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التجارٌة  البنوكفً بحٌة الرو السٌولةالمحاسبٌة فً تفسٌر العالقة بٌن  المؤشراتدور 

 المصرٌة 

 ملخص

ثرهوا أٌوة والتوى ٌتوجول علوً صوول النقدتواجه البنوك تحدٌات متمثلة فى السعى الى تحقٌق االستغالل االمثل لأل

رات مإيووالثوور أ تعظووٌم أرباح ووا بيووكل ٌ ٌوود مووت اٌمووة ثروت ووا وثووروة المسوواهمٌت وٌ وود  البحوو  الووى دراسووة

موت الوالل اٌواب ربحٌوة البنووك باسوتالدام لبنووك التجارٌوة المصورٌة ل ربحٌوةال للسٌولة علوى مإيوراتالمحاسبٌة 

نسوبة اصصوول السوائلة  لوى الودائو  ٌواب السوٌولة موت الوالل العائد علوى حقووق الملكٌوة والعائود علوى االصوول وا

ونسووبة االسووتثمارات  لووى الودائوو  ونسووبة القوورو   لووى  جمووالً اصصووول ونسووبة اصصووول السووائلة  لووى  جمووالً 

دارة المصرفٌة علوى تحقٌوق اصصول ونسبة االستثمارات المالٌة  لى  جمالً اصصول باالضافة الى بٌات ادرة اإل

علوى  ثور مسوتوي السوٌولةأ التبوار وتمثلت ميكلة البحو  فوً حٌة فى ظل االتال  مستوٌات السٌولة مستوٌات رب

فً تحقٌق معدالت ربحٌة جٌدة ومستوى مرتف  مت معدل العائود علوى اصصوول  ربحٌة البنوك التجارٌة المصرٌة

سواإل الرئٌسوى للبحو  فوً مثول التٌحٌو   ،بنوكلحٌة ابإ بروصٌاغة نموذج للتنب ومعدل العائد على حقوق الملكٌة

 على ربحٌة البنوك التجارٌة فى مصر؟ المحاسبٌةالسٌولة التغٌر فً مؤشرات ثر هل ٌؤ

فووً اهووم ايوواو مووت القياعووات كدراسووة تيبٌقٌووة فووً تناولووه لموضوووو السووٌولة والربحٌووة وتووؤتً أهمٌووة البحوو  

لتحلٌلً والمن ج االسوتقرائً، باالعتمواد واد اتب  البح  المن ج الوصفً ا االاتصادٌة وهو اياو البنوك التجارٌة

باستالدام اسالٌل تحلٌل االنحدار الاليً البسٌي والمتعدد الالتبار الفرضٌات باالضافة على تحلٌل القوائم المالٌة 

الً استالدام اسالٌل االحصاء الوصفً ومعامل االرتباي لبٌرسوت لبٌات يبٌعة العالاوة بوٌت المتغٌورات المسوتقلة 

بنك تجواري توم  31لعٌنة الدراسة مكونة مت  2016الً  2002لمتغٌرات التابعة الالل الفترة مت ثرهم على اأو

ذات داللوة احصوائٌة بوٌت  وجوود عالاوة عكسوٌةوتوصلت نتائج الدراسة الوى ، باسلول الحصر الياملاالتٌارهم 

  ونسوبة االصوول السوائلة ممثلة فى كل مت نسبة االصول السائلة الى اجمالى الودائ مإيرات السٌولة المحاسبٌة

الى اجموالى االصوول وبوٌت الربحٌوة ممثلوة فوى كوال موت معودل العائود علوى االصوول ومعودل العائود علوى حقووق 

نسوووبة ذات داللووة احصووائٌة بووٌت السووٌولة المصووورفٌة ممثلووة فووى كوول مووت  ٌووة، وانووه توجوود عالاووة يردٌوووةالملك

صول ونسبة االستثمارات المالٌة  لوى  جموالً اصصوول االستثمارات  لى الودائ  ونسبة القرو   لى  جمالً اص

 وبٌت كل مت معدل العائد على االصول ومعدل العائد على حقوق الملكٌة.

مراعاة مالاير السوٌولة وبواصالا المإيورات المالٌوة المرتبيوة عكسوٌا مو  الربحٌوة مو  وأوصً البح  على  

 وا عالاوة اٌجابٌوة بالربحٌوة والعمول علوى  ٌوادة ثقوة بالمإيورات التوً لاالسوتفادة موت العالاوة اليردٌوة ضرورة 

القائمٌت علوى ادارة البنووك  اوصً البح كما ، ة معٌنة فً البنكالمودعٌت مت الالل المحافظة على سٌولة بنسب

مراعوواة العالاووة بووٌت السووٌولة المصوورفٌة والربحٌووة لتحقٌووق أفضوول معوودالت الربحٌووة وذلووك بنوواء علووى معووادالت 

 صلت  لٌ ا الدراسة.االنحدار التً تو

العائاد علاى االصاول، العائاد الودائع، القروض، االصول الساائلة، المحاسبٌة،  كلمات رئٌسٌة: السٌولة،

 على حق الملكٌة، 
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The Role of Accounting Indicators in Explaining the 
Relationship between Liquidity and Profitability in Egyptian 

Commercial Banks 
 

Abstract 

This research aims to study the effect of accounting liquidity indicators on the 
profitability indicators of Egyptian commercial banks. The profitability of banks 
has been measured using the return on equity and return on assets and the 
liquidity through five ratios; ratio of liquid assets to deposits, ratio of 
investments to deposits, ratio of loans to total assets, ratio of liquid assets to 
total assets, and ratio of financial investments to total assets. In addition the 
researcher was concerned to measure the ability of banks administration to 
achieve profitability levels at different levels of liquidity. So, the research 
problem was investigating the effect of the change in accounting liquidity 
indicators on the Egyptian commercial banks profitability. Thus, the main 
question of the research whether there any effect of changing in liquidity 
indicators on the profitability of commercial banks in Egypt? 

The study followed the analytical descriptive method and the inductive 
method, based on the analysis of the financial statements using the methods 
of multiple regression analysis to test hypotheses in addition to the use of 
descriptive statistics methods and Pearson correlation to discover the nature 
of the relationship between the independent variables and their effect on the 
dependent variables during the period from 2008 to 2016 using a complete 
census of 31 commercial banks.  

The results of the study revealed a significant adverse relationship between 
the banking liquidity represented by the ratio of liquid assets to total deposits 
and ratio of liquid assets to total assets and profitability. While there is a 
significant positive relationship among the banking liquidity represented by 
the ratio of investments to deposits, ratio of loans to total assets and ratio of 
financial investments to total assets on profitability.  

The study highly recommended considering the liquidity risk, especially 

financial indicators that are inversely related to profitability and the necessity 

of benefiting from the positive relationship to profitability to increase the 

confidence of depositors by maintaining liquidity in a certain percentage in the 

bank.  

Keywords: liquidity, accounting, deposits, loans, liquid assets, return on 
assets, return on equity.  
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 مقدمة

مووت أهووم الصووناعات فووً الفكوور االاتصووادي المعاصوور لمووا ل ووا مووت مسوواهمة فعالووة فووً تعتبوور الصووناعة المصوورفٌة 

ا دهار ااتصاد الدولة وتنمٌته على الصوعٌد المحلوً والودولً وتمثول البنووك اياعوا هاموا فوً االاتصواد الووينً 

المسوتثمرٌت موت حٌو   ٌوداو اصمووال وتلعل دورا رئٌسا فً دعمه وتيوٌره ووسٌيا أكثر أمانا بٌت المدالرٌت و

المالوواير التووً تووإثر علووى ونظوورا لتعوور  البنوووك التجارٌووة للعدٌوود مووت  (2014و عووادة اسووتثمارها. ةيعمووة، 

أنييت ا المالتلفة مت  ارا  واستثمار مثل مالواير االئتموات ومالواير السوٌولة ومالواير رأب الموال ومالواير 

توإثر عودم التؤكود حٌو  ضالم ومالاير السوق، فؤن ا تعمل فً حالة سعر الفائدة باالضافة الى مالاير كل مت الت

 (2002. ةالملٌجً، تلك المالاير  على أصول البنك التجاري، وبالتالً على سالمة أموال المودعٌت

ٌ د   لً تعظٌم اإلٌورادات أو تالفوٌ  المصوروفات أو كالهموا معواخ موت الوالل ابوول الودائو  لبنك ونظرا الت ا 

وم اولووة عملٌووة التموٌوول الوودااللً والالووارجً بمووا ٌحقووق أهوودا  اليووة التنمٌووة وتقوودٌم الالوودمات  وتنمٌووة االدالووار

 .المصرفٌة وابول الودائ  وتنمٌة االدالار، وهو ما ٌإثر على مستوٌات السٌولة

د، تلعل البنوك التجارٌة دوراخ أساسٌاخ وفعاالخ فً النياي االستثماري واالاتصوادي وتسورٌ  عملٌوة النموو فوً البلوو

بآالر فً  لذلك فتق  على عاتقه م مة السٌولة المناسبة لتموٌل االنيية االستثمارٌة واالاتصادٌة لتساهم بيكل او

عملٌة التنمٌة االاتصادٌة وبالمقابل فات هذه البنوك ت د  مت الالل هوذه السوٌولة  لوى تحقٌوق العائود الوذي ٌيمو  

ي بالسوٌولة المتاحوة لدٌوه وتعرٌضوه  لوى مالواير متنوعوة مت اجله أي بنك تجاري دوت أت ٌإدي ذلك  لى اإلفرا

لت اماته المالٌة لذلك فؤت السوٌولة والربحٌوة بٌن موا  لمواج ه  ل ا  لى تصفٌة بع  أو كل أصولهٌضير مت الال

 ترابي ال ٌمكت الفصل احدهما عت اآلالر. 

، بصوفة الاصوة البنووك التجارٌوةعلوى المإسسات المالٌوة ووتعتبر ميكلة السٌولة مت المسائل المعقدة التً تواجه 

فارتفاو مستوٌات ا ٌولد ميكلة انالفا  توظٌ  الموارد النقدٌة للبنوك مموا ٌسوتدعً البحو  عوت مجواالت أالورى 

، وعلى النقٌ  اد تواجه البنوك ميكلة عدم تلبٌة المسحوبات النقدٌة ( 2010،بالٌتة الستثمار السٌولة الفائضة

ا  السوٌولة النقدٌوة ب وا، ولوذلك فوات  دارة البنوك تقو  تحوت ضوغي عودم تووفر مت ابل الموودعٌت فوً حالوة انالفو

السٌولة، وعلى ذلك فات البنك ميالل بادارة سٌولته وتقدٌر احتٌاجاته من ا، بدراسة حركة الودائو  فوً الماضوً 

ٌعمل فٌه،  ،  لى جانل توفٌر االئتمات تجاه المجتم  الذي(2001العالق،السٌولة ةوالحاضر، ومدى اليلل على 

ومت  المرك ي مت احتٌايً اانونً تجاه الودائ  االمر الذي ٌإثر على ربحٌة البنك. بنكم  االلت ام بما ٌحدده ال
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  اوٌة االري، فات ربحٌة البنوك التجارٌة تتؤثر بالعدٌد مت العوامل، سواء ما ٌتعلوق بوادارة البنوك، أو بؤوضواعه

وعودد فروعوه، وتقنٌوة أداءه للالودمات المصورفٌة وحجوم السوٌولة،  ، وحقووق الملكٌوة،المالٌة مثول حجوم اصصوول

 (2012وتالتل  أهمٌة هذه العوامل مت حٌ  درجة يدة تؤثٌرها على أرباح البنك. ةصٌام والربوش، 

 مشكلة الدراسة: -2

دم التؤكود للسوٌولة بسوبل حالوة عو بنووك، فتحتاج البنك التجاريتعد السٌولة يرٌات الحٌاة لألنيية التً ٌقوم ب ا ال

التجوواري ٌتحوودد  بنووكجوووهر نيوواي ال حٌوو  اتالتووً تحووٌي بتوودفقات ا النقدٌووة، ممووا ٌووإثر علووى مسووتوٌات الربحٌووة  

باالستالدام الك ء للموارد المالٌة التً بحو ت ا، وتحقٌوق التووا ت بوٌت السوٌولة  بنوكبالكٌفٌة التً تقوم ب ا هذه ال

فوً  علوى ربحٌوة البنووك التجارٌوة المصورٌة ثور مسوتوي السوٌولةالتبار اوالربحٌة، وتتلالا ميكلة الدراسة فً  

، تحقٌق معدالت ربحٌة جٌدة ومستوى مرتف  مت معودل العائود علوى اصصوول ومعودل العائود علوى حقووق الملكٌوة

تعتبر ميكلة السٌولة مت المسوائل المعقودة التوً تواجوه البنووك التجارٌوة فوً ظول االوضواو االاتصوادٌة بعود  حٌ 

وهوذا موا ٌسوعى البحو   لوى اٌاسوه موت ، وما ترتل علٌ ا مت ارتفواو معودالت التضوالم 2011ة ٌناٌر احدا  ثور

هل ٌؤثر التغٌر فً مؤشرات السٌولة المحاسبٌة على ربحٌاة البناوك التجارٌاة فاى  الالل صٌاغة التساإل اآلتً

 مصر؟

 أهداف الدراسة: -3

علوى الربحٌوة  فوى البنووك التجارٌوة  المحاسوبٌةٌولة السومإيرات ٌتمثل ال د  الرئٌسً للبح  فً دراسة تؤثٌر 

المصرٌة وبٌات ادرة االدارة المصرفٌة على تحقٌق مستوٌات ربحٌة فى ظول االوتال  مسوتوٌات السوٌولة وذلوك 

 نسبة اصصول السائلة  لى  جموالً الودائو كل مت  : دراسة تاثٌراوألمت الالل تحقٌق ثالثة أهدا  فرعٌة وهً 

نسوبة  جمووالً تقٌوٌم  تووؤثٌر كول مووت  ثانٌااا :علووى الربحٌوة  صوول السووائلة  لوى  جمووالً اصصوول جمووالً اصونسوبة 

علوى ربحٌوة  جموالً االسوتثمارات المالٌوة  لوى اجموالً اصصوول ونسبة االستثمارات المالٌة  لى  جمالً الودائ  

اصصول وأثرها على الربحٌة والتس ٌالت  لى  جمالً   ٌضاح تاثٌر نسبة اجمالى القرو  ثالثا :البنك التجاري 

 المصرٌة. فً البنوك التجارٌة

 أهمٌة الدراسة: -4

تواجه البنوك تحدٌات متمثلة فى السعى الى تحقٌق االستغالل االمثل لالصوول النقدٌوة والتوى ٌتوجول علوً اثرهوا 

موضووو السوٌولة فوً تناولوه لوتوؤتً أهمٌوة البحو  تعظٌم أرباح ا بيكل ٌ ٌد مت اٌمة ثروت ا وثروة المسواهمٌت 
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 ، حٌو  ٌمثول القيواو المصورفىوهوو ايواو البنووك التجارٌوةم ايواو موت القياعوات االاتصوادٌة والربحٌة فً اهو

احدى الدعامات االساسٌة فى بناء ال ٌكل االاتصادى للدولة مت الالل استعرا  العالاة بوٌت التغٌور فوى مسوتوى 

الاووة بيووكل اوضوو  ومووت ثووم معرفووة موووايت الضووع  السووٌولة واثرهووا علووى الربحٌووة، حٌوو  ٌمكووت تف ووم تلووك الع

واالنحرا  فٌ ا للعمل على تالفٌ ا والتاللا من ا أو العمل على تقلٌص ا، وكل ذلك سٌساهم فً تحسٌت مستوى 

محاولوة الحودا  التووا ت بوٌت  االولتتلالا أهمٌة الدراسة فً جانبٌت لذا  أداء البنك وٌع   مت ادرته التنافسٌة.

ة مت الالل مسواعدة القوائمٌت علوى  دارة البنووك الوى بحو  العائود الوذي ٌسوعً موت اجلوه أي بنوك السٌولة والربحٌ

ل وا تجاري دوت أت ٌإدي ذلك  لى اإلفراي بالسٌولة المتاحة لدٌه وتعرضه  لوى مالواير متنوعوة ٌضوير موت الال

 البنوكة للقائمٌت على  دارة مٌتمثل الدراسة أه الثانًلمواج ه الت اماته المالٌة؛ و  لى تصفٌة بع  أو كل أصوله

المرك ي لما ل وا موت دور أساسوً وفعوال فوً تحدٌود أسولول التعامول مو  الوااو  االسوتثماري واالاتصوادي سوعٌا 

ئمٌت على ادارة السٌولة فى تساهم نتٌجة الدراسة القاباالضافة لما تقدم،  للعمل على تسرٌ  عملٌة النمو فً البلد؛ 

ار الميلوول تووفٌره موت سوٌولة مناسوبة تسواهم فوى الحفواظ علوى مسوتوٌات ربحٌوة على التعر  علوى المقود البنك

 مقبولة بما ٌنعكب على تحسٌت اصداء المالً للبنك.

