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Abstract: 
This study aims at comparing the performance of Islamic Banks and conventional banks in the Kingdom of 

Saudi Arabia By applying to a sample of 10 Islamic and traditional banks during the period from 2008 to 2017 

using financial analysis of a number of indicators and financial ratios. The results of the analysis have been 

concluded using the (t) test in the presence of differences between the performance of Islamic banks and the 

performance of conventional banks in terms of ratios representing liquidity, profitability and volume of activity. 

Specifically, the results have revealed the ability of Islamic banks to make profit (on equity and investment) just 

like conventional banks, and that the volume of Islamic banks' activity is greater than conventional ones. The study 

proposes a set of recommendations most important of which are: Islamic banks have got to increase their fast 

volume in order to fulfil their commitments during emergencies without breaking future deposits. This can be 

obtained through channeling their money in short – term investment and through maintaining their profits by 

employing financial assets in an efficient way, not to mention enhancing their competitive merits and abilities so as 

to be able to cope and contest with conventional banks in the Saudi markets. 

Keywords: Islamic Banks – Conventional Banks – Liquidity ratio – Profitability ratios – Activity ratios. 
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مقارنة أداء المصارف اإلسالمية والتقليدية في المملكة العربية السعودية خالل 
 م(8002م ــــ8002الفترة )

رفعت فتحي متولي يوسف 
 قسم إدارة األعمال

 , السعوديةجامعة شقراء
rfmy70@gmail.com

 92/12/9102البحث قبول   99/09/9102 البحث  استالم

 :الملخص
 عشرةنة من نة مكو  وذلك بالتطبيق على عي   ,هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة بين أداء المصارف اإلسالمية والتقليدية في المملكة العربية السعودية

صت نتائج رات والنسب المالية المختلفة. وتلخ  م التحليل المالي لعدد من المؤش  م(, باستخدا9102م ــــ 9112خالل الفترة ) ,بنوك إسالمية وتقليدية
ل السيولة, والربحية, ق بالنسب التي تمث  فيما يتعل   ,ك التقليديةو وأداء البن ,في وجود فروق بين أداء المصارف اإلسالمية ,(tالتحليل باستخدام اختبار)

حجم  التقليدية, وأن  ك و البن :مثل ,ة المصارف اإلسالمية على تحقيق أرباح )على حقوق الملكية واالستثمار(وبالتحديد أظهرت النتائج قدر وحجم النشاط. 
بمجموعة من ع في المقابل بسيولة أعلى. وقد أوصت الدارسة التقليدية تتمت  ك و البن  أن  التقليدية, إال  ك و البن نشاط المصارف اإلسالمية أكبر من

دون  ,ن من الوفاء بالتزاماتها في الظروف الطارئةى تتمك  حت   ,المصارف اإلسالمية زيادة نسبة السيولة السريعة لديها التوصيات, منها: يجب على
قه من أرباح بزيادة كفاءة تحق   الحاجة إلى كسر ودائعها اآلجلة, وذلك بزيادة توظيف أموالها في االستثمارات قصيرة األجل, وكذلك المحافظة على ما

ميزة  عنبالبحث  ,في السوق المالي السعودي ,إلى العمل على زيادة قدرتها على منافسة البنوك التقليدية باإلضافةتوظيف مواردها المالية,  إدارتها في
 نها من ذلك.تنافسية تمك  

 نسب حجم النشاط. ,حيةنسب الرب ,نسب السيولة ,المملكة العربية السعودية ,البنوك التقليدية ,المصارف اإلسالمية الكلمات المفتاحية:

 : المقدمة
تعد المصارف اإلسالمية إحدى أهم  الدعامات األساسية 
لالقتصاديات القومية, وذلك من خالل الدور المهم الذي تقوم به  في 
تسهيل المعامالت االقتصادية والتعامالت المالية, باإلضافة لتمويلها 

 .عمليات االستثمار العام والخاص
لمصارف اإلسالمية الحدث األبرز على صعيد لذا تعد ظاهرة ا

الساحة المصرفية العربية واإلسالمية والدولية؛ وذلك للفرق الجوهري 
في األساس الذي تستند إليه كل  من المصارف اإلسالمية والبنوك 

 التقليدية.
استطاعت  ,من خمسة عقود على تأسيسها أكثرفبعد مضي 

اسع والمتزايد في أغلب دول المصارف اإلسالمية بفضل االنتشار الو 
أن تسهم إلى جانب  ,المتواصل لحجم التعامل معها واالرتفاع ,العالم

 :ودفع النمو االقتصادي ,البنوك التقليدية في مضاعفة االستثمار
ا هتمام  االمحلي واإلقليمي, لذلك يولي عدد كبير من الخبراء والباحثين 

الباحثين االنتشار الواسع ويرجع عدد من  ا بالمصارف اإلسالمية.واسع  
إلى الصحوة الدينية لدى عدد كبير من  ,للمصارف اإلسالمية

المسلمين, إضافة لرفض الغالبية من ذوي رؤوس األموال الكبيرة 
  .92, 92, 92 استثمارها في البنوك التقليدية )الربوية(

وقد شهدت التعامالت المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
ا خالل العقدين الماضيين, ا كبير  ر  تطو   ,لمملكة العربية السعوديةفي ا

حجم التمويل المتوافق مع الشريعة اإلسالمية بشكل  حيث يالحظ نمو  
كبير, باإلضافة إلى الطلب المتزايد على المنتجات المصرفية 

ع كافة كذلك يالحظ توس  , والمنتجات االستثمارية ,اإلسالمية األخرى
لة في المملكة العربية السعودية في تقديم خدمات مصرفية البنوك العام

سة النقد العربي من مؤس   ودعم   بتشجيع   ,فق مع الشريعة اإلسالميةتت  
ا ألهمية المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة إدراك   ؛السعودي

 اإلسالمية, وتلبية لرغبات عمالئهم.
المملكة  ين, فإن  ا لتقرير وكالة موديز لخدمات المستثمر ووفق  

 , مع نظرة مستقبلية مستقرة( تحتل   Aالعربية السعودية )المصنفة
الصدارة بصفتها أكبر سوق للتمويل اإلسالمي على الصعيد العالمي, 

مليار دوالر أمريكي بنهاية  929حيث بلغت أصول التمويل اإلسالمي 
 .01)م9102شهر سبتمبر 
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 م(9102م_9112مقارنة اداء المصارف االسالمية والتقليدية في المملكة العربية السعودية خالل الفترة )

يعة اإلسالمية في السوق حجم التمويل المتوافق مع الشر  أن   كما
ل يشك   ,السعودية, الذي تمنحه المصارف السعودية للقطاع الخاص

 ,من إجمالي حجم التمويل, وبالنسبة للصناديق االستثمارية %21نحو
ستثمرة في تلك الصناديق المتوافقة مع الشريعة فتبلغ نسبة األموال الم  

ستثمرة في لم  من إجمالي قيمة األموال ا %22أكثر من  ,اإلسالمية
 الصناديق.

 :مشكلة الدراسة
في النشاط  مهمًّاا دور   ت ؤد ي اإلسالميةأصبحت المصارف 

تسهيل باالقتصادي في أغلب دول العالم, وذلك من خالل قيامها  
لدورها في تمويل  ةالمعامالت االقتصادية والتعامالت المالية, إضاف

 ,مضاعفة االستثمار مساهمة فيوالعمليات االستثمار العام والخاص, 
إلى جانب البنوك  , لتقفودفع عملية التنمية والنمو االقتصادي

 .في هذا المنحى التقليدية
الفروق بين أداء  معرفة إلىهذه الدراسة تهدف  لذلك فإن  

والبنوك التقليدية في المملكة العربية السعودية  اإلسالمية,المصارف 
بعض  اختيارذلك من خالل م(, و 9102م ــــــــ9112خالل الفترة )

والبنوك  اإلسالميةرات والنسب المالية المشتركة بين المصارف المؤش  
ا للقوائم المالية الرسمية الصادرة عن المصارف ستناد  االتقليدية, 
  ؛والبنوك التقليدية اإلسالمية

ختالف بين أدائهما, باإلضافة لمعرفة األسباب االلمعرفة 
 إن وجد.ختالف الرئيسية لهذا اال

 :أهداف الدراسة
 اإلسالمية,تهدف هذه الدراسة إلى تقييم أداء المصارف 

ومقارنته بأداء البنوك التقليدية في المملكة العربية السعودية خالل 
تستخدم الدراسة  ,م(, ولتحقيق هذا الهدف9102م ــــــ9112) :الفترة
سيولة, نسب ال ي:وه ,ا من المؤشرات والنسب المالية المختلفةعدد  

 ونسب الربحية, ونسبة حجم النشاط.

  :أهمية الدراسة
البنوك من الركائز األساسية التي تعتمد عليها جميع الدول  تعد  

في تطوير اقتصادياتها, وذلك من خالل مساهمتها في دفع عجلة 
االستثمار, وتنشيط جميع قطاعات االقتصاد الوطني التي تساهم 

 دول.بدورها في النمو االقتصادي لل
هما ركيزة النظام  ,والتقليدية اإلسالميةالمصارف  ن  إوحيث 

المصرفي في المملكة العربية السعودية, لذلك تأتي أهمية هذه الدراسة 
ومقارنته بأداء البنوك  اإلسالمية,في محاولتها لتقييم أداء المصارف 

 م ــــــ9112) :خالل الفترة ,التقليدية في المملكة العربية السعودية
من المؤشرات  عدد   استخدامم(, حيث يتم هذا التقييم من خالل 9102

النسب المالية من أهم أساليب تقييم  تعد  والنسب المالية المختلفة, حيث 
هدف هذا النوع من التحليل إلى ية البنوك, حيث أداء المؤسسات خاص  

مواردها  استخدامق من سالمة المؤسسة, وبيان قدرتها على التحق  
 ية المتاحة لها.المال

 :فرضيات الدراسة
 :اآلتيةيقوم البحث على الفرضيات 

ذات داللة إحصائية بين سيولة المصارف  فروقاتال توجد  -0
 م(.9102م ــــ9112) :اإلسالمية والتقليدية خالل الفترة

ذات داللة إحصائية بين ربحية المصارف  فروقاتال توجد  -9
 م(.9102م ـــــ9112) :اإلسالمية والتقليدية خالل الفترة

ذات داللة إحصائية بين حجم نشاط  فروقاتال توجد  -0
م 9112) :المصارف اإلسالمية والتقليدية خالل الفترة

 م(.9102ـــــ

 :عينة الدراسة
شمل مجتمع الدراسة جميع البنوك الموجودة في المملكة العربية 

بينما اقتصرت عينة الدراسة على المصارف اإلسالمية  ,السعودية
مصرف اإلنماء, و هي: مصرف الراجحي,  ,عددها أربعة مصارفو 
البنوك التقليدية, فقد اقتصرت عينة  بنك الجزيرة, أماو بنك البالد, و 

البنك و البنك األول, و : البنك األهلي, هي ,الدراسة على ستة منها
بنك و البنك السعودي لالستثمار, و بنك سامبا, و الفرنسي السعودي, 

 الرياض.

