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 الملخص

شهدت السوق المصرفية في اآلونة األخيرة تغيرات كبيرة على المستوى العالمي وخاصة بعد دخـول  
الخدمات اإللكترونية، وعدم اقتصار عمل أي مصرف على الخدمات التقليدية والتخصص في مجال دون أخر، 

نوعه وتخصصه، كـل هـذا    فنشأت المصارف الشاملة التي تقوم بجميع األعمال المناطة بأي مصرف أياً كان
  .التطور يعزى إلى الظروف االقتصادية وعولمة االقتصاد والمنافسة الحادة

وقد تأثرت المصارف التجارية بهذه التغيرات الطارئة أكثر من غيرها من المصارف األخرى، األمـر  
لوجيـا والتقنيـة   كاإلعتماد علـى التتكنو الذي استدعى من إدارة هذه المصارف تبني سياسات مصرفية جديدة 

الحديثة والكادر المصرفي المؤهل وتقديم الخدمات الجديدة بأقل التكاليف واسقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن 
من خالل القيام بإجراء الندوات التعريفية وتسويق الخدمات عبر اإلعالنات، وزيادة حجـم المصـرف وفـتح    

زيادة حجم بهدف ، كل ذلك الزبائنعمل على تلبية متطلبات فروع جديدة بما يتناسب مع المناطق الجغرافية، وال
الودائع والسيولة النقدية وتقوية رأس المال، لزيادة الكفاءة المصرفية والمساهمة في خطط التنميـة االقتصـادية   

  .األمامودفع عجلة االقتصاد الوطني نحو 

ري السوري محـل البحـث   وإنطالقاً من ذلك وألجل إعطاء صورة حقيقية عن واقع المصرف التجا 
اإلداري المتغيـرات ذات الطـابع   مجموعة كثيرة مـن  ومدى تأثر كفاءة عمله، كان لزاماً على الباحث مناقشة 

كفاءة العمل المصرفي والمتمثلة فـي قـوة   والقانوني واالجتماعي، ومدى تأثير هذه المتغيرات في  االقتصاديو
عن طريـق   دى قدرته على توفير السيولة في الوقت المناسبالمركز المالي للمصرف ومتانة ذلك المركز، وم

تنشـيط أو   نأ فيما إذا كان هناك دليل واضح علىمعرفة ، وبصورة محددة اتباع األساليب االحصائية المناسبة
ومركـزه   التجـاري السـوري   تثبيط عمل كل أو جزء من هذه المتغيرات له تأثير مباشر على كفاءة المصرف

  المالي أم ال؟

عـن طريـق   في عدد قليل من العوامـل   العدد إمكانية تقليل هذه المتغيرات الكثيرة البحث ما يدرسك
، ومن ثـم تطيـق اسـلوب    سلوب التحليل العامليحد أساليب التحليل اإلحصائي متعدد المتغيرات وهو أإتباع أ

يعمـل علـى تقلـيص عـدد     حيـث   االنحدار المتعدد على النتائج التي تم الحصول عليها من التحليل العاملي،
للوصول في نهاية المطاف إلى معرفة أهم العوامل والمتغيرات، والعمـل علـى   المتغيرات ودمجها في عوامل 

  .تنشيط اإليجابي منها وتثبيط السلبي

    :هي على ثالثة فصول البحث اشتملو
  :حث التاليةوتضمن المبا األسس والمفاهيم النظرية للمصارفالذي جاء تحت عنوان  الفصل األول

ها أمـا المبحـث   أنواعوأهميتها و مفهوم المصارففقد تضمن بدوره : ماهية المصارف وأنواعها المبحث األول
ـ و نشأة المصرف التجاري السوريفقد تضمن : المصرف التجاري السوريالثاني  تطـور  ه الـداخلي و تنظيم
لكفاءة بشكل عام والكفـاءة المصـرفية   ا فقد تضمن :لمبحث الثالث، أما بالنسبة ل)2008 – 2004(ه من نشاط

  .بشيء من التفصيل السوري المتغيرات المؤثرة في كفاءة عمل المصرف التجاري دراسةو بشكل خاص



  :وتضمن مبحثين هما النظرية ألسلوب التحليل العاملي سساألالذي جاء تحت عنوان  ثانيالفصل ال
ـ و مفهوم المصـارف من بدوره فقد تض: ماهية وأنواع التحليل العاملي المبحث األول المصـطلحات   ه وأنواع

اآلليـة  فقد تضـمن  : آلية ومجاالت استخدام التحليـل العامـلي وأهدافه وطرائقهما المبحث الثاني  المتعلقة به
ه وافتراضاته وشروط تطبيقه والمعايير المسـتخدمة  أهدافومجاالت استخدامه و والمنهج العلمي للتحليل العاملي

  .الرياضيةمعه وطرائقه 
  :الذي جاء تحت عنوان الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات فقد تضمن العناصر التالية ثالثالفصل ال

الذي اشتمل على  التحليل اإلحصائيالمنهجية المتبعة في البحث ومجتمع وعينة البحث وأداة البحث وأخيراً 
 .ات واإلجابة على تساؤالتهاالتحليل العاملي وتحليل االنحدار، باإلضافة إلختبار الفرضي

    :توصل البحث لمجموعة من النتائج من أهمهاو
عدم وجود اختالف في وجهات النظر حول كفاءة عمل المصرف التجاري السوري والمتمثلة  §

وجود عدد كبير مـن   حسب الخصائص الديموغرافية للعينة بسبب بقدرته على توفير السيولة
قة بالعمل المصرفي، إضافة إلى عدم وجود أي هامش مـن  خريجي الكليات التي ليس لها عال

 .هاالحرية لدى مديري الفروع في اتخاذ أي قرار يصب في مصلحة الفروع التي يديرون

فقدان شريحة كبيرة من جمهور المتعاملين نتيجة تمركز الفروع في أماكن قريبة من بعضـها   §
تيجة عدم دراسة اإلدارة المصـرفية  باإلضافة إلى وقوع اإلدارة في خطر القروض المتعثرة ن

 .للوضع المالي للمقترض بشكل سليم

 .ضعف عمليات االستيراد والتصدير، و خطر إنخفاض القوة الشرائية للنقود §

وعـدم الوضـوح فـي    مة القوانين والتشريعات التي يفرضها المصرف المركزي ءعدم مال §
 .القوانين الناظمة ألهداف السياسة النقدية

   :احيةكلمات مفتال
 .الجذر الكامن - التحليل متعدد المتغيرات  - التحليل العاملي  - العامل  –الفنيين  - المالءة المالية –الكفاءة     

 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  



 I اإلطار العام للدراسة                                كفاءة المصارف التجارية                العوامل المؤثرة في

 
 

  : مقدمة -1
وخاصة في مجال التجارة اسـتوجبت نشـوء    المجاالتلمتسارعة في مختلف إن التطورات االقتصادية ا       

المصارف  المالية هذه المؤسسات لعل أبرزو، هذه التجارة ومتطلبات مؤسسات مالية تعمل على تلبية احتياجات
المدخرات الفردية وتعمل علـى تنشـيط حركـة     منذ نشوئها تسهم وبشكل فاعل في تنميةومازالت كانت والتي 

عديدة منها المصـارف التجاريـة التـي     عأنوا لمصارفولجميع القطاعات في و النقود داخل االقتصاد الوطني
ومـن   المؤثرة في كفاءة عملهـا  المتغيراتهوم االئتمان وبمجموعة عديدة من ارتبط مفهومها ارتباطاً وثيقاً بمف

والربحية واألمان والثقة والمرونـة واإلصـالح والدقـة والسياسـة النقديـة والحالـة       السيولة  هذه المتغيرات
كل ذلك أعطى للمصارف أهميـة كبيـرة وأصـبحت محـوراً     ، ...سعر الفائدة والوضع السياسياالقتصادية و

  .الدراسات العلياو البحث العلمي في مجال من المتخصصينأساسياً وهاماً لدى الكثير 

دور هام وأساسي في الحياة االقتصادية كان  نوالخدمات التي تقدمها م لوظائف التي تقوم بهالونظراً       
المؤثرة في كفاءة عمل لدراسة وتحليل أهم المتغيرات البد من استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة 

من العوامل بحيث  إلى تجميع هذه المتغيرات في عدد قليلذه األساليب ه بعضيعمد التجارية حيث المصارف 
هذه األساليب  تفيدإذ  باين الكلي في المتغيرات األصليةتفسير أكبر نسبة ممكنة من التعلى هذه العوامل  عملت

من خالل بعض المؤشرات في التعرف على تأثير أهم هذه المتغيرات على كفاءة المصارف التجارية في تقوية 
لبي ومن ثم العمل على تنشيط ماهو إيجابي وتالفي ماهو سلبي مراكزها المالية سواء بشكل إيجابي أو بشكل س

وذلك بهدف زيادة الربحية وبالتالي تقوية المركز المالي لهذه المصارف . من بين هذه المتغيرات والعوامل
اختيارنا للمصرف التجاري السوري كونه من المصارف القديمة ويعمل في السوق على  هنا كان نالتجارية وم
    .ئف متعددة وتقديم خدمات متنوعةأداء وظا

تطبيق األساليب اإلحصائية على المصارف التجارية أمر ضروري جداً  يمما سبق نجد أن التركيز ف      
ألنها األداة المثلى التي تقود إلى تحديد مواضع الخلل في هذه المؤسسات ومن ثم تقديم ما يلزم من إرشادات 

كون هذه المؤسسات مرآة  ،من شأنها معالجة مواطن الخلل) المصارف( ومقترحات إلدارة هذه المؤسسات
  .  االقتصادي متعكس واقع االقتصاد الوطني لكل دولة ومؤشراً هاماً يدل على مستوى التقد
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  :أهمية البحث 2- 
المؤثرة في العوامل و المتغيرات أهم تكمن أهمية البحث في كونه محاولة جادة تسهم في التعرف على         

إذ أنه من الممكن االستفادة من النتائج التي يتم التوصل  ،كفاءة عمل المصرف التجاري لتقوية مركزه المالي
وقوة  عمل المصرف كفاءة تأثيرها فيمدى و والمتغيرات العواملهذه  عن أهم إليها في إعطاء صورة حقيقية

على إدارته لرسم سياسة مصرفية ناجحة وذلك من تقديم بعض المقترحات للقائمين من ثم و، مركزه المالي
 .خالل التركيز على تنشيط العوامل اإليجابية والحد من تأثير العوامل السلبية

  :مشكلة البحث  -3
المصرف في كفاءة عمل  العوامل المؤثرةالمتغيرات و تحديد أهم صعوبة تتجلى مشكلة البحث في        

  . لعوامل في تقوية المركز المالي للمصرفومدى مساهمة هذه ا التجاري السوري

سلباً على الغرض الذي وجدت من أجله  ينعكس إيجاباًً أو هل :تسببه هذه العوامل من آثار حيث أن ما  
لسيولة ل هامن خالل توفير أم ال قدرتها على تقوية مراكزها الماليةكفاءتها و يؤثر فيهل و؟ هذه المصارف

القيام بعملها في توظيف المدخرات و ة زمنية وفي تقديم خدماتها بأقل التكاليفوبأقصر مد النقدية في أي وقت
 ؟بشكل يضمن لها النمو والمشاركة الفعالة في دفع عجلة االقتصاد الوطني نحو التقدم والتنمية

  :أهداف البحث -4
  :يهدف البحث إلى تحقيق األهداف التالية

والعمل على  تقوية مركزه الماليلف التجاري المؤثرة في كفاءة عمل المصرمتغيرات ال دراسة )1
 .الخروج بأقل عدد ممكن من العوامل

 .التعرف على أسلوب التحليل العاملي وأنواعه ومجاالت وشروط استخدامه وكيفية تطبيقه في الدراسة )2

المؤثرة في كفاءة  أهم العوامل تحديد تبيان دور التحليل العاملي واألساليب اإلحصائية األخرى في )3
 .في ظل المنافسة دور هذه العوامل في سير عمل المصرفتبيان و مل المصارف التجارية،ع

بهدف زيادة األرباح وتقوية المركز المالي  العوامل هتأثير هذلخروج بنتائج وتوصيات لمعالجة ا )4
 والقدرة الربحية والمالءة المالية(للمصرف التجاري من خالل العمل على رفع الكفاءة المتمثلة في 

 ).على توفير السيولة

يتسنى له مستقبالً المساهمة  لكي التجاري عمل المصرف كفاءةتحسين ل الالزمةتقديم االقتراحات   )5
 .ةالفعالة في السوق المصرفي

  

  

  

  



 III اإلطار العام للدراسة                                كفاءة المصارف التجارية                العوامل المؤثرة في

 
 

  :فرضيات البحث -5
كفاءة المصرف فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات عينة البحث حول األسئلة المتعلقة ب وجدال ت -1

 .توفير السيولة وفقاً لخصائص العينةفي قدرته على والمتمثلة ) وة مركزه الماليق(التجاري 

في والمتمثلة ) قوة مركزه المالي(كفاءة المصرف التجاري  أثر معنوي للعوامل اإلدارية فيوجود عدم  -2
 .توفير السيولةقدرته على 

غيرات ذات الطابع االقتصادي مجموعة من المت(أثر معنوي للعوامل االقتصادية والسياسية  وجودعدم   -3
 .توفير السيولةفي قدرته على والمتمثلة ) قوة مركزه المالي(كفاءة المصرف التجاري في  )والسياسي

مجموعة من المتغيرات ذات الطابع القانوني (أثر معنوي للعامل القانوني واالجتماعي  وجودعدم   -4
 .توفير السيولةفي قدرته على والمتمثلة ) اليقوة مركزه الم(كفاءة المصرف التجاري في  )واالجتماعي

 :الدراسات السابقة -6

 ماجستير رسالة ،الخدمات المصرفية وتسويقها في المصارف التجارية السورية ،)1996( حسان األحمد. 1
  .جامعة حلب، كلية االقتصاد، إدارة أعمال –

  :هدف البحث إلى  -    

  .رف التجاريةوصف الهيكل التنظيمي واألنشطة في المصا •

  .التعرف على طبيعة ونوعية ومستوى أداء الخدمة المصرفية •

 .جذب األفراد لالستفادة من الخدمات بما يتناسب مع المفهوم الحديث للتسويق •

 :أهم النتائج التي توصل إليها البحث -   

 .مفهوم الحديث للتسويق في المصارف التجارية السوريةالإمكانية تطبيق  •

  .ت متخصصة في المصارف التجاريةعدم وجود إدارا •

 .عدم قدرة المصارف التجارية على تخطيط برامجها بشكل أكثر فاعلية •

، في األردن ؤثرة على ربحية  البنوك التجاريةالعوامل الم ،)2001(حسني خريوش  وليد زكريا صيام. 2
 .األردن، الجامعة الهاشمية ،مشروع بحث

م الباحثان قا إذلمؤثرة على ربحية البنوك التجارية في األردن، تحديد العوامل ا :هدفت الدراسة إلى -
 م2000 - 1991عن الفترة المالية عن البنوك المدرجة في بورصة األوراق الالزمة بجمع البيانات

  .وتحليلها إحصائيا

  

  



 IV اإلطار العام للدراسة                                كفاءة المصارف التجارية                العوامل المؤثرة في

 
 

     :أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة -

نسبة  الملكية، حقوق :التالية لوالعوام عالقة طردية بين ربحية البنوك التجارية وجود -
  .الدعاية واإلعالن مصاريف ة،السيولة النقدية،الفوائض النقدي المديونية،

  .ك من جهة أخرىالبن وعمرارية من جهة وإجمالي األصول عدم وجود عالقة بين ربحية البنوك التج -

 .وجود عالقة عكسية بين ربحية البنوك التجارية وإجمالي األصول فيها -

 ،المصرف التجاري السوري تقييم األداء المصرفي في سوريا بالتطبيق على، )2002( ن كعدانحسا. 3
  .جامعة دمشق ،رسالة دكتوراه

  :هدف البحث إلى -     

  .ر الرقابة وتقييم األداء المصرفيالتأكيد على دو •

 .بي وتقييم أداء المصارف التجاريةتطوير العمل الرقا •

الحالي للمصارف التجارية  ب العمل على تطوير نظام الرقابة وتقييم األداءوجو :توصل البحث إلى -
  .المحاسبية والمالية لضمان قيامه بأعماله بشكل جيد وذلك عن طريق استخدام األساليب واألدوات

رسالة ، تقييم كفاءة المصرف التجاري السوري في إدارة تدفقاته النقدية، )2006(سليمان الحمد. 4
 .جامعة حلب، كلية االقتصاد، دارة األعمالإ - ماجستير

ودوره في عملية التنمية  في سورية إلقاء الضوء على أهمية النظام المصرفي :هدف هذا البحث إلى -
وتقييم كفاءة عمل المصرف التجاري في إدارته لتدفقاته النقدية من خالل تحليل مؤشرات األداء المالي 

  .ا إدارة التدفقات النقدية في المصرف التجاري السوريوكذلك تحديد المشاكل التي تعاني منه

  :توصل البحث إلى العديد من النتائج أهمها -

 الحكم على كفاءة إدارة النقدية في أي مصرف وعدم إمكانيةعدم توفر طريقة مثلى إلدارة التدفقات  •
  . التدفقات النقدية من خالل مؤشر واحد

المالءة المالية بشكل عام كما يتمتع بارتفاع عال  يعاني المصرف التجاري من انخفاض شديد في •
  .في السيولة والقدرة على سداد االلتزامات الجارية

حيث تطرقت بعض الدراسات بشكل أو بأخر ، إن الدراسات السابقة تناولت بعض من جوانب بحثنا        
واالجتماعية  وذلك اعتماداً على  إلى عالقة الكفاءة بمتغير أوعدد قليل من المتغيرات االقتصادية والتنظيمية

مؤشرات ونسب مالية والبعض اآلخر اعتمد في التحليل والدراسة على مقاييس إحصائية كاالنحراف المعياري 
  . والمتوسط الحسابي

كما استخدمت بعض الدراسات أسلوب االنحدار المتعدد في الكشف عن وجود عالقة بين المتغير 
  . لمتغيرات المستقلة من جهة أخرىالتابع من جهة والمتغير أو ا
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بالنسبة لموضوع بحثنا فالجديد فيه هو تناوله لعدد كبير من المتغيرات المؤثرة في كفاءة عمل        
حيث أن هذه المتغيرات الكثيرة العدد ستندرج ضمن عدد قليل  ،المصارف التجارية في تقوية مراكزها المالية

إلى تجميع المتغيرات المشتركة بصفة عامة واحدة في عامل واحد وهكذا إذ نعمد  ،من العوامل غير المنظورة
وذلك بتطبيق أحد أساليب التحليل اإلحصائي المتعدد المتغيرات وهو أسلوب التحليل بالنسبة لبقية المتغيرات 

  .Spssامج اإلحصائينالعاملي باالعتماد على البر

 :مجتمع وعينة البحث -7

، وفروعه ي المصرف التجاري السوري في اإلدارة العامة للمصرفموظف يتألف مجتمع البحث من      
  .المنتشرة في المحافظات من حملة اإلجازة الجامعية والشهادات العليا حصراً

تتكون من مديري اإلدارات المركزية ومعاونيهم ورؤساء األقسام والدوائر في اإلدارة ف أما عينة البحث      
مديري الفروع ومعاونيهم ورؤساء الدوائر واألقسام والشعب في العامة للمصرف التجاري السوري، و

الفروع المنتشرة في مدينتي حلب ودمشق فقط وباقي الموظفين في هاتين المحافظتين شريطة أن يكونوا من 
، وسنأتي على هذه الفقرة بشيء من التفصيل في الفصل الثالث من حملة اإلجازة الجامعية والشهادات العليا

  .ثهذا البح

  :منهجية البحث -8
والذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما هي في الحقيقـة،   ،يعتمد البحث على المنهج الوصفي

  .ويعبر هذا المنهج عن الظاهرة المدروسة كماً ونوعاً

موضـوع  حيث يتناول الجانب النظري بيان وتحليل ما ورد في الكتب والمراجع العلمية بخصـوص  
بها من مفاهيم وما يؤثر في عملها من متغيرات وعوامل بشكل نظري والدراسة التحليليـة   المصارف وما يتعلق

  .الرياضية ألسلوب التحليل العاملي المتبع في معالجة تأثير هذه العوامل والمتغيرات

اسة حول متغيرات البحـث والعمـل   أما الجانب العملي فيتضمن تصميم إستبانة  لبيان رأي عينة الدر
أثرها، وذلك بإخضاع البيانات المتحصلة من اإلستبانة لعملية التحليـل وتطبيـق أسـلوب التحليـل     على قياس 

بهـدف  ) SPSS(استخدام برنامج التحليـل اإلحصـائي   العاملي واألساليب األخرى المناسبة عليها عن طريق 
  .التحقق من صحة الفرضيات التي يقوم عليها البحث

  :حدود البحث -9
 فروع المصرفاإلدارة العامة للمصرف التجاري السوري وفي  في) الفنيين( نيتناول البحث العاملي

شريطة أن يكونوا من حملة اإلجازة الجامعية  حلبتي دمشق وعلى اختالف مستوياتهم اإلدارية في مدين
الدراسة ذي أجريت فيه تاريخ ال، وهو ال2011عام  منالثالث والشهر الثاني  وذلك في والشهادات العليا،

لدراسة تطور نشاط  2008- 2004، واعتمد الباحث على التقارير السنوية من عام ميدانية المتعلقة بهذا البحثال
  .المصرف في هذه الفترة
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  :البحث )صعوبات(معوقات  -10
حث مجموعة من الصعوبات بدءاً من عدم توفر المراجع العلمية الحديثة في مكتبات الجامعة اواجه الب  

ة بأسلوب التحليل العاملي، األمر الذي دفع الباحث إلى البحث عن تلك المراجع في الدول وخاصة تلك المتعلق
اإلدارية (المجاورة، كما واجه الباحث صعوبة في الحصول على الموافقة من الجهات المختصة  العربية
م اهتمام بعض حيث استغرقت عملية الحصول على الموافقة مدة أربعة أشهر، وقد الحظ الباحث عد ،)واألمنية

  .أفراد العينة بملئ االستبانة وخاصة المدراء في اإلدارة العامة بداعي اإلنشغال وضغط العمل

  :مصطلحات البحث -11

ؤثر في سير عمل المصرف وفي مجموعة من المتغيرات تشترك فيما بينها بصفة عامة وتهو  :العامل •
 .قدرته على مواجهة متطلباته

في مجال العمل ) حملة اإلجازة الجامعية والشهادات العليا(تخصصون هم العاملون الم: الفنيين •
 .المصرفي والذين يشكلون الكادر المصرفي

 .إنجاز العمل بأقل ما یمكن من الوقت والجھد والتكالیفوھي  :الكفاءة •

  :)دراسةال(بحث متغيرات ال -12
مركزه المالي ومواجهة  وهي قدرة المصرف على تقوية كفاءة المصرف التجاري :المتغير التابع )1

 .وتوفير السيولة النقدية احتياجاته من أمواله الخاصة ويتم تحقيق ذلك عن طريق زيادة األرباح 

تم التعبير عنها بأربعين متغيراً  نثالثي من أكثر والتي يصل عددها إلى :مجموعة المتغيرات المستقلة )2
، كل متغير ل وذلك استناداً إلى طبيعةعوام ثالثةتصنيفها في قد تم و ،بينهاتتداخل أحياناً فيما عبارة 

يتمتع بها العامل المدرجة  التي لها نفس السمة العامة بحيث يتضمن كل عامل مجموعة من المتغيرات
 من المتغيرات السابقة كل متغير رجتقوية مركزه المالي ويدلكفاءة عمل المصرف  فيتؤثر و ،فيه

 :ضمن أحد العوامل التالية

 .وهو مجموعة من المتغيرات ذات الطابع اإلداري: اإلداريالعامل   -

 .وهو مجموعة من المتغيرات ذات الطابع االقتصادي والسياسي: السياسيوالعامل االقتصادي   -

 .وهو مجموعة من المتغيرات ذات الطابع القانوني واالجتماعي: االجتماعيو القانوني العامل  -
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      الفصل األول  

  سس والمفاهيم النظرية للمصارفاأل

  
 ماهية المصارف وأنواعها: المبحث األول •

 مفهوم المصارف - 
  أهمية المصارف - 
  أنواع المصارف - 

  

 المصرف التجاري السوري: المبحث الثاني •
  نشأة المصرف التجاري السوري - 
 التنظيم الداخلي للمصرف التجاري السوري - 
  السوري تطور نشاط المصرف التجاري - 

 المتغيرات المؤثرة في كفاءة عمل المصرف التجاري: المبحث الثالث •
  كفاءة عمل المصرف التجاري  - 
 دراسة المتغيرات المؤثرة في كفاءة عمل المصرف التجاري - 
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 :مقدمة §
وفي دفع عملية التنميـة االقتصـادية باتجـاه     في النشاط االقتصادي هاماًحيوياً و دوراًتلعب المصارف  
المختلفة والعمل على تحقيق أهدافها من جهـة وأهـداف   وظائفها ب لقياملالتي تستخدمها  اآلليات من خاللالتقدم 

بناء و من وحدات الفائض إلى وحدات العجز،وتوجيهها انتقال األموال  فيتساعد و كما، المجتمع من جهة ثانية
انتقـال  كبيـرة علـى   يعتمد حاليا بصورة  دولةالموجودة في أي  القطاعات االقتصاديةعليه فإن نشاط مختلف 

تحقيقهـا  فـي   مصرفيوالتي يساهم النظام ال األموال من قطاع آلخر بغرض االستثمار وتحقيق الفائض النقدي،
الكفـاءة الماليـة   يعتمد بشكل رئيسي علـى   تنفيذ وظائفهاتحقيق أهدافها و في إن نجاح المصارف، وجيدشكل ب

عتمد على الرؤية الثاقبة لإلدارة المصرفية الناجحة التي تعمل على وضع الخطـط  واإلدارية لكل مصرف كما ي
األسس والمفـاهيم   إلى يتطرق الباحث في هذا الفصلس ومن هنا ومراقبة تتبع تنفيذ تلك الخطة لتالفي األخطاء

 مـن خـالل  بشكل عام والتركيز على المصارف التجارية موضوع البحث بشكل خـاص،  النظرية للمصارف 
حيث ينقسم هذا الفصل إلى ثالثـة مباحـث    االعتماد على األدبيات والدراسات والمراجع العلمية المتخصصة،

من حيث طبيعـة   تلك المصارف  ماهية المصارف من حيث المفهوم واألهمية وأنواع المبحث األول يستهل في
المصـارف الزراعيـة   ك تلفـة عملياتها المنفذة وهي المصرف المركزي والمصارف المتخصصة بأنواعها المخ

كمـا  ، والصناعية والعقارية ومصارف التجارة الخارجية ومصارف البلديات ومصارف االدخـار واالسـتثمار  
، تعريفها، أنظمتها نشأتها وتطورها :من حيث ،بشكل مفصل لمصارف التجاريةا أيضاً المبحثهذا في  لويتناو

   .يثةوأنواعها وكذلك أهدافها، وظائفها القديمة والحد
 عـن فيه  سيتحدثحيث من هذا الفصل الثاني المبحث التجاري السوري  ففرد الباحث للمصرحين يفي 

وحتى الوقت الـراهن، وكـذلك التنظـيم     1963نشأة وتطور المصرف التجاري السوري منذ البدايات في عام 
األول  ،مصرف على صعيدينتناول تطور نشاط اليكما و ،الداخلي للمصرف التجاري وتنظيم الفروع التابعة له

 2004صعيد البنية التحتية واالستخدام والثاني على الصعيد المالي في الفترة الممتـدة مـن عـام    التطور على 
، إذ يتحدث فيه عـن مفهـوم كفـاءة العمـل     ثالثمبحث الفصل األول بالالالباحث ختتم ي، و2009وحتى عام 
    .المتغيرات المؤثرة فيهاالمصرفية و
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  المبحث األول

  ماهية المصارف وأنواعها
 :تمهيد §

من خـالل سـرد بعـض     وأهميتها وأنواعها وتعريفها في هذا المبحث سنتحدث عن مفهوم المصارف
، كمـا  للتعريـف بالمصـارف   والمراجع العلميـة  األدبية المتخصصة الدراسات التي أوردتها المفاهيم النظرية
وكـذلك أنـواع   نها المكان التوازني للعرض والطلب على النقـود،  كو لالقتصاد الوطني أهميتهاسنتحدث عن 

وذلـك حسـب    ،ودور كل منها في القطاعات االقتصادية المختلفةتبعاً لطبيعة العمليات التي تنفذها، المصارف 
لمصارف التجارية من حيث نشأتها التاريخية سنتطرق ل ، ومن ثمتخصص كل مصرف في القطاع المناسب له

لتعـاريف  العمـل علـى عـرض بعـض ا    من البدايات حتى وقتنا الحاضر، وتطورها التدريجي  في العالم و
كافـة  التحدث عن األنظمة العالمية للمصارف التجاريـة، وأنواعهـا وأهـدافها علـى     للمصارف التجارية، و

لتجاريـة  سيتطرق الباحث إلى الوظائف التي تؤديها المصارف ا ،وفي الفقرة األخيرة من هذا المبحث، ةصعداأل
سواء أكانت من الوظائف القديمة التي رافقت نشوئها أو الوظائف الحديثة التـي تـم ابتكارهـا مـع التطـور      

  .التدريجي لهذه المصارف

  :مفهوم المصارف 1–1–1  
واإليطاليـة   banque الفرنسـية : لمة بنك والتي جاءت من الكلمتينإن كلمة مصرف هي تعريب لك    
banca ،والطاولة الصدر  انوتعنيChest and bench حيث تعني كلمة ،chest  الصدر، وتعني وظيفة الحفظ

فتعني الطاولة التي يمارس عليها العمـل،   Benchاألمين، أي المكان الذي تحفظ فيه األشياء الثمينة، أما كلمة 
مله، ومن هنـا  في القرن الثاني عشر تعني الطاولة أو المكان الذي يمارس فيه الصراف ع bancaوكانت كلمة 

  .1منح القروض قيام بعملياتوهما قبول الودائع بتوفير مكان أمين لها، وال: جاءت وظيفتا المصرف األساسيتان

تعمل في مجـال   حيث ،التي تندرج تحت اسم الوسطاء الماليين المصارف من المؤسسات المالية رتعتب
هـا اسـم   يطلـق علي مالية ى مجموعة مؤسسات وإن المصارف على اختالف أنواعها تنتمي إل ،األمور المالية

مكـان التقـاء عـرض    " :بأنـه  المصرفالمفكرين والباحثين االقتصاديين  وقد عرف بعض ،الجهاز المصرفي
  .2"األموال بالطلب عليها

                                                
1 

 .14، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، صإدارة المصارف ،)2008( جبر هشام - 
2

  .3داري المسيرة و صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ص إدارة البنوك،، )1996( دة  محفوظ أحمدرمضان زياد سليم و جو  -
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المؤسسات التي " :بأنهامن نظام النقد األساسي ) 104(حسب المادة  رفاالمص عرف المشرع السوري
الستثمارها في عمليات مصـرفية   ؛ول الودائع تحت الطلب وألجل ال يتجاوز السنتينبة قتتولى بصورة اعتيادي

  .1"لحسابها الخاص
ـ   الية تقم مؤسسة:"أخرى فهونظر  من وجهة لمصرفاتعريف أما    ن دم مجموعة متنوعـة وواسـعة م

  .2"، التوفير، المدفوعاتالخدمات المالية، خاصة اإلقراض
وذلك ألن المصارف تقوم بجمع األموال مـن مصـادرها المختلفـة     خيريميل الباحث إلى التعريف األ

فمثالً تجمع األموال في المصارف على شكل ودائع يضـعها   ،ةوتعمل على وضعها في قنوات االستثمار المناسب
أصحابها لدى المصارف إما بغرض الحفاظ عليها من المخاطر أو بهدف تنميتها والحصول على عائـد يتمثـل   

أو لإلتجار في األوراق المالية التي تصدرها بعض أنواع المصارف أو لفتح حسابات مختلفة أو لتمويل  بالفوائد
االقتصادية المختلفة، هذا باإلضافة إلى أن للمصارف اآلن مهـام   ثمار بكافة أشكالها في القطاعاتعمليات االست

االعتمـادات المسـتندية وتسـديد     حي وفتالدفع االلكترونكخدمات جديدة بتقديم خدمات مصرفية  تتمثل  ،أخرى
   .نيابة عن العميل الفواتير

تلك الكيانات المصـرفية   :بأنها تعريفهايمكن المصارف الشاملة التي من بين أشكال المصارف تأتي و
 التي تسعى دائماً وراء تنويع مصادر التمويل وتعبئة أكبر قدر ممكن مـن المـدخرات مـن كافـة القطاعـات     

كما تعمل علـى تقـديم كافـة الخـدمات     ، ها وتفتح وتمنح االئتمان المصرفي لجميع القطاعاتف موارديوتوظ
بحيث نجدها تجمع مابين وظـائف البنـوك التجاريـة     ،المتنوعة والمتجددة التي قد التستند إلى رصيد مصرفي

   .3التقليدية ووظائف البنوك المتخصصة وبنوك االستثمار واألعمال
مؤسسـات  عبارة عـن   المصارف بأن :الباحث رىي ،تعاريف السابقة للمصارفمن خالل المفاهيم وال

ومن  يرغبون بإدخارها لدى المصارفشركات  وساطة مالية تعمل بصفة عامة على جمع األموال من أفراد أو
فـي أي قطـاع    إقراضها إلى أفراد أو شركات يحتاجون إليها ألجل القيام بمشاريع تنموية أوألجل استثمارهاثم 

إذ كعائد على تلك األمـوال  بمقابل وهو الحصول على فوائد بأسعار مختلفة  ال تتم إال هذه العملية إن، اقتصادي
 فـي قنـوات   من األموال التي تم تجميعها ووضعها االستفادةأنه من خالل تلك العملية تستطيع جميع األطراف 

تفيد في إقبال الزبائن وتحسن مـن رضـاهم   التي  كما تعمل على تقديم جملة من الخدمات ،ةالصحيح التوظيف
هي المكـان   :المصارف من وجهة نظر الباحث، بتعبير آخر فإن معه ونعامليتوتزيد من ثقتهم بالمصرف الذي 

إذ  ،التوازني والمناسب الذي تلتقي فيه الطلبات على األموال المراد وضعها في االستثمار مع العـرض عليهـا  
  .ة سوق إقراض واقتراض لتلك األموالتعتبر المصارف في هذه الحال

                                                
1 

  .5مديرية الكتب ومطبوعات جامعة حلب، ص ،)مصارف تجارية(محاسبة المنشآت المالية  ،)1982( العلواني  زياد - 

2
  :، نقالً عن14جبر هشام، مرجع سبق ذكره، ص -  

Rose, P.,(2003), Money and Capital markets, McGraw-Hil , Irwin , P 5. -  
3
  .19، الدار الجامعية، اإلسكندرية، صالبنوك الشاملة عملياتها وإدارتها ،)2000( عبد الحميد  عبد المطلب  - 
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  :أهمية المصارف 2–1–1

فـي تحقيـق االسـتقرار     تساهمالمؤسسات المالية التي أهم المصارف على اختالف أنواعها من  تبرتع
 النقدية وتوظيفها بالشكل األمثـل وخلق الفوائض  وتنميتها الماليةالمدخرات  جمع والنقدي من خالل ياالقتصاد

المتنوعـة التـي    رف من خالل الخدماتاحيث تكمن أهمية المص ،المجتمعفي  ةاالقتصادي تنميةعملية الخدمة ل
التـي  بمختلـف أنواعهـا   القروض إن : ، فمثالًا واألعمال االستثمارية التي تقوم بهاعمل على تقديمها لزبائنهت
  .المصارف تعتبر من العوامل المساعدة لعملية خلق االئتمان قدمهات

إذ تقوم المصـارف بتزويـد    ،ة لديهاة نسبة القروض مؤشر هام على ارتفاع األموال المودعكما أن زياد
مرار بأنشـطتها المعتـادة   كافة القطاعات االقتصادية كالزراعة والصناعة والتجارة بحاجتها من األموال لالسـت 

التالي تحسين مسـتوى  االقتصادي وب وتحقيق الرخاء والنمو وذلك ألجل تحقيق أهداف التنمية طوفق ماهو مخط
  .1في المجتمع المعيشة

كونها أداة هامة من أدوات التوظيف المالي و محرك أساسـي السـتثمار   ومما يزيد من أهمية المصارف 
وتعمـل علـى    فيـه  المتواجدةبشكل دقيق على الواقع االقتصادي والمالي للبلد وتساعد في التعرف النقود حيث 

توفير االئتمان وخلق وسيلة للتبـادل  " :وذلك من خالل تكاملة في جميع النواحيتطويره لتحقيق تنمية اقتصادية م
المالية األخرى  المؤسساتبالمقارنة مع  ،وتحقيق عائد مناسب على المدخرات النقدية تتمثل  بالحسابات الجارية

لمساهمة الفعالـة  كما تستطيع ا ،كونها تمتلك قدرة على جمع معلومات عن مقترضيها بوقت قصير وبتكلفة قليلة
في األسواق المالية من خالل تجميع المدخرات والعمل على استثمارها في هذه األسواق وتتيح مجموعة بـدائل  

ل تقيدهم في االستثمار بأدوات مالية محددة وتقوم بتـوفير الضـمانة والحمايـة ألمـوا     إذ ال ،أمام المستثمرين
خاصـة  فـي    ذا أهمية كل ذلك يعتبر  :وبالتالي. لمركزيا فالمصرفرضها المودعين من خالل القيود التي ي

  .2"والدخل واإلنتاجحيث أن ذلك ينعكس على االستثمار واالستخدام  ،االقتصاد الكلي
لتحقيق أي تقدم اقتصـادي  ضرورة حتمية في أي بلد أصبح  ن وجود المصارفأالقول ب نيمك قمما سب

في القنوات المناسـبة   اواستثماره ةللفوائض النقدي لتوظيف الكاملحقيق االقيام باألعمال المناطة بها ل من خالل
الوقـوع فـي    تتالفىو تحقيق األهداف التي أوجدت من أجلهاعلى المصارف  كما تعمل ،عليها وتحقيق العوائد

علـى شـكل ودائـع بآجـال     بتجميع المدخرات النقدية من صغار المستثمرين  ذلكيتم و ،خطر التضخم النقدي
 ألشخاص والشـركات لمن يرغب ويحتاج من ا بعمليات اإلقراضنحو التوظيف األمثل والقيام  اوجيههمختلفة وت

ـ  المختلفةالمالية  قوشراء وخصم األوراوكذلك بيع  ،والمؤسسات مـن   ةلتحقيق األرباح والعمل على تقديم جمل
ومـا  لقطاعات االقتصـادية  باالستثمارات في ااألهم من كل ذلك هو قيامها و، بأيسر الطرق الخدمات للجمهور

  .إلى ذلك من أعمال ومهام أخرى

  
                                                

1 
   .تصرفب 105- 104لب، مرجع سبق ذكره، صعبد الحميد  عبد المط - 

2 
  .96ص ، دار الحامد، عمان،النقود والمصارف واألسواق المالية ،)2004( لدينالسيد  علي عبد المنعم و العيسى  نزار سعد ا  - 



   6 األسس والمفاهيم النظرية للمصارف           التجارية                     ف العوامل المؤثرة في كفاءة المصار

 

  :أنواع المصارف 3–1–1
إنطالقـاً مـن شـكله     تهنها يأخذ تسميمف مختلفة، اتوذلك تبعاً لتصنيف ،دة للمصارفمتعديوجد أنواع 

هدافـه  تبعاً لشروط إحداثـه وأ  وأ ،كالمصرف الزراعي والصناعي والعقاري الدولةمع  تهعالقالقانوني وطبيعة 
المصرف المركـزي الـذي   كوأنواع أخرى تتبع في نوعها لمصدر رأسمالها  كالمصرف التجاري وطبيعة عمله

العمليـات  هو المصارف من حيث طبيعة  هم بالنسبة لنامالوهناك تصنيفات أخرى لكن  ،سنأتي على ذكره الحقاً
 القادمـة وهي جميع ماسيذكر في الفقـرات   التي تنفذها والوظائف التي تقوم بها واألهداف التي تسعى لتحقيقها،

أن كل التصنيفات هي لذات المصارف تقريباً إال أن االختالف فقط والجدير ذكره  ،المصرف المركزي باستثناء
 :في تقسيم هذه المصارف وفقاً لمعيار معين وهذه األنواع هي

  :ةرف المركزياالمص –أ
البداية كان حق اإلصـدار النقـدي   رون، حيث في المصارف منذ أكثر من ثالثة ق عرف هذا النوع من
 جـزءاً  حيث أصـبحت  ،في أربعينيات القرن العشرينلم تأخذ شكلها الحالي إال و، 1هو الدافع األساسي إلنشائها

المصـارف  و، هاماً من مظاهر االستقالل السياسي للبالد ودليل واضح علـى االسـتقالل االقتصـادي أيضـاً    
متكاملة ذات وظائف تتميـز  و طابع هيئات مستقلةبدأت تأخذ تجارية تطورت و هي باألصل مصارف المركزية

يتعامـل مـع    المصـرف الـذي ال  " :بأنه تعريف المصرف المركزيويمكن  ،بها عن بقية المصارف األخرى
ح بتحقيق نمو اسمال: من أهم وظائفهأن ، كما 2"الجمهور ولكنه يقصر تعامله على الحكومة والمصارف األخرى

  .3ادي مستمر يحافظ على مستوى عالي من التوظيف يضمن إحداث أسواق مالية منظمةاقتص

  :المصارف المتخصصة – ب
نشـاط البنـوك    لالتي تتخصص في تنمية أحد القطاعات االقتصادية القومية وال تزاو المصارف هي

دية صـناعية أو زراعيـة   تلك البنوك التي تعمل في تمويل مشروعات اقتصا" :البعض بأنها يعرفهاو، 4التجارية
تلك البنـوك التـي    :بأنها المصارف المتخصصة، ويعرف أحد المؤلفين أو تجارية وذلك تبعاً لتخصص البنوك

  .5"تخدم نوعاً محدداً من النشاط االقتصادي وتقوم بالعمليات المصرفية 
القطاعـات   تعمل علـى تنميـة   المصارف المتخصصة :القول بأنللباحث يمكن  من التعاريف السابقة

المكونة لالقتصاد الوطني في البلد المتواجدة فيه بمعنى أن كل مصرف منهـا يتخصـص فـي تنميـة قطـاع      
يعمل على تنميته فمثالً المصـرف  ف من اسم القطاع االقتصادي الذي اقتصادي واحد بحيث يشتق اسم المصر

                                                
1 

 .73ص ، الرياض،النقود والبنوك واألسواق المالية، مكتبة الديوان ،)2009( الحميدي عبد الرحمن و الخلف عبد الرحمن  - 
2 

  .173ص. مرجع سبق ذكرهرمضان  زياد سليم و جودة  محفوظ أحمد ،   - 
Samuelson And Nordhaus,(2005),Economics, McGraw-Hil , P 550.-

3 
  

4 
  .206جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، ص مركز، النقود والبنوك ،)2002( بطرس  ماهر ظاهر  - 

5
  .25 -24ص ، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، عمان،إدارة البنوك ،)1997( اللوزي  سليمان أحمد وآخرون  -  
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ويشـترط فـي هـذه     لمتخصصـة، بالنسبة لبقية المصارف ا وهكذا ،الصناعي يتخصص بتنمية قطاع الصناعة
   .التي تختص بها المصارف التجارية المصارف أال تقوم بممارسة األعمال واألنشطة

 "بأنهـا  :تعريفاً عامـاً  ويعرفها آخرون اقتصادي واحد طاً إن هذا النوع من المصارف قد تفرد بنشاإذ
مشروعات أو من القطاع العام وتضعها وحدات مصرفية أو مالية تقوم بتجميع الموارد االدخارية من األفراد وال

  .  1"تحت تصرف نفس هذه الوحدات إذا احتاجت لها لغرض التوظيف االستثماري

ن المصارف المتخصصة تكون في غالب األمر  مملوكة  من قبل الدول المتواجدة علـى أراضـيها   إ
اقتصادي أو أكثر البد لهـا   في قطاع ةإحداث تنميلسبب بسيط وهو أن تلك الدول عندما ترغب في  كويعود ذل

كما وأن الهـدف الرئيسـي مـن    ، جميع الجوانب وأهم هذه الجوانب هو الجانب المالي منمن أن تقوم بدعمه 
  .القتصادية نحو األفضلالتنمية ا لدفع عجلة إنشاء هكذا مصارف هو تنمية القطاعات المكونة لالقتصاد الوطني

ل جيد يلعب دوراً أساسياً في تنمية أموالها مـن جهـة   إن ممارسة المصارف المتخصصة لعملها بشك
ـ  مـن   ةويزيد من اإلنتاجية في القطاعات المستهدفة ويؤدي إلى تشغيل جزء من العمالة في المشروعات المحدث

ا سابقاً إلـى حـدوث   الذي يؤدي بدوره كما أشرن ةجهة ثانية وبالتالي الوصول إلى نمو في القطاعات االقتصادي
وهو بتقديرنا من األهداف األساسـية التـي اسـتدعت     أكثر من صعيد ية في أكثر من قطاع وعلىتنمية اقتصاد

 لة تتفرع إلى عدة أنـواع كـل  المصارف المتخصصة في أي دوإن شوء وإحداث هذا النوع من المصارف، ون
  :2األنواع هي صادي معين ويعمل على تنميته وهذهمنها يتبع قطاع اقت

  :عيةالمصارف الزرا: أوالً  
تلك البنوك أو مؤسسات اإلقراض الزراعي المتخصصة فـي تقـديم    :الزراعية بأنها المصارفتعرف 

مـن هـذا   ويتضـح  ، 3أو تقديم القروضخدماتها المصرفية لعمالئها في قطاع الزراعة وخاصة خدمة التمويل 
يعتبر من  يالزراعة الذ عقطامصرفية ويوجه قروضه باتجاه تقديم خدماته العمل على ي ن هذا النوعأالتعريف ب

تمويـل  حيث يعمل المصرف الزراعي على  ،أهم القطاعات المكونة لالقتصاد الوطني وخاصة في الدول النامية
ـ وتمويل عمليات التشجير  واستصالحها بشراء األراضي الزراعية ةالمتعقلالتنموية عمليات كل ال  لوتطوير عم

كـذلك  وديثة وتمويل عمليات ابتكار األساليب الحديثة في الزراعـة  المكنة الزراعية من خالل إدخال اآلالت الح
أو عن طريق حفر اآلبار وتربية الثروة الحيوانية والسمكية لما لـذلك مـن    السدودعمليات استجرار المياه من 

  .ينعكس إيجاباً على االقتصاد الوطني ككل قطاع الزراعي األمر الذيالوتيرة أداء رفع أهمية في 

  

  
                                                

1 
    .141والطباعة، عمان، ص ، دار المسيرة للنشرالمؤسسات المالية المحلية والدولية ،)2009( شقيري نوري وآخرونموسى   - 

2 
  .113مرجع سبق ذكره، ص جبر هشام،   - 

3 
 .216بطرس  ماهر ظاهر، مرجع سبق ذكره، ص  - 
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  :المصارف الصناعية :ثانياً
المصارف التي تختص بمنح التمويـل  :تعريفها بأنهاهي نوع من أنواع المصارف المتخصصة يمكن 

للمنشاءات الصناعية والتي يكون هدفها تنمية الصناعة وزيادة مساهمة المشاريع الصناعية في تنميـة المـوارد   
  . 1االقتصادية للدولة بشكل عام
بأن هذا النوع من المصارف يعتبر أداة تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها  :ثالباحجد ي من هذا التعريف

المباشرة في إحداث التنمية الصناعية وكذلك تحقيق أهداف غير مباشرة يـرتبط تحقيقهـا بتحقيـق األهـداف     
ـ زيـادة  المباشرة كزيادة فرص العمل أثناء إحداث مشاريع جديدة وعند التوسع في مشاريع قائمة وأيضاً  رعة س

و جذب وتشجيع االستثمارات من خالل تقديم النصح والمشـورة الفنيـة واإلداريـة     العامل دوران رأس المال
 خلق سـوق لـألوراق الماليـة    تساعد فيلمتعلقة بعمليات التمويل بالقروض، كما وتقديم التسهيالت االئتمانية ا

  .2لسوقوالعمل على تنميتها من خالل إدراج المشاريع الصناعية في هذه ا
  :المصارف العقارية: ثالثاً

تلك المؤسسة الماليـة التـي تعمـل فـي سـوق رأس المـال       بأنه  :المصرف العقارييمكن تعريف 
  .3والمتخصصة في تقديم التمويل طويل األجل للعقارات وبضمان هذه العقارات

تمتـد  األجل  ةويلط زمنيةتعمل هذه المؤسسة على تقديم خدماتها وقروضها السكنية للجمهور لمدد حيث 
وإن الضمانة الرئيسة لحقوقها هو العقار نفسه الذي تقوم بتمويلـه وتقـوم المصـارف    ، ألكثر من عشرين عاماً

ـ  ك فيمـا يتعلـق بـذوي الـدخل     العقارية بتقسيط القروض لزبائنها لمدد زمنية تتناسب ودخولهم الشهرية وذل
فهناك قروض قصـيرة األجـل    القروض لمدد مختلفة تمنح )العقارية( أن هذه المصارف، كما يذكر ب4المحدود

أنواعهـا   كافةتقبل الودائع على ومتوسطة األجل وطويلة األجل، وذلك تبعاً للمشروع السكني، وهذه المصارف 
  .5بفائدة أو بدون فائدة

إن المصارف العقارية ال تختلف عن بقية المصارف المتخصصة من حيـث   :من وجهة نظر الباحـث 
تختص بتنمية قطاع اقتصادي واحد كما هي المصارف المتخصصة األخرى إال أن عملهـا يتركـز   المبدأ فهي 

حث األفراد على االدخار العقاري كاإلدخار من أجل السكن عـن  ، وعمليات اإلنشاء والتعمير ويهتم فقط بتمويل
كـوزارة اإلسـكان   طريق االكتتاب على المساكن التي تطرحها وزارت الدولة المتخصصة في مجال اإلسكان، 

