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  ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم األداء المالي للبنوك اإلسالمية والتقليدية في فلسطين من 
خالل المقارنة باستخدام عدة مؤشرات مالية مثل مؤشرات السيولة والربحية والنشاط ومؤشرات 

الدراسة على البنوك الوطنية العاملة في فلسطين مثل البنك اإلسالمي هذه السوق، ُأجريت 
بنوك تقليدية هي بنك فلسطين المحدود وبنك االستثمار الفلسطيني والبنك  4ي مقابل العربي ف

تم استخدام المنهج  ،)2010- 2006(التجاري الفلسطيني وبنك القدس، وذلك للفترة ما بين 
الوصفي التحليلي من خالل حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمؤشرات ذات 

من ) SPSS(باإلضافة إلى االعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي  العالقة بموضوع الدراسة
  .لتحليل الفروق بين المؤشرات المالية لكٍل من مجموعتي البنوك)  t-test(خالل اختبار 

  

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة، منها أن البنوك اإلسالمية تحتفظ بسيولة    
التقليدية، أما بالنسبة للسيولة القانونية فهي اقل لدى البنوك اإلسالمية نقدية عالية مقارنة بالبنوك 

منها لدى البنوك التقليدية، كما أظهرت جميع مؤشرات الربحية أن البنوك اإلسالمية اقل ربحية 
من البنوك التقليدية ، وفيما يتعلق بمؤشرات النشاط للبنوك اإلسالمية فقد كانت جميعها على 

بالبنوك التقليدية، بينما كانت النتائج مختلفة بالنسبة لمؤشرات السوق، حيث  ارتفاع مقارنة
ظهرت بعضها منخفضة للبنوك اإلسالمية وظهر البعض اآلخر على ارتفاع مقارنة بالبنوك 

  .التقليدية
  

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات المهمة منها ضرورة أن تعمل البنوك  
السيولة النقدية لديها من خالل توجيهها نحو االستثمارات، وان تعمل  اإلسالمية على تخفيض

على استحداث أساليب استثمارية جديدة لزيادة معدالت إيراداتها، وضرورة العمل على تنويع 
خدماتها المصرفية إضافة إلى محاولة الحد من مصروفاتها، مما يؤثر في زيادة مستوى 

ة أساليب التمويل اإلسالمي وعدم تركيز معظم تمويالتها في أرباحها، كما تعمل على تفعيل كاف
صيغة المرابحة فقط، وان تقوم بتوعية الجمهور بأهمية الخدمات المصرفية اإلسالمية لما له من 
أثر على استقطاب العمالء، وضرورة تبني فكرة االندماج بين البنوك اإلسالمية لزيادة القدرة 

  .قليدية مما يساهم في رفع مكانة العمل المصرفي اإلسالميعلى المنافسة أمام البنوك الت
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Abstract 

Assess the Financial Performance of Islamic and Conventional Banks 
Using Financial Indicators 

 

This study aimed to assess the financial performance of Islamic and 
conventional banks in Palestine. This is achieved through the comparison made using 
several financial indicators as: liquidity, profitability, activity and marketing. The study 
compared the conventional banks operating in Palestine, the Arab Islamic Bank, to four 
other conventional banks as Bank of Palestine ltd, Palestine Investment Bank, the 
Commercial Bank of Palestine and Bank of Jerusalem for the period between (2006-
2010). The descriptive analytical method was used to calculate the mean and the 
standard deviation of the indicators that relates directly to the current study. In addition, 
the statistical program SPSS especially the t-test was used to analyze the differences 
between the financial indicators of both groups of banks. 

The study results showed the following:  

The Islamic banks conserves a highly liquidity compared to that in the conventional 
banks, Legal liquidity in the Islamic banks is less than legal liquidity in the conventional 
banks, Profitability indicators show that the Islamic banks are less profitability than the 
conventional banks, The activity indicators in the Islamic banks are higher than the 
activity indicators in the conventional banks, Different results were found in relation to 
marketing indicators, whereas some Islamic banks showed decreasing in those 
indicators, others showed an increasing in them compared to the conventional banks. 

The study was concluded with a group of significant recommendations. These can 
be summarized as follows: It is necessary for the Islamic banks to reduce its liquidity by 
using it in investment. Besides, these banks should develop new investment methods to 
increase its revenue rates, The Islamic banks should not only vary its banking services, 
but also attempt to limit its expenses. This helps in increasing its profitability levels and 
activating all the Islamic finance methods rather than only concentrating on Al-
Murabaha formula, It is essential for the Islamic banks to increase their customers' 
awareness about the importance of the Islamic banking services. This would assist in 
attracting more customers, It is important for the Islamic banks to adopt the idea of 
integration between themselves. This would not only increase their capability to 
compete the conventional banks, but also contribute in enhancing the value of the 
Islamic banking.   
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  : المقدمـة: أوال

محركاتها يعتبر القطاع المصرفي من القطاعات الرائدة في االقتصادات الحديثة واحد 
ومساهمته في تمويل  واألجنبية الرئيسة نظرا لدوره الهام في حشد وتعبئة المدخرات المحلية

االستثمارات التي تمثل عصب النشاط االقتصادي، كما يقوم أيضا بدور فاعل في تلبية متطلبات 
  .الحياة المعاصرة من تسهيل عمليات التعامل بين األفراد ومؤسسات المجتمع

  

من خالل تقديمه  ي يلعبه الجهاز المصرفي اإلسالميتجاهل الدور االيجابي الذ وال يمكن
حيث  التمويل واالستثمار في مختلف النشاطات المالية واالقتصادية واالجتماعية لخدمات

الدورة المالية ة اإلسالمية أن تفرض نفسها لتصبح اليوم رقماً صعباً في تركيب البنوكاستطاعت 
البنوك في كافة األقطار  تحققه تلكواالقتصادية في العالم، وذلك بدليل النمو المتسارع الذي 

االعتراف بنجاح التجربة اإلسالمية في  هذا التحول بمثابةوغير المسلمة، ويعتبر  المسلمة
وافذ وفروع ن لى فتحعالعالمية التقليدية من تنافس البنوك  على ذلكوال أدل ، االقتصاد اإلسالمي

  ).islamfin.Go-forum.net( لها إسالمية

  

ولقد تطور القطاع المصرفي الفلسطيني بشكل كبير خالل العقدين الماضيين، خاصة بعد 
، حيث ازداد عدد البنوك وتضاعف حجم 1994تولي السلطة الفلسطينية زمام األمور عام 

   .)4، ص2008، صباح(تلك البنوك وتقييمه الودائع وأصبح هناك حاجة ملحة للتعرف على أداء 

  

ر من الضمانات يعتب قياس وتقييم األداء المالي للجهاز المصرفي الفلسطيني عموماً والن
 لذلك يقوم الباحث بإجراء دراسة تطبيقية، وتطوير أدائه لنموه واستمراريته األساسية والالزمة

عينة الدراسة، باعتبار أن القوائم المالية تعد مدخالت التي تمثل على القوائم المالية لكافة البنوك 
فان  وعليهلعمليات التحليل المالي، وهي في الوقت نفسه بمثابة المخرجات للنظام المحاسبي، 

دراسة هذه القوائم وتحليلها وتفسيرها، يساهم في تعزيز منفعة عملية اتخاذ القرار، من خالل 
دف تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات، والتي إظهار الوضع المالي لتلك البنوك به

  . بدورها تسهم في رفع كفاءة األداء المالي لتلك البنوك بشكل عام
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  : مشكلة الدراسة: ثانيا

خالل العقد برغم التوسع والتطور السريع الذي مر به القطاع المصرفي الفلسطيني 
،  إال أن هذا القطاع واجه تحديات كبيرة خالل مسيرته، أدت إلى تراجع أدائه في بعض الماضي

األوقات، وتحمله بعض الخسائر، وكان من ابرز هذه التحديات، تلك العقوبات التي فرضت عليه 
اإلسالمية ، والتي أثرت بشكل مباشر وخطير على كافة أنشطة البنوك 2006في بداية عام 

ومع زوال تلك التحديات، سرعان ما بدأ الجهاز المصرفي  2007عد منتصف عام وب والتقليدية،
، حيث أظهرت اًملحوظ تحسناًيستعيد قوته، وشهدت البنوك في السنوات القليلة الماضية 

وحتى  2007التحليالت ووفقا لبيانات رسمية بان البنوك الفلسطينية وخالل األعوام الثالثة من 
، وتعتبر هذه النسبة جيدة مقارنة ببعض دول الجوار، حيث %12.7دل قد حققت نمو بمع  2009

% 13.1بينما بلغ معدل نمو قطاع البنوك المصرية %  9.7بلغ معدل نمو قطاع البنوك األردنية 

  .)25/03/2011?<=ر;:   www.pma.ps(لنفس الفترة 

  

، تبعا والتقليدية اإلسالميةلكٍل من البنوك سلباً  إيجابا أو ونظرا إلمكانية تأثر األداء
في الظروف المحيطة، وما يشكله  تحدثكنتيجة طبيعية للتغيرات التي  لعوامل خارجية وداخلية

، خرختالف طبيعة وأداء كل بنك عن اآلونظرا ال تلك البنوك، يةتهديد الستمرار إمكانية ذلك من
  :الرئيسي التاليساؤل ن كل ذلك أن يثير التفمن شأ

وهـل يوجـد    ؟لبنوك التقليديةوا مؤشرات تقييم األداء المالي للبنوك اإلسالمية داللةما 

  اختالف بينهما؟

  :ومن خالل السؤال الرئيسي السابق يتفرع األسئلة التالية
  ؟لبنوك التقليديةواما هي مؤشرات السيولة للبنوك اإلسالمية 

  ؟لبنوك التقليديةاإلسالمية والبنوك ما هي مؤشرات الربحية ل

  ؟لبنوك التقليديةاإلسالمية وا ما هي مؤشرات النشاط للبنوك

  ؟لبنوك التقليديةاإلسالمية وا ما هي مؤشرات السوق للبنوك
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  :فرضيات الدراسة: ثالثا

في مشكلة الدراسة يمكن صياغة فرضيات الدراسة  من خالل التساؤالت سابقة الذكر المطروحة
  :كما يلي

بين مؤشرات السـيولة   α=05.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -1

 .للبنوك اإلسالمية ومؤشرات السيولة للبنوك التقليدية

  :ويتفرع من هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية
 النقدية للبنوك اإلسالمية ومؤشر السيولة ية بين مؤشرال توجد فروق ذات داللة إحصائ  -أ 

 .للبنوك التقليديةالنقدية السيولة 

 القانونية للبنوك اإلسالمية ومؤشر السيولة ية بين مؤشرال توجد فروق ذات داللة إحصائ  -ب 
 .القانونية للبنوك التقليديةالسيولة 

 

بين مؤشـرات الربحيـة    α=05.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -2

 .للبنوك اإلسالمية ومؤشرات الربحية للبنوك التقليدية

  :ويتفرع من هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية
 هامش الربح للبنوك اإلسالمية ومؤشـر  ية بين مؤشرال توجد فروق ذات داللة إحصائ  -أ 

 .للبنوك التقليديةهامش الربح 

صافي األرباح إلى اإليـرادات للبنـوك    ية بين مؤشرصائال توجد فروق ذات داللة إح  -ب 
 .للبنوك التقليديةصافي األرباح إلى اإليرادات  اإلسالمية ومؤشر

العائد على الودائـع للبنـوك اإلسـالمية     ية بين مؤشرال توجد فروق ذات داللة إحصائ  - ج 
 .ومؤشر العائد على الودائع للبنوك التقليدية

للبنـوك اإلسـالمية    المواردمؤشر العائد على بين ية ئال توجد فروق ذات داللة إحصا  -د 
 .للبنوك التقليدية المواردومؤشر العائد على 

للبنـوك   حقـوق الملكيـة  مؤشر العائد علـى  بين ية ال توجد فروق ذات داللة إحصائ  - ه 
 .للبنوك التقليدية حقوق الملكيةاإلسالمية ومؤشر العائد على 
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للبنوك اإلسالمية الموجودات مؤشر العائد على بين ية ال توجد فروق ذات داللة إحصائ  -و 
 .للبنوك التقليديةالموجودات ومؤشر العائد على 

  
بين مؤشـرات النشـاط    α=05.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -3

 .للبنوك اإلسالمية ومؤشرات النشاط للبنوك التقليدية

  :الرئيسية الفرضيات الفرعية التاليةويتفرع من هذه الفرضية 
معدل استثمار الودائع للبنوك اإلسـالمية   ية بين مؤشرال توجد فروق ذات داللة إحصائ  -أ 

 .ومؤشر معدل استثمار الودائع للبنوك التقليدية

للبنوك اإلسالمية نسبة التمويل إلى الودائع مؤشر بين ية ال توجد فروق ذات داللة إحصائ  -ب 
 .للبنوك التقليدية يل إلى الودائعنسبة التموومؤشر 

للبنوك اإلسالمية معدل توظيف الموارد مؤشر بين ية ال توجد فروق ذات داللة إحصائ  - ج 
 .للبنوك التقليديةمعدل توظيف الموارد ومؤشر 

 

بين مؤشـرات السـوق    α=05.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -4

  .للبنوك اإلسالمية ومؤشرات السوق للبنوك التقليدية

  :ويتفرع من هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية
للبنوك اإلسـالمية   نسبة الربح لكل سهممؤشر بين ية ال توجد فروق ذات داللة إحصائ  -أ 

 .للبنوك التقليديةنسبة الربح لكل سهم ومؤشر 

للبنـوك   نسبة سعر السهم إلى األربـاح مؤشر بين ية ذات داللة إحصائال توجد فروق   -ب 
 .للبنوك التقليدية نسبة سعر السهم إلى األرباحاإلسالمية ومؤشر 

للبنـوك  القيمة السوقية للقيمة الدفتريـة  مؤشر بين ية ال توجد فروق ذات داللة إحصائ  - ج 
 .تقليديةللبنوك الالقيمة السوقية للقيمة الدفترية اإلسالمية ومؤشر 

للبنـوك اإلسـالمية   معدل دوران السهم مؤشر بين ية ال توجد فروق ذات داللة إحصائ  -د 
 .للبنوك التقليديةمعدل دوران السهم ومؤشر 
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  :متغيرات الدراسة: رابعا

  - :ويتمثل في المؤشرات المالية التالية: المتغير المستقل

 : مؤشرات السيولة للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية، وتشمل - 

 مؤشر السيولة النقدية - 

 مؤشر السيولة القانونية - 

 : للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية، وتشمل مؤشرات الربحية - 

 مؤشر هامش الربح  - 

 مؤشر صافي األرباح إلى اإليرادات - 

 مؤشر العائد على الودائع - 

 ردمؤشر العائد على الموا - 

 العائد على حقوق الملكيةمؤشر  - 

 العائد على الموجوداتمؤشر  - 

 :للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية، وتشمل مؤشرات النشاط - 

 معدل استثمار الودائع - 

 نسبة التمويل إلى الودائع - 

 معدل توظيف الموارد - 

 : للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية، وتشمل مؤشرات السوق - 

  سهم الربح لكلمؤشر نسبة  - 

 مؤشر نسبة سعر السهم إلى األرباح - 

 مؤشر القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية للسهم - 

 مؤشر معدل دوران السهم - 

  .اإلسالمية والبنوك التقليدية األداء المالي للبنوك:   ...............  المتغير التابع
  

  

  

  



  يوضح المتغيرات المستقلة والتابعة

  

6 

يوضح المتغيرات المستقلة والتابعة) 1.1(الشكل 
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  :أهداف الدراسة: خامسا
  :تحقيق األهداف التالية هذه الدراسة إلى تسعى

 .الوقوف على أهم المؤشرات المستخدمة في قياس وتقييم األداء المـالي للبنوك -1

 .باستخدام المؤشرات الماليةوالتقـليدية اإلسالمية  المالي للبنوكداء تقييم األ -2

والقصور المتعلقة بـأداء تلـك   اقتراح التوصيات الالزمة لمعالجة جوانب الضعف  -3
 .للبنوك

    

  :أهمية الدراسة: سادسا
تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة كونها تساهم في إلقاء الضوء على حقيقة األداء المالي الفعلي 

، وذلك من خالل تقييم أدائها باستخدام المؤشرات طنية العاملة في فلسطين بشكل عامللبنوك الو
اهم في الكشف عن مواطن القوة والضعف في أداء تلك البنوك، وبالتالي المالية، األمر الذي يس

تقديم التوصيات الالزمة التي تهم كافة المتعاملين والجهات المستفيدة من أدائها، مثل اإلدارة 
والعاملون فيها، والمحللون والجهات ) حملة األسهم (المصرفية نفسها والمودعون، والمستثمرون 

ية والجهات الرقابية، مما يساهم في تصحيح االنحرافات القائمة وتفادي والمؤسسات الحكوم
األخطاء المتوقعة، ومن ثم العمل على تخطيط وتحسين األداء المستقبلي، وما يشكله ذلك من 

  .تطوير األداء المصرفي وتعظيم المنفعة المرجوة منه على مستوى االقتصاد الوطني
  

  :محددات الدراسة: سابعا
تم  بنك إسالمي، حيث 1وبنوك تقليدية،  4بنوك وطنية، منها  5تقتصر الدراسة على  - 

لعدم نشره بيانات  عدد من البنوك التقليدية، كالبنك العربي الفلسطيني لالستثماراستبعاد 
، كما تم استبعاد البنك 2006بنك الرفاه لمباشرته العمل الرسمي في أيار ومالية، 

لك لبدء إدراج أسهمه في سوق فلسطين لألوراق المالية في تموز اإلسالمي الفلسطيني وذ
2009  

وحتى  2006تبدأ من عام  خمسة سنواتسلسلة زمنية مدتها على فترة الدراسة  تقتصر - 
 .2010نهاية عام 
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 :الدراسة صعوبات: ثامنا

إلى وجود صعوبة في استخدامها من  للبنوك البيانات المالية في القوائم المالية تناسق عدمأدى 
 الوصول أجل على توحيد تلك القوائم من خالل نماذج معينة من الباحث اجل التحليل، لذلك عمل

 :يلي بما قيام البنوك بسبب وذلك منها االستفادة يمكن موحدة إحصائية بيانات إلى

 إلىبنك  من المالية القوائم في المنشورة المالية البيانات تصنيف في البنوك اختالف - 

 .آخر

 سنة من المالية القوائم في المنشورة المالية البيانات تصنيف في البنوك أساليب اختالف - 

 بعض تصنيف على تعديالت بإجراء البنوك بعض تقوم حيث ،نفسه للبنك ألخرى مالية

 .أخرى إلى مالية سنة من المالية القوائم بنود

  

  :الدراسات السابقة: تاسعا

  الدراسات العربية: أوال
  

  .بعنوان تقيم االداء المالي للمصارف االسالمية) 2010عاصي، (دراسة  -
ني للتمويل واالستثمار من خالل هدفت هذه الدراسة إلى تقييم األداء المالي للبنك اإلسالمي األرد

ارجيـة واالسـتثمارات واإليـرادات    والموارد الخ األصول والخصوم والموارد الذاتية( تحليل 
، حيـث قـام   م2008-2003للبنك محل الدراسة،  للفترة مابين سنة  )واألرباح والقرض الحسن

بدراسة تطبيقية أجراها على القوائم المالية للبنك معتمدا على المقارنة التاريخية  لسـنة   عاصي
  .األساس للبنك نفسه

للبنـك   اتواالسـتثمار  ل دراسته إلى أن كل من المـوارد واالسـتخدامات  وقد توصل من خال
اإلسالمي األردني للتمويل واالستثمار تنمو بمعدالت تصاعدية خالل الفترة المدروسة، مما يؤكد 

  .أن البنك يتمتع بكفاءة عالية في األداء المالي
  

المطلوبات لدى المصارف /بعنوان إدارة الموجودات) 2009عثمان، (دراسة  -

  .التقليدية والمصارف اإلسالمية
والمصارف  المطلوبات لدى المصارف التقليدية/إلى تقييم إدارة الموجوداتهدفت هذه الدراسة 
 عثمانمن خالل المقارنة، حيث أجرى  وامل السيولة والربحية والمخاطرةاإلسالمية، وتقييم ع

في  لهما اثنان من المصارف التقليديةدراسته على اثنان من المصارف اإلسالمية، وفي مقاب
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م بتحليل القوائم المالية ، وقا2008حتى عام  2000سع سنوات من عام األردن، وشملت الدراسة ت
  .لهذه المصارف باستخدام أسلوب التحليل الوصفي، وتحليل معامل االرتباط واالنحدار البسيط

من المصارف  ط قوية بين الموجودات والمطلوبات لدى كلوبالدراسة تبين وجود عالقة ارتبا
ئعها بعمليات والمصارف اإلسالمية، وان المصارف التقليدية تقوم بتنويع استثمار ودا التقليدية

المصارف اإلسالمية باستثمار ودائعها التمويل طويل األجل، بينما تقوم و التمويل قصير األجل
هذا وكان العائد . بعمليات التمويل قصير األجل دون إعطاء أهمية لعمليات التمويل طويل األجل

كما كانت درجة . حقوق المساهمين متقاربا بين المصارف التقليدية والمصارف اإلسالميةعلى 
للسيولة أما بالنسبة . المخاطر لدى المصارف اإلسالمية ضعف درجتها لدى المصارف التقليدية

تحتفظ بنسب متساوية من السيولة النقدية نسبة  فكانت المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية
  .ودائع لديهالحجم ال

  

بعنوان تقويم أداء المصـارف باسـتخدام أدوات التحليـل    ) 2005المهندس، (دراسة  

 .المالي

، باسـتخدام التحليـل المـالي    المصرف الصناعي السـوري إلى تقويم أداء هذه الدراسة  هدفت
والتحليل الراسي لقائمتي المركز المالي وقائمـة   األفقيمن التحليل  لواعتمدت الدراسة على ك

ففي التحليل المقارن تم قيـاس وتحليـل   . 2003-2001الدخل، وذلك لمدة ثالث سنوات للفترة 
باستخدام النسب المئوية لسنوات الدراسة،  لقوائم المالية بإجراء المقارناتفي ا التغيرات الحاصلة

وذلك للكشف عن مدى واتجاه التغيرات، أما بالنسبة للتحليل الراسي فتم بإيجاد نسبة كل عنصر 
. من عناصر القوائم المالية،  بالنسبة لإلجماليات الرئيسة في القوائم، وذلك للحكـم علـى األداء  

  -:الدراسة نتائجوكان من 

إلمكانية رسم الخطط ،ء تمثل نقطة البداية في الكشف عن حقيقة النشاط عملية تقويم األدا - 
ألن إدارة ، المستقبلية التي تسهم في تفادي الوقوع في المشاكل واألخطار الحاصلة سابقاً

المصرف تسعى جاهدةً إلى تحسين نوعية خدماته لمواكبة التطورات التقنية الحاصلة 
 .بالمصارف المحلية األخرى

  

همة اوالمس، وزيادة عمليات اإلقراض ،الودائع المصرفية على اختالف أنواعهاارتفاع  - 
 .في دعم المشاريع الصناعية واالستثمارية للعمالء

 

التدني الكبير في رصيد حقوق الملكية للمصرف الصناعي بالرغم من أنه المصرف  - 
 .اختالف أنواعها ىالمتخصص الذي يدعم الصناعة واالستثمار في سوريا عل



10 

 

رتفاع رصيد الودائع تحت الطلب والحسابات الجارية المدينة يشل من حركة توظيفها ا - 
أخرى غير الودائع في  رالمصرف إلى االعتماد على مصاد عهذا ما دف ،لدى المصرف

  .األخرى ةكاألموال المقترضة واألرصدة الدائن، عمليات اإلقراض 
 

الخاص والحرفي مقارنة بالقطاع العام تحسن عملية اإلقراض والتسليف المتعلقة بالقطاع  - 
ايجابية في نشاط اإلدارة المصرفية وتعبر عن كفاءتها العالية في تطوير  ةتعتبر نقط،

 .آلية العمل المصرفي
 

بعنوان مقارنة أداء المصارف اإلسـالمية والتقليديـة   ) 2004سروجي، (دراسة  -

 .باستخدام النسب المالية في األردن

هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة أداء المصرف اإلسالمي األردني مع أداء المصارف التقليدية في 
نسب مالية مختلفة تندرج تحت نسب السـيولة   9، باستخدام 2001-1992األردن خالل الفترة 

للتحقق من وجود فروقات ذات داللة بين أداء  tوالربحية والنشاط والسوق، وتم استخدام اختبار 
تلك البنوك، وتوصلت الدراسة إلى انه يوجد هناك فروقات ذات داللة إحصائية في نسب السيولة 
والفارق لصالح البنوك التقليدية، أما نسب الربحية فتبين عدم وجود فروقات، بينما أظهرت نسبة 

ى القيمة السوقية عدم وجود فروقات ذات داللة، أمـا  استثمار الودائع ونسبة العائد على السهم إل
نسبة توظيف الموارد ونسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية فتبين وجود فروقات ذات داللـة  

كما توقعت الدارسة بـان يكـون أداء   . إحصائية بين المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية
  .لمصارف التقليدية بالنسب للربحية مستقبالًالمصرف اإلسالمي األردني أفضل من أداء ا

  

بعنوان مساهمة المصـارف اإلسـالمية فـي    ) 2003الحاج، ودعاس، (دراسة  -
 .النشاط المصرفي الفلسطيني

فـي النشـاط المصـرفي     هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة المصارف اإلسـالمية 
مـن حيـث    والمصـارف التجاريـة   اإلسالميةمن خالل بيان سياسات المصارف الفلسطيني 

اعتمدت الدراسة على النسب المئويـة  . والتوظيفات الخارجية الموجودات والتسهيالت والودائع
وخلصت الدراسة إلـى  . 2000 -1997لتفسير متغيرات النشاط المصرفي الفلسطيني للسنوات 

  -:النتائج التالية

ديم التسهيالت االئتمانية مع المصارف التجارية في تق اإلسالميةتتشابه المصارف  - 
 .وبالتالي في المساهمة في النشاط المصرفي الفلسطيني
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 .في سياسة توظيف الودائع اإلسالمية مع المصارف التجاريةتتشابه المصارف  - 

مقارنة بالمصارف التجارية، ولكنها  اإلسالميةانخفاض حجم موجودات المصارف  - 
 .أخذت بالتحسن في السنوات األخيرة

مقارنة بالمصارف التجارية مع مالحظة  اإلسالميةم الودائع في المصارف انخفاض حج - 
  .تحسنها في السنوات األخيرة

  - :كما أوصت الدراسة باالتي
ضرورة إتباع سياسة االندماج بين المصارف اإلسالمية في فلسطين كوسيلة لتقوية  - 

  .رأسمالها، وبالتالي مقدرتها على المنافسة
  .تسويق مصرفي أفضل حتى يتم جذب ودائع الجمهورضرورة إتباع سياسات  - 
االستفادة من تجارب المصارف اإلسالمية في الدول األخرى، وجذب كفاءات مصرفية،  - 

  .أو تدريب الكوادر الحالية
إجراء دراسة مقارنة بين مساهمة المصارف اإلسالمية والمصارف األخرى في النشاط  - 

 .المصرفي الفلسطيني

 

  .بعنوان تقويم األداء المالي للمصارف اإلسالمية) 1993الشهري، ( دراسة  -
تقويم األداء المالي للمصارف اإلسالمية العاملة في السوق السعودية، خـالل  إلى الدراسة  هدفت

من التحليل المالي والتحليل اإلحصائي  الشهري كل، وقد استخدم م1992-1988الفترة من عام 
األول للمقارنـة بـين أداء تلـك    : لتنفيذ هذه الدراسة، كما اتبع المنهجين المقارن واالستنباطي 

المصارف المذكورة أعاله وبين أداء المصارف اإلسالمية األخرى، أما عن اآلخر فقد طبق من 
 .أجل الوصول إلى بعض النتائج والتعميمات

هذه الدراسة نقاط الضعف في أوجه األداء المالي لتلك المصارف وقدمت مجموعة من  وأظهرت
  -:التوصيات من أهمها ما يلي

  .االهتمام باستخدام الموازنة النقدية كأداة للتخطيط في مجال النقدية - 
 .تخفيض المصروفات الثابتة والمتغيرة مع زيادة اإليرادات - 

 .لحديثة في مجال التخطيط الماليضرورة االستفادة من جميع األساليب ا - 

 .التأكيد على االهتمام بمخاطر االستثمارات - 

 .ضرورة تطبيق مفهوم الموازنة بين المخاطرة والعائد - 
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  جنبيةالدراسات األ: ثانيا
  

 بعنوان )Ahmad, 2010(دراسة  -

Are Islamic banks better immunized than Conventional banks in the 
current economic crisis.  

- 2006إلى تحليل أداء البنوك التقليدية  والبنوك اإلسالمية خالل الفترة هذه الدراسة  هدفت

، من خالل دراسة عدة مؤشرات لقياس أداء البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية في منطقة 2009
بنك  12بنك تقليدي و 12بنكا منها  24دول مجلس التعاون الخليجي، وشملت الدراسة عينة من 

إسالمي في دول مثل السعودية واإلمارات والبحرين وقطر والكويت، وتمت عملية التقييم 
باستخدام عدد من النسب لتقييم األداء المصرفي وذلك لمعرفة ما إذا كانت البنوك اإلسالمية ذات 

ية والكفاءة أداء أفضل في أوقات األزمات االقتصادية، تندرج هذه النسب تحت نسب الربح
ورأس المال والسيولة والرفع المالي، وقد أظهرت الدراسة من خالل التحليل المالي بان البنوك 

  . اإلسالمية هي أكثر تقلبا أو اضطرابا من البنوك التقليدية

  

  

 بعنوان )Abu Loghod, 2009(دراسة  -

Do Islamic Banks Perform Better Than Conventional Banks? Evidence 
from Gulf Cooperation Council Countries. 

هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة األداء المالي للبنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية في دول الخليج 
العربي مثل البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة 

عدة مؤشرات مالية مثل الربحية والسيولة،  باستخدام 2005إلى  2000للفترة الزمنية من 
وأظهرت نتائج الدراسة بأنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين البنوك التقليدية والبنوك 

  . اإلسالمية بالنسبة لنسب الربحية، أما نسب السيولة فقد أظهرت ارتفاعا لصالح البنوك اإلسالمية
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 بعنوان )Masruki & Others, 2008(دراسة  -

Financial Performance of Malaysian Founder Islamic Banks Versus 
Conventional Banks. 

إسالم (مقارنة أداء اثنين من البنوك اإلسالمية  في ماليزيا وهما بنك هذه الدراسة إلى  هدفت
، باستخدام عدة )2008-2004(سنوات  5مع أداء البنوك التقليدية على مدى ) وبنك المعامالت

لفحص أي اختالفات   tمؤشرات رئيسية مثل الربحية والسيولة والمخاطر، حيث تم تنفيذ اختبار 
ذات داللة بين المجموعتين، وأظهرت الدارسة عند التحليل والمقارنة أن البنوك اإلسالمية اقل 

التقليدية، وان سبب ربحية من البنوك التقليدية ولكنها في نفس الوقت أفضل سيولةً من البنوك 
ارتفاع ربحية البنوك التقليدية ناتج عن ارتفاع صافي التمويالت، كما وجد بان البنوك التقليدية 

  .تواجه مخاطر ائتمانية اكبر من البنوك اإلسالمية

  

 بعنوان )Moin, 2008(دراسة  -

Performance of Islamic Banking and Conventional Banking in 
Pakistan -A Comparative Study. 

بنك الميزان ( البنك اإلسالمي األول في باكستانهذه الدراسة إلى دراسة وتقييم أداء  هدفت
دية، وقد استُخدم في عملية التقييم كل من نسب ، من خالل مقارنته مع خمسة بنوك تقلي)المحدود 
 ، كما استخدم2007- 2003وذلك للفترة  سيولة باإلضافة للمخاطرة والكفاءةونسب ال الربحية
وخلصت الدراسة إلى أن بنك الفات في األداء لكال المجموعتين، لتحديد االخت fاختبار و  tاختبار

الميزان المحدود اقل ربحية واقل كفاءة مقارنة مع معدل البنوك التقليدية، ولكنه أيضا اقل 
رجع المجموعتين، واُن كال  يوجد اختالف ذو أهمية بيمخاطرة، أما بالنسبة للسيولة فتبين بأنه ال

السبب في ذلك إلى أن البنوك التقليدية في باكستان تمتلك تاريخ وخبرة اكبر في األعمال 
األصول المالية  الي ناتج عن مشاركتها الكبيرة فيالمصرفية، ولها مكانة مسيطرة في القطاع الم

  .في باكستان مقارنة بالبنوك اإلسالمية
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 بعنوان)  Zeitun, Saleh, 2006(دراسة -

Islamic Banking Performance in the Middle East- A Case Study of 
Jordan. 

البنـك اإلسـالمي   البنوك اإلسالمية، وبخاصة تجربة  أداءوتحليل  تقييمهدفت هذه الدراسة إلى 
لقـاء  محاولـة إ  لدولي، وذلك من خاللاألردني للتمويل واالستثمار، والبنك العربي اإلسالمي ا

تم استخدام كٍل من . والعالمية التي تواجه قطاع البنوك اإلسالمية الضوء على التحديات المحلية
حيث تم االعتماد على المقارنة التاريخيـة   ،والربحية في منهجية تقييم األداء هيكلية رأس المال

ءة وخلصت الدراسة إلى أن كفـا  ،م2003إلى  2000ألداء البنوك أنفسها وذلك خالل المدة من
ومقدرة كال البنكين تزداد  باضطراد، وان كالهما قد وسع من استثماراته ونشاطاته، وان هـذه  
البنوك تلعب دور مهم في تمويل المشاريع في األردن، وتبين أن هـذه البنـوك تركـز علـى     
االستثمارات قصيرة األجل، كما وجدت بان البنك اإلسالمي األردني للتمويل واالستثمار يحقـق  

عالية من شانها أن تشجع البنوك األخرى على ممارسة نظام التمويل اإلسالمي، كما وجد  ربحية
  . بان البنوك اإلسالمية لديها نمو مرتفع في التسهيالت االئتمانية والربحية

 

 بعنوان) Adesina, 2005( دراسة  -

A study of Liquidity and Profitability in Malaysia Islamic Banks. 

 وقـد ، في ماليزيـا أداء إدارة السيولة والربحية في البنوك اإلسالمية  إلى تحليل الدراسة هدفت
اهتمت بمدى إمكانية نجاح إدارة األصول السائلة بكفاءة من قبل إدارة البنوك اإلسالمية لتحقيق 

اليزيا، اشتملت علـى بنـوك   الربحية، وأجريت الدراسة على ثالثة عشر مصرفا إسالميا في م
وفروع ونوافذ إسالمية،  وذلك لتحديد تأثيرها االيجابي على االقتصـاد السـائد فـي     إسالمية

التحليـل   ، وتم االعتمـاد علـى  2003-1999ماليزيا، امتدت الدراسة لفترة خمس سنوات من 
ى أن البنوك الماليزية لم تحقق صت الدراسة إلخلُاإلحصائي لتحليل االنجازات في هذه البنوك، و

، وأوصت الدراسة بضـرورة تطـوير نشـاطات البنـوك     ها أيضا لم تخسرولكن بيرةربحية ك
  . اإلسالمية لتكون قادرة على توفير حاجات المسلمين
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  بعنوان )Bisha, 2004( دراسة  -
Performance Of Islamic Banks Vis-à-vis Conventional Banks.  

