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هذا النموذج في عملية المقارنة الخاصة باألداء المالي لمجموعة من المصارف، ويهدف هذا البحث إلى تقييم األداء 

ستخدام المؤشرات األساسية للنموذج المذكور وذلك بهدف اب (0202 – 2006)المالي للمصارف الخاصة في سورية 
ستنادا  إلى مؤشرات النموذج، ومن أهم النتائج الخاصة في سورية تبعا  لكفاءتها االنسبية للمصارف االختالفات قياس 

خرى ستخالصها أن األداء المالي للمصرف الدولي للتجارة والتمويل هو األفضل مقارنة مع المصارف األاالتي تم 
 محل الدراسة أما مصرف بيمو السعودي الفرنسي فقد كان في آخر الترتيب من حيث األداء.
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 مقدمة

عاشت سورية على مدى عدة عقود من الزمن في ظل اقتصاد مركزي مخطط حصر جميع القطاعات      
شهد تغيرات إستراتيجية في مجال  2666إال أنه يمكن القول أن عام  ،االقتصادية ومنها المصرفية بيد الدولة فقط

      . التنمية االقتصادية واالجتماعية و إعطاء دور فاعل للقطاع الخاص في اإلصالح المالي والنقدي

كما نعلم فقد أخذ إصالح النظام المصرفي حيزا  هاما  في عملية اإلصالح المذكورة نظرا  ألهمية الدور الرئيسي     
الخاص بإحداث  2661// لعام 25وعليه فقد صدر قانون رقم // لية التنمية االقتصادية.الذي تلعبه المصارف في عم
 م. 2663حيث منح أول ترخيص في عام مصارف خاصة في سورية 

تمارس المصارف عدة أنشطة منها قبول الودائع ومنح القروض والتسهيالت االئتمانية وغير ذلك من األعمال      
األكبر من موارد المصرف في ودائع تستحق عند الطلب ومن ثم ينبغي على المصرف أن  ويتمثل الجانب ،المصرفية

تخطيط التدفقات النقدية واالحتياجات المالية وتخطيط الربحية يعتبر من و  ،ي أي لحظةيكون مستعدا  في الوفاء بها ف
يساعد على تعزيز نقاط القوة ومعالجة المركز االئتماني لهذه المصارف و في تقييم األداء المالي و  المهمةالعمليات 

 نقاط الضعف الخاصة بهذه المصارف إن وجدت.

اقع لو يعكس ا لإللمام بحقيقة الموقف المالي ألي مصرف كونه CAEL اتمؤشر وبهذا الصدد يمكن استخدام       
 عناصر رئيسية هي:  أربعةالمصرف، ويأخذ المعيار في اإلعتبار  ألداءالحقيقي 

   CAPITAL ADEQUACYكفاية رأس المال  -
   ASSET QUALITYاألصولجودة  -
  EARNINGSالربحية  -
  LIQUIDITYالسيولة  -
 
 
 

 

                                                           
 المصارف الخاصة في سورية موضحة في مجتمع البحث 



 ف

  :أهمية البحث
ها المالي باستخدام نماذج التحليل المالي ئورية بدراسات مستفيضة لتقييم أدالم تحظ المصارف الخاصة في س     

ن هذا البحث يتناول تقييم األداء المالي إالقطاع المالي والمصرفي العام، لذلك فكما حظي القطاع الصناعي أو 
قتصادية المن أهمية الصناعة المصرفية التي تحتل أهمية كبيرة في الحياة اأيضا  للمصارف، وتنبع أهمية البحث 

ولة ورعايتها للمصالح في توطيد الثقة بسياسة الد يجتماعية نظرا  لكون القطاع المصرفي العنصر الرئيسواال
وهذا يقتضي العمل على إيجاد قطاع مصرفي قوي يساعد على إمداد القطاعات المختلفة بالتمويل الالزم ، االقتصادية

لمباشرة نشاطها وتقديم الخدمات المصرفية على اختالف أنواعها، ومن الضروري إخضاع هذا القطاع للدراسة والتقييم 
على سالمة المراكز المالية للمصارف والتوصل إلى قطاع مصرفي سليم يحافظ على بشكل مستمر، وذلك للحفاظ 
ن تحليل القوائم المالية يعكس نتيجة أعمال هذه المصارف و الوقوف على واقع  ،حقوق المودعين والمستثمرين وا 

 األنشطة المختلفة لها.

 لمتمثلة بـ:وبعرض أهمية البحث البد من ذكر أهم الجهات المستفيدة منه وا     
مصرف سورية المركزي: من خالل إقامة لجنة متخصصة بتقييم المصارف التابعة لها و ترتيبها باستخدام نموذج  

 .CAELالدراسة 

المصارف في سورية: سواء أكانت خاصة أم عامة فمن خالل تطبيق النموذج على البيانات المالية تستطيع  
 وعلى نقاط الضعف لمعالجتها.المصارف الوقوف على نقاط القوة لتعزيزها 

 أهداف البحث:
تقييم األداء المالي للمصارف الخاصة في سورية من خالل تحليل البيانات المالية لتلك يهدف هذا البحث إلى      

 الربحية والسيولة.و  جودة األصولو  عتماد على متغيرات أساسية هي كفاية رأس المالباالالمصارف 

 البحث  مشكلة
قتصادية لذلك وبعد مرور قتصادية الرئيسية في عملية التنمية االيعتبر القطاع المصرفي من أهم القطاعات اال     

سنوات على التواجد الفعلي للمصارف الخاصة في السوق السورية البد من تقييم األداء المالي لها،  خمسأكثر من 
 ي:ومن هنا تبرز مشكلة البحث المتمثلة في السؤال التال

لنمـوذج المـذكور والـذي يشـار سـتنادا  إلـى تطبيـق ااالمالي للمصـارف الخاصـة فـي سـورية  هل هناك فرق في األداء 
 ؟CAELختصارا  بـ إليه ا



 ص

 ويتفرع من السؤال الرئيس السابق مجموعة من األسئلة الفرعية التالية هي:     

  رأس المال؟هل هناك فرق بين المصارف الخاصة في سورية بالنسبة لكفاية 

 هل هناك فرق بين المصارف الخاصة في سورية بالنسبة لجودة األصول؟ 

 هل هناك فرق بين المصارف الخاصة في سورية بالنسبة للربحية؟ 

 هل هناك فرق بين المصارف الخاصة في سورية بالنسبة للسيولة؟ 

 الدراسات السابقة

تقيــيم أداء المصــارف باســتخدام نمــوذج فــي العثـــور علــى دراســـات بحثيــة تناولــت جــدا  صــعوبة كبيـــرة  ةالباحثــ توجـــد     
CAEL ،النموذج األوسع من النموذج المدروس: ثـور عليها وتناولت وفيما يلي عرض ألهم الدراسات التي تم الع 

 الدراسات العربية: 

األهلي اليمني للسنوات  دراسة تحليلية ألداء المصرف CAMELسفاع: "تقييم األداء باستخدام نموذج  .1
 .3002"، جامعة عدن، 3002-3002

عطاء صورة على ا CAMELسعت الدراسة إلى تحقيق عدد من األهداف تجلت في معرفة مقدرة نموذج      
تحديد جوانب القوة والضعف في بعض خرا  وأمتكاملة عن أداء المصرف األهلي اليمني وتقييم كفاءة أداء المصرف 

مجاالت األداء المصرفي، أما أهم النتائج التي توصل إليها الباحث فهي زيادة قدرة المصرف على مواجهة األصول 
قتناء األصول المحققة لإليرادات بما يساعد هتمام إدارة المصرف في ااو  CAMELذات المخاطرة عند تطبيق نموذج 

خرا  توجه فاعا  مضطردا  في ربحية المصرف وأرتافسة وكما أظهرت مؤشرات الربحية امنالمصرف على التوسع وال
المصرف نحو تقوية جانب السيولة لمواجهة الحاالت الطارئة ولمواجهة السحب على الودائع خاصة  قصيرة األجل، 

ج على المصارف السورية محل هتمامها بالمصارف اليمنية وال نستطيع تعميم النتائاوتختلف هذه الدراسة عن البحث ب
 كذلك نموذج الدراسة. دراسة البحث

 

( كأداة للرقابة على القطاع المصرفي )دراسة حالة CAMELSالفرا: "تحليل نظام التقييم المصرفي األمريكي ) .2
 .8002سالمية غزة، مصرف فلسطين("، الجامعة اإل

 فلسطيني باستخدام نظام التقييم المصرفي األمريكيتمث لت أهداف هذه الدراسة بتقيم القطاع المصرفي ال     

CAMELS  وذلك من خالل دراسة حالة مصرف فلسطين لتحديد المخاطر المصرفية والوقوف على مواطن القوة
والضعف في أداءه باإلضافة إلى هدف زيادة كفاءة وفاعلية العمل الرقابي لدى مصرف فلسطين، ومن أهم النتائج 

بحث هي حصول مصرف فلسطين على المستوى األول وفقا  لسياسة التقييم المركب، مما يعني المتعلقة بموضوع ال



 ق

تختلف هذه الدراسة عن ، و CAMELSأن المصرف سليم وال يوجد حالة ضعف تشوبه فيما يتعلق بمكونات نظام 
 :بالنقط التاليةالبحث 

 
 المصارف السورية.اهتمام الدراسة بالمصارف الفلسطينية بينما يقوم البحث على  .1
استخدام النموذج كأداة للرقابة على القطاع المصرفي في حين استخدم البحث النموذج كأداة للمقارنة والتقييم  .2

 بين المصارف.
 بينما لم يستخدم البحث هذه التصنيفات. CAMELSتقوم الدراسة على أساس تصنيفي وفقا  لمكونات  .3



 الدراسات األجنبية:

3. Sarpal, Sidhu, Sidhana, Puri: “Performance Analysis of Nationalized Banks in 

India: An Application of CAMEL Model”, Lovely Professional University, 2010. 

عتبار القطاع المصرفي اعلى  CAMEL هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أداء المصارف الهندية مستخدمة نموذج     
عتبار نموذج اتعقيدا ، ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحثين هي  هاالقطاعات نموا  وأكثر في الهند من أسرع 

الدراسة نموذج تشخيصي وأداة إدارية لقياس كفاية رأس المال وجودة األصول والربحية واإلدارة والسيولة، وتجدر 
ي تطبيقها على المصارف الخاصة في سورية اإلشارة إلى أن هذه النتيجة تتعلق بالمصارف الهندية وليس من الضرور 

 محل الدراسة.

4. Rani: “To study the strength of using CAMELS framework as a tool of 

performance evaluation for banking institutions”, Punjab Techincal University, 

2009. 

عتباره قطاع معقد، حيث قام الباحث بدراسة أداء الهند على ااء القطاع المصرفي في تحليل أدب الدراسة هذه قامت     
ثالثة مصارف تعتبر من أوائل المصارف في الهند سواء كانت حكومية أو خاصة، ومن أهم النتائج التي توصل إليها 

إن نسبة كفاية راس المال كانت لجميع المصارف فوق الحد األدنى المطلوب وفوق متوسط  (:1البحث هي )
في الربحية اختالف أداء المصارف الثالثة  (:3ختالف بين المصارف في جودة األصول، )اوجود  (:2ة، )الصناع

يجب على البنوك االحتفاظ باألوراق المالية ذات النوعية الجيدة للسيولة لمواجهة  (:4من نمو جيد إلى نمو سلبي ، )
باإلدارة وحساسية المصرف لخطر السوق، وهذه الدراسة الحاالت الطارئة، باإلضافة إلى مجموعة من النتائج المتعلقة 

 كما هو واضح تتعلق بالقطاع المصرفي في الهند.

 



 ر

 

5. Yoon:“Financial Statement Analysis for Differentiating between Failed and 

Surviving Merchant Banks”, Korea University, 2006. 

رك زت هذه الدراسة على دراسة العامل المميز بين المصارف الفاشلة والمصارف غير الفاشلة في كوريا باستخدام      
 Mann-Whitneyومتغيرات مالية أخرى، ويتضمن التحليل تحليل أحادي المتغير باستخدام  CAMELمؤشرات 

( 1مجموعة من النتائج من أهمها ) الباحث إلى حدار اللوجستي، وقد توصلنوتحليل متعدد المتغيرات باستخدام اال
معدل العائد على و  حصاءات الوصفية وجود اختالفات واضحة في بعض المتغيرات المالية مثل كفاءة اإلدارةتبين اال

حصاءات وحيدة المتغير ومتعددة المتغيرات ( اال2تجارية الفاشلة والباقية، )األصول وحجم األصول بين المصارف ال
حصائيا  بين المجموعتين، وتختلف هذه الدراسة عن البحث بعددة نقاط األصول هي المتغيرات التي تميز ا ممثل حج
 أهمها:
  بينما توجه بحث الدراسة إلى المصارف الخاصة في سورية. تطبيق هذه الدراسة على كوريا .1

صارف منها الفاشلة واألخرى ستخدمت النموذج للمقارنة بين مجموعتين من المباإلضافة إلى أن هذه الدراسة ا .2
 .بالمقارنة بين مصارف قائمة على عملهابحث الدراسة هتم اقائمة على العمل بينما 

 نحدار بينما لم يأخذه البحث في الدراسة.اسة تحليل المتغيرات باستخدام االاستخدمت هذه الدر  .3

على عدد من البلدان  CAMELنموذج  شتراك مجملها بتطبيقرض موجز للدراسات السابقة يالحظ اوبعد ع     
على المصارف ستخداما  لقياس األداء المالي فع األساسي لتطبيق أكثر النماذج االدا ما شك ل العربية منها واألجنبية

 في سورية.

 ض البحث: و فر 
 التالية: الرئيسةالفرضيات  صياغةالبحث وأهدافه نستطيع  مشكلةنطالقا  من ا     
 .بين المصارف الخاصة في سورية من حيث كفاية رأس المالال يوجد فرق معنوي  
 .ال يوجد فرق معنوي بين المصارف الخاصة في سورية من حيث جودة األصول 
 .ال يوجد فرق معنوي بين المصارف الخاصة في سورية من حيث الربحية 
 .ال يوجد فرق معنوي بين المصارف الخاصة في سورية من حيث السيولة 
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 البحث يةمنهج

ستخدمت الباحثة المنهج الوصفي في اإلطار النظري للبحث لدراسة المفاهيم اسعيا  لتحقيق أهداف البحث      
اإلطار قامت بدراسة ، كما CAELلمؤشرات العناصر المكونة  واألسس المرتبطة بالتحليل التقليدي لألداء المالي و

  .للمصارف الخاصة في سورية لية السنويةيخية و التقارير الماخالل دراسة الوثائق التار  العملي من

 البحث حدود
، أما الحدود المكانية للبحث فتتجلى في المصارف 2616حتى عام  2665تمتد حدود البحث الزمانية من عام      

 كما هي موضحة في مجتمع البحث.)التقليدية واإلسالمية( الخاصة في الجمهورية العربية السورية 

 وعينته مجتمع البحث
تاريخ ل ا  وفق هي على الترتيب من األقدم إلى األحدث في سورية،مجتمع البحث من المصارف الخاصة  يتكون    
  ي:مايلكالترخيص  قرار

 (: مجتمع البحثأالجدول )
الدولي للتجارة والتمويل  .1

02/4/0220 
سورية والمهجر  .2

02/4/0220 
بيمو السعودي الفرنسي  .3

02/4/0220 
 العربي .4

00/9/0224 

 بيبلوس .5

02/0/0222 

 عودة .6

0/6/0222 
 سورية والخليج .7

00/4/0226 
 اإلسالمي الشام .8

7/9/0226 
 سورية الدولي اإلسالمي .9

7/9/0226 
 فرنسبنك .11

7/2/0227 
 البركة .11

02/6/0227 
 األردن .12

07/2/0227 
 الشرق .13

02/4/0222 
 قطر الوطني .14

02/0/0229 

 1سورية المركزي المصدر من إعداد الباحثة بأستخراج البيانات من موقع مصرف
 :هماباإلضافة إلى وجود مصرفين مرخصين وغير مسجلين في سجل المصارف 

 0/02/0229مصرف األمان  .1

 0/0/0200مصرف الكويت الوطني  .0

                                                           
31/12/2111تاريختحديثالبيانات 
1

 ar.htm-http://www.banquecentrale.gov.sy/main  

 

http://www.banquecentrale.gov.sy/main-ar.htm


 ت

باإلضافة إلى مصرف اإلبداع مصرف التمويل الصغير المرخص والعامل في الجمهورية العربية السورية      

 00/0/0202بتاريخ 

ستبعاد المصارف الخمسة األخيرة من المصارف المرخصة والمسجلة في سجل عينة الدراسة تم ا والختيار     
 .7/2/0227قرار ترخيصه و  المصارف لعدة أسباب أهمها هو حداثة هذه المصارف حيث أقدمها هو مصرف فرنسبك

لضم جميع  0202و 0227امي ختيار فترة الدراسة بين عاوإلجراء المقارنة بين المصارف األقدم كان البد من      
تلك المصارف وتكون فترة الدراسة أربع سنوات، ولكن للحصول على نتائج أكثر دقة رأت الباحثة إلى إطالة فترة 

ستبعاد ثالثة مصارف من الدراسة هي مصرف سورية والخليج اوبالتالي  0202حتى  0226الدراسة لتصبح من 
ي اإلسالمي إلن قوائمها المالية كسنة مالية كاملة تبدأ في عام ومصرف الشام اإلسالمي ومصرف سورية الدول

، وال يمكن تقليص حجم العينة أكثر من ذلك نظرا  ألن عنوان البحث يشمل المصارف الخاصة في سورية 0227
وعندئذ ال يعطي التحليل لمصرف أو مصرفين صورة واضحة عن المصارف في سورية أو قد تكون المصارف القليلة 

 القطاع المصرفي الخاص في سورية.تارة حالة خاصة ال تعبر عن المخ

كما البد من اإلشارة إلى أنه كان من الممكن إجراء البحث على أساس مقارنة بين مصرف إسالمي وآخر      
تقليدي باإلضافة إلى مقارنة المصارف التقليدية ولكن من أجل عدم اإلطالة والتوسع رأت الباحثة اإلكتفاء بالمقارنة 

 بين المصارف التقليدية.

كما في الجدول  ح األساسية الخاصة بعينة الدراسةالمالم ضاحييمكن إالية للمصارف ومن القوائم المومما سبق      
 (.ب)

 البحث عينةالمالمح األساسية ل(:  بالجدول )

 رأس المال التأسيس 
تاريخ مباشرة 

 العمل
 2202عدد الفروع 

 02 6/6/2004 1,500,000,000 الدولي للتجارة والتمويل

 04 6/1/2004 1,500,000,000 سورية والمهجر

 02 2/1/2004 1,750,000,000 بيمو السعودي الفرنسي

 02 2/1/2006 1,500,000,000 العربي

 02 5/12/2005 2,000,000,000 بيبلوس

 00 28/9/2005 2,500,000,000 عودة

 سورية القوائم المالية للمصارف الخاصة فيعداد الباحثة بأستخراج البيانات من من إالمصدر: 
 



 ث

 محددات البحث
واجهت الباحثة مجموعة من المحددات التي أعاقت نوعا  ما عمل البحث أهمها عدم تعاون الجهات المعنية      

مادفع الباحثة إلى االعتماد على القوائم المالية السنوية المنشورة  ،بالدراسة في إعطاء أي معلومة حول البيانات المالية
ورغبت  0202و  0226على شبكة األنترنت مع اإلشارة إلى أن السلسلة الزمنية في الدراسة قد اقتصرت بين عامي 

عطاء معلومات الباحثة بالحصول على القوائم المالية الربع سنوية للحصول على سلسلة زمنية طويلة نسبيا  تفيد بإ
 أكثر دقة.
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 الفصل األول

 للمصارف  التقليدي تقييم األداء المالي

The Traditional Financial Performance Appraisal of Banks 

هم استعماالت التحليل المالي فيتم من خالل عملية التقييم الحكم على أمن  المؤسساتداء في يعتبر تقييم األ     
ضافة الى تقييم وقدرتها على االئتمان باإل لتااماتاالوسداد  تحقيق الربحيةعلى  المؤسسةرباح وقدرة مستوى األ

بالمقارنة بالتحليل  األصول، فالتحليل المالي في القطاع المصرفي حديث العهد نسبيًا إاّل أنه تطور بشكل سريع وذلك
المالي في المنشآت الصناعية والتجارية، ومن وجهة النظر المصرفية فإن التحليل المالي في المصارف يساعد بشكل 
واضح في التعرف على مدى كفاءة اإلدارة في تجميع األموال من ناحية وتشغيلها من ناحية أخرى، وفي تحقيق 

 ي السيولة والربحية من ناحية أخرى.اعتبار اان المرغوب بين أهداف المصرف في ظل المحافظة على التو 

 ومنه يهتم هذا الفصل بالتحليل المالي وأدواته كما هو موّاع في المباحث التالية:     

 المبحث األول: التحليل المالي

 األموال استخداماتالمبحث الثاني: مصادر و 

 المبحث الثالث: التدفقات النقدية

 تحليل المالي باستخدام النسب الماليةالمبحث الرابع: ال
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 المبحث األول

 التحليل المالي  

Financial Analysis 

 

تعتبر القوائم المالية أكثر من مجرد كشف محاسبي كونها توفر معلومات يستخدمها كل من المدراء في تحسين      
أداء المصرف والمستثمرون والمقروضون وغيرهم من األطراف الخارجية للتنبؤ بالنتائج المستقبلية للمصرف، فالتحليل 

 اتخاذقييم وقياس في كل مرحلة من مراحل التخطيط والرقابة و المالي للبيانات في القوائم المالية يوفر مؤشرات ت
القرارات، تدفعنا هذه المقدمة إلى التعرف على مفهوم وأهداف ومعايير واستعماالت التحليل المالي باإلضافة إلى أهم 

 ق وأدوات التحليل. ائاألطراف المستفيدة من التحليل المالي وطر 
 

 The concept of financial analysis    مفهوم التحليل الماليأواًل: 

هو عبارة عن عملية معالجة منظمة للبيانات المالية المتاحة عن مصرف ما، وتحليل المعلومات المنشورة في      
القوائم المالية واإليضاحات المتممة لها، ويتضمن تحليل القوائم المالية مقارنة أداء المؤسسة مع أداء المؤسسات 

 1الصناعة ودراسة اتجاهات المركا المالي للمؤسسة عبر الامن.األخرى في ذات 

فالتحليل المالي وسيلة تفيد المحلل المالي في تحديد نقاط القوة في وضع المؤسسة لتعاياها وتحديد نقاط      
الضعف لوضع العالج الالام لها من خالل ربط متغيرات البيئة الخارجية )الفرص والتهديدات( مع عناصر البيئة 

 .2الداخلية )جوانب القوة والضعف(

 
                                                           

1
 . 29. ص9002. الطبعة الثانية، دار الحامد، األردن، اإلدارة الماليةد. احدفايز  . سليم1انظر كالً من:  

 . الطبعة األولى، ترجمة: محمود فتوح، عمر عبد الكريم. شعاع للنشر والعلوم، سورية،(2اإلدارة المالية )أجين.  . برغام9                  
 .313، 313. ص 9010                       

 .9002. الطبعة األولى، دار المسيرة، األردن، نظري وتطبيقي تحليل القوائم المالية مدخلمطارنة غسان فالح وزميله.  .3                  
  يعرف هذا التحليل بتحليلSWOT  التي تحول دون االستفادة من هذه  نقاط الضعف على لالستفادة من الفرص المتاحة أوالتغلب القوة الذي يستخدم

 أو معالجة نقاط الضعف التي تجعل من هذه التهديدات واقعاً.الفرص كما يمكن استخدام نقاط القوة للحد من احتمال وتأثير التهديدات 
2
 . الطبعة -التحليل المالي واألسواق المالية الدولية-والتمويل االستثمار–اإلدارة المالية . عبد الهادي محمد سعيد. 1انظر كالً من:   

 . 28. ص 9002األولى، دار الحامد، األردن،                        
                 الطبعة األولى، دار اليازوري، األردن،  التحليل والتخطيط المالي اتجاهات معاصرة.. تايه النعيمي عدنان وزميله. 9                     

 .90، 12ص ، 9002                       
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  The objectives of financial analysisل المالي أهداف التحليثانيًا: 

التحليل المالي وسيلة لمعرفة طبيعة االرتباطات والعالقات بين عناصر القوائم المالية وأداة من  اعتبارعلى      
تتجلى أهداف التحليل المالي في تحقيق مجموعة من النقاط من  1ومنطلق عملية التخطيط أدوات الرقابة الداخلية

 2أهمها:
ومصادر التمويل االستخدام األمثل  المصرفتقييم أداء كفاءة اإلدارة من خالل الحكم على استخدام أصول  .1

 3ومن خالل مقدرتها على توليد األرباح.
التقديرات والتنبؤات ألداء المصرف للمصرف والتوصل إلى أفضل الحالي الماضي و تقييم األداء المالي  .2

 4.مستقبالً 
  Standards of financial analysis معايير التحليل الماليثالثًا: 

النسب المالية بشكلها الرقمي أو أي مقياس من مقاييس األداء ال داللة لها ما لم يكن هناك معايير لقياس النتائج      
ولتوضيح أكثر  معينة تستخدم مقياسًا للحكم على كفاءة نتائج التحليل، ومقارنتها به، فالمعايير عبارة عن أرقام

 5 المعايير استخدامًا:

 (: تمثل قيمة ثابتة مثالية لحدث معين.Benchmarkالمعايير المطلقة ) .1
معايير الصناعة: هي المعايير المستخدمة في قياس وضع المصرف ضمن القطاع المصرفي الذي يعمل  .2

 به.
 التاريخية: تمثل المقاييس المستخدمة لمقارنة أداء المصرف في سنة معينة مع السنوات السابقة له.المعايير  .3

                                                           
  .أدوات الرقابة الداخلية هي الضبط الداخلي والرقابة المحاسبية والرقابة اإلدارية التي تتضمن بداخلها التحليل المالي 
1
 .23 . مرجع سابق، صاإلدارة الماليةد. احد فايز . سليم1نظر كالً من: ا  

  . مرجع سابق، التحليل المالي واألسواق المالية الدولية(-والتمويل االستثماراإلدارة المالية ). عبد الهادي محمد سعيد. 9                   
 .22ص                      

2
 169، 161. ص9010. الطبعة األولى، دار كنوز المعرفة، األردن، اإلدارة المالية الدولية والعالميةأحمد.  خليل الكايد .1انظر كالً من:  

 .939. ص 9010. الطبعة األولى، السعودية، أكتشاف الغش والتالعب في القوائم الماليةمحمد.  سامح . رضا9                   
3
تكريت      )9001 –1222صالح. )تقويم أداء الشركات باستخدام النسب المالية دراسة تطبيقية في شركة صالح الدين العامة للفترة من  عماد نعمة  

 .138(: ص 9002) 2 للعلوم اإلدارية واالقتصادية
4
  32 بحوث جامعة حلب سلسلة العلوم االقتصادية والقانونيةشيخ محمد حسين. )واقع التحليل المالي والمحاسبي وإمكانية تطويره(.   

 . 926(: ص 9008)    
5
      .  30مرجع سابق، ص  التحليل والتخطيط المالي اتجاهات معاصرة.. تايه النعيمي عدنان وزميله. 1انظر كالً من:   

    ، 133 ص. 9002. الطبعة األولى، مصر، والتمويل والتحليل المالي االستثماراقتصاديات محمد ابراهيم.  . عبد الرحيم9                    

                          132. 
 .38. ص 9010. الطبعة األولى، مكتبة المجتمع العربي، األردن، التحليل اإلئتمانيسمير.  حسن . عشيش3                    
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وضمن خططها السنوية  من قبل اإلدارة مسبقاً  المعدة المعايير اإلداريةمثل إن هناك معايير أخرى إلى ضافة باإل     
  لوصول إليها.والتي تسعى ل

 (: معايير التحليل المالي1-1-1)الشكل رقم                     

 
 ستنتاج البيانات مما سبق االمصدر: من إعداد الباحثة ب         

 

 Uses of financial analysisاستعماالت التحليل المالي  رابعًا: 
1 

القرارات ذات الصلة  اتخاذالمؤسسات موضوع التحليل باإلضافة إلى  يستعمل التحليل المالي للتعرف على أداء     
 غراض من أهمها:أويمكن استعمال التحليل المالي في عدة 

ي: يقوم بهذا التحليل المستثمرون من أفراد أو مؤسسات للتأكد من سالمة استثماراتهم وكفاية االستثمار التحليل      
عوائدها، وال تقتصر قدرة هذا التحليل على تقييم األسهم والسندات بل تمتد لتقييم كفاءة اإلدارة في خلق مجاالت 

 جديدة. استثمارية

ن بهدف التعرف على المخاطر التي قد يتعرضون لها في حال و التحليل اإلئتماني: يهتم بهذا التحليل المقرض     
 .ه في الوقت المحدد لهالتااماتاد على سد المصرفعدم قدرة 

ثناء عمليات االندماجأتحليل االندماج: ُيستخدم هذا النوع     
للمصرف المراد شراؤه واألداء لتقدير القيمة الحالية  

 بعد االندماج. المستقبلي المتوقع له

                                                           
 .حتى تكون هذه المعايير مقبولة يجب أن تتصف بالواقعية، االستقرار النسبي، البساطة، الوضوح وأن ال تحتمل أكثر من معنى 

1
 .161 -160. مرجع سابق، ص اإلدارة المالية الدولية والعالميةأحمد.  خليل . الكايد1انظر كالً من:   

-933. ص 9002. الطبعة األولى، مكتبة المجتمع العربي، األردن، مقدمة في اإلدارة المالية والتحليل الماليمحمد.  مفلح . عقل9                      
                        932. 
 .االندماج هو انضمام وحدتين اقتصاديتين أو أكثر معاً لتكوين وحدة اقتصادية واحدة وزوال الشخصية القانونية لكل منهما أو ألحدهما 
 

 معايير التحليل المالي

المطلقة المعايير المعايير التاريخية معايير الصناعة  



5 

بسبب التطورات التي تشهدها األسواق  مصرف: تعتبر عملية التخطيط المالي أمرًا ضروريًا لكل المالي التخطيط     
قع المتو  المصرفدورًا مهمًا في هذه العملية من خالل وضع تصور ألداء  المختلفة، وهنا تلعب أدوات التحليل المالي

 .باالسترشاد باألداء السابق له
من أهم استعماالت التحليل المالي لما له القدرة على تقييم ربحية  المصرفتقييم األداء: يعد تقييم االداء في      

 وغيرها. إدارة موجوداتهفي  المصرف وسيولته وكفاءته

 طراف المستفيدة من التحليل المالياألخامسًا:
The beneficiaries of financial analysis

1 
الجهات المستفيدة من التحليل المالي وفقًا لألهداف التي يسعى كل منها لتحقيقها، حيث تسعى كل جهة تتعدد      

للحصول على إجابات مالئمة حول مجموعة التساؤالت التي تمس مصالحها، وبناًء عليه فإن من أهم األطراف التي 
 تهتم بالتحليل المالي موضحة في الشكل التالي:

 (: األطراف المستفيدة من التحليل المالي2-1-1لشكل رقم )ا                  

 
 المصدر: من إعداد الباحثة                    

كل رئيسي في عملية التخطيط شاإلدارة: تعد من أهم األطراف التي تستخدم التحليل المالي الذي يساعدها ب     
 والرقابة وتقييم األداء.

                                                           
 فقرة سادساً يل المالي في يتم توضيح أدوات التحل. 

1
  . مرجع سابق، التحليل المالي واألسواق المالية الدولية(-والتمويلاإلدارة المالية )الستثمار . عبد الهادي محمد سعيد. 1انظر كالً من:   

 .21 -28ص                        
 الجوانب التنظيمية في البنوك –تحليل القوائم المالية –إدارة المصارف )السياسات المصرفية . حنفي عبد الغفار. 9                   

 .316 -312. ص 9002-9008. الطبعة األولى، الدار الجامعية، مصر، إلسالمية(التجارية وا                       
 .31مرجع سابق، ص  التحليل والتخطيط المالي اتجاهات معاصرة.تايه النعيمي عدنان وزميله.  .3                   

 .91. ص 9002. الطبعة األولى، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، سورية، تحليل القوائم الماليةجبل عالء الدين.  .3                   
 .26 -23ص. مرجع سابق، اإلدارة الماليةسليم.  د فايزاحد. 2                   

 .120. مرجع سابق، ص والتمويل والتحليل المالي االستثماراقتصاديات ابراهيم.  محمد . عبد الرحيم6                  

األطراف 
المستفيدة من 
 التحليل المالي

 اإلدارة

 المساهمون 

 الدائنون
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ياس أداء أسهمهم وقدرة المصرف على تعظيم ثروتهم المتمثلة بنصيب السهم بقالمساهمون: الذين يهتمون      
 العادي من األرباح المحققة.

 في مواعيدها.ه التااماتالوضع المالي للمصرف ومدى قدرته على سداد بالدائنون: يهتمون      
باإلضافة إلى أن هناك مجموعة من الجهات التي تهتم بالتحليل المالي مثل الحكومة، المنافسين، المصارف      

 ومؤسسات التأمين، وسائل اإلعالم، الوسطاء وآخرون.

 Tools of financial analysisأدوات التحليل المالي سادسًا: 

هي مجموعة من األساليب المختلفة التي يستخدمها المحلل المالي لتوضيح مدى سالمة وصحة المركا المالي      
 1منها:المالي ، ويوجد العديد من أدوات التحليل للمصرفوالنقدي 
 ها.استخداماتتحليل مصادر األموال و  .1
  تحليل التدفقات النقدية. .2
، والتحليل المالي باستخدام النسب األفقيالتحليل و  الرأسي التحليل ويشمل التحليل المقارن للقوائم المالية .3

 2المالية.
 
  Conclusion الخاتمة
 المصارفسواء بين  المصرفأن التحليل المالي أداة مهمة في التعرف على وضع  تجد الباحثةمما سبق      

يقوم  التيوالضعف  هذه األداة نقاط القوةوفق معيار محدد، وتبرا من خالل  األخرى أو بالمقارنة مع فترات امنية أو
ها الطريق اعتبار نطالقًا من أدوات التحليل المالي سيتم تفصيل كل أداة في مبحث خاص على اعليه المصرف، و 

إلى التحليل المقارن  قطر للوصول إلى النموذج الخاص بالدراسة، مع اإلشارة إلى أنه بالنسبة لألداة الثالثة فلن يتم الت
 كتفاء بالتحليل المالي باستخدام النسب المالية من أجل عدم التوسع بتحليل يضيع مضمون الدراسة.واال

                                                           
1
 .132 -138. مرجع سابق، ص والتمويل والتحليل المالي االستثماراقتصاديات محمد ابراهيم.  . عبد الرحيم1انظر كالً من:   

 .20، ص 9002دار المسيرة، األردن،   . الطبعة الثانية،مقدمة في اإلدارة المالية المعاصرةدريد كامل.  . آل شبيب9                    
  وخالل فترة زمنية معينة، بمعنى  ستخداماتيتم هذا التحليل بغرض تحديد قنوات استخدام أموال المؤسسة ومصادرها التي ساهمت في تغطية تلك اال

 آخر يعطي  هذا التحليل صورة واضحة عن حركة األصول والخصوم.
   المؤسسة من جانب ومدى قدرة اإلدارة على تحقيق التزامن في هذه التدفقات  التزاماتيوضح تحليل التدفقات النقدية مدى كفايتها ونوعيتها لتغطية

 من جانب آخر.
  فرده مفيداً يتم التحليل الرأسي من خالل تحليل األوزان النسبية لبنود القوائم المالية إلى مجموع القائمة ويعتبر هذا التحليل ساكناً وال يصح بم

بدراسة تغيرات القوائم المالية على مدى عدة فترات لذلك يسمى بالتحليل المتحرك في حين التحليل بالنسب يتم عن  بمفرده، أما التحليل األفقي فيعنى
 .طريق مقارنة النسب الخاصة بالمؤسسة بالنسب السائدة في الصناعة التي تنتمي إليها المؤسسة

2
 .98 -96. مرجع سابق. ص تحليل القوائم الماليةعالء الدين.  جبل  
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 المبحث الثاني

األموال استخداماتمصادر و   

  Sources and uses of funds 

وحقوق الملكية، ويضم  لتااماتاالتتكون قائمة المركا المالي للمصارف من ثالثة أجااء رئيسية هي: األصول و      
فيحتوي  لتااماتاالاألموال أما جانب  استخداماتجانب األصول قائمة بأنواع وقيم مايملكه المصرف يعكس بذلك 

، وتعكس لتااماتاالالملكية فيمثل الفرق بين األصول و  على قائمة بأنواع الحقوق المالية على المصرف، أما حقوق
وحقوق الملكية  مصادر أموال المصرف، وهذا مايتم مناقشته في هذا المبحث من خالل التعرض  لتااماتاالمجمل 

 األموال. استخداماتلمصادر و 

 Sources of funds   أواًل: مصادر األموال

. والشكل التالي تعتمد المصارف التجارية في مااولة نشاطها على نوعين من مصادر التمويل داخلية وخارجية      
 األنواع المختلفة لمصادر التمويل:يوضح 

 (: مصادر األموال في المصارف1-2-1الشكل رقم )

 المصدر: من إعداد الباحثة

 مصادر األموال في المصارف

 مصادر خارجية

 االقتراض

المصرف 
 المركزي

مصارف 
 أخرى

 الودائع

 جارية ألجل توفير

 مصادر داخلية

 االحتياطيات

 خاص إجباري

األرباح 
غير 

 الموزعة
 رأس المال
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الملكية بما فيها رأس المال واالحتياطيات بأنواعها واألرباح غير  تتمثل هذه المصادر بحقوق المصادر الداخلية:.1
المواعة، فهي تمثل حقوق المساهمين في المصرف نفسه، وفي الوقت ذاته توفر نوعًا من الحماية واالطمئنان 

ضئيلة ألصحاب الودائع وتغطية الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها المصرف، على الرغم من أنها ال تمثل إال نسبة 
  1من موارد المصرف.

في تكوين المصرف، ثنين معًا االأوالمؤسسين أو رأس المال: يمثل إجمالي المبالغ المدفوعة من قبل المساهمين  .1.1
 2وانه النسبي مقارنة مع بقية مصادر التمويل. انخفاضو يتميا هذا المصدر عن المصادر األخرى بـ

 3بتوايعها.لفترة معينة قبل القيام المبالغ المقتطعة من األرباح يتم استثمار األرباح غير المواعة:  .9.1

 بالنسبة للمصارف نميا بين نوعين من االحتياطيات: اإلجباري والخاص.  4االحتياطيات: .1.3

 (.االقتراض)الودائع( ومصادر طويلة األجل ) قسم هذه المصادر إلى مصادر قصيرة األجلتُ  المصادر الخارجية:. 2
تعتبر المبالغ التي يحصل عليها المصرف التجاري من األفراد والمؤسسات المصدر الرئيسي التي  :5الودائع. 3.2

وتمثل اإللتاام األكبر في مياانية المصرف سواء أكانت بالعملة المحلية أو األجنبية والدعامة ، يعتمد عليها في موارده
 6.ودائع ثابتة وودائع توفيرو  ئع إلى ثالثة أنواع: ودائع جاريةلوداقسم اوتُ  األساسية لنشاطه التجاري.

المبالغ التي تودع لدى المصرف التجاري مقابل تعهد المصرف بدفعها  7الحسابات الجارية) تحت الطلب(تمثل      
في أي وقت يريد صاحب الوديعة سواء أكان سحب كامل للوديعة أو جاء منها ويتم السحب عادة بموجب شيكات 

                                                           
1
  . الطبعة األولى، دار المناهج للنشر والتوزيع، النظم المحاسبية في البنوك وشركات التأمينعبد اإلله نعمه.  . جعفر1انظر كالً من:  

 .93ص. 9008األردن،                         
 . 122ص. 9002ر الحامد، األردن، . الطبعة األولى، داالتمويل وإدارة المؤسسات الماليةعبد الوهاب يوسف.  . أحمد9            

2
 .169ص. 9002. الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، األردن، النقود والمصارف مدخل تحليلي ونظريد اكرم وزميله. احد .1انظر كالً من: 

 .122ص.مرجع سابق، التمويل وإدارة المؤسسات الماليةعبد الوهاب يوسف.  . أحمد9                  
 علي بركات. )تحديات التمويل المصرفي في سورية في ضوء تطورات االقتصاد العالمي(. ماجستير، قسم  . بركات3                  

 .38، 36. ص 9010األقتصاد والعالقات االقتصادية الدولية كلية االقتصاد جامعة حلب،                       
3
 .163ص. المرجع السابق، تحليلي ونظريالنقود والمصارف مدخل د وزميله. حدىاكرم  
4
 .163، 169ص. مرجع سابق، النقود والمصارف مدخل تحليلي ونظريد اكرم وزميله. احد. 1انظر كالً من:  

 .122ص. مرجع سابق، التمويل وإدارة المؤسسات الماليةعبد الوهاب يوسف.  . أحمد9                   

       . الطبعة االولى، دار وائل للنشر، األردن، إدارة العمليات المصرفية المحلية والدولية. عبد هللا خالد أمين وزميله. 3                   
 .26ص، 6002                       

 تحديده من قبل المصرف المركزي وفق األنظمة والقوانين الناظمة في البلد، حيث يجبر القانون المصارف على يتم وني( يمثل احتياطي اجباري) قان
 من األرباح.% 10اقتطاع نسبة 

المركز  عمبينما احتياطي خاص: هو تلك المبالغ التي يتم حجزها من األرباح بعد موافقة الهيئة العامة للمساهمين دون إلزام قانوني، والهدف منه د   
 المالي للمصرف وزيادة ثقة عمالءه باإلضافة إلى مواجهة التوسعات المستقبلية للمصرف ومواجهة ظروف غير متوقعة أو خسائر معينة قد تصيب

 المصرف. 
5
 .128، 126ص.مرجع سابق، التمويل وإدارة المؤسسات الماليةعبد الوهاب يوسف.  . أحمد1انظر كالً من:  

 .162-163ص. مرجع سابق، النقود والمصارف مدخل تحليلي ونظريد اكرم وزميله. احد .9                   

 .22-28ص. مرجع سابق، إدارة العمليات المصرفية المحلية والدولية. عبد هللا خالد أمين وزميله. 3                   
6
 .93ص. مرجع سابق، النظم المحاسبية في البنوك وشركات التأمينعبد اإلله نعمه.  جعفر 
7

لما يتم جب أن يكون هذا الحساب دائناً لمصلحة العميل بشكل دائم إال إذا كان هناك ترتيبات مع البنك لكشف الحساب فوق الرصيد المودع لديه، وقي 
 دفع فوائد على هذه الحسابات نظراً لطبيعتها حيث تكون أرصدتها معدة للدفع دوماً وفوراً.
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صادرة من قبل العميل أو بأوامر سحب عند الطلب. وألن السحب عليها يمكن أن يجري في أي وقت تلجأ المصارف 
نقد عند الضرورة لمواجهة سحوبات  لى االحتفاظ بموجودات على درجة كبيرة من السيولة يمكن تحويلها إلىإ

  1ن.و المودع

فهي األموال التي يودعها األفراد في المصرف التجاري لفترة امنية محددة، ولها نوعان  2 الحسابات الثابتة أما   
ودائع ألجل وودائع الشعار. يعكس كال النوعين مدى التاام المصرف بدفع الوديعة في وقت الحق على االيداع يتم 

يالحظ أنه في الودائع ألجل عدم  االتفاق عليه من قبل العميل والمصرف. بينما يختلفان بالنسبة لسياسة السحب حيث
ن سحب العميل الوديعة يفقد حقه في الفائدة، بينما الودائع الشعار  إمكانية سحب الوديعة قبل انقضاء الفترة المحددة وا 

المصرف بشكل كبير على الودائع  ويعتمديتم إبالغ المصرف قبل وقت مناسب من تاريخ سحبها دون خسارة الفائدة. 
تثماراته بسبب تمياها بنوع من الثبات واالستقرار لمدة أطول من الودائع الجارية دون الخوف من قيام الثابتة في اس

 3.العمالء بسحبها، إال أن كلفة هذه الودائع أعلى من الودائع الجارية ألنه يتم دفع فوائد للمودعين

ستطيع صاحبها أن يودع أو أن جذب صغار المدخرين حيث ي في حسابات التوفير في حين تتمثل الغاية من    
  روط ميسرة تتناسب مع حجم الوديعة. هذا النوع من الودائع يتمتع بمياة االستقرار.يسحب من وديعته بش

 وغالبًا ما يتم  والمصارف المركايةأالمصارف األخرى وهذا المصدر كما هو معلوم يتم إما من  4:االقتراض. 2.2
اللجوء إلى هذا النوع من المصادر نتيجة عدم كفاية الموارد الذاتية المتاحة لتمويلها بالكامل. وال تلجأ المصارف عادة 

من المركاي االقتراضإلى 
إال في مواجهة المتغيرات غير المتوقعة، مقابل ضمان أي اصل من أصولها أو عن  

 ر فائدة خاص بالمصارف يسمى سعر الخصم.طريق إعادة خصم األوراق المالية لدى المركاي بسع

 تلك األموال. استخداماتإلى تطرق وبعد عرض مصادر األموال في المصارف التجارية البد من ال     

                                                           
1

لدى البنوك الكبيرة وذات الفروع المنتشرة هناك نسبة ثابتة من أرصدة هذا النوع من الحسابات تبقى لدى البنك بصورة مستمرة  في الواقع العملي 
 ار.استمروتنمو ب

2
 .92ص. مرجع سابق، النظم المحاسبية في البنوك وشركات التأمينعبد اإلله نعمه.  جعفر 
3
 الرصيد اليومي للحساب حسب السعر السائد. تحسب هذه الفوائد على أساس رصيد الوديعة أو 
  كون أن السحب النقدي من حسابات التوفير أقل من الحسابات تحت الطلب لضرورة حضور الساحب إلى المصرف لدى السحب ألنه ال يعطى دفتر

 شيكات.
 .92ص. مرجع سابق، النظم المحاسبية في البنوك وشركات التأمينعبد اإلله نعمه.  . جعفر1انظر كالً من:  4

 .139ص. 9003. الطبعة االولى، دار الحامد، األردن، النقود والمصارف واألسواق المالية. السيد علي عبد المنعم وزميله. 9             

 .22. مرجع سابق، ص إدارة العمليات المصرفية المحلية والدولية. عبد هللا خالد أمين وزميله. 3                   
 .128ص.مرجع سابق، التمويل وإدارة المؤسسات الماليةعبد الوهاب يوسف.  . أحمد3             

  .الملجأ األخير لالقتراض 
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Uses of funds األموال استخداماتثانيًا: 
1 

جانب األصول األوجه المختلفة إلستخدام األموال المتجمعة لديه من مصادر التمويل المختلفة كما يعكس  يعكس     
ويوضح الشكل التالي أهم العناصر  2مع  أهداف المصارف المرجوة.التي تنسجم  ستثماريةاالالمجاالت طبيعة وأنواع 

 األموال. استخداماتالمختلفة الخاصة ب

األموال في المصارف تخداماتاس(: 2-2-3الشكل رقم )  

 
 المصدر: من إعداد الباحثة

األموال في المصارف التجارية، وأكثر أنواع األصول  استخداماتهي من أكبر وأهم أوجه 3القروض والسلف: . 3
سيولتها أكثر من غيرها من األصول، باإلضافة إلى مساهمة هذه القروض في دعم  نخفاضعائدًا وربحًا نسبة ال

األنشطة االقتصادية التي تعتمد في تمويلها على االئتمان المصرفي. والبد من توضيح  الفرق بين القرض والسلفة في 
على مقدار القرض  عبارة عن مبلغ من المال يقدمه المصرف للمقترض باإلتفاق بينه وبين المصرف القرضأن 

إلتاامًا من المصرف إلى الحاصل عليها بالسحب منها في حدود المبلغ المصرح  السلفةوموعد السداد، في حين تمثل 
 به.

يستثمر المصرف التجاري جاء من موارده في شراء أصول ثابتة كالعقارات التي يملكها ويااول األصول الثابتة: . 2
ل األخرى كاألثاث ووسائل النقل واألجهاة اإللكترونية والحاسبات وغيرها باإلضافة فيها نشاطه باإلضافة إلى األصو 

 ث فروع إضافية(.حداإلى شراء األصول الثابتة لمشاريع قيد التنفيذ )مثل إ

                                                           
1

 .98، 96ص، سابق، مرجع النظم المحاسبية بين البنوك وشركات التأمين -9008جعفر عبد اإلله ،  نعمه  
2
 .128ص.مرجع سابق، التمويل وإدارة المؤسسات الماليةيوسف.  عبد الوهاب . أحمد1انظر كالً من:  

 .132. مرجع سابق، ص النقود والمصارف واألسواق المالية. السيد علي عبد المنعم وزميله. 9            
3
 .122ص.مرجع سابق، التمويل وإدارة المؤسسات الماليةعبد الوهاب يوسف.  . أحمد1انظر كالً من:  

 .  29. مرجع سابق، ص إدارة العمليات المصرفية المحلية والدولية. عبد هللا خالد أمين وزميله. 9                   
 .123ص. مرجع سابق، النقود والمصارف مدخل تحليلي ونظريد اكرم وزميله. احد. 3                   

استخدامات 
األموال في 
 المصارف

 االستثمارات

األصول 
 الثابتة

القروض 
 والسلفيات
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للمصارف الخاصة حرية االختيار في استثماراتها المدرة عليها بالدخل وتكون القيود المفروضة  1:اتاالستثمار . 1
       في حدود ضيقة. وتتعدد أوجه أستثمار المصارف ألموالها والتي منها:عليها 

باألسهم في  بغرض الحصول على أرباح أو عوائد، أو المتاجرة المساهمة في المشاريع االقتصادية الحديثة(3)     
وراق على التحويل لنقدية في سندات حكومية وأذونات خاينة نظرًا لقابلية هذه األ االستثمار(2سوق األوراق المالية، )

بحيث تتميا بسيولة عالية  في األوراق التجارية المخصومة االستثمار(1بضمانها من المركاي، ) االقتراضلة و سائ
يمكن تحويلها إلى سيولة بأقل وقت ممكن وبدون خسائر، كما تتيح الفرصة للمصرف إلعادة خصمها لدى المركاي 

 اي.بشروط معينة يقررها المصرف المرك

  Conclusion الخاتمة
أداة مفيدة لتحديد من أين جاءت األموال وكيف األموال  استخداماتأن قائمة مصادر و تستنتج الباحثة مما سبق      

ذه المعلومات أن معينة، ومن ثم يستطيع المحلل على ضوء هامنية خالل فترة  المصرفاستعملت هذه األموال فى 
 سياسة تمويلية صالحة أم ال. يتبع المصرف يقرر ما إذا كان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .122ص.مرجع سابق، التمويل وإدارة المؤسسات الماليةعبد الوهاب يوسف.  . أحمد1انظر كالً من:  

 .129ص. مرجع سابق، النقود والمصارف مدخل تحليلي ونظريد اكرم وزميله. احد. 9            
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 المبحث الثالث
 Cash Flowsالتدفقات النقدية 

تعرضت بعض المؤسسات في الواليات المتحدة األميركية لحاالت األفالس على الرغم من أنها حققت أرباحًا      
سنوية ومن أشهرها مؤسسة 

W.T.Grant هذه المؤسسات  اعتماد، ويمكن أن يعاى ذلك إلى عدة أمور من أهمها
ستحقاق وتعطي صورة عن المركا في بياناتها المالية على قائمتي الدخل والمركا المالي اللتان تعدان وفق أساس اال

فقات النقدية المالي وصافي الربح في فترة محددة غالبًا ماتكون عام مالي بغض النظر عن مقدار التغير في التد
تعرف بقائمة التدفق النقدي لمعرفة طبيعة التغيرات  الداخلة والخارجة، مادعى الحاجة إلى إيجاد قائمة مالية إضافية

هذا المبحث  التي تحدث على عناصر المركا المالي والوقوف على التطورات الحاصلة بالسياسات المالية، مايدفع
 ق إعدادها.ائقائمة والتعرف على األنشطة التي تقوم عليها وطر هذه اللمفهوم وأهمية وأهداف تطرق إلى ال

 statement Concept of cash flow مفهوم قائمة التدفقات النقديةأواًل: 

 تعددت تعاريف قائمة التدفقات النقدية ومن أبراها مايلي:     

والخارجة من النقدية وشبه النقدية، فهي  قائمة التدفقات النقدية هي عبارة عن قائمة تصف التدفقات الداخلة     
تشرح أسباب التغير في وضع النقدية للمؤسسة بين تاريخين من المياانية العمومية، وهي أداة متاحة لإلدارة للتقييم 

 1والمراقبة والتحكم بالسيولة المتوفرة لدى المؤسسة.

بالمقبوضات والمدفوعات الخاصة بمؤسسة ما وبعضهم من عرف قائمة التدفق النقدي بأنها عبارة عن قائمة      
خالل فترة امنية معينة، وتساعد هذه القائمة مستخدمي القوائم المالية في تقدير قدرة المؤسسة على تحقيق التدفقات 

 2النقدية في المستقبل.

الداخل والتدفق النقدي وبعضهم اآلخر عرفها بأنها تلك القائمة المالية المعنية ببيان الفرق بين التدفق النقدي      
والتمويل خالل فترة امنية محددة وتساعد في التعرف على األوضاع المالية  االستثمارالخارج من عمليات التشغيل و 

                                                           
   األميركية  ولمعرفة مزيد من المعلومات عن الشركة يمكن الرجوع إلى الموقعين التاليين:هي من الشركات الكبرى في  الواليات المتحدة 

          1  .http://en.wikipedia.org/wiki/W._T._Grant#Downfall_and_closure 

          9 .http://www.wtgrantfoundation.org  
   1228في عام ( أصدر مجلس معايير المحاسبة الماليةFASB القرار رقم )الخاص بتضمين قائمة التدفقات النقدية بجانب قائمة المركز المالي  22

 أسواق النقد وأسواق العقود المستقبلية. انهياروقائمة الدخل، صدر هذا القرار خصوصاً بعد األزمة التي حدثت بأسواق البورصة األميركية وأدى إلى 
1
 Rama Gopal, CA. C. Accounting for managers (starting from basics). First edition, new age international, New 

Delhi, 2009. p 302 
2
 .30. مرجع سابق، ص اإلدارة الماليةد. احدفايز  سليم  

http://en.wikipedia.org/wiki/W._T._Grant#Downfall_and_closure
http://www.wtgrantfoundation.org/
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للمؤسسة، وتعرض األثر النقدي الداخل والخارج لكافة العمليات واألنشطة التي تحدث في المشروع خالل السنة 
ستخدام ستخدام الفائض االاار المؤسسة وكيفية استمر ات التي تبين مدى امكانية المالية، وتساهم في إيجاد المؤشر 

 1األمثل.

 ويمكن من التعاريف السابقة إيراد النقاط التي يرتكا عليها مفهوم قائمة التدفقات النقدية التي هي:     
 فيما بينها.تصف التدفقات النقدية الداخلة )المقبوضات( والخارجة )المدفوعات( وتحسب الفرق  .1
 توضح أسباب التغير في النقدية. .2
 دخل وتضيف الباحثة هنا بأن تكون سنتين متتاليتين.قائمتين مركا مالي وقائمة تحتاج إلى  .3
تفيد اإلدارة في التحكم بالسيولة والتعرف على األوضاع المالية للمؤسسة وقدرتهاعلى تحقيق تدفقات نقدية في  .4

 ارها.استمر المستقبل أو حتى مدى إمكانية 
 والتمويلية. ستثماريةاالتهتم بالعمليات التشغيلية و  .5

وتضيف الباحثة نقطة أخرى بأن صافي التدفقات النقدية )نتيجة قائمة التدفقات النقدية( هو عبارة عن مجموع      
افي التدفقات وص ستثماريةاالصافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية وصافي التدفقات النقدية من األنشطة 

 النقدية من األنشطة التمويلية.

 Importance of cash flow statement أهمية قائمة التدفقات النقدية ثانيًا: 

مضمونها ودالالتها عن قائمة الدخل وقائمة المركا المالي  اختالفتبرا أهمية قائمة التدفق التدفق النقدي ب     
بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية، فاإلدارة تهتم بالتدفقات النقدية للتخطيط للسيولة وتحديد مدى حاجتها للتمويل 

ؤسسة على قصير األجل يهتم بقدرة المالذي سُيقرض قرضًا الخارجي وفي إدارة الموارد النقدية بكفاءة، والمقرض 
هتمامه بالربحية لتحصيل ديونه قصيرة األجل، كذلك المستثمر يهتم اتحقيق تدفقات نقدية في األجل القصير أكثر من 

 2بقدرة المؤسسة على تحقيق تدفقات نقدية لما لها األثر في تحديد سعر السهم.

كما تظهر أهمية قائمة التدفق النقدي في حاالت االضطرابات المالية التي قد تعاني منها المؤسسات وخصوصًا     
المتجه نحو األفالس حيث تاود هذه القائمة معلومات على أساس نقدي على خالف قائمة الدخل التي تاود 

                                                           
1
 190. مرجع سابق. ص مقدمة في اإلدارة المالية المعاصرةدريد كامل.  آل شبيب  

2
 .      30ص. مرجع سابق، اإلدارة الماليةد. احدفايز  سليم  



14 

ستحقاق واليظهر التدفقات النقدية أساس اال بمعلومات عن ربح المؤسسة وخالل فترة امنية وهذا الربح مبني على
 M.T.Grant .1وهذا ماأكده أفالس كما ذكرنا سابقًا مؤسسة  الداخلة والخارجة إلى ومن المؤسسة

 Objectives of cash flow statement  أهداف قائمة التدفقات النقديةثالثًا: 

 2يمكن أن تنحصر بما يلي:هم األهداف التي تسعى إليها قائمة التدفقات النقدية أ     
إدارة النقدية: قائمة التدفقات النقدية هي أداة تساعد المؤسسة بمعرفة مقدار النقدية المتوّلدة من أنشطتها وفي  .1

 التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية.
يط النقدية من تقييم قرارات اإلدارة: قائمة التدفقات النقدية تقنية مهمة لتقييم قرارات اإلدارة الخاصة بتخط .2

 خالل المقارنة بين التدفقات النقدية الفعلية والمتوقعة )المستهدفة(.
تسليط الضوء على مجموعة من النقاط من أهمها قدرة المؤسسة على سداد توايعات األرباح المساهمين  .3

 وسياسة توايع األرباح وتخطيط مدفوعات القروض وغيرها.
فقد تحقق المؤسسة أرباحًا دون  ةر في النقدية المتاحة لدى المؤسسإيضاح العالقة بين صافي الدخل والتغي .4

 أن يرافقها ايادة في النقدية.

 Classification of cash flows  التدفقات النقدية تصنيفاترابعًا: 

قبل شرح األنشطة الرئيسية البد من توضيح أن جميع األنشطة التي تؤدي إلى ايادة النقدية هي تدفقات نقدية      
داخلة ويشار إليها بإشارة موجبة، أما األنشطة التي تؤدي إلى نقصان النقدية تسمى تدفقات نقدية خارجة ويشار إليها 

 بإشارة سالبة.

 3النقدية، استخداماتوتسمى التدفقات النقدية الداخلة أيضًا بمصادر النقدية أما التدفقات النقدية الخارجة فتسمى      
 تلك التدفقات النقدية الداخلة والخارجة تندرج ضمن األنشطة الرئيسية التالية:

                                                           
1
 .30ص. المرجع السابق، اإلدارة الماليةد. احدفايز  . سليم1انظر كالً من:   

 199، 191. مرجع سابق. ص مقدمة في اإلدارة المالية المعاصرةدريد كامل.  آل شبيب .9                    
   M.S.Cعمر عبد الحميد محمد. )قائمة التدفق النقدية كأداء للتنبؤ بالفشل المالي(. ماجستير، برنامج ماجستير العلوم  العليمي. 3                    

 .92. ص 9010األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية كلية الدراسات العليا القاهرة،                        
2
 .129، 121. الطبعة األولى، مرجع سابق. ص تحليل القوائم الماليةالدين.  عالء . جبل1: كالً منانظر   

2. Rama Gopal, CA. C. Accounting for managers (starting from basics). op. cit. p 305 
3
 عبد الهادي. )السياسات المحاسبية في إدارة العمليات النقدية الواقع وأفاق التطوير(. ماجستير، قسم محاسبة كلية االقتصاد جامعة حلب، عثمان  

 .36. ص 9011
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ث التي تحدد مصادر حدالك العمليات واألُتعرف األنشطة التشغيلية بأنها ت: ت النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقا
النقدية المرتبطة بشكل مباشر بالنشاط التشغيلي وهو النشاط األساسي للمصرف، باإلضافة إلى جميع  استخداماتو 

 1والتمويلية. ستثماريةاالاألنشطة التي ال تدخل ضمن األنشطة 

ولنجاح المؤسسة البد أن يكون صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية بإشارة موجبة بمعنى أن تكون      
التدفقات النقدية الداخلة أعلى من التدفقات النقدية الخارجة، ويشير صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 2نمو والتوسع.السالبة إلى أن المؤسسة غير قادرة مستقباًل على ال

 وفيما يلي أهم التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل في القوائم المالية للمصارف الخاصة في سورية.

 (: أهم التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للمصارف الخاصة في سورية1-3-1الجدول رقم )
 التدفقات النقدية الخارجة التدفقات النقدية الداخلة

 الايادة في اإليداعات لدى المصارف  - الايادة في التأمينات النقدية -

 الايادة في الموجودات المالية للمتاجرة - الايادة في ودائع العمالء -

 المباشرة االئتمانيةالايادة في التسهيالت  - الايادة في ودائع المصارف -
 من القوائم المالية للمصارف الخاصة في سورية استنتاجهالمصدر: من إعداد الباحثة ب

يتضمن هذا الجاء جميع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة الناتجة من  :ستثماريةاالت النقدية من األنشطة التدفقا
طويلة األجل مثل شراء أو بيع أصول ثابتة، ويفيد التفصيل في التدفقات  اتاالستثمار التغيرات الحاصلة في األصول و 

 3في معرفة التدفقات النقدية المتوّلدة في المستقبل. ستثماريةاالالنقدية من األنشطة 
في المصارف  ستثماريةاالوفيما يلي جدول يوضح أهم التدفقات النقدية الداخلة والخارجة الناتجة عن األنشطة      
 اصة في سورية.الخ

                                                           
1
  Look at: 1. CA. C. Rama Gopal. Accounting For Managers (Starting From Basics). op. cit. p 305  

                  2. Jae K. Shim, Joel G.Siegel. Financial Management. third edition, Mc Graw Hill, New  

                      York, 2007. p39 

                  3. Louis C. Gapenski. Healthcare Finance An Introduction To Accounting And Financial                   

        Management. Third edition, Aupha / Hap, United States of America, 2005. p 103 
2

( دراسة تطبيقية على المصارف الوطنية العاملة في 8سوزان عطا. ) العالقة بين التدفقات النقدية وعوائد األسهم وفقاً للمعيار المحاسبي رقم ) درغام 

 .26. ص 9002فلسطين(. ماجستير، قسم المحاسبة والتمويل كلية التجارة الجامعة اإلسالمية بغزة، 
3
 Look at: 1. Rama Gopal, CA. C. Accounting for managers (starting from basics). op. cit. p 306 

                 2. Jae K. Shim, Joel G.Siegel. Financial Management. Op. cit. p39 
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 للمصارف الخاصة في سورية ستثماريةاال(: أهم التدفقات النقدية من األنشطة 2-3-1الجدول رقم )
 التدفقات النقدية الخارجة التدفقات النقدية الداخلة

 النقص في الموجودات المالية قروض وسلف -
 شراء موجودات ثابتة -

 نقص في الوديعة المجمدة لدى المركاي -
 من القوائم المالية للمصارف الخاصة في سورية استنتاجهمن إعداد الباحثة بالمصدر: 

وهي التدفقات النقدية الناتجة عن التغيرات الحاصلة في حجم وبنية حقوق  ت النقدية من األنشطة التمويلية:التدفقا
 1الملكية باإلضافة إلى الديون القصيرة وطويلة األجل للمؤسسة.

 ومن أهم التدقفات النقدية من األنشطة التمويلية للمصارف الخاصة في سورية موضح في الجدول التالي:     

 (: أهم التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية للمصارف الخاصة في سورية3-3-1الجدول رقم )
 التدفقات النقدية الخارجة التدفقات النقدية الداخلة

 أرباح مواعة مدفوعة - ايادة رأس المال -

 مصروف إصدار أسهم - عالوة إصدار -
 من القوائم المالية للمصارف الخاصة في سورية استنتاجهالمصدر: من إعداد الباحثة ب

 Methods of preparing cash flow statements ق إعداد قائمة التدفقات النقديةائطر خامسًا: 
نما ينحصر  ستثماريةاالال تختلف طريقة عرض كل من التدفقات النقدية من األنشطة        ختالفاالوالتمويلية، وا 
في إعداد قائمة  يتينإحدى الطريقتين التال اعتمادق إعداد التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية وهنا يمكن ائبطر 

 2:التدفقات النقدية

: تقوم هذه الطريقة على مبدأ عرض جميع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة الناتجة عن الطريقة المباشرة     
 والتمويلية. ستثماريةاالاألنشطة التشغيلية، باإلضافة إلى عرض التدفقات النقدية من األنشطة 

                                                           
1
 Look at: 1. Rama Gopal, CA. C. Accounting for managers (starting from basics). op. cit. p 306  

                 2. Jae K. Shim, Joel G.Siegel. Financial Management. Op. cit. p39, 40 
2
 .126. الطبعة األولى، مرجع سابق. ص تحليل القوائم الماليةعالء الدين.  . جبل1انظر كالً من:   

  2. P. Weetman. financial and management accounting An Introduction. fourth edition,  prentice hall,   

       England, 2006. p 396, 397 
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الحاصلة على التدفقات إضافة التعديالت  متبدأ هذه الطريقة بصافي الربح التشغيلي ويت :المباشرةغير الطريقة      
 والتمويلية. ستثماريةاالالنقدية من األنشطة التشغيلية باإلضافة إلى عرض التدفقات النقدية من األنشطة 

أي طريقة من الطريقتين السابقتين لن يغير من صافي التدفقات النقدية التشغيلية،  اعتمادأن والجدير بالذكر      
 1عن األخرى.ولكن كل طريقة تعطي مدلول مختلف 

وهنا البد من اإلشارة إلى أن المصارف الخاصة في سورية تتبع الطريقة غير المباشرة في إعداد قائمة التدفقات      
 النقدية.

  Conclusion الخاتمة
بعد عرض مفهوم وأهمية قائمة التدفق النقدي تبين أن هذه القائمة تؤمن معلومات حول التغيرات الحاصلة في      

لقاء الضوء في اوالتمويلية، كما تم  ستثماريةاالنقدية المصرف وتشرح تلك المعلومات من خالل األنشطة التشغيلية و 
على الطريقة المصارف الخاصة السورية، وتعرفنا نشطة في هذا المبحث على أهم التدفقات النقدية من تلك األ

 المباشرة وغير المباشرة لحساب التغيرات الحاصلة في األنشطة التشغيلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 William Jan & Haka Susan.  Financial Accounting, McGrow-Hill, New York, USA, 2006. p624. 
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 المبحث الرابع
 التحليل المالي باستخدام النسب المالية

Financial analysis using financial ratios 

تمثل القوائم المالية* كشوفًا تظهر الوضع المالي للمصرف في نقطة امنية معينة من ناحية وملّخصة لعملياته      
وعلى الرغم من أنها توضح أرقام اإليرادات و المصروفات إال أنها ال  1،خالل فترة امنية محددة من ناحية أخرى

ويمكن التوصل إلى ذلك عن طريق التحليل المالي باستخدام  ،رقامتكفي بمفردها للداللة على األهمية النسبية لهذه األ
 2النسب المالية. 

فالتحليل المالي باستخدام النسب المالية يعني إيجاد عالقة بين عنصر أو أكثر من عناصر القوائم المالية لتكون      
ء يمكن استخدام نسبة واحدة لكن غالبًا ما وفي عملية تقييم األدا 3،دالة لتقييم أداء نشاط معين عند نقطة امنية معينة

لذلك البد من اختيار مجموعة من النسب التي تتالءم مع  ،توصل إلى نتائج غير كافية للتعرف على أداء المصرف
  4الهدف المطلوب.

 فقد اتفق ،ويمكن القول بأن عملية التحليل المالي باستخدام النسب المالية تنعكس في صورة عدة مجموعات    
نسب المالءة المالية ونسب النشاط ونسب الربحية ونسب  هي :5ل المالي على أربعة مجموعات ن في التحليو المختص
 السيولة.

                                                           
 *  تضم القوائم المالية : قائمة المركز المالي, قائمة الدخل , قائمة التدفقات النقدية .

1
 .313ص. مرجع سابق، (2اإلدارة المالية )برغام أجين.  
2
    ، التحليل المالي واألسواق المالية الدولية. مرجع سابق-والتمويل االستثمار– اإلدارة الماليةمحمد سعيد.  . عبد الهادي1انظر كالً من :  

 .123ص                        
  رشا. )دور المصارف التجارية في تنشيط السوق المالي(. ماجستير، قسم إدارة أعمال كلية األقتصاد جامعة  . قبنض9                   

 .20. ص 9011لب، ح                       
3
 .  21. ص 9002. الطبعة األولى، الدار الجامعية، مصر، تقييم األداء المالي ودراسات الجدوىعبد الغفار.  . حنفي1انظر كالً من:  

 .20. مرجع سابق، ص مقدمة في اإلدارة المالية المعاصرةدريد كامل.  . آل شبيب9                   
4
 .21 – 20. المرجع السابق مباشرة، ص مقدمة في اإلدارة المالية المعاصرةدريد كامل.  آل شبيب 
5
 .100 – 22مرجع سابق، ص  التحليل والتخطيط المالي اتجاهات معاصرة.. تايه النعيمي عدنان وزميله. 1انظر كالً من:  

  ، التحليل المالي واألسواق المالية الدولية. مرجع سابق-والتمويل االستثمار–اإلدارة المالية محمد سعيد.  . عبد الهادي9                   
 .126ص                       

 .23. مرجع سابق، ص مقدمة في اإلدارة المالية المعاصرةدريد كامل.  . آل شبيب3                  
 .  29. مرجع سابق، ص الجدوىتقييم األداء المالي ودراسات عبد الغفار.  .  حنفي3                  
 . 398، 393، 312، 312. مرجع سابق، ص (2اإلدارة المالية )أجين.  . برغام2                  
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في إضافة مجموعتين إلى األربعة  2وعة نسب السوق وتفرد أحد المختصينممج 1لكن بعضهم من أضاف     
، من أضاف نسبة التغطية 3السابقة وهما: مجموعة تحليل القوة اإليرادية للشركة ومجموعة التنبؤ بالتعثر, ومنهم

 وسيقتصر هذا المبحث على تفصيل المجموعات األربعة المشتركة وكما هي موضحة في الشكل التالي:
 (: النسب المالية1-4-1الشكل رقم )

 المصدر: من إعداد الباحثة                        

Solvency ratios نسب المالءة الماليةأواًل: 
4

 

المؤسسة على  اعتمادتعرف نسب المالءة المالية بنسب الرافعة أو نسب الديون طويلة األجل وتقيس درجة      
المترتبة  لتااماتاالالديون طويلة األجل في تمويل احتياجاتها المالية، وتفيد هذه النسبة المدير المالي في التعرف على 

بينما يهتم كل من المساهمين والدائنين  5،لتااماتاالعلى المؤسسة ومدى القدرة على توليد إيرادات كافية لمواجهة تلك 
                                                           

 .102. الطبعة األولى، مرجع سابق، ص تحليل القوائم الماليةعالء الدين.  . جبل1انظر كالً من:  1
 .28مرجع سابق، ص  التحليل والتخطيط المالي اتجاهات معاصرة.. تايه النعيمي عدنان وزميله. 6                 
 .23. مرجع سابق، ص مقدمة في اإلدارة المالية المعاصرةدريد كامل.  آل شبيب .3                 
 .331ص رجع سابق،م .( 2اإلدارة المالية )  أجين. برغام. 4                 

2
 .126ص. مرجع سابق، التحليل المالي واألسواق المالية الدولية(-المالية )الستثمار والتمويلاإلدارة محمد سعيد.  عبد الهادي 
3
 .23. مرجع سابق. ص مقدمة في اإلدارة المالية المعاصرةدريد كامل.  آل شبيب 
4
 .362 -362ص  .9002. الطبعة األولى، الدار الجامعية، أساسيات التمويل واإلدارة الماليةعاطف جابر طه.  عبد الرحيم 

5
  Thomas R. Robinson & Others. International financial statement analysis. first edition, CFA Institute,     

    New Jersey, 2009. p277, 288. 

 نسبة المديونية•

 نسبة تغطية الفوائد•

نسبة الدين إلى حقوق •

 الملكية

 

 

 العائد على األصول •

العائد على حقوق •

 الملكية 

 نسبة التوزيعات •

 

 

 صافي رأس المال •

 نسبة النقدية •

 نسبة التداول •

 

 معدل دوران األصول •

معدل دوران األصول  •

 الثابتة 

معدل دوران األصول  •

 المتداولة     

 

النسب 

 المالية
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بهذه النسب للتعرف على درجة المخاطر المالية التي تتعرض لها المؤسسة، فايادة نسبة الديون في الهيكل التمويلي 
 السداد. يتبعها ايادة احتماالت التوقف عن

 ومن أهم النسب المستخدمة في قياس المالءة المالية هي:     

 Debt ratioنسبة المديونية 

جمالي األصول الممولة من قبل الدائنين، بمعنى آخر تبين هذه النسبة نسبة المديونية النسبة المئوية إلتظهر      
 وتعرف بالصيغة التالية: 1المؤسسة على أموال الغير في تمويل أصولها، اعتماددرجة 

إجمالي االلتاامات
إجمالي األصول

 نسبة المديونية 

يايد من قدرة المؤسسة على سداد الدين وبالتالي  لتااماتاال انخفاضيفضل الدائنون نسبة مديونية منخفضة إلن      
ما يرافقها توسيع مجاالت  ايادة درجة األمان للدائنين، على عكس حملة األسهم الذين يرغبون نسبة مديونية مرتفعة

 2العوائد المتوقعة. ارتفاعوبالتالي  االستثمار

Debt To Equityنسبة الدين إلى حقوق الملكية 
3

 

وتعطى بالعالقة  4تبين هذه النسبة العالقة بين األموال المقدمة من الدائنين واألموال المقدمة من المساهمين،     
 التالية:

إجمالي االلتاامات
حقوق الملكية

 نسبة الدين إلى حقوق الملكية 

                                                           
1
 Look at: 1. Conrad Carlberg. Business analysis: Microsoft Excel 2010. First edition, Pearson Education,     

                     Indiana, 2010. p184. 

                 2. Matan Feldman, Arkady Libman. Crash Course In Accounting And Financial Statement    

                      Analysis. Second edition, Wall Street Prep, New Jersy, 2007. p264. 
2
 .364. مرجع سابق، ص(2اإلدارة المالية )أجين.  برغام  

3
 Francis J. Clauss. Corporate Finance Analysis with Microsoft excel. First edition, McGraw-Hill, 2010.     p51 

4
 Lorenzo A. Preve, Virginia Sarria-Allende. Working Capital Management. First edition, Oxford               

University Press, new York, 2010. p52. 
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، لكن النسبة المرتفعة تعني االستثمارادياد فرص اهذه النسبة يشير إلى تحقيق أرباح لمالك األسهم ب ارتفاعإن      
النسبة تعبر عن حماية أفضل  انخفاضكاليف الفوائد على الديون، بينما تأيضًا ايادة خطر عدم السداد بسبب ايادة 
 1للدائنين بايادة قدرة المؤسسة على الدفع.

