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 ممخص البحث
يتزايػػاالاتمتمػػعـال دمػػاالامااػػع المقعممػػدالءتقيػػوـالااالالاءةمػػيؾالاءسليبوػػدياليودػػاالااػػلي الاءقومػػدالات ت ػػعاودال
اءمضعفدالافضاالمقوعسالمتدعمؼالعلوهالءقوعسالاءكفعلةاليتقيوـالاألاالالفيالاألباالاءطييػاياليتتػر مالمػالالاءقومػدال

ءشػمعودالفػيالاءةمػيؾالإضػعفدالاءػيالمؤشػمالاءاػامدالاالCAMELS مؤشما المظعـالاءتقيوـالاءم ػمفيالاألممييػيال
اإلاامودياليمؤشما الاسميال امتهعالاءامااع الاءاع قدالم االحقيؽالاءملكوديالماسالاءمعؿالاءمات مميالاءياائػ..ال
ييميزالاء حثالعلىالا تماحالممياجالءقوػعسالا ػمالمؤشػما التقيػوـاليفػعلةالاألاالالاءمػعءيالاءم ػمفيالعلػىالتحاػيفال

تطةوقوػػدالتقػػعمفالةػػيفالايؿالمبلػػسالاءتدػػعيفالالاءقومػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفدالءلةمػػيؾالاءسليبوػػدالمػػ.العمػػاالامااػػد
اءمؤشػػما الاءمػػؤ مةالعلػػىالتحاػػيفالاءسليبػػييالينػػيفالاءةمػػيؾالاءتقلياوػػدالياإلاػػامود.اليسل ػػ الاءامااػػدالاءػػيالافال

اءقومػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفدالمػػيالحقػػيؽالاءملكوػػديالماسالاءمػػعؿالاءماػػت مميالاءياائػػ.يالاإليػػمااا يالاءقػػميضيال
.الييستلػػأالا ػػمالاءمؤشػػما الاءاػػع قداليؿياليفعوػػدالماسالاءمػػعؿاءاػػييءديالحاعاػػودالمسػػعطمالاءاػػيؽيالبػػياةالات ػػ

علػػيالتحاػػيفالاءقومػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفدال شػػياالمدمػػييالةػػيفالةمػػيؾالايؿالمبلػػسالاءتدػػعيفالاءسليبػػيالمػػفال
معحوػػديالينػػيفالاءةمػػيؾالاءتقلياوػػدالياءةمػػيؾالاإلاػػامودالمػػفالمعحوػػدالاسػػمي.الفػػيالحػػيفالتاليستلػػأالا ػػمالاءمؤشػػما ال

 اودالاءمضعفدال شياالمدمييالةيفالةميؾالاءسليجالمبتمدد.الاءاع قدالعليالتحايفالاءقومدالات ت ع

 .اءقومدالات ت عاودالاءمضعفديالتقيوـالاألاالالاءم مفييالاءةميؾالاءسليبيالالكممات المفتاحية:
الالال
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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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 مقدمة  -1
ُوداالاءقطععالاءم مفيالاءسليبيالمفالاك مالاءقطععع الامموداليتطيماال اة الطفمةالاءاييءدالاءمقاوػداليزيػعاةال

.الييفقػػػػعالءييعءػػػػدالمػػػػيايزاليتميػػػػزالمػػػػااالاءقطػػػػععالةيبػػػػياال(0202عمنوػػػػدي)مي ػػػػ.الاتمػػػػاةم الاءياائػػػػ.الاءم ػػػػمفودال
بموػ.الاءةمػيؾال«الفيػتش»احتوعطوع اليعفودالءتغطودالاءساعئمالمغـالامسفعضالاادعمالاءمفطياليمعال مف الييعءػدال

ياليتحايػػػػاال(0202)اءتبػػػػعميالياءشػػػػدينيالياءسليبوػػػػدال ماػػػػتقمياليتتزايػػػػاالامموػػػػدال وػػػػعساليتقيػػػػوـاليفػػػػعلةالاءةمػػػػيؾال
غمضالتحايفال امتهعالعلىالميابهدالات عمالات ت عاود.اليتتدػااالااػعءي التقيػوـالااالالاءمؤشما الاءمؤ مةالفيهعال 

يالاتالافال(0202)عةػػاالاءقػػعامالي طػػعمميلةالاءةمػػيؾالم ػػاالاءتحليػػاالاءمػػعءيالياءدعئػػاالعلػػىالحقػػيؽالاءملكوػػداليفػػعيال
)حػػعؿيالااػلي الاءقومػدالات ت ػعاودالاءمضػػعفدالودػاالافضػاالمقوػػعسالمتدػعمؼالعلوػهالءػ االالفػػيالاألبػاالاءطييػاال

اءاماادالعلىالتقيوـالا مالمؤشما التقيوـالاألاالالاءمعءيالفيالاءةميؾالعلػىالاليالءاءؾالتميزElali,2011)الي0202
التحايفالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفد.

الالمشكمة الدراسة 1-1
مظماالءتدااالاألزمع الاءمعءودالاءدعءموػداليي ػمةالاءتطػيما الات ت ػعاوداليتزايػاالاتمتمػعـالةتقيػوـالاألاالالاءمػعءيال

يالءتحايػػػػػػػاالميعوػػػػػػدالاءتحاػػػػػػػيفالاءيابػػػػػػػ ال(0202يالاءشػػػػػػػمفعالياءمحػػػػػػعؿيال0202)عػػػػػػز يالاءم ػػػػػػمفيالءلةمػػػػػػػيؾال
(Yüksel,2012)يال غمضالاءمحعفظدالعلػىالاتاػتقمامالاءمػعءيال((Wanke, et al, 2016ياليزيػعاةاليفعلتهػعال

ياليتحايفال امتهعالعلىالميابهدالات ػعمالات ت ػعاوداليتغيػما الاألاػدعماليزيػعاةال(0202)اءتبعميالياءشدينيالي
.الييتطلػػ ال(۳۱۰۲يالستػػياليفميشػػييال0202)سزمػػعبييقالاألمػػااؼال ر ػػاال ػػامالمػػفالاءمػػياماالاءممعفاػػداليتحقيػػ

ممػعاليسفػأالمػفالر ػعمالال.(0202)اءدةيػاييالالاءؾالاءتمييزالعلىالمحميع التقيوـالاألاالالاءمعءيالءلةمػيؾال شػفعفود
.اليتػػيفمالاءمدليمػػع الاءمحعاػػةودالاءةوعمػػع الياءمدليمػػع الاءازمػػدال(0202)اءاػػةئييالاألزمػػع الاءمعءوػػدالاءدعءموػػدال

يالييتميػػزالااػػلي الاءقومػػدالات ت ػػعاودال(Tonanont,2009)ءتقيػػوـالااالالاءةمػػيؾاليمقعممتػػهال ػػعألاالالاءممبدػػيال
ياليتمييػػزلال(,Ismail,2011ال(Abdoli,2012اءمضػػعفدال مماعػػعةالتكلفػػدالماسالاءمػػعؿاليتكلفػػدالاءفم ػػدالاءةايلػػدال

(.ال(Panigrahi,et al,2014, Shah,et al,2015ءقومدالات ت عاودالاءمضػعفدالعليالمحميع الامشطدالا
الءاءؾالتدتماالعلوهالمالالاءامااد.ال

يتتدػػااالمؤشػػما التقيػػوـالااالالييفػػعلةالاءةمػػيؾالاءتػػيالتػػؤ مالعلػػىالاءقومػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفدالاءػػياماةالفػػيال
يال0202يالةلبواءيي0202)سزمعبييالاءامااع الاءاع قدالم االحقيؽالاءملكودالياءياائ.الماسالاءمعؿالاءمات مم

مظػػعـالاءتقيػػوـال.الاتالافالWanke, etal,2016, Ganea, 2015) ي0202اءياةػػاالي ي0202 ػػعماي
ُودػػاالمػػفالافضػػاالاءػػمظـالاءم عةوػػدالءتقيػػوـالال(CAMELS)الBank Rating Systemاءم ػػمفيالاألممييػػيال
 ,Coelli et al)يال معالوحققالاتاتغاؿالاألم االءلمػياماالاءمتعحػدال(0222)طلفعحيالاءمي أالاءمعءيالءلةميؾال

.اليمعالامهالمفال(0222)حشعايال.الي االاعتمالال مايؽالاءمقاالياءةمؾالاءايءيالءتقيوـالاءقطععالاءم مفيال(2005
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يال(Valencia, et al.,2013, Dang,2011)اك ػػمالاألاػػعءي الفدعءوػػدالءلةمػػيؾالءميابهػػدالاألزمػػع الاءمعءوػػدال
عػػفالاألاالالاءمػػعءيالءلةمػػيؾالةػػيفالاليءقػػاالاي ػػ الاءامااػػع الاءاػػع قدال دمػػاالامااػػع المقعممػػدال.0202وػػعميفالي(

ال.Jolly,et al, 2017) ي0202اءايؿالايالةيفالاءةميؾال)ياةاي

اءمػػعءيالاءم ػػمفيالا ػػمالمؤشػػما اليفػػعلةالاألاالالءػػاءؾالتتم ػػاالمشػػيلدالاءامااػػدالفػػيالتطػػييمالممػػياجالءتقيػػوـال
اءقومػػػدالات ت ػػػعاودالاءمضػػػعفدالءلةمػػػيؾالاءسليبوػػػد.ال ػػػـالتطةيػػػقالمػػػااالاءممػػػياجالاءمقتػػػمحالعلػػػىالاءػػػايؿالءتحاػػػيفال

اءمستلفػػدالءمبلػػسالاءتدػػعيفالاءسليبػػيياليتطةوقػػهالعلػػىالاءةمػػيؾالاءتقلياوػػدالايالاإلاػػامودالءمماعػػعةالا ػػمالاسػػتاؼال
ال.الطةوددالعماالاءةمؾ

 أىمية الدراسة1-2
تتم االفػيالاألمموػدالاءدلموػدالياءدملوػديالامػعالاألمموػدالاءدلموػدالفتمػتجالمػفالامموػدالامااػدالميضػيعالمؤشػما الال

تقيػوـالااالالاءةمػػيؾياليميضػيعالاءقومػػدالات ت ػعاودالاءمضػػعفدالءلةمػيؾ.اليتتزايػػاالمػالالاألمموػػدالمتيبػدالعػػاـالتقػػاوـال
ممػػػعالوم ػػاالفبػػػيةال ح وػػػدالالاءامااػػع الاءاػػػع قدالءممػػعاجالتقػػػوسالا ػػػمالاءدا ػػدالةػػػيفالمػػالالاءمؤشػػػما اليمػػػالالاءقومػػدي

ا ػػػمالمؤشػػػما اليفػػػعلةالاألاالالاءمػػػعءيالعلموػػػد.الامػػػعالاألمموػػػدالاءدملوػػػدالفتتم ػػػاالفػػػيالتقػػػاوـالاءيػػػاالتطةوقػػػيالوقػػػعمفال
ةػػيفالايؿالمبلػػسالاءتدػػعيفالاءسليبػػييالينػػيفالالاءم ػػمفيالعلػػىالتحاػػيفالاءقومػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفدالءلةمػػيؾ
يالييزيػاالمػفالامموػدالءمقعممػدالفػيالمػااالاءميضػيعاءةميؾالاءتقلياودالياءةميؾالاإلااموديالفيالظاالمػامةالاءامااػع الا

يالحيػثالتدػاالاألكةػمالمػفالةػيفالاءامااػع المالالاءاماادالزيعاةالعااالاءمشعماا الاءماتسامدالفيالتطةيقالاءممػياج
 Aziz Hsiang, 2017; Filipa, et  al  ,2018, Wanke, et)اءاػع قدالاءتػيالتمعيءػ المػااالاءميضػيعال
al ,2016, & Kabasakal,2017)الالاءيالمقعممتهالعليالماتييالةميؾالايؿالاءسليج.يال عإلضعفدالال

 ىدف الدراسة 1-3
تطػػييمالممػػػياجالمقتػػمحالءتقيػػػوـالا ػػمالمؤشػػػما التقيػػوـالاألاالالاءمػػػعءيالاءم ػػمفيالعلػػػيالتهػػاؼالاءامااػػدالاءػػػيال

.اليءتحقيػقالمػااالاءهػاؼالاءدػعـالتػـالتحايػاال ا ػدالامػااؼالاءسليبوػدتحايفالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدالءلةمػيؾال
الفمعودالمي:ال

تػر يمالمؤشػما التقيػوـالاألاالالاءمػعءيالاءم ػمفيالعلػيالتحاػيفالاءقومػدالات ت ػعاودالاءمضػعفدالتحاياال 0-3-0
الءلةميؾالاءسليبودالييا.

اماادالاستاؼالتر يمالمؤشما التقيوـالاألاالالاءمػعءيالاءم ػمفيالعلػيالاءقومػدالات ت ػعاودالاءمضػعفدال 0-3-0
ىالةػػيفالةمػػيؾالايؿالمبلػػسالاءتدػػعيفالاءسليبػػييالءيةػػيفالا ػػمالاسػػتاؼالظػػميؼاليػػاالايءػػدالسليبوػػدالعلػػ

المالالاءدا د.
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اماادالاستاؼالتر يمالمؤشػما التقيػوـالاألاالالاءمػعءيالاءم ػمفيالعلػيالاءقومػدالات ت ػعاودالاءمضػعفدالال0-3-3
الال.علىالمالالاءدا دالاءةميؾالةيفالاءةميؾالاءتقلياودالياإلاامودالاءسليبوديالءيةيفالا مالاستاؼالطةوددالعما

 منيجية الدراسة 1-4
ااػػػتسام الاءامااػػػدالاءمػػػمهجالاتاػػػتقمائيالءلتدػػػمؼالعلػػػىالامػػػـالمؤشػػػما التقيػػػوـالاألاالالاءمػػػعءيالاءم ػػػمفيال 

اءػػياماةالفػيالمظػػعـالاءتقيػػوـالاألممييػياليفػػيالاءامااػع الاءاػػع قداليمػػعالوضػوفهالاء عحػػثالمػفالمؤشػػما اليػػميالاءمػؤ مةال
يالءتحلياالةوعمع العليالتحايفالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفد.اليمعالااتسام الاءممهجالاءتحليليالاءقوعاامميتهعال

اءاماادالاءتطةوقودالءاماادالامـالمؤشما الاءتقيوـالاءمؤ مةالعليالتحاػيفالاءقومػدالات ت ػعاودالاءمضػعفدالءكػاالايءػدال
المفالايؿالمبلسالاءتدعيفالاءسليبيياليءلةميؾالاءتقلياودالياءةميؾالاإلاامود.ال

  فروض الدراسة 1-5
 تـالتحاياالفميضالاءاماادال معاليتفقالم.الاألمااؼالاءفمعودالءل حثاليمعاليلي:ال

تالييبػػاالتػػر يمالايالاتءػػدالإح ػػعئودالءمؤشػػما التقيػػوـالاألاالالاءمػػعءيالاءم ػػمفيالعلػػيالاءقومػػدالال:الفرررض األول
الال.يياات ت عاودالءلةميؾالاءسليبودال

تالييبػاالاسػتاؼالايالاتءػدالإح ػعئودالفػيالتػر يمالمؤشػما التقيػوـالاألاالالاءمػعءيالاءم ػمفيالال:الفرض الثانيال
ال.عليالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدالةيفالةميؾالايؿالمبلسالاءتدعيفالاءسليبي

تالييبػػاالاسػػتاؼالايالاتءػدالإح ػػعئودالفػيالتػػر يمالمؤشػػما التقيػوـالاألاالالاءمػػعءيالاءم ػػمفيالال:الفررض الثالررث
الال.مضعفدالةيفالاءةميؾالاءتقلياودالياإلاامودالاءسليبودعليالاءقومدالات ت عاودالاء

الالحدود الدارسة1-6
يميػػزالاء عحػػثالعلػػىالاءةمػػيؾالاءسليبوػػدالفقػػطالءػػايؿالمبلػػسالاءتدػػعيفالاءسليبػػيالءتشػػع هالاءةيئػػدالات ت ػػعاودال
ياءتشميدودالياءقياعاالاءتشغيلودالاءممظمدالي ياعاالاءةميؾالاءمميزيدالفػيالمػالالاءػايؿياليمػعالوقت ػمالاء عحػثالعلػىال

الاءكفعلةال عاتسااـالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدالفقطالايفالغيممعالمفالاءمقعيوس. وعسال

الخطة الدراسة1-7
الوقاـالاء عحثالاءبزلالاءمت قيالمفالاءاماادالاءيال اثالا اعـالمي:ال

ال.اءقاـالاء عمي:الاإلطعمالاءمظميال
ال.اءقاـالاء عءث:الاءاماادالاءتطةوقود

الاءقاـالاءما .:الاءمتعئجالياءتي وع .ال

ال
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 النظري  اإلطار -2
يتضمفالمااالاءقاـالعػمضاليتحليػاالااػتسااـالاءقومػدالات ت ػعاودالاءمضػعفدالءتقيػوـالااالالييفػعلةالاءةمػيؾيالال

يمؤشما التقيوـالييفػعلةالاألاالالاءم ػمفيالاػيالالاألممييػيالايالاءمقتمحػدالفػيالاءامااػع الاءاػع قدالاءمػؤ مةالعلػىال
التحايفالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدالياشتقعؽالاءفميض.اليتف ياالاءؾاليمعاليلي:

الستخدام القيمة االقتصادية المضافة لتقييم أداء وكفاءة البنوكا 2-1
ودػػػػػػػػػاال وػػػػػػػػػعسالاألاالالعملوػػػػػػػػػدالتس ػػػػػػػػػوصالءتحقيػػػػػػػػػقالمػػػػػػػػػاؼالمدػػػػػػػػػيفاليمقعممتػػػػػػػػػهال ػػػػػػػػػعألاالالاءممبدػػػػػػػػػيال

