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ملخص

هدفت الدراسة إلى قياس أثر درجة استقرار ودائع العمالء المصرفية( الودائع الجارية ،وودائع التوفير ،والودائعع اججةعة
ْ
عةعى ادداء المصعرفل لةوكعول التجاريععة ادردكيعة ممعثالا ومعععد العائعد عةعى وقععوم المة يعة ()Return On Equity: ROE

خععال الرت عرم الممتععدم م ع ) ،)2007-2016وقععد لععمةت عيكععة الد ارسععة سععتة وكععول تجاريععة هععلك الوكععل ادهةععل ادردكععل ،ووكععل

عةت الد ارسعة إلعى
ادرد  ،ووكل القعاهرم عمعا  ،ووكعل اسسع ا لةتجعارم والتمويع  ،والوكعل ادردكعل ال عويتل ،ووكعل استوعاد ،وتوص ْ
مجموععة مع الكتعائن مع أهموعاك وجعود أثعر إيجعاول ذي داللعة إوصعائية لةودائعع اد ثعر اسعتق ار ار فعل أرصعدتوا ع ع ع وهعلك الودائععع
اججةعة ،وودائعع التعوفير ع ع عةعى ادداء المصعرفل لةوكعول التجاريعة ادردكيععة ممعثالا ومععد العائعد عةعى وقعوم المة يعة ،وهعذا يععد

عةى قدرم هذه الوكول عةى توجيه الودائع المستقرم كوو االستثمارات المدرم لةدخ دو الواجة لالوترعا وسعيولة عاليعة مقاوةوعا

فععل وععي أ وععرت الد ارسععة وجععود أثععر سععةول ذي داللععة إوصععائية لةودائععع ةيععر المسععتقرم فععل أرصععدم وسععاواتوا ع ع ع وهععل الودائععع

الجاريععة ع ع عةععى ادداء المصعرفل لةوكععول التجاريععة ادردكيعة ممععثالا ومعععد العائععد عةععى وقععوم المة يعة ،ويععال ال تسععتايع الوكععول

التجارية توجيه الودائع ةير المستقرم إلى استثمارات مدرم لةدخ  ،واسضافة إلى أ الوكول التجارية توتر وسيولة عالية مقاو
عمةيات السوب المراجئة والمت ررم عةى هذا الكوع م الودائع.

الكلماااال الدالاااة اسععتقرار أرصععدم الودائععع المص عرفية ،الودائععع المص عرفية وأثرهععا عةععى ادداء المصععرفل ،العالقععة وععي الودائععع

ورووية الوكول التجارية.

The impact of customers’ deposits stability on the banking performance of
)Jordanian commercial banks for the period (2007-2016
Wesam Abdulhamid Alma‛aiteh
Abstract
This study aims to examine the impact of customers’ banking deposit stability (currentdeposits, saving-deposits, and time-deposits) on the banking performance of Jordanian
commercial banks measured by Return on Equity (ROE), for the period (2007-2016). The
sample contains six Jordanian banks (Jordan National Bank, Bank of Jordan, Housing Bank for
Trade and Finance, Jordan Kuwait Bank, Union Bank, and Cairo Amman Bank). The study
finds that the stability of customers’ banking deposits such as (saving-deposits and timedeposits) has statistically significance positive impact on banking performance measured by
ROE. This implies that Jordanian commercial banks use these deposits to generate income
without the need for high liquid reserves. Furthermore, the results indicate that there is a
statistical significance negative impact of unstable customers’ banking deposits measured by
current-deposits on the banking performance measured by ROE, where banks cannot invest
these unstable deposits in profitable investments. This is because banks must keep high liquid
reserves to meet the unexpected and frequent withdraws of current-deposits.

Keywords: stability, banking deposit balance, banking performance, commercial banks
profitability
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المقدمة:

يععد القاععاع المصععرفل ادردكععل وجععر ادسعاس الععداعل لالقتصععاد الععواكل؛ إذ يتمثع العدور الرئيسععل لوععذا القاععاع وتععوفير

اداععر المسسسععية الوادفععة إلععى تعوئععة وولععد المععدخرات ،وتوجيووععا كوععو اسععتثمار وقيقععل ي ععو داعمع ا لعجةععة الكمععو االقتصععادي،
ووععالرةل م ع اسكجععا ات التععل تععل توقيقوععا فععل ادرد

م ع خععال هععذا القاععاع ،إال أ المروةععة الوالي عة تتسععل ومجموعععة م ع

التوععديات سعواء اكععت فععل مجععا المكافسععة ،أو فععل مواجوععة متاةوععات التكميعة .ول ععل تواجععه المصععارا التجاريعة هععذه التوععديات
يتوجب عةيوعا توقيعم الوعدا ادسعاس العذي تسععى إليعه جميعع المصعارا التجاريعة ،وهعو هعدا تع عيل ادروعاك ولع

ي يعد مع

قيمعة ثروتوععا وثععروم المسعاهمي فيوععا؛ إذ أ توقيععم مثع هععذه ادروععاك يم كوعا مع المواف ععة عةعى اسععتم ارريتوا ،ووقائوععا ،وتععدعيل
مر ها المالل ،و يادم ثروم مال وا ،وتع ي مالءتوا وسيولتوا المالية ،مما ي يد م قعدرتوا عةعى مواجوعة المخعاار وااللت امعات
التل تواجووا ،وذلل خالف ا لةخسائر التل تسدي إلى تراجع الم ار

المالية لةمصارا ،وتآ

ثروات ووقوم المعالل ،وتعرضعوا

لواالت الرل والتعثر المالل واالئتماكل ،مما قد يرضل إلى تصريتوا .ةير أ تع يل ادداء المصرفل تقيده اعتوارات عديعدم،
مكوا الووال ع مصادر تموي تمتا ودرجة معقولة م االسعتقرار ،وال تتاةعب االوترعا ودرجعة عاليعة مع متاةوعات السعيولة،

وهعذا ال ي ععو إال مع خععال جععذب واسععتقااب الودائععع التععل تمتععا واالسععتقرار؛ فععالوكول التجاريعة ترةععب واسععتقرار الودائععع لععديوا
وم وثوععا لوقععت أاععو  ،د ذلععل يعايوععا فرصععة السععتثمار هععذه الودائععع فععل اسععتثمارات مععدرم لةععدخ دو الخععوا مع وصععو

عمةيععات سععوب ةيععر متوقعععة عةععى هععذه الودائععع ،التععل تختةععا فععل درجععة مروكععة عمةيععات السععوب عةيوععا؛ فالوسععاوات الجاريععة

وتوت الاةب تتسل ودرجة مروكة عالية م ويال عمةيات السوب عةيوا مقاركةا والودائع اججةة وودائع التوفير ،وهذا يعكل أ
ارترععاع الععو

الكسععول لوععذا الكععوع مع الودائععع فععل هي ع ودائععع العمععالء يجوععر الوكععول التجاريعة عةععى االوترععا وكسععوة عاليععة مع

السععيولة الكقديعة مقاوةوععا ،أو يجوععر الوكععول التجاريعة عةععى أ تسععتثمر أموالوععا فععل اسععتثمارات قصععيرم ادجع تمتععا ودرجععة سععيولة

مرترعة ،مما يسثر وصورم سةوية عةى عوائد الوكول التجارية.

أهمية الدراسة

تكوععع أهميععة هععذه الد ارسععة م ع أهميععة موضععوعوا ال عرئيس المتمثع فععل وجععود أثععر الخععتالا الودائععع فععل درجععة مروكتوععا

(اسععتقرارها عةععى ادداء المصععرفل لةوك عول التجاريععة ادردكيععة ،وهععذا يعتمععد عةععى اويعععة هي ع ودائععع العمععالء المصععرفية فععل
المصارا التجارية؛ فارتراع الو

الكسول لةودائع المستقرم ( الودائع اججةعة وودائعع التعوفير فعل هي ع الودائعع يوقعم اسعتق ار ار

فعل هي ع المعوارد الماليععة لةمصععارا التجاريععة؛ ممععا يم كوععا مع التوسععع فععل عمةيععات االسععتثمار المتوسععا واويع ادجع المععدر
لةععدخ  ،أمععا ارترععاع الععو

الكسععول لةودائععع الجاريععة ع ع ع وهععل ودائععع تمتععا ودرجععة عاليععة م ع المروكععة وعععدل االسععتقرار فععل هي ع

الودائععع ع ع ف كععه يترتععب عةيععه اوترععا المصععارا التجاريععة وكسععب عاليععة مع السععيولة الكقديععة؛ ممععا يضعععا مع مقععدرم المصععارا
التجارية عةى التوسع فل عمةيات االستثمار المتوسا واوي ادجع  ،ووالتعالل يعكع س سعةوي ا عةعى عوائعد المصعارا التجاريعة،
ما وتور أهمية هذه الدراسة م خال الكقاا اجتيةك

 -1اعتوارها مواولة أ اديمية لتسةيا الضوء عةى أثر درجة استقرار أرصعدم ودائعع العمعالء المصعرفية عةعى ادداء المصعرفل
لةوكول التجارية ادردكية ممثالا ومعد العائد عةى وقوم المة ية(.)ROE

 -2إم اكيععة االسععترادم م ع كتععائن هععذه الد ارسععة فععل تقععديل مجموعععة م ع المقتروععات والتوصععيات لمععديري المصععارا التجاريععة

ادردكية ،ولجميع الجوات ذات العالقة ،والجوات المختصة والرقاوة ،و ذلل لةمساهمي فل أسول تةل المصارا.
ِ -3قةة الدراسات المتعةقة ووذا الموضوع.
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 -4وكاء أكموذج مقترك لةتكوس وادداء المصرفل لةوكول التجارية واالستكاد إلى المتغيرات الخاصة ووذا ادكموذج.

أهداف الدراسة

يتموور الودا الرئيس لوذا الووال وو قياس أثر درجة استقرار أرصدم ودائع العمالء المصعرفية (الجاريعة ،والتعوفير،

واججةة فل هي

الودائع عةى أداء المصارا التجاريعة ادردكيعة ممعثالا والعائعد عةعى وقعوم المة يعة ) )ROEويم ع صعياةة

أهداا الدراسة والكقاا اجتيةك

 -1قيععاس أثععر درجععة اسععتقرار أرصععدم ودائععع العمععالء المص عرفية (الجاريععة ،والتععوفير ،واججةععة عةععى ادداء المص عرفل لةوكععول

التجارية ادردكية ممثالا ومعد العائد عةى وقوم المة ية.

