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جهدهم طوال الفترة التي قضيتها في الدراسة ضمن هذا البرنامج.
وفي النهاية كل الشكر إلى بلدي الحبيب الجريح الذي عانى كثيرا ً خالل السنوات األخيرة
وأتمنى له أن يعوا متألقا ً مزاهرا ً كما كان سابقاً.
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امخاصة امتقميدية واإلسالمية ف سورية ،وذمك من

هدفت هذه امدراسة إمى مقارنة األادا اممام ممماار

خالل استخدام أربع مؤشرات مامية رئيسية ه امسيومة وامربحية وامنشاط وامسوق ،وقد أجريت هذه امدراسة
عمى امماار
عشرة ماار

امتقميدية واإلسالمية امخاصة امعاممة ف سورية ،حيث بمغ عداد امماار
تقميدية وثالثة ماار

تم استخدام اممنهج اموصف

امتحميم

امت شممتها امدراسة

إسالمية وذمك عن امفترة من عام  4102ومغاية .4102
من خالل حساب اممتوسط امحساب

واالنحرا

اممعياري ومعامل

االختال  ،كما تم استخدام اممنهج اإلحاائ االستدالم من خالل استخدام مجموعة من االختبارات اممعتمدة
عمى برنامج امتحميل االحاائ .SPSS
توصمت امدراسة إمى أنه ال توجد اختالفات ف مؤشرات األادا اممام األربعة مكل من امماار

امخاصة

وامتقميدية واإلسالمية ف سورية ،كما توصمت هذه امدراسة إمى أن نسب امسيومة مدى كال امنوعين من امماار
مرتفعة ،كما أن نسب امربحية كانت متفاوتة مدى كل امماار بين سنوات امدراسة نتيجة تأثرها بتقمبات أسعار
امار

خالل سنوات امدراسة ،كما أظهرت امدراسة تدن نسب امنشاط مدى كال امنوعين من امماار

بينما

أظهرت مؤشرات امسوق نسب جيدة تدل عمى ثقة اممساهمين بأسهم امقطاع اممارف امخاص ف سوق األوراق
اممامية وتفاؤمهم بقدرة امماار

عمى تحقيق نتائج أفضل ف اممستقبل.

كما خمات امدراسة إمى مجموعة من امتوصيات أهمها ضرورة وجواد مؤشرات معيارية يتم عمى أساسها تقييم
أادا امقطاع اممارف امتقميدي واإلسالم  ،إضافة إمى ضرورة قيام امماار امتقميدية واإلسالمية بإيجااد نوع
من امتوازن بين امسيومة وامربحية ،واستحداث أساميب استثمارية جديدة تمب متطمبات مرحمة إعاادة اإلعمار،
وقيام اممار

اممركزي بدوره امفاعل ف امحفاظ عمى استقرار أسعار امار .

الكلمات المفتاحية :المصارف التقليدية ،المصارف ادإسالمية ،السيولة ،الربحية.
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الفصل األول( :فصل تمهيدي)

1

مقدمة:
يعتبر امقطاع اممارف من امقطاعات اممحورية امت مها أثر كبير ف االقتاااد اموطن  ،حيث يقوم هذا امقطاع
بجمع اممدخرات واألموال من األفرااد واممؤسسات ومن ثم توظيفها ف مجاالت استثمارية متنوعة ،إضافة إمى
ادورها اممهم ف تسهيل اممعامالت امتجارية واممامية بين األفرااد واممؤسسات ف اممجتمع.
وقد نشأت امماار وتنوعت أشكامها وتخاااتها حسب امغرض امذي تخدمه واألنشطة امت تؤاديها واألسس
وامضوابط امت تحكم عممها ،فهناك امماار

امتقميدية امت أصبحت منتشرة بكثرة ف جميع أنحا امعامم

وتعدادت امخدمات امت تقدمها ،كما يوجد هناك امماار

اإلسالمية امت جا ت متمبية حاجة شريحة واسعة من

امعمال ف مختمف أنحا امعامم ،امذين يرغبون بخدمات مارفية تتناسب وأحكام امشريعة اإلسالمية ،وقد
نجحت هذه امماار

بإثبات وجوادها ف امسوق اممارفية وباتت تنافس امماار

امتقميدية من حيث سعة

االنتشار وتنوع امخدمات امت تقدمها.
وتعتبر امماار

امخاصة بنوعيها امتقميدي واإلسالم حديثة امنشأة نسبيا ً ف سورية ،حيث بدأت امماار

امتقميدية امعمل ف امسوق امسورية ف عام  ،4112ف حين بدأت امماار
ومكنها مم تمبث أن أثبتت وجوادها ،وباتت تنافس ماار

اإلسالمية امعمل ف عام ،4117

امقطاع امعام امت كانت مسيطرة بشكل كامل عمى

امسوق قبل هذا امتاريخ ،وقد ساعدها ف ذمك اممرونة وامديناميكية امت تتمتع بها مقارنة بامماار
حيث تسابقت امماار

امعامة،

امخاصة فيما بينها عمى كسب حاة سوقية أكبر مستخدمة ف ذمك سياسة االنتشار من

خالل افتتاح امعديد من امفروع امت غطت معظم اممحافظات امسورية باإلضافة إمى ادراسة احتياجات امسوق
وتقديم منتجات تمب هذه االحتياجات.
ويعتبر تقييم األادا اممام ممماار

امخاصة ف سورية بنوعيها امتقميدي واإلسالم ذو أهمية كبيرة نظرا ً

مندرة اممواراد االقتااادية واممامية من جهة ،وامطمب امكبير عمى هذه اممواراد من جهة أخرى ،األمر امذي يجعل
من أهم تحديات امقطاع اممارف ف اموقت امحاضر هو كيفية توجيه هذه اممواراد نحو االستخدام األمثل امذي
يحقق أفضل امنتائج ،سوا عمى صعيد امقطاع اممارف أو عمى صعيد االقتاااد اموطن .

أوالً :أهمية البحث
يكتسب هذا امبحث أهمية خاصة كونه يساهم ف تسميط امضو عمى األادا اممام ممماار

امخاصة امتقميدية

واإلسالمية ف سورية ،وامذي مم يحظى بدراسات كافية تتناول اممقارنة بين هذين امنوعين رغم مض حوام
خمسة عشر عاما ً عمى ادخول امماار

امخاصة إمى سورية ،وخاصة ف ظل تنوع امنشاطات واألعمال امت

تقوم بها امماار  ،وتعداد امعناصر امت تحويها بياناتها اممامية وصعوبة اممقارنة بين بيانات امماار امتقميدية
واإلسالمية نتيجة االختال

امكبير ف مكونات امقوائم اممامية مكل منها.
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ومن امجدير بامذكر أن أادا امماار

يهم امعديد من امجهات اداخل اممار

وخارجه من إادارة وموظفين

وحممة أسهم ومستثمرين ومورادين وعمال وجهات رقابية ،وامت وإن تباينت ماامحها واهتماماتها إال أنها
تنطمق ف اتخاذ قراراتها ورسم خططها اممستقبمية باالستنااد إمى اممعمومات امت يمكن أن توفرها مهم مؤشرات
األادا اممام امت تختار إادا امماار

عن فترة معينة بمجموعة من امنسب واألرقام ذات امدالمة امواضحة.

مذمك سنقوم من خالل هذا امبحث باممقارنة بين امماار

امخاصة امتقميدية واإلسالمية ،متسميط امضو عمى

نقاط امقوة ف أادا هذه امماار  ،ميتم امعمل عمى تعزيزها وتطويرها ،إمى جانب اإلشارة إمى مكامن امضعف
ف هذا األادا متالفيها ،وذمك من خالل استخدام أهم مؤشرات األادا امت تستخدم عاادة متقييم أادا امقطاع
اممارف  ،وامت أثبتت صحتها وقدرتها عمى رسم فكرة سميمة عن االتجاه امذي تسير فيه هذه امماار  ،مما
يساعد اممهتمين بقرا ة امقوائم اممامية ،وكذمك اممستثمرين وبقية أصحاب اممامحة عمى اتخاذ قراراتهم وفقا ً
منتائج هذه اممؤشرات.

ثانياً :الدراسات السابقة
 الدراسات العربية
 .0اراسة (الراوي وعبد الله :)9101،بعنوان بعض معايير تقييم االااء المالي في النظم
المصرفية (أجريت الدراسة في العراق ونشرت في مجلة الدنانير):
هدفت هذه امدراسة إمى مقارنة األادا اممام ممماار

االسالمية مع امماار

امتقميدية ف امعراق ،وذمك

عن امفترة من عام  4101ومغاية عام  ،4105وقد اعتمدت امدراسة عمى عينة تتكون من ثالثة ماار
إسالمية وثالثة ماار

تقميدية ،وذمك باستخدام عداد من امنسب امت يمكن تطبيقها عمى كال امنوعين وه

نسب امسيومة وامربحية وامتوظيف وكفاية رأس اممال ،وقد توصمت امدراسة إمى أن امماار
تحتفظ بسيومة أعمى من امماار

امتقميدية ،كما أن امماار

اإلسالمية

االسالمية تتفوق أيضا ً ف نسب امتوظيف

(االئتمان امنقدي /إجمام اموادائع) ،وكذمك ف نسبة كفاية رأس اممال ،بينما تفوقت امماار

امتقميدية ف

نسب امربحية حيث كان متوسط نسبت (صاف امربح/حقوق امممكية) و (صاف امربح /إجمام امموجوادات)
أكبر مدى امماار
امماار

امتقميدية مقارنة بنظيرتها اإلسالمية وأبرز توصيات هذه امدراسة بضرورة قيام

اإلسالمية بتوظيف امسيومة اممتوفرة مديها ف امايغ االستثمارية اممتاحة بشكل يحقق امتوازن

بين امسيومة وامربحية.
تتشابه هذه امدراسة مع امبحث من حيث أنها أجريت ف فترة زمنية كان امعراق يمر بنفس امظرو

امت

تمر بها سورية خالل امفترة امت تناومها هذا امبحث ،كما أنها تناومت نسب امسيومة وامربحية وامتوظيف
امت تم تناومها ف امبحث ،وتختمف هذه امدراسة عن امبحث من حيث أنها ادرست نسبة كفاية رأس اممال
امت مم يتم تناومها ف هذا امبحث.
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 .9اراسة (الشيخ علي :)9101،بعنوان استخدام المؤشرات المالية لمقارنة أااء المصارف
التجارية مع المصارف ادإسالمية المدرجة في بورصة فلسطين أجريت في فلسطين ونشرت
في مجلة العلوم االقتصااية وادإاارية:
هدفت هذه امدراسة إمى مقارنة أادا امماار امتجارية وامماار اإلسالمية اممدرجة أسهمها ف بورصة
فمسطين باستخدام مجموعة من مؤشرات األادا امت تضمنت (مؤشرات امسيومة ومؤشرات امربحية
ومؤشرات امنشاط ومؤشرات امسوق) ،وقد أجريت هذه امدراسة عمى جميع امماار امتجارية واإلسالمية
اممدرجة أسهمها ف بورصة فمسطين خالل امفترة (.)4103-4119
وقد توصمت هذه امدراسة إمى عدم وجواد فروقات ذات ادالمة إحاائية بين أادا امماار

امتجارية

واإلسالمية فيما يتعمق بمؤشرات امسيومة وامربحية وامسوق ،ف حين أظهرت امدراسة وجواد فروقات ذات
ادالمة إحاائية فيما يتعمق بمؤشرات امنشاط ماامح امماار
امماار

اإلسالمية وأبرز توصيات هذه امدراسة حث

امتجارية عمى استثمار موارادها ومن بينها اموادائع بامشكل اممناسب فضالً عن زياادة مقدرتها

عمى تشغيل موارادها بشكل عام.
تتشابه هذه امدراسة مع امبحث من حيث أنها استخدمت نفس اممؤشرات األربعة ممقارنة األادا اممام
ممماار

امت تم استخدامها ف هذه امبحث ،كما أنها أجريت عمى جميع امماار

اممدرجة ف امبورصة

ومفترة زمنية مدتها خمس سنوات بشكل مشابه مما تم االعتمااد عميه ف هذا امبحث ،وتختمف هذه امدراسة
عن امبحث من حيث أنها أجريت عمى امماار

ف فمسطين ،بينما أجري هذا امبحث عمى امماار

ف

سورية.

 .3اراسة (السخري :)9103،بعنوان تقييم األااء المالي للبنوك ادإسالمية والبنوك التقليدية
أجريت في الجزائر وهي رسالة ماجستير غير منشورة:
هدفت هذه امدراسة إمى تقييم ومقارنة األادا اممام ممبنوك اإلسالمية وامتقميدية امعاممة ف امجزائر ،وقد تم
ذمك باستخدام مجموعة من امنسب اممامية تندرج تحت مؤشرات امربحية وامسيومة وامنشاط (توظيف
األموال) ومؤشر اممال ة اممامية ،وقد أجريت امدراسة عمى أربعة بنوك تقميدية عاممة بامجزائر وامبنك
اإلسالم بنك امبركة امجزائري ،وذمك عن امفترة امممتدة من  4101ومغاية  ،4105وقد توصمت امدراسة
إمى مجموعة من امنتائج أهمها أن بنك امبركة يتمتع بسيومة عامية وهو أكثر ربحية من امبنوك امتقميدية ،ف
حين أظهرت مؤشرات امنشاط أن امبنوك امتقميدية أكثر نشاطا ً من امبنوك اإلسالمية ،أما مؤشر اممال ة
اممامية فقد أظهر أن كال امنوعين من امبنوك يتمتع بمال ة مامية جيدة وأبرز توصيات هذه امدراسة ضرورة
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اهتمام امبنوك اإلسالمية بموضوع إادارة وتوظيف األموال وامعناية بهذا امجانب امذي يحتل أوموية عمى
مستواها.
تتشابه هذه امدراسة مع امبحث من حيث أنها استخدمت ثالثة مؤشرات مشابهة مممؤشرات امت اعتمد عميها
امبحث ،بينما تختمف هذه امدراسة عن امبحث من حيث أنها أجريت عمى امماار

ف امجزائر ،بينما

ف سورية ،كما أنها اعتمدت عمى مقارنة مار

إسالم مع أربعة

أجري هذا امبحث عمى امماار

بنوك تقميدية ،بينما اعتمد امبحث عمى ادراسة جميع امماار

اممكونة ممجتمع امبحث.

 .1اراسة (الغصين ونشواتي :)9101،بعنوان تقويم األااء للمصارف ادإسالمية والتقليدية
األرانية باستخدام مؤشرات نموذج ( )CAMELوهي منشورة في مجلة جامعة تشرين:
هدفت هذه امدراسة إمى تقويم األادا اممام ممماار

اإلسالمية وامتقميدية األرادنية ومقارنته باستخدام

اممؤشرات اممامية امخمسة منموذج ( ،)CAMELوامت تتضمن مؤشر كفاية رأس اممال ومؤشر جوادة
األصول ومؤشر جوادة اإلادارة ومؤشر إادارة امربحية ومؤشر إادارة امسيومة ،وذمك بهد
من امماار

إي نوع

اكتشا

قد حقق أادا أفضل من اآلخر ،باإلضافة إمى ادراسة مدى انعكاس األادا اممام عمى مستوى

امثقة امعامة مجمهور امعمال  ،وقد أجريت امدراسة عمى جميع امماار

امتقميدية واإلسالمية األرادنية

واممكونة من ثالثة عشر مارفا ً تقميديا ً ومارفين إسالميين وذمك عن امفترة من عام  4116ومغاية عام
 ،4104و قد توصمت امدراسة إمى أن امماار
حيث تفوقت امماار
امماار

امتقميدية ف مؤشر كفاية رأس اممال وإادارة امربحية وإادارة امسيومة ،بينما تفوقت

اإلسالمية ف مؤشر جوادة األصول وجوادة اإلادارة ،وأن مستوى امثقة امعامة مجمهور امعمال

ف امماار
امماار

امتقميدية حققت أادا أفضل من امماار

اإلسالمية،

اإلسالمية ينشأ بشكل رئيس من األادا اممام اممتحقق مها عمى عكس ما تم امتوصل إميه ف

امتقميدية وأبرز توصيات هذه امدراسة بضرورة عمل امماار

بشكل مستمر وسط أادا امماار

اإلسالمية عمى تحسين أادائها

امتقميدية وخاصة ف مجال كفاية رأس اممال.

وتختمف هذه امدراسة عن امبحث امحام من حيث أنها استخدمت مؤشرات مختمفة عن اممؤشرات امت
اعتمد عميها امبحث ،كما أنها أجريت ف األرادن بينما أجري امبحث عمى امماار

ف سورية.

 .1اراسة (أخرس :)9109،بعنوان تقييم أااء المصارف السورية في إاارة السيولة والربحية
أجريت في سورية وهي رسالة ماجستير غير منشورة:
هدفت هذه امدراسة إمى مقارنة أادا امماار

اإلسالمية مع أادا امماار

ف مجال إادارة امسيومة وامربحية ،كما هدفت امدراسة إمى امتعر
امماار

امتقميدية ف سورية ،وذمك

فيما إذا كانت هناك فروق معنوية بين

اإلسالمية وامتقميدية من حيث امسيومة وامربحية ،ومن حيث أثر امسيومة ف امربحية ف هذه
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امماار  ،وقد اعتمدت هذه امدراسة عمى عينة مكونة من مارفين تقميديين ومار

إسالم  ،وذمك

عن امفترة من عام  4112ومغاية عام  ،4101وقد خمات امدراسة إمى أن سيومة امماار
كانت أكبر باممقارنة مع امماار
عدم نجاح امماار

امتقميدية ،بينما تفوقت امماار

االسالمية

امتقميدية من ناحية امربحية ،كما تبين

اإلسالمية وامتقميدية بمقدار كبير ف تحقيق هد امتوافق بين امسيومة وامربحية وأبرز

توصيات هذه امدراسة بضرورة قيام امحكومة بإصدار سندات اممقارضة ممماار

اإلسالمية.

تتشابه هذه امدراسة مع امبحث من حيث أنها أجريت ف سورية ،كما أنها تناومت امسيومة وامربحية بينما
تختمف هذه امدراسة عن امبحث من حيث أنها أجريت عمى عينة صغيرة تتضمن ثالثة ماار  ،بينما
تناول هذا امبحث كافة امماار

امتقميدية واإلسالمية ف سورية.

 .2اراسة (بشناق :)9100،بعنوان تقييم األااء المالي للبنوك ادإسالمية والتقليدية باستخدام
المؤشرات المالية أجريت في فلسطين وهي رسالة ماجستير غير منشورة:
هدفت هذه امدراسة إمى تقييم األادا اممام ممبنوك اإلسالمية وامتقميدية ف فمسطين من خالل اممقارنة بين
هذه امماار

باستخدام عدة مؤشرات مامية ،مثل مؤشرات امسيومة وامربحية وامنشاط ومؤشرات امسوق،
تقميدية ومار

وقد أجريت امدراسة عمى عينة تتضمن  2ماار

إسالم واحد ،وذمك عن امفترة من

 4116ومغاية عام  ،4101وقد توصمت هذه امدراسة إمى عداد من امنتائج منها أن امسيومة امنقدية مدى امبنوك
اإلسالمية مقارنة مع امبنوك امتقميدية ،ف حين أن امسيومة امقانونية كانت أقل مدى امبنوك اإلسالمية مقارنة
مع امبنوك امتقميدية، ،وفيما يتعمق بمؤشرات امنشاط ممبنوك اإلسالمية ،فقد كانت جميعها عمى ارتفاع مقارنة
بامبنوك امتقميدية ،بينما كانت امنتائج مختمفة بامنسبة ممؤشرات امسوق ،حيث ظهرت بعضها منخفضة ممبنوك
اإلسالمية وظهر امبعض اآلخر عمى ارتفاع مقارنة بامبنوك امتقميدية.
اإلسالمية بتخفيض سيومتها عن طريق إيجااد أساميب

وقد أوصت امدراسة بضرورة أن تقوم امماار

استثمارية جديدة مزياادة معدالت إيرااداتها ،وامعمل عمى تنويع خدماتها اممارفية وامحد من مااريفها مما
يؤادي إمى زياادة أرباحها ،وضرورة تبن فكرة االندماج بين امماار

اإلسالمية مزياادة قدرتها عمى

اممنافسة أمام امبنوك امتقميدية.
ت تشابه هذه امدراسة مع امبحث من حيث أنها استخدمت نفس اممؤشرات األربعة ممقارنة األادا اممام
ممماار

امت تم استخدامها ف هذا امبحث ،كما أنها أجريت عن فترة زمنية مدتها خمس سنوات بشكل

مشابه مما تم االعتمااد عميه ف هذا امبحث ،وتختمف هذه امدراسة عن امبحث من حيث أنها أجريت عمى
امماار

ف فمسطين ،بينما أجري هذا امبحث عمى امماار
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ف سورية.

 .3اراسة (المومني والسروجي )9113،بعنوان مقارنة أااء المصارف ادإسالمية والتقليدية
باستخدام النسب المالية أجريت الدراسة في األران وهي منشورة في مجلة المنارة
هدفت هذه امدراسة إمى مقارنة أادا امبنك اإلسالم األرادن مع أادا امماار

امتقميدية ف األرادن خالل

امفترة ( ،)4110-0994ومحاومة امتنبؤ باألادا اممستقبم مها ،وذمك باستخدام مجموعة من امنسب اممامية
وه نسبة امسيومة امسريعة ونسب امربحية ونسب امنشاط ونسب امسوق ،وقد توصمت امدراسة إمى أنه ال
توجد فروقات ذات ادالمة إحاائية بين أادا امماار

اإلسالمية و أادا امماار

امتقميدية باستخدام نسب

امربحية وامنشاط وامسوق باستثنا نسبة توظيف اممواراد امت اعتبرت نسبة نشاط ،ونسبة امقيمة امسوقية
إمى امقيمة امدفترية امت اعتبرت نسبة سوق ،فف نسبة توظيف اممواراد كان أادا امماار
أفضل من أادا امماار

اإلسالمية

امتقميدية ،أما نسبة امقيمة امسوقية إمى امقيمة امدفترية فقد كان أادا امماار

امتقميدية أفضل من أادا امماار

اإلسالمية ،أما نسب امسيومة فقد أظهرت امنتائج أيضا ً وجواد فروقات
امتقميدية من ناحية

ذات ادالمة إحاائية بين أادا امماار

اإلسالمية وامتقميدية ،حيث كان أادا امماار

امسيومة امسريعة أفضل من امماار

اإلسالمية وأرز توصيات هذه امدراسة بضرورة قيام امماار

اإلسالمية بزياادة نسبة امسيومة امسريعة مديها من خالل زياادة توظيفاتها ف االستثمارات قايرة األجل.
تتشابه هذ ه امدراسة مع امبحث من حيث أنها استخدمت نفس اممؤشرات امت تم استخدامها ف هذا امبحث.
وتختمف هذه امدراسة عن امبحث من حيث أنها أجريت عمى امماار
عمى امماار

ف فمسطين ،بينما أجري هذا امبحث

ف سورية ،كما أنها تناومت فترة زمنية أطول بمغت عشر سنوات ،بينما اعتمد امبحث عمى

سمسمة زمنية مكونة من خمس سنوات.

 الدراسات األجنبية:
 .0اراسة ( )Hazzi&ALKilani,2013بعنوان تحليل األااء المالي للمصارف ادإسالمية
والتقليدية:
The Financial Performance Analysis of Islamic and Traditional
Banks.
أجريت الدراسة في ماليزيا وهي منشورة في المجلة األوروبية لالقتصاد وهدفت إلى إجراء مقارنة
بين أادا امماار

اإلسالمية وامتقميدية ف ماميزيا ،باستخدام مؤشرات امربحية وامسيومة وإادارة

اممخاطر ،وقد قامت هذه امدراسة باستخدام امبيانات اممتعمقة بامماار
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اإلسالمية وامتقميدية ف

ماميزيا ،واممنشورة ف امموقع امرسم ممبنك اممركزي امماميزي وذمك عن امفترة من عام 4117
ومغاية عام .4100
وقد توصمت امدراسة إمى أن امماار

امتقميدية أكثر ربحية من امماار

اإلسالمية ،ف حين أن

األخيرة تتمتع بسيومة أعمى ومخاطر أقل وخاصة فيما يتعمق بنسبة رأس اممال اممرجح باممخاطوأبرز
اإلسالمية باستثمار فائض األموال مديها ف مشاريع

توصيات هذه امدراسة ضرورة قيام امماار
تومد اممزيد من األرباح.

تتشابه هذه امدراسة مع امبحث من حيث أنها استخدمت مؤشري امسيومة وامربحية امذين تم استخدامهما ف
هذا امبحث ،كما أنها اعتمدت عمى سمسمة زمنية مدتها خمس سنوات بشكل مشابه مما تم االعتمااد عميه ف
هذا امبحث ،وتختمف هذه امدراسة عن امبحث من حيث أنها أجريت عمى امماار

ف ماميزيا ،كما تناومت

مؤشر إادارة اممخاطر امذي مم يتم استخدامه ف هذا امبحث.

 .9اراسة ( )Wasiuzzaman& Gunasegavan,2013بعنوان اراسة مقارنة ألااء
المصارف ادإسالمية والتقليدية:
Comparative study of the performance of Islamic and conventional
banks.
أجريت هذه امدراسة عمى امماار
امماار

اإلسالمية وامتقميدية ف ماميزيا ،وهدفت إمى مقارنة األادا بين هذه

وذمك عن امفترة من  4115ومغاية  ،4119باستخدام مؤشرات تتعمق بامربحية وكفاية رأس

اممال وامسيومة وامكفا ة امتشغيمية وجوادة األصول ،وقد تضمنت عينة امبحث  02مارفا ً منها تسعة
ماار

إسالمية ،وخمسة ماار

تقميدية ،وقد توصمت امدراسة إمى أن امماار

امتقميدية كانت أفضل

من حيث امربحية ،أما بامنسبة مجوادة األصول وامكفا ة امتشغيمية وامسيومة وكفاية رأس اممال فقد كانت
امماار

اإلسالمية أفضل من امماار

امتقميدية.

تتشابه هذه امدراسة مع امبحث من حيث أنها استخدمت مؤشري امربحية وامسيومة ،كما اعتمدت عمى فترة
زمنية امتدت مخمس سنوات بشكل مشابه مما تم االعتمااد عميه ف هذا امبحث .وتختمف هذه امدراسة عن
امبحث من حيث أنها أجريت عمى امماار

ف ماميزيا.

 .3اراسة ( )Fayed,2013بعنوان اراسة األااء المقارن للمصارف التقليدية وادإسالمية في
مصر:
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Comparative Performance Study of Conventional and Islamic
Banking in Egypt.
أجريت امدراسة ف مار ونشرت ف مجمة اممامية امتطبيقية واممارفية وامغرض من هذه امدراسة هو
تحميل ومقارنة أادا امماار

اإلسالمية وامتقميدية ف مار ،ومعرفة أي من امقطاعات اممارفية تقدم

أادا أفضل ،وقد اعتمدت امدراسة عمى عينة شممت ثالثة ماار

تقميدية ،وقد

إسالمية وستة ماار

استخدمت هذه امدراسة سبع نسب ممقارنة األادا ف ثالث مجاالت ه امسيومة وامربحية ومخاطر االئتمان،
كما استخدم نموذج يدعى ( )Bank-o-meterمقياس كفاية رأس اممال ،وذمك عن امفترة من عام 4112
ومغاية عام  ،4101وقد أظهرت نتائج هذه امدراسة تفوق امماار

امتقميدية عمى امماار

اإلسالمية ف

كافة اممؤشرات امسابقة ،وذمك بسبب قمة امخبرة ف امماار

االسالمية مقارنة بنظرتها امتقميدية ،إضافة

إمى غياب معايير اممحاسبة واممراجعة امخاصة بامماار

اإلسالمية ،وامنقص امواضح ف منتجات

امماار

امتقميدية من منتجات ف امسوق اممارفية اممارية

االسالمية مقارنة بما تقدمه امماار

وأبرز توصيات هذه امدراسة ضرورة إنشا مؤسسات تدريب متأهيل موظف امخدمات اممارفية اإلسالمية
متخريج كواادر مؤهمة عمميا ً وعمميا ً ممعمل ف امبنوك اإلسالمية.
تتشابه هذه امدراسة مع امبحث من حيث أنها استخدمت مؤشري امسيومة وامربحية ممقارنة األادا اممام
ممماار

وتختمف هذه امدراسة عن امبحث من حيث أنها تناومت موضوع مخاطر االئتمان امذي مم يتناومه

هذا امبحث كما أنها أجريت ف مار وتناومت فترة زمنية أقار مكونة من ثالث سنوات فقط.