ل والبنوك التقليدية، باستخدام بعض النسب مث قييم أداء البنوك اإلسالميةتى لإهدفت هذه الدراسة 
 .م2003-1984عـام مـن    20، وذلك لفترة )قدرة إيفاء الديون ( وااليفائية  الربحية والسيولة

واختبـرت الدراسـة نتـائج    .تقليديينحيث تمت مقارنة البنك اإلسالمي الماليزي، مع مصرفين 
كما بحثت الدراسة دور المصارف اإلسـالمية فـي تنميـة    ، )t-test(النسب إحصائيا باستخدام 

أن البنك اإلسالمي الماليزي أكثر  -في المتوسط –وأفادت الدراسة .االقتصاد، ورفاهية المجتمع
، وان البنوك اإلسالمية يمكنها أن تعيش في المسـتقبل البعيـد، وان   التقليديةربحية من البنوك 

، أثرت سلبا على البنـك  1998 -1997اليزيا في عامي األزمة االقتصادية التي تعرضت لها م
، وفيما يخص السيولة خلصت التقليديةوبنفس المقدار الذي أثرته على البنوك  اليزياإلسالمي الم

أكثر سيولة من البنوك اإلسالمية، أمـا بخصـوص   ى أن البنوك التقليدية تملك موارد الدراسة إل
  . نتائج مختلطةااليفائية طويلة المدى، وجدت الدراسة 

  

  التعليق على الدراسات السابقة

ة وتقييم األداء المالي للبنوك ـبدراسالتي اهتمت ة ـات السابقـالع على األدبيـمن خالل االط
  :تبين األتي

متعددة مثل واألردن وسوريا والسعودية واإلمارات  دولأجريت هذه الدراسات في  - 
  . وماليزيا وباكستان

تعددت الدراسات بين دراسات عربية ودراسات أجنبية على فترات زمنية متباينة تمت  - 
معظمها في السنوات القليلة الماضية مما يدل على االهتمام المتزايد بموضوع تقييم 

  . األداء المالي للبنوك
تنوعت األساليب المستخدمة في عملية التقييم فمنها من اعتمد على المقارنة التاريخية  - 

استخدام تحليل االتجاه أو التحليل الراسي والنسب المئوية بشكل منفرد، ومنها من اعتمد ب
  . على المقارنة القطاعية باستخدام بعض النسب المالية المختلفة
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أجرى  ، فمنها منتباينت السلسلة الزمنية المدرجة في عملية تقييم بعض الدراسات - 
سنوات والبعض  10وبعضها على  ،ثرسنوات وأك 5سنوات ومنها على  3على  دراسته

 .طولاآلخر أجرى دراسته على سلسلة زمنية أ

اشتركت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي  - 
لتحديد   tالتحليلي من خالل الوسط الحسابي واالنحراف المعياري إضافة إلى اختبار 

  .الفروق بين المتوسطات

وفيما يتعلق بهذه الدراسة فإنها تركز على تقييم األداء المالي للبنوك الوطنية اإلسالمية والتقليدية 
العاملة في فلسطين، وذلك باستخدام عدة مؤشرات مالية رئيسية مهمة وذات عالقة مباشرة 

 15باألداء المصرفي، كمؤشرات السيولة والربحية والنشاط ومؤشرات السوق، ويندرج تحتها 
مؤشراً فرعياً، حيث تساهم تلك المؤشرات في الكشف عن حقيقة األداء المالي للبنوك ومتغيراتها 
وتقدم تفسيراً منطقياً لما ينطوي عليه هذا األداء، األمر الذي يجعل من هذه الدراسة أكثر تفصيال 

  .في فلسطين العاملةلكافة الجوانب المتعلقة بعملية تقييم األداء المالي للبنوك 
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        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

  لبنوكلبنوكلبنوكلبنوكللللتقييم األداء املايل تقييم األداء املايل تقييم األداء املايل تقييم األداء املايل 
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  الفصل الثاني
  

  لبنوكلتقييم األداء املايل 
  

  
  :ـــدمتهيــــ

        
  املايل، مفاهيم ومنطلقات أساسية األداء تقییم  :األول املبحث

  مفهوم تقييم األداء املايل: أولـــًاـ    
  األركان األساسية لتقييم األداء:  ثانيـــا    
  لبنوكلأهمية تقييم األداء املايل : ثالثـــا    
  لبنوكلاجلهات املستفيدة من تقييم األداء املايل : رابعــا    
  املصادر الالزمة لعملية تقييم األداء : خامسا    
  وأنواعهأهمية التحليل املايل يف تقييم األداء وأهدافه : سادسا    

  
  لبنوك ومراحله واهم العوامل املؤثرة فيهلمداخل تقييم األداء  :الثاني املبحث

  لبنوكلمداخل تقييم األداء : أولـــًاـ               
  لبنوكلمراحل تقييم األداء : ثانيــا      
  املصريف األداء يف املؤثرة العوامل: ـاثالثـ      

  
 ومعايريه وأدواته املصريف، األداء تقييم جماالت :الثالث املبحث

  جماالت تقييم األداء املصريف: أولـــًاـ        
  األداء معايري تقييم:  ثانيــا       
  أدوات قياس األداء: ثالثــا       
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  الفصل الثاني

  لبنوكلالمالي  األداءتقييم 
 

  :تمهيد

حيث ركزت عليه الكثير من  يتبوأ تقييم األداء المالي مكانة هامة في غالبية االقتصادات،
الدراسات واألبحاث المحاسبية واإلدارية، وذلك بسبب الندرة النسبية للموارد المالية التي تعتمدها 
منشات األعمال قياسا بحجم االحتياجات المالية الكبيرة لها والمتنافس عليها، ومن هذا المنطلق 

قصوى منها، وديمومة واستمرار نجد أن ضرورة الحصول على الموارد وتحقيق العوائد ال
المنشاة ونموها وتطورها واستغاللها االستغالل األمثل يعتبر غاية في األهمية، لما لها من تأثير 
على كل جوانب الحياة لمنشات األعمال، ولهذا فان تقييم األداء المالي يعد احد العناصر األساسية 

انات تستخدم في قياس مدى تحقيق المنشاة للعملية اإلدارية، حيث يوفر لإلدارة معلومات وبي
ألهدافها، والتعرف على اتجاهات األداء فيها، مما يوفر أساساً في تحديد مسيرة المنشاة ونجاحها 

  .ومستقبلها

وتعد القوائم المالية وسيلة مهمة ورئيسية لتقييم األداء المالي، حيث أن تحليل القوائم 
مكّن من تحديد نقاط القوة والضعف وتحديد فرص المالية سوف يساعد في تقديم نتائج تُ

وتعتبر المؤشرات المالية احد األدوات . االستثمار، وتقدم معلومات للمستثمرين والدائنين وغيرهم
والوسائل األكثر استخداما والنموذج األكثر أهمية في التحليل للوصول إلى تقييم دقيق لنجاح 

   .)87-85، ص2000الزبيدي، (د نقاط القوة والضعف فيهاالمنشاة أو احتماالت الفشل فيها وتحدي

فالمبحث األول : ويقسم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث رئيسية تناقش الموضوعات التالية     
يناقش مفهوم تقييم األداء المالي وأركانه األساسية وأهميته والجهات المستفيدة منه واهم المصادر 

راحله ويناقش المبحث الثاني مداخل تقييم األداء في البنوك وم. الالزمة لعملية تقييم األداء
ويناقش المبحث الثالث مجاالت تقييم األداء المصرفي ومعاييره . المختلفة والعوامل المؤثرة فيه

  . وأدواته
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 األول المبحث

  المالي، مفاهيم ومنطلقات أساسية األداء متقيي 
  

   المالي األداء مييتق مفهوم :أوالً
نظام متكامل يعمل على مقارنة النتائج الفعلية للمؤشرات المختارة  المالي هو األداءتقييم 

أو المنتخبة بما يقابلها من مؤشرات مستهدفة، أو بتلك التي تعكس نتائج األداء خالل مدد سابقة، 
أو نتائج األداء في الوحدات االقتصادية المماثلة مع مراعاة الظروف التاريخية والهيكلية، أو 

نبط معدالتها وفقا لمتوسط نتائج مجموعة من الوحدات االقتصادية مع مراعاة بالمؤشرات المست
  .)27ص ،2009فهد، ( تقارب حجوم هذه الوحدات

   األداءلتقييم  األساسيةاألركان : ثانياً
- 477، ص1998سويلم، ( :تتمثل باالتي أساسيةركان عدة أترتكز على  األداءإن عملية تقييم 

479.(  
 معايير محددةوجود  .1

ارتباطا وثيقا بمعايير محددة، تستخدم كأساس للمقارنة مع نتائج األداء عملية تقييم األداء  ترتبط
، حيث أن المعايير هي التي مالءمتهاهذه النتائج أو عدم  مالءمةالفعلي، وذلك للحكم على مدى 

  .توضح ما إذا كانت قيمة هذه النتيجة مرتفعة أو منخفضة أو ضمن المعدل
  

 اء الفعليقياس األد .2

من بيانات  الفعلي عادةً باالعتماد على ما توفره النظم المحاسبية األداءتقدير  أويتم قياس 
ومجموعة من أدوات القياس  األساليب اإلحصائيةمن خالل القوائم المالية، وباستخدام  ومعلومات

  . كالمؤشرات المالية والتحليل الراسي واألفقي
  

 الفعلي بالمعايير األداءمقارنة  .3

يتم مقارنة األداء المحقق بالمعايير لتحديد االنحرافات سواء أكانت ايجابية أم سلبية، ولتمكين 
اإلدارة من التنبؤ بالنتائج المستقبلية، وجعلها قادرة على التعرف على طبيعة األخطاء التي يمكن 

  .الوقوع بها، من اجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفاديها
  

 اذ القرارات المناسبة لتصحيح االنحرافاتاتخ .4

إن اتخاذ القرار لتصحيح انحراف ما يتوقف على البيانات والمعلومات المتاحة عن األهداف 
المحددة مسبقا أو المعايير المحددة وقياس األداء الفعلي، ومقارنة األداء المحقق بالهدف المخطط 
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ن أسبابه يساعدان على تقدير الموقف واتخاذ أو بمعيار معين، لذلك فان تحليل االنحراف وبيا
  .القرار المناسب الذي يجب أن يكون في الوقت المناسب، وفقا للظروف المحيطة بالقرار

  

  لبنوكاألداء المالي لأهمية تقييم : ثالثاً
لبنوك تحظى بأهمية بارزة وكبيرة وفي جوانب لمن الجدير بالذكر بان عملية تقييم األداء 

  .)30-28ص 2009فهد، ( :مختلفة يمكن إبرازها في األتي ومستويات عدة
  

، من خالل األهداف المخططةلبنوك قدرة البنك على تنفيذ ليبين تقييم األداء المالي  .1
مقارنة النتائج المتحققة مع المستهدف منها، والكشف عن االنحرافات واقتراح المعالجات 

 .اء واالستمرار في العملالالزمة لها، مما يعزز أداء البنك بمواصلة البق

يساعد تقييم األداء المالي في الكشف عن التطور الذي حققه البنك في مسيرته وذلك من  .2
خالل متابعة نتائج األداء الفعلي زمنياً من مدة إلى أخرى، ومكانيا بالمقارنة مع البنوك 

 .المماثلة األخرى

البيئة القطاعية التي يعمل فيها،  يظهر تقييم األداء المركز االستراتيجي للبنك ضمن إطار .3
 .ومن ثم تحديد األولويات وحاالت التغيير المطلوبة لتحسين مركزه االستراتيجي

تساعد عملية تقييم األداء في اإلفصاح عن درجة المواءمة واالنسجام بين األهداف  .4
 .واالستراتيجيات المعتمدة وعالقتها بالبيئة التنافسية للبنك

صورة شاملة لمختلف المستويات عن أداء البنك وتحديد دوره في  يقدم تقييم األداء .5
 .االقتصاد الوطني واليات تعزيزها

 .يوضح تقييم األداء المالي كفاءة تخصيص واستخدام الموارد المتاحة للبنك .6

يقدم تقييم األداء إيضاحا للعاملين حول كيفية أداء مهامهم الوظيفية ويعمل على توجيه  .7
 .داء الناجح المستهدف الذي يمكن قياسه والحكم عليهالجهود لتحقيق األ

 

  لبنوكل األداء الماليتقييم  الجهات المستفيدة من: رابعاً

ص ب ت، ، الشماع(: المالي للبنوك وهي األداءهناك العديد من الجهات التي تستفيد من دراسة 

658-662.(  
  

  إدارة البنك .1
 ،ألسباب عديدة منها ضرورة ممارسة الوظائف اإلدارية األداءتهتم إدارة البنك بتحليل وتقييم 

الذي يقارن بالخطط لتحديد  األداءباعتبار أن التحليل المالي يمثل التغذية العكسية للمعلومات عن 
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مدى االنحرافات وتصحيحها، وأيضا ضرورة التوفيق بين هدفي سيولة البنك وربحيته، وإذا 
لمالي لغرض متابعة السيولة بوجه خاص، فان البنك يهتم ت عموما تهتم بالتحليل اانت المنشآك

  .من الودائع متأت همن تمويل 10/9بذلك أكثر من غيره الن البنك أكثر من 
  

  البنك المركزي .2
 اسةالسي ذتنفي وعن ،البنوك ىعل الرقابة عن مسئول )ةالنقدي السلطة بصفته( المركزي البنك إن

 االقتصاد لصالح مهماتهأداء  المركزي البنك عيستطي ولكي ة،والنوعي ةالكمي بوسائلها ةالنقدي

 ةالمالي اناتالبي دتوحي لغرضودقيقة  ةدوري مؤشرات يعل حصلي أن جبي فإنه الوطني،

 ةالنقدي اسةالسي أغراض خدمي الذي بالشكل اغتهاوصي البنوك كافة من له الواردة ةواالئتماني
  .واألهداف العامة

 

 المودعون .3

 مجموعة وتقدم ها،وتستثمر الجمهور من الودائع تقبل طةوسي ةمالي منشأة هو لما كان البنك
 استمرار أن رغي ،البنك عمل في لواأل الركن هو داعفاإلي والخدمات، المنتجات من متنوعة

بمدى قدرته على استثمارها وتوظيفها بالدرجة األولى  مرهون ،األموال على البنك حصول
تقديم منتجات وخدمات بنكية متميزة، وما ألثر ذلك من تحفيز  على قدرتهوم التوظيف األمثل،

المودعين على إيداع األموال بحثاً عن العائد األفضل والتميز في الخدمة والبعد عن 
وبالتالي  يكون لدى المودعون اهتمام دائم بالمؤشرات التي تعكس هذه المقدرة على .المخاطرة

     ).51ص، 2007، اليقة(األداء الجيد 
 

 المستثمرين الحاليين والمرتقبين .4

يهتم المساهم الحالي أو المحتمل بالعائد على األموال المستثمرة ومدى سالمة استثماراتهم في 
المشروع، فمن الطبيعي أن يبحث المستثمر الحالي عما إذا كان من األفضل له االحتفاظ باألسهم 

المحتمل عن أفضل االستثمارات التخاذ التي يمتلكها أو يتخلى عنها، كما يبحث المستثمر 
التي تنطوي عليها  ةالمخاطر النهائي البنك عةطبي حسبو المساهم تحملحيث يقرارات الشراء، 

لذلك إن عملية تقييم األداء تساهم في وجود مؤشرات تفيد كافة المستثمرين في فهم  ،االستثمارات
   .مالئمةومعرفة هذه الجوانب وتوجههم نحو اتخاذ القرارات ال

  

  هيئة سوق رأس المال والبورصة .5
تساعد المؤشرات المالية التي تنتج عن عملية تقييم األداء في تحديد مدى منطقية بعض النسب 
مقارنة بسنوات أخرى، وبالتالي تلقي بالضوء على مدى صحة اإلفصاح عن وجود تطورات 
جوهرية، وتقوم الهيئة العامة لسوق رأس المال بمتابعة مدى التزام الشركات المدرجة ومن بينها 
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بالشروط والتعليمات المتعلقة باإلفصاح والشفافية، لما يعكسه ذلك من إعطاء الصورة  البنوك،
العادلة للسعر الحقيقي للسهم، ومن ثم مدى انعكاس ذلك على مؤشرات السوق المالية للبنك، كما 

 منها دتستفي لكي دوري بشكل الخاصة بالبنوك المعلومات ونشر إعداد السوق المالي تولىي

   .متعددةال الجهات
  

 الضريبية السلطة .6

 ،البنوك على اًدوري المستحقة الضرائب ةوجباي بفرض ممثلةً عن الحكومة ةالضريبي السلطةتقوم 
 القوائم ، وتساعدوالمصروفات فالتكالي جهأوو راداإلي لمصادر قدقي لتحلي إلى بحاجة فهي ولذلك

على التقييم الدقيق لحجم  ةالضريبي السلطةمفصلة  ةمالي التبتحلي المعززة ةالسنوي ةالمالي
  .الضرائب التي ستفرض، وعلى اتخاذ القرارات الصائبة اتجاه البنوك

 

 الجمهور .7

يستفيد الجمهور بشكل أو بآخر من تقييم األداء المالي للبنوك، ويهتم دائماً بالبحث عن خدمات 
م ذلك من خالل مواقع بنكية متميزة وسريعة تلبي التطورات المستمرة بالحياة المعاصرة، ويت

الخدمات المنتشرة، وسرعة تقديم تلك الخدمات، وانخفاض التكلفة، وليس من شان كل ذلك أن 
يتم بدون تحقيق البنك للعوائد الكبيرة، والناتجة عن أدائه الجيد ونجاحه في توظيف األموال 

عملية التقييم والتحليل واالستثمارات وهو الذي يساهم به في الدرجة األولى اهتمام ادارة البنك ب
  . المستمر لألداء

  

  األداءعملية تقييم الالزمة لالمصادر : خامساً
األداءعتمد عليها في عملية تقييم يمكن تحديد مصادر البيانات والمعلومات واإلحصاءات التي ي 

  ).186- 185، ص2007الكرخي، ( :من خالل األتي
تضم قائمة المركز  ،معلومات متكاملةوتتضمن مجموعة : والمرفقاتالقوائم المالية  .1

 .المالي وقائمة الدخل والكشوفات التحليلية المساعدة لها

ألغراض الدراسة  األداءوالتي تحتاجها عملية تقييم للقوائم المالية المؤشرات التاريخية  .2
 .لمقارناتوالتحليل وعقد ا

االقتصادية لفترة  وهي البرنامج والخطة الشاملة لنشاط الوحدة: الموازنة التخطيطية .3
 .زمنية مقبلة

التقارير الدورية، سواء كانت تقارير داخلية أم خارجية، حيث تشكل البيانات الواردة  .4
 .فيها قاعدة معلوماتية مهمة في تقييم األداء
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االستبيانات التي تجريها الوحدة االقتصادية لغرض التعرف على جانب أو أكثر من  .5
الستبانات تجري داخل الوحدة أو خارجها، حيث جوانب نشاطها، سواء كانت هذه ا

 .يتوفر بذلك معلومات مفيدة ألغراض تقييم األداء

الزيارات الميدانية التي تقوم بها اإلدارة العليا في الوحدة االقتصادية أو مدراء األقسام  .6
فيها أو أي فريق آخر ألغراض الوقوف على حركة نشاط معين في الوحدة والتعرف 

 .التي تواجهه وما إلى ذلك على المشاكل

 .البيانات والمعلومات اإلحصائية عن نشاط الوحدات االقتصادية المشابهة .7
   

   وأنواعهفي تقييم األداء وأهدافه  المالي لأهمية التحلي: سادساً
الباحثون بتحليل القوائم المالية بغرض التعرف على مصادر األموال ومجال استخدامها، يهتم 

ويحتاج تحليل القوائم المالية للبنوك عناية خاصة، ألن . نتائج األعمال للمنظماتوالحكم على 
ذلك يتم بهدف تحقيق مجموعة من األغراض، البعض منها يتعلق بعملية الرقابة والبعض اآلخر 

  .يتعلق بالتخطيط
مات ويسعى المحلل المالي إلى عرض وتحليل وتفسير القوائم المالية، وذلك بهدف إتاحة المعلو

الالزمة لمعاونة اإلدارة العليا للبنك وغيرها من اإلدارات المختصة على المتابعة والرقابة وقياس 
األداء لألنشطة التي تعنيها، باإلضافة إلى توفير قاعدة من المعلومات األساسية للتخطيط 

  ).299، ص2002حنفي، ( المستقبلي
  

  أهداف التحليل المالي 
االقتصادية من عملية التحليل المالي، فقد يكون الهدف هو تقييم األداء تتعدد أهداف الوحدة 

بطريقة شاملة للوحدة االقتصادية كافة، أو تقييم لجانب معين من أنشطتها، أو تهيئة المناخ المالئم 
التخاذ القرارات الرشيدة ولرسم أفضل السياسات وذلك بتهيئة المعلومات المالئمة التخاذ 

  .القرارات
 على تحقيق عدة أهداف رئيسية من أهمها تقوم عملية التحليل المالين القول بان ويمك

(Sokolov, 2008, p15)  
 .معرفة الكفاءة المالية للوحدة االقتصادية في فترة معينة .1

 .الكشف عن اتجاهات وأنماط التطور في الوحدة االقتصادية لفترة معينة .2

 .ء الماليتحديد نقاط الضعف التي تؤثر سلبا على األدا .3

 .المساعدة في عملية التخطيط المالي للشركة .4

 .إعداد أرضية خصبة التخاذ القرارات المالئمة .5
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  المالي التحليل أنواع

يقوم التحليل المالي أياً كان صورته على منهج المقارنة، لذا تتحدد أنواعه حسب اتجاه وطبيعة 
 ).60-59، ص2006أبو سمهدانة، (: ومجال المقارنة على النحو التالي

  
  الرأسي المالي التحليل .1
 الربح صافي كمقارنة الفترة نفس في حدثت المالية القوائم في أرقام بين المقارنة أساس على يقوم

  .عنه الزمني البعد النتفاء بالسكون ويتصف السنة، نفس مبيعات مع ما لسنة
  

  األفقي المالي التحليل .2
ويتم . متتاليتين سنتين مدار على الدخل قائمة أو الميزانية في معين عنصر مقارنة خالل من وذلك

اللجوء إلى التحليل األفقي لتالفي سمة الجمود التي يتصف بها أسلوب التحليل الراسي، حيث 
التعرف على مقدار واتجاه التغير الحادث في حركة البند أو النسبة على مدار الفترة الزمنية، مما 

  . يمكّن من تكوين صورة أدق عن واقع الوحدة وعن اتجاهاتها المستقبلية
  

 اآلخرين مع ةالمقارن .3

 وحدات اقتصاديةل مالية نسب مع الوحدة االقتصادية من المستخرجة المالية النسب مقارنة وهي

  .العام الصناعة معدل مع أو )منافسة( أخرى

تظهر هذه األهمية من خالل ومن خالل ما سبق يتضح لنا أهمية تقييم األداء المالي للبنوك، 
استفادة جهات عديدة من عملية تقييم األداء، كما تتعدد أنواع وأهداف التحليل المالي تبعا لهدف 
الوحدة االقتصادية من عملية التقييم، وتعتبر عملية المقارنة مع معدل الوحدات االقتصادية 

تستخدم في عملية التقييم نظرا من األساليب المهمة التي  المؤسسةاألخرى التي تنتمي إليها 
         .والناتجة عن طبيعة أنشطتها للخصائص المشتركة التي تجمع بينهما
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  الثاني المبحث

   هفي المؤثرة العوامل ومراحله واهم لبنوكل األداءمداخل تقييم  
   

  لبنوكل األداءمداخل تقييم : أوال
، 45، 39-38، ص2009فهد، (: التالية مداخلاللبنوك من خالل ليمكن تناول عملية تقييم األداء 

46 ،48(.  
  

   األداءالمدخل المالي لتقييم  -1
والتي تظهر في القوائم  داءالمالية لأل جانب التطوراتمن  األداءل هذا المدخل عملية تقييم اويتن

وأقدم وسائل التحليل يعتبر التحليل المالي باستخدام المؤشرات المالية من أهم و ،المالية للبنك
تعبر عن عالقة بين بنود ) المؤشرات المالية(المستخدمة في دراسة أداء البنوك وتقييمها، وهي 

الميزانية بعضها البعض أو لبعض بنود قائمة الدخل بقصد الكشف عن نواحي الضعف أو القوة 
  .في أداء البنوك

  

  األداءمدخل أصحاب المصالح لتقييم  -2
تقييم اآلثار المباشرة وغير المباشرة لألداء على  علىي تقييمه ألداء البنك، هذا المدخل ف يركز

 حاب المصالح أو الجهات المستفيدةض أن أصويفتر، "أصحاب المصالح"جميع الجهات المستفيدة 
مما يخلق نوعا من التعارض،  عهم، وكل بحسب احتياجاته ورغباتهيتنافسون للحصول على مناف

ة البنك مثالً الحفاظ على  جميع الموظفين في وقت نقص الطلب على منتجات فقد ال تستطيع ادار
أو أن تستجيب لمطالب النقابات  سيكون  ذلك على حساب حملة األسهمالبنك وخدماته، حيث 

برفع أجور الموظفين في وقت يطالب به المتعاملين مع البنك بتخفيض رسوم المعامالت 
ء بحسب هذا المدخل ينطلق من قدرة البنك على إرضاء الجهات والخدمات، وبذلك فان تقييم األدا

  .المستفيدة، أو تقليل التعارض بأداء متوازن بين احتياجات المستفيدين ومصالحهم
  

   مدخل قواعد المقارنة لتقييم األداء -3
يتم في هذا المدخل تقييم األداء للبنوك من خالل عمليات المقارنة بين أداء البنك مع أداء بنوك 
أخرى تمتاز باألداء السليم والمتطور مما يجعلها نموذجا للمقارنة، وهناك أنواع عدة لقواعد 

  :المقارنة، أهمها
  

وتعني أن تتم عمليات المقارنة في إطار نشاط البنك نفسه : قواعد المقارنة الداخلية  -أ 
 .وعملياته أو مقارنة نشاط فرع من فروع البنك مع نشاط فرع آخر للبنك نفسه
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وهي أن تتم عمليات المقارنة بين أداء البنك محل التقييم  :قواعد المقارنة الخارجية  - ب 
 :وأداء البنوك المنافسة له وتقسم قواعد المقارنة الخارجية إلى نوعين هما

 

ويقصد بها مقارنة أداء البنك مع أداء البنوك المنافسة له : قواعد المقارنة التنافسية - 
يل األداء وتوضيح مدى التباين في أداء تلك البنوك بصورة مباشرة، من خالل تحل

 .وآليات تطويره لتعزيز القدرة التنافسية للبنك

وتشمل مقارنة مجاالت وظيفية معينة في البنك مع : قواعد المقارنة الوظيفية -
 .الوظائف نفسها في بنوك أخرى ال يشترط أن تكون منافسة له

   

  لبنوكالمالي ل األداءمراحل تقييم : ثانيا
فهد، ( :لبنوك مراحل عدة متعاقبة يمكن توضيحها في األتيالمالي ل األداءتتضمن عملية تقييم 

  ).34-33، ص2009
  

  لىوالمرحلة األ
وهي مرحلة جمع البيانات والمعلومات اإلحصائية التي تتطلبها عملية تقييم األداء للبنوك لحساب 

وتشتمل هذه البيانات واإلحصائيات بيانات لعدة النسب أو المؤشرات المستخدمة في التقييم، 
  .سنوات ولمختلف النشاطات التي يمارسها البنك

  

  المرحلة الثانية
وهي مرحلة تحليل البيانات والمعلومات اإلحصائية ودراستها وبيان مدى دقتها وصالحيتها 

  .لحساب النسب أو المؤشرات الالزمة لعملية تقييم األداء المالي في البنك
  

  المرحلة الثالثة
وهي مرحلة إجراء عملية التقييم باستخدام النسب أو المؤشرات باالعتماد على البيانات المتاحة 

  .لمختلف النشاطات والعمليات التي يشتمل عليها أداء البنك
  

  المرحلة الرابعة
ع حصر وهي مرحلة تحليل نتائج التقييم وبيان مدى النجاح أو اإلخفاق الذي صاحب أداء البنك م

وتحديد االنحرافات التي حصلت في نشاطه ومن ثم تفسير األسباب التي أدت إلى تلك 
  .االنحرافات ووضع الحلول الالزمة لمعالجتها لضمان تحقيق أداء امثل للبنك
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  المرحلة الخامسة
وهي مرحلة متابعة العمليات التصحيحية لالنحرافات التي حدثت في نشاط البنك وتوفير الشروط 

زمة أو المشجعة لتحقيق األداء المطلوب واإلفادة من نتائج التقييم في عدم تكرار األخطاء في الال
  . المستقبل

  
 

  المصرفي األداء في المؤثرة العوامل: ثالثاً

 ،)ةالبيئي العوامل( خارجيةعوامل و ،)التنظيمية العوامل(ة داخلي عواملب المصرفي األداء تأثري
   :العوامل هذه أهم يلي ماوفي

  

 التنظيمية العوامل -1

 األنشطة أو األعمال كحجم ذاته، البنكب والخاصة ةالداخلي العوامل التنظيمية بالعوامل قصدي

  .)231-229، ص2000و+*(ون،  ،ا%$#"! ( اإلدارة وكفاءة ، البنك في
 

 األعمال حجم  -أ 

 وذات هامة عوامل تمثل وحركتها بهاتراكي عةوطبي البنك متلكهاي التي الموارد حجم إن

 الموارد، هذه حجم ازداد فكلما ة،البنكي األنشطةوإنتاجية  كفاءة دتحدي في ركبي رتأثي

 رفع على ذلك ساعد منها، المسحوبات ةكمي وقلت لها، ةاإلجمالي فالتكالي وانخفضت

  .تهوربحي البنك ةإنتاجي نتحسي في سهمي الذي األمر ،البنك في المتاحة ةالتشغيلي الطاقة
  

 اإلدارية الكفاءة  -ب 

وتعبر عن قدرة اإلدارة على تحقيق األهداف المحددة من خالل حشد الطاقات والمهارات 
الشخصية واإلمكانات المتاحة وترشيد استغاللها بما يضمن االستخدام األمثل لكافة 

  .وما يعكسه ذلك من جودة في الخدمات وسمعة حسنة للبنك الموارد المتاحة
  

 البيئية العوامل  -2

 تؤثر التيويمكن تقسيم تلك العوامل البيئية . التي تكون خارج نطاق السيطرة العوامل وهي

  ).Munir, et- al, 2011, p99-103(: المصرفي إلى األداء في
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  الظروف االقتصادية  -أ 
وتتمثل في العولمة ورفع القيود عن األسعار والخصخصة والتقلبات الكبيرة التي تحدث 

ومن الجدير بالذكر بان مثل هذه . متوقعة، والتضخم وأسعار الفائدةفي أوقات غير 
  .الظروف االقتصادية تضغط على البنوك لتحسين األداء

 

 االبتكارات التكنولوجية  - ب 

لقد ساهمت االبتكارات في مجال التكنولوجيا إلى حد كبير في التوسع في الصناعة 
نوك وتتيح الفرصة لها لتحسين المصرفية، حيث أنها تلعب دورا محوريا في أداء الب

  .الخدمة، باإلضافة إلى توفير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية

من خالل ما سبق تبين بان عملية تقييم األداء للبنوك يمكن أن يتم تناولها من خالل المدخل 
م المدخل المالي أو مدخل أصحاب المصالح أو من خالل مدخل قواعد المقارنة، ويبقى استخدا

المناسب مرهونا بطبيعة الهدف المطلوب تحقيقه من عملية التقييم، حيث تمر عملية التقييم 
والمعلومات وتنتهي بعمليات تصحيحية لالنحرافات وبعالج  بمراحل متتالية تبدأ بجمع البيانات

وخارجية لنقاط الضعف في األداء، كما يتأثر األداء المصرفي بطريقة أو بأخرى بعوامل داخلية 
  .من شان هذه العوامل أن تدفع البنوك إلى تحسين وتطوير أدائها بشكل مستمر
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 الثالث المبحث

  هوأدوات هومعايير األداء المصرفي، تقييم مجاالت 
  
  

  مجاالت تقييم األداء المصرفي: أوال
 اإلدارات قتحقي مدى رلتقدي البنوك تتخذها التي اساتالسي المصرفي األداء متقيي اتعملي تمثل

 اتوآلي أسبابها دوتحدي االنحرافات على والوقوف المرسومة، لألهداف ةالمسؤولي ومراكز المختلفة

 البنوك في األداء متقيي اتعملي وتشمل مستقبالً، وقوعها دون لولةوالحي المناسبة حالتصحي

  .)86-84ص، 2005، الحمد( :ةاآلتي المجاالت
 

 مالي كوسيط البنك أداء تقييم -1

ما  تضمني أنه أي واستخداماتها، الموارد عتجمي في وكفاءته البنك نشاط متقيي المجال هذا شملوي
 :أتيي

 من خالل المجال هذا في البنك كفاءة تقييم ويتم :األموال تجميع في البنك كفاءة تقييم  -أ 

 :التالية المعايير

 .التقييم محل الفترة خالل الذاتية موارده بدعم البنك قيام مدى - 

 .الموارد أهم تشكل التي الودائع تجميع في البنك مساهمة مدى - 

 .األفراد مدخرات تجميع في البنك مساهمة مدى - 

على  المحافظة مع جدد عمالء واجتذاب االدخاري الوعي نشر في البنك نشاط مدى - 
  .االدخار في االنتظام مدى وعلى الحاليين المدخرين

 

 من المجال هذا في البنك كفاءة على الحكم ويتم :األموال استخدام في البنك كفاءة تقييم  - ب 

 :اآلتية المعايير خالل

 .البنك في األموال وتوظيف استخدامات تمثل التي البنود اتجاه في التغير مدى - 

 .البنك أنشطة مجموع إلى البنكية األنشطة من نوع كل نسبة - 

 :وهي األساسية ههدافأ تحقيق في البنك كفاءة مدى - 

 .ممكن عائد أكبر تحقيق •

 .للبنك المالي المركز وسالمة السيولة على المحافظة •

 .ممكن حد أدنى إلى المخاطر حجم ضتخفي •
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 األعمال ومراجعة العاملين على الرقابة حيث من البنك أداء تقييم -2

 السلطة ضتفوي تطلبي الذي األمر ات،العملي في السرعة تقتضي يالبنك العمل عةطبي إن

مع مالحظة بان هذه السلطة تكون عادة مضبوطة إلى مدى معين  نالعاملي من االدني اتللمستوي
 إدارة تستخدمه أساسي دفاع خط الرقابة تعتبر لذاكال بحدود القسم أو الدائرة التي يعمل فيها، 

إلى  اإلدارة تلجأ لذا تتبناها، التي ةالبنكي اساتالسي حققي الذي باالتجاه نالعاملي هتوجي في البنك
 على وتعمل ر،أو التقصي االختالس جرائم وقوع دون للوقوف ةالوقائي اإلجراءات من دالعدي إتباع

  .نوالتعيي اراالختي ةبعملي االعتناء في تتمثل ةالبشري الموارد إدارة في فاعلة اساتسي استخدام
  

  األداء تقييم معايير  :ثانياً
 كفاءة مستوى دلتحدي الفعلي األداء مع المقارنة اتعملي في المستخدمة المؤشرات أو األدوات وهي

  .األداء
 ألن ة،المالي المؤشرات رتغي متابعة في تستخدم التي رالمعايي دتحدي ةأهمي المالي لالتحلي في تبرز

 ربمعايي مقارنتها ةإمكاني على ةأساسي بصورة عتمدي ألخرى سنة من رهاتغي عةطبي على الحكم
والن قياس األداء وحده ال يعطي أي معلومات جيدة أو مؤشرات ذات معنى عن  ،نةمعي أخرى

  ).Usman, 2010, p21(المنشاة ما لم يقارن بمعايير محددة 
  

عبد القادر( :إلى المصرفي األداء متقيي في المستخدمة رالمعايي متقسي يمكن ذلك على بناء، 
  ).257-256ص، 2009 وآخرون،

  

 التاريخية المعايير .1

 حسابالداخلي فيها من  المالي لمحللا نمكّتُ إذ الماضي، في البنك أداء منهذه المعايير  تُستمد

األداء من قبل اإلدارة العليا   رقابة لغرض للسنوات السابقة،  ةالمالي القوائم من ةالمالي المؤشرات
والكشف عن مواطن الضعف والقوة في البنك لكي تتم معالجتها، وعن مواطن القوة  ،والمالية

 بمتوسط أو األساس بسنة أو منها واحدة بسنة أو(السنوات بتلك اساًقي .لكي يتم دعمها وإسنادها

  ).ةالماضي السنوات من عدد
 

 القطاعية  المعايير .2

 أداء معدل إلى وهي تشير البنك، إليه ينتمي الذي المصرفي القطاع من مستمدة لألداء معايير هي

