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أثرالشمول املالي على أداء املصارف التقليدية املدرجة ببورصة فلسطين
باستخدام نموذج CAMELS
The Impact of Financial Inclusion on The Performance of Traditional Banks
An Analytical Study on Conventional Banks Listed on The Palestine Stock
Exchange Using the CAMELS Model.
محمود الحاج يوسف*1
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تاريخ اإلستالم2020/06/25:

تاريخ القبول2020/07/15 :

تاريخ النشر2020/12/01 :

املستخلص :هدف البحث للتعرف على أثر الشمول املالي على أداء املصارف التقليدية ,وفق دراسة تحليلية استخدمت
نموذج  CAMELSاألمريكي لألعوام ( ,)2017-2014-2011إذ شمل مجتمع البحث املصارف التقليدية املدرجة في بورصة
فلسطين ,وتم اجراء مسح شامل لكافة مفردات مجتمع وعينة البحث ،ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث املنهج
ً
الوصفي التحليلي ,مستخدما التحليل املالي ونموذج تحليل االنحدار الخطي املتعدد .وخلصت الدراسة إلى مجموعة
من النتائج أهمها :أن املصارف التقليدية تقدم أداء يتراوح بين قوي ومرض ي في ظل شمول مالي نامي في فلسطين ,حيث
سجلت املتغيرات تصنيف قوي ومرض ي لكفاية رأس مال يتراوح بين( )%13.8-31وجودة األصول بين( )%1.9-6.4وجودة
العوائد( )%0.8-1.7والحساسية( ,)%2.5-9.9بينما جودة اإلدارة متعادلة األداء تتراوح بين ( ,)%25.7-34.8وبين الخطير
والقوي جاءت السيولة ( .)%49.7-66.2هذا ويوجد أثر ذو داللة احصائية للشمول املالي على أداء املصارف التقليدية
فيما نسبته  ,%41.5وعلى املتغيرات التابعة بنسبة تأثير %38.3( :لكفاية رأس املال %58.3 ,لألصول %55.8 ,لإلدارة,
 %33.2للعوائد %77.9 ,للسيولة %87.5 ,للحساسية ملخاطر السوق) ,ويوجد أثر ذو داللة إحصائية ملتغيرات الشمول
املالي املستقلة(:البالغين الذين يمتلكون حسابات رسمية ,عدد أجهزة الصراف) على أداء املصارف التقليدية في حين ال
يوجد تأثير لـ(:االدخار ,االقتراض ,عدد الفروع) .ويوص ي البحث :باستحداث منتجات مالية تناسب الفئات املقصاة وبما
يتوافق مع متطلبات الشريعة وفق فكر الرواد املؤسسين ,وعلى السلطات النقدية اتخاذ اجراءات تصحيحية لتقوية
مركز السيولة لدى البنك الوطني وبنك القدس ,وعلى اإلدارة املصرفية لبنك القدس واالستثمار الفلسطيني اتخاذ
ً
اجراءات تصحيحية للنظر في تضخم املصاريف اإلدارية ,وأخيرا ضرورة اعتماد نموذج CAMELSلدى السلطات النقدية
في تقييم أداء املصارف ,واألفصاح عن نتائجه في التقارير السنوية.
الكلمات املفتاحية :الشمول املالي ,املؤسسة املصرفية ,املصارف التقليدية.CAMELS ,

Abstract: This study aimed at identifying the impact of the financial inclusion on the performance of
conventional banks according to an analytical study using the American Banking Evaluation System
(CAMELS) model during the period (2011-2014-2017). The study population included the conventional
banks listed in Palestine stock exchange, and it was a comprehensive survey of all the study population.
To achieve the objectives of the study, the researcher followed a descriptive analytical approach using
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1

01-36 ،)4(8 ،2020 مجلة جامعة فلسطين التقنية لألبحاث

the financial analysis and the multiple linear regression analysis. Moreover, the study concluded a
number of findings, the most important are: The conventional banks provide a performance ranges
between strong and satisfactory in light of growing financial inclusion in Palestine, where capital
adequacy (13.8-31%), assets quality (1.9-6.4%), returns (0.8-1.7%) and sensitivity (2.5-9.9%) record
strong and satisfactory rating, while the management quality (25.7-34.8%) is equivalent to performance
and between serious and strong is the liquidity (49.7-66.2%). In addition, there is a statistical impact for
the financial inclusion on the performance of conventional banks ratio of 41.5% and on the sub variables
with the impact ratio: (capital adequacy 38.3%, assets 58.3%, management 55.8%, earning 33.2%,
liquidity 77.9% and sensitivity to market risks 87.5%). Moreover, there is a statistical impact for the
independent variables of the financial inclusion, adults having official accounts and the number of ATMs,
on the conventional banks. While there is no impact for the savings, borrowings and the number of
branches. Furthermore, the study recommended developing financial products suitable for the excluded
groups according to Islamic law according to the pioneering funders' thoughts. Moreover, the monetary
authorities should intervene to take corrective monitoring procedures to strengthen the liquidity position
of the National Bank and Bank of Palestine. Additionally, the banking administrative of Al-Quds Bank
and the Palestine Investment should take correct administrative procedures to consider the inflation of
administrative expenses. Finally, there is a need to adopt the (CAMELS) model by the monetary
authorities to assess the performance of banks and disclosing the results in its annual reports.

Keywords: Financial Inclusion. Banking Corporation. Conventional Banks. CAMELS.
:املقدمة
ً
في ظل املنعطفات املتالحقة التي يشهدها االقتصاد العاملي مؤخرا وحاالت عدم اإلستقرار املصاحبة لألزمات املالية كأزمة
 باالضافة إلى ارتفاع مستويات, واإلضطرابات السياسية كحروب وثورات دول الشرق االوسط,2008 الرهن العقاري
ً
ً
 أسهمت,COVID-19  ومؤخرا التهديدات الصحية كتفش ي جائحة فيروس كورونا,الفقر عامليا وأثارها اإلجتماعية
 ومما.جميعها في تزايد املخاوف من تفاقم األزمات التي تهدد بعودة أداء االقتصاد العاملي الهش لحالة الركود االقتصادي
ال شك فيه ان الجهاز املصرفي يعد املحرك الرئيس للتنمية اإلقتصادية؛ لذا ال يمكن ألي نظام اقتصادي سواء أكان
ً
ً
ً
ً
 وذلك نظرا لدور،هذا النظام رأسماليا أم اشتراكيا أو إسالميا أن ينمو ويتطور دون وجود جهاز مصرفي داعم وفعال
 مما يشكل رافعة للنشاط االقتصادي تعمل على زيادة كفاءته،الوساطة بين وحدات الفائض والوحدات طالبة التمويل
.وتسريع نموه
ويعتبر الجهاز املصرفي في األراض ي الفلسطينية وليد تطور تاريخي اتسم في البداية بالضعف والتشوه في هيكلة ونشاطه
 إال أن الضرورة امللحة دعت لوجود جهاز مصرفي قوي قادر على أداء دوره بما،نتيجة الظروف السياسية املحيطة
ً
 حيث قامت سلطة النقد الفلسطينية بإعادة بناء نظامها،ينعكس إيجابا على االقتصاد الفلسطيني وعجلة التنمية
 فعلى الرغم من التحديات واملتمثلة في البيئة عالية املخاطر وفق القيود واملعيقات التي يضعها االحتالل وجمود,املصرفي
 إال أن سلطة النقد الفلسطينية واصلت مسيرة انجازاتها والتي انعكست في أداء املصارف العاملة في,األفق السياس ي
 بالتزامن مع تعزيز, فتحسنت مستويات السيولة بشكل ملموس، وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية,فلسطين واستقرارها
ً
ثقة الجمهور حيث نمت املحفظة االئتمانية وتحسنت جودتها في ظل سالمة وانضباط هذا الجهاز وفقا ألعلى املعايير
.)2019,(سلطة النقد.املصرفية العاملية
ً
وعلى التوازي ظهرت مؤخرا قضية الشمول املالي كأهم القضايا املعاصرة واملعقدة على طاولة كافة املنظمات الدولية
 وكأولوية على جدول أعمال دول العالم نحو إدماج كافة الفئات,املعنية ألهدافها االجتماعية واإلقتصادية والسياسية
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ً
املهمشة واملستبعدة ماليا في حظيرة املالية الرسمية ,فكانت دولة فلسطين من أوائل الدول العربية التي عملت على إنشاء
ً
إستراتيجية وطنية للشمول املالي(2025-2018م) ,وفقا للمعايير واملمارسات الدولية الفضلى ,والتي تهدف إلى زيادة نسب
الشمول املالي لألفراد البالغين لـ  %50كحد أدنى بنهاية 2025م(سلطة النقد وهيئة سوق املال ,)2017,والذي قد يؤدي
بدوره إلى تكوين رافعة نحو مواجهة األزمات املصرفية بأداء مصرفي مستقر ومتنامي ,نعمل على قياسه وتقييمه في ضوء
مؤشر  CAMELSاألمريكي املستنبط من روح مبادئ ومقررات (بازل ,)1والذي يعمل على تقييم وتصنيف أداء املصارف
ً
بداية بالرتبة ( )1لألداء القوي وحتى ( )5لألداء الخطير جدا وفق املدى والتقييم التالي)1.4-1(:قوي)2.4-1.6(-مرض ي-
ً
ً
()3.4-2.6متعادل )4.4-3.6(-هامش ي خطر )5-4.6(-خطير جدا ( ,)Boateng ,2019كأدة إنذار مبكر وحفظا للسالمة
ُ
ً
املصرفیة ,معبرا عن كافة مؤشرات الحيطة والحذر بإسلوب قياس ي رقمي ,شامال ستة أبعاد )C( :كفاية رأس املال-
()Aجودة األصول)M( -جودة اإلدارة– ()Eجودة العوائد)L( -جودة السيولة)S( -الحساسية ملخاطر
السوق(طالب,املشهداني.)2001,

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
ً
تعد البيئة املصرفية من أكثر بيئات األعمال تعقيدا وديناميكية ،والتي تتعرض ملوجات متالحقة من األزمات املتسارعة؛
ً
مما أدى إلى تزايد الحاجة للتوجه نحو الشمولية وصوال إلى كافة فئات املجتمع ،وإدماجها في نطاق النظام املالي الرسمي
وفق خدمات مصرفية ذات جودة وشفافية وتكلفة مناسبة.
ً
وتنطلق مشكلة البحث من املستويات املنخفظة جدا التي تسجلها دول املنطقة العربية –باستثناء دول الخليج -على
ً
سلم الشمول املالي عامليا وفق مؤشر قاعدة بيانات البنك الدولي Global Findexوبما يقل بـ  %50عن الدول النامية
األخرى للبالغين الذين يمتلكون حسابات رسمية والتي بلغت نسبتها  %18ملن هم فوق  15سنة من إجمالي تعداد سكان
املنطقة (اتحاد املصارف العربية.)2017,
وعلى الرغم أن قضية الشمول املالي تعد من أهم القضايا املالية املعاصرة والتي برزت بداية األلفية الجديدة على نطاق
املنظمات الدولية والحكومات املحلية إال أن غالبية أدبيات الباحثين أسهبت في تحليل أبعاد الشمول املالي وقياس
ً
مؤشراته على جانب الطلب للفئات املقصاه ماليا ,مثل دراسات :البنك الدولي - )2012,2014,2018(Global Findex
ومجموعة العمل املعنية ببيانات الشمول املالي  )2011( FIDWGالتابعة للتحالف العاملي للشمول املالي -ودراسة عبدهللا
وآخرون) Cámara & Tuesta(2014(- )2016في تحليل أبعاد الشمول املالي ,ودراساتSarma(2008,2012) -:
 -)Korynski,Pytkowska (2016) -Amidzic et al.(2014) - Mehrotra et al.(2009) Chakrabarty(2012في قياس
مؤشرات الشمول املالي ,في حين أنه لم يولى جانب العرض من الشمول املالي وفي مقدمته املؤسسات املصرفية اإلهتمام
الكافي في التحليل والدراسة إال بشكل محدود وبنتائج متباينة كدراسة ( Shihadeh(2020- Ikram & Lohdi(2015)-
 ,)Musau, Muathe & Mwangi(2018هذا ومع ندرتها على مستوى مجتمع دولة فلسطين بشكل خاص -على حد علم
الباحث -جاءت هذه الدراسة للمساهمة في سد الفجوة البحثية وفق منهجية تحليلية تختبر صحة فرضياتها باالعتماد
على تحليل االنحدار الخطي املتعدد ليناسب تعدد املتغيرات املستقلة والتابعة ,وباستخدام نموذج  CAMELSاألمريكي
لتقييم أداء املصارف من حيث كفاية رأس املال وجودة كل من األصول واإلدارة والعوائد والسيولة املصرفية والحساسية
ً
ملخاطر السوق ,وصوال لكون الشمول املالي رافعه لنمو أداء املصارف ,أم عالوة في املخاطر؟
وعليه تتحدد الفجوة البحثية ملشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
هل يوجد أثر للشمول املالي على أداء املصارف التقليدية باستخدام نموذج ( )CAMELSاألمريكي؟
ومن السؤال الرئيس يتفرع السؤال الفرعي التالي:
هل يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى ( )α≤0.05للشمول املالي على كفاية رأس مال املصارف التقليدية ,وجودة
أصولها ,وجودة إدارتها ,وجودة عوائدها ,وجودة السيولة لديها ,وحساسيتها ملخاطر السوق ؟
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فرضيات الدراسة:
في ضوء مشكلة الدراسة ،فقد تم صياغة الفرضيات كالتالي:
الفرضية الرئيسية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05للشمول املالي على أداء املصارف التقليدية.
الفرضيات الفرعية:
 .1ال يوجد أثر للشمول املالي على كفاية رأس مال املصارف التقليدية.
 .2ال يوجد أثر للشمول املالي على جودة أصول املصارف التقليدية.
 .3ال يوجد أثر للشمول املالي على جودة إدارة املصارف التقليدية.
 .4ال يوجد أثر للشمول املالي على جودة عوائد املصارف التقليدية.
 .5ال يوجد أثر للشمول املالي على جودة سيولة املصارف التقليدية.
 .6ال يوجد أثر للشمول املالي على حساسية املصارف التقليدية ملخاطر السوق.

متغيرات الدراسة:
ً
انطالقا من عنوان البحث حددت املتغيرات كما في الجدول (:)1
الجدول ( :)1متغيرات الدراسة
املتغيــراملســتقل
الشمول املالي في فلسطين
ومتغيراته الفرعية تشمل التغير في:

املتغيرالتابع
أداء املصارف وفــق CAMELS
ومتغيراته الفرعية تشمل:

 .1نسبة امتالك البالغين (15+عام) لحسابات مصرفية.
 .2عدد فروع املصارف.
 .3عدد أجهزة الصراف اآللي.
 .4نسبة االدخار في مؤسسة مالية رسمية
 .5نسبة اإلقتراض من مؤسسة رسمية.

 .1كفاية رأس مال املصرف.
 .2جودة األصول املصرفية.
 .3جودة اإلدارة املصرفية.
 .4جودة العوائد املصرفية.
 .5جودة السيولة املصرفية.
.6الحساسية ملخاطر السوق.

