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  شكر وإمتنان    

 ماً "لْ نً عِ زدْ ّبً ِل ر  ق  " و  
 

 الًـــــــــب الغـــــــــنً الحبٌــــــــــــــى وطـــــــــــــإل
 

ة فً بصمإلى من تعبا وسهرا اللٌالً ومنحانً الحب والعطاء بال حدود وأصبح ذو 
 الحٌاة

 " أبً وأمً "
 

   امـــــــــــــــأٌ   لــــــــــأجم   تـــــــــــــأمضٌ  ن ـــــــــــــــــــــم   ىــــــــــــــــــــإل
 مــــــــــــبرفقته   اتًـــــــــــــــحٌ

 " أخوتً "
 

إلى جامعتً الحبٌبة التً نهلت العلم والمعرفة منها، إلى كافة أساتذتً اللذٌن 
   لومــــــــــــــــــوالع   ارفـــــــــــــــالمع   ٌرةـــــــــــــــً خـــــقدموا ل

 تقبلـــــــــــــالمس  ً ــــف   اً ــــــــــــناجح   ونــــــــــــــألك
 " أساتذتً "

 

من  وأخص بالشكر الدكتور عادل قضمانً المشرف على رسالة تخرجً والذي قدم
 .ٌرـــــــــــــــــــــــــــــا الكثــــــــــــــــــــــــــــــــــــأجلن

 

  ن ــــــــــــــــــــــــــــم   لــــــــــــــــــــــــــــــك   ىـــــــــــــــــــــــــــــــإل
 ـــــــــــــــــــــــــــــً   عونــــــــــــــــــاً ل   انـــــــــــــــــــــــك

 
آالء                          مازن خلدون منصور        

 محمد علوان
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 الفصل األول 

 لبحثل اإلطار المنهجً
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 اإلطار العام للدارسة 5

شهد القطاع السوري سلسلة من اةصجحات خجل السنوات السابقة، وهذه اةصجحات ثمست مختلف جوانب 

لة مقارنةة بالمايةي ر ةع بعةع الع ةرات الحياة اةقتصادية في مختلف القطاعات، وهذه اةصجحات تعد مقبو

التي تواجهها في الظروف الراهنة، إث أنها مع ذلك تعد خجولة بالنسبة للتطورات اةقتصادية في دول المنطقة 

 والعالع، أي أنه مازال يلزمنا المزيد.

عةات التةي ومن بين مختلف القطاعات المكونة لبنية اةقتصةاد السةوري كةان قطةاع المصةارف أبةرز تلةك القطا

ظهرت فيها لمسات اةصجح، ويعد ذلك ترجمة لقناعةة الجهةات العاملةة علةك تلةك اةصةجحات بالم ةل القا ةل  

 "إذا كان النقد دع اةقتصاد فإن القطاع المصرفي هو شريانه".

وبالتالي فإن تطوير وإصجح القطاع المصةرفي "شةريان اةقتصةاد" سةيإدي إلةك دعةع القطاعةات ااخةر  بمةا 

 قق ااهداف العامة للدولة.يح

ولكي يحافظ القطاع المصرفي علك نشاطه ثبد من اتباع استراتيجيات دقيقةة ومجديةة للحصةول بالمقابةل علةك 

ة عوامةل في المصةارف تحقيق الربحية  . إنالربحية التي تعد  اية المصارف وهدفها الر يسي يعتمةد علةك عةدع

وع المصةةارف واسةةت ماراتها التةةي تهةةدف مةةن خجلهةةا إلةةك تحقيةةق تم ةةل المةةادة الخةةاع لقةةرالتةةي الودا ةةع أهمهةةا 

 الربحية.

 

 مشكلة البحث5  - أوالً 

تتجلك مشكلة البحث في بيان مةد  تةؤ ير الودا ةع علةك ربحيةة المصةارف السةورية، فكلمةا زادت قيمةة الودا ةع 

 زادت الربحية.

ةيداعات يإدي إلك شلل في المصةارف فالودا ع تزيد من ربحية المصارف بشكل كبير وبالتالي أي نقص في ا

 نظراً ان الربحية تشكل الهدف الر يسي للبنوك.

 ويمكن تلخيص مشكلة البحث بسإالين 

 ؟في القطاع المصرفي السوري وكذلك الربحية كيف تطورت الودا ع المصرفية بؤشكالها المختلفة -1

 ؟ربحية المصرفية من جهة أخر ما هي طبيعة العجقة بين الودا ع بؤشكالها المختلفة من جهة وال -2

 

 أهمٌة البحث5 - ثانٌاً 

 تنبع أهمية هذه الدراسة من أنها 

 الهدف الر يسي للمصارف.باعتبارها الربحية المصرفية  وكذلكالودا ع  كيفية تطورتبين  -1

 ط اليوء علك أنواع الودا ع في القطاع المصرفي وأهميتها وعلك الربحية.تسل -2
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 أهداف البحث5 - ثالثاً 

 تتم ل أهداف البحث فيما يلي 

 .يةربحية المصرفال خلقالعجقة بين الودا ع والربحية المصرفية وقدرة الودا ع علك  توييح -1

 التعرف علك محددات الربحية في المصارف العاملة في سورية. -2

 أرباح المصارف. زيادةالخروج بتوصيات من شؤنها  -3

 

 فرضٌات البحث5 – رابعاً 

  لدينا الفرييات التاليةلمطروحة في مشكلة الدراسة بناء علك التساإثت ا

ث يوجد ارتباط جوهري بين كل نوع من أنواع الودا ةع المصةرفية مةن جهةة وبةين الربحيةة المصةرفية مةن  -1

 جهة أخر .

 ث يوجد تجانس في معدثت نمو الودا ع المصرفية المختلفة في سورية. -2

 وفي معدل نمو الربحية المصرفية. هناك اختجف بين معدثت نمو الودا ع المصرفية -3

 

 الدراسات السابقة5 – خامساً 

 هناك العديد من الدراسات التي تناولت مويوع أ ر الودا ع والعوامل ااخر  علك الربحية المصرفية منها 

 ( بعنوانBourkeK, 19895دراسة ) -0

 وأستراليا". "تمركز الودا ع والمحددات ااخر  لربحية المصارف في أوروبا وشمال أمريكا

هدفت الدراسةة إلةك بيةان أ ةر تمركةز الودا ةع والمحةددات ااخةر  علةك ربحيةة المصةارف فةي كةل مةن أوروبةا 

وشمال أمريكا وأستراليا، حيث درست مويوع ربحية تلك المصةارف وبح ةت فةي أ ةر مجموعةة مةن العناصةر 

 دها بما يلي علك الربحية، هذه العناصر اعُتبرت داخلة وذات طبيعة مصرفية تع تحدي

 نسب رأس المال، السيولة، سعر الفا دة، تمركز الودا ع. -

وقد أظهرت هذه الدراسة وجود عجقة إيجابية بين نسب رأس المال والربحية، وكذلك وجود عجقة إيجابية بين 

ة بةين السيولة والربحية، وكذلك وجةود عجقةة إيجابيةة بةين سةعر الفا ةدة والربحيةة، وأييةاً وجةود عجقةة إيجابية

 تمركز الودا ع والربحية.

 

 ( بعنوان51155دراسة )الرشدان،  -5

 محددات الربحٌة فً المصارف األردنٌة5

هدفت الدراسة إلك تحديد وقياس أ ر المحددات المختلفة المإ رة علك ربحية المصةارف التجاريةة ااردنيةة وقةد 

ردني الكةويتي/ وقةد هةدفت هةذه الدراسةة إلةك البنك اا -بنك ااردن -شملت عينة الدراسة كل من /البنك العربي

 تحديد وقياس أ ر كل من 
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مخةةاطر رأس المةةال/ علةةك  -مخةةاطر سةةعر الفا ةةدة -حجةةع المصةةارف -السةةيولة -تكلفةةة الودا ةةع -/الرافعةةة الماليةةة

 ربحية المصارف.

أن زيةادة  وتوصلت الدراسة إلك أن الرافعةة الماليةة كةان لهةا تةؤ ير علةك ربحيةة المصةارف بشةكل سةلبي، حيةث

الرافعة المالية يإدي إلك انخفاع الربحية، وكان أ ر مخاطر سعر الفا دة علك ربحية المصةارف يةعيف جةداً 

بسبب ارتفاع هوامش أسعار الفا دة، بينمةا كانةت مخةاطر رأس المةال ذات أ ةر يةعيف جةداً علةك ربحيةة البنةك 

مةن المصةرفين، وكانةت ذات تةؤ ير سةلبي علةك العربي وبنك ااردن وذلك بسبب ارتفاع كفاية رأس المال لكةل 

 ربحية بنك ااردن، وقد كان لحجع المصارف تؤ ير علك ربحية تلك المصارف وكذلك تكلفة الودا ع.

 م( األردن51115دراسة )عبد الجابر،  -3

هةذه الدراسةة عةدد مةن التوجهةات التةي تسةاعد المصةارف ااردنيةة فةي تحسةين مسةتواها وأسةبابها فةي اقترحت 

ط اةقتصاد ااردني، ومنها دمج المصارف لتكةوين مصةارف كبيةرة الحجةع، لتكةون قةادرة علةك المواجهةة تنشي

 والمنافسة وتطوير خدماتها وتقليل التكاليف، مما يزيد الربحية المصرفية.

 محددات البحث5 – سادساً 

 .الحدود المكانية للبحث  تتم ل بالقطاع المصرفي في سورية 

 2010-2001ث  كانت خجل الفترة الزمنية الحدود الزمانية للبح 

 مجتمع وعٌنة وبٌانات البحث5 – سابعاً 

 يتكون مجتمع الدراسة من المصارف العاملة في سورية وفقاً للقا مة المسجلة في مصرف سوريا المركزي.

 منهج البحث5 – ثامناً 

ات والمعلومات وتصةفيتها وعريةها تحقيقاً اهداف البحث تع إتباع المنهج الوصفي الذي يقوع علك جمع البيان

وتغيرها بغرع عرع الجانب النظةري للدراسةة مةن خةجل اةسةتعانة بالكتةب واابحةاث والدراسةات السةابقة 

بينمةةا فةةي الجانةةب العملةةي تةةع اةعتمةةاد علةةك المةةنهج التحليلةةي باةسةةتناد للقةةوا ع الماليةةة الموجةةودة فةةي المكتةةب 

ااسةاليب اةحصةا ية بالشةكل الةذي يخةدع بعةع واسةتخداع  2010-2001المركزي السنوي لتحصاء من عاع 

 البحث.
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 الفصل الثانً

 ماهٌة المصارف ووظائفها وأهدافها
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 المبحث األول5

 تعرٌف المصارف وخصائصها5

تعد المصارف من أهع المإسسات الماليةة فةي اةقتصةاد، انهةا تم ةل المصةدر ااساسةي لت تمةان أو مةا نسةميه 

وذلةةك لمختلةةف القطاعةةات الماليةةة والحكوميةةة وقطاعةةات  Loanable Fundsموال الجةةاهزة لتقةةراع بةةاا

ااعمال بمختلف أحجامها وطبيعة أعمالها، كما أنها تلعةب دور الوسةيط فةي تسةوية إتمةاع الصةفقات والعمليةات 

 ااعمال. المالية، باةيافة لكونها المصدر ااول للقروع التي يحصل عليها اافراد وأصحاب

وهي المشتري ااول للسندات التةي تصةدرها الحكومةات لتمويةل العمليةات اةقتصةادية المختلفةة أمةا فةي مجةال 

اةقراع الطويل ااجل فإن دور البنوك بدأ يتزايد حيث تسيطر البنوك علك الحجع ااكبر من عملية اةقراع 

 قصير وطويل ااجل.

