
1 
 

 وشازة الخعلُم العــــــــالي

ً  حامعـــــــــت حشـــــــــــــــــــــــٍس

 ولُــــــــــت الاكخصــــــــــــــــــــاد

 كظـــــــــــم ئدازة ألاعمــاٌ
 

 
دزاطت العىامل املإثسة على زبدُت املصازف 
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 للىله حعا
ً
 ( 40)الىمل:  "ومن شكر فإمنا يشكر لنفسه": لىامخثاال

 ً ل ئلى حامعت حشٍس  ٌظعدوي أن أجلدم بالشىس الجٍص

 وئلى ولُت الاكخصاد

ل الشىس وعظُم الامخىان ئلى أطخاذّي   :الفاطالنهما أجلدم بجٍص

 مىرز مسهجالدهخىز 

 عبد الىاخد خمىدةالدهخىز 
املشسفان على هره السطالت, فلد جابعاها مىر واهذ فىسة ختى 

 ئن 
ً
 ومفُدا

ً
 مخيامال

ً
, أصبدذ عمال

ً
شاء هللا, ولم ًّدخسا حهدا

مت. ُّ  ولم ًبخال بعلمهما وجىحيهاتهما وئزشاداتهما الل

هما أجلدم بالشىس ئلى أعظاء لجىت الحىم, وهرلً ئلى ئدازة 

ً ع في كظم ئدازة ألاعماٌ بجامعت حشٍس  وأعظاء هُئت الخدَز

 

 شىس وجلدًس
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ئلى مً طهسث اللُالي دعاًء وزحاء..... 

....ئلى هبِع الحىاِن ًسشفه الغصاٌ بيٍل صفاء 

 أكّد ًِ  م ما بيخه ًدان بيل خىان واهدىاء....ل

أمي(                          لً هدًتي فأهذ مملىت الىحد والظىاء.... أمي( 

******************* 

 والشعس ًساكص 
ً
ً........ًلهب الللب هازا  الدواٍو

.........عبم الُاطمرن  َو
ً
 ًىدف الثلج بُاطا

.........وعشم في خظىً الحىرن 
ً
ا صغازا

ّ
 هى

خهىذ وال جصاٌ للىجاح ف أبي....ً  ُس العىاٍو

....في بطً أمي حىرن 
ُ

 مر هىذ
ً
 وكازا

َ
 )أبي(                                    أزهع لً

******************* 

ثمس الصهس والشجس....لأهذ  في الغسبت 

.....طفس زماه في شغف الشىق اللدز 

ه ًداي بالىظس.....خحعاٌ وزافم ما خط 

.....عاهم طماي وطط اللمس 
ً
 ًا هجما

هىذ في الصغس...... أخي 
ً
 أهدًً هجاحي زفُلا

....... أخي طازق(                   فخروي لً شهسة جفىح في خدائلها العب( 

******************* 

 الظماء.... ًساكصفي العال ٌغسد طر ي 

....والشجس في غابت الشىق ٌظسق عُىهً الخظساء 

.....زطالتي لً كالدة أًتها العىلاء 

..لُىخمل بً إلاهداء 
ً
 واملطس ًسوي الطُىز وغما

 بُدًً البُظاء....عال 
ً
 والللب ًيبع حىزٍا

 ًفالىجاح بسفلخ 
ً
 )خطُبتي عال(     جفىق واطخثىاء....ولماث أهخبها فسخا

******************* 

أطامس 
ً
 .....في طىاد اللُل ولماجً علما

يذ دهُاي هخبي والدفاجس  ٍش
ً
 ....خسوفا

أكىلها بيل فخس فىق املىابس 
ً
 وأخا

ً
 .....صدًلا

 فأهذ في البشس هادز 
ً
 .....                  )د. طامس كاطم(لم أزي مثلً معلما

 
 

 إلاهـــــــــــــــــــــداء
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 امللخص باللغت العسبُت
 

ىدفت الدراسة إلى تحديد العوامؿ المؤثرة عمى ربحية المصارؼ التجارية, وترتيبيا حسػب أىميتيػا 
النسػػبية, والمرارنػػة بػػيف المصػػارؼ التجاريػػة العامػػة واللاصػػة بلصػػوص العوامػػؿ التػػ  تػػؤثر عمػػى 

المػؤثرة )تحديد العوامػؿ , وتـّ تصميـ أداة الدراسة المنيج الوصف  الّتحميم ربحيتيا. اعتمد البحث 
 عمى ربحية المصارؼ التجارية السورية(.

شػمؿ مجتمػػل البحػث جميػػل العػامميف فػػ  المصػارؼ التجاريػػة العامػة واللاصػػة بمحافظػة ال ذ يػػة, 
( 95( موظػػؼ فػػ  المصػػارؼ العامػػة, و)155( موظػػؼ ترريبػػًا توزعػػوا بػػيف )251والبػػالع عػػددىـ )

بحث  اـ الباحث بتوزيػل اسسػتبانات موظؼ ف  المصارؼ اللاصة, ونظرًا لصػر حجـ مجتمل ال
عمى جميػل العػامميف معتمػدًا فػ  ذلػؾ طريرػة الحصػر الشػامؿ, و ػد بمػع عػدد اسسػتبانات المسػتردة 

 %(.9668( استمارة صالحة لمتحميؿ, وبنسبة استجابة بمػت )242)
 وكاف مف أىـ نتائج الدراسة:

عوامػؿ يمكػف تصػنيفيا  ػمف فئتػيف: تتأثر ربحية المصارؼ التجارية السورية بمجموعة مػف ال -1
 عوامؿ دالمية, وعوامؿ لارجية.

تلتمػػػؼ العوامػػػؿ المػػػؤثرة عمػػػى ربحيػػػة المصػػػارؼ التجاريػػػة فػػػ  أىميتيػػػا النسػػػبية, وكػػػاف أكثػػػر  -2
العوامؿ تأثيرًا الظػروؼ اس تصػادية والسياسػية, وتوظيػؼ المػوارد, والتشػريعات الرانونيػة وال ػوابط 

 المصرؼ وعدد موظف  المصرؼ أ ؿ العوامؿ تأثيرًا.المصرفية. بينما كاف عمر 
فػػ  العوامػػؿ الدالميػػة س توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف المصػػارؼ التجاريػػة العامػػة واللاصػػة  -3

 واللارجية الت  تؤثر عمى ربحيتيا.
 

 الربحية, المصرؼ التجاري السوري, التحميؿ العامم . كممات مفتاحية:
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 امللدمــــــــت: -1-1

ل ؿ لرد حررت الصناعة المصرفية السورية إنجازات عمى الصعيد المحم  والعالم       
استطاعت أف ترـو بدور فاعؿ ومميز ف  لدمة اس تصاد  إذ؛ لعشرية األليرة مف الررف العشريفا

السوري وذلؾ مف ل ؿ إسياميا ف  دعـ السوؽ المال  وابتكار صيع تمويؿ حديثة ترفد 
التجارية  المصارؼتحريؽ بعض  ىذا إلى جانبالمشاريل اسستثمارية باحتياجاتيا مف األمواؿ. 

 .العربية المصارؼمف بينيا وبيف نظائرىا  ل تعاوف دو وبمورة صيع  تصنيفًا متردمًا,السورية 
, صرفية السورية تعان  مف نراط  عؼورغـ ذلؾ فإنو س يلفى عمى أحد أف الصناعة الم

التجارية السورية أماـ تحديات صعبة  المصارؼالتحوست الجارية عالميًا ت ل  أفّ سسيما و 
تجعميا مطالبة بو ل استراتيجيات فعالة وم ئمة لتجاوز ىذه التحديات وسمت ؾ الردرة عمى 

 التماش  مل متطمبات التطوير والتحديث.
 المصارؼ لامة التحديات الت  يشيدىا الرطاع المال  والمصرف  العالم , فاف  وبالرغـ مف

س سيما  المواجية واسنلراط ف  الثورة المصرفية الجديدة المتنامية باستمرار, السورية  ادرة عمى
أف ىناؾ تجارب رائدة  يمكف لمصارفنا ترميدىا واسستعانة بيا ولاصة" أنيا تتماشى مل ظروؼ 
بيئة أعمالنا السورية, أ ؼ إلى ذلؾ الدور الممرى عمى عاتؽ الرطاع المصرف  السوري والذي 

 عد عاـ ف   وء المستجدات والتطورات اس تصادية الت  يشيدىا العالـ.يكبر عامًا ب
دارة االقتصاد  لذلك وانطالقًا من أىمية الدور الذي يمعبو القطاع المصرفي السوري في تنمية وا 

 الباحث بتحديد أىم العوامل المؤثرة عمى ربحية المصارف التجارية السورية. قامالوطني, 
 الدزاطاث الظابلت: -1-2

 الدزاطاث العسبُت: 1-2-1

 ( بعنوان:" محددات الربحية في المصارف التجارية األردنية.4114دراسة )الراشدان,  -5
ىدفت الدراسة إلى تحديد و ياس أثر المحددات الملتمفة عمى ربحية المصارؼ التجارية     

 المصرؼاألردف, و  مصرؼالعرب , و  المصرؼاألردنية, و د شممت عينة الدراسة كؿ مف )
األردن  الكويت (, و د عممت الدراسة عمى تحديد أثر كؿ مف: )الرافعة المالية, تكمفة الودائل, 
السيولة, حجـ المصارؼ, ملاطر سعر الفائدة, ملاطر رأس الماؿ و ياسيا( عمى ربحية ىذه 

 المصارؼ.
ا تأثير سمب  عمى ربحية المصارؼ, حيث إف وتوصمت الدراسة إلى أف الرافعة المالية كاف لي   

زيادة الرافعة المالية يؤدي إلى انلفاض الربحية, وكاف أثر ملاطر سعر الفائدة عمى ربحية 
المصارؼ  عيفًا جدًا بسبب ارتفاع ىوامش أسعار الفائدة, كما كانت ملاطر رأس الماؿ ذات 

أما نسبة السيولة فمـ يكف ليا  األردف, مصرؼالعرب  و  المصرؼأثر  عيؼ جدًا عمى ربحية 
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األردن  الكويت , ف  حيف كانت ذات  المصرؼالعرب  و  المصرؼتأثير عمى ربحية كؿ مف 
عمى الربحية لتمؾ سمب  األردف, و د كاف لحجـ المصرؼ تأثير  مصرؼتأثير سمب  عمى ربحية 

 المصارؼ.
 التجارية األردنية.( بعنوان: تقييم األداء المالي لممصارف 4114دراسة )غانم,  -4

ىدفت الدراسة إلى ترييـ األداء المال  لممصارؼ التجارية مف ل ؿ استلداـ أدوات 
التحميؿ المال , بػرض تحديد أثر الع  ة وطبيعتيا بيف كؿ مف اسحتياط  اإللزام  والرفل 

رغ المصرف  المال  والكفاءة التشػيمية والملاطر المصرفية وسعر إعادة اللصـ ودلؿ الفرد والتف
و د أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ انلفا ًا ممحوظًا ف  أداء  عمى ربحية المصارؼ التجارية.

المصارؼ التجارية األردنية ل ؿ فترة الدراسة, وأف ىناؾ ع  ة عكسية بيف نسبة اسحتياط  
وأف ىناؾ اإللزام  وأسعار إعادة اللصـ وملاطر اسئتماف مف جية والربحية مف جية ألرى, 

ع  ة طردية بيف ملاطر السيولة وملاطر رأس الماؿ والكفاءة التشػيمية مف جية والربحية مف 
 دسلة إحصائية فيما يتعمؽ بالربحية. ةجية ألرى, وأف الرفل المال  ليس لو أي

(: العوامل المؤثرة عمى ربحية المصارف التجارية العاممة في 4112دراسة )أبو زعيتر,  -4
  فمسطين.

ىدفت الدراسة إلى تحديد و ياس العوامؿ الذي تحدثو العوامؿ المؤثرة عمى ربحية 
المصارؼ التجارية العاممة ف  فمسطيف, والت  تمثمت ف  عينة مكونة مف سبعة مصارؼ تجارية 

, و د تـ دراسة الربحية مف ل ؿ معدؿ العائد عمى الموجودات, 2114حتى  1997لمفترة مف 
حروؽ الممكية, أما العوامؿ المؤثرة فتمثمت ف  نسبة السيولة النردية, ونسبة  ومعدؿ العائد عمى

جمال  الموجودات  األصوؿ الثابتة إلى حروؽ المساىميف ونسبة المديونية وصاف  الفوائد وا 
ومف أىـ النتائج الت  توصمت إلييا الدراسة أف ىناؾ ع  ة  وحروؽ الممكية وعمر المصرؼ.

صص اللاص إلى إجمال  التسيي ت فكمما انلف ت الملصصات عكسية بيف نسبة المل
اللاصة كمما أدى ذلؾ إلى زيادة الربحية والعكس صحيح, ووجود ع  ة عكسية بيف نسبة 

ىناؾ ع  ة طردية بيف و السيولة والربحية. وأف ىناؾ ع  ة طردية بيف عمر المصرؼ والربحية, 
 ية ونسبة المديونية إلى إجمال  األصوؿ والربحية.كؿ مف نسبة األصوؿ الثابتة إلى حروؽ الممك

( بعنوان: أثر متغيرات عناصر المركز المالي في ربحية 4113دراسة )المشيراوي, -3
-5552دراسة تحميمية عمى المصارف اإلسالمية في فمسطين لمفترة من  -المصارف اإلسالمية

4111.  
لمؤثرة عمى ربحية المصارؼ ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى ماىية العوامؿ ا

يراداتيا  اإلس مية العاممة ف  فمسطيف والتعرؼ عمى أحجاـ وأنواع واستلدامات أمواليا وا 
ومصروفاتيا, واعتمدت الدراسة المنيج التحميم  لكوف الدراسة تبحث طبيعة الع  ة بيف عدد مف 
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نوية وذلؾ بيدؼ اإلجابة عمى المتػيرات المسترمة والتابعة, واعتمدت الدراسة عمى المصادر الثا
تساؤست الدراسة, والتبار فر ياتيا, وتحريؽ أىدافيا, وذلؾ مف ل ؿ البيانات األساسية 
المنشورة عف الجياز المصرف  الفمسطين , والبيانات والترارير المالية السنوية, والنشرات اللاصة 

 الت  تروـ بإصدارىا المصارؼ اإلس مية العاممة ف  فمسطيف.
 المصرؼوتكوف مجتمل الدراسة مف جميل المصارؼ اإلس مية العاممة ف  فمسطيف وى : 

األ صى الفمسطين , وتمت معالجة  مصرؼاإلس م  الفمسطين ,  المصرؼاإلس م  العرب , 
( مف أجؿ SPSSباستلداـ برنامج التحميؿ اإلحصائ  ) اعتمادًا عمى تحميؿ اسنحدارالبيانات 

 يف المتػيرات ومعرفة مدى تأثير المتػيرات المسترمة عمى المتػيرات التابعة.استلراج الع  ة ب
بمعدؿ بمع  الثانيةومف أىـ نتائج الدراسة أف العوائد المربو ة مف التموي ت جاءت ف  المرتبة 

%( 61%(, وجاءت المصاريؼ اإلدارية والعمومية المرتبة األولى بمعدؿ بمع حوال  )41حول  )
ث  استلداماتيا, وسجمت نتائج أعماؿ المصارؼ مجتمعة نتائج سمبية وتراجعًا تمثؿ بما يرارب ثم

( مميوف دوسر بمتوسط لسارة 24681) 2115ف  لسائر متراكمة بمع مجموعيا ف  نياية عاـ 
( مميوف دوسر ل ؿ سنوات الدراسة. كما بينت نتائج الدراسة عدـ وجود 3654سنوية بمػت )

حية وبيف جميل متػيرات المركز المال , كما أف الع  ة بيف الربحية وبيف ع  ة بيف معدؿ الرب
 جميل متػيرات المركز المال  لممصارؼ اإلس مية العاممة ف  فمسطيف ى  ع  ة عكسية.

 الدزاطاث ألاحىبُت: -1-2-2

 المصارف( بعنوان: العالقة بين الربحية ورأس المال في Berger, 1995دراسة ) -5
 التجارية األمريكية.

The Relationship Between Capital and Earnige in Banking . 
التجارية  المصارؼف   ورأس الماؿىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة الع  ة بيف الربحية 

 ( و د استلدـ الباحث تحميؿ اسنحدار بيف رأس 1989 – 1983األمريكية ل ؿ الفترة بيف ) 
و د  اـ الباحث بإعادة  العائد عمى حروؽ الممكية  لدراسة ىذه الع  ة. ومعدؿ المصرؼماؿ 

( وذلؾ بسبب إجراء بعض التػيرات ف  الروانيف 1992 – 1991إجراء التحميؿ ل ؿ الفترة )
التجارية, ومف أىـ النتائج الت  تـ التوصؿ إلييا: وجود ع  ة  المصارؼواألنظمة المتعمرة ب

(, 1989 – 1983التجارية األمريكية ) المصارؼف   ماؿالرأس بيف بيف الربحية و  ايجابية
التجارية األمريكية ل ؿ الفترة  المصارؼالماؿ ف  رأس ووجود ع  ة عكسية بيف الربحية و 

كما توصمت النتائج إلى وجود ع  ة طردية بيف الربحية ورأس الماؿ وذلؾ  (.1992 – 1991)
األمثؿ, ف  حيف أف ىناؾ ع  ة عكسية بيف الربحية ورأس عندما كاف رأس الماؿ أ ؿ مف الحد 

 الماؿ عندما كاف رأس الماؿ أكبر مف الحد األمثؿ.
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 المصارفمحددات الربحية في 6 بعنوانChristos K. Staikouras)  5554) دراسة -4
 األوروبية.

The Determinants  of European Bank Profitability 

ـّ تحديد ىذه  المصارؼىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد محددات الربحية ف       األوروبية, و د ت
العوامؿ تشمؿ العناصر الدالمية لكؿ مؤسسة مالية وعدة عوامؿ  المحددات بعوامؿ عديدة, ىذه

الجزء الثان  يحدد مدى المحددات الدالمية ) مف تػييرات المؤثرات( والعوامؿ  لارجية.
اللارجية )ديناميكية إعادة تحديد اآلثار( المساىمة ف  أداء الرطاع المصرف  ف  استحاد 

ونماذج اآلثار الثابتة,  OLSمف ل ؿ بناء نموذج 1998 -1994ل ؿ الفترة األوروب  ككؿ 
منظورًا جديدًا لفيـ أثر التػيرات ف  المنافسة عمى أداء الصناعة المصرفية  وتردـ نتائج الدراسة

األوروبية, ليس فرط مف العوامؿ  المصارؼربحية إلى أف تأثر ف  استحاد األوروب , كما تشير 
نما أي ًا يشير إلى تػييرات ف  البيئة اللارجية ل  تصاد الكم  ,  المتصمة بالررارات اإلدارية وا 

الع  ة بيف الييكؿ  ف نتائج ىذه الدراسة ى  عمى النريض مف الدراسات الت  بحثتلذلؾ فإ
 .واألداء لمرطاع المصرف  األوروب 

 مصارف( بعنوان: تحميل الربحية في Bikram, G., Scholar, R., 2007دراسة ) -3
 .القطاع العام في اليند

Profitability Analysis of  Public Sector Banks in India . 

ف  اليند, فالربح كتعبير  مصارؼىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ الربحية ف  الرطاع العاـ لم   
ىو مفيوـ المحاسبة الذي يبيف زيادة ف  اإليرادات عمى النفرات ل ؿ فترة محددة مف الزمف, 

الربحية ى  مف ناحية ألرى, فإف  الربح ىو السبب الرئيس  سستمرار وجود كؿ مؤسسة تجاريةف
 مرياس نسب  حيث يتـ التعبير عف الربح كنسبة مئوية عمومًا.

والربحية تصور الع  ة بيف الريمة المطمرة لمربح مل غيرىا مف العوامؿ الملتمفة, الربحية ى  
عمى رفل مستوى  المصرؼالمؤشر األكثر أىمية وموثوؽ بيا, إنو يعط  مؤشرًا واسعًا عف  درة 

تػييرات ف   (عدد مف العوامؿ, بع يا ذاتية, وبع يا لارجيةبارؼ دلمو. وتتأثر المص
اسحتياط (, ىذه التػييرات تشمؿ السياسة النردية, والتػيرات ف   مصرؼالسياسات الت   دميا 

مرا بة اسئتماف الكم  مثؿ التػييرات ف  نسبة اسحتياط  النردي, نسبة السيولة الرانونية, 
 , نوعية الريود المفرو ة عمى اسئتماف.المصرؼوالت عب ف  أسعار فائدة 

الربح  بأنو الفرؽ بيف مجموع أرباح كؿ مف األصوؿ  المصارؼف   المديروف التنفيذيوفويعرؼ 
والمصدر الرئيس  لمدلؿ ىو اللصـ عمى فواتير إلنفاؽ عمى إدارة كامؿ الردرات, إجمال  ا بيفو 

ولذلؾ فإف معدؿ . ر وجود كؿ مؤسسة تجاريةملف ة, والربح ىو السبب الرئيس  وراء استمرا
 .المصارؼالربحية وحجـ األرباح تعتبر بحؽ مؤشرات الكفاءة ف  توزيل الموارد مف 
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( بعنوان: العوامل التي تحدد ربحية  ,4115Antonio Trujillo-Ponceدراسة ) -4
 اإلسبانية. المصارف

What Determines the Profit ability of Banks? Evidence From Spain 

اإلسبانية  المصارؼىدفت ىذه الدراسة إلى إجراء تحميؿ تجريب  لمعوامؿ الت  تحدد ربحية    
عمى عينة كبيرة مف  GMMحيث تـ تطبيؽ نظاـ الترييـ  (,2009-1999ل ؿ الفترة )

ل ؿ ىذه السنوات  ارتبط المصرؼربحية , وأشارت النتائج إلى أف ارتفاع اإلسبانية المصارؼ
مل نسبة عالية مف الرروض ف  مجموع األصوؿ, ونسبة كبيرة مف ودائل العم ء, وكفاءة جيدة, 

أف نسب رأس الماؿ أعمى, مما  يجد الباحثباإل افة إلى ذلؾ,  .وانلفاض الملاطر اسئتمانية
د عمى , وىذه الو ائل تنطبؽ فرط عند استلداـ العائمصرؼيؤدي إلى زيادة العائد لم

. أي ًا س يوجد دليؿ عمى أف أي مف اس تصاديات أو لمربحيةكمرياس  ( ROA)الموجودات
ال  تصاديات ف  مجاؿ الرطاع المصرف  اإلسبان  )الصناعات والمحددات الصناعية( مل 

. وتكشؼ الدراسة أي ًا عف اسلت فات ف  المصارؼاستثناء سعر الفائدة  تؤثر عمى ربحية 
 التجارية ومصارؼ التوفير. المصارؼأداء 
 Flamini, V., McDonald, C. and Liliana Schumacher, 2009).) دراسة -5

 التجاري في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى. المصرفبعنوان: محددات الربحية في 
The Determinants of Commercial Bank Profitability in Sub-Saharan 

Africa . 

التجارية ف  أفريريا, واستلدمت  المصارؼىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد محددات الربحية ف     
بمدًا أفريريًا جنوب الصحراء الكبرى لدراسة العوامؿ  41ف   مصرؼ 389ىذه الدراسة عينة مف 

التجاري, حيث بينت الدراسة أنو وبصرؼ النظر عف ملاطر اسئتماف,  المصرؼالمحددة لربحية 
, وتنويل النشاط, والممكية مصرؼأف ارتفاع العائد عمى األصوؿ مرتبط مل حجـ أكبر لم ي حظ
متػيرات اس تصاد الكم , مما يدؿ عمى أف سياسات  مف  بؿ المصرؼوتتأثر عائدات   .اللاصة

 و إلىاس تصاد الكم  الت  تشجل عمى انلفاض معدست الت لـ واستررار نمو الناتج يدفع
كما أشارت النتائج إلى اعتداؿ مستمر ف  الربحية, وأف الع  ة السببية  .التوسل ف  اسئتماف

مف العائد عمى األصوؿ إلى رأس الماؿ تحدث مل فارؽ كبير, مما يعن  أنو  Grangerحسب 
 س يتـ اسحتفاظ بيا كعوائد عالية عمى الفور فيشكؿ زيادات رأس الماؿ.

عط  بعض الدعـ لسياسة فرص أعمى لمتطمبات رأس الماؿ ف  المنطرة إف نتائج ىذه الدراسة ت
 .مف أجؿ تعزيز اسستررار المال 

بحية ( بعنوان: العوامل المؤثرة في ر Gul, S. , Irshad, F, Zaman, 2011دراسة ) -6
 .في باكستان المصارف

Factors  Affecting  Bank  Profitability  in  Pakistan . 
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ولصائص اس تصاد  الػرض مف ىذا البحث دراسة تأثير الع  ة المحددة بيف المصارؼ   
تجاري باكستان  ل ؿ  مصرؼ/ 15, باستلداـ بيانات مف أعمى /المصارؼالكم  عمى ربحية 

لمتحريؽ ف  تأثير الموجودات  POLS)ىذه الدراسة طريرة ) استلدمت, و 2009-2005الفترة 
والرروض واألسيـ والودائل, والنمو اس تصادي والت لـ والسوؽ ورأس الماؿ عمى ربحية 

, (ROE), العائد عمى حروؽ المساىميف (ROA), أي العائد عمى األصوؿ الرئيسةالمؤشرات 
 دلتدة. عمى ح (nim) وصاف  الفوائد, واليامش  (ROCE)العائد عمى رأس الماؿ الموظؼ 

كؿ مف العوامؿ الدالمية واللارجية عمى الروي لالنتائج التجريبية أف ىناؾ أدلة  وية عمى التأثير 
 .الربحية. كما تعتبر نتائج ىذه الدراسة ذات  يمة لكؿ مف األكاديمييف وصانع  السياسات

 اخخالف الدزاطت الحالُت عً الدزاطاث الظابلت: -1-2-3

, وأىـ المصارؼتناولت الدراسات السابرة محددات الربحية, والعوامؿ المؤثرة عمى أداء    
الدراسة الحالية تحديد أىـ  تناولتالمؤشرات المستلدمة ف   ياس أداء المصارؼ, ف  حيف 

العوامؿ المؤثرة عمى ربحية المصارؼ التجارية السورية, وتلتمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات 
المؤثرة عمى ربحية المصارؼ العوامؿ  مف ل ليا تحديد تـّ السابرة ف  أنيا دراسة وصفية 

 المصارؼ.التجارية السورية وترتيبيا حسب أىميتيا ودرجة تأثيرىا عمى ىذه 
كما تبرز نراط اسلت ؼ ف  اعتماد الدراسة الحالية عمى األسموب الوصف  مف ل ؿ اسعتماد 

 فروع المصرؼ التجاري ف  محافظة ال ذ يةموجية إلى اإلدارييف العامميف ف   استبانةعمى 
وب وذلؾ لتحديد العوامؿ المؤثرة عمى الربحية, ف  حيف اعتمدت الدراسات السابرة عمى أسم

جمال  الموجودات وحروؽ الممكية,  التحميؿ المال  مف ل ؿ دراستيا لنسب السيولة والمديونية وا 
والعائد عمى اسستثمار.., بينما تجاىمت عوامؿ ألرى تمثمت بحجـ المصرؼ, ومستوى 
التكنولوجيا المستلدمة, ولبرة وكفاية العامميف بالمصرؼ, وكفاية نظاـ الر ابة الدالمية, 

ض الممنوحة )طويمة األجؿ,  صيرة األجؿ(, تسعير اللدمات المصرفية, سرية العمؿ والررو 
 والت  تتناوليا الدراسة الحالية. ,المصرف 

 مشيلت الدزاطت: -1-3

يتعرض الرطاع المصرف  ف  ظؿ التػيرات المستمرة ف  البيئة اس تصادية إلى العديد مف     
مف إ راض واستثمار وغير ذلؾ؛ لذلؾ ومف ل ؿ  الملاطر الت  تؤثر عمى أنشطتو الملتمفة

الدراسة اسستط عية الت   اـ بيا الباحث عمى بعض فروع المصرؼ التجاري السوري بمحافظة 
لت  يمكف ا ىا مل مديري تمؾ الفروع وجد أف ىناؾ بعض العوامؿاال ذ ية, والمراب ت الت  أجر 

تيا, سواء منيا ما يتعمؽ ربحي يمكف أف تحد مفأف تؤثر عمى أنشطة تمؾ المصارؼ, وبالتال  
بإدارة المصرؼ, أو بأو اعو المالية كحجـ الموجودات, وحروؽ الممكية, ومعدست السيولة, 
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وانتشار المصرؼ, وعدد فروعو, وترنية أداء اللدمات المصرفية, وأسعار الفائدة, والظروؼ 
افة اسجتماعية والوع  المصرف . وغيرىا. اس تصادية والسياسية, والتشريعات الرانونية, والثر

وتلتمؼ األىمية النسبية ليذه العوامؿ مف حيث درجة وشدة تأثيرىا عمى األرباح, مما يستدع  
دراسة وتحديد ىذه العوامؿ بشكؿ د يؽ, األمر الذي  د يساعد ف  ترشيد الررارات اإلدارية والمالية 

عممية زيادة ربحية ىذه المصارؼ, ويدفل  دمًا بف   التجارية, لعؿ ذلؾ يمكف أف يساىـ مصارؼلم
مف ل ؿ األنشطة اسستثمارية الملتمفة الت  تروـ بيا ىذه المصارؼ والعوائد  التنمية اس تصادية

العوامل  ما ىي ف  التساؤؿ اآلت :. ومف ىنا يمكف صياغة مشكمة البحث الت  يمكف أف تحرريا
 السورية؟ المؤثرة عمى ربحية المصارف التجارية

 أهمُت الدزاطت: -1-4

 تبرز أىمية الدراسة مف ل ؿ الناحيتيف العممية والعممية:   
 فمن الناحية العممية تتجمى أىمية الدراسة من خالل:

تحديػػػػد العوامػػػػؿ المػػػػؤثرة عمػػػػى ربحيػػػػة المصػػػػارؼ التجاريػػػػة السػػػػورية نظػػػػرًا لمػػػػدور اس تصػػػػادي  -1
 بالنسبة ليذه المصارؼ.والتنموي الذي يمعبو ىدؼ تحريؽ الربح 

, ومؤشػرًا إيجابيػًا لمعمػ ء الػذيف يتعػامموف معػو, المصػرؼالربحيػة دلػيً  عمػى كفػاءة إدارة  تعػد -2
ومصدرًا لممسػتثمريف فيػو, ومو ػل ثرػة لمجيػات الرسػمية, وتعزيػزًا لمبيئػة اسسػتثمارية وبالتػال  فػإف 

 لمنتائج الت  ستتملض عنيا.أىمية الدراسة تنبل مف حاجة العديد مف فئات المجتمل 
 ومن الناحية العممية تتجمى أىمية الدراسة من خالل:

جانػػب عممػػ  ىػػاـ مػػف لػػ ؿ دراسػػة متػيػػرات جديػػدة مػػف العوامػػؿ المػػؤثرة عمػػى  تناولػػتأنيػػا  -1
ربحية المصارؼ التجارية, وترتيب ىذه العوامؿ بشكؿ عمم  مف حيث اولوياتيػا فػ  التػأثير عمػى 

 تجارية, وىذا يعط  أىمية عممية ليذا البحث.ربحية المصارؼ ال
 يمكف أف تكوف ىذه الدراسة أساسًا يمكف اسعتماد عميو ف  ابحاث تطبيرية ألرى. -2
 الدزاطت: أهداف -1-5

 ىدفت الدراسة إلى:   
 تحديد العوامؿ المؤثرة عمى ربحية المصارؼ التجارية, وترتيبيا حسب أىميتيا النسبية. -1
العوامػؿ التػ   مػف حيػثبيف المصػارؼ التجاريػة اللاصػة والعامػة فػ  مدينػة ال ذ يػة  المرارنة -2

 تؤثر عمى ربحيتيا.
 الدزاطت: حظاؤالث -1-6

فروؽ جوىرية بيف درجات تأثير العوامؿ الدالمية, ودرجات تأثير العوامؿ اللارجية  توجدىؿ  -1
 .السوريةعمى ربحية المصارؼ التجارية 
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تأثير العوامؿ الدالمية عمى الربحية فيما بػيف المصػارؼ  بيف درجاتجوىرية فروؽ  توجدىؿ  -2
 .المصارؼ التجارية السوريةالتجارية العامة والمصارؼ التجارية اللاصة ف  

تأثير العوامؿ اللارجية عمى الربحية فيما بيف المصارؼ  بيف درجاتجوىرية فروؽ  توجدىؿ  -3
 .المصارؼ التجارية السوريةالتجارية العامة والمصارؼ التجارية اللاصة ف  

 الدزاطت: مخغر اث -1-7

 وتشمل العوامل الداخمية:العوامؿ الدالمية واللارجية المؤثرة عمى الربحية,  المتغير المستقل:
أرباح أو لسائر األوراؽ المالية, إدارة المصرؼ, حجـ المصرؼ, ىيكؿ الودائل, توظيؼ الموارد, 

عمر المصرؼ, عدد موظف  المصرؼ, عدد فروع المصرؼ. أرباح ولسائر الرروض, السيولة, 
الظروؼ اس تصادية والسياسية, التشريعات الرانونية وال وابط  أما العوامل الخارجية فتشمل:

 فية, السياسة النردية, الثرافة اسجتماعية والوع  المصرف , المنافسة, أسعار الفائدة.المصر 
 الربحية. المتغير التابع:

 ويمكن تمثيل متغيرات الدراسة وفق النموذج اآلتي:
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العىامل الداخلُت:

 أزباح أو خظازة ألاوزاق املالُت. -1

 ادازة املصسف. -2

 حجم املصسف. -3

 هُيل الىدائؼ. -4

 جىظُف املىازد. -5

 أزباح وخظائس اللسوض. -6

 الظُىلت. -7

 املصسف.غمس  -8

 غدد مىظفي وفسوع املصسف -9
 

 :الخازحُتالعىامل 

 .الظسوف الاكخصادًت والظُاطُت -1

ػاث اللاهىهُت والظىابؽ  -2 الدشَس

 .املصسفُت

 .الظُاطت الىلدًت -3

الثلافت الاجخماغُت والىعي  -4

 .املصسفي

 .املىافظت -5

 .أطػاز الفائدة -6
 

 

 تــــــــــــــــــــــالسبدُ
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 :وعُىتها مجخمع الدزاطت -1-8

بمحافظػػة  (1)يشػػمؿ مجتمػػل البحػػث جميػػل العػػامميف فػػ  المصػػارؼ التجاريػػة العامػػة واللاصػػة    
( موظػؼ فػ  المصػارؼ العامػة, 155( موظؼ ترريبًا توزعػوا بػيف )251ال ذ ية, والبالع عددىـ )

( موظػػؼ فػػ  المصػػارؼ اللاصػػة, ونظػػرًا لصػػػر حجػػـ مجتمػػل البحػػث  ػػاـ الباحػػث بتوزيػػل 95و)
اسستبانات عمى جميل العامميف معتمدًا ف  ذلؾ طريرة الحصر الشامؿ, و د بمػع عػدد اسسػتبانات 

 %(.9668ة كاممة وصالحة لمتحميؿ اإلحصائ , وبنسبة استجابة بمػت )( استمار 242المستردة )
 :مىهجُت الدزاطت -1-9

رؼ تحديد العوامؿ المؤثرة عمى ربحية المصال أسموب  الدراسة الوصفية عمى الدراسة اعتمدت    
الدراسػػات السػػابرة لمتعػػرؼ عمػػى األدبيػػات العربيػػة واألجنبيػػة و مراجعػػة التجاريػػة السػػورية مػػف لػػ ؿ 

 عمى ربحية المصارؼ التجارية.المؤثرة العوامؿ أىـ 
مػػف لػػ ؿ دراسػػة المػػديريف وأصػػحاب الرػػرار فػػ  المصػػارؼ التجاريػػة  مػػلإجػػراء مرػػاب ت  تػػـّ كمػػا 

وذلػػػؾ لمعرفػػػة العوامػػػؿ التػػػ  يمكػػػف أف تػػػؤثر عمػػػى ربحيػػػة المصػػػارؼ التجاريػػػة  ,اسػػػتط عية أوليػػػة
األىمية النسبية لمعوامؿ الت  تحديد  بيدؼإلى اإلدارييف  موجوتصميـ استبياف  تـّ كذلؾ السورية. 

مػدى الفػرؽ أو التطػابؽ بػيف العوامػؿ المػؤثرة تحديػد  تػـّ كمػا  عمى ربحية المصػارؼ التجاريػة. تؤثر
 عمى الربحية ف  المصارؼ التجارية العامة واللاصة.

