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ممخص البحث

يت ازيػػاالاتمتمػػعـال دمػػاالا اماػػع المقعممػػدالءتقيػػوـالااالالاءةمػػيؾالاءسليبوػػدياليودػػاالااػػلي الاءقومػػدالات ت ػػعاودال
اءمضعفدالافضاالمقوعسالمتدعمؼالعلوهالءقوعسالاءكفعلةاليتقيوـالاألاالالفيالاألباالاءطييػاياليتتػر مالمػالالاءقومػدال
مؤش ام المظعـالاءتقيوـالاءم ػمفيالاألممييػيالCAMELSالإضػعفدالاءػيالمؤشػمالاءاػامدالاءشػمعودالفػيالاءةمػيؾال
اإلاامودياليمؤش ام الاسميال امتهعالاءامااع الاءاع قدالم االحقيؽالاءملكوديالماسالاءمعؿالاءمات مميالاءياائػ..ال
ييميزالاء حثالعلىالا تماحالممياجالءقوػعسالا ػمالمؤشػ ام التقيػوـاليفػعلةالاألاالالاءمػعءيالاءم ػمفيالعلػىالتحاػيفال
اءقومػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفدالءلةمػػيؾالاءسليبوػػدالمػػ.العمػػاالا اماػػدالتطةوقوػػدالتقػػعمفالةػػيفالايؿالمبلػػسالاءتدػػعيفال
اءسليبػػييالينػػيفالاءةمػػيؾالاءتقلياوػػدالياإلاػػامود.اليسل ػ الاءا اماػػدالاءػػيالافالاءمؤش ػ ام الاءمػػؤ مةالعلػػىالتحاػػيفال
اءقومػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفدالمػػيالحقػػيؽالاءملكوػػديالماسالاءمػػعؿالاءماػػت مميالاءياائػػ.يالاإلي ػمااا يالاءقػػميضيال
اءاػػييءديالحاعاػػودالمسػػعطمالاءاػػيؽيالبػػياةالات ػيؿياليفعوػػدالماسالاءمػػعؿ.الييستلػػأالا ػػمالاءمؤش ػ ام الاءاػػع قدال
علػػيالتحاػػيفالاءقومػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفدال شػػياالمدمػػييالةػػيفالةمػػيؾالايؿالمبلػػسالاءتدػػعيفالاءسليبػػيالمػػفال
معحوػػديالينػػيفالاءةمػػيؾالاءتقلياوػػدالياءةمػػيؾالاإلاػػامودالمػػفالمعحوػػدالاسػػمي.الفػػيالحػػيفالتاليستلػػأالا ػػمالاءمؤش ػ ام ال
اءاع قدالعليالتحايفالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدال شياالمدمييالةيفالةميؾالاءسليجالمبتمدد.ال
الكممات المفتاحية:الاءقومدالات ت عاودالاءمضعفديالتقيوـالاألاالالاءم مفييالاءةميؾالاءسليبي.
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 خالد حمـمد عثمان أمحد/د

A Suggested Model for Assessing the Impact of Financial
Performance Efficiency Indicators on Improving the
Economic Value Added of Gulf Banks
(a Comparative Applied Study)
Abstract
There is increasing interest in making comparative studies to assess the
performance of Gulf banks, and the method of economic value added is the best
accepted measure for measuring efficiency and evaluating performance in the
long term. This value is affected by the indicators of the American banking
evaluation system CAMELS in addition to the Sharia Safety Index in Islamic
banks, and other indicators provided by previous studies Such as equity, invested
capital, deposits. The research focuses on proposing a model to measure the
impact of the indicators of assessing the efficiency of the financial performance
of banking on improving the economic value added of Gulf banks by using an
applied study comparing the countries of the Gulf Cooperation Council with
conventional and Islamic banks. The study concluded that the indicators
affecting improving the economic value are equity, invested capital, deposits,
revenues, loans, liquidity, sensitivity of market risks, asset and capital adequacy.
It was found that there was a significant difference in the effect of the previous
indicators on improving the economic value added between Gulf countries, and
a significant difference also between, Conventional Banks (CBs) &Islamic Banks
(IBs). While there is no such difference on the level of Gulf banks combined.

Keywords: economic added value, evaluation of banking performance, Gulf
banks
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 -1مقدمة

ُوداالاءقطععالاءم مفيالاءسليبيالمفالاك مالاءقطععع الامموداليتطيماال اة الطفمةالاءاييءدالاءمقاوػداليزيػعاةال
اءياائ ػػ.الاءم ػ ػمفودال(مي ػػ.الاتم ػػاةم العمنو ػػدي.)0202الييفق ػػعالءييعء ػػدالم ػػيايزاليتمي ػػزالم ػػااالاءقط ػػععالةيب ػػياال
احتوعطوع اليعفودالءتغطودالاءساعئمالمغـالامسفعضالاادعمالاءمفطياليمعال مف الييعءػدال«فيػتش»البموػ.الاءةمػيؾال
اءسليبو ػػدال ما ػػتقمياليتت ازي ػػاالاممو ػػدال و ػػعساليتقي ػػوـاليف ػػعلةالاءةم ػػيؾال(اءتب ػػعميالياءش ػػدينيالي)0202ياليتحاي ػػاال
اءمؤش ام الاءمؤ مةالفيهعال غمضالتحايفال امتهعالعلىالميابهدالات عمالات ت عاود.اليتتدػااالااػعءي التقيػوـالااالال

الييفػػعلةالاءةمػػيؾالم ػػاالاءتحليػػاالاءمػػعءيالياءدعئػػاالعلػػىالحقػػيؽالاءملكوػػدال(عةػػاالاءقػػعامالي طػػعممي)0202يالاتالافال
ااػلي الاءقومػدالات ت ػعاودالاءمضػػعفدالودػاالافضػاالمقوػػعسالمتدػعمؼالعلوػهالءػ االالفػػيالاألبػاالاءطييػاال(حػػعؿيال
0202يال(Elali,2011يالءاءؾالتميزالاءاماادالعلىالتقيوـالا مالمؤش ام التقيوـالاألاالالاءمعءيالفيالاءةميؾالعلػىال
تحايفالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفد .ال

 1-1مشكمة الدراسةال ال
مظماالءتدااالاألزمع الاءمعءودالاءدعءموػداليي ػمةالاءتطػي ام الات ت ػعاوداليت ازيػاالاتمتمػعـالةتقيػوـالاألاالالاءمػعءيال
اءم ػ ػ ػمفيالءلةمػ ػ ػػيؾال(عػ ػ ػػز يال0202يالاءشػ ػ ػػمفعالياءمحػ ػ ػػعؿيال)0202يالءتحايػ ػ ػػاالميعوػ ػ ػػدالاءتحاػ ػ ػػيفالاءياب ػ ػ ػ ال
()Yüksel,2012يال غمضالاءمحعفظدالعلػىالاتاػتقمامالاءمػعءيال((Wanke, et al, 2016ياليزيػعاةاليفعلتهػعال
(اءتبعميالياءشدينيالي)0202ياليتحايفال امتهعالعلىالميابهدالات ػعمالات ت ػعاوداليتغيػ ام الاألاػدعماليزيػعاةال
اءممعفاػػداليتحقي ػقالاألمػػااؼال ر ػػاال ػػامالمػػفالاءم ػياماال(سزمػػعبيي0202يالستػػياليفميشػػييال.)۳۱۰۲الييتطل ػ ال
اءؾالاءتمييزالعلىالمحميع التقيوـالاألاالالاءمعءيالءلةمػيؾال شػفعفودال(اءدةيػاييال.)0202الممػعاليسفػأالمػفالر ػعمال
األزمػػع الاءمعءوػػدالاءدعءموػػدال(اءاػػةئييال.)0202اليتػػيفمالاءمدليمػػع الاءمحعاػػةودالاءةوعمػػع الياءمدليمػػع الاءازمػػدال
ءتقيػػوـالااالالاءةمػػيؾاليمقعممتػػهال ػػعألاالالاءممبدػػيال()Tonanont,2009يالييتميػػزالااػػلي الاءقومػػدالات ت ػػعاودال
اءمضػػعفدال م امعػػعةالتكلفػػدالماسالاءمػػعؿاليتكلفػػدالاءفم ػػدالاءةايلػػدال)Abdoli,2012ال)Ismail,2011,ياليتميي ػزلال

عليالمحميع الامشطدالاءقومدالات ت عاودالاءمضػعفدال).)Panigrahi,et al,2014, Shah,et al,2015ال
ءاءؾالتدتماالعلوهالمالالاءامااد.ال ال
يتتدػػااالمؤش ػ ام التقيػػوـالااالالييفػػعلةالاءةمػػيؾالاءتػػيالتػػؤ مالعلػػىالاءقومػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفدالاء ػياماةالفػػيال

اءامااع الاءاع قدالم االحقيؽالاءملكودالياءياائ.الماسالاءمعؿالاءمات ممال(سزمعبيي0202يالةلبواءيي0202يال
ػػعماي0202ي اءياةػػاالي0202ي. (Wanke, etal,2016, Ganea, 2015الاتالافالمظػػعـالاءتقيػػوـال

اءم ػػمفيالاألممييػػيالBank Rating Systemال()CAMELSالُودػػاالمػػفالافضػػاالاءػػمظـالاءم عةوػػدالءتقيػػوـال
اءمي أالاءمعءيالءلةميؾال(طلفعحيال)0222يال معالوحققالاتاتغاؿالاألم االءلمػياماالاءمتعحػدال (Coelli et al,

).2005الي االاعتمالال مايؽالاءمقاالياءةمؾالاءايءيالءتقيوـالاءقطععالاءم مفيال(حشعايال.)0222اليمعالامهالمفال
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اك ػػمالاألاػػعءي الفدعءوػػدالءلةمػػيؾالءميابهػػدالاألزمػػع الاءمعءوػػدال)(Valencia, et al.,2013, Dang,2011يال

)وػػعميفالي.0202اليءقػػاالاي ػ الاءا اماػػع الاءاػػع قدال دمػػاالا اماػػع المقعممػػدالعػػفالاألاالالاءمػػعءيالءلةمػػيؾالةػػيفال
اءايؿالايالةيفالاءةميؾال(ياةاي0202ي . (Jolly,et al, 2017ال
ءػػاءؾالتتم ػػاالمشػػيلدالاءا اماػػدالفػػيالتطػػييمالممػػياجالءتقيػػوـالا ػػمالمؤش ػ ام اليفػػعلةالاألاالالاءمػػعءيالاءم ػمفيال
ءتحا ػػيفالاءقوم ػػدالات ت ػػعاودالاءمض ػػعفدالءلةم ػػيؾالاءسليبو ػػد.ال ػػـالتطةي ػػقالم ػػااالاءمم ػػياجالاءمقت ػػمحالعل ػػىالاء ػػايؿال
اءمستلفػػدالءمبلػػسالاءتدػػعيفالاءسليبػػيياليتطةوقػػهالعلػػىالاءةمػػيؾالاءتقلياوػػدالايالاإلاػػامودالءم امعػػعةالا ػػمالاسػػتاؼال

طةوددالعماالاءةمؾ.ال ال

2-1أىمية الدراسة
التتم االفػيالاألمموػدالاءدلموػدالياءدملوػديالامػعالاألمموػدالاءدلموػدالفتمػتجالمػفالامموػدالا اماػدالميضػيعالمؤشػ ام ال
تقيػوـالااالالاءةمػػيؾياليميضػيعالاءقومػػدالات ت ػعاودالاءمضػػعفدالءلةمػيؾ.اليتت ازيػػاالمػالالاألمموػػدالمتيبػدالعػػاـالتقػػاوـال
اءا اماػػع الاءاػػع قدالءممػػعاجالتقػػوسالا ػػمالاءدا ػػدالةػػيفالمػػالالاءمؤش ػ ام اليمػػالالاءقومػػديالممػػعالوم ػػاالفبػػيةال ح وػػدال

علموػػد.الامػػعالاألمموػػدالاءدملوػػدالفتتم ػػاالفػػيالتقػػاوـالاءيػػاالتطةوقػػيالوقػػعمفالا ػػمالمؤشػ ػ ام اليفػػعلةالاألاالالاءم ػػعءيال
اءم ػمفيالعلػػىالتحاػػيفالاءقومػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفدالءلةمػػيؾالةػػيفالايؿالمبلػػسالاءتدػػعيفالاءسليبػػييالينػػيفال
اءةميؾالاءتقلياودالياءةميؾالاإلااموديالفيالظاالمػامةالاءا اماػع الاءمقعممػدالفػيالمػااالاءميضػيعيالييزيػاالمػفالامموػدال
مالالاءاماادالزيعاةالعااالاءمشعماا الاءماتسامدالفيالتطةيقالاءممػياجيالحيػثالتدػاالاألكةػمالمػفالةػيفالاءا اماػع ال

اءاػع قدالاءتػيالتمعيءػ المػااالاءميضػيعال (Aziz Hsiang, 2017; Filipa, et al ,2018, Wanke, et
) al ,2016, & Kabasakal,2017يال عإلضعفدالاءيالمقعممتهالعليالماتييالةميؾالايؿالاءسليج.ال ال
ال

 3-1ىدف الدراسة
تهػػاؼالاءا اماػػدالاءػػيالتطػػييمالممػػياجالمقتػػمحالءتقيػػوـالا ػػمالمؤش ػ ام التقيػػوـالاألاالالاءمػػعءيالاءم ػمفيالعلػػيال
تحايفالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدالءلةمػيؾالاءسليبوػد.اليءتحقيػقالمػااالاءهػاؼالاءدػعـالتػـالتحايػاال ا ػدالامػااؼال

فمعودالمي:ال ال

 0-3-0تحاياالتػر يمالمؤشػ ام التقيػوـالاألاالالاءمػعءيالاءم ػمفيالعلػيالتحاػيفالاءقومػدالات ت ػعاودالاءمضػعفدال
ءلةميؾالاءسليبودالييا .ال
 0-3-0اماادالاستاؼالتر يمالمؤش ام التقيوـالاألاالالاءمػعءيالاءم ػمفيالعلػيالاءقومػدالات ت ػعاودالاءمضػعفدال
ةػػيفالةمػػيؾالايؿالمبلػػسالاءتدػػعيفالاءسليبػػييالءيةػػيفالا ػػمالاسػػتاؼالظػػميؼاليػػاالايءػػدالسليبوػػدالعلػىال
مالالاءدا د .ال
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3-3-0ال اماادالاستاؼالتر يمالمؤشػ ام التقيػوـالاألاالالاءمػعءيالاءم ػمفيالعلػيالاءقومػدالات ت ػعاودالاءمضػعفدال
ةيفالاءةميؾالاءتقلياودالياإلاامودالاءسليبوديالءيةيفالا مالاستاؼالطةوددالعماالاءةميؾالعلىالمالالاءدا د.ال ال

 4-1منيجية الدراسة

ااػػتسام الاءا اماػػدالاءمػػمهجالاتاػػتقمائيالءلتدػػمؼالعل ػػىالامػػـالمؤشػ ػ ام التقيػػوـالاألاالالاءم ػػعءيالاءم ػػمفيال
اءمػؤ مةالاءػياماةالفػيالمظػػعـالاءتقيػػوـالاألممييػياليفػػيالاءا اماػع الاءاػػع قداليمػػعالوضػوفهالاء عحػػثالمػفالمؤشػ ام اليػػميال
امميتهعالعليالتحايفالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفد.اليمعالااتسام الاءممهجالاءتحليليالاءقوعايالءتحلياالةوعمع ال
اءاماادالاءتطةوقودالءاماادالامـالمؤش ام الاءتقيوـالاءمؤ مةالعليالتحاػيفالاءقومػدالات ت ػعاودالاءمضػعفدالءكػاالايءػدال

مفالايؿالمبلسالاءتدعيفالاءسليبيياليءلةميؾالاءتقلياودالياءةميؾالاإلاامود.ال ال

 5-1فروض الدراسة
تـالتحاياالفميضالاءاماادال معاليتفقالم.الاألمااؼالاءفمعودالءل حثاليمعاليلي:ال
الفرررض األول:التالييبػػاالتػػر يمالايالاتءػػدالإح ػػعئودالءمؤش ػ ام التقيػػوـالاألاالالاءمػػعءيالاءم ػمفيالعلػػيالاءقومػػدال
ات ت عاودالءلةميؾالاءسليبودالييا.ال ال

الالفرض الثاني:التالييبػاالاسػتاؼالايالاتءػدالإح ػعئودالفػيالتػر يمالمؤشػ ام التقيػوـالاألاالالاءمػعءيالاءم ػمفيال
عليالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدالةيفالةميؾالايؿالمبلسالاءتدعيفالاءسليبي .ال

الفررض الثالررث:التالييبػػاالاسػػتاؼالايالاتءػدالإح ػػعئودالفػيالتػػر يمالمؤشػ ام التقيػوـالاألاالالاءمػػعءيالاءم ػمفيال
عليالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدالةيفالاءةميؾالاءتقلياودالياإلاامودالاءسليبود.ال ال

6-1حدود الدارسةال ال

يميػػزالاء عحػػثالعلػػىالاءةمػػيؾالاءسليبوػػدالفقػػطالءػػايؿالمبلػػسالاءتدػػعيفالاءسليبػػيالءتشػػع هالاءةيئػػدالات ت ػػعاودال

ياءتشميدودالياءقياعاالاءتشغيلودالاءممظمدالي ياعاالاءةميؾالاءمميزيدالفػيالمػالالاءػايؿياليمػعالوقت ػمالاء عحػثالعلػىال
وعسالاءكفعلةال عاتسااـالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدالفقطالايفالغيممعالمفالاءمقعيوس .ال

7-1خطة الدراسة ال

الوقاـالاء عحثالاءبزلالاءمت قيالمفالاءاماادالاءيال اثالا اعـالمي :ال
اءقاـالاء عمي:الاإلطعمالاءمظميال .ال

اءقاـالاء عءث:الاءاماادالاءتطةوقود .ال

اءقاـالاء ام :.الاءمتعئجالياءتي وع .ال ال
ال
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 -2اإلطار النظري

