 

  ) :1998سويلم ، ( كيفية تحديد الودائع المستقرة والودائع غير المستقرة 

  : والثابتة عن الودائع غير المستقرة والمتقبلة كالتالي حيث يمكن فصل الودائع المستقرة

-5ريخية من سجالت البنك وتكون عن فتـرة تتـراوح مـن             تا   تجميع وإعداد أرقام      -)1(

سنوات ، بحيث تكون مدة كافية للكشف عن طبيعة وسلوك الودائع بأنواعها المختلفة ، وقد               10

 أرصدة الودائع في يوم معـين مـن أيـام           تؤخذ المتوسطات الشهرية أو األسبوعية أو طريقة      

لى إدارة البنك أن تلتزم بمبدأ الثبات في استخدام مثل          ع وفي حال استخدام هذه الطريقة       ،الشهر

  .هذا اليوم من فترة ألخرى 
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رغم أهمية الكشف عن سلوك الودائع بأنواعها المختلفة إال أن تحليل الودائع الجاريـة               -) 2(

دارة ، ألنها بشكل عام تتسم بالتقلب والتغير عكس الودائع الجاريـة           يجب أن يحظى باهتمام اإل    

  .لذلك تتطلب الدراسة والتحليل وذلك بالتركيز على سلوك المودعين أصحابها 

  :ويمكن تقسيم المودعين أصحابها إلى مجموعات رئيسية 

  : ودائع األفراد أو الودائع الشخصية 2/1

كبر مجموعات أصحاب الودائع من حيث عدد الحـسابات   أ وهذا النوع من الودائع هو من       

  .ال تحتل المركز األول من حيث قيمة األرصدة المودعة لكن و

فقط األعداد الكبيرة لهذا النوع من الودائع يساعد في تعزيز استقرار القيمة اإلجمالية لألرصدة              

العام بدون تغيير ، ويعزز     اع يقابلها عمليات للسحب مما يجعل الرصيد        دالمودعة فعمليات اإلي  

ذلك أن األفراد يفضلون االحتفاظ بأرصدة جارية في مستوى معين يساوي تقـديراتهم لمقـدار       

مدفوعاتهم النقدية ، فلو تعرضت األرصدة لالنخفاض تحت هذا المستوى عمدوا إلى تغـذيتها              

  .ثانية 

  : ودائع األعمال 2/2

كمية ولكنها كبيرة في القيمة وذلك مقارنة بالقسم        وهذه المجموعة من الودائع ليست كبيرة في ال       

  .األول من الجارية وهي الودائع الشخصية 

وعلى اإلدارة أن تراعي الدورات االقتصادية ودورات األعمال حيث تختلف من نـشاط إلـى               

  .آخر 
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  : ودائع الحكومة أو الودائع العامة 2/3

 إال أن ذلك ال يمنع بعـض        ،المركزيرف  المصبالرغم من أن الحكومة تحتفظ بحساباتها لدى        

 وخاصة في ظـل وجـود       ،الوحدات الحكومية من االحتفاظ بأرصدة لدى المصارف األخرى       

  .المصارف التجارية أو فروعها بالقرب من األجهزة الحكومية 

واالحتياطيات المتجمعة من سـنوات      ،ع في هذه الحسابات الموارد واالعتمادات السنوية      ويود 

مؤجل إنفاقها لحين إقرار المشروع العام الذي ستوجه لإلنفاق عليه ، وقـد تتعـرض           سابقة وال 

للسحب المفاجئ وبمبالغ ضخمة ، وبالتالي حدوث ذبذبات كبيرة ال تكفل االسـتقرار المنـشود             

  .في هذا النوع من الودائع الجارية ، وعلى اإلدارة أن تراعي ذلك 

لقيام بالتحليالت الالزمة لتقـسيمات المـودعين يـتم       بعد جمع البيانات الخاصة بالودائع وا      -3

                    .وضعها في شكل بياني  

  :تصنيف الودائع حسب النشاط االقتصادي للمودعين  . 5

 :ودائع المشروعات التجارية  . 1

وتتميز بتقلب أرصدتها نتيجة التقلب في ظروف النشاط الذي تمارسه ، ومن الطبيعي دراسـة               

ن التعرف على توقيت السحب الخاص بها مـن خـالل المـدى الزمنـي               أوضاعها حتى يمك  

للموازنة ، ومن ثم وضع السياسات التي تتفق وظروف هذه المشروعات من ناحيتي الـسيولة               

  .واالستثمار 

 :ودائع المشروعات الصناعية  . 2

ب  فمع بدء هذه الدورة تزيد حركـات الـسح         ،ترتبط حركة هذه الودائع بالدورة اإلنتاجية لها        

 وذلك لتمويل المشتريات الالزمة لها من خامـات         ،والتحويالت من حسابات هذه المشروعات    
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، ومع انتهائها تزيد حركات اإليداع نتيجة لزيـادة       وغيرها  ومستلزمات إنتاج وأجور ومرتبات     

  .حركة المبيعات النقدية وتحصيل الذمم والمدينين 

روعات الصناعية لـدوافع المواءمـة      وتستجيب كل من ودائع المشروعات التجارية والمش      

 ) .290 ص  ،1993سلطان ،(بين كل من اعتبارات الربحية واعتبارات السيولة 

 :الودائع الزراعية  . 3

وترتبط بالدورة الزراعية المتبعة ، ففي بدايتها تزيد المسحوبات فتقـل األرصـدة ، وفـي                

  .نهايتها عند البيع تزيد اإليداعات ، فتزيد أرصدتها 

 لمواجهة النفقات الشخصية له ومثل هـذه الودائـع          للمودع  دث سحب منتظم موسمي     وقد يح 

 .تتزايد أهميتها في  مصارف االئتمان الزراعي 

 :ودائع المشروعات الخدمية  . 4

وهي ودائع مؤسسات النقل والسياحة والفنادق ، فخالفا للمسحوبات العادية فإنها تحتاج                    

لتغطية بعض نفقاتها الرأسمالية مثل تغطية النفقات للتوسع فـي  لسحب مبالغ كبيرة من ودائعها  

  .فروع أخرى أو عمليات التجديد 

 :ودائع أصحاب المهن الحرة والعاملين  . 5

  .كاألطباء والصيادلة والمحاسبين  وغيرها من المهن الحرة 

ث تسحب   ولو متوسطة بالمصارف التجارية حي     ،أما ودائع العاملين تتميز ببقاء أرصدتها لفترة      

  .بعدة أيام ) كالمرتبات والمعاشات المحولة ( معظمها بعد وصولها من جهات التحويل 

هذه النوعية من الودائع تخضع في حركتها العتبارات نفسية وشخصية قد يتعذر تفـسيرها أو               

  . التنبؤ بها 

  



 85

  المبحث الثاني 

  العوامل المؤثرة في تنمية الودائع المصرفية 

  

  :المؤثرة في تنمية الودائع العوامل : أوالً 

   Determinants of Deposits Supply: أو محددات عرض الودائع 

تشير النظرية االقتصادية الجزئية إلى أن عرض الودائع يمكـن اعتبـاره دالـة لعـدد مـن                  

  ) 1993سلطان ، ( :المتغيرات التفسيرية ومن أهمها 

  ) .لمصرفية سعر الفوائد على الودائع ا( سعر الفائدة الدائنة  . 1

بـدائل األوعيـة االدخاريـة التـي تعرضـها          ( أسعار الفائدة على البدائل المناظرة       . 2

 ) .المؤسسات األخرى 

 .أسعار البدائل السلعية لألوعية االدخارية المصرفية  . 3

 .)مثل أنظمة حفظ األمانات والخزانة الخاصة( أسعار الخدمات المكملة  . 4

 .دخل المودع  . 5

   :لى مستوى الجهاز المصرفي  وهي وهناك  عوامل  مرفقية ع

  ).سمعته وأهميته النسبية ( مصرف السمات األساسية لل . 1

 ).وغيرهاسياسات الودائع ، اإلقراض ، االستثمار  ( مصرفسياسات ال . 2

 . والمكان الذي يشغله لمصرفموقع ا . 3
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  :عوامل مرفقية على المستوى القومي  -

  .مستوى النشاط االقتصادي  . 1

 .االئتمانية ودورها في تحقيق أهداف السياسة االقتصادية العامة السياسات النقدية و . 2

 .مستوى االستقرار السياسي واالقتصادي والتشريعي  . 3

 .مدى انتشار العادة المصرفية ومستوى الوعي بالعادة االدخارية وأهميتها قومياً  . 4

  ) .1993سلطان، (

  :دة عوامل منها تتأثر عملية جذب الودائع بع : المتغيرات التفسيرية :أوالً

  ) .سعر الفوائد على الودائع المصرفية ( سعر الفائدة  . 1

 .عائد البدائل  . 2

  .دخل المودع  . 3

  :سعر الفائدة على الودائع  . 1

توصف العالقة مابين سعر الفائدة الذي يعرضه المصرف على المودعين وحجم الودائـع              

دائع يزيد حجم الودائـع والتحفيـز       ، بمعنى أن بزيادة سعر الفائدة على الو       طردية  بأنها عالقة   

  .على اإليداع ، وانخفاض سعر الفائدة على الودائع يؤدي إلى انخفاض حجم الودائع

والكلي مماثالً لمنحنى العـرض  ي  وبناءاً على هذه العالقة  يكون منحنى عرض الودائع الفرد     

 مقـدار الودائـع   العادي والذي يتجه من اليسار إلى اليمين وألعلى ، وتقاس درجة حـساسية   

                                                                                                  .المعروضة للتغييرات التي تطرأ على سعر الفائدة من خالل مرونة العرض 

 و تحريـر  وأسلوب تحديد أسعار الفائدة على الودائع تتراوح بين سياسة سعر الفائدة اإلداريـة      

  .أسعار الفائدة
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 :سياسة سعر الفائدة اإلدارية   - أ

  .وهي التحديد الثابت بمعرفة المصرف المركزي 

المرتبط ببعد زمني مـا     ( وتكون إجمالي الودائع المعروضة في السوق عند سعر فائدة معين           

يمثل المجموع الجبري لجميع الودائع التي تواجه المـصارف مجمعـة   ) سنوات 4  أو 3مثل 

 أن منحنيات العرض يمكن أن تكـون  ، مع األخذ بعين االعتبار،الودائع عند هذا السعر المحدد   

  خر آل عرض مختلفة بسبب اختالف تأثير محددات عرض الودائع من مصرف ،ذات مرونات

 :تحرير أسعار الفائدة   -  ب

  .            وهي إتاحة الحرية للمصارف  المجمعة للودائع  في تحديدها

ور نظام التحديد اإلداري ألسعار الفائدة واآلثار غير المواتية لهذا النظـام وتزايـد              نتيجة لقص 

القوى المؤيدة لتحرير هذه األسعار ، فقد ظهرت مشكلة تحديد درجة التحول الى نظام تحريـر         

وتكمن المشكلة في السرعة التي تتم بهـا عمليـة التحـول            . أسعار الفائدة في الدول المتخلفة      

سـلطان ،  (لسرعة في ذلك من آثار ومشاكل خطيرة تهدد النظام المـالي القـومي    بسبب  ما ل   

  .) 237 ، ص 1993

ومن المتوقع مع سيادة تحرير أسعار الفائدة اختالف الفوائد على الودائع بالنسبة لكل منها مـن             

  .مصرف ألخر وذلك حسب البعد الزمني

ع المعروضة أمام كـل بنـك متمـشية          تكون الودائ  ثابتة  ومع افتراض بقاء العوامل األخرى      

  .المصرف بصورة طردية مع سعر الفائدة الذي يعرضه هذا 

وفي ظل سياسة تحرير أسعار الفائدة واختالفها من مصرف ألخر وتكون مؤثرة  فإنها تصبح               

  .أداة من أهم أدوات المنافسة المصرفية ويؤدي التغيير فيها إلى تغيير حجم الودائع والقروض 
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  : البدائل عائد. 2

  : يمكن إجمالها في ما يطلق عليه بدائل وهذه ال

بدائل األوعية االدخارية التي تعرضـها المؤسـسات        ( أسعار الفائدة على البدائل المناظرة       -

 ) .األخرى 

 .أسعار البدائل السلعية لألوعية االدخارية المصرفية  -

  ) .والخزانة الخاصة  وغيرها مثل أنظمة حفظ األمانات ( أسعار الخدمات المكملة  -   

  .تلك البدائل التي تنافس الودائع المصرفية من حيث األداء كمخزن للقيم : والمقصود بالبدائل 

  :ويمكن التفرقة بين عدد من البدائل أهمها 

 :البدائل المالية   -أ 

ا هاموالتي أصبحت منافساً     ) ااألسهم والسندات وأذون الخزينة وغيره    ( وهي األوراق المالية    

  .في مجال جذب المدخرات الفردية عندما يسمح لألفراد بشرائها 

. هنا تتم دراسة العالقة بين سعر الفائدة على األوراق المالية ومقدار العرض الخاص بالودائع               

فارتفاع سعر الفائدة على السندات مـثال      . ومن المتصور وجود عالقة عكسية أو سالبة بينهما         

  ).239 ، ص 1993، سلطان(الودائع يؤدي إلى انخفاض عرض 

ويمكن التعرف على درجة الحساسية للودائع المعروضة للتغييرات في أسعار فائـدة البـدائل              

  .المالية من خالل فكرة المرونة 

 :البدائل السلعية   -ب  

وهي البدائل مثل الذهب والفضة والمجوهرات واألحجار الكريمة ، فارتفاع أسعار الذهب لـه              

 الودائع باالنخفاض ، فالذهب أصل ثابت القيمـة ويـدفع الكثيـرين ممـن               عالقة على حجم  
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يحتفظون بمدخراتهم في شكل أوعية ادخارية  في المصارف إلى سحبها والتحـول لـشرائه                

  .وخاصة في حاالت التضخم 

نه من الجدير بالذكر أن العالقة العكسية الرتفاع أسعار الذهب على عـرض الودائـع               أ غير  

تـزداد  ) الطويل  ( يكون كبيرا إال في الفترة القصيرة اآلجل ، ففي اآلجل البعيد            المصرفية ال   

الودائع نتيجة لقيام الصاغة بإيداع نسبة هامة من حصيلة مبيعاتهم الذهبية بالمصارف ، وهـذا          

 .يعني وجود نسبة تسرب من اإليداعات المسحوبة المبدئية تتجه نحو التداول 

 :البدائل النقدية  -ج 

مالت األجنبية والتي تكتسب أهمية خاصة في دول العالم الثالث نتيجة لندرة عـرض              وهي الع 

رتفاع المـستمر مـع     إلهذه العمالت ، حيث انه يدفع بأسعارها في السوق غير الشرعية إلى ا            

تعاظم الطلب عليها ، وقد يكون هذا االرتفاع بمعدالت اكبر من معدالت التضخم السائدة فـي                

  .السوق 

ثر عكسي محـدود علـى عـرض    أرتفاع هذه العمالت    اثر    أاإلشارة هنا إلى أن     ولكن يجدر   

  .الودائع لمحدودية المتعاملين في السوق السوداء لعدم شرعيتها 

 :دخل المودع .3

من المعروف أن الدخل  يساوي حسب المعادلة التالية والتي تنطبق على المستوى الفـردي أو          

  :القطاعي  أو القومي  

  .االدخار + ستهالك اال= الدخل 

وقد لوحظ في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة وجود عالقة ارتباط قوية بين اإلنفاق الحكـومي             

  ) 241ص ،  1993سلطان ،. (والودائع أياً كانت الظروف االقتصادية السائدة 
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لغ لذلك كان للسياسات االقتصادية العامة  في تعظيم الدخل القومي وترشيد االستهالك أثر بـا              

  .األهمية في التأثير على عرض الودائع المحتملة والقائمة 

  :ويمكن قياس أثر التغير في الدخل على الودائع بمعامل مرونة عرض الودائع كالتالي 

   التغير النسبي في عرض الودائع= مرونة عرض الودائع بالنسبة للدخل 

  الدخل    التغير النسبي في                                     
  

  الميل الحدي لإليداع في المصارف             =        
                        الميل المتوسط لإليداع في المصرف 

  

  )1993سلطان ،(:العوامل المؤثرة في جذب الودائع  على مستوى الجهاز المصرفي :ثانياً 

Effective Factor on Attracting Deposits  
 .شخصية  للمصرف السمات المادية وال . 1

 .تقديم  مزايا جديدة ومبتكرة ومجزية للمودعين  . 2

 .تحسين مستوى ونوعية الخدمات المصرفية  . 3

 .موقع المصرف  والمكان الذي يشغله  . 4

 .عراقة المصرف وشهرته  . 5

سياسات الودائع ، اإلقراض ، االسـتثمار، الـسيولة ،          (السياسات الرئيسية للمصرف     . 6

  )اإليداع رأس المال ، 

 :ت المادية والشخصية للمصرف السما . 1

يفضل العمالء دائما التعامل مع المصارف محل الثقة والتي يعمل فيها  عاملون أكفـاء                     

حتى يمكنه إيداع أمواله وتركها وهو مطمئن ، ويحبذ التعامل مع المصارف  التي تقـع فـي                  

ن مبانيها  واسـتبدال     اإلحياء الراقية ذات السمعة الحسنة ، وهذا يجعل المصارف تهتم بتحسي          
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القديمة بأخرى حديثة ونوعية خدماتها وإدخال  األجهزة الحديثة كالحاسـبات اآلليـة وإعـادة           

تنظيم أماكن العمل الداخلية مثل استخدام أجهزة التكييف والكمبيوتر ، وذلك لتـوفير الراحـة               

ابـة صـدر   والسرعة والدقة  في األداء ، ودأب الموظفين في معاملة العمـالء بلطـف ورح            

باإلضافة إلى السرعة والكفاية في الخدمة ، باإلضافة إلى قيـام المـصرف بإتبـاع أسـاليب              

تفضيلية تمييزية بين مختلف الودائع ال تستند إلى سعر الفائدة الدائنة فقط وإنما إلى مزايا نقدية                

 .وعينية تجذب المودعين 

 :تقديم مزايا جديدة ومبتكرة ومجزية للمودعين  .2

 المصارف كجزء من إستراتيجيتها إلى تعديل هيكل أسعار الفائدة ولو بشكل طفيف             تلجأ بعض 

 نظـم إيـداع جديـدة كـالميزة     ثملحوظ نسبيا لتكون قادرة على مواجهة المنافسة أو استحدا        

التأمينية للودائع ، أو ربط العائد على الودائع بأرباح المصرف أو تيسير أنظمـة اليانـصيب                

 .قيمة الشرائية للنقود، وكل ذلك الستقطاب وجذب المزيد من الودائع المجزية ،أو تغيير ال

 :تحسين مستوى ونوعية الخدمات المصرفية .3

 .فقد أصبح من سمات النشاط المصرفي المعاصر التنوع في الخدمات المصرفية كماً ونوعاً 

لحـساب أو  وذلك سواء عند فتح الحساب الجاري أو فتح حساب التوفير أو عند اإليداع فـي ا           

عند السحب منه ، ونجد أن المصارف في إطار التسويق المصرفي تهتم كثيرا فـي التـرويج              

لخدماتها ، كما تعير اهتماما للعالقات العامة ، واالهتمام بالعمالء باعتبارهم سادة السوق وفق              

المفهوم الحديث للتسويق ، وتضع شروطا خاصة في العاملين الـذين تـرتبط وظـائفهم مـع        

التعليم والخبرة والتركيب النفسي والتحمل العصبي ، باإلضافة إلى         : مالء مباشرة من حيث     الع

ذلك تهتم المصارف بتدريب الكوادر المصرفية وتأهيلها بهدف تقديم أفضل الخدمات لجمهـور    

  .الزبائن 
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ومن قبيل الخدمات الجانبية التي تقدمها وتكون عامال هاما في جذب العديـد مـن المـودعين      

  :يصبحوا مودعين فعال في المصرف ل

  .تتقديم نظام السحب من الحسابات الجارية في غير أوقات العمل الرسمية واالنجازا -

 .تقديم خدمات الخزائن الخصوصية  -

 .توفير مكان انتظار السيارات في المناطق المزدحمة  -

 .أخر وهذا العوامل وغيرها تكون أساسية للمودع في تفضيله التعامل مع مصرف دون 

 :موقع المصرف  أو الوحدة المصرفية .4

أصبح للموقع الجغرافي للمصرف تأثير في القدرة على جذب الودائع ،  ومن أهم قوى جـذب           

المودعين المحتملين الجدد بسبب صعوبة انتقال معظم السكان من مكان إلى أخـر ، وازديـاد        

  .حركة المرور 

تعد لالنتقال ولمسافات طويلة للحصول علـى        فالمقترض ال يهتم بموقع المصرف ،أي انه مس       

القروض ، ولكن المودع قد ال يهمه موقع المصرف بقدر ما يهمه القرب منه ، ومدى تـوفر                  

  )145 ص ، 2002 ،عليآل .(موقف للسيارات فيه أو قريب منه 

حة ومن الجدير بالذكر أنه البد أن يكون النموذج الخاص باختيار مواقع وأماكن الفروع المقتر             

واسعا بقدر اإلمكان ، يأخذ  في الحسبان كافة العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار المطلوب أيـاً                 

  . كانت األهمية النسبية له 

  :والدراسة المبدئية للسوق تتناول العناصر التالية 

خصائص الموقع  من حيث المكان والمناطق المحيطة به ، واهم مناطق تجمع السكان               •

  .نقل والمواصالت ، ووسائل االتصاالت ، وتوفر وسائل ال
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السكان من حيث عددهم  ، ألنه يختلف عدد المتعاملين مع المصرف باختالف نـوع                •

ة ، فهناك خدمات مصرفية يمكن أن يتعامل معها كافة العمالء مثـل الحـسابات   مالخدمة المقد 

األفراد مثل خـدمات    الجارية والتوفير ، بينما يقتصر تقديم خدمات بعينها على فئة معينة من             

 .لذا يتعين األمر أن يتضمن التوصيف المتكامل للسكان . االئتمان وخطابات الضمان 

  :والبد  عند اختيار الموقع مراعاة ما يلي 

ترك مساحة خضراء بين المصرف والممرات الجانبية خـارج المبنـى العتبـارات              -

  .جمالية والتهوية والتوسع المستقبلي 

 .كن انتظار السيارات تقديم تسهيالت أما -

أن تتم عملية التوسع المستقبلية بسهولة بدون أي إعاقة لتقـديم الخـدمات المـصرفية           -

 .للعمالء 

 :عراقة المصرف وشهرته .5

 المصارف التي تؤسس في منطقة ما تخلو من المصارف قبلها ، تستطيع إنشاء عالقـات مـع     

 ى المصارف الجديدة ، فـاألوالد تتعامـل  عمالئها ، وتحافظ عليها ، تحتل مركزاً تمتاز به عل         

غالبا مع المصارف التي يتعامل معها آباؤهم ، ويتعامل المديرون الجدد في منشآت األعمـال               

 )145ص ، 2002،علي آل ( وهكذا . مع المصارف التي تعامل معها المديرون السابقون 

 :السياسات الرئيسية وقوة المركز المالي للمصرف  .6

سياسات المتعلقة بالقروض واالستثمارات والنشاطات األخـرى التـي يمارسـها           كلما كانت ال  

المصرف سليمة وصائبة ، دل ذلك على مهارة اإلدارة والحكم على كفاءتها والمصارف التـي      

 بين الجمهور جيدة ومصدر للثقة في هـذا         اتتمتع بسيولة في األوقات العصيبة ، تكون سمعته       

تطيع اجتذاب الزبائن المرتقبين وزيـادة العمـالء الحـاليين ،        وهو الحالة التي يس     ،المصرف
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وكلما كانت نظم المصرف الداخلية قائمة على أساس علمي كلما تمتع المصرف بأعلى قـدر                

من الثقة والسمعة الحسنة ، كذلك يفضل العمالء  التعامل مع المصارف التـي تتـسم بمتانـة            

 الودائع تتحدد بمدى متانة مركزه المـالي      بجذمركزها المالي حيث أن مقدرة المصرف على        

 ومعدل تركزه في سوق الودائع و الذي يمكن االسـتدالل عليـه             ،ومدى سيطرته على السوق   

 ومن المصرف  المركزي وأية مؤسسات ذات عالقة وهو األمـر            ،بالتقارير المالية المنشورة  

  .الذي يؤثر مباشرة على زيادة الودائع 

 لنجاح المـصرف  فـي جـذب     مالية واالعتبارية عوامل مهمة جداً    فالثقة وسمعة المصرف ال   

  .المودعين والمحافظة على المودعين الحاليين 

  :  عوامل مرفقية على المستوى القومي :ثالثاً 

يتأثر حجم الودائع الكلي بمجموعة من العوامل المرفقية القومية والتي تشترك في سمة وهـي               

  )1993سلطان ، (:رف وفي مقدمة هذه العوامل خروجها عن نطاق ارادة إدارة المص

  .مستوى النشاط االقتصادي  . 1

  . ودورها في حجم الودائع السياسات االقتصادية العامة . 2

 .مستوى االستقرار السياسي واالقتصادي والتشريعي  في المجتمع  . 3

  .مدى انتشار العادة المصرفية ومستوى الوعي بالعادة االدخارية وأهميتها قومياً  . 4

  : مستوى النشاط االقتصادي. 1

هناك عالقة قوية بين حجم الودائع المصرفية وأوجه الدورة االقتـصادية ، فيزيـد حجـم             

الودائع خالل فترات الرواج  وفي هذه الفترة تتزايد حدة المنافسة بين المصارف وبمـا يكفـل       

  . ويحدث العكس في حاالت الركود ،تسرب الودائع من مصرف إلى أخر 
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  :لسياسات االقتصادية العامة ودورها في حجم الودائع  ا. 2

السياسات االقتصادية التي تنتهجها الدولة تحقيقاً ألهدافها ، لها آثار هامة على حجم  الودائـع                

  :بالمصارف التجارية 

  ) 256-255  ص  ، ص1993سلطان ، (السياسات المالية . أ

 ، كلما زاد حجم الودائع المصرفية لعدة اعتبارات         كلما زاد اإلنفاق العام   : سياسة اإلنفاق العام    

  :منها 

  .ظهور فئات جديدة  في المجتمع  تحقق دخوالً غير عادية  •

زيادة اإلنفاق على المشروعات العامة يزيد من دخول الفئات المستفيدة منهـا والتـي               •

  .ليات  ويصدق ذلك على إنفاق الهيئات وتأثيرها على الودائع ببنوك المح،تتعامل معها 

  :السياسة الضريبية . ب 

فمثال تؤدي زيـادة    .  كلما زادت الضرائب كلما حد ذلك من نمو الودائع           أنّهبصفة عامة نجد    

الضرائب المباشرة إلى الحد من الدخول المتاحة لإلنفاق ومن ثم تخفيض الفائض عن اإلنفـاق        

المباشرة أيـا كانـت     من ناحية أخرى ، فان الضرائب غير        . االستهالكي الموجه كمدخرات    

صورها تسهم في رفع أسعار السلع والخدمات مما يعني زيادة المستهلكين إلنفاقـاتهم النقديـة           

حتى يحافظوا على مستوياتهم الحياتية ، ويعني ذلك في النهاية تخفيض المدخرات العائلية في              

  .المجتمع 

داخليـة وزادت مـن   كلما زادت الدولة من حجـم قروضـها ال  : سياسة القروض العامة  . ج  

إصداراتها العامة ألذون وسندات الخزانة كلما كان ذلك دافعا إلى الحد من المدخرات الموجهة              

   .مصارفلإليداع بال
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  :السياسات النقدية واالئتمانية  .ء 

كلما زاد هذا اإلصدار زاد عرض النقود ومن ثم تزيـد الودائـع             : سياسة اإلصدار النقدي    * 

   .بالمصارف 

كلما زادت النسبتان بصفة عامة كلما قلت مقدرة البنوك         : ة االحتياطي النقدي والسيولة     نسب*. 