 :خدود الدزاطت -1-10

 تحديد العوامؿ المؤثرة عمى ربحية المصارؼ التجارية. الدراسة تناولت الحدود الموضوعية: -أ
 .فروع المصارؼ التجارية السورية ف  محافظة ال ذ ية الحدود المكانية: -ب
ـّ إجراء ىذه الدراسة ل ؿ الفترة الحدود الزمانية:  -ج  .2114-2112ت
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
بنؾ بيمو والمصارؼ اللاصة تمثمت بػ ػتمثمت بالمصرؼ التجاري السوري بفروعو ف  محافظة ال ذ ية, العامة المصارؼ التجارية  -1

 بنؾ عودة سورية.السعودي الفرنس , بنؾ سورية والميجر, 
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 الثاويالفصل 

ت  املصازف الخجاٍز
 

 مدخىٍاث الفصل:
 ملدمت -

ت -2-1  وجطّىزها وشأة املصازف الخجاٍز

ت -2-2  حعٍسف املصازف الخجاٍز

ت -2-3  أهمُت املصازف الخجاٍز

ت -2-4  وظائف املصازف الخجاٍز

ت -2-4-1  الىظائف الخللُدًت للمصازف الخجاٍز

ت -2-4-2  الىظائف الحدًثت للمصازف الخجاٍز

ت -2-5  أطع العمل في املصازف الخجاٍز

ت -2-6  الخىفُم برن أطع حشغُل مىازد املصازف الخجاٍز

ٌ ئدازة  -2-7 ت الخصىمو  ألاصى  في املصازف الخجاٍز

ت الخصىمهُيل  -2-7-1  في املصازف الخجاٍز

ت -2-7-1-1 ل في املصازف الخجاٍز  مصادز الخمٍى

ت الخصىمالعىامل املدددة لهُيل  -2-7-1-2  في املصازف الخجاٍز

تامل ألاصٌى فيهُيل  -2-7-2  صازف الخجاٍز
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 الثاويالفصل 

ت  املصازف الخجاٍز
 
 :ملدمت -

تعد المصارؼ التجارية مؤسسات مالية تروـ بربوؿ ودائل تدفل عند الطمب أو آلجاؿ محددة     
وتزاوؿ عمميات التمويؿ الدالم  واللارج  ولدمتو بما يحرؽ أىداؼ لطة التنمية ودعـ 

تؤلؼ الودائل المصدر الرئيس  ألمواؿ المصرؼ التجاري, ألنيا أىـ حيث اس تصاد الوطن , 
مصدر لألمواؿ فيو. كما يعد التوفيؽ بيف توفر السيولة, وتحريؽ الربحية, و ماف األماف, مف 
أكثر المو وعات أىمية لدى إدارات المصارؼ التجارية, ويعود ذلؾ إلى األثر الكبير ليذه 

السياسات اللاصة باألنشطة الرئيسة الت  تمارسيا المصارؼ التجارية, العوامؿ عمى تشكيؿ 
والت  تتمثؿ ف   بوؿ الودائل, ومنح الرروض والتسيي ت الملتمفة والدلوؿ ف  مجاست عدة 

 ل ستثمار.
تحريؽ األرباح وتعظيميا مف أىـ األىداؼ الت  تسعى إلييا المصارؼ التجارية, حيث  يعد    

 نوات استثمارية م ئمة لتوظيؼ ما تجمل لدييا مف أمواؿ وتلفيض تكاليؼ ىذه  تمجأ إلى إيجاد
اسستثمارات, وذلؾ ألف األرباح الت  يحرريا المصرؼ ى  عبارة عف الفرؽ بيف اإليرادات 
اإلجمالية لممصرؼ ونفراتو الكمية. لذلؾ يتناوؿ ىذا الفصؿ مفيوـ ونشأة المصارؼ التجارية, 

ومصادر التمويؿ فييا, وىيكؿ األصوؿ واللصوـ المذاف يعداف المصدر  وأىميتيا ووظائفيا,
 .األساس  لربحية المصرؼ التجاري

ت -2-1  :وجطّىزها وشأة املصازف الخجاٍز

ترجل نشأة المصارؼ التجارية إلى الفترة األليرة مف الرروف الوسطى, حيف  اـ التجار    
المودعيف مرابؿ إصدار إيصاست وشيادات إيداع با بربوؿ أمواؿ و والمرابيف والصياغ ف  أور 

بمبمع الوديعة, و د سحظ الصيارفة أف تمؾ اإليصاست ألذت تمرى  بوًس عامًا ف  التداوؿ لموفاء 
ببعض اسلتزامات, وأف أصحاب ىذه الودائل س يتردموف لسحب ودائعيـ دفعة واحدة بؿ بنسب 

اؼ مما أوحى لو بالرياـ بإ را يا, ومف ىنا ألذ معينة, وتبرى با   الودائل مجمدة لدى الصر 
المصرؼ بيذا الشكؿ يدفل فوائد إلى أصحاب الودائل لتشجيل المودعيف, ولـ يعد الػرض مف 
عممية اإليداع ىو حفظ الوديعة فحسب, بؿ التطمل إلى الحصوؿ عمى فائدة, وبيذا تطّور نشاط 

ـ الرروض بناًء عمى ىذه الودائل لراء فائدة المصرؼ ف  مجاؿ تمر  الودائل مرابؿ فائدة, وتردي
 (.63, ص2000)العصار,  أي اً 



27 
 

إنشاء  1609, ثـ أعربو ف  عاـ 1517تأسس أوؿ مصرؼ ف  مدينة البند ية اإليطالية سنة 
مصرؼ أمسترداـ, وكاف غر و األساس  حفظ الودائل وتحويميا عند الطمب مف حساب مودع 

حافظ عمى ثرة األفراد, حيث تو ؼ عف الدفل وأغمرت أبوابو إلى حساب مودع آلر, غير أنو لـ ي
 (.6, ص2000)بوعتروس,  1814عاـ 

ألذ عدد المصارؼ يزداد تدريجيًا منذ بداية الررف الثامف عشر, وكانت غالبيتيا مؤسسات 
يمتمكيا أفراد وعائ ت, حيث كانت الروانيف تر   بحماية المودعيف, فف  حالة اإلف س يمكف 
الرجوع إلى األمواؿ اللاصة ألصحاب ىذه المصارؼ. تمؾ الروانيف وتعدي تيا أدت إلى إنشاء 

ؼ كشركات مساىمة, ويعود الف ؿ ف  ذلؾ إلى انتشار آثار الثورة الصناعية ف  دوؿ المصار 
 مصارؼأوربا الت  أدت إلى نمو الشركات وكبر حجميا, واتساع نشاطيا, فبرزت الحاجة إلى 

كبيرة الحجـ تستطيل الرياـ بتمويؿ ىذه الشركات, و د تـ تأسيس عدد مف ىذه المصارؼ الت  
 أ امت ليا فروعًا ف  أماكف عديدة متفر ة. اتسعت أعماليا حتى

ت: -2-2  حعٍسف املصازف الخجاٍز

الت  تعن  المصطبة الت   "BANCO'يعود أصؿ كممة مصرؼ إلى المػة اإليطالية وى  كممة 
يجمس عمييا الصرافوف لتحويؿ العممة, تطور معناىا ليعبر عف المن دة الت  يتـ فو يا عّد 

أليرًا تعّبر عف المكاف الذي توجد بو المن دة وتجري فيو المتاجرة  وتداوؿ العم ت, ثـ أصبحت
 (.4, ص1992)الرزوين ,  بالنرود

عمى تجميل الموارد أو األمواؿ الفائ ة  الرئيسةفالمصرؼ ىو مؤسسة مالية تنصّب عممياتيا 
عادة إ را يا وفؽ أسس معينة أو استثمارىا  عف حاجات أصحابيا )أفراد, مؤسسات, دولة(, وا 

 ف  مجاست ألرى.
بالرغـ مف تعدد التعاريؼ المرتبطة بالمصارؼ التجارية في  تفيد بأف المصرؼ التجاري ىو 

الودائل بملتمؼ أنواعيا, كما  وتتمرىالنردي مؤسسة مالية غير متلصصة, تعمؿ ف  السوؽ 
 تتميز عممياتيا بشكؿ لاص بالتعامؿ باسئتماف  صير األجؿ.

يعتبر المصرؼ التجاري وسيطًا ينصّب عممو عمى التعامؿ بالنرود, يرتكز نشاطو عمى أسس 
نشاء وتحويؿ النرود, وىو يل ل لرواعد  ومبادئ لاصة, فيو وسيط ممـز باسترباؿ ومنح وا 
ومعايير محددة بتنظيمات و وانيف لاصة, ويستعمؿ ف  ممارسة نشاطو منتجات تتمثؿ ف  

 (Siruguet J. L., 1998, p24).  ترنيات التعامؿ بالنرود
يعّرؼ المصرؼ التجاري أي ًا بأنو: المؤسسة الت  تستعمؿ النرود كمادة أولية, حيث تعمؿ عمى 

صرؼ زبائنيا, في  بذلؾ مؤسسة مسّيرة برواعد تحويؿ ىذه النرود إلى منتجات وت عيا تحت ت
تجارية والت  تشتري وتحّوؿ وتبيل, كما أنيا تممؾ كأي مؤسسة أمواًس لاصة يشكؿ جزء منيا 
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الملزوف األدنى, غير أف ما يميزىا عف برية المؤسسات ىو أنيا تشتري دائمًا مادتيا األولية 
  باس تراض, وتبيل منتجاتيا دائمًا باإل راض

Bouyacoub F., 1996, p 14).) 
كما ويمكف تعريؼ المصارؼ التجارية مف ل ؿ الوظائؼ الت  تروـ بيا واللدمات الت  تردميا 

 .لعم ئيا, عمى أنيا: "وسطاء ماليوف يردموف اللدمات المالية لوحدات الفائض والعجز
George H. 1994. P. 6).) ئل تروـ بميمة والمصارؼ التجارية أو كما تسمى مصارؼ الودا

أساسية ترتصر عمييا دوف غيرىا مف المؤسسات المصرفية والمالية األلرى تتمثؿ ىذه الميمة 
ف   بوليا لمودائل الجارية, أي الودائل تحت الطمب الت  يمكف سحبيا بواسطة الشيكات مف  بؿ 

 (.12, ص1995)الشمري,  المودعيف ف  أي و ت يشاؤوف بعد و ت إيداعيا
ت: أهمُت -2-3  املصازف الخجاٍز

ـّ اكتشاؼ النرود وانتشر  عرؼ التاريخ اس تصادي المؤسسات المالية والمصرفية بعدما ت
استلداميا, ولرد تطور دور المصارؼ التجارية بتطور النشاط اس تصادي, وزيادة مستوى وع  

لرئيس  ف  الجميور ألىمية المنافل الناشئة عف وجودىا, فالمصارؼ التجارية تعتبر المرفؽ ا
الحياة اس تصادية عمى الصعيديف التنموي واسستثماري, في  ممجأ ألمواؿ المودعيف الذيف 
يممكوف فوائض نردية, وممجأ المستثمريف والمنتجيف الذيف يحتاجوف لتمؾ األمواؿ سستلداميا ف  

 عممياتيـ اسستثمارية أو اإلنتاجية.
النشاط اس تصادي مف ل ؿ تأثيرىا المباشر ف  وتمعب المصارؼ أي ًا دورًا ىامًا ف  حركة 

حجـ التسيي ت اسئتمانية الت  تردميا, وبالتال  ف  مردار عرض النرود ف  اس تصاد, وتأت  
ف  التأثير عمى عرض النرود بسبب ما تحدثو التػيرات ف  حجـ  المصارؼأىمية دراسة دور 

 لـ, ومعدست النمو اس تصادي, وى  النرود مف تأثير مباشر عمى مستويات البطالة والت
 (.110, ص1999)السميوري,  جميعيا متػيرات تشكؿ أىداؼ مباشرة لمسياسة اس تصادية

وتمثؿ المصارؼ التجارية الركيزة األساسية لتنفيذ السياسة النردية الت  تطبريا الدوؿ مف ل ؿ 
ئد المدينة والدائنة, ومعّدؿ مصارفيا المركزية, حيث تستلدـ المصارؼ المركزية أسعار الفوا

اللصـ ونسب اسحتياطات اإللزامية, والنسب المالية الر ابية لمواجية آثار الحاست اس تصادية 
 المتنوعة )حاست كساد أو رواج أو ت لـ(.

كما أف وجود المصارؼ التجارية يؤدي إلى جانب ما تردـ مف أىمية إلى تحريؽ نمو ا تصادي 
سسات المالية التجارية مف جانب والمتعامميف معيا مف جانب آلر, حيث ناتج عف تفاعؿ المؤ 

تعمؿ عمى تسييؿ معام ت التجار والمستثمريف, وتوظيؼ أعداد كبيرة مف الموظفيف فييا, وف  
المؤسسات الت  تستفيد مف لدماتيا وكذلؾ تروـ مف ل ؿ زيادة إنتاجيتيا وربحيتيا إلى زيادة 

 لمدولة وزيادة الريمة السو ية ألسيـ م كيا. الناتج الروم  اإلجمال 
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ت: -2-4  وظائف املصازف الخجاٍز

مف الوظائؼ الت  تروـ بيا المصارؼ التجارية ما ىو ترميدي ارتبط بظيورىا, ومنيا ما ظير 
 نتيجة تطور العمؿ المصرف  واتساع نطاؽ العمميات الت  تزاوليا المصارؼ.

ت: الىظائف الخللُدًت للمصازف -2-4-1  الخجاٍز

؛ 13, ص2001)الطاىر,  يم  بماتتمثؿ الوظائؼ الترميدية الت  تروـ بيا المصارؼ التجارية 
 :(131, ص1983؛  ريصة, 70, ص2000العصار, 

تعتبر ىذه الوظيفة مف أ دـ وأىـ الوظائؼ, حيث تتمرى المصارؼ التجارية قبول الودائع:  -أ
تعتبر مف أكثر مصادر األمواؿ لصوبة, وتشكؿ الودائل مف جيات وىيئات ملتمفة, إذ أنيا 

الودائل الجزء األكبر مف موارد المصارؼ وعمييا تتو ؼ الكثير مف عمميات الوساطة المصرفية 
كمنح الرروض ولمؽ النرود. توجد أشكاؿ مف الودائل المصرفية المعروفة ف  المصارؼ التجارية 

 بوجو عاـ تتمثؿ ف :
تتمثؿ الودائل الجارية ف  ودائل تتطمب التزامًا حاليًا مف طمب(: الودائع الجارية )تحت ال -1

 المصرؼ, عمى أف يكوف عمى استعداد ف  أي لحظة لمواجية السحب منيا.
تتمثؿ ف  مبالع مالية مودعة لدى المصرؼ لفترة زمنية محددة كشير أو سنة ودائع األجل:  -2

يجوز سحبيا  بؿ تاريخ استحرا يا دوف ف  مرابؿ دفل فائدة عمييا مف  بؿ المصرؼ, وس 
 الت حية بفوائدىا.

ىذا النوع مف الودائل يتـ فيو استفاؽ بيف المودع والمصرؼ عند فتح ودائع بإخطار:  -3
الحساب عمى مدة برائيا لديو, وس يجوز سحبيا كميا أو جزء منيا إس بعد إلطار المصرؼ بنية 

 معينة. السحب  بؿ التاريخ المحدد لسحبيا بمدة
وى  تمثؿ مدلرات يودعيا أصحابيا لحيف الحاجة إلييا بدًس مف تركيا ودائع التوفير:  -4

عاطمة ف  لزائنيـ اللاصة, وتفويت فرصة الحصوؿ عمى عائد مرابميا دوف الت حية باعتبارىا 
 سيولة, حيث يمكف السحب منيا ف  أي و ت دوف وجود  يود عمى السحب منيا.

يعمؿ المصرؼ عمى توظيؼ موارده ف  شكؿ استثمارات متنوعة بمراعاة  تقديم القروض: -ب
 السيولة والربحية, تنرسـ الرروض الممنوحة إلى نوعيف: مبدأي

أي  روض ب مانات المحاصيؿ الزراعية, المنروست, األوراؽ  قروض بضمانات مختمفة: -1
 المالية, عرارات وغيرىا.

 ًا ويستند عمى السمعة اسئتمانية لألشلاص.حيث يكوف ال ماف شلصي قروض شخصية: -2
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ت: -2-4-2  الىظائف الحدًثت للمصازف الخجاٍز

لرد تػيرت نظرة المصارؼ إلى العمؿ المصرف  مف مجرد تأديتيا لملدمات الترميدية إلى الرياـ 
بوظائؼ حديثة وبتوجيات تت ءـ مل أىدافيا المتنوعة, ىذه الوظائؼ تكتس  طابعًا مف التجديد 
واسستحداث الناشئ عف ا تحاميا مجاست جديدة ترى فييا براءىا ونموىا إ افة إلى حصوليا 

؛ 39, ص2001؛ عبد اهلل, 218, ص2000)الشناوي, مى أرباح. مف ىذه الوظائؼ ع
 Sethi, T. T, 1996, p. 254)؛ 24, ص1997رم اف, 

تمعب المصارؼ التجارية دورًا رئيسيًا ف  عممية تسوية تمويل عمميات التجارة الخارجية:  -1
اسعتمادات المستندية أو المدفوعات اللارجية بيف المستورديف والمصدريف مف ل ؿ فتح 

 التحوي ت المستندية أو التحوي ت العادية.
تعمؿ المصارؼ عمى تحصيؿ الشيكات الواردة إلييا مف عم ئيا عف تحصيل الشيكات:  -2

طريؽ عممية التحويؿ الدالم  أو التحويؿ مف ل ؿ غرفة المراصة. حيث يعتبر الشيؾ وسيمة 
 الجاري لدى المصارؼ التجارية سواء بالزيادة أو بالنرصاف.لتحريؾ نرود الودائل, أي الحساب 

األوراؽ التجارية ى  أدوات اسئتماف  صيرة األجؿ مف تحصيل األوراق التجارية وخصميا:  -3
أىميا الكمبيالة, السند األذن , أذونات اللزانة, ويرـو المصرؼ التجاري بتحصيؿ مستحرات 

رىا الملتمفة, كما يدفل ديونيـ إلى مستحرييا سواء دالؿ عم ئو مف األوراؽ التجارية مف مصاد
البمد أو لارجو, و د يحدث أف يرل حاممو األوراؽ التجارية ف  أزمة السيولة, مما ي طرىـ إلى 
المجوء لممصارؼ التجارية  صد لصميا مرابؿ عمولة تعتبر بمثابة المرابؿ الذي تحصؿ عميو 

 ار إلييا.المصارؼ التجارية نتيجة تحويؿ األلط
تعمؿ المصارؼ التجارية عمى شراء وبيل األوراؽ المالية لحسابيا إدارة محافظ االستثمار:  -4

 ولحساب عم ئيا, وكذلؾ متابعة األسيـ والسندات مف ل ؿ تطور األسعار... الخ.
أصبحت المصارؼ تشترؾ تقديم االستشارات ودراسات الجدوى االقتصادية لحساب الغير:  -5

د الدراسات المالية المطموبة لممتعامميف معيا إلنشاء مشاريعيـ, ويتـ عمى أساس ىذه ف  إعدا
الدراسات تحديد الحجـ األمثؿ لمتمويؿ وكذا طريرة السداد وتواريليا. و د اكتسبت ىذه اللدمة 
سمة الحداثة مف التطورات المستمرة الت  شيدتيا أساليب وطرؽ دراسة الجدوى اس تصادية 

  ياـ المصارؼ باستثمار أمواؿ ف  البحث عف األساليب الحديثة ف  ذلؾ.لممشروع و 
تتـ عمميات شراء وبيل العم ت األجنبية عاجً  أـ آجً  وذلؾ التعامل بالعمالت األجنبية:  -6

باألسعار المحددة مف  بؿ المصرؼ المركزي أو حسب التنظيـ الساري المعموؿ بو ف  مجاؿ 
ية تحويؿ العممة مبالع بسيطة, إذ تروـ المصارؼ بتحويؿ مبالع سوؽ الصرؼ, و د تلص عمم

 بحجـ محدود وألغراض معينة كالدراسة والع ج... الخ.
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مف أشير اللدمات المصرفية الحديثة الت  تردميا المصارؼ إصدار البطاقات االئتمانية:  -7
جمل بيف مصادر لاصة ف  الدوؿ المتردمة, ويتيح ترديـ ىذه اللدمة لممستفيديف منيا ال

المدفوعات النردية بمعنى تحويؿ المستحرات المالية مف شلص إلى آلر ومنح أو الحصوؿ عمى 
ائتماف مل العمـ أف كؿ شكؿ مف أشكاؿ بطا ات اسئتماف يوفر نوعًا مف أنواع اسئتماف كما سيتـ 

 بيانو سحرًا.
الديوف أو األصوؿ المالية غير تتمثؿ عمميات التوريؽ ف  تحويؿ القيام بعمميات التوريق:  -8

السائمة مثؿ الرروض المصرفية إلى مساىمات ف  شكؿ أوراؽ مالية  ابمة لمتداوؿ ف  أسواؽ رأس 
الماؿ, وذلؾ ببيل الديف إلى مؤسسة ملتصة ف  إصدار األوراؽ المالية. يمجأ المصرؼ إلى 

سل ف  نشاطو التمويم  أو سداد اعتماد ىذه العممية عند حاجتو الماسة إلى السيولة النردية لمتو 
بعض التزاماتو المالية, ومف الطبيع  أف يبيل ديونو بسعر ا ؿ مف الريمة الرائمة لمديف ك  يلمؽ 

 حافزًا ف  شرائيا أمً  ف  حصولو عمى ربح معروؿ.
تراعي المصارف التجارية أثناء قياميا بوظائفيا سواء كانت تقميدية أو حديثة التي ظيرت 

 تطور البيئة التي تعمل فييا عمى مراعاة مبادئ أساسية لقيام النشاط المصرفي.كمتطمب ل
ت: -2-5  أطع العمل في املصازف الخجاٍز

يرـو العمؿ المصرف  عمى ث ثة أسس ىامة تميز المصارؼ التجارية عف غيرىا مف مؤسسات 
األعماؿ, ىذه األسس تكتسب أىميتيا مف ل ؿ تأثيرىا الممموس عمى تشكيؿ السياسات اللاصة 

الت  تمارسيا المصارؼ التجارية المتمثمة ف   بوؿ الودائل وترديـ الرروض,  الرئيسةباألنشطة 
 (.139, ص1998)شيحة,  ذه األسس ف  الربحية, السيولة, األمافتتمثؿ ى

يسعى المصرؼ كأي مف المؤسسات األلرى إلى تحريؽ أكبر ربح ممكف إلر اء  الربحية: -1
المساىميف, وىو ناتج عف الفرؽ بيف اإليرادات اإلجمالية والنفرات الكمية لممصرؼ, وتتحرؽ 

واسستثمار الت  يروـ بيا المصرؼ نظير لدماتو إيرادات المصرؼ نتيجة لعمميات اإل راض 
الت   د تنتج عف ارتفاع الريـ السو ية لبعض أصوؿ  الرأسماليةالملتمفة, إ افة إلى األرباح 

المصرؼ, أما نفراتو فتتمثؿ ف  النفرات اإلدارية والتشػيمية والفوائد الت  يدفعيا المصرؼ عمى 
الت  تمحؽ بو والرروض الت   د يعجز المصرؼ عف  الرأسماليةالودائل إ افة إلى اللسائر 

استردادىا, ليذا وحتى يتمكف المصرؼ مف تحريؽ الربحية س بد مف ترميؿ نفراتو إلى أدنى حد 
 ممكف لتحريؽ أكبر إيراد ممكف.

وى  تمثؿ مردرة المصرؼ عمى اسحتفاظ ف  أي و ت بتوازف بيف المبالع المودعة  السيولة: -2
لحظة, باعتبار أف  ةوبة, بمعنى أف يكوف عمى استعداد لتمبية طمب السحب ف  أيوالمبالع المسح

إلى  سيؤديف  ودائل تستحؽ عند الطمب, فنرص السيولة  تتمثؿالجانب األكبر مف موارده 
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الدلوؿ ف  و عية اللطر, وعدـ الردرة عمى تمبية طمبات السحب تعن  اإلف س, ليذا يستوجب 
مستحرات, فمجرد إشاعة عف عدـ توفر السيولة تكف  لزعزعة ثرة عميو عدـ تأجيؿ سداد ال

عم ئو, مما  د يدفعيـ لسحب ودائعيـ وىو ما يعر و لإلف س, ليذا عمى المصرؼ أف يؤمف 
نما عميو ترؾ جزء  نفسو مف لطر السيولة وأف س يػامر بتوظيؼ كؿ أموالو لتحريؽ الربح فرط, وا 

 ئة.منيا لمواجية طمبات السحب المفاج
يعن  ال ماف  درة المصرؼ عمى الوفاء بديونو والتزاماتو, فرياـ المصرؼ باستثمار  :األمان -3

رؤوس أموالو يجعمو عر ة لو وع لسائر عمى المصرؼ أف يتحمميا بنفسو بدًس مف أف ترل عمى 
كاىؿ المودعيف, وتتطمب حماية حروؽ ىؤسء المودعيف تجنب التوظيؼ غير الرشيد لتجنب 

 س, وليذا السبب تعتبر الثرة أساس كؿ عممية مف عمميات توظيؼ أمواؿ المصرؼ بػض اإلف
النظر عف مصدرىا ألف األمواؿ الت  يرتر يا سوؼ تعود إليو وف  اآلجاؿ المتفؽ عمييا, لذا 
يتو ؼ إ داـ المصرؼ عمى منح الرروض لمتعامؿ ما عمى الثرة الت  يوح  بيا ىذا المتعامؿ 

حيث  وة مركزه المال  ومدى احترامو لتعيداتو وكيفية  يامو بالوفاء بيا, ثـ إلى المصرؼ مف 
مدى ال مانات الت  يكوف عمى استعداد لترديميا لموفاء بتمؾ التعيدات, ىذا ما يعن  أف 
المصرؼ التجاري يسعى إلى التأكد مف أنو يوظؼ أموالو ف  نواح  م مونة مف حيث الربح 

 ليا تمؾ األمواؿ.و مة الملاطر الت  تتعرض 
اىتمام المصرف بيذه األسس ىو من سبل نجاحو في دعم بقائو وتحقيق  ويرى الباحث أنّ 

استمراريتو, لكن عمى المصرف أن ينظر إلى أبعد من ذلك خمف حدوده بتركيزه عمى المحيط 
 والبيئة التي يعد جزء غير متجزئ منيا.

ت:الخىفُم برن أطع حشغُل مىازد املصازف  -2-6  الخجاٍز

الت  تشػميا تستمد مف ودائل  الرئيسةتلتمؼ المصارؼ عف الوحدات اس تصادية ف  أف مواردىا 
ذا لـ  العم ء وأنيا تحت الطمب ومعر ة لمسحب ف  أي و ت )بافتراض أنيا ودائل جارية(, وا 
 يستطيل المصرؼ مرابمة عممية السحب ف  أي و ت فإنو يرل ف  مأزؽ حاد, وعمى ذلؾ فإفّ 
المصرؼ يتعيف عميو اسحتفاظ بالسيولة المناسبة, وىنا يظير التنا ض بيف تحريؽ السيولة وبيف 
تعظيـ اإليراد, فاألصوؿ الكاممة السيولة وى  األرصدة النردية س تدر عائدًا ما, وعمى العكس 

ولة فإف األصوؿ ذات العائد كالرروض واسستثمارات ذات صعوبة نسبية ف  تحويميا لحالة السي
الكاممة كذلؾ فإف الميؿ التصاعدي ألسعار الفائدة المدينة والدائنة يجعؿ المصرؼ مياًس إلى 
توظيؼ أكبر  در مف موارده, سرتفاع تكمفة الموارد المحتفظ بيا ف  شكؿ كامؿ السيولة, 
باإل افة إلى اسرتفاع الم طرد ف  با   بنود أداء اللدمات المصرفية والعمؿ المصرف  
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رتبات ونفرات التشػيؿ الملتمفة, وطبيع  أنو كمما شكمت الودائل ألجؿ نسبة كبيرة مف موارد كالم
 .المصرؼ, كمما زادت أعباءه سرتفاع  يمة الفوائد المدفوعة

المصارؼ مف حيث سيولة أصوليا, ومف حيث محددات ىذه السيولة,  تلتمؼمف ناحية ألرى 
رج النسبة الرانونية لمسيولة, يجب تكويف سيولة غير أف المصارؼ التجارية تتفؽ ف  أنو لا

 إ افية لمرابمة اآلت :
 السحب المفاجئ مف الودائل. -1
 الزيادة ف  اإل راض الت  تزيد عف الزيادة المحررة ف  الموارد. -2

إف زيادة السيولة بمراييسيا الملتمفة يؤدي ف  الػالب إلى ترميؿ الربحية ويعكس عدـ كفاءة 
جاد الرنوات اسستثمارية لتوظيؼ ما تجمل لديو مف أمواؿ, أما نرصاف السيولة ف  إي المصرؼ

عف طريؽ زيادة اسستلداـ ف  العمميات اسستثمارية والتمويمية لتحريؽ أرباح مرتفعة, فإنو يؤدي 
, وبالتال  إمكانية الو وع ف  لسائر جسيمة أو المصرؼإلى ارتفاع درجة الملاطر الت  يتحمميا 

درة عمى استعادة أموالو المستثمرة ف  الو ت المناسب أو عند الحاجة إلييا, مما يعرض عدـ الر
س مة مركزه المال  إلى الملاطر وي عؼ ثرة المودعيف فيو, ومف جية ألرى فإف المبالػة ف  
السع  نحو ال ماف بملتمؼ مراييسو  د يفوت عميو فرصًا استثمارية مربحة, األمر الذي يرمؿ 

و, كما أف اسستلداـ غير المن بط لألمواؿ المتوفرة لديو ف  عمميات التمويؿ مف ربحيت
واسستثمار سعيًا وراء األرباح, يعرض س مة مركزه المال  لملاطر كثيرة غير متو عة كملاطر 
إعسار المتعامميف, وعدـ الردرة عمى الوفاء بالتزاماتو تجاه المودعيف أو حتى الو وع ف  لسائر 

ىنا تبدو صعوبة المحافظة عمى المعايير اسستثمارية ف  حالة توازف, ومف ىنا  جسيمة. مف
يرـو بدور الوساطة بيف المدلريف  مصرؼأي ًا يبدو أثرىا الكبير عمى السياسة اسستثمارية ألي 

 إلى إتباع مبادئ نظرية إدارة المحفظة اسستثمارية. المصرؼوالمستثمريف, مما يدعو إدارة 
عمى عممية التيار  مصرؼتروـ نظرية إدارة المحفظة اسستثمارية أو السياسية اسئتمانية ألي 

أف ؿ المحافظ اسستثمارية الت  تعط  أكبر عائد ممكف عند نفس الدرجة مف الملاطر, أو الت  
تعط  عائدًا محددًا بأ ؿ الدرجات الممكنة مف الملاطر. ويرصد "بالمحفظة اسستثمارية" 

عة األصوؿ واسلتزامات المرتبطة بيا حتى يمكف تحريؽ العائد المال  المناسب, وتملص مجمو 
مكونات محفظتو اسستثمارية اإلجمالية ف  و ت محدد مف الزمف,  مصرؼالميزانية العمومية لم

عمى مجموعة مف اإليرادات, وف  نفس  المصرؼونتيجة إلدارة المحفظة اسستثمارية يتحصؿ 
جموعة مف النفرات والمصروفات وتظير مدى كفاءتو ف  مجاؿ إدارة المحفظة الو ت يتحمؿ م

, 2004تو وترميؿ المصاريؼ الت  يتحمميا )أبو زعيتر, اسستثمارية ف   درتو عمى زيادة إيرادا
 (40ص
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تتطمب المحافظة عمى أسس  مصرفإدارة المحفظة االستثمارية ألي  مما سبق يرى الباحث أنّ 
ومعايير معينة يجب االلتزام بيا ضمانًا لمنجاح في أداء العمميات المصرفية المختمفة, وحفاظًا 

, ويأتي العمل بيذه األسس ضرورة حتمية في أي مرحمة مصرفعمى سالمة المركز المالي لم
نضج والتطور, سواء في مرحمة البداية واالنطالق, أم مرحمة ال المصرفمن مراحل عمل 

 وتتمثل ىذه األسس في المحافظة عمى التوازن بين كل من السيولة واألمان والربحية.
ت: -2-7  ئدازة ألاصٌى والخصىم في املصازف الخجاٍز

إف نجاح المصارؼ التجارية ف  تحريريا ألىدافيا إنما يتو ؼ عمى مدى  درة إدارتيا عمى إدارة 
ذلؾ مدى  درتيا عمى تنمية الموارد المالية ليذه المصارؼ أصوؿ ىذه المصارؼ واستلداماتيا وك

سواء كانت موارد ذاتية أو لارجية وتوجيو ىذه الموارد نحو استثمارات تمكنيا مف تعزيز ربحيتيا 
 وتعظيميا.

يعرؼ الييكؿ المال  بأنو تشكيمة المصادر الت  حصمت منيا المنشأة عمى أمواؿ بيدؼ تمويؿ 
, سواء كانت تمؾ استثماراتيا, وتشكؿ ع مى كافة العناصر الت  تتكوف منيا مكونا اللصـو

العناصر طويمة األجؿ أـ  صيرة األجؿ, كما يعرؼ بأنو كيفية تمويؿ إجمال  أصوؿ استثمارات 
الشركة, ويتمثؿ ذلؾ بالجانب األيسر لمميزانية, أي جانب اللصوـ وحروؽ المساىميف الذي يبيف 

تلدمو الشركة, وىنا يجب التفريؽ بينو وبيف ىيكؿ رأس الماؿ الذي كافة وسائؿ التمويؿ الذي تس
يتعمؽ بمصادر التمويؿ طويمة األجؿ والدائمة, كالديوف طويمة األجؿ, واألسيـ العادية واألرباح 

 (.58, ص2008)ش ش,  المحتجزة
( وىيكؿ األصوؿ ومدى  إف اصط ح الييكؿ المال  يشمؿ كؿ مف ىيكؿ التمويؿ )اللصـو
التوافؽ بينيما فيما يتعمؽ بآجاؿ اسستحراؽ وطوؿ الفترة الزمنية ل ستثمار والذي يعبر عنو ف  

والذي يعن  تمويؿ كؿ  (Hedging approach)صورة اصط ح آلر وىو منيج التػطية 
. كما (159, ص1998)شاكر,  ويم  بنفس مستوى اسستحراؽ ترريباً أصؿ عف طريؽ مصدر تم

أف س مة الييكؿ المال  لممصارؼ التجارية ف   وء تطبيريا لمنيج التػطية ف  التمويؿ الذي 
يتمثؿ ف  تمويؿ اسستلدامات الدائمة مف مصادر التمويؿ الدائمة وتمويؿ اسستلدامات المؤ تة 

مف  درة المنشأة عمى أحداث توازف أمثؿ بيف  سيزيدبشكؿ سميـ  –مف مصادر التمويؿ المؤ تة 
كؿ مف السيولة والربحية وذلؾ ف  اتجاه تحريؽ اليدؼ األساس  المتمثؿ ف  تعظيـ  يمة 

 (.111, ص1998)شاكر,  المصرؼ.
الت  التمويؿ( و  –وتحريؽ المصارؼ التجارية لمتوازف ف  ىيكميا المال  بشريو )ىيكؿ اللصـو 

استلداـ األمواؿ( والذي تمثؿ منح اسئتماف أىـ  –)ىيكؿ األصوؿ لودائل أىـ عناصره, وتمثؿ ا
عناصره, يعتبر مف المياـ األساسية ليا, فرغـ تعدد مصادر التمويؿ ف  المصارؼ التجارية إس 
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أف ميمة  بوؿ الودائل ذات أىمية نسبية عالية ف  ىيكميا التمويم  ألف الودائل تعتبر مصدر 
يؿ الرئيس  ليا وذلؾ بل ؼ المصارؼ المتلصصة والت  تعتمد عمى رأس ماليا ف  تمويؿ التمو 

عممياتيا, فنشأة المصارؼ ارتبطت ارتباطًا وثيرًا بميمة  بوؿ الودائل, وذلؾ ألف المصرؼ ىو 
 مركز تجميل األمواؿ بيدؼ إعادة توظيفيا واستلداميا ف  تحريؽ أىداؼ المصرؼ التجاري.

لودائل ى  محؿ تنافس شديد بيف المصارؼ التجارية, حيث يسعى كؿ مصرؼ وميمة  بوؿ ا
تجاري إلى زيادة حجـ الودائل لديو )الحصة السو ية مف الودائل( ألف ذلؾ يساىـ ف  زيادة حجـ 

 األمواؿ المتاحة لديو ل ستثمار وبالتال  زيادة ربحية ىذه المصارؼ.
  واألكثر أىمية لممصارؼ التجارية ف  الحياة ىذا وتشكؿ سياسة توظيؼ األمواؿ الشؽ الثان

اس تصادية, وتروـ المصارؼ التجارية بيذه الميمة وفؽ مراعاة السمات الث ثة الربحية والسيولة 
, والت  تميزىا عف غيرىا مف منشآت الوساطة المالية, حيث أف ىذه السمات تعكس واآلماف

ومنح اسئتماف  اإل راضادية, وتعتبر سياسة جوىر العمؿ المصرف  التجاري ف  الحياة اس تص
مف استثمارات  األكبرالشؽ األكثر أىمية ف  سياسة توظيؼ األمواؿ حيث أنيا تمثؿ الجانب 

المصرؼ التجاري, والت  ت مف الجزء األكبر مف ربحيتو, باإل افة إلى أنيا تعد الريد األكثر 
 (.14, ص2002)الراشداف,  تأثيرًا عمى السيولة وال ماف

ت: -2-7-1  هُيل الخصىم  في املصازف الخجاٍز

يرتبط نجاح إدارة أي مصرؼ بمدى  درتيا عمى توفير الييكؿ المال  الروي لممصرؼ التجاري, 
والذي يتمثؿ ف  ىيكؿ اللصوـ )مصادر التمويؿ لممصرؼ(, وىيكؿ األصوؿ )استلدامات 
األمواؿ لممصرؼ(, وىذا الييكؿ يكوف  ادرًا عمى استيعاب التػيرات الت  تطرأ عمى التزاماتو 

ستربمية وما يترتب عمييا مف لسائر, إف لـ تستطل أصولو اسيفاء بيذه اسلتزامات. الحالية والم
ل ؿ العرديف الما ييف إلى مواصمة تركيز إدارة األصوؿ واللصـو اليائؿ لرد أدى النمو المال  

ف  العديد مف المصارؼ التجارية عمى جانب األصوؿ ف  الميزانية العمومية عند استلداـ 
ة أصوليا ولصوميا, مل أف إدارة الميزانية العمومية ى  عمى وجو التحديد إدارة أساليب إدار 

, وتوجيو العناية واسىتماـ المناسبيف لكؿ منيما, وليس مف  جانبيف ىما: األصوؿ واللصـو
الصعوبة بمكاف فيـ أسباب توجيو كؿ اسىتماـ إلى جانب األصوؿ ف  الميزانية ألف المؤسسات 

مة ى  أكثر  درة عمى التحكـ ف  األصوؿ, مثؿ بيعيا بشكؿ أسيؿ  ياسًا المالية بصورة عا
بالتحكـ ف   اعدة اللصوـ, كما تل ل المعمومات عف األصوؿ, والر ابة عمييا لتأثير المؤسسة 
و راراتيا, بينما يتأثر جانب اللصوـ بشكؿ كبير بأحواؿ السوؽ, ولكف ىذا األمر يؤدي إلى 

ف  إدارة األصوؿ واللصوـ, لذلؾ يجب أف يتـ التركيز عمى كؿ مف حدوث الت ؿ وعدـ توازف 
 (.(Shane Raven Hill, 1997, p. 12 جانب  الميزانية العمومية
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, والسبب ف  ذلؾ يعود مف جية إلى  ولرد طرأت العديد مف التػيرات ف  استراتيجية إدارة اللصـو
ازدياد اىتماـ المصارؼ ف  البحث عف الترمبات الشديدة ف  أسعار الفائدة, ومف جية ألرى إلى 

. وتت مف إدارة لصوـ المصرؼ ((Rose, Peter, 1996., p. 219مصادر جديدة لمتمويؿ
مجمؿ األنشطة الت  تتعمؽ بالحصوؿ عمى األمواؿ مف المودعيف والمرر يف اآللريف, وتحديد 

ـ لممصرؼ الذي يألذ بعيف المزيج الم ئـ ليذه األمواؿ بمعنى آلر تحديد الييكؿ التمويم  الم ئ
. ومف (Reed, Edward W., 1989, p. 140)  اسعتبار كؿ مف جانب  الربحية واألماف

المعروؼ أف إدارة اللصوـ تسعى إلى تحريؽ زيادة ف  موارد المصارؼ المالية تمكف مف 
 (.112, ص1996)ىنيدي,  اسستجابة إلى المزيد مف طمبات اإل راض

ويرى أحد الباحثيف بعدـ وجود ىيكؿ تمويم  مثال  يمكف أف يتبل ف  كؿ مشروع وف  كؿ 
منيا أىداؼ الييكؿ عدة الظروؼ ألف المشكمة ى  مشكمة إدارية يتو ؼ حميا عمى عوامؿ 

)نمر,  التمويم  وظروؼ سوؽ اسستثمار ومردار األمواؿ ال زمة ومدى تو ل األرباح واستررارىا
 (.137, ص2001

ت:  -2-7-1-1 ل في املصازف الخجاٍز  مصادز الخمٍى

ترسـ مصػػػادر التمويؿ ف  المصارؼ التجارية إلى مجموعتيف رئيستيف ىما المصادر الدالمية 
اللاصة( والمصادر اللارجية, وتروـ تمؾ المصارؼ بجيود لتنمية مصادر أمواليا  –)الذاتية 

 بنوعييا, وذلؾ مف أجؿ تمويؿ استثماراتيا.
أمواؿ المصرؼ اللاصة تساوي الفرؽ بيف أصوؿ لمصادر الداخمية )الذاتية( لممصرف: ا -أ

المصرؼ ولصومو وتسمى بالريمة الصافية لممصرؼ, وتمعب ىذه الريمة دور العازؿ الوا   
الذي يمتص الصدمات المالية المفاجئة الت  يتعرض ليا المصرؼ ويشترط الرانوف ف  بعض 

مة السو ية ألصولو مطروحًا البمداف أس ترؿ  يمة المصرؼ الصافية )محسوبة عمى أساس الري
منيا لصومو( عف الريمة اسسمية ألسيمو العادية المتداولة فإذا  مت ىذه الريمة أصبح المصرؼ 
غير ممئ, مما يدعو السمطات إلى التدلؿ والطمب إلى المساىميف رفل  يمة المصرؼ الصافية 

 (.51, ص1995)رم اف ومحفوظ,  إلى المستوى المطموب
الذاتية لمتمويؿ ف  المصارؼ التجارية أسفؿ الجانب األيسر مف الميزانية  وتندرج المصادر

العمومية, وى  تمثؿ مصادر األمواؿ الممموكة ألصحاب المصرؼ )المساىميف( وتت مف 
 (:64؛ ىاشـ, دوف تاريخ, ص87, ص1999)رجب,  العناصر التالية

يبدأوف أعماليـ منيا, وتشكؿ النواة وى  األمواؿ الت  يدفعيا المساىموف والت   رأس المال: -1
 مف رأس الماؿ:عدة األولى لموارد المصرؼ ونميز ىنا بيف أشكاؿ 
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رأس الماؿ المصرح بو: وىو المردار الذي سمحت بو سمطات اسلتصاص بموجب  انوف أو  -
نظاـ إنشاء المصرؼ, وعادًة فإف المصرؼ س يستطيل تجميل رأس الماؿ المكتتب بو دفعة 

 ألنو يراع  فيو م ءمتو لممستربؿ طيمة فترة حياة المصرؼ, لذا فإنو يكوف غالبًا كبيرًا. واحدة,
رأس الماؿ المدفوع: يمثؿ ىذا البند جزء مف رأس الماؿ المصرح بو وىو عبارة عف األسيـ  -

 الت   اـ المساىموف بشرائيا بالفعؿ ودفل ثمنيا فور شرائيا.
رية أحد مصادر التمويؿ إس أف أىميتو تبرى محدودة, ألف يمثؿ رأس الماؿ ف  المصارؼ التجا

, 2007)سيرة,  %(, وتتركز وظيفتو بما يم 7نسبتو إلى إجمال  األصوؿ س تكاد تتجاوز )
 (:29ص
يشكؿ إحدى الوسائؿ ال زمة لتمويؿ وتوفير متطمبات السيولة, وميزة ىذا المصدر أنو وسيمة  -

 مما دعت الحاجة إلى ذلؾ.مفتوحة أماـ الزيادة اإلدارية ك
يشكؿ منطمؽ  بداية حياة المصرؼ, إذ يشترط بموجب الروانيف أف س يرؿ رأس الماؿ عف حد  -

أدنى كشرط لمحصوؿ عمى ترليص بمزاولة العمؿ المصرف , وبالتال  المصرؼ كمنشأة يتوجب 
 عميو أف يعتمد عمى أموالو اللاصة ف  المراحؿ األولى لعممو.

