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 العالقُ بني السًىلُ والسحبًُ واملالءَ  ي املصازف اسإااليًُ

 **خلىد ضًف اهلل الكالب                              *د. خالـد الفـٌ النًـف

 م44/44/0248م                                 تاريخ قبول البحث: 41/5/0248تاريخ وصول البحث: 

 يلخص

ليل واختبار العالقة بين السيولة والربحيةة والالةال ف فةل الالفةارس ايسةالالية  هدفت الدراسة إلى تح      
( الشةةاهدف لسةةتة الفةةارس إسةةالالية وسةةيوية  و طةةت 84ولتحقيةةه هةةلا التةةدس تيوهةةت ريهةةم الدراسةةة الةةن  

 .م9002إلى رام  م9002الفترف الن رام 
السةيولة العهويةة بةين الربحيةة ويةل الةن  وجةود رالقةة سةلبيةخلفت الهتائج التطبيقية لتحليةل انهحةدار إلةى       

 والالال ف  يالا وأظترت الهتائج أيضا وجود رالقة طردية العهوية بين السيولة والالال ف.
ضرورف العالل رلةى اسةتحداأ أسةواه وأدوات الاليةة  :أوفت الدراسة بعدد الن التوفيات الن أهالتا      

العجة  فةل السةيولة  وضةرورف وجةود العيةار إسالالية تسارد الالفارس ايسالالية فل حل الشيلة الفائض و 
طبيعة رالل هله الالفارس والالخاطر  بعين انرتباريفاية رأس الالال خاص بالالفارس ايسالالية يأخل 

 التل تواجتتا. 
 السيولة  الربحية  الالال ف  الالفارس ايسالالية  إدارف الالفارس ايسالالية. كممات مفتاحية:

Abstract 

      This study aims to test and analyze the relationship between liquidity, profitability 

and solvency in Islamic banks.  

      For this purpose (48) observations of (6) Asian Islamic banks over the period 2009-

2016 were comprised. 

      The empirical results of regression analysis revealed that there is a statistically 

significant negative relationship between bank profitability and both of liquidity and 

solvency. The results also showed that the liquidity has a positive significant relationship 

with solvency. 

      The study recommends the need to establish Islamic capital market and Islamic investment 

instrument to help Islamic banks in solving liquidity surplus and shortage problem.  

      It also recommends the need to specific capital adequacy ratio for Islamic banks taking 

into consideration the nature of Islamic bank risk 

 
 .كديُامل 5.5

حلقة الوفل بين وحدات الفائض  بوففمرافدا رئيسيا لالقتفاد الوطهل وأحد درائالم الرئيسية  يعد القطاع الالفرفل        
انستثالارية التل حد أهم الفادر التالويل للالشاريع أالالتالثلة بالالودرين ووحدات العج  الالتالثلة بالالقترضين  وهو بللك يشيل 

 وتسارد فل تحقيه الهالو انقتفادي.  راللية التهالية انقتفاديةتستم بشيل أو بآخر فل 
 .يلية ال رقا  –أستال الشارك  جاالعة البلقا  التطبيقية   *

 .باحثة **
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السةيولة  :وتفرض طبيعة رالةل الالفةارس رلةى إداراتتةا بةأنل تعالةل رلةى تحقيةه التةوا ن بةين ثالثةة أهةداس رئيسةية هةل       
تلك التل تستطيع تحقيةه التةوا ن بةين هةله افهةداس التةل تتياالةل  :إن ايدارف الهاجحة للالفرس هلحيأ والربحية والالال ف  

الربحيةةةة بقةةةدرف الالفةةةرس رلةةةى تحقيةةةه رائةةةد الةةةن خةةةالل  وتةةةتال م أحياهةةةا  وتتعةةةارض أحياهةةةا أخةةةرل. ففةةةل حةةةين يتالثةةةل هةةةدس
س رلةةةى الواجتةةةة الت االاتةةةم الالاليةةةة للالةةةودرين فةةةهن هةةةدس السةةةيولة يتعلةةةه بقةةةدرف الالفةةةر   (0 انسةةةت الل افالثةةةل لالةةةوارده بيفةةةا ف

  وللةةةك الةةةن خةةةالل (9 يانسةةةتجابة لطلبةةةات انئتالةةةان أو الةةةهد القةةةروض الجديةةةدف  بالدرجةةةة افسةةةاس وبقيةةةة انلت االةةةات افخةةةرل
تحقيةةه فههتةةا تعبةةر رةةن قةةدرف رأس الالةةال رلةةى   انحتفةةاظ بأفةةول راليةةة السةةيولة ولات رائةةد الةةهخفض. أالةةا بالهسةةبة للالةةال ف

 . (3 الة والالتاهة فل الالراي  الالالية للبهوكالسال
 ؛يتضد التعةارض والةتال م بةين هةدفل السةيولة والربحيةة  حيةأ إن  تحقيةه أحةدهالا سةييون رلةى حسةا  ا خةر  وبللك       

يةللك ف يادف الربحية تتطل  انستثالار فل الال يد الةن افالةوال والالوجةودات افقةل سةيولة  وهةلا يتعةارض الةع هةدس السةيولة  و 
العديةد الةن فهن انحتفاظ بقدر ياٍس الن السيولة والسعل هحةو انسةتخدام ا الةن لاالةوال  وضةالان حقةوه الالةودرين  وتجهة  

 . (8 الالخاطر قد تحد الن قدرف الالفرس رلى تعظيم افرباح
م فةل حةين تتةتم الربحيةة إلل إه ة ؛فهٌن هةله افهةداس ياليةن أنل تيةون التيااللةة  الن جاه  وخر ووفقًا لالبدأ انستالرارية       

 أن هجاح إدارف السيولة فةل افجةل القفةير يةإدي إلةى تحقيةه :والالال ف بافجل الطويل فهن  السيولة تتتم بافجل القفير  بالعهى
 . (5 الربحية وافالان فل افجل الطويل

رئيسةةية في الفةةرس لتحقيةةه التةةوا ن بيهتةةا   اً أهةةدافبوفةةفتا فقةةد حظيةةت دراسةةة العالقةةة بةةين السةةيولة والربحيةةة والالةةال ف   لةةللك       
 باهتالام يثير الن الباحثين واليتا .

 
 .يشكلُ الدزااُ 5.1
الاليوهةات الرئيسةية فهن التحدي افيبر يدارف الالفرس يهطوي رلةى دراسةة وفتةم العالقةة بةين   استهادا إلى الا تقدم       

يحقةةه ايدارف السةةليالة للالةةوارد فةةل الالفةةارس بالةةا  ل الالفةةارس ايسةةالاليةفةة الثالثةةة يدارف الالفةةارس  الربحيةةة والسةةيولة والالةةال ف(
 :  ا تلورليم يالين فيا ة الشيلة الدراسة فل السإال الرئيس  ايسالالية وحالاية أالوال الالودرين والالاليين.

 الا طبيعة واتجاه العالقة بين السيولة والربحية والالال ف فل الالفارس ايسالالية؟ 
 

 : تيةيتفرع رن هلا السإال الرئيس افسئلة الفررية ا   ر تحديداً وبشيل أيث       
 الا طبيعة واتجاه العالقة بين السيولة والربحية فل الالفارس ايسالالية؟ -0
 الا طبيعة واتجاه العالقة بين السيولة والالال ف فل الالفارس ايسالالية؟ -9
 سالالية؟الا طبيعة واتجاه العالقة بين الربحية والالال ف فل الالفارس اي -3
 

 .أهداف الدزااُ. 5.1
تتدس الدراسة إلى تحليل واختبار طبيعة واتجاه العالقة بين السيولة والربحية والالةال ف فةل الالفةارس ايسةالالية فةل ريهةة        

 : الن خالل. وللك م9002إلى رام  م9002اليوهة الن ستة الفارس إسالالية فل ست دول وسيوية الختلفة للفترف الن رام 
 فل الالفارس ايسالالية. لى طبيعة العالقة بين السيولة والربحيةالتعرس إ -0
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 التعرس إلى طبيعة العالقة بين السيولة والالال ف فل الالفارس ايسالالية. -9
 التعرس إلى طبيعة العالقة بين الربحية والالال ف فل الالفارس ايسالالية. -3
 . فل فتم طبيعة العالقة بين هله افهداسالساردف إدارات هله الالفارس والالتتالين بتوفيات الن شأهتا  الخروج -8
 

 .أهمًُ الدزااُ 5.1
الربحيةة  :تهبع أهالية الدراسة الن أهالية الالوضوع هفسم  واللي يعهى بالاليوهات الرئيسية الثالثة يدارف الالفةارس وهةل       

والتةل   لفةة رةن الالفةارس التقليديةةوالسيولة والالال ف  وت داد أهاليتتا رهةدالا تتهةاول الالفةارس ايسةالالية لات الطبيعةة الالخت
 دتعةةحيةةأ  وفةةل رةةدد الةةن الةةدول ايسةةالالية. م9004أثبتةةت وجودهةةا وقةةدرتتا رلةةى الالهافسةةة خافةةة بعةةد اف الةةة الالاليةةة رةةام 

الإسسةة تةدير  800الةن ويضةم أيثةر   الن أسرع القطارات انقتفادية هالوًا حةول العةالم حالياً الالفرفية ايسالالية الخدالات 
 .(2 الليار دونر أالرييل( حول العالم 0000تريليون دونر أالرييل   0رن أفوًن ت يد 

 -الباحةأحسة  رلةم -خافة وأهتا الدراسة افولى الن هورتةا   فهَهم الن الالتوقع أن تيون هتائج هله الدراسة الفيدف  يللك       
 التل تهاولت هله افهداس الجتالعة وفل ردد الن الدول. 