 الدراسات السابقة واشتقاق فروض البحث: -5

الموصول  بنوكالسوٌولة والربحٌوة بوالتيبٌق علوى مإيورات ( الوى بحو  العالاوة بوٌت 2002هدفت دراسة جمٌل ة

متغٌرات مستقلة على  الدراسة ت، واعتمد2006وحتً  2000الالل الفترة مت سنة  االستثمار بالعراقللتنمٌة و

ممثلة فً نسبة اصصول السائلة  لى الودائ  ونسبة االستثمارات المالٌة  لى الودائ  ونسبة القورو   لوى  جموالً 

وباسوتالدام . ومعدل العائد على حقوق الملكٌة اصصول والربحٌة كمتغٌرتاب  ممثل فً معدل العائد على اصصول

تحلٌل االنحدار الالتبار العالاة بٌت المتغٌر المستقل والمتغٌر التاب ، توصولت الدراسوة  لوى أت االرتباي ويرٌقة 

السٌولة والربحٌة هً عالاة ذات داللة معنوٌة وأت المتغٌرات المسوتقلة توإثرات فوً اصداء مإيرات العالاة بٌت 

للبنووك وأنووه كلمووا ارتفعووت نسووبة اصصووول السووائلة  لووى الودائوو  انالفضووت الربحٌووة وكلمووا ارتفعووت نسووبة المووالً 

االسووتثمارات المالٌووة ارتفعووت معوودالت الربحٌووة، واوصووت الدراسووة الووى ضوورورة االالووذ بالعالاووة اليردٌووة بووٌت 

ئلة والربحٌة، وانت وت الدراسوة االستثمارات المالٌة والربحٌة م  مراعاة العالاة العكسٌة بٌت نسل اصصول السا

 بنوكوأت ال رغم مت أت هناك  عفاء ضرٌبًبال 2003عٌنة البح  فً العام  بنك لى أت هناك انالفاضا فً أداء ال

 مستوٌات تيغٌل اصصول.بعد ارتفاو وذلك  2004استعاد عافٌته بعد اد 
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بحٌة البنوك بعد اال مة المالٌة تؤثٌر  دارة السٌولة على ر (Vincent, 2009وفً السوٌد، بٌنت دراسة ة

وذلك باالعتماد على نسبة االصول السائلة  2002العالمٌة التً تعرضت ل ا اصسواق المالٌة فً العالم منذ عام 

الى اجمالى االصول ونسبة القرو  الى الودائ ، وتم اٌاب الربحٌة مت الالل معدل العائد على االصول ومعدل 

االتبار ما  ذا كات التغٌٌر فً استراتٌجٌات السٌولة مرتبيا  وهدفت الدراسة الىى حقوق الملكٌة، العائد عل

بنوك ات هناك  5بربحٌة البنوك، وتوصلت نتائج الدراسة باستالدام االنحدار المتعدد الذي اجري على عٌنة مت 

ة السٌولة على الربحٌة، عالاة اٌجابٌة بٌت االستراتٌجٌة التى تم اتباع ا الالل اال مة المالٌة العالمٌة فى ادار

حٌ  اظ رت الدراسة وجود عالاة اٌجابٌة بٌت نسبة القرو  الى الودائ  والربحٌة، وات هناك عالاة عكسٌة 

ل ا داللة معنوٌة بٌت االصول السائلة الى اجملى االصول على الربحٌة. وات اص مة المالٌة التى تعرضت ل ا 

اثرت على البنوك السوٌدٌة بيكل ضعٌ  بالرغم مت ان ا كانت تتب   2002اصسواق المالٌة فً العالم منذ عام 

  جراءات أكثر صرامة ليروي االئتمات

واثرها فى العائد  المحاسبٌةالسٌولة مإيرات ( الى دراسة 2002وفً فلسيٌت، هدفت دراسة ةأبو رحمه، 

البنكٌة على العائد  والمالايرة، حٌ  ترك ت ميكلة البح  فً يكل تساإل عت ما هو تؤثٌر السٌولة

-2002والمالايرة؟ واعتمدت الدراسة على استالدام التقارٌر السنوٌة للبنوك التجارٌة الفلسيٌنٌة لفترة ة

ادارة السٌولة المصرفٌة االستثمارٌة وتؤثٌرها  ى التعر  على ادرة  دارة البنك على(. فالدراسة تسعى  ل2002

لٌل االنحدار الالتبار العالاة بٌت المتغٌر المستقل وهو السٌولة وباستالدام يرٌقة تح على العائد والمالايرة،

والتى تم اٌاس ا مت الالل نسبة السٌولة النقدٌة الى االصول وبٌت العائد  والمالاير كمتغٌر تاب  حٌ  تم 

ت االعتماد فى اٌاب العوائد على نسبة معدل العائد على االصول ونسبة معدل العائد على حقوق الملكٌة. وتوصل

ذات داللة  حصائٌة بٌت معدالت نسل السٌولة المصرفٌة ومعدل العائد، اٌجابٌة  علً ات هناك عالاة الدراسة

على االصول ومعدل العائد على حقوق الملكٌة وات هناك عالاة ارتباي دالة  حصائٌا بٌت معدالت السٌولة لدى 

 . يرالبنوك ونسل المالا

والمتعلقة بحاالت عدم االلت ام المالى بالسداد والتى ترتل علٌ ا  2002 وفً دراسة لتاثٌر اال مة المالٌة سنة

توجه المدٌرٌت المالٌت الى النظر صهمٌة اإلدارة السلٌمة للسٌولة المصرفٌة حٌ  االتبرت دراسة 

السٌولة على ربحٌة البنوك االمرٌكٌة والكندٌة مت مإيرات ( تؤثٌر Bordeleau & Graham, 2010ة

ثر الناتج مت ادارة السٌولة عت يرٌق اٌاب العالاة بٌت المتغٌرات المستقلة والمتغٌرات التابعة، الالل بح  اال

فى نسبة االصول السائلة الى اجمالى  فً المإيرات المحاسبٌة للسٌولة والممثلة حٌ  تمثلت المتغٌرات المستقلة
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فى الربحٌة والتى تم اٌاس ا مت الالل  االصول ونسبة الودائ  الى اجمالى االصول وتمثلت المتغٌرات التابعة

نسبة معدل العائد على االصول ومعدل العائد على حقوق الملكٌة، حٌ  اامت الدراسة باالتبار تؤثٌر حٌا ات 

اصصول السائلة على ربحٌة البنك لعٌنة مت البنوك اصمرٌكٌة والكندٌة الكبٌرة، وتوصلت الدراسة  لى أت 

وك التً تمتلك بع  اصصول السائلة، وبالتالى فات هناك عالاة يردٌة بٌت نسبة الربحٌة تتحست بالنسبة للبن

االصول السائلة الى االصول وبٌت معدل العائد على االصول ومعدل العائد على حقوق الملكٌة وات هناك عالاة 

ى حقوق الملكٌة، يردٌة بٌت نسبة االصول السائلة الى االصول وبٌت معدل العائد على االصول ومعدل العائد عل

وات هناك عالاة عكسٌة بٌت نسبة الودائ  الى اجمالى االصول ومعدل العائد على االصول وات هناك عالاة 

عكسٌة بٌت نسبة الودائ  الى اجمالى االصول ومعدل العائد على حقوق الملكٌة، وعالوة على ذلك، تيٌر النتائج 

 حالة االاتصاد. الى ات العالاة تالتل  تبعا لنموذج عمل البنك و

اما االتبار القدرة التفسٌرٌة لمإيرات السٌولة فً تحلٌل توج ات ومستوٌات المالايرة التً تتعر  ل ا البنوك 

(، حٌ  تمثلت ميكلة الدراسة فً بٌات ما هً ادرة مإيرات 2011العرااٌة فقد اوضحت ا دراسة ةموسى، 

التجارٌة بغر  تحقٌق مستوٌات مقبولة ر  ل ا البنوك التً تتعتفسٌر وتحلٌل مستوٌات المالايرة  فًألسٌوله 

مت السٌوله واالمات معا وتالفً التعار  الحاصل بٌن ما وبٌت هد  الربحٌة، وهدفت الدراسة الى تحلٌل 

وعر  يبٌعة العالاة بٌت السٌولة المصرفٌة واالمات مت المالايرة ومحاوله بٌات العالاة الرابية بٌن ما 

التجارٌة. واعتمدت الدراسة فى صٌاغة المتغٌرات المستقلة على نسبة السٌولة النقدٌة الى  البنوككؤهدا  فً 

االصول ونسبة القرو  الى الودائ  ونسبة الوادئ  الى اجمالى االصول واعتمدت الدراسة على متغٌرات تابعة 

بٌتا. وتوصلت نتائج تمثلت فى معدل العائد على حقوق الملكٌة ومعدل العائد على االصول ومعامل الالير 

الدراسة الى ات المعدالت المرتفعة لمإيرات السٌولة تعيً صوره واضحة لتدنً مستوٌات المالايرة فً 

التجارٌة كما اثبتت الدراسة صحة الفرضٌة حٌ  ات المإيرات المعتمدة فً تحلٌل السٌولة المصرفٌة ل ا  البنوك

التجارٌة، وات هناك عالاة عكسٌة بٌت  البنوكحلٌلٌ ا فً القدرة على تفسٌر اتجاهات ومستوٌات المالايرة وت

نسبة السٌولة النقدٌة الى االصول وبٌت معدل العائد على االصول وعالاة عكسٌة بٌت نسبة السٌولة النقدٌة الى 

االصول وبٌت معدل العائد على حقوق الملكٌة، وات هناك عالاة عكسٌة بٌت نسبة القرو  الى الودائ  وومعدل 

ائد على االصول وات هناك عالاة عكسٌة بٌت نسبة القرو  الى الودائ  ومعدل العائد على حقوق الملكٌة الع

وات هناك عالاة يردٌة بٌت نسبة الوادئ  الى اجمالى االصول وبٌت معدل العائد على االصول وات هناك عالاة 

قوق الملكٌة. واوصت الدراسة الى يردٌة بٌت نسبة الوادئ  الى اجمالى االصول وبٌت معدل العائد على ح
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التجارٌة لما ل ا مت اهمٌة  البنوكضرورة اعتماد مإيرات السٌولة فً الحكم على المالايرة وتحلٌل ا مت ابل 

بتحلٌل  البنوكفً تحدٌد درجات ومستوٌات االمات لتجنل المالايرة باإلضافة الى ضرورة اإلهتمام مت ابل 

 البنوكالتحلٌل مت دور فً غاٌة االهمٌة لتحقٌق الموائمة والتوافق بٌت اهدا  السٌولة والمالايرة معا لما ل ذا 

 التجارٌة وتجنل الواوو فً ميكلة االدارة المصرفٌة.

 مإيرات الربحٌة فى البنوكالسٌولة ومإيرات العالاة بٌت  ( الى2012وفً الج ائر ايارت دراسة ةايقاوى، 

كمتغٌر  المحاسبٌة السٌولةمإيرات الستيالو ماهٌة العالاة بٌت  2010حتى  2001التجارٌة الالل الفترة مت 

مستقل ممثل فً نسبة االصول السائلة الى اجمالى االصول واالستثمارات المالٌة الى اجمالى االصول وبٌت 

الربحٌة كمتغٌر تاب  ممثل فً معدل العائد على االصول ومعدل العائد على حقوق الملكٌة، حٌ  انه تم دراسة 

بنك تجاري مت الالل برامج التحلٌل االحصائى باالعتماد على اسلول  15بٌانات المالٌة للعٌنة المكونة مت ال

االنحدار واالرتباي. وتوصلت الدراسة الى انه وجود عالاة عكسٌة بٌت نسبة االصول السائلة ومعدل العائد على 

لى االصول ومعدل العائد على االصول وات االصول وات هناك عالاة يردٌة بٌت نسبة االستثمارات المالٌة ا

النتائج توصلت لعدم وجود عالاة معنوٌة بٌت نسبة االستثمارات المالٌة الى اجمالى االصول ومعدل العائد على 

حقوق الملكٌة ولم ٌتوصل الى وجود عالاة معنوٌة بٌت نسبة االصول السائلة الى اجمالى االصول ومعدل العائد 

 على حقوق الملكٌة.

( تاثٌر السٌولة المصرفٌة 2012ولتحدٌد اثر سٌولة البنوك السورٌة على الربحٌة، االتبرت دراسة ةنصر الدٌت، 

على عٌنة مكونة اربعة بنوك سورٌة ةبنك سورٌة والم جر، بٌنك العربً، بنك عودة، بنك بٌمو( الالل الفترة 

الربحٌة مت الالل االعتماد على اسلول  على مإيرات السٌولة، واد اام الباح  بدراسة اثر 2010-2005مت 

النسل المالٌة للمتغٌر المستقل ةالسٌولة( ومن ا نسبة االصول السائلة الى اجمالى االصول ونسبة التوظٌ  

ونسبة االحتٌايى القانونى ونسبة القرو  الى اجمالى الودائ  واعتمدت الدراسة على متغٌر تاب  ممثل فى 

عدل العائد على االصول ومعدل العائد على حقوق الملكٌة، واد توصلت الدراسة الربحٌة تم اٌاسه مت الالل م

ووجود عالاة  ROEو  ROAبنسبتى القٌاب البنوكوجود عالاة يردٌة بٌت نسبة التوظٌ  وربحٌة   لى

عكسٌة بٌت نسبة االصول السائلة الى اجمالى االصول والربحٌة ووجود عالاة يردٌة بٌت نسبة القرو  الى 

 دائ  ومعدل العائد على االصول ومعدل العائد على حقوق الملكٌة.الو

، مت الالل لٌبٌرٌا التجارٌة فً البنوك على ربحٌة السٌولة أثر)   Botoe, 2012وفً لٌببرٌا، ناايت دراسة ة

 لى  دراسة تؤثٌر اصصول السائلة فً البنوك التجارٌة على الربحٌة حٌ  استالدمت الدراسة نسل السٌولة النقدٌة
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اصصول ونسل الودائ  لالصول كمقٌاب للسوٌولة ةمتغٌور مسوتقل( ومتغٌور تواب  ٌمثول الربحٌوة والتوً توم اٌاسو ا 

باالعتماد على نسل معدل العائد على اصصول ومعدل العائد على حقوق الملكٌة واعتمدت الدراسة على المون ج 

بنوك تجواري  22فعلٌوة لعٌنوة الدراسوة والممثلوة فوً الوصفى التحلٌلً باالضافة الً االعتماد على بٌانات ثانوٌوة 

باستالدام تحلٌل االرتباي واالنحدار توصلت الدراسوة  لوى عودم وجوود عالاوة و، 2011-2006الالل الفترة مت 

 حصائٌة بٌت الربحٌة والسٌولة النقدٌة  لى اصصول، فً حوٌت توجود عالاوة  حصوائٌة اٌجابٌوة بوٌت نسوبة الودائو  

د عالاوة بوٌت نسوبة القورو   لوى نسوبة الودائو  بالربحٌوة وأت هنواك أثور  ٌجوابً وذات داللوة والربحٌة، كما توج

  حصائٌة على ربحٌة البنوك، حٌ  تظ ر النتائج التجرٌبٌة أت تركٌ  السٌولة ٌإثر سلباُ على ربحٌة البنوك.

مالى فى البنوك السٌولة المصرفٌة على االداء المإيرات ( تؤثر 2013وفً مصر ناايت دراسة الغٌيى ة

التجارٌة المقٌدة فى البورصة المصرٌة وانعكاسات مستوى السٌولة على الربحٌة فى ظل االوضاو االاتصادٌة 

، حٌ  هدفت الدراسة الى كي  واا  ا مة السٌولة نتٌجة لالوضاو التى 2012حتى  2002الالل الفترة مت 

بٌت المتغٌرات حٌ  تمثلت عٌنة الدراسة فى البنوك  مرت ب ا مصر الالل تلك الفترة ومدى اوة العالاة القائمة

مإيرات السٌولة  بنك تجارى، واعتمدت الدراسة على 13التجارٌة المقٌدة فى البورصة المصرٌة وعددهم 

نسبة االصول السائلة الى الودائ  ونسبة االصول السائلة الى االصول  ممثلة فًمتغٌرات مستقلة المحاسبٌة ك

المالٌة الى االصول ومتغٌر تاب  وهو الربحٌة حٌ  تم اٌاسه بحسال كال مت معدل العائد ونسل االستثمارات 

على االصول ومعدل العائد على حقوق الملكٌة واد توصلت الدراسة الى ات هناك عالاة عكسٌة بٌت نسبة 

ى الودائ  وبٌت االصول السائلة الى االصول ومعدل الربحٌة وهناك عالاة عكسٌة بٌت نسل االصول السائلة ال

 معدل الربحٌة وهناك عالاة يردٌة بٌت االستثمارات المالٌة الى االصول وبٌت معدالت الربحٌة.

(، حٌ  Podilchuk, 2013اما تاثٌر  دارة السٌولة على البنوك التجارٌة فى أوكرانٌا اوضحت ا دراسة ة

االتبار تؤثٌر سٌولة البنوك على الربحٌة تعتبر  دارة اصموال السائلة عامال هاما فً نمو البنوك، حٌ  تم 

لقٌاب تاثٌر المتغٌرات المستقلة والتى تمثلت فى نسبة االصول السائلة الى اجمالى  باستالدام معادالت االنحدار

(، ROEو ROAاالصول ونسبة اجمالى الوادئ  الى اجمالى االصول على الربحٌة كمتغٌر تاب  ةممثلة فى 

. وباستالدام المن ج التحلٌلى واالستقرائى 2010-2001بنك الالل الفترة مت 12ت وذلك بالتيبٌق على عٌنة م

توصلت الدراسة الى وجود عالاـة انحدار بٌت السٌولة والربحٌة، وات نسبة االصول السائلة الى اجمالى 

جمالى االصول تإثر بيكل سلبى على معدل العائد على االصول ومعدل العائد على حقوق الملكٌة، وات نسبة ا
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الودائ  الى اجمالى االصول تإثر بيكل يردى على معدل العائد على االصول ومعدل العائد على حقوق 

 الملكٌة، وات نسبة السٌولة الى الربحٌة ل ا تؤثٌر  ٌجابً كبٌر على ت اٌد الربحٌة مستقبال. 