ماية ألمواؿ المودعيف مف ملاطر اسنلفاض ف   يمة األصوؿ المتمثمة يمثؿ عنصر ح -
 باسستثمارات أو الفشؿ ف  تحصيؿ بعض الرروض.

 يمثؿ عنصر  ماف لكؿ مف يمنح المصرؼ ائتمانًا. -
الت  يستلدميا المصرؼ, فيذه  الرأسماليةيمثؿ العنصر األساس  لتمويؿ المبان  والتجييزات  -

نما عف طريؽ رأس الماؿ المدفوع, ألنيا أصوؿ س تحوؿ األصوؿ س تموؿ عف  طريؽ الودائل وا 
يتـ أداؤه إس عند تصفية  إلى نردية إس عند التصفية, ورأس الماؿ ىو البند الوحيد الذي س

 المصرؼ.
اسحتياطات عبارة عف أمواؿ يرتطعيا المصرؼ مف أرباحو  االحتياطيات واألرباح المحتجزة: -2

ويرى تجنيبيا سستلداميا ف  الحاست الريرية أو اس طرارية أو التوسعية وى  تنرسـ بدورىا 
 (:211, ص2001)صادؽ,  إلى 
احتياطات إلزامية أو  انونية: وى  احتياطات ممزمة بموجب الرانوف, حيث يتـ استرطاع جزء  -

اح السنوية, واسحتفاظ بيا إلى حيف أف تبمع ىذه اسحتياطات ر مًا معادًس لرأس الماؿ مف األرب
 المدفوع أو إلى الردر الذي تحدده السمطة الملتصة.

احتياطات التيارية إ افية: وى  احتياطات بل ؼ ما سبؽ المصرؼ أف عميو اسحتفاظ بيا  -
و د تتجاوز  يمة ىذه اسحتياطات  يمة رأس  بنسبة معينة مف الربح لػرض تروية مركزه المال 

 الماؿ المدفوع وذلؾ وفرًا لما يراه المصرؼ.
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احتياطات عامة: وتمثؿ أرصدة يكونيا المصرؼ مف تمراء نفسو دوف التزاـ  انون  بيدؼ  -
 تروية مركزه المال .

تيجة لألرباح في : عبارة عف الزيادة الت  طرأت عمى حروؽ المساىميف ن أما األرباح المحتجزة
الت  تحررت, ولـ يتـ توزيعيا عمى المساىميف, وتندرج تحت مسمى األرباح غير الموزعة أو 

 (.14, ص2012)العازم ,  األرباح المحتجزة أو األرباح المدورة مف صاف  الدلؿ
وى  المصادر مف غير أمواؿ المصرؼ اللاصة, وتتكوف المصادر المصادر الخارجية:  -ب

 عاـ مف المصادر التالية: اللارجية بشكؿ
تعتبر الودائل بشكؿ عاـ المصدر الرئيس  ألمواؿ المصرؼ التجاري, حيث نشأت الودائع:  -أ

فكرة المصارؼ معتمدة عمى الودائل كأساس لكافة األعماؿ المصرفية, وعمييا ترـو فكرة الرفل 
ائل بصفة أساسية عمى ثرة ويستند نظاـ الود المال  ف  المصارؼ التجارية بدرجة رئيسية وكبيرة.

الجميور ف  الجياز المصرف  بما يوفره مف أنظمة ر ابية تجنب المودعيف ملاطر  ياع 
أمواليـ أو تعر يا لمسر ة أو الحريؽ, وت مف ليـ الحصوؿ عمى أمواليـ أو جزء منيا عند 

 الطمب أو عند اسستحراؽ.
ت  تميزه بشكؿ وا ح عف األنواع األلرى وتعتبر الودائل العنصر الوحيد ف  ميزانية المصرؼ وال

لمنشآت األعماؿ, إذ أف  درة إدارة المصرؼ وموظفيو عمى الحصوؿ عمى حسابات التوفير 
والحسابات الجارية مف منظمات األعماؿ واألفراد يعتبر مرياس ميـ لمدى ر ا العم ء عف 

الت  ييدؼ مف ل ليا إلى  المصرؼ, وتمثؿ الودائل المادة اللاـ لرروض المصارؼ واستثماراتو
 تحريؽ الربحية.

وتستفيد المصارؼ بدرجة كبيرة مف الرافعة المالية, إذ أف استلداـ أمواؿ مرتر ة منلف ة 
التكمفة نسبيًا والت  تشمؿ الودائل يعظـ ىوامش الربح مف أجؿ تزويد حامم  األسيـ بعائد مربوؿ, 

 ة والمتداولة ف  السوؽ النردي, ف  شكؿ وتعتبر الودائل المصدر الرئيس  لألمواؿ المرتر 
 روض واستثمارات, حيث أف عدـ اشتراؾ المصارؼ ف  اإل راض واسستثمار سيكوف لدييـ 
ودائل مساوية فرط لكمية النرد الت  أودعت لدييـ مف  بؿ المودعيف, وف  ىذه الحالة سيتثمؿ 

يذا المفيوـ فإف المصارؼ ى  الدلؿ فرط ف  عموستو مف اللدمات الملتمفة الت  يردميا, وب
مؤسسات تسعى إلى الربحية وتحاوؿ إ راض واستثمار كؿ ما أمكف مف الموارد الت  يستممونيا 

 Reed, ward مف حامم  األسيـ والمودعيف مف أجؿ زيادة العوائد التشػيمية الصافية لممصرؼ

W., 1999, P140)). 
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ت:  -2-7-1-2  العىامل املدددة لهُيل الخصىم في املصازف الخجاٍز

عند اتلاذىا ألي  رار بزيادة مواردىا المالية إلى المفا مة بيف  –تعمد المصارؼ التجارية 
 (:36, ص2007)أبو سمرة,  مصادر التمويؿ الملتمفة والت  تتأثر بمجموعة مف العوامؿ ى 

إف زيادة اعتماد المصرؼ عمى تمويؿ استثماراتو مف ل ؿ أمواؿ الػير يؤدي إلى  الربحية: -1
بعيف اسعتبار  رورة توظيؼ ىذه الموارد التوظيؼ الم ئـ عف  األلذتعظيـ ثروة الم ؾ, مل 

 طريؽ إيجاد  نوات استثمارية مربحة.
ئد المرتفل واللطر إف ىدؼ تعظيـ ثروة الم ؾ تتطمب التوفيؽ بيف فرص العا المخاطر: -2

فعندما يفكر المصرؼ بزيادة موارده المالية, عميو أف يألذ جانب الملاطر باسعتبار, إذ أف 
لجوء المصرؼ التجاري إلى زيادة الموارد المالية باسعتماد عمى مصادر األمواؿ اللاصة 

ػير مف أجؿ )الذاتية( يؤدي إلى زيادة م ءة رأس الماؿ ولكف اعتماد المصرؼ عمى أمواؿ ال
 تنمية موارده المالية يرمؿ مف ىذه الم ءة, وبالتال  تزداد ملاطر رأس الماؿ.

حيث تتمثؿ تكمفة الودائل ف  معدؿ الفائدة الصريح وال من  الذي يدفعو  تكمفة األموال: -3
المصرؼ لممودعيف, أما تكمفة رأس الماؿ واألرباح المحتجزة فتمثؿ ف  تكمفة الفرصة البديمة 

مستثمريف, أي تتمثؿ ف  العائد الذي كاف يمكنيـ الحصوؿ عميو لو أنيـ استثمروا أمواليـ ف  لم
أوجو استثمار بديمة تنطوي عمى نفس درجة الملاطر الت  ينطوي عمييا اسستثمار ف  صناعة 
المصارؼ, ومف المؤكد أف ذلؾ العائد الذي يمثؿ تكمفة رأس الماؿ واألرباح المحتجزة بالنسبة 

صرؼ يفوؽ تكمفة الودائل أما بالنسبة لتكمفة اس تراض, فمف المتو ل أف تفوؽ تكمفة الودائل, لمم
ألف المرتر يف عادًة ما يتعر وف لملاطر أكبر, فإذا ما أفمس المصرؼ فإف حروؽ الدائنيف 

 تأت  ف  المرتبة التالية بعد المودعيف.
لمعدة ل ستثمار, فعادًة ما تنص والمرصود ىنا حجـ األمواؿ ا الطاقة االستثمارية: -4

التشريعات المصرفية عمى  رورة احتفاظ المصارؼ التجارية بحد أدنى مف الودائل لدى 
المركزي كاحتياط  نردي  انون , ومف المعروؼ ف  العادة أف نسبة اسحتياط   المصرؼ

ودائل الجارية, جؿ تكوف أ ؿ مف تمؾ النسبة المفرو ة عمى اللتوفير وآلاالمفرو ة عمى ودائل 
 وبالتال  تكوف الطا ة اسستثمارية لودائل التوفير وألجؿ أكبر مف تمؾ الت  توفرىا الودائل جارية.

بشكؿ عاـ تف ؿ المصارؼ الودائل ذات األجؿ الطويؿ وذلؾ ألنيا تمكف  أجل االستحقاق: -5
المصرؼ مف توظيؼ ىذه الودائل ف  استثمارات مربحة دوف أف تتعرض سحتمالية السحب 
المفاجئ ليذه الودائل, ومف ىنا ن حظ أنو كمما شكمت الودائل ألجؿ وودائل التوفير نسبة كبيرة 

زيادة توظيؼ واستثمار أعمى نسبة ممكنة مف  عمىذه الحالة مف موارد المصرؼ, كمما حثت ى
موارده, ألف ىذه الودائل تتمتل بردر كبير مف اسستررار وتوفير مرونة تمويمية س توفرىا الودائل 
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الجارية الت  س يمكف توظيفيا ف  استثمارات متوسطة أو طويمة األجؿ بسبب عدـ استررار ىذا 
 ستحرا اتيا عند الطمب.النوع مف الودائل نتيجة س

والت  تشير إلى مراعاة عدـ تعريض سمعة المركز المال  لممصرؼ  سمعة المصرف: -6
المركزي  المصرؼالتجاري لمتشكيؾ, فرد يظف البعض أف لجوء المصرؼ إلى اس تراض مف 

ؿ يعتبر مؤشرًا عمى  عؼ سيولة المصرؼ, ولذلؾ  د س يفترض المجوء إلى ىذا النوع مف التموي
إس ف  حاست ال رورة الرصوى, ويمجأ بدًس مف ذلؾ إلى تمويؿ احتياجاتو مف السيولة لمرياـ 
بعممياتو الملتمفة إما مف ل ؿ التركيز أكثر عمى سياسة جذب الودائل, أو مف ل ؿ بيل بعض 

 أورا و المالية الت  تتكوف منيا محفظتو اسستثمارية ف  السوؽ المال .
 مصارف التجارية في تنمية مواردىا المالية:تقييم أداء ال -7

, 1997)الموزي,  يتـ ترييـ أداء المصارؼ التجارية ف  تنمية مواردىا المالية مف ل ؿ
 (:195ص
  ياس مدى  ياـ المصرؼ بدعـ موارده الذاتية ل ؿ فترة الترييـ. -
ـ موارد المصرؼ  ياس مدى مساىمة المصرؼ ف  تجميل الودائل, حيث تشكؿ ىذه الودائل أى -

 التجاري.
 ياس مدى مساىمة المصرؼ التجاري ف  تجميل مدلرات األفراد عف طريؽ مرارنة الحركة  -

ف   يمة مدلرات  طاع األفراد, وعمى مستوى كؿ نوع مف أنواع ىذه المدلرات )ودائل ثابتة 
 لألفراد, ودائل توفير, شيادات اسستثمار اللاصة باألفراد(.

صرؼ ف  نشر الوع  اسدلاري واجتذاب عم ء جدد مل اسحتفاظ بالمدلريف مدى نشاط الم -
 الحالييف.

%( مف العم ء 20العمؿ عمى اجتذاب كبار العم ء, فمف الشائل ف  دنيا األعماؿ أف ) -
%( مف أعماؿ المنشأة. و د دلت إحدى الدراسات المصرفية ف  الوسيات المتحدة  80يأتوف بػ )

%( مف مجمؿ مواردىا  90%( مف عم ء المصارؼ يستحوذوف عمى  ) 10أف )األمريكية إلى 
المالية, وبالتال  يتوجب عمى إدارة المصرؼ التجاري إي ء عناية أكبر واىتماـ أعمؽ بكبار 
العم ء ألنيـ مصدر أرباحو, ومثؿ ىذا اسىتماـ اللاص س يعمـ عمى جميل العم ء. ولكف 

سمب  عمى المصرؼ, حيث يؤدي ىذا التركيز إلى عدـ استررار  تركز الودائل  د يؤثر بشكؿ
 الودائل.

ت: -2-7-2  هُيل ألاصٌى في املصازف الخجاٍز

يمثؿ ىيكؿ األصوؿ الشؽ الثان  مف الييكؿ المال  لممصارؼ التجارية, ويشير مصطمح إدارة 
رؼ عمى بنود األصوؿ إلى العممية الت  يتـ بموجبيا توزيل الموارد المالية المتاحة لممص
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اسستلداـ الملتمفة والت  غالبًا ما تمثؿ الجانب األيمف مف الميزانية العمومية ليا والت  يتـ 
تصنيفيا عادًة وفرًا لدرجة سيولتيا فاألصوؿ تتراوح بيف أصوؿ كاممة السيولة مثؿ النردية وأصوؿ 

, 2004)أبو زعيتر,  غير سائمة كاألصوؿ الثابتة ويمكف ترتيبيا وفؽ درجة سيولتيا كما يم 
 (:33ص
وتت مف العم ت النردية المحمية أو األجنبية سواء ف  األصول ذات السيولة الكاممة:  -1

 اللزينة, أو لدى المصارؼ األلرى أو لدى المصرؼ المركزي كاآلت :
وى  تشمؿ كافة العم ت الت  يمتمكيا المصرؼ سواء كانت عم ت  النقدية في الخزينة: -أ

ىذه األمواؿ ف  اللزينة لمواجية مف وطنية أو أجنبية وعادًة ما يحتفظ المصرؼ التجاري بردر 
طمبات العم ء أصحاب الودائل تحت الطمب, واستجابة مف جانب آلر لمتطمبات السمطات 

اسحتفاظ بنسبة معينة مف النردية ف  لزينتيا لمواجية الر ابية الت  توجب عمى المصارؼ 
متطمبات أصحاب السحوبات الفورية وبما يتناسب مل حجـ ودوافعيـ مف العم ت الملتمفة 

 الوطنية األجنبية.
تحدد الروانيف النردية والمصرفية نسبة معينة كاحتياط   النقدية لدى المصرف المركزي: -ب

 ء الت  يتـ إيداعيا لدى المصارؼ وتحتفظ المصارؼ المركزية بيذه نردي  انون  مف ودائل العم
تترا ى المصارؼ التجارية ف  العادة أية عوائد عمييا, إس أف المصارؼ س األمواؿ لدييا و 

 تستطيل استلداـ ىذه اسحتياطيات كم ذ ألير ف  حالة الحاجة إلييا.
المصارؼ بإيداعيا لدى مصارؼ ألرى وى  ودائل تروـ  النقدية لدى المصارف األخرى: -ج

كتوظيفات لألمواؿ الفائ ة لدييا وتترا ى عمييا عوائد ويمكف سحبيا ل ؿ فترة  صيرة عند 
 الحاجة إلييا.

ويػمب عمى ىذه األصوؿ اعتبار السيولة أكثر مف الربحية, األصول ذات السيولة العالية:  -2
ا  صيرة األمد ف  العادة, وذلؾ عمى النحو فرغـ أف المصرؼ يروـ بتوظيفيا, إس أف توظيفي

 التال :
وى  الرروض الت  يمنحيا المصرؼ لبيوت اللصـ  القروض القابمة لالستدعاء عند الطمب: -أ

ف  األوراؽ المالية والت  تحتاج بدورىا إلى سيولة عالية ف  معام تيا, ولكف لعدة  ةالمتلصص
استرداد أموالو عند ال رورة, ومف ثـ فإنيا تمثؿ  أياـ أو أسابيل, ويتيح ىذا التعامؿ لممصرؼ

 أصً  عال  السيولة.
وى  شكؿ مف أشكاؿ التوظيؼ الت  ترتصر فترتو عمى أشير  ميمة  السندات قصيرة األجل: -ب

مثؿ: "أذونات اللزانة الصادرة عف الحكومة والت  تتراوح آجاليا بيف أسبوع وث ثة أشير, 
عيا إلى المصرؼ المركزي  بؿ موعد استحرا يا متى شاء, ولذلؾ ويستطيل المصرؼ التجاري بي

 في  أصؿ عال  السيولة.
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كما أنيا تشمؿ أي ًا السندات  صيرة األجؿ الت  يتـ تداوليا ف  األسواؽ المالية والبورصات 
العالمية, والت  تصدرىا شركات المساىمة العم  ة وتتمتل بتصنيفات عالمية عالية وآجاؿ 

  ميمة ويمكف بيعيا ف  أي و ت ف  السوؽ المال , وى  أصوؿ عالية السيولة أي ًا. استحرا يا
وى  ائتماف  صير األجؿ موجو نحو األنشطة سريعة الدوراف سواء كانت  السمفيات: -ج

لممؤسسات الفردية أو الشركات المساىمة, ونظرًا لرصر فترتيا الزمنية فإف المصرؼ يوزعيا عمى 
 عم ئو الملتمفيف وبذلؾ تعد أصً  عمى السيولة.فترات متراربة مف 

يمجأ كثير مف األفراد إلى المصرؼ التجاري للصـ  يمة الكمبياست  خصم الكمبياالت: -د
المستحرة ليـ  بؿ مواعيد استحرا يا, مرابؿ لصـ جزء منيا كعائد لممصرؼ, مما يعن  أف ىذه 

المصرؼ التجاري يمكنو إعادة لصميا لدى  المعاممة تمثؿ  ر ًا  صير األجؿ لمعم ء, كما أف
 مصرؼ تجاري آلر عند ال رورة.

ى  نوع مف اسئتمانات  صيرة األجؿ الذي يلدـ حركة التجارة  االعتمادات المستندية: -ىـ
اللارجية, ذلؾ أف المصرؼ يروـ بدور الوسيط بيف المستورديف ف  الدالؿ والمصدريف ف  

ـ ف  بمد ملتمؼ عف اآللر, فالمصدر يروـ بإرساؿ )تصدير( اللارج نظرًا ألف كؿ منيما يري
ب ائعو معتمدًا عمى المصرؼ الوسيط ك امف لثمنيا وذلؾ ألف المصرؼ ممتـز بدفل مبالع 

تصدير الب اعة, وذلؾ بناًء عمى طمب عمى معينة لصالح المصدر عندما يتسمـ األوراؽ الدالة 
 المستورد وفرًا لشروط معينة.

وى  األصوؿ الملصصة ألغراض تحريؽ ت السيولة المنخفضة أو الجامدة: األصول ذا -3
عائدات عالية, ومف ثـ فإف المصرؼ يسعى لتوظيفيا ف  أغراض ذات مدة زمنية أطوؿ مف 
سابرتيا, فيتمكف المرترض مف اسستفادة منيا عمى نحو أف ؿ مل اسستعداد لدفل عائد أكبر, 

ط استثماري تنموي يروـ بو المصرؼ, سواء  اـ بو عمى و د يكوف ىذا التوظيؼ ف  مجاؿ نشا
 انفراد أو بمشاركة الػير.
 ومن أمثمة ىذه األصول:

الت  تمنح لممرتر يف سواء كانت ممنوحة  القروض والجاري المدين متوسطة وطويمة األجل: -أ
لألفراد أو لمشركات أو لممؤسسات, وى  أصوؿ  ميمة السيولة ف  يمكف لممصرؼ التجاري أف 

 يطمب مف المرتر يف تسديد ىذه الرروض إس عند استحرا يا. 
وتمجأ المصارؼ أحيانًا ل ستثمار ف  أسيـ بعض  األوراق المالية )غير المتداولة(: -ب
لشركات لفترات طويمة األجؿ, فالمصارؼ التجارية تسعى ف  حاؿ وجود فوائض نردية لدييا ا

لتممؾ أسيـ شركات تجارية بػرض اسستثمار طويؿ األجؿ أي بػرض اسستفادة مف توزيعات 
أرباح تمؾ الشركات عمى مدار سنوات مالية متعددة, أو  د تمجأ إلى اسستثمار ف  أسيـ شركات 

متداولة ف  األسواؽ المالية وذلؾ بيدؼ اسستفادة مف توزيعات األرباح المتو عة مساىمة غير 
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ل ؿ تممكيا ليا, وىذه األسيـ غالبًا ما تكوف ذات سيولة منلف ة, وذلؾ لصعوبة تحويميا إلى 
 نردية لعدـ وجود أسواؽ تداوؿ ليا.

مارات تنرسـ إلى ث ثة وىذه اسستثاالستثمارات في األصول الثابتة من عقارات وأراضي:  -ج
 أ ساـ وى :

وى  أصوؿ يتممكيا المصرؼ بػية استلداميا ف  ممارسة  أصول ثابتة بغرض االستخدام: -أ
أعمالو المصرفية مثؿ )مبنى المصرؼ واألثاث واألجيزة واللزائف... الخ( وى  أصوؿ عديمة 

 نردية.إلى السيولة )جامدة( يصعب عمى المصرؼ تحويميا 
تة بػرض اسستثمار:  د تمجأ المصارؼ إلى تممؾ أصوؿ ثابتة مف أرا   أصوؿ ثاب -ب

ومبان  وعرارات بػرض بيعيا ف  المستربؿ لمحصوؿ عمى أرباح مجزية تتناسب مل الملاطر 
 الت  تحمميا ىذه اسستثمارات.

وى  األصوؿ الت  تمثؿ ال مانات  أصول ثابتة آلت إليو نتيجة تعثر بعض المقترضين: -ج
ي ت اسئتمانية الممنوحة آلت لممصرؼ نتيجة تعثر بعض المرتر يف, فترـو المصارؼ لمتسي

 بامت كيا بػية بيعيا وتحريؽ أرباح مناسبة ليا لاصة أنو يتممكيا بأثماف رليصة.
في تحقيق األرباح لدى المصارف  تساىم إدارة األصول والخصوم يرى الباحث أنّ مما سبق 

 التجارية, حيث أن ربحية المصرف التجاري تنبع من ثالثة مصادر ىي:
األصول: حيث تنشأ األصول من خالل تقديم قروض أو استثمارات بمعدل فائدة أعمى من  -

 كمفة األموال.
 أدنى من كمفة األموال. تكمفةالخصوم: حيث تنشأ األرباح من خالل حصول المصرف عمى  -
إدارة األصول والخصوم: حيث يجني المصرف أرباحًا من خالل تحويل مخاطر السوق, ويتم  -

ذلك من خالل اإلقراض لمدة ثالثة أشير, واإلقراض لمدة ستة أشير, وذلك من خالل 
 استخدامو لخاصية التنويع.

و المصارف التجارية, فيو أمر أيضًا يعتبر تحقيق األرباح من أىم األىداف التي تسعى إلي
ضروري لبقائيا واستمرارىا, وكذلك يعتبر المطمب الرئيسي لكل من المساىمين والمقرضين 

لزيادة قيمة ثرواتيم, وىو  المساىمونواإلدارة والجيات الرقابية, فيو الغاية التي يتطمع إلييا 
كذلك اليدف الذي تصبوا مصدر الثقة لكل من المودعين والمقرضين الدائنين لممصرف, وىو 

 إليو إدارة المصرف لكونو مؤشرًا ىامًا لقياس كفاءتيا في استخدام الموارد الموجودة لدييا.
إال أن المصارف التجارية تواجو العديد من العوامل التي يتفاوت تأثيرىا عمى الربحية, كما 

ألنشطة التي تمارسيا ا يجة التطورات المتسارعة في مختمفتتعرض إلى العديد من المخاطر نت
لتعظيم الربحية, لذلك سيتناول الباحث في الفصل التالي مفيوم الربحية في المصارف التجارية 

 والمخاطر التي تتعرض ليا والعوامل أو المتغيرات المؤثرة عمى ربحيتيا. 
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 الفصل الثالث

ت العىامل املإثسة على السبدُت   في املصازف الخجاٍز
 

 ملدمت -

ت -3-1  الظُىلت في املصازف الخجاٍز

ت -3-1-1  مفهىم وأهمُت الظُىلت في املصازف الخجاٍز

 مىىهاث الظُىلت املصسفُت -3-1-2

 جلُُم هفاًت الظُىلت املصسفُت -3-1-3

ت -3-2  السبدُت في املصازف الخجاٍز

ت -3-2-1  وطائل حعظُم السبدُت لدي املصازف الخجاٍز

تمإشساث كُاض السبدُت لدي  -3-2-2  املصازف الخجاٍز

ت -3-4  املخاطس  التي جخعسض املصازف الخجاٍز

تالتي أهىاع املخاطس  -3-4-1  جخعسض لها املصازف الخجاٍز

 املخاطس املالُت -3-4-1-1

 مخاطس العملُاث )الدشغُل( -3-4-1-2

 مبادئ ئدازة املخاطس املصسفُت -3-5

ت -3-6  العىامل املإثسة على زبدُت املصازف الخجاٍز

 العىامل الخازحُت -3-6-1

 العىامل الداخلُت -3-6-2
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 الفصل الثالث

ت العىامل املإثسة على   السبدُت في املصازف الخجاٍز
 

 ملدمت: -

تحريؽ األرباح وتعظيميا أحد األىداؼ األساسية إف لـ يكف اليدؼ األساس  الذي تسعى  يعد    
إليو المصارؼ التجارية, إذ أف تحريؽ مثؿ ىذه األرباح يمكنيا مف المحافظة عمى استمراريتيا 
وبرائيا وتدعيـ مركزىا المال , وزيادة حروؽ ممكيتيا, وتعزيز م ءتيا وسيولتيا, مما يزيد مف 

تيا عمى مواجية األلطار واسلتزامات الت  تواجييا, وذلؾ ل فًا لملسائر الت  تؤدي إلى  در 
تردي أو اع المصارؼ المالية وتآكؿ حروؽ ممكيتيا وتعر يا لمعسر المال  والتعثر مما يف   

 إلى تصفيتيا.
بردر كاؼ مف غير أف تعظيـ األرباح ف  المصارؼ التجارية تريده اعتبارات عديدة, فاسحتفاظ 

السيولة والسع  نحو اسستلداـ اآلمف لألمواؿ, و ماف حروؽ المودعيف, وتجنب العديد مف 
. ومف (21, ص1994)محيسف,  الملاطر, تحد مف  درة المصرؼ التجاري عمى تعظيـ األرباح

جية ألرى ولك  يحرؽ المصرؼ األرباح الم ئمة الت  تزيد مف  يمة ثروة حممة األسيـ فإف 
و أف يوظؼ األمواؿ الت  حصؿ عمييا مف المصادر الملتمفة بأعمى كفاءة ممكنة ويعمؿ عمي

عمى تعظيـ اإليرادات وترشيد النفرات أل صى حد ممكف, ولتحريؽ ذلؾ تسعى لمحصوؿ عمى 
 در مف الودائل بأ ؿ تكمفة ممكنة, ومف ثـ توظيؼ ىذه الودائل عمى شكؿ تسيي ت ائتمانية, 

تدر أكبر  در ممكف مف األرباح  مف درجة سيولة مربولة, وملاطر متدنية واستثمارات مالية 
نسبيًا, وذلؾ لتعظيـ صاف  الربح النيائ  إلى أ صى حد ممكف, وعمى النحو الذي سيؤدي إلى 

 زيادة الريمة العادلة ألسيـ المصرؼ نفسو.
لمشروعات واسستثمارات الربحية الت  ى  عبارة عف الع  ة بيف األرباح الت  تحرريا ا وتعد    

الت  ساىمت ف  تحريريا, ىدفًا تتطمل لتحريرو إدارات المصارؼ, لكونو مرياسًا لمحكـ عمى 
كفاءتيا, وفاعميتيا ف  استلداميا لمواردىا, في  تمثؿ صاف  نتائج عدد كبير مف السياسات 

 (.276, ص1998)سويمـ,  والررارات, وبالتال  تعتبر مؤشرًا ألداء إدارة المصرؼ التجاري
إف الع  ة الت  تربط األرباح مف جية, واألصوؿ أو حروؽ المساىميف مف جية ألرى ى  
ع  ة مباشرة, إذ أف اليدؼ األساس  مف تكويف الرساميؿ وامت ؾ األصوؿ ىو تحريؽ حجـ 

المماثمة, مناسب مف األعماؿ يعود ف  النياية بأرباح مر ية, إذا ما تـ مرارنتيا مل المؤسسات 
 (.157, ص1993)حمودة,  أو مل معدؿ الرطاع, أو مل المعدست الرائجة ف  األسواؽ المالية
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ومف جانب آلر فإف الربحية المحررة س تساىـ ف  إر اء حممة األسيـ فحسب بؿ تعد مؤشرًا 
 ىامًا لكؿ مف المودعيف والدائنيف والمساىميف الحالييف والمرتربيف ف  المصرؼ, في  محفز
لرجاؿ األعماؿ والم ؾ عمى تأسيس المنظمة المصرفية, وتحمؿ الملاطر وو ل رؤوس 

 (.90, ص1998)سويمـ, األمواؿ فييا 
تتأثر الربحية ف  المصارؼ التجارية بالعديد مف العوامؿ, سواء منيا ما يتعمؽ بإدارة المصرؼ, 

والم ءة وانتشار المصرؼ  أو بأو اعو المالية كحجـ األصوؿ وحروؽ الممكية ومعدست السيولة
وعدد فروعو وترنية أداءه لملدمات المصرفية, وأسعار الفوائد المدينة. وسوؼ نستعرض ف  ىذا 
الفصؿ موا يل الربحية والسيولة ف  المصارؼ التجارية والملاطر الت  يمكف أف تتعرض ليا 

لسياسات الكفيمة وبالتال  العوامؿ الت  تؤثر عمى ربحيتيا, لك  يتـ ف   وء ذلؾ و ل ا
 بتحسيف الربحية, وتفعيؿ النشاط المصرف  والمحافظة عمى السيولة والتدفرات النردية.

ت: -3-1  الظُىلت في املصازف الخجاٍز

ُيعػػّد مو ػػوع السػػيولة مػػف الموا ػػيل الميّمػػة فػػ  المصػػارؼ التجاريػػة, وشػػػميا الشػػاغؿ فػػ  عمميػػا 
ؼ عػػددًا مػػف زبائنػػو نتيجػػة عػػدـ تػػوفر السػػيولة اليػػوم  واحتكاكيػػا مػػل الزبػػائف. فرػػد يلسػػر المصػػر 

الكافية أو عدـ إمكانية تمبية طمباتيـ ف  الو ت المناسب, وبالعكس مف ذلؾ فرد يحتفظ المصرؼ 
بسيولة تفوؽ حاجتو, مما يدؿ عمى حالة استلداـ غير سميـ لمموارد المتاحة وفرداف اإلدارة الجيدة 

عيف, وتمكػف المصػرؼ المركػزي( والمػود المصرؼر ابية )اللمسيولة تساىـ ف  زيادة ثرة السمطات 
 مف استػ ؿ الفرص المناسبة لتحريؽ أ صى األرباح.

ت: -3-1-1  مفهىم وأهمُت الظُىلت في املصازف الخجاٍز

بشكؿ  ُيرصد بالسيولة المصرفية بأّنيا  درة المصرؼ عمى مواجية التزاماتو المالية, والت  تتكوف
عيف لمسحب مف الودائل, وتمبية طمبات المرتر يف لتمبية حاجات كبير مف تمبية طمبات المود

وتعرؼ بأّنيا  درة المصرؼ عمى التسديد نردًا جميل  (.93, ص2000)الحسيف,  المجتمل
التزاماتو التجارية, وعمى اسستجابة لطمبات اسئتماف, أو منح الرروض الجديدة, وىذا يستدع  

ر نرد سائؿ لدى المصارؼ, أو إمكانية الحصوؿ عميو عف طريؽ تسييؿ بعض أصولو, أي توف
 .(185, ص2112)أبو حمد,  تحويميا إلى نرد سائؿ بسرعة وسيولة

ىو  والمتغير الثانيىو األصوؿ السائمة.  المتغير األولإف السيولة مسألة نسبية, ليا متػيراف: 
وطمبات اسئتماف. وبطبيعة الحاؿ تلتمؼ األصوؿ السائمة ف  درجة سيولتيا,  المودعيفسحوبات 

ـّ تحويميا نتيجة ىذا التصرؼ.  أي ف  إمكانية تحويميا إلى نردية بدوف لسائر, أو بلسائر يت
بسحب ودائعيـ مل تزايد طمبات اسئتماف تجعؿ السيولة ف   المودعيفومف ناحية ألرى فإّف  ياـ 

ية مسألة حساسة ولطيرة. فف  الو ت الذي يمكف أف ُيطمب مف أي دائف ف  أية المصارؼ التجار 
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شركة صناعية أو زراعية أو عرارية ميمة لمسداد, نجد أّف األمر يصبح لطيرًا لو أّف المصرؼ 
اسنتظار لحيف تدبير األمواؿ, وعمى ذلؾ فإّف نرص السيولة لممصرؼ ربما  المودعيفطمب مف 

 الروم  ككؿ. عمى اس تصادو يكوف مؤثرًا عميو 
إّف كميػػػة السػػػيولة التػػػ  يجػػػب أف يحػػػتفظ بيػػػا المصػػػرؼ أو الجيػػػاز المصػػػرف , ككػػػؿ مشػػػكمة مػػػف 
المشػػػػػك ت الرئيسػػػػػة فػػػػػ  إدارة المصػػػػػرؼ, إذ أّف زيػػػػػادة السػػػػػيولة تعنػػػػػ  أّف المصػػػػػرؼ أو الجيػػػػػاز 

ـّ توظيػػؼ تمػػؾ األمػػواؿ السػػ ائمة, أو إّف المصػػرف  ي ػػّح  بأربػػاحم كػػاف مػػف الممكػػف تحريريػػا لػػو تػػ
المصرؼ أو الجياز المصرف  س يروـ بواجبو عمى الوجػو األكمػؿ فػ  تحريػؾ أو تػدعيـ متطمبػات 
اس تصاد الروم . وف  أي شركة صناعية, فإّنػو مػف الممكػف عمػؿ ترتيبػات لمسػيولة بو ػل لطػة 

س يحصػػػؿ لمتػػدفرات النرديػػػة المنتظػػػر ورودىػػػا وربطيػػػا بالتػػدفرات النرديػػػة المتو ػػػل حػػػدوثيا, بحيػػػث 
تو ؼ عف دفل أية لصوـ مف ناحية, وس تكوف ىناؾ أصػوًس سػائمة أو نرديػة أكثػر مػف الػ ـز مػف 

 ناحية ألرى.
أّما المصارؼ التجارية, فإّف الودائل الجارية وودائل التوفير, الت  تمثؿ الجزء األعظـ مف إجمال  

أف يتػػػػوانى لحظػػػػة عػػػػف  الودائػػػػل, عبػػػػارة عػػػػف ودائػػػػل تحػػػػت الطمػػػػب, أي إّف المصػػػػرؼ س يسػػػػتطيل
اسسػػػتجابة لطمبػػػات عم ئػػػػو, كمػػػا يجػػػب أف س يتػػػػألر فػػػ  صػػػرؼ  يمػػػػة الرػػػرض إذا مػػػا تػػػػوافرت 
الشروط, وبالتال  فػإّف مشػكمة اإلدارة فػ  المصػارؼ التجاريػة ىػ  فػ  اسحتفػاظ برػدر م ئػـ دائمػًا 

تـ أكثػػر مػػف مػػف األصػػوؿ السػػائمة لمواجيػػة طمبػػات الزبػػائف. والػػذي يجعػػؿ المصػػارؼ التجاريػػة تيػػ
غيرىا مف المؤسسات المالية الوسيطة كالمصارؼ المتلصصة وشركات التأميف سببيف رئيسػييف: 

أّف  سػػػمًا كبيػػػرًا مػػػف والثـــاني أّف نسػػػبة لصػػػوميا النرديػػػة إلػػػى مجمػػػوع مواردىػػػا كبيػػػرة جػػػدًا,  األول
 لصوميا يتألؼ مف التزامات  صيرة األجؿ.