 
 .دزااا  السابكُاألدبًا  النظسيُ وال. 1

 

 .اسإطاز النظسٍ للدزااُ. 1.5
 .. السيولة1.5.5
 . وفةل(7 القةةدرف رلةةى تحويةةل اففةول إلةةى هقةةود بشةيل سةةريع ودون تحقيةةه خسةةارف -بشةةيل رةام-ُيقفةد بالسةةيولة        
قيةة انلت االةات قدرتةم رلةى الواجتةة الت االاتةم الالاليةة للالةودرين بالدرجةة افسةاس وب :يقفد بسةيولة الالفةرسالالفارس  الجال
. والن ههةا تتجلةى افهاليةة الخافةة للسةيولة فةل الالفةارس (4 يانستجابة لطلبات انئتالان أو الهد القروض الجديدف  افخرل

إل تعتالةد الالفةارس بشةيل أساسةل رلةى ودائةع العالةال    وللك نختالس طبيعةة راللتةا ؛أيثر الهتا فل  يرها الن الالإسسات
هةم الةن الضةروري أن هلةللك فأنل تيون الالفارس الستعدف دائالا لتلبية طلبات السةح  رليتةا   أفراد والإسسات( والتل تتطل  

ياليةن الن خالل التخطيط الدقيه للسيولة والتهبإ بعالليات السح  واييداع وطلبةات انئتالةان  بالةا تدار السيولة بيفا ف رالية  
يبيةةر  الالفةةرس أالةةام تحةةدٍ بتةةلا تيةةون إدارف و  .الةةن تخفةةيض الخةةاطر حةةدوأ فةةائض أو رجةة  فةةل السةةيولة إلةةى أقةةل الةةا ياليةةن

 . (2 يتالثل بتحديد الالستول الالقبول لديتا الن السيولة
هقةةةص السةةةيولة الةةةن خةةةالل انسةةةتعاهة بالالفةةةارس الالري يةةةة  ةوفةةةل الوقةةةت الةةةلي تسةةةتطيع الالفةةةارس التقليديةةةة الواجتةةة       

روض البيهية لليلةة واحةدف أو أيثةر  أم الةن خةالل والالفارس افخرل وتوظيس فائض السيولة لديتا  سوا  الن خالل تقديم الق
فر فيتةةا أدوات هقديةةة تالئةةم طبيعةةة رالةةل تلةةك الالفةةارس  فةةهن إدارف السةةيولة بشةةقيتا  سةةوا  أياهةةت اافسةةواه الهقديةةة التةةل تتةةو 

 :  (00 الهتاردف وللةك فسةبا   ؛فائض السيولة أم هقفتا  تشيل أبر  التحديات التل تواجتتا الالفارس ايسالالية
 ضرورف انلت ام بأحيام وقوارد الةشريعة ايسةالالية التةل توجة  اسةتثالار افالةوال ورةةدم ايتها هةةا وحبةةستا بةةالا يةةستم فةل -0

 التهالية انجتالارية وانقتفادية.
 وجو  استثالار افالوال الالتاحة بالفيغ وافدوات ايسالالية فقط. -9
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 تول الالحةلل وايقليالل والعالالل حتةى ا ن  افالر الةلي يحةد الةنردم استيالال شةبية الالةفارس ايسةالالية رةلى الالةس -3
 يالا هو الحةال فل الالفارس التقليدية.  القدرف رلى تبادل الهقدية فيالا بيهتا

ردم قدرف الالفارس ايسالالية رلى ت طية الا تتعةرض لةم الةن اهخفةاض فةل العةدل السةيولة الهقديةة رةن طريةه انقتةراض  -8
 يدية الربوية أو الالفارس الالري ية.الربوي الن الالفارس التقل

الالإسسةةات الالاليةةة  والهتةةا الالفةةارس التجاريةةة  وافدبيةةات الالاليةةة إلةةى أن وقةةد أشةةارت اليثيةةر الةةن افبحةةاأ والدراسةةات       
لةديتا الةن تعتالد رلى ردد الن الهس  الالالية لالعرفة يفاية السيولة الهقدية فيتا  وبالا يجعلتا قادرف رلى الوفةا  بالت االاتتةا الالةا 

هقدية أو أفول أخرل سةريعة التحويةل إلةى هقديةة. والةن أبةر  الهسة  الالاليةة الالسةتخدالة فةل إطةار تقةويم يفايةة السةيولة هسةبة 
وقةةةد   (09 (00 الرفةةةيد الهقةةةدي  وهسةةةبة السةةةيولة القاهوهيةةةة وهسةةةبة انحتيةةةاطل القةةةاهوهل وهسةةةبة الهقديةةةة إلةةةى إجالةةةالل الالوجةةةودات

للسةيولة  وهةل تشةير إلةى الةدل قةدرف افرفةدف الهقديةة  الهقةد فةل  اً القياسةبوفةفتا رفةيد الهقةدي استخدالت هله الدراسة هسبة ال
يةةالعالالت افجهبيةةة والالسةةيويات اللهبيةةة( التةةل يالتليتةةا الالفةةرس  رلةةى  :وافرفةةدف افخةةرل  ولةةدل البهةةك الالريةة يالفةةهدوه 

 : (03 ويالين التعبير رن هله الهسبة بالالعادلة ا تية الوفا  بالودائع.

 نسبة الرصيد النقدي=
 الهقد فل الفهدوه + الهقد لدل البهك الالري ي + افرفدف السائلة افخرل
 x 000 

 الودائع والا فل حيالتا
وتبي ن الالعادلة أراله إلى أه م يل الا   باستثها  رأس الالال الالالتلك  ويقفد بالودائع والا فل حيالتا جاليع الالطلوبات       

 . (08  ادت القدرف الالفرس رلى تأدية الت االاتم الالالية فل الواريدها الالتفه رليتا  الهقدي ادت هسبة الرفيد 
 

 .. مفهوم المالءة1.5.1
وسةةالالة افهظالةةة الفةةارس  فةةل الالحافظةةة رلةةى سةةالالة والتاهةةة واسةةتقرار وضةةع ال التالةةاً يلعةة  رأس الةةال الالفةةارس دورًا        

الالسةتقبلل  واالتفةاص أي خسةارف  يةةر  للهالةو وأساسةاً  تالويةل الفةدرالالفةرفية بشةيل رةام  حيةأ يالثةل رأس الةال الالفةرس 
 .  (05 التوقعة يالين أن يتعرض لتا البهك قبل أن تطال أالوال الالودرين

 والخسائر الالال يضالن خفض الالخاطر يفاية رأس العيار الن أدهى حد فهن الجتات الرقابية اشترطت وجود  لللك        
 رلةى الالفةارس وشةجعت  الالفةرفية الفةهارة فةل انسةتقرار وتةوفير  والةدائهون الالودرةون لتةا يتعةرض أن ياليةن التةل

  جديةدف الخةاطر بةأي شعورهم رهد الحد هلا رلى تعديل والعالل  الالفروض افدهى الحد الن أرلى الستويات رهد التش يل
لعالقةة بةين الفةادر الفتةوم يفايةة رأس الالةال يوضةد اوبةللك فةهن  .(02 القائالةة الالوجةودات جةودف الةدل الةن التأيةد رةدم أو

 رأس الال الالفرس والالخاطر الالحيطة بالوجوداتم. 
ياليةةن تعريةةس درجةةة الالةةال ف فةةل الالفةةرس بأهتةةا احتالةةال إرسةةار الالفةةرس  حيةةأ ترتفةةع درجةةة الالةةال ف يلالةةا اهخفةةض        

