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 للمصارف ادلايل األداء وبُت( ادلالية واالستثمارات ادلصريف االئتمان )بنوعيو ادلصريف االستثمار بُت العالقة دراسة إىل البحث ىذا  يهدف:ملخص
درجة التجارية

ُ
 االستنباطي ادلدخل على الباحثان اعتمد اذلدف، ىدا ولتحقيق ،(2020-2011 )الفًتة خالل ادلالية، لألوراق دمشق سوق يف ادل

 ضعيفة عكسية ارتباط عالقة وجود إىل الّدراسة توصلت. البسيط اخلطي االضلدار حتليل خالل من الفرضيات ىذه اختبار ومت البحث، فرضيات لصياغة
درجة السورية للمصارف ادلايل واألداء ادلصريف االئتمان بُت

ُ
 عالقة وجود عن الدراسة ظلوذج اضلدار نتائج كشفت كما. ادلالية لألوراق دمشق سوق يف ادل

. الدراسة زلل ادلصارف يف ادلايل واألداء ادلايل االستثمار بُت ضعيفة طردية ارتباط
 لألوراق دمشق سوق يف ادلدرجة ادلصارف ادلايل؛ األداء ادلالية؛ االستثمارات ادلصريف؛ االئتمان االستثماري؛ اذليكل: لكلمات المفتاح ا

 .ادلالية
 

Abstract: This research aims to study the relationship between both types of banking investment (bank credit 

and financial investment) and the financial performance of commercial banks listed in Damascus Securities 

Exchange during the period (2011-2020). To achieve this objective, the researchers used a hypothetical-

deductive approach to formulate research hypotheses. These hypotheses were tested by simple linear regression 

analysis. The study findings revealed that there is a significant negative relationship between bank credit and the 

financial performance of Syrian banks listed on the Damascus Stock Exchange. Also, there is a significant 

positive relationship between the financial investment and the financial performance of these banks. 

Keywords: Investment Structure; Bank Credit; Financial Investment; Financial Performance; Listed Banks in 

Damascus Securities Exchange. 
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I -تمهيد : 
 (ادلودعُت)يلعب القطاع ادلصريف دوراً ىاماً يف خدمة االقتصاد الوطٍت، وتقدم ادلصارف بتجميع األموال من وحدات الفائض 

(Surplus Unites) وتقدًن القروض لوحدات العجز ،(ادلقرضُت( )Deficit Unites) كما تقدم التسهيالت واخلدمات ،
ادلصرفية للعمالء، مبا يسهم يف تشجيع عملية االدخار واالستثمار لدى الوحدات االقتصادية، وزيادة النمو االقتصادي، وادلساعلة يف 

(. 13، ص 2016عبد الباقي، )عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية 
ويعترب التحليل ادلايل من أىم ادلواضيع اإلدارية وادلالية، ويهدف إىل تشخيص الوضع ادلايل يف ادلؤسسات ادلالية، واكتشاف 

، ص 2018العالية، )نقاط القوة والضعف يف األداء، واقًتاح اإلجراءات الكفيلة بًتشيد استخدام ادلوارد ادلتاحة وحتسُت األداء 
168 .)

تستخدم نسب التحليل ادلايل لتقوًن الوضع ادلايل للمصارف، وتقوًن نتائج قرارات االستثمار والتمويل، وحتديد الفرص ادلتاحة 
(. 279، ص 2018رشوان، )أمام ادلصارف وتقوًن أداء اإلدارات ادلختلفة يف ادلصارف 

يركز البحث على تقوًن أداء إدارة االستثمار يف ادلصارف اخلاصة ادلدرجة يف سوق دمشق لألوراق ادلالية باستخدام نسب 
التحليل ادلايل، من أجل دراسة البيانات ادلالية الواردة يف القوائم ادلالية ومعرفة مدلوالهتا، هبدف إلقاء الضوء على نقاط القوة والضعف 

. لسياسة االستثمار ادلتبعة يف ادلصرف
: مشكلة البحث

تتعرض ادلصارف التجارية دلخاطر االئتمان واالستثمار، النامجة عن عدم اسًتداد القروض ادلقدمة للعمالء، وتدىور قيمة 
:  ادلصارف، وتتمثل مشكلة البحث يف اإلجابة عن السؤال الرئيس اآليتاألداء ادلايلاالستثمارات ادلالية، شلا يؤثر على 

ىل يوجد تأثير لالستثمار المصرفي في األداء المالي للمصارف الُمدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية خالل الفترة 
؟  (2011-2020)

: ويتفرع عنو السؤالُت الفرعيُت اآلتيُت
  ؟  (2020-2011)ىل يوجد تأثَت لالئتمان ادلصريف يف األداء ادلايل للمصارف زلل الدراسة خالل الفًتة
  ؟  (2020-2011)ىل يوجد تأثَت لالستثمارات ادلالية يف األداء ادلايل للمصارف زلل الدراسة خالل الفًتة

: أىمية البحث
: ترجع أعلية البحث إىل ما يأيت

تربز األعلية النظرية للبحث من أعلية القطاع ادلصريف يف دعم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، وندرة : من الناحية النظرية- 
. األداء ادلايلالدراسات اليت تناولت موضوع تقوًن أداء إدارة االستثمار يف ادلصارف اخلاصة يف سورية، وما لذلك من أعلية يف حتسُت 

، وحتديد نقاط القوة والضعف يف األداء ادلايل للمصارف التجاريةتأثَت االستثمار ادلصريف يف  لتعرف علىامت : من الناحية التطبيقية- 
األداء، شلا يساعد على تقدًن التوصيات ادلناسبة إلدارة ادلصارف اخلاصة واجلهات ادلشرفة على القطاع ادلصريف للعمل على تذليل 

.  ادلايلالصعوبات وحتسُت األداء
: أىداف البحث

: يهدف البحث إىل حتقيق األىداف اآلتية
  يف األداء ادلايل للمصارف ادلدرجة يف سوق  (االئتمان ادلصريف واالستثمارات ادلالية)حتديد مدى تأثَت نوعّي االستثمار ادلصريف

(. 2020- 2011)دمشق لألوراق ادلالية خالل الفًتة 
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 التعرف على أوجو القوة والقصور يف أداء إدارة االستثمار يف ادلصارف زلل الدراسة .
  تقدًن التوصيات ادلناسبة إلدارة ادلصارف اخلاصة واجلهات ادلشرفة على القطاع ادلصريف للعمل على ترشيد استثمار األموال

. ادلتاحة
: فرضيات البحث

: يسعى البحث التحقق من صحة الفرضية الرئيسة اآلتية
يوجد تأثير معنوي لالستثمار المصرفي في األداء المالي للمصارف الُمدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية خالل الفترة 

(2011-2020 .)
: وتتفرع عنها الفرضيتُت الفرعيتُت اآلتيتُت

  (.2020-2011)يوجد تأثَت معنوي لالئتمان ادلصريف يف األداء ادلايل للمصارف زلل الدراسة خالل الفًتة 
  (. 2020-2011)يوجد تأثَت لالستثمارات ادلالية يف األداء ادلايل للمصارف زلل الدراسة خالل الفًتة

: منهج البحث
لصياغة  (Hypothetical-Deductive Approach)لتحقيق أىداف البحث، مّت استخدام ادلدخل االستنباطي 

فًتضة بُت متغَتات البحث مّت استخدام ظلوذج االضلدار اخلطي البسيط للسلسلة الزمنية 
ُ
فرضيات البحث، ومن أجل اختبار العالقات ادل

. لقبول الفرضيات أو رفضها (%95أي فًتة الثقة )% 5، وقد مت اعتماد مستوى ادلعنوية (SPSS)بواسطة برنامج 
  :مجتمع وعينة البحث