  .على خلق الودائع 

  : سياسة أسعار الفائدة -

  .الكلية  كلما زاد حجم الودائع المدينة  سعر الفائدة تكلما زاد

مليـات خلـق    كلما حد ذلك من عمليات اإلقراض ومن ثم عالدائنة كلما زادت أسعار الفائدة   و

  .الودائع المصرفية 

  :السياسات السعرية . ه

مع سيادة قوى الطلب والعرض الحرة في األسواق تتجه األسعار للتزايد في ظل حـاالت                   

قـل مـن سـعر      أ  فإذا تدخلت الحكومات لوضع سعر إداري         ،زيادة الطلب مع ثبات العرض    

كبوت يعبر عن نفـسه فـي الـسوق    السوق الحرة لسلعة ما تكون النتيجة أن فائض الطلب الم   

عليه لو لم تتـدخل الحكومـة ،         بدفع السعر فيها األعلى مما كان     ) وهي سوق حرة    ( السوداء

  .وبصفة عامة ، توجد عالقة عكسية بين األسعار وحجم الودائع 

 :االستقرار السياسي واالقتصادي والتشريعي .3

دي بالتبعية  إلى زيادة الثقة في الجهـاز         فاالستقرار السياسي واالقتصادي والتشريعي يؤ          

المصرفي وزيادة اإلقبال  والتعامل مع المصارف ، فهي تحتاج إلـى بيئـة مـستقرة للنمـو                  

  .واالزدهار 
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 :إدراك الجمهور بأهمية التعامل مع النظام المصرفي أو انتشار العادة المصرفية .  4

مة المصرفية ، والتعامل معها يكون واسع       حيث تدل اإلحصائيات والبيانات أن االهتمام باألنظ      

النطاق في البلدان والمجتمعات المتقدمة أكثر منها في البلدان النامية ، فالمجتمعات التي تكون              

فيها الثقافة المصرفية أو العادة المصرفية شائعة ، تميـل أنظمتهـا المـصرفية إلـى النمـو                  

يم وزيادة مقدرة أجهزة النقـل واالتـصال        نتيجة الرتفاع مستويات المعيشة والتعل    ،واالزدهار  

  .وارتفاع مستوى الخدمة المصرفية 

  وانتشار الوعي المصرفي يؤدي إلى تيسير مهمة الجهاز المصرفي في جذب وتنمية الودائع   

ويوصف مستوى الوعي المصرفي في فلسطين بأنه ضعيف، إال أن ذلك نابع من ظروف مر               

ها االحتالل العسكري وما رافقه مـن انتـشار للمـصارف           بها المجتمع الفلسطيني ، كان أهم     

اإلسرائيلية التي كانت تهدف إلى تكريس هذا االحتالل ، والواقع أن مشكلة الوعي المـصرفي               

هي مشكلة قصيرة ومتوسطة المدى ، ذلك ألن انتشار المـصارف أثـار ويثيـر التـساؤالت         

 تتعامـل مـع المـصارف خاصـة       المستمرة بين الجمهور ، كما أن هناك نسبة من الجمهور         

  ) .452 ، ص 2003عاشور ، ( الموظفين والتجار وكبار المصنعين وغيرهم 

 :أهم دوافع االدخار السيكولوجية 

o  دخار المطلوب تسويقها وعالقتها التفاضلية بغيرها من األنظمـة االدخاريـة          أنظمة اإل

دخارية غير المـصرفية مثـل    المصرفية والتي تتيحها البنوك األخرى لعمالئها ، واألنظمة اال        

  .أنظمة االدخار الخاصة بشركات التأمين ، أنظمة االدخار المالي 

o     والذي تعد محصلة توليفة سياساته المختلفـة المتبعـة تجـاه           المصرف  مدى الثقة في

 .الودائع واالئتمان والسياسات االستثمارية 
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o  لعمـالء القـائمين    نتشار الجغرافي والوصول بالخدمات المـصرفية إلـى ا        سياسة اإل

 .والمحتملين في أماكن تواجدهم 

o                األنشطة التسويقية واإلعالنية بالبنك والتي تبدأ من موظف الجيـشية ، وهـو نقطـة

 .أساسية في العملية التسويقية برمتها 

o         وهنا يعد أسلوب نماذج االنتظار مـن   . مدى التقدم في أسلوب تقديم الخدمة المصرفية

  .يل  من وقت انتظار العمالء أفضل األساليب في التقل

وهو الشخص المنوط بيـه     ) موظف التسويق والبيع    ( ومما الشك فيه أن موظف الجيشية          

وقيامه ببيع  .تسويق األوعية االدخارية وبيعها للمودعين يعد أفضل إعالن للمصرف التجاري           

  :خدمة أو وعاء ادخاري يتطلب دراسة ثالثة عناصر هي 

 :موظف الشباك   -أ 

وتـصرفاته  ) مظهره ، مدى أناقته ، سماته البدنية ، الصوت (  من حيث شكله الخارجي    وذلك

  .السيما من حيث الوفاء بالوعد 

 :الخدمة التي يعرضها على العميل   -ب  

 للمودع  فعليـه  التي يقدمها طبيعة الخدمة أو الوعاء يتوجب على المصرف أن يتصرف على    

ارية التي يقدمها المصرف ومميزاتها مع مقارنتها مع        أن يلم بتفاصيل األنظمة واألوعية االدخ     

 . وسرعة الرد على أي استفسارات من قبل المودعين  ،نظائرها في المصارف األخرى

وتكمن مهمته هنا في مساعدة المودع على اتخاذ قـرار فـي            :معرفة العميل المحتمل      -ج 

ن األهمية القصوى معرفة    االختيار والمفاضلة ما بين األوعية االدخارية للمصرف ، ويكون م         

  .دوافع الشراء لدى المودع 
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بصفة عامة كل عميل محتمل أو متوقع يكون لديه باعث أو دافع يدفعه إلـى االفتـراق عـن                

  :  في مقدمة هذه الدوافع أو البواعث ،نفوذه لرغبته مثال في شراء شئ ما 

 :باعث المتعة أو الراحة النفسية  •

نه المسئول األول عن شراء مختلف أنواع السلع والخدمات المحققة           أل يعتبر هذا الدافع جوهرياً   

مثل شراء المنازل الفخمة والسيارات المترفة واألدوات الكهربائية الحديثة ، فالحصول           للراحة  

على مثل ذلك يدفع العميل إلى التنازل عن النقدي الحاضر مقابل أن يحصل عليه في تـاريخ                 

ها أن يشتري  مثل هذه السلع ، ومـن هنـا يمكـن اعتبـار                زمني قادم على سيولة يستطيع ب     

  األوعية االدخارية قصيرة األجل في السيولة أو المتوسطة من أفضل أدوات إشباع هذا الباعث 

 :الرغبة في الشعور باألهمية  •

وهي الرغبة في التسلط وفرض الشخصية والشعور بأن اآلخـرين يعتبرونـه مـن عليـة                  

 بأهميتـه   ،ويشعره    للمودع   هذه الرغبة  الجيشية الحصيف أن يلبي      على رجل المجتمع  وهنا    

 بوجاهـة رأيـه     ويعترف  فال يحتكر الكالم وحده وال يستأثر لنفسه بكل الوقت بل ينصت له             

  .بلباقة واحترام مع استخدام وسائل المدح دون إسراف 

كثير من العمالء  الذين     فهذا الدافع يعني رغبة العميل في التمييز ، وهو األمر الذي يتوفر في              

 .يحاولون السعي وراء السياسة أو المال أو الفن 

 :باعث الكسب المادي والنقدي  •

حد رموز القوة وعنوان النجاح  في الحياة ، فالحصول على عائـد نقـدي سـبب                 أالنقود هي   

 .تراك في بعض األوعية االدخارية رئيسي في االش

يق العظمة الفردية ميل اإلنسان إلى تقليد مـن         من مظاهر تحق  :باعث التقليد والمحاكاة     •

 بـالغ   وتقليد الكبار ، وهنا يلعـب أثـر المحاكـاة دوراً          وأعظم منه شأناً   هم أعلى منه مركزاُ   
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األهمية في زيادة حدة هذا الباعث السيما من خالل وسـائل اإلعـالن والدعايـة المقـروءة                 

 .والمرئية منها على وجه الخصوص 

 :ر محصلة لثالثة آثار مجتمعية هي وأثر المحاكاة يعتب

  :أثر مسايرة الركب  •

ومن ثم على نوعية مـا مـن   ( الزيادة في طلب الفرد على سلعة ما أو خدمة      : "والمقصود به   

  ) .305 ، ص1993سلطان ، " ( لمجرد مسايرة من يطلبها من اآلخرين) األوعية االدخارية 

االدخاري ، وهو دالة متزايدة لحجم الطلب فـي    وهو يغذي الرغبة في اقتناء السلعة أو الوعاء         

 .السوق على السلعة أو الوعاء االدخاري 

ويقصد به ظـاهرة االسـتهالك    :  The Veblen effectأثر المظهرية أو اثر فلبن  •

الترفي ، وهو دالة متزايدة لسعر الوحدة من السلعة من ثم فهو فيما يتصل باألوعية االدخارية                

 .ر الفائدة دالة متزايدة ألسعا

 :أثر االنفراد لديه في االستهالك أو السلوك االدخاري  •

ويقصد به القدر الذي يخفض الفرد به طلبه على سلعة ما عندما يشيع استهالكها بين أفراد اقل               

منه شانا وقدرا من وجهة نظره هو ، وهو يعتبر دالة متناقصة لحجم الطلب في السوق علـى                  

  .هذه السلعة 

لسلوك االدخاري موجود في حالة انتشار عمليات إيـداع النقـود فـي وعـاء               وفيما يتصل با  

وهنا يتجه بفعل هذا األثر إلى تحويل أرصدته النقديـة إلـى            .ادخاري ما كالحسابات الجارية     

وعاء ادخاري آخر غير منتشر في المنطقة مثل اإليداع ألجـل للتميـز واالنفـراد بالـسلوك         

  .االدخاري عن عامة المودعين 
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 :لفضول والرغبة في التجارب الجديدة ا •

مثل الخوض في تجارب لم تحدث من قبل كالقيام بـالرحالت الـسياحية للـبعض والـسياحة          

  .الداخلية بالنسبة للبعض اآلخر وغيرها مما يسهم في تخفيف العبء اليومي الروتيني 

محتملين التعرف   هذه الرغبة في مجال اإليداع المصرفي بمحاولة البعض القائمين وال          سوتنعك

  . على كل جديد في مجاالت األوعية االدخارية وما تتضمنه من مزايا 

 :الملكية والرغبة في التملك  •

يوجد لدى الكثيرين من األفراد الرغبة القوية في امتالك أشياء من الثروات العقارية والمنقولة              

شياء التي تحتاج إلى     وغيرها من األ   ،والمجوهرات واألراضي الزراعية  ، والشقق،   كالعمارات

قدر من األموال يختلف  مقداره من هدف ألخر من أهداف التملك ، لذا يلجأون إلى وحـدات                  

الجهاز المصرفي إليداع مدخراتهم وتراكمها عبر الزمن في المصارف التجارية حتى يـصلوا        

 . لهذه األشياء امتالك إلى المقدار الذي يمكنهم من 

 :الشعور باألمان  •

 األمان وتحقيقه عبر الزمن يعد في مقدمة الدوافع نحو االدخار ، من هنا استحدثت               عنصر    

الحكومة أفكار الضمان االجتماعي والتأمين ضد البطالة واإلسكان الشعبي ، وتعـد شـهادات              

  االدخار بأنواعها المختلفة في مقدمة األوعية االدخارية المحققة لهذا الباعث على االدخار 

  ) .اظ بالنقود ألغراض المعامالت اآلجلة وألغراض االحتياط للطوارئ دافع االحتف( 

أن رأس المال الخاص يتصف بالجبن ، لذا كان الشعور باألمان لـه             : فمن األقوال المعروفة    

ومثل هذه الدوافع وغيرها خاصة بالسلوك اإلنساني الفـردي          أهمية خاصة وبالغة لدى المودع    

  .والقطاع العائلي 
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 : العوامل المؤثرة في عدم استقرار الودائع :ثانياً  

 Factor Effective the Deposits Non-Stability  
هـي تلـك    :  توجد عدة عوامل تؤثر في عدم ثبات الودائع وتقلبها ، ويقصد بتقلب الودائـع               

الودائع التي تخضع لعمليات السحب واإليداع المتكررة خالل فترة زمنية معينة ، سواء أكـان               

 ، 2002 ، علـي آل  ( ستوى المصرف الواحد أم على مستوى الجهاز المصرفي ككـل           على م 

  .)146ص 

  :من أهم العوامل 

 :المنافسة بين المصارف للحصول على الودائع  . 1

Competition Among Banks to win Deposits  

وهي من أهم العوامل المؤثرة في حجم الودائع على مستوى المصرف الواحد ، وعندما تكون               

المنافسة على الودائع ال تتضمن إال تحويل الودائع من مـصرف إلـى آخـر فـان الجهـاز                  

المصرفي ككل ال يكسب ودائع جديدة بل هي عملية إعادة توزيع للودائـع بـين المـصارف                 

  .المكونة له 

 كانـت  ،وبالعكس لو كانت هذه المنافسة تتعدى حدود التوزيع إلى تـشجيع إيـداعات جديـدة           

  . فان العملية هنا هي كسب ودائع جديدة ،بق خارج الجهاز المصرفيمحفوظة في السا

  Seasonal Unstability:التقلبات الموسمية  . 2

تتعرض ودائع المصرف الواحد لتقلبات موسمية ، خاصة المصارف التي تتركز فروعها فـي            

مناطق تعتمد اقتصادياتها على قطاع واحد ، أو مجاالت محدودة غيـر متنوعـة كالمنـاطق                

   .الزراعية ذات الموسم الواحد 
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 ، ص 2002آل علـي ،  ( همـا   ويالحظ أن المصرف التجاري الواحد يخضع لضغطين  

146(: 

  . انخفاض في الودائع النقدية المناسبة له .1

ن العمالء في هذا الموسم يسحبون ودائعهم لغـرض         أ زيادة في طلبات االستقراض وذلك ب      .2

عات ثم يتقدمون بطلبات القروض بعـد اسـتنفاذ أرصـدة           مواجهة ما يترتب عليهم من مدفو     

  ألن  أو وصولها إلى الحد األدنى ويحدث العكس بالنسبة للجهاز المصرفي ككل وذلك            ،ودائعهم

  .زيادة القروض تعني في الوقت ذاته نمو الودائع المشتقة 

خفـاض  كما أن الجهاز المصرفي ككل يتعرض لقليل من التقلبات الموسمية وذلـك نتيجـة ان              

 ت االقتصادية الحيوية مع ارتفاعها في منشآت وقطاعا       ت والقطاعا ،الودائع في بعض المنشآت   

 .أخرى 

 Economical Cycle or Periodical:التقلبات الدوريـة أو الـدورة االقتـصادية     . 3

Changes  

وسمية تتغير الودائع في  فترات االنتعاش والركود ، ونمطها يكاد يماثل نمط تبادل التقلبات الم              

ستطيع التأثير في حجم االحتياطات النقدية لـدى المـصارف          ي المصرف المركزي   ، كما أن    

 ،التجارية بصورة مباشرة ، فهو يستطيع تخفيض نسبة االحتياطي القانوني أو إعـادة الخـصم      

واإلقراض لصالح المصارف أو شراء الدين العام من الجمهور أو من المـصارف مباشـرة ،     

 متعددة على أنواع معينة من القروض واالستثمارات ، وبـذلك يـستطيع             وداًإضافة لفرضه قي  

   .معاكسة التقلبات االقتصادية
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  Long – Term Unstabilities:التقلبات طويلة األمد .4

ودائع المصرف الواحد في الجهاز المصرفي ترتبط بعدد سكان المنطقة التي يمارس نـشاطه              

لبالد في درجة نموها ، فتتدهور مناطق وأخرى تزدهر على          فيها ومستوى دخلهم ، وتتفاوت ا     

مر الزمن ، والودائع بشكل ملحوظ تتبع هجرة السكان وانتقالهم فهي تتجه حيث يتجه الـسكان             

، وازدهار مناطق معينة في األمد الطويل من حيث استغالل الثروات الطبيعية وإيجاد منشات              

مناطق القديمة إذا كانت الودائـع ال تكفـي لـسد           أعمال جديدة ، يستدعي جذب األموال من ال       

  .حاجات التطور السريع 

وهذه التقلبات في العادة تكون بطيئة ويمكن مراقبتها من قبل المصرف وبالتالي خفض عملياته              

  ة وزيادتها في المناطق المزدهرة في المناطق المتدهور

  Government Activities Regional:نشاطات الحكومة في المنطقة  . 5

يزداد حجم الودائع في المصرف التجاري الواحد في تلك المناطق ، أو المحافظات التـي                   

، ) 147،  ص    2002 ، عليآل  (  ويرتفع فيها حجم اإلنفاق العام       ،تزداد فيها فعاليات الحكومة   

  األخـرى ،    في الودائع مقارنة بالمناطق    إذا تشهد مناطق إنشاء المشاريع العامة نمواً ملحوظاً       

 فيها الدوائر الحكومية وأجهزتها بالقياس مع غيرهـا         يوجدكما تزداد الودائع في المناطق التي       

  .من المناطق التي تقل أو تخلو منها 

   Determinants Of Deposits Demand :محددات الطلب في سوق الودائع دوافع أو : ثالثاً 

  Transactions: المعامالت أو المبادالت . 1

  .األفراد  االحتفاظ برصيد نقدي لمواجهة مطالب الحياة اليومية ويتطلب من 
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  Precautionary Motive :االحتياط للطوارئ . 2

ب من األفراد والمنشآت االحتفاظ بجزء من األصول على شكل نقـدي لمقابلـة بعـض        لويتط

  .األخطار الفجائية وغير المتوقعة 

  Speculative:المضاربة . 3

 بالنقود السائلة لمواجهة احتياجات المضاربة وتحقيق األرباح نتيجـة تغييـر        ويتطلب االحتفاظ 

  .األسعار في أسواق  األوراق المالية 

 من الطلب النهائي على السلع والخدمات        مشتقاً  األول والثاني يعد طلباً     :والطلب وفقا للدافعين  

  .، أما الطلب وفقا للدافع الثالث فهو طلب ذاتي أو مباشر 

 من الطلب على النقود ، ومن ثم فهو يتأثر بالدوافع  الثالثـة              ب على الودائع يمثل جزءاً    والطل

   .المشار إليها سابقاً

، 1993سـلطان ،   (  :ويتحدد هذا الطلب بثالثة مجموعات  من المتغيرات التفسيرية وهـي  

  ) 260ص 

 :مجموعة العوامل الموضوعية   -أ 

  . ، دخل المدخر ، أسعار البدائل )المدينة والدائنة ( وتشمل سعر الفائدة 

 :مجموعة العوامل الشخصية أو السلوكية  -ب  

 .السلوك االستهالكي للمدخر ، دوافع االدخار ، اإلعالن عن األوعية االدخارية 

  .البعد الزمني ، والبعد المكاني : المحددات الهيلكية المكملة   -ج 

o  الدائنة والمدينة ( أسعار الفائدة: (  

 في هيكل  أسعار الفائدة دوراً بالغ األهمية في التأثير علـى الطلـب علـى                 يلعب التغيير     

) سعر الفائـدة    ( والعالقة بين المتغير التفسيري     ،الودائع بوصفه المحدد األساسي لهذا الطلب       
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عالقة عكسية سواء تعلق األمر بسعر الفائدة       ) الطلب على األموال المودعة     ( والمتغير التابع   

  .ائنة المدينة أو الد

فالتغير في سعر الفائدة على الودائع باالرتفاع ال يحفز المودعين على سـحب أمـوالهم مـن                 

  .المصارف والعكس صحيح 

   .بمعنى أن العالقة عكسية ما بين سعر الفائدة الدائنة والطلب على الودائع من قبل أصحابها

  .ية ألغراض االقتراض كذلك الحال بالنسبة للفائدة المدينة والطلب على األموال المصرف

لذلك منحنى الطلب على الودائع يأخذ منحنى الطلب العادي ويتم قياس العالقة بين المتغيـرين               

  .من خالل مرونة الطلب على الودائع بالنسبة لسعر الفائدة 

o  العائد على البدائل: 

ـ                  دم ، يـؤدي    في ظل الظروف العالمية لألسواق المالية المنتظمة للغاية في العـالم المتق

المدينـة  ( االنخفاض في أسعار الفائدة على األوراق المالية مقارنة بأسعار الفائدة المـصرفية             

إلى تحول الوحدات االقتصادية إلى طلب األموال بعيدا عن المصارف التجاريـة ،             ) والدائنة  

سـحب   ( فالعالقة بين التغير في أسعار الفائدة على البدائل  والطلب على األموال المودعـة              

  .بالمصارف التجارية عالقة طردية ) الودائع 

o  مستويات الدخول: 

يؤدي االرتفاع في  الدخول إلى الحد من الطلب على األموال المودعة بالمصارف التجارية ،               

ويمكن قياسها من خالل مرونة الطلب الداخلية علـى         . فالعالقة بين المتغيرين عالقة عكسية      

  .الودائع 
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o  تعتبر األسعار من أهم محددات االسـتهالك الهامـة ، فارتفـاع            : ار  مستويات األسع

األسعار يزيد من نفقات المعيشة ومن ثم يزيد اإلنفاق النقدي للحفاظ على نفس مستوى الـدخل          

 .الحقيقي السابق مما يزيد مع الطلب على الودائع 

o  رغبة الفرد في االدخار : 

 االدخارات واقترب فعال منه ، تقل رغبته في         إذا رغب الفرد في تحقيق حجم معين من             

 من هنـا نجـد أن انخفـاض       ،دخار ، ومن ثم تقل حركته لإليداع في المصارف التجارية           اإل

 يترتـب عليـه زيـادة    – لسبب أو آلخـر  –مستوى المدخرات التي يرغب الفرد في تحقيقها  

  .رغوب فيه حركات السحب من ودائعه بالمصارف إذا كانت تفوق هذا المستوى الم

  Implicit Interest :الفائدة الضمنية : رابعاً  

مجموع الفوائد التي يحصل عليها الزبون على شكل خدمات من جـراء إيداعـه              : يقصد بها   

  ) .148 ص  ،2002   ،عليآل ( مبلغاً معيناً على شكل وديعة لدى المصرف 

  :ويتم احتساب الفائدة الضمنية بالمعادلة التالية 
  
  

  للزبون                                                                    مجموع التكاليف المقدمة     
  X  100 ـــــــــــــــــــــــــــــ  =       معدل الفائدة الضمنية                             

      
                                                                             مقدار الوديعة 

  

لفة تحصيل الصكوك تك+  تكلفة تحصيل الصكوك المسحوبة على الزبون = مجموع التكاليف 

   .تكلفة الخدمات اإلضافية المقدمة للزبون+   الزبون المسحوبة لصالح

  Xعدد الصكوك المسحوبة علـى الزبـون   = سحوبة على الزبون تكلفة تحصيل الصكوك الم

  .تكلفة الصك المسحوب على الزبون 
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 Xعدد الصكوك المسحوبة لصالح الزبون      = تكلفة تحصيل الصكوك المسحوبة لصالح الزبون       

  .تكلفة الصك المسحوب لصالح الزبون 

  :المعادلة التالية  ويتم  حساب صافي أرباح المصرف نتيجة االستثمار في الوديعة من 

 مجموع التكاليف   –مجموع اإليرادات المتحققة للمصرف     = صافي األرباح المتحققة للمصرف     

  .المقدمة للزبون 

معـدل العائـد علـى      Xالقوة االستثمارية للوديعـة     = مجموع اإليرادات المتحققة للمصرف     

  .االستثمار 

  ) .سبة االحتياطي القانوني  ن-X ) 1مقدار الوديعة = القوة االستثمارية للوديعة 

  :التنبؤ بحجم الودائع : خامساً 

  :اإلطار العام للتنبؤ المستقبلي بالودائع المصرفية 

  .وهو التنبؤ بحجم الودائع المصرفية المتوقعة كماً وكيفاً في إطار تخطيط نشاط المصرف 

آة التي تعكـس نقـاط      بصفة عامة  ، يمكن القول بأن البنوك ال سيما التجارية منها تمثل المر             

  ) .278، ص 1993،سلطان (الضعف والقوة في االقتصاد القومي 

  :ويتعين أن تتضمن الموازنة التخطيطية للمصرف 

 والتوسع في عمليات تمويل المشروعات أي تـدبير المـوارد            وكيفاً تنمية الودائع كماً   . 1

  . القومية ةصاديالمالية الالزمة للمساهمة بشكل فعال في تمويل  خطة التنمية االقت

 .توفير السيولة لمواجهة السحب من قبل المودعين  . 2

 . من أهداف المصرف  رئيسياًاعتبار الربح هدفاً . 3
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  :هنا هو مجال الودائع الدراسة  وما يهم 

أن يتم التنبؤ بحجم الودائع المتوقع تحقيقها في نهاية الفترة التي تعد عنهـا الموازنـة                  - أ

  .التخطيطية 

 بأنه إسقاط على المستقبل بهدف التعرف على سلوك الظاهرة أو المتغير محل             :ويعرف التنبؤ   

  1993سـلطان ،  (بالمقارنـة بالـسلوك الماضـي والحاضـر         ) وهنا هو الودائع    ( االهتمام  

  ) .279ص،

وكانت العادة أن يتم التنبؤ في المصارف على أساس من الخبرة السابقة للباحث القائم بعمليـة                

 وتحديد قيمة التغيير السنوي     ، بعين االعتبار التطور التاريخي ألرصدة الودائع       مع األخذ  ،التنبؤ

  .فيها 

وفي هذا المجال تتم عملية التنبؤ المستقبلي لحجم الودائـع ومـدى مقـدرتها علـى مقابلـة                  

  .االلتزامات لدى المصرف 

ـ ا حجمالدراسة االقتصادية لكافة الظروف المتوقعة وأثر بعض العوامل على            -  ب ( ع  لودائ

  )  :إجماليها ولكل نوع على حدة 

  .وهذه الدراسة تكون خالل بعد زمني مستقبلي 

  :يوجد عدد كبير من العوامل التي تؤثر على الدقة في التنبؤ بحجم الودائع المستقبلية منها

  ) الوطنية (  في الدولة وانعكاساتها على العملة المحلية ياالستقرار السياسي واالقتصاد.1

سكان وهياكل توزيعهم السنوية ، الجنسية ، تحركاتهم الدائمـة والمؤقتـة داخليـاً              حجم ال . 2

  .وخارجياً ،قطاعات النشاط االقتصادي 

  .التجارة الخارجية والنتيجة النهائية لميزان المدفوعات  للدولة . 3

  .حجم الناتج القومي وبنود هيكله الرئيسي . 4
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  .خالل فترة التنبؤ عة امة للدولة المتوقتوليفة أدوات السياسة االقتصادية الع. 5

  .موسمية النشاط االقتصادي  مثل  القطاع الزراعي . 6

  :ويوجد عدة  أنواع للتنبؤ بحجم الودائع  وهي 

حالة االقتصاد المحلي والقومي والعالمي ويكون له أهمية بالغة في          :  االقتصادي   ؤالتنب . 1

 .التي تأخذ بسياسات التحرر االقتصادي لة الدو

التغييرات الفنية بالنسبة لمستويات الحالـة واالسـتهالك        : التنبؤ التقني أو التكنولوجي      . 2

 .للتعرف على اثر هذه التغييرات على التكنولوجيا الحديثة المستخدمة 

أي ردود األفعال تجاه التغيير لسعر الخدمة المزمـع       : التنبؤ بسلوك الوحدات المنافسة      . 3

  .تقديمها مستقبالً

وهي القائمة على جمع وتحليل الحقائق المتعلقـة بتـسويق          : سويق والسوق   بحوث الت  . 4

 .الخدمة 

  :) 252 -  251 ص  ، ص1993سلطان ، (وتواجه عملية التنبؤ عدة صعاب  من أهمها 

االرتباط بين الخدمة المصرفية والتشريعات االقتصادية التي تسنها الدولة وكذا األحداث            . 1

 التـي تـتم   ) والقروض والتدفقات الماليـة     ( على حجم الودائع    السياسية حيث تؤثر القرارات     

  .بالبنوك 

ارتباط حجم النشاط المصرفي بالحالة النفسية العامة لجمهور المتعاملين وبمـدى تـوفر              . 2

الوعي المصرفي السيما مع ما يتصف به السلوك البشري من عشوائية ، وما يمكن أن يتسبب                

 . المعتاد لخط العالقة المتنبأ بها في حاالت انحراف عن السلوك الطبيعي

مدى ما يمكن للبنوك أن تقدمه من تطوير ودعم لخدماتها وأنظمتها في المـستقبل وبمـا          . 3

 .يزيد من الطلب على نوعية معينة من الخدمات 
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التعدد في خدمات البنك التجاري وتباينها وصعوبة تحديد العوامل المؤثرة في كل منهـا               . 4

  .امل وشدة االرتباط بين العو

  :حماية الودائع : سادساً

جاريـة والمتمثلـة فـي      تهدف الحكومات في كل دول العالم إلى حماية ديون المصارف الت            

 ، وأي خطر فيها يمكن أن يهدد سالمتها ودرجـة           ا لمودعيه المصرف، فهي دين على     ودائعها

  . يهدد الجهاز المصرفي ككل مما قد الثقة فيها 

  : في حماية الودائع بوسائل عديدة منها وتستطيع الحكومة المساهمة

  :لمصارفمراقبة ا -1

  .عن طريق المصرف المركزي 

 :  المركزي للمصارف  التجارية فمساعدة المصر -2

عن طريق إعادة الخصم لألوراق التجارية واألوراق المالية والقـروض ، وتخفـيض نـسبة               

 ت السيولة التي تتعـرض    االحتياطي القانوني ، حتى يستطيع المصرف المركزي تخفيف أزما        

 التي يوفرها المصرف المركزي عـن طريـق         ،لها المصارف التجارية باإلضافة إلى الحماية     

 .التسهيالت االئتمانية للمصرف التجاري الذي يتعرض للصعوبات المالية 

 :الملكية العامة .  3

 الحماية ألموال المـودعين فـي    توفر ملكية الدولة للمصارف التجارية أو عدد منها عنصر                           

  الملكية العامـة للمـصرف     دهذه المصارف ، فالدولة هي الضامن الكامل لهذه الودائع ، وتع          

 لضمان الدولة لهذه الودائـع       في اجتذاب أموال المودعين نظراً      ورئيسياً  هاماً التجاري عنصراً 

  .صر المخاطرة لدى المودع نمما يلغي ع
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 :التأمين على الودائع  . 4

هو نوع جديد ومستحدث للضمان هو التأمين على الودائع ، واتبعته فقـط بنـوك المراكـز                 و

المالية العالمية والسيما سويسرا وأمريكا والهند واليابان ولبنان وهو نظام يقضي بأن تدفع هذه              

في حدود مبالغ   لشركات التأمين على الودائع     المصارف أقساط تأمين سنوية بنسبة من ودائعها        

 سنوية كما تقـوم باسـتثمار        ، وتستوفي شركات التأمين من المصارف التجارية أجوراً        معينة

  .أموالها هي والحصول على عوائد لغرض تجميع احتياطيات تمكنها من القيام بمهامها 

  : وللتأمين على الودائع غرضان هما 

  .تدعيم ثقة المودعين بالنظام المصرفي  -1

 .حماية المودعين  -2

  :شركات إتباع واحدة من الطرق الثالث التالية لتحقيق أغراضها  وتستطيع هذه ال

تولي إدارة المصرف الذي يواجه صعوبات كبيرة وذلك نيابة عن مجلس إدارته ، ودفـع                . 1

ودائع المودعين منه لحد معين ثم تقوم بتصفية أصول المصرف والحـصول علـى مـا                

  .يساوي أو يقارب ما دفعته للمودعين 

يف أو شراء منه بعض األصول أو إيداع بعض المبالغ فيـه بمـا    إقراض المصرف الضع   . 2

 .يمكنه من مواجهة التزاماته والبقاء في الوجود دون تصفية 

خر سـليم فـي سياسـاته    آترتيب دمج المصرف الذي يواجه صعوبات مالية مع مصرف   . 3

 .ووضعيته المالية 
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   الثالث الفصل 

  لمصرفيةالسياسات واالستراتيجيات إلدارة الودائع ا

   في ظل نظرية إدارة الخصوم 

  
  

  .السياسات واالستراتيجيات األساسية لجذب الودائع: أوالً 

  .نظرية إدارة الخصوم : ثانياً 

  .أدوات إدارة الخصوم : ثالثاُ 
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  :السياسات واالستراتيجيات األساسية لجذب الودائع: أوالً 

   Deposits Policy:سياسة الودائع 

 علـى   لمـصارف  التجارية لذلك تحـرص ا     مصارفئع من أهم مصادر التمويل لل     تعتبر الودا 

دخاري بالتوسع في فتح المزيد مـن الوحـدات         تنميتها من خالل تنمية الوعي المصرفي واإل      

اإليـداع ورفـع كفـاءة األوعيـة        والمصرفية وتبسيط إجراءات التعامل من حيث الـسحب         

  .االدخارية

لقواعد توضع على مستوى عال من السلطة ، وبذلك فهي          هي مجموعة من ا   : مفهوم السياسة   

يـرد  " مديراً  " تخلصهم من ضرورة اتخاذ قرارات جديدة في المشاكل المماثلة ، وتعتبر بذلك             

  بسرعة ، وتترك بذلك للرؤساء فرصة التفرغ للمشاكل الجديدة " المرؤوسين" على أسئلة 

  ) .204 ، ص 2001سويلم ، ( 

قلل الشك والتردد الذي قد يشعر به المنفذون لها في حال عدمها ، وهـي               واستخدام السياسات ي  

مقاييس تحدد التصرفات الخاطئة من وجهة نظر اإلدارة العليا ولذلك فهـي تعتبـر أداة مـن                 

  . من عناصر التخطيط  هاماًأدوات الرقابة وعنصراً

ن تكـون   أة ، و  والبد أن تكون السياسات مستمدة من وتؤدي إلى تحقيق األهداف الموضـوع           

  .مرنة وإال فقدت أهم خاصية لها وأصبحت تعليمات 

  :ومن أهم السياسات المصرفية هي سياسة الودائع المصرفية ومنها 

 :سياسة الخدمات المصرفية   - أ

وهي تتناول كافة الجوانب المتصلة بتحديد أنواع الخدمات المصرفية المقدمة للمـودعين مـع              

وبما يكفل تحقيق أهداف    إلشباع رغبات المودعين    يدة منها   تطويرها وإضافة أنواع وأشكال جد    

  .المصرف 
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 :سياسة ترويج خدمات المصرف  -ب

المختلفـة  المـصرف   ومن خاللها يتم االتصال بـالعمالء المحتملـين وتعـريفهم بخـدمات             

 فالتعامل سلوك مصدره دوافع داخلية تهدف إلى إشباع رغبة أو           ،ومواصفاتها وأماكن تقديمها    