تقةةيس هسةةبة رأس الالةةال . ولقيةةاس الالةال ف فقةةد ارتالةةدت الجتةات الرقابيةةة بدايةةة هسةبة الرافعةةة الالاليةةة التةل (07 احتالةال ايرسةةار
بهسةبة رأس ) 0  حيأ يع بر رن هسبة يفاية رأس الالال  بةا ل(04 م0244إلى الالوجودات  ثم جا ت القررات لجهة با ل رام 

الالةال م بتقةديم العيةار جديةد ليفايةة رأس 0222الالال إلى الالوجودات الخطرف الالرجحة. نحقا فهن لجهة بةا ل قاالةت فةل رةام 
 :  (02 أتلي يالا  9سالل بالعيار با ل

 : نسبة كفاية رأس المال =1معيار بازل 
 رأس الالال

 الالخاطر انئتالاهية + الالخاطر السوقية + الالخاطر التش يلية
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  .كفاية رأس المال في المصارف اإلسالمية 1.5.1.5
 ؛اسةةتخداالاتتا للالةةةواردتختلةةس الالفةةةارس ايسةةالالية اختالفةةةًا يبيةةرًا رةةةن الالفةةارس التقليديةةةة الةةن حيةةةأ طبيعةةة هشةةةاطاتتا و        

ةل الالةودع  فةاح  الالةةال(  حيةأ يتلقةى الالفةرس ايسةالالل جة  ًا الةةن الةوارده الالاليةة رلةى أسةاس الالضةاربة بفةةفتم الضةاربًا  يتحال 
الخسةارف باتفةاه أي خسارف نحقة بتا الا لةم َيثلُبةت تعةدي أو تقفةير الالضةار   ون ي ةرم الالفةرس  الالضةار ( شةررًا أي جة   الةن 

 . (90 ه  افربعةفقتا  الاللا
 :  (90 ا تيةوتتضد أهالية احتفاظ الالفارس ايسالالية بيالية هقدية يافية الن رأسالالتا  الن خالل استعراض الهقاط        

 ضالان الالفارس ايسالالية للخسائر الهاشئة رن التعدي والتقفير  الالخاطر التش يلية(. -0
ةةل الخسةةارف بفةةفتتا   الالةةودرينقيةةام الالفةةارس ايسةةالالية بالةة ج أالةةوال الالسةةاهالين وأالةةوال  -9 لةةلا فتةةل تشةةارك فةةل تحالر

 الالا يإيد أهالية احتفاظتا برأس الال قوي يستور  خسائرها.   ر  الال(
 إن  الدف الوديعة انستثالارية فل الالفارس ايسالالية والتل تفةل فةل ال الة  إلةى سةهة  ن تتهاسة  الةع الالةدد الالحةددف -3

ولللك ن بد الن وجود هسبة يافية الن افالوال اللاتية للالفةرس   افجللفيغ التالويل وانستثالار التوسطة وطويلة 
 لت طية السحوبات العادية والطارئة.

رةةةدم قةةةدرف الالفةةةارس ايسةةةالالية رلةةةى انسةةةتفادف الةةةن التسةةةتيالت القائالةةةة رلةةةى الفائةةةدف  التةةةل يقةةةدالتا الالفةةةرس الالريةةة ي  -8
يجعةةل إلةةى أن  رةةدم وجةةود سةةوه الفةةرفية إسةةالالية هشةةطة  والالفةةارس التقليديةةة لالعالجةةة أ الةةة السةةيولة لةةديتا  بايضةةافة 

 الحاجة يبيرف إلى انحتفاظ برأس الال يبير.
 

 .الربحية 1.5.1
تعةد الربحيةة الإشةراً  لليفةا ف وانسةت الل افالثةل للالةوارد  وتةولل ايدارف فةل الالفةارس أهاليةة خافةة لتحقيةه افربةاح التةل        

وانقتفةةةادية  والتةةةل تسةةةتخدم الةةةن قبةةةل الالةةةاليين والالقرضةةةين والالسةةةتثالرين والالحللةةةين  تةةةهعيس ضةةةالن القةةةاييس افدا  الالحاسةةةبية
الالةةاليين للحيةةم رلةةى هجةةاح ايدارف ويفا تتةةا فةةل اسةةتخدام الالةةوارد الالتاحةةة. وفةةل هةةله الدراسةةة سةةيتم اسةةتخدام الالقيةةاس الالحاسةةبل 

يقةيس الةدل فارليةة ايدارف فةل اسةتخدام  الةلي(Return On Assets (ROA))  الالتالثةل فةل العةدل العائةد رلةى الالوجةودات
الالةةوارد الالتاحةةة  والةةدل قةةدرتتا رلةةى تحقيةةةه العوائةةد الةةن افالةةوال الالتاحةةة الةةن الختلةةةس الالفةةادر التالويليةةة  ب ةةض الهظةةر رةةةن 

 .(99 الفدر هلا التالويل  وبالتالل فتو يعيس أثر افهشطة التش يلية والتالويلية بالشرية
 

 .يولة. العالقة بين الربحية والس1.5.1
  فالسيولة ضةرورية لتفةادي خطةر ايفةالس والتفةفية  تسعى الالفارس لتحقيه التوا ن بين هدفل السيولة والربحية       

حةةديتالا نبةةد أن أوالربحيةة ضةةرورية للهالةةو واسةتالرار البقةةا . وليةةن التعةارض بةةين هةةلين العهفةةرين يهشةأ الةةن أن تحقةةه الال يةد الةةن 
انبتعةةةاد افيثةةةر رهتالةةةا   :انقتةةةرا  افيثةةةر الةةةن الهقةةةد وشةةةبم الهقةةةد  والربحيةةةة تعهةةةل :عهةةةلييةةةون رلةةةى حسةةةا  ا خةةةر؛ فالسةةةيولة ت

وبارتبار أن دخل انستثالار فل الالوجودات افقر  إلةى الهقةد   البةًا الةا ييةون أقةل الةن دخةل انسةتثالار فةل الالوجةودات افخةرل 
 ؛يةة إلةى وجةود تبةادل للالخةاطر والعوائةد فةل يةل اسةتثالار. إل تشةير افدبيةات الالال(93 افقل سيولة  بحيم الا يتضالهم الن الخةاطر

 حيأ إَهم الن الالهطقل الالطالبة بعوائد أرلى يلالا يان انستثالار أيثر خطورف.
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 .الدزااا  السابكُ 1.1
السةةيولة   وهةةل: تهاولةةت الوضةةوع العالقةةة بةةين الت يةةرات الدراسةةةحفلةةت الةةدوريات الالاليةةة بالعديةةد الةةن الدراسةةات التةةل        

  والالال ف فةل الالفةارس التقليديةة فةل رةدد الةن الةدول العربيةة وافجهبيةة  سةوا  يةان للةك بشةيل الباشةر أو  يةر الباشةرربحية وال
 : الهتا الدراسات ا تيةهلير 

 (Liquidity management and banks performance in Nigeria" 98": بعهةوان (Akinwumi, et al., 2017) دراسةة (0
العالقةةة بةةين الربحيةةة والسةةيولة فةةل ريهةةة الةةن الالفةةارس الهيجيريةةة فةةل ريهةةة تضةةم أربعةةة الفةةارس  والتةةل هةةدفت إلةةى دراسةةة 

  اسةةتخدالت الدراسةةة ارتبةةاط بيرسةةون  وأظتةةرت الهتةةائج الاليداهيةةة وجةةود رالقةةة لات دنلةةة م9002-9007و طةةت الفتةةرف الةةن 
دات. والع للك  فةهن العالقةة ليسةت يلتةا لات إحفائية بين سيولة الالفارس والعائد رلى حقوه الالليية والعائد رلى الالوجو 

رةادف دنلة إحفائية رهد استخدام العائةد رلةى الالوجةودات يبةديل للربحيةة. أوفةت الدراسةة بضةرورف قيةام الالفةارس بتقيةيم  وا 
 تفاليم استراتيجية إدارف السيولة لتحقيه رائد أفضل.