 مىىهاث الظُىلت املصسفُت: -3-1-2

 ترسيـ مكونات السيولة المصرفية إلى جزأيف رئيسيف:يمكف 
ى  تمؾ األصوؿ النردية الت  يمتمكيا المصرؼ التجاري دوف أف يكسب  االحتياطيات األولية: -أ

وتتػػألؼ ىػػذه اسحتياطيػػات عمػػى مسػػتوى المصػػرؼ الواحػػد  ,(16, ص2114)السػػبت ,  منيػػا عائػػداً 
 مف أربعة مكونات, ى :

يشمؿ مجموع األوراؽ النردية بالعممة المحمية  مية واألجنبية في الصندوق:النقد بالعممة المح -5
واألجنبيػة والمسػكوكات. وتسػعى المصػارؼ التجاريػة إلػى ترميػػؿ ىػذا المجمػوع إلػى أ ػؿ حػّد يمّكنيػػا 
ف السػبب فػ  ذلػؾ يعػود إلػى أّف ىػذا الرصػيد س  مف مواجية التزاماتيا المصرفية تجاه اآللػريف. وا 

وائد, كما أّنو  د يتعرض إلى الت عب مف  بؿ الموظفيف ف  الػدالؿ, و ػد يتعػّرض إلػى ُيدّر أّية ع
 (.272, ص1995)الشماع,  السر ة مف اللارج, لاصة ف  المناطؽ غير اآلمنة
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تػػػنص التشػػػريعات الحديثػػػة عمػػػى إلػػػزاـ المصػػػرؼ المركـــزي:  المصـــرفالودائـــع النقديـــة لـــدى  -4
المركػػزي, والتػػ  تعػػرؼ  المصػػرؼالتجػػاري باسحتفػػاظ بنسػػبة مػػف أموالػػو فػػ  صػػورة نرػػد سػػائؿ لػػدى 

المركزي س يػدفل أّيػة فوائػد عمػى نسػبة اسحتيػاط  الرػانون   المصرؼبنسبة اسحتياط  الرانون . و 
نسبة اإليداع عف النسبة المرػررة التػ  نّصػت  الذي يوّدعو المصرؼ التجاري لديو, ولكف إذا زادت

)العصػػػار,  المركػػػزي يػػػدفل فائػػػدة عمػػػى ىػػػذه الزائػػػدة الموّدعػػػة لديػػػو المصػػػرؼعمييػػػا الرػػػوانيف, فػػػإّف 
  (.64, ص1991

وىػ  األمػواؿ التػ  يودعيػا المصػرؼ التجػاري لػدى  الودائع لدى المصارف المحميـة األخـرى: -4
المصارؼ المحمية األلرى مف أجؿ مراصػة الصػكوؾ وتحصػيؿ فرػرات ألػرى مػف الػديوف, ويػزداد 
حجػػػـ ىػػػذه الودائػػػل كممػػػا واجيػػػت المصػػػارؼ الموّدعػػػة صػػػعوبة فػػػ  تشػػػػيؿ النرػػػد لػػػدييا أو زادت 

 ا. ع  اتيا الصيرفية مل المصارؼ المراسمة دالؿ البمد ولارجي

وتمثػػؿ الصػػكوؾ المودعػػة فػػ  المصػػارؼ األلػػرى, والتػػ  لػػـ يػػتـ  الصــكوك تحــت التحصــيل: -3
 (.(Hempel George H, 1994, p51 است ـ  يمتيا لحد اآلف

تسػتطيل المصػارؼ التجاريػة اسحتفػاظ بأرصػدة الودائع لدى المصارف األجنبية في الخـارج:  -1
س يزيد عمى نسبة معينة تحددىا طبيعػة السياسػة النرديػة نردية لدى المراسميف ف  لارج البمد, مّما 

 واس تصادية ف  ذلؾ البمد, مف مجموع  يـ اعتماداتيا المستندية الرائمة والتزاماتيا األلرى.
 وتنرسـ اسحتياطيات األولية مف حيث مشروطيتيا الرانونية إلى نوعيف, ىما:

لنردية وشبو النردية الت  يحتفظ بيػا المصػرؼ : تشمؿ مجموع األمواؿ ااالحتياطيات القانونية -5
المركزي, فالجزء النردي مف ىذه األمواؿ يكوف  مف  المصرؼوفرًا لمسياسة النردية الت  يحددىا 

  المركػػػػزي المصػػػػرؼاسحتياطيػػػػات األوليػػػػة الػػػػذي يألػػػػذ شػػػػكؿ نرػػػػد فػػػػ  الصػػػػندوؽ, وودائػػػػل لػػػػدى 
اسحتياطيػػات الثانويػػة, الػػذي يألػػذ والجػػزء شػػبو النرػػدي يكػػوف  ػػمف (. 95, ص2111)الحسػػيف, 

ول حتياطيػػات الرانونيػػة فوائػػد, أىميػػا أّنيػػا ُتعػػد عػػامً   صػػور حػػواست اللزينػػة وسػػندات الحكومػػة.
وا يًا لسيولة المصرؼ والمحافظة عمػى سػ مة مركػزه التنافسػ , وذلػؾ مػف لػ ؿ تأديػة اسلتزامػات 

كمػػا أّنيػػا تعمػػؿ عمػػى تعزيػػز ثرػػة السػػمطات  المترتبػػة عميػػو فػػ  مواعيػػد  اسسػػتحراؽ المتفػػؽ عمييػػا,
وعػػػدـ المػػػػاسة فػػػ   المػػػودعيفالر ابيػػػة وثرػػػة الزبػػػائف برػػػدرة المصػػػرؼ فػػػ  المحافظػػػة عمػػػى أمػػػواؿ 

توظيؼ أمواؿ الػير ف  أنشػطة مػا  ػد يػنجـ عنيػا ملػاطر معّينػة, ويسػيؿ عمييػا أف تكػوف الممجػأ 
  (.3, ص2113)جميؿ,  األلير لإل راض

اطيػػات الرانونيػػة مػػف سػػمبيات أىميػػا أنيػػا تتمثػػؿ فػػ  ترييػػد  ابميػػة المصػػرؼ فػػ  كمػػا وتعػػان  اسحتي
منح الرروض والرياـ باسستثمارات, وىذا يؤدي إلى ترميؿ ربحيتو, وكأّف ىذه اسحتياطيات نوع مف 
أنػػػواع التكػػػاليؼ التػػػ  يجػػػب أف تتحمميػػػا المصػػػارؼ لرػػػاء الريػػػاـ بأعماليػػػا, فكممػػػا انلف ػػػت ىػػػذه 

 ت  ابمية المصرؼ عمى اإل راض واسستثمار, وبالتال  زادت ربحيتو.اسحتياطيات زاد
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إف وجود جزء مف اسحتياطيػات الرانونيػة عمػى شػكؿ أذوف اللزينػة وسػندات الحكومػة )أمػواؿ شػبو 
مسػػػاعدة المصػػػارؼ عمػػػى تحريػػػػؽ أربػػػاح متوا ػػػعة مػػػف بعػػػػض  األولنرديػػػة( لػػػو غر ػػػاف ىمػػػػا: 

لمصارؼ التجاريػة عمػى مسػؾ الػديف العػاـ, الػذي ىػو عبػارة تشجيل ا والثانياحتياطاتيا الرانونية. 
عف  ػروض مردمػة مػف المصػارؼ إلػى الحكومػة, وتكػوف لفتػرات  صػيرة األجػؿ, كمػا فػ  حػواست 

طويمػػة األجػػؿ, كمػػا فػػ  السػػندات, وىػػ  تمثػػؿ دلينػػًا عمػػى الدولػػة لتػطيػػة العجػػز لفتػػرات اللزينػػة, و 
 (.363, ص1995)الشماع,  الحاصؿ ف  ميزانيتيا

وى  األمواؿ النردية وشبو النردية الت  س يحػتفظ بيػا المصػرؼ بموجػب االحتياطيات العامة:  -4
نما يحتفظ ببعض منيا ويستلدـ بع ػًا آلػر وفرػًا لسياسػتو المصػرفية  تشريعات السمطة النردية, وا 

 (.195, ص2112)أبو حمد, 
اسحتياطيػػات الثانويػػة فػػ  المصػػرؼ التجػػاري ىػػ  عبػػارة عػػف أصػػوؿ  االحتياطيــات الثانويــة: -ب

سػػائمة تػػدّر ليػػا عائػػدًا, وتشػػتمؿ عمػػى األوراؽ الماليػػة واألوراؽ التجاريػػة الملصػػومة, والتػػ  يمكػػف 
تحويميػػا إلػػى نرػػد سػػائؿ عنػػد الحاجػػة, وتحرػػؽ ىػػذه اسحتياطيػػات فػػ  مجػػاؿ السػػيولة فوائػػد متعػػددة, 

اسحتياطيات األولية, وف  استيعاب ما يفيض مف اسحتياطيات األوليػة منيا أّنيا تسيـ ف  تدعيـ 
 عف متطمبات المصرؼ, وكذلؾ إّنيا تساىـ ف  تحريؽ نسبة مف أرباح المصرؼ.

محػػدد  انونػػًا, ويسػػمى باسحتياطيػػات الرانونيػػة, األول  واسحتياطيػػات الثانويػػة تتكػػوف مػػف جػػزأيف,
لحكومة, ويظير ىذا الجزء وا حًا عندما تحتػاج الدولػة والذي يألذ شكؿ أذوف اللزينة وسندات ا

إلػػػى أمػػػواؿ لتمويػػػؿ العجػػػز الحاصػػػؿ فػػػ  ميزانيتيػػػا نتيجػػػة لزيػػػادة النفرػػػات العامػػػة عمػػػى اإليػػػرادات 
مػػػف اسحتياطيػػػات الثانويػػػة, فيكػػػوف محػػػددًا بحسػػػب سياسػػػة المصػػػرؼ  الجـــزء الثـــانيالعامػػػة, أمػػػا 

ر يسػتلدـ عنػد الحاجػة إليػو, كػأف يػتـ تحويػؿ جػزء منػو التجاري ذاتػو, أي إّنيػا تعتبػر بمثابػة ادلػا
 إلى احتياطيات أولية, أو تحويؿ جزء مف األليرة إليو.

إن المصارف التجارية كغيرىا من منشـتت األعمـال, تسـعى إلـى زيـادة أرباحيـا, وبالتـالي لـيس 
تســتخدم مـن مصـمحتيا االحتفــاظ باحتياطيـات أوليـة تفــوق حاجتيـا الفعميـة, أي إّنيــا يمكـن أن 

جزءًا من أمواليا في استثمارات قصـيرة األجـل, كشـراء األوراق الماليـة, واألوراق التجاريـة التـي 
 ىي إضافة إلى أّنيا مربحة, فإّنيا تتمتع بسيولة عالية, وىذه ىي االحتياطيات الثانوية.

 جلُُم هفاًت الظُىلت املصسفُت: -3-1-3

الماليػة لمعرفػػة كفايػػة السػيولة النرديػػة فييػػا, وبمػػا تعتمػد المصػػارؼ التجاريػػة عمػى عػػدد مػػف النسػػب 
يجعميػػا  ػػادرة عمػػى الوفػػاء بالتزاماتيػػا ممػػا لػػدييا مػػف نرديػػة أو أصػػوؿ ألػػرى سػػريعة التحويػػؿ إلػػى 
نرديػػػة. والسػػػيولة تمثػػػؿ سػػػيفًا ذا حػػػّديف, فػػػإذا ازداد حجػػػـ السػػػيولة عػػػف الحػػػد اس تصػػػادي ليػػػا, أي 

سػمبيًا فػ  ربحيػػة المصػرؼ. ومػػف  سػيؤثر ذلػػؾالمطمػوب, اسحتفػاظ بكميػات كبيػػرة تزيػد عمػى الحػػد 
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جيػػة ألػػرى, إّف انلفػػاض السػػيولة عػػف الحػػد المطمػػوب سػػوؼ يػػؤدي إلػػى حػػاست العسػػر المػػال , 
لاصػػة تجػػاه المػػودعيف عنػػد سػػحب  والوفػػاء بالتزاماتػػ عمػػىويحرػػؽ ال ػػعؼ فػػ  كفايػػة المصػػرؼ 

 تمبية طمبات اس تراض المردمة لو. عمىودائعيـ, وكذلؾ عدـ الردرة 
, 1999أرشػػيد, ) ومػػف أبػػرز النسػػب الماليػػة المسػػتلدمة فػػ  إطػػار ترػػويـ كفايػػة السػػيولة مػػا يػػأت 

 (:273, ص2111؛ رم اف, 169, ص1995؛ يونس, 273ص
 نسبة الرصيد النقدي: -5

 المصػػػرؼتشػػػير ىػػػذه النسػػػبة إلػػػى مػػػدى  ػػػدرة األرصػػػدة النرديػػػة الموجػػػودة فػػػ  الصػػػندوؽ, ولػػػدى 
المركزي, ولدى المصارؼ األلرى, وأية أرصدة ألػرى, كػالعم ت األجنبيػة والمسػكوكات الذىبيػة 
الموجػػػودة فػػػ  المصػػػرؼ عمػػػى الوفػػػاء باسلتزامػػػات الماليػػػة المترتبػػػة عمػػػى ذمػػػة المصػػػرؼ والواجبػػػة 

 التسديد ف  مواعيدىا المحددة. ويمكف التعبير عف ىذه النسبة بالمعادلة اآلتية:

 الرصيد النردي =نسبة 
المركزي + األرصدة السائمة  المصرؼالنرد ف  الصندوؽ + النرد لدى 

 111×  األلرى
 الودائل وما ف  حكميا

ويرصػػػػد بػػػػالودائل ومػػػػا فػػػػ  حكميػػػػا جميػػػػل اللصػػػػوـ, باسػػػػتثناء رأس المػػػػاؿ الممتمػػػػؾ )حرػػػػوؽ     
الممكية(, وتبّيف المعادلػة أعػ ه أّنػو كّممػا زادت نسػبة الرصػيد النرػدي, زادت مرػدرة المصػرؼ عمػى 
د تأدية التزاماتو المالية فػ  مواعيػدىا المتفػؽ عمييػا, أي إّف ىنػاؾ ع  ػة طرديػة بػيف نسػبة الرصػي

 النردي والسيولة.
 نسبة االحتياطي القانوني: -4

المركػػػػزي يطمػػػػؽ عميػػػػػو  المصػػػػػرؼتحػػػػتفظ المصػػػػارؼ التجاريػػػػة برصػػػػػيد نرػػػػدي ودوف فائػػػػدة لػػػػدى 
 المصػرؼاسحتياط  الرانون , ويتمثؿ ىذا الرصيد فػ  نسػبة معينػة مػف ودائػل المصػرؼ. ويحػدد 

لمصارؼ التجارية اسلتزاـ بيا, و د يمجأ المركزي ىذه النسبة وفرًا لممصمحة العامة, وينبػ  عمى ا
المصػػرؼ المركػػزي إلػػى تػييػػر ىػػذه النسػػبة تبعػػًا لظػػروؼ البمػػد اس تصػػادية والنرديػػة, ألنيػػا تمثػػؿ 
إحدى أدواتو الميمة ف  التأثير ف  حجـ اسئتماف الممنػوح فػ  اس تصػاد الرػوم , فإّنػو يرمػؿ نسػبة 

دي, وبالعكس, فإّنو إذا أراد إحداث حالة انكمػاش اسحتياط  الرانون  ف  ظروؼ التوسل اس تصا
كعػػ ج لمشػػكمة الت ػػلـ المػػال  مػػثً , فإّنػػو يرفػػل مػػف نسػػبة اسحتيػػاط  الرػػانون , وىكػػذا. ويمكػػف 

المركػزي عمػى مجمػوع  المصػرؼحساب ىذه النسبة ريا يًا مف ل ؿ  سمة الرصيد النرػدي لػدى 
 :الودائل وما ف  حكميا, كما ف  المعادلة اآلتية

 نسبة اسحتياط  الرانون  =
 المصرؼالنرد لدى 

 111×  المركزي 
 الودائل وما ف  حكميا
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تو ػػح المعادلػػة أعػػ ه أّنػػو كممػػا زادت نسػػبة اسحتيػػاط  الرػػانون  زادت مرػػدرة المصػػرؼ التجػػاري 
األزمات عمى الوفاء بالتزاماتو المالية المترتبة عميو, لاصة ف  الظروؼ غير اسعتيادية, وأو ات 
 والت  تعجز فييا األرصدة الموجودة لدى المصارؼ التجارية عف سداد التزاماتو المالية.

 نسبة السيولة القانونية: -4
تمثؿ ىذه النسبة مرياسًا لمدى  ػدرة اسحتياطيػات األوليػة واسحتياطيػات الثانويػة )األرصػدة النرديػة 

مالية المستحرة عمى المصرؼ ف  جميل ظروؼ واألرصدة شبو النردية( عمى الوفاء باسلتزامات ال
وحاست المصرؼ. كذلؾ ُتعّد ىذه النسبة مف أكثر نسب السيولة مو وعية واستلدامًا فػ  مجػاؿ 

 ترديـ كفاية السيولة, ويمكف التعبير عنيا ريا يًا وفؽ المعادلة اآلتية:

 نسبة السيولة الرانونية =
 ويةاسحتياطيات األولية + اسحتياطيات الثان

 ×111 
 الودائل وما ف  حكميا

وتشػػير المعادلػػة أعػػ ه إلػػى أّنػػو كممػػا زادت نسػػبة السػػيولة الرانونيػػة, زادت السػػيولة, أي إّف ىنػػاؾ 
 ع  ة طردية بيف ىذه النسبة والسيولة.

 رابعًا: نسبة التوظيف:
فػػػ   وتسػػػتلرج نسػػػبة التوظيػػػؼ مػػػف  سػػػمة الرػػػروض والسػػػمؼ عمػػػى الودائػػػل ومػػػا فػػػ  حكميػػػا, كمػػػا

 المعادلة اآلتية:

 نسبة التوظيؼ =
 الرروض والسمؼ

 ×111 
 الودائل وما ف  حكميا

وتشير ىذه النسبة إلى مدى استلداـ المصرؼ لمودائل وما ف  حكميا لتمبيػة حاجػات الزبػائف مػف 
الرػروض والسػػمؼ, وكممػا ارتفعػػت ىػػذه النسػبة دّؿ ذلػػؾ عمػى مرػػدرة المصػػرؼ عمػى تمبيػػة الرػػروض 

وىػ  فػ  ذات الو ػت تشػير إلػى انلفػاض كفايػة المصػرؼ عمػى الوفػاء بالتزاماتػو الماليػة الجديػدة, 
تجػػػاه المػػػودعيف, أي إّنيػػػا ُتظيػػػر انلفػػػاض السػػػيولة, لػػػذلؾ ينبػػػػ  عمػػػى المصػػػرؼ ألػػػذ الحيطػػػة 
والحػػذر اتجػػاه طمبػػات الرػػروض الجديػػدة حتػػى س يكػػوف فػػ  و ػػل غيػػر  ػػادر عمػػى تأديػػة التزاماتػػو 

 المالية مل اآللريف.
ن  يالحظ من نسب السيولة أعاله أّنيا جميعًا ليا مقـام واحـد, وىـو الودائـع ومـا فـي حكميـا, وا 
ناتج ىـذه النسـب تـرتبط جميعيـا بعالقـة طرديـة مـع السـيولة, باسـتثناء نسـبة التوظيـف, فإّنيـا 

 ترتبط بعالقة عكسية مع السيولة.
ت: -3-2  السبدُت في املصازف الخجاٍز

يسعى أي مصرؼ بالدرجة األولى إلى تحريؽ ىدؼ زيادة ثروة مالكيو عف طريؽ تحريؽ أكبر 
 در مف األرباح, وذلؾ ما يسمى "تعظيـ الربح", بحيث يحرؽ الربح وظيفتو المالية, ف  حيف يرى 
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البعض أف المصارؼ مؤسسات أوجدتيا الدولة للدمة اس تصاد الروم  بالدرجة األولى, وبذلؾ 
, 2007)المشيراوي,  ربح وظيفتو اس تصادية, وى  الت  س يمكف إغفاليا لألسباب اآلتيةيكوف لم

 (:65ص
 األرباح  رورية لمرابمة األلطار الت  يتعرض ليا المصرؼ حتى يستمر عممو. -1
 الربح وسيمة لتنمية المصادر الذاتية وتروية  اعدة رأس الماؿ عف طريؽ تكويف اسحتياطات. -2
 ألرباح ف  زيادة الثرة بالمصرؼ سواء مف  بؿ المساىميف أو المودعيف.تساىـ ا -3
 تعتبر األرباح مؤشر عمى مدى نجاح إدارة المصرؼ. -4

تعد الربحية أحد المصادر الرئيسة لتوليد رأس الماؿ, ويروـ النظاـ المصرف  السميـ عمى أكتاؼ 
أنيا عبارة عف الع  ة بيف األرباح المصارؼ الرابحة وذات رأس الماؿ الكاف . وتعرؼ الربحية ب

الت  تحرريا المنشأة واسستثمارات الت  ساىمت ف  تحريؽ ىذه األرباح, والربحية تعتبر ىدفًا 
)الموزي  لممنشأة ومرياسًا لمحكـ عمى كفاءتيا عمى مستوى الوحدة الكمية أو الوحدات الجزئية

شؼ لمركز المصرؼ التنافس  ف  كما  تعرؼ بأنيا: المؤشر الكا (.122, ص1997وآلروف, 
األسواؽ المصرفية ولجودة إدارتيا, وى  تسمح لممصرؼ باسحتفاظ بشكؿ ملاطرة معينة وتوفر 

. ويعرفيا البعض مف وجية نظر (477, ص2005)حماد,  و اء  د المشك ت الرصيرة األجؿ
الكمية عف التكاليؼ  محاسبية وا تصادية, فمف الناحية المحاسبية ى  عبارة عف زيادة اسيرادات

الكمية ل ؿ فترة معنية, أما مف الناحية اس تصادية في  عبارة عف الزيادة ف  الثروة والت  
تت مف زيادة اإليرادات المتحررة عف تكاليفيا م افًا إلييا تكاليؼ الفرص البديمة, ويعن  ذلؾ إف 

)أبو حمد,  يؼ الم افةالربح اس تصادي أ ؿ مف الربح المحاسب  بسبب وجود ىذه التكال
 (.333, ص2005

إف المصارؼ بطبيعتيا تعيش ف  حالة منافسة شديدة بينيا ف  كافة المجاست, وى  تنفؽ مبالع 
طائمة بيذا استجاه, وس يمكف ألي نظاـ مصرف  أف يعارض سع  المصرؼ التجاري عمى جن  

تػ ؿ األمثؿ لموارد البمد وثرواتو, لذلؾ األرباح المعرولة, ذلؾ إف الربحية تعد مؤشرًا لمكفاءة واسس
يتدالؿ أو يتعارض اعتبار جن  األرباح مل اعتبار السيولة ف  توجيو سياسة المصرؼ الواحد 
ف  توزيل موارده, أي كمما ازدادت سيولة المصرؼ كمما ت اءلت مردرتو ف  الحصوؿ عمى 

اح المصرؼ يتو ؼ عمى مردار عوائد عالية والعكس صحيح ف  اسستثمارات طويمة األجؿ؛ ونج
ما يستثمره األفراد مف ثرة ف  مردرتو عمى مواجية طمبات عم ئيـ وف ً  عف ذلؾ تساىـ 

)الع ؽ,  سيولة المصرؼ ف  زيادة مردرتو عمى جن  األرباح ف  المدى الطويؿ مف جية ألرى
 (.117, ص2001

لى أمريف: األمر األوؿ ىو ويت ح مف ذلؾ إف التفاوت ف  معدست الربح المصرف  يرجل إ
الت ؼ درجة الملاطرة فيما بيف األنشطة اس تصادية الملتمفة, إذ كمما كانت درجة الملاطرة 
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كبيرة ف  نشاط معيف كاف معدؿ الربح مرتفعًا وىذا بدوره يؤثر عمى السيولة المصرفية والعكس 
ديريف ف  النشاط نفسو إذ كمما صحيح. أما األمر الثان  فيو الت ؼ درجة الكفاءة فيما بيف الم

)عمر,  كاف المدير أكثر كفاءة ف  إدارة وتنظيـ منشآتو كاف معدؿ الربح مرتفعًا والعكس صحيح
 (.477, ص1999

ما مف ل ؿ الع  ة بيف األرباح  وتراس الربحية إما مف ل ؿ الع  ة بيف األرباح والمبيعات, وا 
مًا بأف المرصود باسستثمارات ىو  يمة األصوؿ أو واسستثمارات الت  ساىمت ف  تحريريا, عم

 حروؽ الممكية.
)عرؿ,  ىما نوعين من القراراتوتعمل المصارف التجارية عمى تحقيق الربحية من خالل 

 (:42, ص1999
وى  مجموعة مف الررارات المتعمرة بكيفية استلداـ المصارؼ التجارية  قرار االستثمار: -أ

لمموارد المتاحة ليا س تناء ملتمؼ أنواع أصوليا, ويظير أثر اسستثمار ف  الربحية مف ل ؿ 
التوزيل األمثؿ لمموارد المتاحة لممؤسسة عمى ملتمؼ أنواع األصوؿ بطريرة توازف بيف اسستثمار 

ند مف بنود األصوؿ دوف زيادة تؤدي إلى تعطيؿ الموارد, ودوف نرص يؤدي المناسب ف  كؿ ب
إلى فوات الفرص ألجؿ تمكيف المصارؼ التجارية مف تحريؽ أف ؿ عائد ممكف دوف الت حية 

 بالسيولة.
وى  المتعمرة بكيفية إظيار المصادر الت  سيتـ الحصوؿ منيا عمى  التمويل: اتقرار  -ب

ؼ التجارية, لتمويؿ اسستثمار ف  أصوليا, وينعكس أثر الررار التمويم  األمواؿ ال زمة لممصار 
عمى الربحية مف ل ؿ ترتيب مصادر األمواؿ )مف ودائل وحروؽ مالكيف وديوف( بشكؿ يمّكف 

 أصحاب المشروع مف الحصوؿ عمى أكبر عائد ممكف.
اسستمرارية, وذلؾ ويمكف الروؿ بأف الربحية ى  ىدؼ استراتيج  يمكف المصارؼ مف النمو و 

ألف اللسائر وعدـ الردرة عمى تحرؽ الربح ستؤدي ف  النياية إلى تآكؿ حروؽ الُم ؾ وبالتال  
 إلى التصفية.

ت: -3-2-1  وطائل حعظُم السبدُت لدي املصازف الخجاٍز

)الراشداف,  ىناؾ عدة طرؽ يمكف مف ل ليا تحسيف الربحية ف  المصارؼ التجارية منيا
 (:55, ص2002

البحث عف فرص جديدة ولدمات جديدة يرميا المصرؼ ف   طاعات وأنشطة جديدة أو ف   -1
 مناطؽ جػرافية جديدة أو لعم ء جدد أو لدمات جديدة لمعم ء الحالييف.

 رفل أسعار بعض اللدمات المصرفية الت  تسمح التشريعات المصرفية بزيادتيا. -2
 المتاحة تحت تصرؼ المصرؼ.اسنتفاع الكامؿ بالمعمومات واألصوؿ  -3
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 العامة. المصارؼترشيد النفرات و ػطيا وس سيما ف   -4
ت: -3-2-2  مإشساث كُاض السبدُت لدي املصازف الخجاٍز

؛ شاكر, 43, ص1999)عرؿ,  ىناؾ عدة معايير تستلدـ ف   ياس ربحية المصارؼ وى 
 (:5, ص2005؛ الكروي, 394, ص1998

 :(ROA)أو العائد عمى األصول  القوة اإليرادية -1
ويستند ىذا المعيار ف   ياس الربحية إلى الع  ة بيف ربح العمميات واألصوؿ الت  ساىمت ف  
تحريرو. وتعرؼ الروة اإليرادية أو العائد عمى األصوؿ بأنيا  درة اسستثمار المعيف عمى تحريؽ 

رباح نتيجة سستلداـ أصوليا ف  عائد نتيجة استلدامو, أو ى   درة المؤسسة عمى تحريؽ األ
نشاطيا األساس  وبشكؿ أبسط ى  عبارة عف نسبة ربح العمميات إلى أصوؿ المؤسسة. وتعتبر 
الروة اإليرادية مرياسًا أف ؿ مف الربح لمحكـ عمى كفاءة المؤسسة, ألف الربح عبارة عف ر ـ 

ية توجد مثؿ ىذه الع  ة, األمر الذي مطمؽ س يشير إلى اسستثمارات المتحررة, بينما الروة اإليراد
يسيؿ إجراء المرارنات مل عوائد الفترات األلرى, وكذلؾ المؤسسات األلرى, كما تساعد ف  
تعرؼ استجاه الذي يتلذه أداء المؤسسة, وتعد الروة اإليرادية مرياسًا لكفاءة األداء التشػيم  

صوؿ المشاركة فعً  ف  العمميات العادية لممؤسسة, لذا يتوجب عند احتسابيا اس تصار عمى األ
لممؤسسة, كما يجب استلداـ صاف  ربح العمميات, أي اس تصار عمى األرباح الت  تتولد نتيجة 
تشػيؿ ىذه األصوؿ  بؿ ال رائب والمصروفات واإليرادات األلرى, لذلؾ يمكف تبرير استعماؿ 

 الربح  بؿ ال رائب والمصاريؼ األلرى بما يم :
رائب ى  أمور س سيطرة لإلدارة عمييا وسسيما أف ال رائب تتأثر بالشكؿ الرانون  ال  -

 لممؤسسة وطبيعة النشاط الذي تمارسو.
المصروفات واإليرادات األلرى المتكررة منيا بلاصة س تنتج عادًة مف النشاط األساس  لذا س  -

 ساس  لممؤسسة.يجوز ادراجيا  مف مفيـو الربح عند ترييـ كفاءة النشاط األ
ويتم احتساب القوة اإليرادية لممنشأة بقسمة صافي ربح العمميات عمى إجمالي األصول كما 

 ىامش ربح العمميات× الروة اإليرادية = معدؿ دوراف األصوؿ يمي: 

صاف  الفوائد=   
إجمال  األصوؿ 
صاف  ربح العميات×  

صاف  الفوائد
 

صاف  ربح العميات= 
 إجمال  األصوؿ

 

معادلة تتصؼ بردر كبير مف الشموؿ إذ يدلؿ ف  حسابيا عناصر األصوؿ إ افة إلى وى  
بنود  ائمة الدلؿ الت  ليا ع  ة مباشرة بالعمميات وتستند عمى مفيوـ صاف  الربح الناتج عف 

 األرباح التشػيمية.
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 ويشتق من ىذا المقياس عدة مقاييس منيا:
تريس ىذه النسبة العائد مف مصدر الدلؿ  صول":"الدخل من إجمالي الفوائد / متوسط األ -أ

األساس  لممصرؼ, فإجمال  الفوائد تشمؿ جميل الفوائد المحصمة مف الرروض واألرصدة لدى 
المصارؼ والسندات واألسيـ وشيادات اإليداع المشتراة, وتتـ الرسمة عمى متوسط األصوؿ بػية 

ف  أوؿ المدة + األصوؿ ف  آلر  وجود عدالة ف   يمة ىذه األصوؿ وى  تساوي )األصوؿ
 (.2المدة مرسومة عمى الر ـ 

حيث تريس ىذه النسبة  درة المصرؼ عمى  "الدخل من صافي الفوائد / متوسط األصول": -ب
تحريؽ األرباح مف أنشطتيا األساسية, فصاف  الفوائد ى  الفرؽ بيف الفوائد الدائنة والفوائد 

 المدينة.
وتريس ىذه النسبة مدى كفاءة إدارة المصرؼ ألصولو  األصول":"صافي الربح / متوسط  -ج

ولصومو حيث يتمثؿ صاف  الربح ف  الفرؽ بيف إيرادات المصرؼ مف فوائد وعموست مربو ة 
يرادات اسستثمارات بشكؿ أساس  والنفرات مف فوائد مدفوعة ومصاريؼ إدارية وعمومية.  وا 

استلداـ ىذه النسب كمعيار لرياس األداء وتحميمو  ومف ل ؿ الممارسة العممية فرد تأكد شيوع
نظرًا سرتباطو بصفة الشمولية, حيث نجده مت منًا لجميل عناصر األصوؿ و ائمة الدلؿ, وىذا 

 ما يؤكده مؤيدو استلداـ النسب.
 :(ROE)العائد عمى حقوق الممكية  -2

أمواليـ لدى المنشأة وتحممو ويرصد بو مردار العائد الذي يحصؿ عميو الم ؾ كنتيجة سستثمار 
 لمملاطر, وىو يستند إلى مفيـو الربح الشامؿ حيث يراس مف ل ؿ المعادلة التالية:

     
صاف  الدلؿ
حروؽ الممكية

  

 ويرصد بمكونات ىذه المعادلة:
ى  رأس الماؿ المدفوع م افًا إليو اسحتياطات الملتمفة الرانونية واسلتيارية  حقوق الممكية: -

وكذلؾ األرباح غير الموزعة, وىذه الحروؽ تساوي مجموع األصوؿ مطروحًا منيا جميل 
 اسلتزامات سواء كانت طوية األجؿ أو  صيرة األجؿ.

أية مصادر ألرى بعد طرح  ويرصد بو الربح المحرؽ مف عمميات المؤسسة أو صافي الدخل: -
الريبة, أي الربح الشامؿ الصاف  وىناؾ مف يرى  رورة احتساب ىذه النسبة  بؿ ال ريبة 

 باعتبار أف ال ريبة عنصر س سيطرة إلدارة المؤسسة عميو.
ويعكس العائد عمى حروؽ الممكية كفاءة إدارة المؤسسة ف  إدارة جانب  الميزانية أو الميارة ف  

ألصوؿ )كفاءة المشتػميف(, وكذلؾ الميارة ف  تركيب الجانب األيسر )الكفاءة المالية( استلداـ ا
 لتحريؽ أف ؿ عائد ممكف ألصحاب المشروع.
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ومف الم حظ أف مؤشر العائد عمى حروؽ الممكية يريس كؿ وحدة نردية مستثمرة مف  بؿ 
نشاطات التشػيمية والتمويمية, أصحاب األسيـ العادية, ويألذ ىذا المرياس بعيف اسعتبار أثر ال

وعندما س يوجد ديوف ف  ىيكؿ رأس ماؿ الشركة فإف معدؿ العائد عمى حروؽ الممكية يساوي 
 معدؿ العائد عمى األصوؿ.

 نسب قياس فعالية النشاطات التشغيمية: -3
 وتريس ىذه النسبة  درة المصرؼ "صافي اليامش من الفوائد / األصول المنتجة لمفوائد": -أ

 عمى تحريؽ األرباح مف أنشطتو األساسية المرتبطة باألصوؿ المدرة ليذه الفوائد.
وتشير ىذه النسبة إلى  "صافي اليامش من اإليرادات التشغيمية األخرى / متوسط األصول": -ب

مدى نجاح المصرؼ ف  تحريؽ إيرادات مف نشاطات غير ترميدية في  تحسب مف ل ؿ  سمة 
 عمى متوسط األصوؿ.األعباء التشػيمية األلرى(  –)اإليرادات التشػيمية األلرى 

وتريس ىذه النسبة أرباح  "صافي العائد قبل العمميات االستثنائية / متوسط األصول": -ج
مصرؼ مف مصادر دلمو العادية )اإليرادات مف التسيي ت اسئتمانية واسستثمارات والعموست ال

مف اللدمات المصرفية األلرى... الخ إلى مجموع األصوؿ المنتجة لإليرادات وس تشمؿ 
ذه النسبة العمميات غير العادية )مثؿ بيل أصوؿ المصرؼ أو تجييزات... الخ( وتلتمؼ ى

ة عائد األصوؿ بكونيا س تمحظ فييا األرباح أو اللسائر اسستثنائية وال رائب بالتال  عف نسب
 المدفوعة عمييا.

وى  تساوي )صاف  األرباح بعد ال رائب و بؿ األرباح أو اللسائر مف العمميات اسستثنائية 
 مرسومة عمى متوسط األصوؿ(.

ت:لها املخاطس  التي جخعسض  -3-4  املصازف الخجاٍز

المصارؼ ف  العصر الحال  إلى ملاطر عديدة ناتجة عف التطورات المتسارعة ف  تتعرض 
نشاء لدمات استثمارية جديدة  ملتمؼ األنشطة س سيما مف حيث ظيور منتجات جديدة وا 
والتوسل ف  مجاؿ المحافظ اسئتمانية عدا عف التطورات التكنولوجية اليائمة وتطور أنظمة 

صبح لزامًا عمى المصارؼ أف تتلذ اإلجراءات ال زمة لمتعرؼ عمى استصاؿ والمعمومات, لذلؾ أ
 ىذه الملاطر وو ل اإلجراءات المناسبة لمحد مف آثارىا.

تعرؼ الملاطر بأنيا: احتماؿ حصوؿ اللسارة إما بشكؿ مباشر مف ل ؿ لسائر ف  نتائج 
تحد مف  درة  األعماؿ أو لسائر ف  رأس الماؿ, أو بشكؿ غير مباشر مف ل ؿ وجود  يود

المصرؼ عمى تحريؽ أىدافو وغاياتو, حيث أف مثؿ ىذه الريود تؤدي إلى إ عاؼ  درة 
المصرؼ عمى اسستمرار ف  ترديـ أعمالو وممارساتو ونشاطاتو مف جية, وتحد مف  درتو عمى 

 .استػ ؿ الفرص المتاحة ف  بيئة العمؿ المصرف  مف جية ألرى
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(Guiding Principles, 1999, p5).  وى  احتمالية التعرض إلى لسائر غير متو عة وغير
المتو ل عمى محافظ اسئتماف أو عمى استثمار معيف )اسلت ؼ  ملطط ليا نتيجة تذبذب العائد

بيف العائد الفعم  والعائد المتو ل(, أي أف الملاطرة تمثؿ انحراؼ األر اـ الفعمية عف األر اـ 
كذلؾ تعرؼ بأنيا درجة التػير (.  (Dorfman, Mark S, 1998, p15 المتو عة أو المتبنأ بيا

أو الترمب ف  العائد كنتيجة لملطر, وىو يمثؿ حالة مف عدـ التأكد بشأف عوائد المحفظة, ويراس 
اللطر باسنحراؼ المعياري الذي ىو الجذر التربيع  لمتبايف, والع  ة طردية بينيما أي كمما زاد 

 .((Bodie, and Marcus J, 2005, p165 التبايف زاد اللطر
ت:التي أهىاع املخاطس  -3-4-1  جخعسض لها املصازف الخجاٍز

إف اليدؼ األساس  ألي مصرؼ ىو تعظيـ ثروة حممة األسيـ, ويفسر ىذا اليدؼ عمى أنو 
تعظيـ الريمة السو ية لألسيـ العادية, وتتطمب عممية تعظيـ ثروة الم ؾ أو المساىميف أف يروـ 
المديروف بعممية ترييـ لمتدفرات النردية والملاطر الت  يتحمميا المصرؼ. وي حظ أف زيادة 
الربحية تشير إلى أف إدارة المصرؼ تروـ باسستثمار ف  أصوؿ تولد أكبر  در ممكف مف العائد 
مل لفض التكمفة, ولكف ىنالؾ الت ؼ بيف تعظيـ الربح وتعظيـ الثروة وحتى يحصؿ المصرؼ 

عائد مرتفل فيجب عميو إما أف يتحمؿ المزيد مف الملاطر أو يلفض مف تكاليؼ التشػيؿ, عمى 
يجاد توازف مستمر ما بيف فرصة  بينما تعظيـ الثروة يتطمب أف تروـ إدارة المصرؼ بترييـ وا 

 الحصوؿ عمى عوائد مرتفعة والملاطر الناتجة عف ذلؾ.
وتتعرض المصارؼ ألنواع متعددة مف الملاطر سواء بالنسبة إلى عممياتيا أو أصوليا والت  تحد 
مف  درتيا عمى الرياـ بمياميا أو تؤثر عمى  درتيا عمى تحريؽ أىدافيا, والت  مف بينيا األىداؼ 

والريمة الحالية أو المستربمية, والت  تكوف المحصمة النيائية ليا التأثير عمى عوائد المصرؼ 
تقسم المخاطر التي تتعرض ليا المصارف إلى نوعين رئيسيين السو ية لألصوؿ واسلتزامات. 