وع الحكومات من خجلها تنفيذ سياساتها النقدية لتحقيق اةسةتقرار والنمةو وتم ل المصارف القناة ااولك التي تق

 .1اةقتصادي

 5تعرٌف المصارف 

من الصعب ويع تعريف شامل وموحد للمصارف انه مةع تطةور الةزمن تعةددت أنةواع المصةارف وتنوعةت 

 أعمالها.

 لكن يمكن تعريف المصرف علك أنه 

المالية للعمجء وحفظ ااموال وتشغيلها، وهو المكان المناسب لحفظ  مإسسة مالية تهدف إلك تسهيل المعامجت

النقود وااموال فيه، والمكان الذي يمكةن اةقتةراع منةه عنةد الحاجةة لقةاء يةمان مةا يغطةي قيمةة القةرع أو 

إعادة أصل القرع عند تؤخر المدين بالسداد ويتع إدارة البنك من قبل صةيرفي صصةاحب المصةرف أو مةديره  

 وعة من الموظفين.ومجم

كمةا يمكةةن تعريفةةه  مجموعةةة مةةن الوسةةطاء والمةةاليين الةذين يقومةةون بقبةةول ودا ةةع تةةدفع عنةةد الطلةةب أو  جةةال 

محددة، وتزاول عمليات التمويةل الةداخلي والخةارجي وخدمتةه بمةا يحقةق أهةداف خطةة التنميةة وسياسةة الدولةة 

اةسةت مار المةالي فةي الةداخل والخةارج للمسةاهمة فةي ودعع اةقتصاد القومي، وتباشر عمليات تنمية اةدخار و

إنشةةاء المشةةروعات ومةةا يتطلةةب مةةن عمليةةات مصةةرفية وتجاريةةة وماليةةة وفقةةاً لبويةةاع التةةي يقررهةةا البنةةك 

 المركزي.

 5أهمٌة المصارف ووظائفها 

ل النقةاط تلعب المصارف دوراً هاماً في التنمية اةقتصادية ويمكن اسةتعراع ذلةك مةن خةج أهمٌة المصارف5

  2التالية

                                                           
1
 .5ص 1996الهندي، منير، إدارة البنوك التجارية مدخل متخذ القرارات، الكاتب العربي الحديث، اةسكندرية، عاع  

2
 .5أهمية المصارف ووظا فها، حمزة، محمد، مرجع سابق ص 
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  .GDPالمساهمة في زيادة الناتج اةجمالي المحلي ص -1

 المساهمة في تنمية الموارد البشرية وتدريبها لتكون مإهلة لتطوير القطاع المصرفي. -2

جذب جزء كبير من ااموال المكتنزة والمجمدة خارج القطاع المصرفي لكي تدخل الدورة اةقتصادية وتساهع  -3

 تصادية.في التنمية اةق

 تمويل المشروعات في قطاعي ااعمال العاع والخاص. -4

 اةست مار في ااوراق المالية التي تصدرها الدولة. -5

 المساهمة في خلق فرص عمل جديدة داخل وخارج القطاع المصرفي. -6

 المساهمة في استقرار ااسعار في السوق المحلي. -7

 الية واةنسجاع مع السياسة اةقتصادية في البجد.تحقيق الموا مة ما بين السياسة النقدية والسياسة الم -8

 5وظائف المصارف 

 للمصارف وظا ف عديدة يمكن تلخيصها بما يلي 

 قبول الودا ع وتنمية اةدخار. -1

 مزاولة عملية التمويل الداخلي والخارجي بما يحقق أهداف التنمية. -2

 زن بين  ج ة عوامل وعند اختيار البنك لطريقة إست مار أموال المودعين ث بد أن يوا

 الربحية -1

 اامان واليمان -2

 السيولة -3

 تقديع الخدمات المصرفية ااخر . -3

 .3التؤجير التمويلي ... إلخ -القروع اةستهجكية -تؤجير الخزا ن -شراء وبيع العمجت ااجنبية   

 5المبادئ التً تحكم أعمال المصارف 

 السريعة  -1

 حسن المعاملة مع العمجء -2

 ةالسرعة والدق -3

 اامان والراحة -4

 ك رة فروع المصرف -5

  4وتعود ك رة فروع المصرف بفوا د عديدة علك المصرف ذاته

 التسهيل علك العمجء بعدع اةنتقال. -1

                                                           
3
 .3وظا ف المصارف، إشعارات العمليات المصرفية، ااكاديمية العربية للعلوع المصرفية ص 

4
 .16ص 2005دئ التي تحكع أعمال المصارف، محمد سعيد، إدارة البنوك، دار الجامعة الجوريدة، مصر المبا 
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 التمتع بمزايا المشروعات الكبيرة. -2

 توزيع المخاطر. -3

 السهولة والسرعة وقلة التكاليف عند تحويل النقود. -4

 55أنواع المصارف 

 البنوك المركزية. -1

 وك التجارية.البن -2

 البنوك اةسجمية. -3

 البنوك المتخصصة وتشمل  -4

 بنوك صناعية -أ

 بنوك زراعية -ب

 بنوك عقارية -ت

 بنوك اةدخار صالتوفير . -5

                                                           
5
 .249ص 2005معروف، تحليل اةقتصاد الكلي دار الصفاء، عمان،  
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 المبحث الثان5ً

 الربحٌة والعوامل المؤثرة علٌها مفهوم

ات اةقتصادية ااخر  فهو يعتبر تحقيق اارباح من ااهداف التي تسعك إليها المصارف شؤنها شؤن الوحد مقدمة5

أمر يروري لبقا ها واستمرارها، هو كذلك يعتبر المطلب الر يسي لكل من المساهمين والمودعين واةدارة، فهو 

وهو مصدر ال قة لكل من المودعين والمقريين الدا نين  ،ن لزيادة قيمة  رواتهعوالغاية التي يتطلع إليها المساهم

تصبو إليه إدارة المصرف لكونه مإشراً هاماً لقياس كفاءتها في استخداع الموارد  للمصرف وهو كذلك الهدف الذي

وهو مويع اهتماع الجهات الرقابية لما تعكسه من نجاح للمصرف وقدرة علك تحسين كفاية رأس  ،المتاحة لديها

 .ماله

تسعك إلك تعظيع ربحيتها من بحيث تلجؤ إلك زيادة إيراداتها إلك أقصك حد. و ،المصارف إلك تعظيع ربحيتها تهدف

خجل الحصول علك أكبر قدر من الودا ع وااموال بؤقل تكلفة وتوظيف هذه الموارد علك شكل است مارات لتحقيق 

 أكبر قدر ممكن من اارباح.

 الفرق بٌن الربح والربحٌة. 

 مفهوم الربح5 هناك عدة مفاهٌم للربح نذكر منها5 –أوالً 

 المفهوم اإلقتصادي5 - أ

اةقتصاديون الربح علك أنه مقدار التغير في القيمة الصافية للوحدة اةقتصادية خجل فترة معينة. عرف 

 ويحسب من خجل المعادلة التالية 

الربح اةقتصةادي   صةافي ااصةول فةي نهايةة الفتةرة   صةافي ااصةول فةي بدايةة الفتةرة   إيةافات 

 .6فترةتوزيعات اارباح خجل ال –رأس المال خجل الفترة 

 لمفهوم المحاسب5ًا - ب

ويعرف علك أنه الفرق بين اةيةرادات الناشة ة عةن العمليةات خةجل الةدورة المحاسةبية، ومةا يقابلهةا مةن 

 .7مصروفات خجل هذه الدورة لتحقيق هذا الدخل

 يقع يمن المفهوع المحاسبي مفهومان فرعيان للربح هما  -

محققة خجل الفترة الزمنيةة مةن نشةاط المإسسةة صافي ربح العميات  ويعني الفرق بين المبيعات ال - أ

الر يسي وتكاليف هذه المبيعات باةيافة إلك المصةروفات اةداريةة والعموميةة ومصةروفات البيةع 

والتوزيةةةع دون أن يشةةةمل ذلةةةك علةةةك الفا ةةةدة المدفوعةةةة أو اةيةةةرادات أو المصةةةروفات ااخةةةر  

 واليرا ب.

                                                           
6
 .65، ص1996الحيالي، وليد، المحاسبة المتوسطة، دار حنين للنشر والتوزيع،  

7
 .242اصر من المبادئ إلك المعايير صحنان، ريوان، النموذج المحاسبي المع 
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 صافي الربح بعد اليريبة صالربح الشامل   - ب

يعنةةي هةةذا المفهةةوع الةةربح النةةاتج عةةن الفةةرق بةةين دخةةل المإسسةةة مةةن جميةةع المصةةادر صالمبيعةةات 

واةيرادات ااخر   والتكاليف مهما كانت صتكةاليف المبيعةات  وأيةة تكةاليف أخةر   يةر مرتبطةة 

 بالعمليات صكخسارة بيع أحد ااصول  وبعد طرح اليرا ب أيياً.

 المفهوم المال5ً - ت

ح في علع اةدارة المالية  أنه الربح الذي ث يقل مستواه عةن مسةتو  ااربةاح يةتع يتم ل مفهوع الرب

 تحقيقها في المشاريع المما لة والتي تتعرع لنفس الدرجة من المخاطر.

 85األهمٌة اإلقتصادٌة لألرباح -ثانٌاً 

اارباح يةرورية لمواجهةة المخةاطر التةي تتعةرع لهةا المإسسةات والمصةارف حتةك تةتمكن مةن 

ةستمرار والبقاء في دنيا ااعمةال، فهنةاك مخةاطر ك يةرة ومتعةددة تتعةرع لهةا المصةارف منهةا  ا

مخاطر اة تمان ومخاطر التصةفية اةجباريةة ومخةاطر السةرقة واةخةتجس ومخةاطر سةعر الفا ةدة 

 و يرها.

 رف.اارباح يرورية اصحاب المشروع  حيث تزيد من  رواتهع وإست ماراتهع في الشركات والمصا 

 .اارباح وسيلة يرورية للحصول علك رأس المال الجزع في المستقبل 

  تعد اارباح مقياس للجهود بشكل عاع حيةث يمكةن القةول أنةه كلمةا زادت ااربةاح دل ذلةك علةك فاعليةة

 الجهود المبذولة.

 .تعطي مإشرات هامة للجهات المعنية بالرقابة بان المصرف يإدي أعماله بشكل صحيح 

 "Profitabilityمفهوم الربحٌة5 " –اً ثالث

الربحية عبارة عن العجقةة بةين ااربةاح التةي تحققهةا المإسسةة واةسةت مارات التةي سةاهمت فةي تحقيةق هةذه 

 .9اارباح، وتعتبر هدفاً للمإسسة ومقياساً للحكع علك كفاءتها علك مستو  الوحدة الكلية والوحدات الجز ية

قة بين اارباح والمبيعات، أو من خجل العجقة بين اارباح واةست مارات وتقاس الربحية إما من خجل العج

 التي ساهمت في تحقيقها، علماً أن المقصود باةست مارات هو قيمة الموجودات أو حقوق الملكية.

