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   :ملخص
 علـــى معتمـــدة) 2017-2010( الفتـــرة فـــي لســـطینف بورصـــة فـــي المدرجـــة للمصـــارف األداء مقارنـــة إلـــى الدراســـة تهـــدف

 عـــدم النتـــائج وأظهـــرت. االســـتقرائي التحلیلـــي والمـــنهج الوصـــفي المـــنهج باســـتخدام والربحیـــة، الســـیولة مؤشـــرات متوســـطات
 مؤشــرات أعلــى ســجل حیــث والربحیــة، للســیولة األداء نتــائج علــى اثــرت والتــي الفلســطینیة االقتصــادیة البیئــة فــي اســتقرار
. فلسـطین بنـك فـي النتـائج أفضـل كانـت فقد الربحیة مؤشرات اما ،)%55.667( بنسبة العربي اإلسالمي البنك في السیولة

 أي فـي السـیولة تـوفیر علـى مقـدرتها لعدم التجاریة البنوك من أكثر نقدیة بسیولة تحتفظ اإلسالمیة المصارف إن یؤكد وهذا
 المصــارف قبـل مـن وتحلیلهــا المخـاطرة علـى الحكــم فـي والربحیـة ةالســیول مؤشـرات اعتمـاد بضــرورة الدراسـة وتوصـي وقـت،

  .المخاطرة لتجنب االمان ومستویات درجات تحید في اهمیة من لها لما
  .الربحیة مؤشرات السیولة، مؤشرات السیولة،: الكلمات المفتاحیة

  jel :M0, M4,M49 رموز
Abstract: 
     The study aims at comparing the performance of banks listed on the Palestine Stock Exchange in 
the period 2010-2017 based on the averages of liquidity and profitability indicators, using the 
descriptive approach and the analytical method. The results showed instability in the Palestinian 
economic environment, which affected the results of performance of liquidity and profitability, 
where the highest indicators of liquidity in the Arab Islamic Bank (55.667%), while the profitability 
indicators the best results were in the Bank of Palestine. This confirms that Islamic banks maintain 
cash liquidity more than commercial banks because they are unable to provide liquidity at any 
time.The study recommends the adoption of indicators of liquidity and profitability in risk 
management and analysis by banks because of their importance in deviating degrees and levels of 
safety to avoid risk 
Keywords: Liquidity, liquidity indicators, and profitability indicators. 
 (JEL) Classification : M0, M4, M49. 
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  :المقدمة .1
یحظى موضوع السیولة المصرفیة والربحیة اهتمام عامة الناس ولكن بنسب متفاوتة، وذلكحسب نظرة كل شخص 
ن اتجاه المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة المجلیة والعالمیة بسن قوانین  المستقلة حسب عالقة بالمصرف، وإ

ن أي خلل في منظومة  وضوابط تحكم عمل المصارف انما راجع إلى أهمیة هذا القطاع االقتصادي للعالم، وإ
العمل المصرفیة سیكون لها تأثیر سلبي  لیس على الدولیة فحسب بل على العالم أجمع، مثل ما وقع من أزمات 

بدأت في المصارف االمریكیة وسرعان ما انتقل أثرها على "2008االزمة المالیة العالمیة "مالیة عالمیة كان اخرها 
وعلیه إن الزام المصارف بعرض أعداد نسب السیولة والربحیة سیساهم بشكل كبیر في تعزیز ثقة العالم أجمع، 

ن توفیر السیولة الالزمة لسد االحتیاجات وااللتزامات المالیة من سحوبات  الفراد بالجهاز المصرفي وخدماته، وإ ا
ن الموازنة بین السیولة . المودعین واحتیاجات المقترضین والمستثمرین والربحیة شرط أساسي لعمل المصارف وإ

  .ونجاح اداؤها وكفاءته وبقائها في السوق
  :أهمیة الدراسة 1.1

تتركز أهمیة الدراسة في دراسة نسبة السیولة والربحیة للمصارف المدرجة في بورصة فلسطین لمعرفة حجم 
فة مدى قدرة المصرف على سداد السیولة الالزمة لتجنب المصرف الخسائر التي قد تؤثر على أداؤه وبقاؤه، ومعر 

  . التزاماته التشغیلیة وعوائد المودعین من خالل تولید االرباح
  :أهداف الدراسة 2.1

تهدف الدراسة إلى التعرف على مفهوم ومؤشرات السیولة والربحیة في تقییم األداء المصرفي في بورصة 
  .صرفیة في تحقیق أرباح معقولةفلسطین، وتحدید هل نسبة سیولة النقدیة تتالءم مع البیئة الم

  :مشكلة الدراسة 3.1
تعنى المشكلة بمخاطر نقص السیولة وعدم توفرها في الوقت المناسب یفرض ضغوطات مالیة على إدارة 
المصرف، نتیجة عدم قدرته على تقدیر حجم االلتزامات المالیة، فصعوبة تحدید النسبة المثلى للسیولة في 

بین السیولة الواجب االحتفاظ بها لمواجهة التزامات المودعین والمقرضین في سبیل  المصارف لتحقیق الموازنة
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تشغیل األموال من جهة وبین مواجهة المخاطر التي تتعرض لها من جهة أخرى لتحقیق معدالت ربحیة مقبولة 
  .هي المشكلة الرئیسة التي تعاني منها إدارات المصارف أي الموازنة بین السیولة والربحیة

  :فرضیات الدراسة 4.1
إن استخدام مؤشرات السیولة والربحیة في التحلیل یمكن من تقییم : "ترتكز الدراسة على فرضیة رئیسة مفادها

  ".األداء المصرفي بصورة علمیة ودقیقة
  :متغیرات للدراسة 5.1

سطین والمتغیر تنقسم متغیرات الدراسة إلى قسمین المتغیر المستقل ویمثل القطاع المصرفي في بورصة فل
  .المستقل یمثل نسب السیولة والربحیة

  :منهجیة الدراسة 6.1
المنهج التحلیلي الوصفي الذي أعتمد على مجموعة من الكتب واألبحاث :اعتمدت الدراسة على منهجین هما

الذي أعتمد والمنهج التحلیلي االستقرائي .  والمجالت العلمیة المحكمة واألطاریح لتغطیة الجانب النظري للدراسة
 .على البیانات المالیة الصادرة عن القطاع المصرفي الفلسطیني لتغطیة الجانب العملي للدراسة

  :حدود الدراسة 7.1
استعراض بیانات نسب السیولة المصرفیة للقطاع المصرفي والخدمات المالیة في  :الحدود الزمانیة للدراسة . أ

 ).2017- 2010(بورصة فلسطین للمدة 
تركزت على القطاع المصرفي والخدمات المالیة في بورصة فلسطین الممثل في  :نیة للدراسةالحدود المكا . ب
بنك فلسطین، بنك القدس، بنك االستثمار الفلسطیني، البنك الوطني، البنك اإلسالمي العربي، بنك االستثمار (

  ).الفلسطیني
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  الجانب النظري للدراسة. 2
  .همیةالمفهوم واأل: السیولة المصرفیة 1.2

السیولة مصطلح شائع في لغة المصارف واألسواق المالیة، وتعني قدرة المصارف على تلبیة واإلیفاء بالتزاماتها 
عبد السادة، (بشكل فوري وذلك من خالل تحویل أي أصل من األصول إلى نقد سائل بسرعة وبدون خسائر 

ا الفرق بین الموارد المتاحة للمصرف السیولة بانه) 303ص: 2013أحمد، (وعرف ).  121ص: 2008وآخرون، 
واألموال المستخدمة في مختلف أنواع الموجودات ضمن التوازن الذي تفرضه األصول المصرفیة المتعارف 
علیها، وتكون المصارف في حالة وفر في السیولة عندما تكون األموال المتاحة فائضة عن قدرة المصرف على 

وازن في بنود المیزانیة األخرى، بحیث یطر المصرف إلى استثمار الفوائض اإلقراض، وعند حدود االستثمار المت
ضمن األصول السائلة، مثل األوراق المالیة أو على شكل أرصدة لدى المصارف األخرى، أو أرصدة عاطلة 

على مواجهة التزاماته ةالمصرف قدر یة بأنها سیولة المصرفال)109ص: 2013، سعید(وعرف.لدى البنك المركزي
مالیة للمودعین بالدرجة االساس وبقیة االلتزامات األخرى كالمقرضین والمقترضین وغیرهم مما یستلزم توفر ال

 إلىالنقد السائل لدى المصرف أو امكانیة الحصول علیها عن طریق تسییل بعض اصول المصرف وتحویلها 
یولة وهي قدرة المصرف على الس) 104ص : 2016سلطة النقد الفلسطینیة، (عرفت .نقد بسرعة وبدون خسائر

  .تمویل النمو في األصول والوفاء بااللتزامات عند استحقاقها دون تحمل ایة خسائر غیر مقبولة
إذًا ال تعني السیولة فقط تحویل األصل إلى نقد، وانما تحویلة إلى نقد دون أیة خسائر، باعتبار أن السیولة 

ف في قدرته على تلبیة طلبات عمالئه المتعلقة بسحب ودائعهم ینبغي ان ترتبط بالربحیة، وتتمثل سیولة المصر 
المختلفة، أو تقدیم التسهیالت الالزمة واألصول لهم المتمثلة بالنقد السائل في األوقات التي ترتئیها أو یختارها 

لدى  العمالء، معنى ذلك انه ال یكفي اال تقل القیمة الفعلیة لألصول عن جملة خصومة، وانما یجب ان تتوفر
  ).11ص: 2001العالق، (المصارف أنواع من األصول ما یتیح لها مواجهة طلبات المودعین بالدفع باستمرار 
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یتضح من المفاهیم السابقة عدم االختالف بین المفاهیم، ألن الهدف من السیولة المصرفیة یتمثل في تمكن 
 غیر المتوقعة لسحب الودائع تحت الطلب المصرف على مواجهة سحب الودائع غیر المستقرة ومقابلة الطلبات

وكذلك مواجهة احتمال السحب من ودائع التوفیر والودائع ألجل، إذ قد یتم السحب من هذا النوع بدون دالئل أو 
مؤشرات مسبقة تعطي اإلدارة فرصة لتحدید السیولة الكافیة لمواجهة طلبات السحب، وعلیه فإن السیولة تمكن 

من قبل المودعین لظروف استثنائیة، ویتوقف حجم الرصید النقدي الذي یخصص  من تلبیة طلبات السحب
 حنفي،(لمواجهة مثل هذه الظروف على مدى إمكانیة المصرف في تدبیر موارد أخرى لمواجهة هذه السحوبات 

 ,Howells & Bain)، وبناًءا على ما سبق فإن للسیولة ثالث أبعاد یجب مراعاتها وهي )55ص: 2000وقریاقص، 

2000: P8).  