درجة يف سوق دمشق لألوراق ادلالية، والبالغ عددىا 
ً
 عينة وتشمل. مصرف (14)يتكون رلتمع البحث من ادلصارف ادل

من  (%79)بلغ حجم عينة الدراسة و(. وعددىا ثالثة مصارف)مصرف جتاري، حيث مت استبعاد ادلصارف اإلسالمية  (11)البحث 
ومت مجع البيانات الالزمة . مشاىدة (550)مشاىدة إىل   (700)لذلك فقد اطلفض عدد ادلشاىدات من . اخلاصةإمجايل ادلصارف 

(. 2020- 2011) خالل الفًتة إلدتام ىذه الدراسة ادليدانية من التقارير ادلالية السنوية للمصارف زلل الدراسة
.   يُوضح أمساء ادلصارف ضمن عينة البحثاآليتواجلدول 

المصارف الداخلة في عينة البحث : (1)جدول رقم 
 بنك سوريا وادلهجر ادلصرف الدويل للتجارة والّتمويلبنك بيمو السعودي الفرنسي 

 بنك بيبلوس بنك عودةالبنك العريب 
 بنك األردن بنك الشرق بنك سوريا واخلليج
  بنك قطر الوطٍت مصرف فرنسبنك

(  www.scfms.sy) الّسورية  ىيئة األوراق واألسواق الماليةإعداد الباحث باالعتماد على موقع:    المصدر

: حدود البحث
يركز البحث على تقوًن أداء إدارة االستثمار يف ادلصارف التجارية اخلاصة، ومل يتم التطرق إىل ادلصارف : احلدود ادلوضوعية- 

. اإلسالمية بسبب اختالف طبيعة العمل
درجة يف سوق دمشق لألوراق ادلالية: احلدود ادلكانية- 

ُ
. مت دراسة ادلصارف اخلاصة ادل

(. 2020- 2011)يشمل البحث الفًتة الزمنية : احلدود الزمنية- 
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: الدراسات السابقة باللغة العربية
ىدفت الدراسة إىل استخدام نسب التحليل ادلايل لتحليل أداء ادلصرف الصناعي يف سورية : (2021)دراسة عمران وكنعان  .1

وتوصلت . ، وبيان مدى صلاحو يف جذب الودائع وتوظيفها يف استثمارات حتقق رحبية ادلصرف(2018- 2013)خالل الفًتة 
الدراسة إىل ارتفاع كتلة الديون ادلتعثرة وغَت ادلنتجة يف ادلصرف الصناعي، وعدم التنوع يف احملفظة االئتمانية، وكانت نسب الرحبية 

(. 2016- 2013)سالبة وحقق ادلصرف خسائر خالل الفًتة 
- 2015)ىدفت الدراسة إىل تقوًن األداء ادلايل خلمسة مصارف جتارية يف اجلزائر خالل الفًتة : (2021)دراسة قروش وآخرون  .2

وتوصلت الدراسة إىل أن استخدام النسب ادلالية كشف عن نقاط القوة والضعف يف . باستخدام النسب ادلالية (2019
 .ادلصارف زلل الدراسة، وساىم يف تقوًن الوضع ادلايل، وأوضحت ىذه النسب تفاوت مستويات األداء من مصرف آلخر

ىدفت الدراسة إىل تقوًن األداء ادلايل لثالثون مصرفاً جتارياً يف الواليات ادلتحدة األمريكية : (2021)دراسة بن جدو وميهوب  .3
وتوصلت الدراسة إىل دتتع ادلصارف ادلدروسة بالفعالية من خالل . باستخدام النسب ادلالية (2019- 2010)خالل الفًتة 

 .الرحبية احملققة ويف ظل استثمار ادلوارد ادلتاحة بكفاءة عالية
ىدفت الدراسة حتليل أثر مؤشرات النسب ادلالية على قياس الكفاءة التشغيلية لثالثة مصارف : (2021)دراسة شيتو وسامل  .4

وتوصلت الدراسة إىل زلدودية ادلصارف يف حتقيق الرحبية وختفيض التكاليف، . (2018- 2000)جتارية يف ليبيا خالل الفًتة 
 .وعدم دتتعها بالكفاءة التشغيلية، وساعدت النسب ادلالية على معرفة وضعية ادلصارف من حيث الرحبية والكفاءة التشغيلية

ىدفت الدراسة حتديد تأثَت االستثمار ادلصريف يف القيمة السوقية لعدد من ادلصارف العراقية : (2020)دراسة السويفي وآخرون  .5
وتوصلت الدراسة إىل أن ىناك تأثَت معنوي عكسي لالئتمان يف القيمة السوقية . (2015- 2006)واألردنية خالل الفًتة 

للمصارف العراقية، بسبب تعثر ادلقًتضُت، وأن ىناك تأثَت معنوي عكسي لالئتمان يف القيمة السوقية للمصارف األردنية، بسبب 
. زيادة سلصص تدين التسهيالت االئتمانية ادلباشرة

: الدراسات السابقة باللغة األجنبية
ىدفت الدراسة إىل بيان أعلية نسب التحليل ادلايل يف قياس األداء ادلايل للبنك األىلي يف البحرين : Qadri (2020)دراسة  .1

وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة موجبة بُت معدل العائد على األصول ومعدل العائد على . (2017- 2011)خالل الفًتة 
. حقوق ادللكية، ووجود عالقة سلبية بينهما وبُت نسبة القروض إىل إمجايل األصول

 مصرف جتاري يف غينيا، 42ىدفت الدراسة إىل حتديد العالقة بُت االستثمارات واألداء ادلايل لـ : Hussein (2017)دراسة  .2
وتوصلت الدراسة إىل أن ىناك عالقة سالبة وغَت ىامة بُت االستثمار يف السندات احلكومية . (2016- 2012)خالل الفًتة 

واالستثمارات يف العقارات والعائد على األصول، وىناك عالقة موجبة وغَت ىامة بُت االستثمار يف سندات الشركات والعائد 
على األصول، وىناك عالقة موجبة وىامة بُت االستثمار يف األسهم والعائد على األصول، وىناك عالقة سالبة وىامة بُت سلاطر 

 .االئتمان والعائد على األصول
ىدفت الدراسة إىل تقوًن أداء ادلصارف التجارية يف جنوب أفريقيا خالل الفًتة : Kumbirai & Webb (2010)دراسة  .3

وتوصلت الدراسة إىل ارتفاع مستوى األداء العام للمصرف يف العامُت األولُت من التحليل، وتدىور . (2009- 2005)الزمنية 
، وأدى ذلك إىل اطلفاض الرحبية 2009 و 2008، وبلغت حدة الذروة عام 2007األداء بسبب األزمة ادلالية العادلية عام 

. والسيولة، وتدىور جودة االئتمان يف القطاع ادلصريف يف جنوب إفريقيا
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: تعليق على الدراسات السابقة
تتشابو الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف االىتمام بتقوًن أداء ادلصارف اخلاصة باستخدام نسب التحليل ادلايل، لكنها 

. ختتلف عنها يف متغَتات الدراسة ومكان التطبيق، وتركز على تقوًن أداء إدارة االستثمار يف القطاع ادلصريف السوري
(: Concept of Investment)مفهوم االستثمار . 1

عملية توظيف األموال بغرض احلصول على أرباح رأمسالية وعوائد مستقبلية تعويضاً عن ادلخاطر : يعرف االستثمار بأنو
(: 15- 14، ص 2012مرىج، )، ويتم التمييز بُت (104، ص 2020السويفي وآخرون، ). والفرص البديلة والتضخم

