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The Effect of the Determinants of Islamic and 

Commercial Banks' performance in Jordan on 

Return on Equity (ROE) 
An Empirical study of the period (2001–2014) 

Absrract: 

This study aimed to test conventional and Islamic banks in Jordan performance parameters 
 using a scale of return on equity during the period (2001- 2014) and included a sample study of Islamic 

Banks and the Jordan Islamic Bank for Investment and Finance, Arab Bank for International Islamic and commercial 
banks are the Jordan Ahli Bank, the Housing Bank for Trade and Finance.                                                                                                                                

The Islamic and commercial banks of Jordan during the period (2001-2014), through statistical analysis using 
multiple regression model through indicators, has been included independent variables for this study (liquidity ratio, 
the proportion of solvency, the proportion of credit facilities, volume, market share rate, the inflation rate, the type 
of the bank, and the dependent variable is the return on commercial property for Islamic banks. 

The results of the study found that the percentage of liquidity and market share have a negative impact on 
the Jordanian banks in the performance index (ROE). While the ratio of loans and the size of the bank and inflation 
has positive impact on the Jordanian banks in the performance index (ROE), and there is no solvency ratio for any 
impact on the Jordanian banks in the performance of the index. 

   The impact on the type of bank is positive and important on the Jordanian banks in the performance of the 
index in the sense that Islamic banks perform better than conventional banks in Jordan. 

  This study recommends that the Islamic banks to expand market shares and increase the number of its 
customers to be able to withstand the competitors from traditional banks. It can be based Islamic banks in this 
regard by providing products and solutions that Islamic banking is more flexible and fit the customers so that they 
are more efficient alternative to traditional banking services. 

Opening words: return on equity, liquidity ratio Solvency, Credit facilities, bank type, and inflation. 
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على  في األردن    ةقليدي  ة والت  دات أداء المصارف اإلسالمي  أثر محد  
 (ROE)ة لكي  ل العائد على الم  معد  

 ( 1022 – 1002ة خالل الفترة )دراسة تطبيقي  
 حمورأبو الدكتور مروان محمد عايد 

 االردن-ة ان العربي  جامعة عم   
www.hamoormarwan@yahoo.com 

 7/2/1117تاريخ قبول البحث                                 11/11/1112تاريخ استالم البحث 

 :صالملخ  
خالل الفترة  ةلكي  باستخدام مقياس العائد على الم   ،األردن  ة في قليدي  ة والت  سالمي  اإلدات أداء المصارف محد  ثر أاختبار إلى راسة هدفت هذه الد  

 ،ولي  الد   مي  اإلسال مويل، والبنك العربي  لالستثمار والت   األردني   اإلسالمي  البنك  :على اإلسالمي ةراسة للمصارف الد   نةوشملت عي   ،(1022 -1002)
 مويل.جارة والت  للت   اإلسكانبنك ، و األردني   األهلي  البنك  :ىة علقليدي  الت  والبنوك 

حليل (، وذلك من خالل الت  1022-1002خالل الفترة ) األردني ةة قليدي  الت  و  اإلسالمية  للبنوك  ،ةراسة على بيانات نصف سنوي  نة الد  اعتمدت عي  
ة، سبة المالءة المالي  يولة، ننسبة الس   :راسةة لهذه الد  رات المستقل  رات، وقد تضم نت المتغي  نموذج االنحدار المتعد د عن طريق المؤش  أباستخدام  اإلحصائي  
 اإلسالميةة للبنوك كي  لابع فهو العائد على الم  ر الت  ا المتغي  ، أم  م، نوع المصرفضخ  معدل الت   ،ةوقي  ة الس  ل الحص  ة، الحجم، معدسهيالت االئتماني  نسبة الت  

 . ةقليدي  الت  و 
لنسبة (. بينما كان ROEة )ر أداء المصارف األردني  على مؤش   أثر سالبلهما  ،ةوقي  ة الس  الحص  و  ،يولةنسبة الس   ن  أراسة إلى ائج الد  لت نتوتوص  

ر أداء أثر على مؤش   ة أي  يوجد لنسبة المالءة المالي  (،  وال ROEة )على مؤشر أداء المصارف األردني   أثر موجبم ضخ  والت   ،وحجم المصرف ،القروض
ارف أفضل أداًء من المصة المصارف اإلسالمي   بمعنى أن   ،ةء المصارف األردني  أدار على مؤش   م  ومه بأثر موج. وكان لنوع المصرف ةالمصارف األردني  

 . ة في األردن  قليدي  الت  
منافسيها من  مود في وجهن من الص  لتتمك   ؛وزيادة عدد عمالئها ،ةوقي  ة على توسيع حصصها الس  ن تقوم المصارف اإلسالمي  أراسة بالد  وقد أوصت 

الء بشكٍل ب العمتناس ،ة أكثر مرونةة إسالمي  منتجات وحلول مصرفي  دد بتوفير ة في هذا الص  ة. ويمكن أن تقوم المصارف اإلسالمي  قليدي  المصارف الت  
 ة. قليدي  ة الت  للخدمات المصرفي   ا كفؤً بدياًل بحيث تكون  ،أكبر

.مضخ  ، نوع المصرف، الت  ةسهيالت االئتماني  ، الت  ةالمالءة المالي   ،يولةنسبة الس   ،ةلكي  العائد على الم   ة :الكلمات االفتتاحي  

 مة:المقد  
اسة )در  قليدي  والمصرف الت   ،موضوع المصرف اإلسالمي   ي عد  

ة ديد األهمي  ه شن  أ، كما فريعاتكثيرة الت  ائكة موضوعات الش  من ال ،(مقارنة
قامت  قدو  .ةأو جماعي   ةفردي   ةسواء بصف ةعام   ةين بصفبالنسبة للمسلم

 قة تتوافجديدة دي  لتكوين أوعية اقتصا في األساس؛ة المصارف اإلسالمي  
 ختلفوبهذا ت، ءا وعطاوال تتعامل بالفائدة أخذً  ،ةريعة اإلسالمي  الش  مع 

 .مويلة في سوق الت  قليدي  المصارف الت  عن ة المصارف اإلسالمي  
م ة عن المفاهية االقتصادي  ريعة اإلسالمي  وتختلف قواعد الش  

 بعد مزجه إال   جال ينت   ،اعقيمً  المالَ  ة  اإلسالمي   عة  ريالش   َتع د  إذ  ؛أسماليةالر  
لفائدة ال تعترف بمبدأ سعر ا ذاته.  فهي ليس له قيمة في حد  ف ،بالعمل

 قدالن  ة سمالي  أالمفاهيم الر   تعد  بينما  ،مويلابت سواء على اإليداع أو الت  الث  
لتحقيق  قد(الن تأجير)  أصلهابزيادة على  ي، أبفائدة إقراضها سلعة يتم  
قال  ،ةبا في حين أباحته المفاهيم الرأسمالي  م اإلسالم الر  ، وقد حر  اإلرباح

 ةد ملكي  ا تقي  ووضع اإلسالم شروطً ، (2)﴾اب  الر   مَ ر  حَ وَ  عَ ي  البَ  الل   ل  حَ أَ و ﴿: تعالى
م بينما أعطت المفاهي ،لمصلحة المجتمع ،ووسائل صرفه ،وكسبه ،المال
ا لقوانين طبقً  ،ف بهصر  والت   ته،وتنمي ،ة الكاملة لكسب المالة الحري  أسمالي  الر  
غم الر  ى ، علسةرادعت للقيام بهذه الد   تيمن األسباب ال  و . ةولة الوضعي  الد  

ل اؤل المتمث  سهو الت  نفسه، راسة ت بموضوع الد  د الدراسات التي اختص  من تعد  
ة والمصارف في مدى وجود اختالف في األداء بين المصارف اإلسالمي  

جل أمن  ام؛بنحٍو ع راسة المصارف  من هذه الد   تفيدن أ حيث ي ؤمل   ،ةقليدي  الت  
 إضافة إلى استفادة ،الستثمارانافس العادل في جذب ودائع تعزيز الت  

ثل دراسة ابقة مراسات الس  ولقد أشارت العديد من الد   عين.المستثمرين والمود  
(Romec, 2014-Moussu and Petit)(12)،   العائد على حقوق  إلى أن
أنحاء  معظم البنوك في جميع ألداء البنوك، وأن   ي عد  مقياًسا محوريًّاة لكي  الم  

ما أشارت كة. للربحي   رئيسٍ  كمقياسٍ  ،ةالعالم تستخدم العائد على حقوق الملكي  
  نة يبي  العائد على حقوق الملكي   إلى أن  ، (21)(Almazari, 2012دراسة )
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المستثمرة  ةمقارنةً بحقوق الملكي   ،قها البنكتي يحق  مقدار األرباح ال  
معدل  ن أن  ع البنك على توفير األموال داخليًّا، فضاًل  فيه، ويعكس قدرة
 (،Du Pont)واألهم في نظام  هائي  المقياس الن   يعد  ة العائد على الملكي  

هو  ،ة في مقياس واحدسب المالي  تلخيص العديد من الن  ذي يقوم بوال  
ة شغيلي  ت  يعكس الكفاءة ال هذا المقياس الي فإن  ة، وبالت  العائد على الملكي  

 . فع المالي  وكفاءة استخدام األصول، والر  للبنك، 
اء ات أددوبناًء على ما سبق، تأتي هذه الدراسة بهدف معرفة محد  

ة باستخدام مقياس العائد على الملكي   ،ةقليدي  والت   اإلسالمي ةالمصارف 
(ROE)  ترة ة خالل الفنة من البنوك األردني  ، وذلك بالتطبيق على عي

(1002 – 1022  .) 