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى التحقق من األثر الناتج عن تطبيق الشمول املالي على أداء املصارف التقليدية باستخدام مؤشر مالي
مصرفي دولي ( )CAMELSوالذي يشمل تقييم ست مؤشرات فرعية( :كفاية رأس املال -جودة األصول -جودة العوائد -
ً
جودة السيولة -جودة اإلدارة -الحساسية) لتقييم األداء في ظل تغير مستويات الشمول املالي ،عمال على إيجاد أدلة
علمية تساهم في تشجيع القطاع املصرفي على تبني سياسات الشمول املالي ودعم مستوياتها في توفير احتياجات الفئات
ً
املقصاة ماليا ودفع عجلة التنمية ,وبما يدعم استقرار ونمو األداء املصرفي ,ونسعى لتحقيق أهداف الدراسة من خالل
التعريف بــ:
 اإلطار النظري لقضية الشمول املالي التي تبنتها املنظمات الدولية.
 اإلطار النظري لواقع الصيرفة التقليدية ,ومهامها الوظيفية.
 اإلطار النظري لنموذج  CAMELSفي تقييم أداء املصارف.
 تطبيق نموذج CAMELSفي تقييم أداء البنوك التقليدية عينة البحث ,وتحليل أثر مستويات الشمول املالي على
السالمة الكلية للمصارف.
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أهمية الدراسة:
ً
أمست قضية الشمول املالي شاغال متزايد األهمية لحكومات الدول في جميع أنحاء العالم ,فبرزت أدبيات على نطاق
واسع لدراسة محدداته وقياس أثاره ،مما دفع الحكومات لتبني تعزيز االشتمال املالي كأولوية قصوى ,فعلى سبيل املثال،
ُ
نجد أن تقرير البنك الدولي عن التنمية املالية العاملية 2014م كرس للشمول املالي ،وان أكثر من ثلثي املنظمات الدولية
ً
كلفت لتشجيع اإلدماج املالي ،وحددت أكثر من  50دولة أهدافا واستراتيجيات رسمية للشمول املالي ,وتكلل ذلك بإعالن
رئيس مجموعة البنك الدولي السيد كيم جيم عن هدف الوصول املالي الشامل في عام Ben Naceur et al ( 2020
.),2015
وعالوة على أن النظام املصرفي طرف أساس في تعزيز الشمول املالي كأهم القضايا املالية املعاصرة ,فأن أهمية هذه
الدراسة تنبع من التحقق في أداء املصارف وفق أفضل أدبيات التقييم العاملية وتحليلها على مدى سلسلة زمنية ممتدة
للوقوف على أثر الشمول املالي في إيجاد قطاع مصرفي قوي يتسم بسالمة املركز املالي والقادر على إمداد القطاعات
التجارية منها والصناعية بالتمويل الالزم للنهوض بها واستدامتها.
ولعل حصول بنك فلسطين على جائزة أفضل بنك في العالم في مجال الشمول املالي لعام 2016م ,في سابقة هي األولى
على مستوى الوطن العربي الذي تنال فيه مؤسسة مصرفية عربية هذه الجائزة التي تمنحها مجلة The Banker
(Awardsبنك فلسطين ,)2017 ,وجائزة مجلة املال العاملية EMEA Financeكأفضل بنك في الشرق األوسط في الشمول
املالي للعامين( 2015بنك فلسطين )2016 ,و ( 2018بنك فلسطين ,)2018,وجائزة البنك األفضل في مجال الشمول املالي
لعام  2017ضمن تصنيف اتحاد املصارف العربية (بنك فلسطين ,)2017 ,لتعتبر ذات أهمية للدراسة والتحليل من
عدة جوانب أبرزها:
أهمية البحث من الناحية النظرية ( العلمية ):
 إخضاع تجربة تطبيق الشمول املالي في فلسطين للبحث ودراسة مدى تأثيرها على استقرار أداء املصارف وفق منهج
علمي مدروس.
 الفترة الزمنية الخاضعة للدراسة والبحث حديثة ومتجددة في ظل األزمات املالية املفاجئة ,وتواكب التحديات
املحلية والعربية.
أهمية البحث من الناحية التطبيقية ( العملية ):
ً
 تعريف البنوك وإداراتها بآلية تطبيق نموذج  CAMELSلتقييم األداء وقوفا على نقاط القوة والضعف ,ورفد املكتبة
العربية بدراسات تطبيقية.
 إجراء تحليل مالي للخروج بأدلة علمية تدعم تحقيق أهداف الشمول املالي في ظل أداء مصرفي قوي.

حدود الدراسة:
الحد املوضوعي :تقييم األداء املالي لجانب العرض في إنفاذ الشمول املالي واملتمثل في املصارف التقليدية موضوع عينة
الدراسة وفق نموذج ( )CAMELSاألمريكي بمؤشراته الستة.
الحد املكاني :دولة فلسطين من حيث مستويات الشمول املالي واملصارف التقليدية املدرجة في بورصة فلسطين لألوراق
املالية.
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الحد الزماني :تتبين الدراسة أثر الشمول املالي على أداء املصارف عينة الدارسة في األعوام (2017-2014 -2011م),
ً
وذلك تزامنا مع بيانات الشمول املالي لفلسطين الورادة ضمن قاعدة .Global Findex

الدراسات السابقة:
مع وفرة األدبيات املنشورة في مجال الشمول املالي على مستوى املنظمات الدولية واإلقليمية واملؤتمرات واملجاالت
العلمية والرسائل األكاديمية ,إال أن الباحث وجد صعوبة في التنقيب عن الدرسات التي تبحث في العالقة بين الشمول
ً
املالي وأداء املصارف ,نظرا لندرتها وتركيز اهتمام الجهات املعنية بدراسة سبل تعزيز الشمول املالي وأثره على الفئات
املستفيدة ,وعليه يرى الباحث أن الشمول املالي لن يتحقق إال بإكتمال دائرة األهداف مابين جانبي الطلب والعرض على
حد سواء.
دراسة ( )Shihadeh, 2020تهدف إلى دراسة العالقة بين عوامل الشمول املالي وأداء ومخاطر البنوك ل 271مصرف
من مصارف  24دولة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا لعامي 2014-2011م ,من خالل مؤشرات األداء:
) ,(ROA)&(ROEومؤشرات املخاطر :عدد القروض املتعثرة والغير جيدة كـنسبة مئوية لعدد القروض اإلجمالي ,وفق
للمنهج التحليلي التجريبي ,وقد توصلت الدراسة إلى أن تعزيز مستوى الشمول املالي يمكن أن يدعم أداء البنوك,
واالستفادة في الحد من مخاطرها ,اما بخصوص االنحدار األساس ي املستخدم للتحقق في أداء البنوك الذي يقاس بـ
 ROAو  ROEيشير التحليل إلى أن االختراق املصرفي يؤثر بشكل كبير على  .ROEعلى الرغم من عدم وجود عالقة كبيرة
بين االختراق املصرفي و ،ROAوالعالقة ال تزال إيجابية .وتوص ي الدراسة للبحوث املستقبلية بأن تعمل على التحقق في
أدوات الشمول املالي الستكشاف عالقة الشمول مع أداء البنوك ومخاطرها في البلدان النامية ,باإلضافة إلي تحليل
خصائص وتأثير الشمول املالي على أداء البنك ومخاطره في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
ً
ً
دراسة ( )Shihadeh & Liu, 2019تهدف الدراسة لتقديم دليال عامليا من دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا على ان
ً
تعزيز االشتمال املالي سينعكس إيجابا على أداء البنك ومخاطره .ومدى امكانية وضع جدول أعمال من قبل واضعي
السياسات بالتعاون مع املصارف لتعزيز االشتمال املالي بما يتماش ى مع هدف البنك .واستخدمت الدراسة املنهج
الوصفي التجريبي من خالل الدراسات الوصفية والتجريبية للبيانات اإلحصائية املتاحة لعامي  2011و2014م .وأشارت
النتائج إلى أن تأثير االشتمال املالي واضح على مخاطر البنك من أداء البنك ،خاصه واننا نأخذ مؤشر االشتمال املالي
الوطني .ولذلك ،يمكن للمصارف أن تستثمر املزيد في قنواتها وأدواتها لتقديم الخدمات املالية ,ولذلك ،أوصت بمزيد من
الدراسات املتعلقة باملناطق وربط أداء البنك بمستوي املنطقة فيما يتعلق باالشتمال املالي ,لتعكس العالقة بين جانبي
الطلب والعرض من االشتمال املالي.
دراسة ) (Vitenu-Sackey &Li, 2019تهدف هذه الدراسة تقييم أثر االشتمال املالي على أداء املصارف في منطقة غرب
أفريقيا وإستكشاف الصلة القائمة بينها من الفترة 2015-2004م .باستخدام منهجية نموذج التحليل القياس ي ومنهجيه
التكامل املختلط .وجاءت أهم النتائج بأن االشتمال املالي له أثر إيجابي على أداء املصارف مع نتائج مغريه تبين أن
االشتمال املالي يزيد من أداء املصارف في البلدان املنخفضة الناتج املحلي اإلجمالي للفرد في املنطقة ,وان عدد املصارف
التجارية وفروع املصارف ,وعدد أجهزه الصراف اآللي ليس لها تأثير إيجابي على أداء املصارف التجارية في غرب أفريقيا
ولكن تعبئة الودائع وللحصول على القروض أثر إيجابي قوي على املصارف التجارية على املدى الطويل .وفي البلدان ذات
الناتج املحلي اإلجمالي املرتفع للفرد ،ال يكون لعدد املصارف التجارية وعدد أجهزه الصراف اآللي أثر إيجابي على أداء
ً
ً ً
املصارف مقارنة بالقروض التي أظهرت تأثيرا قويا وإيجابيا على أداء املصارف .وعلى عكس تعبئة الودائع ،أظهرت الدراسة
ً
ً
ً
ً
ً
ً
تأثيرا إيجابيا ضعيفا على أداء املصارف باعتباره مقياسا لإلدماج املالي فضال عن أن فروع املصارف التجارية أظهرت تأثيرا
ً
ضئيال على أداء املصارف .وتوص ي الدراسة بأن يقاس الشمول املالي باستخدام متغيرات متعددة يمكن أن تعطي وسائل
أكثر دقه لقياس مستوي االشتمال املتعدد األطراف.
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دراسة ()Mutinda, Jagongo & Kenyanya, 2018جاءت هذه الدراسة بهدف التحقيق في ابتكارات اإلدماج املالي التي
اعتمدتها املصارف التجارية في كينيا للفترة (2016-2010م) وعلى وجه الخصوص استخدام التكنولوجيا مثل ماكينات
الصراف اآللى ،والخدمات املصرفية عبر اإلنترنت للهواتف النقالة ،والخدمات املصرفية للوكاالت وتأثيرها على األداء
املالي للمصارف .باستخدام منهجية تحليل بيانات السالسل الزمنيه للفترة .وجاءت أهم نتائجها :بأن هناك حاجة
للحكومة لخلق بيئة تمكينية في هذا القطاع لتحقيق الشمول املالي الكامل .بهدف تحقيق الرؤية  2030من خالل ابتكارات
االشتمال املالي ،وأن هناك حاجة إلى االستثمار في االبتكارات املالية لخفض التكلفة وزيادة الكفاءة في القطاع لالحتفاظ
باالشتمال املالي وزيادته .وتوص ي هذه الدراسة بضرورة التأكيد على اإلبتكارات املتعلقة باإلدماج املالي ,وعلى املؤسسات
املالية تبني الخدمات املصرفية الخاصة بالوكالة واإلنترنت والصراف اآللى لتشمل األشخاص املستبعدين في خدمات
ومنتجات مالية في جميع أنحاء البالد ألنها أثبتت أهميتها في التأثير على األداء املالي.
دراسة ()Oranga & Ondabu, 2018تهدف الدراسة تحديد أثر برامج محو األمية املالية ،واستخدام الفروع واملمثلين،
وزيادة انتشار أجهزه الصراف اآللي والخدمات املصرفية املتنقلة على األداء املالي للمصارف األحد عشر املدرجة في بورصة
ً
نيروبي لألوراق املالية .واستخدمت الدراسة منهجية تصميم املسح الوصفي .وكان تركيز الدراسة كميا ،ولكنها استخدمت
ً
أيضا بعض الجوانب النوعية للحصول على فهم أعمق للمفاهيم ,واستخدم البحث االستبيان باعتباره أداه البحث
الرئيسية ،وقد استخدم االستبيان ل جمع البيانات األولية لعينة من تقرير القطاع املصرفي لالستثمار 2017؛ وخلصت
الدراسة إلى أن برامج محو األمية املالية قد تحسنت ولها تأثير إيجابي على األداء املالي للمصارف ,وكان الستخدام وانتشار
الفروع واملمثلين أثر إيجابي وقوي على أداء املصارف من حيث العوائد على األسهم .وكان النتشار أجهزه الصراف اآللي
والخدمات املصرفية املتنقلة –الجوال -أثر إيجابي ولكنه ضعيف على األداء املالي للمصارف ,وكشفت الدراسة أيضا
عن انخفاض تكلفه الخدمات املصرفية على نطاق واسع من خالل اعتماد خدمات الصرافة املتنقلة وأجهزه الصراف
اآللي .وأوصت الدراسة بأن يواصل مقررو السياسات في املؤسسات املالية املصرفية اإلستثمار في برامج محو األمية
املالية .وينبغي أيضا تشجيع املؤسسات املالية إلى زيادة عدد الفروع .وينبغي على صانعي السياسات على إنشاء املزيد من
منصات اإلنترنت والهواتف املحمولة للوصول املالي إلى العمالء في املناطق املهمشة.
دراسة ()Musau, Muathe & Mwangi, 2018تهدف هذه الورقة إلى تحليل أثر اإلشتمال املالي على املخاطر اإلئتمانية
وأثر الوساطة للقدرة التنافسية املصرفية للمصارف التجارية .باستخدم التصميمات الوصفية واعتمد النموذج
التجريبي للفترة 2015-2007م ،فتم استخدم التحليل متعدد املتغيرات ألداء اإلنحدار .وخلصت نتائج الدراسة إلى أن
ً
غالبية املصارف التجارية في كينيا اعتمدت طرقا مختلفة لضمان االشتمال املالي ،وان زيادة االشتمال املالي تؤدي إلى
زيادة في القروض التي تعرض استقرار املصارف التجارية للخطر من خالل زيادة مخاطر االئتمان التي تتعرض لها
املصارف التجارية .أوصت الدراسة بأن تسعي املصارف التجارية في كينيا إلى االشتمال املالي ،والتقدم بخدمات مصرفيه
ميسوره التكلفة وميسره .وينبغي للمصارف التجارية ان تضع سياسات لضمان بقائها مستقره لضمان االشتمال املالي.
دراسة (عثمان ,صالح)2018 ,تهدف الدراسة للتحقق من تأثير تطبيق سياسات التمويل لألفراد على نسبة الديون
وإجمالى االلتزامات إلى إجمالي األصول كأحد مقايس االستقرار املالي .باستخدام املنهج الوصفي التحليلي للفترة -2017
2018م .وجاءت النتائج في وجود عالقة تأثير لتطبيق سياسات الشمول املالي على االستقرار املالي للبنوك التجارية
املتداولة في البورصة املصرية ,وعليه توص ي الدراسة :استكمال إجراءات تطبيق سياسات الشمول املالي في البنوك
العاملة في البيئة املصرية .وإصدار تقرير مفصل ومنفصل عن سياسات الشمول املالي والدعم للمشروعات الصغيرة
واملتوسطة ,وتأثير تطبيق تلك السياسات على النهوض بتلك املشروعات ،كما يجب على البنك املركزي إصدار قرار بدفع
البنوك لإلفصاح عن الدعم املوجه للمشروعات الصغيرة واملتوسطة في إيضاحاتها املتممة للقوائم املالية.
دراسة ( )Ikram & Lohdi, 2015الهدف الرئيس ي للدراسة هو تقييم أثر اإلشتمال املالي على ربحية البنوك في كراتش ي-
الباكستان .واألهداف الفرعية للدراسة هي دراسة العالقة بين إيرادات املصارف وحرمان السكان من الحصول على
الخدمات املالية ,وتحليل العالقة بين إيرادات البنوك وتكلفه الخدمات املالية.املنهجية :اجري تحليل وصفي بصوره
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كافية من أجل تفسير نتائج الدراسة للفترة 2013-2012م .والتي خلصت إلى أن هناك عالقة ضئيلة بين املتغيرات ،وهي
االشتمال املالي وربحيه البنك .ولم ترفض الفرضيات الن معظم البنوك تقول ان الخدمات/املنتجات املالية املعروضة
ً
حاليا غير مصممة للسكان املحرومين وهذا هو السبب في استبعاد السكان املحرومين من الوصول إلى الخدمات املالية
واستخدامها ,وتوص ي ببذل جهود إلدخال اإلدماج املالي من خالل توفير التسهيالت املصرفية االساسيه للسكان
املحرومين .امكانيه الوصول لها مثل القروض واالدخار واملعاشات التقاعدية التأمين ،الحواالت ،نظم الدفع وخدمات
الودائع وما إلى ذلك للسكان املحرومين يعزز استخدام الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت ،املصرفية اإللكترونية ،أجهزه
الصراف اآللى ...الخ التي ستؤثر في نهاية املطاف على ربحيه البنوك.
دراسة ()Nthambi, 2015الهدف الرئيس ي من الدراسة هو تحديد أثر االشتمال املالي علي األداء املالي للبنوك التجارية
في كينيا وكيفية تأثير ملكية البنك والبنك على االستقرار .باستخدام املنهج االستنتاجي للفترة  .2013-2005وخلصت إلى
ان االشتمال له تأثير على األداء املالي للمصارف التجارية في كينيا .ولكن األثر ال يزال غير حاسم .هذا يستدعي ملزيد من
الدراسات لدراسة هذه املتغيرات وإقامة العالقة .وأما الفرض الثالث كشفت الدراسة أنها معتدله العالقة .وعليه
الدراسة تقدم التوصيات كالتالي :أن اإلشتمال املالي يمكن أن يكون بمثابة مشروع مربح وليس مجرد مشروع إجتماعي.
وينبغي للمصارف أيضا ان تجد طريقه تحسين مستوي اإلشتمال املالي .وعليه توص ي الدراسة البنوك بعدم زيادة سعر
الفائدة ولكن الحفاظ عليه في سعر سوق معقول.