  .تتمثل في سرعة تحویل الموجودات إلى نقدیة :الوقت .أ 
  .تتمثل في احتمالیة هبوط قیمة الموجودات المراد تسییلها :المخاطر .ب 
  .تتمثل في الخسارة أو التضحیة المالیة التي قد توجد في عملیة تنفیذ التحویالت إلى نقدیة :الكلفة .ج 

  :العالقة بین الربحیة والسیولة 2.2
أهم واجبات المدیر المالي أن یوازن بین السیولة والربحیة وان یحافظ على هذا التوازن باستمرار، والحقیقة إن من 

هذا الواجب ینطوي على صعوبة بالغة ألن توفیر السیولة قد یناقض هدف الربحیة، ولهذا فإن المدیر المالي قد 
ألن العالقة بین الربحیة والسیولة عالقة عكسیة أي نظرًا ، یجد نفسه امام معادلة صعبة الحل في بعض األحیان

كلما زادت درجة السیولة قلت درجة الربحیة والعكس بالعكس، لذلك نجد مثًال األصول السائلة الحاضرة مرتفعة 
، على الرغم من  لكنها ال تدر عائد على المصرف وهذا لعدم استغالل االموال في استثمارات یمكن ان تدر دخوًال

وض والمرابحات والسلفیات تحقق أرباح وعوائد كبیرة لكنها تعد من القیم األقل سیولة لدى المصارف أن القر 
  ).11ص: 2017دیبونة، (

من قبل المصارف، بحیث إال تهتم _ الربحیة والسیولة_هنا یجب ان تكون هناك مفاضلة بین هذین الهدفین 
المستقبل القریب على عدم القدرة بالوفاء بالتزاماتها  المصارف بالربحیة على حساب السیولة مما قد یعرضها في

مما قد یؤدي إلى انهاء حیاة المصرف، أو االهتمام بالسیولة على حساب الربحیة وعدم االستثمار بالفائض مما 
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یعرض المصرف إلى عدم البقاء لفترة طویلة ومن تم االنسحاب من السوق، وعلیه یجب على إدارة المصرف 
  .موازنة ما بین السیولة والربحیةالمفاضلة وال

  .العوامل المؤثرة في السیولة المصرفیة 3.2
  ):2012عقل، (هناك العدید من العوامل التي تؤثر على السیولة المصرفیة أهمهما 

  .عملیات اإلیداع والسحب على الودائع 1.3.2
ة إلنجاز المعامالت الیومیة إلى نقص تؤدي عملیات السحب على الودائع أو تقلیب الودائع إلى نقود قانونیة ورقی

في النقدیة المصرفیة واحتیاطات المصرف لدى البنك المركزي مما یؤثر ذلك على السیولة النقدیة بالنقص، اما 
أي   ،تحویل السیولة النقدیة إلى ودائع لدى المصارف فإن ذلك سیؤثر بالعكس على السیولة المصرفیة بالزیادة

  .عملیات االیداع أو السحب على السیولة المصرفیةأن العالقة عكسیة بین 
 .رصید عملیات المقاصة بین المصارف 2.3.2

تزداد السیولة المصرفیة للمصرف إذا ظهر أن رصید حسابه الجاري الدائن لدى البنك المركزي نتیجة تسویة 
وارد نقدیة جدیدة إلى حساباته مع المصارف التجاریة األخرى العاملة في الدولة، ففي هذه الحالة تضاف م

  .احتیاجاته النقدیة التي یحتفظ بها لدى البنك المركزي مما یزید من درجة النقدیة
 .موقف البنك المركزي بالنسبة للمصارف 3.3.2

البنك المركزي بصفته الممثل الرئیس للسلطة النقدیة فله قدرة تأثیر على السیولة المصرفیة من خالل تزویده 
فإذا اعتمد البنك المركزي سیاسة تقلیص عرض . المطلوبة من النقود الورقیة والمصرفیة المصارف بالنقدیة

العملة، فإنه سیعمل على تخفیض حجم األرصدة النقدیة الحاضرة أو االحتیاطات النقدیة المتوفرة لدیها، ویقلل 
لخصم وبیع السندات قابلیتها على منح القروض، وتعتمد سیاسة البنك المركزي هذه على رفع سعر إعادة ا

الحكومیة في السوق المفتوحة، ورفع نسبة االحتیاطي النقدي القانوني، ویحصل العكس في حالة توسیع عرض 
العملة، ألن ذلك یؤدي إلى زیادة األرصدة مما یسمح بتوسع قدرتها االفتراضیة ومواجهة مختلف السحوبات من 

  .العملة
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 .رصید رأس المال الممتلك 4.3.2
صید رأس المال الممتلك على سیولة المصرف، حیث انه كلما زاد رصید رأس المال الممتلك زادت یؤثر ر 

السیولة والعكس صحیح، أي كلما قل رصید رأس المال الممتلك قلت السیولة المصرفیة، ومن تم تحددت القدرة 
  . االفتراضیة وانخفضت في مواجهة تسدید المصرف التزاماته الجاریة

  :لسیولة في المصارفمكونات ا 4.2
درجت العادة في االدبیات المالیة بصورة عامة وادارة المصارف بصورة خاصة إلى تقسیم مكونات السیولة في 

  : لى قسمین هماإالمصارف بحسب درجة السیولة 
  ):االرصدة النقدیة الجاهزة(ات األولیةیاالحتیاط 1.4.2

أن یكسب منها أي عائد ولم تشترك في االستثمارات هي تلك االصول النقدیة التي یمتلكها المصرف دون 
كثر بنود الموجودات سیولة في أوهي ) دقعلى شكل ن(صول تامة السیولة أو أأي انها موجودات ، المصرفیة

 :2013،حمدأ(: االحتیاطیات األولیة على مستوى المصرف الواحد من أربع مكونات هيالمصارف وتتألف هذه 
  ).304ص

یشمل مجموع األوراق النقدیة بالعملة المحلیة واألجنبیة والتي تحتفظ بها المصارف  :دوقفي الصن یةالنقد .أ 
 .ممارسة انشطتها الیومیة والفوریةللمواجهة االلتزامات الیومیة 

بنسبة من  باالحتفاظرف اتنص التشریعات المصرفیة على إلزام المص :لدى البنك المركزيالنقدیة االرصدة  .ب 
والبنك المركزي ال . القانوني االحتیاطيسائل لدى البنك المركزي، والتي تعرف بنسبة  أمواله في صورة نقد

ة فوائد على نسبة  القانوني الذي یوّدعه المصرف التجاري لدیه، ولكن إذا زادت نسبة  االحتیاطيیدفع أیّ
ة على هذه الزائدة اإلیداع عن النسبة المقررة التي نّصت علیها القوانین، فإّن البنك المركزي یدفع فائد

 . الموّدعة لدیه
وهي األموال التي یودعها المصرف التجاري لدى المصارف  :لدى المصارف االخرىالنقدیة االرصدة  .ج 

المحلیة األخرى من أجل مقاصة الصكوك وتحصیل فقرات أخرى من الدیون، ویزداد حجم هذه الودائع كلما 
لدیها أو زادت عالقاتها الصیرفیة مع المصارف  واجهت المصارف الموّدعة صعوبة في تشغیل النقد

 .المراسلة داخل البلد وخارجها
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وتمثل الصكوك المسحوبة على المصارف األخرى والتي یحتفظ بها المصرف ولم  :الصكوك قید التحصیل .د 
 .یتم استالم قیمتها

ارف اخرى خارج وهي االموال التي یقوم المصرف بإیداعها لدى مص :االرصدة لدى المصارف خارج البلد .ه 
 .الجهاز المصرفي للبلد نتیجة التعامالت الخارجیة للمصرف

  ):األرصدة شبة النقدیة(االحتیاطیات الثانویة  2.4.2
وراق المالیة واألوراق التجاریة هي عبارة عن موجودات یمكن تحویلها إلى نقد عند الحاجة وتتكون من األ

االحتیاطیات األولیة وتحقیق بعض االرباح للمصرف وتوفیر  المخصومة ویمتلك هذا النوع  فوائد مثل تدعیم
السیولة الموسمیة، كما ان الهدف من هذه االحتیاطیات هو تحقیق الربح بالدرجة األولى ومن ثم تحقیق سیولة 
ها تسهم في  مناسبة للمصرف عند الحاجة، وتحقق هذه االحتیاطیات في مجال السیولة فوائد متعددة، منها أنّ

االحتیاطیات األولیة، وفي استیعاب ما یفیض من االحتیاطیات األولیة عن متطلبات المصرف، وكذلك تدعیم 
ها تساهم في تحقیق نسبة من أرباح المصرف    .)161ص: 2006عقل، (إنّ

حتیاطیات القانونیة، ویأخذ شكل ، األول محدد قانونًا، ویسمى باالجزئیینحتیاطیات الثانویة تتكون من واال
الخزینة وسندات الحكومة، ویظهر هذا الجزء واضحًا عندما تحتاج الدولة إلى أموال لتمویل العجز حواالت 

الحاصل في میزانیتها نتیجة لزیادة النفقات العامة على اإلیرادات العامة، أما الجزء الثانییكون محددًا بحسب 
ها تعتبر بمثابة  ُستخدم عاسیاسة المصرف التجاري ذاته، أي إنّ ند الحاجة إلیه، كأن یتم تحویل جزء منه دخار ی

إّن المصارف كغیرها من منشآت األعمال، تسعى إلى . حتیاطیات أولیة، أو تحویل جزء من األخیرة إلیهاإلى 
ها یمكن أن  االحتفاظزیادة أرباحها، وبالتالي لیس من مصلحتها  باحتیاطیات أولیة تفوق حاجتها الفعلیة، أي إنّ

ستثمارات قصیرة األجل، كشراء األوراق المالیة، واألوراق التجاریة التي هي إضافة اوالها في تستخدم جزءًا من أم
ها تتمتع بسیولة عالیة، وهذه هي اال ها مربحة، فإنّ   ).64ص: 2013الموسوي، ( حتیاطیات الثانویةإلى أنّ
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  :نظریات إدارة السیولة 5.2

لمالي إلى وجود عدة نظریات إلدارة السیولة وحددت تلك اشارت الكثیر من االبحاث والدراسات في الفكر ا
ربع نظریات مختلفة تتمثل في نظریة القرض التجاري، نظریة امكانیة التحویل، أالدراسات اهم تلك النظریات في 

نظریة الدخل المتوقع، نظریة ادارة المطلوبات وتعنى النظریات الثالث األولى بإدارة الموجودات اما النظریة 
  :وكما یأتي خیرة فإنها تركز على ادارة المطلوباتاال

 :نظریة القرض التجاري 1.5.2
تقوم هذه النظریة على أساس أّن سیولة المصرف تتحقق تلقائیًا من خالل التصفیة الذاتیة لقروضه التي یجب أن 

قترضوه من أموال بعد تكون لفترات قصیرة، أو لغایات تمویل رأس المال العامل، حیث یقوم المقترضون برّد ما ا
وِطبقًا لهذه النظریة، فإّن المصارف ال تقرض لغایات العقارات أو السلع . إكمالهم لدوراتهم التجاریة بنجاح

االستهالكیة أو االستثمار في بعض األسهم والسندات، وذلك لطول فترة االسترداد المتوقعة في هذه المجاالت، 
معات التجاریة، اذ تكون الغالبیة العظمى من زبائن المصرف هم التجار وتناسب هذه النظریة في السیولة المجت

وعلیه فان هذه ).104ص: 2006، بو حمدوأالصائغ، (الذین یبحثون عن التمویل لصفقات محددة ولفترات قصیرة 
شمل باإلضافة إلى توسعها لت ،لى امد استحقاق القروض التجاریة قصیرة االمد مصدرًا للسیولةإالنظریة تنظر 

س المال العامل والتي بعضها یتم تسدیده ذاتیا كما ان تطبیق هذه النظریة وتبنیها من قبل المصرف أقروض ر 
یتطلب ادارة مخاطرة السیولة من خالل تخصیص استثمار المطلوبات قصیرة األمد إلى الموجودات قصیرة األمد 

(Matz,2011: P302).  
  :نظریة إمكانیة التحویل 2.5.2
النظریة إلى أن المصرف یعمل على أساس تدعیم االحتیاطات األولیة بموجودات قابلة التحول إلى هذه تشیر 

النقد عند الحاجة وتتمیز هذه الموجودات بقابلیتها البیعیة العالیة أي إمكانیة تحویلها إلى نقد سائل بفترة وجیزة 
فكرة أّن سیولة المصرف تعتبر جیدة هذه النظریة أساسًا على  وتعتمد. )100ص: 2000الحسیني والدوري، (

فإذا لم یتقدم المقترض . مادامت لدیه موجودات یمكن تحویلها إلى نقد بأسرع وقت ممكن، وبأقل خسارة ممكنة
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الثانویة، كاألوراق  احتیاطیاتهلتزامات مالیة مستحقة، فإّن المصرف یقوم بتحویل بعض من السداد ما بذمته من 
قد، أو یقوم ببیع جزء من الضمان المصاحب للقرض، سواء كان عقارًا أو أوراقًا مالیة، أو التجاریة والمالیة إلى ن

بو أ(المالیة بالتزاماتهوعلى أثر ذلك یمكن أن تتوفر سیولة نقدیة كافة لدى المصرف تمكنه من الوفاء ، غیرها
إلى اوتحویله اتودذا امتلك الموجإان المصرف یكون في مركز سیولة مالئم حیث . )193ص: 2002 ،حمد

ذا تمكن من إفالقصد من هذه العملیة لیست التحویل فقط وانما تعظیمه  ،المصارف االخرى قبل امد استحقاقه
  .(Gomez,2008: P195)تحویل الموجودات إلى البنك المركزي مثال بوصفه المقرض والمالذ االخیر 

  :نظریة الدخل المتوقع 3.5.2
إدارة المصرف یمكن أن تعتمد في تخطیطها للسیولة على الدخل المتوقع  تقوم هذه النظریة على أساس أن

