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 ملخص الدراسة
إدارات المصارف  تهدف هذه الدراسة للتعرف على العوامل التي تؤخذ باالعتبار من قبل            

العاملة في قطاع غزة عند تسعير الخدمات المصرفية، والتعرف على الصعوبات التـي تواجـه               
المصارف محل الدراسة عند تسعير الخدمات المصرفية، وأثر بعض خصائص المصارف مثـل             
رأس المال ونوع المصرف وعدد الفروع على عملية التسعير، واألهداف التي تسعى المصارف             

  .ها من خالل عملية التسعيرلتحقيق
  

ولتحقيق أهداف الدراسة تضمنت الدراسة مدخالً نظرياً ُأستعرض خالله تعريف الخدمة           
المصرفية والسعر وعملية التسعير واستراتيجيات وأهداف التسعير، كما تضمنت جانباً عملياً تـم             

 خصيصا لهذا الغرض تـم  خالله دراسة وتحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام االستبانة أعدت   
 54مـصرفاً حيـث وزع    11توزيعها على المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة وعـددها           

  .منها، واستخدم في هذه الدراسة أسلوب المقابالت في بعض األحيان% 87استبانة وتم استرد 
  

عير وخلُصت الدراسة إلى أن العوامل المحددة بالدراسة جميعها تؤخذ باالعتبار عند تـس            
المخـاطر، الـسيولة، األربـاح    (الخدمات المصرفية وكانت هذه العوامل مرتبة حسب األهميـة   

، وأن أهـم  )المحصلة من العميل، المنافسة، التكلفة، قرارات سلطة النقد، عدد الخدمات المباعـة        
المعوقات التي تواجه المصارف هي سرية العمل المصرفي وتدخل اإلدارة العليا فـي قـرارات               

عير، وان خصائص المصارف مثل رأس المال وعدد الفروع ونوع المصرف ال تؤثر فـي               التس
  .قرارات تسعير الخدمات المصرفية

  
وأخيراً قدمت الدراسة توصيات أهمها بأن تعمل المصارف في قطاع غزة على إنـشاء              
وحدات متخصصة لتسعير الخدمات المصرفية ووحدات متخصصة إلدارة المخاطر، وأن تسعى           

صارف لتنويع محفظتها االستثمارية لتنويع مصادر الدخل وتقليل االعتماد على أرباح الفوائـد           الم
وان تعمل سلطة النقد على دمج المصارف وخاصة الصغيرة منها وأن تهتم الجهات األكاديميـة               

  .بطرح مقررات متخصصة في مجال التسعير
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ABSTRACT 

 
 

The purpose of this study is to explore the factors that affect in 
pricing decision  for the banking services in commercial banks in Gaza 
strip. Moreover, it explores the challenges which associated with it, and the 
effect of some banks characteristics as( capital, number of branches & the 
kind of the bank). Finally, it explores the banks objectives from pricing 
process. 
 

To achieve these objectives the study contains theoretical and 
practical parts, the theoretical part explains the service and price definition 
and pricing process. Also, it explains  the aims and strategies of pricing. 
And the practical part contains an analysis for the data which collected by a 
questioner prepared for this purpose. 54 questioners were distributed to 11 
banks in Gaza strip and 87% of it were returned. In addition to that an 
interview was used in this study.  
 

The study conclusion shows that all the variables which defined 
affect in pricing decision, these variables are arranged according to it's 
importance as follow  (risk, liquidity, profits collected from the customer, 
competition, cost, the laws of the Palestinian monetary authority(P.M.A), 
the number of the services soled) and shows that the most challenges in 
pricing process were the secret of banking work and interference  of the 
senior level of the management, also shows the some  characteristics of 
banks as (capital, number of branches, the kind of bank) don’t effect in 
pricing decision. 
 

finally, the study present some recommendations as: 
The banks should originate  a pricing units and risk management units, also 
it have to vary it's income rescores and it's portfolio. The (p.M.A) must 
merge the banks especially the small banks, moreover the academic 
associations should teach a pricing subjects.  
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
ًوقل رب زدنى علما" ِ" 

  
   العظيمصدق اهللا

  )114سورة طه ،                                                                                  (
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  إهداء

  
  ................ًإىل والدي الكرميني عرفانا باجلميل

اهما يوفقني اهللا فربض.............                                                             .......
.  
  
  

ًإىل زوجىت وأوالدي حبا ووفاء ً........  
  .لصربهم على بانشغايل عنهم يف حتصيل العلم                                                  ....

  
  

  ....................إىل أخي وأخواتي
ًاحرتاما وتقديرا.....................                                                       ......... ً.  

  
  
  

   إىل جانبي وشجعني ويشجعني لتحقيق ما أرنو إليهوقفإىل كل من 
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  شكر وتقدير
  

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد صـلى اهللا 
  .علية وسلم
  أما بعد

هللا سـبحانه وتعـاىل أن هـداني ووفقنـي هلـذا، فال يـسعني يف هـذا املقـام إال أن أمحـد ا
يوسـف عاشـور  والـدكتور /وأتقدم جبزيل الشكر ووافر االمتنان ملشريف األستاذ الـدكتور

محدي زعرب  اللذين كان لتوجيهاتهما الصادقة ومالحظاتهم العطرة عميق األثر ألن تـرى هـذه /
  .الرسالة النور

ــتادي الفاضــل  ــشكر  إلس ــل  ال ــه جبزي ــا أتوج ــدكتوركم ــه اهللا / ال ــاهني وفق ــي ش عل
ًماهر ضرغام  لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة فجازهما اهللا خـريا وزادهمـا / والدكتور

ًعلما وقدرا ً.  
وأتقدم أيضا بالشكر والعرفان  للعاملني مبكتبة اجلامعة األردنية  واألكادمييـة العربيـة 

  . ودراسات للعلوم املالية واملصرفية ملا أمدوني به من أحباث
  

 كما ال يفوتني أن اشكر  السادة احلضور كل بامسة ولقبة  مـن زمـالء الدراسـة  واملهنـة 
  .لتفضلهم   حبضور املناقشة
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  مقدمة
  

تحتل البنوك مكان الصدارة في توجيه اقتصاديات الدول مهما اختلفت أنظمتها الـسياسية             
تساع قاس بمدى تغلغل وا   ت ت درجة تقدم األمم أصبح    وأن، الوطني على االقتصاد    أثرلما لها من    

وقد شهدت السنوات األخيرة تطوراً في طبيعة و نـوع الخـدمات التـي              ، النظم المصرفية فيها  
 حيث انتقلت في عملها من تقديم الخدمات التقليدية إلى الخـدمات االلكترونيـة              المصارفتقدمها  

دائـع  باإلضافة إلى التطور في كيفية تقديم الخدمات التقليدية خاصة في مجال االئتمان وقبول الو             
 يـوفره  عدا عن زيادة ارتباط القطاعات المختلفة بالقطاع المصرفي من خالل ما             ومنح القروض 

ــسهيل عمليــات نقــل األمــوال  الزمــة أمــوالهــذا القطــاع مــن  ــع وت ــة جمي لمزاول
  .)2،ص2003العمري(األنشطة

  
 تطـوراً  القطاعات االقتـصادية     أكثر فقد كان من      الفلسطيني بالنسبة للقطاع المصرفي  و

حيث ارتفع عدد المصارف العاملة في فلسطين مـع         واء من حيث االنتشار     س ،)2006أبوزعيتر(
 مصرفاً بشبكة فروع بلغـت      21 إلى فرعاً   57 مصارف بشبكة فروع     10 من   1995بداية العام   

 2907.54حيـث ارتفعـت مـن       الموجودات  قيمة   من حيث    أو، 2006 فرعاً بنهاية العام     151
 مـن حيـث   أو ،2006بنهاية العـام  ر  مليون دوال5737.07 إلى 1997مليون دوالر في العام     

 مليـون دوالر    481.54 إلى 2002 مليون دوالر في العام      217.97 المال حيث ارتفع من      رأس
 مليـون   612.87حيث ارتفعت من     الممنوحةالتسهيالت  إجمالي   من حيث    أو 2006بنهاية العام   

تقريـر سـلطة    ( 2006 بنهايـة العـام    روال مليـون د   1903.29 إلـى  1997دوالر في العام    
  .)2006،النقد

  
 مقارنـة مـع     اً فرد 176,190 في فلسطين   نصيب كل مصرف من عدد السكان      وقد بلغ 

 اًمـصرف  22  األردنـي  المصرفي   الجهاز حيث تكون    األردن فرد لكل مصرف في      260,000
 اًمـصرف  43 حيث تكون الجهاز المصرفي المصري        فرد لكل مصرف في مصر     1,788,604و

 بالتالي مـدى حـدة المنافـسة بـين          مدى كثافة الجهاز المصرفي الفلسطيني    يعكس   الذي   األمر
  .المصارف الفلسطينية

  
 عـدد ممكـن مـن العمـالء          أكبـر  في الحصول على     المصارفوبسبب المنافسة بين    

أصبح من الضروري االهتمام بعملية التـسويق بـشكل عـام           والمحافظة عليهم كعمالء دائمين     
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 يأتيانثبت أن السعر والسمعة      اُ فقد  ،)،السعرالخدمة،الترويج،التوزيع (عناصر المزيج التسويقي  وب
  ).124،ص2006،األغا( توفير الراحة في المصارفبوسائلفي المرتبة األولى قبل االهتمام 

  
 على المدى القصير إال أنهـا       دائماً من كون الربحية ليست الهدف األساسي     وعلى الرغم   

ويعتبر قرار التـسعير    ، العمل المصرفي على المدى الطويل في     ف الجوهري واألخير     الهد تظل
من أهم الوظائف أو القرارات التي تواجهها اإلدارات العليا نظراً ألنها مؤسسة اقتصادية تـسعى               

مناسب سيؤدي إلى   الغير   فالسعر    ،لتحقيق الربح ومؤثراً في ربحيته وقدرته على التكيف والبقاء        
 على ربحية المصرف ولهذا فان الـسعر        أثراًال العمالء على المصرف وبالتالي سيترك       عدم إقب 

  .  )409،ص2003،الضمور(يمثل بعداً استراتجيا في العمل المصرفي
  

وتتداخل عدة عوامل في قرار التسعير منها المنافسة وحجم الخدمات ونوعها وحاجـات             
 توسيع الخـدمات  تفي قرارا ية التسعير   ، عدا عن أهم   )14،ص2003،العمري(العمالء ورغباتهم 

  ).684،ص2002،جهماني وعمري(المصرفية
  

 واسـتراتيجيات التـسعير لـدى    وأهداف أساليب للتعرف على     تأتي  الدراسة هذه فانلذا  
 العاملة في قطاع غزه والبحث في العوامل التي تؤخذ بعين االعتبار عند تحديد سـعر         المصارف

 التي تحول دون تسعير الخدمـة المـصرفية         )إن وجد (لمعوقات ا واستكشاف،  الخدمة المصرفية 
  . وأهداف المصارف من عملية التسعيربشكل علمي وسليم
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  مشكلة الدراسة
فهو العنصر  يعتبر التسعير من أهم العوامل ذات التأثير على جانب اإليرادات و األرباح             

 ).16ص، 1999،البيحاني (اداتالوحيد بين عناصر المزيج التسويقي الذي يولد االير

 سياسات التسعير في تحقيق التكامل مـع العوامـل األخـرى و إنجـاح               ألهميةونظراً  
سـتحاول الدراسـة    ،  الصناعة المصرفية وبالتالي تحقيق أهداف المستثمر و األهداف التنمويـة         

  : األسئلة التاليةاإلجابة على
  
 العاملة فـي    التجارية في المصارف صرفية  المخدمات  الما العوامل المؤثرة في تحديد أسعار        . 1

 .قطاع غزة

 .المصارف في تسعير الخدمات المصرفية على أسس علمية المعوقات التي تواجه ما   . 2

 بعض خصائص المصارف على سياسات تسعير الخدمات المصرفية في المـصارف            أثرما   . 3
  العاملة في قطاع غزة

 
  أهداف الدراسة

  :يق التاليتهدف هذه الدراسة لتحق

التعرف على العوامل التي تؤخذ باالعتبار عند وضع السياسة السعرية فـي المـصارف                . 1
 .العاملة في قطاع غزة

المصارف في تحقيقها من وضـع سياسـاتها         التي ترغب    األهداف أولوياتالتعرف على    . 2
 .السعرية واتخاذ قرارات التسعير

 أسعار خـدماتها بالـشكل   التعرف على المعوقات التي تحول دون قدرة البنوك على تحديد      . 3
 .السليم

وعدد الفـروع علـى أسـعار       عض خصائص البنوك مثل رأس المال        ب أثرالتعرف على    . 4
 الخدمات التي تقدمها

 بعض المؤثرات الخارجية مثل المنافسة ودور الجهات الرقابيـة علـى            أثرالتعرف على    . 5
 .أسعار الخدمات المصرفية
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 أهمية الدراسة
 القطاعات االقتصادية في    أكبرا من أهمية القطاع المتصلة به فهو من         تستمد الدراسة أهميته   . 1

 .فلسطين

الخدمات المصرفية بشقيها االئتماني وغير االئتمـاني       تنبع أهمية الدراسة من أهمية تسعير        . 2
االئتمان المصرفي، فبالرغم من تزايد الخدمات المصرفية فان الخدمات االئتمانية الزالـت            

الفلسطيني ويتضح ذلك من حصة أرباح الفوائد إلى إجمالي أربـاح           أساس العمل المصرفي    
 .المصارف الفلسطينية

هذه الدراسة هي محاولة لمساعدة المصارف الفلسطينية في تطوير سياسات التسعير لـديها              . 3
 .استناداً ألسس علمية سليمة

عـرف علـى    في ظل المنافسة القائمة بين المصارف الفلسطينية تأتي هذه الدراسة كدليل للت            . 4
 .سياسات التسعير المتبعة في السوق المصرفي الفلسطيني

  
  

  فرضيات الدراسة
  : الفرضية األولى

ـ  التجاريـة تتأثر قرارات تسعير الخدمات المصرفية بالسيولة لدى المصارف العاملة  ي قطـاع   ف
  . غزة

  :الفرضية الثانية
 العاملة فـي   التجاريةلمصارفتتأثر قرارات تسعير الخدمات المصرفية بتكاليف الخدمات لدى ا        

  .قطاع غزة
  :الفرضية الثالثة

  التجاريـة   تسعير الخدمات المصرفية لدى المصارف     في قرارات تؤثر مخاطر العمل المصرفي      
  . العاملة في قطاع غزة

  :الفرضية الرابعة 
تتأثر قرارات تسعير الخدمات المصرفية بعدد الخدمات المباعة لدى المـصارف العاملـة فـي                
  . طاع غزةق
 
  :الفرضية الخامسة 
 المـصارف  بحجم األرباح المحصلة من العميل لـدى        قرارات تسعير الخدمات المصرفية   تتأثر   

  . العاملة في قطاع غزة
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  :الفرضية السادسة 

تحـول  ) توفر الكفاءات العلمية، سرية العمل المصرفي،تدخل اإلدارة العليـا        (توجد عدة معوقات   
  .رفية على أسس سليمةدون تسعير الخدمة المص

  
  :الفرضية السابعة

 تتأثر قرارات تسعير الخدمات المصرفية ببعض المؤثرات الخارجية المحيطة بالعمل المصرفي           
   .لدى المصارف العاملة في قطاع غزة 

  
  :ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

  : الفرضية الفرعية األولى
  . المصرفية بالمنافسة بين المصارف العاملة في قطاع غزة تتأثر قرارات تسعير الخدمات

  
  : الفرضية الفرعية الثانية

تتأثر قرارات تسعير الخدمات المصرفية بشكل محدود بقرارات سلطة النقد المتعلقة بأسعار 
  .الخدمات 

  
  :الثامنةالفرضية 

 مل المؤثرة في تـسعير   العوا حول توجد فروق ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة           
رأس المـال، عـدد     ( الخدمات المصرفية تعزى لخصائص المصارف العاملة في قطاع غـزة           

  ).الفروع، نوع المصرف
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  يوضح متغيرات الدراسة) 1(الشكل رقم 

  متغيرات الدراسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدراسات السابقة
محاسبة التكاليف  وأالتسعير ناصر  عأحدموضوع  تناولت التي الدراسات من العديد هناك

 التي يندر فيها مثـل هـذه   الفلسطينية المصرفية البيئة خالف أخرى بيئة في وذلك المصارف،في 
 القاعـدة   تـشكل بعض الدراسات المتصلة بموضوع البحث التي       بوقد حظي الباحث     ،الدراسات
    لهذا البحثاألساسية

   العربيةت الدارسا-:أوال
  
تمان المـصرفي فـي البنـوك       مشاكل قياس تكلفة االئ   "عنوان  ب) 1988(بخيت  .1

 " .دراسة تطبيقية ":التجارية
 اإلسكندرية بمصر وهـدفت إليجـاد أسـاس    مصرفأعدت هذه الدراسة بالتطبيق على        

للبنـك   الدراسة مصادر األمـوال  وحددتعلمي مبني على بيانات التكاليف لقياس تكلفة االئتمان  
 وألقت الضوء على المشاكل التي تواجه المختـصين         ،المتاحة لالستثمار األموال  و محل الدراسة 

 . لدى المصرفالسيولة . 1

 .تكلفة الخدمة . 2

 .مخاطر العمل المصرفي . 3

 .خدمات المباعةعدد ال . 4

 .األرباح المحصلة من العميل . 5

 .خصائص المصارف . 6

 . بين المصارفالمنافسة . 7

 .سلطة النقدتعليمات  . 8

  مجموعة المعوقات . 9
 
 

تسعير الخدمات 
 المصرفية
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 المتاحة وبيانات افتراضية نظراً لسرية المعلومـات  البيانات تواستخدمعند تحديد تكلفة االئتمان  
  .التي يتطلبها هذا البحث 

      
  : إلىوتوصلت الدراسة    

ي البنوك التجارية محدداً عناصر     ضرورة إيجاد نظام مالئم لقياس تكلفة االئتمان المصرفي ف          .  أ
 .هذا النظام

 . من القروض والسلفياتن المصرفي تعني قياس تكلفة الجنيه أن قياس تكلفة االئتما .  ب

 قياس تكلفة كل قسم على حدة األمر الذي يؤدي لتسعير االئتمـان بطريقـة علميـة                 إمكانية  .  ت
  .ليف المستهدفة سليمة وتحقيق الرقابة على التكاليف من خالل مقارنتها بالتكا

  
 ألنظمـة تكـاليف مالئمـة ومـشاركة         المصارفوأوصت الدراسة بضرورة استخدام         

 المـصارف  وأن تقـوم  للمـصارف  المركزي بفريق عمل إلعداد نظام تكاليف موحد        المصرف
  .بمراجعة دورية ألسعار خدماتها 

  
  
ر دراسـة  العوامل المؤثرة في اتخاذ قرارات التـسعي " بعنوان  ) 1999(البيحاني.2

  "تطبيقية على الشركات السعودية بمحافظة جدة
 العوامل المؤثرة في القرارات السعرية وأنمـاط الـسياسات         هدفت الدراسة للتعرف على   

 ت هـدف كمـا  ا بالمصانع السعودية بمحافظة جـدة، السعرية والمعوقات التي تواجه القائمين عليه    
لمسئولين ألهمية سياسـات التـسعير وأهميـة    لتعرف على مدى إدراك اإلدارة العليا وا     ل الدراسة

التعـرف علـى   ، و ذلـك فـي إتباع أساليب علمية عند وضعها أو تطويرها والمتغيرات المؤثرة   
 سياسات التسعير األكثر إتباعاُ بالمصانع السعودية بجدة وأولويات األهداف التي ترغب المصانع           

  .  إلى المعوقات التي تواجه ذلكوالوصولفي تحقيقها 
  

  :الدراسة إلىوصلت ت
 أن معظم المسئولين بالشركات الصناعية يؤكدون على إدراك وأهمية إتباع األساليب العلمية             -1 

  .عند وضع وصياغة سياسات التسعير
 أن سياسة التسعير على أساس التكلفة هي من أكثر السياسات التسعيرية أهمية مـن وجهـة           -2 

  .ير على أساس المنافسة ثم الطلبنظر الشركات المبحوثة تليها سياسة التسع
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 أن أهداف الشركات والمصانع من عملية التسعير مختلفة وكـان أهمهـا تحقيـق الثبـات                 -3 
واالستقرار وهدف المحافظة على أو تحسين حصة المصنع في السوق ثابتاً ثم الهـدف الثالـث                

  .وهو تحقيق أقصى رقم مبيعات
 عند معظم المنظمات الربحية حول تحقيق هـدف   ال تتركز أهداف وضع السياسات السعرية   -4 

  .أقصى رقم مبيعات على الرغم من أهميتها
 من أهم العوامل المؤثرة التي توضع في االعتبار عند وضع وصياغة سياسـات التـسعير                -5 

التكلفة بالمرتبة األولى ثم األهداف التنظيمية والتـسويقية ثـم          : بالشركات حسب أهميتها كالتالي   
  . لسعرية وتحليل المبيعات والعرض والطلب ومرونتهاألهداف ا

 
  :  التوصيات من أهمهاالدراسة بعض وقدمت

 يجب العمل على التوعية لتعميق فهم وإدراك اإلدارة العليـا والمـسئولين ألهميـة وضـع                 -1
  .اراته وفقاً ألسس علمية وموضوعيةسياسات التسعير واتخاذ قر

لتسويق بالمصانع بالكفاءات المتخصصة في مجاالت العلوم        يجب االهـتمام بتدعيم إدارات ا     -2 
  .اإلدارية والتسويق مع توفير التدريب للقائمين بالعمل في مجال التسعير

  
 يجب أن تهتم كل منشأة صناعية بوضع وصياغة األهداف التسعيرية مع دراسة والتعـرف               -3 

  .على المتغيرات الداخلية والخارجية المؤثرة على ذلك
الـسعودية علـى وجـود مقـررات دراسـية           ب أن تحرص كليات اإلدارة بالجامعات      يج -4 

 متخصصة في مجال التسعير كغيرها من وظائف التسويق

  
العوامل المؤثرة في تـسعير المنتجـات الـصناعية         "بعنوان   )2002(الضمور. 3

  "الكيماويات في األردن:  المصدرة
  

جـات الـصناعية     ة فـي تـسعير المنت      على العوامل المؤثر   للتعرفهدفت هذه الدراسة    
 وذلك سواء أخذت هذه العوامل بصورة مجتمعـة أو مـستقلة            في األردن،    ةرالكيميائية المصد  .

باإلضافة إلى التعرف على مدى التباين في األهمية النسبية لهذه العوامل إذا صـنفت الـشركات                
تكـون   و  مبيعـات التـصدير    لتصديرية أو نسبة  المدروسة على أساس عدد العاملين أو الخبرة ا       

  اسـتبانه  شركة كيميائية مصدرة  واعتمد الباحث في جمع البيانات على            52 من   الدراسةمجتمع  
   .صممت ووزعت على مجتمع  الدراسة
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  : يلي أوضحت الدراسة ماو
أهداف التسعير، والتكاليف، والمنافـسة      ( وهي  إن جميع العوامل المحددة في نموذج الدراسة       -1

عند أخذها مجتمعة لها تـأثيرات      )  ات والقوانين وخصائص المنتجات وظروف السوق     والتشريع
: ذات أهمية  في قرار  تسعير المنتجات المصدرة، وأن أهـم هـذه العوامـل بالترتيـب هـي                   

  .عامل التكاليف) ج(عامل المنافسة و ) ب(التشريعات والقوانين الحكومية، )أ(
)  عند أخذها بصورة مـستقلة    (أصل  جميع العوامل        وجود فقط خمسة عوامل مستقلة  من         -2 

) ج(المنافسة،  ) ب(التكاليف،  ) أ: (لها تأثيرات ذات أهمية على العامل التابع   وهذه العوامل هي           
. التشريعات واألنظمة الحكومية والعوائـق األخـرى      ) هـ(حجم الطلب و    ) د(درجة المخاطرة،   

طاة  للعوامل المؤثرة في  قرار تـسعير المنتجـات             وجود اختالف في األهمية النسبية المع       -3
الكيميائية المصدرة  وذلك عند  تصنيف  الشركات موضع الدراسة  على أساس عدد العاملين أو                 

  . الخبرة التصديرية أو نسبة مبيعاتها التصديرية
ت وبناء على نتائج الدراسة تم اقتراح عدد من التوصيات لمتخذي قرار التسعير  لـدى الـشركا                

  -: وهياسةالصناعية موضع الدر
على الشركات محل الدراسة األخذ في االعتبار كافة العوامل المؤثرة على الـسعر النهـائي                .1

لمنتجاتها وخصوصا تلك التي أظهرت أهمية واضحة في التـأثير عليهـا،  مثـل العوامـل               
  . المصدر إليهاالمتعلقة بالتكاليف والمنافسة والقوانين والتشريعات الحكومية في البلدان 

يجب على الشركات محل الدراسة األخذ في االعتبار المخاطر الـسوقية كتقلبـات أسـعار                .2
الصرف والسياسات النقدية والعملة المستخدمة عند تحديد أسعار منتجاتهـا فـي األسـواق              

  . الدولية
ـ  أكثـر يجب على الشركات ذات الخبرة التصديرية القليلة في  مجال التصدير التركيز              .3 ى  عل

عامل المنافسة في تحديد أسعار منتجاتها في األسواق التصديرية والعمل على جمع معلومات             
عن منتجات المنافسين وطرق تسعيرهم حيث إن المنافسة لها تأثير كبير على قدرة مثل هـذه     

  ..الشركات في تحقيقها  ألهدافها 
 الدولية ووضع السياسات    على الشركات محل  الدراسة االهتمام بدرجة المنافسة في األسواق          .4

  .واألهداف التي تعمل على تحليل المنافسين وسياساتهم التسعيرية
يجب إعطاء أهمية  أكبر لألنظمة والتشريعات الحكومية وحجم الطلب في البلـدان المـصدر                .5

  .إليها قبل القيام بوضع أسعار المنتجات لغايات التصدير
إعطـاء  )  عامال 25ل عدد العاملين فيها عن      تلك التي يق  (على الشركات ذات الحجم الصغير       .6

أهمية لعامل التكاليف وذلك عن طريق البحث في  إيجاد طرق لتخفيضها وذلك عند تـسعير                
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منتجاتها ألغراض التصدير ويمكن االستفادة من تطبيق معايير الجـودة الـشاملة ووضـع              
 .  اإلنتاجمدخالتمعايير رقابية فعالة على 

  
 –تحليل مصادر إيرادات البنوك التجارية األردنية "ن بعنوا) 2002(بربور . 4

  "م2000-1980دراسة قياسية لألعوام 
  

هدفت هذه الدراسة لتحديد مصادر إيرادات المصارف التجارية في األردن خالل فتـرة             
  .الدراسة والتعرف على العوامل المؤثرة في تحديد هذه المصادر وفي تحديد منافذ هذه اإليرادات

، الجزء األول وهو الجانب النظري أما الجزء الثـاني فقـد   جزأين راسة إلى   الد وقسمت
ركز على التحليل اإلحصائي لمصادر اإليرادات لدى المصارف محل الدراسـة، ولقـد شـملت               

علـى  بقت هذه الدراسـة      مصارف، وطُ  9 مصارف ذات الجنسية األردنية من أصل        7الدراسة  
  . م2000 إلى 1980مصادر إيرادات المصارف للسنوات من 

  
  : وخلصت الدراسة إلى أن 

مصادر اإليرادات التقليدية تشكل أهم مصادر إيرادات المـصارف ويتناسـب حجـم هـذه                . 1
 .المصادر مع حجم مصادر هذه اإليرادات

 . تتأثر أرباح المصارف بإيرادات الفوائد الدائنة وحجم البنك مقاساً بحجم الودائع . 2

 .لمصارف من مصادرها التقليدية يؤثر حجم السيولة على أرباح ا . 3

 وعـدد الخـدمات   ضعف تأثير كل من العموالت الدائنة وإيرادات محفظة األوراق الماليـة             . 4
 .وحجم السيولة على أرباح المصارف من المصادر غير التقليدية

  
  : بالتاليأوصت الدارسةو
وليـد اإليـرادات    قيام المصارف األردنية بتنويع استثماراتها وتقليل االعتماد على ت       ةبضرور  .  أ

  من المصادر التقليدية 
أن علي البنوك األردنية تحسين إدارتها من المصادر غير التقليدية وان تعتمد على النوعيـة                 .  ب

  .الجيدة للخدمات المقدمة وان تواكب االبتكارات المصرفية واإلبداع المالي لمواجهة المنافسة
زيادة اإلنفاق على التطوير التكنولـوجي      أن عليها لمواجهة المنافسة أن تسعى إلى االندماج و          .  ت

  .والتخطيط االستراتيجي بعيد المدى
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سياسة تسعير الفوائد المقبوضة من القروض فـي        "بعنوان  ) 2002(الطراونة  . 5

  "دراسة قياسية"البنوك التجارية العاملة في األردن 
  
المصارف التجارية  هدفت هذه الدراسة تقييم سياسة تسعير معدالت الفوائد المقبوضة في               

العاملة في األردن حيث درست تأثير عاملين على هذه السياسة، وهما إيـرادات البنـوك واثـر                 
القوانين التي تفرضها الحكومة والبنك المركزي مثل معدالت الضريبة ونسبة االحتياطي القانوني            

ة للبيانات الماليـة    على الودائع ، مستخدماً في ذلك طريقة المربعات الصغرى بالمتغيرات الوهمي          
  .2000-1996 في الفترة من رياًلستة عشر بنكاً تجا

  
  :   وخلصت الدراسة إلى أن 
  .فقط% 60المصارف األردنية تعاني من فائض السيولة وان المستغل منها   .  أ

المصارف تقوم بتحميل عمالئها تكاليف الفوائد المدفوعة والمصاريف اإلدارية مـن خـالل              .  ب
المقبوضة وأن للبنوك المقدرة على تخفيض الفوائد من خالل ضبط النفقـات            رفع معدالت الفوائد    

  .اإلدارية وبالتالي تخفيض العبء الذي يتحمله العمالء
كما أشارت إلى أن فرض الحكومة لمعدالت الضريبة ونسبة االحتياطي يرفـع مـن سـعر                 .  ت

 . بتحميل جزء من هذه التكاليف لعمالئهاالمصارف مالفوائد حيث تقو

 تأثير اإليرادات األخرى في تخفيض معدالت الفائدة نتيجة محدودية نشاط البنوك فـي              ضألة .  ث
  .االتجار باألسهم والسندات وتقديم خدمات مصرفية غير منح التسهيالت االئتمانية

  
  :   وأوصت الدراسة بالتالي 
ضرورة قيام الحكومة  بتخفيض معدالت الضرائب األمر الذي سـيؤدي لتخفـيض معـدالت              .  أ

 . ائدةالف

 علـى زيـادة     المـصارف إعفاء األرباح الرأسمالية للمصارف من ضريبة الدخل مما يحفز           .  ب
 .استثماراتها في األسهم والسندات وبالتالي سيدفع المصارف لتخفيض معدالت الفائدة لديها

 . تأثير نسب االحتياطي على معدالت الفائدةتهملإن على الحكومة أال  .  ت

ساهم في تخفيض معدالت الفائدة من خالل ضـبط النفقـات     إدارات المصارف يمكن أن ت     إن .  ث
 .اإلدارية 
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 إحداث مؤسـسات مـصرفية      أجلمن الضروري دراسة مسألة االندماج بين المصارف من           . ج
 .كبيرة تستغل اقتصاديات الحجم مما يخفض التكلفة وبالتالي تخفيض معدالت الفوائد

