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  ملخص
وك الخارجية على أنشطة البنوك المحلية الفلسطينية في سـتة  يهدف هذا البحث إلى التعرف على اثر البن

 ٥٠فقـد وزعـت    الهدف هذاولتحقيق   .مجاالت إلى جانب معرفة الفروق في درجة التأثير بين هذه المجاالت
استبانه إحصائيا باستخدام تحليل  ٤٨البنوك المحلية والخارجية وتم تحليل المعاد منها والبالغة  عوعلى فراستبانه 

وكانت النتيجة أن أعلى متوسط كان على ) Repeat MANOVA(ة التباين المتعدد المتغيرات للقياسات المتكرر
وخلص البحث   .زيادة الوعي المصرفي، في حين كان اقل متوسط في دعم سلطة النقد الفلسطينية للبنوك المحلية

ية الفلسطينية في مواجهة منافسة البنـوك  إلى مجموعة من التوصيات التي يمكن أن ترفع من قدرة البنوك المحل
  .الخارجية

  
Abstract 

The main aim of the research is to investigate the effect of foreign banks upon the 
Palestinian national banks through six dimensions, besides, investigating the 
differences through these dimensions.  To do so, 50questionnaires were distributed 
through branches of national and foreign banks, 48 questionnaires were analyzed using 
(Repeat MANOVA). The result of analysis emphasize the high mean the increasing of 
banking awareness,  where as the least mean the support of Palestinian Monetary 
Authority for the Palestinian national banks.  Upon that it will be recommended of 
some points that will help Palestinian national banks to be competitive against the 
foreign ones. 

 

  بحثمقدمة ال
هو ، بأنها مؤسسات تقوم بدور الوساطة بين المودعين والمقترضين، بهدف أساسي تعرف البنوك التجارية،

  ، إبـراهيم (وعرفها ، ),Hempel & simonson 1994(تحقيق أكبر قدر ممكن من األرباح بأقل تكلفة ممكنة 
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العمليات التي تدور حـول قيـام النقـود    على أنها مؤسسات مصرفية موضوعها النقود و )١٩٩٠، والحمداني
، لي توفير مصادر التمويـل للمشـروعات واألفـراد   إتهدف ، وغالبا ما تكون النقود هذه نقود ودائع، بوظائفها

لي التشـجيع علـى االدخـار    إكما وتهدف ، وبالتالي رفد النشاط االقتصادي الوطني ومشاريع التنمية المختلفة
وتسهيل عمليـة انتقـال   ، امين احتياجات األفراد في المناسبات المختلفة في حياتهموأيضا ت، وبالتالي االستثمار

  .النقود والتعامل بها لمختلف األعمال التجارية
جديدة لفتح فروع  اًتسعى البنوك دائما إلى اإلفادة من المتغيرات ذات الطبيعة المصرفية التي تمنحها فرص

أدى إلى تأسيس ، ١٩٩٤اخ وقد اصبح سانحا في فلسطين مع بداية العام هذا المن، لها في الخارج لتعظيم األرباح
لتعكس بذلك عناصـر  ، وحدا ببنوك خارجية، إلى فتح فروع لها في مناطق الضفة الغربية وغزة، بنوك وطنية

ـ  . قوتها الناجمة عن كفاءة اإلدارة المصرفية ضمن إطار الرؤية التكاملية إلدارة مجمل األنشطة المصرفية د وق
أما البنوك الخارجية فقد بلغ عددها ثالثة ، تقريباً بلغ عدد البنوك المحلية تسعة بنوك ويتبعها اثنان وخمسون فرعا

  .  ن فرعايوست يةعشر بنكا وقد بلغ عدد الفروع التابعة لها ثمان
مصـرفي  جاء هذا نتيجة التغيرات الجوهرية التي أحدثتها سلطة النقد الفلسطينية على هيكـل النظـام ال  

كما ونظمت عملية اإلقراض .  وتأسيس بنوك جديدة، فقامت بوضع أسس لتنظيم عمل البنوك القائمة، الفلسطيني
وقد .  ونسبة اإلقراض من الودائع، ونسبة االحتياطي اإللزامي، والتحويالت المصرفية إلى الخارج، واالقتراض

في حين بلغت االستثمارات المباشـرة مـن   ، دوالر )مليون ٧١٨( ٢٠٠٠بلغت التسهيالت االئتمانية نهاية العام 
.  مليون دوالر ٤٢٣ ةوالتسهيالت االئتمانية غير المباشر، مليون دوالر ٧٠البنوك في الشركات الوطنية حوالي 
مما عكس الثقة في النظام المصـرفي الفلسـطيني   ، مليار دوالر ٢٣٧، ٢كما بلغ حجم الودائع لدى هذه البنوك 