بنوك فً نٌجرٌا، واعتمدت الى اٌاب تؤثٌر  دارة السٌولة على ربحٌة ال (Ibe, 2013وبالمثل هدفت دراسة ة

الدراسة على عٌنة مت ثالثة بنوك تم االتٌارهم عيوائٌا لتمثٌل الصناعة المصرفٌة فً نٌجرٌا، واعتمدت 

(، واظ رت النتائج Podilchuk, 2013الدراسة على نفب المتغٌرات والمن جٌة الميبقة فً دراسة ة

الى االصول ومعدل العائد على االصول وات هناك االحصائٌة وجود عالاة عكسٌة بٌت نسبة االصول السائلة 

وات هناك عالاة يردٌة  حق الملكٌةعالاة عكسٌة بٌت نسبة االصول السائلة الى االصول ومعدل العائد على 

بٌت نسبة القرو  الى اجمالى الودائ  وبٌت نسبة معدل العائد على االصول وات هناك عالاة يردٌة بٌت نسبة 

لوادئ  وبٌت نسبة معدل العائد على حقوق الملكٌة، واوصت الدراسة البنوك الى ضرورة القرو  الى جمالى ا

 يراك الموظفٌت المإهلٌت فً البنوك لضمات اتالاذ القرارات الصحٌحة الصوصا م  المستوى اصمثل للسٌولة 

 .والعمل على تعظٌم الرب  فى البنوك

راسة العالاة بٌت السٌولة والربحٌة للبنوك الى د (Lartey & Antwi, 2013دراسة ة وفً غانا، هدفت

التجارٌة المدرجة فً بورصة غانا، ومعرفة العالاة االحصائٌة بٌت نسل السٌولة النقدٌة ونسل التوظٌ  ونسل 

القرو  الى الربحٌة ممثلة فى معدل العائد على االصول ومعدل العائد على حقوق الملكٌة، فى البنوك. وتتمثل 

ة بنوك مت أصل تسعة بنوك مدرجة فً بورصة غانا، واعتمدت الدراسة على البعد ال منً عٌنة الدراسة سبع

لقٌاب العالاة االحصائٌة بٌت المتغٌرات، وذلك  2010الى 2005للسالسل ال منٌة وتحدٌدا فى الفترة مت 

بنوك، واد تم تحدٌد اتجاه باالعتماد على التحلٌل االحصائى للنسل المالٌة التى تم استالراج ا مت القوائم المالٌة لل

السٌولة والربحٌة باستالدام تحلٌل السالسل ال منٌة ومعادلة االنحدار، وتوصلت الدراسة الى وجود عالاة يردٌة 

بٌت نسبة السٌولة النقدٌة والربحٌة ووجود عالاة يردٌة ضعٌفة بٌت نسل التوظٌ  والربحٌة ووجود عالاة 

 قرو  والربحٌة. يردٌة ذات داللة احصائٌة بٌت نسل ال

، واعتمودت التجارٌوة البنووك علوى ربحٌوة  دارة السوٌولة توؤثٌر( Karani, 2013دراسوة ةوفوً كٌنٌوا االتبورت 

مت الالل اٌواب نسوبة السوٌولة السوائلة المحاسبٌة السٌولة مإيرات الدراسة على اٌاب أثر المتغٌر المستقل وهو 

اب  وهوو معودل العائوود علوى اصصوول، حٌوو  تمثول مجتموو  ونسوبة النقدٌوة  لووى اصصوول ونسوبة اإلٌووداو ومتغٌور توو

، 2012 لوى  2002مت  الالل الفترة  بنك 44ٌنٌا وعددهم التجارٌة فً ك البنوكجمٌ  لالدراسة فً عٌنة ياملة 

عٌنوة الدراسوة باالضوافة الوى  للبنووكنوات الثانوٌوة والبٌانوات المالٌوة واعتمدت الدراسة علوى الحصوول علوى البٌا
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مون ج اإلحصواء باستالدام وبنك استوفت معاٌٌر جم  البٌانات،  44٪ مت أصل 63ات بمعدل استجابة اائمة استٌب

، ووجودت الدراسوة فوً نتوائج التحلٌول المسوتقلة والتابعوةمتغٌورات الالوصفً وتحلٌل االنحدار لتحدٌد العالاة بٌت 

 دارة ات وجوودت كموا رٌوة فوً كٌنٌوا، المٌودانً أت هنواك عالاوة يردٌوة بوٌت الربحٌوة و دارة السووٌولة للبنووك التجا

 على ضورورة تركٌو الدراسة  لتوصوتم ما مت محددات ربحٌة البنوك التجارٌة فً كٌنٌا  السٌولة تعتبر عامالخ 

التوا ت بوٌت مسوتوى اصصوول السوائلة واصصوول يوٌلوة المودى على تحقٌق لبنوك التجارٌة فً اتموٌل المدٌري 

 اربة للحفاظ على السٌولة الكافٌة والربحٌة المستدامة. لتع ٌ  كل هد  مت اصهدا  المتض

العالاوة   (Jeevarajasingam, 2014)وفً سرٌالنكا وعقل احدا  اال مة المالٌة العالمٌة، بحثوت دراسوة

بٌت السٌولة والربحٌة فً البنووك التجارٌوة  فقود سوعى الباحو   لوى اإلجابوة علوى تسواإل وهوو كٌو  ٌمكوت للبنوك 

عٌنوة اودرها لربحٌوة مإيرات الالسٌولة على مإيرات االمثل للسٌولة؟ ومت الالل دراسة تؤثٌر  االتٌار المستوي

، حٌو  تمثلوت المتغٌورات المسوتقلة فوً نسول 2012 لى عوام  2002بنك تجاري فً سرٌالنكا الالل الفترة  25

لة النقدٌوة  لوى اصصوول، السٌولة والتً تم االعتماد على اٌاس ا مت الالل اٌاب نسبة النقدٌة  لى اصصول والسٌو

أما المتغٌر التاب  ف و تمثل فً الربحٌة حٌ  تم  اٌاسه مت الالل االعتماد على نسبة معدل العائد علوى اصصوول 

ومعدل العائد على حقوق الملكٌة، واد اعتمدت الدراسة على استالدام أسلول تحلٌل االرتباي واالنحودار المتعودد 

اٌجابٌة ذات داللة احصائٌة بٌت نسبة السٌولة النقدٌة  لى اصصول م  العائود وتوصلت الدراسة  لى وجود عالاة 

 على اصصول،  ال أنه ال توجد عالاة بٌت نسبة السٌولة النقدٌة  لى اصصول وهامش الرب . 

( الى اٌاب تؤثٌر نظام السٌولة على ربحٌة البنوك، Ryan & Mio, 2014وفً انجلترا، هدفت دراسة ة

راسة على نسبة السٌولة النقدٌة ونسبة القرو  الى الودائ  الالتبار اثر التغٌر على الربحٌة واعتمدت الد

الى أدلة على أت ت الدراسة المتمثله فً معدل العائد علً االصول ومعدل العائد علً حقوق الملكٌه وتوصل

ات هناك تباٌت فى االثر على  تيدٌد نظام  السٌولة ٌ ٌد مت وجود عالاة اٌجابٌة على الربحٌة، واظ رت النتائج

معدالت الربحٌة، فتيدٌد اجراءات السٌولة مت الالل تحسٌت نسل السٌولة النقدٌة اظ ر عالاة يردٌة م  

الربحٌة ممثلة فً معدل العائد علً االصول ومعدل العائد علً الحقوق الملكٌة، فالحجم الكلً للمٌ انٌات 

اجراءات السٌولة اثمر عت تالفٌ  الضرر الناتج عت اال مة العمومٌة للبنوك اظ ر ات التيدٌدات على 

االاتصادٌة يالما انه مقترت باارا  القياو غٌر المالً،   ما مت الالل تالفٌ  اإلارا  أو رف  أسعار الفائدة 

لتنظٌم السٌولة والميالبات مت المإسسات المالٌة اصالرى التً لدٌ ا نقد،  البنوكفاستجابت  .على القرو 
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ايٌات البنك المرك ي والسندات الحكومٌة، فقللت حالة التا م بٌت القياو المصرفً دوت التؤثٌر على واحتٌ

 اإلارا  واالاتصاد الحقٌقً.

 Tadesse (وبٌة، اام ٌوفً دراسة لقٌاب مالاير السٌولة وسعر الصر  على ربحٌة البنوك التجارٌة االث

على ربحٌة المساهمٌت للمصار  التجارٌة فً  ثٌوبٌا ببح  تؤثٌر سعر الصر  والسٌولة المصرفٌة  2014)

مت الالل بٌات تؤثٌر سعر الصر  على نمو القرو  المصرفٌة، وٌمثل المتغٌر ، 2014 -2000مت سنة 

المستقل فى التغٌر فى اسعار الصر  ونسبة االصول السائلة الى اجمالى االصول ونسبة الودائ  الى القرو  

بٌنما ااتصر المتغٌر التاب  على ربحٌة البنوك مقاسة بمعدل العائد على االصول ونسبة القرو  الى االصول 

ومعدل العائد على حقوق الملكٌة ومعدل نمو القرو  المصرفٌة، واعتمدت الدراسة على  تحلٌل االنحدار 

ات هناك وتوصلت الدراسة الى أت سعر الصر  له تؤثٌر سلبً كبٌر على ربحٌة البنوك التجارٌة فً  ثٌوبٌا و

عالاة يردٌة بٌت السٌولة المصرفٌة والربحٌة. وأوصت الدراسة على ضرورة ترك  مدٌري البنوك وال ٌئة 

اإلدارٌة على تؤثٌر تباٌت أسعار الصر  على ربحٌة البنك والتؤكد مت مالئمة االسعار للحد مت التؤثٌر السلبً 

 على ربحٌة المصرفٌة.

 ,Akter & Mahmoudك التجارٌة فً بنجالدٌش تناولته دراسةاما تؤثٌر السٌولة على ربحٌة البنو

الربحٌة، فقد مإيرات السٌولة ومتغٌر تاب  وهو  مإيرات(، حٌ  تم االعتماد على متغٌر مستقل وهو (2014

تم اٌاب نسل السٌولة بالتيبٌق على نسبة السٌولة النقدٌة الى االصول ونسبة النقدٌة الى االصول وتم اٌاب 

متغٌر تاب  مت الالل نسبة معدل العائد على االصول ومعدل العائد على حقوق الملكٌة، واستالدمت الربحٌة ك

بنك مت البنوك التجارٌة  14الدراسة من جٌة التحلٌل الوصفى وذلك بالتيبٌق على عٌنة مت البنوك عددها 

اي واالنحدار الاليً بٌت المتنوعة فى دولة بنجالدٌش، وباستالدام التحلٌل االحصائى الالتبار عالاة االرتب

المتغٌرالمستقل والمتغٌر التاب  توصلت الدراسة الى انه ال ٌوجد عالاة ذات داللة  حصائٌة بٌت السٌولة 

 والربحٌة.

 Lukorito)ونظرا لوجود منافسة بٌت البنوك التجارٌة ويركات التموٌل العقاري فً دولة كٌنٌا، اامت دراسة 

et al, 2014) 2013وحتووى  2002سووٌولة علووى ربحٌووة البنوووك التجارٌووة الووالل الفتوورة مووت تقٌووٌم تووؤثٌر الب 

موت  البنووك التجارٌوة فوً كٌنٌوا واعتمودت الدراسوة علوى اٌواب  43باالعتمواد علوى تحلٌول البٌانوات المالٌوة لعودد 

ولة العالاة بٌت نسل السٌولة ونسل الربحٌة، حٌ  تم استالدام نسل السٌولة كمتغٌر مستقل تمثول فوً نسوبة السوٌ

النقدٌة  لى الودائ   فً حٌت تم اٌواب الربحٌوة باسوتالدام معودل العائود علوى اصصوول ومعودل العائود علوى حقووق 
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الملكٌة، وباستالدام اإلحصاء الوصفً وتحلٌل االنحدار المتعدد، وتوصلت الدراسة الى وجود عالاوة ذات داللوة 

رغم مت النمو المتسارو فً القيواو المصورفً، فوؤت  حصائٌة و ٌجابٌة بٌت السٌولة وربحٌة البنوك، وانه على ال

القيوواو مووا ال ٌواجووه العدٌوود مووت التحوودٌات بمووا فووً ذلووك منافسووة يرسووة مووت داالوول مإسسووات التموٌوول اصصووغر 

ويوركات الورهت العقواري والمنافسوة علوى مودى السوونوات القلٌلوة الماضوٌة نتٌجوة ل ٌوادة االبتكوارات فوً السوووق 

ى البنوك أت تستثمر بكثافة فً اصصول  ذا لم تتحقق مكاسل كبٌرة، والحفاظ على وتوصً الدراسة أنه ٌجل عل

مستوٌات السٌولة الكافٌة و ت كات فوً يوكل أوراق مالٌوة اصوٌرة اصجول موت أجول تحقٌوق اصربواح وبقووة تحدٌود 

 فرا استثمارٌة مجدٌة وربي هذه الفرا  لى ودائ  العمالء.

( بقٌاب العالاة بٌت السٌولة والعائد والمالايرة فى ظل المالاير 2015بٌنما اهتمت دراسة اليرااوى ة

، حٌ  هدفت الدراسة 2013حتى  2004االاتصادٌة على الربحٌة البنوك التجارٌة فى مصر الالل الفترة مت 

 لى تحدٌد أثر التغٌر فى مستوٌات السٌولة المصرفٌة واثرها على الربحٌة فى ظل وجود مالاير ااتصادٌة 

بنك مسجل فً بورصة االوراق المالٌة المصرٌة فً الفترة  11تغٌر سعر الصر  والفائدة لعدد   متمثلة فى

والعائد  الملكٌة ، مت الالل اٌاب ربحٌة البنوك باستالدام العائد على حقوق2013وحتى عام  2004 مت عام

ٌولة مت الالل نسل و اٌاب الس االصول والعائد علً على االصول والعائد على االموال المتاحة للتوظٌ 

السٌولة النقدٌة الى اجمالى االصول ونسبة القرو  الى الوادئ  ونسبة الودائ  الى اجمالى االصول، واد تم 

المتغٌرات، كما تم استالدام اسالٌل تحلٌل االنحدار الاليً المتعدد  تيبٌق أسلول النسل المالٌة لحسال هذه

ٌل االحصاء الوصفً ومعامل االرتباي لبٌرسوت، وأظ رت الفرضٌات باالضافة الً استالدام اسال الالتبار

نتائج الدراسة ات سعر الفائدة ٌإثر بيكل يردى على معدل العائد على حقوق الملكٌة ومعدل العائد على 

اجمالى الوادئ  بالبنوك ومعدل العائد على االصول بٌنما سعر الصر  ٌإثر بيكل عكسى على الربحٌة وات 

يكل يردى على الربحٌة ماعدا نسبة القرو  الى الوادئ  فان ا تإثر بيكل عكسى نظرا نسل السٌولة تإثر ب

 لوجود اللل فى سعر الفائدة.

التجارٌة  فً البنوك الربحٌة على السٌولة الى دور  دارة (Alshatti, 2015)وفً االردت ايارت دراسة 

كعٌنة مت البنوك اصردنٌه حٌ  اعتمدت ، واد تم االتٌار ثالثة عير بنك 2012-2005اصردنٌة الالل الفترة 

نسبة السٌولة النقدٌة الى االصول والتس ٌالت االئتمانٌة الصافٌة ممثلة فً الدراسة على مإيرات السٌولة 

كمتغٌر مستقل ومعدل العائد على حقوق المساهمٌت ومعدل العائد على االصول كمتغٌر تاب  واد تم استالدام 

التبار فرضٌات البح  وتوصلت الدراسة الى أت ال ٌادة فً نسبة السٌولة النقدٌة اسلول االرتباي واالنحدار ال
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الى االصول ونسبة االستثمار مت اصموال المتاحة تإدي  لى  ٌادة فً الربحٌة، فً حٌت أت ال ٌادة فً نسبة 

وتوصً الدراسة  رأب المال ونسبة اصصول السائلة تإدي  لى انالفا  فً الربحٌة البنوك التجارٌة اصردنٌة.

بضرورة االستالدام اصمثل للسٌولة المتاحة فً مالتل  جوانل االستثمار مت أجل  ٌادة ربحٌة البنوك، كما 

اوصت الدراسة الً ضرورة اعتماد البنوك على اإليار العام إلدارة السٌولة لضمات سٌولة كافٌة لتحقٌق 

 التوا ت بٌت مصادر واستالدامات اصموال.

المحاسبٌة السٌولة مإيرات (  لى اٌاب اثر Al Nimer&Warrad,2015ضا سعت دراسة  ةوفً االردت اٌ

الربحٌة مت الالل االعتماد على متغٌر مستقل ممثل فً نسل السٌولة، والتوً مإيرات فً البنوك اصردنٌة على 

اٌاسو ا موت الوالل تم اٌاس ا مت الوالل نسوبة السوٌولة النقدٌوة  لوى اصصوول ومتغٌور تواب  وهوو الربحٌوة والتوً توم 

وحتى  2005بنك مسجل فً بورصة عمات الالل الفترة  15االعتماد على معدل العائد على اصصول لعٌنة مت 

لمعرفة، ما  ذا كانت السٌولة مت الوالل نسوبة السوٌولة النقدٌوة  لوى اصصوول ل وا توؤثٌر كبٌور علوى ربحٌوة  2011

توصوولت الدراسووة أت هنوواك تووؤثٌر كبٌوور فووً نسووبة (، وROAالبنوووك اصردنٌووة مووت الووالل العائوود علووى اصصووول ة

 السٌولة النقدٌة  لى اصصول على ربحٌة البنك والممثلة فً معدل العائد على اصصول.

تؤثٌر مالاير السٌولة على االداء المالً فً البنوك النٌجرٌة، حٌ   Isaac (2015وفً نٌجرٌا اٌمت دراسة ة

 ة فً البنوك النٌجٌرٌة كنتٌجة غٌر عادٌة لحدو  عدد كبٌر مت اد اكتسبت  دارة مالاير السٌولة مكانة بار

أ مات العملة، وأوضحت الدراسة تؤثٌر نسل السٌولة النقدٌة ونسل القرو  على الربحٌة البنوك فً نٌجرٌا، 

واعتمدت الدراسة على متغٌر مستقل واحد ةالسٌولة المصرفٌة ممثلة فى نسبة السٌولة النقدٌة ونسبة القرو  

االصول( ومتغٌر تاب  ةاداء البنوك مت حٌ  الربحٌة باستالدام معدل العائد على االصول ومعدل العائد  الى

على حقوق الملكٌة(، وتوصلت الدراسة الى وجود عالاة ذات داللة  حصائٌة بٌت نسل السٌولة والربحٌة فى 

 البنوك باعتبارها وسٌلة فعالة،.البنوك التجارٌة، وأوصت الدراسة بضرورة تفعٌل ادارة مالاير السٌولة فً 

السٌولة على اصداء المالً للبنوك التجارٌة مإيرات ( تؤثٌر التغٌر فى Ahmed, 2015كما ناايت دراسة ة

بنوك تجارٌة، مت الالل دراسة  6فً بنجالدٌش، حٌ  اعتمدت الدراسة على تحلٌل البٌانات المالٌة لعدد 

سبة الودائ  الى القرو  ونسبة القرو  الى االصول ونسبة السٌولة العالاة بٌت متغٌرات مستقلة تمثلت فى ن

المصرفٌة ومتغٌر تاب  تمثل فى الربحٌة  ةنسبة معدل العائد على االصول ومعدل العائد على حقوق الملكٌة(، 

حٌ  كانت مستوٌات السٌولة منالفضة م  فترات التدهور السرٌ  فً اٌمة العملة المحلٌة فى الدولة، والتً 

وتوصلت الدراسة الى وجود عالاة يردٌة بٌت نسبة القرو  الى الوادئ  والربحٌة  اثرت سلبا على االاتصاد،
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مقاسة بمعدل العائد على االصول ومعدل العائد على حقوق الملكٌة، وات هناك عالاة عكسٌة بٌت االصول 

وق الملكٌة فً حٌت ال ٌوجد اثر السائلة الى االصول وبٌت معدل العائد على االصول ومعدل العائد على حق

 معنوي ٌذكر بٌت السٌولة ممثلة فى نسبة الودائ  الى االصول وبٌت الربحٌة.

( اوضحت تؤثٌر رأب المال  ,2015Molefe & Muzindutsiواذا انتقلنا الً جنول افرٌقٌا نجد ات دراسة ة

موال والسوٌولة علوى الربحٌوة فوً المسوة و دارة السٌولة علوى الربحٌوة، حٌو  حللوت الدراسوة توؤثٌر  دارة رأب ال

 لوى  2004بنوك رائودة كعٌنوة للدراسوة فوً مجتمو  الدراسوة المتمثول فوً دولوة جنوول  فرٌقٌوا الوالل الفتورة موت 

واد استالدمت الدراسة مإيرات السٌولة والربحٌة، حٌ  اسوتالدمت نسوبة السوٌولة النقدٌوة  لوى اصصوول  2014

والعائود علوى حقووق المسواهمٌت  (ROA) تقل، بٌنما العائد على اصصولباعتبارها مإيرات السٌولة كمتغٌر مس

( كمتغٌورات تابعوة تمثول الربحٌوة، وأظ ورت النتووائج أنوه ال ٌوجود عالاوة ذات داللوة  حصوائٌة باالتبووار  ROEة 

 لوى الفترات يوٌلة اصجل بٌت الربحٌة البنوك والسٌولة و دارة رأب المال، أما على المدى القصٌر، تم التوصل 

أت رأب المال ٌكوت ل ا أثر  ٌجابً كبٌر على ربحٌة البنوك فً حٌت لم ٌكوت لنسوبة السوٌولة  توؤثٌر علوى ربحٌوة 

 البنوك. 