Coverage ratioنسبة تغطية الفوائد 
2 

جل من خالل نسبة عدد مرات تغطية الفوائد من الدخل وتقاس تمثل قدرة المؤسسة على إدارة ديونها طويلة األ     
 كما يلي:

صافي الدخل قبل الفوائد والضرائب
الفوائد المدينة

 نسبة تغطية الفوائد  

من خالل مقارنة نسبة الدخل قبل الفوائد والضرائب مع الفوائد المدينة يمكن مالحظة أنه كلما كانت النسبة      
خفضة فتشير إلى فقدان ت معها تغطية المؤسسة للفوائد وتمكنت من تسديد دفعاتها، أما النسبة المنارتفعمرتفعة كلما 

 هامش ربح إيجابي. تحقيقفرصة 

لنسب المالءة المالية كما هو مبين في الجدول  ينوالدائن ينفي تفضيل المساهم اختالفهناك أن وترى الباحثة      
 التالي:

 لنسب المالءة المالية ينوالدائن ين(: تفضيالت المساهم1-4-1الجدول رقم )
 تفضيل المساهمون تفضيل الدائنون 

 مرتفعة منخفضة نسبة المديونية

 مرتفعة منخفضة نسبة الدين إلى حقوق الملكية

 مرتفعة مرتفعة نسبة تغطية الفوائد

 من فقرة نسب المالءة المالية استنتاجهالمصدر: من إعداد الباحثة ب

                                                           
1
 .633. مرجع سابق. ص مقدمة في اإلدارة المالية والتحليل الماليمفلح محمد.  عقل  

2
              . الطبعة األولى، ترجمة: ميشيل دانو، الدار العربية للعلوم التحليل اإلداري المبسط. بينسوسان بابينت وزميله. 1انظر كالً من :   

 .29. ص 6002ناشرون، لبنان،                          
          . الطبعة األولى، الدار الجامعية، مصر، تحليل القوائم المالية ) نظرة حالية ومستقبلية(طارق.  حماد . عبد العال6                    

 .444 -442. ص 6002                        
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لنسبة المديونية ونسبة الدين إلى حقوق الملكية أن تكون منخفضة  ينيوضح الجدول السابق تفضيل الدائن      
 ونسبة تغطية الفوائد مرتفعة، في حين يفضل المساهمون نسب مرتفعة من النسب المذكورة أعاله.

 Activity Ratio نسب النشاط ثانيًا:
األصول أو نسب الكفاءة التشغيلية، وهي معَدة لقياس كفاءة إدارة  استغاللتعرف نسب النشاط أيضًا بنسب      

بمعنى آخر تقيس نسب  1المؤسسة في توظيف األصول لتوليد وتعظيم اإليرادات سعيًا وراء تحقيق األرباح المستهدفة،
من بين نسب  ومن أكثر  النسب أستخداماً  2في األصول لتحقيق أعلى المبيعات، وحدة نقديةالنشاط كفاءة استثمار 

 النشاط هي:
Ratio Turnover Assets Totalمعدل دوران إجمالي األصول 

3 
 القدرة اإلجمالية ألصول المؤسسة على توليد دخل المبيعات، ويحسب بالصيغة التالية: يقيس هذا المعدل     

صافي المبيعات
إجمالي األصول

 معدل دوران إجمالي األصول 

الهدف من هذا المعدل هو تحقيق أعلى منفعة ممكنة من األصول فكلما كان هذا المعدل مرتفعًا كلما دل ذلك      
  الكبير لهذه األصول، في حين يشير المعدل المنخفض إلى وجود ايادة في األصول ال داعي لها. ستغاللعلى اال

 RatioFixed Assets Turnoverمعدل دوران األصول الثابتة 
4 

يشير معدل دوران األصول الثابتة على مدى كفاءة المؤسسة في توظيف أصولها الثابتة لتوليد الدخل من      
 المبيعات، ويعطى بالقانون التالي:

                                                           
1
 .133. مرجع سابق، ص والتمويل والتحليل المالي االستثماراقتصاديات محمد ابراهيم.  . عبد الرحيم1انظر كالً من:   

2. Thomas R. Robinson & Others. International financial statement analysis. Op. cit. p 278 
2
 .26مرجع سابق، ص  التحليل والتخطيط المالي اتجاهات معاصرة.تايه النعيمي عدنان وزميله.  
3
       . مرجع التحليل المالي واألسواق المالية الدولية( –والتمويل  االستثماراإلدارة المالية )محمد سعيد.  . عبد الهادي1انظر كالً من:  

 .182 -183سابق، ص                        
2. Thomas R. Robinson & Others. International financial statement analysis. Op. cit. p283 

3. Stephen L. Nelson. QuickBooks 2009 All-in-One For Dummies, first edition, Wiley Publishing,     

     Indiana, 2009. p 344, 345  

4  . John Tennent. Guide To Financial Management. First edition, Profile Books, London, 2008. p 219, 220 
 فالنسبة هي المقارنة بين   أشمل من الثاني وكل معدل يقال له نسبة ولكن العكس غير صحيحفاألول  مفهوم النسبة ومفهوم المعدلبين  اختالفهناك

 .مقدارين من نوعين مختلفين بين مقدارين من النوع نفسه بينما المعدل هو المقارنة
 

بمعدل معياري أو صناعي وإنما المقارنة تتم مع المؤسسات اآلخرى بذات آراء الكتاب فمنهم من رفض مقارنته  اختالفأثارت مقارنة هذا المعدل 
ي صورة واضحة بالنسبة للمؤسسات التي الحجم، في حين بعض الكّتاب ال يرون مشكلة في ذلك. باإلضافة إلى أن من عيوب هذا المعدل أنه ال يعط

 تقادمت موجوداتها واستهلكت مع الزمن فيظهر معدالت دوران مرتفعة على الرغم من احتماالت وجود أداء غير مناسب.
4
 .393، 393. مرجع سابق. ص مقدمة في اإلدارة المالية والتحليل الماليمفلح محمد.  عقل 1انظر كالً من:   

2. Kevin R. Callahan & Others. Project Management Accounting. first edition, John Wiley & Sons, New Jersey, 

2007. p32 

3.Jim Mcmenamin. Financial Management An introduction. First edition, Taylor & Francis e-Library, USA and 

Canada, 2005. p 349 
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صافي المبيعات
األصول الثابتة

 معدل دوران األصول الثابتة 

المعدل قد يعني تعطيل بعض  انخفاضهذا المعدل يدل على كفاءة استخدام الموجودات الثابتة، في حين  ارتفاع     
 الطاقة المستثمرة في األصول الثابتة.

Current Assets Turnover Ratioمعدل دوران األصول المتداولة 
1

 

يظهر هذا المعدل مدى كفاءة اإلدارة في توظيف أصولها المتداولة في توليد دخل المبيعات، ويحسب بالمعادلة      
 التالية:

صافي المبيعات
األصول المتداولة

 معدل دوران األصول المتداولة 

عدم توليد الحجم  ه فيدل علىانخفاضالمعدل مؤشر جيد للكفاءة في استخدام األصول المتداولة، أما  ارتفاع     
 المناسب للمبيعات الناتجة عن األصول المتداولة.

وبمقارنة معدل دوران إجمالي األصول ومعدل دوران األصول الثابتة نستطيع أن نقّدر القيمة اإلجمالية الكفوءة      
 المستخدمة في األصول المتداولة.

 Profitability Ratiosنسب الربحية ثالثًا: 
ويهتم بهذه النسب كل من اإلدارة  2هي تلك النسب المستخدمة في قياس إنتاجية األموال المستثمرة في المؤسسة،     

مواردها والمستثمرون لمعرفة نسبة العائد المتحققة على أموالهم المستثمرة  استغالللكي تحكم على مدى نجاحها في 
ومن المؤشرات المستخدمة بشكل واسع  3ها،التااماتفي تسديد  ويهتم كذلك المقرضون ليطمئنوا على قدرة المؤسسة

 لقياس الربحية هي:

                                                           
 قيمة معدل دوران األصول الثابتة مشكلة ال يمكن أغفالها، إذ تبين االدبيات المحاسبية أن أرصدة حسابات األصول الثابتة تعكس التكلفة  يثير تفسير

الحقيقية نتيجة متها التاريخية لهذه األصول، وهذا ما يعني أنها تتجاهل أثر التضخم الذي يجعل قيمة األصول الثابتة المقدرة بالتكلفة التاريخية أقل من قي
 قيمة النقود ولحل هذه المشكلة حاول المحاسبون استخدام أساليب تجعل القوائم المالية تعكس القيمة الجارية وليس التاريخية. انخفاض

1
 .396، 392. مرجع سابق. ص مقدمة في اإلدارة المالية والتحليل الماليمفلح محمد.  . عقل1انظر كالً من:   

2. Jim Mcmenamin. Financial Management An introduction. Op. cit. p 349 

 .133. مرجع سابق، ص والتمويل والتحليل المالي االستثماراقتصاديات محمد ابراهيم.  . عبد الرحيم3                   
2
 .381. مرجع سابق، ص أساسيات التمويل واإلدارة الماليةعاطف جابر طه.  . عبد الرحيم1انظر كالً من:   

2. C. Paramasivan, T.Subramanian. Financial Management. first edition, New Age International, New           Delhi, 

2009. p22 
3
 .102. مرجع سابق. ص مقدمة في اإلدارة المالية المعاصرةدريد كامل.  آل شبيب  
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  Return On Assets (ROA)معدل العائد على األصول

أصولها المختلفة )سواء كانت مملوكة أو مقترضة( في توليد  استغالليقيس هذا المعدل قدرة المؤسسة في      
 ويعطى بالعالقة التالية: 1تحقق كل ليرة سورية مستثمرة في األصول ربحًا،، بمعنى إلى أي مدى يمكن أن العائدات

  
صافي الدخل
إجمالي األصول

 معدل العائد على األصول 

هذا المعدل كلما ااد ربح المؤسسة ما دل ذلك على كفاءة إدارة المؤسسة في إستخدام  ارتفعبصفة عامة كلما      
دارة أصولها.  2وا 

  )Return On Equity (ROEالملكيةمعدل العائد على حقوق 
3 

يقيس كفاءة اإلدارة في تعظيم العائد المتولد من أموال المساهمين، بمعنى آخر قياس العائد على كل ليرة سورية      
األمثل لحقوق  ستغاللمستثمرة في أموال حملة األسهم العادية، فايادة معدل العائد على حقوق الملكية يعني ايادة اال

 الملكية وايادة األرباح المحققة، ويحسب هذا المعدل كما يلي:

صافي الدخل
حقوق الملكية

 معدل العائد على حقوق الملكية 

The Payout Ratioنسبة التوايعات: 
4

 

ا من قبل ستثمارهاإلعادة  من األرباححتجاا مبلغ ابعد تحديد مقدار الربح المتاح للمؤسسة بعد الضريبة يتم      
ايعات إلى النسبة المئوية و ستثماراتهم(، فتشير نسبة التاوتحويل الباقي كتوايعات للمساهمين )العائد من  مجلس اإلدارة

 األسهم من صافي دخل المؤسسة وتحسب كما يلي: كلألرباح المواعة لمال
                                                           

  فق معدل العائد على األصول أداة للرقابة المالية، فإن هامش صافي الربح ومعدل دوران األصول هما المكونان األساسيان لحساب هذا المعدل و
 الصيغة التالية: معدل العائد على األصول = صافي هامش الربح * معدل دوران األصول

1
 .22مرجع سابق، ص  .التحليل اإلداري المبسطبينسوسان بابينت وزميله.   

2
 .920. مرجع سابق، ص أكتشاف الغش والتالعب في القوائم الماليةسامح محمد.  . رضا1انظر كالً من:   

 329. مرجع سابق، ص تحليل القوائم المالية ) نظرة حالية ومستقبلية(طارق عبد العال.  . حماد6                   
   إن الفرق بين معدل العائد على حقوق الملكية ومعدل العائد على األصول هو الرافعة المالية، فليس من الضروري أن يكون للمؤسسة     
    ROE  :مرتفع هي األفضل إذ يتطلب المقارنة بين مكونات هذا المعدل التي يمكن أن تحسب بالصيغة التالية 

 افي هامش الربح * معدل دوران األصول * مضاعف الرافعة)مكرر الرافعة(معدل العائد على حقوق الملكية = ص
3
 .22. ص التحليل اإلداري المبسط. بينسوسان بابينت وزميله. 1انظر كالً من:   

 .129ص. مرجع سابق، (2اإلدارة المالية )أجين.  . برغام6                   
 . 323. مرجع سابق، ص تحليل القوائم المالية ) نظرة حالية ومستقبلية(طارق عبد العال.  . حماد3                   

4
 Look at: 1. Richard Bull. Financial ratios (How to use financial ratios to maximize value and success   

                     for your business). First edition, Cima, Amsterdam, 2008.  p25. 

                 2. Matan Feldman, Arkady Libman. Crash Course In Accounting And Financial    Statement  

                     Analysis. Op. cit. p262. 

                 3. Francis J. Clauss. Corporate Finance Analysis with Microsoft excel. Op. cit. p56. 
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 التوايعات
 صافي األرباح

 نسبة التوايعات 

النسبة يعني ايادة حصة المساهمين من صافي األرباح ونقصان األموال غير المواعة )المراد  ارتفاعف     
 ستثمارها(.ا

 Liquidity Ratiosرابعًا: نسب السيولة 

ل التي ها قصيرة األجل باستخدام مجموعة من األصو التااماتتقيس نسب السيولة قدرة المؤسسة على تغطية      
تحويل األصول إلى نقد والثاني في إمكانية ن يتمثل األول في الوقت الالام للسيولة بعدالتتحول إلى نقدية بسرعة، ف

 ومن أكثر نسب السيولة شيوعًا: 1تحقيق القيمة الفعلية الناتجة عن التحويل،
Net Working Capitalصافي رأس المال العامل 

2 
ها المتداولة التااماتللسيولة فهو يقيس قدرة المؤسسة على تغطية  اً مطلق اً يمثل صافي رأس المال العامل مقياس     

 من أصولها المتداولة بدراسة الفرق بينهما ويعطى بالمعادلة التالية:

 المتداولة لتااماتاال –صافي رأس المال العامل = األصول المتداولة 

الصافي يقابله مخاطرة  ارتفاعوعليه فإن ويوفر هذا المقياس هامش أمان للديون قصيرة األجل على المؤسسة،      
 الصافي. انخفاضقليلة في عدم القدرة في سداد الديون المستحقة، وعلى العكس ترتفع المخاطر في حالة 

3نسبة التداول 
Current Ratio 

وأكثرها شيوعًا في قياس السيولة، والتي تقيس درجة كفاية األصول المتداولة  من أقدم النسب ةتعتبر هذه النسب     
 المتداولة وتحسب كما يلي: لتااماتاالفي سداد 

                                                           
1
  . مرجع سابق، التحليل المالي واألسواق المالية الدولية(-اإلدارة المالية )الستثمار والتمويلمحمد سعيد.  . عبد الهادي1انظر كالً من:   

 .162ص                        
2. C. Paramasivan, T.Subramanian. Financial Management. op. cit. p 21 

3. Conrad Carlberg. Business analysis: Microsoft Excel 2010. Op. cit. p186. 

4. John Tennent. Guide To Financial Management. Op. cit. p 230 
2
 .26مرجع سابق، ص  التحليل والتخطيط المالي اتجاهات معاصرة.. تايه النعيمي عدنان وزميله. 1انظر كالً من:   

 .319. مرجع سابق، ص مقدمة في اإلدارة المالية والتحليل الماليمد. مفلح مح . عقل6                   
3. Francis J. Clauss. Corporate Finance Analysis with Microsoft excel. Op. cit. p 44 

4. Jim Mcmenamin. Financial Management An introduction. Op. cit. . p 346 
  .صافي رأس المال العامل ليس نسبة مالية وإنما عبارة عن مفهوم كمي لنسبة التداول 
3
 314، 313. مرجع سابق. ص مقدمة في اإلدارة المالية والتحليل الماليمفلح محمد.  . عقل1انظر كالً من:   

 .22. مرجع سابق، صاإلدارة الماليةد. احدفايز  . سليم6                   
 .42، 49. مرجع سابق، ص مقدمة في اإلدارة المالية المعاصرةدريد كامل.  . آل شبيب3                   

4. W. Steve Albrecht & others. Financial Accounting. 11
th

  edition, South-Western, United States of 

    America, 2011. p667 
  1421تعتبر نسبة التداول أول نسبة استخدمت في التحليل المالي فكان أول أستخدام لها عام. 
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األصول المتداولة
االلتاامات المتداولة

 نسبة التداول 

بمعنى وجود هامش أمان كاٍف لعدم تعريض الدائنين قصيري األجل ألي  1:2نسبة التداول المرغوب فيها هي      
ها التااماتخطر، فتدني النسبة مؤشرًا لوجود مشكالت في التدفق النقدي وبالتالي تواجه المؤسسة صعوبات بالوفاء ب

المتداولة في  اماتلتا االستقرار التدفق النقدي وايادة إمكانية سداد اقصيرة األجل في حين ايادة النسبة تدل على 
  .الكبير للنسبة يشير إلى وجود نقد معطل وهذا ما يؤثر سلبًا على الربحية رتفاعالوقت المحدد ولكن اال

Cash ratioنسبة النقدية 
1

 

، فهي ها قصيرة األجل من أصولها النقدية وشبه النقديةالتااماتتشير هذه النسبة إلى قدرة المؤسسة على سداد      
من النسب الفّعالة المستخدمة لقياس السيولة نظرًا ألن تلك األصول هي األكثر سيولة والتي سيعتمد عليها في تسديد 

 وخاصًة إذا لم تتمكن المؤسسة من تسييل أصولها األخرى بسرعة، ويتم احتسابها على النحو التالي: لتااماتاال
األصول النقدية وشبه النقدية

االلتاامات المتداولة
 نسبة النقدية 

فكلما كانت النسبة مرتفعة كلما اادت قدرة المؤسسة على تغطية  1:1النسبة المعقولة من نسبة النقدية هي      
أما تدني النسبة فيشير إلى سوء وضع السيولة في المؤسسة ولكن في بعض  في مواعيد استحقاقها. لتااماتاال

 قتراض مع البنوك تحصل بموجبها على النقد عند الحاجة.اترتيبات  األحيان قد يكون للمؤسسة

وتتفق الباحثة مع رأي الكاتب دريد كامل آل شبيب في أن نسب السيولة كما في باقي النسب المالية هي نسب      
على نسبة واحدة في التحليل فمؤشر صافي رأس المال العامل يحسب القيمة  عتمادمكملة لبعض وال يكتفي اال

المترتبة على  لتااماتاالالمطلقة لصافي األموال في المؤسسة بغض النظر عن مدى قدرتها على تغطية وسداد 
، لتااماتاالسداد بينما نسبة النقدية تظهر القدرة على  لتااماتاالالمؤسسة، في حين تبين نسبة التداول معّدل تغطية 
 والجدول التالي يوضح ماايا وعيوب نسب السيولة.

                                                           
  عند التصفية وعلى الرغم  90مقبولة سبب ذلك هو أن القيمة الدفترية لألصول غالباً ما تتقلص إلى  1:6يرى خبراء التحليل المالي أن هذه النسبة %

 كن نسبة التداول المناسبة تتحدد في ضوء الصناعة التي تنتمي إليها المؤسسة. من أنها توفر هامش أمان للدائنين ل
 

المتداولة بغض النظر عن نوعية األصول  لتزاماتيؤخذ على نسبة التداول كمقياس للسيولة في أنها تهتم بقيمة األصول المتداولة ومدى تغطيتها لال 
 المتداولة وقابلية تحولها إلى نقد.

1
 .312. مرجع سابق. ص مقدمة في اإلدارة المالية والتحليل الماليمفلح محمد.  . عقل1من:  انظر كالً   

 .22. مرجع سابق، صاإلدارة الماليةد. احدفايز  . سليم6                    
    3. Thomas R. Robinson & Others. International financial statement analysis. Op. cit. p286 

  .األصول شبه النقدية هي كل ما يمكن تحويله إلى نقدية خالل فترة وجيزة مثل األوراق المالية القابلة للتداول في البورصة 
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 (: مزايا وعيوب نسب السيولة2-4-1الجدول رقم )
 العيوب المزايا النسب

القيمة الصافية تهتم بدراسة  صافي رأس المال العامل
 لألموال

تغفل مدى قدرة المؤسسة على 
 لتااماتاالتغطية وسداد 

 نسبة التداول
تهتم بدراسة مدى قدرة المؤسسة 

 لتااماتاال تغطيةعلى 

تغفل مدى قدرة المؤسسة على 
القيمة و معرفة  لتااماتاال سداد

 لألموال الصافية

 نسبة النقدية
تهتم بدراسة مدى قدرة المؤسسة 

 لتااماتاال سدادعلى 

تغفل مدى قدرة المؤسسة على 
لقيمة و معرفة ا لتااماتاال تغطية

 واللألمالصافية 
 فقرة نسب السيولةمن  استنتاجهالمصدر: من إعداد الباحثة ب

 
 

  Conclusion الخاتمة
احتساب النسب المالية يسلط الضوء على القوة المالية للمصرف من خالل أن  تجد الباحثةفي ختام هذا المبحث      

مقارنة هذه النسب بمثيلتها المعدة عن فترة  من خالل الكشف عن نقاط الضعف المالي أو القوة المالية في المصرف
 وعلى ضوء عملية المقارنة يمكن تقييم األداء. معيارية،امنية أخرى أو مقارنتها بنسب 

ولتقييم األداء المالي للمصارف يتوجب البحث عن نموذج مقتبس من الفصل السابق ويشمل األبعاد المالية      
في  CAELصول والربحية والسيولة، لذلك لجأت الباحثة إلى استخدام نموذج المتمثلة بكفاية رأس المال وجودة األ
 الفصل التالي ويشمل األبعاد السابقة. 
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 الفصل الثاني

 CAELباستخدام مؤشرات للمصارف تقييم األداء المالي 

The financial appraisal of banks using CAEL indicators 

بغرض متابعة أداء المصارف والتأكد من سالمة موقفها المالي فإنه يتم قياس مستوى أدائها والنتائج المالية التي      
تحققها بشكل دوري، وهناك العديد من الهيئات التي تقوم بهذا العمل كالمصارف المركاية والهيئات المحاسبية 

ق القياس إال أن هذه المعايير تشترك في نتائج متشابهة تقريبًا ائويستخدم كل منها معايير مختلفة عن اآلخر في طر 
واألفالس المتكررة  نهياربعد حاالت اال وأولى الدول التي استخدمت مثل هذه المعايير هي الواليات المتحدة األميركية

 1لتقييم األداء. CAMELSالتي حصلت لمصارفها ومن أشهر هذه المعايير نموذج 

والذي يقوم على المؤشرات  1891في بداية عام  CAMELSالفيدرالي األميركي باستخدام طريقة بدأ المصرف      
 2الستة التالية: كفاية رأس المال وجودة األصول وجودة اإلدارة والربحية والسيولة والحساسية تجاه مخاطر السوق.

لحساسية تجاه مخاطر السوق، ومن ستبعد كل من جودة اإلدارة واالذي اCAEL 3ُأتبع نظام  1895وفي عام      
ًا على البيانات المالية اعتمادنفًا القتصارها على األداء المالي سة الحالية على النموذج المذكور آهنا اعتمدت الدرا
 .CAMELSإلى العنصرين المستبعدين من نموذج  تطرقالمنشورة دون ال

 ومنه يهتم هذا الفصل بتفصيل كل مؤشر من مؤشرات الدراسة في مبحث خاص به كمايلي:     
 المبحث األول: كفاية رأس المال.
 المبحث الثاني: جودة األصول.

 المبحث الثالث: الربحية.
 المبحث الرابع: السيولة.

 

                                                           
   هناك دول أخرى مثل فرنسا استخدمت نموذجORAP  نموذجكماأتبعت ألمانياBAKIS   بينما أتخذت إيطاليا مؤشراتPATROL. 
1
 966، ص 9008علي محمد. شؤون النقود وأعمال البنوك. الطبعة األولى، دار شعاع، حلب،  شلهوب  

2
 .3، ص مركز أبحاث األقتصاد اإلسالميفي تقييم أداء البنوك اإلسالمية(.  CAMELSشوقي. )طريقة  بورقبة  

3
 Ranjana Sahajwala, Paul Van Den Bergh. (Supervisory Risk Assessment And Early Warning Systems). Bank For 

International Settlements Basel, Switzerland 4 (2000): p11. 
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 المبحث األول

 كفاية رأس المال

Capital Adequacy 

يشكل رأس المال أحد العوامل األساسية الواجب مراعاتها عند تقييم أداء المصرف، حيث تشكل قاعدة رأس      
على امتصاص الخسائر  ض لها المصرف باإلضافة إلى قدرتهالمال شبكة أمان لمجموعة من المخاطر التي يتعر 

 على ثقة المودعين بالمصرف.الغير متوقعة والمرافقة للقروض المصرفية وتوفيرها أساسًا للحفاظ 

 1ومنه يمكن إيراد أهم وظائف رأس المال المصرفي:     
ويمثل رأس المال قاعدة حماية ألموال المودعين  تمّول الودائع نسبة عالية من أصول المصرف 2وظيفة وقائية:     

 في قيمة األصول. نخفاضمن مخاطر اال
  المصرف. التااماتدة تضمن حد أدنى لتغطية جاء مقبول من حيث يعتبر رأس المال قاع وظيفة ضمان:     

نطالقًا من خصائص ووظائف رأس المال المصرفي ظهر مفهوم كفاية رأس المال الذي يدرس العالقة بين او      
، ويعتبر من أهم األدوات التي تستخدم في التعرف على مالءة 3أموال المصرف والمخاطر المحيطة بأصول المصرف

المصرف وقدرته على تحمل الخسائر، وبهدف تحسين درجة قياس المالءة المالية وخصوصًا بعد تفاقم أامة المديونية 
تفاقيات اوقد أقرت  1894حجم الديون المشكوك فيها تأسست لجنة باال عام  ارتفاعالخارجية لدول العالم الثالث و 

في هذا المبحث إلى دراسة الباحثة   ية للمصارف، ما يدفعمتتالية خاصة بوضع معايير عملية لقياس المالءة المال
المستخدمة في قياس كفاية رأس  المؤشراتعالقة اتفاقيات باال ومعيار كفاية رأس المال باإلضافة إلى عرض أهم 

 المال.

 
                                                           

1
. مرجع الجوانب التنظيمية في البنوك التجارية واإلسالمية(–تحليل القوائم المالية –إدارة المصارف )السياسات المصرفية عبد الغفار.  حنفي  

 .303، 306سابق، ص 
2
 .141.مرجع سابق، ص التمويل وإدارة المؤسسات الماليةيوسف.  عبد الوهاب . أحمد1انظر كالً من:   

دراسة تحليلية ألداء المصرف االهلي اليمني  CAMELعلي منصور محمد. )بحث تقييم األداء باستخدام نموذج  . بن سفاع6                     
 .14(: ص 6004) 6 واإلقتصاديةالعلوم اإلدارية (. 6002 – 6003للسنوات 

   وهي نسبة مرتفعة مع العلم أن النسبة 49.46إن نسبة تمويل الودائع في المصارف الخاصة في سورية )محل الدراسة( لألصول تقّدر بمتوسط %
 تم حسابها من البيانات المالية الواردة في القوائم المالية للمصارف الخاصة في سورية.

  وبالتالي هنا يضمن رأس المال تغطية حد أدنى 4.22للمصارف الخاصة في سورية  االلتزاماتة رأس المال إلى إجمالي يشكل متوسط نسب %
 .االلتزامات% من إجمالي 4.22

3
  http://www.aleqt.com/2011/04/23/article_530068.html  

http://www.aleqt.com/2011/04/23/article_530068.html
http://www.aleqt.com/2011/04/23/article_530068.html
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 Basel I and the standard of capital adequacyالمال ومعيار كفاية رأس  Iبازل  اتفاقيةأواًل: 
معيار عالمي لقياس كفاية رأس المال المصارف والتي تعرف  1899أنشأت لجنة باال للرقابة المصرفية عام      
( تعايا سالمة واستقرار النظام المصرفي 1تحقيق الهدفين األساسيين التاليين: ) تهدف إلى Iباال  اتفاقيةباسم 

الدولية التي تنقص نسب رأس المال إلى مستويات الحد من المنافسة غير العادلة بين المصارف ( 2الدولي، )
 1منخفضة جدًا.

 2على أربعة أقسام رئيسية: Iباال  اتفاقيةشتملت او      

يتكون رأس المال وفق باال من شريحتين رأس المال األساسي ورأس المال  3:القسم األول مكونات رأس المال     
 المساند.

: قامت لجنة باال بترجيح كل أصل من أصول المصارف بأواان مخاطرة المخاطرالقسم الثاني نظام أواان      
  تتناسب مع درجة المخاطر التي تتعرض لها.

% لنسبة رأس المال من إجمالي األصول 9: وضعت لجنة باال الحد األدنى القسم الثالث نسبة كفاية رأس المال     
 بالقانون التالي: I المال وفق باالالمرجحة بالمخاطر، وتعطى نسبة كفاية رأس 

                                                           
1
 Look at: 1. Imad A. Moosa. Operational Risk Management. first edition, Palgrave Macmillan, New    

                      York, 2007. p33 

               2. Daniel K. Tarullo. Banking on Basel (The future of international financial regulation).   

                      First edition, Peter G. Peterson Institute for International Economics, Washington, 2008. p54 

 94 بحوث جامعة حلب سلسلة العلوم اإلقتصادية والقانونيةحسن. )واقع العمل المصرفي في سورية ومتطلبات معايير بازل(.  حسن ، حياني . أحمد3
 . 341(: ص6004)

2
   موسى عمر مبارك. )مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي وعالقتها بمعيار كفاية رأس المال للمصارف اإلسالمية  . أبو محيميد1انظر في:   

   (. دكتوراه، قسم المصارف اإلسالمية كلية العلوم المالية والمصرفية جامعة األكاديني العربية IIمن خالل معيار بازل                     
 .64 – 64. ص 6004لمالية والمصرفية، للعلوم ا                   

 دراسة تطبيقة على  IIميرفت علي. )اإلدارة الحديثة لمخاطر الئتمان في المصارف وفقاً للمعايير الدولية بازل  . أبو كمال6              
 .32 – 30. ص 6002اإلسالمية غزة، المصارف العاملة في فلسطين(. ماجستير، قسم إدارة األعمال كلية التجارة الجامعة                 

3
الطبعة    (.االستثمارشركات  -شركات التأمين -أسواق األوراق المالية –األسواق والمؤسسات المالية )بنوك تجارية حنفي عبد الغفار وزميله.   

 .41. ص 6004األولى، الدار الجامعية، مصر، 
  ير يتكون رأس المال األساسي من رأس المال المدفوع واالحتياطيات المعلنة وحصة األقلية، أما رأس المال المساند فيتكون من االحتياطيات غ

دات حدالمعلنة واحتياطيات إعادة تقييم الموجودات والمخصصات العامة للديون والقروض المساندة وطويلة األجل مع اإلشارة أن لجنة بازل وضعت م
% من الشريحة 90% من الشريحة األولى، والقروض المساندة يجب أن ال تزيد عن 100للشريحتين كأن يكون مجموع الشريحة الثانية ال يزيد عن 

% من األصول المرجحة بالمخاطر وأخيراً إعادة التقييم يجب أن 1.69األولى باإلضافة إلى أن المخصصات العامة للديون يجب أن ال تزيد عن 
 % من الفرق بين سعر السوق والتكلفة التاريخية.90يخصم 

   ،حددت لجنة بازل األوزان األساسية لمخاطر األصول وهي: صفر لبعض األصول منها )النقد في الخزينة والذهب، المطلوبات من الحكومة
تالية ) مطلوبات من مصارف التنمية الدولية، مطلوبات % لألصول ال60مطلوبات معززة بتأمينات نقدية باألوراق المالية، شيكات تحت التحصيل( و

% لألصول التالية )القروض المضمونة برهن 90من مؤسسات القطاع العام األجنبية في مراحل التحصيل، مطلوبات لدى المصارف الخارجية( و
غير معززة برأس المال أسهم مملوكة للمصرف  % لألصول التالية )األصول الثابتة، األوراق المالية الصادرة عن المصارف100عقاري سكني( و

 %.60غير معززة( باإلضافة إلى القيود خارج الميزانية درجة مخاطرتها  اعتمادفي شركات أخرى، خطابات 
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رأس المال

 مخاطر السوق األصول المرجحة بالمخاطر 
  نسبة كفاية رأس المال 

أقصاه  I: من خالل وضع إطار امني للمصارف لتطبيق باال القسم الرابع ترتيبات المرحلة اإلنتقالية والتنفيذية     
 أربع سنوات.

أدت التطورات في هيكل المخاطر فضاًل عن تعدد األامات المالية في عقد التسعينات إلى إعادة النظر في      
 قادر على دعم السالمة واالستقرار للنظام المصرفي الدولي.  (IIباال اتفاقيةوصياغة إطار جديد ) Iباال اتفاقية

 Basel II and the standard of capitalالمال ومعيار كفاية رأس  IIبازل  اتفاقيةثانيًا: 

adequacy 

 اتفاقيةوأعلنت عن والدة  1888في عام  Iأطلقت أول مجموعة من المقترحات إلعادة النظر في أتفاق باال     
وهدفت بشكل أساسي إلى تعايا سالمة ومتانة النظام المصرفي وايادة المساواة  2114بتطبيقها في عام  والام IIباال

 قتصاديالتنافسية بين المصارف من خالل تضييق الفجوة بين متطلبات رأس المال التنظيمي ورأس المال اال
 1للمصارف.

قامت لجنة باال بوضع ثالثة دعائم أساسية  IIالبا اتفاقيةوحرصًا على تحقيق األهداف التي تسعى إليها      
 2(.1-1-2وهي موضحة في الشكل رقم ) Iلتطوير باال

                                                           
   ،وتنشأ نتيجة تغيرات مخاطر السوق: تتمثل بالمخاطر الحالية والمحتملة التي لها تأثير على كل من صافي الدخل والقيمة السوقية لملكية حملة األسهم

، وتتضمن المخاطر السوقية كل من االلتزاماتأو تحركات في معدالت السوق واألسعار، وهي مخاطر منتظمة ينعكس تأثيرها على كل من األصول و
 مخاطر معدالت أسعار الفائدة، مخاطر تسعير األصول ومخاطر أسعار الصرف.

   المال كنسبة إلى األصول المرجحة بالخطر كما حددته لجنة بازل، أما رأس المال األقتصادي فهو قيمة رأس المال التنظيمي: هو الحد األدنى لراس
 رأس المال الذي يحتفظ به المصرف وفقاً لسياسته وتحليله وبناء على تقييمه للمخاطر.

1
 Look at: 1. Imad A. Moosa. Operational Risk Management. op. cit. p37 

                 2. Hennin Van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic. Analyzing Banking Risk (A Framework    

                     For Assessing Corporate Governance and Risk Management). third edition, the world   

                     bank, Washington, 2009. p124 
2
 Look at: 1. Imad A. Moosa. Operational Risk Management. op. cit. p42, 56 – 58.           

                   2. Hennin Van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic. Analyzing Banking Risk (A Framework For      

                     Assessing Corporate Governance and Risk Management). op. cit. p131, 143 – 146. 

تهاني محمود محمد. )تطوير نموذج ألحتساب كفااية رأس المال للمصارف اإلسالمية في إطار مقررات لجنة بازل دراسة تطبيقية على  . الزعابي3
، 29.  ص 6004حاسبة والتمويل كلية التجارة الجامعة اإلسالمية غزة، البنك اإلسالمي العربي والبنك اإلسالمي الفلسطيني في قطاع غزة(. قسم الم

41 – 43. 
              4. Manisha Sarpal & Others. (Performance Analysis of Nationalized Banks in India: An Application of      

                    CAMEL Model). Master, Busniness Administration, Lovely Professional University, 2010. P7-9. 

                5. Poonam Rani. (To Study Strong Of using CAMELS framework as a tool of performance evaluation for  

                       banking institutions), Master, Business Administration, Punjab Techincal University, 2010. p17 – 19 

 94 بحوث جامعة حلب سلسلة العلوم اإلقتصادية والقانونيةحسن. )واقع العمل المصرفي في سورية ومتطلبات معايير بازل(.  حسن ، حياني . أحمد2
 .343 -341(: ص 6004)
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 II باال تفاقية(: الدعائم األساسية ال1-1-2الشكل رقم ) 

 

 الدعامة األولى: الحدود الدنيا لمتطلبات رأس المال 

 Iباال اتفاقيةيرتكا معيار كفاية رأس المال وفق      
على مبدأ أن يرتبط رأس مال المصرف بخطر محدد 

رتباط متطلبات كفاية رأس ا IIباال اتفاقيةبينما حددت 
ئتمان  اال طر: مخاطر السوق ومخاطرالمال بثالثة مخا
  .ومخاطر التشغيل

 

  المراجعة الرقابية: الثانيةالدعامة 

ستجابًة ا IIباال اتفاقيةهدفت الدعامة الثانية من      
للدعامة األولى إلى تقييم فيما إذا كانت تحتفظ المصارف 
بمستوى كاف من رأس المال الالام لمواجهة المخاطر 

 اتباعمن ناحية ومن ناحية أخرى تشجيع المصارف ب
ستخدام أفضل أساليب إدارة الخطر في تقييم اسياسات و 

دارة    كفاية رأس المال.وا 

 

  نضباط السوقا: الثالثةالدعامة 

ستكمااًل لمتطلبات الدعامتين اصممت هذة الدعامة      
نضباط السوق من السابقتين والهدف منها هو تشجيع ا
فصاح التي تسمح خالل تطوير مجموعة من متطلبات اال

المتاحة حول للمشاركين في السوق تقييم المعلومات 
 التعرض للخطر وكفاية رأس مال المصارف.

                                                           
    في بازل  مخاطر األئتمانبازل األولى، أما  اتفاقيةبازل الثانية لم تتغير عما هي في  اتفاقيةالواردة في  مخاطر السوقإن(II  تم تغيير منهجية

ه تجاه المصرف، التزامات( وتعرف بالمخاطر الناتجة عن عدم قيام العميل بالوفاء بIترجيح األصول بمخاطر االئتمان تغير جذري عما هو في بازل 
مخاطر ائر كلية أو جزئية ألي مبلغ ُمقرض لهذا العميل ومما يؤثر بشكل سلبي على إيرادات المصرف ورأسماله، بينما ويتولد عن هذه المخاطر خس

( وهي المخاطر الناتجة عن احتمال الخسارة المتولدة عن حالة القصور الواضحة في II)وهو نوع جديد من المخاطر تم إضافتها في بازل  التشغيل
، وقد تنتج أيضاً من سوء أستخدام العميل للنظم المصرفية اإللكترونية ونظم األنشطة النقدية اإللكترونية بسبب التصميم أو سالمة ومصداقية النظام

 التطبيق غير المالئم لهذه النظم.
   :قيام  ثانياً وكفاية رأس المال،  يجب أن تكون لدى المصارف عملية تقييم لشمولية أوالً حددت لجنة بازل أربعة مبادئ رئيسية للمراجعة الرقابية هي

يجب على جهات الرقابة المصرفية أن تتوقع من المصارف أن  ثالثاً المراقبون بتقييم ومراجعة التقييمات الداخلية للمصارف المتعلقة بكفاية رأس المال، 
لزام المصارف على األحتفاظ برأس مال يزيد عن الحد تعمل بمستويات رسملة أعلى من الحدود الدنيا لرأس المال القانوني وأن تكون لهم الصالحية إل

يجب أن يسعى المراقبون للتدخل في مرحلة مبكرة لمنع هبوط رأس المال إلى ما دون الحدود الدنيا المطلوبة لمواجهة المخاطر المعرض  رابعاً األدنى، 
 تعديل رأس المال المطلوب.إجراءات إصالحية سريعة للعالج تساعد على  اتخاذلها المصرف وإلزام المصارف ب
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لجنة باال للرقابة  ، اتفق القائمون على2119وبسبب األامة المالية العالمية التي حلت بالعالم في عام      
رف من مواجهة الخسائر االمص التي تمكن IIIباال اتفاقيةتندرج ضمن المصرفية على مجموعة من القواعد الجديدة 

االلتاام الكامل بالتطبيق في عام ب نتهاءاً او  2113بتداءًا من االمحتملة، وتم تحديد موعد امني للتطبيق التدريجي 
2118.1 

 Basel III and the standard of capitalالمال ومعيار كفاية رأس  IIIبازل  اتفاقية: ثالثاً 

adequacy 
 للرقابة المصرفية لجنة باالل محافظي المصارف المركاية وهيئة الرقابة من مجموعةأصدرت  2111 عامفي      
حيث عاات  المالية األامة التي كشفت عنها العالمي النظام المالي أوجه القصور في على رداً  IIIباال اتفاقية

المالية للمصارف ذلك ونسب الرافعة  المصرفية السيولة ورفعت مستويات المصارف رأس مال  متطلبات تفاقيةاال
دارة الخطر في القطاع المصرفي أخذ بعين اال التمويل  والتدابير الالامة لضمان االحتياجات عتبارلتعايا الرقابة وا 

 .2اتاماأل حالة يتم االحتفاظ في الكافي

يمكن تلخيص التطورات في الدعائم  IIباال اتفاقيةإلى III صالحات التي تم أضافها باالنطالقًا من جملة اإلاو      
 األساسية لباال الثانية وفق الشكل التالي:

 
 IIIإلى باال IIنتقال من باال(: اال2-1-2الشكل رقم )

 
                                                           
1
  http://www.aleqt.com/2011/04/23/article_530068.html  

2
  http://en.wikipedia.org/wiki/Basel_III 

   لألطالع بشكل موسع أكثر حول بازلIII :ممكن العودة إلى األبحاث الموجودة على الروابط التالية 
1. http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf 

9. http://permwinterschool.ru/download/Lobanov2.pdf 

3. http://www.mofo.com/files/Uploads/Images/101223-Basel-III-The-Nearly-Full-Picture.pdf 

II بازل 

I الدعامة III الدعامة 

III بازل 

III الدعامة II الدعامة I الدعامة 
II الدعامة 

انضباط 

 السوق

المراجعة 

 الرقابية

الحد األدنى 

لمتطلبات 

 رأس المال

تعزيز الحد األدنى 

لرأس المال 

 ومتطلبات السيولة

تعزيز 

المراجعة 

 الرقابية 

تعزيز انضباط 

 السوق

http://www.aleqt.com/2011/04/23/article_530068.html
http://www.aleqt.com/2011/04/23/article_530068.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Basel_III
http://en.wikipedia.org/wiki/Basel_III
http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf
http://permwinterschool.ru/download/Lobanov2.pdf
http://permwinterschool.ru/download/Lobanov2.pdf
http://www.mofo.com/files/Uploads/Images/101223-Basel-III-The-Nearly-Full-Picture.pdf
http://www.mofo.com/files/Uploads/Images/101223-Basel-III-The-Nearly-Full-Picture.pdf
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تفاقيات باال وعالقاتها مع كفاية رأس المال يتوجب امفهوم كفاية رأس المال وتطورات على واآلن وبعد التعرف      
 المؤشرات المستخدمة في قياس كفاية رأس المال. علينا دراسة

 
 Indicators used to measure capital المؤشرات المستخدمة في قياس كفاية رأس المالرابعًا: 

adequacy  
 

تذكر الباحثة أهم المؤشرات المستخدمة في قياس كفاية رأس  II نطالقًا من وظائف رأس المال ومعيار باالا     
 المال:

: تفيد هذه النسبة في إعطاء صورة عن وظيفة رأس المال المتمثلة بالوظيفة نسبة حقوق الملكية إلى الودائع »
هذه النسبة يشير إلى قدرة األموال الخاصة للمصرف على تغطية نسبة أعلى من الودائع ما  ارتفاعالوقائية، ف

أن المالءة  اعتبارداء المالي له على ألالمالية للمصرف وبالتالي على ا ينعكس بشكل إيجابي على المالءة
 المالية جاء من األجااء المعبرة عن األداء.

تفيد  لتااماتاالنطالقًا من وظيفة رأس المال كأداة ضمان لتغطية جاء من ا :لتزاماتاال نسبة حقوق الملكية إلى  »
هذه النسبة في التعبير عن هذه الوظيفة، مع اإلشارة إلى أن هذه النسبة هي مقلوب نسبة الدين إلى حقوق 

تعطي  لتااماتاالالملكية )الواردة في المبحث الرابع الفصل األول( حيث رأت الباحثة أن نسبة حقوق الملكية إلى 
 ارتفاع، فلتااماتاالس المال المصرفي من تغطية صورة أكثر إيضاحًا عن المدى الذي يستطيع من خالله رأ

 النسبة داللة على ايادة قدرة المصرف على حماية أموال دائنيه من أمواله الخاصة.
( من قانون مصرف سورية المركاي ونظام النقد األساسي 22بناءًا على أحكام المادة ) :نسبة كفاية رأس المال »

لجنة باال للرقابة المصرفية تم تحديد نسبة كفاية رأس المال كما هو  ستنادًا لمقرراتاو  9009( لعام 93رقم )
 موضح في القانون التالي:

    
 األموال الخاصة الصافية

المخاطرالتشغيلية  موجودات وحسابات خارج المياانية المثقلة بالمخاطر مخاطر السوق 
 

 

 
                                                           

  على مقررات لجنة بازل الثانية وليس الثالثة لعدة أسباب من أهمها: أوالً تم تقييم المصارف الخاصة في  اعتمادية رأس المال تم في حساب نسبة كفا
وهي تقريباً تحت ظل مقررات لجنة بازل الثانية، ثانياً واألهم هو أن اإللتزام بتطبيق بازل الثالثة ستكون بين عامي  6010 – 6002سورية في الفترة 

 وفق لمقررات اللجنة. 6012 – 6013
   من قانون مصرف  22األموال الخاصة الصافية هي األموال الخاصة األساسية واألموال الخاصة المساندة  وللتوسع أكثر يمكن مراجعة المادة رقم

 سورية المركزي.
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 Conclusion الخاتمة
 Iتفاقيات باال، حيث عّبرت باالاهذا البحث إلى أهمية ووظائف رأس المال وعالقة كفاية رأس المال مع  تطرق     

عن كفاية رأس المال بنسبة رأس المال )األساسي والمساند( إلى مجموع األصول المرجحة بالمخاطر ومخاطر 
وتضيف متطلبات السيولة  IIIأتي باالمخاطر التشغيل وغّيرت في مخاطر األئتمان لت IIالسوق، بينما أضافت باال

وعاات كل من المراجعة الرقابية وانضباط السوق، وفي الجاء األخير من البحث تم عرض أهم المؤشرات المستخدمة 
 في قياس كفاية رأس المال.

محور الثاني هذا كل ماتم تناوله في المحور األول )كفاية رأس المال( من محاور النموذج المدروس لننتقل إلى ال     
 المتمثل بجودة األصول.
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 المبحث الثاني
 Asset qualityجودة األصول 

األصول هي المصدر األساسي للدخل في المؤسسات المالية بشكل عام والمصارف بشكل خاص وهي األساس      
الذي يصف عمل المصرف وسياسته هذا مادعى إلى ظهور أدبيات ونظريات تهتم بإدارة األصول، واهتمام 

تالية: ماهي مكونات األصول التي المصرفيين بتقييم نوعية األصول )الجودة(، هذا ما يجعلنا أن نكون أمام األسئلة ال
ها محور الدراسة(؟ وماهو مفهوم جودة اعتبار تقوم عليها المصارف )وخصوصًا المصارف الخاصة في سورية على 

جابة على هذه اإلالمبحث الراهن يتناول األصول؟ وماهي المؤشرات المستخدمة في قياس جودة األصول؟ لذلك 
 األسئلة.

 Components of banks' assets ارفأصول المص أواًل: مكونات
 تقوم أصول المصارف على مجموعة من العناصر موضحة كما في الشكل التالي:     

 (: مكونات أصول المصارف1-2-2الشكل رقم )

 
بشكل عام تحتفظ المصارف بأرصدة نقدية غير موّلدة للدخل ذات سيولة عالية وتشمل هذه  1النقدية: األرصدة

 المجموعة مايلي:

                                                           
1
 .21. مرجع سابق، صالمحلية والدوليةإدارة العمليات المصرفية . عبد هللا خالد أمين وزميله. 1انظر كالً من:   

 .62. مرجع سابق، صالنظم المحاسبية في البنوك وشركات التأمينعبد اإلله نعمه.  . جعفر6                  
 .196. مرجع سابق، صالنقود والمصارف مدخل تحليلي ونظريد اكرم وزميله. احد. 3                  
                  الجوانب التنظيمية في البنوك –تحليل القوائم المالية –إدارة المصارف )السياسات المصرفية الغفار.  عبد . حنفي4                    

 .314. مرجع سابق، صالتجارية واإلسالمية(                     

أصول 

 المصارف

تالتسهيال
 ت 

أرصدة 
 نقدية

 أصول أخرى

 االئتمانية
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 النقد في الصندوق: وهي األرصدة التي يحتفظ بها المصرف في خاائنه لمقابلة العمليات المصرفية اليومية. .1
 .ووديعة مجمدة حتياطي إلاامياو  أرصدة لدى المركاي: وتتكون من ثالثة أجااء حسابات جارية .2
يداعات لدى المصارف األخرى: وهي األرصدة التي يحتفظ بها المصرف لدى المصارف األخرى  .3 أرصدة وا 

  المصرفية المتبادلة. لتااماتااللمقابلة 
  1األصول المالية:

 تتعدد وتتنوع األصول المالية في المصارف نذكر منها:     
عمل بها بغرض المتاجرة مثل أسهم شركات مدرجة في التي ياألصول المالية للمتاجرة: وهي األصول المالية  .1

 األسواق المالية وسندات مدرجة في أسواق خارجية.
 األصول المتوفرة للبيع: هي األصول التي تتكون من أدوات حقوق الملكية وأدوات دين أخرى. .2
تاريخ االستحقاق: وتتمثل في األدوات المالية التي تحمل دفعات ثابتة أو األصول المالية المحتفظ بها حتى  .3

 محددة لها تواريخ استحقاق ثابتة.

  2:االئتمانيةالتسهيالت 
 استخداماتوتضم مجموعة من البنود من أهمها القروض )التي تم تفصيلها في المبحث الخاص بمصادر و      

لألفراد  االئتمانية، وُتمنح التسهيالت وغيرها ئتمانت االقاالجارية المدينة وبطاالفصل األول( والحسابات في األموال 
 والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وللحكومة والقطاع العام.

ت التي المباشرة وغير المباشرة، تعبر األولى عن التسهيال االئتمانيةويمكن التمييا بين نوعين من التسهيالت      
لتاامًا فوريًا ال نقدًا أو التي تقيد بحسابه لدى المصرف بينما تعبر الثانية عن التسهيالت التي ال تشكل دفع للمتعامت

 3ات المستندية.عتمادلتاام المصرف تجاه الغير لمدة معينة كاالاعلى المصرف ولكن قد تعبر عن 

                                                           
   والقرار رقم  6004أيار 9بتاريخ  4/م ن/ ب342يتحدد األحتياطي اإللزامي في سورية وفق القرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف رقم

 % من متوسط ودائع العمالء.10بنسبة  6002أيار  10بتاريخ  4/م ن/ب906
   من رأس المال لدى 10لى مصارف القطاع الخاص األحتفاظ بنسبة يتوجب ع 6001لعام  64من القانون رقم  16بناءاً على أحكام المادة %

 المصرف كوديعة مجمدة دون فوائد لدى المركزي.
   أشهر أو أقل بينما اإليداعات هي ودائع ألجل  3الفرق بين األرصدة واإليداعات في أن األولى هي حسابات جارية وودائع أستحقاقها خالل فترة

 شهر.أ 3أستحقاقها أكثر من 
1
 .11، ص6010. البيانات المالية الموحدة. سورية. المصرف الدولي للتجارة والتمويل. 1انظر كالً من:   

 .61، 16، ص6010. البيانات المالية الموحدة. سورية. مصرف سورية والمهجر. 6                  
 .62، 63، ص6010. مالية الموحدةالبيانات ال. سورية. مصرف بيمو السعودي الفرنسي. 3                  

2
                   الجوانب التنظيمية في البنوك  –تحليل القوائم المالية –إدارة المصارف )السياسات المصرفيةعبد الغفار.  حنفي 1انظر كالً من:   

 .312. مرجع سابق،  صالتجارية واإلسالمية(           
 .60، ص 6010. البيانات المالية الموحدة. سورية. مصرف عودة. 6                  
3
في القطاع المصرفي(. قسم محاسبة كلية األقتصاد  االئتمانيةعبد المنعم. )دور الجهاز المركزي للرقابة المالية في الرقابة على التسهيالت  الحسن  

 .19، 10. ص 6002جامعة حلب، 
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  1:األصول الثابتة
األموال( والثاني أصول غير  استخداماتتتكون من نوعين األول أصول مادية )تم شرحها في مبحث مصادر و      

 مادية وتدعى أصول غير ملموسة مثل برامج الكمبيوتر وشهرة المحل.

  2:األصول األخرى
محققة وغير مستحقة وتشمل هذه األصول على المصروفات المدفوعة مقدمًا ومصروفات التأسيس والفوائد ال     

 القبض وشيكات برسم التحصيل وغرفة التقاص وغيرها.

 The concept of asset quality ثانيًا: مفهوم جودة األصول
 يمكن إيضاح مفهوم جودة األصول من إتجاهين:     

آخر  وبمعنىلة الخسارة في تدني قيمة األصول، مدى متانة المؤسسات المالية في مقاب ُتحدد جودة األصول .1
تصبح المالءة المالية للمؤسسات المالية عرضة للخطر عندما تصبح أصولها ضعيفة حيث ضعف األصول 

 3هو المصدر األساسي للمشاكل المصرفية.
 

يمكن تقسيم أصول المصارف إلى أصول منتجة )موّلدة للدخل( وأصول غير منتجة )غير موّلدة للدخل( مع  .2
النقد واألرصدة لدى المركاي  باستثناءدخل هي جميع أصول المصارف اإلشارة إلى أن األصول الموّلدة لل

واألصول الثابتة واألصول غير الملموسة والوديعة المجمدة لدى المركاي باإلضافة إلى وجود جاء من 
، وهنا يتحدد مفهوم جودة األصول بنوعية تقاضى عليها المصارف فوائداألرصدة لدى المصارف ال ت

                                                           
1
 .14، ص 6010. البيانات المالية الموحدةمصرف سورية والمهجر. . سورية. 1انظر كالً من:   

 .14، ص 6010. البيانات المالية الموحدة. سورية. المصرف العربي. 6                    
2
                  الجوانب التنظيمية في البنوك –تحليل القوائم المالية –إدارة المصارف )السياسات المصرفية عبد الغفار.  . حنفي1انظر كالً من:   

 .360، 312. مرجع سابق، ص التجارية واإلسالمية(            
 .62، ص 6010. البيانات المالية الموحدة. سورية. مصرف بيبلوس. 6                    

3 Look at: 1. Il-Hyun Yoon. (Financial Statement Analysis for Differentiating between Failed and                         

                     Surviving Merchant Banks). Brain Korea, 2006, p 6.  

                 2. Manisha Sarpal & Others. (Performance Analysis of Nationalized Banks in India: An  

                     Application of CAMEL Model). OP. cit. P12 

                 3. Poonam Rani. (To Study Strong Of using CAMELS framework as a tool of performance     

                     evaluation for banking institutions), Master, Business Administration, Punjab Techincal      

                     University, 2010. P32.  
   التي ال يتقاضى عليها المصارف فوائد( من القوائم المالية للمصارف الخاصة (من الصعب جداً إستخراج هذا الجزء من األرصدة لدى المصارف

 .9006في سورية وخصوصاً عام 
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األصول غير  انخفاضفي المصارف من حيث قدرتها على تحقيق العوائد من جهة و  األصول المستخدمة
 1المنتجة من جهة أخرى.

وتضيف الباحثة مفهوم آخر لجودة األصول مكّمل للمفهوم الثاني وهو األصول المرجحة بالخطر حيث      
 انخفاضداء المالي للمصرف، لذلك ايادة األصول المربحة قد يرافقها أخطار عالية والتي سينعكس سلبيًا على األ

 المخاطر المرافقة لألصول يرفع من جودة األصول.

 Indicators used to measure the quality ثالثًا: المؤشرات المستخدمة في قياس جودة األصول

of assets 
 في قياس جودة األصول:نطالقًا من المفاهيم الثالثة لجودة األصول تذكر الباحثة أهم المؤشرات المستخدمة ا     

: القروض عادة ماتكون ذات عائد ومخاطرة مرتفعة بالمقارنة نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض »
األخرى، ونسبة إجمالي القروض إلى إجمالي األصول نسبة معبرة عن جودة األصول وخصوصًا  اتاالستثمار ب

لقروض المتعثرة إلى إجمالي القروض ألنها تعبر بشكل ما يوضحه المفهوم األول لكن من األفضل دراسة نسبة ا
النسبة يشير إلى جودة  انخفاض، فأدق عن جودة األصول ومدى قدرة المصرف على استرداد قروضه المتعثرة

أعلى لألصول وما يتيح الفرصة أمام المصرف في التوسع في منح القروض التي تنعكس بشكل إيجابي على 
 2أداءه المالي. ربحية المصرف ومنه رفع

تعبر هذه النسبة عن المفهوم الثاني لجودة األصول، وايادة نسبة األصول الموّلدة للدخل إلى إجمالي األصول:  »
قتناء األصول اهتمام المصارف باستثمار األصول وايادة اكفاءة المصارف في  ارتفاعالنسبة المذكورة يشير إلى 

 المنتجة مقارنًة بإجمالي األصول.

                                                           
1
  عة األولى، الدار الجامعية، مصر،الطبتنظيم وإدارة البنوك )منهج وصفي تحليلي(.عاطف جابر طه.  . عبد الرحيم1انظر كالً من:   

 .122ص، 9002                         
                     تهاني محمود محمد. )تطوير نموذج ألحتساب كفااية رأس المال للمصارف اإلسالمية في إطار مقررات لجنة  . الزعابي6                   

                            المحاسبة بازل دراسة تطبيقية على البنك اإلسالمي العربي والبنك اإلسالمي الفلسطيني في قطاع غزة(. قسم                        
 .23ص. 9002والتمويل كلية التجارة الجامعة اإلسالمية غزة،                       

  م تبين للباحثة عند دراسة نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي األصول في بحث تقييم األداء المالي الذي تم نشره في مجلة بحوث جامعة حلب عا
تبين أن أداء المصارف وفق هذه  9010 – 9008في أداء المصارف في هذه النسبة وعندما تم حساب النسبة خالل الفترة من  اختالفوجود  9011

النسبة هي على التوالي: مصرف بيبلوس، المصرف العربي، المصرف الدولي للتجارة والتمويل، مصرف عودة، مصرف بيمو السعودي الفرنسي 
نسبة القروض إلى إجمالي األصول ال يعني بالضرورة جودة األصول  ارتفاعأن  يالحظلمهجر، وعند عرض ما سبق وأخيراً مصرف سورية وا

 المستثمرة حيث أختلف ترتيب المصارف عند عرض القروض المتعثرة، فبالتالي نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض معبرة أكثر من نسبة
 في التعبير عن جودة األصول.إجمالي القروض إلى إجمالي األصول 

2
  Ajai Nair And Azeb Fissha. (Rural Banking: The Case Of Rural And Community Banks In Ghana). The World 

Bank, 2010, P23 
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توضح بيانات هذه النسبة المفهوم الثالث لجودة  األصول المرجحة بالخطر إلى إجمالي األصول:نسبة  »
هذه النسبة يشير إلى ايادة مخاطرة المصارف في استثمار األصول، مع اإلشارة إلى أن هذه  ارتفاعاألصول، و 

اادت نسبة األصول الموّلدة  النسبة هي نسبة مكّملة لنسبة األصول الموّلدة للدخل إلى إجمالي األصول وكلما
 جودة األصول. ارتفاعنسبة األصول المرجحة بالخطر كلما دّل ذلك على  تانخفضللدخل و 

 
  conclusion الخاتمة
في هذا المبحث على ماهية األصول وعناصرها في المصارف وباألخص المصارف الخاصة في  ت الباحثةتعرف     

إلى مفهوم جودة األصول وأهم المؤشرات المستخدمة في التعبير عن المفاهيم األساسية لجودة  تتطرقسورية ومن ثم 
إلى دراسة ربحية المصارف على  ت الباحثةتطرقاألصول، وبعد دراسة كل من كفاية رأس المال وجودة األصول 

 .CAELها المحور الثالث من محاور النموذج المدروس اعتبار 
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 الثالث المبحث
 Earning الربحية

يعتبر هدف الربحية من األهداف الرئيسية للمصارف بشكل خاص ولمعظم المؤسسات بشكل عام وهو ضروري      
اريتها، كما يعتبر هدف الربح بالتناظر مع الربحية من األمور األساسية التي يتطلع إليها استمر لتحقيق بقاءها و 

 1ولإلدارة.المستثمرون ودليل هام للدائنين 
كما تعتبر الربحية من أهداف المصارف في تحقيق عائد مالئم لمالكهم، ولتحقيق هذا الهدف يتوجب توظيف      

النفقات قدر أموال المصارف التي حصلت عليها من المصادر المختلفة في استثمارات متنوعة باإلضافة إلى تقليل 
 .2مكاناإل

ييا بين الربح والربحية ودراسة طبيعة األرباح في المصارف من جهة ودراسة ومن المنظور السابق يتوجب التم     
 الباحثةتطرقت أهم العوامل المؤثرة على الربحية من جهة أخرى، هذا ما يتم التعرف إليه في هذا المبحث وفي ختامه 

 إلى أهم المؤشرات المستخدمة في قياس الربحية.

 The difference between profit and Earning   أواًل: الفرق بين الربح والربحية

 يختلف معنى الربح وفق الااوية التي ُيرى من خاللها:     
صطالحي فهو ذلك القدر الباقي من االربح من منظور لغوي تعني الايادة والنماء في التجارة، أما من منظور      

خالل شراء السلع وبيعها بسعر أعلى من سعر محاولة تنمية المال من خالل بيع الخدمات بالنسبة للمصارف ومن 
 3الشراء بالنسبة للمؤسسات األخرى التي تتعامل بالسلع والبضائع.

قتصادية خالل فترة امنية معينة، ومن ى أنه مقدار التغير في الوحدة االقتصادي علاوُيرى الربح من مفهوم      
 قتصادية خالل فترة امنية معينة وبين جميعبالوحدة االخل المتحقق من التصرف مفهوم محاسبي بأنه الفرق بين الد

 4قتصادية خالل هذه الفترة لتحقيق ذلك الدخل.النفقات التي تتحملها الوحدة اال

                                                           
1
 .66. مرجع سابق، صاإلدارة الماليةد. احدفايز  سليم  
  باإلضافة إلى األرباح الرأسمالية التي قد يحققها المصرف،  االستثمارتتكون اإليرادات اإلجمالية للمصرف بشكل رئيس من نتائج عمليات اإلقراض و

 أما نفقاته فتتمثل في نفقات إدارية وتشغيلية ونفقات ثابتة تتمثل بالفوائد التي يدفعها المصرف على الفوائد.
2
 .142. مرجع سابق، ص النقود والمصارف مدخل تحليلي ونظرياكرم وزميله.  حداد  

3
أحمد حسين أحمد. )أثر متغيرات عناصر المركز المالي في ربحية المصارف اإلسالمية دراسة تحليلية على المصارف اإلسالمية في  المشهراوي  

 .24. ص 6002لتجارة الجامعة اإلسالمية غزة، (. قسم المحاسبة والتمويل كلية ا6009إلى  1222فلسطين للفترة من 
4
 http://www.muflehakel.com/mokadema%20fe%20aledara/ahdaf_aledara_almaleh.htm 

http://www.muflehakel.com/mokadema%20fe%20aledara/ahdaf_aledara_almaleh.htm
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التي ساهمت في  اتاالستثمار أما بالنسبة للربحية فهي عبارة عن العالقة بين األرباح التي يحققها المصرف وبين      
 1الربحية هدفًا ومقياسًا للحكم على كفاءة إدارة المصرف في استخدام الموارد المختلفة. تحقيق هذا الربح، وتعتبر

  The nature of profits in banks ثانيًا: طبيعة األرباح في المصارف

يتم التعرف على طبيعة األرباح في المصارف من خالل قائمة الدخل التي تدعى أيضًا حساب الربح وتعكس      
هذه القائمة األنشطة التشغيلية للمصرف خالل فترة امنية محددة عادًة ما تكون سنة مالية واحدة، وتحدد األداء 

طة التشغيلية والنفقات الالامة لتوليد اإليرادات، ومنه التشغيلي للمصرف بعرض إجمالي اإليرادات المتولدة من األنش
 تتألف قائمة الدخل من العناصر األساسية التالية:

 3ومن هذه اإليرادات: 2: ُتعرف بمقدار األصول المتوّلدة من بيع الخدمات،اإليرادات .1
مثل الفوائد الدائنة العائد ُيعنى هذا البند بالفرق بين الفوائد الدائنة والمدينة، وت: صافي الدخل من الفوائد -

المباشرة واألصول المالية قروض وسلف  االئتمانيةالمتولد )على سبيل المثل وليس الحصر( من التسهيالت 
واألرصدة واإليداعات لدى المصارف األخرى وأخيرًا األصول المالية المتوفرة للبيع، أما الفوائد المدينة فتمثل 

 4تكلفة على المصرف ُتدفع على ودائع العمالء بأنواعها وودائع المصارف والتأمينات النقدية.
: هي حصيلة الفرق بين العموالت والرسوم الدائنة والمدينة، تمثل األولى صافي الدخل من العموالت والرسوم -

العائد المتحصل لقاء تقديم المصارف عدة خدمات منها تسهيالت مباشرة وغير مباشرة وخدمات مصرفية 
كتتاب أسهم الشركات وعلى العمليات التجارية، أما العموالت والرسوم المدينة فتمثل اأخرى والعمليات على 

 5تكلفة تدفع مقابل حواالت وبطاقات ائتمان باإلضافة إلى عموالت ورسوم متنوعة أخرى.
 صافي األرباح الناتجة عن تقييم العمالت األجنبية. -
 صافي أرباح أصول مالية للمتاجرة: تم الحديث عنها في المبحث السابق. -
 األصول.صافي أرباح أصول مالية متوفرة للبيع: تم شرحها في مبحث جودة  -

                                                           
1
عناصر المركز المالي في ربحية المصارف اإلسالمية دراسة تحليلية على المصارف اإلسالمية في أحمد حسين أحمد. )أثر متغيرات  المشهراوي  

 .24(. مرجع سابق، ص 6009إلى  1222فلسطين للفترة من 
2
 W. Steve Albrecht & others. Financial Accounting. op. cit. P33   

3
 3، ص6010. ة الموحدةالبيانات المالي. سورية. مصرف عودة. 1انظر كالً من:   

 3، ص 6010. البيانات المالية الموحدة. سورية. المصرف الدولي للتجارة والتمويل. 6                   
4
 32، 39، ص 6010. البيانات المالية الموحدة. سورية. مصرف عودة. 1انظر كالً من:   

 .39، 34، ص6010. البيانات المالية الموحدة. سورية. المصرف الدولي للتجارة والتمويل. 6                   
5
 .32، 32، ص 6010. البيانات المالية الموحدة. سورية. مصرف عودة. 1انظر كالً من:   

 39، ص 6010. البيانات المالية الموحدة. سورية. المصرف الدولي للتجارة والتمويل. 6                   
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يرادات  - باإلضافة إلى صافي أرباح أصول قروض وسلف واألرباح الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف وا 
 أخرى.

 2:النفقاتومن هذه  1،هي التكاليف التي تتكبدها المصارف في عملياتها التشغيلية لتوليد اإليرادات: النفقات .2
 3نفقات الموظفين: وتتضمن على سبيل المثل وليس الحصر: -

 .رواتب ومنافع وعالوات ومكافآت للموظفين 
 والتأمين الصحي. اهمة المصرف في الضمان األجتماعيمس 
 .تدريب الموظفين ومصاريف سفر 

 استهالك الموجودات الثابتة. -
 إطفاء الموجودات غير الملموسة. -
 .االئتمانيةخسائر تدني التسهيالت  -
ثل اإلعالنات والصيانة واإليجارات والقرطاسية باإلضافة إلى مخصصات متنوعة ومصاريف تشغيلية أخرى م -

 وغيرها.
هو مقياس شامل ألداء المصرف، ويحسب من خالل الفرق بين اإليرادات والنفقات، فإذا فاقت  4 :صافي الدخل .3

 النفقات على اإليرادات يكون الفرق صافي خسارة وبالعكس إذا اادت اإليرادات على النفقات تدعى صافي الربح.

بعد عرض طبيعة الربح في المصارف البد من اإلشارة إلى أن جميع المصارف تسعى إلى دراسة العالقة بين الربح 
 بمجموعة من العوامل أهمها موضح في الفقرة التالية.األخيرة تتأثر والربحية، و 

 

 Factors affecting the profitability of banksمؤثرة على ربحية المصارف العوامل الثالثًا: 

بتعظيم ربحيتها العديد من العوامل التي يتفاوت تأثيرها عليها تواجه المصارف في سبيل تحقيق هدفها المتعلق       
 سواء أكانت هذه العوامل خارجية أم داخلية، وهذه العوامل هي:

                                                           
1
 W. Steve Albrecht & others. Financial Accounting. op. cit. P33. 

2
 3، ص 9010. البيانات المالية الموحدة. سورية. مصرف عودة. 1انظر كالً من:   

 3ص، 9010. البيانات المالية الموحدة. سورية. المصرف الدولي للتجارة والتمويل. 6                   
3
 3 ص، 9010. البيانات المالية الموحدة. سورية. مصرف سورية والمهجر. 1انظر كالً من:   

 3، ص 9010. البيانات المالية الموحدة. سورية. مصرف بيبلوس. 6                   
4
 W. Steve Albrecht & others. Financial Accounting. op. cit. P33. 
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هناك مجموعة من العوامل الخارجية التي تؤثر في فعالية المصرف ودوره في تحقيق الربحية  1:العوامل الخارجية .3
 :وتتمثل في

 .عوامل اجتماعية وثقافية كالعادات والتقاليد (3) 
 .عوامل اقتصادية كالرخاء واإلنكماش (2) 
 .عوامل سياسية )سياسات حكومية( (1) 
 مصرف المركاي. عوامل قانونية كالتشريعات وقرارات ال (4) 

ودرجة التقدم التكنولوجي المستخدمة المصارف وأسعار الفائدة والسياسة النقدية  بينباإلضافة إلى المنافسة 
 وغيرها.

 من أهم العوامل الداخلية المؤثرة في ربحية المصارف التجارية تتمثل بـ:2: العوامل الداخلية  .2
حجم المصرف: يؤثر حجم المصرف )سواء أكان مقاسًا بحجم األصول أو بحجم حقوق الملكية أو بحجم   -

السيولة( بشكل كبير على مقدرة المصرف على خلق الثقة لدى المتعاملين، مع اإلشارة إلى أن السيولة تعني 
ة قصيرة تسمح بمواجهة قدرة المصرف على تحويل جاء من أمواله شبه النقدية إلى نقد وخالل فترة امني

ال سيعرض نقص السيولة إلى اعاعة ثقة المودعين بالمصرف  لتااماتاال العاجلة وسحوبات العمالء وا 
 فالس المصرف.اوبالتالي سحب أموالهم و 

هيكل الودائع: تركا المصارف التجارية على جذب ودائع التوفير وألجل كونها تستخدم في استثمارات طويلة  -
األجل في سبيل تحقيق ربحية أكبر، وخصوصًا ودائع التوفير ألن تكلفة الحصول عليها تعتبر قليلة نسبيًا 

 مقارنًة مع ودائع ألجل. 
ية مدى توافر فوائض نقدية قابلة لالستثمار لتحقيق مايد من الفوائض النقدية: تبين نسبة الفوائض النقد -

 الربحية.

 Indicators used to measure profitability المؤشرات المستخدمة في قياس الربحية: رابعاً 

 شرات المستخدمة في قياس الربحية.ؤ حثة أهم المانطالقًا من مفهوم كل من الربح والربحية تذكر البا     

                                                           
1
  . الطبعة األولى، المؤسسة الحديثة للكتاب ناشرون، لبنان، العمل المصرفي اإللكتروني في البلدان العربيةأحمد.  سفر. 1انظر كالً من:  

 .99ص، 9006                       
  لحديثة هديل زكريا. )ربحية المصارف التجارية السورية مابين األعمال المصرفية التقليدية واألعمال المصرفية ا . دراو6                  

 .192، 192. ص 9010دراسة ميدانية مقارنة(. قسم إدارة األعمال كلية األقتصاد جامعة حلب،                       
2

أحمد حسين أحمد. )أثر متغيرات عناصر المركز المالي في ربحية المصارف اإلسالمية دراسة تحليلية على المصارف اإلسالمية في  المشهراوي 
 .66, 62(. مرجع سابق، ص 9002إلى  1226فلسطين للفترة من 
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(: هو أحد المؤشرات الضرورية والهامة للمساهمين يتم عرضه في قائمة الدخل EPSالسهم )ربحية  »
 2ويمكن حسابه باستخدام القانون التالي: 1سواء أكان صافي ربح أو خسارة،

صافي ربح السنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم

 ربحية السهم 

 

 الرابع من الفصل األول.(: تم تفصيله في المبحث ROAمعدل العائد على األصول ) »
 (: تم شرحه في المبحث الرابع من الفصل األول.ROEمعدل العائد على حقوق الملكية ) »

 

 Conclusion الخاتمة

تسعى إليه كل مؤسسة سواء أكانت مالية أو غير  الذياألساسي  االتجاهمما سبق أن الربحية هي  تستنج الباحثة     
مالية حيث تم تميياها عن مفهوم الربح ودراسة طبيعة األرباح في المصارف وأهم العوامل المؤثرة على ربحية 

 على أهم المؤشرات المستخدمة في قياس الربحية. تم التعرفالمصارف وفي الختام 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .40، ص 6010. البيانات المالية الموحدةسورية. المصرف العربي.   

2
 Thomas R. Robinson & Others. International financial statement analysis. Op. cit. p 144 
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 المبحث الرابع  

 Bank liquidityالسيولة المصرفية 

، فكمية السيولة IIIباال اتفاقية آخراً هتمام اإلدارات والسلطات الرقابية و ايستأثر موضوع السيولة المصرفية      
حتفاظ بها تعتبر من المسائل األساسية التي تواجه المصارف فقد تخسر عدد من العمالء نتيجة عدم توفر الواجب اال

 ايادة السيولة تعني تضحية المصارف بأرباح كانت قد تحققها لو تم استثمار السيولة الاائدة.السيولة الكافية وبالمقابل 

تدفع المقدمة السابقة إلى التعرف على مفهوم ووظائف السيولة المصرفية ومكوناتها ونظريات إدارة السيولة      
 باإلضافة إلى أهم المؤشرات المستخدمة في قياس السيولة.

  Definition Of Liquidity المصرفيةلسيولة مفهوم اأواًل: 

السيولة بمعناها الشائع تعني النقدية وبالمعنى الواسع تعني القدرة على تحويل جاء من األصول المتداولة إلى      
إلن عجا  ،تسمح من جهة تلبية طلبات االئتمان لخدمة المجتمع ومن جهة أخرى تلبية طلبات المودعين نقدية

أموالهم الذي قد المصرف أو تأخره عن رد الودائع سيفقد ثقة العمالء بكفاءة المصرف مايدفعهم إلى طلب سحب 
 1فالسه.المصرف وا   انهياريؤدي بدوره إلى 

 ومن المفهوم السابق للسيولة نتوصل إلى أهم أدوار ووظائف السيولة المصرفية.     