% ٥١وقد بلغت نسبة التسهيالت المباشرة وغير المباشـرة للودائـع   .  بمختلف أنواع العمالت وحرية التعامل
  : وتوزعت على مختلف محافظات فلسطين كما يبين ذلك الجدول التالي

  توزيع التسهيالت االئتمانية والودائع بين المحافظات

  من إجمالي الودائع%  من إجمالي التسهيالت%  مليون دوالر  

    ٦٩  ٤٩٧  هيالت الممنوحة في محافظات الشمالحجم التس
    ٣١  ٢٢١  حجم التسهيالت الممنوحة في محافظات غزة

  ٧٥    ١.٦٧٩  حجم الودائع في محافظات الشمال
  ٢٥    ٥٥٧  حجم الودائع في محافظات غزة

  ١٠/١/٢٠٠١نشرات سلطة النقد الفلسطينية : المصدر
وشـكل  ، من مجمـوع التسـهيالت  %  ٦٠.٤ر األمريكي وبالنظر إلى العمالت المتداولة فقد شكل الدوال

  % .١٦.٣وشكل الدينار األردني % ٢٢.٢الشيكل اإلسرائيلي ما نسبته 
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للبنوك الخارجية والبنوك الوطنية كانـت   )ومصر، األردن(ومن المالحظ أن حجم التوظيفات في الخارج 
ومـن قبـل البنـوك المصـرية     ، %٦٣.٨٨ إذ بلغ حجمها من قبل البنوك األردنية العاملة في فلسطين، عالية

  .)٢٠٠١، سلطة النقد الفلسطينية. (%٤٩.٩٠ومن قبل البنوك الفلسطينية ، %٢٩.٤٨واألجنبية 
 

  أهمية الدراسة وأهدافها
 

  بحثأهمية ال
أن تعمل المصارف الفلسطينية بدرجة عاليـة  ، تتطلب المرحلة الجديدة التي تمر بها األراضي الفلسطينية

وبالقدر ، التي تحمل في طياتها عددا من التحديات، حتى تتمكن من التفاعل مع متطلبات هذه المرحلة، من الكفاءة
فان االستفادة من الثمرات المتوقعة للمرحلـة القادمـة   ، الذي تكون عليه درجة استعداد القطاع المصرفي قوية

نية من اجل زيـادة دورهـا فـي شـتى     وهذا بدوره يتطلب زيادة كفاءة البنوك المحلية الفلسطي.  ستكون اكثر
كما أن المنافسة الشديدة التي يشهدها السـوق  ، وتقديم التمويل الضروري للمشاريع الوطنية، المجاالت التنموية

، خاصة في ظل المعطيـات الجديـدة  ، المصرفي وامتداد أنشطة البنوك وتفرعها خارج حدود موطنها األصلي
وذلك كي تحافظ على حصتها في السوق المصرفي ، ور مقدرتها التنافسيةسيتوجب من البنوك الفلسطينية أن تط

.  ولكي تحصل على حصة معقولة من الخدمات المصرفية التي تحتاجها المشاريع من الجهة األخـرى ، من جهة
ي وف، من الجدية عليها أن تتعامل معها بقدر عالٍ، ولكي تكون البنوك المحلية قادرة على مواجهة هذه التحديات

وذلك بهدف ، ليبين القضايا التي يجب على القطاع المصرفي الفلسطيني فعلها، هذا اإلطار تأتى أهمية هذا البحث
   : التعرف على

  اثر البنوك الخارجية على البنوك المحلية الفلسطينية من حيث   .١
  .الوعي المصرفي  .أ 
 تنوع الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك المحلية   .ب 

 رفية للبنوك المحلية الكفاءة المص  .ج 

 المنافسة  .د 

 راس المال  .ه 

 دعم سلطة النقد الفلسطينية للبنوك المحلية  .و 

  .الفروق في درجة التأثير بين المجاالت المختلفة  .٢
  

  دراسة وأسئلتهامشكلة ال
  تتمثل مشكلة الدراسة في السؤالين التاليين
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  :من حيث ما اثر البنوك الخارجية على أنشطة البنوك المحلية الفلسطينية  .١
  الوعي المصرفي  .أ 
 تنوع الخدمات المصرفية  .ب 

 الكفاءة المصرفية  .ج 

 المنافسة  .د 

 راس المال  .ه 

 دعم سلطة النقد الفلسطينية  .و 

في اثر البنوك الخارجية على  )α = 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  تهل توجد فروقا  .٢
  أنشطة البنوك المحلية الفلسطينية ؟