  .في الجمهورية العربية السورية
  

                                                
1 

  .174، عمان، ص، دار وائل للنشريالنقود والمصارف مدخل تحليلي ونظر ،)  2008( حداد  أكرم  و هذلول  مشهور - 
2 

 .26، اإلسكندرية، ص، مؤسسة شباب الجامعةإدارة البنوك، )1989( سلطان  محمد  سعيد وآخرون  - 

  .46مرجع سبق ذكره، ص اللوزي  سليمان أحمد وآخرون،  -  3
4 

  .تصرفب 176 -175ور، مرجع سبق ذكره، صحداد  أكرم  و هذلول  مشه  - 
5 

  .238، صمرجع سبق ذكرهليم  و جودة  محفوظ أحمد، رمضان  زياد س  - 
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  :التجارة الخارجية) بنوك(مصارف : رابعاً
تسهيل عمليات االستيراد والتصدير في عمليات قصيرة األجـل،  الخارجية إلى  تهدف مصارف التجارة

تعمل هـذه   ، إذبانوقد بدأت هذه المصارف عملها في الدول الصناعية كفرنسا وإنكلترا والواليات المتحدة واليا
عن طريق تقـديم التمويـل    على أراضيهاة دالمتواج في البلدانتقوية وتنمية التجارة الخارجية  ؤسسات علىالم

واستيراد مايلزم من مواد أولية وآالت تحتاجها القطاعات االقتصـادية الوطنيـة    الفائضعمليتي تصدير ل الالزم
فهي تركز بالدرجة األولى على األسـواق   ،تجارة الخارجيةوكون هذه المصارف تختص في تنمية ال ،األخرى
   .1صفقات التجارية بين الدولال يجري في كنفها إبرامحيث  ،األجنبية

  :مصارف أخرى: خامساً
 ،المتاحة لها اإلمكاناتفي ظل  بتنميتهوتهتم  قطاع معينتختص بالتي المصارف  مجموعة من هي

  :وهذه األنواع هي

التشاركية والتعاون بين أفراد المجتمع للوصول إلى هدف  لتحقيقسعى ي: المصارف التعاونية - 1
المالية والخدمية لتسهيل وتذليل الصعوبات  تقديم المساعدة في األمورعمل على وت د يخدم الجميعواح

  .والعراقيل التي تواجه المجتمع

قرى في ال البلديات تقدم خدماتها وتسهيالتها االئتمانية لمجالسالتي وهي  :المصارف البلدية - 2
بتقديم خدمات أساسية للجمهور وإن هذه المصارف مملوكة من قبل الدولة  ةاألخير قياموالمدن ألجل 

وتنتشر في الدول النامية أكثر من انتشارها في الدول المتقدمة وتهدف إلى دعم مشاريع الخدمات 
ه وإن فوائد القروض التي تقدمها هذه األساسية وتقديم الدعم المالي والمشورة للمجالس المذكورة أعال

 .2المصارف تتنوع تبعاً لحجم الجهة المحلية طالبة القرض وتبعاً لمدة ذلك القرض

النوع وجد لسد الفجوة التي تركتها البنوك التجارية فيما يتعلق بتمويل  هذا إن :مصارف االدخار - 3
 .المشروعات المختلفة وخاصة الصناعية منها

بمهام المتاجرة والسمسرة والتي تعمل على بيع وشراء  هذا النوع يقوم :مصارف االستثمار - 4
األدوات المالية لحسابها الخاص، لهذا فهي تتحمل عنصر المخاطرة في حالة تقلب أسعار هذه 

، هذا ويضاف إلى ما 3األدوات، باإلضافة إلى تقديم االستشارات المالية لدوائر الدولة والقطاع الخاص
ي للنظام االقتصادي والمالي للدول الت ى للمصارف تعود تسميتها وطبيعة عملها تبعاًأنواع أخر سبق

  .4تتواجد على أراضيها

                                                
1
 .70ص اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، ،النقود والبنوك والمصارف المركزية ،)2010( الحالق سامي و العجلوني محمد -  
2 

  .تصرفب 177ل  مشهور، مرجع سبق ذكره، صحداد  أكرم و هذلو  - 
3
  .91سعد الدين، مرجع سبق ذكره، ص السيد  علي عبد المنعم و العيسى  نزار  -  

4
 .تصرفب  53مرجع سبق ذكره، ص اللوزي  سليمان أحمد وآخرون،  -  
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  :المصارف التجارية – ج
  :وتطورها نشأتها :أوالً

في البداية البد من اإلشارة إلى أن المصارف التجارية تعد من أهم مؤسسات الوساطة الماليـة حيـث   
ت النقدية الفائضة عن حاجة أصحابها وإقراضـها إلـى محتاجيهـا مـن أفـراد أو      تعمل على تجميع المدخرا

  .تحقيق أكبر قدر ممكن من األرباح كل ذلك بهدفإلخ  ............مؤسسات أو شركات

إن البذور التاريخية لنشأة المصارف التجارية كان محصلة لواقع وظروف اقتصادية معينـة ارتبطـت     
وذلـك مـن    ةاصة التجارة الخارجية وكذلك تطور نشاط دور المجوهرات والصاغبتطور النشاط التجاري وخ

خالل تعامل الصاغة مع التجار ورجال األعمال بهدف حفظ نقود الفئة األخيرة من السرقة والضـياع والنهـب   
غ فكان التجار في بداية األمر يودعون أموالهم كأمانات لدى بعض الصاغة حيث كان التاجر يستلم مـن الصـائ  

  .1إيصاالً يدون فيه مبلغ الوديعة وكل الثبوتيات الخاصة بها في حين يستلم الصائغ قيمة الوديعة

 ةمن هنا نشأت فكرة الوديعة والشيك والثقة واألمان بالجهة التي تسلمت مبلـغ الوديعـة وعنـد عـود      
بلغ عمولـة لقـاء قيـام    صاحب الوديعة وطلب وديعته من الجهة المودعة كان يسلم اإليصال لتلك الجهة مع م

الجهة المودعة بحفظ أمواله ويتسلم وديعته، ونتيجة لكثرة التعامالت وتوفر فوائض نقدية مودعة لدى الصـاغة  
ألجال طويلة توسع هذا النشاط من نشاط فرعي يعتمد في عمله على حفظ األموال المودعة فقـط إلـى نشـاط    

لمحفوظة إلى محتاجيها إلتمام أعمالهم لقاء فوائد يـدفعها  النقدية ا أساسي يعمل على إقراض جزء من الفوائض
، الـذي  )الصـيارفة (ثم أخذت دور الصاغة تحول نشاطها القديم إلى نشاط جديد، هو نظام الصيرفة ض، المقتر

  .أخذ بالتوسع التدريجي نتيجة الزيادة في األرباح حتى وصل إلى شكله الحالي

ع إلى عهد النهضة التجارية في أوربا وخاصة في إيطاليا، إن األصل الحديث للمصارف التجارية يرج
ثم تاله بعد ذلك إنشاء مصرف في مدينـة برشـلونة   ، م1157حيث أنشئ أول مصرف في مدينة البندقية عام 

  . 2م1403اإلسبانية وذلك في عام 

لتـاريخ بتطـور   ها االجدير ذكره أن مدينتي فلورنسا والبندقية اإليطاليتين تعتبران من المدن التي عرف
ثم توالى ظهور المصارف في الدول األوربية األخرى على غرار ماحدث في كٍل من إيطاليـا   النشاط التجاري،

ـ  :المتحدة وفرنسا البنوك التالية وإسبانيا فظهر في كٍل من هولندا والمملكة م وبنـك  1609أمسـتردام عـام   كبن
أن الصيرفة قد تطورت في الدول األوربية المـذكورة  والمالحظ  .3م1800م وبنك فرنسا عام1694انجلترا عام 

قبل غيرها نتيجة اكتشاف المعادن الثمينة في قارة أمريكا الجنوبية المكتشفة من جهة وتحويـل ثـروات الـبالد    
التي تم استعمارها من جهة ثانية إلى داخل هذه الدول منذ القرن السادس عشر وحتى القرن الثامن عشر األمـر  

                                                
1

  .بتصرف 149-148ص ، عمان،دار الحامد للنشر ،التمويل وإدارة المؤسسات المالية ،)2007( أحمد عبد الوهاب يوسف -
2
  .تصرفب.150، صمرجع سبق ذكره أحمد  عبد الوهاب يوسف، -  
3
  .11، صمرجع سبق ذكره، ودة  محفوظ أحمدرمضان  زياد سليم  و ج -  
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يادة عدد المصارف وزيادة نشاطها ووظائفها، حيث توسعت أعمالها من الخصم النقدي على ودائع الذي أدي لز
لدى الصيارفة إلى التوجه نحو اإلقراض ومنح االئتمان وخلق النقود، وقد ازداد هـذا النشـاط    ةالتجار المحفوظ

ي أدى إلـى  لكبير، األمر الذبعد الثورة الصناعية في أوربا والتخصص في العمل والوصول إلى حجم اإلنتاج ا
زيادة األرباح والفوائض النقدية لدى بعض الوحدات اإلنتاجية ورغبة هذه الوحدات في حفـظ إيراداتهـا مـن    
األخطار وذلك بوضعها كأمانات لدى المصارف، وكذلك وجود وحدات أخرى بحاجة إلى سيولة إلتمام أعمالهـا  

فين فـي اإلقـراض واالقتـراض بوسـاطة     أو البدء بأعمال جديدة األمر الذي نجم عنه تالقي مصلحة الطـر 
  .بشكل رسمي والمقترضين نبين المقرضييط المالي الوسدور المصارف التجارية التي أخذت تمتهن 

  :تعريف المصارف التجارية: ثانياً

تعد المصارف التجارية المحرك األساسي لعملية خلق النقود االئتمانية، كما وتعتبر أيضـاً مـن أهـم    
، حيث تؤدي هذه المصارف جملة من الوظائف التـي تختلـف عـن    1قدي وأكثرها انتشاراًمؤسسات السوق الن

بعضها البعض بشكل جذري وتعمل على تحقيق مجموعة من األهداف المختلفة إال أنها تشـترك جميعهـا فـي    
  .تحقيق هدف رئيسي واحد وهو كما أسلفنا سابقاً تحقيق أكبر هامش من الربح

ختالف السابق في الوظائف واألهـداف وكـذلك نتيجـة اخـتالف طبيعـة      نتيجة اال يتضح للباحث   
االقتصاديات النقدية للدول ولد بالضرورة اختالف لتعريف ومفهوم المصارف التجارية ولو بشكل بسيط وذلـك  
حسب النظام االقتصادي لبلد هذا المصرف أو ذاك وحسب الفكر االقتصادي لكل باحث مختص في هذا المجال 

وأصبح مـن الصـعب    ،مما سبق فقد تعددت التعاريف التي تشير إلى مفهوم هذا النوع من المصارف وانطالقاً
إال أن هناك صفات وميزات عامة ومشتركة أو جملـة مـن التقاطعـات     ،وضع تعريف شامل لهذه المصارف

المنشـأة  : "بأنـه  المصرف التجاري) يوسف الزامل ورفيقيه.د(المصارف التجارية، ويعرف فتجمع بين تعار ي
   .2"المصرفية واالئتمانية التي تسير تدفق مختلف األرصدة المالية والنقدية من الوحدات االقتصادية وإليها

المصارف التي تقبل ودائع األفـراد، وتلتـزم   :"من وجهة نظر أخرى بأنهاالمصارف التجارية  تعرف
ألجل، وهي القروض التي ال تزيـد مـدتها   بدفعها عند الطلب أو في موعد يتفق عليه، وتمنح قروضاً قصيرة ا

التي تشمل البنوك غير المتخصصة التي تقوم أساساً على تلقي الودائع القابلة " :أيضاً بأنها وتعرف .3"عن السنة
  .4"للسحب عند الطلب أو بعد أجل قصير والتعامل بصفة أساسية في االئتمان قصير األجل

                                                
1
 .70الحالق  سعيد سامي و العجلوني  محمد محمود، مرجع سبق ذكره، ص -  
2
  .71، الجمعية السعودية للمحاسبة، الرياض، صالنقود والبنوك واألسواق المالية،)2001(الزامل  يوسف بن عبد اهللا وآخرون  -  
3 

        ، أطروحة تصميم نظام دعم للقرارات اإلستراتيجية بالتطبيق على القطاع المصرفي في سورية ،)2001( مالحميدي  نج  - 
  :، نقالً عن56إدارة األعمال، كلية االقتصاد، جامعة حلب، ص -غير منشورة دكتوراه

  .169إلسكندرية، ص، دار الجامعة، امبادئ النقود والبنوك ،)1997( الفولي أسامة محمد و شهاب مجدي محمود
4 

  .142بطرس  ماهر ظاهر، مرجع سبق ذكره، ص  - 
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األولـى  : قطتـين بأنهما قريبين من بعضهما وأنهما يشتركان بن :يالحظ الباحث ،من التعريفين السابقين
أما الثانية فهي منح القروض قصيرة األجل والتي التزيد مـدتها عـن    ،التعامل بالودائع سواء اآلجلة أو الثابتة

السنة المالية الواحدة في حين ذكر التعريف الثاني وبشكل صريح أن هذا النوع مـن المصـارف ال يـدعم أي    
وبالتالي أبعد عن هذه المصارف صبغة التخصص وهذا يـدل علـى أن الهـدف مـن هكـذا       ،اقتصاديقطاع 

وإنما تحقيـق األربـاح والفـوائض النقديـة،     ة على مستوى القطاعات االقتصادية، مصارف ليس تحقيق التنمي
مات متنوعـة  تلك المؤسسات التي تتيح خد" :مختصر بعض الشيء على أنها بتعريف) الهذلول وحداد(ويعرفها 

  .1"للجمهور دون تمييز
في التعريف األخير اختالف عن سابقيه إال أنه يمكن الربط بين هذا التعريف وسـابقيه،  يرى الباحث   

حيث أن الخدمات المتنوعة والمتعددة التي تقدمها المصارف التجارية لزبائنها تندرج في إطار قبـول ودائعهـم   
رضيها ضمن قنوات تصريف صحيحة وبذلك تكـون قـد حققـت منفعـة     وفوائضهم النقدية وتوزيعها على مقت

مصلحة طرف على مصلحة الطرف اآلخر، كمـا  مشتركة للمقرضين والمقترضين على حد سواء ودون تغليب 
مؤسسات مالية تقوم بجمع المدخرات، وخلق االئتمـان  المصارف التجارية هي "مفاده أن  بتعريف البعضوجاء 

   .2"تمويل المشاريعوقبول كافة الودائع، و
ال يختلف كثيراً عن التعاريف التي سبقته إذ يحدد عمل المصارف التجاريـة فـي    األخير التعريف إن
وهما التعامل باالئتمان القصير األجل الذي يقود بدوره إلى عملية خلق النقود من خـالل إقـراض    ،جانبين فقط

حيـث    ،جمع المدخرات بشكل ودائـع لجانب األخر هو جزء من النقود المودعة لفترة زمنية البأس بطولها وا
حيث يتم التعامل باالئتمان وقبـول الودائـع ضـمن     ،تشكل هذه األخيرة الدعامة األساسية للمصارف التجارية

شروط معينة تضمن للمصارف االستفادة من األموال المودعة لديه بالشكل الذي تتحقق معه األربـاح والعوائـد   
للمصارف التجارية أشمل من التعـاريف التـي    فهناك تعريمارستها لمثل هذه األنشطة، جراء م المتوقعة من

البنوك التـي  " :اهبأن المصارف التجاريةيخرج عن اإلطار العام للتعاريف السابقة، حيث  يعرف لكنه ال  ،سبقته
لخارجي وخدمتـه بمـا   تقوم بقبول ودائع تدفع عند الطلب أوآلجال محددة، وتزاول عمليات التمويل الداخلي وا

وتباشر عمليات تنمية االدخار واالستثمار المالي في الداخل ، ودعم االقتصاد القومي، يحقق أهداف خطة التنمية
والخارج بما في ذلك المساهمة في المشروعات، وما تستلزمه من عمليات مصرفية وتجاريـة وماليـة، وفقـاً    

  . 3"لألوضاع التي يقررها البنك المركزي

الوسيط المالي الـذي يلعـب دور الوسـيط فـي     " :عند دخولها السوق النقدية بأنهاتعريفها  مكنيكما 
  .4"التعامالت المالية بين الوحدات ذات العجز النقدي والوحدات ذات الفائض النقدي

                                                
1
  .142حداد  أكرم  و هذلول  مشهور، مرجع سبق ذكره، ص  -  
2 

  .88، صسكندرية، اإلمؤسسة شباب الجامعة، بنوك تجارية -قتصاد المصرفي في بنوك إلكترونيةاال ،)2008( خبابة عبد اهللا  - 
3 

  .89، ص35شارع زكريا غنيم، اإلبراهيمية، ص ب  84دار الجامعية، ال،إدارة المصارف ،)2008( حنفي  عبد الغفار  - 
4
  .69، القاهرة، صاألسواق المالية، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات ،)2008( رمضان  زياد و شموط  مروان  -  
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تطورت بشكل تـدريجي مـع التطـور    قد  للمصارف التجارية بأنها من التعاريف السابقة يتضح للباحث
فعند كل تطور في عمل هذه المصارف كانت تأخذ صيغة ومفهوم معين يختلف عن المفهوم الـذي   ،االقتصادي

سبقه ولو بشكل بسيط لكن كل التعاريف السابقة كانت تقوم على أساس ثابت لم يتغير حتى اآلن وهـو تعاملهـا   
بهـدف تحقيـق أهـدافها     باالئتمان وقبولها الودائع على مختلف أنواعها، وكذلك االستثمار في مجاالت مختلفة

الخاصة والمتمثلة بتحقيق األرباح من جهة وتحقيق أهداف التنمية االقتصادية من جهة ثانية وهذا ما قد أشـرنا  
  .بقية المصارف األخرى القيام به عإليه سابقاً وهو ماال تستطي

  :أنظمة وأنواع المصارف التجارية: ثالثاً

  :جارية في العالمالت فن ألنظمة المصاران رئيسيابوجد نوع

نظام المصارف ذات الفروع المنتشرة وهو شائع في أغلب دول العالم ومنها البلدان العربيـة وذلـك لمـا     - 1
يتمتع به هذا النوع بمرونة كافية تسمح له بالقيام بخدماته بالشكل األمثل وتمتعـه بالقـدرة علـى اجتيـاز     

نخفاض تكاليفه بوحه عام، بمعنى أنـه كلمـا كـان    وا) االنتشار( األزمات التي تواجهه واتساع قاعدة عمله
من العمالء وبالتالي سيؤدي  نهناك انتشار أكبر للمصرف فإنه سيؤدي في النهاية إلى جذب أكبر عدد ممك

 . إلى زيادة حجم الودائع لديه ومن ثم السيطرة على حجم الكتلة النقدية

 كما ال ،المصرف اناطق التي ينشط وينتشر بهنظام المصارف المفردة ويتميز هذا النوع في محدودية الم - 2
فإن ذلك سيتم على نطاق ضيق جداً وذلك لمنع سيطرة  ،يسمح لهذا النوع بفتح فروع وإن سمح له بذلك

وإن هذا النوع من  ،على بقية المصارف المتواجدة معه في نفس البقعة الجغرافية المصرف القوي مالياً
 . USA "1في  رمنافسة وهو منتشالمصارف يشجع على انتشار ثقافة ال

  :2التالية هي خمسة أنواعيقسم بعض الكتاب والمؤلفين المصارف التجارية إلى 
 :المصارف ذات الفروع -1

يأخذ هذا النوع شكل شركة مساهمة تتألف من مجموعة من الفـروع تنتشـر فـي األجـزاء الهامـة      
وفق األنظمة والقوانين في ذلك البلـد وتتميـز هـذه    كما وتعمل هذه الفروع  ،والمختلفة من البلد المتواجدة فيه

الفروع باالستقاللية في تدبير شؤونها وعدم عودتها إلى المركز الرئيسي إال في األمـور الهامـة والجوهريـة    
  .وتعمل على منح القروض قصيرة األجل

 :السالسل) بنوك(مصارف  -2

وتتميـز بأنهـا    ،كمل بعضـها الـبعض  سلسلة من الفروع التي ت :من خالل التسمية يمكن القول بأنها
منفصلة عن بعضها من الناحية اإلدارية ولكن يشرف على عملها جميعا مركز رئيسي يعمل على رسم سياستها 

                                                
1

  .فتصرب 12، صمرجع سبق ذكرهرمضان  زياد سليم  و  جودة  محفوظ أحمد،  -
2

 .تصرفب 22 -21مرجع سبق ذكره، ص اللوزي  سليمان أحمد وآخرون، -
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العامة وينسق األعمال فيما بينها وأن هذا النوع من المصارف التجارية  قد نشـأ وتطـور مـع زيـادة حجـم      
  .المصارف التجارية ونموها بشكل مضطرد

 ):بنوك المجموعة(رف المقايضة مصا -3

إن هذا النوع من المصارف التجارية ذو طابع احتكاري وهو أشبه مايكون بشركة قابضـة أو شـركة   
مالية تعمل على إنشاء مجموعة من المصارف وتشرف على عملها وتوجهها وفقا لما تقتضيه المصلحة الماليـة  

  ).القابضة(للشركة الرئيسية 

 :المصارف الفردية -4

عبارة عن مصارف صغيرة تكون مملوكة من قبل أفراد أو شركات خاصة وتعمـل فـي نطـاق    هي 
جغرافي صغير وتستثمر أموالها في أصول ذات سيولة عالية كاألوراق المالية واألوراق التجارية المخصـومة  

 . والتي يمكن أن تتحول إلى نقدية بوقت قصير جداً

 :المصارف المحلية -5

لها أن تعمل خارج نطاق هـذه   قجغرافية محلية كالمحافظة مثالً وال يح هي مصارف تعمل في منطقة
افظة أو المدينة التـي  البقعة الجغرافية في غالب األحيان وهي خاضعة لرقابة وسيطرة السلطة المحلية في المح

  .تعمل ضمنها
تقاربة من بعضها اختالف وتعدد أنواع المصارف التجارية إال أنها جميعاً تعمل بآلية م على الرغم من  
وإن اختلفت بعض الشيء في طريقة تحقيق  ،حيث أن هدفها جميعها تحقيق أكبر عائد ممكن من الربح ،البعض

هذا العائد فكل استثمار تقدم عليه المصارف التجارية سواء بقبول وديعة أو منح ائتمـان أو اسـتثمار أموالهـا    
  . فهو في النهاية لتحقيق الهدف الذي أوجدت من أجلهبسندات حكومية أو أذونات خزينة أوفي أسهم شركات 

  :أهداف المصارف التجارية: رابعاً
في أكثر من موضع إلى أن الهدف الرئيسي للمصارف التجارية سواء أكانـت عامـة أو    أشرنا سابقاً

ميـة  خاصة هو تحقيق هامش جيد من األرباح هذا باإلضافة إلى األهداف األخرى كالمساهمة فـي عمليـة التن  
االقتصادية للمجتمع وخلق  الفوائض النقدية والسعي لتقديم أفضل الخدمات لزبائنها في الوقت المناسب وزيـادة  
عامل الثقة واألمان لدى المودعين ورفع الكفاءة اإلدارية واإلنتاجية ويمكن إدراج النقاط العامة السابقة كأهـداف  

  :1"للمصرف التجاري وفق التفصيل التالي

                                                
1 

  :انظر في  - 
  .تصرفب151ص مرجع سبق ذكره، أحمد عبد الوهاب يوسف،  -  
  تقييم كفاءة المصرف التجاري السوري في إدارة تدفقاته النقدية ومدى قدرته على المواءمة بين  ،)2006( الحمد  سليمان -  

 .110إدارة األعمال، كلية االقتصاد، جامعة حلب، ص -، رسالة ماجستير غير منشورةقاتالتدف هذه
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مش مقبول من الربح والعمل علـى تدعيم المركز المالي للمصرف للحفـاظ علـى مسـتوى  تحقيق ها - 1
مقبول للمالءة المالية حتى يتسـنى للمصرف مواجـهة متطلباته من أمواله الخـاصة والحفـاظ علـى   

  .مستوى ونسبة ال بأس بها من النقدية
إحـداث التنمية فـي القطاعـات    أكثر من صعيد بهدف ىالتركيز على سياسة اإلقراض واالستثمار عل - 2

 .ماالقتصادية والعمل على تحقيق التوظيف الكامل للمدخرات النقدية لتحاشي الوقوع في خطر التضخ

العمل على تقديم أفضل الخدمات المصرفية للعمالء بأقل كلفة وبتوقيت مناسب األمر الذي يدفع الزبـون   - 3
 .لبالمصرف الذي يقدم األفض ةعلى زيادة وتعزيز الثق

األفضل لتحقيقها بما يتناسب وأهداف المصـرف مـن    قالبحث عن خدمات مصرفية جديدة وابتكار الطر - 4
 .جهة وأهداف العمالء من جهة أخرى

القيام بإجراء دورات مستمرة ومتتالية للعاملين الفنين والجهاز اإلداري للمصرف بهدف إكسابهم الخبرات  - 5
في المستقبل وذلك فيما يخص العمل المصـرفي ليكونـوا    العملية ووضعهم بصورة المتغيرات المستمرة

 .قادرين على مواجهة هذه المتغيرات بكفاءة عالية

أمام العمالء والعمـل علـى    تالحفاظ على السمعة الحسنة من خالل تقديم الجديد والجيد وااللتزام بالتعهدا - 6
 .تحقيق الشعار الذي أطلقه المصرف عند البدء بعمله ألول مرة

لى تحقيق المواءمة بين األهداف المالية وإيجاد صيغة ناظمة للسيولة والربحية بحيث يتم الوصـول  العمل ع - 7
 . للهدف الواجب تحقيقه دون تأثير سبلي من إحداها على األخرى

زيادة رأس المال العامل للمصرف من خالل قبول أكبر قدر ممكن من الودائع وخاصـة الودائـع ألجـل     - 8
 .القروض المستثمرةوالعمل كذلك على زيادة 

 .تمويل نشاطات التجارة الداخلية والخارجية بشكل يتوافق مع الخطة االقتصادية للدولة - 9
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  :وظائف المصارف التجارية: خامساً
تقوم المصارف التجارية بتأدية مجموعة من الوظائف ويميز الباحثين بين نوعين من هـذه الوظـائف   

جموعة عوامل بعضـها  لكن هذا التقسيم يتبع في كثير من األحيان لم ،حديثاهو م فمنها ماهو تقليدي قديم ومنها
من مرحلة إلى أخرى واآلخر يتبع الطبيعة األساسية لنشاط المصرف ومن هـذه الوظـائف    يتبع تطور المجتمع

  :هذه الوظائف وهذان النوعان هما ال يمكن ألي مصرف أن يعمل  ويستمر دون مزاولة ذإ ،ماهو أساسي

  :وظائف التقليدية القديمةال •

  :1 )قبول الودائع على اختالف أنواعها( - 1

سواء كانت ودائع جارية أو ودائع ألجل أو ودائع توفير أو أي نوع آخر وهذه الوظيفة من الوظائف 
األساسية والقديمة بنفس الوقت ألنها وجدت مع نشأة المصارف ففي البداية كانت المصارف تحفـظ  

األمانة في مقابل عمولة يتقاضاها المصرف أما اليوم فأصـبحت المصـارف    أموال المودعين برسم
   .التجارية تدفع لعمالئها فوائد على هذه الودائع وبأسعار مختلفة وذلك تبعاً لنوع الوديعة

ـ   ):تمويل العمالء تحت منهجية السيولة والربحية والضمان( - 2  نبمعنى تحقيق أهداف المصـرف م
مـن جهـة    فبين سيولة ونقديـة المصـر   ةواألخذ بعين االعتبار المواءمجراء قيامه بهذه الوظيفة 

وتحقيق الربحية بدرجة عالية من األمان تفادياً للوقوع في مخاطر نقص السيولة وعدم المقدرة علـى  
  .2الوفاء بااللتزامات

ائف وهي العملية األكثر ربحاً وتعتبر من أهم الوظ ):خلق النقود عن طريق منح القروض للزبائن( - 3
مـن المبلـغ المـودع لمواجهـة     %) 25(حيث كانت تعمد المصارف التجارية إلى االحتفاظ بنسبة 

عمليات السحب واستثمارها لباقي المبلغ عن طريق وضعه في قنوات اإلقراض الصـحيحة وكـذلك   
قيامها بخصم األوراق المالية كالسندات األذنية والكمبياالت مقابل عمـوالت وفوائـد معينـة تسـهم     

  .3ورها في زيادة نقدية المصرفبد
أن بعض الوظائف القديمة التي تقوم بتأديتها المصارف التجارية يمكن إدراجهـا أيضـاً    بالذكر الجدير

وذلك ألنها من الوظائف التي واكبت نشـوء المصـارف التجاريـة واليمكـن لهـذه       ،ضمن الوظائف الحديثة
يمكن تطويرها بما يتناسـب والتطـور التـدريجي للمجتمـع      كما أشرنا سابقاً وإنما ،المصارف االستغناء عنها

  .وخاصة على الصعيد االقتصادي
  
  

                                                
1

  .  12، صمرجع سبق ذكرهرمضان  زياد سليم  و جودة   محفوظ أحمد،   - 
2

  .129، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، ص)المنظور العملي(أساسيات في الجهاز المالي ،)1999( الزيدانين  جميل سالم  - 
3

  .تصرفب 154، صمرجع سبق ذكره أحمد عبد الوهاب يوسف،  - 
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  :الوظائف الحديثة •

إن الوظائف الحديثة للمصارف التجارية تتمثل في تقديم جملة من الخدمات المتنوعة التي تهدف إلـى    
ول هو تحقيق هامش جيـد مـن الـربح    تقديم النفع لكافة أفراد المجتمع وذلك في محاولة منها لتحقيق هدفين األ

لضمان البقاء واالستمرار والنمو واآلخر هو كسب رضا العمالء والزبائن من خالل تقديم الخدمة بأسرع وقـت  
  :1الخدمات الحديثة بالتالي يوبجودة عالية ويمكن إجمال

االقتصـادية  يعهم يما يتعلق بأعمالهم ومشارالعمل على تقديم خدمات استشارية للمتعاملين معه وذلك ف - 1
وتنفيـذ الدراسـات    ي إعداد دراسات الجـدوى  حيث تقوم المصارف التجارية في بعض األحيان ف

  .المالية المطلوبة من قبل العمالء عن طريق خبراء يعملون لصالح المصرف في مثل هذه المجاالت
قيام المصـارف  بشكل مسبق وإن  ةتحصيل األوراق التجارية لصالح العمالء في مقابل عمولة محدد - 2

التجارية بعملية التحصيل الجيد تؤدي إلى خلق جو من الثقة لدى العمالء  بالمصرف الذي يتعـاملون  
 .وكذلك قيامها بتسديد االلتزامات والذمم المترتبة على العمالء لصالح الغير، معه

ديثة للمصـارف  منح االئتمان المتوسط والطويل األجل إذ يمكن اعتبار هذه الوظيفة من الوظائف الح - 3
 .ألننا نعلم أن اسم هذه المصارف قد اقترن منذ النشوء باالئتمان القصير األجل فقط ؛التجارية

 .لعمالء المسافرين خارج البالدصالح اشيكات لب هاإصدار الشيكات السياحية وتحويل - 4

بمجموعـة مزايـا   تقديم خدمات البطاقة االئتمانية إن هذه البطاقة تخول العميل الذي يحملها أن يتمتع  - 5
منها الشراء عن طريق هذه البطاقة من جميع المحالت التجارية المتعاملة مع المصرف الذي يتعامل 
معه هذا العميل دون أن يدفع أية مبلغ للمحالت التجارية وإنما يعطى مهلة أليام البأس بها حتى يقوم 

 .لهبالدفع في المصرف دون فوائد شريطة عدم تجاوزه المهلة المحددة 

حيث تشجع المصارف التجارية المتعاملين معها على االدخار من أجـل مواجهـة    ،ادخار المناسبات - 6
 ......... مناسبات طارئة كالحاالت المرضية واالدخار لمناسبات الزواج وتأمين نفقات الدراسة

لك بغية شراء وبيع النقد األجنبي وتفعيل عمليات تصريف العملة وإحداث خدمة الصراف اآللي كل ذ - 7
 .تقديم خدمات ذات جودة عالية بهدف إرضاء الجمهور

تمويل عمليات اإلسكان الشخصي وشراء السيارات وتقسيط عمليات الشراء هـذه لسـنوات طويلـة     - 8
 .بفوائد مناسبة وخاصة لذوي الدخل المحدود

رك بـدفع  يقوم عندئذ المشت مصرفيةحسابات من خالل فتح  تحصيل فواتير المياه والكهرباء والهاتف - 9
 .تلك المؤسسات لدى المصرفالمصرفي ل حسابالمايترتب عليه من مبالغ في 

                                                
1 

  :انظر في   -
  .بتصرف 130-129ص. مرجع سبق ذكره الزيدانين  جميل سالم، - 
 .تصرفب 19-12، صمرجع سبق ذكرهرمضان  زياد سليم  و جودة  محفوظ أحمد،  -  
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المسـتوردة مـن    ح االعتمادات المستندية للبضائع تأجير الخزائن الحديدية للجمهور وتقديم خدمة فت  - 10
 .خارج البالد لتسهيل عمليات الدفع على العمالء

ع عن طريق المشاركة في وضـع خطـط تنمويـة    المساهمة في عملية التنمية االقتصادية في المجتم - 11
 .لبعض نواحي الحياة االقتصادية واإلشراف على وضع األموال في قنوات التصريف المناسبة لها

قيام المصارف التجارية بخلق بعض أدوات االستثمار المالي على اعتبارها من المؤسسات المالية التي  - 12
ن المدخرين إلى وحدات العجز التـي تحتـاج لتلـك    تساعد على تدفق األموال الفائضة عن الحاجة م

وتتعدد األساليب التي تتبعها المصارف في خلق مثل هذه األدوات، ومـن هـذه األدوات   "األموال، هذا 
 .1"شهادات اإليداع التي يحصل من خاللها كالً من المودع والمصرف على فائدة نتيجة استثمارها

مقترضين، والعمل على تخفيض تكاليف التعامل في األصول قيامها بدور الوساطة بين المقرضين وال - 13
المالية المباشرة، وتحقيق الوفورات االقتصادية من حيث حجم العمليات المالية وتقليل عدد مرات هذه 

  .2العمليات

ن التوسع الكمي في عمل المصارف بشكل سريع أدى إلى تقديم أفضل الخدمات للزبائن، كالخدمات إ
رة ممتلكات المتعاملين معها ومشاركة البعض اآلخر في إنشاء وإحداث مشاريع استثمارية وكل الحاسوبية وإدا

عمل من شأنه إحداث النمو في المجتمع سواء على الصعيد الربحي بالنسبة للمصارف والجمهور أو  خدمة أو
 رف السابقة الذكر يتطوعلى الصعيد التنموي بالنسبة للقطاعات المكونة لالقتصاد الوطني وإن القيام بالوظائ

بالتدريج في ظل تحقيق النتائج الجيدة والثقة المتبادلة بين العمالء والمصارف ألجل الوصول إلى تحقيق هدف 
 .   3كال الطرفين

                                                
1 

رف الخاصة ووظائف المصرف ي السوري بوجود المصاالدور المستقبلي للمصرف التجار ،)2002( العمار رضوان وآخرون  - 
 .164، ص)4(، العدد )24(مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية، المجلد  ،الحديث التجاري

2
  .255 -254ص كتب ومطبوعات جامعة حلب،، مديرية اديات النقود والمصارفاقتص ،)2000(شامية  أحمد زهير   -  

Bhole L M,(1999),Financial institutions and Markets, Third Edition, Tata McGraw-Hil , P 160. - 3   
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   المبحث الثاني
  المصرف التجاري السوري

 :تمهيد  §

لعب المصرف التجاري السوري منذ نشأته دوراً ريادياً في خدمة عملية التنمية االقتصـادية باعتبـاره   
، ن على مختلف شـرائحهم من مسؤوليته في خدمة الزبائ إنطالقاً الدور يلعب هذاأهم المصارف العامة، ومازال 

إلى نشأة وتطور المصرف التجاري السوري منذ البـدايات وحتـى    رق في هذا المبحثسنتط قمما سبنطالقاً إ
مراسيم اإلحداث والمواد القانونية الناظمة لرأس المال الخاص بالمصـرف،   إضافة للتطرق إلىالوقت الحاضر 

ـ والتطـور   فروع التابعة لـه، ال لداخلي للمصرف التجاري وتنظيم باإلضافة للتعرف على التنظيم ا نشـاط  ي ف
  .     والمالي )البنية التحتية(البنيوي المصرف على الصعيدين

  .1"نشأة المصرف التجاري السوري 1 –2–1
عنـدما   1963/8/10 كانت بتـاريخ  أن البداية األولى لنشوء المصرف التجاري السوريب القوليمكن 

ـ دمج جميع المصـارف  ب القاضيمكرر عن وزير االقتصاد / 446/صدر القرار رقم  العاملـة فـي    ةالتجاري
  :في خمسة مصارف جديدة هي الجمهورية العربية السورية

  .مصرف الوحدة العربية )4. مصرف الشرق العربي )3.مصرف أمية) 2 .مصرف سورية والمهجر )1
  .مصرف العالم العربي )5 

بتـاريخ  الذي تم تحويله إلى المصـرف التجـاري السـوري     إن مصرف العالم العربي هو المصرف
الصادر عن وزيـر االقتصـاد والتجـارة    / 813/القرار نص المادة الخامسة من وذلك بموجب 1966/10/29

وأن تدمج  1/1/1967اري السوري اعتباراً من والتي نصت على تسمية مصرف العالم العربي بالمصرف التج
 1977/ 8 /4يخ بتـار / 1654/صدر المرسوم التشـريعي رقـم   ذلكبعد  ،السابق ذكرهابه المصارف األربعة 

، والذي أخذت المصارف بموجبه شكلها الحالي في الجمهورية العربية السورية الخاص بمؤسسات القطاع العام
وذلـك اسـتناداً للمـادة األولـى مـن       المؤسسة العامة للمصرف التجاري السوريالتجاري ب وسمي المصرف
رقـم   تطبيق المرسـوم التشـريعي   /1654/قممن المرسوم  ر ألولىبعد أن تضمنت المادة ا، المرسوم المذكور

  .والتبعية فيما يتعلق بالتسمية وذلك 1974/ 2 /15تاريخ / 18/
                                                

  :انظر في -  1
  .تصرفب 110رجع سبق  ذكره، ص، مالحمد  سليمان - 
منشورة، ر ، رسالة ماجستير غيارية السوريةالخدمات المصرفية وتسويقها في المصارف التج ،)1996( األحمد  حسان - 

  .17 -16جامعة حلب، ص كلية االقتصاد، إدارة أعمال، 
  www.cbs-bank.com..الموقع الرسمي للمصرف التجاري السوري على شبكة اإلنترنت -    
 .2005/ 5/ 1تاريخ / 34/المرسوم التشريعي رقم  -   
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المرسوم بـوزير االقتصـاد   هذا بموجب التجاري السوري  حيث ارتبطت المؤسسة العامة للمصرف 
  .ماليةاري السوري مرتبط بوزارة الأما في الوقت الراهن فإن المصرف التج ،والتجارة الخارجية

للمؤسسـة العامـة    )العامة ةمقر اإلدار( ثم جاءت المادة الثانية من نفس المرسوم لتحدد المركز الرئيسي 
حددت مهام المصرف التجـاري  ، أما المادة الثالثة من المرسوم فقد رف التجاري السوري في مدينة دمشقللمص

ل المصرف التجاري السـوري بمبلـغ قـدره    كما وحددت المادة الرابعة من المرسوم رأسما ،السوري وأعماله
ـ  ، مليون ليرة سورية حينها/ 150/ عاً ألحكـام المرسـوم التشـريعي    بقي المصرف التجاري السـوري خاض

بحيث كانت أعماله خاضعة ألحكامه مع مراعاة القوانين واألنظمة األخرى ذات الصلة  1977لعام/ 1654/رقم
تعلق بسرية العمل المصرفي والـذي أعطـى الحـق للمصـرف     لما 2005لعام /34/ رقم التشريعي كالمرسوم

  .فدون معرفة أصحاب هذه الحسابات إال من قبل مدير المصرالتجاري فتح حسابات للمتعاملين معه 
أن جميـع المصـارف بمـا فيهـا      المذكور أعاله /34/جاء في المادة األولى من المرسوم رقم حيث 

لمصرفية المنصوص عليها في قانون مصرف سـورية المركـزي   المصرف التجاري خاضعة ألحكام الرقابة ا
الخـاص   1/5/2005تاريخ / 33/وأحكام المرسوم التشريعي رقم  2002لعام / 23/ونظام النقد األساسي رقم 

عن السـيد رئـيس الجمهوريـة المرسـوم     صدر 2006/ 13/8في افحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وبمك
، ل مختلف عما كان معمول به سابقاًد صياغة آلية عمل المصرف التجاري بشكوالذي أعا/ 35/التشريعي رقم 

المادة األولى أن المصرف التجاري السوري مؤسسة عامة ذات طـابع   من) أ(الفقرة  حيث اعتبر المرسوم في
ـ   ةاقتصادي تتمتع بالشخصية االعتباري وان واالستقالل المالي واإلداري وترتبط بوزير المالية وتعمل تحـت عن

   .مدينة دمشق المركز الرئيسي له في من نفس المادة أن) ب(، وحدد في الفقرة المصرف التجاري السوري
يختلف مع ما جاء في المادة األولـى   2006لعام / 35/إن ما جاء في المادة األولى من المرسوم رقم 

تبـع لـوزارة االقتصـاد    في بعض النقاط كتبعية المصرف حيث كان ي 1977لعام / 1654/من المرسوم رقم 
مـن المرسـوم    كما حددت المادة الثانيـة ، بموجب المرسوم القديم وتبعيته لوزير المالية وفقاً للمرسوم الحديث

وإن المادة الثالثة مـن هـذا المرسـوم     ،مليار ليرة سورية/ 70/رأسمال المصرف بمبلغ / 35/التشريعي رقم 
  .ال المصرف واالحتياطيات والودائعوالتي تمثلت برأسم يالتجاري السور حددت المصادر المالية للمصرف

المادة الرابعة من هذا المرسوم على أنه يهدف إلى لمصرف التجاري السوري تم تحديده في إن هدف ا
األنظمـة  والقـوانين  تمويل التجارة الداخلية والخارجية والقيام بمختلف األعمال والخدمات وبما ال يتعارض مع 

أن المصرف التجـاري السـوري    2006 لعام/ 35/ددت المادة السابعة عشرة من المرسوم رقم ح، كما النافذة
  :يخضع للقوانين والمراسيم التالية 

 .2002لعام / 23/القانون رقم §

 .2004لعام / 50/القانون رقم §

 .2005لعام /  2/القانون رقم §

 .2005لعام / 33/المرسوم التشريعي رقم §

 .2005لعام / 34/المرسوم التشريعي رقم §
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لتؤكد على أن كل جزئيـة   2006لعام / 35/جاءت المادة الثامنة عشرة من المرسوم التشريعي رقم ثم 
أنهـت   ختـام المرسـوم  وفي  ،لم ترد في نص المرسوم تبقى خاضعة ألحكام قانون التجارة السوري وتعديالته

ـ المادة التاسعة عشر من هذا المرسوم العمل بأحكام المرسو وال زال ، 1977لعـام  / 1654/ريعي رقـم  م التش
المصرف التجاري السوري يقوم بأعماله ويقدم خدماته للجمهور مراعياً وخاضعاً ألحكام المرسـوم التشـريعي   

  .حتى تاريخه 2006لعام /  35/رقم 

  .التجاري السوري فالتنظيم الداخلي للمصر2  –2 –1
دافها أوالً ومن جملة الوظائف التي تعمل على القيـام  إن عملية التنظيم اإلداري ألي مؤسسة تنبثق من أه

وتعتمد التقسيمات اإلدارية للمصرف التجاري علـى طبيعـة   "ثانياً،  أجلهالتحقيق األهداف التي أنشأت من بها 
   .1"النشاطات واألعمال التي يقوم بها لتحقيق أهدافه

ن ات رئيسـية للودائـع واالئتمـا   فإن الهيكل التنظيمي ألي مصرف البـد أن يتضـمن إدار  بناء عليه 
هذا إلى جانب إدارات فرعيـة   واالستثمار في األوراق المالية كمديرية المخاطر في المصرفالتجاري السوري،

ألنشطة الحسابات والشؤون القانونية والرقابة وما إلى ذلك من إدارات للبحوث والعالقات العامـة والتخطـيط   
  . 2والمتابعة واألمن وغيرها الكثير

وموصـفة   ة مملوكة من قبـل الدولـة  مؤسسة عامفإن المصرف التجاري السوري  قانطالقاً مما سب   
  .بهةالمشاوالمؤسسات عن بقية اإلدارات العامة  يميزه هيكالً وتنظيماً إدرياً وبالتالي فإن له ،بشكل دقيق

رئـيس لمجلـس    مؤسسة عامة تتألف من مجلس إدارة يتكون مـن المصرف التجاري السوري إن إذاً    
اإلدارة ونائباً للرئيس وسبعة أعضاء آخرين، ويتفرع عن مجلس اإلدارة المذكور مكتب السـيد المـدير العـام    

 التجـاري  لعامة للمصـرف ايتبع اإلدارة تدقيق الداخلي وأمين السر العام، ولمكتب معاون المدير العام ودائرة او
 أربـع وثالثـون  ة العامة، ويتبع لكل منها مكتب للسكرتارية وجميعها كائنة في مبنى اإلدارإثنا عشرة مديرية، 

وإن هـذه   ،المصـرف الخاصـة ب  واالستشـارات القانونيـة   مكتب القضايا المتعلقة بالدعاوي القضائيةدائرة و
المديريات والدوائر جميعها تساهم في سير عمل اإلدارة العامة بشكل صحيح وناجح كما تسـاهم فـي عمليـة    

  .في كافة محافظات القطر والمدن الكبرى ة المنتشرةالفروع المختلف اإلشراف على عمل
  
  
  
  
  

                                                
1
 .71مرجع سبق ذكره، صجبر  هشام،    -  
2

، اإلسكندرية، الثالثة ، المكتب العربي الحديث، الطبعةإدارة البنوك التجارية مدخل اتخاذ القرارات ،)2006(هندي منير إبراهيم  -
  .تصرفب 52ص
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  :الشكل التالي يوضح التنظيم الداخلي لإلدارة العامة للمصرف التجاري السوري
  الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة للمصرف التجاري السوري) 1/1(الشكل رقم

  

  
  .بتصرف 2008 لعامالتقرير السنوي للمصرف التجاري السوري : المصدر •

مديرية الدفع االلكتروني التي  2009الجدير بالذكر أن المصرف التجاري السوري قد أحدث في العام 
  :التالي )2(رقم وفق الشكل  دوائرست يتبع لها 

  خارطة ذهنية لمديرية الدفع االلكتروني) 1/2(الشكل رقم

  
  
  
  
  

 .م2009عاملرير السنوي للمصرف التجاري السوري التقإعداد الباحث باالعتماد على بيانات الشكل من  •

مدیریة الدفع 
 االلكتروني

ل دائرة التشغی
 التقني

دائرة تطویر 
 األعمال

دائرة المحاسبة  دائرة اإلنتاج
 الفنیة

دائرة العنایة 
 بالزبائن

دائرة إدارة المخاطر 
 ومراقبة الجودة
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أما التنظيم اإلداري ألحد فروع المصرف التجاري السوري فإنه يتكون من مدير الفرع ومعـاون لـه   
وإن  تسيير أعمال الفرع بالشـكل األمثـل،   وخمس دوائر يتفرع عن كل دائرة عدد من الشعب التي تعمل على

طبيعة نشاط الفرع، فمثالً قد يوجد قسم في فرع في حين ال يوجد نفس القسـم  تعدد أقسام الفروع وتنوعها يعود ل
   .في فرع أخر، وقد يدمج قسمان في قسم واحد وخاصة إذا كان حجم العمل صغير بالمقارنة مع عدد الموظفين

   .ألحد فروع المصرف التجاري السوري التالي يوضح التنظيم الداخلي لالشك
  لتنظيمي ألحد فروع المصرف التجاري السوري  الهيكل ا) 1/3(الشكل رقم

  

  
  .الزيارات الميدانية لفروع المصرف للتعرف على هياكلها التنظيميةإعداد الباحث باالعتماد على الشكل من  •

  .تطور نشاط المصرف التجاري السوري 3 –2 –1
على صـعيد   نشاط المصرف التجاري السوري في جانبين األول هو التطورتطور يمكن التحدث عن 

أي التوسع في مجال إحداث الفروع وكوى الصرافة ومكاتب الخدمات المصرفية الجديدة خـالل   ،البنية التحتية
، أما الجانب الثاني فهو التطور على الصعيد المالي والذي سنوليه )2008-2004(األخيرة  سنوات خمسالفترة 

  .ي إغناء البحثلما له من دور هام ففي أكثر من موقع االهتمام األكبر 
فرعـاً  ) 54(فرعاً، ثم أصبح العدد ) 53( 2004 في العام روع المصرف التجاري السوريف دبلغ عد   

) 56(ليصـبح   2007في العـام   د، وتطور العد2006في عام  فرعاً) 53(وتراجع العدد إلى  2005في العام 
شرة في جميع المحافظات والمدن السـورية  فرعاً منت) 59(فقد بلغ  2009فرعاً، أما عدد فروعه في بداية عام 

  .المتواجدة فيها والمناطق الحرة حسب األهمية االقتصادية لهذه المدن وحسب الكثافة السكانية
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) 35(التابعة للمصرف التجاري السوري فقد بلـغ عـددها   ومكاتب الخدمة أما بالنسبة لكوى الصرافة  
والمـدن  في مختلف المحافظات على الفروع التابعة لها ة موزع، 20091في مطلع عاممكتب خدمة ) 28(و كوة

  :السورية وفق الجدول التالي
  الصرافة ومكاتب الخدمة التابعة للمصرف التجاري حسب المحافظات كوىتوزع ): 1/1(الجدول رقم 

 الفرع المشرف الخدمةاسم مكتب  المحافظة الفرع اسم الكوة ت

 دمشق/ 8/ عة القلمونجام دمشق مركز السيولة يوسف العظمة 1
 دمشق/ 6/ شل دمشق مركز السيولة جديدة يابوس  2
 دمشق/ 9/ مكتب عربين دمشق مركز السيولة جديدة يابوس 3
 دمشق/ 6/ مكتب جمرايا دمشق دوما عدرا 4
 دمشق/ 6/ مانيمكتب فندق ديد دير الزور دمشق/مركز السيولة التنف 5
 دمشق/ 13/ تب قطنامك دمشق مركز السيولة السيدة زينب 6
  دوما المنطقة الحرة بعدرا دمشق دوما جمارك عدرا 7
 الالذقية/ 1/ مرفأ الالذقية دمشق مركز السيولة المطار 8
 الالذقية/ 1/ جامعة تشرين دمشق مركز السيولة فندق ديديمان 9

 الالذقية/ 3/ المنطقة الحرة بالالذقية دمشق مركز السيولة األرض السعيدة 10
 الالذقية/ 1/ الحفة دمشق مركز السيولة العدل 11
 طرطوس/ 1/ المنطقة الحرة بطرطوس حلب 1 المسلمية 12
 طرطوس/ 3/ مرفأ طرطوس حلب 2 السالمة /إعزاز 13
 حلب/ 3/ جامعة حلب حلب 3 2المطار عـ 14
 صافيتا الدريكيش حمص 1 الدبوسية 15
 صافيتا مكتب مشتى الحلو حمص  2 تدمر 16
 حمص/ 1/ مكتب مرمريتا حمص 3 الجوسية 17
 حمص/ 1/ مكتب الحواش الالذقية 1 المرفأ 18
 حمص/ 1/ مكتب تدمر الالذقية 1 كسب 19
 حماة/ 2/ مكتب السقيلبية الالذقية 1 مطار الشهيد باسل األسد 20
 إدلب مكتب سلقين الالذقية 2 ديديمان 21
 إدلب تب جسر الشغورمك الالذقية 3 المنطقة الحرة المرفأية 22
 إدلب مكتب أريحا طرطوس 1 العريضة 23
 إدلب مكتب معرة النعمان طرطوس 2 المدينة 24
 درعا مكتب الصنمين طرطوس 2 المرفأ 25
 درعا مكتب الشيخ مسكين حماه 2 حماه 26
 الحسكة مكتب الحسكة درعا درعا حدود درعا القديمة 27
 برزة مكتب ضاحية األسد درعا لسيولةمركز ا نصيب للسيارات الشاحنة 28
  درعا مركز السيولة نصيب للسيارات السياحية 29
 درعا درعا بصرى 30
 درعا درعا  المنطقة الحرة 31
 ادلب ادلب باب الهوى 32
 الحسكة القامشلي نصيبين 33
 الحسكة القامشلي اليعربية 34
 ةالحسك القامشلي المنطقة الحرة في اليعربية 35

  .م2008عامل  ير السنوي للمصرف التجاري السوريالتقرإعداد الباحث باالعتماد على بيانات  الجدول من •
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حيث  2005بداية عام  منذالعمال والموظفين في المصرف التجاري السوري  دعدونالحظ ازدياد  كما
أي بنسـبة زيـادة    2009عام في بداية ) 4275(سنة بعد أخرى ليصل إلى  تدريجياًليرتفع  )4221( كان العدد

يوضح التطور على صعيد االستخدام خالل الفترة الممتـدة مـن عـام     )4(رقم  والشكل التالي ،)0.012(قدرها
2008-2004.  