( الى بح  العالاة بٌت ادارة السٌولة المصرفٌة وكفاءة ادارة 2016هدفت دراسة مصيفى ةوفً مصر، 

مصرٌة، حٌ  أجرٌت هذه الدراسة على عٌنة االصول وأثرهم على العائد والمالايرة بالبنوك التجارٌة ال

بنك مت البنوك  الحكومٌة والبنوك الالاصة، واعتمد  24عيوائٌة مت البنوك التجارٌة المصرٌة وعددهم 

الباح  فى دراسته على متغٌرات مستقلة تمثلت فى نسبة اجمالى االصول السائلة والنقدٌة الى اجمالى االصول 

الت االئتمانٌة الى اجمالى الودائ  بانواع ا الثالثة ونسبة اجمالى الودائ  الى ونسبة اجمالى القرو  والتس ٌ

اجمالى االصول ونسبة االستثمارات المالٌة الى اجمالى االصول وذلك لقٌاب االثر على الربحٌة ممثلة فى 

وجود عالاة  وتوصلت الدراسة الىصافى الرب  ومعدل العائد على االصول ومعدل العائد على حقوق الملكٌة. 

يردٌة ذات داللة معنوٌة بٌت نسبة االصول السائلة الى اجمالى االصول ومعدل العائد على االصول ووجود 

عالاة يردٌة ذات داللة معنوٌة بٌت نسبة االصول السائلة الى اجمالى االصول ومعدل العائد على حقوق 

لى الودائ  الى اجمالى االصول ومعدل العائد الملكٌة ووجود عالاة يردٌة ذات داللة معنوٌة بٌت نسبة اجما

على االصول ووجود عالاة يردٌة ذات داللة معنوٌة بٌت نسبة اجمالى الودائ  الى اجمالى االصول ومعدل 

العائد على حقوق الملكٌة ووجود عالاة عكسٌة ذات داللة معنوٌة بٌت نسبة اجمالى القرو  الى اجمالى 
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صول ووجود عالاة عكسٌة ذات داللة معنوٌة بٌت نسبة اجمالى القرو  الى الودائ  ومعدل العائد على اال

 اجمالى الودائ  ومعدل العائد على حقوق الملكٌة.

على ربحٌة البنوك المحاسبٌة السٌولة مإيرات تؤثٌر  Malik et al (2016وفً باكستات االتبرت دراسة ة

ٌعة العالاة بٌت المتغٌرات المستقلة متمثلة فى نسبة التجارٌة باستالدام اسلول االرتباي واالنحدار لبٌات يب

اجمالى القرو  الى الودائ  ونسبة اجمالى الوادئ  الى االصول ونسبة االصول السائلة الى االصول واثرهم 

على المتغٌرات التابعة متمثلة فى معدل العائد على االصول ومعدل العائد على حقوق الملكٌة، الالل الفترة مت 

لعٌنة عيوائٌة مكونة مت ثالثة بنوك تجارٌة. وتوصلت الدراسة الى وجود عالاة  ٌجابٌة  2014 الً 2002

كبٌرة بٌت السٌولة وربحٌة البنوك، حٌ  توجد عالاة يردٌة بٌت نسبة القرو  الى الودائ  وبٌت كال مت 

نسبة الودائ  الى االصول الربحٌة ممثلة فى معدل العائد على االصول ومعدل العائد على حقوق الملكٌة، وبٌت 

 وبٌت نسل الربحٌة وعالاة يردٌة بٌت االصول السائلة الى اجمالى االصول والربحٌة.

تؤثٌر اثر السٌولة على ربحٌة البنوك  Khan & Ali (2016)وفً باكستات اٌضا تناولت دراسة كل مت  

ة والمتغٌرات التابعة وباالعتماد على التجارٌة حٌ  هدفت الدراسة الى دراسة العالاة بٌت المتغٌرات المستقل

، حٌ  تمثلت 2014 – 2002دراسة البٌانات المالٌة للبنوك فى باكستات الالل السنوات الالمب للفترة مت 

المتغٌرات المستقلة فى نسل السٌولة ةنسبة النقدٌة الى االصول والسٌولة النقدٌة الى االصول(، اما المتغٌر 

ةنسبة معدل العائد على االصول ونسبة صافى الرب  لالٌرادات وهامش الرب   التاب  ف و تمثل فى الربحٌة

لالٌرادات(، حٌ  توصلت نتائج الدراسة الى أت هناك عالاة اٌجابٌة ذات داللة احصائٌة بٌت السٌولة والربحٌة 

 بمتغٌرات ا.

بالٌوة، وذلوك موت الوالل ( تؤثٌر السٌولة على أداء البنووك التجارٌوة النPradhan,2016ٌأوضحت دراسة ةكما 

السٌولة ونسبة االستثمار ونسبة رأب المال، حٌ  اعتمدت الدراسة فً مإيرات استالدام متغٌرات مستقلة تمثل 

نسل السٌولة على نسبة السٌولة النقدٌة  لوى اصصوول، أموا المتغٌورات التابعوة والتوً تمثول الربحٌوة فقود اعتمودت 

واوود (، ROAومعوودل العائوود علووى اصصووول ة (ROE)اهمٌت الدراسووة علووى معوودل العائوود علووى حقوووق المسوو

استالدمت المصادر الثانوٌة للبٌانات مت التقارٌر السنوٌة للتقرٌر البنوك واإليرا  على بنك نٌبال راسترا، وتوم 

االعتماد على نماذج االرتبواي االنحودار كؤسولول  حصوائً الالتبوار أهمٌوة وتوؤثٌر السوٌولة المصورفٌة علوى أداء 

واد توصلت الدراسة  لى وجود عالاة  حصوائٌة عكسوٌة بوٌت نسوبة السوٌولة النقدٌوة  لوى  التجارٌة النٌبالٌةالبنوك 

اصصول وبٌت معدل العائد على حقوق المساهمٌت وأٌضاخ وجود عالاة  حصائٌة عكسٌة بٌت نسبة السٌولة النقدٌة 
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ال  فً نتائج المإيورات موت عوام  لوى  لى اصصول وبٌت معدل العائد على اصصول، حٌ  تالحظ أت هناك االت

 أالر،.

( على تساإل هل السٌولة والمالءة توإثرات علوى ربحٌوة البنووك ,Dahiyat 2016وفً االردت  جابت دراسة ة

بنكوا( وذلوك الوالل  15التجارٌة، ويملت عٌنة الدراسة على جمٌ  البنوك المدرجة فً بورصة عمات وعوددهم ة

سٌولة باستالدام نسبة السٌولة النقدٌوة الوى االصوول كمتغٌور مسوتقل، ومعودل ، لقٌاب ال2014 -2012للفترة مت 

العائوود علووى اصصووول كمقٌوواب للربحٌووة كمتغٌوور توواب ، واوود تووم اسووتالدام االنحوودار البسووٌي لدراسووة العالاووات بووٌت 

لة المتغٌوورات المسووتقلة والتابعووة، وتوصوولت الدراسووة الووى وجووود عالاووة سوولبٌة ذات داللووة احصووائٌة بووٌت السووٌو

 والربحٌة، فً حٌت أت المالءة المالٌة ال ٌوجد لدٌ ا أي تؤثٌر على الربحٌة.

علووى  مإيوورات السووٌولة المحاسووبٌة( بوواثر Maqsood & others, 2016سووة ةاوفووً باكسووتات اهتمووت در

موت  2015وحتوً  2004الربحٌة بالتيبٌق علً عٌنة مت البنوك التجارٌة عددها ثمانٌة بنوك الوالل الفتورة موت 

ل االعتماد على التقارٌر المالٌة لتلك البنوك واعتمدت الدراسة علوى متغٌور مسوتقل وهوو السوٌولة المصورفٌة الال

والتً تم اٌاس ا مت الالل أسلول النسل المالٌة باالعتماد على نسبة النقدٌة  لى اصصوول ونسوبة السوٌولة النقدٌوة 

العائود علوى اصصوول ومعودل العائود علوى حقووق   لى اصصول ومتغٌرتاب  واحد وهو ربحٌة البنوك مقاسوا بمعودل

ذات داللوة  حصوائٌة  الملكٌة، وباستالدام أسلول االرتباي واالنحدار المتعدد، توصلت الدراسة الى وجوود عالاوة

 بٌت السٌولة والربحٌة .

تم ايقاق  وفقا للدراسات السابقة فانه ٌمكت للدراسة تحدٌد متغٌرات الدراسة واستقاق فرضٌات الدراسة، حٌ  اد

توجد عالاة معنوٌة ذات داللة  حصائٌة بٌت السٌولة ممثلة فً نسبة والى تنا " الفرضٌة الرئٌسٌة االولى

 (2002، مما تم استقراءه مت  دراسة ةجمٌلوذلك  " جمالً اصصول السائلة  لى  جمالً الودائ  وبٌت الربحٌة

  (Tadesse 2014) و(Jeevarajasingam, 2014) و (،(Akter & Mahmoud, 2014و

(Lukorito et al, 2014)  و(Botoe, 2012)  ة و (2013ةالغٌيى، و(Botoe, 2012 ةاليرااوى، و

( و  Bordeleau & Graham, 2010ة ، و(2016مصيفى و ة ،(Vincent, 2009و ة (،2015

( (Al Nimer&Warrad,2015و، ((Alshatti, 2015و، (2015،اليرااوى وة، (2011ةموسى، 

(Isaac ,2015) ،توجد عالاة معنوٌة ذات داللة والتً تنا على انه " الفرضٌة الرئٌسٌة الثانٌة اما

وذلك مما  " حصائٌة بٌت السٌولة ممثلة فً نسبة  جمالً االستثمارات المالٌة  لى  جمالً الودائ  وبٌت الربحٌة

 اما (.Botoe, 2012ةو ( (ordeleau & Graham, 2010و( 2002 ،تم استقراءه مت  دراسة ةجمٌل
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توجد عالاة معنوٌة ذات داللة  حصائٌة بٌت السٌولة ممثلة فً والتً تنا على انه " الفرضٌة الرئٌسٌة الثالثة

 ,Ahmedمما تم استقراءه مت دراسة  "نسبة  جمالً القرو  والتس ٌالت  لى  جمالً اصصول وبٌت الربحٌة

 و ( 2012ةايقاوى، و (2011موسى، ةو ( 2016،مصيفى   ( و  (2002، ةجمٌلو  ((2015

(Tadesse, 2014)و(Vincent, 2009)  و2015اليرااوى ة، و ) Isaac 2015))  و(Botoe, 

ى انه "توجد عالاة معنوٌة ذات داللة علوالتً تنا  وتم اشتقاق الفرضٌة الرابعة .((Ibe, 2013و  (2012

ائلة الى اجمالى االصول وبٌت الربحٌة" وذلك مما احصائٌة بٌت السٌولة المصرفٌة ممثلة فى نسبة االصول الس

اما الفرضٌة الخامسة  .((Ahmed, 2015، (2002أبو رحمه، وة( 2013ةالغٌيى،  تم استقراءه مت دراسة

توجد عالاة معنوٌة ذات داللة  حصائٌة بٌت السٌولة ممثلة فً نسبة  جمالً والتً تنا على انه " واالخٌرة

ةالغٌيى،  وذلك بناء على ما تم استقراءه مت دراسة " جمالً اصصول وبٌت الربحٌة االستثمارات المالٌة  لى

 .(2012ةايقاوى، و (2016،مصيفى ةو( 2013

 متغٌرات الدراسة -6

لً ع مإيرات السٌولة المحاسبٌة( متغٌرات الدراسة والتً ت د  الً اٌاب تؤثٌر 1ٌستعر  الجدول رام ة

الجدول كل متغٌر سواء كات متغٌر مستقل او متغٌر تاب  والدراسات  حٌ  ٌوض  ربحٌة البنوك التجارٌة

 السابقة المإٌدة له. 
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 (1الجدول رقم )

 تحدٌد متغٌرات الدراسة وكٌفٌة القٌاس 

 المصدر من الدراسات السابقة كٌفٌة القٌاس المتغٌر 

ستقلة
ت الم

المتغٌرا
 

صرفٌة (
سٌولة الم

ب ال
س
) ن

 

ألصول نسبة إجمالً ا
السائلة إلى إجمالً 

 الودائع

 Lartey&Antwi,2013 ،ةجمٌل،  (2012(، ةنصر الدٌت
( ةأبو karani,2013ة (Pradhan, 2016ة( 2002
 (Bordeleau & Graham,  2010)( 2002رحمة، 

نسبة إجمالً 
االستثمارات المالٌة إلى 

 إجمالً الودائع

 

(Malik et.al,2016) ةPradhan, 2016) ةAhmed, 
  ,Bordeleau & Graham) (2002ةجمٌل، ( 2015

 (Ryan & Mio,2014(ة2016ةمصيفى،  (2010
 (Ibe,2013( ةTadesse, 2014ة

نسبة إجمالً القروض 
والتسهٌالت إلى إجمالً 

 األصول

 (Malik et.al,2016)   ،ة (2015ةاليرااوىPradhan, 
 ,Podilchuk, 2013) (Lartey& Antwiة( 2016

2013) Bordeleau&Graham,2010))  ،ةموسى
2011) 

نسبة االصول السائلة 
 الى اجمالى االصول

 (Alshatti, 2015)  ،2011( ةموسى، 2016ةمصيفى )
Podilchuk,2013  ةAhmed, 2015ة  )Lartey & 

Antwi, 2013 ،2012ةايقاوى،   (2013( ةالغٌيى)  
 ((  karani,2013ة 2010ةعمار،   (2012ةنصر الدٌت، 
 (2002ةأبو رحمه، 

نسبة إجمالً 
االستثمارات المالٌة إلى 

 إجمالً األصول

 (Bordeleau & Graham,  2010)  ،2002ةأبو رحمة )
( 2015ةاليرااوى، ( 2002ةجمٌل، ( Pradhan, 2016ة
 (karani,2013ة( Vincent, 2009ة

ت التابعة
المتغٌرا

 

 
حٌة(

)الرب
 معدل العائد على األصول 

 (Alshatti, 2015)  ،ة2016ةمصيفى )Podilchuk, 
 Ahmed, 2015 )  (Akterة  (2002ةجمٌل،  (2013

and Mahmoud, 2014) (Lartey & Antwi, 2013) 
 & Pradhan, 2016) Bordeleauة( 2002ةأبو رحمة، 

Graham, 2010))  ،2011ةموسى) 

معدل العائد على حقوق 
 الملكٌة

 

(Alshatti, 2015)  ،2002ةجمٌل،  (2002ةأبو رحمة) 
 Akter) (Lartey & Antwi, 2013) (2016ةمصيفى، 

& Mahmoud, 2014) Bordeleau & Graham, 
 (Ahmed, 2015(  ة2011( ةموسى، (2010

 ( Podilchuk,2013ة (karani,2013ة

  فرضٌات الدراسة: -7

ٌولة ممثلة فً نسبة  جمالً اصصول توجد عالاة معنوٌة ذات داللة  حصائٌة بٌت الس الفرضٌة الرئٌسٌة األولى:

 البنوك التجارٌة. السائلة  لى  جمالً الودائ  وربحٌة

توجد عالاوة معنوٌوة ذات داللوة  حصوائٌة بوٌت السوٌولة ممثلوة فوً نسوبة  جموالً  :(H1) الفرضٌة الفرعٌة األولى

 اصصول السائلة  لى  جمالً الودائ  ومعدل العائد على االصول للبنوك التجارٌة.

توجود عالاوة معنوٌوة ذات داللوة  حصوائٌة بوٌت السوٌولة ممثلوة فوً نسوبة  جموالً  :(H2)الفرضٌة الفرعٌة الثانٌاة

 اصصول السائلة  لى  جمالً الودائ  ومعدل العائد على حقوق الملكٌة للبنوك التجارٌة.

 صافي االرباح

 االصول

 صافي االرباح

 حقوق الملكية

 النقدية

 الودائعاجمالى 

 االستثمارات المالية

 اجمالى الودائع

 تالقروض والتسهيال

 اجمالى االصول

 االصول السائلة

 اجمالى االصول

 االستثمارات المالية

 اجمالى االصول
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لووة فووً نسووبة  جمووالً توجوود عالاووة معنوٌووة ذات داللووة  حصووائٌة بووٌت السووٌولة ممث الفرضااٌة الرئٌسااة الثانٌااة:

 البنوك التجارٌة. االستثمارات المالٌة  لى  جمالً الودائ  وبٌت ربحٌة

: توجود عالاوة معنوٌوة ذات داللوة  حصوائٌة بوٌت السوٌولة ممثلوة فوً نسوبة  جموالً (H3)الفرضٌة الفرعٌاة الثالثاة

 جارٌة.االستثمارات المالٌة  لى  جمالً الودائ  ومعدل العائد على اصصول للبنوك الت

توجد عالاوة معنوٌوة ذات داللوة  حصوائٌة بوٌت السوٌولة ممثلوة فوً نسوبة  جموالً : (H4)الفرضٌة الفرعٌة الرابعة

 االستثمارات المالٌة  لى  جمالً الودائ  ومعدل العائد على حقوق الملكٌة للبنوك التجارٌة.

السووٌولة ممثلووة فووً نسووبة  جمووالً  توجوود عالاووة معنوٌووة ذات داللووة  حصووائٌة بووٌت الفرضااٌة الرئٌسااٌة الثالثااة:

 البنوك التجارٌة القرو  والتس ٌالت  لى  جمالً اصصول وبٌت وربحٌة

توجد عالاة معنوٌة ذات داللة  حصائٌة بوٌت السوٌولة ممثلوة فوً نسوبة  جموالً  :(H5)الفرضٌة الفرعٌة الخامسه

 وك التجارٌة.القرو  والتس ٌالت  لى  جمالً اصصول ومعدل العائد على اصصول للبن

توجد عالاة معنوٌة ذات داللة  حصائٌة بوٌت السوٌولة ممثلوة فوً نسوبة  جموالً  :(H6)الفرضٌة الفرعٌة السادسة

 القرو  والتس ٌالت  لى  جمالً اصصول ومعدل العائد على حقوق الملكٌة للبنوك التجارٌة.