  
 التكاليف فـي البنـوك      تطبيق نظم محاسبة  " بعنوان   2003)جهماني والعمري . (6

 ".دراسة ميدانية" "التجارية العاملة في األردن
هدفت هذه الدراسة إلبراز أهمية تطبيق نظم محاسبة التكاليف في المصارف التجاريـة                 

يما قرارات تسعير الخدمات، كما هدفت إلى       باألردن وأهميتها في اتخاذ القرارات المختلفة ال سِِ       
التي تمنع تطبيق نظم محاسبة التكاليف في المـصارف التجاريـة           معرفة الصعوبات والعقبات    

  . األردنية، باستخدام االستبانة التي تم توزيعها على كافة المصارف التجارية في األردن
  .وقد وزعت استبانه على جميع البنوك األردنية بغرض جمع المعلومات   

    
  : إلىوتوصلت الدراسة

 .ردنية تطبق محاسبة التكاليفمن البنوك األ% 23.8 ما نسبته أن  .  أ

 .المصارف األردنية تستخدم طرقاً مختلفة لتخصيص التكاليف أن .  ب

  أن البنوك التي تطبق محاسبة التكاليف ترى أن تقسيم البنك لمراكز تكلفة يساعد في القيـاس     .  ت
طـوير   وتحديد أسعارها، وتستخدم في القرارات اإلدارية المتعلقـة بت         السليم لتكلفة الخدمة البنكية   

في مراجعة وتقييم أسـعار     و وتوسيع الخدمة المصرفية، وفي تقيم أداء المدراء ورؤساء األقسام،        
، وتستخدم في القرارات المتعلقـة بالحـد أو إلغـاء خدمـة يقـدمها               الخدمات التي يقدمها البنك   

 .المصرف، وفي منح مزايا لبعض العمالء لتنمية تعامالتهم مع المصرف

العقبات والصعوبات التي تحول دون تطبيق نظـام محاسـبة التكـاليف      هناك الكثير من     أن  .  ث
  التي تجمع بين المعرفـة المحاسـبية والمـصرفية          والمتمثلة في عدم وجود الكفاءات والخبرات     

 كلفـة   دوعدم وجود أقسام متخصصة للتكاليف وغياب التشريعات من قبل البنك المركزي وازديا           
، وعـدم اقتنـاع اإلدارة العليـا بأهميـة محاسـبة      ض البنوكتطبيق نظام التكاليف كما يراها بع     

  .التكاليف
  

  :وأوصت الدراسة بالتالي
ضرورة اهتمام إدارة المصرف بقرار تسعير الخدمة المصرفية واهتمام الـسلطات الرقابيـة               .  أ

بعملية التسعير لما لها من تأثر على ربحية المصرف وقدرته على البقاء وبالتالي نجاح القطـاع        
 .في ككلالمصر
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ضرورة قيام المصارف األردنية المطبقة ألنظمة التكاليف بإنـشاء أقـسام للتكـاليف فـي                .  ب
 .فروعها

 .ضرورة تصميم نظام متكامل للتكاليف ورفدها باألعداد الكافية من الكفاءات المؤهلة .  ت

ضرورة عمل دليل رقمي لمراكز التكاليف مما يسهل الربط بين عناصر التكاليف ومراكـز             .  ث
 .التكاليف

  
دور محاسبة التكاليف في تسعير الخدمات في البنوك        " بعنوان   2003) العمري. (7

  ".التجارية األردنية
  هدفت هذه الدراسة للتعرف على دور محاسبة التكاليف فـي تـسعير الخـدمات فـي                   

التجارية األردنية وذلك من خالل التعرف على أهم العوامل التي تؤثر في قـرارات               المصارف
 المعلومات  تحول دون إيصال  التعرف على أسلوب تخصيص التكاليف والمعوقات التي         و التسعير

  .الالزمة التخاذ القرار باإلضافة لتكاليف المخاطر
 مـن  اً مـصرف 16واٌستخدمت الدراسة اإلستبانه لجمع المعلومات المطلوبـة وشـملت            

  .المصارف األردنية
  
  :وخلصت هذه الدراسة إلى     

رف األردنية تواجه صعوبات وعوائق في الوصول إلـى قـرار تـسعير    من المصا%64أن    .  أ
دقيق،وبينت أن هذه العوامل تتمثل في عدم وضوح المعلومات الواردة من الفـروع واألقـسام،               

  وعدم توافر الخبرات العلمية والعملية، والتكاليف المترتبة على  تطبيق نظام محاسبة التكاليف
  
 منهـا ارتفـاع   تمد على عدة عوامل في تـسعير الخـدمات    من البنوك األردنية تع   % 73أن   .  ب

المنافسة على الخدمات المقدمة من حيث الكم والنوع ،وحاجات العمالء ورغباتهم،وتكلفة الخدمة            
 .المقدمة

،وأن تخصيص التكاليف يتأثر بمدى     منها تستخدم التخصيص في معالجة التكاليف       % 92 أن  .  ت
 تبني محاسبة التكاليف مرتبط بوجود نظام مالي جيد         وأنتبني إدارة المصرف لمحاسبة التكاليف      

 .لدى المصرف
 
  : بالتاليوأوصت الدراسة   
االهتمام بالمعلومات الواردة من األقسام والفروع والتركيز على أنظمـة التكـاليف حـسب                .  أ

  .األنشطة
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  .ضرورة العمل على دمج المصارف الصغيرة لزيادة قدرتها التنافسية في مستوى األسعار .  ب
 وبضرورة عمليات الدمج بين البنـوك التجاريـة         االئتماني لتقليل المخاطر   التركزلتقليل من   ا .  ت

  .لرفع قدرتها التنافسية
  
  
تكلفة االئتمان المصرفي وقياس مخاطرة بالتطبيق على     : بعنوان) 2004(خطيب  .8

  .احد المصارف السورية
  

ـ    أحدأجريت هذه الدراسة بالتطبيق على       ول لنمـوذج يمكـن      المصارف السورية للوص
بواسطته قياس تكلفة مخاطر االئتمان إضافة لتكاليف االئتمان األخرى، وقد استخدم في بناء هذا              

نسب المالية ذات العالقة باالئتمان المصرفي والمتمثلة في نسب سداد المـديونيات            لالنموذج أهم ا  
مال ومعدالت العائـد علـى      ونسب الكفاءة المالية واإلدارية والكفاءة الفنية ونسب توافر رأس ال         

  .رأس المال واألصول والعائد على االستثمار ونسبة صافي الربح
 من عمالء المصرف الذين أتموا       عميالً 91 في هذه الدراسة عينة عشوائية من ميزانيات         واختير

  .فترة االئتمان سواء بالسداد التام أو بالتعثر
  له مخاطر االئتمان وتوصلت الدراسة لبناء النموذج التالي لقياس تكف

  
 I ق - ]1-)ض+1)(خ+1( [)ف+1(قيمة القرض= ت خ 

  حيث
  .تكلفة المخاطرة= ت خ 

  .معدل سعر الفائدة الخالي من المخاطر= ف 
  .درجة المخاطر= خ

  .معدل التضخم= ض
  .قيمة الرصيد التعويضي= Iق
  

  -:وأوصت الدراسة بالتالي
ذلك بإزالـة الحـدود العليـا لألسـعار         إطالق حرية المصارف في تحديد أسعار خدماتها و         .  أ

  .السيولة المطلوبة وخفض سعر اإلقراض والخصم وتخفيض نسب االحتياطي ونسب
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أن يكون لكل عملية ائتمانية سعر فائدة مختلف على اعتبار أن لكـل عمليـة خـصوصيتها                  .  ب
 .ودرجة مخاطرة خاصة بها 

هميتها فـي تحديـد تكلفـة      ضرورة تطبيق محاسبة التكاليف في المصارف السورية نظراً أل         .  ت
 .االئتمان باإلضافة لتكلفة المخاطرة

تقليل االعتماد على الضمانات التي تطلبها المصارف باعتبار أنها معرضـة للخطـر أيـضا         .  ث
 .واالعتماد بدالً من ذلك على دراسة جدوى المشروع

 .االستفادة من تجربة وخبرة بعض المصارف العربية في تحليل مخاطر االئتمان   . ج

 .رة تطوير النموذج المقترح في الدراسة ليتماشى مع تطورات العمل المصرفيضرو  . ح

العمل على نشر الوعي المصرفي وإنشاء مركز مخاطر االئتمان لتحسين نوعيـة البيانـات                . خ
 .الموفرة للمصارف

  
أثر طرق تسعير الخدمات المصرفية على اإليرادات في        :بعنوان  ) 2007 (أحمد. 9

  المصارف السودانية 
 27 الخرطوم  وقد تم اختيار ثالث مصارف من أصـل          –جريت هذه الدراسة في السودان      أ  

 –م  2000المصرفية لهـذه المـصارف للفتـرة مـن           أسعار الخدمات    ، وحللت الدراسة  اًمصرف
، وقد هدفت هذه الدراسـة       لمصارف العينة  والمنهج التاريخي لدراسة الخلفية التاريخية    ، م2005
  :للتالي

 .نظام تسعير الخدمات المصرفية داخل المصارف السودانيةيم ودراسة وتق  .  أ

 .الوقوف على أهم العوامل التي تؤثر على تسعير الخدمات المصرفية .  ب

 .الوقوف على أهم األطر االقتصادية والمحاسبية لتسعير الخدمات المصرفية .  ت

  
  :     وتوصلت الدراسة إلى أن

  .ة لتسعير الخدمات المصرفية المصارف السودانية ال تهتم كثيراً باألسس العلمي  .  أ
إيرادات الخدمات المصرفية تمثل الجزء األكبر من إجمـالي اإليـرادات فـي المـصارف                .  ب

   .السودانية
 تتبني تسعير خدماتها المصرفية عن طريق التعديل         الغالبية العظمي من المصارف السودانية     .  ت

 .في أسعار العام السابق 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


17 

  :وأوصت الدراسة بالتالي 

 ين والباحثين تقديم الدراسات في مجال الخدمات المـصرفية مـن حيـث قيـاس      على المهتم   .  أ
  .التكلفة والتسعير 

على البنوك االستفادة من سياسة تحرير أسعار الخدمات المصرفية فـي تـسعير خـدماتها                 .  ب
  .بصورة تنافسية تمكنها من مواجهة تحديات ومتطلبات العولمة

   السودانفياسها تسعير الخدمات المصرفية يجب اإلسراع بوضع معايير وأسس يتم على أس . ت
 يفرضـها علـى البنـوك       التـي  بان يحاول البنك المركزي رفع المزيد من القيود          توأوص .  ث

  .السودانية وإتاحة الحرية الكاملة لها تشجيعاً للمنافسة المصرفية
  
  

   الدراسات اإلنجليزية-:ثانياً 
 .10) Bexley and joe, 1999( Risk Management in pricing a financial product  

  
هدفت الدراسة للتعرف على أسعار الفوائد علـى القـروض و التـسهيالت التـي تمنحهـا           

 القائمة على هذا النوع من االئتمان ، ومدى تأثيرها على           المخاطرة البريطانية ومقدار    المصارف
  .أسعار الفوائد

ت الممنوحة من البنوك لمختلف      أسعار الفوائد على القروض والتسهيال     وبحثت الدراسة في    
  .القطاعات ومقدار المخاطرة على كل منها حيث تم إعداد استبانه لهذه الغاية

 رأس  رمخاطر السيولة، ومخاطر سعر الفائدة، ومخـاط      :  المخاطر إلى أربعة أنواع هي     وصنفت
  .المال و مخاطر االئتمان

 حسب األسعار المنافـسة فـي       وبينت الدراسة أن البنوك سابقاً كانت تضع أسعار اإلقراض        
 إذ أن على البنوك أن تدرس األهداف التـي مـن  . السوق إال أن هذه الطريقة أثبتت عدم فعاليتها 

العائد على األصول، والعائد على حقوق المـساهمين، وهـامش          : أجلها تم وضع األسعار وهي    
  .الفائدة

ديد أسعار االئتمـان لـدى       كما بينت الدراسة أن هذه العوامل مجتمعة يتم على أساسها تح          
البنوك، إذ أن أسعار االئتمان السابقة كانت تعتمد على طرق تقليدية حسب األسعار التي تـضعها    

  .للمصارفالبنوك المركزية، باإلضافة إلى هامش بسيط 
وأشارت الدراسة إلى أن الوقت قد حان لوضع أسعار االئتمان بناء على مقدار المخـاطرة               

  .ك عند وضعها لهذه األسعارالتي تتحملها البنو

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


18 

  
  

The provision of services, interest margins and loan pricing in .11 
European banking(2006) Lepetit, Nys, Rous, Tarazi 

 
 بفرنسا وهدفت للتعرف على اثر التنوع والتوسع في         ,Limogesأجريت هذه الدراسة بجامعة   

 أثـر ا على نسب الفوائد المحصلة على القـروض و دراسـة            ئتمانية وأسعاره اال غيرالخدمات  
  .المخاطر على أسعار االئتمان

    
 إيرادات المصارف المتولدة من النشاط غيـر االئتمـاني مثـل تقـديم            أثروبحثت الدراسة   

الخدمات المصرفية غير ائتمانية والنشاطات االستثمارية على أسعار القروض، واسـتُخدم لهـذه             
 وهـي النمـسا و       بلداً 12 بنكاً أوروبيا في     602 لـ   2002-1996المالية للفترة   الدراسة القوائم   
 و فرنسا وايطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال واسـبانيا والـسويد وسويـسرا     كبلجيكا والد نمار  

  .وبريطانيا
  :  خلصت الدراسة إلى أنو

 .المصارف تحِمل القروض بمقدار المخاطر التي تتعرض لها   أ

تخفض أسعار القروض عندما تكون أكثر اعتماداً على اإليـرادات غيـر            أن المصارف      ب
  .ائتمانية

  
  
  
  

A comparison of syndicated loan pricing at investment and .12 
commercial banks (marteno , donald & yi ,2006) 

ـ   االستثمارية أجريت هذه الدراسة في أمريكا على القروض الممنوحة من المصارف          ي  ف
بلغ إجمالي قروضـها   ي التي    االستثمارية المصارفالدراسة    وقد شملت  2002-1996الفترة من   

  . مصارف استثمارية 7 بليون دوالر أمريكي، وعلية فقد شملت الدراسة 2.6
ن القروض المقدمة من المصارف التجاريـة والمـصارف         يبحثت الدراسة في الفروقات ب    و

  .ةاالستثماري
  :وخلصت الدراسة إلى 

وجد اختالف بين البنوك التجارية واالستثمارية في طريقة تـسعير القـروض فـالبنوك       ي انه . 1
تحمل قروضها بفوائد وعموالت اكبر منها في البنوك التجارية، وتكـون نـسبة             االستثمارية  

 .ن تكلفة المخاطر في البنوك التجارية  مأقلتكلفة المخاطر في البنوك االستثمارية 
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 مـن فتـرات     أكبـر من قبل البنوك االستثمارية ذات فترات استحقاق         القروض المقدمة    أن . 2
 وضمانات أكثر بحيث أصبحت هذه      أكبر وذات مبالغ    استحقاق القروض في البنوك التجارية    

 .القروض شبيهة بالسندات بالنسبة للبنوك االستثمارية

الحاصـلين   عـدد  أن  بينت الدراسةفقدبالنسبة لخصاص المقترضين من البنوك االستثمارية      . 3
 المقترضين من البنـوك االسـتثمارية ذوي        وأن  منه في البنوك التجارية    أقلعلى القروض   

 نـسبة   وأن  مقارنة مع المقترضين من البنـوك التجاريـة        أقل وتدفقات نقدية    أكبرميزانيات  
 القيمة الدفترية بالنسبة للمقترضين من البنوك االستثمارية تختلـف عـن            إلى القيمة السوقية 

 .ي البنوك التجاريةمقترض
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  التعليق على الدراسات السابقة
 علـى    تـؤثر   التي عوامل من ال  مجموعة  اثر  لم تبحث في   أنهايالحظ من الدراسات السابقة     

 عامـل   أكثرها كان    بشكل منفرد   عوامل معينة  أثر الخدمات المصرفية، فبعضها بحث في       أسعار
 علـى قـرار   األخـرى  تداخل العوامل تأثير وأغفلت مة المصرفية  على قرار تسعير الخد    التكلفة

 المـصارف   إيرادات أثر أخرى، وبحثت   وربحيته  اثر التسعير على نشاط المصارف     أو،  التسعير
 بـين   األسـعار ات   فروق أخرى باقي الخدمات ، وبحثت دراسات       أسعارعلى  من نشاطات معينة    

 فقـد كانـت    عدة عوامل على قرار التسعيرأثيرتأما الدراسات التي بحثت في   المصارف،   أنواع
   . وفي بيئة تختلف عن البيئة الفلسطينيةفي مجال الصناعة

  
ويالحظ تمييز الدراسات األجنبية عن الدراسات العربية بكبر حجـم العينـة ممـا يعطـي                

 عوامـل المخـاطرة     أن إلى معظم الدراسات السابقة توصلت      وأن،   لنتائج البحث  أكبرمصداقية  
  . اختلف ترتيبهاوإنمقدمة العوامل المؤثرة في قرارات التسعير تكلفة والمنافسة كانت في وال

  
 مجموعـة مـن    أهميـة  مدى تبحث في    أنهاسات األخرى   ا الدراسة عن الدر   هذهوما يميز   

ر تسعير الخدمة المصرفية في المصارف العاملة في قطـاع  على قرا  حددت في الدراسة   عواملال
 بعـض   أثر في   أيضا، وستبحث الدراسة    م يبحث في أي من الدراسات السابقة      غزة األمر الذي ل   

  . على قرارات  تسعير الخدمةالمصارفخصائص 
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  المبحث األول
   وخصائصهاالخدمات المصرفيةتعريف 

  
  مقدمة

  
 الفـرد للخـدمات   إنفاق أغلب يذهب أصبح بحيث    أهمية الخدمات  األخيرةبرزت في اآلونة    

 فقـد تجـاوز عـدد        العالم في قطاع الخدمات    شهده التطور الذي    إلى ويعزى ذلك    التي يحتاجها 
 1991 حتى العام    في العالم العربي   في المجاالت المختلفة للخدمات      األخيرةي السنوات    ف العاملين

من إجمالي العاملين في الواليات المتحدة األمريكية       %70.2ومن القوى العاملة    % 45.7 نسبتهما  
  .)19،ص2005العجارمة(في بريطانيا للفترة نفسها% 66.6و

يعتبـر قطـاع    و العالميـة    ت في االقتـصاديا   توضح األرقام السابقة أهمية قطاع الخدمات     
 كبيـرة فـي     أهميـة التـي تحتـل     و  يقدمه من خدمات احد القطاعات الخدمية     المصارف وما   

 مثل خـدمات الـصراف      األفراد تسهل الحياة اليومية على      أصبحتبحيث  االقتصاديات العالمية   
  . استالم الفواتير و البنك الناطقاآللي و
 إلقناعجهوداً كبيرة   فة عامة و الخدمة المصرفية بصفة خاصة        تسويق الخدمة بص  يتطلب  و 

  . المجتمعات النامية أحدخاصة في مثل مجتمعنا الذي يعتبر و هاالجمهور بفوائد
هـوم الخدمـة     ثم االنتقـال لتوضـيح مف       مفهوم الخدمة وخصائصها   يناقش هذا المبحث    و

  .وأثرها على السعر من خصائص المصرفية وما تتميز به
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  :الخدمةتعريف : أوالً
 إنإعطاء مفاهيم متعددة ومتنوعـة لهـا حيـث        أدى إلى   االهتمام المتزايد بالخدمات    إن  

 أجـزاء  ىلع المادية بينما تمثل خدمات أخـر أو جزئي مع الس بعض الخدمات يرتبط بشكل كامل    
ترتبط  لخدمات ال  من ا  أخرى أنواع هناك   أنكما  ، )الصياغة(مكملة لعملية تسويق السلع المباعة      

الخدمات المصرفية، خـدمات  (كامل مثل  بالسلع المادية وتسويقها سواء كان ذلك بشكل جزئي أو       
خـضع مفهـوم الخدمـة     أ الخـدمات    أنـواع هذا التباين في    ). إلخ...التامين، الخدمات الصحية    

  : منهالتفسيرات عديدة
  

 الحاجات والرغبات   إشباع إلىملموس والتي تهدف    ال النشاط غير    أوجهتمثل  "  الخدمة إن
 معين من المـال     أجروتسويقها للمستهلك األخير أو المستخدم الصناعي مقابل        عندما يتم تقديمها    

  .)19،ص2001الصميدعي و يوسف (  "أخرى ال تقترن هذه الخدمات ببيع منتجات أنعلى 
  
ـ  إنجاز تمثل عمل أو تسهيالت تقود للمساعدة في       "أنهاب الخدمة   رفتعو ال مقابـل  األعم

  ).19،ص2001،الصميدعي و يوسف(  " معينأجٍر
  
 والتي تتضمن التفاعل مـع      ملموسةالغير    عدد من العناصر   يرافقهنشاط  "  بأنها تعرفو

  .)17،ص2005، العجارمة(زة وليس نتيجة النتقالها للمالكا مع خاصية الحيأو العمالء
  

إلى يقدم من طرف    أو أداء    ةأو أنشط  عبارة عن تصرفات     بأنها أيضاً  الخدمة كما تعرف 
 تقديم  أن كما   يءيترتب عليها نقل ملكية أي ش       تعتبر غير ملموسة وال    األنشطة ه وهذ آخرطرف  

  .)8،ص 2007،حمدأ(غير مرتبط بمنتج مادي ملموسأو يكون مرتبطا  الخدمة قد
  

  -:خصائص الخدمة: ثانياً
هـي   و ائص تنوعـت التقـسيمات والخـص      إنة و  رئيس خصائص  خمس لخدمةتنسب ل   

  ):32،ص2005،العجارمة(
 . نظرياً أو تمثل مجاالً حسياً إنماليس لها كيان مادي و إنهحيث : غير ملموسة  . 1

 ألن ر قابلة للقيـاس ومتغيـرة بـشكل عـالً         أي غي  ليست معيارية    أنهابمعنى  : التنوع   . 2
ف من مره ألخرى تبعـاً الخـتالف الظـروف    لظروف تقديم نفس الخدمة يمكن أن يخت  

 .طالبها أوة أو اختالف الحالة المزاجية لكل من مقدم الخدمة المحيط
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 . بالعمليةطالب الخدمة و بمشاركة فالخدمة تنتج وتستهلك في آن واحد: التالزمية  . 3

 وتتالشـى   بما أنها غير ملموسة وذات خاصية تالزمية فال يمكـن تخزينهـا           : التالشي   . 4
  .بمجرد تقديمها

غير ملموسة وتستهلك مباشرة فهي غيـر قابلـة للتملـك    وبما أنها    : قابليتها للتملك عدم   . 5
 .ملكيةللينتج عنها نقل قد ولكن 

  
  فهوم الخدمة المصرفيةم: ثالثاً

  
التي يتمثل عملها الرئيسي في قبـول         العمل المصرفي يندرج ضمن األنشطة الخدمية      إن  

 ارتباطـاً وثيقـاً    ارتباطها  ومن ثم منحها على شكل قروض مما يعني        الودائع المصرفية المختلفة  
وتكـسبه ميـزة تنافـسية     بها مـصرف عـن آخـر    إضافة لتقديم خدمات يتميز    ،بقبول الودائع 

  ).52،ص2000ابوموسى،(
   

  نـشاط يحـصل    إنهامفهوم الخدمة المصرفية ال يختلف كثيراً عن مفهوم الخدمة حيث           ف  
 يـرتبط بمـستوى     شباعاإل مستوى   إن و ، التي تقدم من خاللها    اآلالت أو من األفراد  العميل   عليه
  ) .63،ص2001،الصميدعي ويوسف( اآلالت األفراد أو أداء

  
 الكـائن فـي     النفعيمجموعة من األنشطة والعمليات ذات المضمون        " بأنها   كما فُسرت   

 مـن   المـستفيدون التي يدركها    و المقدمة من قبل المصرف   لعناصر الملموسة وغير الملموسة و    ا
 االئتمانيـة و المالية رغباتهم وحاجاتهمالتي تشكل مصدراً إلشباع  والنفعيةقيمتها خالل مالمحها و 

 نبـي  مصدراً ألرباح المصرف من خالل العالقـة التبادليـة   ذاتهالمستقبلية وفي الوقت  الحالية و 
  .)32،ص2005،العجارمة (الطرفين
 و المنـافع غيـر      األنشطةعبارة عن مجموعة من     " المصرفية   وفي مفهوم آخر للخدمة     

لتحـويالت  ا و ألجل للبيع وتتضمن الحسابات الجارية والتوفير       المصرفوسة التي يعرضها    الملم
   ).80،ص2007،جبر"( وتبديل العمالتبأنواعهاقروض الو
  

من خالل التعريفات السابقة يالحظ بأنها أشارت للفصل بين الخدمات المعروضـة للبيـع              
 أنها غير ملموسـة وال تحـول ملكيتهـا     مع التأكيد على باآلالتمباشرة وتلك التي تقدم مرتبطة      

 من انه قد ينتج عنها نقل ملكية وتقدم في الغالب مـن خـالل جهـد مـوظفي ومـدراء                 مبالرغ
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كمـا أن    المصارف وأيضا من خالل بعض األجهزة العديدة مثل الصراف اآللـي والكمبيـوتر،            
ارف وتختلـف   الخدمة المصرفية ال يمكن فصل إنتاجها عن استهالكها من قبل عمـالء المـص             

  .الخدمات باختالف مقدم الخدمة وأحيانا تختلف عند نفس مقدم الخدمة باختالف وقت تقديمها
  

  :خصائص الخدمة المصرفية: رابعاً
 المـصرف  موظفي   إدراك المهارة في إتقان فن تقديم الخدمات المصرفية هي          أساسياتمن  

ة للخدمة المـصرفية ويمكـن إيجـاز    للطبيعة المتميز عاملين مباشرة مع العمالء وغيرهمالمتمن  
  :اآلتيخصائص الخدمة المصرفية في 

  
 :منتجات غير ملموسة . 1

ذا فان  ، ل الفراغ ال تشغل حيزاً من      إنها حيث    غير ملموسة  بأنها تتصف الخدمات المصرفية    
المصارف تعتمد على الجهود الترويجية التي يمكن من خاللها شرح وتوضيح مزايـا الخـدمات            

مـدى   التعامل بها و    ومن ثم يشعر العميل بقيمة     أوال تباع   بأنها المصرفية تتميز    ةخدمفال، المقدمة
 ،معـال ( يلمس مزاياها بعد التعامل بها ولـيس قبـل التعامـل بهـا               أنه بمعنى   لحاجاته إشباعها
 .)53،ص1994
 

 ):التالزم(مل الخدمة المصرفية اتك . 2

 إنتاجهـا  الفـصل بـين   إمكانيـة  تتميز بعـدم  أنهامن خصائص الخدمة أن كما ذكر سابقاً    
 الوحيد  عالبي أسلوبمن ثم بيعها لذلك فان      وتخزينها و  الخدمة   إنتاج ال يمكن    أنهوزيعها بمعنى   وت

الـصميدعي  (  البيع المباشر من خالل شـبكة فـروع المـصرف      أسلوبللخدمة المصرفية هو    
 ).64،ص2001،وسفيو

  
 : التسويقي للخدمة المصرفيةالنظامفردية  . 3

 باالعتمـاد علـى     أوع المباشـر    يعديدة سواء بالب   وقنوات   اً للتوزيع طرق  أنعروف   من الم  
 المصرفية تتصف باعتمادها على نظام التسويق الفردي        ةالخدم أن إال ، تجار التجزئة  أوالوكالء  

 بيع  أن الذي يجعل عملية الرقابة على األداء سهلة بمعنى          األمر الفروع من خالل شبكة     المباشرو
 ).54ص،1994،معال (والعميلمصرفية يعتمد على العالقات الشخصية بين الموظف الخدمة ال
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 :صعوبة التمييز في الخدمة المصرفية . 4

 في حدود ضـيقة     إال الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف ال تختلف عن بعضها           إن 
فية للبحث عن    الخدمة المصر  بمسوقي األمر الذي يدفع     ، والنمطية التشابهفهي على قدر كبير من      

 عالتنو لتحقيق   المصرف وذلك لبيع جميع الخدمات التي يقدمها        هوية مستقلة لكل خدمة على حدة     
 أنواعدم تركزها في    ع و  من المنتجات  أنواعفي بيع الخدمات وبالتالي توزيع المخاطرة على عدة         

 أكبـر ا يعطي مرونة    فان هذ  تقليل تكلفة المخاطرة وبالتي      باتجاه الذي يدفع    األمر قليلة   أومحددة  
 ).43،ص1999،الخضري( ات التسعير للتحكم في سعر الخدمةلمتخذي قرار

  
  :االنتشار الجغرافي . 5

 إلـى للوصـول    خدماتهاستطيع تقديم وعرض    ت كي  لها  شبكة فروع  تقوم المصارف بإنشاء  
 الـذي   األمر وبالتالي زيادة عدد الوحدات المباعة من الخدمات         نالمنتفعي شريحة ممكنة من     أكبر

 ).33،ص1999العجارمه، (يؤدي لتقليل التكلفة

  
 :المدى الواسع للخدمات المصرفية . 6

 الخـدمات المـصرفية تحتـاج       نإحيـث    بمجموعة واسعة من الخدمات      تتقدم المصارف  
 التنوع في تقديم    أنعدا عن    العميل يحتاج لمجموعة من الخدمات       أن أساسلبعضها البعض على    

والتنوع في الخدمات يقلل من تركز المخاطر       تياجات ورغبات العميل    الخدمات المختلفة يحقق اح   
 .)89،ص1994،معال (في العمل المصرفي

  
 :الموازنة بين النمو والمخاطر . 7

 هي المخاطر التي    المصارفمن المعروف أن من أهم المشاكل التي تواجه المسئولين في            
واالسـتثمار فـي      منها ة االئتمانية  نتيجة قيامة باألنشطة االعتيادية وخاص     المصرفيتعرض لها   

 عادة لتنويـع مجـاالت العمـل وتوسـيع          المصارف تلجأولتحقيق هذا التوازن     األوراق المالية 
أسـعار مختلفـة    أ لعرض منتجاتها بأشكال مختلفـة و       تلج المصارف لذا فان    االنتشار الجغرافي 

 ).3،ص2004،حمد (لتحقيق التوازن مع المخاطر

  
 :تقلبات الطلب . 8

ميزات الخدمة المصرفية حدوث التقلبات في الطلب على خدمة معينة دون غيرهـا              ومن م 
 مثل طلبات القروض للطلبة الجامعيين في بداية كـل فـصل            موسمية ظروف   أو طارئة   ألسباب
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أو طلبات بطاقات الصراف اآللـي فـي         طلبات التسهيالت للتجار قبل مواسم األعياد        أودراسي  
 ).26،ص1999،الخضري(أوقات صرف الرواتب 

  
 :صعوبة الرقابة على الجودة . 9

متكامالً من   فمقدم الخدمة ومتلقيها يكونان جزًأ       إنتاجها أثناءة تستهلك    الخدمات المصرفي  أن 
 منظمـات عملية تقديم الخدمة مما يجعل من الصعوبة الرقابة وضبط الجودة كما هو الحال فـي               

