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جم العملیات یختلف إعتماداً على ملكیة البنك فیما إذا كان المالك مخاطر اإلئتمان وح

ھو: الدولة، القطاع الخاص المحلي أم القطاع الخاص األجنبي، كما توصلت الدراسة 

إلى أن المصاریف التشغیلیة كان لھا تأثیر موجب ذو داللة إحصائیة معنویة، 

على صافي ھامش الفائدة، وذلك والسیولة لھا تأثیر سالب ذو داللة إحصائیة معنویة  

للمجموعات البنكیة الثالث، فیما لم یتبین وجود أھمیة أو أثر لمؤشر الحصة السوقیة 

على صافي ھامش الفائدة. 
 

 لمحددات ھامش وقد تضمنت دراسة 

لبنك نفسھ، سعر الفائدة لدى البنوك التجاریة في لبنان باستخدام: متغیرات تخص ا

متغیرات تقیس أثر الصناعة المصرفیة، متغیرات تقیس أثر السیاسة النقدیة وأخیراً 

، حیث قام الباحثان 2009-1996متغیرات على المستوى االقتصادي الكلي للفترة 

 وأظھرت، هببناء سبعة نماذج لكل من البنوك المحلیة والبنوك األجنبیة كل على حد

النتائج أن ھامش سعر الفائدة لدى البنوك المحلیة یختلف عن البنوك األجنبیة، فمن 

جھة فإن كل من: حجم البنك، والسیولة، والكفاءة، ورأس المال (الرافعة المالیة) 

ومخاطر اإلئتمان كان لھا أثر سالب على ھامش سعر الفائدة، وكذلك الحال بالنسبة 

صادي. ومن جھة أخرى فإن كل من: معدل نمو الودائع، للتركز، الدولرة والنمو االقت

واإلقراض، والتضخم، وسعر إعادة الخصم، والمدخرات الوطنیة، واإلستثمارات، 

وسعر فائدة إقراض ما بین البنوك جمیعھا كانت ذات أثر موجب على ھامش سعر  

الھا الفائدة، أما بالنسبة للبنوك األجنبیة فإن كل من حجمھا وسیولتھا، ورأس م

 أن بقیة المتغیرات 

ً

ومخاطر االئتمان لدیھا لم یكن لھا أثر ذو داللة إحصائیة، علما

األخرى لم یكن لھا أي داللة إحصائیة باستثناء وجود أثر سلبي ذو داللة إحصائیة 

وأثر موجب ذو داللة لنسبة المصاریف إلى الدخل 

إحصائیة للمدخرات الوطنیة على صافي
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 تـقدیـم

أرســى مجلس محافظي المصــارف المركزیة ومؤســســات النقد العربیة تقلیداً 
ــعادة المحافظین لتقدیم  ــحاب المعالي والسـ ــنوات، بدعوة أحد أصـ منذ عدة سـ
ورـقة عـمل حول تجرـبة دولـتھ في أـحد المـجاالت ذات العالـقة بعـمل المجلس. 

تناول كما یصـدر عن اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس، أوراق عمل ت
الموـضوعات والقـضایا التي تناقـشھا ھذه اللجان والفرق. إـضافة إلى ذلك، یعد 
ـصندوق النقد العربي ـضمن ممارـستھ لنـشاطھ كأمانة فنیة لھذا المجلس، عدداً 
ــرفـیة التي تتعلق  دـیة والمصــ من التـقاریر واألوراق في مختلف الجواـنب النـق

ــات النقد العربی ــس ــارف المركزیة ومؤس ــطة المص ة. وتعد ھذه التقاریر بأنش
واألوراق من أجل تسھیل اتخاذ القرارات والتوصیات التي یصدرھا المجلس.  
وفي ضــــوء ما تضــــمنتھ كل ھذه األوراق والتقاریر من معلومات مفیدة عن 
موضوعات ذات صلة بأعمال المصارف المركزیة، فقد رأى المجلس أنھ من 

توزیع. لذلك، فقد باشـــر المناســـب أن تتاح لھا أكبر فرصـــة من النشـــر وال
ــادة  ــة التي تتضـــمن األوراق التي یقدمھا السـ ــلسـ ــندوق بنشـــر ھذه السـ الصـ

ــندوق حول إالمحافظین   لى جانب التقاریر واألوراق التي تعدھا اللجان والصـ
ــر، في  ــرفیة ذات األھمیة. ویتمثل الغرض من النشـ ــایا النقدیة والمصـ القضـ

ــا ــي منـھا ھو توفیر المعلوـمات وزـیادة الوعي بـھذه القضــ ـیا. ـفالـھدف الرئیســ
ــوع. نـ  ـمل أن أتزوـید الـقارئ ـبأكبر ـقدر من المعلوـمات المـتاـحة حول الموضــ

 صرفیة العربیة.لمة على تعمیق الثقافة المالیة والنقدیة والتساعد ھذه السلس

 وهللا ولي التوفیق،

 
 عبد الرحمن بن عبد هللا الحمیدي
 المدیر العام رئیس مجلس اإلدارة

 صندوق النقد العربي

 العوامل المؤثرة في صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة
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جم العملیات یختلف إعتماداً على ملكیة البنك فیما إذا كان المالك مخاطر اإلئتمان وح

ھو: الدولة، القطاع الخاص المحلي أم القطاع الخاص األجنبي، كما توصلت الدراسة 

إلى أن المصاریف التشغیلیة كان لھا تأثیر موجب ذو داللة إحصائیة معنویة، 

على صافي ھامش الفائدة، وذلك والسیولة لھا تأثیر سالب ذو داللة إحصائیة معنویة  

للمجموعات البنكیة الثالث، فیما لم یتبین وجود أھمیة أو أثر لمؤشر الحصة السوقیة 

 على صافي ھامش الفائدة. 
 

تحلیالً لمحددات ھامش  (Hamadi and Awdeh,2012)وقد تضمنت دراسة 

لبنك نفسھ، سعر الفائدة لدى البنوك التجاریة في لبنان باستخدام: متغیرات تخص ا
متغیرات تقیس أثر الصناعة المصرفیة، متغیرات تقیس أثر السیاسة النقدیة وأخیراً

، حیث قام الباحثان 2009-1996متغیرات على المستوى االقتصادي الكلي للفترة 

 وأظھرت، هببناء سبعة نماذج لكل من البنوك المحلیة والبنوك األجنبیة كل على حد

النتائج أن ھامش سعر الفائدة لدى البنوك المحلیة یختلف عن البنوك األجنبیة، فمن 

جھة فإن كل من: حجم البنك، والسیولة، والكفاءة، ورأس المال (الرافعة المالیة) 

ومخاطر اإلئتمان كان لھا أثر سالب على ھامش سعر الفائدة، وكذلك الحال بالنسبة 

صادي. ومن جھة أخرى فإن كل من: معدل نمو الودائع، للتركز، الدولرة والنمو االقت

واإلقراض، والتضخم، وسعر إعادة الخصم، والمدخرات الوطنیة، واإلستثمارات، 

وسعر فائدة إقراض ما بین البنوك جمیعھا كانت ذات أثر موجب على ھامش سعر  

الھا الفائدة، أما بالنسبة للبنوك األجنبیة فإن كل من حجمھا وسیولتھا، ورأس م

ومخاطر االئتمان لدیھا لم یكن لھا أثر ذو داللة إحصائیة، علماً أن بقیة المتغیرات 

األخرى لم یكن لھا أي داللة إحصائیة باستثناء وجود أثر سلبي ذو داللة إحصائیة 

وأثر موجب ذو داللة  (Cost Income Ratio)لنسبة المصاریف إلى الدخل 
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 : أوالً: مقدمة

اـئدة من أھم العواـمل التي   اءة ال تقیسیعتبر صــــافي ـھامش الـف ة  كـف ــغیلـی التشــ

من حیث دورھا الوســیط المتمثل بإدارة المدخرات وتخصــیص   ، وذلكلبنوكل

وبالتالي   لالســتثمارھامش ســعر الفائدة مثبطاً ارتفاع  یمكن أن یكون .القروض

في العدید من الدول   االھتمام لذا یبرز  االقتـصادي.النمو في تباطؤ  ینجم عنھ قد

. في بتحلیل ھیكل ومكونات ھامش ـسعر الفائدة وآثارھا على القطاع المصـرفي

الدراســات بخصــوص تحدید مســتوى ھامش ســعر الفائدة   اختلفت ھذا الســیاق،

ھامش ـسعر الفائدة المرتفع المتمثل   أظھرت أنإال أن بعض الدراـسات  األمثل،

ـسعر الفائدة على القروض   وارتفاع العمالء أـسعار الفائدة على ودائع بانخفاض

ـ  ــادة تكلفــة اإلقراض  تراجعیؤدي إلى الـمـمـنوحــة ـســ على المــدخرات وزی

ن الـ  ـی مــل مـحــت ن اـل ـــی رضـــ ـت ىمــق ؤدي إـل خـفــاض مـمــا ـی مــار اـن ـث ـــت                      االســـ

(Brock et al,.2000).  ت نفســـــھلكن في دة   الوـق اـئ ــعر الـف امش ســ إن ـھ ـف

ــة في  اعتباره المنخفض جداً ال یمكن  ــراً إیجابیاً خاصـ في بعض األحیان مؤشـ

ة المتحررة  د  األنظـم ة تـحدـی ة للبنوك حرـی ابـی ــلـطات الرـق ا الســ (والتي تترك فیـھ

ــعار الفائدة دون تقیید)  د أنظمة رقابیة غیر كافیة، حیث أن  مع وجووتغییر أســ

اآللیات التي تضــــمن تدخل البنك المركزي في البنك الذي یعاني من مشــــاكل 

مح للبنك الضـعیف مواصـلة عملیات   بھ غائبة، بمعنى أنھ إذا سـُ تكون ـش مالیة ـس

أن یتبنى ذلك البنك اـستراتیجیات تقدیم القروض   احتمالالتـشغیل لدیھ فإن ھناك 

ـــعار ـفاـئدة من ــوقـبأســ ــافـیة في الســ ــول على حصــــة إضــ         خفضــــة للحصــ

(Hamadi and Awdeh,2012)  . 

اـئدة المرتفع   ــعر الـف ا تم ذكره من حـیث ارتـباط ـھامش ســ لكن وعلى الرغم مـم

قد یـسھم   ھامش ـصافي الفائدة المرتفع بانخفاض كفاءة النظام المـصرفي، إال أن

ــرفي، وذـلك عـندـما یتم توجـیھ  األرـباح المتحقـقة من بتعزیز مـتاـنة النـظام المصــ
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(Hamadi and Awdeh,2012)  . 

اـئدة المرتفع   ــعر الـف ا تم ذكره من حـیث ارتـباط ـھامش ســ لكن وعلى الرغم مـم
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جم العملیات یختلف إعتماداً على ملكیة البنك فیما إذا كان المالك مخاطر اإلئتمان وح

ھو: الدولة، القطاع الخاص المحلي أم القطاع الخاص األجنبي، كما توصلت الدراسة 

إلى أن المصاریف التشغیلیة كان لھا تأثیر موجب ذو داللة إحصائیة معنویة، 

على صافي ھامش الفائدة، وذلك والسیولة لھا تأثیر سالب ذو داللة إحصائیة معنویة  

للمجموعات البنكیة الثالث، فیما لم یتبین وجود أھمیة أو أثر لمؤشر الحصة السوقیة 

 على صافي ھامش الفائدة. 
 

تحلیالً لمحددات ھامش  (Hamadi and Awdeh,2012)وقد تضمنت دراسة 

لبنك نفسھ، سعر الفائدة لدى البنوك التجاریة في لبنان باستخدام: متغیرات تخص ا

متغیرات تقیس أثر الصناعة المصرفیة، متغیرات تقیس أثر السیاسة النقدیة وأخیراً 

، حیث قام الباحثان 2009-1996متغیرات على المستوى االقتصادي الكلي للفترة 

 وأظھرت، هببناء سبعة نماذج لكل من البنوك المحلیة والبنوك األجنبیة كل على حد

النتائج أن ھامش سعر الفائدة لدى البنوك المحلیة یختلف عن البنوك األجنبیة، فمن 

جھة فإن كل من: حجم البنك، والسیولة، والكفاءة، ورأس المال (الرافعة المالیة) 

ومخاطر اإلئتمان كان لھا أثر سالب على ھامش سعر الفائدة، وكذلك الحال بالنسبة 

صادي. ومن جھة أخرى فإن كل من: معدل نمو الودائع، للتركز، الدولرة والنمو االقت

واإلقراض، والتضخم، وسعر إعادة الخصم، والمدخرات الوطنیة، واإلستثمارات، 

وسعر فائدة إقراض ما بین البنوك جمیعھا كانت ذات أثر موجب على ھامش سعر  

الھا الفائدة، أما بالنسبة للبنوك األجنبیة فإن كل من حجمھا وسیولتھا، ورأس م

ومخاطر االئتمان لدیھا لم یكن لھا أثر ذو داللة إحصائیة، علماً أن بقیة المتغیرات 

األخرى لم یكن لھا أي داللة إحصائیة باستثناء وجود أثر سلبي ذو داللة إحصائیة 
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ــة لــلــبــنــوك ــمــالــی ــد الــرأســـ ــالــیــة إلــى تــعــزیــز الــقــواع                     الــھــوامــش الــع

(Saunders et al.,2000). 
 
الباحثین بمحاولة قیاس    قد قام العدید منأما عن محددات ھامش ســعر الفائدة ف 

ــات ھؤالء الـباحثین ـبأنـھا   ـــمت دراســ تـلك المـحددات بمختلف اـلدول؛ وـقد اتســ
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ــھمتغیرات  ــرفیــة،تخص البنــك نفســـ ــنــاعــة المصــ          ، متغیرات تخص الصــ

ــ وأخی ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ راً متغیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رات تخــ ــ ص االقتصــــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ اد الكلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي  ــ

(Hichem et al., 2008), (Obeid and Edeinat, 2017) (Raharijo 

et al.,2014) ،تم في ھذه الدراســــة محاولة تحدید العوامل المؤثرة في ســــیو

 صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة.
    

 بخصوص محددات صافي ھامش الفائدةثانیاً: الدراسات السابقة 

تناولت ھنالك العدید من الدراسات التي تناولت محددات صافي ھامش الفائدة، فقد 

محددات ربحیة البنوك التجاریة التونسیة للفترة   (Hichem et al.,2008)دراسة    

، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة بین كل من المصاریف 1996-2003

الحجم من جھة وصافي ھامش الفائدة من جھة أخرى، كذلك توصلت ھذه التشغیلیة و

الدراسة الى وجود عالقة سالبة بین حقوق الملكیة وصافي ھامش الفائدة، كذلك بینت 

أما الدراسة عدم وجود أي أثر للعوامل االقتصادیة الكلیة على صافي ھامش الفائدة.   

محددات ھامش  حللت فقد (Fungacova and Poghosyan, 2008)  دراسة

، 2007-1999صافي الفائدة لدى البنوك في روسیا باستخدام بیانات تغطي الفترة 

وقد توصل الباحثان إلى وجود دالئل تشیر إلى أن مسألة ملكیة البنك مھمة كمحدد 

لصافي ھامش الفائدة، فعلى سبیل المثال فإن أثر كل من عدم الرغبة في المخاطرة، 
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للمجموعات البنكیة الثالث، فیما لم یتبین وجود أھمیة أو أثر لمؤشر الحصة السوقیة 

 على صافي ھامش الفائدة. 
 

تحلیالً لمحددات ھامش  (Hamadi and Awdeh,2012)وقد تضمنت دراسة 
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وسعر فائدة إقراض ما بین البنوك جمیعھا كانت ذات أثر موجب على ھامش سعر  

الھا الفائدة، أما بالنسبة للبنوك األجنبیة فإن كل من حجمھا وسیولتھا، ورأس م

ومخاطر االئتمان لدیھا لم یكن لھا أثر ذو داللة إحصائیة، علماً أن بقیة المتغیرات 

األخرى لم یكن لھا أي داللة إحصائیة باستثناء وجود أثر سلبي ذو داللة إحصائیة 
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إلى أن المصاریف التشغیلیة كان لھا تأثیر موجب ذو داللة إحصائیة معنویة، 

على صافي ھامش الفائدة، وذلك والسیولة لھا تأثیر سالب ذو داللة إحصائیة معنویة  

للمجموعات البنكیة الثالث، فیما لم یتبین وجود أھمیة أو أثر لمؤشر الحصة السوقیة 

 على صافي ھامش الفائدة. 
 

تحلیالً لمحددات ھامش  (Hamadi and Awdeh,2012)وقد تضمنت دراسة 

لبنك نفسھ، سعر الفائدة لدى البنوك التجاریة في لبنان باستخدام: متغیرات تخص ا

متغیرات تقیس أثر الصناعة المصرفیة، متغیرات تقیس أثر السیاسة النقدیة وأخیراً 

، حیث قام الباحثان 2009-1996متغیرات على المستوى االقتصادي الكلي للفترة 

 وأظھرت، هببناء سبعة نماذج لكل من البنوك المحلیة والبنوك األجنبیة كل على حد

النتائج أن ھامش سعر الفائدة لدى البنوك المحلیة یختلف عن البنوك األجنبیة، فمن 

جھة فإن كل من: حجم البنك، والسیولة، والكفاءة، ورأس المال (الرافعة المالیة) 

ومخاطر اإلئتمان كان لھا أثر سالب على ھامش سعر الفائدة، وكذلك الحال بالنسبة 

صادي. ومن جھة أخرى فإن كل من: معدل نمو الودائع، للتركز، الدولرة والنمو االقت

واإلقراض، والتضخم، وسعر إعادة الخصم، والمدخرات الوطنیة، واإلستثمارات، 

وسعر فائدة إقراض ما بین البنوك جمیعھا كانت ذات أثر موجب على ھامش سعر  

الھا الفائدة، أما بالنسبة للبنوك األجنبیة فإن كل من حجمھا وسیولتھا، ورأس م

ومخاطر االئتمان لدیھا لم یكن لھا أثر ذو داللة إحصائیة، علماً أن بقیة المتغیرات 

األخرى لم یكن لھا أي داللة إحصائیة باستثناء وجود أثر سلبي ذو داللة إحصائیة 

وأثر موجب ذو داللة  (Cost Income Ratio)لنسبة المصاریف إلى الدخل 
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ــة لــلــبــنــوك ــمــالــی ــد الــرأســـ ــالــیــة إلــى تــعــزیــز الــقــواع                     الــھــوامــش الــع

(Saunders et al.,2000). 
 
الباحثین بمحاولة قیاس    قد قام العدید منأما عن محددات ھامش ســعر الفائدة ف 

ــات ھؤالء الـباحثین ـبأنـھا   ـــمت دراســ تـلك المـحددات بمختلف اـلدول؛ وـقد اتســ

حاولت تحدید العوامل المؤثرة في ـصافي ھامش الفائدة من خالل دراـسة تأثیر:  

ــھمتغیرات  ــرفیــة،تخص البنــك نفســـ ــنــاعــة المصــ          ، متغیرات تخص الصــ

ــ وأخی ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ راً متغیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رات تخــ ــ ص االقتصــــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ اد الكلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي  ــ

(Hichem et al., 2008), (Obeid and Edeinat, 2017) (Raharijo 

et al.,2014) ،تم في ھذه الدراســــة محاولة تحدید العوامل المؤثرة في ســــیو

 صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة.
    

 بخصوص محددات صافي ھامش الفائدةثانیاً: الدراسات السابقة 

تناولت ھنالك العدید من الدراسات التي تناولت محددات صافي ھامش الفائدة، فقد 

محددات ربحیة البنوك التجاریة التونسیة للفترة   (Hichem et al.,2008)دراسة    

، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة بین كل من المصاریف 1996-2003

الحجم من جھة وصافي ھامش الفائدة من جھة أخرى، كذلك توصلت ھذه التشغیلیة و

الدراسة الى وجود عالقة سالبة بین حقوق الملكیة وصافي ھامش الفائدة، كذلك بینت 

أما الدراسة عدم وجود أي أثر للعوامل االقتصادیة الكلیة على صافي ھامش الفائدة.   

محددات ھامش  حللت فقد (Fungacova and Poghosyan, 2008)  دراسة

، 2007-1999صافي الفائدة لدى البنوك في روسیا باستخدام بیانات تغطي الفترة 

وقد توصل الباحثان إلى وجود دالئل تشیر إلى أن مسألة ملكیة البنك مھمة كمحدد 

لصافي ھامش الفائدة، فعلى سبیل المثال فإن أثر كل من عدم الرغبة في المخاطرة، 

7
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اً تجاریاً باالعتماد على البیانات السنویة لتسعة عشر بنك األردنیة الھاشمیة المملكة

حیث تم بناء نموذج قیاسي وتحلیلھ وفق الصیغة الزمنیة  .)2015-2005للفترة (

                                      حدارــــــــل االنــــــلیــــدام تحــــ) وباستخPanel Dataة (ـــــالمقطعی

Panel EGLS (Cross-section SUR) .  بینت النتائج أن عوامل الصناعة

المصرفیة قد أثرت بشكل أكبر على صافي ھامش الفائدة مقارنةً بالعوامل األخرى، 

وكذلك أثرت بعض المتغیرات التي تخص البنك نفسھ على صافي ھامش الفائدة، في 

حین كانت نسبة االحتیاطي النقدي اإللزامي ھي المؤثر الوحید من بین أدوات 

نقدیة على صافي ھامش الفائدة، وأخیراً لم یكن ھناك أي أثر ذو داللة السیاسة ال

 إحصائیة معنویة للمتغیرات االقتصادیة على صافي ھامش الفائدة.

 
 ):2018-2014تطور ھامش سعر الفائدة لدى الدول العربیة خالل الفترة (ثالثاً: 

یُعتبر صافي ھامش الفائدة من أھم العوامل التي تقیس الكفاءة كما سبق أن تم ذكره، 

التشغیلیة للبنوك، من خالل اعتمادھا على تحقیق إیرادات من أعمالھا الرئیسیة 

وسیط بین المدخرین والمستثمرین. وقد واصلت نسبة ھامش  كالمتمثلة بدورھا 

رتفاعھا للعام الثالث صافي الفائدة إلى إجمالي الدخل لدى القطاع المصرفي العربي ا

على التوالي، األمر الذي یُشیر الى ازدیاد اعتماد البنوك على أعمالھا الرئیسیة، فقد 

في المائة في نھایة  67.4مقابل  2018في المائة في نھایة عام  70.2بلغت النسبة 

، أما على الصعید اإلفرادي، فقد كانت أعلى نسبة لدى كل من البنوك 2017عام 

في  78.5لدیھما  2018والبنوك القطریة، إذ بلغت النسبة في نھایة عام  األردنیة

في المائة على التوالي، في حین كانت النسبة األقل لدى كل من البنوك   77.0المائة، و
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ــ وأخی ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ راً متغیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رات تخــ ــ ص االقتصــــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ اد الكلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي  ــ
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ــندوق النقد الدولي في عام  ــادرة عن صـ ــة صـ ــوص تحلیل   2012في دراسـ بخصـ

،   (Poghosyan,2012)مكونات الھامش للوـصول إلى ھامش ـسعر الفائدة األمثل 

ــابھ من خالل تغطیة   ــعر الفائدة األمثل من الممكن إحتس ــة أن ھامش س بیّنت الدراس

غیلیة، كلفة مخصـصـات  كل من: كلفة اإلحتیاطي النقدي اإللزامي،  المصـاریف التـش

د، وبحـیث یتم   دـخل من غیر الفواـئ ة وأخیراً اـل ة، الربحـی انـی ــھیالت اإلئتـم دني التســ ـت

 -إحتساب الھامش وفقاً للمعادلة التالیة:
 

دني التســــھیالت  ة مخصــــص ـت دي اإللزامي+كلـف اطي النـق ة اإلحتـی دة=كلـف اـئ امش ســــعر الـف ـھ

 الدخل من غیر الفوائد -ةاإلئتمانیة+المصاریف التشغیلیة+الربحی 

فقد تضـمنت تحلیالً لمحددات صـافي ھامش (Raharjo et al.,2014) أما دراسـة 

ــة عوامل داخلیة (عوامل  الفائدة لدى البنوك ــیا من خالل دراس التجاریة في اندونیس

ــھ) وعواـمل ـخارجـیة، فیـما یخص العواـمل اـلداخلـیة فـقد تم تمثـلت   تخص البـنك نفســ

ــیولة   بالمتغیرات الـتالـیة: موجودات البـنك، الربحیة، الكفاءة، كفایة رأس المال، الســ

والمخاطرة. أما العوامل الخارجیة فقد تمثلت بما یلي: قوة الـسوق (تنافـسیة الـسوق)،  

ت اـب ــة نموذج األثر الـث دراســـ ــتخـدمـت اـل د اســ دة، وـق اـئ ــعـار الـف ــخم وأســ              التضــ

“Fixed Effects”ــیة للفترة  ، علماً أن ا ــملت البنوك التجاریة االندونیس ــة ش لدراس

ــافي ھامش الفائدة في البنوك  2008-2012 ــة إلى أن صــ ــلت الدراســ ، وقد توصــ

ات مختلفـة من األھمیـة  ــتوـی داخلیـة على مســ المتغیرات اـل ــیـة یتـأثر ـب دونیســ االـن

اإلحصـائیة، أما العوامل الخارجیة فقد كان التضـخم ھو المؤثر الوحید على صـافي  

 .في المائة 5الفائدة وبداللة إحصائیة عند  ھامش

 

إلى قیاس تأثیر العوامل سواء (Obeid&Edeinat, 2017) أخیراً، ھدفت دراسة  

الداخلیة أو الخارجیة على صافي ھامش الفائدة في البنوك التجاریة العاملة في 
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جم العملیات یختلف إعتماداً على ملكیة البنك فیما إذا كان المالك مخاطر اإلئتمان وح

ھو: الدولة، القطاع الخاص المحلي أم القطاع الخاص األجنبي، كما توصلت الدراسة 

إلى أن المصاریف التشغیلیة كان لھا تأثیر موجب ذو داللة إحصائیة معنویة، 

على صافي ھامش الفائدة، وذلك والسیولة لھا تأثیر سالب ذو داللة إحصائیة معنویة  

للمجموعات البنكیة الثالث، فیما لم یتبین وجود أھمیة أو أثر لمؤشر الحصة السوقیة 

 على صافي ھامش الفائدة. 
 