   .م  وهي حاجة مشتقة أو تابعة لحاجة أساسية لهالمودعين عينة لدى حاجة م

 ) 1993سلطان ، ( :ويسعى النشاط الترويجي للمصرف إلى 

  . باألوعية االدخارية المتاحة بالمصرف معين وإعالمهد الموانتباهجذب  . 1

عرض ميزات كل وعاء ادخاري موجود بالمصرف ومحاولـة المقارنـة باألوعيـة              . 2

 .لمصارف األخرى إذا اضطر لذلك االدخارية ل

 .تعريف المودع  بالمنافع المختلفة التي يمكن أن يحققها  . 3

 .إقناع المودع بالوعاء االدخاري حتى يبدأ عمليات التقسيم على المستوى الذهني  . 4

استمرار النشاط الترويجي في تذكير المودع بمزايا الخدمة التـي يقـدمها المـصرف             . 5

  المودع لدرجة إشباع حاجاته الرئيسية ومدى قدرتها على الوصول ب

يقصد بها تلك الجهود التي تبذل للتأثير على جمهـور العمـالء             : سياسة العالقات العامة     –ج  

  :من خالل وسائل اإلعالم المختلفة ، بمعنى أن هذه السياسة لها جانبين 

عمل على جمـع     إليهم وي  المصرف  جمهور العمالء القائمين والمحتملين الذين يسعى       : األول  

  . وخدماته المصرف المعلومات واألفكار عن 

  . وشرحها بما يكفل للجميع فهمها المصرف إنها أداة لنشر المعلومات واألفكار عن : الثاني 
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  :  سياسة االنتشار الجغرافي -د

وهي تخطيط نطاق انتشار لخدمات المصرف التجاري والوصول بهـا إلـى أمـاكن تواجـد                

يكفل االحتفاظ بالمودعين الحاليين وجذب أكبر نسبة من المودعين المحتملين ،           المودعين وبما   

  .بمعنى أوضح رفع معدل تركز المصرف التجاري 

  :وتدور هذه السياسة حول نقطتين أساسيتين هما 

  .سياسة انتشار الوحدات المصرفية الجديدة  -1

  .مراجعة ودراسة المناطق المصرفية الحالية  -2

 واقعنا المعاصر بأهمية بالغة في عالم األعمال ، ونطاقه قد امتد ليتعـدى              وينفرد التسويق في  

حدود التقليدية ، فقد أصبحت مهمة التسويق محل اهتمام اإلدارات المصرفية ممـا أدى إلـى                

  .إنشاء إدارة خاصة بالتسويق المصرفي 

 انـه   بمعنـى  صفة المرونة في عرض الخدمات المصرفية     أهم عامل ساهم في ذلك هو       ولعل  

  .يمكن رفع كفاءة وجودة الخدمات المصرفية الحالية واستحداث خدمات مصرفية جديدة 

   Basic Strategies For Attracting Deposits :االستراتيجيات األساسية لجذب الودائع 

  :يمكن تمييز إستراتيجيتين أساسيتين لجذب الودائع هما 

  Price Competition Strateg :إستراتيجية المنافسة السعرية : أوالً

   .وتتمثل هذه اإلستراتيجية بدفع معدالت فائدة أعلى للمودعين 

وبالرغم من أهمية هذه اإلستراتيجية  ليس قي النشاط المصرفي فحسب ، انمـا فـي معظـم                  

مجاالت النشاط االقتصادي ، إال أن بعض التشريعات المصرفية ال تسمح بدفع فوائـد علـى                

آل علـي   ( مر الذي يقلل من دور هذه اإلستراتيجية في جـذب الودائـع             الودائع الجارية، األ  
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الباب أمام المنافسة السعرية كإستراتيجية ممكنة لجذب تلـك          مما يوصد ) 138،  ص    2002،

  .الودائع 

  :أما  أهم األسباب في عدم دفع الفوائد على الودائع الجارية ما يلي

  Decreasing High Montery Costs:الحد من ارتفاع  تكلفة األموال  -1

تتكبد المصارف بعض التكاليف نتيجة إلدارتها للحساب الجاري للعميل منها  تكاليف تحـصيل    

المستحقات ، ومصروفات  سداد المطلوبات ،  إلى جانب مصروفات إمساك الحساب لذا عنـد      

تها ، األمـر    السماح بدفع الفوائد على الودائع الجارية فان ذلك يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إدارا            

الذي  يضطر معه المصرف  إلى البحث عن فرص استثمارية يتولد عنهـا معـدالت عاليـة                

للعائد ، وهي فرص ذات مخاطر عالية قد تهدد في النهاية مستقبل المصرف ، وعليه فان عدم                 

  .دفع الفوائد على الودائع الجارية يقلل من تكلفة األموال 

ت التطبيقية قد أكدت بما ال يدع مجال للـشك أنـه لـوال           وما يذكر في هذا الصدد أن الدراسا      

القيود المفروضة على منح  فوائد على تلك الودائع الرتفعت تكلفة األموال بالنسبة للبنوك إلى               

  ) 109 ، ص 1999هندي ، ( حد كبير 

  Decreasing Bank Competition :الحد من المنافسة بين المصارف  -2

د على الودائع الجارية إلى تنافس المصارف على زيادة معـدل           قد يؤدي السماح بدفع الفوائ    

 كذلك إلـى  ي في الحصول على حصة مناسبة منها،وهذا يؤد      الفائدة عليها إلى حد معين أمالً     

زيادة تكلفة إدارة تلك الودائع ، مما قد يدفع بالمصارف إلى استثمار جزء من أموالهـا فـي            

، علـي آل .(  عائد يكفي لتمويل تلـك التكـاليف    وراء تحقيقمجاالت أكثر مخاطرة ، سعياً    

  ) .138ص، 2002،
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  Decreasing High Iterests on Loans : الحد من ارتفاع الفوائد على القروض  -3

 إلى تخفيض تكلفة األموال ، األمر الذي يشجع على تخفيض معدالت الفوائد على              المنع  يؤدي  

  على معدالت التنمية االقتصادية الفعالالقروض التي تقدمها للعمالء والذي يعكس أثره 

كذلك قد يؤدي السماح بدفع الفوائد على الودائع الجارية إلى زيادة الفوائـد علـى القـروض                 

  يـة \الممنوحة والذي يترتب عليه انخفاض الطلب عليها ، ثم تأثر عمليـة التنميـة االقتـصاد            

ع ينجم عنه تخفيض معدالت الفوائد      واالجتماعية ، في حين أن عدم دفع الفوائد على تلك الودائ          

على قروضها الممنوحة للزبائن ، والتي لها تأثيرات جانبية في عمليـة التنميـة االقتـصادية                

  )139-138  ص،  ص2002 ،علي آل ( واالجتماعية في البلد المعني 

 :الحد من هجرة األموال من المدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة  -4

Decreasing Money Immigration From Smaller Towns To Big Towns  

كبـر  أتتمتع المصارف التي تمارس عملها في المدن الكبيرة وذات األنشطة المتنوعة بفرص              

لـو تـم      وبناء عليه       ،مقارنة بالتي تمارس عملها في المدن الصغيرة      ،  ستثمارلإلقراض واإل 

سيؤدي ذلـك   ،دائع تحت الطلببدفع فوائد عالية  على الو   السماح من قبل المصارف التجارية      

 فوائد عالية على    لتدفع   اًفي المدن الكبيرة تكون أكثر قدرة واستعداد      إلى أن المصارف العاملة     

  المـدن    فتصبح ،األخرى العاملة في المدن  الصغيرة والنائية      لمصارف  مقارنة با ،تلك الودائع   

  والنائية مناطق طـرد لهـا        الكبيرة مناطق جذب لهذه الودائع في حين تصبح المدن الصغيرة         

مما يؤثر في النهاية على التنمية االقتصادية فيها ويجعل من الصعب على المستثمرين في تلك               

  .المدن الحصول على القروض لتمويل استثماراتهم 

  ومن المالحظ أن المنافسة الحادة بين وحدات الجهاز المصرفي تدفع اإلدارات المسئولة إلى             

ة االنتشار الجغرافي بالوصول  بالخدمات المصرفية المتنوعة إلى أمـاكن           تطبيق واسع لسياس  
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تواجد العمالء في كافة المواقع واألماكن بإقامة وحدات مصرفية صـغيرة المـساحة تابعـة               

   .لوحدات مصرفية اكبر 

  Non - Price Strategic Competition  : :إستراتيجية  المنافسة غير السعرية : ثانياً

يجية السعرية ال تعد فعالة في جذب الودائع بأنواعها المختلفة ، لذا مـن المتوقـع ان                 اإلسترات

  .نافسة غير السعرية متتحول المصارف إلى اإلستراتيجية البديلة المتمثلة في ال

ر تنافسية ، بمعنى أنها ال تقوم على دفع فوائد على الودائع             وبأسعا وتتمثل بتقديم خدمات أفضل   

لى مستوى جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعمـالء ووجـود تبـاين بـين           ، وإنما تستند ع   

المصارف في مستوى جودة الخدمات المصرفية ونوعيتها والتكاليف الناتجة عنها تزيـد مـن              

  .احتمال نجاح هذه اإلستراتيجية 

ومن أهم الخدمات المصرفية التي يمكن أن يعتمد عليها المصرف في جـذب المزيـد مـن             

  :الودائع 

  Collecting Deposit's Payable: تحصيل مستحقات المودعين  . 1

 أهداف النظام المصرفي هو عمليات التحصيل ، فهـي تـساعد علـى تـسوية                حيث أن من    

 وذلك بالمقاصة بينها  دون الحاجة لتداول النقود ، كما تساعد على تـوفير          ، المودعين تحسابا

لـصكوك وتحـصيل وسـائل الـسداد        الوقت والجهد الذي يقوم به المصرف في تحـصيل ا         

  .كالحواالت الداخلية والكمبياالت 

   ونتيجة  لتباين المصارف في سرعة تحصيل الصكوك ، وفي مقدار ما يتحمله الزبائن مـن            

تكاليف لتحصيلها وتحصيل وسائل السداد األخرى ، فان المصرف الذي يتميز بالسرعة عـن              

التي يتحملها العميل يكون أكثر من غيـره قـدرة          غيره في عمليات التحصيل وتقليل التكاليف       

  .ودائع العلى جذب 
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 :تحصيل الشيكات   - أ

 المركزي في عملية تحـصيل الـشيكات إال أن دخولـه       المصرف  بالرغم من ضرورة تدخل     

 بحيـث يـسود     كطرف مباشر يعقد األمر ويزيده صعوبة إذا ما كان الوعي المصرفي منتشراً           

  .التعامل بالشيكات 

 جغرافياً ، تتفق مجموعة مـن       اً ومنتشر اًان عدد الوحدات المصرفية في الدولة كبير      وإذا ما ك  

المصارف التي تخدم منطقة معينة على إنشاء غرفة مقاصة فـي موقـع جغرافـي يتوسـط                 

ويتردد مندوبو تلك المصارف على غرفة المقاصة أكثر  من مرة فـي             . المصارف المشتركة   

راز الشيكات المسحوبة على بنـك مـا إلـى منـدوب ذلـك              اليوم ، يقوم فيها كل مندوب بإب      

المصرف، كما يقوم مندوب األخير بإبراز الشيكات على مصرف  المندوب األول ، وبذلك تتم               

المقاصة بينهما ، وفي حالة وجود رصيد دائن ألحد المصارف  في عالقته مع مصرف أخـر                 

د خصماً من رصـيد حـساب       تقوم غرفة المقاصة بإخطار المصرف  المركزي بسداد الرصي        

   )1999هندي ، ( المصرف  المدين وإضافته لرصيد حساب المصرف  الدائن 

 :التحصيل بوسائل سداد أخرى  -  ب

وذلك بتحصيل مستحقات المودع  بالسداد بوسائل أخرى غير الشيكات مثل الحواالت الداخلية             

  ثانٍ ف من النقود لطر   ناً معي وهي أمر كتابي يصدره أحد األطراف إلى المصرف ليدفع مبلغاً         ( 

 وبموجب هذا األمر يقوم المصرف بخـصم القيمـة   ،) مستفيد يقيم في منطقة جغرافية أخرى    

 وبمجـرد اسـتالم المـصرف       ، الطرف المستفيد    لمصرف  من حسابه وإرسال إشعار بذلك      

ـ  ) المودع ( األخير لإلشعار يقوم بإضافة قيمته إلى رصيد حساب المستفيد    ين وتتم التـسوية ب

  . المركزي المصرف المصرفين عن طريق 

  .باإلضافة إلى ذلك يقدم  المصرف خدمة تحصيل الكمبياالت والسندات االذنية 
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 التحصيالت المستندية وهي التي تتعلق بالمعـامالت التجاريـة ،           ومن وسائل التحصيل أيضاً   

 احـد فروعـه أو       يقوم بدوره بإرسالها إلـى     ي الذ المصرف  يسلم البائع ملكية البضاعة إلى      

 ويقوم مندوب الفرع أو المراسل بمطالبة المشتري بسداد         ،مراسليه في جهة وصول البضاعة      

التـي بمقتـضاها يـصبح مالكـاً        ) بوليصة الشحن   ( قيمة البضاعة مقابل تسليمه المستندات      

  ) .المودع ( للبضاعة وفي هذا ضمان البائع 

قيـام  : ذلـك  ذن مسبق منه بالتحصيل مثـال   وبدون إ،كذلك يقوم المصرف نيابة عن المودع     

حد المصارف بتحصيل فواتير استهالك الكهرباء      أ بتكليف  ) بوصفها مودع    ( ءشركة الكهربا 

وذلك إذا ما أعطي المستهلكون حق االختيار بين سداد الفواتير فـي الـشركة أو               . نيابة عنها   

  .عن طريق المصرف 

ý  استراتيجيات المنافسة في مجال التحصيل:  

يعد تحصيل مستحقات المودعين من أهم الخدمات المصرفية التي تمثل مجاال للمنافـسة بـين               

  :المصارف لجذب مودعين جدد ، وتتمثل في أمرين 

  .مدى السرعة في تحصيل مستحقات المودع  . 1

 .نسبة مصروفات التحصيل التي يتحملها العميل  . 2

ý    حالها تزداد قدرة البنـك علـى       فمع بقاء العوامل األخرى على      : استراتيجية المنافسة

المنافسة لجذب الودائع كلما اتسمت إجراءات تحصيل  مستحقات العمالء بالـسرعة ، وكلمـا               

  ) .116 ، ص1999هندي ، ( انخفضت نسبة مصروفات التحصيل التي يتحملها العميل 
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  Repay  Instead of Customers:سداد المدفوعات نيابة عن العميل  . 2

التي حررها المودع لصالح اآلخرين ، وفـي        )  الشيكات  ( د قيمة الصكوك    وتتمثل في سدا  

سداد بعض المستحقات عليه عندما يتقدم بها الدائنين  دون الحاجة لتحرير صـك كفـواتير                

  .التليفون وأقساط اإليجار وبعض فواتير الشراء 

تحقات فـي   إن اضطالع المصرف بهذه المسؤولية يطمئن الزبون إلى سداد ما عليه من مـس             

 الذي عليه أن يبذله إذا ما لجأ إلى طريـق  ،مواعيدها، مما يوفر عليه الكثير من الوقت والجهد    

خر للسداد ،هذا إلى جانب تالفي ما قد يتعرض له الزبون من غرامات تأخير إذا لـم ينتبـه                   آ

  ) .140،  ص 2002 ،عليآل ( لسداد االلتزامات في مواعيدها المحددة 

اإليـداع  ( ف سداد المطلوبات نيابة عن العميل وفق نظـام يطلـق عليـه               كما يمكن للمصر  

يمكن للشركة أن تبرم اتفاق مع المصرف بتحرير صك واحد لدفع           : مثال على ذلك    ) المباشر  

 في ذلك المصرف على أن يرفق به قائمـة بأسـماء            مرتبات العاملين الذين لديهم حساب جارٍ     

ال أن يقوم بسحب قيمة الراتب مـن حـساب الـشركة            هؤالء العاملين ، وما على المصرف إ      

  وإضافته إلى حساب العميل 

ومن بين الخدمات األخرى  في شأن تسديد المطلوبات التيسيرات التي يقدم المصرف   فـي   

  .حالة عدم كفاية الرصيد للحساب الجاري لسداد الصكوك خصما من حسابه

ý  استراتيجيات المنافسة في مجال السداد :  

  :)1999هندي ، ( المنافسة في هذا الشأن في ثالث مجاالت تتمثل 

 لقبول فكرة سداد المطلوبات المستحقة علـى العميـل          المصرف التجاري   مدى استعداد    . 1

  .بمقتضى فواتير 

 .مدى استعداده للسماح للعميل بتحرير شيكات بدون رصيد  . 2
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 .نسبة المصروفات التي سوف يتحملها العميل في مقابل تلك الخدمات  . 3

ý    المـصرف  فمع بقاء العوامل األخرى على حالها تزداد مقـدرة          : استراتيجية المنافسة 

 للمـودع  على جذب مودعين جدد كلما سمحت سياساته بالسداد بمقتضى فواتير ، وكلما سمح              

بالسحب على المكشوف في حدود مقبولة ، وكلما انخفضت نسبة المصروفات التـي يتحملهـا            

  . ت العميل مقابل تلك الخدما

فالمصارف التي هي على أهبة االستعداد لسداد المطلوبات المستحقة  على العميـل بموجـب               

فواتير ، وتسمح له بتحرير صك دون رصيد ، وتحمله أقل ما يمكن من مصروفات مقابل هذه                 

 جذب المودعين مقارنة بغيرها التي ال تتميز بهذه الخـدمات أو            ىالخدمات ، تمتلك القدرة عل    

 .جزء منها 

  Inventing New kind of Deposits:استحداث أنواع جديدة من الودائع .3

تسعى المصارف بشكل دائم ومستمر إلى استحداث أنواع جديدة مـن الودائـع  السـتقطاب                

  .المودعين الحاليين والمحتملين  وفي حدود تشريعات الدولة المعمول بها 

 يعني أنها تمتلك القـدرة علـى االبتكـار          فالمصارف التي تستحدث أنواعا جديدة من الودائع        

والتطور ، وهو مؤشر على كفاية وحيوية المصرف ، ومن ثـم يـؤدي إلـى زيـادة إقبـال                  

  ائع المودعين عليها مقارنة بمثيالتها والتي ال تمتلك القدرة على استحداث أنواع جديدة من الود

  :مثل 

  : شهادات اإليداع  -1

  :تينات وتعتبر نوع من أنواع الودائع ألجل  وتنقسم إلى والتي استحدثت ألول مرة في الس

  Circulated Credit Certification:شهادات اإليداعات التي يمكن تداولها   -أ



 124

  يمكن لحاملها التصرف فيها بـالبيع        ،وهي شهادات غير تخصصية بمعنى أنها غير شخصية       

 ومعدل الفائدة عليها أكبـر مـن        ،يرةوالشراء وعادة ما تكون القيمة االسمية لهذه الشهادات كب        

الشهادات التي ال يمكن تداولها  وان كان معدل الفائدة في كال النوعين يتناسـب طرديـا مـع      

  .تاريخ االستحقاق 

وطالما أن هذا النوع من الشهادات  غير شخصية فان معـدل الفائـدة  وتـاريخ االسـتحقاق            

   .يتحددان بواسطة المصرف وحده دون تدخل المودعين

وأهم ما يميز الشهادات التي يمكن تداولها أن سعر الفائدة عليها يتم تحديده دون تـدخل مـن                  

 المركزي ، وال تخضع في ظل بعض التشريعات للحد األقـصى للفوائـد ، وهـذا      المصرف  

  .يعني إمكانية رفع سعر الفائدة عليها كوسيلة لزيادة الطلب عليها 

راق المالية الحكومية قصيرة األجل ، ونتيجـة لـذلك قـد            وهذه الشهادات تعتبر منافسة  لألو     

 فـي   تجذب هذه الشهادات إلى الجهاز المصرفي أموال مستثمرين كـانوا يتعـاملون أساسـاً             

  .األوراق المالية الحكومية 

وبالطبع فان مشتريات هؤالء المستثمرين عادة ما يتم تمويلها بمسحوبات من الودائع الجاريـة              

مسألة تنطوي على استبدال ودائع جارية بودائع ألجل وهو ما يؤدي إلـى        لدى المصارف ، وال   

 لما تتمتع به الودائع ألجل مـن اسـتقرار والحتمـال         تدعيم للقوة االستثمارية للمصرف نظراً    

  .خضوعها لنسبة احتياطي قانوني أقل من الودائع الجارية 

  Non - Circulated Credit Certification:شهادات اإليداع التي ال يمكن تداولها   -  ب

وهي شهادات تخصصية أي شخصية  تصدر بمقتضى اتفاق بين المصرف والعميل يحـددان              

  . تاريخ االستحقاق ومعدل الفائدة معاً

  .ولكن ال يجوز لحاملها التصرف فيها ال بالبيع وال استرداد القيمة قبل التاريخ المحدد 
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  .مة االسمية للشهادات القابلة للتداول وتكون قيمتها  االسمية في العادة أقل من  القي

 بما يناسـب حالـة كـل    ،هم ما يميز هذه الشهادات هو المرونة في تحديد تاريخ االستحقاق         أو

  عميل 

شهادة اإليداع ذات معدل الفائدة المتغير      : واشتق من هذين النوعين شهادات أخرى من أهمها         

Floating Rate Certificate   حيث يتحدد  معدل ال ا على ضوء التغييـر فـي   فائدة شهري

أسعار الفائدة على نوع ما من السندات قصيرة األجل تصدرها الحكومة ، وتدفع الفائـدة مـع                 

قيمة الشهادة في تاريخ االستحقاق حماية لكل من المصرف والمستثمر من مخاطر التغير فـي             

  .أسعار الفائدة 

  Drawable Credit Certification:ودائع أمر السحب القابل للتداول  -ج 

وهي  الودائع التي تجمع بين مزايا الودائع الجارية وودائع التوفير ، حيث يكون للمودع الحق                

في تحرير أمر سحب قابل للتداول ، أي يمكن تحريره لآلخرين وفاء لما عليه من التزامـات                  

   ) 2002آل علي ،( وفي الوقت نفسه يحصل منه على فوائد 

لطبع أن يحل هذا النوع من الودائع محل الودائع الجارية فهـي تـؤدي نفـس                ومن المتوقع با  

 .الغرض كما يتولد عنها فوائد نقدية 

  Money  Market  Deposits:ودائع سوق النقد  -ء 

وهي شبيهة بودائع أمر السحب القابل للتداول ، ويمكن تحرير صك عليها بل يحـصل ايـضا             

  .مر السحب القابل للتداول على فائدة أعلى من الفائدة على أ

  Fast Services:سرعة أداء الخدمة  . 4

 وأدى ذلك  إلى استخدام احدث األسـاليب والوسـائل           يواكبت  المصارف التقدم التكنولوج      

التقنية في عملها ، كاستخدام  الحاسبات االلكترونية المختلفة ، والتي لعبـت دور كبيـر فـي                  
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الجهد والتكلفة التي تنطوي عليهـا عمليـة التحـصيل      تحسين مستوى الخدمة وتوفير الوقت و     

  .والصرف واإليداع 

وبالرغم من االعتراف بأهمية وجود التكنولوجيا الحديثة في المصارف إال أنها ليست الوسـيلة    

الوحيدة لضمان سرعة األداء للخدمة ، فهناك العنصر البشري وقد أثبتت الدراسات الميدانيـة              

 على كفاية العاملين والتي تعتمـد  مات المصرفية المختلفة تتوقف أساساًأن الكفاية في أداء الخد   

 عليآل  .( بدورها على حسن اختيارهم وتدريبهم وتشجعيهم بالحوافز وغيرها لألداء األفضل           

،2002(  

فالمصارف كلما تمكنت من استخدام احدث األساليب التكنولوجية وكلما زادت من كفايـة أداء              

  .تجذب اكبر عدد ممكن من الزبائن نحوها عملها ، استطاعت أن 

  Facilities For Customers:التيسير على العمالء  . 5

في استطاعة المصارف أن تيسر على عمالئها من خالل عدد من الخدمات المقدمـة إلـيهم ،              

كاختيار موقع المصرف وفروعه في مناطق مناسبة للزبائن ، أو إنشاء آالت الصرف الـذاتي               

ت في مناطق عديدة لتيسير عمـل العميـل ،          آلوتوزع هذه اآل  " لصراف اآللي   با" بما يعرف   

حتى أن بعضها يطل على الطرق العامة ليتمكن العميل من التوقف في مواجهة اآللة وإنهـاء                

العملية التي جاء من اجلها دون أن يضطر للخروج من السيارة ، لذلك تعتبر بمثابـة فـروع                  

 .فية مختلفة مصرفية لوجودها في مناطق جغرا

  Favorable  Services  For Customers:خدمات تفصيلية للعمالء  . 6

 من الخـدمات ، كإعطـائهم األسـبقية فـي           عدد  قد تعطي المصارف األفضلية لزبائنها في       

اإلقراض ، أو إقراضهم بمعدالت منخفضة مع تقديم بعض التنازالت بشأن الرصيد المعـوض      

  )143 ص ، 2002 ،علي آل ( 
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افة إلى ذلك قد تقوم بتقديم خدمات دعائية لمودعيها ، سـواء أكـان بـاإلعالن عـن         باإلض

  .بضائعهم أو خدماتهم والدعاية لها 

وتقديم الهدايا الرمزية بالمواسم واألعياد والمناسبات كاألجهزة المنزلية والكهربائية رغبة منها            

  .في جذب الودائع المصرفية 

ý    العوامل األخرى على حالها تزداد قدرة المصرف على        مع بقاء   : استراتيجية المنافسة

جذب الودائع  كلما تصدر المودعين قائمة المقترضين الراغبين في الحصول على قـروض ،               

  .وكلما انخفض معدل الفائدة على القروض الممنوحة لهم بالمقارنة مع غيرهم من المقترضين 

  :وهناك استراتيجيات أخرى منها 

   Price Interest Frameالفائدة تعديل هيكل أسعار    -أ 

  Insurance Advantage of Depositsالميزة التأمينية للودائع   -ب  

 .ربط العائد على الودائع بأرباح المصرف   -ج 

  .تيسير أنظمة اليانصيب المجزية   -د 

  :نظرية إدارة الخصوم  وأدوات إدارة الخصوم : ثانياً

 على التطـور التـاريخي      ية التعرف   يرى الباحث أهم  نظرية إدارة الخصوم    التطرق إلى   قبل  

  .للنظريات السابقة لهذه النظرية 

  :النظريات المفسرة لنشاط البنك التجاري  : أوالً

نقصد  بنظريات البنوك هو إعطاء وصف تجريدي لما تقوم به المصارف التجاريـة تبريـرا                

  :تاريخي هي الختياراتها وتطور عملياتها ،ونظريات المصارف التجارية من حيث التطور ال

" وهي نظرية متأثرة بأفكار آدم سميث منذ كتابـه الـشهير       :نظرية القروض التجارية     . 1

وبالتقاليد االنجلوساكسونية ، وترى تلك التقاليد أن المصارف التجارية يجـب أن            " ثروة األمم   
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 والمحافظة على السيولة والتعامل باألوراق      ،تقتصر في قروضها على القروض قصيرة األجل      

 .لمعامالت التجارية ، وهي تتميز بدورة قصيرة لرأس المال وا

ن تكـون موسـمية ومتكـررة       أوالقروض قصيرة األجل يجب أال تتجاوز أجلها مدة السنة، و         

 وهي ال يجب أن تنصرف إلـى تكـوين رؤوس   ،ومتناسبة مع تقلبات األعمال وأسعار الفائدة      

  ).197ص   ،1982شيحة ، ( أموال أو المساهمة في المشروعات 

وهي متعلقة بحركة تداول البضاعة وتنصرف إلى األوراق التجارية مثـل الكمبيالـة والـسند     

فهـي ال   "القـروض التجاريـة     " ذني واالعتمادات المستندية وغيرها ومن هنا جاء االسم         ألا

تنصرف إلى المضاربة أو األعمال أو شراء األوراق المالية ، فهـي تقـوم علـى فكـرة أن                  

  . أن يتم سداده في أسرع وقت ممكن القرض البد

ومن وجهة نظر أصحاب هذه المدرسة ، ذلك يحقق ثبات وتدعيم مركز المصرف التجاري ،                

  .وضمان لحقوق المودعين وتحقيق اكبر قدر من الربحية 

  إال أن ذلك لم يتفق مع التقدم التكنولوجي والثورة الصناعية والتطور العالمي 

  " .نظرية التبديل " ورة أخرى هي فطورت هذه النظرية إلى ص

 :نظرية التبديل  . 2

وهي تمثل صورة أكثر عمومية وتهتم بتوسيع قاعدة توظيف األموال او األصول ، وما تعبـر                

عنه من عمليات ، وهي الترى في النظرية السابقة أنها غير صـالحة ، ولكنهـا ال تريـد أن               

ا أنها ال تعتبرهـا األكثـر مناسـبة    كم، األصول كتقتصر عمليات المصارف التجارية على تل 

  .لمركز المصرف ونشاطاته 

فعندما يقوم المصرف بعمليات عديدة ثم طالب أصحاب الودائع سحب أموالهم ، فان المركـز               

المصرف التجاري لن يتأثر إذا كان يتمتع بمرونة التحويل والتبديل ، والقـدرة علـى تـسييل           
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اق وغيرها من العمليات للمحافظة على سـيولة        بعض األصول أو إعادة الخصم أو بيع األور       

وهذه المرونة في التحويل والتبديل تتوقف على تنوع وتعـدد حجـم            . وتدعيم المركز المالي    

 ) .1996شيحة ، ( األصول والعمليات التي يقوم بها المصرف التجاري 

 :نظرية الدخل المتوقع  . 3

قروض طويلة األجل والقروض    وهي تختلف عن النظرية األولى من حيث تشجيعها إلى ال         

وتبدأ هذه النظرية تحليلها بانتقـاد نظريـة        ،االستثمارية ، وغير المتعلقة بالتمويل الجاري       

  .السداد استمرارية السيولة من خالل إمكانية "القروض التجارية وخاصة فكرة 

  فليس هناك أي ضمانة في القروض التجارية أنها تحقق إمكانية الـسداد فـي المواعيـد               

  .المقررة ، وبالتالي تحافظ على مركز السيولة في المصرف التجاري 

واألمر الهام هو أن منح االئتمان يتوقف على دراسة المصرف التجـاري لمـدى جديـة                

  .العملية ، ومقدار الدخل المتوقع والتي تقوده إلى منح القرض من عدمه 

 :نظرية إدارة الخصوم  . 4

 عن النظريات السابقة ، من حيث أنها تركـز علـى            وهي النظرية الحديثة ، وهي مختلفة     

  .تبرير نشاط المصارف التجارية ، على جانب األصول أو العمليات 

فالنظرية تعترف بأن جانب األصول وطبيعـة تكوينـه تلعـب دورا هامـا فـي تـوفير                  

 ولكنها ترى في نفـس الوقـت أن الـسيولة           المصرف التجاري،   واستمرارية السيولة في    

ا على مصادر التغذية الرئيسية واألساسية أي على الخصوم وبـصفة خاصـة             تعتمد أيض 

  :الودائع ، والسؤال األول الذي تفرضه النظرية يتلخص فيما يلي 

   التجاري إلى السيولة ؟المصرف لما يحتاج 
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لمواجهة مخاطر طلبات السحب من جانب المودعين ، والثاني يتعلق برغبة المصرف            : األول  