 أنشطتها طبيعة عن نابعة مشتركة خصائصحيث يجمع بينهما  القطاع، في البنوك من مجموعة
  .تقدمها التي والخدمات المنتجات وتشكيلة
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  المستهدفة المعايير .3
 وخططها استراتيجياتها وسياساتها خالل من بلوغها، على البنك إدارة تعمل رمعايي هيو

 صتشخي من بد وال المطلوب، األداء عن انحرافاًتحقيقها  عدم أو عنها االبتعاد عنيوي وموازناتها،
 البنك كوني عندما القطاعي األداء رمعايي من المستهدفة رالمعايي تستمد وقدها، ومعالجت مسبباته

  .هاإلي للوصول تحركوي عنها مبتعداً
  

 المعايير المطلقة .4

المطلقة عن المعايير السائدة المتعارف عليها في حقل التحليل المالي التي يمكن تعبر المعايير 
 بعضها عكساستخدامها بغض النظر عن نوع المؤسسة ونوع الصناعة والظروف السائدة، قد ي

 عن ناشئ وبعضها ة،المالي ساطواأل من دالعدي في الخصوص هذا في سائدة عاتتشري أو دتقالي

ومن . وتقاس بها النسبة ذات العالقة في منشاة معينة اًتدريجي وتنشر دادهاإع تمي ةدولي رمعايي
   ).36، ص2008 ،عبداهللا() 1:1(نسبة السيولة : األمثلة عليها في قياس السيولة

  

 .)Sikuka, 2010, p42(: وترجع األهمية األساسية للمعايير ألنها

 .توفر وسيلة موثوق بها لتقييم األداء لقطاع األعمال .1

 .تعمل على تحسين التخطيط االستراتيجي وتوفر تقييماً لنقاط القوة والضعف للمنشاة .2

 وتحفز على األداء األفضل ) مثالية(تحدد أهداف األداء التي تعتبر نقطة تحدي  .3

  

 أدوات قياس األداء: ثالثاً

تستخدم من قبل المقيمين  التي المختلفة واألساليب والطرق الوسائل مجموعة بأنها تعريفها يمكن
محل االهتمام أو  االقتصادي للنشاط المختلفة مالتقيي جوانب إلى للوصول أو المحللين الماليين

األداء  متقيي من كنتم والتي ة،والتشغيلي ةالمالي العمليات في والضعف القوة نقاطلتحديد والدراسة، 
  ).41ص، 2006 جبل،(
  

 ةالكمي والمؤشرات أنواعها اختالف على راريالتق البنوك، في الفعلي األداء اسقي أدوات وتشمل
  ).201، ص1997 ،اللوزي( المالي لالتحلي اتعملي خالل من استنتاجها تمي التي

  

 التقارير .1

 التي فهي المصرفي، للعمل الفعلي األداء اسقي في تستخدم المهمة التي األدوات من رالتقاري تعد

 مدى على والحكم ربالمعايي مقارنتها تملي المصرفي للعمل الفعلي الوضع عن المعلومات توفر
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 نبي االتصال وسائل إحدى باعتبارها ةالمصرفي الرقابة أدوات، كما تعتبر من العمل هذا كفاءة
 .وفروعه البنك نبي وكذلك ،للبنك المختلفة اتالمستوي

 :مالتقيي اتعملي في تستخدم كأداة أو ةرقابي كأداة رلتقاريا ةفاعلي من ترفع التي الخصائص ومن

 .وتكاملها التقارير تحتويها التي المعلومات دقة - 

 .المالئم الوقت في توفيرها - 

 .للعمل المقيم أو اإلدارة قبل من فهمها يسهل بما العرض في والوضوح البساطة - 
 

  المؤشرات الكمية .2
 المستخدمة سةالرئي األدواتمن أهم  ةالمالي القوائم لتحلي من المستنتجة ةالكمي المؤشرات تعتبر

 البنود نبي العالقة عن مهمة معلومات المؤشرات هذه توفر ثحي المصرفي، األداء متقيي في

 وكذلك لها، الزمني روالتغي العالقات هذه دراسة خاللها من مكني ة،المصرفي لألنشطة المختلفة

 البنك في األداء كفاءة على للحكم األخرى، البنوك أداء مع المصرفي األداء مقارنة اتعملي إجراء

 صورة اإلدارة عطيي الذي بالشكل وجودها، حال في االنحرافات أسباب لوتحلي م،التقيي موضع

  .عالجه ةآلي و وأسبابه الخلل عن واضحة
  

وبغية اإلفادة القصوى من المؤشرات المالية في تقييم أداء البنوك ال بد من مراعاة الجوانب 
  )40-39، ص2009 ،فهد( :اآلتية
 .أن تعطي المؤشرات المالية مدلوال منطقيا في تفسيرها وتطبيقها .1

أن ال يتم االعتماد على مؤشر واحد في تقييم األداء مهما تكن أطراف ذلك المؤشر، بل  .2
 .ال بد من تعزيزها بمؤشرات مالية أخرى، بحيث تؤكد النتيجة وتساهم في عملية التقييم

بين الهدف من التقييم والمؤشرات المالية المستخدمة، فمقارنة أي  أهمية وجود ارتباط .3
رقم بغيره من القوائم المالية تعد نسبة ليس لها معنى ولكن مهارة المقوم أو المحلل 

 .تظهر في اختبار المؤشرات األكثر مالئمة وتعبيرا ألغراض التقييم

ما لم تكن مقرونة بمعايير أو إن المؤشرات المالية في حد ذاتها ليست ذات فائدة كبيرة  .4
 .نسب معيارية

  
ويبقى استخدام المؤشرات المالية بوصفها مؤشرات لتقييم األداء في البنوك مرهونا بمدى قدرتها 
على توصيل دالالت علمية معينة ومعان تفيد القائمين على التقييم للتعرف على السلبيات 

  . وااليجابيات المصاحبة لعمل البنوك
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  شرات الماليةهيكل المؤ
في البنوك، فنجاح  األداءتعد المؤشرات المالية من أهم األسس التي تقوم عليها عملية تقييم 

 األداءمة المؤشرات المالية وقابليتها على قياس يعتمد بدرجة كبيرة على دقة ومالء عملية التقييم
 األداءومن المعلوم أن هناك عددا كبيرا من المؤشرات المالية المستخدمة في تقييم  .بشكل سليم
  :ومن أهم تلك المؤشرات وأكثرها شيوعا هي ،في البنوك

  

 Liquidity Ratiosمؤشرات السيولة  -1

على تلبية رغبات عمالئها المودعين والمقترضين في السحب البنوك قدر استطاعتها  تحرص
توسعت في سياسة ما ن تفاجأ بموجات من السحب قد تعجز عن مواجهتها إذا وخشية أ ،واإليداع

على شكل نقد سائل، وبالرغم من أن  المالية هاتوفير جانب من موارد فهي تعمل علىاإلقراض، 
فوائد تلك الالنقد السائل قد تقابله ودائع تدفع البنوك بسببها فوائد ألصحابها، فإنها تتحمل عبء 

وتعد السيولة من أهم السمات الحيوية التي تتميز بها . ظة على سمعتها الماليةلمحاففي نظير ا
البنوك عن الوحدات االقتصادية األخرى، ففي الوقت الذي تستطيع فيه الوحدات تأجيل سداد ما 
عليها من مستحقات ولو لبعض الوقت، فان مجرد إشاعة عدم توفر سيولة لدى البنك كفيلة بان 

  .عين وتدفعهم لسحب ودائعهم مما قد يعرض البنك لمخاطر ماليةتزعزع ثقة المود
  ).63-61ص، 2009 ،فهد(: وهناك مؤشرات للسيولة عدة، من أهمها

  

  )Cash Liquidity Ratio(السيولة النقدية   -أ 
هذه النسبة إلى مدى كفاية  شيرت): العمالء ودائعإجمالي / النقد في الصندوق= (ة النقدي السيولة

األصول النقدية السريعة على سداد ودائع العمالء، ويتم حساب السيولة النقدية في الخزائن 
ولقد حددت . والصناديق والصراف اآللي بشكل يومي لكل فرع وللبنك بصفته وحدة واحدة

  .العمالت إلجمالي) %7(لكل عملة و %)4(سلطة النقد الحد األدنى للسيولة النقدية بـ 
  

 )Legal Liquidity Ratio(نسبة السيولة القانونية   -ب 

وتعكس هذه النسبة قدرة : ]الودائع إجمالي)/شبه النقدية+ النقدية ([ = نسبة السيولة القانونية
البنك على مواجهة طلبات السحب من لدن المودعين في البنك مما يتوفر لديه من أرصدة  

 .ذه النسبة تزيد من قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته الماليةنقدية وشبه نقدية، وان ارتفاع ه
النقد في الصندوق واألرصدة لدى المصارف ولدى سلطة ( والمقصود هنا بشبه النقدية هو 

النقد التي تستحق خالل شهر وسندات الخزينة والقروض قصيرة األجل، إضافة إلى ودائع 
 ).العمالء الجارية واآلجلة وأرصدة المصارف وأرصدة سلطة النقد التي تستحق خالل شهر
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ويتم حساب ) %25(د الحد األدنى للسيولة القانونية بان ال يقل عن ولقد حددت سلطة النق
  .النسبة بشكل شهري

  : مؤشرات السيولة) 2.1(ويوضح جدول 
  )2.1( جدول

  مؤشرات السيولة
  الصيغة  اسم المؤشر  مسلسل

  العمالء ودائعإجمالي / النقدية   السيولة النقدية  1
 ]إجمالي الودائع)/النقديةشبه +النقدية([  نسبة السيولة القانونية  2

  الجدول من إعداد الباحث
  
 Profitability Ratiosمؤشرات الربحية  -2

تعد هذه المؤشرات من أهم المؤشرات المالية المستخدمة في تقييم أداء البنوك، إذ أن هذه 
المؤشرات تمكّن من قياس قدرة البنك على تحقيق عائد نهائي صاف على األموال المستثمرة، 

يعني أن هذه المؤشرات تركز على الربح الذي يعد المحور الفعال في استمرار البنوك وذلك 
وتوسعها، مما يعزز قدرتها على البقاء وعلى المنافسة وضمان االستقرار من خالل تعزيزها 

  .لثقة الزبائن والمتعاملين مع البنك
  ).61-58ص، 2009 ،فهد(: ويندرج ضمن مؤشرات الربحية أنواع عدة هي

  

 ) Profit Margin(نسبة هامش الربح   -أ 

الفوائد = إذ أن هامش الربح ): الموجوداتإجمالي /هامش الربح= (هامش الربح نسبة 
  الفوائد المدفوعة –المحصلة 

وتقيس هذه النسبة العائد الصافي من الفوائد التي حققتها الموجودات للبنك، وزيادتها تعني 
  .أرباح أو هامش ربح للبنك، وبالعكسزيادة قدرة الموجودات على توليد 

  

  )Net Profit To Total Income(إجمالي اإليرادات إلى الربح نسبة صافي   -ب 
): إجمالي اإليرادات/صافي الربح بعد الضرائب= (إجمالي اإليرادات إلى نسبة صافي الربح 

إجمالي  ى إلالتي حققها البنك بالنسبة  نسبية لصافي األرباحتبين هذه النسبة األهمية ال
زيادة تحقيق معدالت اكبر من  إلىالمالي بالنظر  األداءاإليرادات، وزيادتها تعني زيادة كفاءة 

  .إجمالي اإليرادات إلىبالنسبة  األرباح
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  )Return On Deposits(معدل العائد على الودائع   -ج 
يستخدم هذا ): الودائع إجمالي/بعد الضرائب األرباحصافي = (معدل العائد على الودائع 

من الودائع التي استطاع الحصول عليها،  األرباحالمعدل في قياس كفاءة البنك على توليد 
ويقيس هذا المعدل نصيب كل وحدة من وحدات الودائع من صافي الربح المتحقق للبنك بعد 

  .دفع الضرائب
  

 )Return on resources(معدل العائد على الموارد   -د 

: ])حق الملكية+الودائع إجمالي/(بعد الضرائب األرباحصافي [= معدل العائد على الموارد 
إن هذا المعدل يبين نصيب كل وحدة من وحدات الموارد سواء أكانت ذاتية أم خارجية، من 

من الموارد  األرباحصافي الربح المتحقق، وبذلك فان هذا المعدل يبين كفاءة البنك في تحقيق 
  .لهالمتاحة 

  

  ) Return On Equity- ROE( معدل العائد على حق الملكية  -ه 
يعد هذا المعدل ): حق الملكية/بعد الضرائب األرباحصاف = (معدل العائد على حق الملكية 

ويعمل البنك  ).Bjornsdottir, 2010, p17( من أهم مؤشرات قياس كفاءة استخدام األموال،
ويوضح هذا المعدل  خطار التي يتحملها مساهمو البنك،دائما على زيادته بما يتناسب وحجم األ

  .التي حققها البنك) العائد(األرباح ما تحققه كل وحدة من حقوق الملكية في صافي 
  

  )ROA-Return On Assets (معدل العائد على إجمالي الموجودات   - و 
): إجمالي الموجودات/بعد الضرائب األرباحصافي = (معدل العائد على إجمالي الموجودات 

 يقيس هذا المعدل نصيب كل وحدة من الموجودات من صافي الربح بعد الضرائب،
)Jermanis, 2006, p26(.  وزيادة هذا المعدل تعني كفاءة استخدام األموال المستثمرة في

  .االيرادية األصول
  : مؤشرات الربحية) 2.2(ويوضح جدول    
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  )2.2( جدول
  مؤشرات الربحية

  

  الصيغة  اسم المؤشر  مسلسل

  إجمالي الموجودات/هامش الربح  هامش الربح  1
 إجمالي اإليرادات/صافي األرباح بعد الضرائب  صافي الربح إلى إجمالي اإليرادات  2

  إجمالي الودائع/صافي األرباح بعد الضرائب  معدل العائد على الودائع  3
 ])حق الملكية+إجمالي الودائع/(صافي األرباح بعد الضرائب[  معدل العائد على الموارد  4

  حقوق الملكية/صافي األرباح بعد الضرائب  معدل العائد على حقوق الملكية  5
 إجمالي الموجودات/صافي األرباح بعد الضرائب  معدل العائد على الموجودات  6

  الجدول من إعداد الباحث
  
  Activity Ratiosالنشاط  مؤشرات -3

هذه النسب كمؤشر لتقييم كفاءة البنك وفاعليته في استثمار موارده المتاحة، ومن ابرز  تستخدم
مجاالت تقييم األداء إلدارة البنك هو تميزها في استخدام االستثمارات المختلفة لتحقيق 
اإليرادات، بعبارة أخرى إن األداء السليم والمقبول لإلدارة هو تحقيقها لذلك األداء الناجح الذي 

نتج عن االستثمار األمثل في الموجودات وبالتالي في توليد اإليرادات، وعلى وفق مفهوم كفاءة ي
األداء هنا يتوقع أن يكون هناك نوع من التوازن المناسب بين االستثمار في الموجودات 
واإليرادات، بمعنى آخر يتوقع أن تستجيب اإليرادات بالزيادة عند كل إضافة استثمارية جديدة 

 ،الصابر(: ومن أهم نسب النشاط هي حجم الموجودات أو في أي فقرة من فقراتها األساسيةفي 
  ).23ص، 2005

  

 )Deposits Investment(معدل استثمار الودائع   -أ 

وهي تقيس جميع توظيفات ): إجمالي الودائع/ قروض + االستثمارات = (معدل استثمار الودائع 
إلى القروض كافة أوجه االستثمارات األخرى ألموال البنك، البنك بالنسبة للودائع، ولذلك يضاف 

  .وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على كفاءة تشغيل االستثمارات
  

  )Loans to deposits( القروض أو التمويل إلى الودائعنسبة   -ب 
وتعكس هذه النسبة مدى قدرة البنك : )إجمالي الودائع/القروض = ( القروض إلى الودائعنسبة 
توظيف األموال المتاحة المتحصلة من الودائع لتلبية حاجات الزبائن من القروض، ويعتبر على 
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طالب، ومشهداني، (ارتفاع هذه النسبة دليل على قدرة البنك على تلبية القروض المقدمة إليه 
  )85، ص2011

  

 )Resources Utilization(توظيف الموارد  معدل  -ج 

تمثل الودائع الجانب األكبر   ): الودائع+ حقوق الملكية /االستثمارات= (معدل توظيف الموارد 
لمصادر األموال في البنك، إلى جانب حقوق الملكية والتي تعد مصدرا مهما يؤخذ في الحسبان 
عند دراسة توظيف األموال، وتعتبر هذه النسبة مؤشرا لسياسة البنك في التوظيف مقارنة 

  ).858ص، 2011، مطرو ،شاهين(اضي والحاضر والمستقبل بالم
  : مؤشرات النشاط) 2.3(ويوضح جدول 

  
  )2.3( دولج

  مؤشرات النشاط
  

  الصيغة  اسم المؤشر  مسلسل

 ]الودائع) / قروض+ االستثمارات ([  معدل استثمار الودائع  1

  الودائع/ القروض أو التمويل  القروض أو التمويل إلى الودائع  2
 ])الودائع+حقوق الملكية/(االستثمارات[  معدل توظيف الموارد  3

  الجدول من إعداد الباحث
  
 Market Ratiosالسوق  مؤشرات -4

تستخدم هذه النسب لتقييم أداء الشركات المساهمة ومعرفة اتجاهات األسعار السوقية ألسهم 
، 2005 ،سواقد( الشركة، حيث تستخدم قائمتي الدخل والمركز المالي الستخراج هذه النسب

أيضا تسمى هذه النسب بنسب التقييم أو نسب إعادة االستثمار وتبرز أهمية هذه النسب  ).60ص
من شكلها الذي يربط بين القيمة السوقية للسهم العادي وعوائده المتوقعة في المستقبل وقيمته 

والمستثمرين فيها من وبهذا الشكل فهي تقدم تصورا تحليليا عما يهتم به مالك المنشاة . الدفترية
. خالل تقييمهم لألداء الماضي واألداء المستقبلي لمنشاة األعمال وتحديد إمكانية االستثمار فيها

  ).228، ص2000 ،الزبيدي(: ومن أهم نسب السوق هي
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 )Earning Per Share- EPS( نسبة الربح لكل سهم  -أ 

النسبة إلى وتشير  :)العاديةعدد األسهم /الربح بعد الضريبة(=  نسبة الربح لكل سهم
وتعد  ).Sheikh Waqas, 2009,p34-35( المخصصة من أرباح الشركة لكل سهم عادي

الذي مارسته ادارة المنشاة  األداءتعكس شكل حيث نتيجة هذه النسبة مؤشرا ماليا مهما، 
أمام ما لتعظيم مركز قوتها في السوق، وزيادة النسبة ال بد وان تعطي لإلدارة دورا مه

وتكون المنشاة تتمتع بمركز قوة داخل السوق المالي، في حين  المستثمرين وحملة األسهم
وبالتالي فهي حالة من حاالت الضعف والتي تنعكس على  األداءتدهور  إلى يشير انخفاضها 

  . حالها في السوق المالي
  

  )Price/Earning Ratio- P/E( نسبة سعر السهم إلى  األرباح  -ب 
ويقصد بها نسبة : )الربح لكل سهم/السوقي سعر السهم(=  األرباح إلىلسهم نسبة سعر ا

سعر السهم العادي الواحد إلى الربح لكل سهم، وهذه النسبة تقويمية وتعد من المؤشرات 
المهمة في سوق األوراق المالية، وتكتسب أهميتها من كونها تعكس حالة التفاؤل والتشاؤم 

هذه النسبة يعني عدد المرات التي يستلم بها المستثمر الربح بشان أسعار األسهم، ومضمون 
 إلى نسبة السعر إلى ويتم اإلشارة ). 231- 230ص ،2000 ،الزبيدي(لتبرير السعر المدفوع 

  .12/05/2011 ?<=ر;:  e.com-s-www.p الربح في الشركة أحيانا بالمضاعف
  

  )Market to Book Value( للقيمة الدفتريةالقيمة السوقية   -ج 
 تقييم تُبين): القيمة الدفترية للسهم/القيمة السوقية للسهم= (القيمة السوقية للقيمة الدفترية 

 عدم أو ثقة مدى يبين وهو مؤشر الدفاتر، في الحقيقية بقيمته مقارنة الشركة لسهم المستثمرين

 .نفسها بالشركة المستثمر ثقة

 مضافا اإلصدار عند بها والمصرح المكتتب السهم قيمه بأنها الدفترية التكلفة أو القيمة وتعرف

  .المرات بعدد النسبة هذه نتيجة وتقيم، المتراكمة الخسائر أو األرباح من حصتها إليها
 للمستثمر الدفترية ويمكن بقيمة سهمها السوقي المساهمة الشركة سهم النسبة سعر هذه وتقارن

 )الخصوم -األصول(المساهمين  حقوق قسمة خالل من الواحد للسهم الدفترية القيمة حساب
  .12/05/2011 ?<=ر;:  e.com-s-www.p المصدرة الشركة أسهم عدد على

ومن الواضح بأنه كلما زادت هذه القيمة دل ذلك على الثقة التي يوليها المستثمرين للشركة 
والتي تكون ناتجة عادةً عن النمو الحقيقي في المبيعات واألرباح منذ فترات ليست بقصيرة، 
باإلضافة إلى كون الشركة حاصلة على تصنيف جيد من قبل مؤسسات التقييم الدولية، وان 

 .  لك فان ارتفاع هذه القيمة يعتبر ارتفاع وهمي وغير مبرركان غير ذ



40 

 

 )turnover ratio( معدل دوران السهم  -د 

تقيس هذه النسبة ): عدد األسهم المكتتب بها/عدد األسهم المتداولة= ( معدل دوران السهم
أو بمعنى آخر  بصفة أساسية مدى توافر أوامر الشراء والبيع على السهم في فترات التداول،

  .درجة سيولة السهم في السوق المالي
يجب أن يأخذها المستثمر في االعتبار  التي المؤشراتيعد معدل دوران األسهم من أهم و

بين األسهم قبل اتخاذ قرار االستثمار باألوراق المالية، كما يعد أحد معايير المفاضلة 
سيولته بما يتيح فرصاً وكلما زادت معدالت التداول على السهم ارتفعت . سوقال في المدرجة

من هذا السهم متى أرادوا، حيث تؤدى السيولة إلى توفير  والخروجللمستثمرين للدخول 
  .لهفرص أوسع للشراء والبيع وتزيد من الجاذبية االستثمارية 

  : مؤشرات السوق) 2.4(ويوضح جدول     
   

  )2.4( جدول
  مؤشرات السوق

  

  الصيغة  اسم المؤشر  مسلسل

  عدد األسهم/األرباح بعد الضرائب  الربح لكل سهمنسبة   1
  الربح لكل سهم/سعر السهم السوقي  نسبة سعر السهم إلى األرباح  2
 القيمة الدفترية للسهم/القيمة السوقية للسهم  القيمة السوقية للقيمة الدفترية  3

  عدد األسهم المكتتب بها/عدد األسهم المتداولة  معدل دوران السهم  4
  من إعداد الباحثالجدول 

  
بان عملية تقييم األداء المالي للبنوك يمكن أن تتم من خالل عدة أدوات  تبينمن خالل ما سبق 

وعدة معايير لقياس األداء، تعتبر المؤشرات الكمية من أفضل األدوات المستخدمة في عملية 
تفصيلية عن أماكن التقييم نظرا إلمكانية الربط بين عدة بنود وبالتالي توفير معلومات 

االنحرافات في حال وجودها، إضافة إلى إمكانية اختيار المؤشرات التي تتناسب مع مجموعتي 
واستبعاد غير المالئم منها والتي ال تتوافق مع ) البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية(الدارسة 

عليها، كما تعتبر طبيعة عمل بعض البنوك بالنظر إلى مبادئها وأفكارها واألسس التي تقوم 
المعايير القطاعية من انسب المعايير التي تالءم موضوع الدراسة نظرا لكونها قائمة على 

   .المقارنة بين مجموعة تجمع بينهما خصائص مشتركة
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  الفصل الثالث
  

  واستخداماتها حتليل هيكل املوارد
  ة ـوك اإلسالميـدى البنـل

  والبنوك التقليدية
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  الثالثالفصل 
  

  واستخداماتها حتليل هيكل املوارد
  لدى البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

  
  

  : ـــدمتهيــــــ
       

  مصادر األموال لدى البنوك اإلسالمية والتقليدية: األول املبحث
  مصادر األموال لدى البنوك اإلسالمية:   أوال       

  التقليدية مصادر األموال لدى البنوك: ثانيا            
  
  
  استخدامات األموال لدى البنوك اإلسالمية والتقليدية: الثاني املبحث

  استخدامات األموال لدى البنوك اإلسالمية:   أوال               
  استخدامات األموال لدى البنوك التقليدية: ثانيا      

  
  
  اجلهاز املصريف الفلسطيني :الثالث املبحث

  اجلهاز املصريف الفلسطينيهيكل :   أوال      
   اخلدمات التي تقدمها البنوك الفلسطينية :ثانيا

  تطوير أداء البنوك الفلسطينيةجماالت : ثالثا        
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  الثالثالفصل 

  تحليل هيكل موارد واستخدامات األموال لدى البنوك اإلسالمية والتقليدية
 
  
 

  :تمهيد

لما له  في المجتمعات المعاصرة، من القطاعات الحيوية والمهمة المصرفي القطاع يعد
ولمساهمته في إمداد النشاط االقتصادي باألموال الالزمة من  ،االقتصاد تنمية في بارز دور من

  . اجل تنميته وتطويره من جهة، ومحاربة االكتناز وتحقيق منافع المدخرين من جهة أخرى
  

 سينعكسبمستوى عاٍل من الكفاءة  ووظائفها بأنشطتهاومما ال شك فيه بان قيام البنوك 

 بشكل دائم كفاءتها مستوى من رفععلى ال تعمل أن البنوك هذه من يتطلب مما  على أدائها إيجاباً

 خدماتها وتطوير تحسينل أدائها، وذلك بمستويات االرتقاءمحاولة و عملها سير إجراءات وتبسيط

  . عمالئهاورغبات  احتياجات وتحقيق مصرفيةال
  

 النشاط مجاالت شتى داخلها تتفاعل حلقة مجموعها في اإلسالمية والتقليدية البنوك وتشكل

 واتساع البنوك تلك أهمية زيادة إلى يؤدي النشاط هذا واتساع نمو أن يعني وهذا االقتصادي،

  .)1، ص2009عبدو، ( خدماتها وتعدد نشاطها مجال
  

  :ويتناول الباحث في هذا الفصل
 .مصادر األموال لدى البنوك اإلسالمية والتقليدية: المبحث األول �

 .استخدامات األموال لدى البنوك اإلسالمية والتقليدية: المبحث الثاني �

 الجهاز المصرفي الفلسطيني: المبحث الثالث �
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  األول المبحث

  والتقليديةمصادر األموال لدى البنوك اإلسالمية  
  

في إطار سعيها لتحقيق األرباح تهتم كافة البنوك سواء اإلسالمية منها أو التقليدية بتنمية مواردها 
ويمكن تقسيم المصادر التي يمكن للبنوك من خاللها . المالية الالزمة لتمويل عملياتها المصرفية

 : أن تحصل على مواردها المالية إلى مصادر داخلية وخارجية

  
  اإلسالمية البنوك لدى األموال مصادر: أوال

   )الداخلية(الذاتية المصادر  -1

 ،2008رجب، ( :من وتتكون له المالكين أي البنك أصحاب ىإل تعود التي المصادر وهي
  .)38-36ص

  

  رأس المال  -أ 
 قبل من البنك المساهمة في نتيجة تتجمع التي الموارد من على رأس المال الحصول يتم

 البنوك عمل في مهماً المال رأس ويعتبرالمدفوع،  المال رأس أي دفعه يتم ما وهو المساهمين،
  ).193- 192ص ،2006 خلف،( :يلي ما يحقق ألنة

 عمله ونشاطاته لممارسة إلنشائه األولي المراحل في للبنك الالزم التمويل توفير -
 موارد علي للحصول للبنك الكافي الوقت يوجد ال المشروع حياة بداية في أن حيث

 .خارجية تمويل

 مثل للبنك الثابتة األصول تكوين في األساسي التمويل مصدر المال رأس يعتبر -
 االعتماد في الممكن غير من نأ حيث ، ذلك غير إلى أجهزة أبنية، أثاث، آالت،

 .للتمويل الخارجية المصادر على الثابتة الموجودات تكوين تمويل

نسبة  تحديد يتم وعادة ،للمودعين المطلوبة والحماية األمان يوفر المال رأس أن -
 ، وكلماالبنوك بعمل الصلة ذات القوانين بموجب الودائع إلى المال رأس من معينة
 ويحصل ،البنك في المودعين لدى اكبر وثقة أمانا وفرت كلما النسبة هذه زادت
 كأن تكون معين حد عن تقل ال أن ينبغي كلذل ،النسبة هذه تنخفض عندما العكس
 أو الحد بالقانون هذا تحديد تم سواء % 15 و 10 هذه الودائع إلى المال رأس نسبة
 أشكالها، الودائع وحسب طبيعة على تعتمد والتي ،للبنك العملية الممارسة نتيجة

  .الحركة وانتظامها هذه منها، وسرعة والسحب فيها اإليداع وحركة
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أن  يمكن التي الخسائر لتغطية الالزم الضمان يوفر الخاص المال رأسإن  -
 قد تتحقق التي الخسائر كانت سواء ونشاطه، عمله ممارسة في البنك لها يتعرض

 التي أوفي العوامل عمله، وممارسة إدارته في ذاته بالبنك ترتبط عوامل نتيجة
 والتي إطارها في البنك يعمل التي العامة االقتصادية الحالة مثل العمل، هذا تحكم
 عمل على سلبا أن تؤثر يمكن والتي االقتصاد في والكساد االنكماش حاالت منها
 االعتماد خالل من يتم امتصاصها خسائر به يلحق الذي بالشكل ونشاطاته البنك
 .المودعين إلى ودائع الخسائر هذه تمتد أن ودون المال، رأس على

  

  االحتياطيات   -ب 
المال  رأس لتعزيز احتياطات مالية شكل على السابقة السنوات أرباح من بجزء البنوك تحتفظ
 للبنك، المالي الوضع المودعين بمتانة لدى الثقة المستقبلية، ولزيادة المالية المخاطر ولمواجهة

  ).40، ص2009عثمان، ( :أنواع االحتياطيات ومن
  

  )إجباري(احتياطي قانوني  �
 األرباح من نسبة أنظمته، ويكون أو المركزي البنك أو تعليمات القانون عليه ينص

 البنك من المحددة وفق التعليمات به التصرف للبنك، ويتم المالية السنة نهاية في المحققة
  .المساهمين على للتوزيع قابل غير المركزي، وهو

  

 احتياطي اختياري �
البنك،  رأسمال السنوية لتعزيز األرباح من به البنك، ويحتَفظ لمساهمي العامة الهيئة تقرره

 المحققة األرباح وفقًا لمقدار الهيئة قرارات بحسب وذلك ،اًسنوي النسبة تختلف وقد
  .السائدة االقتصادية واألوضاع

  

   االحتياطي العام �
البنك من صافي أرباحه بنسبة معينة وذلك لمواجهة أي خسائر يتعرض  الذي يقتطعهوهو 

  .لها البنك زيادة عن االحتياطي القانوني واالختياري
  

 ال بحيث لتكوين االحتياطيات، وقواعد أسس تتضمن البنوك عمل تحكم التي القوانين فان وعادة
 عوامل على تعتمد االحتياطيات وهذه .البنك المال رأس من القوانين تحددها معينة نسبة تتجاوز
  .)38ص ،2008رجب، : (كثيرة

 .لتكوين االحتياطيات منها جزء تستقطع أن يمكن التي لألرباح البنك تحقيق مدى - 
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 .المالي مركزة وسالمة ومتانة قوة على البنك حرص مدى - 
  وذلك االحتياطيات خالل هذه من رأسماله بزيادة التوسعات إجراء في البنك سياسة - 

التوسع والتطور   هذا بمثل االقتصاد في العامة والحالة ظروف البنك تسمح عندما
 .في عمله

      
 األرباح المحتجزة    -ج 

 للبنك المالي المركز لدعم إلعادة استخدامها احتجازها يتم التي األرباح من جزء وهي
 إلجراء البنك مال رأس زيادة في األمر نهاية في استخدامها من اجل بها االحتفاظ ويتم وتقويته،

 األرباح من بجزء اإلسالمية البنوك احتفاظيتعارض  ونشاطاته، وال أعماله في التوسع والتطور
 وهذا المودعين، بأموال يعمل مضاربا اإلسالمي البنك لكون نظرا اإلسالمية الشريعة أحكام مع

 ممارسته عند تواجه أن يمكن التي الحاالت المحققة لمواجهة األرباح من بجزء احتفاظه له يتيح
  .العادية غير الظروف في ونشاطه، وبالذات لعمله

  
  الخارجية المصادر  -2

 المشروع أصحاب غير من اآلخرين أموال على فيها االعتماد يتم التي المالية المصادر وهي
 المصادر هذه على اإلسالمية المصارف ومنها المصرفية المؤسسات تعتمد وعادة له، المالكين

 الخارجية المصادر وتحتل منها، االستثمارية وبخاصة ونشاطها عملها ممارسة في أساسي بشكل

 ويتمثل .موجوداتها وفي مواردها في األكبر النسبة تمثل ألنها المصارف عمل في كبيرة أهمية
  :يلي بما اإلسالمية المصارف في الخارجية المصادر هيكل

  
 )تحت الطلب(الودائع الجارية   - أ

 تسهيل أو لغرض الهالك، أو السرقة من حمايتها لغرض البنوك في حفظتُ التي الودائع وهي
 هدفها ليس الحسابات فهذه لعمالئها، لذلك البنوك تقدمها التي والمصرفية التجارية المعامالت
  .االستثمار

وتقبل البنوك اإلسالمية الودائع الجارية من العمالء مثلها في ذلك مثل البنوك التقليدية، وال 
تقوم البنوك اإلسالمية بإعطاء أي أرباح على تلك الودائع، وال يحق ألصحاب الودائع الجارية 

  ).Shahdani, 2007, p4(المطالبة بأية نسبة من األرباح التي تجنيها تلك البنوك 
  

 إذا كانت وما القانوني بوضعها تتعلق التي المشكالت من العديد الحسابات هذه حول أثير وقد

 عقد وديعة كانت فإذا قرض، عقد أم) أمانه عقد أي( شرعا المعروف بالمعنى وديعة عقد تعتبر
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 ، وإذا)البنك(إليه  المودع قبل من مضمونة ليست ألنها الوديعة استخدام اًشرع المقبول من فليس

 قرض فهي عقد بمثابة الحسابات هذه اعتبرت وإذا قيمتها، رد ضمان عليه وجب ذلك البنك خالف

 قيمتها عند رد ضمان مع استخدامها للبنك ويحق التقليدية البنوك في الجارية الحسابات تشبه بذلك

  . بها المطالبة
  

 له كان )الجارية الحسابات( لديه المودعة األموال البنك استخدم إذا أنه القول يمكنوعليه 
 نقص دون أصلها إلى وإرجاعها ردها ضمان مسؤولية عليه تقع حيث استثمارها عوائد في الحق
 التي المال رأس قاعدة إلى األموال هذه قيمة إضافة يتم وبالتالي للخسارة، تعرضت ولو حتى

 أصحاب للمودعين وليس البنك إلى تعود الحسابات هذه عوائد أن أي ،مساهمي البنك فيها يساهم
  ).320، ص2005شاهين، (الحسابات  تلك

  .)41- 40، ص2008رجب، ( :منها عديدة بسمات الجارية وتتميز الودائع
 فيها وباستخدام رصيده مقدار حدود في وقت أي في الودائع هذه طلب للمودع يحق - 

 أوامر أو النقدي الخطي السحب أو بشيكات سحب من المعروفة السحب وسائل

 .اآللي الصراف بطاقة استخدام أو التحويل
 الدفع حين تستحق ألنها مخاطر أية تتحمل ال فإنها وبالتالي األرباح، في تشارك ال - 

  .الطلب
ومصروفاته  نفقاته كافة تسديد على البنك مع يتفق أن الحساب لصاحب يمكن - 

مقابل  هذا يتم وقد بذلك، القيام المصرف تخويل خالل من الحساب هذا بواسطة
اإلسالمي  للمصرف المتعامل تخويل مع الخدمة هذه مقابل ثمن أو معينة عمولة