اليتضمفالمااالاءقاـالعػمضاليتحليػاالااػتسااـالاءقومػدالات ت ػعاودالاءمضػعفدالءتقيػوـالااالالييفػعلةالاءةمػيؾيال

يمؤش ام التقيوـالييفػعلةالاألاالالاءم ػمفيالاػيالالاألممييػيالايالاءمقتمحػدالفػيالاءا اماػع الاءاػع قدالاءمػؤ مةالعلػىال
تحايفالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدالياشتقعؽالاءفميض.اليتف ياالاءؾاليمعاليلي :ال

 1-2استخدام القيمة االقتصادية المضافة لتقييم أداء وكفاءة البنوك ال
ود ػ ػ ػ ػػاال و ػ ػ ػ ػػعسالاألاالالعملو ػ ػ ػ ػػدالتس ػ ػ ػ ػػوصالءتحقي ػ ػ ػ ػػقالم ػ ػ ػ ػػاؼالمد ػ ػ ػ ػػيفاليمقعممت ػ ػ ػ ػػهال ػ ػ ػ ػػعألاالالاءممبد ػ ػ ػ ػػيال
()Tonanont,2009يال غ ػػمضالتحقي ػػقالاءكف ػػعلةاليتحاي ػػاالميعو ػػدالاءتحا ػػيفالاءيابػ ػ ال(.)Yüksel,2012ال
يتتحقػػقالاءكفػػعلةالاءةميوػػدالةتدظػػوـالاءقومػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفدالءتحقيػػقالاكةػػمالعيائػػاالمميمػػدال ر ػػاال ػػامالمػػفال
اءمػ ػياماال(اا ػػمععيايال0202يال امو ػػسالياءزمػ ػماليال)۳۱۰۳يالي ػػيتالءلتيظي ػػأالاألم ػػاالءلم ػػاسا ال(اءػ ػيااييال
۳۱۱۲يالعةػػاالاءػػمحمفيال)۳۱۰۰ياليتتحاػػفاليفػػعلةالاألاالال عءي ػػيؿالاءػػيالاءمسمبػػع الاءم لػػىالءتحقيػػقالمي ػزةال
تمعفاودال).)Ajlouni,et al,2013,Elatroush,2011اليتقعسال قامدالاءمسمبع ال/الاءماسا ال)Coelli,

( et al, 2005ياليوييفالاءةمؾاليألالعمػاالتاػعييالاءمػاسا الاءفدلوػدالمػ.الاءمػاسا الاءمطلي ػدالءلمسمبػع ال
ال

اءفدلودالاءكأليالحيثالتمداـالفمصالزيعاةالاءمسمبع الةمفسالاءماسا الاءحعءودال).(Cooper, et al,2007ال
يتتحافالاءكفعلةالعماال ع الاءماسا الم.الزيعاةالاءمسمبع ياليزيعاةالاءماسا الم.الزيعاةالاءمسمبػع الةماػ دال
اكةمياليتسفوضالاءماسا الم.الزيعاةالاءمسمبع ياليتسفػوضالاءمػاسا الاءماػتسامدالمػ.ال ػع الاءمسمبػع يال

يتسف ػػوضالاءم ػػاسا الاءما ػػتسامدالم ػػ.التسف ػػوضالاءمسمب ػػع الةماػ ػ دالاكة ػػمال(عة ػػاالاء ػػمحمفيال۳۱۰۰يالست ػػيال
ي ميشييال.)۳۱۰۲الال ال
يودػػاالمقو ػػعسالاءقوم ػػدالات ت ػػعاودالاءمض ػػعفدالافض ػػاالمقو ػػعسالمتد ػػعمؼالعلو ػػهالءػ ػ االيالألم ػػهاليزي ػػاالاءق ػػامةال
اءتمعفاودالياءتمظومودالياءمعءودالفػيالاألبػاالاءطييػاال(حػعؿيال0202يال(Elali,2011يال ػعءتمييزالعلػيالااػتسااـال
مقػعيوسالاألاالالاءمػؤ مةالعلػىالاءكفػعلةالفػيالاألبػاالاءطييػاال (García,2010, Ajlouni, et al,2013,

)Gutierrez & Ruiz, 2013, Mariappan & Sreeaarthi,2013يالءلتميػزالةػيفالاءةمػيؾالاءكػألال
يغي ػ ػمالاءك ػ ػألال))Ajlouni, et al, 2013ي الييػ ػ ػمنطالمتػ ػ ػعئ ػ ػجالاألم ػ ػشط ػ ػ ػدالاء ػ ػ ػتشغيليػ ػ ػدال قومػ ػدالاألا ػ ػه ػ ػـال
2014; Abdoli, et al, 2012; Ivanov,et al, 2014; Sekyere,ال (Panigrahi, et al,
).Bhasin, 2013 ; 2016اليمػعالي امعػيالتكػعءيأالاءح ػيؿالعلػىالاءمػياماال(اءتبػعميالياءشػدينيي)0202يال
سع ػ ػػدالتكلف ػ ػػدالماسالاءم ػ ػػعؿاليتكلف ػ ػػدالاءفم ػ ػػدالاءةايل ػ ػػدال)Abdoli,2012ال)Ismail,2011,يال م ػ ػػعالوحق ػ ػػقال

اتاػ ػ ػػتغاؿالاألم ػ ػ ػػاالءلم ػ ػ ػيامايالييمنطػ ػ ػػهالةتحقيػ ػ ػػقال ومػ ػ ػػدالماػ ػ ػػتاامدال(ءيءػ ػ ػػيي0202ي ,Sekyere, 2016
.)Vijayakumar ,2012, Nakhaei, et al,2011, Vasile,2013الي ػاالااػتسامتهالعػاةالا اماػع ال
اع قدالءقوػعساليفػعلةالاءةمػيؾاليمنطهػعال عءتمموػدالاءماػتاامدال(حاػيفيال0202يال Panigrahi, et al, 2014
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Shah,et al,2015ال)Jinpei, et al, 2020,ياليمعالتفياالاءقومدالات ت عاودالاءمضػعفدالفػيالاعػـالاءم ع ػدال
اءم ػمفودياليتقيػػوـالاءمسػػعطمالياءتركػػاالمػفاليفعوػػدالماسالاءمػػعؿال(عةػػاالاءقػعاماليغ اموػػهيال.)0202اليتقػػعسالاءقومػػدال

ات ت ػػعاودالاءمضػػعفد EVAال ػػعءفمؽالةػػيفال ػػعفيالاء ػمنلالاءتشػػغيليال فيابمػػعءيالتكلفػػدالماسالاءمػػعؿالاءماػػت ممال

( .(shah et al.,2015ال

يسلصالاء عحثالممعالاةقالاءػيالافضػلودالااػتسااـالاءقومػدالات ت ػعاودالاءمضػعفدالءتقيػوـالااالالاءةمػيؾيالممػعال
وحفزالمتسايالاءقمامالءتحايفالااالالاءةميؾالغيمالاءكأل.ال ال

 2-2تحديررد مؤش ررات تقيرريم األداء المررالي المصرررفي المررؤثرة عمررى القيمررة االقتصررادية
المضافةال ال

تميزالاءةميؾالعماالتحاياالاءقومػدالات ت ػعاودالاءمضػعفدالاءػيالاءي ػيؿالاءمسمبػع الاءم لػيال عاػتسااـال ػامال
مديفالمفالاءماسا (اءمؤش ام )ال((Meza&Jeong,2013يال شػم التبػعمسالس ػعئصالمػالالاءةمػيؾالمغػـال
اسػتاؼالاحبعمهػعال)Baker,2011ال.(Meza& Jeong,2013,اليتتم ػاالاءمؤشػ ام الاءمػؤ مةالفػيالتحاػيفال
اءقومػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفدالفػػيالمؤش ػ ام المظػػعـالاءتقيػػوـالاءم ػػمفيالاألممييػػياليمؤش ػ ام ال ػػامتهعالاءا اماػػع ال
األكعاومودالاءاع قدياليمااالمعالايتـالتمعيءهالفومعاليلي:ال ال

 1-2-2مؤشرات نظام التقييم المصرفي األمريكي ( )CAMELSال

الُودػػاالمػػااالاءمظػػعـالمػػفالافضػػاالمظػػـالتقيػػوـالاألاالالءلتحقػػقالمػػفالاػػامدالاءيضػػ.الاءمػػعءيالءلةمػػيؾالمػػفالسػػاؿال

مبميعػػدالمؤش ػ ام التم ػػاالاااةالء مػػاامالاءم يػػمال(طلفػػعحيال0222يالوػػعميفالي)0202يال مػػعالوحقػػقالاتاػػتغاؿال
األم االءلمياماالاءمتعحدال()Coelli et al. 2005يالي االاعتمالال مايؽالاءمقاالياءةمؾالاءػايءيالءتقيػوـالاءقطػععال

اءم ػػمفيال(حشػػعايال.)0222اليمػػعالُودػػاالمػػفالاك ػػمالاألاػػعءي الفدعءوػػدالءتقيػػوـالااالالاءةمػػيؾالءميابهػػدالاألزمػػع ال
اءمعءودالعمااليبياالمؤش ام الءلمسعطمالاتئتمعمودالياءتشػغيلوديال(Valencia,et al.,2013, Dang, 2011ال

)وػعميف ي.0202اليواػتساـالاء عحػثالمؤشػ ام التقيػوـالاألاالالاءم ػمفيالاألممييػيالءتحاػيفالاءقومػدالات ت ػعاودال
ال

اءمضػػعفدياليتتم ػػاالمػػالالاءمؤش ػ ام الفػػيالا ػ المؤش ػ ام التديػػسالظػػميؼالاءةمػػؾالاءمعءوػػدالياءتشػػغيلودالياإلااميػػدال
ياءتزامهال عءمظـال(ةيمايفالي.)0202اليمالالاءمؤشػ ام المػياليفعوػدالماسالاءمػعؿال)Capital Adequacy (Cيال

يب ػػياةالاأل ػػيؿال(Assets Quality)Aيالياتاامةال()MالManagementيالياتيػ ػمااا ()EالEarningsيال

ياءاييءدال)Liquidity (Lياليحاعاودالمسعطمالاءايؽال).Sensitivity to market risk (Sالييتـالتيضولال
مالالاءمييمع اليمعاليلي :ال
ال
ال
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 1-1-2-2كفاية رأس المال

تدمػػيالاحتفػػعبالاءةمػػؾال قػػاماليػػعؼالمػػفالماسالاءمػػعؿالاءم ػػمفيالءميابهػػدالاءمسػػعطمالاءماػػتقةلودالياعػػـالاء قػػدال

)ياليودػػاالاءيفػػعلال
عءةمػػؾاليض ػمعفالاػػامدالمظعمػػهالاءم ػػمفيال(Gup& Lutton, 2015يالاءشػػي يُ 0202
متطل عتػ ػ ػػهالمػ ػ ػػفالامػ ػ ػػـالاءقيػ ػ ػػياالاءتمظوموػ ػ ػػدالاءتػ ػ ػػيالتيابػ ػ ػػهالاءةمػ ػ ػػيؾال (Valencia, 2011; Song, 2014,

).Gup&Lutton, 2015اليواػتساـالءقوػعساليفػعلةالاءةمػيؾاليااػتودع الاءساػعئمالاءمحتملػداليحمعوػدالاءياائػ.ال
(اءشػ ػ ػيامنييال0222؛الاءطيػ ػ ػ اليش ػ ػػحعتي يال)0200ياليتحا ػ ػػيفالاءقوم ػ ػػدالات ت ػ ػػعاودالاءمض ػ ػػعفدال(حا ػ ػػيفيال
.)0202اليتتمعا الماةتهالم.الاءحاياالاءق يىالءائتمعفال(تيفيقيال)0222اليطةودػداليتقيػوـالحبػـالاءمسػعطمال
(اءك اماػػمديال0222؛الاة ػػياليم ػػعؿيال0222؛الاءفػ ػمايال)0222ياليم ػػفال ػػـالتتغي ػػمالمييمعت ػػهالءتغطو ػػداليتقلي ػػاالا ػػمال
اءمسعطمال(اءزيمييال0200؛العةااءكميـاليالاةيال احيال)0222ياليمعاليمتجالعمهعالمفالساعئمال االتؤ مالعلػىال
منحوػػدالاءةمػػؾاليااػػتم امملال(مػػم سيال0202؛الاءك اماػػمديال0222؛الاةػػيالمحوميػػايال)Bessis, 20150222يال
يتستلأالاءامااع الفيالا ملالعليالاءمنحودياليمفال ـالعليالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفديالفيميالاءػ دضاليبػياال
عا دالعياودالةيمهالينيفالاءمنحودال( Gup& Lutton, 2015؛المم سيال)0202الألفالزيعاتػهالتدمػيالتدطيػاال
ال

بػػزلالمػػفالاألم ػياؿالعػػفالاتاػػت معمالممػػعاليػػؤ مالاػػل عالعلػػيالاءمنحوػػديالييػػميالاسػػميفالافالاءدا ػػدالطماوػػدالألفال
زيعاتػػهالتبػػا الاءياائػػ.اليتزيػػاالاءمنحوػػدال(اءشػػي ي0202؛الاءػػايميي.)0202الييػػتـالتػػاعوـاليفعوػػدالماسالاءمػػعؿال
ةزيعاةالاءمس

ع الاءمائمدال(اةػيالمحوميػايال.)0222اليتقػعساليفعوػدالماسالاءمػعؿال دػاةالمقػعيوسالم ػاالماػ دال

ماسالاءم ػػعؿالاءما ػػت ممالإء ػػىالاءياائ ػػ.اليماػ ػ دالماسالاءم ػػعؿالإء ػػىالاأل ػػيؿالاءسطػ ػمةال(اةو ػػؾيال0202؛التيفي ػػقيال

0222؛المع ػػميال0203؛التيفيػػقيال0222؛الاءزعػػعةىيال0222؛ال.)Dang,2011الاياليفػػقالمقػػم ام الءبمػػدال
ػمفالماسالاءمػ ػػعؿالاألاعاػ ػػيالياءماػ ػػعماال(عةػ ػػاالاءقػ ػػعاماليغ اموػ ػػديال0202؛الاءف ػ ػمايال0222يال
ػ ػػعزؿيالاءتػ ػػيالتتضػ ػ ال
.)Strampelli, 2011; Gup& Lutton, 2015اليتم لػ المقػم ام ال ػعزؿالفػيال3المقػم ام الميػز العلػىال
تقميػػمالحػػاياالاموػػعالءكفعوػػدالماسالاءمػػعؿيالتم ػػاالاءتطػػيمالفيهػػعالةزيػػعاةاليميتػػهيالمػػفال%2العػػعـال0222اءػػيال%02ال

ةمهعودالععـال(0202اءماععاةيال0203؛العةاالاءقعاماليغماوديال)0202ياليتحاػيفالميعوػدالمييمعتهػعياليتياػو.ال
ػد.اليُودػع العلػىال
اءمسعطمالءتشماالاءمسعطمالاتئتمعمودالياءاي ودالياءتشغيلودياليمف.الماػ الماػ دالاءمافدػدالاءمعءو ال
مقم ام ال عزؿالعاـالمماععةالس ي ودالاءةمػيؾالاإلاػامودياليممهػعالافالاءياائػ.التةمػيالعلػىالااػعسالاءمضػعمنديال
معالواملالءلةميؾالةمقاالاءساعمةالايالبزلالممهعالاءيالا حع الاءياائ.ال(اءشي ي)0222ياليمعالتستلطالحاع ع ال
اتاػػت معمالاءمشػػعميدالةػػيفالام ػياؿالاءةمػػؾاليام ػياؿالاءمػػياعيفالممػػعال ػػاالوحملهػػعالساػػعمةياليءػػاءؾالتالتػػامجالضػػمفال

ماسالاءمػػعؿالاءتمظومػػيال(اءزعػػعةييال.)0222اليتقل ػػع الاءقومػػدالاءاػػي وداليتغي ػ ام المييمػػع الاأل ػػيؿال(س ػ ازـيال
)0220ياليعاـالتمعا المااالاءياائ.الاتات معميدالم.المااال وغالاتاػت معمياليعػاـالات تػماضال فعئػاةياليعػاـال
يبػػياالاػػيؽالم ػػمفودالمشػػطدالءممتبػػع الاءم ػمفودالاتاػػاموديالإضػػعفدالاءػػياليبػػياال ياعػػاالتش ػميدودالملزمػػدال
ءلتحي المفالاءمسعطميالم اال ععاةالااالاءامائ.ال(اءماععاةيال0203؛ال,2005ال.)IFSB2الءػاءؾال ػعـالمبلػسال
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اءسامع الاءمعءودالاإلاامودال()IFSBالةإ اامالمدعييمالسع دالءلةميؾالاإلاػامودال(Jaseem,2012؛الاةػيال

محوميايال0222؛الباؿيال0200؛الاءحمتاييال0222؛الاةيالاءدزيال .)0202ال

تميػػزالةػػيفالتمييػػاالاأل ػػيؿالاءػػااتيالايمػػفالحاػػع ع الاتاػػت معم.اليمػػعالاضػػعف الاحتوعطػػع البايػػاةالم ػػاال
ػعحيالياحتوػعطيالمسػعطمالاتاػت معماليتػامجال ومػدالاتحتوػعطيالاءتػيالتسػصالاءماػعمميفال
احتوػعطيالمدػاؿالاألمن ال
فقػػطالضػػمفالمييمػػع الماسالاءمػػعؿال فياضػػعفدالمسػػعطمالعػػاـالاتءت ػزاـال عألحيػػعـالاءشػػمعودالءلمسػػعطمالاءتشػػغيلوديال