 -2توديد أهعل أكعواع الودائعع المصعرفية تعإثير إيجاويعا أو سعةويا فعل ادداء المصعرفل لةوكعول التجاريعة ممعثالا ومععد العائعد عةعى

وقوم المة ية.

 -3التكوععس ومسععتويات ادداء المصععرفل لةوكععول التجاري عة ادردكي عة م ع خععال المتغي عرات المععسثرم فيععه واسععتخدال ادكمععوذج الععذي
يتل التوص إليه م الدراسة.

 -4الخروج وتوصيات م لإكوا المواف ة عةى أداء مصرفل متمي لةوكول التجاريعة ادردكيعة ،ومعالجعة ادسعواب التعل تعسدي
إلى تراجع ادداء المصرفل لةوكول التجارية ادردكية.
مشكلة الدراسة

تكوع مل ةة الدراسة فل أ عدل استقرار أرصدم ودائع العمعالء المصعرفية يعسثر وصعورم سعةوية عةعى اسعتثمارات الوكعول

التجارية ادردكية ،وعةى أدائوا المصعرفل ممعثالا والعائعد عةعى وقعوم المة يعة()ROE؛ لعذلل يم ع التعويعر عع ملع ةة الد ارسعة

والتساسالت اجتيةك

الكسععول لةودائععع الجاريععة فععل هي ع ودائععع العمععالء المصععرفية عةععى ادداء المصععرفل لةوكععول التجاري عة

 -1مععا هععو أثععر الععو

ادردكية ممثالا ومعد العائد عةى وقوم المة ية؟
 -2ما هو أثر الو

الكسول لودائع التوفير فل هي

ممثالا ومعد العائد عةى وقوم المة ية؟
 -3ما هو أثر الو

الكسول لةودائع اججةة فل هي

ممثالا ومعد العائد عةى وقوم المة ية؟

ودائع العمالء المصرفية عةى ادداء المصرفل لةوكول التجارية ادردكية
ودائع العمالء المصرفية عةى ادداء المصرفل لةوكول التجارية ادردكية

 -4ماهو أثر وجل المصرا عةى ادداء المصرفل لةوكول التجارية ادردكية ممثالا ومعد العائد عةى وقوم المة ية؟

فرضيال الدراسة

تكاةم الدراسة م الررضية العدمية اجتيةك

 :H0ال يوجد أثر إيجاول ذو داللة إوصائية لدرجة استقرار أرصدم ودائع العمالء المصعرفية عةعى ادداء المصعرفل لةوكعول
التجاري عة ادردكي عة ممععثالا ومعععد العائععد عةععى وقععوم المة يععة( ،)ROEويترععرع ع ع هععذه الررضععية العدميععة ادساسععية الررضععيات

الررعية العدمية اجتيةك

H01ك ال يوجد أثعر إيجعاول ذو داللعة إوصعائية لةعو

الكسعول لةودائعع الجاريعة فعل هي ع ودائعع العمعالء المصعرفية عةعى ادداء

المصرفل لةوكول التجارية ادردكية ممثالا ومعد العائد عةى وقوم المة ية.
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H02ك ال يوجععد أثععر إيجععاول ذو داللععة إوصععائية لةععو

الكسععول لودائععع التععوفير فععل هي ع ودائععع العمععالء المصععرفية عةععى ادداء

المصرفل لةوكول التجارية ادردكية ممثالا ومعد العائد عةى وقوم المة ية.

H03ك ال يوجععد أثععر إيجععاول ذو داللععة إوصععائية لةععو

الكسععول لةودائععع اججةععة فععل هي ع ودائععع العمععالء المصععرفية عةععى ادداء

المصرفل لةوكول التجارية ادردكية ممثالا ومعد العائد عةى وقوم المة ية.

H04ك ال يوجعد أثععر إيجعاول ذو داللععة اوصعائية لوجععل المصععرا عةعى ادداء المصعرفل لةوكعول التجاريعة ادردكيعة ممععثالا ومعععد
العائد عةى وقوم المة ية.
منهجية الدراسة

أوالً مجتمع الدراسة وعينتها

يت و مجتمع الدراسة م المصارا التجارية العامةة داخ ادرد

ةوا المدرجة فل وورصة عما  ،والوالغ عددها ثالثعة

علعر وك ع ا تجاريع ا خعال فتعرم الد ارسعة الممتعدم مع  .2015 - 2007أمعا عيكعة الد ارسعة فوعل تتعإلا مع سععتة وكعول تجاريعة تععل
اختيارهععا؛ دكوععا تلع

مععا كسععوته ( )%40مع إجمععالل موجععودات الوكععول التجاريعة ،وتسععتووذ عةععى مععا كسععوته ( )%39.02مع

إجمالل ودائع المصارا التجارية ادردكية(جمعية الوكول ادردكية ،2015،ص . 134
جدول رقم ()1

قائمة بأسماء البنوك الممثلة لعينة الدراسة مرتبة حسب أقدمية تأسيسها
اسم البنك

سنة التأسيس

البنك األهلي األردني
بنك األردن
بنك القاهرة عمان
بنك اإلسكان
البنك األردني الكويتي
بنك االتحاد

1955
1960
1960
1973
1976
1978

المصدر :إعداد الباحث

ثانياً األنموذج اإلحصائي للدراسة وتحليل البيانال

تعتمععد هععذه الد ارسععة عةععى المععكون الوصععرل التوةيةععل ،وذلععل مع خععال اتوععاع أسععةووي ك يتمثع ادسععةوب ادو واسعتمععاد

عةععى الد ارسععات السععاوقة التععل تكاولععت موضععوع الد ارسععة ول ع

موالععر أو ةيععر موالععر لتغايععة الخةري عة الك ري عة لةد ارسععة ،هععذا

واسضعافة إلعى اسعتمععاد عةعى التقعارير السععكوية لةوكعول التجاريعة التععل تمثع عيكعة الد ارسععة الصعادرم عع وورصععة عمعا ؛ لتغايععة
الجاكععب التاويقععل مع الد ارسععة .أمعا ادسععةوب الثععاكل فوععو أسععةوب التوةيع اسوصععائل ويععال تععل تجميععع الوياكععات الخاصعة وعيكععة

الد ارسعة لةرتعرم ) .(2007-2016ولغايععات التوةيع اسوصععائل تععل التر يع عةععى أسععةوب توةيع مصععروفة الوياكععات المقاعيعة –
ال مكيعة ( )panel Dataواسععتخدال وركعامن الوع ل اسوصععائية ( )Eviewsوذلعل مع خعال اسعتخدال أسععةوب الكمذجعة المتمثع
وعادكموذج ذي ادثعر الثاوعت) Least Squares Dummy Variable Model (LSDVوادكمعوذج ذي ادثعر العلعوائل
 ،(GLS) Random-effects GLS Regressionودج ع اختيععار ادكمععوذج ادكسععب وععي هععذي ادكمععوذجي اسععتخدل
الواوال اختوار ( )Husmanوم أهل موررات استخدال هذا ادسةوب ادوصائل ما يإتلك

 ي ُّ
عد أ ثر فاعةية فل توةي الوياكات ول

مصروفلك قااعل  -مكل.

 يإخععذ والوسععوا ادمععور والقضععايا التععل ال يم ع مالو توععا والمتعةقععة والوععدال أو ال ع م ؛ وذلععل دكوععا تمثع ال ع م والوععدال
مع ا.

 يتيح الررصة سجراء العديد م االختوارات اسوصائية.
 يسععول فععل و ع وع ع

مل ع الت االقتصععاد القياسععل؛ وذلععل مع خععال تخرععي

لةعكاصر الترسيرية (المتغيرات المستقةة .
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ووكاء عةى ما سوم ف

أكموذج الدراسة يعتمعد عةعى صعياةة أكمعوذج يوعي أثعر درجعة اسعتقرار أرصعدم ع مع الودائعع

الجاريععة ،وودائععع التععوفير ،والودائععع اججةععة عةععى ادداء المص عرفل لةوكععول التجاري عة ادردكي عة مقاس ع ا ومعععد العائععد عةععى وقععوم

المة ية ( .)ROEوفل هذه الدراسة استخدل الواوال أسةوب) (Panel dataلقياس أثر درجة استقرار أرصدم

كوع م أكعواع

الودائع المصرفية لةعمالء عةى ادداء المصرفل م خال ادكموذج اجتلك
it= + Xit+it
حيث أن

 ك تلير إلى المتغير التاوع (معد العائد عةى وقوم المة ية)

 iك تلير إلى عدد المصارا التجارية فل عيكة الدراسة ويال i = 1 , 2 ,.., 6
 tتلير إلى عدد سكوات الدراسةt=1,2,..,10.

 تلير إلى قيمة المعام الثاوت فل معادلة اسكودار.
 تلير إلى المعام ل

متغير م المتغيرات المستقةة لةدراسة ،وهل المي الوعدي؛ ومعكعى أكعه إذا تغيعر المتغيعر المسعتق

 Xومقدار  %10فسيتغير المتغير التاوع ومقدار  مضرووة فل .10%

 Xك يلع ععم المتغي ع عرات المسع ععتقةة والضع ععاواة فع ععل الد ارس ع ععة وهع ععل (الودائع ععع الجاريع ععة ) ، (CDودائع ععع التع ععوفير( ، SDالودائ ع ععع
اججةة( ،(TDوجل المصرا )TA

 يلير إلى الخاإ العلوائل (اوتمالية ودوال خاإ فل ادكموذج أو مقدار الخاعإ فعل ادكمعوذج  ،أي أكعه يمثع الجع ء مع
العائد عةى وقوم المة ية ( )ROAالذي يتغير ول

علوائل كتيجة عوام أخرى ال يتضمكوا ادكموذج.

