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 ملخص البحث
تهددددددراسة رلةاددددددىسة يي  ددددددىس  دددددد ست  دددددد  سة   ددددددي  س

ة قدددد  سة سددددبن ىساددددي   ب سة ادددد   ىسنسدددد سوة  بي ددددىسوس
ة  ص يىس  يلنىساي   ب سة ت ل ريى،سخ لسفت ةسة ت لبيتس

س2011وةألز دددديتسة تدددداس دددد تسنهدددديس صدددد س دددد سادددد ىس
،ساياددت رةاسة  سدد سة  ي  ددىوسوتددرسو ددرتس2017وحتدد س

ة رلةادددددىسعدددددراست ددددد ةسة   دددددب سة اددددد   ىس   دددددي  س
ادددد ب ىس علددددد س ددددد سة   ددددب سة ت ل ريدددددى،سح ددددد سةت هددددد س

ة ادددددددد   ىسنيددددددددبسةقاددددددددت  يلسفدددددددداسةألولة سسة   ددددددددب 
ة يكب  ددددددىسو ولة سة ددددددرض وسخ دددددديسةن   دددددد س  ددددددي  س
ةقئت ددددديبسادددددي   ب سة اددددد   ىسا ددددد و س ب  يدددددىسعددددد س
ة   ب سة ت ل ريى،سح  سةت ه سة   ب سة ا   ىسنيددبس
ت ل ددددددددئسنسدددددددد سةقئت دددددددديبسة  ت  لددددددددىسفدددددددداسة   ةايدددددددديتس
وة   دديلبيتسوة  ردديلخيتوس  دديس  ددي  سة تردد  ئسفلدد س

س س  ي س يسف و س ب  يىسن  سة   ب سة ا   ىسيك
س
س

س
س

وة ت ل ريى،سح  سو رتسة رلةاىسةبسة  دد اسةألر دد س دد س
ة  يئددددرسة تردددد  لاساددددي   ب سة ادددد   ىسخدددديبس ددددبسعيئددددرس
ةألولة سة يكب  دددددددىسو ولة سة دددددددرض سة تددددددداسقستت ددددددد  س
  ددددي  ستردددد  ل ىوس  دددديسة   ددددي  سة سددددبن ىسو  ددددي  س
ة ت سددددد سة  ددددددي ا،سف ددددددرست   دددددد سة   ددددددب سة ادددددد   ىس

 دد و س ب  يددىوس   ي  س علدد س دد سة   ددب سة ت ل ريددىسوبس
رددد  نسةن   ددد سنسدددبىسة  يئدددرسعلددد سةأل دددبلسونسدددبىس
ادد  سة سدده س  دد س لبيحددكساددي   ب سة ادد   ىسوب دد و س
 ب  يدددىسعددد سة   دددب سة ت ل ريدددىوسوبردددكئسعدددياستب ددد س
نتددددديئرسة رلةاددددددىس بس  دددددد ةاسة   دددددب سة ادددددد   ىسا بةعددددددرس
ت ل ريددددىسقستت ددددعس دددداسة   دددديض  سوةأل ددددرةاسة ردددد   ى،س

ب سة ادد   ىس ل  ددب سة ت ل ريددىسضددي يس  دد س ييردديةسة   ددس
فدداسةأل ددرةاسوة  ددبةحاسة   ل ددى،س دداسةاددت  ةلس دد  س

تي  دددعسة  بي دددىسونسددد ستدددرلةسة   دددب سة اددد   ىسعلددد س
 ن  سابن ىس  يثلىس ل  ب سة ت ل ريىو
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Risk, Profitability and Market Value Ratios of Islamic Banks 

in Egypt " A Comparative Study with Conventional Banks" 
 

Abstract 
 

The present study aims to assess the 

risk, profitability and market values of 

Islamic banks compared to convention-

al banks during the period of volatility 

and crises experienced by Egypt from 

2011 to 2017 using financial ratios. The 

study found that Islamic banks did not 

expos to higher liquidity risks than con-

ventional banks, where Islamic banks t-

ended to invest in government and debt 

securities. Credit risk in Islamic banks 

has also fallen significantly compared 

with conventional banks, because Isla-

mic banks have tended to reduce credit 

rates in Murabaha, Mudaraba and Mus-

haraka. The operation risk was not mar-

ked by significant differences between 

Islamic and conventional banks, where 

the study found that the bulk of the ope- 

 

 

 
 

rating income of Islamic banks was the 

return of government securities and de-

bt, which is not included operational ri-

sks. As for market risk and financial ri-

sk, Islamic banks have been exposed to 

higher risks than conventional banks w-

ith significant differences. Return on a-

ssets (ROA) and price to earnings (P/E) 

ratios have also declined in Islamic ba-

nks, with significant differences from c-

onventional banks. In general, the resul-

ts of this study show that the obligation 

of Islamic banks to traditional rules that 

do not comply with Shari'a standards a-

nd objectives leads to the simulation of 

conventional banks in terms of objecti-

ves and practicalities, with the continu-

ed weakness of the ability of Islamic b-

anks to achieve profitability and market 

value ratios like conventional banks. 
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 أوال: مقدمة
ت ددددباسفادددد ةسة   ددددب سة ادددد   ىسعلدددد سةألخدددد سفدددداس
ةقعتبددددددديلستبةعدددددددرسة رددددددد ي ىسة اددددددد   ىسع دددددددرسة ق دددددددياس
ايقادددت  يلوسوقسي ت ددد سة   دددئس ب ددديس ل بةعدددرسة رددد   ىس
  ادددت  يلس  ددد ةاس رضدددرةا،سف دددرسع دددئسة  سدددل ببسةألوةئدددئس
عل س نرياسنظ س ي  ددىسخي  ددىس دد سة   ددي  تسة  ببيددىوس

ظ دد سفادد ةسو ددب سن ددب سوفاسةقتتصي ييتسة يرض ى،سح
 ادددددد   ىسا  ددددددبلسخ  دددددد س دددددد ست ددددددئسعل ددددددياسة ردددددد ي ىس
وة  ست   ي سعل سحرسابةاوسفي   ب سة ا   ىسي ك س
 بستل ددددددد س ولةس ي ددددددديسفددددددداسةادددددددت  ي سةقادددددددت  يلةتس
وتب  ههيسة ب هىسة ا   ىسة  يف ددى،سا دديسيي ددعسة   ددبس
ة   ردددب سفددداسة   ت  ددديتسةقاددد   ىوسوتدددرسندددر تس ولس

 صدددد اس ادددد  اسفدددداس صدددد سعددددياسس ييو ددددىس نردددديا
،س ددد سخددد لست  بدددىسن دددب سةق خددديلسة  يل ددددى،س١٩٦٣

ة تدداس اسددهيس وس ح ددرسة   دديلسفدداس رض ددىس  دد س  دد ،س
وة تاست س   هدديسا ددرسم ددنس دداسة   ددنسةأل لدداسة  صدد يس

،ست س نرددياسن ددنسني دد س١٩٧١وسوفاسعياس١٩٦٨عياسس
ةق ت ددديعاسة يكددددب اسخدددد ولسن ددددنسضدددد  سفدددداستينبنددددكس

اي  يئددرةسة  صددد و ى،سوي  دددئسعلددد سعلدد سعدددراسة ت ي دددئس
تي  ددعسة ت   ددىسةق ت ي  ددىوس  دديسعلدد س سددتب سة  ددي  س
ة ادددد  ا،سف ددددرستدددد س نرددددياسة   ددددنسة ادددد  اس لت   ددددىس

،سخدددد ولسن ددددنس ادددد  اس و دددداس1974اي سدددد ب يىسعددددياس
 رفدددكست رددد كسح خددىسة ت   ددىسةقتتصددي يىسوةق ت ي  ددىس
نددددد  س ولس  ظ ددددددىسة  دددددديت  سة اددددد  اوسوفددددداسن ددددد س

س ىس ي يستدد س نرددياسن ددنس ندداسة ادد  اسخدد ولسن ددنسة 
 ا  است يليس تاي ئساددي   هباسة  صدد فاسة يددرض وس
ثددد ستدددياسةأل  ددد س ي دددرسة أ صدددئساننردددياس ولسن دددنس ددد س
ن ددب سو صددئسة ادد   ىسفدداس صدد سا ددينببسةاددت  يئاس

ثدد سوس1977يس  ساي ق ياساي   ي  تسة ادد   ىسادد ىس
   ىسفدداسخ  دد ستبة  سا رسم نسةنتريلسة  صيلاسة ا

،س2011)تيدددد ،س ددد س ولسة  دددي  سة ادددد  اسوة   بدددا
وسويردددد  ست  يدددد سوخي ددددىستب سددددببسلويتدددد زس(206صس

عددددددددد سوةتددددددددداسةقتتصدددددددددي سة اددددددددد  اسة  دددددددددي  اسفددددددددداس
،س  ددددد س بسح ددددد سةأل دددددبلسة  صددددد و ىس2016/2017

%س9و0 ل يلس وقل،سن سددبىسسس1451ة ا   ىسترسنلغسس
  دددددديسوس1 دددددد س   ددددددي اسةأل ددددددبلسة  صدددددد و ىسة  ي   ددددددى

اي  سددددددبىس  صدددددد سو ردددددد  سة ت  يدددددد سة سدددددد بيس ل   ددددددىس
،س  ددد س بسح ددد سة   دددئس2ة  صددد يىس لت بيدددئسة اددد  ا

ة  صدد فاسة اددد  اسا صددد ستدددرسنلدددغسن هييدددىس يسددد   س
%س دد س2و5 ل دديلس   ددك،سن سددبىسس205حددبة اسس2016

ح دد سة سددب سة  صدد فاسة  صدد يوسو دداسقزة دد سنسددبىس
 يدددرو ةسو تدددئس  ددديس دددبس تبتددداس ل صددد و ىسة اددد   ىس
ة  صدد يى،سخي ددىسو بس صدد سخيندد س دد س و دد سة ددرولس

   ددب سة ادد   ىوسو دد ةس دديسة تاسنر سنهدديسة   ددئسا ادد ةسة
 ظه هست  ي ستب سببسلويت زسة سينع،سح  س  ستددرخئس
 صددد سحتدددد سةابس دددد  سة ددددرولسة  ردددد سةألو دددد سفدددداس
ح ددد سة ت بيدددئسة اددد  اسة  دددي  اوسوتدددرس ددد تس صددد س
خ لسة  ت ةسة  ي دد ىساي  رضددرس دد سةألحددرةرسوة ت  دد ةتس
ة س يا ىسوةقتتصي يى،سوة تاس ثدد تسارددكئسخ  دد سعلدد س

اسددددددديتسة  ي  دددددددىسوخي دددددددىسة   دددددددب وسف دددددددرسع دددددددئسة  يس
  ددر س دد سةألز دديتسسس2011ت    س صدد س  دد سض دديض سس

ة س يا ىسوةقتتصي يىسوة  ي  ى،سة تاس  تس   سحددرورس
ن ددددد سحدددددي سفددددداسة سددددد ب ىسة   ريدددددىسةأل    دددددىساي سدددددب س
ة  ص يوسو ددبس دديس   س  دد سحددرورست لبدديتسخ  دد ةسفدداس
سن  ىسة    كسة  صدد يس  ينددئسة ددروقلسةأل  يكددا،سون دديا

ة يكب دددىسة  صددد يىسنت أددد عسن  دددىسة   لدددىسة  صددد يىس
  ينددئسة ددروقلسوتي يدد سادد  س دد اسة    ددكسة  صدد يس

وسوتددددددرستدددددديااسم ددددددنسن ددددددياسة   ددددددنس2016فدددددداسنددددددبف   س
 

1-http://www.iedcdubai.ae/assets/uploads/ 

files/ar_SGIE%20Report%20ES_AR_f2 

_DIGITAL_1477895725.pdf     
2- http://ik.ahram.org.eg/News/28267.aspx 

http://www.iedcdubai.ae/assets/uploads/%20files/ar_SGIE%20Report%20ES_AR_f2%20_DIGITAL_1477895725.pdf
http://www.iedcdubai.ae/assets/uploads/%20files/ar_SGIE%20Report%20ES_AR_f2%20_DIGITAL_1477895725.pdf
http://www.iedcdubai.ae/assets/uploads/%20files/ar_SGIE%20Report%20ES_AR_f2%20_DIGITAL_1477895725.pdf
http://ik.ahram.org.eg/News/28267.aspx
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ة   خددد يسنت  ددد ةتس تتي  دددىسفددداسة س يادددىسة   ريدددىس  دددئس
لفددداس اددد يلسة  يئدددرة،سولفدددداسن  دددىسةقحت دددي اسة   ددددريس

 ددىسة يدديلسعلدد سوسوتددرس ثدد سم ددنسا   س3ةق  ة اساددي   ب 
ع ددئسة   ددب سة   تل ددىسة  ي لددىسا صدد ،سو  هدديسة   ددب س

 ة ا   ىوس
 ثانيا: مشكلة الدراسة

ت  دددددداسة   ددددددب سة ادددددد   ىس   دددددديض  سو ددددددبةاكس
شدد   ىست  لهدديس   ب ددىس دد سو هددىسنظدد سشدد   ىوسوفدداس
 صدددد ست  دددداسة   ددددب سة ادددد   ىس ل بةعددددرسة ردددد   ىس

يساي  دددددديفىس ل بةعددددددرسة تدددددداسييددددددر  يسة   ددددددنسة   خدددددد س
ة  ص ي،سوة تاستت   سة  بةعددرسة  ت ددعسعل هدديس دد  س

وسو ددددداستبةعدددددرسعي   دددددىستددددد س3،س2،س1ةت ين ددددديتساددددديزلس
و ددد هيس ب ددديس     دددىسة   دددي  سوة   ل ددديتسة  ي دددىس
ادددي   ب سة ت ل ريدددىوسوتدددرستبة دددكسة   دددب سة اددد   ىسفددداس
اددددد  ئستي  ددددددعسة تبةفدددددعسندددددد  ستلدددددنسة  بةعددددددرسة ت ل ريددددددىس

  ىسة  ل  ددددىسنهددددي،سة    و ددددىسعل هددددي،سوة  بةعددددرسة ردددد س
  ددي  س علدد س دد سة   ددب سة ت ل ريددى،سوتددرستتدد ث سخدد  نس
ة  بي ددىسونسدد سة قدد  سة سددبن ىس هدد هسة   ددب سايألاددبة س
ة  ي  ددددىس  يلنددددىساددددي   ب سة ت ل ريددددى،سخي ددددىسفدددداسوتدددد س
ةألز دديتسة   تل ددىوسو دد  نسوفدداسظددئس دديست   دد س ددكس
 صدددد س دددد س ز دددديتسفدددداسة سدددد بةتسةألخ دددد ة،سفسددددتت  ئس

سفاسة سيةلسة تي ا:س ركلىسة رلةاىس
"هلله هنللاك  للروي  وهريللة ولليإل البنللوك اإلسللالمية 
والتقليديللة المصللرية  للا المخللاطر والربحيللة ونسللب 
القيم السوقية، خالل األزمات التا ملرت والا مصلر 

 ؟"2017وحتى  2011مإل 
 
 

 
 البنك المركزي المصري: - 3

 http://www.cbe.org.eg/en/Pages/default.aspx 

 سثالثا: أهداف الدراسة
 تادف الدراسة الحالية إلى ما يلا:

ت    سة   ي  سة   تل ىس تدداستت دد ةس هدديسة   ددب سسس-1
سة ا   ىسة  ص يىس  يلنىساي   ب سة ت ل ريىوسس