ة البهوك التجارية: حالة ريهةة الةن البهةوك التجاريةة أثر الخاطر السيولة رلى ربحي": بعهوان  (م1051دراسة )ديبونة،  (9
  التةةل هةةدفت إلةةى العرفةةة أثةةر الخةةاطر السةةيولة رلةةى ربحيةةة البهةةوك التجاريةةة (95 "م9005-9000فةةل الج ائةةر خةةالل الفتةةرف 

  وقةةد ارتالةةدت الدراسةةة م9005و م9000العااللةةة فةةل الج ائةةر فةةل ريهةةة تضةةم خالسةةة الفةةارس  وللةةك خةةالل الفتةةرف الةةا بةةين 
الةةن الالإشةةرات لتقةةدير أثةةر الخةةاطر السةةيولة رلةةى الربحيةةة الالثلةةة بالإشةةرات العائةةد  اً فسةةلو  القياسةةل  واسةةتخدالت رةةددرلةةى ا

رلى حقوه الاللييةة والعائةد رلةى الالوجةودات. توفةلت الدراسةة إلةى رةدم وجةود رالقةة لات دنلةة إحفةائية بةين العائةد رلةى 
هسةبة إجالةالل القةروض إلةى إجالةالل الودائةع  فةل حةين ياهةت و  جوداتالالوجودات وهسبة الالوجودات السائلة إلى إجالالل الالو 

العالقةةة طرديةةة الةةع هسةةبة الالوجةةودات السةةائلة إلةةى إجالةةالل الودائةةع. أوفةةت الدراسةةة بضةةرورف الواجتةةة الخةةاطر السةةيولة فةةل 
 الالفارس والتريي  رلى الربحية.

 Does Liquidity and Solvency Affect Banks Profitability?  Evidence" :بعهوان (Dahiyat, 2016)دراسة  (3
from Listed Banks in Jordan" 92 ) التةل هةدفت نختبةار تةأثير السةيولة والالةال ف رلةى ربحيةة البهةوك الالدرجةة فةل بورفةة

لقياس السةيولة وهسةبة . وقد تم استخدام الهسبة السريعة م9008-9009الفرفًا  و طت الفترف  05رالان  وتيوهت العيهة الن 
ياس الالال ف  وهسبة العائد رلى الالوجودات لقياس الربحيةة. واسةتخدالت الدراسةة انهحةدار البسةيط لدراسةة العالقةات. أظتةرت الدين لق

 الهتائج وجود تأثير سلبل يبير للسيولة رلى الربحية  وردم وجود تأثير للالال ف رلى الربحية.
والتةةل هةةدفت إلةةى   (97 رلةةى افدا  الالةةالل" "تةةأثير الخةةاطر السةةيولة :بعهةةوان (م1051خةةريا ايمةةين،  دراسةةة )بةةو (8

التعرس رلى الدل تأثَير الخاطر السيولة رلى افدا  الالالل للالفرس  وقد تم اسةتخدام العائةد رلةى الالوجةودات والعائةد رلةى 
  توفةةلت م9003-9004هالةةولج انهحةةدار البسةةيط و يةةر الخطةةل للفتةةرف الةةن أحقةةوه الالةةاليين يالإشةةرات للربحيةةة  باسةةتخدام 

 سة إلى أن العالقة بين الربحية وهسبة  الالوجودات السائلة إلى إجالالل الالوجودات( طردية.الدرا
"أثةةر السةةيولة واليفايةةة ايداريةةة والالةةال ف الالاليةةة رلةةى ربحيةةة الالفةةارس الخافةةة  :بعهةةوان( م1051دراسةةة )زا،ةةر،  (5

بةين هسة  السةيولة واليفايةة ايداريةة والالةال ف    والتل هدفت إلى تحري وجةود رالقةة(94 الالدرجة فل سوه دالشه لاوراه الالالية"
. م9003-9002الالالية  وهسبة الربحية فل الالفارس السورية الخافة الالدرجة فةل سةوه دالشةه لةاوراه الالاليةة خةالل الفتةرف 

وجةود رالقةة و   والربحيةةتوفةلت الدراسةة إلةى وجةود رالقةة سةلبية بةين السةيولة باستخدام انهحدار البسةيط  وانهحةدار الالتعةدد. 
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 ضةرورف قيةام الالفةارس الخافةة بالعالةل رلةى تهويةع :طردية بين هسبة الالةال ف والربحيةة. أوفةت الدراسةة بعةدد الةن التوفةيات الهتةا
 والتخفيس الن اتباع السياسة الالتحفظة.   استثالاراتتا

 What determines the profitability of banks? Evidence": بعهةوان Trujillo-Ponce, 2013)) دراسةة (2
from Spain"  92)  التةةل هةةدفت إلةةى إجةةرا  تحليةةل تطبيقةةل للعواالةةل التةةل تحةةدد ربحيةةة الالفةةارس ايسةةباهية خةةالل الفتةةرف

رلى ريهة يبيرف الن البهةوك ايسةباهية  وأشةارت الهتةائج إلةى وجةود رالقةة  GMM هالولجأ(  استخدالت الدراسة م0222-9002 
القةروض إلةى هسةبة  :ر انئتالاهيةة  ووجةود رالقةة طرديةة الةع رةدد الةن العواالةل الهتةاريسية بين العائد رلى الالوجودات والالخاط

 واليفاية ايدارية الجيدف.   الجالوع الالوجودات
والتةل   (30 "العواالل الالإثرف فل ربحية الالفةارس التجاريةة العااللةة فةل فلسةطين" :بعهوان (م1001دراسة )أبو زعيتر،  (7

واالةةل الالةةإثرف فةةل ربحيةةة الالفةةارس التجاريةةة العااللةةة فةةل فلسةةطين  تيوهةةت ريهةةة هةةدفت إلةةى تحديةةد وقيةةاس أثةةر رةةدد الةةن الع
  ارتالةدت الدراسةة العةدل العائةد رلةى م9009حتةى  م0227الدراسة الن سةبعة الفةارس تجاريةة  و طةت الدراسةة الفتةرف الةن 

الت يةرات الالسةتقلة فةل رةدد الالوجودات  والعدل العائد رلى حقوه الالليية يالقاييس للربحية ويالت ير تابع  فةل حةين تالثلةت ال
الن الالت يرات الهتا  هسبة السيولة الهقدية  هسةبة الالوجةودات الثابتةة إلةى حقةوه الالسةاهالين  هسةبة الالديوهيةة  الرافعةة الالاليةة(  
فةةةافل الفوائةةةد  إجالةةةالل الالوجةةةودات  حقةةةوه الاللييةةةة  رالةةةر الالفةةةرس  رةةةدد الالةةةوظفين  رةةةدد الفةةةروع(  باسةةةتخدام انهحةةةدار 

وجةود رالقةة سةلبية بةين هسةبة السةيولة الهقديةة والربحيةة القاسةة بالعائةد  :ت الدراسة إلةى رةدد الةن الهتةائج أهالتةاتوفلالخطل. 
رلةةى الالوجةةودات  ووجةةود رالقةةة طرديةةة بةةين هسةةبة الالوجةةودات الثابتةةة إلةةى حقةةوه الالسةةاهالين والربحيةةة القاسةةة بالعائةةد رلةةى 

 حقوه الالاليين.
 Determinates of Profitability of Domestic UK Commercial" وان:بعهة( (Kosimidou et al., 2004دراسةة  (4

Banks"  30 ) باسةةتخدام تحليةةل م9009-0225التةةل هةةدفت إلةةى التعةةرس إلةةى الحةةددات ربحيةةة الالفةةارس البريطاهيةةة خةةالل الفتةةرف  
 السةيولة القاسةةة بهسةةبة  :هةةلو قلة رةدد الةةن الالت يةرات الالسةةت ًا  وههةةاكانهحةدار  حيةةأ يةان العةةدل العائةةد رلةى الالوجةةودات الت يةرا تابعةة

الهقديةةة إلةةى الالوجةةودات الالتداولةةة  وهسةةبة الالوجةةودات الالتداولةةة إلةةى الجالةةوع الالوجةةودات وهسةةبة الاللييةةة  هسةةبة التيةةاليس إلةةى الةةدخل  
وجةةةود رالقةةةة سةةةلبية بةةةين العائةةةد رلةةةى  :وحجةةةم البهةةةك القاسةةةا بالجالةةةوع الالوجةةةودات(. توفةةةلت الدراسةةةة إلةةةى رةةةدد الةةةن الهتةةةائج الهتةةةا

   الالوجودات وهسبة الالوجودات الالتداولة إلى الجالوع الالوجودات  وطردية الع هسبة الهقدية إلى الالوجودات الالتداولة.
التل هدفت إلى تحديد   (39 "الحددات الربحية فل الالفارس التجارية افردهية" :بعهوان( م1001دراسة )الرشدان،  (2

لسيولة وتيلفة الودائع والخاطر سعر الفائدف والخاطر رأس الالةال(  الرافعة الالالية وحجم الالفارس وا :وقياس أثر يل الن
 البهةةةك  :الةةةن وقةةةد شةةةاللت ريهةةةة الدراسةةةة يةةةالً   (م0222-0245رلةةةى ربحيةةةة الالفةةةارس التجاريةةةة افردهيةةةة خةةةالل الفتةةةرف  