(Tonanont,2009(يال غػػػػمضالتحقيػػػػقالاءكفػػػػعلةاليتحايػػػػاالميعوػػػػدالاءتحاػػػػيفالاءيابػػػػ ال)Yüksel,2012ال.)
ءمضػػعفدالءتحقيػػقالاكةػػمالعيائػػاالمميمػػدال ر ػػاال ػػامالمػػفاليتتحقػػقالاءكفػػعلةالاءةميوػػدالةتدظػػوـالاءقومػػدالات ت ػػعاودالا

(يالي ػػػػيتالءلتيظيػػػأالاألم ػػػاالءلمػػػاسا ال)اءػػػػيااييال۳۱۰۳يالماوػػػسالياءزمػػػماليال0202اءمػػػياماال)ااػػػمععيايال
(ياليتتحاػػفاليفػػعلةالاألاالال عءي ػػيؿالاءػػيالاءمسمبػػع الاءم لػػىالءتحقيػػقالميػػزةال۳۱۰۰يالعةػػاالاءػػمحمفيال۳۱۱۲
 (,Coelli(.اليتقعسال قامدالاءمسمبع ال/الاءماسا ال(Ajlouni,et al,2013, Elatroush,2011تمعفاودال

يوييفالاءةمؾاليألالعمػاالتاػعييالاءمػاسا الاءفدلوػدالمػ.الاءمػاسا الاءمطلي ػدالءلمسمبػع اليالet al, 2005ال)
.ال(Cooper, et al,2007)اءفدلودالاءكأليالحيثالتمداـالفمصالزيعاةالاءمسمبع الةمفسالاءماسا الاءحعءودال

يتتحافالاءكفعلةالعماال  ع الاءماسا الم.الزيعاةالاءمسمبع ياليزيعاةالاءماسا الم.الزيعاةالاءمسمبػع الةماػ دال
اكةمياليتسفوضالاءماسا الم.الزيعاةالاءمسمبع ياليتسفػوضالاءمػاسا الاءماػتسامدالمػ.ال  ػع الاءمسمبػع يال

اليالستػػػػي۳۱۰۰يتسفػػػوضالاءمػػػاسا الاءماػػػػتسامدالمػػػ.التسفػػػػوضالاءمسمبػػػع الةماػػػػ دالاكةػػػمال)عةػػػػاالاءػػػمحمفيال
الال(.ال۳۱۰۲ي ميشييال

اءقومػػػدالات ت ػػػعاودالاءمضػػػعفدالافضػػػاالمقوػػػعسالمتدػػػعمؼالعلوػػػهالءػػػ االيالألمػػػهاليزيػػػاالاءقػػػامةاليودػػػاالمقوػػػعسال
 ػعءتمييزالعلػيالااػتسااـالاليElali,2011)يال0202)حػعؿيالاءتمعفاودالياءتمظومودالياءمعءودالفػيالاألبػاالاءطييػاال

 ,García,2010, Ajlouni, et al,2013)مقػعيوسالاألاالالاءمػؤ مةالعلػىالاءكفػعلةالفػيالاألبػاالاءطييػاال
Gutierrez & Ruiz, 2013, Mariappan & Sreeaarthi,2013)ءلتميػزالةػيفالاءةمػيؾالاءكػألالالي

 ـالػػػػهػػػػدالاألاػػػدال قومػػػػػتشغيليػػػػػػدالاءػػػػػػشطػػػػجالاألمػػػػعئػػػػػمنطالمتػػػػػييال (ي(Ajlouni, et        al,     2013الألػػػػاءكالمػػػػيغي
2014; Abdoli, et al, 2012; Ivanov,et al, 2014;  Sekyere,ال(Panigrahi, et al, 

Bhasin, 2013 ; 2016)ال(ي0202)اءتبػعميالياءشػدينييال.اليمػعاليماعػيالتكػعءيأالاءح ػيؿالعلػىالاءمػياما
 مػػػػػعالوحقػػػػػػقالال(ي,Ismail,2011ال(Abdoli,2012السع ػػػػػدالتكلفػػػػػدالماسالاءمػػػػػعؿاليتكلفػػػػػػدالاءفم ػػػػػدالاءةايلػػػػػد

 Sekyere, 2016,ي0202)ءيءػػػػػػػييالءلمػػػػػػػيامايالييمنطػػػػػػػهالةتحقيػػػػػػػقال ومػػػػػػػدالماػػػػػػػتاامداتاػػػػػػػتغاؿالاألم ػػػػػػػاال

Vijayakumar ,2012, Nakhaei, et al,2011, Vasile,2013)الي ػاالااػتسامتهالعػاةالامااػع ال.
 Panigrahi, et al, 2014يال0202يمنطهػعال عءتمموػدالاءماػتاامدال)حاػيفيالاع قدالءقوػعساليفػعلةالاءةمػيؾال
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Shah,et al,2015الJinpei, et al, 2020,)يمعالتفياالاءقومدالات ت عاودالاءمضػعفدالفػيالاعػـالاءم ع ػداليال
يتقػػعسالاءقومػػدال(.ال0202اءم ػمفودياليتقيػػوـالاءمسػػعطمالياءتركػػاالمػفاليفعوػػدالماسالاءمػػعؿال)عةػػاالاءقػعاماليغماوػػهيال

بمػػعءيالتكلفػػدالماسالاءمػػعؿالاءماػػت ممالالEVA ات ت ػػعاودالاءمضػػعفد  ػػعءفمؽالةػػيفال ػػعفيالاءػػمنلالاءتشػػغيليالياف
((shah et al.,2015.ال

يسلصالاء عحثالممعالاةقالاءػيالافضػلودالااػتسااـالاءقومػدالات ت ػعاودالاءمضػعفدالءتقيػوـالااالالاءةمػيؾيالممػعال
الالوحفزالمتسايالاءقمامالءتحايفالااالالاءةميؾالغيمالاءكأل.

تحديررد مؤشرررات تقيرريم األداء المررالي المصرررفي المررؤثرة عمررى القيمررة االقتصررادية  2-2
الالالمضافة

ات ت ػعاودالاءمضػعفدالاءػيالاءي ػيؿالاءمسمبػع الاءم لػيال عاػتسااـال ػامالتميزالاءةميؾالعماالتحاياالاءقومػدال
يال شػم التبػعمسالس ػعئصالمػالالاءةمػيؾالمغػـالMeza&Jeong,2013)مديفالمفالاءماسا )اءمؤشما (ال)

.اليتتم ػاالاءمؤشػما الاءمػؤ مةالفػيالتحاػيفال,Meza& Jeong,2013)ال(Baker,2011اسػتاؼالاحبعمهػعال
ـالاءتقيػػوـالاءم ػػمفيالاألممييػػياليمؤشػػما ال ػػامتهعالاءامااػػع الات ت ػػعاودالاءمضػػعفدالفػػيالمؤشػػما المظػػعاءقومػػدال

الاألكعاومودالاءاع قدياليمااالمعالايتـالتمعيءهالفومعاليلي:ال

ال(CAMELS) مؤشرات نظام التقييم المصرفي األمريكي 2-2-1
ُودػػاالمػػااالاءمظػػعـالمػػفالافضػػاالمظػػـالتقيػػوـالاألاالالءلتحقػػقالمػػفالاػػامدالاءيضػػ.الاءمػػعءيالءلةمػػيؾالمػػفالسػػاؿالال

(يال مػػعالوحقػػقالاتاػػتغاؿال0202يالوػػعميفالي0222اءم يػػمال)طلفػػعحيالالمبميعػػدالمؤشػػما التم ػػاالاااةالء مػػاام
قيػوـالاءقطػععال(يالي االاعتمالال مايؽالاءمقاالياءةمؾالاءػايءيالءتCoelli et al. 2005األم االءلمياماالاءمتعحدال)

ُودػػاالمػػفالاك ػػمالاألاػػعءي الفدعءوػػدالءتقيػػوـالااالالاءةمػػيؾالءميابهػػدالاألزمػػع ال(.اليمػػعال0222اءم ػػمفيال)حشػػعايال
الValencia,et al.,2013, Dang, 2011)الياءمعءودالعمااليبياالمؤشما الءلمسعطمالاتئتمعمودالياءتشػغيلود

ءتحاػيفالاءقومػدالات ت ػعاودالاليواػتساـالاء عحػثالمؤشػما التقيػوـالاألاالالاءم ػمفيالاألممييػيال.0202يالوػعميف(
ظػػميؼالاءةمػػؾالاءمعءوػػدالياءتشػػغيلودالياإلااميػػدالديػػسالاءمضػػعفدياليتتم ػػاالمػػالالاءمؤشػػما الفػػيالاػػ المؤشػػما الت

يالCapital Adequacy (C)(.اليمالالاءمؤشػما المػياليفعوػدالماسالاءمػعؿال0202ياءتزامهال عءمظـال)ةيمايفالي
يالEarnings(الEياتيػػػػمااا )اليManagement(الMيالياتاامةال)Assets Quality(A)اليبػػػػياةالاأل ػػػػيؿ

.الييتـالتيضولالSensitivity to market risk (S)ياليحاعاودالمسعطمالاءايؽالLiquidity (L)ياءاييءدال
المالالاءمييمع اليمعاليلي:

ال

ال
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 كفاية رأس المال  2-2-1-1
تدمػػيالاحتفػػعبالاءةمػػؾال قػػاماليػػعؼالمػػفالماسالاءمػػعؿالاءم ػػمفيالءميابهػػدالاءمسػػعطمالاءماػػتقةلودالياعػػـالاء قػػدال

(ياليُودػػاالاءيفػػعلال0202يالاءشػػي يGup& Lutton, 2015معفالاػػامدالمظعمػػهالاءم ػػمفيال) عءةمػػؾاليضػػ
 ,Valencia, 2011; Song, 2014) متطل عتػػػػػػهالمػػػػػػفالامػػػػػػـالاءقيػػػػػػياالاءتمظوموػػػػػػدالاءتػػػػػػيالتيابػػػػػػهالاءةمػػػػػػيؾال

Gup&Lutton, 2015)اليواػتساـالءقوػعساليفػعلةالاءةمػيؾاليااػتودع الاءساػعئمالاءمحتملػداليحمعوػدالاءياائػ.ال.
(ياليتحاػػػػػيفالاءقومػػػػػدالات ت ػػػػػعاودالاءمضػػػػػعفدال)حاػػػػػيفيال0200اءطيػػػػػ اليشػػػػػحعتي يالال؛0222)اءشػػػػػيامنييال

(اليطةودػداليتقيػوـالحبػـالاءمسػعطمال0222(.اليتتمعا الماةتهالم.الاءحاياالاءق يىالءائتمعفال)تيفيقيال0202
(ياليمػػػفال ػػػـالتتغيػػػمالمييمعتػػػهالءتغطوػػػداليتقليػػػاالا ػػػمال0222اءفػػػمايالال؛0222اةػػػياليمػػػعؿيالال؛0222)اءكمااػػػمديال

(ياليمعاليمتجالعمهعالمفالساعئمال االتؤ مالعلػىال0222عةااءكميـاليالاةيال احيالال؛0200اءمسعطمال)اءزيمييال
(يال0222Bessis, 2015اةػػيالمحوميػػايالال؛0222اءكمااػػمديالال؛0202منحوػػدالاءةمػػؾاليااػػتمماملال)مػػم سيال

يتستلأالاءامااع الفيالا ملالعليالاءمنحودياليمفال ـالعليالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفديالفيميالاءػ دضاليبػياال
(الألفالزيعاتػهالتدمػيالتدطيػاال0202مم سيالال؛الGup& Lutton, 2015ينيفالاءمنحودال)العا دالعياودالةيمه

بػػزلالمػػفالاألمػػياؿالعػػفالاتاػػت معمالممػػعاليػػؤ مالاػػل عالعلػػيالاءمنحوػػديالييػػميالاسػػميفالافالاءدا ػػدالطماوػػدالألفال
(.الييػػػتـالتػػػاعوـاليفعوػػػدالماسالاءمػػػعؿال0202اءػػػايمييال؛0202زيعاتػػػهالتبػػػا الاءياائػػػ.اليتزيػػػاالاءمنحوػػػدال)اءشػػػي ي

(.اليتقػعساليفعوػدالماسالاءمػعؿال دػاةالمقػعيوسالم ػاالماػ دال0222 ع الاءمائمدال)اةػيالمحوميػايالةزيعاةالاءمس 
تيفيػػػقيالال؛0202ماسالاءمػػػعؿالاءماػػػت ممالإءػػػىالاءياائػػػ.اليماػػػ دالماسالاءمػػػعؿالإءػػػىالاأل ػػػيؿالاءسطػػػمةال)اةوػػػؾيال

(.الاياليفػػػقالمقػػػمما الءبمػػػدالDang,2011ال؛0222الاءزعػػػعةىيال؛0222تيفيػػػقيالال؛0203مع ػػػميالال؛0222
يال0222اءفػػػػػمايالال؛0202اسالاءمػػػػػعؿالاألاعاػػػػػيالياءماػػػػػعماال)عةػػػػػاالاءقػػػػػعاماليغماوػػػػػديال ػػػػػعزؿيالاءتػػػػػيالتتضػػػػػمفالمال

Strampelli, 2011; Gup& Lutton, 2015مقػمما الميػز العلػىالال3(.اليتم لػ المقػمما ال ػعزؿالفػيال
%ال02اءػػيال0222%العػػعـال2تقميػػمالحػػاياالاموػػعالءكفعوػػدالماسالاءمػػعؿيالتم ػػاالاءتطػػيمالفيهػػعالةزيػػعاةاليميتػػهيالمػػفال

(ياليتحاػيفالميعوػدالمييمعتهػعياليتياػو.ال0202عةاالاءقعاماليغماوديالال؛0203)اءماععاةيال0202ةمهعودالععـال
ع العلػىالُودػاءمسعطمالءتشماالاءمسعطمالاتئتمعمودالياءاي ودالياءتشغيلودياليمف.الماػ الماػ دالاءمافدػدالاءمعءوػد.اليال

مقمما ال عزؿالعاـالمماععةالس ي ودالاءةمػيؾالاإلاػامودياليممهػعالافالاءياائػ.التةمػيالعلػىالااػعسالاءمضػعمنديال
(ياليمعالتستلطالحاع ع ال0222ءلةميؾالةمقاالاءساعمةالايالبزلالممهعالاءيالا حع الاءياائ.ال)اءشي ي معالواملال

اتاػػت معمالاءمشػػعميدالةػػيفالامػػياؿالاءةمػػؾاليامػػياؿالاءمػػياعيفالممػػعال ػػاالوحملهػػعالساػػعمةياليءػػاءؾالتالتػػامجالضػػمفال
ـيال(.اليتقل ػػػع الاءقومػػػدالاءاػػي وداليتغيػػػما المييمػػػع الاأل ػػػيؿال)سػػػزا0222ماسالاءمػػعؿالاءتمظومػػػيال)اءزعػػػعةييال

(ياليعاـالتمعا المااالاءياائ.الاتات معميدالم.المااال وغالاتاػت معمياليعػاـالات تػماضال فعئػاةياليعػاـال0220
يبػػياالاػػيؽالم ػػمفودالمشػػطدالءممتبػػع الاءم ػػمفودالاتاػػاموديالإضػػعفدالاءػػياليبػػياال ياعػػاالتشػػميدودالملزمػػدال

ـالمبلػسال(.الءػاءؾال ػعIFSB2ال2005,ال؛0203ءلتحي المفالاءمسعطميالم اال ععاةالااالاءامائ.ال)اءماععاةيال
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اةػيالال؛Jaseem,2012(الةإ اامالمدعييمالسع دالءلةميؾالاإلاػامودال)IFSBاءسامع الاءمعءودالاإلاامودال)
ال(.0202اةيالاءدزيالال؛0222اءحمتاييالال؛0200باؿيالال؛0222محوميايال

تميػػزالةػػيفالتمييػػػاالاأل ػػيؿالاءػػااتيالايمػػػفالحاػػع ع الاتاػػػت معم.اليمػػعالاضػػعف الاحتوعطػػػع البايػػاةالم ػػػاال
احتوػعطيالمسػعطمالاتاػت معماليتػامجال ومػدالاتحتوػعطيالاءتػيالتسػصالاءماػعمميفالاحتوػعطيالمدػاؿالاألمنػعحياليال

ضػػعفدالمسػػعطمالعػػاـالاتءتػػزاـال عألحيػػعـالاءشػػمعودالءلمسػػعطمالاءتشػػغيلوديال فقػػطالضػػمفالمييمػػع الماسالاءمػػعؿالياف
اسػػعؿالاءقػػميضال يتدػػاياالمقػػعـالماػػ داليفعوػػدالماسالاءمػػعؿال حاػػع ع الاتاػػت معمالاءمشػػعميدالغيػػمالاءمضػػميمديالياف

(.الياضػػعف المػػعمشالاءباوػػدالياأل ػػيؿالاءمػػؤبمةالIFSB15مفالماسالاءمػػعؿالاءتمظومػػيال)اءحاػػمدالاءماػػعماةالضػػ
(الIFSB2ءتسفيػػأالمسػػعطمالاتئتمػػعفياليمػػعالتزيػػاالايزافالاءقومػػدالاءممبحػػدال عءمسػػعطمالءلمشػػعميدالياءمضػػعمندال)

