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 الملخص
 

لدى عينة من المصارف واألداء المالي الدخل مصادر ومقارنة تحليل إلى بشكل أساسي  الحالية سةاالدر  هدفت
رئيسية مصادر في خمسة هذه المصادر على أدائها، حيث تم تصنيف المصارف أنشطة أثر تنويع السورية، ودراسة 

دخل العمالت، صافي دخل الفوائد، صافي دخل العموالت، صافي وهي: لدى مصارف العينة األنشطة وفقًا لتنوع 
على حقوق الملكية في معدل العائد األداء المالي فتمثلت األخرى. أما مؤشرات  اتصافي دخل االستثمار، اإليراد
 ومعدل العائد على الموجودات.

ت الدراسة عينة مكونة من ثمانية حيث شملأسلوب االنحدار الخطي المتعدد، باستخدام الفرضيات وقد تم اختبار 
         )أربعة مصارف خاصة، وأربعة مصارف متخصصة عامة( خالل الفترة بين األعواممصارف سورية 

6002- 6000. 
 الدراسة ما يلي:نت نتائج بي  

لدى هذه على الموجودات المصارف في العائد معنوي لتنويع أنشطة النسبة للمصارف الخاصة يوجد أثر ب -0
 على حقوق الملكية لدى هذه المصارف.هذا التنويع في العائد مصارف، بينما ال يؤثر ال

لتنويع أنشطة المصارف في العائد على ال يوجد أثر معنوي المصارف المتخصصة أما فيما يخص  -6
أو على حقوق الملكية لدى هذه المصارف التي ال تتبع سياسة التنويع في أنشطتها والعائد جودات المو 

 تتبعها بشكل قليل.
 وصيات بما يخدم أهداف البحث.تلبحث، قام الباحث بتقديم عدد من ابناء على أهم النتائج التي توصل إليها ال

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

                          
                     

                           
 

Abstract 
 

This study aims mainly to analyze and compare income sources, and financial 

performance among a sample of Syrian banks, in addition to study the impact of 

bank activities diversification, where income sources are classified into five main 

categories, namely: net interest income, net commission income, net foreign 

currency income, net investment income, other income, whereas, the financial 

performance is measured by: return on assets (ROA) and return on equity 

(ROE). 

The hypotheses has been tested by using multiple linear regression analysis, 

also the study’s sample consist of eight banks (four private banks, four public 

specialized banks) for the period from 2006 to 2010. 

This study shows the following findings: 

1. Concerning private banks, the impact of bank activities diversification on ROA 

is significant, but their impact on ROE is insignificant. 

2. Concerning specialized banks, the impact of service diversification on ROA 

and ROE is insignificant in which banks that activities were less diversity. 

Based on the main findings of the study, some recommendations are presented 

to serve the objectives of the study. 

 