 .1اراسة ( )Usman & kashif khan,2012بعنوان تقييم األااء المالي للمصارف
ادإسالمية والتقليدية في الباكستان:
Evaluating the Financial Performance of Islamic and Conventional
Banks of Pakistan:
أجريت امدراسة ف امباكستان ونشرت ف اممجمة امدومية مألعمال وامعموم االجتماعية واإلادارية وقد هدفت
هذه امدراسة إمى مقارنة األادا اممام ممماار

اإلسالمية وامتقميدية ف امباكستان باستخدام نسب امربحية

وامسيومة ،وقد طبقت هذه امدراسة عمى عينة من امماار تتضمن ثالثة ماار إسالمية ه بنك امميزان
اممحدواد وامبنك اإلسالم وبنك امبركة ،وثالثة ماار تقميدية ه بنك فيال وبنك  KASBوبنك خيبر،
وذمك عن امفترة من عام  4117ومغاية عام  ،4119وقد توصمت هذه امدراسة إمى أن امماار
تتمتع بمعدل نمو مرتفع وربحية أعمى مقارنة بامماار

امتقميدية ،عالوة عمى ذمك تتمتع امماار

اإلسالمية بنسب سيومة عامية تفوق نسب امسيومة مدى امماار
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اإلسالمية

امتقميدية.

تتشابه هذه امدراسة مع امبحث من حيث أنها استخدمت مؤشري امسيومة وامربحية ،واممذين تم استخدامهما
ف هذا امبحث ،وتختمف هذه امدراسة عن امبحث من حيث أنها أجريت عمى امماار

ف امباكستان وممدة

ثالثة سنوات فقط.

 .1اراسة ( )Ansari&Rehman,2011بعنوان األااء المالي للمصارف ادإسالمية
والتقليدية في الباكستان:
Financial Performance of Islamic and Conventional Banks in
Pakistan.
أجريت هذه امدراسة ف امباكستان وقدمت ف اممؤتمر امدوم امثامن مالقتاااد امتمويل اإلسالم وهدفت
هذه امدراسة إمى مقارنة األادا اممام ممماار
امموادعين ومديري امماار

واممساهمين واممستثمرين واممنظمين ،من خالل تقديم صورة حقيقية

وواضحة عن اموضع اممام ف هذه امماار
إسالمية ،وثالثة ماار

اإلسالمية وامتقميدية ف امباكستان ،وذمك بهد

مساعدة

وقد أجريت امدراسة عمى عينة مكونة من ثالثة ماار

تقميدية باكستانية وذمك عن امفترة امممتدة من عام  4116ومغاية ،4119

واعتمدت هذه امدراسة ف اممقارنة عمى خمسة مؤشرات ه امربحية وامسيومة واممخاطر واممال ة اممامية
وامكفا ة امتشغيمية وكفا ة االنتشار ،وقد توصمت هذه امدراسة إمى أنه ال توجد فروقات جوهرية بين
امماار
امماار

اإلسالمية وامتقميدية من خالل امربحية واممال ة اممامية وامكفا ة امتشغيمية ،بينما تفوقت
اإلسالمية عمى امماار

اإلسالمية أقل مخاطرة من امماار

امتقميدية ف مجال امسيومة ،كما أكدت نتائج امدراسة أن امماار
امتقميدية كونها ال تعتمد كثيرا ً عمى األموال اممقترضة ،وأن نسبة

أصومها اممقيدة ف قروض ممنوحة ممعمال أقل من امماار
ضرورة إجرا تقييم ألادا امماار

امتقميدية وأبرز توصيات هذه امدراسة

اإلسالمية من وقت آلخر كونها ال تزال ف اممرحمة امتمهيدية.

تتشابه هذه امدراسة مع امبحث من حيث أنها استخدمت مؤشري امسيومة وامربحية ،وتختمف هذه امدراسة
عن امبحث من حيث أنها أجريت عمى امماار

ف امباكستان ،وتناومت مؤشرا أخرى مم يتناومها امبحث

وه اممخاطر واممال ة اممامية وامكفا ة امتشغيمية وكفا ة االنتشار.

 .2اراسة ( )Ika& Abdullah ,2011بعنوان اراسة مقارنة لألااء المالي للمصارف
ادإسالمية والتقليدية في إندونيسيا:
A comparative study of financial performance of Islamic banks
and Conventional banks in Indonesia.
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أجريت هذه امدراسة ف اندونيسيا ونشرت ف اممجمة امدومية ممعموم االجتماعية واإلادارية وقد هدفت هذه
امدراسة إمى مقارنة أادا امماار
 4112امخاص بامماار

اإلسالمية مع امماار امتقميدية قبل وبعد إصدار امقانون رقم  40معام

اإلسالمية اإلندونيسية ،وامذي هد

إمى تعزيز امبيئة امتنظيمية متحقيق اممزيد

من امنمو ف سوق امتمويل اإلسالم اإلندونيس  ،وقد قامت هذه امدراسة بمقارنة امبيانات اممامية معينة
مختارة من امماار

اإلسالمية وامتقميدية ف إندونيسيا تضمنت ثالثة ماار

إسالمية وستة ماار

تقميدية ،وذمك عن امفترة من عام  4111ومغاية  ،4117من خالل استخدام مجموعة من امنسب اممامية ه
امربحية وامسيومة واممخاطر وامكفا ة وأبرز توصيات هذه امدراسة بضرورة قيام امماار

اإلسالمية

بزياادة اموع باستهالك منتجات وخدمات مطابقة ممشريعة اإلسالمية.
وقد توصمت هذه امدراسة إمى عدم وجواد فروقات جوهرية ف األادا اممام بين امبنوك اإلسالمية وامبنوك
امتقميدية ف جميع امنسب ما عدا نسبة امسيومة ،حيث أظهرت امدراسة وجواد اختال
بين امماار

جوهري ف امسيومة

اإلسالمية وامتقميدية قبل وبعد سن امقانون رقم  40معام  4112ماامح امماار

اإلسالمية

وأبرز توصيات هذه امدراسة .
تتشابه هذه امدراسة مع امبحث من حيث أنها استخدمت مؤشري امسيومة وامربحية واممذين تم استخدامهما
ف هذا امبحث ،وتختمف هذه امدراسة عن امبحث من حيث أنها استخدمت مؤشري اممخاطر وامكفا ة ،كما
أنها أجريت عمى امماار

ف إندونيسيا ،وتناومت سمسمة زمنية أطول بمغت ( )2سنوات.

 .3اراسة ( )Jaffar&Manarvi,2011بعنوان مقارنة األااء للمصارف ادإسالمية
والتقليدية في الباكستان:
Performance comparison of Islamic and Conventional banks in
Pakistan:
أجريت هذه امدراسة ف امباكستان ونشرت ف اممجمة امعاممية مبحوث اإلادارة واألعمال وقد هدفت هذه
امدراسة إمى مقارنة أادا امماار

اإلسالمية وامتقميدية امت تنشط ف امسوق اممارفية امباكستانية ،وذمك

عن امفترة من عام  4115ومغاية  ،4119وذمك باستخدام مؤشر  CAMELامذي يتضمن اختبار كفاية
رأس اممال وجوادة األصول وجوادة اإلادارة وامربحية وامسيومة ،وقد اعتمدت امدراسة عمى عينة تتضمن
خمسة ماار

إسالمية وخمسة ماار

تقميدية ،وقد توصمت امدراسة إمى أن أادا امماار

كان أفضل ف مجال كفاية رأس اممال وامسيومة ،بينما تميزت امماار

اإلسالمية

امتقميدية ف مجال جوادة اإلادارة

وجوادة األصول وامربحية ،كما أظهرت امدراسة أن أساميب امخدمات اممارفية متشابهة بين امماار
امتقميدية واإلسالمية ،عمى امرغم من أن امماار

امتقميدية سجمت خسائر أقل ف مجال امقروض.
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تتشابه هذه امدراسة مع امبحث من حيث أنها تناومت سمسمة زمنية مشابهة تكونت من خمس سنوات ،وتختمف
هذه امدراسة عن امبحث من حيث أنها أجريت عمى امماار

ف امباكستان ،كما تناومت مؤشرCAMEL

امذي مم يتم امتطرق إميه ف هذا امبحث.

 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
من خالل استعراض امدراسات امسابقة يتبين منا ما يم :
 .0أجريت هذه امدراسات ف ادول مختمفة ه سورية وامعراق وفمسطين واألرادن ومار وامجزائر
وإندونيسيا وامباكستان وماميزيا
 .4اعتمدت امدراسات امسابقة عمى تقييم أادا امماار

خالل فترات زمنية متفاوتة تراوحت بين ثالث

إمى عشر سنوات بينما اعتمدت هذه امدراسة عمى تقييم أادا امماار

خالل فترة زمنية تمتد مخمس

سنوات
 .3استخدمت امدراسات امسابقة اممذكورة عدة مؤشرات ممقارنة األادا وكانت أكثر اممؤشرات استخداما ً
ه امسيومة وامربحية وامنشاط وامسوق وكفاية رأس اممال وهذا ما يتوافق مع توجهات هذه امدراسة
امت اعتمد ت عمى أربع مؤشرات ه امسيومة وامربحية وامنشاط وامسوق.
 .2أغمب امدراسات امسابقة خمات إمى أن امماار
امماار

اإلسالمية تفوقت ف مؤشر امسيومة بينما تفوقت

امتقميدية ف مؤشر امربحية أما بقية اممؤشرات فقد كان هناك اختال

بين امدراسات

وتفاوتت امنتائج حسب كل بمد.
 .5هناك ادراسة واحدة تناومت اممقارنة بين األادا اممام

ممماار

اإلسالمية وامتقميدية ف سورية ه

ادراسة (أخرس )4104،وامت اعتمد فيها امباحث عمى مؤشرين فقط هما امسيومة وامربحية واعتمد
عمى عينة مكونة من ثالث ماار

فقط وعن فترة تمتد مثالث سنوات بينما تعتمد هذه امدراسة عمى

أربع مؤشرات ه امسيومة وامربحية وامنشاط وامسوق كما أنها ستأخذ بعين االعتبار جميع امماار
اممكونة ممجتمع امبحث باستثنا مار

واحد ومفترة تمتد مخمس سنوات مما يعط نتائج أكثر ادقة

وموضوعية ويمغ بشكل كامل إمكانية امتحيز عند اختيار امعينة أو إمكانية عدم تمثيل امعينة بشكل
صحيح ممجتمع امبحث.

ثالثاً :مشكلة البحث
تسعى جميع امماار

سوا كانت تقميدية أو إسالمية إمى امعمل عمى امتحسين اممستمر ألادائها وامذي يعتبر

اممدخل األساس متعظيم أرباحها ،ومما ال شك فيه أن امقطاع اممارف يعتبر من امقطاعات امت تتعرض
ممخاطر عديدة اداخمية وخارجية تؤثر عمى أادائها ،وتشكل ف بعض األحيان تهديدا ً موجوادها .ونظرا ً ألن
12

امماار امتقميدية تختمف عن امماار

اإلسالمية ف طبيعة عممها وطريقة تقديم امخدمات ،وحتى ف طريقة

تعاممها مع اممخاطر اممحيطة بها ،فإن ذمك يقوادنا إمى صياغة مشكمة امبحث مإلجابة عمى امتساؤل امتام :
هل يوجد اختالفات في مؤشرات األااء المالي لكل من المصارف الخاصة التقليدية وادإسالمية في سورية؟
ومن خالل هذا امتساؤل امرئيس يتفرع مدينا امتساؤالت امفرعية امتامية:
 هل يوجد اختالفات ف مؤشرات امسيومة مكل من امماار

امخاصة امتقميدية واإلسالمية ف سورية؟

 هل يوجد اختالفات ف مؤشرات امربحية مكل من امماار

امخاصة امتقميدية واإلسالمية ف سورية؟

 هل يوجد اختالفات ف مؤشرات امنشاط مكل من امماار

امخاصة امتقميدية واإلسالمية ف سورية؟

 هل يوجد اختالفات ف مؤشرات امسوق مكل من امماار

امخاصة امتقميدية واإلسالمية ف سورية؟

رابعاً :متغيرات البحث
يمكن توضيح عالقة متغيرات امبحث كما يم :
الشكل رقم ( )0العالقة بين متغيرات البحث

مؤشرات السيولة:

مؤشرات النشاط:

امسيومة امقانونية
امسيومة امسريعة

نسبة امقروض إمى اموادائع
معدل توظيف اممواراد

مؤشرات الربحية:
امعائد عمى امموجوادات
امعائد عمى حقوق امممكية
امعائد عمى امسهم
امعائد عمى اموادائع

االادا
اممارف
اممادر :من إعدااد امباحث.
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مؤشرات السوق:
نسبة امقيمة امسوقية إمى امقيمة
امدفترية
امعائد عمى امقيمة امسوقية ممسهم

خامسا ً :أهداف البحث
يهد

امتامية:

هذا امبحث إمى تحقيق األهدا

 توضيح مفهوم تقييم األادا اممام وأهميته ،وبيان أهم مؤشرات األادا اممستخدمة متقييم األادا ف
امماار .
 توضيح مفهوم امماار
امشبه واالختال

امتقميدية واإلسالمية ،ومااادر األموال واستخداماتها مدى كل منها ،وأوجه

بين كال امنوعين من امماار .

 قياس أادا امماار

امخاصة امتقميدية واإلسالمية من خالل مؤشرات األادا األساسية (نسب امسيومة،

نسب امربحية ،نسب امنشاط ،نسب امسوق).
 امتعر

عمى إمكانية وجواد فروقات بين مؤشرات األادا األساسية مكل من امماار

وامماار

امخاصة امتقميدية

امخاصة اإلسالمية ف سورية.

 تقديم امتوصيات واالقتراحات امالزمة متعزيز األادا مدى كل من امماار

امخاصة امتقميدية

واإلسالمية بنا عمى نتائج امدراسة.

سااسا ً :حدوا البحث
 قام امباحث بتطبيق اممؤشرات اممامية عمى جميع امماار
عدا مار

تقميدي واحد سو

امخاصة امتقميدية واإلسالمية ف سورية ،ما

تم استبعااده من امدراسة ،هو بنك سورية وامخميج ،وذمك بسبب أادائه

اممتعثر وامخسائر االئتمانية امكبيرة امت تعرض مها ،وامت أادت إمى تراكم امخسائر اممدورة اممحققة ،وامت
زاادت عن قيمة رأس اممال اممكتتب به واممدفوع ،مما أثر عمى حقوق امممكية بشكل جوهري ،أما بقية
امماار

امتقميدية وامت

سو

تشممها امدراسة وامبامغ عدادها ( )01ماار

اإلسالمية فقد تم تطبيق اممؤشرات اممامية عمى جميع امماار

وبامنسبة ممماار

امخاصة اإلسالمية امعاممة ف سورية

وعدادها ( )3ماار .
 سو

تقتار فترة امدراسة عمى سمسمة زمنية مكونة من خمس سنوات ،تبدأ من عام  4102ومغاية عام

.4102

سابعا ً :فرضيات البحث
تتكون فرضيات امبحث من امفرضيات امرئيسة امتامية:
ال توجد فروق ذات ادالمة إحاائية بين متوسط مؤشرات األادا حسب نوع اممار
ويتفرع عن هذه امفرضية امفرضيات اإلحاائية امتامية:
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(تقميدي ،إسالم )

 -0ال توجد فروق ذات ادالمة إحاائية بين متوسط مؤشرات امسيومة حسب نوع اممار

(تقميدي ،إسالم )

 -4ال توجد فروق ذات ادالمة إحاائية بين متوسط مؤشرات امربحية حسب نوع اممار

(تقميدي ،إسالم )

 -3ال توجد فروق ذات ادالمة إحاائية بين متوسط مؤشرات امنشاط حسب نوع اممار

(تقميدي ،إسالم )

 -1ال توجد فروق ذات ادالمة إحاااائية بين متوسااط مؤشاارات امسااوق حسااب نوع اممااار

(تقميدي ،إسااالم )

ثامنا ً :منهجية البحث
القسم النظري :تم االعتمااد فيه عمى مراجعة امدراسات امسابقة وامكتب واممراجع واألبحاث وامدوريات
امعربية واألجنبية اممرتبطة بموضوع امبحث.
القسم العملي :تم االعتمااد عمى األسموب امتحميم االحاائ اموصف واالستدالم مممقارنة بين مؤشرات
األادا مكل من امماار

امتقميدية واإلسالمية اممشمومة بامدراسة ،كونه األسموب األكثر مال مة الختبار

فرضيات امبحث.

تاسعا ً :جمع البيانات وتحليلها
تم االعتمااد بشكل أساس عمى امقوائم اممامية ممماار

امخاصة امتقميدية واإلسالمية اممنشورة ف موقع

هيئة األوراق واألسواق اممامية امسورية ،وذمك عن امفترة من عام  4102ومغاية  4102كمادر أساس
ممبيانات األومية امت سيتم تحميمها وادراستها من خالل هذا امبحث.

عاشرا ً :مجتمع البحث وعينة البحث
يتأمف مجتمع امبحث من امماار

امسورية امخاصة امتقميدية واإلسالمية ،وتتكون من أحد عشر مارفا ً تقميديا ً

ه (بنك سورية واممهجر ،بنك بيمو امسعوادي امفرنس  ،بنك عوادة ،اممار

امدوم ممتجارة وامتمويل ،بنك

بيبموس ،بنك األرادن سورية ،فرنسبنك ،بنك امشرق ،بنك قطر اموطن  ،امبنك امعرب  ،بنك سورية وامخميج)،
وثالثة ماار
امماار

إسالمية ه (بنك سورية امدوم اإلسالم  ،بنك امشام ،بنك امبركة) مع امعمم أن جميع

امسابقة مدرجة ضمن سوق ادمشق مألوراق اممامية.

وبامنساابة معينة امبحث فه تتضاامن جميع عناصاار مجتمع امبحث ،ما عدا مااار

تقميدي واحد هو بنك سااورية

وامخميج ،وامذي تم اساتبعااده بسابب تكبده خسائر كبيرة ،كما أنه شهد تقمبات شديدة خالل فترة امدراسة ،مما يسبب
تشاتت وعدم اساتقرار ف امسامساة امزمنية ،وكونه يشاكل قيم شااذة سامبية ف امتحميل اإلحااائ  ،مما يؤثر بشكل
سااااامب عمى نتائج امتحميل امخاصاااااة باممااااااار
اممااار  .وقد تم اعتمااد كل ماار
عام  4102مكل مااااار

امتقميدية ،ويسااااااهم ف تخفيض مساااااتوى األادا اإلجمام مهذه

كمشاهدة وتم حساب اممتوسط امعام مخمس سنوات من عام  4102ومغاية

ومكل مؤشاااار عمى حدا ،كما تم ادراسااااة امساااامساااامة امزمنية امممتدة بين عام 4102
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و ،4102وتم احتساااب اممتوسااط امعام ممماااار

امخاصااة امتقميدية ،وكذمك اممتوسااط امعام ممماااار

اإلسالمية وذمك إلجرا اممقارنة بين أادائهما.
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امخاصااة

الفصل الثاني :تقييم األااء المالي
للمصارف
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تمهيد  :يعتبر تقييم األادا اممام من اممواضيع امهامة وخاصة ف مجال امعمل اممارف امذي يحتاج ادائما ً إمى
معرفة اموضع امراهن ممماار

حيث يساعدها ذمك عمى االستمرار ف امعمل ويجنبها امكثير من اممخاطر

امت ممكن أن تؤادي إمى نتائج كارثية قد تؤثر عمى امقطاع اممارف بأكممه كما يمكن أن يمتد أثرها ميشمل
االقتاااد اموطن ككل وسنتناول ف هذا امفال مفهوم تقييم األادا اممام وأركانه ومعاييره باإلضافة إمى تقييم
األادا ا ممام ممماار

واممؤشرات اممامية امت تستخدم ف مجال تقييم األادا اممام ممماار

امتقميدية

واإلسالمية.

المبحث األول :تقييم األااء المالي (مفهومه ،أركانه ،معاييره)
أوالً :مفهوم تقييم األااء المالي
إن تقييم األادا اممام يعتبر من امماطمحات شائعة االستخدام ،وخاصة ف عارنا امحام  ،وقد تعدادت
آرا امباحثين امت تناومت هذا اممفهوم ،فقد عرفه (حمواد4119،ص )47.بأنه "نظام متكامل يعمل عمى مقارنة
امنتائج امفعمية مممؤشرات اممختارة أو اممنتخبة بما يقابمها من مؤشرات مستهدفة ،أو بتمك امت تعكس نتائج
األادا خالل مداد سابقة أو نتائج األادا ف اموحدات االقتااادية اممماثمة ،مع مراعاة امظرو

امتاريخية

وامهيكمية .كما عرفه (سويمم،0992،ص )277.بأنه " تمك امعمميات امت تقيس األادا أو تقواده إمى أهدا
معينة محدادة مسبقاً ،فهذه امعممية تتطمب وجواد أهدا محدادة مسبقا ً مقياس األادا امفعم  ،وأسموب ممقارنة األادا
اممحقق بامهد

اممخطط ،ألنه عمى أساس نتائج اممقارنة يوجه األادا بحيث يتفق مع امهد

أو اممعيار اممحداد

مهذا األادا من قبل".
أما (عبد امغن  ،4116،ص )20فقد عرفه بأنه " قياس امنتائج اممحققة أو اممنتظرة عمى ضو معايير محدادة
سمفا ً متحديد ما يمكن قياسه ،ومن ثم مدى تحقيق األهدا

ممعرفة مستوى امفعامية ،وتحديد األهمية امنسبية بين

امنتائج واممواراد اممستخدمة ،مما يسمح بامحكم عمى ادرجة امكفا ة" .كما عرفه (أحمد وامكسار ،4119،ص)7.
بأنه قياس امعالقة بين امعناصر اممكونة مممركز اممام مممشروع ،مموقو عمى ادرجة امتوازن بين هذه امعناصر،
وبامتام مدى تحديد متانة اممركز اممام مممشروع" .وعرفه (بن بوزيد ،4107،ص )05.بأنه "عممية امقياس
امكم ممتغير معين ،ووضعه ف صيغة رقم أو عداد أو نسبة مئوية".

ثانياً :األركان األساسية لتقييم األااء المالي
ترتكز عممية تقييم األادا اممام عمى عدة أركان أساسية من أهمها (سويمم ،0992،ص:)279-277
 .0وجوا معايير محداة :حيث يستمزم عممية تقييم األادا اممام وجواد معايير محدادة تستخدم كأساس متتم
اممقارنة مع نتائج األادا امفعم من أجل تقييم هذه امنتائج ،حيث أن هذه اممعايير ه امت تحداد فيما إذا
كانت امنتائج مرتفعة أم منخفضة أم ضمن اممعدل اممطموب.
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 .4قياس األااء الفعلي :حيث يتم عاادة قياس األادا امفعم باالعتمااد عمى امبيانات واممعمومات امت توفرها
امقوائم اممامية ،باإلضافة إمى األساميب اإلحاائية واممؤشرات اممامية.
 .3مقارنة األااء الفعلي بالمعايير :حيث يفيد ذمك ف تحديد االنحرافات عن األادا اممتوقع أو اممخطط،
ويساعد اإلادارة عمى امتنبؤ بامنتائج اممتوقعة ف اممستقبل ،وتحديد األخطا واممشاكل امت يمكن اموقوع
بها من أجل محاومة تفااديها.
 .2اتخاذ القرارات المناسبة لتصحيح االنحرافات :إن عممية اتخاذ امقرارات متاحيح االنحرافات تتوقف
عمى اممعمومات وامبيانات اممتوفرة عن اممعايير اممحدادة مسبقا ً ،ومؤشرات األادا امفعم وعممية مقارنة
األادا امفعم باممخطط ،عمما ً أن اتخاذ امقرار اممناسب ف اموقت اممناسب يعتمد عمى صحة تحميل
االنحرافات وبيان أسبابها امحقيقية.

ثالثاً :أهداف عملية تقييم األااء
معممية تقييم األادا عدة أهدا

من أهمها ما يم (امكرخ  ،4101،ص:)34.

 امكشف عن أماكن امخمل وامضعف ف نشاط اممؤسسة ،وإجرا تحميل شامل مبيان أسبابها بهد
إيجااد امحمول اممالئمة متاحيحها وتالف عدم حدوثها ف اممستقبل.
 تحديد مسؤومية كل مديرية أو قسم ف اممؤسسة عن أماكن امخمل وامضعف ف مجال عمل كل منها،
وذمك عن طريق قياس إنتاجية كل قسم من األقسام اإلنتاجية ،وتقييم هذه اإلنتاجية سوا كانت سمبية
أو إيجابية ،األمر امذي من شأنه خمق نوع من اممنافسة بين األقسام تقواد ف امنهاية إمى رفع مستوى
امكفا ة اإلنتاجية عمى صعيد اممؤسسة ككل.
 تحديد مدى كفا ة اممؤسسة ف استخدام اممواراد اممتاحة مديها بطريقة عقالنية تؤادي إمى تحقيق عائد
جيد بأقل تكمفة ممكنة.
 مقارنة مستوى إنجاز اممؤسسة امفعم بما هو مدرج ف امخطة اممقررة من قبل اممعنيين فيها.
 اممساعدة ف تحقيق تقييم شامل مألادا عمى مستوى االقتاااد اموطن  ،من خالل االعتمااد عمى
مخرجات قياس األادا مجميع اموحدات االقتااادية امعاممة مجمعة حسب امقطاعات امت تعمل
ضمنها.
 تعديل امخطط اممستقبمية واممؤشرات امت تعتمد عميها ف ضو نتائج قياس األادا امفعم بامشكل
امذي يوازن بين امواقع وامطموح ،حيث تشكل نتائج قياس األادا قاعدة معمومات ذات أهمية بامغة ف
هذا اممجال.

رابعا ً :معايير تقييم األااء المالي
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يوجد متقييم األادا اممام معايير متعدادة من أهمها ما يم ( :امشماع وعبد اممه ،0991،ص.ص)07-05.
 .0المعايير المطلقة :وه عبارة عن امنسب أو اممعدالت امت أصبحت شائعة االستعمال ومتعار
جميع اممجاالت ،وذمك عمى امرغم من اختال

نوع اممنشأة وعمرها ووقت امتحميل وأهدا

عميها ف

اممحمل ،ومكن

ينظر إمى هذا اممعيار عمى أنه مؤشر مام ذو ادالمة ضعيفة ،وذمك مكونه يقوم عمى إيجااد عوامل مشتركة
بين مؤسسات متعدادة تنشط ضمن قطاعات تختمف ف مجال عممها ،ومن أشهر األمثمة عمى اممعايير
اممطمقة ه نسبة امتداول اممتعار

عميها  0:4ونسبة امسيومة امسريعة .0:0

 .4معيار الصناعة :وهو عبارة عن متوسط نسبة يتم أخذها ممجموعة كبيرة من امشركات واممؤسسات امت
تنشط ضمن قطاع واحد أو صناعة واحدة ،وذمك عن فترة زمنية محدادة ،ويعتبر هذا اممعيار أو اممعدل
مفيدا ً وخاصة عند امقيام بمقارنة امنسبة امخاصة ممنشأة معينة ،مع معدل اماناعة أو امقطاع امت تعمل
ضمنه هذه اممنشأة ،وذمك بهد

معرفة اممركز امنسب مها ضمن اماناعة أو امقطاع اممذكور.

 .3المعيار التاريخي :حيث يتم االعتمااد عمى اتجاهات األادا اممام مممنشأة ف امماض  ،واعتماادها كمعيار
مهم مقياس أادائها ف اموقت امحاضر ،وتوقع أادا ها اممستقبم بشكل منطق وواقع ويعتبر اممعيار
امتاريخ مالئما ً إذا كانت امعوامل اممؤثرة امت تحيط باممنشأة تتاف باالستقرار وامثبات ،ويتم امحاول
عمى اممعدالت امتاريخية مممنشأة من خالل إيجااد اممتوسط منفس امنسبة ف سنوات سابقة محدادة ،ثم بعد ذمك
يتم استخدام اممعدل امذي تم امحاول عميه ف تقييم امنسبة عن امفترة امحامية.
 .2المعيار المخطط :ويستخدم هذا اممعيار من قبل إادارة اممنشأة ،وهو يقوم عمى أساس اممقارنة بين ما تم
تحقيقه فعالً من قبل اممنشأة ،بما كان متوقعا ً منها تحقيقه حسب امتقديرات اممسبقة وذمك خالل فترة محدادة
من امزمن.
 .5المعيار الوضعي :وهو عبارة عن نسبة أو رقم يتم وضعه من قبل هيئة مختاة ممزمة مممعنيين بتطبيق
هذه امنسب ،وكمثال عمى ذمك امنسب امت يحدادها اممار

اممركزي ممسيومة امواجب االحتفاظ بها ،أو

نسبة االحتياط االمزام عمى اموادائع ،وامت تمزم اممعنيين ف امماار

امعاممة بامتقيد بها.