الوقػػػاالمدػػػاؿاليفعوػػػدالماسالاءمػػػعؿالفػػػيالاءةمػػػيؾال0223)سػػػعفالياحمػػػايالIIعمػػػعالتطل ػػػهال ػػػعزؿال (.اليءػػػاءؾاليبػػػ الافم
يالحيػػػثال2إءػػػىالال0تقلياوػػػد.اليتقيػػػوـالاءةمػػػيؾالعلػػػىالااػػػعسالم مػػػيالميحػػػاالشػػػعمااليتػػػامجالمػػػفالاإلاػػػامودالعػػػفالاء

ال؛0203غيػػػمالممضػػػىال) ػػػعءلاليمحػػػعؿيالال2حػػػايياليال2متياػػػطياليال3ممضػػػىياليال0 ػػػيىياليال0اءت ػػػميأال
(.اليمعالتةيفالزيعاةاليفعلةالاءةميؾاليةيمةالاءحبـالعفالاء غيمةالCaton, 1997ال؛0222اءفمايالال؛0202اةوؾيال

(.اليمػػػػعالتكػػػػيفالاءةمػػػػيؾالاءتقلياوػػػػدالاءكةػػػػمىالاك ػػػػمالااػػػػتقماماالمػػػػفالاءةمػػػػيؾالBCBS, 2010فػػػػيالايؿالاءسلػػػػيجال)
اإلاامودالاءكةمىيالياءةميؾالاإلاامودالاء غمىالاك مالااتقماماالمفالاءةميؾالاإلاامودالاءكةمىاليمػفالاءتقلياوػدال

ال(.الCihak & Hesse, 2008اء غمىال)
يتضلالممػعالاػةقالاسػتاؼالمقػعيوساليفعوػدالماسالاءمػعؿالةػيفالاءةمػيؾالاءتقلياوػدالياإلاػاموديالياستافػهالةػيفال
مقمما ال عزؿالاء ا دالاءتػيالتغيػم السػاؿالفتػمةالاءامااػدالعػاةالمػما ياليمتيبػدالءػاءؾالوفضػاالاء عحػثالااػتسااـال

 ة.المقوعسالميحااليميزالعلىالبيمماليفعودالماسالاءمعؿاليميالما دالماسالاءمعؿالإءىالاأل يؿالاءسطمال

 جودة االصول2-2-1-2
تدمػىال ػػامةالاأل ػيؿالعلػػىالتحقيػقالاءديائػػاالييفعوػدالضػػمعمع الاأل ػيؿالييفعوػػدالمس  ػعتهعال)اءزعػػعةييالال

.اليتقعسال داةالمقعيوسالممهعال ومدالاءقميضالغيمالاءماػااةالاءػيالابمػعءيالاءقػميضالDang, 2011) ؛0222
 ;Echekob,et al, 2014)ايالساعئمالاتئتمعفالايالمس ػصالساػعئمالاءقػميضالاءػيالمبمػيعالاءقػميضال

Dang, 2011)اليءقػػػاالضػػػععف الاءةمػػػيؾالاءسليبوػػػدالاءمس  ػػػع الءتقليػػػاالر ػػػعمالاألزمػػػدالاءمعءوػػػدالاءدعءموػػػدال.
(.اليتمسفضالما دالاءقميضالغيمالاءماااةالفيالاءةميؾالاإلاامودالمقعممدال عءةميؾالاءتقلياودال0222)اءسيءييال

(IFSB,2014الممػػػعالودمػػػيالتحاػػػفالمػػػااالاءمؤشػػػمالفػػػيالاءةمػػػيؾالاإلاػػػامودال.)عػػػفالاءتقلياوػػػد.اليتيبػػػاالعا ػػػدال
ال(.;Echekob,et al,2014الAlmazari, 2011امت ع ال يودالةيفالاءمنحوداليبياةالاأل يؿال)

ال

ال
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 االدارة  2-2-1-3
تدمػىال ػامةالإاامةالاءةمػػؾالعلػىالضػ طاليتاػػييمالاءدملوػع الاءم ػمفودالياتئتمعموػػدالي وػعساليمما  ػدالاءمسػػعطمال

(ياليتقػػػػػعسالةماػػػػػ دالاءمفقػػػػػع الاءػػػػػيالاءػػػػػاساالايالماػػػػػ دالDang, 2011ال؛0202الاةوػػػػػؾيال؛0222)اءكمااػػػػػمديال
اءقميضالاءيالاءياائ.الايالمداؿالمميالاأل يؿالايالمداؿالمميالاءقميضيالايال قامدال عفيالاتيمااال/الابمػعءيال

ال(.0202اءقميضال)عيع يالاءم ي ع ي

 اإليرادات 2-2-1-4
عسال دػاةال(ياليتقػ0222يالاءكماامديال0222تقوسالاءقامةالاءكاةوداليمميمعالفيالضيلالاءمسعطمال)اءزغعةىيال
 ,Karim & Alam, 2014; Dang)مقعيوسالم االمداؿالاءدعئاالعلىالاأل يؿالايالعلػىالحقػيؽالاءملكوػدال

(.ال0200ماضػػػييال؛اءمنودػػػيال؛0202يالايالماػػػ دالمػػػعمشالاءػػػاساالمػػػفالاءفيائػػػاال)اءتبػػػعمياليشػػػدينيالي(2011
ال(.الSidqui & Shoaib, 2011ييتحافالمااالاءمؤشمالمتيبدالزيعاةالحبـالاءةمؾال)

 السيولة 2-2-1-5
تحاياالاءماتييالاءمائـالمػفالاءمقاوػداليمػعالودعاءهػعالءلمحعفظػدالعلػىالاءتػيازفالةػيفالاءاػييءدالياءمنحوػديالالتدمي

(ياليتقعسالDang, 2011يتتحااالفيالضيلالاءماتيىالاءحعءيالياءماتقةليالءلاييءدالييمت طال حبـالاءمسعطمال)
(الايالمداؿال0202 داةالمقعيوسالم االما دالاءمقاودالاءيالابمعءيالاأل يؿالايالاءيالابمعءيالاءياائ.ال)اءبعةميي

يتفضػاالاءةمػيؾالاإلاػامودال اءياائ.الاءيالاأل يؿالايالمداؿالاءقميضالاءيالاءياائ.يالايالماػ دالتغطوػدالاءفيائػاي
ال(.الHsan & Dridi, 2010عفالاءةميؾالاءتقلياودالفيالاغل الاءمؤشما الاءاع قدال)

 حساسية مخاطر السوق 2-2-1-6
تدميالمماععةالاءمسعطمالاءتيالتؤايالاءيالا  يالساعئمالمميمدالءتديسالتغيما الاادعمالاءفعئاةالياء مؼالال

األبمةيالياألايا الاءمعءودالياءمشتقع الاءتيالتػؤ مالاػل  عالعلػىالاءيضػ.الاءمػعءيالءلةمػؾيالمػ.المماعػعةالحبػـالاءةمػؾال
مػػػدالاءمدمضػػػدال(.اليتقػػػعسال مقوػػػعسالاءقوSEC, 2008 ؛ال0222ييفعوػػػدالاإليػػػمااا اليماسالاءمػػػعؿال)اءكمااػػػمديال

(يالايال0202يالءتحاياالا  يالساعمةالمتي ددالساؿالفتمةالمحػااةال)ةيمػايفالVAR Value at Riskءلسطمال
(.اليوقتػمحالاء عحػثالااػتسااـالمبمػيعالMalihe, 2015 عءفمؽالةػيفالاأل ػيؿالياتءتزامػع الاءحاعاػدالءلفعئػاةال)

الساعئمالاتات معما اليساعئمالاءتسلصالمفالاأل يؿالمدع.

اليءقاالاعتما العاةالامااع العلىالمؤشما الممياجالاءتقيوـالاءم مفيالاألمميييالممهع:ال
:الميػز العلػىالتقيػوـاليتمتيػ الااالالاءةمػيؾالاءاػدياودالفػيالاتءتػزاـال مؤشػما المظػعـال2116الدراسرة الببرد  -

CAMELSياليتةػػػػػيفاليبػػػػػياالفػػػػػميؽالمدميوػػػػػدالةيمهػػػػػعياليتميػػػػػزال عكتشػػػػػعؼالاءسلػػػػػاال ػػػػػعءةميؾالياػػػػػامتهعال
يسل ػػ الاءػػيالافالاءمؤشػػما الاءمػػؤ مةالمػػيالبػػياةالاأل ػػيؿالاليال(Kumar et. al., 2012اءم ػػمفودال)
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اءػػيالمفػػسالاءمتيبػػدال رمموػػدالاءمؤشػػميفالاءاػػع قيفيال (0202)إةػػماموـالي يسل ػػ الامااػػد يبػػياةالاتاامةي
فػػيالحػػيفالافاليفعوػػدالماسالاءمػػعؿالاليمػػعالسل ػػ الاءػػياليبػػياالتفػػعي اليةيػػمالةػػيفالااالالاءةمػػيؾالاءاػػدياود.

الياءاييءدالغيمالمؤ مة.الياي  الةتحقيقالاتاتسااـالاألم االءلميامااليزيعاةالاء حثالفيالمااالاءمبعؿ.

ءتقيػػوـالااالالاءةمػػيؾيالياعتةمتػػهالاحػػاالالCAMELS:الميػػز العلػػىالامموػػدالمظػػعـال2116دراسررة بومرردين   -
يالفػػيالاءةمػػيؾياليسل ػػ الاءػػيالافالرءوػع الاءحييمػػدالاءم ػػمفوديالياااةالء مػػاامالاءم يػػمالياءتفتػػوشالاءميػػاام

المؤشمالحاعاودالمسعطمالاءايؽالميالاألك مالاممود.ال

الاءػياليبػياالعا ػدالطماوػدالةػيفالبػياةالاأل ػيؿاليبػياةالاإلاامةال عءكفػعلةيال:السل ػ 2202دراسرة الببرد  -
ييبياالعا دالعياػودالمػ.المدػاؿالاءدعئػاالعلػىالحقػيؽالاءملكوػد.اليعػاـاليبػياالتػر يمالءكفعوػدالماسالاءمػعؿال

الياءاييءد.ال

ءمقعممػػدالااالالاءةمػػيؾياليسل ػػ الءيبػػياالعا ػػدالالCamels:الااػػتسام المظػػعـال2118احمررد   دراسررة -
مدميوػػدالةػػيفالاءمنحوػػداليااالالاءةمػػيؾيالءكػػفالاءةمػػيؾالاءسع ػػدالاعلػػىالمنحوػػد.الياي ػػ ال مزيػػاالمػػفالاء حػػثال

الءتقيوـالااالالاءةميؾ.ال

الياءمسػعطمال CAMELSال:السل ػ الءيبػياالعا ػدالمدميوػدالةػيفالمظػعـ2117دراسرة عكراو والرقيبرات   -
الاتئتمعمودالفيالاءةميؾيالياي  ال عءتمييزالعلىاليفعودالماسالاءمعؿالياءاييءداليحاعاودالاءمسعطم.

سل  الاءيالزيعاةاليفعلةالاءةميؾالاءتبعميدالاءهماودال اة الزيػعاةالاأل ػيؿال :Sharmaa, 2012دراسة  -
ياليمػعالتيبػاالعا ػدالميب ػدالةػيفال (0202شػوعايال)ياءياائ.يالياتفق الةاءؾالمػ.المػعالسل ػ الاءوػهالامااػدال

الاءياائ.الييفعلةالاءةميؾالييعا دالالةودالةيفالما دالاءياائ.الإءىالاتءتزامع الم.الاءكفعلة.

فػميؽالمدميوػدالةػيفالاءةمػيؾالاءتقلياوػدالياإلاػامودالفػياليفعوػدال:السل ػ الاءػياليبػياال2116دراسرة حسرين  -
الماسالاءمعؿالياءاييءداليبياةالاأل يؿ.

يالةإضعفدالمدعييماليموػدالCAMELSاضعف المظعـالاءاامدالاءشمعودالاءىالمظعـالال:2118  بختيدراسة  -
بػػياالممبدوػػدالشػػيلوداليميضػػيعودالم ػػاالاءمشػػميعودالاءحقوقوػػدالءتدةػػمالاءفتػػيىالعػػفالبػػيممالاءمدعملػػديالييال

ءلفتييياليضميمةالاءقةيؿالاءدعـالءلفتييالياتاػتقاءودالياءم ػاا ودالياءاػمددالاءطي ػداليعػاـالمػملالميعفػ  ال
)عةػػػػاالاءقػػػػعاميالعةػػػػػاالاليمػػػػعالاتفقػػػػػ المػػػػ.الامااػػػػدال(.0202يالعمعميػػػػدالي0200)ةيم ي ػػػػهيعػػػػفالاءفتػػػػييال

اء عحػػػثالءتقيػػػوـالااالالاءةمػػػيؾالاإلاػػػامود.الءػػػاءؾالوضػػػيأالالفػػػيالافضػػػلودالمػػػااالاءمظػػػعـ (0202اءػػػمحمفي
الالمؤشمالمظعـالاءاامدالاءشمعودالفيالاءةميؾالاإلاامود.

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%8C+%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
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يسلػػصالاء عحػػثالممػػعالاػػةقالاءػػيالاسػػتاؼالمتػػعئجالاءامااػػع الاءاػػع قدالفػػيالتحايػػاالاءمؤشػػما الاألك ػػمالتػػر يماال
ياأل االتر يماالعليالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدياليءاءؾالوحتعجالاتمػمالاءػيالامااػدالتطةوقوػدالتقػاـالاءيػاالعملػيال

الدالعفالاءمؤشما الاءمؤ مةالعلىالتحايفالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدالءلةميؾ.المفاليا .الةوعمع الفدلو

مؤشرررات تقيرريم األداء الترري قرردمتيا الدراسررات السررابقة لتحسررين القيمررة االقتصررادية  2-2-2
الالمضافة

التتم االامـالمالالاءامااع الفومعاليلي:ال
:الميػز العلػىال وػعساليفػعلةالاءةمػيؾالاءاػدياودال عاػتسااـالمؤشػما الحقػيؽالاءملكوػدال2119دراسرة الوابر    -

بمػػعءيالاأل ػػيؿ.اليتي ػػل الءيبػػياالفػػعئضالفػػيالاءمػػياماالءػػاىالاءةمػػيؾالممػػعال ياءياائػػ.الياءقػػميضالياف
الودميالعاـالاءكفعلةياليوحتـالزيعاةالاتات معما الاءم مفودياليتحقيقالاتاتسااـالاألم االءلمياما.ال

ميػػز العلػػىال وػػعساليفػػعلةالااالالاءةمػػيؾالاءبزائميػػدال عاػػتسااـالمؤشػػما الحقػػيؽالال:2118دراسررة خزانرراجي  -
اءملكودالياءياائ.الياءقميضياليتحايػاالاءتحاػيمع الاءمطلي ػدالءلةمػيؾالغيػمالاءكػأل.اليسل ػ الاءػيال
المدػػػػهالاء حػػػػثالعػػػػفالفػػػػمصال ضػػػػدأالاتاػػػػت معما الاءةميوػػػػدالءمدظػػػػـالةمػػػػيؾالاءامااػػػػديالممػػػػعاليلػػػػـز

الاات معميد.

يبياالعا دالطماودالةيفالاءكفعلةاليمداؿالاءدعئاالعلىالاأل يؿ.الالسل  الاءيال:2118دراسة بمجياللي   -
ياي ػػػػ الةتحاػػػػيفالااػػػػػتسااـالاءمػػػػياماياليتيبػػػػػهالاءةمػػػػيؾالءقوػػػػػعساليفعلتهػػػػعيالممػػػػػعالوحاػػػػفالااائهػػػػػعال

الالات ت عاي.

ميػػػز العلػػػىال ػػػامةالاءةمػػػيؾالعلػػػىالتحقيػػػقالاءتػػػيازفالةػػػيفالاءمنحوػػػدالال:2118وبطررراىر   القادرذعبدراسرررة  -
اماالءزيػػعاةاليفػػعلةالاءتكػػعءيأالياءحبػػـالياءمطػػعؽ.الياتفقػػ المػػ.الياءمسػػعطمةالياتاػػتغاؿالاألم ػػاالءلمػػيال

فػػياللةالاءم ػػمفودالءكفعفػػيالافضػػلودالمؤشػػما الاال(,BCBS, 2010الIFSB, 2014)الامااػػع 
يالاءفػػمايال0202يالاةوػػؾيال0203) ػػعءلرالمحػػعؿيالمقعممػػدال ػػعءةميؾالاءتقلياوػػدالالاءةمػػيؾالاإلاػػامود

ال(.ال0222

يسل ػ الإءػىالعػاـالاليميػز العلػىال وػعسالاءكفػعلةالاءم ػمفودالاءبزائميػدال:۲10۲دراسرة رايرس والزىرراء   -
اليفػػػعلةالاءتكػػػعءيأالياءحبػػػـ.الياي ػػػ ال ضػػػميمةالتقػػػاوـالسػػػامع الم ػػػمفودالحاي ػػػد.الياكػػػا الامااػػػدال

علػػػيالامسفػػػعضاليفػػػعلةالاءةمػػػيؾالاءيطموػػػدالياءدمنوػػػدالمقعممػػػدال ػػػعءةميؾالال(ال۳۱۰۲ستػػػياليال ميشػػػياليال)
ءمدظػػـالاءةمػػيؾ.اليعػػاـالامت ػػع الاءكفػػعلةالالاألبمةوػػدالفػػيالاءبزائػػمياليضػػدأالاتاػػت معما الاءم ػػمفود

اءػيالمتيبػدالمستلفػػديالال(Kumar & Singh,2015)دراسرة  حبػـالاءةمػؾيالفػيالحػيفالسل ػػ ال
الحيثاليزياالاءحبـالمفاليفعلةالاءةميؾ.
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سل  الاءيالتميزالاءةميؾالاإلاامودالعػفالاءةمػيؾالاءتقلياوػدالفػيالماػ الاءاػييءدالال:2115دراسة الجابري  ال-
ياءمالةالاءمعءوديالءيبياالفعئضالاييءدالةهعيالفيالحيفالتزياالمنحودالاءةميؾالاءتقلياود.ال معاليتفقالم.ال

يالممػػػػػػػػػػػػامال0202ياليالعةػػػػػػػػػػػػاالاءكػػػػػػػػػػػػميـ;Shahid, 2012الAli & Rami, 2006)امااػػػػػػػػػػػػع ال
اءػيالافضػػلودالااالالال(Sepideh, et al,2018)فػيالحػيفالسل ػ الامااػدالال(ي0222يعػامعفي

الالاءةميؾالاءتقلياودالعفالاإلاامود.