 :سةحدود الدرا
 ,م9112الحدود الزمانية للدراسة: تمتد فترة الدراسة من عام  -0

 م.9102وحتى عام 
الحدود المكانية للدراسة: تتم هذه الدراسة في المصارف  -9

 اإلسالمية والتقليدية في المملكة العربية السعودية.
الحدود العلمية للدراسة: مقارنة أداء المصارف اإلسالمية  -0

الفترة:  لعربية السعودية خاللوالتقليدية في المملكة ا
 .م(9102م ــــ9112)

 :منهجية الدراسة
 ,لتحقيق أهداف الدراسة في تقييم أداء المصارف االسالمية

ومقارنته بأداء البنوك التقليدية في المملكة العربية السعودية خالل فترة 
الدراسة من خالل النسب المالية, واختبار فرضياتها, فقد تم استخدام 

ستخدام األساليب اإلحصائية في الوب الوصفي التحليلي, حيث تم األس
نحراف المعياري, المتوسطات الحسابية, واال :تحليل البيانات, مثل

ختالف, وتمثيل تلك البيانات بأشكال بيانية توضيحية, كما ومعامل اال
لكشف مدى الفروقات بين المصارف ؛ t)ختبار )استخدام اتم 

 تقليدية.اإلسالمية والبنوك ال
ولتطبيق األسلوب الوصفي التحليلي كمنهج لهذه للدراسة, فقد 

الكتب,  :تم اللجوء إلى مجموعة من مصادر البيانات من بينها
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, باإلضافة (Internet)والمجالت العلمية, وشبكة المعلومات الدولية 
للحصول على التقارير السنوية للمصارف  ؛إلى المواقع اإللكترونية

لفترة الممتدة ا ضمن الدراسة اوالبنوك التقليدية التي شملته ,اإلسالمية
م, وذك للحصول على البيانات 9102وحتى عام  ,م9112من عام

ومن زمة لحساب النسب المالية المستخدمة في الدراسة, السنوية الال
لفحص  ؛األساليب اإلحصائية في تحليل البيانات هنا فقد است خدمت

لتقييم أداء المصارف  ؛النسب المالية الفروقات بين متوسطات تلك
ل تلك النسب التي تم وتتمث   ومقارنته بأداء البنوك التقليدية. ,اإلسالمية

ختبار فرضياتها في او  ,االعتماد عليها لتحقيق أهداف هذه الدراسة
 :91اآلتية مجموعة النسب المالية

 :(Liquidity ratio: نس  السيولة )أوًل 
قياس مدى قدرة المصارف على الوفاء تستخدم نسب السيولة ل

ك العديد من النسب التي لهنا وألن  بالتزاماتها في الظروف الطارئة, 
تستخدم للتعيبر عن نسب السيولة, فقد تم االعتماد في هذه الدراسة 

 :اآلتيةعلى النسب 
 (:Quick ratioنسبة السيولة السريعة ) -0

والوفاء  ,ماتهتقيس هذه النسبة قدرة المصرف على تسديد التزا
حتساب هذه النسبة من خالل قسمة األصول ابسحوباته النقدية. ويتم 

االستثمارات  :السائلة على الودائع, وتعرف األصول السائلة بأنها
ا إليها النقد في الصندوق ولدى البنوك األخرى. مضاف   ,قصيرة األجل

 ,بالتزاماته اإليفاءنت قدرة البنك على تحس   ,وكلما ارتفعت نسبة السيولة
 وبالتالي ارتفاع سيولته.

 :اآلتيةوفق الصيغة  الن سبة وتحسب
× الودائع ÷ نقد+ نقد لدى بنك مركزي+ نقد لدى مصارف أخرى

011 

 :(Profitability ratiosثانيًا: نس  الربحية )
تستخدم نسب الربحية لقياس مدى األرباح التي تحققها 

تستخدم للتعيبر عن نسب المصارف, وهناك العديد من النسب التي 
 :اآلتيةالربحية, وقد تم االعتماد في هذه الدراسة على النسب 

 :(Return on equityمعدل العائد على حقوق الملكية ) -0
ك على استثمار قة المال  ر هذه النسبة عن العائد الذى يحق  وتعب  

ه ن  إحيث  ,من أهم نسب الربحية المستخدمة وت عد  أموالهم بالمصرف, 
أو تحويل  ,ك االستمرار فى النشاطعلى هذه النسبة قد يقرر المال   بناء  

ا. ويحسب وفق ا مناسب  ق عائد  األموال إلى استثمارات أخرى تحق  
 :اآلتيةالصيغة 

 011×  حقوق الملكية÷  صافي الربح بعد الضريبة 
 :(Return on assets) معدل العائد على االستثمار -9

رة المصرف على تحقيق يقيس هذا المعدل مدى قدرة إدا
صول المصرف, أأو حجم  ,م مع حجم االستثمارءالتي تتال ,الربحية

ل العائد على معد   وي عد  ا للكفاءة اإلدارية والمالية. ا يجعله مقياس  مم  
ه مقياس يعكس ألن   ؛مقاييس الربحية واألداء االستثمار من أهم  

, وأثر ذلك بما يشمل جميع األصول ,األنشطة االستثمارية للمصرف
 :اآلتيةفي تحقيق العوائد من كافة المصادر. ويحسب وفق الصيغة 

 011× إجمالي األصول÷  صافي الربح بعد الضريبة 

 :Activity ratios )ا : نسبة حجم النشاط ) ثالثً 
تقيس نسبة حجم النشاط قدرة المصرف على استخدام الموارد 

ها تقيس مدى جودة , كذلك فإن  ألرباحا من أجل توليد ؛المتاحة لديه
, وهناك العديد من النسب تهاإدارة رأس المال العامل بالمصرف وكفاء

االعتماد في هذه  التي تستخدم للتعيبر عن نسبة حجم النشاط, وقد تم  
 Ratioنسبة توظيف الموارد ) يوه ,هذه النسب ىحدإالدراسة على 

of resource utilization),  حيث تستخدم هذه النسبة لقياس قدرة
)حقوق الملكية والودائع(,  :المصرف على توظيف موارده المالية

 :اآلتيةوتحسب هذه النسبة وفق الصيغة 
 011× الودائع + حقوق الملكية ÷  االستثمارات 

 :الدراسات السابقة
 اتالمؤشر  استخدام"بعنوان: , 02م(9102دراسة )علي :  -0

 مع المصارف التجارية المصارف أداء لمقارنة المالية
 ."فلسطين بورصة في المدرجة اإلسالمية

 ,هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة أداء المصارف التجارية
ولتحقيق  ,سهمها في بورصة فلسطينأوالمصارف اإلسالمية المدرجة 
والمصارف  ,جميع المصارف التجارية هدف البحث فقد تم اختيار

والحصول على البيانات  ,سالمية المسجلة لدى بورصة فلسطيناإل
وتم إجراء المقارنة  م(,9100م ـــــ 9112) :الالزمة للتحليل خالل الفترة

)مؤشرات السيولة,  :رات األداء المتمثلة فيموعة من مؤش  جباستخدام م
 ومؤشرات الربحية, ومؤشرات النشاط, ومؤشرات السوق(, ومن ثم  

لفحص الفروقات  ؛ساليب اإلحصائية في تحليل البياناتستخدام األا
طات المؤشرات المالية للمصارف التجارية والمصارف بين متوس  

اإلسالمية, وخلصت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروقات ذات داللة 
فيما  ,بين أداء المصارف التجارية والمصارف اإلسالمية ,إحصائية

ا فيما يتعلق سيولة والربحية والسوق, أم  ل الق بالمؤشرات التي تمث  يتعل  
رات النشاط فقد أظهرت النتائج وجود فروقات ذات داللة بمؤش  

بين المصارف التجارية والمصارف اإلسالمية, وأظهرت  ,إحصائية
حيث  ,ع بمعنوية ذات داللة إحصائيةها تتمت  فروقات المتوسطات أن  

صى البحث كانت الفروق لصالح المصارف اإلسالمية, وقد أو 
حث المصارف التجارية على استثمار  ,هابمجموعة من التوصيات أهم  

رتها  عن زيادة مقد  مواردها ومن بينها الودائع وبالشكل المناسب, فضال  
فتح فروع لها  في على تشغيل مواردها بشكل عام, وكذلك التفكير

تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية, وضرورة عقد ندوات وورش عمل 
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لتوضيح ألية عمل هذا النوع من  ؛ة عن المصارف اإلسالميةص  خا
 المصارف ومميزاتها.

بعنوان: األداء المالي للبنوك اإلسالمية مقارنة 02دراسة  -9
 بالبنوك التقليدية: دراسة حالة في المملكة العربية السعودية.
 ,هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة األداء المالي للبنوك اإلسالمية

 خاللوذلك  ,لبنوك التقليدية في المملكة العربية السعوديةمقارنة با
وقد شمل مجتمع البحث  ,م(9109م ـــــ 0110) :الفترة من عام

 في مجموعة ال  ا متمث  ا تقليديًّ وبنك   ,ا وهو بنك الراجحيإسالميًّ  مصرف ا
 ؛ط نسب األداءسلوب تحليل متوس  أسامبا المالية. واستخدمت الباحثة 

ع الدراسة, كما استخدمت و داء المالي بين البنكين موضلقياس فرق األ
لتثبت وبطريقة  ؛%2و %1ختبار الفرق بين كل نسبتين بمعنوية ا

ستخدمت اموضوعية وجود فرق بين نسب البنكين من عدمه, وقد 
ع الدراسة مجموعة من النسب و الباحثة للمقارنة بين أداء البنكين موض

 المالية.
لت رتفاع نسبة االستثمار القائم ا تيجة مفادهاإلى ن الدراسة وتوص 

مقارنة بمجموعة سامبا المالية,  ,على حقوق الملكية لدى بنك الراجحي
 ,نخفاض نسبة تكلفة الودائع لدى بنك الراجحياكما أثبتت النتائج 

رتفاع نسبة حجم اا مقارنة بمجموعة سامبا المالية, وأثبتت النتائج أيض  
لراجحي مقارنة بمجموعة سامبا, كما ص المخاطر لدى بنك امخص  
لت النتائج إلى ارتفاع نسبة مخاطر رأس المال لدى مجموعة توص  

 بنك الراجحي.ب مقارنة ,سامبا المالية
بعنوان: تقييم األداء المالي للبنوك اإلسالمية  ,2دراسة  -0

دراسة مقارنة للبنوك  ,رات الماليةباستخدام المؤش   ,والتقليدية
 في فلسطين. الوطنية العاملة

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم األداء المالي للبنوك اإلسالمية 
م(, من 9101م ـــــ 9112) :وذلك خالل الفترة ,والتقليدية في فلسطين

 ,مؤشرات السيولة :مثل ,رات ماليةة مؤش  خالل المقارنة باستخدام عد  
 أن  لت الدراسة إلى رات السوق, وقد توص  ومؤش   ,والنشاط ,والربحية

مقارنة بالبنوك التقليدية,  ,البنوك اإلسالمية تحتفظ بسيولة نقدية عالية
ر مؤش   ربحية من البنوك التقليدية, وأن   البنوك اإلسالمية أقل   وأن  

 ة كان على ارتفاع مقارنة بالبنوك التقليدية, وأن  النشاط للبنوك اإلسالمي  
مقارنة بالبنوك  ,اضبين االرتفاع واالنخف ارات السوق كان متذبذب  مؤش  

منها  ,وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات .التقليدية
 ؛ضرورة أن تعمل البنوك اإلسالمية على تخفيض السيولة النقدية لديها

من خالل توجيهها نحو االستثمارات, وضرورة العمل على تنويع 
ا من مصروفاتها, مم   إضافة إلى محاولة الحد   ,خدماتها المصرفية

ر في زيادة مستوى أرباحها, كما تعمل على تفعيل كافة أساليب يؤث  
وعدم تركيز معظم تمويالتها في صيغة المرابحة  ,التمويل اإلسالمي
لزيادة القدرة  ؛ي فكرة االندماج بين البنوك اإلسالميةفقط, وضرورة تبن  

ا يساهم في رفع مكانة العمل مم   ,على المنافسة أمام البنوك التقليدية
 المصرفي اإلسالمي.

 بعنوان : 92دراسة  -2
 (Do Islamic Banks Perform Better than 
Conventional Banks?  Evidence from Gulf 

Cooperation Council countries.) 
 ,اإلسالمية للبنوك المالي األداء مقارنة إلى الدراسة هذه هدفت

 العربية لكةالمم :يوه ,الخليج العربي دول في التقليدية والبنوك
وقطر خالل  ,المتحدة العربية واإلمارات ,والكويت ,والبحرين ,السعودية

 مثل مالية راتمؤش   ةعد   ستخداماب ,م(9112م ـــــ 9111 (:الفترة
ه ال يوجد الدراسة أن   نتائج والهيكلة, وقد أظهرت ,والسيولة ,الربحية

التقليدية,  بنوكناحية الربحية بين البنوك اإلسالمية وال فرق معنوي من
 عرضة لخطر السيولة, كما البنوك اإلسالمية أقل   ومع ذلك فإن  

التقليدية تعتمد على الديون الخارجية أكثر  البنوك أظهرت النتائج أن  
ختالف اه ال يوجد من البنوك اإلسالمية, كذلك أظهرت النتائج أن  

 ,سالميةمن البنوك اإل لمعدل النمو الداخلي بين كل   إحصائي معنوي  
نوع من  ي  النمو الداخلي أل أن  على ا ضمنيًّ  ا يدل  مم   ؛التقليدية والبنوك

 ئها بنحو  وأدا ,لبنكايعتمد بشكل كبير على نمط إدارة  ,أنواع البنوك
 عام.