خامسا ً :مصاار المعلومات الالزمة لعملية تقييم األااء المالي
تقسم مااادر اممعمومات امت يعتمد عميها ف تقييم األادا اممام بشكل عام إمى نوعين رئيسيين هما:
 .0مصاار ااخلية من الشركة نفسها :وتشمل هذه اممااادر امعديد من امتقارير وامقوائم امت نستطيع
امحاول عميها من اداخل امشركة امت نقوم بتقييم أادائها وه (حمااد ،4111،ص:)52.
 القوائم المالية األساسية :وتشمل قائمة اممركز اممام أو امميزانية ،قائمة امدخل ،قائمة
امتدفقات امنقدية أو مااادر األموال واستخداماتها ،باإلضافة إمى قائمة حقوق امممكية.
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 ادإفصاحات المرفقة بالقوائم المالية :حيث تعتبر اإلفااحات اممرفقة بامقوائم اممامية مادرا ً
مهما ً من مااادر اممعمومات اممفيدة ف عممية تقييم األادا اممام  ،حيث توفر بعض اممعمومات
اإلضافية امت ال يمكن امحاول عميها من امقوائم اممامية األساسية.
 التقارير والبيانات المرحلية :وه تقارير وبيانات يتم إعداادها بشكل شهري أو ربع أو
ناف سنوي ،وتهد

إمى تزويد مستخدم امبيانات اممامية وخاوصا ً أصحاب امقرار ف

اممنشأة باممزيد من اممعمومات ،مما يساعدهم ف اتخاذ قراراتهم ف ظرو

أفضل.

 تقارير مجلس ادإاارة :وه تقارير تحتوي عمى معمومات إحاائية وبيانات مامية عاادة ما
تكون بقيم إجمامية ،إضافة إمى بعض امخطط اممستقبمية وامت تقدم إمى مجمس اإلادارة بشكل
ادوري ممناقشتها واتخاذ امقرارات اممناسبة.
 تقرير مدقق الحسابات :وهو مادر مهم من مااادر اممعمومات وخاصة بما يحتويه من
مالحظات أو تحفظات خاصة بامقوائم اممامية امت قام مدقق امحسابات بمراجعتها واالطالع
عميها.
 .4مصاار خارجية  :وتشمل بشكل عام امبيانات واممعمومات امت تادر عن هيئات امبورصة وأسواق
اممال ،وكذمك امبيانات واممعمومات امت تنشر ف اماحف واممجالت اممتخااة ،حيث يعتبر من
اممفيد عند امقيام بتقييم أادا شركة معينة ،مقارنتها بامشركات واممنشآت األخرى امت تعمل ف نفس
اممجال ،مذمك من امضروري امحاول عمى معمومات عن اماناعة امت تعمل فيها امشركة ،إضافة
إمى تجميع بيانات عن االقتاااد اموطن باورة عامة (بن بوزيد،4107،ص.)91.
الشكل رقم ( )9مصاار المعلومات الالزمة لعملية تقييم األااء المالي
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مصاار المعلومات
الالزمة لعملية تقييم
األااء المالي

مصاار ااخلية

القوائم المالية
األساسية

ادإفصاحات

مصاار خارجية

التقارير والبيانات
المرحلية

تقارير مجلس
ادإاارة

تقرير مدقق
الحسابات

اممادر من إعدااد امباحث

المبحث الثاني :تقييم األااء المالي للمصارف
أوالً :أهمية تقييم األااء المالي للمصارف
متقييم األادا اممام أهمية كبيرة حيث يمكن أن يتم استخدام اممعمومات امت يوفرها هذا امتقييم
واممأخوذة من واقع امقوائم اممامية ف وضع امخطط اممامية اممستقبمية مممار  ،كما يمكن أن يتم
استخدام مخرجات هذا امتقييم ف اممجاالت امتامية (امشيخ ،4112،ص:)3.
 .0تحديد مدى قدرة إادارة اممار

وكفا تها ف تجميع األموال وإعاادة تشغيمها ممحاول عمى ربح.

 .4امتأكد من مدى فعامية امنشاطات امذي يقوم بها اممار .
 .3اممساعدة ف انجاز عمميات امتخطيط اممام مممار .
 .2مؤشر يوضح حقيقة اموضع اممام مممار .
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وقدرتها عمى امتوسع

 .5امحاول عمى مؤشرات توضح مدى فعامية امسياسات امت يتبعها اممار
واالستمرار.
 .6مؤشر عمى مدى نجاح أو فشل إادارة اممار

ف اموصول إمى األهدا

 .7إيجااد اممناخ اممناسب التخاذ امقرارات امسميمة ف اممار

امموضوعة ف امخطة.

واالبتعااد عن اتخاذ امقرارات ف ظرو

امتخمين أو عدم امتأكد.

ثانيا ً :مراحل تقييم األااء المالي للمصارف
تتم عممية تقييم األادا اممام ممماار

وفق مراحل متتامية كما يم ( :امكرخ  ،4101،ص)39

 .0مرحلة جمع البيانات والمعلومات :إن عممية قياس األادا اممام ممماار

تتطمب توفير اممعمومات

وامبيانات وامتقارير عن امسنة موضوع امدراسة ،وامسنوات امسابقة أو سنة األساس ،وأغمب هذه
امبيانات واممعمومات يمكن امحاول عميها من امقوائم اممامية األساسية مممار

(اممركز اممام  ،بيان

امدخل ،قائمة امتغيرات ف حقوق امممكية ،قائمة امتدفقات امنقدية).
 .4مرحلة تحليل البيانات والمعلومات :وذمك بهد

امتأكد من مدى ادقة وصالحية هذه امبيانات

واممعمومات حيث يفترض وجواد حد مقبول من امموثوقية واالعتماادية ف هذه امبيانات ،وذمك من أجل
استخدامها ف امنسب واممؤشرات اممامية امالزمة معممية تقييم األادا .
 .3إجراء عملية تقييم األااء :حيث يتم ف هذه اممرحمة قياس األادا باستخدام اممؤشرات وامنسب اممامية
اممالئمة ممنشاط امذي يقوم به اممار  ،ويجب أن تشمل عممية تقييم األادا جميع جوانب امنشاط
اممارف وذمك بهد

اموصول إمى نتائج موضوعية يمكن االعتمااد عميها.

 .2تحليل نتائج عملية تقييم األااء :ف هذه اممرحمة يتم تحميل امنتائج امت تم امتوصل إميها ف اممرحمة
امسابقة متحديد االنحرافات امت حامت ،وتحديد األسباب امت أادت إمى هذه االنحرافات ،ووضع
امحمول امالزمة ممعامجة هذه االنحرافات ومنع تكرار حدوثها.

ثالثا ً :الجهات المستفيدة من تقييم األااء المالي للمصارف
يوجد امعديد من امجهات امت تستفيد من تقييم األادا اممام ممماار  ،وتختمف هذه امجهات حسب األهدا
امت تسعى نحو تحقيقها ،حيث تحاول كل جهة امحاول عمى إجابات مناسبة ممجموعة امتساؤالت امت تؤثر
عمى ماامحها بشكل أو بآخر ،وبنا عميه فإن أهم هذه امجهات امت

تهتم بتقييم األادا اممام

ه :

(امناصر ،4104،ص )5.و(اليقة ،4117،ص)51.
 .0إاارة المصرف :وامت تعتبر أحد أهم امجهات امت تهتم باستخدام تقييم األادا اممام امذي تعتمد عميه بشكل
أساس ف عممية امتخطيط وامرقابة وتقييم األادا  ،ويتم عاادة تحميل امبيانات اممامية من قبل اإلادارة بشكل
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مستمر ،حيث تمتمك اإلادارة امعديد من امطرق واموسائل ممراقبة وضع اممار

وذمك بهد

ترشيد

امقرارات ،ومعرفة امسبل األفضل متوظيف اممواراد اممتاحة متحقيق أفضل ربحية ممكنة ،وتستفيد إادارة
اممار

من تقييم األادا اممام عاادة ف اممجاالت امتامية:

 مدى نجاح اممار

ف تحقيق امسيومة.

 مدى نجاح اممار

ف تحقيق امربحية.

 معرفة وضع اممار

باممقارنة مع امماار

 تقييم إنجازات اممار

األخرى.

ف مجال تسويق امخدمات ورضا امعمال .

 امتنبؤ باممستقبل وإعدااد امخطط امالزمة ممواجهة امتحديات اممتوقعة.
 اممساعدة ف امرقابة اممامية عمى كافة أنشطة اممار .
اممركزي يحتاج ممؤشرات ادورية عن أادا امماار

 .9المصرف المركزي :إن اممار
تحقيق أهدافه ف مراقبة امماار

من ناحية امسيومة واالحتفاظ بنسبة معينة من اموادائع كاحتياط نقدي،

باإلضافة مكيفية توجيه االئتمان ،ومدى سالمة اممركز اممام مممار
اممام مممار

كأاداة تمكنه من

تقوم أجهزة اممار

بشكل عام ،وبنا عمى تقييم األادا

اممركزي كل حسب اختااصها بتوجيه اممار

اممعن إمى

ضرورة تعديل أادائه ف اممجاالت امت يمزم فيها تعديل األادا بامشكل امذي يحفظ ويحم حقوق امموادعين
واممامكين وجميع األطرا

امت مها تعامالت مع اممار  ،وكذمك يهتم اممار

اممركزي بتوحيد

امبيانات اممامية واالئتمانية امت تراد من مختمف امماار وإعاادة هيكمتها بامشكل امذي يخدم أهدا امسياسة
امنقدية واممارفية ف االقتاااد اموطن .
 .3المساهمون :يعتبر اممساهمون من أكثر األطرا
تحقق أرباح عند نجاح اممار

اممرتبطة اممعرضة ممخطر كما أنها أكثر األطرا

امت

ويحتاج اممساهمون إمى امبيانات امخاصة بتقييم األادا بشكل ادائم من أجل

تقييم امفرص االستثمارية اممتاحة ،واالختيار بين امبدائل االستثمارية امممكنة ،وذمك بهد

اختيار امفرصة

االستثمارية األفضل متوظيف موارادهم ،ويبحث اممساهمون عاادة عن إجابة عمى امتساؤالت امتامية:
 ما مدى نجاح إادارة اممار

ف تحقيق أهدافه ف امربح وتحقيق مركز تنافس متميز ف امسوق؟

 ما هو امعائد اممتحقق عمى األموال اممستثمرة ف اممار ؟
 ما ه امتوقعات بامنسبة ممستقبل اممار  ،وما ه معدالت امنمو اممتوقع تحقيقها ،وهل ه
أفضل من معدالت امنمو اممتوقعة ف اممنشآت األخرى؟
 ما مدى كفا ة إادارة اممار

ف رسم امسياسات امتمويمية مممار  ،واستغالل اممواراد اممتاحة

مديها بامشكل األمثل؟
 .1الدائنون :امذين يهتمون بامقدرة اممامية مممنشأة ،وسيومتها ومدى قدرتها عمى اموفا بامتزاماتها تجاههم ف
مواعيدها ادون تأخير ،وتطمح هذه امفئة أن تحتوي امقوائم اممامية معمومات متنوعة يمكن االستفاادة منها ف
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اتخاذ امقرارات اممتعمقة بطبيعة وكيفية امتعامل مع اممار  ،ومدى االئتمان امذي يمكن منحه مه ف األجل
امقاير وامطويل ،ومذمك فإن امدائنون يستفيدون من تقييم األادا اممام مممار
 تحميل ادرجة اممخاطرة امت يعمل اممار
 تحميل قدرة اممار
 تحميل سيومة اممار

بهد :

من خالمها.

عمى اموفا بامتزاماته وتسديد امديون ف مواعيدها.
ونسبة امتدفقات امنقدية مديه.

 تحميل سالمة اممركز اممام واالئتمان مممار .
 تحميل سياسة اممار

تجاه امحاالت امطارئة أو نقص امسيومة وعدم امقدرة عمى سدااد االمتزامات

ف مواعيدها.
 .1مراقب الحسابات :ويهتم بتقييم األادا اممام مممار

بافته وسيمة مهمة مالطمئنان عمى نتائج أعمامه،

حيث أن مراقب امحسابات يتجه إمى ما يسمى باممراجعة االنتقاادية بعد أن ينته من كافة أعمامه اممتعمقة
باممراجعة وامتدقيق ،حيث أن تقييم األادا اممام مممار

يساعد مراقب امحسابات عمى امحاول عمى

االطمئنان امكاف قبل إبدا رأيه بامقوائم اممامية ،خاصة وأنه مسؤول أمام غيره من األطرا

امت مها

ماامح مباشرة أو غير مباشرة مع اممؤسسة.
 .2المواعون :يحال امموادعون عاادة عمى عوائد عمى وادائعهم وفق شروط االتفاق اممحداد مسبقا ً ،ومكن ف
حال واجه اممار

خسائر أو ظرو

سيئة ،فإن أصل اممبمغ امموادع مع فوائده يابحان عرضة ممخطر،

وبامتام فإن تقييم األادا اممام يمكن امموادعين من امتعر

عمى اممركز اممام مممار

وربحيته

واممخاطر اممحيطة بأعمامه قبل إيداع أموامهم فيه.
 .3الحكومة :وامت تهتم بتقييم األادا اممام بغرض االستفاادة من مؤشراته ف رسم امسياسات امعامة ،واتخاذ
امقرارات امت تؤثر عمى امقطاع امت تنشط فيه اممنشأة ،إضافة إمى أهمية استخدام هذه اممؤشرات ف امتقييم
امدقيق محجم امضرائب امذي سو تفرضه امسمطات امضريبية ،وهناك جهات حكومية أخرى متعدادة تستفيد
من تقييم األادا اممام نذكر منها عمى سبيل اممثال هيئة األوراق واألسواق اممامية وهيئات مكافحة امبطامة
ووزارة االقتاااد ومكاتب امتخطيط واالستثمار ....امخ.
 .1جهات أخرى :يوجد عدة جهات أخرى تهتم بتقييم األادا اممام  ،نذكر منها عمى سبيل اممثال ال
امحار اممنافسين ومؤسسات امتأمين ووسائل اإلعالم واموسطا امماميون ،حيث يكون مكل منهم مجال
اهتمام مختمف فيما يتعمق بمؤشرات تقييم األادا اممام .
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الشكل رقم ( )3الجهات المستفيدة من تقييم األااء المالي للمصارف
إاارة
المصرف
المصرف
المركزي

جهات أخرى

الحكومة

المساهمون

مراقب
الحسابات

المواعون
الدائنون
اممادر من إعدااد امباحث

رابعا ً :أاوات التحليل المالي التي تستخدم في تقييم أااء المصارف
متقييم األادا اممام تستخدم عاادة امعديد من أادوات امتحميل اممام نذكر من أهمها:
 .0التحليل العمواي أو الرأسي :وهو عبارة عن تحويل األرقام اممامية إمى نسب مئوية من امرقم اممام
امرئيس ف امقائمة وذمك عن كل فترة ،حيث جرت امعاادة أن يكون امرقم اإلجمام ف قائمة اممركز اممام
هو مجموع امموجوادات ،وف قائمة امدخل هو رقم إجمام اإليراادات ،وتظهر مزايا استخدام امتحميل
امعموادي أو امرأس ف تحديد األهمية امنسبية ممعناصر اممكونة ممقائمة اممامية ،كما أن امقيام بتحديد نسبة
اإليرااد اممتحقق من كل مادر من مااادر امدخل إمى إجمام اإليراادات اممتحققة يساعد عمى معرفة مقدار
مساهمة كل مادر من هذه اممااادر ف تحقيق اإليرااد امكم مممار  ،كما يمكننا من تمييز األنشطة
األكثر ربحية بغرض امتركيز عميها عمى حساب األنشطة ذات امربحية امقميمة (أوبان،0992 ،ص.)019 .
وبما أن هذا امنوع من امتحميل يهتم بدراسة امعالقات امكمية بين عناصر امقوائم اممامية اممختمفة من خالل
مقارنة تمك امعناصر ببعضها امبعض بتاريخ محداد ،ومذمك فإنه يتاف بامسكون النتفا امبعد امزمن عنه،
ويعاب عميه ضعف امدالمة ،مذمك من األفضل أن يطبق إمى جانب امتحميل األفق  ،ومكنه رغم ذمك يساعد
عمى تقييم األادا اممام مممار

واكتشا

نقاط امقوة وامضعف (محمد وآخرون ،4112 ،ص.)41.

ومن امجدير بامذكر انتشار شكل مطور من امتحميل امعموادي ممقوائم اممامية يدعى تحميل اممكونات (مقاييس
اممعمومات) ،وامذي يمتاز عن امشكل امتقميدي ممقوائم اممامية بامديناميكية ،مما يجعمه من األادوات اممهمة ف
26

امتنبؤ بحاالت امفشل واإلفالس ف امماار  ،وعمى امرغم من أن هذا امنوع يمكن تطبيقه عمى كافة امقوائم
اممامية ،إال أنه أكثر استخداما ً ف قائمة اممركز اممام  ،حيث أثبتت أغمب امدراسات امت أجريت عميه عن
فعاميته امواضحة ف تقديم مؤشرات كمية مناسبة متقييم قدرة اممار

عمى تسديد امتزاماته سوا ف األجل

امقاير أو امطويل ،حيث يتم امتعبير عن هذه اممؤشرات عمى شكل مقاييس مممعمومات ،يتم من خالمها تقييم
اتجاهات تطور عناصر اممركز اممام  ،وذمك من ناحيتين هما أهميتها امنسبية من جهة ،وثباتها عمى مدار
امفترة امزمنية من جهة أخرى ،ويمكن عاادة ممقاييس معمومات اممركز اممام

أن تشتمل عمى:

(مطر،4113،ص.ص)21-72.
 مقياس ممعمومات كل عنار من عناصر اممركز اممام عمى مستوى امباب امذي ينتم إميه.
 مقياس ممعمومات كل عنار من عناصر اممركز اممام عمى مستواه.
 مقياس ممعمومات كل باب عمى مستوى قائمة اممركز اممام .
 مقياس ممعمومات قائمة اممركز اممام جميعها كوحدة واحدة.
وتختمف طريقة استخدام هذا األسموب من أساميب امتحميل اممام حسب امغرض امذي يهد

إميه مستخدم

امبيانات اممامية ،فإذا كان هدفه تقييم امسيومة ف األجل امقاير عمى سبيل اممثال يكون امتحميل ف هذه امحامة
جزئيا ً فقط يشمل امعناصر ذات امعالقة وه األصول اممتداومة وامخاوم اممتداومة أما إذا كان امغرض من
تحميل امقوائم اممامية هو تقييم اممال ة اممامية فعندئذ يتم اتباع أسموب امتحميل امشامل مجميع عناصر اممركز
اممام .
 .4التحليل األفقي :ويعتمد هذا امنوع من امتحميل عمى ادراسة اتجاه كل عنار من عناصر اممركز اممام
موضوع امتحميل ،ومالحظة مقدار امزياادة أو امنقص باممقارنة مع فترة األساس ،وعمى عكس امنوع امسابق
يتاف هذا امنوع بامديناميكية واممرونة ألنه يظهر امتطورات امت تمت مقارنة بامفترة امسابقة ،بعكس
امتحميل امعموادي امذي يقتار عمى فترة زمنية واحدة (امشماع وعبد اممه ،0991،ص.ص.)41-09.
ومن اممهم ف هذا امنوع من امتحميل اختيار سنة األساس ،ألن ذمك يؤثر عمى حساب االتجاهات ف
اممستقبل ،وبامتام يجب أن يخضع اختيار سنة األساس ممعايير ادقيقة مع األخذ بعين االعتبار امنقاط امتامية:
(امحسن  ،0992،ص.ص)414-410 .
 يجب أال يخضع اختيار سنة األساس ممرأي امشخا  ،حيث أن عدم وجواد معايير موضوعية
مالختيار يقواد إمى سو االستخدام من قبل امشخص اممعد مه متحقيق غايات شخاية ،كأن يفيد أو
يضر بعض اممدرا أو امموظفين وخاصة إذا كان تقييمهم امشخا مرتبط بنتائج تقييم األادا
اممام مممار .
 يجب أن تكون امظرو

ف سنة األساس طبيعية وال يوجد فيها مؤشرات شاذة ،يمكن أن تؤثر عمى

أنشطتها بشكل أو بآخر.
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 بما أن امظرو

امحامية تتاف بامتطور امسريع ف

أغمب امنواح  ،وخاصة ف

امجانب

امتكنوموج  ،مذمك يجب أال تكون سنة األساس متقاادمة من هذه امناحية ،وإال فإن اممقارنات سو
تكون غير ادقيقة ف أغمب األحيان ،مذا جرت امعاادة أال يكون امفرق بين سنة األساس وامسنة امحامية
أكثر من خمس سنوات.
 يجب قطع سمسمة االتجاهات وامبد بسمسمة جديدة ف حال حدوث تغييرات جوهرية ف بنية امشركة
أو نشاطها األساس .
 .3التحليل المالي بأسلوب النسب المالية :يعتمد هذا امنوع من امتحميل عمى إيجااد عالقات كمية بين امعناصر
اممكونة ممقوائم اممامية ،وذمك بتاريخ معين ،واالتجاهات امت اتخذتها هذه امعالقات ويتميز امتحميل بأسموب
امنسب اممامية بعدة مزايا من أهمها:
 امسهومة ف االحتساب.
 إمكانية إجرا اممقارنة مع فترات سابقة أو مع منشآت أخرى تعمل ف نفس اممجال.
 يفيد ف تقديم مؤشرات هامة وقيمة ال توفرها امقوائم اممامية بشكمها امتقميدي (امقااص،4101 ،
ص.)052.
كما أن استخدام امتحميل بأسموب امنسب اممامية متحميل امقوائم اممامية مممار
ومفيدة عن امسيومة ،مال ة رأس اممال ،امربحية ،كفا ة اممار

يعط اممحمل معمومات قيمة

ف استخدام مواراده اممامية ،إمى جانب

امعديد من اممعمومات األخرى ،كما يتم عاادة اتباع أسموب امتحميل باستخدام امنسب اممامية مقياس اممخاطر
امت تتعرض مها امماار  ،وامتعر

عمى هذه اممخاطر وادرجة تأثيرها عمى مستقبل اممار

ونشاطاته

اممختمفة (بن بوزيد ،4107،ص.)015.
ويجب أن تتوافر ف امنسب اممامية مجموعة من امشروط من أهمها( :كراجة وآخرون ،4116،ص)067.
 يجب أن تكون امنسب وعالقة األرقام مع بعضها منطقية ،مثل نسبة امربح إمى امموجوادات أو نسبة
امربح إمى حقوق امممكية.
 يجب أن تساعد امنسبة اممستخرجة ف تحميل امعالقة مع مؤشرات اقتااادية أخرى ،مثل عالقة
نسبة معدل امعائد عمى األموال اممستثمرة مع تكمفة امتمويل ،حيث أن األموال تقترض بغرض
استثمارها وامحاول عمى عائد ،فإذا كان معدل امعائد عمى االستثمار أعمى من كمفة امتمويل فهذا
يعن أن امعممية مجدية.
 يجب أن تعكس امنسبة عالقة تطبيقية بين بسط امنسبة ومقامها ،مثل نسبة اإليراادات من امفوائد
امدائنة إمى صاف امموجوادات اممنتجة ممفوائد.
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من خالل ما سبق يمكننا امقول بأن امنسب اممامية ه محاومة إليجااد عالقة بين رقمين تم استخراجهما من
قائمة اممركز اممام  ،أو من قائمة امدخل أو من كميهما معا ً ،وبامتام فه مهمة ف إعطا فهم أعمق عن
حقيقة اموضع اممام مممار

مقارنة بباق أنواع امتحميل ،وتتميز امنسب اممامية بعداد من امخاائص نذكر

من أهمها( :بن بوزيد ،4107،ص)017.
 التجانس :إي أن األرقام اممستخدمة ف امنسب اممامية يجب أن تكون معرفة بوضوح وقابمة مممقارنة.
 الداللة :أي يجب أن تكون هذه امنسب معبرة عن امهد

أو األهدا

امت نريد اموصول إميها من

امتحميل اممام .
 االنتقاء :يجب عمى اممحمل اممام أن يختار امنسب اممامية امت تعبر بشكل ادقيق عن امجانب اممرااد
تحميمه ،وذمك حتى تكون عممية امتحميل اممام ذات جدوى.
 الذاتية :حيث أنه يمكن االعتمااد عمى نسب مختمفة متحميل نفس امجانب وبامتام فإن عممية اختيار
امنسب اممامية تعواد إمى اممحمل نفسه.
مكن وعمى امرغم من أهمية امنسب اممامية إال أنها تواجه بعض االنتقاادات من أهمها( :جمدة ،4119،ص)067.
 امنسب اممامية ه أادوات ممتحميل اممام  ،وه تعطينا مؤشرات فقط عن أادا اإلادارة ومكنها ال
تقوم بإعطا تفسيرات أو حمول مممشاكل أو االنحرافات امت تظهر.
 تقوم امكثير من امماار

ف بعض األحيان بدمج بعض عناصر اممركز اممام أو بيان امدخل

مع بعضها ،األمر امذي يؤثر سمبا ً عمى صحة امنتائج امت يحال عميها اممحمل اممام من خالل
استخدام امنسب اممامية.
 اختال

طرق امتسجيل وامقيواد اممحاسبية اممتعمقة بتقييم امموجوادات واالهتالكات واإلطفا ات

وتكوين االحتياطات واممخااات.
 امنسب اممامية تظهر عالقات كمية بين بعض امعناصر ف تاريخ معين ،ومكنها ال تظهر نشاطات
اإلادارة أو خططها.
 ف حال وجواد تضخم فإن ذمك يؤثر عمى ادقة امنسب اممامية عند اممقارنة بين امسنوات ،وبامتام
تفقد امنسب اممامية قيمتها نتيجة تأثرها بهذا امتضخم.

المبحث الثالث :المؤشرات المالية المستخدمة في البحث لمقارنة أااء المصارف التقليدية مع
المصارف ادإسالمية
أوالً :مؤشرات السيولة
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عمى تمبية امتزاماته واإليفا بها بشكل سريع ،وذمك من خالل تحويل أي

تعبر امسيومة عن قدرة اممار

أصل من األصول إمى نقدية سائمة بشكل فوري ،وادون خسارة ومن أهم مؤشرات امسيومة:
أ .نسبة السيولة القانونية :وه نسبة امسيومة امرسمية امت حدادها مار

سورية اممركزي وذمك بقرار

مجمس امنقد وامتسميف رقم  522م .ن/ب 2امااادر بتاريخ  ،4119/00/44وامذي عر
"مدى قدرة اممار

امسيومة عمى أنها

عمى اإليفا باالمتزامات وتمويل امزياادة ف جانب امموجوادات ادون االضطرار إمى

تسييل موجوادات بأسعار غير عاادمة ،أو اممجو إمى مااادر أموال ذات تكمفة عامية".
وقد جا ف امقرار اممذكور وذمك ف امماادة امثانية منه " :عمى كل مار

أن يحتفظ ف كل يوم عمل

بنسبة سيومة بكافة امعمالت ال تقل عن  %31تحتسب بقسمة األموال امجاهزة وامقابمة ممتجهيز عمى اموادائع
واالمتزامات األخرى وعناصر خارج امميزانية".
وسيتم االعتمااد عمى نسبة امسيومة اممذكورة ف امبيانات اممامية اممنشورة ممماار  ،حيث يمزم اممار
اممركزي كل مار

من امماار

امعاممة سوا كان تقميديا ً أو إسالميا ً باإلفااح عن متوسط نسبة

امسيومة خالل امعام امذي تنشر عنه امبيانات اممامية ،وذمك ف بند مخاطر امسيومة ،مع امعمم أنه ال يوجد
إمكانية الحتسابها من واقع امقوائم اممامية اممنشورة فقط ،كونها تحتاج بيانات متعمقة بعناصر خارج امميزانية
ال تتوفر ف امبيانات اممنشورة.
ب .نسبة السيولة السريعة :تبين هذه امنسبة مدى قدرة األصول امنقدية عمى تغطية اموادائع ،ويتم احتسابها من
خالل امعالقة امتامية( :اممومن وامسروج  ،4117،ص.)041.
السيولة السريعة = النقدية  /إجمالي الواائع
وتشمل امنقدية اممذكورة ف بسط امنسبة كل من امنقد واألرصدة مدى مار
مدى امماار

مطروحا ً منها وادائع امماار

إمى زياادة قدرة اممار

امموجوادة ف طر

سورية اممركزي واألرصدة

االمتزامات ،وزياادة هذه امنسبة يشير

عمى مقابمة عمميات امسحب من اموادائع ،مع اإلشارة إمى أن امسيومة امعامية تشير

إمى وجواد أموال مجمدة غير مستغمة ،وهذا سينعكس سمبا ً عمى أادا امماار

(امناصر ،4104،ص.)29.