  
  دراسةمجتمع ال
في فلسطين والتي  محلية الفلسطينية والبنوك الخارجية العاملةقطاع البنوك اللدراسة في تمع امج تمثلي

  .موزعة على جميع مدن الضفة الغربية وقطاع غزة ،وثالثة عشر بنكا أجنبيا ،وطنيةيقدر عددها بتسعة بنوك 
  

  دراسةعينة ال
وتم  ،في الضفة الغربية الخارجية العاملةالفلسطينية والبنوك  على البنوك المحلية عينة الدراسةاقتصرت 

  .والوصول إليها استبعاد فروع البنوك المتواجدة في القطاع لصعوبة االتصال
الضفة  البنوك فيفروع  جميع ءمدرا وابون ءمدرا استبانه على عينة عشوائية من ٥٠تم توزيع وقد 

  .  استبانه ٤٨أعيد منها  الغربية
  

  دراسةأداة ال
 وأبوغرايبة (المشابهة في الموضوع مثل دراسة  على الدراسات من خالل اإلطالع لدراسةا تم إعداد أداة

اثر البنوك الخارجية على أنشطة  فقرة تعكس واقع) ١٨(تشتمل على  البحث لكيأداة  إعدادوتم  )١٩٩٥، عاقولة
  :ذه المجاالت هيوه الفلسطينية موزعة على ستة مجاالت بواقع ثالث فقرات لكل مجال، البنوك المحلية

  .الوعي المصرفي  .أ 
 .تنوع الخدمات المصرفية  .ب 

 .الكفاءة المصرفية  .ج 

 .المنافسة  .د 

 .راس المال  .ه 

  .دعم سلطة النقد الفلسطينية  .و 
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  : وكما يلي )١- ٥من ( وتم استخدام سلم االستجابة الخماسي بطريقة ليكرت
  درجات ٥      وافق بشدةم - 
  درجات ٤        وافقم - 
  درجات ٣        محايد - 
  ةدرج ٢      معارض - 
  درجة ١    عارض بشدةم - 

  :النسب المئوية التالية تم اعتمادتفسير النتائج لو
  .فأكثر% ٨٠  جدا عاليةدرجة تأثير  - 
  .%٧٩.٩ -% ٧٠    عاليةدرجة تأثير  - 
  .%٦٩.٩ -% ٦٠  ةدرجة تأثير متوسط - 
  .%٥٩.٩ -% ٥٠  منخفضةدرجة تأثير  - 
  .%٥٠دون   منخفضة جدادرجة تأثير  - 
  

  وثباتها  صدق األداة
.  لذلك فإنها تعتبر صادقة )١٩٩٥ عاقولة، وأبو ،غرايبة(داة المستخدمة على تلك التي طورها استندت األ

رض ويفي غ مرتفعوهو %  ٩٠استخدمت معادلة كرونباخ ألفا حيث وصل الثبات إلى  من ثبات األداة وللتأكد
  .)Sekaran ،1984(% ٦٠الدراسة، حيث يعتبر معامل ألفا مقبوال إذا زاد عن 

  
  ر النظري والدراسات السابقةاإلطا

  
  مفهوم البنوك الخارجية

نظرا للتحرر واالنفتاح بين الدول وما نجم عنها من إزالة للقيود وتحرر السلع والخدمات بما فيها الخدمات 
وهذه ينظر لها من وجهـة نظـر الدولـة    .  قامت البنوك بفتح فروع لها خارج حدودها الجغرافية، المصرفية

  .  لي بنوك عربية وبنوك أجنبيةإوفي فلسطين تقسم البنوك الخارجية .  بنوك خارجيةالمضيفة بأنها 
  

  مزايا البنوك الخارجية 
ممارسـة   على فدخول منافسين جدد يحفز البنوك، يرى البعض أن للبنوك الخارجية مجموعة من المزايا

دمات مصرفية وأدوات مالية واستثمارية كما يحفزها على ابتكار خ، العديد من النشاطات المصرفية غير التقليدية
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واصبح االبتكار في هذا المجال ، جديدة لتقديمها للعمالء الذين اصبحوا اكثر وعيا وثقافة ومتطلباتهم اكثر تعقيدا
كما يؤثر على زيادة كفاءة وسـرعة أعمـال هـذه    .  من األساليب التنافسية الهامة ووسيلة فعالة لزيادة الربحية

استخدامها للتطور التكنولوجي وتمكينها من خدمة عدد اكبر من العمالء بشكل أسـرع واقـل    البنوك من خالل
أن البنوك الخارجية تساهم في تحسين الوضع االقتصـادي،  مـن    )Jepuier & Yao, 1989(ويرى .  تكلفة