بعنوان: مقارنة أداء المصارف اإلسالمية  ,99دراسة  -2
 .والتقليدية باستخدام النسب المالية في األردن  

 ,اسة إلى مقارنة أداء البنك اإلسالمي األردنيهدفت هذه الدر 
م 0229) :مع أداء المصارف التقليدية في األردن خالل الفترة

صت نتائج وتلخ   ستخدام مجموعة من النسب المالية.ام( ب9110ــــ
( في عدم وجود فروقات ذات داللة tختبار)االتحليل باستخدام 

وأداء المصارف  ,بين أداء البنك اإلسالمي األردني ,إحصائية
ا باقي النسب فقد ل الربحية. أم  ق بالنسب التي تمث  فيما يتعل   ,التقليدية

ذات داللة  بمعنوية   هاعتمت  ب الحسابي ة, أظهرت فروقات متوسطاتها
 منها: حث   ,إحصائية. وقد أوصت الدارسة بمجموعة من التوصيات

 ,بحيتهاوالمحافظة على ر  ,المصارف اإلسالمية على زيادة السيولة
مقارنة مع باقي المصارف التقليدية, والمحافظة على استمرارها في 
استثمار ودائعها بالشكل المناسب, باإلضافة إلى زيادة مقدرتها على 

المصارف التقليدية التفكير  تشغيل مواردها بشكل عام, وكذلك حث  
ة ا بفتح فروع لها تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية, وذلك نتيججديًّ 
 ه األشخاص نحو المصارف اإلسالمية, باإلضافة إلى حث  زدياد توج  ال

المصارف التقليدية بإيجاد وسائل كفيله بتشغيل أكبر للودائع الموجودة 
لديها, أي محاولة التخفيف من أعباء الوفرة في السيولة النقدية إذا ما 

 وجدت.
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 9102,  الثالثالعدد  –عشر  التاسعالمجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

 THE PERFORMANCE OF)بعنوان 92 دراسة -2
MALAYSIAN ISLAMIC BANK DURING 

1984-1997: AN EXPLORATORY STUDY). 
 ها,دات األداء الداخلية وتقييمختبار محد  هدفت هذه الدراسة ال

م 0222): خالل الفترة ,(BIMBألحد البنوك اإلسالمية في ماليزيا )
ل م(, وذلك بالمقارنة مع أداء ثمانية بنوك تقليدية. وتتمث  0222ـــــ

 ,والمخاطرة ,والسيولة, ت في الربحيةمقاييس األداء التي استخدم
قياس مقاييس األداء السابقة من  والقدرة على سداد االلتزامات, وقد تم  

(. F-test( و)T-testستخدام اختبارات )اخالل النسب المالية, وب
م ا كبير ا في ق تقد  ق  البنك اإلسالمي ح لت الدراسة إلى أن  وقد توص  

حقوق المساهمين خالل فترة  والعائد على ,العائد على األصول
إختالف في ربحية البنوك  ظهر مقاييس الربحية أي  الدراسة, كما لم ت  

البنك  لت الدراسة إلى أن  اإلسالمية والمصارف التقليدية, كما توص  
وأكثر قدرة على اإليفاء بالتزاماته  ,مخاطرة وأقل   ,اإلسالمي أكثر سيولة

ه ال لت الدراسة إلى أن  كذلك توص   مقارنة بالبنوك التقليدية الثمانية,
ومجموعة البنوك التقليدية الثمانية في  ,يوجد فرق بين البنك اإلسالمي

 المشاركة االقتصادية.
ة تكاليف البنوك اإلسالمية بعنوان: تقدير دال   ,2دراسة  -2

 والبنوك التجارية: دراسة مقارنة.
 ,الميةة تكاليف البنوك اإلسهدفت هذه الدراسة إلى تقدير دال  

ة التكاليف رت الدراسة دال  . فقد  م0222والبنوك التجارية عام 
اللوغاريتمية لعدد من المصارف اإلسالمية والتقليدية العاملة في الخليج 

, وذلك من أجل قياس الفرق بين وفورات النطاق م0221العربي للعام 
من المصارف اإلسالمية والمصارف  ومرونات اإلحالل لكل   ,)الحجم(

ع بوفورات حجم المصارف اإلسالمية تتمت   تقليدية, وأظهرت النتائج أن  ال
موجبة على عكس أغلب المصارف التقليدية. حيث أظهرت المصارف 

عت في كلما توس   ,في خفض متوسط تكلفتها الكلية اإلسالمية ميزة  
أعمالها وخدماتها المصرفية, إلى أن يصل إجمالي أصول المصرف 

ا مرونات اإلحالل بين العمل وحجم دوالر, أم  مليون  222إلى نحو 
ا في جميع فقد كان ممكن   ,)رأس المال النقدي( :الودائع االستثمارية

 المصارف.
 Performance and Risk)بعنوان:  92دراسة  -2

Analysis of the Islamic Banks: The .Case of 
Bahrain Islamic Bank) 

 ,ى المستوى الجزئيا وعلص كميًّ هدفت هذه الدراسة أن تمح  
ا  من وأكثر اسقرار   ,داء  أ البنوك اإلسالمية أقل   الدعوى القائلة بأن  

في  انموذج  أاختيار بنك البحرين اإلسالمي  البنوك التقليدية, وقد تم  
 ,لتقويم مواصفات الخطر والعائد للبنوك اإلسالمية ؛هذه الدراسة

م(. وقد 0222م ــــــ0221) :ومقارنته بباقي البنوك التقليدية خالل الفترة
نسبة العائد على حقوق  ي:وه ,استخدمت الدراسة ثالث نسب مالية

الملكية, ونسبة العائد على االستثمار, ونسبة صافي الربح قبل 
باإلضافة إلى تحليل المحافظ  ,الضريبة إلى مرجح األصول الخطرة

بنك  المالية التي تدخل فيها أسهم المصرف. وأظهرت النتائج أن  
مقارنة  ,وبمعامل اختالف أصغر ,البحرين اإلسالمي أتى بعائد أكبر

تحليل المحفظة االستثمارية التي تدخل  مع المصارف التقليدية, كما أن  
أسهم البنك هي األفضل  بنك البحرين اإلسالمي, أظهر أن   فيها أسهم

من البنوك التقليدية, كما أظهرت  وخطورة أقل   ,أفضل لتحقيق تنوع  
ومخاطر  ,البنوك اإلسالمية قادرة على تحقيق ربحية أعلى لنتائج أن  ا

رغم تعرض البنوك اإلسالمية  ,بالمقارنة مع البنوك التقليدية أقل  
 وصناديق االستثمار. ,لمنافسة شديدة من قبل البنوك التقليدية
 التعليق على الدراسات السابقة:

 :يأتي ماعلى الدراسات السابقة تبين  العاالط   خالل من
 ,عربية :دراسات لعدة دول بين الدراسات السابقة دتتعد   -0

 زمنية ت تلك الدراسات في فتراتوأسيوية, وقد تم   ,وخليجية
 ؛الماضية القليلة السنوات في ت معظمهاحيث تم   ,متباينة
المصارف  بموضوع المتزايد االهتمام على يدل   مما

 عملية دفع في لما تسهم به من دور كبير ,اإلسالمية
 في عدد من الدول. ياالقتصاد والنمو ,االقتصادية التنمية

استخدمت أغلب الدراسات في مقارنة األداء بين البنوك  -9
من المؤشرات والنسب  اعدد   ,اإلسالمية والبنوك التقليدية

التى ساهمت في توضيح الفروقات بين البنوك  ,المالية
خدام بعض اإلسالمية والبنوك التقليدية, باإلضافة الست

T-الدراسات في تحليلها لنتائج تلك المؤشرات اختبارات )
test(و )test-F.) 

 الدراسات السابقة, فمنها في المدرجة الفترة الزمنية تباينت -0
خمس  على ومنها ,سنوات أربع على أجرى دراسته نم  

على ثالث  ىعلى تسع سنوات, وأخر  وبعضها سنوات,
 سنة. ةعشر 
 مع غالبية ها اشتركتفإن   ,الحالية بالدراسة قيتعل   وفيما
 ؛رات والنسب الماليةمن المؤش   عدد  لستخدامها افي  ,السابقة الدراسات

إلجراء المقارنة بين أداء المصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية, وذلك 
ستخدام استخدام األسلوب الوصفي التحليلي, حيث تم امن خالل 

المتوسطات الحسابية,  :ت, مثلاألساليب اإلحصائية لتحليل البيانا
      ستخدام إختبارا ختالف, كما تم  نحراف المعياري, ومعامل االواال
((t  لكشف الفروقات بين المصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية, كما
متدت فترة اتمثيل تلك البيانات بأشكال بيانية توضيحية, وقد  تم  

 الدراسة لتسع سنوات.
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 راسةاإلطار النظري للد
 ها ووظائفهاخصائصاوًل: المصارف اإلسالمية مفهومها و 

القطاعات االقتصادية وأكثرها  القطاع البنكي من أهم   ي عد  
ا في ا حيويًّ مركز   اقتصاديات الدول, إذ يحتل   حساسية وتأثيرا  في نمو  

إحدى الدعامات الكبرى األساسية في  وي عد  النظم االقتصادية والمالية, 
أجهزة  فاعلة  ها تعد  ن  أ ذلككل المالي واالقتصادي للدول, بناء الهي

, تهايعتمد عليها في تطوير مختلف القطاعات االقتصادية وتنمي
 .ة في االقتصاديات التي تعتمد عليها في تمويلهاخاص  

لم  ,ا من التعامل المصرفيفالمصارف اإلسالمية أوجدت نوع  
لتقليدي, حيث أدخلت ا قبل ذلك في القطاع المصرفي ايكن موجود  

على المشاركة في األرباح  تعتمد ,للتعامل بين البنك والمتعامل اأسس  
والخسائر, باإلضافة إلى المشاركة في الجهد من قبل المصرف 

 :من أسس التعامل التقليدي القائم على مبدأ المديونية والمتعامل, بدال  
في العمل, كما )المدين/الدائن(, وتقديم األموال فقط دون المشاركة 

أوجدت المصارف اإلسالمية أنظمة للتعامل االستثماري في جميع 
)المرابحة,  :القطاعات االقتصادية, وهي صيغ االستثمار اإلسالمية

المشاركة, المضاربة, االستصناع,...( إلى غير ذلك من أنواع صيغ 
 االستثمار التي تصلح لالستخدام في كافة األنشطة.