ثانياً :مؤشرات الربحية
تهتم هذه اممؤشرات بقياس وتقييم مدى قدرة اممار

عمى تحقيق أرباح من اممواراد اممتاحة ،وتعتبر مؤشرات

امربحية من أهم اممؤشرات كون األرباح امت يحققها اممار
وتعتبر ضمانا ً الستمرارية اممار

مها تأثير كبير وهام عمى حقوق اممساهمين،

وقدرته عمى امنمو (امفتم  ،4102،ص.)412.

ومن أهم نسب امربحية
أ .نسبة العائد على الموجواات ( :)ROAويطمق عميها أيضا ً نسبة امعائد عمى االستثمار  ،ROIوتقيس
قدرة وفعامية اممار

ف إادارة أصومه (استثماراته) ،وتعتبر هذه امنسبة مؤشر ممكفا ة اإلادارية ،حيث
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تشير إمى قدرة إادارة اممار

عمى تحويل امموجوادات إمى أرباح ،ويتم عاادة مقارنتها مع امنسب نفسها

ممقطاع اممارف  ،ويتم احتسابها عمى امنحو امتام ( :امقااص ،4101،ص.)057.
العائد على الموجواات ( = 0)ROAصافي الربح قبل الضريبة  /مجموع الموجواات
ب .نسبة العائد على حقوق الملكية ( :)ROEوتقيس امعائد اممتحقق عمى أموال (حقوق) اممساهمين ف
اممار  ،فه تقيس بشكل تقريب صاف األرباح امت يستممها أصحاب رأس اممال عندما يستثمرون
أموامهم ف اممار  ،ويتم احتسابها عمى امنحو امتام ( :امقااص ،4101،ص.)057.
العائد على حقوق الملكية ( = )ROEصافي الربح بعد الضريبة  /حقوق الملكية.
ج .نسبة العائد على السهم :وتقيس هذه امنسبة حاة امسهم من األرباح امت حققها اممار

نتيجة استخدامه

مممواراد اممتوفرة مديه ،وإن ارتفاع هذا اممؤشر يدل عمى أادا جيد ،ويتم عاادة احتساب نسبة امعائد عمى
امسهم عمى امنحو امتام ( :اممومن وامسروج  4117،ص.)041.
العائد على السهم = صافي الربح بعد الضريبة  /عدا األسهم.
ا .نسبة العائد على الواائع :وتقيس هذه امنسبة مدى فاعمية وقدرة إادارة اممار

عمى تحويل اموادائع إمى

أرباح صافية من خالل توظيفها ف مجاالت استثمارية ذات مرادواد جيد ،وتحسب عمى امشكل امتام :
(.)Rosly&Abu Bakar,2015,P.1257
العائد على الواائع = الربح بعد الضريبة /إجمالي واائع العمالء

ثالثاً :مؤشرات النشاط
تستخدم هذه اممؤشرات متقييم مدى كفا ة األادا ف اممار

وقدرته عمى استغالل اممواراد اممتاحة مديه ،ومدى

تمبيته الحتياجات اممتعاممين ،مذمك من امضروري أن يتم توظيف اممواراد اممتاحة مديه ف مجاالت استثمارية
مختمفة ،بغية تحقيق األرباح ،ومن أهم اممؤشرات ما يم ( :امتميم وقدوم  ،4114،ص)45.
أ .نسبة القروض إلى إجمالي الواائع :تقيس هذه امنسبة مدى كفا ة اإلادارة ف توظيف أحد أهم مااادر
امتمويل مممار  ،وه اموادائع بأنواعها اممختمفة ،وذمك ف مجال االستخدام امتقميدي ممواراد امبنك وهو
اإلقراض بمختمف أنواعه ،وتحتسب هذه امنسبة عمى امشكل امتام :
نسبة القروض إلى إجمالي الواائع = القروض /إجمالي الواائع
ب .معدل توظيف الموارا :وتقيس هذه امنسبة مدى قدرة اممار

عمى توظيف كافة مواراده امت تتضمن

اموادائع وحقوق امممكية ،حيث تمثل اموادائع امجانب األكبر من مااادر األموال ف اممار  ،بينما تمثل

 1في بعض الدراسات يتم استخدام صافي الربح بعد الضريبة عند احتساب معدل العائد على الموجودات.
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حقوق امممكية مااادر األموال امذاتية مممار  ،وذمك ف مجاالت استثمارية متنوعة تشمل امقروض إمى
جانب كافة أوجه االستثمارات األخرى ألموال امبنك ،وتحتسب هذه امنسبة عمى امشكل امتام :
معدل توظيف الموارا = (االستثمارات( /الواائع  +حقوق الملكية)

رابعاً :مؤشرات السوق
تفيد هذه اممؤشرات ف إعطا ادالمة عمى مدى تقييم اممستثمرين ف امسوق اممامية ألادا اممار  ،وتعتمد
عميه إادارة امشركة ف تحميل امقيمة امسوقية ألسهمها ف امسوق اممامية ،ومن أهم هذه اممؤشرات ما يم :
)(Brigham and Ehrhardt,2011,p102
أ .نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية :تعبر عن مدى تقييم اممستثمرين ألسهم اممار  ،وتعكس
توقعاتهم ألوضاع اممار
مبشر مممار

ف اممستقبل ،فكمما زاادت هذه امنسبة كمما ادمت عمى وضع جيد ومستقبل

موضوع امدراسة ،وتحتسب هذه امنسبة عمى امشكل امتام :

القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية = القيمة السوقية للسهم  /القيمة الدفترية للسهم
ب .العائد على السهم إلى القيمة السوقية للسهم :ويدل هذا اممؤشر عمى مقدار قوة امسهم ف امسوق اممامية،
فكمما زااد هذا اممؤشر كمما ادل عمى أادا أفضل مممار

ف امسوق اممامية ،وتحتسب هذه امنسبة عمى

امشكل امتام :
العائد على السهم إلى القيمة السوقية للسهم = العائد على السهم  /القيمة السوقية للسهم
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الفصل الثالث :ماهية المصارف
التقليدية وادإسالمية تقديم نظري
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تمهيد :تمعب امماار

بنوعيها امتقميدي واإلسالم ادور اموسيط بين امجهات امت مديها عجز ف اممواراد

اممامية وامجهات امت مديها فائض ،ومكن تختمف امطريقة امت يؤادي بها كل نوع من امماار

هذا امدور ،فف

حين تقوم امماار امتقميدية عمى أساس امفائدة فإن امماار اإلسالمية تقوم عمى أسس وقواعد مختمفة تتوافق

مع أحكام امشريعة اإلسالمية.
من خالل هذا امفال سو

نتعر

عمى مفهوم كل من امماار

امتقميدية واإلسالمية ،واألسس امت تحكم

عمل كل منهما ،وكذمك مااادر واستخدامات األموال مدى كل نوع واالختالفات امجوهرية بين كال امنوعين من
امماار :

المبحث األول :مفهوم المصارف التقليدية وأهدافها واألسس التي تحكم عملها
أوالً :مفهوم المصارف التقليدية
تعدادت امتعاريف امت تناومت امماار
أن تختمف من مكان آلخر ،فقد عر

امتقميدية وذمك تبعا ً مموظائف امت تقدمها هذه امماار  ،وامت يمكن

(شاهين ،4102،ص )2.امماار

امتقميدية عمى أنها "اممنشأة امت تتخذ

من االتجار بامنقواد حرفة مها" .أما (كنعان ،4100،ص )045.فقد عر

اممار

امتقميدي بأنه " مؤسسة

مامية تستقبل اموادائع وتمنح امقروض وتسهل عمميات امسحب واإليداع اإلمكترونية ممعمال  ،وتقوم بتمويل
امتجارة امداخمية وامخارجية ،وتقدم خدمات مارفية ومامية متنوعة" .كما عرفها شيخ امسوق ،4107،ص)07.
بأنها " مؤسسة مامية وسيطة تقوم بمجموعة من امخدمات اممارفية اممتنوعة ،وامت تبدأ بقبول اموادائع ومنح
امقروض وامتسهيالت االئتمانية اممختمفة مع امتأكيد عمى ادورها ف تحقيق امتنمية االقتااادية وادفع عجمة
االقتاااد إمى األمام".
من خالل استطالع امتعاريف امسابقة يمكن أن نعر

امماار

امتقميدية بأنها اممؤسسات اممامية امت تقوم

بجميع األعمال اممتعمقة بقبول اموادائع بكافة أنواعها من امموادعين ،بغرض منحها كقروض وتسهيالت
مممقترضين ،واالستفاادة من فرق معدل امفائدة اممدينة وامدائنة ،باإلضافة إمى تقديم خدمات مامية وائتمانية
وامكترونية متنوعة معمالئها.

ثانيا :أهداف المصارف التقليدية
إن امماار

امتقميدية تعمل بشكل أساس متحقيق ثالثة أهدا

أساسية وه :

 .0الربحية :مقد قامت فكرة امعمل اممارف باألساس عمى فكرة امربح وامربحية ،حيث أن جميع امنشاطات
امت تقوم بها امماار
امماار

امتقميدية سوا كانت محمية أو خارجية تهد

تتنافس فيما بينها عمى تقديم أفضل امخدمات معمالئها بهد

اممساهمين ،ويعزز من قدرة اممار

إمى تحقيق امربح ،وقد أصبحت
زياادة أرباحها بامشكل امذي يرض

ف امسوق (كنعان ،4100،ص.)047.
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 .9السيولة :إن مفهوم امسيومة يشير إمى قدرة اممار
قدرة اممار

عمى اإليفا بامتزاماته تجاه امموادعين ،كما يشير إمى

عمى تسييل األصول غير امنقدية ،وتحويمها بسهومة وسرعة إمى نقد ممقابمة امتدفقات امنقدية

اممفاجئة ادون أن يؤادي ذمك إمى امتأثير عمى نشاطات اممار

اميومية ،ووضعه اممام

(أل منشد

وامافار ،4105،ص.)09.
 .3األمان :أو ما يسمى اممال ة اممامية مممار  ،حيث يتوجب عمى اممار

االحتفاظ برأس مال كاف

ممواجهة اممخاطر اممحيطة ،وامت ياعب امتنبؤ بها جميعا ً كاممخاطر امتشغيمية ومخاطر االئتمان ومخاطر
امسوق ومخاطر األصول ،وذمك بشكل يتناسب مع طبيعة وحجم هذه اممخاطر ،وتعكس مال ة اممار
مدى امثقة امت

يتمتع بها ،وقدرته عمى جذب أموال امموادعين مممارسة نشاطاته اميومية (اداواد

وامعم  ،4107،ص.)024.

ثالثاً :األسس التي تحكم عمل المصارف التقليدية
يوجد امعديد من األسس امت تحكم عمل امماار
 .0سلعية النقوا :إن امتعامل ف امماار
حيث أن امماار

امتقميدية نذكر من أهمها( :اممغرب  ،4112،ص)75.

امتقميدية يقوم عمى أساس اعتبار امنقواد سمعة يتم اممتاجرة بها،

امتقميدية تقوم بإنتاج مزيج من امسمع وامخدمات ،وذمك حسب حاجة عمال ها وبامشكل

امذي يحقق مها أفضل عائد ممكن.
 .4تجميع الواائع والمدخرات استنااا ً إلى قاعدة الدائنية والمديونية :إن اموظيفة األساسية ممماار امتقميدية
ه تجميع اموادائع بمختمف أنواعها ،ويتوجب عميها أن تستخدمها بامشكل امذي يعزز من مركزها اممام ،
األمر امذي يزيد من قدرتها عمى امحاول عمى ثقة األفرااد ووادائعهم.
 .3خلق النقوا وتوظيف الموارا اعتمااا ً على منح القروض والتسهيالت االئتمانية بصفة مستمرة :تقوم
امماار

امتقميدية بتوظيف اممواراد اممتاحة مديها عن طريق تقديم امقروض وامتسهيالت االئتمانية مألفرااد

وامشركات امت تبحث عن امتمويل ،وتعتبر خدمة اإلقراض ه امخدمة امرئيسية امت تقدمها امماار
امتقميدية ،كما أنها تعتبر مادر امربح األساس بامنسبة مها.
 .2الفائدة :تعتمد امماار

امتقميدية ف عممها عمى امفرق بين معدالت امفائدة اممدينة وامدائنة ،فاممار

امتقميدي يقرض أموامه إمى امجهات امت تبحث عن تمويل بمعدل فائدة أعمى من ذمك امذي يدفعه ممموادعين
مقا تجميد أموامهم ف اممار  ،مع ضرورة اإلشارة إمى أن اممار

ال يممك امحرية اممطمقة ف تحديد

أسعار امفائدة اممدينة وامدائنة ،حيث تتدخل عاادة امسمطات امرقابية متمثمة باممار

اممركزي ف وضع

حدواد عميا وادنيا ألسعار امفائدة.
 .5التنويع المالي :تقوم امماار امتقميدية بتنويع اممااادر امت تحال من خالمها عمى اموادائع من امموادعين،
وكذمك تهتم بتنويع آجال هذه اممااادر أيضا ً ،كما تقوم بإعاادة توزيع آجال اموادائع وتحويمها إمى توظيفات
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قايرة ومتوسطة وطويمة األجل مممقترضين من امعمال  .وتهد

امماار

امتقميدية من هذا امتنويع إمى

مواجهة مخاطر امتمويل واالستثمار ،مما يساعد عمى تخفيف احتمال وقوع امخطر وتعظيم امعائد اممتوقع.

المبحث الثاني :مصاار واستخدامات األموال في المصارف التقليدية
أوالً :مصاار األموال في المصارف التقليدية
وتظهر ف جانب امخاوم ف قائمة اممركز اممام وتقسم إمى قسمين رئيسيين( :بورقبة ،ص)62-60.
 .0المصاار الداخلية :وتشمل كل مما يم :
أ.

رأس المال :وه األموال امت ادفعها اممساهمون عند االكتتاب ،يضا إميها أية زياادات حامت من خالل
طرح أسهم جديدة ،ويعتبر من أهم اممااادر وأكثرها ثباتا ً واستقرارا ً ،ومكنه يتميز بانخفاض وزنه امنسب
مقارنة ببقية مااادر األموال األخرى.

ب .االحتياطيات :وتشمل عاادة ما يم :
 االحتياطيات القانونية :ويتم تكوينها بشكل إمزام كنسبة معينة من األرباح امسنوية ،وذمك حتى تبمغ
نسبة محدادة من رأس اممال.


االحتياطيات االختيارية :ويتم تكوينها بنا عمى قرار اإلادارة امعامة بعد موافقة اممساهمين كنسبة معينة
من األرباح امسنوية ،وذمك حتى تبمغ نسبة محدادة من رأس اممال.

 االحتياطيات العامة :وه االحتياطيات األخرى امت يقتطعها اممار من أرباحه ممواجهة أية خسائر
قد يتعرض مها ف اممستقبل.
ج .األرباح غير الموزعة :حيث تحتفظ امماار عاادة بجز من األرباح وال تقوم بتوزيعها عمى اممساهمين،
وذمك بغرض تعزيز اموضع اممام مممار  ،أو توزيعها عمى اممساهمين ف امسنوات امت ال يحقق فيها
اممار

أرباح كافية.

 .4المصاار الخارجية :وه األموال امت يحال عميها اممار من األشخاص امطبيعيين أو االعتباريين،
وتشمل عاادة ما يم :
أ .الواائع :وه األموال امت يتمقاها اممار

من امموادعين ،وتعتبر اممادر امرئيس مألموال ف

اممار  ،وتقسم عاادة إمى أربعة أنواع رئيسية( :كنعان ،4100،ص()042.أحمد ،4112،ص.)056
▪ الواائع تحت الطلب :وتسمى أيضا ً امحسابات امجارية ،ويمتزم اممار

برادها ألصحابها عند طمبها،

ويتم امسحب منها بموجب شيكات أو أوامر سحب عند امطمب ،وتمجأ امماار
بموجوادات ذات سيومة عامية ممواجهة امسحوبات اممتوقعة من هذه اموادائع.
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عاادة إمى االحتفاظ

▪ الواائع ألجل التي تستحق في تواريخ معينة :وه األموال امت يوادعها أصحابها مفترات محدادة
مسبقا ً ،ويكون مهذه اموادائع فائدة محدادة تزيد بزياادة مدة اإليداع ،يقوم اممار

بدفعها ممموادعين مع

أصل اممبمغ عند االستحقاق.
▪ الواائع ألجل بإخطار :وه اموادائع امت يتوجب عمى امموادع إخطار اممار

قبل وقت مناسب من

تاريخ سحبها ،وتكون عاادة أسعار امفوائد عميها مشابهة تقريبا ً مموادائع ألجل امت تستحق ف تواريخ
معينة.
▪ واائع التوفير :تكون امغاية منها جذب صغار اممدخرين ،وتعط صاحبها إمكانية امسحب واإليداع
منها ف أي وقت يشا وبشروط ميسرة ،من خالل ادفتر يعطى ممموادع يوضح عمميات امسحب واإليداع
امت قام بها ومقدار امفوائد اممترتبة ماامحه.
ب .القروض المصرفية :وه األموال امت يحال عميها اممار
امماار

من اممار

اممركزي أو من

األخرى اممحمية واألجنبية ،وذمك بغرض استثمارها ف أوجه متنوعة تؤادي إمى تحقيق

أرباح تفوق ما يتم ادفعه كفوائد عمى هذه امقروض.

ثانياً :استخدامات األموال في المصارف التقليدية
تظهر استخدامات األموال ف جانب األصول ف قائمة اممركز اممام مممار  ،ومن أهم استخدامات األموال
ف امماار

ما يم (امقااص ،4101،ص )72.و(امعاار ،4111،ص:)21

 .0األرصدة النقدية الجاهزة :ه عبارة عن امموجوادات امسائمة امت يحتفظ بها اممار
مدى اممار

اممركزي أو امماار

ف صنااديقه أو

األخرى ،وذمك بغرض تمبية امسحوبات اميومية اممتوقعة من وادائع

امعمال  ،إضافة إمى تمبية امحاجات امتشغيمية األخرى مممار .
بخامها معمالئه ،وه تمثل

 .9األوراق التجارية المخصومة :وه عبارة عن امسندات امت يقوم اممار

باألساس عممية إقراض قايرة األجل مدتها متوافقة مع مدة امسندات اممخاومة.
 .3القروض والسلف :وه تعد من أهم استخدامات األموال ف امماار

امتقميدية ،وتقوم امماار

عاادة

بتنويع محفظتها من امقروض وامسمف عمى مختمف األنشطة وامقطاعات االقتااادية ،متخفيف اممخاطر
االئتمانية ،وتتراوح عاادة قيمة هذه اممحفظة بين  %51-21من قيمة األصول.
 .1االستثمارات :مثل اممساهمة ف بعض اممشاريع االقتااادية أو شرا األادوات اممامية بهد
امفوائد عمى هذه األادوات ،أو بهد

االستفاادة من

امحاول عمى أرباح نتيجة بيعها ف سوق األوراق اممامية عند ارتفاع

سعرها امسوق .
 .1األصول الثابتة :وتشمل مجموعة امعقارات امت يممكها اممار

ويمارس فيها نشاطه إمى جانب األصول

امثابتة األخرى مثل األثاث وامتجهيزات ،امسيارات واألادوات اممكتبية ...إمخ.
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المبحث الثالث :مفهوم المصارف ادإسالمية وأهدافها واألسس التي تحكم عملها
أوال :مفهوم المصارف ادإسالمية:
ظهرت امماار اإلسالمية بغرض تمبية حاجات اممجتمع اإلسالم  ،وذمك من خالل امقيام باألعمال اممارفية
امت تتوافق مع أحكام امشريعة اإلسالمية ،واالبتعااد عن امتعامالت اممارفية امت تقوم عمى أساس امربا امذي
حرمه امقرآن امكريم وامسنة امنبوية امشريفة ،وقد تعدادت امتعاريف امت تناومت امماار
عر

اممرسوم امتشريع رقم  35معام  4115امخاص بإحداث امماار

األومى منه اممار

اإلسالم بأنه " اممار

اإلسالمية ،حيث

اإلسالمية ف سورية ف امماادة

امذي يتضمن عقد تأسيسه ونظامه امداخم امتزاما ً بممارسة

األعمال اممارفية امت ال تتعارض مع أحكام امشريعة اإلسالمية ،سوا ف مجال قبول اموادائع وتقديم امخدمات
اممارفية األخرى أو ف مجال امتمويل واالستثمار" .كما عرفها (عبد امرحمن وامسبعاوي،4100،ص)059.
بأنها "تمك اممؤسسات اممامية امت تسعى إمى امعمل ف إطار ضوابط واحكام امشريعة اإلسالمية ،وبما يعزز
قيام هذه امماار

بتقديم امخدمات االقتااادية واالجتماعية مممجتمع اإلسالم  ،عن طريق تجميع األموال

واستثمارها ف مختمف اممجاالت وبما يتفق وأحكام امشريعة" .أما( )Avais Pervez ,2011,p.13فقد عرفها
بأنها اممؤسسات اممامية واالستثمارية واالجتماعية امت تعتمد عمى اممباادئ اإلسالمية ف منطقها ومعتقداتها
وجميع عممياتها ،أما امرفاع فقد عرفها بأنها " مؤسسة ماميّة ومارفية ،تقوم باموساطة اممامية بين اممدخرين
واممستثمرين ،وتمارس أعمامها االستثمارية وامخدماتية ف
امتعاريف امسابقة يمكن امقول بأن امماار

إطار أحكام امشريعة اإلسالمية" .ومن خالل

اإلسالمية ه عبارة عن مؤسسات مامية تقوم بممارسة األعمال

اممارفية وجذب األموال واستثمارها بامشكل امذي يتوافق مع أحكام امشريعة اإلسالمية.

ثانياً :أهداف المصارف ادإسالمية
تنطمق امماار

اإلسالمية من ضرورة معامجة حاجة اممجتمع اإلسالم إمى جهاز مارف يعمل وفق أحكام

امشريعة اإلسالمية ،من خالل جذب األموال واممدخرات وتوفير امتمويل امالزم مممستثمرين بعيدا ً عن امربا
وه تهد

إمى امتأكيد عمى أن االقتاااد اإلسالم صامح مكل زمان ومكان ويمكنه حل اممشكالت االقتااادية

واالجتماعية امت

تعان

منها امدول اإلسالمية .ويمكن امقول إن أهم أهدا

امماار

اإلسالمية ه :

(امحاج ،4115،ص )4.و (امراوي وعبد اممه  ،4102،ص)72.
 .0تشجيع وتطوير التقدم االقتصااي للمجتمع :وذمك من خالل معب ادور اموسيط بين اممدخرين واممستثمرين،
إما عن طريق امتمويل اممباشر أو من خالل وساطة مامية تستخدم فيها أادوات محدادة تتوافق مع أحكام
امشريعة اإلسالمية ،بعيدا ً عن أسموب امفائدة اممتبع ف امماار

امتقميدية.

 .9القيام بالعمليات المصرفية والتجارية وفقا ً لمبدأ العدالة والربح المشروع :حيث يقوم امنظام اممارف
اإلسالم عمى مبدأ اممضاربة امذي يسهم ف تحقيق امعدامة وامكفا ة واالستقرار ،من خالل توزيع اممواراد
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اممامية بين اممشاريع اممتنافسة ،عمى أساس ربحية اممشروعات ،وميس عمى أساس امعائد اممتوقع عمى رأس
اممال اممستثمر.
 .3تحقيق األرباح :األرباح ف امماار

اإلسالمية ه امنتيجة امطبيعية ممعمميات االستثمارية وامخدمات

اممارفية امت تقدمها هذه امماار  ،وتوزع هذه األرباح عمى امموادعين واممساهمين وفق مبدأ اممشاركة،
ويعتبر تحقيق امربح مهم وضروري الستمرار امماار

اإلسالمية ،وادميل عمى نجاحها وقدرتها عمى

اممنافسة.
 .1توفير األمان للمواعين :وهو عامل هام من عوامل نجاح اممار  ،حيث أن توافر امسيومة امنقدية امت
تمب عمميات امسحب ادون امحاجة إمى تسييل األصول امثابتة تعتبر من أهم عوامل امثقة بامماار
اإلسالمية.
 .1توفير البدائل الشرعية المصرفية المناسبة وإرضاء المتعاملين :من خالل طرح صيغ تمويمية تحظى
بامقبول مدى امجميع ،مما يعتبر من أفضل امطرق مجذب اممدخرات وتجميع األموال امالزمة متمويل
اممشروعات األساسية امت يحتاجها اممجتمع.

ثالثا ً :األسس التي تحكم عمل المصارف ادإسالمية
وتتمثل ف عدة محاور أهمها (امحاج ،4115،ص)7.
 .0العمل وفق أحكام الشريعة ادإسالمية :حيث تمتزم امماار

اإلسالمية بتقديم امخدمات اممامية واممارفية

وفق أحكام امشريعة اإلسالمية اممستمدة بشكل أساس من امقرآن امكريم وامسنة امنبوية امشريفة
 .4عدم التعامل بالفائدة :حيث ال تقوم امماار

اإلسالمية بامتعامل بأسعار امفائدة أخذا ً وعطا ً حيث أن

امنقواد ف اإلسالم مها أحكام خاصة فه ميست سمعة تباع وتشترى بأكثر من قيمتها وال تخضع ممعرض
وامطمب وامنقواد ف اإلسالم يجري فيها امربا ومهذا يحرم بيعها بأكثر من قيمتها عند إقراضها ألن امبيع
بأكثر من امقيمة يعتبر من امربا.

المبحث الرابع :مصاار واستخدامات األموال في المصارف ادإسالمية
أوالً :مصاار األموال في المصارف ادإسالمية
تتمثل مااادر األموال ف امماار

اإلسالمية ف امعناصر امتامية (بورقبة ،4101،ص.ص)66-60.

.0المصاار الداخلية :ال تختمف اممااادر امداخمية ف امماار
تتكون من رأس اممال واالحتياطيات واألرباح غير امموزعة.
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اإلسالمية عنها ف اممااادر امتقميدية حيث

 .9المصاار الخارجية :إن اممااادر امخارجية ف امماار
ف امماار

اإلسالمية تتشابه إمى حد كبير مع نظيرتها

امتقميدية ف امشكل ،ومكنها تختمف عنها ف طريقة امتعامل وتتكون هذه اممااادر من امعناصر

امتامية:
أ .الواائع :وتتكون مما يم :
▪ الواائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) :وه تشبه نظيرتها ف امماار
بمثابة قرض حسن يقرضه امموادع مممار

امتقميدية ،وتعد هذه اموادائع

اإلسالم إمى حين حاجة امموادع إميه.

▪ الواائع االستثمارية (الحسابات االستثمارية) :وه اممبامغ امت يوادعها أصحابها ف امماار اإلسالمية
بهد

تحقيق امربح ،من خالل قيام اممار

اإلسالمية بمثابة عقد مضاربة بين اممار
امماار

باستثمارها ،وتعد اموادائع االستثمارية ف

امماار

وامموادع ،وه توازي اموادائع ألجل واموادائع إلخطار ف

امتقميدية.