   .لسوق الماليوقد تساهم البنوك الخارجية في تطوير ا.  خالل ما تجلبه من خبرات مصرفيه إلى البلد المضيف
  

  المخاطر التي تتعرض لها البنوك الخارجية 
   )٢٠٠٠، وعبد السالم، الحناوي(هناك نوعان من المخاطر التي تتعرض لها البنوك 

  .وهي تلك التي يمكن تجنبها بالتنويع، المخاطر الخاصة .١
 .وهي تلك التي ال يمكن تجنبها من خالل التنويع، المخاطر العامة .٢

   ومن هذه المخاطر
  . ويرتبط هذا النوع من المخاطر بنوعية األصول واحتماالت عدم السداد  :مخاطر االئتمان .١
  .تعني عدم مقابلة متطلبات السيولة ودفع االلتزامات في وقتها  :مخاطر السيولة .٢
  .وتعني حساسية التدفقات النقدية للتغير في معدالت الفائدة  :مخاطر معدل الفائدة .٣
  .ي مدى الكفاءة في قياس تكلفة نشاط البنكوتعن  :مخاطر العمليات .٤
إن البنك ال يمكنه البقاء أو االستمرار عندما تصل القيمة السوقية لألصول إلى قيمة اقل   :مخاطر اإلفالس .٥

  .من القيمة السوقية للخصوم 
   : ومنها، خاصة العاملة في الخارج، إلى جانب هذه المخاطر يوجد مخاطر اخرى قد تتعرض لها البنوك

  . والتي قد تؤدي إلى تأميم المصارف أو مصادرة أموالها :المخاطر السياسية .١
  .وتغير قيمة النقود، والتي تتعلق باألزمات االقتصادية :المخاطر االقتصادية .٢
والمتعلقة بالتشريعات والتعليمات المصرفية التي تصدرها البنوك المركزية والمتعلقـة   :المخاطر القانونية .٣

وحجم  ، )Eales, 1995(فقد تفرض الدولة معوقات على تحويل العمالت إلى الخارج ، مثال بالتحويالت
  .الخ  ...وجم االئتمان ، الودائع

  
  الدراسات السابقة

لذا نذكر الدراسـات  ، إن الدراسات حول اثر البنوك الخارجية على البنوك المحلية الفلسطينية غير متوفرة
  المشابهة التي قام بها 



 ٢٥١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طارق احلاج، غسان دعاس 

  ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد )إلنسانيةاالعلوم (لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 

، ردنية في ظل التغيرات اإلقليميةعن الجهاز المصرفي األردني، وتناول أداء البنوك األ )١٩٩٦، الدويك(  .١
 : هانوما يشهده قطاع البنوك من متغيرات متسارعة م

وقد أدى ذلك إلى دخول منافسين ، عولمة األسواق المالية وحرية تبادل الخدمات المالية والمصرفية  .أ 
واالنتشار السريع للبنوك الدولية في عدة أسـواق  ، ت غير تقليديةوقيام البنوك بممارسة نشاطا، جدد

  .دولية 
فأصبحت البنوك تتنافس فيما بينهـا   .وظهور خدمات وأدوات مالية جديدة التطور المصرفي الدولي  .ب 

 .وزيادة كفاءة أعمالها، على ابتكار الخدمات الجديدة

واعتمـاد  ، كفايـة رأس المـال   وأوصى بضرورة تقوية رؤوس أموال البنوك من أجل رفع معدل
واالستمرار في التطوير اإلداري والتحديث المستمر في ، التخطيط االستراتيجي كمركز أساسي في عملها

ومواكبـة  ، تدريب وتطوير كفاءة العناصر البشرية في الجهاز المصـرفي وحسـن اختيـار المـوظفين    
    .  التكنولوجية المصرفية لتدعيم قدراتها التنافسية

وذلك مـن خـالل   ، بدراسة حول خدمات التسليف في البنوك التجارية في فلسطين )١٩٩٦، عبادي(قام و  .٢
إلى جانب المقابالت الشخصية ، توزيع استبانه على المصارف التجارية في فلسطين وعلى رجال األعمال

ـ  ، بغرض التعرف على مشاكل خدمات التسليف في المصارف في فلسطين ، التي قام بها وء وعلـى ض
أوصى بضرورة تطوير سوق الودائع ما بين البنوك بدال من تحويـل الودائـع   ، النتائج التي توصل إليها