 :سالميةمفهوم المصارف اإل -0
ا, ا كبير  ع  دت تعاريف المصارف اإلسالمية وتنوعت تنو  لقد تعد  

ف آلخر, ومن بين هذه التعاريف, ختلفت من جهة ألخرى ومن مؤل  او 
في الفقرة  ,تفاقية إنشاء االتحاد الدولي للمصارف اإلسالميةاتعريف 

التي عرفت  ,األولى من المادة الخامسة للمصارف اإلسالمية
يقصد بالبنوك اإلسالمية في هذا ":يأتي المية بماالمصارف االس

ونظامها  ,قانون إنشائها النظام, تلك البنوك أو المؤسسات التي ينص  
األساسي صراحة على االلتزام بمبادئ الشريعة, وعلى عدم التعامل 

 ."9ا  وعطاءا  بالفائدة أخذ  
ة ها مؤسسة مالية مصرفيبأن  "فيعرفها:  ,أما الدكتور أحمد النجار

في نطاق الشريعة اإلسالمية, بما يخدم بناء  ,لتجميع األموال وتوظيفها
مجتمع التكامل اإلسالمي, وتحقيق عدالة التوزيع, ووضع المال في 

 ."90المسار اإلسالمي
فيعرف المصارف االسالمية:  ي,القر  يالدكتور محمد العل أما

ي المدخرين ها مؤسسة مالية تقوم بدور الوساطة المالية بين فئتبأن  "
ة على مبدأ في إطار صيغة المضاربة الشرعية المبني  , والمستثمرين

فضال  ,والقاعدة الشرعية الغنم بالغرم المشاركة في الربح والخسارة,
 ."02عن أدائها للخدمات المصرفية المنضبطة في إطار العقود الشرعية

فها كما  والدكتور محمود  ,الدكتور عبد النعيم محمد مباركعر 
من  ,سة مصرفية هدفها تجميع األموال والمدخراتها مؤس  بأن  " يونس:

ثم العمل على توظيفها  ,ن ال يرغب في التعامل بالربا )الفائدة(م   كل  
في مجاالت النشاط االقتصادي المختلفة, وكذلك توفير الخدمات 

ق ويحق   ,فق مع الشريعة اإلسالميةبما يت   ,المصرفية المتنوعة للعمالء
 ."02هداف التنمية االقتصادية واالجتماعية في المجتمعدعم أ

 ختالف عباراتها, إال  من ارغم ال , وعلىوهذه التعريفات وغيرها
سة تجارية تعمل مؤس   ,المصرف اإلسالمي ها تتفق جميعها في أن  أن  

 في جميع معامالتها المصرفية. ,في إطار الشريعة اإلسالمية
 :اإلسالميةالمصارف  خصائص -9

رف اإلسالمية هي مؤسسات مالية لتجميع األموال المصا
 في إطار الشريعة اإلسالمية ومقاصدها, ورغم تشابه كل   ,وتوظيفها

 من المصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية في الطبيعة المصرفية, إال  
ى التوجيهات الدينية في جميع أعمالها, أن المصارف اإلسالمية تتحر  

المصرفي من الربا, هو األساس الذي قامت تطهير العمل  لذلك فإن  
ا أخذ   ,وهو عـدم التعامل بالفائدة المصرفية ,عليه المصارف اإلسالمية

 .الم حر م شرع امن الربا  ألنها ؛مباشر أو مستتر بنحو   وعطاء  
وهذا هو الفارق الجوهري بين المصارف اإلسالمية والبنوك 

دة )القرض نظير نسبة محد   :التقليدية, التي تعتمد على أسلوب الفائدة
مته من العائد مرتبطة بالزمن(. وهذا األسلوب هو من الربا الذي حر  

سم المصارف اإلسالمية بسمات الشريعة اإلسالمية, لذلك تت  
زها عن غيرها من البنوك التقليدية, وهذه السمات وخصائص تمي  

 :02يه
  تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في كافة المعامالت

 مصرفية واالستثمارية.ال
  تطبيق أسلوب المشاركة في الربح أو الخسارة في

 المعامالت.
  االلتزام بالصفات )التنموية, االستثمارية, اإليجابية ( في

 معامالتها االستثمارية المصرفية.
 .تطبيق أسلوب الوساطة المالية القائم على المشاركة 
 صرفي.تطبيق القيم واألخالق اإلسالمية في العمل الم 
   ز المصارف اإلسالمية بتقديم مجموعة من كما تتمي

 وهي: ,مها البنوك التقليديةال تقد   , التياألنشطة
 نشاط القرض الحسن. -أ

 نشاط صندوق الزكاة. -ب
 األنشطة الثقافية المصرفية. -ج

 ,لى الربحإسالمي ليس مجرد شركة تهدف البنك اإل لذا فإن  
ه ولكن   ,ى البنوك التقليديةكما هو الحال لد ,ستمراريةواال ,واألمان
وجزء  ,ذات المنطلقـات الفكريـة ,سة من مؤسسات العمل اإلسالميمؤس  

 من منظومة االقتصاد اإلسالمي.
 ها:اتولي  ؤ وظائف المصارف اإلسالمية ومس -0

مع  ,تقوم المصارف اإلسالمية بجميع وظائف البنوك التقليدية
و أ ,مالتها المصرفيةفي معا ا وعطاء  ستخدام سعر الفائدة أخذ  اعدم 
 ستغالل مواردها المالية.افي 
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تختلف وظائف المصارف اإلسالمية في جوهر معامالتها و 
فاألساس العام الذي قامت عليه  ,ا عن البنوك التقليديةا جذريًّ ختالف  ا

وأمور  ,ل في عدم الفصل بين أمور الدينيتمث   ,المصارف اإلسالمية
 الدنيا.

ى كذلك البنوك التي ال تتعامل فالمصارف اإلسالمية, تسم  
باالعتماد  ؛)ال ربوية(, تقوم بممارسة نشاط التمويل اأو بنوك   ,بالفائدة

 :على عمليات مالية مختلفة مطابقة ألحكام الشريعة اإلسالمية, مثل
 لخ.إالمضاربة..و اإلجارة, و المشاركة, و المرابحة, 

 ,ولياتعلى المصارف اإلسالمية مجموعة من المسؤ  وعليه فإن  
وهى تسعى إلى تحقيق أهدافها, وهذه المسؤوليات  ,هتمام بهاينبغي اال

 :2يه
 ,ل في تعميق مبادئ العمل االسالميمسؤولية عقائدية: تتمث   -0

 ,سـالمي لـدى العاملين في المصرفوالنظـام المـصرفي اإل
 .والمتعاملين معه

مسؤولية تنموية: وذلك من خالل إيجاد المناخ المناسب  -9
عـادة توظيف األلجذب  رصدة رأس المـال االسـالمي, وا 

سالمية داخل المجتمعات االسالمية, والعمل على تمويـل اإل
وتنمية  ,واإلستراتيجية ,ساسيةوالخـدمات األ ,الـسلع
كونها األسـاس  ؛والصناعات الحرفية الصغيرة ,ينالحرفي  

 .لتطـوير البيئة االقتصادية والصناعية
 ته,وتنمي ,خـاريد  وتشمل نشر الـوعي االمسؤولية استثمارية:  -0

بهدف تعبئة  ؛وترشـيد االستهالك ,ومنـع االكتنـاز ه,وتطوير 
 ,مصرفية ومالية جديدة بتكار صيغ  االموارد وتوظيفها, و 

 ي ةرات الزمانمتغي  الوتتناسب مع  الس محة, الـشريعةمع تتوافق 
 ي ة.والمكان

ة بين الربح مسؤولية اجتماعية: وذلك من خالل الموازن -2
سـتخدام وسائل ذات أهداف اب ؛المالي والـربح االجتمـاعي

نشاء دور  ,على الزكاة وجمعها الحث   :مثل ,اجتماعية وا 
او  ,ام خدماتها للفقراء مجان  العلم والمستـشفيات التـي تقد  

 بأسعار معتدلة.
 ,والمجالت ,مسؤولية ثقافية: من خالل نشر الكتب -2

 إلسالمية والمعرفة.والدراسات في الثقافة ا

ختالف بين المصارف اإلسالمية والبنوك ا: أوجه الثانيً 
 :التقليدية

مجاالت  يتختلف المصارف اإلسالمية عن البنوك التقليدية ف
 ختالفات:أهم أوجه هذه اال يعديدة, وفيما يل

قيام المصارف اإلسالمية في تعامالتها على أساس نظام  -0
بينما تقوم البنوك التقليدية المشاركة في الربح والخسارة, 

, أي على أساس ا وعطاء  على نظام الفائدة )الربا( أخذ  
 القرض بزيادة مشروطة ثابتة منذ وقت اإليداع.

خضوع المصارف اإلسالمية إلى رقابة شرعية وأخرى مالية,  -9
إذ تضمن الرقابة الشرعية اإلشراف على أعمال هذه 

واعد الشريعة لتكون متوافقة مع ق وأنشطتها؛المصارف 
إذ تخضع  ,ا للبنوك التقليديةاإلسالمية ومقاصدها, خالف  

 لرقابة مالية فقط.
 ,تولي المصارف اإلسالمية مجال االستثمار مساحة كبيرة -0

واإلجارة المنتهية  ,فهي تقوم على المرابحة لآلمر بالشراء
ا يفضي إلى تعاون رأس المال بالتمليك وغيرهما, مم  

نوك التقليدية التي تولي اإلقراض األهمية ا للبوالعمل, خالف  
ق من  في نطاق ضي  إال   ,الكبرى, وال تقبل على االستثمار

 .00أعمالها
الذي تتم  ,خذ المصارف اإلسالمية بمبدأ الرحمة والتيسيرأت -2

ا عسر أخذ  كتأجيل دين الم   ,فيه مراعاة الجوانب اإلنسانية
ن كان ذو عسرة فنظرة إلى مي , 0سرة﴾بقوله تعالى: ﴿وا 

بتحميله  ؛االتي تزيد إعساره إعسار   ,ا للبنوك التقليديةخالف  
ل في الفائدة التي يدفعها في حالة عجزه عن ا يتمث  ب  ربا مرك  

ى بالفوائد تسديد دينه في موعد االستحقاق, والتي تسم  
قترض مبلغ د فيها الم  أو فوائد الفترة التي لم يسد   ,التأخيرية

بل إن األمر يصل إلى أدهى من القرض بعد استحقاقه, 
 كالحجز على أمواله ورهنها لصالح البنك, وبيعها بأقل   ,ذلك

 .2األسعار في معظم الحاالت

 ا: صيغ التمويل في المصارف اإلسالمية:ثالثً 
 عةومتنو   كثيرة اوصيغ   أساليب سالميةاإل الشريعة أجازت

 ئمة )المشاركةالدا المشاركة :مثل ,األجل طويل هو ما فمنها للتمويل,
 :مثل ,بطبيعتة األجل قصير هو ما ومنها ,المال( رأس بأسهم

 وبيع ,كالمزارعة نعي  م   اقتصادي بنشاط يختص   ما ومنها ,المضاربة
 :مثل ,األنشطة للكثير من ما يصلح ومنها ستصناع,واال ,السلم

 المشاركة.
 صيغ من عن غيرها زهاتمي   وشروط التمويل خصائص ولصيغ

 ,اإلسالمية التمويل أساليب زيمي   ما أهم   اإلسالمية, ولعل   غير التمويل
 عائد رتباطاو  خسارة, وأ اربح   األعمال بنتيجة عائد التمويل رتباطا

 الشريعة في بالغ رم الغ نم لمبدأ ا تحقيق   وذلك ,المخاطرة لبتحم   التمويل
 :02هاإلسالمية وصيغ التمويل أساليب أهم يلي وفيما اإلسالمية.

 بتقديم فيه أحدهما يقوم ,طرفين بين فاقت  ا هي :لمضاربةا -0
 بينهما يكون الربح أن على اآلخر فيه يعمل لكي ؛المال
 بين المزاوجة على المضاربة تقوم يأ منه, شائعة ةبحص  
 وبين ,يملك من بين تجمع وهي بذلك والعمل, المال رأس
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 إحداث لىإ يؤدي امم   العمل, على ويقدر يملك ال نم  
 ةحد   من لويقل   ,الناس بين والتكافل ,توازن االجتماعيال

 الشركة في االجتماعية, وبالتالي فإن   الطبقات آثار
 وعليه المال, رأس في ال الربح في تكون ماإن   ,المضاربة

 مالكه, أو المال رب   الفقهاء عليه يطلق المال صاحب فإن  
 .2المضارب أو بالعامل الثاني الطرف يسمى بينما

 األموال توظيف أدوات من األولى األداة هي المضاربة عد  وت  
أموال  خاللها تشغيل من يمكن والتي ,للمصارف اإلسالمية المتاحة
الطاقات  تشغيل في المساهمة باإلضافة إلى األرباح, وتحقيق البنك

 .هاالمبدعة واستثمار  والكفاءات
 ,اإلسالمي البنك أموال توظيف أشكال أحد هي: المشاركة -9

 في لآلخرين البنك اإلسالمي مشاركة نتتضم   التيو 
 وتعني .الربح تحقيق بهدف ؛المختلفة واألنشطة المشروعات

 ؛المال رأس في شتراكاال على و أكثرأ طرفين بين عقد
 الربح تحقيق بهدف ؛ومعروفة دةمحد   وأنشطة بأعمال للقيام

 في المساواة يشترط وال بينهم, امشترك   يكون أن الذي يجب
 وأ ,في العمل المساواة وأ ,الشركاء بين األموال صصح