بوٌت السوٌولة المصورفٌة ممثلوة فوى نسوبة توجود عالاوة معنوٌوة ذات داللوة احصوائٌة  الفرضٌة الرئٌساٌة الرابعاة:

 البنوك التجارٌة وبٌت وربحٌةاالصول السائلة الى اجمالى االصول 

توجد عالاة معنوٌة ذات داللة احصائٌة بٌت السٌولة المصرفٌة ممثلة فوى نسوبة  :(H7)سابعةالفرضٌة الفرعٌة ال

 نوك التجارٌة.ومعدل العائد على اصصول للباالصول السائلة الى اجمالى االصول 

توجد عالاة معنوٌة ذات داللة احصائٌة بٌت السٌولة المصورفٌة ممثلوة فوى نسوبة  :(H8)ثامنةالفرضٌة الفرعٌة ال

 ومعدل العائد على حقوق الملكٌة للبنوك التجارٌة.االصول السائلة الى اجمالى االصول 

بووٌت السووٌولة ممثلووة فووً نسووبة  جمووالً توجوود عالاووة معنوٌووة ذات داللووة  حصووائٌة  الفرضااٌة الرئٌسااٌة الخامسااة:

 البنوك التجارٌة االستثمارات المالٌة  لى  جمالً اصصول وبٌت وربحٌة

توجد عالاة معنوٌوة ذات داللوة  حصوائٌة بوٌت السوٌولة ممثلوة فوً نسوبة  جموالً  :(H9)الفرضٌة الفرعٌة التاسعة

 ول للبنوك التجارٌة.االستثمارات المالٌة  لى  جمالً اصصول ومعدل العائد على اصص

توجد عالاة معنوٌة ذات داللة  حصائٌة بٌت السوٌولة ممثلوة فوً نسوبة  جموالً  :(H10)الفرضٌة الفرعٌة العاشرة

 االستثمارات المالٌة  لى  جمالً اصصول ومعدل العائد على حقوق الملكٌة للبنوك التجارٌة.
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 نموذج الدراسة -8

لذي ٌوض  تاثٌر المتغٌرات المستقلة ةالسوٌولة المصورفٌة( علوً المتغٌور وا( نموذج الدراسة 1ٌقدم اليكل رام ة

 (.المصرٌة التاب  ةربحٌة البنوك التجارٌة

 (1الشكل رقم )

 نموذج الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 :منهجٌة الدراسة -9

موون ج الوصووفى حٌوو  ٌسووتالدم ال تعتموود الدراسووة علووى الموون ج الوصووفً التحلٌلووً والموون ج االسووتقرائً

علوى الربحٌوة فوى البنووك التجارٌوة  مإيرات السٌولة المحاسبٌةلوص  الصائا الظاهرة المتعلقة بقٌاب تؤثٌر 

لعدد بجانل المن ج التحلٌلً  حٌ  ٌتم االعتماد على اصسالٌل اإلحصائٌة للتحلٌل المالً للقوائم المالٌة المصرٌة 

و ذلوك موت الوالل اإلعتمواد علوى البٌانوات المالٌوة الفعلٌوة  2016حتوى  2002الالل الفتورة موت بنك تجاري  31

كموا المعلنة ومت ثم أالذ متوسي النسل المالٌة للعٌنة ككول واٌواب مودى التيوور فوى اإلداء الموالى لتلوك العٌنوة ، 

استعانت الدراسة بالمن ج االستقرائً لغر  بنواء فرضوٌات الدراسوة موت الوالل الدراسوات السوابقة فوً محاولوة 

 البح  والتوصل  لى نتائج أفضل. لتيوٌر

 

 فترة الدراسة: -11

حٌو  توم  وهوى تمثول النيواق ال منوً للبحو ، 2016حتى العام  2002تيكلت فترة الدراسة مت العام 

 منٌة لمودة فً البنوك التجارٌة الالل سلسلة المحاسبٌة السٌولة  مإيراتاالتٌار تلك الفترة لقٌاب اثر التغٌر فً 

 المستقل المتغير
 مؤشرات السيولة المحاسبية

 المتغير التابع
 (البنوك المصرية )ربحية

 معدل العائد على

 ROEحقوق الملكية  

H1 

H2 

H3 

H4 

H10 

H5 

H6 
H7 

H9 

H8 

 ي الودائعنسبة إجمالي األصول السائلة إلى إجمال

 نسبة إجمالي االستثمارات المالية إلى إجمالي الودائع

 نسبة إجمالي القروض والتسهيالت إلى إجمالي األصول

 نسبة إجمالي األصول السائلة إلى إجمالي األصول

 نسبة إجمالي االستثمارات المالية إلى إجمالي األصول

معدل العائد على 

 ROA األصول

 معدل العائد على

 ROEقوق الملكية ح 
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موورورا بثووورة ٌنوواٌر  2002الا منووذ بداٌووة اص مووات االاتصووادٌة التووً بوودأت ميلوو  العووام سوونوات وبوواص ثمانٌووة

 . 2012وحتى االر تقرٌر رسمى صادر عت البنك المرك ى المصري للعام  2011

 :مجتمع وعٌنة الدراسة -11

ك المركو ي ( بنك وفقاخ للتقرٌر الصادر عوت البنو40ٌتيكل مجتم  الدراسة مت كافة البنوك المصرٌة وعددهم ة

، حٌو  توم االتٌوار مجتمو  الدراسوة بؤسولول الكفاٌوة وهوو ٌضوم كافوة مفوردات المجتمو  لٌعبور بيوكل 2012لعام 

الربحٌوة فوً ايواو تؤثٌرهوا علوى مإيورات و مإيرات السٌولة المحاسوبٌةواض  عت كافة التغٌرات التً تتعلق ب

صور اليوامل بعود اسوتبعاد البنووك اإلسوالمٌة البنوك التجارٌة فوً مصور. وتوم االتٌوار عٌنوة الدراسوة باسولول الح

وتيوكل  ( بنوك تجواري31وبالتالى فوات عٌنوة الدراسوة الن ائٌوة تصوب  ة ال  دارٌةوالبنوك المتوا  نياي ا صسب

، % مت  جمالً المجتم ، وبالتالى فات عٌنة الدراسة يملت كافة البنوك التجارٌوة العاملوة فوً مصور22.5نسبة 

وسو  ٌتم االعتماد على البٌانات الرسمٌة الصاردة عت البنك المرك ى المصري فٌما ٌتعلق بالمإيرات المالٌة 

 (. 2الجمالى القياو المصرفى فى مصر، حٌ  ٌتيكل عٌنة الدراسة على النحو التالى كما هو موض  بجدول ة

 (2الجدول رقم )

 عٌنة الدراسة

سلمسل اسم البنك  مسلسل اسم البنك   

 1 بنك االتحاد الوينً مصر 1222 17 بنك عودة 2006

 2 بنك اإلسكات والتعمٌر 1222 18 البنك اصهلً الكوٌتً 1262

 3 بنك اإلسكندرٌة 1252 19 المصر  المتحد 2006

 4 بنك اصهلً المصري   1222 20 بنك اإلمارات دبً 2002

 5 بنك التجاري الدولً 1225 21 بنك الميرق 1262

 6 بنك اليركة العربٌة المصرفٌة 1224 22 بنك االستثمار العربً 1224

 7 البنك العربً 1230 23 بنك مصر  ٌرات للتنمٌة 1225

 8 بنك العربً اإلفرٌقً 1264 24 بنك باركلٌ  1264

 9 بنك القاهرة 1252 25 بنك اتش اب بى سً 1265

 10 مصر ًبنك الكوٌت الوين 2002 26 البنك اصهلً المتحد 2006

 11 بنك المصري الاللٌجً 1221 27 بنك أبو ظبً الوينً 2002

 12 بنك المصري لتنمٌة الصادرات 1223 28 البنك العقاري المصري العربً 1220

 13 اصهلً الوينً بنك اير 2012 29 البنك اصهلً الٌونانً 1222

 14 بنك اناة السوٌب 1222 30 بنك بلوم مصر 1222

 15 بنك كرٌدى اجرٌكول 2006 31 العربٌة المصرفٌة المإسسة 1220

 16 بنك مصر 1220   

 

 أسلوب جمع البٌانات: -12

تعتمد الدراسة فً جم  البٌانات الال مة ل ذه الدراسوة علوى نووعٌت موت البٌانوات هموا البٌانوات الثانوٌوة والبٌانوات 

عرا  الدراسوات السوابقة موت الوالل االعتمواد علوى لتحدٌد اإليار النظري للبح  واستالبٌانات الثانوٌة اصولٌة. 
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للحصوول توم االعتمواد علوى القووائم المالٌوة للبنووك التجارٌوة عٌنوة الدراسوة  البٌانات األولٌةالكتل والمراج ، اما 

وذلك للوصوول الوى النسول المالٌوة التوى اعتمودت علٌ وا  2016حتى  2002على البٌانات المالٌة الالل فترة مت 

 الدراسة.

 االختبارات اإلحصائٌة والمقاٌٌس المستخدمة-13

 SPSS )Statistical Package for theتعتمد الدراسة على االالتبارات االحصائٌة على برنامج ة

 Social Sciences ة وبرنامجEViews وذلك مت اجل االتبار فرضٌات الدراسة وذلك باستالدام )

ت حٌ  تنقسم االالتبارات االحصائٌة الى مرحلتٌت المقاٌٌب واالدوات االحصائٌة  لغر  االتبار الفرضٌا

ردات عٌنة الدراسة، وتحدٌد معامل االرتباي ف: اجراء االتبار التوٌ  اليبٌعً لمالمرحلة االولىوهً: 

Pearson correlation  .فتيمل تحلٌل القوائم المرحلة الثانٌةبٌت المتغٌرات المستقلة والمتغٌرات التابعة :

نوك لتحدٌد كل مت معدل العائد علً حق الملكٌة ومعدل العائد على االصول وتحدٌد معامل المالٌة الالاصة للب

 3.45298أكبر مت  Fحٌ  انه ٌوجد داللة  حصائٌة يالما اٌمة ( Fاالرتباي  واجراء االتبار تحلٌل التباٌت ة

 .Eveiwsاالتبار االنحدار المتعدد باستالدام برنامج ،  باالضافة الً مفردة. 222عت عٌنة 

b4 X4 + b5 X5….±e  +Y = a+ b1 X1 + b2X2 + b3 X3 

α   ) اٌمة ثابت ةالقاي =  Constant  

Y الربحٌة =ROA, ROE 

X1  = نسبة  جمالً اصصول السائلة  لى  جمالً الودائ 
X2   = نسبة  جمالً االستثمارات المالٌة  لى  جمالً الودائ 
X3   =جمالً اصصول نسبة  جمالً القرو  والتس ٌالت  لى  

X4  =نسبة  جمالً اصصول السائلة  لى  جمالً اصصول 

X5   =نسبة  جمالً االستثمارات المالٌة  لى  جمالً اصصول 

.b1 مٌل انحرا  الربحٌة ة =Y ًنسبة  جمالً اصصول السائلة  لى  جمالً الودائ ( عل 
b2  مٌل انحرا  الربحٌة ة =Y ًالمالٌة  لى  جمالً الودائ  نسبة  جمالً االستثمارات( عل 

.b3  مٌل انحرا  الربحٌة ة =Y ًنسبة  جمالً القرو  والتس ٌالت  لى  جمالً اصصول( عل 
B4  مٌل انحرا  الربحٌة ة =Y ًنسبة  جمالً اصصول السائلة  لى  جمالً اصصول( عل 

.b5  مٌل انحرا  الربحٌة ة =Y ًى  جمالً اصصولنسبة  جمالً االستثمارات المالٌة  ل( عل 

 اوال اختبار التوزٌع الطبٌعً:

وفقا لمن جٌة الدراسة فانه ٌتم اجراء االتبار التو ٌ  اليبٌعى للنسل المالٌة للبنوك عٌنة الدراسة بعد تفرٌغ 

المعيٌات وحسال النسل التى تم الحصول علٌ ا مت الالل القوائم المالٌة والوصول الى المتغٌرات التى 

حتى  2002وك الالل الفترة مت ( لمتوسي النسل المالٌة للبن1دراسة حٌ  ٌيٌر ملحق رام ةاعتمدت علٌ ا ال
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، وذلك للتاكد مت اللو المتغٌرات مت المياكل االحصائٌة حٌ  ٌعتبر هذا االالتبار م م للتعر  على 2016

  .أو غٌر معلمً  االسلول االحصائى الذى ٌجل اتباعه سواء معلمً

(، وذلك للتحقق والتؤكد مت أت Kolmogorov Smirnov Testاجراء االتبار ةلذا فقد اامت الدراسة ب

بٌانات الدراسة الالٌة مت الميكالت اإلحصائٌة التً اد تإثر سلبا على نتائج االتبار فرضٌات الدراسة، حٌ  

تباي ٌيتري هذا االالتبار أت ٌكوت تو ٌ  البٌانات يبٌعً و ذا كات هناك تو ٌ  غٌر يبٌعً ٌنتج عت ذلك ار

( نتائج االتبار 3م ٌ  وبالتالً ٌفقد االرتباي ادرته على تفسٌر الظاهرة محل الدراسة وٌوض  الجدول رام ة

 لمتغٌرات الدرسة وذلك على النحو التالً: Kolmogorov Smirnov Testة

 (3الجدول رقم )

 نتائج اختبار التوزٌع الطبٌعى للبٌانات

 النتٌجة

Normal 
Parameters 

 ؤشرات المحاسبٌةالم العٌنة

Std. d mean 

 X1 279 336. 0.141 االتبار معلمى –تو ٌ  البٌانات يبٌعى 
 نسبة  جمالً اصصول السائلة  لى  جمالً الودائ 

 نسبة  جمالً االستثمارات المالٌة  لى  جمالً الودائ  X2 279 385. 0.167 االتبار معلمى –تو ٌ  البٌانات يبٌعى 

 نسبة  جمالً القرو  والتس ٌالت  لى  جمالً اصصول X3 279 425. 0.079 االتبار معلمى –بٌعى تو ٌ  البٌانات ي

 نسبة  جمالً اصصول السائلة  لى  جمالً اصصول X4 279 255. 0.091 االتبار معلمى –تو ٌ  البٌانات يبٌعى 

 ستثمارات المالٌة  لى  جمالً اصصولنسبة  جمالً اال X5 279 303. 0.131 االتبار معلمى –تو ٌ  البٌانات يبٌعى 

 معدل العائد على االصول Y1 279 144. 0.079 االتبار معلمى –تو ٌ  البٌانات يبٌعى 

 معدل العائد على حقوق الملكٌة Y2 279 1327. 0.0794 االتبار معلمى –تو ٌ  البٌانات يبٌعى 

 % 5احصائٌة االالتبار اكبر مت  البٌانات تالض  للتو ٌ  اليبٌعى عند اٌمة*                 

للمإيرات ( ات مستوى المعنوٌة 3الواردة فً جدول ة  Kolmogorov Smirnovوتوض  نتائج االتبار

نسبة  جمالً القرو  ، ونسبة  جمالً اصصول السائلة  لى  جمالً الودائ لمستقلة: المتغٌرات المحاسبٌة للسٌولة ةا

نسبة  جمالً اصصول ، وة  جمالً االستثمارات المالٌة  لى  جمالً الودائ نسب، و والتس ٌالت  لى  جمالً اصصول

المإيرات المحاسبٌة للربحٌة ( والسائلة  لى  جمالً اصصول ونسبة  جمالً االستثمارات المالٌة  لى  جمالً اصصول

 تا، ف% وعلٌه5ت ى حقوق الملكٌة( اكبر ممعدل العائد على االصول و معدل العائد عل: لمتغٌرات التابعةةا

البٌانات الالاصة للمتغٌرات المستقلة والمتغٌرات التابعة تتب  التو ٌ  اليبٌعى ومت ثم ٌمكت اجراء التحلٌل 

  Parametric test االحصائى المعلمى
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 ثانٌا اختبار االرتباط بٌن المتغٌرات المستقلة والمتغٌرات التالبعة

ٌرات المستقلة والمتغٌرات التابعة. حٌ  ٌتض  وجود ارتباي بٌت ( معامالت االرتباي بٌت المتغ4ٌقدم جدول ة

عند مستوى معنوٌة اال  ، حٌ  تيٌر النتائج الى وجود ارتباي عكسىرات المستقلة والمتغٌرات التابعةالمتغٌ

وبٌت كل مت معدل العائد على  نسبة اجمالى االصول السائلة الى اجمالى االصولكل مت بٌت  %1مت 

% بٌت 10وارتباي عكسً اٌضا ولكت عند مستوى معنوٌة اال مت دل العائد على حقوق الملكٌة، االصول، ومع

اجمالى االصول السائلة الى اجمالى الودائ  وبٌت كل مت معدل العائد على االصول، ومعدل العائد على حقوق 

ى القرو  الى اجمالى نسبة اجمال بٌت% 5عند مستوى معنوٌة اال مت فً حٌت ٌوجد ارتباي  يردى الملكٌة، 

ل العائد على حقوق الملكٌة واٌضاُ وجود ارتباي  يردى لعائد على االصول ومعدوبٌت كال مت معدل ا االصول

ونسبة اجمالى االستثمارات المالٌة الى الى اجمالى االصول  االستثمارات المالٌةنسبة اجمالى كال مت بٌت 

 ى االصول ومعددل العائد على حقوق الملكٌة.وبٌت كال مت معدل العائد علاجمالى الودائ  

 (4الجدول رقم )

 معامل االرتباط بٌن المتغٌرات المستقلة والتابعة

 

نسبة إجمالً 
األصول السائلة 
إلى إجمالً 
 الودائع

X1 

نسبة إجمالً 
االستثمارات 
المالٌة إلى 
 إجمالً الودائع

X2 

نسبة إجمالً 
القروض 

والتسهٌالت إلى 
 إجمالً األصول

X3 

نسبة اجمالى 
االصول السائلة 
الى اجمالى 
 االصول

X4 

نسبة إجمالً 
االستثمارات 

المالٌة إلى إجمالً 
 األصول

X5 

معدل العائد على 
 االصول

Y1 

R -0.284 0.289 0.165 -0.194 0.209 

Sig. 0.000*** 0.019** 0.039** 0.001*** 0.004*** 

N 279 279 279 279 279 

معدل العائد على 
قوق الملكٌةح  

Y2 

R -0.116 0.194 0.490 -0.187 0.133 

Sig. 0.057* 0.001*** 0.015** 0.002*** 0.025** 

N 279 279 279 279 279 
 % على الترتٌل10%  و5% ، 1***  ، ** ، *  ٌوجد داللة احصائٌة عند مستوى معنوٌة 

 

 Simple Linearخطى البسٌط )باستخدام االنحدار الالفرعٌة نتائج اختبار الفرضٌات  -14

Regression) 

متغٌرات المستقلة والممثلوة للمإيرات المحاسبٌة والالاصة بالالبسٌي  ( نتائج تحلٌل االنحدار5ةرام ٌقدم جدول 

نسوبة االسوتثمارات  لوى نسوبة اصصوول السوائلة  لوى  جموالً اصصوول ونسوبة اصصوول السوائلة  لوى الودائو  وفً 

 وبوٌت ونسبة القرو  والتس ٌالت  لى  جمالً اصصوولمارات المالٌة  لى  جمالً اصصول الودائ  ونسبة االستث
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ومعدل العائد على حقوق الملكٌوة لربحٌة كمتغٌر تاب  ممثل فً معدل العائد على االصول المإيرات المحاسبٌة ل

 على الترتٌل.