 .وان تطور المصارف الفلسطينية من أدائها كي تنافس البنوك الوافدة، للخارج

  
  عرض النتائج ومناقشتها

  
  : بالسؤال األول والذي نصهالنتائج المتعلقة   :أوال

  :رجية على البنوك المحلية الفلسطينية من حيثما اثر البنوك الخا
  الوعي المصرفي  .١
 تنوع الخدمات المصرفية .٢

 الكفاءة المصرفية  .٣

 المنافسة .٤

 راس المال .٥

  دعم سلطة النقد الفلسطينية  .٦



 “ أثر البنوك اخلارجية على أنشطة البنوك احمللية الفلسطينية”ـــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٢ 

  ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد)إلنسانيةالعلوم ا(لنجاح لألحباث، لة جامعة اجم

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقـرة مـن مجـاالت     تم استخدام ، السؤال هذا عنولإلجابة 
يبين ترتيب المجـاالت والدرجـة    )٧(والجدول .تبين ذلك) ٦(،)٥(،)٤(،)٣(،)٢(،)١(االستبانة ونتائج الجداول

  .للمجال  الكلية
  
  مجال الوعي المصرفي  .١

في  على البنوك المحلية الفلسطينيةألثر البنوك الخارجية  المئوية المتوسطات الحسابية والنسب  :)١(جدول 
  مجال الوعي المصرفي 

درجة 
  التأثير

النسبة 
  (%)المئوية 

متوسط 
  الرقم  الفقرات  اإلجابة

  .١   ازدياد عدد ونسبة الجوائز التي تقدمها البنوك المحلية  ٤.١  ٨٢  عالية جدا
  .٢  ازدياد عدد فروع البنوك المحلية   ٤.٤٩  ٨٩.٨  عالية جدا

زادت البنوك المحلية من استخدامها أساليب ترويجيـة    ٣.٨١  ٧٦.٢  عالية
  مصرفية متنوعة

٣.  

  الدرجة الكلية للمجال  ٤.١٣  ٨٢.٦  عالية جدا

تأثير البنوك الخارجية على البنوك المحلية الفلسطينية لفقرات  أن درجة) ١( رقم الجدول خالل منيظهر 
 ٨٠(النسب المئوية لالستجابة أكثر من  الثانية إذ بلغتاألولى ولفقرتين لجدا  عالية مجال الوعي المصرفي هي

  %). ٧٦.٢(النسبة المئوية لالستجابة عليها  إذ بلغت الثالثةلفقرة ل عاليةوكانت %) 
 أنويرى الباحث %). ٨٢.٦(ة النسبة المئوية لالستجاب إذ بلغتجدا  عالية فهيالدرجة الكلية للمجال أما 

 وبالتـالي  العالية التي تتمتع بها البنوك الخارجية، بالخبرة الفلسطينية المحلية سبب ذلك يعود إلى معرفة البنوك
فإنها ال تستطيع أن تستقطب العمالء أو تحافظ على ما لديها منهم إن هي بقيت تعمل بطريقتها التقليدية، لذا فان 

على الوعي المصرفي  عليها استخدام تسويق مصرفي أفضل وتوزيع فروعها في مناطق جغرافية مختلفة لتؤثر
  .ألكبر قطاع من الجمهور

  
  مجال تنوع الخدمات المصرفية  .٢
  
  



 ٢٥٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طارق احلاج، غسان دعاس 

  ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد )إلنسانيةاالعلوم (لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 

في  المئوية ألثر البنوك الخارجية على البنوك المحلية الفلسطينيةالمتوسطات الحسابية والنسب   :)٢(جدول 
  مجال تنوع الخدمات المصرفية

النسبة المئوية   درجة التأثير
(%)  

متوسط
  اإلجابة

  لرقما  الفقرات

  .١  استخدام المشتقات المالية   ٣.٤٢  ٦٨.٤  متوسطة
  .٢  القيام بأعمال المصرف الحديثة  ٣.٠٩  ٦١.٨  متوسطة
  .٣  نح القروض لجميع القطاعات م  ٣.٣١  ٦٦.٢  متوسطة

  الدرجة الكلية للمجال ٣.٢٧  ٦٥.٤  متوسطة

محلية الفلسطينية لفقرات مجال بان درجة اثر البنوك الخارجية على البنوك ال) ٢(الجدول رقم  مننالحظ 
إذ بلغت النسبة المئوية لالستجابة عليها كثـر مـن    تتنوع الخدمات المصرفية كانت متوسطة في جميع الفقرا