ها تدخل في  یمّكن المصرف من  اوهذ. عتبارها الدخول المتوقعة للمقترضین في المستقبلاللمقترض، وبالتالي فإنّ
منح قروض متوسطة وطویلة األجل، إضافة إلى منحه للقروض قصیرة األجل مادامت عملیة سداد هذه 

روض تكون من الدخول المتوقعة للمقترضین بشكل أقساط دوریة منتظمة الذي یجعل المصرف یتمتع بسیولة الق
مكانیة توقعهاعالیة، وذلك بسبب اال لذا . )104ص:2006، و حمدوأبالصائغ، . (نتظام النسبي للتدفقات النقدیة، وإ

المجدولة من قبل الزبون على اساس فانه بإمكان المصرف ان یخطط للسیولة إذا استند إلى دفعات القرض 
مستقبل المقترض، على اعتبار ان المصرف یعتمد على االرباح المحتملة والجدارة االئتمانیة للمقترض كضمانة 

  .(Ibe,2013: P40)قصوى للسیولة الكافیة 
  :نظریة إدارة المطلوبات 4.5.2

ف لدیها القدرة على توفیر السیولة في جانب تتركز هذه النظریة على جانب المطلوبات، وتؤكد على أّن المصار 
: المطلوبات، كما هو الحال في جانب الموجودات، وذلك من خالل استحداث أنواع جدیدة من الودائع، منها
. شهادات اإلیداع التي یمكن تداولها، وهي شهادات غیر شخصیة یمكن لحاملها التصرف فیها بالبیع والشراء

ّن معدل فائدتها وتاریخ استحقاقها یتحددان بواسطة وعادة ما تكون القیمة اإلس میة لتلك الشهادات كبیرة، وإ
وكذلك شهادات اإلیداع التي ال یمكن تداولها، وهي شهادات شخصیة تصدر . المصرف دون تدخل من الزبون

التصرف  ، وال یجوز لحاملهااالستحقاقتفاق بین المصرف والزبون یتحدد فیه معدل الفائدة وتاریخ ابمقتضى 
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وعادة ما تكون قیمتها اإلسمیة أقل من القیمة . سترداد قیمتها قبل التاریخ المحددافیها بالبیع، كما ال یمكن له 
وودائع  ،كما وتوجد أنواع جدیدة أخرى كودائع أمر السحب القابلة للتداول. اإلسمیة للشهادات القابلة للتداول

كبیر في زیادة حصیلة المصرف من الموارد المالیة، أي من سیولته وجمیع هذه الودائع تساهم بشكل . سوق النقد
ها تعمل على زیادة أرباح المصرف  ت الكثیر هلذا اتج، )105ص2006:د، بو حموأالصائغ، (النقدیة، إضافة إلى أنّ

لف من المصارف في الوقت الحاضر إلى االهتمام بمجاالت إدارة االموال أو التمویل أو مخاطرة التمویل بمخت
مسمیاتها مما یعكس حرصهم االكبر على االعتماد على االموال المقترضة، الن احدى سمات هذه االدارة هي 

التطورات في  أحدوان . تقلیل مخاطرة السیولة من خالل التركیز على تنویع مصادر التمویل االقل تقلبا نسبیاً 
هذه المخاطرة  إدراكسیولة ومدى االستفادة من ادارة االموال هو توفیر كل من االنخفاض المادي في مخاطرة ال

  .(Matz,2011: P317)التي تركز على هیكل االمد المحدد في المطلوبات
 :مصادر السیولة المصرفیة 6.2

  ):2012عقل، (تنقسم مصادر السیولة المصرفیة إلى قسمین هما 
  :السیولة الداخلیة 1.6.2

ة النقدیة التي تستعملها المصارف ألغراض التشغیل العادیة، عبارة عن األرصد):األساسي(االحتیاطي األولي  .أ 
 .زیادة على االحتیاطیات القانونیة المقررة

یتكون من الفوائض االحتیاطیة واألوراق المالیة الحكومیة قصیرة االجل، واألوراق المالیة  :االحتیاطي الثانوي .ب 
یها منخفض، وقابلة للبیع السریع دون خسارة األخرى، شریطة إن تكون ذات نوعیة ممتازة، ومخاطر اإلفالس ف

 :والغایة من االحتیاطي الثانوي تتحقق في
 .توفیر السیولة الموسمیة -
 .الزیادة غیر المتوقعة في الطلب على القروض -
 .التطورات غیر العادیة في السوق ذات العمق البسیط -
سیولة على المدى الطویل، كزیادة الطلب على إن غایة هذا االحتیاطي توفیر ال: االحتیاطي الثالث للسیولة .ج 

القروض وتراجع الودائع، ویشمل هذا االحتیاطي األورق المالیة الحكومیة التي تتراوح مدتها ما بین سنة أو 
 .سنتین
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إن الغایة من هذا االحتیاطي تحقیق الدخل بالدرجة األولى والسیولة بالدرجة الثانیة، : احتیاطي االستثمار .د 
 .البند من األوراق المالیة متوسطة وطویلة األجل ویتكون هذا

 مطلـــع فـــي المصـــارف طـــورت المصـــرف، میزانیـــة داخـــل الســـیولة خـــزن لعملیـــة كبـــدیل :الســـیولة الخارجیـــة 2.6.2
 شــهادات فكــرة وتطــویر األســلوب هــذا تــزامن ظهــور وقــد ت،المطلوبــا إدارة یســمى الســیولة، أســلوبا إلدارة الســتینات
 یسـمى أومـا االحتیاطیـة لفوائضوب، وااألسل أدوات هذا أهم إحدى ومازالت كانت التي ستیناتال في مطلع اإلیداع

عـادة البیـع واتفاقیـات األوروبـي، لـدوالرا FED   FUNDSة بأسـمالمتحـد الوالیـات فـي  التـي الجـرأة وتتحـدد الشـراء، وإ
 فالسیاســة، والمــردود ینالمخــاطرب الموازنــة بمــدى الســیولة، مــن مخزونــه وكــذلك خصــومه إدارة فــي المصــرف یتبعهــا

  زیــادة  علــى تركــز نفســه، الوقــت  فــي لكنهــا المطلوبــات، إدارة علــى االعتمــاد سیاســة تقلــیص إلــى تــؤدي المتحفظــة
 بقـــوة المصـــدر هـــذا الرتبـــاط وذلـــك المصـــارف، لجمیـــع للســـیولة الخـــارجي المصـــدر یتـــوافر وال .المخزونـــة الســـیولة

  فـي مرونـة لمصـرف إعطاؤهـا المطلوبـات إدارة إیجابیـات أهم منو  ،يئتمانالا مركزها  وسالمة المقترض المصرف
  .ةالسیول إلدارة كوسیلة المیزانیة بجانبي االهتمام على اإلدارة أجبرت كما میزانیاته، جانبي إدارة
 :مؤشرات قیاس وتقیم السیولة المصرفیة  7.2

مصرفیة التقلیدیة ان قیاس مستوى السیولة في وال المالیةاشارت الكثیر من االبحاث والدراسات واالدبیات 
المصارف یتم عبر مقیاس ساكن یدعى نسب السیولة ومضمون ذلك یكمن في الفصل بین الموجودات سهلة 

غیر السائلة، اما ) االصول(التحول إلى نقد وبدون خسارة واخرى بطیئة التحول ویطلق علیها العناصر
صر متغیرة واخرى مستقرة، فالمطلوبات المتغیرة هي التي تكون عرضة المطلوبات وحق الملكیة فتقسم إلى عنا

للسحب والتغیر، وبعكسها المطلوبات المستقرة، وبهذا تكون ادارة المصرف امام مهمة عسیرة مضمونها تحدید 
  .)306ص: 2011الجمیل،(المستوى المقبول لدیها وبنسب معینة

ریة على عدد من النسب المالیة لمعرفة كفایة السیولة تعتمد المؤسسات المالیة، ومنها المصارف التجا
مما لدیها من نقدیة أو أصول أخرى سریعة التحویل إلى  بالتزاماتهاالنقدیة فیها، بما یجعلها قادرة على الوفاء 

 بكمیات االحتفاظلها، أي  االقتصاديوالسیولة تمثل سیفًا ذا حّدین، فإذا ازداد حجم السیـولة عن الحد . نقدیة
ومن جهة أخرى، إّن انخفاض السیولة . كبیرة تزید على الحد المطلوب، سوف یؤثر سلبیًا في ربحیة المصرف
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عن الحد المطلوب سوف یؤدي إلى حاالت العسر المالي، ویحقق الضعف في كفایة المصرف عن الوفاء 
إلیه المقدم  االقتراضلبات خاصة تجاه المودعین عند سحب ودائعهم، وكذلك عدم القدرة في تلبیة ط بالتزامات

  .)195ص:2002 حمد،بو أ(، )273ص: 2000، وجودة، رمضان(
ت سلطة النقد الفلسطینیة على تطبیققوانین بازل على جمیع المصارف العاملة في فلسطین دوت تمییز اعتمد

إلسالمیة طریقة واحدة للرقابة على المصارف اسلطة النقد تطبق ، و )2ص: 2016سلطة النقد الفلسطینیة، (
السقوف االئتمانیة، و السیولة القانونیة، و االحتیاطي النقدي اإللزامي،  فلسطینفي تحدید نسبةالعاملة في  والتجاریة

عادة الخصم، و  تؤثر سلبًا على المصارف اإلسالمیة النقدیة والتیقد وغیرها من السیاسات  ومخاطر االئتمانإ
طبیعة العملیات المصرفیة التي تقوم بها المؤشراترغماختالف السیولة والربحیة وغیرها من وتنعكس على نسب

لذا یتطلب من سلطة النقد،تخضع لنفس السیاسة النقدیة ل االخرىولكنهاالمصارف اإلسالمیة عن المصارف 
وأن المصارفاالخرىاالحتفاظ بسیولة قانونیة بنفس النسبة التي تحتفظ بها  فلسطیناإلسالمیة في  المصارف

اإلسالمیة هي نفسها المطلوبة من  والربحیة والتداول فیالمصارفومقام نسب السیولة مكونات بسط 
اإلسالمیة للعمالء حیث إن  المصارفدون مراعاة الختالف طبیعة الحسابات التي تحتفظ بها  المصارفالتجاریة

اإلسالمیة  ارفالمصغالبیتها هي حسابات استثماریه مشتركه ودون مراعاة لطبیعة التمویالت التي تمنحها 
  .لعمالئها

  :معاییر قیاس وتقییم كفایة السیولة المصرفیة 1.7.2
تعتبر نسبة السیولة أحد النسب المالیة في تقییم المركز المالي للمصرف، ومعرفة واقع حجم السیولة المحددة من 

على عدم قدرة  قبل البنك المركزي، فإذا ارتفعت النسبة أو انخفضت عن مستواها المحدد یكون مؤشر سلبي
المصارف على االستثمار وبالتالي عدم تحقیق الربحیة الن تكوین السیولة بالحجم األمثل یعزز من إمكانیة 

: 2013سعید، (التعامل مع النسب المالیة األخرى ویوفر نقدیة وموجودات قابلة للتسییل خالل فترة زمنیة قصیرة 
  :رف لمعرفة كفایة السیولة لدیها، ما یلي، ومن أبرز النسب التي تعتمد علیها المصا)71ص

تعبر نسبة الرصید النقدي عن العالقة بین ما یملكه المصرف من موارد سائلة وبین :نسبة الرصید النقدي. أ
التزاماته المالیة،اما الودائع وما في حكمها فهي تتألف من مجموع الموجودات ویطرح منها حقوق الملكیة، إذ 
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بة إلى قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته تجاه الدائنین ولكن قد یؤثر ذلك على توظیف یشیر ارتفاع هذه النس
  :، وتحسب النسبة بالمعادلة التالیة)7ص: 2009الكردي، (األموال في االستثمارات التي قدر عائد للمصرف 

  =نسبة الرصید النقدي 
مصارف لدى ة النقدی+ النقدیة لدى البنك المركزي + النقدیة في الصندوق 

  100×   االخرى
  االلتزامات االخرى+ إجمالي الودائع 

تحتفظ المصارف بأرصدة نقدیة لدى البنك المركزي بدون فوائد وبنسبة معینة مما :نسبة االحتیاطي القانوني .ب
بغي ، ویحدد البنك المركزي هذه النسبة وفقًا للمصلحة العامة، وین)266ص: 2014وهیبة، (لدیها من الودائع 