 راسة:ة الد  أهمي  
ر بشكل كبير في مسا ةقليدي  ة والت  ر المصارف اإلسالمي  تؤث  

 ،استثماري ة عديدةمهم في مجاالت ال لدورها، وذلك االقتصاد الوطني  
 ة، فأي  وطني   ةتها وتطويرها هي مصلحة اقتصادي  استمراري   الي فإن  وبالت  

 ،فينوالموظ   ،بل وفي العاملينفقط، ر في حركة االقتصاد خلل فيها ال يؤث  
 .والمستفيدين من خدمات تلك المصارف

 ،ة موضوع أداء المصارفتها من أهمي  راسة أهمي  هذه الد   تستمد  
سبب تأثيره باحثين باهتمام الكثير من ال ي تلقىالت من المواضيع بوصفه

ركات لش  ل جوهر اة تمث  قليدي  ة والت  لمصارف اإلسالمي  فا على المصارف.
يجب  ،دائهمبأ المديرينتبصير  الي فإن  ، وبالت  األردني ةة العام   المساهمة

ك تي يجب على المال  األمور ال   ه من أهم  نظر إليه على أن  أن ي  
 .المساهمين أن يدركوهاو 

ات بين الفروق إلى عرفلت  اراسة في محاولتها ة الد  ل أهمي  وتتمث  
عض ب باستخدام وذلك ،ةقليدي  والت   ةاإلسالمي  للمصارف  األداءدات محد  
ت سهيالة الت  ة، نسبيولة، نسبة المالءة المالي  نسبة الس  ): وتشمل راتالمتغي  

 ،احيةم( من نضخ  ل الت  ة، معد  وقي  الس  ة ة، الحجم، معدل الحص  االئتماني  
 ةباستخدام مقياس العائد على الملكي   ،المالي   أثرها في األداءقياس و 

 .من ناحية أخرى ةواإلسالمي  ة قليدي  للمصارف الت  

 راسة وأسئلتها:مشكلة الد  
ي فعملها وتوضيح  ،دات األداءمعرفة محد   روري  أصبح من الض  

ذا العمل هوالكشف عن ماهي ة ة، األردني   ةواإلسالمي  ة قليدي  المصارف الت  
ة مويلي  الت   األنشطةالختالف  اأو نتاجً  ،ز وهيمنةترك   نتاجَ فيما إذا كان 
 ائدة.ة الس  واالستثماري  
ع أن توق  الي، هل ي  ؤال الت  الس   عنراسة اإلجابة تحاول هذه الد  و 

قياس ة باعتماد مقليدي  ة عن الت  دات أداء المصارف اإلسالمي  تختلف محد  
اء هذه المصارف؟ وهل د أدكمقياس يحد   ،(( ROE ةالعائد على الملكي  

ة المصارف اإلسالمي   دات األداء بين ة في محد  مهم   هنالك فروق  
 ؟ةليدي  والتق  

 الية: ساؤالت الت  راسة اإلجابة على الت  وبشكل عام ستحاول الد  
: شملت ، وال تيةرات المستقل  من المتغي   ة بين كل  وجد عالقت.هل 2
، الحجم، ةسهيالت االئتماني  ة، نسبة الت  يولة، نسبة المالءة المالي  نسبة الس  

وعلى األداء باستخدام  ،م من ناحيةضخ  معدل الت  ة، وقي  ة الس  ل الحص  معد  
 .ية أخرىمن ناح ةة واإلسالمي  قليدي  للمصارف الت  ة ياس العائد على الملكي  مق

 ،على األداء ةرات المستقل  ك فروقات في تأثير المتغي  لوجد هنات.هل  1
  .ةي  واإلسالمة للمصارف التقليدي   ةباستخدام مقياس العائد على الملكي  

 راسة: أهداف الد  
 الية: راسة إلى تحقيق األهداف الت  تسعى الد  

نسبة  :شملوت ،ةرات المستقل  من المتغي   ة بين كل  العالق إلىف عر  .الت  2
ل معد   ،جمة، الحسهيالت االئتماني  ة، نسبة الت  يولة، نسبة المالءة المالي  الس  

خدام باست المالي   وعلى األداء ،م من ناحيةضخ  ل الت  معد   ،ةة السوقي  الحص  
 .ية أخرىمن ناحة ة واإلسالمي  قليدي  ة للمصارف الت  مقياس العائد على الملكي  

 راسة:ات الد  فرضي  
  :ة(مي  ة واإلسالقليدي  ة )الت  ة بالمصارف األردني  ات الخاص  الفرضي   -
2.H0  يولة على العائد علىلنسبة الس   ،ة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي 

 . ةاألردني  في البنوك  ،ةالملكي  
1.H0  ائد ة على العلنسبة المالءة المالي   ،ة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي

 .  ةاألردني  في البنوك  ،ةعلى الملكي  
3.H0  على  ةسهيالت االئتماني  لنسبة الت   ،ة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي

 . ةاألردني  في البنوك  ،ةالعائد على الملكي  
2.H0لحجم المصرف على  العائد على  ،ةد أثر ذو داللة إحصائي  : ال يوج

 . ةاألردني  في البنوك  ،ةالملكي  
5.H0  ة للمصرف علىوقي  ة الس  للحص   ،ة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي 

 . ةاألردني  في البنوك  ،ةالعائد على الملكي  
6.H0  لى ع م على العائدضخ  ل الت  لمعد   ،ة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي

 .  ةاألردني  في البنوك  ،ةالملكي  
7 .H0 : رات أداء المصارفبين مؤش   ،ةذات داللة إحصائي  وجد فروقات تال 
 . ةة األردني  رات أداء المصارف اإلسالمي  وبين مؤش   ،ةة األردني  قليدي  الت  

 :راسةة الد  منهجي  
 : تهانعي  و  راسةمجتمع الد  

المدرجة في بورصة  ةاألردني  راسة من جميع المصارف ن مجتمع الد  يتكو  
 لة:ممث   ،ةراسة فقد اقتصرت على المصارف اإلسالمي  الد   ةنا عي  أم  ان، عم  

 إلسالمي  ا والبنك العربي   ،مويللالستثمار والت   األردني   بالبنك اإلسالمي  
البنك و  ،مويلت  جارة والببنك اإلسكان للت   لة:ممث   ،ةقليدي  المصارف الت  و  .ولي  الد  

 ةي  اإلسالمراسة للمصارف نة الد  تحديد عي   وقد تم   .األردني   األهلي  
 لتضم  مصرفين فقط؛ ؛(1022-1002) ةمني  خالل الفترة الز   هاواختيار 
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نة عي   اراسة. أم  ة أخرى خالل فترة الد  لعدم وجود بنوك إسالمي   اظرً ن
بعد استبعاد  ،مطة الحجاختيار البنوك متوس   فقد تم   ،ةقليدي  البنوك الت  

جم مع لتكون قريبة من حيث الح ؛غيرةك الكبيرة والبنوك الص  البنو 
 ،اليةالت   تحديد المعايير ة. إضافة لما سبق، فقد تم  البنوك اإلسالمي  

 نة بشكٍل عام: ر في بنوك العي  تتوف   وال تي
طيلة  راتر جميع البيانات الالزمة الختبار المتغي  توف   -2

 راسة.سنوات الد  
ات اندماج أو استحواذ خالل فترة لم تخضع لعملي   -1
 راسة.الد  
وذلك  ،ز األكبر لنشاط البنك داخل األردن  رك  أن يكون الت   -3
  الواسع للبنك. لتأثير االنتشار الجغرافي   ابً تجن  

 أساليب جمع البيانات: 
يها من الحصول عل تم  تي ال   ،ةانوي  االعتماد على البيانات الث   تم  

البنوك  ة عننوي  قارير الس  الت  و  ،ة البنوكجمعي  و  ،المركزي   خالل البنك
 (.1022-1002)  ة للفترةقليدي  ة والت  اإلسالمي  