 نسب تساوي يشترط ال كما الشركة, تجاه المسؤوليات
 أن فيشترط ,حدثت الخسارة إن وأما الشركاء, بين األرباح
 .02المال رأس في شريك كل   ةحص   حسب تكون

 ؛اإلسالمية البنوك في العمل أدوات أهم من المشاركة وت عد  
 في لوالمتمث   ,التقليدية منه البنوك تعاني الذي لخللا على للقضاء

في  المشاركة ذلك ألن  و  ومخاطره, المال رأس عوائد بين الصلة نقطاعا
 من كالًّ  أن   إذ ا,جميع   المتغيرات هذه بين تربط اإلسالمية المصارف
 في أموالهم تختلط والمستثمرين ,والمصرف ,المودعين المشاركين
فق مت   نسب بحسب بينهم منه قةالمتحق   األرباح ويتقاسمون ,المشروع
 رأس في تهحص   حسب كل   الجميع لهافيتحم   الخسارة اوأم   عليها,
 .90المال

 وبيع بالبيوع, اإلسالمي يعرف في الفقه ما هي :المرابحة -0
 فعر  وت   األساسية, اإلسالمية البيوع أحد أنواع هو المرابحة
ثمنه (األول ثمنال بمثل الشيء بيع :هابأن   المرابحة
 هامش لتمث   ,للمشتري معلومة زيادة إليه امضاف   ,األصلي(

 يتم وفيه بيوع األمانة, أنواع من نوع وهي .للبائع الربح
 خذينآ ,السلعة ثمن على والمشتري البائع بين فاقت  اال

 البائع. به اشتراها األصلي الذي ثمنها بالحسبان
 األكثر التمويل صيغ أهم من واحدة المصرفية المرابحة وتعد  

 مع ستخدامهاابدأ  حيث سالمية,اإل المصرفية في الصناعة اتطبيق  
 من السبعينات عقد منذ سالمية, أيللبنوك اإل العملي التطبيق بداية
 ما بشراء الصيغة هذه خالل من المصرف الماضي, حيث يقوم القرن

 الواقع ي. وف01نتاجيةإ وموجودات ,استهالكية سلع من العمالء يحتاجه
 بالشراء. مرلآل المرابحة بيع ىمسم   تحت الصيغة هذه قطب  ت  

 على أساس بالتمويل التقليدية تقوم البنوك إن   :لاجاآل عو بي -2
 تقومف اإلسالمية البنوك اوأم   تجارية, فهي قروض الفائدة,
 صور مختلفة وهناك الربح, هامش أساس على بالتمويل
 :02يأتي ل منها مااجاآل لبيوع

 هو الذي ل,اجاآل بيوع من لاألو   النوع هو: بالتقسيط يعالب -أ
 من يمكن والتي سالمية,اإل التمويل للمصرفية صيغ من

يقوم  وفيه ,األرباح وتحقيق ,المصرف أموال تشغيل خاللها
 في عميله لىإ عليها فقت  الم   السلعة بتسليم المصرف
 .األجلد محد   وقت إلى الثمن سداد تأجيل مقابل ,العاجل
 وأ ,البضاعة ثمن لكامل التأجيل يكون أن ذلك في ويستوي
 ,واحدة لدفعة اآلجل ذلك تسديد في يستوي كما منها, لجزء

و أ تساوي ذلك في يستوي كما أقساط, يأ دفعات, على وأ
 .90العاجل الثمن عن اآلجل الثمن ختالفا

بيع السلم: هو النوع الثاني من بيوع اآلجال, التي هي من  -ب
يف أموال البنوك اإلسالمية, والتي يمكن من أدوات توظ

ا  خاللها تشغيل أموال المصرف وتحقيق األرباح, وأيض 
المساهمة في التنمية الزراعية, واستغالل األراضي, وتشغيل 

,  .العمال والسلم هو بيع مال  بمال  يقبض فيه الثمن عاجال 
 وتسل م فيه البضاعة آجال  , فهو ثمن عاجل بثمن آجل.

 وتكمن ل,اجاآل بيوع مشروعية من مشروعيته السلم بيع د  ويستم
 لهم قويحق   ,الناس عن الحرج أن يرفع في البيع هذا شرعية أهمية

و أ ,عمله وأ ,عتهاصن ليتعهد المال يملك ال من ةخاص   حاجتهم,
 نتائج بضمان ,البيع هذا خالل من المال على فيحصل ,هتعازر 

 .00ةعاالزر  وأ العمل وأ عةاالصن
 حق   بيع يأ التأجيري, البيع اإلجارة على اإلجارة: ويطلق -ج

 من الثالث النوع وك, وهالتمل   بحق   االحتفاظ مع االنتفاع
أموال البنوك  توظيف أدوات من هي التي ,لاجاآل بيوع
 ,البنك أموال تشغيل خاللها من يمكن والتي سالمية,اإل

 األرباح. وتحقيق
 عوض مقابل ,دةمحد   لمدة مباحة منافع تمليك تعني واإلجارة

أحد  ستخداما عن الناشئ بدله وأ ,المنفعة ثمن وهي معلوم, مادي  
 الموجود تمليك إلى تهدف ال . فهيبه نتفاعاال وأالثابتة  الموجودات

ن   للمستأجر, رالمؤج    ,للمستأجر الموجود ستخداماإتاحة  إلى تهدف ماوا 
 لمدة عليه فقالمت   جاراإلي قيمة أداء مقابل ,به وأ ,منه نتفاعواال
 من نتتكو   اإليجارة ن  إف لذا المالك, إلى بعدها يعود الموجود ,دةمحد  

 منه المنتفع وأ الموجود ومستخدم ,رالمؤج   وهو الموجود مالك :طرفين
 .09رالمستأج   وهو
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 وتحقيق البنوك أموال تشغيل خاللها من يمكن :المزارعة -2
ا  المساهمةو  األرباح,  واستثمار ,الزراعية التنمية فيأيض 
 عقد المزارعة لوتمث   العمالة, وتشغيل ,المعطلة األراضي
 ما ببعض الزرع على عقد هاأن  بوتعرف  المشاركة, من عقود

 دفع يتم حيث في الزرع, ِشركة وهي بشروط, منه يخرج
 العامل معاملة تم  تبينهما. و  والزرع ,عليها يعمل لمن األرض

 ,معلومة ةبحص   يأ خرج منها,ي ببعض ما رضاأل في
 ,رضاأل مالك بين مشاركة عقد بالتالي وهي .0معلوم وبأجل
 بحيث بالزراعة رضاأل استثمار علىيقوم  ,فيها والعامل
 ,منهم لكل   معلومة حصص وفق ولكن ا,مشترك   الناتج يكون
 والعمل ,المالك من والبذار رضاأل تكون وقد محدد, وألجل
 ,المالك من فقط األرض تكون وقد , المزارع :العامل من

 .01المزارع من والعمل والبذار
 تها,ورعاياألرض  إصالح على يقوم عقد هي :المساقاة -2

 من ثمرها, يخرج ما بجزء الشجر ثمار وقطف تها,وسقاي
عليه,  والعامل ,الزرع وأ الشجر مالك بين شركة عقد وهي
 علومةم ةمد   ,الزرع وأ الشجر العامل بخدمة يقوم أن على
 .01ةالغل   من شائع جزء نظير في
 القطاع في سالميةالبنوك اإل تمويل صيغ من المساقاة وت عد  
 سالميةاإل للبنوك ويمكن وبيع السلم, المزارعة لصيغ لةالمكم   ,الزراعي

 ,عمالة من ,المساقاة متطلبات تمويل في العقود هذه تستخدم أن
 الكبيرة بالمزارع األمر قل  يتع عندما ةخاص   كيماوية, ومبيدات ه,وميا
 فيها. يقوم بالعمل نأ واحد فرد يستطيع ال التي

 معلوم بقدر بالشجر األرض تعمير على عقد هي :المغارسة -2
 ,اشجر   فيها يغرس لمن الرجل أرضه ي قد م وهي أن كاإلجارة,
 بينهما. الثمار يكون أن على ,معلومة   ة  لمد  و  ,معلوم   بعوض  

جارة ,جعل ع:اأنو  والمغارسة ثالثة  إن جعل فهي .وشركة ,وا 
 عن ان  معي  أجر ا له  يدفع أن على ,له شجرة فيها ليغرس أرضه أعطاه
 إن إيجارة يغرسها. وهي غرس كل   عن اجر  أ له جعل يأ شجرة, كل

 لمدة أرضه رهأج   يأ معلوم, بأجر   اشجر   فيها أرضه ليغرس أعطاه
 فيها ليغرس أرضه طاهإن ع مشاركة وهي ا,سلف   معلوم بأجر معلومة
 .92والثمر األرض في الشركة مقابلا, شجر  

 صناعة طلب يأ ,الصنعة طلب هبأن   فيعر  : ستصناعاال -2
 التجارة طلب فال يكون ,صناعي بمجال دمقي   وهو الشيء,

 ال ة,الذم   في موصوفة   عين   بيع وهو ا.ستصناع  ا الزراعة وأ
 بيع عقد هوف وبالتالي الصانع, على وشرط عمله ,عمل بيع
 الذي الصانع هو البائع فيه يكون ,اصنع   يصنع مما عين
 مقابل ,عنده من بمواد ,بالعقد الموصوفة العين بصنع يلتزم
 .01محدد ثمن

 البنك أموال تشغيل خالله من يمكن ستصناعوبالتالي فاال
 الطاقات واستثمار ,الصناعية التنمية في المساهمةو  األرباح, وتحقيق
 .العمالة وتشغيل ,المصانع في لمعطلةا اإلنتاجية

 للدراسة العملي اإلطار
حصائي لبيانات المصارف اإلسالمية : التحليل المالي واإلوًل أ

 :والبنوك التقليدية لتقييم أدائها
ومقارنته بأداء  ,سالميةتقييم أداء المصارف اإلويقوم على 

: رة الدراسةخالل فت ,البنوك التقليدية في المملكة العربية السعودية
ستخدام التحليل المالي لمجموعة من اوذلك ب ؛م(9102م ـــــ 9112)

ستنباط مجموعة من أهم الوسائل ال هذا التحليل يعد  و النسب المالية, 
من المؤشرات التى تمكن من القيام بمقارنة أداء المصارف اإلسالمية 

لوب الوصفي ستخدام األساختبار فرضياتها, فقد تم ابالبنوك التقليدية, و 
ستخدام األساليب اإلحصائية في تحليل البيانات, ا من خاللالتحليلي, 

 :مثل
ختالف, المتوسطات الحسابية, واالنحراف المعياري, ومعامل اال

 وتمثيل تلك البياناتب بأشكال بيانية توضيحية.

 :نسبة السيولة السريعة
وك عن تعد السيولة من أهم السمات الحيوية التي تتميز بها البن

الوحدات االقتصادية األخرى, ففي الوقت الذي تستطيع فيه الوحدات 
عليها من مستحقات  تأجيل سداد ما ,غير البنوكمن  ,االقتصادية

قد تؤدي لزعزعة  ,عدم توفر سيولة لدى البنوك لبعض الوقت, نجد أن  
ض البنوك ا قد يعر  مم   ؛وتدفعهم لسحب ودائعهم ,ثقة المودعين

 .لإلفالس
ر عن قدرة البنك على مواجهة التزاماته السيولة تعب   يه فإن  وعل

ض إلى خسائر نتيجة بيع أصل من أصوله, بدون تأخير, ودون التعر  
ب ذلك توزيع موارد البنك على أنواع مختلفة من األصول, حيث يتطل  

تعزيز ثقة المودعين  ,أهداف توافر السيولة بالبنوك ذلك أن  من
دة ألموال على اإلدارة الجي   امؤشر   إلى كونهاافة والدائنين بها, باإلض

, وبالتالي فكلما زادت نسبة هلقدرته على الوفاء بالتزامات االبنك, وتأكيد  
كان أداء البنك أفضل من حيث القدرة على الوفاء  ,السيولة السريعة

 بالتزاماته في الظروف الطارئة.
 