التعليق على الدراسات السابقة:
ً
أوال :مجاالت التشابة واإلتفاق:
املجال املوضوعي :اتفقت كافة الدراسات السابقة في دراسة العالقة واألثر لتطبيق الشمول املالي على أداء املصارف
واستقرارها بشكل عام.
مجال تطبيق الدراسات :تركزت جميع األدلة من الدول النامية مثل (دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا كدراسة
( - Shihadeh,(2020دول غرب أفريقيا كدراسة  - & Li, (2019) Vitenu-Sackeyكينيا كدراسة & Mutinda, Jagongo
 )Kenyanya, (2018ودراسة  – )Oranga & Ondabu, (2018الباكستان كدراسة  –)Ikram & Lohdi, (2015ومصر
كدراسة عثمان,صالح( ,)2018ويعزى ذلك إلى أن قضية الشمول املالي بالدرجة األولى قضية تنموية ومشكلة قائمة في
الدول النامية ومنجزة لدى دول العالم املتقدم.
مجال الفترة الزمنية :كافة الدراسات التي جمعت بين الشمول املالي واألداء املصرفي جاءت في العقد األخير ,ويعزى ذلك
لكون الشمول املالي قضية مالية معاصرة صدر بشأنها أول تقرير دولي لقياس مستوياته ملا يقارب  150دولة عن البنك
الدولي في عام 2011م.
التوصيات :اجراء مزيد من الدرسات إليجاد العالقة بين الشمول املالي واألداء املصرفي في مناطق مختلفة وبمقاييس
ً
مختلفة واتفقت في ذلك دراسة  ,Shihadeh,2020, Shihadeh & Liu, 2019وأيضا دراسة ,& Li, 2019 Vitenu-Sackey
باالضافة إلى االستمرار في تطبيق سياسات الشمول املالي كدراسة  ,Oranga & Ondabu, 2018ودراسة عثمان ,صالح,
 ,2018ودراسة .Nthambi,2015
ً
ثانيا :أوجه التباين واإلختالف:
منهجية البحث :اعتمدت الدراسات التالية املنهج الكمي بتحليل لالنحدار
 Shihadeh,2020 - Mutinda, Jagongo&Kenyanya,2018- Musau,Muathe&Mwangi,2018 ,Shihadeh&Liu,2019- Vitenu-Sackey&Li,2019في حين- Oranga&Ondabu,2018 - Ikram&Lohdi,2015
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عثمان,صالح Nthambi,2015- 2018,اعتمدت املنهج الوصفي االستنتاجي ,أما ( Ikram & Lohdi( 2015أعتمد املنهج
التحليل املالي.
النتائج :ظهر ذلك في العدد املحدود من الدراسات والنتائج املتناقضة من الدراسات التجريبية التي أجريت حتى اآلن
حيث توصلت دراسات :عثمان,صالح()2019(,Mutinda,Jagongo&Kenyanya,(2018) -Shihadeh&Liu -)2018
ً
وأيضا Vitenu-Sackey&Li.,(2019) -Oranga&Ondabu,(2018) -(Nthambi,(2015إلى أن للشمول املالي أثر إيجابي
على أداء املصارف من حيث األصول وتعبئة املودائع واألرباح.اما دراسة  )Musau, Muathe & Mwangi (2018فقد
توصلت إلى أن الشمول يعمل على زيادة القروض والتي بدورها تؤدي لزيادة املخاطر املصرفية والتي قد تؤثر على استقرار
املصرف.بينما دراسة  )Ikram & Lohdi, (2015توصلت إلى وجود عالقة ضئيلة بين الشمول املالي وربحية البنك والسبب
يعود إلى أن املنتجات املالية غير مصممة للمحرومين الذين اليمتلكون القدرة على سداد القروض ويعانون من نقص في
الوعي.
ً
ثالثا :مميزات الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
مقياس األداء :تستخدم الدراسة الحالية مقياس أداء مالي مصرفي دولي يسمى مؤشر ( )CAMELSيشمل تقييم ست
مؤشرات فرعية( :كفاية رأس املال -جودة األصول -جودة العوائد  -جودة السيولة -جودة اإلدارة -الحساسية) في ظل
تغير مستويات الشمول املالي ,خالف الدراسات السابقة التي اهتمت بمؤشر محدد كالربحية كـIkram & Lohdi, 2015 :
ً
او الربحية واملخاطرة معا مثل  Shihadeh,2020أوملكية البنك كدراسة  ,Nthambi, 2015أو اإلستقصاء بتحليل
االستبيانات كدراسة .Oranga & Ondabu, 2018
املنهجية :تقيس الدراسة الحالية األثر من خالل ربط مؤشرات الشمول مع مؤشرات أداء البنوك لنفس الفترة للوصول
لعالقة دقيقة ,في حين الدراسات السابقة اهتمت بقياس األداء فقط.
ً
الحدود املكانية :دراسة األثر في بيئة غير مستقرة اقتصاديا وفي حالة عدم التأكد ,وتتعرض لضغوط وتقلبات سياسية,
في حين كافة الدراسات السابقة غطت دول في ظل بيئة مستقرة.
املكتبة العربية :افتقار املكتبة العربية بشكل عام وفلسطين بشكل خاص لألدبيات التي تبحث في الشمول املالي وأداء
البنوك ,في حين ان غالبية الدرسات السابقة في املجال كانت لدول أسيوية وأفريقية خارج الشرق األوسط وشمال
أفريقيا.
واستفادت الدراسة من تجارب الدراسات السابقة ،في تحديد النموذج القياس ي املناسب لتقدير أثر الشمول املالي على
األداء املصرفي ،واستخدام التحليل املالي الرأس ي للقوائم املالية املصرفية ,ومن ثم بالتحليل االفقي للنتائج وفق
السالسل الزمنية في الجانب االحصائي.

اإلطارالنظري للبحث.:
الشمول املالي:
ُ
ُ
كرس تقرير البنك الدولي ( )GFDRعن التنمية املالية العاملية  2014للشمول املالي ،وكلفت وكاالت دولية لتشجيع
الشمول املالي ،حيث قامت خمسون دولة بتحديد أهدافها الرسمية .وفي العام السابق إلصدار التقرير أعلن رئيس البنك
الدولي عن هدف الوصول املالي الشامل لكافة دول العالم في عام  ,)Ben Naceur et al,2015( 2020لقد حاز الشمول
املالي على صدارة املشهد اإلقتصادي الدولي ,وما زالت قضيته حاضرة في كافة املحافل الدولية ,وعلى رأس جدول أعمال
املنظمات الدولية والحكومات املحلية ,حيث أشار البنك الدولي ( )2018إلى أنه تم دمج أساس الشمول املالي في سبعة
من أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر التي اعتمدتها الخطة  ,2030وبالتالي تم تحديد الشمول املالي كعامل رئيس ي
في تحقيق التنمية املستدامة (البنك الدولي.)2018 ,
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مفهوم "الشمول/االقصاء" املالي.:
يعرف صندوق النقد العربي الشمول املالي بأنه :إتاحة واستخدام كافة الخدمات املالية ملختلف فئات املجتمع ،من خالل
القنوات الرسمية ،بما في ذلك الحسابات املصرفية واإلدخار ،وخدمات الدفع والتحويل ،والتأمين ،وخدمات التمويل
واالئتمان؛ لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي ال تخضع لحد أدنى من الرقابة واإلشراف
ً
ومرتفعة األسعار نسبيا ،مما يؤدي إلى سوء استغالل احتياجات هؤالء من الخدمات املالية واملصرفية (صندوق النقد
العربي.)2015,
يرى الباحث أن مفهوم الشمول املالي ُيعبر عنه بـتعميم وإبتكار الخدمات واملنتجات املالية  1بجودة مالئمة وبشفافية
ً
ً
وتكلفة عادلة ,لتشمل كافة فئات املجتمع املقصاة ماليا  ،2بهدف تحقيق العدالة اإلجتماعية واإلقتصادية وصوال
ً
للتنمية املستدامة  ,3ومتفاديا لجوء تلك الفئات إلى قنوات مالية غير رسمية ال تخضع للرقابة واإلشراف الحكومي"
أما مفهوم األقصاء املالي :يأتي على نقيض مفهوم الشمول املالي ب ـ " :عدم القدرة على الوصول إلى الخدمات املالية
الالزمة في شكل مناسب ,والذي قد يحدث نتيجة عدة عوامل منها عقبات في الوصول للخدمة ,والشروط ,واألسعار,
ً
والتسويق ,وقد يحدث نتيجة األستبعاد الذاتي ردا على التجارب أو التصورات السلبية.
أهمية الشمول املالي :إن أهمية تحديد يوم السابع والعشرين من شهر إبريل من كل عام كيوم عربي للشمول املالي من
قبل مجلس محافظي املصارف املركزية ومؤسسات النقد العربية ,لهو إدراك لألهمية الكبرى التي باتت تكتسبها قضايا
الشمول املالي ,كما يأتي ذلك في إطار الحرص الذي توليه الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 2030م
(صندوق النقد العربي.)2018,
وعليه نعرض أهمية الشمول من خالل أثره املرجو على الجهات املستفيدة:
ً
 الفئات املستبعدة ماليا (أفراد ومؤسسات) :وتتمثل في جهة الطلب الراغبة في الوصول واستخدام املنتجات املالية,
ويمثل الشمول املالي أهمية لها لتحقق (فرص تمويل عادلة -توزيع كفء للموارد املالية -محاربة الفقر وتحقيق
العدالة االجتماعية)


املؤسسات املالية (املصارف) :وتتمثل في جهة العرض مقدمة املنتجات املالية ,ويمثل الشمول املالي أهمية لها
لتحقق (تنمية مصادر تمويلها -تنمية استثماراتها -رافعة لألداء واالستقرار املالي)



الدولة :وتتمثل في الجهة الرسمية الناظمة الستراتيجية الشمول ,من خالل تحقيق (نمو اقتصادي شامل -رفاه
ً
اجتماعي -تعزيزا للرقابة واإلشراف على حركة األموال).

أهداف الشمول املالي :تصاغ األهداف الرئيسية للشمول املالي من أجل تحقيق األهمية والدور الذي يطمح واضعوا
السياسات إلى تحقيقه سواء على مستوى التنمية اإلقتصادية واملالية واإلجتماعية والسياسية املستدامة.
()Alber,2019
ً
واسنادا على أبعاد البيئة الوطنية وظروفها الداخلية والخارجية يتم صياغة أهداف الشمول املالي ,بداية بتحليل دقيق
لواقع الشمول املالي باملسح امليداني والتدقيق والتقييم واملراجعة في حينه ,للوقوف على نقاط القوة والضعف والفرص
والتهديدات التي ترتبط بإنفاذ الشمول املالي تحت املجهر الكمي والنوعي ,وعلى املنهج العلمي بالتعاون مع األطر الرئيسية
ذات العالقة نوجز األهداف الرئيسية للشمول على النحو التالي:
 أهداف اقتصادية :تعنى باالستغالل االمثل للموارد املتاحة ,والسعي نحو تحقيق االستقرار والنمو العادل.
ً
 أهداف مالية :تعنى بتعبة الوفورات ,وبناء القدرات املالية للفئات املقصاه ماليا.
ً
 أهداف اجتماعية :تعنى بتحسين الظروف املعيشية للفئات املهمشة ماليا ,وتثقيف وحماية املستهلك للخدمات
املالية.
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أهداف سياسية :وتعنى بتوجيه السياسات نحو برامج حكومية فعالة ,وتحقيق النزاهة املالية والرقابة عليها.