، ويعود السبب في هذا %٦٥.٤، أما الدرجة الكلية للمجال فكانت متوسطة أيضا إذ بلغت نسبتها المئوية %٦١.٨
اد البنوك المحلية الفلسطينية على تقديم الخدمات البنكية التقليديـة وهـذا   االنخفاض حسب رأي الباحث إلى اعتم

، كما أن حداثة البنوك المحلية الفلسـطينية، وانخفـاض   ١٩٩٧عبادي  ة، ودراس١٩٩٨يتطابق مع دراسة حامد 
لة في من الموجودات الكلية للبنوك العام% ١٥إذ ال تشكل أكثر من (رؤوس أموالها وكذلك انخفاض موجوداتها 

  .القيام بأعمال المصرف الحديث أو منح قروض لجميع القطاعاتعلى ، حال دون قدرتها )فلسطين
 

  مجال الكفاءة المصرفية  .٣
في  المئوية ألثر البنوك الخارجية على البنوك المحلية الفلسطينيةالمتوسطات الحسابية والنسب   :)٣(جدول 

  مجال الكفاءة المصرفية 

درجة 
  التأثير

ة النسب
  (%)المئوية

متوسط
  اإلجابة

  الرقم  الفقرة

  .١  تحسين األداء  ٣.٥١  ٧٠.٢  عالية
  .٢  استخدام تكنولوجيا حديثة  ٣.٥٢  ٧٠.٤  عالية
  .٣  تدريب الموظفين  ٣.٦٢  ٧٢.٤  عالية

  الدرجة الكلية للمجال ٣.٥٥  ٧١   عالية 

المحلية الفلسطينية لفقرات مجال ان درجة تأثير البنوك الخارجية على البنوك ) ٣(الجدول رقم  مننالحظ 
  %.٧٠كثر من أالكفاءة المصرفية كانت عالية في جميع الفقرات، إذ بلغت النسبة المئوية لالستجابة عليها 



 “ أثر البنوك اخلارجية على أنشطة البنوك احمللية الفلسطينية”ـــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٤ 

  ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد)إلنسانيةالعلوم ا(لنجاح لألحباث، لة جامعة اجم

، ويعـود  %٧١أما فيما يتعلق بالدرجة الكلية للمجال فهي أيضا عالية، إذ بلغت النسبة المئوية لإلجابـة  
ام القائمين على البنوك المحلية الفلسطينية من خيار في ظـل ازديـاد عـدد    السبب في رأينا إلى انه ال مجال أم

  .   البنوك الخارجية، سوى زيادة الكفاءة المصرفية
 

  مجال المنافسة  .٤
في  ألثر البنوك الخارجية على البنوك المحلية الفلسطينية المتوسطات الحسابية والنسب المئوية  :)٤(جدول 

  مجال المنافسة
درجة 
  يرالتأث

النسبة 
  (%)المئوية

متوسط 
  اإلجابة

  الرقم الفقرات

  .١  تجنب البنوك المحلية المنافسة المباشرة مع البنوك الخارجية  ٣.٤٥  ٦٩  متوسطة
  .٢  تركيز البنوك المحلية لمنافستها في مناطق جديدة  ٣.٦٤  ٧٢.٨  عالية
  .٣  ةتركيز البنوك المحلية منافستها في القطاعات المهمل  ٣.٩٣  ٧٨.٦  عالية

  الدرجة الكلية للمجال ٣.٦٧  ٧٣.٤  عالية 

أن درجة تأثير البنوك الخارجية على البنوك المحلية الفلسطينية لفقرات مجال ) ٤(الجدول رقم  مننالحظ 
، ولكنها % ٧٢.٨المنافسة كانت عالية على الفقرتين الثانية والثالثة، إذ بلغت النسبة المئوية لالستجابة اكثر من 

وهي عالية بخصـوص الدرجـة   %.  ٦٩سطة على الفقرة االولى، إذ بلغت النسبة المئوية لالستجابة كانت متو
،  وفي رأينا يعود السبب في ذلك إلى أن إدارات البنـوك  %٧٣.٤الكلية للمجال إذ بلغت النسبة المئوية لإلجابة 

لوطني من خالل تركيزها على المناطق المحلية الفلسطينية قادرة على المنافسة، وأنها تساهم في خدمة االقتصاد ا
هذا مع مالحظة أن البنوك المحلية الفلسطينية تكون حذرة في المنافسة من خـالل  . الجديدة والقطاعات المهملة

  .تجنبها بشكل مباشر مع البنوك الخارجية
  مجال راس المال  .٥
فـي   على البنوك المحلية الفلسـطينية ألثر البنوك الخارجية  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية  :)٥(دول ج

  .مجال راس المال
  الرقم الفقرات  اإلجابة متوسط   (%) النسبة المئوية  درجة التأثير