 اكبر منها في الرقابـة   اًلمصرفية يتطلب جهود  لذا فان الرقابة على جودة الخدمة ا       السلعي   اإلنتاج
الـصميدعي  ( الخاصـية تزيـد مـن تكلفـة الخـدمات المقدمـة       هـذه على جودة السلع ولعل    

 .)65،ص2001،ويوسف

  
  :االعتماد على الودائع . 10

 تعتمد المصارف على الودائع في تأدية جميع خدماتها المصرفية و التي تمثـل المـصدر               
 .)10،ص2007،احمد(تحقيق األرباحاألساسي لتمويل المصارف و
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  خصائص الخدمات المصرفية وأثرها على سياسات التسعير: خامساً
  

 الخصائص التي تتميز بها الخدمات المصرفية تفرض عدة مشاكل تحتم           إنمن المالحظ   
 هـذه  بعـض    أن إال ،الخدمات تبني عدة اسـتراتيجيات لتـذليل هـذه المـشاكل          على مسوقي   

 في التكاليف وبالتالي تحميـل المنـتج         زيادتها أو إضافيةتكاليف  قد تؤدي لخلق    ستراتيجيات  اال
 خـصائص   ألثرفيما يلي توضيح    و الخدمات المقدمة    أسعار التي قد تؤثر على      إضافيةبتكاليف  

   .أسعارهاالخدمة المصرفية على 
  
 :خاصية عدم الملموسية . 1

صـعوبة  أهمها  تثير العديد من المشاكل التي       خاصية عدم الملموسية للخدمة المصرفية       إن 
 غير ملمـوس  فإقناع العمالء بدفع ثمن مقابل شيء  ،صعوبة الرقابة على الجودة   وتحديد سعر لها    

 طرق  الستحداثة  ي الذي يدفع بمسوقي الخدمة المصرف     األمر ، في حالة السلع المادية     منه أصعب
 لمسوقين علـى قـدر مـن الكفـاءة     األمركما يحتاج  غير المستخدمة في حاالت السلع    أساليبو

 بالطبع يمثـل تكلفـة   كله وهذا  وشرح ميزاتها وإقناع العميل بها لتقديم الخدمة  والدراية والتدريب 
 بجودة  المصارف اهتمام   فإن  بخصوص الرقابة على الجودة    أما،  ها على الخدمة  يتم تحميل  إضافية

 الرقابة على الجودة يشكل     أن عدا عن    جتماعية أشكال المسئولية اال   أحدالخدمة التي تقدمها يعتبر     
هـذا يتطلـب   ف فإذا أخذت المصارف على عاتقها مسئولياتها االجتماعية  ،ميزة تنافسية للمصارف  

 لصعوبة ضـبط    باإلضافة  المصرفية تتؤخذ بعين االعتبار عند تسعير الخدما     قد  تكاليف إضافية   
ن مادي لها مما يزيد من تكلفـة الرقابـة          ورقابة الجودة للخدمة المصرفية بسبب عدم وجود كيا       

 خلق الملموسية للخدمة ليس مستحيالً وهذا يتم من خالل تطـوير العـرض              أن إال،  على الجودة 
 ومـن   اآلليالصراف   و االئتمانعن الخدمة على سبيل المثال تطوير بطاقات        المادي الذي ينوب    

لنظر عن مدى ربحية الخدمـة       بغض ا  إضافيةخالل هذا التطوير فان المصرف سيتحمل تكاليف        
 أسعار على   للتأثير لخلق تكلفة جديدة تؤدي      أدت الخاصية    هذه أنولكن ما يهمنا هنا هو      المطورة  

 .)134،ص2005العجارمة،(المصرفالخدمات التي يقدمها 
 
 : فصل الخدمة عن مقدمهاإمكانيةبالنسبة لمشكلة عدم  . 2

ب مقدمي الخدمات على كيفية تقـديم        وتدري اختيار المشكلة يجب على المصارف      هذهلحل   
 يجـب أن    تؤدي لخلق تكلفهاإلستراتيجية ، هذه الخدمة والتعامل مع المستفيدين عند تقديم الخدمة    

  ).107،ص2003مصطفى،(تؤخذ بعين االعتبار عن تحديد سعر الخدمة المصرفية
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  :مة المصرفيةدفي تقديم الخ المخاطر لخاصية ةبالنسب . 3

 يـشكل تكلفـة     كلههذا  ، و  تقديم الخدمات  أماكن خدماتها والتنويع في     يعالمصارف تنو فعلى  
لكـن علـى     التنويع واالنتشار قد يؤدي لتقليل التكلفة وخاصة الثابتة منها           أن على الرغم  إضافية

 .المصارف الموازنة بين التكلفة والعائد عند اتخاذ قرارها بالتنويع
 
 : يةة في تسويق الخدمات المصرفبالنسبة للفردي . 4

 مثـل    خـدماتها  أنواع وكالء لتقديم بعض     بإيجاد المشكلة   هذهيمكن للمصارف التغلب على     
بتكـاليف   خدماتهقنوات لتصريف    إيجادمن   الطريقة يتمكن المصرف     بهذه ،الحواالت المصرفية 

العموالت التـي   من مصدرين األول ثمن الوكالة والثاني        اإليراداتيؤدي ذلك لزيادة    و منخفضة
 أسـعار نخفاض في   ال يؤدي بطبيعة الحال  مع ثبات التكاليف الذي     من الوكيل    المصرف   يتقاضها

  .)145،ص1999الخضيري،(الخدمات المقدمة

  
 بالنسبة العتماد بيع الخدمة المصرفية على العالقات الشخصية بـين الموظـف             أما . 5

 :والعميل

فظ بعـض    فمثالً قـد يحـت      معينين في عملها   أشخاص أو على شخص    قد يعتمد المصرف  
للمـصرف   قد يكونوا سبباً في استقطاب ودائع كبيرة      أوالموظفين بعالقات جيدة مع كبار العمالء       

 خسارتهم تعني خسارة في مـصادر       ألن ويصبح بقاء هؤالء العمالء والودائع مرهوناً بالموظف      
 بونها المبالغ التي يطل   أومجبرة على دفع الرواتب     المصارف  تصبح  و ،إيرادات   وخسارة   األموال

المعياريـة  اإلنتاجيـة   ب مقارنـة للموظـف    منخفضة   إنتاجيةمما يعني    تمتعهم بميزات مكلفة     أو
 .).135،ص2005العجارمة،( على المنتجوالتي تحمل بدورها للموظف

  
 : بخصوص اعتماد الخدمات المصرفية على الودائع أما . 6

  مهماً  عامالً الودائع  الحصول على الودائع يمثل تكلفة للمصرف وتعتبر تكلفة        أنالمعروف   
 على القروض والتـسهيالت االئتمانيـة تتـأثر    دأسعار الفوائفي قرار التسعير فعلى سبيل المثال       

 هـذه التغلـب علـى   ، ويمكن للمـصارف   الفائدة المدفوعة على الودائع  رارتفاعاً وانخفاضاً بسع  
 : بالتالي المشكلة

 .موالت واستثمارات من عالفائديةغير  إيراداتها و زيادة بتنشيط إما  •

فـضمان الودائـع يـؤدي       ، ودائعها لدى مؤسسات ضمان الودائـع      لضمان اللجوء   أو  •
 بالتالي سـتنخفض     بسب نقص المخاطرة بالنسبة للعميل      المدفوعة  الفوائد أسعارلتخفيض  

 ضمان الودائع يشجع المـصارف علـى       إن اكم  الفوائد المقبوضة على القروض،    أسعار
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 مخاطر أعلى لم تكن لتقدم عليها بدون ضمان للودائع مما يعني            الدخول في عمليات ذات   
  ).30،ص2007الحاج حسن،(عوائد أعلى
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  المبحث الثاني
  السعر المصرفي

  مقدمة 
 القرارات المؤثرة فـي ربحيـة       أهممن   المصارف تقدمهايعتبر قرار تسعير الخدمات التي      

والبقاء في السوق، وقرار التسعير ليس قـراراً تـسويقياً           التكيف على   قدرته بل وفي    المصارف
 الـسنوية   اإليرادات فهو يقرر لدرجة كبيرة قيمة       المصارف نشاط   أوجه يمس كل    إنهفحسب بل   

 ربح صاف كـاف لمواجهـة       إلىتؤدي محصلة ذلك     و مصروفاته تقابل   أن التي ال بد     للمصرف
 العامـة   األهدافاسة التسعير المتبعة تعكس      سي أن إلى الضافةبإ هذا     المال رأسمتطلبات كفاية   

مـع المنافـسة بـين      لسعر مع تركيبة السوق بوجه عام و      ويتفاعل ا  مكانة المصرف  و للمصرف
جهمــاني ( خــاصبوجــه معينــة مــن الخــدمات أنــواع فــي مجــال تقــديم المــصارف

  .)696،ص2003،والعمري
  

ليـة   خاص وكذلك عم    مفهوم السعر بشكل عام والسعر المصرفي بشكل       يناقشهذا المبحث   
  .التسعير بحد ذاتها
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  :ف السعريتعر
 ثمنـاً د من قبل المنتج تحد العينية التي  أويمثل السعر بالنسبة للمستهلك تلك القيمة النقدية          

 تلك القوة الـشرائية التـي    أنة للسعر على    وينظر ، فوائد أو من منافع    تمثله وما   خدمته أو لسلعته
  .)1،ص2003،الضمور( المطلوبة  الخدمةأوك للحصول على السلعة يظهرها المستهل

  

  المنفعة وهي مفاهيم متفاوتـة أو بالقيمة مقارنته يتم أنال يمكن تحديد مفهوم للسعر قبل  و  
 إشـباع فالمنفعة هي خاصية الخدمة التي تجعلهـا قـادرة علـى             ، البعض بعضهابوذات عالقة   

  .الحاجات وتحقيق الرغبة
 تجـسيد لقيمـة     أوالسعر يعبر عن انعكاس      "بأن )286،ص2001دعي ويوسف، الصمي (ويضيف

  .النسبة للمستهلك خالل فترة معينة بءالشي
  

  : السعر يتميز بالتاليأن يتضح السابقة التعريفاتمن 
 . من قبل المستفيد أو  من قبل المنتجخدمةال أوسلعة التعبير عن قيمة الهو  . 1

 . بالنقود لخدمة اأو عن قيمة السلعة  يتم التعبير . 2

 .السعر يدفع لتحقيق رغبات وحاجات المستفيد . 3

 . الخدمة يكون لفترة محدودة أو هذا التقييم للسلعة إن . 4

عوامـل   أغفلـت ف السابقة قد تكون صحيحة في ظل حالة االحتكـار حيـث           ي التعار أن إال
  . مهارات التفاوضاالعرض والطلب وحاالت المنافسة باإلضافة لتجاهله

  
داخليـة   وفقاً لمتغيرات    و هبوطاً أقيمة المنتج التي يمكن تعديلها صعوداً        "بأنةسعر   ال ويعرف
وفـق  و المنتفعـين    الـشراء لـدى      إمكانـات  وبمـا يتفـق و     المؤسـسة   بعمل تحيطوخارجية  

  .)20،ص2004،عبيدات(أذواقهم
  
ـ    التعريف األخير هو األنسب      أنيعتقد الباحث   باستعراض التعريفات السابقة      و  ر حيـث يعتب

 بجانب الظـروف البيئيـة الداخليـة         تحديد السعر  فيإذ يراعي المرونة     ا عن السعر  أكثر تعبير
 للقوة الشرائية للمستهلكين ومدي توافق      ه لمراعات باإلضافةوالخارجية التي تتعامل معها المؤسسة      

   .   أذواقهمالسعر مع 
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   عملية التسعير 
ذ من خالل عملية إدارية متكاملة مع مراعـاة          األسعار الذي يتخ   تحديد قرار   تعرف بأنها   

 فالتسعير هو وضع أسعار عالية بما يكفي لتغطية التكـاليف  ،جملة أمور تتداخل في مفهوم السعر    
 وأسعار منخفضة بما يكفي الجتذاب الزبائن من جانب آخـر           ،والحصول على األرباح من جانب    

 إسـتراتيجية   إنـه  فحسب بل    إيجابياء   طريقة لتغطية تكاليف وإحداث غط      ليس  األمثل روالتسعي
البكـري  (االعتبار كـل األهـداف التـسويقية خـالل عمليـة التـسويق            ب تأخذكبيرة يجب أن    

  ).56،ص2005
  

 األموال في البداية عند تحديد تكلفة       إليها ينظر   أسس الفائدة هناك    أسعارفمثالً عند تحديد    
 اإلداريةوالقدرة   السوق   أوضاع السيولة و  إلىوبالتالي تحديد سعر الفائدة المدينة فضالً عن النظر         

  .)3،ص2003،التميمي( لدى المصرف األموال إدارةعلى 
  

 فن ترجمة القيمة في وقت معـين ومكـان معـين للـسلع              بأنهاوتعرف عملية التسعير    
مـع األخـذ باالعتبـار       قيمة نقدية وفقاً للعملة المتداولة في المجتمع         إلىوالخدمات المعروضة   

  ).  5،ص1999،البيحاني(لداخلية للمنشأة الظروف ا
  

ر جميع الظـروف المكانيـة       التعريف األخير هو األنسب حيث يأخذ باالعتبا       أنويالحظ  
  . وكذلك ظروف المنشأ الداخليةبالمنشأة المحيطة والزمانيه

   

  فهوم السعر المصرفيم
لرسـوم  ا معدل الفائدة علـى الودائـع والقـروض و         إلىيشير مفهوم السعر المصرفي       

 العموالت التـي    أو لمصروفات األخرى التي يتحملها المصرف لقاء تقديم الخدمات المصرفية        او
  ).153،ص1994معال،(يرديمه الخدمات للغيتلقاها المصرف نتيجة تق

    
 المنافع التي يتوقـع الحـصول   إجمالي يمثل العميلفسعر الخدمة المصرفية من وجهة نظر  

  ).286ص،2001،الصميدعي ويوسف(مصرفية  للخدمة الاستخدامهعليها عند 
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 المصرفية بالـشكل  خدماته أسعار نجاح المصرف يعتمد على تحديد   على ضوء ذلك فان       
ية من ناح و ، الخدمة هذه من منافع من     العميل يتوقعهبين قيمة الخدمة وما     الذي يتم خلق التوازن     

  .أخرى فان السعر يعتبر محدداً أساسيا لربحية المصرف
  

  سعر في ربحية المصرف الأثر
  ):110،ص2007جبر(ب التالية يعتبر السعر محدداً لربحية المصرف لألسبا  

 لقاء الخدمة المصرفية المصدر الرئيس لدخل       للمصرفتشكل األسعار التي يدفعها العمالء       . 1
 .المصرف

 .تؤثر أسعار الخدمات المصرفية على حجم أعمال المصرف . 2

حجم الودائع التي تعتبر المـصدر الـرئيس لتمويـل          توثر أسعار الخدمات المصرفية على       . 3
عمليات المصرف ، كما تؤثر أسعار الفوائد على القروض على حجم التسهيالت االئتمانيـة             

  .وبالتالي تؤثر على أرباح المصرف
  

  يأهداف التسعير المصرف
 للمخططـين  األساسـية المهمـة  المـصرفية   التسعير للخدمة   أهدافتشكل عملية وضع      
وضـع  في   التسعير بوضوح وبشكل مرن تساعد المخططين        أهداف تحديد   أنذلك   نتيجيياالسترا

 سعر  أنعدا عن   ،  )20،ص2004،عبيدات( األطر النظرية والسياسات الواقعية الخاصة بالتسعير     
 بـين  مقارنـات  العميل يقوم بعمل أن إلى أبحاثعدة  أشارتفقد  ،العمالء رضاالخدمة يؤثر في   

قـارن العميـل بـين سـعر الخدمـة ومـستوى جـودة          فقـد ي   لهة المقدمة    الخدم أبعادمعالم و 
  )63،ص 2003،زعرور(الخدمة

  
  : لثالث مجموعاتتقسم تسعى لتحقيقها من عملية التسعير أهدافللمصارف و  
  
 :األهداف المرتبطة بالتعاملمجموعة  .1
 :العمالء ممكن من  عدٍدأكبر إلىالوصول   .  أ

أي حجـم عمـالء   العمالء في الـسوق المـصرفي       هذا الهدف مرتبط بالحصة السوقية من       
 للحفـاظ  تسعير خدماتها    منبعض المصارف تهدف    ف ،المصرفي  الجمهور إلىالمصرف منسوباً   
، ولعل هذا الهـدف      لتحقيق ذلك  األدوات أحد زيادتها ويكون عنصر التسعير      أوعلى هذه النسبة    

وقبول المـصرف بخـسائر     فسية   المصرف التنا  أوضاع للتكيف مع    قابليتهيتميز بمرونة السعر و   
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وتحقيق األرباح على المـدى      بشكل مؤقت في سبيل تعظيم الحصة السوقية من العمالء           محدودة
  ).285،ص2005،العجارمة(الطويل 

  
 : الحصة السوقية للمصرف في السوقالمحافظة على .  ب

 بـدون إيجـاد     لي في السوق فتحاول المحافظة عليـه      بعض المصارف ترى أن وضعها مثا     
 األمر الذي يؤدي لتوليد صـورة       رات مع المنافسين والعمل على تحقيق نوع من االستقرا        صراع

ــل ايجابيــة لــدى العمــالء نتيجــة اســتقرار ــذ لــدى العمي  األســعار وهــو شــيء محب
)Macdonald,Koch,2006,p354.(  

  
 :)287،ص2005،العجارمة(األهداف المرتبطة باألرباح مجموعة . 2

 :تعظيم األرباح  - أ

 وهو ما يعنى بتحقيق معـدالت معقولـة     األساسية للمصرف  األهداف أحدح  حيث يعد الرب  
  .آلخر المطلوب من مصرف األرباحويختلف مستوى  للمساهمين األرباحمن 

  
 :االستثمارالعائد على تعظيم  -  ب

 األموال المستثمرة  سبة العائد المطلوبة على     فقد يكون الهدف من عملية التسعير هو تحقيق ن        
بمعنى أن يتم    النسبة   هذه أساس المصرف بتحديد األسعار على      إدارةفقد تقوم   في المصرف، لذا    

  .الخدمةإضافة نسبة العائد المطلوبة لتكلفة 
  
  :مرتبطة بالمحافظة على القيمأهداف مجموعة  3
 

  :المحافظة على الصورة الذهنية للمصرف  - أ
ذي يؤدي بشكل ما     وال العمالء أذهانوذلك من خالل التميز في تقديم الخدمة المصرفية في          

الـصميدعي  ( مـن خـدمات والمـصارف األخـرى         المصرف يقدمه الفروقات بين ما     إلدراك
  .)291،ص2001،ويوسف
  

   :تحقيق مستوى عالي من الجودة  -  ب

وينـصب    للـسعر  شريحة من المجتمع تتصف بعدم حـساسيتها      هدف المصرف   فقد يكون   
 يتطلب جودة عالية للخدمـة ممـا    على جودة الخدمة التي يحصلون عليها وهذا الهدف     اهتمامها

  .)286،ص2005،العجارمة(أعلى و بالتالي أسعار يعني تكلفة عالية 
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 :نوعية االئتمان مع نظم قوية إلدارة المخاطرالمحافظة على  . 4

 المركز المالي للمـصرف والمحافظـة علـى          المصرف هي سالمة   أهداف أحدوقد يكون   
السياسة بعدم التهور في تقديم القروض وال تـسمح   في السوق، كما تتميز هذه     ومكانته هاستقرار

 في خـسائر    األدنى متدنية وهي    أرباحومن نتائج هذه السياسة     ، االئتمانهذه السياسة بتركيزات    
  .)Macdonald & Koch,2006,p354( القروض من بين السياسات األخرى

  
  : الخدمات المصرفية وذلك كالتاليأسعار في األهداف أثرالحظ هنا و ي

 إلى االنخفاض الذي قد يصل      أو بالمرونة   أسعارها نحو السوق تتميز     الموجهة فاألهداف -
 .حد الخسارة بشكل مؤقت

 مرتفعة في سبيل    األسعار، فهدف الربح يؤدي الن تكون       باألرباح المرتبطة   األهداف أما -
كـاليف  األسعار مرتفعة دائماً خاصـة إذا كانـت الت         تكون   أنتحقيق الربح، ولكن هذا ال يعني       
 .متدنية أو العوائد المطلوبة متدنية

 علـى صـورة   للمحافظةفهي تتميز بسعيها  :  األهداف المرتبطة بالمحافظة على القيم     أما -
ـ األمر الـذي يـؤدى لز     عالية وآمنه    المصرف كمصرف يقدم خدمات ذات جودة      ادة التكلفـة  ي

ظراً لقلـة المخـاطرة وعـدم      ن أرباحها بتدني   أيضا السياسة   هذهوتتميز   األسعارالتالي زيادة   بو
وبالتالي قلة األرباح مما يدفع المصرف لزيـادة   في هذه السياسة     االئتمانالسماح بالتركزات في    

 . لتحقيق معدالت األرباح أو العوائد المطلوبةأسعاره

  
   التسعير ت قرارامتخذو 

 تلـف عمليـة التـسعير وتخ     تحدد الجهة المسئولة عن      أن المصارف   إداراتيجب على     
 اإلدارةعـاتق   ففي المصارف الصغيرة تقع مسئولية التـسعير علـى           ،المصارف في هذا األمر   

بمـسئولي الـدوائر والفـروع       مـسئولية التـسعير تنـاط        فإن في المصارف الكبيرة     أما العليا،
  .)157،ص1994،معال(
  

 تكون مكونة من دوائر التسويق      لتسعير خدماتها  لجان   فقد تقوم بعض المصارف بتشكيل    
الكمبيوتر وتقـوم هـذه اللجـان    ات والتسهيالت والفروع والمحاسبة اإلدارية والتخطيط و      العمليو

تـسليم مقترحاتهـا لـإلدارة العليـا لمراجعـة          تماع بـشكل منـتظم أو عنـد الحاجـة و          باالج
  .)144،ص1988،الباسط(األسعار
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يجب ئن  لكي ال يتم التخطيط للسعر بمعزل عن رغبات وحاجات الزبا         "ويرى الباحث انه    
 وخاصـة التـي تتعامـل مـع          في عملية التسعير   المختلفة اإلدارية دور المستويات    إغفالعدم  

باإلضـافة   ،العمالءعلى اطالع دائم بحاجات ورغبات    هذه المستويات    إنوذلك بسبب    ،الجمهور
  .الزبائن المباشر مع  مهما للمعلومات من واقع تعاملها قد تكون رافداً هذه المستوياتأن إلى
  
   متى تتخذ قرارات التسعير 

أو فـي    ، خدمات موجودة  أسعار تغيير   أو تسعير خدمة جديدة     قرارات التسعير تتخذ عند     
 عنـدما تـسمح     أو أسعارهم عندما يبدأ المنافسون بتغيير      أو مفاجئ في الكلفة      تغيير حال حدوث 

 التـسعير   تراتيجيةإس إن،   للمصرف اإلستراتيجية األهداف عند تغير    أو السلطات المختصة بذلك  
لخـدمات  ربحيـة ا   و المـصرف  أهـداف  ومقدار تجاوبها مـع      األسعارعنى بتحديد مستويات    تُ

  .المعروضة في السوق
 المباشرة علـى ربحيـة      لنتائجه العليا االهتمام بقرار التسعير نظراً       اإلدارةلذا فان على      

يجـب مـشاركة      التسعير  في اتخاذ قرار   أساسي تكلفة الخدمة عامل     أن، وبما   هأهداف و المصرف
  .)145،ص1988،الباسط(  المعلومات والبيانات الالزمةإعداددوائر المحاسبة و العمليات في 

  
  :)175،ص1994معال،(غالباً في حالتين رئيسيتين هماوعموماً فان قرارات التسعير تتخذ   
 تسعير الخدمة المصرفية الجديدة .1

 المـصرف ثالثـة    إدارة أمـام باً ما يكون     غال فإنه الخدمة المصرفية الجديدة     تسعيرعند  
  : وهي تحقيقهاإلى تسعى أهداف

 .تحقيق قبول سريع للخدمة المصرفية الجديدة من قبل العمالء  - أ

 .وضع المصرف  في السوقالمحافظة على   -  ب

  .تحقيق الربح  -  ت
 ،التغلغـل  إستراتيجية القشط،   إستراتيجية ،إتباعها يمكن   وفي هذه الحالة هناك ثالث استراتيجيات     

    النفسيةإلستراتيجيةا
  

   )178،ص1994،معال(تسعير الخدمات المصرفية الحالية  2
 الخدمات القائمة فتقديم الخدمات الجديدة ليست هي الحالة         أسعارير  ي المصرف لتغ  يضطرقد  

 أسعارلتحديد استراتيجيات التسعير فقد يقوم المصرف بتغيير        الوحيدة التي يحتاج فيها المصرف      
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ي قد تدفع بالمـصرف     لألسباب الت  توضيحوفيما يلي    خارجية   أوقد تكون داخلية     ألسباب   خدماته
  لتعديل أسعاره

  
  : فاألسباب الداخلية تتمثل في

 . حصتها السوقية انخفاضتنشيط الطلب على خدمة معينة تعاني من  . 1

 .التغيرات في تكلفة الخدمات المقدمة . 2

 .موعةعدم وجود انسجام بين الخدمات التي تنتمي لنفس المج . 3

  
 : الخارجية فتتمثل فياألسباب ماأ 

 الخدمات المماثلـة فـي المـصارف        أسعار نسبياً من    أعلى بعض الخدمات    أسعارإذا كانت    . 1
 .األخرى 

 . وحاجات بعض الشرائح في المجتمعإمكانيات الخدمات المقدمة مع أسعار ةمالءمعدم  . 2

 المماثلة في    الخدمات بأسعاررنتها   الخدمات المقدمة مرتفعه عند مقا     أسعار بأناعتقاد العمالء    . 3
 .المصارف األخرى

  .روف المنافسةتعديل األسعار استجابة لظ . 4

 .القوانينديل األسعار استجابة للتشريعات واألنظمة وتع . 5
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  العوامل المؤثرة في قرارات التسعير
  

  )2(شكل رقم 
  العوامل المؤثرة في قرارات التسعير

  
  
  
  
  
  

   تصميم الباحثالشكل من
  

  : العوامل الداخلية.أوال
 :األهداف اإلستراتيجية للمصرف.العامل األول 

التي  األهداف هيمن االعتبارات المهمة التي يجب مراعاتها من قبل متخذي قرار التسعير            
 للحفـاظ علـى     أو لتحقيق الربح    أو موجهه للسوق    كانت أهدافه أسواء   يسعى المصرف لتحقيقها  

كان سعراً مرناً   أخالله تحديد السعر سواء      الذي يتم من     اإلطار المصرف هي    راتيجيةفإستالقيمة،  
  ).158،ص1994،معال(أو منخفضاً أو سعراً مرتفعاً

  
  :تنظيم عملية التسعير.العامل الثاني 

في هذا اإلطار يجب على إدارة المصرف أن تحدد الجهة المنظمة لعملية التـسعير والتـي                
مسئولية بلجنة متخصصة للتسعير وخاصة في المـصارف الكبيـرة ، فهـذه        عادة ما تناط هذه ال    

اللجان يجب أن تضم خبراء ومتخصصين في المحاسبة والتسويق واإلدارة والتكنولوجيا والـذين             
يجب أن  يكونوا على قدر كاف من الدراية و الخبرة كذلك يجب أن يتوافر لدى المصرف نظـم                  

ــو   ــك للوص ــل ذل ــة ،ك ــات الالزم ــاء   المعلوم ــي أخط ــصحيح وتالف ــسعر ال ل لل
  .)158،ص1994معال،(التسعير

  المصرفخصائص العامل الثالث 
 خصائص المصارف هو نوع المصرف ،بمعنى طبيعة النشاط الـذي           أحد أنمن المعروف   

 المصارف التجارية وهي األكثر انتشاراً والمصارف المتخصـصة          المصرف ومثال ذلك   يمارسه

 العوامل الداخلية
 .األهداف اإلستراتيجية:أوال

 .تنظيم عملية التسعير: ثانياً

 .خصائص المصرف: الثاًث

  .تكلفة الخدمة: رابعاً
 .ربحية العميل: خامساً
 .مخاطر العمل المصرفي: سادساً

 

  العوامل الخارجية
 .طبيعة السوق والمنافسة . أ

 .مرونة الطلب . ب

 .التشريعات والقوانين . ت

  
             قرارات
             التسعير
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فطبيعة نشاط المصرف تـؤثر علـى أسـعار         ،  واالستثماريةاعية  مثل المصارف العقارية والزر   
  (marteno, Donald & yi,2006,p20,p21)الخدمات كما يلي

  
 :مصادر األموال  .  أ

 لـديها  األمـوال  نظراً لطبيعة نشاط المصارف المتخصصة كاالستثمارية مثالً فان مصادر   
فـي   االسـتثمارات  أربـاح ن   م ألموالها األساسي المصدر   أن ومرد ذلك    أعلىتكون ذات تكلفة    

 مـن العائـد     أعلـى  العائد على االستثمار     أن حيث   األخرى المال والقطاعات االقتصادية     أسواق
 يؤدي ذلك لتحميل خـدمات المـصرف بفوائـد          أن، وبالتالي فمن المتوقع     المدفوع على الودائع  

  . من نظيرتها في المصارف التجارية أعلىوعموالت 
 

 :النواحي التنظيمية .  ب

 طبيعة عمل المصارف التجارية يفرض عليها االلتزام بنسب احتياطي معينة مفروضـة            أن
 من نظيرتهـا فـي      أعلى التسهيالت والتي تكون      بنسب المخصصات على   أو الودائعسواء على   

 إلى،عدا عن ضرورة االلتزام بمعاير كفاية رأس المال األمر الذي يؤدي             المصارف االستثمارية 
، وهذه النسب والمخصـصات      لديها وتخفيض العائد لدى المصرف التجاري      األموالزيادة تكلفة   

طيـل أمـوال المخصـصات       الذي يعفيها مـن تع     األمرتكون متدنية في المصارف االستثمارية      
  .واالحتياطيات، وعلية ستنخفض تكلفة األموال ويتبعها تخفيض األسعار

 
 :عالقة العميل بالمصرف .  ت

، ففي المصارف التجارية تكـون   بعمالئه عالقته في   رتؤث نشاطه نوع المصرف وطبيعة     إن
 تعرضها تعدد وتنوع الخدمات التي      إلى، ومرد ذلك     منها في المصارف االستثمارية    أقوىالعالقة  

وعلية فان تعدد وتنوع الخـدمات يـؤدى         المتخصصة مقارنة مع المصارف     التجارية المصارف
 بالمصارف التجاريـة لتحـصيل عمـوالت      من عمالئه األمر الذي يدفع     لزيادة ربحية المصرف  

  . من عمالئهاأقلوفوائد 
  

  عامل التكلفة. العامل الرابع
 المصرف فـي تحديـد   إدارة الذي تعتمد علية األساس دوراً رئيسياً في وضع   التكلفةتلعب   

 يكـون كافيـاً لتغطيـة       أن يجـب    يتم وضعه  أي سعر    أن من المفترض    إنه حيث   ،سعر الخدمة 
 على تكلفة الحصول على األموال وتكاليف التشغيل وتكـاليف المخـاطرة            تشتمل والتي التكاليف