  تطور عدد العمال والموظفين على صعيد االستخدام) 1/4(الشكل رقم

  
  .م2008عامالتجاري السوري الصادر التقرير السنوي للمصرف إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الشكل من  •

السـيد رئـيس    ن، ثم صدر عئة وخمسون مليون ليرة سوريةرأسمال المصرف عند إحداثه مبلغ كما 
يـرة  ل أسمال المصرف إلى ملياربالموافقة على رفع ر 30/12/1993تاريخ  /340/مجلس الوزراء القرار رقم 

، 1998/ 15/8تـاريخ   / 7/لقـرار رقـم   رية بموجـب ا ، ثم زيد رأسماله إلى أربعة مليارات ليرة سووريةس
والخاص بالمصرف التجاري السوري تم رفع رأسماله إلـى   2006لعام  35وبموجب المرسوم التشريعي رقم 

  .كما أشرنا إليه سابقاً ،سبعين مليار ليرة سورية
واسع مـن   أكبر المؤسسات المصرفية في سورية ويستأثر بحيزمن يعتبر المصرف التجاري السوري 

وميـة للقطـاع المصـرفي بأكملـه     تقدر حصته من إجمـالي الميزانيـة العم  " إذ، لنشاط المصرفي اإلجماليا
   .1"إليداع واإلقراض في السوق المحليمن نشاط ا/  % 70/ويستحوذ على أكثر من / %80/بنحو
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 2004الممتدة من عـام  وذلك للفترة سنوات خمس التطورات المالية خالل نلقي الضوء على  يفيما يل
ومقارنة حساب في كل سنة مع السنة التي تليها وفق الجدول  ،بماليين الليرات السورية 2008وحتى نهاية عام 

  ):2(رقم  التالي
 .م2008 عام لغاية 2004التطورات المالية من عام ): 1/2(الجدول رقم 

  النسبة  طورالت  2006  2005  النسبة  التطور  2005  2004  31/12رصید الحساب في

  %10.9-  8418- 68150 76568 %122 42055 76568 34513  األموال الجاھزة

الودائع تحت الطلب و 
  الحسابات الجاریة الدائنة

243888 268945 25057 10.3%  268945 227615 -41330 -15.4% 

الودائع اآلجلة وودائع 
  التوفیر

139774 126930 -12844 -9.2  126930 129039 2109  1.66% 

قروض وسلفیات من 
  المركزي وإعادة الحسم

86955 84018  -2937 -3.4% 84018 100239 16221 19.3%  

  %3.35- 4623- 133070 137693  %20.1 23037 137693 114656  أرصدة دائنة أخرى

  %49.5- 86980- 88628 175608  %4.5- 8270- 175608 183878  المؤن

رأس المال المدفوع 
  االحتیاطیات

13026 15754 2728 21%  15754 87452 71698 455% 

االعتمادات المستندیة 
  لالستیراد

82161 120718 38557 47%  120718 148585 27867 23.1%  

االعتمادات المستندیة 
  للتصدیر

24753 23262 -1491 -6% 23262 18587 -4675 -20.1% 

 %14- 11777- 72678 84455 %1.3 1105 84455 83350  الكفاالت والقبوالت

 %5.8- 49976- 811379 861355 %2.6 22065 861355 839290  مجموع الموجودات

 %1.56- 20514-  1292695 1313209 %5 62670 1313209 1250539  مجموع المیزانیة

 
  النسبة  التطور  2008  2007  النسبة  التطور  2007  2006  31/12رصید الحساب في

 %29.1 20094 89081 68987 %1.2 837 68987 68150  األموال الجاھزة

الودائع تحت الطلب و 
  الحسابات الجاریة الدائنة

227615 228482 867 0.38% 228482 259722 31240 13.6% 

 %2.6- 3644- 132856 136500 %5.8 7461 136500 129039  الودائع اآلجلة وودائع التوفیر

قروض وسلفیات من 
  المركزي وإعادة الحسم

100239 89417 -10822 -10.8% 89417 101778 12361 13.8% 

 %5.84 10069 182224 172155 %29.3 39085 172155 133070  أرصدة دائنة أخرى

 %44.7 8922  28887 19965 %77.4- 68663- 19965 88628  المؤن

رأس المال المدفوع 
  االحتیاطیات

87452 91532 4080 4.6% 91532 97577 6045 6.6% 

ة االعتمادات المستندی
  لالستیراد

148585 173772 25187 16.9%  173772 178077 4305 4.47% 

االعتمادات المستندیة 
  للتصدیر

18587 31044 12457  67 % 31044 22239 -8805 -28%  

 %6.3- 4535- 67707 72242 %0.6- 436- 72242 72678  الكفاالت والقبوالت

 %3.2 26582 853393 826811 %1.9 15432 826811 811379  مجموع الموجودات

 %1 13528 1372794 1359266 %5.1 66571 1359266 1292695  مجموع المیزانیة

  .م2008عامالتقرير السنوي للمصرف التجاري السوري الصادر إعداد الباحث باالعتماد على بيانات  الجدول من •
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صل بالزيادة أو بالنقصان توضح التطور الحا القادمةالتي سنستعرضها في الفقرات البيانية األشكال إن 
ومقارنة رصيد كل عام مع األعوام التي تليه أو تسبقه وذلـك   السابق )2(رقم  على البنود المدرجة في الجدول

  :ةالتاليالبنود وفق 
  :ألموال الجاهزةا1- 

مقابـل   2005مليون ليرة سورية في  نهاية العـام  ) 76568(بلغ رصيد األموال الجاهزة مبلغاً قدره 
بلغـت   مليون ليرة سورية وبنسـبة ) 42055(بزيادة قدرها  2004مليون ليرة سورية في نهاية عام ) 34513(
مليـون ليـرة سـورية    ) 68150(وبلغ ،2005عما كان عليه في عام  2006، كما انخفض في عام )122%(

 2007في عـام  ثم عاد الرصيد ليرتفع ، )%10.9(مليون ليرة سورية وبنسبة سالبة بلغت ) 8418( بنقص قدره
، ثـم ازداد  )%1.2(مليون ليرة سورية ونسـبة بلغـت   ) 837( بزيادة قدرهامليون ليرة سورية  )68987(إلى 

مليون ليرة سـورية  ) 20094(بزيادة قدرها  مليون ليرة سورية )89081(ليصل إلى  2008الرصيد في العام 
من عام ألخر ألسباب منها استقطاب الودائع يعود االرتفاع واالنخفاض في هذا الرصيد و) 29.1(وبنسبة بلغت 

والتوسع في العمليات االستثمارية ومنح القروض والسحوبات الخاصة للعمالء والحصول على قـروض أيضـاً    
  .2008 - 2004يوضح تطور رصيد األموال الجاهزة من عام التالي  )5(رقم الشكل و

  2008 _ 2004 يعام بين الجاهزةتطور رصيد األموال ) 1/5(الشكل رقم

  
  .م2008عاملالتقرير السنوي للمصرف التجاري السوري إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الشكل من  •

  :الودائع تحت الطلب و الحسابات الجارية الدائنة2-

مليون ليرة سورية بزيادة قدرها ) 268945(مبلغاً وقدره  2005في نهاية عام بلغ رصيد هذا الحساب 
وبنسـبة بلغـت    مليـون ليـرة سـورية    )243888(والذي بلغ  2004ليرة سورية عن عام  مليون) 25057(
) 41330(مليون ليرة سورية وسـجل نقصـاً قـدره    ) 227615(إلى  2006ثم انخفض في عام  ،)10.3%(

ارتفـع   2007، وفي عام )%15.4(مليون ليرة سورية عن العام السابق وبلغت النسبة المئوية للنقص الحاصل 
 2006مليون ليرة سورية عن عـام  ) 867(مليون ليرة سورية وبزيادة مقدارها) 228482(د ليصل إلى الرصي

مقارنة بالتابع رصيد هذا الحساب الزيادة  2008وفي عام  ،)%0.38(الناتجة حيث بلغت النسبة المئوية للزيادة 
مليون ليرة سورية وبنسـبة  ) 31240(وبزيادة قدرها مليون ليرة سورية ) 259722(حيث بلغ  ،2007مع عام

  .)%13.6( وصلت إلى
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سبب االنخفاض واالرتفاع في هذا الرصيد من عام آلخر لزيـادة اإليـداعات تـارةً    مكن أن يعزى ي 
يوضح تطور رصيد حساب الودائع تحت الطلب و الحسابات  )6(رقم والشكل البياني والسحوبات تارةً أخرى، 

  .2008وحتى عام  2004الممتدة من عام وات الخمس سنفترة خالل  الجارية الدائنة
  .2008 _ 2004 يعام بينحساب الودائع تحت الطلب و الحسابات الجارية الدائنة تطور رصيد ) 1/6(الشكل رقم

  
  .م2008عاملالتقرير السنوي للمصرف التجاري السوري إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الشكل من  •

 :وفيرالودائع اآلجلة وودائع الت3-

 مليـون ليـرة سـورية    )126930(مبلغاً قدره 2005بلغ رصيد الودائع ألجل وودائع التوفير في عام 
حيث لوحظ وجود تراجـع   ،مليون ليرة سورية )139774(والذي بلغ  2004مقابل رصيد نفس الحساب للعام 

مليون ليرة سـورية   )12844(وبلغ النقص الحاصل مبلغاً وقدره  2004عن عام  2005لهذا الحساب في عام 
مليون ليرة سورية بزيادة قدرها  )129039(ليصل إلى  2006، ثم ارتفع الرصيد في العام )9.2(وبنسبة بلغت 

تـابع رصـيد هـذا     2007، وفي العـام  )%1.66( وبنسبة بلغت 2005عن عام مليون ليرة سورية ) 2109(
مليون ليرة سورية عن عـام  ) 7461(ة قدرها مليون ليرة سورية بزياد) 136500(الحساب الزيادة ليصل إلى 

) 132856(فقد تراجع رصيد هذا الحساب ليصل إلى  2008، أما في عام )%5.8(وبنسبة زيادة بلغت  2006
وبلغ مقـدار الـنقص مبلغـاً وقـدره      2007مليون ليرة سورية في عام ) 136500(مليون ليرة سورية مقابل 

ويعود سبب االنخفاض واالرتفـاع فـي هـذا     ،)%2.6(مئوية بلغت مليون ليرة سورية وبنسبة نقص ) 3644(
 فـي عـام أخـر    الرصيد من عام آلخر لزيادة اإلقبال على اإليداع اآلجل وودائع التوفير في عام وإنخفاضـه 

  .2008وحتى عام  2004صيد هذا الحساب من عام ر تطور يوضحالتالي  )7(رقم والشكل 
 .2008 _ 2004 يعام لممتدة بينفترة االخالل  اآلجلة وودائع التوفيرودائع حساب التطور رصيد ) 1/7(الشكل رقم

  
 .م2008عاملالتقرير السنوي للمصرف التجاري السوري إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الشكل من  •
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  :القروض والسلف من المصرف المركزي وإعادة الحسم -4

مليون ليرة سورية مقارنة مـع رصـيد   ) 84018( مبلغاً قدره 2005بلغ رصيد هذا الحساب في عام 
 2005مليون ليرة سورية، حيث تراجع هذا الحساب في عـام  ) 86955(لنفس الحساب والذي بلغ  2004عام 

، )%3.4(مليون ليرة سورية وبنسبة سـالبة بلغـت   ) 2937(وبلغ النقص الحاصل مبلغاً وقدره  2004عن عام 
مليون ) 16221(مليون ليرة سورية بزيادة قدرها ) 100239(ليصل إلى  ارتفع 2006إال أن الرصيد في العام 

  .)%19.3(وبنسبة بلغت  2005ليرة سورية عن عام 

بـنقص  مليون ليرة سورية ) 89417(إلى  لينخفضرصيد هذا الحساب عاود  2007في العام إال أنه  
ازداد  2008، وفـي عـام   )%10.8(بلغـت   نقصوبنسبة  2006مليون ليرة سورية عن عام ) 10822( قدره
، حيث بلغ الرصيد فـي ذلـك   مليون ليرة سورية ) 12361(نتجت عن زيادة قدرها  ) %13.8(بنسبة رصيد ال

ويعود االرتفاع في هذا الرصيد في بعض السـنوات عـن سـنوات     ،مليون ليرة سورية) 101778(العام مبلغ 
 التـالي  )8(رقـم  والشـكل   مصرف المركزي،أخرى لزيادة القروض الممنوحة للمصرف التجاري من قبل ال

  .2008 - 2004رصيد هذا الحساب من عام تطور  يوضح
 .2008 _ 2004 يعام لممتدة بينفترة اال خالل القروض والسلفحساب تطور رصيد ) 1/8(الشكل رقم

  
  .م2008عاملالتقرير السنوي للمصرف التجاري السوري إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الشكل من  •

  :األرصدة الدائنة األخرى -5

مليون ليرة سـورية  ) 137693( مبلغاً قدره 2005بلغ رصيد حساب األرصدة الدائنة األخرى في عام 
مليون ليرة سورية، حيث ازداد هذا الحسـاب فـي عـام    ) 114656(والذي بلغ  2004مقارنة مع رصيد عام 

مليون ليرة سورية وبنسـبة بلغـت   ) 23037(غاً قدره وبلغت الزيادة  مبل 2004عما كان عليه في عام  2005
مليون ليـرة سـورية   ) 133070( قد تناقص عن العام السابق وبلغ 2006، إال أن الرصيد في العام )20.1%(

 2007، إال أنـه فـي العـام    )%3.35(وبنسبة بلغت  2005مليون ليرة سورية عن عام ) 4623( بنقص قدره
مليـون  ) 39085( اقـدره زيادة مليون ليرة سورية ب) 172155(إلى  ويصلليزداد عاود رصيد هذا الحساب 

  .2008في عام تابع الرصيد ارتفاعه ، و)%29.3(وبنسبة بلغت  2006ليرة سورية عن عام 
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نتجت عـن زيـادة فـي الرصـيد     ) %5.84( مليون ليرة سورية وبنسبة بلغت) 182224( حيث بلغ
إلـى   هذا الحساب في بعض األعـوام  االرتفاع في رصيد زى سببويع ،مليون ليرة سورية) 10069(مقدارها 

رصيد هذا الحساب من عـام   تطور يوضح )9(رقم والشكل  زيادة في التزامات المصرف التجاري تجاه دائنيه،
2004- 2008.  

 .2008 _ 2004 يعام لممتدة بينفترة االخالل  األرصدة الدائنة األخرىحساب تطور رصيد ) 1/9(الشكل رقم

  
 .م2008عاملالتقرير السنوي للمصرف التجاري السوري إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الشكل من  •

  :المؤن6-

مقارنة مع رصـيد عـام    س.مليون ل) 175608(مبلغاً قدره 2005بلغ رصيد حساب المؤن في عام 
عن رصيده  2005، حيث نقص رصيد هذا الحساب في عام مليون ليرة سورية ) 183878(والذي بلغ  2004

ثـم  ، )%4.5(وبنسبة بلغت  مليون ليرة سورية) 8270(وبلغت النقص في الحساب مبلغاً قدره  2004في عام 
بـنقص  مليون ليرة سـورية  ) 88628(وبلغ  2005عام ن عالتناقص  2006عام تابع رصيد هذا الحساب في 

رصيد حيث استمر  2007في العام  ونفس الشيء، )%49.5(وبنسبة بلغت  مليون ليرة سورية) 86980(قدره 
عـن عـام   مليون ليرة سورية ) 68663( نقص قدرهب مليون ليرة سورية) 19965( التناقص وبلغهذا الحساب 

بلـغ   حيث 2007ارتفع عما كان عليه في عام  2008، إال أن الرصيد في العام )%77.4(وبنسبة بلغت  2006
مليـون  ) 8922(نتجت عن زيادة في الرصيد مقـدارها  ) %44.7(وبنسبة بلغت  مليون ليرة سورية) 28887(

ويعزى إنخفاض رصيد هذا الحساب من عام ألخر إلى إنخفاض الديون المشكوك فـي تحصـيلها    ليرة سورية
تطـور   يوضـح التالي   )10(رقم الشكل وإنخفاض الديون المعدومة وإنخفاض المخاطر والخسائر المحتملة، و

  .2008 - 2004رصيد هذا الحساب من عام 
 .2008 _ 2004 يعام لممتدة بينفترة االخالل  المؤنحساب تطور رصيد ) 1/10(الشكل رقم

  
 .م2008عاملالتقرير السنوي للمصرف التجاري السوري إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الشكل من  •
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  :واالحتياطيات رأس المال المدفوع  -7

في عام  مليون ليرة سورية) 15754(ياطيات مبلغاً قدره بلغ رصيد حساب رأس المال المدفوع واالحت
وبنسـبة   مليون ليرة سورية) 2728(بزيادة قدرها  2004مليون ليرة سورية في عام ) 13026(مقابل  2005
بزيـادة قـدرها    مليون ليرة سورية) 87452( بلغحيث  2006ام ع، وتابع الرصيد ارتفاعه في )%21(بلغت 

 2007ع فـي عـام   ارتفالا هذا الحساب رصيدوواصل ، )%455(بلغت  ية وبنسبةمليون ليرة سور )71698(
  .)%4.6(ونسبة بلغت  مليون ليرة سورية) 4080(بزيادة قدرها مليون ليرة سورية) 91532(إلى ليصل 

بزيـادة قـدرها    مليون ليرة سـورية ) 97577(ليصل إلى  2008في العام زيادته الرصيد كما تابع  
ويعود سبب الزيادة في رصيد هذا الحسـاب إلـى زيـادة     ،)%6.6(وبنسبة بلغت  ة سوريةمليون لير) 6045(

تعزى إلى الزيـادة فـي االحتياطيـات القانونيـة      قد أما الزيادة في األعوام الالحقة 2005رأس المال في عام 
مـن  ياطيات رأس المال المدفوع واالحت حساب يوضح تطور التالي )11(رقم  والشكل واالحتياطيات األخرى،

  .2008 - 2004عام 
  .2008 _ 2004 يعام لممتدة بينفترة االخالل  رأس المال المدفوع واالحتياطيات حسابتطور رصيد ) 1/11(الشكل رقم

  
  .م2008عاملالتقرير السنوي للمصرف التجاري السوري إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الشكل من  •

  :داالعتمادات المستندية لالستيرا 8-

مليون ليرة سورية في عـام  ) 120718(بلغ رصيد حساب االعتمادات المستندية لالستيراد مبلغاً قدره 
مليون ليرة سورية بزيادة قـدرها  ) 82161(والذي بلغ  2004مقارنة مع رصيد نفس الحساب في عام  2005

) 148585(إلـى   2006، ثم ارتفع الرصيد ليصل في عام )%47(مليون ليرة سورية وبنسبة بلغت ) 38557(
وتـابع رصـيد هـذا    ، )%23.1(مليون ليرة سورية وبنسبة بلغت ) 27867(مليون ليرة سورية بزيادة قدرها 

مليـون ليـرة   ) 25187( مليون ليرة سورية بزيادة قدرها) 173772(حتى بلغ  2007الحساب االرتفاع في عام 
مليون ليـرة سـورية   ) 178077( 2008عام ، كما بلغ رصيد هذا الحساب في )%16.9(سورية ونسبة بلغت 

 ويعود سبب الزيادة في رصيد هذا الحساب ،)%4.47(مليون ليرة سورية وبنسبة بلغت ) 4305(بزيادة قدرها 
نتيجـة زيـادة   ذلـك  عاماً بعد آخر إلى زيادة إلتزامات المصرف التجاري السوري تجاه مراسليه في الخارج و

رصـيد هـذا    تطـور  يوضـح في الصفحة التالية  )12(رقم  والشكل، رجمن الخا عمليات تمويل المستوردات
  .2008 -2004الحساب من عام 
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  .2008 _ 2004 يعام لممتدة بينفترة االخالل  االعتمادات المستندية لالستيرادحساب تطور رصيد ) 1/12(الشكل رقم

  
  .م2008عاملتجاري السوري التقرير السنوي للمصرف الإعداد الباحث باالعتماد على بيانات الشكل من  •

  :تصديراالعتمادات المستندية لل 9-

مليون ليرة سورية فـي عـام   ) 23262(بلغ رصيد حساب االعتمادات المستندية للتصدير مبلغاً قدره 
مليـون  ) 1491(مليون ليرة سورية بنقص قدره ) 24753(والذي بلغ  2004مقارنة مع رصيده في عام  2005

) 18587(إلـى  ليصـل   2005عن عام  2006في عام  الرصيد نخفض، ثم ا)%6(ت ليرة سورية وبنسبة بلغ
ارتفـع   2007في عـام  و ،)%20.1(مليون ليرة سورية وبنسبة بلغت ) 4675( بنقص قدرهمليون ليرة سورية 

عـن   مليون ليرة سـورية ) 12457(مليون ليرة سورية بزيادة قدرها) 31044( رصيد هذا الحساب ليصل إلى
إلـى االنخفـاض حيـث بلـغ      2008هذا الحساب في عام عاود رصيد ، كما )%67(نسبة بلغت و 2006عام 

، ويمكن أن يعزى )%28(مليون ليرة سورية وبنسبة بلغت ) 8805( مليون ليرة سورية بنقص قدره) 22239(
 االرتفاع واالنخفاض في رصيد هذا الحساب من عام ألخر إلى زيادة عمليات التصدير فـي عـام وإنخفـاض   

إلى ذلك تحول تمويل بعض عمليات التصدير إلى المصارف الخاصـة   ويمكن أن نضيفعددها في عام آخر، 
يوضـح تطـور    )13(رقم والشكل  األمر الذي يقلل من رصيد هذا الحساب لدى المصرف التجاري السوري،

  .2008وحتى عام  2004من عام حساب االعتمادات المستندية للتصدير رصيد 
  .2008 _ 2004 يعام لممتدة بينفترة االخالل  االعتمادات المستندية للتصديرحساب تطور رصيد ) 1/13(الشكل رقم

 
 .م2008عاملالتقرير السنوي للمصرف التجاري السوري إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الشكل من  •
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  :القبوالتوالكفاالت  10-

مقارنة مـع رصـيده    2005في عام  رة سوريةمليون لي) 84455(مبلغاً قدره  هذا الحساببلغ رصيد 
وبنسـبة   مليون ليـرة سـورية  ) 1105(بزيادة قدرها  مليون ليرة سورية) 83350(والذي بلغ  2004في عام 

 مليون ليرة سـورية ) 72678(ليصل إلى  2005عن عام  2006، ثم انخفض الرصيد في عام )%1.3(بلغت 
تـابع الرصـيد انخفاضـه     2007وفي عام ، )%14(بلغت  وبنسبة مليون ليرة سورية) 11777(بنقص قدره 
وبنسبة بلغـت   2006عن عام  مليون ليرة سورية) 436(بنقص قدره  مليون ليرة سورية) 72242(ليصل إلى 

بـنقص   مليون ليرة سـورية  )67707(حيث بلغ  2008في عام رصيد هذا الحساب انخفاضه  وتابع ،)0.6%(
، ويمكن أن يعزى االنخفاض في رصيد هذا الحسـاب  )%6.3(نسبة بلغت وبمليون ليرة سورية ) 4535(قدره 

 التـالي  )14(رقـم  والشكل  إلى إنخفاض عدد وقيمة كفاالت المصرف التجاري السوري لزبائنه عام عن آخر،
  .2008 - 2004من عام  هذا الحسابيوضح تطور رصيد 

 .2008 _ 2004 يعام لممتدة بينفترة اال خالل الكفاالت والقبوالتحساب تطور رصيد ) 1/14(الشكل رقم

  
  .م2008عاملالتقرير السنوي للمصرف التجاري السوري إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الشكل من  •

  :مجموع الموجودات 11-

 مليـون ليـرة سـورية   ) 861355( مبلغاً قدره 2005في عام  مجموع الموجوداتبلغ رصيد حساب 
، حيث ازداد هذا الحسـاب فـي عـام    مليون ليرة سورية) 839290(ذي بلغ وال 2004مقارنة مع رصيد عام 

وبنسـبة بلغـت    مليون ليرة سورية) 22065(وبلغت الزيادة  مبلغاً قدره  2004عما كان عليه في عام  2005
بـنقص   مليون ليرة سـورية ) 811379(وبلغ  2005 عامعن 2006في عام تناقص  ، إال أن الرصيد)2.6%(

عاود رصيد هـذا   2007في العام و ،)%5.8(وبنسبة بلغت  2005عن عام  مليون ليرة سورية) 49976(قدره 
عن عام  مليون ليرة سورية) 15432(بزيادة قدرها  مليون ليرة سورية) 826811(الحساب ليزداد ويصل إلى 

سـورية  مليون ليـرة  ) 853393( ليبلغ 2008، وتابع الرصيد ارتفاعه في عام )%1.9(وبنسبة بلغت  2006
ويمكن أن يعـزى  ، مليون ليرة سورية) 26582(نتجت عن زيادة في الرصيد مقدارها ) %3.2(وبنسبة بلغت 

االرتفاع واالنخفاض في رصيد هذا الحساب إلى التغير في العناصر المكونة للموجودات كالنقديـة والقـروض   
الحسـاب   رصـيد تطور  الية يوضحفي الصفحة الت) 15(رقم والشكل الممنوحة وغيرها من الحسابات األخرى 

  .2008 - 2004من عام 
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  .2008 _ 2004 يعام لممتدة بينفترة االخالل الموجودات حساب تطور رصيد  )1/15(الشكل رقم

  
  .م2008عاملالتقرير السنوي للمصرف التجاري السوري إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الشكل من    •
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   المبحث الثالث
  تغيرات المؤثرة في كفاءة عمل المصرف التجاريالم

  
 :تمهيد  §

أو قليلـة  في عملها منشأة تتصف بأنها كفوءة  وأوكل مؤسسة  ،واسعوعام )Efficiency(مفهوم الكفاءة 
القطـاع  فـي   في القطاع الصناعي أو الزراعي أوأكانت تنتمي له سواء  الذي بغض النظر عن القطاعالكفاءة 
 بالمعنى العام هـي  ةالكفاءاألخرى، و ذات الطابع االقتصادي توالمصارف والمؤسساكاألسواق المالية  المالي

  .1)إنجاز العمل بأقل ما يمكن من الوقت والجهد والتكاليف(

  :كفاءة عمل المصرف التجاري 1 –3 –1
حيـث   بتعد عنـه كثيـراً  ال تإال أنها  العام لكفاءةاتختلف عن مفهوم  يالمصرفالعمل كفاءة  مفهوم إن  

ودرجـة  هامش جيد من األرباح في فترة زمنية مناسبة وتحقيق المواءمة بين السيولة والربحيـة  تمثل بتحقيق ت
المصرف من جهة وأهداف المقترضين من جهـة   ملبية ألهدافتكون النتائج المتحققة فعالة وبحيث  ،المخاطرة

فـي   العوامل الضرورية لخلق آلية وساطة مالية فعالـة تسـاعد  تعتبر من  كفاءة العمل المصرفيوإن (، أخرى
، الذي يؤدي إلى زيادة في الموارد المالية للمصرف والتي تنعكس إيجاباً على حجم النقود 2)زيادة حجم االئتمان

البحث في الكفاءة المصـرفية  (وخاصة إذا تحققت تلك الزيادة في وقت قصير وبتكلفة قليلة، و وسرعة دورانها
دف لمعرفة حدود ومؤشرات تلك الكفاءة وتحليل االنحرافات لالبتعاد عـن الوقـوع فـي خسـائر يحتمـل      يه

،ويتم ذلك عن طريق تحليل الميزانية الختامية والمركز المالي للمصرف والوضع االقتصـادي بشـكل   3)حدوثها
  .دقيق ثم القيام بوضع خطة متكاملة ومرنة لمواجهة أي طارئ يحتمل وقوعه

السوق المصرفية تتأثر بعوامل كثيرة كالعولمة و التدخل الحكـومي والقـوانين    أن المعروفمن  لكن
ـ  أو صغر والتشريعات والتضخم والكساد وثقافة الجمهور وكبر ودخـول   التـي تعمـل فيهـا    رفاحجم المص

هـا  التـي تتميـز كـل من   اطق الجغرافيـة  رف والمناوكذلك الشرائع الدينية وعراقة المص مصارف جديدة لها
أخـرى تـؤثر فـي عمـل      ومتغيرات هناك عواملبخصائص تختلف عن المناطق األخرى، باإلضافة إلى أن 

ـ  اكزهاومتانة مر اوربحيته آثارها اإليجابية أو السلبية على أداء المصارف رف تنعكساالمص وبالتـالي   ةالمالي
علـى ربحيتـه وعلـى    تأثير كبيـر  لحجم المصرف " البد من التنويه أنعليه الحقاً، ووهذا ما سنركز  اكفاءته

  .4"أدائه فاعليته وكفاءة
                                                

1 
  .197ط  مروان، مرجع سبق ذكره، صرمضان  زياد و شمو  - 

2
- Jonathan Adongo & others (2005), Factors Influencing Efficiency in Namibia’s Banking Sector, The 

    Namibian Economic Policy Research Unit, Box 40710, Ausspannplatz, Windhoek, P:27. 
3

- Daniel Hollo & Marton Nagy (2006), Bank Efficiency in the England European union,www.mnb.hu, 
P:218.    

4
- Peter M. Jackson &  Meryem Duygun Fethi (2000),Evaluating the technical efficiency of Turkish  

     commercial banks: An Application of DEA and Tobit Analysis, University of Leicester, P:12.     

http://www.mnb.hu
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ـ عدد المصرف لة يادز من خالليتحقق  تأثير الحجم أن يرى الباحث   التـي ينفـذها وجـودة     هعمليات
األمـر الـذي    ،باإلضافة لكثرة عدد الفروع التي تتبع له وتوزعها الجغرافي بشكل فعـال  خدمات التي يقدمهاال

من أهم األهداف التـي  يعتبر وهذا بحد ذاته  ،في المجتمع جمهورللشريحة األكبر من ال يسمح له بتقديم خدماته
   .الكفاءة المصرفية فييسعى المصرف لتحقيقها ويعد عامالً مؤثراً 

 لمصـرف الصـغير الحجـم   تفاوتاً واسعاً بـين أداء ا  "بأن هناك في هذا الصدديشير بعض الباحثين   
لب تحقيق الكفاءة المالية في مثل هذه الحاالت العمل علـى دمـج المصـارف    يتط إذ الكبير الحجم،والمصرف 

لمواكبـة   اعلـى تغييـر اسـتراتيجياته   إدارتـه  عمل توتشكيل مصرف كبير الحجم بحيث  ،1"الصغيرة الحجم
  .ضيها المنافسة في السوق المصرفيةالتطورات والمتطلبات التي تقت

تخفـيض األخيـرة لنفقاتهـا    " لمالية في المصارف يتطلبكما وأن تحقيق مستويات عالية من الكفاءة ا
من العوائد، وكذلك االستفادة من وفـورات الحجـم التـي     نوذلك بهدف تنمية اإليرادات وتحقيق أكبر قدر ممك
    .2يمكن تحقيقها من خالل االستثمارات التي تقدم عليها

لوصـول إلـى   عـام ل ال لى المستوىععلى المصرف التجاري القيام بها  لعل من أهم الوظائف التي يجب
، وبالتـالي  3"لعب دور الوسيط بين المدخرات من جهة وآلية استثمارها من جهة ثانية" مستوى عال من الكفاءة 

المساهمة الفعالة في زيادة توظيفها في المكان الصحيح، األمر الذي ينعكس إيجاباً على إحـداث النمـو ودفـع    
العمل على تعظيم هامش الربح الـذي يـؤدي   التقدم، أما على المستوى الخاص باتجاه عجلة التنمية االقتصادية 

  .مركزه الماليوسالمة ، وبالتالي الحفاظ على متانة )المالية المالءة( كفاءة عمل المصرف إلى زيادة
علـى توجيـه    منهـا قدرتـه   المصرف التجاري تتمثل في أكثر من مفهومعمل كفاءة  بأن يرى الباحث 

م الكفاءة المصرفية يساعد بشكل كبير فـي تحسـين   يأن تقي" البعضوهنا يرى  في المسار الصحيح،استثماراته 
قدرته على مواجهة طلبات المودعين بشكل مباشر ومنح االئتمان الـذي  كذلك و، 4"االستثمارات وكيفية توزيعها

بشكل دقيق منعاً للوقوع فـي   ودراسة حالة السوقوتقديم الخدمة الجيدة بالسعر المناسب،  ،يحقق أفضل العوائد
ات الماليـة المتعلقـة بهـذا    وتحليل المركز المالي للمقترض من خـالل تطبيقـه للمؤشـر    ،الخسائر المحتملة

 .الخصوص، وتنمية رأسماله الخاص والقدرة على إتباع نهج محدد يتالءم مع فترات التضخم والكساد

 
 
 

                                                
1-George E. Halkos &Dimitrios S. Salamouris,(2004),Efficiency measurement of the Greek Commercial 
banks with the use of financial ratios, Management Accounting Research 15, University of Thessaly, 
Greece,P:201.     
 
2
- Saibal Ghoshb & Das Abhiman (2009),Financial deregulation and efficiency of the profit:  

 A nonparametric analysis of Indian banks, Journal of Economic and Business 61, P:510.    
3 

  .تصرفب  95ص ، مرجع سبق ذكره، السيد  علي عبد المنعم و العيسى  نزار سعد الدين  - 
4 -Patricia L.Tecles & Benjamin M. Tabak (2010), Determinants of bank efficiency: The case of  

Brazil, European Journal of Operational Research,P:4.     
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ويعمل على التكيف مع هيكل السـوق   باالعتبار ن يأخذ كل ما سبقأ المصرف التجاري كما أن على 
األمـر الـذي    خاصة بعد السماح للمصارف الخاصة بدخول السوق المصرفية في سـورية والمصرفي الجديد 

فـي   من الزبـائن  الحصة األكبر حدة المنافسة مع المصارف الخاصة التي لن توفر جهداً في جذبيزيد من س
  .وتريد أن تصنع لنفسها كياناً متماسكاً هدباعتبارها حديثة الع السوق المصرفية

ت على مدى تـوفر المعلومـا  تعتمد  عمله في تقوية مركزه الماليتحقيق المصرف التجاري لكفاءة  نإ
حيث تعمل اإلدارة المصرفية الناجحة على إسقاط أحـداث الماضـي   منها،  التاريخية بالوقت المناسب وخاصة
ضمن خطة متكاملة تأخذ بالحسبان كل االحتماالت، وأن تتمتع تلـك  ستقبل الحال في المللتنبؤ بما سيكون عليه 

سلباً بمـا  كفاءة العمل المصرفي  تتأثر أي طارئ متوقع الحدوث، وذلك كي الالخطة بالمرونة الكافية لمواجهة 
  .ولةالمتمثل بتوفر السي) المالي همركز(كفاءة عمل المصرف ينعكس بشكل مباشر على  ياألمر الذ ،قد يحدث

إضافةً إلى أن هناك مفاهيم أخرى تتمثل بها كفاءة عمل المصرف التجاري، إال أننا سنركز علـى كفـاءة   
تقوية مركزه المـالي وقدرتـه علـى مواجهـة      إمكانيةاألداء المالي للمصرف التجاري السوري والمتمثلة في 

أنها متغيرات وعوامل تـؤثر سـلباً أو   بقية ما ذكر من أوجه الحقاً على  ىاحتياجات المودعين، مع التركيز عل
  .إيجاباً على كفاءته المالية

  :دراسة المتغيرات المؤثرة في كفاءة عمل المصرف التجاري 2 –3 –1
، والتـي تتمثـل   )الكفاءة الماليـة (عن كفاءة العمل المصرفي  ا المبحثهذقرة السابقة من تحدثنا في الف

مواله الخاصة، باإلضافة إلى قدرته على تقوية مركزه المالي من بمقدرة المصرف على مواجهته التزاماته من أ
في هـذه  سنتطرق  خالل زيادة إيراداته والتقليل ما أمكن من نفقاته، للوصول إلى مالءة مالية عالية المستوى، و

التي من شأنها التأثير على كفاءة عمـل المصـرف التجـاري مـن النـاحيتين السـلبية        تالفقرة إلى المتغيرا
إليجابية، للتوصل إلى نتائج يمكن من خاللها تحديد المتغير ذو التأثير اإليجـابي والعمـل علـى تنشـيطه،     وا

والمتغير ذو التأثير السلبي والعمل على تثبيطه ومعالجة الوضع بشكل صحيح، والمتغيرات التي سـنعمد إلـى   
  :دراستها بشيء من التفصيل هي

 :  tsFinancial instrumen األدوات المالية  .1

وهي عبارة عن الحسابات الجارية لدى المصارف التجارية وأذونات الخزينـة والسـندات الخاصـة    
والحكومية واألسهم الصادرة عن الشركات الخاصة وسندات القرض الخاصة والحكومية وحسـابات التـوفير   

علـى معـدل العائـد     والسندات األذنية، وإن هذه األدوات تؤثر في كفاءة المصرف التجاري من خالل تأثيرها
ومدة استحقاق هـذه   ، وإن الربحية الناتجة عن استثمار المصارف لهذه األدوات تتبع لنوع)الربحية(الذي تحققه 

 .1األدوات

 
                                                

1 
  .تصرفب 100و العيسى  نزار سعد الدين، مرجع سبق ذكره، ص السيد  علي عبد المنعم   - 
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  : Interest rate and discount rate و سعر الخصم الفائدة  .2

ذا من ناحيـة، ومـن   إن للفائدة سعراً تتقاضاه المصارف التجارية من جراء إقراضها لوحدات العجز ه
ناحية أخرى فإنها تدفع لوحدات الفائض فائدة لقاء إيداع األخيرة مبالغ على شكل ودائع لفترات زمنية متوسـطة  
وطويلة اآلجل، وإن الفرق بين ماتدفعه المصارف وبين ما تتقاضاه يمثل عائداً يدخل ضمن ربحية المصـرف  

النسبة المئوية التي تدفع علـى   نة عن العائد المتحقق ويعبر عفي فترة زمنية محددة، وإن سعر الفائدة هو عبار
  .الدين المختلفة وحسابات التوفير أدوات

السعر السائد في السوق، درجـة المنافسـة   : العوامل أهمها" لمجموعة من ويحدد سعر الفائدة تبعاً كما
صم الـذي يحـدده المصـرف    بين المصارف، المركز المالي للعميل، مدة القرض، درجة المخاطرة، سعر الخ

معدل الفائدة السعر المخصص للموارد المعدة لإلقراض ويساعد علـى  " ، هذا ويعتبر1"المركزي، حجم القرض
يلجـأ أحيانـاً    ، كمـا وأن المصـرف التجـاري   2"توزيع الموارد المالية المتاحة بين المشروعات االستثمارية
اجهة احتياجاتـه، وإن عمليـة االقتـراض تحمـل     لإلقتراض من مصارف أخرى، وذلك لتغطية أنشطته ومو

  .إذا قـام باالقتراض من المصرف المركزي ةالمصرف أعباء إضافية وخاصـ

صـرف، والتـي   أن القروض في هذه الحالة تتعرض للـخصم األمر الذي يؤثر على ربحيـة الم إذ 
لغ الرصيد المقترض مـن المصـرف   ب" ؤثر على تقوية مركزه المالي، وقدالمالية، وبالتالي ت تمثل كفاءة عمله

لتمويل الحبوب واتفاقات المـدفوعات وحسـاب    2008مليون ليرة سورية في نهاية عام ) 101778(المركزي 
 . 3"المصرف المركزي بالعمالت األجنبية

  :Loans and Advances 4 فاتيسلتالقروض وال  .3

صـرف وأقلهـا سـيولة وأعالهـا     القروض من أهم األنشطة المصرفية األكثر ربحية للم تتعد إيرادا
مخاطرة، والتي تحقق للمصرف عوائد مالية عالية، تؤدي بدورها لتقوية مركزه المالي، حيث تتنوع القـروض  
التي يمنحها المصرف التجاري فهناك القروض االستهالكية والقروض التجارية واالستثمارية، وهي إما قصيرة 

لمترتبة على القرض تختلف وذلك حسـب نـوع القـرض ومدتـه     أو متوسطة أو طويلة األجل، وإن الفوائد ا
 . الزمنية

 
 
 
 
 

                                                
1 

 . 171أحمد  عبد الوهاب يوسف، مرجع سبق ذكره، ص  - 
2 

  .19الحميدي عبد الرحمن و الخلف عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص - 
3
 .بتصرف 23 ، ص2008لعام التقرير السنوي للمصرف التجاري السوري  -  
4 

 .178بطرس  ماهر ظاهر، مرجع سبق ذكره، ص - 



 39 العوامل المؤثرة في كفاءة المصارف التجارية                      األسس والمفاهيم النظرية للمصارف

 

  :Deposits الودائع  .4

أهم مصادر التمويل في المصارف التجاريـة، لـذلك تحـرص    (تعد الودائع على اختالف أنواعها من 
 ، بهدف التوسع في العمـل المصـرفي  1)المصارف على تنميتها من خالل تنمية الوعي المصرفي واإلدخاري

وإن مـن أهـم االسـتراتيجيات    ، وزيادة ربحية المصارف، وذلك لتقوية مراكزها المالية وزيادة كفاءة عملهـا 
المصرفية هو العمل على جذب أكبر قدر ممكن من الودائع لما لها من أهمية في تطـور النشـاط االقتصـادي    

مليون ليـرة سـورية وبنسـبة     )392579(مبلغ وقدره 2008بلغ مجموع الودائع في نهاية عام (إذ ، للمصارف
 2007-2008، والشكل التالي يوضح التطور الذي طرأ على الودائع بين عامي 2)2007عن عام ) 8%(زيادة 

. 