 واألبحاث ،اتوري  والد   ،االستعانة بمجموعة من الكتب تم  وقد 
راسة تي تناولت موضوع  الد  ال   ة،تير والدكتوراورسائل الماجس ،ةلمي  الع  

 راسة. لموضوع الد   ظري  في تغطية اإلطار الن  

 :راسةنماذج الد  
ة بما فيها ابقات الس  بعة في األدبي  ة المت  االعتماد على المنهجي   تم  

 ,Pratomo and Ismail، و)(26)(Haron, 2004)دراسة 
 ,Ghazali، و)(15)(Saleh and Zeitun, 2006، و)(11)(2006
موعة بمج ،تي قامت بتطوير نماذج تربط مقاييس األداء، وال  (25)(2008

ال بعض إدخ ،راسةفي هذه الد   . وقد تم  المصرفة برات الخاص  من المتغي  
ارف دات األداء للمصلتفسير محد   ؛رات المختارةعديالت على المتغي  الت  

 اسة. ر لتتالءم بذلك مع أهداف الد   ؛ةوالتقليدي   هانم ةاإلسالمي   ،ةاألردني  
 ،راسةد  الي لهذه النموذج الت  األوبناًء على ما سبق، يمكننا صياغة 

 وهو ،لع األو  ابر الت  ة على المتغي  رات المستقل  بحيث يختبر أثر المتغي  
 وذلك كما يلي: ،(ROEة )ل العائد على الملكي  معد  

 : ن  إحيث 
ROE  ةالملكي  هو معدل العائد على 

tiLIQ  يولة.هي نسبة الس   ,

tiFS  ة.هي نسبة المالءة المالي   ,
tiEQUITY,   ة.هي نسبة الملكي 

tiLOAN  ة.سهيالت االئتماني  هي نسبة الت   ,

tiLTA  لحجم األصول. بيعي  هو اللوغاريتم الط   ,

tiMS  ة للمصرف. وقي  ة الس  هي الحص   ,
INF   ر على ويؤث   ،يق باالقتصاد الكل  يتعل   ر خارجي  متغي   ووه ،نوي  الس  م ضخ  ل الت  هو معد
 .المصارف أداء

 :راسةرات الد  تعريف متغي  
 ابع: ر الت  أواًل: المتغي  

أداء  إلى فعر  ستخدم في الت  تي ت  بالرغم من وجود عدٍد من المقاييس ال  
في  االمقاييس استخدامً  أكثر  أن  ة، إال  قليدي  ة والت  المصارف اإلسالمي  

 وفي هذه .(21 )ةل العائد على الملكي  هو معد   ،ابقةات الس  األدبي  
 المصارفلقياس أداء  ؛راالعتماد على هذا المتغي   راسة سيتم  الد  

 .تهاربحي  رصد و  ،ةة األردني  قليدي  ة والت  اإلسالمي  
(: وهو عبارة عن نسبة صافي ربح ROEة )ل العائد على الملكي  معد   -

مدى  رويقيس هذا المتغي   ،ةجمالي الملكي  إإلى  ،رائبالمصرف بعد الض  
ة لكي  حجم م تي تتالءم معال   ،ةقدرة إدارة المصرف على تحقيق الربحي  

ل العائد عد  م يعد  . و ةة والمالي  للكفاءة اإلداري   امقياسً  ا يجعله، مم  المصرف
عكس ي ه مقياس كلي  ألن   ؛ةالربحي  األداء و ة من أهم مقاييس على الملكي  
 ،(20)ة للمصرف.واالستثماري   ،ةمويلي  والت   ،ةشغيلي  األنشطة الت  

 :المصارفدات أداء محد  ة: رات المستقل  : المتغي  اثانيً 
 ،أو العوامل ،راتعلى مجموعة من المتغي   المصارفدات أداء ن محد  تتضم  

 لها أثر كبير علىتي يتوقع أن يكون ال   ،راتأو المؤش  
 رات على:ن هذه المتغي  ، وتتضم  هائأدا
: تقيس هذه (LIQأو ) (Liquidityيولة )نسبة الس   .2
 والوفاء ،سبة قدرة المصرف على تسديد التزاماتهالن  

ول سبة من خالل قسمة األصالن   ة. وسيتم احتساب هذهقدي  بسحوباته الن  
ثمارات ها االستأن  بائلة ف األصول الس  عر  ائلة على الودائع. حيث ت  الس  

ى. البنوك األخر  فيقد في الصندوق و إليها الن   مضاًفا ،قصيرة األجل
 ،زاماتهنت قدرة البنك على اإليفاء بالتتحس   ،يولةما ارتفعت نسبة الس  وكل  
قترن ائلة عادًة ما تاألصول الس   ولكن بما أن  الي ارتفاع سيولته، وبالت  

على  اأن يكون تأثير هذه النسبة سلبيًّ  عبعوائد منخفضة، فمن المتوق  
قة مثل ابراسات الس  ر في العديد من الد  األرباح. وقد استخدم هذا المتغي  

 .(22)(Abu Loghod, 2009) دراسة
ويعبر  (:FS( أو )Financial Strengthة )نسبة المالءة المالي   .1

 ،والمعدومة ،يون الهالكةل الد  ر عن قدرة المصرف على تحم  هذا المتغي  
سبة من خالل قسمة يون األخرى. وتحتسب هذه الن  ر الد  ومشاكل تعث  

ة االئتماني   سهيالتعلى إجمالي رصيد الت   ،ةسهيالت االئتماني  صات الت  مخص  
رات ين مؤش  وب ،رة بين هذا المتغي  سلبي  للمصرف. ويتوقع أن تكون العالقة 

(2)  
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صات من دخل المصرف سيقلل اقتطاع المخص   ألن   ؛ةبحي  الر  
 بح له. صافي الر  

(: LOANSة إلى معدل األصول )سهيالت االئتماني  نسبة الت   .3
إلى معدل  ،المصرف منوحة من قبلمهي عبارة عن نسبة القروض ال

 المي ة،اإلسفي المصارف  ام  أ ،ةقليدي  األصول في المصارف الت   إجمالي  
 لىإ اإلسالمي  مة من المصرف مويالت المقد  فهي عبارة عن نسبة الت  

 للدخل  القروض المصدر األساسي   تعد  األصول. و  ل إجمالي  معد  
 مويالت في المصارفويقابلها الت   ،ةقليدي  في المصارف الت  

 .(22)ةبحي  على الر   ر بشكل إيجابي  ع أن تؤث  الي يتوق  ، وبالت  اإلسالمي ة
(: هو عبارة Log Total Assets( )LTAحجم األصول ) .2

ذا اعتماد ه قد تم  لحجم أصول المصرف، و  بيعي  يتم الط  عن اللوغار 
هيالت سنسبة الت   ومن هنا يت ضح أن  ر كمقياس لحجم المصرف، المتغي  

(: هي عبارة LOANSل األصول )معد   بالن ظر إلىلمصارف لة االئتماني  
 ل إجمالي  إلى معد   ،منوحة من قبل المصرفمعن نسبة القروض ال

هي ف اإلسالمي ة،في المصارف  ام  أ ،ةقليدي  األصول في المصارف الت  
دل مع إلى اإلسالمي  مة من المصرف مويالت المقد  عبارة عن نسبة الت  

ا ، ذلك أن هخلللد   القروض المصدر األساسي   تعد  األصول. و  إجمالي  
ز مما يعز   ؛اليفكفي الت   رةحجمها الكبير في تحقيق وف تستغل  عادًة ما 

 . (22)ة تلك المصارفربحي  
(: هي عبارة MS( أو )Market Shareة )وقي  ة الس  . الحص  5

 ةأو تسهيالت المصارف         اإلسالمي   ،أو ودائع ،عن نسبة أصول
هيالت أو تس ،أو ودائع ،إلى مجموع أصول ،نةخالل سنة معي   ،ةقليدي  والت  

 ةثر الحص  ألع أن يكون . ويتوق  (22)هانفس نةجميع المصارف خالل الس  
ة حص  كلما ارتفعت الإن ه حيث  ؛إيجابي   أثر   ،ةبحي  ة على الر  وقي  الس  
 ،ةنافسي  ت غير اض أسعارً أن يفر بالمقابل استطاع  ،ة للمصرفوقي  الس  

 .(10 )أرباحهارتفاع األمر ال ذي سيؤد ي إلى 
أسعار  رة لمؤش  نوي  ر الس  غي  م: هو عبارة عن نسبة الت  ضخ  .الت  6

لى زيادة إ ،مضخ  ل الت  ي ارتفاع معد  ومن المفترض أن يؤد   .المستهلكين
الي زيادة ت  وبال ،مويالت الممنوحةأسعار الفوائد والعوائد على القروض والت  

 ،ا وغير متوقعم عندما يكون مفاجئً ضخ  أن الت   إال  ة المصرف. ربحي  
 ،ر ضمن المعادلةإدخال هذا المتغي   وقد تم   ،(22)ةعلى الربحي  سيؤث ر سلًبا 