 .المطلوبة المعاملة عن تنجم نفقات أو مصاريف أية حسابه على القيد
 .الدائن حسابه رصيد عن يزيد ما سحب بعدم ملزم الحساب صاحب إن -

  

  العامة الودائع االستثمارية  - ب
مصرفية يقوم البنك بتقديمها لعمالئه الراغبين باستثمار وهي أوعية استثمارية ومنتجات 

أموالهم لديه، وال تصدر لهذه الحسابات دفاتر شيكات، وتتم إدارتها من قبل البنك الذي يقوم 
بتسليم أصحابها دفاتر خاصة بهم توضح من خاللها ملكيتهم لهذه الحسابات، وتبين المبالغ 

تعتبر حسابات البنك هي المرجع والبينة القاطعة إلثبات المودعة والمسحوبة وأرصدة الحسابات و
  .الرصيد وحركة حسابات أصحاب هذه الودائع
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وتعتبر الودائع االستثمارية المصدر الرئيس الذي تعتمد عليه البنوك في تقديم تمويلها 
المشهراوي، : (للقطاعات االقتصادية المختلفة، ويندرج تحت الودائع االستثمارية عدة أنواع

  ).49-46، ص2007
  

 ودائع التوفير �

بتقديمها لتشجيع صغار  وهي حسابات استثمارية ذات مبالغ بسيطة، تقوم البنوك
سواء  رباح السنوية للبنك بجميع فروعهوتشارك هذه الحسابات في نتائج األالمودعين، 

بالربح أو الخسارة، ويتقاضى أصحاب هذه الودائع في العادة نسبة ربح اقل من النسبة 
  .التي يتقاضاها أصحاب حسابات االستثمار

وتشتهر البنوك التقليدية وبعض البنوك اإلسالمية بتقديم الجوائز النقدية والعينية التشجيعية 
وبصغر حجم  تمرة في إيداعاتهابالزيادة المس ألصحاب هذه الحسابات، وتمتاز أيضا

رجب، ( :التوفير، منها لودائع الشروطبعض  ويوجد. أرصدتها وكثرة عدد حساباتها
  .)42، ص2008

  

في  المودعة األموال مشاركة لبدء معينة فترة اإلسالمية البنوك بعض تفرض - 
 اإليداع، وكذلك يلي الذي الشهر بداية في تكون كأن األرباح، في التوفير حسابات

 .فيه المبلغ سحب يتم الذي للشهر األرباح في المشاركة عدم تفرض
عدم  تقرر وقد الحساب، لفتح أدنى حد بتحديد اإلسالمية البنوك بعض تقوم - 

 معرفة أصحاب افتراض مع األدنى الحد عن المبلغ قل إذ األرباح في المشاركة

 .كبذل الحسابات
وقد  الحساب، هذا في وديعته حدود ضمن مبلغ أي سحب الحساب لصاحب يحق - 

 على المودع معين حد عن زاد فإذا السحب، مبلغ اإلسالمية البنوك بعض تشترط
 .السحب من معينة فترة قبل البنك إخبار

يجعل  فهذا إليها المودع لحاجة وذلك مستمراً التوفير حساب من السحب يكون - 
من  النسبة من تخفض اإلسالمية البنوك بعض فإن وبالتالي مرتفعة، هاتسيول

 وذلك لكون50%  تكون كأن األرباح في المشاركة في تدخل التي التوفير حسابات

 .مقيدة ودائع تمثل ال التوفير حسابات أن
 

  ودائع األجل التي تستحق بتاريخ معين  �

يقوم البنك بتقديمها للراغبين من عمالئه بالمشاركة في االستثمار في البنوك  وهي حسابات
اإلسالمية، وتكون مدد هذه الحسابات عبارة عن ودائع شهرية أو ربع سنوية أو نصف 
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ويمكن قبول الودائع عادة في أي يوم من أيام السنة، وال يجوز السحب . سنوية أو سنوية
داع المتفق عليها بين البنك والمودع، ويطلق على الوديعة من هذه الودائع خالل فترة اإلي

، وفي حال االضطرار لسحب الوديعة، أو أي جزء منها قبل تاريخ "وديعة مربوطة " اسم 
استحقاقها، فإنها في العادة تفقد نصيبها من األرباح ويطلق على هذه الحالة ما يعرف 

أدنى لفتح حسابات االستثمار  وتشترط بعض البنوك حداً". كسر الوديعة " بمصطلح 
لعمالئها، وتجدد الودائع االستثمارية تلقائيا في تاريخ استحقاقها إذا لم يقم العميل بسحبها، 

وتمتاز هذه الحسابات بكبر حجم أرصدتها ر البنك بعدم رغبته في تجديدها، أو إخطا
  .وأهميتها للبنك

  

  )بإشعار(ودائع األجل بإخطار �

سابقة الذكر إال أنها تختلف عنها في آلية السحب منها، بحيث  وهي نفس ودائع األجل
برغبته في عملية السحب من هذه  يتوجب على صاحب الوديعة إخطار البنك خطياً

الوديعة، ويتم اإلخطار من قبل العميل صاحب الوديعة قبل فترة زمنية محددة يتم االتفاق 
ا بإخطار البنك برغبته في سحب عليها بين البنك والمودع، حيث يقوم المودع خالله

  . وديعته أو جزء منها
  

  شهادات اإليداع االستثمارية �

تعتبر هذه الشهادات من األوعية االستثمارية الحديثة في البنوك اإلسالمية، ويمكن اعتبار 
هذه الشهادات بمثابة أوراق مالية شبيهة بشهادات االستثمار التي تصدرها الدولة أو 

، لكنها ال تعطي فائدة ثابتة بل تعطي عائدا من األرباح التي تحققها الشركات المساهمة
  .أعمال البنك اإلسالمي المصدر لها

  

  ودائع االستثمار المخصص �

وهي حسابات تقوم البنوك بتقديمها للراغبين باالستثمار في مشاريع أو صفقات محددة 
البنك بتشغيل هذه الودائع مسبقاً، ويتلقى البنك عمولة محددة بصفته مضارباً، ويقوم 

االستثمارية حسب االتفاق وعلى ضمانة أصحابها الذين يتحملون مخاطر االستثمار التي 
وفي حالة الربح المتحقق فانه يوزع بين  قد تحدث خالل الفترة االستثمارية للمشروع،

أصحاب الودائع والبنك المضارب بالنسب المتفق عليها والتي تحدد مسبقاً عند فتح 
الحساب، أما في حالة حدوث خسارة فان الخسارة يتحملها أصحاب حسابات االستثمار 

  .المخصص بالكامل بشرط عدم تقصير البنك اإلسالمي
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  الخيرية األموال ومصادر الزكاة صندوق  -3
وهي يعتبر صندوق الزكاة واألموال الخيرية من المصادر الهامة بالنسبة للبنوك اإلسالمية، 

ويستطيع البنك تجميع هذه وغير متوفرة للبنوك التقليدية،  بالبنوك اإلسالميةمصادر خاصة 
  ).Abd El-Fattah, 2004, p22-23(: األموال من خالل ما يلي

  .الزكاة الشرعية على حقوق المساهمين - 
  .الزكاة المقدمة من مالكي حسابات االستثمار - 
  .الزكاة المقدمة من األفراد - 
  .المنح والتبرعات - 

  

االجتماعي  الدور إلبرازمن مصادر األموال في البنوك اإلسالمية وتستخدم الزكاة كمصدر 
  :تقديم مزيد من الخدمات االجتماعية في عدة مجاالت مختلفة مثل تمكنها منللبنك، حيث 

  

  .تقديم الدعم للطلبة  - 
 .التبرع للمساجد - 

  .دفع األموال لألفراد - 
  .الكريم واألحاديث بعض األنشطة اإلسالمية مثل حفظ القران - 
  .الجمعيات الخيرية المسجلة - 
 .العيادات الطبية في المناطق الشعبية - 

  
  التقليدية البنوك لدى األموال مصادر: ثانيا

 الداخلية المصادر هما رئيسيتين مجموعتين إلى التجارية البنوك في التمويل مصادر تقسم

  .الخارجية والمصادر )الذاتية(
  

  الداخلية المصادر  -1
ويقصد بالمصادر الداخلية أموال البنك الخاصة والتي تساوي الفرق بين موجودات البنك 

  ).101، ص2009 وآخرون، ،موسى(: ومطلوباته، وتتكون من العناصر التالية
  

  رأس المال المدفوع  - أ
ويمثل القيمة االسمية لألسهم المكتتب بها والمدفوع قيمتها، والتي هي ملك المساهمين وهي 

  .عادية لها قيمة اسمية موحدةأسهم 
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  االحتياطيات  - ب
وهي عبارة عن أموال يقتطعها البنك من أرباحه ويقوم بتجنيبها ليستخدمها في الحاالت 

  ).17، ص2010موسى، (: القهرية أو االضطرارية أو التوسعية، وهي تنقسم إلى
  
  احتياطي إجباري أو قانوني �

وهو نسبة مئوية يقتطعها البنك كل عام من صافي أرباحه وبشكل إجباري، وفي الغالب 
ويبقى البنك يقتطع تلك النسبة حتى يتساوى االحتياطي القانوني % 10تكون هذه النسبة 

  .مع رأس المال المدفوع بالكامل
 

  احتياطي اختياري �

وذلك بان يقتطع نسبة من صافي وهو احتياطي يكونه البنك من تلقاء نفسه بشكل اختياري 
الربح كل عام وذلك لتحقيق هدفين رئيسيين، أولهما هو تدعيم المركز المالي للبنك لكسب 

  .ثقة المتعاملين، واآلخر لمواجهة أي خسارة طارئة تواجه البنك
 

  االحتياطي العام �

ي خسائر وهو احتياطي آخر يقتطعه البنك من صافي أرباحه بنسبة معينة وذلك لمواجهة أ
  .يتعرض لها البنك زيادة عن االحتياطي القانوني واالختياري

  

 األرباح المحتجزة  - ج

 ) االحتياطات خصم بعد ( للتوزيع هأرباح من جزء البنك يقتطع حيث موزعة غير أرباح وهي
  .يشاء متى األسهم حملة على توزيعها البنك ويستطيع موزعة وغير مدورة أرباح شكل على
  

  الخارجية المصادر  -2
 ا%/.F, أ78ا%CD E.ق *.رج A8 ا%@!? <=">. 5$0; ا%:  ا789ال و3045 2.%01.در ا%/.ر-",

;1GH103- 102، ص2009 وآخرون، ،موسى(: ا%:.%  و.(  
  

 الودائع  -أ 

 البنوك فكرة نشأت حيث البنك التجاري، ألموال الرئيسي المصدر عام بشكل الودائع تعتبر

 على أساسية بصفة الودائع نظام المصرفية، ويستند األعمال لكافة كأساس الودائع على معتمدة

 ضياع مخاطر المودعين تجنب رقابية أنظمة يوفره من بما المصرفي الجهاز في الجمهور ثقة



52 

 

 عند منها جزء أو أموالهم على الحصول لهم الحريق، وتضمن أو للسرقة تعرضها أو أموالهم

   .االستحقاق عند أو الطلب
 األنواع عن واضح بشكل تميزه والتي البنك ميزانية في الوحيد العنصر الودائع وتعتبر

 التوفير حسابات على الحصول على وموظفيه البنك إدارة قدرة أن إذا األعمال، لمنشآت األخرى

 عن العمالء رضا لمدى مهم مقياس يعتبر واألفراد األعمال منظمات من الجارية والحسابات

 تحقيق إلى خاللها من يهدف التي استثماراته و البنك لقروض الخام المادة الودائع وتمثل ،البنك

   .الربحية
 أن إال عملية، كل وظروف وطبيعة تنوع حسب وذلك كثيرة أنواع إلى الودائع تقسيم ويمكن

 المستوى على للمقارنة كأساس يستخدم والذي – الشائع التقسيم وهو – لهيكلها وفقًا تنقسم الودائع

  ).107-106، ص2002الزبيدي، (: هي أساسية أنواع ثالثة إلى العالمي المصرفي
  

 )تحت الطلب(الودائع الجارية  �
 دفع وسيلة بأية أو ،اًنقد بالحساب بالدفع العميل يقوم حيث ،اًانتشار الحسابات أكثر وهي

 عند سحب بأمر أو العميل قبل من صادرة شيكات بموجب عادة السحب يتم بينما أخرى،
 قيامها مثل الودائع هذه بخدمة المتعلقة الخدمات من العديد البنوك استحدثت وقد الطلب،

 في والسحب اإليداع في العميل مهمة وتسهيلالدورية  التزاماته كافة بسداد العميل عن نيابة
 هذا يكون أن ويجب) ATMاآللي  بطاقة الصراف خدمة(الرسمية  العمل أوقات غير

 لكشف البنك مع ترتيبات وجود حالة باستثناء دائم بشكل العميل لمصلحة اًمالئم الحساب
 نظراً الحسابات هذه على فوائد دفع يتم ال اًوغالب. لديه المودع الرصيد فوق الحساب
  .وفوراً دوماً للدفع معدة أرصدتها تكون حيث لطبيعتها

  

 الودائع الثابتة �
  :هما أساسيين نوعين إلى الثابتة الودائع وتقسم

  

 المودع العميل بين عليه االتفاق يتم زمني ألجل الودائع هذه تُودع: الودائع ألجل -

 من األدنى الحد أو المبلغ تحدد البنوك وبعض البنك، لدى فتح الحساب عند والبنك

 والذي المحدد السعر حسب فوائد عليها ويحتسب الوديعة، النوع من لهذا المبلغ

 وفي بها، المعمول والقوانين والتعليمات مبلغها الوديعة وحجم ربط مدة مع يتناسب

 المتفق الفوائد تُخفّض االستحقاق قبل جزء منها أو الوديعة بسحب العميل قيام حال

  .عليها
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 إخطار بعد إال الودائع هذه سحب يتم ال): الخاضعة إلشعار(الودائع ألجل بإخطار  -

 تكون قد الودائع هذه عن فائدة البنك وبالمقابل يدفع اإليداع، عند تحدد بفترة البنك

 حالة بإخطار الودائع وتعتبر الودائع ألجل، على المدفوعة الفوائد من أقل معدالتها

  .الجاري الحساب وبين الثابت اإليداع بين متوسطة
  

 )التوفير( ودائع االدخار �
 حساباتها واطراد وكثرة حجمها بصغر تتميز حيث المدخرات، تجميع وسائل إحدى هي

 التضحية بدون العائد إلى يسعون الذين األفراد الودائع من النوع هذا ويناسب نموها،

 حسابات أخرى من أنواع وتوجد كما وقت، أي في واإليداع السحب يمكن حيث بالسيولة،

 أن الفوائد إال جوائز أصحابها إعطاء عنها الفائدة منح جانب إلى تتضمن والتي التوفير

  .جوائز بدون للودائع تدفع التي الفوائد من أقل تكون عليها
  

  المصادر الخارجية األخرى  -ب 
 البنوكأن  فرغم ،للبنوك التجارية الخارجية التمويل مصادر من الثاني المصدر االقتراض يمثل

 نفسه البنكقيام  مع يتعارض ال األمر هذا أن إال واإلقراض االئتمان بمنح تقوم ما عادة هي

 له والبنك وتستوجب السداد، ملحة التزامات لديه كانت إذا الغير، من االقتراض إلى باللجوء

 محل الدولة في والقوانين السارية األنظمة وفق لالقتراض مختلفة مصادر إلى اللجوء في الحق

 األخرى التجارية والبنوك البنوك المركزية من االقتراض لتشمل المصادر هذه وتتنوع ترخيصه،

 الفوائد ونسبة القرض طبيعة منها عدة عوامل على المقرضة الجهة تحديد ويتوقف ،المال بيوتو

  .للبنك المالية واألوضاع عليه الالزمة للحصول الزمنية والمدة له الحاجة ومدى المطلوبة

بان كل من البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية تمتلك مصادر داخلية من خالل ما سبق يتضح لنا 
لألموال تتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطيات واألرباح المحتجزة كما لديها أيضا مصادر 
خارجية تتمثل في الودائع الجارية واالستثمارية، إضافة إلى وجود ودائع االستثمار المخصص 

ثمارية في البنوك اإلسالمية كمصدر من مصادر األموال الخارجية، أما وشهادات اإليداع االست
  .  البنوك التقليدية فيعتبر االقتراض من الغير المصدر الخارجي الثاني بعد الودائع
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  الثاني المبحث

  استخدامات األموال لدى البنوك اإلسالمية والتقليدية

  

  اإلسالمية البنوك لدى األموال استخدامات: أوال

خالل أنشطتها  من تمكنت البنوك هذه أن اإلسالمية للبنوك العملية الممارسات أظهرت قدل
 خرينالمد من فئات نشطةاأل دائرة هذا في لتُدخ أن المستحدثة وأدواتها آلياتهاالمصرفية و

 يرفضون الذين المدخرين فئة هي وهذه ذلك، قبل فيه نصيب لها يكن لم المشروعات وأصحاب

 مدخراتهم كانت إذا التقليدية، خاصة حسابات بالبنوك لفتح مبررات يجدون وال بالفوائد التعامل

 الموارد في المتزايد النمو أمام الحقيقة هذهينكر  أن أحد يستطيع وال، الحجم ةرصغي متوسطة أو

 .الفئة هذه من اإلسالمية البنوك تتلقاها التي المالية

 ألصحاب قبل من متاحاً كني لم الًيتمو البنوك اإلسالمية أتاحت أخرى جهة منو
 مدخراتهم على عتمدوني )العالم كل وفي( دائماً كانوا نيوالذ ، رةيوالصغ المتوسطة المشروعات

استمرار نجاح هذه البنوك لن يتحقق إال بتوافر عوامل ثالثة تتمثل في  أن إال. يةوالعائل الخاصة
 ).59- 58، ص2010عاصي، ( :اآلتي

مع ضرورة اإلبقاء على  وأدواتها آللياتها مستمرال تطويرقيام البنوك اإلسالمية بال - 
 .ةاإلسالمي هويتها

 .أرباحها ومعدالت اتيعلى مستو ينعكس بمااالستغالل األمثل لمواردها المالية  - 

 .االقتصادي والبشري هاببعدي ةالتنمي ةعملي في إسهامها ادةزي - 

 

اإلسالمية أنواع مختلفة من صيغ أو أدوات التمويل التي تمنحها القدرة يوجد لدى البنوك هذا و
تلك األدوات تشمل اد والجماعات والمؤسسات، على تغطية االحتياجات المتعددة والمختلفة لإلفر

 وغيرها من العمليات، ونتناول) الحسنة(التمويل االستثماري والتمويل التجاري ودفع القروض 

 ,Abd El-Fattah(: ةياإلسالم البنوك هاعلي اعتمدت التي ةيليالتمو دواتاأل هذه أهم ليي مافي

2004, p23.(  
  
  التمويل االستثماري -1

تعتمد عقود تمويل االستثمار على مبدأ المشاركة بالربح والخسارة وهذا يطبق من خالل ثالثة 
   :طرق وهي
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  االستثمار المباشر  - أ
تستطيع البنوك اإلسالمية من خالل االستثمار المباشر أن تقدر قيمة المشروع الذي سيكون 
مملوكاً من قبل البنك واألرباح المتوقعة له، حيث سيقوم البنك باستخدام االستثمار المباشر لتنفيذ 

اً، المشروع وإدارته، ويكون المشروع كأحد األعمال التابعة للبنك وليس ككيان منفصل قانوني
  . وفي هذه الحالة التمويل سيكون بشكل تام من البنك

  
 المشاركة  - ب

إلعداد  ،ن مشاركين أو أكثر بنسب متساوية أو مختلفةيالمشاركة طرف بأسلوب تمويليوجد 
 قة محددة سلفا وفقا لرأس مال كلبطري اًمشروع مشترك، حيث يكون الربح والخسارة مرتب

  .ار طويل األجل مثل المشاريع الصناعية والزراعيةمنهما، وتستخدم المشاركة في االستثم
  

ولقد تبين من واقع الخبرة العملية أن هناك مشكالت تقابل البنوك اإلسالمية عند تطبيقها 
  ).88، ص2008أبو محيميد، (: للمشاركة كصيغة من صيغ التمويل، منها

 .ويل األخرىعدم توفر الخبرة لدى البنوك اإلسالمية في هذا المجال ومجاالت التم - 

القيود المفروضة على البنوك اإلسالمية من قبل البنوك المركزية في مجال  - 
 .االستثمارات طويلة األجل

  .عدم تفهم المتعاملين مع البنوك اإلسالمية ألساليب التمويل اإلسالمية بشكل عام - 
 

 المضاربة   - ج

يعهد بالمال ) رب العمل (تنطوي المضاربة على عقد بين طرفين، بموجبه احد األطراف 
ثم يقوم بإعادة المال  تغل هذا المال بطريقة متفق عليهاليس ) مضارب( لطرف آخر يدعى 

ويحتفظ هو لنفسه بالمتبقي من  من الربح لرب العمل األساسي والحصة المتفق عليها مسبقاً
  .)Badreldin, 2003, p7-8( :وتتسم المضاربة بالخصائص التالية. الربح
  

 .األموال المستثمرة في المضاربة من مسئولية المضارب فقط ادارة - 

 .يقوم رب العمل بتقديم األموال ويقوم المضارب بتقديم الجهد - 

في حالة الربح يأخذ المضارب حصته من األرباح كنسبة على األموال المستثمرة  - 
متفق عليها سلفاً، أما في حالة الخسارة فيتحمل رب العمل خسارته لألموال 

مل المضارب فقط خسارته لمجهوداته، وذلك ما لم تكن هذه الخسارة ناتجة ويتح
 .عن سوء تصرف من المضارب أو بسبب إهماله في اإلدارة
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األصول التي تم الحصول عليها من خالل التمويل بالمضاربة ترجع ملكيتها فقط  - 
  .لرب العمل

  
  :والمضاربة أنواع منها

  المضاربة المطلقة �

 أو معهم تاجري نيمحدد أو بأشخاص التجارة من محدد بنوع المضارب هايف يقيد ال التي هي

 في ةيالحر الحالة هذه في كون للمضاربوي المال، بهذا النشاط هيف زاولي وزمان بمكان

 العائد قيوتحق المال هذا على بالمحافظة يلةكف راهاي التي ةيفيبالك المضاربة مال ليتشغ

  .ةياإلسالم البنوكفي  العام االستثمار حسابات حالة وهذه ،المالئم
  

  المضاربة المقيدة �

 تكون هناك أن على المضارب على نةيمع وشروطاً وداًيق المال رب ضعي عندما تكون

 على المضاربة، االتفاق عند وضعها جبي والشروط وديالق وهذه وضعها، جراء من مصلحة

 وهذه التصرف به، المضارب بدأي ولم نقداً مازال المضاربة مال طالما ممكناً ذلك بقىي أو

 غة المضاربةيص وتعتبر ة،ياإلسالم المصارف في المخصص االستثمار حسابات حالة هي

  .األموال فيتوظ في ةيكاف مرونة لها حيتت ألنها المصارف لهذه أنسب المطلقة
  

  التمويل التجاري -2
تستخدمها البنوك اإلسالمية، وذلك  يعتبر التمويل التجاري من أهم األدوات المالية المربحة التي

ومحدد مسبقاً  اًلعدم اعتماده على مبدأ المشاركة بالربح والخسارة، حيث يكون معدل العائد ثابت
، وتقوم البنوك بإضافة نسبة معروفة لسعر الشراء وتكاليف إضافية مرتبطة ومرتبط بضمانات

بمثابة ضمان، وممكن أن تطلب  بهذه العمليات وذلك  كهامش ربح، وتكون األصول المشتراه
  :ويوجد أربع أنواع مختلفة من التمويل التجاري. البنوك عمالء آخرين كضمان إضافي

  
 المرابحة  - أ

لقلة المخاطرة فيها  ،تعتبر المرابحة من أكثر صيغ االستثمار التي تتبعها البنوك اإلسالمية
احد بيوع األمانة  تعتبر هيو، اإلسالمي وكونها تشكل رافداً أساسيا للتدفقات النقدية الداخلة للبنك

التي تقوم على قيام البائع بكشف الثمن الذي كان قد اشترى به السلعة لمن يرغب في شرائها 
  . منه

  .)31-29، ص2007الخماش، : (ولبيع المرابحة عدة شروط وعدة صور تتمثل في األتي
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  شروط صحة المرابحة
 لم فإذا عليها، سابق عقد على مترتبة المرابحة ألن صحيحا، األول العقد يكون أن - 

 ملك فيما التصرف ومنها الشرعية آثاره عليه تترتب لم صحيحا العقد األول يكن

 .أو غيره بالبيع العقد بهذا

 .األول العقد في المبيع البائع به اشترى الذي األول بالثمن العلم - 

 ).نقودا دراهم،(المثلية  األموال من والربح المال رأس يكون أن - 

 في الزيادة إن حيث الربا، أموال من بجنسه مقابال األول العقد في الثمن يكون أال - 

 .بالمرابحة بأس فال الجنس اختلفت فإذا ربحا، ال ربا تكون الربا أموال

 .البيوع صحة شرط بالثمن والعلم الثمن بعض الربح ألن بالربح، العلم - 

 .وثمنه بالمبيع يتعلق ما جميع للمشتري المرابح يبين أن - 

  
  صور بيع المرابحة

 المرابحة البسيطة �

وهي عقد تنحصر العالقة فيه بين طرفين بائع ومشتري، حيث يقوم البائع ببيع سلعته بمثل 
الثمن األول وزيادة لتمثل تلك الزيادة ربحا له، وهذا يعني وجود السلعة لدى البائع في 

  .وقت عملية التفاوض بين الطرفين
  

  المرابحة المركبة �

 بأن ويعده معينة سلعة له يشتري بأن شخص آخر إلى شخص طرف من طلب تقديم وهي

 بالشراء اآلمر األول الطرف نصيبه، حيث يدعى من يكون معين بربح بعد فيما منه يشتريها

   .بالشراء المأمور والثاني
تسمى المرابحة لآلمر  ، حيثحاليا اإلسالمية البنوك به تقوم ما على وتنطبق هذه الحالة

 هدفين بين يجمع باعتباره نشاطها طبيعة مع يتفق البيوع من النوع هذا ألن نظرا بالشراء،

 إذ ثانية، جهة من عمالئها وخدمة جهة من الربح تحقيق :وهما اإلسالمية البنوك أهداف من

 التي السلع على الحصول من طبيعيين أو اعتباريين كانوا سواء األشخاص البيع هذا يمكن

 بموجب الثمن بدفع يقومون ما عادة حيث لديهم، المطلوب الثمن توفر قبل لها يحتاجون

  .محدد أجل بعد واحدة دفعة أو سنوية أو شهرية أقساط
  

أبو محيميد، ( :باالتي التي تقوم بها البنوك اإلسالمية بالشراء لآلمرتتصف عملية بيع المرابحة و
  ).76، ص2008
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     .المشتريوالبنك و البائع : هي ثالثة أطراف من تتكون فيه العالقة -
 بشرائها البنك يعده وإنما السلعة المشتري منه يطلب الذي البنك ملك في ليس المبيع -

طلبه على بناء.     
 أي للبنك يكن لم ذلك ولوال يطلبها الذي بالشراء األمر لوجود السلعة البنك يشتري -

    .بالشراء نية
    

 اإلجارة  - ب

 االحتياجات مع يتجاوب ألنه التقليدية، المصرفية للخدمات اًمتطور اًتمويلي اًنظام اإلجارة تعتبر

 تقدم الوقت نفس وفي ،ومعدات إنتاجية آالت من االبتكارات ألحدث المنتجة للشركات التمويلية

 استئجار عملية خالل من الرأسمالية أصولهم تجديد في يرغبون الذين األعمال رجال إلى الخدمات

  .)28، ص2007الخماش، ( السداد على المالية قدراتهم مع تتناسب تجارية بدفعات األصول تلك
، العجلوني(وتعرف اإلجارة بأنها تمليك منافع مباحة لمدة محددة مقابل عوض مادي معلوم 

معلوم من قبل ) عين(عقد يتم بموجبه تمليك منفعة معلومة ألصل أو هي  ).260، ص2008
  ).40، ص2009عبدو، (معلوم لمدة معلومة ) ثمن(مالكها لطرف آخر مقابل عوض 

  :أو هي عبارة عن عقد إيجار بين طرفين
  .الذي يحتفظ بحق ملكية األصل الرأسمالي المؤجر) البنك(المؤجِر  :الطرف األول
المستأجر الذي سوف يتمتع بمزايا االنتفاع باألصل أو استخدامه إلنتاج السلع  :الطرف الثاني

  .والخدمات بدون أن يكون مالكا له
  

  .)169، ص2001صوان، ( :أنشطة التأجير من خالل ما يلي اإلسالمية البنوك وتمارس
  

  التأجير التشغيلي �

 محددة، زمنية فترة خالل للمستأجر معين أصل منفعة تمليك على يقوم الذي التأجير وهو

 األخير هذا ليتمكن المدة هذه نهاية عند)  البنك (المؤجر لمالكه األصل إعادة يتم أن على

 األجل ةقصير اإليجار فترة أن  النوع هذا على يالحظ وما آخر، طرف إلى تأجيره من

 التأمين، حيث من لألصل الرأسمالية المصاريف المؤجر خاللها يتحمل نسبيا،

 من األصل بهذا الخاصة التشغيلية المصاريف المستأجر يتحمل حين في إلخ،...الصيانة،

 ما وعادة األصل، بهذا انتفاعه عن الناتجة لألقساط دفعه إلى إضافة إلخ،... ماء، كهرباء،

 قد أحدها خاصة ألسباب األصول بامتالك التأجير من النوع هذا في اإلسالمي البنك يقوم
    .المستأجر طلب على بناء وليس عام بشكل عليها السوق لطلب نتيجة يكون
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    )التأجير المنتهي بالتمليك(التأجير التمويلي  �
 وعد مع معينة مدة خالل للمستأجر معين أصل منفعة تمليك على الصيغة هذه تعتمد

 بسعر أو السوق بسعر المدة هذه نهاية في للمستأجر األصل ذلك بتمليك )المالك(المؤجر

 اإلسالمية، البنوك في المطبق هو التأجير من النوع وهذا مقابل، بدون حتى أو معا يحددانه

 فإن لذا التأجير، فترة خالل اإليجار أقساط خالل من األصل ثمن يستوفي البنك أن حيث
 التأجير مدة تكون ما وعادة التشغيلي، التأجير في منه أعلى يكون النوع هذا في اإليجار بدل

  .نسبيا طويلة هنا
  

  ).168، ص2001صوان، ( )بالتمليك المنتهي( التمويلي التأجير مزايا
 

  :على الصيغة هذه خالل من يحصل: )البنك(بالنسبة للمؤجر 
 .األصل شراء في المستثمرة أمواله على مناسب عائد - 
 رالمؤج لألصل بملكيته يتعلق فيما حقوقه حفظ - 
  .للضريبة الخاضع الربح من األصل اهتالك أقساط خصم خالل من ضريبية مزايا - 

  
  :من خالل الصيغة هذه من فهو يستفيد :بالنسبة للمستأجر

 من تخفيضها يتم تكلفة تعتبر التي يةاإليجار لألقساط بدفعه ضريبية مزايا تحقيق - 

 .للضريبة الخاضع الربح قيمة
 حصوله خالل من ذاتية سيولة توفير إلى إضافة األصل بهذا االنتفاع بحق التمتع - 

 المال رأس على العبء تخفيف من نهيمكّ بما المؤجر لألصل كامل تمويل على

 .لديه العامل

  
 بيع السلم   - ج

وهو عملية بيع سلعة يتعهد فيها البائع بتوريد بعض السلع المعنية للمشتري في تاريخ مستقبلي 
وهنا يتم دفع المبلغ نقداً ولكن يتم تأجيل توريد . مقابل مبلغ محدد مقدما ويدفع بالكامل في الحال

مع السلعة المشتراه، ويصلح هذا األسلوب لتمويل العمليات الزراعية حيث يتم التعامل 
المزارعين الذين يتوقعون الحصول على سلع وفيرة أثناء الحصاد سواء من محاصيلهم أو 
محاصيل غيرهم، حيث يمكنهم شراؤها وتسليمها إذا تعثر محصولهم، والغرض األساسي لهذا 
األسلوب هو تلبية المشروعات الزراعية الصغيرة للذين بحاجة إلى تكاليف زراعة محاصيلهم 

كما تالءم المنشآت اإلنتاجية التي تقوم بإنتاج وحدات إنتاجية كمنتج . المحصول حتى ميعاد جني
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نهائي أو وحدات تستخدم في مراحل إنتاجية أخرى لشركات كبيرة مثل إنتاج بعض مكونات 
  .)Alasrag, 2010, p11(السيارات 

 القرض عن يغني للتمويل طريقاً السلم عقد يكونويطبق بيع السلم في البنوك اإلسالمية حيث 

 على ويحصل المستقبل، في لمستُ منها كمية يبيع أن يمكنه ينتجها مشروعة سلعة عنده فمن بفائدة،

 على الحصول في اإلسالمي البنك يستخدمها التي الوسائل أحد السلم عقد يكون ولذلك حاالً، ثمنها

 استخدام ويمكن ومؤسساته، شركاته تنتجه ما بيع في أيضاً يستخدمه كما تجارته، موضوع السلع

 منها االنتهاء بعد وتسليمها إنشائها قبل الوحدات بيع طريق عن العقارية اإلنشاءات في السلم بيع
  ).95، ص2008أبو محيميد، (
  

 باألجلبيع ال  - د

  ).Abd El-Fattah, 2004, p27( :وهو عكس بيع السلم حيث يعني
 وقت إلى الثمن سداد تأجيل مقابل الحال في عميله إلى عليها المتفق البضاعة بتسليم قيام البنك

 ما وعادة الثمن، هذا من لجزء أو البضاعة ثمن لكامل التأجيل يكون أن ذلك في ويستوي محدد،

  :والبيع المؤجل يأخذ شكلين. أقساط أو دفعات على البضاعة ثمن من المؤجل الجزء سداد يتم
  

على الدفعات ) ثمن أعلى من السعر نقداً(ويكون بدون دفع تكاليف إضافية  :الشكل األول
  .المؤجلة

أن يكون سعرين للمنتج، احدهما للدفع نقداً وسعر أعلى للدفعات المؤجلة، وكالهما  :الشكل الثاني
  .مشروع في الشريعة اإلسالمية

  
  اإلقراض -3

من المصادر الرئيسة إلقراض المال هو أموال الزكاة والهبات والتبرعات والعائد على حسابات 
االستثمارات الخيرية، وعلى الرغم من أن هذه القروض ال تمثل مصدرا ألرباح البنك إال أنها 

ربح مبدأ المشاركة بالتدعم األهداف االجتماعية للبنك اإلسالمي، حيث ال يعتمد هذا التمويل على 
، والطريقة األساسية التي تعمل بها البنوك اإلسالمية في عملية اإلقراض هي تتم من والخسارة

  .خالل استخدام القرض الحسن
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  القرض الحسن
يعتبر القرض الحسن من القروض ذات معدل العائد الصفري والتي حث القران الكريم المسلمين 

للبنوك أن تأخذ رسم خدمة من المقترضين وذلك على إعطائها للفئات المحتاجة إليها، ويسمح 
مرتبط بقيمة  الخدمة شريطة أن ال يكون رسم ،لتغطية المصاريف اإلدارية التي تخص القرض

  . المبلغ أو القرض المستحق
ال يوجد في الشريعة اإلسالمية ما يمنع من عملية إقراض األموال، وفقط الربا هو 

لي يستطيع األفراد والشركات اقتراض األموال بدون فوائد المحظور في عملية اإلقراض، وبالتا
قرض ) البنك(الخ، ويعتبر المبلغ المدفوع بواسطة المقرض ..لغايات عدة مثل التعليم والزواج

) البنك(خالي من الفوائد منذ وقت القرض وحتى تاريخ التسوية أو انتهاء الدفع، ويجوز للمقرض 
  ).Gait & Worthington, 2007, p20(أن يطلب أصول كضمان على القرض 

  

  أدوات تمويلية أخرى -4
من قبل البنوك اإلسالمية والتي تعتبر من األدوات  التي تستخدميوجد بعض األدوات التمويلية 