  .2008 _ 2007 يعام تطور مجموع الودائع بين )1/16(الشكل رقم

  
  .م2008عامالصادر  التقرير السنوي للمصرف التجاري السوريإعداد الباحث باالعتماد على بيانات : المصدر

  : Investments االستثمارات  .5

تقوم المصارف التجارية بمزاولة النشاط االستثماري، حيث تساهم في المؤسسات المالية والشـركات،  
وذلك لزيادة إيراداتها وتقوية مراكزها المالية، وتحاول هذه المصارف االستثمار في المجـاالت التـي تحقـق    

، مستفيدة من 3)االستثمار في السندات الحكومية التي تتصف باألمان والقابلية للتسويقك(الربحية وتتمتع باألمان 
بلغـت اسـتثمارات المصـرف التجـاري     (بها االستثمارات التي تقدم عليها، حيث المزايا اإليجابية التي تتمتع 

 2007ايـة عـام  مليون ليرة سورية في نه) 45498(مقابل  2008مليون ليرة سورية في نهاية عام ) 51418(
نتجت عن اكتتاب المصرف باألسـناد العامـة   ) 13%(مليون ليرة سورية وبنسبة بلغت ) 5920(بزيادة قدرها

 2008و 2007، والشكل التالي يوضح استثمارات المصرف التجاري السـوري فـي نهايـة عـامي     4)للدولة
  .والزيادة الناجمة في االستثمارات بينهما

  

                                                
1 

  .233مرجع سبق ذكره، ص، حنفي  عبد الغفار - 
2 

 .تصرفب 22 ، ص31/12/2008ادر بتاريخ التقرير السنوي للمصرف التجاري السوري الص - 
3 

  .بتصرف 82مرجع سبق ذكره، ص، الزامل  يوسف بن عبد اهللا وآخرون  - 
4 

  .تصرفب 21، ص2008لعام التقرير السنوي للمصرف التجاري السوري   - 
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  .2008 _ 2007 يعام بين الي استثمارات المصرفإجمتطور  )17/1(الشكل رقم  

  
  .م2008عامالتقرير السنوي للمصرف التجاري السوري الصادر إعداد الباحث باالعتماد على بيانات : المصدر

 : Bank acceptances القبوالت المصرفية  .6

القبـوالت مـن   هذه " أو لدفعها نيابة عن العميل، وتعدوهي قبول المصارف التجارية لضمان السندات 
الـدفع  ، وتسمى هـذه العمليـة   1"يوم 180يوم إلى  30مصادر التمويل القصيرة األجل إذ تتراوح مدتها مابين 

) مركزه المـالي (على كفاءة المصرف  إيجاباً بالنيابة وينجم عنها زيادة في موارد المصرف، األمر الذي ينعكس
  .والمتمثلة بزيادة حجم السيولة 

 : Confidence in the bank الثقة في المصرف  .7

إن احتفاظ المتعاملين بأموالهم لدى المصرف التجاري يعني ثقتهم فيه واعتمـادهم عليـه فـي تلبيـة     
خدماتهم المالية عند نشوئها، وإن زيادة عدد المتعاملين معه يؤدي إلى زيادة موارده المالية وبالتالي زيادة كفاءة 

  . ل على تمتين عامل الثقة مع جمهور المتعاملينعمله، لذا على اإلدارة المصرفية العم

 : s Banking and credit riskواالئتمانية المخاطر المصرفية  .8

التجاريـة دون غيرهـا مـن     إن عملية خلق االئتمان تعتبر من الوظائف التي تختص بها المصـارف 
ـ " المصارف، ن التسـهيالت المصـرفية   فهي تمنح المنشآت القروض لفترة قصيرة، إضافة إلى تقديم العديد م

، وبالتالي فإن اإليرادات الناجمة عن عمليـة خلـق   2".....لتمويل عمليات االستيراد والتصدير، وتقديم الكفاالت
االئتمان تلعب دوراً في زيادة ربحية المصرف وتعمل على تقوية مركزه المالي وزيادة فاعليته وكفـاءة عملـه،   

  .بين أهداف المصرف كافة وعند خلق االئتمان البد من الموازنة

خطر القروض المتعثرة، خطر نقص السيولة، خطر سـعر   ":تمثل فيالتي ت المخاطر وذلك لتجنب بعض أنوع
 تـؤدي إلـى  على أداء المصـرف والتـي قـد     هذه المخاطر سلباًحيث تؤثر ، 3"الفائدة وخطر أسعار الصرف

  .ساإلفال
                                                

1 
 .237ص ، مرجع سبق ذكره، كنجو  كنجو - 

2
 .336حلب، ص، لمطبوعات الجامعيةمديرية الكتب وا، اإلدارة المالية ،)2005( كنجو  كنجو -  
مجلة ، جامعة ورقلة ،ائرحـالة الجز - دور البنوك وفاعـليتها في تمويل النشاط اإلقتصـادي ،)2006(عبد اللطيف مصطفى  - 3

  .77ص ، )4(العددالباحث، 
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 : Deflation and Depression اإلنكماش والكساد  .9

هو مرحلة البداية للكساد، وإن مرحلة الكساد االقتصادي هي نهايـة لمرحلـة    االقتصادي االنكماشإن 
آثار اقتصادية واجتماعية سيئة تنعكس على مختلـف جوانـب   " حلة اإلنكماش والكساداإلنكماش، وينتج عن مر

الثروة بـين الطبقـات االجتماعيـة    الحياة االقتصادية واالجتماعية، تتمثل في نقص الناتج القومي وإعادة توزيع 
، األمر الذي يؤدي إلى تعثـر  1"لصالح فئة الدائنين، نتيجة تدهور األسعار، وارتفاع القوة الشرائية لوحدة النقود

  .وإفالس المؤسسات المصرفية وعلى رأسها المصرف التجاري

  : Inflation التضخم  .10

يادة في إنتاج السلع والخدمات، وهو ارتفاع فـي  هو الزيادة غير العادية في النقود، دون أن يصاحبه ز
وبالتالي سيؤثر سلباً على القيمـة الشـرائية    .المستوى العام لألسعار والذي يعني انخفاض القوة الشرائية للنقود

للعائد المتحقق نتيجة االستثمار المالي ويلحق ضرراً بالمدخرين والمستثمرين على حد سواء، وهذا يعني أن أي 
  .تجاهات المحتملة لألسعاراال في األدوات المالية يجب أن يأخذ بالحسبان استثمار

  : Costs التكاليف .11

تؤثر التكاليف التي تتحملها المصارف على اإليرادات المتحققة بشكل واضح، كما أنهـا تسـاهم فـي    
رة، خفض ربحية المصرف، وبالتالي تضعف من قوة مركزه المالي، وخاصة إذا كانت مرتفعـة وغيـر مبـر   

وبالتالي على اإلدارة المصرفية الناجحة العمل على تخطيط التكاليف بما يتناسب وحجـم العمـل واإليـرادات    
  .   المتحققة، وإن تقليل التكاليف إلى الحد األدنى يدل على مدى فاعلية وكفاءة العمل المصرفي

 : Technology and automation of work التكنولوجيا وأتمتة العمل .12

زيادة كفاءة العمل وفي  إنجـاز  " خدام التكنولوجيا الحديثة في العمل المصرفي له دور كبير فيإن است
المعامالت المصرفية بأقصر فترة زمنية ممكنة، وخاصة استخدام الحواسيب وتقنية الصراف اآللي، وشـبكات  

، أضف إلى ذلـك أن  2"ليكنظام التحويل البرقي الدو ةاالتصال مع المصارف، وشبكة تحويل العمالت الالسلكي
استخدام نظم المعلومات ألتمتة العمل المصرفي، يوفر المعلومات الالزمة بدقة عالية ويـوفر الوقـت والجهـد    

  .والتكلفة في وقت نفسه
إال أن استخدام التكنولوجيا يتطلب إجراء تغيرات في شكل الهرم التنظيمي لكي يتالءم مـع انخفـاض   

  .3"توياتعدد العاملين على مختلف المس
  
  

                                                
1 

  .373ص، شامية أحمد زهير، مرجع سبق ذكره - 
2

_
 .تصرفب 257جبر هشام، مرجع سبق ذكره، ص 

3
 .44ص،265، مجلة، العددرفي اإللكترونيالتطبيقات العلمية للعمل المص ،)2002( المصارف العربية اتحاد -
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 :ICT and accuracy of the information ودقة المعلومات االتصاالتتقنية  .13
إن الوصول إلى مستوى معين من تقنية االتصاالت للحصول على معلومات دقيقة، يؤثر بشكل مباشـر  

 إن تطبيق هذه التقنية له دور كبيـر فـي اتخـاذ إدارة المصـرف للقـرار      "على كفاءة العمل المصرفي، حيث
الصحيح، وتستخدم هذه التقنية من قبل موظفي المصـرف لتحويـل البيانـات األوليـة إلـى معلومـات ذات       

علمية وعملية، من خالل تحليل البيانات ومعالجتها واستخالص النتائج واتخاذ القرار المناسـب اعتمـاداً   1"فائدة
  .على النتائج التي تم التوصل إليها

  :The size of the bank حجم المصرف .14
يلعب الحجم دوراً سلبياً من خالل زيـادة النفقـات    "إن لحجم المصرف تأثيراً كبيراً على الكفاءة، حيث

المترتبة جراء زيادة الحجم، األمر الذي ينعكس على ربحية المصرف وكفاءته المالية وبالتالي ضعف المركـز  
، 2"غيرها نتيجة زيادة العمليات التـي تنفـذها  المالي، إال أن المصارف الكبيرة الحجم تعد أحياناً أكثر كفاءة من 

زيادة حجم المصرف وتعدد فروعه له كبير األثر في االستحواذ علـى  لتي تزيد من إيراداتها وربحيتها، وإن وا
إذ أن التوسع في افتتاح الفروع في منـاطق مختلفـة يهـدف    ، لمصرفيةالحصة األكبر من الزبائن في السوق ا

الزبائن، وبالتالي زيادة حجم النشاط الذي ينجم عنه فاعلية في األداء ومن ثم تطـوير  لجذب أكبر عدد ممكن من 
فروع المصرف التجاري السـوري فـي    دبلغ عد" حيث، يمكن تحقيقه دكفاءة العمل المصرفية لتحقيق أكبر عائ

كـوى الصـرافة   فرعاً منتشرة في جميع المحافظات والمدن والمناطق الحرة، أما بالنسـبة ل ) 59( 2009 العام
  .3"2009مكتب خدمة في مطلع عام ) 28(كوة و) 35(ومكاتب الخدمة فقد بلغ عددها

  :Competition المنافسة .15
تحقيق الكفاءة اإلنتاجية في كـل الصـناعات، ومنهـا    " د علىإن المنافسة هي العامل الرئيسي المساع

ما يتعلق بتقـديم الخـدمات المصـرفية    الصناعة المصرفية، حيث تؤثر المنافسة على أداء المصارف، وذلك في
ومدى كفاءة تلك الخدمات والتكاليف التي تقابلها، كما أن للمنافسة آثاراً سلبية بالغة الضـرر قـد تـؤدي إلـى     

لذا يجب على المصارف التجارية أخذ جانب الحذر لإلبتعاد عن ، 4"حدوث إنهيارات مصرفية على نطاق واسع
افسة والعمل على الوصول لمستوى عال من الكفاءة  للحفاظ على المركز المـالي  الوقوع في اآلثار السلبية للمن

للمصرف سليماً، والمنافسة ليست على صعيد تقديم الخدمة فقط وإنما على صعيد التطور التكنولوجي والتقنـي  
السـماح   الجدير بالذكر أن المنافسة في القطاع المصرفي السوري بدأت تأخذ منحى جديد خاصة بعد.والمعرفي

للمصارف الخاصة بمزاولة أنشطتها في السوق المصرفية السورية، األمر الذي يزيد من حـدة المنافسـة مـع    
كونه المصرف الوحيد الـذي يمـارس نشـاطاً    ، المصرف التجاري السوري دون غيره من المصارف العامة

  .تمارسه المصارف الخاصة

                                                
1-Jonathan Adongo  & Mariama Deen-Swarray (2005), op cite , P 4.        
2-Jonathan Adongo  & Mariama Deen-Swarray (2005), op cite, p 15- 16. 

3
 .تصرفب 16- 15، ص 2008لعام لتجاري السوري التقرير السنوي للمصرف ا -

4
  .تصرفب  83، صذكره بقمرجع س،  وآخرونالزامل  يوسف بن عبد اهللا -
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  :Cash السيولة النقدية  .16

ية دون استثمارها يفوت على المصرف إيرادات كان من الممكـن الحصـول   إن االحتفاظ بأرصدة نقد
يؤثر في كفاءة المصرف المالية، والمعلـوم أن المصـرف يلجـأ لالحتفـاظ      يعليها لوتم استثمارها، األمر الذ

االحتفاظ بجزء من أصوله في شكل سائل بدرجات متفاوتة، وذلك لمواجهة الزيـادة فـي   " باألرصدة النقدية أو
  .1"سحب من الودائع، والسحب من االعتمادات المفتوحة للعمالءال

نقص السيولة مؤشراً هاماً على ضعف كفاءة المصرف وضعف مركزه المالي حيث يشير إلى " يعتبر 
وجود مشاكل مالية صعبة قد تودي بالمصرف إلى بيع موجوداته في فترة قصيرة بأسعار قليلة، وذلك لمواجهـة  

  .2"فاجئةسحوبات العمالء الم

  :Own funds (capital) )رأس المال(األموال الخاصة  .17

ل من المتغيرات األساسية، التي تؤثر بشكل مباشـر فـي كفـاءة العمـل المصـرفي      يعتبر رأس الما
والربحية المتحققة، حيث أنه كلما ازداد رأس المال العامل سوف تزداد اإليرادات المتحققة من جراء اسـتثماره،  

ت كبيـرة مـن   إال أنه في حاالت أخرى قد يكون لرأس المال دوراً سلبياً على زيادة اإليرادات، فوجـود كميـا  
األموال غير مستثمرة في خزائن المصرف يكون له أثراً عكسياً على كفاءة العمل المصـرفي وبالتـالي علـى    

لخطر العسر المالي والناجم عن عدم وجود رأس المال كـاف  " ربحيته ومركزه المالي، كما يتعرض المصرف
، األمر الذي يعـرض المصـرف   3"طلوباتهلدى المصرف لتغطية النقص المفاجئ في قيمة موجوداته بالنسبة لم

) 97577(مجموع أموال المصرف التجاري الخاصة قـد بلغـت   " ، وقد بلغلخطر اإلفالس والتوقف عن العمل
 2007مليون ليرة سـورية فـي نهايـة عـام     ) 91532(مقابل  2008مليون ليرة سورية، وذلك في نهاية عام 

، ويتبين ذلك 4"ن زيادة رأس المال واالقتطاعات من األرباحنتجت ع) 7%(وبنسبة بلغت ) 6045(بزيادة قدرها
  :التالي )18(رقم  جلياً في الشكل

  .2008 _ 2007 يعام بين المصرفب األموال الخاصةتطور  )1/18(الشكل رقم

  
  .م2008عامل التقرير السنوي للمصرف التجاري السوريإعداد الباحث باالعتماد على بيانات : المصدر

                                                
1

  .141دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ص، إدارة البنوك ،)2005( سلطان  محمد -
2 

  .102الحميدي عبد الرحمن و الخلف عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص - 
3 

  .258ص، مرجع سبق ذكره ،جبر هشام - 
4

  .تصرفب 23 ، ص2008لعام التقرير السنوي للمصرف التجاري السوري  -
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 :Geographic location of the bank رافي للمصرفالموقع الجغ .18

يلعب موقع المصرف دوراً كبيراً في اجتذاب أكبر عدد من المتعاملين وبالتالي زيادة حجـم الودائـع،   
وذلك حسب المنطقة الجغرافية التي يعمل فيها حيث تزداد الودائع كلما ازدادت الكثافة السـكانية فـي الموقـع    

كلما كان موقع المصرف قريباً من منشآت األعمال والشـركات، وبالتـالي تـزداد     الجغرافي للمصرف وأيضاً
 .ربحيته وإيراداته األمر الذي ينعكس على أدائه وكفاءة عمله

 :Staff banking الكادر المصرفي .19
يعتبر الكادر المصرفي عامالً حاسماً في نجاح السياسة المصرفية، التي ينتهجهـا المصـرف لزيـادة    

ه وتقوية مركزه المالي، من خالل إتباع إدارته إستراتيجية ناجحة تهدف لزيادة وتعظـيم األربـاح ،   كفاءة عمل
عمـل  ويتم ذلك باالعتماد على الكادر المصرفي ودرجة تخصصه في كافـة االختصاصـات التـي يتطلبهـا ال    

حليل المـالي للعمـل   في التميات والنوعيات المطلوبة، وكالتخصص في التسويق لجذب الودائع بالك" المصرفي،
، والتخصص في اإلدارة المالية لتأخذ دورها الصحيح فـي إدارة  1"على تحليل الوضع المالي للعميل بشكل دقيق

المصرف لتحقيق أهداف المصرف والتخطيط لرسم سياسة مالية ينتهجها المصرف كي اليقـع فـي أي خطـر    
  .عاف مركزه الماليكفاءة عمل المصرف المالية وبالتالي إض ىيمكن أن يؤثر عل

 :Central Bank and banking legislation المصرف المركزي والتشريعات المصرفية .20
يلعب المصرف المركزي والتشريعات المصرفية دوراً أساسياً في توجيه السياسـة الماليـة والنقديـة    

ؤسسـات الماليـة،   للدولة، من خالل تأثير تلك التشريعات وإشراف المصرف المركزي ورقابته على عمـل الم 
وخاصة المصارف ومنها المصرف التجاري الذي يتأثر بشكل كبير بالقرارات والقوانين التي يطبقها المصرف 

كمية االحتياطي القانوني الواجب االحتفاظ بها وقيامه بعمليات التقاص والرقابة على حجم " المركزي، من حيث
الحاجة وخلـق السـيولة، وإتباعـه     دالقروض لألخير عن االئتمان الذي يمنحه المصرف التجاري وقيامه بمنح

لسياسات نقدية ومالية مختلفة، وذلك تبعاً للحالة االقتصادية التي تواجهها الدولة، إذ يتبع فـي مرحلـة سياسـة    
، كل ذلك له كبير األثر على كفاءة أداء المصرف التجـاري  2"انكماشية ويتبع في مرحلة أخرى سياسة توسعية

  .الي بنفس الوقتومركزه الم
 :The political situation الوضع السياسي  .21

النقديـة الموجـودة فـي    السيولة يساهم الوضع السياسي للدولة في التأثير المباشر على حجم الودائع و
دور كبير في عـدم التـزام المـدينين    والضغوط الخارجية خزائن المصرف التجاري، إذ أن للتقلبات السياسية 

أصحاب الودائع على سحب أرصـدتهم   والضغوطات ت المترتبة عليهم، كما تشجع هذه التقلباتبسداد المستحقا
المودعة لدى المصرف، األمر الذي يضع المصرف في ضائقة مواجهة سحب الودائع، وبالتالي تعرضه لخطر 

  .التوقف واإلفالس
                                                

1
 .تصرفب 258بر هشام، مرجع سبق ذكره، صج -

2
 .تصرفب 303-299شامية أحمد زهير و حسين مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص  -
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دولـة يسـودها الغمـوض    عزوف المستثمرين في االستثمار في " كما أن التقلبات السياسية تساهم في 
ة إال أن االستقرار السياسي إضاف، 1"ها رفع درجة المخاطرةوحاالت عدم التأكد وضبابية المستقبل التي من شأن

حجم الودائع، التي يؤدي استثمارها إلى زيـادة اإليـرادات والربحيـة     يقوي الفرص االستثمارية وبالتالي زيادة
  .وبالتالي تقوية المركز المالي للمصرف

 :Contribute to the development plans المساهمة في خطط التنمية .22

يساهم المصرف التجاري في التنمية االقتصادية للدولة، من خالل تقديم بعـض التسـهيالت لمختلـف    
الفعاليات االقتصادية، وتعبر هذه المساهمة في عن دور المصرف التجاري فـي تمويـل التجـارتين الداخليـة     

ساهمة من ك تلبية الحتياجات الدولة االقتصادية والمساهمة الفعالة في خطط التنمية وتتم هذه الموالخارجية، وذل
قيامه بتقديم القروض التي تـؤدي بـدورها   "كما ويساهم المصرف التجاري من خالل . خالل التوظيفات النقدية

" تتمثل هذه التوظيفات في  حيث، 2"لخلق فرص العمالة وتحسين مستوى المعيشة وبالتالي تقدم المجتمع ورخائه
الحسابات الجارية المدينة بضمانات عينية وضمانات أخرى ومحفظة األوراق المحسومة وحساب الـديون قيـد   

) 272700(مقابل   2008مليون ليرة سورية في نهاية عام ) 438599( التسوية، حيث بلغت التوظيفات النقدية
 )61%(مليون ليرة سورية وبنسـبة بلغـت   ) 165899(ادة قدرها بزي 2007مليون ليرة سورية في نهاية عام 

، وإن هذه المساهمة تؤدي إلى رفع كفاءة عمل المصرف، وبالتالي تقوية مركزه المالي من خالل إدارة هـذه  3"
  :التالي يوضح مساهمة المصرف التجاري في خطط التنمية )19(رقم  التوظيفات بشكل صحيح، والشكل

  .2008 _ 2007 يعام بين )المساهمة في خطط التنمية( لمصرفالتوظيفات النقدية لتطور  )1/19(الشكل رقم 

  
 .م2008عاملالتقرير السنوي للمصرف التجاري السوري إعداد الباحث باالعتماد على بيانات : المصدر

  
  
  
  

                                                
1

  .67رف العربية، ص ، اتحاد المصاأفاق االستثمار في الوطن العربي ،)1992(النجار سعيد  -
2

، األولىوائل للنشر والتوزيع، الطبعة  ، دارإدارة العمليات المصرفية المحلية والدولية، )2006(خالد أمين ورفيقه   عبد اهللا -
 .111، صعمان

3
 .صرفبت 20 ، ص2008لعام التقرير السنوي للمصرف التجاري السوري -
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 :Economic policy السياسة االقتصادية .23

قيها النقدي والمالي على عمـل المصـارف وخاصـة    تؤثر السياسة االقتصادية التي تنتهجها الدولة بش
المصرف التجاري، وذلك فيما يتعلق بتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية للدولـة عـن طريـق القـوانين     

حجم النقـود فـي الجهـاز     للرقابة على واإلجراءات التي يطبقها المصرف المركزي على المصرف التجاري
  .المصرفي

القتصادية بمستوى عال من الكفاءة في تحقيـق االسـتقرار االقتصـادي وحـل     السياسة ا" هذا وتتمتع
، األمر الذي يؤثر على كفـاءة  1"المشاكل االقتصادية للدولة، من خالل التحكم باألدوات المالية زيادة أو نقصاناً

  .وبالتالي قدرته على توفير السيولة الالزمة عمل المصرف ومركزه المالي

 :onGlobalizati العولمة .24

دخلت العولمة كافة مناحي الحياة وعلى الصعد جميعها ومنها الصعيد االقتصادي وتشعبت لتصل إلـى  
ازدادت بشكل ملحوظ عند نمو الشركات العالميـة التـي بـدأت توسـع     " ع األعمال المالية والمصرفية، ثمقطا

كنفها، فـي خطـوة منهـا لجـذب      أنشطتها بعد الحرب العالمية الثانية خارج حدود البلدان األم التي نشأت في
الفوائض النقدية أينما كانت في العالم، وكان الرخاء االقتصادي أحد العوامل التي ساعدت على عولمة األعمـال  

، وإن العولمة تعتمد بشكل رئيسي على التطور التقني والتكنولوجي وخاصـة فـي شـبكة    2"المصرفية الدولية
عل على الجهاز المصرفي ومكوناته، األمر الذي يؤثر في كفاءة عمـل  االتصاالت اإلنترنت، وهي ذات تأثير فا

  .المصارف وينعكس على ربحيتها وقوة مراكزها المالية

 :Advertising الدعاية واإلعالن .25

لمصرف التجاري في تقديمه لخدماته على قاعدة عريضة من المتعاملين معه، والشك أن تداول ايعتمد 
من الناس سواء من المتعاملين معه أو من غير المتعاملين معه يحمـل إعالنـاً   اسم المصرف بين شريحة كبيرة 

وتسويقاً غير مباشر للمصرف، خاصة إذا ما ارتبط هذا االسم بتقديم خدمة نافعة والهدف من ذلك اجتذاب عـدد  
مـل المصـرف   ، وبالتالي زيادة الموارد المالية للمصرف األمر الذي ينعكس على كفاءة ع3"أكبر من المتعاملين

المالية ومركزه المالي، لكن اإلفراط في صرف األموال على الدعاية المصرفية له أثار سلبية على كفاءة عمـل  
  .)قوة مركزه المالي( المصرف

  

  

                                                
1

  .تصرفب 343,334هير، مرجع سبق ذكره، ص شامية أحمد ز -
2
-John Thompson & Kent  Matthews(2005) ,The Economics Of Banking , John Wiley & Sons Ltd,  The 

Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England, P 7. 
3

  .تصرفب 168ص، العمار  رضوان وآخرون، مرجع سبق ذكره -
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 :Banking awareness among customers الوعي المصرفي لدى العمالء .26
دية على إيداع أرصدتهم النقديـة فـي   اعتياد األفراد والقطاعات االقتصا "يعرف الوعي المصرفي بأنه

، والمالحظ أنه كلمـا ازداد الـوعي   1"المصارف، واعتمادهم على الشيكات المصرفية في معامالتهم االقتصادية
المصرفي في المجتمع، فإن الودائع ستزداد بشكل واضح لدى المصارف، وكذلك ستزداد السيولة الحاضرة فـي  

ثمار الفائض النقدي المودع من قبل الجمهور في المصـارف، وبالتـالي   المصارف، األمر الذي يشجع على است
  .تحقيق مستوى عال من الكفاءة والربحية

كما أن على اإلدارة المصرفية االحتفاظ بالعمالء، األمر الذي يؤدي إلى زيادة ربحيـة المصـرف، إذ أن   
لمصـرف يلبـي رغبـاتهم    المصرف على اسـتعداد لـدفع سـعر أعلـى مـادام ا      أداء العمالء الراضين عن

  .2"واحتياجاتهم
 :Banking secrecy السرية المصرفية .27

واليمكن ألي شخص أياً كانـت صـفته الوظيفيـة فـي     " السرية المصرفية لقانون المصارف،تخضع 
المصرف أن يكشف عن أية معلومة ألية سلطة عامة أو إدارية أو قضائية خاصة بحسابات العمـالء إال بـإذن   

عالقة، وذلك حفاظاً على ثقة العمالء بالمصرف، التي من شأنها تعزيز دور المصرف فـي  خطي من صاحب ال
، كما يحق للمصارف الخاضعة لقانون واحد أن تتبادل المعلومات المتعلقـة  3"جذب أكبر عدد ممكن من العمالء

كتمان األمر الـذي  بحسابات عمالئها صيانة لتوظيف أموالها بالشكل األمثل لكن بشرط تحقيق طابع السرية وال
 .     يحقق مصلحة الطرفين

 :Foreign Currency Trading العمالت األجنبية ةتجار .28
يقوم المصرف التجاري بزيادة إيراداته وربحيته من خالل التعامـل بـالعمالت األجنبيـة المختلفـة،     

عتبـر أحـد الوسـطاء    ي وبالتحديد العمالت الرئيسية التي يتم تداولها بشكل كبير، وبما أن المصرف التجـاري 
يلعب دور الوسيط بين المؤسسات المحلية والمؤسسات األجنبية كان لزاماً عليه التعامـل بالنقـد   " الماليين، فإنه

األجنبي واإلتجار به، وتمويل المؤسسات المحلية بالنقد األجنبي إلتمام صفقاتها التجارية ويمكن التميز في هـذا  
وقد بلـغ مجمـوع    ،4")البنكنوت(والنقد األجنبي القطع األجنبي : جنبية وهما األ الصدد بين نوعين من العمالت

مليـون ليـرة   ) 391(مراسليه في الخارج مبلغاً وقـدره  " كالتزام على المصرف التجاري تجاهالقطع األجنبي 
  . 5"2008سورية وذلك في نهاية عام

                                                
1

  .79ذكره، ص مرجع سبق ، عبد اللطيف مصطفى -
2

إدارة  ،غير منشورةرسالة ماجستير  ،دراسة تطبيقية –دور المصارف التجارية في تنشيط أسواق المال  ،)2011(ض رشا نبق -
 والتطبيقيق المصرفي بين النظرية التسو،)2008( أبو تايه  صباح محمد:قالً عن، ن33األعمال، كلية االقتصاد، جامعة حلب، ص

 .184، صالطبعة األولى، عمان ،توزيعوائل للنشر وال ، دار
3

  .تصرفب 163-162ص، حنفي  عبد الغفار، مرجع سبق ذكره  -
4

  .تصرفب 155ص، ل  مشهور، مرجع سبق ذكرهحداد  أكرم  و هذلو  -
5

  .23، ص 2008لعام التقرير السنوي للمصرف التجاري السوري  -
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 :Age of the bank عمر المصرف .29

قطاع معين، إذ أن الشـركة أو المؤسسـة العريقـة     نشاط علىتحواذ سدور كبير في اال للعراقة والقدم
تتميز عن المؤسسة والشركة الحديثة في أنها تستحوذ على شريحة واسعة من المتعاملين بحكم قدمها وعراقتها، 
وهذا األمر ينطبق على معظم القطاعات ومنها قطاع المصارف، إذ أن المصارف القديمة تتميز عـن الحديثـة   

لها عمالء منذ القدم وتستحوذ على شريحة كبيرة من العمالء على عكس المصارف الناشئة وهـذا حـال    في أن
في حـين أن المصـارف    1963المصرف التجاري السوري المتواجد في السوق المصرفية السورية منذ عام 

   .الخاصة التزال حديثة العهد ولم يتجاوز عمرها عقد واحد فقط

للحفاظ علـى هـذه    المتواصل في تقديم الجديد والجيد العملالتجاري لمصرف على إدارة ا يتوجب لذا
الشريحة من المتعاملين وتشجيعها على إيداع فوائضها النقدية لديه، األمر الذي يزيد من إسـتثمارته وربحيتـه   

  .مركزه المالي كفاءة عمله وبالتالي مما ينعكس إيجاباً على
 :sOperational risk مخاطر التشغيل .30

إن ضعف الرقابة المصرفية وعدم قدرة اإلدارة على ضبط مجريات األمور، يعـد مـن أهـم أنـواع        
مخاطر التشغيل التي قد تقع بها اإلدارات المصرفية، والتي تؤدي إلى حدوث خسائر مالية نتيجة الوقـوع فـي   

ذ األعمال دون التقيـد بالقواعـد   األخطاء والتدليس والتأخر في تنفيذ القرارات في الوقت المناسب أو القيام بتنفي
األمر الذي يزعزع الثقة في المصرف ويقلل من إيراداته ويضـعف كفـاءة عملـه     ،1)الناظمة للعمل المصرفي
 . وبالتالي مركزه المالي

 :Religious laws التشريعات الدينية .31

ازع الـديني، إذ أن  من أهم العوامل التي تجعل الجمهور يحجم عن التعامل مع المصارف التجارية هو الو
الفائدة محرمة في بعض الشرائع الدينية وعلى رأسها الدين اإلسالمي، وبما أن المصرف التجـاري السـوري   
يعمل في بيئة إسالمية فإن ذلك سيؤثر على حجم الودائع وبالتالي على الربحية المتحققة جراء استثمار المبـالغ  

كما أن الترخيص للمصارف اإلسالمية مؤخراً ودخولهـا السـوق    التي يفترض إيداعها لوال التشريعات الدينية،
المصرفية سيخلق نوع من المنافسة مع المصرف التجاري بالتحديد كون الغطاء الـديني يقـف فـي مصـلحة     
المصارف اإلسالمية، األمر الذي ينعكس سلباً على ربحية المصرف التجاري وكفاءة عملـه وبالتـالي سـيؤثر    

  .على مركزه المالي

  
  
  

                                                
1

  .تصرفب 196 ص، د الغفار، مرجع سبق ذكرهحنفي  عب - 
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 :الخاتمة §

تم وها، نفذالتي ت العملياتطبيعة  من حيث المفهوم واألهمية والمصارف تم التعرف في هذا الفصل على 
نشأتها وتطورها، تعريفها، أنظمتها وأنواعهـا وكـذلك أهـدافها،    : ، من حيثالتركيز على المصارف التجارية

  . وظائفها القديمة والحديثة

نشـأة وتطـور    حيث تم التعرف على ،ي السوري بشيء من التفصيلكما تناول الفصل المصرف التجار
وتنظـيم   ه الـداخلي تنظيمالتعرف على  وحتى الوقت الراهن، وكذلك جاري السوري منذ البداياتالمصرف الت

بنية التحتية واالسـتخدام  ال المصرف التجاري السوري على صعيد تطور نشاطل الفروع التابعة له، وتم التطرق
والمتغيـرات المـؤثرة    مصرفيمفهوم كفاءة العمل ال وفي نهاية الفصل تم التعرف على ، الماليد على الصعيو

  .فيها بشكل مفصل

هو أسلوب التحليـل العـاملي بشـكل    سوف يتم التعرف في الفصل القادم على أسلوب إحصائي رياضي 
وأهدافه  ومنهجه العلمي واعهوالتعرف أيضاً على أن، ته والمصطلحات المتعلقة بهنشأه وتعريفمفصل من حيث 

السيما أن استخدام هذا األسلوب في مجال العلوم المالية والتجاريـة  ، وافتراضاته ومجاالت استخدامه وطرائقه
إذ يعمل على تخفيض عدد المتغيرات المؤثرة في الظاهرة المدروسة إلـى أقـل عـدد ممكـن مـن      ، مفيد جدا
        .العوامل
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      الفصل الثاني  
  األسس النظرية ألسلوب التحليل العاملي

  
 :ماهية وأنواع التحليل العاملي: المبحث األول •

 .مفهوم التحليل العاملي - 
  .أنواع التحليل العاملي - 
 .المصطلحات المتعلقة به - 

  

  :آلية ومجاالت استخدام التحليـل العامـلي وأهدافه وطرائقه: المبحث الثاني •
 .العلمي للتحليل العاملي اآللية والمنهج - 
 .مجاالت استخدام التحليل العاملي - 
 .أهداف التحليل العاملي - 
 .إفتراضات وشروط تطبيق التحليل العاملي - 
 .معايير تحديد العوامل - 
 .ق التحليل العامليائطر - 
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 :مقدمة §

جـاالت وذلـك   تعتبر األساليب اإلحصائية من أهم األدوات التي يستخدمها الباحثون في مختلـف الم    
للكشف عن تطور الظواهر المدروسة، كونها من األدوات المثلى المستخدمة  لمعرفـة أسـباب تطـور تلـك     

 كثيرة منهـا  الظواهر، إذ تستخدم هذه األساليب في مجاالت تلكالظواهر ومحاولة البحث في الحلول المناسبة ل
زاماً على الباحث التعـرف علـى أحـد أسـاليب     االقتصاد والتجارة والعلوم الطبية والطبيعية، ومن هنا كان ل

التحليل المتعدد المتغيرات واستخدامه في مجال المصارف لدراسة أهم العوامل والمتغيرات المؤثرة في كفـاءة  
  .والمتمثلة بتوفر السيولة وهو أسلوب التحليل العاملي) قوة مركزه المالي(عمل المصرف 

لى  هذا األسلوب اإلحصائي بشكل مفصل من حيـث تعريفـه   حيث يتم التعرف في الفقرات القادمة ع  
والتعرف أيضاً على أنواعه ومنهجه العلمي وأهدافه وافتراضاته ومجـاالت  ، ونشأته والمصطلحات المتعلقة به

إذ ، السيما أن استخدام هذا األسلوب في مجال البحث الذي يقوم الباحث بإعداده  مفيد جدا، استخدامه وطرائقه
ليل العاملي كأحد أساليب التحليل المتعدد المتغيرات على تخفيض عدد المتغيرات األصـلية المـؤثرة   يعمل التح

  .      في الظاهرة محل الدراسة إلى أقل عدد ممكن من العوامل
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  المبحث األول
  التحـليل العامـلي ماهية وأنواع

 
 :تمهيد §

ليل البيانات اإلحصائية المتعددة المتغيـرات إلـى العـالم    تعود فكرة التحليل العاملي كأحد أساليب تح  
في أوائل القرن العشرين والذي درس االرتباط بين نتـائج عـدة   ) C.Spearman(سبيرمان زالبريطاني شارل

أنواع من االختبارات حيث تقوم فكرته األساسية على إمكانيـة وصـف مجموعـة كبيـرة مـن المتغيـرات       
pXXXX ..,,.........,, داللة عدد أصغر من المؤشرات أو ما تسمى بالعوامل ومن ثم تبسيط العالقـة  ب 321

  .1"بين هذه المتغيرات
الجدير بالذكر أن هذا األسلوب أثار جدالً عنيفاً منذ بداية نشأته وتذكر بعض المؤلفات أن  إلسـهامات  

كمـا هـو الحـال بالنسـبة      ،دور كبير في النشأة الحديثة لهذا األسلوب) K.Pearson(العالم كارل بيرسون 
لسبيرمان ونتيجة االرتباط المبكر لهذا األسلوب مع مقاييس الذكاء، فإن هذا األسلوب قد تطور عبر إسـهامات  

وطومسـون  ) Hotteling(وهوتلنج ) Thorndike(كعلماء اهتموا بالمقاييس النفسية واإلحصائية أمثال ثورندي
)Tomson (جداً، ثم انتقل إلى التطبيقات العلمية والعملية فـي   ر كان بطيئاً، لكن هذا التطووغيرهم من العلماء

م، ثم طور أفكاره وأضـاف أبعـاداً   1863شتى فروع المعرفة ويرجع الفضل في ذلك إلى سبيرمان منذ عام 
م، كما بين أن العامل هو السبب في االرتباط الموجـب بـين   1904جديدة للمفهوم في دراسته التي نشرها عام 

 Specific(والعامـل الخـاص   ،)General Factor( تين، وفرق بين عاملين همـا العامـل العـام   أي ظاهر

Factor(ذين سنأتي على شرحهما الحقاً وبين أن معامل االرتباط بين أي عاملين خاصين يساوي الصـفر،  لال
وعدل علـى  ) Holzinger(ثم جاء هولزنجر ،ومن هنا جاءت تسمية نظرية سبيرمان العاملية بنظرية العاملين

عوامـل  المتغيرات دون غيرها وأسماها ب من )زمرة( نظرية العاملين فأضاف نوعاً من العوامل توجد في طائفة
، ومع التطور الهائل في الثورة المعلوماتيـة والحاسـب اإللكترونـي واالنتشـار     Group Factor"(2( زمرال

أخذ أسلوب التحليـل   1952رين والسيما في عام الواسع لبنوك المعلومات في بداية الخمسينات من القرن العش
العاملي دوره الفاعل كأحد أساليب التحليل اإلحصائي متعدد المتغيرات بسماحه للباحثين تطوير طرق معالجـة  

  .3"بياناتهم بصورة أكثر دقة وشمولية
  
  

                                                
1-Bryan F.J.Manly (1994)،«Multivariate Statistical Methods ».  

 ، جامعـة الملـك  األساس في الطرق اإلحصائية المتعددة المتغيـرات  ،)2001( عبد الرحمن محمد أبو عمه. ترجمة د  - 
 .تصرفب 115سعود، النشر العلمي والمطابع، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ص 

2
، معهـد  2ج)Spssالمفاهيم مع التطبيقات باستخدام برنـامج (اإلحصاء بال معاناة  ،)2005( فهمي  محمد شامل بهاء الدين  -

  .758اإلدارة العامة، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ص
3
مقدمة حول التحليل اإلحصائي للبيانات بطريقة المكونات األساسية والتحليل العـاملي التقـابلي    ،)1998( طيوب  محمود  - 

، )1(، العدد )20(، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية، المجلد وطرائقية مالمح منهجية
  .  123ص
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  :مفهوم التحليل العاملي 1–1–2
رتباط مجموعة من المتغيرات تمهيـداً لتقـديم   تصميم ينصب على فحص ا: "التحليل العاملي بأنه يعرف   

تفسير حول العالقات بينها من أجل الخلوص إلى عدد قليل من المتغيرات غير المنظورة والتي يمكن تسـميتها  
عبارة عن مجموعة من األساليب اإلحصائية التي تهـدف إلـى    :ويعرف التحليل العاملي على أنه .1"بالعوامل

 هذا وإن أسلوب التحليل العـاملي يعتبـر امتـداداً    .2البيانات المتعلقة بظاهرة معينةتخفيض عدد المتغيرات أو 
لتحليل المكونات الرئيسية فكالهما يسعى لتقريب مصفوفة التباين والتغاير، إال أن التقريب المعتمد في أسـلوب  

ئيسية وأهم مـا يواجهنـا فـي    التحليل العاملي أكثر تفصيالً وتعقيداً من التقريب الذي يعتمد على المكونات الر
نـوع  " :على أنه يعرف، كما و3"مدى مالئمة البيانات محل الدراسة للنموذج المقترح أم ال "التحليل العاملي هو

من طرق التحليل اإلحصائي للمتغيرات المتعددة والذي يهدف أساساً إلى تعريف الهيكل الذي تمثلـه مصـفوفة   
التحليل العاملي يرتبط بتحليل المكونات الرئيسية للحصول علـى أسـهل    يمكن القول بأن أسلوبو .4"البيانات
لمجموعة من المتغيرات لكن هذه المتغيرات تختلف عن بعضها في نواحي عديدة فقـد  ) تركيب خطي(تركيب 

  :5لوحظ وجود وجهتي نظر رئيسيتين في هذا الصدد هما التالي

خطي ناتج عن المتغيرات األصلية، أما فـي  إن المكونات الرئيسية تكون معرفة على شكل تركيب  - 1
 .التحليل العاملي فإن المتغيرات األصلية تظهر كمجموعات خطية في العوامل

من خالل تحليل المكونات الرئيسية يمكن لنا تفسير جزء كبير من التباين الكلي للمتغيرات في حـين   - 2
 .يل العاملياالرتباط بين المتغيرات في التحل وأننا نقوم بتفسير التغاير أ

من المتغيرات بداللـة   روصف عالقات التغاير بين عدد كبي: "الهدف األساسي من هذا التحليل هوإن 
ويمكن القول بأن جوهر هـذا   .6"عدد قليل من المقادير العشوائية غير المشاهدة والتي أطلق عليها اسم العوامل

ر شمولية في تفسير الظـواهر المدروسـة وهـذا    التحليل يعمل على تقليص عدد المتغيرات بحثاً عن بناء أكث
 .الفقرة بداية الكالم يتطابق مع ما أوردناه في

القيام بثالث خطوات أساسية وهـذه   من الباحث إن القيام بإجراء التحليل العاملي في الحالة العامة يتطلب
 :7الخطوات هي

  
                                                

1 
  .تصرفب 471صحاب،  الرياض ، ص، دار األ2ج)تطبيقات حاسوبية(تقنيات صنع القرار ،)2005( الجضعي  خالد سعد - 

2 
  . 159، دار وائل للنشر، عمان، صSpss متقدم باستخدامالتحليل اإلحصائي ال ،)2008(جودة  محفوظ  - 

3 
التحليل اإلحصائي للمتغيرات المتعددة من  ،ترجمة عبد المرضي حامد عزام ،)1998(جونسون ريتشارد  وشرن دين  - 

   .641صدار المريخ ، الرياض، ، الوجهة التطبيقية
4 

، البيان للطباعة، جامعة عين شمس، ل اإلحصائي االختيار والتفسيردليل الباحثين في التحلي ،)2002( رزق اهللا  عايدة نخلة - 
   .309ص

5- ALVIN C. RENCHER (2002),«Methods of Multivariate Analysis», Second Edition, A John Wiley & Sons, 
     Inc, Publication, Canada, Brigham Young University,P:409-410.       

6 
  .642ص.وشرن  دين، ترجمة عبد المرضي حامد عزام، مرجع سبق ذكره –يتشارد جونسون  ر . - 

7 
يل اإلحصائي المتعدد ونمذجتها باستخدام التحلمعالجة البيانات السكانية في القطر العربي السوري  ،) 2004( حمادة  عبد اهللا - 

  .بتصرف 47-50.امعة حلب، صإحصاء وبرمجة، كلية االقتصاد، ج ،أطروحة دكتوراه غير منشورة، المتغيرات
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  .تشكيل مصفوفة معامالت االرتباط بين المتغيرات األصلية - 1
 ).استنتاجها(العوامل األولية المستعملة  استخالص - 2

 .تفسير نتائج التحليل العاملي - 3

  :متغير وذلك على الشكل التالي) P(بفرض أنه لدينا المتغيرات األصلية في دراسة تحوي 
Pi XXXX ,....,,......,,   )P=i,……,1,2:(وأيضاً .عدد المتغيرات ) P: (حيث21

ـ   وإن كل متغير من ا ). n(لمتغيرات األصلية يحتوي على مجموعة من المشاهدات والتـي نرمـز لهابـ
nP.فتكون وفقاً لذلك مرتبة مصفوفة المتغيرات األصلية مساوية لـ ×  

  :    وتأخذ مصفوفة المتغيرات األصلية الشكل التالي
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فـي المتغيـرات   ) من الدرجـة األولـى  (ي عبارة عن توابع خطية أخذين بعين االعتبار أن العوامل ه
برمز أخـر ولـيكن   ) J(فإذا رمزنا للعامل ، األصلية

)JF (فإننا نجد:  
nJ:حيث pnوحيث، =2,1,......, ≤. 

jmjjإن قيم المعامالت  aaa ,.......,, العوامل التي يتم استنتاجها علـى تفسـير   يتم حسابها بحيث تعمل  21
أكبر نسبة من التباين الكلي ويشترط أن يكون عدد العوامل المستخرجة كما أشـرنا سـابقاً أقـل مـن عـدد      

  ).P(المتغيرات األصلية المدرجة في الدراسة 

  ):jia( خطوات حساب معامالت التوابع الخطية
الشـكل العـام    بين المتغيرات األصلية الخاضعة للدراسة والتي تأخذ) R(وم بحساب مصفوفة االرتباطنق - 1

   : التالي
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  .iو  jتمثل االرتباط بين المتغيرين األصليين  jir:حيث
 :الطرق التالية مها الناتجة وفق إحدىنستبدل قيم العناصر القطرية في مصفوفة االرتباط بقيم مغايرة لقي - 2
 
  

JppJJJJ XaXaXaF ε++++= .........2211
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حيث نعمل على ملئ مكان العناصـر القطريـة فـي     سيرل بيرتوفق الطريقة التي أوجدها عالم النفس  -  أ
 .مصفوفة االرتباط بمعامالت تقديرية

لمصـفوفة   والتي تقضي على إبقاء الواحد الصحيح في العناصر القطرية تيلنج وفق الطريقة التي أوجدها  - ب
  .باطاالرت

  والتي تقضي بملء مكان العناصر القطرية في مصفوفة االرتباط بقيمة ثرستونوفق طريقة  -ج
  .أكبر معامل في العمود أو السطر     

وفق ) S( ننقوم بحساب مجاميع أعمدة مصفوفة االرتباط ونعطي مجموع كل عمود رمز خاص وليك - 3
pi:                      مايلي SSSSS ,...,,.....,,, 321  

  :حيث نبين المجاميع بشكل مفصل وفق الشكل التالي

ppjppppp
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........
.........

321

223222122

113121111

  

حيــث نعبــر عــن ذلــك بالمســاواة  ،) SG(نقــوم بحســاب مجــاميع األعمــدة ونرمــز بـــ  
piS:التالية SSSSSG ++++++= ......321    

pi :نحسب قيم عناصر تابع العامل األول وهي قيم المعالم التالية - 4 aaaaa 11131211 ....,,....,,,           

 :بتطبيق العالقة التالية     

pi
G
Sa

S

i
i ,.....,2,11 ==  

وللحصول على القيمة األولى نقسم مجموع العمود األول في المصفوفة على جذر مجموع كل األعمـدة  
 : يةونفس األمر بالنسبة لبقية القيم مع مراعاة الرموز فنحصل على القيم ممثلة بالعالقات التال

S
p

S

i
i

SSS G
pSa

G
Sa

G
Sa

G
Sa

G
Sa ===== 11

3
13

2
12

1
11 ,.......,,.......,,, 

pi :حيث أن قيم الرموز التالية aaaaa 11131211 تـابع العامـل األول ،   ) معـامالت (تمثل عناصر,,,....,,....
   :فيكون تابع العامل األول هو المعطى بالعالقة التالية

  1113312211111 ......... ε+++++++= ppii XaXaXaXaXaF    
  :نحسب قيم عناصر تابع العامل الثاني - 5  

اسـتناداً للعالقـة   ) البـواقي (حساب مصفوفة االرتباط الجديـدة   أولىتوجب علينا في مرحلة وللقيام بذلك ي   
pkiaarRحیث: التالية kiki .........,,2,1,).( 111 =−=  

  :وبذلك نحصل عل مصفوفة االرتباط الجديدة والتي تأخذ شكلها العام التالي     
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نكرر الخطـوتين الثالثـة   ، األول من مصفوفة االرتباطتأثير العامل  دوبعد استبعا ثانيةثم في مرحلة 
mi :والرابعة السابقتين كي نحصل على معامالت العامل الثاني وهي aaaaa 22232221 ...,,...,,,   

   :فيكون تابع العامل الثاني هو المعطى بالعالقة التالية
  2223232221212 ......... ε+++++++= ppii XaXaXaXaXaF     

جميع العوامل المشـكلة لنمـوذج التحليـل العـاملي،     نستمر في حساب الخطوات السابقة حتى نستخلص  - 6
ونتوقف عن القيام بالحسابات السابقة عندما تصبح العناصر المتبقية لمصفوفة االرتباط  صغيرة جـداً أو  
معدومة بحيث يمكن إهمالها دون أن تؤثر على جوهر النموذج وبالتالي على عملية التحليل والجـدير أن  

وهو ما يطلق عليه أيضاً درجـة تشـبع    .1يطلق عليها اسم معامالت تحميل العامل )a( عناصر العوامل
)Loading (    المتغير على العامل، كما ويعبر عن مدى ارتباط العامل بالمتغير ويفيد فـي تحديـد درجـة

 .االرتباط بينهما بحيث يمكننا من إدراج المتغير ضمن العامل الموافق له بشكل دقيق

  من هنا يمكن القول بأن التحليل العاملي يسعى الستخالص العوامل انطالقـاً من المتغيـرات       
  :  األصلية بحيث    

  يكون العامل األول هو األكثر ارتباطاً بالمتغيرات وأكثر العوامل تفسيراً للتباين المشترك -أ
  .سبة لبقية العوامل إن وجدتثم يليه العامل الثاني ثم العامل الثالث وهكذا بالن         

  إذ أن تجمع المتغيرات ، أن يسهل تفسير العوامل انطالقاً من عالقتها بالمتغيرات األصلية -ب      
  األصلية المتقاربة في عامل واحد يؤدي إلى تفسير سلوك الظاهرة المدروسة واتجاهـها           
  .بشكل صحيح            

  :2"تحليل العاملي الشكل الرياضي التاليوفي نهاية المطاف يأخذ ال
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الستنتاج معامالت العوامل، نلجأ إلى إحدى الطرق التي تتضمنها البرامج الجاهزة والتي تتوافق معها 
tatistical S(االجتماعيـة   للعلـوم  ومن هذه البـرامج الحزمـة اإلحصـائية    ،بعملية التحليل العاملي مللقيا

ciencesSocial Se for ackagP (الذي سنعتمد عليه في عملية التحـليل(Spss)"3.  
                                                

1
  .تصرفب 50ص عبد اهللا، مرجع سبق ذكره،، حمادة -

 Brian Habing (2003), Exploratory Factor Analysis, University of South Carolina,P 2. -
 2  

3
، دار وائل للنشر، ةفهم وتحليل البيانات اإلحصائي SPSSالنظام اإلحصائي ،)  2000( الطالفحة عباسو  محمد بالل الزعبي -

  .15ص ،عمان
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وذلك ألن هذا البرنامج يعطي نتائج موثوقة إضافة إلى السرعة في تحليل البيانات سواء أكانت كبيرة الحجـم  
  .أم قليلة في زمن قياسي وهذا ماال يسـتطيع الجهـد البشري القيام به

  :يأنواع التحليل العامل 2–1–2
السابقة للتحليل العاملي يمكن القول بأن هذا التحليل يأخذ أكثر مـن منحـى فـي     مانطالقاً من المفاهي

  : 1نوعان هماهذا التحليل ول ،البيانات المتوفرة عن الظاهرةوذلك تبعاً لنوع  ،تفسير سلوك الظواهر المدروسة

  :)Exploratory Factor Analysis(التحليل العاملي االستكشافي  -األول
طريقة استقرائية توضيحية ألنه يعمل على توليـد العوامـل   "إن هذا النوع من التحليل العاملي يعتبر 
ـ  2"المستترة لتفسير التباين في المتغيرات المشاهدة استكشـاف   ى، إذ يعتمد في دراسته التحليلية للظـواهر عل

الظاهرة ودمج المتغيرات المتشابهة فـي عامـل   العوامل القليلة العدد بحثاً عن بناء أكثر شمولية لتفسير سلوك 
واحد، وهذا النوع ال يعتمد على النظريات والفروض المسبقة واألدلة حـول عـدد العوامـل وآليـة تشـبعها      

لذلك فقد أطلق على هذا النوع مـن التحليـل العـاملي اسـم     ، بالمتغيرات األصلية الممثلة للظاهرة المدروسة
لتلك النظريـات، حيـث يعمـل علـى     ) Testing(وليس فاحصاً ) Theory Generating(مستحدث للنظريات 

التحليـل   واستكشاف العوامل التي يمكن أن تصنف إليها المتغيرات وللقيام بهذا التحليل هناك اتجاهين األول ه
ـ   اأمالعاملي المباشر،  ة بـين  االتجاه الثاني لهذا التحليل فهو تدوير المحاور الذي يستخدم عندما تكـون العالق

المتغيرات والعوامل غير واضحة المعالم وغير مؤكدة لذا فإنه يسير في طريق االستكشاف لتحديـد العوامـل   
الكامنة وراء سلوك الظاهرة والعمل على تحليلها ودراستها من خالل المتغيـرات األصـلية المسـتخدمة فـي     

  :ةجوانب القصور التاليالدراسة، وهو شائع االستخدام إال أنه يعاب عليه احتوائه على بعض 
 .صعوبة الحصول على نتائج دقيقة في ظل افتقاد الفروض واألدلة المسبقة -  أ

ويرى كـالً  على االستنتاج،  اير دقيقة واعتمادهوذلك ألنها غ ،صعوبة تفسير نتائج هذا النوع من التحليل - ب
 .قويساس لى معرفة مسبقة وأأن السبب يعود إلى افتقار المحلل إ) Nunnaly & Mulaik( من

وبالتـالي ال يمكـن االعتمـاد     .مثلى إن هذا النوع يعطي حلوالً لكن ليس من الضرورة أن تكون حلوالً - ت
في ) Mulaik( ، وفي هذه الحالة يجد الباحث صعوبة في تفسير النتائج ويضيفرعليها في عملية التفسي

ومات مفيدة تتعلق اقتـراح بحـوث   هذا الصدد بأن التطبيقات العملية لهذا النوع من التحليل ال تقدم معل
 .مستقبلية لفحص فروض معينة

  
 