ثالثا متغيرال الدراسة وكيفية قياسها

صكرت متغيرات الدراسة إلى ثالال مجموعاتك

المجموعة األولى المتغير التاوع ()Dependent Variable

تععل اعتوععار معععد العائععد عةععى وقععوم المة ي عة المتغي عر التععاوع فععل هععذه الد ارسععة ،ويعو عر هععذا المعععد ع ع العائععد المتوقععم

اء عةععى كتيجععة هععذا المسلععر يقععرر الم عالل االسععتمرار فععل الكلععاا ،أو
لةم عالل مقاو ع اسععتثمار أم عوالول فععل الوكععل ،ويععال أك عه وك ع ا
تووي أموالول إلى استثمارات أخرى توقم عائدا مكاسو ا ،وقد أستخدل هذا ادكموذج مكذ وداية السوعيكيات فل الواليات المتوعدم
ادمري ية م قو ) (David Coleإدام لتقييل أداء الوكول(قريلل ،2004 ،ص  . 90ويعد معد العائد عةى وقوم المة ية

) ROEمقياس ا وديالا ع معد العائد عةعى إجمعالل ادصعو ويعال يتعإثر وعكاصعر قائمعة العدخ كرسعوا التعل تعسثر فعل مععد

العائععد عةععى إجمععالل ادصععو  ،إضععافة إلععى تععإثرم ودرجععة الرفععع المععالل لععدى المصرا(اللعععار ،2005 ،ص  ، 512مععا تععل

استخدال أكموذج معد العائد عةى وقوم المة ية عإكموذج لقيعاس ادداء المصعرفل ،و مسلعر مت امع لوصعا وقيعاس العالقعة
وي العائد والمخاارم (وماد ،1999 ،ص  . 143ويم

قياس هذا المتغير م خال المعادلة اجتيةك

* معدل العائد على حقوق الملكية = صافي الربح بعد الضريبة
إجمالي حقوق الملكية

المجموعة الثانية المتغيرات المستقةة ()Independent Variables
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تكاولععت هععذه الد ارسععة قيععاس أثععر درجععة اسععتقرار أرصععدم ودائععع العمععالء المص عرفية ( الودائععع الجاريععة ،وودائععع التععوفير،
والودائع اججةة وهل المتغيرات المستقةة فل الدراسة عةى ادداء المصرفل لةوكول التجارية ادردكية ممثالا ومععد العائعد عةعى
وقوم المة ية والتعريا اسجرائل لوذه المتغيرات ما يإتلك
أوالً الودائع الجارية ()Current Account

تعرا هذه الودائعع وإكوعا عوعارم عع ك "اترعام وعي المصعرا وال وعو  ،يعودع وموجوعة ال وعو موةغع ا مع المعا لعدى المصعرا

عةى أ ي و له الوم فعل سعووه فعل أي وقعت يلعاء ودو إخاعار مسعوم مكعه" .وتتميع الودائعع الجاريعة عع ادكعواع ادخعرى
م الودائع وور توا ال ويرم وال يادم أوالكقصا م جوة ،وم جوة أخرى وعدل وجود فائعدم تعدفع لة وعو (هكعدي ،1996 ،ص
 . 48وتل اوتساب درجة استقرار هذا المتغير فل هي
سكة إلى إجمالل الودائع المصرفية فل

ودائع العمعالء المصعرفية مع خعال كسعوة رصعيد الودائعع الجاريعة فعل

سكة وذلل عةى الكوو اجتلك
رصيد الودائع الجارية فل

*الو

الكسول لةودائع الجارية فل هي

سكة

ودائع العمالء = _ __________________________
سكة

إجمالل ودائع العمالء المصرفية فل
ثانياً ودائع التوفير()Saving Deposits

تععرا وإكوعاك "إترعام وعي المصععرا وال وعو يعودع وموجوعه ال وععو موةغع ا مع المعا لععدى المصعرا مقاوع وصعوله عةععى

فائدم ،وقد ت و الرائدم ثاوتة أو عائمة وسب أسععار الرائعدم السعائدم فعل السعوم ،عةعى أ ي عو لة وعو الوعم فعل سعوب جع ء
م الوديعة فل أي وقعت يلعاء؛ ولعذلل تضعع مع عل التلعريعات فعل المصعارا وعدا أقصعى لةموةعغ العذي يم ع

فععل اللععور الواوععد؛ وذلععل ومايععة لةمصععرا مع التعععر

لةمعودع سعووه

لمخععاار العسععر المععالل ،وأوياكعا تتجععاو المصععارا عع تاويععم ذلععل

رةوععة مكوععا فععل تلععجيع اسدخععار ،وتكميععة المعوارد الماليععة لةمصععرا(.العل ي  ،2013 ،ص .)71وتععل اوتسععاب درجععة اسععتقرار هععذا
المتغير فل هي

ودائع العمالء المصرفية مع خعال كسعوة رصعيد ودائعع التعوفير فعل ع سعكة إلعى إجمعالل الودائعع المصعرفية

فل

سكة وذلل عةى الكوو اجتلك

*الو

الكسول لةودائع التوفير فل هي

رصيد ودائع التوفير فل
ودائع العمالء =

سكة

_ __________________________
إجمالل ودائع العمالء المصرفية فل

سكة

ثالثاً الودائع اآلجلة ( )Time Deposits

تعرا وإكواك إترام وي المصرا وال وعو  ،يعودع ادخيعر وموجوعه موةغعا مع المعا لعدى المصعرا ال يجعو لعه سعووه أو

سوب أي ج ء مكه قو التاريخ المترم عةيه ،وفل مقاو ذلعل يوصع المعودع عةعى فائعدم وصعرة دوريعة ،أو يوصع عةيوعا فعل
كوايععة مععدم اسيععداع ،وعععادما يلععترا فععل هععذا الكععوع م ع الودائععع أ ال يق ع الموةععغ المععودع ع ع قععدر معععي  ،وقععد تتععدرج معععدالت
الرائععدم فععل التصععاعد ةمععا اد الموةععغ المععودع ،أو ةمععا ادت فت عرم اسيععداع.وقيال الوكععول التجاري عة وععدفع سعععر فائععدم أعةععى عةععى
الودائععع اججةععة لععه مععا يوععرره ،مثع ك اععو مععدم روععا الوديعععة ،وام اكيععة عععدل سععوب أي جع ء مع الوديعععة قوع تععاريخ اسععتوقاقوا،
واعتماد الوكل عةى الودائع اججةة عكد مكح القرو

والسةا لعمالئه(عبدهللا والطراد ،2006 ،ص .)151

رصيد الودائع اآلجلة ف كل سنة
*الوزن النسب للودائع اآلجلة ف هيكل ودائع العمالء = _ __________________________
إجمال ودائع العمالء المصرفية ف كل سنة
المجموعة الثالثة المتغيرال الضابطة
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وم المتغيعرات الضعاواة التعل ضعمكوا الواوعال أكمعوذج الووعال لتقةيع كسعوة الخاعإ العلعوائلك وجعل المصعرا .ويقعاس
هععذا المتغيععر واوتسععاب الةوةععاريتل الاويعععل ) Natural logarithm (lnلمجمععوع أصععو الوكععل؛ لتويععا أث عره عةععى ادداء

المصرفل لةوكول التجارية ادردكية ،واستخدل متغير الوجل فل العديد م الدراسات ،مكوا دراسة الريومل وععواد ( )2003التعل

تلير كتائجوا إلى أ وجل الوكل ا أهل المتغيعرات اسوصعائية المعسثرم فعل أداء الوكعول التجاريعة (الفييوي وعيواد ، 2003 ،
ص .)258 -241
رابعاً مصادر البيانال

تل تقسيل مصادر جمع الوياكات فل هذه الدراسة إلى كوعي م المصادر هماك

 المصادر الثاكويةك م خال مراجعة ادوواال والدراسات الساوقة المرتواة وموضوع الدراسة ول

موالر أو ةير موالعر،

و ذلل ال تب والكلرات والتقارير الدورية المكلورم ووذا الخصوص.

 التقععارير السععكوية والق عوائل الماليععة لوكععول عيكععة الد ارسععة ،واالضععافة إلععى التقععارير المالي عة السععكوية الصععادرم ع ع جمعي عة الوكععول
ادردكية وذلل خال الرترم). 2007-2016

خامساً أنموذج الدراسة

صور الواوال أكموذج الدراسة والل

اجتلك
الشكل رقم ( ) 1
أنمـــــــــــــــــوذج الدراســــــــــــــــــــــة

أوالً:

المتغيرات المستقلة

 -1الوزن النسب للودائع الجارية ))CD
ثالثاً :المتغير التابع
 -2الوزن النسب

لودائع التوفير ()SD

األداء المصرف ُيمثالً بــ:
يعدل العائد على حقوق الملكية
))ROE

 -3الوزن النسب للودائع اآلجلة ()TD
ثانيا:

المتغيرات الضابطة

 -4حجم المصرف

( )TA

المصدر :إعداد الباحث ،وقد تم تطوير أنموذج الدراسة بما يتالءم يع يتغيرات الدراسة.
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سادساً الدراسال السابقة

 -1دراسة ( الالمي) 2016 ،

عدفت الد ارسععة إلععى قيععاس العالقععة وععي الودائععع (الجاريععة ،والتععوفير ،والثاوتععة وصععافل دخ ع مصععرا اللععرم ادوسععا
هع ْ
العراقل لةرترم الممتدم م عال  ،2013 – 2010واكتون الواوال أسةوب االكودار المتعدد لويا أي كوع م الودائعع يععد أ ثعر

تععإثي ار فععل صععافل دخع المصععرا ،وتوصع الواوععال فععل هععذه الد ارسععة إلععى كتعائن عععدم ععا مع أهموععا أ هكععال عالقععة ارديععة
(موجوة وي وساوات التوفير والودائع اججةعة وصعافل دخع مصعرا اللعرم ادوسعا الع ارقعل ،فعل وعي لعل ت وعر عالقعة وعي

وساوات الودائع الجارية وصافل دخ المصرا ،وويكت الدراسة أ أهل كوع م أكواع الودائع تإثي ار فل صافل دخ المصرا
هل الودائع اججةة؛ إذ وةغت قيمة معام التوديعد لوعا =  ،0.60تةيوعا وسعاوات التعوفير؛ إذ وةغعت قيمعة معامع التوديعد لوعا =

 ،0.46وهععل ترسععر التغي عر الواص ع فععل صععافل الععدخ التععل تعععود أسععواووا لةودائععع ،أم عا معام ع ويتععا لودائععع التععوفير والودائععع
اكععت معععامالت االرتوععاا لودائععع التععوفير والودائععع اججةععة والتععل

اججةععة فقععد اكععت ( 0.19 ، 0.01عةععى التعوالل ،فععل وععي

تقيس قوم عالقتوما وصافل الدخ (  0.77 ، 0.68عةى التوالل وهل معامالت مرترعة إوصائي ا.