يتدػػاياالمقػػعـالماػ داليفعوػػدالماسالاءمػػعؿال حاػػع ع الاتاػػت معمالاءمشػػعميدالغيػػمالاءمضػػميمديال فيااسػػعؿالاءقػػميضال
اءحاػػمدالاءماػػعماةالضػمفالماسالاءمػػعؿالاءتمظومػػيال(.)IFSB15الياضػػعف المػػعمشالاءباوػػدالياأل ػػيؿالاءمػػؤبمةال
ءتسفيػػأالمسػػعطمالاتئتمػػعفياليمػػعالتزيػػاالايزافالاءقومػػدالاءممبحػػدال عءمسػػعطمالءلمشػػعميدالياءمضػػعمندال()IFSB2ال
الافالوقػػاالمدػػاؿاليفعوػػدالماسالاءمػػعؿالفػػيالاءةمػػيؾال
عمػػعالتطل ػػهال ػػعزؿالIIال(سػػعفالياحمػػاي.)0223اليءػػاءؾاليب ػ م
اإلاػػامودالعػػفالاءتقلياوػػد.اليتقيػػوـالاءةمػػيؾالعلػػىالااػػعسالم مػػيالميحػػاالشػػعمااليتػػامجالمػػفال0الإءػػىال2يالحيػػثال

اءت ػػميأال0ال ػػيىيالي0الممضػػىيالي3المتياػػطيالي2الحػػاييالي2الغيػػمالممضػػىال( ػػعءلاليمحػػعؿيال0203؛ال
اةوؾيال0202؛الاءفمايال0222؛ال.)Caton, 1997اليمعالتةيفالزيعاةاليفعلةالاءةميؾاليةيمةالاءحبـالعفالاء غيمةال
فػػػيالايؿالاءسلػ ػػيجال(.)BCBS, 2010اليمػ ػػعالتك ػػيفالاءةمػ ػػيؾالاءتقلياوػ ػػدالاءكةػػػمىالاك ػ ػػمالااػػػتق امماالمػ ػػفالاءةمػ ػػيؾال
اإلاامودالاءكةمىيالياءةميؾالاإلاامودالاء غمىالاك مالااتق امماالمفالاءةميؾالاإلاامودالاءكةمىاليمػفالاءتقلياوػدال

اء غمىال(.)Cihak & Hesse, 2008ال ال

يتضلالممػعالاػةقالاسػتاؼالمقػعيوساليفعوػدالماسالاءمػعؿالةػيفالاءةمػيؾالاءتقلياوػدالياإلاػاموديالياستافػهالةػيفال
مقم ام ال عزؿالاء ا دالاءتػيالتغيػم السػاؿالفتػمةالاءا اماػدالعػاةالمػ ام ياليمتيبػدالءػاءؾالوفضػاالاء عحػثالااػتسااـال
يؿالاءسطمة.ال
ال
مقوعسالميحااليميزالعلىالبيمماليفعودالماسالاءمعؿاليميالما دالماسالاءمعؿالإءىالاأل

2-1-2-2جودة االصول

التدمػىال ػػامةالاأل ػيؿالعلػػىالتحقيػقالاءديائػػاالييفعوػدالضػػمعمع الاأل ػيؿالييفعوػػدالمس

ػعتهعال(اءزعػػعةييال

0222؛. (Dang, 2011اليتقعسال داةالمقعيوسالممهعال ومدالاءقميضالغيمالاءماػااةالاءػيالابمػعءيالاءقػميضال
ايالساعئمالاتئتمعفالايالمس ػصالساػعئمالاءقػميضالاءػيالمبمػيعالاءقػميضال ;(Echekob,et al, 2014
).Dang, 2011اليءق ػػاالض ػػععف الاءةمػػيؾالاءسليبو ػػدالاءمس

ػػع الءتقليػػاالر ػػعمالاألزمػػدالاءمعءو ػػدالاءدعءمو ػػدال

(اءسيءييال.)0222اليتمسفضالما دالاءقميضالغيمالاءماااةالفيالاءةميؾالاإلاامودالمقعممدال عءةميؾالاءتقلياودال
(.)IFSB,2014الممػػعالودمػػيالتحاػػفالمػػااالاءمؤشػػمالفػػيالاءةمػػيؾالاإلاػػامودالعػػفالاءتقلياوػػد.اليتيبػػاالعا ػػدال
امت ع ال يودالةيفالاءمنحوداليبياةالاأل يؿال(Almazari, 2011ال; .)Echekob,et al,2014ال
ال
ال
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 3-1-2-2االدارة

تدمػىال ػامةالإاامةالاءةمػػؾالعلػىالضػ طاليتاػػييمالاءدملوػع الاءم ػمفودالياتئتمعموػػدالي وػعساليم ام ػدالاءمسػػعطمال

(اءك اماػ ػػمديال0222؛الاةوػ ػػؾيال0202؛ال)Dang, 2011ياليتقػ ػػعسالةماػ ػ ػ دالاءمفقػ ػػع الاء ػ ػػيالاءػ ػػاساالايالماػ ػ ػ دال
اءقميضالاءيالاءياائ.الايالمداؿالمميالاأل يؿالايالمداؿالمميالاءقميضيالايال قامدال عفيالاتيمااال/الابمػعءيال

اءقميضال(عيع يالاءم ي ع ي .)0202ال

4-1-2-2اإليرادات

تقوسالاءقامةالاءكاةوداليمميمعالفيالضيلالاءمسعطمال(اءزغعةىيال0222يالاءكماامديال)0222ياليتقػعسال دػاةال

مقعيوسالم االمداؿالاءدعئاالعلىالاأل يؿالايالعلػىالحقػيؽالاءملكوػدال (Karim & Alam, 2014; Dang,

)2011يالايالما ػ دالمػػعمشالاءػػاساالمػػفالاءفيائػػاال(اءتبػػعمياليشػػدينيالي0202؛الاءمنود ػػي؛ال امض ػػيي.)0200ال
ييتحافالمااالاءمؤشمالمتيبدالزيعاةالحبـالاءةمؾال(.)Sidqui & Shoaib, 2011ال ال

 5-1-2-2السيولة

تدميالتحاياالاءماتييالاءمائـالمػفالاءمقاوػداليمػعالودعاءهػعالءلمحعفظػدالعلػىالاءتػيازفالةػيفالاءاػييءدالياءمنحوػديال

يتتحااالفيالضيلالاءماتيىالاءحعءيالياءماتقةليالءلاييءدالييمت طال حبـالاءمسعطمال()Dang, 2011ياليتقعسال
داةالمقعيوسالم االما دالاءمقاودالاءيالابمعءيالاأل يؿالايالاءيالابمعءيالاءياائ.ال(اءبعةميي)0202الايالمداؿال

اءياائ.الاءيالاأل يؿالايالمداؿالاءقميضالاءيالاءياائ.يالايالماػ دالتغطوػدالاءفيائػاي يتفضػاالاءةمػيؾالاإلاػامودال
عفالاءةميؾالاءتقلياودالفيالاغل الاءمؤش ام الاءاع قدال(.)Hsan & Dridi, 2010ال ال

6-1-2-2حساسية مخاطر السوق

يالساعئمالمميمدالءتديسالتغي ام الاادعمالاءفعئاةالياء مؼال

التدميالمماععةالاءمسعطمالاءتيالتؤايالاءيالا

األبمةيالياألايا الاءمعءودالياءمشتقع الاءتيالتػؤ مالاػل عالعلػىالاءيضػ.الاءمػعءيالءلةمػؾيالمػ.الم امعػعةالحبػـالاءةمػؾال
ييفعوػػدالاإليػػمااا اليماسالاءمػػعؿال(اءك اما ػػمديال0222؛ال.) SEC, 2008اليتق ػػعسال مقو ػػعسالاءقومػػدالاءمدمض ػػدال
يالساعمةالمتي ددالساؿالفتمةالمحػااةال(ةيمػايفالي)0202يالايال

ءلسطمالVAR Value at Riskالءتحاياالا

عءفمؽالةػيفالاأل ػيؿالياتءت ازمػع الاءحاعاػدالءلفعئػاةال(.)Malihe, 2015اليوقتػمحالاء عحػثالااػتسااـالمبمػيعال

ساعئمالاتات مع ام اليساعئمالاءتسلصالمفالاأل يؿالمدع .ال
يءقاالاعتما العاةالامااع العلىالمؤش ام الممياجالاءتقيوـالاءم مفيالاألمميييالممهع:ال ال
 دراسرة الببرد ال:2116الميػز العلػىالتقيػوـاليتمتيػ الااالالاءةمػيؾالاءاػدياودالفػيالاتءتػزاـال مؤشػ ام المظػعـالCAMELSياليتةػ ػػيفاليبػ ػػياالفػ ػػميؽالمدميوػ ػػدالةيمهػ ػػعياليتميػ ػػزال عكتشػ ػػعؼالاءسلػ ػػاال ػ ػػعءةميؾالياػ ػػامتهعال
اءم ػمفودال( )Kumar et. al., 2012ياليسل ػ الاءػػيالافالاءمؤشػ ام الاءمػػؤ مةالمػػيالبػػياةالاأل ػػيؿال
ال
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يبػػياةالاتاامةي يسل ػ الا اماػػد (إة ػماموـالي )0202اءػػيالمفػػسالاءمتيبػػدال رمموػػدالاءمؤش ػميفالاءاػػع قيفيال
يمػػعالسل ػ الاءػػياليبػػياالتفػػعي اليةيػػمالةػػيفالااالالاءةمػػيؾالاءاػػدياود.الفػػيالحػػيفالافاليفعوػػدالماسالاءمػػعؿال
ياءاييءدالغيمالمؤ مة.الياي

الةتحقيقالاتاتسااـالاألم االءلميامااليزيعاةالاء حثالفيالمااالاءمبعؿ .ال

 دراسررة بومرردين :2116الميػػز العلػػىالامموػػدالمظػػعـالCAMELSالءتقيػػوـالااالالاءةمػػيؾيالياعتةمتػػهالاحػػاالرءوػع الاءحييمػػدالاءم ػمفوديالياااةالء مػػاامالاءم يػػمالياءتفتػػوشالاءميػػااميالفػػيالاءةمػػيؾياليسل ػ الاءػػيالافال

مؤشمالحاعاودالمسعطمالاءايؽالميالاألك مالاممود.ال ال

 دراسرة الببرد :2202السل ػ الاءػياليبػياالعا ػدالطماوػدالةػيفالبػياةالاأل ػيؿاليبػياةالاإلاامةال عءكفػعلةيالييبياالعا دالعياػودالمػ.المدػاؿالاءدعئػاالعلػىالحقػيؽالاءملكوػد.اليعػاـاليبػياالتػر يمالءكفعوػدالماسالاءمػعؿال

ياءاييءد.ال ال
 دراسررة احمررد :2118الااػػتسام المظػػعـالCamelsالءمقعممػػدالااالالاءةمػػيؾياليسل ػ الءيبػػياالعا ػػدالمدميوػػدالةػػيفالاءمنحوػػداليااالالاءةمػػيؾيالءكػػفالاءةمػػيؾالاءسع ػػدالاعلػػىالمنحوػػد.الياي ػ ال مزيػػاالمػػفالاء حػػثال

ءتقيوـالااالالاءةميؾ.ال ال
 دراسرة عكراو والرقيبرات :2117السل ػ الءيبػياالعا ػدالمدميوػدالةػيفالمظػعـ CAMELSالياءمسػعطمالال

اتئتمعمودالفيالاءةميؾيالياي

ال عءتمييزالعلىاليفعودالماسالاءمعؿالياءاييءداليحاعاودالاءمسعطم .ال

 -دراسة  :Sharmaa ,2012سل

الاءيالزيعاةاليفعلةالاءةميؾالاءتبعميدالاءهماودال اة الزيػعاةالاأل ػيؿال

ياءياائ.يالياتفق الةاءؾالمػ.المػعالسل ػ الاءوػهالا اماػدال(شػوعايال )0202ياليمػعالتيبػاالعا ػدالميب ػدالةػيفال
اءياائ.الييفعلةالاءةميؾالييعا دالالةودالةيفالما دالاءياائ.الإءىالاتءتزامع الم.الاءكفعلة .ال

 دراسرة حسرين :2116السل ػ الاءػياليبػياالفػميؽالمدميوػدالةػيفالاءةمػيؾالاءتقلياوػدالياإلاػامودالفػياليفعوػدالماسالاءمعؿالياءاييءداليبياةالاأل يؿ .ال

 دراسة بختي :2118الاضعف المظعـالاءاامدالاءشمعودالاءىالمظعـالCAMELSيالةإضعفدالمدعييماليموػدالػديالييبػػياالممبدوػػدال
شػػيلوداليميضػػيعودالم ػػاالاءمشػػميعودالاءحقوقوػػدالءتدةػػمالاءفتػػيىالعػػفالبػػيممالاءمدعملػ ال
ءلفتييياليضميمةالاءقةيؿالاءدعـالءلفتييالياتاػتقاءودالياءم ػاا ودالياءاػمددالاءطي ػداليعػاـالمػملالميعفػ ال

عػ ػػفالاءفتػ ػػييال(ةيم ي ػ ػػهي0200يالعمعميػ ػػدالي.)0202اليمػ ػػعالاتفق ػ ػ المػ ػػ.الا اماػ ػػدال(عةػ ػػاالاءقػ ػػعاميالعةػ ػػاال
اءػػمحمفي )0202ف ػػيالافض ػػلودالم ػػااالاءمظ ػػعـالءتقيػػوـالااالالاءةم ػػيؾالاإلا ػػامود.الء ػػاءؾالوض ػػيأالاء عح ػػثال
مؤشمالمظعـالاءاامدالاءشمعودالفيالاءةميؾالاإلاامود.ال ال
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يسلػػصالاء عحػػثالممػػعالاػػةقالاءػػيالاسػػتاؼالمتػػعئجالاءا اماػػع الاءاػػع قدالفػػيالتحايػػاالاءمؤش ػ ام الاألك ػػمالتػػر يماال

ياأل االتر يماالعليالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدياليءاءؾالوحتعجالاتمػمالاءػيالا اماػدالتطةوقوػدالتقػاـالاءيػاالعملػيال
مفاليا .الةوعمع الفدلو دالعفالاءمؤش ام الاءمؤ مةالعلىالتحايفالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدالءلةميؾ.ال ال

 2-2-2مؤش ررات تقيرريم األداء الترري قرردمتيا الدراسررات السررابقة لتحسررين القيمررة االقتصررادية
المضافة ال

التتم االامـالمالالاءامااع الفومعاليلي :ال
 -دراسرة الوابر

:2119الميػز العلػىال وػعساليفػعلةالاءةمػيؾالاءاػدياودال عاػتسااـالمؤشػ ام الحقػيؽالاءملكوػدال

ياءياائػػ.الياءقػػميضال فيابمػػعءيالاأل ػػيؿ.اليتي ػػل الءيبػػياالفػػعئضالفػػيالاءمػياماالءػػاىالاءةمػػيؾالممػػعال
ودميالعاـالاءكفعلةياليوحتـالزيعاةالاتات مع ام الاءم مفودياليتحقيقالاتاتسااـالاألم االءلمياما.ال ال

 دراسررة خزانرراجي :2118الميػػز العلػػىال وػػعساليفػػعلةالااالالاءةمػػيؾالاءبزائميػػدال عاػػتسااـالمؤشػ ام الحقػػيؽالاءملكودالياءياائ.الياءقميضياليتحايػاالاءتحاػيمع الاءمطلي ػدالءلةمػيؾالغيػمالاءكػأل.اليسل ػ الاءػيال

ضػ ػػدأالاتاػ ػػت مع ام الاءةميوػ ػػدالءمدظػ ػػـالةمػ ػػيؾالاءا اماػ ػػديالممػ ػػعاليلػ ػػزـالمدػ ػػهالاء حػ ػػثالعػ ػػفالفػ ػػمصال
اات معميد .ال
 -دراسة بمجياللي :2118السل

الاءياليبياالعا دالطماودالةيفالاءكفعلةاليمداؿالاءدعئاالعلىالاأل يؿ.ال

ياي ػ ػ الةتحاػ ػػيفالااػ ػػتسااـالاءم ػ ػياماياليتيبػ ػػهالاءةمػ ػػيؾالءقوػ ػػعساليفعلتهػ ػػعيالممػ ػػعالوحاػ ػػفالااائهػ ػػعال

ات ت عاي.ال ال
-

دراسرررة عبذﺍلقاﺩﺭ وبطررراىر :2118الميػػز العلػػىال ػػامةالاءةمػػيؾالعلػػىالتحقيػػقالاءت ػيازفالةػػيفالاءمنحوػػدال
ياءمسػػعطمةالياتاػػتغاؿالاألم ػػاالءلمػ الػياماالءزيػػعاةاليفػػعلةالاءتكػػعءيأالياءحبػػـالياءمطػػعؽ.الياتفق ػ المػػ.ال

ا اماػػع ال(IFSB, 2014ال)BCBS, 2010,الفػػيالافضػػلودالمؤشػ ام الاءﻜفعلةالاءم ػمفودالفػػيال
اءةمػػيؾالاإلاػػامودالمقعممػػدال ػػعءةميؾالاءتقلياوػػدال( ػػعءلرالمحػػعؿيال0203يالاةوػػؾيال0202يالاءف ػمايال
.)0222ال ال
 -دراسرة رايرس والزىرراء :۲10۲الميػز العلػىال وػعسالاءكفػعلةالاءم ػمفودالاءبزائميػدياليسل ػ الإءػىالعػاـال

يفػػعلةالاءتكػػعءيأالياءحبػػـ.الياي ػ ال ض ػػميمةالتق ػػاوـالس ػػامع الم ػػمفودالحاي ػػد.الياكػػا الا اماػػدالال

(ستػػياليال ميشػػياليال۳۱۰۲ال)العلػػيالامسفػػعضاليفػػعلةالاءةمػػيؾالاءيطموػػدالياءدمنوػػدالمقعممػػدال ػػعءةميؾال
األبمةوػػدالفػػيالاءب ازئػػمياليضػػدأالاتاػػت مع ام الاءم ػػمفودالءمدظػػـالاءةمػػيؾ.اليعػػاـالامت ػػع الاءكفػػعلةال
حبػـالاءةمػؾيالفػيالحػيفالسل ػ الدراسرة ()Kumar & Singh,2015الاءػيالمتيبػدالمستلفػػديال