                                                
1

  :انظر في - 
  .تصرفب 472-471، مرجع سبق ذكره، ص2ج )تطبيقات حاسوبية(تقنيات صنع القرار - الجضعي  خالد سعد -     
 .768فهمي  محمد شامل بهاء الدين، مرجع سبق ذكره، ص -     

2- Brian D. Haig (2005), Exploratory Factor Analysis, Theory Generation and Scientific Method, Lawrence 
 Erlbaum Associates, Inc, University of Canterbury, P 307. 
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  ):Confirmatory Factor Analysis( يتوكيدالتحليل العاملي ال -الثاني
إن هذا النوع من التحليل العاملي يختلف عن التحليل العاملي االستطالعي بشكل جوهري من حيـث  

لمتبعة في التحليل وفـي الحكـم علـى سـلوك الظـواهر      عدد العوامل وعالقتها بالمتغيرات والهدف واآللية ا
ـ   .1المدروسة عـن   ةفي حين كان النوع األول يبحث عن بناء أكثر شمولية لتفسير سلوك الظـواهر المدروس

فإن هـذا النـوع    ،طريق استنتاج المتغيرات وربطها بالعوامل وعدم استناده إلى النظريات والفروض المسبقة
فحص واختبار النظريـات القائمـة، ثـم     ىوينصب في تفسيره لسلوك الظواهر عليتالفى عيوب النوع األول 

العمل على استخراج العوامل من المتغيرات والكشف عن مدى التطابق بينها وبين النظريات القائمة، وبالتـالي  
إلى نظريـة  يستند : وفق هذا النوع فإنه ةفإن الباحث عندما يقوم بعملية تحليل وتفسير سلوك الظواهر المدروس

رصينة أو فرض مسبق أو أساس منطقي ينطلق منه للقيام بعملية التحليل والوصول إلى نتائج صحيحة يمكـن  
بأن هذا النـوع يتصـف   ) Gorsuch(البناء على أساسها بشكل صحيح وعن التحليل العاملي التوكيدي يضيف 
في تلك المجاالت التي ) االستكشافي(ول بالقوة العتماده على نظريات ومعارف، بينما يفضل استخدام النوع األ

بأن هذا النوع ال يقتصر على مقارنة عدد العوامـل  ) Kim & Mueller(لم يتم استكشاف أبعادها، كما ويضيف 
المستخرجة بما تتضمنه النظريات القائمة، بل يمتد ليشمل تشبعات المتغيرات أيضاً، بعبارة أخرى تحديد عـدد  

ومنه فـإن التحليـل    .2)يها كل عامل، وقيمة ارتباط المتغير بالعامل الذي ينتمي إليهالمتغيرات التي ينطوي عل
العاملي التوكيدي كأسلوب تحليلي يعمل على تفسير سلوك الظواهر وبناء النماذج للبيانات المتوفرة وفق مـاهو  

ستنتاج العوامل من المتغيرات متاح من المعلومات والدراسات السابقة عن بنية البيانات المراد القيام بتحليلها وا
وتفسير السلوك الذي تأخذه الظاهرة محل الدراسة للوصول في نهاية المطاف إلى تحليل وتقييم صحيح لسلوك 

  :تلك الظاهرة، ومما تقدم يمكن القول بأن هدا األسلوب يختلف عن سابقه في نقطتين أساسيتين
ض الدراسة بعد فحص معامالت االرتباط، إن التحليل العاملي التوكيدي يعتمد على صياغة فرو )1

 .بينما في التحليل العاملي االستكشافي فإن الفروض يتم استكشافها من خالل عملية التحليل

في التحليل العاملي التوكيدي على الحل المباشر دون اللجوء إلى عمليـة تـدوير   " يعتمد الباحث )2
 .3"ستكشافيالمحاور كما هو الطريق المتبع في التحليل العاملي اال

إن لكال األسلوبين المذكورين أعاله طرق أساسية لحساب المكونات الرياضية لكل منهما تختلف فيمـا  
بينها ببعض النقاط وسنأتي على ذكر هذه الطرق الحقاً واختيار المناسب منها والـذي يخـدم ويحقـق هـدف     

  .البحث الذي نحن بصدده
  :لقة بالتحليل العامليالمفاهيم والمصطلحات العلمية المتع 3 –1–2

لفهم أسلوب التحليل العاملي كأحد أساليب التحليل اإلحصائي المتعدد المتغيرات بشكل مفصل يتوجب 
علينا التطرق إلى مفاهيم ومصطلحات ذات صلة بهذا األسلوب ليتسنى للقارئ معرفة هذا النوع مـن التحليـل   

  :لعاملي هيبشكل مبسط وواضح وإن المصطلحات المتعلقة بالتحليل ا

                                                
1

- Stanislav Kolenikov (2007), Confirmatory Factor Analysis using cfa, University of Missouri, Columbia,  
P 1.  http://web.missouri.edu/ Kolenikovs/ stata/ cfa-sj- Kolenikov.pdf     

2
  . 472، مرجع سبق ذكره، ص2ج)تطبيقات حاسوبية(تقنيات صنع القرار ،خالد سعدالجضعي   -

3
  .770مرجع سبق ذكره، ص فهمي  محمد شامل بهاء الدين، -

http://web.missouri.edu/
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 :Factor"(1(العامل   -1

هو عبارة عن أبعاد أو متغيرات غير منظورة تتضمن عدداً من المتغيرات المرتبطة خطياً، وتتحـدد  
المتغيرات في كل عامل وفقاً لدرجة تشبعها في ذلك العامل، وإن المتغير يندرج ضمن العامل الذي يأخذ 

المتغير، وقد توصل الباحثون من خـالل دراسـاتهم    أعلى قيمة من بين مجموعة عوامل يرتبط بها ذلك
  :النفسية واالجتماعية إلى ثالثة أنواع من العوامل هي

المشترك الذي يتواجد في جميع المتغيرات األصلية واالختبـارات   لوهو العام: العامل العام )1
 .التي تخضع للتحليل العاملي

ـ : )عامل الزمر( العامل الطائفي )2 ي بعـض االختبـارات الخاصـة    هو العامل الذي يوجد ف
بمتغيرات معينة خاضعة لعملية التحليل، وليس فيها كلها، ويفسر هذا العامـل ارتفـاع قـيم    

قابلـة إلعـادة   الغيـر  رات التي تتسـم عواملهـا بالضـيق و   معامالت االرتباط بين االختبا
 .االستخراج كالقدرة المكانية واالستداللية في الذكاء عند اإلنسان

يختص بمتغير واحد فقط دون االشتراك بأي " هو العامل الذي ):النوعي(ص ل الخاالعام )3
 .، ويوجد هذا العامل في عدة اختبارات تعكس جميعها نفس المتغير المدروس2متغير آخر

إن التميز بين العوامل السابق ذكرها ليس تميزاً قطعياً فقد يظهر العامل عاماً في مجموعة قليلة من   
طائفياً في مجموعة أكبر أو العكس وذلك تبعاً لتجانس مجموعة المتغيرات المدروسة المتغيرات ويظهر 

  :والتميز بين العوامل الثالثة يتوقف على
  ).الخاضعة للدراسة(عدد المتغيرات المدرجة في التحليل  -
 .مالئمة عدد أفراد العينة الخاضعة للتحليل والدراسة ومدى التطابق بين استجاباتهم -

 .واالختالف بين االختبارات في قياسها لما ستقوم بقياسه مدى التطابق -

 .قيم معامالت االرتباط بين المتغيرات الخاضعة لعملية التحليل -

  
  
  
  
  
  
  

                                                
1

  :انظر في -
  .473، مرجع سبق ذكره، ص2ج)تطبيقات حاسوبية(تقنيات صنع القرار ،الجضعي   خالد سعد  - 
  .759-758فهمي محمد شامل بهاء الدين، مرجع سبق ذكره، ص  - 

2- Robert Jacobs (2008), Factor Analysis, Department of Brain & Cognitive Sciences, University of  Rochester 
    Rochester, NY 14627, USA, P 4. 
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 :Correlation Matrix(1(مصفوفة االرتباط  -2

وإن جميـع  ، الدراسـة األصلية تهي عبارة عن جدول مربع الشـكل يحتوي على متغيرا
وتحتوي عدد أعمدتها يسـاوي عـدد صفوفـها، االرتباطية هي مصفوفات مربعة أي أن المصفوفات 

  :التاليةة مصفوفة االرتباط على عدد من معامالت االرتباط يعطى عددها بعد تطبيق الـعالق

2
)1( −

=
ppN  

والمالحظ في مصفوفة عدد معامالت االرتباط، N،تمثل عدد متغيرات الدراسة األصلية p:حيث 
االرتباط أن معامالت االرتباط القطرية تكون مساوية للواحد الصحيح   حيث تعبر هذه المعامالت عن ارتباط 
المتغير بنفسه، وتبدأ عملية التحليل عن طريق معامالت االرتباط السابقة الذكر ومن ثم استخالص األسس 

للوصول في نهاية األمر إلى العوامل وتنتهي العملية بمصفوفة أخرى تنتج عن المصفوفة ، عامة التصنيفية ال
  :تأخذ الشكل التاليو من معامالت مصفوفة االرتباطاألولى وهي مصفوفة العوامل والتي تكون معامالتها أقل 
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ة والداخلة ضمن المصفوفة هي متغيرات كمية كما يشترط أن تكون المتغيرات المستخدمة في الدراس
وأن المتغيرات االسمية اليصلح استخدامها في التحليل العاملي وإنما يضمن كالً منها برقم ) مقاسة باألرقام(

 ،)2(ولألنثى بـ ) 1(يدل عليه وذلك لتسهيل عميلة التحليل فمثالً إذا كان لدينا متغير الجنس نرمز للذكر بـ 
صفوفة معامالت االرتباط بشكل مبسط والممثلة لجميع المتغيرات الداخلة في النموذج المدروس ويمكن تمثيل م
  )2/3(رقمالجدول                        :التالي )3(رقم  وفق الجدول

55  44  33  22  11    

15r    14r  13r  12r 1 1  

25r    24r  23r  1 
21r  2 

35r  34r  1 
32r  31r  3 

45r 1 
43r  42r  41r  4  

1    54r 
53r  52r  51r   5 

  .عتماد على المراجع واألدبيات العلميةباال إعداد الباحث: المصدر
 

                                                
1
  :انظر في - 
  .48، ص مرجع سبق ذكره، حمادة  عبد اهللا - 
، قباء للطباعـة والنشـر،   Spssالتحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام، )2000( غنيم  أحمد الرفاعي و صبري نصر محمود - 

  .191القاهرة، ص
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 :The Determinant Of Correlation Matrix(1(محدد مصفوفة االرتباط  -3

 لجميع عن قيمة يتم حسابها من خالل النسبة بين التباين المفسر والتباين الكلي ةهو عبار    
 .ويحسب رياضياً من خالل ضرب  اشتراكيات كل متغير ببعضها ،متغيرات الدراسة

 :Communality(2(درجة الشيوع أو االشتراكيات -4

ـ    تعريفهـا يمكن  أو  لعلى أنها نسبة التباين المفسر التي يشترك أو يسهم فيهـا المتغيـر بالعام
مجموعة العوامل التي ينتمي إليها ذلك المتغير، وتقاس درجة الشيوع عن طريق تربيع معامل االرتبـاط  

=∑: ويمكن التعبير عنها بالعالقة التالية المتعدد بين المتغير وبقية المتغيرات
m

i jiJ a 2ν ، أيضـاً  وهي
، وإن قيمة درجة الشـيوع فـي الغالـب ال تتجـاوز      مجموع مربعات تشبعات المتغيرات على العوامل

11:الواحد الصحيح أي  <<− ija   وإذا زادت على ذلك فهذا يعني أن حجم العينة صـغير أو أن عـدد 
  .العوامل قليل جداً أو كثير جداً

  :)Loading( التشبع درجة -5

أو معامـل   ) Saturation(أو مقدار التشبع )  Factor Loading(تسمى أيضاً بتشبعات العوامل        
تحميل متغير ما على عامل مناسب له ، وتعرف على أنها معامل ارتباط كل متغير بالعامل أو بـالوزن  

وبتربيع هذه القيمة نحصـل   )األصلية بالعوامل المدرجة ضمنهارتباط المتغيرات معامالت ا(على العامل 
ـ    : حيـث ) حامـل العامـل  ( jiaعلى نسبة التباين المفسر في المتغير من قبل العامل ويرمـز لهـا بـ

)(var1 2
iij ea مرتبطة بالعوامل المشتركة وهـي   روغي )العامل الخاص(فقط  iخاص بالعامل ieو=+

فإن المتغير الذي له عالقـة بـه    )o.3( معين أكبر من التباين الخاص والمالحظ أنه إذا كان تشبع عامل
وعـدم األخـذ    فيمكن إهمالها )o.3( يساعد في وصفه بشكل جيد، أما إذا كانت تشبعات العوامل أقل من 

  .نظر أخرى في هذا المجال ، وهناك وجهاتبها

  :)Covariance(التغاير -6

) Covariance  Matrix(يعتمد التحليل العامـلي أثناء دراسته للظواهر على مصفوفـة التغاير       
بين   والتغاير بين متغيرين في أبسط صورة له هو عبارة عن حاصل ضرب قيمة معامل االرتباط

  :ير ويحسب التغاير بين متغيرين وفق العالقـة التاليةاالنحراف المعياري لكل متغالمتغيرين في 

                                  )()()( yxyxyx rCo σσ=  
  

                                                
1 

 .762فهمي  محمد شامل بهاء الدين، مرجع سبق ذكره، ص -
2 

  :انظر في -
  .بتصرف 473- 474، مرجع سبق ذكره، ص2ج)ات حاسوبيةتطبيق(تقنيات صنع القرار ،الجضعي  خالد سعد -  
  .762فهمي  محمد شامل بهاء الدين، مرجع سبق ذكره، ص -  
  .162 -161جودة  محفوظ، مرجع سبق ذكره، ص -  

  -Bryan F.J.Manly. «Multivariate Statistical Methods ».1994.  
  .بتصرف 117- 115ص  ،مرجع سبق ذكره عبد الرحمن محمد أبو عمھ،. ترجمة د - 
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  :ويمكن حساب التغاير من البيانات الخام وذلك وفق المعادلة التالية 

                                        N
YYXX

Co yx
∑

−−

−−
=

)()(

  
تغاير من المؤشرات التي تفيد في الكشف عن االرتباط بين متغيرين، وإن هذا ويعتبر معامـل ال 

 االرتباطالمعامل يأخذ قيماً تتجاوز الواحد الصحيح والمعروف بأنه كلما زادت قيمته دليل على قوة 
  .العالقة بينهما وكلما اقتربت قيمته من الصفر دليل على استقالل المتغيرين وضعف

  ":Variable's Variance"(1(تباين المتغير -7

  يفترض التحليل العاملي أن تباين المتغير يساوي الواحد الصحيح ، وإن تباين المتغير يقسم إلى     

  ، أما الثاني فهو التباين الخاص، ومنه تصبح )درجة الشيوع(تباينين األول هو التباين المشترك 
  :معادلة التباين الكلي للمتغير على الشكل التالي

  التباين الخاص +التباين المشترك  =ين الكلي للمتغير التبا

  :  ومنه نجد وفق افتراض أن تباين المتغير يساوي الواحد الصحيح

  .التباين المشترك -1= التباين الخاص  ⇐1= التباين الخاص + التباين المشترك 

اً هما تباين األخطاء والتباين المحدد وإن وكذلك فإن التباين الخاص يقسم بدوره إلى تباينين أيض
  :معادلة التباين الخاص هي

  .تباين األخطاء+ التباين المحدد = التباين الخاص 

 والمعروف أن تبايني التباين الخاص يتميزان بأنهما غير مفسرين من قبل العامل إال أن التباين
  .المحدد يتميز بالثبات أما تباين الخطأ فهو غير ثابت

  :يرى البعض أن       

  جزء من التباين الخاص+ التباين المشترك = التباين الحقيقي للمتغير 

  :نبدورنا ومن خالل المطابقة بين المعادلتين التاليتي ونحن

  التباين الخاص+ التباين المشترك = التباين الكلي للمتغير 

  خاصجزء من التباين ال+ التباين المشترك = التباين الحقيقي للمتغير 

  
                                                

1
  :انظر في  - 
  .بتصرف 474، مرجع سبق ذكره، ص2ج)تطبيقات حاسوبية(تقنيات صنع القرار -الجضعي  خالد سعد -  
  .765فهمي  محمد شامل بهاء الدين، مرجع سبق ذكره، ص -  

، مكتبـة األنجلـو المصـرية،    يةاألساليب اإلحصائية في العلوم النفسية والتربوية واالجتماع ،)2000( مراد  صالح أحمد -  
  .490ص القاهرة، 
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نجد أن ذلك الجزء من التباين الخاص الذي يمثل التباين الحقيقي هو التباين المحدد وجزء آخر من تباين 
  :الخطأ وإن المعادلة العامة للتباين الكلي للمتغير يمكن كتابتها بالشكل التالي

  .)اين األخطاءتب +التباين المحدد (أي  التباين الخاص+ التباين المشترك = التباين الكلي للمتغير 

  :فإنتباين األخطاء  +التباين المحدد =  التباين الخاص وبما أن

  تباين األخطاء +التباين المحدد + التباين المشترك  =التباين الكلي للمتغير 

ويؤول التباين الكلي إلى التباين المشترك والتباين المحدد في الحالة التي يكون فيها الخطأ عشوائياً 
  : وكذلك فإن، ها يتساوى التباين الخاص مع التباين المحددومستقالً وعند

  معامل ثبات المتغير =  التباين الخاص +التباين المشترك  =تباين الخطأ -1

  .هناك ما يسمى بالتباين النوعي وهو عبارة عن جزء من التباين الخاص وجزء من تباين الخطأكما أن 

 ):Eigenvalue(الجذر الكامن  -8

عن كميـة أو حجـم التبـاين المفسـر فـي المتغيـرات مـن قبـل العامـل الـذي            هو عبارة        
والتباين المفسر في المتغيـر هـو مربـع معامـل ارتبـاط ذلـك المتغيـر بالعامـل وهـو           ارتبطت به

مجموع قيم االشـتراكيات أو مجمـوع الجـذور الكامنـة ، وهنـاك عالقـة بـين مجمـوع الجـذور          
  :طى بالشكل التاليالكامنة ونسبة التباين العاملية  تع

  )التباين االرتباطي/ مجموع الجذور الكامنة = نسبة التباين العاملي لمصفوفة االرتباط (

وإن الجذر الكامن لعامل ما هو عبارة عن مجمـوع مربعـات تشـبعات المتغيـرات فـي كـل عامـل        
  :ويمكن كتابة عالقته بالشكل التالي) مجموع مربعات العمود(

∑= 2)(loadingλ  

ووفقاً لمحك كيزر يتم قبول العامل الذي تكون قيمة جذره الكامن أكبر من الواحد الصحيح ، أمـا      
أصغر من الواحد الصحيح فيتم رفض ذلك العامل ، والجدير ذكره أن الكميـة اإلجماليـة    تهإذا كانت قيم

  . 1بقيمة واحدة في التباين تساوي عدد المتغيرات ، حيث أن كل متغير ممثل) التباين االرتباطي(للتباين 

 :Extraction & explain(2(استخالص وتفسير العوامل  -9

 إن عملية استخالص العوامل تتوقف على مجموعة المتغيرات التي تفسر أكبر قدر ممكن من
عامل  التباين الكلي للظاهرة المدروسة ومن ثم العمل على مالحظة المتغيرات التي لها أكبر تشبع على

يسمى بالعامل  فة الصفة العامة التي تشترك بها هذه من المتغيرات وهو مايطلق عليه أو ماومعرمحدد 
  .األول

                                                
1
  :انظر في - 
  .بتصرف 475، مرجع سبق ذكره، ص2ج)تطبيقات حاسوبية(تقنيات صنع القرار ،الجضعي  خالد سعد -  
  .160جودة  محفوظ، مرجع سبق ذكره، ص -  

2
 .بتصرف 162 -160جودة  محفوظ، المرجع السابق، ص  - 
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قدر ممكن من التباين  ثم يقوم برنامج التحليل باختيار مجموعة المتغيرات التي تفسر أيضاً أكبر 
متبعة لبقية العوامل ية الاآلل ، وهذا ما يمثل العامل الثاني وبنفسلمتبقي بعد استخالص العامل األولا

الث وهكذا بالنسبة يليه العامل الثاني ثم الث العامل األول أكبر كمية من التباين الكلي فسري إذ، األخرى
العوامل وتفسير سلوكها طبقاً لما هو مطلوب ويساعد  ، كل ما سبق يساعد على استخالصلبقية العوامل

  .على اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن

 :Factor Scores(1(لعاملية الدرجات ا - 10

هي درجة لكل مفردة من مفردات العينة إذ يتم حسابها من خال ل تحويل القيم الناتجـة عـن  كـل         
مفردة في كافة المتغيرات األصلية إلى درجة معيارية وسـطها الصـفر وانحرافهـا المعيـاري الواحـد      

قيمة تشبعه بكل عامل وذلك على النحـو   الصحيح، ومن ثم نعمد إلى ضرب الدرجة المعيارية للمتغير في
  :التالي

∑= )()( ii loadingZScoresFactor  

 :Rotation Of Axes(2( رتدوير المحاو - 11

تسعى عملية التدوير إلى تحويل مصفوفة التشبعات األولية إلى مصـفوفة تشـبعات مكافئـة تتسـم        
وتصغير التشبعات الصـغيرة، أي  بوضوح أكثر من سابقتها، وذلك من خالل تعظيم التشبعات الكبيرة للعوامل 

أن الهدف األساسي من التدوير هو إعادة تحديد مواصفات المحاور، للوصول بها إلى قدر معين من االتسـاق  
  .والثبات لكي يتسنى تفسير العوامل تفسيراً منطقياً

بإجراء تحليل عاملي على المتغيرات نحصل على مجموعة من العوامل التي نمثلها بشـكل محـاور   
إن هذه العوامل يطلق عليها العوامل التصنيفية، ألنها تعمل على تصنيف التباينات بشـكل مسـتقل وبعالقـة    و

متعامدة بين عامل وآخر، حيث يمثل العامل األول على المحور األفقي والعامل الثاني على المحور العمـودي،  
  .ليل على أنهما مستقالن في هكذا حالةإذ يلتقي العامالن في مبدأ اإلحداثيات ويشكالن زاوية قائمة وهذا د

  
  
  
  

                                                
1 

  .475، مرجع سبق ذكره، ص2ج)تطبيقات حاسوبية(قنيات صنع القرارت ،الجضعي   خالد سعد -
2 

  :انظر في  -
  .487 -475، مرجع سبق ذكره، ص2ج)تطبيقات حاسوبية(تقنيات صنع القرار ،الجضعي  خالد سعد -  
   .161جودة  محفوظ، مرجع سبق ذكره، ص -  

  .691ص.م، مرجع سبق ذكرهوشرن   دين، ترجمة عبد المرضي حامد عزا –جونسون  ريتشارد  -  
، قبـاء للطباعـة والنشـر،    Spss، التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام)2000(غنيم  أحمد الرفاعي و صبري نصر محمود  -  

  .196القاهرة، ص

- ALVIN C. RENCHER, op cite .P 435.  
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لدى تشبع أحد المتغيرات بعاملين فإن تشبعه بالعامل األول هو إسقاطاته على المحور األفقي وتشـبعه  
، وإن تشبع المتغير على العاملين هو نقطـة التقـاطع بعـد    هو إسقاطاته على المحور العمودي بالعامل الثاني

  :التالي يوضح تشبع المتغير بعاملين)20(رقم ت والشكل إسقاطها على محوري اإلحداثيا
  .يوضح تشبع المتغير بالعوامل قبل إجراء عملية التدوير )2/20(الشكل رقم

  
  .باالعتماد على المراجع واألدبيات النظرية إعداد الباحث: المصدر

تمثـل   عند إجراء التدوير على العوامـل الممثلـة بالمحـاور مـع اشـتراط ثبـات النقطـة التـي        
المتغير فإن إحداثيات النقطة على المحاور ستتغير عما كانـت عليـه سـابقاً وبالتـالي فـإن تشـبعها علـى        
العاملين سيتغير وهذا يؤدي إلى تغيـر قيمـة معامـل االرتبـاط بـين العـاملين، وإن إجـراء التـدوير ال         

فـي عامـل آخـر،     يغير من خصائص العوامل وإنما يعمل على إخراج التشبعات مـن عامـل وإدراجهـا   
  :يبن تشبع المتغير بالعاملين بعد إجراء التدوير )21(رقم والشكل 

  .يوضح تشبع المتغير بالعوامل بعد إجراء عملية التدوير )2/21(الشكل رقم
  

  
  .باالعتماد على المراجع واألدبيات النظرية إعداد الباحث: المصدر
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، الثاني وانخفض على العامل األول د على العاملازدا دنالحظ أن تشبع المتغير ق السابق  من الشكل 
  :هما وهناك نوعان من التدوير

يفترض هذا النوع من التـدوير أن العوامـل غيـر     :Rotation Orthogonalالتدوير المتعامد  )1
، ويتميـز هـذا النـوع    التي تكون عوامله العامة مسـتقلة  مترابطة وهو مناسب للنموذج العاملي

ألنها  ؛، إذ أنه من السهل حساب العوامل المتعامدة ورسمهامعه سهل نسبياً ساطة وأن التعاملبالب
ق هـي  ائوللتدوير المتعامد ثالثة طر، عضها واالرتباط فيما بينها معدومكما قلنا بأنها مستقلة عن ب

: Varimax- Quartimax – Equamax  .ق سنأتي على شرحها الحقاً بشيء مـن  ائوهذه الطر
 .التفصيل

بحيـث ال تبقـى    ،وير المحـاور يشير هذا النوع إلى تـد  :Rotation Oblique المائل التدوير  )2
، ويفترض ارتباط العوامل ببعضها البعض حيث تتداخل المتغيرات مـع بعضـها فـي    عمودية

ط بـين المتغيـرات   الموضوع الواحد وعدم إمكانية تفسير التباين بعوامل مستقلة نتيجة االرتبـا 
دف التدوير المائل للتعبير عن كل متغير بداللة أقـل عـدد ممكـن مـن     ، إذ يهاألصلية للدراسة

 –) التدوير المائـل المباشـر  ( Direct Oblimin Rotation :العوامل ولهذا التدوير طريقتان هما
Promax والتدوير المائل أكثر فعالية في التعامل مع البيانات كبيرة الحجم من التدوير المتعامد . 
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  المبحث الثاني
  وأهدافه وطرائقه لتحليـل العامـليآلية ومجاالت استخدام ا

  
  :اآللية و المنهج العلمي للتحليل العاملي 1 –2 –2

حيث يعمل على اسـتخالص   ،قرائيتتحليل العاملي هو منهج تحليلي اسإن المنهج المتبع في دراسة ال
عاملي بحساب معامالت االرتباط ووضعها في مصفوفة الكليات عن طريق الجزئيات، حيث تبدأ آلية التحليل ال
والجذور الكامنة وتشبعات المتغيرات في ) درجة الشيوع(معدة لهذا الغرض وذلك تمهيداً لحساب االشتراكيات 

العوامل وتنتهي إلى الكشف عن عوامل قليلة العدد أدت إلى نشوء مثل هذا االرتبـاط، فمـثال إذا كـان لـدينا     
فإن التحليل العاملي يعمل على تحليل تلـك   ،يتجاوز عددها العشرون في دراسة لظاهرة مامجموعة متغيرات 

المتغيرات ويجمع المتغيرات التي تشترك بصفة عامة واحدة مع بعضها في عامل واحد والهدف من ذلك هـو  
ألربـع عوامـل   ا زتقليل عدد العوامل المؤثرة على تطور الظاهرة المدروسة والتي يجب إلى حد ما أال تتجاو

والعمل على تفسير التباينات من خالل تلك العوامل، حيث يسيطر أحد هذه العوامل علـى العوامـل األخـرى    
  .1ويقوم بتفسير أكبر نسبة من التباين تاركاً لبقية العوامل النسبة األقل من التفسير

  :مجاالت استخدام التحليل العاملي 2 –2 –2

قات وميادين كثيرة وخاصة بعد االنتشار الواسـع لقواعـد البيانـات    إن ألسلوب التحليل العاملي تطبي
والتطور الهائل في الحاسب االلكتروني، إذ أصبح تطبيقه ممكناً في كثير من الميادين العملية والعلمية لألسباب 

ـ   ي نتـائج  السابقة، كما ويفيد هذا األسلوب في توفير الوقت والجهد الالزمين للقيام بعملية التحليل كمـا ويعط
  :2موثوقة ودقيقة لألبحاث الخاضعة له، وأهم مجاالت تطبيقه هي

  :مجال بناء االختبارات .1

يعتمد الباحثون الذين يقومون بإجراء االختبارات الحديثة لدى دراستهم لمفردات عيناتهم على المعرفة 
ف التوصـل إلـى األسـباب    الدقيقة بالمكونات الرئيسية للظاهرة المدروسة والتي يخضعونها للقياس وذلك بهد

والنتائج الصحيحة، لذا فهم يستخدمون التحليل العاملي الذي يعتبر مـن أدق الوسـائل لمعرفـة صـدق هـذه      
  .المكونات المشكلة للظاهرة محل الدراسة، وهو ما يسمى بالصدق العاملي

  

  

                                                
1 

  :انظر في - 
 .762ن، مرجع سبق ذكره، صفهمي  محمد شامل بهاء الدي -  

 .تصرفب 479ص.، مرجع سبق ذكره2ج)اسوبيةتطبيقات ح(تقنيات صنع القرار -الجضعي  خالد سعد -  
2
  :انظر في -  
  .تصرفب 759اء الدين، مرجع سبق ذكره، صفهمي  محمد شامل به -  
  .482-481مراد  صالح أحمد، مرجع سبق ذكره، ص  -  
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 :مجال اإلحصاء  .2

دد اللذين يعتبران من أهم األسـاليب  يستخدم أسلوب التحليل العاملي لدراسة االرتباط واالنحدار المتع
اإلحصائية، إذ يستفاد من هذا األسلوب في الكشف عن العالقات االرتباطية بين المتغيرات والسيما إذا كانـت  

اإلحصائية األخرى في الكشف عنها بشكل دقيق، ومن ثم تبسـيط   بالمتغيرات كثيرة العدد والتي تعجز األسالي
يرات األصلية للدراسة وتحويلها إلى عالقات خطية من الدرجة األولى ليسهل تفسير العالقات المعقدة بين المتغ

  .تبايناتها، ويعمل على تحويل العالقات  الخطية بين المتغيرات إلى عوامل مستقلة عن بعضها البعض

سـلوب  إن مجال استخدام التحليل العاملي في اإلحصاء هو المهم بالنسبة لبحثنا كونه يعتمد على هـذا األ 
بنسبة كبيرة جدا للوصول في النهاية إلى األسباب التي أدت إلى ذلك والتوصل إلى نتائج دقيقة يمكـن البنـاء   

     . والنصح على أساسها

  :مجال العلوم السياسية والتجارية  .3

يستخدم التحليل العاملي في مثل هذه المجاالت ألن الحاالت التي من يمكن التعرض لهـا فـي هكـذا    
صف بالتعقيد وتأثرها بعوامل عديدة ومختلفة لذا فهي بحاجة إلى أسلوب كالتحليـل العـاملي الـذي    مجاالت تت

يتصف باإليجاز الدقيق ويعمل على تقليل عدد المتغيرات المؤثرة في الظاهرة المدروسة بغية تحليل مكونـات  
ليات، ومن ثم تعمـيم ذلـك   الظاهرة إلى جزئيات ودراسة تلك الجزئيات والبناء على أساسها للوصول إلى الك

على الحاالت المشابهة ومن أمثلة هذه الظواهر دراسة العوامل المؤثرة في األسعار، العوامـل المـؤثرة فـي    
األجور، العوامل المؤثرة في كفاءة عمل المصارف وهي الحالة التي يعمل الباحث على معالجتهـا فـي هـذا    

  .البحث، وما إلى ذلك من الحاالت المشابهة

  :العلوم النفسية واالجتماعية والتربوية مجال .4

إن المجال الواسع الذي ترعرع ونما في كنفه التحليل العاملي هو مجال العلوم االجتماعية والنفسية إذ 
 )Thorndike( كبتطوير المقاييس النفسية من أمثال ثورنـدي  اأن هذا األسلوب قد تطور على أيدي علماء اهتمو

أن الفضل يعود إلى  ىوغيرهم من علماء النفس األوائل وال ننس )Tomson(سون وطوم )Hotteling(وهوتلنج 
أجرى دراسة نفسية متبعا الطريقـة الجديـدة ومطـوراً فيهـا     (الذي  )C.Spearman(سبيرمان زالعالمين شارل

  .بقاًفي التطور الحديث لهذا األسلوب كما ذكرنا سا )K.Pearson(، وكارل بيرسون )إلثبات نظريته في الذكاء
حيث كثر استخدام التحليل العاملي في تحليل العوامل المؤثرة في النشاط العقلي وتحليـل الشخصـية   
والعوامل المؤثرة في تكوينها، وتحليل النواحي المزاجية لها وكذلك تحليل االتجاهات والقيم والميول والقـدرات  

  .التي يتمتع بها العقل البشري

  :مجاالت أخرى .5
لى التحليل العاملي في كل المجاالت التي تؤثر في ظواهرها متغيرات كثيرة العـدد  يعتمد الباحثون ع

والتي ال يمكن ضبطها بأسلوب إحصائي بسيط، ولهذا السبب يلجأ الباحثون إلى استخدام التحليل العاملي فـي  
طبيـة والعلـوم   دراساتهم وأبحاثهم، إذ أن لهذا األسلوب مجال واسع التطبيق فهو يستخدم في مجال العلـوم ال 

  .الطبيعية
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ظواهر هذه العلوم تتأثر بكثير من المتغيرات كالحاالت المرضية التي تكثر أعراضها وتتشعب  إذ أن 
أسبابها، وكذلك يستخدم في العلوم الطبيعية كدراسة العوامل المؤثرة في النمو ألي كـائن إذ أن النمـو يرجـع    

عاملي أسلوب إحصائي قبل كل شيء فهو يعمـل علـى تقسـيم    وبالتالي فالتحليل ال .ألسباب ومتغيرات كثيرة
  . وتبويب وتصنيف جميع المتغيرات والقوى المؤثرة في تطور سلوك ظاهرة ما

  :أهداف التحليل العاملي 3 –2 –2  
، أسلوب إحصائي رياضي يهدف إلى التعرف على العالقات المشتركة بين المتغيرات التحليل العاملي
تلك العالقات وذلك للوصول إلى هدف آخر وهو تفسير أكبر نسبة مـن التبـاين فـي     والتوصل إلى مسببات

  .المتغيرات األصلية الداخلة في الدراسة
وصف عالقات التغاير بين عـدد كبيـر مـن    "يرى آخر أن الهدف األساسي من التحليل العاملي هو    

ويضـيف بعـض    .1"ة والتي سميت بالعوامـل المتغيرات بداللة عدد قليل من المقادير العشوائية غير المنظور
  :2المؤلفين أن التحليل العاملي كأسلوب إحصائي يمكننا من تحقيق هدف واحد أو أكثر من األهداف التالية

 يسهم في تفكيك االرتباط المتبادل بين المتغيرات بهدف فك العالقات المبهمة والوصول في  )1

  .ر تبايناتها ووضع الحلول المناسبة لهاالنهاية إلى نماذج محددة وواضحة يسهل تفسي  
والمقصـود بـذلك أن التحليـل     :)Parsimony & Data Reduction(االقتصاد في عدد المتغيرات  )2

منظـورة  الالعاملي يعمل على تقليل عدد متغيرات الدراسة األصلية إلى عدد قليل من العوامل غير 
سلوب التحليل العاملي أن يختـزل العشـرات   ، وذلك بهدف تبسيط النموذج فمثالً يمكن أل)المستترة(

 .من المتغيرات في ثالثة أو أربعة من العوامل

فعنـد جمـع   ، لنموذج الظاهرة المدروسـة ) Basic.Structure(يفيد في الكشف عن البناء األساسي )3
البيانات يساعد في تصور نموذج هذه الظاهرة من خالل البيانات المتوفرة عنها، بمعنـى االنطـالق   

 .الجزئيات وصوالً إلى الكلياتمن 

حيث يفيد هذا األسلوب في وصف الظواهر ، )& Classification Description(الوصف والتصنيف )4
 .المدروسة وسلوك متغيراتها ومن ثم تصنيف المتغيرات المتشابهة في فئات ومجموعات وعوامل

ث يعمل على تقسيم السـمات أو  ، يساعد التحليل العاملي على تصميم المقاييس حي)Scales(المقاييس  )5
الخصائص التي تتمتع بها الظاهرة ومتغيراتها في مجموعات مستقلة تسمى العوامل، ثـم إعطائهـا   

 .أوزان مناسبة

                                                
1

  :انظر في -
- Jean loup Gailly & Mark Adler (2006), SPSS Base 15.0 User’s Guide, 233 South Wacker Drive, 11th Floor, 
    Chicago, IL 60606-6412, P 486. http://www.spss.com 

  .641ص.وشرن  دين، ترجمة عبد المرضي حامد عزام، مرجع سبق ذكره –جونسون  ريتشارد  -  
2

  :انظر في - 
  .تصرفب 477- 475، مرجع سبق ذكره، ص2ج)تطبيقات حاسوبية(تقنيات صنع القرار -دالجضعي  خالد سع -  

- Wolfgang Hardle.Leopold Simar (2007),«Applied Multivariate Statistical Analysis».  
 Second Edition.Berlin and   Louvain-la-Neuve.P 257.  

    - Martin Sewell (2008), Factor Analysis, Second Edition, University Collego London,P 1.                               
                                                                            

http://www.spss.com
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ـ )Hypothesis.Testing(اختبار الفرضيات  )6  ة، يعمل التحليل العاملي على اختبار الفرضيات المتعقل
يث عدد المتغيرات األصلية المشـكلة للدراسـة   بدراسة ظاهرة ما وفحصها بشكل دقيق وذلك من ح

 .وعدد العوامل التي آلت إليها تلك المتغيرات

، إذ يفيد التحليل العـاملي فـي تقليـل    )Data Transformation(تحويل البيانات في حالة االرتباط  )7
البيانات والمتغيرات األصلية للدراسة المرتبطة مع بعضها البعض من خـالل اسـتخراج العوامـل    

 .وذلك لتهيئتها للتحليل دون أن تفقد تبايناتها األصلية ةالغير مرتبط

، لتحقيق هذا الهدف يستخدم التحليل العاملي االستكشافي وذلك في حالة )Exploration(االستكشاف  )8
الظواهر الحديثة المعقدة التركيب، وذلك لتفكيك االرتباط المتبادل بين المتغيرات وصوالً إلـى دالـة   

الدرجة األولى مفسرة لها، ونلجأ إلى االستكشاف في حاالت الظواهر االجتماعيـة التـي   خطية من 
 .تفتقر إلى األسلوب العلمي في التجارب للكشف عن متغيرات الظاهرة المدروسة

، كذلك أيضاً لبناء نظريات جديدة نلجأ إلى التحليل العاملي االستكشـافي  )Theories(بناء النظريات  )9
بنائه لنظريات جديدة في إغناء المعرفة وهذا شائع االستخدام في مجال العلـوم  (ل الذي يفيد من خال

 .1)االجتماعية

  تحقيقها،  مي إلىأن للتحليل العاملي ثالثة أهداف أساسية ير (Eyzanck) "أيزنك " لقد بين         
  : 2يوه اإلحصاءذاتها ألي فرع من فروع  يوه         
  . فروض من البيانات األولية )استنباط( اقتراح )3  .رهنة الفروضب )2.  الوصف )1         

أن أسلوب التحليل العاملي بنوعيه التوكيدي واالستكشافي يعمل علـى   :يجد الباحثمن النقاط السابقة 
ـ  وكشـف اتجاههـا العـام     ةتحقيق جملة من األهداف، تفيد في الوصول إلى وصف دقيق للظواهر المدروس

من حيث المتغيرات المنظورة الكثيرة العدد وطريقة اختزالها في العوامـل القليلـة العـدد،     ،ومعرفة مكوناتها
وتفسير التباينات بشكل صحيح والبناء الصحيح للنموذج الممثل لكل ظاهرة والعمل على حل هـذا النمـوذج،   

  .ومن ثم طرح مجموعة من االقتراحات والتوصيات المناسبة حال لكل نموذج يتم التعرض له

  

  

  

  

  

                                                
1

  :انظر في -
  .تصرفب 477- 475، مرجع سبق ذكره، ص2ج)ةتطبيقات حاسوبي(تقنيات صنع القرار - الجضعي  خالد سعد -  

- Wolfgang Hardle.Leopold Simar(2003),«Applied Multivariate Statistical Analysis» Berlin and Louvain- 
   la-Neuve, P 275.                                                                                                                                                      

 2
، المجلس األعلى  ن العربيبحث مقدم بندوة البحث العلمي في المجاالت االجتماعية في الوط ،)1999( األنصاري  بدر محمد -

  .4الجمهورية العربية السورية، ص الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية، وزارة التعليم العالي، لرعاية
  



  71  األسس النظرية ألسلوب التحليل العاملي لتجارية                        العوامل المؤثرة في كفاءة المصارف ا

 

  :افتراضات وشروط تطبيق التحليل العاملي 4–2 –2
بما أن آلية التحليل العاملي ونقطة االنطالق فيه تبدأ بتشكيل مصفوفة معامالت االرتباط، والتي تعتبر 
األساس الذي يتم البناء والقياس في ضوءه، لذا يجب أن تتمتع بقدر كبير من الدقة والموثوقية، وانطالقـاً مـن   

م يجب إخضاع هذه المصفوفة وتقيدها بشروط وافتراضات معينة تضمن للباحـث إذا تـم تطبيقهـا    هذا الكال
الحصول على نتائج صحيحة وذات فائدة علمية وعملية وهذه االفتراضات والشروط التي يجب تطبيقها علـى  

  :1مصفوفة معامالت االرتباط أثناء تطبيق التحليل العاملي هي

) معامل بيرسـون (رتباط الفتراضات وشروط معامل االرتباط الخطي تحقيق مصفوفة معامالت اال )1
وذلك للكشف عن العالقات الكامنة بين مجمل الظواهر والمتمثلة بـالمتغيرات األصـلية للدراسـة    

حيـث  ( والتي يشترط فيها أن يكون مستوى القياس بين كل متغيرين مرتبطين من المستوى الفتري
وأن تكـون العالقـة بـين    ) ةرية ويمكن استخدامه للبيانات الترتيبيصمم هذا األسلوب للبيانات الفت

بينهما خطية ويفترض تجانس التباين في العالقة الممثلة لكال المتغيـرين، وعـدم ثبـات أيـاً مـن      
المتغيرات حول قيمة معينة وأن تتوزع قيم كل متغير توزيعاً طبيعياً، كما يشترط أن تكـون العينـة   

 .مفردة) 30(تمع المسحوبة منه وأال تقل مفرداتها عن العشوائية ممثلة للمج

 R The≠0يشترط أن تكون القيمة المطلقة لمحدد مصفوفة معامالت االرتباط ال تساوي الصـفر   )2

Determinant of Correlation Matrix  0، فإذا تساوت قيمته مـع الصـفر=R    فـإن مصـفوفة
والتي يمكن اشتقاق صف من صفوفها مـن    Singular Matrixالمعامالت تصبح من النوع المنفرد 

خالل صف آخر أو اشتقاق عمود من عمود آخر، ويحدث ذلك عند تداخل البيانات والتكـرار فـي   
 .المتغيرات المدروسة أو إمكانية اشتقاق بعضها من البعض اآلخر

 – KMO( )Kaiser(العينة بالكفاية ، وكفاية العينة تعني تجـاوز اختبـار   أن تتصف درجة تجانس )3

Meyer - Olkin( فإدا قلت نسبة التباين المشترك فـي   0.5أولكن وهو تجاوز نسبة  -ماير -كايزر
المتغيرات عن هذه القيمة فذلك مؤشر على عدم فاعلية التحليل وبالتالي حـذف تلـك المتغيـرات     

مصفوفة  وذلك من خالل .)MSA(ديد، ونحصل على القيمة السابقة من اختبار وإعادة التحليل من ج
وبتجاوز تلك القيمة نستطيع القـول   Anti Image Correlation ( AIC)معامالت االرتباط الصورية 

 )4(رقـم   بأن عينة الدراسة متجانسة بدرجة كافية، هذا ويعتبر كايزر القيم المدرجة فـي الجـدول  
ـ  )MSA(، أو لقيم معامالت)KMO(نت لقيم معامل التالي سواء أكا  مألزواج المتغيرات معيار للحك

 .على مدى تجانس العينة

  
                                                

  :انظر في -  1
  .277، دار األصحاب، الرياض، ص1ج)تطبيقات حاسوبية(تقنيات صنع القرار ،)2005( الجضعي  خالد سعد  -   
  .تصرفب 780-777ص ،الدين، مرجع سبق ذكرهفهمي  محمد شامل بهاء  -   
  .125ص ، طيوب  محمود، مرجع سبق ذكره  -  
  .330رزق اهللا  عايدة نخلة، مرجع سبق ذكره، ص -  

 Rosie Comish (2005), Mathematics Learning, Support Center, P:1.  -      
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  .1 ومعامالت توافق العینة) KMO(لتعلیق على قیم معامالت اختبار ا) 2/4(الجدول رقم 

  القیمة  التعلیق
,90.0  مدھش ≥MSAKMO  

,89.080.0  یستحق التقدیر −=MSAKMO  
,79.070.0  متوسط الجودة −=MSAKMO  
,69.060.0  قلیل الجودة −=MSAKMO  
,59.050.0  ردئ −=MSAKMO  

,50.0  مرفوض <MSAKMO  

ذو داللة إحصائية وهذا يتحقق عندما تكون مصـفوفة   )Bartlett's Test( تأن يكون اختبار بارتلي )4
تلك المصفوفة التـي يكـون     )Identity Matrix(فوفة الواحدةمعامالت االرتباط مختلفة عن المص

قطرها مساوياً الواحد الصحيح وبقية عناصره أصفار  ومجرد ظهور المصفوفة الواحدة في التحليل 
فإن ذلك يعني عدم وجود ارتباط بين المتغيرات، وبالتالي عدم االستفادة من تطبيق أسلوب التحليـل  

األسلوب إن صح التعبير، وإن الحصول على هذه المصفوفة يعني أنـه   العاملي أو تعذر تطبيق هذا
قد تم تجاهل طبيعة معامالت االرتباط األصلية بين المتغيرات المحددة للعوامل ويشترط أيضـاً أن  

أن تكـون  ، وتكون العينات المسحوبة موزعة توزيعاً طبيعياً لجميع المتغيرات المدرجة في الدراسة
صائي  التي نحصل عليها نتيجة تطبيق اختبار بارتليت كبيرة والخاضعة لتوزيـع  قيمة المختبر اإلح

، بحيـث  Significance Levelsوقيمة مستوى داللتهـا صـغير   ) 2χ Chi-Squareكاي تربيع (
أن  وهذا يعني رياضـياً  ،)القيمة النظرية(تكون قيمته أصغر من قيمة مستوى الداللة المحددة مسبقاً 

 .عناصر معامالت االرتباط بين أزواج المتغيرات ال تساوي الصفر

أن يكون حجم العينة المراد تطبيق أسلوب التحليل العاملي عليها كبيراً، لكن هناك وجهـات نظـر    )5
 )Bryant & Yarnold(مختلفة حول تحديد الحجم المناسب لتلك العينة، فمثالً برايانـت ويارنولـد   

ـ  يحددان حجم العينة  أضـعاف عـدد المتغيـرات كحـد أدنـى، أمـا       / 5/أو عدد الحـاالت بـ
فإنه يشاطر سابقيه بتحديد عدد الحاالت إذا اعتمد تحديد عددها على المتغيـرات،   )Hatcher(هاتشر

حالة وذلـك بغـض النظـر عـن عـدد      / 100/إال أنه يضيف عليهما أن يكون مجموع الحاالت 
أن يتراوح عدد الحاالت مـابين   ) Hutcheson & Sofroniou(المتغيرات، ويرى البعض من أمثال 

بغض النظـر  / 200/يرى بأال يقل عدد الحاالت عن  )Gorsuch(، لكن غروسوش /300 -150/
عن تناسبها مع عدد المتغيرات، أما وجهة النظر األخيرة والتي يرى من خاللها الولي وماكسـويل  

)Lawley & Maxwell  ( ـ أن يكون عدد الحاالت أكثر مـن عـدد المتغيـرات، وبمـا ال     / 51/بـ
أكثر النسب قبوالً، والجدير ذكره أنـه ال   1:10يتعارض مع بقية االختبارات األخرى، وتعتبر نسبة

توجد معايير لتحديد عدد المتغيرات في التحليل العاملي التوكيـدي، أمـا فـي التحليـل العـاملي      
  .تضمن كل عامل ثالثة متغيراتي ه يفضل أنأنب )Thurstone( االستكشافي يوصي العالم

 
                                                

1
- Charles M. Friel Ph.D(2007)« Factor Analysis»,Criminal Justice Center, Sam Houston State University.P20   
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  :معايير تحديد عدد العوامل 5–2 –2
بما أن الهدف األساسي من التحليل العاملي هو تقليل واختصار عدد المتغيرات األصـلية للدراسـة،      

وتجميعها في أقل عدد ممكن من العوامل لسهولة تفسير التباين في تلك المتغيرات، كان لزاماً وجـود معـايير   
همية هذه العوامل، وبالتالي العمل على تحديد عددها بأكبر دقة ممكنة ويوجد عدة معايير تهـدف إلـى   تعكس أ

  :1تحديد عدد العوامل منها

    ):Kaiser Criterion( معيار كايزر .1
وهـو شـائع االسـتخدام     ) Guttman(م ، وهو محك رياضي اقترحه العالم 1960عام  Kaiserمعيار 

أكبر من الواحد الصحيح، فـإذا  ) الكامنة(قاء على العوامل التي تكون جذورها المميزة وينصح هذا المعيار باإلب
امل عندئذ يتم إدراجه في النموذج، وإذا نقصت قيمة الجـذر الكـامن   بلغ الجذر الكامن الواحد الصحيح فإن الع