  يولة لالستجابة لرغبات طالبي القروض بمختلف أنواعها في توفير الس

ومـن غيـر    . وخاصة أن مثل هذا التوظيف هو الذي يحقق األرباح للمـصرف التجـاري              

  .المتصور أن يحتفظ المصرف بالودائع جامدة ودون توظيف 

 أن  أو  ولنفترض أن هناك طلبات للسحب من جانب المودعين أو انخفاض في حجم الودائع ،               

 ماذا يفعل المصرف حينها ؟ بـالطبع        ،ك طلبات عاجلة للقروض وتحتاج إلى سيولة حالية         هنا

فان التقاليد المصرفية التقليدية سوف تحتم عليه التخلص من بعض السيولة المرتفعة وتحويلها             

  .وغيرها التجارية إلى نقود عن طريق الخصم وإعادة الخصم لألوراق 

  في هذه الحالة ان يذهب ويشتري مـا        المصرف  ن على   على العكس من ذلك ترى النظرية أ      

 فيستطيع أن يقترض من السوق النقدية من المـصارف األخـرى ، أو  . يحتاج إليه من سيولة     

اقتراض األموال الحكومية والعامة ، أو إصدار شهادات ادخار متعددة األنـواع أو شـهادات               

احتياجـات زبائنـه    ة  مقترضة لمواجه  وهو يستطيع أن يستخدم هذه األموال ال       ،إيداع وغيرها   

 شراء السيولة التي يحتاجها  مادام يتقاضى ثمنـاً   وسوف يفعل المصرف ذلك  ،طالبي القروض 

 األربـاح التـي     مرتفعا على القروض التي يمنحها يتجاوز ما دفعه على اقتراضاته ، ومحققاً           

  .يريدها 

ف ، وتنوع وتعدد أشكال الودائـع ،  وهذه السياسة هي التي تفسر زيادة الودائع ما بين المصار         

وشهادات االدخار ، واإليداع المختلفة ، والتمايز في أسعارها ، ونمو عمليـات المـصارف ،                

  ) .1996شيحة ، ( وتوافر السيولة 
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   Deposit Liquidity:   السيولة لمقابلة سحب الودائع -

المـصرف  دائـع لـدى     تتوقف متطلبات السيولة إلى حد كبير على نوع وحجم وسـلوك الو           

فهي تمثل التزامات قبل المودعين والتي تتفاوت من حيث الـسيولة فلـيس المهـم               التجاري،    

األهم معرفة درجة أو احتمال سـحب   تحت الطلب ، توفير ، آجلة ولكن: تصنيف الودائع إلى  

  .كل نوع من هذه الودائع خالل الفترة القصيرة 

  : ثة أنواع هي تصنيف الودائع ألغراض السيولة إلى ثال

  ودائع مؤكدة السحب  . 1

  ودائع محتملة السحب  . 2

 كلمـا  ،ودائع غير مؤكدة السحب ولكن يحتمل سحبها في ظروف خاصة وبصفة عامة         . 3

 –كبر ومن أمثلة الودائع المؤكدة الـسحب        أ احتمال سحب الوديعة كلما تطلب ذلك سيولة         زاد

سبوع وكذلك الحال أيـضا بالنـسبة        فقد يتم سحبها خالل أ     المصرف،  المرتبات المحولة على    

  .للزيادة الموسمية في بعض الودائع فهي مؤقتة ويعاد سحبها فيما بعد 

 لذلك  Volatile تسمى الودائع التي يتم سحبها خالل سنة بالودائع غير المستقرة            وبصفة عامة، 

 أزمنـة   من األنسب استثمار هذه الودائع في أصول أكثر سيولة تتناسب وتواريخ استحقاقها مع            

 باسـتخدام   Volatility Depositsسحب هذه الودائع ويمكن التعرف على الودائع المتقلبـة  

  .الرسوم البيانية للودائع على مدار عدة سنوات أو شهور 
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  :أدوات إدارة الخصوم : اً لثثا

    أصبحت إدارة الخصوم على نفس الدرجة من األهمية إلدارة األصول ، وإدارة الخـصوم              

من أنشطة الحصول على األموال من المودعين والدائنين ، وتحديد المزيج األمثل لألموال              تتض

وتكلفة هذه األموال مع األخذ بعين االعتبار المخاطر التي تنطوي عليها المـصادر المختلفـة               

لألموال ، كما تتضمن أيضاً األنشطة الخاصة بتسعير األموال التي يـتم الحـصول عليهـا ،                 

  .لة التطوير من األساليب المختلفة للحصول على هذه األموال وكذلك محاو

ويعني مفهوم إدارة عناصر الخصوم العمل على تحقيق زيادة في الموارد المالية للبنك تجعلـه              

  )  .218، ص 2001صادق ، ( قادراً على االستجابة إلى المزيد من طلبات االقتراض 

صـادق ،  : (لتدبير مـوارده الماليـة ومنهـا    وتوجد عدة طرق يلجأ إليها المصرف التجاري   

2001: (  

  .زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم جديدة  . 1

 .االقتراض من المصرف  المركزي  . 2

 .استدعاء االحتياطي الفائض من المصرف المركزي . 3

 .االقتراض قصير األجل من المراكز المالية .     4

باشر أو إصدار شهادات اإليـداع أو       االقتراض من المصارف التجارية سواء اقتراض م      .   5

 .اتفاقيات إعادة الشراء 

 .االقتراض من سوق رأس المال  . 4

 .إستحداث أدوات جديدة في مجال الودائع .    7

  .التوريق .   8
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  الرابع الفصل 

  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

  المبحث األول 

   اإلحصائيالتحليل 

  
 منهجية الدراسة: أوالً 

 مجتمع الدراسة: ثانياً 

 عينة الدراسة: ثالثاً 

 خصائص عينة الدراسة : رابعاً 

 أداة الدراسة : خامساً 

 صدق وثبات االستبانة:    سادساً 

 المعالجات اإلحصائية: سابعاً 
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  :تمهيد 

 يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ، واألفراد مجتمع الدراسة وعينتها ، وكـذلك أداة                  

راسة المستخدمة وطرق إعدادها ، وصدقها وثباتها ، كما يتـضمن هـذا الفـصل وصـفا                 الد

 في تقنين أدوات الدراسـة وتطبيقهـا ، وأخيـرا المعالجـات             تم استخدامها   لإلجراءات التي   

 اإلحصائي وتم استخدام    SPSS تفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج        حيث تم   اإلحصائية  

  :لتاليةاالختبارات اإلحصائية ا

 النسب المئوية والتكرارات.  1

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة . 2

 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات . 3

 سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال-اختبار كولومجروف . 4

 ) 1- Sample K-S(  

  .لدراسةو تحليل فقرات ا One sample T testاختبار  . 5
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  :منهجية الدراسة : أوالً 

تم الحـصول   قد  و ،لمنهج الوصفي التحليلي    ا استخدام تم   جل تحقيق أهداف الدراسة     أمن      

على البيانات عن طريق المصادر الثانوية المتمثلة في الكتب والمراجع العلميـة والدراسـات              

 تم الحصول علـى البيانـات األوليـة         اكم ، والدوريات والمجالت المهنية المتخصصة    السابقة

التي تم إعدادها لهذا الغرض، وتـم       ) Questionnaire(الالزمة للدراسة من خالل االستبانات      

 SPSS (Statisticalتفريغ البيانات وتحليـل النتـائج  باسـتخدام  البرنـامج اإلحـصائي      

Package for Social Science) .  

  :مجتمع الدراسة : ثانياً  

مديري العموم و الفروع و الـدوائر ورؤسـاء األقـسام  فـي         ون مجتمع الدراسة من     يتك    

  .اًَ موظف312، وقد بلغ عددهم  التجارية الوطنية  العاملة في فلسطين  المصارف

  

ـ 135  تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة حجمهـا      :عينة الدراسة   : ثالثاً    ،  اً موظف

 استبانة ، وبعد تفحـص االسـتبانات تـم          120عليهم، وتم استرداد    وقد تم توزيع االستبانات     

 لعدم جدية اإلجابة عليهم وعدم تحقيق الشروط المطلوبة لإلجابة علـى  استبانات6   استبعاد  

% 84.5 أي ما يمثـل       استبانة 114االستبيان، وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة للدراسة        

  .من العينة 

  

  : الدراسة خصائص عينة: ثالثاً 

  :بين خصائص عينة الدراسة كالتاليوالجداول التالية ت
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  )16(جدول رقم 
  العمرتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

  الترتيب   النسبة المئوية  العمر
 4 13.2 أقل من  30 سنة    

أقل - 40سنة   30 40.4 1 

 2 31.6   سنة50أل من -40

 3 14.9  50 سنة فأكثر 

   100  المجموع
N 114  

  

   سنة،30من عينة الدراسة  بلغت أعمارهم أقل من % 13.2أن ) 16(يبين جدول رقم 

 سنة، وهذا يـدل     40 سنة إلى أقل من      30من عينة الدراسة تتراوح أعمارهم بين       % 40.4 و  

على أن عينة الدراسة من الكوادر البشرية الشابة  وأن المصارف التجارية تختـار فـي إدارة           

من عينة الدراسـة تتـراوح      % 31.6باب لهم الفئة القادرة على العطاء ، و       المصرف على الش  

من عينة الدراسة بلغت أعمارهم أكثـر   %14.9سنة، و    50 سنة إلى أقل من      40أعمارهم بين   

  . سنة 50من  

  )17(جدول رقم 
  الجنستوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

  

من عينة الدراسة من الذكور وهذا يدل على ميل المصارف          % 80.7أن  ) 17(يبين جدول رقم    
   .من عينة الدراسة من اإلناث% 19.3الى توظيف وتعيين الذكور أكثر من اإلناث ، و 

  
  

  الترتيب   النسبة المئوية  الجنس
 1  80.7  ذكر

 2  19.3  أنثى

N 114   
   100  المجموع 
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  )18(جدول رقم 

  المؤهل العلميتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 
  الترتيب   النسبة المئوية  علميالمؤهل ال

 2  20.2  دبلوم

 1  74.6  بكالوريوس

 3  5.3  ماجستير

  0  دكتوراه
  100  المجموع 

N 114  
مـن  % 74.6من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دبلـوم، و         % 20.2أن  ) 18(يبين جدول رقم    

يـة فـي عينـة       وهذا يدل على وجود الكفـاءة العلم        الدراسة مؤهلهم العلمي بكالوريوس    عينة

من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي ماجستير، وال يوجد من حملة الـدكتوراه  % 5.3، و  الدراسة  

  .في عينة الدراسة 

  )19(جدول رقم 
  التخصصتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

  

من % 28.9من عينة الدراسة متخصصين في المحاسبة، و        % 33.3أن  ) 19(يبين جدول رقم    

 من عينة الدراسـة متخصـصين فـي   % 6.1عينة الدراسة متخصصين في إدارة األعمال، و  

 مختلفـة  من عينة الدراسة متخصصين في تخصـصات    % 31.6العلوم المالية والمصرفية، و     

  . تأتي في الترتيب الثاني بعد تخصص المحاسبة الذي يأتي في الترتيب األول يأخرى وه

  الترتيب   النسبة المئوية  التخصص
  1  33.3  محاسبة

 3 28.9  إدارة أعمال

 4 6.1  علوم مالية ومصرفية

 2 31.6  خصص آخرت

   100  المجموع 

N 114  
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 التخصصات األخرى لعينة الدراسة  كانت اإلجابـة عـن تخصـصاتهم     وعند السؤال عن  -

  :كالتالي  

  .اقتصاد وعلوم سياسية  . 1

 .نظم معلومات حاسوبية  . 2

 .علوم رياضيات  . 3

 .هندسة كهربائية  . 4

 .ليزي آداب انج . 5

 .برمجة كمبيوتر . 6

 .هندسة صناعية  . 7

  .وهنا يالحظ التشتت في التخصصات داخل إدارة المصارف التجارية الوطنية الفلسطينية

  )20(جدول رقم 
  الخبرة في مجال إدارة الودائع المصرفيةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 
   الترتيب  النسبة المئوية  الخبرة في مجال إدارة الودائع المصرفية

  2  37.7   سنوات3اقل من 

 3 14.9   سنوات3-6

 1 47.4   سنوات6أكثر من 

   100  المجموع

N 114   

من عينة الدراسة بلغت سنوات الخبـرة لـديهم فـي           % 37.7أن) 20(يبين جدول رقم           

من عينـة الدراسـة تراوحـت     % 14.9 سنوات، و    3مجال إدارة الودائع المصرفية اقل من       

مـن  % 47.4 سـنوات، و     6 -3لديهم في مجال إدارة الودائع المصرفية بين        سنوات الخبرة   

  سنوات 6عينة الدراسة بلغت سنوات الخبرة لديهم في مجال إدارة الودائع المصرفية أكثر من              
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وهي تأتي  في الترتيب األول  وهذا يدل  على أن عينة الدراسة من ذوي الخبرات العالية في                   

  .إدارة الودائع المصرفية 

  )21(جدول رقم 
  عدد سنوات العمل توزيع عينة الدراسة حسب متغير 

  الترتيب   النسبة المئوية  عدد سنوات العمل
 1 44.7   سنوات3اقل من 

 2 29.8   سنوات3-10

 3 25.5   سنوات10أكثر من 

  100  المجموع

N 114  

قل من  أناصبهم  من عينة الدراسة بلغت سنوات العمل في م       % 44.8أن  ) 21(يبين جدول رقم    

من عينة الدراسة تراوحت سنوات العمل      % 29.8، و    وهي تأتي في الترتيب األول        سنوات 3

من عينة الدراسة بلغت سـنوات العمـل فـي          %  25.5 سنوات، و    10 -3في مناصبهم بين    

  . سنوات10مناصبهم أكثر من 

  
   :أداة الدراسة: خامساً 

  : نات األولية وقد أحتوت هذه االستبانة على      تم تصميم استبانة خصيصاً لجمع البيا

القسم األول يحتوى على المعلومات الشخصية ألفراد عينة الدراسة ومعلومات عن سياسـة              -

  )14-1الفقرات من(  فقرة 14 وقد تكون من مصرف الودائع المصرفية المتبعة في ال

  : مجاالت كالتالي8تكون من : القسم الثاني -

o    وموقعه وحجـم الودائـع      مصرفين  السمات المادية والشخصية لل     يب: المجال األول 

  ).17-15( فقرات3المصرفية  ويتكون من 



 140

o  وحجم  المصرفيبين العالقة  بين مستوى وحجم الخدمات التي يقدمها          : المجال الثاني 

  ).26-18( فقرات9الودائع المصرفية فيه ويتكون من 

o  مـصرف لرئيسية وقوة المركز المـالي لل     يبين العالقة بين السياسات ا    : المجال الثالث 

  ).36-27 ( فقرات10وحجم الودائع المصرفية ويتكون من 

o  يبين العالقة بين مستوى النشاط االقتصادي وحجم الودائع المـصرفية          : المجال الرابع

  ).38-37 (ويتكون من  فقرتان

o  قـة   العري مـصارف يبين العالقة بين األولوية فـي التعامـل مـع ال          : المجال الخامس

  ).40-39 (والمألوف التعامل معها وبين حجم الودائع المصرفية  ويتكون من فقرتان

o  يبين العالقة بين انتشار العادة المصرفية وحجم الودائـع المـصرفية           : المجال السادس

  ).43-41 ( فقرات3ويتكون من 

o  جـم  يبين  العالقة بين االستقرار السياسي واالقتصادي والتشريعي وح        : المجال السابع

  ).46-44 ( فقرات3الودائع المصرفية ويتكون من 

o  يبين العالقة بين دفع معدالت أعلى للفوائد على الودائع وحجم الودائـع       : المجال الثامن

  ).48-47 (المصرفية  ويتكون من فقرتان

  :وقد كانت اإلجابات لكل فقرة وفق مقياس ليكارت الخماسي كالتالي

  موافق بشدة  موافق  ال رأي  قغير مواف  غير موافق بشدة  التصنيف

 5 4 3 2 1  الترميز

  

  ) 54-49( فقرات 6يتعلق بأسعار السوق والودائع المصرفية ويتكون من : القسم الثالث-
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  :صدق وثبات االستبيان
  

  :ستبانة وذلك للتأكد من صدق وثبات فقراته كالتالي تقنين فقرات االتم 

v فقرات االستبيان بطريقتين التأكد من صدق تم  : صدق فقرات االستبيان. 

   :صدق المحكمين )1

على مجموعة من المحكمين من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التجارة            ة  االستبيانرضت  ع

 آلراء السادة   وتم االستجابة   بالجامعة اإلسالمية  متخصصين في اإلدارة والمحاسبة واإلحصاء         

قترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تـم       ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء م       وإجراء  المحكمين  

  .إعداده

  
  : انة االستب صدق االتساق الداخلي لفقرات )2

 114 بحساب االتساق الداخلي لفقرات االختبار على عينة الدراسـة البـالغ حجمهـا               تم  وقد  

  . لفقرات االستبانة وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية استبانة،

  )22(جدول رقم 

  ها  والدرجة الكلية لفقراتاالستبانةمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط

مستوى 
  المعنوية

 السمات المادية والشخصية للمصرف وموقعه وحجم الودائع المصرفية : المجال األول 
 0.000 0.708  ن تواجد المصرف في األحياء الراقية  توجد  عالقة   بين قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبي  15
  0.001 0.536  .توجد عالقة بين قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبين سمعة المصرف الحسنة   16
17  

توجد عالقة بين قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبين   توسيع دائرة انتشار المصرف 
  . ئمةبإنشاء فروع جديدة في مواقع مال

0.609 0.000 

مستوى وحجم الخدمات التي يقدمها المصرف وحجم الودائع المصرفية  للمصرف وموقعه وحجم الودائع : المجال الثاني  
 المصرفية

18  
توجد عالقة بين قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبين تحصيل مستحقات المودعين وتحصيل              

  . الشيكات أو التحصيل بوسائل أخرى
0.495 0.003 

 0.000 0.573  توجد عالقة بين التوسع في سياسة فتح االعتماد وإصدار خطابات الضمان وبين جذب ودائع العمالء    19
  0.003 0.494  . توجد عالقة بين قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبين استحداث أنواع جديدة من الودائع   20
21  

توفير مزايا جديدة ومبتكرة ومجزية للمـودعين وبـين جـذب          .  الءتوجد عالقة بين جذب ودائع العم     
  .ودائع العمالء 

0.352 0.038 

 0.000 0.677  .توجد عالقة بين قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبين سداد المدفوعات نيابة عن العميل   22
23  

ام اإليداع والـسحب عنـد      توجد عالقة بين قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبين  وجود نظ            
  .الشباك أو السحب اآللي 

0.590 0.000 
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معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط

مستوى 
  المعنوية

24  
توجد عالقة بين قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء ، وبين  السحب في أيام العطالت وبعد انتهاء        

  .مواعيد العمل الرسمية
0.397 0.018 

25  
ة المصرف لمحفظة األوراق توجد عالقة بين قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبين كفاءة إدار         

  .المالية للعميل  وتخصصه
0.374 0.027 

26  
توجد عالقة بين قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبين توفر أماكن انتظـار الـسيارات فـي                  

  .األماكن المزدحمة  
0.609 0.000 

 المصرفية السياسات الرئيسية وقوة المركز المالي للمصرف وحجم الودائع : المجال الثالث  

27  
توجد عالقة بين قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبين كفاءة سياسات القروض واالستثمارات      

.  
0.492 0.004  

28  
توجد عالقة بين قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبين وجود سيولة مناسـبة وخاصـة فـي       

  . أوقات األزمات القومية، أو المحلية
0.359  0.037 

29  
جد عالقة بين قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبين  التقارير المالية المنشورة للجمهـور                تو

  .العام 
0.410  0.016 

 0.004  0.492  .توجد عالقة بين قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبين السياسات النقدية والضريبية للحكومة  30
 0.004 0.486  .ائع العمالء، وبين  سياسة اإلنفاق العامتوجد عالقة بين قدرة المصرف على جذب ود  31
 0.027 0.374  . توجد عالقة بين قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبين عدد السكان  32
 0.004 0.354  .توجد عالقة بين قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبين الميل الحدي لالستهالك  33
 0.001  0.533  .مصرف على جذب ودائع العمالء، وبين سعر الصرفتوجد عالقة بين قدرة ال  34
 0.001  0.533  .توجد عالقة بين قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبين الدخل الشخصي المتاح  35
36  

توجد عالقة بين قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبين  تخصص المصرف في مـنح أنـواع                  
  .معينة من القروض

0.891 0.000 

 مستوى النشاط االقتصادي  وحجم الودائع المصرفية: المجال الرابع 
 0.000 0.835   فترة الرواج من الفترة التجارية  نتوجد عالقة بين قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء وبي  37
 0.000 0.909  . تجاريةتوجد عالقة بين قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبين  فترة الكساد من الدورة ال  38

 األولوية في التعامل مع المصارف العريقة والمألوف التعامل معها  وحجم الودائع المصرفية: المجال الخامس  
 0.000 0.761  .  العريقتوجد عالقة بين قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبين التعامل مع المصرف  39

40  
جذب ودائع العمالء، وبين التعامل مع المصرف المألوف توجد عالقة بين قدرة المصرف على 

  . التعامل معه
0.837 0.000 

 انتشار العادة المصرفية  وحجم الودائع المصرفية: المجال السادس  
 0.000 0.749  .توجد عالقة بين قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبين نمو الوعي المصرفي  41

42  
مصرف على جذب ودائع العمالء، وبين  إدراك الجمهور والمؤسسات توجد عالقة بين قدرة ال

  .بأهمية التعامل مع النظام المصرفي
0.698 0.000 

43  
توجد عالقة بين قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبين طول فترة تعامل العميل مع               

  .المصرف
0.675  0.000 

 التشريعي  وحجم الودائع المصرفيةاالستقرار السياسي واالقتصادي و: المجال السابع  

44  
توجد عالقة بين قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبين االسـتقرار الـسياسي فـي        

  .المنطقة  
0.949 0.000 

45  
توجد عالقة بين قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبين االستقرار االقتـصادي فـي            

  .المنطقة  
0.954 0.000 

 0.000  0.895  ين قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبين االستقرار التشريعي  توجد عالقة ب  46
 دفع معدالت أعلى للفوائد على الودائع  وحجم الودائع المصرفية: المجال الثامن 

 0.000 0.695  .توجد جذب قدرة المصرف على ودائع العمالء، وبين سعر الفائدة  المدفوعة على الودائع  47
 0.000  0.869  . عالقة بين قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبين سعر الفائدة  المقبوضة  توجد  48

  0.335 تساوي 0.05 ومستوى معنویة 33قیمة معامل االرتباط عند درجة حریة 
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 والدرجة الكليـة    كل مجال يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات         )  22(جدول رقم   

 حيـث أن   ،  )0.05(ين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة          لفقراته،  والذي يب   

ودرجة حريـة   0.05  الجدولية عند مستوى داللة rكبر من قيمة أ  لكل فقرة  المحسوبةrقيمة 

  . صادقة لما وضعت لقياسهاالستبيان   ، وبذلك تعتبر فقرات 0.335 والتي تساوي 33

  :الصدق البنائي لمجاالت الدراسة

 بالدرجة الكلية لفقرات الدراسةمدى ارتباط كل مجال من مجاالت    (23) يبين جدول رقم 
 له عالقة قوية بهدف الدراسة عند مستوى االستبيان أن محتوى كل بعد من أبعاد و، االستبيان

                                )0.05(داللة 
  )  23(    جدول رقم

  اسةالصدق البنائي لمجاالت الدر

  المجال  
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  المعنوية

 0.000 0.849  السمات المادية والشخصية للبنك وموقعه وحجم الودائع المصرفية   1

2 
العالقة  بين مستوى وحجم الخدمات التي يقدمها البنك وحجم الودائع المـصرفية             

  فيه
0.637 0.000 

 0.000 0.849  مالي للبنك وحجم الودائع المصرفيةالعالقة بين السياسات الرئيسية وقوة المركز ال 3
 0.005 0.461  العالقة بين مستوى النشاط االقتصادي وحجم الودائع المصرفية 4

5 
العالقة بين األولوية في التعامل مع البنوك العريقة والمألوف التعامل معها وبـين             

  حجم الودائع المصرفية  
0.496 0.002 

 0.015 0.409  عادة المصرفية وحجم الودائع المصرفيةالعالقة بين انتشار ال 6
 0.048 0.336  العالقة بين االستقرار السياسي واالقتصادي والتشريعي وحجم الودائع المصرفية 7
 0.025 0.378  العالقة بين دفع معدالت أعلى للفوائد على الودائع وحجم الودائع المصرفية   8

 0.335 تساوي 0.05 ومستوى معنویة 33رجة حریة قیمة معامل االرتباط عند د       
               

  :Reliabilityثبات االستبانة : سادساً 

 هما طريقة التجزئـة     ن خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتي       تم إجراء   وقد  

  .النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

يجاد معامل ارتباط بيرسـون  تم إ: Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  •

بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية  الرتبة لكل مجال وقد  تم تـصحيح                 

-Spearman(معامالت االرتباط  باستخدام معامل ارتبـاط سـبيرمان  بـراون للتـصحيح               

Brown Coefficient (حسب المعادلة  التالية :  
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= معامل الثبات 
1

2
ر+

يبين أن هناك ) 23( معامل االرتباط وقد بين جدول رقم   حيث ر ر

  .االستبيانمعامل ثبات كبير نسبيا لفقرات 
  

  )24(جدول رقم 
  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 

معامل   المجال  
  االرتباط

معامل االرتباط 
  المصحح

مستوى 
  المعنوية

1 
قعه وحجم الودائـع  السمات المادية والشخصية للبنك ومو    

  0.000 0.90507  0.8266  المصرفية  

2 
العالقة  بين مستوى وحجم الخدمات التي يقدمها البنـك          

  0.000 0.791468  0.6549  وحجم الودائع المصرفية فيه

3 
العالقة بين السياسات الرئيسية وقوة المركز المـالي للبنـك          

  0.000 0.787732  0.6498  وحجم الودائع المصرفية

4 
لعالقة بين مستوى النشاط االقتصادي وحجـم الودائـع         ا

  0.000 0.800672  0.6676  المصرفية

5 
العالقة بين األولوية في التعامل مـع البنـوك العريقـة           

  0.000 0.81978  0.6946  والمألوف التعامل معها وبين حجم الودائع المصرفية  

6 
العالقة بين انتشار العادة المـصرفية وحجـم الودائـع          

  0.000 0.868458  0.7675  صرفيةالم

7 
العالقة بين االستقرار السياسي واالقتصادي والتـشريعي       

  0.000 0.902305  0.8220  وحجم الودائع المصرفية

8 
العالقة بين دفع معدالت أعلى للفوائد على الودائع وحجم         

  0.000 0.906147 0.8284  الودائع المصرفية  

  
  :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ  

 طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبـات وقـد يبـين               تستخدم    

  .أن معامالت الثبات مرتفعة لمجاالت االستبانة) 24(جدول رقم 

  )25(جدول رقم

  )طريقة ألفا كرونباخ( معامالت الثبات 

معامل ألفا كرونباخ   المجال
  للثبات

  0.8014  ة للبنك وموقعه وحجم الودائع المصرفية  السمات المادية والشخصي
العالقة  بين مستوى وحجم الخدمات التي يقدمها البنك وحجم الودائع المـصرفية             

  0.8202  فيه

  0.7797  العالقة بين السياسات الرئيسية وقوة المركز المالي للبنك وحجم الودائع المصرفية
  0.9021  الودائع المصرفيةالعالقة بين مستوى النشاط االقتصادي وحجم 

العالقة بين األولوية في التعامل مع البنوك العريقة والمألوف التعامل معها وبـين       
  0.8821  حجم الودائع المصرفية  

  0.8436  العالقة بين انتشار العادة المصرفية وحجم الودائع المصرفية
  0.8975  ودائع المصرفيةالعالقة بين االستقرار السياسي واالقتصادي والتشريعي وحجم ال

 0.9061  العالقة بين دفع معدالت أعلى للفوائد على الودائع وحجم الودائع المصرفية  
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  )(Sample K-S -1) سمرنوف  -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي

 سمرنوف  لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهو            -سنعرض اختبار كولمجروف  

  ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون              اختبار

نتائج االختبار حيث أن قيمة مستوى      ) 24(ويوضح الجدول التالي رقم     . توزيع البيانات طبيعيا  

.05.0(  0.05الداللة  لكل مجال اكبر من  >sig ( وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع

  .يجب استخدام االختبارات المعلميهالطبيعي و
  :المعالجات اإلحصائية : سابعاً

  : اختبار التوزيع الطبيعي
  

  )26(جدول رقم 
  )One-Sample Kolmogorov-Smirnov(اختبار التوزيع الطبيعي

  
  
  

  عنوان المجال  المجال
قيمة 
  Zاالختبار 

مستوى 
  المعنوية

 0.074  1.284  وقعه وحجم الودائع المصرفية  السمات المادية والشخصية للبنك وم  األول

العالقة  بين مستوى وحجم الخدمات التي يقدمها البنك وحجـم الودائـع               الثاني
 0.248 1.021  المصرفية فيه

العالقة بين السياسات الرئيسية وقوة المركز المـالي للبنـك وحجـم الودائـع             الثالث
  0.481 0.840  المصرفية

 0.567 0.786  ستوى النشاط االقتصادي وحجم الودائع المصرفيةالعالقة بين م  الرابع

العالقة بين األولوية في التعامل مع البنوك العريقة والمـألوف التعامـل              الخامس
 0.428 0.875  معها وبين حجم الودائع المصرفية  

 0.321 0.955  العالقة بين انتشار العادة المصرفية وحجم الودائع المصرفية  السادس

العالقة بين االستقرار السياسي واالقتصادي والتشريعي وحجـم الودائـع        سابعال
 0.451 0.860  المصرفية

العالقة بين دفع معدالت أعلى للفوائد علـى الودائـع وحجـم الودائـع                الثامن
  0.259 1.011  المصرفية  

 0.451 0.860  جميع المجاالت
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  :تحليل فقرات الدراسة

  

لتحليل فقـرات االسـتبانة   ) One Sample T test(  للعينة الواحدة Tر تم استخدام اختبا    

 ومستوى الداللة لكـل     tوالجداول التالية تحتوي على المتوسط الحسابي والوزن النسبي وقيمة          

فقرة ، وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواهـا إذا كانـت القيمـة              

 113 عند درجة حرية     1.98 الجدولية والتي تساوي       tكبر من قيمة       المحسوبة ا  tالمطلقة لـ   

 %) 60  والوزن النسبي اكبر من       0.05أو مستوى المعنوية اقل من      (  ،   0.05ومستوى داللة   

، وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذا كانت القيمة المطلقـة        

 113  عنـد درجـة حريـة         1.98 الجدولية  والتي تساوي      tة   المحسوبة أصغر من قيم    tلـ  

،  %) 60 والوزن النسبي اقل من      0.05أو مستوى المعنوية اقل من      (  ، 0.05ومستوى داللة   

  .0.05وتكون آراء العينة في محتوى الفقرة محايدة إذا كانت قيمة مستوى المعنوية اكبر 
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  المبحث الثاني

   

  بعة واختبار الفرضيات سياسة الودائع المت

  

 .سياسة الودائع المصرفية المتبعة في المصارف التجارية الوطنية العاملة في فلسطين : أوالً 

 تحليل الفرضيات: ثانياً 

 ملخص النتائج : ثالثاً 

  نتائج الدراسة : رابعاً 

 التوصيات: خامساً 

  المراجع العلمية : سادساً

 المالحق : سابعاً 
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  :سياسة الودائع المصرفية المتبعة في المصارف التجارية الوطنية الفلسطينية : الً أو