حيثاليزياالاءحبـالمفاليفعلةالاءةميؾ .ال
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الاءيالتميزالاءةميؾالاإلاامودالعػفالاءةمػيؾالاءتقلياوػدالفػيالماػ الاءاػييءدال

ياءمالةالاءمعءوديالءيبياالفعئضالاييءدالةهعيالفيالحيفالتزياالمنحودالاءةميؾالاءتقلياود.ال معاليتفقالم.ال

ا اما ػ ػ ػ ػ ػػع ال(Ali & Rami, 2006ال;Shahid, 2012يالعة ػ ػ ػ ػ ػػاالاءكػ ػ ػ ػ ػ ػميـالي0202يالمم ػ ػ ػ ػ ػػامال

يعػامعفي)0222يالفػيالحػيفالسل ػ الا اماػدال()Sepideh, et al,2018الاءػيالافضػػلودالااالال
اءةميؾالاءتقلياودالعفالاإلاامود.ال ال
 دراسة (حسين )2116السل ػ الاءػياليبػياالفػميؽالمدميوػدالةػيفالاءةمػيؾالاءتقلياوػدالياإلاػامودالفػياليفعوػدالماسالاءمعؿالياءاييءداليبياةالاأل يؿ .ال

-دراسرة التجراني وشربو ي :2115الميػز العلػىالتكعمػػاالمؤشػ ام الاءكفػعلةالياءفدعءوػدالعمػاالتقيػوـ األاال

اءمػػعءي ءلةمػػيؾ مػػفالسػػاؿالاءتمييػػزالعلػػىالا ػػمالاءاػػييءدالعلػػىالاءمنحوػػدياليسل ػ الاءػػيالامت ػػع ال
اءفدعءوػػدال مؤش ػ ام اليفػػعلةالاءةمػػيؾاليتطػػييمالاءػػايمالاتبتمػػععيالءهػػع.الياضػػعف الا اماػػدال(الررذياو

عسرررراف  )2114تمتيػ ػ الاتءتػ ػزاـال عءما ػػئيءودالاتبتمععو ػػدال ػػـالاءقعميمو ػػدال ػػـالات ت ػػعاودال ػػـال
األسا ودال ـالاءسيميدالعلىالااالالاءةميؾالاإلاامود.الياي
ضميمةالتطييمالاءممتبع الاءم مفودالاإلاامود .ال

 -دراسة ( )Almumani , 2013ال:سل

الةإضعفدالاء داالاءةيئي.اليمعالاي

ال

الاءيالتحافاليفعلةالاءةميؾالاءاػدياودال مػميمالاءي ػ الءتحاػفال

امتهعالفػيالإاامةالميامامػعاليالءػاءؾالفضػاالاء عحػثالافالتكػيفالفتػمةالاءااماػدالطييلػدال(02الاػميا )يال

يتزياالاءكفعلةالاءماةودالءلةميؾالاأل غمالعفالاءةميؾالاءكةيمةاليالييلمعالزاا اليفعودالماسالاءمعؿال ل ال
اءمسعطمة .ال
 دراسررة :Sunnantyo & Tresula,2017السل ػ الاءػػيالامسفػػعضالااالاليفػػعلةالاءةمػػيؾالمػػفالسػػاؿالوعساليفعلةالااالالاءةميؾالاتمايمواوديالحيثالحقق ال2الةميؾالفقطالاءكفعلةالمفالا اال02الةمؾ .ال

 -دراسة شياد :2114السل

الاءيالامتفععالماتيىاليفعلةالاءةمػيؾالاإلاػامود.الييبػياالعا ػدالطماوػدالةػيفال

حبػػـالاءةمػػؾاليابمػػعءيالاأل ػ الػيؿاليماػػتيىاليفعلتػػه.الياي ػ الةزيػػعاةالمدػػاؿالاءدعئػػاالعلػػىالاأل ػػيؿال
ءتحايفالاءكفعلة.ال

 دراسة الدوري واخرون  :2118ميز العلىالا مالاءدياماالات ت عاودالعلىالاءقومدالاءاػي ودالاءمضػعفدالءلةم ػػيؾالاألمامو ػػدياليتة ػػيفالامه ػػعالت ػػؤ مالةماػ ػ دال%22العل ػػىالاءقوم ػػدالاءا ػػي ودالاءمض ػػعفديالياي ػ ػ ال
عاتسااـالاءةمػيؾ ءممػعاج يموػد حاي ػد ءلتمةػؤال عءقومػدالاءمضػعفدالءلةمػيؾالءتقيػوـالاألاال اءمػعءيالفػيال

األباالاءطييا .ال
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 دراسرة إبرراىيم  :2115ميػز العلػىالاتاػتقمامالاءمػعءياليتقليػاالاءمسػعطمالمػفالسػاؿالاءتيظيػأالاألم ػاالءلم ػياماالياءشػػفعفودالياءم ػػاا ودالياتش ػماؼالياءم ع ػػدالياءتمييػػزالعلػػىالاتاػػت معمالفػػيالا ػػيؿالاك ػػمال

اييءد .ال
 دراسررررة  :Sepideh, et al, 2018ميػ ػػز العلػ ػػىال وػ ػػعساليفػ ػػعلةالاءةمػ ػػيؾالفػ ػػيالايؿالمبلػ ػػسالاءتدػ ػػعيفالاءسليبػػيياليسل ػ الاءػػيالافالاءةمػػيؾالاءتقلياوػػدالاك ػػماليفػػعلةالمػػفالاءةمػػيؾالاإلاػػامودياليمػػعالييبػػاال

تر يمالمدمييالءااتقمامالاءمػعءيالءلقطػععالاءم ػمفيالييفػعلةالاءةمػيؾالاءسليبوػد.الييلمػعالزاا الماػ دال
اإل ماضالءلياائ.يالزاا اليفعلةالاءةميؾ.اليسل

الاءياليبياالتر يمالالةيالءلاييءدالعلىالاءكفعلة.ال ال

 دراسرررة :Wanke, et al, 2016الميػػز العلػػىال وػػعسالامبػػع الاءكفػػعلةالءةمػػيؾالميزمةيػػقيال عاػػتسااـالمؤش ػ ام التكلفػػدالاءدمػػااليتكلفػػدالماسالاءمػػعؿاليح ػػدالاءاػػيؽ.اليسل ػ الاءػػيالامسفػػعضالاءكفػػعلةال
اػػة الامتف ػػععالتكلفػػدالاءدم ػػااليتكلفػػدالماسالاءم ػػعؿياليييب ػػاالتػػر يمالإيب ػػعةيالءح ػػدالاءا ػػيؽالعل ػػىال

اءكفعلةيالياي

الةزيعاةالإبمعءيالاءياائ.ال فيابمػعءيالاءقػميضاليتسفػوضالاءتكػعءيأالةتقلػوصالحبػـال

اءميظفيفالياتاتفعاةالمفالماسالاءمعؿ .ال

 دراسررررة :Jolly,et al, 2017المي ػػز العل ػػىالا ػػدالةوعم ػػع المؤشػ ػ ام ال و ػػعساليف ػػعلةالاءةم ػػيؾالاءهماو ػػدياليااػػتسام الاألعمػػعؿالاءدعمػػدالياعمػػعؿالاءتػػرميفالاءم ػػمفي.اليسل ػ الاءػػيالزيػػعاةالامموػػدالاعمػػعؿال

اءتػػرميفالاءم ػمفيالمقعممػػدال عألعمػػعؿالاءدعمػػدال شػػياالب ػيممي.الياي ػ الاءا اماػػدال دمػػاالا اماػػع ال
مقعممدالءلةميؾ .ال
يسل ػػصالاء عح ػػثالمم ػػعالا ػػةقالاء ػػياليب ػػياالمؤشػ ػ ام الم ػػؤ مةالعل ػػىالاءقوم ػػدالات ت ػػعاودالاءمض ػػعفدالةس ػػاؼال

مؤش ام المظعـالاءتقيوـالاألممييييالاممهعالحقيؽالاءملكودالياءياائػ.الياءقػميضاليمدػاؿالاءدعئػاالعلػىالماسالاءمػعؿال
اءمات ممياليتـالتطةيقالمالالاءامااع الفيالةيئع المستلفدالعػفالايؿالمبلػسالاءتدػعيفالاءسليبػيالءػاءؾالوضػيأال

اء عحثالمالالاءمؤشػ ام الاءػيالمؤشػ ام المظػعـالاءتقيػوـالاألممييػيياليوضػيأالاءيهػعالمؤشػمالماػ دال ػعفيالاءػاييفال
اءػػيالماسالاءمػػعؿالاءتػػيالتديػػسالاءمسػػعطمالاءم ػمفودالاءتشػػغيلودالياءاػػي ودالياتئتمعموػػدياليتدػػاالمػػالالاءمسػػعطمال

معمػػدالبػػاايالفيلمػػعالزاا المػػالالاءما ػ دال ل ػ الاءكفػػعلةياليمػػفال ػػـاليتي ػػ.الافالتكػػيفالاءدا ػػدالعياػػودالةػػيفالمػػااال
اءمؤشمالياءقومدالات ت ػعاودالاءمضػعفد.اليمػعاليتةػيفالاسػتاؼالمتػعئجالاءا اماػع الاءاػع قدالفػيالتحايػاالاءمؤشػ ام ال

اءم ػػؤ مةالعل ػػىالاءقوم ػػدالات ت ػػعاودالاءمض ػػعفدالءلةم ػػيؾياليء ػػاءؾالوحت ػػعجالاتم ػػمالاء ػػيالتق ػػاوـالاءي ػػاالعمل ػػيالع ػػفال

اءمؤش ام الاءمؤ مةاليغيمالاءمؤ مةيالم.الابمالالاماادالمقعممدالةيفالايؿالمبلسالاءتدعيفالاءسليبييالينيفالاءةميؾال
اءتقلياودالياءةميؾالاإلاامود.الييلسصالاء عحثالاءمتغي ام الاءتيالاودتماالعليهعالفيالاءامااداليمعاليلي :ال
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 القيمة االقتصادية المضافة (المتغير التابع):اليتحاػ ال ػعءفمؽالةػيفال ػعفيالاءػمنلالاءتشػغيليالياءمتياػطالاءم ػػمبلالءتكلف ػػدالماسالاءم ػػعؿالاءممل ػػيؾالياءياائ ػػ.الاتا ػػت معميديالييتض ػػلالم ػػفالم ػػااالاءقو ػػعسالافالايال

تحا ػػفالف ػػيالاءمنحو ػػدال( ػػعفيالاءػ ػمنلالاءتش ػػغيلي)الايالامسف ػػعضالف ػػيالتكلف ػػدالماسالاءم ػػعؿالاءممل ػػيؾال

ياءياائ.اليؤايالءتحايفالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدالفيالاءةميؾ .ال

 قيرراس المتغي ررات المسررتقمة لتقيرريم األداء المصرررفي :يمػػيالاءمتغي ػ ام الاءمػػؤ مةالعلػػيالتحاػػيفالاءقومػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفدالاءػياماةالفػػيالمظػػعـالتقيػػوـالاءةمػػيؾالاتممييػػيالياءا اماػػع الاءاػػع قداليمػػعالاضػػعفهال

اء عحث.ال ال
يوضـالاء عحثالياالمالالاءمؤشػ ام المدػعيالاءتػيالتتاػـال عءشػميءوداليتم يػاالامشػطدالاءةمػؾياليمػعالتيبػاالعا ػدال
ممطقودالةيمهعالينيفالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدياليتتم االمالالاءمؤش ام ال(اءمتغي ام )الفومعاليلي :ال
 حقوق الممكية :تكيفالمفاليا .الاءقيائـالاءمعءودالءلةميؾاليماتسمجالمفال ععاةالةليمةمج. رأس المال المستثمر:التكيفالمفاليا .الاءقيائـالاءمعءودالءلةميؾاليماتسمجالمفال ععاةالةليمةمج. الودائع :تم االاءم امالاءمئوايالياتمـالفيالاءةميؾالاءتبعميدياليتـالااتسمابهعالمفال ععاةالةليمةمج .ال ال القرروض:التدػاالاتاػت معمالاءمئواػيالفػيالاءةمػيؾالاءتبعميػدالاءتقلياوػدياليودعاءهػعالاتاػت مع ام الفػيالاءم ام حػدالياءمشعميدالياءمضعمنداليغيممعالفيالاءةميؾالاإلاامودياليتـالااتسااـالاءمؤش ام الاألمن.الاءاع قدالفػيال

عػاةالا اماػع الم ػاال(سزمػعبيي0202؛الةلبواءػيي0202؛ال ػعماالي0202؛ اءياةػاالي0202ي
 (Ganea, 2015ال

 كفاية رأس المال :الألفالفتمةالاءاماادالمفال0202الاءيال 0202ياليميالفتمةالطييلدالممعالوحاػفالمػفالاءمتػعئجالال

ال

اءمتي دد يالي اة التغيمالاءمقعيوسالاءماتسامدالءقوعسالمااالاءمؤشمالساؿالمالالاءفتمةيالمتيبدالتغيػمال
ال

متطل ع ال ػعزؿالاتيءػيالياء عموػدالياء عء ػدياليمػعاليستلػأاليمػعالاػةقالتيضػوحهالفػيالاءةمػيؾالاإلاػامودال
عفالاءتقلياوديالءاءؾاليميزالاء عحثالفيال وعسالمااالاءمؤشمالعلىالبيممالاءمقوػعساليمػيالزيػعاةالماػ دال
ماسالاءمعؿالاءػيالاأل ػيؿالاءسطػمة يالفزيػعاةالمػالالاءماػ دالتػاعـاليفعوػدالماسالاءمػعؿاليتحمػيالاءياائػ.يال
ال

يااػػتسامتهعالا اماػػع الاػػع قدالم ػػاال(اةوػػؾيال0202؛التيفيػػقيال0222؛المع ػػميال0203؛التيفيػػقيال
0222؛الاءزععةىي0222؛ .)Dang,2011ال
ال -جودة األصول:التداالاءقميضالاتات معم(األ ػا)الاءمئواػيالفػيالاءةمػيؾالاءتبعميػدييععاةالمػعالومػملالاءةمػؾال
اءقػ ػ ػػميضالمقعةػ ػ ػػاالضػ ػ ػػمعمع المػ ػ ػػفالاأل ػ ػ ػػيؿيالييب ػ ػ ػ الاءتحقػ ػ ػػقالمػ ػ ػػفاليفعوػ ػ ػػدالمػ ػ ػػالالاءضػ ػ ػػمعمع ال

يمس

ػػعتهعيالييتحقػػقالاءػػؾالإااالتػػـالتح ػػياالبموػػ.الاءقػػميضاليفيائػػامعيالاتالافالاءيا ػػ.الييضػػلال
15
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يب ػ ػػياالسا ػ ػػعئمالمتيب ػ ػػدالع ػ ػػاـال ػ ػػامةالاءةم ػ ػػيؾالعل ػ ػػىالاءتح ػ ػػياياليتحت ػ ػػع الاتاامةالء ػ ػػاءؾالةتك ػ ػػييفال

مس

ػػع الءساػػعئمالاءقػػميضياليمػػفال ػػـالواػػتساـالءقوػػعسالمػػااالاءمتغيػػمالماػ دالمس ػػصالساػػعئمال

اءقميض/ابمعءيالاءقميضيالييلمعالامسفض المالالاءما دالزاا البياةالاأل يؿياليءقاالااتسامتهعال
امااع الاع قدالم اال( )Echekob, et al, 2014; Dang, 2011ال
 جررودة االدارة:اليواػػتساـالءقوعاػػهعالما ػ دالاءقػػميضال÷الاءياائػػ.ال(عيػػع يالاءم ي ػػع ي.)0202الييلمػػعالزاا المػ ػػالالاءما ػ ػ دالزاا البػ ػػياةالاتاامةالمتيبػ ػػدال ػ ػػامتهعالعلػ ػػىالاءتح ػ ػػيااليتحقيػ ػػقالاتاػ ػػتسااـالاألم ػ ػػاال

ءميامامع .ال
 اإليرادات:الواػتساـالاء عحػثالءقوعاػهعالمدػاؿالاءدعئػاالعلػىالماسالاءمػعؿالاءماػت ممالةػاتالعػفالحقػيؽالاءملكوػديالألفالتمسفضالاألممودالاءماةودالءحقيؽالاءملكودالفيالاءةمػيؾالاءتبعميػدال(ا ػاالمػفال%02العػعاة)يالي ػاال
ااتسامتهالاماادال).(Karim &Alam, 2014الييتحافالمااالاءمؤشمالعماالتطةيقالاءقومدالاءدعاءدال

(اءشي ي.)0202ال ال

 السيولة:اليتـالاتحتفعبال عءاييءدالءمقعةلدالعملوع الاءاح الياإل ماضيالغيمالافالاتحتفػعبال قػامالاك ػمالمػفالاءازـالممهعالودميالضوععالفمصالاات معميدالعلىالاءةمؾ) (Sepideh, et al, 2018ي لذلكاليب ال

اءتمعا الةيفالاءاييءدالياءمنحوديالييتحققالاءؾالمفالساؿالاءتيازفالةػيفالاءمقاوػداليابمػعءيالاأل ػيؿيال
يءاءؾالواتساـالءقوعسالمااالاءمتغيمالما دالاءمقاودالاءيالابمعءيالاأل يؿيالي االااػتسامتهعالا اماػع ال

اع قدالم اال(.)Dang, 2011
 -حساسررية مخرراطر السرروقالتدةػػمالعػػفالا

ػػىالساػػعمةالوميػػفالافاليتحملهػػعالاءةمػػؾالييميػػزالاء عحػػثالعلػػىال

اءساػػعمةالاألاعاػػوداليمػػيالمبمػػيعالساػػعمةالاتاػػت مع ام اليساػػعمةالاءػػتسلصالمػػفالاأل ػػيؿياليءػػوسال