تحلیالً لمحددات ھامش  (Hamadi and Awdeh,2012)وقد تضمنت دراسة 

لبنك نفسھ، سعر الفائدة لدى البنوك التجاریة في لبنان باستخدام: متغیرات تخص ا

متغیرات تقیس أثر الصناعة المصرفیة، متغیرات تقیس أثر السیاسة النقدیة وأخیراً 

، حیث قام الباحثان 2009-1996متغیرات على المستوى االقتصادي الكلي للفترة 

 وأظھرت، هببناء سبعة نماذج لكل من البنوك المحلیة والبنوك األجنبیة كل على حد

النتائج أن ھامش سعر الفائدة لدى البنوك المحلیة یختلف عن البنوك األجنبیة، فمن 

جھة فإن كل من: حجم البنك، والسیولة، والكفاءة، ورأس المال (الرافعة المالیة) 

ومخاطر اإلئتمان كان لھا أثر سالب على ھامش سعر الفائدة، وكذلك الحال بالنسبة 

صادي. ومن جھة أخرى فإن كل من: معدل نمو الودائع، للتركز، الدولرة والنمو االقت

واإلقراض، والتضخم، وسعر إعادة الخصم، والمدخرات الوطنیة، واإلستثمارات، 

وسعر فائدة إقراض ما بین البنوك جمیعھا كانت ذات أثر موجب على ھامش سعر  

الھا الفائدة، أما بالنسبة للبنوك األجنبیة فإن كل من حجمھا وسیولتھا، ورأس م

ومخاطر االئتمان لدیھا لم یكن لھا أثر ذو داللة إحصائیة، علماً أن بقیة المتغیرات 

األخرى لم یكن لھا أي داللة إحصائیة باستثناء وجود أثر سلبي ذو داللة إحصائیة 

وأثر موجب ذو داللة  (Cost Income Ratio)لنسبة المصاریف إلى الدخل 

 ھامش الفائدة. إحصائیة للمدخرات الوطنیة على صافي
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اً تجاریاً باالعتماد على البیانات السنویة لتسعة عشر بنك األردنیة الھاشمیة المملكة

حیث تم بناء نموذج قیاسي وتحلیلھ وفق الصیغة الزمنیة  .)2015-2005للفترة (

                                      حدارــــــــل االنــــــلیــــدام تحــــ) وباستخPanel Dataة (ـــــالمقطعی

Panel EGLS (Cross-section SUR) .  بینت النتائج أن عوامل الصناعة

المصرفیة قد أثرت بشكل أكبر على صافي ھامش الفائدة مقارنةً بالعوامل األخرى، 

وكذلك أثرت بعض المتغیرات التي تخص البنك نفسھ على صافي ھامش الفائدة، في 

حین كانت نسبة االحتیاطي النقدي اإللزامي ھي المؤثر الوحید من بین أدوات 

نقدیة على صافي ھامش الفائدة، وأخیراً لم یكن ھناك أي أثر ذو داللة السیاسة ال

 إحصائیة معنویة للمتغیرات االقتصادیة على صافي ھامش الفائدة.

 
 ):2018-2014تطور ھامش سعر الفائدة لدى الدول العربیة خالل الفترة (ثالثاً: 

یُعتبر صافي ھامش الفائدة من أھم العوامل التي تقیس الكفاءة كما سبق أن تم ذكره، 

التشغیلیة للبنوك، من خالل اعتمادھا على تحقیق إیرادات من أعمالھا الرئیسیة 

وسیط بین المدخرین والمستثمرین. وقد واصلت نسبة ھامش  كالمتمثلة بدورھا 

رتفاعھا للعام الثالث صافي الفائدة إلى إجمالي الدخل لدى القطاع المصرفي العربي ا

على التوالي، األمر الذي یُشیر الى ازدیاد اعتماد البنوك على أعمالھا الرئیسیة، فقد 

في المائة في نھایة  67.4مقابل  2018في المائة في نھایة عام  70.2بلغت النسبة 

، أما على الصعید اإلفرادي، فقد كانت أعلى نسبة لدى كل من البنوك 2017عام 

في  78.5لدیھما  2018والبنوك القطریة، إذ بلغت النسبة في نھایة عام  األردنیة

في المائة على التوالي، في حین كانت النسبة األقل لدى كل من البنوك   77.0المائة، و
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ــة لــلــبــنــوك ــمــالــی ــد الــرأســـ ــالــیــة إلــى تــعــزیــز الــقــواع                     الــھــوامــش الــع

(Saunders et al.,2000). 
 
الباحثین بمحاولة قیاس    قد قام العدید منأما عن محددات ھامش ســعر الفائدة ف 

ــات ھؤالء الـباحثین ـبأنـھا   ـــمت دراســ تـلك المـحددات بمختلف اـلدول؛ وـقد اتســ

حاولت تحدید العوامل المؤثرة في ـصافي ھامش الفائدة من خالل دراـسة تأثیر:  

ــھمتغیرات  ــرفیــة،تخص البنــك نفســـ ــنــاعــة المصــ          ، متغیرات تخص الصــ

ــ وأخی ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ راً متغیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رات تخــ ــ ص االقتصــــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ اد الكلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي  ــ

(Hichem et al., 2008), (Obeid and Edeinat, 2017) (Raharijo 

et al.,2014) ،تم في ھذه الدراســــة محاولة تحدید العوامل المؤثرة في ســــیو

 صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة.
    

 بخصوص محددات صافي ھامش الفائدةثانیاً: الدراسات السابقة 

تناولت ھنالك العدید من الدراسات التي تناولت محددات صافي ھامش الفائدة، فقد 

محددات ربحیة البنوك التجاریة التونسیة للفترة   (Hichem et al.,2008)دراسة    

، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة بین كل من المصاریف 1996-2003

الحجم من جھة وصافي ھامش الفائدة من جھة أخرى، كذلك توصلت ھذه التشغیلیة و

الدراسة الى وجود عالقة سالبة بین حقوق الملكیة وصافي ھامش الفائدة، كذلك بینت 

أما الدراسة عدم وجود أي أثر للعوامل االقتصادیة الكلیة على صافي ھامش الفائدة.   

محددات ھامش  حللت فقد (Fungacova and Poghosyan, 2008)  دراسة

، 2007-1999صافي الفائدة لدى البنوك في روسیا باستخدام بیانات تغطي الفترة 

وقد توصل الباحثان إلى وجود دالئل تشیر إلى أن مسألة ملكیة البنك مھمة كمحدد 

لصافي ھامش الفائدة، فعلى سبیل المثال فإن أثر كل من عدم الرغبة في المخاطرة، 

 العوامل المؤثرة في صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة
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اً تجاریاً باالعتماد على البیانات السنویة لتسعة عشر بنك األردنیة الھاشمیة المملكة

حیث تم بناء نموذج قیاسي وتحلیلھ وفق الصیغة الزمنیة  .)2015-2005للفترة (

                                      حدارــــــــل االنــــــلیــــدام تحــــ) وباستخPanel Dataة (ـــــالمقطعی

Panel EGLS (Cross-section SUR) .  بینت النتائج أن عوامل الصناعة

المصرفیة قد أثرت بشكل أكبر على صافي ھامش الفائدة مقارنةً بالعوامل األخرى، 

وكذلك أثرت بعض المتغیرات التي تخص البنك نفسھ على صافي ھامش الفائدة، في 

حین كانت نسبة االحتیاطي النقدي اإللزامي ھي المؤثر الوحید من بین أدوات 

نقدیة على صافي ھامش الفائدة، وأخیراً لم یكن ھناك أي أثر ذو داللة السیاسة ال

 إحصائیة معنویة للمتغیرات االقتصادیة على صافي ھامش الفائدة.

 
 ):2018-2014تطور ھامش سعر الفائدة لدى الدول العربیة خالل الفترة (ثالثاً: 

یُعتبر صافي ھامش الفائدة من أھم العوامل التي تقیس الكفاءة كما سبق أن تم ذكره، 

التشغیلیة للبنوك، من خالل اعتمادھا على تحقیق إیرادات من أعمالھا الرئیسیة 

وسیط بین المدخرین والمستثمرین. وقد واصلت نسبة ھامش  كالمتمثلة بدورھا 

رتفاعھا للعام الثالث صافي الفائدة إلى إجمالي الدخل لدى القطاع المصرفي العربي ا

على التوالي، األمر الذي یُشیر الى ازدیاد اعتماد البنوك على أعمالھا الرئیسیة، فقد 

في المائة في نھایة  67.4مقابل  2018في المائة في نھایة عام  70.2بلغت النسبة 

، أما على الصعید اإلفرادي، فقد كانت أعلى نسبة لدى كل من البنوك 2017عام 

في  78.5لدیھما  2018والبنوك القطریة، إذ بلغت النسبة في نھایة عام  األردنیة

في المائة على التوالي، في حین كانت النسبة األقل لدى كل من البنوك   77.0المائة، و
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ــندوق النقد الدولي في عام  ــادرة عن صـ ــة صـ ــوص تحلیل   2012في دراسـ بخصـ

،   (Poghosyan,2012)مكونات الھامش للوـصول إلى ھامش ـسعر الفائدة األمثل 

ــابھ من خالل تغطیة   ــعر الفائدة األمثل من الممكن إحتس ــة أن ھامش س بیّنت الدراس

غیلیة، كلفة مخصـصـات  كل من: كلفة اإلحتیاطي النقدي اإللزامي،  المصـاریف التـش

د، وبحـیث یتم   دـخل من غیر الفواـئ ة وأخیراً اـل ة، الربحـی انـی ــھیالت اإلئتـم دني التســ ـت

 -إحتساب الھامش وفقاً للمعادلة التالیة:
 

دني التســــھیالت  ة مخصــــص ـت دي اإللزامي+كلـف اطي النـق ة اإلحتـی دة=كلـف اـئ امش ســــعر الـف ـھ

 الدخل من غیر الفوائد -ةاإلئتمانیة+المصاریف التشغیلیة+الربحی 

فقد تضـمنت تحلیالً لمحددات صـافي ھامش (Raharjo et al.,2014) أما دراسـة 

ــة عوامل داخلیة (عوامل  الفائدة لدى البنوك ــیا من خالل دراس التجاریة في اندونیس

ــھ) وعواـمل ـخارجـیة، فیـما یخص العواـمل اـلداخلـیة فـقد تم تمثـلت   تخص البـنك نفســ

ــیولة   بالمتغیرات الـتالـیة: موجودات البـنك، الربحیة، الكفاءة، كفایة رأس المال، الســ

والمخاطرة. أما العوامل الخارجیة فقد تمثلت بما یلي: قوة الـسوق (تنافـسیة الـسوق)،  

ت اـب ــة نموذج األثر الـث دراســـ ــتخـدمـت اـل د اســ دة، وـق اـئ ــعـار الـف ــخم وأســ              التضــ

“Fixed Effects”ــیة للفترة  ، علماً أن ا ــملت البنوك التجاریة االندونیس ــة ش لدراس

ــافي ھامش الفائدة في البنوك  2008-2012 ــة إلى أن صــ ــلت الدراســ ، وقد توصــ

ات مختلفـة من األھمیـة  ــتوـی داخلیـة على مســ المتغیرات اـل ــیـة یتـأثر ـب دونیســ االـن

اإلحصـائیة، أما العوامل الخارجیة فقد كان التضـخم ھو المؤثر الوحید على صـافي  

 .في المائة 5الفائدة وبداللة إحصائیة عند  ھامش

 

إلى قیاس تأثیر العوامل سواء (Obeid&Edeinat, 2017) أخیراً، ھدفت دراسة  

الداخلیة أو الخارجیة على صافي ھامش الفائدة في البنوك التجاریة العاملة في 

9
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جم العملیات یختلف إعتماداً على ملكیة البنك فیما إذا كان المالك مخاطر اإلئتمان وح

ھو: الدولة، القطاع الخاص المحلي أم القطاع الخاص األجنبي، كما توصلت الدراسة 

إلى أن المصاریف التشغیلیة كان لھا تأثیر موجب ذو داللة إحصائیة معنویة، 

على صافي ھامش الفائدة، وذلك والسیولة لھا تأثیر سالب ذو داللة إحصائیة معنویة  

للمجموعات البنكیة الثالث، فیما لم یتبین وجود أھمیة أو أثر لمؤشر الحصة السوقیة 

 على صافي ھامش الفائدة. 
 

تحلیالً لمحددات ھامش  (Hamadi and Awdeh,2012)وقد تضمنت دراسة 

لبنك نفسھ، سعر الفائدة لدى البنوك التجاریة في لبنان باستخدام: متغیرات تخص ا

متغیرات تقیس أثر الصناعة المصرفیة، متغیرات تقیس أثر السیاسة النقدیة وأخیراً 

، حیث قام الباحثان 2009-1996متغیرات على المستوى االقتصادي الكلي للفترة 

 وأظھرت، هببناء سبعة نماذج لكل من البنوك المحلیة والبنوك األجنبیة كل على حد

النتائج أن ھامش سعر الفائدة لدى البنوك المحلیة یختلف عن البنوك األجنبیة، فمن 

جھة فإن كل من: حجم البنك، والسیولة، والكفاءة، ورأس المال (الرافعة المالیة) 

ومخاطر اإلئتمان كان لھا أثر سالب على ھامش سعر الفائدة، وكذلك الحال بالنسبة 

صادي. ومن جھة أخرى فإن كل من: معدل نمو الودائع، للتركز، الدولرة والنمو االقت

واإلقراض، والتضخم، وسعر إعادة الخصم، والمدخرات الوطنیة، واإلستثمارات، 

وسعر فائدة إقراض ما بین البنوك جمیعھا كانت ذات أثر موجب على ھامش سعر  

الھا الفائدة، أما بالنسبة للبنوك األجنبیة فإن كل من حجمھا وسیولتھا، ورأس م

ومخاطر االئتمان لدیھا لم یكن لھا أثر ذو داللة إحصائیة، علماً أن بقیة المتغیرات 

األخرى لم یكن لھا أي داللة إحصائیة باستثناء وجود أثر سلبي ذو داللة إحصائیة 

وأثر موجب ذو داللة  (Cost Income Ratio)لنسبة المصاریف إلى الدخل 
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فیما یخص تطور ھامش سعر الفائدة لدى القطاع المصرفي العربي، فقد واصل 

متوسط ھامش سعر الفائدة لدى القطاع المصرفي التقلیدي في الدول العربیة تراجعھ 

الذي قد یعكس عدم وجود مغاالة لدى القطاع للعام الخامس على التوالي، األمر 

في  2.94المصرفي العربي في توسیع الھامش وتحمیل الكلف فیھ، إذ بلغ المتوسط 

، علماً 2014في المائة في عام  3.21، في حین بلغ المتوسط 2018المائة في عام 

ى أن متوسط ھامش الفائدة ال زال أقل بفارق جید عن متوسط ھامش سعر الفائدة لد

في المائة   5.43  2017دول العالم، حیث بلغ متوسط الھامش لدى دول العالم في عام  

). على الصعید اإلفرادي بلغ 3(شكل رقم  2014في المائة في عام  5.60مقابل 

في   3.96حوالي    2018أعلى متوسط ھامش سعر فائدة لدى األردن، إذ بلغ في عام  

لھامش أقل من المتوسط العالمي بفارق جید، ، إال أن ھذا ا2018المائة في نھایة عام  

سجل أكبر معدل انخفاض   2018كما أن ھامش سعر الفائدة في األردن حافظ في عام  

)، في حین سجلت البحرین أقل معدل ھامش سعر فائدة، 2018-2014خالل الفترة (

 ). 5(شكل رقم  2018في المائة في عام  1.89إذ بلغ 
 

سعر الفائدة لدى القطاع المصرفي التقلیدي في الدول العربیة بشكل مقارن مع دول متوسط ھامش ): 3شكل (
 العالم. 

 
المصدر: بالنسبة للدول العربیة، صندوق النقد العربي، استبیان محددات صافي ھامش الفائدة في القطاع 

 . أما بالنسبة لدول العالم: قاعدة بیانات البنك الدولي.2019المصرفي العربي، 
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ــة لــلــبــنــوك ــمــالــی ــد الــرأســـ ــالــیــة إلــى تــعــزیــز الــقــواع                     الــھــوامــش الــع

(Saunders et al.,2000). 
 
الباحثین بمحاولة قیاس    قد قام العدید منأما عن محددات ھامش ســعر الفائدة ف 

ــات ھؤالء الـباحثین ـبأنـھا   ـــمت دراســ تـلك المـحددات بمختلف اـلدول؛ وـقد اتســ

حاولت تحدید العوامل المؤثرة في ـصافي ھامش الفائدة من خالل دراـسة تأثیر:  

ــھمتغیرات  ــرفیــة،تخص البنــك نفســـ ــنــاعــة المصــ          ، متغیرات تخص الصــ

ــ وأخی ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ راً متغیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رات تخــ ــ ص االقتصــــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ اد الكلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي  ــ

(Hichem et al., 2008), (Obeid and Edeinat, 2017) (Raharijo 

et al.,2014) ،تم في ھذه الدراســــة محاولة تحدید العوامل المؤثرة في ســــیو

 صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة.
    

 بخصوص محددات صافي ھامش الفائدةثانیاً: الدراسات السابقة 

تناولت ھنالك العدید من الدراسات التي تناولت محددات صافي ھامش الفائدة، فقد 

محددات ربحیة البنوك التجاریة التونسیة للفترة   (Hichem et al.,2008)دراسة    

، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة بین كل من المصاریف 1996-2003

الحجم من جھة وصافي ھامش الفائدة من جھة أخرى، كذلك توصلت ھذه التشغیلیة و

الدراسة الى وجود عالقة سالبة بین حقوق الملكیة وصافي ھامش الفائدة، كذلك بینت 

أما الدراسة عدم وجود أي أثر للعوامل االقتصادیة الكلیة على صافي ھامش الفائدة.   

محددات ھامش  حللت فقد (Fungacova and Poghosyan, 2008)  دراسة

، 2007-1999صافي الفائدة لدى البنوك في روسیا باستخدام بیانات تغطي الفترة 

وقد توصل الباحثان إلى وجود دالئل تشیر إلى أن مسألة ملكیة البنك مھمة كمحدد 

لصافي ھامش الفائدة، فعلى سبیل المثال فإن أثر كل من عدم الرغبة في المخاطرة، 

 العوامل المؤثرة في صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة
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فیما یخص تطور ھامش سعر الفائدة لدى القطاع المصرفي العربي، فقد واصل 

متوسط ھامش سعر الفائدة لدى القطاع المصرفي التقلیدي في الدول العربیة تراجعھ 

الذي قد یعكس عدم وجود مغاالة لدى القطاع للعام الخامس على التوالي، األمر 

في  2.94المصرفي العربي في توسیع الھامش وتحمیل الكلف فیھ، إذ بلغ المتوسط 

، علماً 2014في المائة في عام  3.21، في حین بلغ المتوسط 2018المائة في عام 

ى أن متوسط ھامش الفائدة ال زال أقل بفارق جید عن متوسط ھامش سعر الفائدة لد

في المائة   5.43  2017دول العالم، حیث بلغ متوسط الھامش لدى دول العالم في عام  

). على الصعید اإلفرادي بلغ 3(شكل رقم  2014في المائة في عام  5.60مقابل 

في   3.96حوالي    2018أعلى متوسط ھامش سعر فائدة لدى األردن، إذ بلغ في عام  

لھامش أقل من المتوسط العالمي بفارق جید، ، إال أن ھذا ا2018المائة في نھایة عام  

سجل أكبر معدل انخفاض   2018كما أن ھامش سعر الفائدة في األردن حافظ في عام  

)، في حین سجلت البحرین أقل معدل ھامش سعر فائدة، 2018-2014خالل الفترة (

 ). 5(شكل رقم  2018في المائة في عام  1.89إذ بلغ 
 

سعر الفائدة لدى القطاع المصرفي التقلیدي في الدول العربیة بشكل مقارن مع دول متوسط ھامش ): 3شكل (
 العالم. 

 
المصدر: بالنسبة للدول العربیة، صندوق النقد العربي، استبیان محددات صافي ھامش الفائدة في القطاع 

 . أما بالنسبة لدول العالم: قاعدة بیانات البنك الدولي.2019المصرفي العربي، 
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في   59.0في المائة و  51.9حوالي  التونسیة والبنوك العراقیة، إذ بلغت النسبة لدیھما  

 . 1)2وشكل  1المائة على التوالي (شكل 
 

.     2019المصدر: صندوق النقد العربي، تقریر االستقرار المالي في الدول العربي لعام   

 

.    2019المصدر: صندوق النقد العربي، تقریر االستقرار المالي في الدول العربي لعام    

 
 تختلف طریقة احتساب صافي ھامش الفائدة في الدول العربیة حسب ما سیتم توضیحھ في البند (رابعاً). 1

صافي ھامش الفائدة إلى إجمالي الدخل لدى القطاع المصرفي العربي خالل الفترة ): 1شكل (  
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العوامل المؤثرة في صافي هامش الفائدة لدي القطاع المصرفي في 
الدول العربية
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جم العملیات یختلف إعتماداً على ملكیة البنك فیما إذا كان المالك مخاطر اإلئتمان وح

ھو: الدولة، القطاع الخاص المحلي أم القطاع الخاص األجنبي، كما توصلت الدراسة 

إلى أن المصاریف التشغیلیة كان لھا تأثیر موجب ذو داللة إحصائیة معنویة، 

على صافي ھامش الفائدة، وذلك والسیولة لھا تأثیر سالب ذو داللة إحصائیة معنویة  

للمجموعات البنكیة الثالث، فیما لم یتبین وجود أھمیة أو أثر لمؤشر الحصة السوقیة 

 على صافي ھامش الفائدة. 
 