 The functions of bank liquidity ثانيًا: وظائف السيولة المصرفية

ترتبط السيولة بشكل أساسي بكل من الودائع والقروض كما هو مبين في مفهوم السيولة بالتالي تتجلى وظائف      
 2السيولة المصرفية بما يلي:

                                                           
  األصل  تذكير لما ورد في المبحث الرابع من الفصل األول عند الحديث عن نسب السيولة فالتحول في األصول شبه النقدية إلى نقدية يتطلب أن يكون

 قابالً للتحول في أقصر وقت ممكن وأن يكون التحول بأقل خسارة ممكنة.
1
     الجوانب التنظيمية في البنوك –تحليل القوائم المالية –ات المصرفية إدارة المصارف )السياسعبد الغفار.  . حنفي1انظر كالً من:   

  911ص. مرجع سابق، التجارية واإلسالمية(                       
 .132. مرجع سابق، ص النقود والمصارف مدخل تحليلي ونظريد اكرم وزميله. احد. 6                   
 .163،162ص.مرجع سابق، التمويل وإدارة المؤسسات الماليةعبد الوهاب يوسف.  . أحمد3                   

2
  -شركات التأمين -أسواق األوراق المالية –األسواق والمؤسسات المالية )بنوك تجارية . حنفي عبد الغفار وزميله. 1انظر كالً من:   

 .103 – 109صمرجع سابق،  (.االستثمارشركات                         
 الجوانب التنظيمية في البنوك –تحليل القوائم المالية –إدارة المصارف )السياسات المصرفية عبد الغفار.  . حنفي6                  

 .930 -996. مرجع سابق، ص التجارية واإلسالمية(                      
ليلية(. قسم إدارة حراسة تدفي فلسطين  على درجة أمان المصارف التجارية العاملة بهية مصباح محمود. )العوامل المؤثرة . صباح3                  

 .20. ص 6004أعمال كلية التجارة الجامعة اإلسالمية غزة، 
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يقصد بها توفير السيولة الكافية لمقابلة الطلبات غير المتوقعة للودائع تحت الطلب  السيولة لمقابلة سحب الودائع: .1
)الجارية( والسحوبات الفجائية من ودائع التوفير وودائع ألجل باإلضافة إلى تلبية طلبات السحب من المودعين 

 ستثنائية.في الحاالت اال
وبالتالي فإن تقسيم الودائع وفقًا ألغراض السيولة ودائع، ومنه تتوقف السيولة لدرجة كبيرة على نوع وسلوك ال     

 إلى ودائع مؤكدة وودائع محتملة السحب، أفضل من تقسيمها إلى جارية وأجل وتوفير أو ودائع أفراد وشركات.
بدرجة أعلى من الطلب على القروض تايد الحاجة للسيولة المصرفية عند ايادة  السيولة ألغراض تلبية القروض: .2

في الودائع أو كما رأت الباحثة عند ايادة الطلب على القروض بمقدار يفوق حجم الودائع، لذلك على  خفاضناال
مستقباًل إما عن طريق ايادة الودائع أو المشاركة مع  االقتراضإدارة المصرف تدبير موارد إضافية لتلبية طلبات 

    مصارف أخرى في تلبية الايادة في حجم القروض أو حتى بيع جاء من أصول المصرف.

ألهم وظائف السيولة المصرفية يتوجب التعرف على مكونات السيولة المصرفية وأهم النظريات وبعد عرض   
 .المستخدمة في إدارة السيولة المصرفية

 The Components of bank liquidity السيولة المصرفية مكونات: ثالثاً 

 يمكن تصنيف مكونات السيولة المصرفية إلى جائيين رئيسين:
 1وهي األصول السائلة التي يحتفظ بها المصرف مثل:السيولة النقدية )الحاضرة(:  .1

كما ذكرنا في المبحث الثاني من هذا النقد في الصندوق سواء كان بالعملة المحلية أو األجنبية، وهي  -
 الفصل بأنها األموال الموجودة في خاائن المصرف بصورة نقد سائل.

الودائع لدى المصرف المركاي والمصارف األخرى: تلتام المصارف وفقًا للقوانين وخصوصًا القوانين  -
اإللاامي باإلضافة إلى  حتياطي القانوني أوحتفاظ لدى المركاي بأموال سائلة ُتعرف باالالسورية باال

 وضع المصارف جاء من ودائعهم لدى مصارف أخرى.
ضافتها في رصيد  - الشيكات تحت التحصيل: وهي الشيكات التي يحصلها المصرف لصالح العمالء وا 

العميل وهنا البد من اإلشارة إلى استبعاد الشيكات المحتمل رفضها بسبب ما، وتعتبر الشيكات التي تم 

                                                           
1
 الجوانب التنظيمية في البنوك –تحليل القوائم المالية –إدارة المصارف )السياسات المصرفية عبد الغفار.  . حنفي1انظر كالً من:   

 .613، 616. مرجع سابق، صالتجارية واإلسالمية(                        
    بهية مصباح محمود. )العوامل المؤثرة على درجة أمان المصارف التجارية العاملة في فلسطين راسة تحليلية(.  صباح 6      

 .26مرجع سابق، ص           
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وكلما كانت الشيكات مسحوبة على عمالء من خارج  ف التقاص أكثر سيولة من غيرهاتحصيلها من غر 
 البلد كلما نقصت سيولة الشيك.

وهي عبارة عن استثمارات قصيرة األجل تشمل أذونات خاانة وكمبياالت مخصومة 1 السيولة شبه النقدية: .2
حكومية أو مضمونة من  اتاالستثمار  وأدوات مالية وتتميا بإمكانية التصرف السريع لها، وكلما كانت هذه

 قبل الحكومة كلما سّهل التصرف بها.

 Theories of bank liquidity management السيولة المصرفية نظريات إدارة: رابعاً 
 هناك العديد من نظريات إدارة السيولة من أهمها:     

سيولة المصرف جيدة عند استثمار أموال المصرف  اعتبارتعتمد هذه النظرية على مبدأ  2نظرية القرض التجاري: .1
 دوراتهم التجارية بنجاح. إكمالفي قروض قصيرة األجل، ويقوم المقترضون برد األموال بعد 

 وقد فشلت هذه النظرية في عدة نقاط من أهمها:     
عها في وقت لم تأخذ النظرية في الحسبان الثبات النسبي للودائع، فالودائع الجارية ال يتم سحب جمي -

واحد، وتتمتع طبيعة ودائع التوفير بالثبات النسبي، وبالنسبة للودائع ألجل فتواريخ استحقاقها معروفة 
 واليمكن السحب منها إال في مواعيدها أو في حاالت استثنائية.

ية التقيد التام بهذه النظرية يمنع المصارف من تمويل التوسعات في المجاالت الضرورية لعمليات التنم -
 االقتصادية والتي تمتد لمدة امنية طويلة.

قيام النظرية على افتراض نجاح الدورة التجارية على الرغم من وجود حاالت فشل الدورات التجارية  -
 وخاصة في أوقات الكساد واألامات األقتصادية.

إدارة المصارف في تخطيط السيولة على الدخل  اعتمادتقوم هذه النظرية على مبدأ  3نظرية الدخل المتوقع: .2
المتوقع للمقترض، هذا مايسمح للمصرف بمنح قروض متوسطة وطويلة األجل باإلضافة إلى القصيرة على 
                                                           

1
  الجوانب التنظيمية في البنوك –تحليل القوائم المالية –صارف )السياسات المصرفية إدارة المعبد الغفار.  . حنفي1انظر كالً من:  

 .613. مرجع سابق، ص التجارية واإلسالمية(                       
   بهية مصباح محمود. )العوامل المؤثرة على درجة أمان المصارف التجارية العاملة في فلسطين راسة تحليلية(.  صباح 6                   

 .23، 26مرجع سابق، ص                       
 كلية األقتصاد جامعة سليمان. )تقييم كفاءة المصارف التجارية في إدارة التدفقات النقدية(. قسم إدارة األعمال  . الحمد3                  

 .26. ص6002حلب،                       
2
     بهية مصباح محمود. )العوامل المؤثرة على درجة أمان المصارف التجارية العاملة في فلسطين راسة تحليلية(.  . صباح1انظر كالً من:   

 .24، 23مرجع سابق، ص                       
 2. H.R. Machiraju. Modern Commercial Banking. Second Edition, New Age International, New Delhi, 2008. 

P191, 192. 
3
    بهية مصباح محمود. )العوامل المؤثرة على درجة أمان المصارف التجارية العاملة في فلسطين راسة تحليلية(.  . صباح1انظر كالً من:   

 .83، 83صمرجع سابق،                         
2. . H.R. Machiraju. Modern Commercial Banking. Op. cit. P191, 192. 
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سداد هذه القروض يكون بشكل أقساط دورية منتظمة، مايؤدي إلى تمتع المصرف بسيولة عالية بسبب  اعتبار
مكانية توقعها.نتظام النسبي للتدفقات النقداال  ية وا 

ترتكا هذه النظرية على أساس إمكانية تحويل أصول إلى نقد بأسرع وقت وبأقل خسارة  1نظرية إمكانية التحويل: .3
سواء من خالل التعامل مع المركاي أو بيعها لمقترضين أو مستثمرين، ويقوم المصرف بتحويل جاء من أمواله 

 ه.التااماتشبه النقدية إلى سيولة نقدية عند عدم قدرة المقترض على سداد 
ترتكا هذه النظرية على مفهوم قدرة المصارف على تلبية متطلبات السيولة من جانب  2:لتااماتالانظرية إدارة  .4

القابلة للتداول وشهادات  اإليداعث مثاًل أنواع جديدة من الودائع مثل شهادات حداستامن خالل  لتااماتاال
الموارد المالية باإلضافة إلى ايادة ، والتي تساهم في ايادة حصيلة المصرف من األيداع غير القابلة للتداول

 األرباح.

 Indicators used to measure bankات المستخدمة في قياس السيولة المصرفية المؤشر : خامساً 

liquidity: 

 نطالقًا من وظائف السيولة المصرفية تعرض الباحثة أهم المؤشرات المستخدمة في قياس السيولة:ا     
تبين هذه النسبة مدى كفاية األصول النقدية في سداد الودائع، وتفيد في إعطاء صورة : الجاهزية النقديةنسبة  »

 3عن الوظيفة األولى للسيولة المتمثلة بمقابلة سحب الودائع، وتعطى بالعالقة التالية:

  
 النقدية

 إجمالي الودائع
 نسبة الجاهاية النقدية 

بالنقد واألرصدة لدى المصرف  )وفق القوائم المالية في المصارف السورية( يقصد بالنقدية في بسط النسبة     
المركاي واألرصدة لدى المصارف ويطرح منها ودائع المصارف، وايادة نسبة السيولة يشير إلى ايادة قدرة المصرف 

ر مستثمرة وبالتالي على مقابلة سحب الودائع مع اإلشارة إلى أن السيولة العالية تشير إلى وجود أموال معطلة غي
 سينعكس سلبًا على أداء المصارف.

                                                           
1
 بهية مصباح محمود. )العوامل المؤثرة على درجة أمان المصارف التجارية العاملة في فلسطين راسة تحليلية(. مرجع سابق،  صباح   

 .83، 83ص    
2
  H.R. Machiraju. Modern Commercial Banking. Op. cit. P191, 192. 

   الشهادات شهادات اإليداع القابلة للتداول هي شهادات غير شخصية يمكن لحاملها التصرف فيها بالبيع والشراء، وعادة ماتكون القيمة االسمية لتلك
 كبيرة، ومعدل فائدتها وتاريخ استحقاقها يتحددان بواسطة المصرف دون تدخل من العميل.

غير القابلة للتداول فهي شهادات شخصية تصدر بمقتضى إتفاق بين المصرف والعميل يتحدد فيه معدل الفائدة وتاريخ أما شهادات األيداع    
قل من القيمة اإلستحقاق، وال يجوز لحاملها التصرف فيها بالبيع، كما اليمكن له إسترداد قيمتها قبل التاريخ المحدد، وعادًة تكون قيمتها اإلسمية أ

 ات القابلة للتداول.اإلسمية للشهاد
3
 .190ص(: 9008) 6 المنارة المالية(. النسب باستخدام والتقليدية اإلسالمية المصارف أداء مقارنة طالل وآخرون. ) المومني منذر   



50 

تعطي هذه النسبة صورة أوضح وأشمل من النسبة السابقة حول مفهوم السيولة وتعطى بالعالقة نسبة السيولة:  »
 التالية:

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
إجمالي الودائع

  نسبة السيولة 

فهي مؤشر على قدرة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية على تغطية إجمالي الودائع، وتدل هذه النسبة على      
اإلجابة على السؤال التالي: هل مايجلبه المصرف من نقدية كافية لتغطية الودائع أو أنه بحاجة إلى تمويل خارجي 

انت النسبة مرتفعة كلما دّل ذلك على أن المصرف ليس لديه مثاًل أو أصدار أسهم جديدة؟، وكلما ك االقتراضك
 مشكالت في السيولة.

 االقتراض: تمثل هذه النسبة الوظيفة الثانية للسيولة المصرفية المتمثلة بتلبية طلبات نسبة القروض إلى الودائع »
قدرة المصرف في  فاعارتوتشير إلى نسبة القروض الممولة بواسطة الودائع، وكلما اادت هذه النسبة دل على 

تقديم قروض إضافية، وهنا تضيف الباحثة إلى وجود جاء من الودائع )مقام النسبة( هي ودائع مجمدة ال 
 تستخدمها المصارف في تمويل القروض لذلك من األفضل إاالة هذه الجاء من الودائع.

 Conclusion الخاتمة
أن السيولة المصرفية هي مؤشر لمقدرة  تمفهوم السيولة ومكوناتها وأهم وظائفها ووجد إلىالباحثة  تتطرق     

 االقتراضه العاجلة ودون خسارة وهي دليل على قدرة المصرف في تلبية طلبات التااماتالمصرف في الوفاء ب
 .اإلضافية، وفي الختام عرضت الباحثة أهم المؤشرات المستخدمة في قياس السيولة المصرفية

في هذا الفصل إلى المؤشرات المستخدمة في قياس األداء المالي  تطرقالبد من اإلشارة إلى أنه تم ال ختاماً       
باال ومرورًا بجودة األصول ومفهومها واألساليب  اتفاقيةبتداءًا من كفاية رأس المال وتطوراته وفق اللمصارف 

 آخراً و المستخدمة في رفع الجودة، ومرورًا أيضًا بالهدف األساس للمصارف هو الربحية وأهم العوامل المؤثرة عليها 
 الهدف اآلخر للمصارف والمؤشر األخير هو السيولة وأهم مكوناتها ووظائفها.

ل الثاني أهم المقاييس المستخدمة في قياس مؤشرات النموذج المدروس وقد تم عرض في كل مبحث من الفص     
وختامًا ستقوم الباحثة بإسقاط المفاهيم النظرية السابقة على المصارف الخاصة في سورية وذلك في الفصل الثالث من 

 الدراسة.
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 الفصل الثالث
 دراسة تطبيقية حول تقييم األداء المالي للمصارف الخاصة في سورية

Empirical Study on the appraisal of the financial performance of 

private banks in Syria 

 
باالستناد على الفصول  يتناول هذا الفصل الجانب التطبيقي لتقييم األداء المالي للمصارف الخاصة في سورية     

 النظرية السابقة.
 ومنه يتم تقسيم الفصل التطبيقي إلى المباحث التالية:     

 : تحليل المركا المالي للمصارف الخاصة في سوريةاألولالمبحث 
 CAEL: دراسة التقارير والبيانات المالية للمصارف محل الدراسة طبقًا لمؤشرات الثانيالمبحث 
  الفرضيات اختبار: الثالثالمبحث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 األولالمبحث 
 تحليل المركز المالي للمصارف الخاصة في سورية

Analysis of the financial position of private banks in Syria 

قبل تحليل المركا المالي البد من لمحة عن المصارف الخاصة في سورية، لذلك تقوم الباحثة بعرض جدول      
للسهم  اإلسميةمقارنة بين المصارف من حيث تاريخ التأسيس وتاريخ المباشرة في العمل ورأس مال التأسيس والقيمة 

واإلدراج في سوق دمشق لألوراق المالية كما هو موضح في  مالال برأس خارجية مصارف مساهمةوعدد الفروع و 
 (:1-1-3الجدول رقم )

 الخاصة في سورية(: مقارنة المصارف 1-1-3الجدول رقم )
الدولي للتجارة  

 عودة بيبلوس العربي بيمو سورية والمهجر والتمويل

 30/8/2005 20/10/2005 24/3/2005 29/12/2003 29/12/2003 4/12/2003 تاريخ التأسيس 

تاريخ المباشرة 

 بالعمل
6/6/2004 6/1/2004 2/1/2004 2/1/2006 5/12/2005 28/9/2005 

مال الرأس 

بأالف  2212

 الليرات

2,000 ,000 3,600,000 3,702,000 3,120,000 3,000,000 2,320,000 

 االسميةالقيمة 

 للسهم 
500 500 500 500 500 1,000 

عدد الفروع عام 

2212 
29 24 36 30 9 21 

اإلدراج في 

سوق دمشق 

 لألوراق المالية
 مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج

البيانات من القوائم المالية للمصارف الخاصة ومن موقع سوق دمشق لألوراق المالية باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 
1

 

                                                           
1
 =http://www.dse.sy/user/?page=issuers_company_show&id=6&search. 1: كالً منانظر   

                      9 .http://www.dse.sy/user/?page=issuers_company_show&id=5&search= 

                      3 .http://www.dse.sy/user/?page=issuers_company_show&id=4&search= 

                      3 .http://www.dse.sy/user/?page=issuers_company_show&id=2&search= 

                      2 .http://www.dse.sy/user/?page=issuers_company_show&id=15&search= 

                      6 .http://www.dse.sy/user/?page=issuers_company_show&id=3&search= 

http://www.dse.sy/user/?page=issuers_company_show&id=6&search=
http://www.dse.sy/user/?page=issuers_company_show&id=5&search=
http://www.dse.sy/user/?page=issuers_company_show&id=4&search=
http://www.dse.sy/user/?page=issuers_company_show&id=2&search=
http://www.dse.sy/user/?page=issuers_company_show&id=15&search=
http://www.dse.sy/user/?page=issuers_company_show&id=3&search=
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 :Financial structure of banks   الهيكل المالي للمصارف   

بإعطاء  CAELرغبت الباحثة قبل الولوج إلى تحليل األداء المالي للمصارف الخاصة في سورية وفق مؤشرات      
صورة عن الهيكل المالي لتلك المصارف وبما ينسجم مع التحليل التقليدي لألداء المالي للمصارف الموّضح في 
الفصل األول من الدراسة، ومن أجل عدم التوسع والدخول في تفاصيل كل بند من أدوات التحليل سيتم شرح فقط 

ها مصادر األموال والتغيرات في حجم األصول التي تعّبر اعتبار وحقوق الملكية على  لتااماتاالالتغيرات في حجم 
 األموال وتحليل التغير في صافي التدفقات النقدية. استخداماتعن 

مثل يوتحليل صافي التدفقات النقدية  مثل خالصة لقائمة المركا الماليياألموال  استخداماتن تحليل مصادر و إ    
القوائم المالية للمصارف على ثالثة قوائم رئيسية لذلك البد من  اعتماد اعتباروعلى خالصة لقائمة التدفق النقدي 

 .لقائمة الدخل إضافة تحليل

 :Analysis of liabilities (sources of funds))مصادر األموال(  لتزاماتاال تحليل أواًل: 

الذي يمثل الجانب األكبر من خالل حجم الودائع يعتبر هذا المؤشر دلياًل على مستوى رضا العمالء من      
 .للمصارف الخاصة في سورية محل الدراسة لتااماتاال( يوضح تطور حجم 1-2-3والجدول التالي رقم )، لتااماتاال
 

 بآالف اليرات المصارف الخاصة في سورية التاامات(: تحليل 1-2-3الجدول رقم )
 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 51,077,970 70,974,338 63,909,761 47,887,773 45,096,555 27,521,423 الدولي للتجارة

 65,377,582 87,024,386 68,264,001 64,988,817 60,188,201 46,422,504 سورية والمهجر

 86,647,539 109,687,673 97,560,700 85,434,643 78,902,786 61,651,894 بيمو

 25,436,043 37,543,446 30,955,438 28,964,043 20,450,958 9,266,332 العربي

 23,238,819 38,188,158 30,398,162 24,220,349 15,387,147 8,000,279 بيبلوس

 52,137,202 86,925,338 69,417,474 55,532,540 33,571,576 15,239,082 عودة

 البيانات من القوائم المالية للمصارف  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 
 

المصارف الخاصة في سورية الموضحة في الجدول رقم  التااماتستنتاج معدالت نمو اومن الجدول السابق نستطيع 
 ، والتي تم حسابها من خالل حساب الفرق بين عامين متتالين وقسمة الناتج على العام األقدم.(3-2-2)
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 المصارف الخاصة في سورية التاامات(: معدالت نمو 2-2-3الجدول رقم )
 2006 2007 2008 2009 2010 

 11.05% 33.46% 6.19% 63.86% ـــــ الدولي للتجارة

 27.48% 5.04% 7.98% 29.65% ـــــ سورية والمهجر

 12.43% 14.19% 8.28% 27.98% ـــــ بيمو

 21.28% 6.88% 41.63% 120.70% ـــــ العربي

 25.63% 25.51% 57.41% 92.33% ـــــ بيبلوس

 25.22% 25.00% 65.42% 120.30% ـــــ عودة

 (1-2-3المعدالت من الجدول رقم ) باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 
)مصادر األموال( لدى المصارف  لتااماتاالطور حجم ت يالحظ( 9-9-3، 1-9-3بالتدقيق في الجدولين رقم )     

في  لتااماتاالالتالية: الدولي للتجارة والتمويل وبيمو السعودي الفرنسي بمعدالت نمو متقلبة حيث أعلى معدل لنمو 
حيث كانت معدالت النمو  9002% على التوالي بينما أقل معدل نمو في عام 98.22%، 63.26هي  9008عام 

 % على الترتيب.%2.92، 6.12
بمعدالت نمو  لتااماتاالوبالنسبة للمصارف األخرى )سورية والمهجر والعربي وبيبلوس وعودة( فقد نمت إجمالي      

 .9010ام وبمعدالت نمو متاايدة في ع 9002متناقصة حتى عام 

 مايلي: لتااماتاالتطور حجم نستنتج من 

( وبالتالي سعيها االلتااماتستثناء إلى جذب الودائع )التي تشكل الجاء األكبر من اتسعى جميع المصارف دون  .1
يفسح  )مصادر األموال( االلتااماترفع مستوى رضا العمالء وايادة ثقتهم باإلضافة إلى أن ايادة حجم  إلى

إيجابي على ربحية والتوسع في المنتجات المصرفية ما ينعكس بشكل  االستثماريةت المجال في تنويع المجاال
 .المصارف

 

ينفرد مصرف ل( ، 9-9-3، 1-9-3الجداول رقم ) مبين من كما هو لتااماتاالوجود تفاوت في متوسطات حجم  .9
مليار بينما األدنى منه مباشرًة هو سورية والمهجر  22بيمو السعودي الفرنسي بتحقيق أعلى متوسط يتجاوا 

وسطات المصرف العربي ومصرف بيبلوس ومتوسطات مصرف الدولي مليار بينما تتقارب تقريبًا مت 62بمتوسط 
 إلى فئات: لتااماتاالللتجارة والتمويل ومصرف عودة، والجدول التالي يوضح تقسيم متوسطات حجم 
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 للمصارف الخاصة في سورية لتااماتاال(: فئات متوسطات حجم 1-2-1الجدول رقم )

 3 3 9 1 الفئة

 مليار 20يتجاوا  مليار 20 – 60 مليار 60 – 30 مليار 30 – 90 مجال الفئة

 اسم المصرف
 العربي       
 بيبلوس

 عودة         
 الدولي للتجارة

. 

 بيمو  سورية والمهجر

 (3-2-1البيانات من الجدول رقم ) باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 
وهو ضمن الفئة الثانية معنى ذلك أن المصارف في الفئتين الثالثة والرابعة   2066296296إن المتوسط العام هو  .3

، وما يؤكد ذلك نسبة متوسط في الصناعة المصرفية في سورية لتااماتاالتؤثر بشكل كبير على متوسط حجم 
كل من مصرف سورية والمهجر ومصرف بيمو إلى إجمالي حجم المتوسطات حيث تشكل متوسط  التااماتحجم 

 المصارف محل الدراسة. التاامات% من إجمالي متوسطات 20كل من المصرفين المذكورين نسبة  التاامات

 لتااماتاال( الذي يوضح تطور حجم 1-9-3ستنتاج الشكل رقم )ا( نستطيع 1-9-3ومن بيانات الجدول رقم ) .3
 المصارف الخاصة محل الدراسة. لتااماتاالوحجم كل مصرف بالنسبة إلى إجمالي 

 

 Analysis of Equity (sources of funds) ثانيًا: تحليل حقوق الملكية )مصادر األموال(:
حقوق  اادادتتمتع بها المصارف فكلما تالتي المالية تعتبر دراسة هذا المؤشر أساسية وضرورية لمعرفة المالءة      

توضح تطور ( 2-9-3، 3-9-3رقم )، والجداول التالية االئتمانيةحتمال تعرضه للمخاطر ا انخفضالملكية للمصرف 
 حجم حقوق الملكية ومعدل نموها.
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 المصارف الخاصة في سورية تحليل التزامات(: 1-2-3)الشكل رقم 
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 فترةحقوق الملكية للمصرف الدولي للتجارة والتمويل خالل  اادياد( 2-9-3، 3-9-3يالحظ من الجداول رقم )    
% وعاود 2.68إلى  9002% ثم تراجع في عام 102.22 بمعدل 9008بدأ بأعلى معدل نمو في عام  حيث الدراسة

 %.23.86بنسبة  9010بمعدالت نمو متاايدة حتى  رتفاعاال

 بآالف اليرات لمصارف الخاصة في سوريةل حقوق الملكية(: تحليل 4-2-3الجدول رقم )
 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 4,409,302 7,319,297 4,760,323 4,210,537 3,874,543 1,881,810 الدولي للتجارة

 4,008,438 5,116,253 4,395,426 3,805,834 3,404,088 3,320,591 سورية والمهجر

 3,518,915 5,073,796 4,406,800 3,863,040 2,305,034 1,945,903 بيمو

 2,674,366 3,634,553 3,331,070 3,303,300 1,622,813 1,480,092 العربي

 2,524,991 4,388,562 2,301,624 2,121,725 1,912,173 1,900,872 بيبلوس

 4,283,899 6,863,688 6,129,618 3,066,728 2,810,933 2,548,527 عودة

 البيانات من القوائم المالية للمصارف  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 
الجدول لمصارف الخاصة في سورية الموضحة في ل حقوق الملكيةستنتاج معدالت نمو اومن الجدول السابق نستطيع 

 (:5-2-3رقم )
 لمصارف الخاصة في سوريةل حقوق الملكية(: معدالت نمو 5-2-3الجدول رقم )

 2006 2007 2008 2009 2010 

 53.76% 13.06% 8.67% 105.89% ـــــ الدولي للتجارة

 16.40% 15.49% 11.80% 2.51% ـــــ سورية والمهجر

 15.14% 14.08% 67.59% 18.46% ـــــ بيمو

 9.11% 0.84% 103.55% 9.64% ـــــ العربي

 90.67% 8.48% 10.96% 0.59% ـــــ بيبلوس

 11.98% 99.87% 9.10% 10.30% ـــــ عودة

 (4-2-3المعدالت من الجدول رقم ) باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 
حقوق الملكية خالل الفترة المدروسة  ارتفاعأما بالنسبة لمصرف سورية والمهجر توضح الجداول السابقة      

 %.16.30بمعدل  9010% وتابعت بالتاايد حتى عام 9.21بنسبة  9008بمعدالت نمو متاايدة بدأت في عام 
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حجم حقوق الملكية لمصرف بيمو السعودي الفرنسي بمعدالت نمو متفاوتة فقد  ااديادوتبين الجدوال السابقة       
% وأقل معدل نمو 12.36بمعدل  9008% يليه عام 68.22بنسبة  9002حقق المصرف أعلى معدل نمو في عام 

 %.13.02بمعدل  9002في عام 
ويالحظ أيضًا من الجداول السابقة نمو حجم حقوق الملكية للمصرف العربي بمعدالت نمو مختلفة فقد سّجل      

% مع تقارب 0.23بنسبة  9002% وأقل معدل في عام 103.22بنسبة  9002المصرف أعلى معدل نمو في عام 
 %. 2.11%، 2.63بالنسب على التوالي  9010، 9008معدالت النمو في عامي 

حقوق الملكية لمصرف بيبلوس خالل سنوات الدراسة بمعدالت نمو مختلفة حيث  ارتفاعوتوضح الجداول السابقة      
أما ، %0.22بنسبة  9008% وأقل معدل نمو في 20.68نسبة ب 9010حقق المصرف أعلى معدل نمو في عام 

 9002ف أعلى معدل نمو في عام حقق المصر ويحقوق الملكية بمعدالت نمو متفاوتة  اادادتمصرف عودة فقد 
 %.2.10بنسبة  9002% وأقل معدل نمو في عام 22.28بنسبة 

 مايلي: تطور حقوق الملكيةمن  تستنتج الباحثة

أعلى حجم في حقوق الملكية مبتعدًا عن المتوسط العام  9010حقق المصرف الدولي للتجارة والتمويل في عام  .1
يايد من قدرة هذا المصرف بشكل أكبر على مواجهة مما   3,749,312مليار ليرة سورية بمقدار 3,569,985

 ه مقارنًة مع باقي المصارف.التاامات

( الذي يوضح تطور حجم حقوق الملكية 9-9-3( نستطيع رسم الشكل رقم )3-9-3من بيانات الجدول رقم ) .9
 وحجم كل مصرف بالنسبة إلجمالي حقوق الملكية للمصارف الخاصة محل الدراسة.
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 :Analysis of assets (uses of funds) األموال( استخدامات) تحليل األصولثالثًا: 

األموال في المصارف والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر  استخداماتيعطي هذا المؤشر دلياًل على مجاالت 
هذا المؤشر يعطي داللة عن مدى كفاءة المصرف وقدرته على تنمية أصوله وبالتالي  ارتفاععلى التدفقات النقدية، و 

( يوضح تطور حجم األصول للمصارف 6-9-3تعايا القوة المالية والقدرة على المنافسة، والجدول التالي رقم )
 الخاصة في سورية محل الدراسة:
 بآالف اليرات (: تحليل أصول المصارف الخاصة في سورية6-9-3الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 
 55,487,272 78,293,635 68,670,084 52,098,310 48,971,098 29,403,233 الدولي للتجارة

 69,386,020 92,140,639 72,659,427 68,794,651 63,592,290 49,743,095 سورية والمهجر

 90,166,454 114,761,469 101,967,500 89,297,684 81,207,820 63,597,797 بيمو

 28,110,409 41,178,000 34,286,508 32,267,343 22,073,771 10,746,424 العربي

 25,763,810 42,576,720 32,699,786 26,342,074 17,299,321 9,901,151 بيبلوس

 56,421,101 93,789,026 75,547,092 58,599,268 36,382,509 17,787,609 عودة

 البيانات من القوائم المالية للمصارف  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 
ستنتاج معدالت نمو أصول المصارف الخاصة في سورية الموضحة في الجدول رقم اومن الجدول السابق نستطيع 

(3-2-9:) 
 

 (: معدالت نمو أصول المصارف الخاصة في سورية9-2-3الجدول رقم )
 2006 2007 2008 2009 2010 

 14.01% 31.81% 6.39% 66.55% ـــــ الدولي للتجارة

 26.81% 5.62% 8.18% 27.84% ـــــ سورية والمهجر

 12.55% 14.19% 9.96% 27.69% ـــــ بيمو

 20.10% 6.26% 46.18% 105.41% ـــــ العربي

 30.20% 24.14% 52.27% 74.72% ـــــ بيبلوس

 24.15% 28.92% 61.06% 104.54% ـــــ عودة

 (6-2-3المعدالت من الجدول رقم ) باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 
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( تطور حجم األصول لدى المصرف الدولي للتجارة والتمويل 8-9-3، 6-9-3الحظ من الجداول رقم )ي     
بينما في الذي يليه  9008% عام 66.22 فيه حجم األصول هو ارتفعوبمعدالت نمو متفاوتة ومتقلبة فأعلى معدل 

 %.6.32كان نمو حجم األصول 

وبمعدل  9002أما بالنسبة لمصرف سورية والمهجر ينمو أيضًا حجم األصول ولكن بشكل متناقص حتى عام      
 %.96.21ليكون معدل النمو  9010متاايد في عام 

مليار ليرة وهو  2061666323يصل إلى لمصرف بيمو ( نجد أن متوسط حجم األصول 6-9-3ومن الجدول رقم )
أعلى بكثير من المتوسطات األخرى ما يدل على تعدد مجاالت استثمارات المصرف وكبر حجمه مقاسًا بحجم 

وأقل معدل نمو  9008% عام 98.62األصول ومع ذلك فقد نمت األصول بمعدالت نمو متذبذبة فأعلى معدل نمو 
 .9002% عام 2.26

عتبر من المصارف ذات حجم أصول منخفضة مقارنة بالمصارف األخرى محل ي فيوبالنسبة للمصرف العرب     
، في حين مصرف بيبلوس هو المصرف 9010ومتاايدة في عام  9002الدراسة ومعدالت نموه متناقصة حتى عام 

 .رتفاعاألقل كمية في حجم األصول كمتوسط ويتشابه مع المصرف العربي في معدالت النمو في التناقص واال

ويتطور حجم األصول لمصرف عودة خالل فترة الدراسة لكن بمعدالت نمو متناقصة حيث أعلى معدل نمو      
 .9010وتتناقص تدريجيًا حتى عام  9008% عام 103.23

 مايلي: تطور حجم األصولمن تستنتج الباحثة 

( حيث تصدر مصرف بيمو 6-9-3وجود تفاوت كبير بين أحجام األصول كما هو واضح من الجدول رقم ) .1
مليار ليرة سورية في حين المتوسط  2061666323السعودي الفرنسي بأعلى حجم أصول بين المصارف بمتوسط 

مليار ليرة وبإجراء مواانة بين المصارف تبين أنه يتقارب كل من مصرف  9268636210لمصرف بيبلوس 
لي للتجارة والتمويل مع مصرف عودة بينما ينفرد بيبلوس والمصرف العربي بحجم األصول ويتقارب المصرف الدو 

 بين المصارف األربعة المذكورة أنفًا. مصرف سورية والمهجر بحجم األصول
 

تسعى جميع المصارف محل الدراسة إلى ايادة حجم األصول وبمعدالت نمو متباينة فمنها وصل معدل النمو  .2
% للمصرف الدولي للتجارة والتمويل عام 6.32وبعضها اآلخر  9008% مثل المصرف العربي عام 102إلى 
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السياسات المتبعة بكل مصرف، وبشكل عام يعكس هذا النمو مجموعة من النقاط  اختالفمايدل على  9002
 من أهمها:

 .االئتمانيةتوسع المصارف في تقديم التسهيالت  
 ايادة طلب المؤسسات واألفراد على المنتجات المصرفية. 

ذات جدوى،  اتاالستثمار وينعكس هذا النمو على توليد مايد من التدفقات النقدية وبالتالي ايادة فرص ومجاالت      
الذي يوضح تطور حجم أصول المصارف الخاصة  (3-9-3)ومن بيانات الجدول السابق نستطيع رسم الشكل رقم 

 في سورية وحجم كل مصرف بالنسبة إلى إجمالي األصول.

 

 (:9-2-3( نستطيع استنتاج الجدول التالي رقم )6-2-3(، )4-2-3(، )1-2-3بيانات الجداول رقم )من  .3
 بآالف اليرات األموال استخداماتمصادر و متوسطات (: مقارنة 9-2-3الجدول رقم )

 النسب األموال استخدامات مصادر األموال 

حقوق الملكية /  األصول حقوق الملكية لتااماتاال 
 لتااماتاال

حقوق الملكية 
 / األصول

 %7.95 %8.63 55,487,272 4,409,302 51,077,970 الدولي للتجارة والتمويل

 %5.78 %6.13 69,386,020 4,008,438 65,377,582 سورية والمهجر

 %3.90 %4.06 90,166,454 3,518,915 86,647,539 بيمو السعودي الفرنسي

 %9.51 %10.51 28,110,409 2,674,366 25,436,043 العربي

 %9.80 %10.87 25,763,810 2,524,991 23,238,819 بيبلوس

 %7.59 %8.22 56,421,101 4,283,899 52,137,202 عودة

 المصدر: من إعداد الباحثة باستنتاج البيانات من جداول سابقة
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 من الجدول السابق يمكن استخالص النقاط التالية:
شكل حقوق الملكية تمصرف بيمو السعودي الفرنسي لكن  التااماتحجم كل من أصول و  ارتفاععلى الرغم من  . أ

اليعني بالضرورة كبر حجم حقوق وهي أقل نسبة بين المصارف، وهذا االرتفاع  لتااماتاال% من 4.16نسبة 
ة ال نقطة أخرى أن نسبة تمويل أصول المصرف من أمواله الخاصيالحظ في الملكية )األموال االخاصة(، و 

% من أصول المصرف تمّول من مصادر خارجية وبالتالي محدودية التوسع 86.11% وبالتالي 3.81تتجاوا 
 أمام المصرف.

 

بالنسبة لمصرف سورية والمهجر فهو في الترتيب الثاني من بعد مصرف بيمو من حيث حجم األصول  . ب
 لتااماتاال% من إجمالي 6.13لكنه أفضل حااًل من حيث حجم حقوق الملكية حيث تشكل نسبة  لتااماتاالو 

% من إجمالي األصول، وبالتالي ايادة قدرة مصرف سورية والمهجر من مصرف 5.99وتستطيع أن تمّول 
ر من وتمويل أصوله، وعلى الرغم من ذلك يبقى أيضًا مصرف سورية والمهج لتااماتاالبيمو على تغطية 

 المصارف منخفضة األداء.
 

وكذلك في حجم حقوق  لتااماتااليتقارب المصرف الدولي للتجارة والتمويل ومصرف عودة في حجم األصول و  . ت
% على الترتيب وهي نسب أعلى 9.22%، 9.63 لتااماتالملكية حيث تشكل نسبة تغطية حقوق الملكية لال
 تالي هما أفضل من المصرفين السابقين.من نسب كفاية رأس المال المحددة وفق باال وبال

 

يعتبر كل من المصرف العربي ومصرف بيبلوس من أفضل المصارف من حيث نسبة حقوق الملكية إلى  . ث
أو حتى نسبة تمويل األصول من األموال الخاصة، فعلى الرغم من أنهما من أقل المصارف  لتااماتاالإجمالي 

% على الترتيب من 11.99%، 11.51حقوق الملكية نسبة  واألصول لكن تشكل لتااماتاالمن حيث حجم 
% على الترتيب من إجمالي األصول مايدل على كفاءة المصرفين 8.91%، 8.51، وتمّول مانسبته لتااماتاال

 لتمتعها بمالءة مالية مرتفعة بالمقارنة مع المصارف األخرى. سابقاً المذكورين 
 

 Analysis of net cash flows صافي التدفقات النقديةتحليل رابعًا: 

 ،يعطي هذا المؤشر معلومات تساعد مستخدمي القوائم المالية في تقدير إمكانية تحقيق تدفقات نقدية مستقبلية
 للمصارف الخاصة في سورية محل الدراسة: صافي التدفقات النقديةيوضح تطور  (2-9-3)والجدول التالي رقم 
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 بآالف اليرات التدفقات النقدية للمصارف الخاصة في سورية(: تحليل صافي 8-2-3الجدول رقم )
 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 1,552,819 -2,523,657 -1,725,019 -6,711,480 8,787,506 9,936,744 الدولي للتجارة

 -1,012,816 -8,693,087 -4,514,443 -1,989,970 2,686,656 7,446,766 سورية والمهجر

 4,271,006 -3,668,975 12,851,206 -1,108,542 6,389,176 6,892,167 بيمو

 1,381,430 4,297,295 -5,949,442 2,068,856 5,365,488 1,124,954 العربي

 871,633 2,310,594 -3,133,618 1,564,714 1,613,357 2,003,120 بيبلوس

 6,171,939 5,537,459 -440,478 12,697,136 10,248,972 2,816,606 عودة

 البيانات من القوائم المالية للمصارف  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 
 

نظرًا ألهمية قائمة التدفقات النقدية للمصارف أو أي مؤسسة أخرى في تقدير كفاءة المؤسسة وسمعتها في إدارة      
هذه األخيرة محور النشاط والعمل المصرفي فالبد من اإلسهاب قلياًل في تحليل  اعتبارالتدفقات النقدية وعلى 

 التدفقات النقدية لكل مصرف من المصارف محل الدراسة.

 المصرف الدولي للتجارة والتمويل:
مليار  2.238( وجود تراجع في صافي التدفقات النقدية حيث قّدر حجمها بـ 2-9-3يتضح من الجدول رقم )      

بمعنى تحول صافي التدفقات النقدية  9010مليار ليرة عام  9.293-لتنخفض حتى تصبح  9006ليرة سورية عام 
العودة إلى القوائم ب، لكن هذه األرقام ال تعبر بالضرورة عن هياكل مالية سليمة فسالبةإلى تدفقات  موجبةمن تدفقات 

 تمتع المصرف بهيكل مالي سليم ألن التدفقات النقدية 9008 ،9006المالية للمصرف في كل عام يالحظ في عامي 
يدل على توسع المصرف في مجاالت سالبة ما ستثماريةاال التشغيلية موجبة، مع اإلشارة إلى أن التدفقات النقدية

 ممكن أن تّدر تدفق نقدي مستقبلي. استثمارية

الهيكل المالي للمصرف في األعوام األخرى فهو هيكل غير سليم يعود ذلك إلى أن صافي التدفقات النقدية أما       
بمعنى عدم قدرة المصرف على توليد تدفقات نقدية حالية من األنشطة األساسية  سالبةالتشغيلية هي تدفقات 

 للمصرف.

 :سورية والمهجرمصرف 
 ، في إدارة صافي التدفقات النقدية مع المصرف الدولي للتجارة والتمويليتشابه سلوك مصرف سورية والمهجر      

( مليار 2.623إلى ) 9006( عام موجبةمليار ليرة )تدفقات  8.338 حيث تحولت صافي التدفقات النقدية تدريجيًا من
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( يتميا المصرف 9002حتى  9006 ، وبالعودة إلى القوائم المالية يتبين أن األعوام )9010( عام سالبةليرة )تدفقات 
ت كثيرًا في عام ارتفعثم  9002حتى عام  فيها بهيكل مالي سليم مع وجود تراجع في حجم التدفقات النقدية التشغيلية

إلى تدفقات نقدية تشغيلية سالبة مما يشير إلى هيكل مالي غير سليم في العام  9010وتحّولت في عام  9002
 تقباًل على توليد تدفقات نقدية تشغيلية تكفي لتغطية طلبات المودعين.األخير وبالتالي عدم القدرة مس

 :بيمو السعودي الفرنسيمصرف 

وهي  9002، 9008، 9006في األعوام  موجبةإن صافي التدفقات النقدية لمصرف بيمو هي تدفقات نقدية      
تعبر عن هيكل مالي سليم إلن التدفقات النقدية التشغيلية هي تدفقات موجبة وبالتالي قدرة المصرف على تحقيق 

تشير صافي التدفقات إلى أنها تدفقات نقدية سالبة فهي غير سليمة بسبب  9010، 9002أهدافه، أما في عامي 
ة وبمعنى آخر لم يستطع الربح في السنتين المذكورتين ضعف قدرة المصرف في توليد تدفقات نقدية تشغيلية مستقبلي

 التشغيلية. لتااماتاالآنفًا على تغطية التغيرات التي تحدث في األصول و 

 :العربيمصرف ال

إن أغلب التدفقات النقدية للمصرف العربي هي تدفقات موجبة وبأحجام متفاوتة بمعنى نجاح المصرف في إدارة      
ه في توليد مايد من التدفقات النقدية ومايؤكد ذلك اإلشارة الموجبة لصافي التدفقات النقدية التشغيلية، التااماتأصوله و 

شهد المصرف صافي تدفقات نقدية سالبة نتيجة تدفقات نقدية تشغيلية سالبة ما يشير إلى عدم   9002أما في عام 
 نقدية التشغيلية الداخلة والخارجة.قدرة المصرف في هذا العام على تحقيق التواان في التدفقات ال

 :بيبلوسمصرف 

فقد حقق  9002أما في عام  9002تتراجع صافي التدفقات النقدية الموجبة لمصرف بيبلوس حتى عام      
المصرف تدفقات نقدية سالبة ذلك بسبب التدفقات النقدية التشغيلية السالبة والتي تعكس هيكل مالي غير صحي 

 9010المصرف في هذا العام بإدارة التدفقات النقدية، ويحّسن المصرف التدفقات التشغيلية عام  وبالتالي سوء إدارة
 المصرف. التااماتلتكون إيجابية ويشير هذا إلى نجاح المصرف في إدارة التغير في أصول و 

 :عودةمصرف 

تطاع تنمية صافي التدفقات يختلف مصرف عودة عن المصارف السابقة له في األعوام الثالثة األولى حيث أس     
(، ولكن لم يستطع 9002حتى  9006النقدية وهذا مايؤكده تطور األنشطة التشغيلية الموجبة )الداخلة( خالل الفترة ) 
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من توليد تدفقات نقدية تشغيلية داخلة مايشير إلى عدم قدرة التغير الموجب من تغطية التغير  9002المصرف عام 
فكانت إيجابية والتدفقات النقدية  9010المصرف، وبالنسبة لصافي التدفقات النقدية عام  التااماتالسالب في أصول و 

 التشغيلية إيجابية مايشير إلى هيكل مالي سليم قادر على توليد تدفقات نقدية تحقق األهداف المرجوة.

تصف بهيكل مالي غير سليم ومما سبق ممكن استنتاج أن أغلب المصارف الخاصة في سورية محل الدراسة ت     
)العام الذي يلي عام األامة المالية العالمية( بسبب عدم القدرة على تحقيق التواان بين التدفقات النقدية  9002عام 

 االئتمانيةالداخلة )تشكل الودائع الجاء األكبر منها( وبين التدفقات النقدية الخارجة )حيث تشكل التسهيالت 
 ف الجاء األكبر منها(.واإليداعات لدى المصار 

 

  Analysis of net income (profit)خامسًا: تحليل صافي الدخل )األرباح( 

سواء كانت مالية أو غير مالية إلى رفع مستوى تحقيق األرباح إلى أفضل ما يمكن  المؤسسات معظمتسعى      
الربح هو الهدف األساسي التي تسعى أي مؤسسة لتحقيقه، من هذا المنطلق البد من دراسة تطور  اعتبارعلى 

-9-3، 10-9-3رقم ) األرباح للمصارف محل الدراسة ومعدالت نموها خالل الفترة المدروسة كما في الجداول التالية

11): 

 بآالف اليرات لمصارف الخاصة في سوريةل صافي الدخل(: تحليل 11-2-3الجدول رقم )
 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 612,951 914,474 849,786 583,494 435,035 281,968 الدولي للتجارة

 466,558 712,548 635,976 646,948 233,498 103,819 سورية والمهجر

 545,049 667,803 661,205 732,006 448,028 216,202 بيمو

 194,946 401,664 183,445 270,487 142,721 23,589- العربي

 108,656 231,123 176,808 196,603 26,444 87,698- بيبلوس

 386,206 681,629 624,544 365,602 258,802 452 عودة

 البيانات من القوائم المالية للمصارف  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 
 

لمصارف الخاصة في سورية الموضحة في الجدول ل صافي الدخلمعدالت نمو  ستنباطا يمكنومن الجدول السابق 
 (:11-9-3)رقم 
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 لمصارف الخاصة في سوريةل صافي الدخل(: معدالت نمو 11-2-3الجدول رقم )
 2006 2007 2008 2009 2010 

 7.61% 45.64% 34.13% 54.29% ـــــ الدولي للتجارة

 12.04% -1.70% 177.07% 124.91% ـــــ سورية والمهجر

 1.00% -9.67% 63.38% 107.23% ـــــ بيمو

 118.96% -32.18% 89.52% 705.03% ـــــ العربي

 30.72% -10.07% 643.47% 130.15% ـــــ بيبلوس

 9.14% 70.83% 41.27% 57157.08% ـــــ عودة

 (11-2-3المعدالت من الجدول رقم ) باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 
أرباح المصرف الدولي للتجارة والتمويل من عام  اادياد (11-9-3، 10-9-3)يالحظ من الجداول السابقة رقم      

في  اادياد%، وتبين وجود 23.92 بنسبة 9008آلخر بمعدالت نمو مختلفة فقد حقق أعلى معدل نمو في عام 
فقد شهد المصرف حينها تراجع في  9002عام  باستثناءاألرباح بالنسبة لسورية والمهجر خالل سنوات الدراسة 

 %.188بنسبة  9002تسجيل المصرف أعلى معدل نمو له في عام  يالحظو  9002% عن عام 1.80 األرباح بنسبة

في األرباح لمصرف بيمو السعودي الفرنسي في جميع األعوام )أعوام  ااديادوتوضح الجداول السابقة وجود       
 9008أن عام أيضًا % ويالحظ 2.68حيث تراجع صافي الدخل في ذلك العام بنسبة  9002الدراسة( ما عدا عام 

 %.108.93حقق فيه المصرف أعلى معدل نمو 
فقد  9002عام  باستثناءومن الجداول السابقة يالحظ نمو في أرباح المصرف العربي خالل الفترة المدروسة      

شهد المصرف أعلى معدل نمو لألرباح  9008%، وفي عام 39.12بمعدل  28,031,368تراجعت األرباح بمقدار 
 %.802.03بنسبة 
 9002نمو األرباح لمصرف بيبلوس فقد حقق أعلى معدل نمو في عام  اختالفكما يتبين من الجداول السابقة      
نسبة أما بال، عما هو في العام الذي يسبقه 9002% بالمقابل وجود تناقص في األرباح في عام 633.36بنسبة 

في األرباح خالل الفترة المدروسة بمعدالت نمو متفاوتة فقد حقق المصرف في  ااديادلمصرف عودة فيالحظ وجود 
 %.28036.82نمو أرباح كبيرة جدًا بمعدل  9008عام 

 صافي الدخل مايلي:تطور  من تستنتج الباحثة

)العام الذي يلي عام األامة المالية  9002أرباح أربعة مصارف من المصارف المدروسة في عام  تناقص .1
أرباح مصرفين في ذلك العام )عودة  اادادتالعالمية( ما أثر سلبًا على حصة السهم الواحد من األرباح في حين 
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السياسات التي تتبعها المصارف فكل من  اختالفبسبب  نخفاضختلف تبرير االاوالدولي للتجارة والتمويل(، وقد 
المباشرة )تخوفًا  االئتمانيةس اادت بشكل ملحوظ المصاريف المخصصة لتدني التسهيالت بيمو والعربي وبيبلو 

لعدم القدرة على سداد القروض( باإلضافة إلى أن بيبلوس ااد أيضًا بشكل واضح المبالغ المخصصة 
هالكات االست ةإلى اياد ةلإلهتالكات، أما مصرف سورية والمهجر ااد نفقات الموظفين بشكل ملحوظ باإلضاف

 صرف.الار عومؤونة تقلب أس
 

( يليه بيمو 92162626088تقدر بـ ) 9006والتمويل أعلى قيمة لألرباح في عام   المصرف الدولي للتجارة تحقيق .9
( مع 33260926128سّجل بيمو السعودي الفرنسي أعلى قيمة لألرباح ) 9008السعودي الفرنسي وفي عام 

% لبيبلوس وأعلى 633.36فأعلى معدل نمو لألرباح كان  9002عام على معدل نمو لمصرف عودة، أما في أ
سجل المصرف الدولي  9002(، وفي عام 83960066322قيمة لألرباح هي لمصرف بيمو السعودي الفرنسي )

% 80.23( في حين مصرف عودة حقق أعلى معدل نمو 23268226823للتجارة والتمويل أعلى قيمة لألرباح )
السنة األخيرة من سنوات الدراسة أعلى معدل نمو كان للمصرف العربي في حين يأخذ في ذلك العام، وفي 

( ما يدل من ذلك أن قيمة األرباح 21363836328المصرف الدولي للتجارة والتمويل أعلى قيمة لألرباح بمقدار )
 و صورة أوضح عن أداء هذه المصارف.التدل على أداء جيد للمصارف بينما تعطي معدالت النم

 

لمصرف بيبلوس  108,656حيث تتراوح المتوسطات بين  385,728متوسط األرباح للمصارف قيد الدراسة هو  .3
للمصرف الدولي للتجارة والتمويل، حيث يالحظ وجود فرق واسع بين متوسطات األرباح لكل  612,951و بين 

ح للصناعة المصرفية مصرف، وأن كل من مصرف بيبلوس والمصرف العربي أثر على تخفيض متوسط األربا
 في سورية.

 

من الجداول السابقة أن السنة األولى من أعوام الدراسة أثرت بشكل كبير على تخفيض متوسط  يستنتج أيضاً  .3
األرباح لجميع المصارف حيث حققت المصارف الثالثة األخيرة إما خسائر أو أرباح منخفضة جدًا بينما 

مستوى أرباحها المصارف الثالثة األولى قد حققت أرباح منخفضة نسبيًا وقامت أغلب المصارف على تحسين 
 مقارنًة باألعوام المدروسة. 9008بأعلى معدالت نمو في عام 

 

وجود تنافس شديد بين المصارف في كل عام في رفع حجم األرباح في ( 3-9-3رقم )يالحظ من الشكل التالي  .2
كل عام، كما يبين حجم أرباح كل مصرف بالنسبة إلى إجمالي أرباح المصارف الخاصة في سورية محل 

 الدراسة.
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  Conclusion الخاتمة
توصل إلى النقاط المن العرض السابق الخاص بتحليل المركا المالي للمصارف الخاصة الباحثة ستطيع ت     
 التالية:

 التااماتكل من مصرف بيمو ومصرف سورية والمهجر جاء كبير من إجمالي أصول و  التااماتتشكل أصول و  .1
تلك المصارف ستؤثر على الصناعة المصرفية  التااماتالمصارف الخاصة محل الدراسة، فأي تغير في أصول و 

 في سورية.
 

أما  9008، 9006تمتع المصارف الخاصة في سورية بهيكل مالي سليم وفقًا لقائمة التدفقات النقدية في األعوام  .2
ختلفت المصارف بسالمة الهياكل المالية فكل من المصرف العربي ومصرف بيبلوس افي األعوام األخرى 

، أما المصرف الدولي للتجارة والتمويل 9002عام  باستثناءومصرف عودة تمتعت بهيكل سليم طول فترة الدراسة 
صرف ( في حين هيكل كل من مصرف سورية والمهجر وم9010 – 9002فهيكله المالي غير سليم خالل فترة )

 بالنسبة للمصرف األخير. 9002باإلضافة لعام  9010بيمو السعودي الفرنسي غير سليم عام 
 

يتضح من تحليل صافي األرباح تصدر المصرف الدولي للتجارة والتمويل أعلى صافي األرباح يليه كل من  .3
واألقل أرباحًا مصرف بيمو ومصرف سورية والمهجر على الترتيب ومن ثم مصرف عودة يليه المصرف العربي 

 مصرف بيبلوس.
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 المبحث الثالث

 CAEL لمؤشراتدراسة التقارير والبيانات المالية للمصارف محل الدراسة طبقًا 

Examination of Reports And Financial Statements Of Banks Under 

Study According To CAEL Indicators 

 التطرق كما تم تفصيله في اإلطار النظري إلى دراسة مايلي: CAELيتطلب دراسة البيانات المالية وفقًا لـ      

 أواًل: دراسة كفاية رأس المال.

 ثانيًا: دراسة جودة األصول.

 ثالثًا: دراسة الربحية.

 رابعًا: دراسة السيولة.

 .CAELخامسًا: ترتيب األداء المالي للمصارف الخاصة في سورية وفق مؤشرات 
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 لكفاية رأس المال داء المالي للمصارف الخاصة في سورية بالنسبةتقييم األأواًل: 

 يتم دراسة كفاية رأس المال باستخدام النسب التالية:     
 Equity To Deposits Ratio   نسبة حقوق الملكية إلى الودائع .1

خالل فترة الدراسة لكل مصرف  الودائع( تطور نسبة حقوق الملكية إلى 1-3-3يوضح الجدول التالي رقم )     
 من المصارف محل الدراسة.

 (: نسبة حقوق الملكية إلى الودائع1-3-3الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 10.90% 12.35% 9.43% 11.32% 12.24% 9.16% الدولي للتجارة والتمويل 

 6.52% 6.13% 6.69% 6.14% 6.08% 7.55% سورية والمهجر

 4.26% 4.90% 4.81% 4.94% 3.17% 3.47% بيمو السعودي الفرنسي

 12.90% 10.30% 12.91% 12.67% 8.55% 20.09% العربي

 17.07% 13.06% 8.57% 10.37% 14.32% 39.02% بيبلوس

 10.41% 8.39% 9.48% 6.33% 8.88% 18.95% عودة

 10.34%      المتوسط العام

 بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية للمصارفالمصدر: من إعداد الباحثة 
 كالتالي: حدىلتوضيح نسبة حقوق الملكية إلى الودائع تم شرح هذه النسبة لكل مصرف على      

  المصرف الدولي للتجارة والتمويل:
% من حجم الودائع 2.16أن المصرف الدولي للتجارة والتمويل قادر على تغطية  (1-3-3)يبين الجدول رقم       

مما يعني ايادة قدرة المصرف على تغطية جاء أكبر من  9008% عام 19.93لتاداد النسبة إلى  9006في عام 
% عام 19.32إلى  رتفاعثم ُتعاود اال 9002% عام 2.33حجم ودائعه، لتنخفض النسبة بعد ذلك تدريجيًا إلى 

محققة أعلى معدل وأعلى أداء في هذا العام، معنى ذلك أن المصرف الدولي للتجارة والتمويل قادر على  9010
% من أمواله الخاصة خالل فترة الدراسة، مع اإلشارة إلى أنه على الرغم من 10.2تغطية من حجم ودائعه بمتوسط 

                                                           
   (6إلى  1ن الجداول )وم الرابعلجميع المصارف موّضحة في الملحق  الودائع إلىحساب نسبة حقوق الملكية 

   (1وفي الجدول رقم ) الرابعللمصرف الدولي للتجارة والتمويل موضحة في الملحق  والودائعمعدالت نمو كل من حقوق الملكية 
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%، 10.33لكن أغلبها كان أعلى من المتوسط العام  ضنخفاواال رتفاعالتقلب في جميع نسب هذا المصرف بين اال
قدرة المصرف الدولي للتجارة والتمويل على تغطية جاء من حجم  ارتفاعمما يدل وبالمقارنة مع المصارف األخرى 
ه على أمواله الخاصة في تمويل نشاطاته عتمادتكلفة التمويل ال انخفاضالودائع من أمواله الخاصة باإلضافة إلى 

 وتوليد األرباح ما يؤثر إيجابيًا على األداء المالي لهذا المصرف. االستثماروبالتالي ايادة القدرة على 

  :سورية والمهجرمصرف 
لتنخفض في عام  9006% في عام 9.55حقق مصرف سورية والمهجر أعلى نسبة لحقوق الملكية إلى الودائع      

لتنخفض من جديد إلى  9002% عام 6.62و  9002% عام 6.13% ثم ترتفع إلى 6.02تصل إلى  9008
% 9.21يعود إلى أن معدالت نمو حقوق الملكية  9008في عام  نخفاض، وفي الواقع إن اال9010% عام 6.13

توفير والودائع ألجل ت كل من الودائع الجارية وودائع الارتفع% حيث 98.33كانت أقل من معدالت نمو الودائع 
( أن مصرف سورية 1-3-3% على التوالي، ومن المالحظ من الجدول رقم )33.36%، 18.33%، 12.96بنسب 

ستراتيجية معينة لحفاظه على مستوى معين من نسبة حقوق الملكية اتبع ا( 9010 – 9008والمهجر خالل الفترة )
، وعلى الرغم من حفاظ المصرف على مستوى معين من 0.61بفارق  %6.62% و 6.02إلى الودائع تتراوح بين 

قدرة هذا المصرف مقارنًة مع  انخفاض%، مما يدل على 11.34النسبة لكن ماتاال النسب أقل من المتوسط العام 
فرص  انخفاضالمصارف محل الدراسة على تغطية الودائع من حقوق الملكية أو حتى ايادة تكلفة التمويل و 

 .االستثمار

  :مو السعودي الفرنسيبيمصرف 
الحظ أن أقل نسب لحقوق الملكية إلى الودائع تعود إلى مصرف بيمو السعودي ي (1-3-3)من الجدول رقم      

إلى  9002ثم ترتفع في عام  9008% عام 3.18لتنخفض إلى  9006% عام 3.38الفرنسي حيث بدأت النسبة بـ 
حتى تصل إلى  رتفاعواال نخفاضالدراسة وتتقلب النسبة بين اال% وهي أعلى نسبة يصلها المصرف خالل فترة 3.23
، فيالحظ من النسب المذكورة أن مصرف بيمو السعودي الفرنسي غير قادر مقارنًة مع 9010% عام 3.20

تكلفة التمويل لدى  ارتفاعالمصارف األخرى على حماية جاء من ودائعه عن طريق أمواله الخاصة باإلضافة إلى 
مستوى األرباح الصافية من  انخفاضهذا من ناحية و  االستثمارالقدرة على التوسع في  انخفاضلتالي المصرف وبا

% تعتبر ضعيفة جدًا عند 3.96أن متوسط نسبة حقوق الملكية إلى الودائع  يالحظناحية أخرى، وفي منحى آخر 

                                                           
   (2وفي الجدول رقم ) الرابعموضحة في الملحق  سورية والمهجرلمصرف  والودائعمعدالت نمو كل من حقوق الملكية 
   (3وفي الجدول رقم ) الرابعموضحة في الملحق  بيمو السعودي الفرنسيلمصرف  والودائعمعدالت نمو كل من حقوق الملكية 
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للمصارف محل الدراسة مما يشير أيضًا إلى الضعف في القدرة على حماية أموال  %10.33مقارنتها بالمتوسط العام 
 المودعين.

  :العربيمصرف ال
 9006% عام 90.02يشهد المصرف العربي تقلب كبير في نسبة حقوق الملكية إلى الودائع حيث تبدأ بنسبة      

وقد  9010% عام 10.30وهي من النسب المرتفعة مقارنة مع المصارف األخرى لتنخفض وترتفع حتى تصل إلى 
كان المصرف العربي أفضل أداءًا من مصرف بيمو ومصرف سورية والمهجر والمصرف الدولي للتجارة والتمويل، 

قدرة  انخفاضيدل على  9010% عام 10.30إلى النسبة  9006% عام 90.02من النسبة  نخفاضلكن اال
المصرف العربي على حماية ودائعه، باإلضافة إلى ايادة تكلفة التمويل على المصرف مما سينعكس سلبيًا على أداء 

 المصرف.

  :بيبلوسمصرف 
لمصرف  9006% عام 32.09أعلى نسبة حقوق الملكية إلى الودائع بين المصارف وخالل فترة الدراسة كانت      

، يعني ذلك أن 9010% عام 13.06لترتفع إلى  9002% عام 2.28ت النسبة تدريجيًا حتى انخفضبيبلوس ثم 
على جميع المصارف في أداء نسبة حقوق الملكية إلى الودائع، وجعلت  9006مصرف بيبلوس تفوق في العام األول 

 6.83% بفارق 10.33% وهو أعلى من المتوسط العام 18.08هذه النسبة المتوسط لمصرف بيبلوس يرتفع إلى 
وبالتالي قدرة مصرف بيبلوس العالية مقارنًة مع المصارف األخرى في حماية جاء كبير من حجم الودائع باإلضافة 

 المصرف على المصادر الداخلية للتمويل بشكل أكبر من المصارف األخرى محل الدراسة. اعتمادإلى 

  :عودةمصرف 
وهي أقل  9002% عام 6.33ثم تنخفض تدريجيًا إلى  9006% عام 12.22حقق مصرف عودة أعلى نسبة      

ليكون متوسط  9010% عام 2.32إلى  نخفاضثم تعاود اال 9002% عام 2.32نسبة خالل فترة الدراسة لترتفع إلى 
% مما يدل على 10.33من المتوسط العام  أعلى% وهو 10.31نسبة حقوق الملكية إلى الودائع خالل فترة الدراسة 

 أن مصرف عودة من المصارف ذات األداء الجيد نوعًا ما.

                                                           
   (4وفي الجدول رقم ) الرابعموضحة في الملحق  العربيللمصرف  والودائعمعدالت نمو كل من حقوق الملكية 
   (5في الجدول رقم )و  الرابعموضحة في الملحق  بيبلوسلمصرف  والودائعمعدالت نمو كل من حقوق الملكية 
   (6وفي الجدول رقم ) الرابعموضحة في الملحق  عودةلمصرف  والودائعمعدالت نمو كل من حقوق الملكية 
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 الودائع مايلي:نسبة حقوق الملكية إلى من تستنتج الباحثة 

عام بين  (1-3-3)يالحظ من الشكل رقم  9006وجود تفاوت كبير في نسبة حقوق الملكية إلى الودائع عام  .1
المصارف الخاصة محل الدراسة، بينما تشهد األعوام األخرى وجود تقارب في النسب بين المصارف ما يدل على 

ستراتجيات واحدة في األعوام األخرى وما يدل أيضًا ا اتباعو  9006المصارف أستراتيجيات مختلفة في عام  اتباع
ة معينة من حقوق الملكية إلى الودائع خالل الفترة على وجود تنافس كبير بين المصارف في الحفاظ على نسب

(2119-2111.) 

 

يليه المصرف العربي  %(19.19) مصرف بيبلوس هوفي نسبة حقوق الملكية إلى الودائع  مصرفأفضل  .2
ويسبقه مصرف سورية %( 4.26)أما أقل أداء في هذه النسبة هو مصرف بيمو السعودي الفرنسي %( 12.18)

 .%(6.52) والمهجر

نسبة حقوق الملكية إلى فيه ت انخفضعدا المصرف الدولي للتجارة والتمويل  2119جميع المصارف في عام  .3
حجم الودائع دون أن يقابلها أي ايادة  اادياد( ويرجع ذلك إلى 1-3-3الحظ من الجدول رقم )كما هو م الودائع

 2119ت فيه النسبة عام ارتفعالتمويل ملحوظة في حقوق الملكية وما يؤكد ذلك أن المصرف الدولي للتجارة و 
مليار بينما لم  3مليار إلى  1.5نتيجة ايادة رأس المال )وهو العنصر األكبر من عناصر حقوق الملكية( من 

 2119قدرة المصارف محل الدراسة عام  انخفاضتاد المصارف األخرى رأس المال في ذلك العام، مما يعني 
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ة والتمويل( على حماية الودائع عن طريق أموالهم الخاصة باإلضافة إلى ايادة المصرف الدولي للتجار  باستثناء)
 بينختلفت المصارف ا( 2111 – 2119مستوى األرباح الصافية، وفي األعوام ) انخفاضتكلفة التمويل و 

المصارف أستراتيجية معينة في  اتباعفي نسبة حقوق الملكية إلى الودائع مما يعني عدم  نخفاضواال رتفاعاال
 تحديد مقدار حقوق الملكية الالامة لحماية الودائع.

كل من حجم الودائع وحجم حقوق الملكية من عام آلخر وبمعدالت نمو متفاوتة  ااديادتشترك جميع المصارف ب .4
بنسب أعلى من نمو حجم الودائع  تمعدال ارتفاعإلى يعود في نسبة حقوق الملكية إلى الودائع  نخفاضفاال

 النسبة المذكورة. ارتفاعمعدالت نمو حقوق الملكية، والعكس صحيح في حالة 
 

 Equity To Liabilities Ratio لتزاماتاال نسبة حقوق الملكية إلى  .2
خالل فترة الدراسة لكل مصرف  لتااماتاال( تطور نسبة حقوق الملكية إلى 2-3-3يوضح الجدول التالي رقم )
 .من المصارف محل الدراسة

 لتااماتاالنسبة حقوق الملكية إلى (: 2-3-3الجدول رقم )

المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 


 

 8.40% 10.31% 7.45% 8.79% 8.59% 6.84% الدولي للتجارة والتمويل

 6.20% 5.88% 6.44% 5.86% 5.66% 7.15% سورية والمهجر

 3.95% 4.63% 4.52% 4.52% 2.92% 3.16% بيمو السعودي الفرنسي

 11.15% 9.68% 10.76% 11.40% 7.94% 15.97% العربي

 12.80% 11.49% 7.57% 8.76% 12.43% 23.76% بيبلوس

 9.47% 7.90% 8.83% 5.52% 8.37% 16.72% عودة

%2.66      المتوسط العام  

النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية للمصارف حسابالمصدر: من إعداد الباحثة ب
 

 

 تم تفصيل هذه النسبة لكل مصرف على حدى كالتالي: لتااماتااللتوضيح نسبة حقوق الملكية إلى      
                                                           

   بأخذ متوسط النسب خالل فترة الدراسة وليس بقسمة متوسط حقوق الملكية على متوسط  االلتااماتتم حساب المتوسط في نسبة حقوق الملكية إلى
 .الفاصلةات ما بعد اختالفوذلك لوجود  االلتاامات

   (12إلى  9ن الجداول )وم الرابعلتاامات لجميع المصارف موّضحة في الملحق اال إلىحساب نسبة حقوق الملكية 
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      المصرف الدولي للتجارة والتمويل:
ه من حقوق التااماتقدرة المصرف الدولي للتجارة والتمويل على تغطية  اادياد( يالحظ 2-3-3من الجدول رقم )     

عاود ثم تُ  2118 عام % في9.45لتنخفض بعد ذلك إلى  2119% حتى عام 9.98إلى  النسبة الملكية تصل
في عام  نخفاضسبب االأما %، 11.31نسبة خالل فترة الدراسة أعلى المصرف محقق  2111في عام  رتفاعاال

النسبة( بشكل أكبر من معدل نمو حقوق الملكية  مقام% )33.46 لتااماتاالمعدل نمو  ارتفاعيعود إلى ف 2118
النسبة( على خالف باقي األعوام حيث كان معدل نمو حقوق الملكية أعلى من معدل نمو  بسط% )13.16

، 2111حتى عام  2116من عام  وحقوق الملكية لتااماتاالتدريجي لكل من ال ادياداال مع اإلشارة إلى لتااماتاال
 رتفاعاالإلى بشكل كبير  لتااماتاال اادياديالحظ سبب  2118وبالعودة إلى المركا المالي للمصرف الدولي عام 

دون أن يقابلها أي ايادة ملحوظة  2118مليار في  51إلى  2119مليار في عام  39في ودائع الابائن من  الشديد
ه من أمواله التااماتعلى تغطية  2118قدرة المصرف في عام  انخفاضسبق  ما يعني مما في حقوق الملكية.

حجم الودائع وبالتالي عدم اعاعة ثقة العمالء  ااديادالخاصة مقارنًة مع السنوات األخرى دون أن يؤثر ذلك على 
% وهي أقرب نسبة للمتوسط 9.41أما بالنسبة لمتوسط النسبة للمصرف الدولي للتجارة والتمويل كانت  ،بالمصرف

% للمصارف الخاصة محل الدراسة وخصوصًا وجود تقارب بين نسب هذا المصرف خالل فترة الدراسة 9.66العام 
 ه من أمواله الخاصة.لتااماتاستقرار المصرف الدولي للتجارة والتمويل في قدرته على تغطية اما يدل على 

  :مصرف سورية والمهجر 
بمعدل  لتااماتاالوعند ايادة  لتااماتاال% من 9.15وبالنسبة لمصرف سورية والمهجر كان قادرًا غلى تغطية       
% ما  جعل نسبة حقوق الملكية 2.51لم يستطع المصرف ايادة حقوق الملكية سوى  2119% في عام 28.65نمو 
لى  2119% عام 5.96ت النسبة إلى ارتفع% في ذلك العام، وعلى خالف ذلك 5.66تنخفض إلى  لتااماتاالإلى  وا 

 2118، 2119% في عامي 15.48% و11.91حيث اادت معدالت نمو حقوق الملكية إلى  2118% عام 6.44
، 2119ي % في عام5.14%، 9.89حيث وصلت إلى  لتااماتاالعلى الترتيب بشكل أكبر من معدالت نمو 

 %، والسبب الرئيسي5.99إلى  2111 في عام لتااماتاالعلى التوالي، ثم تنخفض نسبة حقوق الملكية إلى  2118
( دون أن لتااماتاالهو ايادة الودائع )التي تشكل الحجم األكبر من  2111، 2119النسبة في عامي  انخفاضفي 

                                                           
   (9وفي الجدول رقم ) الرابعمعدالت نمو كل من حقوق الملكية واإللتاامات للمصرف الدولي للتجارة والتمويل موضحة في الملحق 
   (9وفي الجدول رقم ) الرابعمعدالت نمو كل من حقوق الملكية واإللتاامات لمصرف سورية والمهجر موضحة في الملحق 
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في  مليون 611ايادة رأس المال المكتتب به والمدفوع بمقدار يقابلها أي ايادة كبيرة في حقوق الملكيةعلى الرغم من 
النسبة في  ارتفاع، أما لتااماتااللكن ايادة الودائع كانت أكبر ما أثر سلبيًا على نسبة حقوق الملكية إلى  2111عام 

لتالي ايادة وبا لتااماتااليعود إلى قدرة المصرف على رفع حقوق الملكية بشكل أكبر من نمو  2118، 2119عامي 
ه في العاملين المذكورين أنفًا، مع اإلشارة إلى أنه على الرغم من وجود تقلب في التااماتقدرة المصرف على تغطية 

% وجميع نسب هذا 6.21لكن في حدود متقاربة حيث متوسط النسبة كانت  نخفاضواال رتفاعحركة النسبة بين اال
 المصرف خالل فترة الدراسة كانت قريبة منه.     

  :مصرف بيمو السعودي الفرنسي
% وهي أقل متوسط نسب بين المصارف ويرجع 3.85إن متوسط النسبة لمصرف بيمو السعودي الفرنسي هي      

خالل فترة الدراسة كانت األقل بين المصارف حيث بدأت النسبة بـ  لتااماتاالكية إلى ذلك إلى أن نسب حقوق المل
)حيث ُتظهر القوائم المالية لمصرف بيمو السعودي  2119% عام 2.82لتنخفض إلى  2116% عام 3.16

ايادة كبيرة في حقوق  تقريبًا دون أن يقابلها مليار 93مليار إلى  56بشكل كبير من  العمالءودائع  ااديادالفرنسي 
، مع اإلشارة إلى تساوي النسبة في عامي 2111% عام 4.63ت النسبة تدريجيًا حتى وصلت إلى ارتفعثم  ة(الملكي
ه من أمواله الخاصة مقارنًة مع التااماتقدرة المصرف على تغطية  انخفاضمما يدل من ذلك على  2118، 2119

 المصارف األخرى محل الدراسة.