▪ الواائع االاخارية (حسابات التوفير) :وتعد هذه امحسابات بمثابة عقد مضاربة بين امموادع واممار
ويوجد مهذه امحسابات نوعين:
حسابات توفير مع امتفويض باالستثمار ،وفيها يحال امموادع عمى ربح مقا اممضاربة امت يقوم بها
اممار  .وحسابات توفير ادون امتفويض باالستثمار ،وه تشبه امحسابات امجارية وال تعط صاحبها
أية أرباح.
ب .المصاار الخارجية األخرى :يعتبر االقتراض هو اممادر امثان من مااادر امتمويل امخارجية ،حيث يمجأ
أحيانا ً اممار

اإلسالم إمى االقتراض من امغير ف حال حاجته ممسيومة مسدااد بعض االمتزامات

امضرورية ،ويمكن مممار اإلسالم االقتراض من اممار اممركزي ،أو امماار األخرى اممحمية
وامخارجية.

ثانياً :استخدامات األموال في المصارف ادإسالمية
تقوم امماار

اإلسالمية باستخدام األموال امت حامت عميها من اممااادر امداخمية وامخارجية وذمك ف

أوجه االستخدام امتامية( :أبو محيميد ،4112 ،ص.ص)22-26.
 .0األرصدة النقدية الجاهزة :وه تشبه األرصدة امنقدية مدى امماار
 .9االستثمارات في أاوات مالية :وتختمف فيها امماار

امتقميدية.

اإلسالمية عن امتقميدية ،حيث أن محفظة االستثمارات

ف امماار اإلسالمية تقتار عمى األسهم امعاادية فقط ،وامت تتناسب صيغة االستثمار فيها مع أحكام امشريعة
اإلسالمية.
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 .3األنشطة التمويلية واالستثمارية :وه تقابل امقروض وامسمف مدى امماار
امتمويمية واالستثمارية امت تعتمد عميها امماار

امتقميدية ،ومن أهم األنشطة

اإلسالمية نذكر ما يم :

أ .المضاربة :وه عقد بين طرفين رب اممال (اممار ) واممضارب ،يعهد من خالمه اممار

باممال

مممضارب امذي يستثمر هذا اممال بطريقة يتم االتفاق عميها مسبقا ً ،عمى أن يقوم بإعاادة اممبمغ األساس
مضافا ً إميه حاة اممار

من امربح ،أما ف حامة امخسارة غير امناتجة عن تقاير أو إهمال من قبل

اممضارب ،فيخسر اممار

اممال مقابل خسارة اممضارب ممجهواداته امت بذمها ف امعمل.

ب .المشاركة :وهو عقد بين اممار

اإلسالم وامطر

اآلخر (اممتعامل) ،مالشتراك ف رأس اممال وذمك

حسب االتفاق عمى نسبة اممشاركة ،بغرض إنشا مشروع جديد ،أو تطوير مشروع قائم ،بحيث يجري
توزيع األرباح بين امطرفين حسب االتفاق ،كما يتم اقتسام امخسائر بحسب نسبة اممشاركة ف رأس اممال،
ويمكن أن تكون اممشاركة ثابتة (طويمة األجل) ،وف هذه امحامة يبقى مكل طر

حاته امثابتة ف

اممشروع ،أو تكون اممشاركة متناقاة (منتهية بامتمميك) حيث يكون من حق امشريك أن يحل محل
اممار

ف ممكية اممشروع إما ادفعة واحدة أو عمى ادفعات حسب امشروط اممتفق عميها بين امطرفين.

ج .المرابحة :وه من أكثر امايغ امت تتبعها امماار
جيدا ً ممتدفقات امنقدية امداخمة ممماار
اشترى به امسمعة ،ومقدار ربحه ممطر
فيها امعالقة بين طرفين ،اممار

اإلسالمية كونها قميمة اممخاطرة ،وتشكل مادرا ً

اإلسالمية ،وه بمثابة بيع باألمانة ،حيث يكشف امبائع امثمن امذي
امثان (اممشتري) ،ومممرابحة نوعان :مرابحة بسيطة تنحار

(امبائع) امذي يممك سمعة معينة يرغب فيها اممتعامل (اممشتري) ،أما

امنوع امثان فيسمى اممرابحة اممركبة ،حيث يتقدم من يريد شرا سمعة معينة إمى اممار  ،ويطمب منه
شرا ها ويعطيه وعدا ً بشرائها منه بنسبة ربح متفق عميها ،مع االتفاق عمى تقسيط امثمن وامنوع امثان أكثر
شيوعا ً مدى امماار

اإلسالمية.

ا .التمويل بالسلم :وهو عبارة عن اتفاق بين اممار وطر آخر مشرا سمعة من نوع معين ،بكمية وجوادة
محدادة ،وبسعر محداد مسبقا ً ،حيث يقوم اممار

بدفع ثمن امشرا عند توقيع عقد امسمم ،عمى أن تسمم

امسمعة ف وقت الحق يتم االتفاق عميه بين امطرفين.
ه .ادإجارة :وه عبارة عن اتفاق بين طرفين يمنح بموجبه اممستأجر امحق ف استخدام أصل ممموك مممؤجر،
وذمك خالل فترة زمنية معينة ،مقابل أجرة معمومة يتم ادفعها حسب االتفاق ،ومإلجارة نوعان :إجارة تشغيمية
حيث يبقى األصل اممؤجر ممامكه طيمة فترة امتعاقد ويعواد إميه ف نهاية امعقد ،أما امنوع امثان فهو اإلجارة
امتمويمية (اممنتهية بامتمميك) ،حيث يتم تمميك األصل مممستأجر ف نهاية مدة امعقد بسعر امسوق أو بسعر
يتم االتفاق عميه مسبقاً.

المبحث الخامس :أوجه التشابه واالختالف بين المصارف التقليدية وادإسالمية
أوالً :أوجه التشابه بين المصارف التقليدية وادإسالمية
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امتقميدية واإلسالمية ف امعديد من امجوانب من أهمها( :عاشور ،4113،ص)72.

تتشابه امماار

 .0كل منهما يقوم بدور اموسيط بين اممدخرين واممستثمرين.
إمى تحقيق أرباح وعوائد تزيد عن امنفقات واممااريف امت يتكبدها من خالل ممارسة

 .9كل منهما يهد
نشاطاته.

 .3كل منهما يقدم خدمات مارفية متنوعة معمالئه ،مثل امحواالت وامشيكات وعمميات امارافة ...امخ.
 .1كل منهما يضع ف أوموياته امقضايا اممتعمقة بامسيومة وامربحية واممخاطرة عند ممارسته ألعمامه ونشاطاته
اميومية.
 .1كالهما ال يعط أي مقابل ألصحاب امحسابات امجارية كونها تسحب عند امطمب.
ثانياً :أوجه االختالف بين المصارف التقليدية وادإسالمية
بامرغم من امتشابه بين امماار

امتقميدية واإلسالمية ف امعديد من امجوانب ،إال أنه يوجد اختالفات كبيرة

نذكر من أهمها( :عبدو ،4119،ص .ص )07-06
 .0االختال
امماار

األساس هو امتعامل بامفائدة امذي يعتبر أساس امعمل ف امماار

امتقميدية ،بينما ال تتعامل

اإلسالمية بها ،وإنما تعتمد صيغا ً أخرى ممتعامل كاممرابحة واممضاربة واإلجارة ...إمخ.

 .4يقيم اممار

امتقميدي عالقاته مع امعمال عمى أساس اممدين وامدائن ،بينما تكون امعالقة بين اممار

اإلسالم وعمالئه أكثر ترابطا ً كونها قائمة عمى أساس اممشاركة ف امربح وامخسارة.
 .3تخضع امماار

امتقميدية إمى رقابة مامية ،بينما تخضع امماار

اإلسالمية إمى نوعين من امرقابة مامية

وشرعية.
 .2تركز امماار

امتقميدية اهتمامها عمى امقروض وامسمف وامت تشكل امعامل األهم ف امحاول عمى

األرباح ،بينما تركز امماار
 .5يمكن تحديد امربح ف امماار
امماار

اإلسالمية اهتمامها عمى االستثمار.
امتقميدية عن كل عممية مسبقا ً كونه مرتبط بمعدل امفائدة ،عمى عكس

اإلسالمية امت ال يمكن فيها تحديد امربح كونه مرتبط بنتيجة ممارسة امنشاط.
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الفصل الرابع :الدراسة التطبيقية
والنتائج والتوصيات
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المبحث األول :لمحة عن المصارف الخاصة موضوع الدراسة
تتضمن امماار

امخاصة ف سورية نوعين من امماار :

 امماار

امخاصة امتقميدية

 امماار

امخاصة اإلسالمية

أوالً :لمحة عن المصارف الخاصة التقليدية في سورية
ظهرت امماار
رأسمال اممار

امخاصة امتقميدية ف سورية بعد صدور امقانون رقم  42معام  4110حيث حداد امقانون
امخاص بمقدار  0.5مميار ميرة سورية ،وامحد األادنى مقيمة امسهم بمقدار  511ل.س ،وبعد

ذمك صدر امقانون رقم  3معام ،4101امذي عدل امحد األادنى مرأسمال امماار
ل.س ،وقد أعطيت امماار

امخاصة متابح  01مميار

حينها مدة ثالث سنوات متوفيق أوضاعها بما يتناسب مع امحد األادنى اممطموب

من رأس اممال ،ثم مدادت هذه اممهمة فيما بعد بموجب امقانون رقم  07معام  ،4100وبعد ذمك صدر اممرسوم
امتشريع رقم  49معام  ،4100وامذي عدل امقيمة االسمية ممسهم متابح  011ل.س بدالً من  511ل.س ،وف
عام  4103تم زياادة اممهمة امممنوحة ممماار

امتقميدية متوفيق أوضاعها مع امحد األادنى اممطموب من رأس

اممال مغاية نهاية عام  ،4102وذمك باممرسوم امتشريع رقم  63معام  ،4103ثم تم تمديد اممهمة مرة أخرى
سنة إضافية وذمك بقرار مجمس اموزرا رقم  03معام .4105
امتقميدية مغاية اآلن أحد عشر مارفاً ،وامجدول امتام يظهر هذه امماار

وقد بمغ عداد امماار

اممباشرة ورأس اممال اممدفوع وعداد فروع كل منها وذمك بتاريخ :4102/04/30
جدول رقم ( )0لمحة عن المصارف التقليدية الخاصة في سورية
اسم المصرف

تاريخ المباشرة

بنك بيمو السعواي
الفرنسي
بنك سورية والمهجر

رأس المال المدفوع
بالليرات السورية

عدا الفروع

9111/0/1

2011101110111

33

9111/0/3

2011101110111

92

المصرف الدولي
للتجارة والتمويل
بنك عواة

9111/2/2

1091101110111

30

9111/2/91

1039101110111

02

بنك بيبلوس

9111/09/01

2009101110111

00

البنك العربي

9112/0/9

1011101110111

02

بنك سورية والخليج

9113/2/03

3011100110111

00
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وتاريخ

بنك األران سورية

9111/00/01

3011101110111

01

فرنسبنك

9112/0/01

1091101110111

01

بنك قطر الوطني

9112/00/01

01011101110111

01

بنك الشرق

9112/1/3

9031101110111

1

اممادر :من إعدااد امباحث باالعتمااد عمى امبيانات اممامية اممنشورة ممماار

امتقميدية عمى موقع سوق

ادمشق مألوراق اممامية (.)WWW.DSE.SY

ثانيا ً :لمحة عن المصارف الخاصة ادإسالمية في سورية
ظهرت امماار

امخاصة اإلسالمية ف سورية بعد صدور اممرسوم امتشريع رقم  35معام  ،4115حيث

حداد امقانون امحد األادنى مرأسمال اممار

اإلسالم بمقدار  5مميار ميرة سورية وف عام  4101صدر

امقانون رقم  3معام ،4101امذي عدل امحد األادنى مرأسمال امماار
ل.س ،وقد أعطيت امماار

امخاصة اإلسالمية متابح  05مميار

حينها مدة ثالث سنوات متوفيق أوضاعها بما يتناسب مع امحد األادنى اممطموب

من رأس اممال ،ثم مدادت هذه اممهمة فيما بعد بموجب امقانون رقم  07معام  ،4100وبعد ذمك صدر اممرسوم
امتشريع رقم  49معام  ،4100وامذي عدل امقيمة االسمية ممسهم متابح  011ل.س بدالً من  511ل.س ،وف
عام  4103تم زياادة اممهمة امممنوحة ممماار اإلسالمية ف سورية متوفيق أوضاعها مع امحد األادنى اممطموب
من رأس اممال مغاية نهاية عام  ،4102وذمك باممرسوم امتشريع رقم  63معام  ،،4103ثم تم تمديد اممهمة
مرة أخرى سنة إضافية وذمك بقرار مجمس اموزرا رقم  03معام .4105
وقد تأسس اول مار

إسالم ف سورية عام  ،4117وقد بمغ عداد امماار

إعدااد هذا امبحث ثالثة ماار  ،وامجدول امتام يظهر هذه امماار

امخاصة اإلسالمية مغاية

وتاريخ اممباشرة ورأس اممال

اممدفوع وعداد فروع كل منها وذمك بتاريخ .4102/04/30
جدول رقم ( )9لمحة عن المصارف ادإسالمية الخاصة في سورية
اسم المصرف

رأس المال المدفوع

تاريخ المباشرة

بالليرات السورية
1091101110111

4117/2/47

عدا الفروع
09

بنك الشام
بنك سوريا الدولي
91
03031000120111
4117/9/05
ادإسالمي
00
1011101110111
4101/6/0
بنك البركة
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المبحث الثاني :نتائج التحليل ادإحصائي الوصفي
تقوم هذه امدراساة عمى اختبار فيما إذا كان هناك فروق ف األادا اممام مكل من اممااار

امتقميدية وامماار

اإلسااالمية ،وذمك باالعتمااد عمى مجموعة من اممؤشاارات اممعبرة عن هذا األادا  ،وامت تندرج ضاامن مؤشاارات
امسااايومة ،مؤشااارات امربحية ،مؤشااارات امنشااااط ،ومؤشااارات امساااوق .وساااتتم اممقارنة بين اممااااار
واإلسالمية من ناحية نوع اممار  ،ومن ناحية متوسط امماار
وممقيام بعممية مقارنة أادا امماار

امتقميدية

اإلسالمية وامتقميدية وفق سمسمة زمنية.

امتقميدية واإلسالمية من خالل استخدام مؤشرات امتحميل اممام  ،قمنا

باستخدام األساميب اإلحاائية اموصفية واالستدالمية ف تحميل امبيانات ،وقد تضمنت األساميب اإلحاائية
اموصفية اممستخدمة اممتوسط امحساب ممنسب موضوع امدراسة باإلضافة إمى االنحرا

اممعياري ومعامل

االختال .
أما األساميب اإلحاائية االستدالمية فقد تضمنت مجموعة من األساميب امفنية امت تساعد ف تفسير امقيم امت
تم امتوصل إميها باستخدام أساميب اإلحاا اموصف  ،حيث يتم االعتمااد عمى امقيم امت توصمنا إميها ف
اإلحاا اموصف وذمك مالستدالل عمى نتيجة أو حكم يؤكد أو يناقض فرضيات امدراسة.

أوالً :مؤشرات السيولة:
 .0نسبة السيولة القانونية:
جدول رقم ()3
مقارنة متوسط نسبة السيولة القانونية بين المصارف التقليدية واإلسالمية
المصارف اإلسالمية
المصارف التقليدية
السنة
4102
07.77
29.07
4102
09.00
279.07
4102
00.33
292.97
4102
00.33
229.07
4102
00.00
279.27
02.97
270.07
المتوسط
9.30
27.00
االنحراف المعياري
7.73
7.27
معامل االختالف
اممادر :من إعدااد امباحث باالعتمااد عمى امبيانات اممامية اممنشورة عمى موقع سوق
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نالحظ من خالل امبيانات امموضحة ف امجدول رقم ( )3أعاله أن متوسط نسبة امسيومة امقانونية ممماار
امتقميدية تبمغ  016.21وه أعمى من متوسط نسبة امسيومة امقانونية ممماار
االنحرا

اممعياري ومعامل االختال

مما يشير إمى أن امماار

مدى امماار

اإلسالمية  79.41كما أن

امتقميدية أعمى مما هو عميه مدى امماار

اإلسالمية،

امتقميدية تحتفظ بسيومة قانونية عامية مموفا بامتزاماتها ،وتمويل امزياادة ف جانب

امموجوادات ادون االضطرار إمى تسييل بعض موجواداتها بأسعار غير عاادمة أو اممجو إمى مااادر تمويل ذات
تكمفة مرتفعة مقارنة بامماار

اإلسالمية .ومكن من جهة أخرى يؤثر ارتفاع هذه امنسبة مدى امماار

امتقميدية سمبا ً عمى قدرتها عمى تحقيق األرباح ،وخاصة أن امنسبة امقانونية ممسيومة اممحدادة من قبل اممار
اممركزي حسب امقرار رقم  522م .ن /ب  2معام  4119يجب أال تقل عن  .%31وبامنظر إمى امشكل رقم
( )3امذي يظهر متوسط نسبة امسيومة امقانونية مدى امماار

اممشمومة بامدراسة واممأخوذة من امبيانات اممامية

اممنشورة مهذه امماار  ،نجد أن أعمى متوسط منسبة امسيومة امقانونية خالل فترة امدراسة كان بنك قطر
اموطن بنسبة  ،%493وه نسبة كبيرة جدا ً ومن خالل امعوادة إمى بيانات بنك قطر اموطن نجد أن امسبب ف
هذه امنسبة اممرتفعة هو اعتمااده عمى حقوق امممكية كمادر أساس ممتمويل ،حيث أن بنك قطر اموطن هو
اممار

اموحيد امذي وصل رأسمامه اممدفوع إمى  05مميار ل.س .وقد بمغ متوسط حقوق امممكية مديه خالل

سنوات امدراسة حوام  63مميار ل.س ،فيما تعتبر اموادائع مديه ه اممادر امثان ممتمويل ،حيث بمغ متوسط
اموادائع مديه حوام  0995مميار ل.س ،ومكن االرتفاع اممبامغ به ف هذه امنسبة ادميل عمى وجواد أموال غير
مستثمرة كان يمكن االستفاادة منها متوميد ادخل إضاف يعزز من ربحية اممار .
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الشكل رقم ()3
متوسط نسبة السيولة القانونية للمصارف التقليدية وادإسالمية خالل الفترة من 9101لغاية 9101
350.00%
300.00%
250.00%
200.00%
150.00%
100.00%
50.00%
0.00%
المصرف الدولي للتجارة والتمويل

بنك بيمو السعودي الفرنسي

بنك سورية والمهجر

بنك الشرق

بنك بيبلوس

بنك عودة

بنك قطر الوطني

بنك العربي

فرنسبنك

بنك سورية الدولي اإلسالمي

بنك الشام

بنك األردن  -سورية
بنك البركة
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 .9نسبة السيولة السريعة:
جدول رقم ()2
مقارنة متوسط نسبة السيولة السريعة بين المصارف التقليدية واإلسالمية
المصارف اإلسالمية
المصارف التقليدية
السنة
4102
07.09
00.03
4102
07.20
02.79
4102
02.06
02.00
4102
63.92
02.07
4102
60.03
07.62
60.03
06.06
المتوسط
22.92
6.03
االنحراف المعياري
7.97
7.70
معامل االختالف
اممادر :من إعدااد امباحث باالعتمااد عمى امبيانات اممامية اممنشورة عمى موقع سوق
ادمشق مألوراق اممامية (.)WWW.DSE.SY
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نالحظ من خالل امبيانات امموضحة ف امجدول رقم ( )2أعاله أن متوسط نسبة امسيومة امسريعة ممماار
امتقميدية تبمغ  65.25وه أعمى من متوسط نسبة امسيومة امسريعة ممماار
ما توصمنا إميه عند ادراسة نسبة امسيومة امقانونية ،بينما نالحظ أن االنحرا

اإلسالمية  .56.23وهذا يعزز
اممعياري ومعامل االختال

مدى

امماار

اإلسالمية أعمى مما ه عميه مدى امماار
اإلسالمية أٌقل ثباتا ً واستقرارا ً حول اممتوسط امحساب خالل فترة امدراسة مما هو عميه اموضع مدى

امماار

امتقميدية ،وهذا يظهر بوضوح ف امفترة امممتدة من عام  4102ومغاية عام  4106حيث بمغت نسبة

امماار

امتقميدية ،مما يشير إمى أن نسبة امسيومة امسريعة مدى

امسيومة امسريعة مدى امماار

اإلسالمية  71.64ف عام  ،4102ثم انخفضت عام  4105متابح ،21.02

ومن ثم عاادت مماعواد متابح  60.65ومن خالل امعوادة إمى بيانات امماار

اإلسالمية ،نالحظ أن امسبب

ف ذمك يعواد إمى ارتفاع اموادائع خالل عام  ،4105بنسبة  %22ترافق ذمك مع ارتفاع امنقدية وما ف حكمها
بنسبة  ، %03وهذا يعن أن امماار

اإلسالمية نجحت ف توظيف األموال امناتجة عن زياادة اموادائع ف

مجاالت تعواد عميها بامنفع ،مكنها من جهة أخرى فقدت جز من قدرتها عمى امتمبية امسريعة مممتطمبات اممتعمقة
بامسحوبات اممتوقعة سوا ممعمال او متمبية االمتزامات اممامية األخرى ،وباممقارنة بين عام  4105و 4106
مدى امماار

اإلسالمية نجد أن اموضع اختمف حيث تداركت امماار

اإلسالمية انخفاض سيومتها وعاادت

امنسبة مالرتفاع بفضل امتحسن امذي شهدته امنقدية وما ف حكمها ،حيث ازاداادت ف عام  4106بنسبة %77
مقارنة مع عام  4105بينما كانت نسبة زياادة اموادائع خالل نفس امفترة أقل حيث بمغت  %44فقط ،وامجدير
بامذكر أن امتأرجح ف نسبة امسيومة مدى امماار

اإلسالمية كان مدى مارفين من أصل ثالثة ،وهما بنك

امشام اإلسالم وبنك امبركة ،بينما حافظ بنك سورية امدوم اإلسالم عمى سيومته عند حدواد متقاربة خالل
نفس امفترة .

ثانيا ً :مؤشرات الربحية
 .0نسبة العائد على الموجواات (:)ROA
جدول رقم ()2
مقارنة متوسط نسبة العائد على الموجودات بين المصارف التقليدية واإلسالمية
المصارف اإلسالمية
المصارف التقليدية
السنة
9.36
3.60
4102
6.76
2.67
4102
6.32
22.09
4102
()7.09
()3.66
4102
2.79
7.60
4102
9.00
0.30
المتوسط
9.69
0.92
االنحراف المعياري
7.20
2.00
معامل االختالف
اممادر :من إعدااد امباحث باالعتمااد عمى امبيانات اممامية اممنشورة عمى موقع سوق
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نالحظ من خالل امجدول رقم ( )5أعاله أن متوسط نسبة امعائد عمى امموجوادات مدى امماار
بمغت  2.36وه أعمى عما هو عميه امحال مدى امماار
وامذي يعتبر أساس امحكم نجد أنه أعمى مدى امماار
امماار

اإلسالمية  4.62وبامنظر إمى معامل االختال
امتقميدية حيث بمغ  0.22مقابل  1.92مدى

اإلسالمية وبامعوادة إمى امتفاصيل نالحظ أن كال امنوعين من امماار

عمى امموجوادات خالل عام  ،4106حيث بمغت امنسبة مدى امماار
امماار

امتقميدية

حقق أعمى نسبة عائد

امتقميدية  00.74بينما بمغت مدى

اإلسالمية  5.39وامسبب ف ذمك يعواد إمى ارتفاع وسط سعر صر

امعمالت األجنبية

امرئيسية مقابل امميرة امسورية ،األمر امذي أادى إمى ظهور أرباح ناتجة عن تقييم مركز امقطع امبنيوي مدى
كافة امماار  ،كما نالحظ أن أقل نسبة ممعائد عمى امموجوادات تحققت ف عام  ،4107حيث ظهرت
امنسبة بإشارة سامبة ،وقد بمغ متوسط امعائد عمى امموجوادات مدى امماار

امتقميدية ( ،)3.55-بينما بمغ

متوسط امعائد عمى امموجوادات مدى امماار اإلسالمية ( ،)1.24 -وذمك يعواد بشكل رئيس إمى انخفاض
سعر صر

امعمالت األجنبية امرئيسية مقابل امميرة امسورية امذي انعكس عمى شكل خسائر ناتجة عن

تقييم مركز امقطع امبنيوي ف امقوائم اممامية ممماار  ،وامشكل رقم ( )5أادناه يوضح تطور وسط سعر
صر

كل من امدوالر األمريك واميورو مقابل امميرة امسورية خالل امفترة من عام  4102ومغاية .4102
الشكل رقم ()1
تطور سعر صرف الدوالر األمريكي واليورو خالل الفترة من 9101لغاية 9101
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وبامنظر إمى االنحرا

اممعياري ومعامل االختال  ،نجد أن امماار

امتقميدية حققت خالل امسنوات

امخمسة موضوع امدراسة نتائج متفاوتة تراوحت بين ( )3.55-ف عام  4107و( )00.74ف عام ،4106
اإلسالمية أقل تباعدا ً وقريبة من اممتوسط امحساب مهذه امماار

بينما كانت نتائج امماار

خالل

سنوات امدراسة.