فػميؽالمدميوػدالةػيفالاءةمػيؾالاءتقلياوػدالياإلاػامودالفػياليفعوػدالسل ػ الاءػياليبػياالال(2116دراسة )حسين  -
الماسالاءمعؿالياءاييءداليبياةالاأل يؿ.

 األاال دالعمػاالتقيػوـميػز العلػىالتكعمػػاالمؤشػما الاءكفػعلةالياءفدعءوػال:2115دراسرة التجراني وشربو ي  -
اءػػيالامت ػػع المػػفالسػػاؿالاءتمييػػزالعلػػىالا ػػمالاءاػػييءدالعلػػىالاءمنحوػػدياليسل ػػ ال ءلةمػػيؾ اءمػػعءي

)الررذياو  اءفدعءوػػدال مؤشػػما اليفػػعلةالاءةمػػيؾاليتطػػييمالاءػػايمالاتبتمػػععيالءهػػع.الياضػػعف الامااػػدال
تمتيػػػػ الاتءتػػػػزاـال عءماػػػػئيءودالاتبتمععوػػػػدال ػػػػـالاءقعميموػػػػدال ػػػػـالات ت ػػػػعاودال ػػػػـال( 2114عسرررراف  

سا ودال ـالاءسيميدالعلىالااالالاءةميؾالاإلاامود.الياي  الةإضعفدالاء داالاءةيئي.اليمعالاي  الاأل
ال ضميمةالتطييمالاءممتبع الاءم مفودالاإلاامود.

:سل  الاءيالتحافاليفعلةالاءةميؾالاءاػدياودال مػميمالاءي ػ الءتحاػفالال(Almumani , 2013دراسة )  -
اػميا (يالال02 امتهعالفػيالإاامةالميامامػعاليالءػاءؾالفضػاالاء عحػثالافالتكػيفالفتػمةالاءااماػدالطييلػدال)

يتزياالاءكفعلةالاءماةودالءلةميؾالاأل غمالعفالاءةميؾالاءكةيمةاليالييلمعالزاا اليفعودالماسالاءمعؿال ل ال
الاءمسعطمة.

:السل ػػ الاءػػيالامسفػػعضالااالاليفػػعلةالاءةمػػيؾالمػػفالسػػاؿالSunnantyo & Tresula,2017دراسررة  -
الةمؾ.ال02ةميؾالفقطالاءكفعلةالمفالا االال2 وعساليفعلةالااالالاءةميؾالاتمايمواوديالحيثالحقق ال

سل  الاءيالامتفععالماتيىاليفعلةالاءةمػيؾالاإلاػامود.الييبػياالعا ػدالطماوػدالةػيفالال:2114شياد دراسة  -
ؿاليماػػتيىاليفعلتػػه.الياي ػػ الةزيػػعاةالمدػػاؿالاءدعئػػاالعلػػىالاأل ػػيؿالحبػػـالاءةمػػؾاليابمػػعءيالاأل ػػيال

 ءتحايفالاءكفعلة.ال

ميز العلىالا مالاءدياماالات ت عاودالعلىالاءقومدالاءاػي ودالاءمضػعفدال :2118دراسة الدوري  واخرون   -
%العلػػػىالاءقومػػػدالاءاػػػي ودالاءمضػػػعفديالياي ػػػ ال22ءلةمػػػيؾالاألماموػػػدياليتةػػػيفالامهػػػعالتػػػؤ مالةماػػػ دال

اءمػعءيالفػيال ءلتمةػؤال عءقومػدالاءمضػعفدالءلةمػيؾالءتقيػوـالاألاال حاي ػد يموػد اجءممػع  عاتسااـالاءةمػيؾ
الاألباالاءطييا.

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%8C+%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
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ميػز العلػىالاتاػتقمامالاءمػعءياليتقليػاالاءمسػعطمالمػفالسػاؿالاءتيظيػأالاألم ػاال :2115دراسرة إبرراىيم   -
ءلمػػياماالياءشػػفعفودالياءم ػػاا ودالياتشػػماؼالياءم ع ػػدالياءتمييػػزالعلػػىالاتاػػت معمالفػػيالا ػػيؿالاك ػػمال

الاييءد.

ميػػػػز العلػػػػىال وػػػػعساليفػػػػعلةالاءةمػػػػيؾالفػػػػيالايؿالمبلػػػػسالاءتدػػػػعيفال: Sepideh, et   al, 2018دراسررررة  -
يمػػعالييبػػاالالاءسليبػػيياليسل ػػ الاءػػيالافالاءةمػػيؾالاءتقلياوػػدالاك ػػماليفػػعلةالمػػفالاءةمػػيؾالاإلاػػامودي

تر يمالمدمييالءااتقمامالاءمػعءيالءلقطػععالاءم ػمفيالييفػعلةالاءةمػيؾالاءسليبوػد.الييلمػعالزاا الماػ دال
الاإل ماضالءلياائ.يالزاا اليفعلةالاءةميؾ.اليسل  الاءياليبياالتر يمالالةيالءلاييءدالعلىالاءكفعلة.ال

علػػػىال وػػػعسالامبػػػع الاءكفػػػعلةالءةمػػػيؾالميزمةيػػػقيال عاػػػتسااـالال:الميػػػز Wanke, et al, 2016دراسرررة  -
مؤشػػػما التكلفػػػدالاءدمػػػااليتكلفػػػدالماسالاءمػػػعؿاليح ػػػدالاءاػػػيؽ.اليسل ػػػ الاءػػػيالامسفػػػعضالاءكفػػػعلةال
 اػػػة الامتفػػػععالتكلفػػػدالاءدمػػػااليتكلفػػػدالماسالاءمػػػعؿياليييبػػػاالتػػػر يمالإيبػػػعةيالءح ػػػدالاءاػػػيؽالعلػػػىال

بمػعءيالاءقػميضاليتسفػوضال اءتكػعءيأالةتقلػوصالحبػـالاءكفعلةيالياي  الةزيعاةالإبمعءيالاءياائ.الياف
الاءميظفيفالياتاتفعاةالمفالماسالاءمعؿ.

علػػػػىالا ػػػػدالةوعمػػػػع المؤشػػػػما ال وػػػػعساليفػػػػعلةالاءةمػػػػيؾالاءهماوػػػػديالال:الميػػػػز Jolly,et al, 2017دراسررررة  -
يااػػػتسام الاألعمػػػعؿالاءدعمػػػدالياعمػػػعؿالاءتػػػرميفالاءم ػػػمفي.اليسل ػػػ الاءػػػيالزيػػػعاةالامموػػػدالاعمػػػعؿال

يممي.الياي ػػ الاءامااػػدال دمػػاالامااػػع الاءتػػرميفالاءم ػػمفيالمقعممػػدال عألعمػػعؿالاءدعمػػدال شػػياالبػػ
المقعممدالءلةميؾ.

يسلػػػصالاء عحػػػثالممػػػعالاػػػةقالاءػػػياليبػػػياالمؤشػػػما المػػػؤ مةالعلػػػىالاءقومػػػدالات ت ػػػعاودالاءمضػػػعفدالةسػػػاؼال
مؤشما المظعـالاءتقيوـالاألممييييالاممهعالحقيؽالاءملكودالياءياائػ.الياءقػميضاليمدػاؿالاءدعئػاالعلػىالماسالاءمػعؿال

ئع المستلفدالعػفالايؿالمبلػسالاءتدػعيفالاءسليبػيالءػاءؾالوضػيأالاءمات ممياليتـالتطةيقالمالالاءامااع الفيالةي
اء عحثالمالالاءمؤشػما الاءػيالمؤشػما المظػعـالاءتقيػوـالاألممييػيياليوضػيأالاءيهػعالمؤشػمالماػ دال ػعفيالاءػاييفال
اءػػيالماسالاءمػػعؿالاءتػػيالتديػػسالاءمسػػعطمالاءم ػػػمفودالاءتشػػغيلودالياءاػػي ودالياتئتمعموػػدياليتدػػاالمػػالالاءمسػػػعطمال

 دال لػػػ الاءكفػػػعلةياليمػػػفال ػػػـاليتي ػػػ.الافالتكػػػيفالاءدا ػػػدالعياػػػودالةػػػيفالمػػػااالمعمػػػدالبػػػاايالفيلمػػػعالزاا المػػػالالاءماػػػ
اءمؤشمالياءقومدالات ت ػعاودالاءمضػعفد.اليمػعاليتةػيفالاسػتاؼالمتػعئجالاءامااػع الاءاػع قدالفػيالتحايػاالاءمؤشػما ال
اءمػػػؤ مةالعلػػػىالاءقومػػػدالات ت ػػػعاودالاءمضػػػعفدالءلةمػػػيؾياليءػػػاءؾالوحتػػػعجالاتمػػػمالاءػػػيالتقػػػاوـالاءيػػػاالعملػػػيالعػػػفال

يغيمالاءمؤ مةيالم.الابمالالاماادالمقعممدالةيفالايؿالمبلسالاءتدعيفالاءسليبييالينيفالاءةميؾالاءمؤشما الاءمؤ مةال
الييلسصالاء عحثالاءمتغيما الاءتيالاودتماالعليهعالفيالاءامااداليمعاليلي:الاءتقلياودالياءةميؾالاإلاامود.
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ياءمتياػطال:اليتحاػ ال ػعءفمؽالةػيفال ػعفيالاءػمنلالاءتشػغيليالالقيمة االقتصادية المضافة )المتغير التابع( -
يالييتضػػػلالمػػػفالمػػػااالاءقوػػػعسالافالايالاءمػػػمبلالءتكلفػػػدالماسالاءمػػػعؿالاءمملػػػيؾالياءياائػػػ.الاتاػػػت معميد

ماسالاءمػػػعؿالاءمملػػػػيؾالالتحاػػػفالفػػػيالاءمنحوػػػدال) ػػػػعفيالاءػػػمنلالاءتشػػػغيلي(الايالامسفػػػعضالفػػػػيالتكلفػػػد
ال يؤايالءتحايفالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدالفيالاءةميؾ.ياءياائ.ال

يمػػيالاءمتغيػػما الاءمػػؤ مةالعلػػيالتحاػػيفالاءقومػػدال األداء المصرررفي:قيرراس المتغيرررات المسررتقمة لتقيرريم  -
ات ت ػػعاودالاءمضػػعفدالاءػػياماةالفػػيالمظػػعـالتقيػػوـالاءةمػػيؾالاتممييػػيالياءامااػػع الاءاػػع قداليمػػعالاضػػعفهال

الال.اء عحث

يوضـالاء عحثالياالمالالاءمؤشػما المدػعيالاءتػيالتتاػـال عءشػميءوداليتم يػاالامشػطدالاءةمػؾياليمػعالتيبػاالعا ػدال
الاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدياليتتم االمالالاءمؤشما ال)اءمتغيما (الفومعاليلي:ممطقودالةيمهعالينيفال

  تكيفالمفاليا .الاءقيائـالاءمعءودالءلةميؾاليماتسمجالمفال ععاةالةليمةمج.حقوق الممكية:  -

   :التكيفالمفاليا .الاءقيائـالاءمعءودالءلةميؾاليماتسمجالمفال ععاةالةليمةمج.رأس المال المستثمر -

الال اءمئوايالياتمـالفيالاءةميؾالاءتبعميدياليتـالااتسمابهعالمفال ععاةالةليمةمج.التم االاءم امالودائع:  -

:التدػاالاتاػت معمالاءمئواػيالفػيالاءةمػيؾالاءتبعميػدالاءتقلياوػدياليودعاءهػعالاتاػت معما الفػيالاءمما حػدالالقرروض -
ياءمشعميدالياءمضعمنداليغيممعالفيالاءةميؾالاإلاامودياليتـالااتسااـالاءمؤشما الاألمن.الاءاع قدالفػيال

 ي0202اءياةػاالي ؛0202 ػعمااليال؛0202ةلبواءػييال؛0202امااػع الم ػاال)سزمػعبييعػاةال
(Ganea, 2015ال

ياليميالفتمةالطييلدالممعالوحاػفالمػفالاءمتػعئجالال0202اءيالال0202:الألفالفتمةالاءاماادالمفالالكفاية رأس المال -
يالي اة التغيمالاءمقعيوسالاءماتسامدالءقوعسالمااالاءمؤشمالساؿالمالالاءفتمةيالمتيبدالتغيػمالالاءمتي دد

متطل ع ال ػعزؿالاتيءػيالياء عموػدالياء عء ػدياليمػعاليستلػأاليمػعالاػةقالتيضػوحهالفػيالاءةمػيؾالاإلاػامودال
عفالاءتقلياوديالءاءؾاليميزالاء عحثالفيال وعسالمااالاءمؤشمالعلىالبيممالاءمقوػعساليمػيالزيػعاةالماػ دال

اليالفزيػعاةالمػالالاءماػ دالتػاعـاليفعوػدالماسالاءمػعؿاليتحمػيالاءياائػ.يالماسالاءمعؿالاءػيالاأل ػيؿالاءسطػمة
تيفيػػػقيالال؛0203مع ػػػميالال؛0222تيفيػػػقيالال؛0202متهعالامااػػػع الاػػػع قدالم ػػػاال)اةوػػػؾياليااػػػتسا
ال(.Dang,2011؛0222اءزععةىيال؛0222

يععاةالمػعالومػملالاءةمػؾال:التداالاءقميضالاتات معم)األ ػا(الاءمئواػيالفػيالاءةمػيؾالاءتبعميػديجودة األصول -ال
اءقػػػػػػميضالمقعةػػػػػػاالضػػػػػػمعمع المػػػػػػفالاأل ػػػػػػيؿيالييبػػػػػػ الاءتحقػػػػػػقالمػػػػػػفاليفعوػػػػػػدالمػػػػػػالالاءضػػػػػػمعمع ال

إااالتػػـالتح ػػياالبموػػ.الاءقػػميضاليفيائػػامعيالاتالافالاءيا ػػ.الييضػػلالس  ػػعتهعيالييتحقػػقالاءػػؾاليم
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يبػػػػػياالساػػػػػعئمالمتيبػػػػػدالعػػػػػاـال ػػػػػامةالاءةمػػػػػيؾالعلػػػػػىالاءتح ػػػػػياياليتحتػػػػػع الاتاامةالءػػػػػاءؾالةتكػػػػػييفال
مس  ػػع الءساػػعئمالاءقػػميضياليمػػفال ػػـالواػػتساـالءقوػػعسالمػػااالاءمتغيػػمالماػػ دالمس ػػصالساػػعئمال

اءما دالزاا البياةالاأل يؿياليءقاالااتسامتهعالاءقميض/ابمعءيالاءقميضيالييلمعالامسفض المالال
ال(Echekob, et al, 2014; Dang, 2011امااع الاع قدالم اال)

(.الييلمػػعالزاا ال0202اءياائػػ.ال)عيػػع يالاءم ي ػػع ي÷ال:اليواػػتساـالءقوعاػػهعالماػػ دالاءقػػميضالجررودة االدارة -
األم ػػػػاالمػػػػالالاءماػػػػ دالزاا البػػػػياةالاتاامةالمتيبػػػػدال ػػػػامتهعالعلػػػػىالاءتح ػػػػيااليتحقيػػػػقالاتاػػػػتسااـال

الءميامامع.