ساعمةالاتات مع ام الفقطاليمعالفدل الاماادال(ةيمايف ي.)0202اليمظماالألفال ععاةالاءةوعمع التف ػلال
ال

عػػفالميعا ػ اليساػػعئمالمػػالالاءمفػػماا المدػػعيالءػػاءؾالااػػتساـالاء عحػػثالاءساػػعمةالفقػػطياليعمػػااليبػػياال

ميعا التكيفالا

ىالساعمةالميال فم .ال

 نظام السالمة الشرعية:اليوييفالمااالاءمتغيمالفيالاءةميؾالاإلاامودالفقطالألمهعالمػيالمػفالتلتػزـال متطل ػع الاءشميدداليءايهعالميئدالم ع دالشمعودال(ةستييال.)0202ال ال

 3-2اشتقاق فروض الدراسة التطبيقية
اليتـالاشتقع هعال معاليتاقالم.الاألمااؼالاءفمعودالءلامااداليمعاليلي :ال

سل ػػصالاء عح ػػثالم ػػفالاا ػػتدماضالاءا اما ػػع الاءا ػػع قدالاء ػػيالاس ػػتاؼالا ػػمالمؤشػ ػ ام التقي ػػوـالاألاالالاءم ػػعءيال

اءم مفيالعليالتحايفالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدالفػيالاءةمػيؾيالفػام الاءػ دضالاءػيالامسفػعضالا ػماليفعوػدال
16
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ماسالاءمعؿاليبياةالاتاامةاليبياةالاأل يؿالعليهػعال()Echekob,et al, 2014ي فػيالحػيفالسلػصالاسػميفالال
اءيالامتفععاليفعودالماسالاءمعؿالياأل يؿالياءياائ.ال( .)Tarawneh, 2006يءاءؾالوحتػعجالاتمػمالاءػيالاءيػاال
تطةوقيالءتقيوـالا مالمالالاءمؤش ام العليالتحايفالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدالءلةميؾالاءسليبوديالفيالظاال لدال
اءامااع الاءتيالتمعيء المااالاءميضيعال(الواب .)2119الءاءؾالو وغالاء عحثالالفرض األولاليمعاليلي:

( ال يوجد تأثير ذو داللرة إحصرائية لمؤشررات تقيريم األداء المرالي المصررفي عمري القيمرة االقتصرادية

لمبنوك الخميجية كك )

اليااػػتكمعتالإل ػمالالاءا اماػػدياليءمػػعالطعءةػ ال ػػهالا اماػػع العايػػاةال دمػػاالا اماػػع المقعممػػدالفػػيال وػػعسالاءكفػػعلةال

ةػيفالاءػػايؿ (اءياةػايال0202يال)Jolly,et al, 2017ياليتقػػعمفالاءا اماػػدالاءحعءوػدالةػػيفالااالالمػالالةمػػيؾاليػػاال
ايءدالةتقاوـالاءياالعمليالياعـال حيثالاءامااع الاءمقعممدالةيفالاءػايؿياليتدػاالمػالالمػيالاءا اماػدالاتيءػي-علػىال
حاالعلـالاء عحث-الفيالمااالاءميضيعيالءاءؾالو وغالاء عحثالالفرض الثانيالءلامااداليمعاليلي:ال ال

(ال يوجرد اخرتالف ذو داللرة إحصرائية فري تررأثير مؤشررات تقيريم األداء المرالي المصررفي عمري القيمررة
االقتصادية المضافة بين بنوك دول مجمس التباون الخميجي) .ال

يمعالاستلف الاءامااع الفيالافضلودالااالالاءةمػيؾالاإلاػامودالاـالاءةمػيؾالاءتقلياوػدال(Ali & Rami 2006ال
) ; Shahid, 2012يالعةػػااءكميـالي0202يالممػػاماليعػػامعفي0222يالفسلػػصالاءػ دضالاءػػيالتميػػزالاءةمػػيؾال
اإلا ػػامودالع ػػفالاءةم ػػيؾالاءتقلياو ػػدالف ػػيالماػ ػ الاءا ػػييءدالياءم ػػالةالاءمعءو ػػد (اءب ػػعةمييال)0202ياليف ػػيالب ػػياةال

األ يؿال()IFSB, 2014يالفيالحيفالسلصالرسميفالاءيالافضلودالزيعاةالتػر يمالمؤشػ ام اليفعوػدالماسالاءمػعؿال
ياءاػ ػػييءداليبػ ػػياةالاأل ػ ػػيؿالفػ ػػيالاءةمػ ػػيؾالاءتقلياوػ ػػدالعػ ػػفالاإلاػ ػػامودال(إة ػ ػماموـالي0202؛الحاػ ػػيفي0202؛ال
.)Sepideh, et al, 2018الممػعالودمػياليبػياالفػميؽالمدميوػدالةػيفالاءةمػيؾالاءتقلياوػدالياإلاػامود.اليءػاءؾال
وحتعجالاتممالاءيالتقػاوـالاءيػاالتطةوقػياليػاعـالاحػاالاتتبػعميفالءػاءؾالو ػوغالاء عحػثالاءفػمضالاء عءػثالءلا اماػدال

يمعاليلي:ال
(ال يوجرد اخرتالف ذو داللرة إحصرائية فري تررأثير مؤشررات تقيريم األداء المرالي المصررفي عمري القيمررة
االقتصادية المضافة بين البنوك التقميدية واإلسالمية الخميجية)

 -3الدراسة التطبيقية

الييتم االإطعمالمالالاءاماادالفومعاليلي :ال
ال
ال
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 1-3مجتمع الدراسة والفترة الزمنيةال

يتم االمبتم.الاءاماادالفيالبمو.الاءةميؾالاءتقلياودالياءةميؾالاإلاػامودالاءسليبوػدياليعػاامعال23الةمػؾالءمػاةال

02الاػػميا الفػػيالاءفت ػمةالمػػفال0202الاءػػيال0202ياليمػػفال ػػـاليةلػػغالعػػااالمشػػعماا الاءا اماػػدال232المشػػعماةيال
يييضلالاءبايؿالاءتعءيالم ـال()0العاااليما دالاءةميؾالفيالياالايءد ال

جدول ( :)1تبويو مجتمع الدراسة وفق دول مجمس التباون الخميجي
بيان

انسعوديت

عذد

11

16

ٔضبت

17.46

25.39

قطز

انكويج

عمان

االجماني

االماراث انبحزيه
11

6

12

7

63

17.46

9.53

19.14

11.12

%111

يتضػػلالمػػفالاءبػػايؿالاءاػػعةقالاسػػتاؼالعػػااالاءةمػػيؾالفومػػعالةػػيفالايؿالمبلػػسالاءتدػػعيفالاءسليبػػييالفعءدػػااال
األكةمالفيالايءدالاتمع ام اليتةلغالماةتهال%02التقمي عيالفيالحيفالاءدااالاأل االفيالايءدال طمالةما دال .%9.5ال

ال 2-3أسموو جمع البياناتال
تـالتبمو.الاءةوعمع المفال ععاة Bloombergالءلةميؾالاءتقلياودالياءةميؾالاإلاامودالاءسليبود.

3-3متغيرات ونموذج الدراسة المقترح
جدول ( :)2متغيرات الدراسة التطبيقية
انمخغيز

انذراساث انسابقت انخي اسخخذمج هذا
انمخغيز

قياس انمخغيز

اٌمٍّت االلخصادٌت
اٌّضافت

صافً اٌشبخ اٌخشغًٍٍ -اٌّخوصظ
اٌّشجخ ٌخىٍفت سأس اٌّاي اٌٍّّون
واٌودائع.

(Panigrahi, et al, 2014, Shah,et
)Ismail,2011 al,2015, Abdoli,2012

دموق اٌٍّىٍت

وفك اٌموائُ اٌّاٌٍت ِٓ لاعذة بٍوِبشج

(خزٔاااااااااااجً  2118بٍجٍالٌااااااااااً 2118
اٌوابً )2119

سأس اٌّاي
اٌّضخثّش

وفك اٌموائُ اٌّاٌٍت ِٓ لاعذة بٍوِبشج

) ; Ganea, 2015وابً )2119

اٌودائع

وفك اٌموائُ اٌّاٌٍت ِٓ لاعذة بٍوِبشج

(خزٔااااااجً 2118؛ بٍجٍالٌاااااً 2118؛
صاًِ  2117اٌوابً Wanke, et 2119
)al,2016

ٔضبت صافً اٌذٌوْ
اًٌ سأس اٌّاي

ِضخخشجت ِٓ لاعذة بٍوِبشج

(الخشاح اٌبادث)

وفاٌت سأس اٌّاي

ٔضبت سأس اٌّاي إٌى األصوي اٌخغشة

(دبٍاااااه 2115؛ حوفٍاااااك 2117؛ ٔاصاااااش
2113؛ حوفٍااااااااااااااك 2117؛ اٌزعااااااااااااااابى
)Dang, 20112118
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جودة االصوي

ِخصص خضائش اٌمشوض ÷ اجّاًٌ
اٌمشوض

)(Echekob, et al, 2014, Dang, 2011

جودة االداسة

اٌمشوض ÷ اٌودائع

(عىاااو واٌشلٍباااث 2117؛ Sepideh, et
.)al,2018

اإلٌشاداث

ِعذي اٌعائذ عٍى سأس اٌّاي اٌّضخثّش.

)(Karim & Alam, 2014, Dang, 2011

اٌضٍوٌت

ٔضبت إٌمذٌت اًٌ اجّاًٌ األصوي

((Dang, 2011; Sepideh, et al, 2018

دضاصٍت اٌّخاطش

خضائش االصخثّاساث +خضائش اٌخخٍص
ِٓ االصوي

(بوِذٌٓ )2116

اٌمشوض

وفك اٌموائُ اٌّاٌٍت ِٓ لاعذة بٍوِبشج

(خزٔااااااااااجً 2118؛ بٍجٍالٌاااااااااً 2118
صاًِ 2117؛ اٌوابً 2119؛Wanke , et
al, 2016

اٌضالِت اٌششعٍت

ٌفخشض وجودٖ فً اٌبٕون اإلصالٍِت
فمظ.

(بخخً .)2118

يواػػتساـالاء عحػػثالمػػالالاءمتغي ػ ام الإلعػػاااالاءممػػياجالاءمقتػػمحالءتقيػػوـالا ػػمالمؤش ػ ام اليفػػعلةالاألاالالاءمػػعءيال
اءم مفيال علىالتحايفالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدالءلةميؾياليورساالاءممياجالاءمقتمحالاء وغدالاءتعءود :ال
ji = β0 + β1 X1 ji + β2 X2 ji + β3 X3 ji + β4 X4 ji + β5 X5 ji + β6 X6 ikjp
+ β7 X7 ij + β8 X8 ij + β9 X9 ij + β10 X10 ij + β11 X11 ij + ε
ٌعبااش عاآ اٌمٍّاات االلخصااادٌت اٌّضااافت وّ ااش ٌ Proxyمٍاااس وفااالة اٌبٕااون ( )jورٌااه ٌٕوعٍاات
اٌبٕه ( )iحخص أدذ دوي ِجٍش اٌخعاوْ اٌخٍٍجً .وبذٍث حأخز ( )jسلُ (ٌٍ )1بٕون اإلصالٍِت سلُ
ji
(ٌٍ )2بٕون اٌخمٍٍذٌت بٍّٕا حأخز ( )kاالسلاَ ِٓ ( )1إٌى (( .)6دٍث سِز ٌذوٌت اٌضاعودٌت بااٌشلُ 1
واالِاساث و  2واٌبذشٌٓ  3ولغش  4واٌىوٌج  5وعّاْ 6
ٌ X1 jiعبش عٓ دموق اٌٍّىٍت ٌٍبٕه ( )jاٌّشحبغت بٕوع اٌبٕه ( )iواٌذوٌت.
ٌ X2 jiعبش عٓ سأس اٌّاي اٌّضخثّش ٌٍبٕه ( )jاٌّشحبغت بٕوع اٌبٕه ( )iواٌذوٌت.
X3 ji

ٌعبش عٓ اٌودائع ٌٍبٕه ( )jاٌّشحبغت بٕوع اٌبٕه ( )iواٌذوٌت.

X4 ji
X5 ji
X6 ji

ٌعبش عٓ ٔضبت صافً اٌذٌوْ اًٌ سأس اٌّاي ٌٍبٕه ( )jاٌّشحبغت بٕوع اٌبٕه ( )iواٌذوٌت.
ٌعبش عٓ وفاٌت سأس اٌّاي ٌٍبٕه ( )jاٌّشحبغت بٕوع اٌبٕه ( )iواٌذوٌت.
ٌعبش عٓ جودة االصوي ٌٍبٕه ( )jاٌّشحبغت بٕوع اٌبٕه ( )iواٌذوٌت.

X7 ji

ٌعبش عٓ جودة االداسة ٌٍبٕه ( )jاٌّشحبغت بٕوع اٌبٕه ( )iواٌذوٌت.

X8 ji

ٌعبش عٓ اإلٌشاداث ٌٍبٕه ( )jاٌّشحبغت بٕوع اٌبٕه ( )iواٌذوٌت.

X9 ji

ٌعبش عٓ اٌضٍوٌت ٌٍبٕه ( )jاٌّشحبغت بٕوع اٌبٕه ( )iواٌذوٌت.

ٌ X10 jiعبش عٓ دضاصٍت ِخاطش اٌضوق ٌٍبٕه ( )jاٌّشحبغت بٕوع اٌبٕه ( )iواٌذوٌت.
ٌ X11 jiعبش عٓ اٌمشوض ٌٍبٕه ( )jاٌّشحبغت بٕوع اٌبٕه ( )iواٌذوٌت.
ٌعبش عٓ اٌّمذاس اٌثابج ٌّٕورج االٔذذاس اٌّخذسج
β0
ٌ β1:β11عبش عٓ ِعاِالث ّٔورج االٔذذاس اٌّخذسج
ٌعبش عٓ بوالً ّٔورج االٔذذاس اٌّخذسج
ε

19

د /خالد حمـمد عثمان أمحد

نموذج مقترح لتقييم أثر مؤشرات كفاءة األداءالمالي على تحسين القيمة .......

4-3اختبار فروض الدراسة التطبيقية
1 -4-3اختبار الفرض األول

ييتـالاست عملالمفالساؿالعمضالمتعئجالتحلياالاتمت ع الPearson Correlationالعماالماتييالمدميودال

%2الءبمو.الاءةميؾالاءسليبودال(رسمال أ)الةبايؿالم ـال()3الاءتعءي :ال

جدول ( :)3مقارنة نتائج عالقات االرتباط بيرسون بين دول مجمس التباون الخميجي
واجمالي البنوك الخميجية
رأس
كفايت انذيون
جودة جودة
حساسيت
رأس /رأس انودائع انمال
انسيونت اإليزاداث
انقزوض
االدارة االصول
انمخاطز
انمسخثمز
انمال انمال
سعوديت

اماراث

بحزيه

قطز

كويج

عمان

كم
انبنوك

**.935

.168

.147

**.602

**.940** -.102 -.067 -.097 -.252

**.852

.000

.077

.122

.000

.000

.000

**.979

**

-.239

.000

.002

**.892

-.033

**

*

.311

.007

.287 .483

.283

.048

.048

-.015 -.072 -.153

.000

.549

.550

.853 .366

-.189

**

.303

-.094

.053
*

.074 .075 -.191

.000

.733

.047

.001

.328

.045

.439 .436

**.984

.101

.140

.115

.045

.027

.094 .015

.000

.442

.287

.381

.732

.837

.475 .909

**.329

**

-.326

-.015

.049

-.027

.017 -.053 -.006

.000

.000

.870

.597

.770

.858 .565

**.963

.017

*

.263

.147

.000

.887

.028

.223

**-.135

.030

.001

.447

**

**

.944

.356

-.089

.096 .052

.002

.461

.432 .670

.374

-.037

-.045

-.010 -.035 -.042

.000

.351

.255

.808 .387

**

.977

.000
**

.898

.000
**

.989

.000
**

.334

.000
**

.953

.000
**

.591

**

.960

.000
**

.901

.000
**

.965

.000
**

.327

.000
**

.945

.000
**

.423

حقوق
انمهكيت
**.879

Pearson
Correlation

Y

Sig. (2-tailed) .000
**

.966

Pearson
Correlation

Y

Sig. (2-tailed) .000
**

.936

Pearson
Correlation

Y

Sig. (2-tailed) .000
**

.989

Pearson
Correlation

Y

Sig. (2-tailed) .000
**

.265

Pearson
Correlation

Y

Sig. (2-tailed) .003
**

.947

Pearson
Correlation

Y

Sig. (2-tailed) .000
**

.550

Pearson
Correlation

Y
.297

.000

.000

Sig. (2-tailed) .000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

يسلصالاء عحثالمفالمتعئجالاءبايؿالاءاعةقالم ـال()3ال أالياالاءةميؾ(األسيم)الاءيالاءمتعئجالاءتعءود:ال ال

-0اليبػػياالعا ػػدالامت ػػع الطماوػػدالاا الاتءػػدالمدميوػػدالعمػػاال%2الةػػيفالاءمؤش ػ ام الاءماػػتقلد ءحقػػيؽالاءملكوػػدال
يماسالاءمعؿالاءمات ممالياءياائ.الينيفالاءقومدالات ت عاودالاءمضػعفديالممػعالودمػيالامموػدالمػالالاءمتغيػ ام يال
مػ ػػعاليتفػ ػػقالمػ ػػ.الا اماػ ػػع ال(سزمػ ػػعبيالي0202يالةلبواءػ ػػيالي0202يالاءدةػ ػػاالي0202يالشػ ػػوعاي0202يال
ػعماي0202يالاءياةػايال0202؛ Ganea, 2015,, Wanke, etal,2016, Sepideh, et
al,2018اليال,2012الSharmaaال).الفػػيالحػػيفالتيبػػاالعا ػػدالامت ػػع العياػػودالةػػيفالاءقػػميضالياءقومػػدال
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ات ت عاودالاءمضعفدياليتفايمالاءؾالامهاليلمعالزاا الاءقميضالزاا المسعطمالاءتح ياالممػعاليػؤ مالاػل عال
علىالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفد .ال