 ىما: المخاطر المالية, ومخاطر العمميات, سيتم استعراض ىذه المخاطر بشيء من التفصيل
 (:Koch, T.W & Scott, M.S, 2005, p.119؛ 63, ص2008)صباح, 

 :املخاطس املالُت -3-4-1-1

تت مف جميل الملاطر المتصمة بإدارة األصوؿ واللصـو المتعمرة بالمصارؼ, وىذا النوع مف 
شرافًا مستمريف مف  بؿ إدارات المصارؼ وفرًا لتوجو السوؽ وحركتو  الملاطر يتطمب ر ابة وا 
واألسعار والعموست واألو اع اس تصادية وتحرؽ المصارؼ عف طريؽ أسموب إدارة ىذه 

 أو لسارة, ومف أىـ أنواع الملاطر المالية: الملاطر ربحاً 
إف مف األىمية بمكاف اسعتراؼ بأف أي عممية إ راض تكتنفيا ألطار  المخاطر االئتمانية: -1

معينة وتتفاوت ىذه األلطار تبعًا لكؿ عممية, ومف ثـ يجب عمى المصرؼ المررض أف يحاوؿ 
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ا عة, ألنو إف لـ يفعؿ فمف يحرؽ العائد كؿ ما ف  وسعو منل ىذه األلطار مف أف تصبح حريرة و 
الذي يرجوه, و د ترود ىذه األلطار إلى لسارة األمواؿ المرر ة أي ًا, لذا فإف المصرؼ 
المررض يردر لطر منح أحد األفراد  ر ًا, فيعمد إلى تحميؿ  درة المرترض عمى السداد. ومف 

 أىـ أنواع الملاطر اسئتمانية:
  عدـ مردرة المدينيف عمى سداد التزاماتيـ بالكامؿ أو ف  الو ت وى مخاطر عدم السداد: -أ

 المحدد.
وى  الملاطر الت   د تنشأ عف احتمالية التعرض لملسارة نتيجة التعامؿ مل  مخاطر البمد: -ب

أحد البمداف الت  يمكف أف تعان  مف سوء الظروؼ اس تصادية, وسوء األو اع السياسية 
تمويؿ اإلرىاب والسمعة السيئة لمب د بعد الوفاء أو سداد اسلتزامات, واسجتماعية والمعروفة ب

 وعدـ استررار العممة بسبب تلفيض  يمة العممة مف ل ؿ المصارؼ المركزية.
وى  الملاطر الت  تنجـ مف عمميات التسويات اللاصة بالتدفرات النردية  مخاطر التسوية: -ج

 واألصوؿ المالية واألصوؿ األلرى.
وتتمثؿ ىذه الملاطر ف  عدـ  درة المصرؼ عمى سداد اسلتزامات المالية  مخاطر السيولة: -2

عند استحرا يا, والمصرؼ الذي س يستطيل الوفاء بالتزاماتو  صيرة األجؿ تكوف البداية لحدوث 
يمكف أف يؤدي إلى إف سو, و د تكوف ملاطر السيولة  تإذا استمر الت   ظاىرة العسر المال  

ة لاصة ف  المصارؼ المتلصصة ف  نشاطات األمواؿ اإللكترونية إذا لـ تستطل التأكد مف كبير 
كفاية األرصدة لتػطية التسديد ف  أي و ت محدد, إ افة إلى ذلؾ  د يؤدي إلى ملاطر السمعة 

 والتأثير عمى الربحية.
, وعدتنشأ ملاطر السيولة نتيجة لعدـ المواءمة ما بيف تواريخ استحراؽ األصوؿ وا  ـللصـو

متابعة اسنحرافات بيف المتو ل والحال  مف فائض النرد, وعدـ متابعة كشؼ السويفت الذي يبيف 
و ل الحسابات الجارية لممصرؼ لدى المصارؼ المراسمة بما يتعمؽ بالعممة األجنبية واآلثار 

جة عدـ توظيؼ الناتجة عف سوء إدارة السيولة, وزيادة كمفة األمواؿ, وتدن  أرباح المصرؼ نتي
ىذه األمواؿ. وتظير ملاطر السيولة نتيجة لعوامؿ دالمية ولارجية, وتشمؿ العوامؿ الدالمية 
عمى  عؼ التلطيط لمسيولة, وسوء توزيل األصوؿ عمى استلدامات ذات درجات متفاوتة, 
والتحوؿ المفاجئ لبعض اسلتزامات. أما العوامؿ اللارجية تشمؿ كؿ مف الركود اس تصادي 

 واألزمات الحادة الت  تنشأ ف  أسواؽ رأس الماؿ.
تـ إدارة ملاطر السيولة مف ل ؿ تنويل مصادر أمواؿ المصرؼ, ودراسة األصوؿ ف  إطار تو 

سياسة نردية تتثمؿ ف  اسحتفاظ برصيد سيولة معروؿ, وأدوات مالية  ابمة لمتسييؿ ف  السوؽ 
مصرؼ, واسحتفاظ بنسبة معينة مف الودائل المال , والتد يؽ اليوم  ألو اع السيولة ف  ال

وتوزيل التمويؿ, وتنويل  رارات التمويؿ الممنوحة لمعم ء, وتنويل فترات استحراؽ األ ساط 
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وتػطية العجز ف  السيولة مف ل ؿ اإل راض مف المصرؼ المركزي أو المصارؼ األلرى, 
 ة فائض السيولة.وعدـ التركيز عمى عميؿ معيف أو مجموعة مف العم ء, ومعالج

وى  الملاطر الناتجة عف تعرض المصرؼ لملسائر نتيجة  مخاطر معدالت أسعار الفوائد: -3
تحركات معاكسة ف  أسعار الفوائد ف  السوؽ, والت   د يكوف ليا األثر عمى عائدات المصرؼ 

المتلصصة الت  تعمؿ ف  مجاؿ  مصارؼوالريمة اس تصادية ألصولو. وتزداد الملاطر لم
األمواؿ اإللكترونية لتعر يا لملاطر معدست فائدة كبرى إلى الحد الذي تنلفض فيو األصوؿ 
نتيجة الحركة السمبية لمعدؿ الفائدة بما يؤثر عمى لصوـ األمواؿ اإللكترونية الرائمة. وكذلؾ 

سعير, الت  تنشأ مف اسلت فات ىناؾ أنواع مف ملاطر أسعار الفوائد منيا: ملاطرة إعادة الت
الزمنية ف  فترة اسستحراؽ )لألسعار الثابتة( وأسعار أصوؿ المصرؼ )العائمة(. وملاطرة 
منحنى العائد, والت  تنشأ عف تػيرات ف  انسياب منحنى العائد وشكمو والملاطرة الراعدية الت  

 فوعة بإدارات ملتمفة. د تنشأ عف الع  ة غير الصحيحة ف  األسعار المكتسبة والمد
رأس الماؿ مصدر دائـ لمدلؿ, إ افة إلى أنو مصدر تمويؿ  يعد مخاطر رأس المال: -4

رئيس  لممصارؼ, وبناًء عمى ذلؾ فإف رأس الماؿ يجب أف يكوف م ئـ وكاف  لمواجية 
الملاطر واستيعاب اللسائر, وملاطر رأس الماؿ تنشأ كنتيجة لعدـ كفاية رأس الماؿ لحماية 
مصالح كافة األطراؼ المتعاممة مل المصرؼ مف مودعيف ومرتر يف ومستثمريف, وغيرىـ مف 
أصحاب المصالح الملتمفة, وملاطر رأس الماؿ تسبب انلفاض ف  الريمة السو ية لألصوؿ 

 عف الريمة السو ية ل لتزامات.
مدى  درتو  إف و ل حدود دنيا م ئمة ورشيدة لمتطمبات كفاية رأس الماؿ لكؿ مصرؼ تعكس

عمى امتصاص اللسائر وحجـ الملاطر الت  يجب أف يألذىا ف  اسعتبار, وتجدر اإلشارة إلى 
أف رأس الماؿ الممموؾ لممصرؼ يمثؿ عنصر أماف كما أنو مصدر لمتمويؿ, ويساىـ ف  
امتصاص اللسائر, وتوفير  اعدة لمنمو المستربم , وعمى ذلؾ فوجود حد أدنى مف معيار كفاية 

الماؿ مطمب حيوي و روري سمتصاص الملاطر واللسائر الت  يمكف أف يتعرض ليا كؿ رأس 
 مف المودعيف والدائنيف, ويعمؿ عمى توفير اسستررار ف  الصناعة المصرفية.

 يتـ إدارة ملاطر رأس الماؿ وفؽ األسس اآلتية:
 تحديد الحد األدنى لمعدؿ كفاية رأس الماؿ. -
 س الماؿ أعمى مف الحد األدنى.اشتراط معدست لكفاية رأ -
 عدـ السماح بالعمؿ بمعدست لكفاية رأس الماؿ ترؿ عف الحد األدنى. -
عند تأسيس المصرؼ يجب تحديد رأس الماؿ الذي ينسجـ ويت ءـ مل اللطة اسستراتيجية  -

 المرترحة لممصرؼ.
 ف  المراحؿ األولى. األلذ بعيف اسعتبار عند إنشاء المصرؼ إمكانية حدوث لسائر تشػيمية -
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 التأكد مف  درة المساىميف عمى ترديـ دعـ إ اف  بعد البدء بالعمميات التشػيمية. -
 التأكد مف أف رأس الماؿ كاف  لتػطية جميل اللسائر المتو عة سواء كانت ائتمانية أو سو ية. -
وحدوث تذبذب ف  تنشأ نتيجة التعامؿ بالعم ت األجنبية,  مخاطر تقمبات أسعار الصرف: -5

أسعار العم ت والت  يكوف ليا تأثير عمى األصوؿ واسلتزامات المسعرة بالعم ت األجنبية 
واألنشطة لارج الميزانية, وتزداد عندما يحصؿ تػير ف  معدست أسعار صرؼ العم ت 

أي األجنبية عندما تلتمؼ مبالع األصوؿ عف مبالع اسلتزامات كنتيجة سلت ؼ العممة, فإف 
تػير ف  معدست الصرؼ تكوف النتيجة لو ربح أو لسارة, ويظير تأثيرىا عمى الريمة السو ية 

 لممكية حممة األسيـ.
وما يرافرو مف  ,وى  الملاطر الناتجة عف اسرتفاع العاـ ف  األسعار مخاطر التضخم: -6

 انلفاض الروة الشرائية لمعممة.
نتيجة لوجود انطباع سمب  عف المصرؼ والذي ملاطر السمعة تظير  مخاطر السمعة: -7

ينتج عنو لسائر ف  مصادر التمويؿ أو  د يؤدي إلى تحوؿ العم ء إلى المصارؼ المنافسة, 
ويكوف نتيجة لتصرفات يرـو بيا مديرو أو موظفو المصرؼ كنتيجة لعدـ لدمة العم ء بالسرعة 

لدى المصرؼ والذي يكوف محصمتو والد ة والجودة المطموبة, أو بسبب  عؼ أنظمة األماف 
النيائية زعزعة الثرة بالمصرؼ, ومف األمثمة عمى ذلؾ  ياـ المصرؼ بممارسة أنشطة غير 
 انونية مثؿ عمميات غسيؿ األمواؿ أو تمويؿ  طاعات غير مرغوب فييا أو تعر و لعمميات 

 سطو متكررة.
 :مخاطس العملُاث )الدشغُل( -3-4-1-2

العمميات اليومية لممصارؼ, ويجب عمى اإلدارة العميا لممصرؼ التأكد  يشمؿ ىذا النوع ملاطر
)الطويؿ,  مف وجود برنامج لترويـ ىذه الملاطر وتحميميا, وتشمؿ ملاطر العمميات ما يم 

 (:87, ص2000
تعد اسلت سات النردية مف أكثر أشكاؿ اسلت س شيوعًا بيف  االحتيال المالي )االختالس(: -1

وتمثؿ معظـ اللسائر الت  تتعرض ليا المصارؼ نتيجة حاست اسلت س مف الموظفيف, 
األمواؿ المودعة بالمصارؼ أو الشيكات السياحية مف الفروع وأجيزة الصرؼ اآلل , وتمثؿ 
عممية استعادة تمؾ اللسائر الناتجة مف عمميات اسلت س مف األمور المعردة الصعبة, وف  

يستدع  ذلؾ  رورة تصميـ برامج الكشؼ عف حاست بعض األحياف تكوف مستحيمة ف
اسلت س وو ل إجراءات تكوف أكثر فعالية لترميؿ احتمالية حدوثيا, بحيث تكوف كمفة ىذه 
اإلجراءات س تزيد بأي حاؿ مف األحواؿ عف تكمفة محاولة استعادة المبالع الملتمسة واللسائر 

 المحررة نتيجة عمميات اسلت س.
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% مف متوسط حاست اسلت س ف  أي مصرؼ  اـ 60شممت ست دوؿ فإف حوال  وف  دراسة 
% ترريبًا مف لسائر 85%  اـ بيا مديروف. وتشير الدراسة إلى أف حوال  20بيا موظفوف و

 العمميات ف  المصارؼ ل ؿ السنوات اللمس األليرة كانت للمؿ ف  أمانة الموظفيف.
جة عف التزوير تتمثؿ ف  تزوير الشيكات المصرفية أو إف لسائر العمميات النات التزوير: -2

تزوير األوراؽ المالية الرابمة لمتداوؿ مثؿ لطابات اسعتماد, أو تزوير الوكاست الشرعية نتيجة 
عدـ  درة الموظفيف العامميف ف  المصارؼ عمى التأكد بصورة كافية مف صحة المستندات 

 دفل  يمتيا.المردمة إلييـ مف العم ء  بؿ البدء ف  
إف تطور الوسائؿ التكنولوجية ف  معظـ الدوؿ ساعد عمى زيادة حاست  تزييف العمالت: -3

, 100تزييؼ العم ت, و د  درت حجـ عممة الدوسر المزورة بنحو بميوف دوسر أمريك  فئة )
لمجاؿ ( ويتـ تداوليا لارج الوسيات المتحدة األمريكية, وس يمكف ألي لبير ف  ىذا ا20, 50

 اكتشاؼ ذلؾ.
إف زيادة استلداـ معايير الس مة األمنية لدى المصارؼ أدى إلى تلفيض  السرقة والسطو: -4

حاست السر ة والسطو. ىذا وتزداد حاست السر ة والسطو مل تزايد حاست جرائـ تعاط  
ية بعكس الدوؿ الملدرات, والمتاجرة فييا, والت  تعتبر غير منتشرة إلى حد كبير ف  الدوؿ العرب

 األلرى.
 اآلتية:تعتبر ىذه الجرائـ مف أكثر الجرائـ شيوعًا وتتمثؿ ف  المجاست  الجرائم اإللكترونية: -5
 أجيزة الصراؼ اآلل . -
 بطا ات اسئتماف. -
 نراط البيل. -
 عمميات اسلت س الدالم  مف ل ؿ تواطؤ الموظفيف. -
 تبادؿ البيانات آليًا. -
 ت س اللارج .عمميات اسل -
 عمميات التجزئة اآللية. -

وتتجو المصارؼ حاليًا إلى توسيل نطاؽ لدماتيا ف  ىذا الجانب مف العمميات الت  تشمؿ تسديد 
فواتير الياتؼ والكيرباء والمياه وغيرىا, األمر الذي يؤدي إلى زيادة التعرض لأللطار, ولكف 

 لو أثر ف  الحد منيا إلى أ صى حد ممكف. تحسيف اإلجراءات األمنية مل األلذ بوسائؿ لاصة
تتعرض المصارؼ عمومًا إلى العديد مف الملاطر الت  تندرج تحت اسـ  المخاطر المينية: -6

األلطاء المينية واإلىماؿ والملاطر المرتبطة بالمسؤولية الرانونية الت  يجب التفريؽ فييا بيف 
تمؾ المؤثرة عمى ذات المصرؼ, عممًا بأف  الملاطر المينية الت  تؤثر عمى مجمس اإلدارة عف

 اسلتزامات تنشأ مف مصادر ملتمفة منيا:
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 دعاوى المساىميف. -
 اللدمات المردمة لمعم ء. -
 ممارسات موظف  المصارؼ. -
 اسلتزامات البيئية. -
 مطالبات التزامات المرتر يف. -
 مبادئ ئدازة املخاطس املصسفُت: -3-5

المبادئ أو اسعتبارات الواجبة إلدارة الملاطر المصرفية بصورة سميمة تتمثؿ ىناؾ مجموعة مف 
 (:63, ص2008)صباح,  ف  اآلت 

يجب أف يروـ مجمس اإلدارة ف  أي مؤسسة مالية مسؤولية مجمس اإلدارة واإلدارة العميا:  -1
منيجيات بو ل سياسات إدارة الملاطر, الت  تت مف تعريؼ أو تحديد الملاطر وأساليب أو 

 ياسيا والر ابة عمييا, عمى أنو ف  حاؿ اتلاذ اإلدارة العميا لررارات ذات ملاطر عالية فيجب 
عرض األمر عمى مجمس اإلدارة لمموافرة عمييا, وذلؾ  مانًا سلتزاـ اإلدارة التنفيذية بسياسات 

فؽ السياسات إدارة الملاطر الت  تحدد ف  ىذا المرت ى, وف  ىذا الشأف أي ًا يجب أف تتوا
المو وعة مل التػيرات الجوىرية ف  البيئة الدالمية واللارجية لممصرؼ, ومراجعة ىذه 
جراء التعدي ت الم ئمة عمييا ىذا وتعديميا بصورة دورية لمتأكد مف  السياسات كؿ فترة زمنية وا 

 جدوى ىذه السياسات ف  المحافظة عمى درجة أماف مناسبة لممصرؼ.
يجب أف يكوف لدى المصرؼ إطار إلدارة الملاطر, يتصؼ لمخاطر: إطار إلدارة ا -2

بالشمولية, بحيث يػط  جميل الملاطر الت   د يتعرض ليا المصرؼ, حيث يتـ ل لو تحديد 
جراءاتيا, كما يجب أف يتصؼ بالمرونة حتى يتوافؽ مل التػيرات ف   أنظمة إدارة الملاطر وا 

)حماد,  حيث يجب أن يشتمل اآلتيارة ىذه الملاطر بيئة األعماؿ ويكوف إطارًا فاعً  إلد
 (:223, ص2007

 تحديد وا ح لسياسات إدارة الملاطر وأساليب  ياسيا ومتابعتيا والسيطرة عمييا. -أ
ىيكؿ تنظيم  يحدد بو وح وبصورة لاصة مسؤوليات األشلاص الت  تبنى  رارات  -ب

ة, وباإل افة إلى ذلؾ يجب وجود دائرة أعماليا عمى الملاطر, وعممية إدارة الملاطر ال زم
تلتص بإدارة الملاطر, ومتابعتيا والر ابة الفاعمة عمييا, كما أف األشلاص الرائميف بوظيفة 

 مراجعة الملاطر والتد يؽ الدالم , وُترفل الترارير مباشرة لمجمس اإلدارة.
يات التشػيمية إلى وجود نظاـ معمومات إدارية فاعؿ, ي مف تدفؽ المعمومات مف المستو  -ج

 أعمى المستويات اإلدارية.
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يجب أف يل ل إطار الملاطر لممراجعة المستمرة, مف حيث مراجعة سياسات إدارة  -د
جراءاتيا, حتى تتوافؽ مل التػيرات الدالمية واللارجية.  الملاطر وا 

نعزلة عف يجب أف س يتـ مراجعة وترييـ الملاطر المصرفية بصورة متكامل إدارة المخاطر:  -3
بع يا بع ًا, ولكف بصورة متكاممة, نظرًا ألنو يوجد تدالؿ بيف الملاطر, ويتأثر كؿ منيا 

 باآللر.
إف أنشطة المصرؼ يمكف أف ترسـ إلى لطوط أعماؿ مثؿ محاسبة خطوط األعمال:  -4

أنشطة التجزئة ونشاط الشركات, وعميو فإف كؿ لط مف لطوط األعماؿ يجب أف يكوف مسؤوًس 
 إدارة الملاطر المصاحبة لو.عف 
يجب أف تريـ جميل الملاطر بطريرة وصفية وبصورة منتظمة, تقييم وقياس المخاطر:  -5

وحيثما أمكف يتـ الترييـ بطريرة كمية, ويجب أف يألذ ترييـ الملاطر ف  الحسباف تأثير األحداث 
 المتو عة وغير المتو عة.

إدارة الملاطر, أف يتـ الفصؿ بيف مياـ األشلاص أحد أىـ ما يميز المراجعة المستقمة:  -6
الت  تتلذ  رارات الدلوؿ ف  ملاطر, ومياـ األشلاص الت  تروـ برياس ومتابعة وترييـ 
الملاطر ف  المصرؼ, ىذا يعن  أف ترييـ الملاطر يجب أف يتـ مف  بؿ جية مسترمة, يتوافر 

فاعمية أنشطة إدارة الملاطر, وترديـ تراريرىـ  ليا السمطة واللبرة الكافية لترييـ الملاطر, والتبار
 لإلدارة العميا ومجمس اإلدارة.

يجب أف يكوف ىناؾ سياسات ولطط إلدارة الملاطر ف  حالة األزمات التخطيط لمطوارئ:  -7
الطارئة وغير العادية, ويجب مراجعة ىذه اللطط بصورة دورية, لمتأكد مف تػطيتيا لألزمات 

 (.229, ص2008)برنوط , لت   د تؤثر عمى المؤسسة المحتممة الحدوث, ا
مما سبؽ يت ح مدى أىمية وجود دائرة لاصة دالؿ كؿ مصرؼ, تتولى مياـ التنبؤ بالملاطر 
وو ل كافة السيناريوىات المحتممة, واألطر المناسبة لمواجيتيا, ف  سبيؿ تلفيض اللسائر 

ولططو اسستراتيجية الت  تيدؼ  صرؼالمالمحتممة ألدنى مستوياتيا, ىذا كمو  مف سياسات 
 إلى المحافظة المستمرة عمى األماف المصرف .

ت: -3-6  العىامل املإثسة على زبدُت املصازف الخجاٍز

بتعظيـ ربحيتيا العديد مف العوامؿ  ةتواجو المصارؼ التجارية ف  سبيؿ تحريريا ألىدافيا المتعمر
الت  يتفاوت تأثيرىا عمى ىذه الربحية, سواء كانت ىذه العوامؿ لارجية تتعمؽ بالبيئة المحيطة أو 

, 2006)أبو زعيتر,  دالمية تتعمؽ بالمصارؼ نفسيا, ويتـ فيما يم  استعراض ىذه العوامؿ
 (:100ص
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 العىامل الخازحُت: -3-6-1

 اللارجية المؤثرة عمى ربحية المصارؼ التجارية بما يم :تتمثؿ العوامؿ 
 الظروف االقتصادية والسياسية:  -1

تتأثر ربحية المصاؼ التجارية بمدى استررار الظروؼ السياسية واس تصادية لمدوؿ, وىناؾ العديد 
 مف الظروؼ اس تصادية والسياسية الت  مرت بيا سورية وتمر بيا حاليًا, حيث عانت سورية
سابرًا مف سنوات حصار عديدة, وتعان  حاليًا مف أزمة كونية  شيدت ل ليا أو اعًا سياسة 
وا تصادية غير مستررة تأثرت ل ليا المصارؼ التجارية, حيث استيدفت أعماؿ المصارؼ, 
فتعطمت عمميات نرؿ الشيكات والبريد العائد لممصارؼ, وتو ؼ نرؿ األمواؿ السائمة بيف المدف 

طرة المجموعات اإلرىابية المسمحة عمييا, وانعداـ األمف عمى الطرؽ الناتج عف أعماؿ بسبب سي
الررصنة الت  ينفذىا المسمحوف, باإل افة إلى صعوبة وصوؿ موظف  المصارؼ إلى أماكف 
عمميـ. ي اؼ إلى ذلؾ الحصار اس تصادي الدول  المفروض عمى المصارؼ السورية وتجميد 

تو ؼ عمميات التحويؿ المصرف , وترمبات أسعار الصرؼ الناتج عف أرصدتيا ف  اللارج, و 
ت عب تجار العممة وشركات الصرافة, كؿ ذلؾ انعكس سمبًا عمى إجمال  أصوؿ ولصـو 
دارة تمؾ األصوؿ واللصوـ, مما كاف لو تأثير وا ح فيما يتعمؽ بتوزيل  المصارؼ التجارية, وا 

 وبالتال  التأثير عمى ربحيتيا. الموارد المالية الملتمفة لتمؾ المصارؼ
 التشريعات القانونية والضوابط المصرفية:  -2

تؤثر التشريعات الرانونية وال وابط المصرفية بدرجة كبيرة عمى أداء المصارؼ التجارية بشكؿ 
عاـ, فتعميمات الجيات الر ابية وال وابط المصرفية تيدؼ إلى  بط األداء المصرف  لممحافظة 

المالية وحماية أمواؿ المودعيف األمر الذي  د يترتب عميو التزامات إ افية عمى عمى س متو 
بعض المصارؼ, تتمثؿ ف   يود عمى حركة وحجـ التسيي ت واسحتفاظ بردر أكبر مف السيولة 

 وتكويف الملصصات اإل افية وغيرىا.
يروـ المصرؼ التجاري بتوظيؼ أموالو ف  أوجو استثمارية معينة بموجب الموائح الرانونية الت  
تحدد ىذه التوظيفات والت  تعتمد اعتمادًا أساسيًا عمى السياسات اس تصادية والنردية لمدوؿ الت  

در / مف نظاـ النرد األساس  الصا104. فف  سورية حددت المادة /المصارؼتعمؿ فييا ىذه 
عمى الشكؿ  المصارؼأعماؿ ومياـ  28/3/1953/ تاريخ 87بموجب المرسوـ التشريع  ر ـ /

 (:119, ص2000)العربيد,  اآلت 
لصـ األوراؽ التجارية وأسناد األمر وأسناد السحب والسفاتج وبصورة عامة لصـ جميل  -أ

 وثائؽ التسميؼ وأسناده.
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الرابمة لو ومنح الرروض والسمؼ عمى مثؿ ىذه لصـ أسناد الرروض الرابمة لمتداوؿ أو غير  -ب
 الريـ.
 منح الرروض والسمؼ بجميل أنواعيا لراء جميل ال مانات, عينية كانت أـ شلصية. -ت
إصدار األسناد العامة والريـ المتداولة وأسناد السحب والسفاتج وكتب اسعتماد والشيكات  -ث

 ألوراؽ وبيعيا واستجار بيا.والحواست عمى الت ؼ أنواعيا وشراء جميل ىذه ا
صدار  -ج طرح الرروض العامة أو اللاصة الصادرة بشكؿ أسناد  ابمة لمتداوؿ والمتاجرة بيا وا 

 جميل الريـ المتداولة وتوظيفيا.
 بوؿ الودائل مف نرود وأوراؽ نردية ومعادف ثمينة وأسناد ووثائؽ و يـ متداولة عمى الت ؼ  -خ

 أنواعيا.
 دائل وحسابات جارية وحسابات شيكات.فتح حسابات و  -ح
 المتاجرة بالعم ت األجنبية والمعادف الثمينة. -د

التجارية تتمثؿ ف  لصـ األوراؽ التجارية وأسناد الرروض وشراء  المصارؼي حظ أف توظيفات 
أذوف اللزانة ومنح الرروض والسمؼ ب مانات ملتمفة والمتاجرة بالعم ت األجنبية والمعادف 

جراء التحوي ت النردية دالميًا ولارجيًا وشراء وبيل الشيكات والحواست وترديـ بعض الثمين ة وا 
اللدمات المصرفية فيما يتعمؽ باسعتمادات المستندية والكفاست المصرفية ونجد أف ىذه المياـ 

أف ىناؾ التجارية العالمية باإل افة إلى  مصارؼتبرى محدودة مرارنة بالمياـ التجارية والمالية لم
 التجارية السورية. المصارؼتوظيفات مالية ميمة مفرودة ف  

 السياسة النقدية:  -3
تمعب السياسة النردية لممصارؼ المركزية ف  الدوؿ دورًا بالع األىمية ف  التأثير عمى سياسات 
ى المصارؼ التجارية فيما يتعمؽ بإدارة أصوليا ولصوميا, وبالتال  فإف ذلؾ يكوف ذو تأثير عم

ربحيتيا, وىنالؾ العديد مف األدوات لتمؾ السياسة سواء كانت أدوات الر ابة الكمية أو النوعية أو 
الر ابة المباشرة, يستلدميا المصرؼ المركزي بيدؼ إحكاـ سيطرتو عمى اسئتماف المصرف , 

تمؼ وبالتال  إحكاـ سيطرتو عمى عرض النرد مف أجؿ الوصوؿ لألىداؼ النيائية المتولاة, وتل
إجراءات السياسة النردية لممصرؼ المركزي مف حيث أنيا إجراءات ترييدية أو تتسـ بطابل مف 
التلفيؼ وذلؾ تماشيًا مل الظروؼ واألو اع اس تصادية السائدة ف  البمد. إذ تعمؿ المصارؼ 
المركزية عمى تلفيض الفوائد عمى الرروض وتلفيض سعر إعادة اللصـ ومتطمبات اسحتياط  

ردي الرانون  بيدؼ تشجيل الطمب عمى الرروض وتشجيل اسستثمار وأحيانًا وبيدؼ  بط نمو الن
السيولة المحمية و بط اسئتماف المصرف  كانت المصارؼ المركزية تعمؿ عمى رفل سعر إعادة 
اللصـ ورفل متطمبات اسحتياط  الرانون  ألجؿ الحد مف التوسل ف  التسيي ت اسئتمانية مما 

 تحرؽ أرباح مرتفعة. يمنعيا مف درة المصارؼ عمى التوسل ف  اسئتماف وبالتال   يحد مف
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 الثقافة االجتماعية والوعي المصرفي:  -4
تؤثر الثرافة اسجتماعية والوع  المصرف  عمى ربحية المصارؼ التجارية, حيث تتأثر الحصة 

بعض العم ء مل المصارؼ السو ية لممصارؼ التجارية مف الودائل والرروض نتيجة  تعامؿ 
 اإلس مية دوف المصارؼ الربوية, مما يؤثر عمى ربحية المصارؼ التجارية.

كما أف  وة ومتانة الجياز المصرف  وتوفر الرناعة الكافية لدى الجميور بيذه الروة سوؼ يؤدي 
بدوره  إلى زيادة تعامميـ مل ىذه المصارؼ وكذلؾ زيادة ثرتيـ بالتعامؿ معيا, مما  د ينعكس

 عمى ربحية ىذه المصارؼ.
كما أف جيؿ الكثيريف بأىمية العمؿ المصرف  يوجد لدى بعض المتعامميف نوايا سيئة فيما يتعمؽ 
بالتعامؿ السمب  مل المصارؼ بشكؿ عاـ ولاصة ف  مجاؿ التحايؿ دوف سداد ماعمييـ مف 

ويظير ذلؾ جميًا مف  روض, وىذا النوع مف التحايؿ تزلر بو معام ت المصارؼ التجارية 
 ف  تحصيميا والديوف المعدومة.المشكوؾ ل ؿ ارتفاع حجـ ملصص الديوف 

 المنافسة:  -5
تؤثر المنافسة بيف المصارؼ التجارية عمى ربحيتيا, وذلؾ بسبب محدودية الموارد المتاحة ليذه 

الموارد,  المصارؼ, وا طرارىا نتيجة لذلؾ إلى دفل معدست فائدة عالية لمحصوؿ عمى ىذه
األمر الذي يؤدي إلى انلفاض ىامش العوائد, وبالتال  التأثير عمى صاف  األرباح ومعدست 

 الربحية.
 أسعار الفائدة:  -6

تزداد ربحية المصارؼ التجارية كمما ازدادت أسعار الفائدة عمى الرروض, لصوصًا عندما تكوف 
كمما ازداد ىامش سعر الفائدة, تزداد  أسعار الفائدة عمى الودائل منلف ة, بمعنى أف الربحية

 وتمعب أسعار الفائدة دورًا فاعً  ف  التأثير عمى استثمارات المصارؼ.
 العىامل الداخلُت: -3-6-2

 أرباح )أو خسائر( األوراق المالية:  -1
الناتجة عف ارتفاع )أو انلفاض( أسعار األوراؽ المالية ف   الرأسماليةتؤثر األرباح )أو اللسائر( 

السوؽ المال  عمى ربحية المصرؼ, ومف المعروؼ أف ىدؼ المصارؼ التجارية مف اسستثمار 
 ف  األوراؽ المالية ينصب ف  تأميف كؿ مف ىدف  السيولة والربحية.

 إدارة المصرف:  -2
دارة المصارؼ عمى الموازنة بيف العائد والملاطر, تتأثر ربحية المصارؼ التجارية بمدى  درة إ

وعمى تلفيض التكاليؼ وزيادة اإليرادات, مف ل ؿ لبرة اإلدارة و درتيا عمى التلطيط والتنظيـ 
 والتوجيو والر ابة.
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فردرة إدارة المصرؼ عمى إدارة ىيكميا المال  بشريو )إدارة الموارد, إدارة اسستلدامات( يعكس 
تحريؽ أىداؼ المصرؼ, فف  حاؿ تمكنت ىذه اإلدارة مف تحريؽ التوازف  مدى نجاحيا ف 

المطموب ف  ىيكميا المال   مف ل ؿ توظيؼ موارد المصرؼ ف  أصوؿ ذات عوائد مجزية 
آلذة بعيف اسعتبار محاولة تلفيض تكاليؼ تمؾ الموارد ف  الو ت الذي تسعى فيو لتعظيـ 

يؤدي إلى زيادة ربحية ىذه المصارؼ وتعظيـ ثروة إيرادات تمؾ اسستلدامات, فإف ذلؾ س
مالكييا.  فربحية المصارؼ التجارية ماى  إس ترجمة لجممة مف الررارات الت  تتلذىا إدارات تمؾ 
المصارؼ, فاإلدارة الرشيدة ى  الت  تتلذ الررارات الت  تمكنيا مف تعظيـ ربحية تمؾ المصارؼ 

 ولة واألماف.مف ل ؿ الموازنة بيف الربحية والسي
 حجم المصرف:  -3

يراس حجـ المصرؼ بمردار ما يممكو مف أصوؿ أو بمردار ما يممكو مف حروؽ الممكية, فكبر 
حجـ المصرؼ )مراسًا باألصوؿ( يؤدي إلى انلفاض معدؿ العائد عمى األصوؿ, فيذا المعدؿ 

لكف ن حظ أف حجـ يكوف كبيرًا ف  المصارؼ الصػيرة وذلؾ بالمرارنة مل المصارؼ الكبيرة و 
المصارؼ الصػيرة )بمعنى أف درجة  مما ىو ف  الودائل ف  المصارؼ الكبيرة يكوف أكبر 

 الرافعة المالية أكبر( األمر الذي يزيد مف معدؿ العائد عمى حروؽ الممكية.
كما أف حجـ أصوؿ المصارؼ التجارية يزيد مف  درتيا عمى اسستثمار, فمف المتو ل دائمًا زيادة 

 صوؿ المصرؼ سوؼ تؤدي إلى زيادة ربحيتيا.أ
وف  حاؿ  ياس حجـ المصرؼ بما يممكو مف حروؽ ممكية )رأس الماؿ المدفوع واسحتياطات 

( نجد أف المصارؼ الت  تممؾ حروؽ ممكية كبيرة تكوف األمواؿ المتاحة الموزعةواألرباح غير 
دة حروؽ الممكية تزيد مف ثرة جميور لدييا أكبر و درتيا عمى استثمار ىذه األمواؿ أوسل, وزيا

المتعامميف معيا, مما  د ينعكس عمى حجـ ودائل العم ء لدييا وبالتال  زيادة الرافعة المالية الت  
  د تؤدي بدورىا إلى تعظيـ معدؿ العائد عمى حروؽ الممكية.

 ىيكل الودائع:  -4
جؿ, وذلؾ ألف ىذه الودائل تعط  تركز المصارؼ التجارية عمى جذب ودائل التوفير والودائل أل

تمؾ المصارؼ مرونة أكبر ف  توظيفيا ف  استثمارات طويمة األجؿ نسبيًا دوف اسعتبار لعامؿ 
السيولة, وذلؾ ف  سبيؿ تحريؽ ربحية أكبر. كما تؤثر تكمفة الودائل أي ًا عمى ربحية المصارؼ 

ؿ حصولو عمى األمواؿ, فن حظ أف التجارية ألنيا تمثؿ األعباء الت  يتحمميا المصرؼ ف  سبي
تكمفة الودائل ألجؿ تزيد عف تكمفة الودائل الجارية )تحت الطمب( وودائل التوفير, وتسعى 

حد ممكف  أدنىالمصارؼ التجارية عادة إلى تلفيض  يمة الفوائد المدفوعة عمى ىذه الودائل إلى 
 لتزيد مف ربحيتيا.
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 توظيف الموارد:  -5
ارية الجانب األكبر مف مواردىا المالية ل ستثمار ف  الرروض واألوراؽ توجو المصارؼ التج

المالية كونيما يعتبراف أىـ مجاست اسستثمار لممصرؼ التجاري, إذ أنو بزيادة نسبة الموارد 
المستثمرة ف  تمؾ األصوؿ تزيد ربحية المصرؼ التجاري, حيث أف الدلؿ المتولد عنيا يعتبر 

ادات المصرؼ وبالذات الدلؿ المتولد مف الرروض, وتؤثر نسبة الموارد المصدر األساس  إلير 
المستثمرة ف  األصوؿ المدرة لمدلؿ عمى ربحية المصرؼ التجاري, حيث تزداد ربحيتيا بازدياد 
ىذه النسبة, ويعتبر  رار إدارة المصرؼ ف  توظيؼ موارده ف  الرروض واسستثمارات المالية مف 

عمى عدة عوامؿ أىميا حاجة المصرؼ لمسيولة ومدى توفر فرص استثمارية الررارات الت  تعتمد 
 جيدة مدرة لمدلؿ.

 أرباح )أو خسائر( القروض:  -6
تؤثر عمميات اسئتماف الممنوح مف  بؿ المصارؼ بشكؿ كبير عمى ربحية تمؾ المصارؼ, وذلؾ 

رروض مف النشاطات نتيجة لكبر حجـ الموارد الموجية نحو عمميات اسئتماف, حيث تعتبر ال
األساسية لممصارؼ التجارية وى  بالتال  المصدر األساس  لتحريؽ األرباح, وتحاوؿ المصارؼ 
دائمًا الر ابة عمى مستوى توظيفيا لمودائل ف  شكؿ  روض مف ل ؿ الر ابة عمى نسبة اسئتماف 

ا يفرد المرترض لدييا, إذ أف عمميات اسئتماف تؤثر بصورة سمبية عمى ربحية المصارؼ عندم
  درتو عمى سداد الرروض.

ويعد التوسل ف  منح اسئتماف بطريرة غير مدروسة وبعيدًا عف دراسة ممفات العم ء بعناية, 
لمعرفة مدى  درتيـ عمى الوفاء باسلتزامات, مف أىـ العوامؿ الت  تؤدي إلى زيادة الديوف 

 المصارؼ التجارية.المتعثرة والمعدومة والت  تؤثر سمبًا عمى ربحية 
 السيولة:  -7

تمكف السيولة المصرؼ مف تجنب اللسارة الت   د تحدث نتيجة ا طرار المصرؼ إلى تصفية 
بعض أصولو غير السائمة, حيث تمثؿ السيولة عنصر الحماية واألماف عمى مستوى المصرؼ 

  ت.مل المحافظة عمى  درة الجياز المصرف  عمى تمبية طمبات اسئتماف ف  أي و 
حد أدنى  عفونظرًا ألىمية السيولة لممصارؼ فإنيا تمتـز باسحتفاظ بنسبة سيولة  انونية س ترؿ 

مف التزاماتيا السائمة لمواجية ىذه المتطمبات, األمر الذي يدعو إلى  رورة تردير احتياجات 
حتى س السيولة مف ل ؿ التنبؤ بالطمب عمى الرروض والسمفيات ودراسة سموؾ الودائل وذلؾ 

ي طر المصرؼ إلى التصفية اإلجبارية لبعض أصولو, ما  د يترتب عمى ذلؾ مف ملاطر 
 ويساعد ىذا التردير ف  المواءمة بيف متطمبات السيولة والربحية.
لمر ابة عمى المصرؼ منيا  يودًا ونظرًا ألىمية السيولة ف  المصارؼ ت ل المصارؼ المركزية 

ئمة الت  يجب أف تحتفظ بيا المصارؼ, حيث تحدد السمطات تحديد نسبة ونوع األمواؿ السا
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النردية حدودًا دنيا لمسيولة الت  س بد مف توافرىا لدى المصارؼ والمصرؼ المركزي بصفتو 
 المررض األلير لممصارؼ ف  حالة تعذر تدبير موارد نردية لمرابمة التزاماتو.

السيولة والربحية وىما ىدفاف متعار اف وف  جميل األحواؿ يتطمب األمر الموازنة بيف ىدف  
لكنيما مت زماف, بمعنى أف تحريؽ أحدىما سيكوف عمى حساب اآللر, فزيادة الربحية تتطمب 
اسستثمار ف  المزيد مف األمواؿ واألصوؿ األ ؿ سيولة وىذا يتعارض مل ىدؼ السيولة, وكذلؾ 

ادة األصوؿ الت  س تحرؽ عوائد أو فإف اسحتفاظ باألمواؿ عمى شكؿ نرد أو شبو نرد يعن  زي
الت  تحرؽ عوائد منلف ة, وىذا يتعارض مل ىدؼ الربحية, مف ىنا يجب عمى اإلدارة 

 (.68, ص2001)مجموعة باحثيف,  المصرفية لمؽ توزاف بيف السيولة والربحية
 عمر المصرف:  -8

فالمصارؼ الت  ليا أعمار إف زيادة عمر المصرؼ تمعب دورًا كبيرًا ف  التأثير عمى ربحيتو, 
طويمة وحسنة السمعة تحوز عمى ثرة الجميور أكثر مف المصارؼ الجديدة, فالجميور يطمئف 
لممصارؼ ذات األعمار الطويمة لعممو وثرتو بأف ىذه المصارؼ  ادرة عمى البراء واسستمرار, 

اعة المصرفية, ىذا كما أف إدارتيا لدييا اللبرة المصرفية الت  تؤىميا لمعمؿ ف  مجاؿ الصن
باإل افة إلى أف المصارؼ تستيمؾ أغمب أصوليا ومصاريؼ تأسيسيا ف  السنوات األولى 

 لنشأتيا, مما يجعميا تتحمؿ مصاريؼ أ ؿ ف  السنوات األلرى.
 عدد موظفي المصرف:  -9

إف زيادة عدد موظف  المصرؼ سوؼ تؤدي إلى زيادة الطا ة اإلنتاجية لو, وبالتال  زيادة 
ربحية, فالمصرؼ ذو األعداد الكبيرة مف الموظفيف يعكس إما انتشارًا جػرافيًا كبيرًا مف ل ؿ ال

زيادة عدد الفروع الت  تحتاج إلى ىذه الزيادة, أو زيادة لدمات المصرؼ الفنية والترنية وعممياتو 
 والت  تستيدؼ ترديـ لدمات أوسل لمعم ء.

 عدد فروع المصرف:  -10
سيعمؿ عمى العالية ػراف  لممصرؼ, ولاصة ف  المناطؽ ذات الكثافة السكانية إف اسنتشار الج

زيادة عدد المتعامميف مل المصرؼ, فإيصاؿ اللدمات المصرفية ليذه التجمعات السكانية, 
ولاصة إذا كانت تفصؿ بينيا مسافات طويمة سوؼ تجعؿ مف المصارؼ ذات اسنتشار الواسل 

 ستفادة مف لدماتيا ولاصة ف  مجاؿ السحب واإليداع ىدفًا لتعامؿ الجميور معيا ل
والتحوي ت المالية, وزيادة عدد المتعامميف سوؼ يؤدي إلى زيادة حجـ الودائل وكذلؾ حجـ 

 وحجـ عمميات المصرؼ مما سيؤدي إلى زيادة ربحية المصرؼ.اسئتمانية التسيي ت 
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 الفصل السابع

 الدزاطت املُداهُت
 

الدراسػػػػػة وعينتيػػػػػا وأدواتيػػػػػا وصػػػػػدؽ األداة, وثبػػػػػػات األداة يتنػػػػػاوؿ ىػػػػػذا الفصػػػػػؿ وصػػػػػفًا لمجتمػػػػػػل 
 واإلجراءات العممية لمدراسة, والمعالجة اإلحصائية.