  تعمل المإسسات علك تحقيق هدفها من الربحية من خجل قرارين هما 

 قرار التمويل". –"قرار اةست مار 

هو القرار المتعلق بكيفيةة اسةخداع المصةارف للمةوارد المتاحةة لهةا، ثيةفاء مختلةف  اإلستثمار5 قرار - أ

أنواع موجوداتها ويظهر أ ر قرار اةست مار في الربحيةة مةن خةجل التوزيةع اام ةل للمةوارد المتاحةة 

بنةود للمصرف علك مختلف أنواع ااصول، بطريقة توازن بةين اةسةت مار المناسةب فةي كةل بنةد مةن 

                                                           
8
 .466سلطان، محمد سعيد ص 

9
 .42مبادئ اةدارة المالية، معهد الدراسات المصرفية، ااردن ص 
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الموجةةودات دون زيةةادة تةةإدي إلةةك تعطيةةل المةةوارد ودون نقةةص يةةإدي إلةةك فةةوات الفةةرص لتمكةةين 

 المإسسة من تحقيق أكبر عا د دون التيحية بالسيولة.

 من تحقيق الربح ينبغي عليه أن تكون قيمة إيراداته أكبر من تكاليفه. حتك يتمكن المصرف 

 تشمل إيرادات المصرف علك 

 علك التسهيجت اة تمانية.العوا د الدا نة  -1

 العموثت الدا نة التي تتقاياها المصارف نظير خدمات تقدمها للزبا ن. -2

أجةةور الخةةدمات التةةي تقةةةدمها المصةةارف المتعلقةةة بطبيعةةة العمةةةل المصةةرفي م ةةل قيامهةةا بتقةةةديع  -3

 .استشارات مالية وإقتصادية

 سعار الشراء والبيع.عوا د العمجت ااجنبية، أي اارباح المحققة من الفرق بين أ -4

  أما فيما يتعلق بتكاليف المصرف فتشمل ا تي 

 ـها.ة علك الودا ع التي يقوع المصرف بالعوا د المدين -1

العموثت المدينة التي يدفعها المصرف للمإسسات المالية ااخر  نظير تقديمها خدمات المصرف  -2

 ذاته.

 المصاريف اةدارية والعمومية. -3

لقةةرار المتعلةةق بكيفيةةة اختيةةار المصةةادر التةةي سةةيتع الحصةةول منهةةا علةةك اامةةور هةةو اقرررار التموٌررل5  -ب

 الجزمة للمصارف لتمويل اةست مار في موجوداتها.

ويةةنعكس أ ةةر القةةرار التمةةويلي علةةك الربحيةةة مةةن خةةجل ترتيةةب مصةةادر اامةةوال صمةةن ديةةون وحقةةوق 

مكن، وذلك من خجل اةسةتفادة مالكين  بشكل يمكعن أصحاب المشروع من الحصول علك أكبر عا د م

من ميزة التوسع في اةقتةراع ال ابةت الكلفةة ولكةن دون تعريةهع لبخطةار التةي يمكةن أن تنةتج عةن 

 المبالغة في اةقتراع.

 وعلك هذا يمكننا القول أن  الربحية هي هدف استراتيجي يمكن للمصارف من النمو واةستمرارية.
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 المبحث الثالث5

 5ومؤشرات الربحٌة فً ربحٌة المصارف المتغٌرات المؤثرة

تواجه المصارف في سبيل تحقيقها لهدفها المتعلةق بتعظةيع ربحيتهةا، العديةد مةن العوامةل التةي يتفةاوت تؤ يرهةا 

علةةك هةةذه الربحيةةة، وتتنةةوع هةةذه العوامةةل بةةين عوامةةل داخليةةة وعوامةةل خارجيةةة وثبةةد مةةن اةشةةارة إلةةك هةةذه 

 العوامل 

 العوامل الخارجٌة5 (0

تزداد ربحية المصارف كلما زادت أسعار الفا ةدة علةك القةروع، خصوصةاً عنةدما  ار الفائدة5أسع - أ

تكةةون أسةةعار الفا ةةدة علةةك الودا ةةع منخفيةةة، بمعنةةك أن الربحيةةة تةةزداد كلمةةا ازداد هةةامش سةةعر 

الفا دة، وتإدي أسعار الفا دة دوراً هاماً في التؤ ير في است مارات المصةارف وإن معظةع إيةرادات 

 صارف هي عبارة عن الفرق بين الفوا د الدا نة والفوا د المدينة.الم

تإدي السياسة النقدية للبنوك المركزية فةي البلةدان دوراً بةالأل ااهميةة فةي التةؤ ير  السٌاسة النقدٌة5 - ب

 في سياسات المصارف فيما يتعلق بإدارة موجوداتها ومطلوباتها.

 روف اةقتصادية والسياسية.التشريعات القانونية واليوابط المصرفية والظ - ت

 ال قافة اةجتماعية والوعي المصرفي. - ث

 المنافسة بين المصارف بعيهع البعع. - ج

 العوامل الداخلٌة5 (5

تعطةي الودا ةع للمصةارف مرونةة أكبةر فةي توظيفهةا فةي إسةت مارات طويلةة ااجةل  هٌكل الودائرع5 - أ

كبةر، وفةي الوقةت نفسةه، تةإ ر نسبياً دون اةعتبار لعامل السيولة، وذلك في سبيل تحقيق ربحيةة أ

تكلفة الودا ع أيياً فةي ربحيةة المصةارف انهةا تم ةل ااعبةاء التةي يتحملهةا المصةرف فةي سةبيل 

 حصوله علك ااموال.

توجةةه المصةةارف الجانةةب ااكبةةر مةةن مواردهةةا الماليةةة لتسةةت مار فةةي القةةروع  توظٌررف المرروارد5 - ب

ة في تلك الموجودات تزداد ربحية المصارف ان وااوراق المالية، انه بزيادة الموارد المست مر

د عنهةةا يعةةد المصةةدر ااساسةةي ةيةةرادات المصةةرف وبالةةذات الةةدخل المتولعةةد مةةن  الةةدخل المتةةورع

القةروع، أمةةا توظيفةةات المصةةرف فةي القةةروع ال ابتةةة فيجةةب أن تكةون محةةدودة انهةةا ُتعةةدع مةةن 

ة للدخل وكذلك اامر بالنسبة إلك   النقدية لديها.الموجودات  ير المدرع

 أرباح أو خسا ر صااوراق المالية  وأرباح وخسا ر صالقروع . - ت

حيث تتؤ ر ربحية المصارف بمد  قدرة هذه المصارف علك الموازنة بةين العا ةد  إدارة المصرف5 - ث

والمخاطر، وعلك تخفيع التكاليف وزيادة اةيةرادات مةن خةجل اةدارة وقةدرتها علةك التخطةيط 

 والرقابة. والتنظيع والتوجيه
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إدارة اةستخدامات  يعكةس  -فقدرة إدارة المصرف علك إدارة هيكلها المالي بشقيه صإدارة الموارد

مةةد  نجاحهةةا فةةي تحقيةةق أهةةداف المصةةرف، ففةةي حةةال تمكنةةت هةةذه اةدارة مةةن تحقيةةق التةةوازن 

المطلوب في هيكلها المالي من خجل توظيةف مةوارد المصةرف فةي موجةودات ذات عوا ةد جيةدة 

خةةذة بعةةين اةعتبةةار محاولةةة تخفةةيع تكةةاليف تلةةك المةةوارد فةةي الوقةةت الةةذي تسةةعك فيةةه لتعظةةيع آ

إيرادات تلك اةستخدامات، فإن ذلك يإدي إلةك زيةادة الربحيةة فةي هةذه المصةارف وتعظةيع  ةروة 

مالكيهةةا وربحيةةة المصةةرف مةةا هةةي إث ترجمةةة لجملةةة مةةن القةةرارات التةةي تتخةةذها إدارات تلةةك 

فإنةةه يتوجةب علةةك إدارات المصةةارف إتخةاذ القةةرارات التةةي تمكنهةا مةةن تعظةةيع المصةارف، لةةذلك 

 الربحية من خجل الموازنة بين الربحية والسيولة واامان.

يقاس حجع المصرف عادًة بمقدار ما يملكه المصرف من موجودات أو بمقةدار مةا  حجم المصرف5 - ج

يةإدي إلةك انخفةاع معةدل  -تمقاسةاً بةالموجودا -فكبةر حجةع المصةرف -يملكه مةن حقةوق ملكيةة

فهةةذا المعةةدل يكةةون كبيةةر فةةي المصةةارف الصةةغيرة وذلةةك بالمقارنةةة مةةع  -العا ةةد علةةك الموجةةودات

المصةةةارف الكبيةةةرة، ولكةةةن نجحةةةظ أن حجةةةع الودا ةةةع فةةةي المصةةةارف الكبيةةةرة يكةةةون أكبةةةر مةةةن  

دة معةدل اامةر الةذي يةإدي إلةك زيةا -المصارف الصةغيرة بمعنةك أن درجةة الرافعةة الماليةة أكبةر

 العا د علك حقوق المالكين.

وعلك هذا نجد أن المصارف التةي لةديها حقةوق مةالكين كبيةرة تكةون اامةوال المتاحةة لةديها أكبةر 

وقدرتها علك إست مار هذه ااموال أكبر، وزيادة حقوق المالكين تزيد من  قة الجمهور المتعةاملين 

دة الرفةع المةالي وهةذا يةإدي إلةك زيةادة مع المصارف مما ينعكس علك حجع ودا ةع العمةجء وزيةا

 معدل العا د علك حقوق المالكين.

تم ةةل السةةيولة عنصةةر اامةةان والحمايةةة علةةك مسةةتو  المصةةرف، فالسةةيولة تسةةاعد علةةك  السررٌولة5 - ح

تجنب الخسارة التي قد تحدث نتيجة ايةطرار البنةك إلةك تصةفية بعةع أصةوله  يةر السةا لة مةع 

 رفي علك تلبية طلبات اة تمان في أي وقت.المحافظة علك قدرة الجهاز المص

فنظراً اهمية السيولة للمصارف فإنها تلتزع باةحتفاظ بنسبة سيولة قانونيةة ث تقةل عةن حةد أدنةك 

من إلتزاماتها السا لة لمواجهة هةذه المتطلبةات، اامةر الةذي يةدعو إلةك يةرورة تقةدير احتياجةات 

والسةلف ودراسةة سةلوك الودا ةع وذلةك حتةك ث  السيولة مةن خةجل التنبةإ بالطلةب علةك القةروع

ييطر البنك إلك التصفية اةجبارية لبعع أصوله، وما قد يترتب علك ذلك من مخاطر ويسةاعد 

 هذا التقدير في المدا مة من متطلبات السيولة والربحية.

همةا في جميع ااحةوال يتطلةب اامةر الموازنةة بةين السةيولة والربحيةة وهمةا هةدفان متعاريةان لكن -

متجزمان بمعنك أن تحقيق أحدهما سيكون علك حساب ا خر، فزيادة الربحيةة يتطلةب اةسةت مار 

في مزيد من ااموال وااصول ااقةل سةيولة وهةذا إمةا يتعةارع مةع هةدف السةيولة، وكةذلك فةإن 

اةحتفاظ بااموال علك شكل نقةد أو شةبه نقةد يعنةي زيةادة ااصةول التةي ث يحقةق عوا ةد أو التةي 
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حقةةق عوا ةةد منخفيةةة وهةةذا مةةا يتعةةرع مةةع هةةدف الربحيةةة، مةةن هةةذا فإنةةه يجةةب علةةك اةدارة ت

 المصرفية خلق موا مة بين السيولة والربحية.