تحلیالً لمحددات ھامش  (Hamadi and Awdeh,2012)وقد تضمنت دراسة 

لبنك نفسھ، سعر الفائدة لدى البنوك التجاریة في لبنان باستخدام: متغیرات تخص ا

متغیرات تقیس أثر الصناعة المصرفیة، متغیرات تقیس أثر السیاسة النقدیة وأخیراً 

، حیث قام الباحثان 2009-1996متغیرات على المستوى االقتصادي الكلي للفترة 

 وأظھرت، هببناء سبعة نماذج لكل من البنوك المحلیة والبنوك األجنبیة كل على حد

النتائج أن ھامش سعر الفائدة لدى البنوك المحلیة یختلف عن البنوك األجنبیة، فمن 

جھة فإن كل من: حجم البنك، والسیولة، والكفاءة، ورأس المال (الرافعة المالیة) 

ومخاطر اإلئتمان كان لھا أثر سالب على ھامش سعر الفائدة، وكذلك الحال بالنسبة 

صادي. ومن جھة أخرى فإن كل من: معدل نمو الودائع، للتركز، الدولرة والنمو االقت

واإلقراض، والتضخم، وسعر إعادة الخصم، والمدخرات الوطنیة، واإلستثمارات، 

وسعر فائدة إقراض ما بین البنوك جمیعھا كانت ذات أثر موجب على ھامش سعر  

الھا الفائدة، أما بالنسبة للبنوك األجنبیة فإن كل من حجمھا وسیولتھا، ورأس م

ومخاطر االئتمان لدیھا لم یكن لھا أثر ذو داللة إحصائیة، علماً أن بقیة المتغیرات 

األخرى لم یكن لھا أي داللة إحصائیة باستثناء وجود أثر سلبي ذو داللة إحصائیة 

وأثر موجب ذو داللة  (Cost Income Ratio)لنسبة المصاریف إلى الدخل 
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فیما یخص تطور ھامش سعر الفائدة لدى القطاع المصرفي العربي، فقد واصل 

متوسط ھامش سعر الفائدة لدى القطاع المصرفي التقلیدي في الدول العربیة تراجعھ 

الذي قد یعكس عدم وجود مغاالة لدى القطاع للعام الخامس على التوالي، األمر 

في  2.94المصرفي العربي في توسیع الھامش وتحمیل الكلف فیھ، إذ بلغ المتوسط 

، علماً 2014في المائة في عام  3.21، في حین بلغ المتوسط 2018المائة في عام 

ى أن متوسط ھامش الفائدة ال زال أقل بفارق جید عن متوسط ھامش سعر الفائدة لد

في المائة   5.43  2017دول العالم، حیث بلغ متوسط الھامش لدى دول العالم في عام  

). على الصعید اإلفرادي بلغ 3(شكل رقم  2014في المائة في عام  5.60مقابل 

في   3.96حوالي    2018أعلى متوسط ھامش سعر فائدة لدى األردن، إذ بلغ في عام  

لھامش أقل من المتوسط العالمي بفارق جید، ، إال أن ھذا ا2018المائة في نھایة عام  

سجل أكبر معدل انخفاض   2018كما أن ھامش سعر الفائدة في األردن حافظ في عام  

)، في حین سجلت البحرین أقل معدل ھامش سعر فائدة، 2018-2014خالل الفترة (

 ). 5(شكل رقم  2018في المائة في عام  1.89إذ بلغ 
 

سعر الفائدة لدى القطاع المصرفي التقلیدي في الدول العربیة بشكل مقارن مع دول متوسط ھامش ): 3شكل (
 العالم. 

 
المصدر: بالنسبة للدول العربیة، صندوق النقد العربي، استبیان محددات صافي ھامش الفائدة في القطاع 

 . أما بالنسبة لدول العالم: قاعدة بیانات البنك الدولي.2019المصرفي العربي، 
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ــة لــلــبــنــوك ــمــالــی ــد الــرأســـ ــالــیــة إلــى تــعــزیــز الــقــواع                     الــھــوامــش الــع

(Saunders et al.,2000). 
 
الباحثین بمحاولة قیاس    قد قام العدید منأما عن محددات ھامش ســعر الفائدة ف 

ــات ھؤالء الـباحثین ـبأنـھا   ـــمت دراســ تـلك المـحددات بمختلف اـلدول؛ وـقد اتســ

حاولت تحدید العوامل المؤثرة في ـصافي ھامش الفائدة من خالل دراـسة تأثیر:  

ــھمتغیرات  ــرفیــة،تخص البنــك نفســـ ــنــاعــة المصــ          ، متغیرات تخص الصــ

ــ وأخی ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ راً متغیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رات تخــ ــ ص االقتصــــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ اد الكلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي  ــ

(Hichem et al., 2008), (Obeid and Edeinat, 2017) (Raharijo 

et al.,2014) ،تم في ھذه الدراســــة محاولة تحدید العوامل المؤثرة في ســــیو

 صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة.
    

 بخصوص محددات صافي ھامش الفائدةثانیاً: الدراسات السابقة 

تناولت ھنالك العدید من الدراسات التي تناولت محددات صافي ھامش الفائدة، فقد 

محددات ربحیة البنوك التجاریة التونسیة للفترة   (Hichem et al.,2008)دراسة    

، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة بین كل من المصاریف 1996-2003

الحجم من جھة وصافي ھامش الفائدة من جھة أخرى، كذلك توصلت ھذه التشغیلیة و

الدراسة الى وجود عالقة سالبة بین حقوق الملكیة وصافي ھامش الفائدة، كذلك بینت 

أما الدراسة عدم وجود أي أثر للعوامل االقتصادیة الكلیة على صافي ھامش الفائدة.   

محددات ھامش  حللت فقد (Fungacova and Poghosyan, 2008)  دراسة

، 2007-1999صافي الفائدة لدى البنوك في روسیا باستخدام بیانات تغطي الفترة 

وقد توصل الباحثان إلى وجود دالئل تشیر إلى أن مسألة ملكیة البنك مھمة كمحدد 

لصافي ھامش الفائدة، فعلى سبیل المثال فإن أثر كل من عدم الرغبة في المخاطرة، 

 العوامل المؤثرة في صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة
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فیما یخص تطور ھامش سعر الفائدة لدى القطاع المصرفي العربي، فقد واصل 

متوسط ھامش سعر الفائدة لدى القطاع المصرفي التقلیدي في الدول العربیة تراجعھ 

الذي قد یعكس عدم وجود مغاالة لدى القطاع للعام الخامس على التوالي، األمر 

في  2.94المصرفي العربي في توسیع الھامش وتحمیل الكلف فیھ، إذ بلغ المتوسط 

، علماً 2014في المائة في عام  3.21، في حین بلغ المتوسط 2018المائة في عام 

ى أن متوسط ھامش الفائدة ال زال أقل بفارق جید عن متوسط ھامش سعر الفائدة لد

في المائة   5.43  2017دول العالم، حیث بلغ متوسط الھامش لدى دول العالم في عام  

). على الصعید اإلفرادي بلغ 3(شكل رقم  2014في المائة في عام  5.60مقابل 

في   3.96حوالي    2018أعلى متوسط ھامش سعر فائدة لدى األردن، إذ بلغ في عام  

لھامش أقل من المتوسط العالمي بفارق جید، ، إال أن ھذا ا2018المائة في نھایة عام  

سجل أكبر معدل انخفاض   2018كما أن ھامش سعر الفائدة في األردن حافظ في عام  

)، في حین سجلت البحرین أقل معدل ھامش سعر فائدة، 2018-2014خالل الفترة (

 ). 5(شكل رقم  2018في المائة في عام  1.89إذ بلغ 
 

سعر الفائدة لدى القطاع المصرفي التقلیدي في الدول العربیة بشكل مقارن مع دول متوسط ھامش ): 3شكل (
 العالم. 

 
المصدر: بالنسبة للدول العربیة، صندوق النقد العربي، استبیان محددات صافي ھامش الفائدة في القطاع 

 . أما بالنسبة لدول العالم: قاعدة بیانات البنك الدولي.2019المصرفي العربي، 
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في   59.0في المائة و  51.9حوالي  التونسیة والبنوك العراقیة، إذ بلغت النسبة لدیھما  

 . 1)2وشكل  1المائة على التوالي (شكل 
 

.     2019المصدر: صندوق النقد العربي، تقریر االستقرار المالي في الدول العربي لعام   

 

.    2019المصدر: صندوق النقد العربي، تقریر االستقرار المالي في الدول العربي لعام    

 
 تختلف طریقة احتساب صافي ھامش الفائدة في الدول العربیة حسب ما سیتم توضیحھ في البند (رابعاً). 1

صافي ھامش الفائدة إلى إجمالي الدخل لدى القطاع المصرفي العربي خالل الفترة ): 1شكل (  

)2014-2018 (  
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جم العملیات یختلف إعتماداً على ملكیة البنك فیما إذا كان المالك مخاطر اإلئتمان وح

ھو: الدولة، القطاع الخاص المحلي أم القطاع الخاص األجنبي، كما توصلت الدراسة 

إلى أن المصاریف التشغیلیة كان لھا تأثیر موجب ذو داللة إحصائیة معنویة، 

على صافي ھامش الفائدة، وذلك والسیولة لھا تأثیر سالب ذو داللة إحصائیة معنویة  

للمجموعات البنكیة الثالث، فیما لم یتبین وجود أھمیة أو أثر لمؤشر الحصة السوقیة 

 على صافي ھامش الفائدة. 
 

تحلیالً لمحددات ھامش  (Hamadi and Awdeh,2012)وقد تضمنت دراسة 

لبنك نفسھ، سعر الفائدة لدى البنوك التجاریة في لبنان باستخدام: متغیرات تخص ا

متغیرات تقیس أثر الصناعة المصرفیة، متغیرات تقیس أثر السیاسة النقدیة وأخیراً 

، حیث قام الباحثان 2009-1996متغیرات على المستوى االقتصادي الكلي للفترة 

 وأظھرت، هببناء سبعة نماذج لكل من البنوك المحلیة والبنوك األجنبیة كل على حد

النتائج أن ھامش سعر الفائدة لدى البنوك المحلیة یختلف عن البنوك األجنبیة، فمن 

جھة فإن كل من: حجم البنك، والسیولة، والكفاءة، ورأس المال (الرافعة المالیة) 

ومخاطر اإلئتمان كان لھا أثر سالب على ھامش سعر الفائدة، وكذلك الحال بالنسبة 

صادي. ومن جھة أخرى فإن كل من: معدل نمو الودائع، للتركز، الدولرة والنمو االقت

واإلقراض، والتضخم، وسعر إعادة الخصم، والمدخرات الوطنیة، واإلستثمارات، 

وسعر فائدة إقراض ما بین البنوك جمیعھا كانت ذات أثر موجب على ھامش سعر  

الھا الفائدة، أما بالنسبة للبنوك األجنبیة فإن كل من حجمھا وسیولتھا، ورأس م

ومخاطر االئتمان لدیھا لم یكن لھا أثر ذو داللة إحصائیة، علماً أن بقیة المتغیرات 

األخرى لم یكن لھا أي داللة إحصائیة باستثناء وجود أثر سلبي ذو داللة إحصائیة 

وأثر موجب ذو داللة  (Cost Income Ratio)لنسبة المصاریف إلى الدخل 

 ھامش الفائدة. إحصائیة للمدخرات الوطنیة على صافي
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رابعاً: تجارب المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة فیما یخص صافي  

 ھامش الفائدة:

سیتم فیما یلي استعراض تجارب المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

فیما یخص صافي ھامش الفائدة، بناًء على استبیان تم توزیعھ بالخصوص للوقوف 

 على المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة:

 

طرق احتساب صافي ھامش الفائدة لدى المصارف المركزیة ومؤسسات النقد  .أ

 العربیة:

تباینت طرق احتساب صافي ھامش الفائدة لدى المصارف المركزیة ومؤسسات النقد 

یتم احتساب ھامش سعر الفائدة البسیط  البنك المركزي األردنيالعربیة، فیما یخص 

بالفرق بین المتوسط المرجح ألسعار الفائدة على القروض والسلف والوسط المرجح 

كما یتم احتساب ھامش الفائدة الحقیقي باستخدام  ألسعار الفائدة على الودائع ألجل.

 .متوسط األصول المدرة للفوائد/المدینة) الفوائد  –المعادلة التالیة (الفوائد الدائنة 

منوھین إلى أنھ یتم احتساب ھامش الفائدة الحقیقي للبنوك االسالمیة والتقلیدیة بنفس 

و الربح للبنوك االسالمیة بما یماثلھا الطریقة حیث یتم مقابلة البنود المتعلقة بالعائد أ

من الفوائد المدینة أو الدائنة للبنوك التقلیدیة ومن ثم یتم احتساب النسبة لكافة البنوك 

بشكل إجمالي دون فصل البنوك االسالمیة عن التقلیدیة، أما عند احتساب ھامش 

 بة.سعر الفائدة البسیط فیتم استثناء البنوك االسالمیة من احتساب النس
 

، ال توجد طریقة محددة الحتساب صافي مصرف البحرین المركزيفیما یخص 

ھامش الفائدة، واألمر متروك لكل مصرف لتطبیق الطریقة المناسبة لھ. أما رقابیاً 

فیقوم المصرف باحتساب تلك النسبة حسب االتي: ھامش سعر الفائدة (أو العائد) / 

 معدل األصول الربحیة.
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ــة لــلــبــنــوك ــمــالــی ــد الــرأســـ ــالــیــة إلــى تــعــزیــز الــقــواع                     الــھــوامــش الــع

(Saunders et al.,2000). 
 
الباحثین بمحاولة قیاس    قد قام العدید منأما عن محددات ھامش ســعر الفائدة ف 

ــات ھؤالء الـباحثین ـبأنـھا   ـــمت دراســ تـلك المـحددات بمختلف اـلدول؛ وـقد اتســ

حاولت تحدید العوامل المؤثرة في ـصافي ھامش الفائدة من خالل دراـسة تأثیر:  

ــھمتغیرات  ــرفیــة،تخص البنــك نفســـ ــنــاعــة المصــ          ، متغیرات تخص الصــ

ــ وأخی ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ راً متغیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رات تخــ ــ ص االقتصــــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ اد الكلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي  ــ

(Hichem et al., 2008), (Obeid and Edeinat, 2017) (Raharijo 

et al.,2014) ،تم في ھذه الدراســــة محاولة تحدید العوامل المؤثرة في ســــیو

 صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة.
    

 بخصوص محددات صافي ھامش الفائدةثانیاً: الدراسات السابقة 

تناولت ھنالك العدید من الدراسات التي تناولت محددات صافي ھامش الفائدة، فقد 

محددات ربحیة البنوك التجاریة التونسیة للفترة   (Hichem et al.,2008)دراسة    

، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة بین كل من المصاریف 1996-2003

الحجم من جھة وصافي ھامش الفائدة من جھة أخرى، كذلك توصلت ھذه التشغیلیة و

الدراسة الى وجود عالقة سالبة بین حقوق الملكیة وصافي ھامش الفائدة، كذلك بینت 

أما الدراسة عدم وجود أي أثر للعوامل االقتصادیة الكلیة على صافي ھامش الفائدة.   

محددات ھامش  حللت فقد (Fungacova and Poghosyan, 2008)  دراسة

، 2007-1999صافي الفائدة لدى البنوك في روسیا باستخدام بیانات تغطي الفترة 

وقد توصل الباحثان إلى وجود دالئل تشیر إلى أن مسألة ملكیة البنك مھمة كمحدد 

لصافي ھامش الفائدة، فعلى سبیل المثال فإن أثر كل من عدم الرغبة في المخاطرة، 

 العوامل المؤثرة في صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة
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رابعاً: تجارب المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة فیما یخص صافي  

 ھامش الفائدة:

سیتم فیما یلي استعراض تجارب المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

فیما یخص صافي ھامش الفائدة، بناًء على استبیان تم توزیعھ بالخصوص للوقوف 

 على المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة:

 

طرق احتساب صافي ھامش الفائدة لدى المصارف المركزیة ومؤسسات النقد  .أ

 العربیة:

تباینت طرق احتساب صافي ھامش الفائدة لدى المصارف المركزیة ومؤسسات النقد 

یتم احتساب ھامش سعر الفائدة البسیط  البنك المركزي األردنيالعربیة، فیما یخص 

بالفرق بین المتوسط المرجح ألسعار الفائدة على القروض والسلف والوسط المرجح 

كما یتم احتساب ھامش الفائدة الحقیقي باستخدام  ألسعار الفائدة على الودائع ألجل.

 .متوسط األصول المدرة للفوائد/المدینة) الفوائد  –المعادلة التالیة (الفوائد الدائنة 

منوھین إلى أنھ یتم احتساب ھامش الفائدة الحقیقي للبنوك االسالمیة والتقلیدیة بنفس 

و الربح للبنوك االسالمیة بما یماثلھا الطریقة حیث یتم مقابلة البنود المتعلقة بالعائد أ

من الفوائد المدینة أو الدائنة للبنوك التقلیدیة ومن ثم یتم احتساب النسبة لكافة البنوك 

بشكل إجمالي دون فصل البنوك االسالمیة عن التقلیدیة، أما عند احتساب ھامش 

 بة.سعر الفائدة البسیط فیتم استثناء البنوك االسالمیة من احتساب النس
 

، ال توجد طریقة محددة الحتساب صافي مصرف البحرین المركزيفیما یخص 

ھامش الفائدة، واألمر متروك لكل مصرف لتطبیق الطریقة المناسبة لھ. أما رقابیاً 

فیقوم المصرف باحتساب تلك النسبة حسب االتي: ھامش سعر الفائدة (أو العائد) / 

 معدل األصول الربحیة.
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2018متوسط ھامش سعر الفائدة لدى القطاع المصرفي التقلیدي في دول العالم لعام  ):  4شكل (  

 
 المصدر: قاعدة بیانات البنك الدولي.

متوسط ھامش سعر الفائدة لدى القطاع المصرفي التقلیدي في الدول العربیة خالل ): 5شكل (        
 ) 2018-2014الفترة (

.2019النقد العربي، استبیان محددات صافي ھامش الفائدة في القطاع المصرفي العربي،  صندوق  المصدر:      
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جم العملیات یختلف إعتماداً على ملكیة البنك فیما إذا كان المالك مخاطر اإلئتمان وح

ھو: الدولة، القطاع الخاص المحلي أم القطاع الخاص األجنبي، كما توصلت الدراسة 

إلى أن المصاریف التشغیلیة كان لھا تأثیر موجب ذو داللة إحصائیة معنویة، 

على صافي ھامش الفائدة، وذلك والسیولة لھا تأثیر سالب ذو داللة إحصائیة معنویة  

للمجموعات البنكیة الثالث، فیما لم یتبین وجود أھمیة أو أثر لمؤشر الحصة السوقیة 

 على صافي ھامش الفائدة. 
 

تحلیالً لمحددات ھامش  (Hamadi and Awdeh,2012)وقد تضمنت دراسة 

لبنك نفسھ، سعر الفائدة لدى البنوك التجاریة في لبنان باستخدام: متغیرات تخص ا

متغیرات تقیس أثر الصناعة المصرفیة، متغیرات تقیس أثر السیاسة النقدیة وأخیراً 

، حیث قام الباحثان 2009-1996متغیرات على المستوى االقتصادي الكلي للفترة 

 وأظھرت، هببناء سبعة نماذج لكل من البنوك المحلیة والبنوك األجنبیة كل على حد

النتائج أن ھامش سعر الفائدة لدى البنوك المحلیة یختلف عن البنوك األجنبیة، فمن 

جھة فإن كل من: حجم البنك، والسیولة، والكفاءة، ورأس المال (الرافعة المالیة) 

ومخاطر اإلئتمان كان لھا أثر سالب على ھامش سعر الفائدة، وكذلك الحال بالنسبة 

صادي. ومن جھة أخرى فإن كل من: معدل نمو الودائع، للتركز، الدولرة والنمو االقت
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رابعاً: تجارب المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة فیما یخص صافي  

 ھامش الفائدة:

سیتم فیما یلي استعراض تجارب المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

فیما یخص صافي ھامش الفائدة، بناًء على استبیان تم توزیعھ بالخصوص للوقوف 

 على المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة:

 

طرق احتساب صافي ھامش الفائدة لدى المصارف المركزیة ومؤسسات النقد  .أ

 العربیة:

تباینت طرق احتساب صافي ھامش الفائدة لدى المصارف المركزیة ومؤسسات النقد 

یتم احتساب ھامش سعر الفائدة البسیط  البنك المركزي األردنيالعربیة، فیما یخص 

بالفرق بین المتوسط المرجح ألسعار الفائدة على القروض والسلف والوسط المرجح 

كما یتم احتساب ھامش الفائدة الحقیقي باستخدام  ألسعار الفائدة على الودائع ألجل.

 .متوسط األصول المدرة للفوائد/المدینة) الفوائد  –المعادلة التالیة (الفوائد الدائنة 

منوھین إلى أنھ یتم احتساب ھامش الفائدة الحقیقي للبنوك االسالمیة والتقلیدیة بنفس 

و الربح للبنوك االسالمیة بما یماثلھا الطریقة حیث یتم مقابلة البنود المتعلقة بالعائد أ

من الفوائد المدینة أو الدائنة للبنوك التقلیدیة ومن ثم یتم احتساب النسبة لكافة البنوك 

بشكل إجمالي دون فصل البنوك االسالمیة عن التقلیدیة، أما عند احتساب ھامش 

 بة.سعر الفائدة البسیط فیتم استثناء البنوك االسالمیة من احتساب النس
 

، ال توجد طریقة محددة الحتساب صافي مصرف البحرین المركزيفیما یخص 

ھامش الفائدة، واألمر متروك لكل مصرف لتطبیق الطریقة المناسبة لھ. أما رقابیاً 

فیقوم المصرف باحتساب تلك النسبة حسب االتي: ھامش سعر الفائدة (أو العائد) / 

 معدل األصول الربحیة.
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ــة لــلــبــنــوك ــمــالــی ــد الــرأســـ ــالــیــة إلــى تــعــزیــز الــقــواع                     الــھــوامــش الــع

(Saunders et al.,2000). 
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ــھمتغیرات  ــرفیــة،تخص البنــك نفســـ ــنــاعــة المصــ          ، متغیرات تخص الصــ

ــ وأخی ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ راً متغیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رات تخــ ــ ص االقتصــــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ اد الكلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي  ــ

(Hichem et al., 2008), (Obeid and Edeinat, 2017) (Raharijo 

et al.,2014) ،تم في ھذه الدراســــة محاولة تحدید العوامل المؤثرة في ســــیو

 صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة.
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2018متوسط ھامش سعر الفائدة لدى القطاع المصرفي التقلیدي في دول العالم لعام  ):  4شكل (  

 
 المصدر: قاعدة بیانات البنك الدولي.

متوسط ھامش سعر الفائدة لدى القطاع المصرفي التقلیدي في الدول العربیة خالل ): 5شكل (        
 ) 2018-2014الفترة (

.2019النقد العربي، استبیان محددات صافي ھامش الفائدة في القطاع المصرفي العربي،  صندوق  المصدر:      

  

13

العوامل المؤثرة في صافي هامش الفائدة لدي القطاع المصرفي في 
الدول العربية
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جم العملیات یختلف إعتماداً على ملكیة البنك فیما إذا كان المالك مخاطر اإلئتمان وح

ھو: الدولة، القطاع الخاص المحلي أم القطاع الخاص األجنبي، كما توصلت الدراسة 

إلى أن المصاریف التشغیلیة كان لھا تأثیر موجب ذو داللة إحصائیة معنویة، 

على صافي ھامش الفائدة، وذلك والسیولة لھا تأثیر سالب ذو داللة إحصائیة معنویة  

للمجموعات البنكیة الثالث، فیما لم یتبین وجود أھمیة أو أثر لمؤشر الحصة السوقیة 

 على صافي ھامش الفائدة. 
 

تحلیالً لمحددات ھامش  (Hamadi and Awdeh,2012)وقد تضمنت دراسة 

لبنك نفسھ، سعر الفائدة لدى البنوك التجاریة في لبنان باستخدام: متغیرات تخص ا

متغیرات تقیس أثر الصناعة المصرفیة، متغیرات تقیس أثر السیاسة النقدیة وأخیراً 

، حیث قام الباحثان 2009-1996متغیرات على المستوى االقتصادي الكلي للفترة 

 وأظھرت، هببناء سبعة نماذج لكل من البنوك المحلیة والبنوك األجنبیة كل على حد

النتائج أن ھامش سعر الفائدة لدى البنوك المحلیة یختلف عن البنوك األجنبیة، فمن 

جھة فإن كل من: حجم البنك، والسیولة، والكفاءة، ورأس المال (الرافعة المالیة) 

ومخاطر اإلئتمان كان لھا أثر سالب على ھامش سعر الفائدة، وكذلك الحال بالنسبة 

صادي. ومن جھة أخرى فإن كل من: معدل نمو الودائع، للتركز، الدولرة والنمو االقت

واإلقراض، والتضخم، وسعر إعادة الخصم، والمدخرات الوطنیة، واإلستثمارات، 

وسعر فائدة إقراض ما بین البنوك جمیعھا كانت ذات أثر موجب على ھامش سعر  

الھا الفائدة، أما بالنسبة للبنوك األجنبیة فإن كل من حجمھا وسیولتھا، ورأس م

ومخاطر االئتمان لدیھا لم یكن لھا أثر ذو داللة إحصائیة، علماً أن بقیة المتغیرات 

األخرى لم یكن لھا أي داللة إحصائیة باستثناء وجود أثر سلبي ذو داللة إحصائیة 

وأثر موجب ذو داللة  (Cost Income Ratio)لنسبة المصاریف إلى الدخل 

 ھامش الفائدة. إحصائیة للمدخرات الوطنیة على صافي
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المالیة األخرى، واالستثمارات في السندات الحكومیة واالستثمارات في األوراق 

 المالیة ذات الدخل الثابت، وصافي القروض.
 