أثةر للسةيولة رلةى  رةدم وجةود :وبهك افردن  والبهك افردهل اليويتل(. توفلت الدراسة إلى ردد الةن الهتةائج الةن أهالتةا  العربل
 فل حين ياهت لات تأثير سلبل رلى ربحية بهك افردن فقط.   الربحية

 
 .يا ميًز هره الدزااُ عن الدزااا  السابكُ 1.1
بعةد اسةةتعراض الدراسةات السةةابقة لالوضةوع الدراسةةة هالحةظ أهتةةا تهاولةةت الالفةارس التجاريةةة  ولةم يتسةةن  للباحةأ إيجةةاد أيةةة        

 الدراسة تالي ت أيضا باختيار ريهة  طت الجتالعة فل الالفارس ايسالالية. يللك فهن هله يرات هله الدراسة دراسة تهاولت الت
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 الالا قد يع   هتائج هله الدراسة.  ستة الفارس إسالالية الن ست دول تعالل فل بيئات الختلفة
 
 .املنهجًُ ووصف البًايا . 1

 

 .بًايا  الدزااُ 1.5
وأبحةاأ ودراسةات سةابقة لات العالقةة بالوضةوع البحةأ  جاالعيةة ورسةائل يتة  بيةة وافجهبيةة الةنتم استخدام الالفةادر العر        

الثاهويةةة ي هةةا  الجاهةة  الهظةةري  أالةةا الجاهةة  التطبيقةةل فقةةد ارتالةةد الباحةةأ فةةل جالةةع البياهةةات الال الةةة رلةةى الفةةادر البياهةةات 
والالهشةورف فةل الالواقةع   للالفارس ايسالالية ريهة الدراسةةوالالتالثلة بشيل أساسل بالتقارير الالالية السهوية والقوائم الالالية 

 ايليتروهية لتله الالفارس. 
 

 .ينه  حتلًل البًايا . 1.1
لةللك سةوس تعتالةد رلةى الالةهتج الوفةفل والتحليلةل   تبحأ الدراسة فل تحديد طبيعة العالقة بين الت يةرات الدراسةة       

 قد تم استخدام الالهتج اليالل. أالا فل الجاه  التطبيقل ف  فل الجاه  الهظري
 

 .الدزااُ عًنُ. 1.1
وبةللك   م9002إلةى  م9002تيوهت ريهة الدراسة الن ستة الفارس إسالالية الن ست دول وسةيوية خةالل الفتةرف الةن        

 : وهله الالفارس هل  ها يافية للوفول إلى هتائج القبولة إحفائياديالين ر  ( الشاهدف84فرت لدل الباحأ  اتو 
تأسس البهك ايسالالل افردهل للتالويل وانسةتثالار  يشةرية : Jordan Islamic Bank: إلسالمي ايردنيالبنك ا -0

لالالارسةةة افرالةةال التالويليةةة والالفةةرفية وانسةةتثالارية طبقةةًا فحيةةام الشةةريعة  م0274السةةاهالة راالةةة الحةةدودف( سةةهة 
أسةةالال الةدفوع لةةم يتجةاو  الالليةةوهل ديهةةار م بر  99/2/0272وباشةر الفةةرع افول للبهةك راللةةم فةل   ايسةالالية ال ةةرا 

( الليةون ديهةار أردهةل. يقةدم البهةك 040ويبلةغ رأسةالال البهةك    الن رأس الالم الالفرح بم البالغ أربعة الاليين ديهةار
اليتة ( والالهتشةرف فةل جاليةع أهحةا   92فررةًا و 75خدالاتم الالفرفية وانستثالارية والتالويلية الن خالل فرورم البال ةة  

 ( الوظفةًا والوظفةة يالةا بةةلغ رةةدد حسةابات العالةال  العةةااللة فةل البهةك9932ويعالل فةل البهةك ايسةالالل حةوالل  الالاللية. 
 .(33 ( ألس حسا 203  حةةوالل

تأسسةةت شةةرية البهةةك ايسةةالالل الفلسةةطيهل الالسةةاهالة العاالةةة : Palestine Islamic Bankالبنةةك اإلسةةالمي الفمسةة يني  -9
الليةةون  000  ويبلةةغ رأسةةالالم الالفةةرح بةةم م0227ك هشةةاطم الالفةةرفل فةةل الطلةةع رةةام   وباشةةر البهةةم0225الالحةةدودف رةةام 
الليةةةون دونر  22 يةةةادف رأسةةةالالم الالةةةدفوع ليفةةةبد  م9007سةةةالية دونر أالرييةةةل واحةةةد للسةةةتم  وتةةةم خةةةالل رةةةام اسةةةتم بقيالةةةة 
 أالرييل. 

 الار وفقةًا فحيةام الشةريعة ايسةالالية  الةن خةالليقوم البهةك بالالارسةة افرالةال الالفةرفية والالاليةة والتجاريةة وأرالةال انسةتث       
 .(38 جتا  فراس ولل فل جاليع أهحا  فلسطين 22فررًا واليتبًا و 32

بةدأ الفةرس الراجحةل  أحةةد أيبةر الالفةارس ايسةالالية فةل العةالم  هشةاطم رةةام : Al Rajhi Bankمصةرف الراححةي:  -3
م تةةم دالةةج الختلةةس الالإسسةةات التةةل 0274رةةام م  وفةةل 0257م. حيةةأ تةةم افتتةةاح أول فةةرع لةةم فةةل الريةةاض رةةام 0257
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تم تحويةل الالفةرس إلةى  م0244تحالل اسم الراجحل تحت الظلة واحدف فل شرية الراجحل الالفرفية للتجارف  وفل رام 
شرية الساهالة سعودية راالة. يتالتع الفرس الراجحل  والقره الرياض بالالاللية العربيةة السةعودية  بالرية  الةالل قةوي وهةو 

الليةةةار ع سةةةعودي  02.95الليةةةار دونر أالرييةةةل(  ويبلةةةغ رأس الالةةةم  40الليةةةار ع سةةةعودي   307الةةةة يةةةدير أفةةةوًن بقي
فةةرع  وأيثةةر الةةن  500الوظةةس. ولديةةم شةةبية واسةةعة تضةةم أيثةةر الةةن  2,200الليةةار دونر(  ويعالةةل فيةةم أيثةةر الةةن  8.3 

يةةةة  يالةةا أن لديةةم أيبةةر قارةةةدف الريةة ًا للحةةوانت الالال 070أجتةة ف هقةةةاط البيةةع  و  82,000جتةةا  فةةراس ولةةل و 8,000
 .(35 رالال  بين الالفارس السعودية

أول الفةةرس إسةةالالل فةةل قطةةر  حيةةأ بةةدأ راللةةم رةةام : Qatar Islamic Bank (QIB)مصةةرف ق ةةر اإلسةةالمي:  -8
% الةن 89  ون ي ال إلى ا ن أيبر الالإسسات الالفرفية ايسالالية فل الدولةة  حيةأ يسةتحول حاليةًا رلةى هسةبة م0249

% الن إجالالل السةوه الالفةرفية. وفةل هتايةة رةام 09رفة ايسالالية فل قطر  وبل ت حفتم السوقية حوالل قطاع الفي
الليةةةةار دونر أالرييةةةةل(  ووفةةةةل  8.9الليةةةةار ع قطةةةةري   05,3بلةةةةغ إجالةةةةالل حقةةةةوه الالسةةةةاهالين فةةةةل الالفةةةةرس  9007

 .(32 الليار دونر أالرييل( 80.05الليار ع قطري   050إجالالل الالوجودات إلى 
فةةل دولةةة ايالةةارات  م0275تةةم تأسةةيس بهةةك دبةل ايسةةالالل فةةل رةةام : Dubai Islamic Bankبنةةك دبةةي اإلسةةالمي:  -5

 7.4. وبل ةت القيالةة السةوقية م9002لار والليةون درهةم فةل  8289.9العربية الالتحدف  تالت  يادف رأس الالةال البهةك إلةى 
  .(37 م9007بليون دونر فل أيار 

تةم تأسةيس البهةك : Bank Islam Brunei Darussalam Berhad (BIBD)السةالم البنةك اإلسةالمي برونةاي دار  -2
  الن خةالل اهةدالاج بهةك بروهةاي ايسةالالل والبهةك ايسةالالل م9005( فل رام BIBDايسالالل بروهاي دار السالم  

الوظةةس   200 البهةةك ايسةةالالل الرائةةد وأيبةةر الةة ود للخةةدالات الالاليةةة فةةل بروهةةاي  ويعالةةل بةةم يعةةدللتهاليةةة فةةل بروهةةاي. 
لةةةس راليةةةل. يقةةةع القةةةر ه الرئيسةةةل فةةةل بهةةةدر سةةةيري أ 900الليةةةار دونر  وتخةةةدم أيثةةةر الةةةن  2.5وبل ةةةت قيالةةةة اففةةةول 