إن زيةةادة عةةدد مةةوظفي المصةةرف يةةإدي إلةةك زيةةادة الطاقةةة اةنتاجيةةة لةةه عرردد مرروظفً المصرررف5  - خ

المةةوظفين سةةيإدي ذلةةك إمةةا  وبالتةةالي زيةةادة الربحيةةة، فعنةةدما يمتلةةك المصةةرف أعةةداداً كبيةةرة مةةن

ةنتشار جغرافي كبير من خجل زيادة عدد فروع التةي تحتةاج إلةك هةذه الزيةادة مةن المةوظفين أو 

 زيادة الخدمات الفنية والتقنية وعملياته التي تهدف إلك خدمة العمجء.

لةك إن زيادة عدد فروع المصرف في المناطق ذات الك افةة السةكانية يةإدي إ عدد فروع المصرف5 - د

زيادة عدد المتعاملين مع المصرف وزيادة حجع المتعاملين يإدي إلك زيادة حجةع الودا ةع وكةذلك 

 حجع التسهيجت وحجع عمليات المصرف وهذا كلعه يإدي إلك زيادة الربحية المصرفية.
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 مؤشرات الربحٌة المصرفٌة5

 Return On Equrity10( ROEالعائد على حقوق الملكٌة5 ) .0

ر معدل العا د المحقةق عةن اسةت مار أمةوال المةالكين، وإن ارتفةاع معةدل العا ةد علةك حةق ويقيس هذا المإش

الملكية هو دليل ةدارة كفةإ، ويمكةن أن يكةون ارتفاعةه دلةيجً للمخةاطرة العاليةة الناجمةة عةن زيةادة الرافعةة 

 المالية، بينما يشير انخفايه إلك تمويل متحفظ من القروع.

  = ROE 011   ويحسب من خجل العجقة   

 ويقصد بمكونات هذه المعادلة 

حقوق الملكية  وهةي رأس المةال المةدفوع ميةافاً إليةه اةحتياطيةات المختلفةة القانونيةة واةختياريةة وكةذلك 

اارباح  ير الموزعة، وحقوق الملكية تساوي مجموع الموجودات مطروحاً منهةا جميةع اةلتزامةات سةواء 

 جل أع قصيرة اثجل.كانت طويلة اا

صادر أخر  بعد طرح اليةريبة، أي –صافي الدخل  يقصد به الربح المحقق من عمليات المإسسة أو أية 

الربح الشامل الصةافي وهنةاك مةن يةر  يةرورة إحتسةاب هةذه النسةبة قبةل اليةريبة باعتبةار أن اليةريبة 

 عنصر ث يمكن ةدارة المصرف السيطرة عليه.

 ROA11العائد على األصول5  القوة اإلٌرادٌة أو .5

تقيس هذه النسبة مد  كفاءة اةدارة في اسةتخداع أصةولها اةسةتخداع اام ةل فةي تحقيةق ااربةاح مةن خةجل 

اةست مار في ااصول المختلفة، وتقارن هذه النسةبة بالسةنوات السةابقة أو بمعيةار الصةناعة، فكلمةا ارتفعةت 

 ستخداع أصوله والعكس صحيح.هذه النسبة دلع ذلك علك كفاءة المصرف في ا

 = ROA        100 تحسب من خجل العجقة  -

وعلةةك هةةذا نجةةد أن الربحيةةة المصةةرفية أمةةر يةةروري لبقةةاء المصةةارف واسةةتمرارها، فهةةي  ايةةة يتطلةةع إليهةةا 

ل العمةل المست مرون، ومإشر يهةتع بةه الةدا نون عنةد تعةاملهع مةع المصةرف، فالربحيةة أداة هامةة جةداً فةي مجةا

ه بالدرجة ااولك نحو اةستخداع  المصرفي لذلك فإن جهد كبير من اةدارة المالية في أي مصرف ومإسسة يوجع

 اام ل للموارد المتاحة وتحقيق أكبر ربح ممكن من ذلك اةستخداع.

ل  الباً معظع الةربح يمكن اعتبار الفجوة بين الفوا د المدينة والفوا د الدا نة مإشراً كون تلك الفجوة تشك كذلك -

 المصرفي.

 
                                                           

10
 Brigham, Eugenef, and Ehrhardt Michaelc, Financial Management The ory and practice.  

11
 Peter 5, ROSE 1999, p.158 
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 الودائع المصرفٌة



18 

 

 5 األولالمبحث 

 5وأنواعها الودائع المصرفٌة

تعد الودا ع المصدر ااساسي اموال المصرف وتعد أك ر مصادر ااموال خصوبة، لذا فهي تشكل إيةرادات الحيةاة 

نظةراً لمةا يةإدي إليةه مةن تسةهيل  كبيةرة لتقتصةاد الةوطني للمصرف، كمةا أن قبةول المصةارف للودا ةع يقةدع خدمةة

 لعمليات الدفع الناجمة عن التبادل التجاري واستخداع ااموال في المجاثت المختلفة.

يمكن تعريف الودا ع علك أنها اتفاق يقوع المودع بمقتياه بدفع مبلأل من النقةود  تعرٌف الودائع المصرفٌة5 -

ك علك أن يلتزع البنك برد هةذا المبلةأل للمةودع عنةد الطلةب أو عنةدما يحةل أجلةه بوسيلة من وسا ل الدفع للبن

 يلتزع بدفع فوا د علك قيمة الوديعة. كما قر

و سر مةن أسةراره ث وعادة ما تحاط الودا ع بالسرية نظراً لكون قيمتها تدل علك المركز المالي للمودع وه

 .12يقبل إفشاءها

 تتضمن الودائع المصرفٌة5 -

 لمقيمين و ير المقيمين من أفراد ومإسسات سواء بالعملة المحلية أو ااجنبية.ودا ع ا -1

 .الودا ع الحكومية -2

 والودائع المصرفٌة ال تتضمن5 -

 المحلية علك شكل تؤمينات مقابل فتح اعتمادات مستندية. المبالأل المودعة بالعملة - أ

 المبالأل الوديعة لقاء أحد كفاثت. - ب

 مصرف مغطك كغطاء لجعتمادات المستندية. العمجت ااجنبية المودعة لد  - ت

 ودا ع فرع أحد المصارف المحلية لد  فرع أخر للمصرف نفسه. - ث

                                                           
12
 103ص 1999إدارة ااسواق والمنشآت المالية، اةسكندرية، منشؤة المعارف  هندي، منير ابراهيع، 
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 5الثانًالمبحث 

 أنواع الودائع المصرفٌة5 

 نف الودا ع بعدة تصنيفات كل منها يهدف إلك هدف معين وسنستعرع أهمها تص

 تقسٌم الودائع حسب آجال اإلستحقاق5 -أوالً 

 Current Deposits5)ودائع تحت الطلب(  رٌةالودائع الجا 0-0

وهي الودا ع التي يكون للعميل الحةق فةي سةحبها فةي أي وقةت يشةاء دون إخطةار سةابق منةه للبنةك لةذا تيةطر 

 13بسيولة نقدية كافية لتلبية ر بات المودعين في هذا النوع من الودا ةع بعع المصارف باةحتفاظ في خزانتها

ية لكل من المودعين والمصارف، إذاً تعد بم ابةة نقةد سةا ل يسةتخدمه المةودع عنةدما وتكمن أهمية الودا ع الجار

تعةد بم ابةة النقديةة بالنسةبة لةه أمةا بالنسةبة للمصةارف فتعةد مصةدراً تمويليةاً يريد سداد إلتزاماتةه المختلفةة، فهةي 

 .14منخفع التكلفة لتست مارات التي يجني من ورا ها المصرف اارباح

 Saving Deposits5 ودائع التوفٌر 0-5

وهي اتفاق بين المصرف والعميل يودع بموجبه العميةل مبلةأل مةن النقةود لةد  المصةرف مقابةل الحصةول علةك 

فا ةةدة محةةددة ويعةةد هةةذا النةةوع مةةن الودا ةةع مةةن أك ةةر وسةةا ل تجميةةع المةةدخرات المحليةةة وتتميةةز بصةةغر حجمهةةا 

 وإطراء نموها مع زيادة الوعي المصرفي.

ذه الودا ع صغار المودعين مقابل الحصول علك فا دة وعلك أن يكون لهع الحةق فةي السةحب و الباً ما تجذب ه

 .15من حساب اةدخار في أي وقت

 Time Deposits5ودائع ألجل  0-3

التي يتع إيداعها اجل محدد يتع اةتفاق عليه بين المودع والبنةك وث يجةوز سةحبها إث بعةد ميةي  وهي الودا ع

يحصل المودع علك فا دة بصورة دوريةة أو فةي نهايةة مةدة اةيةداع، وعةادة يشةترط فةي هذا ااجل وفي المقابل 

الودا ع اجل ان ث يقبل المبلأل المودع عن قدر معةين وتةزداد الفا ةدة كلمةا زاد مبلةأل اةيةداع أو كلمةا زادت مةدة 

 اةيداع.

ث أن البنةوك عةادة مةا تتنةازل عةن وعلك الر ع من أن الوديعة اجل ث ينبغي سحبها قبل الموعد المتفق عليةه إ

 .16حقها في هذا الشؤن مقابل حرمان المودع من الفوا د نظراً لسحبه الوديعة قبل تاريخ اةستحقاق

                                                           
13
 .2006المقدادي، عادل علي، عمليات البنوك، المكتب الجامعي الحديث  

14
 .459الشماع، خليل، ص 

15
 105الهندي، منير، ص 

16
 عة اةسجمية.أبو سمرة، رانية، تطوير سياسة الودا ع المصرفية في ظل نظرية إدارة الخصوع، الجام 
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 175تقسٌم الودائع حسب الملكٌة -ثانٌاً 

 تقسع الودا ع حسب ملكيتها إلك 

 People Deposits5الودائع األهلٌة  5-0

 لك الشركات الخاصة.وهي الودا ع التي تعود ملكيتها إ 

 Govermment Deposits5الودائع الحكومٌة  5-5

 وهي الودا ع التي تعود ملكيتها إلك الشركات والمإسسات الحكومية. 

 185المصدر إلى حسب تقسٌم الودائع -ثالثاً 

 Primal Deposits5الودائع األولٌة  3-0

الشركات أو المإسسةات سةواء كانةت حكوميةة  وهي الودا ع التي يتع إيداعها اول مرة من قبل الجمهور أو 

 أع مختلفة في المصارف.

 Derived Deposits5الودائع المشتقة  3-5

 هي الودا ع التي تشتق من الوديعة بعد أن يتع منح جزء منها علك شكل قروع واست مارات. 

 195تقسم الودائع وفق حركتها -رابعاً 

 وتقسع إلك نوعين  

 Vital Deposits5الودائع النقٌضة  4-0

 هي الودا ع التي يكون رصيدها  ير مستقر نسبياً لك رة عمليات السحب واةيداع. 

 Stable Deposits5الودائع المستقرة  4-5

 هي الودا ع التي يكون رصيدها مستقراً نسبياً وذات طبيعة إدخارية. 