  في المصرف  كإدارة رئيسية   هل يوجد دائرة خاصة إلدارة الودائع المصرفية        : السؤال األول   
  : ؟ وقد كانت اإلجابات كما هي موضحة بالجدول التالي 

  
   ) 27(جدول رقم 

  المصرف لودائع المصرفیة  كاإلدارات الرئیسیة في إلدارة ایوجد دائرة خاصة ھل 
  هل يوجد دائرة خاصة إلدارة الودائع
  المصرفية  كاإلدارات الرئيسية في البنك

  النسبة المئوية

  41.2  نعم بالمسمى نفسه
 13.2  ال يوجد

 45.6   بمسمى آخرنيوجد ولك

 N = 114                  100 المجموع

  
دائرة خاصـة إلدارة    من عينة الدراسة يوافقون على وجود       % 41.2أن  ) 27( يبين جدول رقم  

 نفـسه وهـذا يـدل علـى أن     ىالمصرف  بالمسمالمصرفية  كاإلدارات الرئيسية في       الودائع

المصارف التجارية الوطنية الفلسطينية تعطي أهمية  إلدارة الودائع كغيرها من اإلدارات فـي              

دائـرة خاصـة إلدارة   يوافقون على عـدم وجـود   من عينة الدراسة % 13.2المصارف ، و   

من عينة الدراسة يوافقون    % 45.6المصرف  ، و     المصرفية  كاإلدارات الرئيسية في       الودائع

المصرف  ولكـن    المصرفية  كاإلدارات الرئيسية في       الودائعدائرة خاصة إلدارة    على وجود   

مصارف  بإعطاء أهمية إلدارة     بمسمى آخر وهي نسبة كبيرة ، مما يدل على اهتمام إدارات ال           

 أن   تبـين    من خالل إجابة المستجيبين   الودائع وإفراد دائرة خاصة بها وان اختلف المسمى ، و         

  : المسمى اآلخر هو 

  .دائرة الخزينة  . 1

 .دائرة العمليات  . 2
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 تم سؤال المستجيبين عن أهم السياسات المتبعة إلدارة الودائع المصرفية في :السؤال الثاني 

 ؟ وترك لهم حرية اإلجابة على هذا التساؤل وتبين من إجابتهم المكتوبة أن أهم هذه المصرف

  :السياسات هي 

  .منح القروض الشخصية لموظفي الحكومة والشركات العامة -1

  . منح جاري مدين للتجار -2

  .تمويل مشاريع خاصة وعامة  -3

  .إدارة الودائع المصرفية من خالل اإلدارة العامة -4

  . تقديم سعر فائدة أعلى للمودعين : ياسة المنافسة السعرية س 5-

 منح القروض والتسهيالت بكافة أنواعها إلعادة استثمار الودائع وتحقيق هامش ربح من 6-

  .الفرق بين سعر الفائدة على الودائع وسعر الفائدة على اإلقراض 

  . التمييز بين العمالء 7-

   . إتباع األسعار العالمية للفوائد8-

  . سياسة المصرف  العليا  9-

  . األخرى المصارف التجارية  الربط مع 11-

  .تقديم مزايا وجوائز نقدية وعينية للمودعين   12-

  .إيداع وسحب من حساب الودائع في أي وقت   13-

  .الدعاية واإلعالن والتركيز على الودائع الصغيرة   14-

  . لعدم دفع فائدة عليها عليهاالتركيز و استقطاب عمالء جدد لفتح ودائع توفير15-   

بحيث أن العميل يستطيع أن يسحب أو يودع أي مبلغ يحتاجه  المصرف  توفير سيولة في 16-    

  .في أي وقت 
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  .إقناع الجمهور وجذبه لفتح حسابات جديدة للودائع 17-  

  يرها المفاجئ  بتغالمصرفالتركيز على الودائع الصغيرة حتى ال يتأثر المركز المالي 18- 

التركيز على الودائع ألجل ألنها تتصف بالثبات واالستقرار ورغبة الجمهور بها مما يعني 19-  

  .انخفاض تكلفة إداراتها بالمقارنة مع الحسابات الجارية 

أهم السياسات المتبعة إلدارة الودائع تغيير الفوائد المدفوعة للعمالء على حسب النشرات  20-

  .ة تجديد الودائع المستحقة مع تغيير الفوائد المدفوعة العالمية وسياس

إعطاء نسب مميزة إلى الودائع الكبيرة مع منح التسهيالت إلى العمالء من خالل منح 21- 

  .القروض واالعتمادات مثل الجاري مدين 

  .)أي عدم االعتماد على بعض الودائع الكبرى فقط ( عدم التركز في الودائع  22-

  .وض وتسهيالت بما يتناسب مع إجمالي الودائع منح قر23 - 

  .اإليداع بنسبة أعلى لدى بنوك أخرى  واستثمارات أخرى 24- 

  .الحفاظ على استقرار الودائع لفترات زمنية طويلة ومستقرة  25-

  . التنوع بالعمالت المصرفية للودائع لتقليل مخاطر أسعار الصرف 26-

فظ استثمارية ذات طبيعة مـستقرة ،ومتنوعـة باإلضـافة          إدارة واستثمار الودائع في محا    27- 

  .للودائع المالية لدى المصارف  العالمية 

  .التسعير العالمي 28- 

  .التشغيل في مجال دعم االقتصاد والتجارة الوطنية بتقديم القروض للمستثمرين 29- 

  . مساعدة المستوردين بمنح تسهيالت لالعتمادات المستندية 30-

  .قطاع المقاوالت بتسهيل منحهم الكفاالت بتأمينات مخفضة مساعدة 31- 

  .منح القروض االستهالكية وتمويل بعض المشاريع االستهالكية 32-
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من خالل اإلجابات السابقة يالحظ أن المصارف بشكل واضح ال تتبع أساليب معينـة لجـذب                

ع التوفير وعدم التركيز    الودائع  و تحاول في سياساتها لجذب ودائع العمالء التركيز على ودائ           

على الودائع ألجل ، وتحاول اجتذاب المودعين عن طريق منح تـسهيالت خاصـة  ومـنح                 

وتمويل القروض االستهالكية  وأنها تعتمد على سياسة دفع معدالت أعلى للفوائد على الودائع                

افسة الحادة  مهملة في ذلك سياسة االنتشار الجغرافي والتي هي بحاجة إلي تطبيقها في ظل المن             

  .بين وحدات الجهاز  المصرفي 

 
  ما أهم االستراتيجيات  المتبعة لجذب الودائع؟: السؤال الثالث 

  :وقد كانت اإلجابة عليه وفق الجدول التالي 

  
   )28(جدول رقم 

  ما هي أهم السياسات المتبعة لجذب الودائع
  النسبة المئوية  ما هي أهم السياسات المتبعة لجذب الودائع

  32.5  )دفع معدالت أعلى للمودعین ( ستراتیجیة المنافسة السعریة إ
 46.5  ).تقدیم خدمات جیدة بأسعار تنافسیة ( إستراتیجیة المنافسة غیر السعریة 

 21.1  استراتيجيات أخرى

 100  المجموع

  
 من عينة الدراسة يعتبرون أن أهم السياسات المتبعة       % 32.5أن   ) 28(      يبين جدول رقم    

من عينة % 46.5، و ) دفع معدالت أعلى للم ودعین ( إستراتیجیة المنافسة السعریة  لجذب الودائع هي    

 الدراسة يعتبرون أن أهم السياسات المتبعة لجذب الودائع هـي إسـتراتيجية المنافـسة غيـر               

 وهذا يـدل علـى أن  اسـتراتيجية المنافـسة            )تقديم خدمات جيدة بأسعار تنافسية      ( السعرية  

رية ال تعد فعالة في جذب الودائع بكافة أنواعها ، لذلك تتجه المصارف إلى االستراتيجية                السع
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 من عينة الدراسة يعتبـرون أن أهـم       % 21.1، و   البديلة المتمثلة في المنافسة غير السعرية         

  .السياسات المتبعة لجذب الودائع هي إستراتيجيات أخرى

  :جيات األخرى هي كما يلي وقد ذكر المستجيبون أن أهم هذه االستراتي
  
  ) .اإلستراتيجية السعرية واإلستراتيجية غير السعرية (  السابقتين ن استعمال االستراتيجيي-1

  . دخول السحب على الجوائز النقدية والعينية -2

  ) .حمالت ترويجية ومنح جوائز ( جوائز تشجيعية -3

  .سحب الوديعة وقت ما يشاء -4

  . وأمان أكثر للمصرف منح العمالء ثقة أكبر-5

  .إستراتيجية تابعة لسلطة النقد الفلسطينية 6-

  
  ما هي عناصر اإلستراتيجية المقترحة لزيادة  الودائع؟:  السؤال الرابع 

تركت الحرية للمستجيبين لإلجابة على هذا السؤال ، وتبين من خالل إجابتهم أن أهم عناصر               و

  :ي اإلستراتيجية المقترحة لزيادة الودائع ه

  . تقديم سعر منافس جيد ألسعار الودائع -1

  . تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة في األداء -2

  . زيادة سعر الفائدة -3

  . زيادة نسبة الودائع  واألمان في الودائع وسحبها من أي جهة خارجية -4

  . األخرى الموجودة المصارف منح فوائد أعلى من 5 -

المـصرف   حمالت إعالنية باإلضافة إلى الثقة التي يتمتع بها  إعطاء نسب أفضل وإطالق 6 -

   .التجاري 
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 .التسويق لخدمة الودائع المصرفية  7-

 التواصل مع العمالء من خالل الزيارات الميدانيـة فـي المنطقـة الجغرافيـة المحيطـة                 8-

  . واإلعالم من خالل الصحف واإلذاعة المسموعة والمرئية بالمصرف،

   .مصرف ات المميزة لل زيادة الخدم9-

  .% 0.25 منح نسبة فائدة زيادة عن المعلن بنسبة 10-

  . منح جوائز ربع سنوية عن طريق السحب على المودعين 11 -

  . الدعاية والتفرع ورفع سعر الفائدة 12 -

  .في فلسطين )  المركزي المصرف ( وجود سياسة مالية واضحة في سلطة النقد  13-

  .يع شرائح المجتمع التركيز على جم14 -

   .المصرف  االقتناع بأمان وضع النقود في 15 -

  .ع وتميز دعمل حمالت خاصة للتوفير والودائع مثل حملة أو 16 -

  .عة توفير برامج توفير مشج17 -

   .المصرف التجاري  توعية الجمهور إلى تأمين ودائعهم في 18 -

  . إعطاء نسب مميزة إلى الودائع الكبيرة 19-

  .الخدمات الجيدة تجذب ودائع جيدة 20 - 

  ) .التسهيالت االئتمانية ( كبر جاذب للودائع أ الخدمات المكملة 21 -

  . توضيح طرق ربط الودائع وتقديم حقوق مميزة للعمالء المميزين 22 -

  . فتح فروع خارج فلسطين إلعطاء المودعون ثقة أكبر بالمصرف  23 -

  .نية لتقوية تواصل العميل بالمعلومات عن حسابه  ابتكار خدمات مصرفية الكترو24 -
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 تقديم خدمات متنوعة ومحدثة حسب متطلبات السوق التجاري ودعم القطاع الـصناعي  25 -

  .والمهني لزيادة حجم العمل وبذلك جني ثمار األرباح مما يزيد اإليداعات 

  .الية العالية  التسويق والزيارات الميدانية لذوي السمعة الجيدة والمالءة الم26 -

من خالل اإلجابات السابقة يالحظ  أن عناصر اإلستراتيجية التي يقترحها المستجيبون تركـز              

بالدرجة األولى على تطبيق إستراتيجية المنافسة السعرية بشكل أكبر باإلضافة إلـى االهتمـام           

)  مـصرف سياسة ترويج خدمات ال   ( بسياسة االنتشار الجغرافي والتسويق للخدمات المصرفية       

  .واستحداث أنواع جديدة من الودائع مع عدم إهمال تقديم خدمات  أفضل بأسعار تنافسية 

  ما هو تقييمك لسياسة الودائع  في المصرف ؟: السؤال الخامس 

  :وكانت اإلجابة وفق الجدول التالي 

  )29(جدول رقم 
  المصرف ما هو تقييمك للسياسة المتبعة في 

  النسبة المئوية  تبعة في البنكما هو تقييمك للسياسة الم
  14.9  ممتازة
 48.2  جيدة جدا
 26.3  جيدة

 10.5  مقبولة نوعا ما وتحتاج إلى تطوير

 100  المجموع

  
سياسـة الودائـع    من عينة الدراسة يعتبـرون أن       % 14.9أن   )  29  (يبين جدول رقم        

فـي  سياسة الودائـع   أن  من عينة الدراسة يعتبرون   % 48.2 ممتازة، و    المصرف  المتبعة في   

 وهذا مؤشر جيد يدل على كفاءة المصارف في إدارة الودائع المـصرفية              جيدة جداً  المصرف  

 جيـدة، و    المـصرف   فـي   سياسة الودائع   من عينة الدراسة يعتبرون أن      % 26.3، و   لديها  

مـا  مقبولة نوعاً    المصرف   المتبعة في    سياسة الودائع من عينة الدراسة يعتبرون أن      % 10.5

  .وتحتاج إلى تطوير
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  ؟ كیف تقیم مجھوداتكم  للمحافظة على عمالء فرعكم واجتذاب عمالء جدد : السؤال السادس 

  )  30 (جدول رقم 

  كیف تقیم مجھوداتكم  للمحافظة على عمالء فرعكم واجتذاب عمالء جدد
  لمئويةالنسبة ا  كیف تقیم مجھوداتكم  للمحافظة على عمالء فرعكم واجتذاب عمالء جدد

  5.3  ضعیفة                        
 23.7  وسط            

 66.7  جیدة        
 4.4  مقبولة

 100  المجموع

  
من عينة الدراسة يعتبرون أن مجهـوداتهم للمحافظـة   % 5.3  أن )30     (يبين جدول رقم 

عتبـرون أن  من عينة الدراسة ي % 23.7على عمالء فروعهم واجتذاب عمالء جدد ضعيفة، و         

من عينة  % 66.7مجهوداتهم للمحافظة على عمالء فروعهم واجتذاب عمالء جدد متوسطة، و           

 الدراسة يعتبرون أن مجهوداتهم للمحافظة على عمالء فروعهم واجتذاب عمالء جـدد جيـدة             

بمعنى ان أكثر من نصف العينة  ترى بأن الجهود المبذولـة جيـدة   وهـذا يـدل علـى أن          

من عينة الدراسة يعتبرون أن     % 4.4 ، و    تبذل جهداً كبيراً لجذب عمالء جدد       المصارف فعالً   

  . مقبولةمجهوداتهم للمحافظة على عمالء فروعهم واجتذاب عمالء جدد

ومن خالل تحليل آراء المبحوثين حول األسباب التي كانت وراء إجاباتهم للجهـود المبذولـة               

  : ي الجتذاب عمالء جدد تركزت اإلجابات على ما يل

  .الزيارات الميدانية ومتابعة العمالء وعمل عالقات معهم والتقرب إليهم باستمرار 1 - 

 .إلنتشار فروع المصرف  في كل محافظات الوطن 2 - 

 .ألن المصرف يقدم  الخدمة األفضل في الوقت األسرع 3 -
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 .المنافسة 4 - 

الء جدد والمحافظة على العمـالء  تقديم الخدمة المتميزة هي الرافعة األساسية الجتذاب عم5 - 

 .القدامى والعالقة الشخصية وتمييزها 

 .كسب رضا الزبائن ، توسيع قاعدة األرباح 6 -

 ."king     the customer is" إتباع القاعدة التي  تقول بأن الزبون على حق  7 -

 . أفضل لهم بسبب احترام وتقدير العمالء والمحافظة على أسرار العمالء وتقديم خدمات8 - 

 .أسعار الفائدة على الودائع ألجل جيدة 9 - 

 .الجوائز المطردة على ودائع التوفير تشجع على اجتذاب مودعين جدد  10 -

 للمحافظة على العمالء وتقديم مجهود أعلى ، يتطلب ذلك مكافأة الموظف دون إضـاعة               11-

 .جهده 

بشكل خاص حيث تـوفر لهـم       ) صة  المودعون خا ( يتم معاملة العمالء لدى المصرف        12- 

 .صناديق إيداع وسحب خاصة بهم ومعاملتهم باهتمام خاص 

ومن أجاب من المستجيبين على أن السياسة التي يتبعونها إلدارة الودائع متوسطة ذكر السبب               

  .على أنه يوجد مركزية في العمل والقرارات 

تجاريـة فعـالً تبـذل مجهـوداً        نالحظ من خالل اإلجابات السابقة بأن المصارف الوطنية ال        

للمحافظة على العمالء الحاليين وجذب عمالء جدد  بالطرق المذكورة سـابقاً ، ولكـن هـذه                 

  .الجهود ليست بالمستوى المطلوب فعالً وتحتاج إلى تكثيف المجهود بدرجة أكبر 
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المتداول ة  ت بالمقارنة مع أسعار السوق ، ھ ل تعتب ر م ستوى األس عار  للعم ال        :  السؤال السابع 
  ).مماثلة، أعلى أعلى بكثیر ، أدنى  ،(المدفوعة 

  )31(جدول رقم 
  مستوى األسعار للعمالت المتداولة  المدفوعة

  النسبة المئوية  مستوى األسعار للعمالت المحلیة  المدفوعة
  2.6  أعلى بكثير
 16.7  ادني
 64.9  مماثلة
 15.8  أعلى

 100  المجموع

  
م ستوى األس عار للعم الت      من عينة الدراسة يعتبـرون أن       % 2.6 أن   )  31 (يبين جدول رقم    

من عينة الدراسة يعتبرون % 16.7، و  المدفوعة مقارنة بأس عار ال سوق أعل ى بكثی ر      المتداولة  

مـن  % 64.9 متدٍن ، و  المدفوعة مقارنة بأسعار ال سوق  المتداولة مستوى األسعار للعمالت  أن  

 المدفوع ة مقارن ة بأس عار ال سوق    المتداول ة   ى األس عار للعم الت      م ستو عينة الدراسة يعتبرون أن     

وھو ما تؤك ده البیان ات ال صادرة م ن س لطة النق د الفل سطینیة ح ول الفوائ د المدفوع ة عل ى                  متماثلة

) 2.56( مقاب ل  ) % 2.35( الودائع حیث بلغت بالعملة المتداولة في فلسطین ال شیقل اإلس رائیلي        

 كم ا ف ي   2005والر األمریكي والدینار األردني  على التوالي في عام   لكل من الد   ) 2.26( و  % 

   ) .31( جدول 
  المدفوع ة مقارن ة   المتداول ة  مستوى األسعار للعمالت من عينة الدراسة يعتبرون أن  % 15.8و  

  . ما مرتفع نوعا بأسعار السوق
  ) 32(                                  جدول رقم 

  ) :2004-2005( الفائدة على الودائع خالل الفترة التشتت في أسعار 
  نسبة مئوية              

  العملة 
  الفائدة على الودائع 

)2004(  
الفائدة على الودائع 

)2005(   
 2.26 1.57  الدينار األردني
 2.56 1.57  الدوالر األمريكي

 2.35 1.92  الشيقل اإلسرائيلي 

   )2005السنوي التقرير  : ةسلطة النقد الفلسطيني( 
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  :الفوائد المدفوعة على الودائع -

   )33(جدول رقم 
  

  ودائع ألجل   ودائع التوفير   المصرف
  إسرائیلي شیقل   أمریكيدوالر   أمریكيدینار   إسرائیليشیقل   أمریكي دوالر     ي أردندینار  
 أعلى  أدنى  أعلى  أدنى  أعلى  أدنى  أعلى  أدنى  أعلى  أدنى  أعلى  أدنى   

 -المتوسط 
2004 0.12% 0.67% 

 
0.06% 

 
0.40% 

 
0.15% 

 

 
0.84% 

 
1.13% 

 
1.66% 

 
1.21% 

 
1.93% 

 
1.67% 

 
2.15% 

 -المتوسط 
2005 0.12% 0.64% 

 
0.07% 

 
0.49% 

 
0.11% 

 

 
0.81% 

 
1.64% 

 
2.31% 

 
1.97% 

 
2.83% 

 
1.59% 

 
2.27% 

   ) 2006، دائرة األبحاث والسياسات النقدية : سلطة النقد الفلسطينية ( 

من الجدول السابق نالحظ أن الفوائد  المدفوعة على الودائع للعملة المتداولـة فـي فلـسطين                  

بحـديها  )الدوالر األمريكي ، والدينار األردني ( الشيقل اإلسرائيلي  أقل  من العمالت األجنبية  

  .  2005األدنى واألعلى في عام 

يل إجاباتهم لهذا السؤال ، وتبـين مـن خـالل           وقد تركت الحرية للمستجيبين لإلجابة على تعل      

  :إجاباتهم أنهم يعتقدون أن أسعار الفائدة بالعملة المتداولة مماثلة لألسباب التالية 

عدم وجود عملة محلية وإنما األسعار الموجودة لدينا مقررها سعر الصرف وتحـدده              . 1

  .البلد صاحبه العملة مثل الدينار والدوالر والشيقل 

 .  هو حفظ األموال بالدرجة األولى ثم سعر الفائدة فيقدمه المصرالن أهم ما  . 2

 .قيام سلطة النقد الفلسطينية  بتحديد سعر الفائدة للعملة المتداولة   . 3

 .عدم الحاجة إلى السيولة النقدية في فترات طويلة  . 4

 .عدم وجود طرق تشغيلية لألوضاع السائدة  . 5

 .ضعف االقتصاد الوطني وعدم نموه  . 6
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  :أعلى لألسباب التالية  أسعار الفائدة بالعملة المتداولة تجيبين من يعتقد  بأنومن المس

  .بسبب ارتباطها باألسعار العالمية  . 1

 مـن الودائـع المـصرفية بالـسوق         المصرف  بسبب الهدف القائم على رفع حصة        . 2

 .الفلسطينية لعدم حصوله على الحصة التي تمثل موقعه وحصته في السوق

  .العمالء وزيادة الودائع  للمحافظة على  .3

 يحاول أن يقدم األحسن واألجود للشعب الفلسطيني ويعمل علـى           المصرف الوطني   الن   . 4

  .مصلحة المواطنين

  .قوة المركز المالي للمصرف .  5

  :أدنى لألسباب التالية أسعار الفائدة بالعملة المتداولة ومن المستجيبين من يعتقد  بأن -

  .كون بالعملة األوسع انتشار في العالم وهي العملة األجنبية  يالمصرف ال ن تعامل  . 1

 .األوضاع السياسية واالقتصادية  . 2

  .سياسات المصرف  . 3

الـشيقل  ( من خالل اإلجابات السابقة يالحظ أن أسعار المدفوعة بالعملة المتداولة في فلسطين             

كورة سابقاً وقـد تكـون      مماثلة للفائدة المدفوعة بالعمالت األخرى لألسباب المذ      ) اإلسرائيلي  

  .أعلى من العمالت األخرى أو أدنى منها 

لهذا تظهر هنا الحاجة  إلى وجود عملة محلية وطنية لتوحيد الفوائد المدفوعة علـى الودائـع                 

  .المصرفية 
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 بالمقارن  ة م  ع أس  عار ال  سوق ، ھ  ل تعتب  ر م  ستوى األس  عار للعم  الت األجنبی  ة       : ال  سؤال الث  امن  
  ).بكثیر ، أدنى  ،  مماثلة، أعلى أعلى(المدفوعة 

  )34(جدول رقم 
  مستوى األسعار للعمالت األجنبیة  المدفوعة

  النسبة المئوية  مستوى األسعار للعمالت األجنبیة  المدفوعة
  3.5  أعلى بكثير
  15.8  ادني
  59.6  مماثلة
 21.1  أعلى

 100  المجموع

  
م ستوى األس عار للعم الت      بـرون أن    من عينة الدراسـة يعت    % 3.5أن  ) 34(يبين جدول رقم    

من عينة الدراسة يعتبـرون  % 15.8، و األجنبیة  المدفوعة مقارنة بأسعار السوق أعلى بكثیر       

مـن  % 59.6 متدني، و مستوى األسعار للعمالت األجنبیة  المدفوعة مقارن ة بأس عار ال سوق     أن  

 دفوع ة مقارن ة بأس عار ال سوق      الماألجنبی ة م ستوى األس عار للعم الت       الدراسة يعتبرون أن     عينة

  المدفوع ة  األجنبی ة مستوى األسعار للعم الت  من عينة الدراسة يعتبرون أن    % 21.1متماثلة، و   

  . مرتفع نوعا مامقارنة بأسعار السوق
وقد تركت الحرية للمستجيبين لإلجابة على تعليل إجاباتهم لهذا السؤال ، وتبـين مـن خـالل                 

  :ار الفائدة بالعملة األجنبية  أدنى  لألسباب التالية إجاباتهم أنهم يعتقدون أن أسع

  .األوضاع السياسية واالقتصادية . 1
  :أعلى لألسباب التالية  

   .للمصرف يرجع ذلك إلى قوة المركز المالي . 1

  .للمحافظة على العمالء وزيادة الودائع . 2

  :لألسباب التالية مماثلة   أسعار الفائدة بالعملة األجنبية ومن المستجيبين من يعتقد  بأن-

التسهيالت المصرفية بالسوق الفلسطيني غير متنوعة وال تخرج من اإلطار التقليدي لهـا             .1

   .ة المنافسة بالسعر غير متاح.2
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حيث انه غالبيـة أفـراد العينـة         ) 33( اإلجابات السابقة تؤكد اإلجابات المذكورة في جدول        

  .نبية مماثلة لمستوى األسعار بالعملة المحلية يرون أن مستوى األسعار للعمالت األج

  
 ھ  ل تعتب  ر م  ستوى أس  عار الفوائ  د المقبوض  ة بالمقارن  ة م  ع أس  عار ال  سوق      : ال  سؤال التاس  ع  

  ؟)أدنى، مماثلة ،  أعلى (
  )35(جدول رقم 

  مستوى األسعار للعمالت األجنبیة  المقبوضة
  النسبة المئوية   أسعار السوقھل تعتبر مستوى أسعار الفوائد المقبوضة بالمقارنة مع

  16.7  أدنى
  69.3  مماثلة
  14  أعلى

 100  المجموع
  
  

 الفوائـد   من عينة الدراسـة يعتبـرون أن مـستوى        % 16.7أن  )  35 (يبين جدول رقم        

من عينـة الدراسـة   % 69.3دني من أسعار السوق، و  أسعار للعمالت األجنبية    لأل المقبوضة  

 وهـذا   سعار للعمالت األجنبية مماثلة ألسعار السوق     لأل  المقبوضة    الفوائد يعتبرون أن مستوى  

يدل على أن أكثر من نصف العينة ترى أن الفوائد المقبوضة على القـروض تماثـل أسـعار              

سعار للعمـالت   لأل  الفوائد المقبوضة    من عينة الدراسة يعتبرون أن مستوى     % 14، و   السوق  

   .األجنبية أعلى من أسعار السوق

كت الحرية للمستجيبين لإلجابة على تعليل إجاباتهم لهذا السؤال ، وتبـين مـن خـالل                وقد تر 

  :إجاباتهم أنهم يعتقدون أن أسعار الفائدة  المقبوضة بالعملة األجنبية  أعلى   لألسباب التالية 

  . وقدرته على المنافسة   االقتصاديالمصرف يرجع ذلك إلى سلوك  . 1

 . األخرى دة للمصارف الوافحتى تكون منافسة  . 2

زيادة أسعار الفائدة المقبوضة يكون في الدول النامية واالقتصاد الـضعيف والعكـس              . 3

 .صحيح 
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  حصة السوقية من شريحة المقترضين لزيادة ال . 4

  :لألسباب التاليةمماثلة ومن المستجيبين من يعتقد  بأنها -

بأسعار الفائدة التـي  الن أسعار الفائدة المقبوضة يرتبط بأسعار الفائدة العالمية ومرتبط          . 1

  .تحددها سلطة النقد الفلسطينية 

   .خرى  األالمصارفمجاراة السوق و . 2

لألسـباب    ومن المستجيبين من يعتقد  بأن أسعار الفوائد المقبوضة  أدنى من أسعار السوق       -

  :التالية

  .ذلك بغرض استقطاب عمالء جدد  . 1

 الـوطني  المـصرف  ن حيـث ان  ألنه يتم تشغيل األموال داخل البالد ولمصلحة المواطني   . 2

 .يتحمل جزء من الفوائد 

 .في فلسطين األوضاع الراهنة  . 3

من خالل اإلجابات السابقة يالحظ بأنه كلما كانت الفوائد المقبوضة أدنى   ، كلما جذب ذلـك                  

عمالء جدد للتعامل مع المصرف واإليداع فيه وأدى إلى زيادة العمالء الحاليين ألن تخفـيض               

 يعمل على إمكانية بيع السلع المعروضة بأسعار رمزية وهي خدمـة تميزيـة              فوائد اإلقراض 

  .تمنح للمودعين 

  
من خالل اعتمادك على  سياسة الودائع المصرفية المتبعة فـي المـصرف           : السؤال العاشر   

  ؟ فيها هل ترى أن هناك عيوباً
  )36(جدول رقم 

   المصرف تبعة في في سیاسة الودائع المصرفیة المھل ترى أن ھناك عیوبا 
  النسبة المئوية في سیاسة الودائع المصرفیة المتبعة في البنك  ھل ترى أن ھناك عیوبًا

  15.8  نعم
 84.2  ال

 100  المجموع
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عی وب ف ي سیاس ة    من عينة الدراسة يعتقـدون بوجـود      % 15.8أن  )    36 (يبين جدول رقم    

بعدم وجود   من عينة الدراسة يعتقدون% 84.2، بينما   الم صرف  الودائع المصرفیة المتبعة في  

  وھي الغالبیة العظمى من أفراد العین ة    المصرف عیوب في سیاسة الودائع المصرفیة المتبعة في     

.  