 ها:تمجخمع الدزاطت وعُى -4-1

يشػػػػػمؿ مجتمػػػػػل البحػػػػػث جميػػػػػل العػػػػػامميف فػػػػػ  المصػػػػػارؼ التجاريػػػػػة العامػػػػػة واللاصػػػػػة بمحافظػػػػػة 
( موظػػػػؼ فػػػػ  المصػػػػارؼ 155يف )( موظػػػػؼ ترريبػػػػًا توزعػػػػوا بػػػػ251, والبػػػػالع عػػػػددىـ )(1)ال ذ يػػػػة

( موظػػؼ فػػ  المصػػارؼ اللاصػػة, ونظػػرًا لصػػػر حجػػـ مجتمػػل البحػػث  ػػاـ الباحػػث 95العامػػة, و)
بتوزيػػل اسسػػتبانات عمػػى جميػػل العػػامميف معتمػػدًا فػػ  ذلػػؾ طريرػػة الحصػػر الشػػامؿ, و ػػد بمػػع عػػدد 

 %(.9668لمتحميؿ, وبنسبة استجابة بمػت ) صالحة( استمارة 242اسستبانات المستردة )
 أداة الدزاطت: -4-2

 ياوبعػػد اسطػػ ع عمػػى الدراسػػات العربيػػة واألجنبيػػة التػػ  تتعمػػؽ بمو ػػوع الدراسػػةلتحريػػؽ أغػػراض 
 )تحديد العوامؿ المؤثرة عمى ربحية المصارؼ التجارية السورية(.  اـ الباحث بتصميـ أداة الدراسة

معمومػػات عػػف المسترصػػى مػػنيـ شػػممت متػيػػرات )الجػػنس, الوظيفػػة, المؤىػػؿ عمػػى  األداةاشػػتممت 
 العمم , اللبرة العممية, نوع المصرؼ(. 

كمػػا شػػممت األداة عمػػى مجموعػػة مػػف األسػػئمة التػػ  تمثػػؿ العوامػػؿ المػػؤثرة عمػػى ربحيػػة المصػػارؼ 
ـّ تحديدىا بناًء عمى  دراسة اسػتط عية أوليػة أجػرى األدبيات والدراسات السابرة, التجارية, والت  ت

مف ل ليا الباحث مراب ت مل عدد مف العامميف وسؤاليـ عف العوامؿ الت  يمكف أف تػؤثر عمػى 
ـّ تصػػػػنيؼ العوامػػػػؿ التػػػػ  تػػػػؤثر عمػػػػى الربحيػػػػة  ػػػػمف مجمػػػػوعتيف:  ذلػػػػؾالربحيػػػػة. وبنػػػػاًء عمػػػػى  تػػػػ

  امؿ اللارجية.المجموعة األولى تمثؿ العوامؿ الدالمية. والمجموعة الثانية تمثؿ العو 
 وتشمل مجموعة العوامل الداخمية ما يمي:

 أرباح أو لسائر األوراؽ المالية. -1
 إدارة المصرؼ. -2
 حجـ المصرؼ. -3
 ىيكؿ الودائل. -4

                                                           
بنؾ بيمو والمصارؼ اللاصة تمثمت بػ ػتمثمت بالمصرؼ التجاري السوري بفروعو ف  محافظة ال ذ ية, العامة المصارؼ التجارية  -1

 بنؾ عودة سورية.السعودي الفرنس , بنؾ سورية والميجر, 
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 توظيؼ الموارد. -5
 أرباح ولسائر الرروض. -6
 السيولة. -7
 عمر المصرؼ. -8
 عدد موظف  المصرؼ. -9

 عدد فروع المصرؼ. -11
 عة العوامل الخارجية فتشمل ما يمي:أما مجمو 

 الظروؼ اس تصادية والسياسية. -1
 التشريعات الرانونية وال وابط المصرفية. -2
 السياسة النردية. -3
 الثرافة اسجتماعية والوع  المصرف . -4
 أسعار الفائدة. -6  المنافسة. -5
 خصائص عُىت الدزاطت: - 4-3

 الجيع:أفساد العُىت خظب  جىشع -4-3-1
 ( توزع أفراد العينة حسب متغري اجلنس1-4اجلدول )
 التكرار النسبي التكرار المطمق الجنس
 %42656 113 ذكر

 %57644 139 أنثى

 %111 242 المجموع

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي                     
 (.57.44األعمى وبمػت )% كانت( أف نسبة أفراد العينة مف اإلناث 1-4يبيف الجدوؿ ر ـ )

 جىشع أفساد العُىت خظب الىظُفت: -4-3-2
 ( توزع أفراد العينة حسب الوظيفة2-4اجلدول )

 التكرار النسبي التكرار المطمق الوظيفة
 %1624 3 مدير فرع

 %2689 7 رئيس قسم

 %4654 11 رئيس دائرة
 %91632 221 موظف

 %111 242 المجموع

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي                    



73 
 

( أف نسػػػبة أفػػػػراد العينػػػػة مػػػف المػػػػوظفيف شػػػػّكمت النسػػػبة األعمػػػػى وبمػػػػػت 2-4يبػػػيف الجػػػػدوؿ ر ػػػػـ )
%(91631.) 

 العلمي:جىشع أفساد العُىت خظب املإهل  -4-3-3
 ( توزع أفراد العينة حسب ادلؤىل العلمي3-4اجلدول )

 التكرار النسبي التكرار المطمق المؤىل التعميمي
 %5637 13 ثانوية

 %21617 51 معيد متوسط

 %69683 169 إجازة جامعية

 %3672 9 دراسات عميا

 %111 242 المجموع

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي                    
( أف نسبة أفػراد العينػة ممػف كػاف مسػتواىـ التعميمػ  إجػازة جامعيػة شػّكمت 3-4يبيف الجدوؿ ر ـ )

 (. 21617(, يميو المستوى التعميم  معيد متوسط بنسبة )%69683النسبة األعمى وبمػت )%
 العُىت خظب الخب ة العملُت:جىشع أفساد  -4-3-4

 ( توزع أفراد العينة حسب اخلربة العملية4-4اجلدول )
 التكرار النسبي التكرار المطمق الخبرة العممية

 %23697 58 سنوات 5-1

 %18618 44 سنوات 2-51

 %26613 63 سنة 55-51

 %31682 77 سنة 51أكثر من 

 %111 242 المجموع

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي                     
سػػػنة  15( أف نسػػػبة أفػػػراد العينػػة ممػػػف كانػػت لبػػػرتيـ العمميػػػة أكثػػر مػػػف 4-4يبػػيف الجػػػدوؿ ر ػػـ )

 (.31682ت النسبة األعمى وبمػت )%شّكم
 أفساد العُىت خظب هىع املصسف: جىشع -4-3-5

 نوع ادلصرف( توزع أفراد العينة حسب متغري 5-4اجلدول )
 التكرار النسبي التكرار المطمق نوع المصرف

 %62681 152 عام

 %37619 91 خاص

 %111 242 المجموع

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي                     
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شّكمت النسبة األعمى وبمػت  الرطاع العاـ( أف نسبة أفراد العينة مف 5-4يبيف الجدوؿ ر ـ )
%(62.81.) 

والشكؿ البيان  اآلت  يو ح التكرارات النسبية لتوزع أفراد العينة حسب متػيرات )الجنس, 
 الوظيفة, المؤىؿ العمم , اللبرة العممية, نوع المصرؼ(:

 لتوزع أفراد العينة حسب متغريات )اجلنس, الوظيفة, ادلؤىل, اخلربة, نوع ادلصرف( ينالتمثيل البيا( 1-4الشكل )

 
 (5, 4, 3, 2, 1معطيات الجداول )المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى        

 صدق وثباث أداة الدزاطت: -4-4

 صدق ألاداة: -4-4-1

السمة المراد  ياسيا, كما ييدؼ إلى يرصد بو  درة اسستبياف عمى  ياس ما و ل لرياسو, أو 
الحكـ عمى مدى تمثيؿ المرياس لمميداف الذي يريسو. واعتمد البحث الحال  ف  حساب الصدؽ 

 عمى الطرؽ اآلتية:
أسئمة  م ءمةلمحكـ عمى صدؽ المحتوى, أي  صدق المحتوى )الصدق المنطقي الظاىري(: -أ

معمومات وبيانات, لذلؾ فرد تـّ عرض المرياس اسستبانة وصياغتيا لما ييدؼ إلى تجميعيو مف 
ف  صورتو األولية عمى مجموعة مف المحكميف ف  مجاؿ التلصص مف السادة أع اء ىيئة 

 التدريس ف  كمية اس تصاد بجامعة تشريف, وذلؾ لمعرفة آرائيـ مف حيث: 
 المرياس لميدؼ منو. م ءمة -
 ص حية كؿ عبارة بالنسبة لمحورىا. -
 لعبارات أماـ أفراد عينة البحث مما ي مف د ة وصحة اإلجابات.و وح ا -
 صحة تردير درجات كؿ استجابة. -

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%
ر
ذك

ى 
نث
أ

 

ع
ر
 ف
ر
دي

م
سم 

 ق
س

ئي
ر

رة 
دائ

س 
ئي
ر

 

ف
ظ

مو
 

ية
نو

ثا
 

ط
س
تو

 م
هد

مع
ية 

مع
جا

ة 
ز
جا

إ
 

يا
عل

ت 
سا

را
د

 

1-
5 

ت
وا

سن
 

6-
1
0

 
ت

وا
سن

 

1
1

-
1
5

 
نة

س
 

ن 
 م

ر
كث

أ
1
5

 
نة

س
 

ام
ع

 

ص
خا

 

نوع  الخبرة العملية المؤهل العلمي الوظيفة الجنس
 المصرف



75 
 

ـّ توجيو لطابات مرفرة بالمرياس ت منت التعريؼ بمو وع  , ا, واليدؼ منيالدراسةو د ت
. وكاف المطموب مف السادة المحكموف تدويف م حظاتيـ بالدراسةوالتعريفات اإلجرائية اللاصة 

بداء الرأي ف  مدى م ئمة المرياس لميدؼ منو, ومدى و وح  عمى صياغة العبارات عمميًا, وا 
 بما ي مف د ة اإلجابات وصد يا.  الدراسةالعبارات ألفراد عينة 

ة كؿ عبارة مف بيرسوف بيف درج ارتباطوذلؾ بإيجاد معامؿ  صدق االتساق الداخمي: -ب
 العبارات المكونة لكؿ محور, والدرجة الكمية لممحور بالمرياس. كما تو ح الجداوؿ اآلتية:

 العوامل الداخمية: -أ
 ( قيم معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة ودرجة احملور )العوامل الداخلية(6-4اجلدول )

 الداللة احتمال االرتباط معامل الفقرة رقم
1 0.796)*( 0.000 
2 0.847)**( 0.002 
3 0.908)**( 0.000 
4 0.901)**( 0.004 
5 0.889)**( 0.001 
6 0.725)*( 0.000 
7 0.807)*( 0.000 
8 0.843)**( 0.001 
9 0.737)*( 0.001 
10 0.775)*( 0.000 
11 0.809)*( 0.005 
12 0.857)**( 0.000 
13 0.901)**( 0.012 
14 0.861)*( 0.004 
15 0.748)*( 0.002 
16 0.811)*( 0.002 
17 0.828)**( 0.000 
18 0.809)**( 0.003 
19 0.812)**( 0.000 
20 0.765)*( 0.011 
21 0.847)**( 0.000 
22 0.864)**( 0.001 
23 0.804)*( 0.000 
24 0.912)**( 0.000 
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25 0.832)**( 0.003 
26 0.887)**( 0.001 
27 0.843)**( 0.000 
28 0.845)**( 0.003 
29 0.897)**( 0.004 
30 0.847)**( 0.000 
31 0.881)**( 0.000 
32               0.798)*( 0.000 
33 0.787)*( 0.002 
34 0.863)**( 0.004 
35 0.884)**( 0.002 
36 0.871)**( 0.000 

 .0.01**داؿ عند مستوى دسلة 
 .0.05* داؿ عند مستوى دسلة 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي                            
لممجاؿ  الكمية الدرجة مل معنوياً  ارتباطاً  الفررات ترتبط فررات جميل أف( 6-4) ر ـ الجدوؿ يبيف

 فإف وبالتال  الكمية, والدرجة المجاست بيف  وية اسرتباط معامؿ  يـ أف حيث, الذي تندرج تحتو
 (.%5%, 1) معنوية مستوي  عندمل الدرجة الكمية  دالم  اتساؽ بدرجة تتمتل الفررات جميل

 العوامل الخارجية: -ب
 ( قيم معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة ودرجة احملور )العوامل اخلارجية(7-4اجلدول )

 الداللة احتمال االرتباط معامل الفقرة رقم
37 0.833)**( 0.000 
38 0.801)**( 0.000 
39 0.822)**( 0.001 
40 0.863)**( 0.004 
41 0.901)**( 0.012 
42 0.796)*( 0.000 
43 0.817)*( 0.002 
44 0.748)*( 0.002 
45 0.811)*( 0.002 
46 0.799)*( 0.002 
47 0.853)**( 0.000 
48 0.769)*( 0.000 
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49 0.770)*( 0.000 
50 0.879)**( 0.000 
51 0.906)**( 0.000 
52 0.762)*( 0.000 
53 0.901)**( 0.003 
54 0.843)**( 0.000 
62 0.811)*( 0.000 
63 0.803)*( 0.000 
64 0.799)*( 0.000 
65 0.838)**( 0.005 
66 0.742)*( 0.000 

 .0.01**داؿ عند مستوى دسلة 
 .0.05* داؿ عند مستوى دسلة 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي                            
لممجاؿ  الكمية الدرجة مل معنوياً  ارتباطاً  الفررات ترتبط فررات جميل أف( 7-4) ر ـ الجدوؿ يبيف

 فإف وبالتال  الكمية, والدرجة المجاست بيف  وية اسرتباط معامؿ  يـ أف حيث, الذي تندرج تحتو
 (.%5%, 1) معنوية مستوي  عندمل الدرجة الكمية  دالم  اتساؽ بدرجة تتمتل الفررات جميل

 صدق ألاداة: -4-4-2

ـً حسػػػاب معامػػػؿ الثبػػػات باسػػػتلداـ اوفاعميػػػة فرراتيػػػ ألداة بيػػػدؼ التوصػػػؿ إلػػػى دسست ثبػػػات ا , تػػػ
 :يبيف الجدوؿ اآلت كما (", Cronbach- alpha)  خكرو نبا" ألفا التبار

 ( قيم معامالت الثبات حملاور االستبانة8-4اجلدول )
 ألفا معامل عدد األسئمة المحاور

 16823 2 أرباح أو لسارة األوراؽ المالية

 16877 8 إدارة المصرؼ

 16854 3 حجـ المصرؼ

 16815 3 ىيكؿ الودائل

 16822 5 توظيؼ الموارد

 16865 3 أرباح ولسائر الرروض

 16817 5 السيولة

 16823 4 عمر المصرؼ

 16815 3 عدد موظف  وفروع المصرؼ

 1662 7 الظروؼ اس تصادية واسجتماعية

 16855 3 التشريعات الرانونية وال وابط المصرفية
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 16843 3 السياسة النردية

 16866 3 الثرافة اسجتماعية والوع  المصرف 

 16819 2 المنافسة

 16821 2 أسعار الفائدة

 14432 - الثبات الكمي

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي               
, 0.01 يـ معام ت الثبات لجميل المحاور دالة عند مستوى دسلة  أف( 8-4) ر ـ الجدوؿ يبيف

أدوات الدراسة تتمتع بناًء عمى ما سبق يمكن القول بأن مما يدؿ عمى ثبات المرياس. 
 بخاصيتي الصدق والثبات, وبالتالي فيي صالحة لقياس ما وضعت لقياسو.

 ألاطالُب إلاخصائُت: -4-5

/ 5بإعطاء الدرجة /وفرًا لمرياس ليكرت اللماس , وذلؾ  أسئمة اسستبانةتوزيل الدرجات عمى  تـّ 
/ 2, والدرجة /لإلجابة محايد/ 3, والدرجة /لإلجابة موافؽ/ 4, والدرجة /لإلجابة موافؽ تماماً 
تّمت المعالجة اإلحصائية باستلداـ  لإلجابة غير موافؽ نيائيًا./ 1, والدرجة /لإلجابة غير موافؽ

 لتطبيؽ, وذلؾ SPSSالحاسب اآلل  بواسطة برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـو اسجتماعية 
ـّ استلداـ  األساليب اإلحصائية عمى متػيرات الدراسة, ولمتحرؽ مف فروض البحث. و د ت

 األساليب اإلحصائية اآلتية:
 حساب المتوسطات الحسابية, واسنحرافات المعيارية, واألىمية النسبية. -1
 .حساب معامؿ الصدؽ إحصائيًا باستلداـ معامؿ اسرتباط ل تساؽ الدالم  ألداة البحث -2
 حساب معامؿ الثبات بطريرة ألفا كرونباخ. -3
  One- Sample Test/ لعينة واحدة tالتبار / -4
 لمفرؽ بيف متوسط  عينتيف. t testالتبار  -5
 .Factoral Analysisأسموب التحميؿ العامم   -6

 أما معيار الحكم عمى متوسط االستجابات وفقًا لمقياس ليكرت:
 درجة اسستجابة الدنيا/عدد فئات اسستجابة –المعيار = درجة اسستجابة العميا 

 وبناًء عميو تكوف الدرجات عمى النحو التال :  168=  5/ 1 – 5المعيار = 
 درجة الموافقة المجال

 غير موافؽ نيائياً  168 – 1
 غير موافؽ 2661 – 1681
 محايد 3641 – 2661
 موافؽ 4621 – 3641

 موافؽ تماماً  5 – 4621
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-1وبنػػاًء عمػػى ذلػػؾ إذا و عػػت  يمػػة المتوسػػط الحسػػاب  سسػػتجابات أفػػراد العينػػة  ػػمف المجػػاؿ )
ذا و عػػت  ػػمف المجػػاؿ )168 ( 2661-1681( فيػػ  ترابػػؿ شػػدة اسسػػتجابة غيػػر موافػػؽ نيائيػػًا, وا 

ذا و عت  مف المجاؿ )   ترابػؿ شػدة ( في3641-2661في  ترابؿ شدة اسستجابة غير موافؽ, وا 
ذا و عػػت  ػػمف المجػػاؿ ) ( فيػػ  ترابػػؿ شػػدة اسسػػتجابة موافػػؽ, 4621-3641اسسػػتجابة محايػػد, وا 

ذا و عت  مف المجاؿ )  ( في  ترابؿ شدة اسستجابة موافؽ تمامًا. 5-4621وا 
 جدلُل الىخائج وجفظر ها: -4-6

 إلاخصاء الىصفي: -4-6-1

ـّ حسػػػاب المتوسػػطات الحسػػػابية واسنحرافػػات  المعياريػػػة واألىميػػة النسػػػبية لكػػؿ سػػػؤاؿ مػػف أسػػػئمة تػػ
 اسستبانة, حسب كؿ عامؿ مف العوامؿ المؤثرة عمى الربحية كما يم :

 أواًل: العوامل الداخمية المؤثرة عمى الربحية:
 أرباح أو خسارة األوراق المالية: -5

 ( ادلتوسطات احلسابية واألمهية النسبية 9-4جدول رقم )
 إلجابات أفراد العينة على أسئلة أرباح أو خسارة األوراق ادلاليةونتائج اختبار الوسط احلسايب 

رقم
ال

المتوسط  العبارات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىمية 
 % النسبية

Test Value = 3 
مؤشر 
 tاالختبار 

درجة 
 الحرية

احتمال 
 الداللة

 القرار

الاطدثماز في يهدف املصسف الخجازي الى  1

 ألاوزاق املالُت لخؤمين الظُىلت.
 دال 000. 241 27.665 79.06 0.536 3.953

2 
يهدف املصسف الخجازي الى الاطدثماز في 

 ألاوزاق املالُت لخؤمين السبدُت.
 دال 000. 241 38.365 82.24 0.451 4.112

 دال 000. 241 36.553 81.8 0.464 4.090 املخىطط املىشون 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي 
( أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عمى دور أرباح أو لسائر 9-4يبيف الجدوؿ )

وبفارؽ (, 3األوراؽ المالية كعامؿ دالم  يؤثر عمى الربحية, ترتفل عف متوسط مرياس ليكرت )
(, وى  ترابؿ شدة اإلجابة موافؽ, وبأىمية نسبية 4621-3641, وترل  مف المجاؿ )معنوي

مرتفعة. وبشكؿ عاـ بمع المتوسط الحساب  الموزوف إلجابات أفراد العينة عمى جميل أسئمة 
وبفارؽ (, وىو يرتفل عف متوسط مرياس ليكرت 46191)أرباح أو لسائر األوراؽ المالية( )

جابة موافؽ. وىذا يدؿ عمى أف أفراد العينة يروف أف المصرؼ التجاري ويرابؿ شدة اإل معنوي
ييدؼ إلى اسستثمار ف  األوراؽ المالية لتأميف الربحية والسيولة, وبالتال  يمكف أف يؤثر ذلؾ 

 .المال األوراؽ المالية ف  السوؽ أسعار عمى ربحيتو مف ل ؿ ارتفاع أو )انلفاض( 
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 إدارة المصرف: -4
 ( ادلتوسطات احلسابية واألمهية النسبية 11-4رقم )جدول 

 إلجابات أفراد العينة على أسئلة إدارة ادلصرفونتائج اختبار الوسط احلسايب 

رقم
ال

المتوسط  العبارات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىمية 
 % النسبية

Test Value = 3 
مؤشر 
 tاالختبار 

درجة 
 الحرية

احتمال 
 القرار الداللة

3 
جخؤزس زبدُت املصسف الخجازي بازجفاع أو 

  اهخفاض أطػاز ألاوزاق املالُت في الظىق املالي.
 دال 000. 241 23.367 77.24 0.574 3.862

4 
جخؤزس زبدُت املصسف الخجازي بمدي كدزة ادازة 

 املصسف غلى املىاشهت بين الػائد واملخاػس.
 دال 000. 241 19.519 75.58 0.621 3.779

5 
جخؤزس بدُت املصسف الخجازي بمدي هفاءة 

إلادازة وكدزتها غلى جخفُع الخيالُف وشٍادة 

 إلاًساداث.

 دال 000. 241 27.996 78.46 0.513 3.923

6 
جخؤزس بدُت املصسف الخجازي بمدي خبرة 

ت.  إلادازة وكدزتها غلى جىفُر الىظائف إلاداٍز
 دال 000. 241 34.188 81.62 0.492 4.081

7 
جىػىع ملدزة ادازة املصسف في ادازة هُيلها 

ادازة الاطخخداماث( -املالي بشلُه )ادازة املىازد

 غلى هجاخها في جدلُم أهداف املصسف.

 دال 000. 241 27.202 79.3 0.552 3.965

8 
حظاهم ادازة املصسف في جىظُف مىازده 

ت لخػظُم  بمىجىداث ذاث غىائد مجٍص

 اًساداث جلً الاطخخداماث.

 دال 000. 241 24.388 77.68 0.564 3.884

9 

 غلى الخػُِىاث في 
ً
جفسض طلؼت الىلد كُىدا

ت الػلُا للمصسف الخجازي  اث إلاداٍز املظخٍى

)شسغ وجىد الشهاداث الػلمُت والخبراث 

املصسفُت وخظً الظيرة والظلىن( مما ًئزس 

 غلى كسازاث املصسف.

 دال 000. 241 20.549 75.9 0.602 3.795

10 
حظاهم اللسازاث التي جخخرها ادازة املصسف 

الخجازي في حػظُم زبدُخه مً خالٌ املىاشهت 

 بين السبدُت والظُىلت وألامان.

 دال 000. 241 39.058 82.24 0.443 4.112

 دال 000. 241 27.990 97.14 0.532 3.957 املخىطط املىشون 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي 
دور إدارة المصرؼ  عف( أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة 11-4يبيف الجدوؿ )

, وترل وبفارؽ معنوي(, 3كعامؿ دالم  يؤثر عمى الربحية, ترتفل عف متوسط مرياس ليكرت )
(, وى  ترابؿ شدة اإلجابة موافؽ, وبأىمية نسبية مرتفعة. وبشكؿ 4621-3641 مف المجاؿ )

عاـ بمع المتوسط الحساب  الموزوف إلجابات أفراد العينة عمى جميل أسئمة )إدارة المصرؼ( 
ويرابؿ شدة اإلجابة موافؽ.  وبفارؽ معنوي(, وىو يرتفل عف متوسط مرياس ليكرت, 36957)

يدؿ عمى أف أفراد العينة يروف أف ربحية المصرؼ التجاري تتأثر بمدى  درة إدارة المصرؼ وىذا 
عمى الموازنة بيف العائد والملاطر, وعمى تلفيض التكاليؼ وزيادة اإليرادات, مف ل ؿ لبرة 
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يا اإلدارة و درتيا عمى التلطيط والتنظيـ والتوجيو والر ابة. فردرة إدارة المصرؼ عمى إدارة ىيكم
المال  يعكس مدى نجاحيا ف  تحريؽ أىداؼ المصرؼ, فف  حاؿ تمكنت مف تحريؽ التوازف 
المطموب ف  ىيكميا المال  مف ل ؿ توظيؼ موارد المصرؼ ف  موجودات ذات عوائد مجزية 

فإف ذلؾ سيؤدي إلى زيادة ربحية المصرؼ.  آلذة بعيف اسعتبار تلفيض تكاليؼ تمؾ الموارد,
ف الررارات الت  تتلذىا إدارة المصرؼ التجاري ليا دور ف  تعظيـ ربحيتو ي اؼ إلى ذلؾ إ

 وذلؾ مف ل ؿ الموازنة بيف الربحية والسيولة واألماف.
 حجم المصرف: -4

 ( ادلتوسطات احلسابية واألمهية النسبية 11-4جدول رقم )
 ادلصرفإلجابات أفراد العينة على أسئلة حجم ونتائج اختبار الوسط احلسايب 

رقم
ال

المتوسط  العبارات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىمية 
 % النسبية

Test Value = 3 
مؤشر 
 tاالختبار 

درجة 
 الحرية

احتمال 
 الداللة

 القرار

11 
ًلاض حجم املصسف الخجازي بملداز ما 

 ًمخلىه مً مىجىداث.
 دال 000. 241 34.189 82.06 0.502 4.103

12 
املصسف الخجازي بملداز ما ًلاض حجم 

 ًمخلىه مً خلىق امللىُت.
 دال 000. 241 27.381 79.04 0.541 3.952

13 
ٌظاهم حجم مىجىداث املصسف الخجازي في 

ادة  ادة كدزجه غلى الاطدثماز وبالخالي ٍش ٍش

 زبدُخه.

 دال 000. 241 23.313 77.26 0.576 3.863

 دال 000. 241 16.927 78.58 0.854 3.929 املخىطط املىشون 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي 
( أف المتوسػػطات الحسػػابية إلجابػػات أفػػراد العينػػة عمػػى دور حجػػـ المصػػرؼ 11-4يبػػيف الجػػدوؿ )

, وترػػل وبفػػارؽ معنػػوي(, 3كعامػؿ دالمػػ  يػػؤثر عمػػى الربحيػػة, ترتفػػل عػػف متوسػػط مريػػاس ليكػػرت )
(, وىػػ  ترابػؿ شػدة اإلجابػػة موافػؽ, وبأىميػة نسػػبية مرتفعػة. وبشػػكؿ 4621-3641 ػمف المجػاؿ )

عػػاـ بمػػع المتوسػػط الحسػػاب  المػػوزوف إلجابػػات أفػػراد العينػػة عمػػى جميػػل أسػػئمة )حجػػـ المصػػرؼ( 
ويرابػػؿ شػػدة اإلجابػػة موافػػؽ.  وبفػػارؽ معنػػوي(, وىػػو يرتفػػل عػػف متوسػػط مريػػاس ليكػػرت, 36929)

ؿ عمػػى أف أفػػراد العينػػة يػػروف أف ربحيػػة المصػػرؼ التجػػاري تتػػأثر بحجػػـ المصػػرؼ, فكبػػر وىػػذا يػػد
حجػػـ المصػػرؼ )مراسػػًا بػػالموجودات( يػػؤدي إلػػى انلفػػاض معػػدؿ العائػػد عمػػى الموجػػودات, وىػػذا 
المعػػدؿ يكػػوف كبيػػرًا فػػ  المصػػارؼ الصػػػيرة بالمرارنػػة مػػل المصػػارؼ الكبيػػرة. كمػػا أف زيػػادة حجػػـ 

وفػ  حػاؿ لتجارية يزيد مف  درتيا عمى اسسػتثمار, وبالتػال  زيػادة ربحيتيػا. موجودات المصارؼ ا
 ياس حجـ المصرؼ بما يممكو مف حروؽ ممكية )رأس الماؿ المدفوع واسحتياطات واألرباح الػير 
موزعػػة( نجػػد أف المصػػارؼ التجاريػػة التػػ  تممػػؾ حرػػوؽ ممكيػػة كبيػػرة تكػػوف األمػػواؿ المتاحػػة لػػدييا 

ى اسػػػتثمار ىػػػذه األمػػػواؿ أوسػػػل, وزيػػػادة حرػػػوؽ الممكيػػػة تزيػػػد مػػػف ثرػػػة جميػػػور أكبػػػر و ػػػدرتيا عمػػػ
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المتعامميف معيا, مما  د ينعكس عمى حجـ ودائل العم ء لدييا وبالتال  زيادة الرافعة المالية الت  
  د تؤدي بدورىا إلى تعظيـ معدؿ العائد عمى حروؽ الممكية.

 ىيكل الودائع: -3
 ت احلسابية واألمهية النسبية ( ادلتوسطا12-4جدول رقم )

 إلجابات أفراد العينة على أسئلة ىيكل الودائعونتائج اختبار الوسط احلسايب 

رقم
ال

المتوسط  العبارات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىمية 
 % النسبية

Test Value = 3 
مؤشر 
 tاالختبار 

درجة 
 الحرية

احتمال 
 القرار الداللة

14 
الخجازي غلى جرب ودائؼ الخىفير ًسهص املصسف 

والىدائؼ ألجل أهثر مً ألاهىاع ألاخسي مً 

 الىدائؼ.

 دال 000. 241 47.977 86.64 0.432 4.332

15 
جئزس جيلفت الىدائؼ غلى زبدُت املصسف 

 الخجازي.
 دال 000. 241 25.888 78.9 0.568 3.945

16 
ًئزس جخفُع كُمت الفىائد املدفىغت غلى 

الى أكص ى خد ممىً غلى زبدُت  الىدائؼ ألجل

 املصسف الخجازي.

 دال 000. 241 42.415 85.46 0.467 4.273

 دال 000. 241 42.133 85.02 0.462 4.251 املخىطط املىشون 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي 
( أف المتوسػػطات الحسػػػابية إلجابػػات أفػػراد العينػػػة عمػػى دور ىيكػػؿ الودائػػػل 12-4يبػػيف الجػػدوؿ )

, وترػػل وبفػػارؽ معنػػوي(, 3كعامػؿ دالمػػ  يػػؤثر عمػػى الربحيػػة, ترتفػػل عػػف متوسػػط مريػػاس ليكػػرت )
(, وىػػػ  ترابػػػؿ شػػػدة اإلجابػػػة موافػػػؽ وموافػػػؽ تمامػػػًا, 5-4621(, )4621-3641 ػػػمف المجػػػاليف )

وبأىميػػة نسػػبية مرتفعػػة. وبشػػكؿ عػػاـ بمػػع المتوسػػط الحسػػاب  المػػوزوف إلجابػػات أفػػراد العينػػة عمػػى 
 وبفػػارؽ معنػػوي(, وىػػو يرتفػػل عػػف متوسػػط مريػػاس ليكػػرت, 46251جميػػل أسػػئمة )ىيكػػؿ الودائػػل( )

ؿ شػػدة اإلجابػػة موافػػؽ تمامػػًا. وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف أفػػراد العينػػة يؤكػػدوف وبشػػكؿ تػػاـ عمػػى أف ويرابػػ
ىيكػػػؿ الودائػػػل يمكػػػف أف يػػػؤثر عمػػػى ربحيػػػة المصػػػارؼ التجاريػػػة. ويظيػػػر ذلػػػؾ مػػػف لػػػ ؿ تركيػػػز 
المصارؼ التجارية عمى جذب ودائل التوفير وألجؿ, وذلؾ ألف ىذه الودائل تعط  تمؾ المصارؼ 

توظيفيػا فػ  اسػتثمارات طويمػة األجػؿ نسػبيًا دوف اسعتبػار لعامػؿ السػيولة, وذلػؾ  مرونة أكبػر فػ 
ف  سبيؿ تحريؽ ربحية أكبػر, كمػا تسػعى المصػارؼ التجاريػة إلػى تلفػيض  يمػة الفوائػد المدفوعػة 

 عمى الودائل إلى أ صى حد ممكف لتزيد مف ربحيتيا.
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 توظيف الموارد: -1
 ( ادلتوسطات احلسابية واألمهية النسبية 13-4جدول رقم )

 إلجابات أفراد العينة على أسئلة توظيف ادلواردونتائج اختبار الوسط احلسايب 

رقم
ال

المتوسط  العبارات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىمية 
 % النسبية

Test Value = 3 
مؤشر 
 tاالختبار 

درجة 
 الحرية

احتمال 
 القرار الداللة

17 
ًىجه املصسف الخجازي الجاهب ألاهبر مً 

مىازده املالُت لالطدثماز في اللسوض وألاوزاق 

 املالُت.

 دال 000. 241 34.349 87.02 0.612 4.351

18 
جئزس جيلفت الىدائؼ غلى زبدُت املصسف 

 الخجازي.
 دال 000. 241 21.545 79.08 0.689 3.954

19 
ادة جيلفت الىدائؼ ألجل غً  جيلفت ًئزس ٍش

ت جدذ الؼلب وودائؼ الخىفير  الىدائؼ الجاٍز

 غلى زبدُت املصسف الخجازي.

 دال 000. 241 30.546 84.46 0.623 4.223

20 
ًلىم املصسف بخىظُف مىازده في ألاصٌى 

الثابخت بيظب مددودة وباللدز الري ًلصم 

 ملمازطت الػمل املصسفي.

 دال 000. 241 22.300 79.72 0.688 3.986

ًسهص املصسف في جىظُف أمىاله غلى  21

 الدظهُالث الائخماهُت.
 دال 000. 241 29.507 84.88 0.656 4.244

 دال 000. 241 29.477 85.12 0.663 4.256 املخىطط املىشون 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي 
دور توظيػػؼ المػػوارد  عػػف( أف المتوسػػطات الحسػػابية إلجابػػات أفػػراد العينػػة 13-4يبػػيف الجػػدوؿ )

, وترػػل وبفػػارؽ معنػػوي(, 3كعامػؿ دالمػػ  يػػؤثر عمػػى الربحيػػة, ترتفػػل عػػف متوسػػط مريػػاس ليكػػرت )
(, وىػػػ  ترابػػػؿ شػػػدة اإلجابػػػة موافػػػؽ وموافػػػؽ تمامػػػًا, 5-4621(, )4621-3641 ػػػمف المجػػػاليف )

مرتفعػػة. وبشػػكؿ عػػاـ بمػػع المتوسػػط الحسػػاب  المػػوزوف إلجابػػات أفػػراد العينػػة عمػػى  وبأىميػػة نسػػبية
 وبفػارؽ معنػوي(, وىػو يرتفػل عػف متوسػط مريػاس ليكػرت, 46256جميل أسئمة )توظيؼ الموارد( )

ويرابػػؿ شػػدة اإلجابػػة موافػػؽ تمامػػًا. وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف أفػػراد العينػػة يؤكػػدوف وبشػػكؿ تػػاـ عمػػى أف 
فزيادة نسػبة المػوارد المسػتثمرة فػ  ف أف يؤثر عمى ربحية المصارؼ التجارية. توظيؼ الموارد يمك

موجػػػودات المصػػػرؼ تزيػػػد مػػػف ربحيتػػػو, حيػػػث أف الػػػدلؿ المتولػػػد عنيػػػا يعتبػػػر المصػػػدر األساسػػػ  
إليػػػرادات المصػػػرؼ وبالػػػذات الػػػدلؿ المتولػػػد مػػػف الرػػػروض, وتػػػؤثر نسػػػبة المػػػوارد المسػػػتثمرة فػػػ  

ربحية المصرؼ التجاري, حيث تػزداد ربحيتيػا بازديػاد ىػذه النسػبة,  الموجودات المدرة لمدلؿ عمى
ويعتبػػر  ػػرار إدارة المصػػرؼ فػػ  توظيػػؼ مػػوارده فػػ  الرػػروض واسسػػتثمارات الماليػػة مػػف الرػػرارات 
التػ  تعتمػػد عمػى عػػدة عوامػؿ أىميػػا حاجػة المصػػرؼ لمسػيولة ومػػدى تػوفر فػػرص اسػتثمارية جيػػدة 

 مدرة لمدلؿ.
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 قروض:أرباح وخسائر ال -2
 ( ادلتوسطات احلسابية واألمهية النسبية 14-4جدول رقم )

 إلجابات أفراد العينة على أسئلة أرباح وخسائر القروضونتائج اختبار الوسط احلسايب 

رقم
ال

المتوسط  العبارات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىمية 
 % النسبية

Test Value = 3 
مؤشر 
 tاالختبار 

درجة 
 الحرية

احتمال 
 القرار الداللة

22 
جئزس غملُاث الائخمان املمىىح مً كبل 

 املصسف الخجازي بشيل هبير غلى زبدُخه.
 دال 000. 241 30.546 84.46 0.623 4.223

23 
حػخبر اللسوض مً اليشاػاث ألاطاطُت 

 لخدلُم ألازباح في املصسف الخجازي.
 دال 000. 241 38.478 91.9 0.645 4.595

24 

لت غير ٌػد  الخىطؼ في مىذ الائخمان بؼٍس

 غً دزاطت ملفاث الػمالء 
ً
مدزوطت وبػُدا

ادة  بػىاًت مً أهم الػىامل التي جئدي الى ٍش

 الدًىن املخػثرة.

 دال 000. 241 29.096 83.86 0.638 4.193

 دال 000. 241 35.181 88.76 0.636 4.438 املخىطط املىشون 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي 
دور توظيػػؼ المػػوارد  عػػف( أف المتوسػػطات الحسػػابية إلجابػػات أفػػراد العينػػة 14-4يبػػيف الجػػدوؿ )

, وترػػل وبفػػارؽ معنػػوي(, 3كعامػؿ دالمػػ  يػػؤثر عمػػى الربحيػػة, ترتفػػل عػػف متوسػػط مريػػاس ليكػػرت )
(, وىػػػ  ترابػػػؿ شػػػدة اإلجابػػػة موافػػػؽ وموافػػػؽ تمامػػػًا, 5-4621(, )4621-3641 ػػػمف المجػػػاليف )

وبأىميػػة نسػػبية مرتفعػػة. وبشػػكؿ عػػاـ بمػػع المتوسػػط الحسػػاب  المػػوزوف إلجابػػات أفػػراد العينػػة عمػػى 
وبفػارؽ (, وىو يرتفل عف متوسط مريػاس ليكػرت, 46438جميل أسئمة )أرباح ولسائر الرروض( )

ويرابؿ شدة اإلجابة موافؽ تمامًا. وىذا يدؿ عمى أف أفػراد العينػة يؤكػدوف وبشػكؿ تػاـ عمػى  يمعنو 
حيػث تعتبػر الرػروض أف أرباح ولسائر الرروض يمكف أف يؤثر عمى ربحية المصارؼ التجاريػة. 