                                                           
17
 .164ص 2011السيسي، صجح الدين حسن، الموسوعة المصرفية العلمية الجزء ااول  

18
 .70أبو سمرة، رانية ص 

19
 .124السيسي، صجح الدين ص 
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ر مهةع لتمكةين المصةرف مةن توظيةف ييز بين الودا ع المسةتقرة و يةر المسةتقرة هةو أمةالتمإن قدرة المصرف علك 

ودا عه في اةست مارات المناسبة، فالودا ع المتقلبة يجب أن ث تإخذ بعين اةعتبار عن اةست مار في أصول طويلةة 

 ااجل إنما تستخدع في اةست مار في أصول علك درجة كبيرة من السيولة.
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 5 الثالثالمبحث 

 اإلستراتٌجٌات األساسٌة لجذب الودائع5

ظراً اهمية الودا ع المصرفية بالنسبة للمصارف والتي تنبع من كونها أك ر مصادر أموالهةا خصةوبة وأقةل تكلفةة، ن

 تتنافس المصارف علك استقطاب أكبر حصة من الودا ع المصرفية عبر إتباع استراتيجيات لتنمية الودا ع.لذلك 

 هما يمكننا التمييز بين استراتيجيتين ر يسيتين لجذب الودا ع و -

 205السعرٌة استراتٌجٌة المنافسة -0

تتم ل هذه اةستراتيجية بدفع معدثت فا دة أعلك للمودعين، وعلك الر ع من أهمية هذه اةسةتراتيجية لةيس 

بةل فةي معظةع مجةاثت النشةاط اةقتصةادي، إث أن بعةع التشةريعات المصةرفية  في النشاط المصرفي فقط

 هذه القيود تيع قيوداً علك هذه اةستراتيجية ومن 

عةةدع السةةماح بةةدفع الفوا ةةد علةةك الودا ةةع الجاريةةة، اامةةر الةةذي يقلةةل مةةن دور هةةذه اةسةةتراتيجية فةةي جةةذب 

 الودا ع.

 ومن أهع أسباب عدع دفع الفوا د علك الودا ع الجارية 

 الحد من ارتفاع تكلفة األموال5 - أ

ري منهةةا تكةةاليف تحصةةيل تتكبةةد المصةةارف الجاريةةة مصةةاريف متعةةددة نتيجةةة ةدارتهةةا للحسةةاب الجةةا

فةإن ذلةك يةإدي  المستحقات وتكاليف سداد المطلوبات لذا عند السماح بدفع الفوا د علك الودا ع الجاريةة

إلك ارتفاع تكاليف إدارتها اامر الذي ييةطر منةه المصةرف إلةك البحةث عةن فةرص اسةت مارية يتولةد 

عاليةة قةد تهةدد مسةتقبل المصةرف، وعليةه  عنها معدثت عالية للعا د والتي  الباً ما تكون ذات مخةاطر

 فإن عدع دفع الفوا د علك الودا ع الجارية يقلل من تكلفة ااموال.

 الحد من زٌادة المنافسة الهدامة بٌن المصارف5 - ب

إن دفع الفوا د علك الودا ع الجارية يإدي إلك حالة تنافسية بين المصةارف ممةا يةإدي ارتفةاع معةدثت 

اً إلك زيادة تكلفة إدارة هذه الودا ع مما يجبر المصرف علك توجيه حصيلة هةذه الفا دة وهذا يإدي أيي

الودا ع إلك است مارات تتعرع لدرجة كبيرة من المخاطر، سعياً لتحقيق عا د لتمويل تلك التكاليف مما 

 المركز المالي للمصرف.يهدد 

 الحد من ارتفاع الفوائد على القروض5 - ت

الودا ع الجاريةة يةإدي إلةك زيةادة الفوا ةد علةك القةروع الممنوحةة والةذي إن السماح بدفع الفوا د علك 

يترتب عليه انخفاع في الطلب عليها والتةؤ ير علةك عمليةة التنميةة اةقتصةادية. فةي حةين أن عةدع دفةع 

                                                           
20
 .108هندي، منير ابراهيع ص 
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الفوا د علك هذه الودا ع ينجع عنه تخفيع تكلفةة اامةوال اامةر الةذي يشةجع المصةارف علةك تخفةيع 

 علك قرويها الممنوحة للعمجء. معدثت الفوا د

 الحد من هجرة األموال من المدن الصغٌرة إلى المدن الكبٌرة5 - ث

فةي المةدن الكبيةرة ذات اانشةطة التجاريةة المتنوعةة بفةرص أكبةر  تتمتع المصارف التي تمارس عملهةا

الجارية فةإن  لتست مار مقارنة بعمل المصارف في المدن الصغيرة، فإذا سمح بدفع الفوا د علك الودا ع

المصارف في المدن الكبيرة تكون أك ر استعداداً لدفع فوا د عالية مقارنة مع المصارف التي تتركز في 

 المدن الصغيرة.

 استراتٌجٌة المنافسة غٌر السعرٌة5 -5

بينت الدراسات واابحةاث علةك أن المنافسةة السةعرية ث تعةد مةن اةسةتراتيجيات الفعالةة فةي جةذب الودا ةع 

ا، لذلك تحولت البنوك إلك استراتيجية للمنافسة  ير السعرية وهي منافسة تقوع علةك تقةديع خةدمات بؤنواعه

جيدة بؤسعار تنافسية ث تقوع علك دفع فوا د علك الودا ع، بل تستند علك مستو  جودة الخدمات المصةرفية 

ية الجيةدة ومةن أهةع وتشير الدراسات إلك أن العميةل يفيةل التعامةل مةع المصةارف ذات الخةدمات المصةرف

 الخدمات المصرفية التي يمكن أن يعتمد عليها المصرف في جذب الك ير من الودا ع 

 .تحصيل مستحقات المودعين -1

 سداد المدفوعات نيابة عن العميل. -2

 سرعة أداء الخدمة. -3

 التسير علك العمجء. -4

 خدمات تفييلية للعمجء. -5

 إدارة محفظة ااوراق المالية للعميل. -6

كننا القول أن المصارف تسعك إلك زيادة حصتها من الودا ع إيمانةاً منهةا بةؤن هةذه الودا ةع تعتبةر وأخيراً يم

المصدر الر يسي اموالها، ونظراً إلك أن نجاح المصارف في استقطاب الودا ع يعتمد بشكل كبير علك  قة 

علك سحبها حينما يريدون  هذه ال قة تنبع من إطم نان المودعين علك ودا عهع وقدرتهع الجمهور بها. وكون

فقط بينت اابحاث عدع ترك عامل ال قة للصدفة أو لكفاءة اةدارة المصةرفية، وإنمةا يجةب أن تقةوع السةلطة 

 .21النقدية بالتعاون مع المصارف علك يمان ودا ع المودعين وتجنبهع اي خسا ر

                                                           
21
 .118ص 2006الدوري، زكريا والسمرا ي، البنوك المركزية والسياسات النقدية عمان  
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 5الرابعالمبحث 

 نظام ضمان الودائع ومبررات إنشائه5 

يعد يمان الودا ع وحماية المودعين أهع المويوعات علك الساحة المصرفية ويرجع السبب فةي ذلةك إلةك 

اازمات المالية التي شةهدتها الك يةر مةن الةدول التةي أدت إلةك تع ةر العديةد مةن المصةارف والةذي أد  إلةك 

والتقلةيص مةن آ ارهةا ظهور العديد من الدراسات التي تبحث في ااسباب التي أفيت إلك ظهور اازمةات 

اازمةات  تلةك السلبية علك الجهاز المصرفي، وقد توصلت نتا ج هذه الدراسات إلةك أنةه يمكةن منةع حةدوث

والتخفيع من حدو ها بواسطة زيةادة القةوة اةشةرافية للمصةارف المركزيةة علةك المصةارف التجاريةة مةن 

د اتجهةت الك يةر مةن الةدول إلةك تبنةي ، وقة22خجل حماية المودعين عن طريق إنشاء نظةاع ليةمان الودا ةع

المةالي، ومةن الجةدير بالةذكر أن  نظاع يمان الودا ع للمحافظة علك اةستقرار واكتساب  قة اافراد بالنظاع

وبالر ع من ظهةور  1924نظاماً متطوراً لحماية الودا ع والقروع سنة  تشكسلوفاكيا تعد أول دولة أنشؤت

، إث أن هةذا بغةرع تةؤمين الودا ةع 1829ثيةات المتحةدة اامريكيةة عةاع نظاع التؤمين علةك الودا ةع فةي الو

النظةاع فشةةل ثحقةةاً نتيجةةة نقةةص اامةةوال والسةةيولة الجزمةة وعةةدع قدرتةةه علةةك أن يفةةرع علةةك المصةةارف 

 المشاركة تقديع رأس مال كاٍف.

 1933علةك الودا ةع عةاع  وعادت الوثيات المتحدة اامريكية فيما بعد وأنشؤت المإسسةة الفيدراليةة للتةؤمين

ولقد ميت فترة طويلة إنشاء المإسسة الفيدرالية ليمان الودا ع قبل أن تقوع دول أخر  بإنشاء مإسسةات 

بإنشةاء صةندوق تصةفية المصةارف حةذت عةدة بلةدان حةذوها  1960تركيا عةاع مشابهة ولكن بعد أن قامت 

بسةبب عجةز  Herstattار بنةك هيرشةتات صةندوق لحمايةة المةودعين بعةد انهية 1974فؤنشؤت ألمانيةا عةاع 

النظاع الفيدرالي علك احتواء أ ر الفشل المالي للبنك، وفي بريطانيا أد  حةدوث أزمةات مصةرفية حةادة فةي 

 .1979بداية السبعينات إلك إنشاء نظاع حماية المودعين عاع 

حمايةة الودا ةع بعةد انهيةار بنةك وبالنسبة للدول العربية، تعد لبنان الدولة ااولةك التةي اهتمةت بإنشةاء نظةاع ل

 1995 ةع تلتهةا سةلطنة عمةان عةاع  1993أنشؤت البحرين مجلس حمايةة الودا ةع عةاع  وبعدها Entraإنترا 

كمةا قامةت ااردن بإنشةاء مإسسةة  1996بإنشاء صندوق نظاع التؤمين علك الودا ع ومةن  ةع السةودان عةاع 

يقيي بإنشاء  1993مشروع قرار جمهوري عاع وفي مصر تع إعداد  2000صري عاع يمان الودا ع الم

 .23نظاع التؤمين علك الودا ع

وتكمن أهمية هذه الدراسة في التعريف بنظةاع يةمان الودا ةع واسةتعراع مفهومةه، وأهميتةه وخاصةة بعةد 

 وانعكاساتها بشكل خاص علك النظاع المصرفي العالمي. 2008اازمة المالية عاع 
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 .76الدين، محي الدين اسماعيل، أساليب يمان وتؤمين الودا ع البنكية، دراسة عالمية ص علع 
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 5مفهوم ضمان الودائع وأهمٌته 

نظاع الودا ع المصرفية نوعاً من تطبيقات عقود التؤمين التي تهدف إلك تقويع الشةخص عةن الخسةا ر التةي  يعد

  24وفي حالة يمان الودا ع المصرفية فإن هذا النوع من التؤمين يتميز بؤنهيتعرع لها.

وبصةفة خاصةة  الغاية منه ليست حماية فرد أو مإسسةة أو جماعةة معينةة ولكنةه موجةه نحةو المجتمةع عامةة، -1

 صغار المودعين.

أن الربح من الجهة اليامنة  ير مسةتهدف فةي التةؤمين علةك الودا ةع إنمةا هدفةه ااساسةي تحقيةق اةسةتقرار  -2

 المصرفي.

إن يمان الودا ع المصرفية مبني علك فكرة التكامل بين طرفين أساسيين همةا  الجهةاز المصةرفي مةن جهةة  -3

 والسلطة من جهة أخر .