محاذيرالشمول املالي :إن األهمية واألهداف املعلنة للشمول املالي من قبل املؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق
النقد الدولي ذات توجهات إيجابية في دعم إقتصاديات الدول النامية في انصاف الفئات املهمشة واملقصاه في إتاحة
االستفادة من الخدمات واملنتجات املالية وفي مقدمتها االئتمان واالدخار من خالل املؤسسة املالية الرسمية ,إال أنه في
رأي الباحث فقد يترتب على إنفاذ الشمول املالي نتائج ومحاذير عالية املخاطر لها آثار سلبية غير مرجوه ,نبين بعضها
على النحو التالي:
 .1على مستوى الفئات املستفيدة :في جانب اإلدخار :إن ضم الفئات املستبعدة وهم سكان األرياف والفقراء والضعاف
والنساء واملشاريع الصغرى ومتناهية الصغر إلى حظيرة املالية الرسمية الربوية ,من خالل سحب مدخراتهم النقدية
وعرضها لإلقراض ,قد يمثل عامل عالي املخاطر في حال تعثر تحصيل األقساط ,والتي في رأي الباحث ستكون مدمرة لهذه
الفئات ألنها ستعاني أكثر مقارنة بأصحاب رؤوس األموال الكبيرة.
أما في جانب اإلئتمان (القروض) :إن دفع الفقراء نحو املنتجات املالية ,قد يؤدي إلى دخول الفقراء في دائرة املديونية
واملالحقات القضائية نتيجة تعثر سداد األقساط الدورية ,وهذا في حال استخدام هذا اإلئتمان كقروض استهالكية غير
منتجة ,أو في مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر معرضه ملخاطر عالية لقلة خبرة الفقراء في دراسات الجدوى واإلدارة
وملعدالت األمية املالية املرتفعة ,ولظروف بيئة األعمال االقتصادية الغير مستقرة ,وفي جانب آخر فإن جلب االدخار
الغير رسمي إلى حظيرة املؤسسات املالية تضعها تحت سيطرة السياسات النقدية للدولة ,والتي تعاني حكوماتها من أزمات
قد تعرض هذه الودائع ملخاطر عالية مثل الثورات وتجاوز سقف الدين املقدم من البنوك لحكومات هذة الدول.
مع االخذ في االعتبار الجانب األمني واملساس بالحقوق املالية لألطراف االخرى داخل الدولة من خالل تفسير مفهوم
ً
االرهاب وفق رؤية ومصالح السلطة الحاكمة للدولة مما يجعل الشمول املالي مدخال للدولة لزيادة بسط قاعدة الذراع
الحديدة ,ومصادرتها لحق حرية حركة األموال لكافة فئات املجتمع ,بداللة ما أوص ى به املشاركون في منتدى الشمول
املالي املنعقد في شرم الشيخ سبتمبر  ,2015بدعوة املؤسسات املالية إلى تبني املنهج القائم على املخاطر في تطبيقها
ملتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب لنعزيز الشمول املالي(أحمد.)2019 ,
ً
 .2على مستوى املؤسسات املالية :أن زيادة الشمول املالي ليس ضمانا لتحسين االستقرار املؤسسات املالية ,فالتوسع
نحو النمو املفرط لالئتمان ،بالطبع ترتفع املخاطر املالية املرتبطة بالسداد ,وخاصة في القروض املقدمة للفئات األفقر
ً
ُ
والتي تفتقر لتاريخ مالي ,ودون إيالء اإلهتمام الكافي لقدرتها على السداد ,أو املقدمة ملؤسسات غير منظمة نسبيا من
ُ
حيث قوانين الشركات ,مما قد تمثله من تهديد إلستقرار املؤسسات املالية املموله Widarwati, Sari & Nurmalasari,
.))2019
هذا وإن التغير الهيكلي السريع في النظام املالي كرقمنة تقديم الخدمات واستحداث وسائل تكنولوجية للوصول
للمناطق املهمشة والبعيدة كاألرياف والقرى ,يمكن أن يقترن بمخاطر تكنولوجية مختلفة كالثغرات األمنية والقرصنة
أو األعطال التقنية( .األهرام االقتصادي)2018,
.3على املستوى الوطني :قد يؤدي إنفاذ الشمول املالي إلى زيادة بسط نفوذ األنظمة الرأسمالية الكبرى على ثروات األمم
النامية وتدخل املنظمات الدولية ومموليها من الدول العظمى في جميع مصادر واستخدامات أموال الدول النامية
وبيانات مواطنيها املالية من خالل جذب املدخرات النقدية الغير رسمية إلى املؤسسات املالية والتي هي بدورها تقع تحت
إشراف ورقابة البنوك املركزية املحلية والتي هي رهينة بحكم القروض الدولية لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي ,والتي بدورها تنفذ سياسات الدول العظمى املموله لها وعلى رأسها الوليات املتحدة األمريكية.
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هذا وقد يؤدي التوسع السريع في منح االئتمان إلى نشر معدالت مزدوجة لنمو إقتصاد الدولة ,حيث أن معدالت النمو
ستبدو إيجابية ولكنها وهمية بسبب أنها مدعومة بمعدالت نمو االئتمان املفرط الغير حقيقي ,بما في ذلك أثر التكلفة
الحالية واملستقبلية على سالمة مؤشر النمو
ً
ُ
متغيرات الشمول املالي :تعنى قاعده بيانات  Findexالعاملية بمؤشرات الشمول املالي ,والتي يصدرها البنك الدولي دوريا
بالشراكة مع مؤسسة غلوب العاملية كل ثالثة أعوام بدء من عام 2011وفي  2014ثم 2017م ,بناء على دراسات
استقصائية للدول ,ألكثر من  150ألف بالغ من  148دولة ,ويشمل اإلستقصاء عن اإلدخار واإلئتمان واملدفوعات وإدارة
املخاطر ,مع مالحظة أن التقرير األخير لعام  2017شمل إضافة مؤشرات محدثه تتعلق بالوصول للخدمات املالية
ً
الرسمية وغير الرسمية واستخدمها ,وخصوصا فيما يتعلق بالتكنولوجيا في إتمام املعامالت املالية مثل الهواتف النقالة
واالنترنت ,ويتضمن هذا املؤشر عدد من املتغيرات وفق منهجية البنك الدولي املرتبطة بالشمول املالي على النحو
التالي(:صندوق النقد العربي)2014 ,
 .1استخدام الحسابات املصرفية :تتمثل في معدل البالغين الذين يملكون حساب مصرفي في املصارف أو يعتمدون
خدمات الهاتف النقال في إتمام مدفوعاتهم واجراء التحويالت ،وحجم خدمات اإليداع والسحب ،وكيفية الوصول إلى
الحساب املصرفي ( ATMأو زيارة الفرع) ,ويمثل استخدام الحسبات املصرفية أهم متغيرات الشمول املالي.
ً
 .2األئتمان :يتمثل في معدل البالغين الذين نفذوا عملية إقتراض خالل آخر إثنى عشر شهرا من مؤسسة مالية رسمية،
ً
وأيضا نفس املعدل بواسطة مصادر غير رسمية (العائلة واألصدقاء).
ً
 .3اإلدخارات :يتمثل في معدل البالغين الذين نفذوا عملية إدخار خالل آخر إثنى عشر شهرا بواسطة املؤسسات املالية
ً
الرسمية (كاملصارف والبريد وغيرها) ,وأيضا املعدل نفسه بواسطة مؤسسة توفير غير رسمي.
ً
 .4املدفوعات :يتمثل في معدل البالغين الذين تلقوا أجور أو مدفوعات حكومية خالل آخر إثنى عشر شهرا بواسطة
حساب رسمي ،ومعدل البالغين الذين نفذوا عمليات تحويل نقدية (إرسال أو استقبال) إلى العائلة بواسطة حساب
ً
رسمي خالل آخر إثنى عشر شهرا ،ومعدل البالغين الذين أعتمدوا الهاتف النقال إلتمام مدفوعات فواتيرهم أو إرسال
ً
أو إستقبال النقود خالل آخر إثنى عشر شهرا.
 .5التأمين :معدل البالغين الذين يملكون بوليصة تأمين ،ومعدل البالغين الذين يقومون بتأمين أنشطتهم ضد الكوارث
الطبيعية.
الشمول املالي في دولة فلسطين :يواجه االقتصاد الفلسطيني مجموعة من التحديات ،تمثلت في استمرار تباطؤ أداءه
خالل الفترة األخيرة جراء بعض التحوالت السياسية واإلقتصادية في املنطقة ذات التأثير السلبي على النشاط
االقتصادي ،األمر الذي ألقى بظالله على مؤشرات اإلقتصاد الكلي وعجلة النمو االقتصادي (صندوق النقد
العربي ,)2019,ويتصف النظام املالي الفلسطيني بالحداثة حيث أنه بدء في التكون عام 1994م بعد توقيع بروتوكول
باريس ،ويتكون النظام املالي الرسمي في فلسطين من البنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر ,ومجموعة من شركات
الصرافة والتأمين واألوراق املالية وتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي ,وقد أنشئت سلطة النقد العام 1994م
للرقابة واإلشراف على القطاع املصرفي ،كما أنشئت هيئة سوق رأس املال في العام  2004كجزء من النظام املالي للرقابة
واإلشراف على القطاعات املالية غير املصرفية ،وتتطلع الحكومة لتحقيق االستقرار اإلقتصادي من خالل السياسات
الرامية إلى تقديم الخدمات املالية إلى املحرومين تحث مظلة الشمول املالي (.)Wang,Shihadeh, 2015
عالقة فلسطين بقضية الشمول املاليَّ :
أقر صندوق النقد العربي باملكانة اإلقليمية الرفيعة التي تحتلها سلطة النقد
َّ
الفلسطينية في مجال الشمول املالي ،عندما اختيرت سلطة النقد لوضع املبادئ اإلرشادية لتطوير اإلستراتيجيات
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الوطنية للشمول املالي في الدول العربية ,والتي سيتسنى بموجبها للدول اإلحدى وعشرين األخرى األعضاء في صندوق
النقد العربي اإلستناد إليها في وضع استراتيجيات وطنية للشمول املالي(املوقع االلكتروني لسلطة النقد.)2014 ،
ً
وحيث أن موضوع الشمول املالي تصدر في اآلونة األخيرة أجندة اإلصاح والتنمية في فلسطين ،وإدراكا ألهمية الشمول
املالي وضرورة اإلستفادة من الخبرات الدولية في هذا املجال ،حصلت فلسطين ممثلة بسلطة النقد الفلسطينية في العام
 2010على عضوية  AFIمؤسسة التحالف العاملي للشمول املالي ,ومن ثم أعلنت سلطة النقد إلتزامها بإعالن مايا
ً
Mayaمنذ إطالقه , 1فقد أعلن  58عضوا إلتزامه بإعالن مايا وبرزت فلسطين كأول عضو من املنطقة في شبكة التحالف
العاملي للشمول املالي يلتزم بمبادئ اإلعالن في عام 2012م.
ومن ثم قامت هيئة سوق رأس املال الفلسطينية وسلطة النقد بتوقيع مذكرة تفاهم لقيادة الجهود لبناء إستراتيجية
وطنية للشمول املالي في فلسطين وبمشاركة اإلطراف ذات العالقة ,وتهدف إلى مأسسة وتأطير جميع الجهود املبذولة من
قبل الجهات املختلفة ،وذلك ضمن خطة وطنية واضحة املعالم ومحكمة وفقا للمبادئ الرئيسة لتحقيق الشمول.
ُ
َّ
الفلسطينية ،فقد تمكنت من وضع فلسطين كدولة رائدة في مجال
وحاليا وبفضل الجهود التي تبذلها سلطة النقد
الشمول املالي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (املوقع االلكتروني لسلطة النقد.)2014،
ً
موقع فلسطين على سلم مستويات الشمول املالي عربيا :بالرجوع لبيانات قاعدة  FINDEXالعاملية نجد أن موقع
فلسطين على سلم مستويات الشمول املالي جاء في العام  2014بمعدل  %24.2ملكية حسابات مالية رسمية للبالغين
ً
فوق 15عام ,علما أنها سجلت معدل  %19.4في عام  ,2011وارتفعت ملعدل  %25في عام 2017م.
ً
وللحكم على موقع فلسطين عربيا من وجهة نظر الباحث ,نرى أن فلسطين تسجل موقعها في املستوى املتوسط للمنطقة
ً
ً
العربية والتي تحتل املرتبة األخيرة عامليا ,لهو تحدي كبير ,وان هدف تحقيق الوصول الكامل للشمول املالي ما زال بعيدا,
ً
ويحتاج لتكاثف الجهود والتنسيق على أعلى املستويات الناظمة واملؤسسات املالية مقدمة الخدمات ووصوال لكافة أفراد
املجتمع ,على أن تتم دراسة فجوة اإلستبعاد املالي والتي تصل إلى  %75وأسبابها ,ووضع السياسات الالزمة للحد منها ,وفي
مقدمتها توفير املنتجات املالية وفق إحتياج الفئة املستفيدة ومتطلباتهم الدينية كأحد أهم أسباب اإلستبعاد في
فلسطين .
وأن إعتراف الهيئات الدولية وفي مقدمتها مؤسسة التحالف العاملي للشمول املالي  AFIفي تقريرها لعام  ,2014والذي
أشار إلى أن جهود سلطة النقد وهيئة سوق رأس املال وضعت فلسطين كدولة رائدة في مجال الشمول املالي في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،حيث أن الفلسطينيين تمكنوا خالل عقدين من الزمن من تأسيس قطاعهم املالي
بنجاح ,رغم القيود املستمرة من الكيان الصهيوني على حركة األفراد والبضائع واستخدام املوارد الطبيعية واملالية
(عبدهللا ,)2016,لهو أساس مهم يمكن القطاع املالي الفلسطيني من إقامة بناء استراتيجيته للشمول املالي على قواعد
صلبة وفي بيئة مشجعة رغم قيود اإلحتالل.
ً
وهذا ما أكد عليه محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا مؤخرا ,في أن إنجاز االستراتيجية الوطنية للشمول
ً
ً
املالي ،واعتمادها من قبل مجلس الوزراء ،يمثل إنجازا نوعيا ،حيث أن فلسطين تعتبر من أوائل الدول العربية ،التي
ً
عملت على إنشاء استراتيجيتها ،وفقا للمعايير واملمارسات الدولية الفضلى ،والتي حازت على الثناء من قبل املؤسسات
املالية الدولية (مجلة أيام املال والبنوك.)2018,
وفي هذا الصدد وفي ضوء متغيرات الشمول املالي التي تم التطرق إليها أعاله نقدم عرض لالحصائيات تبين مستويات
الشمول املالي في فلسطين وموقعها من متوسط دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا في عام  2017كما في الجدول (.)2
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الجدول ( :)2مستويات الشمول املالي في فلسطين وموقعها من متوسط دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا في عام 2017
مؤشرات الشمول املالي
*بالغين يمتلكون حسابات في مؤسسات مالية
رسمية 15+سنة
*مدفوعات رقمية :مقدمة/مستلمة
*بالغين يمتلكون بطاقات ATM
*اإلدخار في مؤسسة مالية رسمية
*االدخار بطريقة غير رسمية
*اإلقتراض من مؤسسة رسمية
*اإلقتراض من العائلة واالصدقاء

قياس أبعاد مؤشرفلسطين%

الشرق األوسط وشمال
أفريقيا معدل عام 2017

2011

2014

2017

19.4

24.2

25

%43.5

12.1
10.6
5,1
7.2
4.7
25.7

14.2
5.1
6
12.3
7.2
19.6

%33.3
%16.2
%10.8
%8
%9.6
%31.1

10.7
5
3
4.1
42
إعداد الباحث من واقع:التقرير السنوي لسلطة النقد الفلسطينية 2018,2016
&World Bank,FINDEX,2012,2015,2018

ً
اي َف َال َيض ُّل َوَال َي ْش َقى }{َ 123و َم ْن َأ ْع َر َ
إستنادا إلى كتاب هللا العزيز ﴿ َف َمن َّات َب َع ُه َد َ
ض َع ْن
نظرة اإلسالم للشمول املالي:
ِ
ِ
ْ َ َّ َ ُ َ َ ً َ ْ ً َ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ
ْ
َ
ِذك ِري ف ِإن له م ِعيشة ضنكا ونحشره يوم ال ِقيام ِة أعمى } ﴾{124سورة طه
إن من أهم الضروريات الخمس في مقاصد الشريعة اإلسالمية حفظ املال وما شرعته الشريعة لحفظها من األمور
العظيمة من جهة الوجود والحث على االكتساب والنهي عن الغش والتدليس والسرقة والرشوة واإلسراف واالنفاق في
ً ً
ً
األوجة الغير مشروعة والربا (املنجد ،)2012 ,ومما ال جدال فيه أن لإلدارة املالية دورا مهما وفعاال في توجيه مسارات
ً ً
ً
ً
التاريخ وحياة األمم حاضرا ومستقبال ،ولذلك أفرد اإلقتصاد اإلسالمي إهتماما كبيرا إلدارة املال ليتناسب مع مكانته
الخاصة في حياة املسلم والهدف األسمى الذي يتطلع له اإلسالم للقضية اإلقتصادية ،والذي يتمثل في سيادة العدالة
اإلجتماعية واملساواة وتحقيق تكافؤ الفرص ،وتجنيبهما كافة األمراض التي تعصف بها (الثويقب.)2007 ,
وبالنظر إلى رؤية الشمول املالي والتي تتطلع إلى تلبية اإلحتياجات املالية لتحسين الظروف املعيشية وتعزيز الرفاه
اإلجتماعي ,مما يساهم في التنمية املستدامة اإلقتصادية واإلجتماعية لكافة مجتمعات العالم وخاصة الفئات الفقيرة
منها واملهمشة ,نجد أنه ال يوجد خالف بين املقاصد املعلنة للشمول املالي والهدف األسمى لإلقتصاد اإلسالمي ,بل أن
النظام اإلقتصادي اإلسالمي يطرح نفسه كحل لألزمات املالية التي تعود مسبباتها للنظام الرأسمالي ,فمنذ أكثر من ستين
ً
ً
عاما رفع البنك الدولي شعارا :نعمل من أجل عالم خال من الفقر ,ولم تفلح السياسات واإلجراءات في تحقيق هذا
الشعار ،وإنما تزايدت دعوات اإلستغاثة بضرورة وضع حد ملشكالت الفقر والبطالة التي ارتفعت معدالتها في الكثير من
الدول بسبب الفصل بين اإلقتصاد واألخالق وتأثيرات العوملة وطبيعة النظام الرأسمالي القائم على التمويل بالفائدة.
ً
ولعل وجود الدول العربية املسلمة في أدنى مستويات مقاييس مؤشرات الشمول املالي عامليا وفق التقارير الدولية ,لهو
دليل نافذ على عدم مالئمة الخدمات املالية التقليدية ملجتمعاتنا اإلسالمية ,وأنه يوجد حاجة ملحة للنهوض بالشمول
املالي وفق رؤية إسالمية ,ومما ال شك فيه ان اإلسالم يتميز بثراء الحلول والبدائل في معالجة واصالح النظم االقتصادية,
ً
وفق منهج رباني يوفر قدرا من اإلستقرار والرخاء.
ً
ً
وتماشيا مع رأي أبن القيم في أن "أبواب اإلجتهاد-بوجه عام– مشرعه في املعامالت ,تيسيرا على الناس وإحتواء ملتطلباتهم
املتجددة ,ألن األصل فيها الجواز حتى يقوم الدليل على البطالن".
الصيرفة التقليدية :من املمكن إجمال النظريات التي تحلل وظائف البنوك في ثالث نظريات رئيسية وهي:
(الساعاتي)2018,
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نظرية الوساطة املالية :وتقوم فلسفتها على ان البنوك تلعب دور الوسيط املالي ,حيث تقبل الودائع من وحدات
الفائض ,ثم تقدمها على شكل تسهيالت إئتمانية (قروض) لوحدات العجز طالبة التمويل ,وتعبر املصارف في هذه
النطرية عن مفهوم خلق السيولة.



نظرية االحتياطيات الجزئية :تتفق هذه النظرية مع النظرية األولى في الدور بالوساطة املالية ,ولكن تختلف عنها في
الدور للمتغيرات االقتصادية الكلية ،حيث يقوم النظام املصرفي بخلق النقود وزيادة عرضها من خالل مفهوم
مضاعف خلق االئتمان من خالل االحتياطيات الجزئية.



نظرية خلق اإلئتمان :تتعارض هذه النظرية مع ما سبقها ،حيث تعتبر أن كل مصرف يقوم بخلق االئتمان والنقود
من ال ش يء ,حيث يمكن وصف منح القروض فيها بالعملية الدفترية فيقوم البنك بخلق االئتمان في شكل وديعة
جارية والتي تستخدم كنقد في تسوية املعامالت مثل النقود الورقية ,فال يحتاج البنك الى أن يكون لديه وديعة
ليقوم باإلقراض.

وباستخدام املنهج االستقرائي تم فحص اختبار صحة النظريات الثالثة من قبل  )2014( Wernerوذلك بتتبع العمليات
املحاسبية لالئتمان املمنوح إلى العميل حتى مرحلة تسديده ,وقد وجد أن نظرية خلق االئتمان املصرفية هي فقط التي
تتوافق مع التطبيقات املصرفية.
ماهية املصارف التقليدية :بناء على ماسبق يمكن ايجاز مفهوم املصارف التقليدية بأنها "شركات مساهمة ,تقبل
األموال من األطراف –أفراد ومؤسسات -التي تمتلك فوائض نقدية على شكل ودائع نقدية ,ثم تعيد توظيفها من خالل
تقديم تسهيالت إئتمانية بآجال مختلفة لألطراف التي تحتاج للتمويل ,نظير معدل فائدة معلوم وبشروط محددة ,هذا
باالضافة إلى تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متنوعة"(جبر.)2006,
املنتجات والخدمات املصرفية التقليدية:
ً
أوال :املنتجات املصرفية وفق جانبي املركزاملالي للمصارف التقليدية:
املنتجات والخدمات املصرفية على جانب املطلوبات (اإللتزامات):
الودائع :تشكل مصدر األموال األهم في جانب إلتزامات –مطلوبات -املصرف من حيث األهمية الكمية مقارنة بحقوق
املساهمين والنوعية من حيث أوجه وآجال التوظيف ,وهي عبارة عن "أموال نقدية تودع لدى املصرف بهدف الحفظ
األمين من قبل االطراف التي تمتلك فوائض نقدية بشروط سحب ومعدالت فوائد محددة" ,ومن أهم أنواعها( :جبر,
.)2006
 الودائع الجارية تحت الطلب (جاري دائن) :أموال نقدية يودعها األفراد ,التجار ,املؤسسات لدى املصرف بقصد
تسهيل إدارة املعامالت ,ويحق لصاحب الحساب الجاري السحب واإلضافة متى شاء وبدون إشعار مسبق للبنك,
ً
وال يحق لها غالبا أي فوائد ,وتمثل أكبر أنواع الودائع من حيث الحجم ,ومن املمكن منح صاحب الحساب دفتر
شيكات وبطاقات إلكترونية لتسهيل عملية التداول والسحب.