أن السعر يتكون من      التكلفة أساس عند تحديد السعر على      اإلدارةوتعتمد   ، لهامش الربح  باإلضافة
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وفي ظل وجود بيانات تكاليف ونظام متكامـل لمحاسـبة           ،تكلفة الخدمة مضافاً إليها نسبة الربح     
ذه الطريقة من أفضل وأسهل الطرق لتسعير الخدمات لـضمانها تحقيـق الـربح      التكاليف تبدو ه  

المستهدف، إال أن هذه الطريقة ال تأخذ بالحسبان الوضع التنافسي أو قدرة الزبـائن علـى دفـع            
  :وفيما يلي أهم األساليب المستندة للتكلفة في تسعير الخدمة المصرفيةأسعار الخدمات المقدمة 

  
   التكلفة الكاملة التسعير على أساس  - أ

لهذا األسلوب عدة مسميات منها التكلفة الكلية أو التكلفة الكاملة أو اإلضافة إلى التكلفـة أو                
بموجب هذه الطريقة يتم تسعير الخدمة المصرفية بتحميلها كافـة          فالتسعير على أساس الهامش،     

 نة مـن التكلفـة اإلجماليـة      يمثل نسبة معي   قد    مضافاً إليها هامش ربح    المتغيرةوالتكاليف الثابتة   
 عن العمليات المصرفية للوصـول لنتيجـة         الناتجة باإليرادات اإلجماليةلغرض مقارنة التكاليف    

 ككـل لفتـرة زمنيـة        للمصرف أو تكلفة على مستوى مركز ال    سواء)  خسارة أومن ربح   (النشاط
 المصرفية ال بد    ويجب التأكيد على أن التسعير االعتيادي  للخدمة        ،)48،ص،2007بارود،(معينة

لمصرف تحقيق الربح في ذلك     أن ينطلق من مبدأ تغطية التكاليف في األجل الطويل إذا ما أراد ا            
ولتطبيق هذا األسلوب ال بد من تتبع سلوك التكاليف الثابتة والمتغيرة ففي الوقـت الـذي                ،األجل

ـ            ة توزيـع التكـاليف     تكون فيه التكاليف المتغيرة واضحة وسهلة التتبع تكون الصعوبة في كيفي
  ) .191،ص2002جعفر،(الثابتة

 :التسعير على أساس استيعاب هامش الربح لبعض التكاليف والمصاريف  - ب
 يشمل هامش الربح للتكاليف غير المحتـسبة ضـمن          أنهناك طريقتان يمكن بموجبهما     

  : وهيللخدمةاألساسية هيكل التكلفة 
  

  التسعير على أساس االمتصاص الجزئي للتكلفة. 1.ب
 اإلداريـة  ال يشمل التكـاليف  أنهالتكلفة بموجب هذه الطريقة على ) أو قاعدة(يحدد هيكل     

يـتم   التكلفة المصرفية، ويحدد هامش الربح بنسبة مئوية من قاعدة     بما فيها تكلفة ترويج الخدمات    
 أقـسام  العامة التي يصعب تخصيصها حـسب        اإلداريةلتغطية الربح المطلوب والتكلفة     توسيعه  

 العامة راتب المدير العام واالستشارات القانونيـة        اإلدارية  العامة  التكاليف أمثلة، ومن   لمصرفا
 فـي    هامش الـربح    تحديد فيالعائد على االستثمار     وتستخدم نسبة ،   المدققين الخارجيين  وأجور

  ).192،ص2002جعفر،(العديد من المصارف 
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 :التسعير على أساس هامش المساهمة. 2.ب
و يتم بموجـب هـذا األسـلوب       ا األسلوب على تقسيم التكاليف إلى ثابتة ومتغيرة         يعتمد هذ 

 مـن الهيكـل     احتساب التكلفة المتغيرة ضمن هيكل تكلفة الخدمة و يتم استبعاد التكاليف الثابتـة            
  جـزء   وعند تحديد هامش الربح يؤخذ بالحسبان أن هذا الهامش يجب أن يغطي            األساسي للتكلفة 
  لـصعوبة  األسـلوب ، ويعود السبب وراء استخدام هذا        باإلضافة للربح المطلوب   التكاليف الثابتة 

،هذا إلـى جانـب مـا       تخصيص التكاليف الثابتة وللوقت والمصاريف التي تتطلبها هذه العملية          
  ).112،ص 1999الشماع، (.يطرحه مؤيدو هذا المنهج من سهولة في التطبيق

  
 التسعير على أساس التكلفة اإلضافية .ج

 على أساس التكلفة الناشـئة عـن         المضافة  هذه الطريقة يتم تحديد سعر الخدمة      بموجب    
، وإذا كان لدى المصرف طاقة غير مستغلة فان زيـادة خدمـة جديـدة               تقديم هذه الخدمة فقط     

سوف لن يكلفه المصرف إال تكاليف الخدمة األمر الذي يعطي فرصة للمصرف لتقديم خـدمات     
  ).46،ص2003،العمري( تحميلها بعبء التكاليف الثابتة بأسعار منافسة بسبب عدم

   على أساس التكلفة الفرق بين طرق التسعيريوضحوفيما يلي جدول 
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  للمقارنة بين طرق التسعير على أساس التكلفة) 1(جدول رقم 
  

أسلوب التكلفة     أسلوب استيعاب هامش الربح
ــلوب   الكلية أســــ

  االمتصاص
  أســـــلوب 

  المساهمة

أسلوب التكلفة 
  اإلضافية

عدا التكاليف  جميع    جميع التكاليف  هيكل التكلفة
  اإلدارية العامة

يتم تقسيم التكاليف 
إلى ثابتة ومتغيرة و 

يتم احتساب 
المتغيرة فقط في 

  هيكل التكلفة

التكلفة الناتجة عـن    
ــة   ــافة الخدم إض

  الجديدة

نسبة مئويـة مـن       هامش الربح
  ةتكلفة الوحد

هامش الربح على أساس نسبة من التكلفة تغطـي جـزء مـن         
  الربح + محتسبةال غير التكلفة

سهل الحساب فـي      المميزات
حال تم تخـصيص    
ــشكل  ــاليف ب التك

 وتصلح في   صحيح
ــسعير  ــاالت الت ح

  .طويل األجل

تعــالج مــشكلة  
تخصيص التكاليف  
ــة  ــة العام اإلداري
ــي  ــشتركة الت الم

  يصعب تخصيصها

سهولة التطبيق 
صة في حالة خا

إضافة خدمات 
جديدة و تستخدم في 

حاالت المنافسة 
  الشديدة

زيادة فرص توسيع   
الخدمات وإضـافة   
خـدمات جديـدة و   

  خاصة في حاالت 
  و جود طاقة عاطلة

صعوبة تخـصيص     العيوب
 التكاليف المشتركة  

ــي   ــصلح ف وال ت
ــسعير  ــاالت الت ح

  .قصير األجل

ــشكلة   ــه م تواج
تخصيص التكاليف  

  الثابتة

ة الفصل بين صعوب
عناصر التكاليف 

، الثابتة والمتغيرة
وال تحافظ هذه 

 أموالالطريقة على 
المشروع في 
التسعير طويل 

  األجل

ــاس   ــعوبة قي ص
ــصوى  ــة الق الطاق

 المـستغلة والطاقة  
ــشاط  ــي النـ فـ

 بـسبب   المصرفي
صعوبة قياس طاقة   

  .الموظفين

  من إعداد الباحث: المصدر
  

  -) :110، ،ص 1999الشماع،(تكلفة الخدمة  تواجه احتساب إجراءاتوهناك عدة 
تخصيص التكاليف المشتركة على مجموعة الخدمات المقدمة األمر الـذي يتطلـب إيجـاد               - أ

 .قواعد لتخصيص التكاليف التي قد تخضع للحكم الشخصي 

 وجه المقارنة

 األسلوب
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اختيار نسبة الهامش المضاف للتكلفة الكلية فقد تكون نسبة من التكلفة، أو مستمدة من نسبة                 -  ب
 .ى االستثمار أو نسبة من العائد المطلوب على حقوق الملكية العائد عل

ضرورة تعديل السعر الذي يتم التوصل إلية ليأخـذ باالعتبـار األسـعار التـي تحـددها                   -  ت
 .المصارف المنافسة 

  
  ربحية العميل .العامل الخامس

  ولها عدة طرق
 فرض رسوم خدمة موحدة على الودائع الجارية   . أ

 األساليب لتسعير الخدمة المصرفية حيث يعتمـد علـى          وأبسطقدم  يعد هذا األسلوب من أ     
فرض رسوم موحدة على جميع الحسابات الجارية أو على التي يقل رصيدها عن مبلـغ معـين،               
فهو بالتالي ال يأخذ باالعتبار نشاط الحساب أو حجم األموال المودعة في الحساب و يتخـذ هـذا        

    ألدنى من الرصيد الذي إذا قل عنـه         فهو يشير إلى الحد ا     ا له األسلوب من بيانات التكاليف أساس
  .)44،ص2003 ،العمري(الحساب الجاري تصبح تكلفة الحساب أعلى من إيراده

  
 قاسة رسوم على الخدمات المفرض . ب

ثابتة على خدمات معينة واستثناء أخرى مثـال ذلـك          تقوم بعض المصارف بفرض رسوم        
اف اآللي من الرسوم بمعنى انه ال يتم احتسابها ضـمن           إعفاء حركات الرواتب أو حركات الصر     

عدد الحركات المفروض عليها رسوم، أو يتم احتساب الرسوم حسب األرصدة في الحـساب أي               
تقسيم األرصدة إلى شرائح و من ثم فرض رسوم عليها تتناسب عكـسياً مـع األرصـدة فـي                    

   .)Macdonald& koch, 2006, p765(الحساب
  
 لزبون تحليل ربحية ا.ج

بمرور الوقت تطور هذا األسلوب وأصبح األسـلوب األكثـر اعتمـاداً فـي المـصارف                  
 وقد بدأ استخدامه مع كبار العمالء ومنشآت األعمال ثم اتسع اسـتخدامه إلـى كافـة           ،المعاصرة

عمالء المصرف ويعتمد هذا األسلوب على النظرة الشاملة لعالقة العميل بالمصرف كون العميل             
  من األسباب التي دفعت لتطوير هـذا األسـلوب         ض أو صافي مجهز لألموال ولعل     مقترصافي  

)Macdonald& koch, 2006, p 765(:  
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كلفة كل خدمة   ت ال يستخدمون جميع الخدمات مما يعني انه على المصرف تحديد            العمالءأن  .1.ج
 .وبالتالي تحديد األسعار المناسبة لها 

 وإهمال أسـعار الخـدمات      العميل اإليداع فقط مع     ةبعالقأن المصارف في السابق اهتمت      . 2.ج
 لحـدوث   تشكل مصدر األموال األمر الذي أدى       فقط هي التي   األخرى على اعتبار أن اإليداعات    

ـ  المصارفخسائر كبيرة وغير مبررة لدى       ث انتـشرت هـذه    العالمية في بداية الثمانينيـات حي
 . الظاهرة بشكل كبير

 في الشركات انتهجوا األسلوب االنتقائي في تعامالتهم مع المـصارف           نأن المدراء الماليي  . 3.ج
 .بدالً من االكتفاء بعالقة مصرفية كاملة 

 
  مخاطر األعمال المصرفية . العامل السادس

متوقعة وغير مخطط لها   تعرف المخاطر بأنها احتمالية تعرض المصرف إلى خسائر غير   
التعريف يشير إلى اآلثار السلبية الناجمـة    أن هذار معين،العائد المتوقع على استثماأو تذبذب /و

 المعتمـدة  المصرفتحقيق أهداف  عن أحداث مستقبلية محتملة الوقوع لها قدرة على التأثير على
   ).67،ص2007ابوكمال،(وتنفيذ استراتيجياته بنجاح 

  
ـ   من ناحية، والتطـور العمل المصرفي  فيإن التطور التقني  ـ  ف ائل ي اسـتخدام الوس

الخدمات المصرفية المقدمة مـن   زيادةلاإللكترونية واألموال اإللكترونية من ناحية أخرى، أدى 
 في سوق سـمته المنافـسة الـشديدة،     وتنوعها، وزيادة تعقيد العمليات المصرفيةالمصارفقبل 

الضروري مراقبة مستوى المخاطر التـي   ولمقابلة هذا التطور والمخاطر المرتبطة به أصبح من
 المخاطر أو تقليلهـا إلـى   الكفيلة بالسيطرة على هذه تحيط بالعمل ووضع اإلجراءات والسياسات   

  ).123،ص2002حفني ،(هذه اإلجراءات  وإال كانت سبباً في حدوث خسائر ومن حدود مقبولة
  

إنشاء دوائر الرقابة الداخلية والتفتيش كنشاط استـشاري وتـوجيهيي يـساعد فـي تحمـل                 •
 .لمخاطر مسئوليات إدارة ا

 .إنشاء اإلدارات الخاصة بإدارة المخاطر بمختلف أنواعها •

 .وضع البرامج الخاصة إلدارة المخاطر التشغيلية يمكنها أن تقدم األمن والسالمة للمصرف •

  
إن اإلجراءات سابقة الذكر تمثل عناصر تكلفة يتحملها المصرف في سبيل القيـام بنـشاطه          

 العناصر المؤثرة في تسعير     أحد خدمات المختلفة وهذه التكاليف   المعتاد و تطوير أعمالة وتقديم ال     
  ).1، ص2007،النجار( الخدمات المصرفية
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  :كالتاليوللمخاطر أشكال وأنواع عدة تؤثر في اتخاذ قرار التسعير للخدمة المصرفية 
 مخاطر االئتمان  . أ

ملية، ومـن  تتفاوت هذه األخطار تبعا لكل عو هإن أي عملية إقراض تكتنفها أخطار معين
في وسعه لمنع هذه األخطار مـن أن تـصبح    ثم يجب على المصرف المقرض أن يعمل كل ما

الذي يرجوه، وقد تقود هذه األخطار إلى خـسارة   حقيقة واقعة ألنه إن لم يفعل فلن يحقق العائد
 فيعمـد  فراد قرضاالمقرض يقدر خطر منح أحد األ األموال المقرضة أيضا، لذا فإن المصرف

تعتبر عملية التوسع فـي القـروض مـن النـشاطات        و ،ى تحليل قدرة المقترض على السداد     إل
   )243،ص2007،حماد  (المصرفالرئيسية ألغلب 

 االئتمـان  قرارات لها صـلة بمنفعـة        اتخاذ المصارفتتطلب نشاطات اإلقراض من     و
 بالنـسبة  مـان االئت هذه القرارات ال يمكن أن تكون دقيقة دائمـا كمـا أن منفعـة           ،للمقترضين

 فإن الخطـر الـرئيس الـذي        وعلية ،بمرور الوقت نتيجة لعوامل مختلفة    للمقترض قد تضعف    
 أو إخفاق الطرف المقابل فـي األداء طبقـا للترتيبـات            االئتمان هو مخاطر    المصارفتواجهه  
 خارج الميزانيـة    البنودهذه المخاطر ال تنطبق على القروض فقط و إنما تشمل أيضا            . التعاقدية

   ).5 ،ص2006 ،عبدالهادي(كخطابات الضمان واالعتمادات المستندية
والجدير بالذكر هنا أن اإليرادات المتأتية من النشاط االئتماني تمثـل العمـود الفقـري                 

من إجمالي إيـرادات  % 88إليرادات المصارف الفلسطينية حيث شكلت إيرادات الفوائد ما نسبته  
األمر الذي  ،  )85،ص2006ابوزعيتر،(2004سنة  % 72 و انخفضت إلى     1997المصارف سنة   

يعكس توجه المصارف الفلسطينية نحو زيادة إيراداتها من غير الفوائد والتـي تـؤدي بالتـالي                
لتعظيم الربح و تقلل المخاطر ممـا سـينعكس إيجابـا علـى أسـعار الخـدمات المـصرفية                   

  ).37،ص2006ابوزعيتر،(
 

 مخاطر السيولة  . ب

رة المصرف على تلبية التزاماته المالية النقدية التي قد تتمثل فـي           تعرف السيولة بأنها قد   
  Acharya,2005,p8، ( Pedersen(عمليات السحب من الودائع أو تلبية الحاجات االئتمانية للعمالء

فال يمكن الحصول على تمويل كافي سواء من خـالل           فعندما ال يملك المصرف السيولة الكافية       
ـ  معقولة نتيجـة     كلفةتوب، خالل تحويل الموجودات بصورة عاجلة    زيادة المطلوبات أو من      ذلك ل

 ,bexley(المـصرف تؤدي السيولة غير الكافية في حاالت كثيـرة إلـى إعـسار     وتتأثر الربحية

james1999 p1. (  
ويكمن التحدي إلدارة المصرف في إمكانية التنبؤ بحجم و توقيت الطلب على األمـوال                

قتراض فعلى اإلدارة توفير السيولة بشكل دائم وفي نفـس الوقـت            سواء في شكل سحوبات أو ا     
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فكلما زادت السيولة قلت الربحية والعكـس صـحيح    عليها استثمار األموال لديها قدر المستطاع،   
)Macdonald,Koch,2006,p284(   يـضطر  قـد    بأنـه  األسـعار  السيولة على    أثر، ويظهر 

 ألسـعار  خفض المصرف  ائع، أو من خالل    كوسيلة لجذب الود   خدماته أسعارالمصرف لتخفيض   
   للتخلص من فائض السيولةخدماته

  
  مخاطر سعر الفائدة   . ت

أسـعار    للخسائر نتيجة تحركات معاكسة فـي المصرفوهي المخاطر الناتجة عن تعرض 
 وتـزداد  أصـوله،   وقيمـة المـصرف الفوائد في السوق، والتي قد يكون لها األثر على عائدات 

اإللكترونيـة نظـرا لتعرضـها     خصصة التي تعمل في مجال األمـوال  المتللمصارفالمخاطر 
 من المصارف االعتيادية    أعلى المصارف تدفع فوائد     هذه أن بسبب   لمخاطر معدالت فائدة كبرى   

  ).3ص ،2007 ، النجار(اإللكترونية القائمة بما يؤثر على مطلوبات األموال
 -: هـي المـصرف ة يتعـرض لهـا   إن األشكال األولية لمخاطر سعر الفائدة والتي عاد   

و ) للسعر المحـدد  (االستحقاق التوقيتات في اختالفمخاطر إعادة تحديد األسعار والتي تنشأ من   
ل خارج الميزانيـة العموميـة      لموجودات ومطلوبات وأعما  ) للسعر العائم  (األسعار تحديد   إعادة

 ويزداد هذا الهامش     ألسعار الفوائد المقبوضة   إضافي عادة تضيف هامش     ففالمصار ،مصرفلل
  . في حاالت التضخمأو الفائدة أسعارفي حال التوقعات بازدياد 

  
ـ  المدفوعةأما عن أسعار الفائدة     ة عنـد   فان المصارف تأخذ بعين االعتبار النقـاط التالي

  ) :13، ص2001،ابوالرب(تحديدها
 .سعر الفائدة األساسي المحدد من البنوك المركزية  - أ

 .ي من الودائع نسبة االحتياطي القانون  -  ب

 .نسبة الفائدة على الودائع اآلجلة   -  ت

 .نسبة السيولة االختيارية لكل مصرف   -  ث

 .تكلفة إدارة التسهيالت   - ج

  نسبة الديون المشكوك فيها  - ح
  
 المخاطر التشغیلیة  . ث

تتـضمن  ، وال للمصارف يشمل هذا النوع المخاطر العملية المتولدة من العمليات اليومية
وعدم ظهـور أيـة خـسائر     ،أو تحقق ربح إما أن تحقق خسارة فالمصارفلربح، عادة فرصة ا

  :)7ص ،2006عبدالھادي ( ويمكن توضيح هذه النقطة كالتاليللعمليات ال يعني عدم وجود أي تغيير

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


48 

 أو للعمـالء يمكن أن تظهر الخسائر على المدى الطويل وذلك بسبب سوء معاملة الموظـف        . 1
 األمـر الـذي   للعميلة جوانب المعامالت بالنسبة البطء في إجراء المعامالت أو عدم وضوح كاف    

للبحث عن مصارف أخرى إلشباع حاجاته بالتـالي خـسارة المـصرف الحـالي              بالعميل  يدفع  
 .لمصادر إيرادات كان من الممكن الحفاظ عليها لو كان أداء الموظفين على المستوى المطلوب

د إجراء عمليات تصحيح القيود فالبد       فمثالً عن   الداخلية وإجراءات الرقابة   التحلل في الضوابط   . 2
أن تمر عملية التصحيح عبر حساب وسيط لتصحيح األخطاء ويتبع هذا اإلجراء لعدة أسباب مثل               

 و الرقابة عليها ومعالجة أسباب األخطاء و خاصة في حال تكرارهـا أو       حضبط عمليات التصحي  
 توسيط هـذا الحـساب يفقـد         فان عدم   كمعيار لتقيم الموظف، وعليه    حاستخدام عمليات التصحي  

المصرف السيطرة على عملية الرقابة والتي ستؤدي بطبيعة الحال لزيـادة التكـاليف و بالتـالي           
  .تناقص األرباح على المدى الطويل

تجاوز الموظفين لصالحياتهم وقيامهم بممارسات غير أخالقية أو القيـام بالمهـام بطريقـة               . 3
 .هخطر

لتشغيلية اإلخفاق الرئيسي فـي أنظمـة و تكنولوجيـا          تتضمن األوجه األخرى للمخاطر ا     و . 4
  .المعلومات أو بسبب أحداث أخرى كحرائق كبيرة أو كوارث أخرى

  
 أجـل ولعل تأثر أسعار الخدمات المصرفية يأتي من األساليب التي يتبعها المصرف من             

يف تجنب أو معالجة مخاطر األعمال التي يتعرض لها وفيما يلي بعض األمثلـة علـى التكـال                
  -:الناشئة عن إدارة هذه المخاطر

 .تصميم نظم الرقابة  للكشف عن حاالت الغش واالختالس أو تقليل احتمال حدوثها . 1

 . االلكترونية المصارفإجراءات األمن و الحماية ألنظمة المعلومات خاصة  في حالة  . 2

    يهاعمليات االقتراض االضطراري التي قد تضطر لها المصارف في حال نقص السيولة لد . 3

 .مكلفهوغالباً ما تكون     

 االحتياطيات القانونية واالختيارية فهي تمثل تكلفة فرصة ضائعة حيث كان من الممكن  . 4

 .استثمار هذه المبالغ وجني األرباح    

 .تكلفة االحتياطيات القانونية واالختيارية . 5

  فعة لسداد العجز قد تضطر المصارف لخصم األوراق التجارية لديها أو االقتراض بنسب مرت . 6

   . السيولة لديهاإدارةبسبب سوء في السيولة لديها     
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  العوامل الخارجية المؤثرة في قرارات التسعير: ثانياً
   والمنافسةطبيعة السوق. العامل األول

فان السوق   ، األدنى لسعر بيع الخدمة المصرفية      التكاليف الحد  تمثل فيه في الوقت الذي       
فمستهلكو الخدمة يقومون بمطابقـة  ، خدمة قد يضعان الحدود القصوى لهذا السعر     والطلب على ال  

 إدارة،لـذا فـان علـى        التي يدفعونها بالمنافع التي سيحصلون عليها من هذه الخدمـة            األسعار
ا ودراسة جميع الجوانـب  هم طبيعة العالقة بين سعر الخدمة المصرفية والطلب عليه       المصرف تف 
 أوضـاع  أولب على الخدمة سواء كان الخدمات التي يعرضها المنافـسون            في الط  التي قد تؤثر  

معـال،   ( المـراد تـسويقها    بديلة علـى الخدمـة    لخدمات المكملة وال  التأثير المحتمل ل   أوالسوق  
  )161ص،1994

  
 مرونة الطلب. العامل الثاني

، فهـو   ة   للطلب عامالً أساسيا في تسعير الخدمات المصرفي       مفهوم المرونة السعرية  يعد      
يقيس مدى استجابة الخدمة للتغير في السعر، فالطلب على خدمة ما يعد غيـر مـرن إذا تـأثر      

أو عديم المرونة في حال عدم استجابة الطلب على الخدمة للتغيـر  بشكل قليل بالتغير في السعر  
تغير في  وبالمقابل يعد الطلب مرناً على خدمة ما إذا تأثر الطلب عليها بشكل كبير بال             في السعر   

  .)39،ص 1996رجب،(السعر 
وعلية فان المرونة السعرية من العوامل التي تؤخذ بعين االعتبار عنـد تحديـد سـعر                    

الخدمة، وبافتراض ثبات العوامل األخرى فانه يمكن للمصرف تعظيم إيراداته بزيـادة الـسعر              
لمرونة والشكل  ض سعر الخدمات التي تتصف با     يعلى الخدمات التي تتصف بعدم المرونة وتخف      

  ).167،ص1994معال(يوضح اثر التغير في األسعار على حجم الطلب ) 2(رقم
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  ) 3(شكل رقم 
  يوضح اثر التغير في األسعار على الطلب

  
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  167،ص1994معال، :المصدر
  

  التشريعات والقوانين. العامل الثالث
دية التي  على عملية التسعير باختالف الفلسفة االقتصا     والقوانين   التشريعات   تأثيريختلف     

 في   محتمل تأثير، فقد ال يكون للدولة أي        وذلك من خالل السياسات المالية والنقدية      تنتهجها الدولة 
فـي حـاالت التـضخم       األسعار بزيادةوقد تقوم الدولة     ظل تطبيق اقتصاديات السوق والمنافسة    

إلنعـاش االقتـصاد     فـي حـاالت االنكمـاش        األسعارق أو بتخفيض    لتقليص السيولة في السو   
  ).60،ص2004عبيدات،(
  

 الخدمات المصرفية   أسعارعلى   غير مباشر  للتأثير النقدية   أدواتهاويمكن للدولة استخدام      
 والتحكم بمعـدالت الخـصم ونـسب        اإلقراض أو الفائدة على الودائع     بأسعارومثال ذلك التحكم    
حـدود   وضـع    أو وقد يكون التأثير بشكل مباشر وذلك بتحديد األسعار          وضة،االحتياطيات المفر 

 المـصارف   أمـام  بزيادة فرص المنافسة     أودنيا وعليا لألسعار لترك مجال للمنافسة للمصارف        
لبعض الخدمات التي قد تكون أساسية أو تمس الطبقـات ذات الـدخل        وذلك بتحديد الحدود العليا     

  . الحال في سياسة تحديد األسعار لدى سلطة النقد الفلسطينيةالمحدود من المجتمع كما هو
 

  :الموقف االئتماني للعميل. العامل الرابع
 أم جيـدة    لـه  كانت الحالة االئتمانية     إذاوفية تتم دراسة الحالة االئتمانية للعميل لمعرفة ما         

اني لـدى سـلطة     م واالستعالم االئت  ميزانيته، ويتم ذلك بتحليل حساب العميل وتحليل        عكس ذلك 

  منحنى الطلب

  الكمية المطلوبة

 السعر 
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الجيد فان العميل يحمل بنسب فوائد اقل مـن المعتـاد بـسبب              الموقف االئتماني    النقد،ففي حال   
  . والعكس صحيحانخفاض المخاطرة

  
 

  لقرارات تسعير الخدمات المصرفية  االقتصادي التحليل
  

  محاولـة لتـسعير    أيـة الخدمات لذلك فان    يعالج عملية تسعير السلع و    االقتصاد الجزئي     
 جانـب العالقـة     إلـى  هذا   ، تأخذ بعين االعتبار التحليل االقتصادي     أنالخدمات المصرفية ال بد     

 أسـاليب  ومـن    الوثيقة بين التحليل االقتصادي و التحليل المحاسبي الالزم لقرارات التـسعير          
  ).91،ص1999،الشماع(التحليل االقتصادي ما يلي

  
  والتكلفة الكلية  الكلياإليراد

 ي اإليراد الكل  - أ
 ظهـر   إالبـنفس الـسعر و       غير محدود من الخدمات       عدد  أي مؤسسة ال يمكنها بيع     إن

 الجزئي  داالقتصا أن، وبما   األصلاإليراد الكلي كخط مستقيم و ليس كمنحنى اعتباراً من نقطة           
 بالتـالي فـان خـط    أكثـر  لبيع وحدات  يجب على المصرف تخفيض سعر الخدمة  انهيفترض  

متناقصة نظراً الن تخفيض السعر يـؤدي        منحني يتزايد ولكن بنسبة      اإليراد الكلي يظهر كخط   
  . صعوداًاالتجاه موازياً للمحور األفقي بدالً من  حتى يصبح خطاً مستقيماًاإليرادلتخفيض 
  

  التكلفة الكلية  -ب 
 عدد الوحدات المباعـة،     إن تكلفة تقديم الخدمة ليست ثابتة بل تتزايد كلما ازدادت         

يبقى المصرف يحقق ربحاً،    من الزيادة في التكلفة      أعلى اإليراددة في   ومادامت نسبة الزيا  
 مما يعني   اإليراد في   في نقطة ما تتساوى نسبة الزيادة في التكلفة مع نسبة الزيادة          أنه   إال
، )3(رقم  في الشكل    ) خ( الزيادة في الربح تساوي صفر و تتمثل هذه النقطة بالنقطة            أن

 تمثل )خ( النقطة أنكلفة بمعنى ت الكلي والاإليرادة للفرق بين  نقطأقصىفهذه النقطة تمثل 
 ربح وبالتالي تحديـد  أقصىالمصرف بيعها لتحقيق   عدد الوحدات األمثل الذي يجب على       

  . النقطةهذهالسعر عند 
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


52 

  )4(رقم شكل 
   منحنيات اإليراد الكلي والتكلفة الكلية

  
                            ك ك

                  أك     
  أك

  ربح
  ك ك

  
  
  
  

  خ                                             
  

  )92،ص1999 الشماع ،:(المصدر
  منحنى التكلفة الكلية: حيث ك ك 
   الكلياإليرادمنحنى :       أ ك 
  عدد الوحدات المباعة :       خ   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                دوالر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     عدد وحدات الخدمة المباعة
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  الثالثالمبحث 
  مصرفيةاستراتيجيات تسعير الخدمة ال

  
  مقدمة

 العمالء السعر عند تقييمهم لجودة الخدمة، فالعمالء يميلون عادة لالعتقاد بوجود            ميستخد    
 العمالء في الخدمة زادت توقعاتهم      يدفعه زاد السعر الذي     فإذاعالقة طردية بين السعر والجودة      

  .لجودة الخدمةبالنسبة 
يعمل على تخفيض     السعر طلب فزيادة  في التحكم في ال    المهمةويعد السعر احد العناصر         

،  جذب مزيد من الطلب الجديد على الخدمـة        إلىالسعر المنخفض يؤدي    و،   على الخدمة  الطلب
 التسعير التي قد تعتمدها المصارف عنـد اتخـاذ قـرار            تهذا المبحث استراتيجيا   لذلك يناقش 

  .التسعير
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   المصرفية الخدماتاستراتيجيات تسعير 
لتعرف على استراتيجيات تسعير الخدمات المصرفية يتطلب األمر أوالً الوقوف علـى أنـواع              ل

  )52 ص ،2003،العمري (هذه الخدمات
 مـع المـصرف     ا الجدد الذين لم يتعاملو    للعمالء وهي الخدمة التي تقدم      :الخدمة المحايدة  . 1

 .لعمالءا مثل تقديم خدمة التعامل عن طريق االنترنت لشريحة معينة من سابقاً

 الحاليين الذين يبدلون توجهاتهم من خدمة       للعمالء وهي الخدمة التي تقدم      :الخدمة البديلة     . 2
غيـر  للعمـالء  اإلعتمادات المـستندية   مثل خدمة تمويل الصفقات التجارية بدالً من      أخرى إلى