مػػػف النشػػػاطات األساسػػػية لممصػػػارؼ التجاريػػػة وىػػػ  بالتػػػال  المصػػػدر األساسػػػ  لتحريػػػؽ األربػػػاح, 
مصارؼ دائمًا الر ابة عمى مستوى توظيفيا لمودائل فػ  شػكؿ  ػروض مػف لػ ؿ الر ابػة وتحاوؿ ال

عمػػى نسػػبة اسئتمػػػاف لػػدييا, إذ أف عمميػػػات اسئتمػػاف تػػؤثر بصػػػورة سػػمبية عمػػػى ربحيػػة المصػػػارؼ 
عنػػدما يفرػػد المرتػػرض  درتػػو عمػػى سػػداد الرػػروض. ويعػػد التوسػػل فػػ  مػػنح اسئتمػػاف بطريرػػة غيػػر 

دراسػػة ممفػػات العمػػ ء بعنايػػة, لمعرفػػة مػػدى  ػػدرتيـ عمػػى الوفػػاء باسلتزامػػات, مدروسػة وبعيػػدًا عػػف 
مػػف أىػػـ العوامػػؿ التػػ  تػػؤدي إلػػى زيػػادة الػػديوف المتعثػػرة والمعدومػػة والتػػ  تػػؤثر سػػمبًا عمػػى ربحيػػة 

 المصارؼ التجارية.
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 السيولة: -3
 ( ادلتوسطات احلسابية واألمهية النسبية 15-4جدول رقم )

 إلجابات أفراد العينة على أسئلة السيولةونتائج اختبار الوسط احلسايب 

رقم
ال

المتوسط  العبارات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىمية 
 % النسبية

Test Value = 3 
مؤشر 
 tاالختبار 

درجة 
 الحرية

احتمال 
 القرار الداللة

25 
يهخم املصسف الخجازي بالظُىلت هػىصس 

 خماًت وأمان لخػظُم زبدُخه.
 دال 000. 241 23.056 83.56 0.795 4.178

26 

يهخم املصسف الخجازي بالظُىلت لخجىب 

الخظازة التي كد جددر هدُجت اطؼساز 

الى جصفُت بػع أصىله غير  املصسف

 الظائلت.

 دال 000. 241 25.197 84.42 0.754 4.221

27 
ًلىم املصسف بخلدًس اخخُاجاث الظُىلت مً 

خالٌ الخيبئ بالؼلب غلى اللسوض والظلفُاث 

 ودزاطت طلىن الىدائؼ.

 دال 000. 241 17.240 79.7 0.889 3.985

28 
ًلىم املصسف باملىاءمت بين مخؼلباث الظُىلت 

والسبدُت مً خالٌ جلدًس اخخُاجاجه مً 

 الظُىلت.

 دال 000. 241 16.725 79.24 0.895 3.962

29 
املسهصي وظبت وهىع ألامىاٌ  املصسفًددد 

الظائلت التي ًجب أن ًدخفظ بها املصسف 

 الخجازي.

 دال 000. 241 26.312 85.5 0.754 4.275

 دال 000. 241 20.489 82.28 0.846 4.114 املخىطط املىشون 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي 
دور السيولة كعامؿ  عف( أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة 15-4يبيف الجدوؿ )

, وترل  مف وبفارؽ معنوي(, 3دالم  يؤثر عمى الربحية, ترتفل عف متوسط مرياس ليكرت )
(, وى  ترابؿ شدة اإلجابة موافؽ وموافؽ تمامًا, وبأىمية 5-4621(, )4621-3641المجاليف )

مرتفعة. وبشكؿ عاـ بمع المتوسط الحساب  الموزوف إلجابات أفراد العينة عمى جميل أسئمة نسبية 
ويرابؿ شدة اإلجابة  وبفارؽ معنوي(, وىو يرتفل عف متوسط مرياس ليكرت, 46114)السيولة( )

موافؽ تمامًا. وىذا يدؿ عمى أف أفراد العينة يؤكدوف عمى أف السيولة يمكف أف يؤثر عمى ربحية 
حيث تمكف السيولة المصرؼ مف تجنب اللسارة الت   د تحدث نتيجة صارؼ التجارية. الم

ا طرار المصرؼ إلى تصفية بعض أصولو غير السائمة, كما تمثؿ السيولة عنصر الحماية 
واألماف عمى مستوى المصرؼ مل المحافظة عمى  درة الجياز المصرف  عمى تمبية طمبات 

ىمية السيولة لممصارؼ التجارية فإنيا تمتـز باسحتفاظ بنسبة اسئتماف ف  أي و ت. ونظرًا أل
سيولة  انونية س ترؿ عند حد أدنى مف التزاماتيا السائمة لمواجية ىذه المتطمبات, األمر الذي 
يدعو إلى  رورة تردير احتياجات السيولة مف ل ؿ التنبؤ بالطمب عمى الرروض والسمفيات 
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ى س ي طر المصرؼ إلى التصفية اإلجبارية لبعض أصولو, ما ودراسة سموؾ الودائل وذلؾ حت
  د يترتب عمى ذلؾ مف ملاطر ويساعد ىذا التردير ف  المواءمة بيف متطمبات السيولة والربحية.

 عمر المصرف: -4
 ( ادلتوسطات احلسابية واألمهية النسبية 16-4جدول رقم )

 العينة على أسئلة أرباح عمر ادلصرفإلجابات أفراد ونتائج اختبار الوسط احلسايب 

رقم
ال

المتوسط  العبارات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىمية 
 % النسبية

Test Value = 3 
مؤشر 
 tاالختبار 

درجة 
 الحرية

احتمال 
 القرار الداللة

ٌظعى املصسف الخجازي لخدظين طمػخه مً  30

 أجل هظب زلت الػمالء.
 دال 000. 241 31.120 82.24 0.556 4.112

31 
لت  ًؼمئن الػمالء للمصازف ذاث ألاغماز الؼٍى

لػلمهم وزلتهم بؤن هره املصازف كادزة غلى 

 البلاء والاطخمساز.

 دال 000. 241 29.521 81.78 0.574 4.089

32 
ف  حظتهلً املصازف أغلب أصىلها ومصاٍز

جؤطِظها في الظىىاث ألاولى ليشؤتها مما ًجػلها 

ف أكل في الظىىاث الخالُت.جخدمل   مصاٍز

 دال 000. 241 22.851 77.3 0.589 3.865

33 
ًفظل الػمالء الخػامل مؼ املصازف ذاث 

الخبرة املصسفُت التي جئهلها للػمل في مجاٌ 

 الصىاغت املصسفُت.

 دال 000. 241 19.669 75.7 0.621 3.785

 دال 000. 241 23.811 76.68 0.545 3.834 املخىطط املىشون 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي 
دور عمػػر المصػػرؼ  عػػف( أف المتوسػػطات الحسػػابية إلجابػػات أفػػراد العينػػة 16-4يبػػيف الجػػدوؿ )

, وترػػل وبفػػارؽ معنػػوي(, 3كعامػؿ دالمػػ  يػػؤثر عمػػى الربحيػػة, ترتفػػل عػػف متوسػػط مريػػاس ليكػػرت )
(, وىػػ  ترابػؿ شػدة اإلجابػػة موافػؽ, وبأىميػة نسػػبية مرتفعػة. وبشػػكؿ 4621-3641 ػمف المجػاؿ )

عػػاـ بمػػع المتوسػػط الحسػػاب  المػػوزوف إلجابػػات أفػػراد العينػػة عمػػى جميػػل أسػػئمة )عمػػر المصػػرؼ( 
ويرابػػؿ شػػدة اإلجابػػة موافػػؽ.  وبفػػارؽ معنػػوي(, وىػػو يرتفػػل عػػف متوسػػط مريػػاس ليكػػرت, 36834)

ؿ عمػػى أف أفػػراد العينػػة يػػروف أف عمػػر المصػػرؼ يمكػػف أف يػػؤثر عمػػى ربحيػػة المصػػارؼ وىػػذا يػػد
 التجارية. 

فالمصارؼ التجارية الت  ليا أعمار طويمة وحسنة السمعة تحوز عمى ثرة الجميور أكثر مف 
المصارؼ الجديدة, فالجميور يطمئف لممصارؼ ذات األعمار الطويمة لعممو وثرتو بأف ىذه 

ة عمى البراء واسستمرار, كما أف إدارتيا لدييا اللبرة المصرفية الت  تؤىميا لمعمؿ المصارؼ  ادر 
ف  مجاؿ الصناعة المصرفية, ىذا باإل افة إلى أف المصارؼ تستيمؾ أغمب أصوليا 
ومصاريؼ تأسيسيا ف  السنوات األولى لنشأتيا, مما يجعميا تتحمؿ مصاريؼ أ ؿ ف  السنوات 

 األلرى.
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 وفروع المصرف:عدد موظفي  -5
 ( ادلتوسطات احلسابية واألمهية النسبية 17-4جدول رقم )
 إلجابات أفراد العينة على أسئلة عدد موظفي وفروع ادلصرفونتائج اختبار الوسط احلسايب 

رقم
ال

المتوسط  العبارات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىمية 
 % النسبية

Test Value = 3 
مؤشر 
 tاالختبار 

درجة 
 الحرية

احتمال 
 القرار الداللة

 عدد مىظفي املصسف

ًمخلً املصسف الخجازي أعداد وافُت مً  34

ادة طاكخه إلاهخاحُت.  املىظفرن بما ًدلم ٍش
 دال 000. 241 15.215 75.86 0.455 3.354

 عدد فسوع املصسف

35 
الجغسافي للمصسف وخاصت في  ًدلم إلاهدشاز 

ادة  املىاػم ذاث الىثافت الظياهُت املسجفػت ٍش

 غدد املخػاملين مػه.

 دال 000. 241 20.033 79.08 0.741 3.954

36 
ادة حجم  ًدلم الاهدشاز الجغسافي للمصسف ٍش

 الىدائؼ والدظهُالث والػملُاث املصسفُت.
 دال 000. 241 15.145 76.04 0.824 3.802

 دال 000. 241 22.369 77.74 0.617 44443 املخىطط املىشون 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي 
دور عػػػدد مػػػوظف   عػػػف( أف المتوسػػػطات الحسػػػابية إلجابػػػات أفػػػراد العينػػػة 17-4يبػػػيف الجػػػدوؿ )

وبفارؽ (, 3وفروع المصرؼ كعامؿ دالم  يؤثر عمى الربحية, ترتفل عف متوسط مرياس ليكرت )
(, وىػػ  ترابػػػؿ شػػدة اإلجابػػػة موافػػؽ, وبأىميػػػة نسػػػبية 4621-3641, وترػػػل  ػػمف المجػػػاؿ )معنػػوي

 مرتفعػػة. وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف أفػػراد العينػػة يػػروف أف عػػدد مػػوظف  وفػػروع المصػػرؼ يمكػػف أف يػػؤثر
فزيػػادة عػػدد مػػوظف  المصػػرؼ سػػوؼ تػػؤدي إلػػى زيػػادة الطا ػػة عمػػى ربحيػػة المصػػارؼ التجاريػػة. 

اإلنتاجيػػة لػػو, وبالتػػال  زيػػادة الربحيػػة, كمػػا أف المصػػرؼ ذو األعػػداد الكبيػػرة مػػف المػػوظفيف يعكػػس 
ة إمػػػا انتشػػػارًا جػرافيػػػًا كبيػػػرًا مػػػف لػػػ ؿ زيػػػادة عػػػدد الفػػػروع التػػػ  تحتػػػاج إلػػػى ىػػػذه الزيػػػادة, أو زيػػػاد

 لدمات المصرؼ الفنية والترنية وعممياتو والت  تستيدؼ ترديـ لدمات أوسل لمعم ء.
ــة, إدارة المصــرف, حجــم  ــاح أو خســارة األوراق المالي ــة )أرب ممــا ســبق تســاىم العوامــل الداخمي
المصرف, ىيكل الودائع, توظيف الموارد, أرباح أو خسائر القروض, السيولة, عمر المصـرف, 

 ع المصرف( دورًا كبيرًا في التأثير عمى ربحية المصارف التجارية السورية.عدد موظفي وفرو 
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 ثانيًا: العوامل الخارجية:
 الظروف االقتصادية والسياسية: -5

 ( ادلتوسطات احلسابية واألمهية النسبية 18-4جدول رقم )
 االقتصادية والسياسيةإلجابات أفراد العينة على أسئلة الظروف ونتائج اختبار الوسط احلسايب 

رقم
ال

المتوسط  العبارات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىمية 
 % النسبية

Test Value = 3 
مؤشر 
 tاالختبار 

درجة 
 الحرية

احتمال 
 القرار الداللة

37 

جئدي الاغخداءاث املخىسزة غلى البنى الخدخُت 

للميشآث الاكخصادًت )وخداث صىاغُت 

الى اهخفاض زبدُت املصسف وأزاض ي شزاغُت( 

 الخجازي.

 دال 000. 241 61.216 91.08 0.395 4.554

جخؤزس زبدُت املصسف الخجازي باللُىد  38

 املفسوطت غلى خسهت البظائؼ مً والى اللؼس.
 دال 000. 241 53.568 90.64 0.445 4.532

39 

جئدي الاغخداءاث إلازهابُت التي اطتهدفذ 

ت )حػؼل  غملُاث هلل املصازف الخجاٍز

د الػائد للمصازف( الى جساجؼ  الشُياث والبًر

 ػاكتها إلاهخاجُت.

 دال 000. 241 54.662 92.46 0.462 4.623

جخؤزس غملُت هلل ألامىاٌ الظائلت بين املدن  40

 بظبب ألاغماٌ إلازهابُت.
 دال 000. 241 48.885 91.48 0.501 4.574

41 
لدي هىان اهخفاض واضح في ودائؼ الػمالء 

 املصسف الخجازي.
 دال 000. 241 35.682 85.5 0.556 4.275

هىان جساجؼ في مػدالث خلىق امللىُت  42

 والدظهُالث الائخماهُت لدي املصسف الخجازي.
 دال 000. 241 33.351 84.52 0.572 4.226

43 
ت  جؤزس مىجىداث ومؼلىباث املصازف الخجاٍز

 فُما ًخػلم بخىشَؼ املىازد املالُت لخلً

 املصازف غلى الاطخخداماث املخخلفت.

 دال 000. 241 73.468 93.24 0.352 4.662

 دال 000. 241 57.066 90.44 0.415 4.522 املخىطط املىشون 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي 
دور الظروؼ  عف( أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة 18-4يبيف الجدوؿ )

(, 3والسياسية كعامؿ لارج  يؤثر عمى الربحية, ترتفل عف متوسط مرياس ليكرت ) ةاس تصادي
(, وى  ترابؿ شدة اإلجابة موافؽ تمامًا, وبأىمية 5-4621, وترل  مف المجاؿ )وبفارؽ معنوي

مع المتوسط الحساب  الموزوف إلجابات أفراد العينة عمى جميل نسبية مرتفعة جدًا. وبشكؿ عاـ ب
وبفارؽ (, وىو يرتفل عف متوسط مرياس ليكرت, 46522أسئمة )الظروؼ اس تصادية والسياسية( )

ويرابؿ شدة اإلجابة موافؽ تمامًا. وىذا يدؿ عمى أف أفراد العينة يروف أف الظروؼ  معنوي
ر عمى ربحية المصارؼ التجارية. ويظير ذلؾ بشكؿ فعً  ف  اس تصادية والسياسية يمكف أف يؤث

حيث استيدفت أعماؿ المصارؼ, وتعطمت عمميات الظروؼ الراىنة الت  تمر بيا سورية حاليًا, 



89 
 

نرؿ الشيكات والبريد العائد لممصارؼ, وتو ؼ نرؿ األمواؿ السائمة بيف المدف بسبب سيطرة 
انعداـ األمف عمى الطرؽ الناتج عف أعماؿ الررصنة الت  المجموعات اإلرىابية المسمحة عمييا, و 

ينفذىا المسمحوف, باإل افة إلى صعوبة وصوؿ موظف  المصارؼ إلى أماكف عمميـ. ي اؼ 
إلى ذلؾ الحصار اس تصادي الدول  المفروض عمى المصارؼ السورية وتجميد أرصدتيا ف  

ار الصرؼ الناتج عف ت عب تجار اللارج, وتو ؼ عمميات التحويؿ المصرف , وترمبات أسع
العممة وشركات الصرافة, كؿ ذلؾ انعكس عمى إجمال  موجودات ومطموبات المصارؼ 
دارة تمؾ الموجودات والمطموبات, مما كاف لو تأثير وا ح فيما يتعمؽ بتوزيل الموارد  التجارية, وا 

 المالية الملتمفة لتمؾ المصارؼ وبالتال  التأثير عمى ربحيتيا.
 التشريعات القانونية والضوابط المصرفية: -4

 ( ادلتوسطات احلسابية واألمهية النسبية 19-4جدول رقم )
 إلجابات أفراد العينة على أسئلة التشريعات القانونية والضوابط ادلصرفيةونتائج اختبار الوسط احلسايب 

رقم
ال

المتوسط  العبارات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىمية 
 % النسبية

Test Value = 3 
مؤشر 
 tاالختبار 

درجة 
 الحرية

احتمال 
 القرار الداللة

44 
ػاث اللاهىهُت والظىابؽ  جئزس الدشَس

املصسفُت بدزجت هبيرة غلى أداء املصازف 

ت بشيل غام.  الخجاٍز

 دال 000. 241 25.559 85.92 0.789 4.296

45 
جئدي حػلُماث الجهاث السكابُت والظىابؽ 

الى طبؽ ألاداء املصسفي للمدافظت املصسفُت 

 غلى طالمخه املالُت وخماًت أمىاٌ املىدغين.

 دال 000. 241 26.552 86.04 0.763 4.302

46 

جئدي اللىاهين واللسازاث والخػامُم الصادزة 

املسهصي الى جددًد وظب  املصسفغً 

الظُىلت ووظب الاخخُاػي إلالصامي أو 

الاخخُاػي اللاهىوي ووظب الائخمان ووظب 

الخىظُفاث بالخازج للمدافظت غلى طالمت 

 الجهاش املصسفي في مىاجهت املخاػس.

 دال 000. 241 28.906 87.68 0.745 4.384

 دال 000. 241 26.671 86.5 0.773 4.325 املخىطط املىشون 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي 
دور التشػػػػػريعات  عػػػػػف( أف المتوسػػػػطات الحسػػػػػابية إلجابػػػػات أفػػػػػراد العينػػػػة 19-4يبػػػػيف الجػػػػػدوؿ )

الرانونية وال وابط المصرفية كعامؿ لارج  يؤثر عمى الربحية, ترتفل عف متوسط مرياس ليكرت 
(, وىػػ  ترابػػؿ شػػدة اإلجابػػة موافػػؽ تمامػػًا, 5-4621, وترػػل  ػػمف المجػػاؿ )وبفػػارؽ معنػػوي(, 3)

وبأىميػػة نسػػبية مرتفعػػة جػػدًا. وبشػػكؿ عػػاـ بمػػع المتوسػػط الحسػػاب  المػػوزوف إلجابػػات أفػػراد العينػػة 
(, وىػو يرتفػل عػف متوسػط 46325عمى جميل أسػئمة )التشػريعات الرانونيػة وال ػوابط المصػرفية( )

ويرابػؿ شػػدة اإلجابػػة موافػؽ تمامػػًا. وىػذا يػػدؿ عمػى أف أفػػراد العينػػة  ويوبفػارؽ معنػػمريػاس ليكػػرت, 
 يروف أف التشريعات الرانونية وال وابط المصرفية يمكف أف يؤثر عمى ربحية المصارؼ التجارية. 
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فالمصرؼ التجاري يروـ بتوظيؼ أموالو ف  أوجو استثمارية معينة بموجب الموائح الرانونية الت  
المركزي تؤدي إلى  المصرؼتحدد ىذه التوظيفات, فالروانيف والررارات والتعاميـ الصادرة عف 

تحديد نسب السيولة ونسب اسحتياط  اإللزام  أو اسحتياط  الرانون  ونسب اسئتماف ونسب 
 التوظيفات باللارج لممحافظة عمى س مة الجياز المصرف  ف  مواجية الملاطر.

 السياسة النقدية: -4
 ( ادلتوسطات احلسابية واألمهية النسبية 21-4جدول رقم )

 إلجابات أفراد العينة على أسئلة السياسة النقديةونتائج اختبار الوسط احلسايب 

رقم
ال

المتوسط  العبارات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىمية 
 % النسبية

Test Value = 3 
مؤشر 
 tاالختبار 

درجة 
 الحرية

احتمال 
 الداللة

 القرار

47 

املسهصي غلى جخفُع الفىائد  املصسفٌػمل 

غلى اللسوض وجخفُع طػس اغادة الخصم 

ومخؼلباث الاخخُاػي الىلدي اللاهىوي بهدف 

حشجُؼ الؼلب غلى اللسوض وحشجُؼ 

 الاطدثماز.

 دال 000. 241 43.129 83.56 0.425 4.178

48 

املسهصي غلى زفؼ طػس اغادة  املصسفٌػمل 

الخصم وزفؼ مخؼلباث الاخخُاػي اللاهىوي 

بهدف طبؽ همى الظُىلت املدلُت وطبؽ 

الائخمان املصسفي مما ًدد مً كدزة املصازف 

غلى الخىطؼ في الائخمان وبالخالي جدلُم أزباح 

 مسجفػت.

 دال 000. 241 47.783 84.26 0.395 4.213

49 
 املصسفحظاهم الظُاطت الىلدًت التي ًفسطها 

ت. ادة زبدُت املصازف الخجاٍز  املسهصي في ٍش
 دال 000. 241 47.660 85.3 0.413 4.265

 دال 000. 241 46.412 84.28 0.407 4.214 املخىطط املىشون 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي 
السياسػة النرديػة كعامػؿ  عػف( أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة 21-4)يبيف الجدوؿ 

, وترػل  ػمف وبفػارؽ معنػوي(, 3لارج  يػؤثر عمػى الربحيػة, ترتفػل عػف متوسػط مريػاس ليكػرت )
(, وىػػ  ترابػػؿ شػػدة اإلجابػػة موافػػؽ تمامػػًا, وبأىميػػة نسػػبية مرتفعػػة جػػدًا. وبشػػكؿ 5-4621المجػػاؿ )

الحسػػاب  المػػوزوف إلجابػػات أفػػراد العينػػة عمػػى جميػػل أسػػئمة )السياسػػة النرديػػة( عػػاـ بمػػع المتوسػػط 
ويرابػػؿ شػػػدة اإلجابػػػة موافػػػؽ  وبفػػػارؽ معنػػػوي(, وىػػو يرتفػػػل عػػػف متوسػػػط مريػػاس ليكػػػرت, 46214)

تمامػػػًا. وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف أفػػػراد العينػػػة يػػػروف أف السياسػػػة النرديػػػة يمكػػػف أف تػػػؤثر عمػػػى ربحيػػػة 
عمؿ المصرؼ المركزي عمى تلفيض الفوائد عمى الرػروض وتلفػيض حيث يالمصارؼ التجارية. 

سػػعر إعػػادة اللصػػـ ومتطمبػػات اسحتيػػاط  النرػػدي الرػػانون  بيػػدؼ تشػػجيل الطمػػب عمػػى الرػػروض 
وتشػجيل اسسػػتثمار, وأحيانػًا وبيػػدؼ  ػبط نمػػو السػيولة المحميػػة و ػبط اسئتمػػاف المصػرف  يرػػوـ 

تطمبػػػات اسحتيػػػاط  الرػػػانون  ألجػػػؿ الحػػػد مػػػف المصػػػرؼ المركػػػزي برفػػػل سػػػعر إعػػػادة اللصػػػـ وم
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التوسل ف  التسيي ت اسئتمانية مما يحػد مػف  ػدرة المصػارؼ التجاريػة عمػى التوسػل فػ  اسئتمػاف 
 ؽ أرباح مرتفعة.يوبالتال  تحر

 الثقافة االجتماعية والوعي المصرفي: -3
 ( ادلتوسطات احلسابية واألمهية النسبية 21-4جدول رقم )
 إلجابات أفراد العينة على أسئلة الثقافة االجتماعية والوعي ادلصريفونتائج اختبار الوسط احلسايب 

رقم
ال

المتوسط  العبارات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىمية 
 % النسبية

Test Value = 3 
مؤشر 
 tاالختبار 

درجة 
 الحرية

احتمال 
 القرار الداللة

50 

جخىفس اللىاغت اليافُت لدي الجمهىز بلىة 

ومخاهت الجهاش املصسفي الخجازي مما ٌظاهم في 

ىػىع بدوزه غلى  ادة حػاملهم وزلتهم به ٍو ٍش

 زبدُخه.

 دال 000. 241 17.196 76.82 0.761 3.841

51 

الجهل بؤهمُت الػمل املصسفي ًىجد لدي 

بػع املخػاملين هىاًا طِئت فُما ًخػلم 

الظلبي مؼ املصسف وخاصت في مجاٌ بالخػامل 

 الخداًل دون طداد ما غليهم مً كسوض.

 دال 000. 241 22.086 79.9 0.701 3.995

52 

جىفس اللىاغت لدي بػع املخػاملين بػدم 

الخػامل بالفىائد املدًىت والدائىت ًئزس غلى 

ت مً  الحصت الظىكُت للمصازف الخجاٍز

الػمالء الىدائؼ واللسوض خالٌ جىجه هئالء 

للخػامل مؼ املصازف إلاطالمُت مما ًئزس غلى 

 زبدُت هره املصازف.

 دال 000. 241 27.921 83.04 0.642 4.152

 دال 000. 241 23.157 80.24 0.680 4.012 املخىطط املىشون 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي 
الثرافػػػة اسجتماعيػػػة  عػػػف( أف المتوسػػػطات الحسػػػابية إلجابػػػات أفػػػراد العينػػػة 21-4يبػػػيف الجػػػدوؿ )

(, 3والػػوع  المصػػرف  كعامػػؿ لػػارج  يػػؤثر عمػػػى الربحيػػة, ترتفػػل عػػف متوسػػط مريػػاس ليكػػػرت )
(, وىػػ  ترابػػؿ شػػدة اإلجابػػة موافػػؽ, وبأىميػػة 4621-3641, وترػػل  ػػمف المجػػاؿ )وبفػػارؽ معنػػوي

وسط الحساب  الموزوف إلجابات أفراد العينة عمى جميل أسئمة نسبية مرتفعة. وبشكؿ عاـ بمع المت
وبفػارؽ (, وىو يرتفل عف متوسط مرياس ليكػرت, 46112)الثرافة اسجتماعية والوع  المصرف ( )

ويرابػػؿ شػػدة اإلجابػػة موافػػؽ. وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف أفػػراد العينػػة يػػروف أف الثرافػػة اسجتماعيػػة  معنػػوي
حيػػث أف  ػػوة ومتانػػة الجيػػاز عمػػى ربحيػػة المصػػارؼ التجاريػػة. والػػوع  المصػػرف  يمكػػف أف تػػؤثر 

المصرف  وتوفر الرناعة الكافية لدى الجميور بيذه الرػوة سػوؼ يػؤدي إلػى زيػادة تعػامميـ مػل ىػذه 
المصارؼ وكػذلؾ زيػادة ثرػتيـ بالتعامػؿ معيػا, ممػا  ػد يػنعكس بػدوره عمػى ربحيػة ىػذه المصػارؼ. 

المصرف  يوجد لدى بعض المتعامميف نوايػا سػيئة فيمػا يتعمػؽ كما أف جيؿ الكثيريف بأىمية العمؿ 
 الرروض.بالتعامؿ السمب  مل المصارؼ بشكؿ عاـ ولاصة ف  مجاؿ التحايؿ دوف سداد 
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 المنافسة: -1
 ( ادلتوسطات احلسابية واألمهية النسبية 22-4جدول رقم )

 ادلنافسةإلجابات أفراد العينة على أسئلة ونتائج اختبار الوسط احلسايب 

رقم
ال

المتوسط  العبارات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىمية 
 % النسبية

Test Value = 3 
مؤشر 
 tاالختبار 

درجة 
 الحرية

احتمال 
 القرار الداللة

53 
جئزس املىافظت بشيل مباشس غلى زبدُت املصسف 

 وذلً في ظل مددودًت املىازد املخاخت له.
 دال 000. 241 30.009 77.82 0.462 3.891

54 
ًلىم املصسف بدفؼ مػدالث فائدة غالُت 

للحصٌى غلى املىازد, مما ًئدي الى اهخفاض 

 هامش الػىائد وبالخالي اهخفاض السبدُت.

 دال 000. 241 13.917 75.08 0.843 3.754

 دال 000. 241 27.54 77.34 0.495 3.867 املخىطط املىشون 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي 
المنافسة كعامؿ  عف( أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة 22-4يبيف الجدوؿ )

, وترل  مف وبفارؽ معنوي(, 3لارج  يؤثر عمى الربحية, ترتفل عف متوسط مرياس ليكرت )
شدة اإلجابة موافؽ, وبأىمية نسبية مرتفعة. وبشكؿ عاـ بمع (, وى  ترابؿ 4621-3641المجاؿ )

(, وىو 36867المتوسط الحساب  الموزوف إلجابات أفراد العينة عمى جميل أسئمة )المنافسة( )
ويرابؿ شدة اإلجابة موافؽ. وىذا يدؿ عمى أف  وبفارؽ معنوييرتفل عف متوسط مرياس ليكرت, 
وذلؾ بسبب المصارؼ التجارية يمكف أف تؤثر عمى ربحيتيا أفراد العينة يروف أف المنافسة بيف 

محدودية الموارد المتاحة ليذه المصارؼ, وا طرارىا نتيجة لذلؾ إلى دفل معدست فائدة عالية 
لمحصوؿ عمى ىذه الموارد, األمر الذي يؤدي إلى انلفاض ىامش العوائد, وبالتال  التأثير عمى 

 صاف  األرباح ومعدست الربحية.
 أسعار الفائدة: -2

 ( ادلتوسطات احلسابية واألمهية النسبية 23-4جدول رقم )
 إلجابات أفراد العينة على أسئلة أسعار الفائدةونتائج اختبار الوسط احلسايب 

رقم
ال

المتوسط  العبارات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىمية 
 % النسبية

Test Value = 3 
مؤشر 
 tاالختبار 

درجة 
 الحرية

احتمال 
 الداللة

 القرار

55 
 في الخؤزير غلى 

ً
 فاغال

ً
جلػب أطػاز الفائدة دوزا

 اطدثمازاث املصسف الخجازي.
 دال 000. 241 28.332 83.78 0.653 4.189

56 
جخؤزس زبدُت املصسف الخجازي بالخللب في 

 جددًد أطػاز الفىائد املدًىت والدائىت.
 دال 000. 241 30.016 84.46 0.634 4.223

 دال 000. 241 28.887 84.06 0.648 4.203 املخىطط املىشون 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي 
أسعار الفائدة كعامؿ  عف( أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة 23-4يبيف الجدوؿ )

, وترل  مف وبفارؽ معنوي(, 3لارج  يؤثر عمى الربحية, ترتفل عف متوسط مرياس ليكرت )
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(, وى  ترابؿ شدة اإلجابة موافؽ وموافؽ تمامًا, وبأىمية 5-4621(, )4621-3641المجاليف )
عمى جميل أسئمة نسبية مرتفعة. وبشكؿ عاـ بمع المتوسط الحساب  الموزوف إلجابات أفراد العينة 

ويرابؿ شدة اإلجابة  وبفارؽ معنوي(, وىو يرتفل عف متوسط مرياس ليكرت, 46213)المنافسة( )
أف ربحية المصارؼ التجارية تزداد كمما ازدادت أسعار موافؽ. وىذا يدؿ عمى أف أفراد العينة 

بمعنى أف  الفائدة عمى الرروض, لصوصًا عندما تكوف أسعار الفائدة عمى الودائل منلف ة,
 .كمما ازداد ىامش سعر الفائدةتزداد الربحية 

 :حظاؤالث الدزاطت -4-6-2

ــأثير  توجــدىــل : الســؤال األول فــروق جوىريــة بــين درجــات تــأثير العوامــل الداخميــة ودرجــات ت
 .العوامل الخارجية عمى ربحية المصارف التجارية في محافظة الالذقية

ـّ استلداـ التحميؿ العامم   لإلجابة عف السؤاؿ مف ترتيب يمّكف , الذي Factor Analysisت
المتػيرات المسترمة تبعًا لدرجة تأثيرىا عمى المتػير التابل, وذلؾ بالتيار مجموعة المتػيرات الت  
تفّسر أكبر  در ممكف مف التبايف الكم , وىذا ما يشكؿ العامؿ األوؿ, ثـ يتـ تحديد مجموعة 

لت  تفسر أكبر  در ممكف مف التبايف المتبر  بعد استل ص العامؿ األوؿ, وىذا ما المتػيرات ا
يشكؿ العامؿ الثان  وىكذا. فالعامؿ األوؿ يفسر أكبر  در مف التبايف الكم  لمبيانات ثـ العامؿ 

وبالتال  الوصوؿ إلى دالة معبرة عف العوامؿ المؤثرة عمى , الثان  ثـ العامؿ الثالث فالرابل..
 يتـ مف ل ليا ترتيب ىذه المتػيرات وفؽ تشبعاتيا. بحية المصارؼ التجارية,ر 

 ( اإلحصاءات الوصفية للمتغريات ادلؤثرة يف رحبية ادلصارف التجارية24-4جدول رقم )
 الرتبت Mean Std. Deviation Analysis N المتغير رمز المتغير

X1 9 242 46451. 4.0909 أرباح أو خسارة األوراق انمانية 

X2 11 242 53250. 3.9573 إدارة انمصرف 

X3 12 242 85410. 3.9298 حجم انمصرف 

X4 5 242 46233. 4.2518 هيكم انودائع 

X5 4 242 66356. 4.2562 توظيف انموارد 

X6 2 242 63628. 4.4380 أرباح وخسائر انقروض 

X7 8 242 84683. 4.1149 انسيونة 

X8 15 242 54569. 3.8347 عمر انمصرف 

X9 16 242 81141. 3.7934 عدد موظفي انمصرف 

X10 13 242 61708. 3.8878 عدد فروع انمصرف 

X11 1 242 41559. 4.5227 الظروف االقتصاديت والسياسيت 

X12 3 242 77368. 4.3257 التشريعاث القانونيت والضوابظ المصرفيت 

X13 6 242 40754. 4.2149 السياست النقديت 

X14 10 242 68084. 4.0124 الثقافت االجتماعيت والوعي المصرفي 

X15 14 242 49591. 3.8678 المنافست 

X16 7 242 64874. 4.2037 أسعار الفائدة 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي 
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ـّ إجراء التبار  , حيث تتراوح  يمتو بيف KMO Testلمتحرؽ مف مدى كفاية حجـ العينة ت
الصفر والواحد الصحيح, وكمما ا تربت  يمتو مف الواحد الصحيح كمما دؿ ذلؾ عمى زيادة 
اسعتمادية لمعوامؿ الت  نحصؿ عمييا مف التحميؿ, والعكس صحيح. ويشير صاحب ىذا 

حتى يمكف / 0.5( إلى أف الحد األدنى المربوؿ ليذا اإلحصائ  ى  /Kaiser, 1974اسلتبار )
 الحكـ بكفاية حجـ العينة. أما ف  حالة أف تكوف  يمتو أ ؿ مف ذلؾ فإنو يتعيف زيادة حجـ العينة.