. العقارات واآلالت: وىو إنفاق مبالغ نقدية معينة على شراء أصول مادية، مثل: االستثمار يف األصول ادلادية- 
األسهم والسندات، هبدف حتقيق دخل : وىو إنفاق مبالغ نقدية معينة على شراء أصول مالية، مثل: االستثمار يف األصول ادلالية- 

.  ، أو دخل رأمسايل نتيجة ارتفاع أسعار األصول ادلالية يف السوق ادلايل(فوائد السندات وتوزيعات أرباح األسهم)عادي 
ويتعلق قرار االستثمار بتحديد كيفية استخدام ادلوارد ادلالية ادلتاحة، ويتطلب حتقيق االستثمار األمثل مراعاة حتقيق نوع من 

(. 26، ص 2017اليوسف واحلموي، )التوازن يف االستثمار يف األصول، حبيث يضمن حتقيق أعلى رحبية وأقل التكاليف 
ويشَت الباحث إىل أن ىناك عالقة طردية بُت العائد على االستثمار ونوع األصل ادلايل ودرجة ادلخاطرة اليت يتمتع هبا، ويتم 

ادلفاضلة بُت بدائل االستثمار يف ضوء العائد وادلخاطرة، وال بد من تنويع االستثمارات من أجل زيادة العائد وختفيض ادلخاطر، ويعد 
. االستثمار يف األسهم أكثر خطورة من االستثمار يف السندات

 Types of Investment in Commercial)أوجو االستثمار في المصارف التجارية . 2
Banks) :

تُعترب الودائع ادلصدر الرئيس لألموال يف ادلصارف التجارية، وتعمد ادلصارف التجارية إىل تعظيم رحبيتها من خالل احلصول 
على أكرب قدر من الودائع بأقل تكلفة شلكنة، وتوظيفها على شكل تسهيالت ائتمانية واستثمارات مالية تدر عليها أكرب قدر من 

: وىناك نوعان لالستثمار ادلصريف علا. (251، ص 2014ميا وآخرون، )األرباح، ضمن درجة سيولة مقبولة وسلاطر متدنية نسبياً 
 االئتمان ادلصريف  : 

يؤدي ارتفاع حجم االئتمان ادلصريف إىل دعم االقتصاد الوطٍت، من خالل زيادة االستثمار واالستهالك والنمو االقتصادي 
وخلق فرص عمل جديدة، وإن فشل القطاع ادلصريف يف العمل بكفاءة، وتقليص حجم االئتمان ينعكس سلباً على األنشطة 

وغلب عدم التوسع يف منح االئتمان وإجراء مفاضلة بُت . (Gocer, 2016, p. 982). االقتصادية ويرفع معدالت البطالة
مستوى الرحبية ادلستهدف وادلخاطر اليت يكون ادلصرف مستعد على حتملها، وإن منح القروض مرتفعة ادلخاطر يؤثر على رحبية 

 .(Malhotra et al., 2011, p. 18)ادلصارف التجارية 
وتعد سلاطر االئتمان إحدى ادلخاطر الرئيسة يف ادلصارف التجارية، وإن القدرة على إدارهتا تؤثر بشكل ملموس على استقرار 

بيطار، )ادلصرف، وتنشأ ىذه ادلخاطر بسبب عدم قدرة أو عدم رغبة العمالء بالوفاء بالتزاماهتم ادلالية جتاه ادلصرف يف الوقت احملدد 
 ( .108، ص 2021محود، 

وميكن قياس سلاطر االئتمان مبعدل القروض ادلتعثرة وىي القروض اليت ال تدر دخاًل للمصرف، وتعد القروض متعثرة عندما 
 يوماً، ويشَت ارتفاع ادلعدل إىل ضعف جودة األصول وارتفاع سلاطر زلفظة القروض 90يتخلف ادلقًتض عن السداد أكثر من 

(Helhel, 2014, p. 151) . والبد من تقييم اجلدارة االئتمانية للعميل وأخذ الضمانات الالزمة لتخفيض سلاطر االئتمان، من
 .أجل ختفيض ادلخاطر
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 االستثمارات ادلالية : 
الصادرة عن  (السندات وأذون اخلزينة والصكوك)تستثمر ادلصارف التجارية األموال ادلتاحة لديها يف شراء األوراق ادلالية 

ويتميز االستثمار يف السندات باطلفاض العائد واطلفاض ادلخاطرة، . احلكومة أو الشركات اخلاصة، وشراء األسهم يف الشركات ادلساعلة
. بينما يتميز االستثمار يف األسهم بارتفاع العائد وادلخاطر

(: Concept of Financial Performance)مفهوم األداء المالي . 3
حتقيق التوازن : يقصد باألداء ادلايل مدى صلاح ادلؤسسة يف استغالل ادلوارد ادلتاحة وحتقيق أىدافها ادلالية بأقل تكلفة شلكنة، أي

( 282، ص 2018رشوان، ). ادلايل وتوفَت السيولة الالزمة لتسديد االلتزامات، وحتقيق معدل مردودية جيد بأقل تكلفة
مدى قدرة : ىناك عالقة ارتباط بُت كفاءة االستثمار وحتسن األداء ادلايل يف ادلصارف التجارية، وتعرف كفاءة االستثمار بأهنا

االستثمارات على توليد األرباح، من خالل االستثمار القائم على ادلوازنة السليمة بُت العائد وادلخاطرة، ومراعاة القوانُت والقواعد اليت 
تنظم عملية إدارة ادلخاطر، واإلفصاح والشفافية، ودرجة السيولة، وحتقيق تطلعات ادلستثمرين والدائنُت وغَتىم من أصحاب ادلصلحة 

(. 636، ص 2019بصبوص، )
يتم االعتماد على أدوات التحليل ادلايل لقياس األداء ادلايل يف ادلصارف التجارية، من خالل دراسة مدلوالت النسب ادلالية، 

أو عدة )وعنصر آخر  (أو عدة عناصر)إحدى أدوات التحليل ادلايل اليت توفر مقياساً لعالقة عنصر : وتعرف النسب ادلالية بأهنا
، ص 2019السرطاوي، حسان، )من عناصر القوائم ادلالية يف تاريخ معُت، ودراسة اجتاىات ىذه العالقات عرب الزمن  (عناصر
154  .)

ويساعد التحليل ادلايل على إجراء حتليل مفصل للبيانات الواردة يف القوائم ادلالية للمصارف، وتوضيح مفاىيمها وبيان نقاط 
القوة والضعف يف السياسة ادلالية للمصارف، من أجل ادلساعدة على ختطيط وتنظيم سلتلف جوانب النشاط والرقابة عليو، وتشخيص 

. (Blaao, 2016, p. 41)الوضع ادلايل هبدف إعطاء مؤشرات على الوضع ادلستقبلي 
(: Financial Performance Indicators)مؤشرات األداء المالي  .4

تستخدم مؤشرات الرحبية لقياس األداء ادلايل يف ادلصارف التجارية، حيث أهنا تقيس كفاءة اإلدارة وفعاليتها يف توليد األرباح 
: من خالل استخدام األصول بكفاءة، ومن أىم مؤشرات الرحبية

  معدل العائد على األصولReturn on Assets (ROA) : ىو مؤشر على مدى كفاءة اإلدارة يف استخدام األصول يف
 .Bansal, 2014, p)ويساوي صايف الربح بعد خصم الضرائب مقسوماً على متوسط إمجايل األصول . توليد األرباح

. ويدل ارتفاع معدل العائد على األصول على االستخدام الفعال للموارد. (156
  معدل العائد على حقوق ادللكيةReturn on Equity (ROE) : يقيس ىذا ادلؤشر كفاءة إدارة االستثمار يف استخدم

األموال ادلتاحة، ويشَت إىل العائد الذي غلنيو ادلساعلون من استثماراهتم، ويساوي صايف الربح بعد خصم الضرائب مقسوماً على 
 . متوسط حقوق ادللكية