  وقد تركت الحرية للمستجيبين لإلجابة هذا السؤال ، وتبين من خالل إجاباتهم أنهم يعتقدون أن 

    : المصرف متبعة في أهم العيوب في سياسة الودائع المصرفية ال

  .انخفاض سعر الفائدة السنوية -1

  .عدم وجود خطة واضحة-2

  .االعتماد على سياسة واحدة فقط -3

ن دفع فائدة اكبر للعميـل  أعدم االلتزام بالنشرات لدفع الفوائد أي عدم األخذ بعين االعتبار ب -4

  .يعمل على استقطابه

  . احتساب الفوائد مجحفة بحق الجمهور رقط -5

   .للمصرف ) مشاكل سياسة ( التغير السريع في السياسة -6

   .دفوعة  نسبة الفائدة المقبوضة أعلى بكثير من نسبة الفائدة الم-7

من خالل اإلجابات السابقة يالحظ أن السياسات المتبعة في المصارف الوطنية غيـر متنوعـة       

تالشي العيوب الموجـودة فـي   لذلك البد إلدارة المصارف أن تعمل على التنويع والعمل على     

  .السياسات المطبقة لديها الستقطاب المودعين 

  ؟هل تتوقع أن يتم تطوير هذه السياسة في المصرف  مستقبالً: السؤال الحادي عشر 

  كانت اإلجابات كما في الجدول التالي 
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   )37(  جدول رقم 
   مستقبًالھذه السیاسة في المصرفھل تتوقع أن یتم تطویر 

  النسبة المئوية   مستقبًالالمصرف ھذه السیاسة في ع أن یتم تطویر ھل تتوق
  84.2  نعم
 15.8  ال

 100  المجموع

  
من عينة الدراسة يعتقدون أنه سـيتم تطـوير سياسـة           % 84.2أن  ) 37(يبين جدول رقم        

 وهذا ما تـسعى اليـه الدراسـة لزيـادة حـصة               مستقبالً المصارف  الودائع المصرفية في    

،  الوطنية من سوق الودائع الفلسطيني ولمواكبة  المنافسة مع المصارف الوافـدة                  المصارف

من عينة الدراسة ال يعتقدون أنه سيتم تطوير سياسة الودائـع المـصرفية فـي               % 15.8بينما  

   .المصارف 

  وقد تركت الحرية للمستجيبين لإلجابة هذا السؤال ، وتبين من خالل إجاباتهم أنهم يعتقدون أن 

   : هي ألسباب  المتوقعة لتطوير سياسة الودائع المصرفية المتبعة في المصارفا

  .  التغير في الظروف وازدياد حدة المنافسة -1

 مع  تطور أسـاليب      المصرف  ن التطوير مطلب أساسي حيث البد من تطوير سياسات          أل -2

  .الدعاية واالستثمار العالمية والتكنولوجيا 

  . المنافسة لمصارف الوافدة ا حتى يواكب التطور و-3

 لعمالئه بما فيها التسهيالت المباشرة الغيـر        المصرف   بسبب الخدمات الجيدة التي يقدمها       -4

  .مباشرة 

 ير  والتطـو   مستمر وفي تقـديم الجديـد دائمـاً        ير يجب أن يكون في تطو     المصرف  ن   أل -5

  .المستمر يعمل على كسب ثقة الجمهور باستمرار 
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ور المتسارع في السياسة المالية والنقدية الموجودة فـي الـسوق المـصرفي               لمواكبة التط  -6

  .وعلى مستوى العالم بأسره 

 تسعى إلى التطور واالنتشار لجني حجم أكبر        المصارف  جميع المؤسسات الخاصة ومنها     . 7
  .لألرباح 

  
  :المصارف األسباب  المتوقعة لعدم تطوير سياسة الودائع المصرفية المتبعة في 

  
  .  يوجد لديه عدة مميزات في نظام الودائع المصرف ن أل-1

  .اإلدارة ال تملك خطة -2

  . المنافسة والتطور التكنولوجي في السوق المصرفي -3

  من خالل اإلجابات السابقة يالحظ بأن السياسات المطبقة في المصارف تحتاج إلى تطوير 

الجمهور وتقديم أفـضل الخـدمات       من اجل خدمة      ف المصر ن التطوير مطلوب في سياسة    أل

  .المصرفية 

 ما  أهم اقتراحاتك لحل مشكلة انخفاض حجم الودائع المصرفية لدى: السؤال الثاني  عشر 

  المصرف ؟

وقد تركت الحرية للمستجيبين لإلجابة هذا السؤال ، وظهرت االقتراحات التالية مـن خـالل               

  : إجاباتهم 

  .ر السياسي  وحل جذري للقضية االستقرا  عمل الحكومة على إيجاد .1

  .التشجيع وزيادة اإلعالن عن ضرورة الودائع . 2

  ) .مكافأة ( تشجيع بزيادة الودائع عن طريق عمل جوائز شهرية . 3

  .زيادة التسهيالت ، وعمل مشاريع تنموية ، وإعطاء قروض تجارية . 4
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 التفرع والتنويع ، عمل إدارة زيادة االهتمام بالدعاية ، ورفع سعر الفائدة ، والعمل على. 5

  .حديثة تتولى مهمة إدارة الودائع 

تقنين صرف القروض والحد منها خلق حوافز  التركيز على العديد من شرائح المجتمع و.6

  .وجوائز ألصحاب الودائع 

من خالل اإلجابات السابقة يالحظ انه لو تم األخذ بالنقاط السابقة سيؤدي ذلك إلى تطوير 

المتبعة إلدارة الودائع المصرفية في المصارف وبالتالي يؤدي إلى جذب وتنمية السياسات 

الودائع المصرفية في المصارف التجارية الوطنية الفلسطينية أسوة بالمصارف الوافدة العاملة 

  .في فلسطين 
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  :تحليل الفرضيات: ثانياً 

    : :األولى األولى الفرضية الفرضية 

ية بين حجم الودائع المصرفية فـي المـصارف التجاريـة           إحصائ عالقة ذات داللة     ال توجد   
  .الوطنية الفلسطينية  وبين  السمات المادية والشخصية  للمصارف والموقع 

  
  

للمـصرف  السمات المادية والشخصية    وحجم الودائع المصرفية      : تحليل فقرات المجال األول     

  .وموقعه 

 فقرات المجال ب  العالقات الخاصة   جميع ي   آراء أفراد عينة الدراسة ف     أن) 38(يبين جدول رقم    

يجابية حيث  إ "  وموقعه   للمصرف  السمات المادية والشخصية     و حجم الودائع المصرفية   "األول

ومستوى %" 60"كبر من   أوهى  % 90.7و  % 70راوح ما بين    تأن الوزن النسبي لكل فقرة  ت      

جـد  عالقـة   بـين تواجـد     تو) "  15(في الفقرة رقم مما يعني أنه 0.05  من قلأالمعنوية 

حيـث بلـغ    "  على جذب ودائع العمالء      المصرف   في األحياء الراقية  وبين قدرة        المصرف  

 ، أي انه هناك تأثير لوجود المـصرف   0.05ومستوى المعنوية اقل من % 70الوزن النسبي 

ـ              ذا مـا  في األحياء الراقية، وبين زيادة حجم الودائع المصرفية فالمودعون يفضلون ذلك ، وه

يجعل المصارف تهتم بتحسين مبانيها وإدخال األجهزة الحديثة وتحـسين نوعيـة خـدماتها ،               

  .فموقع المصرف له تأثير في فلسطين في القدرة على جذب الودائع 

 على  المصرف   الحسنة وبين قدرة     المصرف  توجد عالقة بين سمعة     ) " 16(في الفقرة رقم    -

   . 0.05ومستوى المعنوية اقل من % 90.7 النسبي حيث بلغ الوزن" جذب ودائع العمالء

بمعنى كلما كانت سمعة المصرف جيدة وحسنة كلما دفع  ذلك المودعون إليداع أموالهم فـي                

  .هذا المصرف إلحساسهم بالثقة واألمان من سمعته الجيدة 
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  : وبذلك تم رفض الفرضية الفرعية األولى القائلة  -

ئية بين جذب ودائع العمالء وبين تواجد المصارف في المدن        ال توجد عالقة ذات داللة إحصا      

   .الرئيسية وذات السمعة الحسنة  

 توسيع دائرة انتشار     وبين   توجد عالقة بين جذب ودائع العمالء     ) " 17(في الفقرة رقم     -

ومستوى % 87.7حيث بلغ الوزن النسبي      " ، بإنشاء فروع جديدة في مواقع مالئمة      المصرف  

 ، وهذه النتيجة طابقت النتيجة التي توصل إليها عامر فـي دراسـته    0.05 من المعنوية اقل

 .حيث خرج بأن القطاع المصرفي يمتلك  قدرة ذاتية على التوسع واالنتشار الجغرافي 

 :وبذلك تم رفض الفرضية الفرعية الثانية القائلة  -

ـ    يع دائـرة انتـشار   ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جذب ودائع العمالء وبـين توس

  .المصرف بإنشاء فروع جديدة في مواقع مالئمة 

 والـوزن النـسبي     4.1وبصفة عامة بلغ المتوسط الحسابي لجميع فقـرات المحـور األول            

 وهـو اكبـر مـن       24.868 المحـسوبة تـساوي      tوقيمة  %" 60"كبر من   أوهو    % 82.8

يمكن رفـض الفرضـية    وعليه    0.05قل من أ وهو 0.00ومستوى المعنوية تساوي 1.98

إحصائية بين حجم الودائع المصرفية و بين السمات المادية        عالقة ذات داللة     دجتو  أي ،األولى

   . والشخصية للمصارف التجارية الوطنية الفلسطينية والموقع

  .بمعني أن السمات المادية والشخصية للمصرف وموقعه تؤثر في زيادة الودائع المصرفية
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  )38(جدول رقم 

  ) وموقعه وحجم الودائع المصرفية  للمصرفالسمات المادية والشخصية (تحليل فقرات المجال األول 

سل
سل

م
  

  
  الفقرات

ابي
حس

ط ال
وس

ال
  

سبي
 الن

زن
الو

  

مة 
قي

t 

ى 
ستو

م
وية

معن
ال

  

15  
 جذب ودائع  قدرة المصرف على توجد  عالقة   بين

   في األحياء الراقية  المصرف تواجد  وبين العمالء
3.5 70.0 4.626 0.00  

16  
 ن وبيتوجد عالقة بين قدرة البنك على جذب ودائع العمالء

  . الحسنة المصرف سمعة 
4.5 90.7 32.717 0.00  

17  
توجد عالقة بين جذب ودائع العمالء وبين توسيع دائرة 

  .  بإنشاء فروع جديدة في مواقع مالئمةالمصرف انتشار 
4.4 87.7 25.855 0.00  

  0.00 24.868    مجالجميع فقرات ال

  1.98 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 119( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

  
  :الفرضية الثانية 

بين حجم الودائع المـصرفية فـي المـصارف التجاريـة            إحصائية عالقة ذات داللة     التوجد

  . الوطنية الفلسطينية وبين مستوى وحجم الخدمات التي تقدمها المصارف 

مستوى وحجم الخـدمات    و  العالقة  بين حجم الودائع المصرفية       : ت المجال الثاني    تحليل فقرا 
  .المصرف التي يقدمها 

  
فقـرات  ب  العالقات الخاصـة  جميع آراء أفراد عينة الدراسة في       أن) 39(    يبين جدول رقم    

  " وبين مستوى وحجم الخدمات التي يقدمها المصرف      حجم الودائع المصرفية    "  األول،   المجال

وهى اكبر مـن    % 86.2و  % 68.2راوح ما بين    تايجابية حيث أن الوزن النسبي لكل فقرة  ت        

  . 0.05 من ومستوى المعنوية اقل%" 60"
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تحـصيل مـستحقات    وبـين    توجد عالقة بين جذب ودائع العمـالء      ) "  18( في الفقرة رقم   -

% 69.6النـسبي   حيث بلغ الوزن    " المودعين وتحصيل الشيكات أو التحصيل بوسائل أخرى        

   . أي وجود عالقة طردية 0.495 ، ومعامل االرتباط 0.05ومستوى المعنوية اقل من 

  :وبذلك تم رفض الفرضية الفرعية األولى  القائلة-

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جذب ودائـع العمـالء وبـين تحـصيل مـستحقات                  

  .خرى المودعين وتحصيل الشيكات أو التحصيل بوسائل سداد أ

 التوسع في سياسـة فـتح       وبين  توجد عالقة بين جذب ودائع العمالء       ) " 19(في الفقرة رقم    -

ومستوى المعنوية اقـل   % 75.0حيث بلغ الوزن النسبي     " االعتماد وإصدار خطابات الضمان     

   .0.05من 

  :وبذلك تم رفض الفرضية الفرعية الثانية   القائلة-

 بين جذب ودائع العمالء وبين التوسع في سياسـة فـتح            ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية     

  .االعتمادات وإصدار خطابات الضمان 

العمالء وبين استحداث أنواع جديدة من       جذب ودائع  توجد عالقة بين  ) " 20( في الفقرة رقم     -

  .0.05ومستوى المعنوية اقل من % 82.1حيث بلغ الوزن النسبي " الودائع 

  :فرعية القائلةوبذلك تم رفض الفرضية ال-

استحداث أنواع جديدة مـن  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جذب ودائع العمالء وبين       

  . الودائع

جذب ودائع العمالء وبـين تـوفير مزايـا جديـدة            توجد عالقة بين  ) "  21( في الفقرة رقم   -

قـل مـن   ومستوى المعنويـة ا % 86.2حيث بلغ الوزن النسبي  " ومبتكرة ومجزية للمودعين    

0.05 .  
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وهذه النتيجة أوصى بها  زعيتر في دراسته حيث أوصى بتطوير واستحداث خدمات مصرفية              

جديدة ، ويمكن ذلك عن طريق ربط العائد على الودائع بأرباح المصرف أو تأمين الودائـع أو        

ائـع  تيسير أنظمة اليانصيب المجزية الستقطاب الودائع والتي  أثبتت فعاليتها في استقطاب الود        

  .في فلسطين 

  :وبذلك تم رفض الفرضية الفرعية القائلة-

توفير مزايا جديدة ومبتكرة    ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جذب ودائع العمالء وبين            

  .ومجزية للمودعين 

 سداد المدفوعات نيابة عن      جذب ودائع العمالء وبين      توجد عالقة بين  ) " 22(في الفقرة رقم    -

   .0.05ومستوى المعنوية اقل من % 68.2بلغ الوزن النسبي حيث " العميل 

  :وبذلك تم رفض الفرضية الفرعية الثالثة  القائلة-

 سداد المدفوعات نيابة عن     ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جذب ودائع العمالء وبين          

  .العميل

د نظـام اإليـداع   وجـو وبـين  جذب ودائع العمالء  توجد عالقة بين) " 23( في الفقرة رقم    -

حيث بلـغ الـوزن النـسبي    " باك أو السحب اآللي وبين جذب ودائع العمالء شوالسحب عند ال 

   .0.05ومستوى المعنوية اقل من % 74.0

  :وبذلك تم رفض الفرضية الفرعية  القائلة-

 وجـود نظـام اإليـداع    ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جذب ودائع العمـالء وبـين   

  .د الشباك أو السحب اآلليوالسحب عن
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السحب في أيام العطـالت   وبين توجد عالقة بين جذب ودائع العمالء    ) "  24( في الفقرة رقم   -

ومستوى المعنوية اقـل    % 70.5حيث بلغ الوزن النسبي     " وبعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية      

  . 0.05من 

  :وبذلك تم رفض الفرضية الفرعية  القائلة-

 السحب في أيـام العطـالت   ت داللة إحصائية بين جذب ودائع العمالء وبينال توجد عالقة ذا   

  .وبعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية 

المـصرف  كفـاءة إدارة    وبـين    توجد عالقة بين جذب ودائع العمالء     ) " 25(في الفقرة رقم    -

ومـستوى  % 82.5حيث بلغ الـوزن النـسبي       " لمحفظة األوراق المالية للعميل  وتخصصه       

   .0.05عنوية اقل من الم

  :وبذلك تم رفض الفرضية الفرعية الرابعة  القائلة-

 المـصرف   كفـاءة إدارة     ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جذب ودائع العمالء وبـين           

  .لمحفظة األوراق المالية للعميل  وتخصصه 

  

ر مـاكن انتظـا    تـوفر أ    وبين   جذب ودائع العمالء   توجد عالقة بين  ) " 26( في الفقرة رقم     -

ومستوى المعنويـة اقـل     % 76.6حيث بلغ الوزن النسبي     "  السيارات في األماكن المزدحمة     

  .0.05من 

  :وبذلك تم رفض الفرضية الفرعية الخامسة   القائلة-

تـوفر أمـاكن انتظـار    وبـين  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جذب ودائع العمـالء     

    .السيارات في األماكن المزدحمة
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 والـوزن النـسبي     3.8وبصفة عامة بلغ المتوسط الحسابي لجميع فقـرات المجـال الثـاني             

 1.98 وهو اكبر مـن      19.202 المحسوبة تساوي    tوقيمة  %" 60"وهو  اكبر من     % 76.1

ـ تو أيمما يعني  رفض الفرضـية        0.05 وهو اقل من     0.00ومستوى المعنوية تساوي      دج

لودائع المصرفية و مستوى وحجم  الخدمات التي تقدمها         إحصائية بين حجم ا   عالقة ذات داللة    

  المصارف التجارية الوطنية الفلسطينية 

  )39(جدول رقم 
 مستوى وحجم الخدمات التي يقدمها  حجم الودائع المصرفية والعالقة  بين(تحليل فقرات المجال الثاني 

  )المصرف
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18  
توجد عالقة بين جذب ودائع العمالء وبين تحصيل مستحقات المـودعين وتحـصيل             

  5.258 69.6 3.5  الشيكات أو التحصيل بوسائل أخرى 
 

0.00  

19 
توجد عالقة بين جذب ودائع العمالء وبين  التوسع في سياسة فتح االعتماد وإصـدار              

 8.967 75.0 3.8  خطابات الضمان 
0.00 

 0.00 23.401 82.1 4.1  جد عالقة بين جذب ودائع العمالء وبين استحداث أنواع جديدة من الودائع تو 20

توجد عالقة بين جذب ودائع العمالء وبين  توفير مزايا جديـدة ومبتكـرة ومجزيـة                 21
 22.693 86.2 4.3  للمودعين 

0.00 

 0.00 4.466 68.2 3.4  بة عن العميل توجد عالقة بين جذب ودائع العمالء وبين سداد المدفوعات نيا 22

توجد عالقة بين جذب ودائع العمالء وبين  وجود نظام اإليداع والسحب عند الـشباك           23
 8.395 74.0 3.7  أو السحب اآللي 

 
0.00 
 

توجد عالقة بين جذب ودائع العمالء وبين  السحب في أيام العطالت وبعـد انتهـاء                  24
  5.355 70.5 3.5  مواعيد العمل الرسمية 

0.00 

توجد عالقة بين جذب ودائع العمالء وبين  كفاءة إدارة المصرف لمحفظـة األوراق                25
  15.772 82.5 4.1  المالية للعميل  وتخصصه 

0.00 

توجد عالقة بين جذب ودائع العمالء وبين  توفر أماكن انتظار السيارات في األمـاكن     26
  المزدحمة  

3.8 76.6 10.748  
0.00 

 0.00 19.202 76.1 3.8  قرات المجالجمیع ف
  1.98 تساوي 0.05ومستوى معنویة ) 113( الجدولیة عند درجة حریة tقیمة 
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  :الفرضية الثالثة 

 فـي المـصارف التجاريـة    حجم الودائع المصرفية بين  ذات داللة إحصائية    عالقة ال توجد   

المتعلقة بـالقروض واالسـتثمارات     كالسياسات  (  السياسات الرئيسية  الوطنية الفلسطينية وبين    

  .للمصارف وقوة المركز المالي  ) المصارف مارسها توالنشاطات األخرى التي 

  

السياسات الرئيسية وقـوة     وحجم الودائع المصرفية   العالقة بين : تحليل فقرات المجال الثالث     

  .للمصرف المركز المالي 

ي  جميع العالقات الخاصة بفقرات المجال       أن آراء أفراد عينة الدراسة ف     ) 40(يبين جدول رقم    

السياسات الرئيسية وقـوة المركـز المـالي         وبين    العالقة بين حجم الودائع المصرفية    " الثالث

 % 84.7و% 67.8  ايجابية حيث أن الوزن النسبي لكل فقرة  تتراوح مـا بـين              " للمصرف  

  همما يعني ان 0.05ومستوى المعنوية اقل من %" 60"وهى اكبر من 

توجد عالقة بين كفاءة سياسات القروض واالستثمارات وبين جـذب          ) "  27(في الفقرة رقم   -

  . 0.05ومستوى المعنوية اقل من % 80.5حيث بلغ الوزن النسبي  " ودائع العمالء

  :وبذلك تم رفض الفرضية الفرعية األولى القائلة-

بين كفاءة سياسـات القـروض   وال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جذب ودائع العمالء  

    .واالستثمارات 

وجـود سـيولة مناسـبة    وبـين   توجد عالقة بين جذب ودائع العمالء) " 28(في الفقرة رقم    -

ومـستوى  % 84.7حيث بلغ الوزن النـسبي  " وخاصة في أوقات األزمات القومية أو المحلية  

   .0.05المعنوية اقل من 
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  :ية  القائلةوبذلك تم رفض الفرضية الفرعية الثان-

وبين وجـود سـيولة مناسـبة       ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جذب ودائع العمالء           

  .وخاصة في أوقات األزمات القومية أو المحلية

ودائع العمالء وبين التقارير المالية المنـشورة        جذب توجد عالقة بين  ) " 29( في الفقرة رقم     -

  .0.05ومستوى المعنوية اقل من % 82.8 حيث بلغ الوزن النسبي" للجمهور العام 

  :وبذلك تم رفض الفرضية الفرعية القائلة-

وبين التقارير المالية المنـشورة     ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جذب ودائع العمالء           

  .للجمهور العام

وبـين الـسياسات النقديـة       ودائـع العمـالء    جذب توجد عالقة بين  ) "  30( في الفقرة رقم   -

  . 0.05ومستوى المعنوية اقل من % 70.0حيث بلغ الوزن النسبي " ضريبية للحكومة وال

  :وبذلك تم رفض الفرضية الفرعية القائلة-

وبين السياسات النقدية والضريبية    ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جذب ودائع العمالء           

  .للحكومة

حيث  " اق العام وبين جذب ودائع العمالء     توجد عالقة بين سياسة اإلنف    ) " 31(في الفقرة رقم    -

  .0.05ومستوى المعنوية اقل من % 67.8بلغ الوزن النسبي 

فكلما زاد اإلنفاق العام ، كلما زاد حجم الودائع المصرفية لظهور فئات تحقق دخالً غير عادياً                

  .وزيادة اإلنفاق على المشروعات العامة 

  :وبذلك تم رفض الفرضية الفرعية القائلة-

  .سياسة اإلنفاق العاموبين ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جذب ودائع العمالء 
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حيـث بلـغ   " عدد السكان جذب ودائع العمالء وبين توجد عالقة بين ) " 32( في الفقرة رقم  -

  .0.05ومستوى المعنوية اقل من % 75.0الوزن النسبي 

دائع المصرفية تتركز بشكل واضـح جـداً   وحيث انه في اإلطار النظري للدراسة تبين  أن الو     

 من إجمالي ودائع العمالء ،هذا إشارة  %73.6في الضفة الغربية حيث استحوذت على حوالي 

إلى أن عدد السكان يؤثر تأثير كبير في زيادة الودائع المصرفية حيث أن سكان الضفة الغربية                

 ألف نسمة  عـدد   1,916,802  ألف نسمة مقابل 2,408,347)  (2005بلغوا في نهاية عام 

  .سكان قطاع غزة 

  :وبذلك تم رفض الفرضية الفرعية القائلة-

  .عدد السكان وبين ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جذب ودائع العمالء 

" الميل الحدي لالستهالك    جذب ودائع العمالء وبين     توجد عالقة بين    ) "  33( في الفقرة رقم   -

  . 0.05ومستوى المعنوية اقل من % 74.0 حيث بلغ الوزن النسبي

وهذه النتيجة تتطابق تماماً مع نتيجة  وجود عالقة طردية بين حجم الودائع والميـل الحـدي                 

  .لالستهالك في دراسة الرواشدة وآخرون 

  :وبذلك تم رفض الفرضية الفرعية القائلة-

  .لميل الحدي لالستهالك اوبين ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جذب ودائع العمالء 

حيث بلـغ    " توجد عالقة بين سعر الصرف وبين جذب ودائع العمالء        ) " 34(في الفقرة رقم    -

  .0.05ومستوى المعنوية اقل من % 77.0الوزن النسبي 

  :وبذلك تم رفض الفرضية الثالثة  القائلة-

  .صرف سعر الوبين ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جذب ودائع العمالء 
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"  الدخل الشخصي المتاح      جذب ودائع العمالء وبين      توجد عالقة بين  ) " 35( في الفقرة رقم     -

  .0.05ومستوى المعنوية اقل من % 81.2حيث بلغ الوزن النسبي 

حيث كلما زاد الدخل الشخصي المتاح ، زاد حجم الودائع المصرفية أي وجود عالقة طرديـة                

   الرواشدة وآخرون وهو نتيجة خرجت بها أيضاً دراسة

  :وبذلك تم رفض الفرضية الفرعية القائلة-

  .الدخل الشخصي المتاح وبين ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جذب ودائع العمالء 

 فـي   المـصرف  تخصصجذب ودائع العمالء وبين توجد عالقة بين ) " 36(في الفقرة رقم    -

ومستوى المعنوية اقل مـن     % 76.0النسبي  حيث بلغ الوزن    " منح أنواع معينة من القروض      

0.05.  

  :  القائلةةوبذلك تم رفض الفرضية الفرعية الرابع-

تخصص المصرف في منح    وبين  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جذب ودائع العمالء           

  .أنواع معينة من القروض 

ـ  3.9وبصفة عامة بلغ المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الثاني           % 77وزن النـسبي     وال

 ومـستوى   1.98وهو اكبـر مـن      20.737 المحسوبة تساوي    tوقيمة  %" 60"وهو  اكبر من     

 عالقـة ذات  دجمما يعني  رفض الفرضية أي تو 0.05  وهو اقل من 0.00المعنوية تساوي 

كالـسياسات المتعلقـة   ( بين السياسات الرئيـسية  إحصائية بين حجم الودائع المصرفية و داللة  

وجود سـيولة   ( وقوة المركز المالي للمصرف       ) االستثمارات والنشاطات األخرى  بالقروض و 

  ).جيدة والسمعة  المالية  الجيدة 

فكلما كانت السياسات الرئيسية للمصرف سليمة وصحيحة كلما دل ذلك علـى مهـارة اإلدارة               

لك يـؤدي  والحكم على كفاءتها وأن المصارف تتمتع بسيولة جيدة في األوقات العصيبة ، كل ذ       
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إلى سمعة المصارف الجيدة وتعطي الثقة فيها ، وهي الحالة التي تـستطيع المـصارف مـن                 

  .خاللها اجتذاب المودعين الجدد المرتقبين ، وزيادة عدد العمالء الحاليين 

كما يفضل العمالء التعامل مع المصارف التي تتسم بمتانة مركزها المالي حيـث ان قـدرتها                

  .حدد بمدى متانة المركز المالي لها على خلق االئتمان تت

  )40(جدول رقم 
  السياسات الرئيسية وقوة المركز المالي المصرفية وبين حجم الودائع العالقة بين(تحليل فقرات المجال الثالث 

  ) للمصرف 
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18  
تحصيل مستحقات المـودعين وتحـصيل      وبين  لعمالء  توجد عالقة بين جذب ودائع ا     

  الشيكات أو التحصيل بوسائل أخرى 
3.5 69.6 5.258  

 
0.00  

  0.00  16.012 80.5 4.0  كفاءة سياسات القروض واالستثمارات وبين توجد عالقة بين جذب ودائع العمالء  27

ة فـي أوقـات   بين وجود سيولة مناسبة وخاصوجذب ودائع العمالء   بين  توجد عالقة    28
  األزمات القومية أو المحلية

4.2 84.7 26.247 
0.00 

 0.00  15.605 82.8 4.1  التقارير المالية المنشورة للجمهور العام  وبين توجد عالقة بين جذب ودائع العمالء  29

 0.00 6.664 70.0 3.5  السياسات النقدية والضريبية للحكومة وبين توجد عالقة بين جذب ودائع العمالء  30

 0.00  4.871 67.8 3.4   سياسة اإلنفاق العام  ن وبيتوجد عالقة بين جذب ودائع العمالء 31

 0.00 9.300 75.0 3.7  عدد السكان وبين توجد عالقة بين جذب ودائع العمالء   32

 0.00 9.357 74.0 3.7   الميل الحدي لالستهالك  وبينتوجد عالقة بين جذب ودائع العمالء  33

 0.00 11.044 77.0 3.9  د عالقة بين جذب ودائع العمالء سعر الصرفتوج 34

 0.00  13.835 81.2 4.1   الدخل الشخصي المتاح  وبينتوجد عالقة بين جذب ودائع العمالء 35

 في منح أنواع معينـة      المصرف تخصص    وبين توجد عالقة بين جذب ودائع العمالء      36
  من القروض 

3.8 76.0 9.427  
0.00  

 0.00 20.737 77.0 3.9  قرات المجالجمیع ف

  1.98 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 113( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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  :الفرضية الرابعة 

 حجم الودائع المصرفية في المصارف التجاريـة        بين إحصائية عالقة ذات داللة         ال توجد   

  . مستوى النشاط االقتصاديالوطنية الفلسطينية، وبين 

 
مـستوى النـشاط    وبـين   العالقة بين وحجم الودائع المصرفية      : يل فقرات المجال الرابع     تحل

  .االقتصادي 

أن آراء أفراد عينة الدراسة في  جميع العالقات الخاصـة بفقـرات             ) 41(يبين جدول رقم       

 ايجابية حيث "  مستوى النشاط االقتصادي    وحجم الودائع المصرفية     العالقة بين " المجال الرابع 

%" 60"وهـى اكبـر مـن       % 82.5و  % 79.8أن الوزن النسبي لكل فقرة  تتراوح ما بـين           

جـذب   توجد عالقة بين) "  37(في الفقرة رقم  مما يعني انه 0.05ومستوى المعنوية اقل من 

% 82.5حيث بلـغ الـوزن النـسبي      "  فترة الرواج من الفترة التجارية          العمالء وبين    ودائع

  . 0.05من ومستوى المعنوية اقل 

  :وبذلك تم رفض الفرضية  الفرعية األولى  القائلة-

فترة الرواج مـن الفتـرة      وبين  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جذب ودائع العمالء           

  .التجارية  

وبين فترة الكساد مـن الـدورة        توجد عالقة بين جذب ودائع العمالء     ) " 38(في الفقرة رقم    -

  .0.05ومستوى المعنوية اقل من % 79.8ن النسبي حيث بلغ الوز" التجارية 

  :وبذلك تم رفض الفرضية  الفرعية الثانية القائلة-

فترة الكساد مـن الـدورة      وبين  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جذب ودائع العمالء           

  .التجارية
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% 81.1ي   والوزن النسب  4.1وبصفة عامة بلغ المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الثاني          

 ومـستوى   1.98 وهو اكبر من     18.321 المحسوبة تساوي    tوقيمة  %" 60"وهو  اكبر من     

 عالقـة ذات  دج مما يعني  رفض الفرضية أي تو 0.05 وهو اقل من 0.00المعنوية تساوي 

  .حجم الودائع المصرفية وبين  مستوى النشاط االقتصادي إحصائية بين داللة 

ادة حجم الودائع المصرفية في المصارف التجاريـة الوطنيـة          هناك عالقة طردية قوية بين زي     

الفلسطينية ومستوى النشاط االقتصادي ، حيث تتأثر األراضي الفلسطيني بالوضع االقتـصادي       

 بشكل ملحوظ   2006السائد ويمكن مالحظة ذلك من انخفاض حجم الودائع المصرفية في عام            

.  