، ومن هذه الجديدة لتمويل المشاريع مقارنة بتلك األدوات المستخدمة من قبل البنوك التقليدية
  : األدوات

 المزارعة  - أ

والناتج  ،عن مشاركة بين طرفين احدهما يقوم بتوفير األرض واآلخر يزرعهاوهي عبارة 
  .ي نوع من أنواع المشاركة اإلسالميةفهولذلك  ،مناصفة بين صاحب األرض ومن زرعها

وتعد صيغة التمويل عن طريق المزارعة من أهم الصيغ التي يمكن استخدامها لتمويل القطاع 
من احتياجاته الغذائية من الخارج % 75ن العربي يستورد الزراعي خاصة إذا علمنا أن الوط

رغم توافر مساحات شاسعة قابلة للزراعة، ولقد نجح تطبيق هذه الصيغة في السودان وباكستان 
  .وأحدثت تنمية زراعية فعالة

 .)Alasrag, 2010, p13(: ويمكن للبنك أن يستخدم صيغة المزارعة على النحو التالي
  

أراضي زراعية ثم يدفعها للمزارعين لزراعتها مقابل حصة من أن يقوم بشراء  - 
 .المحصول

أن يقوم البنك بتوفير البذور والسماد عن طريق بيعها ألصحاب األراضي  - 
 .الزراعية مقابل حصة من المحصول أو سداد ثمنها نقدا عند جني المحصول

 .أو المشاركةتوفير آالت زراعية للمزارعين وتقديمها لهم إما عن طريق التأجير  - 
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 المساقاة  - ب

وهي  ،تعتبر المساقاة من أنواع الشراكة الخاصة والتي تتخصص في المشاريع الزراعية
، يقوم الشريك بري الحصاد لمالك األرض أخر عبارة عن عقد بين صاحب األرض وشريك

  .حصادالمقابل نسبة من 
لتنمية وتعمير األراضي  ويعد هذا النوع من األدوات الهامة جدا في مشاريع الري الكبيرة

ويعتمد هذا العقد على مبدأ . الصحراوية والتي يستطيع البنك اإلسالمي أن يلعب دورا هاما بها
  ).Abd El-Fattah, 2004, p28-29( المشاركة بالربح والخسارة

  
  

  مزايا صيغ التمويل اإلسالمي
المختلفة إلى تحقيق المزايا يؤدي استخدام األموال في البنوك اإلسالمية عن طريق صيغ التمويل 

  .)Alasrag, 2010, p15( :التالية
في توفير  التمويل اإلسالمي باعتباره بديل يقوم على أسس الشريعة اإلسالمية يساهم .1

رؤوس األموال وتدعيم القدرة التمويلية الالزمة لالستثمارات الضرورية إلنتاج السلع 
 .والخدمات

أو القيام بتمويلها،  شروعات إنمائية أو المشاركة فيهاالقيام باالستثمار المباشر في م .2
وذلك بهدف إقامة مشروعات إنمائية جديدة أو لتجديد وإحالل مشروعات قائمة فعالً، 

 .مما يساهم في توسيع الطاقة اإلنتاجية في مختلف القطاعات

ر المساهمة في تحقيق العدالة في توزيع الثروة وذلك بتوفير التمويل الالزم لصغا .3
المنتجين وأصحاب الخبرات والمشروعات الذين ال يملكون رؤوس األموال الكافية لتنفيذ 

 .هذه المشروعات

ختيار مجال استثمار مدخراتهم إلى ال توفير بدائل متعددة أمام أصحاب رؤوس األموال .4
 .جانب اختيار نظام توزيع األرباح الذي يتالءم مع ظروف كل منهم

والشاملة في المجتمع وذلك بتنويع مجاالت االستثمار وشمولها  تحقيق التنمية المتوازنة .5
 .لقطاعات إنتاجية عديدة إلى جانب انتشار المشروعات االستثمارية في أنحاء الدولة

  . االعتماد على الموارد المحلية في إنشاء وتوفير فرص العمل .6
  

عليه البنوك  وعلى الرغم من اعتراف البعض بسالمة وصحة األساس النظري الذي تستند
اإلسالمية، إال أن هناك انتقادات توجه إليها كونها ليست قادرة على تحقيق أهدافها المرجوة 
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ويمكن تلخيص هذه االنتقادات الموجهة ضد البنوك . بسبب بعض االنحرافات في التطبيق
  ).Homoud, ND, p96-97(: اإلسالمية من خالل النقاط التالية

  

صيغة المرابحة في التمويل وإهمال صيغ التمويل الشرعية اإلفراط في اللجوء إلى  .1
 .األخرى

 .االستفادة من أو االعتماد على سعر الفائدة لتحديد هامش الربح في مبيعات المرابحة .2

 .عدم االكتراث تجاه الجوانب االجتماعية للتمويل .3

 .عدم االستجابة لمتطلبات التمويل الحكومي .4

 .لتعاون فيما بينهافشل البنوك اإلسالمية في إقامة ا .5

  

  اإلسالمية البنوك نجاح عوامل
العليات، ( :باالتي اإلسالمية البنوك نجاح على تساعد التي واألسباب العوامل أهم استعراضيمكن 
  ).37-35، ص2006
وقواعد  أحكام بمراعاة وذلك اإلسالمية، البنوك لمعامالت الصحيح الشرعي الضبط -1

 .اإلسالمية الشريعة وأهداف ومقاصد

على  والعمل االستثمارية الوسائل وأنجح األساليب بأحدث باألخذ وذلك األداء، تطوير -2
 .جديدة استثمارية وصيغ أدوات ابتكار

والتثقيف  بالتدريب وذلك األساسية، برسالتها البنوك هذه في البشري العنصر إيمان -3
ألعضاء  ومساعدة ضبط أداة ليكونوا البنوك هذه على والقائمين للعاملين المستمر الشرعي
 .عملهم أداء في الشرعية الرقابة

وبين  بينها الفرق وتوضيح الشرعية المصرفية بالخدمات الجمهور وتعريف توعية -4
اإلسالمية  البنوك بين األهداف في التناقض وبيان ،التقليدية البنوك تقدمها التي الخدمات
 .التقليدية والبنوك

 إلى التعامل تضطر ال حتى العالم أنحاء لكافة وشمولها اإلسالمية البنوك تعميم على العمل -5

 .إسالمية بنوك فيها توجد ال التي البلدان في التقليدية البنوك مع

 من أجل بينها فيما والتنسيق والتعاون اإلسالمية، المالية والمؤسسات البنوك أعمال تقنين -6

 .اإلسالمي العالم بلدان بين االقتصادي التكامل تحقيق

 البنوك اإلسالمية بجوار إسالمية اقتصادية ومؤسسات استثمارية شركات إقامة على العمل -7

  المجاالت مختلف في وخدماتها أنشطتها توسيع على لمساعدتها القائمة،
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  التقليدية البنوك لدى األموال استخدامات: ثانيا

استخدامات (لموجوداته  بنك أي إدارة في متناقضان عامالن يشير العديد من الباحثين بوجود
 أو سهلة السائلة بالموجودات االحتفاظ بأن والمشكلة تكمن والربحية، السيولة :هما )األموال
 التي الموجودات أن ونجد قليلة، أعطت فالنسبة تكون عائدا  وإن تعطي ال سيولة، إلى التحويل
 توازنًا يوجد أن البنك على يجب ذااألعلى، ل العائد تعطي تسييلها إلعادة أطول وقت إلى تحتاج
ويمكن تقسيم هذه الموجودات . موجوداته إدارة في السيولة والربحية عاملي بين دقيقًا

  ).51- 46، ص2009، عثمان(: إلى) االستخدامات(
  
  موجودات كاملة السيولة -1

  :التالي ومنها
  

  الخزينة في النقدية  - أ

 ما وعادة أجنبية، أو وطنية كانت عمالت سواء البنك يمتلكها التي العمالت كافة تشمل وهي
 تحت الودائع أصحاب العمالء طلبات لمواجهة في الخزينة األموال هذه بقدر من البنك يحتفظ

 االحتفاظ البنوك علي توجب التي الرقابية السلطات لمتطلبات جانب آخر استجابةً أو من الطلب،

  .الفورية السحوبات أصحاب متطلبات لمواجهة خزينتها في من النقدية معينة بنسبة
  

 المركزي  البنك لدى النقدية   - ب
 بحسب المركزي البنك لدى بها االحتفاظ يتم البنك، حيث ودائع حجم من محددة وتكون نسبة

 البنوك بين المقاصة تسويات نظام لمواجهة األموال بهذه ويحتفظ البنك المركزيتعليماته، 
 من النوع ، وهذاإلزامي حسب متطلبات السياسة النقديةوكذلك كاحتياطي نقدي المحلية، 

 .عليها أية عوائد العادة في التجارية البنوك تتقاضي والكاملة  سيولة ذو الموجودات
  

  األخرى البنوك لدى النقدية   -  ج

 لديها، الفائضة لألموال كتوظيف البنوك األخرى لدى بإيداعها البنوك تقوم ودائع وهي

 .إليها الحاجة عند قصيرة خالل فترة سحبها ويمكن عوائد عليها وتتقاضى

  

  موجودات ذات سيولة عالية -2
 أن إال يقوم بتوظيف السيولة البنك أن وفيها يتغلب عامل السيولة على عامل الربحية، فرغم

  : العادة، ومنها التالي في قصير األمد توظيفها
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  الطلب عند لالستدعاء القابلة القروض  - أ
 تحتاج والتي المالية األوراق في ةالمتخصص للشركات البنك يمنحها التي القروض وهي

 للبنك التعامل هذا ويتيح أسابيع، أو أيام لعدة ولكن في معامالتها، عالية سيولة إلي بدورها

  .السيولة أصال عالي تمثل فإنها ثم ومن الضرورة، أمواله عند استرداد
  

 الخزانة  أذونات   -  ب

 التجاري البنك ويستطيع أشهر، شهر وثالثة بين أجالها وتتراوح الحكومة عن صادرة وتكون

  .السيولة عالي أصل فهي ولذلك شاء، متى موعد استحقاقها قبل المركزي البنك إلي بيعها
 

  األجل قصيرة السندات   - ج
 األسواق في تداولها ويتم أشهر قليلة علي فترته تقتصر الذي التوظيف أشكال من شكل وهي

 بتصنيفات وتتمتع العمالقة المساهمة شركات من قبلوتصدر  العالمية، والبورصاتالمالية 

  .المالي السوق في وقت أي في بيعها ويمكن عالمية عالية
  

   الكمبياالت  - د

 مواعيد قبل لهم الكمبياالت المستحقة قيمة لخصم التجاري البنك إلي األفراد من كثير يلجأ

 قصير قرضا تمثل المعاملة هذه أن مما يعني للبنك، كعائد منها جزء خصم مقابل قهااستحقا

  .الضرورة عند أخر تجاري بنك لدى خصمها إعادة التجاري يمكنه البنك أن كما للعمالء، األجل
 

  المستندية االعتمادات  - ه
 يقوم البنك أن ذلك الخارجية، حركة التجارة خدمت التي األجل قصيرة االئتمانات من نوع هي

 في يقيم منهما كل ألن نظرا الخارج، في الداخل والمصدرين في المستوردين بين الوسيط بدور

 لثمنها كضامن الوسيط البنك على معتمدا بضائعة بإرسال فالمصدر يقوم األخر، عن مختلف بلد

 الدالة على تصدير األوراق يتسلم عندما المصدر لصالح معينة مبالغ بدفع ملتزم البنك وذلك ألن

 دفع يخشي فإن المستورد كذلك معينة، لشروط وفقا المستورد طلب على بناءا وذلك البضاعة،

 وصول ضمن كما للمستورد لوصول البضاعة ضامن البنك فيكون استالمها، قبل البضاعة ثمن

  .للمصدر الثمن
  

  موجودات ذات سيولة منخفضة -3
 في لتوظيفها يسعيالبنك  فإن ثم ومن عالية، عائدات تحقيق ألغراض المخصصة األصول وهي

 أفضل نحو ىعل منها االستفادة من المقترض فيتمكن سابقتها، من أطول زمنية مدة ذات أغراض
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 به يقوم مويتن استثماري نشاط مجال في التوظيف هذا يكون وقد أكبر، عائد لدفع االستعداد مع
  :التالي، ومنها الغير بمشاركة أو انفراد علي به قام سواء ،البنك

  

  المدين والجاري األجل وطويلة متوسطة القروض  - أ

 أو لألفراد كانت ممنوحة سواء للمقترضين تُمنح التيوهي القروض والحسابات الجاري مدين 

 من يطلب أن التجاري يمكن للبنك فال السيولة قليلة موجودات وهي للمؤسسات، أو للشركات

  .استحقاقها عند إال القروض هذه تسديد المقترضين
  

  )االستثمارات( المتداولة المالية غير األوراق   -  ب

 التجارية فالبنوك األجل، طويلة لفترات الشركات بعض أسهم في لالستثمار أحيانا البنوك تلجأ

 طويل االستثمار بغرض تجارية شركات أسهم لتملك لديها نقدية فوائض وجود حال في تسعى

 متعددة، مالية سنوات مدار علي الشركات تلك أرباح توزيعات من االستفادة بغرض أي األجل

 بهدف وذلك المالية األسواق في متداولة غير مساهمة شركات أسهم في االستثمار إلي تلجأ قد أو

 ذات تكون ما غالبا األسهم وهذه لها، تملكها خالل المتوقعة األرباح توزيعات من االستفادة

 .لها تداول أسواق وجود لعدم نقدية إلي تحويلها لصعوبة وذلك منخفضة، سيولة

  

  وأراضي عقارات من الثابتة األصول في االستثمارات   - ج
  :وهي أقسام إلى ثالثة تنقسم االستثمارات وهذه

 

  االستخدام  بغرض ثابتة أصول �

 البنك ىمبن مثل المصرفية أعماله ممارسة في استخدامها بغية البنك يتملكها التي وهي

 البنك على يصعب )جامدة( السيولة عديمة أصول وهي ،الخ...والخزائن واألجهزة واألثاث

  .نقديةل تحويلها
  

 االستثمار بغرض ثابتة أصول �

 المستقبل في بيعها بغرض وعقارات أراضي من ثابتة أصول تملك إلي البنوك تلجأ قد

  .االستثمارات هذه تحملها التي المخاطر مع تتناسب مجزية أرباح ىعل للحصول
  

  المقترضين بعض تعثر نتيجة إليه لتآ ثابتة أصول �
 تعثر نتيجة للبنك لتآ ،الممنوحة االئتمانية للتسهيالت الضمانات تمثل التي األصول وهي

 انه خاصة لها مناسبة أرباح وتحقيق بيعها بغية بامتالكها البنوك فتقوم المقترضين، بعض

  .رخيصة بأثمان يتملكها
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  التشابه واالختالف بين البنوك اإلسالمية والبنوك التقليديةأوجه 
  أوجه التشابه: أوال

عاشور، (: البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية في كثير من األوجه التي تلخص فيما يلي تتشابه
  ).78، ص2003
 الخدمات بعض أدت وإن ،حتى للربح هادفة اجتماعية اقتصادية مؤسسة منهما كٍل نأ - 

  .التكافل االجتماعي صور إحياء بهدف االجتماعية
 والمصاريف النفقات عن تزيد وأرباح عوائد وتحقيق خدمات أداء إلى يهدف منهما كٍل نأ - 

  .المصرف يتحملها التي
  .والمستثمرين المدخرين بين مالي وسيط منهما كٍل نأ - 
 الجاري والحساب كالصرافة والحواالت للعمالء مصرفية خدمات يقدم منهما كٍل نأ - 

  .وغيرها
 ال فيما السائدة، والقوانين المصرفية واألعراف المهنية المعايير يتبع منهما كٍل نأ -

 .بالسيولة االحتفاظ مثل عليه القائم األساس مع يتعارض

  ).99، ص2006خلف، (: بان البنوك اإلسالمية والتقليدية تتشابه بما يلي آخرونكما يرى 
 ألعمالهما ممارستهما عند والربحية والمخاطرة السيولة باعتبارات يتمسك كالهما -

 .ونشاطاتهما

 ألصحاب مقابل يقدم ال كالهما أن في التقليدية البنوك مع أيضا اإلسالمية البنوك تتماثل - 

  .الجارية ألنها تسحب عند الطلب الحسابات
  

  أوجه االختالف: ثانيا
اإلسالمية والبنوك التقليدية في وجوه عدة، إال أن  على الرغم من وجود تشابه كبير بين البنوك

هناك اختالف كبير بين تلك البنوك من حيث المبادئ واألفكار واألسس التي يقوم عليها كٍل 
  )17- 16، ص2009عبدو، ( :منهما، وهي تتمثل في األتي

  
 ترفض اإلسالمية فالبنوك بالربا، التعامل في يتمثل النوعين هذين بين اختالف أول إن - 

 على به التعامل يجوز ال محرم ربا ألنه بالفائدة، صلة لها تكون التي كافة األعمال تماما

  .أرباحها لتحقيق األساسية القاعدة الفائدة التي تشكل األخرى عكس



68 

 

 مع تتوافق كانت إذا فيما وذلك بتمويلها تقوم التي األنشطة نوعية اإلسالمية البنوك تراعي - 

 نوعية تهمها ال والتي منها التقليدية في نجده ال ما وهذا ال، أم اإلسالمية مبادئ الشريعة

 .الفائدة على وحصولها القرض استرجاع ما يهمها بقدر المشاريع

 أي الشراكة، مبادئ تحكمها عالقة هي إنما اإلسالمي والبنك العميل بين العالقة إن - 

 بالمقارنة وتكامال ترابطا أكثر عالقة تشكل فهي وبالتالي والخسارة، في الربح  المشاركة

 على لآلخر منهما واحد كل معاملة على تقوم والتي بعمالئها التقليدية البنوك عالقة مع

 .ودائن مدين أساس

 الرقابة وهي المالية، الرقابة إلى إضافة أخرى رقابة إلى اإلسالمية البنوك تخضع - 

 في أما ،فعلها مع البنوك هذه اسم تطابق ضمان في كبير دور لها يكون والتي الشرعية

  .بتاتاً الرقابة من هذا النوع نلمس فال التقليدية البنوك
 عكس على لنشاطها ممارستها بنتيجة مرتبط ألنه اإلسالمية البنوك في الربح تحديد عدم - 

 .التقليدية البنوك في مسبقا تحدد التي الفائدة

 في دينهم تسديد عن عجزهم عند عمالؤها بها يمر التي الحاالت اإلسالمية البنوك تراعي - 

 من المزيد لتحميلهم فرصة، تراها التي التقليدية البنوك عكس على ،موعد االستحقاق

 .المركبة الفائدة

 ما غالبا حيث بفائدة إال تمنحها ال والتي القروض، على أكبر بشكل التقليدية البنوك تعتمد - 

 على أكثر تعتمد التي اإلسالمية البنوك عكس على عمالئها، كبار القروض هذه من يستفيد

 .االستثمار

 أنواع مختلف في تعمل فهي غيره، دون نشاط في اإلسالمية البنوك تتخصص ال - 

 التي األخرى عكس على اإلسالمية، الشريعة ألحكام مخالفة تكون بشرط أال االستثمارات

 أنواع عدة إلى مقسمة اآلن عليه هي ما إلى ثم تطورت تجارية بنوك شكل في ظهرت

 .تمارسه الذي النشاط حسب على

 

 :والجدول التالي يلخص أهم أوجه االختالف بين البنوك اإلسالمية والتقليدية كما يلي
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  )3.1(جدول 
 جدول يوضح أهم أوجه االختالف بين البنوك اإلسالمية والتقليدية

  البنوك التقليدية  البنوك اإلسالمية

  تتعامل بالفائدة  بالفائدةال تتعامل 

تمول األنشطة التي تتوافق مع مبادئ 
  الشريعة اإلسالمية

  تمول كل األنشطة مهما كان نوعها

  العالقة مع العميل عالقة مدين بدائن  العالقة مع العميل عالقة مشاركة

  ال تخضع للرقابة الشرعية  تخضع لرقابة شرعية

 تراعي الظروف وال تحمل الزبائن غرامات
  أو فوائد

تحمل الزبائن غرامات وفوائد في حال 
  التأخر عن الدفع

  تعتمد على القروض بشكل أساسي  اعتمادها أكثر على االستثمار

تعمل في جميع المجاالت التي تطابق 
  الشريعة اإلسالمية

توجد بنوك متخصصة في مجاالت وأنشطة 
  معينة

  الجدول من إعداد الباحث
  

أن البنوك اإلسالمية تعتمد على أدوات تمويلية تختلف عن البنوك لنا  من خالل ما سبق يتبين
التقليدية فبينما اعتمدت البنوك اإلسالمية على التمويل المباشر والمشاركة والمضاربة والمرابحة 
واإلجارة وبيع السلم والبيع باألجل والمزارعة والمساقاة كأدوات تمويلية شرعية، اعتمدت البنوك 

  .  على القروض القائمة على الفائدة كأداة للتمويلالتقليدية 
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 الثالث المبحث

  الجهاز المصرفي الفلسطيني 

  

  هيكل الجهاز المصرفي الفلسطيني: أوال
يتكون الجهاز المصرفي الفلسطيني بشكل أساسي من سلطة النقد الفلسطينية ومجموعة من 

  .البنوك التقليدية واإلسالمية
فقد تأسس الجهاز المصرفي الفلسطيني كجهاز منظم بعد توقيع اتفاقية باريس  

م، وتطور الجهاز خالل السنوات التالية، وتنوعت البنوك بين بنوك وطنية 1994االقتصادية سنة 
  . وبنوك عربية وأجنبية

  
 سلطة النقد الفلسطينية  - 1

 الموقع بين منظمة التحرير تأسست سلطة النقد الفلسطينية بموجب البروتوكول االقتصادي
م، حيث منحت هذه االتفاقية 1994وحكومة االحتالل اإلسرائيلي في باريس سنة  الفلسطينية

سلطة النقد الفلسطينية حق ممارسة كافة صالحيات البنوك المركزية، من تنظيم لكافة األعمال 
  .نية الفلسطينيةخيص للبنوك وإدارة السياسة النقدية للسلطة الوطاالمصرفية ومنح التر

  
 التقليديةالبنوك   - 2

 في في فلسطين حيث تستقطب نسبة كبيرةتمثل البنوك التجارية النسبة األعظم من القطاع المصر
من ادخارات األفراد والوحدات االقتصادية، ويندرج تحت البنوك التجارية في فلسطين عدة بنوك 

  :وأخرى تحمل جنسيات مختلفة، وهي كالتالي ،وطنية
 .تأسست بترخيص من سلطة النقد الفلسطينية التي محليةالبنوك الوهي : بنوك وطنية .1

وحاصلة على ترخيص من  ،وهي بنوك تأسست بترخيص من بلدها األم: بنوك عربية .2
تحمل الجنسية ة العمل داخل األراضي الفلسطينية، وهي سلطة النقد الفلسطينية لمزاول

 .لسلطةاألردنية والمصرية ونشأت بعد قدوم ا

يوجد بنك أجنبي وحيد يعمل في داخل فلسطين وهو البنك البريطاني : بنوك أجنبية .3
 .للشرق األوسط وله فرع واحد في رام اهللا
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 البنوك اإلسالمية  - 3

تعود نشأة البنوك اإلسالمية الوطنية في فلسطين إلى منتصف التسعينات من القرن الماضي، 
حيث لم يكن هناك تواجد للبنوك اإلسالمية قبل قدوم السلطة الفلسطينية، ويوجد في الوقت الحالي 

م 1996م وباشر عمله سنة 1995بنكين إسالميين هما البنك اإلسالمي العربي الذي تأسس سنة 
م وباشر عمله سنة 1995ضافة إلى البنك اإلسالمي الفلسطيني الذي تأسس أيضا سنة باإل

  . م1997
  

  فلسطين في اإلسالمية البنوك أهداف

 :اآلتية واألهداف األغراض تحقيق إلى تهدف أنها على فلسطين في اإلسالمية البنوك أجمعت
  ).78، ص2003المشهراوي، (

وأعمال  المصرفية الخدمات ميدان في واالجتماعية االقتصادية االحتياجات تغطية - 
 ومصالح متطلبات ورعاية الفائدة أساس غير علي المنظمة واالستثمار التمويل

 .المجتمع

االستثمار  في المشاركة نحو وتوجيهها والمدخرات األموال اجتذاب وسائل تطوير - 
 .الربوي غير المصرفي باألسلوب

 . المختلفة القطاعات احتياجات لسد الالزم التمويل توفير - 

ل بشك واإلسالمية ةاالقتصادي المعامالت في الشرعية القواعد تطبيق في المساهمة - 
 .)23، ص2006الخالدي، (عام 

 

  فلسطين في اإلسالمية البنوك تواجه التي المعوقات
 ،2009النونو، (أهمها ما يليمن تواجه البنوك اإلسالمية في فلسطين عدة معوقات ومشاكل 

  .)74-73ص
 .فلسطين في اإلسالمية المالية والمؤسسات اإلسالمية البنوك عدد قلة - 

 .اإلسالمية بالبنوك خاص نظام حاليا يوجد ال حيث :المصرفية والقوانين األنظمة - 

غير  واالقتصادية السياسية األوضاع بسبب المناسبة االستثمارية الفرص توفر عدم - 
  .المستقرة

 .الحالية السياسية األوضاع - 

  
  .هذا ويوضح الجدول التالي عدد البنوك وفروعها في الجهاز المصرفي الفلسطيني

  



72 

 

  )3.2(جدول 
  جدول يوضح عدد البنوك العاملة في فلسطين وعدد الفروع والمكاتب

  عدد الفروع والمكاتب  سنة التأسيس  اسم البنك  مسلسل

  41  1960  بنك فلسطين  1

  9  1995  البنك اإلسالمي العربي  2

  11  1995  بنك االستثمار الفلسطيني  3

  17  1995  بنك القدس  4

  15  1995  البنك اإلسالمي الفلسطيني  5

  6  2006  بنك الرفاه  6

  5  1994  البنك التجاري الفلسطيني  7

  1  1996  البنك العربي الفلسطيني لالستثمار  8

  24  1930  البنك العربي  9

  19  1960  بنك القاهرة عمان  10

  26  1960  األردنبنك   11

  12  1973  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  12

  5  1955  البنك األهلي األردني  13

  6  1948  البنك العقاري العربي المصري  14

  3  1977  البنك التجاري األردني  15

  2  1976  البنك األردني الكويتي  16

  1  1978  بنك االتحاد لالدخار واالستثمار  17

  1  -  للشرق األوسطالبنك البريطاني   18

  204  مجموع الفروع والمكاتب

  .م2009تقرير سلطة النقد الفلسطينية لسنة : المصدر
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 الفلسطينية البنوك تقدمها التي الخدمات: ثانيا
 ومحاولته. وأعبائه مصروفاته وترشيد ضغط وإلى أعماله مستوى رفع إلى جاهداً البنك يسعى

: أبرزها ومن معه للمتعاملين يؤديها جديدة خدمات ابتداع إلى أدت أعماله مستوى رفع إلى
  ).314، ص2003عاشور، (

  

  .معه للمتعاملين استشارية خدمات تقديم - 
  التنمية مشروعات تمويل في المساهمة - 
 .الغير عن نيابة والدفع التحصيل - 
 . معه المتعاملين لحساب وحفظها المالية األوراق وبيع شراء - 
 . للجمهور الحديدية الخزائن تأجير - 
 .للخارج العملة تحويل - 
 .والسياحة السفر نفقات تحويل - 
 .األجنبي النقد أوراق وبيع شراء - 
 .االئتمانية البطاقات - 
 .فوائد وبدون بفوائد الودائع قبول - 
 .مباشرة والغير المباشرة االئتمانية التسهيالت - 
 . المستندية اإلعتمادات فتح - 
 التوفير حسابات فتح - 

  

  في البنوك الخدمات في مستوى جودة العوامل المؤثرة 
: هناك عدة عوامل تؤثر في نوعية وجودة الخدمات المصرفية المقدمة للزبائن، وتنقسم إلى

  ).169، ص1999الحداد، (
  

  عوامل خارجية
وهي تتمثل في قوة المنافسة والقوانين والتشريعات الحكومية التي تؤثر على قدرة البنك في اتخاذ 

  .الظروف االقتصادية الحالية والمستقبلية وإمكانية توقعهاالقرارات وفي 
  

  عوامل داخلية
  :وهي تشمل

 .مقدرة البنك على تقديم خدمات مصرفية جيدة أو تعديل وتحسين القائمة منها - 

 .المهارة والكفاءة التي يتمتع بها األفراد العاملين في البنك وفروعه - 
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من ناحية األجور وبرامج التدريب والتعليم مدى توفر الجو المالئم للعاملين في البنك  - 
وفاعلية االتصال وغيرها من العوامل التي ال بد من أخذها بعين االعتبار عند وضع 

 .إستراتيجية الخدمات المصرفية

 .القدرة على جمع المعلومات والقيام بالبحوث والدراسات لتقييم أداء البنك بشكل مستمر - 
  

  مجاالت تطوير أداء البنوك الفلسطينية : ثالثا
هناك عدة مجاالت من الممكن أن تعمل البنوك الفلسطينية من خاللها لترتقي بنفسها إلى مستوى 

  ).74-68، ص2011إسماعيل، : (عاٍل من األداء، تتمثل هذه المجاالت في األتي
    

  مواكبة احدث التطورات التكنولوجية في العمل المصرفي -1
 واالتصاالت المعلومات تقنيات ألحدث االستخدام بتكثيف خاص بشكل المتقدمة الدول اهتمت لقد

 ال حيث الفرع داخل تتم التي المصرفية العمليات انخفاض هدف لتحقيق المصرفي في المجال
 وهو الكترونية، قنوات بواسطة األخرى العمليات جميع تتم بينما العمليات إجمالي من 10%تتجاوز

  :أهمها من المصرفية الخدمة تقديم وآليات طبيعة في ملحوظة تغيرات علية ترتبما 
  

تقلص  عنً فضال المدفوعات، لعمليات الحقيقية التكلفة والسيما التشغيل تكلفة انخفاض - 
  .النقود استخدام

 والشيكات االئتمان بطاقات ومنها االلكترونية الدفع وسائل استخدام أهمية تزايد - 
 . االلكترونية والنقودااللكترونية 

 بالخدمات يعرف ما وظهور والزمان المكان قيود من العمالء تحرير إلى ذلك أدى - 
 . البنوك لعمالء والجهد الوقت توفر التي) Home Banking(المنزلية المصرفية 

 تكن لم خدمات تقديم من البنوك تمكين إلى الحديثة التقنيات تطبيق أدى فقد وأخيراً - 

 الخصم( الفواتير سداد وخدمات) ATM(اآللي  الصراف أجهزة مثل قبل معروفة من
 ).اآللي

  

من  القصوى االستفادة هي الفلسطينية البنوك تتبناها أن يجب التي المحاور أهم من ولعل
 :يلي فيما تتمثل والتي المصرفي العمل في الحديثة التكنولوجية التطبيقات

 الوسائل أهم باعتبارها المعلومات ونظم تكنولوجيا مجال في االستثماري اإلنفاق زيادة - 
 .المنافسة أمام للصمود اقتنائها على البنوك التي تحرص

 سرعة يضمن فروعه بما وباقي بنك لكل الرئيسي المركز بين االتصال شبكات تنفيذ - 
 االرتباط إلى باإلضافة الالزمة، التسويات وإجراءات بالعمالء الخاصة البيانات تداول
 .المالية األخرى والمؤسسات بالبنوك الخاصة االلكترونية بكاتبالش
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 تسجيل مثل متنوعة خدمات لتقديم) ATM(بطاقات  استخدام في التوسع ضرورة - 
 . العمالء يطلبها التي  الدفع أوامر

 الذي الكبير للدور نظراً منها الذكية وخاصة البالستيكية البطاقات إصدار في التوسع - 
 حيث االلكترونية بالتجارة المرتبطة االلكترونية المصرفية المعامالت في تأمين تلعبه

  .االستخدام وسوء والتزييف التزوير عمليات ضد الحماية فيها عناصر تتوافر
  

 تنويع الخدمات المصرفية -2

 من متكاملة حزمة من الضرورات في الوقت الحاضر أن تقوم البنوك بتقديملقد أصبح 
 الصناعة في والتميز المنافسة اجل من والمستحدث التقليدي بين ما تجمع المصرفية الخدمات

 تستخدم التي الشخصية بالقروض االهتمام، مثل بعمالئها االحتفاظ تستطيع حتى وذلك المصرفية،
 االهتمامو ،منزلية وأجهزة وسيارات سكنية شراء وحداتل والعائلية الشخصية االحتياجات لتمويل
  .الخ...الصغر والمتناهية الصغيرة للمشروعات القروض بتقديم
  
  االرتقاء بالعنصر البشري -3

 هذافان ، المصرفي باألداء لالرتقاء األساسية الركائز من لما كان العنصر البشري يعد
 نموذج إلى للوصول المتكاملة االستراتيجيات من عدد تبنى يتطلب من البنوك الفلسطينية

  :يلي ما منها نذكر "الفعال المصرفي"
 على المصرفية الكوادر لتدريب الكبرى البنوك أو العالمية الخبرة بيوتب االستعانة - 

 .الحديث العصر أدوات استخدام
 التكنولوجيا أدوات الستيعاب الخارج في تدريبية لبعثات البنوك موظفي إرسال - 

 .فلسطين في تطبيقها وكيفية معها التعامل وطرق العالمية البنوك في المستخدمة
 االبتكار بأهمية تتعلق التي البنوك موظفي لدى المتطورة المفاهيم بعض ترسيخ - 

 لكسب والمبادرة المصرفية المنتجات وتطوير الحديثة التكنولوجيا ومواكبة واإلبداع
 .جدد عمالء

 االتصاالت تكنولوجيا استخدام على تدريبية برامج بتلقي العاملين كافة إلزام - 
البنوك  في المطلوب األداءلتطوير رئيسيا عنصرا باعتباره اآللي والحاسب
 . الفلسطينية

 اإلبداعية طاقاتهم واستنهاض الجهد من مزيد بذل على المتميزين العاملين تشجيع - 
 الترقية طريق عن أو مادية بصورة إما والمكافآت الحوافز أسلوب باستخدام وذلك

 .أعلى لوظائف
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 التزامهم يضمن ما وهو األداء تطوير أساليب وضع في العاملين مشاركة ضرورة - 
 .التطبيق عند وحماسهم

  
  تطوير التسويق المصرفي -4

 التي المتالحقة التطورات ظل في ملحاً اًأمر الحديث المصرفي التسويق مفهوم تبنى يعتبر
 هذا يساهم حيث لتنافسية،ا احتدام في مالمحها أهم تبلورت والتي المصرفية، الساحة تشهدها
 بما المصرفية الخدمات مزيج تصميمعلى  التركيز يجب البنك، ومن هنا موارد زيادة في المفهوم

 للعمالء مناسبة مصرفية عمل بيئة تهيئة، ومستمر بشكل العمالء واحتياجات رغبات إشباع يكفل
 طريق عن يهملد المصرفي االنطباع بتحسين االهتمام خالل من بهم االحتفاظ من البنك نتمكّ

 والذكاء اللباقة مثل المميزة الشخصية الصفات بعض فيهم تتوافر ممن معهم يتعامل من انتقاء
  . والكفاءة والثقة
  
  تفعيل دور الحكومة وسلطة النقد لتطوير أداء الجهاز المصرفي الفلسطيني -5

 في قصوى أهمية الحكومة توليها التي الرئيسية األهداف أحد المصرفي الجهاز تطوير يعد
 أن يمكن ال فإننا لذا الفلسطيني، االقتصاد مستقبل في مصيرية مسألة انه باعتبار ،الحاضر وقتنا
 تطوير في النقد سلطة وباألخص المختلفة تهااومؤسس الدولة تلعبه أن يمكن الذيالدور  نغفل

 على المستجدات مع ليتالءم التشريعي المناخ تهيئةوذلك من خالل  الجهاز المصرفي، تحديثو
العالمي، باإلضافة إلى  االقتصادي والتحرر العولمة ظل في خاصة الدولية المصرفية الساحة
 التي المخاطر مع ليتالءم البنوك على النقد لسلطة واإلشرافي الرقابي الدور وتقوية تطوير