ُ
الودائع األجلة :عقد بموجبه يودع املدخر أموال نقدية لدى املصرف بقصد اإلدخار ,وال يحق فيها لصاحب الوديعة
السحب إال وفق تاريخ استحقاق محدد ,نظير فوائد محددة ,وفي حال طلب صاحب الوديعة األموال قبل تاريخ
االستحقاق سميت هذه الحالة بكسر الوديعة  ,وأما في حالة إصدارها من قبل املصرف فيطلق عليها مفهوم
"شهادات االيداع" والتي تعتبر ادخار قابلة للتداول.
ودائع وحسابات التوفير :أموال نقدية تودع لدى املصرف بقصد التوفير ,يمنح فيها صاحب الحساب دفتر لتسجيل
ً
عمليات السحب واإلضافة ,ويحق لها فوائد محدودة ,وتعتبر أكثر أنواع الودائع تفضيال لدى املصرف بسبب
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خصائصها املميزة عن النوعين السابقين ,من حيث آجالها وثباتها لفترات طويلة لدى املصرف مقارنه مع الودائع
الجارية ,وتكلفة الفائدة املنخفضة املستحقة مقارنة مع سعر الفائدة للودائع اآلجلة.
املنتجات املصرفية على جانب االستخدامات (املوجودات):
أ .تسهيالت ائتمانية مباشرة :تتمثل في "املنتجات املصرفية التقليدية التي يقدمها املصرف لعمالءه بالتمويل النقدي
املباشر وبشروط محددة ,نظير معدل فائدة معلوم" ,وتعتبر التسهيالت اإلئتمانية املباشرة املكون الرئيس في جانب
موجودات املصرف من حيث األهمية والحجم ,لكونها تمثل أهم مصادر توليد دخل وأرباح املصرف ,إلى جانب انها تمثل
أهم مصادر املخاطر التي تهدد استقراره ,حيث ان الفوائد التي يتقاضاها املصرف من تقديمه للتسهيالت املباشرة تمثل
البند األكبر قيمة في قائمة دخل املصرف التقليدي ,بينما تعود مخاطرها املرتفعة التي تهدد استمرارية املصرف في أن
املصرف يعتمد على أموال املودعين في تمويله للتسهيالت املباشرة ,وهذه الودائع عرضة لطلبات السحب املفاجئ والتي
إذا زادت عن السيولة املحتفظ بها لدى املصرف وتعذر تغطيتها باالقتراض الخارجي قد تؤدي إلى إعالن املصرف إلفالسه,
ومن أهم أنواع التسهيالت املباشرة:


القروض والسلف" :مبالغ نقدية يقدمها املصرف لعمالءه ,آلجال وضمانات محددة مقابل معدل فائدة معلوم",
وتمثل العنصر الرئيس في الوظيفة التقليدية للمصرف التجاري بجانب قبول الودائع ,وهي املؤثر األساس في تحديد
دور الجهاز املصرفي في التنمية االقتصادية.



جاري مدين :حالة يسمح فيها البنك لصاحب الحساب الجاري بالسحب النقدي بما يزيد عن رصيده الدائن
وبسقف إئتمان محدد ,مقابل فائدة معلومة ,فالجاري املدين صورة من صور القروض قصيرة األجل املمنوحة
للعمالء –التجار -أصحاب السمعة املالية الجيدة لدى املصرف.



خصم االوراق التجارية :حالة يلجأ فيها حامل الكمبيالة لتحصيل قيمة الكمبيالة من املصرف واملسحوبة على
طرف ثاني قبل تاريخ استحقاقها ,مقابل نسبة خصم على القيمة االسمية يتقاضاها املصرف وفق معدالت الفائدة
السائدة في السوق والعمولة واملصاريف اإلدارية املتفق عليها.

ب .تسهيالت ائتمانية غيرمباشرة" :إلتزامات عرضية يلتزم فيها املصرف لصالح طرف ثالث -املستفيد -نيابة عن عميله,
نظير معدل فائدة محدد" ,وتؤثر مخاطرها على املصرف في حالة عدم التزام العميل بالشروط املبرمة لصالح املستفيد,
ً
مما يترتب عليه تحويل التسهيل اإلئتماني الغير مباشر ألى تسهيل ائتماني مباشر يتحمله املصرف نقدا ,وأهم أشكاله:


االعتمادات املستندية :تستخدم على نطاق واسع لتسهيل عمليات التجارة الدولية ,ووفقها يضمن طرفي العملية
املصدر واملستورد حقوقهما إذا إلتزما بالشروط املتفق عليها ,وذلك من خالل وساطة البنوك التي تتولى املسئولية
وفق شروط وإجراءات عمل محددة ,فتقوم املصارف بإصدار التعهد بالدفع إذا ضمنت ورود مستندات ضمن
الشروط املتفق عليها (عبدو.)2009 ,



خطابات الضمان (الكفاالت البنكية) :تستخدم على نطاق واسع في أعمال املقاوالت والتوريدات الداخلية ,فتأخذ
صورة تعهد كتابي مبني على الدفع يصدره البنك بناء على تعليمات عميله اآلمر)مقدم العطاء -املورد -البائع(
بإصدار الضمان يتعهد بمقتضاه البنك بدفع مبلغ نقدي محدد للمستفيد عند أول طلب منه خالل فترة محددة
تعرف بمدة سريان خطاب الضمان نتيجة لعدم التزام العميل بتعهداته (مقداد ,حلس.)2005 ,

ً
ثانيا :الخدمات املصرفية املتنوعة :هذا باالضافة إلى املنتجات املصرفية التقليدية آنفة الذكر ,واملبني التعاقد فيها على
أساس الفائدة ,فإن املصرف التقليدي يقدم خدمات مصرفية اخرى لصالح عمالءه ,مما يساهم في تلبية إحتياجات
عمالءه من جهة ,والتنويع في مصادر دخله بإضافة أيرادات وعموالت متنوعة ,ومن أهم الخدمات املصرفية:
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الصرف األجنبي :واملتمثلة في "أعمال الصرافة في بيع وشراء العمالت األجنبية مقابل العملة املحلية بسعر صرف
ً
محددا بسعر اليوم" أي السعر الحالي املعلن من قبل البنك املركزي ,ويتمثل عائد البنك في هامش الفرق بين سعر
الشراء وسعرالبيع للصرف.



الحواالت املصرفية" :عملية لنقل األموال من املرسل إلى املستقبل بواسطة املصرف ,مقابل عمولة محددة ,ترتبط
بالطريقة املختارة للنقل ,واملدة الزمنية املطلوبة لتسليم املبلغ".



حفظ األوراق املالية والتجارية :يقدم املصرف التقليدي خدماته في قسم االوراق املالية والتجارية لصالح عمالءه
وفق أوامرهم في تداول (شراء– بيع) األوراق املالية في االسواق املالية ,وحفظها ,وتحصيل عوائدها ,وايداعها في
الحساب الجاري للعميل ,مقابل عمولة محددة.

مؤسسات الجهاز املصرفي الفلسطيني :يتكون القطاع املصرفي الفلسطيني من سلطة النقد الفلسطينية ،ومجموعة
من املؤسسات املالية سواء أكانت مصارف أو شركات ومحال صرافة أو شركات إقراض متخصصة ،ولقد بلغ عدد
ً
ً
املصارف املحلية  7مصارف وعدد الفروع  227فرعا ،أما املصارف الوافدة فقد بلغت  7مصارف وعدد الفروع  124فرعا
في نهاية العام  2018منتشرة في جميع مناطق السلطة الفلسطينية ،أما شركات الصرافة فقد بلغت  266شركة و45
أفراد أما شركات اإلقراض فقد بلغت  6شركات (سلطة النقد الفلسطينية.)2019،
وتخضع جميع هذه املؤسسات إلى تعليمات وقوانين سلطة النقد ،باإلضافة إلى دور هيئة سوق رأس املال الفلسطينية
التي تقوم بالدور الرقابي على هذه املؤسسات وغيرها من باقي مكونات القطاع املالي الفلسطيني واملتمثلة في شركات
التأمين ،شركات الرهن العقاري ،وشركات التمويل التأجيري (هيئة سوق رأس املال الفلسطينية.)2019،

اإلطارالتطبيقي للبحث:
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
ً
ُ
قام الباحث من أجل تحقيق أهداف الدراسة باعتماد املنهج الوصفي التحليلي كونه املنهج األكثر مالئمة للظاهرة محل
الدراسة ،ومن ثم اتبع منهج تحليل املحتوى واملضمون ملستويات الشمول املالي في فلسطين من واقع قاعدة
ً
ً
بيانات Global Findexالصادره عن البنك الدولي دوريا بشأن قياس وتصنيف الدول على سلم الشمول املالي عامليا والتي
ً
صدر أولها عن عام 2011م ثم عام  2014ومؤخرا عن عام 2017م ,وبالتزامن تم قياس وتقييم األداء املصرفي من واقع
بيانات القوائم املالية للمصارف التقليدية عينة الدراسة باستخدام نموذج CAMELSاألمريكي ,ليتم وفق املعطيات
ً
اختبار الفرضيات إحصائيا لتحديد أثر الشمول املالي على األداء املصرفي وفق نموذج تحليل االنحدار الخطي املتعدد.

أساليب قياس متغيرات الدراسة:
ً
قياس الشمول املالي (املتغيراملستقل) :يصدر البنك الدولي قاعدة بيانات  Global Findexدوريا كل ثالث سنوات بشأن
ً
قياس وتصنيف الدول على سلم الشمول املالي عامليا ,من خالل دراسات استقصائية تمثيليه علي الصعيد الوطني ألكثر
من  150ألف بالغ في أكثر من  140اقتصاد دولة .وعليه اعتمد الباحث في قياس مستوى الشمول املالي في فلسطين على
الدراسات اإلستقصائية ملؤسسة التحالف العاملي للشمول املالي  AFIفي قاعدة بيانات البنك الدولي Findexالعاملية
لقياس متغيرات الشمول املالي والتي تم ذكرها ضمن متغيرات الدراسة أعاله )Global Findex Database, 2018(.
قياس أداء املصارف التقليدية (املتغيرالتابع):
يتمثل في التصنيف املركب لنموذج  CAMELSوهو من أهم املؤشرات التي تعتمدها البنوك املركزية في تقييم أداء
املصارف ,فكانت الواليات املتحدة األمريكية من أوائل الدول التي تعرضت مصارفها لفقدان الثقة وتدافع الجمهور نحو
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سحب ودائعهم مما أحدث انهيار  1988أدى لفشل  221مصرف(طالب,املشهداني .)2001,وعلى أثر االنهيارات املصرفية
ظهر نموذج  CAMELSألول مرة من خالل تبنيه من قبل املجلس الفدرالي األمريكي لفحص املؤسسات املالية عام 1979
وقياس سالمتها وأوضعها املالية مما ساهم في تخفيض عدد املصارف املنهارة في الواليات املتحدة األمريكية إلى ثالثة
مصارف فقط في عام 1998م.
ونوجزمفهوم ":CAMELSنظام متكامل مستنبط من روح مبادئ ومقررات بازل بداية من عام 1979م ,يعمل على قياس
وتقييم وتصنيف أداء املؤسسات املالية بهدف فحص سالمة البیئة املصرفیةُ ,ويعبر عن كافة مؤشرات الحيطة والحذر
بإسلوب قياس ي رقمي كأدة لإلنذار املبكر يستشعر املشكالت التي قد يتعرض لها املصرف" ,ويشمل ستة مؤشرات فرعية:
( )Cكفاية رأس املال Capital Adequacy.
( )Aجودة األصول .Assets Quality
( )Mجودة اإلدارة .Management Quality
( )Eجودة العوائدEarnings Quality.
( )Lجودة السيولة .Quality Liquidity
( )Sالحساسية ملخاطر السوق .Sensitivity to Market Risk
ُ
وتعتبر املقاييس الرقمية املعبر عنها بالنسب املالية أكثر دقة من املقاييس النوعية ومقاييس الحجم ,ومن أفضل األدوات
املستخدمة لتقييم األداء لكونها تعتمد على التقييم الرقمي أكثر من األسلوب اإلنشائي ,وبما تتميز به من تجاوز للفوارق
الناجمة عن حجم املصرف ( ,)Samad, 2004وبذلك اعتمد الباحث املراحل التالية لتقييم أداء املصارف عينة البحث:
أ.

قياس املؤشرات الفرعية لنموذج  CAMELSكما يظهرفي الجدول (:)3
الجدول ( )3أداة القياس للمؤشرات الفرعية تمت بداللة نتائج النسب املالية
املؤشر

مقياس املؤشر

()C
كفاية رأس املال
()A
جودة األصول
()M
جودة اإلدارة
()E
جودة العوائد
()L
جودة السيولة
()S
الحساسية للسوق

رأس املال األساس ي  +رأس املال التكميلي
األصول املرجحة بأوزان املخاطر
صافي القروض املتعثرة
إجمالي القروض
إجمالي املصروفات اإلدارية
إجمالي اإليرادات
صافي الربح
إجمالي األصول
إجمالي القروض
إجمالي الودائع
إجمالي محفظة األوراق املالية
إجمالي األصول

()Abbas et al.2019-Rozzani&AbdulRahman,2013 -Babar,Zeb,2011- ÇAĞIL, MUKHTAROV, 2014

ب .تصنيف املؤشرات الفرعية على رتب التقييم ( 1إلى  :)5حيث يتم فرز ناتج قياس املؤشر الفرعي املحتسب من
الخطوة السابقة على أحد الرتب الفرعية الخمس وفق الفئات التالية كما في الجدول (:)4
الجدول ( )4التصنيف املركب ألداء املصرف وفق مؤشراتCAMELS
C
A
M
E
L

رتبة()1

رتبة ()2

رتبة ()3

رتبة ()4

رتبة ()5

أكبر من %15
أقل من %1.5
أقل من %25
أكبر من %1
أقل من %60

12-14.9
3.5-1.5
30-26
0.8-0.9
65-60

8-11.9
7-3.5
38-31
0.35-0.7
70-65

7-7.9
9.5-7
45-39
0.25-0.34
80-70

أقل من %6.9
أكبر من %9.5
أكبر من %46
أقل من %0.24
أكبر من %80
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S

أقل من %25

37-31

30-26

أكبر من %43

42-38

)(Abbas et al.2019-Rozzani&AbdulRahman,2013 -Babar, Zeb,2011- ÇAĞIL, MUKHTAROV, 2014

ج .قياس أداء املصرف الكلي :من خالل مجموع حاصل ضرب رتب املؤشرات الفرعية أعاله في الوزن النسبي لكل مكون
من  CAMELSكما في الجدول (.)5
الجدول ( )5قياس أداء املصرف الكلي
S

L

%10

%10

M

E

A

املؤشر

C

%20
%20
%25
%15
)(Abbas et al,2019- Masoud et al, 2016

الوزن النسبي

د .تقييم أداء املصرف الكلي وفق  :CAMELSحيث يتم فرز ناتج قياس أداء املصرف الكلي املستخرج من الخطوة
ً
ً
السابقة على خمس رتب بداية بالرتبة ( )1ذات التقييم القوي ,ونزوال لـ( )5الخطير جدا ,وفق املدى بحسب الجدول (:)6
الجدول ( )6تقييم أداء املصارف الكلي وفق CAMELS
الرتبة

()1

()2

()3

()4

()5

املدى
التقييم

1.4-1
قوي

2.4-1.6
مرض ي

3.4-2.6
متعادل

4.4-3.6
خطير

5-4.6
خطير جدا

)(Rozzani, AbdulRahman,2013-Boateng,2019

مجتمع وعينة البحث:
ً
رجوعا ملشكلة البحث وأهدفه فإن مجتمع البحث املستهدف يتكون من كافة مؤسسات القطاع املصرفي الفلسطيني
التقليدية املحلية والوافدة ,وتم استخدام اسلوب الحصر الشامل لتحديد عينة البحث لكافة املصارف املحلية
التقليدية املدرجة في بورصة فلسطين لألوراق املالية في نهاية العام 2017م ,وتتمثل في أربعة مصارف تكون مجتمع وعينة
البحث بحسب الجدول (:)7
الجدول ( )7مجتمع وعينة الدراسة
الرقم

اسم الشركة

تاريخ التأسيس

الرمز

1
2
3
4

بنك فلسطين
البنك الوطني
بنك االستثمارالفلسطيني
بنك القدس

1960
2005
1994
1995

BOP
TNB
PIBC
QUDS

وقد تم تحليل البيانات املالية للمصارف املستهدفة لألعوام الثالثة 2017 -2014 -2011م ،وهذا الرقم كاف للوصول
ً
إلى نتائج إحصائية ذات معنى؛ كما قام الباحث باالعتماد أيضا على مؤشر قاعدة بيانات  Global Findexالعاملية عن
نفس الفترة.