أيبةةر شةةبية الةةن أجتةةة ف ولديةةم   سةةتراتيجية فةةل القاطعةةات بروهةةاي افربةةعإبي ةةاوان  ولديةةم سةةتة رشةةر فرًرةةا فةةل الواقةةع 
 .(34 يالفراس ا لل فل البالد  تخدم أيثر الن ربع سيان بروها

 
 .يتغريا  الدزااُ 1.1
 : وطريقة احتسا  يل الهتا  ( يبين الت يرات الدراسة0الجدول         

 
 (: 5الحدول )

 .و ريقة احتسابها متغيرات الدراسة

 الرمز المعادلة المقياس -النائب المتغير
 ROA .إجالالل الالوجودات÷ فافل الدخل  .العائد رلى الالوجودات الربحية

 .ة الرفيد الهقديهسب السيولة
والالفةارس  الالفارس والالإسسات الالفةرفيةالهقد وافرفدف لدل الالفرس و 

 .  ودائع العالال ÷ الالري ية( 
CD 

 .هسبة يفاية رأس الالال الالال ف
 الالرجحةة الالوجةودات إجالةالل÷ الهظةاالل  الالةال الالةال  رأس رأس يفايةة العةدل
 .) التالويل  التش يل  السوه الالخاطر بأو ان

AD 
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 .منىذج البخثأ. 1.1
 : تلا  الهحو رلى سييون هالولج الدراسةأ       

 الربحية                                                      
 
 
 
 
 
 

 المالءة                                           السيولة                              
 

 .( أنموذج الدراسة5شكل )

 
 .ا  الدزااُفسضً 1.1
العداليةة تسةاإنت الدراسةة  سةيتم اختبةار ثةالأ فرضةيات فةي ت بالفةورف  رةنللوفول إلى هتائج يالين الةن خاللتةا ايجابةة        
 : أتليالا ي

 .ن توجد رالقة لات دنلة إحفائية بين الربحية والسيولة فل الالفارس ايسالالية: (H01)ايولى  الفرضية
 . توجد رالقة لات دنلة إحفائية بين الربحية والالال ف فل الالفارس ايسالاليةن: (H02)الثانية  الفرضية
 .ن توجد رالقة لات دنلة إحفائية بين السيولة والالال ف فل الالفارس ايسالالية: (H03)ة لثالثا الفرضية

 
 .األاالًب اسإحصائًُ املستخديُ. 1.1
الن خالل اختبار فرضيات الدراسة   والالال ف فل الالفارس ايسالاليةل رض اختبار العالقة بين السيولة والربحية        

 : تم إجرا  انختبارات ايحفائية ا تية  Eviews & SPSS)وباستخدام براالج التحليل ايحفائل  
 للتعةرس رلةى خفةائص العيهةة خةالل فتةرف الدراسةة: Statistical Descriptive Technique أسةاليب اإلحصةاء الوصةفي :أولً 

  Medianوالوسةيط   Averageالالتوسةط الحسةابل  :الثةلفقد تم اسةتخدام رةدد الةن القةاييس اله رةة الالري يةة والتشةتت  
تحقه الةن لل ؛Jarque-Beraاستخدام اختبار جاريو بيرا   . يللك فقد تم Standard deviationوانهحراس الالعياري 

 شرط التو يع الطبيعل لالت يرات الدراسة.
 .وقوتتا قة بين الت يرات الدراسةالنختبار وجود الع وللك: (Pearson Correlation)  تبا  بيرسونمعامل ار : ثانياً 
 هالةولج انهحةدار البسةيط وتحليةل التبةاين  لتحديةد أثةر يةلأوللةك الةن خةالل : Regression analysisتحميةل النحةدار  :ثالثةاً 

 .خرالت ير رلى الالت ير ا 
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 :  الختباز فسضًا  الدزااُ النماذج الكًااًُ املستخديُ. 1.1
الدراسةة ( ل ةرض اختبةار فرضةيات Panel dataتعتالد الهالالج القياسية الالستخدالة فل الدراسة رلى البياهات الالقطعيةة         

 : ا تيةوتقدير هالالج انهحدار  Panel Least Squares افهالولجباستخدام 
Model 1: ROAt,i= β0+ β1 CDt,i + ε ……………………………………(1). 
Model 2: ROAt,i =α0+ α1ADt,i +ε ……………………………..………(2). 
Model 3: CD t,i =γ0+ γ1ADt,i+ ε …………………………………….…(3). 

 :,γ1 β1, α1: الثابةةت  ,γ0  β0, α0  هسةةبة الالةةال ف :AD: هسةةبة السةةيولة  CD: العائةةد رلةةى الالوجةةودات  ROAحيةةأ أن: 

 (.2إلى بهك  0: البهك  الن بهكi  م(9002-9002السهة  الن : t  الخطأ العشوائل :ε  العاالالت الالت يرات
 

 .حدود البخث. 1.1
الةن  تالثلت الحدود الالياهية للدراسة فل الالفارس ايسالالية فل قةارف وسةيا  وتةم اختيةار سةتة الفةارس: الحدود المكانية 1.1.5

 ست دول وسيوية رشوائيًا.
 م.9002إلى رام  9002  التطبيقل للدراسة فل سلسلة  الهية تالتد الن رام للجاه تتالثل الحدود ال الاهية: الحدود الزمنية 1.1.1

 
 .واملناقشُ النتائ . 1

 

   .اسإحصاءا  الىصفًُ. 1.5
قيالةة الالتوسةط الحسةابل والوسةيط وأرلةى وأدهةى  :( يبين ايحفا ات الوفةفية لالت يةرات الدراسةة  والتةل تشةالل9الجدول         

 تو يع الطبيعل.وانهحراس الالعياري واختبار ال
 

 :(1الحدول )
 .اإلحصاءات الوصفية

 المتغير المتوس  الوسي  أعمى قيمة أدنى قيمة النحراف المعياري (J-Bera) بيرا-حاركو J-Bera احتمالية
0.92 9.24 0.22 0.03 3.37 0.50 0.27 (%) ROA 
0.02 5.28 0.024 02.0 72.0 30.5 34.0 (%) CD 
0.07 3.57 0.080 09.2 30.0 02.2 02.4 (%) AD 

 .Eviews: هتائج تحليل انهحدار المصدر
 

لةغ بقةد  م9002-9002( أن الالتوسط الحسابل للعائةد رلةى الالوجةودات لعيهةة الدراسةة خةالل الفتةرف 9يظتر الجدول         
أقةل قيالةة % ي0.03% يةأيبر قيالةة و3.37%  وتراوحت قيم هلا الالت ير بين0.50%  فل حين بل ت قيالة الوسيط 0.27

%  وبل ةةةت قيالةةةة 34.0. يالةةةا وتبةةةين الهتةةةائج أن الالتوسةةةط الحسةةةابل لالت يةةةر السةةةيولة قةةةد بلةةةغ 0.22وبةةةاهحراس العيةةةاري قةةةدره 
% يةةةأيبر قيالةةةة رلةةةى التةةةوالل. وبل ةةةت قيالةةةة  72% يأقةةةل قيالةةةة و02%  وتراوحةةةت قةةةيم هسةةةبة السةةةيولة بةةةين 30.5الوسةةةيط 

 .0.02انهحراس الالعياري 
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لقيالةةة الوسةةيط والتةةل بل ةةت  % وهةةل السةةاوية تقريبةةاً 02.4ت يةةر الالةةال ف  فقةةد بل ةةت قيالةةة الالتوسةةط الحسةةابل أالةةا بالهسةةبة لال       
وبل ةت   (شةالتينبعةد حةلس قيالتةين % يةأيبر وأقةل قيالةة رلةى التةوالل  09.2% و30%  وتراوحت قيم هله الهسبة بين 02.2

 .0.08 قيالة انهحراس الالعياري
حيةأ بل ةت قيالةة   بيرا( إلةى أن جاليةع الالت يةرات تتبةع التو يةع الطبيعةل -التو يع الطبيعل  جاريوأخيرا  تشير قيم اختبار        

  .0.05للالت يرات الربحية والسيولة والالال ف رلى التوالل  وبالستول دنلة أيبر الن  3.57و  5.28  9.24هلا انختبار 
 للك.( يبين 3الجدول  الالت يرات خالل فترف الدراسة  فهَن  أالا الن حيأ تتبع السلوك التاريخل للالتوسط الحسابل لتله        

 
  :(1الحدول )