ة بحي  م على ر ضخ  راسات حول تأثير الت  دته العديد من الد  لما أك   نظًرا
 .المصارف

 :ةاألساليب اإلحصائي  
تي ال  و  ،ةراسة مجموعة من األساليب اإلحصائي  ستستخدم هذه الد  

 وتحليل االنحدار.  ،ةات الوصفي  ن اإلحصائي  تتضم  
 ،هداتللمشا الحسابي   ة الوسطَ ات الوصفي  ن اإلحصائي  وتتضم  
إضافة  ،واالنحراف المعياري   ،والمدى ،قيمة وأدنى ،وأعلى قيمة

ات. ر للمتغي   بيعي  وزيع الط  الختبار الت   (Jarque-Bera)ة إلحصائي  

 ها،راتومتغي  راسة الد  بيانات  إعطاء فكرة عنإلى ات وتهدف هذه اإلحصائي  
اإلضافة ب ،تشت  أو الت   ،زمن حيث الترك   ،ة لهائيسووصف الخصائص الر  

 وزيع. شكل الت  إلى 
من خالل تحليل االنحدار المشترك  فسيتم   ،ا تحليل االنحدارأم  

(Pooled Data Regression)،   ةوذلك باالعتماد على الحزمة اإلحصائي 
(EViews 5.0وتكمن فائدة هذا األسلوب .)،   ي ه يناسب البيانات التفي أن
 ة شركات. ة لعد  مني  لسلة الز  خذ شكل الس  تت  

 White’sة )استخدام تقني   تم   ،وفي تحليل االنحدار المشترك
heteroskedasticity-consistent standard errors and 

covariance, 1980)ص من مشكلة عدم تجانس خل  وذلك بهدف الت   ؛
هو أحد  ،نبايتجانس الت   ن  إ حيثالبيانات،  هانتتضم  تي قد وال   ،باينالت  

 تي يقوم عليها تحليل االنحدار. كذلك هناك افتراضة ال  االفتراضات األساسي  
ابع ر الت  عدم وجود ارتباط متسلسل بين قيم المتغي   وهو ،لالنحدار آخر مهم  

(Autocorrelation ًوهذا أيض ،)ليل يستند حالت   ألن   ؛اتصحيحه تلقائيًّ  يتم   ا
 رات. ة للمتغي  وليس على القيم الفعلي   ،على البواقي
 يعد  أمًرا ،راتة بين المتغي  ة خطي  افتراض عدم وجود تعددي   فإن   اوأخيرً 

ليس على القيم و  ،يستند على البواقي ابقً احليل كما ذكرنا سالت   ألن   ا؛تلقائيًّ 
 رات.ة للمتغي  الفعلي  

 :ابقةراسات الس  الد  
 قياس كفاءة األداء المالي  بـــ"الموسومة  ،(8)( 2117دراسة )العقول  -2

لفترة ل األردني   ة على البنك اإلسالمي  ة: دراسة تطبيقي  للبنوك اإلسالمي  
 قياس كفاءة األداء المالي   ىراسة إلهدفت هذه الد  وقد  ."(2180-2112)

الجانب مت ، حيث قي  (2112-2180األردني للفترة ) المي  للبنك اإلس
فاءة نموذج لقياس كأمن خالل بناء  ؛ةلتجربة المصارف اإلسالمي   االقتصادي  
 ،ةرات المالي  مجموعة من المؤش   امستخدمً  ،ةللمصارف اإلسالمي   األداء المالي  

ادرة شرات الص  لن  وا ،، وذلك باستخدام البياناتاا استقرائيًّ ا تحليليًّ ا منهجً معتمدً 
راسة على (، وقامت الد  2112-2180للفترة ) ني  األرد عن البنك اإلسالمي  

ألداء لتقييم ا وعملي   ة مقياس علمي  رات المالي  المؤش   أن   ،اهاة مؤد  فرضي  
وهذا  .ةة هذه الفرضي  تائج صح  ة، وأظهرت الن  للمصارف اإلسالمي   المالي  

مين ألى أداء شركات الت  عايدة بعنوان: "أثر االندماج عيتطابق مع دراسة الس  
د ة تقيس قدرة المنشأة على توليبحي  نسب الر   ، حيث أشار إلى أن  ة"األردني  

نسب  اا لألموال المستثمرة. أم  ا مجزيً ق عائدً لكي تحق   ؛األرباح من اإليرادات
من أجل  ؛ةها تقيس قدرة المنشأة على إدارة أصولها بكفاءة وفاعلي  شاط، فإن  الن  

ة أسهم وق فهي تقيس جاذبيا نسب الس  أم  توريد المزيد من اإليرادات واألرباح، 
 وق.المنشأة لدى المستثمرين في الس  

تقييم كفاءة "بعنوان  ،(5)(2111دراسة) الحراحشة،  -1
ة المحدود: دراسة تحليلي   مع البنك العربي   األردني   البنك اإلسالمي  

"مقارنة
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 ،دني  األر  اإلسالمي  تقييم كفاءة البنك ى إل راسةهدفت هذه الد  
هذين  ة منراسنة الد  نت عي  المحدود، حيث تكو   البنك العربي   بالمقارنة مع

لفترة ل من حيث األداء المالي بينهما بينهمامقارنة ال ت، وتم  ينمصرفَ ال
 البنك اإلسالمي   راسة إلى أن  لت نتائج الد  (، وتوص  2185-2117)

س المال، يولة ورأالمحدود يتعرضان لمخاطر الس   والبنك العربي   ،األردني  
 سديد، ولكن بشكلة إلى مخاطر عدم الت  وتتعرض المصارف اإلسالمي  

البنك  ةة وتأثيرها في ربحي  ة اإلداري  ال يؤثر في األرباح. أما الفاعلي  
ة إلى راسلت الد  فقد توص   ،والبنك العربي المحدود األردني   اإلسالمي  

ة. بحي  والر   األداءة بين فاعلي   ،ةة ذات داللة إحصائي  ي  وجود عالقة إيجاب
ر في ر مؤث  كمتغي   ،شغيلة كفاءة الت  راسة إلى أهمي  لت نتائج الد  توص  وقد 

 .والبنك العربي   األردني   األرباح لدى البنك اإلسالمي  
 ،(12) (,BIMBSamadandHassan 2000دراسة ) -3

إذ  ،"ة في ماليزياالبنوك اإلسالمي  دات األداء ألحد تقييم محد  "عنوان ب
ألحد  ها،وتقييمة اخلي  دات األداء الد  راسة الختبار محد  هدفت الد  

إلى  2182خالل الفترة من  ،(BIMBة في ماليزيا )المصارف اإلسالمي  
مقاييس  لة. وتتمث  ، وذلك بالمقارنة مع أداء ثمانية مصارف تقليدي  2117
على  ةر والقد ،والمخاطرة ،يولةوالس   ،ةبحي  ت في الر  تي استخدماألداء ال  

ب سابقة من خالل الن  قياس مقاييس األداء الس   سداد االلتزامات، وقد تم  
راسة لت الد  توص  و (. F-test( و)T-testة، وباستخدام اختبارات )المالي  

درة وأكثر ق ،مخاطرة وأقل   ،كان أكثر سيولة المصرف اإلسالمي   إلى أن  
قاييس . أما مةمانية الث  قليدي  الت  على اإليفاء بالتزاماته من المصارف 

 ة المصرف اإلسالمي  اختالف في ربحي   ظهر أي  يفلم  ،ةبحي  الر  
 ة.قليدي  والمصارف الت  

بعنوان  ،(11)(Pratomo and Ismail, 2006دراسة ) -2
 وبين هيكل رأس المال. ،ةالعالقة بين أداء البنوك اإلسالمي  

اختبار العالقة بين أداء المصارف  إلىراسة هدفت هذه الد  
ة عشر خمسراسة نة الد  نت عي  وتضم   ،وبين هيكل رأس المال ،ةاإلسالمي  
(. واعتمدت 1002 - 2117خالل الفترة ) اا ماليزيًّ إسالميًّ  امصرفً 

والتي تربط  ،(Berger and di Patti, 2002ة )راسة على منهجي  الد  
 ،ةالملكي   بما فيها نسبة ،ةرات المستقل  بعدٍد من المتغي   ،ة المصرفربحي  

قد ة. و مارات المالي  ونسبة االستث ،ونسبة القروض ،وحجم المصرف
اع نسبة أو ارتف ،ةانخفاض نسبة الملكي   راسة إلى أن  الد   لت نتائجتوص  

لت توص   ة. كذلكبحي  عادًة ما تترافق مع ارتفاع الر   ،ة للمصرفالمديوني  
 ة.   ي  بحعلى الر   حجم المصرف له أثر سلبي   أن  إلى اسة ر نتائج الد  
ة بعنوان الخلفي   ،(22)( Abu Loghod, 2009دراسة ) -5

ها خالل شهدت تيرات ال  طو  ة وأهم الت  التاريخية لنمو المصارف اإلسالمي  
خاصة في منطقة جنوب شرق آسيا والشرق  العقود الثالثة األخيرة،

 األوسط. 