:الواػتساـالاء عحػثالءقوعاػهعالمدػاؿالاءدعئػاالعلػىالماسالاءمػعؿالاءماػت ممالةػاتالعػفالحقػيؽالاءملكوػديالاإليرادات -
%العػعاة(يالي ػاال02ألفالتمسفضالاألممودالاءماةودالءحقيؽالاءملكودالفيالاءةمػيؾالاءتبعميػدال)ا ػاالمػفال

اءقومدالاءدعاءدال.الييتحافالمااالاءمؤشمالعماالتطةيقال(Karim & Alam, 2014)ااتسامتهالاماادال
ال(.ال0202)اءشي ي

غيمالافالاتحتفػعبال قػامالاك ػمالمػفالالييتـالاتحتفعبال عءاييءدالءمقعةلدالعملوع الاءاح الياإل ماضالالسيولة: -
الممهعالودميالضوععالفمصالاات معميدالعلىالاءةمؾ يب الاللذلك ي(Sepideh, et al, 2018) اءاـز

اءتمعا الةيفالاءاييءدالياءمنحوديالييتحققالاءؾالمفالساؿالاءتيازفالةػيفالاءمقاوػداليابمػعءيالاأل ػيؿيال
يءاءؾالواتساـالءقوعسالمااالاءمتغيمالما دالاءمقاودالاءيالابمعءيالاأل يؿيالي االااػتسامتهعالامااػع ال

 (.Dang, 2011اع قدالم اال)

ةمػػؾالييميػػزالاء عحػػثالعلػػىالتدةػػمالعػػفالا  ػػىالساػػعمةالوميػػفالافاليتحملهػػعالاءالحساسررية مخرراطر السرروق  -
اءساػػػعمةالاألاعاػػػوداليمػػػيالمبمػػػيعالساػػػعمةالاتاػػػت معما اليساػػػعمةالاءػػػتسلصالمػػػفالاأل ػػػيؿياليءػػػوسال

(.اليمظماالألفال ععاةالاءةوعمع التف ػلال0202يالساعمةالاتات معما الفقطاليمعالفدل الاماادال)ةيمايف
عػػفالميعاػػ اليساػػعئمالمػػالالاءمفػػماا المدػػعيالءػػاءؾالااػػتساـالاء عحػػثالاءساػػعمةالفقػػطياليعمػػااليبػػياال

اليعا التكيفالا  ىالساعمةالميال فم.م

ال متطل ػع النظام السالمة الشرعية - :اليوييفالمااالاءمتغيمالفيالاءةميؾالاإلاامودالفقطالألمهعالمػيالمػفالتلتػـز
ال(.ال0202يال)ةستياءشميدداليءايهعالميئدالم ع دالشمعودال

 اشتقاق فروض الدراسة التطبيقية 2-3
اليلي:اليتـالاشتقع هعال معاليتاقالم.الاألمااؼالاءفمعودالءلامااداليمعال

سلػػػصالاء عحػػػثالمػػػفالااػػػتدماضالاءامااػػػع الاءاػػػع قدالاءػػػيالاسػػػتاؼالا ػػػمالمؤشػػػما التقيػػػوـالاألاالالاءمػػػعءيال
اءم مفيالعليالتحايفالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدالفػيالاءةمػيؾيالفػام الاءػ دضالاءػيالامسفػعضالا ػماليفعوػدال
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الفػيالحػيفالسلػصالاسػميفال (يEchekob,et al, 2014ماسالاءمعؿاليبياةالاتاامةاليبياةالاأل يؿالعليهػعال)
يءاءؾالوحتػعجالاتمػمالاءػيالاءيػاال (.Tarawneh, 2006اءيالامتفععاليفعودالماسالاءمعؿالياأل يؿالياءياائ.ال)

تطةوقيالءتقيوـالا مالمالالاءمؤشما العليالتحايفالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدالءلةميؾالاءسليبوديالفيالظاال لدال
 يمعاليلي:الألولالفرض اءاءؾالو وغالاء عحثالال(.2119)الواب  اءامااع الاءتيالتمعيء المااالاءميضيعال

ال يوجد تأثير ذو داللرة إحصرائية لمؤشررات تقيريم األداء المرالي المصررفي عمري القيمرة االقتصرادية ) 
  (كك لمبنوك الخميجية 

يااػػتكمعتالإل ػػمالالاءامااػػدياليءمػػعالطعءةػػ ال ػػهالامااػػع العايػػاةال دمػػاالامااػػع المقعممػػدالفػػيال وػػعسالاءكفػػعلةالال
(ياليتقػػعمفالاءامااػػدالاءحعءوػدالةػػيفالااالالمػالالةمػػيؾاليػػاالJolly,et al, 2017يال0202)اءياةػايال ةػيفالاءػػايؿ

علػىال-ةتقاوـالاءياالعمليالياعـال حيثالاءامااع الاءمقعممدالةيفالاءػايؿياليتدػاالمػالالمػيالاءامااػدالاتيءػيايءدال
الالءلامااداليمعاليلي:الالفرض الثانيفيالمااالاءميضيعيالءاءؾالو وغالاء عحثالال-حاالعلـالاء عحث

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

الAli & Rami 2006)يمعالاستلف الاءامااع الفيالافضلودالااالالاءةمػيؾالاإلاػامودالاـالاءةمػيؾالاءتقلياوػدال
; Shahid, 2012 )اءػػ دضالاءػػيالتميػػزالاءةمػػيؾالاليالفسلػػص0222يالممػػاماليعػػامعفي0202يالعةػػااءكميـالي

يفػػػيالبػػػياةالالي(0202ال)اءبػػػعةميي ياءمػػػالةالاءمعءوػػػدالاإلاػػػامودالعػػػفالاءةمػػػيؾالاءتقلياوػػػدالفػػػيالماػػػ الاءاػػػييءد
يفعوػدالماسالاءمػعؿاليالفيالحيفالسلصالرسميفالاءيالافضلودالزيعاةالتػر يمالمؤشػما ال(IFSB, 2014)األ يؿال

ال؛0202حاػػػػػيفيال؛0202)إةػػػػػماموـاليفػػػػػيالاءةمػػػػػيؾالاءتقلياوػػػػػدالعػػػػػفالاإلاػػػػػامودالالياءاػػػػػييءداليبػػػػػياةالاأل ػػػػػيؿ
Sepideh, et al, 2018.)فػميؽالمدميوػدالةػيفالاءةمػيؾالاءتقلياوػدالياإلاػامود.اليءػاءؾالممػعالودمػياليبػياالال

ءلامااػدالالاءفػمضالاء عءػثوحتعجالاتممالاءيالتقػاوـالاءيػاالتطةوقػياليػاعـالاحػاالاتتبػعميفالءػاءؾالو ػوغالاء عحػثال
 اليمعاليلي:

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

 الدراسة التطبيقية -3
الييتم االإطعمالمالالاءاماادالفومعاليلي:ال
ال
ال
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 المجتمع الدراسة والفترة الزمنية 3-1
ةمػؾالءمػاةالال23يعػاامعالاليياءةميؾالاإلاػامودالاءسليبوػديتم االمبتم.الاءاماادالفيالبمو.الاءةميؾالاءتقلياودال

مشػػعماةيالال232ياليمػػفال ػػـاليةلػػغالعػػااالمشػػعماا الاءامااػػدال0202اءػػيالال0202اػػميا الفػػيالاءفتػػمةالمػػفالال02
ال(العاااليما دالاءةميؾالفيالياالايءد0يييضلالاءبايؿالاءتعءيالم ـال)

 تبويو مجتمع الدراسة وفق دول مجمس التباون الخميجي :(1)جدول 
 االجماني عمان انكويج قطز انبحزيه االماراث انسعوديت بيان

 63 7 12 6 11 16 11 عذد

 %111 11.12 19.14 9.53 17.46 25.39 17.46 ٔضبت

يتضػػلالمػػفالاءبػػايؿالاءاػػعةقالاسػػتاؼالعػػااالاءةمػػيؾالفومػػعالةػػيفالايؿالمبلػػسالاءتدػػعيفالاءسليبػػييالفعءدػػااال
ال%.9.5%التقمي عيالفيالحيفالاءدااالاأل االفيالايءدال طمالةما دال02األكةمالفيالايءدالاتمعما اليتةلغالماةتهال

 الأسموو جمع البيانات 2-3ال
 ءلةميؾالاءتقلياودالياءةميؾالاإلاامودالاءسليبود.ال Bloombergتـالتبمو.الاءةوعمع المفال ععاة

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

 قياس انمخغيز انمخغيز
انذراساث انسابقت انخي اسخخذمج هذا 

 انمخغيز

اٌمٍّت االلخصادٌت 

 اٌّضافت

اٌّخوصظ  -صافً اٌشبخ اٌخشغًٍٍ

اٌّاي اٌٍّّون اٌّشجخ ٌخىٍفت سأس 

 واٌودائع.

(Panigrahi, et al, 2014, Shah,et 

al,2015, Abdoli,2012) Ismail,2011 

 وفك اٌموائُ اٌّاٌٍت ِٓ لاعذة بٍوِبشج  دموق اٌٍّىٍت
  2118  بٍجٍالٌااااااااااً  2118)خزٔاااااااااااجً 

 (2119اٌوابً 

سأس اٌّاي 

 اٌّضخثّش  
 (2119وابً  (Ganea, 2015 ;  وفك اٌموائُ اٌّاٌٍت ِٓ لاعذة بٍوِبشج

 وفك اٌموائُ اٌّاٌٍت ِٓ لاعذة بٍوِبشج  اٌودائع

 ؛2118  بٍجٍالٌاااااً ؛2118)خزٔااااااجً 

 Wanke, et 2119 اٌوابً   2117صاًِ 

al,2016) 

ٔضبت صافً اٌذٌوْ 

 اًٌ سأس اٌّاي 
 )الخشاح اٌبادث( ِٓ لاعذة بٍوِبشجِضخخشجت 

 اٌخغشةٔضبت سأس اٌّاي إٌى األصوي   وفاٌت سأس اٌّاي

ٔاصاااااش   ؛2117حوفٍاااااك   ؛2115)دبٍاااااه  

اٌزعااااااااااااااابى   ؛2117حوفٍااااااااااااااك   ؛2113

2118Dang, 2011) 
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 جودة االصوي 
اجّاًٌ ÷ ِخصص خضائش اٌمشوض 

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

 اٌودائع÷ اٌمشوض  جودة االداسة 
 Sepideh, et ؛2117)عىاااو واٌشلٍباااث 

al,2018.) 

 (Karim & Alam, 2014, Dang, 2011) ِعذي اٌعائذ عٍى سأس اٌّاي اٌّضخثّش. اإلٌشاداث 

 Dang, 2011; Sepideh, et al, 2018) ) ٔضبت إٌمذٌت اًٌ اجّاًٌ األصوي اٌضٍوٌت  

 دضاصٍت اٌّخاطش 
خضائش االصخثّاساث+ خضائش اٌخخٍص 

 ِٓ االصوي
 (2116)بوِذٌٓ 

 لاعذة بٍوِبشجوفك اٌموائُ اٌّاٌٍت ِٓ  اٌمشوض 

  2118 بٍجٍالٌاااااااااً  ؛2118 )خزٔااااااااااجً 

 Wanke , et ؛2119 اٌوابً؛ 2117صاًِ 

al, 2016 

 اٌضالِت اٌششعٍت 
ٌفخشض وجودٖ فً اٌبٕون اإلصالٍِت 

 فمظ.
 (.2118  )بخخً

يواػػتساـالاء عحػػثالمػػالالاءمتغيػػما الإلعػػاااالاءممػػياجالاءمقتػػمحالءتقيػػوـالا ػػمالمؤشػػما اليفػػعلةالاألاالالاءمػػعءيال
العلىالتحايفالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدالءلةميؾياليورساالاءممياجالاءمقتمحالاء وغدالاءتعءود:الاءم مفي

    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  

 ji 

( ورٌااه ٌٕوعٍاات jٌمٍاااس وفااالة اٌبٕااون ) Proxyٌعبااش عاآ اٌمٍّاات االلخصااادٌت اٌّضااافت  وّ  ااش 

( ٌٍبٕون اإلصالٍِت  سلُ 1( سلُ )jوبذٍث حأخز )( حخص أدذ دوي ِجٍش اٌخعاوْ اٌخٍٍجً. iاٌبٕه  )

  1ودٌت بااٌشلُ )دٍث سِز ٌذوٌت اٌضاع (.6( إٌى )1( االسلاَ ِٓ )kحأخز )ٌٍبٕون اٌخمٍٍذٌت  بٍّٕا  (2)

 6  وعّاْ 5  واٌىوٌج 4  ولغش 3واٌبذشٌٓ  2واالِاساث و 

X1 ji ( ٌعبش عٓ دموق اٌٍّىٍت ٌٍبٕهj( اٌّشحبغت بٕوع اٌبٕه )iواٌذوٌت ). 

X2 ji ( ٌعبش عٓ سأس اٌّاي اٌّضخثّش ٌٍبٕهj( اٌّشحبغت بٕوع اٌبٕه )iواٌذوٌت ). 

X3 ji ( ٌعبش عٓ اٌودائع ٌٍبٕهj )( اٌّشحبغت بٕوع اٌبٕهiواٌذوٌت ). 

X4 ji ( ٌعبش عٓ ٔضبت صافً اٌذٌوْ اًٌ سأس اٌّاي ٌٍبٕهj( اٌّشحبغت بٕوع اٌبٕه )iواٌذوٌت ). 

X5 ji ٌعبش عٓ وفاٌت سأس اٌّاي ( ٌٍبٕهj( اٌّشحبغت بٕوع اٌبٕه )iواٌذوٌت ). 

X6 ji ( ٌعبش عٓ جودة االصوي ٌٍبٕهj( اٌّشحبغت بٕوع اٌبٕه )i) واٌذوٌت. 

X7 ji ( ٌعبش عٓ جودة االداسة ٌٍبٕهj( اٌّشحبغت بٕوع اٌبٕه )iواٌذوٌت ). 

X8 ji ( ٌعبش عٓ اإلٌشاداث ٌٍبٕهj( اٌّشحبغت بٕوع اٌبٕه )iواٌذوٌت ). 

X9 ji ( ٌعبش عٓ اٌضٍوٌت ٌٍبٕهj( اٌّشحبغت بٕوع اٌبٕه )iواٌذوٌت ). 

X10 ji  ٌعبش عٓ دضاصٍت ِخاطش اٌضوق ٌٍبٕه(j( اٌّشحبغت بٕوع اٌبٕه )iواٌذوٌت ). 

X11 ji ( ٌعبش عٓ اٌمشوض ٌٍبٕهj( اٌّشحبغت بٕوع اٌبٕه )iواٌذوٌت ). 

β 0  ٌعبش عٓ اٌّمذاس اٌثابج ٌّٕورج االٔذذاس اٌّخذسج 

β11:β1  ٌعبش عٓ ِعاِالث ّٔورج االٔذذاس اٌّخذسج 

ε  ٌعبش عٓ بوالً ّٔورج االٔذذاس اٌّخذسج 
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 اختبار فروض الدراسة التطبيقية 3-4
 اختبار الفرض األول 1 -3-4

عماالماتييالمدميودالالPearson Correlationييتـالاست عملالمفالساؿالعمضالمتعئجالتحلياالاتمت ع ال
ال(الاءتعءي:3%الءبمو.الاءةميؾالاءسليبودال)رسمال أ(الةبايؿالم ـال)2

مقارنة نتائج عالقات االرتباط بيرسون بين دول مجمس التباون الخميجي  :(3)جدول 
 واجمالي البنوك الخميجية

  
حقوق 

 انمهكيت

رأس 

انمال 

 انمسخثمز

 انودائع

انذيون 

/رأس 

 انمال

كفايت 

رأس 

 انمال

جودة 

 االصول

جودة 

 االدارة
 انسيونت اإليزاداث

حساسيت 

 انمخاطز
 انقزوض

 

 

 

Y 

Pearson 
Correlation 

 سعوديت **935. 168. 147. **602. **252.- 097.- 067.- 102.- **940. **852. **879.

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .287 .483 .311 .007 .000 .122 .077 .000  

Y 

Pearson 

Correlation 
 اماراث **979. **239.- **283. 048. 048. 153.- 072.- 015.- **977. **960. **966.

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .853 .366 .053 .550 .549 .000 .002 .000  

Y 

Pearson 

Correlation 
 بحزيه **892. 033.- *189.- **303. 094.- *191.- 075. 074. **898. **901. **936.

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .439 .436 .045 .328 .001 .047 .733 .000  

Y 

Pearson 

Correlation 
 قطز **984. 101. 140. 115. 045. 027. 015. 094. **989. **965. **989.

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .475 .909 .837 .732 .381 .287 .442 .000  

Y 

Pearson 

Correlation 
 كويج **329. **326.- 015.- 049. 027.- 006.- 053.- 017. **334. **327. **265.

Sig. (2-tailed) .003 .000 .000 .858 .565 .944 .770 .597 .870 .000 .000  

Y 

Pearson 

Correlation 
 عمان **963. 017. *263. 147. **356. 089.- 052. 096. **953. **945. **947.

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .432 .670 .461 .002 .223 .028 .887 .000  

Y 

Pearson 

Correlation 
.550** .423** .591** -.010 -.035 -.042 -.045 -.037 .374** .030 -.135** 

كم 

 انبنوك

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .808 .387 .297 .255 .351 .000 .447 .001  

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

ال(ال أالياالاءةميؾ)األسيم(الاءيالاءمتعئجالاءتعءود:ال3يسلصالاء عحثالمفالمتعئجالاءبايؿالاءاعةقالم ـال)
ءحقػػيؽالاءملكوػػدال %الةػػيفالاءمؤشػػما الاءماػػتقلد2امت ػػع الطماوػػدالاا الاتءػػدالمدميوػػدالعمػػااليبػػياالعا ػػدالال-0

يماسالاءمعؿالاءمات ممالياءياائ.الينيفالاءقومدالات ت عاودالاءمضػعفديالممػعالودمػيالامموػدالمػالالاءمتغيػما يال
يال0202يالشػػػػػوعاي0202يالاءدةػػػػػاالي0202يالةلبواءػػػػػيالي0202)سزمػػػػػعبيالي مػػػػػعاليتفػػػػػقالمػػػػػ.الامااػػػػػع ال

 Ganea, 2015,, Wanke, etal,2016, Sepideh, et ؛0202الييالاءياةػا0202 ػعماي
al,2018ال2012,يالالSharmaaالفػػيالحػػيفالتيبػػاالعا ػػدالامت ػػع العياػػودالةػػيفالاءقػػميضالياءقومػػدالال.)
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يتفايمالاءؾالامهاليلمعالزاا الاءقميضالزاا المسعطمالاءتح ياالممػعاليػؤ مالاػل عالالات ت عاودالاءمضعفدي
العلىالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفد.