على المصارف االلتزام بها، وقد یلجأ البنك المركزي إلى تغییر هذه النسبة تبعًا لظروف البلد االقتصادیة 
والنقدیة، ألنها تمثل إحدى أدواته المهمة في التأثیر في حجم االئتمان الممنوح في االقتصاد القومي، حیث یقلل 

وبالعكس، فإنه إذا أراد إحداث حالة انكماش كعالج  نسبة االحتیاطي القانوني في ظروف التوسع االقتصادي،
، فإنه یرفع من نسبة االحتیاطي القانوني وهكذا  ، )2006الصائغ، وأبو حمد، (لمشكلة التضخم المادي مثًال

  :وتحسب النسبة بالمعادلة التالیة

  =نسبة االحتیاطي القانوني 
  النقدیة لدى البنك المركزي

 ×100  
  لتزامات االخرىاال+ إجمالي الودائع 

تشیر هذه النسبة إلى قیاس قدرة االحتیاطات األولیة واالحتیاطات الثانویة على  :نسبة السیولة القانونیة .ج
الوفاء بااللتزامات المالیة المستحقة على المصرف في مختلف الظروف، حیث كلما زادت نسبة السیولة القانونیة 

كحد اقصى وفقًا لألنظمة االقتصادیة العالمیة ) %35-%30(ما بین  زادت سیولة المصرف وتتراوح هذه النسبة
  ).122ص: 2001العالق، (

  =نسبة السیولة القانونیة 

النقدیة لدى المصارف + النقدیة لدى البنك المركزي + النقدیة في الصندوق 
  أذونات الخزانة+ أوراق تجاریة + األخرى 

 ×100  
صكوك + حواالت مستحقة الدفع + المقترضة إجمالي المبالغ + إجمالي الودائع 

  وخطابات بالعملة المحلیة لدى البنك المركزي

تشیر نسبة توظیف األموال على قدرة المصرف االئتمانیة ومعرفة اتجاهاته االئتمان  :نسبة توظیف االموال .د
وضع التخصصات المالیة وهذه النسبة تستند إلى معاییر وشروط ال یمكن تجاوزها من قبل المصرف، مع أهمیة 

الالزمة لتغطیة فتح االئتمان مع مالحظة القدرة االئتمانیة للمقترض وقدرته على إعادة دفع االلتزامات للجهة 
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، كما تعبر هذه النسبة عن مدى )65ص: 2014عواد، (المانحة باستخدام خطط ومؤشرات ائتمانیة واضحة 
ئن من االستثمارات، فكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على استخدام المصرف للودائع في تلبیة حاجات الزبا

  :، وتحسب النسبة بالمعادلة التالیة)24ص: 2010عبد الخالق، (مقدرة المصرف في منح القروض جیدة 

  =نسبة االحتیاطي القانوني 
  )القروض والسلف(االستثمارات 

 ×100  
  إجمالي الودائع

تشیر هذه النسبة على حجم االحتیاطات األولیة من ):یاطات األولیةنسبة االحت(نسبة السیولة الحاضرة .ه
النقدیة الجاهزة لدى خزینة المصرف والتي بأمكانها استخدامها متى تشاء دون عناء أو جهد وال تحقق أي عوائد 
 للوحدة االقتصادیة وقدرة هذه االحتیاطات على سد االحتیاطات تحت الطلب، وتحسب هذه النسبة بالمعادلة

  . التالیة

  =نسبة السیولة الحاضرة 
  النقدیة في خزینة المصرف

 ×100  
  الودائع تحت الطلب

  .المصرفي) الربحیة(تحلیل مؤشرات االداء 2.7.2
إن الهدف الرئیس للمصارف هو تعظیم ثروة المالك، ویرتبط هذا المفهوم بالعدید من مؤشرات األداء أهمها 

قیاس مستوى األداء الكلي للمصرف دون تمییز، خاصة أن األرباح هي أهم  مؤشرات الربحیة، ألنها تقوم على
  .العوامل التي تعمل على جذب العمالء إلى المصارف وتزید من ثقتهم بالتعامل معه

تعبر نسبة السیولة أو ما تعرف بنسبة التداول على مقدرة المصرف على ):نسبة التداول(نسبة السیولة  .أ
مستحقة ومكوناتها، وتتألف هذه النسبة من الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة، والتي الوفاء بالتزاماته ال

تعتبر من أكثر النسب موضوعیة في االستخدام لتقییم كفاءة السیولة وتكون اما على شكل موجودات نقدیة أو ما 
ذا كانت نتیجة هذه النسبة أكبر من )175ص: 2011هندي، (فیحكم النقدیة  الواحد صحیح فإن ذلك یعنى إن ، وإ

  :المصرف لدیة من الموجودات المتداولة ما یكفي لسد التزاماته وتحسب هذه النسبة بالمعادلة التالیة

  =نسبة السیولة 
  الموجودات المتداولة

 ×100  
  المطلوبات المتداولة
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دل العائد على األموال یقیس هذا المؤشر مع:ROI&ROA) الموجودات(معدل العائد على االستثمار أو. ب
المستثمرة في الموجودات، وهو مؤشر یعكس الكفاءة الكلیة لإلدارة في تحقیقها األرباح من مجمل استثماراتها في 

  :الموجودات وان ارتفاع هذا المؤشر یدلل على كفاءة اإلدارة االستثماریة للمصرف، ویحسب بالمعادلة التالیة

  =معدل العائد على الموجودات 
  ي الربح بعد الضریبةصاف

 ×100  
  إجمالي الموجودات

یقیس هذا المؤشر العائد الذي یحققه المساهمون على أموالهم : ROEمعدل العائد على حقوق الملكیة .ج
الموظفة في رأس مال المصرف، فإذا كانت نسبة هذا المؤشر مرتفعة فهذا یدل على كفاءة قرارات االستثمار 

  :تحسب بالمعادلة التالیةوالتشغیل في المصرف، و 

  =معدل العائد على حقوق الملكیة 
  صافي الربح بعد الضریبة

 ×100  
  حقوق الملكیة

یعد هذا المؤشر من المقاییس المهمة التي تهم المودعین ألنها تقیس مدى نجاح : معدل العائد على الودائع. د
  :دة في المصرف،وتحسب بالمعادلة التالیةإدارة المصرف في تحقیق العوائد على أموال المودعین الموجو 

  =معدل العائد على الودائع 
  صافي الربح بعد الضریبة

 ×100  
  إجمالي الودائع

یقیس هذا المؤشر كفاءة إدارة المصرف في تولید األرباح من : معدل العائد على األموال المتاحة للتوظیف. ه
ودائع، وان ارتفاع هذا المعدل یدلل على قدرة المصرف تحقیق األموال المتاحة لها والمتمثلة بحق الملكیة وال

  .، وتحسب بالمعادلة التالیة)22ص: 2005الحمیري، (العوائد من توظیف األموال في الموجودات المربحة 

  =معدل العائد على األموال المتاحة للتوظیف
  صافي الربح بعد الضریبة

 ×100  
  حقوق الملكیة+ إجمالي الودائع 

  الجانب التطبیقي للدراسة. 3
  :تحلیل مؤشرات السیولة المصرفیة 1.3

- 2010(یختص هذا المحور في تحلیل مؤشرات السیولة للمصارف المدرجة في بورصة فلسطین خالل الفترة 
، معتمدة على المتوسطات الحسابیة على مستوى المصارف المبحوثة منفردة ومتجمعة للمقارنة بینها )2017

  : ائج كما یليالستخراج النت
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  :تحلیل نسبة الرصید النقدي 1.1.3
قیم احتساب مؤشر نسبة الرصید النقدي، إذ یظهر من هذا التحلیل العام إلى أن هذه ) 1(یوضح الجدول رقم 

النسبة كانت ما بین االرتفاع في بعض المصارف واالنخفاض في البعض االخر، وهذا التباین كان واضحًا 
ویرجع ذلك ) 2012(سالمي العربي حیث أن هذه النسبة في ارتفاع مستمر خاصًة من عام باالرتفاع في البنك اإل

لعدة أسباب وهي ارتفاع النقدیة في خزینة المصرف ولدى المصارف األخرى والرصید االحتیاطي لدى سلطة 
عام  مقارنة مع %70بنسبة تصل إلى أكثر من ) 2017-2016(النقد في ظل انخفاض حجم الودائع في عامي

وهذا یدل على انخفاض المستوى االقتصادي في فلسطین ولجوء المودعین إلى سحب ودائعهم وانحسار  2015
المصرف في اعمال المرابحة والمضاربة وغیرها من االعمال المصرفیة نتیجة ضعف الوضع االقتصادي من 

لسطیني فقد سجل المؤشر انخفاضًا ناحیة وتدهور الوضع السیاسي من الناحیة االخرى، اما البنك اإلسالمي الف
) %40.664(سجل ارتفاعًا عن المتوسط العام لجمیع المصارف خالل تلك الفترة بنسبة ) 2010(ماعدا عام 

مقارنة مع المتوسط العام وهذا یدل على تدني مستوى كفاءة المصرف مقارنة مع الغیر، وعلى )%6.094(بفارق 
وارتفاع السیولة النقدیة في المصرف ففي عام ) 2017-2015(اصًة من الرغم من ارتفاع الربحیة في المصرف خ

، وارتفاع حجم الودائع في عام %85بنسبة زیادة ) 2016(ارتفعت قیمة النقدیة في المصرف عن عام ) 2017(
إال أن حجم السیولة كان اعلى بكثیر من الودائع هذا أدى إلى ارتفاع النسبة إال ان عند  %24بنسبة ) 2017(

مقارنة النسبة مع المتوسط العام للمصرف نجدها منخفضة وهذا یؤكد تدهور الوضع االقتصادي في السنوات 
) 2017(االخیرة، وجاء في تحلیل كفاءة بنك فلسطین انخفاض الرصید النقدي خالل جمیع فترات الدراسة ماعدا 

زیادة النقدیة في المصرف أكثر من إضافة إلى ) %4.591(بفارق ) %36.884(فقد سجلت ارتفاعًا عن المتوسط 
حجم الودائع وهذا یدل ارتفاع مستوى كفاءة المصرف في سداد التزاماته، اما بنك االستثمار الفلسطیني فقد 
جاءت نتیجة التحلیل معاكسة للتوقعات لتذبذب النسبة بین االرتفاع واالنخفاض حیث إن السنوات التي سجلت 

ن كفاءة المصرف بدأت تنخفض من عام ) 2014– 2011(ارتفاعًا هي من عام  ، نتیجة ارتفاع حجم )2015(وإ
الودائع لدى المصرف مقارنة مع حجم السیولة وهذا اثر على ارتفاع الربحیة ویهدد المصرف في وقوع عسر 
مالي أو عدم مقدرة المصرف على مواجهة التزاماته، ویعاني بنك القدس من انخفاض في مستوى الكفاءة منذ 
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 2013(جه في البورصة ولكن من الواضح استقرار مستوى الكفاءة لهذا المصرف عند مستوى واحد من عام إدرا
، ولكن مستوى الكفاءة المصرفیة للبنك الوطني متغیر بشكل واضح ارتفاعًا وانخفاضًا دون اخذ وتیرة )2017 –

لسنوات منخفضة ولكن في عامي كانت هذه النسبة مرتفعة اما باقي ا) 2013، 2011، 2010(محددة ففي عام 
كانت النسبة منخفضة بشكل كبیر وهذا راجع إلى ارتفاع حجم الودائع مقارنة مع النقدیة واهتمام ) 2017، 2013(

) 2017(المصرف بتحقیق الربحیة على حساب السیولة وهذا كان واضحًا في ارتفاع ربحیة المصرف في عام 
  .2010مقارنة مع عام  %43.6 بنسبة زیادة 9204747حیث بلغت الربحیة 

وعند قیاس قدرة كل مصرف على مستوى المصارف األخرى عند المتوسط الحسابي العام نالحظ إن البنك 
اإلسالمي العربي یعد من أفضل المصارف الرتفاع هذه النسبة على المستوى العام على جمیع فترات الدراسة 

  .التزاماته المالیة في أي وقتوهذا یدل على كفاءة المصرف وقدرته على مواجهة 
یالحظ مما سبق إن القطاع المصرفي الفلسطیني یعمل في بیئة استثماریة غیر مستقرة مما یقلل من احتمال 
الحصول على السیولة النقدیة الالزمة لسداد احتیاجات المصرف متى شاء، وهذا واضحًا في سیاسة البنك 