= صافي  صافي ھامش الفائدة ، فقد أشار إلى أن المصريللبنك المركزي بالنسبة 

 الدخل من العائد /متوسط األصول المدرة للعائد.
 

بند ھامش الفائدة المدرج ضمن البیانات ، إلى أن بنك المغربفي ھذا اإلطار، أشار 

الرصید الدي یتم الحصول علیھ عن یساوي الموجزة التي تنشرھا البنوك التقلیدیة، 

 :طریق حساب الفرق بین

تخص المعامالت مع  التيو مبلغ الفوائد واإلیرادات المماثلة التي تلقاھا البنك •

 .محتفظ بھاال السنداتو المعامالت مع العمالء مؤسسات االئتمان،
 

والتي تخص المعامالت مع  مبلغ الفوائد والمصروفات المماثلة التي دفعھا البنك •

 .من طرف البنك المصدرة والسندات المعامالت مع العمالء مؤسسات االئتمان،

 

بند ھامش التمویالت التشاركیة المدرج ضمن البیانات الموجزة التي تنشرھا  أما

الرصید الدي یتم الحصول علیھ عن طریق حساب الفرق فیساوي  البنوك التشاركیة،  

 :بین

 .إیرادات التمویالت التشاركیة •

 التمویالت التشاركیة. مصروفات •

 

اإلیرادات الناتجة عن تمویالت المرابحة تتكون إیرادات التمویالت التشاركیة من 

والسلم وتمویالت أخرى سواء كانت ممنوحة لعمالء أو ألبناك. یخصم من ھذه 

 اإلیرادات المصروفات والخسائر الناتجة عن نفس التمویالت.
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 :طریق حساب الفرق بین

تخص المعامالت مع  التيو مبلغ الفوائد واإلیرادات المماثلة التي تلقاھا البنك •

 .محتفظ بھاال السنداتو المعامالت مع العمالء مؤسسات االئتمان،
 

والتي تخص المعامالت مع  مبلغ الفوائد والمصروفات المماثلة التي دفعھا البنك •

 .من طرف البنك المصدرة والسندات المعامالت مع العمالء مؤسسات االئتمان،

 

بند ھامش التمویالت التشاركیة المدرج ضمن البیانات الموجزة التي تنشرھا  أما

الرصید الدي یتم الحصول علیھ عن طریق حساب الفرق فیساوي  البنوك التشاركیة،  

 :بین

 .إیرادات التمویالت التشاركیة •

 التمویالت التشاركیة. مصروفات •

 

اإلیرادات الناتجة عن تمویالت المرابحة تتكون إیرادات التمویالت التشاركیة من 

والسلم وتمویالت أخرى سواء كانت ممنوحة لعمالء أو ألبناك. یخصم من ھذه 

 اإلیرادات المصروفات والخسائر الناتجة عن نفس التمویالت.
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بجمع ھذه المعلومات من خالل العائد ربع فتقوم    ،العربي السعودي  مؤسسة النقد  أما

 السنوي على متوسط سعر الفائدة المرجح على الودائع والتعرضات.
 

، یتم احتساب صافي ھامش الفائدة من خالل قسمة للبنك المركزي العراقي بالنسبة

ي الموجودات مصروف الفائدة/العائد) على إجمال-ناتج طرح (ایراد الفائدة/العائد

غراض البنك الرقابیة بان طریقة الحساب صافي الھامش ھو ألعلماً  داخل المیزانیة،  

البنك المركزي في حین أن    .مر متروك لكل مصرف لتطبیق الطریقة المناسبة لھواأل

 المعادلة التالیة:، أشار إلى أنھ یتم احتساب صافي ھامش الفائدة من خالل العُماني

صافي ھامش الفائدة لدى البنوك التقلیدیة = صافي ایرادات الفوائد (محسوبة بشكل 

 سنوي) / متوسط مجموع األصول ذات اإلیرادات.
 

الفوائد (العوائد) ، یتم احتساب متوسط أسعار سلطة النقد الفلسطینیةفیما یخص 

على التسھیالت (التمویالت) والودائع من خالل اخذ التسھیالت (التمویالت) 

والودائع التي تم منحھا أو استقبالھا خالل شھر معین واخذ وزن ترجیحي لكل واحدة 

من المجموع الكلي، ثم یضرب الوزن الترجیحي بالسعر المحدد على كل تسھیل/ 

 .تمویل وودیعة
 

، أنھ ال توجد طریقة محددة الحتساب مصرف قطر المركزيفي ھذا السیاق، أشار 

صافي ھامش الفائدة، حیث أن أسعار الفائدة سواء على الودائع أو االئتمان تحدد 

 بالعرض والطلب.
 

نسبة ، فیتم احتساب صافي ھامش الفائدة من خالل إیجاد بنك الكویت المركزيأما 

ئد إلى متوسط األصول المدرة للفوائد، وتتمثل ھذه صافي اإلیرادات من الفوا

األصول في: الودائع ألجل لدى البنك المركزي، والودائع لدى البنوك والمؤسسات 
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جم العملیات یختلف إعتماداً على ملكیة البنك فیما إذا كان المالك مخاطر اإلئتمان وح

ھو: الدولة، القطاع الخاص المحلي أم القطاع الخاص األجنبي، كما توصلت الدراسة 

إلى أن المصاریف التشغیلیة كان لھا تأثیر موجب ذو داللة إحصائیة معنویة، 

على صافي ھامش الفائدة، وذلك والسیولة لھا تأثیر سالب ذو داللة إحصائیة معنویة  

للمجموعات البنكیة الثالث، فیما لم یتبین وجود أھمیة أو أثر لمؤشر الحصة السوقیة 

 على صافي ھامش الفائدة. 
 

تحلیالً لمحددات ھامش  (Hamadi and Awdeh,2012)وقد تضمنت دراسة 

لبنك نفسھ، سعر الفائدة لدى البنوك التجاریة في لبنان باستخدام: متغیرات تخص ا

متغیرات تقیس أثر الصناعة المصرفیة، متغیرات تقیس أثر السیاسة النقدیة وأخیراً 

، حیث قام الباحثان 2009-1996متغیرات على المستوى االقتصادي الكلي للفترة 

 وأظھرت، هببناء سبعة نماذج لكل من البنوك المحلیة والبنوك األجنبیة كل على حد

النتائج أن ھامش سعر الفائدة لدى البنوك المحلیة یختلف عن البنوك األجنبیة، فمن 

جھة فإن كل من: حجم البنك، والسیولة، والكفاءة، ورأس المال (الرافعة المالیة) 

ومخاطر اإلئتمان كان لھا أثر سالب على ھامش سعر الفائدة، وكذلك الحال بالنسبة 

صادي. ومن جھة أخرى فإن كل من: معدل نمو الودائع، للتركز، الدولرة والنمو االقت

واإلقراض، والتضخم، وسعر إعادة الخصم، والمدخرات الوطنیة، واإلستثمارات، 

وسعر فائدة إقراض ما بین البنوك جمیعھا كانت ذات أثر موجب على ھامش سعر  

الھا الفائدة، أما بالنسبة للبنوك األجنبیة فإن كل من حجمھا وسیولتھا، ورأس م

ومخاطر االئتمان لدیھا لم یكن لھا أثر ذو داللة إحصائیة، علماً أن بقیة المتغیرات 

األخرى لم یكن لھا أي داللة إحصائیة باستثناء وجود أثر سلبي ذو داللة إحصائیة 

وأثر موجب ذو داللة  (Cost Income Ratio)لنسبة المصاریف إلى الدخل 

 ھامش الفائدة. إحصائیة للمدخرات الوطنیة على صافي
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المالیة األخرى، واالستثمارات في السندات الحكومیة واالستثمارات في األوراق 

 المالیة ذات الدخل الثابت، وصافي القروض.
 

= صافي  صافي ھامش الفائدة ، فقد أشار إلى أن المصريللبنك المركزي بالنسبة 

 الدخل من العائد /متوسط األصول المدرة للعائد.
 

بند ھامش الفائدة المدرج ضمن البیانات ، إلى أن بنك المغربفي ھذا اإلطار، أشار 

الرصید الدي یتم الحصول علیھ عن یساوي الموجزة التي تنشرھا البنوك التقلیدیة، 

 :طریق حساب الفرق بین

تخص المعامالت مع  التيو مبلغ الفوائد واإلیرادات المماثلة التي تلقاھا البنك •

 .محتفظ بھاال السنداتو المعامالت مع العمالء مؤسسات االئتمان،
 

والتي تخص المعامالت مع  مبلغ الفوائد والمصروفات المماثلة التي دفعھا البنك •

 .من طرف البنك المصدرة والسندات المعامالت مع العمالء مؤسسات االئتمان،

 

بند ھامش التمویالت التشاركیة المدرج ضمن البیانات الموجزة التي تنشرھا  أما

الرصید الدي یتم الحصول علیھ عن طریق حساب الفرق فیساوي  البنوك التشاركیة،  

 :بین

 .إیرادات التمویالت التشاركیة •

 التمویالت التشاركیة. مصروفات •

 

اإلیرادات الناتجة عن تمویالت المرابحة تتكون إیرادات التمویالت التشاركیة من 

والسلم وتمویالت أخرى سواء كانت ممنوحة لعمالء أو ألبناك. یخصم من ھذه 

 اإلیرادات المصروفات والخسائر الناتجة عن نفس التمویالت.
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ــة لــلــبــنــوك ــمــالــی ــد الــرأســـ ــالــیــة إلــى تــعــزیــز الــقــواع                     الــھــوامــش الــع

(Saunders et al.,2000). 
 
الباحثین بمحاولة قیاس    قد قام العدید منأما عن محددات ھامش ســعر الفائدة ف 

ــات ھؤالء الـباحثین ـبأنـھا   ـــمت دراســ تـلك المـحددات بمختلف اـلدول؛ وـقد اتســ

حاولت تحدید العوامل المؤثرة في ـصافي ھامش الفائدة من خالل دراـسة تأثیر:  

ــھمتغیرات  ــرفیــة،تخص البنــك نفســـ ــنــاعــة المصــ          ، متغیرات تخص الصــ

ــ وأخی ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ راً متغیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رات تخــ ــ ص االقتصــــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ اد الكلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي  ــ

(Hichem et al., 2008), (Obeid and Edeinat, 2017) (Raharijo 

et al.,2014) ،تم في ھذه الدراســــة محاولة تحدید العوامل المؤثرة في ســــیو

 صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة.
    

 بخصوص محددات صافي ھامش الفائدةثانیاً: الدراسات السابقة 

تناولت ھنالك العدید من الدراسات التي تناولت محددات صافي ھامش الفائدة، فقد 

محددات ربحیة البنوك التجاریة التونسیة للفترة   (Hichem et al.,2008)دراسة    

، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة بین كل من المصاریف 1996-2003

الحجم من جھة وصافي ھامش الفائدة من جھة أخرى، كذلك توصلت ھذه التشغیلیة و

الدراسة الى وجود عالقة سالبة بین حقوق الملكیة وصافي ھامش الفائدة، كذلك بینت 

أما الدراسة عدم وجود أي أثر للعوامل االقتصادیة الكلیة على صافي ھامش الفائدة.   

محددات ھامش  حللت فقد (Fungacova and Poghosyan, 2008)  دراسة

، 2007-1999صافي الفائدة لدى البنوك في روسیا باستخدام بیانات تغطي الفترة 

وقد توصل الباحثان إلى وجود دالئل تشیر إلى أن مسألة ملكیة البنك مھمة كمحدد 

لصافي ھامش الفائدة، فعلى سبیل المثال فإن أثر كل من عدم الرغبة في المخاطرة، 

 العوامل المؤثرة في صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة
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المالیة األخرى، واالستثمارات في السندات الحكومیة واالستثمارات في األوراق 

 المالیة ذات الدخل الثابت، وصافي القروض.
 

= صافي  صافي ھامش الفائدة ، فقد أشار إلى أن المصريللبنك المركزي بالنسبة 

 الدخل من العائد /متوسط األصول المدرة للعائد.
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 .من طرف البنك المصدرة والسندات المعامالت مع العمالء مؤسسات االئتمان،
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اإلیرادات الناتجة عن تمویالت المرابحة تتكون إیرادات التمویالت التشاركیة من 
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بجمع ھذه المعلومات من خالل العائد ربع فتقوم    ،العربي السعودي  مؤسسة النقد  أما

 السنوي على متوسط سعر الفائدة المرجح على الودائع والتعرضات.
 

، یتم احتساب صافي ھامش الفائدة من خالل قسمة للبنك المركزي العراقي بالنسبة

ي الموجودات مصروف الفائدة/العائد) على إجمال-ناتج طرح (ایراد الفائدة/العائد

غراض البنك الرقابیة بان طریقة الحساب صافي الھامش ھو ألعلماً  داخل المیزانیة،  

البنك المركزي في حین أن    .مر متروك لكل مصرف لتطبیق الطریقة المناسبة لھواأل

 المعادلة التالیة:، أشار إلى أنھ یتم احتساب صافي ھامش الفائدة من خالل العُماني

صافي ھامش الفائدة لدى البنوك التقلیدیة = صافي ایرادات الفوائد (محسوبة بشكل 
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والودائع التي تم منحھا أو استقبالھا خالل شھر معین واخذ وزن ترجیحي لكل واحدة 

من المجموع الكلي، ثم یضرب الوزن الترجیحي بالسعر المحدد على كل تسھیل/ 

 .تمویل وودیعة
 

، أنھ ال توجد طریقة محددة الحتساب مصرف قطر المركزيفي ھذا السیاق، أشار 

صافي ھامش الفائدة، حیث أن أسعار الفائدة سواء على الودائع أو االئتمان تحدد 

 بالعرض والطلب.
 

نسبة ، فیتم احتساب صافي ھامش الفائدة من خالل إیجاد بنك الكویت المركزيأما 

ئد إلى متوسط األصول المدرة للفوائد، وتتمثل ھذه صافي اإلیرادات من الفوا

األصول في: الودائع ألجل لدى البنك المركزي، والودائع لدى البنوك والمؤسسات 
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جم العملیات یختلف إعتماداً على ملكیة البنك فیما إذا كان المالك مخاطر اإلئتمان وح

ھو: الدولة، القطاع الخاص المحلي أم القطاع الخاص األجنبي، كما توصلت الدراسة 

إلى أن المصاریف التشغیلیة كان لھا تأثیر موجب ذو داللة إحصائیة معنویة، 

على صافي ھامش الفائدة، وذلك والسیولة لھا تأثیر سالب ذو داللة إحصائیة معنویة  

للمجموعات البنكیة الثالث، فیما لم یتبین وجود أھمیة أو أثر لمؤشر الحصة السوقیة 

 على صافي ھامش الفائدة. 
 

تحلیالً لمحددات ھامش  (Hamadi and Awdeh,2012)وقد تضمنت دراسة 

لبنك نفسھ، سعر الفائدة لدى البنوك التجاریة في لبنان باستخدام: متغیرات تخص ا

متغیرات تقیس أثر الصناعة المصرفیة، متغیرات تقیس أثر السیاسة النقدیة وأخیراً 

، حیث قام الباحثان 2009-1996متغیرات على المستوى االقتصادي الكلي للفترة 

 وأظھرت، هببناء سبعة نماذج لكل من البنوك المحلیة والبنوك األجنبیة كل على حد

النتائج أن ھامش سعر الفائدة لدى البنوك المحلیة یختلف عن البنوك األجنبیة، فمن 

جھة فإن كل من: حجم البنك، والسیولة، والكفاءة، ورأس المال (الرافعة المالیة) 

ومخاطر اإلئتمان كان لھا أثر سالب على ھامش سعر الفائدة، وكذلك الحال بالنسبة 

صادي. ومن جھة أخرى فإن كل من: معدل نمو الودائع، للتركز، الدولرة والنمو االقت

واإلقراض، والتضخم، وسعر إعادة الخصم، والمدخرات الوطنیة، واإلستثمارات، 

وسعر فائدة إقراض ما بین البنوك جمیعھا كانت ذات أثر موجب على ھامش سعر  

الھا الفائدة، أما بالنسبة للبنوك األجنبیة فإن كل من حجمھا وسیولتھا، ورأس م

ومخاطر االئتمان لدیھا لم یكن لھا أثر ذو داللة إحصائیة، علماً أن بقیة المتغیرات 
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البنك في التسھیالت یؤدي إلى ارتفاع ھامش سعر الفائدة، وھنالك عالقة طردیة 

 ة بین الموجودات وھامش سعر الفائدة.لكنھا لیست ذات داللة إحصائی

المتغیرات التي تخص الصناعة المصرفیة: ھنالك عالقة طردیة ذات داللة  •

بنوك إلى إجمالي موجودات كافة البنوك   5إحصائیة بین إجمالي موجودات أكبر  

وھامش سعر الفائدة، ھنالك عالقة طردیة ذات داللة إحصائیة بین سعر فائدة 

 بنوك وھامش سعر الفائدة.االقراض ما بین ال

المتغیرات التي تخص االقتصاد الكلي: ھنالك عالقة طردیة ذات داللة إحصائیة  •

 بین معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي وھامش سعر الفائدة.
 

فقد أشار إلى أنھ یتم تقییم محددات صافي ھامش  للبنك المركزي العُمانيبالنسبة 

، فقد أشارت سلطة النقد الفلسطینیةالمالیة، أما  الفائدة من خالل مؤشرات السالمة

إلى أنھا قامت بدراسة محددات صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في 

ارتفاع الھامش بین سعر اإلقراض واإلیداع فلسطین، وقد بینت نتائج الدراسة وجود  

رة لھذه في فلسطین بالعمالت المتداولة الثالث مقارنة الھامش في البلدان المصد

 وجود تباین في حجم ھذا الھامش لدى المصارف العاملة في فلسطین.وكذلك    .العملة

 
، فقد سبق وأن قام بإعداد دراسة لمحددات صافي البنك المركزي المصريفیما یخص  

 ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في مصر، وذلك باستخدام المتغیرات التالیة:

 المشابھة.عائد القروض واإلیرادات  •

 . تكلفة الودائع والتكالیف المشابھة •

 محفظة القروض. •

 االستثمارات في اذون الخزانة والسندات الحكومیة. •

 األرصدة لدى البنوك. •
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ــة لــلــبــنــوك ــمــالــی ــد الــرأســـ ــالــیــة إلــى تــعــزیــز الــقــواع                     الــھــوامــش الــع

(Saunders et al.,2000). 
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ــات ھؤالء الـباحثین ـبأنـھا   ـــمت دراســ تـلك المـحددات بمختلف اـلدول؛ وـقد اتســ

حاولت تحدید العوامل المؤثرة في ـصافي ھامش الفائدة من خالل دراـسة تأثیر:  

ــھمتغیرات  ــرفیــة،تخص البنــك نفســـ ــنــاعــة المصــ          ، متغیرات تخص الصــ

ــ وأخی ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ راً متغیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رات تخــ ــ ص االقتصــــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ اد الكلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي  ــ

(Hichem et al., 2008), (Obeid and Edeinat, 2017) (Raharijo 

et al.,2014) ،تم في ھذه الدراســــة محاولة تحدید العوامل المؤثرة في ســــیو

 صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة.
    

 بخصوص محددات صافي ھامش الفائدةثانیاً: الدراسات السابقة 
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محددات صافي ھامش الفائدة بناًء على دراسات قامت بھا المصارف المركزیة  .ب

 ومؤسسات النقد العربیة:

بإعداد دراسة حول محددات صافي ھامش الفائدة لدى  البنك المركزي األردنيقام 

القطاع المصرفي في األردن باستخدام نموذج قیاسي، حیث تم استخدام المتغیرات 
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متغیرات تخص االقتصاد الكلي: وھي المتغیرات التي تعكس مؤشرات  •

مكن أن یكون لھا أثر على ھامش سعر الفائدة مثل االقتصاد الكلي والتي من الم

 معدل نمو الناتج المحلي االجمالي (معدل النمو االقتصادي)، معدل التضخم.
 

حول ھامش سعر الفائدة   2014بینت الدراسة التي تمت خالل العام  في ھذا اإلطار،  

أھم مكونات ھامش سعر الفائدة والعوامل المؤثر فیھ واالسباب الرئیسیة الرتفاع 

، )2014تقریر االستقرار المالي االردني لعام  في (تم نشر الدراسةھامش الفائدة 

 -الفائدة: مش سعر وفیما یلي النتائج المتعلقة بأثر المتغیرات على ھا

المتغیرات التي تخص البنك نفسھ: ھنالك عالقة طردیة ذات داللة إحصائیة بین  •

التسھیالت إلى إجمالي الموجودات وھامش سعر الفائدة، مما یعني بأن توسع 

16

العوامل المؤثرة في صافي هامش الفائدة لدي القطاع المصرفي في 
الدول العربية
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جم العملیات یختلف إعتماداً على ملكیة البنك فیما إذا كان المالك مخاطر اإلئتمان وح
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للمجموعات البنكیة الثالث، فیما لم یتبین وجود أھمیة أو أثر لمؤشر الحصة السوقیة 

 على صافي ھامش الفائدة. 
 

تحلیالً لمحددات ھامش  (Hamadi and Awdeh,2012)وقد تضمنت دراسة 

لبنك نفسھ، سعر الفائدة لدى البنوك التجاریة في لبنان باستخدام: متغیرات تخص ا
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ومخاطر االئتمان لدیھا لم یكن لھا أثر ذو داللة إحصائیة، علماً أن بقیة المتغیرات 

األخرى لم یكن لھا أي داللة إحصائیة باستثناء وجود أثر سلبي ذو داللة إحصائیة 

وأثر موجب ذو داللة  (Cost Income Ratio)لنسبة المصاریف إلى الدخل 
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لصافي ھامش الفائدة، فعلى سبیل المثال فإن أثر كل من عدم الرغبة في المخاطرة، 
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البنك في التسھیالت یؤدي إلى ارتفاع ھامش سعر الفائدة، وھنالك عالقة طردیة 

 ة بین الموجودات وھامش سعر الفائدة.لكنھا لیست ذات داللة إحصائی

المتغیرات التي تخص الصناعة المصرفیة: ھنالك عالقة طردیة ذات داللة  •

بنوك إلى إجمالي موجودات كافة البنوك   5إحصائیة بین إجمالي موجودات أكبر  

وھامش سعر الفائدة، ھنالك عالقة طردیة ذات داللة إحصائیة بین سعر فائدة 

 بنوك وھامش سعر الفائدة.االقراض ما بین ال

المتغیرات التي تخص االقتصاد الكلي: ھنالك عالقة طردیة ذات داللة إحصائیة  •

 بین معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي وھامش سعر الفائدة.
 

فقد أشار إلى أنھ یتم تقییم محددات صافي ھامش  للبنك المركزي العُمانيبالنسبة 

، فقد أشارت سلطة النقد الفلسطینیةالمالیة، أما  الفائدة من خالل مؤشرات السالمة

إلى أنھا قامت بدراسة محددات صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في 

ارتفاع الھامش بین سعر اإلقراض واإلیداع فلسطین، وقد بینت نتائج الدراسة وجود  

رة لھذه في فلسطین بالعمالت المتداولة الثالث مقارنة الھامش في البلدان المصد

 وجود تباین في حجم ھذا الھامش لدى المصارف العاملة في فلسطین.وكذلك    .العملة

 
، فقد سبق وأن قام بإعداد دراسة لمحددات صافي البنك المركزي المصريفیما یخص  

 ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في مصر، وذلك باستخدام المتغیرات التالیة:

 المشابھة.عائد القروض واإلیرادات  •

 . تكلفة الودائع والتكالیف المشابھة •

 محفظة القروض. •

 االستثمارات في اذون الخزانة والسندات الحكومیة. •

 األرصدة لدى البنوك. •
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محددات صافي ھامش الفائدة بناًء على دراسات قامت بھا المصارف المركزیة  .ب

 ومؤسسات النقد العربیة:

بإعداد دراسة حول محددات صافي ھامش الفائدة لدى  البنك المركزي األردنيقام 

القطاع المصرفي في األردن باستخدام نموذج قیاسي، حیث تم استخدام المتغیرات 

 التالیة في النموذج:
 

متغیرات تخص البنك نفسھ: وھي المتغیرات التي تعكس خصائص كل بنك مثل  •

 سھیالت إلى إجمالي الموجودات.حجم الموجودات، نسبة إجمالي الت
 

متغیرات تخص الصناعة المصرفیة: وھي المتغیرات التي تعكس خصائص  •

السوق الذي تعمل بھ البنوك مثل مستوى المنافسة، سعر فائدة اإلقراض ما بین 

 البنوك.
 