عػػاـاليبػػياالعا ػػدالاا الاتءػػدالإح ػػعئودالءمؤشػػما ال ػػعفيالاءػػاييفال/ماسالاءمػػعؿياليفعوػػدالماسالاءمػػعؿيالالال-0
بياةالاأل يؿيالاإلاامةيالاإليمااا يالحاعاودالاءمسعطميال معاليتفػقالةس ػيصالعػاـالامموػداليفعوػدالماسال

ال(.الSharmaa,ال2012يال0202شوعايالي0202اءمعؿالم.الامااع ال)اءدةاالي

ا ػػػدالامت ػػػع الاا الاتءػػػدالإح ػػػعئودالةػػػيفالمؤشػػػما الاءتقيػػػوـاليسلػػػصالاء عحػػػثالممػػػعالاػػػةقالاءػػػياليبػػػياالعال -3
%الءكػػػاالاءةمػػػيؾالاءسليبوػػػد.اليءتػػػاعوـالاست ػػػعمال2اءم ػػػمفيالياءقومػػػدالات ت ػػػعاودالاءمضػػػعفدالعمػػػاالماػػػتييال

(الفػػيال2اءفػػمضالتاػػتساـالمتػػعئجالممػػياجالاتمحػػاامالاءمتػػامجالءكػػاالاءةمػػيؾالاءسليبوػػدال)اءدمػػياالاألسيػػمالم ػػـال
الاءبايؿالاءتعءي:

 مقارنة نتائج عالقات االنحدار المتبدد لدول مجمس التباون الخميجي :(4)جدول 
 7 6 5 4 3 2 1 االعمذة

 عمان انكويج قطز بحزيه اماراث انسعوديت بيان
جميع 

 انبنوك

 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. ِعٕوٌت إٌّورج

R2 .946 .968 .904 .993 .348 .961 .577 

R .973 .984 .951 .996 .590 .980 .759 

 β0 -2750.51 -87.05 -42.86 -144.093 -1891.445 -38.072 -448.034اٌثابج 

حقوق 

 انمهكيت

ِعاًِ ّٔورج 

 االٔذذاس
-.077 .051 .096 .136 -.140 .114 .114 

ِضخوي 

 اٌّعٕوٌت
.304 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

رأس 

انمال 

 انمسخثمز

ِعاًِ ّٔورج 

 االٔذذاس
.047 -.010 .073 -.118 .046 -.048 -.048 

ِضخوي 

 اٌّعٕوٌت
.000 .918 .600 .376 .000 .000 .000 

 انودائع

ِعاًِ ّٔورج 

 االٔذذاس
.016 -.103 .007 .031 .393 .019 .019 

ِضخوي 

 اٌّعٕوٌت
.000 .496 .001 .000 .196 .000 .000 

صافي 

انذيون 

/رأس 

 انمال

ِعاًِ ّٔورج 

 االٔذذاس
-.003 -.011 -.068 .018 .021 -.005 -.005 

ِضخوي 

 اٌّعٕوٌت
.904 .212 .041 .203 .789 .834 .834 

كفايت 

رأس 

 انمال

ِعاًِ ّٔورج 

 االٔذذاس
-.012 .018 -.025 -2606.93 -.013 -.004 -.004 

ِضخوي 

 اٌّعٕوٌت
.605 .212 .483 .019 .862 .885 .885 

جودة 

 االصول

ِعاًِ ّٔورج 

 االٔذذاس
-.010 -.023 .020 -.004 -.011 -.021 -.021 

ِضخوي 

 اٌّعٕوٌت
.672 .120 .539 .766 .882 .423 .423 
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جودة 

 االدارة

ِعاًِ ّٔورج 

 االٔذذاس
.002 .001 .013 .033 -.015 -.005 -.005 

ِضخوي 

 اٌّعٕوٌت
.948 .949 .660 .162 .851 .840 .840 

 اإليزاداث

ِعاًِ ّٔورج 

 االٔذذاس
272.762 51.896 7.572 61.529 381.142 -.001 -.001 

ِضخوي 

 اٌّعٕوٌت
.000 .000 .000 .002 .007 .969 .969 

 انسيونت

ِعاًِ ّٔورج 

 االٔذذاس
-.006 .005 -.001 .005 -.012 125.945 125.945 

ِضخوي 

 اٌّعٕوٌت
.786 .741 .985 .646 .871 .000 .000 

حساسيت 

 انمخاطز

ِعاًِ ّٔورج 

 االٔذذاس
.025 -.025 .048 2.588 -40.777 .020 .020 

ِضخوي 

 اٌّعٕوٌت
.268 .088 .113 .000 .000 .442 .442 

 انقزوض

ِعاًِ ّٔورج 

 االٔذذاس
.138 .022 .048 .006 .566 -4.471 -4.471 

ِضخوي 

 اٌّعٕوٌت
.237 .000 .688 .000 .242 .012 .012 

افالمدػػعمليالاءتحايػػاالياتمت ػػع اليةلػػغالعلػػىالاءتػػياءيالال2(الاءدمػػياالم ػػـال2يتةػػيفالمػػفالاءبػػايؿالاءاػػعةقالم ػػـال)
%(يالممػػػعالودمػػػياليبػػػياال ػػػيةالتفاػػػيميدالمدقيءػػػدالءلممػػػياجالفػػػيالتفاػػػيمالاءتحاػػػفالفػػػيالاءقومػػػدال75.9%الي57.7)

اءقػػميضالاءاػػييءديالالات ت ػػعاودالاءمضػػعفدالمتيبػػدالمؤشػػما الحقػػيؽالاءملكوػػديالماسالاءمػػعؿالاءماػػت مميالاءياائػػ.ي
%يالفػػيالحػػيفالتالتيبػػاالعا ػػدالمدميوػػدالء قوػػدالاءمؤشػػما .اليمتيبػػدالءػػاءؾاليسلػػصالاء عحػػثال2 ماػػتييالمدميوػػدال

اءػػػيالمفػػػضالفػػػمضالاءدػػػاـالاأليؿيالحيػػػثالييبػػػاالتػػػر يمالايالاتءػػػدالإح ػػػعئودالةػػػيفالمؤشػػػما الاءتقيػػػوـالاءم ػػػمفيال
االعلػػػىالياءقومػػػدالات ت ػػػعاودالاءمضػػػعفدالءةمػػػيؾالايؿالمبلػػػسالاءتدػػػعيفالاءسليبػػػيالييػػػا.اليمػػػعالوميػػػفالاتعتمػػػع

الابمعت.اءممياجالفيالاءتمةؤال قوعسالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدالءبمو.الاءةميؾالاءسليبودال

 اختبار الفرض الثاني 3-4-2
%الءكاالايءدالعليالحالالمػفال2ييتـالاست عملالمفالساؿالعمضالمتعئجالتحلياالاتمت ع العماالماتييالمدميودال

(يالء ػفيؼاليػاالايءػداليبػياال3اءبايؿال)(.الييتةيفالمفال2(ياليمتعئجالاتمحاامالفيالبايؿالم ـال)3بايؿالم ـال)
ال%ياليواحظالمعاليلي:2عا دالاا الاتءدالمدميودالعماالماتييال

اتفعؽالةميؾالايؿالمبلسالاءتدعيفالاءسليبيالعلىاليبياالعا دالامت ع الطماودالاا الاتءػدالإح ػعئودالةػيفالال-0
عفدالمؤشما الحقػيؽالاءملكوػداليماسالاءمػعؿالاءماػت ممالياءياائػ.الياءقػميضالينػيفالاءقومػدالات ت ػعاودالاءمضػ

(.الممػػػعاليؤيػػػاالعلػػػىالامموػػػدالمػػػالال0202بػػػاايميالياػػػحميفيال؛0202 مػػػعاليتفػػػقالمػػػ.الامااػػػع ال)اءبػػػعةميي
الاءمتغيما .
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تتفػػػػقالاءةمػػػػيؾالاءاػػػػدياودالياء حميموػػػػدالعلػػػػىاليبػػػػياالعا ػػػػدالامت ػػػػع الطماوػػػػدالاا الاتءػػػػدالإح ػػػػعئودالةػػػػيفالال-0
مػػػعتيفالاإليػػػمااا الينػػػيفالاءقومػػػدالات ت ػػػعاودالاءمضػػػعفديالممػػػعالييضػػػلالامموػػػدالإضػػػعفدالمػػػااالاءمتغيػػػمالفػػػيال

ال.(Karim & Alam, 2014; Dang, 2011)اءايءتيفياليتتفقالمالالاءمتيبدالم.الامااع ال

تتفػػقالةمػػيؾالاتمػػعما اليعمػػعفالعلػػىاليبػػياالعا ػػدالامت ػػع الطماوػػدالاا الاتءػػدالإح ػػعئودالةػػيفالاءاػػييءدالالال-3
ينيفالاءقومدالات ت عاودالاءمضػعفديالممػعالييضػلالامموػدالإضػعفدالمػااالاءمتغيػمالفػيالمػعتيفالاءػايءتيفيال مػعال

اتالافالمػالالاءدا ػدالعياػودالفػيال (Dang, 2011; Sepideh, et al, 2018)يتفػقالمػ.الامااػع ال
الاء حميف.

تيبػػاالفػػػيالعمػػعفالعا ػػػدالامت ػػع الطماوػػػدالاا الاتءػػػدالإح ػػعئودالةػػػيفالاإلاامةالينػػيفالاءقومػػػدالات ت ػػػعاودالالال-2
(.ال;0202Sepideh, et al,2018اءمضػعفديال مػعاليتفػقالمػ.المتيبػدالامااػع ال)عيػع يالاءم ي ػع ي

الفيالحيفالتكيفالمالالاءدا دالعياودالفيالاءادياود.

اءكييتوػدالعلػػىاليبػػياالعا ػدالامت ػػع العياػودالاا الاتءػػدالإح ػػعئودالاتفػعؽالاءةمػػيؾالاءاػدياودالياتمعماتوػػداليالال-2
ةػػيفالحاعاػػودالمسػػعطمالاءاػػيؽالياءقومػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفديالممػػعالييضػػلالامموػػدالمماعػػعةالشػػياالمػػالال

ال(.0202اءدا دالفيالمالالاءايؿالاء اثياليتتفقالمالالاءمتيبدالم.الاماادال)ةيمايفي

مت ع العياودالمدميودالةيفالبػياةالات ػيؿالياءقومػدالاتفعؽالةميؾالاتمعما الياء حميفالعلىاليبياالعا دالاالال-2
 ;Echekob, et al, 2014)ات ت ػػػػػػعاودالاءمضػػػػػػعفدياليتتفػػػػػػقالمػػػػػػػالالاءمتيبػػػػػػدالمػػػػػػ.الامااػػػػػػع ال

Dang,2011).ال

يتضػػلالممػػعالاػػةقاليبػػياالاسػػتاؼالةػػيفالاءػػايؿالفػػيالا ػػمالمؤشػػما التقيػػوـالاألاالالاءم ػػمفيالعلػػيالاءقومػػػدال
يعياػػودالفػيالاسػػمييالي دػضالاءدا ػػع المدميوػػدالات ت ػعاودالاءمضػػعفديالفػ دضالاءدا ػػع الطماوػدالفػػيالايءػدال

الفيالايءداليغيمالمدميودالفيالاسمييالممعالوقاـالاءياالعمليالعلىاليبياالاستاؼالةيفالاءايؿ.

(التػػػمايحال2اءػػػيالال0(الفػػػيالاتعمػػػاةالاءسع ػػػدال عءػػػايؿال)مػػػفالاءدمػػػياال2يتةػػػيفالمػػػفالاءبػػػايؿالاءاػػػعةقالم ػػػـال)الال-2
%الممػعال90.4%الي99.3فيالايؿالاءادياودالياتمػعما الياء حػميفالي طػماليعمػعفالةػيفالمدعماالاءتحاياال

ودميالزيعاةالاءقيةالاءتفايميدالءلممياجالاءمقتمحالفيالتفايمالاءتغيمالفيالاءقومدالات ت ػعاودالاءمضػعفدالمتيبػدال
%يالييؤيػػػػاالاءػػػػؾالامتفػػػػععالمدعمػػػػاال2اءتغيػػػػمالفػػػػيالمؤشػػػػما التقيػػػػوـالاألاالالاءم ػػػػمفيال ماػػػػتييالمدميوػػػػدال

.الممػػعالودمػػػيالإميعموػػدالاتعتمػػعاالعلػػػىال95.1%يالال99.6%ايحالءػػػمفسالاءػػايؿالةػػيفالاتمت ػػع الحيػػثاليتػػمال
اءممػػياجالاءمقتػػمحالفػػيالاءتمةػػؤال قوػػعسالاءقومػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفدالفػػيالمػػالالاءػػايؿيالممػػعالودػػاالإضػػعفدال

العملودالمعمدالءهالالاءامااد.
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دػات ال%ياليمػيالم59يال34.8%(اليةلغالمدعمليالاءتحاياالياتمت ع الفػيالاءكييػ ال2يفقعالءلبايؿالم ـال)الال-2
ممسفضدالماةوعالمقعممدالة ع يالاءايؿالممعالودميالامسفعضالاءقػيةالاءتفاػيميدالءلممػياجالفػيالاءكييػ ياليءػاءؾال
وحتػػػػػعجالاتمػػػػػمالاءػػػػػيالامااػػػػػدالاءديامػػػػػاالاءتػػػػػيالاا الءهػػػػػااالاتمسفػػػػػعضال مػػػػػعاليتفػػػػػقالمػػػػػ.التي ػػػػػودالامااػػػػػدال

Jolly,etal,2017).)ال

اءمػػؤ مةالعلػػىالاءقومػػدالاليسلػػصالاء عحػػثالممػػعالاػػةقالاءػػيالاسػػتاؼالمؤشػػما التقيػػوـالاألاالالاءمػػعءيالاءم ػػمفي
ات ت ػعاودالاءمضػعفدالةػيفالةمػيؾالايؿالمبلػسالاءتدػعيفالاءسليبػػيالي دضػهعالاءػ دض.اليمػفال ػـاليػمفضالفػػمضال

ييمبػ.الاءػؾالاءػيالاسػتاؼالال.ال(0202)إةػماموـاليالدم.الاماايتتفقالمالالاءمتيبدالال%ي2اءداـال ماتييالمدميودال
ؾالوحتعجالاتممالاءيالمزيػاالمػفالاءظميؼالاءسع دال ياالايءدياليتحتعجالايءدالاءكيي الاءيالاماادالسع د.اليءاء

اءامااػػدالحػػيؿالتحايػػاالاءديامػػاالاءتػػيالاا الاءػػيالمػػااالاءتفػػعي .اليمػػعالوميػػفالاتعتمػػعاالعلػػىالاءممػػياجالفػػيالاءتمةػػؤال
ال قوعسالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفداليمؤشمالءلكفعلةالءةميؾالياالايءدالعليالحال.

 اختبار الفرض الثالث 3-4-3
%العلػىالماػتييالاءةمػيؾال2ييتـالاست عملالمفالساؿالعمضالمتعئجالتحليػاالاتمت ػع العمػاالماػتييالمدميوػدالال

 (الاءتعءي:ال2اءتقلياودالياءةميؾالاإلاامودالاءسليبودالييتضلالاءؾالمفالاءبايؿالم ـال)

اليقارن نتائج عالقات االرتباط بين البنوك التقميدية واإلسالمية :(5)جدول 

  
حقوق 

 انمهكيت

رأس 

انمال 

 انمسخثمز
 انودائع

صافي 

انذيون 

 /رأس انمال

كفايت 

رأس 

 انمال

جودة 

 االصول
جودة 

 االدارة
 انسيونت اإليزاداث

حساسيت 

 انمخاطز
 انقزوض

ٔوع 

 اٌبٕه

Y Pearson Correlation .956** .932** .962** -.045 .046 -.149* -.067 .294** .059 -.166** .966**  

 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .481 .467 .018 .294 .000 .351 .005 .000 حقهيذي 

Y Pearson Correlation .482** .363** .541** -.008 -.102* -.044 -.038 .406** .073 -.119* .503** اسالمي 

 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .878 .046 .397 .457 .000 .157 .021 .000  

 **. 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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ال(المعاليلي:2يتةيفالمفالاءبايؿالاءاعةقالم ـال)
اتفػػػعؽالاءةمػػػيؾالاءتقلياوػػػدالياإلاػػػامودالعلػػػىاليبػػػياالعا ػػػدالامت ػػػع الطماوػػػدالاا الاتءػػػدالإح ػػػعئودالةػػػيفال -0

مؤشػػػػػما الحقػػػػػيؽالاءملكوػػػػػػداليماسالاءمػػػػػعؿالاءماػػػػػػت ممالياءياائػػػػػ.الياإليػػػػػمااا الياءقػػػػػػميضالينػػػػػيفالاءقومػػػػػػدال
ات ت ػػػعاودالاءمضػػػعفدال مػػػعاليؤيػػػاالعػػػاـالتػػػر مالمػػػالالاءمتغيػػػما ال طةودػػػدالعمػػػاالاءةمػػػؾالاػػػيالالتقليػػػايالايال

 Karim & Alam, 2014, Dang,  2011)   يباايميال تتفقالمالالاءمتيبدالم.الامااع الإااميياليال
ال.ال) 0202ياحميفالي

اتفعؽالاءةميؾالاءتقلياودالياإلاامودالعلىاليبياالعا دالامت ع العياودالاا الاتءدالإح ػعئودالةػيفالمؤشػمال  -0
)ةيمػػػايفيالحاعاػػػودالمسػػػعطمالاءاػػػيؽالياءقومػػػدالات ت ػػػعاودالاءمضػػػعفدياليتتفػػػقالمػػػالالاءمتيبػػػدالمػػػ.الامااػػػدال

0202). 