-0الالعػػاـاليبػػياالعا ػػدالاا الاتءػػدالإح ػػعئودالءمؤش ػ ام ال ػػعفيالاءػػاييفال/ماسالاءمػػعؿياليفعوػػدالماسالاءمػػعؿيال
بياةالاأل يؿيالاإلاامةيالاإليمااا يالحاعاودالاءمسعطميال معاليتفػقالةس ػيصالعػاـالامموػداليفعوػدالماسال
اءمعؿالم.الامااع ال(اءدةاالي0202يالشوعاي0202يال,2012ال.)Sharmaaال ال
 -3اليسل ػػصالاء عح ػػثالمم ػػعالا ػػةقالاء ػػياليب ػػياالعا ػػدالامت ػػع الاا الاتء ػػدالإح ػػعئودالة ػػيفالمؤشػ ػ ام الاءتقي ػػوـال
اءم ػػمفيالياءقومػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفدالعمػػاالماػػتييال%2الءكػػاالاءةمػػيؾالاءسليبوػػد.اليءتػػاعوـالاست ػػعمال
اءفػػمضالتاػػتساـالمتػػعئجالممػػياجالاتمحػػاامالاءمتػػامجالءكػػاالاءةمػػيؾالاءسليبوػػدال(اءدمػػياالاألسيػػمالم ػػـال)2الفػػيال
اءبايؿالاءتعءي :ال

جدول ( :)4مقارنة نتائج عالقات االنحدار المتبدد لدول مجمس التباون الخميجي
االعمذة

1

2

3

4

5

6

بيان

انسعوديت

اماراث

بحزيه

قطز

انكويج

عمان

ِعٕوٌت إٌّورج

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

R2

.946

.968

.904

.993

.348

.961

.577

R

.973

.984

.951

.996

.590

.980

.759

-2750.51

-87.05

-42.86

-144.093

-1891.445

-38.072

-448.034

اٌثابج β0
حقوق
انمهكيت
رأس
انمال
انمسخثمز
انودائع
صافي
انذيون
/رأس
انمال
كفايت
رأس
انمال
جودة
االصول

ِعاًِ ّٔورج
االٔذذاس
ِضخوي
اٌّعٕوٌت
ِعاًِ ّٔورج
االٔذذاس
ِضخوي
اٌّعٕوٌت
ِعاًِ ّٔورج
االٔذذاس
ِضخوي
اٌّعٕوٌت
ِعاًِ ّٔورج
االٔذذاس
ِضخوي
اٌّعٕوٌت
ِعاًِ ّٔورج
االٔذذاس
ِضخوي
اٌّعٕوٌت
ِعاًِ ّٔورج
االٔذذاس
ِضخوي
اٌّعٕوٌت

7
جميع
انبنوك

-.077

.051

.096

.136

-.140

.114

.114

.304

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.047

-.010

.073

-.118

.046

-.048

-.048

.000

.918

.600

.376

.000

.000

.000

.016

-.103

.007

.031

.393

.019

.019

.000

.496

.001

.000

.196

.000

.000

-.003

-.011

-.068

.018

.021

-.005

-.005

.904

.212

.041

.203

.789

.834

.834

-.012

.018

-.025

-2606.93

-.013

-.004

-.004

.605

.212

.483

.019

.862

.885

.885

-.010

-.023

.020

-.004

-.011

-.021

-.021

.672

.120

.539

.766

.882

.423

.423
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جودة
االدارة

اإليزاداث

انسيونت

حساسيت
انمخاطز

انقزوض

ِعاًِ ّٔورج
االٔذذاس
ِضخوي
اٌّعٕوٌت
ِعاًِ ّٔورج
االٔذذاس
ِضخوي
اٌّعٕوٌت
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.002

.001

.013

.033

-.015

-.005

-.005

.948

.949

.660

.162

.851

.840

.840

272.762

51.896

7.572

61.529

381.142

-.001

-.001

.000

.000

.000

.002

.007

.969

.969

ِعاًِ ّٔورج
االٔذذاس

-.006

.005

-.001

.005

-.012

125.945

125.945

ِضخوي
اٌّعٕوٌت

.786

.741

.985

.646

.871

.000

.000

ِعاًِ ّٔورج
االٔذذاس

.025

-.025

.048

2.588

-40.777

.020

.020

ِضخوي
اٌّعٕوٌت

.268

.088

.113

.000

.000

.442

.442

ِعاًِ ّٔورج
االٔذذاس

.138

.022

.048

.006

.566

-4.471

-4.471

ِضخوي
اٌّعٕوٌت

.237

.000

.688

.000

.242

.012

.012

يتةػػيفالمػػفالاءبػػايؿالاءاػػعةقالم ػػـال()2الاءدمػػياالم ػػـال2الافالمدػػعمليالاءتحايػػاالياتمت ػػع اليةلػػغالعلػػىالاءت ػياءيال

(%57.7الي)%75.9يالممػػعالودمػػياليبػػياال ػػيةالتفاػػيميدالمدقيءػػدالءلممػػياجالفػػيالتفاػػيمالاءتحاػػفالفػػيالاءقومػػدال
ات ت ػػعاودالاءمضػػعفدالمتيبػػدالمؤشػ ام الحقػػيؽالاءملكوػػديالماسالاءمػػعؿالاءماػػت مميالاءياائػػ.يالاءاػػييءديالاءقػػميضال
ماػػتييالمدميوػػدال%2يالفػػيالحػػيفالتالتيبػػاالعا ػػدالمدميوػػدالء قوػػدالاءمؤشػ ام .اليمتيبػػدالءػػاءؾاليسلػػصالاء عحػػثال
اءػػيالمفػػضالفػػمضالاءدػػاـالاأليؿيالحيػػثالييبػػاالتػػر يمالايالاتءػػدالإح ػػعئودالةػػيفالمؤش ػ ام الاءتقيػػوـالاءم ػمفيال

ياءقوم ػػدالات ت ػػعاودالاءمض ػػعفدالءةم ػػيؾالايؿالمبل ػػسالاءتد ػػعيفالاءسليب ػػياليي ػػا.اليم ػػعالومي ػػفالاتعتم ػػعاالعل ػػىال
اءممياجالفيالاءتمةؤال قوعسالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدالءبمو.الاءةميؾالاءسليبودالابمعت .ال

2-4-3اختبار الفرض الثاني

ييتـالاست عملالمفالساؿالعمضالمتعئجالتحلياالاتمت ع العماالماتييالمدميودال%2الءكاالايءدالعليالحالالمػفال

بايؿالم ـال()3ياليمتعئجالاتمحاامالفيالبايؿالم ـال(.)2الييتةيفالمفالاءبايؿال()3يالء ػفيؼاليػاالايءػداليبػياال
عا دالاا الاتءدالمدميودالعماالماتييال%2ياليواحظالمعاليلي :ال

-0الاتفعؽالةميؾالايؿالمبلسالاءتدعيفالاءسليبيالعلىاليبياالعا دالامت ع الطماودالاا الاتءػدالإح ػعئودالةػيفال
مؤش ام الحقػيؽالاءملكوػداليماسالاءمػعؿالاءماػت ممالياءياائػ.الياءقػميضالينػيفالاءقومػدالات ت ػعاودالاءمضػعفدال
مػػعاليتفػػقالمػػ.الا اماػػع ال(اءبػػعةميي0202؛البػػاايميالياػػحميفي.)0202الممػػعاليؤيػػاالعل ػػىالامموػػدالمػػالال

اءمتغي ام  .ال
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-0التتف ػػقالاءةمػ ػػيؾالاءا ػػدياودالياء حميموػ ػػدالعل ػػىاليبػ ػػياالعا ػػدالامت ػ ػػع الطماو ػػدالاا الاتءػ ػػدالإح ػػعئودالةػ ػػيفال
اإلي ػمااا الينػػيفالاءقومػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفديالممػػعالييضػػلالامموػػدالإضػػعفدالمػػااالاءمتغيػػمالفػػيالمػػعتيفال

اءايءتيفياليتتفقالمالالاءمتيبدالم.الامااع ال) .(Karim & Alam, 2014; Dang, 2011ال
-3الالتتفػػقالةمػػيؾالاتمػػع ام اليعمػػعفالعلػػىاليبػػياالعا ػػدالامت ػػع الطماوػػدالاا الاتءػػدالإح ػػعئودالةػػيفالاءاػػييءدال
ينيفالاءقومدالات ت عاودالاءمضػعفديالممػعالييضػلالامموػدالإضػعفدالمػااالاءمتغيػمالفػيالمػعتيفالاءػايءتيفيال مػعال
يتفػقالمػ.الا اماػع ال) (Dang, 2011; Sepideh, et al, 2018اتالافالمػالالاءدا ػدالعياػودالفػيال
اء حميف .ال

-2الالتيبػػاالفػػيالعمػػعفالعا ػػدالامت ػػع الطماوػػدالاا الاتءػػدالإح ػػعئودالةػػيفالاإلاامةالينػػيفالاءقومػػدالات ت ػػعاودال
اءمضػعفديال مػعاليتفػقالمػ.المتيبػدالا اماػع ال(عيػع يالاءم ي ػع ي.)Sepideh, et al,2018;0202ال

فيالحيفالتكيفالمالالاءدا دالعياودالفيالاءادياود .ال

ػدالياءكييتوػدالعلػػىاليبػػياالعا ػدالامت ػػع العياػودالاا الاتءػػدالإح ػػعئودال
-2الاتفػعؽالاءةمػػيؾالاءاػدياودالياتمعماتوػ ال
ةػػيفالحاعاػػودالمسػػعطمالاءاػػيؽالياءقومػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفديالممػػعالييضػػلالامموػػدالم امعػػعةالشػػياالمػػالال
اءدا دالفيالمالالاءايؿالاء اثياليتتفقالمالالاءمتيبدالم.الاماادال(ةيمايفي .)0202ال
-2الالاتفعؽالةميؾالاتمع ام الياء حميفالعلىاليبياالعا دالامت ع العياودالمدميودالةيفالبػياةالات ػيؿالياءقومػدال
ات ت ػ ػ ػػعاودالاءمضػ ػ ػػعفدياليتتفػ ػ ػػقالمػ ػ ػػالالاءمتيبػ ػ ػػدالمػ ػ ػػ.الا اماػ ػ ػػع ال ;(Echekob, et al, 2014

) .Dang,2011ال
يتضػػلالممػػعالاػػةقاليبػػياالاسػػتاؼالةػػيفالاءػػايؿالفػػيالا ػػمالمؤش ػ ام التقيػػوـالاألاالالاءم ػمفيالعلػػيالاءقومػػدال
ات ت ػعاودالاءمضػػعفديالفػ دضالاءدا ػػع الطماوػدالفػػيالايءػداليعياػػودالفػيالاسػػمييالي دػضالاءدا ػػع المدميوػػدال
فيالايءداليغيمالمدميودالفيالاسمييالممعالوقاـالاءياالعمليالعلىاليبياالاستاؼالةيفالاءايؿ .ال
-2الاليتةػػيفالمػػفالاءبػػايؿالاءاػػعةقالم ػػـال()2الفػػيالاتعمػػاةالاءسع ػػدال عءػػايؿال(مػػفالاءدمػػياال0الاءػػيال)2الت ػمايحال
مدعماالاءتحاياالفيالايؿالاءادياودالياتمػع ام الياء حػميفالي طػماليعمػعفالةػيفال%99.3الي%90.4الممػعال
ودميالزيعاةالاءقيةالاءتفايميدالءلممياجالاءمقتمحالفيالتفايمالاءتغيمالفيالاءقومدالات ت ػعاودالاءمضػعفدالمتيبػدال
اءتغيػػػمالفػ ػػيالمؤشػ ػ ام التقيػ ػػوـالاألاالالاءم ػػمفيال ماػ ػػتييالمدميو ػػدال%2يالييؤيػ ػػاالاءػػػؾالامتفػ ػػععالمدعمػ ػػاال

اتمت ػػع الحيػػثاليتػالػمايحالءػػمفسالاءػػايؿالةػػيفال%99.6اليال.%95.1الممػػعالودمػػيالإميعموػػدالاتعتمػػعاالعلػػىال
اءممػػياجالاءمقتػػمحالفػػيالاءتمةػػؤال قوػػعسالاءقومػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفدالفػػيالمػػالالاءػػايؿيالممػػعالودػػاالإضػػعفدال
عملودالمعمدالءهالالاءامااد .ال
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-2الاليفقعالءلبايؿالم ـال()2اليةلغالمدعمليالاءتحاياالياتمت ع الفػيالاءكييػ ال%34.8الي%59ياليمػيالمدػات ال
ممسفضدالماةوعالمقعممدالة ع يالاءايؿالممعالودميالامسفعضالاءقػيةالاءتفاػيميدالءلممػياجالفػيالاءكييػ ياليءػاءؾال
وحتػ ػػعجالاتمػ ػػمالاءػ ػػيالا اماػ ػػدالاءديامػ ػػاالاءتػ ػػيالاا الءهػ ػػااالاتمسفػ ػػعضال مػ ػػعاليتفػ ػػقالمػ ػػ.التي ػ ػػودالا اماػ ػػدال
) .)Jolly,etal,2017ال
يسلػػصالاء عحػػثالممػػعالاػػةقالاءػػيالاسػػتاؼالمؤشػ ام التقيػػوـالاألاالالاءمػػعءيالاءم ػػمفيالاءمػػؤ مةالعلػػىالاءقومػػدال

ات ت ػعاودالاءمضػعفدالةػيفالةمػيؾالايؿالمبلػسالاءتدػعيفالاءسليبػػيالي دضػهعالاءػ دض.اليمػفال ػـاليػمفضالفػػمضال

اءداـال ماتييالمدميودال%2ياليتتفقالمالالاءمتيبدالم.الاماادال(إةػماموـالي.)0202الالييمبػ.الاءػؾالاءػيالاسػتاؼال
اءظميؼالاءسع دال ياالايءدياليتحتعجالايءدالاءكيي الاءيالاماادالسع د.اليءاءؾالوحتعجالاتممالاءيالمزيػاالمػفال
اءا اماػػدالحػػيؿالتحايػػاالاءديامػػاالاءتػػيالاا الاءػػيالمػػااالاءتفػػعي .اليمػػعالوميػػفالاتعتمػػعاالعلػػىالاءممػػياجالفػػيالاءتمةػػؤال
قوعسالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفداليمؤشمالءلكفعلةالءةميؾالياالايءدالعليالحال .ال

 3-4-3اختبار الفرض الثالث

الييتـالاست عملالمفالساؿالعمضالمتعئجالتحليػاالاتمت ػع العمػاالماػتييالمدميوػدال%2العلػىالماػتييالاءةمػيؾال

اءتقلياودالياءةميؾالاإلاامودالاءسليبودالييتضلالاءؾالمفالاءبايؿالم ـال()2الاءتعءي:ال

جدول ( :)5يقارن نتائج عالقات االرتباط بين البنوك التقميدية واإلسالمية ال
ٔوع
جودة جودة
حساسيت
انسيونت اإليزاداث
انقزوض
االدارة االصول
انمخاطز
اٌبٕه

كفايت
رأس
انمال

**-.149* -.067 .294

.046

-.045

.294

.018

.467

.481

.073

**-.038 .406

-.044

*-.102

-.008

.157

.457

.397

.046

.878

**.059 -.166** .966
حقهيذي

.000

.005

اسالمي **-.119* .503
.000

.021

.351

.000

.000

رأس
صافي
انذيون انودائع انمال
انمسخثمز
/رأس انمال

حقوق
انمهكيت

**Y Pearson Correlation .956** .932** .962
.000

.000

.000

)Sig. (2-tailed

**Y Pearson Correlation .482** .363** .541
.000

.000

.000

)Sig. (2-tailed

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

ال
ال
ال
ال
ال
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يتةيفالمفالاءبايؿالاءاعةقالم ـال()2المعاليلي :ال

 -0اتف ػػعؽالاءةم ػػيؾالاءتقلياو ػػدالياإلا ػػامودالعل ػػىاليب ػػياالعا ػػدالامت ػػع الطماو ػػدالاا الاتء ػػدالإح ػػعئودالة ػػيفال
مؤشػ ػ ػ ام الحق ػ ػػيؽالاءملكو ػ ػػداليماسالاءم ػ ػػعؿالاءما ػ ػػت ممالياءياائ ػ ػػ.الياإليػ ػ ػمااا الياءق ػ ػػميضالين ػ ػػيفالاءقوم ػ ػػدال
ات ت ػػعاودالاءمض ػػعفدال م ػػعاليؤي ػػاالع ػػاـالت ػػر مالم ػػالالاءمتغيػ ػ ام ال طةود ػػدالعم ػػاالاءةم ػػؾالاػ ػيالالتقلي ػػايالايال
إااميياليتتفقالمالالاءمتيبدالم.الامااع ال باايميالي (Karim & Alam, 2014, Dang, 2011
ال

ياحميفالي. (0202ال ال

 -0اتفعؽالاءةميؾالاءتقلياودالياإلاامودالعلىاليبياالعا دالامت ع العياودالاا الاتءدالإح ػعئودالةػيفالمؤشػمال
حاعاػػودالمسػػعطمالاءاػػيؽالياءقوم ػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفدياليتتفػػقالم ػػالالاءمتيبػػدالمػػ.الا اماػػدال(ةيم ػػايفيال

.)0202
 -3استلف الاءةميؾالاءتقلياودالياإلاػامودالفػيالمؤشػميفيالففػيالاءةمػيؾالاءتقلياوػدالتيبػاالعا ػدالامت ػع العياػودال
ةػػيفالبػػياةالات ػػيؿالياءقومػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفدياليودػػاالاءػػؾالممطقػػيالفيلمػػعالزاا الما ػ دالمس ػػصال
ساعئمالاءقميضالاءيالابمعءيالاءقميضالامسفض الاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدياليتتفقالمالالاءمتيبدالم.ال