متغیرات تخص االقتصاد الكلي: وھي المتغیرات التي تعكس مؤشرات  •

مكن أن یكون لھا أثر على ھامش سعر الفائدة مثل االقتصاد الكلي والتي من الم

 معدل نمو الناتج المحلي االجمالي (معدل النمو االقتصادي)، معدل التضخم.
 

حول ھامش سعر الفائدة   2014بینت الدراسة التي تمت خالل العام  في ھذا اإلطار،  

أھم مكونات ھامش سعر الفائدة والعوامل المؤثر فیھ واالسباب الرئیسیة الرتفاع 

، )2014تقریر االستقرار المالي االردني لعام  في (تم نشر الدراسةھامش الفائدة 

 -الفائدة: مش سعر وفیما یلي النتائج المتعلقة بأثر المتغیرات على ھا

المتغیرات التي تخص البنك نفسھ: ھنالك عالقة طردیة ذات داللة إحصائیة بین  •

التسھیالت إلى إجمالي الموجودات وھامش سعر الفائدة، مما یعني بأن توسع 
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جم العملیات یختلف إعتماداً على ملكیة البنك فیما إذا كان المالك مخاطر اإلئتمان وح

ھو: الدولة، القطاع الخاص المحلي أم القطاع الخاص األجنبي، كما توصلت الدراسة 

إلى أن المصاریف التشغیلیة كان لھا تأثیر موجب ذو داللة إحصائیة معنویة، 

على صافي ھامش الفائدة، وذلك والسیولة لھا تأثیر سالب ذو داللة إحصائیة معنویة  

للمجموعات البنكیة الثالث، فیما لم یتبین وجود أھمیة أو أثر لمؤشر الحصة السوقیة 

 على صافي ھامش الفائدة. 
 

تحلیالً لمحددات ھامش  (Hamadi and Awdeh,2012)وقد تضمنت دراسة 

لبنك نفسھ، سعر الفائدة لدى البنوك التجاریة في لبنان باستخدام: متغیرات تخص ا

متغیرات تقیس أثر الصناعة المصرفیة، متغیرات تقیس أثر السیاسة النقدیة وأخیراً 

، حیث قام الباحثان 2009-1996متغیرات على المستوى االقتصادي الكلي للفترة 

 وأظھرت، هببناء سبعة نماذج لكل من البنوك المحلیة والبنوك األجنبیة كل على حد

النتائج أن ھامش سعر الفائدة لدى البنوك المحلیة یختلف عن البنوك األجنبیة، فمن 

جھة فإن كل من: حجم البنك، والسیولة، والكفاءة، ورأس المال (الرافعة المالیة) 

ومخاطر اإلئتمان كان لھا أثر سالب على ھامش سعر الفائدة، وكذلك الحال بالنسبة 

صادي. ومن جھة أخرى فإن كل من: معدل نمو الودائع، للتركز، الدولرة والنمو االقت

واإلقراض، والتضخم، وسعر إعادة الخصم، والمدخرات الوطنیة، واإلستثمارات، 

وسعر فائدة إقراض ما بین البنوك جمیعھا كانت ذات أثر موجب على ھامش سعر  

الھا الفائدة، أما بالنسبة للبنوك األجنبیة فإن كل من حجمھا وسیولتھا، ورأس م

ومخاطر االئتمان لدیھا لم یكن لھا أثر ذو داللة إحصائیة، علماً أن بقیة المتغیرات 

األخرى لم یكن لھا أي داللة إحصائیة باستثناء وجود أثر سلبي ذو داللة إحصائیة 

وأثر موجب ذو داللة  (Cost Income Ratio)لنسبة المصاریف إلى الدخل 

 ھامش الفائدة. إحصائیة للمدخرات الوطنیة على صافي
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عربیة من وجھة ): المتغیرات المؤثرة في ھامش سعر الفائدة في القطاع المصرفي في الدول ال6شكل (
 نظر المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة.

 
المصدر: صندوق النقد العربي، استبیان محددات صافي ھامش الفائدة في القطاع 

. 2019المصرفي العربي،   

أما عن المتغیرات الفرعیة المؤثرة في ھامش سعر الفائدة لدى البنوك التقلیدیة في  

) یبینھا، حیث یُالحظ وجود تنوع في المتغیرات 1م (الدول العربیة، فالجدول رق

الفرعیة المؤثرة في ھامش سعر الفائدة من دولة ألخرى فیما یخص المتغیرات 

الجزئیة ومتغیرات الصناعة المصرفیة، وبدرجة أقل فیما یخص متغیرات السیاسة 

زیة النقدیة والمتغیرات االقتصادیة الكلیة، في حین أشارت بعض المصارف المرك

اسعار الفائدة العالمیة إلى وجود متغیرات أخرى مؤثرة في ھامش سعر الفائدة تشمل  

 احتیاجاتاإلطار التنظیمي والرقابي، و واإلقلیمیة، وأوضاع المالیة العامة، و

 أما عن المتغیرات الفرعیة المؤثرة في ھامش سعر الفائدة .)1(جدول رقم  الخزینة

المتغیرات الفرعیة ) 2الجدول رقم (أخرى یبین  من ناحیة، لدى البنوك اإلسالمیة

 القطاع المصرفي اإلسالمي في الدول العربیة.المؤثرة في ھامش سعر الفائدة في 
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ــة لــلــبــنــوك ــمــالــی ــد الــرأســـ ــالــیــة إلــى تــعــزیــز الــقــواع                     الــھــوامــش الــع

(Saunders et al.,2000). 
 
الباحثین بمحاولة قیاس    قد قام العدید منأما عن محددات ھامش ســعر الفائدة ف 

ــات ھؤالء الـباحثین ـبأنـھا   ـــمت دراســ تـلك المـحددات بمختلف اـلدول؛ وـقد اتســ

حاولت تحدید العوامل المؤثرة في ـصافي ھامش الفائدة من خالل دراـسة تأثیر:  

ــھمتغیرات  ــرفیــة،تخص البنــك نفســـ ــنــاعــة المصــ          ، متغیرات تخص الصــ

ــ وأخی ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ راً متغیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رات تخــ ــ ص االقتصــــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ اد الكلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي  ــ

(Hichem et al., 2008), (Obeid and Edeinat, 2017) (Raharijo 

et al.,2014) ،تم في ھذه الدراســــة محاولة تحدید العوامل المؤثرة في ســــیو

 صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة.
    

 بخصوص محددات صافي ھامش الفائدةثانیاً: الدراسات السابقة 

تناولت ھنالك العدید من الدراسات التي تناولت محددات صافي ھامش الفائدة، فقد 

محددات ربحیة البنوك التجاریة التونسیة للفترة   (Hichem et al.,2008)دراسة    

، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة بین كل من المصاریف 1996-2003

الحجم من جھة وصافي ھامش الفائدة من جھة أخرى، كذلك توصلت ھذه التشغیلیة و

الدراسة الى وجود عالقة سالبة بین حقوق الملكیة وصافي ھامش الفائدة، كذلك بینت 

أما الدراسة عدم وجود أي أثر للعوامل االقتصادیة الكلیة على صافي ھامش الفائدة.   

محددات ھامش  حللت فقد (Fungacova and Poghosyan, 2008)  دراسة

، 2007-1999صافي الفائدة لدى البنوك في روسیا باستخدام بیانات تغطي الفترة 

وقد توصل الباحثان إلى وجود دالئل تشیر إلى أن مسألة ملكیة البنك مھمة كمحدد 

لصافي ھامش الفائدة، فعلى سبیل المثال فإن أثر كل من عدم الرغبة في المخاطرة، 

 العوامل المؤثرة في صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة
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 نظر المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة.
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أما عن المتغیرات الفرعیة المؤثرة في ھامش سعر الفائدة لدى البنوك التقلیدیة في  

) یبینھا، حیث یُالحظ وجود تنوع في المتغیرات 1م (الدول العربیة، فالجدول رق

الفرعیة المؤثرة في ھامش سعر الفائدة من دولة ألخرى فیما یخص المتغیرات 

الجزئیة ومتغیرات الصناعة المصرفیة، وبدرجة أقل فیما یخص متغیرات السیاسة 

زیة النقدیة والمتغیرات االقتصادیة الكلیة، في حین أشارت بعض المصارف المرك

اسعار الفائدة العالمیة إلى وجود متغیرات أخرى مؤثرة في ھامش سعر الفائدة تشمل  

 احتیاجاتاإلطار التنظیمي والرقابي، و واإلقلیمیة، وأوضاع المالیة العامة، و

 أما عن المتغیرات الفرعیة المؤثرة في ھامش سعر الفائدة .)1(جدول رقم  الخزینة

المتغیرات الفرعیة ) 2الجدول رقم (أخرى یبین  من ناحیة، لدى البنوك اإلسالمیة

 القطاع المصرفي اإلسالمي في الدول العربیة.المؤثرة في ھامش سعر الفائدة في 
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العائد في نھایة السنة المالیة صافي ھامش انخفاض وقد بینت نتائج الدراسة أن 

في المائة في نھایة  3إلى  2017نھایة السنة المالیة في المائة في  3.9من  2018

 ، سببھ زیادة تكلفة الودائع لدى البنوك.2018السنة المالیة 

، فقد أشار إلى أنھ لم یسبق وأن قام بإعداد دراسة حول محددات بنك المغربأما 

إلى أنھ من أجل اإلشراف على تسعیر صافي ھامش الفائدة إلى أنھ تجدر اإلشارة 

مسح بشأن تقییم أساس 2019 أجرت مدیریة الرقابة البنكیة في    التشاركیة،تجات  المن

 .من قبل البنوك التشاركیة في إطار عقود المرابحة معدالت الھامش المطبقة

 

المتغیرات المؤثرة في ھامش سعر الفائدة في القطاع المصرفي في الدول العربیة ج.  

 ومؤسسات النقد العربیة:من وجھة نظر المصارف المركزیة 

 
فیما یخص المتغیرات المؤثرة في ھامش سعر الفائدة، فقد جاءت متغیرات السیاسة 

النقدیة بالمرتبة األولى، حیث أشارت ثالث دول عربیة أم متغیرات السیاسة النقدیة 

(مثل سعر اتفاقیات إعادة الشراء ونیسبة االحتیاطي النقدي اإللزامي...الخ) ھي 

أثیراً في ھامش سعر الفائدة، تلیھا المتغیرات المتعلقة بالصناعة المصرفیة األكثر ت

، وإجمالي موجودات أكبر خمسة بنوك، وسعر مؤشر ھرفندال ب(مثل التركز حس

فائدة إقراض ما بین البنوك، ...الخ)، حیث أشارت دولتین عربیتین إلى أن ھذه 

المتغیرات ھي األكثر تأثیراً في ھامش سعر الفائدة، في حین أن ھنالك دولة عربیة 

الناتج واحدة أشارت إلى أن المتغیرات االقتصادیة الكلیة (مثل التضخم ومعدل نمو 

المحلي اإلجمالي) ھي األكثر تأثیراً، ودولة عربیة أخرى بینت أن المتغیرات الجزئیة 

المتعلقة بالبنك نفسھ (مثل مصاریفھ التشغیلیة، حجم موجوداتھ ...الخ) ھي األكثر 

 ). 6تأثیراً (شكل 
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ومخاطر اإلئتمان كان لھا أثر سالب على ھامش سعر الفائدة، وكذلك الحال بالنسبة 

صادي. ومن جھة أخرى فإن كل من: معدل نمو الودائع، للتركز، الدولرة والنمو االقت

واإلقراض، والتضخم، وسعر إعادة الخصم، والمدخرات الوطنیة، واإلستثمارات، 

وسعر فائدة إقراض ما بین البنوك جمیعھا كانت ذات أثر موجب على ھامش سعر  

الھا الفائدة، أما بالنسبة للبنوك األجنبیة فإن كل من حجمھا وسیولتھا، ورأس م

ومخاطر االئتمان لدیھا لم یكن لھا أثر ذو داللة إحصائیة، علماً أن بقیة المتغیرات 

األخرى لم یكن لھا أي داللة إحصائیة باستثناء وجود أثر سلبي ذو داللة إحصائیة 

وأثر موجب ذو داللة  (Cost Income Ratio)لنسبة المصاریف إلى الدخل 

 ھامش الفائدة. إحصائیة للمدخرات الوطنیة على صافي

 
   

 

18 
 

عربیة من وجھة ): المتغیرات المؤثرة في ھامش سعر الفائدة في القطاع المصرفي في الدول ال6شكل (
 نظر المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة.

 
المصدر: صندوق النقد العربي، استبیان محددات صافي ھامش الفائدة في القطاع 

. 2019المصرفي العربي،   

أما عن المتغیرات الفرعیة المؤثرة في ھامش سعر الفائدة لدى البنوك التقلیدیة في  

) یبینھا، حیث یُالحظ وجود تنوع في المتغیرات 1م (الدول العربیة، فالجدول رق

الفرعیة المؤثرة في ھامش سعر الفائدة من دولة ألخرى فیما یخص المتغیرات 

الجزئیة ومتغیرات الصناعة المصرفیة، وبدرجة أقل فیما یخص متغیرات السیاسة 

زیة النقدیة والمتغیرات االقتصادیة الكلیة، في حین أشارت بعض المصارف المرك

اسعار الفائدة العالمیة إلى وجود متغیرات أخرى مؤثرة في ھامش سعر الفائدة تشمل  

 احتیاجاتاإلطار التنظیمي والرقابي، و واإلقلیمیة، وأوضاع المالیة العامة، و

 أما عن المتغیرات الفرعیة المؤثرة في ھامش سعر الفائدة .)1(جدول رقم  الخزینة

المتغیرات الفرعیة ) 2الجدول رقم (أخرى یبین  من ناحیة، لدى البنوك اإلسالمیة

 القطاع المصرفي اإلسالمي في الدول العربیة.المؤثرة في ھامش سعر الفائدة في 

 

   
 

5 
 

ــة لــلــبــنــوك ــمــالــی ــد الــرأســـ ــالــیــة إلــى تــعــزیــز الــقــواع                     الــھــوامــش الــع

(Saunders et al.,2000). 
 
الباحثین بمحاولة قیاس    قد قام العدید منأما عن محددات ھامش ســعر الفائدة ف 

ــات ھؤالء الـباحثین ـبأنـھا   ـــمت دراســ تـلك المـحددات بمختلف اـلدول؛ وـقد اتســ

حاولت تحدید العوامل المؤثرة في ـصافي ھامش الفائدة من خالل دراـسة تأثیر:  

ــھمتغیرات  ــرفیــة،تخص البنــك نفســـ ــنــاعــة المصــ          ، متغیرات تخص الصــ

ــ وأخی ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ راً متغیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رات تخــ ــ ص االقتصــــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ اد الكلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي  ــ

(Hichem et al., 2008), (Obeid and Edeinat, 2017) (Raharijo 

et al.,2014) ،تم في ھذه الدراســــة محاولة تحدید العوامل المؤثرة في ســــیو

 صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة.
    

 بخصوص محددات صافي ھامش الفائدةثانیاً: الدراسات السابقة 

تناولت ھنالك العدید من الدراسات التي تناولت محددات صافي ھامش الفائدة، فقد 

محددات ربحیة البنوك التجاریة التونسیة للفترة   (Hichem et al.,2008)دراسة    

، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة بین كل من المصاریف 1996-2003

الحجم من جھة وصافي ھامش الفائدة من جھة أخرى، كذلك توصلت ھذه التشغیلیة و

الدراسة الى وجود عالقة سالبة بین حقوق الملكیة وصافي ھامش الفائدة، كذلك بینت 

أما الدراسة عدم وجود أي أثر للعوامل االقتصادیة الكلیة على صافي ھامش الفائدة.   

محددات ھامش  حللت فقد (Fungacova and Poghosyan, 2008)  دراسة

، 2007-1999صافي الفائدة لدى البنوك في روسیا باستخدام بیانات تغطي الفترة 

وقد توصل الباحثان إلى وجود دالئل تشیر إلى أن مسألة ملكیة البنك مھمة كمحدد 

لصافي ھامش الفائدة، فعلى سبیل المثال فإن أثر كل من عدم الرغبة في المخاطرة، 

 العوامل المؤثرة في صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة
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عربیة من وجھة ): المتغیرات المؤثرة في ھامش سعر الفائدة في القطاع المصرفي في الدول ال6شكل (
 نظر المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة.

 
المصدر: صندوق النقد العربي، استبیان محددات صافي ھامش الفائدة في القطاع 

. 2019المصرفي العربي،   

أما عن المتغیرات الفرعیة المؤثرة في ھامش سعر الفائدة لدى البنوك التقلیدیة في  

) یبینھا، حیث یُالحظ وجود تنوع في المتغیرات 1م (الدول العربیة، فالجدول رق

الفرعیة المؤثرة في ھامش سعر الفائدة من دولة ألخرى فیما یخص المتغیرات 

الجزئیة ومتغیرات الصناعة المصرفیة، وبدرجة أقل فیما یخص متغیرات السیاسة 

زیة النقدیة والمتغیرات االقتصادیة الكلیة، في حین أشارت بعض المصارف المرك

اسعار الفائدة العالمیة إلى وجود متغیرات أخرى مؤثرة في ھامش سعر الفائدة تشمل  

 احتیاجاتاإلطار التنظیمي والرقابي، و واإلقلیمیة، وأوضاع المالیة العامة، و

 أما عن المتغیرات الفرعیة المؤثرة في ھامش سعر الفائدة .)1(جدول رقم  الخزینة

المتغیرات الفرعیة ) 2الجدول رقم (أخرى یبین  من ناحیة، لدى البنوك اإلسالمیة

 القطاع المصرفي اإلسالمي في الدول العربیة.المؤثرة في ھامش سعر الفائدة في 
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العائد في نھایة السنة المالیة صافي ھامش انخفاض وقد بینت نتائج الدراسة أن 

في المائة في نھایة  3إلى  2017نھایة السنة المالیة في المائة في  3.9من  2018

 ، سببھ زیادة تكلفة الودائع لدى البنوك.2018السنة المالیة 

، فقد أشار إلى أنھ لم یسبق وأن قام بإعداد دراسة حول محددات بنك المغربأما 

إلى أنھ من أجل اإلشراف على تسعیر صافي ھامش الفائدة إلى أنھ تجدر اإلشارة 

مسح بشأن تقییم أساس 2019 أجرت مدیریة الرقابة البنكیة في    التشاركیة،تجات  المن

 .من قبل البنوك التشاركیة في إطار عقود المرابحة معدالت الھامش المطبقة

 

المتغیرات المؤثرة في ھامش سعر الفائدة في القطاع المصرفي في الدول العربیة ج.  

 ومؤسسات النقد العربیة:من وجھة نظر المصارف المركزیة 

 
فیما یخص المتغیرات المؤثرة في ھامش سعر الفائدة، فقد جاءت متغیرات السیاسة 

النقدیة بالمرتبة األولى، حیث أشارت ثالث دول عربیة أم متغیرات السیاسة النقدیة 

(مثل سعر اتفاقیات إعادة الشراء ونیسبة االحتیاطي النقدي اإللزامي...الخ) ھي 

أثیراً في ھامش سعر الفائدة، تلیھا المتغیرات المتعلقة بالصناعة المصرفیة األكثر ت

، وإجمالي موجودات أكبر خمسة بنوك، وسعر مؤشر ھرفندال ب(مثل التركز حس

فائدة إقراض ما بین البنوك، ...الخ)، حیث أشارت دولتین عربیتین إلى أن ھذه 

المتغیرات ھي األكثر تأثیراً في ھامش سعر الفائدة، في حین أن ھنالك دولة عربیة 

الناتج واحدة أشارت إلى أن المتغیرات االقتصادیة الكلیة (مثل التضخم ومعدل نمو 

المحلي اإلجمالي) ھي األكثر تأثیراً، ودولة عربیة أخرى بینت أن المتغیرات الجزئیة 

المتعلقة بالبنك نفسھ (مثل مصاریفھ التشغیلیة، حجم موجوداتھ ...الخ) ھي األكثر 

 ). 6تأثیراً (شكل 
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الدول العربية
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جم العملیات یختلف إعتماداً على ملكیة البنك فیما إذا كان المالك مخاطر اإلئتمان وح

ھو: الدولة، القطاع الخاص المحلي أم القطاع الخاص األجنبي، كما توصلت الدراسة 

إلى أن المصاریف التشغیلیة كان لھا تأثیر موجب ذو داللة إحصائیة معنویة، 

على صافي ھامش الفائدة، وذلك والسیولة لھا تأثیر سالب ذو داللة إحصائیة معنویة  

للمجموعات البنكیة الثالث، فیما لم یتبین وجود أھمیة أو أثر لمؤشر الحصة السوقیة 

 على صافي ھامش الفائدة. 
 

تحلیالً لمحددات ھامش  (Hamadi and Awdeh,2012)وقد تضمنت دراسة 

لبنك نفسھ، سعر الفائدة لدى البنوك التجاریة في لبنان باستخدام: متغیرات تخص ا

متغیرات تقیس أثر الصناعة المصرفیة، متغیرات تقیس أثر السیاسة النقدیة وأخیراً 

، حیث قام الباحثان 2009-1996متغیرات على المستوى االقتصادي الكلي للفترة 

 وأظھرت، هببناء سبعة نماذج لكل من البنوك المحلیة والبنوك األجنبیة كل على حد

النتائج أن ھامش سعر الفائدة لدى البنوك المحلیة یختلف عن البنوك األجنبیة، فمن 

جھة فإن كل من: حجم البنك، والسیولة، والكفاءة، ورأس المال (الرافعة المالیة) 

ومخاطر اإلئتمان كان لھا أثر سالب على ھامش سعر الفائدة، وكذلك الحال بالنسبة 

صادي. ومن جھة أخرى فإن كل من: معدل نمو الودائع، للتركز، الدولرة والنمو االقت

واإلقراض، والتضخم، وسعر إعادة الخصم، والمدخرات الوطنیة، واإلستثمارات، 

وسعر فائدة إقراض ما بین البنوك جمیعھا كانت ذات أثر موجب على ھامش سعر  

الھا الفائدة، أما بالنسبة للبنوك األجنبیة فإن كل من حجمھا وسیولتھا، ورأس م

ومخاطر االئتمان لدیھا لم یكن لھا أثر ذو داللة إحصائیة، علماً أن بقیة المتغیرات 

األخرى لم یكن لھا أي داللة إحصائیة باستثناء وجود أثر سلبي ذو داللة إحصائیة 

وأثر موجب ذو داللة  (Cost Income Ratio)لنسبة المصاریف إلى الدخل 
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 .2019المصدر: صندوق النقد العربي، استبیان محددات صافي ھامش الفائدة في القطاع المصرفي العربي،  
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ــة لــلــبــنــوك ــمــالــی ــد الــرأســـ ــالــیــة إلــى تــعــزیــز الــقــواع                     الــھــوامــش الــع

(Saunders et al.,2000). 
 
الباحثین بمحاولة قیاس    قد قام العدید منأما عن محددات ھامش ســعر الفائدة ف 

ــات ھؤالء الـباحثین ـبأنـھا   ـــمت دراســ تـلك المـحددات بمختلف اـلدول؛ وـقد اتســ

حاولت تحدید العوامل المؤثرة في ـصافي ھامش الفائدة من خالل دراـسة تأثیر:  

ــھمتغیرات  ــرفیــة،تخص البنــك نفســـ ــنــاعــة المصــ          ، متغیرات تخص الصــ

ــ وأخی ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ راً متغیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رات تخــ ــ ص االقتصــــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ اد الكلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي  ــ

(Hichem et al., 2008), (Obeid and Edeinat, 2017) (Raharijo 

et al.,2014) ،تم في ھذه الدراســــة محاولة تحدید العوامل المؤثرة في ســــیو

 صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة.
    