  :العربيالمصرف  
% 9.84إلى  2119لتنخفض في عام  2116% عام 15.89وبالنسبة للمصرف العربي فقد حقق أعلى نسبة       

% فقط من حقوق الملكية 8.64 اادياد% مقابل 121.91بمعدل نمو  لتااماتاالوذلك بسبب الايادة الكبيرة في 
من حقوق الملكية في هذا العام ليتدارك األمر بعد ذلك  هالتااماتقدرة المصرف العربي على تغطية  انخفاضوبالتالي 

مليار  1.5% بمضاعفة رأس المال من 113.55% من خالل رفع حقوق الملكية معدل 11.41برفع النسبة إلى 
معدالت نمو  ارتفاعبسبب  2111% عام 8.69مليار ثم تنخفض بعد ذلك النسبة تدريجيًا حتى تصل إلى  3إلى 
)حيث تشكل الودائع الجاء األكبر منها( بنسب أكبر من معدالت نمو حقوق الملكية، مع التنويه إلى أن  لتااماتاال

                                                           
   الموضح في  2111، 2118مليون هو عبارة عن الفرق بين رقمي رأس المال المكتتب به والمدفوع لمصرف سورية والمهجر بين عامي  611الرقم

 في الجدول الخاص بمصرف سورية والمهجر. الثانيلملحق القوائم المالية في ا

   (8وفي الجدول رقم ) الرابعمعدالت نمو كل من حقوق الملكية واإللتاامات لمصرف بيمو السعودي الفرنسي موضحة في الملحق 
   وبالجدول الخاص بمصرف بيمو السعودي الفرنسي. الثانياألرقام موضحة في الملحق 
   (11وفي الجدول رقم ) الرابعمعدالت نمو كل من حقوق الملكية واإللتاامات للمصرف العربي موضحة في الملحق 
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% باإلضافة إلى أن أغلب نسب 9.66% وهو أعلى من المتوسط العام 11.15متوسط النسبة للمصرف العربي هو 
 .2119عام  باستثناءهذا المصرف خالل فترة الدراسة أعلى من المتوسط العام 

     مصرف بيبلوس:
من حقوق الملكية  لتااماتاالسترتيجية مختلفة نوعًا ما فقد حقق أعلى نسبة لتغطية اتبع ابينما مصرف بيبلوس فقد   

تدريجيًا  نخفاضوهي أعلى نسبة خالل فترة الدراسة لجميع المصارف، ثم بدأت النسبة باال 2116% عام 23.96
 2بسبب مضاعفة رأس المال من  2111% عام 11.48لتتاايد بعد ذلك إلى  2118% عام 9.59حتى وصلت إلى 

 %.12.91المتوسط إلى  ارتفاعبشكل كبير على  2119% عام 23.96مليار، وقد أثرت نسبة  4مليار إلى 

      مصرف عودة:
% 5.52ثم بدأت بالتراجع تدريجيًا حتى  2116% عام 16.92أما بالنسبة لمصرف عودة فأعلى نسبة هي      
مليار، وعلى  5مليار إلى  2.5ضاعف المصرف رأس المال المكتتب به والمدفوع من  2118، وفي عام 2119عام 

% أعلى 88.99ن معدل نمو حقوق الملكية مليار تقريبًا لكن كا 65مليار إلى  48الرغم من ايادة حجم الودائع من 
% في هذا العام، 9.93إلى  لتااماتاال% ما أدى إلى رفع نسبة حقوق الملكية إلى 25 لتااماتاالمن معدل نمو 

% وهو من النسب القريبة من 8.49، أما متوسط النسبة كان 2111% عام 9.81إلى  نخفاضلتعود بعد ذلك باال
 %.9.66المتوسط العام 

 مايلي: لتااماتاالنسبة حقوق الملكية إلى  منج الباحثة تستنت
المصارف األربعة التالية: مصرف سورية والمهجر، مصرف العربي، مصرف بيبلوس ومصرف عودة قد حققو  .1

لمصرف كل من بينما أعلى نسبة ل(، 2-3-3الشكل رقم ) كما هو موضح في 2116أعلى نسب في عام 
 .2111في عام ومصرف بيمو الدولي للتجارة والتمويل 

 
( يوضح نسبة حقوق الملكية إلى االلتاامات لكل مصرف من المصارف محل 2-3-3الشكل التالي رقم ) .2

 الدراسة.

                                                           
   (11وفي الجدول رقم ) الرابعمعدالت نمو كل من حقوق الملكية واإللتاامات لمصرف بيبلوس موضحة في الملحق 

   (12وفي الجدول رقم ) الرابعمعدالت نمو كل من حقوق الملكية واإللتاامات لمصرف عودة موضحة في الملحق 
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( أن 3-3-3من حقوق الملكية إلى فئات يالحظ كما في الجدول رقم ) لتااماتاالإذا تم تقسيم نسب تغطية  .3
% مما يعني أن النسبة المقبولة هي التي تقع ضمن هذه 11% و5 أغلب المصارف تندرج في الفئة الثانية بين

 الفئة.
 لتااماتاالالمصارف في كل فئة من فئات نسبة حقوق الملكية إلى نسب (: عدد 3-3-3الجدول رقم )

 %25  - 21 %21  - 15 %15  - 11 %11  -  5 %5  -  1 الفئة

المصارف نسب عدد 
 1 2 5 19 5 ضمن الفئة

 إعداد الباحثةالمصدر من 

يعني ايادة قدرة المصارف على تغطية  لتااماتاالنسبة حقوق الملكية إلى  ارتفاعأن الباحثة جد تمما سبق  .4
األداء  ارتفاعهم من أموالهم الخاصة )حقوق الملكية( من خالل ايادة رأس المال بشكل أساسي وبالتالي التاامات

هم وبالتالي تراجع األداء التااماتقص قدرة المصارف على تغطية النسبة تعني تنا انخفاضالمالي للمصارف، أما 
معدالت نمو  ارتفاعالنسبة للمصارف الخاصة محل الدراسة يعود إلى  انخفاضالمالي لهم والسبب الرئيسي في 

 ( بشكل أكبر من معدالت نمو حقوق الملكية.لتااماتاالالودائع ) التي تشكل الجاء األكبر من 
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 Capital Adequacy Ratio رأس المالنسبة كفاية  .3
خالل فترة الدراسة لكل مصرف من المصارف  كفاية رأس المال( تطور نسبة 4-3-3يوضح الجدول التالي رقم )

 محل الدراسة.
  (: نسبة كفاية رأس المال3-3-3الجدول رقم )

 
 المتوسط 2010 2009 2008 2007

 15.32% 17.38% 11.61% 15.67% 16.62% الدولي للتجارة والتمويل

 12.24% 11.93% 13.11% 11.63% 12.30% سورية والمهجر

 11.10% 12.27% 11.55% 12.14% 8.42% بيمو السعودي الفرنسي

 19.10% 16.12% 19.03% 20.22% 21.01% العربي

 12.15% 13.26% 8.44% 11.14% 15.74% بيبلوس

 13.45% 16.48% 15.34% 9.58% 12.40% عودة

 13.89%     المتوسط العام 

     المصدر: من القوائم المالية الخاصة بالمصارف
 

أن نسبة كفاية رأس المال للمصرف الدولي للتجارة والتمويل تنخفض من  (3-3-3)يتضح من الجدول رقم      
على التوالي، لتتاايد بعد ذلك محققة  9002، 9002% في عامي 11.61% و 12.68إلى  9008% عام 16.69

في األعوام المدروسة ولكنها ظلت  نخفاضواال رتفاع، وعلى الرغم من وجود اال9010% عام 18.32أعلى نسبة 
 % كما حددها المصرف المركاي السوري. 2مرتفعة عن 

% في عام 13.11لى نسبة أما مصرف سورية والمهجر فكانت نسبة كفاية رأس المال متقاربة فيما بينها فأع     
 .9002% عام 11.63وأقل نسبة  9002

% ثم 2قريبة جدًا من النسبة المفروضة  2002% عام 2.42بينما مصرف بيمو السعودي الفرنسي كانت النسبة      
على  2030، 2002، 2002% في األعوام 32.22%، 33.11%، 32.34قام المصرف بتحسين النسبة إلى 

 الترتيب. 

% فأقل نسبة 2في حين حقق المصرف العربي نسب كفاية رأسمال كبيرة جدًا بالمقارنة مع النسبة المطلوبة      
ما يدل على المالءة المالية العالية للمصرف العربي  2002% عام 23.03وأعلى نسبة  2030% في عام 31.21

 مقارنة بباقي المصارف قيد الدراسة. 
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% ثم تتراجع 31.24قق معدالت مقبولة من نسب كفاية رأس المال فتبدأ النسب بـ أما مصرف بيبلوس فقد ح     
بمعنى قيام المصرف في ذلك العام على ايادة  2030% في عام 31.21ثم تتاايد إلى  2002% في عام 2.44حتى 

 . 2002قتربت نسبة الكفاية من النسبة المطلوبة في عام االمالءة المالية بعد أن 

 .2002% عام 2.12وأقل نسبة  2030% في عام 31.42بينما مصرف عودة سجل أعلى نسبة      

 مايلي: نسبة كفاية رأس المال من تستنتج الباحثة

وبعضها  ب من نسبة المصرف المركاي السوريالنسبة بين المصارف فبعضها يتقار  اختالفعلى الرغم من  .3
% وهي أعلى من نسبة كفاية رأس 31.22رأس المال للمصارف هي كان المتوسط العام لنسب كفاية يبتعد عنها 

جود أي مصرف لم يحقق نسبة مرضية ومقبولة مع اإلشارة إلى أن عدم و  نسب الكفاية تبقى % وبالتالي2المال 
%، مما يدل على أن جميع المصارف الخاصة محل الدراسة خالل فترة الدراسة قادرة على تغطية 2أقل من 

 المرجحة بالخطر من أموالهم الخاصة المتمثلة برأس المال األساسي ورأس المال المساند.جميع أصولها 

ترتيب أداء يتوجب علينا للمصارف محل الدراسة بعد التعرف على تطور كل نسبة من نسب كفاية رأس المال 
 (.9010 – 9006ستنادًا إلى مقياس كفاية رأس المال خالل فترة الدراسة )اكل مصرف من المصارف 

 

 (:2010 – 2002تقييم أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة لكفاية رأس المال خالل الفترة ) .4
 ( ترتيب كل مصرف بالنسبة للمصارف الخاصة بالنسبة لكفاية رأس المال.5-3-3يوضح الجدول رقم )

، 9006( يالحظ تحقيق المصرف الدولي للتجارة والتمويل الترتيب الثالث في عامي 2-3-3من الجدول رقم )     

مما جعله يأخذ الترتيب الثاني في  9010والترتيب األول في عام  9002، 9008والترتيب الثاني في عامي   9002
 أداءه بين المصارف.

، 9008والترتيب الخامس في عامي  9006بينما مصرف سورية والمهجر فقد سّجل الترتيب الثالث في عام      
 فترة الدراسة.فأخذ الترتيب الرابع خالل  9002، 9002والترتيب الرابع عام  9010

، 9008ي والترتيب السادس في عام 9006 أخذ الترتيب الرابع في عامقد بيمو السعودي الفرنسي فمصرف أما      
 على الترتيب الخامس بين المصارف. وبالتالي حصوله 9002، 9002والترتيب الخامس في عامي  9002و 9010

في الترتيب األول حيث حصل الترتيب الثاني في عام في حين تفوق أداء المصرف العربي بين المصارف      
 .9002، 9002والترتيب األول في عامي  9010، 9008والترتيب الثالث في عامي  9006
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وعلى الترتيب الثالث والرابع  9008، 9006د حصل على الترتيب األول في عامي بيبلوس فقمصرف أما      
على التوالي، ومنه الترتيب الثاني بين المصارف في أداء كفاية رأس  9010،  9002، 9002والثاني في األعوام 

 المال خالل فترة الدراسة.

، 9006في عامي  الثانيلتحقيقه الترتيب بين المصارف وقد سجل المصرف األخير عودة على الترتيب الثالث    
 .9002والترتيب الخامس في عام  9010 ،9008والترتيب الرابع في عامي  9002

( يحقق المصرف العربي أفضل أداء في كفاية رأس المال خالل الفترة 5-3-3ونتيجة لما سبق في الجدول رقم )    
( يليه كل من المصرف الدولي للتجارة والتمويل ومصرف بيبلوس ومن ثم مصرف عودة ويأخذ 9010 – 9006)

 مصرف بيمو السعودي الفرنسي. الترتيب الرابع مصرف سورية والمهجر والترتيب الخامس واألخير

ستخالص في الجدول ا( تم 2111-2116بعد توضيح ترتيب أداء المصارف في كفاية رأس المال خالل الفترة )     
 ( الذي يوضح أي المصارف األقل أداء وأي المصارف األعلى أداء في كل سنة من سنوات الدراسة.6-3-3رقم )

 

                                                           
  ( 32حتى  31حساب ترتيب كل من مصرف بالنسبة لجميع نسب كفاية رأس المال في كل عام موضحة في الملحق الرابع ومن الجداول) 

الخاصة في سورية بالنسبة لكفاية رأس المال خالل الفترة (: ترتيب المصارف 5-3-3الجدول رقم )
(2116-2111) 

 
 الترتيب المتوسط 2111 2118 2119 2119 2116

 2 2.2 1 3 2 2 3 الدولي للتجارة والتمويل

 4 4.2 5 4 4 5 3 سورية والمهجر

 5 5.2 6 5 5 6 4 بيمو السعودي الفرنسي

 1 2 3 1 1 3 2 العربي 

 2 2.2 2 4 3 1 1 بيبلوس

 3 3.4 4 2 5 4 2 عودة

  بحساب ترتيب كل مصرف في كل عام بالنسبة لجميع نسب كفاية رأس المال المصدر: من إعداد الباحثة
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 ى واألقل أداء في كفاية رأس المال(: المصارف األعل6-3-3الجدول رقم )

 قل أداءالمصرف األ المصرف األعلى أداء 
 مصرف بيمو مصرف بيبلوس 2116
 مصرف بيمو مصرف بيبلوس 2119
 مصرف بيمو / مصرف عودة المصرف العربي 2119
 مصرف بيمو المصرف العربي 2118
 مصرف بيمو المصرف الدولي للتجارة والتمويل 2111
 مصرف بيمو المصرف العربي الفترةخالل 

 المصدر: من إعداد الباحثة

والمصرف  2119، 2116( تصدر مصرف بيبلوس األداء األعلى في عامي 6-3-3يبين الجدول رقم )      
كان المصرف الدولي للتجارة والتمويل أفضل أداء في كفاية  2111بينما في عام  2118، 2119العربي في عامي 

 رأس المال بين المصارف الخاصة في سورية محل الدراسة.

قل أداء في كفاية رأس المال هو مصرف بيمو السعودي الفرنسي في فترة الدراسة كما سجل أما المصرف األ     
 .2119مصرف عودة الترتيب النهائي )األقل أداء( إلى جانب مصرف بيمو في عام 
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 لجودة األصول تقييم األداء المالي للمصارف الخاصة في سورية بالنسبة: ثانياً 

 باستخدام النسب التالية: جودة األصوليتم دراسة  

 Non-Performing Loans To Total Loans Ratioنسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض .1
خالل فترة الدراسة لكل  القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض( تطور نسبة 9-3-3يوضح الجدول رقم )     

 مصرف من المصارف محل الدراسة.

 القروض المتعثرة إلى إجمالي القروضنسبة (: 2-1-1الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 0.49% 0.92% 0.43% 0.08% 0.11% 0.91% الدولي للتجارة والتمويل

 1.35% 1.09% 1.76% 0.94% 1.63% 1.32% سورية والمهجر

 4.05% 7.25% 6.31% 2.12% 2.36% 2.22% بيمو السعودي الفرنسي

 2.60% 6.49% 4.39% 1.80% 0.30% 0 العربي

 0.73% 1.30% 0.76% 0.99% 0.61% 0 بيبلوس

 1.59% 3.35% 2.38% 0.00% 2.23% 0 عودة

 1.80%      المتوسط العام

النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية للمصارف حسابالمصدر: من إعداد الباحثة ب
 

 

 كالتالي: ىلكل مصرف على حد هاتم تفصيل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لتوضيح نسبةو      

  :المصرف الدولي للتجارة والتمويل

% 1.81نسبة  2116تشكل القروض المتعثرة من إجمالي القروض للمصرف الدولي للتجارة والتمويل عام       
وهي أعلى نسبة  2111% عام 1.82% ثم تاداد تدريجيًا وتصبح 1.19وتصل إلى  2119لتنخفض حتى عام 
 خالل فترة الدراسة.

                                                           
  (.1 – 3روض لجميع المصارف موضحة في الملحق الخامس من الجداول )حساب نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي الق 
   جمالي القروض و المتعثرة معدالت نمو كل من القروض  .1الخامس جدول للمصرف الدولي للتجارة والتمويل موضحة في الملحق ا 
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إلى  2116مليون عام  53.469عثرة من ، إلى تناقص القروض المت2119يرجع التناقص في النسبة عام      
% 19.99فيعود إلى نمو القروض المتعثرة بمعدل  2119%، أما التناقص في عام 95.98مليون وبنسبة  12.842

 في إجمالي القروض إلى: رتفاع% ويمكن إرجاع اال58.15أقل من نمو إجمالي القروض نسبة 

 مليار  1.839مليار ليرة مقارنًة بـ  4.113تصل إلى % ل116.55الحسابات الجارية المدينة بنسبة  ارتفاع
 .2116ليرة عام 

 3.835مليار ليرة بعد أن كانت  9.869% لتصل إألى 112.49القروض والكمبياالت بنسبة  ارتفاع 
 .2116مليار ليرة عام 

من نمو إجمالي فيعود إلى نمو القروض المتعثرة بنسب أعلى  2111، 2118في النسبة في عامي  رتفاعأما اال     
إجمالي  اعلى التوالي بينما نم 2119، 2116% عامي 162.56%، 659.19القروض، حيث نمت األولى بنسبة 

 % على الترتيب.22.16%، 42.69القروض بنسب 

    :سورية والمهجرمصرف 

بسبب نمو  2119% عام 1.63إلى  2116% عام 1.32النسبة من  ارتفاع( 9-3-3يتضح من الجدول رقم )     
 % فقط88.44% مقابل نمو إجمالي القروض بنسبة 149.19القروض المتعثرة بنسبة 

مليون إلى  215.532% لتراجع حجم القروض المتعثرة من 1.84إلى  2119وتنخفض النسبة في عام      
مليار  19.253مليار إلى  13.196إجمالي القروض من  ارتفاع% من جهة و 21.91مليون وبنسبة  191.686

 % من جهة أخرى.39.44وبنسبة 

وهي أعلى نسبة خالل فترة الدراسة وذلك بسبب نمو  2118% عام 1.96إلى  رتفاعثم تعاود النسبة اال     
 %.9.11% وبمعدل أعلى من نمو إجمالي القروض بنسبة 111.31القروض المتعثرة بنسبة 

مليون إلى  343.636% بسبب تراجع القروض المتعثرة من 1.18تنخفض النسبة إلى  2111ام وفي ع     
مليار وبنسبة  31.539مليار إلى  18.549إجمالي القروض من  ارتفاع%، و 2.91مليون وبنسبة  333.899

56.22.% 

                                                           
   جمالي القروض و المتعثرة معدالت نمو كل من القروض  .2الخامس جدول موضحة في الملحق  سورية والمهجرمصرف لا 
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   :بيمو السعودي الفرنسيمصرف 

% عام 2.22خالل فترة الدراسة، حيث بدأت بنسبة  سجل مصرف بيمو أعلى معدالت للنسبة بين المصارف     
% وهي أقل نسبة خالل الفترة ثم تعاود 2.12إلى  2119لتنخفض في عام  2119% عام 2.36وترتفع إلى  2116

 .2111% عام 9.25حتى تصل إلى  رتفاعاال

نمو  ارتفاعيعود إلى  2111، 2118، 2119في األعوام  رتفاعوبتتبع مسار النمو للنسبة يالحظ أن اال     
فيعود إلى نمو  2119في النسبة عام  نخفاضالقروض المتعثرة بنسب أكبر من نمو إجمالي القروض، أما اال

في إجمالي  رتفاع% ويمكن إرجاع اال59.68% أقل من نمو إجمالي القروض بنسبة 42.58القروض المتعثرة بنسبة 
 القروض إلى:

 56.19مليار وبنسبة  9.135مليار ليرة إلى  5.212الحساربات الجارية المدينة من  فاعارت.% 
 مليار ليرة. 1.224مليار مقارنًة بـ  3.536% لتصل إلى 199.98حجم الكمبياالت بنسبة  ارتفاع 

نات لكل ( يالحظ عدم وجود بيا3-3-7واآلن بعد عرض تفصيل النسبة للمصارف السابقة ومن الجدول رقم )     
ثة المصارف مقارنًة احدويمكن إرجاع ذلك إما ل 2116من المصرف العربي ومصرف بيبلوس ومصرف عودة عام 

مع المصارف السابقة ومنه عدم وجود قروض متعثرة في هذا العام أو قد يعود األمر إلى عدم إظهار المصارف 
عدم وجود  اعتبارحجمها، وفي كال الحالتين سيتم  لحجم القروض المتعثرة في هذا العام في قوائمهم المالية لضآلة

 للمصارف المذكورة أنفًا. 2119بتداءًا من عام ا، وسيتم تفصيل النسبة 2116قروض متعثرة في عام 

   :العربيمصرف ال
% 6.48وهي أقل نسبة خالل فترة الدراسة لتاداد تدريجيًا حتى تصل إلى  2119% عام 1.31بدأت النسبة بـ      
 ويعود ذلك إلى نمو القروض المتعثرة بنسب أعلى من نمو إجمالي القروض. 2111عام 

    :بيبلوسمصرف 
% أقل نسبة خالل فترة 1.61مليون ليرة من إجمالي القروض جعل النسبة  41.689حجم القروض المتعثرة      

وذلك لنمو القروض المتعثرة  2111% عام 1.31و 2119% عام 1.88الدراسة، لتشهد النسبة ايادتين تصل إلى 
                                                           

   جمالي القروض و المتعثرة معدالت نمو كل من القروض  .3الخامس جدول موضحة في الملحق  بيمو السعودي الفرنسيمصرف لا 

   جمالي القروض و المتعثرة معدالت نمو كل من القروض  .4الخامس جدول موضحة في الملحق  العربيمصرف للا 

  جمالي القروض لو المتعثرة من القروض  معدالت نمو كل  .5الخامس جدول موضحة في الملحق  بيبلوسمصرف ا 
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% وذلك بسبب نمو 1.96ل إلى يص 2118بنسب أكبر من نمو إجمالي القروض، لكن التراجع في النسبة عام 
 إجمالي القروض بنسبة أعلى من نمو القروض المتعثرة ويمكن إرجاع ذلك إلى:

 48.26مليار وبنسبة  6.561مليار إلى  4.385الحسابات الجارية المدينة من  ارتفاع.% 
 91.16مليار وبنسبة  9.949مليار إلى  5.141القروض والسلف من  ارتفاع.% 

    :عودةمصرف 
مصرف بيمو السعودي لمصرف عودة من النسبة المرتفعة بعد  2119تعتبر نسبة القروض المتعثرة عام      

سترداد جميع القروض ومنه عدم وجود قروض متعثرة، لتعاود تطاع المصرف في العام الذي يليه اسالفرنسي، لكن ا
 .2111% عام 3.35حتى تصل إلى  رتفاعالنسبة في اال

 مايلي: نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض ن متستنتج الباحثة 
 يتبين أن التناقص في النسبة يعود إلى أحد األسباب التالية: حدىبعد عرض تفاصيل النسبة لكل مصرف على  .1

  إجمالي القروض. ارتفاعتراجع حجم القروض المتعثرة و/أو 
 .نمو حجم القروض المتعثرة بنسبة أقل من نمو إجمالي القروض 
 فيرجع إلى نمو القروض المتعثرة بنسبة أعلى من نمو إجمالي القروض. رتفاعأما اال

( يتضح أن مصرف بيمو هو من أكثر 3-3-7بمقارنة متوسطات النسبة كما هو موضح في الجدول رقم ) .2
كال  اتخاذالمصارف في نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض يليه المصرف العربي مما يشير إلى 

ئتماني، في حين تتراوح متوسطات المصارف األخرى بين ئتمانية ضعيفة ومنه ايادة الخطر االامصرفين قرارات ال
% مما يدل على قوة تلك المصارف في إدارة محفظة 1.91% وهي أقل من المتوسط العام 1.58% و1.48

 قراض.اإل
المصرف العربي وفي عامي ( أن كل من مصرف بيمو السعودي الفرنسي و 3-3-3يتضح من الشكل رقم ) .3

من أكثر المصارف  ات نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض مما يشير إلى أنهمارتفع 2111، 2118
كل من مصرف عودة والمصرف الدولي للتجارة  ا، يليهم2119تأثرًا باألامة المالية العالمية التي حدثت عام 

 والتمويل.

                                                           
   جمالي القروض لو المتعثرة معدالت نمو كل من القروض  .6الخامس جدول موضحة في الملحق  عودةمصرف ا 
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 Income-Generating Assets To Total Assetsإلى إجمالي األصول  نسبة األصول الموّلدة للدخل .2

Ratio 
خالل فترة الدراسة  األصول الموّلدة للدخل إلى إجمالي األصول( تطور نسبة 9-3-3يوضح الجدول التالي رقم )

 لكل مصرف من المصارف محل الدراسة.
 األصولاألصول الموّلدة للدخل إلى إجمالي نسبة (: 2-1-1الجدول رقم )

 
 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006

 70.90% 76.61% 74.00% 64.88% 66.62% 72.39% الدولي للتجارة والتمويل

 76.03% 79.67% 75.67% 78.07% 76.51% 70.23% سورية والمهجر

 68.50% 66.20% 63.53% 71.25% 66.30% 75.22% بيمو السعودي الفرنسي

 73.90% 70.52% 73.45% 74.82% 70.13% 80.60% العربي

 81.63% 78.40% 81.73% 78.63% 85.73% 83.65% بيبلوس

 77.06% 69.02% 75.20% 78.72% 78.92% 83.47% عودة

 74.67%      المتوسط العام

النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية للمصارف حسابالمصدر: من إعداد الباحثة ب
 

                                                           
   المركاي واألصول غير الملموسة واألصول الثابتة والوديعة األصول الموّلدة للدخل هي إجمالي األصول مطروح منه كل من النقدية واألرصدة لدى

نه في حالة المجمدة لدى المركاي باإلضافة إلى الجاء من األرصدة لدى المصارف األخرى التي اليتقاضى عليها المصرف فوائد، وهنا البد من اإلشارة أ
ر اليظهرها فمن هنا رأت الباحثة إلى أهمال هذا الجاء للحصول على المصارف الخاصة في سورية بعضها يظهر هذا الجاء من الرصيد وبعضها اآلخ

 نتائج أكثر دقة عند المقارنة بين المصارف.
  ( 32 – 2حساب نسبة األصول المولّدة للدخل إلى إجمالي األصول لجميع المصارف موضحة في الملحق الخامس من الجداول) 
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 نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض(: 3-3-3)الشكل رقم 

 الدولي للتجارة والتمويل

 سورية والمهجر
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 كالتالي: ىلكل مصرف على حدها تم تفصيل األصول الموّلدة للدخل إلى إجمالي األصول نسبةلتوضيح و      
   المصرف الدولي للتجارة والتمويل:

% من إجمالي األصول لتنخفض 92.38( أن األصول الموّلدة للدخل تشكل نسبة 9-3-3يبين الجدول رقم )     
% 96.61لتصل إلى أعلى نسبة خالل فترة الدراسة  رتفاعثم تبدأ باال 2119% عام 64.99تدريجيًا حتى تصل إلى 

للدخل وايادة كفاءة األصول المستثمرة  قتناء األصول الموّلدةا، وبالتالي ايادة اهتمام المصرف ب2111عام 
 .2111و 2118وخصوصًا عامي 

ويمكن إرجاع ذلك إلى نمو  2119للنسبة هو في عام  انخفاض( أن أكبر 9-3-3ويالحظ من الجدول رقم )     
%، 111.34% مقابل نمو األصول األخرى )األصول غير الموّلدة للدخل( بنسبة 53.29األصول الموّلدة للدخل 

 في األصول الموّلدة للدخل هي: رتفاعمن أسباب االف
 مليار ليرة وبنسبة  21.361إلى  2116مليار ليرة عام  15.346األرصدة لدى المصارف من  ارتفاع

32.69.% 
 113.99مليار ليرة وبنسبة  11.868مليار ليرة إلى  5.991المباشرة من  االئتمانيةالتسهيالت  ارتفاع.% 

 في األصول األخرى فيعود إلى: رتفاعأما بالنسبة لال
 مليار ليرة بعد أن كانت  15.165% لتصل إلى 114.94النقد واألرصدة لدى المركاي بنسبة  ارتفاع

 .2116مليار ليرة عام  9.359
 مليون ليرة مقارنًة بـ  281.639% لتصل إلى 85.32الوديعة المجمدة لدى المركاي بنسبة  ارتفاع

 .2116مليون ليرة عام  148.311
 65.28مليون ليرة وبنسبة  891.495مليون ليرة إلى  599.141حجم الموجودات الثابتة من  ارتفاع.% 

ويمكن إرجاع ذلك  2118للنسبة هو في عام  ارتفاع( أيضًا أن أعلى 9-3-3ويوضح كل من الجدول رقم )     
 إلى:

 % وذلك بسبب:51.33نمو األصول الموّلدة للدخل بنسبة  -

                                                           
   جمالي األصول و األصول الموّلدة للدخل معدالت نمو كل من  .9الخامس جدول للمصرف الدولي للتجارة والتمويل موضحة في الملحق ا 
   1.22هو  2001و 2002تم حساب أكبر انخفاض من خالل معرفة الفرق بين النسب خالل فترة الدراسة مثالً الفرق بين النسبتين عام. 
  2.32هو  2002و 2002ل فترة الدراسة مثالً الفرق بين النسبتين عام تم حساب أعلى ارتفاع من خالل معرفة الفرق بين النسب خال. 
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 مليار ليرة وبنسبة  12.954إلى  2119مليار ليرة عام  11.829صدة لدى المصارف من األر  ارتفاع
6.83.% 

 351.43مليار ليرة وبنسبة  8.896مليار ليرة إلى  2.219يداعات لدى المصارف من اإل ارتفاع.% 
 51.13مليون ليرة وبنسبة  335.631مليون ليرة إلى  223.916الموجودات األخرى من  ارتفاع.% 
 في شركات تابعة والموجودات المالية  اتاالستثمار ستثمارات جديدة مثل اضافة إلى تعامل المصرف بباإل

 المحتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها ولم يكن يتعامل بها خالل السنوات السابقة لها.
 % ولك بسبب:2.41نمو األصول غير الموّلدة للدخل بنسبة  انخفاض -

 مليار ليرة مقارنًة بـ  15.445% لتصل إلى 5.61النقد واألرصدة لدى المركاي بنسبة  انخفاض
 مليار ليرة. 16.362

 مليون ليرة بعد أن كانت  21.923% لتصل إلى 31.96الموجودات غير الملموسة بنسبة  انخفاض
 مليون ليرة. 32.128

 مليون ليرة مقارنًة بـ  293.913% لتصبح 1.98الوديعة المجمدة لدى المركاي بنسبة  انخفاض
 مليون ليرة. 296.369

   :سورية والمهجرمصرف 

% لتاداد تدريجيًا حتى 91.23بمعدل  2116حقق مصرف سورية والمهجر أقل نسبة بين المصارف عام    
إلى أعلى نسبة  2111في عام  رتفاعوتعاود اال 2118% عام 95.69، ثم تنخفض إلى 2119% عام 99.19

% مما يدل على توجه المصرف إلى رفع جودة األصول المستثمرة من خالل ايادة 98.69خالل فترة الدراسة 
 .2118عام  باستثناءالموّلدة للدخل(  األصول المولدة للدخل بنسب أعلى من نمو األصول األخرى )غير

% مقابل نمو 2.39ه إلى نمو األصول الموّلدة للدخل بنسبة يمكن إرجاع 2118ر في النسبة عام حدافاالن     
 في األصول الموّلدة للدخل: رتفاع%، ومن أسباب اال19.16األصول األخرى بنسبة 

 212.56مليار ليرة وبنسبة  11.415مليار ليرة إلى  3.328االيداعات لدى المصارف من  ارتفاع.% 
 184.23مليار ليرة وبنسبة  6.391مليار ليرة إلى  2.165الموجودات المالية المتاحة للبيع من  ارتفاع.% 
 2.119مليار ليرة إلى  1.439المالية المحتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها من  اتاالستثمار حجم  ارتفاع 

ات في األرصدة لدى انخفاضات قابلها رتفاعمع اإلشارة إلى أن هذه اال%، 359.22مليار ليرة وبنسبة 
                                                           

   جمالي األصول و األصول الموّلدة للدخل معدالت نمو كل من  .9الخامس جدول موضحة في الملحق  سورية والمهجرلمصرف ا 
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% باإلضافة إلى وجود 93.33% والموجودات المالية القروض والسلف بنسبة 43.43المصارف بنسبة 
نسبة  ارتفاعهذا ما جعل  2118ولم يكن لها أي أثر في عام  2119استثمارات في شركات تابعة عام 

 األصول الموّلدة للدخل منخفض نسبيًا.
 رجاعه إلى:ادة للدخل فيمكن غير المولّ في األصول  رتفاعأما من أسباب اال     
 مليار ليرة عام  1.431مليار ليرة مقارنًة بـ  1.815% لتصل إلى 33.12الموجودات الثابتة نسبة  ارتفاع

2119. 
 13.285مليار ليرة مقارنًة بـ  15.419% لتصل إلى 15.86النقد واألرصدة لدى المركاي نسبة  ارتفاع 

 مليار ليرة.

   :بيمو السعودي الفرنسيمصرف 

% 66.31لتنخفض إلى  2116% عام 95.22شهد مصرف بيمو نمو متذبذب خالل فترة الدراسة فأعلى نسبة      
، وفي عام 2118% عام 63.53إلى  نخفاضوعاودت اال 2119% عام 91.25ت إلى ارتفعثم  2119عام 

استثمار األصول الموّلدة %، ما يدل على عدم قدرة المصرف على رفع كفاءة 66.21ت النسبة إلى ارتفع 2111
 للدخل.

أكبر مدى تنخفض فيه النسبة هو في عام ومن خالل تقصي تحركات النسبة خالل فترة الدراسة يالحظ أن      
من نمو األصول األخرى بنسبة  أقل% وبمعدل 12.55نمو األصول الموّلدة للدخل بنسبة  رتفاعوذلك ال 2119
 الموّلدة للدخل:ول في األص رتفاع%، فمن أسباب اال93.65
 مليار ليرة. 33.566مليار ليرة مقارنًة بـ  35.153% لتصل إلى 4.93األرصدة واإليداعات بنسبة  ارتفاع 
 مليار ليرة وبنسبة  16.929مليار ليرة إلى  11.648الموجودات المالية )قروض وسلف( من  ارتفاع

44.46.% 
 198.351مليون ليرة بعد أن كانت  292.311% لتصل إلى 43.91الموجودات األخرى بنسبة  ارتفاع 

 .2116مليون ليرة عام 
 في األصول غير الموّلدة للدخل: رتفاعأما من أسباب اال

 96.51مليار ليرة وبنسبة  26.141مليار ليرة إلى  14.911النقد واألرصدة لدى المركاي من  ارتفاع.% 
 35.86مليون ليرة وبنسبة  821.869مليون ليرة إلى  699.129حجم الموجودات الثابتة من  ارتفاع.% 

                                                           
   جمالي األصول و األصول الموّلدة للدخل معدالت نمو كل من  .8الخامس جدول موضحة في الملحق  بيمو السعودي الفرنسيلمصرف ا 
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 88.311مليون ليرة مقارنًة بـ  141.994% لتصل إلى 41.99الموجودات غير الملموسة بنسبة  ارتفاع 
 .2116مليون ليرة عام 

ويمكن  2119ترتفع فيه النسبة هي في عام ويالحظ أيضًا من تتبع حركة النسبة خالل فترة الدراسة أن أكبر مدى 
 إرجاع ذلك إلى:

 % بسبب:19.19األصول الموّلدة للدخل بنسبة  ارتفاع -
 مليون ليرة وبنسبة  64.949مليون ليرة إلى  42.511الموجودات المالية المتوفرة للبيع من  ارتفاع

52.35.% 
 مليار ليرة وبنسبة  26.918إلى  مليار ليرة 16.929المباشرة من  االئتمانيةالتسهيالت  ارتفاع

59.99.% 
  مليون ليرة ولم تكن موجودة  94.421بقيمة  2119باإلضافة إلى وجود موجودات ضريبية مؤجلة عام

 .2119في عام 
 % بسبب:6.18غير الموّلدة للدخل بنسبة األصول  انخفاض -

 مليار ليرة  24.113 مليار ليرة إلى 26.141في حجم النقد واألرصدة لدى المركاي من  نخفاضاال
 %.9.95وبنسبة 

 مليون ليرة  161.699مليون ليرة إلى  165.161في الوديعة المجمدة لدى المركاي من  نخفاضاال
 %.2.91وبنسبة 

    :العربيمصرف ال

( أن المصرف العربي يتبع سياسة استراتيجية في إدارة األصول مماثلة 9-3-3من الواضح من الجدول رقم )     
، لترتفع إلى 2116% عام 91.61(، حيث بدأت بأعلى نسبة 2118 – 2116لمصرف بيمو خالل الفترة )

% 91.52إلى  ، لتعود وتنخفض حتى تصل2119% عام 91.13ت إلى انخفضبعد أن  2119% عام 94.92
 كفاءة المصرف في إدارة أصوله المختلفة في توليد العائدات. انخفاضما يدل على  2111عام 

                                                           
   جمالي األصول لو األصول الموّلدة للدخل معدالت نمو كل من  .11الخامس جدول موضحة في الملحق  العربيلمصرف ا 
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وذلك بسبب نمو األصول  2119الوحيد للنسبة هو في عام  رتفاع( أن اال9-3-3ويالحظ من الجدول رقم )     
رجاع النمو في إ%، ويمكن 23.23ة % وبمعدل أعلى من نمو األصول األخرى بنسب55.85الموّلدة للدخل بنسبة 

 األصول الموّلدة للدخل إلى:
 مليار ليرة مقارنًة بـ  11.991% لتصل إلى 41.89األرصدة واإليداعات لدى المصارف بنسبة  ارتفاع

 .2119مليار ليرة عام  9.919
 91.61مليار ليرة وبنسبة  12.245مليار ليرة إلى  6.991المباشرة من  االئتمانيةالتسهيالت  ارتفاع.% 
 36.296مليون ليرة بعد أن كانت  469.562% لتصل إلى 1199.81الموجودات األخرى بنسبة  ارتفاع 

 مليون ليرة.
  مليون ولم يكن  551ستثمار المصرف العربي في الموجودات المالية قروض وسلف بمقدار اباإلضافة إلى

 ستثمر بها من قبل.اقد 
 في األصول غير الموّلدة للدخل فيمكن إرجاعها إلى: رتفاعأما اال
 مليار  5.192مليار ليرة مقارنًة بـ  6.421% ليصل إلى 23.81النقد واألرصدة لدى المركاي بنسبة  ارتفاع

 .2119ليرة عام 
 13.31يرة وبنسبة مليار ل 1.313مليار ليرة إلى  1.151الموجودات الثابتة من  ارتفاع.% 
 مليون ليرة بعد أن كانت  294.292% لتصل إلى 115.39الوديعة المجمدة لدى المركاي بنسبة  ارتفاع

 .2119مليون ليرة عام  139.418

    :بيبلوسمصرف 

ات ارتفاع% لتشهد بعد ذلك 93.65وصلت إلى  2116حقق مصرف بيبلوس أعلى نسبة بين المصارف عام      
ستراتيجية في إدارة أصوله الموّلدة ا، مايدل على عدم خطة 2111% عام 99.41ات حتى وصلت إلى انخفاضو 

 للدخل.

ويعود ذلك إلى نمو األصول الموّلدة  2119ر لها هو في عام احدناوبتتبع تطور نمو النسبة يالحظ أن أشد      
أسباب نمو األصول الموّلدة للدخل %، ومن 129.14% مقابل نمو األصول األخرى بنسبة 38.66للدخل بنسبة 

 يعود إلى:
 2.12مليار ليرة وبنسبة  5.954مليار ليرة إلى  5.939األرصدة لدى المصارف من  ارتفاع.% 

                                                           
   جمالي األصول و األصول الموّلدة للدخل معدالت نمو كل من  .11الخامس جدول موضحة في الملحق  بيبلوسلمصرف ا 
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 186.89مليار ليرة وبنسبة  1.863مليار ليرة إلى  1.661يداعات لدى المصارف من إلا ارتفاع.% 
 61.21مليار ليرة وبنسبة  11.561مليار ليرة إلى  6.582المباشرة من  االئتمانيةالتسهيالت  ارتفاع.% 
 مليون  123.849مليون ليرة مقارنًة بـ  224.468% لتصل إلى 91.11الموجودات األخرى بنسبة  ارتفاع

 .2119ليرة عام 
 رجاعه إلى:إاألصول األخرى فيمكن  ارتفاعأما 
 235.34مليار ليرة وبنسبة  4.232مليار ليرة إلى  1.262النقد واألرصدة لدى المركاي من  ارتفاع.% 
 18.21مليار ليرة وبنسبة  1.214مليار ليرة إلى  1.111الموجودات الثابتة من  ارتفاع.% 
 مليار ليرة  9.612مليار ليرة مقارنًة بـ  8.119% لتصل إلى 5.99الموجودات غير الملموسة بنسبة  ارتفاع

 .2119عام 

   :عودةمصرف 
حتى يصل تدريجيًا إلى  2116% عام 93.49يشهد مصرف عودة تراجع متتالي في النسبة ليبدأ بنسبة      

 ستثمار أصوله المختلفة.اكفاءة إدارة المصرف في  ضنخفاا، مما يدل على 2111% عام 68.12

ول الموّلدة للدخل األص ارتفاعويعود ذلك إلى  2111ر للنسبة هو في عام احدناومع اإلشارة إلى أن أشد      
%، ومن أسباب نمو األصول 55.16% وبمعدل أقل من نمو األصول األخرى التي نمت بنسبة 13.85بنسبة 

 المنتجة هو:
 مليار ليرة بعد أن كانت  38.444% لتصل إلى 51.13المباشرة بنسبة  االئتمانيةالتسهيالت  ارتفاع

 مليار ليرة. 26.111
 مليار ليرة مقارنًة بـ  5.184% لتصل إلى 45.69الموجودات المالية المتوفرة للبيع بنسبة  ارتفاع

 .2118مليار ليرة عام  3.489
 مليون ليرة  928.983مليون ليرة بعد أن كانت  849.933حجم الموجودات األخرى لتصل إلى  ارتفاع

 %.14.23وبنسبة 
 ير موّلدة للدخل( فتعود إلى:في األصول األخرى )الغ رتفاعأما من أسباب اال

 مليار ليرة وبنسبة  26.816مليار ليرة إلى  16.819النقد واألرصدة لدى المركاي من  ارتفاع
58.14.% 

                                                           
   جمالي األصول و األصول الموّلدة للدخل معدالت نمو كل من  .12الخامس جدول موضحة في الملحق  عودةلمصرف ا 
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 مليار  1.258مليار ليرة مقارنًة بـ  1.543% لتصل إلى 22.56حجم الموجودات الثابتة بنسبة  ارتفاع
 .2118ليرة عام 

 مليون ليرة وبنسبة  516.156مليون ليرة إلى  462.811الوديعة المجمدة لدى المركاي من  ارتفاع
8.34.% 

 

 األصول مايلي:إلى إجمالي  األصول الموّلدة للدخلنسبة  منتستنتج الباحثة 

 % تقريبًا من إجمالي95% أي أن 94.69المتوسط العام لنسبة األصول الموّلدة للدخل إلى إجمالي األصول هو  .1
% أصول جامدة غير مستثمرة، وبمقارنة متوسطات 25أصول المصارف محل الدراسة هي أصول منتجة و

األصول يليه على الترتيب مصرف  استغاللالمصارف يتبين أن مصرف بيبلوس هو من أفضل المصارف في 
يمو السعودي عودة ومصرف سورية والمهجر والمصرف العربي والمصرف الدولي للتجارة والتمويل أما مصرف ب

 الفرنسي فهو من أفضل المصارف كفاءًة في أستثمار األصول.
( الذي يوضح وجود تنافس كبير بين 4-3-3( يمكننا رسم الشكل رقم )9-3-3من البيانات في الجدول رقم ) .2

 األصول. استغاللالمصارف في 

 
 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

6002 6002 6004 6002 6010 

 نسبة األصول الموّلدة للدخل إلجمالي األصول(: 4-3-3)الشكل رقم 

 الدولي للتجارة والتمويل

 سورية والمهجر

 بيمو السعودي الفرنسي

 العربي

 بيبلوس

 عودة 



94 

 Total Risk-Weighted Assets Toإلى إجمالي األصول  نسبة إجمالي األصول المرّجحة بالمخاطر .3

Total Assets Ratio  

خالل  إجمالي األصول المرّجحة بالخطر إلى إجمالي األصول( تطور نسبة 8-3-3يوضح الجدول التالي رقم )     
 فترة الدراسة لكل مصرف من المصارف محل الدراسة.

من الدراسة لعدم  2116ستبعاد عام اقبل الخوض في تفاصيل النسبة لكل مصرف البد من اإلشارة إلى أنه تم      
تم  ة بالمخاطر إلى إجمالي األصولالمرّجحصول إجمالي األ لتوضيح نسبةو  الالامة ألتمام النسبة، توفر البيانات

 كالتالي: حدىلكل مصرف على ها تفصيل
 األصول المرّجحة بالمخاطر إلى إجمالي األصولإجمالي نسبة (: 2-1-1الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 

 51.79% 53.68% 58.37% 49.16% 45.94% الدولي للتجارة والتمويل

 43.19% 44.77% 44.51% 43.99% 39.48% سورية والمهجر

 32.43% 33.16% 31.68% 33.46% 31.41% بيمو السعودي الفرنسي

 45.79% 53.25% 48.68% 48.86% 32.37% العربي

 73.63% 76.23% 80.84% 69.86% 67.60% بيبلوس

 51.38% 43.49% 51.82% 51.69% 58.53% عودة

 49.70%     المتوسط العام

النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية للمصارف حسابالمصدر: من إعداد الباحثة ب
 

 

    للتجارة والتمويل:المصرف الدولي 

% ثم 45.84مانسبته  2119مثلت نسبة إجمالي األصول المرجحة بالخطر من إجمالي األصول في عام      
بسبب نمو  2111% عام 53.69ت إلى انخفضولكنها  2118% عام 59.39ت تدريجيًا حتى وصلت إلى ارتفع

 %.14.11من نمو إجمالي األصول بنسبة % وبمعدل أقل 4.96صول المرجحة بالخطر بنسبة إجمالي األ
                                                           

  يقصد بإجمالي األصول المرجحة بالمخاطر باألصول المثقلة بأواان المخاطر والحسابات خارج بيان المركا المالي المرجحة بالمخاطر ومخاطر 
 السوق والمخاطر التشغيلية.

   (.19-13الخامس من الجداول )األصول المرّجحة بالخطر إلى إجمالي األصول لجميع المصارف موضحة في الملحق حساب نسبة إجمالي 
   جمالي األصول للمصرف الدولي موضحة في الملحق  .13الخامس جدول معدالت نمو كل من إجمالي األصول المرّجحة بالمخاطر وا 
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 في إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر يمكن أرجاعه إلى األسباب التالية: رتفاعفاال     

 مليار ليرة وبنسبة  31.116إلى  2118مليار ليرة عام  31.333األصول المثقلة بالمخاطر من  ارتفاع
2.22.% 

 مليار ليرة مقارنًة  9.926% لتصل إلى 6.29مخاطر بنسبة الحسابات خارج المياانية المثقلة بال ارتفاع
 .2118مليار ليرة عام  9.364بـ 

 55.69مليار ليرة أي بنسبة  1.522مليون ليرة لتصل إلى  544.996مخاطر السوق بقيمة  ارتفاع.% 
 18.13مليار ليرة وبنسبة  1.696مليار ليرة إلى  1.419المخاطر التشغيلية من  ارتفاع.% 

 إجمالي األصول: ارتفاعأسباب  أما من

 8.896مليار ليرة مقارنًة بـ  16.141% لتصل إلى 61.63اإليداعات لدى المصارف بنسبة  ارتفاع 
 .2118مليار ليرة عام 

 وبنسبة  2118مليار ليرة عام  33.199مليار ليرة إلى  29.135من  االئتمانيةالتسهيالت  ارتفاع
21.81.% 

 مليون ليرة وبنسبة  481.538مليون ليرة إلى  293.913الوديعة المجمدة لدى المركاي من  ارتفاع
92.94.% 

   :سورية والمهجرمصرف 
( عدم قدرة المصرف في التحكم في حجم األصول الخطرة فنسبة هذا األخير 8-3-3يتضح من الجدول رقم )     

 .2111% عام 44.99وتصل إلى  2116% عام 38.49إلى إجمالي األصول في اديادة مستمرة لتبدأ بمعدل 

 ارتفاعوذلك بسبب  2119هو في عام للنسبة  ارتفاعوبتتبع مسيرة النسبة خالل فترة الدراسة يالحظ أن أعلى      
% فقط، مع اإلشارة 9.19إجمالي األصول بنسبة  ارتفاع% مقابل 21.54إجمالي األصول المرّجحة بالخطر بنسبة 

ايادة األصول المثقلة بنسب المخاطرة من في إجمالي األصول المرّجحة بالخطر يمكن إرجاعه إلى  رتفاعإلى أن اال
في إجمالي األصول فيمكن أن يعود  رتفاع، أما اال%29.99مليار ليرة وبمعدل  29.254مليار ليرة إلى  21.331

 إلى:

                                                           
   جمالي األصول و إجمالي األصول المرّجحة بالمخاطر معدالت نمو كل من  .14الخامس جدول موضحة في الملحق  سورية والمهجرمصرف لا 
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  مليار ليرة سورية مقارنًة بـ  19.138% لتصل إلى 35.65المباشرة بنسبة  االئتمانيةنمو التسهيالت
 .2119مليار ليرة عام  13.392

 مليار ليرة  1.991مليار ليرة مقارنًة بـ  1.432% لتصل إلى 95.93حجم األصول الثابتة بنسبة  ارتفاع
 .2119عام 

 ستثمارات جديدة لم يكن يتعامل بها من قبل مثل األصول اباإلضافة إلى تعامل مصرف سورية والمهجر ب
 مليون ليرة. 156قيمة في شركات تابعة ب اتاالستثمار مليون ليرة و  311المالية قروض وسلف بقيمة 

    :بيمو السعودي الفرنسيمصرف 
ستقرار النسبة التي اتفوق مصرف بيمو بين المصارف بتسجيله أقل النسب خالل فترة الدراسة باإلضافة إلى      

% مما يشير إلى أنه من أفضل المصارف في إدارة المخاطر المصرفية وبالتالي 33.46% و31.41تراوحت بين 
 رفع جودة األصول المستثمرة لديه.قدرته في 

% 9.14إجمالي األصول المرجحة بالخطر بنسبة  رتفاعال 2118الوحيد في النسبة هو في عام  نخفاضإن اال     
 رجاعه إلى:إفي األولى يمكن  رتفاع%، فاال14.18مقابل نمو إجمالي األصول بنسبة 

 5.25مليار ليرة وبنسبة  24.949مليار ليرة إلى  23.619في األصول المثقلة بالمخاطر من  رتفاعاال.% 
 مليار ليرة وبنسبة  4.881مليار ليرة إلى  4.314حسابات خارج المياانية المثقلة بالمخاطر من  ارتفاع

15.69.% 
  مليون ليرة عام  293.641مليون ليرة مقارنًة بـ  352.135% لتصل إلى 29.68نمو مخاطر السوق بنسبة

2119. 
  مليار ليرة  1.691مليار ليرة بعد أن كانت  2.119% لتصل إلى 26.11نمو المخاطر النشغيلية بنسبة

 .2119سورية عام 

 أما النمو في إجمالي األصول فيمكن إعادته إلى:
  مليار ليرة وبنسبة  35.154مليار ليرة لتصل إلى  11.841ايادة حجم النقد واألرصدة لدى المركاي بمقدار

45.39.% 

                                                           
   جمالي األصول و إجمالي األصول المرّجحة بالمخاطر معدالت نمو كل من  .15الخامس جدول موضحة في الملحق بيمو مصرف لا 
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  مليار ليرة وبنسبة  12.864مليار ليرة لتصل إلى  2.564ايادة حجم األرصدة لدى المصارف بمقدار
24.69.% 

  مليار ليرة وبمعدل نمو  29.192مليار ليرة لتصل إلى  1.453بمقدار  االئتمانيةايادة حجم التسهيالت
5.44.% 

  :العربيمصرف ال
حيث شكل إجمالي األصول  2119ف العربي من المصارف الجيدة في إدارة المخاطر عام يعتبر المصر      

، مع 2111% عام 53.25لتاداد بشكل كبير وتصل إلى  32.39المرجحة بالمخاطر إلى إجمالي األصول نسبة 
% ونمو 5.99% وذلك بسبب نمو إجمالي األصول المرجحة بالخطر بنسبة 1.19بمقدار  2118قليل عام  انخفاض

 %.6.26إجمالي األصول نسبة 

وبمقدار  2119للنسبة هو في عام  ارتفاعوبالتدقيق في تطور النسبة خالل فترة الدراسة يالحظ أن أشد      
% مقابل نمو إجمالي األصول المرجحة بالخطر بنسبة 46.19% وذلك يعود إلى نمو إجمالي األصول نسبة 16.48

121.64.% 

    :بيبلوسمصرف 
وهي  2116% من إجمالي األصول المستثمرة لدى المصرف عام 69.61شّكل حجم األصول الخطرة نسبة      

أن تصل إلى  إلى رتفاعنسبة مرتقعة جدًا بالمقارنة مع المصارف األخرى محل الدراسة وتستمر النسبة في اال
 انخفاضما أدى إلى  اتاالستثمار صحح المصرف إدارته لمحفظة  2111، أما في عام 2118% عام 91.94

% وبمعدل أعلى من نمو 22.98% بسبب نمو إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر بنسبة 96.23النسبة قلياًل إلى 
 % ويرجع سبب نمو األخير إلى:31.21إجمالي األصول التي نمت بنسبة 

  مليار ليرة مقارنًة بـ  22.381مليار ليرة لتصل إلى  6.115بمقدار  االئتمانيةايادة حجم التسهيالت
 %.39.48وبنسبة نمو  2118مليار ليرة عام  16.295

  مليار ليرة بعد أن كانت  9.536% لتصبح 69.13ايادة حجم النقد واألرصدة لدى المركاي بنسبة
 مليار ليرة. 4.495

                                                           
   جمالي األصول و خاطر إجمالي األصول المرّجحة بالممعدالت نمو كل من  .16الخامس جدول موضحة في الملحق  العربيمصرف للا 

   جمالي األصول لو إجمالي األصول المرّجحة بالمخاطر معدالت نمو كل من  .19الخامس جدول موضحة في الملحق  بيبلوسمصرف ا 
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  1.162مليار ليرة بعد أن كانت  1.218% لتصل إلى 1951نمو األصول المالية المتوفرة للبيع بنسبة 
 مليار ليرة.

 إلى النمو في اإليداعات لدى المصارف والوديعة المجمدة لدى المركاي واألصول األخرى. باإلضافة 

 وبالنسبة للنمو في إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر فيمكن إرجاعه إلى:

  21.665مليار ليرة مقارنًة بـ  26.281% لتصل إلى 29.22نمو األصول المثقلة بالمخاطر بنسبة 
 .2118مليار ليرة عام 

  مليون ليرة وبنسبة  9.414مليون ليرة بعد أن كانت  91.646نمو حجم مخاطر السوق لتصل إلى
941.62.% 

  مليون ليرة مقارنًة  993.615% لتصل إلى 82.39باإلضافة إلى النمو في المخاطر التشغيلية بنسبة
 مليون ليرة. 454.114بـ 

بسبب نمو األصول المرجحة بالخطر بنسبة  2118عام  للنسبة ارتفاعوبالتدقيق في تطور النسبة يالحظ أن أعلى 
% فقط، فالنمو في إجمالي األصول الخطرة يمكن 24.14% مقابل نمو إجمالي األصول بنسبة 43.65مرتفعة 

 إرجاعها إلى األسباب التالية:

 مليار ليرة وبنسبة  21.665مليار ليرة إلى  15.496حجم األصول المثقلة بالمخاطر من  ارتفاع
33.44.% 

  مليار ليرة وبنسبة  5.316مليار ليرة إلى  2.391نمو حجم األصول خارج المياانية المثقلة بالمخاطر من
123.98.% 

 في إجمالي األصول يمكن أن يعود إلى: رتفاعفي حين سبب اال

  مليار  1.863مليار ليرة مقارنًة بـ  3.815تطور حجم اإليداعات لدى المصارف بشكل كبير ليصل إلى
 %.89.83وبنسبة  2119رة عام لي
  مليار ليرة بعد  16.295% لتصل إلى 54.21المباشرة وبنسبة  االئتمانيةتوسع المصرف في التسهيالت

 .2119مليار ليرة عام  11.561أن كانت 
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  مليار  2.511% لتصل إلى 22.13توسع المصرف قلياًل في األصول المالية )القروض والسلف( بنسبة
مليار ليرة، باإلضافة إلى النمو في النقد واألرصدة لدى المركاي واألصول الثابتة  2.149ليرة مقارنًة بـ 
 وأصول أخرى.

     :عودةمصرف 
من النسب  2119% من إجمالي األصول عام 59.53شكلت إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر نسبة      

% عام 43.48المرتفعة مقارنًة مع المصارف األخرى محل الدراسة لتنخفض النسبة بعد ذلك إلى أن تصل إلى 
%، مما 29.82ول بنسبة % بسبب نمو إجمالي األص1.12وبمقدار  2118بسيط في النسبة عام  ارتفاعمع  2111
 توجه مصرف عودة إلى تخفيف المخاطر التي يواجهها خالل فترة الدراسة. تجد الباحثةسبق 

 األصول مايلي:إلى إجمالي  األصول المرجحة بالخطر إجمالي نسبة منتستنتج الباحثة 
تتفاوت المصارف في إدارتها لمحفظة األصول وفي تحوطها لمجمل المخاطر التي تتعرض لها أصولهم، فمنهم  .1

في األصول األقل  االستثمارمصرف بيمو السعودي الفرنسي الذي كان من أفضل المصارف في توجهه إلى 
% بينما 32.41توسط مخاطرة حيث شكلت نسبة إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر إلى إجمالي األصول كم

% لمصرف بيبلوس الذي كان من أكثر المصارف عرضة للخطر وأكثرها شراهًة تجاه 93.63كانت النسبة 
% من أصول المصارف 51% بمعنى أن 48.91المخاطر، وبشكل عام متوسط النسبة للمصارف محل الدراسة 

بمخاطر السوق والمخاطر التشغيلية محل الدراسة هي أصول خطرة باإلضافة إلى المخاطر األخرى المتمثلة 
 وغيرها.

( الذي يوضح التباين بين المصارف 5-3-3( يمكننا رسم الشكل رقم )8-3-3من البيانات في الجدول رقم ) .2
 في نسبة إجمالي األصول المرجحة بالخطر إلى إجمالي األصول:

 
                                                           

   جمالي األصول و إجمالي األصول المرّجحة بالمخاطر معدالت نمو كل من  .19الخامس جدول  موضحة في الملحق عودةمصرف لا 

0.00%

50.00%

100.00%

6002 6004 6002 6010 

نسبة إجمالي األصول المرجحة بالخطر إلى (: 5-3-3) الشكل رقم
 إجمالي األصول

 الدولي للتجارة والتمويل

 سورية والمهجر

 بيمو السعودي الفرنسي

 العربي

 بيبلوس
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محل الدراسة نتمكن من تقسيم وفق لمتوسطات نسبة إجمالي األصول الخطرة إلى إجمالي األصول للمصارف  .3
 (:6-3-3المصارف ضمن فئات كما هو موضح في الشكل التالي رقم )

(: فئات تقسيم المصارف وفق لمتوسطات نسبة إجمالي األصول الخطرة إلى إجمالي 2-3-3الشكل رقم )
 األصول

 
 

ترتيب أداء كل يتوجب علينا للمصارف محل الدراسة  جودة األصولبعد التعرف على تطور كل نسبة من نسب 
 (.2030 – 2001مصرف من المصارف إستنادًا إلى مقاييس جودة األصول خالل فترة الدراسة )

 

 (:2010 – 2002تقييم أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة لجودة األصول خالل الفترة ) .4
( تقييم أداء جودة األصول لكل مصرف من المصارف الخاصة في سورية خالل 3-3-10يوضح الجدول رقم )     

والترتيب  2001فالمصرف الدولي للتجارة والتمويل حقق الترتيب الرابع في عام ، (9010 – 9006)فترة الدراسة 
في أداءه  مما جعله يأخذ الترتيب الرابع  2002، 2002والترتيب الثالث في عامي  2030، 2002الثاني في عامي 
 بين المصارف.

ي والترتيب الرابع في عام 2002، 2001ي في عام الخامسأخذ الترتيب مصرف بيمو السعودي الفرنسي أما      
 بين المصارف. السادس واألخيرعلى الترتيب  وبالتالي حصوله 2002والترتيب الثالث في عام   2030، 2002

 مصرف بيمو السعودي الفرنسي•

 %(40أقل من ) المصارف ذات المخاطر المنخفضة : الفئة األولى

 مصرف سورية والمهجر •

 المصرف العربي•

 %(90-40بين )المصارف ذات المخاطر متوسطة األنخفاض : الفئة الثانية

 مصرف عودة•

 المصرف الدولي للتجارة والتمويل•

 %(20-90بين )المصارف ذات المخاطر متوسطة األرتفاع : الفئة الثالثة

 مصرف بيبلوس•

 %(20أكثر من )المصارف ذات المخاطر المرتفعة : الفئة الرابعة
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وعلى الترتيب األول والخامس  2002، 2001الترتيب الثالث في عامي د حصل على فق المصرف العربيأما      
على التوالي، ومنه الترتيب الخامس بين المصارف في أداء جودة  2030،  2002، 2002والرابع في األعوام 

 األصول خالل فترة الدراسة.

رتيب األول في عام في الترتيب األول حيث حصل التبين المصارف  بيبلوسمصرف في حين تفوق أداء      
 . 2030، 2002والترتيب الثالث في عامي  2002، 2002والترتيب الثاني في عامي  2001

    

 ، 2001 الثاني في عاملتحقيقه الترتيب بين المصارف وقد سجل المصرف األخير عودة على الترتيب الثالث 
 .2002والترتيب الرابع عام  2002والترتيب األول في عام  2030 ،2002في عامي  الثالثوالترتيب 

في جودة األصول خالل الفترة ( يحقق مصرف بيبلوس أفضل أداء 11-3-3ونتيجة لما سبق في الجدول رقم )    
( يليه كل من مصرف سورية والمهجر ومصرف عودة على التوالي ومن ثم المصرف الدولي 2111 – 2116)

 للتجارة والتمويل ويأخذ الترتيب الخامس المصرف العربي والترتيب السادس واألخير مصرف بيمو السعودي الفرنسي.

-3-3ستخالص الجدول رقم )ا( تم 2111-2116صول خالل الفترة )بعد توضيح أداء المصارف في جودة األ     
 ( الذي يوضح أي المصارف األقل أداء وأي المصارف األعلى أداء في كل سنة من سنوات الدراسة.11

                                                           
  ( 21حتى  32حساب ترتيب كل من مصرف بالنسبة لجميع نسب جودة األصول في كل عام موضحة في الملحق الخامس ومن الجداول) 

(: ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة لجودة األصول خالل 3-3-10الجدول رقم )
 (2111-2116الفترة )

 
 الترتيب المتوسط 2111 2118 2119 2119 2116

 3 9.2 2 3 3 2 4 والتمويلالدولي للتجارة 

 9 9.3 1 1 2 2 6 سورية والمهجر

 6 3.9 4 5 3 4 5 بيمو السعودي الفرنسي

 2 3.9 4 5 3 1 3 العربي 

 1 9.9 3 2 3 2 1 بيبلوس

 3 9.6 3 4 1 3 2 عودة

  بحساب ترتيب كل مصرف في كل عام بالنسبة لجميع نسب جودة األصول المصدر: من إعداد الباحثة
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والمصرف العربي في عام  2116( تصدر مصرف بيبلوس األداء األعلى في عام 11-3-3يبين الجدول رقم )      
كان مصرف عودة أفضل أداء في جودة األصول بين المصارف الخاصة في سورية  2119بينما في عام  2119

 – 2116فيتصدر مصرف سورية والمهجر أفضل أداء، وخالل الفترة ) 2111، 2118محل الدراسة، أما في عامي 
 مصرف بيبلوس. (2111

 (: المصارف األعلى واألقل أداء في جودة األصول11-3-3الجدول رقم )
 قل أداءالمصرف األ المصرف األعلى أداء 
 مهجر بيبلوس 2116
 بيمو عربي 2119
 دولي، بيمو، العربي، بيبلوس عودة 2119
 بيمو، عربي مهجر 2118
 بيمو، عربي مهجر 2111

 بيمو بيبلوس خالل الفترة
 (11-3-3من الجدول رقم ) استنتاجهب المصدر: من إعداد الباحثة

 

، 2116أما المصرف األقل أداء في جودة األصول هو مصرف سورية والمهجر ومصرف بيمو في عامي      
كان أربع مصارف في الترتيب األخير وهي المصرف الدولي ومصرف بيمو  2119على التوالي وفي عام  2119

لمصرف العربي في فكان كل من مصرف بيمو وا 2111، 2118والمصرف العربي ومصرف بيبلوس، أما في عامي 
 الترتيب األقل أداء، بينما خالل فترة الدراسة فمصرف بيمو هو المصرف األقل أداء في جودة األصول.
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 للربحية تقييم األداء المالي للمصارف الخاصة في سورية بالنسبة: ثالثاً 

 باستخدام النسب التالية: الربحيةيتم دراسة      
 Earnings Per Share (EPS)حصة السهم الواحد من صافي األرباح   .1

خالل فترة الدراسة لكل  حصة السهم الواحد من صافي األرباح( تطور 12-3-3يوضح الجدول التالي رقم )
 مصرف من المصارف محل الدراسة.

 EPS(: حصة السهم الواحد من صافي األرباح 12-3-3الجدول رقم )

 
 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006

 110.69 105.62 141.63 97.25 114.95 93.99 ويلمالدولي للتجارة والت

 73.62 98.71 105.37 107.82 38.92 17.3 سورية والمهجر

 122.56 89.83 124.16 208.82 128 62 بيمو السعودي الفرنسي

 38.85 63.15 30.57 60.83 47.57 7.86- العربي

 23.10 37.46 44.2 49.15 6.61 21.923- بيبلوس

 112.09 127.41 183.1 146.24 103.52 0.18 عودة

 80.15      المتوسط العام

 المصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات في القوائم المالية للمصارف محل الدراسة

 لتوضيح حصة السهم الواحد من صافي األرباح تم تفصيل هذه النسبة لكل مصرف على حدى كالتالي:     
 :المصرف الدولي للتجارة والتمويل

قد حقق أقل قيمة  2116( أن المصرف الدولي للتجارة والتمويل في عام 12-3-3يتبين من الجدول رقم )     
إلى  2119ليرة سورية واادادت في عام  83.88ترة الدراسة حيث كانت لحصة السهم الواحد من األرباح خالل ف

      %.26.15% مقابل ايادة عدد األسهم نسبة 54.29ليرة بسبب ايادة األرباح بمعدل  114.85

% 59.54ليرة وذلك لايادة عدد األسهم بمعدل  89.25ت حصة السهم من األرباح إلى انخفض 2119في عام      
%، مع العلم أن ايادة عدد األسهم في هذا العام لم يقابلها ايادة 34.13في صافي ربح السنة بنسبة مع ايادة أقل 

وحسب  2119رأس المال ولكن وبالعودة إلى قائمة المركا المالي يتبين أن ايادة رأس المال كانت في عام 
                                                           

   (6حتى  1ومن الجداول ) السادسحساب حصة السهم الواحد من صافي األرباح لجميع المصارف موّضحة في الملحق 
   (.1وفي الجدول رقم ) السادسمعدالت نمو كل من صافي األرباح وعدد األسهم للمصرف الدولي للتجارة والتمويل موّضحة في الملحق 
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ألسهم قيد التداول خالل سنة ماليين سهم على مرحلتين، حيث كان وسطي عدد ا 3كتتاب على اإليضاحات تم اال
ماليين سهم في هذا  6وبالتالي وسطي التداول لعدد األسهم هو  2119والباقي في عام  3,994,619هو  2119
 العام.

ليرة  141.63إلى أعلى قيمة خالل فترة الدراسة  2118ترتفع حصة مساهمين المصرف من األرباح في عام      
 5حيث وفي هذا العام تم ايادة رأس المال إلى  2111ليرة في عام  115.62 سورية لتعود وتنخفض من جديد إلى

 9,666,69هو  2111ماليين سهم لكن وسطي عدد األسهم قيد التداول عام  11مليارات ليرة سورية مواعة على 
 سهم.

في حصة السهم الواحد من صافي األرباح ومحاولة المصرف في رفع عائد  نخفاضواال رتفاعوعلى الرغم من اال     
 السهم الواحد لكن الايادة في رأس المال خالل فترة الدراسة لم تستثمر بشكل جيد في ايادة األرباح.

  :مصرف سورية والمهجر

وهو أقل حصة  2116ليرة سورية عام  19.31بدأ ربح السهم الواحد في مصرف سورية والمهجر بمبلغ قيمته      
حيث ااد نمو صافي األرباح  2119ليرة عام  119.92ربحية خالل فترة الدراسة لياداد تدريجيًا حتى يصل إلى 

ماليين دون ايادة في كال  6 مع بقاء عدد األسهم 2119% عام 199.19و  2119% عام 124.81بنسبة 
 العامين.

 15ليرة وذلك لتراجع األرباح بمقدار  115.39تراجعت حصة السهم الواحد من الربح إلى  2118وفي عام      
وذلك لايادة نمو صافي األرباح  2111ليرة في عام  89.91حصة السهم إلى  انخفاض استمر، و مليون تقريباً 

على  2111%، مما يعني ضعف قدرة المصرف في عام 21% أقل من نمو عدد األسهم بمعدل 12.42بمعدل 
% بفارق 12.42% من ايادة رأس المال وّلد ايادة ربح 21ستثمار كافة رأس المال المضاف في توليد األرباح حيث ا

 % من رأس المال غير مستثمر بشكل جيد.9.59

 

                                                           
   (.2وفي الجدول رقم ) السادسموّضحة في الملحق  سورية والمهجرمعدالت نمو كل من صافي األرباح وعدد األسهم لمصرف 

  الخاص جدول الثاني وفي الوالموضح في الملحق  2119، 2118ارة عن الفرق بين مقدارين من األرباح في العامين مقدار تراجع األرباح هو عب
 قائمة الدخل لمصرف سورية والمهجر.ب
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  :مصرف بيمو السعودي الفرنسي

ستراتيجية مشابهه لمصرف سورية ا( أن مصرف بيمو السعودي الفرنسي يتبع 12-3-3يتضح من الجدول رقم )     
 2119ة عام لير  219.92ليرة سورية لياداد تدريجيًا إلى  62ربح السهم الواحد بـ  2116والمهجر حيث بدأ عام 

دون أن يقابله ايادة عدد األسهم )عدم ايادة رأس المال(،  2119% عام 119.23وذلك لايادة صافي األرباح بمعدل 
 %.1.12% أكبر بكثير من معدل نمو األسهم 63.39فالايادة تعود إلى أن معدل نمو األرباح  2119أما في عام 

% وبالتالي ااد متوسط عدد األسهم قيد التداول إلى 31بمعدل  قام المصرف بايادة رأس المال 2118وفي عام      
% مقابل تناقص في األرباح ما أثر سلبًا على حصة السهم الواحد من األرباح 51.39أي بمعدل  5,314,111

 ليرة في هذا العام. 124.16ليصبح 

حصة السهم ليصل  انخفاض استمر 2111% عام 1البسيط في صافي األرباح بمعدل  اديادعلى الرغم من اال     
% بمعنى قيام المصرف بايادة رأس المال 38.91ليرة في هذا العام وذلك لايادة عدد األسهم بمعدل  98.93إلى 

 ستثماره في ايادة صافي األرباح.اولكنه لم يستطع 

  :المصرف العربي

وبالتالي  لية من الدخل التشغيليمن تغطية أعباء النفقات التشغي 2116لم يستطع المصرف العربي في عام      
رفع المصرف صافي اإليرادات من الفوائد والعموالت بنسبة  2119مليون تقريبًا، بينما في عام  24خسارة مقدارها 

ليرة سورية،  49.59% ما أثر إيجابيًا على صافي الربح وبالتالي على عائد السهم الواحد حيث وصل إلى 196.99
 لايادة رأس المال وايادة صافي األرباح. 2119ليرة عام  61.93حتى  رتفاعفي اال استمرو 

كان نقطة تراجع للمصرف في حصة السهم من األرباح، ويعود ذلك لسببين: أواًل تناقص في  2118أما في عام      
ة رأس المال في هذا ماليين سهم مع اإلشارة إلى أنه لم يتم اياد 6ايادة عدد األسهم قيد التداول إلى  األرباح، ثانياً 

، لكن الايادة في عدد األسهم تمت على مرحلتين األولى في 2119العام )حيث قام المصرف بايادة رأس المال عام 
 (2118والثانية عام  2119العام األول عام 

                                                           
   (.3وفي الجدول رقم ) السادسموّضحة في الملحق  بيمو السعودي الفرنسيمعدالت نمو كل من صافي األرباح وعدد األسهم لمصرف 

   (. 4وفي الجدول رقم ) السادسموّضحة في الملحق  العربيمعدالت نمو كل من صافي األرباح وعدد األسهم للمصرف 
   من ملحق قوائم الدخل ومن الجدول الخاص بالمصرف العربي. 2116بحساب الفرق بين النفقات التشغيلية والدخل التشغيلي عام 
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ليرة وذلك  63.15عاود المصرف العربي في رفع حصة السهم الواحد من الربح إلى  2111بينما في عام      
% وبالتالي ايادة عدد األسهم بمعدل 6% مقابل نمو رأس المال بمعدل 119.86سبب ايادة صافي األرباح بمعدل ب
 رأس المال المضاف في تحقيق األرباح في هذا العام. استغالل%، بمعنى قدرة المصرف العربي في 6

  :مصرف بيبلوس

مليون تقريبًا وذلك لعدم قدرته على تغطية نفقاته التشغيلية  99خسارة قدرها  2116سجل مصرف بيبلوس عام      
% 131.15حيث ااد صافي األرباح بمعدل  2119، بينما تدارك األمر في عام من إجمالي الدخل التشغيلي
 48.15وصل عائد السهم إلى  2119ح عام ليرة سورية وبايادة صافي األربا 6.61وبالتالي حصة السهم الواحد 

 ليرة.

مليون ليرة سورية تقريبًا ومنه تراجع حصة السهم الواحد  21تراجع صافي األرباح بمقدار  2118بينما في عام      
ااد صافي األرباح ولكن  2111ليرة، ومع مضاعفة رأس المال ) ايادة عدد األسهم( عام  44.21من األرباح إلى 

ليرة، ومعنى ذلك عدم قدرة مصرف بيبلوس على  39.46عائد السهم إلى  انخفاض% وبالتالي 31.92 بمعدل قليل
 الكامل لرأس مال المصرف المضاف. ستغاللاال

  :مصرف عودة 

ليرة وهي منخفضة نسبيًا بالمقارنة باألعوام  1.19هي  2116حصة السهم الواحد لمصرف عودة في عام      
النفقات التشغيلية  رتفاعال 452,993األخرى وسبب ذلك هو أن المصرف لم يستطع تحقيق مقدار من االرباح سوى 

 لدى المصرف.

النفقات التشغيلية بمعدل  اادياد% مقابل 182.62رفع المصرف الدخل التشغيلي بمعدل  2119وفي عام      
ليرة دون أن يقابلها أي  113.52مما أدى إلى نمو صافي األرباح وايادة عائد السهم الواحد إلى % فقط 99.19

 ايادة في رأس المال.

                                                           
 (. 5وفي الجدول رقم ) السادسموّضحة في الملحق  بيبلوسألسهم لمصرف معدالت نمو كل من صافي األرباح وعدد ا 
   من ملحق قوائم الدخل ومن الجدول الخاص بمصرف بيبلوس. 2116بحساب الفرق بين النفقات التشغيلية والدخل التشغيلي عام 
  (. 6وفي الجدول رقم ) دسالساموّضحة في الملحق  عودةمعدالت نمو كل من صافي األرباح وعدد األسهم لمصرف 
   (9وفي الجدول رقم ) السادسفي الملحق كل من معدالت نمو الدخل والنفقات التشغيلية موضحة 
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وفي هذا العام ااد رأس  2118ليرة سورية في عام  193.11في عائد السهم حتى وصل إلى  رتفاعاال استمرو      
 811,858( مقسمة إلى خمسة ماليين سهم منها 2118آب  21مال المصرف إلى خمسة مليارات ليرة )ذلك في 

في العام األخير والتي ظهرت أثاره السلبية  2111قيد التداول في هذا العام والباقي تم تداوله في عام  سهم
ألف سهم(  351مليون ليرة ) 351ليرة هذا من ناحية وايادة رأس المال بمقدار  129.41عائد السهم إلى  انخفاضب

 لم يقابلها ايادة أعلى في األرباح من ناحية أخرى.