 ،ةللمصارف اإلسالمي   راسة إلى مقارنة األداء المالي  هدفت هذه الد  
ز تي تتمي  ال   ،ة في دول منطقة الخليج العربي  قليدي  للمصارف الت   باألداء المالي  
 ،ةإلسالمي  اوالمصارف  ،ةقليدي  تشمل المصارف الت   ،ةة ثنائي  بأنظمة مصرفي  

وعين من ن  والهيكلية لكال ال ،يولةوالس   ،ةبحي  رات الر  راسة على مؤش  زت الد  ورك  
(. وقد أظهرت نتائج تحليل الدراسة 1005 - 1000المصارف خالل الفترة )

 ،ةليدي  قة المصارف الت  بين ربحي   ،ةذات داللة إحصائي  فروق ه ال توجد بأن  
يولة س  مخاطر ال راسة أن  ائج الد  دت نتة، بينما أك  ة المصارف اإلسالمي  وربحي  
، وفيما ةمن نظيراتها التقليدي   أقل   ،ةض لها المصارف اإلسالمي  ي تتعر  الت  
ة قليدي  ارف الت  المص راسة بأن  لت نتائج الد  ق بهيكل رأس المال، فقد توص  يتعل  

ظهرت أ اة. وأخيرً ة أكثر من المصارف اإلسالمي  يون الخارجي  تعتمد على الد  
 ،اخليد  لمعدل العائد ال معنوي   ه ال يوجد اختالف إحصائي  راسة بأن  نتائج الد  

 ي  العائد الد اخل ذي يشير إلى أن  وعين من المصارف، األمر ال  بين كال الن  

 .وال يعود لنوع المصرف ،يعتمد على نمط اإلدارة واألداء العام للمصرف
 ذجنمو أابقة باستخدام الس  راسات الد  راسة عن ت هذه الد  كما تميز  

تحديد  ثم   ،ةة واإلسالمي  قليدي  بهدف فحص المقارنة بين المصارف الت   ؛للدراسة
 .رة على أدائهماالعوامل المؤث  

  :راسةظري للد  الن   اإلطار
 مفهوم األداء المالي وأهميته:

جاه الت   د  وتحدي ،سةلوضع المؤس   آني   ه وصف  بأن   األداء المالي   ي عر ف
واإليرادات،  ،ذلك من خالل دراسة المبيعات نويتبي   ،استخداماتها

هيكل  نيبي   األداء المالي   كما أن   ،وصافي الثروة ،المطلوباتو الموجودات، و 
ة مويلي  ياسة الت  ويعكس كفاءة الس   ،سةة المؤس  وأثره على ربحي   ،مويلالت  

 (6)في اآلتي: األداء المالي   ويمكن حصر أهمي ة، تهاوفاعلي  ة للمؤسس  
 .تهامتابعو  سةمعرفة طبيعة نشاط المؤس   .2
 .عتهابالمؤس سة ومتاب ة المحيطةة واالقتصادي  روف المالي  معرفة الظ   .1
 .اهوتقييم مقارنتهاو ة البيانات المالي  ة تحليل توجيه عملي   .3
 ة.فاعل بين البيانات المالي  المساعدة في فهم الت   .2
على  ذي ينصب  ال   ،ليل المالي  التح  ة عملي   على يعتمد األداء المالي  و 

 حليل المالي  ة، فالت  ة من قبل الوحدة االقتصادي  المعد   ،ة وملحقاتهاالقوائم المالي  
 ،ة )مصادر تاريخية(ة استخالص المعلومات من القوائم المالي  هو عملي  
 ،دراستها بصورة مستفيضة ؛ عن طريقوغيرها من القوائم ،خلوقائمة الد  
 إلىوصول ال هدفب ؛ةة رياضي  تحليلها وفق أساليب إحصائي  و  ،وتفسيرها
تأمين و  ،ة استثمار األموالكيفي   إلىوالوصول  ،ةكفاءة اإلدارة المالي   

ال تي توجهها الصعوبات تذليل و  ،المعلومات الالزمة لعالج المشاكل
تحقيق األهداف بكفاءة. إلى للوصول ؛لمؤسسةا
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 :ة في بيان األداء المالي  سب المالي  دور الن  
 ،ة هو تقييم أداء المنشأةسب المالي  من الن   األساسي  إن الغرض 

، وكذلك لعمل مقارنة ألداء المنشأة مع منشأة وتحليل مركزها المالي  
 إلىن ظر بالأو مقارنة أداء المنشأة نفسها لفترة  ،هنفسأخرى من القطاع 

 ،سبلن  استخدام هذه اف .أداء المنشاة جاه نمو  فترة أخرى، وكذلك لبيان ات  
 .نةي  ة زمنية معمد   فية أذي حققته المنشجاح ال  عكس بوضوح مدى الن  ي

 .ةأالمنش نبؤ بمستقبلة على الت  سب المالي  االستخدام األمثل للن  ويعتمد 
 :(3)راتسب والمؤش  ومن أهم هذه الن  

: يستخدم لقياس قدرة Liquidity Ratiosيولة نسب الس   .2
وهذا يعتمد على  ،قصيرة األجل بااللتزاماتالمنشأة على اإليفاء 

 سيولة إلىبسهولة  لتحويللالقابلة  موجوداتهاأو  ،ةقدي  موجوداتها الن  
 ريعة.ة الس  يولداول، ونسبة الس  نسبة الت   ومن أهم  نسب الس يولة: نقدي ة.

دارة األصول نسب الن   .1  Activating or assetsشاط وا 
management Ratios وهي تقيس كفاءة اإلدارة في تقليب األصول :

دوران المخزون، دوران  :مبيعات، ومن أهم مؤشراتها إلىوتحويلها 
 ابتة، دوران رأس المال.الموجودات الث  

 Leverage or Debt ةافعة أو إدارة المديوني  نسب الر   .3
management Ratios  سة من خالل ن درجة تمويل المؤس  : وتبي

 ،سة على تعظيم العوائد عن طريق المديونيةلمؤس  ايون، وتقيس قدرة الد  
المال  ورأس ،غطيةالت   الر افعة: من أهم نسبو  ،ةبداًل من استخدام الملكي  

 العامل.

 سة: وتقيس كفاءة المؤس  Profitability Ratiosة بحي  نسب الر   .2
افي الص   حسب هامش الرب  ومن أهم هذه الن   ،في توليد األرباح تهاوفاعلي

 (3)ةالملكي   حق  العائد على و العائد على االستثمار، و من المبيعات، 
: وتقيس Market valuations Ratiosة وقي  قويم الس  نسبة الت   .5
وبالقيمة  ،ة األسهم باإليراداتحيث ترتبط أهمي   ،ة لألسهموقي  القيمة الس  
 .(3)الدفتريةيمة الق إلىبالن ظر ة للسهم وقي  القيمة الس  قياس  :مثل ،الدفترية
في المنشأة  مو  مدى الن   تقيس: و Growth Ratios مو  نسب الن   .6

ع لقطاا أو نمو   ،اإلجمالي   أو الناتج القومي   ،خل القومي  الد   في إطار نمو  
 قيس نمو األرباح للسهم العاديتسة، وكذلك ذي تعمل فيه المؤس  ال  

 (3 )الواحد.
 ة:تقييم األداء في المصارف اإلسالمي  

ف لمصار واة ديدة بين المصارف اإلسالمي  للمنافسة الش   انظرً 
من قبل  ةير ط كبو تتعرض لضغ هذه المصارف بنوَعيها فإن   ؛ةقليدي  الت  

ق عوائد يتحقلرغبتهم في وذلك  فيها؛ والمستثمرين ،المتعاملين معها
 فضاًل عن وجود تحد يات كبرىة، األموال المستثمرَ دة على ملموسة وجي  

 خرات والودائع، وهذا ما تعانيه المصارفعلى جذب المد   ةقدر الفي  تتمث ل
ة اللجوء يدي  قلهل للمصارف الت  فمن الس   بنحٍو أكبر من غيرها؛ة اإلسالمي  

رف بينما ال تستطيع المصا ،أسواق المال قصيرة األجل كمصادر ألموالها إلى
 .ايهف وي ةبالر  الت عامالت لحرمة اللجوء إلى مثل هذه األسواق؛ ة اإلسالمي  
 ي الكشففيساعد  ،ةالمستند على البيانات المالي   حليل المالي  الت   إن  