يشَت صايف الربح إىل صايف الدخل للسنة ادلالية قبل توزيعات األرباح على األسهم العادية، وبعد تنزيل توزيعات األرباح على 
قيمة األسهم العادية واالحتياطيات واألرباح احملتجزة، وال تتضمن األسهم ادلمتازة : وتتضمن حقوق ادللكية. األسهم ادلمتازة

(Bansal, 2014, p. 156) .
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II - الطريقة واألدوات : 
القسم االول يتناول : يستعرض ىذا اجلزء من الّدراسة نتائج التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات، وذلك على قسمُت

 ظلوذجالقسم الثاين مناقشة واختبار الفرضيات باستخدام االضلدار اخلطي البسيط على أساس يتناول التحليل اإلحصائي الوصفي، و
 .الّسلسلة الزمنية ادلقطعية

 :الوصفية اإلحصائية المقاييس. أوالُ 
 :تحليل االستثمار المصرفي. أ

أو إمجايل  ادلوجودات إمجايل اىل (ادلايل واالستثمار ادلصريف االئتمان) ادلصريف االستثمار معدالت إىل (2)اجلدول رقم  يشَت
  .الدراسة سنوات وجلميع السورية زلل الدراسةالتجارية  للمصارف الودائع

 من خالل االئتمان ادلصريف التجارية بادلقارنة بُت نوعّي االستثمار ادلصريف، نالحظ أن ادلتوسط العام الستثمارات ادلصارف
األمر الذي يعكس أعلية أكرب لالئتمان باعتباره . (%5.27)استثماراهتا ادلالية  ، ويعادل حوايل أربعة أضعاف(%21.30)يبلغ 

. النشاط الرئيس لعمل أي مصرف مقارنًة باألنشطة االخرى
التجارية ادلوجودات للمصارف  إمجايل إىل ادلصريف بالنسبة االئتمان دلعدالت اطلفاض تدرغلي ىناك بأن اجلدول من كما يظهر

يف عام  (%18.26)؛ وأدىن قيمة 2011يف عام  (%45.56)، حيث بلغت أعلى قيمة (2017-2011)خالل الفًتة 
 وميكن تفسَت ىذا. (%6)ادلايل للفًتة نفسها عند مستوى حوايل  يف حُت ىناك استقرار نسيب يف معدالت االستثمار. 2017

الوضع  على كثَتاً  أثر شلا والسياسية األمنية بسبب تدىور األوضاع اخلاصة السورية ادلصارف يف االئتمان منح معدالت يف االطلفاض
 يف واألمنية والسياسية االقتصادية بادلتغَتات على قدرة ىذه ادلصارف على التنبؤ عام، األمر الذي انعكس بشكل للبلد االقتصادي

 .ادلستقبل
 

  )%(معدالت االستثمار المصرفي السنوية للمصارف السورية المُدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية: (2)الجدول رقم 

  .الدراسة عينة السورية للمصارف السنوية التقارير على باالعتماد الباحث إعداد  من:المصدر

المعدل 
العام 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  

21.30 14.82 23.54 18.28 15.08 13.67 16.46 18.34 21.81 32.06 38.98 
 

5.27 1.90 3.23 3.22 3.18 6.05 7.32 6.54 8.26 6.40 6.58 
 

26.57 16.72 26.77 21.50 18.26 19.72 23.78 24.88 30.07 38.46 45.56 
 

29.53 22.45 33.84 25.36 21.46 21.67 22.55 23.46 28.40 44.13 51.93 
 

10.95 5.85 6.83 8.53 9.46 16.83 15.83 11.56 13.81 10.97 9.77 
 

40.48 28.30 40.67 33.89 30.92 38.50 38.38 35.02 42.21 55.10 61.70 
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 إىل زيادة الذي أدى تتوضح، األمر االقتصادي معامل مرحلة إعادة األعمار والتوسع بدأت (2020-2018)وخالل الفًتة 
 إىل ادلصريف بالنسبة االئتمان بلغ معدل إذ االئتمان منح عملية يف مضطردة وزيادة القروض والتسهيالت ادلصرفية، على الطلب

، 2020يف عام  (%16.72)؛ و2019يف عام  (%26.77)؛ و2018يف عام  (%21.5)زلل الدراسة  للمصارف ادلوجودات
 إىل االستثمار  بالنسبةأما. ويعود ىذا االطلفاض إىل زيادة إمجايل األصول يف ادلصارف زلل الدراسة بسبب تضاعف إيداعات العمالء

 .2020يف عام  (%1.90)ى بشكل تدرغلي حىت بلغ مستو اطلفض فقد ادلالية األوراق يف
، حيث بلغت أعلى قيمة (2017-2011) خالل الفًتة الودائع إمجايل ادلصريف إىل وبشكل شلاثل اطلفضت نسبة االئتمان

 2019 و2018، مث بدأت باالرتفاع يف عامي 2017يف عام  (%30.92)؛ وأدىن قيمة 2011يف عام  (61.70%)
 زيادة كبَتة يف الودائع يف ادلصارف السورية زلل الدراسة، األمر الذى 2020وسجل عام . (على التوايل% 40.67و % 33.89)

 .  خالل مجيع سنوات الدراسة (%28.30) لتصل إىل أدىن مستوى ذلا  الودائع إمجايل ادلصريف إىل نسبة االئتمانانعكس سلباً على 
 :تحليل معدل العائد على االستثمار. ب

، وىذا ادلعدل يُعترب غَت (ROA( )4.30%)، نالحظ إن الوسط احلسايب للعائد على االستثمار (3) رقم اجلدولمن 
كاٍف كعائد على األموال ادلستثمرة لدى ادلصارف الّسورية زلل الّدراسة إذا ما قورن مبعدل الفائدة اليت تتقاضاىا ادلصارف يف سورية 

 %(.13% - 7)واليت تصل إىل 
 للمصارف السورية عينة  (متمثلة مبعدالت العائد على االستثمار)األداء ادلايل  العام االجتاه أن ادلايل التحليل نتائج أظهرت

للعائد على االستثمار موجباً حيث كان ادلعدل العام . (2020-2011)على مستوى الّسلسلة الزمنية  متذبذبة كانت الدراسة
 .(2018-2017)، مث أصبح سالباُ يف عامي (2016)وصواًل لـ  (2011)ومتزايداً بدءاً من 

 
 )%( معدالت العائد على االستثمار السنوية للمصارف السورية الُمدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية: (3)الجدول رقم 

المعدل 
العام 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  

 العائد على االستثمار 1.08 1.06 3.02 3.22 8.58 10.16 4.00- 0.23- 0.69 19.37 4.30
 .الدراسة عينة السورية للمصارف السنوية التقارير على الباحث باالعتماد إعداد  من:المصدر

 

III -النتائج ومناقشتها  :
 Simple)يف ىذا القسم من البحث، مت اختبار فرضيات البحث باستخدام أسلوب االضلدار اخلطي البسيط 

Regression)  حيث تعتمد الّدراسة على ظلوذج رياضي للتعبَت عن العالقة بُت . (2020-2011)على مستوى الّسلسلة الزمنية
: على النحو اآليت( األداء ادلايل)وادلتغَت التابع  (ادلصريف االستثمار)ادلتغَت ادلستقل 

   ROAit = œ + β BIit + eitحيث إن     :                       
i( = 1، 2، 3، 4، 5........ ،11)  ىي عبارة عن ادلصرف(i)  يف الّسلسلة ادلقطعية(Cross-Section .)
t( = 1، 2، 3، 4، 5........ ،10)  وىي عبارة عن الزمن(t) يف الّسلسلة الزمنية. 