 ,(0قم )ر ذي الوبالنظر إلى النتائج الموضحة في الجدول 
ط نسبة السيولة السريعة للمصارف اإلسالمية خالل متوس   نالحظ أن  

بلغ  ,م(9102م ـــــ 9112) :عشر سنوات يفترة الدراسة وه
ط نسبة السيولة السريعة للبنوك وهو أعلى من متوس   ,(012.12%)

قدرة  ا يعني أن  (, مم  %20.12) هاحيث بلغ خالل الفترة نفس ,التقليدية
سالمية على الوفاء بالتزاماتها في الظروف الطارئة دون المصارف اإل

أعلى من قدرة البنوك التقليدية  ,الحاجة إلى إستدعاء ودائعها اآلجلة
 على ذلك.
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 م(9102م_9112مقارنة اداء المصارف االسالمية والتقليدية في المملكة العربية السعودية خالل الفترة )

 انخفاض  اهناك  أن   ,نحراف المعياريولكن نالحظ من خالل اال
عنها في البنوك  ,أكبر لنسبة السيولة السريعة في المصارف اإلسالمية

 91.92نحراف المعياري للمصارف اإلسالمية ), حيث بلغ االالتقليدية
معامل  (, ويالحظ أن  % 2.02) (,  بينما بلغ في البنوك التقليدية%
ختالف لنسبة السيولة السريعة في المصارف اإلسالمية بلغ اال
ختالف نسبة السيولة السريعة اوهو أصغر من معامل  ,(1.02)

 النتائج تشير إلى أن   (, وعليه فإن  1.91للبنوك التقليدية الذي بلغ )
على الوفاء  ,قدرة المصارف اإلسالمية في المملكة العربية السعودية

من قدرة البنوك التقليدية على  أقل   ,بالتزاماتها في الظروف الطارئة
 ذلك.

 (0) ذو الر قم جدولال
 للفترة: مقارنة نسبة السيولة السريعة بين المصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية

 م(9102م ـــــــ9112) 
 السنة معدل المصارف االسالمية  معدل البنوك التقليدية

99.20 20.01 9112 
02.12 022.12 9112 
02.20 090.29 9101 
20.22 092.20 9100 
22.99 012.02 9109 
20.92 20.20 9100 
02.02 22.02 9102 
02.01 002.20 9102 
22.22 012.22 9102 
20.02 22.01 9102 
 المعدل 012.12 20.12
 نحراف المعيارياال 91.92 2.02

 ختالفمعامل اال 1.022101 1.022221
ا إلى التقارير السنوية للمصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية ستناد  االمصدر: من إعداد الباحث 

ــــــ 9112) :للفترة  م(.9102م 
 نالحظ أن   ,(0رقم )ال ذي ومن خالل الرسم البياني في الشكل

نسبة السيولة السريعة في المصارف اإلسالمية كانت متذبذبة خالل 
ع لها ارتفاع, حيث بلغت أقصى ارتفنخفاض واالبين اال ,فترة الدراسة
نخفاض لها ا(, وكان أدنى %022.12فقد بلغت ) ,م9112في عام 

(, كذلك يالحظ تذبذب نسبة %20.01حيث بلغت ) ,م9112عام 
نخفاض بين اال ,السريعة للبنوك التقليدية خالل فترة الدراسة السيولة

م 9102ع لها في عام ارتفارتفاع, حيث بلغت أقصى واال
م 9112نخفاض لها عام ا(, بينما بلغت أدنى 20.02%)
نخفاض نسبة السيولة السريعة في االسبب في  (, ولعل  99.20%)

بسبب األزمة المالية كان  ,م9112البنوك اإلسالمية والتقليدية في عام 
من  رت بشكل كبير على النظام المصرفي في كثير  العالمية التي أث  

 .2ومنها الدول الخليجية ,دول العالم

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 (0رقم )ال ذو الشكل

 لمصدر: من إعداد الباحث إستنادا  إلى بيانات الجدول السابقا
 :نسبة العائد على حقوق الملكية
اإلسالمية والتقليدية, اعتمدت  لتقييم مدى ربحية البنوك

ونسبة العائد على  ,الدراسة على نسبة العائد على حقوق الملكية
 ,ران على األداء المالي للبنوكمؤش    الن سبتيناالستثمار, وكال

 و البنوك التقليدية.أسواء المصارف اإلسالمية 
قيس كفاءة البنوك في ت ,فنسبة العائد على حقوق الملكية

خر آبمعنى و وحدة من حقوق المساهمين,  اح من كل  توليد األرب
ستخدام البنوك ألموال اإنها توضح بشكل أساسي مدى فاعلية ف

ذلك على تحقيق   دل   ,رتفعت هذه النسبةاما المساهمين, فكل  
 أرباح أفضل من خالل استخدام أموال المساهمين.

قم  فبالنظر لنتائج الجدول رقم التي توضح  ,(9)ذي الر 
من المصارف اإلسالمية  العائد على حقوق الملكية لكل  نسبة 

متوسط العائد على حقوق الملكية  والبنوك التقليدية, يالحظ أن  
وهو  ,(%02.02بلغ ) ,للبنوك التقليدية خالل فترة الدراسة

ط العائد على حقوق الملكية للمصارف أعلى من متوس  
(, وهذا %02.92) هاالذي بلغ خالل الفترة نفس ,اإلسالمية
ستخدام أموال االبنوك التقليدية لها القدرة على  يوضح أن  

أكبر من قدرة  , بنحو  المساهمين في تحقيق أرباح للبنك
 المصارف اإلسالمية على ذلك.

نخفاض ا أن   ,نحراف المعياريكذلك يالحظ من خالل اال
ط بلغت في البنوك التقليدية نسبة الربحية عن المتوس  

نخفاضها في المصارف اإلسالمية امن  وهي أقل   ,(0.22%)
ختالف معامل اال ا يالحظ أن  يض  أ(, و  %2.12والتي بلغت ) 

عن  أقل  , حيث جاء بنحو  (%1.99للبنوك التقليدية بلغ )
 (, األمر الذي يدل  %1.22المصارف اإلسالمية الذي بلغ )

ا بنسبة العائد على حقوق مقاس   ,انخفاض نسبة الربحية على أن  
 للبنوك التقليدية من المصارف اإلسالمية. أقل   ,يةالملك
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 (9رقم )ال ذو جدولال
مقارنة نسبة العائد على حقوق الملكية بين المصارف اإلسالمية والبنوك 

 م(9102م ـــــــ9112)  للفترة: التقليدية
ليديةمعدل البنوك التق ةسالميإلامعدل المصارف    السنة 
00.00 2.12 9112 
02.90 00.2  9112 
02.22 2.12 9101 
91.02 2.22 9100 
99.20 09.21 9109 
92.12 00.22 9100 
02.12 02.02 9102 
02.92 02.29 9102 
02.01 92.02 9102 
91.21 92.02 9102 
 المعدل 02.92 02.02
 نحراف المعيارياال 2.12 0.22

 ختالفمعامل اال 1.222222 1.902192
ا إلى التقارير السنوية للمصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية ستناد  اث المصدر: من إعداد الباح

ــــــ 9112) :للفترة  م(.9102م 
 ,(9رقم )ذو الالشكل  الذي تضم نهمن خالل الرسم البياني 

نسبة العائد على حقوق الملكية في المصارف اإلسالمية  نالحظ أن  
(, ثم %2.12حيث بلغت ) ,م(9112كانت مرتفعة في عام ) 

رتفاع أخذت في اال م, ثم  9101و ,م9112عامي في نخفضت ا
م, فقد وصلت هذه النسبة 9102إلى عام  ,م9100المستمر من عام 

ا البنوك خر سنوات فترة الدراسة, أم  آوهي  ,(%92.02م )9102عام 
رتفاع انسبة العائد على حقوق الملكية كانت في  التقليدية فيالحظ أن  

حيث بلغت فيه  ,م9100وحتى عام  ,م9112منذ عام  رمستم
م, ثم أخذت 9102و ,م9102نخفضت في عامي ا(, ثم 92.12%)

م, فقد 9102إلى عام  ,م9102من عام  ىة أخر رتفاع مر  في اال
 (.%91.21م )9102وصلت هذه النسبة عام 

 

 

 

 

 
 

 (9رقم )ذو الالشكل 
 بقا إلى بيانات الجدول الساستناد  االمصدر: من إعداد الباحث 

 نسبة العائد على الستثمار:
نسبة العائد على االستثمار تقيس الربح المتحقق عن االستثمار 
في األصول, أي تقيس مدى كفاءة استخدام البنوك ألصولها, فكلما 
كانت هذه النسبة أعلى كانت ربحية البنك أفضل, وبالتالي يكون أداؤه 

 أفضل.

بة العائد على متوسط نس يوضح أن   ,(0رقم )ذو الوالجدول 
وهو أعلى من المتوسط  ,(%9.29) االستثمار للبنوك التقليدية بلغ
نحراف اال (, كذلك يالحظ أن  %9.02للمصارف اإلسالمية الذي بلغ )

 ,(%1.22المعياري لمعدل العائد على االستثمار للبنوك التقليدية بلغ )
 نحراف المعياري للمصارف اإلسالمية الذي بلغوهو أصغر من اال

    ختالف للبنوك التقليدية بلغ معامل اال أن   كما (,1.22%)
ختالف للمصارف اإلسالمية من معامل اال وهو أقل   ,( 1.92%)

نخفاض أكبر لربحية المصارف اعلى  (, وهذا يدل  %1.21الذي بلغ )
  اإلسالمية.
نخفاض العائد على االستثمار للمصارف اولمعرفة سبب   
عليه بقسمة صافي الربح على إجمالي والذي نحصل  ,اإلسالمية

نات العائد الموجودات, تقتضي الضرورة التحليلية الدخول إلى مكو  
 على أداء للنظر بشكل أكثر تفصيال   ؛على إجمالي الموجودات

نفقات التشغيل في المصارف  فيالحظ أن   المصارف اإلسالمية.
الدراسات أعلى منها في البنوك التقليدية, وترجع بعض  ,اإلسالمية

رتفاع كلفة الهيكلة الشرعية للمنتجات المالية اأسباب ذلك إلى 
ا رتفاع أجور العاملين في المصارف اإلسالمية, نظر  ااإلسالمية, و 

مقارنة مع األعداد المتزايدة للمؤسسات المالية  ,لندرتهم في األسواق
ج نموذأ , باإلضافة إلى أن  00ا للشريعة اإلسالميةالتي ال تعمل وفق  

الذي تستند إليه بشكل أساسي  ,األعمال في المصارف اإلسالمية
 ,ومن ضمنها عملية إدارة السيولة ,عملية إدارة الموجودات والمطلوبات

المصارف  عنه في البنوك التقليدية, وعليه فإن   يختلف بشكل هيكلي  
ن واكبت نماذج األعمال للبنوك التقليدية من حيث  ,اإلسالمية وا 
ا بالشريعة اإلطار الهيكلي لتلك األعمال يبقى محكوم   أن   إال   ,الشكل

 .00وهو أمر له استحقاقاته ,اإلسالمية
(0رقم )ذو الجدول ال   

 للفترة: مقارنة نسبة العائد على االستثمار بين المصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية
 م(9102م ـــــــ9112)

 السنة يةسالممعدل المصارف اإل معدل البنوك التقليدية

0.02 0.20 9112 
0.22 0.29 9112 
9.20 0.20 9101 
9.29 0.22 9100 
0.02 0.20 9109 
0.22 9.12 9100 
9.22 9.02 9102 
9.00 0.10 9102 
9.22 0.20 9102 
0.02 2.09 9102 
 المعدل 9.02 9.29
 نحراف المعيارياال 1.22 1.22

 ختالفمعامل اال 1.212922 1.922922
ا إلى التقارير السنوية للمصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية ستناد  ار: من إعداد الباحث المصد

ــــــ 9112) :للفترة  (.م9102م 
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 م(9102م_9112مقارنة اداء المصارف االسالمية والتقليدية في المملكة العربية السعودية خالل الفترة )

 ,(0رقم )ذو الالشكل  الذي تضم نهومن خالل الرسم البياني 
نسبة العائد على االستثمار في المصارف اإلسالمية كانت  يالحظ أن  