ت    سة  بي ىساي   ب سة ا   ىسة  صدد يىس  يلنددىسسس-2
ساي   ب سة ت ل ريىو

ت  ددددد  سنسددددد سة قددددد  سة سدددددبن ىس ل  دددددب سة اددددد   ىسس-3
سة  ص يىس  يلنىساي   ب سة ت ل ريىوسس

 سةرابعا: أهمية الدرا
ت  اس    ىسة رلةاىسة يي  ىس   سة اددهي يتسة تدداس
ات ر هيسعلدد سخددئس دد سة  سددتب سةألرددي ي اسوة  سددتب س

ف لدد سة دد   سة   لدداوسف  دديسعلدد سة  سددتب سةألرددي ي ا،س
 ددد سن دددياسا ددددعسة رلةاددديتسة سدددديا ىسنت  ددد  سة   ددددي  س
ادددي   ب سة اددد   ىسة  صددد يى،س قس بس ددد هسة رلةاددديتس
ت ت دددددد ستل لددددددىسنسدددددد  ي،سو دددددد ست دددددد سنت  دددددد  س   دددددداس نددددددبة س
ة   ددي  سخي ددىسة   ددي  سة تردد  ل ىسوة سددبن ىوسخ دديس
  ست  س دد هسة رلةادديتسنت  دد  سنسدد سة قدد  سة سددبن ىس هدد هس

و ددد ةس دددبس ددديسادددتييولسىسة  صددد يىوسة   دددب ساي  بل دددس
ة رلةادددىسة يي  دددىس  ددديفتكس ب ن ددديتسة بي  دددىسفددداس ددد ةس
ة   دددديلوسخ دددديست ت دددد سة رلةاددددىسة يي  ددددىس ي دددديس  دددديفىس

عدددد س ب ن دددديتسة بي  ددددى،س  دددديساددددت ر كس دددد س  لب دددديتس
   ددب سة ادد   ىسة  صدد يىس  يلنددىساددي   ب سة ت ل ريددى،سة

ةتسخدد لسفتدد ةست تلدد سفدداس    تهدديسعدد س    ددىسة  تدد س
ة تدددداس  تهدددديسة رلةادددديتسة سددددديا ىوسف لدددد سة دددد   س ددددد س
ت   دددىسا دددعسة رلةاددديتسة سددديا ىس ل  دددي  سوة  بي دددىس
اي   ب سة ا   ىسخدد لسا ددعسةألز دديتس  ددئسةألز ددىس
ة  ي  دددىسة  ي   دددى،س قس بسة  تددد ةسة تددداست   هددديسة رلةادددىس

،ست تلدد س دد سح دد س2017وحتدد سسسس2011ا ص س  سس
وة ت لبددددددديتسس    تهددددددديسو    دددددددىسةألز ددددددديتسوة   دددددددي  

ة س يادددد ىسوةقتتصددددي يىسوة  ي  ددددىسة تدددداست   دددد س هدددديس

http://www.cbe.org.eg/en/Pages/default.aspx
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،ست   ددد س2011 صددد وسف رةيدددىس ددد س حدددرةرسض ددديض س
 صددددددد س  دددددددر س ددددددد سة ت  ددددددد ةتسوةألز ددددددديتسة س ياددددددد ىس
وةقتتصدددي يى،سة تددداسندددترسع هددديسةن  ي ددديتسخ  ددد ةسفددداس
ةقحت ي  دديتسة   ريددىس دد سة   دد تسةأل    ددى،سوحددرورس

ة   دد تسةأل    ددىسن  سحي سفدداسة سدد ب ىسة   ريددىس دد س
اي سب سة  ص ي،سوحرورسةن  ي دديتسوت لبدديتسخ  دد ةس
سفدداسن  ددىسة    ددكسة  صدد يس  ينددئسة   دد تسةأل    ددىو

وترس   س  ةسفدداسة  هييددىس  دد سن ددياسة يكب ددىسة  صدد يىس
نتي يدددد سادددد  س دددد اسة    ددددكسة  صدددد يسفدددداسنددددبف   س

،س  يس   س   سةن  يةسن  ىسة    كسة  ص يس2016
  تدددددكسفددددداس  يندددددئسة دددددروقلس%س ددددد سن100اددددد ر  س ددددد س

ةأل  يكاوسوترستيااسم نسن ياسة   ددنسة   خدد يسنت  دد ةتس
 تتي  ىسفدداسة س ياددىسة   ريددىس  بة هددىسة ت دد  ،سو  هدديس
لفاس ا يلسة  يئرةساي   ب سا  رقتسخ   ة،سولفاسن  ىس

وت ت دد سع ل ددىسوس4ةقحت ددي اسة   ددريسةق  ة دداساددي   ب 
يح هيس دد س بة هددىس دد هسةألز دديتسوة   ددي  سو دديسيصددس

ت لبددددديتسخ  ددددد ةسايألادددددبة ستيدددددرييسخ  ددددد ةس  دددددياسة   دددددب س
ة  ي لىسنه هسةألابة ،سخي ىسة   ددب سة ادد   ىسة تدداس
ي دددد سعل هدددديس بة هددددىس دددد هسة   ددددي  سوةألز دددديتسا دددديس
ضتبةفددددعس دددداس حكددددياسة ردددد ي ىسة ادددد   ىوسو  دددديستدددد تاس

 ت دددراسة   لب ددديتسحدددبلس دددر س    دددىسة رلةادددىسة يي  دددىس
 ىسة  صددددد يىسعلددددد س  ةلةس ددددد هستدددددرلةسة   دددددب سة اددددد  

ة   ي  سوتي  عسة  بي ىسونس سة ق  سة سبن ىس  يلنىس
اددددي   ب سة ت ل ريددددى،سوب دددديسضتبةفددددعس دددداس حكددددياسة ردددد ي ىس

ت ددراسة رلةاددىسة ا   ىوس  دديسعلدد سة  سددتب سة   لددا،سف
  لب يتس ي ىس ائس  سة  ست   ي سوة  دديئ   سة يي  ىسس

ف ي  دددددىسعلددددد س  ةلةسة   دددددب سة اددددد   ى،سحدددددبلس دددددر س
ة   ب سة ا   ىسة  صدد يىسفدداس  ةلةس  ددي  سة سدد ب ىس
وةقئت دديبسوة تردد  ئسو  ددي  سة سددب سوة ت سدد سة  ددي اس

 
 البنك المركزي المصري: - 4
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ا دديسضت ددعس دداسة ردد ي ىسة ادد   ى،سوب دديسقسضدديث سعلدد س
ة  بي دددددىسونسددددد سة قددددد  سة سدددددبن ىسادددددي   ب سة اددددد   ىس

س  يلنىساي   ب سة ت ل ريىوسس
اسلات المبحث األول: اإلطار النظري والدر 

 السابقة
تل  سة  صيلاسوة   ب سة ا   ىس   سةقاددت  يلس
فددددداس  وةتستادددددببس   ب دددددىس ددددد سو هدددددىسنظددددد سشددددد   ىس
وةاددت  يليىوسح دد سي دد س بستتبةفددعستلددنسةأل وةتس دداس
ة   دددديض  سوة   ددددب سة تدددداس ت تهدددديسة ردددد ي ىسة ادددد   ىوس
وا ب دددد سو  دددديسضلدددداس  دددديض  سةقاددددت  يلسة ادددد  ا،س

ة تدداسي كدد سةقعت ددي سع هدديسادددي   ب سوة   ددب سة ردد   ىس
ة ادددد   ى،سو ددددر ستدددد ث سة   ددددي  سوة  بي ددددىسونسدددد س
ة قدددددد  سة سددددددبن ىساددددددي   ب سة ادددددد   ىسنتلددددددنسة   دددددديض  س

سوة   ب ،سو   سة رلةايتسة سيا ىسة  ي ىسن  نو
المعللللللللايير الشللللللللر ية لالسللللللللتثمار  أوال:

 اإلسالما
ع ددددددرسن ددددددياسة   ددددددب سة ادددددد   ىسايقاددددددت  يلسفدددددداس
ةأل وةتسة  ي  ىسة   تل ددى،سفددنبس دد هسةأل وةتسي دد س بس
تتبةفدددعس دددداس  ددديض  سو ددددبةاكسةقادددت  يلسة ادددد  ا،س
ة تددداسي كددد ستب ددد يهيسو  ددديسضلددداس)ة    دددا،سة ي ددديوي،س

س(:2012وةا يع ئ،س
تت لددعسة  ددبةاكستحقيق الضلواب  العقادديلة:   -1

ة   يئريددىساي  بةعددرسة تدداس و  هدديسة ردديل ساددبيينكسوت ددي  س
ست   ي سة  سل   سوة  ت ل ىسا   رته سوإي ددينه وسعل سة  

في  يلس يلسهللاسوةقنسيبس ست ل سو ك،سو   سةات رةاس
 دددد ةسة  دددديلسوفددددعس دددد ة سهللا،سوقسي ددددبزسةاددددت رة كسو  دددديس

(وسوت  دددددددددئس99،سص2000ي دددددددددي  سشددددددددد عكس)ادددددددددينب،س
ة  ددددبةاكسة   يئريددددىسة  ظلددددىسة تدددداست  دددداسخيفددددىس حكددددياس

   ى،سو دددد  نسفددددنبسة يدددد لسوة يدددد ةاسفدددداسة ردددد ي ىسة اددددس

http://www.cbe.org.eg/en/Pages/default.aspx
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   دددداسة  ددددبةاكسة تي  ددددىس دددداس ددددبةاكستيا ددددىس ل ددددبةاكس
سة   يئريىو

تحقيلللق الضلللواب  الخاملللة بالمعلللامالت  -2
 المالية

ف ددرسحدد اسهللاسة  بدديسفدداستب ددكست ددي  سسس:تحريم الربا  -أ
إْل "سس ةم ملِّ ظلَ ِِّ ُُ َمْو ََ ا َم الر َِّبا َ َمإْل  لَ ُ اْلَبْيَع َوَحرَّ َوَأَحهَّ َّللاَّ

اَد  إْل ِللَ ِّ َومللَ ى َّللاَّ ُرُُ إِّلللَ َُ َوَأمللْ َل ا سللَ ُ  مللَ انَتَاى َ لللَ َربلل ِّ ِّ  للَ
 ُ ُق َّللاَّ ُدوَ*ي َيْمحلَ ا َخاللِّ َ ُأْوَلئَِّك َأْمَحاُب النَّارِّ ُهْم  ِّيالَ

هَّ  بل  لُ ُ اَل ُيحلِّ َدَتاتِّ َهَّللاَّ ا َوُيْربلِّا الصلَّ يم الر ِّبلَ ار  َأثلِّ "سُكفلَّ
 شدددديلس ح ددددرسس(وسوتددددر276،س275)اددددبلةسة ب دددد ة،س يددددىس

(س   سو ب ستبةعرسش   ىسثينتىستيخرسعل س بس2000)
ة  يئرة،سوة تاسضددت سة ت ي ددئسنهدديسةابسفدداسةقتتصددي ييتس
ة يرض ددددى،س دددد سح دددد س ب   ددددديسقست تلدددد سعدددد سة  بددددديس
ة  يددد اسشددد عيوس  ددديسة  يعدددرةسةألو ددد :سفهددداس بسة  يئدددرةس
ر يس بس   واس ر سةقتتصي ض  س استال ددىس تدد ةةس

حسددب يسضت ددعسعل ددكس دد سادد  وسوة  بدديسة   ددب س  دد س  ددئس
ة دد يسخدديبس   وفدديسفدداسة  ي ل ددىسوح  ددكسة ادد اس ددبس
ت ةسة رلة  س   س  ئسن يي ةسعل س يسةات  ةسعلدد س
 يسضت ة ددببساددك،سو دد  نسعدد اسة   هددياسة  بدديسعلدد س نددكس
 دديلسندد سعددبةسفدداس بي  ددىس دديلسا  لددكوسو  دديسة  يعددرةس

 ندددكس مةسة  ين دددى:سفهددداس بس"ة  ددد  سادددي   ا":سوي صدددرسنهددديس
 لة س يح سة  يلس بسي   سشدد  يس دد سولةاس ي ددكسف ل ددكس
 بسضتي دددئس  دددي  ةسةادددت رة كسفددداسنردددي سةتتصدددي يس
حق  ددا،سوبدد  نسيكددببسع  ددىس ل سدديلةس وسة  دد اسخ دديس
 نكسض  بستي  ددعسة  دد  س وسة دد ب وسوة  يعددرةسة  ي  ددى:س بس
"ة  ددد ةاساي  ددد يب"،سوت  ددداس ندددكس مةسةشدددت  س ددديح س

ةاددددت رةاس ي ددددكسفلدددد  س ددددكس بسة  دددديلسعيئددددرةس دددد سولةاس
يرت  س اسم نس  يبس  ددئس دد ةسة  دديلوس  دديس مةس لة س
 دد يبس  ددئس ي ددكسف ل ددكس بسضت دديزلسعدد سة  يئددرسة دد يس
قندددددددرس بسضددددددد تبكساي   دددددددي  ة،س يسقسي ت ددددددداسخددددددد ةاس

و دد يبس  دديا،سفددنمةسة ت  دديس دديلسة  دد ةاسزيددي ةسعلدد س
ة  دديلسندد سعددبةسفهددبسلبدديوسوتددرسةت ددعس  ظدد سعل ددياس

  ي دد ي سعلدد س دد ةسة دد  يسة سددينع،سة دد يسة  سددل   سة 
ير  س   س بسة  يئرةس  سح  س ب   يسقست تل سع س
ة  بددديسة  يددد اسشددد عيوسو بسفبةئدددرسة   دددب سة   خبدددىس ادددب س
  سلبيسة  ي ل ىسة  يسح  كسة ر  سفدداسة  دد  بسوة سدد ىس

،س135،سص2002تي ي دددددددددددديستي  دددددددددددديس)ة سدددددددددددددي ب ،س
(وسوعلددددد سة ددددد   س ددددد س ددددد ةسة   دددددي ،سف دددددرس255وص
تسا دددعسةالةاسة    يدددىس دددب عسة  ل دددياسان ددديزةسظهددد س

ة ت ي ددددئسفدددداسة  يئددددرةسة تدددداست  يهدددديسة   ددددب سة ت ل ريددددىس
ة   تل دددددىوس قس بس  هدددددبلسة  ل دددددياستدددددرسلف دددددبةس ددددد هس
ة  تدديو ،سوو دديبةس بسة ددرقئئسة تدداسةاددت رتسعل هدديسقس
تت ددعسو    ددىس دد هسة  يئددرة،سة تدداستت ددعست ي دديس دداسة  بدديس

 يعدددرةسفدددنبسة   دددنسعلددد س ددد هسة وب ددديااسوس5ة  يددد اسشددد عي
ةقاددد  اسقسيسدددت  اس نددد ةاسع دددب ستردددت  سة يصدددبلس
علدد سعيئددرس وسفيئددرةسثينتددىسعلدد سل  س ي ددكس دداس دد يبس

 .ل سةأل ئس كسع رسة  ل 
وي لعسة   لسعل سة   ب سة تاسسس:تحريم الغرر  -ب

نهدديس هي ددىسوخددرة سوقسضبثدددعسنتسددل  هيسوتددي يس ل ددد  وس
يَلسَنهددَ سسسوب اسة   لس ب َ َةستددَ اسَ َ يددَ ن اساي ئ،س"فَ ِ سةنددِ