 .9نسبة العائد على حقوق الملكية (:)ROE
جدول رقم ()2
مقارنة متوسط نسبة العائد على حقوق الملكية بين المصارف التقليدية واإلسالمية
المصارف اإلسالمية
المصارف التقليدية
السنة
4102
20.30
20.00
4102
30.07
32.02
4102
30.02
32.20
4102
()6.62
()23.30
4102
0.66
9.09
20.02
20.20
المتوسط
22.30
93.22
االنحراف المعياري
2.73
2.30
معامل االختالف
اممادر :من إعدااد امباحث باالعتمااد عمى امبيانات اممامية اممنشورة عمى موقع سوق
ادمشق مألوراق اممامية (.)WWW.DSE.SY
نالحظ من خالل امجدول رقم ( )6أعاله أن متوسط نسبة امعائد عمى حقوق امممكية كانت أعمى بقميل مدى
امماار

اإلسالمية حيث بمغت  02.29بينما بمغت نفس امنسبة مدى امماار

تفوق طفيف م مماار
مهذه امماار

امتقميدية  06.92وهذا يعكس

اإلسالمية ف تحقيق عائد أفضل مممساهمين من خالل استثماراتهم ف األسهم امعائدة

 ،وبامنظر إمى تطور هذه امنسبة خالل فترة امدراسة ،نجد أنها شهدت ارتفاعا ً ممحوظا ً خالل

عام  4105و 4106مدى كال امنوعين من امماار  ،وهذا االرتفاع مرتبط إمى حد كبير بارتفاع سعر
صر

امعمالت األجنبية مقابل امميرة امسورية ،وبامنظر إمى االنحرا

نتائج امماار

اممعياري ومعامل االختال

امتقميدية كانت أكثر انحرافا ً عن اممتوسط ،حيث بمغ االنحرا

 43.00مقابل  09.36ممماار

اإلسالمية ،كما بمغ معامل االختال

نالحظ أن

اممعياري مهذه امماار

مدى امماار

امتقميدية  0.36مقابل

 0.13مدى امماار اإلسالمية ،مما يعن أن امماار اإلسالمية تفوقت بشكل طفيف ف هذه امنسبة ،وكانت
أكثر ثباتا ً وتقاربا ً ف امنتائج خالل سنوات امدراسة ،وبامنظر إمى امبيانات اممامية ممماار
نجد أن بنك امبركة حقق أعمى عائد عمى حقوق امممكية بين امماار

اممشمومة بامدراسة

بنسبة متوسطة بمغت  %43.5ويعواد

امسبب ف ذمك إمى تحقيقه أرباح صافية بمغت حوام  /5/مميار ل.س وضعته ف اممرتبة امثانية بعد بنك قطر
اموطن امذي حقق أعمى متوسط مألرباح اماافية بقيمة بمغت  299مميار ل.س ،مكنه تميز عن بنك قطر اموطن
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ف مقام امنسبة أي ف حقوق امممكية ،حيث بمغ متوسط حقوق امممكية مديه 43.2مميار ل.س ،مقابل متوسط
حقوق ممكية مدى بنك قطر اموطن بمغ  63.2مميار ل.س .وامشكل رقم ( )6أادناه يوضح متوسط امعائد عمى
حقوق امممكية مدى امماار

امتقميدية واإلسالمية خالل فترة امدراسة.
الشكل رقم ()2

متوسط العائد على حقوق الملكية للمصارف التقليدية وادإسالمية خالل الفترة من 9101لغاية 9101
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
المصرف الدولي للتجارة والتمويل

بنك بيمو السعودي الفرنسي

بنك سورية والمهجر

بنك الشرق

بنك بيبلوس

بنك عودة

بنك قطر الوطني

بنك العربي

فرنسبنك

بنك سورية الدولي اإلسالمي

بنك الشام

بنك األردن  -سورية
بنك البركة

اممادر :من إعدااد امباحث باالعتمااد عمى امبيانات اممامية اممنشورة عمى موقع سوق
ادمشق مألوراق اممامية (.)WWW.DSE.SY

 .3العائد على السهم:
جدول رقم ()2
مقارنة متوسط نسبة العائد على السهم بين المصارف التقليدية واإلسالمية
المصارف اإلسالمية
المصارف التقليدية
السنة
4102
37.20
32.06
4102
270.62
226.02
4102
203.62
207.09
4102
()20.60
()00.79
4102
07.97
22.00
00.00
60.39
المتوسط
00.20
27.70
االنحراف المعياري
2.29
2.60
معامل االختالف
اممادر :من إعدااد امباحث باالعتمااد عمى امبيانات اممامية اممنشورة عمى موقع سوق
ادمشق مألوراق اممامية (.)WWW.DSE.SY
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بامنظر إمى امجدول رقم ( )7نالحظ أن متوسط نسبة امعائد عمى امسهم مدى امماار
وه أعمى من متوسط امنسبة نفسها مدى امماار
أن كال امنوعين من امماار

امتقميدية وامت بمغت  52.34وبامنظر إمى امتفاصيل نالحظ

حقق أعمى نسبة مه خالل عام  ،4106حيث بمغت امنسبة مدى امماار امتقميدية

خالل امعام اممذكور  021.64بينما بمغت امنسبة مدى امماار
إمى األرباح امت حققتها امماار

اإلسالمية  073.50وهذا يعواد بشكل رئيس

ف ذمك امعام نتيجة ارتفاع سعر صر

امميرة امسورية كما حقق كال امنوعين من امماار
هذه امنسبة مدى امماار

اإلسالمية بمغت 66.72

أقل نسبة عائد عمى امسهم خالل عام  4107حيث بمغت

امتقميدية ( ،)22.14-بينما بمغت مدى امماار

امخسائر امناتجة عن انخفاض سعر صر

امعمالت األجنبية امرئيسية مقابل
اإلسالمية ( ،)02.52-وذمك بسبب

امعمالت األجنبية مقابل امميرة امسورية ف ذمك امعام ،وبامعوادة إمى

امبيانات اممامية ممماار امتقميدية واإلسالمية ،نالحظ أن بنك سورية واممهجر حقق أفضل متوسط ممعائد عمى
امسهم بمقدار  ،22.20بينما ف امماار

اإلسالمية حقق بنك امبركة أفضل متوسط ممعائد عمى امسهم بمقدار

 010وامسبب امرئيس متميز هذين اممارفين ف هذه امنسبة ،هو انخفاض مقام امنسبة اممتمثمة بعداد األسهم،
حيث بمغ متوسط عداد أسهم بنك سورية واممهجر خالل فترة امدراسة  22مميون سهم ،وهو ثان أقل متوسط
بين جميع امماار

اممشمومة بامدراسة ،كما بمغ متوسط عداد أسهم بنك امبركة حوام  29.47مميون سهم،

وه أادنى متوسط معداد األسهم بين امماار اإلسالمية ،ورابع أادنى متوسط معداد األسهم بين جميع امماار
اممشمومة بامدراسة ،وامشكل رقم ( )7أادناه يوضح متوسط عداد األسهم مدى امماار

امتقميدية واإلسالمية

خالل فترة امدراسة.
الشكل رقم ()3
متوسط عدا أسهم رأس المال للمصارف المشمولة بالدراسة خالل الفترة من 9101ولغاية 9101
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
المصرف الدولي للتجارة والتمويل

بنك بيمو السعودي الفرنسي

بنك سورية والمهجر

بنك الشرق

بنك بيبلوس

بنك عودة

بنك قطر الوطني

بنك العربي

فرنسبنك

بنك سورية الدولي اإلسالمي

بنك الشام

بنك األردن  -سورية
بنك البركة

اممادر :من إعدااد امباحث باالعتمااد عمى امبيانات اممامية اممنشورة عمى موقع سوق
ادمشق مألوراق اممامية (.)WWW.DSE.SY
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وبامنظر إمى االنحرا
امماار

اممعياري ومعامل االختال

نالحظ أن مقدار انحرا

امتقميدية عما هو امحال عميه مدى امماار

امقيم عن اممتوسط كان أكبر مدى

اإلسالمية ،مما يعن أن امماار

أكثر استقرارا ً ف قدرتها عمى خمق عائد عمى أسهم رأس اممال مقارنة بامماار

اإلسالمية كانت

امتقميدية.

 .1العائد على الواائع:
جدول رقم ()2
مقارنة متوسط نسبة العائد على الودائع بين المصارف التقليدية واإلسالمية
المصارف اإلسالمية
المصارف التقليدية
السنة
4102
6.72
29.22
4102
0.23
32.00
4102
22.00
30.00
4102
()2.62
()27.09
4102
2.30
7.06
0.29
20.29
المتوسط
6.37
97.70
االنحراف المعياري
2.70
2.09
معامل االختالف
اممادر :من إعدااد امباحث باالعتمااد عمى امبيانات اممامية اممنشورة عمى موقع سوق
ادمشق مألوراق اممامية (.)WWW.DSE.SY
من خالل امجدول رقم ( )2نالحظ أن امماار امتقميدية حققت متوسط عائد عمى اموادائع بمقدار  02.04مقابل
 2.94ممماار

اإلسالمية ،وهذا يعن أن امماار

امتقميدية كانت أكثر كفا ة ف استثمار اموادائع امموجوادة

مديها ف أوجه استخدام ذات ربحية جيدة مقارنة بامماار

اإلسالمية .وبامنظر إمى امبيانات اممامية ممماار

عن امفترة موضوع امدراسة ،نالحظ أن سبب تفوق امماار امتقميدية هو انخفاض متوسط اموادائع مديها مقارنة
بامماار

اإلسالمية ،حيث بمغ متوسط اموادائع مدى امماار

بمغ متوسط اموادائع مدى امماار

امتقميدية حوام  61مميار ميرة سورية ،بينما

اإلسالمية حوام  001مميار ميرة سورية ،وبامنظر إمى االنحرا

اممعياري

ومعامل االختال نالحظ أن متوسط نسبة امعائد عمى اموادائع مدى امماار اإلسالمية أقل تباعدا ً عن اممتوسط
مما هو اموضع عميه مدى امماار

امتقميدية.

ثالثا ً :مؤشرات النشاط
 .0نسبة القروض إلى الواائع:
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جدول رقم ()9
مقارنة متوسط نسبة القروض إلى الودائع بين المصارف التقليدية واإلسالمية
المصارف اإلسالمية
المصارف التقليدية
السنة
4102
90.26
92.02
4102
06.67
30.70
4102
36.06
39.69
4102
30.06
90.02
4102
30.63
90.97
30.70
37.97
المتوسط
0.92
3.72
االنحراف المعياري
7.20
7.27
معامل االختالف
اممادر :من إعدااد امباحث باالعتمااد عمى امبيانات اممامية اممنشورة عمى موقع سوق
ادمشق مألوراق اممامية (.)WWW.DSE.SY
من خالل امجدول رقم ( )9أعاله نالحظ أن متوسط نسبة امقروض إمى اموادائع مدى امماار
 37.12وه أعمى من متوسط نسبة امقروض إمى اموادائع مدى امماار
يدل عمى أن امماار

اإلسالمية بمغت

امتقميدية امت بمغت  31.41وهذا

اإلسالمية كانت أكثر قدرة عمى استخدام األموال اممتحامة من اموادائع ف عممية

اإلقراض ممعمال امذين يبحثون عن تمويل ممشاريعهم وقد حققت امماار

اإلسالمية أفضل أادا ف هذا

اممجال ف عام  4105حيث بمغت امنسبة حينها  25.51وذمك بفضل امتطور ف قيمة امقروض امممنوحة حيث
ازاداادت قيمة امقروض امممنوحة بمقدار  %077مقارنة بعام  4102بينما ازاداادت اموادائع خالل نفس امفترة
بمقدار  %22وبامعوادة إمى امبيانات اممامية ممماار

اإلسالمية عن تمك امفترة نالحظ أن امماار

امثالثة

موضوع امدراسة شهدت تحسنا ً ف عممية اإلقراض ف تمك امفترة وخاصة ف بند ذمم امبيوع اممؤجمة مما
يعكس مرونة هذه امماار وقدرتها عمى جذب امعمال من خالل منتجات منافسة مقارنة بما تقدمه امماار
امتقميدية ،وبامنظر إمى نسبة االنحرا

اممعياري ومعامل االختال

تشتتا ً وابتعاادا ً عن اممتوسط امحساب بينما كانت نتائج امماار
امدراسة.
 .9معدل توظيف الموارا:
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فقد كانت نتائج امماار

اإلسالمية أكثر

امتقميدية أكثر تقاربا ً واستقرارا ً خالل فترة

جدول رقم ()01
مقارنة متوسط معدل توظيف الموارد بين المصارف التقليدية واإلسالمية
المصارف اإلسالمية
المصارف التقليدية
السنة
4102
00.60
00.00
4102
00.07
00.20
4102
02.03
02.00
4102
02.27
00.03
4102
00.20
03.00
00.07
02.00
المتوسط
0.02
0.92
االنحراف المعياري
7.72
7.27
معامل االختالف
اممادر :من إعدااد امباحث باالعتمااد عمى امبيانات اممامية اممنشورة عمى موقع سوق
ادمشق مألوراق اممامية (.)WWW.DSE.SY
من خالل امجدول رقم ( )01نالحظ أن متوسط معدل توظيف اممواراد مدى امماار
ضئيمة عن اممتوسط نفسه مدى امماار

امتقميدية حيث بمغ متوسط معدل توظيف اممواراد مدى امماار

اإلسالمية  72.21بينما بمغ مدى امماار
امماار

اإلسالمية تفوق بنسبة

امتقميدية  70.62وه نسبة جيدة تعكس قدرة كال امنوعين من

ف إيجااد أوجه استخدام تستثمر من خالمها اممواراد امموجوادة مديها وامت تشمل حقوق امممكية

واموادائع اممارفية ووادائع امعمال وبامنظر إمى امبيانات اممامية ممماار

امتقميدية نجد أن بنية اممواراد مديها

تتوزع كما يظهر ف امشكل رقم ()2
الشكل رقم ()1
بنية الموارا لدى المصارف التقليدية المشمولة بالدراسة

14%

21%

حقوق الملكية
ودائع العمالء
65%

ودائع
المصارف

اممادر :من إعدااد امباحث باالعتمااد عمى امبيانات اممامية اممنشورة عمى موقع سوق
ادمشق مألوراق اممامية (.)WWW.DSE.SY
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من خالل امشكل رقم ( )2أعاله نالحظ أن امماار

امتقميدية تعتمد ف موارادها بشكل أساس عمى وادائع

امعمال امت تشكل ما نسبته  %65من إجمام اممواراد ،بينما تأت حقوق امممكية ف اممرتبة امثانية بنسبة %40
ووادائع امماار
أما امماار

ف اممرتبة األخيرة بنسبة .%02

اإلسالمية فتظهر بنية اممواراد مديها كما ف امشكل رقم ( )9أادناه
الشكل رقم ()2
بنية الموارا لدى المصارف ادإسالمية المشمولة بالدراسة

11%

31%

حقوق الملكية
ودائع العمالء
58%

ودائع المصارف

اممادر :من إعدااد امباحث باالعتمااد عمى امبيانات اممامية اممنشورة عمى موقع سوق
ادمشق مألوراق اممامية (.)WWW.DSE.SY
من خالل امشكل رقم ( )9نالحظ أن وادائع امعمال شكمت امنسبة األكبر بمقدار  ،%52بينما جا ت وادائع
امماار

ف اممرتبة امثانية من حيث األهمية حيث شكمت نسبة  %30من إجمام اممواراد ،أما حقوق امممكية

فقد جا ت ف اممرتبة األخيرة بنسبة .%00
وبامنظر إمى االنحرا اممعياري ومعامل االختال ف امجدول رقم ( )01نجد أن امقيم متشابهة بين كال امنوعين
من امماار  ،حيث بمغ االنحرا

اممعياري مدى امماار

امتقميدية  7.40بينما بمغ االنحرا

اممعياري

مدى امماار اإلسالمية  6.20وبامنظر إمى معامل االختال امذي يعبر عن مقدار انحرا امقيم عن اممتوسط
امحساب نجد أنه بمغ  1.01مدى امماار

امتقميدية مقابل  1.19مدى امماار

عمى تقارب متوسط معدل توظيف اممواراد خالل امسنوات مدى كل من امماار
رابعاً :مؤشرات السوق
 .0القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية:
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اإلسالمية وهذا يعط ادالمة
امتقميدية واإلسالمية.

جدول رقم ()00
مقارنة متوسط نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية بين المصارف
التقليدية واإلسالمية
المصارف اإلسالمية
المصارف التقليدية
السنة
4102
7.02
2.73
4102
7.02
7.07
4102
7.62
7.02
4102
3.39
2.09
4102
9.09
2.00
2.63
2.79
المتوسط
2.30
7.63
االنحراف المعياري
7.27
7.69
معامل االختالف
اممادر :من إعدااد امباحث باالعتمااد عمى امبيانات اممامية اممنشورة عمى موقع سوق
ادمشق مألوراق اممامية (.)WWW.DSE.SY
من خالل امجدول رقم ( )00أعاله نالحظ أن متوسط نسبة امقيمة امسوقية إمى امقيمة امدفترية مدى امماار
اإلسالمية بمغت  0.53وه أكبر من متوسط نسبة امقيمة امسوقية إمى امقيمة امدفترية مدى امماار
وامت بمغت  0.14وهذا يعكس ثقة أكبر نسبيا ً مممستثمرين بامماار
امماار

امتقميدية

اإلسالمية ،وتقييمهم امجيد ألسهم

اإلسالمية وتظهر تفاؤمهم بمستقبل هذه امماار  ،وقدرتها عمى تحقيق عائد جيد مهم ،وبامنظر إمى

تطور امنسبة عبر امسنوات نالحظ أن هذه امنسبة شهدت تراجعا ً خالل عام  4105و ،4106وأصبحت نسبة
امقيمة امسوقية إمى امقيمة امدفترية أقل من واحد مدى كال امنوعين من امماار  ،مما يعكس حامة امتشاؤم امت
سيطرت عمى اممستثمرين خالل تمك امفترة نتيجة األوضاع امت تشهدها امبالاد ،إضافة إمى إحجام أغمب تمك
امماار

عن إجرا توزيعات نقدية مممساهمين نتيجة امسياسة اممتحفظة امت اتبعتها خالل تمك امفترة إضافة

إمى اضطرارها إمى تكوين مؤونات كبيرة مقا امديون اممتعثرة امت ازاداادت بشكل ممحوظ خالل تمك امفترة،
ومكن ما مبثت أن تحسنت هذه امنسبة خالل عام  4107و ،4102وذمك نتيجة تحسن امظرو
امبالاد خالل تمك امفترة ،إضافة إمى بد تعاف امقطاع االقتااادي كما تمكنت امماار

األمنية ف

خالل تمك امفترة من

استرادااد نسبة كبيرة من امديون اممتعثرة ،مما انعكس ف قدرة هذه امماار

عمى إجرا توزيعات أرباح

مممساهمين خالل تمك امفترة نقدا ً أو عمى شكل توزيعات أسهم مجانية كان امهد

منها زياادة رأس اممال متمبية

متطمبات امقانون رقم ( )3معام  4101وتعديالته بخاوص رفع امحد األادنى مرأس اممال ممماار

امتقميدية

واإلسالمية.
وبامنظر إمى قيمة االنحرا

اممعياري ومعامل االختال

اموسط امحساب مما هو امحال عميه مدى امماار

نالحظ أن امماار

امتقميدية كانت أقل تباعدا ً عن

اإلسالمية ،حيث بمغ االنحرا
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اممعياري مدى امماار

امتقميدية  1.53ومعامل االختال  1.54بينما بمغ االنحرا اممعياري مدى امماار اإلسالمية  0.37ومعامل
االختال

.1.91

 .9العائد على القيمة السوقية للسهم:
جدول رقم ()04
مقارنة متوسط العائد على القيمة السوقية للسهم بين المصارف التقليدية
واإلسالمية
المصارف اإلسالمية
المصارف التقليدية
السنة
4102
90.97
97.60
4102
20.60
07.03
4102
00.23
270.90
4102
()9.22
()2.02
4102
3.00
2.77
07.03
07.23
المتوسط
00.07
62.07
االنحراف المعياري
2.22
2.92
معامل االختالف
اممادر :من إعدااد امباحث باالعتمااد عمى امبيانات اممامية اممنشورة عمى موقع سوق
ادمشق مألوراق اممامية (.)WWW.DSE.SY
من خالل امجدول رقم ( )04نالحظ أن كال امنوعين من امماار
امدراسة ،مما يعكس قوة األسهم امعائدة ممماار

ف سوق األوراق اممامية وجاذبيتها مممستثمرين ،كما نالحظ

أن متوسط امعائد عمى امقيمة امسوقية ممسهم مدى امماار
مدى امماار

حقق عائدا ً جيدا ً باممتوسط خالل فترة

اإلسالمية بمغ  21.23وهو أعمى بقميل مما هو عميه

امتقميدية ،حيث بمغ  21.03أما بامنسبة مالنحرا

اممعياري ومعامل االختال  ،فقد كانت امقيم

متقاربة إمى حد ما بين نوع امماار  ،حيث بمغ االنحرا

امتقميدية 50.71

ومعامل االختال

 0.49بينما بمغ االنحرا

اممعياري مدى امماار

اممعياري مدى امماار

اإلسالمية  21.23ومعامل االختال

 0.00ومن خالل امتدقيق ف بيانات امجدول رقم ( )04أعاله نالحظ أن امماار

امتقميدية واإلسالمية قد

حققت أعمى عائد عمى امقيمة امسوقية ممسهم خالل عام  4105و .4106ويعواد امسبب ف ذمك إمى ارتفاع
امعائد عمى امسهم خالل تمك امفترة ،وامناتج بشكل رئيس عن تحقيق امماار
أرباح ناتجة عن تقييم مركز امقطع امبنيوي نتيجة ارتفاع سعر صر

بنوعيها امتقميدي واإلسالم

امعمالت األجنبية مقابل امميرة امسورية

خالل تمك امفترة ،وامذي ترافق مع انخفاض امقيمة امسوقية مألسهم نتيجة األوضاع األمنية واالقتااادية غير
اممستقرة امت كانت سائدة ف امبالاد خالل تمك امفترة ،مع امعمم أن كال امنوعين من امماار

حقق نسبة

منخفضة ممعائد عمى امقيمة امسوقية ممسهم خالل عام  4107و  ،4102وذمك بسبب انخفاض أرباح امماار
وامذي كان سببه امرئيس تحقيق امماار

مخسائر ناتجة عن تقييم مركز امقطع امبنيوي نتيجة تحسن سعر
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صر
امظرو

امميرة امسورية مقابل امعمالت األجنبية امرئيسية ،قابمها ارتفاع امقيمة امسوقية ممسهم نتيجة تحسن
األمنية واالقتااادية ،وعوادة امماار

إلجرا توزيعات أرباح مممساهمين مما زااد امطمب عمى

األسهم ،وأادى إمى ارتفاع قيمتها امسوقية .وامشكل رقم ( )01يوضح متوسط امعائد عمى امقيمة امسوقية ممسهم
مدى امماار

اممشمومة بامدراسة.
الشكل رقم ()01

متوسط العائد على القيمة السوقية للسهم للمصارف المشمولة بالدراسة خالل الفترة ()9101-9101
25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%
المصرف الدولي للتجارة والتمويل

بنك بيمو السعودي الفرنسي

بنك سورية والمهجر

بنك الشرق

بنك بيبلوس

بنك عودة

بنك قطر الوطني

بنك العربي

فرنسبنك

بنك سورية الدولي اإلسالمي

بنك الشام

بنك األردن  -سورية
بنك البركة

اممادر :من إعدااد امباحث باالعتمااد عمى امبيانات اممامية اممنشورة عمى موقع سوق
ادمشق مألوراق اممامية (.)WWW.DSE.SY

المبحث الثالث :نتائج التحليل ادإحصائي االستداللي
يقوم هذا اممبحث عمى امدراسة اإلحاائية ممتغيرات امدراسة ،وذمك عن طريق قياس امفروق اإلحاائية بين
مؤشرات األادا اممام حسب نوع اممار

(تقميدي ،إسالم ) ،وقد اعتمد امباحث جميع اممشاهدات امممكنة ف

اممجتمع ،فأصبحت ادراسة مسحية مممجتمع وبامتام يمكننا تطبيق اإلحاا اممعمم بامرغم من انخفاض حجم
اممجتمع ،وذمك بعد توفر شرط امتوزع امطبيع مممؤشرات (متغيرات امدراسة) ،فمذمك نقوم باختبار كومموغرو
– سميرنو

الختبار فيما إذا كانت امبيانات تأخذ شكل امتوزيع امطبيع أم ال ،وذمك من أجل تحديد نوعية

االختبارات فيما إذا كانت تخضع الختبارات اإلحاا اممعمم أم الختبارات اإلحاا امالمعمم .
ويوضح امجدول امتام قيمة اختبار كومموغرو -سميرنو :
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جدول رقم ( )03اختبار كومموغرو  -سميرنو
امعائد عمى

نسبة امقيمة

امقيمة

امسوقية

معدل

نسبة

امعائد عمى

امسوقية

إمى امقيمة

توظيف

امقروض

امعائد عمى

امعائد عمى

حقوق

امعائد عمى

امسيومة

امسيومة

ممسهم

امدفترية

اممواراد

إمى اموادائع

اموادائع

امسهم

امممكية

امموجوادات

امسريعة

امقانونية
N

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

.4020231

1.1415769

.7230692

.3177692

.1199308

.6027077

.1741538

.0396923

.6367385

1.0012308

.18548424

.45418429

.06429898

.15755829

.21575596

.23329648

.04539941

.02749086

.15180139

.60666770

Mean

Normal

Std.

Parametersa,

Deviation

b

.115

.237

.205

.205

.448

.111

.184

.230

.109

.317

Absolute

Most

.115

.237

.130

.205

.448

.099

.100

.230

.103

.317

Positive

Extreme

Negative

Differences

-.093-

-.144-

-.205-

-.127-

-.324-

-.111-

-.184-

-.218-

-.109-

-.226-

.115

.237

.205

.205

.448

.111

.184

.230

.109

.317

Test Statistic

.200c,d

.044c

.138c

.139c

.000c

.200c,d

.200c,d

.058c

.200c,d

.001c

)Asymp. Sig. (2-tailed
a. Test distribution is Normal.

اممادر من إعدااد امباحث باالعتمااد عمى بيانات امماار

باستخدام برنامج SPSS23

من امجدول امسااابق نجد أن احتمال امدالمة  sigأكبر من مسااتوى امدالمة  1.15مذمك يمكن امقول بأن امبيانات تتبع
امتوزيع امطبيع  ،ظهر مدينا أن اممتغيرات تأخذ شاااااكل امتوزيع امطبيع فهذا يعن أن اممشااااااهدات تتمركز حول
خط امتوزيع امطبيع وهاذ مؤشاااااار عمى أن امتبااين مهاذه اممتغيرات هو متجانس وهذه إحدى طرق إثبات تجانس
امتبااين عن طريق اختباارات امتوزيع امطبيع وامتمثيال امبياان مهاا ،وباذماك يمكنناا تطبيق اختبارات اإلحاااااااا
اممعمم واالختبار اممناسب مهذه امفرضيات هو  ،Independent Samples T-Testوذمك مكل من اممؤشرات:
 امسيومة امسريعة
 امعائد عمى امموجوادات
 امعائد عمى حقوق امممكية
 امعائد عمى امسهم
 نسبة امقروض إمى اموادائع
 معدل توظيف اممواراد
 امعائد عمى امقيمة امسوقية ممسهم
أما بامنسبة مممؤشرات:
 امسيومة امقانونية
 امعائد عمى اموادائع
 نسبة امقيمة امسوقية إمى امقيمة امدفترية ممسهم
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نجاد أن احتماال امادالماة  sigأصااااااغر من مسااااااتوى امدالمة  1.15مذمك يمكن امقول بأن امبيانات ال تتبع امتوزيع
امطبيع  ،وبذمك يمكننا تطبيق اختبارات اإلحااااا امالمعمم واالختبار اممناساااب مهذه امفرضاااايات هو mann-
.whitney U

أوالً :اختبار الفرضية الرئيسية األولى :ال توجد فروق ذات االلة إحصائية بين متوسط
مؤشرات السيولة حسب نوع المصرف (تقليدي ،إسالمي)
الفرضية الرئيسية األولى الفرعية األولى:
 فرضااية امعدم  :H0ال توجد فروق ذات ادالمة إحااااائية بين متوسااط مؤشاار امسااايومة امقانونية حساااب نوع(تقميدي ،إسالم ).

اممار

 امفرضاااية امبديمة  :H1توجد فروق ذات ادالمة إحااااائية بين متوساااط مؤشااار امسااايومة امقانونية حساااب نوع(تقميدي ،إسالم ).

اممار

وقد اخترنا اختبار  mann-whitney Uمن اختبارات اإلحاااااااا امالمعمم امذي يسااااااتخدم مممقارنة بين
متوسااط مجتمعين مثل (تقميدي ،إسااالم ) ،ويسااتخدم هذا االختبار مممتغيرات امت تحتوي عمى مجموعتين
(.)0،4

جدول رقم ( )01نتيجة كل من المتوسط واالنحراف المعياري والخطأ (الفرضية األولى الفرعية األولى)
Mean Rank

Mean

Std. Deviation

اممار

N

7.60

.66485821

1.0640000

10

5.00

.36571027

.7920000

3

نوع
تقميدي امقانونية امسيومة

إسالم

المصدر من إعداا الباحث باالعتماا على بيانات المصارف باستخدام برنامج SPSS23

يعرض هذا امجدول كالً من امتكرار اممطمق واموساط امحساب واالنحرا

اممعياري وادرجة اممتوسط مكل من

اممجموعتين (امتقميدي واإلسااالم ) حيث أن متوسااط نساابة امساايومة امقانونية ممماااار
وتدل قيمة االنحرا
اممااار

اممعياري عمى وجواد تشاااااتت ،وقد حاااااامت اممااااااار

اإلساالمية بسابب ارتفاع قيمة اممتوساط مها ،أما بامنسابة مممااار

امتقميدية هو 09162

امتقميدية عمى ادرجة أعمى من
اإلسالمية إذ يبمغ متوسط نسبة

امسااااايومة امقانونية  .1.794وتدل قيمة االنحرا

اممعياري عمى وجواد تشاااااتت ،ومن خالل هذه امنتيجة يمكن

امقول بأن متوسااط نساابة امساايومة ف امماااار

امتقميدية هو أعمى من متوسااط نساابة امساايومة ف امماااار

اإلسالمية.
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وممعرفة فيما إذا كان هذا امفرق بين متوسااط امنساابة ف امماااار

امتقميدية ومتوسااط امنساابة ف امماااار

اإلسالمية هو فرق معنوي سنقوم باالختبار اآلت :

جدول رقم ( )01نتيجة اختبار mann-whitney Uالفرضية األولى الفرعية األولى

امسيومة امقانونية
Mann-Whitney U

9.000
15.000

Wilcoxon W

-1.014-

Z
)Asymp. Sig. (2-tailed

.310

نوع اممار a. Grouping Variable:

المصدر من إعداا الباحث باالعتماا على برنامج SPSS23

من امجدول امسااااابق نجد أن احتمال امدالمة  sigمالختبار هو أكبر من مسااااتوى امدالمة  1.15مذمك نقبل فرضااااية
امعدم امقائمة بأنه ال توجد فروق ذات االلة إحصاااااائية بين متوساااااط مؤشااااار السااااايولة القانونية حساااااب نوع
المصاااااارف (تقليادي ،إسااااااالمي) ،وباذمك يمكن امقول بأنه ال يوجد اختال
وامماار

كبير بين أادا امماااااااار

امتقميدية

اإلسالمية من ناحية اممحافظة عمى نسبة امسيومة امقانونية ،بامرغم من أنها أفضل قميالً ف امماار

امتقميدية.
 الفرضية الرئيسية األولى الفرعية الثانية:
 فرضاااية امعدم  :H0ال توجد فروق ذات ادالمة إحااااائية بين متوساااط مؤشااار امسااايومة امساااريعة حساااب نوعاممار

(تقميدي ،إسالم ).