ألرباح والتي لم تستثمر بشكل جيد في ايادة ا 2111، 2118وبمعنى آخر إن الايادة في رأس المال في العامين      
 أثرت سلبًا على عائد السهم الواحد لمصرف عودة.

 مايلي: EPSحصة السهم الواحد من صافي األرباح   منتستنتج الباحثة 

الحصة الربحية للمساهمين في المصارف محل الدراسة وخالل فترة الدراسة يعود ألحد أو كل من  نخفاضإن ال .1
 السبيبن التاليين:

 صافي األرباح عن األعوام السابقة لها. انخفاض . أ
 .المتداولة ايادة وسطي عدد األسهم . ب

ليرة سورية وهو أعلى متوسط مقارنًة بالمصارف األخرى  122.56متوسط الحصة الربحية لمصرف بيمو هو  .2
ويتقارب كل من المصرف الدولي للتجارة والتمويل ومصرف عودة في متوسط حصة السهم الواحد من األرباح 

ليرة سورية على التوالي، بينما كانت متوسطات كل من المصارف التالية سورية  112.18، 111.68التي هي و 
مما يدل على أداءء منخفض في الربحية للمصارف  91.15والمهجر، العربي وبيبلوس أقل من المتوسط العام 

 المذكورة أخيرًا.
مال المضاف في توليد األرباح بذات نسبة نمو رأس ستثمار كافة رأس الالم تستطع المصارف قيد الدراسة من  .3

الايادة في رفع حصة السهم الواحد من  استغاللستطاع االذي  2111المصرف العربي في عام  باستثناءالمال 
 األرباح.

 ( مجموعة من النقاط أهمها:9-3-3) يتضح من الشكل رقم .4
 رتفاعستراتيجية واحدة  فهما توأمان في االاكل من مصرف سورية والمهجر ومصرف بيبلوس يتبعان سياسة  . أ

 مع فارق تحقيق مصرف سورية والمهجر نسب أعلى من مصرف بيبلوس. نخفاضواال

                                                           
   2118، 2119هو عبارة عن الفرق بين متوسط عدد األسهم بين عامين   
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 .2119حصص الربحية لجميع المصارف محل الدراسة في عام  ارتفاع . ب

 
 

 Return On Assets (ROA)معدل العائد على األصول  .2

خالل فترة الدراسة لكل مصرف من  معدل العائد على األصول( تطور 13-3-3يوضح الجدول التالي رقم )
 المصارف محل الدراسة.

 (: معدل العائد على األصول13-3-3الجدول رقم )

 
 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006

 1.08% 1.17% 1.24% 1.12% 0.89% 0.96% الدولي للتجارة والتمويل

 0.63% 0.77% 0.88% 0.94% 0.37% 0.21% سورية والمهجر

 0.59% 0.58% 0.65% 0.82% 0.55% 0.34% بيمو السعودي الفرنسي

 0.56% 0.98% 0.54% 0.84% 0.65% -0.22% العربي

 0.22% 0.54% 0.54% 0.75% 0.15% -0.89% بيبلوس

%0.003 عودة  %0.71 %0.62 %0.83 %0.73 %0.58 

 0.61%      المتوسط العام

 بحساب النسبة من البيانات في القوائم المالية للمصارف محل الدراسةالمصدر: من إعداد الباحثة 

 كالتالي: ىلتوضيح نسبة العائد على إجمالي األصول تم تفصيل هذه النسبة لكل مصرف على حد     
                                                           

  (13حتى  9الجداول )لجميع المصارف موّضحة في الملحق السادس ومن العائد على األصول  معدلحساب 
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 المصرف الدولي للتجارة والتمويل:
تسجيل المصرف الدولي للتجارة والتمويل أعلى معدل لنسبة العائد على  يالحظ( 13-3-3من الجدول رقم )     

% وترتفع بعد 1.98ت قلياًل إلى انخفضثم  2116% عام 1.86% حيث بدأت النسبة بـ 1.19األصول بمتوسط 
 % عام1.19قلياًل إلى  نخفاضلتعود إلى اال 2118% عام 1.24ذلك تدريجيًا إلى أعلى نسبة خالل فترة الدراسة 

% عام 1.98وأقل نسبة  2118% عام 1.24تقارب النسب من بعضها فالفرق بين أكبر نسبة  يالحظ، وكما 2111
)يعتبر المصرف الدولي للتجارة والتمويل من أكثر المصارف محل الدراسة بوجود تقارب بين نسبة  1.35هو  2119

ثابتة ويستثمر في  استثماريةمويل يتبع سياسة العائد على األصول(، مما يدل على أن المصرف الدولي للتجارة والت
 محددة ومعروفة دون أن يتحمل أي مخاطر. استثماريةمجاالت 

  :سورية والمهجرمصرف 
إلى  2116% عام 1.21حقق مصرف سورية والمهجر تاايد واضحًا في نسبة العائد على األصول من      
 نخفاضثم بدأت النسبة باال 2119حية حتى عام مما يعني تحسن واضحًا في مستوى الرب 2119% عام 1.84

يعود إلى التناقص في حجم األرباح  2118في النسبة في عام  نخفاض، فاال2111% عام 1.99تدريجيًا حتى 
مع العلم إلى أن التناقص في حجم األرباح يعود إلى  2119( عما هو في العام السابق له 11,891,259بمقدار )
مليون نفقات الموظفين من رواتب ومكافآت  62مليون )حيث يشكل منها  115المصاريف التشغيلية بمقدار  اادياد

 2111حجم صافي األرباح في عام  ارتفاعمليون فقط، وعلى الرغم من  61الدخل التشغيلي  ااديادوغيرها( مقابل 
مليار  6مليار تقريبًا )منها  18مقدار الكبير في حجم األصول ب رتفاعويعود ذلك إلى اال ROAت انخفضمع ذلك 

على  2111، 2118تقديم قروض للحكومة والقطاع العام(، ومما سبق نجد تناقص قدرة المصرف في عامي 
قام المصرف بمنح قروض للحكومة  2111أصوله المختلفة في توليد مايد من العائدات وخصوصًا في عام  استغالل

% وهي نسبة قليلة نسبيًا مقارنًة مع الفوائد الممنوحة 1.5مليون تقريبًا أي بنسبة  86مقابل حصوله على فائدة بمقدار 
 لألنواع األخرى من القروض.

 رتفاعوكنتيجة أداء مصرف سورية والمهجر لنسبة العائد على األصول خالل فترة الدراسة كانت جيدة نوعًا ما ال     
 %.1.61صارف الخاصة محل الدراسة % عن المتوسط العام للم1.63متوسط النسبة للمصرف 

  :مصرف بيمو السعودي الفرنسي
ستراتيجية اتبعا ا( أن كل من مصرفي سورية والمهجر وبيمو السعودي الفرنسي قد 13-3-3يبين الجدول رقم )     

 2116% عام 1.34واحدة بالنسبة للعائد على األصول فقد حقق أيضًا مصرف بيمو السعودي الفرنسي أقل نسبة 
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هو كما في مصرف سورية والمهجر  2118في  نخفاض، أما سبب اال2119% عام 1.92لترتفع تدريجيًا حتى 
الدخل التشغيلي كذلك  ااديادالمصاريف التشغيلية ) تشكل نفقات الموظفين العنصر األساسي( أكثر من  اادادتحيث 

تاايد قدرة مصرف بيمو  يالحظمليار، ومما سبق  4تم منح قروض للحكومة والقطاع العام بمقدار  2111في عام 
كان للمصرف أصول غير  2111، 2118وفي عامي  2119أصوله حتى عام  استغاللالسعودي الفرنسي على 

 العامين المذكورين. مستثمرة بشكل جيد مما أثر سلبًا على أداء المصرف في 

% وهو قريب جدًا 1.58وبشكل عام إن متوسط نسبة العائد على األصول لمصرف بيمو السعودي الفرنسي هو      
مصرف بيمو ألصوله مقبول نوعًا ما مقارنًة مع المصارف األخرى محل  استغاللمن المتوسط العام، مما يعني 

 الدراسة.

  المصرف العربي:
هو عام خسارة للمصرف العربي مما أثر سلبًا على نسبة العائد على األصول عندها حاول  2116إن عام      

مليار( ما رفع النسبة  4.5المصرف بتحسين أصوله الموّلدة للدخل )فمثاًل اادت القروض الممنوحة بمبلغ يتجاوا 
إلى  رتفاعحتى عاودت اال 2118عام  %1.54ت النسبة إلى انخفضوما أن  2119% عام 1.94المذكورة إلى 

 . 2111% عام 1.89أعلى نسبة للمصرف العربي خالل فترة الدراسة 

وبالتالي نجد ايادة قدرة المصرف العربي على توليد الدخل من األصول المستثمرة لديه خالل فترة الدراسة ولكن      
العربي جيد، حيث متوسط العائد على األصول  ة نجد أن أداء المصرفًة مع المصارف األخرى محل الدراسومقارن

% متوسط الصناعة المصرفية )متوسط النسبة لجميع 1.61% وهو أقل بقليل من 1.56للمصرف العربي هو 
 المصارف محل الدراسة(.

 مصرف بيبلوس:
ية ستراتيجاتبعا ا( أن كل من مصرف بيبلوس والمصرف العربي قد 13-3-3من الواضح في الجدول رقم )     

ما انعكس سلبيًا على أداء العائد على  2116فقد حقق مصرف بيبلوس خسارة في عام  2118واحدة حتى عام 
حجم  نخفاض)ال 2118% عام 1.54لتنخفض إلى  2119% عام 1.95ت النسبة تدريجيًا إلى ارتفعاألصول ثم 

 .2111مليون تقريبًا( ويحافظ على هذه النسبة في عام  21األرباح بمقدار 
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 2116ويالحظ من تطور نسبة العائد على األصول لمصرف بيبلوس وجود تحسن في مستوى الربحية عام      
حيث كان متوسط النسبة للمصرف  ROAولكن كان مصرف بيبلوس األقل أداء في نسبة  2111حتى عام 

 % وهي أقل نسبة من نسب متوسطات المصارف.1.22

 مصرف عودة:
خالل  نخفاضواال رتفاعثم تتقلب النسبة بين اال 2116% عام 1.113سجل مصرف عودة نسبة منخفضة جدًا      

أصوله  استغاللستقرار المصرف في ا، مما يعني عدم 2118% عام 1.93فترة الدراسة فأعلى نسبة تصل إلى 
% 1.61% وهو قريب من 1.59المختلفة، وبشكل عام متوسط نسبة العائد على األصول لمصرف عودة هي 

مصرف عودة ألصوله جيدة نوعًا ما مقارنًة مع المصارف األخرى محل  استغاللالمتوسط العام وبالتالي يعتبر 
 الدراسة.

 مايلي: نسبة العائد على األصول منتستنتج الباحثة 

إلى عام  2116نسبة العائد على األصول من عام  ارتفاعالمصارف الخاصة محل الدراسة ب معظمتشترك  .1
 .2119)صافي الربح( في عام  الكبير في كل من حجم األصول والعوائد رتفاعوذلك بسبب اال 2119

 

من متوسطات العائد على األصول لكل مصرف من المصارف الخاصة محل الدراسة يالحظ وجود تقارب  .2
مهجر ومصرف بيمو السعودي الفرنسي والمصرف العربي كبير بين التالية اسماؤهم مصرف سورية وال

ومصرف عودة مما يعني اتباعهم استراتيجية واحدة في استثمار األصول بينما ابتعد عن المتوسط العام كل 
من المصرف الدولي للتجارة والتمويل محققًا أفضل أداء ومصرف عودة كان أقل أداء في توليد العائد من 

 األصول المستثمرة.
 

بين األرباح المحققة واألموال المستثمرة في األصول سواء أكانت هذه األموال  هناك عالقة طردية قوية .3
 مملوكة أو مقترضة في جميع المصارف الخاصة محل الدراسة.

تفوق المصرف الدولي للتجارة والتمويل في تحقيق أعلى عائد على مجموع  يالحظ( 9-3-3من الشكل رقم ) .4
ة خالل فترة الدراسة، باإلضافة إلى وجود تفاوت كبير في النسبة بين المصارف في عام األصول المستثمر 

 (.2111 – 2119بينما تشتد المنافسة بين المصارف خالل الفترة ) 2116

                                                           
   للمصارف. بالقوائم المالية ةحق الخاصالمالكل من لتوضيح تطور حجم كل من األصول والعوائد أنظر 
   وفق برنامج  0.844وكان مقدار األرتباط بين حجم العوائد واألصول  تم حساب SPSS .كما هو موضح في الملحق السادس 



112 

 
 

 

 Return On Equity (ROE)معدل العائد على حقوق الملكية  .3

خالل فترة الدراسة لكل مصرف  الملكية معدل العائد على حقوق( تطور 14-3-3يوضح الجدول التالي رقم )
 من المصارف محل الدراسة.

 ROE(: معدل العائد على حقوق الملكية 14-3-3الجدول رقم )

 
 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006

 14.08% 12.49% 17.85% 13.86% 11.23% 14.98% ويلمالدولي للتجارة والت

 11.08% 13.93% 14.47% 17.00% 6.86% 3.13% سورية والمهجر

 15.53% 13.16% 15.00% 18.95% 19.44% 11.11% بيمو السعودي الفرنسي

 6.39% 11.05% 5.51% 8.19% 8.79% -1.59% العربي

 3.80% 5.27% 7.68% 9.27% 1.38% -4.61% بيبلوس

 8.25% 9.93% 10.19% 11.92% 9.21% 0.02% عودة

 المتوسط العام
     

%9.86 

 إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات في القوائم المالية للمصارف محل الدراسةالمصدر: من 

      
 كالتالي: حدىلتوضيح معدل العائد على حقوق الملكية تم تفصيل هذه النسبة لكل مصرف على 

 

                                                           
   (.18حتى  14ية لجميع المصارف موّضحة في الملحق السادس ومن الجداول )معدل العائد على حقوق الملكحساب 

-1.00%

-0.50%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

6002 6002 6004 6002 6010 

 معدل العائد على األصول(: 4-3-3)الشكل رقم 

 الدولي للتجارة والتمويل

 سورية والمهجر

 بيمو السعودي الفرنسي

 العربي

 بيبلوس

 عودة
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  المصرف الدولي للتجارة والتمويل:
إن معدل العائد على حقوق الملكية للمصرف الدولي للتجارة والتمويل من النسب المرتفعة بين المصارف خالل      

، 2119وفي عامي  2118% عام 19.95و  2116% بين المصارف عام 14.89فترة الدراسة، فكانت أعلى نسبة 
في  رتفاعي النسبة يرجع إلى أن االف نخفاض% على التوالي، واال12.48%، 11.23ت النسبة إلى انخفض 2111

أكبر في حقوق الملكية  ارتفاعقابله  2111% عام 9.61و 2119% عام 54.28العائد )صافي الدخل( بنسبة 
 .2111% عام 53.96و 2119% عام 115.98بنسبة 

 الكبير في حقوق الملكية فيعود إلى: رتفاعأما سبب اال     
حيث يشكل رأس المال أكبر بند من  2111% عام 66.6وبنسبة  2119% عام 111رأس المال بنسبة  ارتفاع -

% من اإلجمالي عام 69.44و 2119% من إجمالي حقوق الملكية في عام 99.43حقوق الملكية فيشكل 
2111.  

حيث تشكل األرباح  2111% عام 14.45وبنسبة  2119% عام 111.19بنسبة  األرباح المدورة ارتفاع -
 من إجمالي حقوق الملكية. 2111% عام 18.82ونسبة  2119% عام 16.69المدورة نسبة 

في نسبة العائد على حقوق الملكية للمصرف الدولي للتجارة  نخفاضواال رتفاعوبالنتيجة وعلى الرغم من اال
لدراسة لكنه كان من المصارف الجيدة في قدرته على إدارة تدفقاته النقدية في تحقيق العائد والتمويل خالل فترة ا

% بفارق 8.96% بالمتوسط العام 14.19ألصحاب حقوق الملكية وذلك من خالل مقارنة متوسط النسبة 
4.22.% 

  :سورية والمهجرمصرف 
ت تدريجيًا ارتفعوهي أقل نسبة خالل فترة الدراسة ثم  2116% عام 3.13حقق مصرف سورية والمهجر نسبة      
يعود إلى تراجع  2118في النسبة عام  نخفاض، فاال2111% عام 13.83لتتراجع إلى  2119% عام 19حتى 

معدل نمو العائد  ااديادإلى أن يرجع  2111ها في عام انخفاض، أما 2119% عن عام 1.91صافي األرباح بنسبة 
 % في ذات العام.16.41أكبر في نمو حقوق الملكية  اادياد% قابله 12.14بنسبة 

                                                           
   34وفي الجدول رقم  السادسللتجارة والتمويل موّضحة في الملحق معدالت نمو كل من صافي الدخل وحقوق الملكية للمصرف الدولي. 

   21من الجدول رقم  السادسنسبة رأس المال ألجمالي حقوق الملكية ومعدل نموها موضحة في الملحق. 
    21من الجدول رقم  السادسنسبة األرباح المدورة ألجمالي حقوق الملكية ومعدل نموها موضحة في الملحق. 
   31معدالت نمو كل من صافي الدخل وحقوق الملكية لمصرف سورية والمهجر موّضحة في الملحق السادس وفي الجدول رقم. 
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% 12.16إجمالي المصاريف التشغيلية بمعدل  اادياديرجع إلى  2118صافي األرباح في عام  انخفاضوسبب      
رأس المال  ارتفاعفهو  2111وق الملكية في عام ، أما سبب نمو حق% فقط2.59مقابل نمو الدخل التشغيلي بنسبة 

% من أجمالي حقوق الملكية( باإلضافة إلى 92.49)حيث يشكل رأس المال  %21المكتتب به والمدفوع بنسبة 
 نمو باقي عناصر حقوق الملكية بنسب مختلفة.

وعلى الرغم من وجود تباين في تحقيق نسبة العائد على حقوق الملكية بالنسبة لمصرف سورية والمهجر بوجود      
% بالمتوسط العام 11.19فارق بين أكبر وأصغر نسبة لكنه يبقى من المصارف الجيدة وذلك بمقارنة متوسطه 

مايد من العائدات من أموال المساهمين ما  %، وبالتالي أداء جيد إلدارة مصرف سورية والمهجر في توليد8.96
 ينعكس بشكل إيجابي على األداء المالي للمصرف.

 

  :بيمو السعودي الفرنسيمصرف 

وهي أعلى نسبة  2119% عام 18.44ت النسبة إلى ارتفعثم  2116% عام 11.11بدأ مصرف بيمو بنسبة      
 ارتفاع، إن سبب 2111% عام 13.16دريجيًا حتى تصل إلى بين المصارف وخالل فترة الدراسة لتتراجع بعد ذلك ت

مليون  598% )وذلك لايادة الدخل التشغيلي بمقدار 119.23يعود إلى نمو العائد بنسبة  2119النسبة في عام 
%، أما سبب 19.46حقوق الملكية بنسبة  اادياد( مقابل مليون 269مقابل ايادة النفقات التشغيلية مقدار

هو نمو حقوق الملكية )مقام النسبة( بشكل أكبر من نمو العوائد  2111حتى  2119تدريجيًا من الفترة  نخفاضاال
 %.8.69بنسبة  2118العائد في عام  انخفاض)بسط النسبة( باإلضافة إلى 

داء التدريجي في نسبة العائد على حقوق الملكية لمصرف بيمو السعودي الفرنسي لم يؤثر على أ نخفاضإن اال     
 النسبة مقارنًة مع المتوسط العام فيعتبر مصرف بيمو كمتوسط من أفضل المصارف في تعظيم عائد المستثمرين.

 

                                                           
   23ومن الجدول رقم  السادسمعدل نمو كل من المصاريف التشغيلية و الدخل التشغيلي في الملحق. 
   22ومن الجدول رقم  السادسمعدالت نمو رأس المال ونسبته إلى حقوق الملكية موضحة في الملحق. 
   ّ31حة في الملحق السادس وفي الجدول رقم معدالت نمو كل من صافي الدخل وحقوق الملكية لمصرف بيمو السعودي الفرنسي موض. 

  .التغير في الدخل التشغيلي والنفقات التشغيلية يمكن استنتاجها من قائمة الدخل لمصرف بيمو في الملحق الثاني 
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   :العربيمصرف ال
ما أثر سلبًا على نسبة العائد على حقوق  مليون 24خسارة قدرها  2116حقق المصرف العربي في عام      

، كما تجدر اإلشارة إلى أنه 2119% عام 9.18وتناقصت إلى  2119% عام 9.98ت النسبة إلى ارتفعالملكية ثم 
النسبة إلى  انخفاضوالذي أثر ب مليون 99شهد المصرف العربي تراجع في األرباح بمقدار  2118في عام 
 .2111% عام 11.15إلى  رتفاع% لتعاود اال5.51

، 2119% عام 915.14نمو العوائد بنسب  ارتفاعإلى  2111، 2119في النسبة في عامي  رتفاعإن سبب اال     
 على الترتيب. 2111، 2119% في عامي 8.11%، 8.64أكثر من نمو حقوق الملكية  2111% عام 119.86

وجود فرق  يالحظ 2111و 2116بعد تتبع نمو نسبة العائد على حقوق الملكية للمصرف العربي بين العامين      
أمواله من أصحاب حقوق الملكية باإلضافة إلى ايادة  استغاللكبير بين النسبتين، وبالتالي ايادة قدرة المصرف على 

% 6.38حصة المستثمرين من صافي األرباح، ولكن عند مقارنة نسبة العائد على حقوق الملكية للمصرف كمتوسط 
حقوق  استغالل% مما يعني ضعف المصرف في 8.96مع متوسطات المصارف األخرى أو حتى مع المتوسط العام 

 ائد منها.الملكية وتوليد الع

  :بيبلوسمصرف 
ستراتيجية ا( يالحظ أن كل من مصرف سورية والمهجر وبيبلوس يتبعان سياسة 14-3-3من الجدول رقم )     

% عام 8.29% لتاداد تدريجيًا إلى 4.61-في النسبة تصل إلى  انخفاضواحدة حيث حقق أيضًا مصرف بيبلوس 
والتي أثرت سلبًا على النسبة وتراجعت إلى  مليون 21 تناقصت العوائد بمقدار 2118، وفي عام 2119
 .2111% عام 5.29ت بالتناقص إلى استمر % و 9.69

% كان أقل من النمو في حقوق 31.92يعود إلى أن النمو في العوائد  2111في عام  نخفاضإن سبب اال     
 %من إجمالي حقوق الملكية(.81.15% )وذلك بسبب تضاعف رأس المال الذي يشكل نسبة 81.69الملكية 

                                                           
   19السادس ومن الجدول رقم موضحة في الملحق للمصرف العربي نمو كل من العوائد وحقوق الملكية معدالت.  
   هي صافي الدخل يمكن استخراجها من الملحق الثاني في الجدول الخاص بالمصرف العربي.الخسارة 

   الثاني وفي الجدول الخاص وتظهر هذه األرقام في الملحق  2119، 2118التراجع في األرباح هو عبارة عن فرق صافي األرباح بين عامي
 بالمصرف العربي.

  19ومن الجدول رقم  السادسموضحة في الملحق لمصرف بيبلوس ئد وحقوق الملكية معدالت نمو كل من العوا. 
  .تطور العوائد خالل فترة الدراسة موضحة في الملحق الخاص بالقوائم المالية في جدول قائمة الدخل لمصرف بيبلوس 
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تبين لنا % ي3.91وبشكل عام عند مراقبة تطور نسبة العائد إلى حقوق الملكية لمصرف بيبلوس ومتوسط النسبة      
 أنه كان من المصارف األقل أداء في توليد الدخل من األموال الخاصة )حقوق الملكية(.

  :عودةمصرف 
ستطاع استراتيجية مماثلة لكل من بيبلوس وسورية والمهجر، حيث امصرف عودة  اتباعمن المالحظ أيضًا      

محققًا أعلى نسبة خالل فترة  2119% عام 11.82إلى  2116% عام 1.12مصرف عودة من رفع النسبة من 
بسبب تطور نمو حقوق الملكية )بسبب ايادة رأس  2111% عام 8.83الدراسة لتتناقص تدريجيًا حتى تصل إلى 

لمصرف عودة( بمعدالت أعلى من نمو  % من إجمالي حقوق الملكية99.85% والذي يشكل 9المال بنسبة 
% من إجمالي حقوق الملكية 91.59% والذي يشكل نسبة 111بة نما رأس المال بنس 2118العوائد، وفي عام 

 .% من إجمالي حقوق الملكية15.63% والتي تشكل 68.53ونمت صافي األرباح المدورة 

% كمتوسط 9.25وبمراقبة تطور نسبة العائد على حقوق الملكية بالنسبة لمصرف عودة يالحظ أنه حقق نسبة      
المصارف مثل العربي وبيبلوس ولكنه لم يستطع التنافس مع المصارف األخرى محل  وتفوق بهذه النسبة على بعض

 الدراسة.

 حقوق الملكية مايلي:نسبة العائد على  منتستنتج الباحثة 
حققت المصارف التالية: الدولي للتجارة والتمويل، سورية والمهجر وبيمو السعودي الفرنسي معدالت عائد مرتفعة  .1

نفًا في توظيف أموال آ% مما يدل على كفاءة إدارات المصارف المذكورة 15.53و % 11.19تتراوح بين 
 نعكس بشكل إيجابي على األداء المالي لهذه المصارف.االمساهمين ما 

أو أرباح منخفضة  2116تشترك المصارف التالية: العربي، بيبلوس وعودة بوجود إما خسارة في األرباح في عام  .2
لى نسبة العائد على حقوق الملكية في هذا العام، وعلى الرغم من محاولة هذه المصارف جدًا والذي أثر سلبًا ع

من تطوير النسبة خالل فترة الدراسة لكنها تبقى ذات أداء منخفض مقارنًة مع المصارف األخرى محل الدراسة، 
افات لرفع العائد من أموال نحر نفًا مراجعة سياساتها وخططها وتصحيح االآوبالتالي على إدارة المصارف المذكورة 

 المساهمين.

                                                           
   18دس ومن الجدول رقم الساموضحة في الملحق لمصرف عودة معدالت نمو كل من العوائد وحقوق الملكية. 
   21ومن الجدول رقم  السادسنسبة رأس المال إلى حقوق الملكية موضحة في الملحق. 
  23ومن الجدول رقم  السادسرأس المال وصافي األرباح ونسبتهما إلى إجمالي حقوق الملكية موضحة في الملحق  نمو. 
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في نسبة العائد على حقوق الملكية لجميع المصارف المذكورة وخالل فترة الدراسة إلى أحد  نخفاضيؤول اال .3
 السببين التاليين:

المصرف لكل من مصرف سورية والمهجر و  2118 إما تناقص في صافي األرباح كما حدث في عام . أ
 العربي ومصرف عودة.

ن االأو أن  . ب في معدالت نمو  رتفاعايادة معدالت نمو العائد كانت أقل من معدالت نمو حقوق الملكية، وا 
حقوق الملكية يعود بشكل أساسي إلى ايادة رأس مال المصارف المكتتب به والمدفوع، وهنا البد من اإلشارة 

للمصرف  2111عام  ثناءباستالنسبة  انخفاضإلى أنه في جميع فترات ايادة رأس المال أثرت سلبًا على 
ستثمار الايادة في رأس المال بتوليد مايد من العائدات ورفع نسبة العائد على حقوق االعربي حيث نجح في 

 نسبة العائد على حقوق الملكية. انخفاضو  ارتفاع( يوضح أسباب 8-3-3الملكية، والشكل التالي رقم )
 نسبة العائد على حقوق الملكية انخفاضو  ارتفاع(: أسباب 8-3-3الشكل رقم )

 
 

( يالحظ وجود تباين بين المصارف في نسبة العائد على حقوق الملكية في عامي 11-3-3من الشكل رقم ) .4
نقسام المصارف إلى مجموعتين مجموعة ذات األداء ا يالحظ 2118، 2119أما في عامي  2119، 2116

تشتد المنافسة بين جميع المصارف ويقترب أداء  2111عام األفضل واألخرى ذات األداء األقل، بينما في 
 المصارف الجيدة من أداء المصارف األخرى.

 

 إما زيادة العائد  -

أو تناقص حقوق  -
 الملكية 

أو زيادة العائد بمعدل  -
 أعلى من حقوق الملكية

  

 إما تناقص العائد  -

أو تزايد حقوق  -
 الملكية 

أو زيادة العائد بمعدل  -
 أقل من حقوق الملكية
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 (:2010 – 2002ربحية المصارف الخاصة في سورية خالل الفترة ) ترتيب .4
( تصّدر المصرف الدولي للتجارة والتمويل الترتيب األول بين المصارف 15-3-3يتضح من الجدول رقم )     
فقد حصل على الترتيب الثالث بين  2119( باستثناء عام 2111 – 2116داء الربحية خال الفترة )في أ

والترتيب الثالث في  2111، 2119المصارف، بينما أخذ مصرف سورية والمهجر الترتيب الثاني في عامي 
 .2119والترتيب الخامس عام  2118، 2116عامي 
أما بالنسبة لمصرف بيمو السعودي الفرنسي فقد حافظ على ترتيبه الثانيه في العامين األول والثاني ليتصدر      

 .2111والترتيب الرابع عام  2118ولكنه تراجع إلى الترتيب الثالث عام  2119الترتيب األول عام 

والترتيب  2118، 2119، 2116لتالية وحصل المصرف العربي الترتيب الخامس بين المصارف في األعوام ا     
، وكان مصرف بيبلوس المصرف األقل أداء بين المصارف في جميع األعوام 2111، 2119الرابع في عامي 

حيث سجل الترتيب ما قبل األخير وكنتيجة نهائية حصوله على الترتيب النهائي بين المصارف  2118باستثناء عام 
 خالل فترة الدراسة.

إلى الترتيب  2116ضح محاولة مصرف عودة برفع ترتيبه بالنسبة للربحية من الترتيب الرابع عام ومن الوا     
 ليكون في الترتيب الرابع بين المصارف خالل فترة الدراسة. 2111الثالث عام 
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( 16-3-3ستخالص الجدول رقم )ا( تم 2111-2116بعد توضيح وتقييم الربحية في المصارف خالل الفترة )     
 الذي يوضح أي المصارف األقل أداء وأي المصارف األعلى أداء في كل سنة من سنوات الدراسة.

 (: المصارف األعلى واألقل أداء في الربحية16-3-3الجدول رقم )
 قل أداءالمصرف األ المصرف األعلى أداء 

 مصرف بيبلوس المصرف الدولي للتجارة والتمويل 2116
 مصرف بيبلوس المصرف الدولي للتجارة والتمويل 2119
 مصرف بيبلوس مصرف بيمو السعودي الفرنسي 2119
 المصرف العربي الدولي للتجارة والتمويلالمصرف  2118
 مصرف بيبلوس المصرف الدولي للتجارة والتمويل 2111

 مصرف بيبلوس المصرف الدولي للتجارة والتمويل خالل الفترة
 المصدر: من إعداد الباحثة

( تصدر المصرف الدولي للتجارة والتمويل األداء األعلى في الربحية في كل 16-3-3يبين الجدول رقم )      
 معظم فترات الدراسة، أما المصرف األقل أداء في الربحية هو مصرف بيبلوس في معظم فترات الدراسة.

                                                           
  ( 22حتى  24حساب ترتيب كل من مصرف بالنسبة لجميع نسب جودة األصول في كل عام موضحة في الملحق السادس ومن الجداول) 

(:  ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة للربحية خالل 15-3-3الجدول رقم )
 (2111-2116الفترة )

 
 الترتيب المتوسط 9010 9002 9002 9008 9006

 1 1.3 1 1 3 1 1 الدولي للتجارة والتمويل

 3 3 9 3 9 2 3 سورية والمهجر

 9 9.3 3 3 1 9 2 بيمو السعودي الفرنسي

 2 3.6 3 2 2 3 5 العربي

 6 2.3 2 3 6 6 6 بيبلوس

 3 3.9 3 9 3 3 4 عودة

بحساب ترتيب كل مصرف في كل عام بالنسبة لجميع نسب الربحية المصدر: من إعداد الباحثة 
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 للسيولة تقييم األداء المالي للمصارف الخاصة في سورية بالنسبة: رابعاً 

 :النسبتين التاليتينباستخدام  السيولةيتم دراسة      
 Liquidity ratio الجاهزية النقدية نسبة  .1

( تطور نسبة السيولة خالل فترة الدراسة لكل مصرف من المصارف محل 19-3-3يوضح الجدول التالي رقم )
 الدراسة.

 الجاهاية النقديةنسبة (: 19-3-3الجدول رقم ) 

 
 X المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006

 %30.54 75.41% 61.15% 61.94% 68.55% 88.77% 96.66% الدولي للتجارة والتمويل

 %31.32 72.51% 53.86% 63.30% 71.73% 82.57% 91.10% سورية والمهجر

 %54.67 76.94% 69.05% 75.90% 73.25% 82.01% 84.50% بيمو السعودي الفرنسي

 %31.54 58.40% 42.91% 42.00% 60.21% 66.62% 80.26% العربي

 %32.33 44.46% 38.71% 36.13% 44.60% 47.49% 55.37% بيبلوس

 %31.73 68.83% 54.27% 63.63% 67.01% 72.05% 87.20% عودة

 %35.35 66.09%      المتوسط العام

النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية للمصارف حسابالمصدر: من إعداد الباحثة ب
 

Xمتوسط نسبة حجم الودائع الجارية إلى ودائع العمالء : 
 كالتالي: ىتم تفصيل هذه النسبة لكل مصرف على حد السيولة لتوضيح نسبة

        المصرف الدولي للتجارة والتمويل:
% لدى المصرف الدولي للتجارة والتمويل عام 86.66( أن نسبة السيولة 19-3-3يتضح من الجدول رقم )     

وتشير إلى سيولة عالية وأموال معطلة غير مستثمرة ما ينعكس سلبيًا على األداء  هي نسبة مرتفعة جداً  2116
بمعنى توجه المصرف  2111% عام 61.15المالي للمصرف، لتنخفض النسبة بعد ذلك تدريجيًا حتى تصل إلى 

                                                           
   (.6حتى  1من الجداول ) السابعحساب نسبة السيولة لجميع المصارف موضحة في الملحق 
  ( 2نسبة الودائع الجارية إلى ودائع العمالء موضحة في الملحق السابع جدول رقم.) 

   (1رقم )جدول  السابعمعدالت نمو كل من النقدية والودائع للمصرف الدولي للتجارة والتمويل موضحة في الملحق 
   لتجارة والتمويلدائع الجارية إلى ودائع العمالء للمصرف الدولي لبالمقارنة مع نسبة الو. 
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عام  باستثناءالء إلى تخفيض السيولة الفائضة وذلك من خالل رفع معدالت نمو النقدية بنسبة أقل من نمو ودائع العم
2119. 
 في نسبة السيولة يالحظ مايلي: نخفاضومن تتبع مسار اال     
 3مقارنًة مع األعوام األخرى وكما هو واضح في الجدول رقم ) 2119الشديد في النسبة عام  نخفاضاال-

 مليار ليرة سورية عام 92.113في النقدية من  نخفاض( يعود إلى اال11-3-3( والشكل رقم )3-19
في النقدية إلى  نخفاض%، ويمكن إرجاع اال9.24وبمعدل  2119مليار ليرة عام  25.515إلى  2119

مليار وبمعدل  14.144مليار إلى  18.561تناقص األرصدة واإليداعات لدى المصارف األخرى من 
29.68.% 

  ود ذلك إلى %، ويع1.98بفارق  2111، 2118بين عامي  الجاهاية النقديةوجود تقارب كبير في نسبة
 %.19.41% وبين نسبة نمو الودائع 15.81التقارب بين نسبة نمو النقدية 

       :سورية والمهجرمصرف 

لمصرف سورية والمهجر هي نسبة  2116% عام 81.11نسبة ( أن 19-3-3يالحظ من الجدول رقم )     
لى تخوف المصرف لحاالت سحب الودائع، لتنخفض النسبة تدريجيًا حتى تصل  مرتفعة تشير إلى سيولة عالية وا 
 .2111% عام 53.96إلى 

نمو النقدية بنسبة أقل من نمو  ارتفاعيعود إلى  2111، 2119في النسبة في عامي  نخفاضإن سبب اال     
اعه إلى أنه مع تتابع نمو الودائع في العامين المذكورين رجإفيمكن  2118، 2119النسبة في  انخفاضالودائع، أما 

 .2118% عام 6.49و 2119% عام 3.81تراجع حجم النقدية بمعدل 

هو التراجع في حجم األرصدة وااليداعات لدى المصارف األخرى  2118فسبب التناقص في حجم النقدية عام      
أما من أسباب التناقص في حجم النقدية عام  ،%16.91وبنسبة مليار ليرة  26.635مليار ليرة إلى  32.119من 

 هو: 2119

 مليار  13.285مليار ليرة سورية إلى  13.911النقد واألرصدة لدى مصرف سورية المركاي من  انخفاض
 %.3.66ليرة سورية أي بنسبة 

                                                           
   (.2رقم )جدول  السابعمعدالت نمو كل من النقدية والودائع لمصرف سورية والمهجر موضحة في الملحق 
   نسبة الودائع الجارية إلى ودائع العمالء لمصرف سورية والمهجربالمقارنة مع. 
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 مليار  32.119مليار ليرة سورية إلى  33.663األرصدة وااليداعات لدى المصارف األخرى من  انخفاض
 %.4.98ليرة وبنسبة 

      :بيمو السعودي الفرنسيمصرف 

مقارنًة مع المصارف األخرى محل  % وهي من النسب المرتفعة94.51حقق مصرف بيمو نسبة سيولة      
الدراسة مما يشير أيضًا إلى وجود أصول سائلة مرتفعة غير مستثمرة وبالتالي غير موّلدة للدخل، وتنخفض النسبة بعد 

إلى  نخفاضلتعاود اال 2118% عام 95.81، ثم ترتفع حتى 2119% عام 93.25ذلك تدريجيًا حتى تصل إلى 
 .2111% عام 68.15

معدل نمو النقدية بنسبة أقل  ارتفاعيعود إلى  2111، 2119في نسبة السيولة في عامي  نخفاضب االإن سب     
مليار إلى  58.681فيعود إلى تراجع في النقدية من  2119في النسبة عام  نخفاضمن نمو الودائع، بينما اال

 رجاع التناقص في النقدية إلى:إ% ويمكن 4.12مليار أي بمعدل  59.283

 مليار وبنسبة  24.113مليار إلى  26.141ص في النقد واألرصدة لدى مصرف سورية المركاي من التناق
9.95.% 

 إلى  2119مليار ليرة عام  35.153يداعات لدى المصارف األخرى من التناقص في األرصدة واإل
 %1.92وبنسبة  2119مليار ليرة عام  34.898

  7.17مليار ليرة وبنسبة  1.718مليار ليرة إلى  1.613التاايد في حجم ودائع المصارف األخرى من.% 

% وبمعدل أعلى من نسبة 21.25فيرجع إلى نمو حجم النقدة بنسبة  2118أما التاايد في نسبة السيولة عام      
 %.19.14نمو الودائع 

     :العربيمصرف ال
عام  لتااماتاالالمختلفة من المسحوبات و مقدار النقدية التي يحتفظ بها المصرف العربي لمقابلة المتطلبات      
مليار ليرة، حيث تشكل نسبة النقدية  9.366مليار ليرة سورية وهي مرتفعة مقارنًة بحجم الودائع  5.812هي  2116

                                                           
  (.3جدول رقم ) السابعالنقدية والودائع لمصرف بيمو السعودي الفرنسي موضحة في الملحق  معدالت نمو كل من 
  مالء لمصرف بيمو السعودي الفرنسيبالمقارنة مع نسبة الودائع الجارية إلى ودائع الع. 
   (.4جدول رقم ) السابعمعدالت نمو كل من النقدية والودائع للمصرف العربي موضحة في الملحق 
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% 42.81، لترتفع قلياًل إلى 2118% عام 42% ثم تنخفض النسبة تدريجيًا حتى تصل إلى 91.26من الودائع 
 .2116حجم السيولة لدى المصرف العربي مقارنًة بعام  خفاضان، وبالتالي 2111عام 

( 11-3-3( وفي الشكل رقم )19-3-3ويالحظ من تتبع مسار نسبة السيولة كما هو مبين في الجدول رقم )     
 مايلي:

 113.82يرجع إلى ايادة معدل نمو النقدية بنسب  2119، 2119في النسبة في عامي  نخفاضاال ،%
 % على الترتيب.39.31%، 159.91% على التوالي وبنسب أقل من نمو الودائع 24.11

 بنسبة أكبر من تراجع 31.86فيعود إلى تراجع حجم النقدية بمعدل  2118في عام  نخفاضفي حين اال %
رجاعه إلى التناقص في األرصدة واإليداعات لدى إفي النقدية يمكن  نخفاضفاال %،1.12حجم الودائع 

في  نخفاض%، بينما اال35.89مليار ليرة وبنسبة  6.869مليار ليرة إلى  11.991المصارف األخرى من 
مليار ليرة  16.165مليار ليرة إلى  19.591حجم الودائع ألجل من  انخفاضحجم الودائع فيرجع إلى 

 %.9.62ة وبنسب
  وبمعدل أكبر من 38.92بسبب نمو حجم النقدية بنسبة  2111أما التاايد البسيط في نسبة السيولة عام %

%، فالتاايد الكبير في النقدية يعود إلى التاايد في حجم النقد واألرصدة لدى 36.95نمو الودائع بنسبة 
 %.38.61يرة أي بنسبة مليار ل 11.216مليار ليرة إلى  9.311مصرف سورية والمركاي من 

       :بيبلوسمصرف 
% عام 55.39يعتبر مصرف بيبلوس من أفضل المصارف الخاصة محل الدراسة في نسبة السيولة فنسبة      

 2118% عام 36.13تدريجيًا حتى  نخفاضهي أقل نسبة بين المصارف في هذا العام، ثم تبدأ النسبة باال 2116
 استثماريةاألصول السائلة المعّطلة واستثمارها في مجاالت  انخفاضمما يدل على  2111% عام 39.91لترتفع إلى 

 مربحة.

يعود إلى نمو حجم النقدية بمعدل أقل من نمو حجم  2118، 2119، 2119في النسبة في األعوام  نخفاضفاال     
الكبير في النقدية  رتفاعفي النسبة فيرجع إلى نمو النقدية بنسبة أعلى من نمو حجم الودائع، واال اعرتفالودائع، أما اال
مليار ليرة  9.536مليار ليرة إلى  4.495حجم النقد واألرصدة لدى مصرف سورية المركاي من  ارتفاعكان بسبب 
 %.69.13أي بنسبة 

                                                           
   (.5جدول رقم ) السابعالملحق معدالت نمو كل من النقدية والودائع لمصرف بيبلوس موضحة في 
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       :عودةمصرف 

 13.451مليار ليرة مقابل حجم الودائع المقّدر بـ  11.928يقّدر بـ  2116إن حجم النقدية لمصرف عودة عام      
تساع الرصيد النقدي لدى المصرف، لتنخفض % من حجم الودائع ما يدل على ا99.21حيث تشكل النقدية نسبة 

و نمو النقدية بمعدالت أقل من نمو ه نخفاض، وسبب اال2111% عام 54.29النسبة بعد ذلك حتى تصل إلى 
 الودائع خالل فترة الدراسة.

 مايلي: الجاهاية النقديةنسبة  منتستنتج الباحثة 

ستحقاق للودائع اعلى اعتبار عدم وضوح معدل سحب الودائع للمصارف الخاصة في سورية وعدم وجود فترة  .1
كمعيار حد أدنى لتقييم سيولة المصارف باستخدام  الجارية فقد تم أخذ نسبة الودائع الجارية إلى ودائع العمالء

( وجود فارق كبير بين متوسط 19-3-3مقياس نسبة السيولة، وعلى غرار ما سبق يالحظ من الجدول رقم )
نسبة الودائع الجارية إلى ودائع العمالء وبين متوسط نسبة السيولة ما يدل على وجود أموال معّطلة وغير 

الدراسة مع محاولة جميع المصارف محل الدراسة على األداء المالي للمصارف محل  مستثمرة ما ينعكس سلبياً 
 على تخفيض النسبة لكنها ماتاال مرتفعة.

 

كل من المصارف التالية: الدولي للتجارة والتمويل وسورية والمهجر ( أن 11-3-3يتضح من الشكل رقم ) .2
والعربي وعودة هم األقدر في القدرة على تخفيض السيولة العالية خالل فترة الدراسة لوجود مجال واسع بين أول 
 وآخر قيمة في نسبة الجاهاية النقدية، بينما تنخفض القدرة على تخفيض السيولة لمصرفي بيبلوس وبيمو

 السعودي الفرنسي. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
   (.6جدول رقم ) السابعمعدالت نمو كل من النقدية والودائع لمصرف عودة موضحة في الملحق 
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 (11-3-3الشكل رقم )

 
 

ستنتاج الكل مصرف من المصارف محل الدراسة يمكن  الجاهاية النقديةمن خالل عرض توضيح وتفصيل نسبة  .3
 الحاالت التي تم فيها تناقص وتاايد النسبة من خالل الشكل التالي:

 (12-3-3الشكل ) 
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 Liquidity Ratio   نسبة السيولة .2
خالل فترة الدراسة لكل مصرف من المصارف  السيولة( تطور نسبة 12-3-3يوضح الجدول التالي رقم )     

 محل الدراسة.
 السيولة(: نسبة 12-3-3الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 8.38% -6.19% -1.14% -14.55% 20.19% 43.57% الدولي للتجارة والتمويل 

 1.26% -4.19% 2.77% 0.04% 6.05% 1.65% سورية والمهجر

 2.78% -1.54% 14.42% -1.91% 0.84% 2.07% الفرنسيبيمو السعودي 

 5.75% 12.45% -19.12% 4.29% 31.01% 0.11% العربي

 11.23% 1.91% -8.62% 7.29% 24.85% 30.72% بيبلوس

 18.55% 9.12% -0.18% 21.60% 39.16% 23.07% عودة

 7.99%      المتوسط العام

  من البيانات المالية في القوائم المالية للمصارفالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة 
 لتوضيح نسبة السيولة تم شرح هذه النسبة لكل مصرف على حدى كالتالي:     

  المصرف الدولي للتجارة والتمويل:
وهي نسبة مرتفعة مقارنًة بالمصارف األخرى في ذات العام  2116% عام 43.59حقق المصرف الدولي نسبة      

، وبالتمعن بالجدول ُيالحظ أن النسبة 2119% عام 21.18وأعلى نسبة للمصرف خالل فترة الدراسة، لتنخفض إلى 
التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية  هي سالبة ويرجع ذلك إلى أن صافي 2111حتى  2119خالل األعوام من 

مليار ليرة بعد أن كانت  6.138-حيث وصلت صافي التدفقات التشغيلية إلى  2119سالبة، وباألخص عام 
 والسبب في ذلك يعود إلى: 2119مليارات عام  9.918

  1.193بمقدار مليار ليرة سورية أي  2.264مليون إلى  451ايادة التغير في األرصدة لدى المركاي من 
 مليار ليرة سورية.

                                                           
   (.13حتى  9من الجداول ) السابعحساب نسبة السيولة لجميع المصارف موضحة في الملحق 

  (.9رقم )جدول  السابعموضحة في الملحق  الدولي للتجارة والتمويلمصرف لمعدالت نمو كل من النقدية والودائع ل 
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  مليار  1.944مليون وبإشارة موجبة إلى  345تحّول االيداعات لدى المصارف والمؤسسات المصرفية من
 وبإشارة سالبة.

  891مليار ليرة وبمقدار  9.168مليار ليرة إلى  6.188ايادة التغير في التسهيالت االئتمانية المباشرة من 
 مليون ليرة سورية.

تستنتج الباحثة أنه على الرغم من اادياد ودائع العمالء لكن توسع المصرف في منح التسهيالت االئتمانية كان      
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تالحظ الباحثة تخوف المصرف لسبب ما قد يكون  بمعدل أعلى من اادياد الودائع
ادة حجم االيداعات بشكل كبير لدى المصرف المركاي حيث ظهر ذلك من اي 2119من األامة المالية العالمية عام 

 والمصارف األخرى.

  صرف سورية والمهجر:م
% عام 1.14وبين  2119% عام 6.15بأعلى نسبة  2111 -2116تتراوح نسبة السيولة خالل الفترة      

بقيمة سالبة ما يشير إلى أن صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  2111، بينما ظهرت النسبة عام 2119
 ذو قيمة سالبة ويمكن إرجاع ذلك إلى:

 1.934مليار ليرة لتصل إلى  1.414مصرف سورية المركاي بمقدار  ايادة التغير في االيداعات لدى 
 .2111مليار ليرة عام 

  مليار  11.351إلى  2118مليار ليرة عام  1.313االيداعات لدى المصارف األخرى من ايادة التغير في
 مليار ليرة. 8.149وبمقدار  2111ليرة عام 

 مليار ليرة  1.299مليار ليرة بعد أن كانت  11.893ل إلى التوسع بمنح التسهيالت االئتمانية المباشرة لتص
 .2118عام 

  مصرف بيمو السعودي الفرنسي:
مع اإلشارة بأنها أعلى نسبة بين المصارف في هذا العام ويمكن إرجاع  2118أعلى نسبة للمصرف كانت عام      

مليار  1.529مليار ليرة سورية بعد أن كانت  13.332ذلك إلى نمو صافي التدفقات النقدية التشغيلية لتصل إلى 

                                                           
   32% بينما معدل نمو ودائع العمالء 12كان  2002معدل نمو التسهيالت االئتمانية عام.% 

   (.8رقم )جدول  السابعمعدالت نمو كل من النقدية والودائع لمصرف سورية والمهجر موضحة في الملحق 
   (.11رقم )جدول  السابع موضحة في الملحق بيمو السعودي الفرنسيمعدالت نمو كل من النقدية والودائع لمصرف 
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ة الدراسة، ويعود مع التنويه إلى تحقيق المصرف أعلى صافي تدفقات تشغيلية خالل فتر  2119ليرة وبقيمة سالبة عام 
 ذلك إلى:

  ملليار ليرة عام  1.445إلى  2119مليار ليرة عام  4.289انخفاض التغير في األرصدة لدى المركاي من
 مليار ليرة. 2.952وبمقدار  2118

  9.325مليار ليرة أي بمقدار  1.694مليار ليرة إلى  8.888انخفاض التغير في التسهيالت االئتمانية من 
 مليار ليرة.

ويعود ذلك إلى  2111و  2119وبتتبع مسار النسبة خالل الفترة ُيالحظ وجود قيم سالبة في كل من عامي      
 سبب في ذلك قد يعود إلى:، ال2119لي سالب والنسبة األعلى عام صافي تدفق نقدي تشغي

  33.328ار مليار ليرة وبمقد 4.289مليون ليرة إلى  869ايادة التغير في األرصدة لدى المركاي من 
 مليار ليرة.

  مليار ليرة  11.112إلى  2119مليار ليرة عام  5.318ايادة التغير في التسهيالت االئتمانية المباشرة من
 مليار ليرة. 4.683وبمقدار  2119عام 

  :العربيمصرف ال
ويعود ذلك % 31.11لتصل إلى  2119ُيالحظ من تطور النسبة أن معظمها ذات قيمة موجبة وأعالها عام      

فقد ظهرت النسبة بإشارة سالبة إلن  2118إلى ارتفاع معدالت نمو كل من بسط ومقام النسبة بشكل عاٍل، وفي عام 
صافي التدفقات من األنشطة التشغيلية ذو قيمة سالبة مما يشير عدم قدرة المصرف على توليد تدفقات نقدية من 

 األنشطة الرئيسية في ذلك العام.

  مصرف بيبلوس:
% بقيمة 9.62وتصل إلى  2116% عام 31.92من تتبع تطور النسبة ُيالحظ انخفاض النسبة تدريجيًا لتبدأ بـ      

تعود إلى صافي تدفقات نقدية تشغيلية  2118واإلشارة السالبة في عام  2111% عام 1.81سالبة لتعود وترتفع إلى 
 سالبة بسبب مايلي:

                                                           
  (.11رقم )جدول  السابعالملحق موضحة في  العربيمصرف لمعدالت نمو كل من النقدية والودائع ل 
   (.12رقم )جدول  السابعموضحة في الملحق  بيبلوسمعدالت نمو كل من النقدية والودائع لمصرف 
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  مليار ليرة  1.842إلى  2119مليار ليرة عام  1.415المصارف من ايادة التغير في االيداعات لدى
 مليون ليرة. 529وبمقدار 

  مليار ليرة. 1.999مليار ليرة وبمقدار  5.994مليار إلى  4.116ايادة التسهيالت االئتمانية المباشرة من 
  مليار ليرة وبقيمة  1.139مليون ليرة وبقيمة موجبة إلى  861تحول التغير في الودائع لدى المصارف من

 سالبة.

  :مصرف عودة
ارتفعت النسبة إلى  2119تتغير النسبة لمصرف عودة خالل الفترة بين االرتفاع واالنخفاض، ففي عام      

%، أما القيمة 8.12إلى  2111لتعود وترتفع عام  2118% بالقيمة السالبة عام 1.19% لتنخفض إلى 38.16
 ه بشكل أساسي إلى:فترجع إلى صافي تدفق نقدي تشغيلي سالب يمكن ارجاع 2118السالبة في عام 

  9.495وبقيمة موجبة إلى  2119مليار ليرة عام  3.133تحول التغير في االيداعات لدى المصارف من 
 .2118مليار ليرة بقيمة سالبة عام 

  مليون. 99مليون وبفارق  218مليون إلى  141الايادة في ضريبة الدخل المدفوعة من 

  السيولة مايلي:نسبة من تستنتج الباحثة 
لقيم السالبة في نسبة السيولة تشير إلى صافي تدفقات نقدية تشغيلية سالبة وبالتالي هياكل مالية غير سلمية ما ا .1

يشير إلى أن النقدية في المصارف في تلك التواريخ غير كافية لتغطية الودائع، والسبب الرئيسي للقيمة السالبة 
في حجم االيداعات لدى المصرف المركاي والمصارف  لمعظم المصارف تعود بشكل أساسي إلى الايادة المفرطة

األخرى باإلضافة إلى التوسع في منح التسهيالت االئتمانية مع اإلشارة إلى أنه خالل فترة الدراسة ولجميع 
 2119المصارف كانت معدالت نمو التسهيالت ائتمانية أعلى من معدالت نمو ودائع العمالء باستثناء عام 

 لمصرف عودة.
لجميع  2119و 2116( ُيالحظ أن النسبة في عامي 13-3-3)( والشكل رقم 19-3-3الجدول رقم )من  .2

المصارف ذو قيمة موجبة وبالتالي صافي تدفقات نقدية تشغيلية موجبة ومنها هياكل مالية سليمة في العامين 
مثاًل المصرف الدولي للتجارة المذكورين، باإلضافة إلى وجود تباين في النسبة بين المصارف خالل فترة الدراسة ف

% في ذات العام ويمكن إرجاع 1.11بينما المصرف العربي نسبة  2116% عام 43.59والتمويل حقق نسبة 
 ذلك إلى تباين السياسات المتبعة في كل مصرف من المصارف محل الدراسة.

                                                           
   (.13رقم )جدول  السابعموضحة في الملحق  عودةمعدالت نمو كل من النقدية والودائع لمصرف 
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  Loans To Deposits Ratio نسبة القروض إلى الودائع .3
خالل فترة الدراسة لكل مصرف من  القروض إلى الودائع( تطور نسبة 18-3-3رقم )يوضح الجدول التالي 

 المصارف محل الدراسة.
 القروض إلى الودائعنسبة (: 32-1-1الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 40.34% 51.98% 47.80% 45.37% 31.45% 25.10% الدولي للتجارة والتمويل

 27.98% 36.63% 33.20% 32.20% 23.37% 14.50% سورية والمهجر

 28.44% 35.20% 30.54% 33.45% 22.62% 20.41% بيمو السعودي الفرنسي

 46.86% 65.96% 58.92% 44.32% 35.25% 29.87% العربي

 51.74% 62.02% 56.43% 45.68% 47.97% 46.60% بيبلوس

 38.51% 47.90% 39.79% 38.35% 30.75% 35.77% عودة

 38.98%      المتوسط العام

النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية للمصارف حسابالمصدر: من إعداد الباحثة ب
 

 كالتالي: حدىتم تفصيل هذه النسبة لكل مصرف على  القروض إلى الودائع لتوضيح نسبة     
 

                                                           
   (18حتى  14من الجداول ) السابعحساب نسبة القروض إلى الودائع لجميع المصارف موضحة في الملحق 
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     المصرف الدولي للتجارة والتمويل:
نسبة القروض إلى الودائع للمصرف الدولي للتجارة والتمويل تدريجيًا  ارتفاع( 18-3-3رقم )يتبين من الجدول      
في النسبة إلى ايادة معدالت  رتفاعويعود اال 2111% عام 51.89حتى وصلت إلى  2116% عام 25.11من 

 نمو القروض بنسبة أكبر من معدالت نمو الودائع.

( 14-3-3( ومن الشكل رقم )18-3-3للتجارة والتمويل في الجدول رقم )ويالحظ من مسار المصرف الدولي      
% تعادل 58.15 االئتمانيةمقارنة مع األعوام األخرى ألن نسبة نمو التسهيالت  2119شديد في النسبة عام  ارتفاع

 :االئتمانيةفي التسهيالت  رتفاع%، ومن أسباب اال11.26ستة أضعاف تقريبًا من نمو الودائع 

 مليار عام  3.919مليار بعد أن كانت  9.631% لتصبح 111.38الحسابات الجارية المدينة بنسبة  عارتفا
2119. 

 2119مليون عام  83مليون مقارنًة  341% لتصل إلى 269.94القروض الممنوحة لألفراد نسبة  ارتفاع. 
 ة بعد أن كانت ألف لير  2,389% لتصبح 86.19الفوائد المقبوضة مقدمًا عن القروض بنسبة  انخفاض

 .2119ألف ليرة عام  62,653

القروض الممولة بواسطة الودائع ومنه ايادة قدرة المصرف  ارتفاعنسبة القروض إلى الودائع إلى  ارتفاعويشير      
الدولي للتجارة والتمويل على تقديم قروض إضافية وبالتالي ايادة ربحية المصرف وفي ذات الوقت هو مؤشر سلبي 

 للسيولة.

   : سورية والمهجرمصرف 
بالنسبة للسيولة حيث بلغت نسبة القروض إلى  2116يعتبر مصرف سورية والمهجر من أفضل المصارف عام      

في النسبة  رتفاع، مع اإلشارة إلى أن اال2111% عام 36.63% لتاداد تدريجيًا حتى تصل إلى 14.51الودائع 
ة أكبر من معدالت نمو الودائع في جميع فترات الدراسة إال أنه في عام معدالت نمو القروض بنسب ارتفاعيعود إلى 
ودائع التوفير من  انخفاض% بسبب 1.56راجع في حجم الودائع بمعدل باإلضافة إلى نمو القروض وجود ت 2119
مليار التي لم تكن تظهر في  6.512مليار باإلضافة إلى الودائع الجامدة  1.111إلى  2119مليار عام  1.618

 .2119األعوام السابقة لعام 

                                                           
   (.14جدول رقم ) السابعالملحق معدالت نمو كل من القروض وحجم الودائع للمصرف الدولي للتجارة والتمويل موضحة في 
  (.15جدول رقم رقم ) السابعمعدالت نمو كل من القروض وحجم الودائع لمصرف سورية والمهجر موضحة في الملحق 
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في نسبة القروض إلى الودائع تعني توسع مصرف سورية والمهجر في المساحة اإلقراضية التي  رتفاعفاال      
 السيولة. انخفاضئع من عام آلخر ومنه يمنحها من الودا

    : بيمو السعودي الفرنسيمصرف  
يعتبر مصرف بيمو السعودي الفرنسي ثاني أفضل مصرف من المصارف محل الدراسة في نسبة القروض إلى      

% 33.45حتى  رتفاع% في هذا العام ثم تبدأ باال21.41نسبة القروض إلى الودائع حيث كانت  2116الودائع عام 
% وهي أعلى نسبة 35.21لتصل إلى  2111عام  رتفاعتعاود االل 2118، بينما تنخفض النسبة عام 2119عام 

 خالل فترة الدراسة.
% في عام 33% بعدما تجاوات 31.54إلى  2118نسبة القروض إلى الودائع في عام في  نخفاضاالف     

%، ومن أكثر 15.48بنسبة أقل من معدل نمو الودائع  %5.44 معدل نمو القروض ارتفاعرجع إلى ي 2119
 أسباب النمو العالي للودائع هو:

  مليار  45.198مليار ليرة سورية بعد أن كانت  55.258% لتصبح 22.59الودائع الجارية بنسبة  ارتفاع
 .2119ليرة سورية عام 

 مليار ليرة  31.325مقارنًة بـ  مليار ليرة سورية 33.461% لتصل إلى 11.34الودائع ألجل بنسبة  ارتفاع
 .2119سورية عام 

إااء منح قروض جديدة فقد  2118يعني أن مصرف بيمو السعودي الفرنسي كان شديد الحذر في عام مما      
 .2119يرجع ذلك إلى تخوف المصرف من األامة المالية العالمية التي حدثت في عام 

     : العربيمصرف ال
 2118شهد المصرف العربي تطور ملحوظ في نسبة القروض إلى الودائع وبمعدالت نمو متاايدة حتى عام      

 2111% عام 65.86لتاداد وتصل إلى  2116% عام 28.99، فأقل نسبة 2111وبمعدل نمو متناقص حتى عام 
 وذلك لايادة نمو القروض بنسب أكبر من نمو الودائع.

                                                           
  (.16جدول رقم ) السابعمعدالت نمو كل من القروض وحجم الودائع لمصرف بيمو موضحة في الملحق 
 (.19جدول ) السابع معدالت نمو كل من القروض وحجم الودائع للمصرف العربي موضحة في الملحق 
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 ارتفاع( 14-3-3( ومن الشكل رقم )18-3-3الجدول رقم ) في العربيار المصرف مستتبع ويالحظ من      
% تعادل ثمانية 38.92 االئتمانيةألن نسبة نمو التسهيالت األخرى مقارنة مع األعوام  2118شديد في النسبة عام 

 :االئتمانيةفي التسهيالت  رتفاع%، ومن أسباب اال5.19أضعاف تقريبًا من نمو الودائع 
 مليار  5.995مليار ليرة سورية بعد أن كانت  11.393% لتكون 98.49القروض والسلف بنسبة  ارتفاع

 .2119ليرة سورية عام 
 مليار  2.215مليار مقارنًة بـ  2.666% لتصل إلى 21.33السندات المحسومة )التجارية( نسبة  ارتفاع

  .2119عام 

في نسبة القروض إلى الودائع يشير توسع المصرف العربي في تمويل القروض من الودائع والذي  رتفاعفاال     
 سينعكس سلبيًا على السيولة.

    : بيبلوسمصرف 
لمصرف بيبلوس هي أعلى نسبة بين  2116% عام 46.61( أن نسبة 18-3-3يتضح من الجدول رقم )     

% وذلك لنمو 45.69إلى  2119لتنخفض عام  2119% عام 49.89المصارف محل الدراسة وتاداد قلياًل إلى 
% عام 62.12حتى تصل إلى  رتفاع% ثم تعاود النسبة باال69.24% أقل من نمو الودائع 61.21القروض بنسبة 

 وهي أعلى نسبة خالل فترة الدراسة. 2111
 هي: 2119العالي في الودائع عام  رتفاعومن أسباب اال     

 4.241مليار ليرة سورية بعد أن كانت  9.429% لتصبح 95.19بنسبة  من األفراد الجاريةالودائع  ارتفاع 
 .2119مليار ليرة سورية عام 

 8.111مليار ليرة سورية مقارنًة بـ  13.126% لتصل إلى 42.88بنسبة من األفراد الودائع ألجل  ارتفاع 
 .2119مليار ليرة سورية عام 

 1.321مليار ليرة سورية بعد أن كانت  2.825% لتكون 121.62ودائع المصارف األخرى بنسبة  ارتفاع 
 .2119مليار ليرة سورية عام 

                                                           
  (.19جدول رقم ) السابعمعدالت نمو كل من القروض وحجم الودائع لمصرف بيبلوس موضحة في الملحق 
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أعلى  2119وبعرض تطور نسبة القروض إلى الودائع لمصرف بيبلوس يتبين توفر سيولة لدى المصرف عام      
ئع وكان المصرف شديد التردد في منح قروض جديدة في هذا نسبيًا مقارنًة باألعوام األخرى بسبب تواصل نمو الودا

 ت السيولة في األعوام األخرى بسبب توسع المصرف في منح القروض.انخفضالعام، بينما 

      :عودةمصرف 
% عام 31.95لتنخفض إلى  2116% عام 35.99بدأت نسبة القروض إلى الودائع لمصرف عودة بمعدل      

% وبالتالي تحسن في 135.99% أقل نسبة من نمو الودائع 112.91بنسبة  االئتمانيةلنمو التسهيالت  2119
 الشديد في الودائع: رتفاعمستوى السيولة لدى المصرف، ومن أسباب اال

 مليار ليرة سورية بعد أن كانت  11.893% لتصبح 151.11الودائع الجارية من األفراد بنسبة  ارتفاع
 .2116مليار ليرة سورية عام  4.399

 462مليار ليرة سورية مقارنًة بـ  1.119% لتصل إلى 119.34ودائع التوفير من األفراد بنسبة  ارتفاع 
 .2116مليون ليرة سورية عام 

 مليار ليرة سورية مقارنًة بـ  18.531% لتصل إلى 129.15من األفراد بنسبة  الودائع ألجل ارتفاع
 .2116مليار ليرة سورية عام  9.612

 131مليون ليرة سورية بعد أن كانت  393% لتكون 196.42ودائع المصارف األخرى بنسبة  ارتفاع 
 .2116مليون ليرة سورية عام 

 ليرة سورية  136,211,193التسهيالت والفوائد المستحقة الدفع بقيمة ضافة إلى التأمينات النقدية مقابل باإل
 .2116والتي تندرج ضمن ودائع العمالء والتي لم تكن ظاهرة في عام 

مايدل على توجه مصرف  2111% عام 49.81تدريجيًا حتى تصل إلى  رتفاعثم تبدأ نسبة القروض إلى الودائع باال
 ضه من الودائع.عودة إلى تمويل نسبة كبيرة من قرو 

 القروض إلى الودائع مايلي:نسبة  منتستنتج الباحثة 
( مما 18-3-3الجدول رقم )كما هو موضح من  نسبة القروض إلى الودائع في معظم فترات الدراسة ارتفاع .1

 يشير إلى مجموعة من النقاط من أهمها:
 واحدة.ستراتيجية االمصارف سياسة  اتباع . أ

                                                           
  (.18جدول رقم ) السابعمعدالت نمو كل من القروض وحجم الودائع لمصرف عودة موضحة في الملحق 
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 االقتراضايادة قدرة المصارف الخاصة في سورية في تقديم قروض إضافية من الودائع وعدم الحاجة إلى  . ب
 تكلفة التمويل وايادة الربحية. انخفاضلتمويل طلبات القروض اإلضافية ومنه 

السيولة في المصارف الخاصة في سورية  انخفاضايادة نسبة القروض الممولة من قبل الودائع وبالتالي  . ت
 هم المالية األخرى وللقيام باستثمارات مالية إضافية.التااماتلالامة للوفاء با

% 51تفرد مصرف بيبلوس بتحقيق أعلى متوسط يتجاوا  يالحظبمقارنة متوسطات نسبة القروض إلى الودائع  .2
مستوى السيولة لديها،  انخفاضيليه كل من المصرف العربي والدولي للتجارة والتمويل على التوالي وبالتالي 

% يقترب من المتوسط العام لنسبة القروض إلى الودائع، أما كل 39.51بينما متوسط النسبة لمصرف عودة 
من مصرف سورية والمهجر ومصرف بيمو السعودي الفرنسي فهما من أفضل المصارف في متوسط نسبة 

 آخراً يولة لدى المصرفين المذكورين مستوى الس ارتفاع% على الترتيب بمعنى 29.44%، 29.89السيولة 
 مقارنة بالمصارف األخرى.

القروض إلى الودائع للمصارف الخاصة محل الدراسة وخالل الفترة ( نسبة 14-3-3)يوضح الشكل رقم  .3
(2116-2111) 

 

تقارب بين كل من مصرف سورية ( وجود 18-3-3الجدول رقم )( وما يؤكده 14-3-3رقم )يظهر الشكل      
% على 29.44%، 29.89والمهجر ومصرف بيمو السعودي الفرنسي في نسبة القروض إلى الودائع بمتوسط 

نفًا، كما يوجد تقارب بين كل من المصرف الدولي آالسيولة لدى المصرفين المذكورين  ارتفاعالتوالي ما يشير إلى 
% على الترتيب باإلضافة إلى التقارب في النسبة بين 39.51%، 41.34للتجارة والتمويل ومصرف عودة بمتوسط 

% على التوالي وهما من أقل المصارف سيولًة 51.94%، 46.96كل من المصرف العربي وبيبلوس وبمتوسط 
 (.15-3-3رقم )وبناء على ذلك يمكن تقسيم المصارف إلى فئات كما في الشكل مقارنة بالمصارف األخرى، 
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 وفق نسبة القروض إلى الودائع(: فئات المصارف 15-3-3الشكل رقم )

 
ترتيب أداء كل مصرف يتوجب علينا للمصارف محل الدراسة  نسب السيولةبعد التعرف على تطور كل نسبة من 

 (.9010 – 9006السيولة خالل فترة الدراسة ) من المصارف إستنادًا إلى مقاييس
 

 (:2010 – 2002خالل الفترة ) للسيولةالمصارف الخاصة في سورية بالنسبة تقييم أداء  .4

 ( ترتيب المصارف وفق السيولة خالل فترة الدراسة20-1-1يوضح الجدول رقم )

                                                           
   (26حتى  22ومن الجداول ) السابعحساب ترتيب كل من مصرف بالنسبة لجميع نسب السيولة في كل عام موضحة في الملحق 

 مصرف سورية والمهجر•

 مصرف بيمو السعودي الفرنسي•

المصارف ذات سيولة مرتفعة: الفئة األولى  

 المصرف الدولي للتجارة والتمويل•

 مصرف عودة•

المصارف ذات سيولة متوسطة: الفئة الثانية  

 المصرف العربي•

 مصرف بيبلوس•

المصارف ذات سيولة منخفضة: الفئة الثالثة  

خالل الفترة  للسيولةالمصارف الخاصة في سورية بالنسبة أداء (: ترتيب 21-3-3الجدول رقم )
(2116-2111) 

 
 الترتيب المتوسط 2111 2118 2119 2119 2116

 4 3.60 5 3 3 4 3 الدولي للتجارة والتمويل

 5 4.20 4 3 4 5 5 سورية والمهجر

 6 5.20 6 5 5 6 4 بيمو السعودي الفرنسي

 2 2.00 1 2 2 2 3 العربي 

 1 1.20 2 1 1 1 1 بيبلوس

 3 2.80 3 4 2 3 2 عودة

  السيولةالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب ترتيب كل مصرف في كل عام بالنسبة لجميع نسب 
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، 9006( يالحظ تحقيق المصرف الدولي للتجارة والتمويل الترتيب الثالث في األعوام 90-3-3من الجدول رقم )     

مما جعله يأخذ الترتيب الرابع في  9010والترتيب الخامس في عام  9008والترتيب الرابع في عام  9002، 9002
 أداءه بين المصارف.

في عامي  الرابعوالترتيب   9008، 9006الخامس في األعوامبينما مصرف سورية والمهجر فقد سّجل الترتيب      
      ليأخذ الترتيب الخامس خالل فترة الدراسة. 9002عام  الثالثوالترتيب  9010، 9002

السادس في عامي والترتيب  9006أما مصرف بيمو السعودي الفرنسي فقد حصل على الترتيب الرابع عام      
 بين المصارف. السادسوبالتالي حصوله على الترتيب  9002، 9002الخامس في عامي والترتيب  2030، 2002

، 9008الثاني في األعوام والترتيب  2001الثالث في عام أما المصرف العربي فقد حصل على الترتيب      
، ومنه الترتيب الثاني بين المصارف في أداء السيولة خالل فترة 9010 وعلى الترتيب األول في عام 9002، 9002
 الدراسة.

 2030خالل فترة الدراسة باستثناء عام في حين تفوق أداء مصرف بيبلوس بين المصارف في الترتيب األول      
 .ب األول بين المصارفعلى الترتيلحصوله على الترتيب الثاني وبالتالي حصوله 

، 2001الثاني في عامي وقد سجل المصرف األخير عودة على الترتيب الثالث بين المصارف لتحقيقه الترتيب    
 .9002لرابع في عام والترتيب ا 9010، 9008 عاميالثالث في والترتيب  2002

 2116( يحقق مصرف بيبلوس أفضل أداء في السيولة خالل الفترة )21-3-3ونتيجة لما سبق في الجدول رقم )    
( يليه المصرف العربي ومن ثم مصرف عودة ويأخذ الترتيب الرابع المصرف الدولي للتجارة والتمويل 2111 –

 األخير مصرف بيمو سعودي الفرنسي. والترتيب والترتيب الخامس مصرف سورية والمهجر

ستخالص في الجدول رقم ا( تم 2111-2116سيولة خالل الفترة )بعد توضيح ترتيب أداء المصارف في ال     
 ( الذي يوضح أي المصارف األقل أداء وأي المصارف األعلى أداء في كل سنة من سنوات الدراسة.3-3-21)
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 األعلى واألقل أداء في السيولة(: المصارف 21-3-3الجدول رقم )

 المصرف األقل أداء المصرف األعلى أداء 
 مصرف سورية والمهجر مصرف بيبلوس 2116

 مصرف بيمو السعودي مصرف بيبلوس 2119

 مصرف بيمو السعودي مصرف بيبلوس 2119
 السعودي مصرف بيمو مصرف بيبلوس 2118
 السعودي مصرف بيمو العربيمصرف ال 2111

 مصرف بيمو السعودي مصرف بيبلوس خالل الفترة
 المصدر: من إعداد الباحثة

أما المصرف األقل  خالل فترة الدراسة،( تصدر مصرف بيبلوس األداء األعلى 21-3-3يبين الجدول رقم )      
 مصرف بيمو سعودي الفرنسي.أداء في السيولة هو 
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  CAEL األداء المالي للمصارف الخاصة في سورية وفق مؤشرات ترتيب :خامساً 

سة في كل عام ترتيب األداء المالي للمصارف وفق مؤشرات الدراتتجه الباحثة إلى ًا على ما تقدم سابقًا اعتماد     
 ختتم بترتيب المصارف خالل فترة الدراسة.من أعوام الدراسة وت

 .2002عام  CAELترتيب األداء المالي للمصارف الخاصة في سورية وفق مؤشرات  .1

ًا اعتماد 2116( تصدر مصرف بيبلوس الترتيب األول بين المصارف عام 22-3-3الحظ من الجدول رقم )ي     
الدولي لتفوقه في معظم مؤشرات الدراسة يليه في الترتيب مصرف عودة ومن ثم المصرف  CAELعلى مؤشرات 
ترتيبه  العربي )مع اإلشارة إلى أن تراجع، وفي الترتيب الرابع وفق لمؤشرات الدراسة يأتي المصرف للتجارة والتمويل

يليه  إلى الرابع يعود إلى قلة اهتمامه في الربحية لحصوله على الترتيب الخامس بين المصارف في نسب الربحية(
مصرف بيمو السعودي الفرنسي ومن ثم مصرف سورية والمهجر )هنا البد من اإلشارة إلى أن مصرف سورية 

جودة ومؤشرات الربحية ولكن ترتيبه السادس في والمهجر حقق ترتيب ثالث في كل من مؤشرات كفاية رأس المال 
 لم ترفع أداءه بين المصارف بالنسبة للمؤشرات مجتمعة.األصول والخامس في السيولة 

 

 .7200عام  CAELترتيب األداء المالي للمصارف الخاصة في سورية وفق مؤشرات  .2
( تصدر المصرف الدولي للتجارة والتمويل الترتيب األول بين المصارف عام 23-3-3الحظ من الجدول رقم )ي     

يليه في الترتيب كل من المصرف العربي ومصرف بيبلوس )مع اإلشارة إلى  CAELًا على مؤشرات اعتماد 2119
إلى الترتيب الثاني في هذا العام هو تراجعه في مؤشرات  2116أن تراجع مصرف بيبلوس من الترتيب األول عام 

 2116عام  CAELوفق مؤشرات لمصارف الخاصة في سورية األداء المالي ل(: ترتيب 22-3-3الجدول رقم )

 
 الترتيب المتوسط السيولة الربحية جودة األصول كفاية رأس المال 

 3 2.75 3 1 4 3 الدولي للتجارة والتمويل

 6 4.25 5 3 6 3 سورية والمهجر

 5 3.75 4 2 5 4 بيمو السعودي الفرنسي

 4 3.25 3 5 3 2 العربي 

 1 2.25 1 6 1 1 بيبلوس

 2 2.5 2 4 2 2 عودة

 مؤشرالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب ترتيب كل مصرف في كل 
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الرابع معظم مؤشرات الدراسة وفي الترتيب  يجودة األصول( ومن ثم مصرف عودة لحصوله على الترتيب الثالث ف
)مع التنويه إلى التقدم في ترتيب مصرف بيمو السعودي الفرنسي في الترتيب األخير مصرف سورية والمهجر و 

 مصرف سورية والمهجر في هذا العام يعود بشكل أساسي إلى تقدمه في مؤشرات جودة األصول من الترتيب السادس 
 إلى الترتيب الثاني(.