فًا من عدم مقدرتها على سداد احتیاجاتها من السیولة إذا لزم االمر، اإلسالمي العربي هي االحتفاظ بالسیولة خو 
خاصة إن مصادر حصول المصارف اإلسالمیة على السیولة مقیدة على خالف المصارف التجاریة، اما 
المصارف األخرى فقد توسعت في سیاسة اإلقراض ومنح االئتمان وغیرها من االعمال المصرفیة لتحقیق الربحیة 

ب السیولة، نتیجة مقدرة هذه المصارف من الحصول على السیولة النقدیة إذا لزم االمر لسد احتیاجاتها على حسا
  .في أي وقت وبأي تكلفة
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  تحلیل نسب الرصید النقدي) 1(جدول رقم 

البنك اإلسالمي  السنوات
  العربي

البنك اإلسالمي 
  الفلسطیني

بنك 
  فلسطین

بنك االستثمار 
البنك   بنك القدس  الفلسطیني

  الوطني
الوسط 
  الحسابي

2010 46.410% 40.664% 26.339% 20.812% 26.720% 46.475% 34.570% 
2011 37.316% 29.394% 23.838% 41.431% 16.290% 38.808% 31.180% 
2012 50.513% 23.358% 24.832% 35.281% 17.615% 34.747% 31.058% 
2013 67.431% 22.783% 26.275% 37.482% 20.297% 10.988% 30.876% 
2014 61.068% 20.444% 22.895% 41.644% 21.558% 33.070% 33.447% 
2015 60.089% 15.670% 21.673% 30.474% 20.735% 26.448% 29.181% 
2016 59.991% 26.180% 22.573% 23.377% 21.545% 22.642% 29.385% 
2017 62.515% 18.358% 36.884% 28.285% 18.733% 16.629% 30.234% 

الوسط 
 الحسابي

55.667% 24.606% 25.664% 32.348% 20.437% 28.726% 31.241% 

  )إعداد الباحث: المصدر(

 ):النقدي(تحلیل نسبة االحتیاطي القانوني  2.1.3

ز تعد هذه النسبة من أهم المقاییس التي تستخدم في قیاس السیولة المصرفیة ألنها تعبر عن قابلیة الجها
المصرفي على مواجهة السحوبات وتلبیة طلبات القروض، وهي نسبة تحدد قانونًا وتحسب من إجمالي الودائع، 

أن مقدار االحتیاطي القانوني للبنك اإلسالمي العربي في حالة تناقص بدًءا من عام ) 2(ویوضح الجدول رقم 
، 2010(ت النسبة مرتفعة في عام بشكل ملحوظ على مستوى المتوسط الحسابي للمصرف وكان) 2017- 2011(

على التوالي وهذا یدل على ضعف سیاسة االستثمار  %17.220، %17.285، %21.748بنسبة )  2017، 2012
بالمصرف وهذا یؤكد ما جاءت به نسبة الرصید النقدي لعدم إیجاد فرص استثماریة تتالءم ) المرابحة(واالقراض

  . مع فلسفة المصرف
نتیجة ارتفاع حجم الودائع ) 2010(الفلسطیني انخفضت النسبة بشكل كبیر بدًءا من عام اما البنك اإلسالمي 

وااللتزامات على المصرف بنسبة أكبر من حجم النقدیة رغم تحسن الربحیة وارتفاعها بشكل مستمر وهذا یؤكد 
المؤشر منخفض على سوء الحالة االقتصادیة في فلسطین، اما النتیجة كانت عكسیة لبنك فلسطین حیث كان 

ارتفعت النسبة متجاوزة مستوى المتوسط العام للمصارف بفارق یصل إلى  )2017(وفي عام ) 2016-2010(من 
إال أن المصرف كان ) 2017(، ورغم إن هذه النسبة متقاربة على مدار فترة الدراسة باستثناء عام 7.645%
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األموال التي یحصل علیها من المودعین بدًال من محافظا على تحقیق الربحیةالتي یسعى إلیها من خالل تشغیل 
بقاؤها في البنك المركزي كرصید نقدي لمواجهة أي حاالت طارئة مثل سحوبات المودعین، وصافي الربح وحجم 
الودائع والمطلوبات والنقدیة جمیعها كانت بارتفاع عام بعد عام وهذا یدل على ان هذا المصرف له سیاسة 

  .والسیولة مقارنة مع باقي المصارف المبحوثةمعادلة بین الربحیة 
وانخفاضها في عامي ) 2015-2011(بنك االستثمار الفلسطیني یالحظ ارتفاع هذه النسبة تدریجیًا بدًءا من عام  
وهذا نتیجة ارتفاع في حجم الودائع والمطلوبات مقارنة مع حجم النقدیة، والمصرف حقق ربحیة ) 2017، 2016(

الفترة مقارنة مع الفترات الماضیة وهذا ما أكده مؤشر الرصید النقدي انخفاض السیولة إي أن  مرتفعة خالل تلك
  .سیاسة المصرف خالل هذه الفترة تركزت على تحقیق الربحیة على حساب السیولة النقدیة

ة مع الودائع نتیجة زیادة أرصدة النقدیة مقارن) 2016(اما بنك القدس فقد بدأت هذه النسبة بالتحسن بدًءا من  
والمطلوبات رغم ارتفاعها هي أیضُا ولكن النقدیة كانت أكبر، كما حقق المصرف خالل تلك الفترة ارتفاع في 

بدأت ) 2017(وفي عام ) 2012(وبالمثل جاءت نسب البنك الوطني ارتفاع هذه النسبة بدًءا من عام  األرباح،
مقارنة مع زیادة النقدیة  %40.5ئع والمطلوبات بنسبة أكبر هذه النسبة باالنخفاض وذلك نتیجة ارتفاع حجم الودا

) 2017(عام  %24.5، واهتمام المصرف بالربحیة على حساب السیولة فقد بلغت نسبة زیادة الربحیة 35.7%
  .وهذا ما أكدته نسبة الرصید النقدي) 2016(مقارنة مع 

لمبحوثة یالحظ إن المصارف اإلسالمیة وعند قیاس هذه النسبة على المستوى اإلجمالي لجمیع المصارف ا
خاصة المصرف اإلسالمي العربي كانت هذه النسبة مرتفعة فوق المتوسط العام اما باقي المصارف فقد كانت 
تتراوح بارتفاع وانخفاض وهذا یدل على التغیر السریع في بیئة االعمال المصرفیة في فلسطین أضافة إلى میل 

  .المصارف اإلسالمیة على حساب المصارف االخرىالعمالء إلى وضع ودائعهم في 
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  )النقدي(تحلیل نسبة االحتیاطي القانوني ): 2(جدول رقم 

  السنوات
البنك 

اإلسالمي 
  العربي

البنك 
اإلسالمي 
  الفلسطیني

بنك 
  فلسطین

بنك االستثمار 
البنك   بنك القدس  الفلسطیني

  الوطني
الوسط 
  الحسابي

2010 21.748% 33.358% 5.477% 5.175% 4.518% 1.808% 12.014% 
2011 13.317% 20.914% 4.693% 6.440% 5.029% 0.505% 8.483% 
2012 17.285% 13.103% 5.621% 6.165% 3.802% 3.690% 8.278% 
2013 14.700% 6.133% 5.708% 7.245% 4.237% 3.957% 6.997% 
2014 9.173% 5.818% 4.595% 7.694% 5.966% 5.806% 6.509% 
2015 11.566% 4.455% 4.638% 7.309% 5.013% 4.500% 6.247% 
2016 17.220% 13.045% 5.532% 5.191% 12.201% 6.024% 6.024% 
2017 14.107% 7.359% 17.128% 4.421% 5.447% 4.846% 4.846% 
الوسط 
 %8.475 %3.892 %5.839 %6.205 %6.674 %13.023 %14.890  الحسابي

  )ثإعداد الباح: المصدر(

 :نسبة السیولة القانونیة 3.1.3
إلى أن نسبة السیولة القانونیة للمصارف المبحوثة كانت اعلى من المتوسط العام ) 3(یوضح الجدول رقم 

تقریبًا، وهذا  %100المتعارف علیه، حیث سجل أعلى نسب ارتفاع في البنك اإلسالمي العربي بنسبة تجاوزت 
دي ارتفاع حجم السیولة النقدیة في المصرف ولدى البنك المركزي یؤكد ما جاءت به نتیجة الرصید النق

والمصارف األخرى مقارنة مع حجم الودائع وما في حكمها، اما باقي المصارف فقد كانت النسبة تتراوح ما بین 
تقریبًا على مستوى كل مصرف خالل فترة الدراسة وهذا یوضح أن االقتصاد الفلسطیني ) 53.5%_33.5%(

ضعف حیث أن األرصدة النقدیة الراكدة أكبر من حجم االستثمار، وانه خالل السنوات األخیرة بدًءا  یعاني من
ففي . فقد بدأ تحسنًا على الوضعاالقتصادي للمصارف نوعًا ما مقارنة مع الفترات الماضیة) 2015(من عام 

بنسبة ) 2016(ت عام وارتفع) 2015-2011(البنك اإلسالمي الفلسطیني كانت النسبة منخفضة من عام 
وهذا نتیجة ارتفاع حجم الودائع %31.195ووصلت النسبة إلى ) 2017(، وعاودت االنخفاض في عام 44.704%

إال ان ) 2014- 2010(اما بنك فلسطین فقد حافظ على نفس المستوى حالل الفترة . بنسبة أكبر من حجم النقدیة
ض السیولة النقدیة مقارنة مع ارتفاع حجم الودائع، ونتیجة نتیجة انخفا) 2016، 2015(هذه النسبة انخفضت عام 
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فقد أدى ذلك إلى ارتفاع هذه النسبة بشكل كبیر عن الفترات  %100زیادة النقدیة في الخزینة بنسیة وصلت 
، اما بنك االستثمار الفلسطیني فقد كانت النسبة متقاربة خالل )2017(الماضیة، وعادت إلى االرتفاع مرة أخرى 

نتیجة ارتفاع حجم النقدیة  %69.665فقد كان ممیزًا بارتفاع هذه النسبة إلى ) 2011(ع الفترات ما عدا عام جمی
وانخفاض حجم الودائع، اما بنك القدس فقد كان مثل باقي المصارف التجاریة تقریبًا عانى من انخفاض هذه 

وهذا یرجع إلى  %49.520قد وصلت إلى ف) 2017(وارتفعت بشكل كبیر عام ) 2016- 2011(النسبة خالل الفترة 
ارتفاع حجم السیولة النقدیة لدى المصرف وعدم االستفادة من هذه األموال وبقاؤها في الخزینة وهذا مؤشر على 
ضعف بیئة العمل للمصرف، ولیس باألفضل حاًال كان البنك الوطني حیث انخفضت هذه النسبة خالل الفترة 

  .وعاودت االنخفاض %46.361ارتفعت النسبة إلى فقد  2014المبحوثة ماعدا عام 
یالحظ على المستوى العام للمصارف أن البنك اإلسالمي العربي كان متمیزًا عن باقي المصارف بارتفاع هذه 
النسبة األكثر ارتفاعًا خالل فترة الدراسة، اما باقي المصارف فقد كانت النتیجة منخفضة جدًا على المتوسط 

ام واحد أو عامین على األكثر وهذا یؤكد ضعف الفرص االستثماریة للمصارف وعدم مقدرتها العام باستثناء ع
  .على توظیف األموال واستثمارها

  .نسبة السیولة القانونیة): 3(جدول رقم 

البنك اإلسالمي   السنوات
  العربي

البنك اإلسالمي 
  الفلسطیني

بنك 
  فلسطین

بنك االستثمار 
البنك   بنك القدس  الفلسطیني

  لوطنيا
الوسط 
  الحسابي

2010 131.163% 50.456% 46.955% 45.992% 39.875% 69.150% 63.932% 
2011 98.033% 37.929% 46.145% 69.665% 22.803% 50.788% 54.227% 
2012 100.545% 36.147% 43.294% 57.881% 25.454% 50.224% 52.257% 
2013 110.297% 34.943% 44.247% 64.023% 33.792% 21.827% 51.521% 
2014  102.597% 30.714% 42.299% 47.459% 34.379% 46.361% 50.635% 
2015 98.393% 23.889% 36.632% 47.895% 34.202% 39.463% 46.746% 
2016 90.651% 44.704% 35.112% 46.427% 30.403% 31.539% 46.473% 
2017 93.806% 31.195% 52.439% 47.896% 29.841% 23.926% 46.517% 
الوسط 
 %51.539 %41.660 %31.344 %53.405 %43.390 %36.247 %103.186 الحسابي