 امفرضاااية امبديمة  :H1توجد فروق ذات ادالمة إحااااائية بين متوساااط مؤشااار امسااايومة امساااريعة حساااب نوعاممار

(تقميدي ،إسالم ).

وقد اخترنا اختبار  Independent-Samples T-testامذي يساتخدم مممقارنة بين متوسااط مجتمعين ويسااتخدم
هذا االختبار مممتغيرات امت تحتوي عمى مجموعتين (.)0،4
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جدول رقم ( )02نتيجة كل من المتوسط واالنحراف المعياري والخطأ الفرضية األولى الفرعية الثانية

نوع

Std. Error
Mean

Mean

Std. Deviation

اممار

N

.05312196

.16798640

.6584700

 10تقميدي

امسيومة

.01863894

.03228359

.5643000

 3إسالم

امسريعة

المصدر من إعداا الباحث باالعتماا على برنامج SPSS23

يعرض هذا امجدول كالً من امتكرار اممطمق واموسااااااط امحساااااااب واالنحرا

اممعياري مكل من اممجموعتين

(امتقميدي واإلسااالم ) ،حيث أن متوسااط نساابة امساايومة امسااريعة ممماااار

امتقميدية هو  1.652وتدل قيمة

االنحرا

اممعياري عمى وجواد تشتت ،أما بامنسبة ممماار

 1.5623وتادل قيماة االنحرا

اإلسالمية فقد بمغ متوسط نسبة امسيومة امسريعة

اممعيااري عمى عادم وجواد تشااااااتت ،ومن خالل هذه امنتيجة يمكن امقول بأن

متوسط نسبة امسيومة امسريعة ف امماار

امتقميدية هو أعمى من امماار

وممعرفة فيما إذا كان هذا امفرق بين متوسااط امنساابة ف امماااار

اإلسالمية.

امتقميدية ومتوسااط امنساابة ف امماااار

اإلسالمية هو فرق معنوي سنقوم باالختبار اآلت :
جدول رقم ( )03نتيجة اختبار  .Independent Samples Testالفرضية األولى الفرعية الثانية
Levene's Test
for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of
the Difference
Upper

Lower

Std. Error

Mean

Sig. (2-

Difference

Difference

)tailed

t

Sig.

df

.31522591

-.12688591-

.10043498

.09417000

.369

11

.938

.062

.21861074

-.03027074-

.05629701

.09417000

.124

10.628

1.673

F
4.302

Equal variances

امسيومة

assumed

امسريعة

Equal variances
not assumed

المصدر من إعداا الباحث باالعتماا على برنامج SPSS23

من امجدول امسابق نجد أن احتمال امدالمة  sigالختبار فيشر هو أكبر من مستوى امدالمة  1.15مذمك نقبل فرضية
امعدم امت تقول يوجد تجانس ف تباين اممجتمعين.
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أما بامنساابة الختبار  Tنالحظ أن قيمة  sigأكبر من  1.15وبذمك نقبل امفرضااية امعدم امقائمة بأنه ال توجد فروق
ذات االلة إحصائية بين متوسط مؤشر السيولة السريعة حسب نوع المصرف (تقليدي ،إسالمي) ،ويمكن امقول
بأنه ال يوجد اختال

بين أادا اممااار

امتقميدية واممااار

اإلساالمية من ناحية اممحافظة عمى نساابة امسيومة

امسريعة ،وتدل قيم اممتوسط عمى امتقارب امكبير بامقيمة.
وبذلك يمكننا القول بانه ال يوجد اختالف في األااء بين المصااااارف التقليدية وادإسااااالمية من ناحية مؤشاااارات
السااايولة بالرغم من األرجحية البسااايطة للمصاااارف التقليدية في االحتفاظ بهامش سااايولة أكبر من المصاااارف
ادإسالمية.

ثانياً :اختبار الفرضية الرئيسية الثانية :ال توجد فروق ذات االلة إحصائية بين متوسط
مؤشرات الربحية حسب نوع المصرف (تقليدي ،إسالمي)
 الفرضية الرئيسية الثانية الفرعية األولى:
 فرضاية امعدم  :H0ال توجد فروق ذات ادالمة إحاائية بين متوسط مؤشر امعائد عمى امموجوادات حسب نوعاممار

(تقميدي ،إسالم ).

 امفرضاية امبديمة  :H1توجد فروق ذات ادالمة إحاائية بين متوسط مؤشر امعائد عمى امموجوادات حسب نوعاممار

(تقميدي ،إسالم ).

وقاد اخترناا اختباار  Independent-Samples T-testاماذي يسااااااتخادم مممقارنة بين متوسااااااط مجتمعين مثل
(تقميدي ،إسالم ) ،ويستخدم هذا االختبار مممتغيرات امت تحتوي عمى مجموعتين (.)0،4
جدول رقم ( )01نتيجة كل من المتوسط واالنحراف المعياري والخطأ الفرضية الثانية الفرعية األولى

Std. Deviation Std. Error Mean

N

Mean

نوع اممار

.00966432

.03056128

.0435600

 10تقميدي

امعائد عمى

.00157162

.00272213

.0268000

 3إسالم

امموجوادات

المصدر من إعداا الباحث باالعتماا على برنامج SPSS23

نالحظ أن متوسط نسبة امعائد عمى امموجوادات ممماار

امتقميدية هو  1.12356أي ما يقارب  %2.3وهذه

امنسبة منخفضة عن نسبة امفائدة ف امسوق خالل فترة امدراسة امت تتراوح ما بين  %2و %00وتدل قيمة
االنحرا

اممعياري عمى وجواد تشتت ،أما بامنسبة ممماار

امموجوادات  1.1462وتدل قيمة االنحرا

اإلسالمية فقد بمغ متوسط نسبة امعائد عمى

اممعياري عمى عدم وجواد تشتت ،ومن خالل هذه امنتيجة يمكن
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امقول بأن متوسط نسبة امعائد عمى امموجوادات ف امماار
امموجوادات ف امماار

امتقميدية هو أعمى من متوسط نسبة امعائد عمى

اإلسالمية.

وممعرفة فيما إذا كان هذا امفرق بين متوسااط امنساابة ف امماااار

امتقميدية ومتوسااط امنساابة ف امماااار

اإلسالمية هو فرق معنوي سنقوم باالختبار اآلت :
جدول رقم ( )02نتيجة اختبار  .Independent Samples Testالفرضية الثانية الفرعية األولى
Levene's Test
for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference

Std. Error

Mean

Sig. (2-

Difference

Difference

)tailed

Upper

Lower

.05684732

-.02332732-

.01821335

.03874881

-.00522881-

.00979128

t

Sig.

df

.01676000

.377

11

.920

.174

.01676000

.119

9.453

1.712

F
2.113

Equal variances

امعائد عمى

assumed

امموجوادات

Equal variances
not assumed

المصدر من إعداا الباحث باالعتماا على برنامج SPSS23

من امجدول امسابق نجد أن احتمال امدالمة  sigالختبار فيشر هو أكبر من مستوى امدالمة  1.15مذمك نقبل فرضية
امعدم امت تقول يوجد تجانس ف تباين اممجتمعين.
أما بامنساابة الختبار  Tنالحظ أن قيمة  sigأكبر من  1.15وبذمك نقبل امفرضااية امعدم امقائمة بأنه ال توجد فروق
ذات االلة إحصاائية بين متوساط مؤشر العائد على الموجواات حسب نوع المصرف (تقليدي ،إسالمي) ،وبذمك
يمكن امقول بأنه ال يوجد اختال

بين أادا اممااااار

امتقميدية واممااااار

اإلساااالمية وتدل قيم اممتوساااط عمى

امتقارب بامقيمة.
 الفرضية الرئيسية الثانية الفرعية الثانية:
 فرضية امعدم  :H0ال توجد فروق ذات ادالمة إحاائية بين متوسط مؤشر امعائد عمى حقوق امممكية حسبنوع اممار

(تقميدي ،إسالم ).

 امفرضاية امبديمة  :H1توجد فروق ذات ادالمة إحاائية بين متوسط مؤشر امعائد عمى حقوق امممكية حسبنوع اممار

(تقميدي ،إسالم ).

وقد اخترنا اختبار  Independent-Samples T-testامذي يساااتخدم مممقارنة بين متوساااط مجتمعين مثل (تقميدي،
إسالم ) ،ويستخدم هذا االختبار مممتغيرات امت تحتوي عمى مجموعتين (.)0،4
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جدول رقم ( )91نتيجة كل من المتوسط واالنحراف المعياري والخطأ
الفرضية الثانية الفرعية الثانية
نوع

Std. Error

Std.

Mean

Deviation

Mean

اممار

N

.01517831

.1697500 .04799802

 10تقميدي

.02294409

.1888333 .03974032

 3إسالم

امعائد عمى حقوق
امممكية

المصدر من إعداا الباحث باالعتماا على برنامج SPSS23

نالحظ أن متوسط نسبة امعائد عمى حقوق امممكية ممماار

امتقميدية هو 1.06975أي ما يقارب  %07وهذه

امنسااابة مرتفعة عن نسااابة امفائدة ف امساااوق خالل فترة امدراساااة امت تتراوح ما بين  %2و %00وتدل قيمة
اممعياري عمى وجواد تشااتت ،وكذمك هو األمر بامنساابة ممماااار

االنحرا

اإلسااالمية إذ يبمغ متوسااط نساابة
اممعياري عمى وجواد

امعاائاد عمى حقوق امممكياة  1.02223أي ماا يقاارب  %02.9وتادل قيماة االنحرا

تشااااااتت ،ومن خالل هذه امنتيجة يمكن امقول بأن متوسااااااط نساااااابة امعائد عمى حقوق امممكية ف امماااااااار
اإلسالمية هو أعمى من متوسط نسبة امعائد عمى حقوق امممكية ف امماار
وممعرفة فيما إذا كان هذا امفرق بين متوسااط امنساابة ف امماااار

امتقميدية.

امتقميدية ومتوسااط امنساابة ف امماااار

اإلسالمية هو فرق معنوي سنقوم باالختبار اآلت :
جدول رقم ( )90نتيجة اختبار  .Independent Samples Testالفرضية الثانية الفرعية الثانية
Levene's
Test for
Equality of
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Upper

Lower

Variances
Sig.

Std. Error

Mean

(2-

Difference

Difference

)tailed

df

t

.04844188

-.08660855-

.03067954

-.01908333-

.547

11

-.622-

.05756540

-.09573207-

.02751022

-.01908333-

.526

3.965

-.694-

Sig.

F

.423

.693

المصدر من إعداا الباحث باالعتماا على برنامج SPSS23
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Equal variances

عمى امعائد

assumed

امممكية حقوق

Equal variances
not assumed

من امجدول امسابق نجد أن احتمال امدالمة  sigالختبار فيشر هو أكبر من مستوى امدالمة  1.15مذمك نقبل فرضية
امعدم امت تقول يوجد تجانس ف تباين اممجتمعين.
أما بامنسااابة الختبار  Tنالحظ أن قيمة  sigأكبر من  1.15وبذمك نقبل فرضاااية امعدم امقائمة بأنه ال توجد فروق
ذات االلة إحصااائية بين متوسااط مؤشاار العائد على حقوق الملكية حسااب نوع المصاارف (تقليدي ،إساااالمي)،
وبذمك يمكن امقول بأنه ال يوجد اختال

بين أادا امماااار

امتقميدية وامماااار

اإلسااالمية وتدل قيم اممتوسااط

عمى امتقارب بامقيمة.
 الفرضية الرئيسية الثانية الفرعية الثالثة:
 فرضاااية امعدم  :H0ال توجد فروق ذات ادالمة إحااااائية بين متوساااط مؤشااار امعائد عمى امساااهم حساااب نوعاممار

(تقميدي ،إسالم ).

 امفرضاااية امبديمة  :H1توجد فروق ذات ادالمة إحااااائية بين متوساااط مؤشااار امعائد عمى امساااهم حساااب نوعاممار

(تقميدي ،إسالم ).

وقد اخترنا اختبار  Independent-Samples T-testامذي يساااتخدم مممقارنة بين متوساااط مجتمعين مثل (تقميدي،
إسالم ) ،ويستخدم هذا االختبار مممتغيرات امت تحتوي عمى مجموعتين (.)0،4
جدول رقم ( )99نتيجة كل من المتوسط واالنحراف المعياري والخطأ الفرضية الثانية الفرعية الثالثة
Std. Error Mean

Std. Deviation

N

Mean

نوع اممار

.07046776

.22283863

.5832000

 10تقميدي

.17782154

.30799595

.6677333

 3إسالم

امعائد عمى امسهم

المصدر من إعداا الباحث باالعتماا على برنامج SPSS23

نالحظ أن متوسااط نساابة امعائد عمى امسااهم ممماااار
االنحرا

اممعياري عمى وجواد تشااتت ،وكذمك هو األمر بامنساابة ممماااار

امعائد عمى امساااهم  1.6677وتدل قيمة االنحرا

اإلسااالمية إذ يبمغ متوسااط نساابة

اممعياري عمى وجواد تشاااتت ،ومن خالل هذه امنتيجة يمكن

امقول بأن متوسط نسبة امعائد عمى امسهم ف امماار
امماار

امتقميدية هو  1.5234وهذه امنساابة مرتفعة وتدل قيمة

اإلسالمية هو أعمى من متوسط نسبة امعائد عمى امسهم

امتقميدية.

وممعرفة فيما إذا كان هذا امفرق بين متوسااط امنساابة ف امماااار
اإلسالمية هو فرق معنوي سنقوم باالختبار اآلت :
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امتقميدية ومتوسااط امنساابة ف امماااار

جدول رقم ( )93نتيجة اختبار  .Independent Samples Testالفرضية الثانية الفرعية الثالثة
Levene's Test
for Equality
of Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Lower

Upper

Std. Error

Mean

Sig. (2-

Difference

Difference

)tailed

t

df

.26402670

-.43309336-

.15836546

-.08453333-

.604

11

-.534-

.57019433

-.73926099-

.19127521

-.08453333-

.692

2.663

-.442-

Sig.
.555

F
.372

Equal variances

امعائد عمى

assumed

امسهم

Equal variances
not assumed

المصدر من إعداا الباحث باالعتماا على برنامج SPSS23

من امجدول امسابق نجد أن احتمال امدالمة  sigالختبار فيشر هو أكبر من مستوى امدالمة  1.15مذمك نقبل فرضية
امعدم امت تقول يوجد تجانس ف تباين اممجتمعين.
أما بامنساابة الختبار  Tنالحظ أن قيمة  sigأكبر من  1.15وبذمك نقبل امفرضااية امعدم امقائمة بأنه ال توجد فروق
ذات االلة إحصائية بين متوسط مؤشر العائد على السهم حسب نوع المصرف (تقليدي ،إسالمي) ،وبذمك يمكن
امقول بأنه ال يوجد اختال

بين أادا امماااار

امتقميدية وامماااار

اإلسااالمية وتدل قيم اممتوسااط عمى امتقارب

بامقيمة.
 الفرضية الرئيسية الثانية الفرعية الرابعة:
 فرضاية امعدم  :H0ال توجد فروق ذات ادالمة إحاائية بين متوسط مؤشر امعائد عمى اموادائع حسب نوعاممار

(تقميدي ،إسالم ).

 امفرضاية امبديمة  :H1توجد فروق ذات ادالمة إحااائية بين متوسط مؤشر امعائد عمى اموادائع حسب نوعاممار

(تقميدي ،إسالم ).

وقد اخترنا اختبار  mann-whitney Uمن اختبارات اإلحاااااااا امالمعمم امذي يسااااااتخدم مممقارنة بين
متوسااط مجتمعين مثل (تقميدي ،إسااالم ) ،ويسااتخدم هذا االختبار مممتغيرات امت تحتوي عمى مجموعتين
(.)0،4
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جدول رقم ( )91نتيجة كل من المتوسط واالنحراف المعياري والخطأ الفرضية الثانية الفرعية الرابعة
Mean Rank

Mean

Std. Deviation

اممار

N

7.50

.24450799

.1411600

10

5.33

.02259078

.0491667

3

نوع
تقميدي

اموادائع عمى امعائد

إسالم

المصدر من إعداا الباحث باالعتماا على برنامج SPSS23

يعرض هذا امجدول متوسااط نساابة امعائد عمى اموادائع ممماااار
نساابيا ً ،وتدل قيمة االنحرا
أعمى من اممااااار

امتقميدية هو  1.02006وهذه امنساابة مقبومة

اممعياري عمى وجواد تشاااتت كبير ،وقد حاااامت اممااااار

اإلساااالمية بسااابب ارتفاع قيمة اممتوساااط مها ،أما بامنسااابة مممااااار

متوساااط نسااابة امعائد عمى اموادائع  1.12906وتدل قيمة االنحرا

اإلساااالمية إذ يبمغ

اممعياري عمى وجواد تشاااتت ،ومن خالل

هذه امنتيجة يمكن امقول بأن متوسط نسبة امعائد عمى اموادائع ف امماار
امعائد عمى اموادائع امماار

امتقميدية عمى ادرجة

امتقميدية هو أعمى من متوسط نسبة

اإلسالمية.

وممعرفة فيما إذا كان هذا امفرق بين متوسااط امنساابة ف امماااار

امتقميدية ومتوسااط امنساابة ف امماااار

اإلسالمية هو فرق معنوي سنقوم باالختبار اآلت :

جدول رقم ( )91نتيجة اختبارmann-whitney U
الفرضية الثانية الفرعية الرابعة
امعائد عمى اموادائع
10.000

Mann-Whitney U

16.000

Wilcoxon W
Z

-.845-

)Asymp. Sig. (2-tailed

.398

اممار

نوع a. Grouping Variable:

المصدر من إعداا الباحث باالعتماا على برنامج SPSS23

من امجدول امسااااابق نجد أن احتمال امدالمة  sigمالختبار هو أكبر من مسااااتوى امدالمة  1.15مذمك نقبل فرضااااية
امعدم امقائمة بأنه ال توجد فروق ذات االلة إحصاائية بين متوسط مؤشر العائد على الواائع حسب نوع المصرف
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(تقليدي ،إساااااالمي) .وبذمك يمكن امقول بأنه ال يوجد اختال

كبير بين أادا اممااااااار

امتقميدية واممااااااار

اإلسالمية من ناحية اممحافظة عمى نسبة امعائد عمى اموادائع ،بامرغم من أنها أفضل قميالً ف امماار

امتقميدية.

ومن ذلك نسااااتنتج بانه ال يوجد فرق باألااء من ناحية مؤشاااار الربحية بين المصااااارف التقليدية والمصااااارف
ادإسالمية.
ثالثا ً :اختبار الفرضاية الرئيسية الثالثة :ال توجد فروق ذات االلة إحصائية بين متوسط مؤشرات النشاط حسب
نوع المصرف (تقليدي ،إسالمي)
 الفرضية الرئيسية الثالثة الفرعية األولى:
 فرضاية امعدم  :H0ال توجد فروق ذات ادالمة إحااائية بين متوساط مؤشار نسبة امقروض إمى اموادائع حسب(تقميدي ،إسالم ).

نوع اممار

 امفرضاية امبديمة  :H1توجد فروق ذات ادالمة إحااائية بين متوساط مؤشار نسابة امقروض إمى اموادائع حسب(تقميدي ،إسالم ).

نوع اممار

وقاد اخترنا اختبار  Independent-Samples T-testامذي يسااااااتخدم مممقارنة بين متوسااااااط مجتمعين مثل
(تقميدي ،إسالم ) ،ويستخدم هذا االختبار مممتغيرات امت تحتوي عمى مجموعتين (.)0،4

جدول رقم ( )92نتيجة كل من المتوسط واالنحراف المعياري والخطأ الفرضية الثالثة الفرعية األولى
Std. Error Mean

Std. Deviation

N

Mean

نوع اممار

.04893621

.15474988

.3019900

 10تقميدي

.10922326

.18918024

.3703667

 3إسالم

نسبة امقروض إمى اموادائع

المصدر من إعداا الباحث باالعتماا على برنامج SPSS23

نالحظ أن متوسط نسبة امقروض إمى اموادائع ممماار
امنسابة منخفضاة نسابيا ً وتدل قيمة االنحرا

امتقميدية هو  1.31099أي ما يقارب  %31.4وهذه

اممعياري عمى وجواد تشتت ،وكذمك هو األمر بامنسبة ممماار

اإلسااااااالمياة إذ يبمغ متوسااااااط نسااااااباة امقروض إمى اموادائع  1.37136أي ماا يقارب  %37.12وتدل قيمة
االنحرا

اممعياري عمى وجواد تشاااتت ،ومن خالل هذه امنتيجة يمكن امقول بأن متوساااط نسااابة امقروض إمى

اموادائع ف امماار

اإلسالمية هو أعمى من متوسط نسبة امقروض إمى اموادائع ف امماار

وممعرفة فيما إذا كان هذا امفرق بين متوسااط امنساابة ف امماااار
اإلسالمية هو فرق معنوي سنقوم باالختبار اآلت :
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امتقميدية.

امتقميدية ومتوسااط امنساابة ف امماااار

جدول رقم ( )93نتيجة اختبار  .Independent Samples Testالفرضية الثالثة الفرعية األولى
Levene's
Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Upper

Lower

Std. Error

Mean

Sig. (2-

Difference

Difference

)tailed

t

df

.16569724

-.30245057-

.10634961

-.06837667-

.533

11

-.643-

.32345105

-.46020438-

.11968489

-.06837667-

.610

2.85

-.571-

Sig.

F

.875

.026

Equal variances

نسبة

assumed

امقروض إمى

Equal variances

اموادائع

not assumed

المصدر من إعداا الباحث باالعتماا على برنامج SPSS23

من امجدول امسااااابق نجد أن احتمال امدالمة  sigالختبار فيشاااار هو أكبر من مسااااتوى امدالمة ( )1.15مذمك نقبل
فرضية امعدم امت تقول يوجد تجانس ف تباين اممجتمعين.
أما بامنسبة الختبار  Tنالحظ أن قيمة  sigأكبر من ( )1.15وبذمك نقبل امفرضية امعدم امقائمة بأنه ال توجد فروق
ذات االلة إحصااائية بين متوسااط مؤشاار القروض إلى الواائع حسااب نوع المصاارف (تقليدي ،إسااالمي) ،وبذمك
بين أادا اممااااار

يمكن امقول بأنه ال يوجد اختال

امتقميدية واممااااار

اإلساااالمية ،وتدل قيم اممتوساااط عمى

امتقارب بامقيمة.
 الفرضية الرئيسية الثالثة الفرعية الثانية:
 فرضاية امعدم  :H0ال توجد فروق ذات ادالمة إحااائية بين متوساط مؤشار معدل توظيف اممواراد حسب نوعاممار

(تقميدي ،إسالم ).

 امفرضاية امبديمة  :H1توجد فروق ذات ادالمة إحااائية بين متوساط مؤشار معدل توظيف اممواراد حسب نوعاممار

(تقميدي ،إسالم ).

وقد اخترنا اختبار  Independent-Samples T-testامذي يساااتخدم مممقارنة بين متوساااط مجتمعين مثل
(تقميدي ،إسالم ) ،ويستخدم هذا االختبار مممتغيرات امت تحتوي عمى مجموعتين (.)0،4
جدول رقم ( )91نتيجة كل من المتوسط واالنحراف المعياري والخطأ الفرضية الثالثة الفرعية الثانية
Std. Deviation

Std. Error Mean

Mean

N

نوع اممار

.02183335

.06904311

.7168000

 10تقميدي

.02888658

.05003302

.7439667

 3إسالم

المصدر من إعداا الباحث باالعتماا على برنامج SPSS23
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معدل توظيف اممواراد

نالحظ أن متوساااط معدل توظيف اممواراد مممااااار
قيمة االنحرا

امتقميدية هو  1.7062وهذه امنسااابة مقبومة نسااابيا ً وتدل

اممعياري عمى عدم وجواد تشاااااتت ،وكذمك هو األمر بامنسااااابة مممااااااار

متوسااط معدل توظيف اممواراد  1.7239وتدل قيمة االنحرا

اممعياري عمى عدم وجواد تشاااتت ،ومن خالل

هذه امنتيجة يمكن امقول بأن متوساااط معدل توظيف اممواراد ف اممااااار
معدل توظيف اممواراد امماار

اإلساااااالمية إذ يبمغ

اإلساااالمية هو أعمى من متوساااط

امتقميدية.

وممعرفة فيما إذا كان هذا امفرق بين متوسااط امنساابة ف امماااار

امتقميدية ومتوسااط امنساابة ف امماااار

اإلسالمية هو فرق معنوي سنقوم باالختبار اآلت :
جدول رقم ( )92نتيجة اختبار  .Independent Samples Testالفرضية الثالثة الفرعية الثانية
Levene's Test
for Equality
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Upper

Lower

of Variances
Sig.

Std. Error

Mean

(2-

Difference

Difference

)tailed

df

t

.06845166

-.12278499-

.04344342

-.02716667-

.545

11

-.625-

.06837364

-.12270697-

.03620952

-.02716667-

.490

4.6

-.750-

Sig.

F

.272

1.335

 Equal variancesتوظيف معدل
assumed

اممواراد

Equal variances
not assumed

المصدر من إعداا الباحث باالعتماا على برنامج SPSS23

من امجدول امسابق نجد أن احتمال امدالمة  sigالختبار فيشر هو أكبر من مستوى امدالمة  1.15مذمك نقبل فرضية
امعدم امت تقول يوجد تجانس ف تباين اممجتمعين.
أما بامنسبة الختبار  Tنالحظ أن قيمة  sigأكبر من ( )1.15وبذمك نقبل امفرضية امعدم امقائمة بأنه ال توجد فروق
ذات االلة إحصاائية بين متوساط مؤشار توظيف الموارا حساب نوع المصرف (تقليدي ،إسالمي) ،وبذمك يمكن
امقول بأنه ال يوجد اختال

بين أادا اممااار

امتقميدية واممااار

اإلسالمية ،وتدل قيم اممتوسط عمى امتقارب

بامقيمة.
ومن ذلك نساتنتج أنه ال يوجد اختالف بين أااء المصاارف التقليدية والمصاارف ادإساالمية من ناحية مؤشاارات
النشاط ،بالرغم من أن مؤشرات النشاط في المصارف ادإسالمية كانت أعلى من المصارف التقليدية.
رابعاً :اختبار الفرضاااية الرئيساااية الرابعة :ال توجد فروق ذات االلة إحصاااائية بين متوساااط مؤشااارات الساااوق
حسب نوع المصرف (تقليدي ،إسالمي)
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 الفرضية الرئيسية الرابعة الفرعية األولى:
 فرضاية امعدم  :H0ال توجد فروق ذات ادالمة إحاائية بين متوسط مؤشر نسبة امقيمة امسوقية إمى امقيمةامدفتريةحسب نوع اممار

(تقميدي ،إسالم ).

 امفرضاية امبديمة  :H1توجد فروق ذات ادالمة إحااائية بين متوسط مؤشر نسبة امقيمة امسوقية إمى امقيمةامدفتريةحسب نوع اممار

(تقميدي ،إسالم ).