ا اماػػدال()Dang,2011ياليتقػػاـالاءا اماػػدالاءيػػاالتطةوقػػيالعلػػىالاعػػـالمػػالالاءدا ػػدالفػػيالميابهػػدالا اماػػع ال
(Almazari, 2011ال)Echekob, et al,2014,الاءتيالتمياليبػياالعا ػدالامت ػع الطماوػدالمػ.البػياةال
األ يؿ.الامعالاءةميؾالاإلاامودالفعءدا دالعياودالم.اليفعودالماسالاءمعؿياليوداالاءؾالممطقيالفيلمعالزاا ال
يفعودالماسالاءمعؿالتدطاالبزلالمفالاألمياؿالاءمات ممةالممػعاليسفػضالاءقومػدالات ت ػعاودالاءمضػعفدياليتتفػقال

مػػالالاءمتيبػػدالمػػ.الا اماػػدال(حاػػيفي)0202الةيبػػياالفػػميؽالمدميوػػدالةػػيفالاءةمػػيؾالاءتقلياوػػدالياإلاػػامودالفػػيال
يفعوػػدالماسالاءمػػعؿياليتستلػػأالمػػ.الا اماػػع ال(IFSB, 2014يالاءبػػعةمييال)0202ال شػػرفالتحاػػفالبػػياةال
األ يؿالفيالاءةميؾالاإلاامودالعفالاءتقلياود.ال ال
 -2تالتيباالعا دالاا الاتءدالإح ػعئودالعمػاالماػتييال%2الةػيفالمؤشػ ام الماػ دال ػعفيالاءػاييفالاءػيالماسال
اءمعؿاليبياةالاإلاامةالياءاييءدالينيفالاءقومدالات ت ػعاودالاءمضػعفداليتتفػقالمػالالاءمتيبػدالةس ػيصالعػاـال

امموداليفعودالماسالاءمعؿالم.الامااع ال(اءدةاالي0202يالشوعاي0202يال,2012ال.)Sharmaaال ال

-2الافتمضالاء عحثاليبياالمؤشمالاءاامدالاءشمعودالفيالياالاءةمػيؾالاإلاػاموديالءيبػياالميئػدالم ع ػدالشػمعودال
ةهػػعيالمػػعاليتفػػقالاءػػؾالمػػ.الا اماػػع ال(ةستػػيالي0202يالعةػػاﺍءقعﺩﺭيال طػػعمميال0202ي IFSB, 2014
.)BCBS, 2010,ال ال
-2اليسل ػػصالاء عح ػػثالمم ػػعالا ػػةقالاء ػػيالاتف ػػعؽالاءةم ػػيؾالاإلا ػػامودالياءتقلياو ػػدالف ػػياليب ػػياالعا ػػدالة ػػيفالاغلػ ػ ال
مؤشػ ام التقيػػوـالاألاالالاءم ػمفيالياءقومػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفدالعمػػاالماػػتييال.%2اليءتحايػػاالا ػػمالمػػالال
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اءدا ػػدالاءتفاػػيمياليػػتـالااػػتسااـالمتػػعئجالاءممػػياجالاءمقتػػمحالءلةمػػيؾالاءتقلياوػػدالياإلاػػاموداليمػػعاليتضػػلالمػفال

اءبايؿالم ـال()2الاءتعءي :ال

جدول ( :)6مقارنة نتائج عالقات االنحدار المتبدد لمبنوك التقميدية واإلسالمية
بيـــــــــــان

انبنوك انخقهيذيت
انخهيجيت

انبنوك اإلسالميت
انخهيجيت

ِعٕوٌت إٌّورج

.000

.000

R2

.944

.554

R

.972

.744

اٌثابج β0

-190.219

-940.074

ِعاًِ ّٔورج االٔذذاس

.023

.094

ِضخوي اٌّعٕوٌت

.042

.000

ِعاًِ ّٔورج االٔذذاس

.009

-.059

ِضخوي اٌّعٕوٌت

.008

.000

ِعاًِ ّٔورج االٔذذاس

.061

-.003

ِضخوي اٌّعٕوٌت

.666

.618

ِعاًِ ّٔورج االٔذذاس

-.019

-.012

ِضخوي اٌّعٕوٌت

.202

.737

ِعاًِ ّٔورج االٔذذاس

-.008

-.015

ِضخوي اٌّعٕوٌت

.606

.670

ِعاًِ ّٔورج االٔذذاس

.013

-.009

ِضخوي اٌّعٕوٌت

.414

.795

ِعاًِ ّٔورج االٔذذاس

-.009

.028

ِضخوي اٌّعٕوٌت

.558

.391

ِعاًِ ّٔورج االٔذذاس

53.558

217.208

ِضخوي اٌّعٕوٌت
ِعاًِ ّٔورج االٔذذاس
ِضخوي اٌّعٕوٌت
ِعاًِ ّٔورج االٔذذاس
ِضخوي اٌّعٕوٌت
ِعاًِ ّٔورج االٔذذاس

.000
.019
.208
.011
.489
.023

.000
.004
.951
-.064
.067
.031

ِضخوي اٌّعٕوٌت

.000

.000

X1دموق اٌٍّىٍت
 X2سأس اٌّاي اٌّضخثّش
 X3اٌودائع
ٔ X4ضبت صافً اٌذٌوْ
اًٌ سأس اٌّاي
 X5وفاٌت سأس اٌّاي
جودة االصوي
جودة االداسة
 X8اإلٌشاداث
اٌضٍوٌت
دضاصٍت ِخاطش اٌضوق
اٌمشوض
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ييتض ػػلالم ػػفالاءب ػػايؿالاءا ػػعةقالم ػػـال()2الاس ػػتاؼالمد ػػعمليالاءتحاي ػػاالياتمت ػػع الف ػػيالاءةم ػػيؾالاءتقلياو ػػدال

%94.4الي%97.2العفالمدعمليالاءتحاياالياتمت ع الفيالاءةميؾالاإلاامودال%55.4ي%74.4يالممعالودميال
اسػػتاؼالاءقػػيةالاءتفاػػيميدالءلمتغيػ ام الاءماػػتقلدالفػػيالتفاػػيمالاءتغيػػمالفػػيالاءقومػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفدال ماػػتييال
مدميو ػػدال%2ياليم ػػااالودم ػػياليب ػػياالاس ػػتاؼالة ػػيفاليف ػػعلةالااالالاءةم ػػيؾالاءتقلياو ػػدالياإلا ػػامودالء ػػعءلالاءةم ػػيؾال
اءتقلياوديالياستاؼال ومدالمدلمع الاءمميابيفيالاليتستلأالمالالاءمتيبدالعمػعالتي ػل الاءوػهالا اماػع

( IFSB,

)2014الBCBS, 2010,اليالييمبػػ.الاء ػػؾالاءػػيالتػػر يمال يػػياالاءشػ ػميددالاإلاػػامودالفػػيالاءةمػػيؾالاإلاػػاموديال
ييبػػياالاءقػػميضالاءحاػػمدالي ػػغمالحبػػـالاءةمػػيؾالاإلاػػامودالمقعممػػدال عءتقلياوػػد.اليمػػعالوميػػفالاتعتمػػعاالعلػػىال

اءممػػياجالفػػيالاءتمةػػؤال قوػػعسالاءقومػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفدالءلةمػ الػيؾالاءتقلياوػػدالياإلاػػامودياليودػػاالمػػااالإضػػعفدال
عملو ػػدال يو ػػدالءلا اما ػػدياليم ػػفال ػػـالي ػػمفضالف ػػمضالاءد ػػاـيال م ػػعاليتف ػػقالم ػػ.المتيب ػػدالا اما ػػدال(إةػ ػماموـالي0202؛ال
حايفي0202؛ال.)Sepideh, et al, 2018ال ال

-4النتائج والتوصيات ال

ا تمحػ ػ الاءا اما ػػدالمم ػػياجالءقو ػػعسالا ػػمالمؤشػ ػ ام التقي ػػوـاليف ػػعلةالاألاالالاءمػ ػػعءيالاءم ػ ػمفيالعل ػػىالاءقوم ػػدال

ات ت ػػعاودالاءمضػػعفدالءلةمػػيؾالاءسليبوػػدال-ا اماػػدالمقعممػػدياليسل ػ الاءػػياليبػػياالتػػر يمالايالاتءػػدالإح ػػعئودال
ءمؤش ػ ام التقيػػوـالاألاالالاءمػػعءيالاءم ػمفيالعلػػيالاءقومػػدالات ت ػػعاودالءلةمػػيؾالاءسليبوػػدالييػػايالغيػػمالافالمػػااال
اءتر يماليستلأالةيفالاءايؿيالييستلأالةيفالاءةميؾالاءتقلياودالياإلاامود.اليوميفالتلسوصالاءمتعئجالاءتعءود:ال ال

 -0وداالمقوعسالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدالافضاالمقوعسالمتدعمؼالعلوهالء االالفيالاألباالاءطيياياليمعال
تدػػاالمؤش ػ ام المظػػعـالاءتقيػػوـالاألممييػػيالمػػفالافضػػاالااػػعءي التقيػػوـالااالالاءةمػػيؾيالغي ػمالامهػػعالتحتػػعجالاءػػيال
تطػػييمالةإضػػعفدالمؤش ػماالاسػػميالاءيهػػعال ػػامتهعالاءا اماػػع الاءاػػع قدالايالاضػػعفهعالاء عحػػثالءتحاػػيفالاءقومػػدال
ات ت عاودالاءمضعفد.

 -0تمعيءػ الاءا اماػػدالممػػياجالمقتػػمحالضػػـال00المؤشػػمالءتقيػػوـالاألاالالفػػيالاءةمػػيؾاليمػػيالحقػػيؽالاءملكوػػديالماسال
اءمػػعؿالاءماػػت مميالاءياائػػ.يالاإلي ػمااا يالاءقػػميضيالحاعاػػودالمسػػعطمالاءاػػيؽيالبػػياةالات ػػيؿياليفعوػػدال

ماسالاءمػػعؿيالما ػ دال ػػعفيالاءػػاييفالاءػػيالماسالاءمػػعؿيالبػػياةالاإلاامةيالاءاػػييءدالياضػػعفدالمؤشػػمالاتءت ػزاـال
عءا ػػامدالاءشػ ػػمعودالوطةػ ػػقالفػ ػػيالاءةمػ ػػيؾالاإلاػ ػػامودالفقػ ػػطياليمػ ػػالالايؿالا اماػ ػػدالتضػ ػػـالمػ ػػااالاءدػ ػػااالمػ ػػفال

اءمؤش ام  .ال

 -3اءمؤش ام الاألك مالتر يماالعلىالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدالميالحقيؽالاءملكوديالماسالاءمػعؿالاءماػت مميال
اءياائ.يالاإليمااا يالاءقميضيالاءاييءديالحاعاودالمسعطمالاءايؽيالبياةالات يؿياليفعودالماسالاءمعؿ.ال

فيالحيفالاءمؤش ام الاأل االتر يماالميالما دال عفيالاءاييفالاءيالماسالاءمعؿيالبياةالاإلاامة .ال
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 -2التةػػيفاليبػػياالتػػر يمالايالاتءػػدالإح ػػعئودالءمؤش ػ ام التقيػػوـالاألاالالاءم ػػمفيالعلػػيالاءقومػػدالات ت ػػعاودال
اءمضعفدالءةميؾالايؿالمبلسالاءتدعيفالاءسليبيالييا.الفيالحػيفالتستلػأالمػالالاءمؤشػ ام ال شػياالمدمػييال

ةيفالةميؾالايؿالمبلسالاءتدعيفالاءسليبي.اليمعالتستلأالةيفالاءةميؾالاءتقلياودالياإلاامود.ال ال

 -2اليتقػػعم المدػػعمليالاءتحايػػاالياتمت ػػع الفػػياليػػاالايؿالمبلػػسالاءتدػػعيفالفومػػعالعػػااالاءكيي ػ الاءػػايالامسفػػضال
فيهعالماافالاءمدعمليفال شيااليةيم .ال
 -2وميفالاتاتفعاةالمفالمتعئجالممياجالاءاماادالاءمقتمحالفيالاءتمةؤال عءقومػدالات ت ػعاودالاءمضػعفدالءةمػيؾاليػاال
ايءػػدالمػػفالايؿالمبلػػسالاءتدػػعيفالاءسليبػػيياليءلةمػػيؾالاءتقلياوػػدالياءةمػػيؾالاإلاػػامودياليءلةمػػيؾالاءسليبوػػدال

ييا.ال ال

التوصيات

االامـالتي وع الاءاماادالفومعاليلي:ال ال
تتم ال
-0الااػػتسااـالاءةمػػيؾالاءمميزيػػدالءمقوػػعسالاءقومػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفدالءقوػػعسالاءكفػػعلةالياعت ػػعملالاحػػاالرءوػػع ال
اءحييمدالاءم مفودالءلم ع دالعلىالاءةميؾيالم.العماالامااع المقعممدالةيفالاءايؿ.

-0الاب ػمالالمزيػػاالمػػفالاءا اماػػدالحػػيؿالتحايػػاالاءديامػػاالاءتػػيالاا الاءػػيالاسػػتاؼالااالالاءةمػػيؾال ػػعستاؼالايؿال
مبلسالاءتدعيفالاءسليبياليفقعالءمقوعسالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفد.ال ال

-3التد ػػعيفالاألي ػػيفيالم ػػ.الءبم ػػدال ػػعزؿالإل ػػاامالمد ػػعييمالتمعاػ ػ الاءةم ػػيؾالاإلا ػػامودالءمؤشػ ػ ام التقي ػػوـالاألاالال
اءم مفييال معاليتمعا الم.البيمماليطةوددالعمػاالمػالالاءةمػيؾالياءيا ػ.الاءمحػوطيالايالت ػامال ػعزؿالماػسدال

سع دالءلةميؾالاتاامود.

البحوث المستقبمية

 -0اماادالاا ع الاستاؼالمقوعسالاءقومدالات ت ػعاودالاءمضػعفدالةػيفالايؿالمبلػسالاءتدػعيفالاءسليبػييالينػيفال
اءةميؾالاءتقلياودالياإلاامود .ال

 -0ال اماادالااتسااـالااعءي المتقامدالءتمتيػ الااالالاءةمػيؾالياػةاالاءي ػيؿالاءػيالاءكفػعلةالاءتعمػداليفػقالمقوػعسال
اءقومدالات ت عاودالاءمضعفدالءلةميؾالاءتقلياودالياإلاامود .ال
 -3الا اماػػدالتطةيػػقالممػػعاجال وػػعسالاءقومػػدالاءمضػػعفدالعلػػىالاءبعمدػػع الياءهيئػػع الاءساموػػدالءلتركػػاالمػػفاليفػػعلةال
اما.
اتاتسااـاليحافالتيظيأالاءمي ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال

28

د /خالد حمـمد عثمان أمحد

نموذج مقترح لتقييم أثر مؤشرات كفاءة األداءالمالي على تحسين القيمة .......

المراجع

أواال :المراجع بالمغة البر ية

إة ػ ػ ػ ػ ػماموـالمحمػ ػ ػ ػ ػػياال الاءاػ ػ ػ ػ ػػياال()0202يالﺍﻵ عﺭالﺍإل ت عﺩيدالإلﺩﺍﺭﺓالﺍءمسععشالفيالممش ﺕالﺍألعمعؿالعلىال
ﺍءقغعﻉالﺍءم شفييالﺍلمجمة ﺍلبممية لالقتصاﺩ ًﺍلتجاﺭﺓ الاءدااال0يالصال:220ال.222ال ال

إةػماموـيالغػػعاةالاحمػػاال()0202ي”الرءوػػع الاءحػػاالمػػفالاءمشػػيا الاءمعتبػػدالعػػفالتياػػ.الاءمدػػعييمالاءمحعاػػةودالفػػىال
ااتسااـالاءقومدالاءدعاءد:الاماادالمياامود“يالمجمة الفكر المحاسبي كمية التجارة جامبة عين

شمسيالعال0يالصالصال .0022-0230ال

اة ػػيالاءد ػػزيالحا ػػيفالا ػػديايال0202ياليفعو ػػدالماسالاءم ػػعؿالف ػػيالاءةم ػػيؾالاإلاػ ػامودال"الاءيا ػػ.اليا ػػامدالاءتطةي ػػقال
“ الجامبررررة األردنيرررررة كميرررررة الشرررررريبة المرررررؤتمر الررررردولي األول لمماليرررررة ل سرررررالميةي2ال–ال
2اغاطس .ال

اةػػيالمحوميػػايالمياػػىالعمػػمال()0222ي”المسػػعطمال ػػوغالاءتمييػػاالاإلاػػامياليعا تهػػعال مدوػػعماليفعوػػدالماسال
اءمعؿالءلةميؾالاإلاامودالمفالساؿالمدوعمال عزؿ “0رسالة دكتوراه غير منشورة األكاديميرة
البر ية لمبموم المصرفية.
احمػ ػػايالعةػ ػػاالقالعةػ ػػاالاءقػ ػػعامي0202يالتقيػ ػػوـالااالالاءةمػ ػػيؾالاءم ػ ػميدال عاػ ػػتسااـالمظػ ػػعـالاءتقيػ ػػوـالاءم ػ ػمفيال
األممييػػيالا اماػػدالمقعممػػدالةػػيفالاءةمػػيؾالاءدعمػػدالياءسع ػػديالالمجمررة البمميررة لمدراسررات التجاريررة

والبيئية المبلاال2يالعااال0يالصال .220:222ال

اامععيايالمي ـالءديةػييال()0202الاءمعءوػدالاءدعمػدالمقعوضػع الاءكفػعلةالياءدااءػدالمػاساالاءمظميػدالاءبزئوػديالدار
اليازوري البممية لمنشر والتوزيع األردن عمان.