  .١  أدت البنوك الخارجية إلى جذب رؤوس أموال خارجية  ٣.٣٧  ٦٧.٤  متوسطة
  .٢  أدت البنوك الخارجية إلى زيادة راس المال   ٣.٦٩  ٧٣.٨  عالية
  .٣  دت البنوك الخارجية إلى التوسع في راس المالأ  ٣.٥٩  ٧١.٨  عالية
  الدرجة الكلية للمجال  ٣.٥٥   ٧١  عالية



 ٢٥٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طارق احلاج، غسان دعاس 

  ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد )إلنسانيةاالعلوم (لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 

أن درجة تأثير البنوك الخارجية على البنوك المحلية الفلسطينية لفقرات مجال ) ٥(الجدول رقم  مننالحظ 
، في حين %٧١من أكثر الستجابة راس المال كانت عالية على الفقرتين الثانية والثالثة، إذ بلغت النسبة المئوية ل

أما بخصوص الدرجـة الكليـة   %. ٦٧.٤كانت متوسطة للفقرة االولى، إذ بلغت النسبة المئوية لالستجابة عليها 
وفي رأينا فان هذا يعود إلى عدة أسباب أهمهـا ضـعف   %. ٧١للمجال فقد كانت عالية إذ بلغت نسبتها المئوية 

لبنوك الخارجية وارتفاع القدرة المصرفية العالية للبنوك الخارجية في جذب رأسمال البنوك المحلية في مجابهة ا
   .  رؤوس األموال وكذلك قوة السمعة التاريخية لها

  
  مجال التسهيالت المقدمة من قبل سلطة النقد الفلسطينية  .٦

في  ية الفلسطينيةألثر البنوك الخارجية على البنوك المحلالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية :  )٦(جدول 
  مجال التسهيالت المقدمة من سلطة النقد الفلسطينية 

درجة 
  التأثير

النسبة 
  (%)المئوية

متوسط
  اإلجابة

  الرقم الفقرات

أحقية البنوك المحلية في فتح فروع لها  في المنـاطق    ٤.٠٣  ٨٠.٦   جدا عالية
  الريفية

١.  

  .٢  الحد من انتشار البنوك الخارجية  ٣.٤٩   ٦٩.٨  متوسطة
  .٣  تقديم تسهيالت اكبر للبنوك المحلية الفلسطينية  ٢.٩٥   ٥٩  منخفضة
  الدرجة الكلية للمجال ٣.٤٩   ٦٩.٨  متوسطة

ن درجة تأثير البنوك الخارجية على البنوك المحلية الفلسطينية لفقرات مجال أ) ٦(الجدول رقم  مننالحظ 
نوك المحلية هي عالية جدا على الفقرة االولـى، إذ بلغـت   التسهيالت المقدمة من قبل سلطة النقد الفلسطينية للب

، %٦٩.٨، في حين هي متوسطة للفقرة الثانية، إذ بلغت النسبة المئوية لالستجابة %٨٠النسبة المئوية لالستجابة 
 %٦٩.٨أما الدرجة الكلية للمجال فقد بلغـت  %. ٥٩ومنخفضة للفقرة الثالثة، إذ بلغت النسبة المئوية لالستجابة 

ويعود السبب في هذا االنخفاض حسب رأينا إلى التجربة التي خاضـتها سـلطة النقـد    .  وهي درجة متوسطة
الفلسطينية مع البنوك المحلية والخارجية وعزوف األخيرة عن تقديم االئتمان المطلـوب للنهـوض باالقتصـاد    

  .جالوطني وارتباطها بتعليمات البنوك المركزية لمراكزها الرئيسية في الخار
ن المجال األول هو المجال األكثر تـأثرا،  أب) ٧( أما فيما يتعلق بترتيب المجاالت نالحظ من الجدول رقم

  .أما المجال الثاني فقد كان األقل تأثرا



 “ أثر البنوك اخلارجية على أنشطة البنوك احمللية الفلسطينية”ـــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٦ 

  ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد)إلنسانيةالعلوم ا(لنجاح لألحباث، لة جامعة اجم

  ترتيب المجاالت والدرجة الكلية للتأثير:  )٧(جدول 
  الترتيب  المجاالت اإلجابةمتوسط  النسبة المئوية  درجة التأثير

  األول  المجال األول  ٤.١٣  ٨٢.٦  اجد عالية
  الخامس  المجال الثاني   ٣.٢٧  ٦٥.٤  متوسطة
  الثالث  المجال الثالث  ٣.٥٥  ٧١  عالية
  الثاني  المجال الرابع  ٣.٦٧  ٧٣.٤  عالية
  الثالث  المجال الخامس  ٣.٥٥  ٧١  عالية