عرض وتحليل نتائج الدراسة:
يستعرض هذا الجزء نتائج التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات وذلك على قسمين :القسم االول التحليل االحصائي
الوصفي ،والقسم الثاني مناقشة واختبار الفرضيات-:
* املقاييس اإلحصائية الوصفية :تعتمد الدراسة قياس أثر الشمول املالي على أداء املصارف التقليدية املدرجة ببورصة
فلسطين ،ولغايات فحص واختبار هذا األثر ،قام الباحث بجمع البيانات الخاصة بعينة ومجتمع الدراسة ،وتصنيفها،
ً
ومعالجتها وفقا ملتطلبات إثبات الفرضيات ،ومن خالل مراجعة البيانات والتقارير املالية للمصارف املدرجة في بورصة
فلسطين لألعوام2017-2014 -2011( :م) ،هذا باالضافة إلى جمع البيانات الخاصة بالشمول املالي في فلسطين بواسطة
قاعدة بيانات  Global Findexالعاملية عن نفس الفترة:
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ً
أوال :تحليل الشمول املالي في فلسطين :في ضوء حصول دولة فلسطين ممثلة بسلطة النقد على عضوية ( )AFIمؤسسة
التحالف العاملي للشمول املالي في يوليو2010م ,وإقرارها باإللتزام بمبادئ إعالن  Mayaفي ُ ,2011حددت فترة الدراسة
للقياس والتقييم وتحليل األثر بـثالثة أعوام وهي(2017 -2014 -2011م) ,وذلك ملالئمتها وتزامنها مع اصدار البنك الدولي
لقاعدة بيانات  Global Findexكما في الجدول (.)8
الجدول ( )8تحليل الشمول املالي في فلسطين
قياس أبعاد مؤشرفلسطين

مؤشرات الشمول املالي
.1نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات في مؤسسات مالية
رسمية 15+سنة
.2عدد فروع املصارف
.3عدد اجهزة الصراف اآللي
.4نسبة اإلدخارفي مؤسسة مالية رسمية
.5نسبة اإلقتراض من مؤسسة مالية رسمية

2011

2014

2017

%19.4

%24.2

%25

226
378
%5
% 4.1

258
549
% 5,1
% 4.7

337
644
%6
% 7.2

FINDEX,2012,2015,2018 World Bank,

بالنظر لبيانات الجدول نالحظ أن فلسطين تسجل نمو مطرد في السلسلة الزمنية لجميع مؤشرات الشمول املالي ,وعلى
ً
الرغم من االتجاه اإليجابي إال أن فلسطين مازالت بعيده جدا عن املستويات املرجوه مقارنة بالدول املتقدمة التي يمتلك
فيها  %89من البالغين حسابات رسمية ,و %43في البلدان النامية لعام 2014م.
ً
ثانيا :تحليل أداء املصارف التقليدية املدرجة ببورصة فلسطين:
املرحلة األولى :التحليل املالي للمتغيرات الفرعية ملؤشر .CAMELS
املرحلة الثانية :التحليل املالي ألداء املصارف التقليدية الكلي وفق التصنيف املركب ل ـ  .CAMELSمن واقع بيانات
التقارير السنوية كما في الجدول (:)9
الجدول ( )9املرحلة األولى :التحليل املالي للمتغيرات الفرعية في املصارف التقليدية باستخدام :CAMELS
(بيانات قياس املؤشرمرفق في ملحق الدراسة)
كفاية رأس املال

النسبة
%

رتبة ()5-1

النسبة %

رتبة ()5-1

النسبة%

رتبة ()5-1

النسبة %

رتبة ()5-1

بنك
القدس

1
1
2

النسبة %

بنك
االستثمار
الفلسطيني

1
1
1

رتبة ()5-1

البنك
الوطني

1
1

النسبة%

بنك
فلسطين

2011
2014
2017
املتوسط
2011
2014
2017
املتوسط
2011
2014
2017
املتوسط
2011
2014
2017
املتوسط

13.57
13.11
14.68
13.79
20.41
15.95
18.18
31.72
34.6
26.92
31.08
21.98
16.98
13.02
17.33

2
2
2

رتبة ()5-1

املصرف

السنة

جودة األصول

جودة اإلدارة

جودة العوائد

جودة السيولة

الحساسية

1.7
2.2
2.6
2.17
1.58
2.35
1.965
9.7
6.9
2.6
6.4
4.3
2.6
2.2
3.03

2
2
2

26.7
25.2
25.3
25.73
32.8
30.5
31.65
36
34.5
33.8
34.8
35.7
32.5
33.2
33.80

2
1
1

2.12
1.68
1.20
1.67
0.73
0.94
0.835
1
0.93
0.98
1.0
1
1.2
1.1
1.10

1
1
1

52.25
55.18
59.75
55.73
52.5
72.3
62.4
45.5
42.1
61.4
49.7
71.2
57.2
70.2
66.20

1
1
1

13.4
10.5
6
9.97
4.8
5.3
5.05
8.9
7
9
8.3
1.6
4.7
1.2
2.50

1
1
1

2
2
5
3
2
3
2
2
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3
2
3
3
3
3
3
3

2
1
1
1
1
1
1
1

1
4
1
1
2
4
1
4

1
1
1
1
1
1
1
1
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من الجدول السابق تبين ما يلي:
.1كفاية رأس املال :بينت السلسلة الزمنية أن :بنك الوطني واالستثمار الفلسطيني سجال معدل كفاية رأس مال قوي
باتجاه سلسلة زمنية مستقرة ,بينما مصرف فلسطين حافظ على كفاية رأس مال مرضية باتجاه سلسلة زمنية مستقرة,
في حين أن بنك القدس تغيرت النتائج من معدل كفاية قوي إلى الفئة الثانية بمعدل مرض ي -اتجاه سالب -لكن ما زال
ذلك ال يشكل خطر يستدعي اتخاذ اجراءات رقابية خارجية.
أقل معدل لكفاية رأس املال ( )%13.11كانت في عام  2014في بنك فلسطين برتبة تصنيفها ( )2مرض ي ,أما أكبر معدل
كان ( )%34.6في عام  2014في بنك االستثمار الفلسطيني ،ورتبة تصنيف ( )1قوي.
هناك اختالف بين املتوسط الحسابي لكفاية رأس املال في املصارف عينة الدراسة ,حيث بلغ املتوسط الحسابي
( )%31.08ملصرف االستثمار الفلسطيني وهو األعلى في املتوسطات ،في حين بلغ املتوسط الحسابي ( )%13.79ملصرف
فلسطين وهو األدنى في املتوسطات ،وبشكل عام أن معدل كافية رأس املال للمصارف جاءت ما بين رتبة تصنيف ()1
قوي ,ورتبة تصنيف ( )2مرض ي ,وهذا مؤشر أيجابي يدل على أن املقدار املطلوب من رأس املال املصرفي متوفر ملوازنة
مخاطر االئتمان والسوق والتشغيل ,وبالتالي مواجهة الصدمات التي قد تواجه بنود امليزانية.
التقييم :تتمتع املصارف التقليدية بالصالبة محققة مستوى مرض ي للمالءة املصرفية لحماية حقوق الدائنين واملودعين
في ظل شمول مالي نامية.
.2جودة األصول :جاء اتجاه السلسلة الزمنية في املصارف عينة الدراسة على النحو التالي :بنك فلسطين والبنك الوطني
حافظا على جودة أصول مرضية باتجاه سلسلة زمنية مستقرة ,وأن بنك األستثمار وبنك القدس تمتعا باتجاه سلسلة
ُ
زمنية إيجابية بالخروج من الرتبة ( )5الخطير جدا ,والرتبة ( )3متعادل على الترتيب إلى الرتبة ( )2مرض ي.
أقل معدل لجودة األصول ( )%1.58كانت في عام  2014في البنك الوطني برتبة تصنيفها ( )1قوي ,أما أكبر معدل كان
( )%9.7في عام  2011في بنك االستثمار الفلسطيني ،ورتبة تصنيف ( )5خطير جدا.
أن هناك اختالف بين املتوسط الحسابي لجودة األصول في املصارف عينة الدراسة ,حيث بلغ املتوسط الحسابي ()%6.4
ملصرف االستثمار الفلسطيني وهو األعلى في املتوسطات ،في حين بلغ املتوسط الحسابي ( )%1.965للبنك وهو األدنى في
املتوسطات ،وبشكل عام أن معدل جودة األصول لغالبية املصارف في الفترتين االخيرتين  2017-2014جاءت برتبة
تصنيف ( )2مرض ي ,وهذا .يدل على أن املوجودات املصرفية (األصول) لدى املصارف عينة الدراسة جيدة وتمثل الجزء
الحاسم في نشاط املصف والذي يقود عملياته نحو تحقيق اإليرادات.
التقييم :تسجل املصارف التقليدية مؤشر أيجابي في جودة أصولها تدل على صالبة توظيفاتها اإلئتمانية ,في ظل
مستويات شمول مالي نامية .
 .3جودة اإلدارة :جاء اتجاه السلسلة الزمنية في املصارف عينة الدراسة على النحو التالي :سجل مصرفي (فلسطين-
الوطني) جودة إدارة قوية ومرضية على الترتيب باتجاه سلسلة زمنية ايجابية ,بينما سجلت مصارف (االستثمار -القدس)
تصنيف رتبة ( )3بأداء إدارة متعادل قد يشكل خطر مستقبلي في حال عدم اتخاذ اجراءات إدارية ورقابية.
أقل معدل لجودة اإلدارة ( )%25.2كانت في عام  2014في بنك فلسطين برتبة تصنيفها ( )1قوي ,أما أكبر معدل كان
( )%35.7في عام  2011في بنك القدس ،ورتبة تصنيف ( )3متعادل.
أن هناك اختالف بين املتوسط الحسابي لجودة اإلدارة في املصارف عينة الدراسة ,حيث بلغ املتوسط الحسابي ()%34.8
ملصرف االستثمار الفلسطيني وهو األعلى في املتوسطات ،في حين بلغ املتوسط الحسابي ( )%25.7ملصرف فلسطين وهو
األدنى في املتوسطات ،وبشكل نالحظ ان جودة اإلدارة في مصرف فلسطين والوطني -جاءت ضمن مؤشر ايجابي برتبة
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التصنيف ( )1و( )2قوي ومرض ي على الترتيب ,بينما مصرف األستثمار والقدس في رتبة ( )3وهذا مؤشر غير أيجابي
لتضخم املصاريف اإلدارية والذي يتطلب بدوره اتخاذ اجراءات رقابية تصحيحية.
التقييم :تسجل املصارف التقليدية أداء إداري متعادل في ظل مستويات شمول مالي نامية.
.4جودة العوائد :جاء اتجاه السلسلة الزمنية في املصارف عينة الدراسة على النحو التالي :سجلت املصارف (فلسطين-
االستثمار الفلسطيني -القدس) جودة عوائد قوية باتجاه سلسلة زمنية مستقرة ,بينما املصرف (الوطني) تمتع باتجاه
سلسلة زمنية إيجابية من الرتبة ( )2مرض ي إلى الرتبة ( )1قوي.
أقل معدل لجودة العوائد ( )%0.73كانت في عام  2014في البنك الوطني برتبة تصنيفها ( )2مرض ي ,أما أكبر معدل كان
( )%2.12في عام  2011في بنك فلسطين ،ورتبة تصنيف ( )1قوي.
أن هناك اختالف بين املتوسط الحسابي لجودة العوائد في املصارف عينة الدراسة ,حيث بلغ املتوسط الحسابي
( )%1.67ملصرف فلسطين وهو األعلى في املتوسطات ،في حين بلغ املتوسط الحسابي ( )%0.835للمصرف الوطني وهو
األدنى في املتوسطات ،وبشكل عام فإن معدل جودة العوائد للمصارف عينة الدراسة جاءت في رتبة التصنيف ( )1قوي,
وهذا مؤشر أيجابي يدل على ازدهار ربحية املصارف عينة الدراسة ,ولكن قد يشير اإلرتفاع العالي في معدل الربحية إلى
سياسة إستثمارية في محافظ مالية محفوفة باملخاطر.
التقييم :تتمتع املصارف التقليدية بجودة عوائد مرتفعة في ظل مستويات شمول مالي نامية.
 .5جودة السيولة :سجل سلسلة زمنية لبنك (فلسطين) جودة سيولة قوية باتجاه سلسلة زمنية مستقرة ,بينما مصرف
(االستثمار الفلسطيني) تراجعت سلسلته الزمنية من جودة سيولة قوية إلى مرضية ,بينما (الوطني -القدس) سجال اتجاه
سلسلة زمنية سلبية برتبة تصنيف ( )4خطير.
أقل معدل لجودة السيولة ( )%42.1في عام  2014لبنك االستثمار الفلسطيني برتبة تصنيفها ( )1قوي ,أما أكبر معدل
كان ( )%72.3في عام  2017في البنك الوطني ،ورتبة تصنيف ( )4خطير.
أن هناك اختالف بين املتوسط الحسابي لجودة السيولة في املصارف عينة الدراسة ,حيث بلغ املتوسط الحسابي
( )%66.2ملصرف القدس وهو األعلى في املتوسطات ،في حين بلغ املتوسط الحسابي ( )%49.67ملصرف االستثمار
الفلسطيني وهو األدنى في املتوسطات ،وبشكل عام نالحظ ان جودة السيولة ملصرف فلسطين واالستثمار الفلسطيني
جاءت برتبة ( )1و ( )2قوي ومرض ي على الترتيب ,بينما الوطني والقدس سجال في عام  2017رتبة تصنيف ( )4خطير,
وهذا مؤشر سلبي يدل على امكانية تعرض هذه املصارف ملخاطر السيولة في حال ظهور األزمات الداخلية والخارجية,
ومن ثم تعرض البنك لطلبات سحب مفاجئة وكبيرة واختالل ثقة املودعين قد تهدد استمراريته ,مما يتطلب تدخل
سلطة النقد الفلسطينية التخاذ اجراءات رقابية لتصويب تدني مستويات السيولة.
ً
التقييم :أن معظم املصارف التقليدية ال تقدم أداء قوي في مؤشر السيولة مؤخرا في ظل مستويات شمول مالي نامية.
 .6الحساسية ملخاطرالسوق :اتجاه السلسلة الزمنية في املصارف عينة الدراسة مستقر برتبة تصنيف ( )1قوية.
أقل معدل لحساسية املصارف ملخاطر السوق ( )%6كانت في عام  2017في بنك فلسطين برتبة تصنيف ( )1قوي ,أما
أكبر معدل كان ( )%13.4لنفس البنك في عام  2011برتبة تصنيف ( )1قوي.
أن هناك اختالف بين املتوسط الحسابي للحساسية ملخاطر السوق في املصارف عينة الدراسة ,حيث بلغ املتوسط
الحسابي ( )%9.97ملصرف فلسطين وهو األعلى في املتوسطات ،في حين بلغ املتوسط الحسابي ( )%2.5ملصرف القدس
وهو األدنى في املتوسطات ،وبشكل عام نالحظ أن جميع املصارف سجلت تصنيف قوي ,وهذا مؤشر أيجابي يدل على
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ً
عدم افراط املصارف في توظيف مواردها املالية في استثمارات ومضاربات تداول ثانوية في األسواق املالية قد تؤثر سلبا
على املركز املالي للمصرف.
التقييم :تتمتع املصارف التقليدية بالصالبة في مواجهة مخاطر األسوق املالية في ظل مستويات شمول مالي نامية.
املرحلة الثانية :التحليل املالي ألداء املصارف التقليدية الكلي وفق التصنيف املركب ل ـ .CAMELS
بناء على التحليل املالي للمتغيرات التابعة أعاله ووفق وزن األهمية النسبية لهذه املتغيرات ,فقد قام الباحث باحتساب
التصنف املركب للمصارف التقليدية املدرجة ببورصة فلسطين باستخدام نموذج  CAMELSاملبين بالجدول أدناه,
والذي خرج بالنتائج التالية:
سجل بنك فلسطين أداء قوي باتجاه سلسلة زمنية ايجابية انتقل بها من الرتبة ( )2مرض ي إلى الرتبة ( )1قوي ,بينما
سجلت املصارف االخرى رتبة تصنيف ( )2مرضية باتجاه سلسلة زمنية مستقرة.
التقييم العام :أن الشمول املالي في فلسطين حافظ على مستوى أداء املصارف التقليدية دون أثر سلبي ,وفق نتائج مؤشر
 CAMELSكما في الجدول (.)10
الجدول ( )10تصنيف املصارف التقليدية املدرجة في بورصة فلسطين باستخدام نموذج CAMELS
نتائج التصنيف املركب ملكونات مؤشر CAMELS
املصرف

بنك
فلسطين
البنك
الوطني
بنك
االستثمار
الفلسطيني
بنك
القدس

السنة

S

L

E

M

A

C

قياس األداء املصرفي الكلي
رتبة ()5-1

%10

%10

%15

25
%

%20

%20

الدرجة

الرتبة

التقييم

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
4
1
1
2
4
1
4

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
3
2
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
5
3
2
3
2
2

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2

1.65
1.4
1.5
1.85
1.75
2.3
1.9
1.8
2.2
1.7
2.2

2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

مرض ي
قوي
قوي
مرض ي
مرض ي
مرض ي
مرض ي
مرض ي
مرض ي
مرض ي
مرض ي

2011
2014
2017
2011
2014
2017
2011
2014
2017
2011
2014
2017

* التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة واختبار الفرضيات :وفق تحليل االنحدار الخطي املتعدد للتعرف على قوة
ً
العالقة بين املتغيرات وصوال إلى اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة ,وبيان نتائج هذا االختبار ومن ثم الخروج بمجموعة
من التوصيات التي تحقق أهداف الدراسة.