 لتأمٌن على الودائع5أنواع أنظمة ا 

النوع ااول  هو النظاع الذي يمول عن طريق تسديد المصارف اقساط تؤمين محددة وفي مواعيد محددة كما هو 

الحال في لبنان والهند، ومن مزايا هذا النوع من التمويل  أنه يةإدي إلةك زيةادة درجةة  قةة المةودعين فةي الجهةاز 

 شكل دا ع.المصرفي نظراً لتوافر مصادر التمويل ب

النوع ال اني  هو النوع الذي يتع تمويله عن طريق إلزاع المصارف بالمساهمة فقةط عنةد حةدوث تع ةراً أو إفةجس 

 احد المصارف وم ال علك ذلك فرنسا وسويسرا.

 ويمتاز هذا النوع في التمويل 

و  يةةر مكلةةف بالنسةةبة بالدقةةة فةةي تقةةديرهع التمويةةل الةةذي يتناسةةب مةةع حجةةع التعوييةةات المطلوبةةة للمةةودعين فهةة

 للمصارف وث يحملها تكاليف إيافية.

 5مبررات إنشاء نظام لضمان الودائع 

 تتمحور مبررات إنشاء نظاع يمان الودا ع في مبررين ر يسيين هما 

وهو حماية المودعين والمتعاملين مع المصارف حيث تتعرع عادة السلطات النقدية ليغوط  مبرر مباشر5 -1

توفير الحماية للمودعين وخاصة أول ك الذين يتميزون بيعف قدرتهع علك تقييع مخاطر اجتماعية وسياسية ل

 يتعاملون معها.المإسسات المصرفية التي 

وهو السبب اةقتصادي الحقيقةي وهةو تخفةيع المخةاطر النظاميةة فةي القطةاع المصةرفي  مبرر غٌر مباشر5 -2

المودعين اموالهع يخلةق حالةة  د المصارف وفقدانوتعزيز ال قة في استقرار النظاع المصرفي ان انهيار أح

 من الهلع بين المودعين.

ويمكننةا إيةافة مبةرر  الةةث ةنشةاء نظةاع ليةمان الودا ةةع وهةو تخصةيص قةدر مةةن المصةادر الماليةة لتتةةوفر  -3

 أو المإسسة التي ستكون مسإولة عن القدرة علك التدخل السريع لمواجهة اازمات المالية. للسطات النقدية
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 .503ص 40عبد هللا علي، التؤمين علك الودا ع المصرفية في البنوك اةسجمية، المجلد  
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 شرح عن أنظمة ضمان الودائع5 

جهةاز المصةرفي إن تدخل الحكومات لحماية المودعين ويمان الودا ع أمر يروري للمحافظةة علةك اسةتقرار ال

 وقد يتخذ أحد شكلين 

 نظاع يمان صريح اموال المودعين من خجل نظاع تؤمين معلن تتحدد به اابعاد الكاملة للعجقة التؤمينية. -1

اموال المودعين يتع من خجله تدخل الدولة لحماية الودا ةع فةي حةال حةدوث خلةل يةإدي نظاع تؤمين يمني  -2

 إلك تع ر الجهاز المصرفي.

ويعمل كل من النظاع الصريح واليمني إلك تحقيق اةستقرار المصرفي وحماية صغار المةودعين فةي حةال 

 .25فشل أحد المصارف

  فةي أنظمةة يةمان الودا ةع يكةون يةمان الحكومةة للودا ةع  فةي هةذا النةوع الضمنً علرى الودائرع5طبٌعة التأمٌن

فةي النظةاع اختيارياً وليس ملزماً بقةانون مةن حيةث قيمةة التعةويع وتوقيةت الةدفع وامتصةاص خسةا ر المصةرف 

اليمني يكون من خجل ميزانية الدولة أو المصرف المركزي ولكنها ث تتع بسهولة بسةبب إلتزامةات الموازنةات 

 .26استخداع موارد الدولة لمواجهة خسا ر المصرف العامة التي تعيد

 5يعتمد نظةاع الودا ةع الصةريح علةك قواعةد واجةراءات ويكةون مةنظع بشةكل  طبٌعة التأمٌن الصرٌح على الودائع 

وايح ويتع فيه تحديد أنواع المنشآت المالية والودا ع التي تستفيد من التؤمين، العيوية فيها إذا كانت إجبارية أع 

 .ة ومن أهع مزايا هذا النظاع وجود قانون يحكمه ويتمتع بسرعة تعويع المودعين وسهولة العملاختياري
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 Chikura, John, Type of deposit insurance system, 2013. 

26
 Walker, David: New deposit in surance system in east Asia Kuala Lumpur, 2006.  
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 5الخامسالمبحث 

o 5حدود التغطٌة فً نظام ضمان الودائع وأنواع تغطٌة الودائع والمبادئ األساسٌة لتعٌٌن حدود التغطٌة 

 5حدود التغطٌة فً نظام ضمان الودائع 

تصةةميع نظةةاع يةةمان الودا ةةع هةةو أن يكةةون مبلةةأل اليةةمان محةةدداً ومو وقةةاً وسةةهل يعتبةةر أحةةد أهةةع الجوانةةب فةةي 

ويسةاهع فةي تعزيةز  قةة  اةحتساب ان لذلك من شؤنه أن يحدد اةلتزامات المحتملة في ظل نظةاع يةمان الودا ةع

 ييمن استمراريته.المودعين في النظاع المالي و

 أنواع تغطٌة الودائع5 -

% ويةتع يطبيقةه فةي اازمةات التةي 100غطية الكاملة يحمي جميع المودعين بنسةبة نظاع الت التغطٌة الكاملة5 - أ

ويإخةةذ علةك نظةةاع  تهةدد النظةةاع المةالي ومةةن أهةداف هةةذا النظةاع تعزيةةز  قةة المةةودعين فةي النظةةاع المصةرفي

كلةة التغطية الكاملة أنه مةن المحتمةل أن يزيةد مةن المخةاطر ااخجقيةة لةذا فةإن تنفيةذه يتطلةب خطةط إعةادة هي

 .27واسعة وذات مصداقية

تحمي الودا ةع فقةط لحةد معةين ويكةون اتبةاع التغطيةة الجز يةة عنةدما يكةون هةدف السياسةة  التغطٌة الجزئٌة5 - ب

 .28العامة حماية الودا ع الصغيرة صودا ع التجز ة  وهي توفر حماية مجدية في حاثت تع ر المصارف

كمةا فةي  ودا ع للمودعلما يمكن أن يدفعه نظاع يمان الهذا النوع يتيمن أقصك  التغطٌة الجزئٌة الخٌارٌة5 - ت

 التغطية الجز ية ولكن هذا الحد ااقصك للتعويع يم ل الحد اادنك الذي يحصل عليه المودع.

إن الغرع ااساسي من تعيين حدود التغطية لنظةاع التةؤمين مةن الودا ةع هةو أن هةذه الحةدود يجةب أن تكةون 

امة لنظاع يمان الودا ع التي عادة تكون حمايةة صةغار المةودعين والمسةاهمة متوافقة مع أهداف السياسة الع

 في اةستقرار المالي.

 5المبادئ األساسٌة لتعٌٌن حدود التغطٌة 

مستو  التغطية يجب أن يحافظ علك  قة المودعين ويعزز اةستقرار المالي للنظاع المصرفي اامر الذي من  -1

 شؤنه أن يإدي إلك زيادة المدخرات.

 ااقساط يجب أث تكون عبًء زا داً علك النظاع المصرفي.مستويات التغطية وتكاليف  -2

 التغطية يجب أن تحمي  البية المودعين. -3

 وعلك هذا نجد أن 

يجنب عرقلة اةقتصةاد بسةبب  إن الودا ع تخدع اةقتصاد من عدة جوانب فهي تشكل خزاناً كبيراً من الموارد

لتسيير النقدي لتقتصةاد مةن دون وجةود تةوترات نقديةة معيقةة للنمةو المنةتظع شح الموارد كما أن ذلك يسهل ا

ومن شؤن ذلك أن يدفع إلك زرع ال قة في نفوس كل المتعاملين اةقتصاديين سواء كانوا منتجين أو مستهلكين 

 يساعد علك توفير الظروف المناسبة لتزدهار اةقتصادي. مام
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 .7مصرف سوريا المركزي ص 
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 التحلٌلٌةالدراسة 
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في هذا الفصل سوف نلجؤ إلك تحليل تطور الودا ع وأ رها علك الربحية المصرفية في سورية خجل الفترة الممتدة 

 .2010إلك عاع  2001من عاع 

 تحلٌل تطور الودائع المصرفٌة5 –أوالً 

ة الممتدة من عاع جداول تتيمن تطور الودا ع المصرفية في سورية خجل الفتر ةولهذا الغرع سوف نعرع  ج 

 .2010إلك عاع  2001

 لك الودا ع العامة بالعملة ااجنبية،    تغير حجع الودا ع العامة بالعملة السورية، وكذ1الجدول رقع ص

 ، وبجانب كل منها معدل نمو سنوي.وبالعملة ااجنبية وأيياً الودا ع الخاصة بالعملة السورية

 نرفق الجدول رقع 

 عامةودائع  السنة
 ة سورٌةعمل

 عامةودائع  معدل النمو
 عملة أجنبٌة

 خاصةالودائع  معدل النمو
 عملة سورٌة

 خاصةودائع  معدل النمو
 عملة أجنبٌة

 معدل النمو

1002 210120.1 0 22111.2 0 2110231 0 10341.1 0 

1001 204200 13.0130 12120 11.3031 203311 -33.0022 00102 20.110 

1001 213001 0.002 10010 22.3201 20312 -40.0121 20200 -11.120 

1000 203030 -21.014 12400 02.0011 232010 2001.202 21120 21.120 

1000 220402 20.004 12030 -2.1130 211100 -4.3244 11010 10.1022 

1001 224413 -14.301 03204 14.4044 212341 -0.3102 13400 13.1422 

1002 212123 2.000 02420 -2.0014 210210 1.131 14014 1.1002 

1003 214140 20.004 03031 12.0121 214033 1.0022 11020 -21.024 

1004 201233 4.3401 10402 -02.0034 214404 0.0300 10003 -0.114 

1020 231100 24.1104 20142 -01.144 220001 1.1001 11222 -4.412 

 0.12214 11021.11 31.10101 114024.0 0.04012 11124.22 0.1431 203334.2 المتوسط الحسابً

 MAX 231100 13.0130 03031 02.0011 2110231 2001.202 00102 10.1022أعلى قٌمة 

 MIN 224413 -14.301 20142 -02.0034 20312 -40.0121 20200 -11.120أدنى قٌمة 

 10.42403 2134.311 112.033 101122.3 12.20400 20201.02 20.42012 12222.32 اإلنحراف لمعٌاري

 3230.131 13.00202 121.1100 211.0311 210.1011 01.00110 100.1402 20.22400 ل اإلختالفاممع

 معدل نمو الودائع الخاصة والعامة للعملة السورٌة ومعدل نمو الودائع الخاصة والعامة للعملة األجنبٌة(5 )0الجدول رقم 

 من الجدول نجحظ 

 العامة )بالعملة السورٌة(5للودائع بالنسبة  -0

شهدت نمواً 2003 – 2002نجد أن هناك تغيراً في معدثت نمو الودا ع العامة بالعملة السورية، ففي العامين 

 2005%  تقريباً وفي العاع 13انخفيت المعدثت ونمت نمواً سالباً بقيمة ص 2004%  وفي العاع 5بمقدار ص

إلك  2007%  وفي ااعواع من 30-عاد النمو ليصبح سالباً وقيمته ص 2006عاع حدث نمواً موجباً، أما في ال