  )إعداد الباحث: المصدر(
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  :نسبة التوظیف 4.1.3
العالقة بین القروض والتسلیفات التي یمنحها المصرف بحكم طبیعة عمله إلى إجمالي ) 4(یوضح الجدول رقم 

ى نسبة توظیف كانت في البنك الوطني إذ بلغ المتوسط الحسابي على الودائع، حیث یالحظ من الجدول إن أعل
یلیه بنك  %24.730، یلیه مباشرة البنك اإلسالمي العربي بنسبة %26.570مستوى كل مصرف على حدا نسبة 

، وجاء البنك اإلسالمي الفلسطیني %12.365، تم بنك االستثمار الفلسطیني %14.659فلسطین بمتوسط 
، وهذه النسبة توضح أن البنك الوطني والبنك اإلسالمي العربي من %3.240بنك القدس بنسبة  واخیراً  4.416%

أكثر المصارف توظیفًا لسیولته في مجال االستثمار من خالل منح القروض والتسلیفات والمرابحات مقارنة 
  .سبة بها منخفضة جداً بإجمالي الودائع وما في حكمها وقیاسها بالمصارف األخرى المبحوثة والتي كانت الن

عند النظر إلى نسبة التوظیف في كل مصرف على حدا یالحظ إن أعلى نسبة توظیف في البنك العربي 
وهذا االرتفاع له تأثیر إیجابي على أرباح المصرف  %56.864، %58.326كانت ) 2011، 2010(اإلسالمي عام 

تعد هذه الفترة أكثر خطورة للمصرف " مضارباتالمرابحات وال"وكفاءة المصرف في تلبیة القروض المصرفیة 
باتجاه السیولة في حال اقبل المودعین على سحب ارصدتهم، وبعدها انخفضت النسبة بسرعة كبیرة حتى وصلت 

وهذا الحال انطبق على بنك فلسطین ففي عام . %1.558إلى أدنى نقطة وهي  2015درجة االنخفاض عام 
على التوالي وبعدها بدأت النسبة باالنخفاض وهذا یدل  %18.846، %2.597كانت أعلى نسبة ) 2011، 2010(

وعلى النقیض كانت النتائج . على عدم اعتماد المصرف بشكل أساسي على الودائع بتمویل عملیات االقراض
في المصارف االخرى حیث بدأت هذه النسبة باالرتفاع التدریجي مما یدل على اعتماد المصارف على الودائع 

 .تمویل اإلقراض وهذا االمر یعد خطر على السیولة نتیجة اهتمام المصرف بالربحیة على حساب السیولةفي 
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  نسبة التوظیف): 4(جدول رقم 

 السنوات
البنك 

اإلسالمي 
  العربي

إلسالمي لبنك اا
 االستثماربنك   فلسطینبنك   الفلسطیني

البنك   القدسبنك   الفلسطیني
  الوطني

الوسط 
  الحسابي

2010 58.326% 9.038% 22.597% 4.127% 2.434% 70.827% 27.892% 
2011 56.864% 1.808% 18.846% 10.405% 1.938% 77.212% 27.845% 
2012 16.309% 0.505% 12.794% 18.698% 1.986% 12.298% 10.432% 
2013 13.368% 3.690% 11.571% 19.850% 4.579% 10.113% 10.528% 
2014 4.902% 3.957% 14.429% 12.167% 5.666% 9.422% 8.424% 
2015 1.558% 5.806% 14.120% 13.421% 4.506% 12.919% 8.722% 
2016 21.246% 4.500% 12.570% 11.567% 3.212% 11.484% 10.763% 
2017 25.264% 6.024% 10.342% 8.682% 1.600% 8.283% 10.032% 

الوسط 
 %14.330 %26.570 %3.240 %12.365 %14.659 %4.416 %24.730 الحسابي

  )إعداد الباحث: المصدر(

 : نسبة السیولة الحاضرة 5.1.3
) %98.506(أن اعلى نسبة لهذا المؤشر كانت في البنك اإلسالمي العربي وبلغت ) 5(یتضح من جدول رقم 

وبنك  ، تم یلیه بنك القدس، وبنك فلسطین، والبنك الوطني،)%89.009(یلیه البنك اإلسالمي الفلسطیني 
وعند النظر .على التوالي) %35.510(، )%38.049(، )%41.653(، )%42.612(االستثمار الفلسطیني بنسب 

ن عام  إلى كل مصرف على حدا یالحظ إن هذه النسبة متذبذبة ارتفاعًا وانخفاضًا على مدار الفترة المبحوثة وإ
البنوك اإلسالمیة مما یدل ذلك على  قد سجل نسبة ارتفاع مقارنة مع السنوات السابقة خاصة في) 2017(

ن النقدیة الموجودة لدى المصارف أكبر من حجم  ضعف عجلة االقتصاد في بیئة االعمال الفلسطینیة، وإ
الودائع تحت الطلب وذلك قد یرجع إلى تخوف المصارف من زحف المودعین نحو سحب ودائعهم مدخراتهم 

 .صاديالمصرفیة بشكل مفاجأ، نتیجة ضعف الوضع االقت
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  نسبة السیولة الحاضرة): 5(جدول رقم 

اإلسالمي البنك   السنوات
  العربي

إلسالمي لبنك اا
 االستثماربنك   فلسطینبنك   الفلسطیني

البنك   القدسبنك   الفلسطیني
  الوطني

الوسط 
  الحسابي

2010 34.456% 27.500% 33.479% 29.901% 38.202% 70.064% 38.934% 
2011 34.105% 23.098% 27.782% 30.383% 23.779% 21.484% 26.772% 
2012 45.241% 43.704% 39.078% 51.551% 58.054% 52.753% 48.397% 
2013 35.624% 52.215% 60.818% 28.522% 36.050% 32.056% 40.881% 
2014 18.228% 38.651% 19.894% 30.749% 28.739% 29.135% 27.566% 
2015 28.803% 53.582% 50.977% 37.557% 40.669% 34.098% 40.948% 
2016 143.702% 32.679% 38.656% 36.074% 42.700% 26.317% 53.355% 
2017 447.888% 440.638% 62.541% 39.345% 72.701% 38.483% 183.599% 
الوسط 
 %57.556 %38.049 %42.612 %35.510 %41.653 %89.009 %98.506 الحسابي

  )إعداد الباحث: المصدر(

  .تحلیل مؤشرات األداء والربحیة المصرفیة 2.3
  ):التداول(نسبة السیولة  1.2.3

) %256.64(أن اعلى نسبة لهذا المؤشر كانت في البنك اإلسالمي العربي وبلغت ) 6(یتضح من جدول رقم 
نسب ، وكانت ال)%121.12(، تم بنك االستثمار الفلسطیني بنسبة )%185.10(یلیه البنك اإلسالمي الفلسطیني 

 ،على التوالي) %105.27(، )%107.20(، )%108.32(متقاربة في بنك فلسطین، والبنك الوطني، وبنك القدس
مما یعني ذلك جمیع المصارف المبحوثة لدیها القدرة على سداد التزاماتها المتداولة من الموجودات المتداولة 

نسبة مرتفعة في المصارف اإلسالمیة مقارنة ولكن بنسب متفاوتة دون أي تأثیر على النشاط ولكن كانت هذه ال
ولكن إذا ارتفعت كثیرًا فهذا ) %100(أو ) الواحد(مع التجاریة وهذا المؤشر یعتبر جید كلما ارتفعت النسبة عن 
وعند النظر إلى كل مصرف على حدا یالحظ . یدل على عدم مقدرة المصرف االستثمار باألموال الفائضة لدیة

قد سجل نسبة انخفاض مقارنة مع ) 2017(وانخفاضًا على مدار الفترة المبحوثة وغن عام  إن متذبذبة ارتفاعاً 
السنوات السابقة مما یدل على لجوء المصارف إلى أصولها المتداولة لسد التزاماتها المتداولة وهذا مؤشر یدل 

 . على ضعف عجلة االقتصاد في بیئة االعمال الفلسطینیة
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  )التداول(یولة نسبة الس): 6(جدول رقم 

البنك اإلسالمي   السنوات
  العربي

البنك اإلسالمي 
بنك االستثمار   بنك فلسطین  الفلسطیني

البنك   بنك القدس  الفلسطیني
  الوطني

الوسط 
  الحسابي

2010 283.40% 307.45% 108.61% 122.69% 103.61% 115.08% 173.47% 
2011 296.89% 140.89% 109.53% 124.69% 107.98% 103.40% 147.23% 
2012 276.52% 109.74% 109.13% 128.68% 104.89% 111.17% 140.02% 
2013 246.06% 108.67% 109.06% 122.65% 102.72% 105.51% 132.44% 
2014 248.46% 106.86% 109.82% 121.39% 106.99% 108.58% 133.68% 
2015 258.46% 98.44% 108.78% 119.58% 106.81% 107.31% 133.23% 
2016 228.22% 468.21% 106.18% 113.04% 102.56% 104.56% 187.13% 
2017 215.08% 140.57% 105.45% 116.23% 106.60% 102.02% 130.99% 
الوسط 
 %147.28 %107.20 %105.27 %121.12 %108.32 %185.10 %256.70 الحسابي

  )إعداد الباحث: المصدر(

  :ROI, ROA) الموجودات(معدل العائد على االستثمار أو  2.2.3
، یلیه )%1.655(أن اعلى نسبة كانت لهذا المؤشر قد سجلت في بنك فلسطین وبلغت ) 7(یوضح الجدول رقم 

كانت في القدس، تم البنك االستثمار ) %1.026(، وبنسبة )%1.240(البنك اإلسالمي الفلسطیني بنسبة 
نك الوطني واإلسالمي العربي تقریبًا واحدة وهي ، وكانت النسبة في كل من الب)%0.784(الفلسطیني بنسبة 

مما یعنى إن بنك فلسطین یعتبر من أفضل المصارف في بورصة .  على التوالي) 0.558%(، )0.569%(
فلسطین كفاءة في استثمار أمواله في الموجودات مقارنة مع باقي المصارف المبحوثة، فضًال عن ذلك وبالنظر 

  :الفترة المبحوثة یالحظ ما یلي إلى كفاءة كل مصرف على مدار
ادنى مستویات الكفاءة بنسبة ) 2017(إن كفاءة بنك فلسطین بدأت تنخفض بشكل تدریجي حتى وصلت عام 

سنوات  6، ویعد هذا االنخفاض التدریجي على مدار %2.05أفضل كفاءة بنسبة ) 2011(، وكان عام 1.11%
لعربي كانت النتیجة معاكسة تمامًا حیث أن كفاءة المصرف في ، اما البنك اإلسالمي ا%0.94بفارق كبیر بنسبة 

، )%0.12(نسبة بنسبة انخفاض وصلت إلى ) 2017(وعاودت االنخفاض عام ) 2016(ارتفاع مستمر حتى عام 
ولكن المصرف الوحید التي كانت به هذه النسبة الرتفاع مستمر على مدار الفترة المبحوثة هو البنك الوطني 
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رتفاع إال أن البنك ما زال غیر قادر على المنافسة مع باقي المصارف المبحوثة ونستنتج من هذه ورغم هذا اال
  ).2017-2016(النسبة أن أفضل بیئة استثماریة كانت في البنك اإلسالمي الفلسطیني على مدار أخر عامین 

  )االستثمار(العائد على الموجودات ): 7(جدول رقم 

البنك اإلسالمي   السنوات
  عربيال

البنك اإلسالمي 
بنك االستثمار   بنك فلسطین  الفلسطیني

البنك   بنك القدس  الفلسطیني
  الوطني

الوسط 
  الحسابي

2010 0.30% 0.45% 1.95% 0.59% 1.03% 0.13% 0.742% 
2011 0.30% 1.03% 2.05% 1.05% 0.98% 0.23% 0.940% 
2012 0.17% 1.38% 1.91% 0.71% 0.67% 0.58% 0.903% 
2013 0.75% 1.30% 1.72% 0.68% 1.32% 0.68% 1.075% 
2014 0.73% 1.27% 1.66% 0.54% 1.08% 0.65% 0.988% 
2015 0.80% 1.49% 1.55% 0.86% 1.00% 0.66% 1.060% 
2016 0.79% 1.56% 1.29% 0.96% 1.09% 0.77% 1.077% 
2017 0.62% 1.44% 1.11% 0.88% 1.04% 0.85% 0.990% 
الوسط 
 %0.972 %0.569 %1.026 %0.784 %1.655 %1.240 %0.558 الحسابي