اختبارفرضيات الدراسة:
ً
أوال :اختبارالفرضيات الفرعية:
نتائج الفرض الفرعي األول:
ال يوجد أثرذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05للشمول املالي في كفاية رأس مال املصارف التقليدية ،كما
يظهرفي الجدول (.)11
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الجدول ( )11نتائج الفرض الفرعي األول
املتغيرات املستقلة
الثابت
نسبة البالغين الذين يمتلكون
حسابات
عدد فروع املصارف
عدد أجهزة الصراف اآللي
نسبة االدخار
نسبة االقتراض

معامالت االنحدار
املعيارية
Beta

معامالت
االنحدار

الخطأ
املعيار

22.450

10.140

.005

.010

.126

-.512
.351
.170
2.749

.265
.357
.145
1.536

-2.305
.715
1.342
.433

قيمة t

القيمة
االحتمالية
sig.

مستوى الداللة
عند ()0.05

2.214

.050

دالة

1.552

.029

دالة

-1.929
.982
1.174
1.790

.086
.352
.027
.010

غير دالة
غير دالة
دالة
دالة

تحليل التباين ANOVA
قيمة اختبار F
قيمة معامل التحديد R2
قيمة معامل التحديد املعدل R2

القيمة االحتمالية
معامل االرتباط

5.253
0.630
0.383

0.01
0.794

وقد تبين من الجدول السابق أن :معامل االرتباط =( )0.794معامل التحديد = ( ،)0.630ومعامل التحديد املعدل =
( ،)0.383أي أن ما نسبته ( )%38.3من التغير في كفاية رأس مال املصرف يعود للتغير في املتغيرات املستقلة الواردة
أعاله ،والنسبة املتبقية ( )%61.7تعود للتغير في عوامل لم تتناولها الدراسة.
 املتغيرات ذات داللة إحصائية عند مستوى ((: )α≤0.05الثابت ،بالغين يمتلكون حسابات ،االدخار ،االقتراض)،
فهي تؤثر في كفاية رأس مال املصارف.
 املتغيرات ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى ((: )α≤0.05الثابت ،عدد الفروع  ،عدد أجهزة الصراف اآللي)،
فهي ال تؤثر في كفاية رأس مال املصارف.
ويعزو الباحث تأثير املتغيرات املستقلة :البالغين الذين يمتلكون حسابات ،نسبة االدخار ،نسبة االقتراض في املتغير
التابع كفاية رأس مال املصرف إلى طبيعة املنتجات املصرفية املقدمة للعمالء اصحاب الحسابات املصرفية واملتمثلة
باالدخار واالقتراض والتي ترتبط بشكل مباشر بمخاطر كفاية رأس مال املصرف ,فالعميل املودع ملدخراته يهتم بكفاية
رأس مال املصرف كخط دفاع ثاني للحصول على أمواله في حال أعسار املصرف ,والعميل املقترض يهتم بكفاية رأس
مال املصرف مما يمنحه شروط اقتراض أيسر ,ومرونة في سداد األقساط.
وذلك بخالف الخدمات املالية األخرى التي تقدمها املصارف لعمالءها من خالل نافذة فروعها أو أجهزة الصراف اآللي,
والغير مرتبط طبيعتها بكفاية رأس مال املصرف ,حيث ينحصر دورها في تسهيل وصول املنتجات املالية للعمالء واتمام
معامالتهم.
قيمة (ف) بلغت ( )5.253بمستوى معنوية ( )0.01مما يؤكد على معنوية نموذج االنحدار.
وبذلك نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل :يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى ( )α≤0.05للشمول
املالي في كفاية رأس مال املصارف التقليدية.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة ( Widarwati, Sari & Nurmalasari )2019التي اظهرت ان تمويل
املنشات في ظل اإلدماج املالي قد يكون له اثر إيجابي على استقرار النظام املالي من حيث الزيادة في تنويع األصول
املصرفية (القروض) كعنصر مؤثر في كفاية رأس املال.
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نتائج الفرض الفرعي الثاني:
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ) (α≤0.05للشمول املالي في جودة أصول املصارف التقليدية ،كما في
الجدول (.)12
الجدول ( )12نتائج الفرض الفرعي الثاني
املتغيرات املستقلة

معامالت
االنحدار

الخطأ
املعيار

الثابت
نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات
عدد فروع املصارف
عدد أجهزة الصراف اآللي
نسبة االدخار
نسبة االقتراض

8.391
.096
-.229
.093
.104
-.715

2.713
.097
.069
.094
.040
.423

معامالت
االنحدار
املعيارية
Beta
.249
-3.744
.686
2.967
-.409

قيمة t

القيمة
االحتمالية
sig.

مستوى الداللة
عند ()0.05

3.093
.990
-3.330
1.988
2.612
-1.691

.011
.346
.008
.034
.026
.122

دالة
غير دالة
دالة
دالة
دالة
غير دالة

تحليل التباين ANOVA
قيمة اختبار F
قيمة معامل التحديد R2
قيمة معامل التحديد املعدل R2

8.101
0.764
0.583

القيمة االحتمالية
معامل االرتباط

0.007
0.702

وقد تبين من الجدول السابق أن :معامل االرتباط =( )0.702معامل التحديد = ( ،)0.764ومعامل التحديد املعدل =
( ،)0.583أي أن ما نسبته ( )%58.3من التغير في جودة األصول املصرفية يعود للتغير في املتغيرات املستقلة الواردة
أعاله ،والنسبة املتبقية ( )%41.7تعود للتغير في عوامل لم تتناولها الدراسة.
 املتغيرات ذات داللة إحصائية عند مستوى ((: )α≤0.05الثابت ،عدد الفروع  ،عدد أجهزة الصراف اآللي،
االدخار) ،فهي تؤثر في جودة األصول املصرفية.
 املتغيرات ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (: )α≤0.05نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات،
االقتراض) ،فهي التؤثر في جودة األصول املصرفية.
ويعزو الباحث وجود داللة بين املتغير املستقل نسبة االدخار في جودة األصول إلى العالقة املوجبة بين املتغيرين فكلما
إرتفعت قيمة الودائع االدخارية وثبتت آلجال طويلة ,منح ذلك املصرف مرونه عالية في توظيف أصوله وتقديم
التسهيالت بجودة عالية ,مع مالحظة أن الداللة اإلحصائية لعدد الفروع يعزى إلى تحقق بعد الوصول للفئات املستبعدة,
ً
فكلما زاد االنتشار الجغرافي املصرفي في املناطق املهمشة ماليا ,كلما ادى ذلك لتمكينهم من استخدام األصول املصرفية
والتسهيالت األئتمانية.
أما بخصوص عدم وجود داللة إحصائية لنسبة االقتراض في جودة األصول يعود إلى انخفاض نسبة القروض املتعثرة
مقارنة بإجمالي القروض لدى املصارف الفلسطينية مما يقلل من أثر تعرض البنك ملخاطر االقتراض ,أما فيما يخص
البالغين الذين يمتلكون حسابات رسمية فيفسر ذلك على ان البالغين يولون استخدام الحسابات املصرفية في
الحصول على الخدمات املالية ,وليس في األقتراض كدرجة أولى.
قيمة (ف) بلغت ( )8.101بمستوى معنوية ( )0.007مما يؤكد على معنوية نموذج االنحدار.
وبذلك نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل :يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى ( )α≤0.05للشمول
املالي في جودة أصول املصارف التقليدية.
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واتفقت هذه النتائج مع دراسة ( Musau, Muathe & Mwangi )2018بأن االشتمال املالي له عالقة بتعزيز ودائع
وقروض املصرف .أما دراسة ( Shihadeh )2020فقد توصلت إلى أن زيادة الشمول في دول الشرق األوسط وشمال
أفريقيا يمكن أن يقلل من املخاطر املصرفية مقاسه بالقروض املتعثرة والتي تمثل أهم مكونات األصول املصرفية.
نتائج الفرض الفرعي الثالث:
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05للشمول املالي في جودة إدارة املصارف التقليدية ،كما في
الجدول (.)13
الجدول ( )13نتائج الفرض الفرعي الثالث
معامالت االنحدار
املعيارية
Beta

املتغيرات املستقلة

معامالت
االنحدار

الخطأ
املعيار

الثابت
نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات
عدد فروع املصارف
عدد أجهزة الصراف اآللي
نسبة االدخار

14.398
1.337
.003
.138
-.026

8.610
.309
.218
.298
.126

.916
.014
.270
-.201

نسبة االقتراض

-2.814

1.341

-.426

قيمة اختبار F
قيمة معامل التحديد R2
قيمة معامل التحديد املعدل R2

تحليل التباين ANOVA
4.785
0.705
.558

قيمة t
1.672
4.328
.015
.462
-.210
2.098

القيمة
االحتمالية
sig.

مستوى
الداللة عند
()0.05

.125
.001
.988
.654
.838

غير دالة
دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة

.062

غير دالة

القيمة االحتمالية
معامل االرتباط

0.017
0.840

وقد تبين من الجدول السابق أن:معامل االرتباط =( )0.840معامل التحديد = ( ،)0.705ومعامل التحديد املعدل =
( ،)0.558أي أن ما نسبته ( )%55.8من التغير في جودة اإلدارة املصرفية يعود للتغير في املتغيرات املستقلة الواردة أعاله،
والنسبة املتبقية ( )%44.2تعود للتغير في عوامل لم تتناولها الدراسة.
 املتغيرات ذات داللة إحصائية عند مستوى ((: )α≤0.05نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات) ،فهي تؤثر في
جودة اإلدارة املصرفية.
 املتغيرات ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى ((: )α≤0.05الثابت،أجهزة الصراف،الفروع
،االدخار,االقتراض) ،فهي ال تؤثر في جودة اإلدارة املصرفية
ويعزو الباحث أن املتغير املستقل :نسبة البالغين الذين يمتملكون حسابات يؤثر في املتغير التابع جودة اإلدارة إلى تنافس
اإلدارة املصرفية في زيادة الحصة السوقية فيما يخص العمالء الجدد الذين يمتلكون الحسابات املصرفية.
بينما املتغيرات املستقلة األخرى عدد أجهزة الصراف والفروع واإلدخار واالقتراض والتي ال تمثل داللة احصائية في جودة
اإلدارة يعزوها الباحث إلى نقص السيولة النقدية في املجتمع الفلسطيني ,باإلضافة إلى أن عدد الفروع والصراف اآللي
عناصر مساعدة لتسهيل الخدمات.
قيمة (ف) بلغت ( )4.785بمستوى معنوية ( )0.017مما يؤكد على معنوية نموذج االنحدار.
وبذلك نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل :يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى ( )α≤0.05للشمول
املالي في جودة إدارة املصارف التقليدية.
نتائج الفرض الفرعي الرابع:
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ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05للشمول املالي في جودة عوائد املصارف التقليدية ،كما في
الجدول (.)14
الجدول ( )14نتائج الفرض الفرعي الرابع
املتغيرات املستقلة

معامالت
االنحدار

الخطأ
املعيار

الثابت
نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات
عدد فروع املصارف
عدد أجهزة الصراف اآللي
نسبة االدخار
نسبة االقتراض

.030
.243
. 16
.017
-.010
-.074

.663
.024
.017
.023
.010
.103

معامالت
االنحدار
املعيارية
Beta
.520
.702
.869
-1.490
-.165

قيمة t

القيمة
االحتمالية
sig.

مستوى
الداللة عند
()0.05

-.008
1.761
.533
1.069
-1.119
-.581

.994
.019
.040
.310
.029
.574

غير دالة
دالة
دالة
غير دالة
دالة
غير دالة

تحليل التباين ANOVA
قيمة اختبار F
قيمة معامل التحديد R2
قيمة معامل التحديد املعدل R2

4.9
0.428
0.332

القيمة االحتمالية
معامل االرتباط

0.027
0.654

وقد تبين من الجدول السابق أن :معامل االرتباط =( )0.654معامل التحديد = ( ،)0.428ومعامل التحديد املعدل =
( ،)0.332أي أن ما نسبته ( )%33.2من التغير في جودة العوائد املصرفية يعود للتغير في املتغيرات املستقلة الواردة
أعاله ،والنسبة املتبقية ( )%66.8تعود للتغير في عوامل لم تتناولها الدراسة.
 املتغيرات ذات داللة إحصائية عند مستوى ((: )α≤0.05البالغين الذين يمتلكون حسابات  ،عدد الفروع ،نسبة
االدخار) ،فهي تؤثر في جودة العوائد املصرفية.
 املتغيرات ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى ((: )α≤0.05الثابت ،عدد أجهزة الصراف  ،نسبة االقتراض)،
فهي ال تؤثر في جودة العوائد املصرفية.
ويعزو الباحث إلى أن املتغيرات املستقلة :البالغين الذين يمتلكون حسابات ،عدد الفروع ،واالدخار ذات داللة تؤثر على
املتغير التابع جودة العوائد إلى ارتفاع األهمية النسبية للعموالت واإليرادات الدائنة (الناتجة عن تقديم خدمات إدارة
الحسابات وايداع املدخرات) في صافي ربحية املصرف ,اما فيما يخص الفروع لكونها عنصر ذو وزن نسبي مؤثر في إجمالي
األصول والتي من خاللها تم تقييم اإليرادات.
أما املتغير املستقل :أجهزة الصراف اآللي ال تؤثر على جودة اإليرادات كونها وسيلة مساعدة لتسهيل تقديم الخدمة
املصرفية ,وتأثيرها على جودة اإليرادات غير ذات عالقة وظيفية ,أما فيما يخص نسبة االقتراض كمتغير مستقل ال يؤثر
على جودة العوائد فهذا مؤشر سلبي يعكس توجه املصارف الفلسطينية في تحقيق عوائدها من خالل تقديم خدمات
الوساطة املالية ,وعزوفها عن تقديم التسهيالت اإلئتمانية للقطاعات االنتاجية التنموية والتي تمثل جوهر العملية
املصرفية ,والتي قد تفسر عدم املشاركة الفعالة للمصارف في التنمية املجتمعية.
أن قيمة (ف) بلغت ( )4.9بمستوى معنوية ( )0.027مما يؤكد على معنوية نموذج االنحدار.
وبذلك نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل :يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى ( )α≤0.05للشمول
املالي في جودة عوائد املصارف التقليدية.
واتفقت هذه النتائج مع دراسة ( Oranga & Ondabu )2018التي أظهرت النتشار فروع بنوك كينيا أثر إيجابي قوي على
األداء من حيث العوائد على األسهم ,على خالف دراسة (Shihadeh )2020التي توصلت لعدم وجود عالقة كبيرة بين
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اإلختراق املصرفي والعائد على متوسط األصول ،والعالقة ال تزال إيجابية .بينما توصلت دراسة (Ikram & Lohdi)2015
إلى أن هناك عالقة ضئيلة لالشتمال املالي وربحية البنك .ولم ترفض الفرضيات ويعزى ذلك في أن معظم املنتجات املالية
ً
للبنوك حاليا غير مصممة للسكان املحرومين.
نتائج الفرض الفرعي الخامس:
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05للشمول املالي في جودة سيولة املصارف التقليدية ،كما في
الجدول (.)15
الجدول ( )15نتائج الفرض الفرعي الخامس
املتغيرات املستقلة

معامالت
االنحدار

الخطأ
املعيار

الثابت

-17.695

12.316

نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات
عدد فروع املصارف
عدد أجهزة الصراف اآللي
نسبة االدخار
نسبة االقتراض

2.124
.715
.505
.470
.736

.442
.312
.426
.180
1.919

معامالت االنحدار
املعيارية
Beta

.719
1.529
.488
1.759
.055

قيمة t
1.437
4.807
2.288
1.184
2.605
2.384

القيمة
االحتمالية
sig.