 .م1051-1001متوس  متغيرات الدراسة لكل سنة خالل الفترة 
 م1051 م1051 م1051 م1051 م1051 م1055 م1050 م1001 

(%) ROA 0.79 0.88 0.57 0.70 0.22 0.24 0.49 0.72 
(%) CD 82.5 83.8 89.5 34.9 37.3 35.0 92.5 39.2 
(%) AD 02.8 90.9 02.0 04.3 02.4 08.2 08.7 05.8 

 .: احتسا  الباحأالمصدر
 

 م9000( أن الالتوسةةط الحسةةابل لالت يةةر ربحيةةة الالفةةارس ايسةةالالية ريهةةة الدراسةةة  اهخفةةض فةةل رةةام 3يظتةةر الجةةدول         
% فةةل رةةاالل 0.24% و0.22اهخفةةض إلةةى %  ثةةم رةةاد و 0.70ليفةةل إلةةى  م9009و م9000قبةةل أن يتةةابع ارتفارةةم رةةاالل 

% رةام 0.72%  ثةم اهخفةض قلةيال" إلةى 0.49وهةل  م9005رلى التوالل قبةل أنل يسةجل أرلةى قيالةة رةام  م9008و م9003
 . م9002
حيةةأ   م9002" الةةن رةةام ( أن الالتوسةةط الحسةةابل لالت يةةر السةةيولة تةةابع اهخفاضةةم التةةدريجل بةةد اً 3  يالةةا ويظتةةر الجةةدول       
الالتوسةط . أالا بالهسةبة إلةى م9002% رام 39.2  قبل تفعد إلى م9005% رام 92.5% إلى أن وفلت إلى 82.5بل ت 

إلى  م9002% فل افروام الن 90.9% و02.4( يبين تلبل  هله الهسبة بين 3  فهن الجدول  الحسابل لالت ير الالال ف
 % تقريبا فل افروام الثالثة افخيرف. 05قبل أن تستقر رهد   م9003

 
 .ملتغريا  الدزااُ االزتباط يصفىفُ 1.1
 ( يبين الففوفة انرتباط بين الت يرات الدراسة.8الجدول         

  :(1الحدول )
 .بين متغيرات الدراسة مصفوفة الرتبا 

 المالءة السيولة الربحية 
   0 الربحية
  0 *0.808- السيولة
 0 *0.284 *0.329- الالال ف

*  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ولو دنلةة   أن قيالة العاالل ارتباط بيرسون بين الت يةر الربحيةة والت يةر السةيولة سةال  (4) رقم الجدول الن يالحظ       
  وهةةلا يةةدل رلةةى وجةةود رالقةةة سةةلبية ضةةعيفة وليهتةةا العهويةةة بيهتالةةا. (0.808-  هةةل >α)0.00  إحفةةائية رهةةد السةةتول دنلةةة

لات دنلةةة   وهةةل 0.329-ين الجةةدول أن قيالةةة العاالةةل ارتبةةاط بيرسةةون بةةين الت يةةر الربحيةةة والت يةةر الالةةال ف قةةد بل ةةت يالةةا ويبةة
  وهةةلا يةةدل رلةةى وجةةود رالقةةة سةةلبية ضةةعيفة  وليهتةةا العهويةةة أيضةةا بةةين الت يةةر الربحيةةة >α)0.00  إحفةةائية رهةةد السةةتول

  بيهتالةاة والالال ف  فهَن الهتائج تشةير إلةى وجةود رالقةة طرديةة القبولةة والت ير الالال ف. أالا بالهسبة لالرتباط بين الت ير السيول
 .>α)0.00 وبالستول دنلة   0.284حيأ بل ت قيالة الالعاالل 

 
 :  النتائ  واملناقشُ 1.1

 .ايولى الفرضية اختبار : نتائج1.1.5
والسةيولة فةل دنلةة إحفةائية بةين الربحيةة (: ن توجةد رالقةة لات H01( يبين هتائج اختبار الفرضية افولةى  5الجدول         

 الالفارس ايسالالية.
 :(1) حدول

 .ايولى الفرضية اختبار نتائج

 المتغير المتغير التابع
 المستقل

 β المعامل
 قيمة )ت(
 المحسوبة

 احتمالية
 )ت(

R2 Adj.R2 )قيمة )ف 
 احتمالية
 )ف(

ROA 
CD -0.008 -9.22 0.00 

0.028 0.05 4.22 0.00 
C 0.099 00.2 0.00 

 

 الالحسةةوبة أن قيالةةة  ت( ايحفةةائية   و (0.008-  قةةد بل ةةت β1)( أن قيالةةة العاالةةل الت يةةر السةةيولة  5يظتةةر الجةةدول         
أن  :. ويعهةل للةك>α)0.00 (  ولات دنلةة إحفةائية رهةد السةتول 0.24  وهل أيبر الن القيالة  ت( الجدولية  (9.22- 

بالقدار هقطة الئوية واحدف يإدي إلى ارتفاع العائد رلةى هسبة الرفيد الهقدي القاسة ب اهخفاض سيولة الالفارس ايسالالية
التةل تةهص  (Ha1)هستهتج الن للك رفض الفرضية الففرية وقبول الفرضية البديلةة  ( هقطة.0.809الالوجودات بالقدار  

 رلى وجود رالقة لات دنلة إحفائية بين الربحية والسيولة. 
% الةن الت يةرات 02.8تشةير إلةى أن الت يةر السةيولة يفسةر  لاهالةولج التفسةيرية القةوف ( أن5 دول يةللك يظتةر الجة       
يتضةالهتا % لتةأثير رواالةل أخةرل لةم 43.2ويعة ل البةاقل   R2 02.8%)الت ير الربحية  حيأ بل ت قيالة العاالةل التحديةد  فل 
 .افهالولجهلا 
 ييةةل افهالةةولج  وهةةلا يةةدل رلةةى أن (0.00  ( وباحتالاليةةة4.22 ل ةةت  س( قةةد بقيالةةة اختبةةاريةةللك تشةةير الهتةةائج إلةةى أن        
 .دنلة إحفائية ولو العهوي
 : أتلهالولج انهحدار افول يالا يأيالين تقدير   رلى للك استهاداً        

ROA= 0.022 – (0.0141*CD). 
 ؛الن أحديتالا ييون رلةى حسةا  ا خةرويالين أن تع ل العالقة السلبية بين السيولة والربحية إلى أن تحقه الال يد        
 ضةةةانحتفاظ بالال يد الن الهقد وشبم الهقد وهل لات رائد الهخفض  وتحقيه الربحية يعهل تخفيهسبة السيولة يعهل  اعةفارتف
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 هسبة انحتفاظ بالهقد وشبة الهقد.
بةين السةيولة والربحيةة  والةع هتةائج العديةد  انقتفادية حول وجود رالقةة سةلبية افدبيات فل جا  الا الع الهتيجة هله وتتفه       
الالفةارس فةل  (80 (م9008ودراسةة   اهةر  فةل الالفةارس افردهيةة   (32 (Dahiyat, 2016)الثةل دراسةة  السةابقة ساتراالن الد

ون تتفةه هةله الهتيجةة الةع الةا فةل الالفةارس التجاريةة العااللةة فةل فلسةطين.  (80 (م9002دراسة  أبةو  ريتةر  و السورية الخافة  
رالقةة لات فل الالفارس التجارية العااللةة فةل الج ائةر التةل توفةلت إلةى رةدم وجةود  (89 (م9007توفلت لم دراسة  ديبوهة  

يةللك فههتةةا ن تتفةه أيضةةا الةةع دنلةة إحفةةائية بةين العائةةد رلةى الالوجةةودات وهسةةبة الالوجةودات السةةائلة إلةى إجالةةالل الالوجةةودات. 
فةةل  (83 (م9005القةةة طرديةةة بةةين السةةيولة والربحيةةة الثةةل دراسةةة  بةةو خةةريص  رةةدد الةةن الدراسةةات التةةل توفةةلت إلةةى وجةةود ر

 . فل الالفارس البريطاهية (Kosimidou et. al., 2004)) 88ودراسة   الالفارس الج ائرية
 

  .الفرضية الثانية اختبار : نتائج1.1.1
والالةةال ف لات دنلةة إحفةائية بةين الربحيةة  (: ن توجةةد رالقةةH02( يبةين هتةائج اختبةار الفرضةية الثاهيةة:  2الجةدول         

 الالالية فل الالفارس ايسالالية.
 