 -2دراسة (المدهون:)2013 ،

تتمثع ملع ةة هععذه الد ارسععة فععل ليععة تاععوير أكمععوذج يم ع مع خاللععه التكوععس ووجععل ودائععع العمععالء فععل الوكععول التجاريعة،

وي ععو ذلععل م ع خععال د ارسععة العوام ع الداخةي عة المععسثرم عةععى جععذب الودائععع فععل الوكععول التجاري عة؛ إذ تمث ع الودائععع المصععدر
عدفت الد ارسعة إلعى اختوعار الكمعاذج التقديريعة لةتكوعس ووجعل الودائعع وإكواعوعا المختةرعة ( الودائعع
الخارجل المول دموا الوكول ،وه ْ
توت الاةب ،والودائع التوفير ،والودائع اججةة  ،وتضمكت عيكة الدراسة المصارا التجارية فل فةساي لةرترم م (– 2010
 2000وتوصع الواوععال فععل هععذه الد ارسععة إلععى كتععائن عععدم مع أهموععا أ هكععال عالقععة اكوععدار موجوععة وععي الودائععع اسجماليععة

ومجموعة م المتغيرات ،وهلك قيمة ادصو  ،وقيمة االستثمارات ،وقيمة االوتياايات.
 -3دراسة ( نصير)2009،

عدفت الد ارسععة إلععى قيععاس أثععر الودائععع المعدولرم عةععى أداء الوكعول التجاريعة ادردكيعة واسععتقرارها خععال الرتعرم الممتععدم مع
ه ْ
( )2002 - 2007واكععتون الواوع عال أسععةوب اسكو ععدار الخاععل المتع ععدد ،واسضععافة إل ععى اسععتخدال أس ععةوب الكسععب الماليع عة الت ععل
المتعثعرم ع ع ع عةعى المتغيعرات التاوعععة المتمثةعة ومععد العائعد عةععى

سعاعدت فعل اختوعار أثعر المتغيعر المسعتق ع ع ع المتمثع وععالقرو

ادصو  ،وومععد العائعد عةعى وقعوم المة يعة ،وتوصعةت الد ارسعة إلعى كتعائن ععدم مكوعا ععدل وجعود عالقعة وعي الودائعع المعدولرم
ت عيكععة الد ارسععة وهلك(الوكععول التجاريعة ،الوكععول االسععتثمارية ،الوكععول اسسععالمية وقععد
وأداء أي كععوع مع أكعواع الوكععول التععل مثةع ْ
اكععت الكتععائن مماثةععة السععتقرار الوكععول ،عععدا الوكععول االسععتثمارية ،وذلععل وسععوب أ الك ععال الكقععدي فععل ادرد يعععد مع ادك مععة

المستقرم ،ما أكه ليس مدوال ار ،يضاا إلى ذلل أ الدوالر ادمري ل والكسوة لةوكول ادردكية ي ُّ
عد عمةة أجكوية أخرى.
 -4دراسة (أبو طوق)2009 ،

عدفت الد ارسععة إلععى توديععد أهععل العوام ع المععسثرم عةععى كمععو الودائععع لععدى المصععارا التجاري عة ادردكي عة لةرت عرم (1988-
هع ْ
) ،2000ووعدد الواوععال فععل هععذه الد ارسععة المتغيعرات المسععتقةة والتضععخل ،وأسعععار الرائععدم ،ومتوسعا دخع الرععرد ،وسععمعة الوكععل،

والوعل المصرفل ،وموقع الوكل ،وم أج اختوار العالقة وي المتغيرات المستقةة والمتغير التاوع المتمث ومععد كمعو الودائعع
المص عرفية ،اسععتخدل الواوععال أسععةوب اسكوععدار الوسععيا واسكوععدار المتعععدد ،وتوص عةت الد ارسععة إلععى وجععود أثععر معكععوي إيجععاول

دسعار الرائدم ،وموقع الوكل ،والوعل المصرفل عةى كمو الودائع المصرفية.
 -5دراسة (أبو سمرة2007 ،م)ك
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عت ملع ةة الد ارسععة فعل السعسا اجتعلك هع يم ع وضعع سياسععة تاويريعة لةودائعع فععل المصعارا التجاريعة الواكيعة فععل
تمثة ْ
عدفت هعذه الد ارسعة إلعى معالجعة ملع ةة
فةساي  ،وويال ت و أ ثر فاعةية فل جذب الودائعع فعل ع ك ريعة إدارم الخصعول؟ وه ْ

اكخرا

وجل الودائع المصرفية فعل المصعارا الواكيعة التجاريعة الرةسعايكية مقاركعة معع المصعارا الوافعدم ،ومع أجع توقيعم

الودا المرجو م الدراسة تل تو يع  135استواكة واسعترد مكوعا  120اسعتواكة ،وتعل اسعتخدال وركعامن ) )spssلتوةيع فرضعيات
الدراسة وتوصةت الدراسة إلى جمةة م الكتائن م أهموا وجود عالقة ذات داللة إوصائية وي وجل الودائعع المصعرفية ووعي
مسععتوى الكلععاا االقتص ععادي ،ودفععع معععدالت أعة ععى لةروائ ععد عة ععى الودائ ععع ،ومسععتوى ووجععل الخ ععدمات التععل تقععدموا المص ععارا
عت الد ارسعة وتوصعيات ععدم مع
التجارية الواكية الرةسايكية ،والسعمات الماديعة واللخصعية لوعذه المصعارا وموقعوعا .وقعد أوص ْ
لإكوا العم عةى تاوير سياسة الودائع المصرفية فل المصارا الواكية لةعم عةى يادم جذب الودائع الموةية ،وم أهموا
تاوير واستوداال خدمات مصرفية جديدم وسب متاةوات السوم المصرفل ،والتر ي عةى جذب الودائع دج .
 -6دراسة ()Berger and Master ،2003

عدفت الد ارس ععة إلع عى تق ععدير العالق ععة و ععي الروويع عة ورأس الم ععا واس ععتخدال توةيع ع اسكو ععدار عة ععى وياك ععات الوك ععول التجاريع عة
هع ْ
ادمري ية لةرترم ) 1983 -1989واستخدل الواوال فل هذه الدراسة المكون الوصعرل التوةيةعل لوصعا وتوةيع وترسعير كتعائن
الدراسة التاويقيعة مع خعال توةيع الوياكعات الماليعة المتعةقعة ومتغيعرات الووعال واسعتخدال ادسعاليب اسوصعائية المالئمعة لقيعاس
أثععر المتغي عرات المسععتقةة الممثةععة لموععددات ال رايععة عةععى أداء المصععارا ممععثالا والعائععد عةععى وقععوم المة يععة ( ،)ROEوذلععل

واسععتخدال أسععةوب توةيع اسكوععدار لتوةيع هععذه الوياكععات وصعوالا لةكتععائن ،وخةصععت الد ارسععة إلععى وجععود عالقععة ارديعة وععي رأس
الما ومعد العائد عةى وقوم المة ية.

 -7دراسة (الرشدان2002 ،م)

هدفت الدراسة إلى توديد وقياس أثر الموددات المختةرة المسثرم عةى رووية المصعارا التجاريعة ادردكيعة ،وقعد تضعمكت
ْ
عدفت هعذه الد ارسعة إلعى توديعد وقيعاس أثعر ع مع ك
عيكة الدراسة (الوكل العرول ،والوكل ادردكعل ال عويتل ،ووكعل ادرد وقعد ه ْ
الرافعة المالية ،ت ةرة الودائع ،السيولة ،وجل المصرا ،مخاار سعر الرائدم ،مخاار رأس الما عةى رووية الوكول التجارية،

وتوصةت الدراسة إلى أكه ا لةرافعة المالية تإثي ار سةويا ،و ا أثر

م مخاار سعر الرائدم ،ومخاار رأس الما ضعيرا

جدا ،أما وجل المصرا ،وت ةرة الودائع ف ا لوما تإثي ار إيجاويا عةى رووية الوكول التجارية.

 -8دراسة ( )Nourredine and Abdulkader ،1999

ع مجمععوع الودائععع ل ع وكععل والتر ع

عدفت الد ارسععة إلععى قيععاس أثععر ع م ع مخععاار ادعمععا ( مجمععوع القععرو
هع ْ
الوكول ووجل الوكعل والوصعة السعوقية مع الودائعع عةعى أداء الوكعول العذي تعل قياسعة
وكل ع مجموع مروع ودائع
(ودائع

وواساة معد العائد عةى وقوم المة ية ومعد العائد عةى ادصو ورووية السعول ،وأجريعت هعذه الد ارسعة عةعى قاعاع الوكعول
فل السعودية ،وتضمكت عيكة الدراسة أود علر وك ا ،وتوصعةت الد ارسعة إلعى أ مخعاار ادعمعا ووجعل الوكعل اكعا الععامةي
الرئيسي الموددي لرووية قااع الوكول السعودي.

 -9دراسة()Molyneux and Forbes ،1995

هدفت الدراسة إلى ترسير العالقعة وعي قعوم السعوم وأداء الوكعول ادورويعة فعل ثمعاكل علعرم دولعة أوروويعة لةرتعرم )- 1989
ْ
 ،(1986ويععال اختوععرت هععذه الد ارسععة كسععوة التر ع م ع ادصععو لعل عرم وكععول ،وفرضععية ال راءم(الوصععة السععوقية م ع الودائععع

وادصععو

وعالقتومععا وععإداء الوكععول الععذي تععل التعويععر عكععه والعائععد عةععى ادصععو  ،مععا ضععل أكمععوذج الد ارسععة وعع

الضاواة ،وهل مخاار الوكل ( كسوة رأس الما إلى ادصعو

المتغيعرات

ووجعل الوكعل (مجمعوع ادصعو لةوكعل وتوصعةت الد ارسعة إلعى

وجععود عالقععة اردي عة وذات داللععة إوصععائية وععي كسععوة التر ع م ع ادصععو والودائععع وأداء الوكععول؛ أي أ التر ع فععل أس عوام
الوكول ادورووية يسدي إلى يادم رووية الوكول ،وتوصةت الدراسة إلى وجود عالقة ع سية ضعيرة وي وجل الوكل والروح.
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 -11دراسة (:)Smirlock،1985

وفعم أكمعوذج  Structure Conduct Performanceوالوصعة السعوقية

هدفت الدراسة إلى اختوار العالقة وي التر
ْ
م الودائع مع أداء الوكول فل سوع واليات أمري ية لةرترم م  1973ووتى  1978د ثعر مع ( 2700ووعدم وك يعة و وميعة،

وتععل اسععتخدال معععد العائععد عةععى وقععوم المة ي عة( )ROEومعععد العائععد عةععى ادصععو )(Return On Assets:ROA
مسلع عرات لقي ععاس أداء الوك ععول ،واس ععتخدل الواو ععال ف ععل ه ععذه الد ارس ععة وعع ع

المتغيع عرات الض ععاواة مع ع أهمو ععاك متغيع عر الوج ععل

لةمصععارا مقاسععا والةوةععاريتل الاويعععل سجمععالل ادصععو  ،وكسععوة الكمععو فععل سععوم الودائععع خععال فت عرم الد ارسععة ،وكسععوة الودائععع
توت الاةب إلى إجمالل الودائع .واستخدل الواوال معادلة االكودار المتعدد الختوار فرضيات الدراسة .وم أهل الكتائن التل
توص إليوا الواوال فل هعذه الد ارسعة أ متغيعر الوصعة السعوقية مع الودائعع يعرتوا إيجاوع ا معع مععدالت ادداء فعل وكعول عيكعة
الد ارسععة ،وووععذا ف ع

الد ارسععة ال تععدعل ف عرم أ التر ع فععل سععوم الوكععول يععسدي إلععى أروععاك اوت اري عة ،وتسي ععد فرضععية ال رععاءم

(الوصة السوقية م الودائع التل تتضم أ تر

السوم هو كتيجة ل راءم الوكول الرائدم.