% وكانت 5%  تقريباً، وقد بلأل متوسط معدل النمو السنوي 20شهدت المعدثت نمواً موجباً بقيمة ص 2010

 2006% ، والقيمة الدنيا لمعدثت النمو كانت في العاع 28بقيمة ص 2002أعلك قيمة لمعدل النمو في العاع 

 %  تقريباً.30-ص وبلغت

 



30 

 

     

 بالنسبة للودائع العامة )بالعملة األجنبٌة(5 -5

بعد اةطجع علك معدثت نمو الودا ع العامة بالعملة ااجنبية  تبين أن هناك تذبذباً في معدثت النمو بشكل عاع 

 2004في العاع  كانت معدثت نموالودا ع موجبة حيث بلأل أشدها 2004 – 2002من عاع  خر فمن عاع 

فكان معدل نموها موجباً  2006%  أما في عاع 1-شهد نمواً سالباً بمعدل ص 2005%  وفي العاع 51وقدر بـ ص

فكان معدل النمو  2008%  أما في عاع 2بمقدار ص 2007واً سالباً في العاع %  وشهد نم30وكان بمقدار ص

%  وقد بلأل 42بمقدار ص ثت نمو الودا ع سالبةكانت معد 2010و 2009%  وفي العاع  21موجباً بمقدار ص

%  لكافة الودا ع في جميع السنوات وبلغت أعلك قيمة لمعدل النمو في سنة 4متوسط معدل النمو السنوي ص

 % .57-وقدرت بـ ص 2009%  في حين بلغت أدنك قيمة لمعدثت النمو في عاع 51بمقدار ص 2004

 رٌة(5بالنسبة للودائع الخاصة )بالعملة السو -3

 2003 – 2002تبين لدينا من معدثت النمو للودا ع الخاصة بالعملة السورية أن هناك تذبذباً ففي ااعواع من 

%  1043ليشهد نمواً موجباً بقيمة ص 2004% ليعود لترتفاع في عاع 90شهد انخفاياً في معدل النمو بمقدار 

عادت لتشهد   20101 – 2007%  وفي ااعواع 0.8شهد نمواً سالباً بمقدار ص 2006 – 2005وفي ااعواع 

بمقدار  2004%  وكانت أعلك قيمة في العاع 86% وقد بلأل متوسط معدل النمو السنوي ص2نمواً موجباً بمقدار 

 % .90قدرت بـ ص 2003%  وكانت أدنك قيمة في العاع 1043ص

 بالنسبة للودائع الخاصة )بالعملة األجنبٌة(5 -4

كان هناك زيادة  2002نمو للودا ع الخاصة بالعملة ااجنبية شهدت تغييراً ففي العاع تبين لنا أن معدثت ال

 شهدت نمواً  2007 – 2004%  وفي ااعواع 63نمواً سالباً بمقدار ص 2003%  وفي عاع 15موجبة بقيمة ص

لحسابي للودا ع %  وقد بلأل المتوسط ا9نمواً سالباً بمقدار ص 2010 – 2008%  وفي ااعواع 2موجباً بمقدار ص

 % .63ص 2003%  وأدنك قمية في عاع 35بمقدار ص 2005%  وكانت أعلك قيمة 0331بقيمة ص

من خجل المقارنة بين اانحرافات المعيارية ومعامجت اةختجف للودا ع الخاصة والعامة للعمجت  -

اً صااك ر تغيراً  حيث بلأل السورية وااجنبية، نجد أن الودا ع الخاصة بالعملة ااجنبية هي ااقل تجانس

%  يليها الودا ع العامة بالعملة ااجنبية حيث بلأل معامل اةختجف 818معامل اةختجف تقريباً ص

%  ويؤتي بعدها 372%  تقريباً وتليها الودا ع الخاصة بالعملة السورية حيث بلأل معامل اةختجف ص761ص

%  وهذا يشير إلك أن تطور الودا ع 300ل اةختجف صسورية حيث بلأل معامالودا ع العامة بالعملة ال

 .المصرفية هو تطور  ير متجانس

  5 أنواعهاما ٌتعلق بتطور الودائع حسب بأما 

 نرفق الجدول 
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ودائع المدخرات  معدل النمو ودائع التوفٌر معدل النمو ودائع ألجل السنة
 السكنٌة

 معدل النمو

1002 2110.4 0 10310.2 0 304.2 0 

1001 01.1 -42.140 1102.1 -32.110 213.0 -21.010 

1001 13322 12131 112 -21.012 11 -21.200 

1000 2041 -40.311 13104 0113.02 404.1 00.011 

1000 13441 1021.000 11211 -22.442 1023 -44.2300 

1001 00020 21.324 10202 -20.031 310 121.324 

1002 10214 -01.320 10101 -0.1040 1111 -11.101 

1003 10110 201.2000 23012 -21.112 204 222.122 

1004 12230 1.412 24001 0.040 2122 -11.401 

1020 40200 02.1001 10402 2.210 2104.333 14.141 

 10.4103 2201.404 021.1112 22011.11 2022.404 11222.00 المتوسط الحسابً

 MAX 40200 12131 13104 0113.02 1023 121.324أعلى قٌمة 

 MIN 01.1 -42.140 112 -32.110 11 -44.230أدنى قٌمة 

 43.11122 140.3411 2100.104 3103.10 10111.2 10122.2 اإلنحراف المعٌاري

 140.002 10.11434 120.0212 02.12100 133.101 31.01302 ل اإلختالفاممع

 والقطاع التعاونً( 5 )معدل نمو القطاع العام والخاص5الجدول رقم 

 5لودائع ألجلبالنسبة  -0

% وفي عاع 97سجلت قيمة سالبة بمعدل  2002 نجد من معطيات الجدول أن معدثت النمو في العاع

%  تقريباً 94ليؤخذ نمواً سالباً بمعدل ص 2004%  وعاود في عاع 67686شهد ارتفاعاً بمعدل ص 2003

%  أما في 42نمواً سالباً بمقدار ص 2007وقد شهد عاع  %12نمواً موجباً بمقدار  2006 – 2005وشهدت 

تقريباً وقد بلأل متوسط معدل النمو  % 57فكان معدل النمو موجباً بمقدار ص 2010 – 2008ااعواع 

كانت أدنك قيمة  2002%  وفي عاع 67686أعلك قيمة قدرت بـ ص 2003% وكان عاع 7797السنوي 

 %  تقريباً.97قدرت بـ ص

 5ٌرودائع التوف -5

 2003 – 2002من خجل معطيات جدول ودا ع التوفير شهدت معدثت النمو تذبذباً ملحوظاً ففي ااعواع 

ليشهد معدل نمو موجباً بمقدار  2004%  وعاود اةرتفاع في عاع 76وكان معدل نموها سالباً بمقدار ص

%  أما في 12دار صتغيرت معدثت النمو لتصبح سالبة وكانت بمق 2008 – 2005%  وفي عاع 4328ص

%  وكان المتوسط 7حدث ارتفاع في معدل النمو وأصبح موجباً بمقدار ص 2010 – 2009ااعواع 

بقيمة  2004%  وأعلك قيمة لمعدثت النمو كانت في العاع 459الحسابي لجميع السنوات بقيمة ص

 %.87بقيمة  2002%  وكانت أدنك قيمة لها في السنة 4328ص

 5دخرات السكنٌةالملودائع بالنسبة  -3

قد شهدت  2003 – 2002بعد اةطجع علك الجدول تبين لنا أن معدثت النمو شهدت تذبذب في ااعواع 

شهدت  2005%  وفي العاع 50كان معدل نموها موجباً بقيمة ص 2004% وفي العاع 13نمواً سالباً بمقدار 

أصبح  2007%  وفي العاع 216اً بقيمة صشهدت نمواً موجب 2006%  أما في العاع 99نمواً سالباً بقيمة ص

%  69عاد النمو ليصبح موجباً بمقدار ص 2010 – 2008%  وفي العاع 66معدل نموها سالباً بقيمة ص



32 

 

% وكؤدنك قيمة في 216بقيمة  2006%  وكؤعلك قيمة لمعدل النمو في عاع 27لتؤخذ نمواً متوسطاً بقيمة ص

 % .99بمقدار ص 2005عاع 

اجل  –ة بين اةنحرافات المعيارية وقيع معامل اةختجف انواع الودا ع ال ج ة صتوفير من خجل المقارن -

مدخرات سكنية  نجد أن ودا ع المدخرات السكنية هي ااقل تجانساً صااك ر تذبذباً  حيث بلأل معامل  –

%  وأخيراً 297يليها ودا ع التوفير حيث بلأل معامل اةختجف لها بقيمة ص % 372اةختجف تقريباً ص

%  وهذا يشير إلك أن تطور الودا ع تطور  ير متجانس 271حيث بلأل معامل اةختجف صودا ع اجل 

 خجل السنوات المدروسة مما يعني قبول الفريية والتي سبق وطرحناها.

  5بما ٌتعلق بتطور الودائع حسب القطاعاتأما 

  نرفق الجدول

 معدل النمو الخاصقطاع الودائع  معدل النمو التعاونًقطاع ودائع ال معدل النمو عامالقطاع ودائع ال السنة

1002 1240.1 0 11 0 1301.1 0 
1001 1200.4 204.222 1001.0 21.422 0011.2 21.110 
1001 20112 00.221 1312 12.111 0414 20.033 
1000 21012.1 11.202 0031.1 01.324 1210.3 11.124 
1000 22030 10.224 2144.1 00.014 12211.1 010.030 
1001 13021 11.221 21013 12.022 02222 11.110 
1002 14210 14.100 21201 10.200 00130 21.001 
1003 01003 21.410 24200 22.111 10110 21.001 
1004 02002 11.000 12202 20.133 31310 10.122 
1020 20012 11.131 11001 0.100 201200 22.024 

 11.0224 00022.00 10.3014 22122.42 13.4221 14110.10 وسط الحسابًالمت

 MAX 20012 204.222 11001 12.022 201200 010.030أعلى قٌمة 

 MIN 1240.1 21.410 11 0.100 1301.1 20.033أدنى قٌمة 

 211.1242 10110.42 24.00000 2411.401 14.22134 11001.02 اإلنحراف المعٌاري

 104.2142 30.10102 21.13202 20.14100 20.30231 20.0134 تالفل اإلخاممع

 5 )معدل نمو ودائع ألجل وودائع التوفٌر وودائع المدخرات السكنٌة(3الجدول رقم 

 من خجل الجدول نجد أن 

 5بالنسبة للقطاع العام -0

وقد  2010إلك العاع  2002هناك تذبذباً بمعدل نمو الودا ع من سنة اخر  حيث نجد نمواً موجباً من العاع 

أعلك قيمة في معدثت  2002% تقريباً ويعد عاع 38بلأل متوسط معدل النمو السنوي لودا ع القطاع العاع 

أدنك قيمة في معدثت النمو وقدرت بـ  2008%  تقريباً في حين يعد عاع 109النمو حيث قدرت ص

 % .17ص
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 5بالنسبة للقطاع الخاص -2

 – 2001قطاع الخاص ومعدثت نموها ثحظنا أن التغير كان موجباً من عاع بعد اةطجع علك ودا ع ال -3

% تقريباً، حيث شهد أعلك قيمة في 64وبلأل متوسط معدل النمو السنوي لودا ع القطاع الخاص  2010

 %.11قدرت بـ  2003% وأدنك قيمة كانت في العاع 460قدرت بـ  2005معدثت النمو في العاع 

 5عاونًبالنسبة للقطاع الت -4

 – 2002لع يكن هناك تفاوتاً في معدثت نمو الودا ع من سنة اخر  فقد وجدنا نمواً موجباً في العاع 

هو أعلك معدل نمو في الودا ع  2006% تقريباً ويعد عاع 25وقد بلأل متوسط معدل النمو السنوي  2010

 اً.% تقريب0334أدنك قيمة وبلغت  2010للقطاع التعاوني، في حين يعد عاع 

الودا ع للقطاعات ال ج ة صالقطاع  من خجل المقارنة بين اةنحرافات المعيارية ومعامل اةختجف انواع -

الخاص والعاع والتعاوني  نجد أن جميع الودا ع لع تشهد تذبذباً بل كانت تغيراتها موجبة ومستقرة نوعاً ما، 

% وللقطاع 209% تقريباً وللقطاع الخاص 145حيث بلأل معامل اةختجف للقطاع العاع وكانت متجانسة 

% تقريباً، وهذا يشير إلك تطور الودا ع من حيث القطاعات متجانس من سنة اخر  خجل 77التعاوني 

 الفترة المدروسة مما يعني قبول الفريية التي سبق وطرحناها.
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 الربحٌة المصرفٌة5

في السوري ومعدل نموها خجل ااعواع من في الجدول التالي نستعرع الربحية المصرفية للقطاع المصر

2001 – 2002. 