 (5جدول رقم )
 ٌة للدراسةنتائج التحلٌل االنحدار الخطً البسٌط  للفرضٌات الفرع

 

N 
 مستوى 
المعنوٌة 
 اإلحصائٌة

معامل التحدٌد 
 المعدل

Adjusted R
2
  

 اختبار التباٌن
( F ) 

 معادلة االنحدار الخطى البسٌط
Simple Linear Regression 

 Constant 

 (α ) 
 المٌل
Β 

H1 279 0.071* 4.9% 10.447 0.013 -0.104 

H2 279 0.054* 1.1% 3.765 0.111 -0.066 

H3 279 0.000*** 7.8% 24.33 0.020 0.013 

H4 279 0.001*** 3.4% 10.807 0.167 0.092 

H5 279 0.021** 2.6% 11.582 0.012 0.026 

H6 279 0.06* 5% 10.176 0.118 0.329 

H7 279 0.001*** 3.4% 10.790 0.110 -0.017 

H8 279 0.002*** 3.1% 10.006 0.091 -0.165 

H9 279 0.000*** 4.4% 12.610 0.018 0.012 

H10 279 0.000*** 4.1% 5.072 0.157 0.081 

  F <  3.45298تكوت العالاة ذات داللة  حصائٌة عند  
 % على الترتٌل10%  و5% ، 1***  ، ** ، *  ٌوجد داللة احصائٌة عند مستوى معنوٌة 

تبواي عكسووً معنوووي بوٌت نسووبة  جمووالً حٌو  تيووٌر نتووائج االتبوار الفوور  الفرعووً االول والثوانً بووؤت هنوواك ار

اصصول السائلة  لى  جمالً الودائ  وبٌت كل مت معدل العائد على اصصول ومعدل العائود علوى حقووق الملكٌوة، 

( علووً 3.765ة %1.1( و 10.477ة F  )4.9%ة التبوواٌت Adj R2 المعوودل   حٌوو  أت معاموول التحدٌوود

 جمالً اصصول السائلة  لى  جمالً الودائ  كلموا انالفو  كول موت الترتٌل وهو ما ٌفسر بؤنه كلما ارتفعت نسبة 

معدل العائد على اصصول ومعدل العائد على حقووق الملكٌوة بوالبنوك التجارٌوة فوً مصور، حٌو  أت التوسو  فوً 

مقدار اصصول السائلة ٌستدل منه على أت البنك غٌر اادر على تيغٌل ودائ  العمالء بيكل ٌحقق معدالت الرب  

يلوبة، فكلما انالفضت نسبة اصصول السائلة مقابول الودائو  نوتج عوت ذلوك  ٌوادة فوً تيوغٌل الودائو  وهوو موا الم

الفرضوٌة الرئٌسوٌة االولوً بؤنوه "توجود عالاوة معنوٌوة ٌمكت أت ٌحقق  ٌادة فً ربحٌة البنك ومت ثم ٌمكنا ابوول 

 ول السائلة  لى  جمالً الودائ  وبٌت ربحٌةعكسٌة ذات داللة  حصائٌة بٌت السٌولة ممثلة فً نسبة  جمالً اصص

 البنوك التجارٌة.
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ارتباي يردي معنوي بوٌت نسوبة  جموالً االسوتثمارات المالٌوة  وجود H3 ،H4كما تيٌر نتائج االتبار الفرضٌت 

  لى الودائ  وبٌت كل مت معدل العائد على اصصول ومعدل العائد على حقوق الملكٌة، حٌو  أت معامول التحدٌود

( علً الترتٌل وهو موا ٌمكوت تفسوٌره 10.807ة %3.4( و 24.33ة F  )7.8%ة التباٌت Adj R2 دل  المع

 بؤنه كلما ارتفعت نسبة  جمالً االستثمارات المالٌة  لى الودائ  ٌإدى ذلك  لى ارتفاو معدل العائد على اصصوول

  فوً االسوتثمارات المالٌوة سوو  بالبنوك التجارٌوة فوً مصور، حٌو  أت التوسو ومعدل العائد على حقوق الملكٌة

ٌحقق أهدا  البنك فً تحقٌق معدالت ربحٌة مرتفعة مت الالل االستغالل الجٌد لودائ  العموالء لودى البنوك وهوو 

، وعلٌوه وموت ثوم ٌمكنوا ما سو  ٌإدى  لى  ٌادة فً  ٌرادات البنك ومت ثم ٌمكت تحقٌق معدالت ربحٌة مرتفعوة

ؤنوه "توجود عالاوة معنوٌوة يردٌوة ذات داللوة  حصوائٌة بوٌت السوٌولة ممثلوة فوً ب ثانٌوةالفرضوٌة الرئٌسوٌة الابول 

 البنوك التجارٌة. وبٌت ربحٌة  جمالً االستثمارات المالٌة  لى الودائ 

نسووبة  جمووالً ارتبوواي يووردي معنوووي بووٌت  وبالمثوول ايووارت نتووائج االتبووار الفوور  الرئٌسووً الثالوو  الووً وجووود

وبٌت كل مت معودل العائود علوى اصصوول ومعودل العائود علوى حقووق صصول القرو  والتس ٌالت  لى  جمالً ا

(  Fة التبواٌت Adj R2 المعودل   حٌو  أت معامول التحدٌود H5 ،H6الملكٌوة، والممثول فوً الفرضوٌت الفورعٌٌت 

( علً الترتٌل وهوو موا ٌمكوت تفسوٌره بؤنوه كلموا ارتفعوت نسوبة  جموالً 10.176ة %5( و 11.582ة 2.6%

 ٌالت  لى  جمالً اصصول ٌإدى ذلك  لى الربحٌة ممثلة فً معدل العائد على كول موت االصوول القرو  والتس

وحقوق الملكٌة بالبنوك التجارٌة فً مصر، حٌ  أت تيغٌل اصصول مت الالل من  القرو  والتس ٌالت ٌحقق 

وعلٌووه تووم ابووول للبنوووك م ٌوود مووت اإلٌوورادات تووإدى  لووى ارتفوواو مسووتوى الربحٌووة مقابوول  جمووالً أصووول البنووك 

 الفرضٌة الرئٌسٌة الثالثة.

نسوبة  والالاصة باالتبار العالاة بوٌت H8و  H7اما نتائج االتبار الفرضٌة الرئٌسٌة الرابعة والممثلة هنا بكل مت 

النتووائج وجووود البنوووك التجارٌووة المصوورٌة، فتيووٌر  جمووالً اصصووول السووائلة  لووى  جمووالً اصصووول وبووٌت ربحٌووة 

نسبة  جمالً اصصول السائلة  لوى  جموالً االصوول وبوٌت كول موت معودل العائود علوى  بٌتارتباي عكسً معنوي 

 F  )3.4%ة التبواٌت Adj R2 المعودل   اصصول ومعودل العائود علوى حقووق الملكٌوة، حٌو  أت معامول التحدٌود

سوائلة ( علً الترتٌل وهو ما ٌفسر بؤنه كلما ارتفعت نسبة  جمالً اصصول ال10.006ة %3.1( و 10.790ة

 لى  جمالً االصول كلما انالف  كل مت معدل العائد على اصصول ومعدل العائود علوى حقووق الملكٌوة بوالبنوك 

وات البنوك البد أت تعمل على حست استغالل اصصول بيوكل ٌوإدى  لوى تحقٌوق الم ٌود موت التجارٌة فً مصر، 

رئٌسوٌة الرابعوة بؤنوه "توجود عالاوة معنوٌوة الفرضوٌة الوموت ثوم ٌمكنوا ابوول  اإلٌرادات لتحسٌت معدالت الربحٌوة
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عكسٌة ذات داللة  حصوائٌة بوٌت السوٌولة ممثلوة فوً نسوبة  جموالً اصصوول السوائلة  لوى  جموالً االصوول وبوٌت 

 البنوك التجارٌة. ربحٌة

 جموالً نسوبة ( الوً ابوول الفرضوٌة الرئٌسوٌة الالامسوة والالاصوة باالتبوار العالاوة بوٌت 5كما ٌيٌر جدول راوم ة

 H10و  H9ستثمارات المالٌة  لى  جمالً اصصول وربحٌة البنوك التجارٌوة حٌو  تيوٌر نتوائج االتبوار كول موت اال

نسبة  جمالً االستثمارات المالٌة  لى االصوول وبوٌت كول موت معودل العائود ارتباي يردي معنوي بٌت  الً وجود

 F )4.4%ة التباٌت Adj R2 لمعدل  ا على اصصول ومعدل العائد على حقوق الملكٌة، حٌ  أت معامل التحدٌد

( علوووً الترتٌووول وهوووو موووا ٌمكوووت تفسوووٌره بؤنوووه كلموووا ارتفعوووت نسوووبة  جموووالً 5.072ة %4.1( و 12.610ة

االستثمارات المالٌة  لى االصول ٌإدى ذلك  لوى ارتفواو معودل العائود علوى اصصوول ومعودل العائود علوى حقووق 

سو  فووً االسووتثمارات المالٌوة سووو  ٌحقووق أهودا  البنووك فووً الملكٌوة بووالبنوك التجارٌووة فوً مصوور، حٌوو  أت التو

  وهو ما ٌإكد أت استغالل البنوك لألصول المتاحة لدٌ ا ٌحقق م ٌد مت الربحٌة.تحقٌق معدالت ربحٌة مرتفعة 

 اختبار االنحدار المتعدد: نتائج -15

بارات االنحودار البسوٌي بوٌت تاالادمت الدراسة فً االج اء السابقة نتائج االتبارات فرضٌات الدراسة باستالدام 

 ذات عالاووة اٌجابٌووة احصووائٌا موو مسووتقلة قلة والمتغٌوورات التابعووة حٌوو  تووبت وجووود متغٌوورات تالمتغٌوورات المسوو

وفوً هوذا الجو ء تحواول مإيورات الربحٌوة ومتغٌرات االري ل وا عالاوة سولبٌة مو  المحاسبٌة الربحٌة  مإيرات

وبوٌت كول  المحاسوبٌةالسوٌولة مإيورات ة نموذج لعالاة االنحودار بوٌت لصٌاغاالنحدار المتعدد   استالدامالدراسة 

( نتوائج تحلٌول 2( وجودول ة6جودول ةمعدل العائد علوى اصصوول ومعودل العائود علوى حقووق الملكٌوة حٌو  ٌقودم 

نسوبة اصصوول السوائلة  لوى الودائو  ونسوبة االسوتثمارات  لوى للمتغٌورات المسوتقلة والممثلوة فوً االنحدار المتعدد 

الودائ  ونسبة القرو  والتس ٌالت  لى  جمالً اصصول ونسوبة اصصوول السوائلة  لوى  جموالً اصصوول ونسوبة 

ومعودل وبٌت الربحٌة كمتغٌر تاب  ممثل فً معدل العائد على االصول االستثمارات المالٌة  لى  جمالً اصصول 

 العائد على حقوق الملكٌة على الترتٌل.

اسوبٌة توإثر ( ات المتغٌورات المسوتقلة لمإيورات السوٌولة المح6المتعودد ة جودول راوم حٌ  تيٌر نتائج االنحدار 

بيكل معنوى على المتغٌر التاب  ممثل فى معدل العائد على االصول، حٌ  ٌتض  وجود عالاة عكسٌة بٌت كول 

مت نسبة االصول السائلة الى اجمالى الودائو  ونسوبة االصوول السوائلة الوى اجموالى االصوول وبوٌت معودل العائود 

وبٌت معدل العائد على االصوول وات معامول التحدٌود على االصول وعالاة يردٌة بٌت بااً المتغٌرات المستقلة 

ٌيٌر الى ات القوة التفسٌرٌة للتباٌت بٌت المتغٌورات المسوتقلة والمتغٌور التواب  مموثال فوى معودل   Adj.R2المعدل 
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وموت ثوم صوٌاغة  % للعالاوة بوٌت المتغٌورات5% عنود مسوتوى معنوٌوة ااول موت 32العائد على االصول بمقدار 

 نموذج االنحدار على النحو التالً:

ROA = 0.015+ (0.09) X1 + 0.022X2 + 0.003 X3 +(0.019)X4 + 0.17X5 

  (6جدول رقم ) 
 الحصائٌة الختبار االنحدار المتعدد للمتغٌرات المستقلة على المتغٌر التابع "معدل العائد على االصولالنتائج ا

 معامل االرتباط
R 

 معامل التحدٌد
R2 

معامل التحدٌد 
 A. R2المعدل 

 معامل التباٌن
F 

االنحراف 
 المعٌارى

 مستوى
 المعنوٌة

0.479 0.428 0.392 6.611 0.0724 0.000*** 

 B Std. Error ائد على األصولمعدل الع
t 

Sig* 

Constant (α) 0.015 0.010 1.507 0.010 

ستقلة
ت الم

را
المتغٌ

 

 **0.027 569.- 0.015 0.09- نسبة اصصول السائلة  لى الودائ 

 **0.012 1.478 0.015 0.022 نسبة االستثمارات  لى الودائ 

نسبة القرو  والتس ٌالت  لى  جمالً 
 اصصول

0.003 0.013 
.0156 

0.040** 

 **0.042 -977. 0.020 0.019- نسبة اصصول السائلة  لى  جمالً اصصول

نسبة االستثمارات المالٌة  لى  جمالً 
 اصصول

0.017 0.024 
.696 

0.023** 

 % على الترتٌل10%  و5% ، 1***  ، ** ، *  ٌوجد داللة احصائٌة عند مستوى معنوٌة 

 
 (7جدول رقم )

ائج االحصائٌة الختبار االنحدار المتعدد للمتغٌرات المستقلة على المتغٌر التابع "معدل العائد على حقوق النت
 الملكٌة

 معامل االرتباط
R 

 معامل التحدٌد
R2 

معامل التحدٌد 
 A. R2المعدل 

 معامل التباٌن
F 

االنحراف 
 المعٌارى

 مستوى
 المعنوٌة

0.592 0.412 0.322 5.070 0.766 0.000*** 

 معدل العائد على حقوق الملكٌة
 مٌل

 βاالنحدار 
 االنحراف
 المعٌارى

t مستوى 
 المعنوٌة

 α Constant ( -0.094 0.104 -.910 0.143ة

ستقلة
ت الم

را
المتغٌ

 *0.0834 1.7377- 0.094 0.275- نسبة اصصول السائلة  لى الودائ  

 ***0.003 2.990 0.157 0.465 نسبة االستثمارات  لى الودائ 

 *0.052 1950 0.119 0.232 نسبة القرو  والتس ٌالت  لى  جمالً اصصول

 *0.088 151.- 0.202 0.308- نسبة اصصول السائلة  لى  جمالً اصصول   

 ***0.003 2.983 0.247 0.736 نسبة االستثمارات المالٌة  لى  جمالً اصصول

 على الترتٌل %10%  و5% ، 1معنوٌة  ***  ، ** ، *  ٌوجد داللة احصائٌة عند مستوى

( 2لة على معدل العائد على حقوق الملكٌوة ة جودول راوم المتعدد للمتغٌرات المستقوبالمثل تيٌر نتائج االنحدار 

وجود عالاة عكسٌة بٌت كل مت نسبة االصول السائلة الى اجمالى الودائو  ونسوبة االصوول السوائلة الوى اجموالى 
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نسووبة و نسووبة االسووتثمارات  لووى الودائوو االصووول وبووٌت معوودل العائوود علووى حقوووق الملكٌووة وعالاووة يردٌووة بووٌت 

وبوٌت معودل العائود  ونسبة االستثمارات المالٌوة  لوى  جموالً اصصوول ت  لى  جمالً اصصولالقرو  والتس ٌال

ٌيوٌر الوى ات القووة التفسوٌرٌة للتبواٌت بوٌت المتغٌورات   Adj.R2وات معامل التحدٌود المعودل  على حقوق الملكٌة

% 10توى معنوٌوة ااول موت % عند مسو32المستقلة والمتغٌر التاب  ممثال فى معدل العائد على االصول بمقدار 

 ومت ثم صٌاغة نموذج االنحدار على النحو التالً: للعالاة بٌت المتغٌرات

ROE = -0.094+ (0.275) X1 + 0.465X2 + 0.232 X3 +(0.308)X4 + 0.736X5 

ملالا الالتبارات فرو  الدراسة موضحا الهم الدراسات السابقة التً اتفقت او االتلفت  2وٌقدم جدول رام 

 ائج هذة الدراسةم  نت

 (9جدول رقم )
 نتائح الدراسة

 الفرضٌة م
 مستوى
 العالقة

مستوى 
 الداللة
Sig. 