 بخصوص محددات صافي ھامش الفائدةثانیاً: الدراسات السابقة 

تناولت ھنالك العدید من الدراسات التي تناولت محددات صافي ھامش الفائدة، فقد 

محددات ربحیة البنوك التجاریة التونسیة للفترة   (Hichem et al.,2008)دراسة    

، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة بین كل من المصاریف 1996-2003

الحجم من جھة وصافي ھامش الفائدة من جھة أخرى، كذلك توصلت ھذه التشغیلیة و

الدراسة الى وجود عالقة سالبة بین حقوق الملكیة وصافي ھامش الفائدة، كذلك بینت 
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وقد توصل الباحثان إلى وجود دالئل تشیر إلى أن مسألة ملكیة البنك مھمة كمحدد 

لصافي ھامش الفائدة، فعلى سبیل المثال فإن أثر كل من عدم الرغبة في المخاطرة، 
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العوامل المؤثرة في صافي هامش الفائدة لدي القطاع المصرفي في 
الدول العربية
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جم العملیات یختلف إعتماداً على ملكیة البنك فیما إذا كان المالك مخاطر اإلئتمان وح

ھو: الدولة، القطاع الخاص المحلي أم القطاع الخاص األجنبي، كما توصلت الدراسة 

إلى أن المصاریف التشغیلیة كان لھا تأثیر موجب ذو داللة إحصائیة معنویة، 

على صافي ھامش الفائدة، وذلك والسیولة لھا تأثیر سالب ذو داللة إحصائیة معنویة  

للمجموعات البنكیة الثالث، فیما لم یتبین وجود أھمیة أو أثر لمؤشر الحصة السوقیة 

 على صافي ھامش الفائدة. 
 

تحلیالً لمحددات ھامش  (Hamadi and Awdeh,2012)وقد تضمنت دراسة 

لبنك نفسھ، سعر الفائدة لدى البنوك التجاریة في لبنان باستخدام: متغیرات تخص ا

متغیرات تقیس أثر الصناعة المصرفیة، متغیرات تقیس أثر السیاسة النقدیة وأخیراً 

، حیث قام الباحثان 2009-1996متغیرات على المستوى االقتصادي الكلي للفترة 

 وأظھرت، هببناء سبعة نماذج لكل من البنوك المحلیة والبنوك األجنبیة كل على حد

النتائج أن ھامش سعر الفائدة لدى البنوك المحلیة یختلف عن البنوك األجنبیة، فمن 

جھة فإن كل من: حجم البنك، والسیولة، والكفاءة، ورأس المال (الرافعة المالیة) 

ومخاطر اإلئتمان كان لھا أثر سالب على ھامش سعر الفائدة، وكذلك الحال بالنسبة 

صادي. ومن جھة أخرى فإن كل من: معدل نمو الودائع، للتركز، الدولرة والنمو االقت

واإلقراض، والتضخم، وسعر إعادة الخصم، والمدخرات الوطنیة، واإلستثمارات، 

وسعر فائدة إقراض ما بین البنوك جمیعھا كانت ذات أثر موجب على ھامش سعر  

الھا الفائدة، أما بالنسبة للبنوك األجنبیة فإن كل من حجمھا وسیولتھا، ورأس م

ومخاطر االئتمان لدیھا لم یكن لھا أثر ذو داللة إحصائیة، علماً أن بقیة المتغیرات 

األخرى لم یكن لھا أي داللة إحصائیة باستثناء وجود أثر سلبي ذو داللة إحصائیة 

وأثر موجب ذو داللة  (Cost Income Ratio)لنسبة المصاریف إلى الدخل 

 ھامش الفائدة. إحصائیة للمدخرات الوطنیة على صافي

 
   

 

20 
 

 .2019المصدر: صندوق النقد العربي، استبیان محددات صافي ھامش الفائدة في القطاع المصرفي العربي،  

 

المحلیة،  
التطورات  و

التقنیة 
المتسارعة  

توحید البنوك 
نحو القروض 
اإلنتاجیة والحد 
من القروض 

 الشخصیة

على سعر الفائدة 
وض للقر

 الشخصیة

النفط، وعالوة 
الخاطر ذات  

العالقة  
 بالسلطنة. 

 فلسطین

المخاطر،  
والتكلفة، والنفقات  
التشغیلیة، وحجم  
السیولة النقدیة لدى  
البنك لكل عملة من  

 الثالث. العمالت 

عدم وجود سعر  -
فائدة أساسي 
لغیاب عملة  

 وطنیة.

ضعف 
االستقرار  

االقتصادي، 
ومزاحمة  

القطاع العام 
للقطاع الخاص 
على التسھیالت  

 االئتمانیة.

- 

 قطر 
فائض السیولة، 
وحجم الودائع،  

 وحجم اإلئتمان.

سعر الفائدة  المنافسة. 
 الرسمیة. 

التضخم ونمو 
الناتج المحلي  

 اإلجمالي. 

- 

 الكویت 

حجم ونوع 
التسھیالت، ونوع 
وحجم وتركز  
اإلیداعات، وحجم  

 اإلیرادات. 

المنافسة،  
وفوائض 
السیولة،  
والكفاءة  
 التشغیلیة. 

سعر الخصم، 
وسعر الفائدة 
على الودائع،  
وتغیرات أسعار  

 الفائدة العالمیة.

النمو  
االقتصادي، 

وصافي حركات 
التدفقات النقدیة 

العالم  مع 
الخارجي،  

ونظام سعر 
الصرف،  

ومعدل التضخم، 
والدین الحكومي  

 (العام). 

التغیرات في  
أسعار الفائدة 

 العالمیة. 

 المغرب 

،  تكلفة السیولة
،  تكلفة المخاطرو
 . تكلفة رأس المالو

المنافسة بین 
أسعار  

االقتراض  
وأسعار  
،  القرض

لتركیز في  وا
،  القطاع

وجود البنوك و
في األسواق  

 . الدولیة

نسبة االحتیاطي 
النقدي  
مي،  اإللزا

أسعار الفائدة  و
،  یةاألساس

تمویل و
المشاریع  
الصغیرة  

والمتوسطة  
 . الحجم

النمو  ، والتضخم
، االقتصادي
   واالدخار.

اإلطار التنظیمي  
والرقابي، 

 احتیاجاتو
 .الخزینة

   
 

5 
 

ــة لــلــبــنــوك ــمــالــی ــد الــرأســـ ــالــیــة إلــى تــعــزیــز الــقــواع                     الــھــوامــش الــع

(Saunders et al.,2000). 
 
الباحثین بمحاولة قیاس    قد قام العدید منأما عن محددات ھامش ســعر الفائدة ف 

ــات ھؤالء الـباحثین ـبأنـھا   ـــمت دراســ تـلك المـحددات بمختلف اـلدول؛ وـقد اتســ

حاولت تحدید العوامل المؤثرة في ـصافي ھامش الفائدة من خالل دراـسة تأثیر:  

ــھمتغیرات  ــرفیــة،تخص البنــك نفســـ ــنــاعــة المصــ          ، متغیرات تخص الصــ

ــ وأخی ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ راً متغیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رات تخــ ــ ص االقتصــــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ اد الكلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي  ــ

(Hichem et al., 2008), (Obeid and Edeinat, 2017) (Raharijo 

et al.,2014) ،تم في ھذه الدراســــة محاولة تحدید العوامل المؤثرة في ســــیو

 صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة.
    

 بخصوص محددات صافي ھامش الفائدةثانیاً: الدراسات السابقة 

تناولت ھنالك العدید من الدراسات التي تناولت محددات صافي ھامش الفائدة، فقد 

محددات ربحیة البنوك التجاریة التونسیة للفترة   (Hichem et al.,2008)دراسة    

، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة بین كل من المصاریف 1996-2003

الحجم من جھة وصافي ھامش الفائدة من جھة أخرى، كذلك توصلت ھذه التشغیلیة و

الدراسة الى وجود عالقة سالبة بین حقوق الملكیة وصافي ھامش الفائدة، كذلك بینت 

أما الدراسة عدم وجود أي أثر للعوامل االقتصادیة الكلیة على صافي ھامش الفائدة.   

محددات ھامش  حللت فقد (Fungacova and Poghosyan, 2008)  دراسة

، 2007-1999صافي الفائدة لدى البنوك في روسیا باستخدام بیانات تغطي الفترة 

وقد توصل الباحثان إلى وجود دالئل تشیر إلى أن مسألة ملكیة البنك مھمة كمحدد 

لصافي ھامش الفائدة، فعلى سبیل المثال فإن أثر كل من عدم الرغبة في المخاطرة، 

 العوامل المؤثرة في صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة
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 متغیرات جزئیة المركزي

متغیرات 
الصناعة 
 المصرفیة

متغیرات 
 السیاسة النقدیة

متغیرات 
 متغیرات أخرى اقتصادیة كلیة

 األردن

المصاریف  
نسبة ، والتشغیلیة

إجمالي التسھیالت  
إلى إجمالي  

 الموجودات. 

حجم موجودات  و
 البنك.

سعر فائدة 
االقراض ما  

، بین البنوك
 نسبةو

موجودات أكبر  
 خمسة بنوك
إلى إجمالي  
موجودات كافة  

 البنوك.

سعر فائدة 
اتفاقیات إعادة 

نسبة ، والشراء
االحتیاطي  

 . اإللزامي 

التضخم والنمو  
 االقتصادي.

اسعار الفائدة 
 العالمیة واالقلیمیة. 

 البحرین

سعر الفائدة السائد،  
والتنافسیة، 

والمخاطر، وتكلفة  
 التمویل. 

التنافسیة بین 
المصارف،  

وطبیعة قاعدة 
الودائع لدى كل  

مصرف، 
 السیولة.وتوفر 

تأثیر سعر 
الفائدة على 
الدوالر، وتغییر 
إدارة عملیات  
السوق المفتوح 
(اصدار سندات  

الخزانة)،  
ومعدل 

االحتیاطي  
 النقدي 

النشاط  
االقتصادي، 

إدارة الدین و
 العام 

 

- 

 السعودیة

االئتماني،  النمو 
ومتوسط أسعار  
الفائدة، ونسبة 
الدیون غیر 

 العاملة. 

النمو  
االئتماني، 

ومتوسط أسعار  
الفائدة، ونسبة 
الدیون غیر 

 العاملة. 

سعر اتفاقیات  
إعادة الشراء  
وسعر معكوس  
اتفاقیات إعادة 
الشراء، وسعر  

الالیبور،  
والتوظیفات لدى  

 مؤسسة النقد. 

معدل نمو الناتج 
المحلي  

اإلجمالي غیر 
النفطي، ومعدل  

التضخم، 
 والبطالة. 

- 

 العراق 

تعثر اإلئتمان  
المصرفي، وتغیر  
سعر الفائدة على  
الودائع، وزیادة 

 المخصصات.

- - - - 

 ُعمان

التكالیف  
التشغیلیة،  

والحصة السوقیة،  
واستیعاب التقنیات  

 الحدیثة.

وجود متطلبات 
اضافیة لراس  
المال فیما  
یخص البنوك 
ذات االھمیة  

النظامیة  

سعر الفائدة على 
عملیات اعادة 
الشراء، ونسبة 

االحتیاطي  
االلزامي،  

ووجود سقف 

النمو في الناتج 
المحلي  

اإلجمالي،  
والنمو في 
األنشطة غیر  
النفطیة، واسعار  

اوضاع المالیة  
 العامة. 
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جم العملیات یختلف إعتماداً على ملكیة البنك فیما إذا كان المالك مخاطر اإلئتمان وح

ھو: الدولة، القطاع الخاص المحلي أم القطاع الخاص األجنبي، كما توصلت الدراسة 

إلى أن المصاریف التشغیلیة كان لھا تأثیر موجب ذو داللة إحصائیة معنویة، 

على صافي ھامش الفائدة، وذلك والسیولة لھا تأثیر سالب ذو داللة إحصائیة معنویة  

للمجموعات البنكیة الثالث، فیما لم یتبین وجود أھمیة أو أثر لمؤشر الحصة السوقیة 

 على صافي ھامش الفائدة. 
 

تحلیالً لمحددات ھامش  (Hamadi and Awdeh,2012)وقد تضمنت دراسة 

لبنك نفسھ، سعر الفائدة لدى البنوك التجاریة في لبنان باستخدام: متغیرات تخص ا

متغیرات تقیس أثر الصناعة المصرفیة، متغیرات تقیس أثر السیاسة النقدیة وأخیراً 

، حیث قام الباحثان 2009-1996متغیرات على المستوى االقتصادي الكلي للفترة 

 وأظھرت، هببناء سبعة نماذج لكل من البنوك المحلیة والبنوك األجنبیة كل على حد

النتائج أن ھامش سعر الفائدة لدى البنوك المحلیة یختلف عن البنوك األجنبیة، فمن 

جھة فإن كل من: حجم البنك، والسیولة، والكفاءة، ورأس المال (الرافعة المالیة) 

ومخاطر اإلئتمان كان لھا أثر سالب على ھامش سعر الفائدة، وكذلك الحال بالنسبة 

صادي. ومن جھة أخرى فإن كل من: معدل نمو الودائع، للتركز، الدولرة والنمو االقت

واإلقراض، والتضخم، وسعر إعادة الخصم، والمدخرات الوطنیة، واإلستثمارات، 

وسعر فائدة إقراض ما بین البنوك جمیعھا كانت ذات أثر موجب على ھامش سعر  

الھا الفائدة، أما بالنسبة للبنوك األجنبیة فإن كل من حجمھا وسیولتھا، ورأس م

ومخاطر االئتمان لدیھا لم یكن لھا أثر ذو داللة إحصائیة، علماً أن بقیة المتغیرات 

األخرى لم یكن لھا أي داللة إحصائیة باستثناء وجود أثر سلبي ذو داللة إحصائیة 

وأثر موجب ذو داللة  (Cost Income Ratio)لنسبة المصاریف إلى الدخل 

 ھامش الفائدة. إحصائیة للمدخرات الوطنیة على صافي
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 الكویت 

حجم ونوع 
التمویل، ونوع 
وحجم وتركز  
اإلیداعات، وحجم  

 اإلیرادات. 

المنافسة،  
وفوائض 
السیولة،  
والكفاءة  
 التشغیلیة. 

الخصم، سعر 
ومعدل العائد 
على الودائع،  
وتغیرات أسعار  

 الفائدة العالمیة.

النمو  
االقتصادي، 

وصافي حركات 
التدفقات النقدیة 
مع العالم  

الخارجي،  
ونظام سعر 

الصرف،  
ومعدل التضخم، 
والدین الحكومي  

 (العام). 

التغیرات في  
أسعار الفائدة 

 العالمیة. 

 .2019ن محددات صافي ھامش الفائدة في القطاع المصرفي العربي،  المصدر: صندوق النقد العربي، استبیا
 

:تغییر أسعار الفائدة/العائد على التسھیالت/التمویالت د. قیود   
قیود تحد من قدرة البنوك على تغییر أسعار الفائدة/العائد على فیما یخص مدى وجود  

بالتغیر بإحدى أدوات السیاسة التسھیالت/التمویالت (مثل ربط تغییر سعر الفائدة 

، فیوجد لدى العدید من المصارف النقدیة أو سعر فائدة إقراض ما بین البنوك)

المركزیة ومؤسسات النقد العربیة أدوات تحد من تغییر سعر الفائدة. فیما یخص 

یتم حالیاً ربط سعر الفائدة المتغیر بالمعدل الشھري لسعر ، البنك المركزي األردني

    الفعلي في سوق اإلقراض ما بین البنوك (االنتربنك للیلة واحدة الفائدة 

Overnight Interbank Rate.أما  ) والمعلن من قبل البنك المركزي األردني

وال توجد ایة قیود بھذا ، فأشار إلى أن السوق لدیھ مفتوح  مصرف البحرین المركزي

 SAIBOR  ، فقد بینت أن سعرلمؤسسة النقد العربي السعوديالخصوص. بالنسبة  

(سعر الفائدة بین البنوك السعودیة) أحد العوامل التوجیھیة للبنوك لتحدید سعر الفائدة 

سقف ، فقد أشار إلى أن ھنالك البنك المركزي العُمانيأما  المحمل على عمالئھا.

في المائة. فیما یخص   6سعر الفائدة على القروض الشخصیة والبالغ   مفروض على

البنوك تقوم بربط أسعار الفائدة  ، فأشار سلطة النقد إلى أنسلطة النقد الفلسطینیة

) ً مصرف قطر ). في حین أن LIBORلدیھا بأسعار الفائدة العالمیة وخصوصا

ن الراتب بسعر المصرف بیّن أن القیود تتمثل في ارتباط القروض بضما المركزي

   
 

5 
 

ــة لــلــبــنــوك ــمــالــی ــد الــرأســـ ــالــیــة إلــى تــعــزیــز الــقــواع                     الــھــوامــش الــع

(Saunders et al.,2000). 
 
الباحثین بمحاولة قیاس    قد قام العدید منأما عن محددات ھامش ســعر الفائدة ف 

ــات ھؤالء الـباحثین ـبأنـھا   ـــمت دراســ تـلك المـحددات بمختلف اـلدول؛ وـقد اتســ

حاولت تحدید العوامل المؤثرة في ـصافي ھامش الفائدة من خالل دراـسة تأثیر:  

ــھمتغیرات  ــرفیــة،تخص البنــك نفســـ ــنــاعــة المصــ          ، متغیرات تخص الصــ

ــ وأخی ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ راً متغیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رات تخــ ــ ص االقتصــــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ اد الكلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي  ــ

(Hichem et al., 2008), (Obeid and Edeinat, 2017) (Raharijo 

et al.,2014) ،تم في ھذه الدراســــة محاولة تحدید العوامل المؤثرة في ســــیو

 صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة.
    

 بخصوص محددات صافي ھامش الفائدةثانیاً: الدراسات السابقة 

تناولت ھنالك العدید من الدراسات التي تناولت محددات صافي ھامش الفائدة، فقد 

محددات ربحیة البنوك التجاریة التونسیة للفترة   (Hichem et al.,2008)دراسة    

، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة بین كل من المصاریف 1996-2003

الحجم من جھة وصافي ھامش الفائدة من جھة أخرى، كذلك توصلت ھذه التشغیلیة و

الدراسة الى وجود عالقة سالبة بین حقوق الملكیة وصافي ھامش الفائدة، كذلك بینت 

أما الدراسة عدم وجود أي أثر للعوامل االقتصادیة الكلیة على صافي ھامش الفائدة.   

محددات ھامش  حللت فقد (Fungacova and Poghosyan, 2008)  دراسة

، 2007-1999صافي الفائدة لدى البنوك في روسیا باستخدام بیانات تغطي الفترة 

وقد توصل الباحثان إلى وجود دالئل تشیر إلى أن مسألة ملكیة البنك مھمة كمحدد 

لصافي ھامش الفائدة، فعلى سبیل المثال فإن أثر كل من عدم الرغبة في المخاطرة، 

 العوامل المؤثرة في صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة
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 الكویت 

حجم ونوع 
التمویل، ونوع 
وحجم وتركز  
اإلیداعات، وحجم  

 اإلیرادات. 

المنافسة،  
وفوائض 
السیولة،  
والكفاءة  
 التشغیلیة. 

الخصم، سعر 
ومعدل العائد 
على الودائع،  
وتغیرات أسعار  

 الفائدة العالمیة.

النمو  
االقتصادي، 

وصافي حركات 
التدفقات النقدیة 
مع العالم  

الخارجي،  
ونظام سعر 

الصرف،  
ومعدل التضخم، 
والدین الحكومي  

 (العام). 

التغیرات في  
أسعار الفائدة 

 العالمیة. 

 .2019ن محددات صافي ھامش الفائدة في القطاع المصرفي العربي،  المصدر: صندوق النقد العربي، استبیا
 

:تغییر أسعار الفائدة/العائد على التسھیالت/التمویالت د. قیود   
قیود تحد من قدرة البنوك على تغییر أسعار الفائدة/العائد على فیما یخص مدى وجود  

بالتغیر بإحدى أدوات السیاسة التسھیالت/التمویالت (مثل ربط تغییر سعر الفائدة 

، فیوجد لدى العدید من المصارف النقدیة أو سعر فائدة إقراض ما بین البنوك)

المركزیة ومؤسسات النقد العربیة أدوات تحد من تغییر سعر الفائدة. فیما یخص 

یتم حالیاً ربط سعر الفائدة المتغیر بالمعدل الشھري لسعر ، البنك المركزي األردني

    الفعلي في سوق اإلقراض ما بین البنوك (االنتربنك للیلة واحدة الفائدة 

Overnight Interbank Rate.أما  ) والمعلن من قبل البنك المركزي األردني

وال توجد ایة قیود بھذا ، فأشار إلى أن السوق لدیھ مفتوح  مصرف البحرین المركزي

 SAIBOR  ، فقد بینت أن سعرلمؤسسة النقد العربي السعوديالخصوص. بالنسبة  

(سعر الفائدة بین البنوك السعودیة) أحد العوامل التوجیھیة للبنوك لتحدید سعر الفائدة 

سقف ، فقد أشار إلى أن ھنالك البنك المركزي العُمانيأما  المحمل على عمالئھا.

في المائة. فیما یخص   6سعر الفائدة على القروض الشخصیة والبالغ   مفروض على

البنوك تقوم بربط أسعار الفائدة  ، فأشار سلطة النقد إلى أنسلطة النقد الفلسطینیة

) ً مصرف قطر ). في حین أن LIBORلدیھا بأسعار الفائدة العالمیة وخصوصا

ن الراتب بسعر المصرف بیّن أن القیود تتمثل في ارتباط القروض بضما المركزي
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): المتغیرات الفرعیة المؤثرة في ھامش سعر الفائدة في القطاع المصرفي 2جدول رقم (
 اإلسالمي في الدول العربیة

المصرف 
 متغیرات جزئیة المركزي

متغیرات 
الصناعة 
 المصرفیة

متغیرات 
 السیاسة النقدیة

متغیرات 
 متغیرات أخرى اقتصادیة كلیة

 السعودیة

النمو االئتماني،  
ومتوسط أسعار  
الفائدة، ونسبة 
الدیون غیر 

 العاملة. 

النمو  
االئتماني، 

ومتوسط أسعار  
الفائدة، ونسبة 
الدیون غیر 

 العاملة. 

سعر اتفاقیات  
إعادة الشراء  
وسعر معكوس  
اتفاقیات إعادة 
الشراء، وسعر  

الالیبور،  
والتوظیفات لدى  

 مؤسسة النقد. 

معدل نمو الناتج 
المحلي  

اإلجمالي غیر 
النفطي، ومعدل  

التضخم، 
 والبطالة. 

- 

 العراق 

  تعثر اإلئتمان 
المصرفي، وتغیر  
سعر الفائدة على  

الودائع  
االستثماریة،  

وزیادة 
 المخصصات.

- - - - 

 ُعمان

التكالیف  
التشغیلیة، وتوافر  
 الكفاءات المالئمة. 

المنافسة بین 
البنوك 

اإلسالمیة  
النوافذ  وبین

اإلسالمیة  
التابعة للبنوك 

التقلیدیة،  
وتوفر إطار 
إلدارة السیولة،  
وتوفر سبل 

 استثماریھ

توافر إطار   - -
مشاریع لكي  
تمویلھا بالطریقة  

 اإلسالمیة. 

 فلسطین

المخاطر،  
والتكلفة، والنفقات  
التشغیلیة، وحجم  
السیولة النقدیة لدى  
البنك لكل عملة من  

 العمالت الثالث. 

ضعف 
 المنافسة. 

عدم وجود سعر 
فائدة أساسي 
لغیاب عملة  

 وطنیة.

ضعف 
االستقرار  

 االقتصادي.

- 

 قطر 
فائض السیولة، 
وحجم الودائع،  

 وحجم اإلئتمان.

سعر الفائدة  المنافسة. 
 الرسمیة. 

التضخم ونمو 
الناتج المحلي  

 اإلجمالي. 

- 
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جم العملیات یختلف إعتماداً على ملكیة البنك فیما إذا كان المالك مخاطر اإلئتمان وح

ھو: الدولة، القطاع الخاص المحلي أم القطاع الخاص األجنبي، كما توصلت الدراسة 

إلى أن المصاریف التشغیلیة كان لھا تأثیر موجب ذو داللة إحصائیة معنویة، 

على صافي ھامش الفائدة، وذلك والسیولة لھا تأثیر سالب ذو داللة إحصائیة معنویة  

للمجموعات البنكیة الثالث، فیما لم یتبین وجود أھمیة أو أثر لمؤشر الحصة السوقیة 

 على صافي ھامش الفائدة. 
 