  )إعداد الباحث: المصدر(

 .ROEالعائد على حقوق الملكیة  3.2.3
ان اعلى نسبة كانت لعائد حقوق الملكیة كانت في بنك فلسطین حیث بلغت هذه ) 8(یتضح من الجدول رقم 

على ) %9.383(، )%9.599(بنسب متقاربة  ، یلیه بنك القدس والبنك اإلسالمي الفلسطیني)%15.3651(النسبة 
، ویأتي في المرتبة )%4.720(، یلیه البنك اإلسالمي العربي بنسبة )%5.275(التوالي، تم البنك الوطني بنسبة 

هذا على المستوى اإلجمالي على مدار الفترة المبحوثة، ) %3.095(األخیرة بنك االستثمار الفلسطیني بنسبة 
رف على حدا یالحظ إن العائد على حقوق الملكیة في بنك فلسطین كانت أعلى نسبة وعند النظر إلى كل مص

وهذه  %12نسبة ) 2017(على مدار الفترة المبحوثة إال إن هذه النسبة في انخفاض مستمر حیث وصلت عام 
ذا وهذه نسبة لیست بسیطة وإ  %6.38حیث وصلت نسبة االنخفاض ) 2010(نسبة منخفضة جدًا مقارنة مع عام 

استمرت هذه النسبة باالنخفاض فإنها سوف تؤثر على إدارة المصرف ألن ذلك عائد إلى ضعف كفاءة القرارات 
  .االستثماریة والتشغیلیة
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ویالحظ إن النسبة في كل من البنك الوطني والبنك اإلسالمي الفلسطیني في ارتفاع مستمر وعند مقارنتهما مع  
ن هذه بنك فلسطین نالحظ إن لهذین المصرفی ن فرصة استثماریة لصالح المساهمین ستكون أفضل خاصة وإ

  في البنك اإلسالمي الفلسطیني أعلى من بنك فلسطین، ) 2017- 2016(النسبة كانت في عامي 
إضافة إلى ما سبق نالحظ إن الفرصة االسـتثماریة لصـالح المسـاهمین فـي البنـك الـوطني تعتبـر ممتـازة مقارنـة مـع 

نالحـظ ) 2010(مـع عـام ) 2017(االرتفاع المستمر والملحوظ خاصة عند المقارنة بـین عـام  باقي المصارف نتیجة
وهذا ایضًا مشـابه فـي البنـك االسـتثمار الفلسـطیني ولكـن لـیس . %8.7بنسبة ) 2017(إن هناك فرق ارتفاع لصالح 

ظ ارتفـاع النســبة خــالل بـنفس درجــة ارتفـاع البنــك الــوطني، ولكـن علــى النقــیض كـان البنــك اإلسـالمي العربــي یالحــ
 %2.29بنســـبة انخفــاض وصـــلت ) 2016(كانــت النتیجـــة انخفــاض مقارنـــة مــع ) 2017(وفــي عـــام ) 2013-2016(

وهذا مؤشر لیس في صالح إدارة المصرف، وعلیه نالحظ إن أفضل عائد لحقوق الملكیة ستكون فـي كـل مـن بنـك 
بنـك فلســطین لقـرارات التشــغیل الخاصـة بالمصــرف القـدس، واإلسـالمي الفلســطیني، والـوطني فــي حـال عــدم تـدارك 

  .مما قد تؤثر علیه بالسلب
 العائد على حقوق الملكیة): 8(جدول رقم  

  )إعداد الباحث: المصدر(

  :العائد على الودائع 4.2.3

البنك اإلسالمي   السنوات
  العربي

البنك اإلسالمي 
  الفلسطیني

بنك 
  فلسطین

بنك االستثمار 
  الفلسطیني

بنك 
  القدس

البنك 
  الوطني

المتوسط 
  الحسابي

2010 1.56% 0.33% 18.38% 0.25% 8.73% 0.73% 4.997% 
2011 1.56% 3.06% 17.48% 3.96% 8.39% 1.94% 6.065% 
2012 1.13% 10.06% 17.35% 2.77% 5.58% 3.94% 6.805% 
2013 5.62% 10.28% 16.05% 2.88% 10.78% 6.55% 8.693% 
2014 6.10% 11.16% 14.36% 2.51% 10.25% 5.55% 8.322% 
2015 7.54% 13.69% 14.12% 3.85% 10.42% 6.06% 9.280% 
2016 8.27% 13.22% 13.15% 4.23% 11.76% 8.00% 9.772% 
2017 5.98% 13.26% 12.00% 4.31% 10.88% 9.43% 9.310% 
الوسط 
 %7.905 %5.275 %9.599 %3.095 %15.361 %9.383 %4.720 الحسابي
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یلیه البنك ) %2.269(أن اعلى نسبة لهذا المؤشر كانت في بنك فلسطین وبلغت ) 9(جدول رقم  یتضح من
كانت في ) %1.390(، وبنسبة )%1.527(، تم البنك اإلسالمي الفلسطیني بنسبة )%2.180(اإلسالمي العربي 

  . لوطنيكانت في البنك ا) %1.032(، )%1.277(بنك االستثمار الفلسطیني، تم بنك القدس بنسبة 
مما یعنى إن بنك فلسطین یعتبر من أفضل المصارف في إدارة تولید األرباح على أموال المودعین مقارنة مع 

وبعدها بدأ البنك اإلسالمي العربي یتفوق على بنك فلسطین حیث ) 2015(باقي المصارف المبحوثة حتى عام 
فضًال . لصالح البنك اإلسالمي العربي) %4.53(ارتفاعًا بین المصرفین بفارق ) 2017(سجلت هذه النسبة عام 

عن ذلك وعند النظر إلى عوائد المصارف على الودائع بشكل تفصیلي على مدار الفترة المبحوثة یالحظ إن 
في ادنى ) 2017(حیث كانت عام ) 2017-2014(عوائد بنك فلسطین بدأت تنخفض بشكل تدریجي من عام 

، ویعد هذا االنخفاض %2.73حیث سجلت أعلى نسبة ) 2011(نة مع عام ، مقار %1.76مستویات الكفاءة بنسبة 
  .%0.97سنوات بفارق كبیر بنسبة  6التدریجي على مدار 

ما البنك اإلسالمي العربي كانت النتیجة معاكسة تمامًا حیث أن عوائد المصرف كانت ارتفاع مستمر خاصة أ
یالحظ إن نسبة ) 2010(وعند المقارنة مع عام  ،)%6.29(نسبة ) 2017(فقد سجل عام ) 2017-2016(عامي 

وهذه نسبة مرتفعة حدًا وتدل على كفاءة إدارة المصرف على إدارة تولید األرباح ) %8.05(االرتفاع وصلت إلى 
وارتفاع نسبة التوزیعات على المودعین وهذا یوضح إن أفضل بیئة استثماریة لصالح المودعین كانت في 

وفیما یتعلق بالمصارف األربعة األخرى نالحظ انها متقاربة جدًا . بنك اإلسالمي العربيالسنوات األخیرة هي ال
  .والنسبة متدبدبة ارتفاعًا وانخفاضًا بفارق بسیط جداً 

  
  
  
  
  

  العائد على الودائع): 9(جدول رقم 
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  السنوات
البنك اإلسالمي 

  العربي
البنك اإلسالمي 

  بنك فلسطین  الفلسطیني
بنك االستثمار 

  بنك القدس  طینيالفلس
البنك 
  الوطني

الوسط 
  الحسابي

2010 -2.76% 0.54% 2.49% 1.15% 1.27% 0.32% 8.02% 
2011 1.10% 1.23% 2.73% 2.17% 1.20% 0.49% 9.14% 
2012 0.61% 1.65% 2.58% 1.32% 0.82% 1.10% 9.38% 
2013 2.27% 1.55% 2.42% 1.17% 1.61% 1.44% 12.02% 
2014 2.15% 1.65% 2.11% 0.93% 1.29% 1.25% 12.06% 
2015 2.48% 1.87% 2.00% 1.46% 1.18% 1.15% 13.67% 
2016 5.30% 1.93% 2.05% 1.49% 1.42% 1.27% 15.42% 
2017 6.29% 1.80% 1.76% 1.42% 1.42% 1.24% 15.14% 
الوسط 
 %11.86 %1.032 %1.277 %1.390 %2.269 %1.527 %2.180 الحسابي

  )الباحثإعداد : المصدر(

 معدل العائد على األموال المتاحة للتوظیف  5.2.3
، یلیه )%1.976(أن اعلى نسبة كانت لهذا المؤشر قد سجلت في بنك فلسطین وبلغت ) 10(یوضح الجدول رقم 
كانت في البنك اإلسالمي العربي، تم البنك االسالمي ) %1.497(، وبنسبة )%1.694(بنك القدس بنسبة 

، وكانت النسبة في كل من بنك االستثمار الفلسطیني والبنك الوطني متقاربة جدًا )%1.275(الفلسطیني بنسبة 
مما یعنى إن بنك فلسطین یعتبر من أفضل المصارف في بورصة .  على التوالي) %0.854(، )%0.906(وهي 

به نسبة العاید على فلسطین لدیة كفاءة في تولید األرباح من خالل األموال المتاحة لدیة وهذا یؤكد ما جاءت 
االستثمار والعائد على حقوق الملكیة، فضًال عن ذلك وبالنظر إلى كفاءة كل مصرف على مدار الفترة المبحوثة 

  :یالحظ ما یلي
ادنى مستویات الكفاءة ) 2017(إن كفاءة بنك فلسطین بدأت تنخفض بشكل تدریجي حتى وصلت عام   
 6، ویعد هذا االنخفاض التدریجي على مدار %2.364ءة بنسبة أفضل كفا) 2011(، وكان عام %1.533بنسبة 

، اما البنك اإلسالمي العربي فقد كانت النتیجة معاكسة تمامًا حیث أن كفاءة %0.831سنوات بفارق كبیر بنسبة 
نسبة بنسبة انخفاض وصلت ) 2017(وعاودت االنخفاض عام ) 2016(المصرف في ارتفاع مستمر حتى عام 

  .)%0.12(إلى 
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) 2017(ما بنك القدس فقد انتقل نقلة نوعیة مقارنة مع باقي السنوات المبحوثة حیث وصلت النسبة عام أ
تقریبًا وهذا یدل على إن بنك القدس أصبح من المصارف  %4.72بنسبة ) 2016(مرتفعة عن عام  5.896%

  .ة خالل الفترة المقبلةالتي لدیها كفاءة عالیة وله المقدرة على المنافسة في بیئة العمل الفلسطینی
  معدل العائد على األموال المتاحة للتوظیف): 10(جدول رقم 

البنك اإلسالمي   السنوات
  العربي

البنك اإلسالمي 
بنك االستثمار   بنك فلسطین  الفلسطیني

البنك   بنك القدس  الفلسطیني
  الوطني

الوسط 
  الحسابي

2010 -0.819% 0.205% 2.195% 0.206% 1.112% 0.221% 0.520% 
2011 1.026% 0.876% 2.364% 1.402% 1.048% 0.392% 1.185% 
2012 0.394% 1.419% 2.243% 0.895% 0.717% 0.862% 1.089% 
2013 1.617% 1.349% 2.106% 0.833% 1.400% 1.177% 1.413% 
2014 1.589% 1.440% 1.838% 0.681% 1.144% 1.023% 1.286% 
2015 1.867% 1.645% 1.755% 1.060% 1.061% 0.970% 1.393% 
2016 3.231% 1.687% 1.775% 1.103% 1.176% 1.092% 1.677% 
2017 3.067% 1.581% 1.533% 1.066% 5.896% 1.095% 2.373% 
الوسط 
 %1.367 %0.854 %1.694 %0.906 %1.976 %1.275 %1.497 الحسابي

  )إعداد الباحث: المصدر(

  :الخاتمة. 4
صرفیة أهمیة بالغة لدى جمیع األطراف المتعاملة مع المصارف، لما له من أهمیة یحظى موضوع السیولة الم

في الحكم على حجم المخاطر المتوقعة التي من الممكن ان تواجه المصرف في حال عدم مقدرته على سداد 
ة إدارة المصرف التزاماته التشغیلیة ومواجهة المودعین باإلیفاء بالتزاماته، ومن تم تؤثر بشكل أو باخر على مقدر 