اإلطار النظري للدراسة
أوالً مفهوم الودائع المصرفية وأنواعها

يعتمد كجاك المصارا فل أدائوا دعمالوا وتقديل الخدمات والمكتجات المصعرفية المتاعورم واسعتم ارريتوا وتوسععوا ودرجعة

ويع عرم عة ععى وج ععل موارده ععا الماليع عة الت ععل تلع ع

الودائ ععع الجع ع ء المو ععل مكو ععا( كجو وأخ ععرو ،2006،ص  . 105وتع ععد الودائ ععع

المصعدر ادسعاس دمعوا المصعرا ،وهعل أ ثععر مصعادر ادمعوا خصعووة؛ لعذا فوععل تلع

إيعرادات الويعام لةمصعرا ،مععا أ

قوو المصارا لةودائع يقدل خدمة ويرم لإلقتصاد الواكل ك ار لما يسدي إليه م تسوي لعمةيات العدفع الكاجمعة عع التوعاد

التجاري واستخدال ادموا فل المجاالت المختةرة.

 -تعريف الودائع لغ ًة واصطالحاً

الودائععع أو الوديعععة لغعةا تعععرا وإكوععا " إيععداع لععر لععدى لععخص خععر لمععدم معيكععة عةععى أ يتعوععد هععذا اللععخص وععرد اللععر

كرسععه عكععد الاةععب (سععموا ،2000،ص  ، 14أمعا الوديعععة فععل اسصععاالك فقععد عرفوععا الععوع
(ال يةعل ،د.ت ،ص. 93

وإكوععاك" مععا يتععرل عكععد ادمععي "

 -تعريف الودائع المصرفية

تعرا الودائع المصرفية وإكواك اترام يقول المودع ومقتضاه ودفع موةغ م الكقود ووسيةة م وسائ الدفع لةوكل عةعى أ

يةت ل الوكعل وعرد هعذا الموةعغ لةمعودع عكعد الاةعب ،أو عكعدما يوع أجةعه ،معا قعد يةتع ل وعدفع فوائعد عةعى قيمعة الوديععة ،وععادم معا
تواا الودائع والسرية ك ار ل و قيمتوا تد عةى المر

المالل لةمودع ،وهل سر م أس ارره ال يقو إفلاءها(هكدي،1999،

ص. 103

ثأنياً أنواع الودائع المصرفية

تصكا الودائع المصرفية إلى ادكواع اجتيةك

أ -ودائع الحسابال الجارية
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وهععل اترععام وععي ال وععو والمصععرا يععودع وموجوععه ال وععو موةغع ا مع الكقععود لععدى المصععرا ،عةععى أ ي ععو لععه الوععم فععل

سووه فعل أي وقعت يلعاء ووعدو إخاعار سعاوم مكعه( هكعدي ،2000،ص 47وهعذه الودائعع يم ع سعوووا وعدو إلععار مسعوم

أي ومجععرد الاةععب؛ لععذا تإخععذ المصععارا والععة عععدل االسععتقرار لةودائععع الجاريععة وعععي االعتوععار مع خععال االوترععا فععل خ اكتوععا
وسيولة كقدية افية لتةوية رةوات المودعي فل هذا الكوع م الودائع( السامرائل والدوري،1999 ،ص. 106
ب -ودائع التوفير

وهل اترام وي المصرا وال وو يودع وموجوه ال وو موةغع ا مع الكقعود لعدى المصعرا مقاوع وصعوله عةعى فائعدم ،عةعى

أ ي و لة وو الوم فل السعوب مع الوديععة فعل أي وقعت يلعاء وعدو إخاعار سعاوم مكعه (هكدي،مصعدر سعاوم ،ص147
واليجععو

لععا وسععاب التععوفير وال تمععكح دفععاتر لععي ات دصععواووا؛ وع يععتل مععكوول دفععاتر تععوفير يععتل اسيععداع والسععوب وموجووععا

(الةو ي و خرو ،1997،ص. 134
ج -الودائع اآلجلة

والكسوة لوذا الكوع م الودائع ف

المصرا التجاري ال يةت ل ودفعوا إال فل الموعد المودد لةوديعة ،أي وعد اكقضاء معدم

قرضعوا أو اسعتثمارها وجكعل
معيكة يترم عةيوا صاوب الوديعة معع المصعرا ،وهعذا معا يعاعل لةمصعرا التجعاري الوريعة فعل إ ا
أ ور قدر م العائد والمقاركة مع الوضع والكسوة لةودائع الجارية ،ادمر الذي يجع المصارا التجارية تدفع مععد أعةعى مع
الروائد عةيوا؛ تلجيع ا عةى اجتذاب أ ور قدر م هذا الكوع م الودائع (لرا وأوو عراج ،1994،ص184

ثالثا أهمية الودائع المصرفية
واسق ار

تعععد الودائععع المص عرفية م ع أهععل الم عوارد المالي عة الخارجي عة والكسععوة لةوكععول التجاري عة فوععل ضععرورية لعمةيععات االسععتثمار
التل تعد مصد ار هاما م مصادر تع يل ادرواك والكسعوة لةوكعول التجاريعة ،وعةيعه فع

الوكول التجارية يم

أهميعة الودائعع المصعرفية فعل

توضيووا والكقاا اجتيةك

 -1تعد الودائعع أ ثعر خصعووة ،وأقع ت ةرعة مع رأس المعا واالوتياايعات؛ إذ ال يم ع لةمصعرا أ يعتمعد عةيومعا فعل تعدعيل
ااقته االستثمارية ،ما أ ت ةرتوا تروم ت ةرة الودائع(هكدي ،مصدر ساوم،ص. 145
 -2تعععد الودائععع وسععيةة لةوععد مع الضععغوا التضععخمية التععل ت ارفععم عمةيععة التكميععة االقتصععادية ،وذلععل د الودائععع تمثع وجععب

ج ء م العدخ المم ع التصعرا وعه فعل لعراء السعةع والخعدمات ،ممعا يعسدي إلعى تقييعد االسعتوالل ،وهعو يمثع لعراا ضعروريا
لتوقيم االستقرار ،والتخريا م الضغوا التضخمية (الع اوي،1997 ،ص. 22

 -3تعد الودائع م أقعدل الخعدمات التعل تقعدموا المصعارا التجاريعة ،وياةعم عةيوعا ودائعع توعت الاةعب وسعوب إم اكيعة سعوووا
اء اكت ولعيل والكسعوة لةوسعاوات الجاريعة ،أو كقعدا والكسعوة لةودائعع؛ وقعد أصعووت هعذه
م قو المودع فل أي وقت يلاء ،سو ا
الودائع تمث كسوة ويرم م خدمات المصارا التجارية ). Roes,1999:p36
 -4تععوفر الودائععع عائععدا مج ي عا لةمععودع يتكاسععب واععو أج ع الوديعععة ،فضعالا ع ع عام ع ادمععا لوععذه ادم عوا  ،ووخاص عة إذا
اكت مودعة فل مصرا معروا ذي سمعة جيدم (.)G.kaufman,1980:p87

رابعا االستراتيجيال األساسية لجذب الودائع المصرفية

ك ار ل و الودائعع المصعرفية مع أهعل المعوارد الماليعة التعل تعتمعد عةيوعا الوكعول التجاريعة فعل تقعديل الرعاليعات المصعرفية

المختةرة ،ترتب عةى ذلعل أ أصعووت الوكعول التجاريعة تتكعافس عةعى اسعتقااب أ وعر وصعة مع الودائعع المصعرفية مع خعال

اتواع استراتيجيات لتكمية الودائع ،ويم ككا التميي وي استراتيجيتي أساسيتي لجذب الودائع هماك
 -1استراتيجية المنافسة السعرية (هندي  ،يرجع سابق)108،
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تتمث هعذه االسعتراتيجية وعدفع مععدالت فائعدم أعةعى لةمعودعي  ،وعةعى العرةل مع أهميعة هعذه االسعتراتيجية لعيس فعل الكلعاا
المصععرفل فق ععا ،وع ع ف ععل مع ععل مج ععاالت الكل ععاا االقتصععادي  ،إال أ وعع ع

التلع عريعات المص ععرفية تض ععع قي ععودا عة ععى ه ععذه

االستراتيجية وم هذه القيودك عدل السماك ودفع الروائد عةى الودائع الجارية ،ادمعر العذي يقةع مع دور هعذه االسعتراتيجية فعل
جععذب الودائععع ،ومع أسععواب عععدل دفععع الروائععد عةععى الودائععع الجاريععة الوععد مع ارترععاع ت ةرععة ادمعوا  ،والوععد مع
الودامة وي الوكول ،والود م ارتراع الروائد عةى القرو

يععادم المكافسععة

 ،والود م هجرم ادموا م المد الصغيرم إلى المد ال ويرم.