 ف المالي  فتحليل الموق ؛ةشغيلي  ات الت  عف في العملي  ة والض  مصادر القو  عن 
سعى تمقارنة بما  ،ائهاأد ن إدارة المصرف من تقييميمك   للمصرف اإلسالمي  

 ،للمصرف ةتحليل البيانات المالي   أن   فضاًل عن، تحقيقه في المستقبل ىإل
 ،ةة على ظروف المصرف الحالي  يساعد في تقدير تأثير العوامل الخارجي  

ليل البيانات يرتكز على تح اإلسالمي   ي  لمصرفاواألداء  ة.جاهاته المستقبلي  وات  
 ة هي:ة أساسي  ن ثالث أدوات تحليلي  والتي تتضم   ،ةالمالي  

داد عإللمقارنة مع المصارف األخرى، وتشمل  مودي  حليل العالت   .2
 ة.القوائم المالي  
عداد قوائم ة: ويشمل إمني  لمقارنة مراحل البيانات الز   حليل األفقي  الت   .1

 ة.مني  جاهات الز  االت  
ة: وهي مجموعة العالقات بين عناصر البيانات المالي  سب الن   .3

 .(2)ةالمالي  
 رفي  ستدعيها تقييم األداء المصيتي رات ال  ف المعايير والمؤش  وتصن  

 مجموعتين: إلى
ند على تي تسترات ال  مل على المعايير والمؤش  تتشو  المجموعة األولى: 

 إلىلوصول ل ؛توجيهات اإلدارةبعة في تنفيذ ريقة المت  والط   ،نجازة اإلكيفي  
لى ركيز عمن خالل الت   أهدافهاق تي تحق  ال   ،ةأفضل الخدمات المصرفي  

ائهم ومعرفة رض ،عامل مع العمالء للمصرفوأسلوب الت   ،ة العاملينسلوكي  
 :هذه المعايير والمؤش رات من أهم  و  ،ووالئهم
  الالئق معهم فصر  والت  عمالء الحسن استقبال. 
  جودتها.علو  و  ،المقدمة إلى الزبائن الخدمةسرعة 
 هاستقرار العاملين فيو  ،مدى وفاء العمالء إلى المصرف، 

 وارتباطهم به.
 ،وأنشطته ،إستراتيجيتهيختلف من حيث  والمصرف اإلسالمي  

 ،ير كميةة وغرات كمي  ، فله مؤش  ألدائهومنطلقاته، وكذلك من حيث التقييم 
 : ة تعتمد علىكمي  الوالمؤشرات غير  :(7)تعكس طبيعة المصرف اإلسالمي  

ات عملي  ، فهو يقوم بال تي أحل ها الش رعة االلتزام بالمعامالت المالي   .أ
 مة.ة ال تستند على الفوائد المحر  مصرفي  

الخدمات و  ،لعتي تتعامل بالس  المشروعات ال  االلتزام بعدم تمويل  .ب
 مة.المحر  

ا على بالغً  اوأثرً  ا،ا مباشرً لها دورً  رات بأن  تتسم هذه المعايير والمؤش  و 
ة من ممارسة قتائج المتحق  ة للن  قمي  انية، وهي المعايير الر  معايير المجموعة الث  
 طريق: عن تي تسعى إلى تحقيق أهداف المصرفال  و  ،ةالوظائف المصرفي  

 مة.لع والخدمات المحر  تي تتعامل بالس  االلتزام بعدم تمويل المشروعات ال   .أ
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نتيجة  ،قهتحقي ما تم   ارات توضح لنا رقميًّ هذه المعايير والمؤش   إن  
  :(1)من أهمهاو  ،وظائفهم في إطار تحقيق األهدافالعاملين ل لممارسة
   ة لي  ع: وهي تقيس مدى فاللمصرف اإلسالمي   نسب الربحية

در نها مصسب كو وتكمن أهمية هذه الن   ،المصرف في توليد األرباح
 ، وتقسم هذه الن سب قسمين هما:جذب للعمالء والمساهمين

على ل العائد (: وتقيس معد  ROAالعائد على األصول ) .2
 :(1)ةالت اليوفق المعادلة وت حسب  ه،وموجوداتمختلف أصول المصرف 

 = العائد على األصول

 خلصافي الد  

 مجموع الموجودات

سبة معدل (: وتقيس هذه الن  ROEة )على حقوق الملكي  العائد  .1
 :(3)وت حسب وفق المعادلة الت الية ،ةالعائد على حقوق الملكي  

 العائد على حقوق
 = ةالملكي  

 صافي الدخل
           صافي حقوق 

 ةالملكي  
هذه  داتعن طريق محد   ة المصرف اإلسالمي  ويمكن تحليل ربحي  

حيث  ،(Dupont analysisباستخدام تحليل دوبونت )ة، وذلك بحي  الر  
حاصل ضرب هامش صافي الربح في  :هو ،العائد على األصول ن  إ

د فهو حاصل ضرب العائ ،معدل استغالل األصول، والعائد على الملكية
 ة.على األصول في مضاعف حقوق الملكي  

ل استغالل معد   Xبح العائد على األصول = هامش صافي الر  ف
 :(3)لاألصو 

 خلافي الد  صص
X 

= 

 خلصافي الد  
X 

X 

مجموع 
 ةشغيلي  اإليرادات الت  

مجموع اإليرادات  األصول إجمالي  
 ةشغيلي  الت  

 األصول إجمالي  

 :مضاعف حقوق الملكية Xة = العائد على األصول العائد على الملكي  و 

=
= 

 X صافي الدخل
X 

 إجمالي األصول
 حقوق الملكية إجمالي األصول

 :تاواختبار الفرضي   اإلحصائي  حليل الت  
دات أداء المصارف بين محد   الفروقيهدف هذا الجزء لمعرفة 

(، وذلك 1022-1002ة خالل الفترة )والمصارف اإلسالمي   ،ةقليدي  الت  
ر م متغي  استخدا باالعتماد على بيانات المصارف األربعة مجتمعة. وقد تم  

ذ خبحيث يت   ،ل نوع المصرفيمث  و  ،(DUM) هو متغير وهمي   إضافي  
في حال  2يمة خذ الق، ويت  اة صفر في حال كان المصرف تقليديًّ القيم

ف بين أداء المصار  فروقة وذلك الستكشاف أي   ،اكان المصرف إسالميًّ 
 . ة المختارةل  رات المستقمرتبطة بالمتغي   ،ةوالمصارف اإلسالمي   ،ةقليدي  الت  
 
 

 :ةة األردني  ي  ة واإلسالمقليدي  ة بالمصارف الت  رات الخاص  للمتغي   ةتلخيصي  ات إحصائي  
ة ة الخاص  لخيصي  ات الت  رات واإلحصائي  المؤش   ( أهم  2ن الجدول )يبي  

 ة مجتمعة.واإلسالمي   ةقليدي  بالمصارف الت  
 ةمي  ة واإلسالقليدي  الت  ة بالمصارف رات الخاص  للمتغي   ةتلخيصي  ات : إحصائي  1جدول 

 مجتمعة
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 ابق يمكن مالحظة ما يلي: ومن الجدول الس  
 ةالمصارف األردني  ة في الملكي  ل العائد على ط معد  بلغ متوس   -

، وتراوحت %8.1 راسةنة الد  عي   ال تي دخلت)التقليدية واإلسالمية( 
، وهذا يجعل المدى حوالي %22.1إلى  %0.2-القيمة من 

 ايًّ نسب ات مرتفعً شت  الت   ي عد  . و %7 واالنحراف المعياري   ،7.1%
 ذي يعكس وجود اختالفات كبيرة بيناألمر ال   ،نةبين مصارف العي  

ود الي وجوبالت   ،نةمصارف العي  ة في الملكي  ل العائد على معد  
هذا  بأن   Jarque-Beraن اختبار اختالف في أدائها. ويبي  

. اا طبيعيًّ ا توزيعً عً موز   يعد  ر المتغي  



 (ROE)أثر محّددات أداء المصارف اإلسالمّية والّتقليدّية  في األردّن على معّدل العائد على الُملكّية 
 ( 7102 – 7110دراسة تطبيقّية خالل الفترة )

666 

الي ة حو يولة لدى المصارف األردني  ط نسبة الس  بلغ متوس   -
فاع بفعل ارت امرتفعة جدًّ  تعد  تي من ودائعها، وال   11.08%
ة ة. وقد تراوحت نسبيولة في المصارف اإلسالمي  نسبة الس  

بلغ  وبانحراف معياري   ،%365إلى  %23.8يولة من الس  
على وجود اختالف كبير بين سيولة  ا يدل  ، مم  72%

وتباين  ،ةقليدي  الت   بالمقارنة مع المصارف اإلسالميةالمصارف 
 راسة. يولة خالل فترة الد  نسبة الس  

ة ليدي  قنة الت  ة لمصارف العي  ط نسبة المالءة المالي  كان متوس   -
عند  اية جدًّ وهي نسبة متدن   ،%2.5ة حوالي واإلسالمي  

يون غير العاملة. وقد تراوحت نسبة المالءة مقارنتها بنسبة الد  
ا مم   ،%2.2 وبانحراف معياري   ،%5.8إلى  %0.20من 

 ،ةنارف العي  يعكس وجود تفاوت في نسبة المالءة لدى مص
 واختالفها من سنة ألخرى. 