 ( كفاية حجم العينة للمتغريات ادلؤثرة يف رحبية ادلصارف التجارية25-4جدول رقم )
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .517 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 718.342 

df 120 

Sig. .000 

Determinant = .033 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي            
أي أكبر مف الحد األدنى الذي  16517تساوي KMOأف  يمة التبار (25-4)يبيف الجدوؿ 

 .(, وبالتال  يمكننا الحكـ بكفاية حجـ العينة0.50والبالع )Kaiser اشترطو
00001.0047.0minكما ن حظ أف  يمة المحدد  antDeter وبالتال  يمكف اإل رار بعدـ ,

 وجود مشكمة ازدواج لط  بيف المتػيرات, وبالتال  س داع  سستبعاد بعض المتػيرات.
الكامنة لمصفوفة اسرتباطات )تبايف المكونات(, ومجموعيا ( الجذور 26-4يبيف الجدوؿ ر ـ )و 

الرئيس  األوؿ لو  العامؿ/ بردر عدد المتػيرات, حيث أف 16يساوي رتبة المصفوفة ويساوي/
ف المكوف الثان  16.713/ ويفسر /2.674أكبر جذر كامف )أو تبايف المكوف( ويساوي / %/, وا 

/ ويفسر 1.377لمكوف الثالث لو جذر كامف /%/, وا12.122/ ويفسر /1.94لو جذر كامف /
المكوف اللامس لو و %/, 8.206/ ويفسر /1.313%/, والمكوف الرابل لو جذر كامف /8.608/

/ ويفسر 1.085لو جذر كامف / السادسالمكوف , و %/7.334/ ويفسر /1.173جذر كامف /
 %/.6.398/ ويفسر /1.024لو جذر كامف / السابلالمكوف , وأليرًا %/6.784/

ليا المساىمة األكبر ف  التبايف الكم  المفسر فرد بمع مجموع ما  السبعة الرئيسةىذه المكّونات 
, ون حظ أنو تـ اسستػناء عف المكونات الت  لممتػيرات %/مف التبايف الكم 66.165تفسره /

وبعده كاف  التدويرليا جذور كامنة أ ؿ مف الواحد الصحيح, وتبّيف أي ًا أف المكوف األوؿ  بؿ 
% مف التباينات الكمية ف  النموذج  بؿ 11.985% و16.713لو األثر األكبر فيو مسؤوؿ عف 

التدوير وبعده, ون حظ أف توزيل التباينات بيف المكونات أصبح أف ؿ بعد التدوير فمـ يعد ذلؾ 
 الفرؽ الكبير بيف تشاركيات المكونات, ويبدو ذلؾ وا حًا بالنسبة لجميل المكونات.
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 ( التباين الكلي ادلفسر للمتغريات ادلؤثرة يف رحبية ادلصارف التجارية 26-4جدول رقم )

(Total Variance Explained) 
Componen

t 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2.674 16.713 16.713 2.674 16.713 16.713 1.918 11.985 11.985 

2 1.940 12.122 28.835 1.940 12.122 28.835 1.827 11.417 23.402 

3 1.377 8.608 37.443 1.377 8.608 37.443 1.695 10.597 33.998 

4 1.313 8.206 45.649 1.313 8.206 45.649 1.468 9.175 43.173 

5 1.173 7.334 52.983 1.173 7.334 52.983 1.361 8.507 51.680 

6 1.085 6.784 59.767 1.085 6.784 59.767 1.217 7.603 59.283 

7 1.024 6.398 66.165 1.024 6.398 66.165 1.101 6.882 66.165 

8 .961 6.004 72.169       

9 .873 5.457 77.626       

10 .734 4.588 82.214       

11 .675 4.221 86.435       

12 .652 4.072 90.507       

13 .592 3.697 94.204       

14 .431 2.692 96.896       

15 .326 2.038 98.934       

16 .171 1.066 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي 
( ترتيب المتػيرات وفؽ األىمية النسبية ف  تفسير التبايف الكم  27-4الجدوؿ ر ـ ) ويبيف

 لممتػيرات.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              (  Rotated Component Matrix )( مصفوفة ادلكونات أو العوامل بعد التدوير27-4جدول رقم )

 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 

X1  .913      

X2     .703   

X3     .714   

X4   .722     

X5 .765       

X6  .899      

X7    .686    

X8         .554 

X9       .531 

X10      .614  

X11 .820       

X12 .709        

X13   .806     

X14    .541    

X15      .572  

X16    .645    

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي   
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األثر األكبر ف  ربحية المصارؼ التجارية وفؽ المتػيرات  لممكون األولحيث ن حظ أنو كاف 
ـّ ترتيب ىذه المتػيرات وفؽ األىمية النسبية ف  تفسير التبايف  الدالمة ف  ىذا المكوف, و د ت

 الكم  لممكوف كما يم :
/, وىذا يعن  16821وكاف التشبل اللاص بيا / (:X11الظروف االقتصادية والسياسية ) -5

 .%/ مف التبايف الكم  المفسر82بنسبة /بأنيا تساىـ 
/, وىذا يعن  بأنيا تساىـ بنسبة 0.765وكاف التشبل اللاص بيا / (:X5توظيف الموارد ) -4
 %/ مف التبايف الكم  المفسر.76.5/
/, وىذا 0.709وكاف التشبل اللاص بو / (:X12التشريعات القانونية والضوابط المصرفية ) -4

 %/ مف التبايف الكم  المفسر.  70.9/ يعن  بأنو يساىـ بنسبة
فرد احتؿ المرتبة الثانية ف  ربحية المصارؼ التجارية وفؽ المتػيرات  لممكون الثانيأما بالنسبة 

ـّ ترتيب ىذه المتػيرات وفؽ األىمية النسبية ف  تفسير التبايف  الدالمة ف  ىذا المكوف, و د ت
 الكم  لممكوف كما يم :

/, وىذا يعن  -16913وكاف التشبل اللاص بيا / (:X1األوراق المالية )أرباح أو خسائر  -5
 %/ مف التبايف الكم  المفسر.9163بأنيا تساىـ بنسبة /

/, وىذا يعن  بأنيا 0.899-وكاف التشبل اللاص بيا / (:X6أرباح وخسائر القروض ) -4
 %/ مف التبايف الكم  المفسر.89.9تساىـ بنسبة /
فرد احتؿ المرتبة الثالثة ف  ربحية المصارؼ التجارية وفؽ المتػيرات  الثالثلممكون أما بالنسبة 

ـّ ترتيب ىذه المتػيرات وفؽ األىمية النسبية ف  تفسير التبايف  الدالمة ف  ىذا المكوف, و د ت
 الكم  لممكوف كما يم :

تساىـ /, وىذا يعن  بأنيا 16816وكاف التشبل اللاص بيا / (:3X1السياسة النقدية ) -5
 %/ مف التبايف الكم  المفسر.8166بنسبة /

/, وىذا يعن  بأنيا تساىـ بنسبة 0.722-وكاف التشبل اللاص بيا / (:X4ىيكل الودائع ) -4
 %/ مف التبايف الكم  المفسر.72.2/

فرد احتؿ المرتبة الرابعة ف  ربحية المصارؼ التجارية وفؽ المتػيرات  لممكون الرابعأما بالنسبة 
ـّ ترتيب ىذه المتػيرات وفؽ األىمية النسبية ف  تفسير التبايف الدال مة ف  ىذا المكوف, و د ت

 الكم  لممكوف كما يم :
/, وىذا يعن  بأنيا تساىـ بنسبة 16686وكاف التشبل اللاص بيا / (:X7السيولة ) -5
 %/ مف التبايف الكم  المفسر, وكاف تأثيرىا ايجابيًا.6866/
/, وىذا يعن  بأنيا تساىـ بنسبة 0.645-وكاف التشبل اللاص بيا / (:X16أسعار الفائدة ) -4
 %/ مف التبايف الكم  المفسر.64.5/
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/, وىذا -16541وكاف التشبل اللاص بيا / (:X14الثقافة االجتماعية والوعي المصرفي ) -4
 %/ مف التبايف الكم  المفسر.5461يعن  بأنيا تساىـ بنسبة /

فرد احتؿ المرتبة اللامسة ف  ربحية المصارؼ التجارية وفؽ  الخامسلممكون أما بالنسبة 
ـّ ترتيب ىذه المتػيرات وفؽ األىمية النسبية ف  تفسير  المتػيرات الدالمة ف  ىذا المكوف, و د ت

 التبايف الكم  لممكوف كما يم :
/, وىذا يعن  بأنو يساىـ بنسبة  16714وكاف التشبل اللاص بو / (:X3حجم المصرف ) -5
 %/ مف التبايف الكم  المفسر.7164/
/, وىذا يعن  بأنيا تساىـ بنسبة 16713وكاف التشبل اللاص بيا / (:X2إدارة المصرف ) -4
 %/ مف التبايف الكم  المفسر.7163/

فؽ فرد احتؿ المرتبة السادسة ف  ربحية المصارؼ التجارية و  لممكون السادسأما بالنسبة 
ـّ ترتيب ىذه المتػيرات وفؽ األىمية النسبية ف  تفسير  المتػيرات الدالمة ف  ىذا المكوف, و د ت

 التبايف الكم  لممكوف كما يم :
/, وىذا يعن  بأنو يساىـ  16614وكاف التشبل اللاص بو / (:X10عدد فروع المصرف ) -5

 %/ مف التبايف الكم  المفسر.6164بنسبة /
/, وىذا يعن  بأنيا تساىـ بنسبة 16572وكاف التشبل اللاص بيا / (:X15المنافسة ) -4
 %/ مف التبايف الكم  المفسر.5762/

فرد احتؿ المرتبة السابعة ف  ربحية المصارؼ التجارية وفؽ  لممكون السابعأما بالنسبة 
ـّ ترتيب ىذه المتػيرات وفؽ األىمية النسبية ف  تفسير  المتػيرات الدالمة ف  ىذا المكوف, و د ت

 التبايف الكم  لممكوف كما يم :
/, وىذا يعن  بأنو يساىـ بنسبة 16554وكاف التشبل اللاص بو / (:X8عمر المصرف ) -5
 %/ مف التبايف الكم  المفسر.5564/
/, وىذا يعن  بأنو يساىـ 16531وكاف التشبل اللاص بو / (:X9عدد موظفي المصرف ) -4

 %/ مف التبايف الكم  المفسر.5361بنسبة /
 بناًء عمى ذلك:

: داّلة العوامؿ المؤثرة ف  ربحية المصارؼ التجارية, وى  تمثؿ مجموع المكونات   تكوف الداّلة
 يم :كما 
7654321 FACTFACTFACTFACTFACTFACTFACTYp  

125111 709.0765.0820.0 XXXFACT  
612 .899.0913.0 XXFACT  



98 
 

4133 722.0806.0 XXFACT  
141674 541.0645.0686.0 XXXFACT  

235 703.0714.0 XXFACT  
15106 572.0614.0 XXFACT  

987 531.0554.0 XXFACT  
التجارية السورية تلتمؼ ف  ن حظ مف الدالة السابرة أف العوامؿ المؤثرة ف  ربحية المصارؼ 

أىميتيا النسبية, وبالتال  ف  أولويتيا ف  التأثير عمى الربحية, حيث جاءت ىذه العوامؿ وفؽ 
الترتيب التال : الظروؼ اس تصادية والسياسية, توظيؼ الموارد, التشريعات الرانونية وال وابط 

ئر الرروض, السياسة النردية, ىيكؿ المصرفية, أرباح أو لسائر األوراؽ المالية, أرباح أو لسا
الودائل, السيولة, أسعار الفائدة, الثرافة اسجتماعية والوع  المصرف , حجـ المصرؼ, إدارة 

 المصرؼ, عدد فروع المصرؼ, المنافسة, عمر المصرؼ, عدد موظف  المصرؼ.
, لذلؾ ينبػ  وبما أف المكوف األوؿ لو األكبر مف التباينات ف  النموذج  بؿ التدوير وبعده

التركيز عمى المكونات الدالمة ف  ىذا المكوف, وألذىا أولوية عند دراسة العوامؿ المؤثرة عمى 
ربحية المصارؼ التجارية, وىذه العوامؿ ى : الظروؼ اس تصادية والسياسية, توظيؼ الموارد, 

 التشريعات الرانونية وال وابط المصرفية.
رية بين درجات تـأثير العوامـل الداخميـة عمـى الربحيـة فيمـا فروق جوى توجدىل : السؤال الثاني

 .بين المصارف التجارية العامة والمصارف التجارية الخاصة في محافظة الالذقية
ـّ تطبيؽ التبار ) ( لمفرؽ بيف متوسط  عينتيف مسترمتيف غير t. testسلتبار ىذه الفر ية ت

 متساويتيف:
 للفرق بني متوسطات  t. test( نتائج اختبار28-4جدول رقم )

 إجابات أفراد العينة يف تأثري العوامل الداخلية على رحبية ادلصارف التجارية تبعاً لنوع ادلصرف
Independent Samples Test 

عدد  المصرف
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الفروق .t)) (df)  Sig المعياري

 169493 463882 152 عام
16679 241 16498 

ال توحد 

 161216 4631 91 خاص فروق
 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي        

إلجابػػات العػػامميف فػػ  المصػػارؼ العامػػة ( أف  يمػػة المتوسػػط الحسػػاب  28-4يبػػيف الجػػدوؿ ر ػػـ )
(, وبمػػػػت  يمػػػة المتوسػػػط الحسػػػاب  إلجابػػػات العػػػامميف فػػػ  المصػػػارؼ اللاصػػػة 463882بمػػػػت )

(, وىػػ  أصػػػر مػػف 16679(, كمػػا بمػػػت  يمػػة مؤشػػر اسلتبػػار )الريمػػة المحسػػوبة لػػػ ت = 4631)
حتمػاؿ الدسلػة تسػاوي (, كمػا أف  يمػة ا241( عند درجػات حريػة تسػاوي )1696الريمة المحسوبة )
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(, وبالتػػػال  نربػػػؿ الفر ػػػية الثانيػػػة أي س توجػػػد 1615( وىػػػ  أكبػػػر مػػػف مسػػػتوى الدسلػػػة )16498)
فػػ  تػػأثير العوامػػؿ الدالميػػة عمػػى ربحيػػة فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف متوسػػطات إجابػػات أفػػراد العينػػة 

 المصارؼ التجارية تبعًا لنوع المصرؼ.
ىرية بين درجات تأثير العوامل الخارجية عمـى الربحيـة فيمـا ىل ىناك فروق جو : السؤال الثالث

 .بين المصارف التجارية العامة والمصارف التجارية الخاصة في محافظة الالذقية
ـّ تطبيؽ التبار ) ( لمفرؽ بيف متوسط  عينتيف مسترمتيف غير t. testسلتبار ىذه الفر ية ت

 متساويتيف:
 للفرق بني متوسطات  t. test( نتائج اختبار29-4جدول رقم )

 إجابات أفراد العينة يف تأثري العوامل اخلارجية على رحبية ادلصارف التجارية تبعاً لنوع ادلصرف
Independent Samples Test 

عدد  المصرف
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الفروق .t)) (df)  Sig المعياري

 165422 462237 152 عام
16373 241 16171 

ال توحد 

 165772 461222 91 خاص فروق
 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميل اإلحصائي        

إلجابػػات العػػامميف فػػ  المصػػارؼ العامػػة ( أف  يمػػة المتوسػػط الحسػػاب  29-4يبػػيف الجػػدوؿ ر ػػـ )
فػػػ  المصػػػارؼ اللاصػػػة (, وبمػػػػت  يمػػػة المتوسػػػط الحسػػػاب  إلجابػػػات العػػػامميف 462237بمػػػػت )

(, وىػػ  1617116373(, كمػػا بمػػػت  يمػػة مؤشػػر اسلتبػػار )الريمػػة المحسػػوبة لػػػ ت = 461222)
(, كمػػا أف  يمػػة احتمػػاؿ 241( عنػػد درجػػات حريػػة تسػػاوي )1696أصػػػر مػػف الريمػػة المحسػػوبة )

الثة أي (, وبالتال  نربؿ الفر ية الث1615( وى  أكبر مف مستوى الدسلة )16171الدسلة تساوي )
ف  تػأثير العوامػؿ اللارجيػة عمػى س توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات إجابات أفراد العينة 

 ربحية المصارؼ التجارية تبعًا لنوع المصرؼ.
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: الىخائج: 
ً
 أوال

فرد توصؿ الباحث إلى مجموعة النتائج  بناًء عمى ما تمت دراستو وتحميمو مف ل ؿ الدراسة
 اآلتية:

تتأثر ربحية المصارؼ التجارية السورية بمجموعة مف العوامؿ يمكف تصنيفيا  مف فئتيف:  -1
 عوامؿ دالمية, وعوامؿ لارجية.

و د جاءت ىذه , تلتمؼ العوامؿ المؤثرة عمى ربحية المصارؼ التجارية ف  أىميتيا النسبية -2
الترتيب التال : الظروؼ اس تصادية والسياسية, توظيؼ الموارد, التشريعات العوامؿ وفؽ 

الرانونية وال وابط المصرفية, أرباح أو لسائر األوراؽ المالية, أرباح أو لسائر الرروض, 
السياسة النردية, ىيكؿ الودائل, السيولة, أسعار الفائدة, الثرافة اسجتماعية والوع  المصرف , 

إدارة المصرؼ, عدد فروع المصرؼ, المنافسة, عمر المصرؼ, عدد موظف  حجـ المصرؼ, 
 المصرؼ.

تيدؼ المصارؼ التجارية إلى اسستثمار ف  األوراؽ المالية لتأميف الربحية والسيولة,  -3
األوراؽ المالية سعر وبالتال  يمكف أف يؤثر ذلؾ عمى ربحيتيا مف ل ؿ ارتفاع أو )انلفاض( 

 ف  السوؽ المصرف .
تتأثر ربحية المصارؼ التجارية بمدى  درة إدارتيا عمى الموازنة بيف العائد والملاطر, وعمى  -4

تلفيض التكاليؼ وزيادة اإليرادات, مف ل ؿ لبرة اإلدارة و درتيا عمى التلطيط والتنظيـ 
ـ ربحيتو الررارات الت  تتلذىا إدارة المصرؼ التجاري ليا دور ف  تعظي والتوجيو والر ابة. كما أف

 وذلؾ مف ل ؿ الموازنة بيف الربحية والسيولة واألماف.
تتأثر ربحية المصارؼ التجارية بحجـ المصػرؼ, فكبػر حجػـ المصػرؼ )مراسػًا بػالموجودات(  -5

يػػػؤدي إلػػػى انلفػػػاض معػػػدؿ العائػػػد عمػػػى الموجػػػودات, كمػػػا أف زيػػػادة حجػػػـ موجػػػودات المصػػػارؼ 
 التجارية يزيد مف  درتيا عمى اسستثمار, وبالتال  زيادة ربحيتيا. 

المصػػارؼ التجاريػػة عمػػى جػػذب كػػؿ الودائػػل, حيػػث ترػػـو تتػػأثر ربحيػػة المصػػارؼ التجاريػػة بيي -6
ودائل التوفير وألجؿ, وذلػؾ ألف ىػذه الودائػل تعطػ  تمػؾ المصػارؼ مرونػة أكبػر فػ  توظيفيػا فػ  
استثمارات طويمة األجؿ نسبيًا دوف اسعتبار لعامؿ السيولة, وذلؾ فػ  سػبيؿ تحريػؽ ربحيػة أكبػر, 

عػػػة عمػػػى الودائػػػل إلػػػى أ صػػػى حػػػد ممكػػػف لتزيػػػد مػػػف كمػػػا تسػػػعى إلػػػى تلفػػػيض  يمػػػة الفوائػػػد المدفو 
 ربحيتيا.

فزيادة نسبة الموارد المستثمرة ف  موجودات تتأثر ربحية المصارؼ التجارية بتوظيؼ الموارد,  -7
المصػػػرؼ تزيػػػد مػػػف ربحيتػػػو, حيػػػث أف الػػػدلؿ المتولػػػد عنيػػػا يعتبػػػر المصػػػدر األساسػػػ  إليػػػرادات 
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الرػػروض, وتػػؤثر نسػػبة المػػوارد المسػػتثمرة فػػ  الموجػػودات المصػػرؼ وبالػػذات الػػدلؿ المتولػػد مػػف 
 المدرة لمدلؿ عمى ربحية المصرؼ التجاري, حيث تزداد ربحيتيا بازدياد ىذه النسبة.

تعتبر الرروض مف النشاطات األساسية لممصارؼ التجارية, وىػ  بالتػال  المصػدر األساسػ   -8
مػى مسػتوى توظيفيػا لمودائػل فػ  شػكؿ  ػروض لتحريؽ األرباح, وتحاوؿ المصارؼ دائمػًا الر ابػة ع

مػػف لػػ ؿ الر ابػػة عمػػى نسػػبة اسئتمػػاف لػػدييا, إذ أف عمميػػات اسئتمػػاف تػػؤثر بصػػورة سػػمبية عمػػى 
 ربحية المصارؼ عندما يفرد المرترض  درتو عمى سداد الرروض. 

حيث تمكف السيولة المصرؼ مف تجنب تؤثر السيولة عمى ربحية المصارؼ التجارية,  -9
لسارة الت   د تحدث نتيجة ا طرار المصرؼ إلى تصفية بعض أصولو غير السائمة, كما ال

تمثؿ السيولة عنصر الحماية واألماف عمى مستوى المصرؼ مل المحافظة عمى  درة الجياز 
 المصرف  عمى تمبية طمبات اسئتماف ف  أي و ت. 

لتجارية الت  ليا أعمار تتأثر ربحية المصارؼ التجارية بعمر المصرؼ, فالمصارؼ ا -10
طويمة وحسنة السمعة تحوز عمى ثرة الجميور أكثر مف المصارؼ الجديدة, فالجميور يطمئف 
لممصارؼ ذات األعمار الطويمة لعممو وثرتو بأف ىذه المصارؼ  ادرة عمى البراء واسستمرار, 

عة المصرفية, ىذا كما أف إدارتيا لدييا اللبرة المصرفية الت  تؤىميا لمعمؿ ف  مجاؿ الصنا
باإل افة إلى أف المصارؼ تستيمؾ أغمب أصوليا ومصاريؼ تأسيسيا ف  السنوات األولى 

 .التاليةلنشأتيا, مما يجعميا تتحمؿ مصاريؼ أ ؿ ف  السنوات 
فزيػػػادة عػػػدد مػػػوظف  المصػػػرؼ تتػػػأثر ربحيػػػة المصػػػارؼ التجاريػػػة بعػػػدد المػػػوظفيف والفػػػروع,  -11

األعػداد  ياإلنتاجية لو, وبالتال  زيادة الربحية, كمػا أف المصػرؼ ذ سوؼ تؤدي إلى زيادة الطا ة
الكبيرة مف الموظفيف يعكس إما انتشارًا جػرافيًا كبيرًا مف ل ؿ زيادة عدد الفروع التػ  تحتػاج إلػى 
ىػػذه الزيػػػادة, أو زيػػػادة لػػػدمات المصػػرؼ الفنيػػػة والترنيػػػة وعممياتػػػو والتػػ  تسػػػتيدؼ ترػػػديـ لػػػدمات 

 أوسل لمعم ء.
الت  تمر بيا سورية حاليًا ف  انلفاض  غير المستررة واس تصادية السياسة تؤثر األو اع -12

ـّ استيداؼ, حيث ربحية المصارؼ التجارية السورية أعماؿ المصارؼ, فتعطمت عمميات نرؿ  ت
, ي اؼ إلى ذلؾ الحالة األمنية السائدةالشيكات, وتو ؼ نرؿ األمواؿ السائمة بيف المدف بسبب 

, وتو ؼ عمميات التحويؿ المصرف , وترمبات أسعار الصرؼ تجميد أرصدة المصارؼ ف  اللارج
 .الناتج عف ت عب تجار العممة وشركات الصرافة

يوظؼ المصرؼ التجاري السوري أموالو ف  أوجو استثمارية معينة, وبموجب لوائح  انونية  -13
جارية واسناد الرروض وشراء أذوف اللزينة تحد مف ىذه التوظيفات, وتتمثؿ ف  لصـ األوراؽ الت

ومنح الرروض والسمفيات والمتاجرة بالعم ت األجنبية والمعادف الثمينة وترديـ بعض اللدمات 
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المصرفية, إس أف ىذه المياـ تبرى محدودة بالمرارنة بالمياـ التجارية والمالية لممصارؼ التجارية 
 العالمية, مما يؤثر سمبًا عمى ربحيتو.

تمعب السياسة النردية لممصرؼ المركزي دورًا بالع األىمية ف  التأثير عمى سياسات  -14
المصارؼ التجارية فيما يتعمؽ بإدارة موجوداتيا ومطموباتيا, وتلتمؼ ىذه اإلجراءات مف حيث 
أنيا إجراءات ترييدية أو تتسـ بطابل مف التلفيؼ وذلؾ تماشيًا مل الظروؼ واألو اع 

 ت  يمر بيا الرطر حاليًا.اس تصادية ال
تزداد ربحية المصارؼ التجارية بازدياد أسعار الفائدة عمى الرروض, مما يؤثر ايجابًا ف   -15

استثمارات المصرؼ التجاري, إس أف ىذا العامؿ يؤثر بشكؿ سمب  عمى المصارؼ التجارية 
لسياسية الت  يمر بيا السورية حاليًا, وذلؾ بسبب تو ؼ الرروض نتيجة الظروؼ اس تصادية وا

 الرطر.
وذلؾ بسبب محدودية إف المنافسة بيف المصارؼ التجارية يمكف أف تؤثر عمى ربحيتيا  -16

الموارد المتاحة ليذه المصارؼ, وا طرارىا نتيجة لذلؾ إلى دفل معدست فائدة عالية لمحصوؿ 
ال  التأثير عمى صاف  عمى ىذه الموارد, األمر الذي يؤدي إلى انلفاض ىامش العوائد, وبالت

 األرباح ومعدست الربحية.
إف جيؿ المتعامميف بأىمية العمؿ المصرف , ولصوصًا ف  ظؿ األزمة الحالية يوجد لدييـ  -17

نوايا سيئة فيما يتعمؽ بالتعامؿ السمب  مل المصارؼ التجارية حيث يتألروف أو يمتنعوف مف 
 المصارؼ التجارية.سداد ما عمييـ مف  روض, مما يؤثر عمى ربحية 

اللاصػػة التجاريػػة س توجػد فػػروؽ دالػة إحصػػائيًا بػػيف المصػارؼ التجاريػػة العامػػة والمصػارؼ  -18
 العوامؿ الدالمية واللارجية الت  تؤثر عمى ربحيتيا. بلصوص
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: الخىصُاث:
ً
 ثاهُا

 بناًء عمى النتائج الت  توصؿ إلييا الباحث فرد  اـ بو ل التوصيات اآلتية:
العنايػػػػة بدراسػػػػة أو ػػػػاع المتعػػػػامميف الػػػػراغبيف بػػػػاس تراض  لمتأكػػػػد مػػػػف  ػػػػدرتيـ عمػػػػى الوفػػػػاء  -1

ل ماف حروؽ المصرؼ ف  حاؿ تعثرىـ, وبالتال  عدـ  ياع بالتزاماتيـ وألذ ال مانات الكافية 
 .جزء مف التسيي ت اسئتمانية

 مف أجؿ زيادة اإليرادات وترميؿ الملاطر. ا رورة  ياـ المصارؼ التجارية بتنويل استثماراتي -2
لمػا لػذلؾ مػف أثػر  مف الحدود المتاحة  رورة العمؿ عمى زيادة حجـ التسيي ت اسئتمانية  -3

 عمى زيادة صاف  الفوائد, وبالتال  زيادة ربحية المصارؼ التجارية.
لتػوفير, وذلػؾ يتوجب عمى المصارؼ التجارية العمؿ عمى جذب أكبر  در ممكف مػف ودائػل ا -4

مػػػف أجػػػؿ تلفػػػيض تكمفػػػة الودائػػػل لػػػدييا لاصػػػة فػػػ  ظػػػؿ انلفػػػاض الطمػػػب عمػػػى اسئتمػػػاف, كػػػوف 
 المصارؼ التجارية تركز عمى اسئتماف  صير األجؿ.

األمػػر جػرافيػػًا مػػف لػػ ؿ زيػػادة عػػدد فروعيػػا  ةانتشػػار المصػػارؼ التجاريػػ توسػػيلالعمػػؿ عمػػى  -5
 نح التسيي ت اسئتمانية.يزيد مف  درتيا عمى جذب الودائل وم الذي

تطػػوير اللػػدمات المصػػرفية فػػ  المصػػارؼ التجاريػػة بمػػا يسػػيـ فػػ  تشػػجيل إ بػػاؿ المػػػودعيف  -6
 والمرتر يف لمتعامؿ معيا.

إيػػػ ء السػػػيولة النرديػػػة مزيػػػدًا مػػػف اسىتمػػػاـ لمػػػا ليػػػا مػػػف أثػػػر كبيػػػر عمػػػى ربحيػػػة المصػػػػارؼ  -7
 التجارية.

ة الماليػة إلػى أ صػى حػد ممكػف, وذلػؾ ألنػو كممػا زادت  رورة العمػؿ عمػى زيػادة حجػـ الرافعػ -8
عمػػى توظيػػؼ ىػػذه  تػػزداد ربحيػػة المصػػرؼ شػػريطة امت كػػو الرػػدرةنسػػبة المديونيػػة )الرافعػػة الماليػػة( 

 األمواؿ بمعدست فائدة أكبر مف تمؾ الت  يدفعيا لممودعيف.
الحاليػػة بمػػا تػػأميف عناصػػر أمنيػػة لاصػػة لممصػػارؼ التجاريػػة, ولصوصػػًا فػػ  ظػػؿ الظػػروؼ  -9

ألجػؿ, وتوظيفيػا فػ  الودائػل ي مف إعادة الثرة لدى المتعامميف لجذب المزيد مػف ودائػل التػوفير و 
 استثمارات طويمة اآلجؿ نسبيًا مما يساىـ ف  تحريؽ الربحية.

إعادة منح الرروض كونيا المصدر األساس  لتحريؽ األرباح ف  المصارؼ التجارية, وذلؾ  -11
 العم ء بعناية, وبطريرة مدروسة.بعد دراسة ممفات 

العمػػػؿ عمػػػى دراسػػػة عناصػػػر نسػػػبة المديونيػػػة وحرػػػوؽ الممكيػػػة بصػػػورة تفصػػػيمية بمػػػا ي ػػػمف  -11
 اسستفادة منيا كعناصر تزيد مف  درة المصارؼ التجارية عمى تحريؽ الربحية.
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 الجمهورية العربية السورية
 تشرينجامعة 

 كلية االقتصاد
 إدارة األعمالقسم 

 

 قائمة االستبيان
 

 السادة المستقصى منهم:

 
  طيبت تحيت

الفعلي, مما يساعد على حل ادلشككالت ادلرتبطكة إمياناً بقيمة وأمهية البحث العلمي وارتباطو بالواقع 
هبكك ا الواقككع, لكك ل  يقككو  الباحككث بككضجراء دراسككة صككمن متطلبككات احلصككول علككى درجككة ادلاجسككتري 

 (.تحديد العوامل المؤثرة على ربحية المصارف التجارية السوريةبعنوان: )
ر  باإلجابة على األسكئلة ويف سبيل التمكن من إمتا  ى ه الدراسة يرجو الباحث من سيادتكم التك

 اليت حيتويها االستبيان ادلقد  إليكم.
وإننا إذ نقدر ونشككر تعكاونكم ومسكامهتكم يف اإلجابكة علكى أسكئلة االسكتبيان فضننكا نؤككد لككم بكأن  
كل ما سوف تدلون بو من آراء ووجهات نظر أو أية معلومات سوف تكون موصكع السكرية التامكة 

 ث العلمي.ولن تستخد  إال ألغراض البح
 شاكرين لكم حسن تعاونكم

                       
 الباحث                                                             

 رامي أكرم مزيق                                                            
                  

 إشراف:
 د. منذر مرهج

 د. عبد الواحد حمودة
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 أواًل: معلومات عامة:
 أنثى  □ذكر  □ :الجنس -1
 موظف   □ رئيس دائرة □رئيس قسم   □مدير فرع  □ :الوظيفية -2
  دكتوراه □ماجستري   □إجازة جامعية  □ثانوية  □ :المؤهل العلمي -3
  سنة 15أكثر من  □سنة   15-11 □سنوات  11-6 □سنوات  5-1 □ :الخبرة العملية -4
 خاص  □عا   □ :نوع المصرف -5

 ثانياً: العوامل المؤثرة على ربحية المصارف التجارية:
تواجو ادلصارف التجارية يف إطار سعيها لتعظيم رحبيتها, العديد من العوامل اليت يتفاوت تأثريىا على 
ى ه الرحبية, سواء كانت ى ه العوامل خارجية تتعلق بالبيئة ادلصرفية احمليطة )الظروف االقتصادية 

ثقافة االجتماعية والوعي ادلصريف, والسياسية, التشريعات القانوينة والضوابط ادلصرفية, السياسة النقدية, ال
ادلنافسة, أسعار الفائدة(. أو داخلية تتعلق بادلصارف نفسها )أرباح أو خسائر األوراق ادلالية, إدارة 
ادلصرف, حجم ادلصرف, ىيكل الودائع, توظيف ادلوارد, أرباح أو خسائر القروض, السيولة, عمر 

. ويف سبيل حتديد تأثري ى ه العوامل على ادلصارف ادلصرف, عدد موظفي ادلصرف, عدد فروع ادلصرف(
 ( يف موقع اإلجابة ال ي ترونو مناسباً.√التجارية يف سورية يرجو الباحث وصع إشارة )

مىافم  الػىامل الرقم

 
ً
 جماما

 مداًد مىافم
غر  

 مىافم

غر  مىافم 

 
ً
 نهائُا

1 
 يهدف املصسف الخجازي الى الاطدثماز في ألاوزاق املالُت لخؤمين

 الظُىلت.

     

2 
يهدف املصسف الخجازي الى الاطدثماز في ألاوزاق املالُت لخؤمين 

 السبدُت.

     

3 
جخؤزس زبدُت املصسف الخجازي بازجفاع أو اهخفاض أطػاز ألاوزاق 

  املالُت في الظىق املالي.

     

4 
جخؤزس زبدُت املصسف الخجازي بمدي كدزة ادازة املصسف غلى 

 الػائد واملخاػس.املىاشهت بين 

     

جخؤزس بدُت املصسف الخجازي بمدي هفاءة إلادازة وكدزتها غلى  5

 جخفُع الخيالُف وشٍادة إلاًساداث.

     

جخؤزس بدُت املصسف الخجازي بمدي خبرة إلادازة وكدزتها غلى  6

ت.  جىفُر الىظائف إلاداٍز

     

7 
املالي بشلُه )ادازة جىػىع ملدزة ادازة املصسف في ادازة هُيلها 

ادازة الاطخخداماث( غلى هجاخها في جدلُم أهداف -املىازد

 املصسف.

     

حظاهم ادازة املصسف في جىظُف مىازده بمىجىداث ذاث غىائد  8

ت لخػظُم اًساداث جلً الاطخخداماث.  مجٍص
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9 

ت  اث إلاداٍز  غلى الخػُِىاث في املظخٍى
ً
جفسض طلؼت الىلد كُىدا

للمصسف الخجازي )شسغ وجىد الشهاداث الػلمُت الػلُا 

والخبراث املصسفُت وخظً الظيرة والظلىن( مما ًئزس غلى 

 كسازاث املصسف.

     

حظاهم اللسازاث التي جخخرها ادازة املصسف الخجازي في حػظُم  11

 زبدُخه مً خالٌ املىاشهت بين السبدُت والظُىلت وألامان.

     

      الخجازي بملداز ما ًمخلىه مً مىجىداث.ًلاض حجم املصسف  11

ًلاض حجم املصسف الخجازي بملداز ما ًمخلىه مً خلىق  12

 امللىُت.

     

ادة كدزجه غلى  13 ٌظاهم حجم مىجىداث املصسف الخجازي في ٍش

ادة زبدُخه.  الاطدثماز وبالخالي ٍش

     

14 
والىدائؼ ألجل ًسهص املصسف الخجازي غلى جرب ودائؼ الخىفير 

 أهثر مً ألاهىاع ألاخسي مً الىدائؼ.

     

      جئزس جيلفت الىدائؼ غلى زبدُت املصسف الخجازي. 15

16 
ًئزس جخفُع كُمت الفىائد املدفىغت غلى الىدائؼ ألجل الى 

 أكص ى خد ممىً غلى زبدُت املصسف الخجازي.

     

17 
مىازده املالُت ًىجه املصسف الخجازي الجاهب ألاهبر مً 

 لالطدثماز في اللسوض وألاوزاق املالُت.

     

      جئزس جيلفت الىدائؼ غلى زبدُت املصسف الخجازي. 18

19 
ادة ت جدذ  ًئزس ٍش جيلفت الىدائؼ ألجل غً جيلفت الىدائؼ الجاٍز

 الؼلب وودائؼ الخىفير غلى زبدُت املصسف الخجازي.

     

21 
في ألاصٌى الثابخت بيظب  ًلىم املصسف بخىظُف مىازده

 مددودة وباللدز الري ًلصم ملمازطت الػمل املصسفي.

     

      ًسهص املصسف في جىظُف أمىاله غلى الدظهُالث الائخماهُت. 21

22 
جئزس غملُاث الائخمان املمىىح مً كبل املصسف الخجازي بشيل 

 هبير غلى زبدُخه.

     

23 
ألاطاطُت لخدلُم ألازباح في حػخبر اللسوض مً اليشاػاث 

 املصسف الخجازي.

     

24 

 غً 
ً
لت غير مدزوطت وبػُدا ٌػد الخىطؼ في مىذ الائخمان بؼٍس

دزاطت ملفاث الػمالء بػىاًت مً أهم الػىامل التي جئدي الى 

ادة الدًىن املخػثرة.  ٍش

     

25 
يهخم املصسف الخجازي بالظُىلت هػىصس خماًت وأمان لخػظُم 

 .زبدُخه

     

26 

يهخم املصسف الخجازي بالظُىلت لخجىب الخظازة التي كد 

الى جصفُت بػع أصىله غير  املصسفجددر هدُجت اطؼساز 

 الظائلت.

     

     ًلىم املصسف بخلدًس اخخُاجاث الظُىلت مً خالٌ الخيبئ  27
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 بالؼلب غلى اللسوض والظلفُاث ودزاطت طلىن الىدائؼ.

28 
باملىاءمت بين مخؼلباث الظُىلت والسبدُت مً ًلىم املصسف 

 خالٌ جلدًس اخخُاجاجه مً الظُىلت.

     

29 
املسهصي وظبت وهىع ألامىاٌ الظائلت التي ًجب أن  املصسفًددد 

 ًدخفظ بها املصسف الخجازي.

     

31 
ٌظعى املصسف الخجازي لخدظين طمػخه مً أجل هظب زلت 

 الػمالء.

     

31 
لت لػلمهم وزلتهم  ًؼمئن الػمالء للمصازف ذاث ألاغماز الؼٍى

 بؤن هره املصازف كادزة غلى البلاء والاطخمساز.

     

32 

حظتهلً املصازف أغلب أصىلها ومصاٍزف جؤطِظها في 

الظىىاث ألاولى ليشؤتها مما ًجػلها جخدمل مصاٍزف أكل في 

 الظىىاث الخالُت.

     

33 
ذاث الخبرة املصسفُت التي ًفظل الػمالء الخػامل مؼ املصازف 

 جئهلها للػمل في مجاٌ الصىاغت املصسفُت.

     

34 
ًمخلً املصسف الخجازي أغداد وافُت مً املىظفين بما ًدلم 

ادة ػاكخه إلاهخاجُت.  ٍش

     

35 
الجغسافي للمصسف وخاصت في املىاػم ذاث  ًدلم إلاهدشاز 

ادة غدد املخػاملين مػه.  الىثافت الظياهُت املسجفػت ٍش

     

36 
ادة حجم الىدائؼ  ًدلم الاهدشاز الجغسافي للمصسف ٍش

 والدظهُالث والػملُاث املصسفُت.

     

37 

جئدي الاغخداءاث املخىسزة غلى البنى الخدخُت للميشآث 

صىاغُت وأزاض ي شزاغُت( الى اهخفاض الاكخصادًت )وخداث 

 زبدُت املصسف الخجازي.

     

38 
جخؤزس زبدُت املصسف الخجازي باللُىد املفسوطت غلى خسهت 

 البظائؼ مً والى اللؼس.

     

39 

ت  جئدي الاغخداءاث إلازهابُت التي اطتهدفذ املصازف الخجاٍز

د الػائد للمصازف(  الى )حػؼل غملُاث هلل الشُياث والبًر

 جساجؼ ػاكتها إلاهخاجُت.

     

41 
جخؤزس غملُت هلل ألامىاٌ الظائلت بين املدن بظبب ألاغماٌ 

 إلازهابُت.

     

      هىان اهخفاض واضح في ودائؼ الػمالء لدي املصسف الخجازي. 41

42 
هىان جساجؼ في مػدالث خلىق امللىُت والدظهُالث الائخماهُت 

 لدي املصسف الخجازي.

     

43 
ت فُما ًخػلم بخىشَؼ  جؤزس مىجىداث ومؼلىباث املصازف الخجاٍز

 املىازد املالُت لخلً املصازف غلى الاطخخداماث املخخلفت.

     

44 
ػاث اللاهىهُت والظىابؽ املصسفُت بدزجت هبيرة  جئزس الدشَس

ت بشيل غام.  غلى أداء املصازف الخجاٍز
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45 

والظىابؽ املصسفُت الى طبؽ جئدي حػلُماث الجهاث السكابُت 

ألاداء املصسفي للمدافظت غلى طالمخه املالُت وخماًت أمىاٌ 

 املىدغين.

     

46 

 املصسفجئدي اللىاهين واللسازاث والخػامُم الصادزة غً 

املسهصي الى جددًد وظب الظُىلت ووظب الاخخُاػي إلالصامي أو 

الاخخُاػي اللاهىوي ووظب الائخمان ووظب الخىظُفاث بالخازج 

 للمدافظت غلى طالمت الجهاش املصسفي في مىاجهت املخاػس.

     

47 

املسهصي غلى جخفُع الفىائد غلى اللسوض  املصسفٌػمل 

وجخفُع طػس اغادة الخصم ومخؼلباث الاخخُاػي الىلدي 

اللاهىوي بهدف حشجُؼ الؼلب غلى اللسوض وحشجُؼ 

 الاطدثماز.

     

48 

املسهصي غلى زفؼ طػس اغادة الخصم وزفؼ  املصسفٌػمل 

مخؼلباث الاخخُاػي اللاهىوي بهدف طبؽ همى الظُىلت املدلُت 

وطبؽ الائخمان املصسفي مما ًدد مً كدزة املصازف غلى 

 الخىطؼ في الائخمان وبالخالي جدلُم أزباح مسجفػت.

     

49 
ادة  املصسفحظاهم الظُاطت الىلدًت التي ًفسطها  املسهصي في ٍش

ت.  زبدُت املصازف الخجاٍز

     

51 

جخىفس اللىاغت اليافُت لدي الجمهىز بلىة ومخاهت الجهاش 

ادة حػاملهم وزلتهم به  املصسفي الخجازي مما ٌظاهم في ٍش

ىػىع بدوزه غلى زبدُخه.  ٍو

     

51 

الجهل بؤهمُت الػمل املصسفي ًىجد لدي بػع املخػاملين هىاًا 

فُما ًخػلم بالخػامل الظلبي مؼ املصسف وخاصت في طِئت 

 مجاٌ الخداًل دون طداد ما غليهم مً كسوض.

     

52 

جىفس اللىاغت لدي بػع املخػاملين بػدم الخػامل بالفىائد 

ت  املدًىت والدائىت ًئزس غلى الحصت الظىكُت للمصازف الخجاٍز

مؼ  مً الىدائؼ واللسوض خالٌ جىجه هئالء الػمالء للخػامل

 املصازف إلاطالمُت مما ًئزس غلى زبدُت هره املصازف.

     

53 
جئزس املىافظت بشيل مباشس غلى زبدُت املصسف وذلً في ظل 

 مددودًت املىازد املخاخت له.

     

54 

ًلىم املصسف بدفؼ مػدالث فائدة غالُت للحصٌى غلى املىازد, 

اهخفاض مما ًئدي الى اهخفاض هامش الػىائد وبالخالي 

 السبدُت.

     

55 
 في الخؤزير غلى اطدثمازاث 

ً
 فاغال

ً
جلػب أطػاز الفائدة دوزا

 املصسف الخجازي.

     

56 
جخؤزس زبدُت املصسف الخجازي بالخللب في جددًد أطػاز الفىائد 

 املدًىت والدائىت.

     

 وشكرًا لتعاونكم
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ABSTRACT  
The study aimed to identify the factors affecting the profitability of 

commercial banks, arranged according to their relative importance, and 

the comparison between commercial banks, public and private about the 

factors that affect their profitability. The research descriptive analytical 

method, the study was designed tool (to identify the factors affecting the 

profitability of commercial banks Syrian)6 
Included research community all employees in commercial banks, public 

and private province of Latakia, totaling 250 employees almost dispersed 

between the (155) employees in the public banks, and (95) an employee of 

the private banks, due to the small size of the research community, the 

researcher distributed questionnaires to all workers supported in this 

way comprehensive inventory, the number of questionnaires have been 

recovered (242) form suitable for analysis, and response rate (96.8%). 

One of the most important results: 
1 - affected the profitability of commercial banks Syrian combination of 

factors can be classified in two categories: internal factors and external 

factors.  

2 - different factors affecting the profitability of commercial banks in the 

relative importance of, and the most influential factor was economic and 

political conditions, and employing resources, legislation and legal and 

banking controls. While the age of the bank and the number of bank 

employees less influential factor.  

3 - There are no statistically significant differences between commercial 

banks, public and private in the internal and external factors that affect 

their profitability. 

 

Keywords: profitability, Commercial Bank of Syria, factor analysis. 
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