  الرابع  المجال السادس  ٣.٤٩  ٦٩.٨  متوسطة
  الدرجة الكلية ٣.٦١ ٧٢.٢ عالية

 
  والذي نصهالنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني   :ياثان

اثر البنوك الخارجية على أنشطة   في) = ٠.٠٥(وجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة يهل 
  البنوك المحلية الفلسطينية  بين مجاالت االستبانة؟

ــة و ــلإلجاب ــذا نع ــؤال ه ــم الس ــتخد ت ــ ااس ــات المتك ــدد القياس ــاين المتع ــل التب   ررةم تحلي
 )Repeated MANOVA( حسب طريقة )Wilks` Lambda( رقم ونتائج الجدول )تبين ذلك) ٨  

  لداللة الفروق بين مجاالت االستبانة  Wilks` Lambdaنتائج :  )٨(جدول 
  قيمة ولكس المبدا "ف"قيمة  مستوى الداللة

٠.٢٢  ٣١.٢٠  * ٠.٠٠٠١  
اثـر  فـي   )= 0.05 (داللة صائية عند مستوى فروق ذات داللة إحبوجود ) ٨( رقم الجدولمن نالحظ 

  .بين مجاالت االستبانةالبنوك الخارجية على البنوك المحلية الفلسطينية 
للمقارنات البعديـة   )Sid Test(م اختبار ااستخد تم أي من المجاالت كانت الفروق دالة إحصائيا دلتحديو

  .تبين ذلك )٩( رقم ونتائج الجدول )Post - Hoc(بين المتوسطات الحسابية 
  للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية للمجاالت Sidakنتائج اختبار :  )٩( جدول

    المجاالت المتوسط ١ ٢ ٣  ٤  ٥  ٦
٠.٤٨  * ٠.٣٧  * ٠.٤٨  * ٠.٥٢ 

*  
٠.٧٢ 

*  
  ١  الوعي المصرفي  ٤.١٣  

- ٠.٣٥-  ٠.٢١ -  ٠.١٥ *  - 
٠.٢١  

  ٢  تنوع الخدمات المصرفية  ٣.٢٧    

  ٣  الكفاءة المصرفية  ٣.٥٥        ٠.١١ -  ٠.٠٥ -  ٠.٠٦ -
  ٤  المنافسة  ٣.٦٧          ٠.١١  ٠.١٧
  ٥  راس المال  ٣.٥٥            ٠.٠٥



 ٢٥٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طارق احلاج، غسان دعاس 

  ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد )إلنسانيةاالعلوم (لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 

  ٦  تسهيالت سلطة النقد  ٣.٤٩            
  )٠.٠٥=  ( الداللة عند مستوى دال* 

يـة  اثر البنوك الخارجية على البنوك المحل أن الفروق كانت دالة إحصائيا في) ٩( رقم الجدول مننالحظ 
  : مجاالتالبين  الفلسطينية

  .الوعي المصرفي وجميع المجاالت األخرى لصالح مجال الوعي المصرفي .١
  .تنوع الخدمات المصرفية ومجال المنافسة المصرفية لصالح مجال المنافسة المصرفية .٢

ثـر  اكعلما بـان   لم تكن الفروق دالة إحصائيا،فالمقارنات الثنائية األخرى بين المجاالت أما بخصوص 
  مجال الوعي المصرفي المجاالت تأثراً هو

  
  التوصيات

ضرورة اندماج البنوك المحلية الفلسطينية، كي تستطيع ممارسة أنشطة مصرفية متنوعة وتنافس البنـوك   .١
  .الخارجية في كسب ثقة العمالء وجذب الودائع

اسة أظهرت اعتماد البنوك خاصة بان نتائج الدر، ضرورة قيام البنوك المحلية باألعمال المصرفية الشاملة .٢
 .المحلية الفلسطينية على األعمال التقليدية

من أهمها فتح ، أن تقدم سلطة النقد الفلسطينية تقديم الدعم الكامل للبنوك المحلية الفلسطينية بوسائل مختلفة .٣
حسابات مؤسسات القطاع العام لديها، تخفيض راس المال التأسيسي ووضع قوانين تحمي مـن خاللهـا   

لبنوك من استرجاع حقوقها من المقترضين، خاصة بان نتائج الدراسة أظهرت عدم ارتقاء الدعم من قبل ا
  .  سلطة النقد الفلسطينية للبنوك المحلية إلى المستوى المطلوب
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