استلف الاءةميؾالاءتقلياودالياإلاػامودالفػيالمؤشػميفيالففػيالاءةمػيؾالاءتقلياوػدالتيبػاالعا ػدالامت ػع العياػودال  -3
ةػػيفالبػػياةالات ػػيؿالياءقومػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفدياليودػػاالاءػػؾالممطقػػيالفيلمػػعالزاا الماػػ دالمس ػػصال

فقالمالالاءمتيبدالم.الساعئمالاءقميضالاءيالابمعءيالاءقميضالامسفض الاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدياليتت
امااػػع الياليتقػػاـالاءامااػػدالاءيػػاالتطةوقػػيالعلػػىالاعػػـالمػػالالاءدا ػػدالفػػيالميابهػػدال(Dang,2011امااػػدال)

(Almazari, 2011الEchekob, et al,2014,الاءتيالتمياليبػياالعا ػدالامت ػع الطماوػدالمػ.البػياةال)
يالفيلمعالزاا الامعالاءةميؾالاإلاامودالفعءدا دالعياودالم.اليفعودالماسالاءمعؿياليوداالاءؾالممطقاأل يؿ.ال

يفعودالماسالاءمعؿالتدطاالبزلالمفالاألمياؿالاءمات ممةالممػعاليسفػضالاءقومػدالات ت ػعاودالاءمضػعفدياليتتفػقال
ةيبػػياالفػػميؽالمدميوػػدالةػػيفالاءةمػػيؾالاءتقلياوػػدالياإلاػػامودالفػػيالال(0202)حاػػيفيمػػالالاءمتيبػػدالمػػ.الامااػػدال

اػػفالبػػياةال(ال شػػرفالتح0202يالاءبػػعةمييالIFSB, 2014يفعوػػدالماسالاءمػػعؿياليتستلػػأالمػػ.الامااػػع ال)
الالاأل يؿالفيالاءةميؾالاإلاامودالعفالاءتقلياود.

%الةػيفالمؤشػما الماػ دال ػعفيالاءػاييفالاءػيالماسال2تالتيباالعا دالاا الاتءدالإح ػعئودالعمػاالماػتييال- 2
اءمعؿاليبياةالاإلاامةالياءاييءدالينيفالاءقومدالات ت ػعاودالاءمضػعفداليتتفػقالمػالالاءمتيبػدالةس ػيصالعػاـال

ال(.الSharmaa,ال2012يال0202يالشوعاي0202ءدةااليامموداليفعودالماسالاءمعؿالم.الامااع ال)ا

مؤشمالاءاامدالاءشمعودالفيالياالاءةمػيؾالاإلاػاموديالءيبػياالميئػدالم ع ػدالشػمعودالافتمضالاء عحثاليبياالال-2
 IFSB, 2014ي0202يال طػػعمميالاءقعدرعةػػايال0202ةهػػعيالمػػعاليتفػػقالاءػػؾالمػػ.الامااػػع ال)ةستػػيالي

BCBS, 2010,)ال.ال

يسلػػػصالاء عحػػػثالممػػػعالاػػػةقالاءػػػيالاتفػػػعؽالاءةمػػػيؾالاإلاػػػامودالياءتقلياوػػػدالفػػػياليبػػػياالعا ػػػدالةػػػيفالاغلػػػ الال-2
%.اليءتحايػػاالا ػػمالمػػالال2مؤشػػما التقيػػوـالاألاالالاءم ػػمفيالياءقومػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفدالعمػػاالماػػتييال
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فالاءدا ػػدالاءتفاػػيمياليػػتـالااػػتسااـالمتػػعئجالاءممػػياجالاءمقتػػمحالءلةمػػيؾالاءتقلياوػػدالياإلاػػاموداليمػػعاليتضػػلالمػػ
ال(الاءتعءي:2اءبايؿالم ـال)

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

 انـــــــــــبي
انبنوك انخقهيذيت 

 انخهيجيت

انبنوك اإلسالميت 

 انخهيجيت

 000. 000. ِعٕوٌت إٌّورج

R
2

 .944 .554 

R .972 .744 

 β0 -190.219 -940.074اٌثابج 

X1دموق اٌٍّىٍت 

 094. 023. ِعاًِ ّٔورج االٔذذاس

 000. 042. ِضخوي اٌّعٕوٌت

X2 سأس اٌّاي اٌّضخثّش 
 059.- 009. ِعاًِ ّٔورج االٔذذاس

 000. 008. ِضخوي اٌّعٕوٌت

X3 اٌودائع 
 003.- 061. ِعاًِ ّٔورج االٔذذاس

 618. 666. ِضخوي اٌّعٕوٌت

X4  ْٔضبت صافً اٌذٌو

 اًٌ سأس اٌّاي

 012.- 019.- ِعاًِ ّٔورج االٔذذاس

 737. 202. ِضخوي اٌّعٕوٌت

X5 وفاٌت سأس اٌّاي 
 015.- 008.- ِعاًِ ّٔورج االٔذذاس

 670. 606. ِضخوي اٌّعٕوٌت

 جودة االصوي
 009.- 013. ِعاًِ ّٔورج االٔذذاس

 795. 414. ِضخوي اٌّعٕوٌت

 االداسةجودة 
 028. 009.- ِعاًِ ّٔورج االٔذذاس

 391. 558. ِضخوي اٌّعٕوٌت

X8 اإلٌشاداث 
 217.208 53.558 ِعاًِ ّٔورج االٔذذاس

 000. 000. ِضخوي اٌّعٕوٌت

 اٌضٍوٌت
 004. 019. ِعاًِ ّٔورج االٔذذاس

 951. 208. ِضخوي اٌّعٕوٌت

 دضاصٍت ِخاطش اٌضوق
 064.- 011. ِعاًِ ّٔورج االٔذذاس

 067. 489. ِضخوي اٌّعٕوٌت

 اٌمشوض
 031. 023. ِعاًِ ّٔورج االٔذذاس

 000. 000. ِضخوي اٌّعٕوٌت
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(الاسػػػػتاؼالمدػػػػعمليالاءتحايػػػػاالياتمت ػػػػع الفػػػػيالاءةمػػػػيؾالاءتقلياوػػػػدال2ييتضػػػػلالمػػػػفالاءبػػػػايؿالاءاػػػػعةقالم ػػػػـال)
%يالممعالودميال74.4ي55.4%%العفالمدعمليالاءتحاياالياتمت ع الفيالاءةميؾالاإلاامودال97.2%الي94.4

اسػػتاؼالاءقػػيةالاءتفاػػيميدالءلمتغيػػما الاءماػػتقلدالفػػيالتفاػػيمالاءتغيػػمالفػػيالاءقومػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفدال ماػػتييال
%ياليمػػػااالودمػػػياليبػػػياالاسػػػتاؼالةػػػيفاليفػػػعلةالااالالاءةمػػػيؾالاءتقلياوػػػدالياإلاػػػامودالء ػػػعءلالاءةمػػػيؾال2مدميوػػػدال
 ,IFSB )عمػعالتي ػل الاءوػهالامااػع اليتستلأالمالالاءمتيبدالياستاؼال ومدالمدلمع الاءمميابيفيالالدياءتقلياو

يالييمبػػػ.الاءػػػؾالاءػػػيالتػػػر يمال يػػػياالاءشػػػميددالاإلاػػػامودالفػػػيالاءةمػػػيؾالاإلاػػػاموديالال,BCBS, 2010ال(2014
ييبػػياالاءقػػػميضالاءحاػػػمدالي ػػػغمالحبػػػـالاءةمػػػيؾالاإلاػػػامودالمقعممػػػدال عءتقلياوػػػد.اليمػػػعالوميػػػفالاتعتمػػػعاالعلػػػىال

ؾالاءتقلياوػػدالياإلاػػامودياليودػػاالمػػااالإضػػعفدالاءممػػياجالفػػيالاءتمةػػؤال قوػػعسالاءقومػػدالات ت ػػعاودالاءمضػػعفدالءلةمػػيال
ال؛0202عملوػػػػدال يوػػػػدالءلامااػػػػدياليمػػػػفال ػػػػـاليػػػػمفضالفػػػػمضالاءدػػػػاـيال مػػػػعاليتفػػػػقالمػػػػ.المتيبػػػػدالامااػػػػدال)إةػػػػماموـالي

ال(.الSepideh, et al, 2018ال؛0202حايفي

الالنتائج والتوصيات-4
ا تمحػػػػ الاءامااػػػػدالممػػػػياجالءقوػػػػعسالا ػػػػمالمؤشػػػػما التقيػػػػوـاليفػػػػعلةالاألاالالاءمػػػػعءيالاءم ػػػػمفيالعلػػػػىالاءقومػػػػدال

امااػػدالمقعممػػدياليسل ػػ الاءػػياليبػػياالتػػر يمالايالاتءػػدالإح ػػعئودال-ات ت ػػعاودالاءمضػػعفدالءلةمػػيؾالاءسليبوػػدال
مػػااالالءمؤشػػما التقيػػوـالاألاالالاءمػػعءيالاءم ػػمفيالعلػػيالاءقومػػدالات ت ػػعاودالءلةمػػيؾالاءسليبوػػدالييػػايالغيػػمالاف
الاءتر يماليستلأالةيفالاءايؿيالييستلأالةيفالاءةميؾالاءتقلياودالياإلاامود.اليوميفالتلسوصالاءمتعئجالاءتعءود:ال

وداالمقوعسالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدالافضاالمقوعسالمتدعمؼالعلوهالء االالفيالاألباالاءطيياياليمعال -0
مالامهػػعالتحتػػعجالاءػػيالتدػػاالمؤشػػما المظػػعـالاءتقيػػوـالاألممييػػيالمػػفالافضػػاالااػػعءي التقيػػوـالااالالاءةمػػيؾيالغيػػ

تطػػػييمالةإضػػػعفدالمؤشػػػماالاسػػػميالاءيهػػػعال ػػػامتهعالاءامااػػػع الاءاػػػع قدالايالاضػػػعفهعالاء عحػػػثالءتحاػػػيفالاءقومػػػدال
 ات ت عاودالاءمضعفد.

مؤشػػمالءتقيػػوـالاألاالالفػػيالاءةمػػيؾاليمػػيالحقػػيؽالاءملكوػػديالماسالال00تمعيءػػ الاءامااػػدالممػػياجالمقتػػمحالضػػـال -0
مسػػعطمالاءاػػيؽيالبػػياةالات ػػيؿياليفعوػػدالالاءمػػعؿالاءماػػت مميالاءياائػػ.يالاإليػػمااا يالاءقػػميضيالحاعاػػود

ماسالاءمػػعؿيالماػػ دال ػػعفيالاءػػاييفالاءػػيالماسالاءمػػعؿيالبػػياةالاإلاامةيالاءاػػييءدالياضػػعفدالمؤشػػمالاتءتػػزاـال
 عءاػػػػامدالاءشػػػػمعودالوطةػػػػقالفػػػػيالاءةمػػػػيؾالاإلاػػػػامودالفقػػػػطياليمػػػػالالايؿالامااػػػػدالتضػػػػـالمػػػػااالاءدػػػػااالمػػػػفال

الاءمؤشما .
ضعفدالميالحقيؽالاءملكوديالماسالاءمػعؿالاءماػت مميالاءمؤشما الاألك مالتر يماالعلىالاءقومدالات ت عاودالاءم -3

اءياائ.يالاإليمااا يالاءقميضيالاءاييءديالحاعاودالمسعطمالاءايؽيالبياةالات يؿياليفعودالماسالاءمعؿ.ال
الفيالحيفالاءمؤشما الاأل االتر يماالميالما دال عفيالاءاييفالاءيالماسالاءمعؿيالبياةالاإلاامة.
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ألاالالاءم ػػػمفيالعلػػػيالاءقومػػػدالات ت ػػػعاودالتةػػػيفاليبػػػياالتػػػر يمالايالاتءػػػدالإح ػػػعئودالءمؤشػػػما التقيػػػوـالاال -2
اءمضعفدالءةميؾالايؿالمبلسالاءتدعيفالاءسليبيالييا.الفيالحػيفالتستلػأالمػالالاءمؤشػما ال شػياالمدمػييال

الةيفالةميؾالايؿالمبلسالاءتدعيفالاءسليبي.اليمعالتستلأالةيفالاءةميؾالاءتقلياودالياإلاامود.ال
عػػااالاءكييػػ الاءػػايالامسفػػضالاليتقػػعم المدػػعمليالاءتحايػػاالياتمت ػػع الفػػياليػػاالايؿالمبلػػسالاءتدػػعيفالفومػػعال -2

الفيهعالماافالاءمدعمليفال شيااليةيم.
وميفالاتاتفعاةالمفالمتعئجالممياجالاءاماادالاءمقتمحالفيالاءتمةؤال عءقومػدالات ت ػعاودالاءمضػعفدالءةمػيؾاليػاال -2

ايءػػدالمػػفالايؿالمبلػػسالاءتدػػعيفالاءسليبػػيياليءلةمػػيؾالاءتقلياوػػدالياءةمػػيؾالاإلاػػامودياليءلةمػػيؾالاءسليبوػػدال
الييا.ال
 التوصيات

الال:مـالتي وع الاءاماادالفومعاليليتتم االاال
ااػػتسااـالاءةمػػيؾالاءمميزيػػدالءمقوػػعسالاءقومػػدالات ت ػػػعاودالاءمضػػعفدالءقوػػعسالاءكفػػعلةالياعت ػػعملالاحػػاالرءوػػػع الال-0

 اءحييمدالاءم مفودالءلم ع دالعلىالاءةميؾيالم.العماالامااع المقعممدالةيفالاءايؿ.
الالاءةمػػػيؾال ػػػعستاؼالايؿالابػػمالالمزيػػػاالمػػػفالاءامااػػػدالحػػػيؿالتحايػػػاالاءديامػػاالاءتػػػيالاا الاءػػػيالاسػػػتاؼالااال-0

المبلسالاءتدعيفالاءسليبياليفقعالءمقوعسالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفد.ال
تدػػػعيفالاأليػػػيفيالمػػػ.الءبمػػػدال ػػػعزؿالإل ػػػاامالمدػػػعييمالتمعاػػػ الاءةمػػػيؾالاإلاػػػامودالءمؤشػػػما التقيػػػوـالاألاالالال-3

اءم مفييال معاليتمعا الم.البيمماليطةوددالعمػاالمػالالاءةمػيؾالياءيا ػ.الاءمحػوطيالايالت ػامال ػعزؿالماػسدال
 ءلةميؾالاتاامود.السع د

 البحوث المستقبمية
اماادالاا ع الاستاؼالمقوعسالاءقومدالات ت ػعاودالاءمضػعفدالةػيفالايؿالمبلػسالاءتدػعيفالاءسليبػييالينػيفال -0

الاءةميؾالاءتقلياودالياإلاامود.
اماادالااتسااـالااعءي المتقامدالءتمتيػ الااالالاءةمػيؾالياػةاالاءي ػيؿالاءػيالاءكفػعلةالاءتعمػداليفػقالمقوػعسالال -0

الاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدالءلةميؾالاءتقلياودالياإلاامود.
امااػػدالتطةيػػػقالممػػػعاجال وػػعسالاءقومػػػدالاءمضػػػعفدالعلػػىالاءبعمدػػػع الياءهيئػػػع الاءساموػػدالءلتركػػػاالمػػػفاليفػػػعلةالال -3

 .ااتاتسااـاليحافالتيظيأالاءميامال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
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 المراجع 
: المراجع بالمغة البر ية  أوالا
العلىالاألعمعؿالممش تالفيالعشاآل عرالاإل ت عديدالإلدارةالاءمسعيال(0202)إةػػػػػػػػػػػماموـالمحمػػػػػػػػػػػياال الاءاػػػػػػػػػػػياال

ال.ال222:ال220الصالي0الاءدااال ًالتجارة لالقتصاد البممية المجمةاليفيشاءم الععغاءق
رءوػػع الاءحػػاالمػػفالاءمشػػيا الاءمعتبػػدالعػػفالتياػػ.الاءمدػػعييمالاءمحعاػػةودالفػػىال”ال(ي0202إةػػماموـيالغػػعاةالاحمػػاال)

مجمة الفكر المحاسبي  كمية التجارة  جامبة عين يال“ااتسااـالاءقومدالاءدعاءد:الاماادالمياامود
ال.0022-0230يالصالصال0يالعالشمس

امودال"الاءيا ػػػ.الياػػػامدالاءتطةيػػػقالياليفعوػػػدالماسالاءمػػػعؿالفػػػيالاءةمػػػيؾالاإلاػػػ0202اةػػػيالاءدػػػزيالحاػػػيفالاػػػديايال
ال–ال2يالجامبررررة األردنيرررررة كميرررررة الشرررررريبة المرررررؤتمر الررررردولي األول لمماليرررررة ل سرررررالمية“
الاغاطس.2

مسػػػعطمال ػػػوغالاءتمييػػػاالاإلاػػػامياليعا تهػػػعال مدوػػػعماليفعوػػػدالماسال”ال(ي0222اةػػػيالمحوميػػػايالمياػػػىالعمػػػمال)
ر منشورة  األكاديميرة   رسالة دكتوراه غي“0اءمعؿالءلةميؾالاإلاامودالمفالساؿالمدوعمال عزؿ

 البر ية لمبموم المصرفية.
يالتقيػػػػوـالااالالاءةمػػػػيؾالاءم ػػػػميدال عاػػػػتسااـالمظػػػػعـالاءتقيػػػػوـالاءم ػػػػمفيال0202احمػػػػايالعةػػػػاالقالعةػػػػاالاءقػػػػعامي

المجمررة البمميررة لمدراسررات التجاريررة األممييػػيالامااػػدالمقعممػػدالةػػيفالاءةمػػيؾالاءدعمػػدالياءسع ػػديال
ال.220:222يالصال0يالعااال2مبلاالالوالبيئية 

دار (الاءمعءوػدالاءدعمػدالمقعوضػع الاءكفػعلةالياءدااءػدالمػاساالاءمظميػدالاءبزئوػديال0202اامععيايالمي ـالءديةػييال)
 اليازوري البممية لمنشر والتوزيع  األردن  عمان. 