 -2استراتيجية المنافسة غير السعرية

عت الد ارسععات الميداكي عة وادووععاال السععاوقة أ المكافسععة السعععرية ال تعععد م ع االسععتراتيجيات الرعالععة فععل جععذب الودائععع
ويكع ْ
وإكواعوععا ،لععذلل توول عت الوكععول إلععى اسععتراتيجية المكافسععة ةيععر السعععرية ،وهععل مكافسععة تقععول عةععى تقععديل خععدمات جي عدم وإسعععار
تكافسية ال تقول عةى دفع فوائد عةى الودائع ،و تستكد عةى مستوى جعودم الخعدمات المصعرفية ،ومع أهعل الخعدمات المصعرفية

التل يم

لةمصرا أ يعتمد عةيوا فل جذب الودائع المصرفيةك

 -1توصي مستوقات المودعي
 -2سداد المدفوعات كياوة ع العمي
 -3استوداال أكواع جديدم م الودائع
 -4سرعة أداء وتقديل الخدمة

 -5تقديل م ايا ترضيةية لةعمالء
 -6إدارم مور ة ادورام المالية
 -7التوسع فل تقديل خدمات ةير مصرفية
وأخي ار يم

القو أ الوكعول التجاريعة تسععى إلعى يعادم وصعتوا السعوقية مع الودائعع مع خعال توسعي السعمات الماديعة

واللخصععية لةوكععل ،وم ع خععال العم ع عةععى تكويععع الخععدمات المص عرفية وةيععر المصععرفية المقدمععة لة وععائ  ،وم ع خععال توقيععم
متاةوات المتاكة المالية التل تمث ضماكا وي ار لوقوم المودعي وم خال اختيار الموقع المكاسب لةمصرا.
خامساً مفهوم تقييم األداء المصرفي ونماذج قياس األداء

إ الوععدا م ع عمةيععة تقيععيل ادداء المصععرفل يختةععا وععاختالا الجو عة المسععتريدم م ع التقيععيل ،فععالمودعو يوتم عو وجاكععب

السععيولة لضععما ودائعوععل ،فععل وععي أ المسععاهمي ير ع و عةععى العائععد ومسل عرات الروويعة لتع ععيل ثععرواتول ،أمعا اسدارم ف كوععا
تر ع ع عة ععى توقي ععم التواف ععم و ععي تةوي ععة واج ععات المتع ععامةي  ،وت ععوفير الخ ععدمات الال م ععة ،وتوقي ععم عائ ععد مكاس ععب دو تعع عري
المصرا لمخاار عالية.

أوالً مفهوم األداء المصرفي

يم ع تعريععا تقيععيل ادداء المصعرفل وإكعهك " عمةيعة تإ عد وتوقعم مع أ المعوارد المتاوععة لةمصععرا قععد اسععتخدمت ولع

اء" (أبو الفتوح،1999 ،ص.)23
وععرا أيضعا تقيعيل ادداء المصعرفل وإكعهك " عمةيعة لعامةة تسعتخدل فيوعا جميعع الوياكعات المواسعوية وةيرهعا لةوقعوا عةعى

الوالة المالية لةمصرا ،وتوديد ال يرية التل أديرت موارده فيوا خال فترم مكية معيكة ) .)Mona,2004:p647-67
ثانياً نماذج قياس األداء المصرفي

هكععال عععدم كمععاذج أسععتخدمت لتقيععيل ادداء المصعرفل لةوكععول ععا مع أهموععا مععا عععرا وك ععال ( (CAMELSويقععول هععذا

الك ال عةى أساس ترتيب المصارا م ويال أدائوا المصرفل ،ويال يمث
12

ورا م وروا الكموذج مقياسع ا معيكع ا وهعل
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عة ع ععى الكو ع ععو اجتلكالو ع ععرا ( (C:Capitalويعك ع ععل رأس الم ع ععا  ،الو ع ععرا ) )Aِ:Assetsويعك ع ععل ج ع ععودم ادص ع ععو  ،الو ع ععرا
( )M:Managementويعك ععل ر ععاءم اسدارم ،الو ععرا)(E:Earnings

ويعنييي العوائ ععد ،الو ععرا ( )L:Liquidityويعك ععل

السيولة ،الورا ) (S:Sensitiveويعكل وساسية مخاار السوم .وم الكماذج ادخرى التل تعل االعتمعاد عةيوعا لتقيعيل ادداء

المصرفل أكموذج معد العائد عةى وقوم المة ية ( )ROEوالذي يعتور مسل ار مت امالا لوصا وقياس العالقة المتوادلة وعي

العائد والمخاارم ،وقد تل اسعتخدال هعذا ادكمعوذج فعل التسععيكيات فعل الواليعات المتوعدم ادمري يعة مع قوع دايريعد عو

كمعوذج

لتقييل ادداء المصرفل ،وذلل م خال توةي مجموععة مع الكسعب تعل تةخيصعوا فعل ألع ا وويعال تم ع الموةع المعالل مع
تقيععيل مصععدر ووجععل أروععاك المصععرا الخاصعة ومخععاار تععل اختيارهععا ،تتمثع أساسع ا فععل مخععاار االئتمععا المصععرفل ،ومخععاار
السيولة ،ومخاار سعر الرائدم ،ومخاار رأس الما والتلعغي (عبدالعال ،يصيدر سيابق،ص  . )143ودةع ار

هعذه الد ارسعة

استخدل الواوال أكموذج العائد عةى وقوم المة ية ) )ROEمسلر لتقييل ادداء المصرفل لةوكول التجارية ادردكية.
ثالثا أهداف تقييم األداء المصرفي

تودا عمةية تقييل ادداء المصرفل إلى توقيم ما يإتلك( سحر،2013،ص)348

 -1تلخيص المجاالت التل ت و وواجة إلى إجراءات تصويوية والعم عةى معالجتوا.
 -2إيجاد كوع م المكافسة وي الوكول لتوسي أدائوا.

 -3التوقم م أ اسكجا الرعةل ا وفق ا لألهداا والخاا الموضوعة.

 -4التإ د م أ اسكجا الرعةل قد تل و راءم م خال االستغال ادمث لةموارد المالية.
 -5إو ع ار مععدى سععالمة السياسععات واالسععتراتيجيات المتوعععة خععال السععكة الماليععة ،ومععدى قععدرم الوكععل عةععى اسععتيعاب الخسععائر
الكاتجة ع االستثمار فل ادصو ( حنف وقرياص ،1999 ،ص.)213
رابعاً عناصر تقييم األداء المصرفي

م أهل عكاصر تقييل ادداء المصرفلك ( ما ،1992 ،ص . 15

 -1ال رعاءمك إ مروعول ال رعاءم يتصع وعالتوا

وعي

ميعة المعوارد الماليعة المسعتخدمة فعل الوكعل معدخالت ،ووعي

ميعة الكتعائن

الموققة فل المخرجات ،واعتوار أ الوكل دام تووي المدخالت إلى مخرجات.
 -2الرعاليةك تتمث فل السو ال ريةة واستخدال الموارد المالية استخداما قاد ار عةى توقيم ادهداا والكمو والتاور.
 -3الجودمك هل قدرم المكتن المصرفل عةى تةوية واجات العمالء ووإق ت ةرة.
 -4اسكتاجيةك توقيم أعةى مستوى م ادداء المصرفل وإق ما يم

م الت اليا.

سادساً التحليل اإلحصائي ومناقشة النتائج

أ -خطوال التحليل االحصائي

 تل جمع الوياكات المالية (قائمة المر

المالل ،قائمة الدخ

لةمصارا التجارية المدرجة فل سوم عما المعالل عع الرتعرم

الممتدم (.)2007 - 2016
 الكسععب الماليععة المتعةقععة ومتغي عرات الد ارسععة (الععو

الكسععول لةودائععع الجاريععة ،والععو

الكسععول لودائععع التععوفير ،والععو

الكسععول

لةودائععع اججةععة فععل هي ع ودائععع العمععالء المصعرفية ،ووجععل الوكععل معوع ار عكععه والةوةععاريتل الاويعععل سجمععالل ادصععو  ،ومعععد

العائععد عةععى وقععوم المة ي عة) )ROEم ع الق عوائل المالي عة السععتخداموا فععل عمةيععة التوةي ع لةتعععرا إلععى مععدى تععإثير المتغيععرات
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المستقةة فل المتغير التاوع ممثالا و ع عمعد العائد عةى وقوم المة ية ( )ROEمسلر لتقييل ادداء المصرفل لةوكعول التجاريعة،

وذلل وواساة استخدال وركامن ).)Excel

 تل استخدال وركامن(  )Eviewsلتوةي الوياكات والوصو إلى كتائن الدراسة ،وذلعل واسعتخدال أسعةوب التوةيع المععروا و ع ع ع ع
()Panel Data Analysis
 تل إجراء اختوار هوسما ( )Hausman Testلتوديد الاريقة المثةى سجراء التوةي  ،وذلل ما يةلك
ب -األسلوب المستخدم في تقدير نموذج الدراسة

هكال ثالثة أساليب لتوةي الوياكات المالية الجدولية ()Panel Data Analysis

( )OLS ( Pooled Ordinary Least Square -1طريقة المربعات الصغرى )
( Fixed Effect -2التإثير الثاوت
( Random Effect -3التإثير العلوائل
ووغر

توديد أسةوب التوةي اد ثر مالءمة لوياكات الدراسة تل استخدال اختوعار هوسعما ( )Hausman Testالختيعار

االختوعار المالئعل هع هعو أكمعوذج التعإثيرات الثاوتعة ( ) Fixed Effectأل أكمعوذج التعإثيرات العلعوائية (،)Random Effect
وذلععل واالعتمععاد عةععى قيمععة اوتمالي عة ) (Probabilityأو مسععتوى المعكوي عة الخاصععة وع ع عاختوار ( Chi- Squareف ع ذا اكععت
قيمتوععا أق ع م ع  %5يععتل اسععتخدال كمععوذج التععإثيرات الثاوتععة ،واذا اكععت قيمتوععا أ وععر م ع  % 5يععتل اسععتخدال كمععوذج التععإثيرات
العلوائية ( .)Torres-Reyna,2007وقد ألارت كتعائن اختوعار  Hausmanإلعى أ قيمعة ( P.value  0.05وهعذا يعكعل
قوععو أسععةوب التععإثير الثاوععت (Effect

Fixed

إسععةوب مالئععل لتوةي ع وياكععات الد ارس عة ،ورف ع

أسععةوب التععإثير العل عوائل

والجدو رقل ( 2يوضح ذللك
الجدول رقم ()2

نتائج اختبار هوسمان ( )Hausman Test

Hausman Test
Prob.