BI : (االستثمار ادلصريف)ادلتغَت ادلستقل (banking Investment)مت قياسو كما يأيت ، :
 .(نسبة إمجايل التسهيالت ادلصرفية إىل إمجايل الودائع)و (نسبة إمجايل التسهيالت ادلصرفية إىل إمجايل األصول): االئتمان ادلصريف -
. (نسبة إمجايل االستثمارات ادلالية إىل إمجايل الودائع)و (نسبة إمجايل االستثمارات ادلالية إىل إمجايل األصول): االستثمارات ادلالية -
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ROA :  نسبة صايف الربح بعد الضريبة إىل )، مت قياسو من خالل معدل العائد على االستثمار  (األداء ادلايل)ادلتغَت التابع
. (إمجايل األصول

حىت ميكن التعرف على نوع ودرجة العالقة بُت ادلتغَت ادلستقل وادلتغَت التابع، وأيضاً معامل  (R)مت حساب معامل االرتباط 
هبدف قبول أو رفض الفرضيات من خالل  (F)للتعرف على مدى تأثَت ادلتغَت ادلستقل على ادلتغَتات التابعة؛ واختبار (R²)التحديد 

 (. Sig)قيمة 
 ، دلا(Normality test)الطبيعي  للتوزيع البيانات خضوع شرط من التحقق من البد الدراسة، فرضيات اختبار إجراء قبل

 من نوعُت مت تطبيق .الدراسة الختبار فرضيات اعتماده سيجري الذي اإلحصائي االختبار نوع يف حتديد أعلية من االختبار ذلذا
 (.Shapiro-Wilk)واختبار  (Kolmogorov-Smirnov)اختبار  علا االختبارات

 
اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة : (4)الجدول رقم 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
االئتمان ادلصريف  0.240 10 0.107 0.837 10 0.040 
االستثمار ادلايل  0.241 10 0.105 0.891 10 0.174 

العائد على االستثمار  0.263 10 0.058 0.876 10 0.119 
  .الدراسة عينة السورية للمصارف السنوية التقارير على باالعتماد الباحث إعداد  من:      المصدر

 

( Shapiro-Wilk)واختبار  (Kolmogorov-Smirnov)اختبار  قيم مجيع أن (4)رقم  اجلدول من يتبُت
 .ادلعلمي االختبار شرط ػلقق شلا الطبيعي للتوزيع الدراسة بيانات خضوع يعٍت ، وىذا(%5)كانت مبستوى معنوية أكرب 

األداء المالي للمصارف الُمدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية يوجد تأثير معنوي لالستثمار المصرفي في  :الرئيسة الفرضية
 .(2020-2011)خالل الفترة 

 :االيت النحو على فرعيتان فرضيتان ويتفرع عنها
-2011)يوجد تأثَت معنوي لالئتمان ادلصريف يف األداء ادلايل للمصارف زلل الدراسة خالل الفًتة : الفرضية الفرعية األولى

2020). 
 االئتمان ادلصريف، كشفت نتائج اضلدار ظلوذج الدراسة عن وجود عالقة ارتباط عكسية معنوية بُت (5)حبسب اجلدول رقم 

درجة يف سوق دمشق لألوراق ادلاليةو
ُ
زيادة يف االئتمان ادلصريف،  (٪1)شلا يعٍت أنو بالنسبة إىل كل . األداء ادلايل للمصارف السورية ادل

 .(٪0.16)سينخفض معدل العائد على االستثمار بنسبة 
 

 للمصارف السورية الُمدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية االئتمان المصرفي واألداء المالي معامل االنحدار للعالقة بين: (5)الجدول رقم 
Variables B Std. Error T Sig. 
(Constant) 0.077 0.015 5.140 0.000 

Credit Facilities  - 0.160 0.059 -2.698 0.008 
 .SPSSالبرنامج اإلحصائي  على باالعتماد الباحث إعداد  من:              المصدر     

لنموذج الدراسة، قد بلغت واليت ُتشَت إىل القوة التفسَتية ، (R2)، نالحظ أن قيمة معامل التحديد (6) اجلدول رقم ومن
تغَت ادلستقل (0.063)

ُ
األداء ادلايل للمصارف السورية زلل  من الّتغَتات يف (٪6.3) يفّسر حوايل (االئتمان ادلصريف)، أي أن ادل

 .النموذج يف داخلة غَت أخرى لعوامل فتعود ادلتبقية النسبة أما، الدراسة



 

 

 (40-26ص .ص) التجارية للمصارف المالي األداء في االستثماري الهيكل قرار قصي علي عمار، فرحات، أثر
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 االئتمان المصرفي واألداء المالي للمصارف السورية الُمدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية نتائج االنحدار بين: (6)الجدول رقم 
 
 
 

 .SPSSالبرنامج اإلحصائي  على باالعتماد الباحث إعداد  من:            المصدر
 

: ومن أجل اختبار الفرضية الفرعية األوىل، ميكن صياغة الفرضية العدمية اليت تسعى الّدراسة الختبارىا على النحو اآليت
 الّدراسة لالئتمان ادلصريف للمصارف الّسورية زلل (0.05) ال يوجد تأثَت ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية :الفرضية العدمية

. (2020-2011) خالل الفًتة على األداء ادلايل ذلذه ادلصارف
 

H0 : β = 0       حيثβ  :معامل اضلدار ادلتغَت ادلستقل يف النموذج. 
 

 االئتمان المصرفي واألداء المالي للمصارف السورية محل الدراسة اختبار معنوية نموذج االنحدار بين: (7)الجدول رقم 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

 
Regression 0.052 1 0.052 7.279 0.008 
Residual 0.776 108 0.007   

Total 0.829 109    
a. Dependent Variable: ROA                   b. Predictors: (Constant)، Credit Facilities 

 .SPSSالبرنامج اإلحصائي  على باالعتماد الباحث إعداد  من:المصدر
، (0.05)ىي أقل من مستوى ادلعنوية  (F) الختبار (Sig= 0.000)، أن قيمة االحتمال (7) من اجلدول من رقم يتضح

 لذلك فإننا نقبل الفرضية الفرعية األوىل واليت تنص . وبالتايل ميكننا رفض الفرضية العدمية.األمر الذي يدُّلل على معنوية النموذج
-2011)يوجد تأثير ذو داللة معنوية لالئتمان المصرفي في األداء المالي للمصارف محل الدراسة خالل الفترة  ":على

2020)." 
-2011)يوجد تأثَت معنوي لالستثمارات ادلالية يف األداء ادلايل للمصارف زلل الدراسة خالل الفًتة : الفرضية الفرعية الثانية

2020). 
، كشفت نتائج اضلدار ظلوذج الدراسة عن وجود عالقة ارتباط طردية معنوية بُت االستثمار ادلايل يف (8)حبسب اجلدول رقم 

درجة يف سوق دمشق لألوراق ادلالية واألداء ادلايل ذلذه ادلصارف
ُ
وىذا يعٍت أن معدل العائد على االستثمار . ادلصارف السورية ادل

 .(٪1)إذا زادت االستثمار ادلايل مبقدار  (٪0.162)سَتتفع مبقدار 
 

 للمصارف السورية الُمدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية االستثمارات المالية واألداء المالي معامل االنحدار للعالقة بين: (8)الجدول رقم 
Variables B Std. Error T Sig. 
(Constant) 0.025 0.009 2.867 0.005 

Financial Investment 0.162 0.038 4.196 0.000 
 .SPSSالبرنامج اإلحصائي  على باالعتماد الباحث إعداد  من:               المصدر     

 

، واليت ُتشَت إىل القوة التفسَتية لنموذج الدراسة، قد بلغت (R2)، نالحظ أن قيمة معامل التحديد (9)ومن اجلدول رقم 
تغَت ادلستقل (0.140)