تحلیالً لمحددات ھامش  (Hamadi and Awdeh,2012)وقد تضمنت دراسة 

لبنك نفسھ، سعر الفائدة لدى البنوك التجاریة في لبنان باستخدام: متغیرات تخص ا

متغیرات تقیس أثر الصناعة المصرفیة، متغیرات تقیس أثر السیاسة النقدیة وأخیراً 

، حیث قام الباحثان 2009-1996متغیرات على المستوى االقتصادي الكلي للفترة 

 وأظھرت، هببناء سبعة نماذج لكل من البنوك المحلیة والبنوك األجنبیة كل على حد

النتائج أن ھامش سعر الفائدة لدى البنوك المحلیة یختلف عن البنوك األجنبیة، فمن 

جھة فإن كل من: حجم البنك، والسیولة، والكفاءة، ورأس المال (الرافعة المالیة) 

ومخاطر اإلئتمان كان لھا أثر سالب على ھامش سعر الفائدة، وكذلك الحال بالنسبة 

صادي. ومن جھة أخرى فإن كل من: معدل نمو الودائع، للتركز، الدولرة والنمو االقت

واإلقراض، والتضخم، وسعر إعادة الخصم، والمدخرات الوطنیة، واإلستثمارات، 

وسعر فائدة إقراض ما بین البنوك جمیعھا كانت ذات أثر موجب على ھامش سعر  

الھا الفائدة، أما بالنسبة للبنوك األجنبیة فإن كل من حجمھا وسیولتھا، ورأس م

ومخاطر االئتمان لدیھا لم یكن لھا أثر ذو داللة إحصائیة، علماً أن بقیة المتغیرات 

األخرى لم یكن لھا أي داللة إحصائیة باستثناء وجود أثر سلبي ذو داللة إحصائیة 

وأثر موجب ذو داللة  (Cost Income Ratio)لنسبة المصاریف إلى الدخل 
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 .2019ن محددات صافي ھامش الفائدة في القطاع المصرفي العربي،  المصدر: صندوق النقد العربي، استبیا
 

:تغییر أسعار الفائدة/العائد على التسھیالت/التمویالت د. قیود   
قیود تحد من قدرة البنوك على تغییر أسعار الفائدة/العائد على فیما یخص مدى وجود  

بالتغیر بإحدى أدوات السیاسة التسھیالت/التمویالت (مثل ربط تغییر سعر الفائدة 

، فیوجد لدى العدید من المصارف النقدیة أو سعر فائدة إقراض ما بین البنوك)

المركزیة ومؤسسات النقد العربیة أدوات تحد من تغییر سعر الفائدة. فیما یخص 

یتم حالیاً ربط سعر الفائدة المتغیر بالمعدل الشھري لسعر ، البنك المركزي األردني

    الفعلي في سوق اإلقراض ما بین البنوك (االنتربنك للیلة واحدة الفائدة 

Overnight Interbank Rate.أما  ) والمعلن من قبل البنك المركزي األردني

وال توجد ایة قیود بھذا ، فأشار إلى أن السوق لدیھ مفتوح  مصرف البحرین المركزي

 SAIBOR  ، فقد بینت أن سعرلمؤسسة النقد العربي السعوديالخصوص. بالنسبة  

(سعر الفائدة بین البنوك السعودیة) أحد العوامل التوجیھیة للبنوك لتحدید سعر الفائدة 

سقف ، فقد أشار إلى أن ھنالك البنك المركزي العُمانيأما  المحمل على عمالئھا.

في المائة. فیما یخص   6سعر الفائدة على القروض الشخصیة والبالغ   مفروض على

البنوك تقوم بربط أسعار الفائدة  ، فأشار سلطة النقد إلى أنسلطة النقد الفلسطینیة

) ً مصرف قطر ). في حین أن LIBORلدیھا بأسعار الفائدة العالمیة وخصوصا

ن الراتب بسعر المصرف بیّن أن القیود تتمثل في ارتباط القروض بضما المركزي
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ــة لــلــبــنــوك ــمــالــی ــد الــرأســـ ــالــیــة إلــى تــعــزیــز الــقــواع                     الــھــوامــش الــع

(Saunders et al.,2000). 
 
الباحثین بمحاولة قیاس    قد قام العدید منأما عن محددات ھامش ســعر الفائدة ف 

ــات ھؤالء الـباحثین ـبأنـھا   ـــمت دراســ تـلك المـحددات بمختلف اـلدول؛ وـقد اتســ

حاولت تحدید العوامل المؤثرة في ـصافي ھامش الفائدة من خالل دراـسة تأثیر:  

ــھمتغیرات  ــرفیــة،تخص البنــك نفســـ ــنــاعــة المصــ          ، متغیرات تخص الصــ

ــ وأخی ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ راً متغیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رات تخــ ــ ص االقتصــــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ اد الكلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي  ــ

(Hichem et al., 2008), (Obeid and Edeinat, 2017) (Raharijo 

et al.,2014) ،تم في ھذه الدراســــة محاولة تحدید العوامل المؤثرة في ســــیو

 صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة.
    

 بخصوص محددات صافي ھامش الفائدةثانیاً: الدراسات السابقة 

تناولت ھنالك العدید من الدراسات التي تناولت محددات صافي ھامش الفائدة، فقد 

محددات ربحیة البنوك التجاریة التونسیة للفترة   (Hichem et al.,2008)دراسة    

، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة بین كل من المصاریف 1996-2003

الحجم من جھة وصافي ھامش الفائدة من جھة أخرى، كذلك توصلت ھذه التشغیلیة و

الدراسة الى وجود عالقة سالبة بین حقوق الملكیة وصافي ھامش الفائدة، كذلك بینت 

أما الدراسة عدم وجود أي أثر للعوامل االقتصادیة الكلیة على صافي ھامش الفائدة.   

محددات ھامش  حللت فقد (Fungacova and Poghosyan, 2008)  دراسة

، 2007-1999صافي الفائدة لدى البنوك في روسیا باستخدام بیانات تغطي الفترة 

وقد توصل الباحثان إلى وجود دالئل تشیر إلى أن مسألة ملكیة البنك مھمة كمحدد 

لصافي ھامش الفائدة، فعلى سبیل المثال فإن أثر كل من عدم الرغبة في المخاطرة، 

 العوامل المؤثرة في صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة
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:تغییر أسعار الفائدة/العائد على التسھیالت/التمویالت د. قیود   
قیود تحد من قدرة البنوك على تغییر أسعار الفائدة/العائد على فیما یخص مدى وجود  

بالتغیر بإحدى أدوات السیاسة التسھیالت/التمویالت (مثل ربط تغییر سعر الفائدة 

، فیوجد لدى العدید من المصارف النقدیة أو سعر فائدة إقراض ما بین البنوك)

المركزیة ومؤسسات النقد العربیة أدوات تحد من تغییر سعر الفائدة. فیما یخص 

یتم حالیاً ربط سعر الفائدة المتغیر بالمعدل الشھري لسعر ، البنك المركزي األردني

    الفعلي في سوق اإلقراض ما بین البنوك (االنتربنك للیلة واحدة الفائدة 

Overnight Interbank Rate.أما  ) والمعلن من قبل البنك المركزي األردني

وال توجد ایة قیود بھذا ، فأشار إلى أن السوق لدیھ مفتوح  مصرف البحرین المركزي

 SAIBOR  ، فقد بینت أن سعرلمؤسسة النقد العربي السعوديالخصوص. بالنسبة  

(سعر الفائدة بین البنوك السعودیة) أحد العوامل التوجیھیة للبنوك لتحدید سعر الفائدة 

سقف ، فقد أشار إلى أن ھنالك البنك المركزي العُمانيأما  المحمل على عمالئھا.

في المائة. فیما یخص   6سعر الفائدة على القروض الشخصیة والبالغ   مفروض على

البنوك تقوم بربط أسعار الفائدة  ، فأشار سلطة النقد إلى أنسلطة النقد الفلسطینیة

) ً مصرف قطر ). في حین أن LIBORلدیھا بأسعار الفائدة العالمیة وخصوصا

ن الراتب بسعر المصرف بیّن أن القیود تتمثل في ارتباط القروض بضما المركزي
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العوامل المؤثرة في صافي هامش الفائدة لدي القطاع المصرفي في 
الدول العربية
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جم العملیات یختلف إعتماداً على ملكیة البنك فیما إذا كان المالك مخاطر اإلئتمان وح

ھو: الدولة، القطاع الخاص المحلي أم القطاع الخاص األجنبي، كما توصلت الدراسة 

إلى أن المصاریف التشغیلیة كان لھا تأثیر موجب ذو داللة إحصائیة معنویة، 

على صافي ھامش الفائدة، وذلك والسیولة لھا تأثیر سالب ذو داللة إحصائیة معنویة  

للمجموعات البنكیة الثالث، فیما لم یتبین وجود أھمیة أو أثر لمؤشر الحصة السوقیة 

 على صافي ھامش الفائدة. 
 

تحلیالً لمحددات ھامش  (Hamadi and Awdeh,2012)وقد تضمنت دراسة 

لبنك نفسھ، سعر الفائدة لدى البنوك التجاریة في لبنان باستخدام: متغیرات تخص ا

متغیرات تقیس أثر الصناعة المصرفیة، متغیرات تقیس أثر السیاسة النقدیة وأخیراً 

، حیث قام الباحثان 2009-1996متغیرات على المستوى االقتصادي الكلي للفترة 

 وأظھرت، هببناء سبعة نماذج لكل من البنوك المحلیة والبنوك األجنبیة كل على حد

النتائج أن ھامش سعر الفائدة لدى البنوك المحلیة یختلف عن البنوك األجنبیة، فمن 

جھة فإن كل من: حجم البنك، والسیولة، والكفاءة، ورأس المال (الرافعة المالیة) 

ومخاطر اإلئتمان كان لھا أثر سالب على ھامش سعر الفائدة، وكذلك الحال بالنسبة 

صادي. ومن جھة أخرى فإن كل من: معدل نمو الودائع، للتركز، الدولرة والنمو االقت

واإلقراض، والتضخم، وسعر إعادة الخصم، والمدخرات الوطنیة، واإلستثمارات، 

وسعر فائدة إقراض ما بین البنوك جمیعھا كانت ذات أثر موجب على ھامش سعر  

الھا الفائدة، أما بالنسبة للبنوك األجنبیة فإن كل من حجمھا وسیولتھا، ورأس م

ومخاطر االئتمان لدیھا لم یكن لھا أثر ذو داللة إحصائیة، علماً أن بقیة المتغیرات 

األخرى لم یكن لھا أي داللة إحصائیة باستثناء وجود أثر سلبي ذو داللة إحصائیة 

وأثر موجب ذو داللة  (Cost Income Ratio)لنسبة المصاریف إلى الدخل 
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 للعمالء المقدمة القروض على الفائدة  أسعار تحدید االئتمان مؤسسات على یجب •

 :االعتباربعین  بأخذ

  ة.التشغیلی التكالیف •

 التمویل. تكالیف •

 السداد. عن المقابل الطرف عجز عن الناجمة المخاطر تكلفة •

 المال.  رأس على للعائد األدنى الحد •

 

لتدخل في حال كان ھناك مغاالة بارتفاع ھامش لالبنك المركزي فیما یخص بأدوات 

ال یتدخل بأسعار الفوائد  البنك المركزي األردني، إن سعر الفائدة/العائد لدى البنوك

كونھا محررة، اال أنھ یركز على تحسین الكفاءة التشغیلیة للبنوك لتقلیل معدل 

الرقابة المكتبیة والمیدانیة على الھامش. كما تقوم دائرة حمایة المستھلك المالي ب

البنوك من حیث مراجعة عقود تسھیالت االفراد والوقوف على أیة مواد في ھذه 

العقود تتعلق بارتفاع أسعار الفوائد/العوائد وتكون ضد المستھلك المالي، كما یتم 

. متابعة الشكاوى المتعلقة بأسعار الفوائد/العوائد والتأكد من مدى تطبیق التعلیمات

باإلضافة الى ذلك تقوم الدائرة بتنفیذ حمالت توعویة وتثقیفیة تستھدف عدة فئات من 

مصرف البحرین أما    المجتمع وتتطرق الى موضوع أسعار الفوائد/العوائد وأنواعھا.

، لمؤسسة النقد العربي السعوديفالموضوع قید الدراسة حالیاً. بالنسبة  المركزي

عن المتوسط المرجح ألسعار الفائدة والھوامش  فتقوم المؤسسة بجمع المعلومات

 وتستخدم ھذه المعلومات في مناقشات اجتماعات لجنة السیاسة النقدیة.
 

یقوم بالوقوف على أسباب ھذه المغاالة لمعرفة ، فبنك الكویت المركزيفیما یخص 

فیما إذا كان ذلك ناتج عن سیاسة خاصة ببنك معین أو ظاھرة مصرفیة، حیث یتم 

) 1في ضوء ما ورد بالجدولین رقم ( اتخاذ اإلجراءات للحد من ھذه الظاھرة. ولكن

وفي ضوء وجود منافسة في السوق المصرفي فإن القطاع المصرفي ال  )،2ورقم (
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ــة لــلــبــنــوك ــمــالــی ــد الــرأســـ ــالــیــة إلــى تــعــزیــز الــقــواع                     الــھــوامــش الــع

(Saunders et al.,2000). 
 
الباحثین بمحاولة قیاس    قد قام العدید منأما عن محددات ھامش ســعر الفائدة ف 

ــات ھؤالء الـباحثین ـبأنـھا   ـــمت دراســ تـلك المـحددات بمختلف اـلدول؛ وـقد اتســ

حاولت تحدید العوامل المؤثرة في ـصافي ھامش الفائدة من خالل دراـسة تأثیر:  

ــھمتغیرات  ــرفیــة،تخص البنــك نفســـ ــنــاعــة المصــ          ، متغیرات تخص الصــ

ــ وأخی ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ راً متغیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رات تخــ ــ ص االقتصــــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ اد الكلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي  ــ

(Hichem et al., 2008), (Obeid and Edeinat, 2017) (Raharijo 

et al.,2014) ،تم في ھذه الدراســــة محاولة تحدید العوامل المؤثرة في ســــیو

 صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة.
    

 بخصوص محددات صافي ھامش الفائدةثانیاً: الدراسات السابقة 

تناولت ھنالك العدید من الدراسات التي تناولت محددات صافي ھامش الفائدة، فقد 

محددات ربحیة البنوك التجاریة التونسیة للفترة   (Hichem et al.,2008)دراسة    

، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة بین كل من المصاریف 1996-2003

الحجم من جھة وصافي ھامش الفائدة من جھة أخرى، كذلك توصلت ھذه التشغیلیة و

الدراسة الى وجود عالقة سالبة بین حقوق الملكیة وصافي ھامش الفائدة، كذلك بینت 

أما الدراسة عدم وجود أي أثر للعوامل االقتصادیة الكلیة على صافي ھامش الفائدة.   

محددات ھامش  حللت فقد (Fungacova and Poghosyan, 2008)  دراسة

، 2007-1999صافي الفائدة لدى البنوك في روسیا باستخدام بیانات تغطي الفترة 

وقد توصل الباحثان إلى وجود دالئل تشیر إلى أن مسألة ملكیة البنك مھمة كمحدد 

لصافي ھامش الفائدة، فعلى سبیل المثال فإن أثر كل من عدم الرغبة في المخاطرة، 

 العوامل المؤثرة في صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة
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لتدخل في حال كان ھناك مغاالة بارتفاع ھامش لالبنك المركزي فیما یخص بأدوات 

ال یتدخل بأسعار الفوائد  البنك المركزي األردني، إن سعر الفائدة/العائد لدى البنوك

كونھا محررة، اال أنھ یركز على تحسین الكفاءة التشغیلیة للبنوك لتقلیل معدل 

الرقابة المكتبیة والمیدانیة على الھامش. كما تقوم دائرة حمایة المستھلك المالي ب

البنوك من حیث مراجعة عقود تسھیالت االفراد والوقوف على أیة مواد في ھذه 

العقود تتعلق بارتفاع أسعار الفوائد/العوائد وتكون ضد المستھلك المالي، كما یتم 

. متابعة الشكاوى المتعلقة بأسعار الفوائد/العوائد والتأكد من مدى تطبیق التعلیمات

باإلضافة الى ذلك تقوم الدائرة بتنفیذ حمالت توعویة وتثقیفیة تستھدف عدة فئات من 

مصرف البحرین أما    المجتمع وتتطرق الى موضوع أسعار الفوائد/العوائد وأنواعھا.

، لمؤسسة النقد العربي السعوديفالموضوع قید الدراسة حالیاً. بالنسبة  المركزي

عن المتوسط المرجح ألسعار الفائدة والھوامش  فتقوم المؤسسة بجمع المعلومات

 وتستخدم ھذه المعلومات في مناقشات اجتماعات لجنة السیاسة النقدیة.
 

یقوم بالوقوف على أسباب ھذه المغاالة لمعرفة ، فبنك الكویت المركزيفیما یخص 

فیما إذا كان ذلك ناتج عن سیاسة خاصة ببنك معین أو ظاھرة مصرفیة، حیث یتم 

) 1في ضوء ما ورد بالجدولین رقم ( اتخاذ اإلجراءات للحد من ھذه الظاھرة. ولكن

وفي ضوء وجود منافسة في السوق المصرفي فإن القطاع المصرفي ال  )،2ورقم (
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لإلقراض، أما باقي القروض فال توجد قیود تحد من قدرة البنوك على تغییر أسعار 

 الفائدة على االئتمان.
 

یوجد حدود قصوى ألسعار الفائدة ، فقد أوضح أنھ لبنك الكویت المركزيبالنسبة 

إلى استناداً  البنك المركزيعلى القروض بالدینار الكویتي یتم تحدیدھا من قبل 

متطلبات قانونیة (حدود قصوى ألسعار الفائدة على القروض االستھالكیة 

واالسكانیة، وحدود قصوى ألسعار الفائدة على القروض التجاریة لغایة سنة، وحدود 

الفائدة على القروض التجاریة ألكثر من سنة)، ویأخذ بنك الكویت قصوى ألسعار 

المركزي باالعتبار عند تعیین الحدود القصوى ألسعار الفائدة توفیر بیئة مواتیة للنمو 

االقتصادي وحركة أسعار الفائدة على العمالت العالمیة الرئیسیة في ضوء انفتاح 

وجود قیود على التحویالت الخارجیة، االقتصاد الكویتي على العالم الخارجي وعدم  

ویراقب بنك الكویت المركزي أثر قرارات تعیین الحدود القصوى ألسعار الفائدة 

على القروض على ھوامش الربحیة للقطاع المصرفي للتحقق من أن ھذه الھوامش 

  مناسبة للمحافظة على االستقرار المالي.

 

م ربط تغییر سعر الفائدة بالتغیر في سعر ، فقد بیّن أنھ یتالبنك المركزي المصريأما  

لدى البنك المركزي، وكذلك سعر اإلقراض والخصم، كإحدى أدوات السیاسة   اإلیداع

ً ، إلى أن  بنك المغربالنقدیة. في حین أشار   النصوص التنظیمیة لبنك  لمقتضیات  وفقا

 على النحو التالي: یمكن أن تكون أسعار الفائدة ثابتة أو متغیرة  المغرب

سعر الفائدة  مدتھا سنة واحدة، یجب أن یكون التي ال تتجاوز ضوقربالنسبة لل •

 ثابت.

أسعار الفائدة المتغیرة على أساس التغیر السنوي في متوسط السعر  تتم مراجعة •

المرجح لمعامالت اإلقراض واالقتراض بین البنوك الیومیة التي لوحظت في 

 عة.النصف األول من العام السابق لشھر المراج
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العوامل المؤثرة في صافي هامش الفائدة لدي القطاع المصرفي في 
الدول العربية
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جم العملیات یختلف إعتماداً على ملكیة البنك فیما إذا كان المالك مخاطر اإلئتمان وح

ھو: الدولة، القطاع الخاص المحلي أم القطاع الخاص األجنبي، كما توصلت الدراسة 

إلى أن المصاریف التشغیلیة كان لھا تأثیر موجب ذو داللة إحصائیة معنویة، 

على صافي ھامش الفائدة، وذلك والسیولة لھا تأثیر سالب ذو داللة إحصائیة معنویة  

للمجموعات البنكیة الثالث، فیما لم یتبین وجود أھمیة أو أثر لمؤشر الحصة السوقیة 

 على صافي ھامش الفائدة. 
 

تحلیالً لمحددات ھامش  (Hamadi and Awdeh,2012)وقد تضمنت دراسة 

لبنك نفسھ، سعر الفائدة لدى البنوك التجاریة في لبنان باستخدام: متغیرات تخص ا

متغیرات تقیس أثر الصناعة المصرفیة، متغیرات تقیس أثر السیاسة النقدیة وأخیراً 

، حیث قام الباحثان 2009-1996متغیرات على المستوى االقتصادي الكلي للفترة 

 وأظھرت، هببناء سبعة نماذج لكل من البنوك المحلیة والبنوك األجنبیة كل على حد

النتائج أن ھامش سعر الفائدة لدى البنوك المحلیة یختلف عن البنوك األجنبیة، فمن 

جھة فإن كل من: حجم البنك، والسیولة، والكفاءة، ورأس المال (الرافعة المالیة) 

ومخاطر اإلئتمان كان لھا أثر سالب على ھامش سعر الفائدة، وكذلك الحال بالنسبة 

صادي. ومن جھة أخرى فإن كل من: معدل نمو الودائع، للتركز، الدولرة والنمو االقت

واإلقراض، والتضخم، وسعر إعادة الخصم، والمدخرات الوطنیة، واإلستثمارات، 

وسعر فائدة إقراض ما بین البنوك جمیعھا كانت ذات أثر موجب على ھامش سعر  

الھا الفائدة، أما بالنسبة للبنوك األجنبیة فإن كل من حجمھا وسیولتھا، ورأس م

ومخاطر االئتمان لدیھا لم یكن لھا أثر ذو داللة إحصائیة، علماً أن بقیة المتغیرات 

األخرى لم یكن لھا أي داللة إحصائیة باستثناء وجود أثر سلبي ذو داللة إحصائیة 

وأثر موجب ذو داللة  (Cost Income Ratio)لنسبة المصاریف إلى الدخل 

 ھامش الفائدة. إحصائیة للمدخرات الوطنیة على صافي
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لتدخل في حال كان ھناك مغاالة بارتفاع ھامش لالبنك المركزي فیما یخص بأدوات 

ال یتدخل بأسعار الفوائد  البنك المركزي األردني، إن سعر الفائدة/العائد لدى البنوك

كونھا محررة، اال أنھ یركز على تحسین الكفاءة التشغیلیة للبنوك لتقلیل معدل 

الرقابة المكتبیة والمیدانیة على الھامش. كما تقوم دائرة حمایة المستھلك المالي ب

البنوك من حیث مراجعة عقود تسھیالت االفراد والوقوف على أیة مواد في ھذه 

العقود تتعلق بارتفاع أسعار الفوائد/العوائد وتكون ضد المستھلك المالي، كما یتم 

. متابعة الشكاوى المتعلقة بأسعار الفوائد/العوائد والتأكد من مدى تطبیق التعلیمات

باإلضافة الى ذلك تقوم الدائرة بتنفیذ حمالت توعویة وتثقیفیة تستھدف عدة فئات من 

مصرف البحرین أما    المجتمع وتتطرق الى موضوع أسعار الفوائد/العوائد وأنواعھا.

، لمؤسسة النقد العربي السعوديفالموضوع قید الدراسة حالیاً. بالنسبة  المركزي

عن المتوسط المرجح ألسعار الفائدة والھوامش  فتقوم المؤسسة بجمع المعلومات

 وتستخدم ھذه المعلومات في مناقشات اجتماعات لجنة السیاسة النقدیة.
 

یقوم بالوقوف على أسباب ھذه المغاالة لمعرفة ، فبنك الكویت المركزيفیما یخص 

فیما إذا كان ذلك ناتج عن سیاسة خاصة ببنك معین أو ظاھرة مصرفیة، حیث یتم 

) 1في ضوء ما ورد بالجدولین رقم ( اتخاذ اإلجراءات للحد من ھذه الظاھرة. ولكن

وفي ضوء وجود منافسة في السوق المصرفي فإن القطاع المصرفي ال  )،2ورقم (
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ــة لــلــبــنــوك ــمــالــی ــد الــرأســـ ــالــیــة إلــى تــعــزیــز الــقــواع                     الــھــوامــش الــع

(Saunders et al.,2000). 
 
الباحثین بمحاولة قیاس    قد قام العدید منأما عن محددات ھامش ســعر الفائدة ف 

ــات ھؤالء الـباحثین ـبأنـھا   ـــمت دراســ تـلك المـحددات بمختلف اـلدول؛ وـقد اتســ

حاولت تحدید العوامل المؤثرة في ـصافي ھامش الفائدة من خالل دراـسة تأثیر:  

ــھمتغیرات  ــرفیــة،تخص البنــك نفســـ ــنــاعــة المصــ          ، متغیرات تخص الصــ

ــ وأخی ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ راً متغیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رات تخــ ــ ص االقتصــــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ اد الكلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي  ــ

(Hichem et al., 2008), (Obeid and Edeinat, 2017) (Raharijo 

et al.,2014) ،تم في ھذه الدراســــة محاولة تحدید العوامل المؤثرة في ســــیو

 صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة.
    