  
  )41(جدول رقم 

  )مستوى النشاط االقتصاديوحجم الودائع المصرفية  العالقة بين(تحليل فقرات المجال الرابع 
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  0.00 16.987 82.5 4.1  توجد عالقة بين جذب ودائع العمالء فترة الرواج من الفترة التجارية    37

فترة الكـساد مـن الـدورة         وبين توجد عالقة بين جذب ودائع العمالء       38
  التجارية 

4.0 79.8 15.036 0.00  

 18.32 18.321 81.1  4.1  جميع فقرات المجال
  1.98 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 113( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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  :الفرضية الخامسة 

التجاريـة   في المـصارف  بين حجم الودائع المصرفية إحصائية عالقة ذات داللة        ال توجد 

 العريقة  وذات البعـد الـدولي     المصارف   األولوية في التعامل مع      الوطنية الفلسطينية  وبين     

  .واإلقليمي والمألوف التعامل معها  

األولوية في التعامل مع    وحجم الودائع المصرفية       العالقة بين : تحليل فقرات المجال الخامس     

  .البنوك العريقة والمألوف التعامل معها 

 أن آراء أفراد عينة الدراسة في  جميع العالقات الخاصة بفقرات المجال             )42(ين جدول رقم    يب

األولوية في التعامل مـع البنـوك العريقـة    حجم الودائع المصرفية وبين   العالقة بين   " الخامس

و % 84.1ايجابية حيث أن الوزن النسبي لكل فقرة  تتراوح ما بـين        " والمألوف التعامل معها    

فـي الفقـرة      مما يعنـي انـه     0.05ومستوى المعنوية اقل من     %" 60"هى اكبر من    و% 85

حيـث  "  العريق وبين جذب ودائع العمالء       المصرف  توجد عالقة بين التعامل مع      ) "  39(رقم

  . 0.05ومستوى المعنوية اقل من % 85.0بلغ الوزن النسبي 

  :وبذلك تم رفض الفرضية القائلة-

 المـصرف  وبين التعامـل مـع       إحصائية بين جذب ودائع العمالء       ال توجد عالقة ذات داللة    

  .العريق

 المـصرف التعامل مـع     جذب ودائع العمالء وبين      توجد عالقة بين    ) " 40(في الفقرة رقم    -

  .0.05ومستوى المعنوية اقل من % 84.1حيث بلغ الوزن النسبي " المألوف التعامل معه 

  :وبذلك تم رفض الفرضية القائلة-

  التعامـل مـع المـصرف       وبينجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جذب ودائع العمالء          ال تو 

  .المألوف التعامل معه
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% 84.6 والوزن النـسبي  4.2وبصفة عامة بلغ المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الثاني      

 ومـستوى   1.98 وهو اكبـر مـن       22.222 المحسوبة تساوي  tوقيمة  %" 60"كبر من   أوهو    

ـ  مما يعني  رفض الفرضية أي تو       0.05وهو اقل من    0.00تساوي  المعنوية    عالقـة ذات    دج

 وبين األولوية في التعامل مـع المـصارف التجاريـة    ،إحصائية حجم الودائع المصرفية  داللة  

  .  وذات البعد الدولي واإلقليمي والمألوف التعامل معها ،الوطنية الفلسطينية  العريقة

  )42(جدول رقم 
المصارف العالقة بين حجم الودائع المصرفية وبين األولوية في التعامل مع (لمجال الخامس تحليل فقرات ا

  )العريقة والمألوف التعامل معها
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 المـصرف   التعامل مع     وبين   توجد عالقة بين جذب ودائع العمالء       39
  العريق 

4.3 85.0 18.460 0.00  

 التعامـل مـع البنـك        وبين   توجد عالقة بين جذب ودائع العمالء       40
  المألوف التعامل معه 

4.2 84.1 21.030 0.00  

 0.00 22.222 84.6  4.2  جميع فقرات المجال
  1.98 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 113( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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  :الفرضية السادسة 

حجم الودائع المصرفية في المـصارف التجاريـة   بين  إحصائية عالقة ذات داللة      ال توجد   

  .انتشار العادة المصرفية  الوطنية الفلسطينية  وبين 

 بين حجم الودائع المـصرفية وبـين انتـشار العـادة    العالقة   : تحليل فقرات المجال السادس     

  .المصرفية  

  
راء أفراد عينة الدراسة في  جميع العالقات الخاصة بفقـرات            آ أن) 43(يبين جدول رقم         

ايجابيـة  "  انتشار العادة المصرفية    وبين  حجم الودائع المصرفية     العالقة بين " المجال السادس   

%" 60"وهى اكبر مـن     % 85.1و  % 81.8حيث أن الوزن النسبي لكل فقرة  تتراوح ما بين           

  انه مما يعني 0.05ومستوى المعنوية اقل من 

  
" وبين نمو الـوعي المـصرفي        جذب ودائع العمالء   توجد عالقة بين  ) "  41(في الفقرة رقم  -

  . 0.05ومستوى المعنوية اقل من % 84.9حيث بلغ الوزن النسبي 

وهي النتيجة التي تتفق مع ما خرج بها عامر من دراسته حول وجود نمو ملحوظ في العـادة                  

للمواطنين على إيداع أرصدتهم النقدية لدى المـصارف        المصرفية ، ففي فلسطين هناك اعتياد       

التجارية ، ويعتمدون على الشيكات المصرفية في تسوية معامالتهم المالية ولقياس مدى نمـو              

  :هذه العادة المصرفية في فلسطين من خالل المؤشرين التاليين 

  .صادي نسبة المدفوعات بالشيك إلى جملة المعامالت النقدية في النظام االقت. 1

  .نسبة الودائع الجارية إلى جملة أنواع النقود . 2

  :وبذلك تم رفض الفرضية الفرعية األولى  القائلة-

   .  نمو الوعي المصرفي وبينال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جذب ودائع العمالء 
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 بـين إدراك الجمهـور  وجـذب ودائـع العمـالء       بـين    توجد عالقة ) " 42(في الفقرة رقم    -

ومـستوى  % 85.1حيث بلغ الوزن النسبي     " والمؤسسات بأهمية التعامل مع النظام المصرفي       

  .0.05المعنوية اقل من 

  :وبذلك تم رفض الفرضية القائلة-

وبـين إدراك الجمهـور     ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بـين جـذب ودائـع العمـالء               

  .والمؤسسات بأهمية التعامل مع النظام المصرفي 

وبين طول فترة تعامل العميـل       توجد عالقة بين جذب ودائع العمالء     ) " 43(الفقرة رقم    في   -

  .0.05ومستوى المعنوية اقل من % 81.8حيث بلغ الوزن النسبي "  المصرف مع 

  :وبذلك تم رفض الفرضية  الفرعية الثانية القائلة-

ل فترة تعامل العميل مع     وبين طو ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جذب ودائع العمالء           

  .المصرف 

 والـوزن النـسبي     4.19وبصفة عامة بلغ المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الثاني               

 1.98 وهـو اكبـر مـن        32.406 المحسوبة تساوي  tوقيمة  %" 60"وهو  اكبر من     % 83.9

ـ  مما يعني  رفض الفرضـية أي تو         0.05 وهو اقل من     0.00ومستوى المعنوية تساوي      دج

  .إحصائية بين حجم الودائع المصرفية وبين انتشار العادة المصرفية  عالقة ذات داللة 

ويوصف مستوى الوعي المصرفي في فلسطين بأنه ضعيف إال أن ذلك نتيجة للظروف التـي               

  .يمر بها المجتمع الفلسطيني 
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  )43(جدول رقم 

  )انتشار العادة المصرفيةومصرفية حجم الودائع ال العالقة بين(تحليل فقرات المجال السادس 
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  0.00  25.342 84.9 4.2   نمو الوعي المصرفي  وبين  جذب ودائع العمالءتوجد عالقة بين  41

إدراك الجمهور والمؤسسات    وبين   جذب ودائع العمالء    توجد عالقة بين     42
  عامل مع النظام المصرفي بأهمية الت

4.3 85.1 30.448  

0.00 

طول فتـرة تعامـل العميـل مـع         جذب ودائع العمالء    توجد عالقة بين     43
  المصرف

4.1 81.8 20.262  

0.00 

  0.00 32.406 83.9  4.19  جمیع فقرات المجال
  
  

  :الفرضية السابعة 

ـ  بين حجم الودائع المصرفية      إحصائية عالقة ذات داللة     ال توجد  ي المـصارف التجاريـة      ف

  .االستقرار السياسي واالقتصادي والتشريعي  الوطنية الفلسطينية وبين 

 

االسـتقرار الـسياسي   وبين  العالقة بين حجم الودائع المصرفية    : السابعتحليل فقرات المجال    

  .واالقتصادي والتشريعي 

قات الخاصـة بفقـرات      أن آراء أفراد عينة الدراسة في  جميع العال         )44(يبين جدول رقم       

العالقة بين االستقرار السياسي واالقتـصادي والتـشريعي وحجـم الودائـع         " ،  المجال السابع 

  المصرفية

وهى اكبر من   % 89و   % 79.8  حيث أن الوزن النسبي لكل فقرة  تتراوح ما بين          ،ايجابية"  

   انه مما يعني0.05ومستوى المعنوية اقل من %" 60"
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 االستقرار الـسياسي فـي       وبين   العمالء توجد عالقة بين جذب ودائع      ) "44(في الفقرة رقم  -

  . 0.05ومستوى المعنوية اقل من % 89.0حيث بلغ الوزن النسبي "   ،المنطقة

االستقرار االقتصادي فـي    وبين  العمالء   جذب ودائع  توجد عالقة بين  ) " 45(في الفقرة رقم    -

  .0.05وى المعنوية اقل من ومست% 88.6حيث بلغ الوزن النسبي " المنطقة  

 " توجد عالقة بين االستقرار التشريعي  وبين جذب ودائـع العمـالء        ) " 46( في الفقرة رقم     -

  .0.05ومستوى المعنوية اقل من % 79.8حيث بلغ الوزن النسبي 

  
 والـوزن النـسبي   4.3وبصفة عامة بلغ المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجـال الثـاني            

 1.98وهـو اكبـر مـن    21.619 المحسوبة تـساوي  tوقيمة  %" 60"بر من   وهو  اك  % 85.8

ـ  مما يعني  رفـض الفرضـية أي تو        0.05 وهو اقل من     0.00ومستوى المعنوية تساوي      دج

إحصائية بين حجم الودائع المصرفية وبين االستقرار السياسي واالقتـصادي          عالقة ذات داللة    

  والتشريعي  

ستقرار السياسي واالقتصادي والتشريعي في الفترة الحالية لذلك البيئة الفلسطينية تتسم بعدم اال

نالحظ انخفاض حجم الودائع المصرفية وذلك واضح في الميزانية المجمعة للمصارف العاملة 

  .في فلسطين ، ودليل على ذلك تعامل الكثيرين مع المصارف الوافدة 
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  )44(جدول رقم 
االستقرار السياسي واالقتصادي وبين المصرفية  حجم الودائع  بينالعالقة(تحليل فقرات المجال السابع 

  )والتشريعي

سل
سل

م
  

  
  الفقرات

ابي
حس

ط ال
وس

ال
  

سبي
 الن

زن
الو

  

مة 
قي

t  

ى 
ستو

م
وية

معن
ال

  

االسـتقرار الـسياسي فـي       وبين   توجد عالقة بين جذب ودائع العمالء       44
  المنطقة  

4.5 89.0 24.078 

 
0.00  

االستقرار االقتـصادي فـي      وبين   ئع العمالء توجد عالقة بين جذب ودا     45
  .المنطقة  وبين جذب ودائع العمالء

4.4 88.6 23.943  

 
0.00 

  11.926 79.8 4.0  االستقرار التشريعي   وبين  توجد عالقة بين جذب ودائع العمالء 46
0.00 

 0.00 21.619 85.8 4.3  جميع فقرات المجال

  1.98 تساوي 0.05 ومستوى معنوية )113( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
  
  
  

  :الفرضية الثامنة  

في المصارف التجاريـة    الودائع المصرفية    حجم بين إحصائية عالقة ذات داللة         ال توجد   

  .دفع معدالت أعلى للفوائد  على الودائع   الوطنية الفلسطينية وبين

 
صرفية  وبين دفع معدالت أعلـى       العالقة بين وحجم الودائع الم     : الثامنتحليل فقرات المجال    

  .للفوائد على الودائع 

 أن آراء أفراد عينة الدراسة في  جميع العالقات الخاصـة بفقـرات              )45 (يبين جدول رقم     

"  العالقة بين دفع معدالت أعلى للفوائد على الودائع وحجم الودائع المـصرفية             " المجال الثامن 

وهـى اكبـر مـن    % 87.8و % 80 تتراوح ما بين ايجابية حيث أن الوزن النسبي لكل فقرة     

   مما يعني انه0.05ومستوى المعنوية اقل من %" 60"
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وبين سعر الفائدة  المدفوعة علـى       العمالء جذب ودائع  توجد عالقة بين  ) "  47(في الفقرة رقم  

  . 0.05ومستوى المعنوية اقل من % 87.8حيث بلغ الوزن النسبي " الودائع 

 " وبين جذب ودائع العمالء     الفائدة  المقبوضة  توجد عالقة بين  سعر      ) " 48(في الفقرة رقم    -

  .0.05ومستوى المعنوية اقل من % 80.0حيث بلغ الوزن النسبي 

% 84.1 والوزن النـسبي  4.2وبصفة عامة بلغ المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الثاني      

 ومـستوى   1.98كبر مـن    أهو   و 20.692 المحسوبة تساوي    tوقيمة  %" 60"كبر من   أوهو    

 عالقـة ذات    دج أي تو  ،مما يعني  رفض الفرضية     0.05قل من   أ وهو   0.00المعنوية تساوي   

  .حجم الودائع المصرفیة وبین دفع معدالت أعلى للفوائد  على الودائع  إحصائية بين داللة 

ودائـع  وهي نتيجة خرجت بها دراسة الرواشدة وآخرون بأن هناك عالقة طردية بين حجـم ال         

  .وأسعار الفوائد 

  
  
  

  )45(جدول رقم 
دفع معدالت أعلى للفوائد على وبين العالقة بين حجم الودائع المصرفية  (تحليل فقرات المجال الثامن 

  )الودائع

سل
سل

م
  

  
  الفقرات

ابي
حس

ط ال
وس

ال
  

سبي
 الن

زن
الو

  

مة 
قي

t 

ى 
ستو

م
وية

معن
ال

  

ائع وبين جذب ودائـع  توجد عالقة بين سعر الفائدة  المدفوعة على الود   47
  .العمالء

4.4 87.8 22.359  

 
0.00  

  13.327 80.0 4.0  .توجد عالقة بين  سعر الفائدة  المقبوضة  وبين جذب ودائع العمالء  48
0.00 

 0.00 20.692 84.1 4.2  جميع فقرات المجال

  1.98 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 113( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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   ملخص النتائج :  ثالثاً

  ) (45جدول رقم 

جة 
لنتي

ا
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  الفرضية 

لة 
قبو

م
ضة   

رفو
م

  

بين حجم الودائع المصرفية فـي المـصارف التجاريـة           إحصائية عالقة ذات داللة     ال توجد    1
  .الوطنية الفلسطينية،  وبين  السمات المادية والشخصية  للمصارف والموقع 

 ـــــــــــــ
  

 نعم

2 
تواجـد المـصارف  فـي      جذب ودائع العمالء، وبين  بينإحصائيةد عالقة ذات داللة  ال توج 

  .المدن الرئيسية  وذات السمعة الحسنة

 نعم ـــــــــــــ

توسيع   جذب ودائع العمالء، وبين   بينإحصائية ذات داللة إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة  3
  .مواقع مالئمةدائرة انتشار البنك بإنشاء فروع جديدة في 

 نعم ـــــــــــــ

بين حجم الودائع المصرفية فـي المـصارف التجاريـة           إحصائية عالقة ذات داللة     ال توجد    4
  . الوطنية الفلسطينية، وبين  مستوى وحجم  الخدمات التي تقدمها المصارف  

 نعم ـــــــــــــ

5 
تحـصيل مـستحقات     ء، وبـين     جذب ودائع العمـال     بين إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة      

   .المودعين وتحصيل الشيكات أو التحصيل بوسائل سداد أخرى

 نعم ـــــــــــــ

 
 
6 
 

التوسع في سياسـة فـتح     جذب ودائع العمالء، وبين  بينإحصائيةال توجد عالقة ذات داللة   
نظـام   و تقريـر     ، واستحداث أنواع جديدة من الودائع     ،االعتمادات وإصدار خطابات الضمان   

  . وتوفير مزايا جديدة ومبتكرة ومجزية للمودعين،الودائع اآلجلة والتوفير

 نعم ـــــــــــــ

 
 
 
7 

جذب ودائع العمالء، وبين سداد المدفوعات نيابة عن      بين    إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة      
قساط اإليجار ،   قيمة الشيكات التي حررها المودع لصالح الغير ، فواتير التليفون ، أ           ( العميل  

  )بعض فواتير الشراء، مرتبات العاملين لدى المودع ، السحب على المكشوف  
ووجود نظام اإلیداع والسحب عند الشباك أو السحب اآللي والسحب في أیام العطالت وبعد انتھاء 

  .مواعید العمل الرسمیة

 نعم ـــــــــــــ

 
كفـاءة إدارة المـصرف     وبـين  ،دائع العمالء جذب و بينإحصائيةال توجد عالقة ذات داللة   8

 .لمحفظة األوراق المالية للعميل  وتخصصه  

 نعم ـــــــــــــ

 
 
وجود مراسلين بالخارج     وبين   ، جذب ودائع العمالء     بين  إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة       9

  ن المزدحمةلتسهيل عمليات التصدير واالستيراد وتوفر أماكن انتظار السيارات في األماك

 نعم ـــــــــــــ
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10 

بين حجم الودائع المصرفية فـي المـصارف التجاريـة      ذات داللة إحصائية    عالقة ال توجد   

كالسياسات المتعلقة بالقروض واالستثمارات    (  وبين  السياسات الرئيسية    ،الوطنية الفلسطينية 

  .مالي للمصارف وقوة المركز ال) والنشاطات األخرى التي تمارسها المصارف  

  
  
  
  

 ـــــــــــــ
 

  
  
 نعم

 
 

11 

 وبين  كفاءة سياسات القـروض  ،بين جذب ودائع العمالء إحصائيةال توجد عالقة  ذات داللة  

 واالستثمارات

  
  

 ـــــــــــــ
  
 نعم

 
 

12 

 وبين وجـود سـيولة مناسـبة    ،بين جذب ودائع العمالء    إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة      

  .أوقات األزمات القومية أو المحلية والتقارير المالية المنشورة للجمهور العام  وخاصة في 

  
  

 ــــــــــــ

 
 نعم

 
13 

 وبـين  وجـود الفوائـد علـى     ،بين جذب ودائع العمالء إحصائيةال توجد عالقة  ذات داللة  

 القروض  

  
 نعم ـــــــــــــ

 
 وبين  تخصص بعض المصارف      ،دائع العمالء بين جذب و   إحصائيةال توجد عالقة  ذات داللة        14

 في منح أنواع  معينة من القروض و سعر الفائدة على الودائع 

  
  

 ـــــــــــــ
  

 نعم
 
 

بين حجم الودائع المصرفية فـي المـصارف التجاريـة           إحصائية عالقة ذات داللة     ال توجد    15
   وبين  مستوى النشاط االقتصادي،الوطنية الفلسطينية

  
  

 ـــــــــــــ
  
 نعم

 
16 

 وبين  فتـرة الـرواج للفتـرة         ،بين جذب ودائع العمالء    إحصائيةال توجد عالقة  ذات داللة       

  التجارية  

  
 نعم ـــــــــــــ

 
 وبين  فتـرة الكـساد  للفتـرة          ،بين جذب ودائع العمالء     إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة       17

  التجارية   

  
 نعم ـــــــــــــ

 
 
 

18 

بين حجم الودائع المصرفية في المصارف التجارية الوطنية  إحصائية عالقة ذات داللة  توجدال
وبين  األولوية في التعامل مع المصارف  العريقة  وذات البعد الدولي واإلقليمي               ،الفلسطينية

 والمألوف التعامل معها  

  
  
  
  

 ـــــــــــــ

  
  

 نعم
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بين حجم الودائع المصرفية فـي المـصارف التجاريـة           إحصائية عالقة ذات داللة     ال توجد    19
    وبين انتشار العادة المصرفية  ،الوطنية الفلسطينية

  
  

 ـــــــــــــ
  
 نعم

 
 

 وبين نمو الوعي المـصرفي       ،بين جذب ودائع العمالء    إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة       20
  مصرفيوإدراك الجمهور  والمؤسسات بأهمية التعامل مع النظام ال

  
  

 ـــــــــــــ
  
 نعم

 وبين  فترة تعامل العميـل مـع         ،بين جذب ودائع العمالء    إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة       21
  .المصرف   

 

 نعم ـــــــــــــ

22 

بين حجم الودائع المصرفية  فـي المـصارف التجاريـة            إحصائية عالقة ذات داللة     ال توجد 
 .رار السياسي واالقتصادي والتشريعي   وبين االستق،الوطنية الفلسطينية

 ـــــــــــــ

 نعم

23 

بين حجم الودائع المصرفية فـي المـصارف التجاريـة           إحصائية عالقة ذات داللة     ال توجد   
  . وبين دفع معدالت أعلى للفوائد  على الودائع  ،الوطنية الفلسطينية

 ـــــــــــــ

 نعم
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  نتائج الدراسة :رابعاً 
 :حليل اإلحصائي يمكن عرض أهم االستنتاجات الخاصة بالدراسة فيما يأتيمن خالل الت

 وال تتبـع     أن المصارف التجارية الوطنية الفلسطينية تتبع طرقاً متعددة لتنميـة ودائعهـا            -1

 ، من أبرزها اجتذاب المودعين عن طريق منح تسهيالت خاصة باإلضافة إلـى            أساليب معينة   

 يولته، ومتانة مركزه فـي نفـوس المـواطنين، كمـا أن           المحافظة على سمعة المصرف وس    

 المصارف تجتذب المودعين بما تدفعه لهم من فوائد على ودائعهم، خاصة إذا كانت في غيـر               

 وهكذا فإن المصارف تتنافس في بعض األحيـان، وذلـك بإعطـاء الفوائـد     حسابات جارية

 رف، مما يجعل هذه المصارف     أن هذه المنافسة تعمل على الحد من أرباح المص         إال للمودعين

  .   تتفق فيما بينها على إخراج أسعار الفائدة من مجال المنافسة

تقوم بإتباع العديد من األساليب     التجارية الوطنية     من المالحظ في فلسطين أن  المصارف          -2

لجذب الودائع إال أن جميعها ينحصر في الصحافة واإلذاعة والتليفزيون، واللوحات اإلعالنيـة            

 التقرير السنوي والميزانيـة     رللعمالء ونش وتوزيع النشرات والمطبوعات والزيارات المباشرة      

 ،  مجهودات معينة البتكار األوعية االدخارية الجديدة       تبذل  ال  ، و واألرباح الموزعة للمصرف    

ير  آلجل ، آلجل بإخطار ، وتوف     :  األنواع التقليدية    ومن ثم فإن الودائع االدخارية ال تزيد عن         

  .) توفير تأمين على الحياة ( باإلضافة إلى التوفير ذي الجوائز والودائع التأمينية 

 ركزت المصارف التجارية الوطنية الفلسطينية على اجتذاب الودائع الجاريـة، وودائـع              -3

 جدد، التوفير، من خالل ما يتبعونه من سياسات داخل المصارف إلدارة الودائع وجذب عمالء            
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لتركيز فيها أيضا على ودائع التوفير  أكثر نوع من الودائع، ألنها تتـسم بالثبـات            حيث كان  ا   

 .واالستقرار وانخفاض تكلفتها والتقليل من التركيز على جذب ودائع األجل

 من خالل دراسة إجابات االستبانة  وتحليلها  للفرضية الثالثة وجد أن  تطوير واسـتحداث            -4

أنظمة اليانصيب المجزيـة السـتقطاب الودائـع ، أثبتـت     خدمات مصرفية عن طريق تيسير  

فعاليتها في استقطاب الودائع في فلسطين ، كما يفضل العمالء التعامل مع المـصارف التـي                

تتسم بمتانة مركزها المالي، حيث أن قدرتها على خلق االئتمان تتحدد بمدى متانـة المركـز                 

 خاللها اجتذاب المودعين الجدد المـرتقبين  ، وهي الحالة التي تستطيع المصارف من     المالي لها 

 .، وزيادة عدد العمالء الحاليين 

من خالل دراسة إجابات االستبانة وتحليلها للفرضية الرابعة والتي تتعلق بمدى تأثر حجـم      -5

الودائع المصرفية بالمستوى االقتصادي، تبين أن  هناك عالقة طردية قوية بين زيـادة حجـم             

في المصارف التجارية الوطنية الفلسطينية ومستوى النـشاط االقتـصادي ،      الودائع المصرفية   

حيث تأثرت الودائع المصرفية في األراضي الفلسطينية بالوضع االقتصادي الـسائد ويمكـن             

 . بشكل ملحوظ 2006مالحظة ذلك من انخفاض حجم الودائع المصرفية في عام 

فرضية السادسة والتي تتعلق بوجود عالقـة        من خالل دراسة إجابات االستبانة وتحليلها لل       -6

بين حجم الودائع المصرفية وبين انتشار العادة المصرفية تأكد بأن  مستوى الوعي المـصرفي         

  .في فلسطين ضعيف إال أن ذلك نتيجة للظروف التي يمر بها المجتمع الفلسطيني 

لتي تتعلق بوجود عالقـة      من خالل دراسة إجابات االستبانة وتحليلها للفرضية الثامنة  وا           -7

 .بين حجم الودائع المصرفية وبين أسعار الفوائد   تبين أن وجود عالقة طردية بينهما 

 الغالبية العظمى من العاملين في المصارف مؤهلهم العلمي هو البكـالوريوس بنـسبة              أن -8

الموارد  فروهذا يدل على توا   % 5.3ويأتي في المرتبة الثالثة  حملة الماجستير بنسبة         % 74.6
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 وهذا يدل على ميل المصارف إلى تعيين وتوظيف من الذكور %80.7البشرية المؤهلة ، وأن 

  عمارهم ما بينأ، ويتراوح الذكور أكثر  في المناصب اإلدارية في المصارف الوطنية 

 بمعنى أن من هم في المناصب اإلدارية واإلشرافية  في المـصارف             %40.4 بنسبة   -40 30

ويـأتون فـي    سنة 30من هم أقل من  %13.2 ، وبنسبة شابة القادرة على العطاء من الفئة ال

   ..المرتبة الرابعة

 أن تخصص المحاسبة للعاملين في المصارف الوطنية التجاريـة العاملـة فـي فلـسطين              -9

ويأتون في المرتبة األولى ، المرتبة الرابعة يـأتي  تخـصص علـوم ماليـة     % 33.3نسبتهم  

  %.6.1 ومصرفية بنسبة

 أن سنوات الخبرة لدى العاملين في المصارف الوطنية التجارية في فلسطين ألكثر مـن                -10

 وهذا يدل علـى وجـود كفـاءة         ،ويأتون في المرتبة األولى   % 47.4 سنوات بلغت نسبتهم     6

 بنـسبة   3-10وخبرة عالية لديهم في إدارة الودائع المصرفية ، وعدد سـنوات العمـل مـن    

سـنوات  10  ، وعدد سنوات العمل في  المرتبة الثالثة ألكثر من             الثانية  تبة   في المر  29.8%

   .  %25.5بنسبة 
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  تالتوصيا: خامساً 
  :توصيات إلدارة المصارف التجارية الوطنية العاملة في فلسطين  : أوالً 

  على  المصارف العمل على  تنمية الودائع وزيادة حجم الودائع، وذلك من خالل التركيـز        . 1

 لالقتـراب  )أي إتباع سياسة االنتشار الجغرافـي  (  التوسع في فتح الفروع لها  محلياً     في  

 .من المودعين  

 فتح فروع للمصارف الوطنية التجارية خارج فلسطين إلعطـاء المودعـون ثقـة أكبـر               . 2

 .بالمصرف 

ـ              . 3  ادةابتكار برامج مجدية لجذب الودائع، وإغراء الجمهور  بالفوائد الممنوحة، وكـذلك زي

 .الحمالت الدعاية والترويجية والتشجيعية والتسويقية  على الودائع

 . استحداث وإدخال أنواع جديدة من الودائع المصرفية  . 4

االهتمام بالتعامل مع األفراد الطبيعين ألن جذب ودائع األفراد يعني مزيداُ من تنويع . 5

لي ، ويمكن أن يكونوا مصدراً الودائع وهو ما يسهم في الحد من التعرض لمخاطر العسر الما

رئيسياً لتنمية الموارد المالية للمصرف وهم قوة اقراضية إضافية يمكن استخدامها في تزويد 

  .منشآت األعمال بما تحتاج إليه من قروض 

العمل على زيادة نشر الوعي المصرفي  بين الجمهور وتعريفه بالخدمات التي تؤديها  .6

د القومي سواء باالتصال الواسع بهم، أو اطالعهم على المزيد المصارف لألفراد، ولالقتصا

من الخدمات التي يمكن أن تؤدى بواسطة المصرف كتيبات ،  وتشجيع صغار المدخرين على 

  .التعامل مع المصارف الوطنية 
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إضفاء المزيد من الشفافية في التعامل مع العمالء وذلك بنشر المعلومات التي تتعلق . 7

مختلفة لقبول الودائع ، وإجراء العمليات المختلفة لودائع الحسابات ، ودفع الفوائد بالجوانب ال

على حسابات اإليداع المختلفة وإغالق حسابات اإليداع ، طريقة التخلص من رواسب المتوفي 

  .من المودعين ، وكل ذلك لصالح العمالء ضمن وثيقة 

السحب ، والعمل على زيادة الجوائز تسهيل إجراءات عمليات فتح الحسابات واإليداع و. 8

  .على الودائع ألجل 

 توفير إدارة متخصصة  وذات خبرة في مجال تشغيل الودائع، قادرة على البحث والتحديث. 9

والتوسيع في مجال  استثمار الودائع، إلعطاء عوائد مجزية للمودعين مما يشجع على جلب 

المصرف  على ودائعه، وحسن تشغيلها في المزيد من اإليداعات نتيجة شعور المودع بحرص 

  .مجاالت قوية ومربحة وثابتة 

   .حماية صغار المودعين بالتأمين على الودائع التي ال تتجاوز حداً أعلى معيناً. 10

 وذلك بإعادة النظر في إجراءات تنفيـذ الخدمـة وشـرحها            ،تبسيط الخدمات المصرفية  . 11

 أو نشرات تقدمها للجمهـور أو  ،باإلرشاد المصرفي متخصصة مللمتعاملين سواء بواسطة أقسا   

  .بوسائل مبتكرة 

ـ أسعار( االتفاق على الحدود القصوى والدنيا للعوائد المصرفية وخاصة . 12  وأسعار  الفائدة 

  ) التعامل مع العمالءوأساليبالصرف ـ والرسوم المصرفية ـ 

  :توصيات إلى سلطة النقد الفلسطينية : ثانياً 

 ذلـك   ألنديد الفوائد إلى قوى السوق أفضل من تثبيت أسعار الفوائد على الودائع              ترك تح   .1

يعمل على التوازن في ظل المنافسة الحادة بين المصارف الوطنية والمصارف الوافـدة علـى          

  .جذب وتنمية الودائع المصرفية 
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  :إصدار تشريع واضح من قبل سلطة النقد  .2

للمـصارف التجاريـة    ل إعطاء التسهيالت واإلعفاءات      تشجيع االستثمار المحلي من خال     –أ  

من حجم الودائع كحد أدنـى داخـل األراضـي          % 50 باستثمار   المصارف  إلزام  و الوطنية ، 

  .الفلسطينية 

 باستحداث إدارات لتقديم الخدمات الفنية للعمالء وخاصـة فـي مجـال             المصارف  إلزام   -ب

  .دراسات الجدوى والتسهيالت المصرفية والفنية 

  نظراً ألن حجم الودائع يتأثر بالوضع االقتصادي والسياسي فإن على سلطة النقد الفلسطينية            . 3

 تنمويـة،  عن طريق إيجاد مشاريع       واالقتصادي ،  أن تعمل على نشر الثقة بالمستقبل السياسي      

 ،و المتعاملين مع المصارف التجاريـة الوطنيـة        والعمل على استتباب األمن والطمأنينة بين       