كِس له سَّللاهَسَعَل ددَ ِس ددَ َ س َلَابَلسَّللاه َ ِلسَوعددَ ِاسةَ  ددَ َ سَن ددَ لهَ سعددَ َواددَ
ية"س)لوةهس سدددددل سفددددداسختدددددي س ِاسةَ َيصدددددَ ة   دددددب سنددددد ت سَن دددددَ

ة   لسير ئسعددرةس ددبلس  هدديسة  هي ددىسفدداسوسسس(و3381
يس ت لعسة يصبلس وسة ب ب س وسةأل ئ،سو  ةسخلكسضي 

ة   ددرساددي    وسوة   ددئسة بة دد سعلدد ستلددنسة   ددب سفدداس
ةألاددددبة سة  ي  ددددىسة يي  ددددى،سة ت ي ددددئسعلدددد سة  رددددت يتس

 
نص فرار مجمع البحوث اإلسالمية المنعقد بالقاهرة في سنة     -5

"الفائدة على أنواع القروض كلها ربااا محاار ". على أن:    1965

( 10/2)10رقاام    1985سنة    نص قرار مجمع الفقه اإلسالميو

على أن: " كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجلااهو وعجااز 

المدين عن الوفاء به مقابل تأجيلهو وكذلك الزيادة أو الفائدة علااى 

  حر  شرعا".القرض منذ بداية العقدو هاتان الصورتان ربا م
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ة  ي  ىس  ئسع ب سة   يلةتسوة  سددت  ل يتسوة  بددي قتوس
فهدددد هسة ت ددددي  تستددددت سا دددد ةسةقاددددت ي ةس دددد سفدددد و س
ةألادددددددد يلس وبس ح دددددددديلسةألولة سة  ي  ددددددددىس ب ددددددددب س

 س دديسايعددكسوقسة  رددت يسيسددتل سة ت ي ئ،سف سة بدديئاسيسددل
 دددديسةشددددت ةهوسوة دددد   سفدددداسة   ددددب سةأل ددددل ىسضي ددددئس  دددد س
 بعدددرسة تصدددأ ىسوقسضدددرفاسفددداس  لددد سة   دددر،سوة سدددلاس
تبددددي سو ددددداسفدددداسم دددددىسة بدددديئاسةألولست دددددئس بسييبز ددددديس

س(و1999ة  رت يسةألولس) وةاك،س
ةت دددعس  هدددبلسة  ل دددياسستحلللريم ويلللع اللللديإل: -ج

ة رض سا   اس حبة ك،سة   ي  ي سعل سعراس  يزةسن اسس
،س6و ددد ةس دددبس ددديس تددد هس  لددد س   ددداسة   دددكسة اددد  ا

ا صدددددبصس ب ددددددب سن دددددداسة ددددددرض سوادددددد رةتسة  دددددد ةس
وبدددرةئلهيسة رددد   ىس ندددك:س"قسي دددبزسن ددداسة دددرض سة  ي دددئس
 دد س  دد سة  ددرض سن  ددرس   ددئس دد س  سددكس وس دد س  دد س
  سدددكس ف ددديئكس  ددد سة  بددددي،سخ ددديسقسي دددبزسن  دددكسن  دددرس

   س  سددكسألنددكس دد سن دداسة اددي  س ي ئس  س  سكس وسس
اي ادددي  سة   هددداسع دددكسشددد عيا،سوقسفددد  سفددداسم دددنسنددد  س
رببسة ددرض سنيشدد ياسعدد ستدد ةس وسن دداس  ددئ"وسو دد ةس ددبس

ة  ي  ددىس  ل ياسدديت وة   ة  ى ة  ييابى    ى  يس ت تك
ة دد   س فددا ة ددرضببس تصددك ن  ددبةز ا ددرا ،7ة ادد   ى

سوترةو هيوسس
يزسي تدددددددس تحقيللللللق الضللللللواب  األخالقيللللللة: -3

ةقادددددت  يلسة اددددد  اسعددددد س  ددددد هس ددددد سةقادددددت  يلةتس
نب ددددب س تبددددي س خ ن دددديتسة صددددر سوةأل ينددددىسوة  رة ددددىس
وة بفددددياسو    دددديس دددد سة قدددد  سوةألخدددد  سة تدددداسةعت   دددديس
ة ادد اسثبةندد س ايادد ىس دد سثبةندد س دد ةسة ددرض س)اددينب،س

 
قرارات مجمع الفقه اإلسالمي دورة المؤؤمرمر الدؤؤعدر   ؤؤر   -6

 .  1998بعلمنعمة 
قؤؤرارات ئة ؤؤة المدعسؤؤبة والمراجرؤؤة ال ؤؤر ةة ل ممسسؤؤعت  -7

 2007سؤؤؤؤؤنة 1المرةؤؤؤؤؤعر  5المعلةؤؤؤؤؤة اإلسؤؤؤؤؤالمةة  البنؤؤؤؤؤد 

http://www.arabic.aaoifi.com  . 

(وسح دددد ست دددد  س دددد هسة قدددد  سعددددراس129،سص2000
 دديلةس دداس خبلسة   ب سةقادد   ىسفدداسةاددت  يلةتستتس

ة  بةعددرسةألخ ن ددىسة ادد   ىس وسة ت ي ددئسفدداس يساددلاس
  يلةس وسخ  ةسعل سح يةسة نسيبو

تحقيللللللللللق الضللللللللللواب  اال تما يللللللللللة   -4
 بسةقادددت  يلس ددد س  ظدددبلسةقتتصدددي س االتتصلللادية:

ة ادددد  اس ددددبسوادددد لىس تي  ددددعسة  في  ددددىسةقتتصددددي يىس
وةق ت ي  ىس   س ل دد  سفيسدد سو ادد س ل  ت دداسخكددئوس
وي تاس  ةسة  ياكس  ب  سا بسعل سة   نسة ا  اس
 بسضب دددكس دددبةل هس  ددد س ف دددئسةقادددت رة يتسة   ك دددىس
ووفدددددعسةألو بيددددديتسة اددددد   ى،سا ددددديسيي دددددعس صدددددليتكس
ة  ي ددددددددددىسو صددددددددددليىسة   ت دددددددددداسة  ي ددددددددددىوسفي   ددددددددددنس
ة اددددد  ا،ساي  ددددديفىس  ددددد س سددددد ب  تكسةقادددددت  يليى،س
 سدددد بلس سدددد ب  ىسة ت ي  ددددى/سةتتصددددي يىسعدددد ستي  ددددعس
ة  صدددليىسة  ي دددىس ل  ت دددا،سوعدددراسة  ددد ةلسادددكسو دددبس
ريندددد س  ددددي س صددددليىسخي دددددىس ل  ددددنسمةتددددكس)ادددددينب،س

س(و173،سصس2000
سثانيا: العقود الشر ية اإلسالمية

ت دددددباسةأل وةتسة  ي  دددددىسة اددددد   ىسعلددددد س دددددبةاكس
ة ردددد ي ىسة ادددد   ىوسوة   ددددب سة ادددد   ىسقستسددددت  اس

تت  ئس  ظ هيسسة ت ي ئسايأل وةتسة  ي  ىسة ت ل ريىسة تا
فددددداس  وةتس ضددددد سمةتسفيئدددددرةسثينتدددددىوسفي  ظدددددياسة  دددددي اس
ة ادددد  اسي ددددباسعلدددد سنظددددياسة  ردددديلخىسفدددداسة  لا ددددىس
وة   دددددددددددددددددددددددد سندددددددددددددددددددددددد  سة   ددددددددددددددددددددددددنسوة   ت  دددددددددددددددددددددددد  س

(Siddiqui,2008.)وسنوضلللللا بيملللللا وللللللا أهلللللم س
 الصيغ الشر ية للعقود اإلسالمية المختلفة: 

فهددبس بسضت يتددرسةث دديبسفدد ر  سعلدد سسالمشللار ة: -1
 نردددددددياسع ددددددددئس وس ردددددددد و ست دددددددديليس وس دددددددد يعاس وس
زلةعا،سا صرسةقات بيحس وستي  عسلب وسويريل سخئس
شددددد ينسفددددداسل  س ددددديلسة رددددد خى،سن سددددد س تسددددديويىس وس

http://www.arabic.aaoifi.com/
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 ت يوتددىوسخ دديسي كدد س بستاددببسة  ردديلخىسنت ددري سن ريددىس
 وس  ددبلس وسع ددئس وست ددري سخ دد ةتسف  ددىس وس  ةليددىوس

ب سنددد  سة رددد خياسايسددد سةقت دددي سوة  سددديلةسويدددبز سة ددد س
ن سددددبىسحصددددىسخددددئس دددد ه سفدددداسل  سة  دددديلس)ة  ح لددددا،س

س(وسس431،سص2002
 دددددبسع دددددرسعلددددد سة  رددددديلخىسفددددداسس:المضللللاربة -2

ةقت ددددددديلسنددددددد  س ي دددددددنس ددددددد   سة  ددددددديلسوعي دددددددئسي دددددددباس
ايقاددت  يلسا دديس ريددكس دد سة   دد ةوسويددبز سة دد ب سن  ه دديس

وس  دديسفاسنهييىسخئس   ىسايس سة  سبىسة  ت عسعل هي
ة  سددددددديلةس مةسوت ددددددد ،سف تي لهددددددديسل سة  ددددددديلسوحدددددددره،س
وي س سة   يل س هرهس وسع لكوس يس بسل  سة  يلس
 دد س دد ا،سوة  ةلةسوة تصدد اسو ددكس دد س دد اس خدد وس
ويدددرسة   ددديل سضدددرس  يندددى،سفددد سي ددد  س ددديسضتلددد س قس
اي ت ددريس وسة ت صدد  سفدداسة ي دد ،سوي ددبزس دد  سة  دديلس

  ياس خددد س ددد يبس وس لددد سخ  دددئس ددد سة  ددديل سقادددتس
ح ددددددكسحدددددديلسة ت ددددددريس وسة ت صدددددد  وسو ادددددد سقسي ددددددبزس

،س2002ة  ددددد يبس ددددد   سة  ددددديلس وسة ددددد ب س)ة  ح لدددددا،
 (وسس438ص
و ددبس  البيع وثمإل آ له والبيلع بالتقسلي : -3

ن ددداسضدددت سو دددكستسدددل  سة    ددداسفددداسة يددديل،سويي دددئسوفدددياس
وسة ددد   س وستسدددرضرهس  ددد س  ددديلس  لب دددىسفددداسة  سدددت  ئ

وترس  يزس  هبلسة  ل ياسن اسة رااسا ر  س  سادد  هس
أل ددددئسةَ  سدددددياس) يسةأل ددددئ(س   دددددباسةأل  ددددىسة رددددد   ىس

 (وسس59،سصس2002ة  ي  ىسا بةزهس)ة  ح لا،س
 دددددبسع دددددرسعلددددد سة   ددددديفاسة  بيحدددددىسساإل لللللار : -4

ا ددبةوسح دد سي ددباسة  ددي  سا دد  سحددعسة     ددىس دد س
ةأل ددئسة دد يسي لاددكس  سددت   سفدداس  ينددئسعدددبةس وس

،س2002 ت دددددددددعسعل هددددددددديسن  ه ددددددددديس)ة  ح لدددددددددا،س  ددددددددد ةس
س(و72ص

 ددددبسع ددددرسضددددت سو ددددكسةقت ددددي سعلدددد سس:المرابحلللة -5
ة تبدددديياساددددي    سة   ت دددد س نددددكسل  سة  دددديل،س يسة تال ددددىس

رسة دد ب سن سددبىس    ددىس وسا  ددرةلس يددر ،سوي ددبزس بسةئددسزس
يكببسة ردد ةاسادد   سة  ي دد س سددل ىس    ددىسعلدد س اددي س

 ددنس   ددرةس بسةا دد سي ددرساردد ةاس دديس  دد ساددكوسويكددببسم
اردد  سن دديمسة   دداسةألولسة دد يسض  دد ساددكسة ت لددنس  تب ددكس
ن ددديمسع دددرسة   ددداسة  ددديناسة ددد يست ت دددئسادددكس لا دددىسة    ددداس

،سصس1991 ل  اسةا  س لر ةاس)ة ي يويسوتبف ددع،س
س(و586

 ددبست يتددرسعلدد سشدد ةاس وسن دداساددلاس وس السلللم: -6
  ت دديتستسددل سفدداسة  سددت  ئسوم ددنسعلدد س اددي سة ددرفاس

،سصس1991ة    ددددددددئس لدددددددد   س)ة ي دددددددديويسوتبف ددددددددع،س
(وسويردددددت  سفددددداسل  سة  ددددديلسة  سدددددل س بسيكدددددببس586

  لددباسة  دد  سوة   ددرةلسويسددل سفدداسة   لدد ،سويرددت  س
فدداسة  سددل سو ددكس بسيكددببس  لددباسة   ددرةلسوةأل ددئسو بس

فددددداسة   دددددىسو بسيكدددددببس   دددددبكسة صددددد ىسسيكدددددببس ض دددددي
 (وسس1999و  رولةسعل ستسل  كس) وةاك،سس

 بسع رس اس يناسعل سع ددئس وسسساالستصناع:-7
  اسشااس وسال ىس    ىسفاسة   ىوسويكببسة رددااس
ة  ص ب سو ي تكسةألو  ىس  سة صينا،سويكددببسة    ددب س
عل كس بسة   ئسف كوسوقسيرت  سفاس  ةسة   رست   ئس

ن دددددديبس ددددددرةسة صدددددد اسوة تسددددددل  ،سوقسخددددددببسسة دددددد   ،سوق
،س2002ة  صدد ب س  دديسضب ددرسفدداسةألاددبة س)ة  ح لددا،س

سس(و56صس
و دددبست ل دددنسشدددااس وس ددديلسالقلللرل الحسلللإل: -8

 ل  دددددد ،سعلدددددد س بسضدددددد  سة   تدددددد ةسنر ددددددكس وبسزيدددددددي ةس
(،سو ددبس ردد و س  ددبلسهللاس79،سصس2002)ة  ح لددا،س

يس ِ َةسَّللاهَسَتَ  دددددا ِ يسَي دددددَ َحسدددددَ ايسعددددد سو دددددئ"س ددددده سَمةسة ددددده
ِكس َكسَوِإَ  ددَ ِبَعسَوَيَبسددَ َ يفايسَخِ  ددَ ةاسَيَّللاهَسَيقددَ َكسَ  ددَ َوَ َ يِعَ َكس ددَ

س(و245َتَ َ َ بب"س)ة ب  ةس يىس
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ثالثللللا: أثللللر التعاملللله بالمعللللايير والعقللللود 
الشلللر ية ِللللى مخلللاطر وربحيلللة ونسلللب 

 القيم السوقية بالبنوك اإلسالمية
المخللللاطر التللللا تتعللللرل لاللللا البنللللوك  -1

 اإلسالمية مقارنة بالبنوك التقليدية
تبة دددددكسة   دددددب ساردددددكئسعدددددياس)ادددددبةاسة ت ل ريدددددىس وس
ة ادد   ى(سعددر ةس دد سة   ددي  سع ددرسة ق ددياسا  ل يتهدديس

 ,Mahdi and Abbes)سة   تل ددددددددىوس قس بس لةاددددددددى

 بسة   ددب سة ادد   ىس ر دد سع  ددىسسو ددي س(2017
 ل  دددد س دددد سة   ددددب سة ت ل ريددددىساسدددد  س    ددددىسة   ددددب س

  ىسة تاست يرسفاسخ   يسعدد سة   ددب سة ت ل ريددىوسة ا 
  سخدد لسس(Hussein, 2016)و بس يس ررتكس لةاىس