عن الواحد الصحيح فيستبعد العامل من النموذج، وإن دقة هذا المعيار تعود لعدد المتغيرات األصلية للدراسـة  
كون أكثر دقة يأن هذا المعيار 1968 عام & Lein Brown، 1967عام   Cattell & Jaserzفقد أكد كالً من 

متغيراً  30-20متغير، أو معتدالً عندما يكون عدد المتغيرات بين  15 -10ندما يتراوح عدد المتغيرات بين ع
متغيراُ ودرجة الشـيوع أقـل    40، وأقل دقة عندما يتجاوز عدد المتغيرات الـ%70ودرجة الشيوع أكبر من 

  %.40من 

  ):Criterion Variance Explained( معيار نسبة التباين المفسر .2

يشترط هذا المعيار إدراج العوامل التي تفسر أكبر نسبة من التباين في المتغيـرات األصـلية، إذ تحـدد    
النسبة المرغوبة من قبل الباحث أو المحلل بشكل مسبق، ويتم إدراج  العوامل التي تفسر النسبة األكبـر مـن   

على العوامل األولى أن تفسر نسبة من التباين  التباين بحيث ال يبقى لبقية العوامل إال نسبة قليلة جداً، إذ ينبغي
  ).0.90-0.80(تتراوح بين 

في النموذج العاملي تتحدد تبعاً لعدد مشاهدات المتغيـرات األصـلية    اوإن عدد العوامل الواجب إدراجه
أنه إذا كان عدد المشاهدات أكبـر مـن    1982عام   Cattell & Haccetianومتوسط درجة الشيوع، حيث وجد

لتحديـد   Kaiserفإن استخدام معيـار   ،%60أكبر من ) االشتراكيات(مشاهدة، ومتوسط درجة الشيوع  250
  %.30العوامل يعتبر صحيحاً بشرط أن تكون النسبة بين عدد العوامل وعدد المتغيرات األصلية أكبر من 

  

                                                
1
    :انظر في - 

امعة ، جاألسهم السعودية استخدام طريقة المركبات األساسية في تحليل المؤشرات المالية في  سوق ،)1999(كبيه  محمد  -   
  .تصرفب 310 -309ية العلوم اإلدارية، صكلالملك سعود، 

  .بتصرف 486 -485، مرجع سبق ذكره،ص2ج)تطبيقات حاسوبية(تقنيات صنع القرار  -الجضعي  خالد سعد  -
  .776فهمي  محمد شامل بهاء الدين، مرجع سبق ذكره، ص  -
  .60مرجع سبق ذكره، ص، حمادة عبد اهللا  -
  .202يم  أحمد الرفاعي و صبري  نصر محمود، مرجع سبق ذكره، صغن  -
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    ):Cattell Criterion( معيار كاتيل .3

، 1م1966، وقد ابتكره العالم كاتيل عام )Scree Plot(اني يطلق على هذا المعيار اسم معيار الرسم البي
، أضف إلى أنـه طريقـة بيانيـة    2)يحدد العوامل الواجب اختيارها وإدراجها في النموذج(وهو المعيار الذي 

تفترض اإلبقاء على العوامل التي تتسم بانحدار قوي، أي تلك التي تميل إلى االتجاه العمـودي النـازل أثنـاء    
، على محوري اإلحداثيات، واستبعاد تلك التي تنحدر بشكل تدريجي أو تميـل إلـى االتجـاه األفقـي    تمثيلها 

   .وسنعتمد في دراستنا للظاهرة على هذا المعيار بأكثر من موضع
بأن هذا المعيار صحيح بنسبة  1969عام  Tamer& Leinكما أكدت الدراسات التي أعدها 

18
حالـة   12

تمثيل الجذور الكامنة على محـور اإلحـداثيات العمـودي أمـا      ميت المعيار، وطبقاً لهذا % 66.67سبة أي بن
  :3التالي )22(رقم  العوامل فيتم تمثيلها على المحور األفقي وذلك وفق الشكل
  )2/22(شكل رقم ال

 

  
 .يةباالعتماد على المراجع واألدبيات العلم )Spss(مستخدماً  إعداد الباحث: المصدر

   ):Joliffe Criterion( معيار جولفي .4
هو عبارة عن معيار يعمد إلى جعل عدد العوامل المدرجة في النموذج كثيرة إذ تبلغ ضعف العدد الـذي  

، لذا يعتبر هذا المعيار نادر االستخدام، وهو يعتمد على قيمـة الجـذر   Kaiserيتم استخراجه في معيار كايزر 
، إال أنه ال يستبعد العوامل إال إذا كانـت جـذورها   Kaiserرلحال في معيار كايزالكامن لقبول العامل كما هو ا

  .، وهذا هو وجه الخالف بينهما)0.7(الكامنة أقل من 

  

  

                                                
1- Pawel Lewicki & Thomas Hill(2000), «Statistical Methods & Applications».P 172.        
    http://www.statsoft.com/products/textbook.htm      
2-Sigbert Klinke & Cornelia Wagner (2008),Visualizing exploratory factor analysis models, Humboldt- 
    University  zu Berlin, Germany, P 3.  
3- Charles M. Friel Ph.D,(2007), op cite.P27.          

http://www.statsoft.com/products/textbook.htm
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  ): Criterion RotationMethods( معيار طرق التدوير .5

مل الممثلة يمكن اعتبار طرق التدوير المتعامد من المعايير والمؤشرات التي تساعد في تحديد عدد العوا
  :لمتغيرات الدراسة إلى حد ما ولكن بدرجة أقل من المعايير المذكورة أعاله، وهذه الطرق هي

1( Varimax )2 ).تعظيم التباين( Quartimax )3  ).تقليل التباين (Equamax)طريقة وسطية.(  

لنسبة للطريقتين حيث تعمل هذه الطرق على تبسيط بنية المتغيرات بالنسبة للعوامل وبالعكس، وذلك با
متعاكستين، لكنهما تساعدان في تعين متغير  Quartimax & Varimax)( إذ أن طريقتي الـ، األولى والثانية

ما في أحد العوامل المستخرجة وتعمالن أيضاً على تقليل عدد العوامل الالزمة لتفسير المتغيرات األصلية، أما 
  .ين الطريقتين األولى والثانيةفهي طريقة وسطية ب )Equamax(الطريقة الثالثة

  :ق التحليل العامليائطر 6 –2 –2
إن للتحليل العاملي بنوعيه سواء كان استكشافياً أم توكيدياً مجموعة من الطرائق التـي تهـدف إلـى    
الوصول لحل هذا النموذج، وهذه الطرق إما أن تخص النوع األول من التحليل أو أن تخص النـوع الثـاني،   

من قبل ثرستون وذلك قبل  )Centroid( المركزية ةالطريق"هذه الطرق بالتدريج فمثالً تم تطوير  وقد تم تطوير
التـي   )Principal Axes( استخدام الحاسب اآللي، وإن الطريقة المركزية هي تعديل لطريقة العوامل األساسـية 

 Principal( األساسـية استخدمها سبيرمان، والتي تم تطويرها فيما بعد وأصبحت تعـرف باسـم المكونـات    

Components(ق األخـرى  ائق استخداماً في الوقت الراهن باإلضافة لمجموعة من الطرائ، وهي من أكثر الطر
 وطريقة المربعات الصـغرى غيـر الموزونـة والمعممـة    ، )Principal Axes(األساسية ) المحاور(كالعوامل 

)Unweighted & Generalized Least Squares( مكانيـة العظمـى  ، وطريقـة اإل)Maximum Likelihood( ،
  :1والتي سنأتي على شرح مايلزم منها بشيء من التفصيل وهي

  
  
  
  
  
  

                                                
1 

  :انظر في   - 
 .تصرفب 770 -769لدين، مرجع سبق ذكره، صفهمي  محمد شامل بهاء ا  -

 .493مراد  صالح أحمد، مرجع سبق ذكره، ص  -

 .تصرفب 483-482، مرجع سبق ذكره، ص2ج)ةتطبيقات حاسوبي(تقنيات صنع القرار - الجضعي  خالد سعد   -
- Wolfgang Hardle.Leopold Simar (2007), op cite. P 261. 
- Jamie DeCoster (1998), Overview of Factor Analysis, Department of Psychology, University of Alabama,  
   348 Gordon Palmer Hall, Box 870348, P 3. 
 
 
  
 
 



  76  األسس النظرية ألسلوب التحليل العاملي لتجارية                        العوامل المؤثرة في كفاءة المصارف ا

 

  :The Principal Components Methodاألساسية ) المكونات(طريقة المركبات   .1

إن طريقة المكونات الرئيسية تهدف إلى تخفيض البيانات وذلك باختزال المتغيرات الكثيرة بعدد أقـل  
من العوامل وذلك لتفسير أكبر كمية من التباين في لمتغيرات األصلية، كما وتعمل هذه الطريقة علـى إيجـاد   

، وتستخدم لنمذجة )R(تقريب لمصفوفة التباينات الخاصة، ومن ثـم العمل على إيجاد حل لمصفوفة االرتباط 
ـ (المتغيرات على هيئة توليفة خطية من العوامل غير المرتبطة  ، وتفتـرض أن االشـتراكيات فـي    )دةالمتعام

مصفوفة االرتباط تساوي الواحد الصحيح، أي أن عناصر قطر مصفوفة االرتباط تساوي الواحد الصـحيح، إذ  
تقوم على استخراج العوامل التي تفسر أكبر قدر ممكن من التباين في المتغيرات األصلية، حيث يفسر العامـل  

من التبـاين الكلـي،    80%وهكذا حتى يتم تفسير أكثر من  ،العامل الثانياألول الجزء األكبر من التباين يليه 
وإن استخدام هذه الطريقة يؤدي إلى اختزال مصفوفة االرتباط وذلك من خالل الحصول على عدد أقـل مـن   

  .العوامل المتعامدة

ل إلتمام حساباتها، إذ مع العلم أن هذه الطريقة لم تلق قبوالً كبيراً بين الباحثين، نظراً لحاجتها لوقت طوي
أنه من المستحيل إجراء حساباتها بشكل يدوي وخاصة في الحالة التي تكون فيها المصفوفة االرتباطية كبيـرة،  

االلكترونية ذات السرعة الفائقة في إتمام الحسابات أصـبح اسـتخدام هـذه     تلكن بعد االنتشار الكبير للحاسبا
، إضـافة إلـى أن هـذه    األخرى قائى إلى استخدامها أكثر من بقية الطرالطريقة سهالً ويسيراً، األمر الذي أد

ق في مجال بحوث الشخصية والبحوث االجتماعية، حيـث تأخـذ مصـفوفة    ائالطريقة أكثر دقة من بقية الطر
  :االرتباط وفق طريقة المكونات األساسية الشكل التالي
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  .59، مكتبة الملك فهد، جامعة الملك سعود، الرياض، صمبادئ التنبؤ اإلداري ،)2004( العبيد  عبد الرحمن األحمد - 
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نجد أن قيم عناصر القطر الرئيسي ستأخذ قيمة الواحد الصحيح ألن االرتباط بين العنصر وذاته ارتباط  
يم بقية المعامالت ستتراوح بين الصفر والواحد حسب قوة العالقة بين كل متغيـرين، عنـدها تأخـذ    تام، أما ق

  :المصفوفة السابقة الشكل التالي























=

1.00 0.79 0.11 0.85 0.01
0.79 1.00 0.50 0.71 0.42
0.11 0.50 1.00 0.13 0.96
0.85 0.71 0.13 1.00 0.02
0.01 0.42 0.96 0.02 1.00

R
  

  )لإلیضاح(تمثیل افتراضي لقیم معامالت االرتباط بین المتغیرات

  :The Principal Axis Factoring Methodطريقة المحاور األساسية   .2

إن وجـدت، وإن  Sأو تحليل مصفوفة التغاير  Rتركز هذه الطريقة على تحليل مصفوفة االرتباط 
طريقة العوامل األساسية قد تعطي نتائج مختلفة للمؤشرات المدروسة، وتطبق على مرحلتين األولـى حسـاب   

العوامل المـراد   إلى فوفة، ومن ثم تحليل المصفوفة االرتباطية للوصولاالشتراكيات ووضعها في قطر المص
  .وفق شرط معين استخراجها

إن اآللية المتبعة التي تعتمد عليها طريقة المحاور األساسية في استخراج العوامـل مـن المتغيـرات       
طـريقتين هـو وضـع تقـدير     تشبه اآللية التي تعتمدها طريقة المكونات األساسية، إال أن وجه الخالف بين ال

لالشتراكيات بدالً من الواحد الصحيح في قطر مصفوفة االرتباط، األمر الذي يقلـل مـن رتبـة المصـفوفة     
وبالتالي يخفض عدد العوامل المستخرجة والمفسرة للتباين المشترك إلى الحد األدنى، وتقدير االشتراكيات وفقاً 

قطر المصفوفة بعد أخذه من كل عمود مقابل من أعمدتها، وفق لهذه الطريقة هو وضع أعلى ارتباط بسيط في 
  :التالية االفتراضية ما هو مبين في مصفوفة االرتباط























=

0.85 0.79 0.11 0.85 0.01
0.790.79 0.50 0.71 0.42
0.11 0.50 0.96 0.13 0.96
0.85 0.71 0.13 0.85 0.02
0.01 0.42 0.96 0.02 0.96

R
  

  )لإلیضاح(تمثیل افتراضي لقیم معامالت االرتباط بین المتغیرات
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  :The Maximum Likelihood Method  طريقة اإلمكانية القصوى  .3

 Fisherن استخدم طريقة اإلمكانية القصوى أو ماتسمى بطريقة الترجيح األعظم هـو فيشـر  إن أول م 
وتعتمد أثناء استخراج العوامل على تصغير مجموع مربعات الفـروق بـين مصـفوفتي     1922وذلك في عام 

دقـة مـن    إذ أن هذه الطريقة هي األكثر، 1للوصول إلى ذلك ماالرتباط األصلية والمعدلة، وتستخدم اللوغاريت
ق األخرى و حساباتها صعبة، لكنها توفر أساساً إحصائياً قوياً يساعد في الحكـم علـى مـدى مالئمـة     ائالطر

  .2النموذج المستخدم مع البيانات المتوفرة

إن انتشار وتطور الحاسب وإمكانية تعامله مع البرامج اإلحصائية الجاهزة فتح المجـال أمـام اسـتخدام    
دون اللجوء إلى حل المعادالت المعقدة والتي من الصعب جداً الوصول إلـى شـكلها    ق التحليل العامليائطر

  .النهائي وخاصة إذا كانت متغيرات الدراسة األصلية كثيرة العدد

  :طرائق أخرى للتحليل العاملي  .4

ـ ق التي تم ذكرها في الفقرات السـابقة، ثمـة طر  ائلطرإلى اافة ضإ ق أخـرى للتحليـل العـاملي    ائ
والتوكيدي إال أنها قليلة االستعمال وهي طريقة المربعات الصغرى غيـر الموزونـة والمعممـة     االستكشافي

  .وطريقة راو للتحليل العاملي وطريقة ألفا والطريقة التخيلية

األولـى   تعتمدان على نفس المبدأ الذي تعتمده طريقة العوامل األساسـية، إذ أن  راو وألفاإن طريقتي  
مل ارتباط بين كٍل من المتغيرات المدروسة والعوامل الناتجة، كمـا تسـعى لتقـدير    تسعى للتوصل ألعلى معا

العوامل في المجتمع عن طريق بيانات العينة، والجدير بالذكر أن هذه الطريقـة تواجـه مشـكلة فـي تقـدير      
ـ فإنها تعتبر المتغيرات ا) طريقة ألفا(االشتراكيات، أما الثانية  رات، وتحـاول  لمدروسة عينة من مجتمع المتغي

عن طريق عينة المتغيرات المدروسة، وتسـتخدم  التوصل إلى العوامل األكثر شموالً وتفسيراً لسلوك الظاهرة 
مربع معامل االرتباط المتعدد للمتغير لوضعه في قطر المصفوفة، وتعمل على تعديل معامالت االرتباط علـى  

لمتغيرات، وتعد هذه الطريقـة أكثـر تعقيـداً مـن     األساس القائل بأن المتغيرات المدروسة جزء من مجتمع ا
  .لذا فهي قليلة االستخدام ؛سابقتها

المتغيـر  فإنها تلجأ لتقدير اشتراكيات المتغير بمربع معامل االرتباط المتعدد بـين   ،التخيليةأما الطريقة  
االرتبـاط مـع   والمتغيرات األخرى، وتعمل على تقدير التباين المشترك للمتغير ووضعه في قطر مصـفوفة  

تعديل معامالت االرتباط، ويعاب على هذه الطريقة في أنها تتوصل لعدد من العوامل يسـاوي نصـف عـدد    
وهو عدد أكبر مما هو مطلوب كما أن عملياتها الحسابية معقدة األمر الذي جعلها قليلـة   ،المتغيرات المدروسة

  .االستخدام

                                                
1

- Pawel Lewicki & Thomas Hill(2000), op cite.P 314.      
2 

، القدسي للطباعة والنشر، قدم في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعيةاإلحصاء المت ،)2000( عزت عبد الحميد  حسن  - 
  .356ص القاهرة،
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  :منهجية البحث 1– 3

يستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي، الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما هي في 
، حيث تم وضع عدد من الفرضيات الرئيسية منهج عن الظاهرة المدروسة كماً ونوعاًيعبر هذا الوالحقيقة، 

محل ظاهرة تساؤالت المتعلقة باللحول ا كونها تشكل إجاباتلعملي من البحث قبولها أو رفضها ليقرر الجانب ا
أجل الوصول يجري قياسها والتحقق منها باستعمال أساليب التحليل اإلحصائي المناسبة، من س حيث، البحث

  .إلى استنتاجات وتوصيات تسهم في تحقيق أهداف البحث
  :مجتمع البحث 2– 3

وفروعه ، السوري من اإلدارة العامة للمصرف التجاريكما ذكرنا سابقاً يتألف مجتمع البحث 
ص حصراً وذلك كونهم يتمتعون بالتخصحملة اإلجازة الجامعية والشهادات العليا  المنتشرة في المحافظات من

التجاري السوري  المصرف كما أنه تم التطبيق على ،تحليل من جهة أخرىالاألكاديمي من جهة وقدرتهم على 
لم يشمل مجتمع البحث المصارف الخاصة في سورية لكونها  كما ،السوق المصرفية السوريةاألقدم في  كونه

   .السورية يةتمثل فروعاً لمصارف عربية وعالمية، وهي حديثة العهد في السوق المصرف

  :عينة البحث 3 – 3
الدوائر في اإلدارة ورؤساء األقسام و اإلدارات المركزية ومعاونيهم مديري البحث منتتكون عينة 

تجاري السوري، ومديري الفروع ومعاونيهم ورؤساء الدوائر واألقسام والشعب في الفروع رف الالعامة للمص
شريطة أن يكونوا من حملة في هاتين المحافظتين موظفين وباقي المدينتي حلب ودمشق فقط المنتشرة في 

تم اختيارها لتمثل حدات التي الوعلى جميع  ستمارةاالتوزيع ، وقد تم اإلجازة الجامعية والشهادات العليا
برايانت ويارنولد وفق ما أوصى به تم تحديد حجم العينة المطلوبة لهذا البحث حيث محل الدراسة، المجتمع 

)Bryant & Yarnold(  حجم العينة أو عدد الحاالت بـ أوصيا بتحديدواللذان قد)أضعاف عدد المتغيرات) 5 

الصالحة ) الحاالت(االستمارات عدد هذا المعيار يتناسب ومتغيراً و )31(بلغ عدد متغيرات الدراسة األصلية  إذ
وهذا العدد يتوافق مع ما  ستمارةا )220(لكن عدد االستمارات التي تم توزيعها قد بلغ  ،حالة) 147(للتحليل 

بغض النظر عن تناسبها مع  )200(الذي يرى بأال يقل عدد الحاالت عن  )Gorsuch(غروسوش أوصى به 
وقد اعتمد الباحث هذه الطريقة لعدم توفر إحصائية دقيقة حول العدد الكلي  لحملة اإلجازة  ،عدد المتغيرات

، تجاري السوري منوهاً في ذلك إلى عدم تعاون اإلدارة مع الباحثالجامعية والشهادات العليا في المصرف ال
 )80( استمارة من فروع المصرف التجاري السوري في محافظة حلب من أصل )71(حيث تم استرداد 
أما ات وذلك لنقص في المعلومات واإلجابات، استمار )8(استمارة وقد استبعدت  )63(والصالح للتحليل 

استمارة من أصل  )93(لعامة للمصرف والفروع المتواجدة في محافظة دمشق فقد بلغ المسترد من اإلدارة ا
عدد االستمارات الصالحة للتحليل بالنسبة ل أما ،اإلجاباتوذلك لنقص في  )9(، وقد استبعد منهااستمارة )140(

  .استمارة )84(دمشق فقد بلغ العامة والفروع المنتشرة في والمستردة من اإلدارة 
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نسبة تتجاوز ختيرت الفروع المنتشرة في محافظتي حلب ودمشق واإلدارة العامة كونها تمثل وقد ا 
  .يوماً )45(حوالي  توزيع واسترداد االستمارات فترةمن مجتمع الدراسة وامتدت %/ 70/الـ

 )147(البحث هو التي استخدمت في التحليل واختبار فرضيات  أن عدد أفراد العينة مما سبقنالحظ 
  .عينة ميسرة هذا العدد من االستمارات شكلي إذ، ارةستما

بسبب نقص  )17(، تم فرزها وإدخال بياناتها إلى الحاسب بعد استبعاد بعد أن تم استعادة االستمارات 
 على في التحليل اإلحصائي اعتمد البحث، ومارةاست )147(البيانات، وبالتالي اقتصر التحليل اإلحصائي على 

  .)SPSS 18(برنامج 
  :أداة البحث 4 – 3

  :بناء أداة البحث  •

لتحقيق أهداف البحث، وذلك  مالئمةاألداة األكثر  اكأداة للبحث لكونه) االستبيان(االستمارة تم اعتماد 
ة رير السنوياباستثناء ماينشر في التق لعدم توفر المعلومات األساسية المرتبطة بالموضوع كبيانات منشورة

 على المعلومات والبيانات، إضافة إلى صعوبة الحصول المواضعفي بعض  اد عليهي تم االعتماللمصرف والت
عن طريق األدوات األخرى كالمقابالت الشخصية، أو الزيارات الميدانية، أو المالحظة الشخصية، وعليه تم 

  :اعتماداً على ما يلي ستمارةتصميم اال

 .ع المتعلقة بهاالمصارف والمواضيالدراسات واألبحاث التي تناولت موضوع  .1

االقتصادية والسياسية واإلدارية والقانونية (الدراسات واألبحاث المتعلقة بمتغيرات البحث المستقلة  .2
 ).واالجتماعية

  :مرتبة وفق اآلتي أقسام أربعةمن  مارةتألف االستت
الفئة ( :يوالمتمثلة ف ألفراد العينة يموغرافيةديتضمن األسئلة المتعلقة بالخصائص ال :لاألو القسم  .1

 ).عمل المسندالنوع المؤهل، القدم الوظيفي، العمرية، المؤهل العلمي، 

يتألف من العبارات المتعلقة بالمتغيرات ذات الطابع اإلداري، المؤثرة في كفاءة  :الثانيالقسم   .2
 )19(المصرف التجاري السوري، ودورها في تقوية مركزه المالي، حيث بلغ عدد عبارات هذا القسم 

 .رةعبا

يتألف من العبارات المتعلقة بالمتغيرات ذات الطابع االقتصادي والسياسي المؤثرة في  :الثالث القسم .3
كفاءة المصرف التجاري السوري، ودورها في تقوية مركزه المالي، حيث بلغ عدد عبارات هذا القسم 

 .عبارة) 14(

ذات الطابع القانوني واالجتماعي والتي يتألف من العبارات التي لها عالقة بالمتغيرات  :الرابع القسم  .4
 .عبارات )8(تؤثر على المركز المالي للمصرف وكفاءته، وقد بلغ عدد عبارات هذا القسم 
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تمثل متغيرات الدراسة األصلية والبالغ  عبارة، )41( ـل نهاية المطاف متضمنةًمارة في االست ترجخ
قائمة تحمل خمسة خيارات وفقاً  اكل عبارة من عباراته ويقابل، مستقل ومتغير تابع واحد متغير )30(عددها 

، ومن )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة: (رت الخماسي مرتبة كاآلتيالمقياس ليك
درجات،  )5( موافق بشدة: كاآلتي) تثقيل(أجل المعالجة اإلحصائية تم إعطاء الخيارات السابقة درجات معينة

  . درجة واحدة )1(درجتان، غير موافق بشدة  )2(، غير موافق)3(ات، محايددرج )4(موافق
 ا تضمن كافةوأنهلقياسه،  تلقياس ما أعد ةلهذا البحث صالح ةالمعد مارةاالستتم التأكد من أن وقد 

من ناحية ثانية، بحيث تكون  اومفرداته االعناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح فقراته
  :مفهومة لكل من يستخدمها، وذلك من خالل

  : الصدق الظاهري -أ

تم من خالل عرض االستبيان على عدد من المحكمين للتعرف على مدى صدقه في قياس ما 
 مساعد وأستاذمحكمين هم أستاذين  )5(وضع من أجله، وبلغ عدد المحكمين الستبيان هذا البحث 

 كلية االقتصاد في جامعة حلب مات منوونظم المعلقسم اإلحصاء  وجميعهم يدرسون في ينومدرس
وفي ضوء أراء المحكمين تم تعديل وحذف بعض العبارات وإعادة صياغة بعضها  ،)1( ملحق رقم

 .)2(في الملحق رقم  ةموضح يالنهائية كما ه ابصورته مارةاالست توإضافة عبارات أخرى، وخرج

 Reliability:)الوثوقية(ثبات أداة القياس - ب

ويقصد  Alpha Cronbachم إجراء اختبار الثبات على عينة البحث باستخدام معامل ت 
االتساق الداخلي بين عباراتها، ولثبات األداة جانبان األول هو استقرار المقياس كأن "بثبات أداة القياس 

 فهو لثباتأما الجانب اآلخر ل، يتم الحصول على نفس النتائج إذا قيس المتغير مرات متتالية
النظر عن الشخص الذي يطبق االختبار أو  ن يتم الحصول على ذات الدرجة بغضالموضوعية أي أ

وحتى يتمتع ) 1-0(تتراوح بين  Alpha Cronbachإن قيمة معامل االرتباط ، مهيصمقام بتالذي 
  . 1)"0,70(المقياس بالثبات يجب أال يقل الحد األدنى لقيمة المعامل عن 

 Alphaنتائج التحليل لمعامل الموجود في الصفحة التالية )5(يوضح الجدول رقم 

Cronbach مارةمن محاور االست )قسم( لكل محور.  
  

  

  
                                                             

1
عين ، رسالة ماجستير في إدارة األعمال، جامعة )2007(أثر إدارة العدالة التنظيمية على إدارة ضغوط العملدرة، عمر،  -

 .91ص  التجارة، عين شمس، شمس، كلية
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  البحث )محاور( قسامأل Alpha Cronbachمعامل ): 3/5(الجدول رقم 

 ALPHAقيمة معامل   المحور
CRONBACH  

  الترتيب  تقيم الثبات
  1 عال 0.921  اإلداري

  2  عال  0.809  االقتصادي والسياسي

  3  عال  0.786  القانوني واالجتماعي

  --   عال  0.864  جميع المحاور

 مارةاالست )أقسام(لجميع محاورAlpha Cronbach أن قيمة معامل ) 5(نالحظ من الجدول رقم 
 محورالعند ) 0,921(و المتعلق بالمتغيرات ذات الطابع القانوني واالجتماعيمحور العند ) 0.786(تتراوح بين 

مما يدل على أن ) 0,70(، أي أن قيم المعامل لجميع المحاور أكبر من علق بالمتغيرات ذات الطابع اإلداريالمت
) 0.864( مارة قد بلغالستلعبارات ا أداة البحث تتسم باالتساق الداخلي بين عباراتها، كما أن قيمة المعامل الكلي

لقياس  ةصالحي وه تمارةتمتع بها االست جداً بات جيدةدل على درجة ثاألمر الذي ي، ونسبياً مرتفعة ةقيمالوهذه 
  . له تما ُأعد
  :صدق أداة البحث •

  : 1يقسم الباحثون صدق المقياس إلى عدة أنواع هي

  Content Validity  : صدق أو صالحية المحتوى* 
ويهدف إلى التأكد من مدى التوافق بين ، Face Validity يطلق عليه أيضاً صدق الشكلهو ما و

وهو يعتمد على الحكم والتقدير الشخصي  ،عبارات التي تحتويها أداة القياس مع الموضوع الذي يتم دراستهال
ين وبناء عليه فقد تم عرض االستمارة على عدد من المحكمين والمتمثلين في أعضاء الهيئة من قبل الباحث

  .ءالتدريسية من كلية االقتصاد في جامعة حلب والمتخصصين في مجال اإلحصا

   Nomological Validity:  الصدق النظري* 
على النظريات واألبحاث السابقة والمبادئ  في الدراسة يعني مدى االعتماد في إعداد أداة القياس

  .في نفس المجال  المتعارف عليها

   Convergent Validity:  الصدق التجميعي*  
فكلما زادت ، ته مع الدرجة اإلجمالية للمقياسذا ءيحدد درجة ترابط المفاهيم والعبارات التي تقيس الشي

كلما دل ذلك على أن أداة القياس تحقق  ة االرتباط في المقياس لكافة المتغيرات أو العبارات المراد قياسهادرج
  . هأجل منالتي صممت  الهدف

                                                             
1- Hair F, et al, (1998), Multivariate Data Analysis, 5th Ed, Prentice- Hall International, Inc, London, p117. 
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عداد إاستعان الباحث في  ،لتحقيق صدق المحتوى و صدق التمايز والصدق النظريبناء عليه و
 لطبيعة البحثوذلك تبعاً جراء التعديالت المناسبة القيام بإوالمراجع النظرية مع  ،لمقاييس بالدراسات السابقةا

الختبار صدق المقاييس إحصائيا فقد استخدم الباحث أسلوب التحليل العاملي النسبة أما بالذي نحن بصدده، 
يكل هبغرض البحث عن الفحص البيانات  يهدف إلى"والذي   Exploratory Factor Analysisاالستكشافي 
المكونات األساسية  مستخدماً طريقةوبالتالي فهو أداة لتقليل البيانات  ،عن مجموعة من المتغيراتالذي يعبر 

Principal Component، طريقة التباين األقصى وVarimax مصفوفة لتدوير محاور  العمودیة بالنسبة
عادة توزيع تشبعات المتغيرات على العوامل حتى ال يستحوذ العامل األول من التدوير هو إ الهدفو ،االرتباط

، وهو ماتم ذكره في 1"أو العوامل األولى على أكبر قدر من التشبعات ويكون ذلك على حساب بقية العوامل
توفرت في  المستخدم في حال مقياسليمكن الحكم على الصدق التجميعي ل الفصل الثاني من هذا البحث، كما

  :نتائج التحليل العاملي ما يلي

اإلجمالي المفسر لكل العوامل، وال يوجد حد أدنى يطبق دائماً لهذه  نالتباي"وهو : معيار نسبة التباين .1
تكون  كثرأو أ% 60أن نسبة  االقتصادالنسبة، ومع ذلك يتفق الباحثون في مجال العلوم االجتماعية مثل 

    .       2"مقبولة

حتى يمكن القول  )1(للعامل قبل التدوير عن  الجذر الكامن يجب أن ال يقل Eigen values :الجذر الكامن .2
مجموع التباين الكلي المستخلص بواسطة : "ر الكامن بأنهذويمكن تعريف الج ،بأنه معنوي إحصائياً

 . 3"العامل

يمكن  د إلى حجم العينةولمعرفة متى يكون تشبع العوامل معنوياً ودال إحصائياً باالستنا: تشبع العوامل .3
مفردة،  )147(وبما أن حجم العينة في هذا البحث يساوي  يوضح ذلك الذي ،4 )6(النظر إلى الجدول رقم 

 ).0.50(التشبع معنوياً وداالً إحصائياً إذا كانت القيمة المطلقة لذلك التشبع أكبر أو تساوي  اعتباريمكن 

  جم العينةمعنوية التشبع وفقاً لح): 3/6(جدول رقم 
  )أكبر أو يساوي(حجم العينة المناسب  )بالقيم المطلقة(وزن العامل 

0.30  350 
0.35  250 
0.40 200 
0.45 150 
0.50  120  

0.55 100 

                                                             
1

  .197، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة ، ص أساليب التحليل اإلحصائي، )2000( غنيم، أحمد الرفاعي وآخرون -
2

  .341، ص مرجع سبق ذكره ،يدة نخلةرزق اهللا، عا -
3 -  Hair F, et al, op cite, p 134.  

  .348رزق اهللا، عايدة نخلة، مرجع سبق ذكره، ص  -4
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  :التحليل اإلحصائي 5  – 3

  : البحث من البنود اآلتية) إستبانة(يتألف التحليل اإلحصائي الستمارة 

 :لعينة البحث)  ptive StatisticsDescri(اإلحصاء الوصفي  -  أوالً

 :الفئة العمرية حسبتوزيع مفردات العينة  - أ

الفئة العمرية، وذلك من خالل التكرارات  حسبتوزيع مفردات العينة ) 7(يوضح الجدول رقم 
  .والنسب المئوية

  توزيع مفردات العينة وفق الفئة العمرية): 3/7(الجدول رقم 
Frequency  ة العمریةئالف اتالتكرار     Percent % النسب المئویة  

 1.4% 2  سنة 25أصغر من 
  %21  31  سنة 34  -25من 

  %27.9  41  سنة  44 -35من 

  %39.5  58  سنة  54 -45من 

  %10.2  15  سنة  54أكبر من 

  %100  147  المجموع الكلي
 .نتائج التحلیل اإلحصائي لالستبیان إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

من عدد %) 1.4(قد بلغت سنة )25(عن  تماماً أن نسبة من يقل عمرهم) 7(ول رقم يتضح من الجد
من حجم العينة الكلي، أما %) 21.1(فقد بلغت  سنة) 34- 25(أفراد العينة، أما نسبة من تتراوح أعمارهم بين 

بة من بلغت نسمن حجم العينة الكلي، و%) 27.9(فقد بلغت  سنة) 44- 35(نسبة من تتراوح أعمارهم بين 
سنة ) 54( ـالمن حجم العينة، أما نسبة من تجاوزت أعمارهم  %)39.5(سنة  )54-45(تتراوح أعمارهم بين 

  .%)10.2(فقد بلغت 
يحتلون المرتبة األولى عند سنة  )54-45(تبين النسب المئوية السابقة أن الذين تتراوح أعمارهم بين  

وتشير هذه النسبة إلى تمتع  من حجم العينة الكلي،%) 39.5(قدرها  نسبة  بواقع العمر حسبتصنيف العينة 
عمل ، مما ينعكس بشكل إيجابي على كبيرةبوجود فئة عمرية  موضوع البحث التجاري السوريرف المص
  .والمستوى التعليمي المناسب الكافية رف من حيث امتالك هذه الفئة للخبرةالمص

نسبتهم سنة، حيث بلغت ) 44-35(ح أعمارهم بين لفئة الثانية فهي فئة من تتراوبالنسبة ل أما   
المصرف التجاري تعمل في  شابة لعينة ، وهذه نسبة جيدة تعكس وجود خبرات لالكلي  حجمالمن %) 27.9(

من عينة البحث األمر الذي يدل على وجود  %)67.4(السوري، إذ استحوذت هاتين الفئتين على نسبة قدرها
 .العمل المصرفينسبة جيدة لديها باع طويل في 
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 :المؤهل العلمي حسبتوزيع مفردات العينة  - ب 

وذلك من خالل ، أفرادهاالمؤهل العلمي الذي يحمله  حسبتوزيع أفراد العينة ) 8(يوضح الجدول رقم 
  :المبينة في الجدول التالي التكرارات والنسب المئوية

  توزيع أفراد العينة وفق المؤهل العلمي): 3/8(الجدول رقم 
  Percent % النسب المئویة   التكرارات  Frequency  المؤھل العلمي
  87.8 129  إجازة جامعیة

  8.8  13  دبلوم

  3.4  5  ماجستیر

  0  _  دكتوراه

  100.0 147  المجموع الكلي
 .نتائج التحلیل اإلحصائي لالستبیان إعداد الباحث باالعتماد على الجدول من

يحملون إجازة جامعية يحتلون المرتبة األولى عند تصنيف أن من  السابق أعاله يتضح من الجدول
، %)87.8(نسبة من يحملون إجازة جامعية من أفراد العينة بلغت قد بلغت المؤهل العلمي، ف حسبأفراد العينة 

ذا األمر طبيعي كون المؤهل العلمي المطلوب إجازة جامعية فما فوق لكن ماتم مالحظته أثناء توزيع وه
نسبة حملة اإلجازة الجامعية والشهادات العليا قليلون جدا مقارنة مع الشهادات األدنى األمر الذي  االستمارة أن

  .يثير مجموعة من التساؤالت وإشارات االستفهام حول آلية ومعايير التوظيف في المصرف التجاري السوري
مقبول إلى  مر طبيعي وهونسبة حملة اإلجازة عال جداً مقارنة مع الشهادات العليا وهذا األ مستوىإن 

لالرتقاء بالعمل المصرفي إلى ويمكن االعتماد عليه كأساس عند وضع برامج التطوير الوظيفي  ما حد
) دكتوراه - ماجستير - دبلوم( في عينة البحث يحملون شهادات عليا الذينأما نسب مستويات عالية من الكفاءة، 

ضئيلة جداً، األمر الذي ينجم عنه قلة في هذه النسب تبدو إن و%) 0 -%3.4 -%8.8( :فقد كانت على التوالي
عدد الموظفين الذين يتمتعون بالخبرة األكاديمية العلمية والعملية الكافية في التعامل مع الظروف واألزمات  

  .التي قد تطرأ في السوق المصرفية
   :نوع اإلجازة الجامعية حسبتوزيع أفراد العينة  - ج

الجامعية والذي يعملون لدى المصرف  نوع اإلجازةتوزيع أفراد العينة التالي  )9(يوضح الجدول رقم  
  .، وذلك من خالل التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحثالتجاري السوري

  توزيع أفراد عينة البحث وفق نوع اإلجازة): 3/9(الجدول رقم 
  Percent % النسب المئویة   التكرارات  Frequency  نوع اإلجازة

 38.8 57  اقتصاد
 16.3 24  حقوق
 44.9 66  غیر ذلك
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عند تصنيف أفراد  السابق أن من يحملون إجازة في االقتصاد يحتلون المرتبة الثانيةيتضح من الجدول 
وهذه النسبة قليلة إلى حد ما وذلك باعتبار أن طبيعة  %)38.8(إذ بلغت نسبتهم ، اإلجازةنوع  حسبالعينة 

العمل المصارف ومنها التجاري يتطلب اختصاص اإلجازة في االقتصاد بفروعها المختلفة كون خريجي هذا 
تيبهم ثالثاً، حيث االختصاص مؤهلين علمياً للعمل في هذا المجال، أما من يحملون اإلجازة في الحقوق جاء تر

الكلي وهذه النسبة مقبولة إلى حد ما كون طبيعة العمل المصرفي  العينة حجممن  %)16.3(بلغت نسبتهم 
تحتاج إلى قانونين يعملون على تفسير وتطبيق التشريعات المالية والمصرفية الصادرة عن الجهات المختصة، 

بية حملة اإلجازة الجامعية في المصرف التجاري السوري إال أن الشيء الملفت للنظر والغير مقبول هو أن غال
األمر الذي يكبد اإلدارة  %)44.9(من حملة إجازات غير مختصة حيث احتلوا المرتبة األولى بنسبة بلغت

المصرفية نفقات إضافية من أجل إقامة دورات تأهيل وتدريب لهذه الفئة من الموظفين باإلضافة إلى وقوعهم 
  .العمل وخاصة في البدايات األولى من التوظيف والتي قد تكبد خسائر مالية كبيرةفي أخطاء أثناء 

 :)سنوات الخدمة(قدم الوظيفي ال حسبتوزيع أفراد العينة  -د

التي يمتلكها في  خبرةقدم الوظيفي والال حسبتوزيع أفراد العينة  التالي )10(يوضح الجدول رقم 
  .ت والنسب المئوية ألفراد عينة البحث، وذلك من خالل التكراراالعمل المصرفي

  توزيع أفراد عينة البحث وفق الخبرة): 3/10(الجدول رقم 
  Percent % النسب المئویة   التكرارات  Frequency  القدم الوظیفي

 10.9 16  سنوات 5أقل تمامًا من 
 13.6 20  سنة 10-5من 
 21.8 32  سنة 15-11من 
 14.3 21  سنة 20-16من 
 9.5 14  سنة 25-21من 

 29.9 44  سنة 25أكثر تمامًا من 
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أما نسبة ، %)10.9(سنوات بلغت 5إلى أن نسبة من تقل خبرتهم عن السابق ) 10(يشير الجدول رقم 
 %)24.5(وإن مجموع النسبتين السابقتين والبالغ  %)13.6(ة فقد بلغت سن )10- 5(من تتراوح خبرتهم بين 

يشير إلى أن ربع أفراد العينة المشمولة بالبحث تقريباً هم من األقل خبرة في مجال العمل المصرفي كونهم 
سنة،  )15-11(عن نسبة أولئك الذين تتراوح خبرتهم بين ، حيث تزيد نسبة هاتين الفئتين بقليل األحدث توظيفاً

 سنة فقد بلغت )20-16(خبرتهم بين راوح ، أما نسبة من تتمن النسبة الكلية للعينة %)21.8(بلغت نسبتهم حيث
نسبة وقدرها  سنة )25- 21(النسبة الكلية للعينة، كما بلغت نسبة من تتراوح سنوات خبرتهم بين من %) 14.3(
من النسبة الكلية  %)29.9(العينة فقد بلغت  سنة في) 25(، أما نسبة من زادت سنوات خبرتهم عن %)9.5(
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قد احتلت المرتبة األولى األمر الذي يؤدي إلى إعطاء معلومات قريبة من الدقة ) السادسة(للعينة وهذه الفئة 
  .المطلوبة كونها فئة تتمتع بقدم كاف وخبرة كبيرة في مجال العمل المصرفي

، أما بالنسبة لبقية الفئات )15-11(م من تتراوح خبرتهم بين ثم جاءت في المرتبة الثانية الفئة الثالثة وه 
نالحظ بأن نسبها متقاربة من بعضها البعض األمر الذي يشير إلى أن معظم الفئات حسب الخبرة والقدم 

  .الوظيفي قد تمثلت بشكل متساوٍ

 : )الحالي(العمل المسند  حسبتوزيع أفراد العينة  - ه

توزيع أفراد العينة وفق المستوى الوظيفي، وذلك وفق التقسيم الوظيفي  التالي )11(يوضح الجدول رقم
  .الذي تم اختياره كعينة للبحث المطبق على اإلدارات العامة للمصارف الحكومية السورية عينة البحث

  توزيع أفراد العينة وفق المستوى الوظيفي): 3/11(الجدول رقم 
  Percent % لمئویة النسب ا  التكرارات  Frequency  العمل المسند

 0.7 1  مدیر مدیریة/مدیر عام
 4.1 6  معاون مدیر
 6.1 9  مدیر فرع

 6.8 10  معاون مدیر فرع
 10.9 16  رئیس دائرة
 12.2 18  رئیس قسم
 25.2 37  رئیس شعبة
 34.0 50  غیر ذلك
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أجابوا على االستمارة  الذين مديريات المركزيةال السابق أن نسبة مديري) 11(بين الجدول رقم ي
وهذه النسبة قليلة جداً األمر الذي يشير ، النسبة الكلية للعينةمن %) 70.(شملتهم عينة البحث قد بلغت  وبالتالي

عامة للمصرف التجاري السوري إما أن يكونوا مشغولين دائماً إلى أن مديري اإلدارات المركزية في اإلدارة ال
بالعمل المناط بهم وهذا األمر مستبعد إلى حد كبير، أوبأنهم غير مهتمين باألبحاث التي تتمحور حول عمل 
مصرفهم، ونفس الكالم ينطبق على مدراء الفروع ومعاونيهم في محافظتي حلب ودمشق علماً أنهم قد أخذوا 

افي بعد توزيع االستمارة وقبل استرجاعها حيث بلغت نسبة الفئات الثانية والثالثة والرابعة على الوقت الك
، منوهين إلى أن البعض من مدراء الفروع ومعاونيهم هم من حملة الثانوية %)6.8،%6.1،%4.1(: التوالي

ء في االستمارة، كما بلغت نسبة التجارية والمعاهد المتوسطة األمر الذي حذا بنا الستبعادهم تماشياً مع ما جا
من النسبة الكلية للعينة، أما نسبة رؤساء األقسام المشمولين  %)10.9(رؤساء الدوائر ممن شملتهم عينة البحث

 ). رؤساء الدوائر(وبزيادة بسيطة عن الفئة التي سبقتها  %)12.2(بعينة البحث فقد بلغت 
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من  %)25.2(ين تضمنتهم عينة البحث فقد بلغت نسبتهم الذ) رؤساء الشعب(أما بالنسبة للفئة السابعة 
النسبة الكلية للعينة أي ربع المبحوثين ويصنف أصحاب هذه الفئة في المستوى التشغيلي من الهرم الوظيفي، 

    %)34.0(أما الفئة األخيرة وهي الموظفين العاديين من حملة اإلجازة الجامعية فقد بلغت نسبتهم 
 ث اختيار عدد من المستويات الوظيفية التي تمثل قمة الهرم اإلداري في اإلدارةفي هذا البح حاولنا
بمدى معرفة اإلدارة العامة البحث، ألن موضوع البحث يتعلق  موضع لتجاري السوريرف االعامة للمص

اقتضى ، األمر الذي وموظفيها في الفروع بكفاءة عمل مصرفهم والعوامل المؤثرة فيه وفي تقوية مركزه المالي
لمديرين المركزيين ومعاونيهم ا، كاسحب عينة عشوائية من األفراد الذين يمثلون المستويات الوظيفية العلي

ألن هؤالء األفراد هم من يصنعون القرار ويتخذونه  ممن يحملون اإلجازة الجامعية، ورؤساء األقسام والدوائر
، يفية التعامل مع الظروف التي تواجههم أثناء العملالمعرفة الكافية بآلية عمل مصرفهم وكوهم الذين يملكون 

من أجل التكيف مع  نقل الخبرة والمعرفة لألفراد اآلخرين ذوي الخبرة والكفاءة األقل ولديهم القدرة على 
  .التطورات المتسارعة والمنافسة المتزايدة في بيئة العمل المصرفي

  : نتائج التحليل العاملي  - ثانياً
إلى نتائج مقبولة عن طريق أسلوب التحليل العاملي المطبق في هذا البحث يجب أن من أجل الوصول 
بالصدق التجميعـي  ة بالمتغيرات  األصلية للدراسة ور المتعلقامحجميع ال فيما يخص تتمتع المقاييس المستخدمة

Convergent Validity  ةحقق الشروط التاليتتأن  كما أسلفنا سابقاً، وللوصول إلى ذلك يجب:  

 :وهي ستخدام التحليل العاملي الرئيسيةا طوتحقّق شر .1

 .R≠0لصفر غیر مساویة لكون القیمة المطلقة لمحدد مصفوفة معامالت االرتباط تأن  -  أ

على كفاية حجم العينـة علـى   للداللة  ، Kaiser-Meyer- Olkin (KMO)مقياساجتياز اختبار  - ب
 .1)"0.50(علماً أن الحد غير المقبول هو أقل من "، نحو جيد

أقـل مـن    والتي تشترط أن تكون قيمة هـذا االختبـار  ،  Bartlettدرجة المعنوية الختبار تحقيق - ت
ارتباطات معنوية على األقل بين بعض المتغيرات، تكفـي السـتخدام    للداللة على وجود، )0.05(

 .العاملي أسلوب التحليل

، أكبر من حد القبول المناسـب  المستخرجةارات المقياس على كل عامل من العوامل تشبعات عبأن تكون  .2
كافة قيم الجـذر الكـامن    تكون أن يجب كما مفردة،  )150(وأقل من ) 120(لحجم عينة أكبر من ) 0.50(

 .معيار الجذر الكامن قيحقلتقبل التدوير ولكل العوامل أكبر من الواحد 

الحد األدنـى المقبـول فـي    "أكبر من  فسر بواسطة العوامل المستخلصة مجتمعةنسبة التباين الم أن تكون  .3
 .2%)"60( البحوث االجتماعية

                                                             
1-Leech, L N et al, (2005), SPSS for intermediate statistics: use and interpretation, 2nd ED, Lawrence  
Erlbaum associates inc, New jersey, p245.   

2
  .348رزق اهللا، عايدة نخلة، مرجع سبق ذكره، ص  -



  90   الدراسة الميدانية                                   العوامل المؤثرة في كفاءة المصارف التجارية             

 

 :محور المتغيرات ذات الطابع اإلدارياختبار صالحية صدق مقياس  -1

، البد لنا من معرفة عبارات هذا صدق مقياس محور المتغيرات ذات الطابع اإلداريالختبار صالحية 
  :التاليول تعبر عن المتغيرات األصلية له، ويمكن إدراج هذه العبارات في الجدالمحور والتي 

 المحور اإلداري) متغيرات(الممثل لعبارات ) 3/12(رقم الجدول 
  عبارات المقياس

  عبارات المقياس لكل محور  اإلجمالية 
Q1 Q1 1/2 - ضعف في استثمار األدوات المالية.  
Q2 Q2 2/2 - ع الموارد المالية المتاحة على المشروعات على أساس سعر الفائدةعدم القدرة على توزي.  
Q3 Q3 3/2 - عدم المقدرة على جذب الودائع.  
Q4 Q4 4/2 - عدم القدرة على تنمية الوعي المصرفي لدى الجمهور .  
Q5 Q5 5/2 - قلة تعامله بمصادر التمويل القصير األجل كالقبوالت المصرفية.  
Q6 Q6 6/2 - خطر القروض المتعثرة الوقوع في.  
Q7 Q7 7/2 - عدم القدرة على تقليل التكاليف في ظل توفر تكنولوجيا حديثة.  
Q8 Q8 8/2 - ضعف االستفادة من تقنية االتصاالت للحصول على معلومات دقيقة تؤدي إلى اتخاذ قرارات صحيحة.  
Q9 Q9 9/2 - تكبده نفقات إضافية نتيجة زيادة حجمه وكثرة فروعه.  
Q10 Q10 10/2 - عدم االستفادة من كبر حجمه في جذب الحصة األكبر من الزبائن.  