 والتي المستحدثة المصرفية الخدمات تقديم على المتزايد إقبالها ظل في البنوك لها تتعرض
  .البنوك بين التنافسية عليها فرضتها

وتبقى المجاالت التي من شانها أن ترتقي بأداء البنوك الفلسطينية إلى المستوى المطلوب مرهونة 
بمدى تبني تلك البنوك لها من خالل العمل بها وتنفيذها على ارض الواقع، فمواكبة التطورات 

في تسهيل وتنويع الخدمات  التكنولوجية يعتبر العنصر األهم في تسهيل العمل المصرفي ويساهم
المصرفية، كما يعد االرتقاء بالعنصر البشري من خالل الوصول إلى نموذج المصرفي الفعال 

  .    ركيزة أساسية لالرتقاء باألداء المصرفي
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        الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع

  الطريقة واإلجراءاتالطريقة واإلجراءاتالطريقة واإلجراءاتالطريقة واإلجراءات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



78 

 

  الفصل الرابع

  الطريقة واإلجراءات

 تمهيد �

 منهجية الدراسة �

 وعينة الدراسة مجتمع �

 عرض وتحليل البيانات �

  المعالجات اإلحصائية �
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  :تمهيد

يهدف هذا الفصل إلى توضيح منهجية الدراسة المتبعة، ومجتمع الدراسة وعينتها، وكذلك أداة 
، باإلضافة إلى األساليب البيانات تحليلفي عملية  الدراسة والمؤشرات المالية المستخدمة

  .المستخدمةاإلحصائية 
  

   :منهجية الدراسة

ليصل في النهاية إلى نتائج تتعلق الطريقة التي يتتبعها الباحث يمكن اعتبار منهج البحث بأنه 
بالموضوع محل الدراسة، وهو األسلوب المنظم المستخدم لحل مشكلة البحث، إضافة إلى أنه 

  .  العلم الذي يعني بكيفية إجراء البحوث العلمية
ستخدم كل منهج من هذه المناهج حسب يحيث في البحث العلمي،  تُتبعويوجد هناك عدة مناهج 

وحيث أن الظاهرة،  الظاهرة التي يتم دراستها، وقد يتم استخدام أكثر من منهج لدراسة نفس
الباحث يعرف مسبقاً جوانب وأبعاد الظاهرة موضع الدراسة من خالل إطالعه على الدراسات 

تقييم األداء المالي للبنوك اإلسالمية لوصول إلى هو او السابقة المتعلقة بموضوع البحث،
، فان ) دراسة مقارنة للبنوك الوطنية العاملة في فلسطين( باستخدام المؤشرات المالية  والتقليدية
، والتحليل )Descriptive(استخدام التحليل اإلحصائي الوصفي يتوافق مع  الهدف هذاتحقيق 

 Statistical package(عتمد على برنامج الحزم اإلحصائية ي كما ،)Inferential(االستداللي 

for social sciences - SPSS  (ويتضمن األسلوب  .ي تحليل البيانات التي يتم جمعهاف
 Standard( ، واالنحراف المعياري )Mean(المتوسط الحسابي  كٍل من اإلحصائي الوصفي

Deviation ( أما األسلوب االستداللي ، ) فيتضمن مجموعة األساليب الفنية التي ) االستنتاجي
لدراسة الفروق بين  tيتم استخدام اختبار إليها ، كما تستخدم لتفسير قيم النتائج التي يتم التوصل 

  .متوسطات مؤشرات النسب المالية لمجموعتي البنوك
  

 secondary(المصادر الثانوية مجموعتين من  على وقد اعتمدت الدراسة في جمع البيانات

sources ( فالمجموعة األولى تمثلت بالكتب والرسائل الجامعية والمجالت العلمية والشبكة
للوصول إلى دراسات سابقة ذات عالقة بالموضوع، وذلك فيما يتعلق ) االنترنت(العنكبوتية 

بشكل  البنوك، والمجموعة الثانية تمثلتبالبنوك اإلسالمية والتقليدية وعملية تقييم األداء في 
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ارير والمنشورة في التق التقليدية محل الدراسةوالبنوك  اإلسالميةأساسي بالقوائم المالية للبنوك 
 المالية السنوية لدى البنوك وفي بورصة فلسطين لألوراق المالية ولدى سلطة النقد الفلسطينية

 األسس و الطرق العلمية السليمة في كتابة الدراساتلتعرف على وذلك ل، والتقارير ذات العالقة
  .لتي حدثت و تحدث في مجال الدراسةخذ تصور عام عن آخر المستجدات األ باإلضافة

  :الدراسة وعينتهامجتمع 
والبالغ ) التقليديةو اإلسالمية(يتكون مجتمع الدراسة من البنوك الوطنية العاملة في فلسطين 

فرع ومكتب،  81بنوك تقليدية، بعدد  6، منها )فرع ومكتب( 105 عددها ثمانية بنوك، وبعدد
. فرع ومكتب، وذلك حسب إحصائيات سلطة النقد الفلسطينية 24بنوك إسالمية، بعدد  2وأيضا 

)www.pma.ps   بنوك ) 4(فهي عدد عينة الخاضعة للدراسة أما ال ).05/03/2011بتاريخ
  ) 4.1(حسب ما هو موضح في الجدول رقم  بنك اسالمي) ا(وعدد  تقليدية

  )4.1(جدول رقم 

 البنوك الوطنية العاملة في فلسطين

عدد الفروع   البنوك التقليدية
  والمكاتب

عدد الفروع   البنوك اإلسالمية
  والمكاتب

  9  البنك اإلسالمي العربي  41  بنك فلسطين المحدود

  -   -   5  البنك التجاري الفلسطيني
  -   -   11  بنك االستثمار الفلسطيني

  -   -   17  بنك القدس
مجموع فروع البنوك التقليدية 

  بنوك 4لعدد 
74  

مجموع فروع البنوك اإلسالمية 

  بنك 1لعدد 
9  

  5  إجمـالي عـدد البنوك

  83  إجمـالي عـدد الفروع

  الجدول من اعداد الباحث   
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  اإلسالمية والبنوك التقليديةتحليل مؤشرات تقييم األداء المالي للبنوك 

إلغراض إجراء المقارنة الالزمة بين متوسطات مؤشرات األداء المالي للبنوك اإلسالمية 
مفصالً لمؤشرات السيولة ومؤشرات الربحية ومؤشرات النشاط والبنوك التقليدية نتناول تحليالً 

  :ومؤشرات السوق، وهي حسب البيانات الموضحة في الجداول التالية
  

  مؤشرات السيولة: أوال

 مؤشر السيولة النقدية .1

تم احتساب قيمة مؤشر السيولة النقدية الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك التقليدية وكانت 
  :حسب البيانات الموضحة في الجدول التالي

  

  )4.2(جدول رقم

  التقليدية اإلسالمية والبنوك للبنوك النقدية  السيولة مؤشر

  

  إعداد الباحث استناداً إلى البيانات المالية للبنوك: المصدر  

  :ما يلي )4.2(النتائج الموضحة في الجدول رقم  خالل يالحظ من
وهو اكبر من متوسط البنوك التقليدية ) 0.272(للبنك اإلسالمي كان ) السيولة النقدية(مؤشر 

، مما يشير إلى أن البنوك اإلسالمية تحتفظ بسيولة نقدية عالية لمواجهة عمليات )0.144(
لى قدرة البنك على ع األمر الذي يؤثر سلبياالسحب على ودائع العمالء مقارنة بالبنوك التقليدية، 

خاصة وان هذه النسبة تعتبر مرتفعة إذا ما قورنت بالنسبة المقبولة لدى سلطة  تحقيق األرباح
ونُالحظ هنا من خالل . جمالي العمالتإل) %7(و لكل عملة%) 4( قد والتي حددتها بمقدارالن

  القيمـــة  البنـــك

 0.159  بنك القـدس

 0.154  الفلسطيني بنك االستثمار

 0.124 الفلسطيني البنك التجاري

 0.141 المحدود بنك فلسطـين

 0.144  معدل البنوك التقليدية

 0.272  البنك اإلسالمي العربي



2009 ،Abu Loghod(  حيث
  .أظهرت دراسته بان البنوك اإلسالمية تحتفظ بسيولة نقدية أعلى من البنوك التقليدية

مؤشر السيولة النقدية للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

  السيولة النقدية للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

  

االسالمي
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2009(توصل إليه  تتوافق مع ماالمؤشر السابق بان هذه النتيجة 

أظهرت دراسته بان البنوك اإلسالمية تحتفظ بسيولة نقدية أعلى من البنوك التقليدية
مؤشر السيولة النقدية للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليديةويوضح الشكل التالي 

)4.1(شكل رقم   

السيولة النقدية للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليديةمؤشر 

معدل  التجارياالستثمارالقدسفلسطين

البنوك  

التقليدية

 

المؤشر السابق بان هذه النتيجة 
أظهرت دراسته بان البنوك اإلسالمية تحتفظ بسيولة نقدية أعلى من البنوك التقليدية

 ويوضح الشكل التالي 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300



تم احتساب قيمة مؤشر السيولة القانونية الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك التقليدية وكانت 

  مؤشر السيولة القانونية للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية 
  القيمـــة

0.918 

0.851 

0.759 

0.765 

0.823 

0.650 

  إعداد الباحث استناداً إلى البيانات المالية للبنوك
  

وهو اقل من البنوك التقليدية التي بلغ 
، وهذا يعني أن قدرة البنوك التقليدية على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في جميع 
وهو يعني أيضا بان البنوك التقليدية 

ية التي تتميز بها ، وهذا ناتج عن الودائع الجار
توجيه جزء كبير من  اتج عننلدى البنوك اإلسالمية فهو 
ومن الجدير بالذكر بان النسب  ، حيث أن طبيعة الودائع لديها استثمارية،

   %.25جب أن ال تقل عن 
حيث أظهرت دراسته بان البنوك اإلسالمية 

ويوضح الشكل التالي مؤشر السيولة القانونية للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

  السيولة القانونية للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

  
������	
ك ا��
ا��������ل ا
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 القانونيةمؤشر السيولة 

تم احتساب قيمة مؤشر السيولة القانونية الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك التقليدية وكانت 
  :البيانات الموضحة في الجدول التالي

  )4.3(جدول رقم
مؤشر السيولة القانونية للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية 

  البنـــك

  بنك القـدس

  بنك االستثمار الفلسطيني

 البنك التجاري الفلسطيني

 بنك فلسطـين المحدود

  التقليديةمعدل البنوك 

  البنك اإلسالمي العربي

إعداد الباحث استناداً إلى البيانات المالية للبنوك: المصدر
  :ما يلي) 4.3(يالحظ من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 

وهو اقل من البنوك التقليدية التي بلغ ) 0.650(للبنك اإلسالمي كان ) السيولة القانونية
، وهذا يعني أن قدرة البنوك التقليدية على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في جميع )0.823

وهو يعني أيضا بان البنوك التقليدية . ظروف وحاالت البنك هي أفضل منها لدى البنوك اإلسالمية
، وهذا ناتج عن الودائع الجارتمتلك أصول سائلة بدرجة اكبر من البنوك اإلسالمية

لدى البنوك اإلسالمية فهو ض النسبة اخفالبنوك التقليدية، أما ان
، حيث أن طبيعة الودائع لديها استثمارية،أموالها نحو االستثمارات

جب أن ال تقل عن من قبل سلطة النقد للسيولة القانونية للبنك يالمحددة 
حيث أظهرت دراسته بان البنوك اإلسالمية  )FG ،2004وCD(وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه 

  .تحتفظ بسيولة قانونية اقل من البنوك التقليدية
ويوضح الشكل التالي مؤشر السيولة القانونية للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

)4.2(شكل رقم   

السيولة القانونية للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليديةمؤشر 

0.000
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1.000
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مؤشر السيولة  .2

تم احتساب قيمة مؤشر السيولة القانونية الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك التقليدية وكانت 
البيانات الموضحة في الجدول التاليحسب 

  

المصدر  
يالحظ من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 

السيولة القانونية(مؤشر 
0.823(متوسطها 

ظروف وحاالت البنك هي أفضل منها لدى البنوك اإلسالمية
تمتلك أصول سائلة بدرجة اكبر من البنوك اإلسالمية

البنوك التقليدية، أما ان
أموالها نحو االستثمارات

المحددة المقبولة 
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه 

تحتفظ بسيولة قانونية اقل من البنوك التقليدية
 ويوضح الشكل التالي مؤشر السيولة القانونية للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

 



تم احتساب قيمة مؤشر هامش الربح الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك التقليدية وكانت 

  التقليدية اإلسالمية والبنوك 

  القيمـــة

0.024 

0.029 

0.032 

0.034 

0.030 

0.026 

  البيانات المالية للبنوك

  :ما يلي
، بينما كان متوسط البنوك )0.026

، وهذا يشير إلى أن البنوك التقليدية لها قدرة على توليد األرباح أو هامش ربح 

ويوضح الشكل التالي مؤشر هامش الربح للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

  للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

  

ا�����
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  الربحيةمؤشرات 

 مؤشر هامش الربح

تم احتساب قيمة مؤشر هامش الربح الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك التقليدية وكانت 
  :حسب البيانات الموضحة في الجدول التالي

  )4.4(جدول رقم

اإلسالمية والبنوك للبنوك هامش الربح  مؤشر

  البنـــك

  بنك القـدس

  الفلسطيني بنك االستثمار

 الفلسطيني البنك التجاري

 المحدود بنك فلسطـين

  معدل البنوك التقليدية

  البنك اإلسالمي العربي

البيانات المالية للبنوكإعداد الباحث استناداً إلى : المصدر

ما يلي )4.4(النتائج الموضحة في الجدول رقم  خالل
026(ما نسبته  للبنك اإلسالمي قد سجل) هامش الربح

، وهذا يشير إلى أن البنوك التقليدية لها قدرة على توليد األرباح أو هامش ربح ).0
  .البنوك اإلسالميةمن خالل الموجودات بدرجة اكبر من 

ويوضح الشكل التالي مؤشر هامش الربح للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

)4.3(شكل رقم   

للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية مؤشر هامش الربح

0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

�را
��س��������ريا��	�!	
���ل  ا
ك  ��
ا
������	
ا

 

مؤشرات : ثانيا

مؤشر هامش الربح .1

تم احتساب قيمة مؤشر هامش الربح الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك التقليدية وكانت 
حسب البيانات الموضحة في الجدول التالي

  

المصدر  

خالل يالحظ من
هامش الربح(مؤشر 

030.(التقليدية 

من خالل الموجودات بدرجة اكبر من 
 ويوضح الشكل التالي مؤشر هامش الربح للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية
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تم احتساب قيمة مؤشر صافي االرباح الى االيرادات الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك 

  التقليدية اإلسالمية والبنوك 

  القيمـــة

0.102 -  

0.313 

0.092 

0.409 

0.178 

0.165 

  البيانات المالية للبنوك

  :ما يلي
ما نسبته يظهِر أن البنك اإلسالمي قد حقق 

، مما يشير إلى أن البنوك التقليدية تتمتع 
  .اح بالنسبة إلى إجمالي اإليرادات
ويوضح الشكل التالي مؤشر صافي األرباح إلى اإليرادات للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

  للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

  

ا�����
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 مؤشر صافي األرباح إلى اإليرادات

تم احتساب قيمة مؤشر صافي االرباح الى االيرادات الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك 
  :التقليدية وكانت حسب البيانات الموضحة في الجدول التالي

  )4.5(جدول رقم

اإلسالمية والبنوك للبنوك صافي األرباح إلى اإليرادات  مؤشر

  البنـــك

  بنك القـدس

  الفلسطيني بنك االستثمار

 الفلسطيني البنك التجاري

 المحدود بنك فلسطـين

  معدل البنوك التقليدية

  البنك اإلسالمي العربي

البيانات المالية للبنوك إعداد الباحث استناداً إلى: المصدر

ما يلي )4.5(النتائج الموضحة في الجدول رقم  خالل
يظهِر أن البنك اإلسالمي قد حقق  )صافي األرباح إلى إجمالي اإليرادات
، مما يشير إلى أن البنوك التقليدية تتمتع )0.178(بينما حقق متوسط البنوك التقليدية 

اح بالنسبة إلى إجمالي اإليراداتبكفاءة األداء المالي بالنظر إلى تحقيق معدالت اكبر من األرب
ويوضح الشكل التالي مؤشر صافي األرباح إلى اإليرادات للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

)4.4(شكل رقم   

للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية مؤشر صافي األرباح إلى اإليرادات

-0

-0

0.

0.
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0.

0.
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مؤشر صافي األرباح إلى اإليرادات .2

تم احتساب قيمة مؤشر صافي االرباح الى االيرادات الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك 
التقليدية وكانت حسب البيانات الموضحة في الجدول التالي

  

مؤشر

المصدر  

خالل يالحظ من
صافي األرباح إلى إجمالي اإليرادات(مؤشر 

بينما حقق متوسط البنوك التقليدية ) 0.165(
بكفاءة األداء المالي بالنظر إلى تحقيق معدالت اكبر من األرب

 ويوضح الشكل التالي مؤشر صافي األرباح إلى اإليرادات للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية
 

مؤشر صافي األرباح إلى اإليرادات

0.200

0.100

.000

.100

.200

.300
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تم احتساب قيمة مؤشر العائد على الودائع الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك التقليدية 

  التقليدية اإلسالمية والبنوك 

  القيمـــة

0.004 -  

0.019 

0.005 

0.026 

0.012 

0.010 

  البيانات المالية للبنوك

  :ما يلي
بينما كان ) 0.010(أن البنك اإلسالمي قد سجل ما نسبته 

  .وهو ما يعكس ارتفاع العائد في البنوك التقليدية
ل التالي مؤشر العائد على الودائع للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

  للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية
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 العائد على الودائعمؤشر 

تم احتساب قيمة مؤشر العائد على الودائع الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك التقليدية 
  :وكانت حسب البيانات الموضحة في الجدول التالي

  )4.6(جدول رقم

اإلسالمية والبنوك للبنوك العائد على الودائع  مؤشر

  البنـــك

  بنك القـدس

  الفلسطيني بنك االستثمار

 الفلسطيني البنك التجاري

 المحدود بنك فلسطـين

  معدل البنوك التقليدية

  البنك اإلسالمي العربي

البيانات المالية للبنوكإعداد الباحث استناداً إلى : المصدر

ما يلي )4.6(النتائج الموضحة في الجدول رقم  خالل
أن البنك اإلسالمي قد سجل ما نسبته يبين ) العائد على الودائع

وهو ما يعكس ارتفاع العائد في البنوك التقليدية ،)0.012(متوسط البنوك التقليدية 
ل التالي مؤشر العائد على الودائع للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

)4.5(شكل رقم   

للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية مؤشر العائد على الودائع
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مؤشر  .3

تم احتساب قيمة مؤشر العائد على الودائع الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك التقليدية 
وكانت حسب البيانات الموضحة في الجدول التالي

  

المصدر  

خالل يالحظ من
العائد على الودائع(مؤشر 

متوسط البنوك التقليدية 
ل التالي مؤشر العائد على الودائع للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليديةويوضح الشك  
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تم احتساب قيمة مؤشر العائد على الموارد الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك التقليدية 

  التقليدية اإلسالمية والبنوك 

  القيمـــة

0.002 -  

0.014 

0.004 

0.023 

0.010 

0.008 

  إعداد الباحث استناداً إلى البيانات المالية للبنوك

  :ما يلي
وهو اقل من متوسط البنوك التقليدية 
ذا يدل على قدرة أعلى للبنوك التقليدية في تحقيق األرباح من خالل تشغيل 

ويوضح الشكل التالي مؤشر العائد على الموارد للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

  للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية
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 المواردمؤشر العائد على 

تم احتساب قيمة مؤشر العائد على الموارد الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك التقليدية 
  :وكانت حسب البيانات الموضحة في الجدول التالي

  )4.7(جدول رقم

اإلسالمية والبنوك للبنوك العائد على الموارد  مؤشر

  البنـــك

  بنك القـدس

  الفلسطيني بنك االستثمار

 الفلسطيني البنك التجاري

 المحدود بنك فلسطـين

  البنوك التقليديةمعدل 

  البنك اإلسالمي العربي

إعداد الباحث استناداً إلى البيانات المالية للبنوك: المصدر

ما يلي )4.7(النتائج الموضحة في الجدول رقم  خالل
وهو اقل من متوسط البنوك التقليدية ) 0.008(للبنك اإلسالمي ) العائد على الموارد

ذا يدل على قدرة أعلى للبنوك التقليدية في تحقيق األرباح من خالل تشغيل ، وه
  .مواردها الذاتية والخارجية

ويوضح الشكل التالي مؤشر العائد على الموارد للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

)4.6(شكل رقم   

للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية مؤشر العائد على الموارد
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مؤشر العائد على  .4

تم احتساب قيمة مؤشر العائد على الموارد الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك التقليدية 
وكانت حسب البيانات الموضحة في الجدول التالي

  

المصدر  

خالل يالحظ من
العائد على الموارد(مؤشر 

، وه)0.010(
مواردها الذاتية والخارجية

 ويوضح الشكل التالي مؤشر العائد على الموارد للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية
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تم احتساب قيمة مؤشر العائد على حقوق الملكية الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك التقليدية 

  التقليدية اإلسالمية والبنوك 

  القيمـــة

0.002 -  

0.051 

0.022 

0.206 

0.069 

0.056 

  البيانات المالية للبنوك

  :ما يلي
فكان متوسط البنوك التقليدية  أما) 

  .األرباحمما يدل على قدرة البنوك التقليدية على استخدام مواردها الذاتية لتحقيق 
التي بينت وجود فروق ظاهرية في نسبة 

  .العائد على حقوق الملكية لصالح البنوك التقليدية إال أن تلك الفروق لم تكن ذات داللة إحصائية

والبنوك التقليديةويوضح الشكل التالي مؤشر العائد على حقوق الملكية للبنوك اإلسالمية 

  للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية
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 حقوق الملكيةمؤشر العائد على 

تم احتساب قيمة مؤشر العائد على حقوق الملكية الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك التقليدية 
  :وكانت حسب البيانات الموضحة في الجدول التالي

  )4.8(جدول رقم

اإلسالمية والبنوك للبنوك العائد على حقوق الملكية  مؤشر

  البنـــك

  بنك القـدس

  الفلسطيني بنك االستثمار

 الفلسطيني البنك التجاري

 المحدود بنك فلسطـين

  معدل البنوك التقليدية

  البنك اإلسالمي العربي

البيانات المالية للبنوكإعداد الباحث استناداً إلى : المصدر

ما يلي )4.8(النتائج الموضحة في الجدول رقم  خالل
) 0.056(هو للبنك اإلسالمي ) العائد على حقوق الملكية

مما يدل على قدرة البنوك التقليدية على استخدام مواردها الذاتية لتحقيق 
التي بينت وجود فروق ظاهرية في نسبة  )2009، عثمان(وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء بدراسة 

العائد على حقوق الملكية لصالح البنوك التقليدية إال أن تلك الفروق لم تكن ذات داللة إحصائية

ويوضح الشكل التالي مؤشر العائد على حقوق الملكية للبنوك اإلسالمية 

)4.7(شكل رقم   

للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية مؤشر العائد على حقوق الملكية
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مؤشر العائد على  .5

تم احتساب قيمة مؤشر العائد على حقوق الملكية الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك التقليدية 
وكانت حسب البيانات الموضحة في الجدول التالي

  

مؤشر

المصدر  

خالل يالحظ من
العائد على حقوق الملكية(مؤشر

مما يدل على قدرة البنوك التقليدية على استخدام مواردها الذاتية لتحقيق ، )0.069(
وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء بدراسة 

العائد على حقوق الملكية لصالح البنوك التقليدية إال أن تلك الفروق لم تكن ذات داللة إحصائية
  

 ويوضح الشكل التالي مؤشر العائد على حقوق الملكية للبنوك اإلسالمية 
 

مؤشر العائد على حقوق الملكية
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 الموجوداتمؤشر العائد على  .6

تم احتساب قيمة مؤشر العائد على الموجودات الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك التقليدية 
  :التاليوكانت حسب البيانات الموضحة في الجدول 

  
  )4.9(جدول رقم

  التقليدية اإلسالمية والبنوك للبنوك العائد على الموجودات  مؤشر

  القيمـــة  البنـــك

 - 0.003  بنك القـدس

 0.013  الفلسطيني بنك االستثمار

 0.004 الفلسطيني البنك التجاري

 0.022 المحدود بنك فلسطـين

 0.009  معدل البنوك التقليدية

 0.008  العربي البنك اإلسالمي

  إعداد الباحث استناداً إلى البيانات المالية للبنوك: المصدر  

  :ما يلي )4.9(النتائج الموضحة في الجدول رقم  خالل يالحظ من
متوسط البنوك التقليدية بينما كان ) 0.008( كان للبنك اإلسالمي) العائد على الموجودات(مؤشر 

  .األصول لتحقيق األرباحاستخدام في كفاءة يدل على  ، وهذا)0.009(
  

هذا ومن الجدير بالذكر بان انخفاض مؤشرات الربحية نسبياً للبنوك اإلسالمية يعود إلى 
تدني إيرادات التمويل واالستثمار لديها مقارنة بالبنوك التقليدية، حيث أنها تعود عليها بما نسبته 

، %)8.25(فقط، في حين أن عائد التمويالت في البنوك التقليدية يمثل ما نسبته  %)5.49(
من %) 11.58(باإلضافة إلى تدني إيرادات الخدمات المصرفية للبنوك اإلسالمية والتي بلغت 

%) 19.12(إجمالي إيراداتها، في حين أن إيرادات الخدمات المصرفية للبنوك التقليدية قد بلغت 
 .إيراداتهامن إجمالي 

دراسات عديدة، حيث ومن المالحظ هنا بان نتيجة المؤشرين السابقين تتفق مع ما جاءت به 
بان البنوك اإلسالمية هي اقل ربحيةً من البنوك  )Masruki et - al، 2008( أظهرت دراسة

بان بنك الميزان المحدود في  )Moin، 2008(كما تتفق أيضا هذه النتيجة مع دراسة . التقليدية
 2009(وتتفق تماما مع ما جاء بدراسة . باكستان اقل ربحية مقارنة مع معدل البنوك التقليدية



حيث بينت نتائج الدراسة التي أجراها في دول الخليج العربي بان البنوك 

التالي مؤشر العائد على الموجودات للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

  للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية
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Abu Loghod(  حيث بينت نتائج الدراسة التي أجراها في دول الخليج العربي بان البنوك
  .  التقليدية تحقق ربحية أعلى من البنوك اإلسالمية

التالي مؤشر العائد على الموجودات للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليديةويوضح الشكل 
 

)4.8(شكل رقم   

للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية مؤشر العائد على الموجودات
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،Abu Loghod

التقليدية تحقق ربحية أعلى من البنوك اإلسالمية
 ويوضح الشكل 
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البنوك االسالمية والبنوك التقليدية 

  التقليدية اإلسالمية والبنوك 

  القيمـــة

0.463 

0.535 

0.474 

0.517 

0.497 

0.809 

  إعداد الباحث استناداً إلى البيانات المالية للبنوك

  :ما يلي
بينما حققت البنوك التقليدية ما ) 0

بنسبة  استثمر الودائع الموجودة لديه
، حيث أن معظم ودائع البنوك اإلسالمية ذات طبيعة 
بنسبة كبيرة من الودائع على شكل حسابات جارية، 

  .وهو ما يفسره سبب انخفاض مؤشر السيولة القانونية لدى البنوك اإلسالمية
ويوضح الشكل التالي مؤشر معدل استثمار الودائع للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

  للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية
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  النشاطمؤشرات 

 معدل استثمار الودائع

البنوك االسالمية والبنوك التقليدية تم احتساب قيمة مؤشر معدل استثمار الودائع الخاص باداء 
  :وكانت حسب البيانات الموضحة في الجدول التالي

  )4.10(جدول رقم

اإلسالمية والبنوك للبنوك معدل استثمار الودائع  مؤشر

  البنـــك

  بنك القـدس

  الفلسطيني بنك االستثمار

 الفلسطيني البنك التجاري

 المحدود بنك فلسطـين

  معدل البنوك التقليدية

  البنك اإلسالمي العربي

إعداد الباحث استناداً إلى البيانات المالية للبنوك: المصدر

ما يلي )4.10(النتائج الموضحة في الجدول رقم  خالل
0.809(للبنك اإلسالمي قد كان ) معدل استثمار الودائع

ستثمر الودائع الموجودة لديهة تك اإلسالميوالبنمن المالحظ هنا بان ، و)
، حيث أن معظم ودائع البنوك اإلسالمية ذات طبيعة اكبر من نسبة استثمار البنوك التقليدية

بنسبة كبيرة من الودائع على شكل حسابات جارية، استثمارية خالفاً للبنوك التقليدية التي تحتفظ 
وهو ما يفسره سبب انخفاض مؤشر السيولة القانونية لدى البنوك اإلسالمية

ويوضح الشكل التالي مؤشر معدل استثمار الودائع للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

)4.9(شكل رقم   

للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية مؤشر معدل استثمار الودائع
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مؤشرات : ثالثا

معدل استثمار الودائع .1

تم احتساب قيمة مؤشر معدل استثمار الودائع الخاص باداء 
وكانت حسب البيانات الموضحة في الجدول التالي

  

المصدر  

خالل يالحظ من
معدل استثمار الودائع(مؤشر 
)0.497(نسبته 

اكبر من نسبة استثمار البنوك التقليدية
استثمارية خالفاً للبنوك التقليدية التي تحتفظ 

وهو ما يفسره سبب انخفاض مؤشر السيولة القانونية لدى البنوك اإلسالمية
 ويوضح الشكل التالي مؤشر معدل استثمار الودائع للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

  



تم احتساب قيمة مؤشر نسبة التمويل الى الودائع الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك التقليدية 

  التقليدية اإلسالمية والبنوك 

  القيمـــة

0.433 

0.450 

0.326 

0.376 

0.396 

0.412 

  البيانات المالية للبنوك

  :ما يلي
بينما كان متوسط ) 0.412(للبنك اإلسالمي قد بلغت 

ك ، ويالحظ هنا وجود تقارب في نسبة منح التمويالت لكٍل من البنو
اإلسالمية والبنوك التقليدية، مع األخذ بعين االعتبار بأنه عند الرجوع إلى طبيعة التمويالت التي قام 
بها البنك اإلسالمي نجد أن معظمها تتركز في أسلوب المرابحة، حيث بلغت نسبتها ما يقارب 

من %) 22(من إجمالي التمويالت، بينما بلغ نصيب أساليب التمويل األخرى ما يقارب 
حيث  )2003الحاج ودعاس، (وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء بدراسة 

  .ظهرت نسبة التمويالت إلى الودائع أنها متقاربة جداً لكل من البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية
التقليديةويوضح الشكل التالي مؤشر نسبة التمويل إلى الودائع للبنوك اإلسالمية والبنوك 

  للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية
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 نسبة التمويل إلى الودائع

تم احتساب قيمة مؤشر نسبة التمويل الى الودائع الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك التقليدية 
  :وكانت حسب البيانات الموضحة في الجدول التالي
  )4.11(جدول رقم

اإلسالمية والبنوك للبنوك نسبة التمويل إلى الودائع  مؤشر

  البنـــك

  بنك القـدس

  بنك االستثمار الفلسطيني

 البنك التجاري الفلسطيني

 بنك فلسطـين المحدود

  معدل البنوك التقليدية

  البنك اإلسالمي العربي

البيانات المالية للبنوكإعداد الباحث استناداً إلى : المصدر

ما يلي )4.11(النتائج الموضحة في الجدول رقم  خالل
للبنك اإلسالمي قد بلغت ) نسبة التمويل أو القروض إلى الودائع

، ويالحظ هنا وجود تقارب في نسبة منح التمويالت لكٍل من البنو)0.396(البنوك التقليدية 
اإلسالمية والبنوك التقليدية، مع األخذ بعين االعتبار بأنه عند الرجوع إلى طبيعة التمويالت التي قام 
بها البنك اإلسالمي نجد أن معظمها تتركز في أسلوب المرابحة، حيث بلغت نسبتها ما يقارب 

من إجمالي التمويالت، بينما بلغ نصيب أساليب التمويل األخرى ما يقارب 
وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء بدراسة . إجمالي التمويالت فقط

ظهرت نسبة التمويالت إلى الودائع أنها متقاربة جداً لكل من البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية
ويوضح الشكل التالي مؤشر نسبة التمويل إلى الودائع للبنوك اإلسالمية والبنوك 

)4.10(شكل رقم   

للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية مؤشر نسبة التمويل إلى الودائع
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نسبة التمويل إلى الودائع .2

تم احتساب قيمة مؤشر نسبة التمويل الى الودائع الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك التقليدية 
وكانت حسب البيانات الموضحة في الجدول التالي

مؤشر

المصدر  

خالل يالحظ من
نسبة التمويل أو القروض إلى الودائع(مؤشر 

البنوك التقليدية 
اإلسالمية والبنوك التقليدية، مع األخذ بعين االعتبار بأنه عند الرجوع إلى طبيعة التمويالت التي قام 
بها البنك اإلسالمي نجد أن معظمها تتركز في أسلوب المرابحة، حيث بلغت نسبتها ما يقارب 

من إجمالي التمويالت، بينما بلغ نصيب أساليب التمويل األخرى ما يقارب ) 78%(
إجمالي التمويالت فقط

ظهرت نسبة التمويالت إلى الودائع أنها متقاربة جداً لكل من البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية
 ويوضح الشكل التالي مؤشر نسبة التمويل إلى الودائع للبنوك اإلسالمية والبنوك 

  

مؤشر نسبة التمويل إلى الودائع
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تم احتساب قيمة مؤشر معدل توظيف الموارد الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك التقليدية 

  التقليدية اإلسالمية والبنوك 

  القيمـــة

0.377 

0.393 

0.380 

0.459 

0.402 

0.679 

  إعداد الباحث استناداً إلى البيانات المالية للبنوك

  :ما يلي
بينما سجل متوسط ) 0.679(للبنك اإلسالمي قد سجل ما نسبته 

المالية  اوظف مواردهة تاإلسالمي

التي بينت بان  )2004سروجي، 
  .البنوك اإلسالمية تتمتع بكفاءة تشغيل أفضل لالستثمارات من البنوك التقليدية

الموارد للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

  للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية
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 معدل توظيف الموارد

تم احتساب قيمة مؤشر معدل توظيف الموارد الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك التقليدية 
  :وكانت حسب البيانات الموضحة في الجدول التالي

  )4.12(جدول رقم

اإلسالمية والبنوك للبنوك معدل توظيف الموارد  مؤشر

  البنـــك

  بنك القـدس

  الفلسطيني بنك االستثمار

 الفلسطيني البنك التجاري

 المحدود بنك فلسطـين

  معدل البنوك التقليدية

  البنك اإلسالمي العربي

إعداد الباحث استناداً إلى البيانات المالية للبنوك: المصدر

ما يلي )4.12(النتائج الموضحة في الجدول رقم  خالل
للبنك اإلسالمي قد سجل ما نسبته ) معدل توظيف الموارد

اإلسالميك وأن البن ، وهذا يعني)0.402(البنوك التقليدية ما نسبته 
   .من البنوك التقليدية

سروجي، (وتتفق نتيجة مؤشرات النشاط السابقة مع ما جاء بدراسة 

البنوك اإلسالمية تتمتع بكفاءة تشغيل أفضل لالستثمارات من البنوك التقليدية
الموارد للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليديةويوضح الشكل التالي مؤشر معدل توظيف 

)4.11(شكل رقم   

للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية مؤشر معدل توظيف الموارد
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معدل توظيف الموارد .3

تم احتساب قيمة مؤشر معدل توظيف الموارد الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك التقليدية 
وكانت حسب البيانات الموضحة في الجدول التالي

  