  ددددد ةاس لةادددددىسحي دددددىسعلددددد سن دددددنسو صدددددئسة اددددد  اس
وسح ددددددد س2015-2011ة  صددددددد يسفددددددداسة  تددددددد ةس ددددددد س

 شددديلتسة رلةاددددىس  دددد س بسة   دددب سة ادددد   ىستت دددد ةس
 دددددد   سة   ددددددي  سة تدددددداستبة ههدددددديسة   ددددددب سة ت ل ريددددددى،س
اي  دددديفىس  دددد س  ددددي  سخي ددددىساددددي   ب سة ادددد   ىس

ب دد سوا ستدد تبكسا    ددىسة  بةعددرسوة   ددب سة ادد   ىوس
و  ددديسضلددداس ندددبة سة   دددي  سة تددداستت ددد ةس هددديسة   دددب س
ة اددد   ىس  يلندددىسادددي   ب سة ت ل ريدددى،سو  ددد سة رلةاددديتس

 ة سيا ىسة  ي ىسن  نو
و دداسة   ددي  سة  يشدد ىسعدد سسسمخاطر السيولة:  -أ

عددددراستددددرلةسة  صدددد اسعلدددد سة بفددددياساي ت ة يتددددكسع ددددر يس
تسددددتيعسةأل ةا،س دددد سخدددد لستددددبف  سةأل ددددبةلسة  ز ددددىس

بستي ددئسخسدديئ س  دد س   ب ددىس) نددبس ي   ددر،س دد  نس وس
ونظددددد ةسأل   دددددىس  دددددي  سة سددددد ب ىسوت ث   ددددديسس.(2008

علدددد سع ددددئسة   ددددب ،سي  دددد سة   ددددنسة   خدددد يساي ددددرولس
ة   تل ىس بسييت  سة   نسن سدد س يددر ةس دد سة سدد ب ى،س

سعل سة  يبسة تي ا:

وتيددر س دد هسسسنسبة االحتياطا النقدي القانونا:
ةس دد سة   ددب سة   خ يددى،سة  سددبىس ب دديس ل ددبةن  سة صددي لس

%س دددد س20%سو10وتتدددد ةوحسفدددداس  ظدددد سة ددددرولسندددد  س
ت لدددددغسنسدددددبىسةقحت دددددي اس   دددددي اسو ةئددددداسخدددددئسن دددددنس)

%س  ست ئس10%سا رسلف هيس  س14ة   ة اسا ص سس
س2017ة   دددددددددنسة   خددددددددد يسة  صددددددددد يسفددددددددداس رتدددددددددبب س

http://www.cbe.org.eg)ويدددددددددت س ضدددددددددرة س ددددددددد هسسو
ة  سدددبىسخددد  بةلساددديئلىس دددريسة   دددنسة   خددد يسا يئدددرةس وس
نروبسفيئرةسايس سة  بةن  سة   ظ ىس هدد هسة  سددبىساكددئس

س (وسس2010 و ىس)ة  لتي ا،س
ضلددد اسة   دددنسة   خددد يسسنسلللبة السللليولة القانونيلللة:

   دداسة   ددب ،سايقحت دديةسن سددبىس يددر ةس دد سة سدد ب ىس
ة   ريددددىسخ سددددبىس دددد سة ب ةئدددداس ددددر سة   ددددنسفدددداسحددددرو س

%وسح ددد سي كددد سةادددت  يلس ددد هسة  سدددبىسفددداسشدددكئس20
  ددددبلسن ريددددىس وس  ددددبلستينلددددىس لتيبيددددئسادددد ي يس  دددد س
ن ريى،س  ئسةقات  يلسفاس موبس وسا رةتسة   ةنددىس وس

سسسسسسرةس ددددددددددددر سة   ددددددددددددب سة  يل ددددددددددددىسضددددددددددددت س ضددددددددددددرةعهيسا يئددددددددددددس
س(وسس2010)ة  لتي ا،سس

وتظهدد س رددكلىسة سدد ب ىساددي   ب سة ادد   ىسنت  ددىس
خ ب س  ظ س  هسة   ب سفاسة دد   سة   تل ددىس)و  هدديس
 ص (،س   سن  سة  بةن  سوةألحكددياسة تدداست  دداس هدديس
ة   ددددب سة ت ل ريددددىس وبست  تددددىسندددد  س    ددددىسع ددددئسخددددئس

اسةا لدددىس ددر سة   دددنس(وسفددي ب ةئس2005  ه دديس) وةادددك،س
ة اددد  اسضدددت سةضدددرةعهيسعلددد ساددد  ئسةقادددت  يلسوعلددد س
 اددي سع ددرس  دديلبىسشدد عاس دداسة   ددن،سوبي تددي اسفددنبس
ة  ددب  س رددديل سفددداسة ددد ب سوة  سددديلة،سول اددد ي كس ددد  س
  دددد بنيس دددد ست ددددئسة   ددددنوسو دددد ةسي تلدددد سعدددد سة   ددددنس
ة ت ل ددددريسة دددد يسي دددد  سة ب ةئدددداسةا لددددىس ريددددكسوة دددد ب س

و ي  ددديسةبسة   دددنسة اددد  اسقسسة  ددديصسنهددديسخدددي  و
ي   سل سة ب ةئاسةا لىسوت سة  لدد ،سفننددكسقسي دد س

http://www.cbe.org.eg/
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 بسي  ددداس ددد   سنسدددبىسةقحت دددي اسة  دددينبناس ل  دددب س
سسسسسسسسسسة ت يليددددددددددددددىسة  ددددددددددددددي  ىس    دددددددددددددداس نددددددددددددددبة سة ب ةئدددددددددددددداس

س(وسس2005) وةاك،س
وبددي    س دد س دد هسةقخت فدديتسفدداس    ددىسة ب ةئدداس

  يلنددددددىساددددددي   ب سوةاددددددت رة يتهيساددددددي   ب سة ادددددد   ىس
ة ت ل ريى،سفنبسة   ب سة ا   ىس    ةسعل سةقحت دديةس
نتلددددنسة  سدددد س دددد سة سدددد ب ىوسوفدددداسحدددد  ستتددددبةف س ددددر س
ة   ب سة ت ل ريددىسةأل وةتسوة بادديئئسة   تل ددىس  اددت ي ةس
 ددد س ددد هسة سددد ب ى،سقستتدددبةف س دددر سة   دددب سة اددد   ىس

ىسةأل وةتسة رددد   ىسة   يادددبىس  ادددت ي ةس  هددديوسوبي  سدددبس
  حت دددددي اسة  دددددينبنا،ستسددددد  ستدددددبةن  سا دددددعسة دددددرولس
ايحتسدددي سنسدددبىسفيئدددرةسثينتدددىسعلددد س ددد هسةقحت ي دددديتس
ة  ينبن دددىسة  ب عدددىس دددر سة   دددنسة   خددد يس)ف ددداس صددد س
ضت سةحتسددي سفيئددرةسعلدد سةقحت ددي اسة  ددينبناساي ددروقلس

(وسخددد  نس2005اسدد  سة ضدددرة ساسدددب س  دددرب(س) وةادددك،س
ة سدد ب ىسة  ينبن ددى،س وسيست  اسة   نسة ت ل ريسةاددت  يلسس

 يسفددددديئعسفددددداسة سددددد ب ىس ريدددددك،سفددددداس موبسواددددد رةتس
ة   ةنددددددىسة تدددددداست  حهدددددديسة يكب ددددددىسا يئددددددرةسثينتددددددى،س وس
 ضددرةعهيساي  يئددرةسة  ينتددىس ددر سة   ددب سةألخدد  وسن   دديسقس
تسدددت  اسة   دددب سة اددد   ىسة ت ي دددئسنتلدددنسةألولة س وس

عددددراسسة ضددددرةعيتسألنهدددديستت ي ددددئساي  يئددددرةسة  ينتددددى،س ددددا
تددبةف س  وةتس ي  ددىساددهلىسة تيددبلس   ريددىسو تبةف ددىسفدداس
مةتسة بتدد س دداس حكددياسة ردد ي ىسة ادد   ىسايألاددبة س
ة  ي  ددىسة يي  ددىوسخدد  نسفددنبس  ددي س دد ببىسفدداستيبيددئس
 يسفددديئعس دددريسة   دددنسة اددد  اس  صددد اس اددد  اس
 خدد ،سفدداسظددئسعددراسو ددب س صدديلاس ادد   ىس يل ددىس

ع دد سفدداسحددرورسخدد  نسة يدديلسع ددرسس.وعي   ددىسخيو ددى
ة سددد ب ى،سيسدددت  اسة   دددنسة ت ل دددريسةقتتددد ةةس ددد س يس
ن نست ل ريس خ س وسة يصبلسعل ستسه  تسة سدد ب ىس
ة تددداسي  يهددديسة   دددنسة   خددد يسن ظدددياسة  يئدددرة،سن   ددديسقس

وبهدددد ةسفدددددنبسة   دددددنسيسددددت  اسة   دددددنسة ادددد  اسم دددددنوس

ة اددد  اسضت ددد ةساصدددبلةس ر ددد س  ددد س  دددي  سعدددراس
سسسسسسسسسسيددددددددددددددىس ددددددددددددددر سة   ددددددددددددددنر ددددددددددددددياةس  ةلةسة سدددددددددددددد ب ىسة   ر

سو(2010)شييتك،س
 ددد ةسوتدددرسةختل ددد سنتددديئرسة رلةاددديتسة سددديا ىسة تددداس
تي ددددد سنت  ددددد  س  دددددي  سة سددددد ب ىسادددددي   ب سة اددددد   ىس
  يلنىساي   ب سة ت ل ريىسفاسة بةتاسة   لاوسف ددرسم  دد س
ا ددددعسة  تدددديئرس  دددد س بسة   ددددب سة ادددد   ىسقستبة ددددكس

ة ت ل ريددددىوسح دددد س  ددددي  سادددد ب ىس علدددد س دددد سة   ددددب س
س(Samad and Hassan,1999) و ددي س لةاددى

 بسة   ددب سة اددد   ىسفددداس ي   يدديسخينددد س ر ددد ساددد ب ىس
حتددددد سس1984 ددددد سة   دددددب سة ت ل ريدددددىسفددددداسة  تددددد ةس ددددد س

( Ariffin, 2012)وسخدددددد  نس ظهدددددد تس لةاددددددىس1997

-2006ة تددداست ددد س ث دددياسفتددد ةسةألز دددىسة  ي   دددىس ددد س
لدد سة سدد ب ىس،س بس دد هسةألز ددىس دد ستدديث ساددلبيسع2008

اي   ب سة ا   ىسة  ي   يى،ساددي    س دد س ث  دديسة سددل اس
علدددد سة  بي ددددىسخدددد لسةألز ددددىوسو ددددبس دددديس رددددرتسعل ددددكس

فدداس( Waemustafa and Sukri, 2016) لةاددىس
،س دد س بسة   ددب سة ادد   ىس2010-2000ة  تدد ةس دد س

ة  ي   يددددىستددددرسحيفظدددد سعلدددد سادددد ب ىس  ت  ددددىس  يلنددددىس
اسةألز دددىسة  ي   دددىوسخددد  نسادددي   ب سة ت ل ريدددىسحتددد س ث دددي

 بس( Usman and Khan, 2012)و ي س لةاددىس
ة   ب سة ادد   ىسة بيرسددتين ىسخيندد س علدد س دد سة   ددب س
ة ت ل ريىسفاسة س ب ىسوة  بي ىسفاسفت ةسةألز ىسة  ي   ددىس

وسوعلدددد سة  كدددد س دددد سم ددددن،سف ددددرس2009-2007 دددد س
ندددددددرولسة رددددددد  سس(Zarrouk,2014) و دددددددرتس لةادددددددى

 يست ئسو ث ياسةألز ىسة  ي   ددىسفدداسةألواكسوش يلس ف يق
،س بسةألز ددىسة  ي   ددىستددرس2010   سس2005ة  ت ةس  سس

 ثددددددد تساي سدددددددل سعلددددددد سة سددددددد ب ىسوة  بي دددددددىسادددددددي   ب س
ة ادد   ىسخي ددىسة  ل   ددىس  هدديوسو ددبس دديس رددرسعل ددكس

(Elsiefy, 2013)س بسة   ب سة ا   ىسة    يددىسس  
رين س تئسفدداسة سدد ب ىس دد سة   ددب سة ت ل ريددىسفدداسة  تدد ةس
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وسخدددددددددد  نسفددددددددداس صدددددددددد سو ددددددددددرس2010-2006 ددددددددد س
(Fayed, 2013)ع رسة   يلنىسن  سة   ب سة ا   ىسس

س-س2008ة  صددد يىسوة   دددب سة ت ل ريدددىسفددداسة  تددد ةس ددد س
،سو اسفت ةسةألز ددىسة  ي   ددى،س بسادد ب ىسة   ددب س2010

ادد   ىسخينددد س تدددئس ددد سة   دددب سة ت ل ريدددىوسو دددبس ددديسة 
Youssef) ررتسعل كس لةاىسس  and Samir, 2015)،س

وة تدداستيلندد س ي دديسنددد  سة   ددب سة ادد   ىسة  صددد يىس
،سوة تددداس2013س-2010وة ت ل ريدددىسخددد لسة  تددد ةس ددد س

و ددددددي س بسة   ددددددب سة ت ل ريددددددىس ف ددددددئس دددددد سة   ددددددب س
 ة ا   ىسفاس  ةلةس  ي  سة س ب ىو

 ددد سة   دددي  سة  ئ سددد ىس مخلللاطر االدتملللا*: -ب
ة تددداستبة ههدددديسة  صددديلاس دددداسة   دددي  سةقئت ين ددددىوس

ة   ددي  سة تدداست ردد سعدد سعددراستددرلةس وة تدداسي صددرسنهددي
ة    دددئسة   تددد ةسعلددد سادددرة سن  دددىسة   لدددغسةأل دددلاس
ة   تدددد ةسوفبةئددددرهس  دددد سة   ددددنسة   دددد ة،سع ددددرستدددديلي س
ةقاددددددتي ي سة  يددددددر سفدددددداسشدددددد و سة   ددددددرسةقئت دددددديناس

س(و2009  ،س) ي
وت تلدد س  ددي  سةقئت دديبسفدداسة   ددب سة ادد   ىس
عدد سة   دددب سة ت ل ريددى،سنت  دددىسةخددت اس    دددىسة   دددب س
ة تدداست ددباسعل هدديسة   ددب سة ادد   ىسفدداس دد  سةقئت دديبس
  يلندددىسادددي   ب سة ت ل ريدددى،سوم دددنسايسددد سندددب سة   دددب س
ة ردد   ىسة  سددت ر ىسفدداسع ل دديتسةقئت دديبوسوبي  سددبىس

ى،سة تاست  ئس حرس   س نر ىسةقاددت  يلس   ب سة   ةاي
اددي   ب سة ادد   ى،سضت دد ةسة   ددنسة ادد  اس   دد س
ةقئت ددديبسفددداسحي دددىسع ددد سة    دددئسعددد سة سدددرة سوعدددراس
حصبلسة   نسعل سة   ينيتسة ايو ىوسف  رسة   ةايددىس
ة ردددددد عاسضب دددددد سعلدددددد سة   ددددددنست لددددددنسة سددددددل ىسة تدددددداس

لسا ردددت يهيس ل   ددددئسوح يزتهددديسنرةيددددى،سو ددد سثدددد سة ت دددديزس
ع هيس ل   ئوسفنمةس يسحصددئسخ دد سعددراستددرلةسة    ددئس
علدد سة سددرة ،سفتب دد س لا ددىسة سددل ىس ل  ددنسة دد يستددرسقس