Chi-Sq.d.f

Chi-Sq.Statistic

Test Summary

0.0171

4

12.038701

Cross – Section Random

المصدر إعداد الباحث باستخدام برنامج Eviews

أسةوب التإثير الثاوت ( (Fixed Effectذو معكوية

ووكاء عةى كتائن اختوار  Hausmanفل الجدو رقل ( 2ف
ا
و راءم أ ور فل تقدير وياكات الدراسة م أساليب التوةي ادخرى داخ كموذج(.)Panel Data
ج -اختبار فرضيال الدراسة

عدفت الد ارسععة إلععى اختوععار أثععر درجععة اسععتقرار ودائععع العمععالء المصععرفية عةععى ادداء المصععرفل لةوكععول التجاري عة ممععثالا
هع ْ
ومعد العائد عةى وقوم المة ية ( ،)ROEولتوقيم هذا الودا تل استخدال وركامن  Eviewsوهو أود الورامن المتقدمعة فعل

التوةيع القياسعل ووكعاء الكمعاذج االقتصعادية وتقعديرها ،ويعال تعل توةيع الوياكعات مع خعال أسعةوب الوياكعات الجدوليعة ( Panel
 )Data Analysisوم م ايا استخدال هذا ادسةوب أكه يإخذ وعي االعتوار االختالفات الرردية ،ويعال وياكعات أ ثعر فائعدم،

وتكوع ا ،وأق ارتواا ا وي المتغيرات ،وعددا وي ار م درجات الورية ،وأ ثر راءم م السالس ال مكية التل تعاكل م ملع ةة
االرتوععاا الععذاتل .مععا أ الوياكععات الجدولي عة لوععا القععدرم عةععى تعريععا وقيععاس التععإثيرات ةيععر المالو ععة فععل التوةي ع الوصععرل

وتوةي السالس ال مكية ( . Baltagi,2000ووعد توديعد أسعةوب التعإثير الثاوعت (Fixed Effect
وياكات الدراسة اكت الكتائن ما يوضووا الجدو رقل(.)3
14

إسعةوب أمثع فعل تقعدير
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الجدول رقم ( ) 3
نتائج اختبار الفرضيات

)Dependent Variable: LOG(ROE_PER
Method :Cross – Section Fixed Effect
Sample: 2007-2016
Periods Included: 10 years
Cross Section Included: 6
Total Panel (balanced) Observations:60
Variable

Prob

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

0.0183
0.0431
0.0525

-2.452753
2.083921
1.993786

0.151880
0.099593
0.320804

-0.372524
0.207545
0.639614

)LOG (CD_PER
)LOG (SD_PER
)LOG (TD_PER

0.0838
0.2861

1.769969
-1.080187

0.077568
2.305560

0.137293
-2.490435

) LOG( TA_JD
C

Effect Specification
)Cross – Section Fixed ( dummy variable

2.395171

Mean dependent var

0.818489

R-Squared

0.341654

S.D dependent var

0.776278

Adjusted Rsquared

2.002509

Durbin – Watson Stat

0.161600

S.E Of Regression

19.39007

F- Statistic

0.000000

)Prob (F-statistic

المصدر :إعداد الباحث باإلعتماد على برنايج ( ) Eviwes

وكاء عةى كتائن التوةي االوصائل فل الجدو رقل ( )3تل اختوار فرضيات الدراسة عةى الكوو اجتلك
ا
أوالً اختبار الفرضية الفرعية األولى ال يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية بين الوزن النسبي للودائع الجارياة فاي هيكال

ودائع العمالء المصرفية على األداء المصرفي للبنوك التجارية األردنية ممثالً بمعدل العائد على حقوق الملكية(.)ROE
تلععير كتععائن اختوععار الررضععيات فععل الجععدو رقععل ( )3إلععى أ هكععال أث ع ار سععةوي ا ذا داللععة إوصععائية لةععو

الكسععول لةودائععع

الجاريععة ( )CDفععل هي ع ودائععع العمععالء المص عرفية عةععى معععد العائععد عةععى وقععوم المة ي عة مسلععر لقيععاس ادداء المصععرفل
لةوك ععول التجاري ععة ادردكي ععة ،وي ععال يالوع ع أ قيم ععة معامع ع اسكو ععدار  لةودائ ععع الجاري ععة وة ععغ ) )-0.37عك ععد مس ععتوى معكوي ععة
( ،)0.05 < 0.0183ووالتالل ف كه ةما اد الو
 %10اكخر

الكسول لةودائع الجارية ( )CDفل هي ع ودائعع العمعالء المصعرفية وكسعوة

مععد العائعد عةعى وقعوم المة يعة وكسعوة  ،%3.7وعةيعه يم ع رفع

الررضية الوديةة؛ أي أ هكال أثع ار ذا داللعة إوصعائية وعي العو
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الررضعية الررعيعة العدميعة ادولعى وقوعو

الكسعول لةودائعع الجاريعة فعل هي ع ودائعع العمعالء المصعرفية
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ومعد العائد عةى وقوم المة ية مسلعر لقيعاس ادداء المصعرفل وهعذا ادثعر عا سعةوي ا ،وهعل كتيجعة متوقععة ،وهعذا يترعم معع
الك رية المصرفية التل تلير إلى أ الودائعع الجاريعة ( )CDأقع اسعتق ار ار ،و ةرعة إدارتوعا عاليعة ،وتتاةعب مع الوكعل االوترعا

وسيولة عالية لمقاوةة السوووات المراجئة عةيوا ،مما يسثر وصورم سةوية عةى معد العائعد عةعى وقعوم المة يعة مسلعر لقيعاس
ادداء المصرفل.
ثانيا اختبار الفرضية الفرعية الثانية ال يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية بين الوزن النسبي لودائاع التاوفير فاي هيكال
ودائع العمالء المصرفية على األداء المصرفي للبنوك التجارية األردنية ممثالً بمعدل العائد على حقوق الملكية).(ROE
تلععير كتععائن اختوععار الررضععيات فععل الجععدو رقععل ( )3إلععى أ هكععال أثع ار إيجاويع ا ذا داللععة إوصععائية لةععو

التوفير( )SDفل هي

الكسععول لودائععع

ودائع العمالء المصرفية عةى معد العائد عةى وقوم المة ية مسلر لقياس ادداء المصرفل ،ويعال

يالو أ قيمة معام اسكودار  لودائع التوفير وةعغ ) )0.208عكعد مسعتوى معكويعة ) ،)0.05 < 0.0431ووالتعالل ف كعه ةمعا
ارترععع الععو

الكسععول لودائععع التععوفير( )SDفععل هي ع ودائععع العمععالء المصععرفية وكسععوة  %10ارترععع معععد العائععد عةععى وقععوم

المة ية وكسوة  ،%2.08وعةيه يم

إوصععائية وععي الععو

رف

الررضية الررعية العدمية الثاكية وقوو الررضية الوديةة؛ أي أ هكال أث ار ذا داللة

الكسععول لودائععع التععوفير فععل هي ع ودائععع العمععالء المصععرفية ومعععد العائععد عةععى وقععوم المة ي عة مسلععر

لقياس ادداء المصرفل وهو أثر إيجاول .وهذه الكتيجة متوقعة ،وتترم مع الك رية المصرفية التل تلعير إلعى أ ودائعع التعوفير

أ ثععر اسععتق ار ار م ع الودائععع الجاريععة ،و ةرععة إدارتوععا أق ع  ،مععا أكوععا ال تتاةععب االوترععا وسععيولة عاليععة مععا هععو الوععا والكسععوة

لةوساوات الجارية ،ما وأ هذه الكتيجة تترم مع دراسة (الالمل 2016،ويال توصةت هذه الدراسة إلى أ هكال أث ار إيجاوي ا
ل

م الودائع اججةة وودائع التوفير عةى صافل دخ الوكول التجارية.

ثالثاً اختبار الفرضية الفرعية الثالثةك ال يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية بين الوزن النسبي للودائاع اآلجلاة فاي هيكال
ودائع العمالء المصرفية على األداء المصرفي للبنوك التجارية األردنية ممثالً بمعدل العائد على حقوق الملكية(.(ROE
تلير كتعائن اختوعار الررضعيات فعل الجعدو رقعل ( )3إلعى أ هكعال أثع ار إيجاويعا ذا داللعة إوصعائية لةعو

اججةة( )TDفل هي

الكسعول لةودائعع

ودائع العمالء المصرفية عةى معد العائد عةى وقوم المة ية مسلر لقيعاس ادداء المصعرفل ،ويعال

يالو أ قيمة معام اسكودار  لةودائع اججةة وةغ ) )0.64عكد مسعتوى معكويعة( ،)0.10 < 0.0525ووالتعالل ف كعه ةمعا
أرترع الو

الكسول لةودائعع اججةعة ( )TDفعل هي ع ودائعع العمعالء المصعرفية وكسعوة  %10ارترعع مععد العائعد عةعى وقعوم

المة ية وكسوة  %6.4وعةيه يم ع رفع
إوصععائية وععي الععو

الررضعية الررعيعة العدميعة الثالثعة وقوعو الررضعية الوديةعة؛ أي أ هكعال أثع ار ذا داللعة

الكسععول لةودائععع اججةععة فععل هي ع ودائععع العمععالء المصععرفية ومعععد العائععد عةععى وقععوم المة ي عة مسلععر

لقياس ادداء المصرفل وهو أثر إيجاول .وهذه الكتيجة متوقعة ،وتترم مع الك رية المصرفية التل تلير إلى أ الودائع اججةة
أ ثر استق ار ار م الودائع الجارية وودائع التوفير و ةرة إدارتوا أق  ،ما أكوا ال تتاةعب االوترعا وسعيولة عاليعة معا هعو الوعا
والكسوة لةوساوات الجارية ،ما وأ الوكول التجارية يم ع لوعا أ تسعتغ اعو فتعرم اسعتوقام الودائعع اججةعة وذلعل مع خعال

تو يروععا فععل فعاليععات االسععتثمار المختةرعة ،التععل مع أهموععا مععكح التسععويالت االئتماكيعةك الموالعرم ،وةيععر الموالعرم ،ادمععر الععذي
يترتب عةيه تع يل ادروعاك عمومعا ،وعوائعد المعالل عةعى كوعو خعاص ،معا وأ هعذه الكتيجعة أيضعاا تترعم معع د ارسعة (الاليي ،
 )2016ويال توصةت هذه الدراسة إلى أ معامالت االرتواا واسكودار لودائع التوفير والودائع الثاوتعة (اآلجلة) موجوعة ،وهعذا