المصدر  

خالل يالحظ من
معدل توظيف الموارد(مؤشر 

البنوك التقليدية ما نسبته 
من البنوك التقليدية اكبربصورة 

وتتفق نتيجة مؤشرات النشاط السابقة مع ما جاء بدراسة 
البنوك اإلسالمية تتمتع بكفاءة تشغيل أفضل لالستثمارات من البنوك التقليدية

 ويوضح الشكل التالي مؤشر معدل توظيف 
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تم احتساب قيمة مؤشر نسبة الربح لكل سهم الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك التقليدية 

  التقليدية اإلسالمية والبنوك 

  القيمـــة

0.001 

0.075 

0.021 

0.317 

0.104 

0.065 

  إعداد الباحث استناداً إلى البيانات المالية للبنوك

  :ما يلي
بينما كان لمتوسط البنوك ) 0.065

، مما يعني أن البنوك التقليدية تتمتع بممارسة أداء جيد وبالتالي انعكاس ذلك 

للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

  للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية
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  السوقمؤشرات 

 مؤشر نسبة الربح لكل سهم

تم احتساب قيمة مؤشر نسبة الربح لكل سهم الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك التقليدية 
  :حسب البيانات الموضحة في الجدول التالي

  )4.13(جدول رقم

اإلسالمية والبنوك للبنوك نسبة الربح لكل سهم  مؤشر

  البنـــك

  بنك القـدس

  الفلسطيني بنك االستثمار

 الفلسطيني البنك التجاري

 المحدود بنك فلسطـين

  التقليديةمعدل البنوك 

  البنك اإلسالمي العربي

إعداد الباحث استناداً إلى البيانات المالية للبنوك: المصدر

ما يلي )4.13(النتائج الموضحة في الجدول رقم  خالل
065(للبنك اإلسالمي قد بلغ ) نسبة الربح لكل سهم

، مما يعني أن البنوك التقليدية تتمتع بممارسة أداء جيد وبالتالي انعكاس ذلك ).0
   .على وضعها في السوق المالي

للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية نسبة الربح لكل سهم ويوضح الشكل التالي مؤشر

)4.12(شكل رقم   

للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية مؤشر نسبة الربح لكل سهم
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مؤشرات : رابعا

مؤشر نسبة الربح لكل سهم .1

تم احتساب قيمة مؤشر نسبة الربح لكل سهم الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك التقليدية 
حسب البيانات الموضحة في الجدول التاليوكانت 

  

المصدر  

خالل يالحظ من
نسبة الربح لكل سهم(مؤشر 

104(التقليدية 

على وضعها في السوق المالي
 ويوضح الشكل التالي مؤشر
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تم احتساب قيمة مؤشر نسبة سعر السهم الى االرباح الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك 

  التقليدية اإلسالمية والبنوك 

  القيمـــة

11.457 

24.444 

5.021 

11.192 

13.028 

13.779 

  إعداد الباحث استناداً إلى البيانات المالية للبنوك

  :ما يلي
أما بالنسبة للبنوك التقليدية فقد ) 13

السهم وربحيته لدى كٍل من البنوك 

ويوضح الشكل التالي مؤشر نسبة سعر السهم إلى األرباح للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

  للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية
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 سعر السهم إلى األرباحمؤشر نسبة 

تم احتساب قيمة مؤشر نسبة سعر السهم الى االرباح الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك 
  :التقليدية وكانت حسب البيانات الموضحة في الجدول التالي

  )4.14(جدول رقم

اإلسالمية والبنوك للبنوك نسبة سعر السهم إلى األرباح  مؤشر

  البنـــك

  بنك القـدس

  الفلسطيني بنك االستثمار

 الفلسطيني البنك التجاري

 المحدود بنك فلسطـين

  معدل البنوك التقليدية

  البنك اإلسالمي العربي

إعداد الباحث استناداً إلى البيانات المالية للبنوك: المصدر

ما يلي )4.14(النتائج الموضحة في الجدول رقم  خالل
13.779(للبنك اإلسالمي كان ) سعر السهم إلى األرباح

السهم وربحيته لدى كٍل من البنوك ، مما يدل على وجود تقارب بين سعر )13
  .اإلسالمية والتقليدية

ويوضح الشكل التالي مؤشر نسبة سعر السهم إلى األرباح للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

)4.13(شكل رقم   

للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليديةمؤشر نسبة سعر السهم إلى األرباح 
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مؤشر نسبة  .2

تم احتساب قيمة مؤشر نسبة سعر السهم الى االرباح الخاص باداء البنوك االسالمية والبنوك 
التقليدية وكانت حسب البيانات الموضحة في الجدول التالي

  

مؤشر

المصدر  

خالل يالحظ من
سعر السهم إلى األرباح(مؤشر
13.028(كان 

اإلسالمية والتقليدية
 ويوضح الشكل التالي مؤشر نسبة سعر السهم إلى األرباح للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

 

مؤشر نسبة سعر السهم إلى األرباح 
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تم احتساب قيمة مؤشر القيمة السوقية للقيمة الدفترية للسهم الخاص باداء البنوك االسالمية 
  :والبنوك التقليدية وكانت حسب البيانات الموضحة في الجدول التالي

  التقليدية اإلسالمية والبنوك 
  القيمـــة

1.239 

1.195 

0.956 

2.291 

1.420 

1.091 

  إعداد الباحث استناداً إلى البيانات المالية للبنوك
  :ما يلي

بينما سجلت ) 1.091(قد سجل البنك اإلسالمي ما نسبته 
، مما يعني ثقة المستثمرين باسهم البنوك التقليدية بدرجة اكبر من 
البنوك اإلسالمية، األمر الذي يدفع نحو ضرورة التوجه إلى زيادة حجم البنوك اإلسالمية من خالل 
التفكير جدياً بعمليات الدمج والتي من شانها أن تقوي دعائم تلك البنوك وتجعلها في موقع تكون 
المنافسة أمام البنوك التقليدية، وما ألثر ذلك على زيادة ثقة المستثمرين باسهم البنوك 

التي  )2004سروجي، (وتتفق نتيجة مؤشرات السوق السابقة مع ما جاءت به دراسة 
  .بينت بان البنوك التقليدية لديها فرص للتقدم والتطور أكثر من البنوك اإلسالمية

التالي مؤشر القيمة السوقية للقيمة الدفترية للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

  للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية
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 الدفتريةالقيمة السوقية للقيمة مؤشر 

تم احتساب قيمة مؤشر القيمة السوقية للقيمة الدفترية للسهم الخاص باداء البنوك االسالمية 
والبنوك التقليدية وكانت حسب البيانات الموضحة في الجدول التالي

  )4.15(جدول رقم

اإلسالمية والبنوك للبنوك القيمة السوقية للقيمة الدفترية  مؤشر
  البنـــك

  بنك القـدس

  الفلسطيني بنك االستثمار

 الفلسطيني البنك التجاري

 المحدود بنك فلسطـين

  معدل البنوك التقليدية

  البنك اإلسالمي العربي

إعداد الباحث استناداً إلى البيانات المالية للبنوك: المصدر
ما يلي )4.15(النتائج الموضحة في الجدول رقم  خالل

قد سجل البنك اإلسالمي ما نسبته ) القيمة السوقية للقيمة الدفترية
، مما يعني ثقة المستثمرين باسهم البنوك التقليدية بدرجة اكبر من )1.420(البنوك التقليدية ما نسبته 

البنوك اإلسالمية، األمر الذي يدفع نحو ضرورة التوجه إلى زيادة حجم البنوك اإلسالمية من خالل 
التفكير جدياً بعمليات الدمج والتي من شانها أن تقوي دعائم تلك البنوك وتجعلها في موقع تكون 
المنافسة أمام البنوك التقليدية، وما ألثر ذلك على زيادة ثقة المستثمرين باسهم البنوك 

وتتفق نتيجة مؤشرات السوق السابقة مع ما جاءت به دراسة 
بينت بان البنوك التقليدية لديها فرص للتقدم والتطور أكثر من البنوك اإلسالمية

التالي مؤشر القيمة السوقية للقيمة الدفترية للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليديةويوضح الشكل 

)4.14(شكل رقم   

للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليديةمؤشر القيمة السوقية للقيمة الدفترية 

0.000
1.000
2.000
3.000

�را
��س��������ريا��	�!	
���ل  ا
ك  ��
ا
������	
ا

 

مؤشر  .3

تم احتساب قيمة مؤشر القيمة السوقية للقيمة الدفترية للسهم الخاص باداء البنوك االسالمية 
والبنوك التقليدية وكانت حسب البيانات الموضحة في الجدول التالي

مؤشر

  

المصدر  
خالل يالحظ من

القيمة السوقية للقيمة الدفترية(مؤشر
البنوك التقليدية ما نسبته 

البنوك اإلسالمية، األمر الذي يدفع نحو ضرورة التوجه إلى زيادة حجم البنوك اإلسالمية من خالل 
التفكير جدياً بعمليات الدمج والتي من شانها أن تقوي دعائم تلك البنوك وتجعلها في موقع تكون 

المنافسة أمام البنوك التقليدية، وما ألثر ذلك على زيادة ثقة المستثمرين باسهم البنوك  قادرة فيه على
وتتفق نتيجة مؤشرات السوق السابقة مع ما جاءت به دراسة . اإلسالمية

بينت بان البنوك التقليدية لديها فرص للتقدم والتطور أكثر من البنوك اإلسالمية
 ويوضح الشكل 

  

مؤشر القيمة السوقية للقيمة الدفترية 



والبنوك التقليدية تم احتساب قيمة مؤشر معدل دوران السهم الخاص باداء البنوك االسالمية 

  التقليدية اإلسالمية والبنوك 

  القيمـــة

0.354 

0.110 

0.058 

0.507 

0.257 

0.521 

  إعداد الباحث استناداً إلى البيانات المالية للبنوك

  :ما يلي
البنوك التقليدية بينما بلغ متوسط 

، وهذا يعني أن سيولة تداول سهم البنوك اإلسالمية أعلى منها لدى البنوك التقليدية، أي 
 .أن إمكانية الدخول والخروج من هذا السهم تتم بسهولة بالنسبة للمستثمرين في السوق المالي

سالمي نظرا لطبيعته وهو ما يفسر وجود محاوالت من قبل بعض المستثمرين القتناء السهم اإل

ويوضح الشكل التالي مؤشر معدل دوران السهم للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

  للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية
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 مؤشر معدل دوران السهم

تم احتساب قيمة مؤشر معدل دوران السهم الخاص باداء البنوك االسالمية 
  :وكانت حسب البيانات الموضحة في الجدول التالي

  )4.16(جدول رقم

اإلسالمية والبنوك للبنوك معدل دوران السهم  مؤشر

  البنـــك

  بنك القـدس

  الفلسطيني بنك االستثمار

 الفلسطيني البنك التجاري

 المحدود بنك فلسطـين

  معدل البنوك التقليدية

  البنك اإلسالمي العربي

إعداد الباحث استناداً إلى البيانات المالية للبنوك: المصدر

ما يلي )4.16(النتائج الموضحة في الجدول رقم  خالل
بينما بلغ متوسط ) 0.521(للبنك اإلسالمي كان ) معدل دوران السهم

، وهذا يعني أن سيولة تداول سهم البنوك اإلسالمية أعلى منها لدى البنوك التقليدية، أي 
أن إمكانية الدخول والخروج من هذا السهم تتم بسهولة بالنسبة للمستثمرين في السوق المالي

وهو ما يفسر وجود محاوالت من قبل بعض المستثمرين القتناء السهم اإل
  .  اإلسالمية إضافةً إلى انخفاض سعره في السوق

ويوضح الشكل التالي مؤشر معدل دوران السهم للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

)4.15(شكل رقم   

للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليديةمؤشر معدل دوران السهم 
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مؤشر معدل دوران السهم .4

تم احتساب قيمة مؤشر معدل دوران السهم الخاص باداء البنوك االسالمية 
وكانت حسب البيانات الموضحة في الجدول التالي

  

المصدر  

خالل يالحظ من
معدل دوران السهم(مؤشر 

، وهذا يعني أن سيولة تداول سهم البنوك اإلسالمية أعلى منها لدى البنوك التقليدية، أي )0.257(
أن إمكانية الدخول والخروج من هذا السهم تتم بسهولة بالنسبة للمستثمرين في السوق المالي

وهو ما يفسر وجود محاوالت من قبل بعض المستثمرين القتناء السهم اإل
اإلسالمية إضافةً إلى انخفاض سعره في السوق

 ويوضح الشكل التالي مؤشر معدل دوران السهم للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية
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  اختبار فرضيات الدراسة

Hypothesis Testing 

    Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي �

لتوزيع لمعرفة هل البيانات تتبع ا )(Sample K-S -1)سمرنوف  -كولمجروف(اختبار  يستخدم

ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلمية  الطبيعي أم ال، وهو اختبار

  . تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعيا

  )4.17(جدول رقم 

  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي

 القيمة االحتمالية Zقيمة   العنوان  المؤشر

 0.979 0.471  مؤشرات السيولة  األول

 0.832 0.624 الربحيةمؤشرات   الثاني

 0.685 0.716  مؤشرات النشاط  الثالث

 0.138 1.156 مؤشرات السوق  الرابع

 0.174 1.105  جميع الفقرات

  

لكل محور اكبـر مـن    حيث أن القيمة االحتمالية ،نتائج االختبار) 4.17(ويوضح الجدول رقم 

0.05  )05.0. >sig ( تتبـع التوزيـع الطبيعـي ويجـب اسـتخدام      وهذا يدل على أن البيانات

  .االختبارات المعلميه
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  Hypothesis Testingاختبار الفرضيات    �
خُصص هذا الجزء الختبار فرضيات الدراسة وذلك لمعرفة ما إذا كان ال يوجد هناك فروق ذات 

  . داللة إحصائية بين أداء البنوك اإلسالمية وبين أداء البنوك التقليدية
بين مؤشـرات    α=05.0 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى: األولىالفرضية 

  .السيولة للبنوك اإلسالمية ومؤشرات السيولة للبنوك التقليدية

  ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

بين مؤشر السيولة النقديـة    α=05.0 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -1

 .للبنوك اإلسالمية ومؤشر السيولة النقدية للبنوك التقليدية

للفروق بين مؤشر السيولة النقدية للبنوك اإلسالمية ومؤشر السيولة النقدية  tتم استخدام اختبار 
لة الد ذات عدم وجود فروق )4.19( للبنوك التقليدية، وأظهرت النتائج الموضحة في جدول رقم

 وكل بنك تقليدي على حدةبين البنك اإلسالمي العربي  α=05.0 داللة عند مستوى إحصائية
  .0.05القيمة االحتمالية اكبر من  كانتحيث 

  )4.18(جدول رقم 

  للفروق بين مؤشر السيولة النقدية للبنوك اإلسالمية ومؤشر السيولة النقدية للبنوك التقليدية  tاختبار

  القيمة االحتمالية tقيمة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي N  البنك 

 1.119- 0.097 0.159 5  بنك القدس
 

0.295 
 0.204 0.272 5  البنك اإلسالمي العربي 

 1.120- 0.120 0.154 5  بنك االستثمار الفلسطيني
 

0.295 
 0.204 0.272 5  البنك اإلسالمي العربي 

 1.588- 0.045 0.124 5  الفلسطينيالبنك التجاري 
 

0.151 
 0.204 0.272 5  البنك اإلسالمي العربي 

 1.391- 0.056 0.141 5  بنك فلسطين المحدود
 

0.202 
 0.204 0.272 5  البنك اإلسالمي العربي 

 2.294- 0.079 0.144 20  معدل البنوك التقليدية
 

0.031 
 0.204 0.272 5  البنك اإلسالمي العربي 

  α=05.0ومستوى داللة" 8"عند درجة حرية  2.306الجدولية تساوي  tقيمة    
  α=05.0ومستوى داللة" 23"عند درجة حرية  2.06الجدولية تساوي  tقيمة    

بين مؤشر  α=05.0وبصفة عامة يتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
المحسوبة  tالسيولة النقدية للبنوك اإلسالمية ومؤشر السيولة النقدية للبنوك التقليدية حيث بلغت قيمة 
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، كما أن القيمة االحتمالية تساوي -2.06الجدولية والتي تساوي  tوهي اقل من قيمة  -2.294
  .0.05وهي اقل من  0.031

توجد فروق "ني قبول الفرضية البديلة وهي وبذلك يتبين عدم صحة الفرضية الصفرية مما يع
بين مؤشر السيولة النقدية للبنوك اإلسالمية  α=05.0 داللة عند مستوىذات داللة إحصائية 

  ".ومؤشر السيولة النقدية للبنوك التقليدية
بين مؤشر السيولة القانونية   α=05.0 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -2

 .للبنوك اإلسالمية ومؤشر السيولة القانونية للبنوك التقليدية

للفروق بين مؤشر السيولة القانونية للبنوك اإلسالمية ومؤشر السيولة  tتم استخدام اختبار 
 ذات فروقوجود ) 4.20(القانونية للبنوك التقليدية وأظهرت النتائج الموضحة في جدول رقم 

بين البنك اإلسالمي العربي وبنك القدس حيث  α=05.0داللة عند مستوى  اللة إحصائيةد
  . 0.05وهي اقل من  0.047بلغت القيمة االحتمالية 

  )4.19(جدول رقم

للفروق بين مؤشر السيولة القانونية للبنوك اإلسالمية ومؤشر السيولة القانونية   tاختبـار

  للبنوك التقليدية

  القيمة االحتمالية tقيمة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي N  البنك 

 2.058 0.193 0.918 5  بنك القدس
 

0.047 
 0.217 0.650 5  البنك اإلسالمي العربي 

 1.768 0.133 0.851 5  الفلسطينيبنك االستثمار 
 

0.115 
 0.217 0.650 5  البنك اإلسالمي العربي 

 0.896 0.164 0.759 5  البنك التجاري الفلسطيني
 

0.397 
 0.217 0.650 5  البنك اإلسالمي العربي 

 0.941 0.164 0.765 5  بنك فلسطين المحدود
 

0.374 
 0.217 0.650 5  البنك اإلسالمي العربي 

 1.971 0.166 0.823 20  معدل البنوك التقليدية
 

0.061 
 0.217  0.650 5  البنك اإلسالمي العربي 

  α=05.0ومستوى داللة" 8"عند درجة حرية  2.306الجدولية تساوي  tقيمة    
  α=05.0ومستوى داللة" 23"عند درجة حرية  2.06الجدولية تساوي  tقيمة    

بين   α=05.0وبصفة عامة يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
مؤشر السيولة القانونية للبنوك اإلسالمية ومؤشر السيولة القانونية للبنوك التقليدية حيث بلغت 
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، كما أن القيمة 2.06الجدولية والتي تساوي   tوهي اقل من قيمة  1.971المحسوبة  tقيمة 
   .0.05وهي اكبر من  0.061االحتمالية تساوي 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "وبذلك يتبين صحة الفرضية الصفرية القائلة 
05.0=α بين مؤشر السيولة القانونية للبنوك اإلسالمية ومؤشر السيولة القانونية للبنوك التقليدية."  

بـين    α=05.0 ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى   : الثانيةالفرضية 

  .للبنوك التقليديةالربحية  الربحية للبنوك اإلسالمية ومؤشرات مؤشرات

  ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

بين مؤشـر هـامش الـربح      α=05.0 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -1

 .للبنوك اإلسالمية ومؤشر هامش الربح للبنوك التقليدية

مؤشر هامش الربح للبنوك اإلسالمية ومؤشر هامش الربح للفروق بين  tتم استخدام اختبار
اللة د ذات فروقوجود  )4.21(في جدول رقم  وأظهرت النتائج الموضحة للبنوك التقليدية

بين البنك اإلسالمي العربي وبنك فلسطين المحدود حيث بلغت  α=05.0عند مستوى  إحصائية
  . 0.05وهي اقل من  0.004القيمة االحتمالية 

  )4.20(جدول رقم 

  للفروق بين مؤشر هامش الربح للبنوك اإلسالمية ومؤشر هامش الربح للبنوك التقليدية   tاختبـار 

  القيمة االحتمالية tقيمة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي N  البنك 

 1.095- 0.004 0.024 5  بنك القدس
 

0.306 
 0.002  0.026 5  البنك اإلسالمي العربي 

 1.661 0.003 0.029 5  بنك االستثمار الفلسطيني
 

0.135 
 0.002  0.026 5  البنك اإلسالمي العربي 

 2.058 0.006 0.032 5  البنك التجاري الفلسطيني
 

0.074 
 0.002  0.026 5  البنك اإلسالمي العربي 

 3.980 0.004 0.034 5  بنك فلسطين المحدود
 

0.004 
 0.002  0.026 5  البنك اإلسالمي العربي 

 1.373 0.006 0.030 20  معدل البنوك التقليدية
 

0.183 
 0.002  0.026 5  البنك اإلسالمي العربي 

  α=05.0ومستوى داللة" 8"عند درجة حرية  2.306الجدولية تساوي  tقيمة    
  α=05.0ومستوى داللة" 23"عند درجة حرية  2.06الجدولية تساوي  tقيمة    

مؤشر بين  α=05.0عند مستوى  يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيةوبصفة عامة 
المحسوبة  tحيث بلغت قيمة  الربح للبنوك اإلسالمية ومؤشر هامش الربح للبنوك التقليديةهامش 



102 

 

، كما أن القيمة االحتمالية تساوي 2.06الجدولية والتي تساوي   tوهي اقل من قيمة    1.373
  . 0.05وهي اكبر من  0.183

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "وبذلك يتبين صحة الفرضية الصفرية القائلة 
05.0=α بين مؤشر هامش الربح للبنوك اإلسالمية ومؤشر هامش الربح للبنوك التقليدية."  

بين مؤشر صافي األرباح إلى   α=05.0 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -2

 .اإليرادات للبنوك اإلسالمية ومؤشر صافي األرباح إلى اإليرادات للبنوك التقليدية

للفروق بين مؤشر صافي األرباح إلى اإليرادات للبنوك اإلسالمية ومؤشر  tتم استخدام اختبار 
) 4.22(حة في جدول رقم وأظهرت النتائج الموض صافي األرباح إلى اإليرادات للبنوك التقليدية

بين البنك اإلسالمي العربي وبنك  α=05.0عند مستوى  اللة إحصائيةد ذات فروقوجود 
  . 0.05وهي اقل من  0.041فلسطين المحدود حيث بلغت القيمة االحتمالية 

  )4.21(جدول رقم

للفروق بين مؤشر صافي األرباح إلى اإليرادات للبنوك اإلسالمية ومؤشر صافي    tاختبار 

  األرباح إلى اإليرادات للبنوك التقليدية
  القيمة االحتمالية tقيمة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي N  البنك 

 1.119- 0.407 0.102- 5  بنك القدس
 

0.295 
 0.222  0.165 5  البنك اإلسالمي العربي 

 1.280 0.133 0.313 5  بنك االستثمار الفلسطيني
 

0.237 
 0.222  0.165 5  البنك اإلسالمي العربي 

 0.576- 0.175 0.092 5  البنك التجاري الفلسطيني
 

0.580 
 0.222  0.165 5  البنك اإلسالمي العربي 

 2.437 0.026 0.409 5  بنك فلسطين المحدود
 

0.041 
 0.222  0.165 5  العربي البنك اإلسالمي 

 0.090 0.294 0.178 20  معدل البنوك التقليدية
 

0.929 
 0.222  0.165 5  البنك اإلسالمي العربي 

  α=05.0ومستوى داللة" 8"عند درجة حرية  2.306الجدولية تساوي  tقيمة    
  α=05.0داللةومستوى " 23"عند درجة حرية  2.06الجدولية تساوي  tقيمة    

بين مؤشر صافي  α=05.0وبصفة عامة يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
األرباح إلى اإليرادات للبنوك اإلسالمية ومؤشر صافي األرباح إلى اإليرادات للبنوك التقليدية حيث 

، كما أن القيمة 2.06الجدولية والتي تساوي   tوهي اقل من قيمة  0.090المحسوبة  tبلغت قيمة 
   0.05وهي اكبر من  0.929االحتمالية تساوي 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "وبذلك يتبين صحة الفرضية الصفرية القائلة 
05.0=α  بين مؤشر صافي األرباح إلى اإليرادات للبنوك اإلسالمية ومؤشر صافي األرباح إلى

  ".اإليرادات للبنوك التقليدية

بين مؤشر العائد علـى    α=05.0 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى - 3

 .ةالودائع للبنوك اإلسالمية ومؤشر العائد على الودائع للبنوك التقليدي

للفروق بين مؤشر العائد على الودائع للبنوك اإلسالمية ومؤشر العائد على  tتم استخدام اختبار 

اللة د ذات فروقوجود ) 4.23(الودائع للبنوك التقليدية وأظهرت النتائج الموضحة في جدول رقم 
بين البنك اإلسالمي العربي وبنك فلسطين المحدود حيث بلغت  α=05.0عند مستوى  إحصائية

  . 0.05وهي اقل من  0.025القيمة االحتمالية 

  )4.22(جدول رقم

بين مؤشر العائد على الودائع للبنوك اإلسالمية ومؤشر العائد على الودائع للفروق    tاختبار 

  للبنوك التقليدية

  القيمة االحتمالية tقيمة   المعيارياالنحراف   المتوسط الحسابي N  البنك 
 2.058 0.018 0.004- 5  بنك القدس

 
0.074 

 0.013  0.010 5  البنك اإلسالمي العربي 

 1.323 0.007 0.019 5  بنك االستثمار الفلسطيني
 

0.222 
 0.013  0.010 5  البنك اإلسالمي العربي 

 0.614- 0.011 0.005 5  البنك التجاري الفلسطيني
 

0.556 
 0.013  0.010 5  البنك اإلسالمي العربي 

 2.740 0.002 0.026 5  بنك فلسطين المحدود
 

0.025 
 0.013  0.010 5  البنك اإلسالمي العربي 

 0.198 0.016 0.012 20  معدل البنوك التقليدية
 

0.845 
 0.013  0.010 5  البنك اإلسالمي العربي 

  α=05.0ومستوى داللة" 8"عند درجة حرية  2.306الجدولية تساوي  tقيمة    
  α=05.0ومستوى داللة" 23"عند درجة حرية  2.06الجدولية تساوي  tقيمة    

بين مؤشر العائد  α=05.0وبصفة عامة يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 tعلى الودائع للبنوك اإلسالمية ومؤشر العائد على الودائع للبنوك التقليدية حيث بلغت قيمة 

، كما أن القيمة االحتمالية 2.06الجدولية والتي تساوي   tوهي اقل من قيمة  0.198المحسوبة 
  .0.05وهي اكبر من  0.845تساوي 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "ئلة وبذلك يتبين صحة الفرضية الصفرية القا
05.0=α  بين مؤشر العائد على الودائع للبنوك اإلسالمية ومؤشر العائد على الودائع للبنوك

  ".التقليدية

بين مؤشر العائد علـى    α=05.0 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى - 4

 .الموارد للبنوك اإلسالمية ومؤشر العائد على الموارد للبنوك التقليدية

للبنوك اإلسالمية ومؤشر العائد على  المواردمؤشر العائد على للفروق بين  tتم استخدام اختبار 
 ذات فروقوجود ) 4.24(وأظهرت النتائج الموضحة في جدول رقم  للبنوك التقليدية الموارد

بين البنك اإلسالمي العربي وبنك فلسطين المحدود حيث  α=05.0عند مستوى  اللة إحصائيةد
  . 0.05وهي اقل من  0.018بلغت القيمة االحتمالية 

  )4.23(جدول رقم

بين مؤشر العائد على الموارد للبنوك اإلسالمية ومؤشر العائد على الموارد للفروق    tاختبار 

  للبنوك التقليدية

  القيمة االحتمالية tقيمة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي N  البنك 

 1.095- 0.015 0.002- 5  بنك القدس
 

0.306 
 0.011  0.008 5  البنك اإلسالمي العربي 

 1.010 0.005 0.014 5  بنك االستثمار الفلسطيني
 

0.342 
 0.011  0.008 5  البنك اإلسالمي العربي 

 0.608- 0.009 0.004 5  البنك التجاري الفلسطيني
 

0.560 
 0.011  0.008 5  البنك اإلسالمي العربي 

 2.963 0.002 0.023 5  بنك فلسطين المحدود
 

0.018 
 0.011  0.008 5  البنك اإلسالمي العربي 

 0.225 0.013 0.010 20  معدل البنوك التقليدية
 

0.824 
 0.011  0.008 5  البنك اإلسالمي العربي 

  α=05.0ومستوى داللة" 8"عند درجة حرية  2.306الجدولية تساوي  tقيمة    
  α=05.0ومستوى داللة" 23"عند درجة حرية  2.06الجدولية تساوي  tقيمة    

بين مؤشر  α=05.0وبصفة عامة يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
العائد على الموارد للبنوك اإلسالمية ومؤشر العائد على الموارد للبنوك التقليدية حيث بلغت قيمة 

t  وهي اقل من قيمة  0.225المحسوبةt   كما أن القيمة االحتمالية 2.06الجدولية والتي تساوي ،
  .0.05وهي اكبر من  0.824تساوي 
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 عند مستوىال توجد فروق ذات داللة إحصائية "وبذلك يتبين صحة الفرضية الصفرية القائلة 
بين مؤشر العائد على الموارد للبنوك اإلسالمية ومؤشر العائد على الموارد  α=05.0 داللة

  ".للبنوك التقليدية

بين مؤشر العائد علـى    α=05.0 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى - 5

 .حقوق الملكية للبنوك اإلسالمية ومؤشر العائد على حقوق الملكية للبنوك التقليدية

للبنوك اإلسالمية ومؤشر العائد  حقوق الملكيةمؤشر العائد على للفروق بين  tتم استخدام اختبار 
وجود ) 4.25(وأظهرت النتائج الموضحة في جدول رقم  للبنوك التقليدية حقوق الملكيةعلى 
بين البنك اإلسالمي العربي وبنك فلسطين  α=05.0عند مستوى  اللة إحصائيةد ذات فروق

  . 0.05وهي اقل من  0.002المحدود حيث بلغت القيمة االحتمالية 
  )4.24(جدول رقم

العائد للبنوك اإلسالمية ومؤشر  حقوق الملكيةالعائد على مؤشر بين للفروق    tاختبار 

  للبنوك التقليدية على حقوق الملكية
  القيمة االحتمالية tقيمة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي N  البنك 

 1.396- 0.088 0.002- 5  بنك القدس
 

0.200 
 0.067  0.056 5  البنك اإلسالمي العربي 

 0.168- 0.017 0.051 5  بنك االستثمار الفلسطيني
 

0.871 
 0.067  0.056 5  البنك اإلسالمي العربي 

 0.936- 0.046 0.022 5  البنك التجاري الفلسطيني
 

0.377 
 0.067  0.056 5  البنك اإلسالمي العربي 

 4.573 0.030 0.206 5  بنك فلسطين المحدود
 

0.002 
 0.067  0.056 5  البنك اإلسالمي العربي 

 0.292 0.096 0.069 20  البنوك التقليديةمعدل 
 

0.773 
 0.067  0.056 5  البنك اإلسالمي العربي 

  α=05.0ومستوى داللة" 8"عند درجة حرية  2.306الجدولية تساوي  tقيمة    
  α=05.0ومستوى داللة" 23"عند درجة حرية  2.06الجدولية تساوي  tقيمة    

بين مؤشر  α=05.0وبصفة عامة يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
للبنوك التقليدية  حقوق الملكيةللبنوك اإلسالمية ومؤشر العائد على  حقوق الملكيةالعائد على 

، كما أن 2.06الجدولية والتي تساوي   tوهي اقل من قيمة  0.292المحسوبة  tحيث بلغت قيمة 
  .0.05وهي اكبر من  0.773القيمة االحتمالية تساوي 
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 عند مستوىال توجد فروق ذات داللة إحصائية "وبذلك يتبين صحة الفرضية الصفرية القائلة 
بين مؤشر العائد على حقوق الملكية للبنوك اإلسالمية ومؤشر العائد على  α=05.0 داللة

  ".حقوق الملكية للبنوك التقليدية
بـين مؤشـر العائـد علـى       α=05.0 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -6

 .الموجودات للبنوك اإلسالمية ومؤشر العائد على الموجودات للبنوك التقليدية

للبنوك اإلسالمية ومؤشر العائد الموجودات مؤشر العائد على للفروق بين  tتم استخدام اختبار 
وجود ) 4.26(وأظهرت النتائج الموضحة في جدول رقم  للبنوك التقليديةالموجودات على 
بين البنك اإلسالمي العربي وبنك فلسطين  α=05.0عند مستوى  اللة إحصائيةد ذات فروق

  . 0.05وهي اقل من  0.021المحدود حيث بلغت القيمة االحتمالية 
  )4.25(جدول رقم

العائد على للبنوك اإلسالمية ومؤشر  العائد على الموجوداتمؤشر بين للفروق    tاختبار 

  للبنوك التقليدية الموجودات
  القيمة االحتمالية tقيمة   المعيارياالنحراف   المتوسط الحسابي N  البنك 

 1.290- 0.014 0.003- 5  بنك القدس
 

0.233 
 0.010  0.008 5  البنك اإلسالمي العربي 

 0.971 0.005 0.013 5  بنك االستثمار الفلسطيني
 

0.360 
 0.010  0.008 5  البنك اإلسالمي العربي 

 0.737- 0.008 0.004 5  البنك التجاري الفلسطيني
 

0.482 
 0.010  0.008 5  البنك اإلسالمي العربي 

 2.851 0.002 0.022 5  بنك فلسطين المحدود
 

0.021 
 0.010  0.008 5  البنك اإلسالمي العربي 

 0.132 0.012 0.009 20  معدل البنوك التقليدية
 

0.896 
 0.010  0.008 5  البنك اإلسالمي العربي 

  α=05.0ومستوى داللة" 8"عند درجة حرية  2.306الجدولية تساوي  tقيمة    
  α=05.0ومستوى داللة" 23"عند درجة حرية  2.06الجدولية تساوي  tقيمة    

بين مؤشر  α=05.0عند مستوى  وبصفة عامة يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
للبنوك التقليدية حيث  الموجوداتللبنوك اإلسالمية ومؤشر العائد على  الموجوداتالعائد على 
، كما أن القيمة 2.06 ة والتي تساويالجدولي tوهي اقل من قيمة  0.132المحسوبة  tبلغت قيمة 

  .0.05وهي اكبر من  0.896االحتمالية تساوي 
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 عند مستوىال توجد فروق ذات داللة إحصائية "وبذلك يتبين صحة الفرضية الصفرية القائلة 
بين مؤشر العائد على الموجودات للبنوك اإلسالمية ومؤشر العائد على  α=05.0 داللة

  ".الموجودات للبنوك التقليدية
بـين مؤشـرات     α=05.0 مستوىال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند : الفرضية الثالثة

  .النشاط للبنوك اإلسالمية ومؤشرات النشاط للبنوك التقليدية

  ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

بين مؤشر معـدل اسـتثمار     α=05.0 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -1

 .ومؤشر معدل استثمار الودائع للبنوك التقليدية الودائع للبنوك اإلسالمية

للفروق بين مؤشر معدل استثمار الودائع للبنوك اإلسالمية ومؤشر معدل  tتم استخدام اختبار 
عدم وجود ) 4.27(استثمار الودائع للبنوك التقليدية وأظهرت النتائج الموضحة في جدول رقم 

بين البنك اإلسالمي العربي وبنك القدس  α=05.0عند مستوى  اللة إحصائيةد ذات فروق
  .0.05وهي اكبر من  0.228حيث بلغت القيمة االحتمالية 

  )4.26(جدول رقم

بين مؤشر معدل استثمار الودائع للبنوك اإلسالمية ومؤشر معدل استثمار الودائع للفروق    tاختبار 