ُ
من الّتغَتات يف األداء ادلايل للمصارف السورية زلل  (٪14)يفّسر حوايل ( االستثمارات ادلالية)، أي أن ادل

 .الدراسة

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
0.251 0.063 0.054 0.0847 
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 (02 )العدد ، (03)، المجلد 2022،، الجزائرعين تموشنت، جامعة  بلحاج بوشعيب، «التنويع االقتصاديمجلة » 

 

36 

 االستثمارات المالية واألداء المالي للمصارف السورية الُمدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية نتائج االنحدار بين: (9)الجدول رقم 
 
 
 

 .SPSSالبرنامج اإلحصائي  على باالعتماد الباحث إعداد  من: المصدر            
 

: وأخَتاً، من أجل اختبار الفرضية الفرعية الثانية، ميكن صياغة الفرضية العدمية النحو اآليت
لالستثمارات ادلالية للمصارف الّسورية زلل  (0.05)ال يوجد تأثَت ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية : الفرضية العدمية

(. 2020-2011)الّدراسة على األداء ادلايل ذلذه ادلصارف خالل الفًتة 
 

H0 : β = 0              حيثβ  :معامل اضلدار ادلتغَت ادلستقل يف النموذج. 
 

 االستثمارات المالية واألداء المالي للمصارف السورية محل الدراسة اختبار معنوية نموذج االنحدار بين: (10)الجدول رقم 
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

 
Regression 0.116 1 0.116 17.610 0.000 
Residual 0.713 108 0.007   

Total 0.829 109    
a. Dependent Variable: ROA                   b. Predictors: (Constant)، Financial Investment 

 .SPSSالبرنامج اإلحصائي  على باالعتماد الباحث إعداد  من:المصدر
 

، (0.05)ىي أقل من مستوى ادلعنوية  (F) الختبار (Sig= 0.000)، أن قيمة االحتمال (10)يتضح من اجلدول رقم 
: لذلك فإننا نقبل الفرضية الفرعية الثانية واليت تنص على. وبالتايل ميكننا رفض الفرضية العدمية. األمر الذي يدُّلل على معنوية النموذج

 .("2020-2011)يوجد تأثير ذو داللة معنوية لالستثمارات المالية في األداء المالي للمصارف محل الدراسة خالل الفترة "
 :الرئيسة اختبار الفرضية

، كشفت نتائج اضلدار ظلوذج الدراسة عن وجود عالقة ارتباط طردية معنوية بُت استثمارات (11)حبسب اجلدول رقم 
درجة يف سوق دمشق لألوراق ادلالية واألداء ادلايل ذلذه ادلصارف

ُ
زيادة يف  (٪1)بكالم آخر، بالنسبة إىل كل . ادلصارف السورية ادل

. (٪0.081)االستثمار ادلصريف، سَتتفع معدل العائد على االستثمار بنسبة 
 

 للمصارف السورية الُمدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية االستثمار المصرفي واألداء المالي معامل االنحدار للعالقة بين: (11)الجدول رقم 
Variables B Std. Error T Sig. 
(Constant) 0.017 0.015 1.111 0.026 

Financial Investment 0.081 0.039 2.078 0.040 
 .SPSSالبرنامج اإلحصائي  على باالعتماد الباحث إعداد  من: المصدر                  

 

، واليت ُتشَت إىل القوة التفسَتية لنموذج الدراسة، قد بلغت (R2)، نالحظ أن قيمة معامل التحديد (12)ومن اجلدول رقم 
تغَت ادلستقل (0.038)

ُ
فقط من الّتغَتات يف األداء ادلايل للمصارف السورية زلل  (٪3)يفّسر حوايل ( االستثمار ادلصريف)، أي أن ادل

. الدراسة
 
 
 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
0.374 0.140 0.132 0.08122 
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 االستثمار المصرفي واألداء المالي للمصارف السورية الُمدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية نتائج االنحدار بين: (12)الجدول رقم 
         

   
 

. SPSSالبرنامج اإلحصائي  على باالعتماد الباحث إعداد  من:              المصدر
 

: وأخَتاً، من أجل اختبار الفرضية الرئيسة، ميكن صياغة الفرضية العدمية على النحو اآليت
لالستثمار ادلصريف للمصارف الّسورية زلل  (0.05)ال يوجد تأثَت ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية : الفرضية العدمية

(. 2020-2011)الّدراسة على األداء ادلايل ذلذه ادلصارف خالل الفًتة 
 

H0 : β = 0              حيثβ  :معامل اضلدار ادلتغَت ادلستقل يف النموذج. 
 

 المصرفي واألداء المالي للمصارف السورية محل الدراسة االستثمار اختبار معنوية نموذج االنحدار بين: (13)الجدول رقم 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

 
Regression 0.032 1 0.032 4.317 0.040 
Residual 0.797 108 0.007   

Total 0.829 109    
a. Dependent Variable: ROA                   b. Predictors: (Constant)، Investment Banking 

 .SPSSالربنامج اإلحصائي  على باالعتماد الباحث إعداد  من:ادلصدر
، (0.05)ىي أقل من مستوى ادلعنوية  (F) الختبار (Sig= 0.000)، أن قيمة االحتمال (13)يتضح من اجلدول رقم 

: لذلك فإننا نقبل الفرضية الرئيسة واليت تنص على. وبالتايل ميكننا رفض الفرضية العدمية. األمر الذي يدُّلل على معنوية النموذج
. ("2020-2011)يوجد تأثير ذو داللة معنوية لالستثمار المصرفي في األداء المالي للمصارف محل الدراسة خالل الفترة "

 :االستنتاجات والتوصيات
لدى  (القروض والتسهيالت ادلصرفية واالستثمارات ادلالية)قامت ىذه الّدراسة باختبار درجة تأثَت اذليكل االستثماري 

درجة يف سوق دمشق لألوراق ادلالية على العوائد ادلالية ذلذه الّشركات خالل فًتة األزمة الراىنة 
ُ
، وقد (2020-2011)ادلصارف ادل

 :توصلت الّدراسة إىل الّنتائج األتية
حيث . موجودات ىذه ادلصارف من األكرب اجلزء السورية زلل الدراسة من خالل االئتمان ادلصريف ميثل إن استثمارات ادلصارف .1

 األمر الذي .السورية من خالل االئتمان ادلصريف حوايل أربعة أضعاف استثماراهتا ادلالية بلغ ادلتوسط العام الستثمارات ادلصارف
 .يعكس أعلية أكرب لالئتمان باعتباره النشاط الرئيس لعمل أي مصرف مقارنًة باألنشطة االخرى

، وىذا ادلعدل يُعترب غَت كاٍف كعائد على األموال ادلستثمرة لدى ادلصارف (%4.30)بلغ ادلعدل العام للعائد على االستثمار  .2
 %(.13% - 7)الّسورية زلل الّدراسة إذا ما قورن مبعدل الفائدة اليت تتقاضاىا ادلصارف يف سورية واليت تصل إىل 

درجة يف سوق كشفت نتائج اضلدار ظلوذج الدراسة عن وجود عالقة ارتباط طردية ضعيفة بُت  .3
ُ
استثمارات ادلصارف السورية ادل

 مبقدار لَتة سورية الستثمار ادلصريفبكالم آخر، بالنسبة إىل كل زيادة يف ا. األداء ادلايل ذلذه ادلصارف ودمشق لألوراق ادلالية
 ادلصريف االستثمار معدالت يف االطلفاض إنوبالتايل . لَتة سورية (0.081)واحدة، سيزداد معدل العائد على االستثمار مبقدار 