يعكل أكه ةما ادت ودائع التوفير والودائع الثاوتعة اد صعافل دخع المصعارا ،وتترعم أيضعا معع د ارسعة(Molyneux ،1995

 )and Forbesويال توصةت الدراسة إلى وجود عالقة اردية وعي الوصعة السعوقية مع الودائعع وأداء الوكعول التجاريعة مقاسعا

ومعد العائد عةى وقوم المة ية.
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رابعااا اختبااار الفرضااية الفرعياة الرابعااة الخاصاة بااالمتغيرال الضااابطة للدراسااة ال توجااد عالقااة ذال داللااة إحصااائية لحجاام
المصرف على األداء المصرفي للبنوك التجارية األردنية ممثالً بمعدل العائد على حقوق الملكية ).)ROE

تلععير كتععائن اختوععار الررضععيات فععل الجععدو رقععل ( )3إلععى أ هكععال أث ع ار إيجاويع ا ذا داللععة إوصععائية لوجععل المصععرا مقاس ع ا

والةوةععاريتل الاويعععل لوجععل ادصععو عةععى معععد العائععد عةععى وقععوم المة يعة مسلععر لقيععاس ادداء المصععرفل ويععال يالوع أ

قيمة معام اسكودار  لوجل الوكعول وةعغ) )0.137عكعد مسعتوى معكويعة ) ،) 0.10 < 0.0838ووالتعالل ف كعه ةمعا اد وجعل
الوكععول ( TAوكسععوة  %10ارترععع معععد العائععد عةععى وقععوم المة ي عة وكسععوة  ،%1.37وعةيععه يم ع رف ع

الررضععية الررعي عة

العدميععة الراوعععة وقوععو الررضععية الوديةععة؛ أي أ هكععال أث ع ارا ذا داللععة إوصععائية وععي وجععل الوك عول ومعععد العائععد عةععى وقععوم
المة يعة مسلععر لقيععاس ادداء المصععرفل وهععو أثععر إيجععاول ،وهععذا عائععد إلععى أ تمتععع الوكععول واقتصععاديات الوجععل يعايوععا القععدرم
عةى خر

ةرتوا ،وتكويع خدماتوا المالية لةعمالء ،و يادم استثماراتوا؛ ووالتالل يعادم أرواووعا ،وهعذه الكتيجعة تترعم معع وعع

الد ارس عات ومكوععا د ارسععة (الومععدا والقضععام 2013 ،والتععل توص ع فيوععا الواوععال إلععى أ وجععل المصععرا لععه تععإثير ذو داللععة
إوصععائية عةععى العائععد عةععى الموجععودات ،والعائععد عةععى وقععوم المة يعة ،وكصععيب السععول مع ادروععاك الصععافية .وتترععم أيضع ا مععع

د ارس ععة (العلييي  )2012،والت ععل توصع ع الواو ععال فيو ععا إل ععى أ هك ععال عالق ععة ارديع عة قويع عة ودرج ععة معكويع عة ( )%10و ععي وج ععل
المصرا ،وهامش سعر الرائدم مسلر مول م مسلرات الرووية المصرفية.
باإلضافة إلى ما سبق فإن الجدول رقم ( )3يظهر النتائج اآلتية

 وةغ معام التوديد ( )R- Squaredيانسبته  %77.6مما يلير إلعى أ المتغيعرات المسعتقةه قيعد الد ارسعة ( العو

الكسعول

ل ع مع الودائععع الجاريععة وودائععع التععوفير والودائععع اججةععة فععل هي ع ودائععع العمععالء المصععرفية ،ووجععل الوكععول عامع ضععاوا

ترسر ما كسوته  %77.62م التغيرات التل توعدال فعل المتغيعر التعاوع (مععد العائعد عةعى وقعوم المة يعة  ROEواالعتمعاد
عةى معام اسكودار ،وتعد كسوة مرترعة فل ترسير المتغير التاوع.
 تلير كتيجة اسختوار ال ةل فل اختوعار  ( Fاختبار معنوية اإلنحادار بالكامال) أ الكمعوذج
الموسووة وةغت ( )19.39وقيمتوا االوتمالية وةغت ( ،)0.000ووالتالل كرف

ع معكعوي ،ويعال أ قيمعة F

الررضية العدمية وكقو الررضية الوديةة.

 وةغعت كتيجعة اسختوعار التلخيصعل ( )Durbin – Watson statمعا قيمتعه ) (2.0025وهعل كتيجعة ضعم المعدى العذي
يلير إلى عدل وجود مل ةة اسرتواا الذاتل وي المتغيعرات والتعل تجعع مع التقعديرات متويع م كتيجعة فقعدا لعرا ععدل التعراوا

وي ادخااء الوالية والساوقة.
ه – النتائج والتوصيال
أوالً النتائج

فل مجا عر

كتائن الدراسة سيتل تقسيل هذه الكتائن إلى قسمي ك

القسم األول ملخص ما ورد في الجانب النظري

 -1تعتور الودائع المصرفية التل تتمتع ودرجة عالية م االستقرار فل أرصدتوا مع أهعل المعوارد الماليعة الخارجيعة التعل تعتمعد
عةيوا المصارا التجارية فل تموي فعالياتوا االستثمارية المختةرة سعيا لتع يل الرووية المصرفية.

 -2يع ععس مسلععر العائععد عةععى وقععوم المة ي عة ( )ROEرووي عة المسععاهمي  ،ويعععد وصععرا اسععترتيجيا لععألداء المصععرفل لةوكععول

التجارية القائل عةى دراسةك الموجودات ،والماةووات ،وصافل الثروم ،و يادم كتيجة هذا المسلر تعكعل توقيعم هعدا رئعيس مع
أهداا الوكول التجارية وهو تع يل ثروم المالل.

 -3استراتيجية المكافسعة ةيعر السععرية التعل تقعول عةعى أسعاس تقعديل خعدمات مصعرفية تمتعا وعالجودم هعل االسعتراتيجية اد ثعر

فعالية فل يادم وصة الوكول التجارية م ودائع العمالء المصرفية.
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القسم الثاني نتائج التحليل االحصائي

ععت الد ارسععة الواليععة إلععى التعععرا إلععى أثععر درجععة اسععتقرار أرصععدم وسععاوات الودائععع المصعرفية (الودائععع الجاريععة ،وودائععع
سع ْ
التععوفير ،والودائعع اججةععة عةععى ادداء المصعرفل لةوكععول التجاريععة المدرجععة فععل سععوم عمععا المععالل ممععثالا ومعععد العائععد عةععى

عةت
وقععوم المة يععة لةرتعرم مع  2007 – 2016واسععتخدال أسععةوب التوةيع اسوصععائل المعععروا و ع ع ع ع ع ع ) Panel Dataوتوصع ْ
الدراسة إلى الكتائن اجتيةك
 -1وجعود أثعر إيجعاول ذي داللعة إوصعائية لودائعع العمعالء المصعرفية اد ثعر اسعتق ار ار فعل أرصعدم وسعاواتوا وهعل عةعى التعوالل
(الودائع اججةة ،ووادئع التوفير عةى ادداء المصرفل ممثالا ومعد العائد عةى وقوم المة ية ).)ROE

 -2وجود أثعر سعةول ذي داللعة إوصعائية لودائعع العمعالء المصعرفية التعل تتميع وععدل اسعتقرار أرصعدم وسعاواتوا وهعل (الودائعع
الجارية عةى ادداء المصرفل لةوكول التجارية ادردكية ممثالا ومعد العائد عةى وقوم المة ية ).)ROE

دت الدراسة أ أهل أكواع الودائع المصرفية التل تسثر إيجاو ا فعل ادداء المصعرفل لةوكعول التجاريعة ممعثالا ومععد العائعد
 -3ود ْ
عةى وقوم المة ية ) )ROEهل الودائعع اججةعة ) )TDويعال وةغعت قيمعة معامع اسكوعدار  لةودائعع اججةعة ) ،)0.64يةيوعا

وعد ذلل م ويال ادهمية ودائع التوفير( )SDويال وةغت قيمة معام اسكودار  لودائع التوفير ).)0.208

 -4وجععود أثععر إيجععاول لوجععل المصععرا مقاس ع ا والةوةععاريتل الاويعععل سجمععالل ادصععو ( )TAعةععى ادداء المصععرفل لةوكععول
التجارية ادردكية مقاس ا ومعد العائد عةى وقوم المة ية(.)ROE

 -5أ وععرت الد ارسععة أ المتغي عرات المسععتقةة مجتمعععة ععا لوععا تععإثي ار مرترع ع ا كسععوي ا عةععى المتغيععر التععاوع وعةععى التغي عرات التععل

تودال فيه ،ويال وةغت كسوة ترسير المتغيرات المستقةة لةمتغير التاوع ما يقارب %77.62
(.)R- Squared =0.7762

 -6أ ورت الدراسة أ الوكول التجاريعة ادردكيعة اسعتااعت تو يعا ودائعع العمعالء المصعرفية اد ثعر اسعتق ار ار فعل أرصعدتوا (
الودائععع اججةععة ،وودائععع التععوفير فععل الرعاليععات االسععتثمارية المختةرععة ،ادمععر الععذي ترتععب عةيععه تع ععيل ادداء المصععرفل لةوكععول
التجارية مقاسا ومعد العائد عةى وقوم المة ية.

ثانيا التوصيال

وكاء عةى ما توصةت إليه الدراسة م كتائن ،فقد اقتروت التوصيات اجتيةك
ا
 -1توجيه المصارا التجارية إلى توكل است ارتيجيات مكافسة سعرية وةير سعرية لجذب الم يد مع ودائعع العمعالء التعل تمتعا
ودرجة عالية م االستقرار فل أرصدم وساواتوا لما لوا م دور فل تع يل ادداء المصرفل.
 -2توجيععه الوكععول التجاريععة لةعم ع عةععى تو يععا أرصععدم الودائععع المسععتقرم فععل فعاليععات مصععرفية تسععاهل فععل تع ععيل الروويععة
المصرفية.

 -3العمع عةعى تاعوير أكمعوذج الد ارسععة مع خعال تضعمي متغيعرات أخعرى ،فعل وعا تعوفر الوياكععات الخاصعة ووعا لقيعاس أثععر
هذه المتغيرات عةى ادداء المصرفل لةوكول التجارية ادردكية.
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