 

 .2002عام  CAELترتيب األداء المالي للمصارف الخاصة في سورية وفق مؤشرات  .3
 2119( ترتيب األداء المالي للمصارف عام 24-3-3يوضح الجدول رقم )

 2119عام  CAELوفق مؤشرات ة في سورية لمصارف الخاصاألداء المالي ل(: ترتيب 23-3-3الجدول رقم )

 
 الترتيب المتوسط السيولة الربحية جودة األصول كفاية رأس المال 

 1 2.25 4 1 2 2 الدولي للتجارة والتمويل

 4 4.25 5 5 2 5 سورية والمهجر

 5 4.5 6 2 4 6 بيمو السعودي الفرنسي

 2 2.5 2 4 1 3 العربي 

 2 2.5 1 6 2 1 بيبلوس

 3 3.25 3 3 3 4 عودة

 مؤشر المصدر: من إعداد الباحثة بحساب ترتيب كل مصرف في كل 

 2119عام  CAELوفق مؤشرات لمصارف الخاصة في سورية األداء المالي ل(: ترتيب 24-3-3الجدول رقم )

 
 الترتيب المتوسط السيولة الربحية جودة األصول كفاية رأس المال 

 1 2.75 3 3 3 2 الدولي للتجارة والتمويل

 2 3 4 2 2 4 سورية والمهجر

 4 3.5 5 1 3 5 بيمو السعودي الفرنسي

 1 2.75 2 5 3 1 العربي 

 3 3.25 1 6 3 3 بيبلوس

 2 3 2 4 1 5 عودة

 مؤشر المصدر: من إعداد الباحثة بحساب ترتيب كل مصرف في كل 
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المصرف الدولي للتجارة والتمويل والمصرف العربي الترتيب  كل من ( تصدر24-3-3من الجدول رقم )الحظ ي     
يليه في الترتيب كل من مصرف سورية والمهجر  CAELًا على مؤشرات اعتماد 2119األول بين المصارف عام 

)مع اإلشارة إلى أن تقدم مصرف سورية والمهجر يعود إلى تقدمه بشكل أساسي في مؤشرات الربحية(  عودةومصرف 
مصرف بيمو السعودي الفرنسي )مع التنويه إلى أن تقدم  مصرف بيبلوس وفي الترتيب الرابعوفي الترتيب الثالث 

 مصرف بيمو يعود إلى تقدمه درجة واحدة في معظم مؤشرات الدراسة(.
 
 .2002عام  CAELترتيب األداء المالي للمصارف الخاصة في سورية وفق مؤشرات  .4

( تصدر المصرف الدولي للتجارة والتمويل الترتيب األول بين المصارف عام 25-3-3من الجدول رقم )الحظ ي     
ومصرف يليه في الترتيب كل من المصارف التالية مصرف سورية والمهجر  CAELًا على مؤشرات اعتماد 2118

و واألخير مصرف بيم الخامسالمصرف العربي وفي الترتيب  ومن ثممصرف عودة يليهما  بيبلوس في ذات الترتيب
)مع اإلشارة إلى أن تراجع كل من مصرف بيمو والمصرف العربي يعود إلى تراجعهما بشكل  السعودي الفرنسي

 أساسي في مؤشرات الربحية(.
 

 .2010عام  CAELترتيب األداء المالي للمصارف الخاصة في سورية وفق مؤشرات  .5
( تصدر المصرف الدولي للتجارة والتمويل الترتيب األول بين المصارف عام 26-3-3من الجدول رقم )الحظ ي     

والمصرف العربي ومصرف مصرف سورية والمهجر كل من يليه في الترتيب  CAELًا على مؤشرات اعتماد 2111
 مصرف عودة يليه في الترتيب األخير مصرف بيمو السعودي الفرنسي.الثالث وفي الترتيب بيبلوس 

 2118عام  CAELوفق مؤشرات لمصارف الخاصة في سورية األداء المالي ل(: ترتيب 25-3-3الجدول رقم )

 
 الترتيب المتوسط السيولة الربحية جودة األصول كفاية رأس المال 

 1 2.5 3 1 3 3 الدولي للتجارة والتمويل

 2 2.75 3 3 1 4 سورية والمهجر

 5 4.5 5 3 5 5 بيمو السعودي الفرنسي

 4 3.25 2 5 5 1 العربي 

 2 2.75 1 4 2 4 بيبلوس

 3 3 4 2 4 2 عودة

 مؤشرالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب ترتيب كل مصرف في كل 
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 (2010-2002خالل فترة الدراسة ) CAELترتيب األداء المالي للمصارف الخاصة في سورية وفق مؤشرات  .6

 ( ترتيب األداء المالي للمصارف الخاصة في سورية 29-3-3يوضح الجدول رقم )

( تصدر المصرف الدولي للتجارة والتمويل الترتيب األول بين المصارف 29-3-3من الجدول رقم )الحظ ي     
كل من يليه في الترتيب مصرف بيبلوس ومن ثم  CAELًا على مؤشرات اعتماد( 2111-2116خالل الفترة )

واألخير مصرف بيمو السعودي  الخامسمصرف عودة يليه مصرف سورية والمهجر وفي الترتيب و المصرف العربي 
 الفرنسي.

 2111عام  CAELوفق مؤشرات لمصارف الخاصة في سورية األداء المالي ل(: ترتيب 26-3-3الجدول رقم )

 
 الترتيب المتوسط السيولة الربحية جودة األصول كفاية رأس المال 

 1 2.25 5 1 2 1 الدولي للتجارة والتمويل

 2 3 4 2 1 5 سورية والمهجر

 4 5 6 4 4 6 بيمو السعودي الفرنسي

 2 3 1 4 4 3 العربي 

 2 3 2 5 3 2 بيبلوس

 3 3.25 3 3 3 4 عودة

 مؤشرالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب ترتيب كل مصرف في كل 

 (2111-2116)خالل الفترة  CAELوفق مؤشرات لمصارف الخاصة في سورية األداء المالي ل(: ترتيب 29-3-3الجدول رقم )

 
 الترتيب المتوسط  2111 2118 2119 2119 2116

 1 1.4 1 1 1 1 3 الدولي للتجارة والتمويل

 4 3.2 2 2 2 4 6 سورية والمهجر

 5 4.6 4 5 4 5 5 بيمو السعودي الفرنسي

 3 2.6 2 4 1 2 4 العربي 

 2 2 2 2 3 2 1 بيبلوس

 3 2.6 3 3 2 3 2 عودة

 المصدر: من إعداد الباحثة بحساب ترتيب كل مصرف في كل مؤشر 



143 

 المبحث الرابع 

 Hypothesis testing الفرضيات اختبار 

 التاليتين:عند إجراء التحليل نكون أمام إحدى الحالتين التباين و الفرضيات من خالل تحليل  اختبارفي البداية يتم      

  مستوى المعنويةsig نقبل فرضية العدم التي تنص بعدم وجود فرق معنوي بين المصارف هنا  1.15من  أكبر
 .الدراسةالخاصة في سورية من حيث نسبة 

  مستوى المعنويةsig نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة التي تنص بوجود فرق هنا  1.15من  أصغر
 .الدراسةمعنوي بين المصارف الخاصة في سورية من حيث نسبة 

ين ختبار نستخدم أحد االمن المصارف محل الدراسة  حدىوبهدف دراسة معنوية الفرق بين مصرفين على      
 التاليين:

 اختبار Tukey .الذي يشترط وجود تجانس في تباين المجموعات 
 اختبار Tamhane .الذي ال يشترط وجود تجانس في تباين المجموعات 

 .تجانس التباينات اختبارولمعرفة التجانس من عدم التجانس في تباين المجموعات نستخدم 

 كفاية رأس المال.الفرضية األولى: ال يوجد فرق معنوي بين المصارف الخاصة في سورية من حيث 
 الفرضية بدراسة الفروق المعنوية بين المصارف في كل نسبة من نسب كفاية رأس المال. اختباريتم        
 نسبة حقوق الملكية إلى الودائع .1

 (:1-4-3تحليل التباين كما هو موضح في الجدول التالي رقم ) اختبارالفرضية باستخدام  اختباريتم 
 تحليل التباين لنسبة حقوق الملكية إلى الودائع(: 1-4-3الجدول رقم )

 معامل فيشر متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات 

F 

 مستوى المعنوية

 Sig 

 0.092 3.089 0.010 5 0.029 بين المجموعات 

   0.003 24 0.021 داخل المجموعات

    29 0.133 اإلجمالي

 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 
وهي أصغر من مستوى الداللة المقترح  1.129( أن قيمة مستوى المعنوية 1-4-3من الجدول رقم ) يالحظ     
مايدل على وجود فروق معنوية بين المصارف الخاصة في سورية من حيث نسبة حقوق الملكية إلى الودائع،   1.15
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من المصارف الخاصة ندرس أواًل التجانس أو عدم التجانس في تباين ولمعرفة معنوية الفرق بين كل مصرفين 
 (:2-4-3المجموعات كما في الجدول التالي رقم )

 تجانس التباينات لنسبة حقوق الملكية إلى الودائع اختبار(: 2-4-3الجدول رقم )

 Leveneإحصائية 
درجات الحرية 
 بين المجموعات

درجات الحرية 
 داخل المجموعات

 المعنويةمستوى 
Sig 

3.693 5 24 1.113 
 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 

ما يشير إلى عدم وجود  1.15أقل من  1.113( قيمة 2-4-3في الجدول رقم ) 1.113مستوى المعنوية  بلغ     
لدراسة الفروق المعنوية بين كل مصرفين من المصارف  Tamhane اختبارتجانس في التباين وبالتالي سنختار 

 (:3-4-3محل الدراسة، كما في الجدول التالي رقم )
للمقارنة بين كل مصرفين من حيث نسبة  Tamhane اختبار(: نتائج 3-4-3الجدول رقم )

 حقوق الملكية إلى الودائع
 المعنويةمستوى  الخطأ المعياري متوسط الفرق المصرف المتغير التابع

ائع
لود
ى ا

ة إل
لكي
 الم

وق
 حق

سبة
ن

 

 1.123 1.119 *1.144      مهجر الدولي
 1.112 1.119 *1.166      بيمو 
 1.888 1.121  1.121-    العربي 
 1.889 1.156 1.162-    بيبلوس 
 1.111 1.123 1.115 عودة 
 1.123 1.119 *1.144-    الدولي مهجر
 1.129 1.114 *1.123      بيمو 
 1.394 1.121 1.164- العربي 
 1.991 1.156 1.116- بيبلوس 
 1.816 1.122 1.138- عودة 
 1.112 1.119 *1.166- الدولي بيمو
 1.129 1.115 *1.123- مهجر 
 1.149 1.121 1.196- العربي 
 1.929 1.156 1.129- بيبلوس 
 1.522 1.122 1.161- عودة 
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 1.888 1.121 1.121 الدولي العربي
 1.394 1.121 1.164 مهجر 
 1.149 1.121 1.196 بيمو 
 1.111 1.158 1.142- بيبلوس 
 1.111 1.131 1.125 عودة 
 1.889 1.156 1.162 الدولي بيبلوس
 1.991 1.156 1.116 مهجر 
 1.929 1.156 1.129 بيمو 
 1.111 1.158 1.142 العربي 
 1.889 1.161 1.169 عودة 
 1.111 1.123 1.115- الدولي عودة
 1.816 1.122 1.138 مهجر 
 1.522 1.122 1.161 بيمو 
 1.111 1.131 1.125- العربي 
 1.889 1.161 1.169- بيبلوس 

 1.15* متوسط الفرق معنوي عند مستوى 
 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 

 ( مجموعة من النقاط من أهمها:3-4-3الوارد في الجدول رقم ) Tamhane اختبارمن نتائج  يالحظ     

 بالنسبة للمصرف الدولي للتجارة والتمويل يمكن مالحظة النقاط التالية: .1
 هناك فرق معنوي بين المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبين مصرف سورية والمهجر حيث مستوى المعنوية 

عند حساب متوسط الفرق بين المصرف الدولي للتجارة والتمويل ومصرف  يالحظ، و 1.15أصغر من  1.123
سورية والمهجر كان متوسط الفرق ذو قيمة موجبة بينما متوسط الفرق بين المصرف الدولي للتجارة والتمويل 

ودائع للمصرف الدولي للتجارة ومصرف سورية والمهجر ذو قيمة سالبة مما يدل أن نسبة حقوق الملكية إلى ال
 والتمويل أفضل من مصرف سورية والمهجر.

  هناك فرق معنوي بين المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبين مصرف بيمو السعودي الفرنسي حيث مستوى
عند حساب متوسط الفرق بين المصرف الدولي للتجارة والتمويل  يالحظ، و 1.15أصغر من  1.112المعنوية 

مو كان متوسط الفرق ذو قيمة موجبة بينما متوسط الفرق بين مصرف بيمو والمصرف الدولي للتجارة ومصرف بي
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والتمويل ذو قيمة سالبة مما يدل أن نسبة حقوق الملكية إلى الودائع للمصرف الدولي للتجارة والتمويل أفضل من 
 مصرف بيمو.

  وبين كل مصرف من المصارف التالية: المصرف ال يوجد فرق معنوي بين المصرف الدولي للتجارة والتمويل
، 1.888العربي ومصرف بيبلوس ومصرف عودة حيث ظهر مستوى المعنوية على التوالي بالقيم التالية 

 . 1.15وجميعها أكبر من مستوى الداللة  1.111، 1.889
 وبالنسبة لمصرف سورية والمهجر يمكن مالحظة النقطتين التاليتين: .2

 ن مصرف سورية والمهجر وبين مصرف بيمو السعودي الفرنسي حيث مستوى المعنوية هناك فرق معنوي بي
عند حساب متوسط الفرق بين مصرف سورية والمهجر ومصرف بيمو كان  يالحظ، و 1.15أصغر من  1.129

متوسط الفرق ذو قيمة موجبة بينما متوسط الفرق بين مصرف بيمو ومصرف سورية والمهجر ذو قيمة سالبة مما 
 أن نسبة حقوق الملكية إلى الودائع لمصرف سورية والمهجر أفضل من مصرف بيمو السعودي الفرنسي. يدل

  ال يوجد فرق معنوي بين مصرف سورية والمهجر وبين كل من المصارف التالية: المصرف العربي ومصرف
  1.816، 1.991، 1.394بيبلوس ومصرف عودة حيث ظهر مستوى المعنوية على التوالي بالقيم التالية 

 . 1.15جميعها أكبر من مستوى الداللة 
ال يوجد فرق معنوي بين مصرف بيمو السعودي الفرنسي وبين كل مصرف من المصارف التالية: المصرف  .3

، 1.149العربي ومصرف بيبلوس ومصرف عودة حيث ظهر مستوى المعنوية على التوالي بالقيم التالية 
 . 1.15ى الداللة وجميعها أكبر من مستو  1.522، 1.929

ال يوجد فرق معنوي بين المصرف العربي وبين كل من المصرفين التاليين: مصرف بيبلوس ومصرف عودة  .4
 . 1.15وهي أكبر من مستوى الداللة  1.111حيث ظهر مستوى المعنوية لكالهما 

ن مستوى وهو أكبر م 1.889ال يوجد فرق معنوي بين مصرف بيبلوس ومصرف عودة حيث مستوى المعنوية  .5
 . 1.15الداللة 

 النقاط التالية: تستنتج الباحثةومنه 
  المصرف الدولي للتجارة والتمويل أفضل أداءًا من مصرف سورية والمهجر ومصرف بيمو السعودي الفرنسي في

 نسبة حقوق الملكية إلى الودائع.
  الملكية إلى الودائع.مصرف سورية والمهجر أفضل أداءًا من بيمو السعودي الفرنسي في نسبة حقوق 
  النقطتين السابقتين في نسبة حقوق الملكية إلى الودائع. باستثناءيتشابه أداء المصارف الخاصة محل الدراسة 
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  وجود فروق معنوية بين المصارف من حيث نسبة حقوق الملكية إلى الودائعُيستنتج من النتائج السابقة. 

 
 لتااماتاالنسبة حقوق الملكية إلى  .2

 تحليل التباين للمتغيرات التابعة والمستقلة كما هو موضح في الجدول التالي رقم  اختبارباستخدام  ختبارتم اال     
(3-4-4:) 

 لتااماتاال(: تحليل التباين لنسبة حقوق الملكية إلى 4-4-3الجدول رقم )
 معامل فيشر متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات 

F 

 مستوى المعنوية

 Sig 

 0.006 4.402 0.005 5 0.026 بين المجموعات 

   0.001 24 0.029 داخل المجموعات

    29 0.055 اإلجمالي

 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 
وهي أصغر من مستوى الداللة المقترح  1.116( أن قيمة مستوى المعنوية 4-4-3الحظ من الجدول رقم )ي     
فإن ذلك يدل على وجود فروق معنوية بين المصارف الخاصة في سورية من حيث نسبة حقوق الملكية إلى   1.15

  Tukeyياختبار ، ولمعرفة معنوية الفرق بين كل مصرفين من المصارف الخاصة محل الدراسة ندرس أحد لتااماتاال

ين ندرس تجانس أو عدم التجانس في تباين المجموعات كما في الجدول رقم ختبار ختيار أي االالو  Tamhaneأو 
(3-4-5). 

ما يشير إلى وجود تجانس في التباين  1.15أكبر من  1.195مستوى المعنوية  بلغ( 5-4-3في الجدول رقم )     
لدراسة الفروق المعنوية بين كل مصرفين من المصارف محل الدراسة، كما هو  Tukey اختباروبالتالي سنختار 

 .(6-4-3موضح في الجدول رقم )
 

 لتااماتاالتجانس التباينات لنسبة حقوق الملكية إلى  اختبار(: 5-4-3الجدول رقم )

درجات الحرية  Leveneإحصائية 
 بين المجموعات

درجات الحرية 
 داخل المجموعات

 المعنويةمستوى 
Sig 

2.321 5 24 1.195 
 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 

 

للمقارنة بين كل مصرفين من حيث نسبة حقوق  Tukey اختبار(: نتائج 6-4-3الجدول رقم )
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 لتااماتاالالملكية إلى 
 المعنويةمستوى  الخطأ المعياري متوسط الفرق المصرف المتغير التابع

ى 
ة إل

لكي
 الم

وق
 حق

سبة
ن

اال
ات
اام
لت

 

 0.911 1.122 1.122    مهجر الدولي
 0.351 1.122     1.144    بيمو 
 0.801 1.122 1.295 - العربي 
 0.360 1.122 1.144 - بيبلوس 
 0.996 1.122 1.111 - عودة 
 0.911 1.122 1.122 - الدولي مهجر
 0.903 1.122 1.122    بيمو 
 0.244 1.122 1.148 - العربي 
 0.057 1.122  1.166 - بيبلوس 
 0.668 1.122  1.133 - عودة 
 0.351 1.122 1.144 - الدولي بيمو
 0.903 1.122 1.122 -  مهجر 
 0.032 1.122 *1.192 -    العربي 
 0.005 1.122 *1.198 -   بيبلوس 
 0.155 1.122  1.155 -    عودة 
 0.801 1.122 0.028 الدولي العربي
 0.244 1.122 0.050 مهجر 
 0.032 1.122 *1.192 بيمو 
 0.972 1.122 0.017 -   بيبلوس 
 0.970 1.122 0.017 عودة 
 0.360 0.022 0.044 الدولي بيبلوس
 0.057 0.022 0.066 مهجر 
 0.005 0.022  0.089* بيمو 
 0.972 0.022 0.017 العربي 
 0.650 0.022 0.033 عودة 
 0.996 0.022 0.011 الدولي عودة
 0.668 0.022 0.033 مهجر 
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 0.155 0.022 0.055 بيمو 
 0.970 0.022 -0.017 العربي 
 0.650 0.022 -0.033 بيبلوس 

 1.15* متوسط الفرق معنوي عند مستوى 
 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 

 ( مجموعة من النقاط من أهمها:6-4-3الوارد في الجدول رقم ) Tukey اختبارالحظ من نتائج ي     
ال يوجد فرق معنوي بين المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبين كل مصرف من المصارف التالية: مصرف  .1

العربي ومصرف بيبلوس ومصرف عودة حيث ظهر سورية والمهجر ومصرف بيمو السعودي الفرنسي والمصرف 
وجميعها أكبر من  1.886، 1.361، 1.911، 1.351، 1.811مستوى المعنوية على التوالي بالقيم التالية 

 . 1.15مستوى الداللة 
ال يوجد فرق معنوي بين مصرف سورية والمهجر وبين كل مصرف من المصارف التالية: مصرف بيمو  .2

صرف العربي ومصرف بيبلوس ومصرف عودة حيث ظهر مستوى المعنوية على التوالي السعودي الفرنسي والم
 . 1.15وجميعها أكبر من مستوى الداللة  1.669، 1.159، 1.244، 1.813بالقيم التالية: 

 الحظ النقاط التالية:يبالنسبة لمصرف بيمو السعودي الفرنسي  .3
 المصرف العربي حيث ظهر مستوى المعنوية  يوجد فرق معنوي بين مصرف بيمو السعودي الفرنسي وبين

، وعند حساب متوسط الفرق بين مصرف بيمو والمصرف 1.15أصغر من مستوى الداللة  1.132بقيمة 
العربي تبين ذو قيمة سالبة، بينما متوسط الفرق بين المصرف العربي ومصرف بيمو كان ذو قيمة موجبة مما 

 في المصرف العربي أفضل من مصرف بيمو. تلتااماااليدل أن نسبة حقوق الملكية إلى 
  يوجد فرق معنوي بين مصرف بيمو السعودي الفرنسي وبين مصرف بيبلوس حيث ظهر مستوى المعنوية بقيمة

، وعند حساب متوسط الفرق بين مصرف بيمو ومصرف بيبلوس 1.15أصغر من مستوى الداللة  1.115
رف بيبلوس ومصرف بيمو كان ذو قيمة موجبة مما يدل أن تبين ذو قيمة سالبة، بينما متوسط الفرق بين مص

 في مصرف بيبلوس أفضل من مصرف بيمو. لتااماتاالنسبة حقوق الملكية إلى 
  أكبر  1.155ال يوجد فرق معنوي بين مصرف بيمو السعودي الفرنسي ومصرف عودة حيث مستوى المعنوية

 . 1.15من 
كل من المصرفين التاليين: مصرف بيبلوس ومصرف عودة  ال يوجد فرق معنوي بين المصرف العربي وبين .4

  1.15وكالهما أكبر من مستوى الداللة  1.891، 1.892حيث ظهر مستوى المعنوية على التوالي بالقيم التالية 
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وهو أكبر من مستوى  1.651ال يوجد فرق معنوي بين مصرف بيبلوس ومصرف عودة حيث مستوى المعنوية  .5
 . 1.15الداللة 

 :النقاط التالية تستنتج الباحثةومنه 
  وجود فرق معنوي بين مصرف بيمو والمصرف العربي واألول أفضل أداءًا من الثاني في نسبة حقوق الملكية إلى

 .لتااماتاال
  في نسبة حقوق  مصرف بيبلوسوجود فرق معنوي بين مصرف بيمو ومصرف بيبلوس واألول أفضل أداءًا من

 .لتااماتاالالملكية إلى 
  النقطة السابقة وبالتالي يتشابه أداءهم في  باستثناءعدم وجود فرق معنوي بين المصارف الخاصة محل الدراسة

 .لتااماتاالنسبة حقوق الملكية إلى 
  لتااماتاالوجود فروق معنوية بين المصارف من حيث نسبة حقوق الملكية إلى ُيستنتج من النتائج السابقة. 
 نسبة كفاية رأس المال .3

أن قيمة ( ويتضح 9-4-3تحليل التباين كما هو مبين في الجدول رقم ) اختبارالفرضية باستخدام  اختباريتم      
مايدل على وجود فروق معنوية بين   1.15وهي أصغر من مستوى الداللة المقترح  1.112مستوى المعنوية 

 .المصارف الخاصة في سورية من حيث نسبة كفاية رأس المال
 (: تحليل التباين لنسبة كفاية رأس المال9-4-3م )الجدول رق

 معامل فيشر متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات 

F 

 مستوى المعنوية

 Sig 

 0.009 6.033 0.003 5 0.018 بين المجموعات 

   0.001 12 0.010 داخل المجموعات

    93 0.098 اإلجمالي

 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 
ولمعرفة معنوية الفرق بين كل مصرفين من المصارف الخاصة ندرس أواًل تجانس التباين من عدمه كما هو      

 (9-4-3موضح في الجدول رقم )
 تجانس التباينات لنسبة كفاية رأس المال اختبار(: 9-4-3الجدول رقم )

 Leveneإحصائية 
درجات الحرية 

 المجموعاتبين 
درجات الحرية 
 داخل المجموعات

 مستوى المعنوية
Sig 

1.566 5 19 1.221 
 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 
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ما يشير إلى وجود تجانس في التباين  1.15أكبر من  1.221بلغ مستوى المعنوية ( 9-4-3في الجدول رقم )     

لدراسة الفروق المعنوية بين كل مصرفين من المصارف محل الدراسة، كما في  Tukey اختباروبالتالي نختار 
 (8-4-3الجدول رقم )

للمقارنة بين كل مصرفين من حيث نسبة كفاية  Tukey اختبار(: نتائج 8-4-3الجدول رقم )
 رأس المال

 مستوى المعنوية الخطأ المعياري متوسط الفرق المصرف المتغير التابع

بة 
نس

مال
س ال

ة رأ
كفاي

 

 0.476 0.017 0.031 مهجر الدولي
 0.174 0.017 0.042 بيمو 
 0.269 0.017 0.038- العربي 
 0.443 0.017 0.032 بيبلوس 
 0.871 0.017 0.019 عودة 
 0.476 0.017 1.131- الدولي مهجر
 0.982 0.017 1.111 بيمو 
 0.008 0.017 *1.168- العربي 
 1.000 0.017 1.111 بيبلوس 
 0.977 0.017 1.112- عودة 
 0.174 0.017 1.142- الدولي بيمو
 0.982 0.017 1.111- مهجر 
 0.002 0.017 *1.191- العربي 
 0.988 0.017 1.111- بيبلوس 
 0.729 0.017 1.124- عودة 
 0.269 0.017 1.139 الدولي العربي
 0.008 0.017 *1.168 مهجر 
 0.002 0.017 *1.191 بيمو 
 0.007 0.017 *1.191 بيبلوس 
 0.036 0.017 *1.156 عودة 
 0.443 0.017 1.132- الدولي بيبلوس
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 1.111 0.017 1.111- مهجر 
 0.988 0.017 1.111 بيمو 
 0.007 0.017 *1.191- العربي 
 0.969 0.017 1.113- عودة 
 0.871 0.017 1.118- الدولي عودة
 0.977 0.017 1.112 مهجر 
 0.729 0.017 1.124 بيمو 
 0.036 0.017 *1.156- العربي 
 0.969 0.017 1.113 بيبلوس 

 1.15* متوسط الفرق معنوي عند مستوى 
 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 

 ( مجموعة من النقاط من أهمها:8-4-3الوارد في الجدول رقم ) Tukey اختبارمن نتائج  يالحظ     

ال يوجد فرق معنوي بين المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبين كل مصرف من المصارف التالية: مصرف  .1
ر ومصرف بيمو السعودي الفرنسي والمصرف العربي ومصرف بيبلوس ومصرف عودة حيث سورية والمهج

وجميعها أكبر من مستوى  1.991، 1.443، 1.268، 1.194، 1.496تواليمستوى المعنوية هو على ال
 . 1.15الداللة 

 بالنسبة لمصرف سورية والمهجر يمكن مالحظة النقطتين التاليتين: .2
  ال يوجد فرق معنوي بين مصرف سورية والمهجر وبين كل مصرف من المصارف التالية: مصرف بيمو

، 1.111، 1.892مستوى المعنوية على التوالي بالقيم التالية ومصرف بيبلوس ومصرف عودة حيث ظهر 
 . 1.15وجميعها أكبر من مستوى الداللة  1.899

  أصغر من  1.119هناك فرق معنوي بين مصرف سورية والمهجر وبين المصرف العربي حيث مستوى المعنوية
ان ذو قيمة سالبة بينما ، وعند حساب متوسط الفرق بين مصرف سورية والمهجر والمصرف العربي ك1.15

متوسط الفرق بين المصرف العربي ومصرف سورية والمهجر ذو قيمة موجبة مما يدل أن نسبة كفاية رأس المال 
 للمصرف العربي أفضل من مصرف سورية والمهجر.

 وبالنسبة لمصرف بيمو السعودي الفرنسي يمكن مالحظة النقطتين التاليتين: .3
 وعند 1.15أصغر من  1.112و والمصرف العربي حيث مستوى المعنوية هناك فرق معنوي بين مصرف بيم ،

حساب متوسط الفرق بين مصرف بيمو والمصرف العربي كان ذو قيمة سالبة بينما متوسط الفرق بين المصرف 
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العربي ومصرف بيمو ذو قيمة موجبة مما يدل أن نسبة كفاية رأس المال للمصرف العربي أفضل من مصرف 
 بيمو.

  جد فرق معنوي بين مصرف بيمو وبين كل مصرف من المصارفين التاليين: مصرف بيبلوس ومصرف ال يو
 . 1.15وكالهما أكبر من مستوى الداللة  1.928، 1.899عودة حيث ظهر مستوى المعنوية على التوالي 

ف هناك فرق معنوي بين المصرف العربي وبين كل مصرف من المصارفين التاليين: مصرف بيبلوس ومصر  .4
، وعند حساب متوسط 1.15وكالهما أصغر من  1.136، 1.119عودة حيث مستوى المعنوية هو على التوالي 

 الفرق يتبين أن المصرف العربي أفضل من مصرف بيبلوس ومصرف عودة في نسبة كفاية رأس المال.
من مستوى وهو أكبر  1.868ال يوجد فرق معنوي بين مصرف بيبلوس ومصرف عودة حيث مستوى المعنوية  .5

 . 1.15الداللة 
 النقاط التالية: تستنتج الباحثةومنه 

  المصرف العربي أفضل أداءًا من مصرف سورية والمهجر ومصرف بيمو ومصرف بيبلوس ومصرف عودة في
 نسبة كفاية رأس المال.

  النقطة السابقة في نسبة كفاية رأس المال. باستثناءيتشابه أداء المصارف الخاصة محل الدراسة 
 من النتائج السابقة نستنتج بوجود فروق معنوية بين المصارف من حيث نسبة كفاية رأس المال. 
  نجد مما سبق بوجود فروق معنوية بين المصارف الخاصة في سورية من حيث كفاية رأس المال وهذا ماينفي

 الفرضية األولى.

 من حيث جودة األصول. الفرضية الثانية: ال يوجد فرق معنوي بين المصارف الخاصة في سورية
 الفرضية بدراسة الفروق المعنوية بين المصارف في كل نسبة من نسب جودة األصول. اختباريتم        
 نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض .1

 (:11-4-3هذه الفرضية باستخدام تحليل التباين كما هو موضح في الجدول التالي رقم ) اختباريتم      
 (: تحليل التباين لنسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض11-4-3) الجدول رقم

 معامل فيشر متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات 

F 

 مستوى المعنوية

 Sig 

 0.096 3.192 0.001 2 0.003 بين المجموعات 

   0.000 93 0.008 داخل المجموعات

    92 0.011 اإلجمالي

 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 
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وهي أصغر من مستوى الداللة المقترح  1.126( أن قيمة مستوى المعنوية 11-4-3من الجدول رقم ) يالحظ     
القروض المتعثرة إلى يدل على وجود فروق معنوية بين المصارف الخاصة في سورية من حيث نسبة  ما  1.15
وقبل ذلك ندرس تجانس أو  Tamhaneأو  Tukeyي اختبار ، ولمعرفة معنوية الفرق ندرس أحد القروض إجمالي

 (:11-4-3عدم التجانس في تباين المجموعات كما في الجدول التالي رقم )
 

تجانس التباينات لنسبة القروض المتعثرة إلى  اختبار(: 11-4-3الجدول رقم )
 إجمالي القروض

 Leveneإحصائية 
درجات الحرية 
 بين المجموعات

درجات الحرية 
 داخل المجموعات

 مستوى المعنوية
Sig 

12.948 5 24 1.111 
 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 

  
 

ما يشير إلى عدم وجود تجانس في  1.15أقل من  1.11مستوى المعنوية بلغ  (11-4-3في الجدول رقم )    
لدراسة الفروق المعنوية بين كل مصرفين من المصارف محل  Tamhane اختبار يتم اختيارالتباين وبالتالي 

بأحد  ختبارستبدال االالوحظ بعدم وجود أي فرق معنوي مادعى الحاجة إلى  ختبارولكن عندما تم إجراء االالدراسة، 
 مات عدم التجانس ومع ذلك لم تظهر أي نتيجة بوجود فرق معنوي فيمكن إرجاع ذلك إلى إما لصغر أرقااختبار 

البيانات المدخلة أو وجود عامل آخر يؤثر على هذه البيانات لذلك ستتم المقارنة بين المصارف من خالل مقارنة 
 .سبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروضالمتوسطات، والجدول التالي يوضح متوسطات المصارف في ن

 
( وجود فروق بين المصارف من حيث نسبة القروض المتعثرة إلى 12-4-3تالحظ الباحثة من الجدول رقم )    

إجمالي القروض ويتضح تقارب متوسطات المصرف الدولي للتجارة والتمويل ومصرف بيبلوس حيث تبلغ المتوسطات 
، في حين تتقارب متوسطات كل من مصرف سورية والمهجر ومصرف عودة هي 1.1193، 1.1148على التوالي 
نفرد مصرف بيمو بمتوسط او  1.1261على الترتيب، وقد بلغ متوسط المصرف العربي  1.1158، 1.1135
1.1415. 
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(: متوسطات المصارف في نسبة 12-4-3الجدول رقم )
 القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض

 المتوسط المصرف
 1.1148 الدولي للتجارة والتمويل

 1.1135 سورية والمهجر
 1.1415 بيمو السعودي الفرنسي

 1.1261 العربي
 1.1193 بيبلوس
 1.1158 عودة

 SPSSالبيانات من برنامج  بحسابالمصدر: من إعداد الباحثة 
 مما سبق تجد الباحثة بوجود فرق معنوي بين المصارف من حيث نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض.     

 
 نسبة األصول الموّلدة للدخل إلى إجمالي األصول: .2

أن  يالحظو  ،(13-4-3تحليل التباين كما هو مبين في الجدول رقم ) اختبارباستخدام  هذه الفرضية اختبارتم      
مما يدل على وجود فروق معنوية بين   1.15وهي أصغر من مستوى الداللة المقترح  1.111قيمة مستوى المعنوية 

المصارف الخاصة في سورية من حيث نسبة األصول الموّلدة للدخل إلى إجمالي األصول، ولمعرفة معنوية الفرق 
التجانس أو عدم التجانس في تباين المجموعات بين كل مصرفين من المصارف الخاصة محل الدراسة ندرس أواًل 

 .(14-4-3كما في الجدول رقم )

 (: تحليل التباين لنسبة األصول الموّلدة للدخل إلى إجمالي األصول13-4-3الجدول رقم )
 معامل فيشر متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات 

F 

 مستوى المعنوية

 Sig 

 0.001 2.616 0.011 2 0.023 بين المجموعات 

   0.009 93 0.038 داخل المجموعات

    92 0.101 اإلجمالي

 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 
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تجانس التباينات لنسبة األصول الموّلدة للدخل  اختبار(: 14-4-3الجدول رقم )
 إلى إجمالي األصول

 Leveneإحصائية 
الحرية درجات 

 بين المجموعات
درجات الحرية 
 داخل المجموعات

 مستوى المعنوية
Sig 

1.544 5 24 1.941 
 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 

ما يشير إلى وجود تجانس في  1.15أكبر من  1.941مستوى المعنوية بلغ ( 14-4-3في الجدول رقم )     
لدراسة الفروق المعنوية بين كل مصرفين من المصارف محل الدراسة، كما  Tukey اختبارالتباين وبالتالي سنختار 

 (:15-4-3هو موضح في الجدول التالي رقم )
مصرفين من حيث نسبة  للمقارنة بين كل Tukey اختبار(: نتائج 15-4-3الجدول رقم )

 األصول الموّلدة للدخل إلى إجمالي األصول
 مستوى المعنوية الخطأ المعياري متوسط الفرق المصرف المتغير التابع

ول
ص
 األ

الي
جم
ى إ

ل إل
دخ
ة لل
وّلد
 الم

ول
ص
 األ

سبة
ن

 

 0.459 1.129 1.151- مهجر الدولي
 0.952 1.129 1.124 بيمو 
 0.885 1.129 1.131- العربي 
 0.009 1.129 *1.119- بيبلوس 
 0.268 1.129 1.162- عودة 
 0.459 1.129 1.151 الدولي مهجر
 0.111 1.129 1.195 بيمو 
 0.971 1.129 1.121 العربي 
 0.366 1.129 1.156- بيبلوس 
 0.999 1.129 1.111- عودة 
 0.952 1.129 1.124- الدولي بيمو
 0.111 1.129 1.195- مهجر 
 0.403 1.129 1.154- العربي 
 0.001 1.129 *1.131- بيبلوس 
 0.052 1.129 1.196- عودة 
 0.885 1.129 1.131 الدولي العربي
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 0.971 1.129 1.121- مهجر 
 0.403 1.129 1.154 بيمو 
 0.097 1.129 1.199- بيبلوس 
 0.862 1.129 1.132- عودة 
 0.009 1.129 *1.119 الدولي بيبلوس
 0.366 1.129 1.156 مهجر 
 0.001 1.129 *1.131 بيمو 
 0.097 1.129 1.199 العربي 
 0.583 1.129 1.146 عودة 
 0.268 1.129 1.162 الدولي عودة
 0.999 1.129 1.111 مهجر 
 0.052 1.129 1.196 بيمو 
 0.862 1.129 1.132 العربي 
 0.583 1.129 1.146- بيبلوس 

 1.15* متوسط الفرق معنوي عند مستوى 
 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 

 ( مجموعة من النقاط من أهمها:15-4-3الوارد في الجدول رقم ) Tukey اختبارمن نتائج  يالحظ     
 يمكن مالحظة النقطتين التاليتين:بالتدقيق بالبيانات الخاصة بالمصرف الدولي للتجارة والتمويل  .1

  ال يوجد فرق معنوي بين المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبين كل مصرف من المصارف التالية: مصرف
سورية والمهجر ومصرف بيمو السعودي الفرنسي والمصرف العربي ومصرف عودة حيث ظهر مستوى 

وجميعها أكبر من مستوى الداللة  1.269، 1.995، 1.852، 1.458المعنوية على التوالي بالقيم التالية 
1.15 . 

  1.118يوجد فرق معنوي بين المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبين مصرف بيبلوس حيث مستوى المعنوية 
عند حساب متوسط الفرق بين المصرف الدولي ومصرف بيبلوس كان متوسط  يالحظ، و 1.15أصغر من 

لفرق بين مصرف بيبلوس والمصرف الدولي ذو قيمة موجبة مما يدل أن الفرق ذو قيمة سالبة بينما متوسط ا
نسبة األصول الموّلدة للدخل إلى إجمالي األصول لمصرف بيبلوس أفضل من المصرف الدولي للتجارة 

 والتمويل.
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ال يوجد فرق معنوي بين مصرف سورية والمهجر وبين كل مصرف من المصارف التالية: مصرف بيمو  .2
سي والمصرف العربي ومصرف بيبلوس ومصرف عودة حيث ظهر مستوى المعنوية على التوالي السعودي الفرن

 . 1.15وجميعها أكبر من مستوى الداللة  1.888، 1.366، 1.891، 1.111م التالية: بالقي
 النقطتين التاليتين: يالحظبالنسبة لمصرف بيمو السعودي الفرنسي  .3

 ي الفرنسي وبين كل من المصرفين التاليين: المصرف العربي ال يوجد فرق معنوي بين مصرف بيمو السعود
وكالهما أكبر من  1.152، 1.413ومصرف عودة حيث ظهر مستوى المعنوية على التوالي بالقيمتين التاليتين

 . 1.15مستوى الداللة 
  1.111هناك فرق معنوي بين مصرف بيمو السعودي الفرنسي وبين مصرف بيبلوس حيث مستوى المعنوية 

عند حساب متوسط الفرق بين مصرف بيمو ومصرف بيبلوس كان متوسط الفرق  يالحظ، و 1.15أصغر من 
ذو قيمة سالبة بينما متوسط الفرق بين مصرف بيبلوس ومصرف بيمو ذو قيمة موجبة مما يدل أن نسبة 

 األصول الموّلدة للدخل إلى إجمالي األصول لمصرف بيبلوس أفضل من مصرف بيمو.
فرق معنوي بين المصرف العربي وبين كل من المصرفين التاليين: مصرف بيبلوس ومصرف عودة ال يوجد  .4

وكالهما أكبر من مستوى الداللة  1.962، 1.189حيث ظهر مستوى المعنوية على التوالي بالقيمتين التاليتين 
1.15 . 

وهو أكبر من مستوى  1.593ال يوجد فرق معنوي بين مصرف بيبلوس ومصرف عودة حيث مستوى المعنوية  .5
 . 1.15الداللة 

 :مايلي تستنتج الباحثةومنه 
  مصرف بيبلوس أفضل أداءًا من المصرف الدولي للتجارة والتمويل ومصرف بيمو في نسبة األصول الموّلدة

 للدخل إلى إجمالي األصول.
  الموّلدة للدخل إلى النقطة السابقة في نسبة األصول  باستثناءيتشابه أداء المصارف الخاصة محل الدراسة

 إجمالي األصول.
  من النتائج السابقة نستنتج بوجود فروق معنوية بين المصارف من حيث نسبة األصول الموّلدة للدخل إلى إجمالي

 .األصول
 األصولإلى إجمالي  األصول المرجحة بالخطرنسبة  .3

 (:16-4-3تحليل التباين كما هو مبين في الجدول التالي رقم ) اختبارها باستخدام اختبار تم      
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 (: تحليل التباين لنسبة األصول المرجحة بالخطر إلى إجمالي األصول16-4-3الجدول رقم )
 معامل فيشر متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات 

F 

 مستوى المعنوية

 Sig 

 0.000 99.228 0.082 2 0.383 بين المجموعات 

   0.003 93 0.022 داخل المجموعات

    92 0.333 اإلجمالي

 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 
وهي أصغر من مستوى الداللة المقترح  1.111( أن قيمة مستوى المعنوية 16-4-3من الجدول رقم ) يالحظ     
المصارف الخاصة في سورية من حيث نسبة األصول المرجحة  مما يدل على وجود فروق معنوية بين  1.15

بالخطر إلى إجمالي األصول، ولمعرفة معنوية الفرق بين كل مصرفين من المصارف الخاصة محل الدراسة ندرس 
 .(19-4-3أواًل التجانس أو عدم التجانس في تباين المجموعات كما في الجدول رقم )

 

تجانس التباينات لنسبة األصول المرجحة بالخطر  اختبار(: 19-4-3الجدول رقم )
 إلى إجمالي األصول

 Leveneإحصائية 
درجات الحرية 
 بين المجموعات

درجات الحرية 
 داخل المجموعات

 مستوى المعنوية
Sig 

2.119 5 19 1.126 
 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 

 
ما يشير إلى وجود تجانس في  1.15أكبر من  1.126المعنوية  مستوى بلغ( 19-4-3في الجدول رقم )     

لدراسة الفروق المعنوية بين كل مصرفين من المصارف محل الدراسة، كما  Tukey اختبارالتباين وبالتالي سنختار 
 .(19-4-3هو موضح في الجدول رقم )

 

للمقارنة بين كل مصرفين من حيث نسبة  Tukey اختبار(: نتائج 19-4-3الجدول رقم )
 األصول المرجحة بالخطر إلى إجمالي األصول

 مستوى المعنوية الخطأ المعياري متوسط الفرق المصرف المتغير التابع

ول 
ص
 األ

سبة
ن

ول 
ص
األ

حة 
مرج

ال
ى 
ر إل

خط
بال

ول
ص
 األ

الي
جم
إ

 

 0.316 0.040 0.086 مهجر الدولي
 0.002 0.040 0.194* بيمو 
 0.677 0.040 0.060 العربي 
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 0.000 0.040 -0.218* بيبلوس 
 1.000 0.040 0.004 عودة 
 0.316 0.040 -0.086 الدولي مهجر
 0.132 0.040 0.108 بيمو 
 0.986 0.040 -0.026 العربي 
 0.000 0.040 -0.304* بيبلوس 
 0.364 0.040 -0.081 عودة 
 1.112 0.040 *1.184- الدولي بيمو
 1.132 0.040 1.119- مهجر 
 1.139 0.040 *1.134- العربي 
 1.111 0.040 *1.412- بيبلوس 
 1.112 0.040 *1.181- عودة 
 1.699 0.040 1.161- الدولي العربي
 1.896 0.040 1.126 مهجر 
 1.139 0.040 *1.134 بيمو 
 1.111 0.040 *1.299- بيبلوس 
 1.935 0.040 1.156- عودة 
 1.111 0.040 *1.219 الدولي بيبلوس
 1.111 0.040 *1.314 مهجر 
 1.111 0.040 *1.412 بيمو 
 1.111 0.040 *1.299 العربي 
 1.111 0.040 *1.223 عودة 
 1.000 0.040 1.114- الدولي عودة
 0.364 0.040 1.192 مهجر 
 0.002 0.040 *1.181 بيمو 
 0.735 0.040 1.156 العربي 
 0.000 0.040 *1.223- بيبلوس 

 1.15* متوسط الفرق معنوي عند مستوى 
 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 
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 ( مجموعة من النقاط من أهمها:19-4-3الوارد في الجدول رقم ) Tukey اختبارمن نتائج  يالحظ     
 الخاصة بالمصرف الدولي للتجارة والتمويل يمكن مالحظة النقطتين التاليتين:بالتدقيق بالبيانات  .1

  ال يوجد فرق معنوي بين المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبين كل مصرف من المصارف التالية: مصرف
سورية والمهجر والمصرف العربي ومصرف عودة حيث ظهر مستوى المعنوية على التوالي بالقيم التالية 

 . 1.15وجميعها أكبر من مستوى الداللة  1.111، 1.699، 1.316
  1.112يوجد فرق معنوي بين المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبين مصرف بيمو حيث مستوى المعنوية 

عند حساب متوسط الفرق بين المصرف الدولي ومصرف بيمو كان متوسط الفرق  يالحظ، و 1.15أصغر من 
الفرق بين مصرف بيمو والمصرف الدولي ذو قيمة سالبة مما يدل أن نسبة ذو قيمة موجبة بينما متوسط 

 األصول المرجحة بالخطر إلى إجمالي األصول للمصرف الدولي أفضل من مصرف بيمو.
  1.111يوجد فرق معنوي بين المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبين مصرف بيبلوس حيث مستوى المعنوية 

ساب متوسط الفرق بين المصرف الدولي ومصرف بيبلوس كان متوسط عند ح يالحظ، و 1.15أصغر من 
ذو قيمة موجبة مما يدل أن الفرق ذو قيمة سالبة بينما متوسط الفرق بين مصرف بيبلوس والمصرف الدولي 

نسبة األصول المرجحة بالخطر إلى إجمالي األصول لمصرف بيبلوس أفضل من المصرف الدولي للتجارة 
 والتمويل.

 نسبة لمصرف سورية والمهجر فيمكن مالحظة النقطتين التاليتين:أما بال .2
  ال يوجد فرق معنوي بين مصرف سورية والمهجر وبين كل مصرف من المصارف التالية: مصرف بيمو

السعودي الفرنسي والمصرف العربي ومصرف عودة حيث ظهر مستوى المعنوية على التوالي بالقيم التالية: 
 . 1.15جميعها أكبر من مستوى الداللة و  1.364، 1.896، 1.132

  1.111ى المعنوية يوجد فرق معنوي معنوي بين مصرف سورية والمهجر وبين مصرف بيبلوس حيث مستو 
عند حساب متوسط الفرق بين مصرف سورية والمهجر ومصرف بيبلوس كان  يالحظ، و 1.15أصغر من 

متوسط الفرق ذو قيمة سالبة بينما متوسط الفرق بين مصرف بيبلوس ومصرف سورية والمهجر ذو قيمة موجبة 
مما يدل أن نسبة األصول المرجحة بالخطر إلى إجمالي األصول لمصرف بيبلوس أفضل من مصرف سورية 

 والمهجر.
هناك فرق معنوي بين مصرف بيمو السعودي الفرنسي وبين كل من المصرف العربي ومصرف بيبلوس ومصرف  .3

عند حساب  يالحظ، و 1.15أصغر من  1.112، 1.111، 1.139عودة حيث مستوى المعنوية على الترتيب 
توسط الفرق بين متوسط الفرق بين مصرف بيمو والمصارف المذكورة كان متوسط الفرق ذو قيمة سالبة بينما م
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المصارف المذكورة ومصرف بيمو ذو قيمة موجبة مما يدل أن نسبة األصول المرجحة بالخطر إلى إجمالي 
 األصول لكل من المصرف العربي ومصرف بيبلوس ومصرف عودة أفضل من مصرف بيمو.

 ن:أما معنوية الفرق بين المصرف العربي وبين المصارف االخرى تتلخص بالنقطتين التاليتي .4
  1.15أصغر من  1.111هناك فرق معنوي بين المصرف العربي وبين مصرف بيبلوس حيث مستوى المعنوية ،

عند حساب متوسط الفرق بين المصرف العربي ومصرف بيبلوس كان متوسط الفرق ذو قيمة سالبة بينما  يالحظو 
سبة األصول المرجحة بالخطر متوسط الفرق بين مصرف بيبلوس والمصرف العربي ذو قيمة موجبة مما يدل أن ن

 إلى إجمالي األصول لمصرف بيبلوس أفضل من المصرف العربي.
  وهي أكبر من  1.935ال يوجد فرق معنوي بين المصرف العربي وبين مصرف عودة حيث ظهر مستوى المعنوية

 . 1.15مستوى الداللة 
وهو أقل من مستوى  1.111يوجد فرق معنوي بين مصرف بيبلوس ومصرف عودة حيث مستوى المعنوية  .5

، وبحساب المتوسط بين مصرف بيبلوس ومصرف عودة كان ذو قيمة موجبة بينما متوسط الفرق 1.15الداللة 
ن مصرف عودة في بين مصرف عودة ومصرف بيبلوس ذو قيمة سالبة مايشير إلى أن مصرف بيبلوس أفضل م

 نسبة إجمالي األصول المرجحة بالخطر إلى إجمالي األصول.

 مجموعة من النقاط هي كالتالي: تستنتج الباحثةنه وم
  كل مصرف من المصارف التالية: المصرف الدولي والمصرف العربي ومصرف بيبلوس ومصرف عودة أفضل

 أداءًا من مصرف بيمو في نسبة األصول المرجحة بالخطر إلى إجمالي األصول.
 رف الدولي ومصرف سورية والمهجر والمصرف يعتبر مصرف بيبلوس أفضل أداءًا من المصارف التالية: المص

 العربي ومصرف عودة في نسبة األصول المرجحة بالخطر إلى إجمالي األصول.
  النقطتين السابقتين في نسبة األصول المرجحة بالخطر إلى  باستثناءيتشابه أداء المصارف الخاصة محل الدراسة

 إجمالي األصول.
  فروق معنوية بين المصارف من حيث نسبة األصول المرجحة بالخطر إلى من النتائج السابقة نستنتج بوجود

 .إجمالي األصول
  نجد مما سبق بوجود فروق معنوية بين المصارف الخاصة في سورية من حيث جودة األصول وهذا ماينفي

 الفرضية الثانية.

 بحية.الفرضية الثالثة: ال يوجد فرق معنوي بين المصارف الخاصة في سورية من حيث الر 
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 الفرضية بدراسة الفروق المعنوية بين المصارف في كل نسبة من نسب الربحية. اختباريتم        
 الحصة األساسية للسهم من الربح .1

 (:18-4-3تحليل التباين كما هو مبين في الجدول التالي رقم ) اختبارتخدم ُيس     
 من الربح (: تحليل التباين للحصة األساسية للسهم18-4-3الجدول رقم )

 معامل فيشر متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات 

F 

 مستوى المعنوية

 Sig 

 0.002 3.388 2823.322 2 33881.282 بين المجموعات 

   1222.991 93 36292.929 داخل المجموعات

    92 20628.962 اإلجمالي

 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 
      

  1.15وهي أصغر من مستوى الداللة المقترح  1.115( أن قيمة مستوى المعنوية 18-4-3من الجدول رقم ) يالحظ
مما يدل على وجود فروق معنوية بين المصارف الخاصة في سورية من حيث معدل العائد على حقوق الملكية، لذلك 

 (:21-4-3التجانس في تباين المجموعات كما في الجدول التالي رقم )ندرس أواًل التجانس أو عدم 
 تجانس التباينات للحصة األساسية للسهم من الربح  اختبار(: 21-4-3الجدول رقم )

 Leveneإحصائية 
درجات الحرية 
 بين المجموعات

درجات الحرية 
 داخل المجموعات

 مستوى المعنوية
Sig 

1.211 5 24 1.334 
 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 

ما يشير إلى وجود تجانس في  1.15أكبر من  1.334مستوى المعنوية  بلغ( 21-4-3في الجدول رقم )     
لدراسة الفروق المعنوية بين كل مصرفين من المصارف محل الدراسة، كما  Tukey اختبارالتباين وبالتالي سنختار 

 (:21-4-3موضح في الجدول التالي رقم )هو 
للمقارنة بين كل مصرفين من حيث الحصة  Tukey اختبار(: نتائج 21-4-3الجدول رقم )

 األساسية للسهم من الربح
 مستوى المعنوية الخطأ المعياري متوسط الفرق المصرف المتغير التابع

ية 
ساس

 األ
صة

الح
ربح

ن ال
م م

سه
لل

 

 0.769 27.966 37.064 مهجر الدولي
 0.998 27.966 11.874- بيمو 
 0.144 27.966 71.836 العربي 
 0.046 27.966 *87.589 بيبلوس 
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 1.000 27.966 1.402- عودة 
 0.769 27.966 37.064- الدولي مهجر
 0.514 27.966 48.938- بيمو 
 0.811 27.966 34.772 العربي 
 0.480 27.966 50.525 بيبلوس 
 0.741 27.966 38.466- عودة 
 0.998 27.966 11.874 الدولي بيمو
 0.514 27.966 48.938 مهجر 
 0.062 27.966 83.710 العربي 
 0.018 27.966 *99.463 بيبلوس 
 0.999 27.966 10.472 عودة 
 0.144 27.966 71.836- الدولي العربي
 0.811 27.966 34.772- مهجر 
 0.062 27.966 83.710- بيمو 
 0.993 27.966 15.753 بيبلوس 
 0.131 27.966 73.238- عودة 
 0.046 27.966 *87.589- الدولي بيبلوس
 0.480 27.966 50.525- مهجر 
 0.018 27.966 *99.463- بيمو 
 0.993 27.966 15.753- العربي 
 0.041 27.966 *88.991- عودة 
 1.000 27.966 1.402 الدولي عودة
 0.741 27.966 38.466 مهجر 
 0.999 27.966 10.472- بيمو 
 0.131 27.966 73.238 العربي 
 0.041 27.966 *88.991 بيبلوس 

 1.15* متوسط الفرق معنوي عند مستوى 
 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 

 ( مجموعة من النقاط من أهمها:21-4-3الوارد في الجدول رقم ) Tukey اختبارمن نتائج  يالحظ     
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 بالنسبة للمصرف الدولي للتجارة والتمويل يمكن مالحظة النقطتين التاليتين: .1
  ال يوجد فرق معنوي بين المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبين كل مصرف من المصارف التالية: مصرف

سورية والمهجر ومصرف بيمو السعودي الفرنسي والمصرف العربي ومصرف عودة حيث قيمة مستوى 
 . 1.15وجميعها أكبر من مستوى الداللة  1.111، 1.144، 1.889، 1.968المعنوية على التوالي هي 

  1.15أصغر من  1.146هناك فرق معنوي بين المصرف الدولي ومصرف بيبلوس حيث مستوى المعنوية ،
وعند حساب متوسط الفرق بين المصرف الدولي ومصرف بيبلوس كان متوسط الفرق ذو قيمة موجبة بينما 

ساسية للسهم من الحصة األمتوسط الفرق بين مصرف بيبلوس والمصرف الدولي ذو قيمة سالبة مما يدل أن 
 للمصرف الدولي أفضل من مصرف بيبلوس. الربح

ال يوجد فرق معنوي بين مصرف سورية والمهجر وبين كل مصرف من المصارف التالية: مصرف بيمو  .2
السعودي الفرنسي والمصرف العربي ومصرف بيبلوس ومصرف عودة حيث ظهر مستوى المعنوية على التوالي 

 . 1.15وجميعها أكبر من مستوى الداللة  1.941، 1.491، 1.911، 1.514بالقيم التالية: 
 النقطتين التاليتين: يالحظبالنسبة لمصرف بيمو السعودي الفرنسي  .3

  ال يوجد فرق معنوي بين مصرف بيمو السعودي الفرنسي وبين كل من المصرف العربي ومصرف عودة حيث
 . 1.15أكبر من مستوى الداللة وكالهما  1.888، 1.162ظهر مستوى المعنوية على التوالي: 

  1.119هناك فرق معنوي بين مصرف بيمو السعودي الفرنسي ومصرف بيبلوس حيث مستوى المعنوية 
، وعند حساب متوسط الفرق بين مصرف بيمو ومصرف بيبلوس كان ذو قيمة موجبة بينما 1.15أصغر من 

يدل أن الحصة األساسية للسهم من متوسط الفرق بين مصرف بيبلوس ومصرف بيمو ذو قيمة سالبة مما 
 األرباح لمصرف بيمو أفضل من مصرف بيبلوس.

ال يوجد فرق معنوي بين المصرف العربي وبين كل من المصرفين التاليين: مصرف بيبلوس ومصرف عودة  .4
  1.15هما أكبر من مستوى الداللة الوك 1.131، 1.883حيث ظهر مستوى المعنوية على التوالي بالقيم التالية 

وهو أقل من مستوى  1.141يوجد فرق معنوي بين مصرف بيبلوس ومصرف عودة حيث مستوى المعنوية  .5
، وعند حساب متوسط الفرق بين مصرف بيبلوس ومصرف عودة كان ذو قيمة سالبة، بينما متوسط 1.15الداللة 

مما يشير إلى أن الحصة األساسية للسهم من األرباح  الفرق بين مصرف عودة ومصرف بيبلوس ذو قيمة موجبة
 لمصرف عودة أفضل من مصرف بيبلوس.

 النقاط التالية: تستنتج الباحثةومنه 
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 تمويل ومصرف بيمو ومصرف عودة أفضل أداءًا من ارف التالية: الدولي للتجارة والكل مصرف من المص
 باح.مصرف بيبلوس في الحصة األساسية للسهم الواحد من األر 

  النقطة السابقة في الحصة األساسية للسهم الواحد من  باستثناءيتشابه أداء المصارف الخاصة محل الدراسة
 األرباح.

  من النتائج السابقة نستنتج بوجود فروق معنوية بين المصارف من حيث الحصة األساسية للسهم الواحد من
 الربح.

 
 معدل العائد على األصول. .2
الحظ أن قيمة ، وي(22-4-3هذه الفرضية باستخدام تحليل التباين كما هو موضح في الجدول رقم ) اختباريتم      

ما يدل على عدم وجود فروق معنوية بين   1.15وهي أكبر من مستوى الداللة المقترح  1.162مستوى المعنوية 
 ة من حيث معدل العائد على األصول.المصارف الخاصة في سوري

 (: تحليل التباين لمعدل العائد على األصول22-4-3الجدول رقم )
 معامل فيشر متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات 

F 

 مستوى المعنوية

 Sig 

 0.069 9.363 0.000 2 0.000 بين المجموعات 

   0.000 93 0.000 داخل المجموعات

    92 0.001 اإلجمالي

 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 
      

 

 معدل العائد على حقوق الملكية. .3
 (:23-4-3تحليل التباين كما هو مبين في الجدول التالي رقم ) اختبارنستخدم      

 (: تحليل التباين لمعدل العائد على حقوق الملكية23-4-3الجدول رقم )
 فيشرمعامل  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات 

F 

 مستوى المعنوية

 Sig 

 0.003 3.833 0.010 2 0.021 بين المجموعات 

   0.009 93 0.029 داخل المجموعات

    92 0.103 اإلجمالي

 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 
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من مستوى الداللة المقترح وهي أصغر  1.114( أن قيمة مستوى المعنوية 23-4-3من الجدول رقم ) يالحظ     
مما يدل على وجود فروق معنوية بين المصارف الخاصة في سورية من حيث معدل العائد على حقوق   1.15

الملكية، ولمعرفة معنوية الفرق بين كل مصرفين من المصارف الخاصة محل الدراسة ندرس أواًل التجانس أو عدم 
 (:24-4-3التالي رقم ) التجانس في تباين المجموعات كما في الجدول

 تجانس التباينات لمعدل العائد على حقوق الملكية  اختبار(: 24-4-3الجدول رقم )

 Leveneإحصائية 
درجات الحرية 
 بين المجموعات

درجات الحرية 
 داخل المجموعات

 مستوى المعنوية
Sig 

1.119 5 24 1.428 
 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 

ما يشير إلى وجود تجانس في  1.15أكبر من  1.428مستوى المعنوية بلغ ( 24-4-3في الجدول رقم )     
لدراسة الفروق المعنوية بين كل مصرفين من المصارف محل الدراسة، كما  Tukey اختبارالتباين وبالتالي سنختار 

 (:25-4-3هو موضح في الجدول التالي رقم )
للمقارنة بين كل مصرفين من حيث معدل  Tukey اختبار(: نتائج 25-4-3الجدول رقم )

 العائد على حقوق الملكية
 مستوى المعنوية الخطأ المعياري متوسط الفرق المصرف المتغير التابع

كية
المل
وق 

 حق
على

ئد 
لعا
ل ا
معد

 
 0.907 1.128 1.131 مهجر الدولي
 0.996 1.128 1.115- بيمو 
 0.134 1.128 1.199 العربي 
 0.021 1.128 *1.113 بيبلوس 
 0.384 1.128 1.159 عودة 
 0.907 1.128 1.131- الدولي مهجر
 0.661 1.128 1.145- بيمو 
 0.612 1.128 1.149 العربي 
 0.173 1.128 1.193 بيبلوس 
 0.927 1.128 1.128 عودة 
 0.996 1.128 1.115 الدولي بيمو
 0.661 1.128 1.145 مهجر 
 0.049 1.128 *1.181 العربي 
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 0.006 1.128 *1.119 بيبلوس 
 0.173 1.128 1.193 عودة 
 0.134 1.128 1.199- الدولي العربي
 0.612 1.128 1.149- مهجر 
 0.049 1.128 *1.181- بيمو 
 0.948 1.128 1.126 بيبلوس 
 0.987 1.128 1.118- عودة 
 0.021 1.128 *1.113- الدولي بيبلوس
 0.173 1.128 1.193- مهجر 
 0.006 1.128 *1.119- بيمو 
 0.948 1.128 1.126- العربي 
 0.661 1.128 1.145- عودة 
 0.384 1.128 1.159- الدولي عودة
 0.927 1.128 1.129- مهجر 
 0.173 1.128 1.193- بيمو 
 0.987 1.128 1.118 العربي 
 0.661 1.128 1.145 بيبلوس 

 1.15* متوسط الفرق معنوي عند مستوى 
 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 

 ( مجموعة من النقاط من أهمها:25-4-3الوارد في الجدول رقم ) Tukey اختبارمن نتائج  يالحظ     
 والتمويل يمكن مالحظة النقطتين التاليتين:بالنسبة للمصرف الدولي للتجارة  .1

  ال يوجد فرق معنوي بين المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبين كل مصرف من المصارف التالية: مصرف
سورية والمهجر ومصرف بيمو السعودي الفرنسي والمصرف العربي ومصرف عودة حيث قيمة مستوى 

 . 1.15وجميعها أكبر من مستوى الداللة  1.394، 1.134، 1.886، 1.819المعنوية على التوالي هي 
  1.15أصغر من  1.121هناك فرق معنوي بين المصرف الدولي ومصرف بيبلوس حيث مستوى المعنوية ،

وعند حساب متوسط الفرق بين المصرف الدولي ومصرف بيبلوس كان متوسط الفرق ذو قيمة موجبة بينما 
الدولي ذو قيمة سالبة مما يدل أن معدل العائد على حقوق متوسط الفرق بين مصرف بيبلوس والمصرف 

 الملكية للمصرف الدولي أفضل من مصرف بيبلوس.
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كل مصرف من المصارف التالية: مصرف بيمو ال يوجد فرق معنوي بين مصرف سورية والمهجر وبين  .2
ة على التوالي السعودي الفرنسي والمصرف العربي ومصرف بيبلوس ومصرف عودة حيث ظهر مستوى المعنوي

 . 1.15وجميعها أكبر من مستوى الداللة  1.829، 1.193، 1.612، 1.661بالقيم التالية: 
 النقطتين التاليتين: يالحظبالنسبة لمصرف بيمو السعودي الفرنسي  .3

  هناك فرق معنوي بين مصرف بيمو السعودي الفرنسي وبين كل من المصرف العربي ومصرف بيبلوس حيث
، وعند حساب متوسط الفرق بين مصرف 1.15أصغر من  1.116، 1.148على التوالي:  مستوى المعنوية

بيمو والمصرف المذكوريين كان متوسط الفرق ذو قيمة موجبة بينما متوسط الفرق بين المصرفين ومصرف 
بيمو ذو قيمة سالبة مما يدل أن معدل العائد على حقوق الملكية لمصرف بيمو أفضل من المصرف العربي 

 مصرف بيبلوس.و 
  ال يوجد فرق معنوي بين مصرف بيمو السعودي الفرنسي ومصرف عودة حيث ظهر مستوى المعنوية بقيمة

 . 1.15أكبر من مستوى الداللة  1.193
ال يوجد فرق معنوي بين المصرف العربي وبين كل من المصرفين التاليين: مصرف بيبلوس ومصرف عودة  .4

  1.15هما أكبر من مستوى الداللة وكال 1.899، 1.849الي بالقيم التالية حيث ظهر مستوى المعنوية على التو 
مستوى وهو أكبر من  1.661ال يوجد فرق معنوي بين مصرف بيبلوس ومصرف عودة حيث مستوى المعنوية  .5

 . 1.15الداللة 

 النقاط التالية: تستنتج الباحثةومنه 
  بيبلوس في معدل العائد على حقوق الملكية.مصرف بيمو أفضل أداءًا من المصرف العربي ومصرف 
 .المصرف الدولي للتجارة والتمويل أفضل أداءًا من مصرف بيبلوس في معدل العائد على حقوق الملكية 
  النقطتين السابقتين في معدل العائد على حقوق الملكية. باستثناءيتشابه أداء المصارف الخاصة محل الدراسة 
 بوجود فروق معنوية بين المصارف من حيث معدل العائد على حقوق الملكية من النتائج السابقة نستنتج. 
  نجد مما سبق بوجود فروق معنوية بين المصارف الخاصة في سورية من حيث الربحية وهذا ماينفي الفرضية

 الثالثة.

  الفرضية الرابعة: ال يوجد فرق معنوي بين المصارف الخاصة في سورية من حيث السيولة.
 الفرضية بدراسة الفروق المعنوية بين المصارف في كل نسبة من نسب السيولة. اختباريتم      
 الجاهاية النقدية.نسبة  .1
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 (:26-4-3تحليل التباين كما هو موضح في الجدول التالي رقم ) اختبارالفرضية باستخدام  اختباريتم      
 النقديةالجاهاية (: تحليل التباين لنسبة 26-4-3الجدول رقم )

 معامل فيشر متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات 

F 

 مستوى المعنوية

 Sig 

 0.003 3.806 0.082 2 0.320 بين المجموعات 

   0.018 93 0.322 داخل المجموعات

    92 0.822 اإلجمالي

 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 
وهي أصغر من مستوى الداللة المقترح  1.114( أن قيمة مستوى المعنوية 26-4-3من الجدول رقم ) يالحظ     
، ولمعرفة الجاهاية النقديةمايدل على وجود فروق معنوية بين المصارف الخاصة في سورية من حيث نسبة   1.15

التجانس في تباين المجموعات  معنوية الفرق بين كل مصرفين من المصارف الخاصة ندرس أواًل التجانس أو عدم
 (:29-4-3كما في الجدول التالي رقم )

 الجاهاية النقديةنس التباينات لنسبة تجا اختبار(: 29-4-3الجدول رقم )

 Leveneإحصائية 
درجات الحرية 
 بين المجموعات

درجات الحرية 
 داخل المجموعات

 مستوى المعنوية
Sig 

1.949 5 24 1.142 
 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 

ما يشير إلى وجود تجانس في  1.15أكبر من  1.142المعنوية  بلغ مستوى( 29-4-3في الجدول رقم )     
لدراسة الفروق المعنوية بين كل مصرفين من المصارف محل الدراسة، كما  Tukey اختبارالتباين وبالتالي سنختار 
 (:29-4-3في الجدول التالي رقم )

للمقارنة بين كل مصرفين من حيث نسبة  Tukey اختبار(: نتائج 29-4-3الجدول رقم )
 الجاهاية النقدية

 مستوى المعنوية الخطأ المعياري متوسط الفرق المصرف المتغير التابع

بة 
نس

دية
النق
اية 

جاه
ال

 

 1.888 1.191 1.128 مهجر الدولي
 1.111 1.191 1.115- بيمو 
 1.326 1.191 1.191 العربي 
 1.111 1.191 *1.311 بيبلوس 
 1.863 1.191 1.166 عودة 
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 1.888 1.191 1.128- الدولي مهجر
 1.884 1.191 1.144- بيمو 
 1.525 1.191 1.141 العربي 
 1.123 1.191 *1.291 بيبلوس 
 1.889 1.191 1.139 عودة 
 1.111 1.191 1.115 الدولي بيمو
 1.884 1.191 1.144 مهجر 
 1.242 1.191 1.195 العربي 
 1.116 1.191 *1.325 بيبلوس 
 1.815 1.191 1.1911 عودة 
 1.326 1.191 1.191- الدولي العربي
 1.525 1.191 1.141- مهجر 
 1.242 1.191 1.195- بيمو 
 1.539 1.191 1.138 بيبلوس 
 1.982 1.191 1.114- عودة 
 1.111 1.191 *1.311- الدولي بيبلوس
 1.123 1.191 *1.291- مهجر 
 1.116 1.191 *1.325- بيمو 
 1.539 1.191 1.138- العربي 
 1.162 1.191 1.243- عودة 
 1.863 1.191 1.168- الدولي عودة
 1.889 1.191 1.138- مهجر 
 1.815 1.191 1.191- بيمو 
 1.982 1.191 1.114 العربي 
 1.162 1.191 1.244 بيبلوس 

 1.15* متوسط الفرق معنوي عند مستوى 
 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 

 ( مجموعة من النقاط من أهمها:29-4-3الوارد في الجدول رقم ) Tukey اختبارمن نتائج  يالحظ     



172 

 بالنسبة للمصرف الدولي للتجارة والتمويل يمكن مالحظة النقاط التالية: .6
  ال يوجد فرق معنوي بين المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبين كل مصرف من المصارف التالية: مصرف

والمصرف العربي ومصرف عودة حيث ظهر مستوى المعنوية  سورية والمهجر ومصرف بيمو السعودي الفرنسي
 . 1.15وجميعها أكبر من مستوى الداللة  1.863، 1.326، 1.111، 1.888على التوالي بالقيم التالية 

  1.111هناك فرق معنوي بين المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبين مصرف بيبلوس حيث مستوى المعنوية 
عند حساب متوسط الفرق بين المصرف الدولي للتجارة والتمويل ومصرف بيبلوس  يالحظ، و 1.15أصغر من 

كان متوسط الفرق ذو قيمة موجبة بينما متوسط الفرق بين مصرف بيبلوس والمصرف الدولي للتجارة والتمويل ذو 
 بلوس.قيمة سالبة مما يدل أن نسبة الرصيد النقدي للمصرف الدولي للتجارة والتمويل أفضل من مصرف بي

 وبالنسبة لمصرف سورية والمهجر يمكن مالحظة النقطتين التاليتين: .2
  ال يوجد فرق معنوي بين مصرف سورية والمهجر وبين كل من المصارف التالية: مصرف بيمو والمصرف

 1.889، 1.525، 1.884العربي ومصرف عودة حيث ظهر مستوى المعنوية على التوالي بالقيم التالية 
 . 1.15ن مستوى الداللة وجميعها أكبر م

  أصغر من  1.123هناك فرق معنوي بين مصرف سورية والمهجر وبين مصرف بيبلوس حيث مستوى المعنوية
عند حساب متوسط الفرق بين مصرف سورية والمهجر ومصرف بيبلوس كان متوسط الفرق ذو  يالحظ، و 1.15

والمهجر ذو قيمة سالبة مما يدل أن نسبة  قيمة موجبة بينما متوسط الفرق بين مصرف بيبلوس ومصرف سورية
 لمصرف سورية والمهجر أفضل من مصرف بيبلوس. الرصيد النقدي

 أما بالنسبة لمصرف بيمو السعودي الفرنسي فيمكن مالحظة مايلي: .3
  ال يوجد فرق معنوي بين مصرف بيمو السعودي الفرنسي وبين كل مصرف من المصارف التالية: المصرف

وكالهما أكبر  1.815، 1.242عودة حيث ظهر مستوى المعنوية على التوالي بالقيم التالية العربي ومصرف 
 . 1.15من مستوى الداللة 

  وعند  1.15أصغر من  1.116يوجد فرق معنوي بين مصرف بيمو ومصرف بيبلوس حيث مستوى المعنوية
وسط الفرق بين مصرف حساب المتوسط بين مصرف بيمو ومصرف بيبلوس كان ذو قيمة موجبة بينما مت

بيبلوس ومصرف بيمو ذو قيمة سالبة مايدل أن مصرف بيمو أفضل من مصرف بيبلوس في نسبة الرصيد 
 النقدي.