بين  ,م9100وحتى  ,م9112عام متذبذبة خالل السنوات من 
حيث بلغت  ,م9109نخفاض, ثم ارتفعت في عام رتفاع واالاال
 ,رتفاع المستمر في باقي سنوات الدراسة(, ثم أخذت في اال 0.20%)

ا في البنوك التقليدية فقد (, أم  %2.09م )9102حتى وصلت عام 
ت ستمر  ام, و 9112كانت نسبة العائد على حقوق الملكية مرتفعة عام 

 حيث بلغت ,م9100رتفاع لها عام ارتفاع حتى وصلت أقصى في اال
 ,م9102م و9102نخفضت هذه النسبة في عامي ا(, ثم 0.22%)

رتفاع مرة ( على التوالي, ثم عادت لال%9.00( و)%9.22فبلغ )
ى وصلت في عام رتفاع حت  ستمرت في االام, و 9102من عام  ىأخر 

 (.%0.02م إلى )9102

 

 
 
 

 

 (0رقم )ال وذ الشكل
 ا إلى بيانات الجدول السابقستناد  االمصدر: من إعداد الباحث 

 :نسبة توظيف الموارد
استخدمت الدراسة نسبة توظيف  ,لقياس حجم نشاط البنوك

مدى قدرة البنوك على توظيف  علىر الموارد, وهذه النسبة مؤش  
 ,لنسبةمواردها المتمثلة في حقوق الملكية والودائع, فكلما زادت هذه ا

 أداء البنك أفضل. كان
ط نسبة متوس   يالحظ أن   ,(2رقم )ذي الومن خالل الجدول 
حيث بلغ  ,المصارف اإلسالميةلصالح توظيف الموارد كان أعلى 

مقارنة بمعدل البنوك التقليدية الذي بلغ  ,(992.22%)
المصارف اإلسالمية قادرة على توظف  (, وهذا يعنى أن  021.00%)

 ة أفضل من البنوك التقليدية.مواردها بصور 
نجد  ,ختالفومعامل اال ,نحراف المعياريولكن بالنظر إلى اال

( % 1.09(و)%90.02هما كانا أكبر للبنوك التقليدية, حيث بلغ )أن  
حيث بلغ  ,كانت عليه المصارف اإلسالمية بما مقارنة ,على التوالي

( %1.12و) ,(%02.21) ختالفنحراف المعياري ومعامل االاال
قدرة توظيف المصارف اإلسالمية  على التوالي, األمر الذي يعني أن  

إلى  مقارنة بالبنوك التقليدية, ويرجع السبب لمواردها المالية أقل  
مقارنة بالمصارف  ,نخفاض نسبة المخاطرة لدى البنوك التقليديةا

إلى ثبات نسبة الفائدة التي يحصل عليها عميل البنوك  ,اإلسالمية
ا المصارف سواء نجح البنك في توظيف ودائعه أم ال, أم   ,يةالتقليد

يعتمد على  ,عمقدار الربح الذي يحصل عليه المودِ  فإن   ,اإلسالمية

, فإذا فشل ذلك هاكفاءة البنوك في توظيف أموال المودعين واستثمار 
 ع لجزء من أمواله.ذلك يعني خسارة المودِ  فإن   ,االستثمار

 (2رقم )ال ذو جدولال
          للفترة: ارنة نسبة توظيف الموارد بين المصارف اإلسالمية والبنوك التقليديةمق

 م(9102م ـــــــ9112) 
 السنة معدل المصارف اإلسالمية معدل البنوك التقليدية

138.66 912.12 9112 
135.86 022.19 9112 
154.37 900.02 9101 
165.60 992.22 9100 
171.43 992.99 9109 
193.63 902.22 9100 
191.38 902.09 9102 
190.07 922.22 9102 
178.68 992.21 9102 
181.39 900.92 9102 
 المعدل 992.22 021.00
 نحراف المعيارياال 02.21 90.02

 ختالفمعامل اال 1.122229 1.092212
ة والبنوك التقليدية ا إلى التقارير السنوية للمصارف اإلسالميستناد  االمصدر: من إعداد الباحث 

ـــ 9112للفترة )  م(.9102م ـــ
 ,(2رقم )ال ذو الشكلالذي تضم نه الرسم البياني من خالل و 
من المصارف اإلسالمية  نسبة توظيف الموارد في كل   لى أن  إيشير 

نخفاض خالل سنوات رتفاع واالكانت متذبذبة بين اال ,والبنوك التقليدية
أدنى مستوى لها في المصارف اإلسالمية في  ها بلغتالدراسة, فنجد أن  

(, في حين بلغت أعلى  %022.19حيث بلغت ) ,م9112عام 
ا (, أم   %922.22حيث وصلت إلى ) ,م9102لها في عام  ىمستو 

ها بلغت أدنى مستوى لها في عام فنجد أن   ,في البنوك التقليدية
 ى(, في حين بلغت أعلى مستو  %002.22حيث بلغت ) ,م9112

 .(%020.20حيث وصلت إلى ) ,م2013في عام  لها

 (2الشكل ذو الرقم )
 

 ا إلى بيانات الجدول السابقستناد  االمصدر: من إعداد الباحث 
ثانًيا: اختبار الفروقات بين متوس طات النس  المالية للمصارف 

 اإلسالمية والبنوك التقليدية:
ك من خالل نتائج تحليل بيانات المصارف اإلسالمية والبنو 

ضح ت  استخدام التحليل المالي لمجموعة من النسب المالية, اب ,التقليدية
طاتها التي تم استنتاجها ا بين تلك النسب ومتوس  ختالف  اهنالك  أن  

ق من أن هذه ومن أجل التحق   للمصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية.
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 9102,  الثالثالعدد  –عشر  التاسعالمجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

ختالفات في قيم متوسطات النسب المالية للمصارف اإلسالمية اال
على درجات ثقة  ,تتمتع بمعنوية ذات داللة إحصائية ,بنوك التقليديةوال

تين لكشف ( لعينتين مستقل  tختبار)استخدام امقبولة ومعقولة, فقد تم 
حسب النسب التي  ,الفروق بين المصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية

 )السيولة, والربحية, وحجم النشاط(. ي:وه ,ستخدامها في الدراسةاتم 
( لدراسة الفروقات tختبار)ايوضح نتائج  ,(2رقم )ذو اللجدول وا

اإلسالمية  نسبة من النسب الخاصة بالمصارف ط كل  بين متوس  
 اك تطابق  لهنا أن   ,ن من خالل تلك النتائجوالبنوك التقليدية, وقد تبي  

ك لهنا (, كما أن  t) ختباراونتائج  ,بين بعض فرضيات الدراسة
 ,(tختبار)اونتائج  ,خر من فرضيات الدراسةاآلبين البعض  اختالف  ا

 :اآلتيعلى النحو  وجاءت
أنه ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية " :لفرضيةلبالنسبة  -0

 ",بين سيولة المصارف اإلسالمية وسيولة البنوك التقليدية
( بدرجة ثقة tفقد تم اختبار هذا الفرض باستخدام اختبار)

االختبار من  ن  إ, حيث 1.192داللة  ىبمستو  22%
ك لهنا على أن   , وهذا يدل  2.20( t) طرفين, فبلغت قيمة

 ,ذا داللة إحصائية بين سيولة المصارف اإلسالمية افرق  
الفرق لصالح البنوك التقليدية,  وسيولة البنوك التقليدية, وأن  

قدرة البنوك التقليدية على الوفاء بالتزاماتها  وهذا يعني أن  
ستدعاء ودائعها ادون الحاجة إلى  ,في الظروف الطارئة

أكبر من قدرة المصارف اإلسالمية على ذلك, ولكن  ,اآلجلة
ي نسبة السيولة السريعة للمصارف تدن   ن  إيمكن القول 

ال يعني وجود عسر مالي لدى هذا المصارف,  ,اإلسالمية
يرجع   ,ي في نسبة السيولة السريعةهذا التدن   إضافة إلى أن  

المصارف بتوظيف أموالها في استثمارات قيام هذه  إلى
 وعدم االحتفاظ بالسيولة بخزينة المصرف. ,عديدة

ه ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية أن  " :لفرضيةلبالنسبة  -9
 ",بين ربحية المصارف اإلسالمية وربحية البنوك التقليدية

من نسبة العائد على حقوق  ختبار هذا الفرض لكل  ا فقد تم  

 ,(tالعائد على االستثمار باستخدام اختبار) نسبةو  ,الملكية
 ن  إ, حيث 1.192داللة  ىبمستو  ,%22بدرجة ثقة 

( لنسبة العائد على t) فبلغت قيمة ,االختبار من طرفين
العائد على  لنسبة, بينما بلغت 0.2حقوق الملكية ــــــــ

داللة  يضح بذلك عدم وجود فرق ذت  ا, ف1.22ــــــــ االستثمار
العائد  نسبةو  ,ئية بين نسبة العائد على حقوق الملكيةإحصا

ا على االستثمار للمصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية, علم  
ه ال هاتين النسبتين من نسب  الربحية, وبالتالي فإن   بأن  

توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين ربحية المصارف 
 اإلسالمية وربحية البنوك التقليدية.

ه ال توجد فروقات ذات داللة أن  " :فرضيةلبالنسبة ل -0
وحجم  ,بين حجم نشاط المصارف اإلسالمية ,إحصائية

ستخدام اختبار هذا الفرض با نشاط البنوك التقليدية, فقد تم  
, حيث 1.192داللة  ىبمستو  ,%22( بدرجة ثقة t) ختبارا
 , وهذا يدل  2.22( ـــــــt) فبلغت قيمة ,ختبار من طرفيناال ن  إ

حصائية بين حجم نشاط إذا داللة  اك فرق  لهنا أن  على 
 وحجم نشاط البنوك التقليدية, وأن   ,المصارف اإلسالمية

قدرة  ا يعني أن  مم   ,الفرق لصالح المصارف اإلسالمية
أفضل من قدرة  ,المصارف اإلسالمية على توظيف مواردها

سالمية دارة المصارف اإلإ البنوك التقليدية على ذلك, وأن  
ع بالكفاءة في توزيع مواردها المالية على مختلف أنواع ت  تتم

ستخدام تلك األصول لتحقيق أكبر حجم ممكن ااألصول, و 
 من االستثمارات.

لنا هذه النتيجة تتطابق مع النتيجة التي توص   وهنا يالحظ أن  
بين سيولة المصارف اإلسالمية  ة بوجود فرق  والخاص   ,اليها سابق  إ

قليدية, والتي كانت لصالح البنوك التقليدية, حيث وسيولة البنوك الت
توضح هذه النتيجة قيام المصارف اإلسالمية بتوظيف نسبة كبيرة من 

نخفاض نسبة السيولة لديها.اي إلى مما يؤد   ,أموالها في استثماراتها

 (2رقم )ال ذو جدولال
 ية حسب النسب الماليةلكشف الفروقات بين المصارف اإلسالمية والبنوك التقليد t)اختبار )

 عدد نوع البنك نوع المؤشر م
 البنوك

االنحراف  المتوسط عدد البيانات
 المعياري

االنحراف 
المعياري 
 المشترك

 مستوى الداللة  tقيمة 
22% 

 
0 

 نسبة 
 السيولة السريعة

 01 2 إسالمي
012.12 91.92 

02.22  +2.20 1.192 

 01 2 تقليدي
20.12 2.02 

 
9 

 نسبة
العائد على حقوق  

 الملكية

ــــ  2.29 2.12 02.92 01 2 إسالمي  1.192 0.2ــــ

 0.22 02.02 01 2 تقليدي
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0 

 نسبة
 العائد على االستثمار

ــــ  1.20 1.22 9.02 01 2 إسالمي  1.192 1.22ــــ
 1.22 9.29 01 2 تقليدي

 نسبة 2
 توظيف الموارد

ــــ  02.22 02.21 992.22 01 2 إسالمي  1.192 2.22ــــ
 90.02 021.00 01 2 تقليدي

.(spss) ا إلى نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات المصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية باستخدام برنامج المصدر: من إعداد الباحث استناد  

 النتائج والتوصيات:
 ئج:النتا

ي إمكانيـة عدم بحثت ف ,فرضيات ختبار ثالثهدفت هذه الدراسة ال
وأداء  ,اإلسالمية المصارفبين أداء وجود فروق ذات داللة إحصائية 