يسددددت  اسن  هدددديسثين ددددى،س وسن  هدددديسا سدددديلة،س وستي ددددئس
ن  تهددددديسفددددداسحي دددددىستل هدددددديس ث دددددياس ددددد هسة   ل دددددىوس دددددد ةس
اي  يفىس   سثبيتس لبيحسة   نس ددبةلس ددرةسة   ةايددى،س

(وس2009 استدد خ س) ددي  ،ساددبةاستددياسة    ددئساي سددرة 
وبي  سددبىس   ددب سة  رددديلخى،سفددي   ب سة ادد   ىستدددرخئس
رر ينسفاسل  سة  يلسوفاسة  ب س وسة  سدديلةوسوتدد تاس
  ي  سةقئت دديبس  دديسفدداسحي ددىسعددراست كدد سة   ددنس دد س
ة يصبلسعل سنص بكس  سةأللبيحسفاسحي ىسة  سدديلة،س
 وسعراسترلةسة ر ينسعل سارة سحصىسة   نسة  ريل س

فاسل  سة  يل،سوبي تي اسف رةبسة   ددنس دد   سة  دديلسسسنهي
(وسخددددد  نسفددددداسع دددددب س2009مةتدددددكس)ر ددددديلسوببلت بدددددى،س

ة   يلبى،سضرخئسة   نسة ا  اسفدداسة   ددرسعلدد س نددكس
ل سة  يلس)ةأل  ئ(س اس  يل سخدديل اس)ة بخ ددئ(وس
و  دددديسضت دددد ةسة   ددددنس   ددددي  سةقئت دددديبسنت  ددددىسعددددراس

 ددددددددرسادددددددل تكسعلددددددد سة  دددددددديلسة    دددددددبحس ل  ددددددديل ،سف 
ة   دديلبىسقسي دد  سة   ددنسحددعسة تددرخئسفدداسة  ةلةس وس

 Greuning and)  ةنبدددددددىسة   ددددددديل سعددددددد ستددددددد  س

Iqbal, 2008).ددددديساي  سدددددبىس   ددددددب سة سدددددل سوع ددددددب سس  
ة اتصددد ي ،سفتددد تاس  دددي  سةقئت ددديبسفددداسعدددراستدددرلةس
ة  ددددد اسةاخددددد سعلددددد ستسدددددل  سة سدددددل ىسة  ت دددددعسعلددددد س
تسل  هيسفدداسة بتدد سة  يددر س وسعددراستسددل  هيست ي دديس وس
تسددل  سنب  ددىس  تل ددىسعدد سة   ددر،ساي  دديفىس   ددي  س
ةن  دديةس ادد يلسة سددلاوسخدد  نساي  سددبىس   ددب سة  دديلةس

ة   دددددداسةا دددددددئسوة  دددددد ةسة يسددددددد ،سفتدددددد تاس  دددددددي  سوس
ةقئت ددديبس ددد س  دددي  سعددددراسةنتظدددياس فددداسةأل دددد ة،س وس
 تسدددي سة   دددا،س وس تسدددي سة  ددد ةوسو ددد ةسضت تددد سعل دددكس
زيددي ةس  ددي  سةقئت دديب،سخي ددىس دداسعددراستددرلةسة   ددنس
ة ادد  اسعلدد سو دداسفبةئددرس وس  ة دديتس يددر ةسفدداس

اوسوب دديااسحي ىسة   ي لىسفاسارة سة رضببسة  ت خ ةسة رف
علدد سم ددنسفددنبسة   ددب سة ادد   ىستاددببس ر دد سع  ددىس
   دددي  سةقئت ددديبس  يلندددىسادددي   ب سة ت ل ريدددى،سة تددداسقس
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تتي ددئس سدديو  ىس يس  ددبلسوقستددرخئسفدداسةاددت  يلةتس
حق ق ددىسوقستردديل سفدداسة دد ب سوة  سدديلةوسخ دديس نددكسفدداس
حي دددىسة تددد خ  سعددد سة سدددرة ست دددباسن يدددي ةسة  بةئدددرسعلددد س

سسسسسسىسوعلدددددددددددد سفبةئددددددددددددرهسة  سددددددددددددتي ىسة ددددددددددددرضببسة  سددددددددددددتي 
س(و2009) ي  ،س

 ددد ةسوتدددرسةختل ددد سنتددديئرسة رلةاددديتسة سددديا ىسة تددداس
تي  ساق ي س  ي  سةقئت يبساي   ب سة ادد   ىسفدداس

نددددد  سس(Samad, 2004) ة بةتددددداسة   لددددداوسف دددددرستددددديلبس
ة   ددب سة ادد   ىسوة   ددب سة ت ل ريددىسفدداسة بيدد ي سفدداس

وسوو ددرس2001-1991 ث ددياسوب ددرسحدد  سة  لدد رس دد س
 بسة   ب سة ا   ىسخين س تددئسفدداس  ددي  سةقئت دديبس
 ددد سة   دددب سة ت ل ريدددى،سو بس ددد هسة  ددد و سخينددد سف وتددديس

 ,Abdifar) ب  يددددددددددددىوسخدددددددددددد  نستيلندددددددددددد س لةاددددددددددددىس

Molyneux and Tarazi, 2013) ندد  سة   ددب س
 و ددىسحددبلسة  ددي  سس24ة ا   ىسوة   ب سة ت ل ريىسفدداس

وسوو ددددرتس بسة   ددددب س2009-1999فدددداسة  تدددد ةس دددد س
ة ا   ىسخين س تئسفاس  ي  سةقئت يبوسخدد  نسفدداس

 ,Youssef and Samir) صدد سو ددي س لةاددىس

س-2010ة تدددددددداست دددددددد سخدددددددد لسة  تدددددددد ةس دددددددد سس(2015
  ةلةسس،س بسة   ددب سة ادد   ىسخيندد س ف ددئسفددا2013

  ددي  سةقئت دديبس دد سة   ددب سة ت ل ريددىوس قس بس لةاددىس
(Elsiefy, 2013)تدددرس شددديلتس  ددد س ندددكسعلددد سة ددد   سس

 ددددد س بسة   دددددب سة اددددد   ىسة    يدددددىستدددددرسةادددددت يع س
تي  ددددعس  ددددرقتسن ددددبس  ت  ددددىسفدددداسة ب ةئددددا،س قس نهدددديس
ريندد س  دد  سفدداسع ل ددىس  ةلةسة  دد وةسة  ت  دد ةسفدداس

فدداس صدد س شدديلتسوسخدد  نس2010-2006ة  تدد ةس دد س
  ددددددددددددد س بس  ةاسة   دددددددددددددب سس(Fayed,2013)  لةادددددددددددددى

ة ادددد   ىسخدددديبس تددددئس دددد سة   ددددب سة ت ل ريددددىسفدددداس  ةلةس
  ددددي  سةقئت دددديبسخدددد لسفتدددد ةسةألز ددددىسة  ي   ددددىس دددد س

 Zinsa, and)وسخ  نستيلن س لةاىسس2010سس-2008

Weillb, 2017)،نددد  سة   دددب سة اددد   ىسوة ت ل ريدددىسس

س-2007 و دددددىس  تل دددددىسخددددد لسة  تددددد ةس ددددد سس24فددددداس
،سوو دددرتس بسة   دددب سة اددد   ىسخينددد س علددد س2013

سفاس  ي  سةقئت يبو
ع فدددد س   ددددىسادددديزلسسالمخللللاطر التشللللغيلية: -ج

ة   ددددي  سس2 ل تياددددىسة  صدددد و ىس دددد  سةت ددددي سادددديزلس
سة تر  ل ىسعل س نهيس"  ي  ستي ددئسخسدديئ ست ددترسعدد 

فرئسة   ل يتسة رةخل ى،سوة   صدد سة بردد ي،سوةألنظ ددىس
وةألحددددرةرسة  يل  ددددى"وسووف دددديس هدددد ةسة ت  يدددد سف ددددرستدددد س
ت سددد  س ددد هسة   دددي  س  ددددد س لبددداس   بعددديتسف   ددددىوس
و اس  ي  سنظدد سة   لب دديتسة تدداستدد تبكسا ددراستددبف س
ة بايئئسوة ت   يتسأل ةاسة   ددي  تساي   ددنوسو  ددي  س

    سفدداستسدد  ئسة   ل دديتسة   ل يتسة تاست  اس   سة
وة تسدبييتوسوخ دد سة  ددبظ   سة  دديترسعدد س خ ددياس دد س
ة  ددددددبةل سة بردددددد يى،ساددددددبةاسخيندددددد س ت  ددددددرةس)ةقحت دددددديلس
ة ددرةخلا(س وس  دد س ت  ددرةوس  دديسة   دد سةألخ دد سو ددبس
  ددددي  سةألحددددرةرسة  يل  ددددى،سا دددديسيردددد ئسةقحت ددددديلس
ة  ددددددددددددديل اس وس يس  ددددددددددددد ةلستصدددددددددددد  سة   تلادددددددددددديتس

 سنيت ددددددىسعدددددد ست   دددددد سفدددددداسوةأل دددددبل،س وس يسخسدددددديئس
ة  ددبةن  سا دديسضدديث سعلدد ستددرلةسة  صدد اسفددداس بة دددلىس

س(و2015ة   دئس)نبسع ر اسوا  ر،سس
 ,Abdullah and Ismail) دد ةسوتددرسو دد س

 بسة   ي  سة تر  ل ىسفاسة   ددب سة ادد   ىسسس(2011
  ددبي س ر دد ست   ددرةسفدداسظددئسةت ين دديتسادديزلسوو ددب س
  يلستينبناس بحرسن  هيسوب  سة   ب سة ت ل ريى،سوة تدداس
قست ةعددداس    دددىسةقخت فددديتسفددداس     دددىسة   دددي  س
ة تر  ل ىساي   ب سة ا   ىوسفي   ب سة ا   ىس ر دد س

اسدد  سعددراسو ددب ست يثددئسسع  ددىس ل  ددي  سة تردد  ل ى
ن  سة   ددب سة ادد   ىسفدداسة ت    دديتسة ردد   ىس ل  ددب س
ة ادد   ى،سخي ددىسفدداسظددئسو ددب سفتدديو سو لةاسف ه ددىس
  تل ددددددىسحدددددددبلسخ أ دددددددىست   دددددددعسة   دددددددي  تسة  ي  دددددددىس
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ةقادددد   ىسندددد  سن ددددنسو خدددد وساي  دددديفىس  ددددراستددددبةف س
 ددبةل ساردد يىس هدديسخ دد ةسو رلبددىسعلدد سة ق ددياساي   ل دديتس

ة ادد   ى،س ددداسعددراسو دددب س نظ ددىس  لب ددديتسسة  ي  ددى
 ,Hussein)  ئ ىس ل  ئسندد ظ سة ت بيددئسة ادد  اس

2016) . 

  ةسوترسةختل  سنتيئرسة رلةايتسة سيا ىسة  ي ددىس
اق ي سة    سة تر  لاساي   ب سة ا   ىسفدداسة بةتدداس

 Rosly and Abu)ة   لدددددداوسف ددددددرسو ددددددرتس لةاددددددىس

Bakar,2003)ي   يدددددددددىس بسة   دددددددددب سة اددددددددد   ىسةس  
،سخينددد س تدددئس ددد سة   دددب س1999-1996ادددي  ت ةس ددد س

ة ت ل ريدددددددىسفددددددداسة ا دددددددياةسة ترددددددد  ل ىسة  ي دددددددىسادددددددن ةلةس
ةأل ددددبل،س قس نهدددديسخيندددد س ر ددددد سخ ددددياةس دددد سة   دددددب س
ة ت ل ريدددىسفددداست أددد عسة  صددديلي سة ترددد  ل ىوس قس بس

Siraj) لةادددددددىس  and Pillai, 2012)ة تددددددداستي ددددددد سس
اي   يلنددددددىسندددددد  سةأل ةاسة تردددددد  لاس ل  ددددددب سة ادددددد   ىس
وة   ددددددب سة ت ل ريددددددىسنددددددرولسة  لدددددد رسوة ردددددد  سةألواددددددكس

،سو ددرتس2010-2005وش يلس ف يق يسفاسة  ت ةس دد س
 بسةأل ةاسة تر  لاس ل  ب سة ا   ىسخيبس ف ددئس دد س

 ,Elsiefy)ة   دددددب سة ت ل ريدددددىوسو دددددبس ددددديس ردددددرسعل دددددكس

ةقا   ىسة    يىسخين س ر  س  س بسة   ب سسس(2013
ر دددددددياةس ددددددد سة   دددددددب سة ت ل ريدددددددىسفددددددداس  ةلةسةأل دددددددبلس

سو2010-2006ة تر  ل ىسفاسة  ت ةس  س
 دداسة   ددي  سة تدداست دد  س  المخاطر السلوقية:  -د

نت  ددددىسة ت  دددد سة  ددددياسفدددداسةألادددد يلسوة س يادددديتسعلدددد س
 سدددتب سةقتتصدددي سخكدددئ،س وس  دددي  سادددبن ىسخي دددىس

وةأل وةتسة  ي  دددىسة تددداسضت ي دددئسنهددديسا اددد يلسةأل دددبلس
(وسو دد سةأل  لددىسعلددد س2009ة   ددنس)ر دديلسوببلت بددى،س

  دددي  سة سدددب ،س  دددي  سة ت  ددد سفددداس اددد يلسة سدددلاس
و ا يلسةألاه سو ا يلسة صدد اسو ادد يلسة  يئددرةوسوتددرس
تت دد ةسة   ددب سة ادد   ىس   ددي  ساددبن ىس علدد س دد س

 ىوة   ددب سة ت ل ريددىسنت  ددىسة ددرخبلسفدداسة   ددب سة ردد   س

ح  ستت ل سة   ددب سة ردد   ىست لددنسة   ددنس لسددل ى،س وس
ة   يلبىسفاسة سلاسة  يل ىس وسة رو  ددى،س وسة  ردديلخىس
فدددددداس ردددددد وعيتست  ددددددئس ةخددددددئسة سددددددب سة  يلدددددداس وس
ة ددددددرو ا،س وسة ددددددرخبلسفدددددداسةاددددددت  يلةتسةألادددددده سفدددددداس
ةألاددبة سة  يل ددىسوة  ي   ددىوسويددي يسة ددرخبلسفدداس دد هس

لددد سفددداس اددد يلسة   ل ددديتس  ددد سة ت ددد ةس   دددي  سة ت 
اي  سددبىس   ددي  سة ت لدد س ة سددب ساصددبلةسخ  دد ةوسخدد  ن

،سف لدددد سة دددد   س دددد س بسة  صدددديلاسفدددداسادددد  سة  يئددددرة
ة ا   ىسقستت ي ئساي  يئرةس خدد ةس وسع ددياا،س قس نهدديس
تبة كس  ي  سة ت   ةتسفاسا  سة  يئددرةساصددبلةس  دد س
 بيشددد ةوسفا  ددد س ددد سة   دددب سة اددد   ىستت ددد س اددد يلس

 سة  صددد فاس)  دددئس يشددد س   دددبلسة ددد يسة  يئدددرةساي سدددبس
ي  ددددئسادددد  سةقتتدددد ةةسة ددددرةخلاسندددد  سة   ددددب ساسددددب س
  رب(،سخسدد  س    دداسع ددرسو دداس  ددرلس ل يئددرسعلدد س
ع ل يتسة   دداسةا ددئسوة   ةايدديتسوة   ددي  تسة  يئ ددىس
علدددددد س دددددد غسة تدددددد    ،سوم ددددددنسا ددددددرس  دددددديفىس ددددددي  س
 ل  دددددي  ةس هددددد ةسة سددددد  سة     ددددداوسونظددددد ةسألبس ددددد ةس