 االستثمار غَت أخرى أنشطة من األرباح حتقق ادلصارف تلك لألرباح لكون حتقيقها على كثَتاً  ينعكس ال السورية للمصارف
 . مثل اإليداعات لدى ادلصارف األخرىادلصريف

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
0.196 0.038 0.030 0.0858 
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 تدرغلي دلعدالت اطلفاض إن ىناك اإلحصائي التحليل نتائج ، أظهرت(2017)و (2011)خالل فًتة الدراسة بُت عامي  .4
 منح معدالت يعود إىل اطلفاض يف وىذا االطلفاض. (أو إمجايل الودائع ادلوجودات إمجايل إىل بالنسبة سواء)ادلصريف  االستثمار
ادلايل للفًتة نفسها عند مستوى حوايل  يف حُت ىناك استقرار نسيب يف معدالت االستثمار زلل الدراسة، ادلصارف يف االئتمان

(6)%. 
 التنبؤ على وعدم قدرهتا ىذه ادلصارف إدارات ختوف عن السورية ناتج ادلصارف يف االئتمان منح معدالت يف إن االطلفاض .5

 األمنية األوضاع تدىور عن نتج الذي االقتصادي الكساد فضاًل عن ادلستقبل، يف واألمنية والسياسية االقتصادية بادلتغَتات
 .عام بشكل للبلد االقتصادي الوضع على كثَتاً  أثر شلا والسياسية

 الذي أدى إىل زيادة تتوضح، األمر االقتصادي معامل مرحلة إعادة األعمار والتوسع ، بدأت(2020-2018)خالل الفًتة  .6
  حيث،منح االئتمان يف عملية مضطردة وبالتايل حدثت زيادة القروض والتسهيالت ادلصرفية، الوحدات االقتصادية على طلب

يف عام  (%26.77)؛ و2018يف عام  (%21.5)زلل الدراسة  للمصارف ادلوجودات إىل ادلصريف بالنسبة االئتمان بلغ معدل
بشكل تدرغلي حىت بلغ  اطلفض ادلالية فقد األوراق إىل االستثمار يف  بالنسبةأما. 2020يف عام  (%16.72)؛ و2019

. 2020يف عام  (%1.90)ى مستو
األداء ادلايل للمصارف  واالئتمان ادلصريف عالقة ارتباط عكسية ضعيفة بُت  عن وجودكشفت نتائج اضلدار ظلوذج الدراسة .7

درجة يف سوق دمشق لألوراق ادلالية
ُ
ادلصارف  يف واضحة ائتمانية رؤية وسياسة وجود يعود إىل عدم ذلك يف  والسبب.السورية ادل

أو قيامها باالحتفاظ ادلقًتضُت، وكذلك اعتمادىا على أنشطة استثمارية أخرى كاإليداعات لدى مصارف أخرى،  وتعثر السورية
 .بنسب سيولة عالية

درجة يف  يف الستثمار ادلايلكشفت نتائج اضلدار ظلوذج الدراسة عن وجود عالقة ارتباط طردية ضعيفة بُت ا .8
ُ
ادلصارف السورية ادل

. األداء ادلايل ذلذه ادلصارف وسوق دمشق لألوراق ادلالية
: أما أىم التوصيات واآلفاق المستقبلية للبحث

 الباحثان ادلصارف السورية زيادة استثماراهتا ادلالية، حيث أثبتت الّدراسة وجود أثر إغلايب لالستثمار يف األوراق ادلالية يف يوصي .1
 . معدل العائد عل االستثمار

 االستثمارات حجم على الوقوف من ذلك ػلققو دلا ادلختلفة مبستوياتو ادلصريف االستثمار ىيكل بتحليل ادلصارف قيام ضرورة .2
 .ادلصرف أرباح يعزز الذي النقدي ادلالية واالئتمان

 تلك استثمار على والعمل ادلصرف، عائدات على سليب بشكل يؤثر ذلك ألن عالية سيولة بنسب االحتفاظ يف ادلبالغة عدم .3
 .االستثمارية يف األنشطة ادلبالغ

ضرورة قيام ادلصارف بتوجيو فوائضها النقدية إىل رلاالت استثمارية حقيقية يف مرحلة إعادة اإلعمار، كادلساعلة يف دتويل وتأسيس  .4
 .ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة احلجم، ودتويل مشروعات البنية التحتية كالطاقات البديلة

يقًتح الباحثان إعادة الدراسة حبيث تشمل عينة الدراسة مجيع الّشركات السورية ادلساعلة؛ أو توسيع رلال التطبيق لتشمل  .5
 .(مثل قطاع الّشركات الصغَتة وادلتوسطة احلجم، وشركات القطاع العام)قطاعات أخرى 

كالقيمة السوقية، : أخرى  تأثَت قرار االستثمار على متغَتاتإجراء ادلزيد من البحوث والدراسات يف بيئة األعمال السورية حول .6
 . والقدرة التنافسية، وتكلفة رأس ادلال
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IV -الخالصة: 
يتناول ىذا البحث حتديد أثر قرار اذليكل االستثماري يف ادلصارف التجارية على أداء وعوائد ىذه ادلصارف، من خالل دراسة 

درجة يف سوق دمشق لألوراق ادلالية خالل الفًتة 
ُ
ومت دراسة العالقة بُت االستثمار ادلصريف . (2022-2011)حالة ادلصارف ادل

ستخدم يف قياس األداء ادلايل، وىو (االئتمان ادلصريف واالستثمار يف األوراق ادلالية)بنوعيو 
ُ
العائد على : وبُت ادلؤشر ادلايل التقليدي ادل

ومن أجل اختبار فرضيات البحث اعتمد الباحث على حتليل االضلدار اخلطي البسيط باستخدام ظلوذج الّسلسلة الزمنية . االستثمار
.  ادلقطعية

درجة يف 
ُ
توصلت الّدراسة إىل وجود عالقة ارتباط عكسية ضعيفة بُت االئتمان ادلصريف واألداء ادلايل للمصارف السورية ادل

كما كشفت نتائج اضلدار ظلوذج الدراسة عن وجود عالقة ارتباط طردية ضعيفة بُت االستثمار ادلايل يف .  دمشق لألوراق ادلاليةسوق
 .ادلصارف زلل الدراسة واألداء ادلايل ذلذه ادلصارف

: اإلحاالت والمراجع 
 باللغة العربية: 

دراسة مجموعة من البنوك األمريكية للفترة : تقييم كفاءة وفعالية األداء المالي للبنوك التجارية باستخدام النسب المالية(. 2021)بن جدو، أمينة؛ وميهوب، مسعود  .1
 .594- 574، ص 2، العدد 8رللة الدراسات ادلالية واحملاسبية واإلدارية، اجلزائر، اجمللد . (2019- 2010)

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/162417 
رللة الدراسات التجارية . دراسة تطبيقية: أثر معايير بازل على كفاءة االستثمار بالبنوك التجارية المقيدة بالبورصة المصرية(. 2019)بصبوص، أمحد يسُت عبد الرزاق  .2

 .651- 625، ص 7ادلعاصرة، مصر، العدد 
https://csj.journals.ekb.eg/article_91012_3620a38c5d5eab33eece8df58f4d96be.pdf 

، 4رللة جامعة محاة، اجمللد . دراسة قياسية: المحددات االقتصادية الكلية للمخاطر االئتمانية في المصارف التقليدية الخاصة السورية(. 2021)بيطار، مٌت؛ ومحود، نشوه  .3
 https://hama-univ.edu.sy/ojs/index.php/huj/article/view/547 .115- 102، ص 2العدد 