 نرفق الجدول 

 معدل النمو % الربحٌة المصرفٌة السنة

1002 2423030.0 0 

1001 1011210.2 -11.111340 

1001 2043120.3 -230.03101 

1000 11012.34 -0041.0210 

1000 2113020.1 -210.33422 

1001 0201012.11 11.4100120 

1002 2100320.01 -40.424123 

1003 4210114.31 10.3002010 

1004 21200012.3 20.1042221 

1020 -1212131.1 121.200040 

 010.21300- 1210101.03 المتوسط الحسابً

 MAX 21200012.3 121.200040أعلى قٌمة 

 MIN -1212131.1 -0041.0210أدنى قٌمة 

 2132.23211 0213104.410 اإلنحراف المعٌاري

 141.0103121- 211.030201 ل اإلختالفاممع

 5 )معدل نمو الربحٌة المصرفٌة( 4الجدول رقم 

تشهد  2005إلك العاع  2002من خجل اةطجع علك معدل نمو الربحية المصرفية نجد أن خجل ااعواع  -

 % تقريباً، 24إلك ص 2006ع  % تقريباً، ليرتفع بعدها في العا135الربحية المصرفية نمواً سالباً بمقدار ص

 2008 %، أما ااعواع الممتدة من العاع 95عاد معدل النمو ليشهد نمواً سالباً بمقدار ص 2007وفي العاع 

 % تقريباً، وقد بلأل متوسط معدل 213بقيمة ص 2010شهدت نمواً موجباً وصل أشده في العاع  2010للعاع 

  % تقريباً.466النمو السنوي تقريباً ص

 2004 % في حين يعد عاع 213هو أعلك  معدل نمو في الربحية المصرفية وقدر بـ ص 2010د عاع ويع -

  % تقريباً.4596هو العاع ااقل معدل نمو للربحية المصرفية وقد بلأل حينها ص

من خجل اةنحراف المعياري وقيع معامل اةختجف للربحية المصرفية علك مد   السنوات العشر  -

نجد أن الربحية كانت قليلة التجانس صشهدت تذبذباً من  2010إلك العاع  2001متدة من عاع المدروسة  والم

 % تقريباً وهذا يشير إلك أن تطور الربحية المصرفية 297سنة اخر  ، حيث بلأل معامل اةختجف لها ص

وطرحت في من سنة اخر  هو تطور متذبذب خجل الفترة المدروسة مما يعني قبول الفريية التي سبق 

 هذا الخصوص.
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 دعين كبير ويعود سبب تزايد نمو الودا ع في بعع السنوات إلك انخفاع معدثت الفا دة، فيكون عدد المو

وبالتالي تزداد الودا ع في المصارف، وث بد من اةشارة أن انخفاع معدثت الفا دة مإشر جيد وهاع جداً 

الودا ع زادت ربحية المصارف، ان الودا ع تعد  يدل علك زيادة السيولة في المصارف، وكلما زادت

 الرافد ااكبر لموارد المصارف، والتي يتع توظيف معظمها بعد ذلك لشراء أذون وسندات الخزانة.

أما انخفاع نمو الودا ع في بعع السنوات، فيدل علك ارتفاع الفا دة في المصارف وبالتالي سينخفع  -

 دة المصرفية مإشر علك عجز السيولة في تلك المصارف، وبالتالي معدثت الفا عدد المودعين، وارتفاع

ربحية القطاع المصرفي في هذه السنوات ستكون أقل من الربحية في سنوات انخفاع معدثت الفا دة علك 

 الودا ع.

الودا ع تإ ر بشكل مباشر في الربحية المصرفية، فكلما زادت الودا ع زادت الربحية ومنه نستنتج أن 

رفية، وكلما كانت الربحية المصرفية جيدة، زادت من قدرة المصارف علك اثستمرارية والمنافسة المص

 ومواجهة المخاطر التي يمكن أن تعتريها.

وودا ع اجل وودا ع المدخرات  وفي الجدول ال الث نستعرع ودا ع القطاع التعاوني والقطاع الخاص

 النمو السنوي الخاص بها. السكنية وودا ع التوفير وبجانب كل منها معدل

 5دراسة العالقة اإلرتباطٌة بٌن الودائع المصرفٌة والربحٌة 

بغية التعرف علك طبيعة العجقة بين الودا ع المصرفية بمختلف أنواعها والتي سبق وذكرناها من جهة وبين 

وحصةلنا علةك مةا  لترتبةاط ال نةا ي Personالربحية المصرفية من جهة أخر  عمدنا إلك إيجاد قيع معامةل 

 يمناه في الجدول التالي 

 المتغٌر المستقل الربحٌة

 X1ودا ع عامة عملة سورية  0.198

 X2 ودا ع عامة عملة أجنبية 0.219

  X3 ودا ع خاصة عملة سورية 0.316

 X4 ودا ع خاصة عملة أجنبية 0.05

 X5 ودا ع القطاع العاع 0.89

 X6 ودا ع القطاع التعاوني 0.86

 X7 ودا ع القطاع الخاص 0.87

 X8 جلودا ع ا 0.874

 X9ودا ع التوفير 0.16

 X10 ودا ع المدخرات السكنية 0.22

 لإلرتباط بٌن الربحٌة والودائع المصرفٌة 5person قٌم معامل 5الجدول رقم 



36 

 

ة ع.س وكةذلك   ودا ةع عامةx1الربحية وبةين كةجً مةن صيعيفاً بين من الجدول أعجه نجحظ أن هناك إرتباطاً 

  ودا ع خاصة ع.س وكذلك الحةال بةين x3  ودا ع عامة ع.أجنبية وبين الربحية وبين صx2بين الربحية وبين ص

  .x4الربحية وبين ص

لذلك إن هذا اةرتبةاط  يةر معنةوي إحصةا ياً مةن ناحيةة أخةر  يشةير الجةدول أييةاً إلةك وجةود هةذا باةيافة 

ربحية وبين كجً من ودا ع التوفير، حيث نجحظ قيمة لمعامل اةرتباط اةرتباط اليعيف و ير المعنوي بين ال

  .0322  وبين الودا ع ا راع سكنية حيث بلأل معامل اةرتباط ص0316تبلأل ص

معامةل  إث أنه نجحظ أن هناك إرتباطةاً قويةاً جةداً بةين الربحيةة المصةرفية وبةين ودا ةع القطةاع العةاع حيةث بلةأل

  وهةذا اةرتبةاط طةردي أي أن تغيةر فةي ودا ةع 5عنوية إحصا ياً عند مستو  دثلة ص  وهي م0389اةرتباط ص

القطاع العاع سوف ينعكس علك الربحية وفي نفس اةتجاه، أما بما يتعلق بودا ع القطاع الخةاص نجحةظ أييةاً 

نسةبة لودا ةع   وهو معنوي إحصا ياً وطردي أيياً وهذا ما نجده فةي واقةع الحةال بال0386وجود إرتباط قوي ص

   وهي معنوية إحصا ية أيياً.0387تصل قيمة معامل اةرتباط صالقطاع التعاوني إذ 

وبشكل عاع يمكننا أن نقول أن الودا ع مبوبة قطاعياً هي علك إرتباط شديد بالربحية المصرفية إيافة إلك ذلك 

الربحية المصرفية وبين ودا ع اجل  يشير الجدول أيياً إلك اةرتباط الشديد والطردي والمعنوي إحصا ياً بين

  .8734مة معامل اةرتباط تصل لـ صإذ قي

 * التمثٌل البٌان5ً
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 5 )العالقة بٌن الربحٌة المصرفٌة وأنواع الودائع(0شكل رقم 
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 النتائج5

 ما توصلنا إليه في بح نا وجدنا ارتباطاً يعيفاً بين الربحية وبين كجً من  من خجل -1

- 1 X عملة سورية صودا ع عامة 

- 2X  صودا ع عامة عملة أجنبية 

X3 -  سوريةعملة  خاصةصودا ع   

- 4 X صودا ع خاصة عملة أجنبية 

 .0316حيث بلغت قيمة معامل اةرتباط  ،إرتباط يعيف بين ودا ع التوفير والربحية وجود -2

حيث معامل  ،ووجدنا أن اةرتباط يعيف و ير معنوي بين الودا ع ا راع سكنية وبين الربحية -3

  .0322اةرتباط ص

حيةث بلةأل معامةل  بين الربحيةة المصةرفية وودا ةع القطةاع العةاع، جداً  هناك إرتباط قويتبين لنا أن  -4

 إحصا ياً. معنوي و  وه0389اةرتباط ص

ثحظنةا وجةةود إرتبةةاط قةوي بةةين الربحيةةة المصةةرفية وبةين ودا ةةع القطةةاع الخةاص وقةةد بلةةأل معامةةل  -5

PERSON ومعنوي إحصا ياً. نا أن اةرتباط طردي ، واستنتج0386ص 

إرتبةاط قةوي بةين الربحيةة المصةرفية وودا ةع القطةاع  يوجةد هاستنتجنا من دراسة معامل اةرتباط أن -6

 .هو إرتباط معنوي إحصا ياً وطرديو التعاوني

امةل إذ بلغت قيمةة مع ،ودا ع اجلالمعنوي بين الربحية المصرفية ووهو اً وشديد اً قوي اً وجدنا إرتباط -7

  .8734اةرتباط ص

من خجل المقارنة بين اانحرافات المعيارية ومعامجت اةختجف للودا ع الخاصة والعامة للعمجت  -8

السورية وااجنبية، نجد أن الودا ع الخاصة بالعملة ااجنبية هي ااقل تجانساً صااك ر تغيراً  حيث 

لعامة بالعملة ااجنبية حيث بلأل معامل %  يليها الودا ع ا818بلأل معامل اةختجف تقريباً ص

%  تقريباً وتليها الودا ع الخاصة بالعملة السورية حيث بلأل معامل اةختجف 761اةختجف ص

%  وهذا 300%  ويؤتي بعدها الودا ع العامة بالعملة السورية حيث بلأل معامل اةختجف ص372ص

 انس.يشير إلك أن تطور الودا ع المصرفية هو تطور  ير متج
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