ال يوجد فرق معنوي بين المصرف العربي وبين كل من المصرفين التاليين: مصرف بيبلوس ومصرف عودة  .4
 . 1.15ا أكبر من مستوى الداللة وكالهم 1.982، 1.539حيث ظهر مستوى المعنوية على التوالي 
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وهو أكبر من مستوى  1.162ال يوجد فرق معنوي بين مصرف بيبلوس ومصرف عودة حيث مستوى المعنوية  .5
 . 1.15الداللة 

 النقاط التالية: تستنتج الباحثةومنه 
  كل من المصرف الدولي للتجارة والتمويل ومصرف سورية والمهجر ومصرف بيمو السعودي الفرنسي أفضل أداءًا

 .الجاهاية النقديةمن مصرف بيبلوس في نسبة 
  الجاهاية النقديةالنقطة السابقة في نسبة  باستثناءيتشابه أداء المصارف الخاصة محل الدراسة. 
  الجاهاية النقديةد فروق معنوية بين المصارف من حيث نسبة من النتائج السابقة نستنتج بوجو. 

 

 نسبة السيولة. .2
يالحظ ، و (28-4-3يتم اختبار الفرضية باستخدام اختبار تحليل التباين كما هو موضح في الجدول التالي رقم )     

عدم وجود فروق معنوية مايدل على   1.15وهي أكبر من مستوى الداللة المقترح  1.539أن قيمة مستوى المعنوية 
 بين المصارف الخاصة في سورية من حيث نسبة السيولة.

 
 

 السيولة(: تحليل التباين لنسبة 28-4-3الجدول رقم )
 معامل فيشر متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات 

F 

 مستوى المعنوية

 Sig 

 0.238 0.236 0.090 2 0.100 بين المجموعات 

   0.093 93 0.283 داخل المجموعات

    92 0.683 اإلجمالي

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخراج البيانات من برنامج 
      

 نسبة القروض إلى الودائع.  .3
تحليل التباين للمتغيرات التابعة والمستقلة كما هو موضح في الجدول التالي رقم  اختبارباستخدام  ختبارتم االي     

فإن ذلك   1.15وهي أصغر من مستوى الداللة المقترح  1.114أن قيمة مستوى المعنوية  ويالحظ ،(3-4-31)
يدل على وجود فروق معنوية بين المصارف الخاصة في سورية من حيث نسبة القروض إلى الودائع، ولمعرفة 

 Tamhaneأو   Tukeyياختبار معنوية الفرق بين كل مصرفين من المصارف الخاصة محل الدراسة ندرس أحد 
 (:31-4-3ين ندرس تجانس أو عدم التجانس في تباين المجموعات كما في الجدول رقم )ختبار وألختيار أي اال
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 (: تحليل التباين لنسبة القروض إلى الودائع31-4-3الجدول رقم )
 معامل فيشر متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات 

F 

 مستوى المعنوية

 Sig 

 0.003 3.832 0.036 2 0.930 بين المجموعات 

   0.010 93 0.933 داخل المجموعات

    92 0.363 اإلجمالي

 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 
 

 تجانس التباينات لنسبة القروض إلى الودائع اختبار(: 31-4-3الجدول رقم )

 Leveneإحصائية 
درجات الحرية 
 بين المجموعات

درجات الحرية 
 داخل المجموعات

 مستوى المعنوية
Sig 

2.961 5 24 1.142 
 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 

ما يشير إلى عدم وجود تجانس في  1.15أقل من  1.142مستوى المعنوية  بلغ( 31-4-3في الجدول رقم )     
لدراسة الفروق المعنوية بين كل مصرفين من المصارف محل الدراسة،  Tamhane اختبارالتباين وبالتالي سنختار 

 (:32-4-3كما هو موضح في الجدول رقم )
للمقارنة بين كل مصرفين من حيث نسبة  Tamhane اختبار(: نتائج 32-4-3الجدول رقم )

 القروض إلى الودائع
 مستوى المعنوية الخطأ المعياري متوسط الفرق المصرف المتغير التابع

ائع
لود
ى ا

ض إل
رو
 الق
سبة

ن
 

 1.993 1.165 1.124 مهجر الدولي
 1.951 1.158 1.118 بيمو 
 1.111 1.196 1.165- العربي 
 1.916 1.161 1.114- بيبلوس 
 1.111 1.158 1.119 عودة 
 1.993 1.165 1.124- الدولي مهجر
 1.111 1.151 1.115- بيمو 
 1.552 1.198 1.198- العربي 
 1.128 1.151 *1.239- بيبلوس 
 1.652 1.148 1.115- عودة 
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 1.951 1.158 1.118- الدولي بيمو
 1.111 1.151 1.115 مهجر 
 1.559 1.195 1.194- العربي 
 1.111 1.144 *1.233- بيبلوس 
 1.445 1.141 1.111- عودة 
 1.111 1.196 1.165 الدولي العربي
 1.552 1.198 1.198 مهجر 
 1.559 1.195 1.194 بيمو 
 1.111 1.196 1.148- بيبلوس 
 1.886 1.195 1.194 عودة 
 1.916 1.161 1.114 الدولي بيبلوس
 1.128 1.151 *1.239 مهجر 
 1.111 1.144 *1.233 بيمو 
 1.111 1.196 1.148 العربي 
 1.211 1.143 1.132 عودة 
 1.111 1.158 1.119- الدولي عودة
 1.652 1.148 1.115 مهجر 
 1.445 1.141 1.111 بيمو 
 1.886 1.194 1.194- العربي 
 1.211 1.143 1.133- بيبلوس 

 1.15الفرق معنوي عند مستوى * متوسط 
 SPSSالبيانات من برنامج  باستخراجالمصدر: من إعداد الباحثة 

 ( مجموعة من النقاط من أهمها:32-4-3الوارد في الجدول رقم ) Tamhane اختبارمن نتائج  يالحظ     
التالية: مصرف ال يوجد فرق معنوي بين المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبين كل مصرف من المصارف  .1

سورية والمهجر ومصرف بيمو السعودي الفرنسي والمصرف العربي ومصرف بيبلوس ومصرف عودة حيث ظهر 
وجميعها أكبر من  1.111، 1.916، 1.111، 1.951، 1.993لمعنوية على التوالي بالقيم التالية مستوى ا

 . 1.15مستوى الداللة 
 ايلي:بالنسبة لمصرف سورية والمهجر يمكن مالحظة م .2
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  ال يوجد فرق معنوي بين مصرف سورية والمهجر وبين كل مصرف من المصارف التالية: مصرف بيمو
السعودي الفرنسي والمصرف العربي ومصرف عودة حيث ظهر مستوى المعنوية على التوالي بالقيم 

 . 1.15وجميعها أكبر من مستوى الداللة  1.652، 1.552، 1.111التالية:
 أصغر من  1.128ن مصرف سورية والمهجر ومصرف بيبلوس حيث مستوى المعنوية هناك فرق معنوي بي

وبحساب متوسط الفرق بين مصرف سورية والمهجر ومصرف بيبلوس كان ذو قيمة سالبة بينما  1.15
متوسط الفرق بين مصرف بيبلوس ومصرف سورية والمهجر ذو قيمة موجبة مما يشير إلى أن مصرف 

 القروض إلى الودائع.رية والمهجر في نسبة بيبلوس أفضل من مصرف سو 
 النقاط التالية: يالحظبالنسبة لمصرف بيمو السعودي الفرنسي  .3

  ال يوجد فرق معنوي بين مصرف بيمو السعودي الفرنسي وبين المصرف العربي ومصرف عودة حيث مستوى
 . 1.15وكالهما أكبر من  1.445، 1.559المعنوية على التوالي 

 بين مصرف بيمو السعودي الفرنسي وبين مصرف بيبلوس حيث ظهر مستوى المعنوية بقيمة  يوجد فرق معنوي
، وعند حساب متوسط الفرق بين مصرف بيمو ومصرف بيبلوس 1.15أصغر من مستوى الداللة  1.111

تبين ذو قيمة سالبة، بينما متوسط الفرق بين مصرف بيبلوس ومصرف بيمو كان ذو قيمة موجبة مما يدل أن 
 في مصرف بيبلوس أفضل من مصرف بيمو. بة القروض إلى الودائعنس

ال يوجد فرق معنوي بين المصرف العربي وبين كل من المصرفين التاليين: مصرف بيبلوس ومصرف عودة  .4
  1.15وكالهما أكبر من مستوى الداللة  1.886، 1.111حيث ظهر مستوى المعنوية على التوالي بالقيم التالية 

وهو أكبر من مستوى  1.211معنوي بين مصرف بيبلوس ومصرف عودة حيث مستوى المعنوية ال يوجد فرق  .5
 . 1.15الداللة 

 النقاط التالية: تستنتج الباحثةومنه 
  يعتبر مصرف بيبلوس أفضل أداءًا من مصرف سورية والمهجر ومصرف بيمو السعودي الفرنسي في نسبة

 القروض إلى الودائع.
  النقطة السابقة وبالتالي يتشابه أداءهم في  باستثناءعدم وجود فرق معنوي بين المصارف الخاصة محل الدراسة

 نسبة القروض إلى الودائع.
  ستنتج وجود فروق معنوية بين المصارف من حيث نسبة القروض إلى الودائعيُ من النتائج السابقة. 
  الخاصة في سورية من حيث السيولة وهذا ماينفي الفرضية وجود فروق معنوية بين المصارف يالحظ مما سبق

 الرابعة.
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ومواجهة أي خسائر قد  اتبين من دراسة كفاية رأس المال قدرة المصارف الخاصة في سورية على تسديد التااماته .1

لمصرف العربي تحدث في المستقبل مع وجود اختالف في ترتيب تلك المصارف وفق كفاية رأس المال، حيث تفوق ا
ومن ثم  سفي كفايته لرأس المال خالل فترة الدراسة يليه كل من المصرف الدولي للتجارة والتمويل ومصرف بيبلو 

وبدراسة ، بيمو السعودي الفرنسيوأخيرًا مصرف  سورية والمهجرمصرف عودة وفي الترتيب ماقبل األخير مصرف 
 بالنسبة لكفاية رأس المال تبين مايلي:الفروق المعنوية بين المصارف الخاصة في سورية 

في مهجر ومصرف بيمو السعودي الفرنسي المصرف الدولي للتجارة والتمويل أفضل أداءًا من مصرف سورية وال . أ
 نسبة حقوق الملكية إلى الودائع.

 مصرف سورية والمهجر أفضل أداءًا من بيمو السعودي الفرنسي في نسبة حقوق الملكية إلى الودائع. . ب
في نسبة حقوق الملكية إلى  األولى والثانيةالنقطتين  باستثناءيتشابه أداء المصارف الخاصة محل الدراسة  . ت

 الودائع.
وجود فرق معنوي بين مصرف بيمو والمصرف العربي واألول أفضل أداءًا من الثاني في نسبة حقوق الملكية إلى  . ث

 .االلتاامات
في نسبة حقوق  مصرف بيبلوسوجود فرق معنوي بين مصرف بيمو ومصرف بيبلوس واألول أفضل أداءًا من  . ج

 .االلتااماتالملكية إلى 
وبالتالي يتشابه باستثناء النقطتين الرابعة والخامسة عدم وجود فرق معنوي بين المصارف الخاصة محل الدراسة  . ح

 .االلتااماتأداءهم في نسبة حقوق الملكية إلى 
المصرف العربي أفضل أداءًا من مصرف سورية والمهجر ومصرف بيمو ومصرف بيبلوس ومصرف عودة في  . خ

 نسبة كفاية رأس المال.
 النقطة السابقة في نسبة كفاية رأس المال. باستثناءيتشابه أداء المصارف الخاصة محل الدراسة  . د
مؤشرات كفاية رأس المال وهذا ماينفي  وجود فروق معنوية بين المصارف الخاصة في سورية من حيثأخيرًا  . ذ

 الفرضية األولى.
 

نعكس إيجابيًا على اكفاءة المصارف الخاصة في سورية في إدارة أصولها وتدني الخسارة في قيمة األصول مما   .2
األداء المالي للمصارف، مع وجود اختالف في ترتيب المصارف وفق جودة األصول لحصول مصرف بيبلوس الترتيب 
األول يليه مصرف سورية والمهجر ومن ثم مصرف عودة وفي الترتيب الرابع المصرف الدولي للتجارة والتمويل يليه 

 النتائج



178 

الفروق المعنوية بين المصارف الخاصة في سورية بالنسبة لجودة  وبدراسةالمصرف العربي ومن ثم مصرف بيمو، 
 األصول تبين مايلي:

 وجود فرق معنوي بين المصارف من حيث نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض. . أ
مصرف بيبلوس أفضل أداءًا من المصرف الدولي للتجارة والتمويل ومصرف بيمو في نسبة األصول الموّلدة  . ب

 إجمالي األصول.للدخل إلى 
النقطة السابقة في نسبة األصول الموّلدة للدخل إلى  باستثناءيتشابه أداء المصارف الخاصة محل الدراسة  . ت

 إجمالي األصول.
كل مصرف من المصارف التالية: المصرف الدولي والمصرف العربي ومصرف بيبلوس ومصرف عودة  . ث

 بالخطر إلى إجمالي األصول.أفضل أداءًا من مصرف بيمو في نسبة األصول المرجحة 
يعتبر مصرف بيبلوس أفضل أداءًا من المصارف التالية: المصرف الدولي ومصرف سورية والمهجر  . ج

 والمصرف العربي ومصرف عودة في نسبة األصول المرجحة بالخطر إلى إجمالي األصول.
في نسبة األصول المرجحة  والخامسةالرابعة النقطتين  باستثناءيتشابه أداء المصارف الخاصة محل الدراسة  . ح

 بالخطر إلى إجمالي األصول.
وجود فروق معنوية بين المصارف الخاصة في سورية من حيث جودة األصول وهذا ماينفي الفرضية  أخيراً  . خ

 الثانية.
 

حققت معظم المصارف معدالت عائد مقبولة ما يدل على وجود كفاءة جيدة في إدارات المصارف في توظيف  .3
وأموال المساهمين ما يعكس صورة إيجابية عن ربحية المصارف الخاصة في سورية، ويتجلى ترتيب  األصول

المصارف وفق الربحية كما يلي: المصرف الدولي للتجارة والتمويل، مصرف بيمو السعودي الفرنسي، مصرف سورية 
لمعنوية بين المصارف الخاصة وبدراسة الفروق ا، والمهجر، مصرف عودة، المصرف العربي وأخيرًا مصرف بيبلوس

 في سورية بالنسبة للربحية تبين مايلي:
تمويل ومصرف بيمو ومصرف عودة أفضل أداءًا من ارف التالية: الدولي للتجارة والكل مصرف من المص . أ

 مصرف بيبلوس في الحصة األساسية للسهم الواحد من األرباح.
النقطة السابقة في الحصة األساسية للسهم الواحد من يتشابه أداء المصارف الخاصة محل الدراسة باستثناء  . ب

 األرباح.
 عدم وجود فروق معنوية بين المصارف الخاصة في سورية من حيث معدل العائد على األصول. . ت



179 

 مصرف بيمو أفضل أداءًا من المصرف العربي ومصرف بيبلوس في معدل العائد على حقوق الملكية. . ث
 ضل أداءًا من مصرف بيبلوس في معدل العائد على حقوق الملكية.المصرف الدولي للتجارة والتمويل أف . ج
 النقطتين السابقتين في معدل العائد على حقوق الملكية. باستثناءيتشابه أداء المصارف الخاصة محل الدراسة  . ح
 وجود فروق معنوية بين المصارف الخاصة في سورية من حيث الربحية وهذا ماينفي الفرضية الثالثة.أخيرًا  . خ
 
أما المنحى الثاني فهو األصول النقدية في سداد الودائع ومقابلة سحبها، رتفاع باللسيولة منحيين يتجلى األول  .4

مع تصدر و ، وبالتالي انخفاض تكلفة التمويل االقتراضارتفاع قدرة المصارف الخاصة في سورية على تلبية طلبات 
مصرف بيبلوس الترتيب األول بين المصارف في السيولة يليه المصرف العربي ومن ثم مصرف عودة وفي الترتيب 

مصرف بيمو الترتيب األخير مصرف سورية والمهجر و  الخامسالرابع المصرف الدولي للتجارة والتمويل وفي الترتيب 
 ارف الخاصة في سورية بالنسبة للربحية تبين مايلي:وبدراسة الفروق المعنوية بين المصالسعودي الفرنسي، 

كل من المصرف الدولي للتجارة والتمويل ومصرف سورية والمهجر ومصرف بيمو السعودي الفرنسي أفضل  . أ
 أداءًا من مصرف بيبلوس في نسبة الجاهاية النقدية.

 .الجاهاية النقديةالنقطة السابقة في نسبة  باستثناءيتشابه أداء المصارف الخاصة محل الدراسة  . ب
 عدم وجود فرق معنوي بين المصارف الخاصة في سورية في نسبة السيولة. . ت
يعتبر مصرف بيبلوس أفضل أداءًا من مصرف سورية والمهجر ومصرف بيمو السعودي الفرنسي في نسبة  . ث

 القروض إلى الودائع.
لسابقة وبالتالي يتشابه أداءهم النقطة ا باستثناءعدم وجود فرق معنوي بين المصارف الخاصة محل الدراسة  . ج

 في نسبة القروض إلى الودائع.
 وجود فروق معنوية بين المصارف الخاصة في سورية من حيث السيولة وهذا ماينفي الفرضية الرابعة. أخيراً  . ح

 

ختالف نسبي في أداء المصارف الخاصة في سورية تبعًا للعناصر المكونة افمن خالل ما تقدم نالحظ وجود  .5
خالل فترة الدراسة، فترتيب المصارف وفق هذه المعيار كان على الشكل التالي: المصرف  CAELلمعيار 

وفي ومصرف عودة المصرف العربي كل من ومن ثم الدولي للتجارة والتمويل يليه في الترتيب مصرف بيبلوس 
 .الترتيب الرابع مصرف سورية والمهجر وفي الترتيب األخير مصرف بيمو السعودي الفرنسي
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 BENCHMARKINGضرورة استخدام نماذج المقارنة في تقييم أداء المصارف العامة أو الخاصة مثل  .1

TOOLS ،CAEL ،CAMEL ،CAMELS ،SOWT. 

 
 ضرور االهتمام بدرجة أكبر فيما يخص جودة وكفاءة األصول المستخدمة في المصارف. .2

 
المصارف الخاصة في سورية مع أداء تلك التابعة إلى دول إعداد دراسات وأبحاث أخرى تشمل مقارنة أداء  .3

 مجاورة.
 

إلن األبحاث العلمية المستندة إلى هذا األسلوب   case study approachإجراء أبحاث استنادًا إلى أسلوب  .4
 تساعد في تفسير العالقات االرتباطية وتفسير الظواهر المختلفة.

 
 Trendفي األداء  االتجاهد فترة امنية معينة بهدف تحليل إعادة دراسة تقييم أداء هذه المصارف بع .2

analysis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقترحات
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 لملحق األولا
 (2010-2002للمصارف الخاصة محل الدراسة خالل الفترة ) المركز الماليقوائم  

 الف الليرات(آجميع المبالغ ب(
 (:2111 -2116خالل الفترة ) للمصرف الدولي للتجارة والتمويل المركا الماليقائمة أواًل: 

 2010 2009 2008 2007 2006 المصرف الدولي للتجارة والتمويل

 15,562,876 15,444,540 16,361,540 15,065,409 7,357,869 نقد وأرصدة لدى المركزي

 أرصدة لدى المصارف
15,346,268 

19,187,622 11,927,741 12,754,986 10,030,640 

 16,040,544 9,985,589 2,216,554 372,903 ايداعات لدى المصارف

 356 ـــــ ـــــ 5,815 ـــــ موجودات مالية للمتاجرة

 33,078,194 27,135,005 19,035,704 11,968,561 5,870,650 تسهيالت ائتمانية مباشرة

 ـــــ 300,000 400,000 800,000 ـــــ موجودات مالية قروض وسلف

 234,238 219,930 ـــــ ـــــ ـــــ موجودات  محتفظة لتاريخ االستحقاق

 ـــــ 85,000 ـــــ ـــــ ـــــ استثمارات في شركات تابعة

 2,244,020 2,103,767 1,614,658 970,485 587,140 موجودات ثابتة

 14,501 21,823 32,029 16,683 23,351 موجودات غير ملموسة

 1,622 ـــــ ـــــ 24,122 4,937 موجودات ضريبة مؤجلة

 596,105 335,630 223,716 267,860 63,707 موجودات أخرى

 490,540 283,813 286,368 291,637 149,311 الوديعة المجمدة لدى  المركزي 

 78,293,635 68,670,084 52,098,310 48,971,098 29,403,233 أجمالي الموجودات 

 5,386,289 6,910,879 5,000,993 6,522,632 2,849,313 ودائع المصارف 

 59,280,869 50,491,820 37,207,159 31,656,788 20,540,413 ودائع العمالء

 4,177,418 5,086,634 3,955,050 3,722,139 2,992,068 تأمينات نقدية 

 323,032 320,269 245,503 166,245 119,051 مخصص ضريبة الدخل

 1,806,041 1,024,682 1,399,068 3,028,750 1,020,578 أخرى التزامات

 690 75,477 80,000 ـــــ ـــــ مخصصات متنوعة

 70,974,338 63,909,761 47,887,773 45,096,555 27,521,423 لتااماتاالمجموع 

 5,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1,500,000 رأس المال

 129,698 140,198 140,198 147,698 ـــــ عالوة إصدار رأس المال

 439,189 317,791 194,988 98,350 49,091 احتياطي قانوني

 439,189 317,791 194,988 98,350 49,091 احتياطي خاص

 106,008 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ احتياطي عام لمخاطر التمويل

 1,455,324 1,271,553 909,403 645,925 322,666 األرباح المدورة المحققة

 264,249- 287,010- 229,041- 115,780- 39,039- الخسائر المتراكمة غير المحققة

 7,305,160 4,760,323 4,210,537 3,874,543 1,881,810 مجموع حقوق الملكية

 14,137 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ حقوق األقلية 

 78,293,635 68,670,084 52,098,310 48,971,098 29,403,233 وحقوق الملكية لتااماتاالمجموع 
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 (:2111 -2116خالل الفترة ) سورية والمهجرمصرف ل المركا الماليقائمة ثانيًا: 
 2010 2009 2008 2007 2006 سورية والمهجرمصرف 

 16,240,811 15,416,893 13,294,950 13,799,527 13,721,055 نقد وأرصدة لدى المركاي

 أرصدة لدى المصارف
26,683,895 33,663,478 

28,688,987 16,230,054 8,367,544 

 20,754,719 10,405,017 3,328,581 ايداعات لدى المصارف

 1,316 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ مالية للمتاجرةموجودات 

 30,353,049 19,391,382 18,139,368 13,372,462 6,425,531 تسهيالت ائتمانية مباشرة

 ــــــــــ 50,000 300,000 ــــــــــ ــــــــــ موجودات مالية قروض وسلف

 9,640,074 6,370,117 2,165,371 50,000 50,000 موجودات مالية متاحة للبيع

 3,562,788 2,006,774 438,430 477,756 1,000,000 استثمارات محتفظة لتاريخ استحقاقها

 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 1,058,244 612,624 مدينون بموجب قبوالت

 ــــــــــ ــــــــــ 156,000 ــــــــــ ــــــــــ استثمارات في شركات تابعة

 2,077,488 1,905,065 1,431,649 771,111 698,950 موجودات ثابتة

 72,405 78,411 81,747 86,367 91,819 موجودات غير ملموسة

   ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ موجودات ضريبة مؤجلة

 730,869 530,323 491,555 29,563 164,951 موجودات أخرى

 339,577 275,390 278,013 283,781 294,270 الوديعة المجمدة لدى المركاي 

 92,140,639 72,659,427 68,794,651 63,592,290 49,743,095 أجمالي الموجودات 

 400,449 475,576 857,567 1,200,415 323,659 ودائع المصارف 

 83,483,479 65,678,293 61,977,161 56,027,308 43,996,600 ودائع العمالء

 1,446,958 940,785 999,767 1,231,162 ــــــــــ تأمينات نقدية 

 56,977 36,531 29,320 ــــــــــ 1,231,011 مخصصات متنوعة 

 252,273 248,125 281,800 ــــــــــ ــــــــــ مخصص ضريبة الدخل

 18,614 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ مخصص ضريبية مؤجلة

 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 1,058,244 612,624 دائنون بموجب قبوالت

 1,365,636 884,691 843,201 671,072 258,610 أخرى التاامات

 87,024,386 68,264,001 64,988,817 60,188,201 46,422,504 لتزاماتاال مجموع 

 3,600,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 رأس المال

 355,498 263,484 172,767 73,985 39,873 احتياطي قانوني

 355,498 263,484 172,767 73,985 39,873 احتياطي خاص

 55,843 44,413 65,202- ــــــــــ ــــــــــ التغير المتراكم في الموجودات المالية 

 142,987 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ احتياطي عام لمخاطر التمويل

 665,044 927,342 749,729 421,274 298,380 األرباح المدورة المحققة

 208,206- 251,076- 224,226- 165,156- 57,535- الخسائر المتراكمة غير المحققة

 4,966,664 4,247,647 3,805,834 3,404,088 3,320,591 مجموع حقوق الملكية

 149,589 147,778 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ حقوق األقلية

 92,140,639 72,956,424 68,794,651 63,592,290 49,743,095 وحقوق الملكية لتزاماتاال مجموع 
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 (:2111 -2116خالل الفترة ) بيمو السعودي الفرنسيلمصرف  المركا الماليقائمة ثالثًا: 
 2010 2009 2008 2007 2006 السعودي الفرنسيمصرف بيمو 

 36,188,624 35,054,038 24,112,715 26,139,789 14,809,790 نقد وأرصدة لدى المركاي

 أرصدة لدى المصارف
33,566,178 35,152,806 

10,399,307 12,963,578 9,452,615 

 27,023,108 22,380,916 24,498,648 ايداعات لدى المصارف

 347,592 319,528 310,537 359,165 699,323 موجودات مالية للمتاجرة

 36,854,441 28,171,539 26,718,937 16,828,264 11,648,624 تسهيالت ائتمانية مباشرة

 ـــــــــ 150,000 500,000 ـــــــــ ـــــــــ موجودات مالية قروض وسلف

 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 1,185,082 1,475,745 مدينون بموجب قبوالت

 92,144 75,055 64,748 42,500 258,284 موجودات مالية متوفرة للبيع

 1,491,404 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ موجودات مالية محتفظة لتاريخ أستحقاقها

 2,113,861 1,684,003 1,260,077 921,967 678,127 موجودات ثابتة

 132,890 136,500 140,773 140,785 99,301 ملموسة موجودات غير

 8,506 5,630 84,422 ـــــــــ ـــــــــ موجودات ضريبة مؤجلة

 698,208 718,462 1,046,843 272,300 189,350 موجودات أخرى

 358,075 308,251 160,677 165,161 173,075 الوديعة المجمدة لدى المركاي

 114,761,468 101,967,500 89,297,684 81,207,819 63,597,797 أجمالي الموجودات

 1,153,856 928,154 1,717,552 1,602,556 972,855 ودائع المصارف

 103,560,476 91,534,491 78,211,138 72,779,466 56,096,389 ودائع العمالء

 2,721,317 3,062,116 3,793,924 1,685,234 1,645,573 تأمينات نقدية

 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 1,185,082 1,475,745 دائنون بموجب قبوالت

 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 39,792 23,842 مؤونات لمواجهة أخطار وأعباء محتملة

 10,589 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ضريبية مؤجلة التاامات

 59,726 67,465 82,345 ـــــــــ ـــــــــ مخصصات متنوعة

 339,075 343,247 344,148 ـــــــــ ـــــــــ مخصص ضريبة الدخل

 1,842,641 1,625,228 1,285,536 1,610,655 1,437,490 أخرى التاامات

 109,687,673 97,560,701 85,434,643 78,902,785 61,651,894 لتزاماتاال مجموع 

 3,705,000 3,250,000 2,500,000 1,750,000 1,750,000 رأس المال

 385,311 288,432 174,042 71,895 21,376 احتياطي قانوني

 385,311 288,432 174,042 71,895 21,376 احتياطي خاص

 31,748 32,555 ـــــــــ ـــــــــ 1,397 التغير المتراكم في الموجودات المالية

 92,346- 126,174- 106,427- 76,410- 19,253- الخسائر المتراكمة غير المحققة

 79,700 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ احتياطي عام لمخاطر التمويل

 497,956 594,613 1,045,108 487,654 171,007 األرباح المدورة المحققة

 4,992,646 4,327,872 3,786,765 2,305,034 1,945,903 مجموع حقوق الملكية

 81,116 78,927 76,276 ـــــــــ ـــــــــ األقليةحقوق 

 114,761,496 101,967,502 89,297,684 81,207,816 63,597,464 وحقوق الملكية لتزاماتاال مجموع 
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 (:2111 -2116خالل الفترة ) للمصرف العربي المركا الماليقائمة رابعًا: 
 2010 2009 2008 2007 2006 المصرف العربي

 10,206,446 7,311,428 6,421,291 5,182,043 1,173,593 وأرصدة لدى المركاينقد 

 أرصدة لدى المصارف
4,946,961 7,718,217 

9,385,986 3,018,787 1,962,568 

 3,154,435 3,947,945 1,493,975 ايداعات لدى المصارف

 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 345,722 احتياطي نقدي إلاامي

 23,122,664 17,121,818 12,245,456 6,780,184 2,262,582 تسهيالت ائتمانية مباشرة

 ـــــــــ 300,000 550,000 ـــــــــ ـــــــــ موجودات مالية قروض وسلف

 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 946,465 1,118,510 مدينون بموجب قبوالت

 316,031 269,748 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ موجودات مالية متوفرة للبيع

 199,394 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ موجودات مالية محتفظة لتاريخ االستحقاق

 1,546,067 1,401,090 1,302,674 1,150,414 591,641 موجودات ثابتة

 100,483 109,754 116,127 121,753 126,383 موجودات غير ملموسة

 283,374 524,849 467,562 36,276 33,827 موجودات أخرى

 286,537 281,089 284,272 138,419 147,206 الوديعة المجمدة لدى  المركاي

 41,177,999 34,286,508 31,717,343 22,073,771 10,746,425 أجمالي الموجودات

 175,275 3,444,035 1,607,949 254,248 208,876 ودائع المصارف

 35,302,878 25,796,502 26,063,280 18,981,621 7,365,654 ودائع العمالء

 1,427,093 1,292,485 775,683 ـــــــــ ـــــــــ تأمينات نقدية

 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 10,335 ـــــــــ ودائع الجهات المقربة

 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 499,654 دائنون مختلون

 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 946,465 1,118,510 تعهدات بموجب قبوالت

 2,487 2,469 1,643 ـــــــــ ـــــــــ مخصصات متنوعة

 158,659 78,838 103,623 ـــــــــ ـــــــــ مخصص ضريبة الدخل

 477,054 341,107 411,865 258,289 73,637 أخرى التاامات

 37,543,446 30,955,436 28,964,043 20,450,958 9,266,331 لتزاماتاال مجموع 

 3,180,000 3,000,000 3,000,000 1,500,000 1,500,000 رأس المال

 141,698 90,232 61,336 20,960 103 احتياطي قانوني

 141,698 90,232 61,336 20,960 103 احتياطي خاص

 1,203 384 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ التغير المتراكم في الموجودات المالية

 115,725 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ احتياطي عام لمخاطر التمويل

 151,298 292,946 296,676 167,676 826 األرباح المدورة المحققة

 97,069- 142,723- 116,047- 86,782- 20,940- الخسائر المتراكمة غير المحققة

 454,553 3,331,070 3,303,301 1,622,814 1,480,092 مجموع حقوق الملكية

 37,997,999 34,286,508 32,267,344 22,073,772 10,746,423 وحقوق الملكية لتزاماتاال مجموع 
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 (:2111 -2116خالل الفترة ) لمصرف بيبلوس المركا الماليقائمة خامسًا: 

 2010 2009 2008 2007 2006 مصرف بيبلوس

 7,535,973 4,485,422 4,231,865 1,261,553 663,816 المركاي نقد وأرصدة لدى

 3,372,517 3,653,224 5,853,715 5,738,496 3,808,035 أرصدة لدى المصارف

 4,705,790 3,904,891 1,962,716 660,803 930,044 ايداعات لدى المصارف

 22,389,619 16,285,006 10,561,182 6,592,228 3,530,178 تسهيالت ائتمانية مباشرة

 1,298,495 2,499,699 2,047,467 ـــــــــــــ ـــــــــــــ موجودات مالية قروض وسلف

 1,208,972 62,500 62,500 1,715,024 ـــــــــــــ موجودات مالية متوفرة للبيع

 1,267,053 1,299,010 1,204,307 1,010,293 755,679 موجودات ثابتة

 7,473 7,017 9,118 8,612 4,182 موجودات غير ملموسة

 403,398 319,778 224,469 123,947 14,448 موجودات أخرى

 387,431 183,240 184,735 188,364 194,769 الوديعة المجمدة لدى المركاي 

 42,576,721 32,699,787 26,342,074 17,299,320 9,901,151 أجمالي الموجودات 

 2,603,549 2,339,780 2,925,448 1,272,859 2,704,341 ودائع المصارف 

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ 47,176 ـــــــــــــ ودائع الشركة األم

 33,611,647 26,857,909 20,454,588 13,350,679 4,871,721 ودائع العمالء

 1,217,284 679,411 392,856 444,469 183,839 تأمينات نقدية 

 24,362 1,294 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ مخصصات متنوعة 

 91,884 87,170 93,539 23,059 ـــــــــــــ مخصص ضريبة الدخل

 639,432 432,598 353,918 248,905 240,379 أخرى التاامات

 38,188,158 30,398,162 24,220,349 15,387,147 8,000,280 لتزاماتاال مجموع 

 4,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 رأس المال

 93,013 64,903 37,011 4,367 ـــــــــــــ احتياطي قانوني

 93,013 64,903 37,011 4,367 ـــــــــــــ احتياطي خاص

 16,713 897 2,194- 15,143- ـــــــــــــ احتياطي موجودات مالية متاحة للبيع

 147,461 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ احتياطي عام لمخاطر التمويل

 164,053 338,518 202,550 34,939 46,821- األرباح المدورة المحققة

 125,691- 167,598- 152,653- 116,358- 52,308- الخسائر المتراكمة غير المحققة

 4,388,562 2,301,623 2,121,725 1,912,172 1,900,872 حقوق الملكيةمجموع 

 42,576,720 32,699,785 26,342,074 17,299,319 9,953,459 وحقوق الملكية لتزاماتاال مجموع 
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 (:2111 -2116خالل الفترة ) لمصرف عودة المركا الماليقائمة سادسًا: 

 2010 2009 2008 2007 2006 مصرف عودة

 26,906,008 16,906,790 10,815,729 6,632,512 2,153,644 وأرصدة لدى المركاي نقد

 أرصدة لدى المصارف
9,705,731 16,541,960 

17,593,832 11,644,626 8,469,052 

 9,665,490 13,588,316 6,103,239 ايداعات لدى المصارف

 39,443,874 26,100,199 19,305,772 9,846,364 4,857,664 تسهيالت ائتمانية مباشرة

 1,116,259 1,151,009 1,960,049 ــــــــــ ــــــــــ موجودات مالية قروض وسلف

 5,094,005 3,496,911 276,473 2,021,704 50,000 موجودات مالية متوفرة للبيع

 1,542,969 1,259,055 1,322,589 963,093 436,188 موجودات ثابتة

 97,378 107,446 114,053 118,311 111,162 موجودات غير ملموسة

 947,833 829,793 887,892 301,868 233,696 موجودات أخرى

 506,156 462,911 219,641 226,696 239,524 الوديعة المجمدة لدى المركاي 

 93,789,024 75,547,056 58,599,269 36,652,508 17,787,609 أجمالي الموجودات 

 636,775 1,012,302 2,058,286 372,780 130,149 ودائع المصارف 

 81,812,748 64,637,731 48,430,971 31,647,556 13,451,087 ودائع العمالء

 2,567,880 2,464,446 3,603,420 940,462 1,513,335 تأمينات نقدية 

 40,086 1,790 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ مخصصات متنوعة 

 267,182 171,541 219,199 140,741 ــــــــــ الدخلمخصص ضريبة 

 29,361 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ مخصص ضريبية مؤجلة

 1,571,306 1,129,664 1,220,665 470,029 144,511 أخرى التاامات

 86,925,338 69,417,474 55,532,541 33,571,575 15,239,082 لتزاماتاال مجموع 

 5,350,000 5,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 رأس المال

 281,980 193,613 108,359 45,210 10,839 احتياطي قانوني

 281,980 193,613 108,359 45,210 10,839 احتياطي خاص

 88,083 32,141 23,704- 3,604 ــــــــــ احتياطي موجودات مالية متاحة للبيع

 293,117 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ لمخاطر التمويلاحتياطي عام 

 751,303 958,162 565,174 361,676 86,715 األرباح المدورة المحققة

 182,776- 247,912- 191,461- 144,766- 59,866- الخسائر المتراكمة غير المحققة

 6,863,687 6,129,617 3,066,727 2,810,934 2,548,527 مجموع حقوق الملكية

 93,789,025 75,547,091 58,599,268 36,382,511 17,787,609 وحقوق الملكية لتزاماتاال مجموع 
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 الملحق الثاني
 (2010-2002للمصارف الخاصة محل الدراسة خالل الفترة ) الدخلقوائم 

 الحصة األساسية للسهم( باستثناءالف الليرات آجميع المبالغ ب(
 (:2010 -2002خالل الفترة ) قائمة الدخل للمصرف الدولي للتجارة والتمويلأواًل: 

المصرف الدولي للتجارة 

 والتمويل
2006 2007 2008 2009 2010 

 2,834,621 2,413,124 2,094,143 1,868,448 1,128,023 الفوائد الدائنة

 1,484,362- 1,214,269- 1,164,051- 1,213,377- 707,471- الفوائد المدينة

 1,350,259 1,198,855 930,092 655,071 420,552 صافي إيرادات الفوائد

 484,145 499,430 487,057 367,212 233,684 العموالت الدائنة

 8,308- 3,149- 5,370- 6,318- 10,084- العموالت المدينة

 475,837 496,281 481,687 360,894 223,600 صافي إيرادات العموالت

 1,826,096 1,695,136 1,411,779 1,015,965 644,152 صافي  الفوائد والعموالت

 99,496 121,418 14,879- 73,024- ــــــــــــ التعامالت بالعملة األجنبية

 22,761 57,969- 113,261- 76,742- 88,111- تغيرات أسعار الصرف

 71 ــــــــــــ 10,815 5,815 ــــــــــــ صافي أرباح المتاجرة

 40,257 25,526 27,081 45,455 35,955 إيرادات أخرى

 1,988,681 1,784,111 1,321,535 917,469 591,996 إجمالي الدخل التشغيلي

 369,331- 243,464- 240,701- 164,841- 96,258- نفقات الموظفين

 89,233- 68,080- 45,894- 32,196- 20,798- إهتالكات

 10,047- 12,666- 13,937- 12,138- 15,537- إطفاءات

مخصص تدني التسهيالت 

 االتمانية
 31,455- 21,571- 1,448- 496- ــــــــــــ

 101- 75,477- ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ مخصصات متنوعة

 252,630- 192,797- 166,436- 125,705- 80,412- مصاريف أخرى

 752,797- 614,055- 468,416- 335,376- 213,005- التشغيليةإجمالي النفقات 

 1,235,884 1,170,056 853,119 582,093 378,991 الربح قبل الضريبة

 321,410- 320,269- 269,626- 147,060- 97,023- ضريبة الدخل

 914,474 849,787 583,493 435,033 281,968 الربح للسنة

 105.62 141.63 97.25 114.95 93.99 الحصة االساسية للسهم
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 (:2010 -2002سورية والمهجر خالل الفترة )قائمة الدخل لمصرف ثانيًا: 

 2010 2009 2008 2007 2006 مصرف سورية والمهجر

 3,190,539 2,692,127 2,920,048 2,774,024 1,547,972 الفوائد الدائنة

 1,722,801- 1,440,977- 1,692,064- 2,160,064- 1,126,497- الفوائد المدينة

 1,467,738 1,251,150 1,227,984 613,960 421,475 صافي إيرادات الفوائد

 392,003 369,601 394,333 349,627 240,751 العموالت الدائنة

 45,221- 26,490- 15,803- 8,863- 10,142- العموالت المدينة

 346,782 343,111 378,530 340,764 230,609 صافي إيرادات العموالت

 1,814,520 1,594,261 1,606,514 954,724 652,084 صافي إيرادات الفوائد والعموالت

 124,598 97,755 102,776 43,453- 12,552- التعامالت بالعملة األجنبية

 42,871 26,850- 59,070- 107,621- 133,089- تغيرات أسعار الصرف

 28 ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ صافي أرباح المتاجرة

 21,704 1,250 ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ أرباح مالية متوفرة للبيع

 ـــــــــــ 26,160 ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ إيرادات تشغيلية أخرى

 2,003,721 1,692,576 1,650,220 803,650 506,443 إجمالي الدخل التشغيلي

 508,417- 355,503- 292,638- 216,952- 151,853- نفقات الموظفين

 إهتالكات
-66,362 -103,442 

-131,024 -176,914 -192,741 

 7,759- 7,779- 7,549- إطفاءات

 21,379- 31,354- 85,214- 19,018- 9,989- مخصص تدني التسهيالت 

 ـــــــــــ ـــــــــــ 20,000- ـــــــــــ ـــــــــــ خسارة استثمارات مالية

 1,900- 864- ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ مؤونة تقلبات أسعار الصرف

 306,704- 236,061- 185,047- 101,241- 85,535- مصاريف أخرى

 1,038,900- 808,475- 721,472- 440,653- 313,739- إجمالي النفقات التشغيلية

 964,821 884,101 928,748 362,997 192,704 قبل الضريبةالربح 

 252,273- 248,125- 281,800- 129,500- 88,885- ضريبة الدخل

 712,548 635,976 646,948 233,497 103,819 الربح للسنة

 98.71 105.37 107.82 38.92 17.30 الحصة االساسية للسهم
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 (:2010 -2002الفرنسي خالل الفترة ) بيمو السعوديقائمة الدخل لمصرف ثالثًا: 

 2010 2009 2008 2007 2006 مصرف بيمو السعودي الفرنسي

 3,225,730 3,289,776 3,524,518 3,342,830 2,251,813 الفوائد الدائنة

 1,150,531- 1,275,885- 1,498,179- 2,110,970- 1,350,769- الفوائد المدينة

 2,075,199 2,013,891 2,026,339 1,231,860 901,044 صافي إيرادات الفوائد

 563,194 464,880 427,263 337,224 270,863 العموالت الدائنة 

 17,789- 35,631- 94,116- 30,374- 32,678- العموالت المدينة

 545,405 429,249 333,147 306,850 238,185 صافي إيرادات العموالت

 2,620,604 2,443,140 2,359,486 1,538,710 1,139,229 صافي إيرادات الفوائد والعموالت

 196,973 132,749 125,843 41,645 82,201- التعامالت بالعملة األجنبية 

 33,828 19,747- 30,018- 57,156- 100,237- تغيرات أسعار الصرف  

 11,703 9,677 15,865- 27,027 14,274 صافي أرباح المتاجرة

 4,370 39,541 253,302- 194- ــــــ متوفرة للبيع أرباح موجودات مالية

 12,895 117,202 6,100 1,089 13,599- إيرادات تشغيلية أخرى

 2,880,373 2,722,562 2,192,244 1,551,121 957,466 إجمالي الدخل التشغيلي

 838,613- 713,440- 492,453- 410,902- 256,233- نفقات الموظفين

 إهتالكات 
-67,202 -85,605 

-115,045 -159,469 -192,202 

 13,889- 13,708- 13,093- إطفاءات

 229,235- 229,133- 89,823- 124,190- 109,451- مخصص تدني التسهيالت 

 34,132- ــــــ 49,370- ــــــ ــــــ مخصصات متنوعة

 568,301- 481,359- 361,130- 304,081- 225,078- مصاريف تشغيلية

 ــــــ ــــــ 79,598- ــــــ ــــــ أخرىخسائر 

 1,876,372- 1,597,109- 1,200,512- 924,778- 657,964- إجمالي النفقات التشغيلية

 1,004,001 1,125,453 991,732 626,343 299,502 الربح قبل الضريبة

 336,199- 464,250- 259,726- 178,315- 83,302- ضريبة الدخل 

 667,802 661,203 732,006 448,028 216,200 الربح للسنة

 89.83 124.16 208.82 128.00 62.00 الحصة االساسية للسهم 
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 (:2010 -2002العربي خالل الفترة )مصرف لقائمة الدخل لرابعًا: 

 2010 2009 2008 2007 2006 العربيمصرف ال

 2,012,759 1,555,018 1,337,706 909,563 263,269 الفوائد الدائنة

 1,014,030- 869,950- 771,999- 462,864- 130,420- الفوائد المدينة

 998,729 685,068 565,707 446,699 132,849 صافي إيرادات الفوائد

 260,668 237,106 201,954 103,072 58,620 العموالت الدائنة 

 22,849- 14,878- 9,635- 7,016- 2,214- العموالت المدينة

 237,819 222,228 192,319 96,056 56,406 إيرادات العموالتصافي 

 1,236,548 907,296 758,026 542,755 189,255 صافي إيرادات الفوائد والعموالت

 66,517 65,408 62,747 19,634 7,757 التعامالت بالعملة األجنبية

 45,654 26,676- 29,265- 65,842- 80,953- تغيرات أسعار الصرف  

 1,834 23,607 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع

 15,355 7,739 8,651 ــــــــــ ــــــــــ إيرادات تشغيلية أخرى

 1,365,908 977,374 800,159 496,547 116,059 إجمالي الدخل التشغيلي

 342,110- 254,008- 207,930- 144,669- 62,561- نفقات الموظفين

 إهتالكات 
-25,680 -46,372 

-62,102 -88,052 -98,268 

 10,665- 10,539- 9,070- إطفاءات

 84,333- 147,636- 386- ــــــــــ ــــــــــ  االئتمانيةمخصص التسهيالت 

 3 826- 1,643- ــــــــــ ــــــــــ مخصصات متنوعة

 270,213- 214,030- 144,919- 88,590- 49,371- مصاريف تشغيلية

   ــــــــــ ــــــــــ 1,659- 528- خسائر أخرى

 805,586- 715,091- 426,050- 281,290- 138,140- إجمالي النفقات التشغيلية

 560,322 262,283 374,109 215,257 22,081- الربح قبل الضريبة

 158,658- 78,838- 103,623- 72,536- 1,507- ضريبة الدخل 

 401,664 183,445 270,486 142,721 23,588- الربح للسنة

 63.15 30.57 60.83 47.57 7.86- الحصة االساسية للسهم 
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 (:2010 -2002بيبلوس خالل الفترة )مصرف لقائمة الدخل خامسًا: 

 2010 2009 2008 2007 2006 بيبلوسمصرف 

 1,784,810 1,541,383 1,205,580 776,252 300,665 الفوائد الدائنة

 1,035,572- 851,254- 538,453- 429,635- 174,405- الفوائد المدينة

 749,238 690,129 667,127 346,617 126,260 صافي إيرادات الفوائد

 218,592 186,260 122,211 79,871 21,686 العموالت الدائنة

 5,945- 6,496- 1,610- 598- 87- العموالت المدينة

 212,647 179,764 120,601 79,273 21,599 صافي إيرادات العموالت

 961,885 869,893 787,728 425,890 147,859 صافي إيرادات الفوائد والعموالت

 52,324 36,035 24,750 11,070 3,048 التعامالت بالعملة األجنبية

 41,908 14,945- 36,295- 64,050- 81,130- تغيرات أسعار الصرف

 ــــــــــ ــــــــــ 53- 180 154 صافي أرباح المتاجرة

 39,764 36,138 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ أرباح موجودات قروض وسلف

 26,306- ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ موجودات متوفرة للبيع خسائر

 1,069,575 927,121 776,130 373,090 69,931 إجمالي الدخل التشغيلي

 342,700- 291,692- 223,434- 132,625- 59,367- نفقات الموظفين

 127,551- 109,586- 60,978- 41,924- 14,433- إهتالكات

 3,023- 2,851- 2,657- 1,442- 388- إطفاءات

 24,092- 60,466- 36,600- 19,500- ــــــــــ مخصص التسهيالت االتمانية

 400- 1,185 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ متنوعة مخصصات

 248,800- 199,732- 162,319- 128,095- 83,440- مصاريف أخرى

 746,566- 663,142- 485,988- 323,586- 157,628- إجمالي النفقات التشغيلية

 323,009 263,979 290,142 49,504 87,697- الربح قبل الضريبة

 91,884- 87,170- 93,539- 23,059- ــــــــــ ضريبة الدخل

 231,125 176,809 196,603 26,445 87,697- الربح للسنة

 37.46 44.20 49.15 6.61 21.92- الحصة االساسية للسهم
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 (:2010 -2002عودة خالل الفترة )مصرف لقائمة الدخل سادسًا: 

 2010 2009 2008 2007 2006 مصرف عودة

 3,310,554 2,706,153 2,443,477 1,443,429 599,931 الدائنةالفوائد 

 1,808,973- 1,370,999- 1,134,607- 676,876- 333,310- الفوائد المدينة

 1,501,581 1,335,154 1,308,870 766,553 266,621 صافي إيرادات الفوائد

 589,167 449,469 308,622 163,860 65,107 العموالت الدائنة

 30,793- 9,475- 8,347- 7,350- 4,571- العموالت المدينة

 558,374 439,994 300,275 156,510 60,536 صافي إيرادات العموالت

 2,059,955 1,775,148 1,609,145 923,063 327,157 صافي إيرادات الفوائد والعموالت

 134,181 100,384 85,985 30,958 32,524- التعامالت بالعملة األجنبية

 65,136 56,451- 46,695- 84,900- 107,540- تغيرات أسعار الصرف

 14,812- 7,394 236,909- 35,557 122,520 أرباح موجودات  متوفرة للبيع

 6,242 20,551 27,429 12,188 3,715 إيرادات تشغيلية أخرى

 2,250,702 1,847,026 1,438,955 916,866 313,328 إجمالي الدخل التشغيلي

 577,795- 437,319- 359,713- 193,772- 111,623- نفقات الموظفين

 160,642- 155,118- 97,935- 53,280- 30,282- إهتالكات

 12,248- 11,551- 10,261- 8,845- 4,974- إطفاءات

 155,246- 23,590- 34,088- 77,250- ــــــــــ مخصص التسهيالت االتمانية

 707 854- ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ مخصصات متنوعة

 396,667- 422,509- 352,155- 184,177- 129,646- مصاريف أخرى

 1,301,891- 1,050,941- 854,152- 517,324- 276,525- إجمالي النفقات التشغيلية

 948,811 796,085 584,803 399,542 36,803 الربح قبل الضريبة

 267,182- 171,541- 219,199- 140,741- 36,350- ضريبة الدخل

 681,629 624,544 365,604 258,801 453 الربح للسنة

 127.41 183.10 146.24 103.52 0.18 الحصة االساسية للسهم
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 الملحق الثالث
 (2010-2002للمصارف الخاصة محل الدراسة خالل الفترة ) التدفقات النقديةقوائم 

 الليرات(الف آجميع المبالغ ب(
 (:2111 -2116خالل الفترة ) للمصرف الدولي للتجارة والتمويل التدفق النقديقائمة أواًل: 

 2010 2009 2008 2007 2006 المصرف الدولي للتجارة والتمويل

 1,235,884 1,170,055 853,119 582,095 378,991 الربح قبل ضريبة الدخل

 99,280 80,747 59,831 44,334 36,335 اهتالكات واطفاءات

 32,879 21,571 1,448 496 ـــــــ االئتمانيةمخصص الخسائر 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ 76,742 88,111 تأثير تغيرات أسعار الصرف

 ـــــــ ـــــــ 5,815 5,815- ـــــــ صافي أرباح المتاجرة

 1,367 8,714 ـــــــ 75 71 خسائر بيع موجودات ثابتة

 متنوعةمخصصات 
 

 1,322- 4,523- 30,240 ــــــــ

 946,884- 934,452- 2,264,102- 451,233- ـــــــ أرصدة لدى المصرف المركاي

 6,054,955- 7,769,035- 1,843,651- 118,033 818,033- أرصدة لدى المصارف

 356- ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ موجودات مالية للمتاجرة

 491,530- 1,211,630 ـــــــ ـــــــ ـــــــ أشهر 3يايد استحقاقها عن ودائع مصارف 

 5,976,068- 8,120,872- 7,069,225- 6,098,510- 1,291,333- تسهيالت ائتمانية مباشرة

 260,475- 111,914- 44,779 204,154- 39,416- الموجودات األخرى

 909,216- 1,131,584 44,421 730,071 169,644 التأمينات النقدية

 8,889,049 13,284,661 5,738,734 11,116,375 11,230,363 ودائع العمالء

 701,918 374,387- 1,574,635- 1,919,683 481,008 المطلوبات األخرى

 320,269- 245,503- 166,245- 119,051- 44,697- ضريبة الدخل المدفوعة

 4,000,698- 651,724- 6,139,472- 7,709,140 10,191,044 التشغيليةصافي التدفقات النقدية من األنشطة 

 231,648- 566,315- 690,066- 415,645- 186,956- صافي التغير في الموجودات الثابتة

 2,725- 2,461- 29,283- 5,470- 2,103- صافي التغير في الموجودات غير الملموسة

 300,000 100,000 400,000 ـــــــ ـــــــ استثمارات مالية قروض وسلف

 210,551- ـــــــ ــــــــ 66,836- ــــــ الايادة في الوديعة المجمدة لدى المصرف المركاي

 795 412 ــــــــ 30 30 عوائد بيع موجودات ثابتة

 14,307- 219,930- ـــــــ ـــــــ ـــــــ موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 ـــــــ 85,000- ـــــــ ـــــــ ـــــــ استثمارات في شركات تابعة

 158,436- 773,294- 319,349- 487,921- 189,029- ستثماريةاالصافي التدفقات النقدية من األنشطة 

 2,000,000 ــــــــ ــــــــ 1,500,000 ـــــــ الايادة في رأس المال

 10,500- ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ رسم طابع ايادة رأس المال

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ 147,698 ـــــــ عالوة االصدار

 ــــــــ 300,000- 245,159- 81,411- 65,272- األرباح المواعة المدفوعة

 ــــــــ ــــــــ 7,500- ــــــــ ــــــــ مصروف إصدار أسهم
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 1,989,500 300,000- 252,659- 1,566,287 65,272- من األنشطة التمويليةصافي التدفقات النقدية 

 2,169,589- 1,725,018- 6,711,480- 8,787,506 9,936,744 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

 3,824 2,555 5,269 72,228- 82,296- تاثير تغيرات أسعار الصرف

 17,811,744 19,534,209 26,240,420 17,998,045 9,182,343 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 15,645,979 17,811,746 19,534,209 26,713,323 19,036,791 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 

 (:2111 -2116خالل الفترة ) سورية والمهجرمصرف ل التدفق النقديقائمة ثانيًا: 
 2010 2009 2008 2007 2006 مصرف سورية والمهجر

 964,821 884,102 928,748 362,998 192,704 الربح قبل ضريبة الدخل

 200,500 184,693 138,573 103,442 66,362 اهتالكات واطفاءات

 21,379 31,354 85,214 19,018 9,989 مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة

 ___ ___ ___ 10,489 13,285 تأثير تغيرات أسعار الصرف

 ___ ___ ___ 45- ___ حسومات على األوراق المالية

 19,704- ___ ___ ___ ___ أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع

 28- ___ ___ ___ ___ صافي أرباح المتاجرة

 ___ 20,000- 20,000 ___ ___ خسارة استثمارات مالية

 28,660 24,899 ___ ___ ___ مخصصات متنوعة

 ___ ___ ___ 47 ___ ثابتةخسائر بيع موجودات 

 1,195,628 1,105,048 1,172,535 495,949 282,340 الربح قبل التغير في رأس المال العامل

 1,733,809- 330,245- ___ ___ ___ أرصدة لدى المصرف المركاي

 10,349,701- 1,303,013- 1,741,592- 2,394,601- ___ أرصدة لدى المصارف

 1,288- ___ ___ ___ ___ للمتاجرةموجودات مالية 

 10,983,046- 1,288,342- 4,852,121- 6,965,949- ___ تسهيالت ائتمانية مباشرة

 207,794- 33,794- 17,318- 19,153- 132,284- الموجودات األخرى

 506,173 58,981- 257,142- ___ ___ التأمينات النقدية

 ودائع العمالء
 

11,989,256 5,893,355 4,001,132 17,805,186 

 18,614 ___ ___ ___ ___ المطلوبات الضريبية المؤجلة

 ___ ___ 86,917- 190,066- ___ فوائد وعموالت محققة غير مستحقة القبض

 ___ ___ 4,552- 78,618 ___ فوائد محققة غير مستحقة الدفع

 ___ 17,270- ___ ___ ___ مخصصات متنوعة

 ___ ___ ___ ___ 2,483 أسعار الصرفات لتغيرات اعتماد

 ___ ___ ___ ___ 479,317 دائنين متفرقين

 ___ ___ ___ 498,797 ___ الهوامش النقدية

 483,579 39,642 47,255 56,482 151,060 المطلوبات األخرى

 248,125- 282,217- 129,500- 88,885- 50,227- ضريبة الدخل المدفوعة

 3,514,583- 3,923,765 24,003 3,460,448 1,028,314 النقدية من األنشطة التشغيليةصافي التدفقات 

 ___ ___ ___ ___ 12,169,152- ودائع لدى البنوك
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 357,916- 651,282- 791,997- 168,497- 279,508- صافي التغير في الموجودات الثابتة

 1,752- 3,492- 2,494- 1,700- 34,784- صافي التغير في الموجودات غير الملموسة

 50,000 250,000 800,000 ___ 1,796,680- استثمارات مالية قروض وسلف

 ___ ___ ___ ___ 1,050,000- استثمارات في أصول مالية

 1,021,399 ___ ___ ___ ___ بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

 4,260,222- 4,095,131- 1,702,657- ___ ___ استثمارات مالية متاحة للبيع

 1,556,014- 1,548,344- 15,628 474,013- ___ موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 ___ ___ 156,000- ___ ___ استثمارات في شركات تابعة

 60,000- ___ ___ ___ ___ ايادة في الوديعة المجمدة لدى المركاي

 5,164,505- 6,048,249- 1,837,520- 644,210- 15,330,124- ستثماريةاالصافي التدفقات النقدية من األنشطة 

 ___ ___ ___ ___ 22,908,091 ودائع عمالء وأرصدة دائنة أخرى

 ___ ___ ___ ___ 1,012,551- احتياطي نقدي إلاامي

 ___ ___ ___ ___ 148,659 المستحق للبنوك

 10,848- 298,152- 176,455- 129,580- ___ األرباح المواعة المدفوعة

 3,150- ___ ___ ___ ___ رسم طابع رأس المال

 13,998- 298,152- 176,455- 129,580- 22,044,199 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 8,693,086- 2,422,636- 1,989,972- 2,686,658 7,742,389 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

 4,186,677- 2,622,136 5,768,700 ___ ___ أسعار الصرفتاثير تغيرات 

 24,813,745 29,325,566 43,110,572 38,538,871 6,274,289 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 11,933,982 29,525,066 46,889,300 41,225,529 14,016,678 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
 

 (:2111 -2116خالل الفترة ) بيمو السعودي الفرنسيمصرف ل النقديالتدفق قائمة ثالثًا: 

 2010 2009 2008 2007 2006 مصرف بيمو السعودي الفرنسي

 1,004,002 1,125,455 991,733 626,343 299,504 الربح قبل ضريبة الدخل

 206,091 173,177 128,137 85,605 67,202 اهتالكات واطفاءات

 2,292,355 229,133 89,822 124,190 109,451 االئتمانيةمصروف مخصص الخسائر 

 11,703- 9,677- ___ 27,027- 14,274- صافي أرباح المتاجرة

 ___ 36,098- 255,852 194- ___ استثمارات مالية متوفرة للبيع

 ___ 410- 1,082 45 ___ خسائر بيع موجودات ثابتة

 ___ ___ ___ 400- ___ تعديالت موجودات ثابتة

 ___ 3,012- ___ 104- 266- تسديد تعويض نهاية خدمة الموظفين

 1,063,561- 1,444,947- 4,297,097- 7,913 10,024 أرصدة لدى المصرف المركاي

 4,642,192- 2,117,732 4,115,459 ___ ___ إيداعات لدى المصارف والمؤسسات المالية

 8,948,780- 1,674,034- 10,011,626- ___ ___ تسهيالت ائتمانية مباشرة

 20,254 331,930 146,997- 213,619- 117,146- الموجودات األخرى

 340,799- 731,809- 1,218,196 ___ ___ التأمينات النقدية
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 12,025,985 13,323,353 6,482,696 ___ ___ ودائع العمالء

 28,904 76,162- 42,204 16,054 22,929 مخصصات متنوعة

 218,564 393,664 224,343- 5,091 806,572 األخرىالمطلوبات 

 343,247- 386,359- 173,502- ___ ___ ضريبة الدخل المدفوعة

 445,873 13,331,936 1,528,384- 623,897 1,183,996 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 ___ ___ ___ 4,815,478- 6,442,005- ودائع لدى المصارف

 ___ ___ ___ 581,767 941,936- المالية األوراق

 622,059- 583,585- 457,038- 308,472- 297,008- الموجودات الثابتةصافي التغير في 

 10,279- 12,983- 13,081- 50,869- 17,301- صافي التغير في الموجودات غير الملموسة

 7,314- 58,346 278,100- ___ ___ استثمارات مالية متوفرة للبيع

 150,000 350,000 300,000 5,319,247- 4,054,789- استثمارات مالية قروض وسلف

 24,020- ___ 48,627 ___ ___ استثمارات مالية للمتاجرة

 45,500- 145,728- ___ ___ ___ الوديعة المجمدة لدى المصرف المركاي

 ___ 600 2,801 ___ ___ عوائد بيع موجودات ثابتة

 1,491,404- ___ ___ ___ ___ محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقموجودات مالية 

 2,050,576- 333,350- 396,791- 9,912,299- 11,753,039- ستثماريةاالصافي التدفقات النقدية من األنشطة 

 ___ ___ ___ 16,723,040 18,312,464 ودائع الابائن

 ___ ___ ___ 967,536- 851,253- احتياطي نقدي إلاامي

 ___ ___ 750,000 ___ ___ الايادة في رأس المال

 ___ ___ 76,000 ___ ___ حقوق األقلية

 1,151- 147,379- 9,368- 77,926- ___ األرباح المواعة المدفوعة

 1,151- 147,379- 816,632 15,677,578 17,461,211 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 1,605,854- 12,851,207 1,108,543- 6,389,176 6,892,168 وما في حكمهصافي الزيادة في النقد 

 3,334 1,160- 4,484 ___ ___ تاثير تغيرات أسعار الصرف

 37,718,514 24,868,467 25,972,525 19,383,350 12,491,182 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 36,115,994 37,718,514 24,868,466 25,772,526 19,383,350 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 

 (:2111 -2116خالل الفترة ) لمصرف العربيل التدفق النقديقائمة رابعًا: 

 2010 2009 2008 2007 2006 العربيالمصرف 

 560,322 262,284 374,110 215,257 23,589- ربح الفترة

 108,933 98,591 71,172 46,182 25,680 اهتالكات واطفاءات

 84,333 147,636 386 ___ ___ مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة

 1,834- ___ ___ ___ ___ الربح من بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

 798,745- 270,689- ___ ___ ___ أرصدة لدى المصرف المركاي
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 793,510 818,395- ___ 468,223- ___ أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية

 ___ ___ 1,253,725- ___ ___ أشهر 3مصارف يايد استحقاقها عن ودائع 

 ___ ___ ___ 4,506,504- ___ الايادة في قروض وتسليفات الابائن

 ___ ___ ___ 514,611- ___ الايادة في احتياطي نقدي إلاامي

 6,085,158- 5,023,998- 5,476,755- ___ ___ تسهيالت ائتمانية مباشرة

 79,811 54,547- 379,162- 17,231- 30,756- الموجودات األخرى

 ___ ___ ___ 37,341- ___ الايادة في فوائد مستحقة القبض

 ___ ___ ___ 27,202 ___ الايادة في فوائد مستحقة الدفع

 ___ ___ 145,853- 8,786 ___ النقص في الوديعة المجمدة لدى المركاي

 134,608 516,802 42,708- ___ ___ التأمينات النقدية

 9,506,376 266,777- 7,951,392 11,088,043 ___ ودائع العمالء

 ___ ___ ___ 92 ___ الايادة في ودائع الابائن الجهة المقربة

 4- 826 1,643 ___ ___ مخصصات متنوعة

 112,053 77,453- 159,255 125,670 36,739 المطلوبات األخرى

 78,838- 103,623- 72,536- 1,507- ___ المدفوعةضريبة الدخل 

 4,415,367 5,589,343- 1,187,219 5,965,815 8,074 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 ___ ___ ___ ___ 3,924,561- ودائع منتجة لفوائد لدى المصارف

 81,580- 186,469- 214,363- 596,858- 177,222- الموجودات الثابتةصافي التغير في 

 1,395- 4,165- 3,444- 3,468- 107,029- صافي التغير في الموجودات غير الملموسة

 300,000 250,000 315,000- ___ 2,262,582- استثمارات مالية قروض وسلف

 181,286- 705,378- ___ ___ ___ شراء موجودات مالية متوفرة للبيع

 142,301 436,015 ___ ___ ___ بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

 ___ ___ ___ ___ 10,803 الوديعة المجمدة لدى المصرف المركاي

 199,394- ___ ___ ___ ___ موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 21,354- 209,997- 532,807- 600,326- 6,460,591- ستثماريةاالصافي التدفقات النقدية من األنشطة 

 ___ ___ ___ ___ 7,365,654 الايادة في ودائع الابائن

 ___ ___ ___ ___ 188,495 الايادة في ودائع المصارف

 ___ ___ ___ ___ 130,610- الايادة في قرض من مصرف محلي

 ___ ___ ___ ___ 499,654 الايادة في حسابات دائنون مختلفون

 ___ ___ ___ ___ 345,722- الايادة في احتياطي نقدي إلاامي

 ___ ___ 1,500,000 ___ ___ الايادة في رأس المال

 96,718- 150,101- 85,557- ___ ___ األرباح المواعة المدفوعة

 96,718- 150,101- 1,414,443 0 7,577,471 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 4,297,295 5,949,441- 2,068,855 5,365,489 1,124,954 صافي الايادة في النقد وما في حكمه

 4,646- ___ ___ ___ ___ موجودات متوفرة للبيعتغير سعر الصرف ل
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 5,448- 3,183 ___ ___ ___ تاثير تغيرات أسعار الصرف

 4,095,082 10,019,728 12,130,472 5,777,318 48,639 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 8,382,283 4,073,470 14,199,327 11,142,807 1,173,593 في نهاية السنةالنقد وما في حكمه 

 

 (:2111 -2116خالل الفترة ) لمصرف بيبلوس التدفق النقديقائمة خامسًا: 

 2010 2009 2008 2007 2006 مصرف بيبلوس

 323,008 263,978 290,141 49,504 87,698- الربح قبل ضريبة الدخل

 130,574 112,437 63,635 43,366 14,821 اهتالكات واطفاءات

 24,092 60,466 36,600 19,500 ___ االئتمانيةمصروف مخصص الخسائر 

 ___ ___ ___ 6,405 8,113 تأثير تغيرات أسعار الصرف

 26,306 ___ ___ ___ ___ خسائر تدني أصول مالية متوفرة للبيع

 ___ 525- 77 ___ 186 خسائر بيع موجودات ثابتة

 39,764- 36,138- ___ ___ ___ قروض وسلف-أرباح بيع موجودات مالية

 ___ 400,218 390,453 118,775 64,578- الربح قبل التغير في رأس المال العامل

 68,273- 632,390- 1,307,201- 419,608- ___ أرصدة لدى المصرف المركاي

 80,089- 194,217- 455,170- ___ ___ إيداعات لدى المصارف

 ___ ___ ___ 1,607,353- 404,967- ايداعات لدى المصارف والمؤسسات المالية

 489,839 1,138,466- ___ ___ 1,175,467 ودائع المصارف والمؤسسات المالية

 6,128,705- 5,784,290- 4,005,553- 3,088,569- 3,530,178- تسهيالت ائتمانية مباشرة

 83,620- 95,309- 100,441- 88,327- 7,942- الموجودات األخرى

 212,967 286,555 51,613- 260,635 183,222 التأمينات النقدية

 7,078,645 6,403,320 7,152,512 8,503,245 4,782,502 ودائع العمالء

 23,067 1,185- ___ ___ ___ مخصصات متنوعة

 205,281 81,159 105,013 32,866- 193,772 المطلوبات األخرى

 87,170- 93,539- 23,059- ___ ___ ضريبة الدخل المدفوعة

 2,026,158 768,144- 1,704,941 3,645,932 2,327,298 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 ___ ___ ___ 296,538- 319,888- صافي التغير في الموجودات الثابتة

 3,479- 751- 3,163- 5,871- 4,397- مشتريات الموجودات غير الملموسة

 924,390- ___ ___ 1,730,167- ___ شراء موجودات مالية متوفرة للبيع

 1,008,394 413,003- 118,006 ___ ___ استثمارات مالية قروض وسلف

 206,781- ___ ___ ___ ___ الوديعة المجمدة لدى المصرف المركاي

 95,594- 213,417- 255,128- ___ ___ شراء موجودات ثابتة

 ___ 9,653,000 60,000 ___ 106,000 عوائد بيع موجودات ثابتة

 ___ ___ ___ ___ ___ موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
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 221,850- 9,025,829 80,285- 2,032,576- 218,285- ستثماريةاالصافي التدفقات النقدية من األنشطة 

 2,000,000 ___ ___ ___ ___ الايادة في رأس المال

 158,447- ___ ___ ___ ___ األرباح المواعة المدفوعة

 1,841,553 0 0 0 0 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 3,645,861 8,257,685 1,624,656 1,613,356 2,109,013 صافي الايادة في النقد وما في حكمه

 2,590 1,495 3,630 ___ ___ تاثير تغيرات أسعار الصرف

 3,688,370 6,820,493 5,252,150 3,638,873 1,464,934 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 7,336,821 15,079,673 6,880,436 5,252,229 3,573,947 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 

 (:2111 -2116خالل الفترة ) لمصرف عودة التدفق النقديقائمة سادسًا: 

 2010 2009 2008 2007 2006 عودةمصرف 

 948,811 796,085 584,801 399,543 36,803 الربح قبل ضريبة الدخل

 172,889 166,669 108,196 62,124 35,256 اهتالكات واطفاءات

 155,246 23,590 34,088 77,250 ــــــــ االئتمانيةمصروف مخصص الخسائر 

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ 25,706 16,249 تأثير تغيرات أسعار الصرف

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ 3,934- ــــــــ فوائد ممققة غير مستحقة القبض

 17,312 5,394- 209,942 ــــــــ ــــــــ خسارة تدني قيمة استثمارات مالية متاحة للبيع

 723 67 25 ــــــــ ــــــــ خسائر بيع موجودات ثابتة

 1,669,958- 1,623,544- 3,495,736- 686,004- ــــــــ المصرف المركايأرصدة لدى 

 3,922,862 7,485,113- 3,132,581 43,651- 4,594,622- أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية

 ــــــــ 1,125 ــــــــ ــــــــ ــــــــ مشتقات االدوات المالية

 13,493,350- 6,818,018- 9,508,238- 5,038,981- 4,840,858- تسهيالت ائتمانية مباشرة

 118,041- 50,794 198,594- 203,373- 177,395- الموجودات األخرى

 103,434 1,138,974- 2,594,057 340,901 1,502,562 التأمينات النقدية

 17,175,018 16,098,917 16,919,616 17,687,494 11,266,720 ودائع العمالء

 32,725 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ مخصصات متنوعة

 442,428 34,460 664,345 41,408- 111,538- المطلوبات األخرى

 171,541- 219,199- 140,741- 36,350- 133- ضريبة الدخل المدفوعة

 7,518,558 118,535- 10,904,342 12,539,317 3,133,044 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 446,337- 209,153- 723,615- 310,185- 253,018- صافي التغير في الموجودات الثابتة

 2,180- 4,943- 5,937- 15,994- 13,418- صافي التغير في الموجودات غير الملموسة

 34,750 809,040 60,049- ــــــــ ــــــــ استثمارات مالية قروض وسلف

 35,000- 248,043- ــــــــ ــــــــ ــــــــ المصرف المركايالوديعة المجمدة لدى 

 1,529,105- 3,153,017- 2,645,949 1,964,167- 50,000- شراء موجودات مالية متاحة للبيع
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 1,058 117,501 ــــــــ ــــــــ ــــــــ عوائد بيع موجودات ثابتة

 1,976,814- 2,688,615- 1,856,348 2,290,346- 316,436- ستثماريةاالصافي التدفقات النقدية من األنشطة 

 ــــــــ 2,500,000 ــــــــ ــــــــ ــــــــ الايادة في رأس المال

 3,500- ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ تكلفة ايادة رأس المال

 786- 133,327- 63,553- ــــــــ ــــــــ األرباح المواعة المدفوعة

 ــــــــ 0.50 ــــــــ ــــــــ ــــــــ حقوق األقلية )الجهة غير المسيطرة(

 4,286- 2,366,674 63,553- 0 0 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 5,537,458 440,477- 12,697,137 10,248,971 2,816,608 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

 8,245- 4,773 7,055 ــــــــ ــــــــ الصرفتاثير تغيرات أسعار 

 21,162,320 21,598,026 8,893,835 6,902,564 4,317,998 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 26,691,533 21,162,323 21,598,027 17,151,535 7,134,606 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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 كفاية رأس المال: حساب نسب الرابعالملحق 
 ف الليراتآاللتامات بجميع المبالغ لحقوق الملكية والودائع واال

 أواًل: حساب نسبة حقوق الملكية إلى الودائع:

 للمصرف الدولي للتجارة والتمويل الودائع نسبة حقوق الملكية إلى حساب (: 3الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 4,409,302 7,319,297 4,760,323 4,210,537 3,874,543 1,881,810 حقوق الملكية

 39,835,410 59,280,869 50,491,820 37,207,159 31,656,788 20,540,413 ودائع العمالء

 %10.90 %12.35 %9.43 %11.32 %12.24 %9.16 النسبة

  %53.76 %13.06 %8.67 %105.89  معدل نمو حقوق الملكية

 الودائعمعدل نمو 
 

54.12% 17.53% 35.70% 17.41% 
 

 للمصرف الدولي للتجارة والتمويلالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
 

 سورية والمهجرمصرف ل الودائع نسبة حقوق الملكية إلى حساب (: 2الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 4,008,438 5,116,253 4,395,426 3,805,834 3,404,088 3,320,591 حقوق الملكية

 62,232,568 83,483,479 65,678,293 61,977,161 56,027,308 43,996,600 ودائع العمالء

 %6.52 %6.13 %6.69 %6.14 %6.08 %7.55 النسبة

  %16.40 %15.49 %11.80 %2.51  معدل نمو حقوق الملكية

  %27.11 %5.97 %10.62 %27.34  نمو الودائع معدل

 لمصرف سورية والمهجرالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
 

 بيمو السعودي الفرنسيمصرف ل الودائع نسبة حقوق الملكية إلى حساب (: 1الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 3,518,915 5,073,796 4,406,800 3,863,040 2,305,034 1,945,903 حقوق الملكية

 80,436,392 103,560,476 91,534,491 78,211,138 72,779,466 56,096,390 ودائع العمالء

 %4.26 %4.90 %4.81 %4.94 %3.17 %3.47 النسبة

  %15.14 %14.08 %67.59 %18.46  معدل نمو حقوق الملكية

  %13.14 %17.04 %7.46 %29.74  معدل نمو الودائع

 لمصرف بيمو السعودي الفرنسيالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
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 للمصرف العربي الودائع نسبة حقوق الملكية إلى حساب (: 4الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 2,674,366 3,634,553 3,331,070 3,303,300 1,622,813 1,480,092 حقوق الملكية

 22,701,987 35,302,878 25,796,502 26,063,280 18,981,621 7,365,654 ودائع العمالء

 %12.90 %10.30 %12.91 %12.67 %8.55 %20.09 النسبة

  %9.11 %0.84 %103.55 %9.64  معدل نمو حقوق الملكية

  %36.85 %1.02- %37.31 %157.70  معدل نمو الودائع

 للمصرف العربيالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
 

 