مستوى
الداللة عند
()0.05

.181

غير دالة

.001
.045
.264
.026
.009

دالة
دالة
غير دالة
دالة
دالة

تحليل التباين ANOVA
قيمة اختبار F
قيمة معامل التحديد R2
قيمة معامل التحديد املعدل R2

11.593
0.853
0.779

القيمة االحتمالية
معامل االرتباط

0.001
0.924

وقد تبين من الجدول السابق أن :معامل االرتباط =( )0.924معامل التحديد = ( ،)0.853ومعامل التحديد املعدل=
( ،)0.779أي أن ما نسبته ( )%77.9من التغير في جودة السيولة املصرفية يعود للتغير في املتغيرات املستقلة الواردة
أعاله ،والنسبة املتبقية ( )%22.1تعود للتغير في عوامل لم تتناولها الدراسة.
 املتغيرات ذات داللة إحصائية عند مستوى ((: )α≤0.05بالغين يمتلكون حسابات ،الفروع ،االدخار،االقتراض)،
فهي تؤثر في جودة السيولة املصرفية.
 املتغيرات ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى ((: )α≤0.05الثابت ،عدد أجهزة الصراف اآللي) ،فهي ال تؤثر في
جودة السيولة املصرفية.
ويعزو الباحث إلى أن جميع املتغيرات املستقلة :البالغين الذين يمتلكون حسابات ،عدد فروع املصرف ،االدخار،
واالقتراض ذات داللة إحصائية مؤثرة في املتغير التابع :السيولة املصرفية ,إلى كونها ذات عالقة سببية تؤثر على ارتفاع
أو انخفاض معدالت السيولة فنجد أن البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية وعدد الفروع يؤثران على السيولة
من خالل السحب وااليداع النقدي ,بينما مستوى االدخار وآجالة ذو عالقة طردية مع السيولة بخالف مستويات
التوسع في منح القروض والتي تؤدي لتعرض املصرف ملخاطر السيولة ,وعدم كفايتها.
في حين أن أجهزة الصراف اآللي ال تمثل عالقة وظيفية مباشرة على السيولة كونها وسيلة مساعدة لتسهيل تقديم
الخدمة املصرفية.
أن قيمة (ف) بلغت ( )11.593بمستوى معنوية ( )0.001مما يؤكد على معنوية نموذج االنحدار.
وبذلك نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل :يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى ( )α≤0.05للشمول
املالي في جودة السيولة في املصارف التقليدية.
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واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة ( Oranga & Ondabu )2018إلى أن برامج محو األمية املالية للشمول املالي قد
ً
تحسنت ولها تأثير إيجابي على تحسين االدخار (الودائع) من قبل العمالء .وجاءت ذلك متماشيا مع دراسة ()2018
 Musau, Muathe & Mwangiبأن االشتمال املالي له عالقة بتعزيز الودائع والقروض .مع مالحظة أن كل من حجم
الودائع والقروض املصرفية يمثل عنصر أساس في تحديد مستويات السيولة.
نتائج الفرض الفرعي السادس:
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05للشمول املالي في حساسية املصارف التقليدية ملخاطر
السوق ،كما في الجدول (.)16
الجدول ( )16نتائج الفرض الفرعي السادس
معامالت االنحدار
املعيارية
Beta

املتغيرات املستقلة

معامالت
االنحدار

الخطأ
املعيار

الثابت
نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات
عدد فروع املصارف
عدد أجهزة الصراف اآللي
نسبة االدخار

.307
.042
.000
.003
-.001

.126
.005
.003
.004
.002

1.037
-.044
.238
-.166

نسبة االقتراض

-.057

.020

-.315

قيمة
t
2.442
9.218
-.087
.766
-.328
2.915

القيمة
االحتمالية
sig.

مستوى
الداللة عند
()0.05

.035
.000
.932
.461
.750

دالة
دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة

.015

دالة

تحليل التباين ANOVA
قيمة اختبار F
قيمة معامل التحديد R2
قيمة معامل التحديد املعدل R2

22.034
0.917
0.875

القيمة االحتمالية
معامل االرتباط

0.000
0.957

وقد تبين من الجدول السابق أن :معامل االرتباط =( )0.957معامل التحديد = ( ،)0.917ومعامل التحديد املعدل =
( ،)0.875أي أن ما نسبته ( )%87.5من التغير في حساسية املصرف يعود للتغير في املتغيرات املستقلة الواردة أعاله،
والنسبة املتبقية ( )%12.5تعود للتغير في عوامل لم تتناولها الدراسة.
 املتغيرات ذات داللة إحصائية عند مستوى ((: )α≤0.05الثابت ،بالغين يمتلكون حسابات ،االقتراض) ،فهي تؤثر
في حساسية املصارف التقليدية.
 املتغيرات ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى ((: )α≤0.05أجهزة الصراف ،الفروع ،نسبة االدخار) ،فهي ال
تؤثر في حساسية املصارف التقليدية.
ويعزو الباحث ان املتغيرات املستقلة :البالغين الذين يمتلكون حسابات ،نسبة االقتراض ذات تأثير على حساسية
املصرف ملخاطر السوق إلى العالقة الوظيفية بين امتالك الحسابات املصرفية وإدارة املحافظ اإلستثمارية حيث يتم
التداول ونقل ملكية األوراق املالية وفوائدها من خالل املقاصة بين حسابات عمالء املصرف ومحفظة األوراق املالية
الخاصة باملصرف ,في حين ان الباحث يرى ان معدالت اإلقراض لدى املصرف تؤثر على حجم املحفظة االستثمارية لدى
املصرف ,للعالقة العكسية ففي حالة انخفاض التسهيالت االئتمانية تلجأ املصارف إلى توظيف أموالها في االسواق املالية
وعدم تعطيلها والحد من تكلفتها.
في حين ان املتغيرات املستقلة :أجهزة الصراف اآللي  ،فروع املصرف ،نسبة االدخار ال تؤثر على حساسية املصرف ملخاطر
السوق لعدم وجود رابط وظيفي بين هذه املتغيرات ومحفظة املصرف لألوراق املالية.
أن قيمة (ف) بلغت ( )22.034بمستوى معنوية ( )0.000مما يؤكد على معنوية نموذج االنحدار.
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وبذلك نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل :يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى ( )α≤0.05للشمول
املالي في حساسية املصارف التقليدية.
واتفقت هذه النتائج مع دراسة )2020( ,Shihadehفي أن تعزيز مستوى الشمول املالي يمكن أن يستفاد منه في الحد من
املخاطر التي تتعرض لها البنوك في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا ,ودراسة ( Shihadeh & Liu )2019التي أظهرت
أن تعزيز االشتمال املالي من خالل انتشار فروع البنوك له أثر واضح على مخاطر البنك .في حين اختلفت نتائج دراسة
( Widarwati, Sari & Nurmalasari)2019بأن اإلدماج املالي تؤدي آثاره السلبية النخفاض معايير االئتمان بسبب
تخفيض شروط القروض ،مما يرفع مستوى املخاطر املصرفية .وفي دراسة ( Musau, Muathe & Mwangi )2018أن
زيادة االشتمال املالي تؤدي إلى زيادة في القروض التي تعرض استقرار املصارف التجارية للخطر بزيادة مخاطر االئتمان,
ويعزوا الباحث التعارض في النتائج إلي اختالف نوع املخاطر التي تم تقييم أثر الشمول عليها ففي الدراستين األخيرتين تم
تقييم مخاطر اإلئتمان في حين أن الدراسة الحالية قيمت مخاطر الحساسية تجاة مخاطر السوق املالي.
ً
ثانيا :اختبارالفرضية الرئيسية:
ال يوجد أثرذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05للشمول املالي على أداء املصارف التقليدية ،كما في الجدول
(.)17
الجدول ( )17نتائج الفرضية الرئيسية
املتغيرات املستقلة

معامالت
االنحدار

الخطأ
املعيار

الثابت
بالغين يمتلكون حسابات
عدد فروع املصارف
عدد أجهزة الصراف اآللي
نسبة األدخار
نسبة االقتراض

-49.627
6.187
3.253
-8.287
-.117
4.786

74.207
2.593
1.859
2.411
1.090
11.168

معامالت
االنحداراملعيارية
Beta
.553
1.823
-2.107
-.114
.099

قيمة t

القيمة االحتمالية
sig.

مستوى
الداللة عند
()0.05

-.669
2.386
1.750
-3.437
-.107
.429

.516
.034
.106
.005
.917
.676

غير دالة
دالة
غير دالة
دالة
غير دالة
غير دالة

تحليل التباين ANOVA
قيمة اختبار F
قيمة معامل التحديد R2
قيمة معامل التحديد املعدل R2

القيمة االحتمالية
معامل االرتباط

4.127
0.610
0.415

.05
0.781

وقد تبين من الجدول السابق أن :معامل االرتباط ( )0.781معامل التحديد ( )0.610ومعامل التحديد املعدل (،)0.415
أي أن ما نسبته ( )%41.5من التغير في أداء املصارف يعود للمتغيرات املستقلة الواردة اعاله ،و ( )%48.5املتبقية تعود
لعوامل أخرى لم يتناولها البحث.
 املتغيرات ذات داللة إحصائية عند مستوى ((: )α≤0.05عدد أجهزة الصراف اآللي ،البالغين الذين يمتلكون
حسابات) ،فهي تؤثر في األداء املصرفي.
 املتغيرات ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى (( : )α≤0.05الثابت ،عدد فروع املصرف ،نسبة االدخار،
االقتراض) ،فهي ال تؤثر في األداء املصرفي.
ويعزو الباحث ذلك الى التفسيرمن خالل طرفي الشمول املالي كما يلي:
 جهة العرض (املصارف) :يعود تفسير ذلك إلى طبيعة النشاط الرئيس الذي تقوم عليه وظيفة املصارف التقليديةاملدرجة ببورصة فلسطين ,حيث تشير هذه الداللة إلى تفضيل املصارف تقديم الخدمات املالية لعمالءها القائمة على
املقاصة باستالم وتسليم األموال ,واملدفوعات والخدمات األخرى والتي تتم من خالل أجهزة الصراف وحسابات البالغين
الرسمية مقارنة بتقديم املنتجات املصرفية والتي تمثل الوظيفة التقليدية للصيرفة من حيث االدخار وتقديم القروض
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للقطاعات طالبة التمويل ,السباب خارجية من جهة ,ولتجنب املصارف للتعرض ملخاطر اإلقراض وسعر الفائدة
ً
والسيولة من جهة اخرى ,والذي بدوره يحد من دورها الحقيقي في املشاركة في التنمية ,ليكون تعزيز الشمول املالي شكال,
ومفرغا من محتواه ومضمونه بتحقيق أهدافه االجتماعية واالقتصادية.
ً
 جهة الطلب (الفئات املستبعدة ماليا) :يعود تفسير ذلك إلى عزوف هذه الفئات عن اللجوء للمالية الرسمية للحصولعلى املنتجات املالية كاإليداع واالقتراض ,وذلك ألسباب عدة تمثل أسباب االقصاء املالي مثل عدم مالئمة املنتجات
املالية الحتياجاتهم ,وعدم توفر السيولة لدى هذه الفئات ,والتكلفة املرتفعة لإلقراض ,وعدم توفر األصول العينية
لتقديمها كضمان مقابل األئتمان ,وأهمها ارتكاز املعامالت املصرفية الحالية على أسس ربوية ال تناسب املتطلبات
الشريعة اإلسالمية ,مما يفسر أسباب تدني مستويات الشمول املالي في فلسطين.
أن قيمة (ف) بلغت ( )4.127بمستوى معنوية ( )0.05مما يؤكد على معنوية نموذج االنحدار.
وبذلك نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل :يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى داللة ()α≤0.05
للشمول املالي في أداء املصارف التقليدية املدرجة في بورصة فلسطين.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة  )2018 (,Mutinda, Jagongo & Kenyanyaفي ابتكارات اإلدماج املالي
التي اعتمدتها املصارف التجارية في كينيا للفترة مثل ماكينات الصراف اآللى أثبتت أهميتها في التأثير على األداء املالي,
ودراسة  )2020 (,Shihadehفي أن تعزيز مستوى الشمول املالي يمكن أن يدعم أداء البنوك ,ودراسة (Li & )2019
 Vitenu-Sackeyفي وجود أثر إيجابي على أداء املصارف مع نتائج مغريه تبين أن االشتمال املالي يزيد من أداء املصارف في
البلدان منخفضة الناتج املحلي اإلجمالي للفرد في منطقه غرب أفريقيا ,واتفقت مع دراسة (Oranga & Ondabu )2018
أن النتشار أجهزه الصراف والخدمات املصرفية املتنقلة أثر إيجابي على األداء املالي للمصارف املدرجة بورصة كينيا.
ً
وجاء ذلك متماشيا مع ( Nthambi )2015في أن االشتمال املالي له تأثير على األداء املالي للمصارف التجارية في كينيا ,وفي
دراسة عثمان ,صالح ( )2018اتفقت مع الدراسة الحالية في وجود عالقة تأثير لتطبيق سياسات الشمول املالي على
االستقرار املالي للبنوك التجارية املتداولة في البورصة املصرية.
واختلفت النتئاج مع دراسة ( Shihadeh & Liu )2019التي أظهرت أن تعزيز االشتمال املالي من خالل فروع البنوك يمكن
ً
ان يعزز أداء البنك ,وأيضا مع ودراسة ( Li & Vitenu-Sackey)2019في ان الودائع (االدخار) لها أثر إيجابي قوي على
املصارف التجارية ويعزى الباحث ذلك ألختالف العوامل الداخلية والخارجية ملجتمع وعينة الدراسة ,مع اختالف
منهجية الدراسة.

النتائج والتوصيات:
النتائج:




أن املصارف التقليدية املدرجة في بورصة فلسطين تقدم أداء يتراوح بين قوي ومرض ي وفق نموذج ()CAMELS
األمريكي في ظل مستويات شمول مالي نامية في فلسطين (.)2017-2011
بين تحليل CAMELSللمصارف ان كفاية رأس مال وجودة األصول والعوائد والحساسية جاءت في التصنيف
القوي واملرض ي ,بينما جودة اإلدارة متعادلة األداء ,وبين الخطير والقوي لجودة السيولة املصرفية.
يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية ( )α≤0.05للشمول املالي على أداء املصارف التقليدية املدرجة
ببورصة فلسطين وفق مؤشر( )CAMELSاألمريكي ,حيث بين معامل التحديد املعدل ( )R2أن الشمول املالي قادر
على تفسير ما نسبته  %41,5من التغير الحاصل في أداء املصارف التقليدية ,وعلى املتغيرات التابعة بنسبة تأثير:
( %38.3لكفاية رأس املال %58.3 -لألصول %55.8 -لإلدارة %33.2 -للعوائد %77.9 -للسيولة%87.5 -
للحساسية ملخاطر السوق).
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ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤0.05ملتغيرات الشمول املالي املستقلة( :االدخار بقيمة
احتمالية  -0.917االقتراض بقيمة احتمالية  )0.676على أداء املصارف التقليدية مما يفسر مستويات الشمول
املتدنية في فلسطين في عدم مالئمة املنتجات املالية التقليدية -املبنية على أساس الفائدة -ملتطلبات الفئات
ً
املقصاة ماليا.

التوصيات:








ضرورة اعتماد نموذج ()CAMELSاألمريكي لدى السلطات النقدية في تقييم أداء املصارف ,وإلزام اإلدارة املصرفية
األفصاح عن نتائج النموذج في التقارير والقوائم املالية الختامية.
لزيادة االختراق في مستويات الشمول على السلطات النقدية واإلدارة املصرفية استحداث منتجات مالية تناسب
ً
متطلبات الفئات املقصاة ماليا(:الشباب والنساء والفقراء والشركات املتوسطة والصغيرة واملتناهية الصغر) وبما
ً
يتوافق مع متطلبات الشريعة وفق فكر الرواد املؤسسين والذي بدوره سيؤثر إيجابا على أداء املصارف واستقرارها.
لتحقيق أهداف الشمول املالي االقتصادية واالجتماعية ,وتجنب املحاذير الناتجة عن األنظمة املالية التقليدية
الرأسمالية ,من الضرورة بمكان توجية املنتجات والخدمات املالية املصرفية نحو التمويل اإلنتاجي القائم على
أسس املشاركة.
ً
على السلطات النقدية التدخل فورا باتخاذ اجراءات رقابية وتنظيمية تصحيحية لتقوية مركز السيولة لدى البنك
ً
ً
الوطني وبنك القدس عمال على ضمان أموال املودعين وتجنبا للوقوع في اإلعسار املالي.
على اإلدارة املصرفية لبنك القدس واالستثمار الفلسطيني اتخاذ اجراءات إدارية تصحيحية للنظر في جودة اإلدارة
فيما يخص تضخم املصاريف اإلدارية مقارنة بإجمالي الدخل.
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