وقد اخترنا اختبار  mann-whitney Uمن اختبارات اإلحاااااااا امالمعمم امذي يسااااااتخدم مممقارنة بين
متوسااط مجتمعين مثل (تقميدي ،إسااالم ) ،ويسااتخدم هذا االختبار مممتغيرات امت تحتوي عمى مجموعتين
(.)0،4
جدول رقم ( )31نتيجة كل من المتوسط واالنحراف المعياري والخطأ الفرضية الرابعة الفرعية األولى
Mean Rank

Std. Deviation

N

Mean

نوع اممار

6.20

.26288212

1.0239200

 10تقميدي

9.67

.79169672

1.5337667

 3إسالم

نسبة امقيمة امسوقية إمى امقيمة امدفترية

المصدر من إعداا الباحث باالعتماا على برنامج SPSS23

يعرض هذا امجدول متوسااط نساابة امقيمة امسااوقية إمى امقيمة امدفترية ممماااار
وهذه امنسااابة جيدة وتدل قيمة االنحرا
ادرجة أقل من امماااار

امتقميدية وامبامغ 0.14394

اممعياري عمى وجواد تشاااتت ،وقد حاااامت اممااااار

امتقميدية عمى

اإلسااالمية بساابب انخفاض قيمة اممتوسااط مها ،أما بامنساابة ممماااار

اإلسااالمية فقد

بمغ متوسااااط نساااابة امقيمة امسااااوقية إمى امقيمة امدفترية  0.5337وتدل قيمة االنحرا

اممعياري عمى وجواد

تشاااااتت كبير ،ومن خالل هذه امنتيجة يمكن امقول بأن متوساااااط نسااااابة امقيمة امساااااوقية إمى امقيمة امدفترية ف
امماااار

اإلسااالمية هو أعمى من متوسااط نساابة امقيمة امسااوقية إمى امقيمة امدفترية ف امماااار

وممعرفة فيما إذا كان هذا امفرق بين متوسااط امنساابة ف امماااار

امتقميدية.

امتقميدية ومتوسااط امنساابة ف امماااار

اإلسالمية هو فرق معنوي سنقوم باالختبار اآلت :
جدول رقم ( )30نتيجة اختبار mann-whitney Uالفرضية الرابعة الفرعية األولى
امعائد عمى اموادائع
Mann-Whitney U

7.000
62.000

Wilcoxon W

-1.352-

Z
)Asymp. Sig. (2-tailed

.176

اممار

نوع a. Grouping Variable:

المصدر من إعداا الباحث باالعتماا على برنامج SPSS23
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من امجدول امسااااابق نجد أن احتمال امدالمة  sigمالختبار هو أكبر من مسااااتوى امدالمة  1.15مذمك نقبل فرضااااية
امعدم امقائمة بأنه ال توجد فروق ذات االلة إحصائية بين متوسط مؤشر نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية
حسااااب نوع المصاااارف (تقليدي ،إسااااالمي) .وبذمك يمكن امقول بأنه ال يوجد اختال
امتقميدية واممااار
امماار

كبير بين أادا امماااااار

اإلسالمية من ناحية نسبة امقيمة امسوقية إمى امقيمة امدفترية ،بامرغم من أنها أفضل قميالً ف

امتقميدية.

 الفرضية الرئيسية الرابعة الفرعية الثانية:
 فرضاااية امعدم  :H0ال توجد فروق ذات ادالمة إحااااائية بين متوساااط مؤشااار امعائد عمى امقيمة امساااوقيةممسهم حسب نوع اممار

(تقميدي ،إسالم ).

 امفرضاااية امبديمة  :H1توجد فروق ذات ادالمة إحااااائية بين متوساااط مؤشااار امعائد عمى امقيمة امساااوقيةممسهم حسب نوع اممار

(تقميدي ،إسالم ).

وقد اخترنا اختبار  Independent-Samples T-testامذي يساااتخدم مممقارنة بين متوساااط مجتمعين مثل
(تقميدي ،إسالم ) ،ويستخدم هذا االختبار مممتغيرات امت تحتوي عمى مجموعتين (.)0،4
جدول رقم ( )39نتيجة كل من المتوسط واالنحراف المعياري والخطأ الفرضية الرابعة الفرعية الثانية
Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

نوع اممار

N

.06551706

.20718314

.4013300

 10تقميدي

.06646847

.11512677

.4043333

 3إسالم

امعائد عمى امقيمة امسوقية ممسهم

المصدر من إعداا الباحث باالعتماا على برنامج SPSS23

نالحظ أن متوسااط امعائد عمى امقيمة امسااوقية ممسااهم ممماااار
نسبيا ً وتدل قيمة االنحرا

امتقميدية هو  1.21033وهذه امنساابة مقبومة

اممعياري عمى وجواد تشتت ،وكذمك هو األمر بامنسبة ممماار

متوساط امعائد عمى امقيمة امساوقية ممسااهم  1.21233وتدل قيمة االنحرا

اممعياري عمى وجواد تشااتت ،ومن

خالل هذه امنتيجة يمكن امقول بأن متوساط امعائد عمى امقيمة امساوقية ممسهم ف امماار
بقميل من متوسط امعائد عمى امقيمة امسوقية ممسهم ف امماار

75

اإلسالمية هو أعمى

امتقميدية.

وممعرفة فيما إذا كان هذا امفرق بين متوسااط امنساابة ف امماااار
اإلسالمية هو فرق معنوي سنقوم باالختبار اآلت :

اإلسالمية إذ يبمغ

امتقميدية ومتوسااط امنساابة ف امماااار

جدول رقم ( )33نتيجة اختبار  .Independent Samples Testالفرضية الرابعة الفرعية الثانية
Levene's Test
for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Lower

Upper

Std. Error

Mean

Sig. (2-

Difference

Difference

)tailed

t

df

.27768122

-.28368789-

.12752678

-.00300333-

.982

11

-.024-

.22174588

-.22775255-

.09333029

-.00300333-

.975

6.4

-.032-

Sig.

F

.394

.787

Equal variances

امعائد عمى

assumed

امقيمة امسوقية

Equal variances

ممسهم

not assumed

المصدر من إعداا الباحث باالعتماا على برنامج SPSS23

من امجدول امسابق نجد أن احتمال امدالمة  sigالختبار فيشر هو أكبر من مستوى امدالمة  1.15مذمك نقبل فرضية
امعدم امت تقول يوجد تجانس ف تباين اممجتمعين.
أما بامنسبة الختبار  Tنالحظ أن قيمة  sigأكبر من ( )1.15وبذمك نقبل امفرضية امعدم امقائمة بأنه ال توجد فروق
ذات االلة إحصاااائية بين متوساااط مؤشااار العائد على القيمة الساااوقية للساااهم حساااب نوع المصااارف (تقليدي،
إساالمي) ،وبذمك يمكن امقول بأنه ال يوجد اختال

بين أادا امماار

امتقميدية وامماار

اإلسالمية ،وتدل قيم

اممتوسط عمى امتقارب امكبير بامقيمة.
ومن ذلك نساتنتج أنه ال يوجد اختالف بين أااء المصاارف التقليدية والمصاارف ادإساالمية من ناحية مؤشاارات
السوق.
المبحث الرابع :النتائج والتوصيات والدراسات المقترحة

أوالً :النتائج
من خالل امدراسة امعممية ممؤشرات األادا اممام ممماار

امتقميدية واإلسالمية يمكن أن نستنتج ما يم :

 .0ال توجد أية فروقات معنوية بين مؤشرات األادا اممام ممماار

امتقميدية واإلسالمية امت تم اختيارها

ف هذا امبحث وه أربعة مؤشرات رئيسية متعمقة بامسيومة وامربحية وامنشاط وامسوق ،وهذا يمكن أن
يعواد إمى عدة أسباب من أهمها أن سياسات وإجرا ات اممار
امماار

اممركزي وقوانينه امت تحكم عمل

امخاصة تتشابه إمى حد كبير بين نوع امماار  ،مما يجعل هذه امماار
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تعمل ف بيئة

متشابهة من حيث امقدرة عمى توظيف األموال امت مديها ،ومنح امتسهيالت ونسب االحتفاظ بامسيومة ...
إمخ باإلضافة إمى ذمك فإن امظرو امحامية امت تمر بها امبالاد ،وامت أادت إمى جمواد ف امحركة االقتااادية
مفترة طويمة مم تشجع امماار

عمى اتخاذ خطوات جريئة باتجاه تعزيز نشاطها ،وتقديم منتجات مارفية
بامحفاظ عمى عمالئها األساسيين امذين يضمنون مهذه امماار

جديدة ممعمال  ،واكتفت أغمب امماار

ادخل مقبول يزيد نسبيا ً عن اممااريف امت تتكبدها هذه امماار  ،وكان بامنسبة مها بديل أفضل من
اممخاطرة ف قبول عمال جداد ف ظرو

غير مستقرة ،كما ان اضطراب سعر امار

ف امسياسة اممتحفظة امت انتهجتها أغمب امماار
 .9تحتفظ امماار

كان مه ادور كبير

ف امفترة امماضية.

امخاصة امتقميدية واإلسالمية بنسبة سيومة قانونية كبيرة تفوق متطمبات اممار

اممركزي ،وامت حدادت نسبة امسيومة امواجب االحتفاظ بها بكافة امعمالت بنسبة  %31كما أشرنا ف
معرض بحثنا حيث بمغ متوسط امسيومة امقانونية اممحتفظ بها مدى امماار امتقميدية حوام  %016ومدى
امماار

اإلسالمية  %79وهذه امنسب اممرتفعة وإن كانت تشكل عامل أمان مهذه امماار

من حيث

قدرتها عمى سدااد امتزاماتها ادون امحاجة إمى تكبد أية خسائر نتيجة االضطرار إمى تسييل بعض األصول
متمبية متطمبات امسحب امنقدي ،إال أنها من جانب آخر ادميل عمى وجواد أموال معطمة يمكن االستفاادة منها
بشكل أفضل من خالل توجيهها ف جوانب استثمار متعدادة تعزز امربحية مدى هذه امماار

من جهة

وتنعش االقتاااد اموطن من جهة أخرى.
 .3أثرت تقمبات سعر صر امعمالت األجنبية مقابل امميرة امسورية بشكل كبير عمى ربحية كل من امماار
اإلسالمية وامتقميدية ،مما جعل نسب امربحية تتفاوت صعوادا ً وهبوطا ً تبعا متقمبات أسعار امار  ،وامت
مرادها عدم استقرار اموضع االقتااادي خالل فترة امدراسة ،وإن كنا شهدنا ف امعام األخير (عام )4102
انعدام أثر هذه امتقمبات نتيجة استقرار سعر امار
 .1كانت قيم مؤشرات امنشاط ممماار

مقارنة بنهاية عام .4107

اإلسالمية وامتقميدية متدنية ،وإن كانت امماار

بفارق ضئيل نسبيا ً ،وهذا يعكس وجواد أموال معطمة مم تنجح امماار

اإلسالمية تتفوق

باستغالمها ،وهذا يتوافق مع ما تم

ذكره حول امسيومة وامربحية.
 . .1أظهرت ادراسة مؤشرات امسوق نسب جيدة مدى كال امنوعين من امماار  ،وهذا يعكس ثقة اممساهمين
بأسهم امقطاع اممارف امخاص ف سوق األوراق اممامية ،ورضاهم عن امسياسات امت اتبعتها امماار
خالل سنوات امدراسة ،كما يظهر تطور نسبة امقيمة امسوقية إمى امقيمة امدفترية ف امسنتين األخيرتين
( )4102-4107زياادة امطمب عمى أسهم هذه امماار  ،نتيجة عوادة امماار

إمى إجرا توزيعات

أرباح سوا نقدية أو عمى شكل توزيعات أسهم مجانية تزيد من حاة اممساهمين ف رأس اممال خال ل
امسنتين األخيرتين.
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ثانياً :التوصيات
 .1ضرورة وجواد مؤشرات قياسية عن اماناعة اممارفية امتقميدية واإلسالمية تكون أساسا ً مرجعيا ً متقييم
أادا هذه امماار .
 .2ضرورة وجواد تشريعات خاصة ممعمل اممارف اإلسالم تتناسب مع طبيعة عمل هذه امماار .
 .3ضرورة قيام امماار

امتقميدية واإلسالمية بامتركيز عمى إيجااد نوع من امتوازن بين امسيومة وامربحية،

وعدم ترك أرصدة نقدية عاطمة تزيد عن اممتطمبات امفعمية متغطية مخاطر امسيومة ف امماار  ،وامعمل
عمى االستفاادة منها من خالل استثمارها ممحاول عمى أرباح إضافية ترفع من نسب امربحية مدى هذه
امماار .
 .4عمى امماار امتقميدية واإلسالمية امتوسع باإلقراض ومنح امتسهيالت خالل امفترة اممقبمة ،وتفعيل أساميب
استثمارية جديدة ومتنوعة ،وخاصة أن امبالاد بدأت تدخل مرحمة امتعاف من آثار األزمة االقتااادية،
وبامتام امسوق تستوعب مثل هذا امتوسع ،وهذا يتطمب من اممار
اممالئمة ممثل هذا امتوجه متشجيع امماار

اممركزي إيجااد امبيئة امتشريعية

عمى االنخراط ف عممية إعاادة اإلعمار.

 .5ضرورة اإلسراع بإطالق مؤسسة ضمان مخاطر امقروض ،وامت تساعد عمى تشجيع امماار

عمى

زياادة معدالت توظيفها وتشجعها عمى رفع معدالت منح امتسهيالت ،كونها تشكل عامالً أساسيا ً ف امتخفيف
من مخاطر امتسهيالت االئتمانية.
 .6ضرورة قيام اممار

اممركزي بامعمل عمى اممحافظة عمى استقرار سعر امار  ،وتعزيز امثقة بامعممة

اممحمية ،كونه من امعوامل اممهمة امت تؤثر عمى امقطاع اممارف  ،كما أنه يدفع اممستثمرين باتجاه
االستثمار ف سوق األوراق اممامية ،مما يعزز نشاط هذه األسوق ،وبامتام يمكن ممماار

امتقميدية

واإلسالمية طرح أسهم مالكتتاب بغرض اموصول إمى امحد األادنى من رأس اممال امذي فرضه امقانون رقم
 3معام  ،4101وبامتام يؤادي ذمك إمى تعزيز حقوق امممكية ف امماار .
ثالثاً :الدراسات المقترحة
 .0ادراسة مقارنة بين األادا اممام ممماار
 .4ادراسة امفروق بين امماار

امعامة وامخاصة ف سورية.

امخاصة امتقميدية واإلسالمية من حيث قدرتها عمى إادارة اممخاطر

اممارفية.
 .3ادراسة أثر االنتقال إمى تطبيق معيار بازل  3عمى كل من امماار
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المالحق:

ملحق رقم ()0
نسبة السيولة القانونية للمصارف الخاصة التقليدية وادإسالمية في سورية المشمولة
بالدراسة
المصرف

2014

2015

2016

2017

2018

بنك سورية والمهجر

95%

101%

107%

111%

109%

بنك بيمو السعواي الفرنسي

82%

80%

92%

92%

92%

المصرف الدولي للتجارة والتمويل

75%

86%

104%

106%

102%

بنك عواة

64%

88%

108%

109%

106%

بنك بيبلوس

61%

70%

104%

100%

89%

بنك الشرق

63%

62%

80%

78%

63%

فرنسبنك

80%

89%

93%

91%

78%

بنك العربي

63%

70%

84%

89%

90%

بنك قطر الوطني

285%

320%

367%

275%

218%

بنك األران  -سورية

59%

60%

73%

75%

82%

بنك الشام ادإسالمي

61%

62%

58%

66%

63%

بنك سورية الدولي ادإسالمي

56%

58%

55%

54%

49%

بنك البركة ادإسالمي

123%

128%

122%

109%

124%
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ملحق رقم ()9
نسبة السيولة السريعة للمصارف الخاصة التقليدية وادإسالمية في سورية المشمولة
بالدراسة
المصرف

2014

2015

2016

2017

2018

بنك سورية والمهجر

78%

80%

66%

80%

75%

بنك بيمو السعواي الفرنسي

52%

46%

41%

48%

46%

المصرف الدولي للتجارة والتمويل

72%

71%

99%

95%

70%

بنك عواة

69%

90%

116%

73%

75%

بنك بيبلوس

72%

78%

85%

102%

76%

بنك الشرق

61%

46%

53%

55%

39%

فرنسبنك

73%

54%

67%

89%

49%

بنك العربي

36%

22%

29%

45%

44%

بنك قطر الوطني

81%

72%

89%

62%

56%

بنك األران  -سورية

52%

52%

71%

65%

75%

بنك الشام ادإسالمي

88%

42%

74%

26%

44%

بنك سورية الدولي ادإسالمي

58%

52%

56%

61%

46%

بنك البركة ادإسالمي

67%

27%

55%

73%

79%
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ملحق رقم ()3
معدل العائد على الموجواات للمصارف الخاصة التقليدية وادإسالمية في سورية المشمولة
بالدراسة
المصرف

2014

2015

2016

2017

2018

بنك سورية والمهجر

1.88%

4.53%

4.28%

-0.02%

1.50%

بنك بيمو السعواي الفرنسي

1.73%

4.08%

4.53%

-0.52%

1.34%

المصرف الدولي للتجارة والتمويل

0.01%

0.00%

5.72%

2.16%

1.23%

بنك عواة

4.60%

7.43%

11.15%

-2.93%

0.95%

بنك بيبلوس

2.84%

9.08%

9.80%

2.23%

1.30%

بنك الشرق

5.12%

12.68%

16.90%

-4.42%

1.15%

فرنسبنك

3.49%

7.34%

9.94%

-4.21%

0.22%

بنك العربي

-0.19%

9.58%

11.15%

-7.41%

-2.19%

بنك قطر الوطني

17.17%

28.31%

26.35%

-12.30%

0.77%

بنك األران  -سورية

-1.23%

11.94%

17.37%

-8.15%

-0.48%

بنك الشام ادإسالمي

3.02%

5.58%

4.83%

-1.77%

0.74%

بنك سورية الدولي ادإسالمي

1.05%

4.63%

6.37%

-0.08%

0.88%

بنك البركة ادإسالمي

3.00%

4.93%

4.98%

0.58%

1.44%
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ملحق رقم ()1
معدل العائد على حقوق الملكية للمصارف الخاصة التقليدية وادإسالمية في سورية المشمولة
بالدراسة

المصرف

2014

2015

2016

2017

2018

بنك سورية والمهجر

-3.54% 35.35% 44.85% 25.23%

8.29%

بنك بيمو السعواي الفرنسي

-7.57% 36.39% 37.01% 20.54%

9.20%

13.25% 40.35%

7.63%

13.43% 41.20% 37.40% 29.12%

4.49%

بنك بيبلوس

32.32% 45.12% 13.74%

4.32%

0.56%

بنك الشرق

17.45% 40.13% 50.06% 29.48%

4.04%

فرنسبنك

22.09% 44.50% 48.21% 33.63%

1.07%

بنك العربي

35.28% 39.77% 43.12% -1.22%

-3.74%

بنك قطر الوطني

17.29% 33.38% 36.21% 23.48%

0.83%

بنك األران  -سورية

34.72% 48.39% 55.71% -9.36%

-4.16%

بنك الشام ادإسالمي

10.87% 35.21% 35.79% 21.37%

3.45%

بنك سورية الدولي ادإسالمي

-6.91% 43.19% 38.44% -2.25%

8.59%

1.00%

13.62%

المصرف الدولي للتجارة والتمويل
بنك عواة

بنك البركة ادإسالمي

0.06%

0.24%

37.66% 40.98% 24.01%
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ملحق رقم ()1
معدل العائد على السهم للمصارف الخاصة التقليدية وادإسالمية في سورية المشمولة
بالدراسة

المصرف

2014

2015

2016

2017

2018

بنك سورية والمهجر

49.54%

159.95%

195.03%

-12.68%

32.22%

بنك بيمو السعواي الفرنسي

46.31%

133.01%

206.16%

-31.95%

43.15%

المصرف الدولي للتجارة والتمويل

0.09%

0.39%

109.73%

41.52%

25.91%

بنك عواة

51.74%

106.16%

198.84%

-57.14%

20.01%

بنك بيبلوس

17.98%

106.68%

112.90%

15.76%

20.18%

بنك الشرق

51.05%

171.99%

229.36%

-77.22%

18.44%

فرنسبنك

54.91%

148.06%

253.42%

-89.24%

4.34%

بنك العربي

-1.68%

104.01%

159.29%

-104.44%

-44.23%

بنك قطر الوطني

55.48%

134.11%

185.52%

-81.69%

3.94%

بنك األران  -سورية

-6.90%

92.69%

155.97%

-83.08%

-9.56%

بنك الشام ادإسالمي

42.07%

109.73%

170.10%

-48.64%

16.35%

بنك سورية الدولي ادإسالمي

-2.48%

68.78%

135.99%

-12.69%

17.25%

بنك البركة ادإسالمي

50.89%

147.26%

214.44%

5.59%

86.99%
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ملحق رقم ()2
معدل العائد على الواائع للمصارف الخاصة التقليدية وادإسالمية في سورية المشمولة
بالدراسة
المصرف

2014

2015

2016

2017

2018

بنك سورية والمهجر

2.79%

7.48%

7.03%

-0.71%

1.76%

بنك بيمو السعواي الفرنسي

1.92%

4.70%

5.44%

-1.02%

1.10%

المصرف الدولي للتجارة والتمويل

0.01%

0.03%

6.93%

2.42%

1.18%

بنك عواة

5.88%

13.21%

21.88%

-5.71%

1.71%

بنك بيبلوس

2.57%

20.06%

18.31%

2.26%

0.23%

بنك الشرق

6.48%

18.67%

33.17%

-7.58%

1.03%

فرنسبنك

10.19%

18.98%

24.28%

-8.95%

0.33%

بنك العربي

-0.25%

13.37%

17.54%

-10.70%

-0.92%

بنك قطر الوطني

94.02%

-61.49% 187.30% 193.22%

2.42%

بنك األران  -سورية

-1.76%

28.11%

42.88%

-14.74%

-1.32%

بنك الشام ادإسالمي

10.44%

10.53%

18.49%

-4.12%

0.88%

بنك سورية الدولي ادإسالمي

-0.32%

5.68%

8.38%

-0.88%

0.83%

بنك البركة ادإسالمي

4.92%

7.58%

8.71%

0.21%

2.39%

89

ملحق رقم ()3
نسبة القروض إلى الواائع للمصارف الخاصة التقليدية وادإسالمية في سورية المشمولة
بالدراسة
المصرف

2014

2015

2016

2017

2018

بنك سورية والمهجر

9.73%

6.85%

3.74%

3.72%

8.50%

بنك بيمو السعواي الفرنسي

30.15% 20.97% 18.23% 25.77% 22.63%

المصرف الدولي للتجارة والتمويل

19.30% 18.59% 17.28% 21.32% 30.65%

بنك عواة

16.42% 17.20% 21.74% 29.19% 35.40%

بنك بيبلوس

42.68% 34.92% 32.64% 50.77% 28.89%

بنك الشرق

47.23% 39.13% 48.69% 42.54% 25.71%

فرنسبنك

38.83% 40.50% 41.40% 46.36% 49.80%

بنك العربي

14.10% 16.75% 25.58% 30.95% 37.56%

بنك قطر الوطني

26.36% 16.70% 18.70% 12.79% 19.24%

بنك األران  -سورية

38.49% 56.44% 97.17% 74.11% 37.47%

بنك الشام ادإسالمي

51.57% 62.63% 66.21% 69.81% 34.71%

بنك سورية الدولي ادإسالمي

43.13% 25.49% 24.17% 44.23% 36.77%

بنك البركة ادإسالمي

20.89% 24.23% 16.87% 22.45% 12.38%
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ملحق رقم ()1
معدل توظيف الموارا للمصارف الخاصة التقليدية وادإسالمية في سورية المشمولة بالدراسة

المصرف

2014

2015

2016

2017

2018

بنك سورية والمهجر

66.42% 77.30% 86.88% 85.98% 80.19%

بنك بيمو السعواي الفرنسي

61.15% 66.79% 79.21% 73.68% 62.06%

المصرف الدولي للتجارة والتمويل

63.06% 72.65% 93.44% 89.74% 78.32%

بنك عواة

55.27% 59.88% 72.05% 75.98% 57.24%

بنك بيبلوس

67.71% 64.80% 78.85% 81.09% 55.73%

بنك الشرق

58.79% 61.19% 67.27% 73.51% 55.44%

فرنسبنك

67.57% 74.19% 82.94% 80.22% 77.67%

بنك العربي

66.23% 68.12% 79.65% 75.45% 73.91%

بنك قطر الوطني

76.57% 77.43% 85.50% 83.63% 77.34%

بنك األران  -سورية

53.95% 63.92% 70.94% 70.35% 56.77%

بنك الشام ادإسالمي

62.60% 71.81% 87.66% 81.45% 82.52%

بنك سورية الدولي ادإسالمي

55.42% 63.82% 74.93% 77.82% 71.12%

بنك البركة ادإسالمي

74.50% 77.69% 81.69% 73.83% 79.07%
91

ملحق رقم ()2
نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية للسهم لدى المصارف الخاصة التقليدية وادإسالمية
في سورية المشمولة بالدراسة

المصرف

2014

2015

2016

بنك سورية والمهجر

116.24%

66.57%

48.63%

267.62% 145.66%

بنك بيمو السعواي الفرنسي

156.89%

92.74%

60.18%

213.92% 121.56%

المصرف الدولي للتجارة والتمويل

102.47%

87.65%

58.82%

174.04% 257.83%

بنك عواة

129.78%

71.75%

44.31%

173.54% 132.16%

بنك بيبلوس

95.42%

52.12%

38.97%

94.52%

103.90%

بنك الشرق

75.14%

39.24%

27.97%

90.76%

201.53%

فرنسبنك

60.76%

31.27%

21.76%

128.04%

95.06%

بنك العربي

132.85%

74.49%

44.25%

155.56% 147.10%

بنك قطر الوطني

50.85%

27.57%

33.99%

128.69%

88.08%

بنك األران  -سورية

105.88%

59.04%

30.25%

186.32% 175.83%

بنك الشام ادإسالمي

52.79%

30.29%

39.34%

142.49% 172.13%

بنك سورية الدولي ادإسالمي

100.92%

54.75%

63.81%

450.75% 535.61%

بنك البركة ادإسالمي

58.88%

39.06%

50.61%

222.38% 286.83%
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2017

2018

ملحق رقم ()01
معدل العائد على القيمة السوقية للسهم لدى المصارف الخاصة التقليدية وادإسالمية في
سورية المشمولة بالدراسة
المصرف

2014

2015

2016

2017

2018

بنك سورية والمهجر

21.63%

68.06%

73.32%

-1.64%

3.12%

بنك بيمو السعواي الفرنسي

13.12%

40.06%

60.64%

-5.25%

4.32%

المصرف الدولي للتجارة والتمويل

0.05%

0.27%

68.58%

5.14%

4.39%

بنك عواة

22.40%

46.97%

92.92%

-10.15%

2.59%

بنك بيبلوس

14.38%

86.73%

83.01%

4.57%

5.05%

بنك الشرق

39.27%

-17.47% 143.35% 127.40%

2.00%

فرنسبنك

57.20%

-17.29% 228.31% 154.23%

1.13%

بنك العربي

-0.92%

56.53%

89.99%

-22.90%

-11.28%

بنك قطر الوطني

46.23%

131.48%

98.16%

-13.39%

0.94%

بنك األران  -سورية

-7.67%

94.58%

-19.69% 144.42%

-2.19%

بنك الشام ادإسالمي

40.45%

117.99%

89.53%

-6.01%

2.43%

بنك سورية الدولي ادإسالمي

-2.25%

70.18%

67.66%

-0.90%

1.90%

بنك البركة ادإسالمي

40.39%

104.44%

74.20%

0.35%

6.12%
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Abstract:
This study aimed to compare the financial performance of Conventional and Islamic
private banks in Syria through the use of four main financial indicators: liquidity,
profitability, activity and market. This study was conducted on Conventional and
Islamic private banks operating in Syria. For the period from 2014 to 2018, ten
Conventional banks and three Islamic banks were the number of banks that had been
covered by this study.
The analytical descriptive method was used by calculating the mean, standard
deviation and coefficient of variation. The statistical method was used by using a
series of tests based on the SPSS.
The study found that there are no differences in the four financial performance
indicators for each of the private, traditional and Islamic banks in Syria. The study
also found that the liquidity ratios of both types of banks are high and the
profitability ratios were fluctuating due to their impact on exchange rate fluctuations
during the study years.
The study also showed low levels of activity in both types of banks, while the
market indicators showed good rates of confidence of investors in the private
banking sector and their optimism in the ability of banks in achieving better results
in the future.
The study also concluded with a group of significant recommendations, these can be
summarized as follows: the need for standard indicators to evaluate the performance
of the Conventional and Islamic banking sector. In addition, the conventional and
Islamic banks should find a balance between liquidity and profitability, and finding
new investment methods to meet the requirements of the reconstruction phase. The
central bank should play its active role in maintaining exchange rate stability.

Keywords: Conventional banks, Islamic banks, Liquidity, Profitability
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