  للبنوك التقليدية

  القيمة االحتمالية tقيمة   االنحراف المعياري  الحسابيالمتوسط  N  البنك 

 1.307- 0.148 0.463 5  بنك القدس
 

0.228 
 0.063  0.809 5  البنك اإلسالمي العربي 

 5.654- 0.088 0.535 5  بنك االستثمار الفلسطيني
 

0.000 
 0.063  0.809 5  البنك اإلسالمي العربي 

 6.292- 0.101 0.474 5  البنك التجاري الفلسطيني
 

0.000 
 0.063  0.809 5  البنك اإلسالمي العربي 

 6.780- 0.073 0.517 5  بنك فلسطين المحدود
 

0.000 
 0.063  0.809 5  البنك اإلسالمي العربي 

 6.453- 0.102 0.497 20  معدل البنوك التقليدية
 

0.000 
 0.063  0.809 5  البنك اإلسالمي العربي 

  α=05.0ومستوى داللة" 8"عند درجة حرية  2.306الجدولية تساوي  tقيمة    
  α=05.0ومستوى داللة" 23"عند درجة حرية  2.06الجدولية تساوي  tقيمة    

بين مؤشر معدل  α=05.0وبصفة عامة يتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
للبنوك التقليدية حيث بلغت قيمة  استثمار الودائع للبنوك اإلسالمية ومؤشر معدل استثمار الودائع



108 

 

t  من قيمة  اقلوهي  -6.453المحسوبةt   كما أن القيمة -2.06الجدولية والتي تساوي ،
  0.05.وهي اقل من  0.000االحتمالية تساوي 

توجد فروق "فرية مما يعني قبول الفرضية البديلة وهي وبذلك يتبين عدم صحة الفرضية الص
بين مؤشر معدل استثمار الودائع للبنوك  α=05.0 داللة عند مستوىذات داللة إحصائية 

  ".اإلسالمية ومؤشر معدل استثمار الودائع للبنوك التقليدية
بين مؤشر نسبة التمويل إلى   α=05.0 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -2

 .الودائع للبنوك اإلسالمية ومؤشر نسبة التمويل إلى الودائع للبنوك التقليدية

نسبة للبنوك اإلسالمية ومؤشر نسبة التمويل إلى الودائع مؤشر للفروق بين  tتم استخدام اختبار 
عدم ) 4.28(وأظهرت النتائج الموضحة في جدول رقم  للبنوك التقليدية التمويل إلى الودائع

وكل بنك بين البنك اإلسالمي العربي  α=05.0عند مستوى  اللة إحصائيةد ذات فروقوجود 
  . 0.05القيمة االحتمالية اكبر من  كانتحيث  تقليدي على حدة

  )4.27(جدول رقم

للفروق بين مؤشر نسبة التمويل إلى الودائع للبنوك اإلسالمية ومؤشر نسبة التمويل    tاختبار 

  إلى الودائع للبنوك التقليدية
  القيمة االحتمالية tقيمة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي N  البنك 

 1.387- 0.154 0.433 5  بنك القدس
 

0.203 
 0.070  0.412 5  البنك اإلسالمي العربي 

 0.812 0.076 0.450 5  بنك االستثمار الفلسطيني
 

0.440 
 0.070  0.412 5  البنك اإلسالمي العربي 

 1.635- 0.094 0.326 5  البنك التجاري الفلسطيني
 

0.141 
 0.070  0.412 5  البنك اإلسالمي العربي 

 0.779- 0.077 0.376 5  بنك فلسطين المحدود
 

0.458 
 0.070  0.412 5  البنك اإلسالمي العربي 

 0.312- 0.109 0.396 20  معدل البنوك التقليدية
 

0.758 
 0.070  0.412 5  البنك اإلسالمي العربي 

  α=05.0ومستوى داللة" 8"عند درجة حرية  2.306الجدولية تساوي  tقيمة    
  α=05.0ومستوى داللة" 23"عند درجة حرية  2.06الجدولية تساوي  tقيمة    

بين مؤشر   α=05.0وبصفة عامة يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
نسبة التمويل إلى الودائع للبنوك اإلسالمية ومؤشر نسبة التمويل إلى الودائع للبنوك التقليدية 

، كما - 2.06الجدولية والتي تساوي   tمن قيمة  اكبروهي  -0.312المحسوبة  tحيث بلغت قيمة 
  .0.05وهي اكبر من  0.758أن القيمة االحتمالية تساوي 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "وبذلك يتبين صحة الفرضية الصفرية القائلة 
05.0=α  بين مؤشر نسبة التمويل إلى الودائع للبنوك اإلسالمية ومؤشر نسبة التمويل إلى الودائع

  ".للبنوك التقليدية

بين مؤشر معـدل توظيـف     α=05.0 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -3

 .الموارد للبنوك اإلسالمية ومؤشر معدل توظيف الموارد للبنوك التقليدية

للفروق بين مؤشر معدل توظيف الموارد للبنوك اإلسالمية ومؤشر معدل  tم استخدام اختبار ت
عدم وجود ) 4.29(توظيف الموارد للبنوك التقليدية وأظهرت النتائج الموضحة في جدول رقم 

بين البنك اإلسالمي العربي وبنك القدس حيث  α=05.0عند مستوى  اللة إحصائيةد ذات فروق

  . 0.05وهي اكبر من  0.280بلغت القيمة االحتمالية 
  

  )4.28(جدول رقم

للبنوك للفروق بين مؤشر معدل توظيف الموارد للبنوك اإلسالمية ومؤشر معدل توظيف الموارد  tاختبار 

  التقليدية

  القيمة االحتمالية tقيمة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي N  البنك 
 1.160- 0.139 0.377 5  بنك القدس

 
0.280 

 0.044  0.679 5  البنك اإلسالمي العربي 

 8.154- 0.065 0.393 5  بنك االستثمار الفلسطيني
 

0.000 
 0.044  0.679 5  البنك اإلسالمي العربي 

 6.957- 0.085 0.380 5  البنك التجاري الفلسطيني
 

0.000 
 0.044  0.679 5  البنك اإلسالمي العربي 

 6.124- 0.067 0.459 5  بنك فلسطين المحدود
 

0.000 
 0.044  0.679 5  البنك اإلسالمي العربي 

 6.406- 0.093 0.402 20  معدل البنوك التقليدية
 

0.000 
 0.044  0.679 5  البنك اإلسالمي العربي 

  α=05.0ومستوى داللة" 8"درجة حرية عند  2.306الجدولية تساوي  tقيمة    
  α=05.0ومستوى داللة" 23"عند درجة حرية  2.06الجدولية تساوي  tقيمة    

بين مؤشر معدل   α=05.0وبصفة عامة يتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 tتوظيف الموارد للبنوك اإلسالمية ومؤشر معدل توظيف الموارد للبنوك التقليدية حيث بلغت قيمة 

، كما أن القيمة االحتمالية - 2.06الجدولية والتي تساوي   tوهي اقل من قيمة  - 6.406المحسوبة 
  .0.05وهي اقل من  0.000تساوي 
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توجد فروق ذات "ة مما يعني قبول الفرضية البديلة وهي وبذلك يتبين عدم صحة الفرضية الصفري
بين مؤشر معدل توظيف الموارد للبنوك اإلسالمية  α=05.0داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  ".ومؤشر معدل توظيف الموارد للبنوك التقليدية

بين مؤشـرات    α=05.0 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى: الفرضية الرابعة

  .السوق للبنوك اإلسالمية ومؤشرات السوق للبنوك التقليدية

  ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

بين مؤشر نسبة الربح لكـل    α=05.0 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -1

 .سهم للبنوك اإلسالمية ومؤشر نسبة الربح لكل سهم للبنوك التقليدية

نسبة للبنوك اإلسالمية ومؤشر  نسبة الربح لكل سهممؤشر للفروق بين  tتم استخدام اختبار 
 فروقوجود ) 4.31(وأظهرت النتائج الموضحة في جدول رقم  للبنوك التقليديةالربح لكل سهم 

بين البنك اإلسالمي العربي وبنك فلسطين المحدود  α=05.0عند مستوى  اللة إحصائيةد ذات
  . 0.05وهي اقل من  0.000حيث بلغت القيمة االحتمالية 

  )4.29(جدول رقم

  للبنوك التقليديةبين مؤشر نسبة الربح لكل سهم للبنوك اإلسالمية ومؤشر نسبة الربح لكل سهم للفروق    tاختبار 

  القيمة االحتمالية tقيمة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي N  البنك 

 0.269 0.081 0.001 5  بنك القدس
 

0.794 
 0.078  0.065 5  البنك اإلسالمي العربي 

 0.275 0.028 0.075 5  بنك االستثمار الفلسطيني
 

0.790 
 0.078  0.065 5  البنك اإلسالمي العربي 

 1.121- 0.040 0.021 5  البنك التجاري الفلسطيني
 

0.295 
 0.078  0.065 5  البنك اإلسالمي العربي 

 6.244 0.046 0.317 5  بنك فلسطين المحدود
 

0.000 
 0.078  0.065 5  البنك اإلسالمي العربي 

 0.598 0.138 0.104 20  معدل البنوك التقليدية
 

0.555 
 0.078  0.065 5  البنك اإلسالمي العربي 

  α=05.0ومستوى داللة" 8"عند درجة حرية  2.306الجدولية تساوي  tقيمة    
  α=05.0ومستوى داللة" 23"عند درجة حرية  2.06الجدولية تساوي  tقيمة    

بين مؤشر  α=05.0وبصفة عامة يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
نسبة الربح لكل سهم للبنوك اإلسالمية ومؤشر نسبة الربح لكل سهم للبنوك التقليدية حيث بلغت 

، كما أن القيمة 2.06الجدولية والتي تساوي   tوهي اقل من قيمة  0.598المحسوبة  tقيمة 
  .0.05وهي اكبر من  0.555االحتمالية تساوي 
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 عند مستوىال توجد فروق ذات داللة إحصائية "وبذلك يتبين صحة الفرضية الصفرية القائلة 
بين مؤشر نسبة الربح لكل سهم للبنوك اإلسالمية ومؤشر نسبة الربح لكل سهم  α=05.0 داللة

  ".للبنوك التقليدية
بين مؤشر نسبة سعر السهم   α=05.0 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -2

 .إلى األرباح للبنوك اإلسالمية ومؤشر نسبة سعر السهم إلى األرباح للبنوك التقليدية

للبنوك اإلسالمية ومؤشر  نسبة سعر السهم إلى األرباحمؤشر للفروق بين  tتم استخدام اختبار 
) 4.32(وأظهرت النتائج الموضحة في جدول رقم  للبنوك التقليدية نسبة سعر السهم إلى األرباح

بين البنك اإلسالمي العربي وبنك  α=05.0عند مستوى  اللة إحصائيةد ذات فروقوجود 
  . 0.05وهي اقل من  0.002القدس حيث بلغت القيمة االحتمالية 

  )4.30(جدول رقم

للبنوك اإلسالمية ومؤشر  األرباحسعر السهم إلى نسبة مؤشر بين للفروق    tاختبار 

  للبنوك التقليدية سعر السهم إلى األرباحنسبة 
  القيمة االحتمالية tقيمة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي N  البنك 

 4.607- 38.418 11.457 5  بنك القدس
 

0.002 
 23.256  13.779 5  البنك اإلسالمي العربي 

 0.973 7.720 24.444 5  بنك االستثمار الفلسطيني
 

0.359 
 23.256  13.779 5  البنك اإلسالمي العربي 

 0.279- 66.100 5.021 5  البنك التجاري الفلسطيني
 

0.787 
 23.256  13.779 5  البنك اإلسالمي العربي 

 0.248- 1.965 11.192 5  بنك فلسطين المحدود
 

0.810 
 23.256  13.779 5  البنك اإلسالمي العربي 

 0.044- 36.008 13.028 20  معدل البنوك التقليدية
 

0.965 
 23.256  13.779 5  البنك اإلسالمي العربي 

  α=05.0ومستوى داللة" 8"عند درجة حرية  2.306الجدولية تساوي  tقيمة    
  α=05.0ومستوى داللة" 23"عند درجة حرية  2.06الجدولية تساوي  tقيمة    

بين مؤشر  α=05.0وبصفة عامة يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
نسبة سعر السهم إلى األرباح للبنوك اإلسالمية ومؤشر نسبة سعر السهم إلى األرباح للبنوك 

 الجدولية والتي تساوي tمن قيمة  اكبروهي  - 0.044المحسوبة  tالتقليدية حيث بلغت قيمة 
  .0.05وهي اكبر من  0.965، كما أن القيمة االحتمالية تساوي -2.06
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 عند مستوىال توجد فروق ذات داللة إحصائية "وبذلك يتبين صحة الفرضية الصفرية القائلة  
بين مؤشر نسبة سعر السهم إلى األرباح للبنوك اإلسالمية ومؤشر نسبة سعر  α=05.0 داللة

  ".السهم إلى األرباح للبنوك التقليدية
بين مؤشر القيمـة السـوقية     α=05.0 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -3

 .للقيمة الدفترية للبنوك اإلسالمية ومؤشر القيمة السوقية للقيمة الدفترية للبنوك التقليدية

للبنوك اإلسالمية ومؤشر القيمة السوقية للقيمة الدفترية مؤشر للفروق بين  tتم استخدام اختبار 
) 4.33(رت النتائج الموضحة في جدول رقم وأظه للبنوك التقليديةالقيمة السوقية للقيمة الدفترية 

بين كٍل بين البنك اإلسالمي العربي و α=05.0عند مستوى  اللة إحصائيةد ذات فروقوجود 
  . 0.05القيمة االحتمالية اقل من  كانتحيث وبنك فلسطين المحدود بنك القدس من 

  )4.31(جدول رقم

للبنوك اإلسالمية ومؤشر  السوقية للقيمة الدفترية القيمةمؤشر بين للفروق    tاختبار 

  للبنوك التقليدية القيمة السوقية للقيمة الدفترية
  القيمة االحتمالية tقيمة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي N  البنك 

 2.888 0.139 1.239 5  بنك القدس
 

0.020 
 0.390  1.091 5  البنك اإلسالمي العربي 

 0.364 0.505 1.195 5  الفلسطيني بنك االستثمار
 

0.725 
 0.390  1.091 5  البنك اإلسالمي العربي 

 0.727- 0.144 0.956 5  البنك التجاري الفلسطيني
 

0.488 
 0.390  1.091 5  البنك اإلسالمي العربي 

 4.490 0.453 2.291 5  بنك فلسطين المحدود
 

0.002 
 0.390  1.091 5  البنك اإلسالمي العربي 

 1.124 0.619 1.420 20  معدل البنوك التقليدية
 

0.273 
 0.390  1.091 5  البنك اإلسالمي العربي 

  α=05.0ومستوى داللة" 8"عند درجة حرية  2.306الجدولية تساوي  tقيمة    
  α=05.0ومستوى داللة" 23"عند درجة حرية  2.06الجدولية تساوي  tقيمة    

بين مؤشر  α=05.0عند مستوى وبصفة عامة يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
القيمة السوقية للقيمة الدفترية للبنوك اإلسالمية ومؤشر القيمة السوقية للقيمة الدفترية للبنوك 

الجدولية والتي تساوي   tوهي اقل من قيمة  1.124المحسوبة  tالتقليدية حيث بلغت قيمة 
   0.05وهي اكبر من  0.273، كما أن القيمة االحتمالية تساوي 2.06
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "وبذلك يتبين صحة الفرضية الصفرية القائلة 
05.0=α  بين مؤشر القيمة السوقية للقيمة الدفترية للبنوك اإلسالمية ومؤشر القيمة السوقية للقيمة

  ".الدفترية للبنوك التقليدية

بين مؤشر معدل دوران   α=05.0 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى - 4

 .ليديةالسهم للبنوك اإلسالمية ومؤشر معدل دوران السهم للبنوك التق

للفروق بين مؤشر معدل دوران السهم للبنوك اإلسالمية ومؤشر معدل دوران  tتم استخدام اختبار 
عدم وجود فروق ذات ) 4.34(السهم للبنوك التقليدية وأظهرت النتائج الموضحة في جدول رقم 

بين البنك اإلسالمي العربي وكل بنك تقليدي على حدة حيث  α=05.0داللة إحصائية عند مستوى 
  . 0.05كانت القيمة االحتمالية اكبر من 

  )4.32(جدول رقم

  للفروق بين معدل دوران السهم للبنوك اإلسالمية ومعدل دوران السهم للبنوك التقليدية   tاختبار 
  االحتماليةالقيمة  tقيمة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي N  البنك 

 1.258- 0.202 0.354 5  بنك القدس
 

0.244 
 0.500  0.521 5  البنك اإلسالمي العربي 

 1.783- 0.123 0.110 5  بنك االستثمار الفلسطيني
 

0.112 
 0.500  0.521 5  البنك اإلسالمي العربي 

 2.066- 0.030 0.058 5  البنك التجاري الفلسطيني
 

0.073 
 0.500  0.521 5  العربيالبنك اإلسالمي  

 0.053- 0.305 0.507 5  بنك فلسطين المحدود
 

0.959 
 0.500  0.521 5  البنك اإلسالمي العربي 

 1.680- 0.258 0.257 20  معدل البنوك التقليدية
 

0.106 
 0.500  0.521 5  البنك اإلسالمي العربي 

  α=05.0ومستوى داللة" 8"عند درجة حرية  2.306الجدولية تساوي  tقيمة    
  α=05.0ومستوى داللة" 23"عند درجة حرية  2.06الجدولية تساوي  tقيمة    

بين مؤشر معدل  α=05.0وبصفة عامة يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 tدوران السهم للبنوك اإلسالمية ومؤشر معدل دوران السهم للبنوك التقليدية حيث بلغت قيمة 

، كما أن القيمة االحتمالية -2.06الجدولية والتي تساوي   tوهي اكبر من قيمة   -1.680المحسوبة 
  .0.05وهي اكبر من  0.106تساوي 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "ئلة وبذلك يتبين صحة الفرضية الصفرية القا
05.0=α  بين مؤشر معدل دوران السهم للبنوك اإلسالمية ومؤشر معدل دوران السهم للبنوك

  ".التقليدية
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  الخامسالفصل 

  النتائج والتوصيات
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  الخامسالفصل 

  النتائج والتوصيات

 

 النتائج �

 التوصيات �

 المقترحة الدراسات �
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  Conclusionsنتائج الدراسة : أوال

إلى يمكن أن نلخص  النظرية والعملية ألداء البنوك اإلسالمية والتقليدية تمن خالل التحليال
  :النتائج التالية

  

مقارنة بالبنوك التقليدية، األمر الذي يعني  عالية تحتفظ البنوك اإلسالمية بسيولة نقدية -1
حرمان البنوك اإلسالمية من تحقيق عوائد مجزية نتيجة عدم استغالل تلك السيولة 

 .المتاحة لها

 

، وهو ما جزء كبير من أموالها نحو االستثماراتبتوجيه تبين أن البنوك اإلسالمية تقوم  -2
  .البنوك التقليديةيعكس انخفاض السيولة القانونية لديها مقارنة ب

 

هامش الربح، وصافي (مثل  ظهرت مؤشرات الربحية منخفضة نسبياً للبنوك اإلسالمية -3
األرباح إلى اإليرادات، والعائد على الودائع، والعائد على الموارد، والعائد على حقوق 

إيرادات التمويل يعزى هذا االنخفاض إلى تدني و ،)على الموجودات الملكية، والعائد
التي تعتمد على نسبة الفائدة  مقارنة بالبنوك التقليدية لدى البنوك اإلسالمية واالستثمارات

الثابتة في تحقيق إيراداتها، كما يالحظ أيضا انخفاض إيرادات العموالت لدى البنوك 
 فضال عن بسبب وعدم تنوع مجاالت الخدمات المصرفية المقدمة من قبلها، اإلسالمية
تلك البنوك خاصة فيما يتعلق لدى  اتفلبعض بنود المصرو ظملحو ارتفاعوجود 

 .بالغرامات المطبقة عليها من قبل سلطة النقد

  
والتي البنوك اإلسالمية  لدى) توظيف األموال(يالحظ ارتفاع نسب مؤشرات النشاط  -4

ومعدل توظيف  نسبة التمويل إلى الودائع،و معدل استثمار الودائع،(تظهرها نسب 
الحظ في هذا الخصوص تركيز البنوك اإلسالمية على صيغة تمويل ، وي)الموارد

من إجمالي تمويالتها وهو األمر الذي %) 78(المرابحة التي بلغت نسبتها ما يقارب 
يتطلب معالجته من خالل إعادة النظر في استخدامات األموال لتشمل تفعيل كافة جوانب 

 .التوظيفات المختلفة كالمضاربة والمشاركة وغيرها
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القيمة السوقية إلى القيمة ( لدى البنوك اإلسالمية مثلانخفاض بعض مؤشرات السوق  -5
وربما يعود ذلك  مقارنة بمؤشرات البنوك التقليدية، )الدفترية للسهم، والربح لكل سهم

وعدم وجود بنوك إسالمية رائدة في القطاع المصرفي  حداثة البنوك اإلسالميةل
من سهم البنوك التقليدية لكبيرة التي يوليها المستثمرين ألالفلسطيني من جهة، وللثقة ا

معدل دوران (مؤشر أما ارتفاع  جهة أخرى نظرا لعراقة البنوك التقليدية في السوق،
كثافة عمليات الشراء يعود لذلك فان  عنه لدى البنوك التقليدية للبنوك اإلسالمية) السهم

في انخفاض سعر سهم البنك اإلسالمي يفسر ذلك والبيع على السهم في فترات التداول، و
 .نحو اقتناء هذا السهم بالنظر لطبيعتهالمستثمرين السوق المالي، فضال عن توجه 

  

  

  Recommendationsالتوصيات : ثانيا

  :صياغة التوصيات التاليةيمكن بناء على النتائج السابقة التي توصلت إليها الدراسة 

  

أن تعمل على تخفيض نسبة السيولة النقدية لديها وتوجيه  يجب على البنوك اإلسالمية -1
الفائض نحو االستثمارات المدرة للعائد، خاصة وان هذه النسبة تعتبر كبيرة إذا ما 

 .قورنت بالنسب المقبولة المحددة من قبل سلطة النقد

  
 ضرورة أن تعمل البنوك اإلسالمية على استحداث أساليب استثمارية جديدة ومتنوعة في -2

محاولة لزيادة معدالت إيراداتها التي تعتبر منخفضة نسبياً إذا ما قورنت بالبنوك 
  .   التقليدية، وذلك حتى تقوى على المنافسة في السوق

 

ضرورة العمل على توسيع وتنويع الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك اإلسالمية  -3
 .مستوى األرباح زيادة على أثر من لذلك لماللعمالء 

  
ضرورة التزام البنوك اإلسالمية بتعاليم سلطة النقد لمحاولة الحد من الغرامات  -4

 . المفروضة عليها نتيجة مخالفتها لتلك التعليمات
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لما كانت صيغة المرابحة في البنوك اإلسالمية تحتل النسبة األعظم من حجم التمويالت  -5
 .رىاألخ اإلسالمية التمويل بأساليب العمل لتفعيل ضرورةفهناك 

 

توعية الجمهور بأهمية الخدمات المصرفية اإلسالمية، لما  بذل المزيد من الجهود نحو -6
ورفع مكانة العمل  وتحقيق اإليرادات لهذا العنصر من دور رئيسي في استقطاب العمالء

المصرفي اإلسالمي، وذلك من خالل تبني برامج توعية مناسبة وسياسة تسويقية 
 .المتخصصة في هذا المجالالكفاءات فاعلة وتوظيف إسالمية مصرفية 

  
ضرورة تبني فكرة االندماج بين البنوك لتكوين حجم امثل للبنك اإلسالمي يكون نموذج  -7

الوقوف أمام منافسة البنوك  عصاعدة تستطيومصرفية  يحتذى به، مما يشكل قوة مالية
  .      وضمان استقرارها على المدى البعيد التقليدية

 

  

  الدراسات المقترحة: ثاثال

تقييم األداء المالي للبنك اإلسالمي العربي والبنك اإلسالمي الفلسطيني مقارنة بالبنوك  .1
 .التقليدية الوطنية

تقييم األداء المالي للبنك اإلسالمي العربي والبنك اإلسالمي الفلسطيني مقارنة بالبنوك  .2
 .اإلسالمية في العالم العربي

  .للبنوك الوطنية مقارنة بالبنوك الوافدةتقييم األداء المالي  .3
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  قائمة المراجع

  المراجع العربية: أوال

ة في تخطيط وأداء مجاالت مساهمة استخدام المراجعة التحليلي"أبو سمهدانة، نفين،  -
 غزة، فلسطين، ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية،"عملية المراجعة

2006. 

مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي وعالقتها بمعيار كفاية رأس "موسى عمر،   ،أبو محيميد -
، أطروحة دكتوراه غير منشورة، األكاديمية العربية للعلوم "المال للمصارف اإلسالمية

 .2008عمان، األردن، المالية والمصرفية، 

خصائص نظم المعلومات وأثرها في تحديد خيار المنافسة "عماد احمد،  ،إسماعيل -
، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة "اإلدارتين العليا والوسطى يالستراتيجي فا

 .2011اإلسالمية، غزة، فلسطين، 

 .2006 سوريا، ، منشورات جامعة حلب،"التحليل المالي المحوسب"جبل، عالء الدين،  -

، مجلة "مساهمة المصارف اإلسالمية في النشاط المصرفي الفلسطيني"دعاس، والحاج  -
 .2003، فلسطين، )2( 17معة النجاح لألبحاث، المجلد جا

، البيان للطباعة والنشر، مصر، "تسويق الخدمات المصرفية"الحداد، عوض بدير،  -
1999. 

، مدخل كمي واستراتيجي معاصر، دار وائل "ادارة البنوك"الحسيني، فالح، وآخرون،  -
 . 2000للنشر، عمان، 

، رسالة "جارية في ادارة التدفقات النقديةالمصارف التتقييم كفاءة "سليمان،  ،الحمد -
 .2005 سوريا، ماجستير غير منشورة، جامعة حلب،

 .2002، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، "ادارة المصارف"حنفي، عبد الغفار،  -

قياس مستوى جودة خدمات المصارف اإلسالمية العاملة في "أيمن فتحي،  ،الخالدي -
 .2006، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، "فلسطين

، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، اربد، "البنوك اإلسالمية"خلف، فليح حسن،  -
 .2006األردن، 

، رسالة ماجستير "المية بين التشريع الضريبي والزكاةالبنوك اإلس"لنا محمد،  ،الخماش -
 .2007غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
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مدى التزام المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين بمعيار "ماجد تحسين،  ،رجب -
، رسالة ماجستير غير "اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح بين المساهمين والمودعين

 .2008، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، منشورة

، مؤسسة الوراق "لي، تقييم األداء والتنبؤ بالفشلالتحليل الما"محمود،  الزبيدي، حمزة -
 .2000للنشر والتوزيع، عمان، 

، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "ادارة المصارف"الزبيدي، حمزة،  -
2002. 

مقارنة أداء المصارف اإلسالمية والتقليدية باستخدام النسب "عنان فتحي،  ،سروجي -
 .2004رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، األردن، " المالية في األردن

العوامل المؤثرة على استخدام النسب المالية في قرارات "عصام عيسى،  ،سواقد -
ة ماجستير غير منشورة، جامعة ال البيت، ، رسال"اإلقراض في البنوك التجارية األردنية

 .2005األردن، 

، مدخل مقارن، جامعة "ادارة البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية"سويلم، محمد،  -
 .479 477ص، 1998المنصورة، مصر، 

مدخل محاسبي مقترح لقياس وتوزيع األرباح في البنوك "، علي عبد اهللاشاهين،  -
اPQRد  -13، المجلد )سلسلة الدراسات اإلنسانية(سالمية ، مجلة الجامعة اإل"اإلسالمية

 .2005اTول، 

نشآت المصرفية العاملة في نموذج مقترح للتنبؤ بتعثر الم"شاهين، علي، مطر، جهاد،  -
 فلسطين، ،)4( 25، مجلد )العلوم اإلنسانية(، مجلة جامعة النجاح لألبحاث "فلسطين
2011. 

 ،نقال عن عاصي ب ت، –ب ن  ،في المصارف الشماع، خليل، المحاسبة اإلدارية -
، رسالة ماجستير غير منشورة، "األداء المالي للمصارف اإلسالمية تقييم"أمارة محمد، 
 .2010سوريا، جامعة حلب، 

، رسالة ماجستير "تقويم األداء المالي للمصارف اإلسالمية" ،عبد الرحمن فائز الشهري، -
 .1993السعودية،  ،جدةغير منشورة، جامعة الملك عبد العزيز، 

مدى استخدام النسب المالية في ترشيد قرار منح التسهيالت "خالد مصباح،  ،الصابر -
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، "االئتمانية في المصارف األهلية الليبية

 .2005األردن، 
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I 

 

  )1(ملحق رقم

  )2010-2006(للبنك اإلسالمي العربي المؤشرات المالية 

 اLMNOات  المؤشر الرقم

2006 2007 2008 2009 2010 

 0.297 0.615 0.173 0.164 0.111 السيولة النقدية 1

 0.569 1.017 0.442 0.584 0.638  السيولة القانونية 2

 0.027 0.027 0.028 0.024 0.024 نسبة هامش الربح 3

 0.181- 0.076 0.313 0.255 0.363 اإليرادات إجماليعلى  األرباحصافي  4

 0.009- 0.004 0.020 0.013 0.022  العائد على الودائع 5

 0.008- 0.003 0.017 0.011 0.018 العائد على الموارد 6

 0.007- 0.003 0.017 0.011 0.018 الموجودات إجماليالعائد على  7

 0.044- 0.020 0.107 0.081 0.115 العائد على حقوق الملكية 8

 0.863 0.817 0.867 0.716 0.782 معدل استثمار الودائع 9

 0.336 0.387 0.447 0.375 0.516 الودائع إجمالي/التمويل أونسبة القروض  10

 0.715 0.676 0.728 0.618 0.657 معدل توظيف الموارد 11

 0.052- 0.025 0.133 0.092 0.126 نسبة الربح لكل سهم 12

 17.412- 46.706 8.290 21.537 9.773 األرباح إلىنسبة سعر السهم  13

 0.760 0.936 0.884 1.748 1.127 القيمة السوقية للسهم للقيمة الدفترية للسهم 14

 0.045 0.510 0.315 1.363 0.371 معدل دوران السهم 15

 

  

  

  

  

  

  



II 

 

  )2(ملحق رقم

  )2010- 2006( فلسطينالمؤشرات المالية لبنك 

 اLMNOات  المؤشر الرقم

2006 2007 2008 2009 2010 

 0.227 0.141 0.129 0.135 0.072 السيولة النقدية 1

 0.667 0.569 0.941 0.927 0.719  السيولة القانونية 2

 0.030 0.031 0.037 0.032 0.039 نسبة هامش الربح 3

 0.381 0.417 0.396 0.449 0.400 اإليرادات إجماليعلى  األرباحصافي  4

 0.023 0.025 0.027 0.028 0.026  العائد على الودائع 5

 0.020 0.022 0.023 0.025 0.024 العائد على الموارد 6

 0.019 0.021 0.023 0.024 0.023 الموجودات إجماليالعائد على  7

 0.184 0.179 0.192 0.228 0.247 العائد على حقوق الملكية 8

 0.623 0.533 0.445 0.451 0.534 معدل استثمار الودائع 9

 0.415 0.317 0.323 0.330 0.494 الودائع إجمالي/التمويل أونسبة القروض  10

 0.554 0.468 0.390 0.401 0.483 معدل توظيف الموارد 11

 0.301 0.269 0.290 0.344 0.383 نسبة الربح لكل سهم 12

 11.288 13.925 9.654 9.003 12.088 األرباح إلىنسبة سعر السهم  13

 2.075 2.486 1.852 2.054 2.988 القيمة السوقية للسهم للقيمة الدفترية للسهم 14

 0.085 0.345 0.745 0.840 0.520  معدل دوران السهم 15

  

  

  

  

  

  

  



III 

 

  )3(ملحق رقم

  )2010-2006( التجاريلبنك لالمؤشرات المالية 

 اLMNOات  المؤشر الرقم

2006 2007 2008 2009 2010 

 0.132 0.171 0.149 0.116 0.052 السيولة النقدية 1

 0.510 0.689 0.892 0.904 0.800  السيولة القانونية 2

 0.026 0.026 0.032 0.035 0.040 نسبة هامش الربح 3

 0.247 0.307 0.039 0.064- 0.067- اإليرادات إجماليعلى  األرباحصافي  4

 0.013 0.020 0.003 0.004- 0.005-  العائد على الودائع 5

 0.011 0.016 0.002 0.003- 0.004- العائد على الموارد 6

 0.010 0.015 0.002 0.003- 0.004- الموجودات إجماليالعائد على  7

 0.064 0.076 0.009 0.019- 0.021- العائد على حقوق الملكية 8

 0.591 0.535 0.426 0.329 0.489 معدل استثمار الودائع 9

 0.360 0.317 0.195 0.304 0.455 الودائع إجمالي/التمويل أونسبة القروض  10

 0.491 0.425 0.325 0.273 0.388 معدل توظيف الموارد 11

 0.060 0.067 0.007 0.014- 0.016- نسبة الربح لكل سهم 12

 11.716 11.999 107.909 51.802- 54.715- األرباح إلىنسبة سعر السهم  13

 0.754 0.915 0.986 0.969 1.155 القيمة السوقية للسهم للقيمة الدفترية للسهم 14

 0.071 0.064 0.075 0.074 0.005  معدل دوران السهم 15

  

  

  

  

  

  

  



IV 

 

  )4(ملحق رقم

  )2010- 2006( االستثمارالمؤشرات المالية لبنك 

 اLMNOات  المؤشر الرقم

2006 2007 2008 2009 2010 

 0.151 0.359 0.101 0.103 0.055 السيولة النقدية 1

 0.743 0.865 1.064 0.849 0.736  السيولة القانونية 2

 0.030 0.026 0.033 0.025 0.030 نسبة هامش الربح 3

 0.129 0.283 0.274 0.473 0.407 اإليرادات إجماليعلى  األرباحصافي  4

 0.008 0.016 0.020 0.023 0.026  العائد على الودائع 5

 0.006 0.012 0.014 0.017 0.019 العائد على الموارد 6

 0.006 0.012 0.014 0.017 0.018 الموجودات إجماليالعائد على  7

 0.025 0.048 0.048 0.068 0.064 العائد على حقوق الملكية 8

 0.561 0.521 0.427 0.499 0.667 معدل استثمار الودائع 9

 0.481 0.450 0.350 0.414 0.554 الودائع إجمالي/التمويل أونسبة القروض  10

 0.426 0.389 0.301 0.373 0.475 معدل توظيف الموارد 11

 0.031 0.073 0.074 0.104 0.093 نسبة الربح لكل سهم 12

 31.857 16.392 26.311 16.268 31.393 األرباح إلىنسبة سعر السهم  13

 0.799 0.786 1.259 1.109 2.022 للسهمالقيمة السوقية للسهم للقيمة الدفترية  14

 0.312 0.005 0.125 0.022 0.087  معدل دوران السهم 15

  

  

  

  

  

  

  



V 

 

  )5(ملحق رقم

  )2010-2006( القدسالمؤشرات المالية لبنك 

 اLMNOات  المؤشر الرقم

2006 2007 2008 2009 2010 

 0.173 0.139 0.318 0.082 0.084 السيولة النقدية 1

 0.697 0.834 0.828 1.052 1.178  القانونيةالسيولة  2

 0.027 0.028 0.025 0.019 0.020 نسبة هامش الربح 3

 0.236 0.165 0.664- 0.159 0.408- اإليرادات إجماليعلى  األرباحصافي  4

 0.012 0.010 0.028- 0.005 0.018-  العائد على الودائع 5

 0.011 0.008 0.023- 0.004 0.012- العائد على الموارد 6

 0.010 0.008 0.023- 0.004 0.012- الموجودات إجماليالعائد على  7

 0.087 0.057 0.136- 0.020 0.036- العائد على حقوق الملكية 8

 0.566 0.458 0.629 0.245 0.418 معدل استثمار الودائع 9

 0.543 0.437 0.607 0.216 0.360 الودائع إجمالي/التمويل أونسبة القروض  10

 0.498 0.392 0.521 0.197 0.278 معدل توظيف الموارد 11

 0.088 0.054 0.119- 0.019 0.035- نسبة الربح لكل سهم 12

 13.510 22.598 7.535- 66.306 37.596- األرباح إلىنسبة سعر السهم  13

 1.180 1.294 1.024 1.334 1.365 القيمة السوقية للسهم للقيمة الدفترية للسهم 14

 0.127 0.387 0.575 0.515 0.164  معدل دوران السهم 15

  

  

  

  

 

 