مويالت الممنوحة من والت   ،ط نسبة القروضبلغ متوس   -
 %23سبة من ، وتراوحت الن  %21.5نة حواليمصارف العي  

ا يشير لوجود ، مم  %21.5 وبانحراف معياري  ، %86.8إلى 
ارف تي تمنحها المصمويالت ال  تباين في نسبة القروض والت  

 راسة. وعلى مدى سنوات الد   ،ةاألردني  
 الوغاريتمً  1.15نة حوالي ط حجم مصارف العي  بلغ متوس   -

 ا،لوغاريتمً  1.88إلى  8.1، وقد تراوح الحجم من اطبيعيًّ 
وهذا يعكس وجود  ،الوغاريتمً  0.31 وبانحراف معياري  

 ة. راسنة خالل فترة الد  اختالفات بين أحجام مصارف العي  
نة ي  من مصارف الع مصرف ة لكل  وقي  ة الس  ط الحص  بلغ متوس   -

ق و المصارف األربعة تملك ثلث الس   ا يعني أن  ، مم  8.2%
.% إلى 2.5ة وقي  ة الس  . وقد تراوحت الحص  األردني   المصرفي  
ا يعكس وجود مم   ؛%5.5 وبانحراف معياري   ،21.8%

من و  ،نة عبر الزمنتذبذب كبير في حصص مصارف العي  
في  ةنافسي  وضاع الت  األر وذلك نتيجة تغي   ،مصرف آلخر

 وق. الس  
، %3.7خالل فترة الدراسة  م في األردن  ضخ  ل الت  بلغ معد   -

 وبانحراف معياري   ،%22إلى  %0.7-وتراوح المعدل من 
م خالل ضخ  الت الت  على عدم استقرار معد   مما يدل   ؛3.5%

 راسة. فترة الد  
 DUM نوع المصرف يمث لال ذي  ر الوهمي  ط المتغي  بلغ متوس   -

 ،ةنة هي إسالمي  نصف مصارف العي   ا يعني بأن  مم   ؛50%
 ،يناعتماد مصرفين إسالمي   حيث تم  ة، ونصفها اآلخر تقليدي  

 ين. مصرفين تقليدي  و 
رة في أداء المصارف اختبار العوامل المؤث  إلى يهدف هذا الجزء 

هنا  وسيتم   ،(1022-1002)ة خالل الفترة ة األردني  ة واإلسالمي  قليدي  الت  

 اومعرفة العوامل األكثر تأثيرً  ،ROEابع ر الت  إجراء تحليل االنحدار للمتغي  
 عليه. 

ة لمصارف األردني  لة ل العائد على الملكي  رة على معد  اختبار العوامل المؤث  
(ROE): 

ى عل ،العائدل رة على معد  ( نتائج تحليل االنحدار الختبار العوامل المؤث  2ن الجدول )يبي  
 ة.ة واإلسالمي  قليدي  الملكية للمصارف األردنية الت  

 ROEل العائد على األصول ة مع معد  : تحليل االنحدار للمصارف األردني  2جدول 
 .Prob األهمية t-Statistic المعامل المتغير

 0.0000 4.9830- 0.2600- المقطع الثابت

 LIQ -0.0988 -2.18857 0.0291نسبة السيولة 

 FS -0.0158 -0.3215 0.7340نسبة المالءة المالية 

 LOANS 0.1240 2.4166 0.0247نسبة القروض 

 LTA 0.0285 4.8490 0.0000حجم األصول 

 MS -0.0899 -3.8426 0.0003الحصة السوقية 

 INF 0.0470 4.9850 0.0000معدل التضخم 

 DUM 0.0056 3.4236 0.0012نوع المصرف

داراالنحات إحصائي      
Fgf    

 2R 0.762860القوة التفسيرية 

 2Adj. R 0.720400القوة التفسيرية المعدلة 

 Durbin-Watson 1.896025إحصائية 

 F  17.43848إحصائية 

 FProb. (F) 0.000000أهمية 

 ابق يمكن مالحظة ما يلي: ومن الجدول الس  
وى عند مست ةوذو داللة إحصائي   بأثر ساليولة كان لنسبة الس   -
ولة يارتفاع نسبة الس   ة، أي أن  على معدل العائد على الملكي   ،%5ة معنوي  

. وهذه ةل العائد على الملكي  تخفيض معد  إلى ي يؤد   ؛ةلدى المصارف األردني  
بقة مثل اراسات الس  ومع الد   ،ةة المالي  ظري  تتوافق مع الن   ،ةتيجة منطقي  الن  

 . (20)دراسة
ند ة عداللة إحصائي   يذ أثرٍ  ة أي  لم يكن لنسبة المالءة المالي   -

ة، ويعود ذلك النخفاض ل العائد على الملكي  على معد   ،%5ة مستوى معنوي  
تي بلغت ال  و  ،راسةتي اقتطعتها المصارف خالل فترة الد  صات ال  نسبة المخص  

قد . و اجدًّ  اة ضعيفً ل العائد على الملكي  رها على معد  ا جعل أث، مم  2,2%
ارف عند د للمصط الجي  عن التحو   اة ناتجً يكون انخفاض نسبة المالءة المالي  

ركات. التمويالت لألفراد والش  تقديم القروض و 
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 ة عند مستوىداللة إحصائي   وذ موجب   لنسبة القروض أثر   -
 :ةلمصارف األردني  لة الملكي  ل العائد على على معد   ،%5ة معنوي  
ويالت مزيادة نسبة القروض أو الت   ا يعني أن  ة، مم  ة واإلسالمي  التقليدي  

ة. ل العائد على الملكي  زيادة معد  إلى ي تؤد   ؛الممنوحة من قبل المصارف
 .  (20)ابقة مثل دراسةراسات الس  فق مع ما وجدته الد  تيجة تت  وهذه الن  
ة عند موجب وذو داللة إحصائي  يوجد لحجم المصرف أثر  -

ة ليدي  قة للمصارف الت  على معدل العائد على الملكي   ،%5ة مستوى معنوي  
 لزيادة حجم المصرف تؤدي لزيادة معد   ة، أي أن  ة األردني  واإلسالمي  

ات قتصادي  ا لوفرة فيوذلك نتيجة تحقيق المصارف  ،ةالعائد على الملكي  
العائد  لالي يزيد من معد  وبالت   ،لمصارفة تلك از ربحي  ا يعز  مم   ،الحجم

 ابقة مثلراسات الس  فق مع ما وجدته الد  ة، وهو ما يت  على الملكي  
 .  (20)دراسة

د ة عنوذو داللة إحصائي   أثر سالب ة وقي  كان للحصة الس   -
 ا يعني أن  ة، مم  ل العائد على الملكي  على معد   ،%5مستوى معنوية 

لي من اوبالت   ،تهوق تخفض من ربحي  ة المصرف من الس  ارتفاع حص  
 عن ارتفاع مستويات ا. وقد يكون هذا ناتجً تهملكي  معدل العائد على 
ستلزم فرض ة يوقي  ة الس  ع في الحص  وس  الت   ن  إحيث  ،وقالمنافسة في الس  
 ة المصرف. ة مما يخفض من ربحي  أسعار تنافسي  

 عندة م أثر موجب وذو داللة إحصائي  ضخ  ل الت  يوجد لمعد   -
يادة ز  ا يعني أن  ة، مم  ل العائد على الملكي  على معد   ،%5مستوى معنوية 

ف ة المصار ل العائد على ملكي  زيادة معد  إلى م تؤدي ضخ  الت الت  معد  
ضخم الت التالمصارف تأخذ معد   تيجة أن  الن  ة. وقد تعني هذه األردني  

الي الت  وب ،ا يزيد من عوائدهاتحديد أسعار منتجاتها مم   دعن بالحسبان،
 يجعل أرباحها أعلى. 