 .راغبين في الدخول في تعقيدات وشروط اإلعتمادات المستنديةال

تقدم الجتذاب عمالء جدد يتوقع منهم الحـصول علـى    التي  لخدمة  وهي ا : الخدمة المكملة  . 3
وعادة ما تقدم هذه الخدمة لشريحة متعاملين امتنعت عن التعامل مع المـصرف نتيجـة    خدمات  

 خاصـة   عدم وجود خدمة مهمة بالنسبة لهم ومثال ذلك تقديم خدمة التعامل خـالل االنترنـت              
المؤسسات بإدارة حساباتها من خارج الدولة حيـث        للمؤسسات الدولية واألجنبية حيث تقوم هذه       

سيؤدي تقديم هذه الخدمة لحصولهم على خدمات أخرى مثل خدمات التحويل و خـدمات بيـع                
 .وشراء العمالت وربما لجذب ودائع جديدة للمصرف 

  
  : كالتاليتعتمد سياسة التسعيرالمذكورة  أنواع الخدمات هذا وحسب

  
  تم تسعيرها بطريقتينوي : أوالً الخدمات المحايدة

 )السعر الكاشط(  التقشيد إستراتيجية . 1

في بداية تقديمها لالستفادة من ميـزة       اٍل للخدمة    ع  تتضمن تحديد سعر   اإلستراتيجيةوهذه    
   : وتتبع هذه اإلستراتيجية في الحاالت واألسباب التاليةالمقدمة ألول مرةالتجديد في الخدمة 

  
العجارمـة  ( معدومـة  شـبه  والمنافـسة  لخدمـة عندما يكون الطلب غير مـرن علـى ا    - أ

 ).300،ص2005

التي دفعت   واسترداد التكاليف    األرباحيهدف المصرف لجمع اكبر كم ممكن من         عندما  -  ب
العجارمـة  ( سوق الخدمـة   إلىالتطوير وذلك قبل دخول المنافسين      ث و في مراحل البح  

 .)300،ص2005

العجارمـة  (منخفـضة جـداً      معدومـة أو     لسعر الخدمة  العمالءعندما تكون حساسية      -  ت
 ).300،ص2005
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 الخدمة الجديدة صورة الجودة و المكانـة        إعطاءيساعد السعر المرتفع في البداية على         -  ث
 ).37ص،2004،عماري(

 لتجربة الطلب على الخدمة حيث من السهل البدء بسعر مرتفـع            وسيلهالتسعير المرتفع     - ج
 .)176،ص1994معال،(تخفيضهثم 

 المتعلقـة بعوامـل     التأكدمة يحمي المصرف من ظروف عدم        البدء بسعر عاٍل للخد    إن  - ح
الـشماع  (ولكنها تـزداد بـصعوبة       تنخفض بسهولة    األسعار أنالطلب فمن المعروف    

 )135،ص1999

  
 )السعر الكاسح (أو التغلغل إستراتيجية . 2

 لسعر منخفض في البداية     اللجوء حيث يتم     السابقة اإلستراتيجية عكس   اإلستراتيجية وهذه
 هذه اإلستراتيجية في الحـاالت و        وتتبع  وقت ممكن  بأسرعب حصة كبيرة من السوق      الستقطا

  -:األسباب التالية
 ).37،ص2004 ،عماري( بالسعر التأثر كمية الخدمة المقدمة شديدة إن - أ

 ).37،ص2004 ،عماري( للسوق إدخالهاستواجه الخدمة منافسة كبير في حال   -  ب

ــتم   -  ت ــاعي ــسياسة إتب ــذه ال ــوقية   ه ــصة س ــر ح ــى اكب ــصول عل ــرض الح لغ
 .)135،ص1999،الشماع(

 يجعلهـم بسبب الهامش الربحي البـسيط ممـا         المنافسين السياسة يبعد شبح     هذه إتباع  -  ث
 اسـتحوذ علـى     األساسييظنون بان هذا الهامش الربحي غير مجدي كون المصرف          

 .)301،ص2005 ،العجارمة(الحصة السوقية األكبر في السوق 

  
  
  لخدمة المكملة ا:ثانياُ

 أسـعار  تتميزوعادة ما  توسيع الحجم أو زيادة الربحية إلى الخدمة بما يفضي هذهو تسعر     
 أن من المفتـرض  ألنة إستراتيجية التغلغل يتم استخدام   أنةبمعنى   الخدمات بانخفاض سعرها     هذه

   .)135،ص1999الشماع (بشكل متقاطع أخرىتؤدي لزيادة الطلب على خدمات 
  

   الخدمة البديلة-:ثالثاً 
و قرار التسعير يـصبح      دور المنافسة    إهمال النوع من الخدمات ال يمكن       هذهعند تسعير     

 توجد لدى العميل الفرصة لتبـديل خدمـة   أنة البديلة بسبب  الخدمة صعوبة عند تحديد سعر      أكثر
جهة ، ويمكن للمصرف في هذه الحالة موا       مع المصرف  عالقتهير كامل   ي حتى تغ  أو أخرىمكان  
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الـشماع  (التميز فـي تقـديم الخدمـة       أو بالمواجه المباشرة مع المصارف األخرى       إماالمنافسة  
 ).135،ص1999

  
  :منها وهناك استراتيجيات أخرى للتسعير 

 :التسعير حسب التكلفة . 1

وع التكاليف التي يتحملهـا المـصرف   لمجم استناداً األسلوبحيث يحدد السعر وفقاً لهذا    
ـ  التعـرض  وقد سـبق      مختلفة ألسس تبعاً   تحديدهبح يتم    هامش ر  إليهامضافاً   ذه الطريقـة   له

  .بالتفصيل
 أن أو الكامـل    باالحتكـار  في حال كان السوق يتميز       اإلستراتيجية هذه   ويمكن استخدام 

  .الخدمة تتميز بعدم المرونة
 

 - :التسعير حسب السوق . 2

 إلـى المـصارف     باستخدام هذا األسلوب يفقد المصرف المبادرة في التسعير ويتركهـا         
المنافسة األخرى، حيث تضع هي األسعار وغالبا ما يكون المصرف الرائد هو الواضع للسعر،              

 هـذه  وسبب انتـشار ت الحالية،  الخدمابتكاليفوهى شائعة بين المصارف لعدم المعرفة الدقيقة  
 ،ص2004عمـاري  ( دون الحاجة للبحث في تكلفة الخدمة بدقـة    استخدامها سهولة   هيالطريقة  

 باإلضـافة  هذه الطريقة لها مخاطرها والتي تكمن في ترك زمام المبادرة للمنافسين             أن إال )38
التي تحدث بسبب دخول     و األسعارعن التغيرات المفاجئة في       تنتج أن التهديدات التي يمكن     إلى

  ).185ص ،1994 ،معال(مؤسسات مالية جديدة في السوق
لما تتميز بة األسـواق مـن المنافـسة ولـو             هذه الطريقة هي األكثر شيوعاً     أن وتعتبر

  .بدرجات متفاوتة ألنة ال يمكن إغفال اثر أسعار المنافسين على أسعار الخدمات المقدمة
  

 -:التسعير حسب القيمة  . 3

على القيمة التي يتوقعها الزبون من الخدمة، فالفائدة من الخدمة ليست           تعتمد هذه الطريقة    
 استطاع المصرف إضافة مزايا ملموسة أو غير ملموسة للخدمة          إال جزًأ من قيمة الخدمة وكلما     

  .زادت القيمة التي يشعر بها الزبون وبالتالي تزداد قدرة المصرف على طلب السعر الذي يريد
كما أن التسعير حسب هذه الطريقة يقلل حساسية الزبون تجاه السعر بمعنى تقليل مرونة              

مة إما بمزايا ملموسة أو غير ملموسة و إذا كان السعر           الطلب على هذه الخدمة وذلك بتمييز الخد      
المطلوب اقل من القيمة التي يعتبر الزبون أن هذه الخدمة تستحقها تحصل المؤسسة على حـصة     

  .)153،ص1988الباسط (أعلى من السوق 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


57 

 تنافـسية   ولعل هذه الطريقة تصلح في حاالت تقديم الخدمات الجديدة أو إضافة ميـزات            
 حيث تتميز الخدمة في هذه الحالة بعدم وجود منافـسين           معينة لتنشيط الطلب عليها    لخدمةجديدة  

  .لها بشكل مؤقت
  

 :التسعير النفسي  . 4

ويركز هذا النوع على ردود األفعال العاطفية لدى العمالء ويـستخدم هـذا األسـلوب                
سحب مثالً  مثال ذلك أن تكون عمولة ال     وليس الخدمات الخاصة و   للخدمات ذات األسعار المتدنية     

 بدل واحد شيكل حيث ينظر إليها بأنها اقل من شيكل وخاصـة ألصـحاب الـدخول                  أغورة 99
  ).302، ص2005 ،العجارمة(المتدنية و الرواتب البسيطة

التـي   تأو الخدما األساسيةومن الممكن استخدام هذه الطريقة للخدمات لتسعير الخدمات   
 هذه اإلستراتيجية كأسـلوب     محيث تستخد المحدود   ذوي الدخل    أو منها صغار المتعاملين     ديستفي

  .ترويجي للمصرف
  

 مـن الممكـن     أنـه  التسعير الـسابقة     واستراتجيات أساليبيتضح من خالل استعراض     
 من خـالل اسـتخدام     في االستراتيجيات حسب المتغيرات المحيطة بالمصرف        عالتنويللمصرف  

لمتغيـرات و المـؤثرات الداخليـة       على حدة حسب ا    أو مجموعة خدمات     إستراتيجية لكل خدمة  
  .والخارجية
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  الخدمات المصرفية لدى المصارف العاملة في قطاع غزة
 التعـرض    كان لزامـاً   وأسعارها الخدمات المصرفية    أسعار الدراسة تبحث في     هذه أنبما  

لخـدمات   اويمكن تحديد أنواع للخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف العاملة في قطاع غزة،          
  )119/2007سلطة النقد، تعميم (:وهي رئيسية   مجموعةة عشرإحدى فيالمصرفية 

 .الحواالت . 1

 .الشيكات . 2

 .االعتمادات المستندية . 3

 .بوالص التحصيل . 4

 .السحوبات . 5

 .خطابات الضمان . 6

 .بطاقات االئتمان والصراف اآللي . 7

 .الكمبياالت . 8

 . الحسابإدارة . 9

 .التسهيالت االئتمانية . 10

 .خدمات متفرقة . 11

  : سلطة النقد بهذا الخصوص تعليماتأنظ ويالح
  عموالت الخدمات االئتمانية وغير االئتمانية تضمنت . 1

 . لبعض الخدمات سلطة النقد وضعت الحدود العليا فقطأن . 2

  خدمة 76  حيث تضمن تعميم سلطة النقد عدد قليل من الخدماتأسعار سلطة النقد حددت أن . 3

 .من الخدمات% 27.6 ةبنسبة فقط أي  خدم21حددت سلطة النقد الحدود العليا لـ  

     المتكررة والتي غالباً مـا يحتاجهـا    معظم العموالت المحددة من سلطة النقد ذات الطبيعة       أن . 4
      ولـم تتـدخل تقريبـاً        ذوي الدخل المحدود مـن المـوظفين وغيـرهم         أوصغار المتعاملين   

   . ورجال األعمالبالمعامالت التي يحتاجها التجار
 هـذه  عن    موظفي دائرة الرقابة على المصارف في سلطة النقد        أحدالستفسار من   ولدى ا     

 سلطة النقـد ليـست صـاحبة العمـالت          بأن األولى على المالحظة    اإلجابة، كانت   المالحظات
 إجـابتهم  فكانت    بخصوص باقي المالحظات   أما،   الفائدة بأسعار في فلسطين حتى تتحكم      المتداولة

 المنافـسة بـين     أمـام لفـتح المجـال      خـدماتها    أسعار في تحديد     تركت الحرية للمصارف   أنها
  الخدمات تمـس المـواطن البـسيط       هذه خدمات معينة بان     أسعار، وعن سبب تحديد     المصارف

وذوي الدخل المحدود ومثال ذلك الحواالت الواردة وبطاقات الصراف اآللي وعمولـة الراتـب              
  .وتحصيل الفواتير
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  الجهاز المصرفي الفلسطيني
  

م بعـد توقيـع اتفاقيـة    1994من المعروف أن المصارف في فلسطين بدأت عملها في العام  
 وتطـور الجهـاز    فرعاً،34 مصارف 8باريس االقتصادية، وتكون الجهاز المصرفي حينها من  

 اً مـصرف 22 إلى   2006المصرفي خالل السنوات التالية حتى وصل عدد المصارف بنهاية العام           
يوضح تطـور عـدد     ) 5( فرعاً ومكتباً والشكل رقم    153ومؤسسة مصرفية واحدة بشبكة فروع      

، وحسب تصنيف سلطة النقد للمـصارف       2006المصارف بفروعها منذ نشأتها وحتى نهاية العام      
لة في فلسطين فقد قُسمت إلى مصارف وطنية ومصارف وافدة، وكان من األنـسب تقـسيم                العام

المصارف إلى مصارف إسالمية وأخرى تجارية أو تقسيمها حسب طبيعة نشاطها إلى مـصارف       
  .تجارية وأخرى متخصصة

  
مارست هذه المصارف عملها بتقديم الخدمات المصرفية المختلفـة مـع تطـوير هـذه               قد  و

تى وصلت إلى تقديم الخدمات االلكترونية والخدمات عبر االنترنت ولعبت سلطة النقد            الخدمات ح 
دوراً مهماً في تطوير الجهاز المصرفي الفلسطيني وتنظيم عملة سواء بالرقابة عليهـا وإصـدار             
التعليمات المنظمة لعمل المصارف أو بمواكبة التطورات المصرفية العالمية من تطبيق مقررات             

دء إنشاء نظام المقاصة االلكترونية والربط االلكتروني لنظام االستعالم االئتماني ونظام           بازل والب 
  المدفوعات االلكتروني
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  يوضح هيكل الجهاز المصرفي الفلسطيني) 2(جدول رقم
 المصارف الوافدة المصارف الوطنية

 اسم المصرف عدد الفروع اسم المصرف
عدد 
 الفروع

 المصارف العربية  نيةالمصارف الوط

 16 بنك القاهرة عمان 28 بنك فلسطين المحدود
 23 البنك العربي 5 البنك التجاري الفلسطيني
 8 بنك األردن 7 بنك االستثمار الفلسطيني
 7 البنك العقاري المصري العربي 8 البنك اإلسالمي العربي

 3 البنك التجاري األردني 10 بنك القدس للتنمية واالستثمار
 3 البنك األهلي األردني 11 البنك اإلسالمي الفلسطيني

 7 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 1 البنك العربي الفلسطيني لالستثمار
 2 البنك األردني الكويتي 4 بنك فلسطين الدولي
 1 بنك االتحاد لالدخار واالستثمار 2 بنك األقصى اإلسالمي

 1 رةبنك الرفاة لتمويل المشاريع الصغي
البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان 

 الزراعي
1 

 المصارف األجنبية المؤسسات المالية

 1  الشرق األوسط HSBCبنك 2 المؤسسة المصرفية الفلسطينية
  2006تقرير سلطة النقد :المصدر 
  

  يوضح تطور أعداد المصارف وفروعها في فلسطين) 5(شكل 
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الفصل وصفاً لمنهج الدراسة، وأفراد مجتمع الدراسـة وعينتهـا، وكـذلك أداة        يتناول هذا   
الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها، وصدقها وثباتها، كما يتضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات            
التي تمت لتقنين أدوات الدراسة وتطبيقها، وأخيرا المعالجات اإلحصائية التـي اعتمـد الباحـث               

  .سةعليها في تحليل الدرا
  

   منهجية الدراسة 

 تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على العوامـل           أجلمن  
المؤثر في قرارات تسعير الخدمات المصرفية في المصارف العاملـة فـي قطـاع غـزة وتـم        

  :الحصول على المعلومات الالزمة من المصادر التالية
  
  : استبانه كالتالي حيث تم تصميم:المصادر األولية   . أ
ý  الجزء األول يوضح مقدمة عن البحث وماهية البحث. 

ý  الجزء الثاني مكون من معلومات عامة عن أفراد العينة.  
ý               الجزء الثالث مكون من عدة محاور كل محور يناقش فرضية من فرضيات البحث لتأكيـدها 

 . من خالل وضع مجموعة من األسئلة لكل محور أو نفيها

من خالل االطالع على أهم األدبيات والجهود العلمية السابقة ذات العالقة           : نويةالمصادر الثا   . ب
 .بموضوع الدراسة من أبحاث وكتب ومجاالت وتقارير ومواقع االنترنت

 تحليل البيانات. ج  

 المتمثل فـي    التحليليحيث يتم استخدام اإلحصائي      spssتم تحليل البيانات باستخدام برنامج      
 .وية والوسط الحسابي واختبار الفروقات في آراء أفراد العينةحساب النسب المئ

 
  :مجتمع الدراسة وعينتها . 2

تم استخدام أسلوب الحصر الشامل لتحقيق أهداف الدراسة حيث يتكون مجتمع الدراسة من             
  مصرفا 11جميع المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة ويبلغ عددها 

  
ات العليا ومدراء الفروع ومساعديهم ورؤسـاء أقـسام         أما عينة الدراسة كانت من اإلدار     

 في هذه    غزة، وتم اختيار هذه العينة ألنه      المحاسبة والتسهيالت في المصارف التجارية في قطاع      
  .العينة يتم اتخاذ القرارات اإلستراتيجية أو تنفيذها ومنها قرارات التسعيرً 
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نات وتم استبعاد المكاتب نظراً لعدم وجود       وقد تم اعتماد عدد الفروع كأساس لتوزيع االستبا       
 فرعـاً   27أقسام تسهيالت ومحاسبة بها وقد بلغ عدد فروع المصارف العاملة في قطاع غـزة               

  . استبانه54 استبانة لكل فرع وبالتالي يكون عدد االستبانات الموزعة 2حيث تم توزيع عدد 
  )3(جدول رقم 

  الدراسةعدد الفروع وحجم رأس المال لمصارف مجتمع 

 اسم البنك مسلسل
عدد 
 الفروع

  رأس المال
بماليين (

 )الدوالرات

االستبيانات 
 الموزعة

عدد 
 االستبيانات

النسبة 
المئوية 

لالستبيانات 
 المستردة

 87.50% 14 16 59,000,000 8 بنك فلسطين 1

 35،700,000 5 بنك القاهرة عمان 2
  10 7 %70.00 

 83.33% 5 6 50،600,000 3 البنك العربي 3

 100.00% 4 4 35،700,000 2 بنك األردن 4

 75.00% 3 4 28,571,428 2 بنك اإلسكان 5

 100.00% 4 4 - 2 البنك العقاري 6

 100.00% 2 2  5,000,000 1 بنك االئتمان الزراعي 7

 100.00% 2 2 40,000,000 1 بنك االستثمار 8

 100.00% 2 2 50,000,000 1 بنك القدس 9

 100.00% 2 2 11,900,000 1 فلسطين الدوليبنك  10

 100.00% 2 2 20,000,000 1 البنك التجاري 11

 87.04% 47 54  27 اإلجمالي 

  

وإلجراء الدراسة استخدمت طريقة المسح الشامل، ولذلك تم توزيع االستبانات على أفـراد     
، %87.04 استبانه أي بنـسبة اسـترداد        54تبانه من أصل     اس 47مجتمع الدراسة، وتم استرداد     

 لتحقق الشروط المطلوبـة لإلجابـة علـى         وبعد تفحص االستبانات لم يتم استبعاد أي منها نظراً        
 استبانه، والجداول التالية تبـين  47االستبيان، وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة للدراسة هو  

  :خصائص مجتمع الدراسة كالتالي
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  :ير المسمى الوظيفي متغ •

 من عينة الدراسة مسماهم الوظيفي نائـب مـدير عـام          % 2.12أن  ) 4(يبين جدول رقم    
مـن عينـة الدراسـة      % 14.9من عينة الدراسة مسماهم الوظيفي مساعد مدير عام، و        % 8.5و

رؤسـاء  % 27.6مسماهم الوظيفي مساعد مدير فرع، و     % 25.5مسماهم الوظيفي مدير فرع، و    
لهم مسميات وظيفية  أخرى مثـل مفتـشين ومراقبـي           %  21.3بة والتسهيالت، و  أقسام المحاس 

 .امتثال وموظفي أقسام المحاسبة والتسهيالت

  )4(جدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي

 النسبة المئوية التكرار المسمى الوظيفي

 %2.12 1 نائب مدير عام

 %8.5 4 مساعد مدير عام

 %14.9 7 عمدير فر

 %25.5 12 مساعد مدير فرع

رؤســـاء أقـــسام 
 المحاسبة والتسهيالت

13 27.6% 

 %21.3 10 أخرى

  100.0 47 المجموع
 

  

مدي تتطابق العينة المستجيبة مع العينة المستهدفة من قبل الباحث حيث           ) 4(ويبين الجدول 
% 40.4 وما نـسبته     من العينة، % 10.6شكلت نسبة واضعي األهداف اإلستراتيجية للمصارف       

من منفذي سياسات   % 27.6من العينة من المشرفين على السياسات العامة للمصرف، وما نسبته           
فتشمل جهات رقابية وهذا يعكس مـدى       % 21.3المصرف بشكل مباشر، أما باقي العينة وتمثل        

  .تمثيل العينة محل الدراسة لمتخذي القرار في المصارف العاملة في قطاع غزة
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


65 

  :لمؤهل العلميا •

 مـن بكـالوريوس     أقلمن عينة الدراسة مؤهلهم العلمي      % 19.1أن  ) 5(يبين جدول رقم    
من عينة الدراسـة مـؤهلهم      % 17.0من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي بكالوريوس، و      % 63.8و

من عينة الدراسة هي من حملـة الـشهادات      % 82.8العلمي دراسات عليا وتبين هذه النسب أن        
 .هذا متطلب أساسي للمصارف لتخطيط استراتجياتها على أسس علميةالجامعية و

  
  )5(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 17.2 9 دبلوم

 65.8 30 بكالوريوس

 17.0 8 دراسات عليا

  100.0 47 المجموع
 

  

 التخصص •

مـن  % 21.3من عينة الدراسة تخصصهم محاسـبة ، و       % 59.6أن  ) 6(يبين جدول رقم    
% 10.6من عينة الدراسة تخصصهم علوم مـصرفية و   % 8.5عينة الدراسة تخصصهم إدارة، و    

من عينة الدراسة متخصصين في تخصصات أخرى، وتبين النسب سابقة الذكر مدى توافر احـد     
  .علميةالمقومات الالزمة لعملية التسعير أال وهي توفر الكفاءات ال

  
  )6(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص
 النسبة المئوية التكرار تخصص

 59.6 28 محاسبة

 21.3 10 إدارة  

 8.5 4 علوم مصرفية

 10.6 5 أخرى

  100.0 47 المجموع
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 شهادات مهنية أخرى •

ختلفة فـي  من عينة الدراسة حاصلين على شهادات مهنية م   % 14.9أن  ) 7(يبين جدول رقم    
من عينة الدراسة غير حاصلين على أي شهادة مهنية، وتبين األرقـام            % 85.1مجال عملهم، و    

 .الواردة في الجدول عدم اهتمام المصارف العاملة في قطاع غزة بتطوير مواردها البشرية

  

  )7(جدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة حسب متغير شهادات مهنية

 لمئويةالنسبة ا التكرار شهادات مهنية

 14.9 7 نعم

 85.1 40 ال

  100.0 47 المجموع
 

  

  سنوات الخبرة •
 5من عينة الدراسة بلغت سنوات الخبرة لديهم اقـل مـن            % 6.4أن  ) 8(يبين جدول رقم    

% 21.3 سـنة،و  15-5من عينة الدراسة تراوحت سنوات الخبرة لديهم مـن   %72.3سنوات، و 
 سنة ويتضح من النـسب الـسابقة أن         15كثر من   من عينة الدراسة بلغت سنوات الخبرة لديهم أ       

المصارف في قطاع غزة تعتمد على العناصر البشرية الشابة وهم بطبيعة الحال من ذوي العلوم               
  .الحديثة وهي ميزة إضافية لمصارف قطاع غزة

  
  )8(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة
  سنوات الخبرة

 
 ةالنسبة المئوي التكرار

 6.4 3  سنوات5اقل من 

 72.3 34  سنوات5-15

 21.3 10  سنة15أكثر من 

  100.0 47 المجموع
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  العمر •
 سـنة  30 مـن  أقـل من عينة الدراسة كانت أعمـارهم  % 12.8أن ) 9(يبين جدول رقم    

من عينة الدراسـة    % 17.0 سنة، و  45-30من عينة الدراسة تراوحت أعمارهم من       % 70.2و
   سنة45ثر من كانت أعمارهم أك

  )9(جدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر

 النسبة المئوية التكرار العمر
 12.8 6  سنة30اقل من 

 70.2 33  سنة45-30من

 17.0 8   سنة فأكثر45من 

  100.0 47 المجموع
 

  
ويتضح أن النسب السابقة وهي العمر وسنوات الخبرة متقاربة مع نسب هذه الفئـات مـن            

وظفي القطاع المصرفي ككل حيث كانت نسبة اإلدارة العليا والتنفيذية من إجمـالي المـوظفين          م
% 15.4 سنة   45ونسبة الموظفين الذين تتجاوز أعمارهم      % 18في القطاع المصرفي الفلسطيني     

  ).47، ص30مجلة البنوك العدد(من إجمالي موظفي القطاع المصرفي الفلسطيني 
  

  الجنس  •
مـن عينـة    % 8.5من عينة الدراسة من الـذكور، و        % 91.5أن  ) 10(يبين جدول رقم    

الدراسة من اإلناث، وتعكس هذه النسب طبيعة العمل المصرفي الذي يتميز بطول فترات العمـل          
 . وارتفاع المخاطرة فيه

  )10( جدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس

 النسبة المئوية التكرار الجنس 

 91.5 43 ذكر

 8.5 4 نثىأ

  100.0 47 المجموع
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  طبيعة عمل المصرف •

من % 17.02من المصارف هي مصارف تجارية، و     % 82.98أن  ) 11(يبين جدول رقم    
 .المصارف من المصارف هي مصارف متخصصة

  
  )11(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير طبيعة عمل المصرف
 النسبة المئوية التكرار طبيعة عمل المصرف

 82.98 43 جاريت

 17.02 4 متخصص

  100.0 47 المجموع
 

        
  :أداة الدراسة 

  :تم استخدام االستبانة كإحدى أدوات الدراسة ، وقد تم تقسيم االستبانة إلى قسمين كالتالي 
  . فقرات 8يحتوى على السمات الشخصية إلدارة المصرف  ويتكون من : القسم األول
انية مجاالت تتناول العوامل المؤثرة في قرارات تـسعير الخـدمات           يتكون من ثم   : القسم الثاني 

  :المصرفية في المصارف العاملة في قطاع غزة كالتالي
  . فقرات4يناقش السيولة، ويتكون من  : المجال األول
  . فقرات5يناقش محاسبة التكاليف، ويتكون من : المجال الثاني
   فقرات5المخاطر، ويتكون من : المجال الثالث
   فقرات6عدد الوحدات المباعة ، ويتكون من:  المجال الرابع

   فقرات4األرباح المحصلة من العميل  ويتكون من : المجال الخامس
   فقرات6يناقش المعوقات، ويتكون من : المجال السادس
   فقرات6المنافسة، ويتكون من : المجال السابع
  فقرات 3يناقش دور سلطة النقد، ويتكون من : المجال الثامن

  
  :وقد كانت إجابات كل فقرة وفق مقياس ليكارت الخماسي كالتالي

 غير موافق بشدة غير موافق ال ادري موافق موافق بشدة التصنيف

 1 2 3 4 5 النقاط
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  :صدق وثبات االستبيان
 

  :وقد تم تقنين فقرات االستبيان وذلك للتأكد من صدقه وثباته كالتالي

  .لباحث بالتأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتينقام ا : صدق فقرات االستبيان

   :صدق المحكمين )1

مـن  ) 5(أعـضاء ) 8(عرض الباحث االستبيان على مجموعة من المحكمين تألفت مـن           
أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية  متخصصين في المحاسبة واإلدارة             

الطويلة في مجال العمل المصرفي، وقـد اسـتجاب         من ذوي الخبرات العملية     ) 3(واإلحصاء و 
الباحث آلراء السادة المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم بعـد                

وعدلت إذا وافق عليهـا     ) 6-4(تسجيلها في نموذج تم إعداده، وقد قبلت الفقرات إذا وافق عليها            
كمين وبذلك خرج االستبيان فـي صـورته         مح 4محكمين ورفضت إذا وافق عليها اقل من        ) 4(

 استبانة وزعت علـى بعـض       25شبه النهائية ليتم تطبيقه على العينة االستطالعية وكان عددها          
 .أفراد العينة ولم يتم احتساب العينة االستطالعية ضمن عينة الدراسة

  
  
  : صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان )2

مفردة، وذلك بحساب   25الستبيان على عينة الدراسة البالغة      وتم حساب االتساق الداخلي لفقرات ا     
  . معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال التابع له

  

  ): السيولة(قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال األول  •
يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة مـن فقـرات المجـال         )  12(الجدول رقم        

والدرجة الكلية لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد       )  لةالـسيو (األول
 الجدولية عند مستوى داللـة  r المحسوبة اكبر من قيمة r، وكذلك قيمة )0.05(مستوى داللة   

، وبذلك تعتبر فقرات المجال األول  صـادقة         0.396 والتي تساوي    23 ودرجة حرية    0.05
  .لما وضعت لقياسه
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  )12(ل رقم جدو
  والدرجة الكلية لفقراته) السيولة(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول

 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

9 
 أهـدافها   أحدتوجد لدى المصرف جهة مختصة إلدارة السيولة        

 .تخفيض تكلفة األموال لدى المصرف
0.655 0.000 

10 
لـدى المـصرف إلدارة األمـوال المتاحـة         توجد جهة مختصة    

 .لالستثمار
0.515 0.008 

11 
بسبب فائض السيولة يقوم المصرف بتخفيض أسعار خدماته 

 .االئتمانية للتخلص من السيولة الزائدة
0.601 0.001 

12 
يقوم المصرف بتخفيض أسعار خدماته غير االئتمانية الستقطاب        

 .لة إضافية ودائع جديدة وبالتالي الحصول على سيو
0.507 0.010 

  0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 
    

  
  )عامل التكاليف(قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الثاني •

 محاسبة :يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني         )  13( جدول رقم   
والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد مـستوى               ):التكاليف
 0.05 الجدولية عنـد مـستوى داللـة         r من قيمة    أكبر المحسوبة   r، وكذلك قيمة    )0.05(داللة  

، وبذلك تعتبر فقرات المجـال الثـاني  صـادقة لمـا             0.396 والتي تساوي    23ودرجة  حرية    
  . اسهوضعت لقي
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  )13(جدول رقم 
  والدرجة الكلية لفقراته:عامل التكلفة:معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني 