لت الدراسة إلى التقليدية في المملكة العربية السعودية, وقد توص  البنوك 
 :اآلتيةالنتائج 
ه توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين لت الدراسة إلى أن  توص   -0

ستخدام نسب اب التقليدية,اإلسالمية وأداء البنوك  المصارف أداء
 لصالح البنوك التقليدية, حيث أظهرت نتائج الدراسة أن   السيولة

لتزاماتها في الظروف االبنوك التقليدية قادرة على الوفاء ب
 ودائعها اآلجلة. ستدعاءادون الحاجة إلى  ,الطارئة

ه ال توجد فروقات ذات داللة لت الدراسة إلى أن  كما توص   -9
البنوك التقليدية و  ,ية المصارف اإلسالميةإحصائية بين ربح
لة في مث  توذلك بتحليل نسب الربحية الم ,خالل فترة الدراسة

ونسبة العائد على االستثمار,  ,نسبة العائد على حقوق الملكية
 ,(t) ستخدام اختباراختبار هذا الفرض بان من خالل وقد تبي  

قيمة  ن  فإ , ومن هنا1.192داللة  ىبمستو  ,%22بدرجة ثقة 
(tمن واقع البيانات الفعلية= ـــــــــ )على التوالي,  1.22, ـــــــ 0.2
المصارف اإلسالمية قادرة على تحقيق نسب  ا يشير إلى أن  مم  

 البنوك التقليدية. , كالتي فيربحية
ه  توجد فروقات ذات داللة لت الدراسة إلى أن  كما توص   -0

أداء البنوك التقليدية, و  ,بين أداء المصارف اإلسالمية ,إحصائية
لصالح المصارف اإلسالمية خالل فترة الدراسة, وذلك من 

لة في نسبة توظيف خالل تحليل نسبة حجم النشاط, المتمث  
ستخدام اختبار هذا الفرض بان من خالل الموارد, وقد تبي  

 ومن هنا ,1.192داللة  ىبمستو  ,%22بدرجة ثقة  ,(tاختبار)
ا يشير , مم  2.22لبيانات الفعلية= ــــــــ ( من واقع اtقيمة ) ن  فإ

ع بالكفاءة في توظيف مواردها سالمية تتمت  المصارف اإل إلى أن  
 المالية, وتوزيعها على حجم أكبر من االستثمارات, وبالتالي فإن  

نخفاض نسبة السيولة السريعة لدى المصارف اى إلى ذلك أد  
 اإلسالمية مقارنة بالبنوك التقليدية.

 يات:التوص
 : باآلتيفيوصي الباحث  ,لت اليها الدراسةبناء  على النتائج  التي توص  

التي  ,اإلسالمية العمل على زيادة السيولة المصارفعلى  -0
 ,نها من القدرة على الوفاء بالتزاماتها في الظروف الطارئةتمك  

  المصارفمقدرة  ن  إدون اللجوء إلى ودائعها اآلجلة, حيث 

 
 

من مقدرة البنوك  أقل   ,سييل استثماراتهااإلسالمية على ت
التقليدية على ذلك, وربما يكون ذلك بسبب طبيعة االستثمارات 

اإلسالمية, فعليها زيادة  المصارفالتي تقوم بها  تهاونوعي
 توظيف أموالها في االستثمارات قصيرة األجل.

الدراسة أوضحت من خالل استخدام أن  على الرغم من  -9
ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين ربحية  هأن  ب ,(tاختبار)

وربحية البنوك التقليدية خالل فترة  ,اإلسالمية المصارف
المنافسة قوية في السوق المالي السعودي بين   أن  الدراسة, إال  
 المصارفلذا يجب على  ,اإلسالمية والبنوك التقليدية المصارف

توظيف مواردها  اإلسالمية العمل على زيادة كفاءة إدارتها في
بما يساهم في زيادة حجم االستثمارات, وبالتالي تحقيق  ,المالية

 ا تحققه البنوك التقليدية.أرباح عالية أكبر مم  
نها اإلسالمية العمل على إيجاد ميزة تنافسية تمك   المصارفعلى  -0

 ؛من جذب عمالء جدد, باإلضافة لتعزيز الثقة مع عمالئها
هتمام ت نشاطها وخدماتها, واالوذلك من خالل تنويع مجاال

م مع ءبتكارات الجديدة في منتجاتها المصرفية التي تتالباال
ن من إثراء تواجدها في السوق ى تتمك  الشريعة اإلسالمية. حت  

 المصارفز بقوة المنافسة بين الذي يتمي   ,المالي السعودي
 اإلسالمية والبنوك التقليدية.

شر الوعي بين أفراد على المصارف اإلسالمية القيام بن -2
أهمية المصرفية اإلسالمية في تطهير حول  ,المجتمع

المعامالت المالية من الربا, والتعريف بالعواقب الوخيمة للتعامل 
 مة لالقتصاد.والمحط   ,دة لألخالقفسِ وويالته الم   ,بالربا

هتمام بتأهيل القيادات والعاملين على المصارف اإلسالمية اال -2
لوظيفي ة الواعية لطبيعة العمل المصرفي بالخبرات ا ,فيها

نهم من أداء عملهم اإلسالمي, وتوفير البرامج التدريبي ة التي تمك  
ز, كما يجب على المصارف وتمي   ,وحرفية ,ة عاليةءبكفا

ستقاللي ة هيئات الرقابة الشرعية عن ااإلسالمية العمل على 
ت تلك ار بتوجهات مجالس إدار ى ال تتأث  مجالس إداراتها, حت  

هات النظام المصرفي رة بتوج  التي ربما تكون متأث   ,المصارف
 السائد في الدولة.

ليه الدراسة إلت ا بخصوص البنوك التقليدية, فبالنظر لما توص  أم   -2
ه يجب عليها إيجاد وسائل كفيله ن  إمن كثرة السيولة لديها, ف

نها من ا يمك  مم   ,بتشغيل أكبر لتلك السيولة الموجودة لديها
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وذلك بالبحث على  ؛وتحقيق أرباح أعلى ,تدعيم االستثمار
ستغالل او  ,نها من تنويع استثمارتهاوسائل وآليات جديدة تمك  
ر لديها, ومن بين تلك الوسائل السيولة الكبيرة التي تتوف  

العمل على فتح نوافذ لها تعمل وفق أحكام الشريعة  ,لياتواآل
األشخاص نحو الصيرفة  هزدياد توج  اإلسالمية, وذلك نتيجة ال

 مها لعمالئها.اإلسالمية, باإلضافة لتنويع الخدمات التي تقد  

 المراجع
 .921 :ن الكريم, سورة البقرة, اآليةآالقر  -0
اتفاقية إنشاء اإلتحاد الدولي  االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية, -9

اإلسالمية,  تحاد الدولي للبنوك, مطابع االللبنوك اإلسالمية
 م.0222, 01ة, القاهرة, صمصر الجديد

 االستثمار بصيغ الزراعي القطاع جابر,تمويل أحمد بدران, -0
 على بالتطبيق )السلم عقد الزراعية, اإلسالمية )المشاركات

 رقم عددال ,البنك الصناعي رسائل سلسلة اإلسالمية, المصارف
 م.9112 الكويت, حزيران, ,٧٧

نوك اإلسالمية بشناق, زاهر صبحي, تقييم األداء المالي للب -2
ستخدام المؤشرات المالية: دراسة مقارنة للبنوك اوالتقليدية ب

رسالة م(, 9101ـــ  9112) الوطنية العاملة في فلسطين
غزة,  الجامعة اإلسالمية, )غير منشورة(,ماجستير
 .م9100فلسطين,

 اإلسالمية التمويل صيغ سلسلة محمد, البلتاجي, -2
 .WWW.bltagi.comم(,9112)

الطبعـة األولـى,  ,البنوك اإلسالميةمد, , محسن أحالخضيري -2
 م.09,٠٩٩١دار الحريـة, القاهرة, ص 

,عالم الكتاب البنوك اإلسالميةخلف, فليح حسن,  -2
 م.9112, 010ـــــــ 011ان, صالحديث,عم  

تأثير األزمة المالية على القطاع البنكي  الخولي, حسني, -2
, المصارف السعوديةالتداعيات وسبل المواجهة مع اإلشارة إلى 

"انعكاسات األزمة : مة للقاء العلمي بعنوانورقة بحثية مقد  
,الرياض, "احتوائهاالمالية العالمية وأثر األنظمة التجارية في 

 م. 9112المملكة العربية السعودية,
عبد الرحيم عبد الحليم, والعصمي, محمود حمدان,  الساعاتي, -2

ة والبنوك التجارية: دراسة ة تكاليف البنوك اإلسالميتقدير دال  
االقتصاد اإلسالمي,  ,مجلة جامعة الملك عبد العزيز ,مقارنة
 م.0222 , المملكة العربية السعودية,92ـــــ 0, ص 2المجلد

 القطاع ودور اإلسالمي التمويل اللطيف, عبد فؤاد السرطاوي, -01
 والطباعة, والتوزيع للنشر المسيرة دار الطبعة األولى, ,الخاص
 م.٠٩٩٩, األردن ,عمان

المعامالت المالية المعاصرة في الفقه  شبير, محمد عثمان, -00
ص  عمان, ص الطبعـة األولـى, دار النفائس, ,اإلسالمي

 م.9112, 012 -012
 المصرفي التعامل في اإليجابية النواحي مجيد, , الشرع -09

 المالية للمؤسسات المحاسبة ظل معايير في اإلسالمي
 األول لكلية العلمي المؤتمر في ألقيت عمل , ورقةاإلسالمية
 عمان, العلوم التطبيقية, اإلدارية, جامعة والعلوم االقتصاد
 م.9110 األردن,

الطبعة  ,اإلسالمية المصارف إدارةحسين,   يوسف عاشور, -00
 م.9110, فلسطين الثانية,

 ومبادئها أحكامها  :اإلسالمية البنوكمحمود,  محمد العجلوني, -02
 للنشر المسيرة دار األولى, الطبعة ,صرفيةوتطبيقاتها الم

 م.9112 األردن, عمان, والتوزيع,
 أداء لمقارنة المالية المؤشرات علي, مفيد خالد, استخدام -02

 في المدرجة اإلسالمية مع المصارف التجارية المصارف
, المجلد مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية فلسطين, بورصة

 , جامعة بغداد,292ــ ـــــــ212, ص 019, العدد 92
 م. 2018العراق,

مشروع المعايير الشرعية لصيغ  ن,و , وآخر يالقرى, محمد العل -02
اإلدارية  ستشاراتالمركز الوطنى لالالتمويل اإلسالمى, 

 م.0222, جده , المملكة العربية السعودية,  0, صوالشرعية
دور المصارف وشركات التمويل اإلسالمية في  الكتاني, عمر, -02

 , الرياض,02, صمجلـة اإلسالم وقضايا العصر ية,التنم
 م.٢١١٢

 ’’        مبارك, عبد النعيم محمد, ويونس , محمود,  -02
الدار الجامعية, ‘‘,اقتصاديات النقود والصيرفة والتجارة الدولية

 م.0222, 020اإلسكندرية, ص
مشهور, األداء المالي للبنوك اإلسالمية مقارنة  المدودي, زينب -02

 لتقليدية: دراسة حالة في المملكة العربية السعودية,بالبنوك ا
)غير منشورة(, الجامعة رسالة ماجستيرم(, 9109ـــ 9110)

 م.9100اإلسالمية, غزة, فلسطين,
اإلدارة المالية:  عبد اهلل, المرسي, جمال الدين, واللحلح, أحمد -91

ــــــ 029الدار الجامعية, اإلسكندرية, ص  ,خاذ القراراتت  امدخل 
 م.9112 ,021

 وصافي, وليد إبراهيم, محمود نوري, ونور, شقيري موسى, -90
 المؤسسات ظافر, إيناس والراميني, سمير, سوزان أحمد, وذيب,

 عمان, المسيرة, ولى, داراأل الطبعة ,والدولية المحلية المالية
 م.9112, األردن

مقارنة أداء  عنان فتحي, منذر طـالل, والسروجي, المومني, -99
مجلة  إلسالمية والتقليدية بإستخدام النسب المالية,المصارف ا
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