 اءةمػؾ حعءػد امااػد " اءتبعميػد ءلةميؾ اءمعءي األاال يالتقيوـ(0202)فيزيال محميا شديني إءهعـي اءتبعمي
ػدةي اءبزائػميال اءػيطمي  اقتصرادية أبحراثيال0222:0200- ءلفتػمةي"اءبزائػميال ياءقػمضالاءشع
دارية ال.22:02يالصال02يالاءدااالوا 
المجمررررة البمميررررة لمدراسررررات التجاريررررة يالتقيػػػػوـالاألاالالاءمػػػػعءيالءلةمػػػػيؾالاءومموػػػػديال(0202)اءبػػػػعةمييالسعءػػػػاال

ال.022:323يالصال2مبلاالالوالبيئية 
يال"محػيالإطػػعمالبايػاالءقوػػعساليفعوػدالماسالاءمػػعؿالفػيالاءةمػػيؾالاإلاػاموداليفقػػع ال(0222)الاءحمتاػييالإةػماموـالةلقػػد

"يالاءملتقػػىالاءػػايءيالاء ػػعميال دمػػياف:"الاألزمػػدالاءمعءوػػدالاءماممػػدالياءةػػاائاال0إلطػػعمالمماػػبـالمػػ.ال ػػعزؿ
المعيي.ال2-2يالمبيد البموم االقتصادية وعموم التسييراءمعءودالاءم مفوديالاءبزائميال
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يالاءديامػػاالات ت ػػعاودالياءديامػػاالاءمميػػزةالءػػ االالاءمػػعءياليا ممػػعالعلػػىال(0202)اءػػايمييالمؤيػػايالع ػػعسيالمشػػعال
ال 21البمقراء لمبحروث والدراسرات  مجمرد اءقومدالاءاي ودالاءمضػعفدالءلةمػيؾالاءتبعميػدالاألماموػديال

ال.22:20يالص0عاا
يالامااػػػػدالااتكشػػػػعفودالءمػػػػايالتػػػػر يمالاءماػػػػػئيءودال(0202)الاءػػػػاوع يال اػػػػعـالفتحػػػػييالعاػػػػعؼيالعةػػػػاالاءمدطػػػػي

رسالة دكتروراه  ااالالاءةميؾالاإلاامودالاألمامودالمفاليبهدالمظمالاءمػيظفيفيالالاتبتمععودالعلى
ال.002:ال0يالصالجامبة البموم اإلسالمية البالمية  كمية الدراسات البميا  األردن

تطػػييمالممػػػياجالتحتاػػػع اليفعوػػػدالماسالاءمػػعؿالءلةمػػػيؾالاإلاػػػامودالفػػػيال”ال(ي0222اءزعػػعةييالتهػػػعميالمحمػػػياال)
تطةوقوػػدالعلػػىالاءةمػػؾالاإلاػػاميالاءدمنػػيالياءةمػػؾالاإلاػػاميالالإطػػعمالمقػػمما الءبمػػدال ػػعزؿ:الامااػػد

رسالة ماجستير غير منشورة  كمية التجارة  الجامبرة اإلسرالمية  يال“اءفلاطيميال قطععالغزة
 غزة.

علػىالاءقػيائـالاءمعءوػدالءلةمػيؾالاإلاػامود:الال0تقيوـالا مالتطةيقالمدعييمال ػعزؿال”ال(ي0200اءزيمييالتعممالاةماموـال)
 .رسالة ماجستير غير منشورة  كمية التجارة  جامبة بورسبيدالي“اماادالمظميدالتطةوقود

اءدعءموػدال اءمعءوػد األزمػد اءايءوػدالفػي اءمػعءي اإل اغ مدعييم تةمي يالتقيوـالايم(0202)اءاةئييالعةاالاءغميال
المركرز اليمنري اءدعاءػديال اءقومػد مػاسا ظػا اءومموػدالفػي ءلةمػيؾ اءمحعاػةي اءمظػعـ يتطػييم

ال.022:033يالص02يالمبلاالشئون البصرلمدراسات االستراتيجية  
يالا ػػمالتقل ػػع الااػػدعمالاء ػػمؼالعلػػىالاتاالالاءمػػعءيالءلةمػػيؾالاءمامبػػدال(0202)الاءشػػمفعيالوعاػػميال الاءمحػػعؿ

المجمرررة جامبرررة األنبرررار لمبمررروم االقتصرررادية واإلداريرررة ةةيم ػػػدالفلاػػػطيفالءػػػ يماؽالاءمعءوػػػديال
ال.022:002يالصال02يالعااال2مبلا

الةالاءةمػػػيؾالاإلاػػػامودالفػػػيالإطػػػعمالاءمدوػػػعمالاءبايػػػاالءكفعوػػػدالماساليال وػػػعسالمػػػ(0222)الاءشػػػي الحاػػػفيالمػػػعمم
جامبررة أم القررر   اءمػػعؿياليم ػػدالعمػػاالمقامػػدالءلمػػؤتممالاءدػػعءميالاء عءػػثالءا ت ػػعاالاإلاػػامييال

 مكة المكرمة.
يالا ػػمالاءقوػػعسالاءمحعاػػةيال عاػػتسااـالاءقومػػدالاءدعاءػػدالعلػػىال(0202)الاءشػػي يالموفػػيفالاشػػمؼال الشػػفيقالاءاػػديا

  جامبررررة المنصررررورة  كميرررررررة التجرررررررارة  رسررررالة ءمػػػػعؿالءلةمػػػػيؾالاءم ػػػػميدماػػػػ داليفعوػػػػدالماسالا
 ماجستير غير منشورة. 

تحليػػاال وعاػػيالءتطةيػػقاليفعوػػدالماسالاءمػػعؿالعلػػىال”ال(ي0200اءطيػػ يالاػػدياالمياػػىيال العواػػىالشػػحعتي يال)
-322يالصالص0يالعالالبمرررروم اإلداريررررة  األردنيال“منحوػػػػدالاءةمػػػػيؾالاءتبعميػػػػد:الحعءػػػػدالاألماف

322. 
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العلىال ػػػػعءتطةيقالCAMELالذجوممالمتسػػػػااةعاالكورةحيدالاءةمالداتحػػػػاميال(0202)الؿالإةػػػػماموـالبػػػػاالياءدةػػػػا
جامبة   ًالتجارة لالقتصاد البممية المجمةاليدىواءادالاءمعؿالقواالفىالربدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػااءالكواءةم
ال.20-23يالصال0عال شمس ينع

يالاءليةيدالاءتبعريدالكواءةمالالأدالاتششؤمالعليالكمدواءحالكةيغتالشأ يال0202اءدةيػػػػػػػػػػاييالعػػػػػػػػػػعاؿالاػػػػػػػػػػلطعفي
ال.22:22يالص2يالمبلاالراسات التجارية ًالبيئيةلدالمجمة البممية ل

يرااةالءلم ع دالعلىالالCAMELSتحلياالمظعـالاءتقيوـالاءم مفيالاألمميييال”ال(ي0222اءفمايالاحماالميمالاءايفال)
 رسالة ماجستير غير منشورة  كمية التجارة  الجامبة اإلسالمية  غزة.يال“اءقطععالاءم مفي

اامةالاءمسػعطم”ال(ي0222موـال)اءكماامديالإةماال صرندوق يال“ُاطمالمحعاةودالمدع مةالفيالاءم ع ػدالعلػىالاءةمػيؾالياف
 النقد البر ي  مبيد السياسات االقتصادية  أبو ظبي.

رسالة دكتوراه علىالاءةميؾالاإلااموديالالIIIيالا مالتطةيقالمقمما ال عزؿال(0203)الاءماععاةيالمميمالعطعالق
 األردن.  –البالمية  عمان غير منشورة  جامبة البموم اإلسالمية 

يال وعساليفعلةالاءةميؾالفيالاءقطععالاءم مفيالاءاديايال عاػتسااـالتحليػاالمغلػأال(0202)اءياةايالاداالعلىال
 -Vol. 6, No. 2, 2019, pp. 238ي0202-ال0203(السػاؿالاءفتػمةالDEAاءةوعمػع ال)

255,Global Journal of Economics and Business يال0202يعمعريديالةستي
الاءاامالةمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾدراادالحعءدالالCAMELSمديعرالالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااـةعاتالاإلااميدالكوءلةمالاالاألالُتقيي
العػااال00المبلػااليالاءدػعءميالات ت ػعاالفػيالياتمػامعجالات ت ػعاودالاإل احع المبلداليىشائزاءب
ال.022:030الصالي02
يالمجمة رماح لمبحوث والدراساتيالCAMELSيالتقيوـالااالالاءةميؾال عاتدمعؿالمدوػعم0202ةيمايفيالاومعفي

ال.002:020اليالص02اءدااال
مجمرة يال“متطل ع اليفعودالماسالاءمعؿالاءم مفيالياألمظمدالاءم مفودالاءدمنوػد”ال(ي0222تيفيقيالمح السلدال)

 .ال222-323يالصال222عالالمصر المباصرة 
الدرااد:الالاإلااميدالكواءمعءىالءلةمالاالوتحلياالاأليالتقيوـال(0202)الباايمييالاعموديالاحميفالبمعؿالاءايفال

العػػػػاا يقيازإف شمال إقتصاديات مجمةالياتاػػػػت معميالءلتمييػػػػاالاألردمىالاإلاامىالاءةمػػػػؾالحعءد
ال.302:320الصالي02

(يالااتسااـالماساالاءقومدالات ت عاودالاءمضعفدالفيالتقيوـالاألاالالاءمحعاةيال0202حعؿيالموفيفالعةاالاءقعامال)ال
الجامبة بورسبيد.-رسالة ماجستير غير منشورة  كمية التجارةءلشميع يال
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مدػػػعييمالءبمػػػدال ػػػعزؿالعلػػػىالتحاػػػيفالاألاالالاءم ػػػمفي:الامااػػػدالا ػػػمالتطةيػػػقال”ال(ي0202حاػػػفيالحمػػػزةالعلػػػىال)
  رسررالة ماجسررتير غيررر منشررورة  كميررة التجررارة  جامبررة “ ػػعءتطةيقالعلػػىالاءةمػػيؾالاإلاػػامود

 القاىرة.
 ياتتروًمس كوالبن كمةحرو قواعدل اميزاإلل التطبيق هقياس البالقة بييال(0202)حايفيالعالالاحمػاال
لمبنرررررررررررررررررررررررررروك  المضافة االقتصادية القيمة عمى ًإنبكاساتيا فيزالمص االئتمان طزمخا

يالالصال2يعػػػػػااالال02مبلػػػػػاالال تطبيقيرررررة: دراسة يزالمص يزكزالم لرررررد  البنرررررك المسجمة
ال.022:002

يال0يالمياػػيعدال ػػعزؿال“)اءمضػػميفالياألمموػػدالياأل دػػعا(ال0اءيلػػؾالإءػػىالاتفػػعؽال ػػعزؿال”ال(ي0222حشػػعايالمةيػػاال)
 نان.لب –اتحاد البنوك البر ية  إدارة البحوث  بيروت اءبزلالاأليؿيال

سػػعفيالطػػعمؽالقيالحةيػػ الاحمػػايالإاامةالاءمسػػعطم:التحليػػاال ضػػعوعالفػػيالاء ػػمععدالاءمعءوػػدالاإلاػػاموديالتمبمػػدال
البنرك اإلسرالمي لمتنميرة / جردة  الطببرة  ع يمالاحمايالاءمدهاالاإلااميالءل حيثالياءتامي يال

 .0223الاألولى 
 عاػتسااـالتحليػاالمغلػأالاءةوعمػع يالمبلػدال(يال وعساليفػعلةالاءةمػيؾالاءبزائميػدال0203ستييالفميايال ال ميشيال)

  كميررة البمرروم االقتصررادية والبمرروم التجاريررة وعمرروم التسرريير  اء عحػػثيالاءدػػااالاء ػػعميالعشػػم
ال.ال020ال-032صالالجامبة قاصدي مر اح ورقمة  الجزائر

مجمررة عمميرررة ي"اءدا ػػدالةػػيفالاءةمػػيؾالاءمميزيػػدالياءةمػػيؾالاإلاػػامود"يالحيءوػػدالاءةميػػديال(0220)السػػزاـيال ال
اءدػػػااالاء عءػػػثالممضػػػعف/الالتخصصرررة بفقرررو مبامررر  نمررروذج االنحررردارات والبمررر  المصررررفي م

 مػالميفمةمال)تشميفالاء عمي(ال.0200
اءدا ػػدالةػػيفالتطةيػػقالمدوػػعماليفعوػػدالماسالاءمػػعؿاليفػػقالمقػػمما ال ػػعزؿاليمنحوػػدال”ال(ي0202اةوػػؾيالمػػعميالاحمػػاال)

التجرررارة  رسرررالة ماجسرررتير غيرررر منشرررورة  كميرررة يال“اءةمػػػيؾالاءتبعميػػػدالاءمحلوػػػدالفػػػيالفلاػػػطيف
 الجامبة اإلسالمية  غزة.
يال وػػػػعسالاءكفػػػػعلةالاءم ػػػػمفودال عاػػػػتسااـالممػػػػياجالحػػػػاالاءتكلفػػػػدال(0200)ماوػػػػسيالحػػػػاةيالمػػػػييالفعطمػػػػدالاءزمػػػػمالال

مجمة جامبة القدس المفتوحة (يال0222ال-ال0222اءدشيائودالاماادالحعءدالاءةميؾالاءبزائميدال)
ال.22:ال22يالصال02يعااال0مبلالألبحاث والدراسات  

يالاءديامػػاالاءمػػؤ مةالعلػػىاليفػػعلةالاءةمػػيؾالاإلاػػامودال:الممػػياجالغيػػمالمدلمػػييال(0202)الشػػوعايالفو ػػاالاءطػػعمم
ال.022:ال22يالصال  سمطنة عمان ال032يالع32امةالاءدعمداليالسمدهاالبياةالاتا

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%8C+%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%8C+%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
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علىالاءمظعـالاءم مفيالاإلاػامييالاءممػيالالIIIتر يمالمقمما ال عزؿال”ال(ي0203 عءليالمفتعحيالفعطمدالمحعؿال)
المرررؤتمر البرررالمي التاسرررع يالااػػػطمةيؿيالتميوػػػع:ال“ياءدااءػػػدالياتاػػػتقمامالمػػػفالممظػػػيمالااػػػامي

 لالقتصاد والتموي  االسالمي.
ال.  المبيد البر ي لمتخطيطيالمؤشما الاءحوطدالاءكلودالءتقيوـالاامدالاءقطععالاءمعءي(0222)طلفعحيالاحماال
 ظا في اإلاامود اءةميؾ ااال مؤشما  يالتقيوـ(0202)الاءميمفال عةاالاءمحمفيالعةاالاءكميـي عةاالاءقعامي

ال322:322يالصال2عااالالمال واالعمال  اقتصاديات مجمةاءدعءموديال اءمعءود األزمد
الٓمالعدوادالحعءدالءمبماءمؤااػػػع الاءم ػػػمفودالامااليفػػػعلةالُتقيييال(0202)العلػػػىال طػػػعممالي عدةالياءقعدرذعة

ال.022:022يالصالمجمة اقتصاديات شمال افريقيا ي0222-ال0202الالالؾوءةما
يالامااػػػػدالتحليلوػػػػدالءلدا ػػػػدالةػػػيفالااػػػػتسااـالمظػػػػعـالاءمدليمػػػػع الاءمحعاػػػػةيالاءمػػػػاعـال(0202)العػػػز يالمعبػػػػاةي

ياءحاالمفالمسػعطمالاتئتمػعفالفػيالاءةمػيؾالاءتبعميػدالفػيالإطػعمالالERPةتكميءيبوعالمياماالاءمشميعال
مجمرة المحاسربة والمراجبرة  كميرة التجرارة   عءتطةيقالعلىالاءةمػيؾالاءم ػميديالال111مقمما ال

 .22:ال32يالصالجامبة بني سويف
اليالا ػػػػػمالعمع ػػػػػمالتقيػػػػػوـالااالالاءةمػػػػػيؾال(0202)العيػػػػػع يالاحمػػػػػاالاءشػػػػػاؿيالغػػػػػعزيالعةػػػػػاالاءمبيػػػػػاالاءم ي ػػػػػع ي

CAMELS فػيالاءمسػػعطمالاتئتمعموػدالاءتػػيالتيابههػعالاءةمػػيؾالاءتبعميػدالاتماموػػدالاءمامبػدالفػػيالال
رسررالة ماجسررتير غيررر منشررورة  جامبررة (يال0202-0222ةيم ػدالعمػػعفالءػػ يماؽالاءمعءوػػدال)

ال.22:0صالالآل البيت 
يالاءمدوعمالاءمداؿالءكفعوػدالماسالاءمػعؿالءلمؤااػع الاءتػيالتقػاـالIFSB15مبلسالاءسامع الاءمعءودالاإلااموديال

 .ال0203 المعءودالإااموديالاوامةمالسامع
يال“يا ممػػعالعلػػىالميابهػػدالاءتحػػاوع الياءمسػػعطمالاءم ػػمفودال0مقػػمما ال ػػعزؿال”ال(ي0202مػػم سيالاػػميمالاػػداال)

ال.02-02يالصال223يالعالمصر –مجمة االقتصاد والمحاسبة 
يفعوػػػدالماسالاءمػػػعؿالءلةمػػػيؾالاإلاػػػامودالاءبزائميػػػدالتشػػػسوصالاءيا ػػػ.اليمقتمحػػػع ال”ال(ي0203مع ػػػميالاػػػلومعفال)
  بحرث مقردم لمممتقررى الردولي الثراني لمصرناعة الماليررة اإلسرالمية ببنروان آليررات “ماءتطػيي

ال.ترشيد الصناعة المالية اإلسالمية  الجزائر
ال
ال
ال
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