  .لعمل على فرض سرية الودائع ا

محاولة تهيئة المناخ المالئم لبدء العمل المصرفي على أساس مـن الثقـة المتبادلـة بـين             . 4

المصارف الوطنية والعمالء من خالل نشر الوعي المصرفي ، بعقد الندوات والمؤتمرات بين             

لطة النقد الفلسطينية   رجال األعمال والمصارف من ناحية وبين المسئولين في وزارة المالية وس          

  .من ناحية أخرى 

إصدار تعليمات تنفيذية تفصيلية بشأن مختلف مخططات اإليداع والخدمات المتصلة تصدر           . 5

  " .اعرف عميلك " من وقت آلخر ضمن مبادئ توجيهية من سلطة النقد تحت عنوان 
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ــاً  ــة  :سادســــــــــ ــع العلميــــــــــ    :المراجــــــــــ

  : الكتب العربية : أوالً 

  .م 2000د الرحمن يسرى ، النقود والفوائد والبنوك ، اإلسكندرية ،   أحمد ، عب . 1

مدخل تحليلي كمي معاصر ، الطبعة :  آل علي، رضا صاحب أبو حمد ، إدارة المصارف .2

  .م 2002دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ، : األولى ، عمان 

 منشأة المعارف ،  :  اإلسكندرية   هندي ، منير إبراهيم ، إدارة األسواق والمنشآت المالية ،         .  3

 . م 1999

منـشأة  : هندي ، منير إبراهيم ، الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل ، اإلسـكندرية               .  4

  .م 1998المعارف ، 

مدخل اتخـاذ القرارات،الطبعـة الثالثـة       : هندي، منير إبراهيم ،  إدارة البنوك التجارية         .  5

  .م 1996يث ، المكتب العربي الحد:  ،اإلسكندرية

البيان للطباعـة والنـشر ،      :الحداد ، عوض بدير ، تسويق الخدمات المصرفية ، القاهرة           .  6

  .م 1999الطبعة األولى ، 

دراسة تطبيقية للنـشاط االئتمـاني      : الحمزاوي ، محمد ، اقتصاديات االئتمان المصرفي        .  7

 .م 1997وأهم محدداته ، اإلسكندرية ، منشأة المعارف باإلسكندرية ،

الحناوي ، محمد ، وسلطان ، إبراهيم ، اإلدارة الماليـة والتمويـل ، الـدار الجامعيـة ،               .  8

 .م 1999

البورصة والبنوك  : الحناوي و عبد السالم ، محمد والسيدة عبد الفتاح ، المؤسسات المالية             . 9

 .م 2001الدار الجامعية ، :التجارية  ، اإلسكندرية 
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 – تحليل القوائم الماليـة      –السياسات المصرفية   : فار ، إدارة المصارف   حنفي ، عبد الغ   .   10

دار الجامعة الجديدة للنشر ،      :  البنوك اإلسالمية والتجارية  ، اإلسكندرية        –الجوانب التنظيمية   

  .م 2002

حنفي وأبو قحف ، عبد الغفار وعبد السالم ، اإلدارة الحديثة في البنـوك التجاريـة ،                  .   11

  .م 2004الدار الجامعية ،  : درية اإلسكن

في البنوك في مـصر ولبنـان ، اإلسـكندرية          : حنفي ، عبد الغفار ، إدارة المصارف        .  12

  .م 1997الدار الجامعية للنشر والطباعة ، :

 األداءتقی   یم  : األعم   ال المالی   ة ف   ي منظم   ات  واإلدارةحمی   د ، محم   د عثم   ان ، التموی   ل    . 13

 دار النھ ضة  : رأس الم ال وم صادر التموی ل ،  الق اھرة     وأسواق األصولیم  والتخطیط المالي وتقی  

  .م 1998العربیة ، 
بدون ناشـر ،     : طه ، طارق ، إدارة البنوك ونظم المعلومات المصرفية ، اإلسكندرية            .   14

  .م 2000

بعـة  األمين ، حسن عبد اهللا ، الودائع المصرفية النقدية  واستثمارها في اإلسـالم ، الط               .  15

 . م1983دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة  ، :األولى ، جدة 

  عبد اهللا ، عقيل جاسم ، النقود والبنوك ، منهج نقدي ومصرفي ، الطبعة األولى ،.   16

  .م 1999دار الحامد للنشر والتوزيع ، : عمان 

  .م 1995 عاشور ، يوسف حسين محمود ، آفاق الجهاز المصرفي الفلسطيني ، غزة ،.  17

الرنتيـسي   :عاشور ، يوسف ، آفاق النظام المصرفي الفلسطيني ، الطبعة الثانية ،  غزة          .  18

  .م 2003للطباعة والنشر  ، 
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علي ، عبد المنعم السيد وآخرون  ، النقود والمصارف واألسـواق الماليـة ، الطبعـة                 .  19

 .م 2004األولى ، دار الحامد للنشر والتوزيع ،  

  .م1996 ، محمد فخري ، مدخل إلي نظم المعلومات المصرفية ، بدون ناشر ، مكي.   20

دار أبوللـو   : ناصر ، الغريب ، أصول المصرفية اإلسالمية وقضايا التشغيل ، القاهرة            .  21

  .م 1996للطباعة والنشر ، 

ية ،  نجيب ، نعمة اهللا وآخرون ، مقدمة في اقتصاديات النقود والصيرفة والسياسات النقد            . 22

 . م 2001الدار الجامعية ،

النقاش ، غازي عبد الرازق ، التمويل الدولي والعمليات المصرفية الدوليـة ، الطبعـة               .  23

  .م 2001دار وائل للنشر والتوزيع ، : الثانية ، عمان 

  السيسي ، صالح الدين حسن ، اإلدارة العلمية للمصارف التجارية وفلـسفة العمـل               . 24

دار الوسـام   : دراسات نظرية وتطبيقية ، الطبعة األولـى ، بيـروت           : المصرفي المعاصر   

 .م 1997للطباعة والنشر ، 

  .م 1993الدار الجامعية  ، : سلطان ، محمد سعيد ، إدارة البنوك ، اإلسكندرية .   25

مـدخل مقـارن ،     : سويلم ، محمد ، إدارة المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية          .   26

 .م 1998تبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ، مك: المعمورة 

  سليمان ، محمد جالل ، الودائع االستثمارية في البنوك اإلسالمية ، الطبعة األولى .   27 

  .م 1996المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ، : القاهرة 

بـدون ناشـر،   : السمهوري ، محمد ، اقتصاديات النقود والبنوك ، الطبعة الثانية ، غزة            . 28

  .م 2000تمبر سب
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دار الحامـد   : منهج نقدي ومصرفي ، عمـان       : عبد اهللا ، عقيل جاسم ، النقود والبنوك         . 29

 .م 1999للنشر والتوزيع ، 

مدخل إلى قـرارات االسـتثمار      : العمار ، رضوان وليد ، أساسيات في اإلدارة المالية          .  30

 م 1997شر والتوزيع والطباعة  ، دار المسيرة للن: وسياسات التمويل ، الطبعة األولى ،عمان 

صادق ، مدحت ، أدوات وتقنيات مصرفية ، القاهرة ، دار غريـب للطباعـة والنـشر                 .  31

  .م 2001القاهرة  ، : والتوزيع

: رمضان وجودة ، زياد سليم ومحفوظ أحمد ، إدارة البنوك ، الطبعة الثانية ، عمان .   31

  .م 1996  ،   للنشر والتوزيع  والطباعةةدار للمسير

الـدار الجامعيـة     :شيحة ، مصطفى ، االقتصاد النقدي والمـصرفي ، اإلسـكندرية            .    32

  . م 1995،

الدار الجامعية للنـشر  : شيحة ،  مصطفى ، االقتصاد النقدي والمصرفي ، اإلسكندرية        .   33

  .م 1982والتوزيع  ، 

   م1996 الطبعة السادسة ، شيحة ، مصطفى ، اقتصاديات النقود والمصارف والمال ،.  34

دار المعرفـة   : شيحة ، مصطفى رشدي ، االقتصاد النقدي والمصرفي ، اإلسـكندرية            .   35 

  .م 1995الجامعية  ، 

  . م1982الدار الجامعية ، : شيحة ، مصطفى ، االقتصاد النقدي والمصرفي ، اإلسكندرية .  36

لمـصرفية فـي المـصارف والمـصارف        شاهين ، علي عبد اهللا  ، محاسبة العمليات ا         .   37

  .م 2006اإلسالمية ، غزة ،  
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  : والمؤتمرات والرسائل العلمية  المجالت والدوريات : ثانياً 

مدى تطبيق المبدأ التسويقي الحديث بواسطة البنوك التجارية        " أبو زيد الدسوقي حامد      . 1

 .م 1986 ، ديسمبر 52الموصل ، العدد : ، مجلة اإلدارة العامة "السعودية 

العوامل المؤثرة على ربحية المصارف التجارية العاملة فـي         " أبو زعيتر  باسل جبر       . 2

 . م 2006، بحث غير منشور ، "فلسطين 

، مجلة " م2000-1990دور البنوك في االستثمار في فلسطين للفترة " أبو معمر  فارس . 3

م ،  من  2001، ) نسخة الكترونية ( ،1، ع 10الجامعة اإلسالمية ، المجلد 
http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/articles/volume10-%20Issue1-%20Human%207.pdf  

  

من وجهـة نظـر أصـحاب       : تقييم التسهيالت االئتمانية في فلسطين      " أبو معمر ، فارس     . 4

نـسخة  ( تنمية وتطوير قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي ،           : ، مؤتمر   "ومدراء الشركات   

  م، من 2006،) الكترونية 

http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/conf/commerce/articles.asp  
قياس الهيكل المصرفي في المملكة العربية السعودية وتأثيره علـى          " بامخرمة أحمد سعيد    . 5

: ،مجلة جامعة الملك عبد العزيـز       )  دراسة باللغة االنجليزية    "  ( مؤشرات األداء المصرفية    

  م ، من 1992،) نسخة الكترونية ( االقتصاد واإلدارة ، العدد الخامس ، 
http://www.economics.kaau.edu.sa/faculty_mag/Magallat/A05_PDF/05-Bamakhramah_6666.pdf  

  

 ، إدارة   م2006/بيانات الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في فلسطين لـشهر ديـسمبر          . 6

  .مراقبة المصارف، سلطة النقد الفلسطينية ، فلسطين

، م  30/6/2006نشرة أعداد فروع ومكاتب المصارف العاملة في فلسطين حتـى تـاريخ             . 7

  .إدارة مراقبة المصارف، سلطة النقد، فلسطين

http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/articles/volume10-%20Issue1-%20Human%207.pdf
http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/conf/commerce/articles.asp
http://www.economics.kaau.edu.sa/faculty_mag/Magallat/A05_PDF/05-Bamakhramah_6666.pdf
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عـشر ،  إدارة األبحاث والسياسات النقدية ، التقرير السنوي الحادي   :سلطة النقد الفلسطينية    . 8

  .م 2006 م  ، آيار 2005لعام 

 96 إدارة األبحاث والسياسات النقدية ،النشرة اإلحصائية  ، العدد           :  سلطة النقد الفلسطينية      .9

  .م 2006 ، رام اهللا 

، مجلة  " تحليل وقياس المقدرة االئتمانية للبنوك التجارية السعودية      "عامر  جمعة محمد      . 10

 .م 1989ير ، فبرا61اإلدارة العامة ، العدد 

تحليل دوافع األفراد في استثمار مدخراتهم خارج الجهـاز    " عاشور ، يوسف محمود        . 11

 .م 2004، "المصرفي في قطاع غزة 

عاشور ، يوسف حسين محمود، الجهاز المصرفي ، مجلة المحاسب الفلسطيني ، العـدد              . 12

  .م 1994السابع ، أغسطس ، 

، " سعودي نحو االسـتثمار فـي الخـارج    دوافع المستثمر ال "الصائغ ناصر بن محمد      . 13

 .م 1993 ، سبتمبر 80اإلدارة العامة ، العدد 

دور البنك اإلسالمي األردني في جذب المدخرات المكتنزة        " الرواشدة مفيد  وآخرون      . 14

سلـسلة العلـوم اإلنـسانية واالجتماعيـة ،     " دراسة تحليلية قياسية ، مجلة أبحاث اليرموك    : 

  .م 1999 ، 1  ، العدد  15المجلد

  
شاهين ، علي ، دور القطاع المصرفي في تنمية االقتصاد الفلسطيني ، مـؤتمر تنميـة                .  15

  . م  2006وتطوير قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي ، 
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  : مواقع االنترنت :ثالثاً 

  www.islam-online      إسالم أون الين. 1

  http://www.cbpal.com      البنك التجاري الفلسطيني. 2

  www.worldbank.org البنك الدولي      . 3

  http://www.bankofpalestine.com: بنك فلسطين المحدود . 4

  الهيئة العامة لالستعالمات ، السلطة الوطنية الفلسطينية . 5

http://www.pnic.gov.ps/arabic/economy/banker1.html  
  www.pma-palestine.org      موقع سلطة النقد الفلسطينية . 6

     www.mop.gov.psموقع وزارة التخطيط    .   7

  www.sisgov.psموقع مركز الرئيس للتخطيط    .   8

  ، من2007،) نسخة الكترونية ( ،  موقع مركز المعلومات الوطني الفلسطيني.  9

www.pnic.ps  
  www.mof.gov.ps    رة المالية موقع وزا. 10

نسخة الكترونيـة  ( ،" الجهاز المصرفي في فلسطين "مركز المعلومات الوطني الفلسطيني  . 11

   م ، من 2006، ) 

http://www.pnic.gov.ps/arabic/economy/banker1.htm  
  www.ju.edu/libary/ theseمركز إيداع الرسائل في الجامعة األردنية    . 12

                www.kfcris.comالسعودية  لألبحاث _ مركز الملك فيصل . 13

http://www.cbpal.com
http://www.worldbank.org
http://www.bankofpalestine.com
http://www.pnic.gov.ps/arabic/economy/banker1.html
http://www.pma-palestine.org
http://www.mop.gov.ps
http://www.sisgov.ps
http://www.pnic.ps
http://www.mof.gov.ps
http://www.pnic.gov.ps/arabic/economy/banker1.htm
http://www.ju.edu/libary/
http://www.kfcris.com


 205

مركز المعلومات الوطني الفلسطيني . 14

http://www.pnic.gov.ps/arabic/economy/bank.htm  
م 2006، )نسخة الكترونية(، مجلة رؤية ، "للبنوك العاملة في فلسطينالسياسة االئتمانية  .15  

  :من   ،

http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/27/page9.html   

 م ، نسخة 2006، " فلسطيني الجهاز المصرفي ال" مركز المعلومات الفلسطيني . 16

 http://www.bankofpalestine.com :الكترونية من 

نسخة (،       "     Investment and Deposits Policy    "االستثمار وسیاسة الودائع . 17

 من م  ، 2006،  ) الكترونیة 

http://www.co.hanover.va.us/finance/default_invest_dep_policy.pdf    
، مجلة رؤية ، السلطة الوطنية الفلسطينية ، الهيئة العامـة           "السياسة االئتمانية   "سامي مقداد   . 8

  :م ،من 2006، )نسخة الكترونية ( ، SiSلالستعالمات 

 http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/27/page9.html 

شـبكة االنترنـت    : ،أمـين   " تراجع حجم الودائع في البنوك الفلسطينية       " العسلي ، خليل      .9

  :من ) نسخة الكترونية (  ، 2005 نيسان 25: لإلعالم العربي القدس 

http://www.amin.org/look/amin/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=7&N

rArticle=35945&NrIssue=1&NrSection=1  
قاعدة معلومات قانونية عربية متعلقة بالمهنة المصرفية ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،             . 10

  :، من) نسخة الكترونية ( م، 2003اتحاد المصارف العربية،  اإلصدار التمهيدي 

http://www.pogar.org  
  

http://www.pnic.gov.ps/arabic/economy/bank.htm
http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/27/page9.html
http://www.bankofpalestine.com
http://www.co.hanover.va.us/finance/default_invest_dep_policy.pdf
http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/27/page9.html
http://www.amin.org/look/amin/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=7&N
http://www.pogar.org
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  : المراجع األجنبية : رابعاً

1. Camphell , Colin and Rosemphell , An Introduction to money and 

banking , second edition . 

 

 2.   Compbell , Colin and Rosemary , An Introduction To Money & 

Banking , Dryden Press , second edition , 1975. 

3. Chung Pham , Money Banking & Income : theory & policy , 

International textbook company , 1970. 

4. E.D &Cotter, R.V, Commercial banking , New Jersy , Prentice – 

Hall,INC, Englewood Cliffs , 1980. 

5. Georyge H.Hempel , Donald G.Simonson , Bank management : text 

and Cases ,5th ed., John Wiley & Sons , 1999. 

6. Georyge H.Hempel and others ,Bank management : text and Cases , 4th 

ed.,John Wiley & Sons ,1994. 

7. Mark Saunders , Philip lewis, andrian thornhill , Research Methods For 

Business Students , third edition ,Perntice Hell,2003. 

8.  Pritchard , Leland J , Money &Banking : Pritichard , Houghton 

Mifflin Company , 1964. 

9.      Policy on Bank Deposits,2006, from 

 http://www.indian- bank.com/DEP-POLICY.pdf  
10.  Read , Edward W.,& Cotter, R.V, Commercial banking, Prentice hall 

, Inc, Englewood chliffs, New Jersey, 1980.  

11.   Sam , Srnivasulu " ALN straregy: seeing the big picture", balance  

sheet , vol06, no.1,1997 . 

12. UTI Bank" Policy on Bank Deposits", 2006, from  
http://www.utibank.com/aboutus/policyonbankdeposits/Policy-On-Bank-

Deposits.asp 

http://www.indian
http://www.utibank.com/aboutus/policyonbankdeposits/Policy-On-Bank
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  

  الجامعة اإلسالمية 
  كلية التجارة _ الدراسات العليا 

  .ماجستير محاسبة وتمويل : برنامج 
                                                                                                              

        ستبانة رقم اال
  
  

  :استبانة حول 
  

  تطوير سياسة الودائع المصرفية في ظل نظرية إدارة الخصوم 
   الوطنية التجارية  العاملة في فلسطين  المصارفدراسة تطبيقية على

  
المصارف   في  والنواب الدوائر ورؤساء األقسام / الفروع / مديري العموم : األخ الفاضل

  : في فلسطين التجارية الوطنية  العاملة 
   اهللا ها /حفظه            ـــــــــــــــــــــــ:      

  
  

  :   تحية طيبة وبعد 
غزة أقوم _ أنا طالبة في برنامج ماجستير المحاسبة والتمويل في الجامعة اإلسالمية     

 تطوير سياسة الودائع المصرفية في ظل نظرية إدارة :بإعداد رسالة الماجستير بعنوان 
  . صوم وهي دراسة تطبيقية الخ
لذلك أضع بين أيديكم هذه االستبانة وكلي إيمان بأنكم خير مصدر للوصول إلى المعلومات    

  .المطلوبة ألنكم أهل الخبرة واالختصاص 
 وآمل أن ، لتعبئة هذا االستبيان المرفق،كما  أرجو منكم منحي دقائق معدودة من وقتكم الثمين

 حيث أن صحة نتائج هذا البحث تعتمد بالدرجة األولى ،  وموضوعيةتتم اإلجابة عليها بدقة
  .على صحة اإلجابة

 من معلومات سوف يعامل بمنتهى السرية ، ولن يستخدم إال نهمؤكدة لكم  بأن كل ما تقدمو
  .ألغراض البحث العلمي فقط  

اسة لتقييم أفضل لموضوع الدر_ بدون شك _ وحرصكم على تقديم المعلومات سوف يؤدي 
  .بما يعود بالفائدة 

  
  

  وتقبلوا مني فائق االحترام والتقدير
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  :معلومات شخصية  - أ
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) :  لمن یرغب ( االسم  .1
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:      المركز الوظیفي  .2

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:   بالسنوات العمر  .3

  
 :الجنس  .4
 
   أنثى –     ذكر                                            ب -أ 

   
  :المؤھل العلمي    . 5        

   دكتوراة – ماجستیر              ء -            جس بكالوریو-                      ب دبلوم          -أ            
  

  :التخصص . 6       
   اذكره ـــــــــــــــــــــآخر -    ءعلوم مالیة ومصرفیة   –ج           إدارة أعمال  -ب     محاسبة       -          أ

  
  :ودائع المصرفیة  إدارة الالخبرة العملیة في مجال. 7
  

  . سنوات 6 أكثر من – سنوات                  ج 6-3 من - سنوات            ب3 أقل من -أ
  
  
  :عدد سنوات العمل في ھذا المنصب الحالي . 8
  

   سنوات 10 أكثر من – سنوات                ج 10-3 من - سنوات                ب3 أقل من -أ
  
  
  :الودائع المصرفية المتبعة في المصرف سياسة  معلومات عن -ب
  
  : المصرف  كاإلدارات الرئیسیة فيإلدارة الودائع المصرفیة یوجد دائرة خاصة . 9

   یوجد ولكن بمسمى آخر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ– ال یوجد                ج - نعم بالمسمى نفسھ             ب-أ
  

  :متبعة لدیكم إلدارة الودائع المصرفیة في المصرف  ماھي أھم السیاسات ال.10
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  :ات المتبعة األساسیة لجذب الودائع أنواع االستراتیجی. 11
  ) .دفع معدالت أعلى للمودعین ( استراتیجیة المنافسة السعریة . 1
  ).تقدیم خدمات جیدة بأسعار تنافسیة ( استراتیجیة المنافسة غیر السعریة . 2
  .ـــــــــــــــاذكرھا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: آخري .3
  

  :ماھي عناصر االستراتیجیة المقترحة لزیادة  الودائع . 12
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : في نظرك  للسیاسة المتبعة في المصرف ھل ھي تقییمك الشخصي. 13

  .حتاج لتطویر ت نوعا ما وة  مقبول-           ءة  جید-          ج جدا   ة جید-      بة ممتاز-أ
  

  :كیف تقیم مجھوداتكم  للمحافظة على عمالء فرعكم واجتذاب عمالء جدد . 14
   مقبولة – جیدة        ء – وسط            ج – ضعیفة                        ب –أ 

: تعلیل ذلك 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

Ë 1 .وحجم الودائع المصرفية   وموقعهف للمصرالسمات المادية والشخصية : 
  

  موافق بشدة   موافق  رأيال   غیر موافق  غیر موافق بشدة   العامل المؤثر   الرقم
ء، وبین توجد  عالقة   بین قدرة المصرف على جذب ودائع العمال  15

   .تواجد المصرف في األحیاء الراقیة
          

توجد عالقة بین قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبین   16
  . سمعة المصرف الحسنة

          

توجد عالقة بین قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبین   17
توسیع دائرة انتشار المصرف بإنشاء فروع جدیدة في مواقع 

   .مالئمة

          

  
Ë 2.   بين مستوى وحجم الخدمات التي يقدمها المصرف وحجم الودائع المصرفية فيـه    العالقة

: 
  

  موافق بشدة   موافق  ال راي  غیر موافق  غیر موافق بشدة   العامل المؤثر   الرقم
ب ین  . قدرة الم صرف عل ى ج ذب ودائ ع العم الء، و     نتوجد عالقة بی   18

ات، أو التح  صیل  تح  صیل م  ستحقات الم  ودعین، وتح  صیل ال  شیك     
   .بوسائل أخرى

          

توجد عالقة ب ین ق درة الم صرف عل ى ج ذب ودائ ع العم الء، وب ین             19
  .التوسع في سیاسة فتح االعتمادات وإصدار خطابات الضمان 

          

توجد عالقة ب ین ق درة الم صرف عل ى ج ذب ودائ ع العم الء، وب ین             20
   .استحداث أنواع جدیدة من الودائع 

          

جد عالقة ب ین ق درة الم صرف عل ى ج ذب ودائ ع العم الء، وب ین           تو  21
  .توفیر مزایا جدیدة ومبتكرة ومجزیة للمودعین 

          

توجد عالقة ب ین ق درة الم صرف عل ى ج ذب ودائ ع العم الء، وب ین             22
  .سداد المدفوعات نیابة عن العمیل 

          

ن توجد عالقة ب ین ق درة الم صرف عل ى ج ذب ودائ ع العم الء، وب ی            23
  . وجود نظام اإلیداع، والسحب عند الشباك، أو السحب اآللي 

          

توج  د عالق  ة ب  ین ق  درة الم  صرف عل  ى ج  ذب ودائ  ع العمالء،وب  ین    24
  .السحب في أیام العطالت وبعد انتھاء مواعید العمل الرسمیة 

          

توجد عالقة ب ین ق درة الم صرف عل ى ج ذب ودائ ع العم الء، وب ین             25
  .مصرف لمحفظة األوراق المالیة للعمیل  وتخصصھكفاءة إدارة ال

          

توج  د عالق  ة ب  ین ق  درة الم  صرف عل  ى ج  ذب ودائ  ع العمالء،وب  ین     26
  .توفر أماكن انتظار السیارات في األماكن المزدحمة  

          

  
  

  
 



 211

Ë 3 .وحجم الودائع المصرفية فالعالقة بين السياسات الرئيسية وقوة المركز المالي للمصر : 
 

  موافق بشدة   موافق  رأيال   غیر موافق  غیر موافق بشدة   العامل المؤثر   مالرق
توجد عالقة بین قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبین      27

  . سیاسات القروض واالستثمارات ةكفاء
          

توجد عالقة بین قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبین      28
ات األزم ات القومی ة، أو    وجود سیولة مناس بة وخاص ة ف ي أوق          

  .المحلیة

          

توجد عالقة بین قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبین      29
التق  اریر المالی  ة المن  شورة للجمھ  ور الع  ام وب  ین ج  ذب ودائ  ع     

  .العمالء

          

توج     د عالق     ة ب     ین ق     درة الم     صرف عل     ى ج     ذب ودائ     ع          30
ن جذب ودائع السیاسات النقدیة والضریبیة للحكومة وبی.العمالء
  .العمالء

          

توجد عالقة بین قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبین      31
  .سیاسة اإلنفاق العام

          

توجد عالقة بین قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبین      32
  .عدد السكان

          

توجد عالقة بین قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبین       33
  .دي لالستھالكالمیل الح

          

توجد عالقة بین قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبین      34
  .سعر الصرف

          

توجد عالقة بین قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبین      35
  .الدخل الشخصي المتاح

          

توجد عالقة بین قدرة المصرف على جذب ودائع العمالء، وبین      36
  .ح أنواع معینة من القروض تخصص ا لمصرف في من

          

 
Ë 4 . العالقة بين مستوى النشاط االقتصادي وحجم الودائع المصرفية: 
 

غیر موافق   العامل المؤثر   الرقم
  بشدة 

غیر 
  موافق

  موافق بشدة   موافق  رأيال 

توجد عالقة ب ین ق درة الم صرف عل ى ج ذب ودائ ع العم الء، وب ین            37
  . ة فترة الرواج من الفترة التجاری

          

توجد عالقة ب ین ق درة الم صرف عل ى ج ذب ودائ ع العم الء، وب ین            38
   .فترة الكساد من الدورة التجاریة

          

 
Ë 5 .           حجم  العالقة بين األولوية في التعامل مع المصارف العريقة والمألوف التعامل معها وبين

   :الودائع المصرفية 
 

  موافق بشدة   موافق  ال راي   موافقغیر  غیر موافق بشدة   العامل المؤثر   الرقم
توجد عالقة بین قدرة المصرف على  ج ذب ودائ ع العم الء، وب ین              39

   .التعامل مع المصرف العریق
          

توجد عالقة بین ق درة الم صرف عل ى ج ذب ودائ ع العم الء، وب ین            40
   .التعامل مع المصرف المألوف التعامل معھ 
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Ë 6 . ار العادة المصرفية وحجم الودائع المصرفية العالقة بين انتش: 

غیر موافق   العامل المؤثر   الرقم
  بشدة 

غیر 
  موافق

  موافق بشدة   موافق  ال راي

توجد عالقة بین ق درة الم صرف عل ى ج ذب ودائ ع العم الء، وب ین            41
  .نمو الوعي المصرفي 

          

ین توجد عالقة بین ق درة الم صرف عل ى ج ذب ودائ ع العم الء، وب           42
  .إدراك الجمھور والمؤسسات بأھمیة التعامل مع النظام المصرفي

          

توج د عالق  ة ب ین ق  درة الم صرف عل  ى ج ذب ودائ  ع العم الء ط  ول        43
  .فترة تعامل العمیل مع المصرف وبین جذب ودائع العمالء 

          

  
Ë 7 .يةالعالقة بين االستقرار السياسي واالقتصادي والتشريعي وحجم الودائع المصرف: 

 
غیر موافق   العامل المؤثر   الرقم

  بشدة 
غیر 
  موافق

  موافق بشدة   موافق  رأيال 

توجد عالقة بین ق درة الم صرف عل ى ج ذب ودائ ع العم الء، وب ین           44
  .االستقرار السیاسي في المنطقة  

          

توجد عالقة بین قدرة المصرف على ج ذب ودائ ع العم الء ، وب ین               45
  . المنطقة  االستقرار االقتصادي في

          

توجد عالقة بین ج ذب ودائ ع العم الء االس تقرار الت شریعي  وب ین             46
  .جذب ودائع العمالء

          

  
Ë 8 .  العالقة بين دفع معدالت أعلى للفوائد على الودائع وحجم الودائع المصرفية: 
 

غیر موافق   العامل المؤثر   الرقم
  بشدة 

غیر 
  موافق

  موافق بشدة   موافق  رأيال 

 بین  قدرة المصرف على ج ذب ودائ ع العم الء، وب ین          ةتوجد عالق   47
  .سعر الفائدة  المدفوعة على الودائع

          

توجد عالقة بین ق درة الم صرف عل ى ج ذب ودائ ع العم الء، وب ین           48
  .سعر  الفائدة  المقبوضة  

          

  
  :بالمقارنة مع أسعار السوق ، ھل تعتبر مستوى األسعار المدفوعة . 49

                                  أعلى بكثیر                أدنى              مماثلة                     أعلى  
 

  عملة محلیة                                                                              
                                            

  جنبیة                                                                              عملة أ
  

  : تعلیل ذلك 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :بالمقارنة مع أسعار السوق ، ھل تعتبر مستوى أسعار الفوائد المقبوضة . 50
  أدنى               مماثلة                         أعلى 

  
                                                         

  
   :تعليل ذلك 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ماھي اقتراحاتك لحل مشكلة انخفاض حجم الودائع المصرفیة لدى المصرف   ؟. 51

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  

Ë 52  .          ھ ل ت رى ان ھن اك    سیاس ة الودائ ع الم صرفیة المتبع ة ف ي الم صرف       من خ الل اعتم ادك عل ى 
  :اعیوبا فیھ

  
   ال – نعم                                  ب -        أ  

  :إذا كانت إجابتك بنعم اذكر ھذه العیوب 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.1
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.2
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.3
  
Ë 53 . مستقبًال ھذه السیاسة في المصرف ھل تتوقع أن یتم تطویر : 

   ال – نعم                                  ب -          أ
   :وفي كال اإلجابتین الرجاء ذكر السبب 

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Ë 54 .        عفوا ، یرجى ذكر أي مالحظات ترید إضافتھا والتي قد أغفلتھ ا االس تبانة أو ل م تعطیھ ا الباحث ة

 .حقھا من وجھة نظرك 
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  ر ووافر التحیة لكمواسمحوا لي بأن أتقدم بجزیل الشك
  

  
  

 

 
  

  