 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

 مستوى المعنوية

13 
ترى إدارة المصرف أن مخرجات نظام التكاليف تشكل 

 . في تحديد سعر الخدمةعامالً أساسياً
0.752 0.000 

14 
يوجد لدى المصرف وحدات متخصصة الحتساب تكلفة 

 .الخدمة
0.700 0.000 

15 
توجد لدى المصرف أسس ومعايير لتوزيع التكاليف 

 .واإليرادات على مراكز التكلفة
0.669 0.000 

 0.000 0.751 تستخدم بيانات التكاليف عند إضافة أو حذف خدمة 16

17 
 عن تقديم خدمة جديدة هي تعتبر التكلفة اإلضافية الناشئة

 الحد األدنى لتكلفه الخدمة
0.600 0.002 

  0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 
  

  ).المخاطر(قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الثالث  •
 مـن فقـرات المجـال       يبين معـامالت االرتبـاط بـين كـل فقـرة          )  14(جدول رقم   

والدرجة الكلية لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينـة دالـة عنـد     )  المخاطر(الثالث
 الجدولية عنـد مـستوى داللـة    r من قيمة أكبر المحسوبة r، وكذلك قيمة  )0.05(مستوى داللة   

ع صـادقة لمـا     ، وبذلك تعتبر فقرات المجال الراب     0.396 والتي تساوي    23 ودرجة حرية    0.05
  .وضعت لقياسه
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  )14(جدول رقم 
  والدرجة الكلية لفقراته) المخاطر(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث 

 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

 مستوى المعنوية

18 
 أحدتوجد جهة مختصة إلدارة المخاطر لدى المصرف 

 .أهدافها احتساب تكلفة المخاطر
0.775 0.000 

19 
يعتبر عدد المصارف في قطاع غزة سبباً في ارتفاع مخاطر 

تقديم الخدمة المصرفية األمر الذي يؤدي إلى زيادة 
 .المخاطر تقديم الخدمة المصرفية 

0.421 0.036 

20 
يعتبر نقص الفرص االستثمارية لتشغيل األموال سبباً في 

 .ماتزيادة المخاطر مما يؤدي لزيادة أسعار الخد
0.439 0.028 

21 
يعتبر نقص الفرص االستثمارية لتشغيل األموال سبباً في 

 .زيادة المخاطر مما يؤدي لزيادة أسعار الخدمات
0.452 0.023  

 

22 
يقوم المصرف بتعويم سعر الفائدة على التسهيالت 

 .االئتمانية لتالفي مخاطر أسعار الفائدة
0.555 0.004 

 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة  من أكبر المحسوبة rقيمة 
0.396  

  
  ).عدد الوحدات المباعة(قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الرابع  •

عـدد  (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجـال الرابـع  )  15(جدول رقم   
ي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد         والدرجة الكلية لفقراته،  والذ    )  الوحدات المباعة 

 الجدولية عنـد مـستوى داللـة    r المحسوبة اكبر من قيمة r، وكذلك قيمة  )0.05(مستوى داللة   
، وبذلك تعتبر فقرات المجال الخامس صادقة لمـا         0.396 والتي تساوي    23 ودرجة حرية    0.05

 وضعت لقياسه، 
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  )15(جدول رقم 
  والدرجة الكلية لفقراته)عدد الوحدات المباعة(اط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع معامالت االرتب

 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

 مستوى المعنوية

 التغيـر فـي سـعر الخدمـة                   أثريقوم المصرف بدراسة     23
 .على الطلب لنفس الخدمة

0.800 0.000 

24 
ل العمالء على الخدمات        يقوم المصرف بدراسة مدى إقبا

 .المقدمة عند تعديل و تحديد أسعار الخدمات
0.721 0.000 

25 
  يقوم المصرف بحساب كمية التعادل للخدمة المقدمة عند        

 .تحديد أو تعديل سعر خدمة         
0.788 0.000 

26 
  يقوم المصرف بحساب سعر التعادل للخدمة عند تحليل أو       

 .ل سعرهاتعدي        
0.836 0.000 

27 
  يقوم المصرف بتخفيض أسعار الفوائد المقبوضة بمقدار       

 .الزيادة في أرباح الخدمات غير االئتمانية       
0.719 0.000 

28 
  يقوم المصرف بتخفيض سعر الخدمة المصرفية كلما زاد 
 . الطلب عليها 

0.657 0.000 

  0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05لية عند مستوى داللة  الجدوr المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 
  

  ).األرباح المحصلة من العميل(قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الخامس  •

يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقـرات المجـال الخـامس        )  16( جدول رقم     
الذي يبـين أن معـامالت االرتبـاط        والدرجة الكلية لفقراته،  و    )  األرباح المحصلة من العميل   (

 الجدولية عنـد    r المحسوبة اكبر من قيمة      r، وكذلك قيمة    )0.05(المبينة دالة عند مستوى داللة      
 ، وبذلك تعتبـر فقـرات المجـال         0.396 والتي تساوي    23 ودرجة حرية    0.05مستوى داللة   

  .صادقة لما وضعت لقياسهالخامس 
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  )16(جدول رقم 

  والدرجة الكلية لفقراته) األرباح المحصلة من العميل(رتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس معامالت اال

 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

 مستوى المعنوية

29 
  يعمد المصرف في بعض الحاالت لوضع عدة مستويات 
 . من األسعار لنفس الخدمة 

0.397 0.049 

30 
  فإننفس الخدمة عند وضع عدة مستويات من األسعار ل 
 . المصرف يكون قد قام بتحليل كامل لعالقته مع العميل 

0.533 0.006  
 

31 
  يقوم المصرف بدراسة التكلفة التي يتحملها نتيجة 
 . عالقته مع العميل 

0.450 0.024 

32 
يقوم المصرف بدراسة ارتباط الخدمات المقدمة بخـدمات         

 سعارهاأخرى يطلبها العميل ومدى ربحيتها عند تحديد أ
0.455 0.022 

  0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 
  ).المعوقات(قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال السادس  •

يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة مـن فقـرات المجـال الـسادس              )  17(جدول رقم   
 الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مـستوى   والدرجة)  المعوقات(

 0.05 الجدولية عنـد مـستوى داللـة         r المحسوبة اكبر من قيمة      r، وكذلك قيمة    )0.05(داللة  
صـادقة لمـا    الـسادس    ، وبذلك تعتبر فقرات المجال       0.396 والتي تساوي    23ودرجة حرية   
  .وضعت لقياسه
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  )17(ول رقم جد
  والدرجة الكلية لفقراته) المعوقات(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السادس 

 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

 مستوى المعنوية

33 
يتوافر لدى المصرف الخبرات الالزمة إلنـشاء وحـدات         

 .متخصصة للتسعير
0.725 0.000 

34 
الخارجية بغض النظر   يقوم المصرف باالستعانة بالخبرات     

 عن  سرية العمل المصرفي
0.621 0.000 

35 
توجد لدى المصرف وحدات متخصصة لتسعير الخـدمات        

  .بنفس المسمى أو بمسميات أخرى
 

0.837 0.000 

36 
توجد لدى المصرف وحدات متخصصة إلجـراء أبحـاث         

 .السوق
0.833 0.000 

37 
من مراحـل   تتدخل اإلدارة العليا في مراحل قليلة ومحددة        

 .تسعير الخدمة
0.673 0.000 

38 
يتم تحديد السعر النهائي للخدمة من قبل اإلدارة العليا بعد          

 دراسته من قبل الجهات المختصة
0.608 0.001 

 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 
0.396  

  
  ).المؤثرات الخارجية(ت المجال السابع قياس صدق االتساق الداخلي لفقرا •

يبين معامالت االرتباط بين كل فقـرة مـن فقـرات المجـال الـسابع               )  18(جدول رقم   
والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينـة دالـة             )  المؤثرات الخارجية (

 الجدولية عند مستوى داللة     rة   المحسوبة اكبر من قيم    r، وكذلك قيمة    )0.05(عند مستوى داللة    
صادقة لمـا   السابع   ، وبذلك تعتبر فقرات المجال       0.396 والتي تساوي    23 ودرجة حرية    0.05

  .وضعت لقياسه
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  )18(جدول رقم 
  والدرجة الكلية لفقراته) المنافسة(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السابع 

 الفقرة مسلسل
معامل 
 طاالرتبا

 مستوى المعنوية

39 
تتم دراسة أسعار المنافسين قبل تحديـد سـعر الخدمـة           

 .المصرفية 
0.493 0.012 

40 
توجد منافسة شديدة بين جميع المصارف العاملة في 

 .فلسطين 
0.411 0.046 

41 
يعتمد المصرف سياسة التكامل الراسي في تقديم خدماتـه    

 .في سبيل تخفيف أسعار الخدمات
0.527 0.007 

42 
يعتمد المصرف سياسة التكامل األفقي في تقديم خدماته 

 في سبيل تخفيف أسعار الخدمات
0.519 0.008 

43 
يعتبر وجود أعداد كبيرة من المصارف حافزاً لتشكيل 

 وحدات متخصصة للتسعير
0.438 0.029 

44 
إن وجود المنافسة بين المصارف في تقديم الخدمات 

 معينة بغض النظر ديم خدمةمتنوعة تؤدي بالمصارف لتقال
 عن تكلفتها

0.494 0.012 

  0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 
  

  
  ).دور سلطة النقد(قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الثامن  •

دور (رات المجـال الثـامن      يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فق       )  19(جدول رقم   
والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى             )  سلطة النقد 

 0.05 الجدولية عنـد مـستوى داللـة         r المحسوبة اكبر من قيمة      r، وكذلك قيمة    )0.05(داللة  
صادقة لما وضعت   لثامن  ا ، وبذلك تعتبر فقرات المجال       0.396 والتي تساوي    23ودرجة حرية   

  .لقياسه
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  )19(جدول رقم 

  والدرجة الكلية لفقراته) دور سلطة النقد(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثامن 

 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

 مستوى المعنوية

 0.024 0.451 تدخل سلطة النقد بشكل محدود في أسعار الخدمات 45

46 
لطة النقد على أسعار الخدمات الجديـدة بـدون         توافق س 

 .إجراء تعديالت على السعر
0.463 0.020 

47 
ال توافق سلطة النقد على تعديل سعر خدمة ما كانت قـد            

 .حددت سعرها سابقاً
0.569 0.003 

  0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 
  

  ق البنائي لمجاالت االستبانةالصد

يبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة بالدرجة الكلية لفقرات           ) 20(جدول رقم   
االستبانة، والذي يبين أن محتوى كل مجال من مجاالت االستبيان له عالقة قوية بهدف الدراسـة    

  ).0.05(عند مستوى داللة 
  )20(جدول رقم 

  دراسةالصدق البنائي لمجاالت ال
 مستوى الداللة معامل االرتباط محتوى المجال المجال

 0.000 0.773 السيولة األول

 0.000 0.833 محاسبة التكاليف الثاني

 0.000 0.686 المخاطر الثالث

 0.001 0.608 عدد الوحدات المباعة الرابع

 0.000 0.895 األرباح المحصلة من العميل الخامس

 0.000 0.776 المعوقات السادس

 0.014 0.483 المنافسة السابع

 0.000 0.846 دور سلطة النقد الثامن

 0.000 0.918 األهداف اإلستراتيجية للمصرف التاسع
  0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة r         قيمة 
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  :Reliabilityثبات االستبانة 

وقد أجرى الباحث خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتين همـا طريقـة         
  .التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

  

  :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  •

 تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية               
لكل محور من محاور االستبانة، وقد تم تصحيح معامالت االرتباط  باسـتخدام معامـل               الرتبة  

حـسب المعادلـة    ) Spearman-Brown Coefficient(ارتباط سبيرمان بـراون للتـصحيح   
 : التالية

= معامل الثبات 
1

2
ر+

ل يبين أن هناك معام) 21(  حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم ر

  ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان
  

  )21(جدول رقم 
  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 

 محتوى المجال المجال
معامل 
 االرتباط

 معامل الثبات
مستوى 
 المعنوية

 0.000 0.9343 87680. السيولة األول

 0.000 0.9090 83320. محاسبة التكاليف الثاني

 0.000 0.9398 88660. المخاطر الثالث

 0.000 0.7740 63140. عدد الوحدات المباعة الرابع

 0.000 0.8782 78290. األرباح المحصلة من العميل الخامس

 0.000 0.7624 61600. المعوقات السادس

 0.000 0.8601 75460. المنافسة السابع

 0.000 0.8222 69810. دور سلطة النقد الثامن

 0.000 0.9026 82250. ة للمصرفاألهداف اإلستراتيجي التاسع

 0.000 0.8863 79580. جميع المجاالت 

 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة r من قيمة أكبر المحسوبة rقيمة 
0.396  
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  :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ  

ياس الثبات والجـدول  استخدمت طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لق  
يبين أن معامالت الثبات مرتفعة لمحاور االستبانة،حيث بلغت نـسبة الثبـات لجميـع             ) 22(رقم  

  %.89.87المجاالت 
  )22(جدول رقم

  )طريقة ألفا كرونباخ( معامالت الثبات 
 معامل ألفا كرونباخ للثبات محتوى المجال المجال

 0.9513 السيولة األول

 0.9319 اليفمحاسبة التك الثاني

 0.929 المخاطر الثالث

 0.7805 عدد الوحدات المباعة الرابع

 0.9196 األرباح المحصلة من العميل الخامس

 0.8016 المعوقات السادس

 0.8714 المؤثرات الخارجية السابع

 0.8268 دور سلطة النقد الثامن

 0.8987 جميع المجاالت 

  
  :المعالجات اإلحصائية             

 اإلحصائي وتم استخدام االختبـارات      SPSSتم تفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج        
  :اإلحصائية التالية

النسب المئوية والتكرارات لمعرفة نسب اإلجابات على كل فقرة من فقرات االستبانة ونـسبة        -1
  .كل خاصية من خصائص العينة

  اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -2
 سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال-بار كولومجروفاخت -3

 ) 1- Sample K-S(  

 لبيان مدى داللة كل فقرة من فقرات االستبانة وبالتالي قبـول  One sample t testاختبار  -4
  .أو رفض الفرضية

ل المؤثرة  الختبار الفروقات في آراء أفراد العينة في العوامOne Way ANOVAاختبار  -5
 .في تسعير الخدمات المصرفية
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  )(Sample K-S -1) سمرنوف  -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي

 سمرنوف  لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعـي أم           -ار كولمجروف تم استخدام اختب  
 معظم االختبارات المعلمية تـشترط أن  ألنال وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات،       

نتائج االختبار حيث إن قيمـة مـستوى   ) 23(يكون توزيع البيانات طبيعيا، ويوضح الجدول رقم      
.05.0(  0.05الداللة  لكل مجال اكبر من  >sig (  وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيـع

  .الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلميه
  

  )23(جدول رقم 
  )One-Sample Kolmogorov-Smirnov(اختبار التوزيع الطبيعي

 قيمة مستوى الداللة Zقيمة  محتوى المجال المجال
 0.372 0.915 السيولة األول

 0.147 1.143 محاسبة التكاليف ثانيال

 0.702 0.706 المخاطر الثالث

 0.075 1.282 عدد الوحدات المباعة الرابع

 0.431 0.873 األرباح المحصلة من العميل الخامس

 0.237 1.032 المعوقات السادس

 0.495 0.830 المؤثرات الخارجية السابع

 0.669 0.725 دور سلطة النقد الثامن

 0.949 0.521 المجاالتجميع  

  
  تحليل فقرات الدراسة

لتحليل فقـرات االسـتبانة   ) One Sample T test(  للعينة الواحدة Tتم استخدام اختبار 
والجداول التالية تحتوي على النسبة المئوية لبدائل كل فقرة وكذلك المتوسط الحـسابي والـوزن               

فقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقـون         ومستوى الداللة لكل فقرة، وتكون ال      tالنسبي وقيمة   
 الجدولية والتي تـساوي      t المحسوبة اكبر من قيمة      tعلى محتواها إذا كانت القيمة المطلقة لقيمة        

 0.05أو مـستوى المعنويـة اقـل مـن     " ( 0.05"ومستوى معنوية   " 46" عند درجة حرية     2.0
 بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقـون علـى          ، وتكون الفقرة سلبية    %)60والوزن النسبي اكبر من     

 الجدوليـة  t المحسوبة أصغر من القيمة المطلقة لقيمـة  tمحتواها إذا كانت القيمة المطلقة لقيمة      
أو مستوى المعنوية اقل من     " ( 0.05"ومستوى معنوية   " 46" عند درجة حرية     2.0والتي تساوي   
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لعينة في الفقرة محايدة إذا كـان مـستوى         ، وتكون آراء ا    %)60 والوزن النسبي اقل من      0.05
  .0.0 أكبر منالمعنوية 
  

  السيولة: تحليل فقرات المجال األول 

تتأثر قرارات تسعير الخدمات المصرفية بالسيولة لدى المصارف العاملة في : الفرضية األولى
  α≥05.0قطاع غزة عند مستوى داللة 

  )24(جدول رقم
  )السيولة(األولال تحليل فقرات المج

رقم 
 الفقرة

 الفقرة

شدة
ق ب

واف
م

 

فق
موا

ري 
 اد

ال
فق 

موا
ير 

غ
شدة 

ق ب
واف

ر م
غي

 

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
)5( 

بي
نس

ن ال
وز

ال
 

مة 
قي

t اللة
 الد

وى
ست

م
 

9 

توجد لـدى المـصرف     
ــصة إلدارة  ــة مخت جه

 أهـدافها   أحـد السيولة  
تخفيض تكلفة األمـوال    

 لدى المصرف

53.2 38.3 2.1 2.1 4.3 4.34 86.81 9.554 0.000 

10 
توجد جهة مختصة لدى    
المصرف إلدارة األموال   

 .المتاحة لالستثمار
40.4 48.9 10.6 0.0 0.0 4.30 85.96 13.552 0.000 

11 

بسبب فائض السيولة 
يقوم المصرف بتخفيض 
أسعار خدماته االئتمانية 

للتخلص من السيولة 
 .الزائدة

8.5 36.2 14.9 40.4 0.0 3.13 62.55 0.829 0.411 

12 

يقوم المصرف بتخفيض   
أسعار خدماتـه غيـر     
ــة الســتقطاب  االئتماني
ودائع جديدة وبالتـالي    
الحصول على سـيولة    

 .إضافية 

25.5 53.2 4.3 17.0 0.0 3.87 77.45 6.031 0.000 

 0.000 10.241 78.19 3.91       الفقراتجميع  

  2.0تساوي " 0.05"ومستوى معنوية " 46" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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 حيث اتفقوا علـى     إيجابيةكانت  ) 9(أن أراء أفراد العينة في الفقرة       ) 24(يبين جدول رقم    
" ، وعلى أنـه     % 86.81بوزن نسبي     " توجد لدى المصرف جهة مختصة إلدارة السيولة         " أنه

 في  %85.96بوزن نسبي   " توجد جهة مختصة لدى المصرف إلدارة األموال المتاحة لالستثمار          
ولدى االستفسار من بعض المصارف محل الدراسة تبين أن إدارة الـسيولة وإدارة             ) 10(الفقرة  

األموال المتاحة لالستثمار تختص بها جهات بنفس المسمى أو دوائر أخرى مثل دائرة الخزينـة               
ـ     ) 9،10(أو إدارة العمليات وتعكس نسبة االيجابية في الفقرتين          سبة أهمية السيولة وإدارتهـا بالن

  .للعمل المصرفي
يقوم المصرف بتخفيض أسـعار خدماتـه   " على انه )12( كما اتفق أفراد العينة في الفقرة   

بـوزن  " غير االئتمانية الستقطاب ودائع جديدة وبالتـالي الحـصول علـى سـيولة إضـافية                
 )11(ا في تسعير الخدمات المصرفية، أما فـي الفقـرة           مما يدلل أن للسيولة أثر    % 77.45نسبي

بسبب فائض السيولة يقوم المصرف تخفيض أسعار خدماتـه االئتمانيـة            (أنهوالتي نصت على    
فقد كانـت أراء أفـراد      ) للتخلص من فائض السيولة وبالتالي تقليل تكلفة األموال لدى المصرف         

وقد كانت نـسبة  % 62 و بوزن نسبي  0.05 من   أكبرالعينة محايدة حيث إن مستوى الداللة كان        
، %55.3 وغير موافق    أدريونسبة الذين أجابوا بال     % 44.7وا بموافق وموافق بشدة     الذين أجاب 

وقد تم االستفسار من بعض مدراء المصارف عن طرق معالجة المـصارف لفـائض الـسيولة                
وكانت إجاباتهم أن زيادة السيولة تستغل بزيادة التسهيالت االئتمانية المباشرة أو استثمارها فـي              

ويتبين من إجابة هذه الفقرة أن المصارف في قطاع غزة تسعى لتحقيق الـربح              األوراق المالية،   
  .بالدرجة األولى وهذا ما ُأثبت في الدراسة كما سيأتي الحقاً

  
والـوزن النـسبي   3.91 وبصفة عامة يتبين أن الوسط الحسابي لجميع الفقرات يـساوي  

 مما  0.05 من   أقل وهي    0.000ومستوى الداللة يساوي    % 60" من   أكبروهو  %78.19يساوي  
تتأثر قرارات تسعير الخدمات المصرفية بالـسيولة    " يعني قبول الفرضية األولى التي تنص على        

  .α≥05.0عند مستوى داللة " لدى المصارف العاملة في قطاع غزة
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عامل التكلفة: تحليل فقرات المجال الثاني  
 

تسعير الخدمات المصرفية بتكاليف الخدمات لـدى المـصارف     تتأثر قرارات   : الفرضية الثانية   
  α≥05.0العاملة في قطاع غزة عند مستوى داللة 

 
  )25(جدول رقم

  )عامل التكاليف(الثانيتحليل فقرات المجال 
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13 

ترى إدارة المـصرف    
ــام  ــات نظ أن مخرج
التكاليف تشكل عامالً   
أساسيا في تحديد سعر 

 .الخدمة

23.4 51.1 10.6 12.8 2.1 3.81 76.17 5.468 0.000 

14 

يوجد لدى المـصرف    
ــدات متخصــصة  وح
الحتـــساب تكلفـــة 

 .الخدمة

23.4 53.2 6.4 10.6 6.4 3.77 75.32 4.659 0.000 

15 

توجد لدى المـصرف    
أسس ومعايير لتوزيع   
التكاليف على مراكـز    

 .التكلفة

27.7 51.1 8.5 8.5 4.3 3.89 77.87 5.849 0.000 

16 
تـــستخدم بيانـــات 
التكاليف عند إضـافة    

 أو حذف خدمة 
23.4 53.2 10.6 8.5 4.3 3.83 76.60 5.532 0.000 

17 

تعتبر التكلفة اإلضافية   
يم الناشئة عـن تقـد    

خدمة جديدة هي الحد    
 األدنى لتكلفه الخدمة

12.8 63.8 14.9 6.4 2.1 3.79 75.74 6.484 0.000 

 
جميع فقرات 

 المجال
     3.82 76.34 6.856 0.000 

  2.0تساوي " 0.05"ومستوى معنوية " 46" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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ت المجال ايجابية حيث أن الـوزن  أن آراء أفراد العينة في جميع فقرا      ) 25(يبين جدول رقم    
 بمعنى أن أفراد العينة يتفقون      0.05 من   أقلومستوى المعنوية   %" 60" من   أكبرالنسبي لكل منها    

بـوزن  " توجد لدى المصرف أسس ومعايير لتوزيع التكاليف على مراكـز التكلفـة              "  أنهعلى  
 توجد لدى   أنهمن  ) 2007د،بارو(، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إلية دراسة        %77.87نسبي    

المصارف الفلسطينية أسس ومعـايير لتوزيـع التكـاليف لـديها كمـا اتفقـت مـع دراسـة                   
ترى إدارة المصرف أن مخرجات نظام        " أنهفي ذلك، واتفق أفراد العينة على       ) 2003العمري،(

يوجـد   " أنه، و على %76.17بوزن نسبي" التكاليف تشكل عامالً أساسيا في تحديد سعر الخدمة   
، وتبـين   %75.32بـوزن نـسبي       " لدى المصرف وحدات متخصصة الحتساب تكلفة الخدمة        

انه يوجد لدى المـصارف فـي قطـاع غـزة وحـدات             ) 13،14،15(الفقرات الثالث السابقة    
تستخدم بيانات التكاليف عند إضـافة  " متخصصة الحتساب التكلفة كما اتفق أفراد العينة على إنه    

تعتبر التكلفة اإلضافية الناشئة عن تقديم      "  ، و على إنه     %76.60بوزن نسبي   " أو حذف خدمة      
أن ) 16(، وتبين من الفقـرة      %75.74بوزن نسبي   " خدمة جديدة هي الحد األدنى لتكلفه الخدمة        

) 31(المصارف تأخذ عامل التكلفة بالحسبان عند تقديم الخدمة المصرفية ويتأكد ذلك في الفقـرة              
أن المصرف يدرس التكلفة التي يتحملها نتيجة عالقته مع العميل ،أمـا الفقـرة     والتي تنص على    

  . يتم تحميل الخدمة بالتكاليف اإلضافية فقط أنهفتبين ) 17(
  

والـوزن النـسبي    3.82وبصفة عامة يتبين أن الوسط الحسابي لجميع الفقرات يـساوي             
 0.05 مـن    أقل  وهي    0.000ومستوى الداللة يساوي      % 60" من   أكبروهو  %76.34يساوي    

أن أسعار الخدمات المـصرفية تتـأثر بتكلفـة        " مما يعني قبول الفرضية الثانية التي تنص على         
  α≥05.0الخدمة في المصارف العاملة في قطاع غزة عند مستوى داللة 

 
 

المخاطر: تحليل فقرات المجال الثالث  
 

لمصرفي بقرارات تـسعير الخـدمات المـصرفية لـدى     تؤثر مخاطر العمل ا : الفرضية الثالثة   
 α≥05.0المصارف العاملة في قطاع غزة عند مستوى داللة 
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  )26(جدول رقم
  )المخاطر(الثالثتحليل فقرات المجال 
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18 

توجد جهة مختصة 
إلدارة المخاطر لدى 

 أهدافها أحدالمصرف 
احتساب تكلفة 

 .المخاطر

55.3 29.8 0.0 4.3 10.6 4.15 82.98 6.051 0.000 

19 

يعتبر عدد المصارف 
في قطاع غزة سبباً 
في ارتفاع مخاطر 

تقديم الخدمة 
المصرفية األمر الذي 

يؤدي إلى زيادة 
 لمخاطرا

31.9 48.9 6.4 12.8 0.0 4.00 80.00 7.175 0.000 

20 

يعتبر نقص الفرص 
االستثمارية لتشغيل 

األموال سبباً في زيادة 
المخاطر مما يؤدي 

 لزيادة أسعار الخدمات

29.8 34.0 12.8 23.4 0.0 3.70 74.04 4.221 0.000 

21 

يعتبر التركز في تقديم 
الخدمات المصرفية 

نية منها وخاصة االئتما
 أهم المخاطر التي أحد

تتعرض لها المصارف 
األمر الذي يؤثر على 

 .أسعار الخدمات

44.7 48.9 2.1 4.3 0.0 4.34 86.81 12.578 0.000 

22 

يقوم المصرف بتعويم 
سعر الفائدة على 

الخدمات االئتمانية 
لتالفي مخاطر أسعار 

 .الفائدة

31.9 27.7 17.0 21.3 2.1 3.66 73.19 3.759 0.000 

 0.000 11.633 79.40 3.97      جميع الفقرات 

  2.0تساوي " 0.05"ومستوى معنوية " 46" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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أن آراء أفراد العينة في جميع فقرات المجـال ايجابيـة حيـث إن              ) 26(يبين جدول رقم    
 بمعنى أن أفراد العينة     0.05 من   أقلومستوى المعنوية   %" 60" من   أكبرالوزن النسبي لكل منها     

 أهـم   أحـد يعتبر التركز في تقديم الخدمات المصرفية وخاصة االئتمانية منها           "  أنيتفقون على   
  بـوزن نـسبي   " المخاطر التي تتعرض لها المصارف األمر الذي يؤثر على أسعار الخـدمات             

بي بـوزن نـس   "  توجد جهة مختصة إلدارة المخاطر لـدى المـصرف         " أن، وعلى   86.81%
مـن المـصارف   ) 2007، أبوكمـال (، وقد اتفقت هذه النتيجة مع توصلت إلية دراسة  82.98%

يعتبر نقص الفرص االستثمارية     " أنالفلسطينية لديها وحدات متخصصة إلدارة المخاطر، وعلى        
بـوزن  " لتشغيل األموال سبباً في زيادة المخاطر األمر الذي يـؤثر علـى أسـعار الخـدمات                 

يعتبر عدد البنوك العاملة في فلسطين سبباً في ارتفاع مخاطر تقـديم        " أنعلى  ، و %80.00نسبي
  أنه، وعلى %74.04بوزن نسبي " الخدمة المصرفية األمر الذي يؤثر على أسعار الخدمات 

" يقوم المصرف بتعويم سعر الفائدة على التسهيالت االئتمانية لتالفي مخاطر أسـعار الفائـدة                " 
مـن أن  ) 2003العمري،(، واتفقت هذه النتائج مع ما توصلت إلية دراسة %73.19بوزن نسبي   

المصارف تأخذ بالحسبان تكلفة المخاطر وان أهم المخاطر التي تواجه المصارف هـي تركـز               
 .الخدمات ونقص الفرص االستثمارية وزيادة عدد المصارف العاملة

 تؤثر فـي قـرارات التـسعير        ويتضح من إجابات الفقرات السابقة أن مخاطر العمل المصرفي        
 , marteno)(ودراسة ) Lepetit, Nys, Rous, Tarazi,2006(وتتفق هذة النتيجة مع دراسة

donald & yi ,2006(  
  

 والـوزن النـسبي   3.97وبصفة عامة يتبين أن الوسط الحسابي لجميع الفقرات يـساوي           
 ممـا  0.05 من أقل  وهي0.000ومستوى الداللة يساوي   % 60" من   أكبروهو  %79.40يساوي  

تتأثر قرارات تسعير الخدمات المـصرفية بمخـاطر   " يعني قبول الفرضية الثالثة التي تنص على      
  α≥05.0العمل المصرفي لدى البنوك العاملة في قطاع غزة عند مستوى داللة 
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  عدد الخدمات المباعة: تحليل فقرات المجال الرابع

أثر قرارات تسعير الخدمات المـصرفية بعـدد الخـدمات المباعـة لـدى              تت: الفرضية الرابعة 
  α≥05.0عند مستوى داللة المصارف العاملة في قطاع غزة 

  
  )27(جدول رقم

  )عدد الخدمات المباعة(الرابعتحليل فقرات المجال 
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23 
 أثريقوم المصرف بدراسة 

التغير في سعر الخدمة على 
 .الطلب لنفس الخدمة

25.5 61.7 6.4 6.4 0.0 4.06 81.28 9.554 0.000 

24 

يقوم المصرف بدراسة مدى 
إقبال العمالء على الخدمات 
المقدمة عند تعديل و تحديد 

 .دماتأسعار الخ

31.9 55.3 4.3 6.4 2.1 4.09 81.70 8.222 0.000 

25 
يقوم المصرف بحساب كمية 
التعادل للخدمة المقدمة عند 
 .تحديد أو تعديل سعر خدمة

21.3 51.1 12.8 10.6 4.3 3.74 74.89 4.852 0.000 

26 
يقوم المصرف بحساب سعر 
التعادل للخدمة عند تحليل أو 

 .تعديل سعرها
27.7 46.8 6.4 17.0 2.1 3.81 76.17 5.056 0.000 

27 

يقوم المصرف بتخفيض 
أسعار الفوائد المقبوضة 
بمقدار الزيادة في أرباح 
 الخدمات غير االئتمانية