اءتبعمي إءهعـي شديني محميا فيزيال()0202يالتقيوـ األاال اءمعءي ءلةميؾ اءتبعميػد " ا اماػد حعءػد اءةمػؾ
ػمضالاءشػدةي اءب ازئػميال"ءلفتػمةي0222:0200 -يالأبحراث اقتصرادية
ي ياءق
اءػيطمي اءب ازئػم ال
ع
واداريةيالاءدااال02يالصال .22:02ال

اءب ػػعةمييالسعء ػػاال()0202يالتقي ػػوـالاألاالالاءم ػػعءيالءلةم ػػيؾالاءوممو ػػديالالمجمررررة البمميررررة لمدراسررررات التجاريررررة
والبيئية المبلاال2يالصال .022:323ال
اءحمتاػييالإةػماموـالةلقػػدال()0222يال"محػيالإطػػعمالبايػاالءقوػػعساليفعوػدالماسالاءمػػعؿالفػيالاءةمػػيؾالاإلاػاموداليفقػػعال
إلطػػعمالمماػػبـالمػػ.ال ػػعزؿ"0يالاءملتقػػىالاءػػايءيالاء ػػعميال دمػياف":الاألزمػػدالاءمعءوػػدالاءماممػػدالياءةػػاائاال
اءمعءودالاءم مفوديالاءبزائميالمبيد البموم االقتصادية وعموم التسييريال2-2المعيي .ال
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اءػػايمييالمؤيػػايالع ػػعسيالمشػػعال()0202يالاءديامػػاالات ت ػػعاودالياءديامػػاالاءمميػزةالءػ االالاءمػػعءياليا ممػػعالعلػػىال
اءقومدالاءاي ودالاءمضػعفدالءلةمػيؾالاءتبعميػدالاألماموػديالالبمقراء لمبحروث والدراسرات مجمرد  21ال
عاا0يالص .22:20ال
اءػ ػػاوع يال اػ ػػعـالفتحػ ػػييالعاػ ػػعؼيالعةػ ػػاالاءمدطػ ػػيال()0202يالا اماػ ػػدالااتكشػ ػػعفودالءمػ ػػايالتػ ػػر يمالاءماػ ػػئيءودال
اتبتمععودالعلىالااالالاءةميؾالاإلاامودالاألمامودالمفاليبهدالمظمالاءمػيظفيفيالرسالة دكتروراه
جامبة البموم اإلسالمية البالمية كمية الدراسات البميا األردنيالصال:0ال .002ال

اءزعػػعةييالتهػػعميالمحمػػياال()0222ي”التطػػييمالممػػياجالتحتاػػع اليفعوػػدالماسالاءمػػعؿالءلةمػػيؾالاإلاػػامودالفػػيال
إطػػعمالمقػػم ام الءبمػػدال ػػعزؿ:الا اماػػدالتطةوقوػػدالعلػػىالاءةمػػؾالاإلاػػاميالاءدمنػػيالياءةمػػؾالاإلاػػاميال
اءفلاطيميال قطععالغزة“يالرسالة ماجستير غير منشورة كمية التجارة الجامبرة اإلسرالمية

غزة.

اءزيمييالتعممالاةماموـال()0200ي”التقيوـالا مالتطةيقالمدعييمال ػعزؿال0العلػىالاءقػيائـالاءمعءوػدالءلةمػيؾالاإلاػامود:ال
اماادالمظميدالتطةوقود“يالرسالة ماجستير غير منشورة كمية التجارة جامبة بورسبيد.
اءاةئييالعةاالاءغميال()0202يالتقيوـالايم تةمي مدعييم اإل اغ اءمػعءي اءايءوػدالفػي األزمػد اءمعءوػد اءدعءموػدال
يتطػييم اءمظػعـ اءمحعاػةي ءلةمػيؾ اءومموػدالفػي ظػا مػاسا اءقومػد اءدعاءػديالالمركرز اليمنري
لمدراسات االستراتيجية شئون البصريالمبلاال02يالص .022:033ال

اءش ػمفعيالوعاػػميال الاءمحػػعؿال()0202يالا ػػمالتقل ػػع الااػػدعمالاء ػػمؼالعلػػىالاتاالالاءمػػعءيالءلةمػػيؾالاءمامبػػدال
ةةيم ػػدالفلاػػطيفالء ػ يماؽالاءمعءوػػديالمجمرررة جامبرررة األنبرررار لمبمررروم االقتصرررادية واإلداريرررة ال

مبلا2يالعااال02يالصال .022:002ال

اءشػػي الحاػػفيالمػػعممال()0222يال وػػعسالم ػالةالاءةمػػيؾالاإلاػػامودالفػػيالإطػػعمالاءمدوػػعمالاءبايػػاالءكفعوػػدالماسال
اءمػػعؿياليم ػػدالعمػػاالمقامػػدالءلمػػؤتممالاءدػػعءميالاء عءػػثالءا ت ػػعاالاإلاػػامييالجامبررة أم القررر

مكة المكرمة.

اءشػػي يالموفػػيفالاشػػمؼال الشػػفيقالاءاػػدياال()0202يالا ػػمالاءقوػػعسالاءمحعاػػةيال عاػػتسااـالاءقومػػدالاءدعاءػػدالعلػػىال
ماػ ػ داليفعو ػػدالماسالاءم ػػعؿالءلةم ػػيؾالاءم ػ ػميد جامبررررة المنصررررورة كميرررررررة التجرررررررارة رسررررالة
ماجستير غير منشورة.
اءطيػ يالاػػدياالمياػػىيال العواػػىالشػػحعتي يال()0200ي”التحليػػاال وعاػػيالءتطةيػػقاليفعوػػدالماسالاءمػػعؿالعلػػىال
منحو ػػدالاءةمػ ػػيؾالاءتبعمي ػػد:الحعءػ ػػدالاألماف“يالالبمرررروم اإلداريررررة األردنيالعال0يالصالص-322

.322
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اءدةػ ػػايالبػ ػػاؿالإة ػ ػماموـالال()0202يالمحػ ػػاﺩﺍﺕالﺭةحيدالﺍءةموﻙالةعاتسػ ػػااﻡالمموﺫﺝالCAMELال ػ ػػعءتطةيقالعلىال
ﺍءةموﻙالﺍءم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاﺭبدالفىالاوﻕالﺍءمعؿالﺍءادوﺩﻯيالﺍلمجمة ﺍلبممية لالقتصاﺩ ًﺍلتجاﺭﺓ جامبة
عين شمس الع0يالصال .20-23ال
اءدةي ػ ػ ػ ػػاييالع ػ ػ ػ ػػعاؿالا ػ ػ ػ ػػلطعفي0202يالﺃ شالتغةيكالﺍءحوكمدالعليالمؤششﺍﺕالﺃﺩالالﺍءةموﻙالﺍءتبعﺭيدالﺍءليةيديال
ﺍلمجمة ﺍلبممية للدﺭﺍساﺕ ﺍلتجاﺭية ًﺍلبيئيةيالمبلاال2يالص .22:22ال
اءفمايالاحماالميمالاءايفال()0222ي”التحلياالمظعـالاءتقيوـالاءم مفيالاألمميييالCAMELSاليرااةالءلم ع دالعلىال
اءقطععالاءم مفي“يالرسالة ماجستير غير منشورة كمية التجارة الجامبة اإلسالمية غزة.
اءكماامديالإة الامموـال()0222ي”الاُطمالمحعاةودالمدع مةالفيالاءم ع ػدالعلػىالاءةمػيؾال فيااامةالاءمسػعطم“يالصرندوق
النقد البر ي مبيد السياسات االقتصادية أبو ظبي.

اءماععاةيالمميمالعطعالقال()0203يالا مالتطةيقالمقم ام ال عزؿالIIIالعلىالاءةميؾالاإلااموديالرسالة دكتوراه
غير منشورة جامبة البموم اإلسالمية البالمية عمان – األردن.

اءياةايالاداالعلىال()0202يال وعساليفعلةالاءةميؾالفيالاءقطععالاءم مفيالاءاديايال عاػتسااـالتحليػاالمغلػأال
اءةوعمػع ال()DEAالسػاؿالاءفتػمةال0203ال0202-ي Vol. 6, No. 2, 2019, pp. 238-
 255,Global Journal of Economics and Businessةستييالعمعﺭيدي0202يال

تقييُالﺍألاالالءلةموﻙالﺍإلااميدالةعاتسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػااـالمديعﺭالCAMELSالﺩﺭﺍادالحعءدالةمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾالﺍءااﻡال
ﺍءبزﺍئشﻯيالمبلدالاإل احع الات ت ػعاودالياتمػامعجالفػيالات ت ػعاالاءدػعءمياليالمبلػاال00العػااال
02يالصال .022:030ال
ةيمايفيالاومعفي0202يالتقيوـالااالالاءةميؾال عاتدمعؿالمدوػعمCAMELSيالمجمة رماح لمبحوث والدراساتيال
اءدااال02يالصال .002:020ال

تيفيقيالمح السلدال()0222ي”المتطل ع اليفعودالماسالاءمعؿالاءم مفيالياألمظمدالاءم مفودالاءدمنوػد“يالمجمرة
مصر المباصرة العال222يالصال.222-323ال

باايمييالاعموديالاحميفالبمعؿالاءايفالال()0202يالتقيوـالﻭتحلياالﺍألاالالﺍءمعءىالءلةموﻙالﺍإلااميدال:الﺩﺭﺍادال
حعءدالاءةم ػػؾالﺍإلاامىالﺍألﺭﺩمىالءلتميي ػػاالياتا ػػت معميالمجمة ﺇقتصاﺩياﺕ شمال ﺇفزيقيا ع ػػااال

02يالصال .302:320ال

الحعؿيالموفيفالعةاالاءقعامال()0202يالااتسااـالماساالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدالفيالتقيوـالاألاالالاءمحعاةيال
ءلشميع يالرسالة ماجستير غير منشورة كمية التجارة-جامبة بورسبيد .ال
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حاػػفيالحم ػزةالعل ػػىال()0202ي”الا اماػػدالا ػػمالتطةيػػقالمدػػعييمالءبمػػدال ػػعزؿالعلػػىالتحاػػيفالاألاالالاءم ػػمفي:ال
ػػعءتطةيقالعلػػىالاءةمػػيؾالاإلاػػامود“ رسررالة ماجسررتير غيررر منشررورة كميررة التجررارة جامبررة
القاىرة.
حايفيالعالالاحمػاال()0202يالقياﺱ ﺍلبالقة بيه التطبيق ﺍإللﺰﺍمي لقواعد حروكمة ﺍلبنوﻙ ًمستروياﺕ
مخاﻃز ﺍالئتماﻥ ﺍلمصزفي ًﺇنبﻜاساتيا عمى ﺍلقيمة ﺍالقتصاﺩية ﺍلمضافة لمبنرررررررررررررررررررررررررروك

ﺍلمسجمة لرررررد البنرررررك ﺍلمزكﺰﻱ ﺍلمصزﻱ :ﺩﺭﺍسة تطبيقيرررررة المبل ػ ػػاال02اليعػ ػػااال2يالالصال
 .022:002ال

حشػػعايالمةيػػاال()0222ي”الاءيلػػؾالإءػػىالاتفػػعؽال ػػعزؿال(0اءمضػػميفالياألمموػػدالياأل دػػعا)ال“يالمياػػيعدال ػػعزؿال0يال
اءبزلالاأليؿيالاتحاد البنوك البر ية إدارة البحوث بيروت – لبنان.
سػػعفيالطػػعمؽالقيالحةي ػ الاحمػػايالإاامةالاءمسػػعطم:التحليػػاال ضػػعوعالفػػيالاء ػػمععدالاءمعءوػػدالاإلاػػاموديالتمبمػػدال
ع يمالاحمايالاءمدهاالاإلااميالءل حيثالياءتامي يالالبنرك اإلسرالمي لمتنميرة  /جردة الطببرة
األولى ال.0223
ستييالفميايال ال ميشيال()0203يال وعساليفػعلةالاءةمػيؾالاءبزائميػدال عاػتسااـالتحليػاالمغلػأالاءةوعمػع يالمبلػدال
اء عحػػثيالاءدػػااالاء ػػعميالعشػػم كميررة البمرروم االقتصررادية والبمرروم التجاريررة وعمرروم التسرريير

جامبة قاصدي مر اح ورقمة الجزائرالصال-032ال.020ال ال

س ػزاـيال الال()0220ي"اءدا ػػدالةػػيفالاءةمػػيؾالاءمميزيػػدالياءةمػػيؾالاإلاػػامود"يالحيءوػػدالاءةميػػديالمجمررة عمميرررة

متخصصرررة بفقرررو مبامررر نمررروذج االنحررردارات والبمررر المصررررفي الاءدػػااالاء عءػػثالممضػػعف/ال

0200مػالميفمةمال(تشميفالاء عمي)ال.

اةوػػؾيالمػػعميالاحمػػاال()0202ي”الاءدا ػػدالةػػيفالتطةيػػقالمدوػػعماليفعوػػدالماسالاءمػػعؿاليفػػقالمقػػم ام ال ػػعزؿاليمنحوػػدال
اءةمػػيؾالاءتبعميػػدالاءمحلوػػدالفػػيالفلاػػطيف“يالرسرررالة ماجسرررتير غيرررر منشرررورة كميرررة التجرررارة

الجامبة اإلسالمية غزة.

امو ػػسيالح ػػاةيالم ػػييالفعطم ػػدالاءزمػ ػمالال()0200يال و ػػعسالاءكف ػػعلةالاءم ػػمفودال عا ػػتسااـالمم ػػياجالح ػػاالاءتكلف ػػدال
اءدشيائودالاماادالحعءدالاءةميؾالاءبزائميدال(0222ال-ال)0222يالمجمة جامبة القدس المفتوحة

لألبحاث والدراسات مبلا0يعااال02يالصال:22ال .22ال

شػػوعايالفو ػػاالاءطػػعممال()0202يالاءديامػػاالاءمػػؤ مةالعلػػىاليفػػعلةالاءةمػػيؾالاإلاػػامودال:الممػػياجالغيػػمالمدلمػػييال
مدهاالبياةالاتاامةالاءدعمداليالس32يالع032ال سمطنة عمان يالصال:22ال .022ال
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عءليالمفتعحيالفعطمدالمحعؿال()0203ي”التر يمالمقم ام ال عزؿالIIIالعلىالاءمظعـالاءم مفيالاإلاػامييالاءممػيال
ياءدااء ػػدالياتا ػػتقمامالم ػػفالممظ ػػيمالاا ػػامي“يالاا ػػطمةيؿيالتميو ػػع:الالمرررؤتمر البرررالمي التاسرررع
لالقتصاد والتموي االسالمي.
طلفعحيالاحماال()0222يالمؤش ام الاءحوطدالاءكلودالءتقيوـالاامدالاءقطععالاءمعءي المبيد البر ي لمتخطيط .ال
عةاالاءقعامي عةاالاءمحمفيالعةاالاءكميـي اءميمفالال()0202يالتقيوـ مؤش ام ااال اءةميؾ اإلاامود في ظا
األزمد اءمعءود اءدعءموديالمجمة اقتصاديات المال واالعمال العاا2يالصال 322:322ال
عةذﺍءقعﺩﺭيال عﺩﺓيالعل ػػىال ط ػػعممال()0202يالتقييُاليف ػػعلةالاءمؤاا ػػع الاءم ػػمفودالا امادالحعءدالءمبموعدالمٓال
اءةموؾالالال0202ال0222-ي مجمة اقتصاديات شمال افريقيايالصال .022:022ال
ع ػػز يالمعب ػػاةيال()0202يالا اما ػػدالتحليلو ػػدالءلدا ػػدالة ػػيفالاا ػػتسااـالمظ ػػعـالاءمدليم ػػع الاءمحعا ػػةيالاءم ػػاعـال
ةتكميءيبوعالمياماالاءمشميعالERPالياءحاالمفالمسػعطمالاتئتمػعفالفػيالاءةمػيؾالاءتبعميػدالفػيالإطػعمال

مقم ام ال111ال عءتطةيقالعلىالاءةمػيؾالاءم ػميديالمجمرة المحاسربة والمراجبرة كميرة التجرارة
جامبة بني سويفيالصال:32ال.22

عي ػ ػػع يالاحم ػ ػػاالاءش ػ ػػاؿيالغ ػ ػػعزيالعة ػ ػػاالاءمبي ػ ػػاالاءم ي ػ ػػع يال()0202يالا ػ ػػمالعمع ػ ػػمالتقي ػ ػػوـالااالالاءةم ػ ػػيؾالال
CAMELSالفػيالاءمسػػعطمالاتئتمعموػدالاءتػػيالتيابههػعالاءةمػػيؾالاءتبعميػدالاتماموػػدالاءمامبػدالفػػيال
ةيم ػدالعمػػعفالءػ يماؽالاءمعءوػػدال()0202-0222يالرسررالة ماجسررتير غيررر منشررورة جامبررة
آل البيت الصال .22:0ال

مبلسالاءسامع الاءمعءودالاإلااموديالIFSB15يالاءمدوعمالاءمداؿالءكفعوػدالماسالاءمػعؿالءلمؤااػع الاءتػيالتقػاـال
سامع المعءودالإااموديالاوامةمال.0203ال
مػػم سيالاػػميمالاػػداال()0202ي”المقػػم ام ال ػػعزؿال0اليا ممػػعالعلػػىالميابهػػدالاءتحػػاوع الياءمسػػعطمالاءم ػمفود“يال
مجمة االقتصاد والمحاسبة – مصريالعال223يالصال .02-02ال
مع ػػميالاػػلومعفال()0203ي”اليفعوػػدالماسالاءمػػعؿالءلةمػػيؾالاإلاػػامودالاءبزائميػػدالتشػػسوصالاءيا ػػ.اليمقتمحػػع ال
اءتطػييم“ بحرث مقردم لمممتقررى الردولي الثراني لمصرناعة الماليررة اإلسرالمية ببنروان آليررات
ترشيد الصناعة المالية اإلسالمية الجزائر .ال
ال
ال
ال
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