ة   دددنسة اددد  اس ددد ةسوةحدددرةسفددداسنرةيدددىسسة  يئدددرسييدددر ه
ة   ددر،سفلدد سيسددت  اسة   ددنست   دد س دد ةسة   ددرلس دداس يس
ت    سفاس  ةسة س  سة     اس بةلسفت ةسة   ر،سو ددبس
 دددديسي   ددددكس ل  ددددي  سة  يشدددد ىسعدددد ستي خدددديتسادددد  س

(وسوتددرس2017ة  يئددرةسفدداسة سددب سة  صدد و ىس)زةضددري،س
 دددر ستبيض ددد سنتددديئرسة رلةاددديتسة سددديا ىسة   ل دددىسحدددبلس

تدد ث سة   ددب سة ادد   ىساددي ت   ةتسة سددبن ىسفدداس ادد يلس
س،(Ergec and Gulumser,2011)ة  يئددرةوسف ددرستددياس

نرلةاددددىس ثدددد سة ت  دددد سفدددداسادددد  سة  يئددددرةسعلدددد سة   ددددب س
وس2009-2005ة ادد   ىسفدداست خ دديسفدداسة  تدد ةس دد س

وتددرسو ددي سة رلةاددىس نددكسعلدد سة دد   س دد س بسة   ددب س
ئددددددرةسة  ينتددددددى،س قس بسة ادددددد   ىسقست  ددددددئسن ظددددددياسة  ي

ة ت  دد سفدداسادد  سة  يئددرةستددرس ثدد سعلدد سح دد س دديسي  ددئس
ة ب ةئدداسوة  دد وةساددي   ب سةقادد   ى،سو ددبس دديسيردد  س
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   ستدد ث سة   ددب سة ادد   ىساي   ددي  سة سددبن ىس سدد  س
تددرسس(Abdifar, et al 2013)ة  يئددرةوس قس بس لةاددىس

و ي س دد سخدد لس  يلنددىسة   ددب سة ادد   ىساددي   ب س
،س2009-1999 و ىسفاسة  ت ةس دد سسس24ل ريىسفاسسة ت 

 بسح  سة   وةساددي   ب سة ادد   ىسخيندد س تددئستدد ث ةس
ادددددي ت   سفددددداس  دددددرقتسة  يئدددددرةسة  يل دددددىس ددددد سة   دددددب س

سة ت ل ريىسنتلنسة رولو
 Insolvency)مخاطر التعسر الملالا -ه

Risk):ضت ددد ةسة   دددنس لت سددد سة  دددي اسع دددرسعدددراسس
ترلتددكسعلدد س  ينلددىسة ت ة يتددكسة  سددتي ىسنت  ددىس بس ريددكس
 يفاسث وةساي  ،س يس بسن  ىس  ب كس تئس  سن  ىس
ة ت ة يتددكوسوييددررس دد ةسع ددر يسضت دد ةسة   ددنس  سدديئ س
علددد س  دددب كس ددداسعدددراسو دددب ستيعدددرةسل اددد ي  ىسخيو دددىس

،سييتددياس ت   ىس  هسة  سدديئ وسو  بة هددىس دد ةسة   دد 
ة   ددددنس  دددد سةقحت دددديةساك ييددددىسل ادددد ي  ىسيسددددت  اس دددد س
خ  هيست بيعس يسخسيلةسضت  ةس هيس وبسة ت دد ةس
أل بةلسة  ددب ع  ،ساي دد سيسددت  سة   ددنسفدداسحي ددىس دد س
ة  دد اةسة  ي  ددىسة تدداستي  ددكس دد سخ دد سة ت سدد سوعددراس

 Almarzoqi, Naceur)ترلتكسعل سارة سة ت ة يتكس

and Scopelliti, 2015).ونظ ةسألبسة   ب ست  ئسس
فددددداس  ددددديلس ددددد سعدددددراسة ت ردددددرسووة هددددد سة  رضدددددرس ددددد س
ةألز دديتسة  ي  ددىسخدد لسة   ددب سة  ي دد ى،ستي دد س   ددىس

نب اس  يض  س ل تياىسة  صدد و ىسعلدد سة   ددب سسس1ايزلسس
وسوحر تسة ل  ددىس   دديلس ا ييددىسل  س دديلس1988ا ىسس

%س  سددددددبىسة ا ييددددددىس8ة   ددددددن،سوةشددددددت   سحددددددرس  ندددددد س
نسددددبىسل  سة  دددديلسة ت ظ  دددداسعلدددد سة   ادددد ي  ى،سو دددداس

ةأل بلسوةق ت ة يتسة    يىسا وزةبسة   ي  ،سح  س
لخ تس  هسةقت ين ىسعل س بة هىسة   ي  سةقئت ين ددىس

ادددد ىسس2ف دددكوسثددد ستدددد ست دددرضئس ددد ةسة    دددديلسفددداساددديزلس
  رددد ئسعلددد س ت لبددديتسل  س ددديلسة تددداست خددد سس1996

ىسفاسةقعتبيلسة   ي  سة تسبيق ىسوة تر  ل ىساي  دديف
،سوم ددنس1 ل  ي  سةقئت ين ىسة تاسلخ تسعل هدديسادديزلسس

%وسثدددد سنت  دددددىس  رددددئس ددددد ةس8 دددداسا ددددياسة  سدددددبىسع ددددرس
ة ت دددرضئسة  ددديناسفددداس بة هدددىسةألز دددىسة  ي  دددىسة  ي   دددىس

نب ددددداسس2010اددددد ىسس3،ستي ددددد س   دددددىساددددديزلس2008
ت رض تس رضرةسعلدد س ت لبدديتسل  سة  دديلس   خدد سفدداس

اسة  ددددي ا،سةقعتبدددديلس  ددددي  سة سدددد ب ىسو  ددددي  سة  فددددس
اي  دددديفىس ل  ددددي  سة سدددديا ىوسولف دددد سة يددددرسةأل ندددد س
  سبىسل  سة  يلسة ت ظ  اسعل سةأل بلسوةق ت ة يتس

سسسسسسس%س5و10ة    يدددددددددددددددىساددددددددددددددد وزةبسة   دددددددددددددددي  س  ددددددددددددددد س
س(وسس2015)ضبن ،سس

وبددي    س دد س    ددىسة ت ي ددئس دداس  ددي  سة ت سدد س
ة  دددددي اساددددددي   ب سة اددددد   ى،س قس بس    ددددددىس  ددددددبلس

ب سة ادد   ىست تلدد سارددكئسخ  دد سعدد سوة ت ة دديتسة   ددس
ة   ددددددب سة ت ل ريددددددىوسوتدددددد    س   ددددددىسادددددديزلس ل  ددددددي  س
ة   تل ىسضت سوف يس     ىسة   ددي  سوةأل ددبلساددي   ب س
ة ت ل ريددددى،سوة تدددداست تلدددد سفدددداس    تهدددديسعدددد س  ددددبلس
و  ددددددي  سة   ددددددب سة ادددددد   ىوسفي يسدددددديايتساددددددي   ب س
ةقادد   ىست ددباسعلدد س اددي سة  ردديلخىسفدداسةقاددت  يلس

فدداسة دد ب سوة  سدديلةس)حسدديايتسةقاددت  يلسة  رددت  (،سوس
 يس نهيس ريلخىسفاس  اس  سل  س يلسة   نسو  سدد س
و ةئدددداسخ دددديس ددددبسة يدددديلسفدددداسة   ددددب سة ت ل ريددددىوس قس بس
ت  يددد س   دددىساددديزلس ددد   سة  ددديلسقسيرددد ئس  دددئس ددد ةس

(وسو دددد  نسفددددنبس2005ة  دددب س دددد سة يسدددديايتس)حسدددد ،س
اسة   ددب سو  هدديسة دد ظ سة  تين ددىسعلدد سة   ددب ستلدد اس   ددس

ة ادد   ى،سنت   ددعسن ددب سةت ين دديتسادديزلسارددكئس بحددرس
 وبست   دددد سفدددداس كبندددديتسوت   يدددديتس  ددددي  سنسددددبىس

سر ييىسل  سة  يلوس
 ددد ةسوتدددرسةختل ددد سنتددديئرسة رلةاددديتسة سددديا ىسة تددداس
ت  سعلدد سة   ددب سة ادد   ىسفدداسة بةتدداسة   لدداسحددبلس
  دددي  سة ت سددد سة  دددي اوسف ددداس ي   يددديس ث تددد س لةادددىس
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(Samad and Hassan ,1999)بسة   ددددددددددددددددددددددب سس 
ة ا   ىسخين س تددئسفدداس  ددي  سة ت سدد سة  ددي اس دد س

وس1997حتدد سس1984ة   ددب سة ت ل ريددىسفدداسة  تدد ةس دد س
 بسة   ب سة ا   ىس   ( Siddiqui, 2008)ر  نسو رسس

-2003فدداسة بيرسددتيبستددرس ظهدد تسخدد لسة  تدد ةس دد س
تددددددرلةس  ت  ددددددىسعلدددددد س  ةلةس  ددددددي  سة ت سدددددد سس2004

 ,Chazi and Syed)ة  ي اوسخ  نس ظه تس لةاىس

 بسة   ددب سة ادد   ىس ث ددياسةألز ددىسة  ي   ددىسس،(2010
 و ددىس دد س ولسة  ددي  سة   تل ددى،ستددرسحيفظدد سس27فدداس

وخ دددددياةس علددددد سفددددداس  ةلةسل  سعلددددد سخ ييدددددىسل اددددد ي  ىس
ة  ددددديلس ددددد سة   دددددب سة ت ل ريدددددىوسخددددد  نساي  سدددددبىس دددددرولس
ة  لدد رسوة ردد  سةألواددكسوشدد يلس ف يق ددي،سف ددرس شدديلتس

  دد س بسة   ددب سس(Siraj and Pillai, 2012) لةاددىس
ة ادددد   ىسخيندددد س ف ددددئس دددد سة   ددددب سة ت ل ريددددىسفدددداس

-2005تي  دددعسة ا ييدددىسة   اددد ي  ىسخددد لسة  تددد ةس ددد س
 بسةألز ددىسس(Elsiefy, 2013)  نسو دد سوسخددس2010

ة  ي  دددددىس ددددد ستددددديث ساي سدددددل سعلددددد سة   دددددب سة اددددد   ىس
ة    يددىسة تدداسخيندد س ف ددئسفدداسة  دد اةسة  ي  ددىسو تددئس
فدداسة  فدداسة  ددي اس دد سة   ددب سة ت ل ريددىسفدداسة  تدد ةس دد س

 Zinsa, and)وس قس بس لةادددددددددددددددددددددىس2006-2010

Weillb, 2017)ع ر يستي  ساي   يلنىسندد  سة   ددب سس
 و ددىس  تل ددىس دد سس24ة ا   ىسوة   ب سة ت ل ريددىسفدداس

خدد لسة  تدد ةسس2ة رولسة تاستدد سنهدديست   ددعستبةعددرسادديزلس
،ستددددددددددرسو دددددددددي س بسة   ددددددددددب س2013س-2007 ددددددددد س

ة اددد   ىسخينددد س علددد سفددداس  دددي  سة ت سددد سة  دددي اس
وب ددددد و س ب  يددددددىوسح دددددد س رددددددرتسة رلةاددددددىسعلدددددد س بس

 دديسعلدد سة   ددب سة ادد   ىس ددبسس2ت   ددعستبةعددرسادديزلس
   س   ستبا اسف بةسة   ي  سن  سة   ب سة ادد   ىس
وة ت ل ريددددددى،سفددددددداس  ددددددد س ددددددي  سة   دددددددب سة اددددددد   ىوس
وةات لص سة رلةاىس  سم نس بسنسبىسة   ي  سة تدداس
تت  ةس هيسة   ب سة ا   ىستت ث ساي  دديلسة  ددينبناس

ة  يست  ئساكوسوبدد  نستيخددرسنت  ددىس دد هسة رلةاددىسعلدد س
 ركلىست   ددعستددبةن  س بحددرةسس يست    يس كسايا يس  

ندددد  سة   ددددب سة ت ل ريددددىسوة اددددد   ى،سفدددداسظددددئسو دددددب س
ةخت فيتسفاس    ىسة   ي  سة تدداسضت دد ةس هدديسخدد س

 بسة   دددددددب سس(Fayed, 2013)  ه دددددديوسخدددددد  نسو ددددددرس
ة ادددد   ىسة  صدددد يىسوة هدددد س  ددددي  ست سدددد س ددددي اس
 عل س  سة   ب سة ت ل ريىسفاسفت ةسةألز ىسة  ي   ىس دد س

وسو ددبس دديس رددرتسعل ددكس ي دديس لةاددىس2010س-س2008
(Youssef and Samir, 2015)ا صدد سخدد لسس

،سوة تدددددددداسو ددددددددي س بس2013س-2010ة  تدددددددد ةس دددددددد س
ة   ددددددب سة ادددددد   ىسخيندددددد س ر دددددد سع  ددددددىس   ددددددي  س

 ت س سة  ي اسوتي عسخ ييىسل ا ي  ىس تددئس دد سة   ددب سة
سة ت ل ريىو

الربحيللة بللالبنوك اإلسللالمية مقارنللة  -2
 بالبنوك التقليدية

تردددددد  سة   دددددديض  سة سدددددديا ىسة  ي ددددددىسايقاددددددت  يلس
ة اددددد  ا،س  دددددد س نددددددكسعلدددددد سة دددددد   س دددددد س بستي  ددددددعس
ة  سددددت   س لدددد ب سوعددددراسة  سدددديلةس ددددبس ددددرفيس ادددد   يس

ة   صدددب سادددي  ب س  ددديس ددد  س دددبستي  دددعس ي دددي،س قس بس
 تص سلبدد س  كدد ،سو ادد س ددبستي  ددعسة دد ب سا دديسضت ددعس
 اس  يض  سة ر ي ىسة ا   ىس تي  عسعيئرسةات  يليس
ح ل،سيي عسة  صليىسة  ي ىس ل ست   سوة  صليىس

وبدددد  نسي تلدددد سس(و2012ة  ي ددددىس ل  ت دددداس)ة    ددددا،س
 دد سة   نسة ا  اسعدد سة   ددنسة ت ل ددريسة دد يسيسدد  س 

تي  ددعس تصدد سلبدد س  كدد ،سوقسضلتدد اسفدداسادد  ئسم ددنس
انتبددي س يس  دديض  سشدد   ىسع ددرس ضددرة سةأل ددبةلس وسع ددرس
ةاددددددت  يل يوس دددددد ةسةقخددددددت اسفدددددداس    ددددددىسة   دددددديض  س
وة   دددب ،ستدددرسضدددي يسخ ددديسو دددي يس  ددد ست ددد ةسة   دددنس
ة ادد  اس   ددب سو  ددي  س علدد س دد سة   ددنسة ت ل ددري،س

ة   ددددددنسو ددددددبس دددددديستددددددرسضددددددي يس  دددددد سةن  دددددديةسلبي ددددددىس
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ة ادددد  اساددددي   هباسة ت ل ددددريس  يلنددددىسن بي ددددىسة   ددددنس
ة ت ل ددددريوسو دددد  نسفددددنبسو ددددب س دددد هسةقخت فدددديتسفدددداس
ةأل رةاسوة  ظ سة تاسضت سة   ئسعلدد س اياددهي،سي  ددئس
 دد س  دد سة  ددي لست  دد  سة   ددب سة ادد   ىسعلدد س اددي س
ن  سة   يض  سة ت ل ريددىس ل بي ددىسة تدداسضددت ست  دد  سة   ددب س

 Zarrouk, Jedidia, and) اياددهيسة ت ل ريددىسعلدد س

Moualhi, 2016). 