 :(1) حدول
 .الثانية الفرضية اختبارنتائج 

المتغير 
 التابع

 المتغير
 المستقل

 المعامل
 

 قيمة )ت(
 المحسوبة

 احتمالية
 )ت(

R2 Adj.R2 )قيمة )ف 
 احتمالية
 )ف(

ROA 
AD -0.0825 -9.450 0.00 

0.05 0.03 4.03 0.00 
C 0.0922 7.300 0.00 

 

بةةين الربحيةةة والالةةال ف  إلل  >α)0.00 ( وجةةود رالقةةة سةةلبية لات دنلةةة إحفةةائية رهةةد السةةتول 2يتبةةين الةةن الجةةدول         
 ت( وهةل أيبةر الةن القيالةةة ( 9.450-  قيالةة  ت( ايحفةائية الالحسةةوبة  وبل ةت (0.0825-  بل ةت قيالةة العاالةل الالةةال ف

بالقةدار هقطةة الئويةة واحةدف  الالةال فأن اهخفةاض  :. وهةلا يعهةل>α)0.00 ( ولات دنلة إحفةائية رهةد السةتول 0.24الجدولية  
( هقطةة. هسةتهتج الةن للةك رفةض الفرضةية الفةفرية وقبةول الفرضةية 0.0825يإدي إلى ارتفةاع العائةد رلةى الالوجةودات بالقةدار  

الت يةر الالةال ف قةد فسةر الةا الالال ف. يالا تبين الهتائج أن لربحية و البديلة التل تهص رلى وجود رالقة لات دنلة إحفائية بين ا
. يةللك تشةير الهتةائج R2 0.05) إل بل ةت قيالةة العاالةل التحديةد   % الن التباين الالفسةر اليلةل لالت يةر الربحيةة05هسبتم 
  .(0.00  ية( وباحتالال2.03   س(إل بل ت قيالة اختبار  ياالاًل القبولة إحفائيا افهالولج أن قوف والعهويةإلى 

 : أتلهالولج انهحدار الثاهل يالا يأيالين تقدير   استهادا رلى للك       
ROA= 0.0269-(0.0495*AD).  

وياليةةن تفسةةير هةةله الهتيجةةة بةةأن الالفةةارس ايسةةالالية تةةولل أهاليةةة خافةةة للالةةال ف  وتحةةتفظ بهسةة  راليةةة للالةةال ف القاسةةة        
وهةل   الرقابيةة%  وتلك التةل تحةددها الجتةات 4والبال ة  9التل يحددها العيار با ل بهسبة يفاية رأس الالال أيبر بيثير الن تلك

 الالا يإثر سلبًا رلى ربحية الالفرس.   حتياطات ن يتم انستفادف الهتابوففتا ابللك تحتج  ج  ًا يبيرًا 
 ةةةةةة لات دنلة إحفائية بين الربحيرالق التل توفلت إلى ردم وجود  ردد الن الدراسات السابقةن تتفه هله الهتيجة الع         
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فةل  (82 (Dahiyat, 2016)  فةل الالفةارس التجاريةة العااللةة فةل الج ائةر  ودراسةة (85 (م9007دراسة  ديبوهةة   :والالال ف  الثل
وقد يع ل ردم اتفاه هله الهتيجة الع الا توفلت لم هةله   التل توفلت إلى ردم وجود رالقة بيهتالا  الالفارس افردهية

 اسة إلى اختالس القياس الالال ف واختالس ريهة الدراسة أيضًا. الدر 
 رالقةة طرديةة بةين هسةبة الالةال ف والربحيةةون تتفه هله الهتيجة أيضا الع ردد وخر الةن الدراسةات التةل أشةارت إلةى وجةود        
الالفةةارس فةل  (84 (Trujillo-Ponce, 2013)فةل الالفةةارس السةورية الخافةةة  ودراسةة  (87 (م9008دراسةة   اهةةر   :الثةل

 ايسباهية.
 

 .الفرضية الثالثة اختبار : نتائج1.1.1
والالةال ف (: ن توجةد رالقةة لات دنلةة إحفةائية بةين السةيولة H03( يبين هتةائج اختبةار الفرضةية الثالثةة:  7الجدول         

 الالالية فل الالفارس ايسالالية.
  :(1) حدول

 .الثالثة الفرضية اختبارنتائج 
المتغير 
 التابع

 المتغير
 المستقل

 المعامل
 

 قيمة )ت(
 المحسوبة

 احتمالية
 )ت(

R2 Adj.R2 )احتمالية قيمة )ف 
 )ف(

AD CD 0.072 5.42 0.00 0.83 0.89 38.4 0.00 
C 0.037 00.59 0.00 

 

ولة والالةال ف  إل بين الت ير السةي >α)0.00 ( وجود رالقة طردية لات دنلة إحفائية رهد الستول 7يظتر الجدول         
 :وهةةلا يعهةةل(. 5.42   ت( ايحفةةائية( حيةةأ بل ةةت قيالةةة 0.00( وبدنلةةة إحفةةائية  0.072بل ةةت قيالةةة العاالةةل السةةيولة  

 . ( هقطة0.072بالقدار   الالال فأن ارتفاع السيولة بالقدار هقطة الئوية واحدف يإدي إلى ارتفاع 
% الةةن التبةةاين الالفسةةر اليلةةل لالت يةةر الالةةال ف  إل بل ةةت قيالةةة 83ا هسةةبتم يالةةا تبةةين الهتةةائج أن الت يةةر السةةيولة قةةد فسةةر الةة       

 س( اختبةاريةاالاًل القبولةة إحفةائيا  إل بل ةت قيالةة  افهالةولج قةوف والعهويةة%. يللك تشير الهتائج إلةى R2 83)العاالل التحديد  
  .(0.00  ( وباحتالالية38.4 

 : أتلالثالأ يالا يهالولج انهحدار أيالين تقدير   استهادا رلى للك       
AD= 0.137 + (0.179*CD). 

 
 : االاتنتاجا  -1

 : فل ضو  تحليل هتائج الدراسة توفلت الدراسة إلى وجود دليل إحفائل رلى وجود       
 رالقة سلبية بين سيولة الالفارس ايسالالية وربحيتتا. -0
 رالقة سلبية بين ربحية الالفارس ايسالالية وهسبة الالال ف فيتا. -9
 طردية بين سيولة الالفارس ايسالالية وهسبة الالال ف فيتا.رالقة  -3

 السيولة وافالان أهالية أيبةر الهتةا فةل الالفةارس الالفارس ايسالالية تولل هدفلويالين أن تع ل هله الهتيجة إلى أن        
يسةةالالية وخافةةة اوللةةك بسةةب  طبيعةةة راللتةةا والالخةةاطر التةةل تواجتتةةا  إل تهطةةوي فةةيغ انسةةتثالار فةةل الالفةةارس  ؛التقليديةةة
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افالر اللي يتطل  توخل الحلر   الالشارية والالضاربة رلى الستول خطر أيبر الهم فل فيغ التالويل للالفارس التقليدية
 واتخال القرارات الالالية السليالة والتل تضالن حالاية أالوال الالودرين.

التعةارض يلة تحقيةه التةوا ن فةل ظةل وجةود يتضد أن أبر  التحديات التل تواجتتا الالفارس ايسالالية هل الشة  وبللك       
 الواضد بين هدس الربحية وهدس السيولة رهد إدارف أالوال هله الالفارس.

 
 : التىصًا  -1

 : أتلفهن الدراسة توفل بالا ي  فل ضو  انستهتاجات السابقة       
ة يةةتم تةةداولتا فةةل هةةله افسةةواه  ضةةرورف العالةةل رلةةى إهةةةشا  سةةةوه أوراه الاليةةة إسةةالالية  واسةةتحداأ أدوات الاليةةة إسةةالالي -5

 تالين الالفارس ايسالالية الن توظيس فوائض السيولة فيتا.
 .وهقفتا  يادف التعاون بين الختلس الالفارس ايسالالية فيالا يتعله بالعالجة الشيلة  يادف السيولة -9
 ين انرتبةةار خفوفةةيتتاإجةرا  الال يةةد الةةن الدراسةةات ييجةةاد العيةةار يفايةةة رأس الةةال يهاسةة  الالفةةارس ايسةةالالية  ويأخةةل بعةة -3

 واختالفتا رن الالفارس التقليدية.
لالةةا لتةةا الةةن  ؛رلةةى الالفةةارس ايسةةالالية افخةةل بتوفةةيات والخرجةةات البحةةأ العلالةةل فةةل الجةةال العلةةوم الالاليةةة وايداريةةة -8

تحقيةةه أهاليةةة فةةل الالسةةاردف فةةل تقةةديم حلةةول الثلةةى لليثيةةر الةةن الالشةةايل التةةل ياليةةن أن تعتةةرض طريةةه الالفةةارس فةةل 
 ستراتيجية لخدالة ورفاهية الالجتالع.تا ايأهداف
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