12.8 34.0 12.8 36.2 4.3 3.15 62.98 0.866 0.391 

28 
يقوم المصرف بتخفيض سعر   

  الخدمة المصرفية كلما زاد
 . الطلب عليها  

12.8 31.9 14.9 38.3 2.1 3.15 62.98 0.894 0.376 

 0.000 4.832 71.28 3.56      جميع المجاالت 

  2.0تساوي " 0.05"ومستوى معنوية " 46" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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) 23،24،25،26(أن آراء أفراد العينة كانت ايجابية في الفقـرات            ) 27(يبين جدول رقم    
 أن بمعنـى  0.05 مـن   أقلومستوى المعنوية   %" 60" من   رأكبحيث أن الوزن النسبي لكل منها       

يقوم المصرف بدراسة مدى إقبال العمالء على الخدمات المقدمـة           " أنأفراد العينة يتفقون على     
يقـوم المـصرف    " أن، وعلـى    % 81.70بوزن نسبي     " عند تحديد أو تعديل أسعار الخدمات       

 أن، وعلى   %81.28بوزن نسبي   " س الخدمة    التغير في سعر الخدمة على الطلب لنف       أثربدراسة  
بـوزن  " يقوم المصرف بحساب سعر التعـادل للخدمـة عنـد تحديـد أو تعـديل سـعرها                  " 

يقوم المصرف بحساب كمية التعادل للخدمة المقدمة عند تحديـد أو           " ، وعلى إن    %76.17نسبي
 المـصارف تقـوم   ، وتدلل الفقرات األربع السابقة  أن%74.89بوزن نسبي " تعديل سعر خدمة   

 يتوفر لـدى    أنهمن  ) 35،36(بدراسة مرونة الطلب على الخدمة وهذا يؤكد ما جاء في الفقرات            
المصارف وحدات متخصصة للتسعير وإلجراء أبحاث السوق، وقد كانت آراء أفراد العينة فـي              

فقـد   في كـال الفقـرتين   0.05 من أكبرمحايدة حيث أن قيمة مستوى الداللة  ) 27،28(الفقرتين  
 وبـوزن  0.894 تـساوي  tوكانـت   ) 28(للفقرة  % 62.98 والوزن النسبي    t 0.866كانت قيمة 

ولعل عدم موافقة أفراد العينة علـى الفقـرتين الـسابقتين جـاءت       ) 27(للفقرة  % 62.98نسبي  
متوافقة مع األهمية اإلستراتيجية للمصارف في قطاع غزة حيث كان هدف الربحيـة بالمرتبـة               

ذا األهمية النسبية ألرباح الفوائد لدى المصارف في قطاع غزة وتتأكـد هـذه              األولي ويعكس ه  
النتيجة من أهمية أرباح الفوائد لدى المصارف في الجهاز المصرفي الفلسطيني والجدول التـالي              

  يوضح ذلك
  

يوضح األهمية النسبة إليرادات الفوائد بالنسبة إلجمالي إيرادات المصارف في ) 28(جدول

  )دوالربال(فلسطين

 6/2007 2006 2005 السنة

 115,522,109 165,059,600 190,638,561 إجمالي الدخل

 80,325,724 121,880,448 100,366,453 صافي إيرادات الفوائد

 %69.53 %73 %52.64 األهمية النسبة لصافي إيرادات الفوائد

  )30,31مجلة البنوك العدد : (المصدر
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 والـوزن النـسبي   3.56حسابي لجميع الفقرات يـساوي      وبصفة عامة يتبين أن الوسط ال     
 0.05 مـن    أقل  وهي    0.000ومستوى الداللة يساوي    % 60" من   أكبروهو   %71.28يساوي    

 تتأثر قرارات تسعير الخدمات المصرفية بعدد       "مما يعني قبول الفرضية الرابعة التي تنص على         
  ".α≥05.0ند مستوى داللة عالخدمات المباعة لدى المصارف العاملة في قطاع غزة 

  

  تحليل فقرات المجال الخامس
تتأثر قرارات تسعير الخدمات المصرفية بحجم األرباح المحصلة من : الفرضية الخامسة 

  .α≥05.0العميل لدى المصارف العاملة في قطاع غزة عند مستوى داللة 
  )29(جدول رقم

  )األرباح المحصلة من العميل(الخامستحليل فقرات المجال 
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29 
يعمد المصرف فـي بعـض       

الحاالت لوضع عدة مـستويات     
 .من األسعار لنفس الخدمة

19.1 51.1 6.4 21.3 2.1 3.64 72.77 4.007 0.000 

30 

عند وضع عدة مستويات من      
األسعار لنفس الخدمـة فـان      
المصرف يكون قد قام بتحليـل      

 .كامل لعالقته مع العميل

21.3 51.1 14.9 12.8 0.0 3.81 76.17 5.999 0.000 

31 

يقوم المصرف بدراسة التكلفة   
التي يتحملها نتيجة عالقته مع     
العميل قبل تحديد سعر الخدمة     

 .قدمة لةالم

27.7 51.1 12.8 8.5 0.0 3.98 79.57 7.695 0.000 

32 

يقوم المصرف بدراسة ارتباط      
الخــدمات المقدمــة بخــدمات 
أخرى يطلبها العميـل ومـدى      

 ربحيتها عند تحديد أسعارها

34.0 46.8 10.6 6.4 2.1 4.04 80.85 7.488 0.000 

 0.000 8.364 77.34 3.87      جميع فقرات المجال 

  2.0تساوي " 0.05"ومستوى معنوية " 46" الجدولية عند درجة حرية tة قيم
 

أن آراء أفراد العينة في جميع فقرات المجـال ايجابيـة حيـث أن              ) 29(يبين جدول رقم    
 بمعنى أن أفراد العينة     0.05 من   أقلومستوى المعنوية   %" 60" من   أكبرالوزن النسبي لكل منها     

راسة ارتباط الخدمات المقدمة بخدمات أخرى يطلبها العميـل         المصرف يقوم بد  " يتفقون على إن    
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تتفق هـذه النتيجـة مـع دراسـة         % 80.85بوزن نسبي     " ومدى ربحيتها عند تحديد أسعارها      
المـصرف  " العمري من أن المصارف تقوم بدراسة حاجات العمالء وتلبية رغباتهم، وعلى إن             

 أن   ، وعلـى    %79.57بوزن نـسبي    "   مع العميل  يقوم بدراسة التكلفة التي يتحملها نتيجة عالقته      
عند وضع عدة مستويات من األسعار لنفس الخدمة فان المصرف يكون قد قام بتحليـل كامـل            " 

يعمد المصرف في بعض الحاالت لوضع       " أن، وعلى   %76.17بوزن نسبي " لعالقته مع العميل    
وتتفق هذه النتيجة مع ما ذكر      ،  %72.77بوزن نسبي   " عدة مستويات من األسعار لنفس الخدمة       

 . سابقاً  من أن ربحية العميل أحد العوامل المؤثرة في تسعير الخدمات المصرفية

والـوزن النـسبي   3.87 وبصفة عامة يتبين أن الوسط الحسابي لجميع الفقرات يـساوي  
 0.05  وهي اقل مـن  0.000ومستوى الداللة يساوي  % 60" من   أكبروهو  % 77.34يساوي  
تتأثر قرارات تـسعير الخـدمات المـصرفية    "ني قبول الفرضية الخامسة التي تنص على        مما يع 

بحجم األرباح المحصلة من العميل لدى البنوك العاملة في قطاع غـزة عنـد مـستوى داللـة                  
05.0≤α  
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  تحليل فقرات المجال السادس
ر الكفاءات العلمية، سرية العمل المـصرفي،تدخل       توف(توجد عدة معوقات  :  الفرضية السادسة 

  .تحول دون تسعير الخدمة المصرفية على أسس سليمة) اإلدارة العليا
  
  )30(جدول رقم

  )المعوقات(تحليل فقرات المجال السادس
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33 

يتوافر لـدى المـصرف     
الخبرات الالزمة إلنـشاء    
وحـــدات متخصـــصة 

 .للتسعير

31.9 44.7 8.5 8.5 6.4 3.87 77.45 5.183 0.000 

34 

يقوم المصرف باالستعانة   
بالخبرات الخارجية بغض   
النظر عن  سرية العمـل      

 المصرفي

4.3 23.4 21.3 29.8 21.3 2.60 51.91 -2.32 0.024 

35 

توجــد لــدى المــصرف 
وحدات متخصصة لتسعير   
الخدمات بنفس المـسمى    

 .أو بمسميات أخرى

25.5 44.7 8.5 14.9 6.4 3.68 73.62 3.891 0.000 

36 
توجــد لــدى المــصرف 
وحدات متخصصة إلجراء   

 .أبحاث السوق

29.8 34.0 6.4 19.1 10.6 3.53 70.64 2.641 0.011 

37 
تتدخل اإلدارة العليا فـي     

حل قليلة ومحددة من    مرا
 .مراحل تسعير الخدمة

21.3 31.9 12.8 25.5 8.5 3.32 66.38 1.678 0.100 

38 

يتم تحديد السعر النهـائي    
للخدمة من قبـل اإلدارة      
العليا بعد دراسته من قبل     

 الجهات المختصة

40.4 44.7 8.5 4.3 2.1 4.17 83.40 8.754 0.000 

 0.000 4.139 70.57 3.53      جميع الفقرات 

ــم  ــدول رق ــين ج ــرات  ) 30(يب ــي الفق ــة ف ــت إيجابي ــة كان ــراد العين أن آراء أف
 مـن   أقلومستوى المعنوية   %" 60" من   أكبرحيث أن الوزن النسبي لكل منها       )34،35،36،38(

يتم تحديد السعر النهائي للخدمة من قبـل اإلدارة      " أنه، بمعنى أن أفراد العينة يتفقون على        0.05
يتوفر لـدى    " أنه، وعلى    %83.40بوزن نسبي   " استه من قبل الجهات المختصة        العليا بعد در  
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 أنـه     ، و علـى     %77.45بوزن نسبي   " المصارف الخبرات الالزمة لتسعير الخدمات المصرفية     
" أخـرى توجد لدى المصرف وحدات متخصصة لتسعير الخدمات بنفس المسمى أو بمـسميات       " 

" وجد لدى المصرف وحدات متخصصه ألبحـاث الـسوق        ت" ، وعلى أنه    %73.62بوزن نسبي   
محايدة حيـث أن قيمـة مـستوى    ) 37(،وكانت آراء أفراد العينة في الفقرة  70.64بوزن نسبي

الـوزن  حيـث أن قيمـة   ) 34(، وكانت آراء أفراد العينة سلبية في الفقرة 0.05 من   أكبرالداللة  
  .0.05 منأقلومستوى المعنوية % 60 من أقلالنسبي 
  

جـاءت متوافقـة مـع بعـضها     ) 37،38(يالحظ من النتائج السابقة أن نتائج الفقرتين      و
 يتم تحديد السعر النهائي من قبل اإلدارة العليا وقد كانت آراء            أنهالبعض حيث نصت الثانية على      

أفراد العينة ايجابية، ولعل مرد ذلك كما أكد بعض رؤساء الدوائر المالية من أن لجنة التـسعير                  
سها أو معظمها يتكون من اإلدارة العليا ونصت األولى على أن تدخل اإلدارة العليـا فـي                هي نف 

مراحل محددة من التسعير وقد كانت آراء أفراد العينـة محايـدة حيـث ينحـصر دور الجهـة          
وتوافقت ) 38(المختصة في وضع السعر حسب المعلومات المتوفرة لديها مما يعني تأكيدا للفقرة             

 المعوقات التي تواجه المصارف فـي عمليـة         أحد أن   تأثبتع دراسة العمري التي     هذه النتائج م  
متوافقة مع بعضهما الـبعض     ) 33،35(التسعير هي مركزية اتخاذ القرار،وجاءت نتائج الفقرتين        

على انه توجد لدى المصارف وحدات متخصصة للتسعير مما يتطلـب           ) 35(حيت نصت الفقرة    
، تبـين نتـائج الفقـرات       )33( من خالل الفقـرة      ُأثبتذلك وهذا ما    توفر الكفاءات القادرة على     

أن تدخل اإلدارة العليا وسرية العمل المصرفي تشكل عائقاً أمام تسعير الخدمات علـى     ) 34،37(
أسس علمية سليمة فتدخل اإلدارة العليا يضعف من تأثير الوحدات المتخصصة وذوي الكفـاءات              

 سرية العمل المصرفي فقد تمنع المصرف مـن االسـتعانة      والمتخصصين على قرار السعر، أما    
  .بالخبرات الخارجية لتطوير عملية التسعير

  والـوزن النـسبي   3.53وبصفة عامة يتبين أن الوسط الحسابي لجميع الفقرات يـساوي          
 0.05 مـن  أقـل   وهي    0.000ومستوى الداللة يساوي    % 60" من   أكبروهو   %70.57يساوي  

توفر الكفاءات العلميـة،    (توجد عدة معوقات  " ضية السادسة التي تنص على      مما يعني  قبول الفر    
تحول دون تسعير الخدمة المـصرفية علـى أسـس         ) سرية العمل المصرفي،تدخل اإلدارة العليا    

  α≥05.0سليمة عند مستوى داللة 
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  المنافسة: تحليل فقرات المجال السابع

رات تسعير الخدمات المصرفية ببعض المؤثرات الخارجية المحيطة        تتأثر قرا : الفرضية السابعة 
  α≥05.0بالعمل المصرفي لدى المصارف العاملة في قطاع غزة عند مستوى داللة 

  :ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية
نافسة بين المصارف تتأثر قرارات تسعير الخدمات المصرفية بالم: الفرضية الفرعية األولى

  α≥05.0العاملة في قطاع غزة عند مستوى داللة 
  )31(جدول رقم

  )المنافسة(تحليل فقرات المجال السابع
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39 
راسة أسعار تتم د

المنافسين قبل تحديد 
 .سعر الخدمة المصرفية 

42.6 53.2 2.1 2.1 0.0 4.36 87.23 14.583 0.000 

40 
توجد منافسة شديدة بين 
جميع المصارف العاملة 

 .في فلسطين 

37.0 54.3 2.2 6.5 0.0 4.22 84.35 10.500 0.000 

41 

يعتمد المصرف سياسة 
التكامل الراسي في تقديم 

ه في سبيل تخفيض خدمات
 أسعار الخدمات

10.6 55.3 19.1 14.9 0.0 3.62 72.34 4.842 0.000 

42 

يعتمد المصرف سياسة 
التكامل األفقي في تقديم 
خدماته في سبيل تخفيض 

 أسعار الخدمات

8.5 36.2 36.2 19.1 0.0 3.34 66.81 2.618 0.012 

43 

يعتبر وجود أعداد كبيرة 
من المصارف حافزاً 

 وحدات متخصصة لتشكيل
 للتسعير

29.8 61.7 8.5 0.0 0.0 4.13 82.55 9.698 0.000 

44 

إن وجود المنافسة بين 
المصارف في تقديم 

متنوعة تؤدي الخدمات ال
 بالمصارف لتقديم خدمة
معينة بغض النظر عن 

 تكلفتها

10.6 44.7 10.6 34.0 0.0 3.32 66.38 2.054 0.046 

 0.000 11.408 76.55 3.83      جميع فقرات المجال 
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أن آراء أفراد العينة في جميع فقرات المجـال  ايجابيـة حيـث أن      ) 31(يبين جدول رقم    
 بمعنى أن أفراد العينة     0.05 من   أقلومستوى المعنوية   %" 60" من   أكبرالوزن النسبي لكل منها     

بـوزن نـسبي    " تتم دراسة أسعار المنافسين قبل تحديد سعر الخدمة المصرفية  " أنهيتفقون على  
بـوزن  " توجد منافسة شديدة بين جميع المصارف العاملة فـي فلـسطين          " ، وعلى إن    87.23%
التي أثبتت وجود منافـسة شـديدة   ) 2007بارود(واتفقت هذه النتيجة مع دراسة      % 84.35نسبي  

يعتبـر وجـود أعـداد كبيـرة مـن       " أنهبين المصارف الوطنية العاملة في قطاع غزة، وعلى    
يعتمـد   " وأنـه ،  %82.55بوزن نـسبي  "  حافزاً لتشكيل وحدات متخصصة للتسعير       المصارف

بـوزن  " المصرف سياسة التكامل الراسي في تقديم خدماته في سبيل تقديم أسعار خدمات منافسة     
يعتمد المصرف سياسة التكامل األفقي في تقديم خدماته في سـبيل           " ، وعلى إن    %72.34نسبي  

اتجاه ) 42،41(، ويالحظ من نتائج الفقرتين      %66.81بوزن نسبي   " ه  تقديم أسعار خدمات منافس   
  .المصارف العاملة في قطاع غزة لتقديم الخدمة بالكامل

  
  

  والـوزن النـسبي      3.83وبصفة عامة يتبين أن الوسط الحسابي لجميع الفقرات يساوي            
 مما  0.05  من أقل وهي   0.000ومستوى الداللة يساوي      % 60" من   أكبروهو  %76.55يساوي  

تتأثر قرارات تسعير الخدمات المـصرفية      "يعني قبول الفرضية الفرعية األولى التي تنص على         
  .α≥05.0بالمنافسة بين المصارف العاملة في قطاع غزة عند مستوى داللة 

  

  دور سلطة النقد: الثامنتحليل فقرات المجال 

تسعير الخدمات المصرفية بشكل محدود بقرارات سلطة تتأثر قرارات : الفرضية الفرعية الثانية
  α≥05.0. النقد المتعلقة بأسعار الخدمات المصرفية
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  )32(جدول رقم
  )دور سلطة النقد(الثامنتحليل فقرات المجال 
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45 
تتدخل سلطة النقد بـشكل     
 .محدود في أسعار الخدمات

40.4 42.6 8.5 8.5 0.0 4.15 82.98 8.671 0.000 

46 
توافق سلطة النقـد علـى      
أسعار الخدمات الجديدة بعد    
 .إجراء تعديالت على السعر

23.4 53.2 10.6 12.8 0.0 3.87 77.45 6.476 0.000 

47 
ال توافق سلطة النقد علـى   
تعديل سعر خدمة ما كانت     

 .قد حددت سعرها سابقاً
10.6 27.7 21.3 38.3 2.1 3.06 61.28 0.401 0.690 

 0.000 6.398 73.90 3.70      جميع فقرات المجال 

  2.0تساوي " 0.05"ومستوى معنوية " 46" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
 

محايدة حيث أن قيمـة مـستوى       ) 47(ء أفراد العينة في الفقرة      أن آرا ) 32(يبين الجدول   
 حيث أن الوزن    إيجابية)  45،46(، وكانت آراء أفراد العينة في  الفقرات         0.05 من   أكبرالداللة  

 بمعنى أن أفراد العينة يتفقون      0.05 من   أقلومستوى المعنوية   %" 60" من   أكبرالنسبي لكل منها    
بـوزن نـسبي    "  بشكل محدود في أسـعار الخـدمات المـصرفية           تتدخل سلطة النقد  " على إنه   

توافق سلطة النقد على أسعار الخدمات الجديدة بدون إجـراء تعـديالت             " أنه، وعلى   82.98%
التـي  ) 47(، وقد كانت آراء أفراد العينة محايدة في الفقـرة         %77.45بوزن نسبي   " على السعر 

"  سعر خدمة ما كانت قد حددت سعرها سـابق         ال توافق سلطة النقد على تعديل      " على أن نصت  
، ويستنتج من الفقرات الثالث السابقة أن تدخل سلطة النقـد فـي أسـعار               %61.28بوزن نسبي 

  .الخدمات بشكل محدود وهذا اُستنتج في الدراسة من قراءة تعميمات سلطة النقد
  

النـسبي    والـوزن     3.7وبصفة عامة يتبين أن الوسط الحسابي لجميع الفقرات يـساوي           
 0.05 مـن  أقـل   وهي 0.000ومستوى الداللة يساوي  % 60" من أكبروهو   %73.9يساوي    

تتأثر قرارات تـسعير الخـدمات المـصرفية        " مما يعني  قبول الفرضية الثانية التي تنص على          
  .α≥05.0بشكل محدود بقرارات سلطة النقد المتعلقة بأسعار الخدمات عند مستوى داللة 
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  تحليل مجاالت الدراسة 

  
  )33(جدول رقم

  تحليل مجاالت الدراسة مرتبة حسب األهمية

 مستوى الداللة tقيمة  الوزن النسبي )5(المتوسط الحسابي محتوى المجال المجال

 0.000 11.633 79.40 3.97          المخاطر الثالث

 0.000 10.241 78.19 3.91          السيولة األول

 0.000 8.364 77.34 3.87 ألرباح المحصلة من العميلا الخامس
 0.000 11.408 76.55 3.83 المنافسة السابع

 0.000 6.856 76.34 3.82     محاسبة التكاليف الثاني

 0.000 6.398 73.90 3.70 دور سلطة النقد السابع

 0.000 4.832 71.28 3.56 عدد الوحدات المباعة الرابع

 0.000 4.139 70.57 3.53 المعوقات السادس

 0.000 11.240 76.68 3.83 جميع المجاالت 

  2.0تساوي " 0.05"ومستوى معنوية " 46" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

  

أن آراء أفراد العينة في جميع المجاالت ايجابية حيـث أن الـوزن             ) 33(يبين جدول رقم    

   0.05 من أقلومستوى المعنوية %" 60" من أكبرالنسبي لكل منها 

 والوزن  3.83 وبصفة عامة يتبين أن الوسط الحسابي لجميع المجاالت مجتمعة يساوي                
 مـن   أقل  وهي    0.000ومستوى الداللة يساوي    % 60" من   أكبروهو  %76.68النسبي يساوي     

 مما يعني أن أفراد العينة يتفقون على أن العوامل محل الدراسة تؤثر في قرارات تـسعير                 0.05
 المصرفية في المصارف العاملة في قطاع غزة وهي مرتبة حـسب األهميـة كالتـالي           الخدمات

المخاطر، السيولة، األرباح المحصلة من العميل، المنافسة، التكاليف، قرارات سلطة النقد، عدد             (
في أهميـة عوامـل     ) 1999البيحاني  (واتفقت الدراسة مع دراسة     ) الوحدات المباعة، المعوقات  

افسة وحجم المبيعات إال أنها اختلفت معها في ترتيب أهمية العوامل ، كما اتفقـت               التكاليف والمن 
من حيث أهمية العوامل المؤثرة في قرارات التـسعير      ) 2003الضمور(الدراسة مع نتائج دراسة     

إال أنها اختلفت معها في ترتيب أهمية هذه العوامل، ولعل مرد هذا االخـتالف مـع الدراسـتين              
 الختالف طبيعة المجال الذي تبحث فيه هذه الدراسة، وبخالف عـاملي الـسيولة              السابقتين يعود 
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واألرباح المحصلة من العميل يالحظ أن عوامل المخاطرة والمنافسة والتكلفة احتلـت المراتـب              
األولى في جميع الدراسات السابقة التي بحثت في العوامل المؤثرة في قرارات التسعير باختالف              

  .اديةالقطاعات االقتص
   

  ترتيب األهداف اإلستراتيجية -
  :ترتيب األهداف اإلستراتيجية كما يلي) 34(يبين جدول رقم 

   تحقيق األرباح احتلت المرتبة األولى-1
   زيادة الحصة السوقية احتلت المرتبة الثانية-2
    تحقيق معدل نمو احتلت المرتبة الثالثة-3
  لملكية احتلت المرتبة الرابعة  تحقيق معدل العائد المطلوب على حقوق ا-4
    البقاء في السوق احتلت المرتبة األخيرة-5

  )34(جدول رقم 
  ترتيب األهداف اإلستراتيجية 

 الترتيب )5(المتوسط الحسابي  الهدف

 1 3.51 تحقيق األرباح

  3.34 زيادة الحصة السوقية
 

2 

 3 2.74 زيادة معدل نمو

 4 2.72  الملكيةتحقيق معدل العائد المطلوب على حقوق

 5 2.64 البقاء في السوق
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 في آراء أفراد عينة     α≥05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        : الفرضية الثامنة 
الدراسة حول العوامل المؤثرة في قرارات تـسعير الخـدمات المـصرفية تعـزى لخـصائص        

  )لمال، عدد الفروع، نوع المصرفرأس ا( المصارف العاملة في قطاع غزة 
  

  :ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية
  

 في آراء أفراد عينـة الدراسـة    α≥05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        : 9.1
  .حول العوامل المؤثرة في قرارات تسعير الخدمات المصرفية تعزى لرأس المال

  
 لقياس الفروق في استجابات افرد عينة الدراسة        tالفرضية تم استخدام اختبار     الختبار هذه   

 تعزى لمتغير رأس المال،      ) الخدمات المصرفية  حول العوامل المؤثرة في قرارات تسعير     (حول    
 t مـن قيمـة   أقـل  المحسوبة لكل مجال     t،وقد تبين أن قيمة     )35(والنتائج مبينة في جدول رقم      

 مما يعني عـدم     0.05 من   أكبر، وقيمة مستوى الداللة لكل مجال       )2.0اوي  والتي تس (الجدولية  
في آراء أفراد عينـة الدراسـة حـول         α≥05.0وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        

الخدمات المصرفية تعزى لرأس المال لكـل مجـال مـن مجـاالت      العوامل المؤثرة في تسعير  
 أقـل  وهي   1.070 المحسوبة لجميع المجاالت مجتمعة تساوي       t قيمة   الدراسة، وكذلك يتبين أن   

وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللـة لجميـع المجـاالت          " 2.0" الجدولية والتي تساوي     tمن قيمة   
 مما يعني رفض الفرضية أي ال توجد فروق ذات داللـة            0.05 من   أكبر وهي   0.291مجتمعة  

في آراء أفراد عينة الدراسة حول العوامل المؤثرة في تـسعير           α≥05.0إحصائية عند مستوى    
  .الخدمات المصرفية تعزى لرأس المال
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  )35(جدول رقم 
 )أسعار الخدمات المصرفية( في استجابات افرد عينة الدراسة حول   لقياس الفروقtاختبار 

   المالرأسطبقا لمتغير 
متوسط ال  العدد  رأس المال  اسم المجال  المجال

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

 tقيمة 
مستوى 
  الداللة

 مليون 40 منأقل
  دوالر

19  3.9079  0.78267  
  السيولة  األول

  0.53813  3.9167  21  مليون دوالر فأكثر40
-0.042 0.967 

 مليـون   40 مـن  أقل
  دوالر

19  3.9579  0.63798  
 محاسبة التكاليف الثاني

  1.00664  3.6667  21  أكثرمليون دوالر ف40
1.079 0.287 

 مليون 40 منأقل
  دوالر

19  4.0947  0.52649  
 المخاطر الثالث

  0.63080  3.9238  21  مليون دوالر فأكثر40
0.925 0.361 

 مليون 40 منأقل
  دوالر

19  3.8158  0.70633  
 الرابع

عدد الوحدات 
 المباعة

  0.87644  3.4405  21  مليون دوالر فأكثر40
1.481 0.147 

 مليون 40 منأقل
  دوالر

19  3.9211  0.67213  
األرباح المحصلة من   الخامس

  العميل
  0.76901  3.8810  21  مليون دوالر فأكثر40

0.175 0.862 

 مليون 40 منأقل
  دوالر

19  3.7193  0.72659  
  المعوقات  السادس

  1.05885  3.3651  21  مليون دوالر فأكثر40
1.221 0.230 

 مليون 40اقل من
  دوالر

  المنافسة  السابع  0.51299.  3.8070  19
  0.47493  3.9000  21  مليون دوالر فأكثر40

-0.595 0.555 

 مليون 40 منأقل
  دوالر

19  3.6667  0.78567  

  0.74996  3.7302  21  مليون دوالر فأكثر40
  دور سلطة النقد  الثامن

  0.60380  3.8571  21  مليون دوالر فأكثر40

-0.261 0.795 

 مليون 40 منأقل
  دوالر

19  3.9640  0.49918  
  جميع المجاالت  

  0.53317  3.7888  21  مليون دوالر فأكثر40

1.070 0.291 

  
  2.0 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 38( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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اد عينـة الدراسـة    في آراء أفر α≥05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        : 8.2
  .حول العوامل المؤثرة في تسعير الخدمات المصرفية تعزى لعدد الفروع

 عينة الدراسة   أفراد لقياس الفروق في استجابات      tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار       
 تعزى لمتغيـر عـدد الفـروع،         ) الخدمات المصرفية  حول العوامل المؤثرة في قرارات تسعير     (

 t مـن قيمـة   أقـل  المحسوبة لكل مجال     t،وقد تبين أن قيمة     )36(نة في جدول رقم     والنتائج مبي 
 مما يعني عـدم     0.05 من   أكبر، وقيمة مستوى الداللة لكل مجال       )2.0والتي تساوي   (الجدولية  

في آراء أفراد عينة الدراسة في أسعار       α≥05.0وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        
 tت المصرفية تعزى لعدد الفروع لكل مجال من مجاالت الدراسة، وكذلك يتبين أن قيمـة    الخدما

 الجدولية والتي تـساوي     t من قيمة    أقل وهي   1.218المحسوبة لجميع المجاالت مجتمعة تساوي      
 0.05 مـن    أكبر وهي   0.230وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة لجميع المجاالت مجتمعة         " 2.0"

فـي  α≥05.0فرضية أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى            مما يعني رفض ال   
آراء أفراد عينة الدراسة حول العوامل المؤثرة في قرارات تسعير الخدمات المـصرفية تعـزى               

  .لعدد الفروع
  )36(جدول رقم 

 طبقا )خدماتالعوامل المؤثرة في تسعير ال (في في استجابات العينة  لقياس الفروقtاختبار 
  لمتغير عدد الفروع

  
 المجال

 العدد عدد الفروع اسم المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
مستوى 
 الداللة

 0.62702 3.9762 21  فروع3 من أقل
 السيولة األول

 0.60072 3.8558 26  فروع3أكثر من 
0.670 0.506 

 0.54616 4.0857 21  فروع3 من أقل
 محاسبة التكاليف الثاني

 0.93808 3.6000 26  فروع3أكثر من 
1.100 0.141 

 0.51344 4.0190 21  فروع3 من أقل
 المخاطر الثالث

 0.62211 3.9308 26  فروع3أكثر من 
0.522 0.604 

 0.71797 3.7619 21  فروع3 من أقل
 عدد الوحدات المباعة الرابع

 0.83987 3.4038 26  فروع3أكثر من 
1.549 0.128 

 0.66301 3.9167 21  فروع3 من أقل
 األرباح المحصلة من العميل الخامس

 0.75753 3.8269 26  فروع3أكثر من 
0.427 0.672 

 0.61603 3.7540 21  فروع3 من أقل
 المعوقات السادس

 1.01426 3.3462 26  فروع3أكثر من 
1.616 0.113 

 0.50982 3.9286 21  فروع3من  أقل
 المنافسة السابع

 0.48149 3.7462 26  فروع3أكثر من 
1.258 0.215 

 0.143 1.492 0.62784 3.8730 21  فروع3 من أقل دور سلطة النقد الثامن
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 0.81072 3.5513 26  فروع3أكثر من 

 0.62112 3.8538 26  فروع3أكثر من 

 0.49640 3.9337 21  فروع3اقل من 
 جميع المجاالت 

  0.50943 3.7537 26  فروع3أكثر من 
 

1.218 0.230 

  2.0 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 45( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
  

 في آراء أفراد عينـة الدراسـة    α≥05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        : 8.3
  )مات المصرفية تعزى لنوع المصرفحول العوامل المؤثرة في تسعير الخد

  
 عينة الدراسة   أفراد لقياس الفروق في استجابات      tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار       

 تعـزى لمتغيـر نـوع       ) الخدمات المـصرفية   حول العوامل المؤثرة في قرارات تسعير     (حول    
 من  أقلسوبة لكل مجال     المح t،وقد تبين أن قيمة     )37(المصرف،  والنتائج مبينة في جدول رقم        

 مما يعني   0.05 من   أكبر، وقيمة مستوى الداللة لكل مجال       )2.0والتي تساوي   ( الجدولية   tقيمة  
في آراء أفراد عينة الدراسة فـي       α≥05.0عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         

الت الدراسة، وكذلك يتبـين    أسعار الخدمات المصرفية تعزى لنوع المصرف لكل مجال من مجا         
 الجدوليـة  t مـن قيمـة   أقل وهي 1.070 المحسوبة لجميع المجاالت مجتمعة تساوي     tأن قيمة   

 وهـي   0.291وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة لجميع المجاالت مجتمعـة          " 2.0"والتي تساوي   
 مـستوى   مما يعني رفض الفرضية أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد 0.05 من  أكبر
05.0≤α            الخـدمات   في آراء أفراد عينة الدراسة حول العوامل المؤثرة في قـرارات تـسعير

  المصرفية تعزى لنوع المصرف
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  )37(جدول رقم 
   طبقا لمتغير نوع المصرف)أسعار الخدمات المصرفية( في استجابات افرد العينة حول  لقياس الفروقtاختبار 
 اسم المجال لالمجا

الشهادة 
 المهنية

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
مستوى 
 الداللة

 0.63555 3.9226 43 تجاري
 السيولة األول

 0.675 0.422 0.32596 3.8000 4 متخصص

 0.84502 3.7905 43 تجاري
 محاسبة التكاليف الثاني

 0.53666 4.0400 4 متخصص
-

0.641 0.525 

 0.58641 3.9619 43 تجاري
 المخاطر الثالث

 0.47749 4.0400 4 متخصص
-

0.286 0.776 

 0.83964 3.5476 43 تجاري
 عدد الوحدات المباعة الرابع

 0.32596 3.7000 4 متخصص
-

0.399 0.692 

 0.72847 3.8988 43 تجاري
 الخامس

األرباح المحصلة من 
 0.380 0.887 0.51841 3.6000 4 متخصص العميل

 0.89178 3.5278 43 تجاري
 المعوقات السادس

 0.81138 3.5333 4 متخصص
-

0.013 0.989 

 0.50674 3.8111 43 تجاري
 المنافسة السابع

 0.43141 3.9667 4 متخصص
-

0.657 0.515 

 0.75255 3.6587 43 تجاري
 دور سلطة النقد الثامن

 0.66667 4.0000 4 متخصص
-

0.968 0.338 

 0.62166 3.9190 43 تجاري
 التاسع

األهداف اإلستراتيجية 
 0.492 0.692 0.43818 3.7200 4 متخصص للمصرف

 0.52849 3.8410 43 تجاري
 جميع المجاالت 

  0.28397 3.7762 4 متخصص
 

0.268 0.790 

  2.0 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 45( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


104 

  
  يوضح نتائج اختبار الفرضيات) 38(جدول رقم 

 النتيجة الفرضية مسلسل

1 
تتأثر قرارات تسعير الخدمات المصرفية بالسيولة لدى المصارف العاملة في 

  .قطاع غزة 
  

 مقبولة

2 
تتأثر قرارات تسعير الخدمات المصرفية بتكاليف الخدمات لدى المصارف 

 العاملة في قطاع غزة

 مقبولة

3 
تؤثر مخاطر العمل المصرفي بقرارات تسعير الخدمات المصرفية لدى 

  .المصارف العاملة في قطاع غزة
 

 مقبولة

4 
تتأثر قرارات تسعير الخدمات المصرفية بعدد الخدمات المباعة لدى المصارف 

  .العاملة في قطاع غزة
.  