ة عند وذو داللة إحصائي   موجب كان لنوع المصرف أثر   -
عطاء إ ه تم  ، وبما أن  ةل العائد على الملكي  على معد   ،%5مستوى معنوية 

ة، مي  والقيمة )واحد( للمصارف اإلسال ،ةقليدي  القيمة )صفر( للمصارف الت  
ل حو  عند الت   نة يتحس  العائد على الملكي  ل معد   تيجة تعني أن  هذه الن   فإن  

 المصارف ة، أي أن  ة إلى المصارف اإلسالمي  قليدي  من المصارف الت  
هذا قد . و ة في األردن  قليدي  ًة من المصارف الت  ة أفضل ربحي  اإلسالمي  

ة ة باألزمة المالي  ر أرباح المصارف اإلسالمي  عن عدم تأث   ايكون ناتجً 
باحها تي انخفضت أر ال   ،ةقليدي  من المصارف الت   على العكس ،ةالعالمي  

 بشكل واضح خالل سنوات األزمة األولى.
، في %76 ةراسة المستقل  رات الد  ة لمتغي  فسيري  ة الت  بلغت القو   -

رات المتغي   ا يعني أن  ، مم  %71لة ة المعد  فسيري  ة الت  حين بلغت القو  
لى أصول ل العائد عمعد  ر في غي  ر حوالي ثالثة أرباع الت  ة تفس  المستقل  

 ة. المصارف األردني  

من  اوهي قريبة جدًّ ، Durbin-Watson2,81ة بلغت إحصائي   -
لعائد ل اا يعني عدم وجود ارتباط متسلسل في قيم معد  مم   ؛1ة القيمة المعياري  

 على األصول. 
 ادً جي   يعد  نموذج األ إلى أن   ،وأهميتهاF ة حصائي  اإلقيمة التشير  -
رات خالل المتغي   ة منوهو العائد على الملكي   ،ابعر الت  ؤ بالمتغي  نب  للت   اومناسبً 
 . راسةة المستخدمة في الد  المستقل  

 وصياتتائج والت  الن  
 :تائجالن  

حو الن   راسة علىلت إليها الد  تي توص  تائج ال  الن   يمكن تلخيص أهم  
 الي: الت  

   لمصارف األردنية )التقليدية ل ةل العائد على الملكي  بلغ معد
ة قليدي  لمصارف الت  ل ةالملكي  ، وكان العائد على %8.1واإلسالمية( 

ة والبالغ وهو أعلى من العائد على أصول المصارف اإلسالمي   ،0.081%
 ة كان أكثرالمصارف اإلسالمي   ة في الملكي  لكن العائد على  ،0.075%

 ة. ليدي  قالمصارف الت  ة في الملكي  ل العائد على من معد   اواستقرارً  اثباتً 
   من  %15.2ة حوالي يولة لدى المصارف األردني  لت نسبة الس  شك
 %51.8يولة وقد بلغت نسبة الس   ،اوهي نسبة مرتفعة عمومً  ودائعها،

ة، لكن للمصارف اإلسالمي   %218في حين بلغت  ،ةقليدي  للمصارف الت  
يعود إلى اعتماد المصارف  ،ةيولة للمصارف اإلسالمي  ارتفاع نسبة الس  

 وهي حسابات االستثمار ،خارية أخرى غير الودائعة على نوافذ اد  اإلسالمي  
لكن  ،ةتي تفوق قيمتها قيمة الودائع لدى المصارف اإلسالمي  وال   ،المشتركة

ة مقارنًة يولمن حيث نسبة الس   اة كانت أكثر استقرارً قليدي  المصارف الت  
 ة. بالمصارف اإلسالمي  

 وهي نسبة  ،%2.1ة ة للمصارف األردني  انت نسبة المالءة المالي  ك
. دن  يون غير العاملة لدى البنوك في األر عند مقارنتها بنسبة الد   اة جدًّ متدني  

، في حين %2.3ة قليدي  ة لدى المصارف الت  وقد كانت نسبة المالءة المالي  
 ة.  للمصارف اإلسالمي   %0.12بلغت 

 
  نة حوالي الممنوحة من مصارف العي  بلغت نسبة القروض
بينما  ،%21.5ة قليدي  سبة للمصارف الت  من أصولها، وقد بلغت الن   23.5%

ا يعكس وجود تحفظ لدى المصارف ، مم  %25.7ة بلغت للمصارف اإلسالمي  
 . ةأعلى من المصارف اإلسالمي   ، بنحوٍ ة في توظيف أموالهاقليدي  الت  

   من حجم أصول  ة أقل  كان حجم أصول المصارف اإلسالمي
فترة  في أحجام المصارف خالل اذبذب كبيرً ت  الكان قد ة، و قليدي  المصارف الت  

 راسة. الد  
   الثة ة أعلى بحوالي ثقليدي  ة للمصارف الت  وقي  ة الس  كانت الحص
اض ذي يعكس انخفة، وال  ة للمصارف اإلسالمي  وقي  الس   ةالحص  من  ،أضعاف

ت ة. لكن كانقليدي  ة مقارنة بالمصارف الت  ركز للمصارف اإلسالمي  الت  



 (ROE)أثر محّددات أداء المصارف اإلسالمّية والّتقليدّية  في األردّن على معّدل العائد على الُملكّية 
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ن م اة أكثر استقرارً ة للمصارف اإلسالمي  وقي  الحصص الس  
 ة. قليدي  ة للمصارف الت  وقي  الحصص الس  

   3.7راسة حوالي م خالل فترة الد  ضخ  ط معدل الت  بلغ متوس% ،
 راسة. ة الد  بها خالل فتر وتقل   ،م في األردن  ضخ  الت الت  مع عدم استقرار معد  

 دت نتائج تحليل االنحدار ما يلي:أك  وقد 
 ر أداء المصارف على مؤش   اا سالبً نسبة السيولة أثرً لن  إ
 (. ROEة )األردني  

 رعلى مؤش   اا موجبً نسبة القروض وحجم المصرف أثرً ل ن  إ 
 (. ROEة )أداء المصارف األردني  

 داء ر أأثر على مؤش   ة أي  وجد لنسبة المالءة المالي  يال ن ه إ
 ة. المصارف األردني  

 ةملكي  ل العائد على العلى معد   اا سالبً ة أثرً وقي  ة الس  للحص  ن  إ.  
 ةي  ل العائد على الملكعلى معد   اا موجبً م أثرً ضخ  لمعدل الت  ن  إ.  
 ر أداء على مؤش   اا ومهمًّ ا موجبً أثرً لنوع المصرف ن  إ

المصارف اإلسالمية أفضل أداًء من  بمعنى أن   ؛ةالمصارف األردني  
 . ة في األردن  قليدي  المصارف الت  

 :وصياتالت  
راسة ذه الد  ه ل إليها، فإن  وص  الت   تي تم  تائج ال  الن   إلىباالستناد 
 توصي بما يلي: 

   ة ة، خاص  المصارف األردني  يولة المرتفعة لدى نسب الس  إن
ما ب ،ائلة لديهاب وجود إدارة حصيفة لألرصدة الس  ة، تتطل  اإلسالمي  

 ظيفنسب تو  رات أدائها، كما أن  ومؤش   ،تهاعلى ربحي   اينعكس إيجابً 
 . ويمكن للمصارفاظة نسبيًّ متحف   تعد  لدى تلك المصارف  األموال

 ،ديدةالوصول إلى فئات جائلة من خالل يادة في أرصدتها الس  توظيف الز  
 ،غيرةركات الص  الش   :مثل ،مويل لبعض الفئاتأو زيادة حجم الت  

ة جديدة توفير منتجات تمويلي  فإن  غر، كذلك والمتناهية الص   ،طةوالمتوس  
عطي قد ي ،وزيادة المرونة في أسعار الفوائد والعوائد ،جزئةلقطاع الت  

 أفضل لسيولة المصارف.  اتوظيفً 
   جب أن يستو  ،يون غير العاملة في األردن  ارتفاع نسبة الد   إن

ى حتى تحافظ عل ؛صات كافية لتغطيتهايكون لدى المصارف مخص  
 عة. ضات غير متوق  أو تعر   ،ة انكشافاتوتتجنب أي   ،مخاطرتها
   توسيع  ة علىتعمل المصارف اإلسالمي   أنروري من الض

وجه  مود فين من الص  مك  لتت ؛اعدد عمالئهوزيادة  ،ةوقي  حصصها الس  
 ،ةة. ويمكن أن تقوم المصارف اإلسالمي  قليدي  منافسيها من المصارف الت  

، ثر مرونةكة أة إسالمي  وحلول مصرفي   منتجاتٍ  بتوفير   ،ددفي هذا الص  
ة المصرفي   للخدمات ًؤا كفبحيث تكون بدياًل  ،تناسب العمالء بشكٍل أكبر

 ة. قليدي  الت  

   ل من خال ؛رات أدائهاة تحسين مؤش  قليدي  يمكن للمصارف الت
ع في وس  والت   ،تخفيض نسب سيولتها، وزيادة نسبة القروض الممنوحة

 أحجامها. 
   من خالل  ؛رات أدائهاة تحسين مؤش  يمكن للمصارف اإلسالمي

 وتوسيع أحجامها. ،وزيادة تمويالتها ،تهازيادة رفع نسبة ملكي  
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