Q11 Q11 11/2 - ضعف توظيف األرصدة النقدية المتاحة في المكان المناسب .  
Q12 Q12 12/2 -  فقدان شريحة كبيرة من المتعاملين نتيجة تمركز الفروع في مكان جغرافي واحد أو أماكن قريبة جدا

  . من بعضها
Q13 Q13 13/2 - تمركز فروع المصرف في أماكن بعيدة عن مناطق تمركز الشركات والمؤسسات ومنشآت األعمال.  

Q14 Q14 14/2 - ضعف في تخصص الكادر المصرفي.  
Q15 Q15 15/2 - مسؤولة تؤثر سلباً  رضعف التكامل والتنسيق بين اإلدارة العامة والفروع من شأنه اتخاذ قرارات غي

  .لماليعلى المركز ا
Q16 Q16 16/2 -  المركزية في اتخاذ القرارات مع اختالف البيئة التي يتواجد فيها كل فرع تؤدي إلى وقوع المصرف

  .في خسائر كبيرة
Q17 Q17 17/2 -  ضعف اإلدارة المصرفية وعدم قدرتها على ضبط مجريات األمور يعتبر من مخاطر التشغيل التي

  .الية فادحة من شأنها إضعاف مركزه الماليتؤدي إلى وقوع المصرف في خسائر م
Q18 Q18 18/2 -  عدم تقيد اإلدارة المصرفية بتنفيذ القرارات في الوقت المناسب من شأنه وقوع المصرف في مخاطر

  .تؤدي إلى زعزعة الثقة وإضعاف المركز المالي
Q19 Q19 19/2 - ه اتخاذ قرارات خاطئة تؤدي إلى ضعف عدم القدرة على مواكبة التغير في الثقافة اإلدارية من شأن

  .المالءة المالية للمصرف
  .االستبانة المعدة لھذا البحث إعداد الباحث باالعتماد علىجدول من ال
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وتشبع تلك المتغيرات  محور المتغيرات ذات الطابع اإلداريالخاصة ب أما نتائج التحليل العاملي  
   : ل التاليإدراجها بالجدو فيمكن بالعوامل الممثلة لها

  اإلداري المحور نتائج التحليل العاملي لمقياس ):3/13(رقم لالجدو
 

  عبارات المقياس
  اإلجمالية 

  عبارات المقياس
  لكل محور

  تشبعات العوامل
Factor1  Factor2  Factor3  

االداري  لجانباضعف 
 والتسویقي

التخطیط االستراتیجي  آلیة اتخاذ القرارات
 لإلدارة

Q1 Q1 0.858  -  -  
Q2 Q2 0.877  -  -  
Q3 Q3 0.899  -  -  
Q4 Q4 0.849  -  -  
Q5 Q5 0.802  -  -  
Q6 Q6 _  -  0.515  
Q7 Q7 _  _  0.650-  
Q8 Q8 _  0.728  -  
Q9 Q9 0.770  -  _  

Q10 Q10 0.830  -  _  
Q11 Q11 0.852  -  -  
Q12 Q12 -  -  0.716  
Q13 Q13 0.703  -  -  
Q14 Q14 0.609  -  -  
Q15 Q15 0.834  _  -  
Q16 Q16 -  0.790  -  
Q17 Q17 0.842  -  -  
Q18 Q18 0.846  -  -  
Q19 Q19 0.785  -  -  

  1.348  1.601 9.521  الجذر الكامن قبل التدوير

  1.382  1.637 9.450  الجذر الكامن بعد التدوير

  7.272  8.618 49.738  النسبة المئوية للتباين المفسر

النسبة المئوية التراكمية للتباين 
  المفسر

49.738 58.357  65.629  

  .ائي لالستبیاننتائج التحلیل اإلحص إعداد الباحث باالعتماد على جدول منال
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لمتغيرات عوامل من جميع العبارات المتعلقـة بـا   ثالثةيتضح من الجدول السابق أنّه قد تم استخالص 
  :هيهذه العوامل  و ذات الطابع اإلداري

   :لعامل األولا

و  عبـارة  بأربعة عشر بأكبر عدد من العبارات الخاصة بهذا المحور حيث حملهذا العامل  تم تحميل
مـن التبـاين   %) 49.738( تهنسب ماهذا العامل قد فسر و )9،5،4،3،2،1،19،18،17،15،14،13،11،10(: هي

  .)اإلداري(في هذا المحور  الكلي للعبارات

   :لعامل الثانيأما بالنسبة ل
من التباين %) 8.618(العامل نسبة  قد فسر هذاو )16،8( :على التوالي وهما بعبارتين فقطتحميله  تمف

  .الكلي للعبارات

   :الثالث أما العامل
%) 7.272(نسـبة   العامل الثالث فسرقد و) 12،7،6: (على التوالي هيوم تحميله بثالثة عبارات فقد ت

  .من التباين الكلي للعبارات
وهـي عبـارة   ) اإلداري(مما سبق نستطيع استخراج المعادالت الممثلة للنموذج العاملي لهذا المحور  

  :ها بالشكل التاليويمكن كتابت عن معادالت خطية

)3(.............................0.716X0.650X-0.515
)2(............................................0.790X0.728
)1(.............0.785X0.846X0.842X0.834X

0.609X0.703X0.852X0.830X0.770X
0.802X0.849X0.899X0.877X0.858

312763

21682

119181715
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والتي تعبر عن المعادالت السابقة  والخاصة بهذا المحور المستخرجة حيث يمكن تمثيل العوامل الثالثة
  :التالي )23(رقم  وفقاً الختبار سكري الركامي الذي أوجده العالم كاتيل بالشكل البياني

  )3/23(شكل رقم ال

  
  .Spssمخرجات برنامج  ث باالعتماد علىإعداد الباح الشكل من
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أو القسم المتعلق بـالمتغيرات   محوراليمكن القول إن المقاييس المستخدمة في هذا البحث فيما يخص  
  :وذلك لألسباب التالية  Convergent Validityتتمتع جميعها بالصدق التجميعي  ذات الطابع اإلداري

 :وهي ئيسيةستخدام التحليل العاملي الرا طوتحقّق شر .1

وق د بلغ ت    R≠0كون القیمة المطلقة لمحدد مصفوفة معامالت االرتباط ال تس اوي الص فر   تأن  - أ
 .Determinant = 2.92 قیمة المحدد ھنا

وهو أكبـر مـن   )  0.910(والذي قيمته تساوي   Kaiser-Meyer- Olkin (KMO)مقياس - ب
علمـاً أن  "على كفاية حجم العينة على نحو جيـد،   ، وهذا يدّل)0.70(رغوب الحد األدنى الم

 ).0.50(الحد غير المقبول هو أقل من 

يوجـد   ، أي)0.05(، وهـي أقـل مـن    )0.000(تساوي  Bartlett درجة المعنوية الختبار  - ت
 ،العـاملي  التحليـل  أسـلوب ارتباطات معنوية على األقل بين بعض المتغيرات، تكفي السـتخدام  

 .KMO and Bartlett يوضح نتائج اختبار) 14(والجدول رقم 

  KMO and Bartlettيوضح نتائج اختبار ) 3/14(الجدول رقم 

  KMO 0.910اختبار 

  Bartlettاختبار 

Approx. Chi-Square كاي تربیع   2089.158  
df 171  درجات الحرية  

Sig. 0.000  المعنوية  

  .نتائج التحلیل اإلحصائي لالستبیان د علىإعداد الباحث باالعتما الجدول من

أكبر من حد القبول المناسب وقوية،  الثالثةتشبعات عبارات المقياس على كل عامل من العوامل  كانت .2
كما أن كافة قيم الجذر الكامن قبل التدوير . مفردة )150(وأقل من  )120(لحجم عينة أكبر من ) 0.50(

 .معيار الجذر الكامن تحققفهي ولكل العوامل أكبر من الواحد 

الحد األدنـى  من  أكبروهي ) 65.629( كانت نسبة التباين المفسر بواسطة العوامل المستخلصة مجتمعة .3
كافة نسب التباين التي يفسرها كـل عامـل مـن    حيث كانت  ،%)60(المقبول في البحوث االجتماعية

 .المطلوبة في العلوم االجتماعية% 0.05تفوق  ثالثةالعوامل ال
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 :محور المتغيرات ذات الطابع االقتصادي والسياسياختبار صالحية صدق مقياس  -2

، البد لنا من معرفة الطابع االقتصادي والسياسيصدق مقياس محور المتغيرات ذات الختبار صالحية 
  :تاليالول عبارات هذا المحور والتي تعبر عن المتغيرات األصلية له، ويمكن إدراج هذه العبارات في الجد

 االقتصادي والسياسيالمحور ) متغيرات(الممثل لعبارات ) 3/15(رقم الجدول 

  عبارات المقياس
  عبارات المقياس لكل محور  اإلجمالية 

Q20 Q1 1/3 - ارتفاع درجة المخاطرة الناجمة عن منح القروض والسلف.  

Q21 Q2 2/3 - ضعف االستثمار في السندات الحكومية.  

Q22 Q3 3/3 - ويل عمليات االستيراد والتصديرضعف تم.  

Q23 Q4 4/3 -  وجود حالة راهنة من التأثير السلبي للتضخم على األموال الخاصة بالمصرف غير
  .المستثمرة

Q24 Q5  5/3 - أحدثهما نشوء المصارف الخاصة واإلسالمية نالضغط وارتفاع حدة المنافسة اللذا.  

Q25 Q6 6/3 - اً نتيجة المنافسةتأثر المركز المالي للمصرف سلب .  

Q26 Q7 7/3 - عدم قدرته على المساهمة الفعالة في خطط التنمية.  

Q27 Q8 8/3 - ضعفه في لعب دور الوسيط بين المؤسسات المحلية واألجنبية.  

Q28 Q9 9/3 -  عدم إعطاء األولوية لمواجهة اآلثار السلبية التي تخلفها المراحل التي يمر بها االقتصاد
الشرائية للنقود وبالتالي ضعف كفاءته  ةوع المصرف في خطر انخفاض القويؤدي إلى وق

Q29 Q10 10/3 -  تلعب الضغوط السياسية الخارجية دور كبير في سحب المودعين لودائعهم بشكل
  .مفاجئ، األمر الذي ينعكس سلباً على السيولة الحاضرة وبالتالي على المركز المالي للمصرف

Q30 Q11 11/3 -  إن تعامل المصرف التجاري بتجارة العمالت األجنبية الرئيسية يؤدي إلى زيادة
  .وبالتالي تقوية مركزه المالي هإيرادات

Q31 Q12 12/3 -  إن عدم قدرة المصرف التجاري على الوفاء بالتزاماته يشكل تحدياً كبيراً لكفاءة العمل
  .المصرفي

Q32 Q13 13/3 - قتصادية دوراً في عدم التزام المدينين بسداد المستحقات المالية تلعب التقلبات اال
  المترتبة عليهم، األمر الذي ينعكس سلباً على المركز المالي للمصرف

  .االستبانة المعدة لھذا البحث إعداد الباحث باالعتماد علىجدول من ال
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وتشـبع تلـك    ،بع االقتصادي والسياسيالطاأما نتائج التحليل العاملي الخاصة بمحور المتغيرات ذات   
 :  التالي )16(رقم  المتغيرات بالعوامل الممثلة لها فيمكن إدراجها بالجدول

  محور االقتصادي والسياسيال نتائج التحليل العاملي لمقياس) 3/16( رقم لالجدو
  عبارات المقياس
  اإلجمالية

  عبارات المقياس
  لكل محور

  تشبعات العوامل

Factor1  Factor2  Factor3  
الضغوط السیاسیة 
 والتقلبات االقتصادیة

المساھمة في 
 خطط التنمیة

ضعف الوساطة 
 المالیة

Q20 Q1 _  0.696 -  
Q21 Q2 0.806  -  -  
Q22 Q3 0.814  -  -  
Q23 Q4 _  -  0.739  
Q24 Q5 0.679  -  -  
Q25 Q6 0.879  -  _  
Q26 Q7 _  0.782  -  
Q27 Q8 _  _  0.763  
Q28 Q9 0.855  -  _  
Q29 Q10 0.853  -  -  
Q30 Q11 تحذف العبارة لعدم تشبعها بأي عامل  
Q31 Q12 0.841  -  -  
Q32 Q13 0.800  -  -  

  1.222  1.492 6.149  الجذر الكامن قبل التدوير

  1.282  1.445 6.136  الجذر الكامن بعد التدوير

  9.753  11.115 42.609  النسبة المئوية للتباين المفسر

  63.477  53.724 42.608  ة التراكمية للتباين المفسرالنسبة المئوي
  .نتائج التحلیل اإلحصائي لالستبیان إعداد الباحث باالعتماد على الجدول من

عوامل مـن جميـع العبـارات المتعلقـة      ثالثةالسابق أنّه تم استخالص ) 16(رقم ضح الجدول ويإذ 
  :هيامل هذه العوو بالمتغيرات ذات الطابع االقتصادي والسياسي

   :لعامل األولا

 العامل هذاقد فسر و )6،5،3،2،14،13،11،10( :على التوالي هيات عبار ثمانهذا العامل ب تم تحميل 
  .من التباين الكلي للعبارات%) 42.609( تهنسب ما

  :العامل الثاني

التباين الكلـي  من %) 11.115( قد فسر هذا العامل نسبةو )7،1: (اليتينالت ماه عبارتين فقطتم تحميله ب
  .للعبارات
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  : العامل الثالث

مـن التبـاين   %) 9.753(وهذا العامل يفسر نسـبة   )8،4: (ما التاليتينه عبارتين فقطتم تحميله بأيضاً 
  .الكلي للعبارات

وهي ) قتصادي والسياسياال(استخراج المعادالت الممثلة للنموذج العاملي لهذا المحور  يمكنمما سبق 
  :ويمكن كتابتها بالشكل التاليخطية  عبارة عن معادالت

)3(.........................................0.763X0.739
)2(..........................................0.782X0.696
)1(........0.800X0.841X0.853X0.855X

0.879X0.679X0.814X0.806
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حيث يمكن تمثيل العوامل الثالثة المستخرجة والخاصة بهذا المحور والتي تعبر عن المعادالت السابقة 
  :التالي )24(رقم  وفقاً الختبار سكري الركامي الذي أوجده العالم كاتيل بالشكل البياني

  )3/24(شكل رقم ال

  
  .Spssمخرجات برنامج  إعداد الباحث باالعتماد على كل منالش

المتغيـرات ذات الطـابع   يمكن القول إن المقاييس المستخدمة في هذا البحث فيمـا يخـص محـور    
  :وذلك لألسباب اآلتية  Convergent Validityتتمتع جميعها بالصدق التجميعي  االقتصادي والسياسي

 :وهي لي الرئيسيةستخدام التحليل العاما طوتحقّق شر .1

وقد بلغ ت قیم ة    R≠0كون القیمة المطلقة لمحدد مصفوفة معامالت االرتباط ال تساوي الصفر تأن  -  أ
 .Determinant =0.002 المحدد ھنا

وهو أكبر مـن الحـد   ) 8920.(والذي قيمته تساوي   Kaiser-Meyer- Olkin (KMO)مقياس - ب
على كفاية حجم العينة على نحو جيد، علماً أن الحـد غيـر    ، وهذا يدّل)0,70(األدنى المرغوب 

 ). 0,50(المقبول هو أقل من 
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يوجد ارتباطـات   ، أي)0,05(، وهي أقل من )0,000(تساوي  Bartlett درجة المعنوية الختبار  - ت
والجـدول رقـم    التحليل العاملي أسلوبستخدام معنوية على األقل بين بعض المتغيرات، تكفي ال

   Kaiser-Meyer- Olkin (KMO). التالي يبين نتائج اختبار) 17(

  KOM and Bartlettيوضح نتائج اختبار ) 3/17(الجدول رقم 

  KMO .8920اختبار 

Bartlett Approx. Chi-Squareاختبار  كاي تربیع   908.456  

df 78  درجات الحرية  

Sig. 0.000  عنويةالم  
 .نتائج التحلیل اإلحصائي لالستبیان إعداد الباحث باالعتماد على الجدول من

قوية، أي أكبر من حد القبول المناسـب   ثالثةتشبعات عبارات المقياس على كل عامل من العوامل ال كانت .2
قبل التدوير ولكـل   كما أن كافة قيم الجذر الكامن ،مفردة) 150-120( يتراوح بينلحجم عينة أكبر ) 0,50(

 .معيار الجذر الكامن تحققالعوامل أكبر من الواحد 

أكبر من الحـد األدنـى   وهي  )%63.475(كانت نسبة التباين المفسر بواسطة العوامل المستخلصة مجتمعة  .3
 ثالثـة وكافة نسب التباين التي يفسرها كل عامل مـن العوامـل ال   ،)%60(المقبول في البحوث االجتماعية

 .المطلوبة في العلوم االجتماعية %0,05تفوق 
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 :اختبار صالحية صدق مقياس محور المتغيرات ذات الطابع القانوني واالجتماعي -3

، البد لنا من معرفة نوني واالجتماعياقالطابع الصدق مقياس محور المتغيرات ذات الختبار صالحية 
  :التاليول له، ويمكن إدراج هذه العبارات في الجد عبارات هذا المحور والتي تعبر عن المتغيرات األصلية

 القانوني واالجتماعيالمحور ) متغيرات(الممثل لعبارات ) 3/18(رقم الجدول 

  عبارات المقياس
  عبارات المقياس لكل محور  اإلجمالية 

Q33  Q1 1/4 - عدم المقدرة على تغطية أنشطته واحتياجاته من أمواله الخاصة.  

Q34  Q2 2/4 -  األمان في المصرفضعف.  
Q35 Q3 3/4 -  إن عدم مالئمة القوانين والتشريعات التي يفرضها المصرف المركزي على المصرف التجاري

  .تشكل تحدياً في وجه تقوية األخير لمركزه المالي
Q36 Q4 4/4 -  عدم الوضوح في تحديد أهداف السياسة النقدية والمالية يعد عائقاً أمام زيادة كفاءة العمل

  .المصرفي وبالتالي تقوية المركز المالي للمصرف
Q37 Q5 5/4 -  إن ضعف ثقة الجمهور في المصرف من العوامل األساسية التي تؤثر سلباً على المالءة المالية

  .للمصرف وبالتالي على مركزه المالي
Q38 Q6 6/4 - للسرية المصرفية دور إيجابي في جذب القسم األكبر من المتعاملين.  

Q39 Q7 7/4 -  إن لعراقة وقدم المصرف دور كبير في االستحواذ على شريحة واسعة من المتعاملين األمر الذي
  .يؤدي إلى زيادة ودائعه ومن ثم تقوية مركزه المالي

Q40 Q8 8/4 -  تلعب التشريعات الدينية دوراً كبيراً في إحجام الكثير من أصحاب الفوائض النقدية في استثمار
  .المصرف التجاريأموالهم لدى 

  .االستبانة المعدة لھذا البحث إعداد الباحث باالعتماد علىجدول من ال
وتشـبع تلـك    ، نوني واالجتماعياقالالطابع أما نتائج التحليل العاملي الخاصة بمحور المتغيرات ذات   

  : التالي )19(رقم  المتغيرات بالعوامل الممثلة لها فيمكن إدراجها بالجدول
 للمحور القانوني واالجتماعينتائج التحليل العاملي ) 3/19( قمر لالجدو

 عبارات المقياس

  اإلجمالية
  عبارات المقياس
  لكل محور

  تشبعات العوامل
Factor1  Factor2  

 القوانین والتشریعات
 الدینیة والمصرفیة

 بالمصرف األمان

Q33 Q1 _  0.671 
Q34 Q2 _  0.757  
Q35 Q3 0.619  _  
Q36 Q4 0.830  _  
Q37 Q5 0.780  _  
Q38 Q6 0.808  _  
Q39 Q7 0.812  _  
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Q40 Q8 0.846  _  
  1.138 3.863  الجذر الكامن قبل التدوير
  1.194 3.807  الجذر الكامن بعد التدوير
  14.924 47.589  النسبة المئوية للتباين المفسر

النسبة المئوية التراكمية للتباين 
  المفسر

47.589 62.512  

  

 .نتائج التحلیل اإلحصائي لالستبیان إعداد الباحث باالعتماد على نالجدول م

بمحـور  من جميـع العبـارات المتعلقـة     عاملين فقطمن الجدول السابق أنّه تم استخالص لنا يتضح 
  :ماوه المتغيرات ذات الطابع القانوني واالجتماعي

   :العامل األول

 مـا نسـبته   هـذا العامـل  يفسر و ،)8،7،6،5،4،3(: على النحو التالي هيوعبارات  تتم تحميله بس
  .من التباين الكلي للعبارات%) 47.589(

  :العامل الثانيأما 

مـن  %) 14.924(وهذا العامل يفسر نسـبة  من هذا المحور  ،)2،1(: ماه بعبارتين فقطتم تحميله فقد 
  .التباين الكلي للعبارات

وهمـا  ) القانوني واالجتماعي(املي لهذا المحور نستطيع استخراج المعادالت الممثلة للنموذج الع ومنه
  :ا بالشكل التاليمويمكن كتابته عبارة عن معادلتين خطيتين

)2(......................0.757X0.671
)1(....0.846X0.812X0.808X

0.780X0.830X0.619

2212

1876

5431

ε
ε

++=
++++

++=

XF

XF

  

حيث يمكن تمثيل العامالن اللذان تم استخراجهما والمتعلقين بالمحور القـانوني واالجتمـاعي واللـذان    
 :التالي )25(رقم  الختبار سكري الركامي  بالشكل البياني يمثالن المعادلتين الخطيتين السابقتين وفقاً

  )3/25(شكل رقم ال

  
  .Spssمخرجات برنامج  إعداد الباحث باالعتماد على الشكل من
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المتغيرات ذات الطابع القـانوني  المقاييس المستخدمة في هذا البحث فيما يخص محور  بأنيمكن القول 
  :وذلك لألسباب اآلتية  Convergent Validityلتجميعي ، تتمتع جميعها بالصدق اواالجتماعي

 :وهي ستخدام التحليل العاملي الرئيسيةا طوتحقّق شر .1

وقد بلغ ت قیم ة    R≠0كون القیمة المطلقة لمحدد مصفوفة معامالت االرتباط ال تساوي الصفر تأن  -  أ
 .Determinant = 0.036 المحدد ھنا

وهو أكبر مـن الحـد   )  0.847(والذي قيمته تساوي   Kaiser-Meyer- Olkin (KMO)مقياس - ب
على كفاية حجم العينة على نحو جيد، علماً أن الحـد غيـر    ، وهذا يدّل)0,70(األدنى المرغوب 

 ). 0.50(المقبول هو أقل من 

يوجد ارتباطـات   أي ،)0,05(، وهي أقل من )0,000(تساوي  Bartlett درجة المعنوية الختبار  - ت
والجـدول رقـم    التحليل العامليأسلوب معنوية على األقل بين بعض المتغيرات، تكفي الستخدام 

 .KOM and Bartlettنتائج اختبار التالي يبين ) 20(

  KOM and Bartlettيوضح نتائج اختبار ) 3/20(الجدول رقم 

  KMO 0.848اختبار 

 Bartlettاختبار 

Approx. Chi-Square كاي تربیع   473.641  

df 28  درجات الحرية  

Sig. 0.000  المعنوية  
 .نتائج التحلیل اإلحصائي لالستبیان إعداد الباحث باالعتماد علىالجدول من 

أكبر مـن حـد القبـول المناسـب     وقوية،  املين كانتإن تشبعات عبارات المقياس على كل عامل من الع .2
كما أن كافة قيم الجذر الكامن قبـل التـدوير ولكـل    . مفردة) 150 -120( يتراوح بينلحجم عينة ) 0,50(

 .معيار الجذر الكامنلمحققة وبالتالي فهي العوامل أكبر من الواحد 

أكبر مـن الحـد األدنـى    وهي %) 62.512( إن نسبة التباين المفسر بواسطة العوامل المستخلصة مجتمعة .3
لتباين التي يفسرها كل عامل مـن العوامـل السـتة    وكافة نسب ا ،%)60( المقبول في البحوث االجتماعية

 .المطلوبة في العلوم االجتماعية% 0,05تفوق 
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  : معنوية نماذج االنحداردراسة  -ثالثاً
 ذج االنحدارانمفيما إذا كانت  معرفةمن أجل   Spssفي برنامج )ANOVA( التباينتم استخدام تحليل 

كفاءة مستقلة من جهة و متغيراتعوامل المستخرجة كة العالقة بين الدراسو ،المستخدمة في البحث معنوية أم ال
   %).5(، وذلك عند مستوى معنوية السيولة كمتغير تابع من جهة ثانية توفرعمل المصرف التجاري والمتمثلة ب

  :لمستخرجةلعوامل امعنوية نماذج االنحدار الكلية ل -أ
  نحدار الثالثةالمعنوية الكلية لنماذج اال): 3/21(الجدول رقم 

مصدر   نماذج االنحدار
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  المعنوية F قيمة
Sig.  

الداللة 
  اإلحصائية

 قيم
 المعامالت 

نموذج العوامل 
  اإلدارية

  قيمة  معنوي  0.000 56.143 34.733 3 104.199  االنحدار
  0.53 0.619  143  88.467  الخطأ

  __  146  192.667  التباين الكلي

نموذج العوامل 
االقتصادية 
  والسياسية

 0.000 44.609 31.047  3  93.141  االنحدار
  

  قيمة معنوي
  0.47  6960.  143  99.526  الخطأ

  __  146  192.667  التباين الكلي

نموذج العوامل 
القانونية 
  واالجتماعية

  قيمة معنوي  0000. 58.548  43.204  2  86.407  االنحدار
  0.44  7380.  144  106.259  الخطأ

  __  146  192.667  التباين الكلي

 .نتائج التحلیل اإلحصائي لالستبیان إعداد الباحث باالعتماد على الجدول من

  :ض اإلحصائيةوذلك فيما يتعلق بالفرو السابق )21(نالحظ من الجدول رقم 

 :لعوامل اإلداريةاالنحدار ل نوية نموذجمع .1

وهي ) 0000.( تساوي.Sig المحسوبة االنحدار الكلية نموذجبأن قيمة معنوية  يتبين الجدول السابق من 
 ، األمر الذي يقودنا إلى رفض فرضية العدم القائلة بأن%)5( المفروض أقل من مستوى المعنوية

عدم  مقابل نموذج االنحدار غير معنوي، وأن) ساوي الصفرت(معامالت انحدار النموذج جميعها معدومة 
ال يساوي الصفر وبالتالي فإن نموذج أحد معامالت االنحدار على األقل  بأنالفرض البديل القائل  رفض

في هذا النموذج استطاعت تفسير  المدرجة معنوي، وأن المتغيرات المستقلة اإلداريةاالنحدار للعوامل 
الباقي وأن ) المتغير التابع تطرأ علىالتغيرات التي (الكلي للظاهرة المدروسة  من التباين) 0.53%(

  .غير معروفة عوامل عشوائيةلو لم تدرج في النموذج يعود لمتغيرات أخرى

  

  



  102   الدراسة الميدانية                                   العوامل المؤثرة في كفاءة المصارف التجارية             

 

 :معنوية نموذج االنحدار للعوامل اإلقتصادية والسياسية .2

وهـي أقـل   ) 0000.(تساوي .Sig سوبةيبن الجدول السابق بأن قيمة معنوية نموذج االنحدار الكلية المح 
، األمر الذي يقودنا إلى رفض فرضية العدم القائلة بأن معـامالت  %)5(من مستوى المعنوية المفروض 
 عـدم رفـض   وأن نموذج االنحدار غير معنوي، مقابل) تساوي الصفر(انحدار النموذج جميعها معدومة 

األقل ال يساوي الصـفر وبالتـالي فـإن نمـوذج      الفرض البديل القائل بأن أحد معامالت االنحدار على
االنحدار للعوامل اإلقتصادية والسياسية معنوي، وأن المتغيرات المستقلة المدرجـة فـي هـذا النمـوذج     

التغيرات التي تطـرأ علـى المتغيـر    (من التباين الكلي للظاهرة المدروسة ) %0.47(استطاعت تفسير 
 .غير معروفة ى لم تدرج في النموذج ولعوامل عشوائيةوأن الباقي يعود لمتغيرات أخر) التابع

 :واالجتماعي قانونيال ينامللعمعنوية نموذج االنحدار ل .3

وهي أقل ) 0000.(تساوي .Sig يبن الجدول السابق بأن قيمة معنوية نموذج االنحدار الكلية المحسوبة 
العدم القائلة بأن معامالت  ، األمر الذي يقودنا إلى رفض فرضية%)5(من مستوى المعنوية المفروض 
وأن نموذج االنحدار غير معنوي، مقابل عدم رفض ) تساوي الصفر(انحدار النموذج جميعها معدومة 

الفرض البديل القائل بأن أحد معامالت االنحدار على األقل ال يساوي الصفر وبالتالي فإن نموذج 
غيرات المستقلة المدرجة في هذا النموذج معنوي، وأن المت جتماعيواال قانونيال يناملاالنحدار للع

التغيرات التي تطرأ على المتغير (من التباين الكلي للظاهرة المدروسة ) %0.44(استطاعت تفسير 
 .غير معروفة وأن الباقي يعود لمتغيرات أخرى لم تدرج في النموذج ولعوامل عشوائية) التابع

السابق والخاصة بمختلف العوامل التي تم  )21(رقم  لإن نماذج االنحدار المستخرجة والمبينة في الجدو .4
 . استخراجها، هي نماذج معنوية وذات جودة البأس بها ويمكن استخدامها في التنبؤ

  :)Normality Test( اعتدالية التوزيع االحتمالي لألخطاء التحقق من  - ب

وبالتالي نوع  )البواقي( اءمعرفة نوع التوزيع الذي تتبعه األخطبهدف  لمحاور الدراسة الثالثة وذلك
إذ أن  العشوائية األخطاءالتي تتبعها  اإلحصائيةالفروض كذلك و التوزيع الذي تتبعه متغيرات الدراسة،

 :H1تتبع التوزيع الطبيعي في حين أن الفرض البديل األخطاءتقول بأن  : H0فرضية العدم في هذه الحالة 
  :ذلك بطريقتين التحقق من يتمي وبأن األخطاء ال تتبع  التوزيع الطبيعيقول 
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  :األولى طريقة الرسم البياني

ومقارنة االحتمال التجميعي للمشاهدات التالي   )26(رقم  يتم ذلك من خالل النظر إلى الشكل البياني   
  ).المعياري(مع االحتمال التجميعي المتوقع 

  يبين التوزيع االحتمالي لألخطاء )3/26(شكل رقم ال

  
  .Spssمخرجات برنامج  إعداد الباحث باالعتماد على نالشكل م

خطاء على جانبي المستقيم، األمر الذي يدل السابق يتبن لنا بوضوح توزع األ) 26(رقم من الشكل 
األخطاء تتوزع بشكل معتدل على جانبي الخط المستقيم وبالتالي فإن األخطاء تتبع التوزيع الطبيعي،  إلى أن

   .ي فرضية العدموهذا مطابق لما جاء ف

  :حسابيةطريقة الال الثانية

 Kolmogorov-Smirnov& Shapiro-Wilk  تطبيق اختباريعلى الحسابية تعتمد الطريقة  

  :التالي )22(رقم  هما بالجدولتيجوالموضحة نت
  اعتدالية التوزيع االحتمالي لألخطاءمعنوية ): 3/22(الجدول رقم 

  المعنوية  حريةدرجات ال  إحصائية االختبار  االختبار
Sig.  

Kolmogorov-Smirnov  0.110  147  0.064  
Shapiro-Wilk  0.893  147  0.080  

 .نتائج التحلیل اإلحصائي لالستبیان إعداد الباحث باالعتماد على جدول منال  

     اإلحصائية المعنويةمة من نتائج التحليل اإلحصائي الموضحة في الجدول السابق نالحظ أن قي
Sig. األمر الذي يقودنا إلى عدم رفض فرضية العدم %)5( االختبارين أكبر من مستوى المعنوية ي كالف ،

األمر الذي يمكن إسقاطه على المتغيرات األصلية  وبالتالي فإن األخطاء العشوائية تتوزع توزيعاً طبيعياً
التي تم التوصل إليها في طريقة و ائج السابقة،ما يؤكد النت، وهو للدراسة إذ أنها تتبع التوزيع الطبيعي أيضاً

  .الرسم البياني
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 :اختبار الفرضيات -رابعاً

تحليل التباين األحادي و (Regression) االنحدار تم اختبار فرضيات البحث من خالل استخدام أسلوب
)(One Way ANOVA مدى تأثير العوامل المستخرجة من نتائج التحليل العاملي إلى اختبار  انيهدف انذلال
السيولة،  توفربالمتمثلة ووهو كفاءة عمل المصرف التجاري  اعتبارها متغيرات مستقلة على المتغير التابعب

  .)0.95(درجة ثقة  وذلك عند

إذ % 95ثقة  ودرجة N-1الجدولية عند درجات حرية  Tقيمة المحسوبة مع  Tمقارنة قيمة  حيث تم
  :1كاآلتيأو عدم رفضه رفض الفرض ب اإلقرار يتم

الجدولية هذا يعني وجود تأثير معنوي للمتغير المستقل على  T >المحسوبة  Tكانت قيمة إذا  -
  .الفرضية البديلة عدم رفضوبالتالي يتم رفض فرضية العدم و المتغير التابع،

عدم وجود تأثير معنوي للمتغير المستقل الجدولية هذا يعني  T <المحسوبة  Tأما إذا كانت قيمة  -
 .فرضية العدم ورفض الفرضية البديلة عدم رفض وبالتالي ع،على المتغير التاب

فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات عينة البحث  دوجال ت: على أنهنص والتي ت اختبار الفرضية األولى -1
توفير في قدرته على والمتمثلة ) قوة مركزه المالي(كفاءة المصرف التجاري ب ةتعلقحول األسئلة الم

 .ائص العينةوفقاً لخص السيولة

لمعرفة فيما إذا كان هناك فرق جوهري ذو   )One Way ANOVA(األحادي  تم إجراء تحليل التباين
 ،)قوة مركزه المالي(داللة إحصائية بين إجابات عينة البحث حول كفاءة عمل المصرف التجاري السوري 

  :والمتمثلة بقدرته على توفير السيولة وفقاً لخصائص عينة البحث التالية

 :أ ـ حسب الفئة العمرية

إلجابات أفراد  )One Way ANOVA(التالي نتائج تحليل التباين األحادي  )23(رقم  الجدول يبين
  .عينة البحث حسب الفئة العمرية

  )One Way ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي ): 3/23(الجدول رقم 
  المعنوية F قيمة  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  

Sig.  
  الداللة اإلحصائية

  معنوي /غ  0.815  3900. 0.524 4 2.094  بين المجموعات
 1.342  142  190.572  داخل المجموعات

  __  146  192.667  اإلجمالي
  .نتائج التحلیل اإلحصائي لالستبیان إعداد الباحث باالعتماد علىلجدول من ا

  

                                                             
1

 . بتصرف 193- 192، منشورات جامعة حلب ، ص اإلحصاء التطبيقي، )2003(محمد وآخرون  كبية  -
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وهي أكبر من مستوى المعنوية ) 0.815(تساوي .Sig وية المعن من الجدول السابق نالحظ أن قيمة
، األمر الذي يشير إلى عدم وجود فرق جوهري في إجابات أفراد عينة البحث حول كفاءة %)5(المفروض 

لمتغير الفئة  والمتمثلة بقدرته على توفير السيولة وفقاً ،)قوة مركزه المالي(التجاري السوري عمل المصرف 
  .العمرية

 :المؤهل العلمي ب ـ حسب

إلجابات أفراد  )One Way ANOVA(التالي نتائج تحليل التباين األحادي ) 24(رقم الجدول  يبين
   .المؤهل العلميعينة البحث حسب 

  )One Way ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي ): 3/24(الجدول رقم 
  المعنوية F قيمة  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  

Sig.  
  الداللة اإلحصائية

  معنوي /غ  0.508  0.681  9030.  2  1.805  بين المجموعات
 1.325  144  190.861  داخل المجموعات

  __  146  192.667  اإلجمالي
  .نتائج التحلیل اإلحصائي لالستبیان إعداد الباحث باالعتماد على جدول منال

وهي أكبر من مستوى المعنوية ) 0.508(ساوي ت.Sig المعنوية  من الجدول السابق نالحظ أن قيمة
، األمر الذي يشير إلى عدم وجود فرق جوهري في إجابات أفراد عينة البحث حول كفاءة %)5(المفروض 

لمتغير المؤهل  والمتمثلة بقدرته على توفير السيولة وفقاً ،)قوة مركزه المالي(التجاري السوري عمل المصرف 
 .العلمي

 :لجامعيةاإلجازة اج ـ حسب 

إلجابات أفراد  )One Way ANOVA(التالي نتائج تحليل التباين األحادي ) 25(رقم الجدول  يبين
  .نوع اإلجازة الجامعيةعينة البحث حسب 

  )One Way ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي ): 3/25(الجدول رقم 
  المعنوية F قيمة  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  

Sig.  
  الداللة اإلحصائية

  معنوي /غ  2790.  1.287  1.691  2  3.383  بين المجموعات
  1.314  144  189.284  داخل المجموعات

  __  146  192.667  اإلجمالي
  .نتائج التحلیل اإلحصائي لالستبیان إعداد الباحث باالعتماد على جدول منال

وهي أكبر من مستوى المعنوية ) 0.279(اوي تس.Sig المعنوية  من الجدول السابق نالحظ أن قيمة
، األمر الذي يشير إلى عدم وجود فرق جوهري في إجابات أفراد عينة البحث حول كفاءة %)5(المفروض 

لمتغير  والمتمثلة بقدرته على توفير السيولة وفقاً ،)قوة مركزه المالي(التجاري السوري عمل المصرف 
  .اإلجازة الجامعية
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 :)الخبرة(لوظيفي القدم اـ حسب  د

إلجابات أفراد  )One Way ANOVA(التالي نتائج تحليل التباين األحادي  )26(رقم  الجدول يبين
  .)الخبرة(حسب القدم الوظيفي عينة البحث 

  )One Way ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي ): 3/26(الجدول رقم 
  المعنوية F قيمة  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  

Sig.  
  الداللة اإلحصائية

  معنوي /غ  3210.  1.183  1.551  5  7.757  بين المجموعات
  1.311  141  184.909  داخل المجموعات

  __  146  192.667  اإلجمالي

  .نتائج التحلیل اإلحصائي لالستبیان إعداد الباحث باالعتماد على الجدول من
وهي أكبر من مستوى المعنوية ) 0.321(تساوي .Sig ية المعنو من الجدول السابق نالحظ أن قيمة

، األمر الذي يشير إلى عدم وجود فرق جوهري في إجابات أفراد عينة البحث حول كفاءة %)5(المفروض 
القدم لمتغير  والمتمثلة بقدرته على توفير السيولة وفقاً ،)قوة مركزه المالي(التجاري السوري عمل المصرف 

فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات عينة البحث فيما مما سبق يالحظ الباحث عدم وجود  ،)الخبرة(الوظيفي 
توفير السيولة وفقاً لخصائص في قدرته على والمتمثلة ) قوة مركزه المالي(كفاءة المصرف التجاري يتعلق ب
فروق ذات داللة د وجوب، وبالتالي النستطيع رفض فرضية العدم مقابل رفض الفرضية البديلة القائلة العينة

في قدرته والمتمثلة ) قوة مركزه المالي(كفاءة المصرف التجاري إحصائية بين إجابات عينة البحث فيما يتعلق ب
  .توفير السيولة وفقاً لخصائص العينةعلى 

كفاءة المصرف  فيلعوامل اإلدارية أثر معنوي لوجود عدم  :علىنص والتي ت اختبار الفرضية الثانية -2
  .ر السيولةيتوففي قدرته على والمتمثلة  )ة مركزه الماليقو( التجاري

لتحديد أثر العوامل اإلدارية فقد تم إجراء تحليل االنحدار المتعدد للعوامل التي تم التوصل إليها و
في قدرته على والمتمثلة  كفاءة المصرف التجاري (باعتبارها متغيرات مستقلة، وقياس أثرها في المتغير التابع 

 :وكانت النتائج على النحو التالي) وفير السيولةت

 مجتمعة السابق يتضح لنا بأن النموذج الممثل للعوامل اإلدارية الثالثة )21(بالرجوع إلى الجدول رقم 
مجموعة من وجود دل على وهذا ي ،)050.(من صغروهي أ )Sig )0.000 معنوي، حيث بلغت قيمة

 المصرف التجاري عمل كفاءة في بشكل معنوي يعها في عوامل تؤثرالمتغيرات ذات الطابع اإلداري تم تجم
التالي معنوية معالم ) 27(ويبين الجدول رقم  يولة الالزمةالس ريتوف قدرته على من خالل )قوة مركزه المالي(

  .ةاإلداري العواملنموذج االنحدار لمحور 
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  ة الثانيةالمتعلقة بالفرضيمعالم نموذج االنحدار ): 3/27(الجدول رقم 

  النموذج

  معامالت االنحدار
  غير المعيارية         

معامالت 
  االنحدار
  المعيارية

T  
 بةوالمحس

T  
 جدوليةال

Sig.  
  ةيالمعنو

الداللة 
  اإلحصائية

B Std.Error Beta  

  معنوي 0000. __ 46.978  __ 0.065 3.048 )الثابت(

كفاءة ضعف ال
 معنوي 0000.  1.976 12.940- 0.733- 0650. 0.842-  ةوالتسويقي ةاإلداري

 معنوي/غ 0.976  1.976 0.030- 0.002- 0.065 0.002- آلية اتخاذ القرارات

التخطيط ضعف 
 معنوي/غ 0.321  1.976 9950. 0560. 0650. 0650.  االستراتيجي لإلدارة

  .نتائج التحلیل اإلحصائي لالستبیان إعداد الباحث باالعتماد على جدول منال
i. ة مركزه الماليقو(كفاءة المصرف التجاري  ضعف الكفاءة اإلدارية والتسويقية في :امل األولأثر الع( 

 .ر السيولةيتوففي قدرته على والمتمثلة 

ضعف الكفاءة بالقيمة المطلقة بالنسبة لعامل  المحسوبة T السابق أن قيمة )27(رقم  الجدول يتضح من
وهي أقل ) 0000.(ي تساو Sigيمة قيتضح أيضاً أن و، وليةالجد T قيمة من كبرأكمتغير  اإلدارية والتسويقية

كفاءة  فيضعف الكفاءة اإلدارية والتسويقية ل ذو داللة إحصائية أثر معنويوجود دل على وهذا ي) 050.(من
  %.5عند مستوى داللة  توفير السيولةفي قدرته على والمتمثلة ) قوة مركزه المالي(المصرف التجاري 

كفاءة المصرف  أثر معنوي للعوامل اإلدارية فيوجود بعدم العدم القائلة  تم رفض فرضيةوبالتالي ي 
   .بالنسبة لهذا العامل توفير السيولةفي قدرته على والمتمثلة ) قوة مركزه المالي(التجاري 

 يللعوامل اإلدارية ف ذو داللة إحصائية أثر معنوي دووجب: ضية البديلة القائلةفرمقابل عدم رفض ال
  .بالنسبة لهذا العامل توفير السيولةفي قدرته على والمتمثلة ) قوة مركزه المالي(كفاءة المصرف التجاري 

ii. كفاءة المصرف  في) التخطيط االستراتيجي لإلدارة، ضعف آلية اتخاذ القرارات( :أثر العامل الثاني والثالث
 .سيولةر اليتوففي قدرته على والمتمثلة  )ة مركزه الماليقو(التجاري 

الثاني والثالث  ينبالقيمة المطلقة بالنسبة للعامل المحسوبة T أن قيمة الجدول نفس يتضح من كما
 )0.976(ي تساو Sigيمة قيتضح أيضاً أن و، الجدولية T قيمة من أصغر هكمتغيرين مستقلين كل على حد

لية آل معنوي أثر وجود عدم على دلوهذا ي ،)050.( من كبرأ ماوه بالنسبة للثالث )0.321(بالنسبة للثاني و
والمتمثلة  )قوة مركزه المالي(كفاءة عمل المصرف  في التخطيط االستراتيجي لإلدارةضعف و اتخاذ القرارات
 للعوامل اإلدارية فيأثر معنوي العدم القائلة بعدم وجود  رفض فرضية ال نستطيعوبالتالي ، بتوفر السيولة

  .فقط النسبة لهذين العاملينبتوفير السيولة في قدرته على  والمتمثلة ،كفاءة المصرف التجاري
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كفاءة المصرف التجاري  للعوامل اإلدارية فيأثر معنوي وجود بضية البديلة القائلة فرال رفضمقابل  
  .النسبة لهذين العاملينبتوفير السيولة في قدرته على والمتمثلة ) قوة مركزه المالي(

معنوية البعد حذف المتغيرات غير  المقدرةاالنحدار  نموذج لةدمعال لالتوصتمكن الباحث من  مما سبق
 :∗والتي تأخذ الشكل التالي) محور المتغيرات ذات الطابع اإلداري(لمحور األول والخاصة با من النموذج
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 مجموعة( ةوالسياسي ةامل االقتصاديولعل معنويأثر  وجودعدم  :علىنص والتي ت اختبار الفرضية الثالثة -3
 )ة مركزه الماليقو(كفاءة المصرف التجاري في  )من المتغيرات ذات الطابع االقتصادي والسياسي

 .ر السيولةيتوففي قدرته على والمتمثلة 

فقد تم إجراء تحليل االنحدار المتعدد للعوامل التي تم  قتصادية والسياسيةولتحديد أثر العوامل اإل
والمتمثلة  كفاءة المصرف التجاري (ارها متغيرات مستقلة، وقياس أثرها في المتغير التابع التوصل إليها باعتب

 :وكانت النتائج على النحو التالي) توفير السيولةفي قدرته على 

 الثالثة النموذج الممثل للعوامل االقتصادية والسياسية السابق يتضح لنا بأن )21(رقم الجدول  بالرجوع

من  مجموعةوجود دل على وهذا ي ،)050.( من صغروهي أ) Sig )0.000 ث بلغت قيمةمعنوي، حي مجتمعة
تؤثر بشكل معنوي في كفاءة المصرف  عواملتم تجميعها في  الطابع االقتصادي والسياسي المتغيرات ذات

 .قدرته على توفير السيولة الالزمةمن خالل ) قوة مركزه المالي(التجاري 

  لثةالمتعلقة بالفرضية الثانموذج االنحدار  معالم): 3/28(الجدول رقم 

  النموذج

  معامالت االنحدار
  غير المعيارية

معامالت 
  االنحدار
  المعيارية

T  
 بةوالمحس

T  
 جدوليةال

Sig.  
  ةيالمعنو

الداللة 
  اإلحصائية

B Std.Error Beta  

  معنوي 0000. __ 44.291  __ 0.069 3.048 )الثابت(

الضغوط السياسية 
 0.683- 0690. 0.785-  ات االقتصاديةوالتقلب

 معنوي 0000.  1.976 11.368- 

المساهمة في خطط 
 التنمية

-0.023 0 .069 -.020 -0.337 1.976  0.737 
 

 معنوي/غ

ضعف الوساطة 
 المالية

 معنوي 0360.  1.976 2.119- 127.- 0690. 0.146-

  .ائي لالستبیاننتائج التحلیل اإلحص إعداد الباحث باالعتماد علىلجدول من ا

                                                             
∗ - 1Y : لة بتوفر السيولةوالمتمث) المالي همركزقوة  (المتغير التابع في معادلة االنحدار والذي يمثل كفاءة عمل المصرف.  
  -  1FM :1والذي يمثل المتغير المستقل والذي يؤثر في المتغير )ضعف الكفاءة اإلدارية والتسويقية( العامل األولY.  