 بخصوص محددات صافي ھامش الفائدةثانیاً: الدراسات السابقة 

تناولت ھنالك العدید من الدراسات التي تناولت محددات صافي ھامش الفائدة، فقد 

محددات ربحیة البنوك التجاریة التونسیة للفترة   (Hichem et al.,2008)دراسة    

، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة بین كل من المصاریف 1996-2003

الحجم من جھة وصافي ھامش الفائدة من جھة أخرى، كذلك توصلت ھذه التشغیلیة و

الدراسة الى وجود عالقة سالبة بین حقوق الملكیة وصافي ھامش الفائدة، كذلك بینت 

أما الدراسة عدم وجود أي أثر للعوامل االقتصادیة الكلیة على صافي ھامش الفائدة.   

محددات ھامش  حللت فقد (Fungacova and Poghosyan, 2008)  دراسة

، 2007-1999صافي الفائدة لدى البنوك في روسیا باستخدام بیانات تغطي الفترة 

وقد توصل الباحثان إلى وجود دالئل تشیر إلى أن مسألة ملكیة البنك مھمة كمحدد 

لصافي ھامش الفائدة، فعلى سبیل المثال فإن أثر كل من عدم الرغبة في المخاطرة، 

 العوامل المؤثرة في صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة
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لتدخل في حال كان ھناك مغاالة بارتفاع ھامش لالبنك المركزي فیما یخص بأدوات 

ال یتدخل بأسعار الفوائد  البنك المركزي األردني، إن سعر الفائدة/العائد لدى البنوك

كونھا محررة، اال أنھ یركز على تحسین الكفاءة التشغیلیة للبنوك لتقلیل معدل 

الرقابة المكتبیة والمیدانیة على الھامش. كما تقوم دائرة حمایة المستھلك المالي ب

البنوك من حیث مراجعة عقود تسھیالت االفراد والوقوف على أیة مواد في ھذه 

العقود تتعلق بارتفاع أسعار الفوائد/العوائد وتكون ضد المستھلك المالي، كما یتم 

. متابعة الشكاوى المتعلقة بأسعار الفوائد/العوائد والتأكد من مدى تطبیق التعلیمات

باإلضافة الى ذلك تقوم الدائرة بتنفیذ حمالت توعویة وتثقیفیة تستھدف عدة فئات من 

مصرف البحرین أما    المجتمع وتتطرق الى موضوع أسعار الفوائد/العوائد وأنواعھا.

، لمؤسسة النقد العربي السعوديفالموضوع قید الدراسة حالیاً. بالنسبة  المركزي

عن المتوسط المرجح ألسعار الفائدة والھوامش  فتقوم المؤسسة بجمع المعلومات

 وتستخدم ھذه المعلومات في مناقشات اجتماعات لجنة السیاسة النقدیة.
 

یقوم بالوقوف على أسباب ھذه المغاالة لمعرفة ، فبنك الكویت المركزيفیما یخص 

فیما إذا كان ذلك ناتج عن سیاسة خاصة ببنك معین أو ظاھرة مصرفیة، حیث یتم 

) 1في ضوء ما ورد بالجدولین رقم ( اتخاذ اإلجراءات للحد من ھذه الظاھرة. ولكن

وفي ضوء وجود منافسة في السوق المصرفي فإن القطاع المصرفي ال  )،2ورقم (
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لإلقراض، أما باقي القروض فال توجد قیود تحد من قدرة البنوك على تغییر أسعار 

 الفائدة على االئتمان.
 

یوجد حدود قصوى ألسعار الفائدة ، فقد أوضح أنھ لبنك الكویت المركزيبالنسبة 

إلى استناداً  البنك المركزيعلى القروض بالدینار الكویتي یتم تحدیدھا من قبل 

متطلبات قانونیة (حدود قصوى ألسعار الفائدة على القروض االستھالكیة 

واالسكانیة، وحدود قصوى ألسعار الفائدة على القروض التجاریة لغایة سنة، وحدود 

الفائدة على القروض التجاریة ألكثر من سنة)، ویأخذ بنك الكویت قصوى ألسعار 

المركزي باالعتبار عند تعیین الحدود القصوى ألسعار الفائدة توفیر بیئة مواتیة للنمو 

االقتصادي وحركة أسعار الفائدة على العمالت العالمیة الرئیسیة في ضوء انفتاح 

وجود قیود على التحویالت الخارجیة، االقتصاد الكویتي على العالم الخارجي وعدم  

ویراقب بنك الكویت المركزي أثر قرارات تعیین الحدود القصوى ألسعار الفائدة 

على القروض على ھوامش الربحیة للقطاع المصرفي للتحقق من أن ھذه الھوامش 

  مناسبة للمحافظة على االستقرار المالي.

 

م ربط تغییر سعر الفائدة بالتغیر في سعر ، فقد بیّن أنھ یتالبنك المركزي المصريأما  

لدى البنك المركزي، وكذلك سعر اإلقراض والخصم، كإحدى أدوات السیاسة   اإلیداع

ً ، إلى أن  بنك المغربالنقدیة. في حین أشار   النصوص التنظیمیة لبنك  لمقتضیات  وفقا

 على النحو التالي: یمكن أن تكون أسعار الفائدة ثابتة أو متغیرة  المغرب

سعر الفائدة  مدتھا سنة واحدة، یجب أن یكون التي ال تتجاوز ضوقربالنسبة لل •

 ثابت.

أسعار الفائدة المتغیرة على أساس التغیر السنوي في متوسط السعر  تتم مراجعة •

المرجح لمعامالت اإلقراض واالقتراض بین البنوك الیومیة التي لوحظت في 

 عة.النصف األول من العام السابق لشھر المراج
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جم العملیات یختلف إعتماداً على ملكیة البنك فیما إذا كان المالك مخاطر اإلئتمان وح

ھو: الدولة، القطاع الخاص المحلي أم القطاع الخاص األجنبي، كما توصلت الدراسة 

إلى أن المصاریف التشغیلیة كان لھا تأثیر موجب ذو داللة إحصائیة معنویة، 

على صافي ھامش الفائدة، وذلك والسیولة لھا تأثیر سالب ذو داللة إحصائیة معنویة  

للمجموعات البنكیة الثالث، فیما لم یتبین وجود أھمیة أو أثر لمؤشر الحصة السوقیة 

 على صافي ھامش الفائدة. 
 

تحلیالً لمحددات ھامش  (Hamadi and Awdeh,2012)وقد تضمنت دراسة 

لبنك نفسھ، سعر الفائدة لدى البنوك التجاریة في لبنان باستخدام: متغیرات تخص ا

متغیرات تقیس أثر الصناعة المصرفیة، متغیرات تقیس أثر السیاسة النقدیة وأخیراً 

، حیث قام الباحثان 2009-1996متغیرات على المستوى االقتصادي الكلي للفترة 

 وأظھرت، هببناء سبعة نماذج لكل من البنوك المحلیة والبنوك األجنبیة كل على حد

النتائج أن ھامش سعر الفائدة لدى البنوك المحلیة یختلف عن البنوك األجنبیة، فمن 

جھة فإن كل من: حجم البنك، والسیولة، والكفاءة، ورأس المال (الرافعة المالیة) 

ومخاطر اإلئتمان كان لھا أثر سالب على ھامش سعر الفائدة، وكذلك الحال بالنسبة 

صادي. ومن جھة أخرى فإن كل من: معدل نمو الودائع، للتركز، الدولرة والنمو االقت

واإلقراض، والتضخم، وسعر إعادة الخصم، والمدخرات الوطنیة، واإلستثمارات، 

وسعر فائدة إقراض ما بین البنوك جمیعھا كانت ذات أثر موجب على ھامش سعر  

الھا الفائدة، أما بالنسبة للبنوك األجنبیة فإن كل من حجمھا وسیولتھا، ورأس م

ومخاطر االئتمان لدیھا لم یكن لھا أثر ذو داللة إحصائیة، علماً أن بقیة المتغیرات 

األخرى لم یكن لھا أي داللة إحصائیة باستثناء وجود أثر سلبي ذو داللة إحصائیة 

وأثر موجب ذو داللة  (Cost Income Ratio)لنسبة المصاریف إلى الدخل 

 ھامش الفائدة. إحصائیة للمدخرات الوطنیة على صافي
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ن حیث الترخیص المدروس للبنوك تعزیز المنافسة في القطاع المصرفي م .3

تخفیض حجم التركز التجاریة الجدیدة بشكل مدروس وحصیف ویأخذ باالعتبار  

 صافي ھامش الفائدة. ارتفاعذلك على  النعكاسفي القطاع المصرفي نظراً 

بتحسین كفاءتھا  االستمراربحث البنوك على  المصارف المركزیةأھمیة قیام  .4

المختلفة  االقتصادیةاھمتھا في تمویل النشاطات التشغیلیة وبشكل یعزز من مس 

 بكلف مناسبة.

أھمیة قیام المصارف المركزیة باستخدام أدوات السیاسة النقدیة بشكل حصیف  .5
 ویأخذ باالعتبار أثرھا المباشر/غیر المباشر على صافي ھامش الفائدة.

ك من األھمیة بمكان قیام المصارف المركزیة بالتعاون مع اتحادات البنو .6
التجاریة بحث البنوك أدبیاً على تخفیض صافي ھامش الفائدة المبالغ فیھ، كما 
على البنوك التجاریة القیام بمسؤولیاتھا األخالقیة تجاه تخفیض ھامش سعر 
الفائدة من خالل تسعیر منتجاتھا بشكل غیر مبالغ فیھ وبما یتناسب مع الكلف 

 والنفقات الحقیقیة لدیھا.

أھمیة قیام المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة بالتنسیق ما بین  .7
السیاسة النقدیة والسیاسة االحترازیة الكلیة، بحیث یتم تقییم المخاطر النظامیة 
في النظامین المالي واالقتصادي ودراسة أثر أسعار أدوات السیاسة النقدیة على 

 تراكم تلك المخاطر قبل تعدیلھا. 
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ــة لــلــبــنــوك ــمــالــی ــد الــرأســـ ــالــیــة إلــى تــعــزیــز الــقــواع                     الــھــوامــش الــع

(Saunders et al.,2000). 
 
الباحثین بمحاولة قیاس    قد قام العدید منأما عن محددات ھامش ســعر الفائدة ف 

ــات ھؤالء الـباحثین ـبأنـھا   ـــمت دراســ تـلك المـحددات بمختلف اـلدول؛ وـقد اتســ

حاولت تحدید العوامل المؤثرة في ـصافي ھامش الفائدة من خالل دراـسة تأثیر:  

ــھمتغیرات  ــرفیــة،تخص البنــك نفســـ ــنــاعــة المصــ          ، متغیرات تخص الصــ

ــ وأخی ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ راً متغیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رات تخــ ــ ص االقتصــــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ اد الكلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي  ــ

(Hichem et al., 2008), (Obeid and Edeinat, 2017) (Raharijo 

et al.,2014) ،تم في ھذه الدراســــة محاولة تحدید العوامل المؤثرة في ســــیو

 صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة.
    

 بخصوص محددات صافي ھامش الفائدةثانیاً: الدراسات السابقة 

تناولت ھنالك العدید من الدراسات التي تناولت محددات صافي ھامش الفائدة، فقد 

محددات ربحیة البنوك التجاریة التونسیة للفترة   (Hichem et al.,2008)دراسة    

، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة بین كل من المصاریف 1996-2003

الحجم من جھة وصافي ھامش الفائدة من جھة أخرى، كذلك توصلت ھذه التشغیلیة و

الدراسة الى وجود عالقة سالبة بین حقوق الملكیة وصافي ھامش الفائدة، كذلك بینت 

أما الدراسة عدم وجود أي أثر للعوامل االقتصادیة الكلیة على صافي ھامش الفائدة.   

محددات ھامش  حللت فقد (Fungacova and Poghosyan, 2008)  دراسة

، 2007-1999صافي الفائدة لدى البنوك في روسیا باستخدام بیانات تغطي الفترة 

وقد توصل الباحثان إلى وجود دالئل تشیر إلى أن مسألة ملكیة البنك مھمة كمحدد 

لصافي ھامش الفائدة، فعلى سبیل المثال فإن أثر كل من عدم الرغبة في المخاطرة، 

 العوامل المؤثرة في صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة
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ن حیث الترخیص المدروس للبنوك تعزیز المنافسة في القطاع المصرفي م .3

تخفیض حجم التركز التجاریة الجدیدة بشكل مدروس وحصیف ویأخذ باالعتبار  

 صافي ھامش الفائدة. ارتفاعذلك على  النعكاسفي القطاع المصرفي نظراً 

بتحسین كفاءتھا  االستمراربحث البنوك على  المصارف المركزیةأھمیة قیام  .4

المختلفة  االقتصادیةاھمتھا في تمویل النشاطات التشغیلیة وبشكل یعزز من مس 

 بكلف مناسبة.

أھمیة قیام المصارف المركزیة باستخدام أدوات السیاسة النقدیة بشكل حصیف  .5
 ویأخذ باالعتبار أثرھا المباشر/غیر المباشر على صافي ھامش الفائدة.

ك من األھمیة بمكان قیام المصارف المركزیة بالتعاون مع اتحادات البنو .6
التجاریة بحث البنوك أدبیاً على تخفیض صافي ھامش الفائدة المبالغ فیھ، كما 
على البنوك التجاریة القیام بمسؤولیاتھا األخالقیة تجاه تخفیض ھامش سعر 
الفائدة من خالل تسعیر منتجاتھا بشكل غیر مبالغ فیھ وبما یتناسب مع الكلف 

 والنفقات الحقیقیة لدیھا.

أھمیة قیام المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة بالتنسیق ما بین  .7
السیاسة النقدیة والسیاسة االحترازیة الكلیة، بحیث یتم تقییم المخاطر النظامیة 
في النظامین المالي واالقتصادي ودراسة أثر أسعار أدوات السیاسة النقدیة على 

 تراكم تلك المخاطر قبل تعدیلھا. 
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یشھد حاالت غیر طبیعیة تؤثر في معدالت أسعار الفائدة. ومن خالل عملیات التدخل 

زي فإنھ یتم المحافظة على استقرار ھیكل لتنظیم السیولة من قبل بنك الكویت المرك

 أسعار الفائدة.
 

ً ، لبنك المغربأخیراً، بالنسبة   النصوص التنظیمیة، عندما یتجاوز لمقتضیات وفقا

على العمیل الحد األقصى لسعر الفائدة التقلیدي، یطبق   الفعلي المطبقإجمالي السعر  

ً  بنك المغرب عقوبات مالیة على مؤسسة االئتمان. ، في بعض من الممكن أیضا

 .الحاالت الخاصة، تطبیق عقوبات تأدیبیة
 

 الخالصة والتوصیات:خامساً: 

الفائدة في بت العدید من الدول والمنظمات الدولیة لدراسة محددات صافي ھامش دأ

مختلف الدول، كون صافي ھامش الفائدة من أھم مقاییس الكفاءة التشغیلیة في القطاع 

قیاساً في  المصرفي الذي یُعد أھم مكون في القطاع المالي ناھیك عن حجمھ الكبیر

االقتصادات وخصوصاً في الدول النامیة. وتُعتبر الدراسات المتعلقة بالدول العربیة 

 قیام لما یلي:امش الفائدة قلیلة، وعلیھ، تبرز الحاجة لفیما یخص صافي ھ

قیام المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة بإجراء المزید من الدراسات  .1

وقوف على محدداتھ والعوامل للوالبحوث فیما یخص صافي ھامش الفائدة 

دة حول محددات ھامش سعر الفائبما في ذلك استخدام نماذج قیاسیة  المؤثرة فیھ،  

صانعي القرار في  اتالدراسمثل ھذه في القطاع المصرفي، حیث ستساھم 

 البنوك المركزیة بمعرفة العوامل التي قد تؤثر في صافي ھامش الفائدة للبنوك.

إجراء المزید من البحوث والدراسات حول صافي ھامش العائد لدى القطاع  .2

 المصرفي اإلسالمي.
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جم العملیات یختلف إعتماداً على ملكیة البنك فیما إذا كان المالك مخاطر اإلئتمان وح

ھو: الدولة، القطاع الخاص المحلي أم القطاع الخاص األجنبي، كما توصلت الدراسة 

إلى أن المصاریف التشغیلیة كان لھا تأثیر موجب ذو داللة إحصائیة معنویة، 

على صافي ھامش الفائدة، وذلك والسیولة لھا تأثیر سالب ذو داللة إحصائیة معنویة  

للمجموعات البنكیة الثالث، فیما لم یتبین وجود أھمیة أو أثر لمؤشر الحصة السوقیة 

 على صافي ھامش الفائدة. 
 

تحلیالً لمحددات ھامش  (Hamadi and Awdeh,2012)وقد تضمنت دراسة 

لبنك نفسھ، سعر الفائدة لدى البنوك التجاریة في لبنان باستخدام: متغیرات تخص ا

متغیرات تقیس أثر الصناعة المصرفیة، متغیرات تقیس أثر السیاسة النقدیة وأخیراً 

، حیث قام الباحثان 2009-1996متغیرات على المستوى االقتصادي الكلي للفترة 

 وأظھرت، هببناء سبعة نماذج لكل من البنوك المحلیة والبنوك األجنبیة كل على حد

النتائج أن ھامش سعر الفائدة لدى البنوك المحلیة یختلف عن البنوك األجنبیة، فمن 

جھة فإن كل من: حجم البنك، والسیولة، والكفاءة، ورأس المال (الرافعة المالیة) 

ومخاطر اإلئتمان كان لھا أثر سالب على ھامش سعر الفائدة، وكذلك الحال بالنسبة 

صادي. ومن جھة أخرى فإن كل من: معدل نمو الودائع، للتركز، الدولرة والنمو االقت

واإلقراض، والتضخم، وسعر إعادة الخصم، والمدخرات الوطنیة، واإلستثمارات، 

وسعر فائدة إقراض ما بین البنوك جمیعھا كانت ذات أثر موجب على ھامش سعر  

الھا الفائدة، أما بالنسبة للبنوك األجنبیة فإن كل من حجمھا وسیولتھا، ورأس م

ومخاطر االئتمان لدیھا لم یكن لھا أثر ذو داللة إحصائیة، علماً أن بقیة المتغیرات 
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 ھامش الفائدة. إحصائیة للمدخرات الوطنیة على صافي
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ن حیث الترخیص المدروس للبنوك تعزیز المنافسة في القطاع المصرفي م .3

تخفیض حجم التركز التجاریة الجدیدة بشكل مدروس وحصیف ویأخذ باالعتبار  

 صافي ھامش الفائدة. ارتفاعذلك على  النعكاسفي القطاع المصرفي نظراً 

بتحسین كفاءتھا  االستمراربحث البنوك على  المصارف المركزیةأھمیة قیام  .4

المختلفة  االقتصادیةاھمتھا في تمویل النشاطات التشغیلیة وبشكل یعزز من مس 

 بكلف مناسبة.

أھمیة قیام المصارف المركزیة باستخدام أدوات السیاسة النقدیة بشكل حصیف  .5
 ویأخذ باالعتبار أثرھا المباشر/غیر المباشر على صافي ھامش الفائدة.

ك من األھمیة بمكان قیام المصارف المركزیة بالتعاون مع اتحادات البنو .6
التجاریة بحث البنوك أدبیاً على تخفیض صافي ھامش الفائدة المبالغ فیھ، كما 
على البنوك التجاریة القیام بمسؤولیاتھا األخالقیة تجاه تخفیض ھامش سعر 
الفائدة من خالل تسعیر منتجاتھا بشكل غیر مبالغ فیھ وبما یتناسب مع الكلف 

 والنفقات الحقیقیة لدیھا.

أھمیة قیام المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة بالتنسیق ما بین  .7
السیاسة النقدیة والسیاسة االحترازیة الكلیة، بحیث یتم تقییم المخاطر النظامیة 
في النظامین المالي واالقتصادي ودراسة أثر أسعار أدوات السیاسة النقدیة على 

 تراكم تلك المخاطر قبل تعدیلھا. 
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ــة لــلــبــنــوك ــمــالــی ــد الــرأســـ ــالــیــة إلــى تــعــزیــز الــقــواع                     الــھــوامــش الــع

(Saunders et al.,2000). 
 
الباحثین بمحاولة قیاس    قد قام العدید منأما عن محددات ھامش ســعر الفائدة ف 

ــات ھؤالء الـباحثین ـبأنـھا   ـــمت دراســ تـلك المـحددات بمختلف اـلدول؛ وـقد اتســ

حاولت تحدید العوامل المؤثرة في ـصافي ھامش الفائدة من خالل دراـسة تأثیر:  

ــھمتغیرات  ــرفیــة،تخص البنــك نفســـ ــنــاعــة المصــ          ، متغیرات تخص الصــ

ــ وأخی ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ راً متغیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رات تخــ ــ ص االقتصــــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ اد الكلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي  ــ

(Hichem et al., 2008), (Obeid and Edeinat, 2017) (Raharijo 

et al.,2014) ،تم في ھذه الدراســــة محاولة تحدید العوامل المؤثرة في ســــیو

 صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة.
    

 بخصوص محددات صافي ھامش الفائدةثانیاً: الدراسات السابقة 

تناولت ھنالك العدید من الدراسات التي تناولت محددات صافي ھامش الفائدة، فقد 

محددات ربحیة البنوك التجاریة التونسیة للفترة   (Hichem et al.,2008)دراسة    

، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة بین كل من المصاریف 1996-2003

الحجم من جھة وصافي ھامش الفائدة من جھة أخرى، كذلك توصلت ھذه التشغیلیة و

الدراسة الى وجود عالقة سالبة بین حقوق الملكیة وصافي ھامش الفائدة، كذلك بینت 

أما الدراسة عدم وجود أي أثر للعوامل االقتصادیة الكلیة على صافي ھامش الفائدة.   

محددات ھامش  حللت فقد (Fungacova and Poghosyan, 2008)  دراسة

، 2007-1999صافي الفائدة لدى البنوك في روسیا باستخدام بیانات تغطي الفترة 

وقد توصل الباحثان إلى وجود دالئل تشیر إلى أن مسألة ملكیة البنك مھمة كمحدد 

لصافي ھامش الفائدة، فعلى سبیل المثال فإن أثر كل من عدم الرغبة في المخاطرة، 

 العوامل المؤثرة في صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة
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یشھد حاالت غیر طبیعیة تؤثر في معدالت أسعار الفائدة. ومن خالل عملیات التدخل 

زي فإنھ یتم المحافظة على استقرار ھیكل لتنظیم السیولة من قبل بنك الكویت المرك

 أسعار الفائدة.
 

ً ، لبنك المغربأخیراً، بالنسبة   النصوص التنظیمیة، عندما یتجاوز لمقتضیات وفقا

على العمیل الحد األقصى لسعر الفائدة التقلیدي، یطبق   الفعلي المطبقإجمالي السعر  

ً  بنك المغرب عقوبات مالیة على مؤسسة االئتمان. ، في بعض من الممكن أیضا

 .الحاالت الخاصة، تطبیق عقوبات تأدیبیة
 

 الخالصة والتوصیات:خامساً: 

الفائدة في بت العدید من الدول والمنظمات الدولیة لدراسة محددات صافي ھامش دأ

مختلف الدول، كون صافي ھامش الفائدة من أھم مقاییس الكفاءة التشغیلیة في القطاع 

قیاساً في  المصرفي الذي یُعد أھم مكون في القطاع المالي ناھیك عن حجمھ الكبیر

االقتصادات وخصوصاً في الدول النامیة. وتُعتبر الدراسات المتعلقة بالدول العربیة 

 قیام لما یلي:امش الفائدة قلیلة، وعلیھ، تبرز الحاجة لفیما یخص صافي ھ

قیام المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة بإجراء المزید من الدراسات  .1

وقوف على محدداتھ والعوامل للوالبحوث فیما یخص صافي ھامش الفائدة 

دة حول محددات ھامش سعر الفائبما في ذلك استخدام نماذج قیاسیة  المؤثرة فیھ،  

صانعي القرار في  اتالدراسمثل ھذه في القطاع المصرفي، حیث ستساھم 

 البنوك المركزیة بمعرفة العوامل التي قد تؤثر في صافي ھامش الفائدة للبنوك.

إجراء المزید من البحوث والدراسات حول صافي ھامش العائد لدى القطاع  .2

 المصرفي اإلسالمي.

27

العوامل المؤثرة في صافي هامش الفائدة لدي القطاع المصرفي في 
الدول العربية
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