 النتٌجة

ة 
ضٌ

فر
ال

 

ى
ول
أل
ا

 

"  توجد عالاة معنوٌة ذات داللة 
 حصائٌة بٌت السٌولة  ممثلة فً 
نسبة  جمالً اصصول السائلة  لى 
 جمالً الودائ  وبٌت ربحٌة البنوك 

 التجارٌة فً مصر"

 *معنوي ًعكس

ٌوجد عالاة عكسٌة بٌت المتغٌرٌت حٌ  تتفق هذه 
 ,Vincent و (،2002جمٌل ةالنتٌجة م  دراسة 

 ،(2012ةايقاوى، و (2011ةموسى، و ( 2009
 (Podilchuk, 2013)و، (2013الغٌيى ة

Ibe, 2013))، و(Tadesse 2014) 
2016) Dahiyat,)   واالتلفت م (Botoe, 

مصيفى وة (،2015ةاليرااوى، و  (2012
و  (Lukorito et al, 2014)، و2016ة

(Alshatti, 2015) ، (Bordeleau& 
Graham, 2010) و) (Lartey & Antwi, 

 ، و (Akter &Mahmoud, 2014)و 2013
(Jeevarajasingam, 2014) و ،(Khan 

& Ali (2016) 

ٌة
ض
فر
ال

 

ٌة
ان
لث
ا

 

 

" توجد عالاة معنوٌة ذات داللة 
ثلة فً  حصائٌة بٌت السٌولة مم

نسبة  جمالً االستثمارات المالٌة 
 لى  جمالً الودائ  وبٌت ربحٌة 

 البنوك التجارٌة فً مصر"

 **معنوي يردي

ٌوجد عالاة يردٌة بٌت المتغٌرٌت حٌ  تتفق هذه 
 ,Botoe)  (2002ةجمٌل ، النتٌجة م  دراسة 

 ( (، و2011،ةموسى، واالتلفت م  ،(2012
(Bordeleau & Graham, 2010)  

ا
ٌة
ض
فر
ل

 

 
ثة
ثال
ال

 

"توجد عالاة معنوٌة ذات داللة 
 حصائٌة بٌت السٌولة ممثلة فً 

نسبة  جمالً القرو  والتس ٌالت 
 لى  جمالً اصصول وبٌت ربحٌة 

 البنوك التجارٌة فً مصر"

 ***معنوي يردي

ٌوجد عالاة يردٌة بٌت المتغٌرٌت حٌ  تتفق هذه 
 ,Vincent)و( 2002النتٌجة م  دراسة ةجمٌل ، 

 و,Ibe, 2013) ) (Botoe, 2012) و (2009
 ( Tadesse, 2014) 2015ة و،Alshatti )

(Isaac, 2015) وAhmed, 2015) ) 
مصيفى ةو(، 2015، اليرااوىة واالتل  م 

2016) 
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ٌة
ض
فر
ال

 

 
عة
اب
لر
ا

 

" توجد عالاة معنوٌة ذات داللة 
 حصائٌة بٌت السٌولة ممثلة فً 
نسبة  جمالً اصصول السائلة  لى 

مالً اصصول وبٌت ربحٌة البنوك  ج
 التجارٌة فً مصر"

 ***معنوي عكسً

ٌوجد عالاة يردٌة بٌت المتغٌرٌت حٌ  تتفق هذه 
الغٌيى ةو( (Ahmed, 2015النتٌجة م  دراسة 

واالتلفت م   (Malik et al 2016)و ،2013)ة
 (2002أبو رحمه، ة

ة 
ضٌ

فر
ال

 

سة
ام
خ
ال

 

توجد عالاة معنوٌة ذات داللة  "
بٌت السٌولة ممثلة فً   حصائٌة

نسبة  جمالً االستثمارات المالٌة 
 لى  جمالً اصصول  وبٌت ربحٌة 

 البنوك التجارٌة فً مصر"

 ***معنوي يردي

ٌوجد عالاة يردٌة بٌت المتغٌرٌت حٌ  تتفق هذه 
 ،الغٌيىةو( 2012ةايقاوى، النتٌجة م  دراسة 

و ، ( 2016مصيفى ة واالتلفت م  (2013
 (Akter& mahmoud , 2014ة

 
 % على الترتٌل10%  و5% ، 1***  ، ** ، *  ٌوجد داللة احصائٌة عند مستوى معنوٌة 

  

مراعاة مالاير السٌولة وباصالا المإيرات المالٌة المرتبيوة عكسوٌا مو  الربحٌوة وهوى فوً  وتوصً الدراسة

ة  لوى  جموالً اصصوول وذلوك نسبة  جمالً اصصول السائلة  لى  جمالً الودائ  ونسوبة  جموالً اصصوول السوائل

لتحوووي ضوود المالوواير التووً ٌمكووت أت تووإثرعلى مسووتوٌات الربحٌووة فووً البنوووك. وكووذلك العموول علووى  ٌووادة ثقووة 

المودعٌت مت الالل المحافظة على سٌولة بنسبة معٌنة فً المصر ، وكذلك المحافظة على بع  االستثمارات 

مة سٌولة، بجانول أت  ٌوادة مسوتوى الثقوة ٌوإدى  لوى  ٌوادة المالٌة يبه السائلة لضمات عدم التعر   لى أي أ 

مإيورات السوٌولة  بوٌت التدفقات النقدٌة للبنك. كموا توصوً الدراسوة القوائمٌت علوى ادارة البنووك مراعواة العالاوة

الربحٌة لتحقٌق أفضل معدالت الربحٌة وذلك بناء علوى معوادالت االنحودار التوً توصولت مإيرات و المحاسبٌة

 دراسة. لٌ ا ال

 المراجع

دراسة تطبٌقٌة على  -"السٌولة المصرفٌة واثرها فى العائد والمخاطرة (، 2002ابو رحمة، سٌرٌت سمٌ  ة
رسالة ماجستٌر، الجامعة االسالمٌة الدراسات العلٌا كلٌة التجارة اسم  المصارف التجارٌة الفلسطٌنٌة"

 ادارة االعمال.

 .2001، اصردت مصارف : مدخل وظٌفً""إدارة ال(، 2001العالق، بيٌر عباب، ة

"أثر السٌولة المصرفٌة على األداء المالً فً البنوك التجارٌة المقٌدة (، 2013الغٌيى، سعٌد مصيفى، ة
 ، مجلة البحو  والدراسات التجارٌة، جامعة ال فا ٌق.فً البورصة المصرٌة"

لعائد والمخاطرة فى ظل المخاطر االقتصادٌة "العالقة بٌن السٌولة وا(، 2015اليرااوى، هبة هللا سعٌد، ة
، مجلة الدراسات "2113حتى  2114على الربحٌة البنوك التجارٌة فى مصر خالل الفترة من 

 ، كلٌة التجارة، جامعة المنوفٌة.12 والبحو  التجارٌة، عدد

، المجلة "-قٌة دراسة تطبٌ –"الحكم على كفاٌة رأس المال فً البنوك التجارٌة (، 2002الملٌجً، هيام، ة
 العلمٌة لكلٌة التجارة.

 .سكندرٌة، دار الجامعٌٌت، اال"المحاسبة المالٌة وتحلٌل القوائم المالٌة"(، 2010ةبالٌت، محمد ب اء الدٌت، 

"أثر االحتٌاطً النقدي اإللزامً على التسهٌالت االئتمانٌة للبنوك التجارٌة األردنٌة (، 2002جمٌل، سعٌد، ة
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 ردت للدراسات، عمات.، مرك  اص"2111-1981للفترة 

"تقٌٌم أداء المصارف التجارٌة باستخدام نسب (، 2002جمٌل، سنات  هٌر محمد؛ سوست أحمد سعٌد، ة
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 (1لحق رقم )م

 النسب المالٌة للبنوك عٌنة الدراسة

الب مسلسل
ك
ن

 

 المتغٌرات التابعة ) الربحٌة ( المتغٌرات المستقلة ) السٌولة (

النسة 
 المالٌة

نسبة االصول 
 السائلة

 الى الودائع
  

X1 

نسبة 
 االستثمارات 
 الى الودائع

 
X2 

 نسبة القروض 
الى اجمالى 
 االصول

  
X3 

نسبة االصول 
 السائلة  

الى اجمالى 
 االصول 
X4   

نسبة 
االستثمارات 

ٌةالمال  
الى اجمالى  

 االصول
X5 

معدل العائد على 
 االصول

 
 

Y1 

معدل العائد على 
 حقوق الملكٌة

 
 

Y2 

1 

ى
الهل

ر ا
ي
ك ا

بن
 

2008 19.89% 63.19% 54.01% 16.84% 37.25% 2.23% 21.95% 

2009 22.69% 53.99% 44.21% 16.51% 39.28% 2.15% 22.45% 

2010 19.15% 38.67% 51.48% 16.07% 32.45% 2.20% 20.20% 

2011 19.34% 33.75% 56.11% 15.99% 27.90% 2.38% 20.19% 

2012 27.59% 27.03% 55.82% 22.32% 21.86% 2.31% 18.37% 

2013 18.82% 41.02% 49.88% 15.76% 34.35% 2.15% 17.57% 

2014 12.80% 49.77% 47.56% 10.73% 41.71% 2.15% 18.79% 

2015 10.95% 52.70% 47.05% 9.11% 43.84% 2.35% 21.02% 

2016 11.05% 51.90% 48.15% 8.99% 44.04% 2.65% 22.12% 

2 

رٌة 
سكند

ال
ك ا

بن
 

2008 26.18% 24.49% 49.34% 26.18% 24.48% 0.01% 0.15% 

2009 25.78% 24.97% 49.85% 25.08% 23.99% 0.78% 0.27% 

2010 25.64% 23.90% 49.94% 25.91% 24.15% 1.76% 17.85% 

2011 20.60% 37.65% 52.58% 16.77% 30.65% 0.88% 8.97% 

2012 25.79% 37.53% 48.45% 20.99% 30.55% 1.52% 1.70% 

2013 9.35% 52.02% 49.12% 7.75% 43.12% 1.62% 1.82% 

2014 8.53% 8.82% 47.37% 25.87% 26.76% 1.63% 15.45% 

2015 7.45% 10.58% 52.18% 19.76% 28.06% 2.93% 25.36% 

2016 9.18% 11.49% 53.34% 21.18% 25.48% 3.01% 22.15% 

3 

ى
رٌق

الف
ى ا

رب
ك الع

بن
 

2008 26.18% 14.49% 52.34% 26.18% 11.48% 2.01% 17.15% 

2009 34.02% 14.62% 60.70% 27.49% 11.81% 2.08% 19.02% 

2010 44.46% 16.39% 55.66% 32.40% 11.95% 1.79% 17.11% 

2011 39.43% 32.60% 46.78% 29.14% 24.09% 1.62% 15.66% 

2012 36.98% 43.15% 41.63% 26.94% 31.43% 1.76% 16.17% 

2013 34.31% 46.97% 37.99% 26.17% 35.84% 1.64% 14.70% 

2014 24.98% 50.42% 38.52% 20.37% 41.11% 1.52% 14.49% 

2015 32.23% 49.18% 35.40% 25.58% 39.02% 1.58% 16.09% 

2016 36.18% 51.49% 38.34% 26.18% 34.18% 1.21% 17.15% 

  
4 
  
  

 
 

ل
رٌكو

ج
ى ا

رٌد
ك ك

بن
 

 
 

2008 33.47% 38.36% 43.66% 26.29% 30.05% 1.23% 14.98% 

2009 33.59% 41.95% 42.16% 25.72% 32.12% 1.24% 15.45% 

2010 33.35% 34.76% 45.16% 26.86% 27.98% 1.21% 14.51% 

2011 33.70% 36.18% 44.71% 26.66% 28.63% 1.19% 15.31% 

2012 30.91% 35.88% 45.98% 25.00% 29.02% 1.68% 20.25% 

2013 35.00% 33.31% 41.59% 29.93% 28.48% 2.25% 23.06% 

2014 33.70% 37.22% 39.47% 28.76% 31.77% 2.19% 23.28% 

2015 31.16% 36.67% 43.33% 26.03% 30.64% 3.24% 29.55% 

2015 32.43% 36.95% 41.40% 27.40% 31.21% 2.72% 26.42% 

2016 31.93% 33.65% 42.10% 29.15% 33.34% 3.12% 27.21% 

5 
  

رفٌة
ص

ربٌة الم
ركة الع

ي
ك ال

بن
 

  

2008 16.38% 77.20% 37.66% 10.91% 51.43% 1.11% 9.83% 

2009 15.53% 70.23% 37.70% 11.32% 50.98% 1.28% 11.29% 

2010 14.68% 63.25% 37.74% 11.73% 50.53% 1.45% 12.74% 

2011 15.36% 68.33% 33.15% 12.27% 54.57% 1.04% 9.49% 

2012 9.31% 85.13% 25.51% 7.34% 67.15% 1.09% 12.16% 

2013 10.13% 90.28% 21.15% 7.95% 70.89% 0.89% 11.77% 

2014 8.17% 79.17% 25.32% 6.98% 67.70% 0.74% 12.21% 

2015 9.15% 84.73% 23.24% 7.47% 69.30% 0.82% 11.99% 

2016 11.45% 78.95% 21.16% 9.99% 68.86% 0.69% 14.39% 

 

 

2008 51.05% 42.57% 50.52% 27.73% 21.75% 1.53% 14.53% 

6 

ال
ك ا

بن
ر
ت والتعمٌ

سكا
 2009 50.21% 23.29% 54.54% 31.05% 14.41% 2.30% 22.53% 

2010 59.31% 21.88% 51.85% 35.17% 12.98% 1.60% 10.03% 

2011 51.89% 61.84% 46.49% 24.41% 29.09% 0.76% 6.52% 

2012 51.71% 53.61% 52.83% 23.16% 24.01% 2.14% 15.37% 

2013 14.61% 74.00% 30.74% 11.42% 57.84% 2.26% 16.18% 

2014 35.83% 84.56% 36.13% 19.01% 44.86% 2.08% 13.37% 

2015 59.15% 47.78% 46.08% 30.64% 23.28% 1.96% 13.49% 

2016 73.84% 27.88% 38.92% 44.34% 16.74% 2.98% 18.58% 
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 مسلسل
ك
البن

 

 المتغٌرات التابعة ) الربحٌة ( المتغٌرات المستقلة ) السٌولة (

النسة 
 المالٌة

نسبة االصول 
 السائلة

 الى الودائع
  

X1 

نسبة 
 االستثمارات 
 الى الودائع

 
X2 

 نسبة القروض 
الى اجمالى 
 االصول

  
X3 

نسبة االصول 
 السائلة  

الى اجمالى 
 االصول 
X4   

نسبة 
االستثمارات 

 المالٌة
الى اجمالى  

 االصول
X5 

معدل العائد على 
 االصول

 
 

Y1 

معدل العائد على 
 حقوق الملكٌة

 
 

Y2 

7 

ر
ص

ى م
ين

حاد الو
الت
ك ا

بن
 2008 25.26% 66.65% 29.70% 19.32% 50.98% 1.50% 9.04% 

2009 28.36% 49.01% 43.73% 20.63% 35.65% 0.43% 2.67% 

2010 30.17% 54.78% 38.31% 21.91% 39.78% 0.31% 1.82% 

2011 28.81% 46.62% 44.63% 21.15% 34.23% 0.39% 2.22% 

2012 26.10% 45.62% 48.24% 18.84% 32.93% 0.60% 3.98% 

2013 26.87% 42.98% 44.15% 21.48% 34.37% 0.52% 4.10% 

2014 19.63% 62.08% 36.70% 15.20% 48.10% 0.66% 4.04% 

2015 23.25% 52.53% 40.43% 18.34% 41.24% 0.59% 4.07% 

2016 15.12% 59.89% 39.77% 12.14% 48.09% 0.46% 3.55% 

   
 

2008 22.50% 39.11% 50.68% 17.95% 31.37% 1.63% 9.81% 

8 

ى
ج
اللٌ

ى ال
ر
ص

ك الم
بن

 2009 19.33% 46.85% 46.24% 15.70% 38.05% 0.82% 5.05% 

2010 25.66% 31.36% 55.12% 20.20% 24.69% 2.44% 14.56% 

2011 26.79% 35.77% 48.53% 22.04% 29.43% 0.78% 4.98% 

2012 22.26% 54.03% 37.29% 18.30% 44.41% 1.62% 11.35% 

2013 32.72% 45.15% 35.34% 27.17% 37.49% 1.92% 13.21% 

2014 27.49% 49.59% 36.32% 22.74% 40.95% 1.77% 12.28% 

2015 26.80% 48.71% 38.25% 21.92% 39.84% 1.87% 13.42% 

2016 15.79% 57.65% 35.17% 13.94% 50.89% 1.19% 16.21% 

9 

ب
سوٌ

ك اناة ال
بن

 

2008 15.15% 65.50% 35.32% 12.15% 52.53% -1.30% -10.47% 

2009 22.79% 64.78% 34.45% 17.00% 48.55% 0.00% 0.00% 

2010 29.13% 64.04% 31.80% 21.40% 46.81% 0.00% 0.00% 

2011 19.88% 62.61% 34.81% 15.71% 49.48% 0.00% 0.00% 

2012 25.70% 66.94% 34.09% 18.29% 47.62% 0.00% 0.00% 

2013 32.56% 61.14% 29.50% 24.50% 46.00% 0.00% 0.00% 

2014 29.71% 65.29% 27.60% 22.64% 49.76% 0.00% 0.00% 

2015 28.36% 65.33% 25.96% 22.41% 51.63% 0.00% 0.00% 

2016 26.69% 69.61% 21.82% 21.67% 56.51% 0.00% 0.00% 

10 

ى
ى الدول

ر
جا
ك الت

بن
 

2008 14.68% 52.68% 42.71% 12.48% 44.81% 2.71% 32.97% 

2009 25.41% 38.58% 46.39% 21.29% 32.32% 2.31% 23.21% 

2010 27.62% 39.94% 43.12% 23.25% 33.63% 2.30% 21.30% 

2011 21.96% 41.57% 46.63% 18.45% 34.92% 2.68% 30.77% 

2012 21.84% 40.38% 48.01% 18.25% 33.74% 1.89% 18.38% 

2013 32.43% 33.80% 44.54% 27.16% 28.30% 2.37% 20.48% 

2014 28.58% 45.65% 36.80% 24.33% 38.86% 2.64% 25.04% 

2015 30.26% 47.63% 33.94% 25.67% 40.40% 2.60% 25.27% 

2016 46.48% 54.08% 31.66% 31.59% 36.75% 2.63% 28.52% 

11 

ى لتنمٌة ا
ر
ص

ك الم
بن

ت
را
صاد

ل
 

2008 18.04% 44.69% 57.53% 12.21% 30.26% 2.00% 17.37% 

2009 22.41% 41.63% 56.19% 15.36% 28.46% 1.87% 15.72% 

2010 27.90% 42.27% 49.42% 20.23% 30.36% 1.31% 10.98% 

2011 26.77% 38.56% 54.85% 18.50% 26.65% 1.73% 14.07% 

2012 33.39% 42.92% 42.64% 25.10% 32.26% 0.76% 6.23% 

2013 31.07% 50.51% 38.63% 23.38% 38.00% 1.03% 7.68% 

2014 31.29% 42.56% 43.28% 24.03% 32.69% 1.55% 14.70% 

2015 31.83% 44.26% 41.15% 24.62% 34.23% 1.67% 16.98% 

2016 24.40% 54.04% 36.99% 19.60% 43.41% 1.30% 14.69% 

12 

ب
ى
ين

ت الو
ك الكوٌ

ن
 

2008 23.53% 46.04% 42.56% 19.43% 38.01% 2.76% 21.26% 

2009 23.97% 50.04% 39.78% 19.52% 40.71% 2.03% 17.98% 

2010 23.75% 48.04% 41.17% 19.47% 39.36% 2.40% 19.62% 

2011 21.10% 55.57% 41.98% 15.97% 42.05% 2.62% 24.83% 

2012 19.00% 57.03% 43.16% 14.20% 42.64% 1.37% 13.93% 

2013 19.27% 61.16% 40.29% 14.31% 45.40% 1.69% 16.68% 

2014 22.06% 56.55% 32.73% 18.87% 48.40% 1.69% 18.19% 

2015 22.00% 57.04% 36.33% 17.73% 45.95% 1.36% 19.21% 

2016 21.78% 23.48% 50.11% 24.01% 25.88% 2.09% 23.00% 

13 

ى
ر
ص

ى الم
الهل

ك ا
بن

 

2008 31.86% 36.45% 46.86% 24.79% 28.36% 0.25% 8.29% 

2009 26.73% 29.71% 48.95% 24.07% 27.00% 0.62% 13.89% 

2010 28.42% 31.78% 48.01% 24.52% 27.47% 0.75% 15.63% 

2011 22.82% 31.79% 48.42% 21.56% 30.03% 0.35% 6.75% 

2012 26.92% 34.23% 46.56% 23.52% 29.92% 0.67% 14.27% 

2013 30.63% 27.62% 49.48% 26.57% 23.96% 0.88% 21.03% 

2014 29.92% 29.33% 49.46% 25.52% 25.02% 0.83% 16.99% 

2015 37.23% 38.54% 49.97% 24.59% 25.45% 0.71% 12.90% 

2016 21.96% 29.03% 45.24% 23.59% 31.18% 1.02% 22.07% 
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 مسلسل
ك
البن