  109   الدراسة الميدانية                                   العوامل المؤثرة في كفاءة المصارف التجارية             

 

a( كفاءة المصرف التجاري  ة فيالضغوط السياسية والتقلبات االقتصادي :أثر العامل األول)ة مركزه قو
 .ر السيولةيتوففي قدرته على والمتمثلة  )المالي

 بالقيمة المطلقة بالنسبة للعامل األول المحسوبة T السابق أن قيمة )28(رقم  الجدول يتضح من
 Sigيمة قيتضح أيضاً أن و، الجدولية T قيمة من كبرأ مستقل كمتغير )التقلبات االقتصاديةالضغوط السياسية و(

لضغوط السياسية والتقلبات عامل الأثر معنوي  وجوددل على وهذا ي) 050.(وهي أقل من) 0000.(ي تساو
 .السيولة توفيرفي قدرته على والمتمثلة ) قوة مركزه المالي(كفاءة المصرف التجاري في  االقتصادية

أثر معنوي للعامل االقتصادي والسياسي  وجودالعدم القائلة بعدم  وبالتالي يتم رفض فرضية 
) قوة مركزه المالي(كفاءة المصرف التجاري في  )مجموعة من المتغيرات ذات الطابع االقتصادي والسياسي(

أثر معنوي للعامل القائلة بوجود  ضية البديلةفر، مقابل عدم رفض التوفير السيولةفي قدرته على والمتمثلة 
  .بالنسبة لهذا العامل توفير السيولةفي قدرته على والمتمثلة كفاءة المصرف التجاري االقتصادي والسياسي في 

b(  كفاءة المصرف التجاري  في المساهمة في خطط التنمية :ثانيلاأثر العامل)والمتمثلة  )ة مركزه الماليقو
 .ر السيولةيتوففي قدرته على 

 الثانيبالقيمة المطلقة بالنسبة للعامل  المحسوبة T أن قيمة )28(السابق رقم  الجدول نفس يتضح من
، الجدولية T قيمة من أصغر كمتغير مستقل )المساهمة في خطط التنمية(في المحور االقتصادي والسياسي 

أثر معنوي  وجود عدم دل علىوهذا ي) 050.(من كبرأ يوه ،)7370.(ي تساو Sigيمة قيتضح أيضاً أن و
في قدرته على والمتمثلة ) قوة مركزه المالي(كفاءة المصرف التجاري في  المساهمة في خطط التنميةلعامل 

أثر معنوي للعامل االقتصادي  وجودالعدم القائلة بعدم  رفض فرضيةال نستطيع وبالتالي  ،توفير السيولة
، مقابل توفير السيولةفي قدرته على والمتمثلة ) ماليقوة مركزه ال(كفاءة المصرف التجاري والسياسي في 

كفاءة المصرف التجاري امل االقتصادي والسياسي في وأثر معنوي للعضية البديلة القائلة بوجود فررفض ال
  .بالنسبة لهذا العامل توفير السيولةفي قدرته على والمتمثلة 

c(  ف التجاري كفاءة المصر في الوساطة المالية ضعف :ثالثلاأثر العامل)في والمتمثلة  )ة مركزه الماليقو
 .ر السيولةيتوفقدرته على 

 T قيمةنجد أن  )28(رقم  من الجدول السابقكمتغير بالنسبة للعامل االقتصادي والسياسي الثالث 
وهذا ) 050.(وهي أقل من) 0000.(ي تساو Sigيمة قيتضح أيضاً أن و، الجدولية T قيمة من كبرأ المحسوبة

والمتمثلة ) قوة مركزه المالي(كفاءة المصرف التجاري في  لضعف الوساطة الماليةأثر معنوي  وجود دل علىي
  .توفير السيولةفي قدرته على 

كفاءة أثر معنوي للعامل االقتصادي والسياسي في  وجودالعدم القائلة بعدم  وبالتالي يتم رفض فرضية 
أثر ضية البديلة القائلة بوجود فر، مقابل عدم رفض اللسيولةتوفير افي قدرته على والمتمثلة المصرف التجاري 

في قدرته والمتمثلة ) قوة مركزه المالي(كفاءة المصرف التجاري مل االقتصادي والسياسي في عوامعنوي لل
  .)ضعف الوساطة المالية( بالنسبة لهذا العامل توفير السيولةعلى 
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لمحور والخاصة بابشكلها النهائي،  المقدرةاالنحدار لمعادلة نموذج  التوصلتمكن الباحث من  مما سبق
 :∗والتي تأخذ الشكل التالي) حور المتغيرات ذات الطابع االقتصادي والسياسيم( ثانيال
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 مجموعة(لعامل القانوني واالجتماعي معنوي لأثر  وجودعدم  :علىنص والتي ت اختبار الفرضية الرابعة -4
 )ة مركزه الماليقو(كفاءة المصرف التجاري في  )ذات الطابع القانوني واالجتماعي من المتغيرات

 .ر السيولةيتوففي قدرته على والمتمثلة 

ا مباعتباره عليهمافقد تم إجراء تحليل االنحدار المتعدد  القانونيين واالجتماعيين يناملالع ولتحديد أثر
توفير في قدرته على والمتمثلة  كفاءة المصرف التجاري (تابع ا في المتغير الم، وقياس أثرهين مستقلينمتغير
 :وكانت النتائج على النحو التالي) السيولة

 القانوني واالجتماعي ينامليتضح لنا بأن النموذج الممثل للعالسابق  )21(رقم الجدول  بالرجوع إلى

مجموعة من وجود دل على وهذا ي ،)050.(من صغروهي أ) Sig )0.000 معنوي، حيث بلغت قيمةمجتمعين 
المتغيرات ذات الطابع القانوني واالجتماعي تم تجميعها في عاملين تؤثر بشكل معنوي في كفاءة عمل 

  .الالزمةمن خالل قدرته على توفير السيولة ) قوة مركزه المالي(المصرف التجاري 
  .معالم نموذج االنحدار المتعلقة بالفرضية الرابعة): 3/29(الجدول رقم 

  معامالت االنحدار  لنموذجا
  غير المعيارية

معامالت 
  االنحدار
  المعيارية

T  
 بةوالمحس

T 
  جدوليةال

Sig.  
  ةيالمعنو

الداللة 
  اإلحصائية

B Std.Error  Beta  

  معنوي 0000. __ 43.015  __ 0.071 3.048 )الثابت(

القوانين والتشريعات 
 معنوي 0.000 1.976 10.818- 0.669- 0.071 0.769-  الدينية والمصرفية

  األمان بالمصرف
 معنوي/غ 0.782 1.976 0.277 0.017 0.071 0.020

  .نتائج التحلیل اإلحصائي لالستبیان إعداد الباحث باالعتماد على جدول منال

                                                             
∗ - 2Y :والمتمثلة بتوفر السيولة) المالي همركزقوة  (مل المصرف والذي يمثل كفاءة ع الثانية، المتغير التابع في معادلة االنحدار.  
  -  1FE :والذي  األول والذي يمثل المتغير المستقل ،)الضغوط السياسية والتقلبات االقتصادية( األول العامل االقتصادي والسياسي     

  .2Yالتابع يؤثر في المتغير
  -  3FE :والذي يؤثر في  الثالث والذي يمثل المتغير المستقل ،)ضعف الوساطة المالية( العامل االقتصادي والسياسي الثالث

 .2Yالتابع المتغير
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A  .ة مركزه قو(كفاءة المصرف التجاري  في القوانين والتشريعات الدينية والمصرفية :أثر العامل األول
 .ر السيولةيتوففي قدرته على مثلة والمت )المالي

 األول بالقيمة المطلقة بالنسبة للعامل المحسوبة T السابق أن قيمة )29(رقم  الجدول يتضح من
 Sigيمة قيتضح أيضاً أن و، الجدولية T قيمة من كبرأكمتغير ) القوانين والتشريعات الدينية والمصرفية(

أثر معنوي لعامل القوانين والتشريعات الدينية  وجودعلى دل وهذا ي) 050.(وهي أقل من) 0000.(ي تساو
، وبالتالي توفير السيولةفي قدرته على والمتمثلة ) قوة مركزه المالي( كفاءة المصرف التجاريفي  والمصرفية

مجموعة من المتغيرات (للعامل القانوني واالجتماعي  أثر معنوي العدم القائلة بعدم وجود يتم رفض فرضية
، مقابل توفير السيولةفي قدرته على والمتمثلة كفاءة المصرف التجاري في  )ابع القانوني واالجتماعيذات الط

كفاءة المصرف التجاري للعامل القانوني واالجتماعي في  أثر معنويضية البديلة القائلة بوجود فرعدم رفض ال
  .بالنسبة لهذا العامل فقط توفير السيولةفي قدرته على والمتمثلة 

B  .في والمتمثلة  )ة مركزه الماليقو(كفاءة المصرف التجاري  فيمان بالمصرف األ :أثر العامل األول
 .ر السيولةيتوفقدرته على 

الثاني بالقيمة المطلقة بالنسبة للعامل  المحسوبة T أن قيمة أيضاً) 29(رقم  الجدول يتضح من كما
 يوه) 0.782(ي تساو Sigيمة قيتضح أيضاً أن و، ةالجدولي T قيمة من أقلمستقل كمتغير ) األمان بالمصرف(
في كفاءة عمل المصرف  لعامل األمان بالمصرف معنوي أثر وجود عدم دل علىوهذا ي) 050.(من كبرأ

أثر معنوي العدم القائلة بعدم وجود  رفض فرضية ال نستطيع، وبالتالي ر السيولةيتوفقدرته على والمتمثلة ب
، مقابل رفض توفير السيولةفي قدرته على والمتمثلة كفاءة المصرف التجاري ي في للعامل القانوني واالجتماع

والمتمثلة كفاءة المصرف التجاري للعامل القانوني واالجتماعي في  ضية البديلة القائلة بوجود أثر معنويفرال
   ).األمان بالمصرف(بالنسبة لهذا العامل فقط  توفير السيولةفي قدرته على 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  112   الدراسة الميدانية                                   العوامل المؤثرة في كفاءة المصارف التجارية             

 

 الثالثوالخاصة بالمحور  المقدرة لمعادلة نموذج االنحدار المتعدد التوصل من لباحثتمكن ا ا سبقمم
 :∗والتي تأخذ الشكل التالي) القانوني واالجتماعيمحور المتغيرات ذات الطابع (
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الخاصة بمحاور الدراسة و التوصل لمعادلة نموذج االنحدار المتعدد الكلي للباحث في النهاية يمكن
  :والتي يمكن كتابتها بالشكل التالي ،)اإلداري، االقتصادي والسياسي، القانوني واالجتماعي(الثالثة 

  
  

وأن كل واحـدة مـأخوذة مـن معادلـة      ،في المعادلة السابقة تختلف من حد إلى آخر 1bمع العلم أن 
  .دالت األخرىمستقلة عن غيرها من المعا انحدار

المتعدد السابقة نالحظ أن جميع العوامل التـي تـم اسـتخراجها     االنحدارنموذج ل المقدرة معادلةالمن  
بعـد  باعتبارها متغيرات مستقلة ترتبط مع المتغير التابع بعالقة ذات داللة إحصائية إال أنهـا عكسـية، فمـثالً    

علـى  ، Enterعليه بطريقـة   االنحداروتطبيق أسلوب من نتائج التحليل العاملي الحصول على العامل األول 
الكفاءة اإلدارية والتسويقية في المصرف  ضعف عامل إنخفاض: ، فإننا نستطيع القول بأناعتباره متغير مستقل

، )قـوة مركـزه المـالي   (التجاري السوري بمقدار وحدة واحدة سيؤدي إلى زيادة كفاءة المصـرف التجـاري   
، وهكذا بالنسبة لبقية العوامل لكن مع اختالف هذه القيمـة،  )0.842(وفير السيولة بمقدار والمتمثلة بقدرته على ت

  .المقدر االنحداروذلك تبعاً للعوامل المدرجة في نموذج 

                                                             
∗ - 3Y :والمتمثلة بتوفر السيولة) المالي همركزقوة  (صرف والذي يمثل كفاءة عمل الم ،لثةالثا المتغير التابع في معادلة االنحدار.  
   -1LF :والذي  األول والذي يمثل المتغير المستقل، )القوانين والتشريعات الدينية والمصرفية( األول العامل القانوني واالجتماعي      

 .3Yالتابع يؤثر في المتغير
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  :خاتمةال

في سورية، إضافة إلى  المصرفي شهدها القطاعيالمتعلقة بطبيعة التغيرات التي نظراً لالعتبارات   
االعتبارات المرتبطة بالتغيرات على مستوى االقتصاديات المصرفية الدولية، وإنطالقاً من أهمية العمل 

كفاءة عمل المصارف التجارية وخاصة  العوامل المؤثرة في كان لزاماً علينا دراسة ،المصرفي في االقتصاد
، ثم انتقلنا لدراسة المصارف منها لماهية المصارف وأنواعها مع شرح مبسط لكل في سورية، إذ تطرقنا

  .التجارية وأنواعها وأهدافها وأنظمتها والوظائف والخدمات التي تقدمها بشكل مفصل

رف على أسلوب التحليل العاملي وهو أحد وإنطالقاً من أهمية التحليل اإلحصائي للبيانات تم التع 
أساليب التحليل المتعددة المتغيرات من حيث المفهوم واألهمية وأنواعه وأهدافه، باإلضافة إلى مجاالت تطبيقه 

تسليط الضوء على أهم المتغيرات والعوامل المؤثرة في كفاءة عمل المصارف والطرق التي يستخدمها، وذلك ل
لمواجهة أي طارئ محتمل  مصارف على توفير السيولة النقدية في الوقت المناسبالتجارية وقدرة هذه ال

الوقوع من خالل التحليل اإلحصائي للبيانات التي تم الحصول عليها من خالل اإلستبانة التي تم توزيعها، أمالً 
العمل  تكون بمثابة منظور وأفق مستقبلي لتطوير والتوصيات مجموعة من االقتراحات الوصول إلى في

  .المصرفي في سورية
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  :والتوصيات النتائج

  :النتائج: أوالً
  :اعتماداً على نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات يمكن تدوين النتائج التي تم التوصل إليها وفق التالي  

كفاءة عمل حول  لدى العينة المدروسة، تائج الدراسة عدم وجود اختالف في وجهات النظربينت ن .1
والمتمثلة بقدرته على توفير السيولة، وذلك حسب ) قوة مركزه المالي(رف التجاري السوري المص

الفئة العمرية والقدم الوظيفي والمؤهل العلمي ونوعه، وهذا ما أكده اختبار تحليل التباين الذي أشار 
إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة وفقاً للخصائص 

، وإن التقارب في اإلجابات عائد إلى أن موظفي %)5(الديموغرافية للعينة عند مستوى معنوية 
المصرف يقومون بشغل وظائف ذات طبيعة متشابهة ويؤدون مهام روتينية ال تتطلب وجود كفاءات 
وتخصصات مصرفية دقيقة، والدليل على ذلك وجود عدد كبير من خريجي الكليات التي ليس لها 

بالعمل المصرفي، إضافة إلى عدم وجود أي هامش من الحرية لدى مديري الفروع في اتخاذ  عالقة
أي قرار يصب في مصلحة الفروع التي يديرون العمل فيها، وإن مهمتهم تقتصر على تطبيق 

 .القرارات الصادرة عن اإلدارة العامة للمصرف التجاري السوري

عدم القدرة على توزيع (: ية والتسويقية والمتمثل فيلعامل ضعف الكفاءة اإلدار أثر معنوي وجود .2
عدم القدرة على تنمية الوعي المصرفي لمتاحة وعدم القدرة على جذب الودائع وكذلك االموارد المالية 

في  )ضعف التكامل والتنسيق بين اإلدارة والفروعولدى الزبائن وضعف تخصص الكادر المصرفي 
 إال أن هذا األثر وهذا ما بينته نتائج تحليل االنحدار المتعدد كفاءة عمل المصرف التجاري السوري

المركزية في اتخاذ القرارات وغير معنوي أيضاً بالنسبة :ـلية اتخاذ القرارات كوي بالنسبة آلمعن غير
لعامل ضعف التخطيط االستراتيجي لإلدارة كفقدان شريحة كبيرة من جمهور المتعاملين نتيجة تمركز 

اكن قريبة من بعضها ووقوع اإلدارة في خطر القروض المتعثرة نتيجة عدم دراسة الفروع في أم
 .اإلدارة المصرفية للوضع المالي للمقترض بشكل سليم

 في كفاءة المصرف التجاري السوري لضغوط السياسية والتقلبات االقتصاديةا وجود أثر معنوي لعامل .3
خطر إنخفاض القوة الشرائية للنقود نتيجة : (قد تمثل هذا العامل  بمجموعة من المتغيرات من أبرزهاو

عدم مواجهة اآلثار السلبية التي تخلفها المراحل االقتصادية كالتضخم واإلنكماش والسحب المفاجئ 
ثانية نتيجة الضغوط للودائع من جهة وعدم التزام المدينين بسداد المستحقات المترتبة عليهم من جهة 

لعامل ضعف الوساطة المالية المتمثلة  ، كما لوحظ وجود أثر معنوي)السياسية والتقلبات االقتصادية
أثر في كفاءة المصرف التجاري، وذلك ناجم  للمنافسة في ضعف عمليات االستيراد والتصدير، كما أن

 .إحداث المصارف الخاصة عن
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 لتشريعات الدينية والمصرفية في كفاءة المصرف التجاري السوريقوانين والا وجود أثر معنوي لعامل .4
مة القوانين والتشريعات التي ءعدم مال :وقد تمثل هذا العامل  بمجموعة من المتغيرات من أبرزها

 كما تؤثر ،وعدم الوضوح في القوانين الناظمة ألهداف السياسة النقدية يفرضها المصرف المركزي
تؤثر  بعض التشريعات الدينية كفاءة المصرف التجاري، إال أن يجابي فيالسرية المصرفية بشكل إ

في كفاءة المصرف التجاري من خالل إحجام الكثير من أصحاب الفوائض النقدية في إيداع  سلباً
 . فوائضهم النقدية لدى المصرف التجاري السوري باعتباره مصرف ربوي

  :التوصيات:ثانياً
  :يمكن للباحث أن يوصي بـأثناء الدراسة الميدانية  المالحظات الشخصيةفي ضوء النتائج السابقة و   

العمل على توظيف ذوي االختصاص الدقيق في مجال العمل المصرفي وإقامة دورات تدريبية لموظفي . 1
المصرف من أجل إكسابهم مهارات عملية، باإلضافة إلى إعطاء هامش البأس به من الحرية لمدراء الفروع 

  .ا القرارات المناسبة بشأن الفروع التي يديرونها كي تتالءم مع البيئة التي يتواجد فيها كل فرعكي يتخذو

العمل على فتح قنوات تواصل مباشر بين اإلدارة العامة والفروع من جهة وجمهور المتعاملين من جهة . 2
تطوير العمل في  أخرى من خالل إقامة الندوات وورش العمل والحمالت اإلعالنية، وذلك فيما يخص

لدى جمهور المتعاملين، والعمل  المصرفي المصرف وتمتين الثقة بين المصرف والجمهور وتعزيز الوعي
  .على تقليل التكاليف والنفقات

دعم تمويل عمليات االستيراد والتصدير، باإلضافة إلى وضع خطط وتدابير لمواجهة اآلثار السلبية . 3
القتصادية، والعمل على ابتكار خدمات جديدة بتكاليف قليلة لمواجهة ارتفاع حدة للمراحل التي تخلفها المراحل ا
  .المنافسة مع المصارف الخاصة

إعادة النظر في القوانين والتشريعات الناظمة لعمل المصرف التجاري وخاصة تلك التي تكرس الروتين . 4
  .والبيروقراطية

صة الرئيسة منها، ألنها تؤثر إيجاباً في كفاءة عمل العمل على تشجيع تجارة العمالت األجنبية وخا. 5
  .المصرف، واستمرار العمل بقانون السرية المصرفية وذلك فيما يتعلق بالبيانات الشخصية للعميل فقط

في  2009العمل على نشر التقارير السنوية في مواعيدها إذ أنه من غير المنطقي نشر التقرير السنوي لعام . 6
 .2010نهاية عام 
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  .ر الجامعة الجديدة، اإلسكندريةدا، إدارة البنوك ،)2005( سلطان  محمد  -27
 .، اإلسكندريةمؤسسة شباب الجامعة، إدارة البنوك، )1989( سلطان  محمد  سعيد وآخرون  -28

  .، مديرية كتب ومطبوعات جامعة حلباقتصاديات النقود والمصارف ،)2000(شامية  أحمد زهير   -29
  .، الدار الجامعية، اإلسكندريةياتها وإدارتهاالبنوك الشاملة عمل ،)2000( عبد الحميد  عبد المطلب -30
وائل للنشر  ، دارإدارة العمليات المصرفية المحلية والدولية ،)2006(خالد أمين ورفيقه   عبد اهللا -31

  .والتوزيع، عمان
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االقتصاد، إدارة األعمال، كلية  -، رسالة ماجستير غير منشورةهذه التدفقات  قدرته على المواءمة بين 
  .جامعة حلب

تصميم نظام دعم للقرارات اإلستراتيجية بالتطبيق على القطاع المصرفي في  ،)2001( الحميدي  نجم  - 2
  .إدارة األعمال، كلية االقتصاد، جامعة حلب -دكتوراه غير منشورة ، أطروحةسورية

، رسالة ارية السوريةالخدمات المصرفية وتسويقها في المصارف التج ،)1996( األحمد  حسان -  3
  .جامعة حلبمنشورة، إدارة أعمال، كلية االقتصاد، ر ماجستير غي

الدور المستقبلي للمصرف التجاري السوري بوجود المصارف  ،)2002( العمار رضوان وآخرون  -  4
مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة  ،الخاصة ووظائف المصرف التجاري الحديث

  .)4( ، العدد)24(االقتصادية، المجلد  العلوم
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بحث مقدم بندوة البحث العلمي في المجاالت االجتماعية في الوطن  ،)1999( األنصاري  بدر محمد -  5
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  ).4(مجلة الباحث، العدد، جامعة ورقلة ،الجزائر

بيانات بطريقة المكونات األساسية مقدمة حول التحليل اإلحصائي لل ،)1998( طيوب  محمود  - 9
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  .الدوريات والتقارير: ثالثاً
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http://www.statsoft.com/products/textbook.htm -5 

 
 

http://web.misso
http://www.spss.com
http://www.mnb.hu
http://www.statsoft.com/products/textbook.htm
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  أسماء محكمي االستبيان): 1(ملحق رقم 
  
  
  

  لقسما  الدرجة العلمية  االسم
  اإلحصاء ونظم المعلومات  أستاذ دكتور  ميرة عبيدوأ

  اإلحصاء ونظم المعلومات  أستاذ دكتور  عبد الرحمن العبيد
  اإلحصاء ونظم المعلومات  أستاذ مساعد  إبراهيم نائب
  لوماتاإلحصاء ونظم المع  مدرس  حسين الحسن
  اإلحصاء ونظم المعلومات  مدرس  عبد اهللا حمادة

 



    جامعـة حلـب
  كلية االقتصـاد

  قسـم اإلحصاء ونظم المعلومات
 

 

  استمارة حبث ميداين
  ﴾العوامل املؤثرة يف كفاءة املصارف التجارية﴿

FFFaaaccctttooorrrsss   AAAffffffeeeccctttiiinnnggg   TTThhheee   EEEffffffiiiccciiieeennncccyyy   ooofff   ttthhheee   CCCooommmmmmeeerrrccciiiaaalll   BBBaaannnkkksss  
   

  .......السادة والسيدات األكارم  
  :تحية طيبة وبعد 

  قسم/اد رسـالة الستكمال نيل درجة املاجستري يف االقتصـادالباحث يقـوم بإعد إن      
  : بعنوان) اإلحصاء ونظم املعلومـات( 

  ﴾ العوامل المؤثرة في كفاءة المصارف التجاریة ﴿
، األمر صارف التجارية سلباً أو إجياباًومن األمهية استطالع أرائكم فيما يتعلق بالعوامل املؤثرة يف كفاءة امل

يف اتمع وإن األسئلة الواردة يف االسـتبانة لـن    نيوالتقدم االقتصادي عملييت التنمية الذي ينعكس على
وأن كل ما يرد يف االستبانة من معلومات سيبقى سرياً، ولن يسمح  تستخدم إال ألغراض البحث العلمي،

قة وصحيحة هتمني بالبحث العلمي، وأن اهلدف هو احلصول على بيانات دقيملا سوى األحد االطالع عليه
كي نتمكن من تقدمي بعض االقتراحات ألصحاب القرار واملهتمني ليتمكنوا من تشخيص األوضاع املالية 

والعمل على تنشيط اإلجيايب منها وتثبيط  يف كفاءة عملها للمصارف من خالل معرفة كافة العوامل املؤثرة
  .السليب
من خالل إجاباتكم  علـى األسـئلة    لوبة وذلكويرجو الباحث منكم التكرم باستيفاء البيانات املطكما 

  .1وإن تعاونكم معنا هو السبيل لتحقيق أهداف البحث أدناه الواردة
  تعاونكم طيب شاكرين                                    

  الباحث                                                                                                                                                      
 ياسر شعبان احلسني    

  
  
  

                                                
  .تمارة موجھة لموظفي المصرف التجاري من حملة اإلجازة الجامعیة والشھادات العلیااالس - 1
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  في المربع المناسب)  √(ضع إشارة :  القسم األول

  : عامة بیانات

  

  
  
  
  
  
  
  

  .عمرية التي تنتمي إليهاالالفئة -1
    .سنة 25أقل تماماً من 

    .سنة 34 -25من 
    .سنة 44 – 35من 
    .سنة 54 – 45من 

      .سنة 54أكبر تماماً من 

  .المؤهل العلمي -2
    إجازة جامعية

    دبلوم 
    ماجستير

    دكتوراه
  

  .نوع اإلجازة -3
    االقتصاد

    الحقوق

    غير ذلك
  

  .)سنوات الخدمة(القدم الوظيفي  -4
    .سنة 20 – 16من     .سنوات/ 5/أقل تماماً من 

    .سنة 25 – 21من     .سنوات 10 – 5من 
    .سنة 25أكثر تماماً من     .سنة 15 – 11من 

  ).الحالي(العمل المسند -5
    رئيس دائرة    مدير مديرية/ مدير عام

    رئيس قسم    معاون مدير
    رئيس شعبة    مدير فرع 

      غير ذلك    معاون مدير فرع 
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  .ذي يتوافق مع إجابتكفي المربع ال)  √(ضع إشارة :  القسم الثاني

  :من العبارات التالية توافقك مع كٍلحدد مدى   -

غير   ــؤالــــــــــــالســـــ
موافق 
  بشدة

غير 
  قمواف

موافق   موافق  محايد
  بشدة

 التي تؤدي إلى ضعف من المشاكل التالية السوري عاني المصرف التجاريي
  :المالي مركزه كفاءته وبالتالي ضعف

            .ضعف في استثمار األدوات المالية -1/2
عدم القدرة على توزيع الموارد المالية المتاحة على المشروعات على  -2/2

  .أساس سعر الفائدة
          

            .عدم المقدرة على جذب الودائع -3/2
             .عدم القدرة على تنمية الوعي المصرفي لدى الجمهور -4/2
            .قلة تعامله بمصادر التمويل القصير األجل كالقبوالت المصرفية -5/2

            .الوقوع في خطر القروض المتعثرة -6/2
            .عدم القدرة على تقليل التكاليف في ظل توفر تكنولوجيا حديثة -7/2
ضعف االستفادة من تقنية االتصاالت للحصول على معلومات دقيقة تؤدي  -8/2

  .إلى اتخاذ قرارات صحيحة
          

            .ه وكثرة فروعهتكبده نفقات إضافية نتيجة زيادة حجم -9/2
            .الزبائنعدم االستفادة من كبر حجمه في جذب الحصة األكبر من  -10/2
             .ضعف توظيف األرصدة النقدية المتاحة في المكان المناسب -11/2
فقدان شريحة كبيرة من المتعاملين نتيجة تمركز الفروع في مكان  -12/2

   .بعضهاجغرافي واحد أو أماكن قريبة جدا من 
          

تمركز فروع المصرف في أماكن بعيدة عن مناطق تمركز الشركات  -13/2
  .والمؤسسات ومنشآت األعمال

          

            .ضعف في تخصص الكادر المصرفي -14/2
ضعف التكامل والتنسيق بين اإلدارة العامة والفروع من شأنه اتخاذ  -15/2

  .مسؤولة تؤثر سلباً على المركز المالي رقرارات غي
          

المركزية في اتخاذ القرارات مع اختالف البيئة التي يتواجد فيها كل فرع  -16/2
  .تؤدي إلى وقوع المصرف في خسائر كبيرة
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ضعف اإلدارة المصرفية وعدم قدرتها على ضبط مجريات األمور يعتبر  -17/2
لى وقوع المصرف في خسائر مالية فادحة من من مخاطر التشغيل التي تؤدي إ
  .شأنها إضعاف مركزه المالي

          

عدم تقيد اإلدارة المصرفية بتنفيذ القرارات في الوقت المناسب من شأنه  -18/2
  .وقوع المصرف في مخاطر تؤدي إلى زعزعة الثقة وإضعاف المركز المالي

          

افة اإلدارية من شأنه اتخاذ عدم القدرة على مواكبة التغير في الثق -19/2
  .قرارات خاطئة تؤدي إلى ضعف المالءة المالية للمصرف

          

  
  

  .ذي يتوافق مع إجابتكفي المربع ال) √ (ضع إشارة :  القسم الثالث

  الســـــــــــــــــــؤال
غير 

موافق 
  بشدة

غير 
  قمواف

موافق   موافق  محايد
  بشدة

            .عن منح القروض والسلفارتفاع درجة المخاطرة الناجمة  -1/3
            .ضعف االستثمار في السندات الحكومية -2/3
            .ضعف تمويل عمليات االستيراد والتصدير -3/3
وجود حالة راهنة من التأثير السلبي للتضخم على األموال الخاصة  -4/3

  .مستثمرةال غيربالمصرف 
          

حدثهما نشوء المصارف الخاصة أ نالضغط وارتفاع حدة المنافسة اللذا -5/3
  .واإلسالمية

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

            . تأثر المركز المالي للمصرف سلباً نتيجة المنافسة -6/3

            .عدم قدرته على المساهمة الفعالة في خطط التنمية -7/3
            .ضعفه في لعب دور الوسيط بين المؤسسات المحلية واألجنبية -8/3
ة لمواجهة اآلثار السلبية التي تخلفها المراحل التي عدم إعطاء األولوي -9/3

الشرائية  ةيمر بها االقتصاد يؤدي إلى وقوع المصرف في خطر انخفاض القو
   .مركزه الماليضعف كفاءته ووبالتالي  للنقود

          

تلعب الضغوط السياسية الخارجية دور كبير في سحب المودعين  -10/3
ذي ينعكس سلباً على السيولة الحاضرة لودائعهم بشكل مفاجئ، األمر ال

  .وبالتالي على المركز المالي للمصرف
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إن تعامل المصرف التجاري بتجارة العمالت األجنبية الرئيسية يؤدي  -11/3
  .وبالتالي تقوية مركزه المالي هإلى زيادة إيرادات

          

ل تحدياً إن عدم قدرة المصرف التجاري على الوفاء بالتزاماته يشك -12/3
  .كبيراً لكفاءة العمل المصرفي

          

في عدم التزام المدينين بسداد  التقلبات االقتصادية دوراًتلعب  -13/3
س سلباً على المركز المالي المستحقات المالية المترتبة عليهم، األمر الذي ينعك

  للمصرف

          

  .تكذي يتوافق مع إجابفي المربع ال) √ (ضع إشارة :  القسم الرابع
  

  الســـــــــــــــــــؤال
غير 

موافق 
  بشدة

غير 
  قمواف

موافق   موافق  محايد
  بشدة

            .عدم المقدرة على تغطية أنشطته واحتياجاته من أمواله الخاصة -1/4

            .في المصرف ضعف األمان -2/4

إن عدم مالئمة القوانين والتشريعات التي يفرضها المصرف المركزي  -3/4
  .رف التجاري تشكل تحدياً في وجه تقوية األخير لمركزه الماليعلى المص

          

عدم الوضوح في تحديد أهداف السياسة النقدية والمالية يعد عائقاً أمام  -4/4
  .زيادة كفاءة العمل المصرفي وبالتالي تقوية المركز المالي للمصرف

          

ية التي تؤثر إن ضعف ثقة الجمهور في المصرف من العوامل األساس -5/4
  .سلباً على المالءة المالية للمصرف وبالتالي على مركزه المالي

          

            .للسرية المصرفية دور إيجابي في جذب القسم األكبر من المتعاملين -6/4

إن لعراقة وقدم المصرف دور كبير في االستحواذ على شريحة واسعة  -7/4
  .ودائعه ومن ثم تقوية مركزه المالي من المتعاملين األمر الذي يؤدي إلى زيادة

          

تلعب التشريعات الدينية دوراً كبيراً في إحجام الكثير من أصحاب  -8/4
  .الفوائض النقدية في استثمار أموالهم لدى المصرف التجاري

          

1/Indep- عالية والناجمة عن توفر السيولةالكفاءة الب يتمتع المصرف التجاري.            
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  Factor Analysis  
    

Correlation Matrixa  
 

a. Determinant = 2.92E-007 
  
  
  
  
  
  

  
  

  Communalities                       

  
  
  

  
  
  
  
  

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3  

M3 .899     

M2 .877     

M1 .858     

M11 .852 .102   

M4 .849     

M18 .846   .191 

M17 .842   .127 

M15 .834 .214   

M10 .830     

M5 .802   -.138 

M19 .785   .172 

M9 .770     

M13 .703 .144   

M14 .609 -.296 .140 

M16 .125 .790 .212 

M8   .728   

M12 .299 .103 .716 

M7 .236 .493 -.650 

M6   .179 .515 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 4 iterations. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .910 

Bartlett's Test of Sphericity  Approx. Chi-Square 2089.158 

df  171 

Sig. .000 

 Initial Extraction 

   M1 1.000 .745 

M2 1.000 .777 

M3 1.000 .813 

M4 1.000 .722 

M5 1.000 .665 

M6 1.000 .298 

M7 1.000 .721 

M8 1.000 .534 

M9 1.000 .594 

M10 1.000 .690 

M11 1.000 .740 

M12 1.000 .612 

M13 1.000 .515 

M14 1.000 .478 

M15 1.000 .743 

M16 1.000 .684 

M17 1.000 .726 

M18 1.000 .758 

M19 1.000 .655 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 

M3 .890   -.129 

M2 .880     

M11 .859     

M18 .859   .139 

M1 .853 -.133   

M17 .847     

M4 .844     

M15 .842 .164   

M10 .827     

M19 .799   .127 

M5 .794   -.185 

M9 .767     

M13 .709     

M14 .594 -.347   

M16 .193 .753 .282 

M8   .723 .107 

M12 .349   .700 

M7 .230 .544 -.611 

M6   .124 .531 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 3 components extracted. 



  129)   3(الملحق رقم         العوامل المؤثرة في كفاءة المصارف التجارية                                         

 

Correlation Matrixa 

r M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19

M1 1.000 .761 .755 .734 .702 .008 .106 -.062- .619 .723 .768 .274 .567 .525 .608 .094 .650 .697 .626

M2 .761 1.000 .772 .742 .725 -.005- .221 .026 .639 .642 .728 .312 .606 .478 .749 .159 .709 .724 .697

M3 .755 .772 1.000 .752 .658 .002 .235 -.002- .633 .738 .787 .187 .659 .609 .749 .072 .718 .710 .647

M4 .734 .742 .752 1.000 .606 .044 .185 .016 .591 .715 .686 .259 .663 .562 .652 .039 .725 .632 .597

M5 .702 .725 .658 .606 1.000 .015 .315 -.062- .602 .727 .642 .170 .558 .355 .587 .131 .630 .666 .567

M6 .008 -.005- .002 .044 .015 1.000 -.040- .060 -.064- -.024- .018 .138 .025 .084 -.052- .121 .077 .052 .012

M7 .106 .221 .235 .185 .315 -.040- 1.000 .213 .155 .163 .204 -.206- .300 .006 .285 .198 .103 .070 .071

M8 -.062- .026 -.002- .016 -.062- .060 .213 1.000 -.010- -.007- .029 .045 -.001- -.092- .031 .352 -.006- .005 .008

M9 .619 .639 .633 .591 .602 -.064- .155 -.010- 1.000 .698 .619 .228 .407 .468 .645 .145 .623 .631 .597

M10 .723 .642 .738 .715 .727 -.024- .163 -.007- .698 1.000 .698 .294 .515 .477 .583 .116 .660 .659 .578

M11 .768 .728 .787 .686 .642 .018 .204 .029 .619 .698 1.000 .302 .545 .488 .729 .204 .631 .721 .687

M12 .274 .312 .187 .259 .170 .138 -.206- .045 .228 .294 .302 1.000 .351 .220 .222 .204 .239 .320 .288

M13 .567 .606 .659 .663 .558 .025 .300 -.001- .407 .515 .545 .351 1.000 .382 .632 .153 .526 .521 .445

M14 .525 .478 .609 .562 .355 .084 .006 -.092- .468 .477 .488 .220 .382 1.000 .396 -.095- .498 .422 .345

M15 .608 .749 .749 .652 .587 -.052- .285 .031 .645 .583 .729 .222 .632 .396 1.000 .282 .725 .754 .714

M16 .094 .159 .072 .039 .131 .121 .198 .352 .145 .116 .204 .204 .153 -.095- .282 1.000 .121 .198 .194

M17 .650 .709 .718 .725 .630 .077 .103 -.006- .623 .660 .631 .239 .526 .498 .725 .121 1.000 .818 .761

M18 .697 .724 .710 .632 .666 .052 .070 .005 .631 .659 .721 .320 .521 .422 .754 .198 .818 1.000 .791

M19 .626 .697 .647 .597 .567 .012 .071 .008 .597 .578 .687 .288 .445 .345 .714 .194 .761 .791 1.000

a. Determinant = 2.92E-007 

 
Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues  Extraction Sums of Squared 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance 

dimensi on0 

1 9.521 50.110 50.110 9.521 50.110 

2 1.601 8.426 58.535 1.601 8.426 

3 1.348 7.093 65.629 1.348 7.093 

4 .994 5.231 70.860   
5 .837 4.403 75.263   
6 .781 4.110 79.373   
7 .629 3.312 82.685   
8 .563 2.962 85.646   
9 .458 2.411 88.057   

10 .398 2.095 90.152   
11 .341 1.794 91.946   
12 .310 1.633 93.580   
13 .286 1.505 95.085   
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14 .218 1.146 96.230   
15 .197 1.034 97.265   
16 .170 .894 98.158   
17 .130 .685 98.843   
18 .125 .659 99.502   
19 .095 .498 100.000   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
  

  
  

Total Variance Explained 

Component Extraction Rotation Sums of Squared Loadings 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

dimensi on0 

1 50.110 9.450 49.738 49.738 

2 58.535 1.637 8.618 58.357 

3 65.629 1.382 7.272 65.629 

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     
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13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

  
Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 

dimensi on0 

1 .996 .070 .062 

2 -.064 .992 -.107 

3 -.069 .102 .992 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
  

 

 

 

 
  

Correlation Matrixa 

Correlation E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 

 E1 1.000 -.080- -.002- -.029- -.080- -.022- .261 .119 -.065- -.025- .104 -.024- -.041- 

E2 -.080- 1.000 .693 -.038- .480 .658 -.137- -.052- .589 .636 .221 .649 .605 

E3 -.002- .693 1.000 .004 .465 .668 .079 .080 .647 .619 .298 .643 .582 

E4 -.029- -.038- .004 1.000 -.030- -.052- -.004- .219 -.026- -.111- -.062- -.084- .006 

E5 -.080- .480 .465 -.030- 1.000 .635 -.125- -.122- .551 .459 .424 .484 .451 

E6 -.022- .658 .668 -.052- .635 1.000 -.069- .011 .726 .737 .335 .689 .640 

E7 .261 -.137- .079 -.004- -.125- -.069- 1.000 .177 -.082- .052 .138 .063 -.119- 

E8 .119 -.052- .080 .219 -.122- .011 .177 1.000 .000 .015 -.017- -.021- -.028- 

E9 -.065- .589 .647 -.026- .551 .726 -.082- .000 1.000 .693 .299 .708 .673 

E10 -.025- .636 .619 -.111- .459 .737 .052 .015 .693 1.000 .329 .736 .702 

E11 .104 .221 .298 -.062- .424 .335 .138 -.017- .299 .329 1.000 .336 .226 

E12 -.024- .649 .643 -.084- .484 .689 .063 -.021- .708 .736 .336 1.000 .602 

E13 -.041- .605 .582 .006 .451 .640 -.119- -.028- .673 .702 .226 .602 1.000 

a. Determinant = .002 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .892 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 908.456 

df 78 

Sig. .000 
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Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

dimensi on0  

1 5.554 42.720 42.720 5.539 42.609 42.609 

2 1.489 11.456 54.176 1.445 11.115 53.723 

3 1.209 9.301 63.476 1.268 9.753 63.476 

4 .917 7.053 70.529    
5 .780 5.999 76.528    
6 .705 5.422 81.950    
7 .505 3.888 85.838    
8 .479 3.684 89.522    
9 .359 2.763 92.286    
10 .330 2.536 94.821    
11 .269 2.072 96.894    
12 .215 1.658 98.551    
13 .188 1.449 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Communalities 

 Initial 

E1 1.000 

E2 1.000 

E3 1.000 

E4 1.000 

E5 1.000 

E6 1.000 

E7 1.000 

E8 1.000 

E9 1.000 

E10 1.000 

E11 1.000 

E12 1.000 

E13 1.000 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 

E6 .879     

E9 .855     

E10 .853     

E12 .841 .104   

E3 .814 .106 .113 

E2 .806 -.134-   

E13 .800 -.109-   

E5 .682   -.205- 

E11 .419 .410 -.256- 

E7   .782 .111 

E1   .696   

E4   -.155- .763 

E8   .298 .739 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 
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Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 

dimensi on0  

1 .998 .014 -.056- 

2 .009 .916 .402 

3 .057 -.402- .914 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization.  
    

  
  

Correlation Matrixa 
 

a. Determinant = .036  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .848 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 473.641 

df 28 

Sig.  .000 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2  
L8 .846 .179 

L4 .830 .152 

L7 .812   

L6 .808   

L5 .780 .306 

L3 .619 -.130 

L2 -.180 .757  

L1 .259 .671 

Communalities 

 Initial Extraction 

L1 1.000 .517 

L2 1.000 .606 

L3 1.000 .400 

L4 1.000 .711 

L5 1.000 .702 

L6 1.000 .655 

L7  1.000 .663 

L8 1.000 .748 

Component Matrixa 

 
Component 

1 2 

L8 .863   

L4 .843   

L5 .816 .190 

L7 .794 -.178 

L6 .794 -.158 

L3 .594 -.217 

L2   .775 

L1 .353 .626 
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Correlation Matrixa 

Correlation L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 

 L1 1.000 .077 .043 .230 .296 .103 .183 .380 

L2 .077 1.000 -.037- -.006- .068 -.096- -.147- -.072- 

L3 .043 -.037- 1.000 .478 .317 .368 .400 .476 

L4 .230 -.006- .478 1.000 .674 .589 .579 .661 

L5 .296 .068 .317 .674 1.000 .650 .539 .621 

L6 .103 -.096- .368 .589 .650 1.000 .598 .592 

L7 .183 -.147- .400 .579 .539 .598 1.000 .648 

L8 .380 -.072- .476 .661 .621 .592 .648 1.000 

a. Determinant = .036 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance 

dimensi on0 

1 3.863 48.293 48.293 3.863 48.293 

2 1.138 14.220 62.512 1.138 14.220 

3 .917 11.463 73.975   
4 .718 8.970 82.945   
5 .443 5.536 88.482   
6 .369 4.617 93.098   
7 .285 3.564 96.663   
8 .267 3.337 100.000   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Total Variance Explained 

Component Extraction Sums 

of Squared 

Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

dime

nsion

0 

1 48.293 3.807 47.589 47.589 

2 62.512 1.194 14.924 62.512 

3     

4     

5     

6     

7     

8     

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
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Component Transformation Matrix  

Component 1 2 

dimensi on0 

1 .990 .144 

2 -.144 .990 

  

  
Reliability 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.921 19 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.809 13 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.786 8 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.864 40 
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 الفئة العمریة

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  سنة 25أقل تمامًا من  2 1.4 1.4 1.4 

سنة 34 -  25من   31 21.1 21.1 22.4 

سنة 44 -  35من   41 27.9 27.9 50.3 

سنة 54 إلى 45من   58 39.5 39.5 89.8 

سنة 54أكبر تمامًا من   15 10.2 10.2 100.0 

Total 147 100.0 100.0  
 

اإلجازةنوع   

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 38.8 38.8 38.8 57 االقتصاد 

 55.1 16.3 16.3 24 الحقوق

 100.0 44.9 44.9 66 غیر ذلك

Total 147 100.0 100.0  
 المؤھل العلمي

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid جامعیة إجازة  129 87.8 87.8 87.8 

 96.6 8.8 8.8 13 دبلوم

 100.0 3.4 3.4 5 ماجستیر

Total 147 100.0 100.0  
 

 القدم الوظیفي

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  سنوات 5اقل تمامًا من  16 10.9 10.9 10.9 

سنوات 10- 5 من  20 13.6 13.6 24.5 

سنة 15-11من   32 21.8 21.8 46.3 

سنة 20-16من   21 14.3 14.3 60.5 

سنة 25-21من   14 9.5 9.5 70.1 

سنة 25أكثر تمامًا من   44 29.9 29.9 100.0 

Total 147 100.0 100.0  
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 العمل الحالي

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 7. 7. 7. 1 مدیر عام ـ مدیر مدیریة 

 4.8 4.1 4.1 6 معاون مدیر

 10.9 6.1 6.1 9 مدیر فرع

 17.7 6.8 6.8 10 معاون مدیر فرع

 28.6 10.9 10.9 16 رئیس دائرة

 40.8 12.2 12.2 18 رئیس قسم

 66.0 25.2 25.2 37 رئیس شعبة

 100.0 34.0 34.0 50 غیر ذلك

Total 147 100.0 100.0  
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

dimensi on0  

1 .735a .541 
 
 

.531 .787 
 

 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 104.199 3 34.733 56.143 .000a 

Residual 88.467 143 .619   
Total 192.667 146    

a. Predictors: (Constant),  

b. Dependent Variable: dependent 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.048 .065  46.978 .000 

1 -.842- .065 -.733- -12.940- .000 

2 -.002- .065 -.002- -.030- .976 

 321. 995. 056. 065. 065. 3ا

a. Dependent Variable: dependent 
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Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

dimensi on0  

1 1 
 2  
3 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: dependent 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

dimensi on0  

1 .695a .483 .473 .834 

a. Predictors: (Constant),  
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 93.141 3 31.047 44.609 .000a 

Residual 99.526 143 .696   

Total 192.667 146    

a. Predictors: (Constant), 1األول االقتصادي العامل ,2الثاني االقتصادي العامل ,3الثالث االقتصادي العامل 

b. Dependent Variable: dependent 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.048 .069  44.291 .000 

1 -.785- .069 -.683- -11.368- .000 

2 -.023- .069 -.020- -.337- .737 

3 -.146- .069 -.127- -2.119- .036 

a. Dependent Variable: dependent 
 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

dimensi on0  

1 1a  
2 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: dependent 
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Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

dimensi on0  

1 .670a .448 .441 .859 

a. Predictors: (Constant),  2, 1 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 86.407 2 43.204 58.548 .000a 

Residual 106.259 144 .738   

Total 192.667 146    

a. Predictors: (Constant),  2,  1 

b. Dependent Variable: dependent 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.048 .071  43.015 .000 

1 -.769- .071 -.669- -10.818- .000 

2 .020 .071 .017 .277 .782 

a. Dependent Variable: dependent 
 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

dimensi on0  

1 1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: dependent 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

dimensi on0  

1 .752a .565 .540 .779 

a. Predictors: (Constant), 1.2.3,1.2.3,1.2 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 108.823 8 13.603 22.389 .000a 

Residual 83.844 138 .608   
Total 192.667 146    

a. Predictors: (Constant), 1.2.3,1.2.3,1.2  

b. Dependent Variable: dependent 
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Abstract 

 
          Witnessed the banking market in recent major changes at the global level, especially 
after the entry of e-services, and not only the work of any bank on traditional services and 
specialization in the field without the other, giving rise to the banks overall are all the work 
assigned to any bank of any kind and specialization, all this development is due to economic 
conditions and the globalization of the economy and intense competition. 

         Have been influenced by commercial banks to these changes more than others from 
other banks, which summoned the management of these banks to adopt policies, new banking 
such as relying on Altaatknulogia and modern technology and staff banking qualification and 
provide new services at low costs and Asagtab the largest possible number of customers by 
doing a number of informative seminars and marketing services through advertising, and 
increase the size of the bank and open new branches in proportion to the geographical areas, 
and work to meet the requirements of customers, all with the aim to increase the volume of 
deposits and liquidity and strengthen capital, to increase efficiency, banking and contribute to 
the economic development plans and advancing the national economy forward.  
 Based on this, and in order to give a true picture of the reality of the Commercial Bank of 
Syria in question and the impact of the efficiency of his work, it was incumbent on the 
researcher to discuss a multitude of variables of an administrative, economic, legal, social, 
and the impact of these variables in the efficiency of banking and of financial strength of the 
bank and durability that center, and the extent of its ability to provide liquidity in a timely 
manner by following the appropriate statistical techniques, and specifically determine if there 
was clear evidence that activating or inhibiting the work of part or all of these variables has a 
direct impact on the efficiency of the Commercial Bank of Syria and its financial position or 
not?  
The research examines the possibility of reducing the number of the many variables in a small 
number of factors by following the methods of a multivariate statistical analysis, a method of 
factor analysis, and then tolerate the style of multiple regression on the results obtained from 
the factor analysis, where he works to reduce the number of variables and integrated into the 
factors to reach the end of the day to know the most important factors and variables, and to 
activate the positive and discourage the negative.  
 
To achieve the objectives of the research has included three chapters are:  

Chapter I, which came under the title of the foundations and theoretical concepts for the 
banks and guarantee detective following : The first part, what the banks and types: they 
ensure in turn the concept of banks and their importance and types of the second part, the 
Commercial Bank of Syria: they ensure the emergence of the Commercial Bank of Syria and 
its internal organization and the evolution of his activities (2004 - 2008), but for the Study of 
the third: the guarantee of efficiency in general and the efficiency of bank a special study of 
variables affecting the efficiency of the Commercial Bank of Syria in some detail.  

 
     Chapter II, which came under the title of the theoretical foundations of the method of 
factor analysis and included Mbgesan are:  The first part, the nature and types of factor 
analysis: the guarantee, in turn, the concept of banks and the types and terms related to the 
second part, the mechanism and areas of use of factor analysis, objectives and modalities: the 
guarantee mechanism and the scientific method to analyze global and areas of use, objectives, 
assumptions and conditions of application and the criteria used him and modalities of sports. 

  



 
 

   Chapter III, which came under the title of the field study and hypothesis testing has 
included the following elements:  The methodology used in the research community and the 
research sample and research tool, and finally statistical analysis included factor analysis and 
regression analysis, as well as to test hypotheses and answer its questions.  

 
The research found a range of results including: 

1) there is no difference in views about the efficiency of the Commercial Bank of Syria and 
of its ability to provide liquidity as the demographic characteristics of the sample due to the 
presence of a large number of graduates of colleges that have nothing to do banking business, 
in addition to the absence of any margin of freedom to the branch managers to take any 
decision in the interest of branches that they manage.  

 
2) the loss of a large segment of the dealers as a result of the concentration of branches in 
close proximity to each other as well as the occurrence of risk management in non-performing 
loans due to the study of banking management of the financial situation of the borrower 
properly. 

 
3) the risk of low purchasing power of money, and the weakness of import and export 
operations.  
4) the inadequacy of laws and regulations imposed by the Central Bank and the lack of clarity 
in the laws governing the monetary policy objectives. 

 
Keywords: 
    Efficiency - Solvency - Professionals - Factor - Factor analysis - Multivariate analysis 
– Eigenvalue. 
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