على تولید األرباح، كما یمكن من خالل مؤشرات السیولة والربحیة الحكم على إدارة المصرف وكفاءتها في 
وأظهرت النتائج ان أفضل نسبة سیولة مصرفیة كانت في المصارف اإلسالمیة .تحقیق األهداف االستراتیجیة

ویمكن .  التجاریة تحقق عائد وربحیة أكبر على حساب المصارف األخرى ولكن في المقابل كانت المصارف
تعلیل ذلك لمقدرة المصارف التجاریة على الحصول على النقدیة في أي وقت وبأي تكلفة مقارنة مع المصارف 
ن المصارف التجاریة تستخدم السیولة المتوفرة لدیها لالستثمارات المتنوعة  ریة لكثرة الخیارات المتاحة، وإ التجا

  .ف اإلسالمیة ألنخیارات االستثمار المتاحة محدود أمامهعلى خالف المصار 
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  :النتائج 1.4
  ال یوجد تفرقة بین المصارف اإلسالمیة والتجاریة العاملة في فلسطین حسب قوانین سلطة النقد لعام الخاصة

  .بالمؤشرات المالیة وكفایة راس المال وفق قوانین بازل
 رة، وهذا االمر یحتاج إلى اعتماد آلیات عمل متجددة لألشراف أن بیئة االعمال الفلسطینیة بیئة غیر مستق

 .والرقابة من سلطة النقد بشكل مستمر على القطاع المصرفي
  إن نتائج تحلیل السیولة بینت ان البنك اإلسالمي العربي حصل على أعلى متوسط حسابي، من خالل نسبة

على التوالي، مما ) %14.890(، و)%55.607( كانت) القانوني(الرصید النقدي، ونسبة االحتیاطي النقدي 
یعني ذلك إن حجم النقدیة والسیولة المتوفرة لدى المصرف أكبر من حجم الودائع، أي للمصرف القدرة على 

 .سداد التزاماته المالیة ومتطلباته في أي وقت دون أي یتأثر النشاط
 في النسبة في المصارف اإلسالمیة مقارنة  إن تحلیل نسب التداول للمصارف المبحوثة بینت أن هناك ارتفاع

 .مع المصارف التجاریة بنسبة تفاوت تصل إلى الضعف تقریباً 
  إن تحلیل نسبة العائد على الودائع كانت في بنك فلسطین أعلى متوسط وهذا یدل على كفاءة إدارة المصرف

) 2017- 2015(نوات األخیرة من في تولید األرباح، یلیه مباشرة البنك اإلسالمي الفلسطیني، ولكن في الس
 .تقوف االسالمي الفلسطیني على بنك فلسطین في تحقیق نسبة عائد للمودعین أعلى

  إن تحلیل نسبة العائد على االستثمار كانت في بنك فلسطین أعلى متوسط حسابي على مستوى المصارف
، ولكن هذه النسبة في انخفاض المبحوثة، وهذا یدل على كفاءة المصرف في استثمار أمواله في الموجودات

) 2010(، وعلى العكس كان البنك اإلسالمي العربي في ارتفاع مستمر من عام )2011(مستمر من عام
 .ولكن على المستوى اإلجمالي اقل بنك فلسطین

  إن تحلیل نسبة العائد على حقوق الملكیة تشیر إلى إن اعلى مستوى للمتوسط الحسابي اإلجمالي كان في
سطین، وهذه النسبة تعمل على تدعیم مجلس اإلدارة وبقاؤه ألنها ترفع من سعر السهم، إضافة إلى بنك فل

توفیر فرصة استثماریة لصالح المساهمین، على الرغم من انخفاض هذه النسبة بشكل مستمر في الفترة 
 .األخیرة ولكنها مازالت تتمتع بأعلى عائد للمساهمین على مستوى القطاع المصرفي

  مؤشر العائد على حقوق الملكیة یشیر على إن أفضل كفاءة تشغیلیة لصالح المساهمین هي في كل من إن
 .البنك الوطني والبنك اإلسالمي الفلسطیني الرتفاع هذه النسبة على مدار اخر عامین لفترة الدراسة
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 ة على البنك اإلسالمي إن نتائج االندماج بین بنك فلسطین والبنك اإلسالمي العربي كانت له نتائج إیجابی
 .العربي حیث انتقل من حالة خسارة إلى حالة ربحیة ومنافسة في السوق

   إن معدل العائد على توظیف األموال یشیر إلى إن أفضل كفاءة لتولید األرباح كانت في بنك فلسطین رغم
ي العربي على االنخفاض المستمر، وعلى النقیض كان االرتفاع في كل من بنك القدس والبنك اإلسالم

  .المستوى الفردي خالل فترة الدراسة وهذا یؤكد ما جاءت به نتائج المؤشرات المستخدمة في الدراسة
  :التوصیات 2.4
  ضرورة قیام سلطة النقد الفلسطینیة بالفصل بالقوانین الصادرة بین المصارف اإلسالمیة عن المصارف

 .طبیعة النشاط األخرى خاصة فیما یتعلق بالمؤشرات والنسب الختالف
  ضرورة قیام سلطة النقد بإلزام القطاع المصرفي على االفصاح نسب السیولة والربحیة في التقاریر المالیة

 .السنویة ألهمیتها في تحدید مستوى أداء المصرف وقدرته على االستمرار والمنافسة لألطراف المتعاملة
  المخـاطرة وتحلیلهـا مـن قبـل المصـارف لمـا لهـا مــن فـي الحكـم علــى والربحیـة ضـرورة اعتمـاد مؤشـرات السـیولة

 .اهمیة في تحید درجات ومستویات االمان لتجنب المخاطرة
  لمـا لهـذا التحلیـل مـن دور فـي غایـة االهمیـة  معـاً  والربحیـةضرورة االهتمام من قبل المصارف بتحلیل السیولة

والســـیولة واالمـــان ولتجنـــب الوقـــوع فـــي  لتحقیـــق الموائمـــة والتوافـــق بـــین اهـــداف المصـــارف والمتمثلـــة بالربحیـــة
 .مشكلة اإلدارة المصرفیة

  ضرورة قیام إدارة المصارف بالعمل على االندماج مع بعضها البعض بهدف توفیر حجم المخاطر وتقلیل
 .المنافسة كما قام به بنك فلسطین والبنك اإلسالمي العربي

 ل فتح فروع لها أو االندماج مع مصارف ضرورة قیام المصارف بالسعي للعمل خارجًا فلسطین من خال
 .أخرى لزیادة ربحیتها وتطویر أعمالها، نظرًا لضعف سوق العمل الفلسطیني ومحدودیته

  كونهـا تعطــي والعائــد علـى معـدالت التوظیــف المصــارف بشـكل خـاص بمؤشــر نسـبة التوظیـف ضـرورة اهتمـام
ن توجهـات التوظیـف فـي المصـرف ووضـعها صورة متكاملـة عـن السـیولة والمخـاطرة والربحیـة وترسـم صـورة عـ

 .تحت رؤى اصحاب المصالح في المصارف
 والمصـــرفیة تبنـــي مخرجـــات البحـــث العلمـــي فـــي مجـــال العلـــوم االداریـــة ضـــرورة قیامســـلطة النقـــد الفلســـطینیة ب

همیـة فـي تقـدیم حلـول مثلـى للكثیـر مـن المشـاكل التـي یمكـن ان ألمـا لـه مـن وتعمیمها علـى القطـاع المصـرفي 
  .االستراتیجیةترض طریق المصارف في تحقیق اهدافها تع
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  :المراجع. 5
  .المراجع العربیة 1.5

دراسة تحلیلیة لمخاطر السیولة باستخدام كشف التدقیق النقدي مع بیان أثرها على "، )2013(أحمد، نضال رؤوف  .1
العالي للدراسات المحاسبیة والمالیة،  ، مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة، معهد"كفایة رأس المال في القطاع المصرفي

  .36بغداد، العدد 
  .، عمان، األردن)ن. ب(، "إدارة المصارف مدخل تحلیل"، )2002(أبو حمد، رضا صاحب  .2
، الدار النموذجیة 1، ط"التمویل الدولي مدخل في الهیاكل والعملیات واألدوات"، )2011(الجمیل، سرمد كوكب  .3

  .للطباعة والنشر، لبنان
، دار وائل "إدارة البنوك مدخل كمي واستراتیجي معاصر"، )2000(یني، فالح حسن والدوري، مؤید عبد الرحمن الحس .4

  .للنشر والتوزیع، عمان، األردن
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، "إدارة التدفقات النقدیة وأثرها في األداء المصرفي"، )2005(الحمیري، بشار عباس  .5

  .جامعة كربالء، العراقكلیة اإلدارة واالقتصاد، 
دراسة تحلیلیة للسیولة المصرفیة لعینة من المصارف ، )2006(الصائغ، محمد جبار وأبو حمد، رضا صاحب  .6

  .، المجلة العراقیة للعلوم اإلداریة، كلیة االدارة واالقتصاد، جامعة كربالء، العراق"التجاریة األردنیة
  .، عمان، األردن)ن. ب(، "مدخل وظیفي: إدارة المصارف"، )2001(العالق، بشیر عباس  .7
دراسة تطبیقیة مقارنة بین : تقییم ربحیة المصارف باستخدام مؤشرات السیولة"، )2009(الكردي، بالل نوري سعید  .8

، 6، المجلة العراقیة للعلوم اإلداریة، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة كربالء، العراق، المجلد "مصرف الرافدین والرشید
  .24ع
: القدرة التفسیریة لمؤشرات السیولة في تحلیل توجهات ومستویات المخاطرة"، )2013(لموسوي، سعدي أحمد حمید ا .9

، المجلة العراقیة للعلوم اإلداریة، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة "دراسة تحلیلیة لعینة من المصارف التجاریة العراقیة
  .كربالء، العراق

  .، الدار الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع، مصر"أسواق المال"، )2000(رسمیة حنفي، عبد الغفار وقریاقص،  .10
حالة عینة من البنوك : أثر مخاطر السیولة على ربحیة البنوك التجاریة"، )2017(دیبونة، محمد الصغیر   .11

قتصادیة والتجاریة وعلوم ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم اال")2015- 2010(التجاریة في الجزائر خالل الفترة 
  .التسییر، تخصص مالیة وبنوك، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر
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، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، "االتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك"، )2000(رمضان، زیاد وجودة، محفوظ   .12
  .األردن

الذاكرة للنشر والتوزیع، كلیة اإلدارة واالقتصاد، ، دار "خصوصیة العمل المصرفي"، )2013(سعید، عبد السالم لفته   .13
  .جامعة بغداد

بشأن تطبیق متطلبات كفایة رأس المال وفقًا وفق : 2016لسنة  7تعلیمات رقم "، )2016(سلطة النقد الفلسطینیة   .14
   eg/home.aspx-rhttp://www.pma.ps/a :، متاح على"IIمقررات بازل 

   http://www.pex.ps/psewebsite/default.aspx: بورصة فلسطین، متاح على  .15
، مجلة جامعة تشرین "عالقة البنك المركزي األردني بالبنوك اإلسالمیة في األردن"، )2006(عباد، جمعة محمود  .16

  .)2(العدد ) 28(الالذقیة، سوریا، المجلد العلوم االقتصادیة والقانونیة، وث العلمیة، سلسلة للدراسات والبح
  .، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، األردن"اإلدارة المالیة والمصرفیة"، )2010(عبد الخالق، محمد  .17
المصرفي باعتماد تحلیل نسب  تقییم األداء"، )2008(عبد السادة، میثاق هاتف وناظم، الهام وسعید، بالل نوري  .18

  .1، العدد 6، مجلة جامعة كربالء، العراق، المجلد "دراسة مقارنة بین مصارف عراقیة وأردنیة: السیولة والربحیة
، معهد الدراسات المصرفیة، الكویت، "إدارة السیولة في المصارف التجاریة"، )2012سبتمبر، (عقل، مفلح   .19

  .2السلسلة الخامسة، العدد 
رؤیة شاملة مع تصمیم نماذج تطبیقیة آللیات نظام : إدارة المخاطر المصرفیة"، )2015(اد، عضید شیاع عو   .20

  .، نشر وتوزیع دار الكتب والوثائق، بغداد، العراق"إدارة المخاطر المصرفیة
ع، اإلسكندریة، ، مطبعة الدلتا للنشر والتوزی"إدارة المنشآت المالیة وأسواق المال"، )2011(هندي، منیر إبراهیم   .21
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