 مقبولة

5 
ح المحصلة من العميل تتأثر قرارات تسعير الخدمات المصرفية بحجم األربا

  .لدى المصارف العاملة في قطاع غزة
 

 مقبولة

6 

توفر الكفاءات العلمية، سرية العمل المصرفي،تدخل اإلدارة (توجد عدة معوقات

 .تحول دون تسعير الخدمة المصرفية على أسس سليمة) العليا

 مقبولة

7 
 العاملة في تتأثر قرارات تسعير الخدمات المصرفية بالمنافسة بين المصارف

  .قطاع غزة 
 

 مقبولة

8 
تتأثر قرارات تسعير الخدمات المصرفية بشكل محدود بقرارات سلطة النقد 

  .المتعلقة بأسعار الخدمات 
 

 مقبولة

9 
توجد فروق ذات داللة إحصائية ى في آراء أفراد عينة الدراسة حول العوامل 

صارف العاملة في المؤثرة في تسعير الخدمات المصرفية تعزى لخصائص الم
  .قطاع غزة

 

 مرفوض
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  النتائج والتوصيات
  النتائج: أوال

  
  المخاطر . 1
احتلت مخاطر العمل المصرفي المرتبة األولى حسب آراء أفراد العينة من حيث األهمية في                .  أ

  . قرارات تسعير الخدمات المصرفية لدى المصارف العاملة في قطاع غزة
 توجد لدى المصارف العاملة في قطاع غزة وحدات         أنهى  من أفراد العينة عل   % 82.98اتفق   .  ب

  .متخصصة إلدارة المخاطر
إن المصارف العاملة في قطاع غزة تأخذ بالحسبان تكلفة المخاطر عند تـسعير الخـدمات                .  ت

المصرفية ومن أهم المخاطر التي تتعرض لها هي نقص الفرص االستثمارية وتركز تقـديم              
 . وزيادة عدد المصارف العاملة في قطاع غزةالخدمات في الخدمات االئتمانية 

 

  السيولة.2
احتلت السيولة المرتبة الثانية حسب آراء أفراد العينة من حيث األهمية في قـرارات تـسعير                . أ

  . الخدمات المصرفية لدى المصارف العاملة في قطاع غزة
 إلدارة   توجد لدى المـصارف وحـدات متخصـصة        انهعلى  % 86اتفق أفراد العينة بنسبة     .ب

على وجود وحدات إلدارة األموال المتاحة لالستثمار وتمثلـت هـذه           % 85السيولة وبنسبة   
الوحدات بدوائر أو أقسام تحمل نفس المسميات أو مسميات أخرى مثل دائـرة الخزينـة أو                

  .إدارة العمليات
على أن نقص السيولة لدى المـصرف يـؤدي لتخفـيض           % 77.45اتفق أفراد العينة بنسبة     . ج

 استقطاب الودائع بأنواعها وبالتالي تـوفير الـسيولة         أجلأسعار الخدمات غير االئتمانية من      
  .لدى المصرف

  

  األرباح المحصلة من العميل.3
احتلت األرباح المحصلة من العميل المرتبة الثالثة حسب آراء أفراد العينة من حيث األهميـة               . أ

  .ف العاملة في قطاع غزةفي قرارات تسعير الخدمات المصرفية لدى المصار
على أن المصارف العاملة في قطاع غزة تلجأ لوضع عدة          % 72.77اتفق أفراد العينة بنسبة     . ب

  .مستويات من األسعار لنفس الخدمة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


106 

إن المصارف العاملة في قطاع غزة تقوم بتحليل عالقتها مع العمالء عند طلـبهم لخـدمات                . ج
  .مميزة أو خدمات بأسعار مخفضة

  

  نافسةالم. 4
 احتلت المنافسة المرتبة الرابعة حسب آراء أفراد العينة من حيث األهمية في قرارات تـسعير               .أ

   . الخدمات المصرفية لدى المصارف العاملة في قطاع غزة
أثبتت الدراسة أن المنافسة تؤثر في قرارات تسعير الخدمات المصرفية إلى الحد الذي يمكن              . ب

مما يعني  % 66.38ن التكلفة وقد اتفق أفراد العينة في ذلك بنسبة         م أقلفيه بيع الخدمة بسعر     
  .ضعف تأثير المنافسة كلما اقترب السعر من التكلفة

أن المنافسة تؤثر في طريقة تقديم المصارف العاملة في قطاع غزة للخـدمات فقـد أثبتـت                 . ج
ات كأحد أساليب   الدراسة أن المصارف تتجه العتماد سياسة التكامل الراسي في تقديم الخدم          

  .تخفيض التكاليف
  

  التكلفة. 5
احتلت التكلفة المرتبة الخامسة حسب آراء أفراد العينة من حيث األهمية في قرارات تـسعير               . أ

  .الخدمات المصرفية لدى المصارف العاملة في قطاع غزة
أنة توجد لدى المصارف وحدات متخصـصة الحتـساب         % 75.32اتفق أفراد العينة بنسبة     . ب

لتكلفة وان لديها أسس ومعايير لتحميل التكاليف على الوحدات المختلفـة فـي المـصرف               ا
  %.77.87بنسبة

على أن المصارف تستخدم بيانات التكاليف عند تـسعير  % 76.6كما اتفق أفراد العينة بنسبة  . ج
سعر الخدمات المصرفية، وأنها تستخدم التكلفة اإلضافية الناشئة عن تقديم الخدمة كحد أدنى ل            

  %.75.74الخدمة بنسبة 
  

  .قرارات سلطة النقد. 6
احتلت قرارات سلطة النقد المرتبة السادسة حسب آراء أفراد العينة من حيـث األهميـة فـي                 .أ

  .قرارات تسعير الخدمات المصرفية لدى المصارف العاملة في قطاع غزة
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لمصرفية، وتبين ذلـك    أثبتت الدراسة ضعف تأثير سلطة النقد في قرارات تسعير الخدمات ا          . ب
من فقرات االستبانة الدالة على ذلك، ومن خالل تعميمات سـلطة النقـد المتعلقـة بأسـعار          

  . الخدمات المصرفية
  

  عدد الخدمات المباعة. 7
احتلت عدد الخدمات المباعة المرتبة السابعة حسب آراء أفراد العينة من حيث األهميـة فـي               . أ

  .لدى المصارف العاملة في قطاع غزةقرارات تسعير الخدمات المصرفية 
أن المصارف العاملة في قطاع غزة تقوم بدارسة مرونة الطلب للخدمة قبل تسعير الخدمـة               . ب

  .المصرفية وذلك من خالل الوحدات المتخصصة الحتساب التكلفة ووحدات دراسة السوق
لمباعـة علـى أسـعار       لزيادة األرباح أو زيادة عدد الخدمات ا       أثرولم تثبت الدراسة وجود     . ج

  .الخدمات المصرفية
  

  المعوقات. 8
جاءت المعوقات التي تواجه المصارف لتسعير الخدمات المصرفية على أسس علمية سـليمة             . أ

  .في المرتبة األخيرة من حيث األهمية حسب آراء أفراد العينة
المتخصـصة  أن المصارف العاملة في قطاع غزة لديها الخبرات الالزمة إلنشاء الوحـدات             . ب

  .لتسعير الخدمات المصرفية
كما ثبت أن أهم المعوقات التي تواجه المصارف العاملة في قطاع غزة لتسعير خدمتها على               . ج

أسس علمية سليمة كانت تدخالت اإلدارة العليا وسرية العمل المصرفي الذي يمنع االستعانة             
  .بالخبرات الخارجية

  
املة في قطاع غزة تهدف بالدرجة األولـى لتحقيـق          توصلت الدراسة إلى أن المصارف الع     . 9

األرباح وتليها زيادة الحصة السوقية وزيادة معدالت النمو ثم تحقيق معدالت العائـد علـى               
  .حقوق الملكية ويأتي في المرتبة األخيرة البقاء في السوق

 لبعض خصائص المصارف على عمليـة اتخـاذ القـرار           أثركما لم تثبت الدراسة وجود      . 10
  .بخصوص تسعير الخدمات المصرفية
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 التوصيات
  
 االسـتثمارية مـن األسـهم والـسندات         محفظتهاتوصي الدراسة المصارف على توزيع       . 1

وإدارتها بشكل جيد لزيادة أرباحها من المصادر غير التقليدية خاصة في ظـل الظـروف               
  .صارفالراهنة التي تتميز بانخفاض الطلب على االئتمان وزيادة السيولة لدى الم

ضرورة سعي المصارف وخاصة الصغيرة منها وبإشراف سلطة النقـد لالنـدماج مـع               . 2
بعضها البعض لرفع قدرتها التنافسية في جميع المجاالت بصفة عامة وفي مجال المنافسة             

 .في األسعار

ضرورة االهتمام بدراسة التسهيالت المطلوبة دراسة وافية للتقليل من المخاطر وبالتـالي             . 3
 .ة المخاطر مما سينعكس إيجابا على األسعارتخفيض تكلف

التركيز على جذب ودائع التوفير بالتوازي مع الودائع ألجل وذلك لتخفيض تكلفة األمـوال    . 4
خاصة في ظل انخفاض الطلب على االئتمان في الظروف الراهنة األمر الذي سـينعكس              

 .إيجابا على األسعار

حتساب تكلفة الخدمة حيث أظهـرت      ضرورة قيام المصارف بإنشاء وحدات متخصصة ال       . 5
من المصارف العاملة في قطاع غزة ال توجد لديها وحدات  الحتـساب           % 25الدراسة أن   
 .تكلفة الخدمة

ضرورة قيام المصارف بإنشاء وحدات متخصصة إلدارة المخاطر حيث أظهرت الدراسة            . 6
دارة من المصارف العاملة في قطاع غزة ال توجد لديها وحدات متخصـصة إل            % 20أن  

 .المخاطر

يتوجب على المصارف تحليل كامل عالقتها مع العميـل حتـى ال يتعـرض المـصرف                 . 7
لخسائر جراء تقديمه الخدمات بأسعار مخفضة للعمالء المميزين حيث أظهرت الدراسة أن            

من المصارف العاملة في قطاع غزة ال تقوم بتحليل ربحية العميل عند طلبة لخدمة              % 24
 .ض أسعار خدمات معينةمميزة أو طلبة تخفي

% 27يتوجب على المصارف إنشاء وحدات متخصصة للتسعير حيث أظهرت الدراسة ان           . 8
 .من عينة الدراسة ال يوجد لديها وحدات لتسعير الخدمات وإجراء أبحاث السوق

ضرورة أن تضم لجان التسعير أعضاء من اإلدارة العليا للربط بين تسعير الخدمات على               . 9
 .ف اإلستراتيجية للمصرفأسس علمية واألهدا
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ضرورة اهتمام إدارة المصرف بقرار تسعير الخدمة المصرفية واهتمام السلطات الرقابية            . 10
بعملية التسعير لما لها من تأثر على ربحية المصرف وقدرته على البقاء وبالتـالي نجـاح           

 .القطاع المصرفي ككل

ل المصرفي وذلك لتجـاوز     أن توفر سلطة النقد للمصارف الخبرات الالزمة لتطوير العم         . 11
 المطلعين على األمور    أحدمعضلة السرية في العمل المصرفي حيث إن سلطة النقد تعتبر           

 .الداخلية للمصرف

أن تفرض سلطة النقد قوانين تلزم بها المصارف تطبيـق محاسـبة التكـاليف وبالتـالي                 . 12
دون اإلضـرار   احتساب تكلفة الخدمة كي تتمكن سلطة النقد من تحديد مستويات األسعار            

 .بمصالح المصارف

يوصي الباحث الكليات والجامعات الفلسطينية االهتمام أكثر بمقـررات متخصـصة فـي              . 13
مجال التسعير فبينما توجد مقررات متخصصة في التسويق والمبيعـات والتـرويج فـان              

 .التسعير ال يحظى بنفس االهتمام
 

  الدراسات المستقبلية
  :يقترح الباحث إجراء هذه الدراسة

  : الدراسة على المصارف اإلسالميةهذهتطبيق  . 1
 مـن   أكبـر  الدراسة على المصارف العاملة في الضفة الغربية لوجود عدد           هذهتطبيق   . 2

 .المصارف فيها

 الدراسة للبحث في عوامل أخرى تـؤثر فـي قـرارات تـسعير الخـدمات               هذهتطبق   . 3
 .المصرفية
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  المراجع
  

  المراجع العربية: أوال
  

هشام، االتجاهات الحديثة في التسويق المصرفي، اتحاد المصارف العربية، الباسط،  .1
  .1988بيروت،

البكري، ثامر ياسر، تسويق الخدمات الصحية،دار اليازوري العلمية للنشر  .2
 .2005والتوزيع،عمان، 

 .2007جبر، هشام، التسويق المصرفي، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،  .3

بة التكاليف في البنوك التجارية، دار الشروق للنشر  نعمة، محاسعبداإللهجعفر،  .4
 2002والتوزيع،عمان، 

تحليل القوائم المالية، الجوانب التنظيمية، البنوك : حفني، عبدالغفار، السياسات المصرفية .5
  .2002اإلسالمية و التجارية في مصر و لبنان، مصر، دار الجامعة الجديدة للنشر، 

، اإلسكندرية، )بنوك-شركات-إدارات-أفراد( المخاطرحماد، طارق عبدالعال، إدارة .6
  .2007الدار الجامعية، 

مدخل متكامل المتالك منظومة المزايا : ، التسويق المصرفيأحمدالخضيري، محسن  .7
 .1999التنافسية في عالم ما بعد الجات، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 األولى، جمعية االقتصاديين رجب، معين محمد، مبادئ االقتصاد الجزئي، الطبعة .8
 .م1996الفلسطينيين بقطاع غزة،

الشماع، خليل، قرارات تسعير الخدمات المصرفية، الطبعة الثانية، اتحاد المصارف  .9
 .1999العربية، بيروت، 

مدخل سلوكي، دار المسيرة : عبيدات، محمد، أساسيات التسعير في التسويق المعاصر .10
 .2004،للنشر والتوزيع والطباعة، عمان

 .2005العجارمة، تيسير،التسويق المصرفي، عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع، .11

مصطفى، محمد محمود، التسويق االستراتيجي للخدمات، الطبعة األولى، عمان، دار  .12
 .2003المناهج،

 .1994معال، ناجي، أصول التسويق المصرفي، معهد الدراسات المصرفية، عمان، .13

مدخل :صميدعي،محمود جاسم محمد، التسويق المصرفي ال–يوسف، ردينة عثمان  .14
 .2001استراتيجي كمي تحليلي،عمان، دار المناهج للنشر والتوزيع،
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 الرسائل العلمية: ثانياُ

  

ابوزعيتر، باسل جبر حسن، العوامل المؤثرة على ربحية المصارف التجارية العاملة في  .1
 . 2006فلسطين، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية،

ابوسمرة، رانية خليل حسان، تطوير سياسة الودائع المصرفية في ظل نظرية إدارة  .2
 .2007 اإلسالمية، ةالخصوم، رسالة ماجستير، الجامع

ابوكمال، ميرفت على، اإلدارة الحديثة لمخاطر االئتمان في المصارف وفقاً للمعايير الدولية  .3
اع غزة،رسالة ماجستير، الجامعة  دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في قطIIبازل "

 .2007اإلسالمية،

 جودة الخدمة على الربحية ورضا العمالء في المصارف أثر أمين، احمد، رسمية أبوموسى .4
دراسة مقارنة بين بنك اإلسكان والبنك اإلسالمي األردني، رسالة ماجستير، جامعة "األردنية 

 .م2000آل البيت، 

أثر طرق تسعير الخدمات المصرفية على اإليرادات في  السندي، أحمدأحمد، عماد الدين  .5
م، رسالة ماجستير، أكاديمية السودان 2005-2000المصارف السودانية خالل الفترة 

 .2007للعلوم المصرفية والمالية،

  األغا، أديب سالم مسعود، مدى التزام البنوك العاملة في قطاع غزة بأداء مسئوليتها  .6
 .2006ير،الجامعة اإلسالمية، االجتماعية، رسالة ماجست

، العوامل المؤثرة في اتخاذ قرارات التسعير دراسة تطبيقية على أحمدالبيحاني، صالح بن  .7
 .1999الشركات السعودية بمحافظة جدة، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبدالعزيز،

طة في بارود، طلعت ممدوح، مدى توافر مقومات تطبيق نظام التكاليف المبنية على األنش .8
 .2007المصارف الوطنية العاملة في قطاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، 

بخيت، محمد نظمي عبدالنبي، مشاكل قياس تكلفة االئتمان المصرفي في البنوك  .9
 .1988، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس،"دراسة تطبيقية"التجارية

دراسة قياسية "نوك التجارية األردنية بربور، مشهور هذلول، تحليل مصادر إيرادات الب .10
 .2002، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، )م200-1980لألعوام 

 المصارف أحدخطيب، منال، تكلفة االئتمان المصرفي وقياس مخاطرة بالتطبيق على  .11
 .2004التجارية السورية،رسالة ماجستير، جامعة حلب، 

وضة من القروض في البنوك التجارية الطراونة، سعيد، سياسة تسعير الفوائد المقب .12
 .2002، جامعة مؤتة، عمان،"دراسة قياسية"العاملة في األردن
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 جودة وأسعار الخدمات المقدمة من المصارف على أثرزعرور،جريس ظاهر خليل،  .13
رضا عمالئها من القطاع الصناعي في األردن،رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية 

 .2003للدراسات العليا، 

لعمري، محمد البكري، دور محاسبة التكاليف في تسعير الخدمات في البنوك التجارية ا .14
 .2003األردنية، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك،

 
 

  مجالت ونشرات ودوريات
  

،ورشة عمل بمركز تطوير "دراسة تحليلية"ابوالرب، محمد، تكلفة الخدمة البنكية في فلسطين .1
  .2001القطاع الخاص، نابلس،

 .2006 - 2000م للسنوات من .ع.قارير السنوية لبنك فلسطين مالت .2

 .2006-2004التقارير السنوية لبنك االستثمار الفلسطيني للسنوات  .3
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         بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
   غزة–الجامعة اإلسالمية 

عمادة الدراسات العليا                                                                                       
  لية التجارةك

  قسم المحاسبة و التمويل
  

التجارية  المصارف تسعير الخدمات المصرفية في  قراراتاستبانه حول العوامل المؤثرة في
  في قطاع غزة

  
  المحترمين ....................المدراء العامين ومساعديهم ومدراء الفروع ومساعديهمالسادة 

  
  تحية طيبة

  
رام راجياً تعاونكم إلنجاح هذه الدراسة الميدانية التـي تهـم القطـاع             أتوجه إليكم بالتقدير واالحت   

  .المصرفي الفلسطيني
    وتحقيقاً ألغراض استكمال أطروحة الماجستير يقوم الباحث باستطالع آراء اإلدارات العليـا            
والوسطى للمصارف العاملة في األراضي الفلسطينية حول واقـع سياسـات تـسعير الخـدمات         

  . العوامل المؤثرة فيهاالمصرفية و
لذا نرجو تعاونكم في مدنا بالمعلومات الالزمة علماً بأن جميع المعلومات التـي سـوف                 

  .تردنا سوف تعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال إلغراض البحث العلمي فقط
  

  مع فائق التقدير واالحترام
  ساطع سعدي شملخ/الباحث 

E-mail / sati152000@yahoo.com 
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:sati152000@yahoo.com
http://www.pdffactory.com


  

  
  السمات الشخصية إلدارة المصرف: أوال

  : .......................................المسمى الوظيفي.1
  المؤهل العلمي.2
  (  )دراسات عليا   (  )بكالوريوس   (  ) من بكالوريوس أقل
  التخصص.3

  ).................اذكرها(أخرى   (  )علوم مصرفية   (  )إدارة    (  )محاسبة 
  ........................................ية أخرى شهادات مهن. 4
  سنوات الخبرة.5

   فأكثر15  (  ) سنوات 15-5  (  ) سنوات 5اقل من 
  العمر. 6
   فأكثر45من    (  )45-30من  (  ) سنة 30 من أقل
  الجنس.7

  (  )أنثى   (  )ذكر 
                      رأس المال المدفوعطبيعة عمل المصرف. 8

  (  )متخصص   (  )استثمار     )(تجاري 
  

  السيولة

موافق   العامل المؤثر  الرقم
  بشدة

ال   موافق
  ادري

غير 
  موافق

  غير موافق بشدة

 توجد لدى المصرف جهة مختصة إلدارة الـسيولة         9
 أحد أهدافها تخفيض تكلفة األموال لدى المصرف

          

توجد جهة مختصة لدى المصرف إلدارة األمـوال          10
 .ستثمارالمتاحة لال

          

بسبب فائض السيولة يقوم المصرف بتخفيض أسعار خدماته   11
 االئتمانية للتخلص من السيولة الزائدة

          

12  
يقوم المصرف بتخفـيض أسـعار خدماتـه غيـر          
االئتمانية الستقطاب ودائع جديدة وبالتالي الحصول      

 .على سيولة إضافية 
          

  محاسبة التكاليف

  رالعامل المؤث  الرقم
موافق 

  موافق  بشدة
ال 

  ادري
غير 
  موافق

غير 
موافق 

  بشدة

ترى إدارة المصرف أن مخرجات نظام التكاليف تـشكل     13
 .عامالً أساسيا في تحديد سعر الخدمة

          

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

يوجد لدى المصرف وحدات متخصصة الحتساب تكلفة         14
 .الخدمة

          

توجد لدى المصرف أسس ومعايير لتوزيـع التكـاليف          15
  .ادات على مراكز التكلفةواإلير

          

            تستخدم بيانات التكاليف عند إضافة أو حذف خدمة   16

تعتبر التكلفة اإلضافية الناشئة عن تقديم خدمة جديـدة           17
  هي الحد األدنى لتكلفه الخدمة

          

  
  المخاطر

موافق   العامل المؤثر  الرقم
  بشدة

ال   موافق
  ادري

غير 
  موافق

غير موافق 
  بشدة

 احد توجد جهة مختصة إلدارة المخاطر لدى المصرف  18
 .أهدافها احتساب تكلفة المخاطر

          

 سبباً في ارتفاع مخاطر المصارف في قطاع غزةيعتبر عدد   19
 .األمر الذي يؤدي إلى زيادة المخاطرتقديم الخدمة المصرفية 

          

يعتبر نقص الفرص االستثمارية لتشغيل األموال سبباً في   20
 .يادة المخاطر مما يؤدي لزيادة أسعار الخدماتز

          

يعتبر التركز في تقديم الخدمات المصرفية و خاصة االئتمانية   21
 . أهم المخاطر التي تتعرض لها المصارفأحدمنها 

          

22  
يقوم المصرف بتعويم سعر الفائدة على التسهيالت االئتمانية 

 .لتالفي مخاطر أسعار الفائدة
          

  
  دد الوحدات المباعةع

موافق   العامل المؤثر  الرقم
  بشدة

ال   موافق
  ادري

غير 
  موافق

غير موافق 
  بشدة

 التغيـر فـي سـعر الخدمـة                   أثـر يقوم المصرف بدراسـة       23
.على الطلب لنفس الخدمة  

          

يقوم المصرف بدراسة مدى إقبال العمالء على الخدمات   24
 .عار الخدماتالمقدمة عند تعديل و تحديد أس

          

يقوم المصرف بحساب كمية التعادل للخدمـة المقدمـة      25
  .عند تحديد أو تعديل سعر خدمة

          

يقوم المصرف بحساب سعر التعادل للخدمة عند تحليل          26
  .أو تعديل سعرها

          

 يقوم المصرف بتخفيض أسعار الفوائد المقبوضة بمقدار  27
 .االئتمانيةالزيادة في أرباح الخدمات غير 
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 يقوم المصرف بتخفيض سعر الخدمة المصرفية كلما زاد   28

  . الطلب عليها 
          

  
  
  

  األرباح المحصلة من العميل

موافق   العامل المؤثر  الرقم
  بشدة

ال   موافق
  ادري

غير 
  موافق

غير موافق 
  بشدة

29  
 يعمد المصرف في بعض الحاالت لوضع عدة مستويات 
  .دمة لنفس الخاألسعار من  

          

30  
 عند وضع عدة مستويات من االسعار لنفس الخدمة فان 
  .العميل المصرف يكون قد قام بتحليل كامل لعالقتة مع  

          

31  
 يقوم المصرف بدراسة التكلفة التي يتحملها نتيجة 
  . عالقته مع العميل 

          

يقوم المصرف بدراسة ارتباط الخدمات المقدمة بخدمات          32
  العميل ومدى ربحيتها عند تحديد أسعارهاأخرى يطلبها 

          

  
  

  المعوقات

موافق   العامل المؤثر  الرقم
  بشدة

ال   موافق
  ادري

غير 
  موافق

غير موافق 
  بشدة

يتوافر لدى المصرف الخبرات الالزمة إلنشاء وحـدات          33
 .متخصصة للتسعير

          

يقوم المصرف باالستعانة بالخبرات الخارجيـة بغـض          34
  سرية العمل المصرفيالنظر عن  

          

35  
توجد لدى المصرف وحدات متخصصة لتسعير الخدمات       

  .بنفس المسمى أو بمسميات أخرى
 

          

توجد لدى المصرف وحدات متخصصة إلجراء أبحـاث          36
 .السوق

          

تتدخل اإلدارة العليا في مراحل قليلة ومحددة من مراحل   37
  .تسعير الخدمة

          

سعر النهائي للخدمة من قبل اإلدارة العليـا     يتم تحديد ال    38
  بعد دراسته من قبل الجهات المختصة
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  المنافسة بين البنوك 
موافق   العامل المؤثر  الرقم

  بشدة
ال   موافق

  ادري
غير 
  موافق

غير موافق 
  بشدة

تتم دراسة أسعار المنافسين قبل تحديد سـعر الخدمـة            39
 .المصرفية 

          

ديدة بين جميع المصارف العاملة في توجد منافسة ش  40
 .فلسطين 

          

يعتمد المصرف سياسة التكامل الراسـي فـي تقـديم            41
 .خدماته في سبيل تقديم أسعار خدمات منافسة

          

يعتمد المصرف سياسة التكامل األفقي في تقديم خدماته   42
 في سبيل تقديم أسعار خدمات منافسه

          

رة من المصارف حافزاً لتشكيل يعتبر وجود أعداد كبي  43
  وحدات متخصصة للتسعير

          

44  
إن وجود المنافسة بين المصارف في تقديم الخدمات 

معينة بغض  المتنوعة تؤدي بالمصارف لتقديم خدمه
  النظر عن تكلفتها

          

   دور سلطة النقد 

موافق   العامل المؤثر  الرقم
  بشدة

ال   موافق
  ادري

غير 
  موافق

غير موافق 
  دةبش

تتدخل سلطة النقد بشكل محدود في أسـعار الخـدمات            45
 المصرفية

          

توافق سلطة النقد على أسعار الخدمات الجديـدة بعـد            46
 .إجراء تعديالت على السعر

          

توافق سلطة النقد على تعديل سعر خدمة ما كانت قـد             47
 .حددت سعرها سابقاً

          

  األهداف اإلستراتيجية للمصرف 
  :1 إلى 5رتب األهداف اإلستراتيجية لديكم حسب األهمية من األكثر إلى األقل أهمية باستخدام األرقام من.48 

  األهمية  الهدف

    تحقيق األرباح
    تحقيق معدل العائد المطلوب على حقوق الملكية

    تحقيق معدل نمو
    البقاء في السوق

    زيادة الحصة السوقية
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