 

 المتغٌرات التابعة ) الربحٌة ( المتغٌرات المستقلة ) السٌولة (

النسة 
 المالٌة

نسبة االصول 
 السائلة

 الى الودائع
  

X1 

نسبة 
 االستثمارات 
 الى الودائع

 
X2 

 نسبة القروض 
الى اجمالى 
 االصول

  
X3 

نسبة االصول 
 السائلة  

الى اجمالى 
 االصول 
X4   

نسبة 
االستثمارات 

 المالٌة
الى اجمالى  

 االصول
X5 

معدل العائد على 
 االصول

 
 

Y1 

معدل العائد على 
 حقوق الملكٌة

 
 

Y2 

14 

ر
ص

ك م
بن

 

2008 26.28% 27.70% 45.48% 26.55% 27.98% 0.06% 0.93% 

2009 24.12% 28.37% 45.36% 25.07% 29.58% 0.54% 11.50% 

2010 25.20% 28.03% 45.42% 25.81% 28.78% 0.30% 6.22% 

2011 30.40% 34.65% 47.48% 24.55% 27.98% 0.28% 7.42% 

2012 31.64% 29.38% 46.87% 27.55% 25.58% 0.29% 7.24% 

2013 29.50% 33.90% 45.15% 25.52% 29.33% 0.38% 5.76% 

2014 30.34% 33.36% 44.87% 26.26% 28.88% 0.53% 8.02% 

2015 31.46% 32.75% 43.78% 27.54% 28.67% 0.92% 12.53% 

2016 32.56% 33.01% 42.55% 28.53% 28.92% 1.26% 17.97% 

15 

رة
ك القاه

بن
 

2008 51.12% 50.22% 49.40% 25.53% 25.07% 0.27% 5.58% 

2009 39.74% 48.44% 46.93% 23.27% 29.81% 0.27% 5.10% 

2010 32.55% 41.60% 46.69% 22.93% 30.39% 0.18% 3.49% 

2011 28.36% 46.66% 44.45% 21.00% 34.55% 0.27% 4.62% 

2012 25.35% 34.75% 46.45% 22.59% 30.97% 0.09% 1.87% 

2013 29.20% 31.37% 47.00% 25.55% 27.45% 0.22% 5.32% 

2014 31.26% 36.82% 46.45% 24.59% 28.96% 0.20% 5.38% 

2015 28.02% 30.80% 48.45% 24.56% 26.99% 0.17% 2.58% 

2016 28.82% 31.76% 48.45% 24.53% 27.02% 0.22% 3.33% 

16 

ى
رب
ك الع

البن
 

2008 41.04% 47.03% 45.22% 25.53% 29.25% 1.14% 7.11% 

2009 37.20% 51.00% 46.50% 22.57% 30.93% 0.60% 3.47% 

2010 38.92% 45.98% 46.50% 24.52% 28.98% 0.67% 4.00% 

2011 41.35% 46.60% 43.44% 26.59% 29.97% 0.77% 4.57% 

2012 41.88% 42.36% 44.45% 27.63% 27.93% 1.13% 6.89% 

2013 37.99% 44.67% 45.23% 25.17% 29.60% 1.04% 6.42% 

2014 44.55% 39.36% 44.44% 29.50% 26.06% 1.08% 6.46% 

2015 39.20% 45.35% 44.46% 25.75% 29.79% 1.18% 7.32% 

2016 36.77% 43.98% 46.00% 24.59% 29.41% 0.90% 5.52% 

17 

ى
رب
ى الع

ر
ص

ى الم
ر
ك العقا

البن
 

2008 66.30% 26.00% 46.46% 38.46% 15.08% 1.69% 28.29% 

2009 55.23% 25.89% 46.46% 36.45% 17.09% 1.76% 27.92% 

2010 61.54% 21.52% 48.50% 38.15% 13.35% 1.24% 21.24% 

2011 59.20% 24.13% 44.94% 39.05% 16.01% 1.67% 34.48% 

2012 55.32% 27.25% 43.85% 37.62% 18.53% 1.61% 23.90% 

2013 59.75% 23.45% 47.59% 37.64% 14.77% 1.70% 40.45% 

2014 60.08% 20.19% 48.62% 38.45% 12.92% 1.79% 46.48% 

2015 58.32% 28.07% 41.25% 39.65% 19.09% 1.55% 22.48% 

2016 52.32% 26.42% 46.45% 35.58% 17.97% 1.66% 25.31% 

18 

حد
  المت

ر
ص

الم
 

2008 66.30% 26.00% 46.46% 38.45% 15.08% 1.69% 8.95% 

2009 55.23% 25.89% 46.46% 36.45% 17.09% 1.76% 7.52% 

2010 61.54% 21.52% 48.50% 38.15% 13.35% 1.24% 5.51% 

2011 59.75% 23.45% 47.59% 37.64% 14.77% 1.70% 8.69% 

2012 60.81% 20.86% 48.56% 38.30% 13.14% 1.52% 6.04% 

2013 59.04% 25.76% 44.42% 38.65% 16.93% 1.63% 7.94% 

2014 60.08% 20.19% 48.62% 38.45% 12.92% 1.79% 6.56% 

2015 58.32% 28.07% 41.25% 39.65% 19.09% 1.55% 7.19% 

2016 52.32% 26.42% 46.45% 35.58% 17.97% 1.66% 8.84% 

19 

ت للتنمٌة
را
ر اٌ

ص
ك م

بن
 2008 13.36% 11.88% 43.18% 30.08% 26.74% 5.77% 7.41% 

2009 25.94% 26.36% 47.66% 25.96% 26.38% 2.00% 7.67% 

2010 21.63% 15.82% 38.07% 35.77% 26.16% 3.76% 10.51% 

2011 29.85% 34.08% 35.77% 30.00% 34.24% 2.15% 10.30% 

2012 31.06% 41.49% 36.83% 27.19% 35.99% 2.12% 11.22% 

2013 31.95% 34.03% 33.41% 32.25% 34.34% 2.11% 9.51% 

2014 27.74% 34.13% 38.13% 27.74% 34.14% 2.19% 11.09% 

2015 34.38% 48.85% 35.53% 26.63% 37.84% 2.05% 11.34% 

2016 51.91% 31.23% 32.19% 42.34% 25.47% 1.61% 10.93% 

20 

ر
ص

ك بلوم م
بن

 

2008 31.09% 31.03% 32.16% 33.95% 33.89% 1.19% 9.05% 

2009 30.81% 40.53% 30.29% 30.54% 39.18% 1.01% 7.88% 

2010 33.24% 50.33% 27.45% 29.31% 43.24% 0.97% 8.34% 

2011 30.52% 50.02% 28.41% 27.13% 44.46% 0.82% 6.70% 

2012 35.68% 60.14% 24.61% 28.07% 47.31% 0.94% 8.80% 

2013 33.25% 60.41% 22.46% 27.53% 50.01% 0.80% 7.35% 

2014 29.82% 66.35% 19.55% 24.95% 55.50% 1.17% 10.18% 

2015 24.48% 57.38% 29.64% 21.04% 49.32% 1.72% 16.45% 

2016 31.36% 50.04% 29.65% 27.10% 43.25% 1.92% 19.96% 
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 مسلسل
ك
البن

 

 المتغٌرات التابعة ) الربحٌة ( المتغٌرات المستقلة ) السٌولة (

النسة 
 المالٌة

نسبة االصول 
 السائلة

 الى الودائع
  

X1 

نسبة 
 االستثمارات 
 الى الودائع

 
X2 

 نسبة القروض 
الى اجمالى 
 االصول

  
X3 

نسبة االصول 
 السائلة  

الى اجمالى 
 االصول 
X4   

نسبة 
االستثمارات 

 المالٌة
الى اجمالى  

 االصول
X5 

معدل العائد على 
 االصول

 
 

Y1 

معدل العائد على 
 حقوق الملكٌة

 
 

Y2 

21 

ى
رب
ر الع

ستثما
ال
ك ا

بن
 

2008 23.64% 31.27% 52.81% 20.32% 26.87% 1.11% 9.23% 

2009 22.33% 34.00% 51.17% 19.34% 29.49% 1.08% 8.90% 

2010 23.28% 34.92% 49.14% 20.34% 30.52% 1.07% 8.86% 

2011 21.01% 36.73% 49.52% 18.36% 32.11% 1.05% 8.56% 

2012 24.23% 35.83% 47.11% 21.34% 31.55% 1.06% 8.83% 

2013 20.58% 43.28% 44.63% 17.85% 37.53% 1.05% 9.20% 

2014 20.57% 44.13% 44.92% 17.51% 37.57% 0.87% 7.35% 

2015 15.65% 56.68% 40.46% 12.88% 46.66% 0.70% 7.55% 

2016 16.36% 26.57% 52.60% 18.06% 29.33% 0.67% 6.80% 

22 

ى
ى الكوٌت

الهل
ك ا

البن
 

2008 49.08% 23.33% 46.47% 28.47% 13.53% 1.69% 13.66% 

2009 40.29% 11.23% 46.86% 26.59% 7.41% 1.76% 13.43% 

2010 44.69% 17.28% 46.67% 27.53% 10.47% 1.73% 13.55% 

2011 42.49% 14.26% 46.76% 27.06% 8.94% 1.74% 13.49% 

2012 47.62% 13.68% 48.52% 29.52% 8.48% 1.24% 12.23% 

2013 47.39% 11.34% 47.56% 29.86% 7.14% 1.70% 16.75% 

2014 46.34% 9.91% 48.62% 29.66% 6.34% 1.79% 17.05% 

2015 42.27% 4.79% 41.26% 28.75% 3.25% 1.55% 16.82% 

2016 37.61% 9.44% 46.45% 25.58% 6.42% 1.65% 19.74% 

23 

عودة
ك 

بن
 

2008 52.11% 17.61% 42.56% 42.93% 14.51% 0.70% 6.19% 

2009 40.79% 21.00% 45.95% 35.68% 18.37% 1.00% 11.18% 

2010 24.61% 38.32% 44.48% 21.71% 33.80% 0.72% 8.49% 

2011 20.86% 39.69% 47.27% 18.20% 34.53% 1.03% 11.00% 

2012 17.89% 42.09% 47.71% 15.61% 36.69% 1.33% 13.96% 

2013 17.11% 41.05% 50.06% 14.69% 35.25% 1.33% 13.50% 

2014 14.91% 44.50% 48.14% 13.01% 38.85% 1.64% 16.92% 

2015 18.08% 47.37% 41.80% 16.08% 42.12% 1.45% 17.63% 

2016 16.81% 41.64% 49.72% 14.46% 35.82% 1.57% 21.87% 

24 

حد
ى المت

الهل
ك ا

البن
 

2008 30.39% 23.71% 58.45% 23.34% 18.21% 2.06% 16.58% 

2009 23.97% 31.28% 56.41% 18.77% 24.82% 1.85% 16.30% 

2010 27.17% 33.37% 50.78% 22.04% 27.19% 1.69% 17.01% 

2011 17.54% 38.84% 54.37% 14.19% 31.43% 1.64% 16.01% 

2012 30.38% 35.47% 45.14% 25.31% 29.55% 1.52% 17.72% 

2013 21.40% 41.70% 47.50% 17.80% 34.69% 1.56% 15.68% 

2014 18.89% 43.45% 46.77% 16.13% 37.10% 1.41% 15.17% 

2015 20.15% 40.28% 48.12% 17.30% 34.58% 1.45% 17.15% 

2016 27.29% 32.04% 48.68% 23.61% 27.72% 1.54% 16.36% 

25 

ى
ى الٌونان

الهل
ك ا

البن
 

2008 49.06% 23.35% 46.46% 28.46% 13.55% 1.69% 6.75% 

2009 44.64% 15.37% 48.05% 27.90% 9.61% 1.47% 7.84% 

2010 44.17% 13.33% 48.11% 28.05% 8.46% 1.75% 9.00% 

2011 40.08% 11.43% 46.46% 26.45% 7.55% 1.76% 8.52% 

2012 45.41% 15.88% 48.50% 28.15% 9.85% 1.24% 7.19% 

2013 43.87% 14.86% 47.59% 27.64% 9.36% 1.70% 8.48% 

2014 44.46% 11.79% 48.62% 28.45% 7.55% 1.79% 9.52% 

2015 43.61% 3.45% 41.25% 29.65% 2.35% 1.55% 9.13% 

2016 37.61% 9.44% 46.45% 25.58% 6.42% 1.65% 8.73% 

26 

ق
ر
ي
ك الم

بن
 

2008 68.00% 2.15% 38.71% 59.41% 1.88% 2.96% 30.76% 

2009 34.11% 42.75% 29.37% 31.45% 39.19% 1.36% 16.32% 

2010 40.26% 40.87% 26.55% 36.36% 37.10% 1.47% 16.27% 

2011 36.47% 34.49% 37.47% 32.14% 30.39% 1.82% 22.82% 

2012 27.20% 39.99% 41.31% 23.76% 34.93% 2.50% 28.64% 

2013 29.83% 42.86% 36.35% 26.12% 37.53% 1.31% 16.07% 

2014 38.38% 42.64% 22.38% 36.77% 40.85% 1.40% 16.57% 

2015 42.14% 39.10% 30.71% 35.94% 33.35% 1.54% 15.96% 

2016 14.00% 69.64% 32.02% 11.38% 56.60% 1.69% 14.99% 

27 

ى
ين

ى الو
ظب

ك ابو 
بن

 

2008 52.84% 38.73% 32.33% 39.05% 28.62% 1.93% 17.35% 

2009 60.11% 26.22% 34.70% 45.40% 19.91% 1.50% 12.70% 

2010 50.69% 28.20% 36.32% 40.93% 22.76% 1.32% 11.08% 

2011 67.11% 26.15% 32.40% 48.65% 18.96% 1.20% 10.82% 

2012 47.87% 27.05% 40.84% 37.80% 21.36% 1.20% 10.46% 

2013 53.10% 26.28% 37.00% 42.14% 20.86% 1.80% 14.57% 

2014 53.50% 29.34% 31.80% 44.05% 24.15% 1.43% 11.70% 

2015 56.55% 40.10% 30.44% 40.70% 28.86% 1.35% 12.36% 

2016 54.16% 40.53% 29.94% 40.07% 29.99% 1.30% 12.47% 
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 مسلسل
ك
البن

 

 المتغٌرات التابعة ) الربحٌة ( المتغٌرات المستقلة ) السٌولة (

النسة 
 المالٌة

نسبة االصول 
 السائلة

 الى الودائع
  

X1 

نسبة 
 االستثمارات 
 الى الودائع

 
X2 

 نسبة القروض 
الى اجمالى 
 االصول

  
X3 

نسبة االصول 
 السائلة  

الى اجمالى 
 االصول 
X4   

نسبة 
االستثمارات 

 المالٌة
الى اجمالى  

 االصول
X5 

معدل العائد على 
 االصول

 
 

Y1 

معدل العائد على 
 حقوق الملكٌة

 
 

Y2 

28 

H
S

B
C

 

2008 68.00% 2.15% 38.71% 59.41% 1.88% 3.26% 33.85% 

2009 52.24% 18.32% 38.09% 45.78% 16.14% 2.73% 30.65% 

2010 39.72% 29.16% 39.70% 34.77% 25.53% 2.52% 28.62% 

2011 36.47% 34.49% 37.47% 32.14% 30.39% 2.19% 27.45% 

2012 27.20% 39.99% 41.31% 23.76% 34.93% 2.32% 26.58% 

2013 29.83% 42.86% 36.35% 26.12% 37.53% 2.63% 32.25% 

2014 38.38% 42.64% 22.38% 36.77% 40.85% 1.52% 18.03% 

2015 42.14% 39.10% 30.71% 35.94% 33.35% 2.76% 28.72% 

2016 14.00% 69.64% 32.02% 11.38% 56.60% 4.01% 35.52% 

29 

ى 
ت دب

را
الما

ك ا
بن

 

2008 52.84% 38.73% 32.33% 39.05% 28.62% 1.19% 10.66% 

2009 67.11% 26.15% 32.40% 48.65% 18.96% 0.85% 7.68% 

2010 47.87% 27.05% 40.84% 37.80% 21.36% 1.33% 11.58% 

2011 50.49% 26.67% 38.92% 39.97% 21.11% 1.48% 12.39% 

2012 51.99% 28.00% 35.36% 42.01% 22.63% 1.70% 14.01% 

2013 53.10% 26.28% 37.00% 42.14% 20.86% 1.63% 13.19% 

2014 53.50% 29.34% 31.80% 44.05% 24.15% 1.91% 15.63% 

2015 56.55% 40.10% 30.44% 40.70% 28.86% 1.71% 15.67% 

2016 54.16% 40.53% 29.94% 40.07% 29.99% 1.77% 16.11% 

30 

رفٌة
ص

ربٌة الم
سة الع

س
المإ

 2008 28.80% 64.28% 42.17% 17.89% 39.94% 0.59% 5.97% 

2009 27.25% 64.89% 42.77% 16.93% 40.31% 0.65% 5.57% 

2010 29.89% 57.42% 45.34% 18.73% 35.93% 0.87% 6.14% 

2011 25.69% 65.49% 43.36% 15.96% 40.68% 0.71% 5.16% 

2012 32.53% 49.95% 47.91% 20.54% 31.55% 1.08% 6.72% 

2013 30.01% 37.94% 52.43% 21.01% 26.56% 1.07% 6.23% 

2014 27.92% 42.59% 51.43% 19.23% 29.34% 1.12% 6.81% 

2015 26.71% 47.41% 50.48% 17.85% 31.67% 1.08% 7.18% 

2016 27.71% 49.61% 49.51% 18.10% 32.40% 0.84% 5.77% 

31 

 
ركلٌ

با
 

2008 49.06% 23.35% 46.46% 28.45% 13.55% 1.69% 13.24% 

2009 40.08% 11.43% 46.46% 26.45% 7.55% 1.76% 13.79% 

2010 45.41% 15.88% 48.50% 28.15% 9.85% 1.24% 9.58% 

2011 42.75% 13.66% 47.48% 27.30% 8.70% 1.50% 11.69% 

2012 44.08% 14.77% 47.99% 27.73% 9.28% 1.37% 10.63% 

2013 43.87% 14.86% 47.59% 27.64% 9.36% 1.70% 12.16% 

2014 44.46% 11.79% 48.62% 28.45% 7.55% 1.79% 14.03% 

2015 43.61% 3.45% 41.25% 29.65% 2.35% 1.55% 13.61% 

2016 37.61% 9.44% 46.45% 25.58% 6.42% 1.65% 14.27% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