رللة . دور استخدام نسب التحليل المالي في تقييم األداء المالي لقطاع البنوك والخدمات المالية المدرجة في بورصة فلسطين(. 2018)رشوان، عبد الرمحن زلمد سليمان  .4
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/74786 .296- 272، ص 2، العدد 5الدراسات ادلالية واحملاسبية واإلدارية، اجلزائر، اجمللد 

دراسة حالة شركة : التحليل المالي كأداة لتقييم األداء المالي للشركات المساىمة الصناعية في فلسطين(. 2019)السرطاوي، عبد الفتاح سعيد؛ وحسان، عادل عيسى  .5
 .180- 147، ص 3، العدد 4، رللة البحوث يف العلوم ادلالية واحملاسبية، اجلزائر، اجمللد (2017- 2010)األدوية المدرجة في بورصة فلسطين للفترة ما بين 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/99/4/3/104717 
دراسة تحليلية مقارنة لعينة من : االستثمار المصرفي وأثره في القيمة السوقية للمصرف(. 2020)السويفي، حيدر عبد اهلل؛ زلمد، عبد احلسُت جاسم؛ وفارس، علي أمحد  .6

 .122- 100، ص 64، العدد 16اجمللة العراقية للعلوم اإلدارية، اجمللد . المصارف التجارية العراقية واألردنية
https://www.iasj.net/iasj/article/189508  

دراسة تطبيقية للفترة : مؤشرات النسب المالية وأثرىا على قياس الكفاءة التشغيلية للمصارف التجارية العامة الليبية(. 2021)شيتو، رضا منصور؛ وسامل، وليد رمضان  .7
 https://www.democraticac.de/?p=78492. 395- 380، ص 19، العدد 5اجمللة الدولية للدراسات االقتصادية، أدلانيا، اجمللد . 2018- 2000

، ص 1، العدد 1رللة مفاىيم للدراسات الفلسفية واإلنسانية ادلعمقة، اجلزائر، اجمللد . التحليل المالي وأدوات التوازن المالي في إطار ميزانية المؤسسة(. 2018)العالية، غادلي  .8
168 -175 .https://www.asjp.cerist.dz/en/article/76898 

 .دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، األردن. إدارة البنوك التجارية(. 2016)عبد الباقي، إمساعيل إبراىيم  .9
رللة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والسياسية، اجمللد . 2018 إلى 2013تقييم أداء المصرف الصناعي خالل الفترة الممتدة من (. 2021)عمران، رلد؛ وكنعان، علي  .10

 http://journal.damascusuniversity.edu.sy/index.php/ecoj/article/view/2679 .40- 9، العدد الرابع، ص 37
دراسة مجموعة من البنوك التجارية : تقييم األداء المالي للبنوك التجارية باستخدام النسب المالية(. 2021)قروش، عيسى؛ فضيلي، مسية؛ وعز الدين، عبد الرؤوف  .11

 .46- 31، الصفحة 1، العدد 14رللة العلوم االقتصادية والتسيَت والعلوم التجارية، اجلزائر، اجمللد . 2019- 2015الجزائرية خالل الفترة 
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/324/14/1/154219 

 . صفحة395منشورات جامعة تشرين، كلية االقتصاد، . إدارة االستثمار(. 2012)مرىج، منذر  .12

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/162417
https://csj.journals.ekb.eg/article_91012_3620a38c5d5eab33eece8df58f4d96be.pdf
https://hama-univ.edu.sy/ojs/index.php/huj/article/view/547
https://hama-univ.edu.sy/ojs/index.php/huj/article/view/547
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/74786
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/74786
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/99/4/3/104717
https://www.iasj.net/iasj/article/189508
https://www.democraticac.de/?p=78492
https://www.democraticac.de/?p=78492
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/76898
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/76898
http://journal.damascusuniversity.edu.sy/index.php/ecoj/article/view/2679
http://journal.damascusuniversity.edu.sy/index.php/ecoj/article/view/2679
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/324/14/1/154219


 

 

 (40-26ص .ص) التجارية للمصارف المالي األداء في االستثماري الهيكل قرار قصي علي عمار، فرحات، أثر

 

 (02 )العدد ، (03)، المجلد 2022،، الجزائرعين تموشنت، جامعة  بلحاج بوشعيب، «التنويع االقتصاديمجلة » 

 

40 

دراسة ميدانية على عينة من المصارف التجارية : العوامل المؤثرة على عوائد محافظ قروض المصارف التجارية(. 2014)ميا، علي؛ عمار، قصي؛ وزلمد، رامي زلمد  .13
 .272- 249، ص 5، العدد 36اجمللد  سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية،: رللة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية. الخاصة في سورية

http://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/1272 
 .منشورات جامعة دمشق، كلية االقتصاد، سورية. اإلدارة المالية(. 2017)اليوسف، مجال؛ واحلموي، فواز  .14
 www.scfms.sy. ، منشورة على ادلوقع اإللكًتوين ذليئة األوراق واألسواق ادلالية السورية(2020- 2011)التقارير السنوية للمصارف التجارية السورية خالل الفترة  .15

 باللغة األجنبية :
1. Bansal R., (2014). A Comparative Analysis of the Financial Ratios of Selected Banks in the India for 

the period of 2011- 2014. Research Journal of finance and Accounting, 4 (19), pp. 153- 168. 
https://core.ac.uk/download/pdf/234630204.pdf 

2. Blaao M. K., (2016). Financial Analysis by Using Profitability Ratios and Its Role in Evaluating the 
Performance of Commercial Banks: a Sample Study of Commercial Banks in Libya. IOSR Journal 
of Economics and Finance, 7 (3), pp. 40- 51. 
https://smartlib.umri.ac.id/assets/uploads/files/59f7f-e0703024051.pdf 

3. Gocer I., (2016). Relation Between Bank Loans and Unemployment in the European Countries. 
European Academic Research, 1 (6), pp. 981- 995. 
file:///C:/Users/cham.tech/Downloads/Romanya-KrediHacmisizlik.pdf 

4. Helhel Y., (2014). Evaluating The Performance of the Commercial Banks In Georgia. Research 
Journal of Finance and Accounting, 5 (22), pp. 146- 156. 
https://www.researchgate.net/publication/270338120 

5. Hussein A. A., (2017). The Relationship Between Investments and Financial Performance of 
Commercial Banks in Kenya. Master Thesis, Department of Finance and Accounting, School of Business, 
University of Nairobi, Kenya. 

6. Kumbirai M., and Webb R. (2010). A Financial Ratio Analysis of Commercial Bank Performance in 
South Africa, African Review of Economics and Finance. 2 (1), pp. 30- 53. 
https://www.ajol.info/index.php/aref/article/view/86945 

7. Malhotra D. K., Poteau R., and Singh R., (2011). Evaluating The Performance of Commercial Banks 
in India. Asia Pacific Journal of Finance and Banking Research, 5 (5), pp. 15- 37. 
http://globip.com/contents/articles/asiapacific-vol5-article2.pdf 

8. Qadri F. A., (2020). The Financial Statement Analysis of Commercial Banks in Bahrain: A Case 
Study of Ahli United Bank. Revista cientifica del Amazonas, 3 (5), pp. 18- 31. 
https://revistadelamazonas.info/index.php/amazonas/article/view/25/22 

 

http://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/1272
http://www.scfms.sy/
http://www.scfms.sy/
https://core.ac.uk/download/pdf/234630204.pdf
https://smartlib.umri.ac.id/assets/uploads/files/59f7f-e0703024051.pdf
../../../../../../cham.tech/Downloads/Romanya-KrediHacmisizlik.pdf
https://www.researchgate.net/publication/270338120
https://www.ajol.info/index.php/aref/article/view/86945
http://globip.com/contents/articles/asiapacific-vol5-article2.pdf
https://revistadelamazonas.info/index.php/amazonas/article/view/25/22