 

 لمصرف بيبلوس الودائع نسبة حقوق الملكية إلى حساب (: 1الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 2,524,991 4,388,563 2,301,624 2,121,725 1,912,173 1,900,872 الملكيةحقوق 

 19,829,309 33,611,647 26,857,909 20,454,589 13,350,679 4,871,721 ودائع العمالء

 %17.07 %13.06 %8.57 %10.37 %14.32 %39.02 النسبة

  %90.67 %8.48 %10.96 %0.59  معدل نمو حقوق الملكية

  %25.15 %31.31 %53.21 %174.04  نمو الودائعمعدل 

 لمصرف بيبلوسالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
 

 

 

 لمصرف عودة الودائع نسبة حقوق الملكية إلى حساب (: 1الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 4,283,899 6,863,688 6,129,618 3,066,728 2,810,933 2,548,527 حقوق الملكية

 47,996,019 81,812,748 64,637,731 48,430,971 31,647,556 13,451,087 ودائع العمالء

 %10.41 %8.39 %9.48 %6.33 %8.88 %18.95 النسبة

  %11.98 %99.87 %9.10 %10.30  معدل نمو حقوق الملكية

  %26.57 %33.46 %53.03 %135.28  معدل نمو الودائع

 لمصرف عودةالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
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 ثانيًا: حساب نسبة حقوق الملكية إلى اإللتزامات:

 نسبة حقوق الملكية إلى اإللتزامات للمصرف الدولي للتجارة والتمويلحساب (: 2الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 4,409,302 7,319,297 4,760,323 4,210,537 3,874,543 1,881,810 حقوق الملكية

 51,077,970 70,974,338 63,909,761 47,887,773 45,096,555 27,521,423 إجمالي اإللتاامات

 8.40% 10.31% 7.45% 8.79% 8.59% 6.84% النسبة

  53.76% 13.06% 8.67% 105.89%  حقوق الملكية معدل نمو

 اإللتاامات معدل نمو
 

%63.86 %6.19 %33.46 %11.05 
 

 للمصرف الدولي للتجارة والتمويلالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
 

 

 مصرف سورية والمهجرلتزامات لنسبة حقوق الملكية إلى اإلحساب (: 2الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 4,008,438 5,116,253 4,395,426 3,805,834 3,404,088 3,320,591 حقوق الملكية

 65,377,582 87,024,386 68,264,001 64,988,817 60,188,201 46,422,504 إجمالي اإللتاامات

 6.20% 5.88% 6.44% 5.86% 5.66% 7.15% النسبة

 معدل نمو حقوق الملكية
 

%2.51 %11.80 %15.49 %16.40 
 

 معدل نمو اإللتاامات
 

%29.65 %7.98 %5.04 %27.48 
 

 لمصرف سورية والمهجرالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
 

 

 مصرف بيمو السعودي الفرنسيلتزامات لاإل نسبة حقوق الملكية إلىحساب (: 2الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 3,518,915 5,073,796 4,406,800 3,863,040 2,305,034 1,945,903 حقوق الملكية

 86,647,539 109,687,673 97,560,700 85,434,643 78,902,786 61,651,894 إجمالي اإللتاامات

 3.95% 4.63% 4.52% 4.52% 2.92% 3.16% النسبة

 معدل نمو حقوق الملكية
 

%18.46 %67.59 %14.08 %15.14 
 

 معدل نمو اإللتاامات
 

%27.98 %8.28 %14.19 %12.43 
 

 لمصرف بيمو السعودي الفرنسيالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
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 لمصرف العربيلتزامات لنسبة حقوق الملكية إلى اإلحساب (: 30الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 2,674,366 3,634,553 3,331,070 3,303,300 1,622,813 1,480,092 حقوق الملكية

 25,436,043 37,543,446 30,955,438 28,964,043 20,450,958 9,266,332 إجمالي اإللتاامات

 11.15% 9.68% 10.76% 11.40% 7.94% 15.97% النسبة

 معدل نمو حقوق الملكية
 

%9.64 %103.55 %0.84 %9.11 
 

 معدل نمو اإللتاامات
 

%120.70 %41.63 %6.88 %21.28 
 

 للمصرف العربيالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
 

 مصرف بيبلوسلتزامات لنسبة حقوق الملكية إلى اإلحساب (: 33الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 2,524,991 4,388,563 2,301,624 2,121,725 1,912,173 1,900,872 حقوق الملكية

 23,238,819 38,188,158 30,398,162 24,220,349 15,387,147 8,000,279 إجمالي اإللتاامات

 12.80% 11.49% 7.57% 8.76% 12.43% 23.76% النسبة

 معدل نمو حقوق الملكية
 

%0.59 %10.96 %8.48 %90.67 
 

 معدل نمو اإللتاامات
 

%92.33 %57.41 %25.51 %25.63 
 

 لمصرف بيبلوسالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 

 

 مصرف عودةلتزامات لنسبة حقوق الملكية إلى اإلحساب (: 32الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 4,283,899 6,863,688 6,129,618 3,066,728 2,810,933 2,548,527 حقوق الملكية

 52,137,202 86,925,338 69,417,474 55,532,540 33,571,576 15,239,082 إجمالي اإللتاامات

 9.47% 7.90% 8.83% 5.52% 8.37% 16.72% النسبة

 معدل نمو حقوق الملكية
 

%10.30 %9.10 %99.87 %11.98 
 

 معدل نمو اإللتاامات
 

%120.30 %65.42 %25.00 %25.22 
 

 لمصرف عودةالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
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 المصارف الخاصة في سورية بالنسبة لكفاية رأس المال في كل عام من أعوام الدراسة:ثالثًا: ترتيب أداء 

 :2002ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة لكفاية رأس المال عام  .1

 

 

 :2007ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة لكفاية رأس المال عام  .2

 

 2116(: ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة لكفاية رأس المال عام 13الجدول رقم )

 
حقوق الملكية 

 اإللتااماتإلى 
حقوق الملكية  الترتيب

 إلى الودائع
كفاية رأس  الترتيب

 المال
 الترتيب المتوسط الترتيب

 3 4.5 ــــــ ــــــ 4 9.16% 5 6.84% ارة والتمويلالدولي للتج

 3 4.5 ــــــ ــــــ 5 7.55% 4 7.15% سورية والمهجر

 4 6 ــــــ ــــــ 6 3.47% 6 3.16% بيمو السعودي الفرنسي

 2 2.5 ــــــ ــــــ 2 20.09% 3 15.97% العربي 

 1 1 ــــــ ــــــ 1 39.02% 1 23.76% بيبلوس

 2 2.5 ــــــ ــــــ 3 18.95% 2 16.72% عودة

  (12حتى  1باستخراج النسب من الجداول رقم )  المصدر: من إعداد الباحثة

 2119المال عام (:  ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة لكفاية رأس 14الجدول رقم )

 
حقوق الملكية 
 إلى اإللتاامات

حقوق الملكية  الترتيب
 إلى الودائع

كفاية رأس  الترتيب
 المال

 الترتيب المتوسط الترتيب

 2 2 2 16.62% 2 12.24% 2 8.59% الدولي للتجارة والتمويل

 5 5 5 12.30% 5 6.08% 5 5.66% سورية والمهجر

 6 6 6 8.42% 6 3.17% 6 2.92% بيمو السعودي الفرنسي

 3 3 1 21.01% 4 8.55% 4 7.94% العربي 

 1 1.67 3 15.74% 1 14.32% 1 12.43% بيبلوس

 4 3.33 4 12.40% 3 8.88% 3 8.37% عودة

  (12حتى  1باستخراج النسب من الجداول رقم )  المصدر: من إعداد الباحثة
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 :2002لكفاية رأس المال عام ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة  .3

 

 
 :2002ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة لكفاية رأس المال عام  .4

 

 
 

 2119(:  ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة لكفاية رأس المال عام 15الجدول رقم )

 
حقوق الملكية 
 إلى اإللتاامات

 الترتيب
حقوق الملكية 
 إلى الودائع

 الترتيب
كفاية رأس 

 المال
 الترتيب المتوسط الترتيب

 2 2 2 15.67% 2 11.32% 2 8.79% ارة والتمويلالدولي للتج

 4 4.33 4 11.63% 5 6.14% 4 5.86% سورية والمهجر

 5 5 3 12.14% 6 4.94% 6 4.52% بيمو السعودي الفرنسي

 1 1 1 20.22% 1 12.67% 1 11.40% العربي 

 3 3.67 5 11.14% 3 10.37% 3 8.76% بيبلوس

 5 5 6 9.58% 4 6.33% 5 5.52% عودة

  (12حتى  1باستخراج النسب من الجداول رقم )  المصدر: من إعداد الباحثة

 2118(:  ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة لكفاية رأس المال عام 16الجدول رقم )

 
حقوق الملكية 

 اإللتااماتإلى 
 الترتيب

حقوق الملكية 
 إلى الودائع

 الترتيب
كفاية رأس 

 المال
 الترتيب المتوسط الترتيب

 3 3.67 4 11.61% 3 9.43% 4 7.45% ارة والتمويلالدولي للتج

 4 4.33 3 13.11% 5 6.69% 5 6.44% سورية والمهجر

 5 5.67 5 11.55% 6 4.81% 6 4.52% بيمو السعودي الفرنسي

 1 1 1 19.03% 1 12.91% 1 10.76% العربي 

 4 4.33 6 8.44% 4 8.57% 3 7.57% بيبلوس

 2 2 2 15.34% 2 9.48% 2 8.83% عودة

  (12حتى  1باستخراج النسب من الجداول رقم )  المصدر: من إعداد الباحثة
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 :2010ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة لكفاية رأس المال عام  .5

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2111(:  ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة لكفاية رأس المال عام 19الجدول رقم )

 
حقوق الملكية 

 اإللتااماتإلى 
 الترتيب

حقوق الملكية 
 إلى الودائع

 الترتيب
كفاية رأس 

 المال
 الترتيب المتوسط الترتيب

 1 1.67 1 17.38% 2 12.35% 2 10.31% الدولي للتجارة والتمويل

 5 5.33 6 11.93% 5 6.13% 5 5.88% سورية والمهجر

 6 5.67 5 12.27% 6 4.90% 6 4.63% بيمو السعودي الفرنسي

 3 3 3 16.12% 3 10.30% 3 9.68% العربي 

 2 2 4 13.26% 1 13.06% 1 11.49% بيبلوس

 4 3.33 2 16.48% 4 8.39% 4 7.90% عودة

  (12حتى  1باستخراج النسب من الجداول رقم )  المصدر: من إعداد الباحثة
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 جودة األصول: حساب نسب الخامسالملحق 
 جميع المبالغ بأالف الليرات

 حساب نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض:أواًل: 
 للمصرف الدولي للتجارة والتمويل حساب نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض(: 3الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 100,929 306,222 116,629 15,385 12,942 53,468 القروض المتعثرة

 19,440,259 33,155,393 27,163,127 19,039,170 11,970,498 5,873,105 إجمالي القروض

 0.49% 0.92% 0.43% 0.08% 0.11% 0.91% النسبة

  162.56% 658.08% 18.87% -75.79%  القروض المتعثرة معدل نمو

  22.06% 42.67% 59.05% 103.82%  إجمالي القروض معدل نمو

 للمصرف الدولي للتجارة والتمويلالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
 

 سورية والمهجرمصرف ل حساب نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض(: 2الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 230,208 333,977 343,636 170,696 215,532 87,197 القروض المتعثرة

 17,627,306 30,537,505 19,548,464 18,253,281 13,185,806 6,611,472 إجمالي القروض

 1.35% 1.09% 1.76% 0.94% 1.63% 1.32% النسبة

  -2.81% 101.31% -20.80% 147.18%  القروض المتعثرة معدل نمو

  56.21% 7.10% 38.43% 99.44%  إجمالي القروض معدل نمو

 لمصرف سورية والمهجرالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
 

 بيمو السعودي الفرنسيمصرف ل حساب نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض(: 1الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 1,161,110 2,746,320 1,818,088 575,382 403,513 262,248 القروض المتعثرة

 24,558,046 37,857,407 28,813,479 27,187,943 17,133,087 11,798,314 إجمالي القروض

 4.05% 7.25% 6.31% 2.12% 2.36% 2.22% النسبة

  51.06% 215.98% 42.59% 53.87%  القروض المتعثرة معدل نمو

  31.39% 5.98% 58.69% 45.22%  القروضإجمالي  معدل نمو

 لمصرف بيمو السعودي الفرنسيالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
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 العربيمصرف لل حساب نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض(: 4الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 630,262 1,519,784 759,167 221,035 21,060  القروض المتعثرة

 14,976,162 23,411,440 17,309,067 12,253,684 6,930,458  إجمالي القروض

 3.25% 6.49% 4.39% 1.80% 0.30%  النسبة

  100.19% 243.46% 949.57%   القروض المتعثرة معدل نمو

  35.26% 41.26% 76.81%   إجمالي القروض معدل نمو

 للمصرف العربي  انات المالية في القوائم الماليةالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البي
 

 

 بيبلوسمصرف ل حساب نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض(: 1الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 141,013 293,544 124,913 104,897 40,697  القروض المتعثرة

 14,062,028 22,573,468 16,424,986 10,631,925 6,617,733  إجمالي القروض

 0.92% 1.30% 0.76% 0.99% 0.61%  النسبة

  135.00% 19.08% 157.75%   القروض المتعثرة معدل نمو

  37.43% 54.49% 60.66%   إجمالي القروض معدل نمو

 لمصرف بيبلوس  انات المالية في القوائم الماليةالباحثة بحساب النسبة من البيالمصدر: من إعداد 
 

 

 عودةمصرف ل حساب نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض(: 1الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 545,036 1,335,040 623,662 0 221,442  القروض المتعثرة

 23,845,847 39,794,082 26,248,582 19,417,109 9,923,614  إجمالي القروض

 1.99% 3.35% 2.38% 0.00% 2.23%  النسبة

  114.06% ـــــ -100.00%   القروض المتعثرة معدل نمو

  51.60% 35.18% 95.67%   إجمالي القروض معدل نمو

 لمصرف عودة  القوائم الماليةانات المالية في المصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البي
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 ثانيًا: حساب نسبة األصول الموّلدة للدخل إلى إجمالي األصول:

 للمصرف الدولي للتجارة والتمويل حساب نسبة األصول المولّدة للدخل إلى إجمالي األصول(: 2الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 15,784,472 18,311,936 17,853,944 18,294,595 16,344,214 8,117,671 األصول الغير موّلدة للدخل

 39,702,800 59,981,699 50,816,140 33,803,715 32,626,884 21,285,561 األصول الموّلدة للدخل

 55,487,272 78,293,635 68,670,084 52,098,310 48,971,098 29,403,233 إجمالي األصول

 70.90% 76.61% 74.00% 64.88% 66.62% 72.39% النسبة

 25.05% 18.04% 50.33% 3.61% 53.28% ___ معدل نمو األصول الموّلدة

 23.75% 14.01% 31.81% 6.39% 66.55% ___ األصول  إجمالي معدل نمو

 22.69% 2.57% -2.41% 11.93% 101.34% ___ األخرى األصول معدل نمو

 للمصرف الدولي للتجارة والتمويلالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
 

 

 سوررية والمهجرمصرف ل نسبة األصول المولّدة للدخل إلى إجمالي األصول حساب (:2الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 16,247,856 18,730,281 17,675,760 15,086,359 14,940,787 14,806,095 للدخلاألصول الغير موّلدة 

 53,138,164 73,410,359 54,983,667 53,708,292 48,651,503 34,937,000 األصول الموّلدة للدخل

 69,386,020 92,140,639 72,659,427 68,794,651 63,592,290 49,743,095 إجمالي األصول

 76.03% 79.67% 75.67% 78.07% 76.51% 70.23% النسبة

 17.11% 33.51% 2.37% 10.39% 39.25% ___ معدل نمو األصول الموّلدة

 13.69% 26.81% 5.62% 8.18% 27.84% ___ األصول إجمالي معدل نمو

 5.00% 5.97% 17.16% 0.97% 0.91% ___ األخرى األصول معدل نمو

 لمصرف سورية والمهجرالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
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 بيمو السعودي الفرنسيمصرف ل حساب نسبة األصول المولّدة للدخل إلى إجمالي األصول(: 2الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 28,955,696 38,793,450 37,182,792 25,674,242 27,367,702 15,760,293 األصول الغير موّلدة للدخل

 61,210,758 75,968,019 64,784,708 63,623,442 53,840,117 47,837,504 األصول الموّلدة للدخل

 90,166,454 114,761,469 101,967,500 89,297,684 81,207,820 63,597,797 إجمالي األصول

 68.50% 66.20% 63.53% 71.25% 66.30% 75.22% النسبة

 9.96% 17.26% 1.83% 18.17% 12.55% ___ معدل نمو األصول الموّلدة

 12.88% 12.55% 14.19% 9.96% 27.69% ___ األصول  إجمالي معدل نمو

 23.32% 4.33% 44.83% -6.19% 73.65% ___ األخرى األصول معدل نمو

 لمصرف بيمو السعودي الفرنسيالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 

 

 

 

 العربيمصرف لل حساب نسبة األصول المولّدة للدخل إلى إجمالي األصول(: 30الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 7,608,953 12,139,532 9,103,361 8,124,364 6,592,629 2,084,881 األصول الغير موّلدة للدخل

 20,501,455 29,038,467 25,183,147 24,142,978 15,481,142 8,661,543 األصول الموّلدة للدخل

 28,110,409 41,178,000 34,286,508 32,267,343 22,073,771 10,746,424 إجمالي األصول

 73.90% 70.52% 73.45% 74.82% %70.13 %80.60 النسبة

  15.31% 4.31% 55.95% 78.73% ___ معدل نمو األصول الموّلدة

  20.10% 6.26% 46.18% 105.41% ___ األصول  إجمالي معدل نمو

  33.35% 12.05% 23.23% 216.21% ___ األخرى األصول معدل نمو

 للمصرف العربيالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
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 بيبلوسمصرف ل حساب نسبة األصول المولّدة للدخل إلى إجمالي األصول(: 33الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 4,977,983 9,197,930 5,974,689 5,630,025 2,468,822 1,618,447 األصول الغير موّلدة للدخل

 20,785,828 33,378,791 26,725,097 20,712,048 14,830,498 8,282,704 األصول الموّلدة للدخل

 25,763,810 42,576,720 32,699,786 26,342,074 17,299,321 9,901,151 إجمالي األصول

 81.63% 78.40% 81.73% 78.63% 85.73% 83.65% النسبة

 34.53% 24.90% 29.03% 39.66% 79.05% ___ معدل نمو األصول الموّلدة

 36.27% 30.20% 24.14% 52.27% 74.72% ___ األصول  إجمالي معدل نمو

 48.13% 53.95% 6.12% 128.04% 52.54% ___ األخرى األصول معدل نمو

 لمصرف بيبلوسالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 

 

 

 

 عودةمصرف ل حساب نسبة األصول المولّدة للدخل إلى إجمالي األصول(: 32الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 14,174,371 29,052,512 18,736,202 12,472,011 7,670,613 2,940,519 األصول الغير موّلدة للدخل

 42,246,730 64,736,514 56,810,890 46,127,256 28,711,897 14,847,091 األصول الموّلدة للدخل

 56,421,101 93,789,026 75,547,092 58,599,268 36,382,509 17,787,609 إجمالي األصول

 77.06% 69.02% 75.20% 78.72% 78.92% 83.47% النسبة

 38.23% 13.95% 23.16% 60.66% 93.38% ___ معدل نمو األصول الموّلدة

 43.73% 24.15% 28.92% 61.06% 104.54% ___ األصول  إجمالي معدل نمو

 65.75% 55.06% 50.23% 62.59% 160.86% ___ األخرى األصول معدل نمو

 لمصرف عودةالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
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 ثالثًا: حساب نسبة إجمالي األصول المرجحة بالخطر إلى إجمالي األصول:

 والتمويلالدولي للتجارة مصرف لل حساب نسبة إجمالي األصول المرجحة بالخطر إلى إجمالي األصول(: 31الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 

 32,554,948 42,029,075 40,081,697 25,609,805 22,499,213 المرجحة بالخطراألصول 

 62,008,282 78,293,635 68,670,084 52,098,310 48,971,098 إجمالي األصول

 51.79% 53.68% 58.37% 49.16% 45.94% النسبة

 ___ 4.86% 56.51% 13.83% ___ بالخطرالمرجحة األصول معدل نمو 

 ___ 14.01% 31.81% 6.39% ___ األصول  إجمالي معدل نمو

 للمصرف الدولي للتجارة والتمويلالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
 

 سورية والمهجرمصرف ل إلى إجمالي األصولنسبة إجمالي األصول المرجحة بالخطر  حساب (:34الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 

 32,240,462 41,255,329 32,343,043 30,259,557 25,103,918 المرجحة بالخطراألصول 

 74,296,752 92,140,639 72,659,427 68,794,651 63,592,290 إجمالي األصول

 43.19% 44.77% 44.51% 43.99% 39.48% النسبة

 ___ 27.56% 6.89% 20.54% ___ المرجحة بالخطراألصول معدل نمو 

 ___ 26.81% 5.62% 8.18% ___ األصول  إجمالي معدل نمو

 لمصرف سورية والمهجرالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
 

 بيمو السعودي الفرنسيمصرف ل األصول المرجحة بالخطر إلى إجمالي األصولحساب نسبة إجمالي (: 31الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 

 31,435,937 38,052,041 32,306,408 29,875,541 25,509,758 المرجحة بالخطراألصول 

 96,808,618 114,761,469 101,967,500 89,297,684 81,207,820 إجمالي األصول

 32.43% 33.16% 31.68% 33.46% 31.41% النسبة

 ___ 17.78% 8.14% 17.11% ___ المرجحة بالخطراألصول معدل نمو 

 ___ 12.55% 14.19% 9.96% ___ األصول  إجمالي معدل نمو

 لمصرف بيمو السعودي الفرنسيالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
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 العربيمصرف لل حساب نسبة إجمالي األصول المرجحة بالخطر إلى إجمالي األصول(: 31الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 

 15,381,910 21,925,419 16,690,705 15,765,943 7,145,571 المرجحة بالخطراألصول 

 32,451,406 41,178,000 34,286,508 32,267,343 22,073,771 إجمالي األصول

 45.79% 53.25% 48.68% 48.86% 32.37% النسبة

 ___ 31.36% 5.87% 120.64% ___ المرجحة بالخطراألصول معدل نمو 

 ___ 20.10% 6.26% 46.18% ___ األصول  إجمالي معدل نمو

 العربيللمصرف المصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 

 

 بيبلوسمصرف ل حساب نسبة إجمالي األصول المرجحة بالخطر إلى إجمالي األصول(: 32الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 

 22,246,839 32,457,810 26,433,679 18,401,358 11,694,509 المرجحة بالخطراألصول 

 29,729,475 42,576,720 32,699,786 26,342,074 17,299,321 إجمالي األصول

 73.63% 76.23% 80.84% 69.86% 67.60% النسبة

 ___ 22.79% 43.65% 57.35% ___ المرجحة بالخطراألصول معدل نمو 

 ___ 30.20% 24.14% 52.27% ___ األصول  إجمالي معدل نمو

 لمصرف بيبلوسالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 

 

 عودةمصرف ل حساب نسبة إجمالي األصول المرجحة بالخطر إلى إجمالي األصول(: 32الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 

 32,881,433 40,790,703 39,146,946 30,291,987 21,296,094 المرجحة بالخطراألصول 

 66,079,474 93,789,026 75,547,092 58,599,268 36,382,509 إجمالي األصول

 51.38% 43.49% 51.82% 51.69% 58.53% النسبة

 ___ 4.20% 29.23% 42.24% ___ المرجحة بالخطراألصول معدل نمو 

 ___ 24.15% 28.92% 61.06% ___ األصول  إجمالي معدل نمو

 لمصرف عودةالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
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 رابعًا: ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة لجودة األصول في كل عام من أعوام الدراسة:

 :9006ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة لجودة األصول عام  .3

 2116(: ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة لجودة األصول عام 18الجدول رقم )
 الترتيب القروض المتعثرة 

األصول 
 المولدة للدخل

 الترتيب
األصول المرجحة 

 بالخطر
 الترتيب المتوسط الترتيب

 4 3.5 __ __ 5 72.39% 2 0.91% الدولي للتجارة والتمويل

 6 4.5 __ __ 6 70.23% 3 1.32% سورية والمهجر

 5 4 __ __ 4 75.22% 4 2.22% بيمو السعودي الفرنسي

 3 2 __ __ 3 80.60% 1 0.00% العربي

 1 1 __ __ 1 83.65% 1 0.00% بيبلوس

 2 1.5 __ __ 2 83.47% 1 0.00% عودة

  (35حتى 19باستخراج النسب من الجداول رقم )  المصدر: من إعداد الباحثة
 

 :9008ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة لجودة األصول عام  .2

 2119(: ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة جودة األصول عام 21الجدول رقم )
القروض  

 المتعثرة
 الترتيب

األصول 
 المولدة للدخل

 الترتيب
األصول المرجحة 

 بالخطر
 الترتيب المتوسط الترتيب

 2 3.33 4 45.94% 5 66.62% 1 0.11% للتجارة والتمويلالدولي 

 2 3.33 3 39.48% 3 76.51% 4 1.63% سورية والمهجر

 4 4.33 1 31.41% 6 66.30% 6 2.36% بيمو السعودي الفرنسي

 1 2.68 2 32.37% 4 70.13% 2 0.30% العربي

 2 3.33 6 67.60% 1 85.73% 3 0.61% بيبلوس

 3 4 5 58.53% 2 78.92% 5 2.23% عودة

  (35حتى 19باستخراج النسب من الجداول رقم )  المصدر: من إعداد الباحثة
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 :9002ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة لجودة األصول عام  .1

 2119(: ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة جودة األصول عام 21الجدول رقم )
 الترتيب المتعثرةالقروض  

األصول 
 المولدة للدخل

 الترتيب
األصول المرجحة 

 بالخطر
 الترتيب المتوسط الترتيب

 3 4 4 49.16% 6 64.88% 2 0.08% الدولي للتجارة والتمويل

 2 2.68 2 43.99% 3 78.07% 3 0.94% سورية والمهجر

 3 4 1 33.46% 5 71.25% 6 2.12% بيمو السعودي الفرنسي

 3 4 3 48.86% 4 74.82% 5 1.80% العربي

 3 4 6 69.86% 2 78.63% 4 0.99% بيبلوس

 1 2.33 5 51.69% 1 78.72% 1 0.00% عودة

  (35حتى 19باستخراج النسب من الجداول رقم )  المصدر: من إعداد الباحثة

 

 

 

 

 :9002ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة لجودة األصول عام  .4

 2118(: ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة جودة األصول عام 22رقم )الجدول 
 الترتيب القروض المتعثرة 

األصول 
 المولدة للدخل

 الترتيب
األصول المرجحة 

 بالخطر
 الترتيب المتوسط الترتيب

 3 3.33 5 58.37% 4 74.00% 1 0.43% الدولي للتجارة والتمويل

 1 2.33 2 44.51% 2 75.67% 3 1.76% سورية والمهجر

 5 4.33 1 31.68% 6 63.53% 6 6.31% بيمو السعودي الفرنسي

 5 4.33 3 48.68% 5 73.45% 5 4.39% العربي

 2 3.00 6 80.84% 1 81.73% 2 0.76% بيبلوس

 4 3.67 4 51.82% 3 75.20% 4 2.38% عودة

  (35حتى 19باستخراج النسب من الجداول رقم )  المصدر: من إعداد الباحثة
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 :9010ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة لجودة األصول عام  .1

 2111(: ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة جودة األصول عام 23الجدول رقم )
 الترتيب القروض المتعثرة 

األصول 
 المولدة للدخل

 الترتيب
المرجحة  األصول

 بالخطر
 الترتيب المتوسط الترتيب

 2 3.00 5 53.68% 3 76.61% 1 0.92% الدولي للتجارة والتمويل

 1 2.00 3 44.77% 1 79.67% 2 1.09% سورية والمهجر

 4 4.33 1 33.16% 6 66.20% 6 7.25% بيمو السعودي الفرنسي

 4 4.33 4 53.25% 4 70.52% 5 6.49% العربي

 3 3.67 6 76.23% 2 78.40% 3 1.30% بيبلوس

 3 3.67 2 43.49% 5 69.02% 4 3.35% عودة

  (35حتى 19باستخراج النسب من الجداول رقم )  المصدر: من إعداد الباحثة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



224 

 الربحية: حساب نسب السادسالملحق 

 بأستثناء الجداول الخاصة بحصة السهم الواحد من األرباح  جميع المبالغ بأالف الليرات

 :EPSأواًل: حساب حصة السهم الواحد من صافي األرباح 

 للمصرف الدولي للتجارة والتمويل بالليرة السورية حساب حصة السهم الواحد من األرباح(: 3الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 
 613,123,885 915,336,992 849,785,753 583,493,459 435,035,144 281,968,077 صافي الربح

 5,490,255 8,666,667 6,000,000 6,000,000 3,784,607 3,000,000 عدد األسهم

 110.69 105.62 141.63 97.25 114.95 93.99 النسبة

  7.71% 45.64% 34.13% 54.29%  صافي الربح معدل نمو

  44.44% 0.00% 58.54% 26.15%  األسهمعدد  معدل نمو

 للمصرف الدولي للتجارة والتمويلالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 

هنا البد من اإلشارة في الجدول الخاص بحصة السهم الواحد من األرباح للمصرف الدولي للتجارة والتمويل إلى      
هي  2111أن عدد األسهم هو عبارة عن وسطي عدد األسهم قيد التداول خالل السنة، أما صافي األرباح في عام 

لمساهمين  م الواحدهلحساب حصة الس( 962,635-) قوق األقليةتم أقتطاع مبلغ ححيث  814,494,359
 المصرف.

 لمصرف سورية والمهجر بالليرة السورية حساب حصة السهم الواحد من األرباح(:2الجدول رقم ) 

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 
 465,440,001 710,738,024 632,197,820 646,947,568 233,497,546 103,819,045 صافي الربح

 6,240,000 7,200,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 األسهمعدد 

 73.62 98.71 105.37 107.82 38.92 17.30 النسبة

  12.42% -2.28% 177.07% 124.91%  صافي الربح معدل نمو

  20.00% 0.00% 0.00% 0.00%  عدد األسهم معدل نمو

 لمصرف سورية والمهجرالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 

هنا البد من اإلشارة في الجدول الخاص بحصة السهم الواحد من األرباح لمصرف سورية والمهجر إلى أن      
وأن صافي  3,999,481 قوق األقليةتم أقتطاع مبلغ ححيث  935,896,311هي  2118صافي األرباح في عام 
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م هلحساب حصة الس1,911,239 قوق األقليةتم أقتطاع مبلغ ححيث  912,549,262هي  2111األرباح في عام 
 لمساهمين المصرف، وأن عدد األسهم هو عبارة عن وسطي عدد األسهم قيد التداول. الواحد

 لمصرف بيمو السعودي الفرنسي بالليرة السورية حساب حصة السهم الواحد من األرباح(: 1الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 
 544,080,787 665,613,886 658,553,881 732,006,399 448,028,197 216,201,572 صافي الربح

 4,643,644 7,410,000 5,304,110 3,504,110 3,500,000 3,500,000 عدد األسهم

 122.53 89.83 124.16 208.90 128.01 61.77 النسبة

  1.07% -10.03% 63.38% 107.23%  صافي الربح معدل نمو

  39.70% 51.37% 0.12% 0.00%  عدد األسهم معدل نمو

 لمصرف بيمو السعودي الفرنسيالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 

هنا أيضًا البد من اإلشارة في الجدول الخاص بحصة السهم الواحد من األرباح لمصرف بيمو السعودي الفرنسي      
وأن   966206226 قوق األقليةتم أقتطاع مبلغ ححيث  66169036388هي  2118إلى أن صافي األرباح في عام 

لحساب حصة  961226990 قوق األقليةحتم أقتطاع مبلغ حيث  66862036106هي  2111صافي األرباح في عام 
 لمساهمين المصرف، وأن عدد األسهم هو عبارة عن وسطي عدد األسهم قيد التداول. م الواحدهالس

 للمصرف العربي بالليرة السورية حساب حصة السهم الواحد من األرباح(:4الجدول رقم ) 

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 
 194,945,711 401,664,025 183,445,423 270,486,890 142,720,929 -23,588,710 صافي الربح

 4,561,315 6,360,000 6,000,000 4,446,576 3,000,000 3,000,000 عدد األسهم

 38.85 63.15 30.57 60.83 47.57 -7.86 النسبة

  118.96% -32.18% 89.52% 705.04%  صافي الربح معدل نمو

  6.00% 34.94% 48.22% 0.00%  عدد األسهم معدل نمو

 للمصرف العربيالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
 

هنا أيضًا البد من التنويه في الجدول الخاص بحصة السهم الواحد من األرباح للمصرف العربي إلى أن عدد      
 األسهم هو عبارة عن وسطي عدد األسهم قيد التداول.
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 لمصرف بيبلوس بالليرة السورية حساب حصة السهم الواحد من األرباح(:1الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 108,656,111 231,123,382 176,808,018 196,602,556 26,444,226 -87,697,627 صافي الربح

 4,433,973 6,169,863 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 عدد األسهم

 23.10 37.46 44.20 49.15 6.61 -21.92  النسبة

  30.72% -10.07% 643.46% 130.15%  صافي الربح معدل نمو

  54.25% 0.00% 0.00% 0.00%  عدد األسهم معدل نمو

 لمصرف بيبلوسالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
 

في الجدول الخاص بحصة السهم الواحد من األرباح لمصرف بيبلوس إن عدد األسهم هو عبارة عن وسطي      
 عدد األسهم قيد التداول.

 

 لمصرف عودة بالليرة السورية حساب حصة السهم الواحد من األرباح(:1الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 386,206,074 681,628,658 624,544,195 365,602,314 258,802,331 452,873 صافي الربح

 3,252,192 5,350,000 3,410,959 2,500,000 2,500,000 2,500,000 عدد األسهم

 112.09 127.41 183.10 146.24 103.52 0.18 النسبة

  9.14% 70.83% 41.27% 57046.78%  صافي الربح معدل نمو

  56.85% 36.44% 0.00% 0.00%  عدد األسهم معدل نمو

 لمصرف عودةالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
 

( حصة السهم الواحد من األرباح لمصرف عودة إن عدد األسهم هو عبارة عن وسطي عدد 6في الجدول رقم )     
 األسهم قيد التداول.
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 معدالت نمو الدخل والنفقات التشغيلية لمصرف عودة.ثانيًا: حساب 
 (: معدالت نمو الدخل والنفقات التشغيلية لمصرف عودة9الجدول رقم )

 9010 9002 9002 9008 9006 مصرف عودة

 2,250,702 1,847,026 1,438,955 916,866 313,328 الدخل التشغيلي

 1,301,891- 1,050,941- 854,152- 517,324- 276,525- النفقات التشغيلية

 %91.26 %92.36 %26.23 %129.69  نمو الدخل

 %93.22 %93.03 %62.11 %28.02  نمو النفقات

 المصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية لمصرف عودة
 

 :ROAثالثًا: حساب معدل العائد على األصول 

 للمصرف الدولي للتجارة والتمويل حساب معدل العائد على األصول(: 2الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 6126951 914,474 849,786 583,493 435,035 281,968 صافي الربح

 5564876272 78,293,635 68,670,084 52,098,310 48,971,098 29,403,233 األصول

 1.07% 1.17% 1.24% 1.12% 0.89% 0.96% النسبة

  7.61% 45.64% 34.13% 54.29%  صافي الربح معدل نمو

  14.01% 31.81% 6.39% 66.55%  األصول معدل نمو

 للمصرف الدولي للتجارة والتمويلالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
 

 لمصرف سورية والمهجر العائد على األصولحساب معدل (: 2الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 4666552 712,548 635,976 646,948 233,497 103,819 صافي الربح

 6963866020 92,140,639 72,659,427 68,794,651 63,592,290 49,743,095 األصول

 0.63% 0.77% 0.88% 0.94% 0.37% 0.21% النسبة

  12.04% -1.70% 177.07% 124.91%  صافي الربح نمو معدل

  26.81% 5.62% 8.18% 27.84%  األصول معدل نمو

 لمصرف سورية والمهجرالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
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 الفرنسيلمصرف بيمو السعودي  حساب معدل العائد على األصول(: 30الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 5456042 667,803 661,204 732,006 448,028 216,202 صافي الربح

 9061666454 114,761,469 101,967,500 89,297,684 81,207,820 63,597,797 األصول

 0.59% 0.58% 0.65% 0.82% 0.55% 0.34% النسبة

  1.00% -9.67% 63.38% 107.23%  صافي الربح معدل نمو

  12.55% 14.19% 9.96% 27.69%  األصول معدل نمو

 لمصرف بيمو السعودي الفرنسي المصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
 

 للمصرف العربي حساب معدل العائد على األصول(: 33الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 
 1946946 401,664 183,445 270,487 142,721 -23,588 صافي الربح

 2861106409 41,178,000 34,286,508 32,267,343 22,073,771 10,746,424 األصول

 0.56% 0.98% 0.54% 0.84% 0.65% -0.22% النسبة

  118.96% -32.18% 89.52% 705.04%  صافي الربح معدل نمو

  20.10% 6.26% 46.18% 105.41%  األصول معدل نمو

 للمصرف العربيالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
 

 لمصرف بيبلوس حساب معدل العائد على األصول(: 32الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 1086656 231,123 176,808 196,603 26,444 -87,698 صافي الربح

 2567636810 42,576,720 32,699,786 26,342,074 17,299,321 9,901,151 األصول

 0.22% 0.54% 0.54% 0.75% 0.15% -0.89% النسبة

  30.72% -10.07% 643.46% 130.15%  صافي الربح معدل نمو

  30.20% 24.14% 52.27% 74.72%  األصول معدل نمو

 لمصرف بيبلوسالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
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 لمصرف عودة حساب معدل العائد على األصول(: 31الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 3866206 681,629 624,544 365,602 258,802 453 صافي الربح

 5664216101 93,789,026 75,547,092 58,599,268 36,382,509 17,787,609 األصول

 0.58% 0.73% 0.83% 0.62% 0.71% 0.003% النسبة

  9.14% 70.83% 41.27% 57046.78%  صافي الربح معدل نمو

  24.15% 28.92% 61.06% 104.54%  األصول معدل نمو

 لمصرف عودةالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
 

 للمصارف الخاصة في سورية عالقة األرتباط بين العائد و األصولرابعًا: 
Correlations 

 profit Asset 

profit Pearson Correlation 1 .844
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 30 30 

Asset Pearson Correlation .844
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 :ROEخامسًا: حساب معدل العائد على حقوق الملكية 
 والتمويلللمصرف الدولي للتجارة  معدل العائد على حقوق الملكية(: 34الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 6126951 914,474 849,786 583,493 435,035 281,968 صافي الربح

 464096302 7,319,297 4,760,323 4,210,537 3,874,543 1,881,810 حقوق الملكية

 14.08% 12.49% 17.85% 13.86% 11.23% 14.98% النسبة

  7.61% 45.64% 34.13% 54.29%  صافي الربح معدل نمو

  53.76% 13.06% 8.67% 105.89%  حقوق الملكية معدل نمو

 للمصرف الدولي للتجارة والتمويلالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
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 لمصرف سورية والمهجر معدل العائد على حقوق الملكية(: 31الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 4666552 712,548 635,976 646,948 233,497 103,819 صافي الربح

 460086438 5,116,253 4,395,426 3,805,834 3,404,088 3,320,591 حقوق الملكية

 11.08% 13.93% 14.47% 17.00% 6.86% 3.13% النسبة

  12.04% -1.70% 177.07% 124.91%  صافي الربح معدل نمو

  16.40% 15.49% 11.80% 2.51%  حقوق الملكية معدل نمو

 لمصرف سورية والمهجرالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
 

 لمصرف بيمو السعودي الفرنسي معدل العائد على حقوق الملكية(: 31الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 5456042 667,803 661,204 732,006 448,028 216,202 صافي الربح

 365186915 5,073,796 4,406,800 3,863,040 2,305,034 1,945,903 حقوق الملكية

 %15.53 %13.16 %15.00 %18.95 %19.44 %11.11 النسبة

  %1.00 %9.67- %63.38 %107.23  صافي الربح معدل نمو

  %15.14 %14.08 %67.59 %18.46  حقوق الملكية معدل نمو

 لمصرف بيمو السعودي الفرنسيالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
 

 للمصرف العربي معدل العائد على حقوق الملكية(: 32الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 1946946 401,664 183,445 270,487 142,721 -23,588 صافي الربح

 266746366 3,634,553 3,331,070 3,303,300 1,622,813 1,480,092 حقوق الملكية

 6.39% 11.05% 5.51% 8.19% 8.79% -1.59% النسبة

  118.96% -32.18% 89.52% 705.04%  صافي الربح معدل نمو

  9.11% 0.84% 103.55% 9.64%  حقوق الملكية معدل نمو

 للمصرف العربيالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
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 لمصرف بيبلوس معدل العائد على حقوق الملكية(: 32الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 
 1086656 231,123 176,808 196,603 26,444 -87,698 صافي الربح

 265246991 4,388,563 2,301,624 2,121,725 1,912,173 1,900,872 حقوق الملكية

 3.80% 5.27% 7.68% 9.27% 1.38% -4.61% النسبة

  30.72% -10.07% 643.46% 130.15%  صافي الربح معدل نمو

  90.67% 8.48% 10.96% 0.59%  حقوق الملكية معدل نمو

 لمصرف بيبلوسالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
 

 لمصرف عودة معدل العائد على حقوق الملكية(: 32الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 
 3866206 681,629 624,544 365,602 258,802 453 صافي الربح

 462836899 6,863,688 6,129,618 3,066,728 2,810,933 2,548,527 حقوق الملكية

 8.25% 9.93% 10.19% 11.92% 9.21% 0.02% النسبة

  9.14% 70.83% 41.27% 57046.78%  صافي الربح معدل نمو

  11.98% 99.87% 9.10% 10.30%  حقوق الملكية معدل نمو

 لمصرف عودةالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
 

سادسًا: حساب معدل نمو كل من رأس المال وصافي األرباح  للمصرف الدولي للتجارة والتمويل ونسبتهما إلى 
 حقوق الملكية:
 إلى حقوق الملكية للمصرف الدولي للتجارة والتمويل(: نسبة كل من رأس المال واألرباح المدورة 20الجدول رقم )

 المصرف الدولي للتجارة والتمويل
2229 2224 2226 2226 2212 

 5,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1,500,000 رأس المال

 1,455,324 1,271,553 909,403 645,925 322,666 المدورة األرباح

 7,305,160 4,760,323 4,210,537 3,874,543 1,881,810 حقوق الملكية

 66.67% 0.00% 0.00% 100.00% ___ نمو رأس المال

 14.45% 39.82% 40.79% 100.18% ___ المدورة نمو األرباح

 68.44% 63.02% 71.22% 77.43% 79.71% نسبة رأس المال إلى حقوق الملكية

إلى حقوق المدورة نسبة األرباح 
 الملكية

%17.12 %16.67 %21.60 %26.71 %19.92 

 المصدر: من إعداد الباحثة بأستخراج البيانات المالية من قوائم المركز المالي للمصرف الدولي للتجارة والتمويل
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 سابعًا: حساب معدل نمو كل من رأس المال وصافي األرباح لمصرف عودة ونسبتهما إلى حقوق الملكية:

 المال واألرباح المدورة إلى حقوق الملكية لمصرف عودة (: نسبة كل من رأس23الجدول رقم )

 2212 2226 2226 2224 2229 مصرف عودة

 5,350,000 5,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 رأس المال

 751,303 958,162 565,174 361,676 86,715 المدورة األرباح

 6,863,687 6,129,617 3,066,727 2,810,934 2,548,527 حقوق الملكية

 7.00% 100.00% 0.00% 0.00% ___ نمو رأس المال

 -21.59% 69.53% 56.27% 317.09% ___ المدورة نمو األرباح

 77.92% 81.57% 81.52% 88.93% 98.10% نسبة رأس المال إلى حقوق الملكية

إلى حقوق المدورة نسبة األرباح 
 الملكية

%3.40 %12.88 %18.43 %15.63 %10.92 

 عودةمصرف المركز المالي ل المصدر: من إعداد الباحثة بأستخراج البيانات المالية من قوائم

 ثامنًا: حساب معدل نمو رأس المال لمصرف سورية والمهجر ونسبتها إلى حقوق الملكية:

 (: نسبة رأس المال إلى حقوق الملكية لمصرف سورية والمهجر22الجدول رقم )

 2212 2226 2226 2224 2229 والمهجرمصرف سورية 

 3,600,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 رأس المال

 4,966,664 4,247,647 3,805,834 3,404,088 3,320,591 حقوق الملكية

%0.00  نمو رأس المال  0.00%  0.00%  90%  

 %72.48 %70.63 %78.83 %88.13 %90.35 نسبة رأس المال إلى حقوق الملكية

 سورية والمهجرمصرف المركز المالي ل المصدر: من إعداد الباحثة بأستخراج البيانات المالية من قوائم

 
 تاسعًا: حساب معدالت نمو الدخل والنفقات التشغيلية لمصرف سورية والمهجر.

 (: معدالت نمو الدخل والنفقات التشغيلية لمصرف سورية والمهجر23الجدول رقم )
 9010 9002 9002 9008 9006 عودةمصرف 

 2,003,721 1,692,576 1,650,220 803,650 506,443 الدخل التشغيلي

 1,038,900- 808,475- 721,472- 440,653- 313,739- النفقات التشغيلية

 18.38% 2.57% 105.34% 58.69%  نمو الدخل

 28.50% 12.06% 63.73% 40.45%  نمو النفقات

 سورية والمهجرالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية لمصرف 
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 عاشرًا: ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة للربحية في كل عام من أعوام الدراسة:

 :9006عام  للربحيةترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة  .1

 

 :9008ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة للربحية عام  .2

 

 

 

 2116(: تقييم ربحية المصارف الخاصة في سورية عام 24) الجدول رقم

 
EPS الترتيب ROA الترتيب ROE الترتيب المتوسط الترتيب 

 1 1 1 14.98% 1 0.96% 1 93.99 الدولي للتجارة والتمويل

 3 3 3 3.13% 3 0.21% 3 17.30 سورية والمهجر

 2 9 2 11.11% 2 0.34% 2 62.00 بيمو السعودي الفرنسي

 5 2 5 -1.59% 5 -0.22% 5 -7.86 العربي

 6 6 6 -4.61% 6 -0.89% 6 -21.92 بيبلوس

 4 3 4 0.02% 4 0.003% 4 0.18 عودة

 إعداد الباحثة المصدر: من

 2119(: تقييم ربحية المصارف الخاصة في سورية عام 25الجدول رقم )

 
EPS الترتيب ROA الترتيب ROE الترتيب المتوسط الترتيب 

 1 1.68 2 11.23% 1 0.89% 2 114.95 الدولي للتجارة والتمويل

 2 3.68 4 6.86% 5 0.37% 5 38.92 سورية والمهجر

 9 9 1 19.44% 4 0.55% 1 128.00 بيمو السعودي الفرنسي

 3 3 5 8.79% 3 0.65% 4 47.57 العربي

 6 6 6 1.38% 6 0.15% 6 6.61 بيبلوس

 3 9.68 3 9.21% 2 0.71% 3 103.52 عودة

 المصدر: من إعداد الباحثة
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 :9002ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة للربحية عام  .2

 

 

 :9002ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة للربحية عام  .2

 

 
 

 

 

 

 2119(: تقييم ربحية المصارف الخاصة في سورية عام 26الجدول رقم )

 
EPS الترتيب ROA الترتيب ROE الترتيب المتوسط الترتيب 

 3 9.68 3 13.86% 1 1.12% 4 97.25 الدولي للتجارة والتمويل

 9 9.33 2 17.00% 2 0.94% 3 107.82 سورية والمهجر

 1 9 1 18.95% 4 0.82% 1 208.82 بيمو السعودي الفرنسي

 2 3.68 6 8.19% 3 0.84% 5 60.83 العربي

 6 2.33 5 9.27% 5 0.75% 6 49.15 بيبلوس

 3 3 4 11.92% 6 0.62% 2 146.24 عودة

 المصدر: من إعداد الباحثة

 2118(: تقييم ربحية المصارف الخاصة في سورية عام 29الجدول رقم )

 
EPS الترتيب ROA الترتيب ROE الترتيب المتوسط الترتيب 

 1 1.33 1 %17.85 1 %1.24 2 141.63 الدولي للتجارة والتمويل

 3 3 3 %14.47 2 %0.88 4 105.37 سورية والمهجر

 3 3 2 %15.00 4 %0.65 3 124.16 بيمو السعودي الفرنسي

 2 2.68 6 %5.51 5 %0.54 6 30.57 العربي

 3 2 5 %7.68 5 %0.54 5 44.20 بيبلوس

 9 9.68 4 %10.19 3 %0.83 1 183.10 عودة

 المصدر: من إعداد الباحثة
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 :9010ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة للربحية عام  .30

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2111(: تقييم ربحية المصارف الخاصة في سورية عام 29الجدول رقم )

 
EPS الترتيب ROA الترتيب ROE الترتيب المتوسط الترتيب 

 1 9 3 12.49% 1 1.17% 2 105.62 الدولي للتجارة والتمويل

 9 9.33 1 13.93% 3 0.77% 3 98.71 سورية والمهجر

 3 3.68 2 13.16% 5 0.58% 4 89.83 بيمو السعودي الفرنسي

 3 3.68 4 11.05% 2 0.98% 5 63.15 العربي

 2 6 6 5.27% 6 0.54% 6 37.46 بيبلوس

 3 3.33 5 9.93% 4 0.73% 1 127.41 عودة

 المصدر: من إعداد الباحثة
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 السيولة: حساب نسب السابعالملحق 

  الف الليراتآجميع المبالغ ب

 أواًل: حساب نسبة الجاهزية النقدية:

 الدولي للتجارة والتمويلمصرف لل حساب نسبة الجاهزية النقدية(: 3)الجدول رقم 

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

نقد وأرصدة لدى مصرف 

 سورية المركزي
7,357,869 15,065,409 16,361,540 15,444,540 15,562,876 13,958,447 

أرصدة وإيداعات لدى 

 المصارف األخرى
15,346,268 19,560,525 14,144,295 22,740,575 26,071,184 19,572,569 

 5,334,021 5,386,289 6,910,879 5,000,993 6,522,632 2,849,313 ودائع المصارف األخرى

 28,196,995 36,247,772 31,274,236 25,504,843 28,103,301 19,854,823 النقدية

 39,835,409 59,280,869 50,491,820 37,207,159 31,656,788 20,540,413 ودائع العمالء

 75.41% 61.15% 61.94% 68.55% 88.77% 96.66% نسبة الرصيد النقدي

 ــــ 15.90% 22.62% -9.25% 41.54% ــــ معدل نمو النقدية

 ــــ 17.41% 35.70% 17.53% 54.12% ــــ معدل نمو ودائع العمالء

 للمصرف الدولي للتجارة والتمويل  المصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية
 

 سورية والمهجرمصرف ل حساب نسبة الجاهزية النقدية(: 2الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

نقد وأرصدة لدى مصرف 

 سورية المركزي
13,721,055 13,799,527 13,294,950 15,416,893 16,240,811 14,494,647 

أرصدة وإيداعات لدى 

 المصارف األخرى
26,683,895 33,663,478 32,017,568 26,635,071 29,122,263 29,624,455 

 651,533 400,449 475,576 857,567 1,200,415 323,659 ودائع المصارف األخرى

 43,467,569 44,962,625 41,576,388 44,454,952 46,262,590 40,081,291 النقدية

 62,232,568 83,483,479 65,678,293 61,977,161 56,027,308 43,996,600 ودائع العمالء

 72.51% 53.86% 63.30% 71.73% 82.57% 91.10% نسبة الرصيد النقدي

 ــــ 8.14% -6.48% -3.91% 15.42% ــــ معدل نمو النقدية

 ــــ 27.11% 5.97% 10.62% 27.34% ــــ معدل نمو ودائع العمالء

 لمصرف سورية والمهجر  انات المالية في القوائم الماليةالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البي
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 بيمو السعودي الفرنسيلمصرف  الجاهزية النقديةحساب نسبة (: 1الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

نقد وأرصدة لدى مصرف 

 سورية المركزي
14,809,790 26,139,789 24,112,715 35,054,038 36,188,624 27,260,991 

أرصدة وإيداعات لدى 

 المصارف األخرى
33,566,178 35,152,806 34,897,956 35,344,494 36,475,723 35,087,431 

 1,274,995 1,153,856 928,154 1,717,552 1,602,556 972,855 ودائع المصارف األخرى

 61,073,428 71,510,491 69,470,379 57,293,118 59,690,040 47,403,112 النقدية

 80,436,392 103,560,476 91,534,491 78,211,138 72,779,466 56,096,389 ودائع العمالء

 76.94% 69.05% 75.90% 73.25% 82.01% 84.50% نسبة الرصيد النقدي

 ــــ 2.94% 21.25% -4.02% 25.92% ــــ معدل نمو النقدية

 ــــ 13.14% 17.04% 7.46% 29.74% ــــ معدل نمو ودائع العمالء

 لمصرف بيمو السعودي الفرنسي  القوائم الماليةالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في 
 

 العربيمصرف لل حساب نسبة الجاهزية النقدية(: 4الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

نقد وأرصدة لدى مصرف 

 سورية المركزي
1,173,593 5,182,043 6,421,291 7,311,428 10,206,446 6,058,960 

أرصدة وإيداعات لدى 

 المصارف األخرى
4,946,961 7,718,217 10,879,961 6,966,732 5,117,003 7,125,775 

 1,138,077 175,275 3,444,035 1,607,949 254,248 208,876 ودائع المصارف األخرى

 12,046,658 15,148,174 10,834,124 15,693,303 12,646,012 5,911,677 النقدية

 22,701,987 35,302,878 25,796,502 26,063,280 18,981,621 7,365,654 ودائع العمالء

 58.40% 42.91% 42.00% 60.21% 66.62% 80.26% نسبة الرصيد النقدي

 ــــ 39.82% -30.96% 24.10% 113.92% ــــ معدل نمو النقدية

 ــــ 36.85% -1.02% 37.31% 157.70% ــــ معدل نمو ودائع العمالء

 للمصرف العربي  الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم الماليةالمصدر: من إعداد 
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 بيبلوسمصرف ل حساب نسبة الجاهزية النقدية(: 1الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

نقد وأرصدة لدى مصرف 

 سورية المركزي
663,816 1,261,553 4,231,865 4,485,422 7,535,973 3,635,726 

أرصدة وإيداعات لدى 

 المصارف األخرى
4,738,079 6,399,298 7,816,431 7,558,115 8,078,307 6,918,046 

 2,378,630 2,603,549 2,339,780 2,925,448 1,320,034 2,704,341 ودائع المصارف األخرى

 8,175,141 13,010,731 9,703,756 9,122,849 6,340,817 2,697,554 النقدية

 19,829,309 33,611,647 26,857,909 20,454,588 13,350,679 4,871,721 ودائع العمالء

 44.46% 38.71% 36.13% 44.60% 47.49% 55.37% نسبة الرصيد النقدي

 ــــ 34.08% 6.37% 43.87% 135.06% ــــ معدل نمو النقدية

 ــــ 25.15% 31.31% 53.21% 174.04% ــــ معدل نمو ودائع العمالء

 لمصرف بيبلوس  انات المالية في القوائم الماليةالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البي
 

 عودةمصرف ل حساب نسبة الجاهزية النقدية(: 1الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

نقد وأرصدة لدى مصرف 

 سورية المركزي
2,153,644 6,632,512 10,815,729 16,906,790 26,906,008 12,682,937 

أرصدة وإيداعات لدى 

 المصارف األخرى
9,705,731 16,541,960 23,697,070 25,232,942 18,134,543 18,662,449 

 842,058 636,775 1,012,302 2,058,286 372,780 130,149 ودائع المصارف األخرى

 30,503,328 44,403,776 41,127,430 32,454,514 22,801,692 11,729,226 النقدية

 47,996,019 81,812,748 64,637,731 48,430,971 31,647,556 13,451,087 ودائع العمالء

 %68.83 %54.27 %63.63 %67.01 %72.05 %87.20 نسبة الرصيد النقدي

 ــــ %7.97 %26.72 %42.33 %94.40 ــــ معدل نمو النقدية

 ــــ %26.57 %33.46 %53.03 %135.28 ــــ معدل نمو ودائع العمالء

 لمصرف عودة  انات المالية في القوائم الماليةالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البي
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 ثانيًا: نسبة الودائع الجارية إلى ودائع العمالء للمصارف الخاصة في سورية 
 العمالءالودائع الجارية إلى ودائع نسبة (: 2الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 30.54% 33.55% 29.14% 26.72% 34.04% 29.24% الدولي للتجارة والتمويل

 31.32% 34.17% 32.10% 30.68% 28.34% 31.32% سورية والمهجر

 54.67% 65.29% 60.37% 57.64% 46.22% 43.82% بيمو السعودي الفرنسي

 31.54% 30.07% 32.24% 27.47% 31.98% 35.95% العربي

 32.33% 34.40% 31.67% 36.32% 31.76% 27.49% بيبلوس

 31.73% 29.94% 30.18% 31.22% 34.67% 32.62% عودة

 35.35%      المتوسط العام

 النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية للمصارف حسابالمصدر: من إعداد الباحثة ب

 
 نسبة السيولة:ثالثًا: حساب 

 للمصرف الدولي للتجارة والتمويل السيولةحساب نسبة القروض إلى الودائع (: 2الجدول رقم )

 2006 2007 2008 2009 2010 

 -4,000,698 -651,724 -6,139,473 7,709,140 10,191,044 النقدية من أنشطة التشغيل

 64,667,158 57,402,699 42,208,152 38,179,420 23,389,726 إجمالي الودائع

 -6.19% -1.14% -14.55% %20.19 43.57% النسبة

 للمصرف الدولي للتجارة والتمويلالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
 

 سورية والمهجرمصرف ل السيولةحساب نسبة (: 2الجدول رقم )

 2006 2007 2008 2009 2010 

 -3,514,584 1,831,957 24,004 3,460,447 732,690 النقدية من أنشطة التشغيل
 83,883,928 66,153,869 62,834,729 57,227,724 44,320,259 إجمالي الودائع

 -4.19% 2.77% 0.04% 6.05% 1.65% النسبة

 لمصرف سورية والمهجرالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
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 بيمو السعودي الفرنسيلمصرف  حساب نسبة السيولة(: 11الجدول رقم )

 2006 2007 2008 2009 2010 

 -1,617,248 13,331,935 -1,528,384 623,897 1,183,995 النقدية من أنشطة التشغيل
 104,714,332 92,462,645 79,928,690 74,382,022 57,069,244 إجمالي الودائع

 -1.54% 14.42% -1.91% 0.84% 2.07% النسبة

 لمصرف بيمو السعودي الفرنسيالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
 

 العربيمصرف لل السيولةحساب نسبة (: 33الجدول رقم )

 2006 2007 2008 2009 2010 

 4,415,367 -5,589,343 1,187,219 5,965,814 8,075 النقدية من أنشطة التشغيل
 35,478,153 29,240,538 27,671,229 19,235,869 7,574,531 إجمالي الودائع

 12.45% -19.12% 4.29% 31.01% 0.11% النسبة

 للمصرف العربي  انات المالية في القوائم الماليةإعداد الباحثة بحساب النسبة من البيالمصدر: من 
 

 بيبلوسمصرف ل السيولةحساب نسبة (: 32الجدول رقم )

 2006 2007 2008 2009 2010 

التشغيل أنشطةالنقدية من   2,327,299 3,645,933 1,704,939 2,516,101- 690,890 

 36,215,196 29,197,689 23,380,036 14,670,714 7,576,061 إجمالي الودائع

 1.91% -8.62% 7.29% 24.85% 30.72% النسبة

 لمصرف بيبلوس  انات المالية في القوائم الماليةالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البي
 

 عودةمصرف ل السيولةحساب نسبة (: 31الجدول رقم )

 2006 2007 2008 2009 2010 

 7,518,559 -118,536 10,904,341 12,539,317 3,133,043 النقدية من أنشطة التشغيل

 82,449,523 65,650,033 50,489,256 32,020,336 13,581,236 إجمالي الودائع

 9.12% -0.18% 21.60% 39.16% 23.07% النسبة

 لمصرف عودة  في القوائم الماليةانات المالية المصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البي
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 رابعًا: حساب نسبة القروض إلى الودائع:

 للمصرف الدولي للتجارة والتمويل حساب نسبة القروض إلى الودائع(: 34الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 19,417,623 33,078,194 27,135,005 19,035,704 11,968,561 5,870,650 القروض

 39,835,410 59,280,869 50,491,820 37,207,159 31,656,788 20,540,413 ودائع العمالء

 __ 1,036,648 632,593 251,397 127,995 __ ودائع جامدة

 5,334,021 5,386,289 6,910,879 5,000,993 6,522,632 2,849,313 ودائع المصارف

 44,759,704 63,630,510 56,770,106 41,956,755 38,051,425 23,389,726 الودائع

 40.34% 51.98% 47.80% 45.37% 31.45% 25.10% النسبة

  21.90% 42.55% 59.05% 103.87% ــــ القروض معدل نمو

  12.08% 35.31% 10.26% 62.68% ــــ الودائع معدل نمو

 للمصرف الدولي للتجارة والتمويلالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
 

 

 سورية والمهجرمصرف ل حساب نسبة القروض إلى الودائع(: 31الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 17,536,358 30,353,049 19,391,382 18,139,368 13,372,462 6,425,531 القروض

 62,232,568 83,483,479 65,678,293 61,977,161 56,027,308 43,996,600 ودائع العمالء

 3,056,254 1,026,460 7,752,955 6,501,854 ــــــــــــ ــــــــــــ ودائع جامدة

 651,533 400,449 475,576 857,567 1,200,415 323,659 ودائع المصارف

 59,827,848 82,857,468 58,400,914 56,332,874 57,227,724 44,320,259 الودائع

 27.98% 36.63% 33.20% 32.20% 23.37% 14.50% النسبة

 ــــ 56.53% 6.90% 35.65% 108.11% ــــ القروض معدل نمو

 ــــ 41.88% 3.67% -1.56% 29.12% ــــ الودائع معدل نمو

 لمصرف سورية والمهجرالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
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 بيمو السعودي الفرنسيمصرف ل حساب نسبة القروض إلى الودائع(: 31الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 24,044,361 36,854,441 28,171,539 26,718,937 16,828,264 11,648,624 القروض

 80,436,392 103,560,476 91,534,491 78,211,138 72,779,466 56,096,389 ودائع العمالء

 126,751 ــــــــــــ 207,488 46,014 ــــــــــــ ــــــــــــ ودائع جامدة

 1,274,995 1,153,856 928,154 1,717,552 1,602,556 972,855 ودائع المصارف

 81,660,686 104,714,332 92,255,156 79,882,676 74,382,022 57,069,244 الودائع

 28.44% 35.20% 30.54% 33.45% 22.62% 20.41% النسبة

 ـــــ 30.82% 5.44% 58.77% 44.47% ـــــ القروض معدل نمو

 ـــــ 13.51% 15.49% 7.40% 30.34% ـــــ الودائع معدل نمو

 لمصرف بيمو السعودي الفرنسيالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البيانات المالية في القوائم المالية 
 

 العربيمصرف لل حساب نسبة القروض إلى الودائع(: 32الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 12,306,541 23,122,664 17,121,818 12,245,456 6,780,184 2,262,582 القروض

 22,701,987 35,302,878 25,796,502 26,063,280 18,981,621 7,365,654 ودائع العمالء

 215,104 422,948 180,863 41,500 ــــــــــــ ــــــــــــ ودائع جامدة

 1,138,077 175,275 3,444,035 1,607,949 254,248 208,876 ودائع المصارف

 23,711,002 35,055,206 29,059,675 27,629,729 19,235,869 7,574,531 الودائع

 46.86% 65.96% 58.92% 44.32% 35.25% 29.87% النسبة

 ـــــ 35.05% 39.82% 80.61% 199.67% ـــــ القروض معدل نمو

 ـــــ 20.63% 5.18% 43.64% 153.95% ـــــ الودائع معدل نمو

 للمصرف العربي  انات المالية في القوائم الماليةبحساب النسبة من البي المصدر: من إعداد الباحثة
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 بيبلوسمصرف ل حساب نسبة القروض إلى الودائع(: 32الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 11,871,643 22,389,619 16,285,006 10,561,182 6,592,228 3,530,178 القروض

 19,829,309 33,611,647 26,857,909 20,454,588 13,350,680 4,871,721 ودائع العمالء

 410,882 116,917 340,510 258,361 927,741 ــــــــــــ ودائع جامدة

 2,378,630 2,603,549 2,339,780 2,925,448 1,320,034 2,704,341 ودائع المصارف

 21,879,233 36,098,279 28,857,179 23,121,675 13,742,973 7,576,061 الودائع

 51.74% 62.02% 56.43% 45.68% 47.97% 46.60% النسبة

 ـــــ 37.49% 54.20% 60.21% 86.74% ـــــ القروض معدل نمو

 ـــــ 25.09% 24.81% %68.24 81.40% ـــــ الودائع معدل نمو

 لمصرف بيبلوس  في القوائم المالية انات الماليةالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البي
 

 عودةمصرف ل حساب نسبة القروض إلى الودائع(: 32الجدول رقم )

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 

 19,910,775 39,443,874 26,100,199 19,305,772 9,846,364 4,857,664 القروض

 47,996,019 81,812,748 64,637,731 48,430,971 31,647,556 13,451,087 ودائع العمالء

 99,811 98,205 58,990 142,238 ــــــــــــ ــــــــــــ ودائع جامدة

 842,058 636,775 1,012,302 2,058,286 372,780 130,149 ودائع المصارف

 48,778,190 82,351,318 65,591,042 50,347,018 32,020,336 13,581,236 الودائع

 38.51% 47.90% 39.79% 38.35% 30.75% 35.77% النسبة

 ـــــ 51.12% 35.19% 96.07% 102.70% ـــــ القروض معدل نمو

 ـــــ 25.55% 30.28% 57.23% 135.77% ـــــ الودائع معدل نمو

 لمصرف عودة  انات المالية في القوائم الماليةالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب النسبة من البي
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 معدالت نمو بنود التسهيالت اإلئتمانية:رابعًا: حساب 
 للمصرف الدولي للتجارة والتمويل: 2119حساب معدالت نمو بنود التسهيالت اإلئتمانية عام  .1

 للمصرف الدولي للتجارة والتمويل 2119(: معدالت نمو بنود التسهيالت اإلئتمانية عام 21الجدول رقم )
  2007 2008 معدل النمو

 حسابات جارية مدينة 3,808,051,320 7,631,127,827 %100.39

 حسابات دائنة صدفة مدينة 195,098,831 52,214,273 -%73.24

 كمبياالت 5,088,436,277 7,554,012,096 %48.45

 قروض وسلف  للمؤسسات 3,309,825,415 4,046,984,700 %22.27

 مقبوضة مقدماً عن الكمبياالتفوائد  524,155,300- 586,043,845- %11.81

 القروض لألفراد بالتجزئة 92,669,217 340,877,599 %267.84

 فوائد مقبوضة مقدماً عن القروض 62,653- 2,398- -%96.17

 ينزل فوائد معلقة 1,440,182- 1,522,654- %5.73

 ينزل مخصص تسهيالت ائتمانية مباشرة 496,159- 1,943,818- %291.77

 للمصرف الدولي للتجارة والتمويل انات المالية في القوائم الماليةمن البي المعدلالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب 

 :العربيللمصرف  2119حساب معدالت نمو بنود التسهيالت اإلئتمانية عام  .2

 للمصرف العربي 2118(: معدالت نمو بنود التسهيالت اإلئتمانية عام 21الجدول رقم )
  9002 9002 معدل النمو

 محسومة )تجارية( سندات 2,215,153,071 2,665,593,960 %20.33
 حسابات جارية مدينة 4,241,708,283 4,249,618,949 %0.19

   قروض وسلف 5,785,142,190 10,382,935,275 %79.48
 بطاقات االئتمان 11,680,180 10,919,026 -%6.52

 ينال فوائد معّلقة 7,842,136- 39,227,636- %400.22
 تسهيالت ائتمانية ينال مخصص تدني 385,792- 148,021,341- %38268.17

 للمصرف العربي انات المالية في القوائم الماليةمن البي المعدلالمصدر: من إعداد الباحثة بحساب 
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 عام من أعوام الدراسة:خامسًا: ترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة للسيولة في كل 

 :9006عام  للسيولةترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة  .33
 

 

 :9008عام  للسيولةترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة  .32

 

 
 

 

 2116(: تقييم سيولة المصارف الخاصة في سورية عام 22الجدول رقم )  

 
الجاهزية 

 النقدية
 الترتيب السيولة الترتيب

القروض 

 إلى الودائع
 الترتيب المتوسط الترتيب

%26.66 والتمويلالدولي للتجارة   6 %43.57 1 %25.10 4 3.66 3 

 5 5.33 6 14.50% 5 1.65% 5 91.10% سورية والمهجر

 4 4 5 20.41% 4 2.07% 3 84.50% بيمو السعودي الفرنسي

 3 3.66 3 29.87% 6 0.11% 2 80.26% العربي

 1 1.33 1 46.60% 2 30.72% 1 55.37% بيبلوس

 2 3 2 35.77% 3 23.07% 4 87.20% عودة

 المصدر: من إعداد الباحثة  

 9008(: تقييم سيولة المصارف الخاصة في سورية عام 23الجدول رقم )  

 
الجاهزية 

 النقدية
 الترتيب السيولة الترتيب

القروض 

 إلى الودائع
 الترتيب المتوسط الترتيب

 4 4.33 3 31.45% 4 20.19% 6 88.77% الدولي للتجارة والتمويل

 5 5 5 23.37% 5 6.05% 5 82.57% سورية والمهجر

 6 5.33 6 22.62% 6 0.84% 4 82.01% بيمو السعودي الفرنسي

 2 2 2 35.25% 2 31.01% 2 66.62% العربي

 1 1.66 1 47.97% 3 24.85% 1 47.49% بيبلوس

 3 2.66 4 30.75% 1 39.16% 3 72.05% عودة

 المصدر: من إعداد الباحثة  
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 :9002عام  للسيولةترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة  .31

 

 

 :9002عام  للسيولةترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة  .34

 

 
 
 
 

 9002(: تقييم سيولة المصارف الخاصة في سورية عام 24الجدول رقم )  

 
الجاهزية 

 النقدية
 السيولة الترتيب

الترتي

 ب

القروض 

 إلى الودائع
 الترتيب

المتوس
 ط

الترتي
 ب

 4 68.55% الدولي للتجارة والتمويل
%14.55

- 
5 %45.37 2 3.66 3 

 4 5 6 32.20% 4 0.04% 5 71.73% سورية والمهجر

 5 5.66 5 33.45% 6 -1.91% 6 73.25% بيمو السعودي الفرنسي

 2 2.66 3 44.32% 3 4.29% 2 60.21% العربي

 1 1.33 1 45.68% 2 7.29% 1 44.60% بيبلوس

 2 2.66 4 38.35% 1 21.60% 3 67.01% عودة

 المصدر: من إعداد الباحثة  

 9002(: تقييم سيولة المصارف الخاصة في سورية عام 25الجدول رقم )  

 
الجاهزية 

 النقدية
 السيولة الترتيب

الترتي

 ب

القروض 

 الودائعإلى 
 الترتيب

المتوس
 ط

الترتي
 ب

 3 3.33 3 47.80% 4 -1.14% 3 61.94% الدولي للتجارة والتمويل

 3 3.66 5 33.20% 2 2.77% 4 63.30% سورية والمهجر

 5 4.33 6 30.54% 1 14.42% 6 75.90% بيمو السعودي الفرنسي

 2 42.00% العربي
%19.12

- 
6 %58.92 1 3 2 

 1 2.66 2 56.43% 5 -8.62% 1 36.13% بيبلوس

 4 4 4 39.79% 3 -0.18% 5 63.63% عودة

 المصدر: من إعداد الباحثة  
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 :9010عام  للسيولةترتيب أداء المصارف الخاصة في سورية بالنسبة  .31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2111(: تقييم سيولة المصارف الخاصة في سورية عام 26الجدول رقم )  

 
الجاهزية 

 النقدية
 الترتيب السيولة الترتيب

القروض 

 إلى الودائع
 الترتيب المتوسط الترتيب

 5 4.66 3 51.98% 6 -6.19% 5 61.15% الدولي للتجارة والتمويل

 4 4.33 5 36.63% 5 -4.19% 3 53.86% سورية والمهجر

 6 5.33 6 35.20% 4 -1.54% 6 69.05% بيمو السعودي الفرنسي

 1 1.33 1 65.96% 1 12.45% 2 42.91% العربي

 2 2 2 62.02% 3 1.91% 1 38.71% بيبلوس

 3 3.33 4 47.90% 2 9.12% 4 54.27% عودة

 المصدر: من إعداد الباحثة  
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 الملحق الثامن

 مصطلحات الدراسة

  التحليل المالي  Financial Analysis 

 مصادر واستخدامات األموال  Sources and uses of funds 

 التدفقات النقدية  Cash Flows 

 نسب المالءة المالية  Solvency ratios 

 نسبة المديونية  Debt ratio 

 نسبة الدين إلى حقوق الملكية  Debt To Equity 

 نسبة تغطية الفوائد  Coverage ratio 

 نسب النشاط  Activity Ratio 

 معدل دوران إجمالي األصول  Total Assets Turnover Ratio 

  الثابتةمعدل دوران األصول  Fixed Assets Turnover Ratio 

 معدل دوران األصول المتداولة  Current Assets Turnover Ratio 

 نسب الربحية  Earning Ratios 

 معدل العائد على األصول  Return On Assets (ROA) 

  معدل العائد على حقوق الملكية   Return On Equity (ROE) 

  نسبة التوايعات  The Payout Ratio 

 نسب السيولة  Liquidity Ratios 

 صافي رأس المال العامل  Net Working Capital 

 نسبة التداول  Current Ratio 

 نسبة النقدية  Cash ratio 

 كفاية رأس المال  Capital Adequacy 
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  اتفاقية باال  Basel  

 جودة األصول  Asset quality 

 الربحية  Earning 

 السيولة المصرفية  Bank liquidity 

 الهيكل المالي للمصارف     Financial structure of banks 

 )تحليل االلتاامات )مصادر األموال  Analysis of liabilities (sources of funds) 

 )تحليل حقوق الملكية )مصادر األموال  Analysis of Equity (sources of funds) 

 )تحليل األصول )استخدامات األموال  Analysis of assets (uses of funds) 

 تحليل صافي التدفقات النقدية  Analysis of net cash flows 

 )تحليل صافي الدخل )األرباح  Analysis of net income (profit)  

 نسبة حقوق الملكية إلى الودائع     Equity To Deposits Ratio 

 نسبة حقوق الملكية إلى االلتاامات  Equity To Liabilities Ratio 

 نسبة كفاية رأس المال  Capital Adequacy Ratio 

 نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض  Non-Performing Loans To Total Loans 

Ratio 

 نسبة األصول الموّلدة للدخل إلى إجمالي األصول  Income-Generating Assets To Total 

Assets Ratio 

  األصول المرّجحة بالمخاطر إلى نسبة إجمالي
 إجمالي األصول

 Total Risk-Weighted Assets To Total 

Assets Ratio  

   حصة السهم الواحد من صافي األرباح  Earnings Per Share   ) EPS( 

 معدل العائد على األصول  Return On Assets   ) ROA) 

 معدل العائد على حقوق الملكية  Return On Equity   ) ROE( 

   نسبة الجاهاية النقدية  Liquidity ratio 

 نسبة القروض إلى الودائع  Loans To Deposits Ratio  

  اختبار الفرضيات  Hypothesis testing 
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