  ةسوترسةختل  سنتيئرسة رلةايتسة سيا ىسة  ي ددىس
ا  يلنىسة  بي ىسندد  سة   ددب سة ادد   ىسوة ت ل ريددىوسف ددرس

س(Rosly and Abu Bakar, 2003)و رتس لةاىس
 بسة   ب سة ادد   ىسة  ي   يددىسخيندد س علدد سفدداسة  يئددرس
علدد سةأل ددبلس دد سة   ددب سة ت ل ريددىسخدد لسة  تدد ةس دد س

 ,Hasan and Dridi)وس  يس لةاددىس1996-1999

س2009س-2005ة تاست  سخ لسة  ت ةسندد  سسس(2010
 ولس  تل ددددى،ستددددرسو ددددي س نددددكست ددددئسةألز ددددىسس9فدددداس

ة  ي   دددىسح  ددد سة   دددب سة اددد   ىسلبي دددىس علددد س ددد س
ة   دددب سة ت ل ريدددى،سثددد س  دددبي س ت يثلدددىس ث دددياسةألز دددىس
ة  ي   ى،س قس بس   سع ل ىس  ةلةسة   ي  ساي   ب س

وس2009   سةن  يةسة  بي ددىسفدداسسسة ا   ىسترس   
اي   يلنىسسسس(Bourkhis and Nabi, 2013)ر  نستياس

ندد  سة  بي ددىساددي   ب سة ادد   ىسوة   ددب سة ت ل ريددىسفدداس
 و ددىس  تل ددىس ث ددياسةألز ددىسة  ي   ددى،سوو ددرةسعددراسس16

و دددب سفددد و س ب  يدددىسن  ه ددديس ث دددياسةألز دددىسة  ي   دددىوس
 Trada, Trabelsib)و ددبس دديس رددرتسعل ددكس لةاددىس

and Goux, 2017)،دددددد سعددددددراسو ددددددب س يسفدددددد و سس 
   ب سة اددددد   ىسوة   دددددب س ب  يدددددىسنددددد  سة  بي دددددىسادددددي

 و ددىسعي   ددىس  تل ددىسفدداسة  تدد ةس دد سس12ة ت ل ريددىسفدداس
(سة تدددداس2011وس قس بس لةاددددىسزة دددد س)2004-2013

تيلندددددد سندددددد  سة   ددددددنسة ادددددد  اسة  لسدددددد   اسوة   ددددددب س
ايادددددت رةاسس2010-2006ة ت ل ريدددددىسفددددداسة  تددددد ةس ددددد س

 يشددد ةتسة  بي دددى،ستدددرس شددديلتس  ددد س بسلبي دددىسة   دددنس

 تددئس دد سة   ددب سة ت ل ريددىوسخدد  نسفدداسة ادد  اسخيندد س
  دددددددددد سس(Fayed,2013)  صدددددددددد ،س شدددددددددديلتس لةاددددددددددى

ةن  يةسة  بي ىساددي   ب سة ادد   ىسة  صدد يىس  يلنددىس
س2008اي   ب سة ت ل ريىسفدداسفتدد ةسةألز ددىسة  ي   ددىس دد س

سو2010س–
نسللللللب القلللللليم السللللللوقية بللللللالبنوك  -3

 اإلسالمية مقارنة بالبنوك التقليدية
  س بولة سة  ي  ىسعل سعددرةسي ت رسةخت يلسة  ست س

عبة دددئس اياددد ى،س  دددئس   هددديس دددبستي  دددعسعيئدددرسعلددد س
ةقاددت  يل،ساددبةاس دد سخدد لستبزي دديتسةأللبدديحس وس دد س
خدد لسةلت دددي سةقاددد يلسة سدددبن ىس هددد هسةألولة سة  ي  دددىس
(Ibrahim, Mohammad, Hoque and Khan, 

وي ت ددددددرسة  سددددددت   سفدددددداسادددددد  ئست  دددددد  س دددددد هسس.(2014
ةألولة سة  ي  ددددددىسعلدددددد س   بعددددددىس دددددد سة  سدددددد سة تدددددداس
يسدددت  اس ددد سخ  هددديست  ددد  س  ةاسة رددد خيتسة  سدددي  ىس
و   فدددددددددىسةت ي ددددددددديتسةألاددددددددد يلسة سدددددددددبن ىسألاددددددددده هيس

(وسوتسددد  سة رددد خيتسة  سددد ئس اددده هيس2011)زة ددد ،
ن بل دددددىسةألولة سة  ي  دددددى،س  ددددد ست ظددددد  سنسددددد سة قددددد  س

اددددده ،س ت ظددددد  سثددددد وةس  ددددديي سةألاددددده وسة سدددددبن ىس ب
وبي    س  س بسة هراسةألايااس ل  نسة ا  اسخ دديس
و دددددي يس ددددد  س دددددبست ظددددد  سة  ددددد وةس وسة ددددد ب ،س قس بس
و دددددب س اددددده سة   دددددنسة اددددد  اسايألادددددبة سة ت ل ريدددددى،س
ضدددددي يس  ددددد ست  ددددد  سة  سدددددت   ي س دددددكسنددددد   سة   ددددديض  س
ة ت ل ريددىسأليسن ددنس خدد وسو ددبس دديستددرسضددي يس  دد سعددراس

ي  ددعسة   ددنسة ادد  اس لهددراسةألايادداس دد سو ددب ستس
ةقتتصددددي سة ادددد  اسو ددددبستي  ددددعسنه ددددىسة   ت ددددا،س
اي  دديفىس  ددد س  كين دددىسةن  دديةس  ةاس اددده كس  يلندددىس
اددي   ب سة ت ل ريددىس دداس دديسضلتدد اساددكس دد ستبةعددرسو  دديض  س

 (.Omran, 2017)ش   ىس  يو ىس



  المخاطر والربحية ونسب القيم السوقية بالبنوك اإلسالمية...........             املغين  هناء عبد العزيز عبد اللطيفد/  

17 

 

  ةسوترسةختل  سنتيئرسة رلةايتسة سيا ىسة  ي ددىس
 دددد  سنسدددد سة قدددد  سة سددددبن ىس ل  ددددب سة ادددد   ىوسف ددددرسنت 

نت    سنس سس(،Ibrahim et al, 2014) تي  س لةاى
ة قدددددد  سة سددددددبن ىساددددددي   ب سة ادددددد   ىساسددددددب سةألولة س

،س2013-2003ة  ي  ىساي      شسخ لسة  ت ةس دد سس
وو دددرتس بس ددد هسة   دددب ستدددرسح  ددد س  ةااس  ت  ددديسفددداس

 لةاددددددددىسزة دددددددد سة سدددددددب سخدددددددد لس دددددددد هسة  تددددددد ةوس قس بس
(سة تدددداست ددددد سعلدددد سة   دددددب سة  لسدددد    ىسفددددداس2011)

ةن  ي دديسفددداسس،ستدددرسو ددرت2010-2006ة  تدد ةس دد س
نسدد سة قدد  سة سددبن ىس ل  ددنسة ادد  اس  يلنددىساددي   ب س

 ,Omran)خددد  نسفدددنبس لةادددىسة ت ل ريدددىسة  لسددد    ىوس

،ستددددرس2012  دددد سس2003خدددد لسة  تدددد ةس دددد سس،(2017
و دددي س بسنسددد سة قددد  سة سدددبن ىس ل  دددب سة اددد   ىس
ة سدددددددد ب يىستددددددددرستلدددددددد سعدددددددد سة   ددددددددب سة ت ل ريددددددددى،سو بس

قسي  ددددببسنسددددبيسسة  سددددت   ي سفدددداسة سددددب سة سدددد ب ي
سابن ىس  ت  ىسألاه سة   ب سة ا   ىوس

هلل ا ونسللتخلص ممللا سللبق ِرضلل  باإلطللار النظللري 
 والدراسات السابقة ما يلا:

 بسة تددددددد ةاسة   ددددددددب سة اددددددد   ىساي  بةعددددددددرسوة   ددددددددب سس-
ة ردد   ى،ساي  دديفىس  دد سة ت ة هدديساددي  بةن  سوة  بةعددرس

ة   ددددددددب سة ت ل ريددددددددىسة    و ددددددددىسعل هدددددددديس دددددددد ست ددددددددئس
ة   خ يدددددى،سي كددددد س بسي   دددددهيس   دددددي  س  دددددديو ىس
ت ددب س دديستت دد ةس ددكسة   ددب سة ت ل ريددىس دد س  ددي  س

س ث ياست ي  تهيو
 بسة تددددددد ةاسة   ددددددددب سة اددددددد   ىساي  بةعددددددددرسوة   ددددددددب سس-

ة رددددد   ى،ستدددددرسضددددديث سعلددددد سة  بي دددددىسونسددددد سة قددددد  س
ة سبن ىس ه هسة   ب س  يلنىساي   ب سة ت ل ريددى،سوم ددنس

ت ل دددددددريس ل بي دددددددىسونسددددددد سة قددددددد  س ددددددد سة   ظدددددددبلسة 
سة سبن ىوس

 ظهددددد تسة رلةاددددديتسة سددددديا ىسة تددددداست ددددد سا صددددد ،سس-
ةلت ددددددي سة   ددددددي  ساددددددي   ب سة ادددددد   ىسة  صدددددد يىس

وةن  ددددديةسة  بي دددددىسنهددددد هسة   دددددب س  يلندددددىسادددددي   ب س
سة ت ل ريى،سخي ىسفاسفت ةسةألز ىسة  ي  ىسة  ي   ىو

 دد ةسوب دديااسعلدد س دديسادد ع،سوفدداسظددئس دديست   دد س
 لسة س بةتسةألخ  ةس دد س ز دديتسوت  دد ةتس كس ص سخ

وحتدد سةاب،سس2011ا يادد ىسوةتتصددي يىس  تل ددىس  دد س
وة تددداس ددد سة  تبتدددداس بستددديث سعلدددد سة   دددب سة  صدددد يىس
اردددددكئسعددددديا،سوة   ددددددب سة اددددد   ىسة  صددددد يىسارددددددكئس
خدديص،ساددت باسة رلةاددىسة يي  ددىساددي ت  اسعلدد س    ددىس
ة   دددددي  سوة  بي دددددىسونسددددد سة قددددد  سة سدددددبن ىسادددددي   ب س

 اددد   ىسة  صددد يىس  يلندددىسادددي   ب سة ت ل ريدددىسخددد لسة
  هسة  تدد ة،سوم ددنس دد سخدد لس  دد ةاسة رلةاددىسة ت   ق ددىس

سة تي  ىو
سالمبحث الثانا: الدراسة التطبيقية

 أوال:  رول الدراسة
 إل يادددىسعلدددد سادددديةلسة رلةاددددىسو تي  ددددعس  ددددرةفهي،س
وب يااسعل س يس ظه هسة  دد اسة  دديصساي  دديلسة  ظدد يس
وة رلةاددددديتسة سدددددديا ىس دددددد س بسة   ددددددب سة ادددددد   ىستددددددرس
تت ددددددد ةس   دددددددي  س علددددددد س ددددددد سة   دددددددب سة ت ل ريدددددددى،س
وةن  دددديةس ر دددد سفدددداسة  بي ددددىسونسدددد سة قدددد  سة سددددبن ىس
  يلنددىساددي   ب سة ت ل ريددىسخي ددىسفدداسوتدد سةألز ددديت،س

سات باسة رلةاىسة يي  ىسايختبيلسة   وةسة تي  ى:
ة سدددددد ب ىساددددددي   ب ست ت دددددداس  ددددددي  سسالفلللللرل األول:

ة اددددددددد   ىسة  صددددددددد يىس  يلندددددددددىسادددددددددي   ب سة ت ل ريدددددددددىس
سة  ص يىو

ت ت دددداس  ددددي  سةقئت دددديبساددددي   ب سسالفلللرل الثلللانا:
ة اددددددددد   ىسة  صددددددددد يىس  يلندددددددددىسادددددددددي   ب سة ت ل ريدددددددددىس

 ة  ص يىو
ت ت دددداس  ددددي  سة تردددد  ئساددددي   ب سسالفلللرل الثاللللث:

ة اددددددددد   ىسة  صددددددددد يىس  يلندددددددددىسادددددددددي   ب سة ت ل ريدددددددددىس
 ة  ص يىو
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ت ت ددددداس  دددددي  سة سدددددب سادددددي   ب سسالفلللللرل الرابلللللع:
ة اددددددددد   ىسة  صددددددددد يىس  يلندددددددددىسادددددددددي   ب سة ت ل ريدددددددددىس

 ة  ص يىو
ت ت ددداس  دددي  سة ت سددد سة  دددي اسسالفلللرل الخلللام :

اددي   ب سة ادد   ىسة  صدد يىس  يلنددىساددي   ب سة ت ل ريددىس
 ة  ص يىوس

ت ددئسة  بي ددىساددي   ب سة ادد   ىسسالفللرل السللاد :
س  ب سة ت ل ريىسة  ص يىوسة  ص يىس  يلنىساي 
ت ددئسنسدد سة قدد  سة سددبن ىساددي   ب سسالفللرل السللابع:

ة اددددددددد   ىسة  صددددددددد يىس  يلندددددددددىسادددددددددي   ب سة ت ل ريدددددددددىس
 ة  ص يىوس

ينة الدراسة ثانيا:  ويانات ِو
تت  ددددئسة   يندددديتسة   لببدددددىس لرلةاددددىسة يي  ددددىسفددددداس
ة  بةئ سة  ي  ىسة س بيىسة   ربلةسع سة   ددب سة ادد   ىس
وة ت ل ريدددددددىسة  صددددددد يىسة تددددددداساددددددد ت سةخت يل ددددددديسخ   دددددددىس
 لرلةاى،سو ا يلسةألادده سة  ي ددىسنهدد هسة   ددب سخدد لس

سوسس2017وحت سسس2011ة  ت ةس  س
ويت  دددددددئس  ت ددددددداسة رلةادددددددىسفددددددداس   ددددددداسة   دددددددب س

  ىسوة ت يليىسة  ي لىسا ص وس  يسع  ىسة رلةاىسة ا 
فسددد ت سةقخت ددديلس ددد سنددد  سة   دددب سة  صددد يىسة  ي دددىس

سا  ت اسة رلةاىس ب يس لر و سة تي  ى:
 بستاددببسن بخدديس سدد لىسن بل ددىسةألولة سة  ي  ددىسس-1

سة  ص يىو
 بستتدددبةف سع هددديسة   ينددديتسة   لببدددىسخددد لسة  تددد ةسس-2

سة تاست   هيسة رلةاىو
سددبىس ل  ددب سة ادد   ى،سادد ت سةخت دديلسة   دددب ساي  سس-3

سة تاست  ئساركئسخي ئسخ  ب س ا   ىو
اي  سددددبىس ل  ددددب سة ت ل ريددددى،سادددد ت سةخت دددديلسة   ددددب سس-4

سة تاست  ئسخ  ب ست يليىو

وتددددرستددددبةف تسة ردددد و سة سدددديا ىسفدددداسث ثددددىسن ددددب س
 ادد   ىس صدد يى،سو دد سن ددنسو صددئسة ادد  ا،سوب ددنس

نظدد ةس  ددراسع ددئس  اس)وسة   خددى،سوب ددنس نددبسظ دداسة اددس
فسدد ت سةقعت ددي سس2012ن نس نددبسظ دداسة ادد  اس  دد س

حتدد سس2012علدد سة   يندديتسة  ي ددىسنهدد ةسة   ددنس دد س
وس  ددديسة   دددب سة ت ل ريدددى،سف دددرستدددبةف تسة رددد و س(2017

ة سدديا ىسفدداسث ثددىسن ددب ست يليددى،سو دد سة   ددنسة ت دديليس
ة دددرو ا،سوب دددنسةقتيدددي سة دددب  ا،سوب دددنست ددد سةأل لددداس

سسسة  ص يو
سسثالثا: متغيرات الدراسة وطري قياساا

تت  ددددددئس ت  دددددد ةتسة رلةاددددددىسة يي  ددددددىسفدددددداسةألنددددددبة س
ة   تل ددددىس دددد سة   ددددي  سة تدددداستت دددد ةس هدددديسة   ددددب ،س
وة  بي دددىسونسددد سة قددد  سة سدددبن ىوسوو  ددديسضلددداستب ددد  س

س ه هسة  ت   ةتسو   سن ياهي:
وادد ت سسالمتغيللر األول: مخللاطر السلليولة: -1

ة سدددددد ب ىساياددددددت رةاسة  سدددددد سن ددددددي س ت  دددددد س  ددددددي  س
سة تي  ى:

تقدد  سساألمول السادلة  إ مالا األملول:سس-أ
ة  سدددددبىسة  بتددددد سةق  دددددي اس سددددد ب ىسة   دددددنوسح ددددد س
تت  دددئسةأل دددبلسة سددديئلىسفددداسة   ريدددىسفددداسة   ي دددى،س
وةألل ددددرةس ددددر سة   ددددنسة   خدددد ي،سوةألل ددددرةس ددددر س
ة   ددددب سةألخدددد  ،سوةألولة سة  ي  ددددىسادددد ي ىسة تيددددبلس

س.(Aspal and Dhawan,2014)سيدددى  ددد سن ر
وخل ددددديسةلت  ددددد س ددددد هسة  سدددددبىسخل ددددديستلددددد س  دددددي  س

سة س ب ىسة تاسضت  ةس هيسة   نو
ساألمللللول السللللادلة  إ مللللالا الودادللللع: -ب

وتقدددد  سة  سددددبىستددددرلةسة   ددددنسعلدددد ست   ددددىسةأل ددددبةلس
ة  ب عدددددددددىس ريدددددددددكس ددددددددد سخددددددددد لس  دددددددددب كسة سددددددددديئلىس

(Bourkhis and Nabi, وةلت ددي س دد هسس.(2013 
سة  سبىسير  س   سةن  يةس  ي  سة س ب ىساي   نو
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و دداسسسإ مالا القرول  إ مالا الودادع:سس-ج
نسددبىسة ب ةئدداسة تدداستدد سةاددت  يل يسفدداسشددكئستدد وةس

فددداسشدددكئس  دددبلساددديئلىوسوةلت دددي سس ل  ددد ا،سو ددد  
 دددد هسة  سددددبىسيردددد  س  دددد سةلت ددددي س  ددددي  سة سددددد ب ىس

 .(Samad, 2004)اي   نسس

ادد ت سالمتغيللر الثللانا: مخللاطر االدتمللا*:  -2
ن دددددي س ت  ددددد س  دددددي  سةقئت ددددديبسايادددددت رةاسة  سددددد س

سة تي  ى:
تردد  س  إ مالا القرول إ ملالا األملول:سس-أ

ة  سددبىس  دد سن  ددىس دديسضددت سةاددت  يلهس دد سةأل ددبلسفدداس
(. Al-Tamimi,2014)شدددددكئستددددد وةس ل  ددددد اس

وةلت دددي س ددد هسة  سدددبىسيرددد  س  ددد ست ددد ةسة   دددنس  ددد س
س  ي  سةئت يبس عل و

مخصلللص خسلللادر القلللرول  إ ملللالا س-ب
خسددديئ س ضدددت ستيرضدددرسن  دددىس  صددد  القللرول:

اي   ددن،س ي ظددىستدد وةسة   دد اس نت  دد   ة  دد وة
ثددد سضدددت ستيرضدددرس دددر س دددب ةس ددد هسة  ددد وةسونسدددبىس
ة  دددد وةسة  ت  دددد ةس  هددددي،سوب دددديااسعلدددد سم ددددنسضددددت س
تيرضرسن  ىس  ص سة  سيئ سة  يسي صدد س  ددكس
 يسخسددددديئ سنيت دددددىسعددددد سة ت  ددددد سفددددداس فددددداس ددددد هس

وةلت ددي سس(.Abdifar et al 2013) ة  دد وة
  هسة  سبىسير  س   سةلت ي سنسبىسة  دد وةس  دد س

ن  ددىسة  دد وة،سوبي تددي اسةلت ددي سسة   ددرةس   ددي ا
  خ  سةقئت يبساي   نوسسس

المتغيللللللر الثالللللللث: مخللللللاطر التشللللللغيه  -3
ادد ت سن ددي سسوالكفللاَ   للا اسللتخدام األمللول:

س  ةسة  ت   سايات رةاسة  س سة تي  ى:
س
 

 Asset) فلللللللللاَ  تشلللللللللغيه األملللللللللول  -أ

Utilization, AU):  إ ملللللللالا اللللللللدخه
ة  سددبىسس دد هستقدد   التشغيلا إ مالا األمول:

 دددددر سخ دددددياةسة   دددددنسفددددداسة ترددددد  ئسوةقادددددت ي ةس ددددد س
ةأل ددددبلوسويردددد  سةلت ددددي س دددد هسة  سددددبىس  دددد سخ ددددياةس
ة   دددنسفددداسةادددت رةاس  دددب كس تي  دددعس تصددد س خدددئس

س(.Elsiefy, 2013)تر  لاس  ك س
إ مللالا المصلللاريش التشلللغيلية إ مالا  -ب

و استق  سنسددبىسة تال ددىسة تدداس  التشغيلا:الدخه  
-Al)ضتي لهددددددديسة   دددددددنس تي  دددددددعس خلدددددددكسة ترددددددد  لاس

Tamimi, 2014) .ويردددد  سةن  دددديةسة  سددددبىس  دددد س
ر دددياةسة   دددنسفددداستي  دددعس خدددئسترددد  لاس  ت ددداس ددداس

 ر ياةسفاس  ةلةستاي   كسة تر  ل ىو
اددد ت سسالمتغيلللر الرابلللع: مخلللاطر السلللوي: -4

ن دددي س ددد ةسة  ت  ددد س دددد سخددد لسة ق  دددىسع دددرسة   دددد س
(value at  risk).ح دد ست  ددئسة ق  ددىسع ددرسة   دد ،سس

ن  ددىسةأل ددبلسة تدداسي كدد س بسي  ددر يسة   ددنسفدداسحي ددىس
ةحت يظكسنهيس  رةس    ىس  سة    سنت  ىست  ةس  هس

 Greuning)ةأل دددبلس   دددي  سة سدددب سة   تل دددىس

and Iqbal, 2008) .ح دد ستردد  سزيددي ةسنسددبىس دد هس
ة ق  ددىسع ددرسة   دد س  دد س   ددي اس  ددبلسة   ددن،س  دد س

ت دددد ةس  ددددبلسة   ددددنس ل  دددد سة سددددبتاسسزيددددي ةسنسددددبى
س(.Jorion,2005)وة  ك س ي  س

المتغيلللللر الخلللللام : مخلللللاطر التعسلللللر  -5
ادددد ت سسالمللللالا وتحقيللللق الكفايللللة الرأسللللمالية:

سن ي س  ةسة  ت   سايات رةاسة  س سة تي  ى:
مضللللللللللللللا ش الملكيللللللللللللللة: إ مللللللللللللللالا س-أ

وتقددد  س دد هسة  سدددبىسساألمللول حقوي الملكيللة:
ن  ددىسةأل ددبلس  دد سن  ددىسح ددب س لا ددىسة  سددي    س
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اي   ددنوسح دد سيردد  سةلت ددي س دد هسة  سددبىس  دد سةلت ددي س
نسدددبىس ددديسةتت  دددكسة   دددنس ت بيدددئس  دددب ك،سوبي تدددي اس
ةلت دددي سنسدددبىسة  فددداسة  دددي اساي   دددن،سوبي تدددي اسزيدددي ةس

س(.Zarrouk, 2014)  ي  سة ت س س ر سة   نس
 Capital)رأسللمالية نسللبة الكفايللة ال -ب

Adequacy Ratio CAR): دداسنسددبىس 
ل  سة  دديلسةألايادداس ل  ددنس  دد سةأل ددبلسة    يددىس
ادد وزةبسة   ددي  وسوتقدد  س دد هسة  سددبىس ددر سو دددب س
 دد اةسل ادد ي  ىس ايادد ىس ل  ددنستددي لةسعلدد س بة هددىس
ة  سيئ سة  يت لىسة  يت ىسع س يس  ددي  سةئت ين ددىس
 وسادددددددددبن ىس وسترددددددددد  ل ىس وس يس صدددددددددي لس خددددددددد  س

ةن  ددديةس ل  ددد وسويرددد  سةلت دددي س ددد هسة  سدددبىس  ددد س
خ دد سة ت سدد ،سوتددبف  سة ي ييددىسة ايو ددىس ل    دد  س

س(.Elsiefy, 2013)  س يسخسيئ س يت لىس ل  نس
اددد ت سسالمتغيلللر السلللاد : ربحيلللة البنلللك: -6

سن ي س  ةسة  ت   سايات رةاسة  س سة تي  ى:
 Return on)العادللد ِلللى األمللول  -أ 

assets, ROA):دددديفاسة دددد ب /س   ددددي اسس 
ةأل بل:سوتق  س  هسة  سبىسنص  سخئسوحددرةس دد س
ةأل دددبلس ددد س ددديفاسة ددد ب سا دددرسة  ددد ةئ وسح ددد س
يردددد  سةلت ددددي س دددد هسة  سددددبىس  دددد ستددددرلةسة   ددددنسعلدددد س

 Samad)تي  عسلبي ىس  ت  ىس  ستر  ئس  ب كس

and Hassan,1999)،(و2011)زة  ،سس 
 Return)العادد ِلى حقوي الملكيلة  -ب

on equity, ROE):دديفاسة دد ب /س   ددي اسس 
ح ب سة  لا ى:سوتق  سنص  سخئسوحرةس  سح ب س
ة  لا دددىس ددد س ددديفاسة ددد ب سا دددرسة  ددد ةئ وسويرددد  س
ةلت ي س  هسة  سبىس   سزيي ةسترلةسة   نسعل ستي  عس
ةأللبددديحس ددد س  دددبةلس لا تدددكسوخ دددياةسةادددت رةاسة   دددنس

س(.Zarrouk, 2014)أل بةلسة  لا ى،س

ابع: نسللب القلليم السللوقية المتغيللر السلل -7
اددد ت سن دددي س ددد ةسة  ت  ددد سايادددت رةاسة  سددد سسللبنلللك:
سة تي  ى:

 Earnings)سنسللبة الللربا لكلله سللام -أ

per share,EPS):ة  ب سا رسة  دد يبى/عر سس(
ةألاددده سة  ي يدددى(:سوترددد  س  ددد سة  سدددبىسة   صصدددىس
 ددد س لبددديحسة رددد خىس ادددئساددده سعدددي يوسح ددد سيرددد  س
زيددي ةس دد هسة  سددبىس  دد ستددبةس  ةاس  ةلةسة   ددنسوتددرلتهيس

س(و2011عل ست ظ  ستبةسة   نسفاسة سب س)زة  ،س
نسللللبة القيمللللة السللللوقية إلللللى القيمللللة  -ب

للسلللام القيمة  الد تريلللة: القيملللة السلللوقية
ضددددت سحسددددي سة ق  ددددىسة رفت يددددىسسالد تريلللة للسلللام:

 لسدده س دد سخدد لستسدد ىسح ددب سة  لا ددىسعلدد سعددر س
 ادددده سة ردددد خىسة  صددددرلةوسوت  دددد س دددد هسة  سددددبىسعدددد س
ت  ددددد  سة  سدددددت   ي س سددددده سة رددددد خىس  يلندددددىساق  تددددددكس
ة يق ق ددىسفدداسة دددرفيت وسفال دديسزة تس دد هسة  سدددبىس لس

وة  كدددددد س، م ددددددنسعلدددددد سث ددددددىسة  سددددددت   ي ساي ردددددد خى
 .(2011)زة  ،س  ي  

سنسللللللبة سللللللعر السللللللام إلللللللى أرباحلللللل  -ج
(Price/Earnings Ratio, P/E:) 

اددد  سة سددده سة سدددبتا/ة  ب س ادددئساددده :سو ددداسنسدددبىس
اددد  سة سددده سة  دددي يس  ددد سة ددد ب س ادددئساددده ،سو ددد هس
ة  سبىست رس  سة  يش ةتسة  ه ىسفدداساددب سةألولة س
ة  ي  ددددددددى،سح دددددددد ست كدددددددد سحي ددددددددىست ددددددددي لسوترددددددددي اس

 ي ساردددد بس ادددد يلسةألادددده وسفيلت ددددي س دددد هسة  سددددت  
ة  سدددبىسترددد  س  ددد ست دددي لسة  سدددت   ي ساددد  ةاسة   دددن،س
ا دديسي  ددئسعلدد س دد  سادد  س علدد س لسدده سفدداس  ينددئس

س(و2011ة  بي ىس  س  ةسة سه س)زة  ،س
س
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 رابعا: األساليب اإلحصادية للدراسة
ادد ت سةاددت رةاس دد هسساإلحصلاَات الوملل:ية: -1

 تب دددددددددد  سة   يندددددددددديتسة  ي ددددددددددىس ة حصددددددددددياةت
سا ت   ةتسة رلةاىوس

    فدددىس دددر سو دددب سساختبلللار ملللا* ويتنلللا: -2
ةخت فدديتس ب  يددىسندد  سة  سدد سة  ي ددىساددي   ب س
ة ا   ىسونسدد سة   ددب سة ت ل ريددى،سونظدد ةس صدد  س
ح ددد سة    تددد  سة لتددديبسضدددت سة   يلندددىسن  ه دددي،ساددد ت س
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسةاددددددددددددددددددددددددت رةاسةختبدددددددددددددددددددددددديلس دددددددددددددددددددددددديبسويت ددددددددددددددددددددددددا

(Mann –Whitney Test.)و ددبسةختبدديلسقسس
  ل ددداسي دددباساي   يلندددىسنددد  س  ت  ددد  سايادددت رةاس
ع  تددد  س سدددت لت  ،سويب ددد س دددر س ق دددىسة  ددد و س

 ,Mann and Whitney)ندد  س دديت  سة    تدد  س

1974). 

خامسلللللللا: نتلللللللادي الدراسلللللللة وتحليلالللللللا 
 ومناتشتاا

يل ددددددئسادددددد   ةسفدددددداس دددددد ةسة  دددددد اس  دددددد سنتدددددديئرستس
ة   يندديتوس ادد ست ددئسعدد ةس دد هسة  تدديئر،سادد  باسنرةيددىس
ا دددد ةسا ددددعسة   يندددديتسةألو  ددددىسة  ي ددددىسا صددددي لس
وةاددددت رة يتسةأل ددددبةلسونسدددد سة  يئددددرسة تردددد  لاس دددد س
 صددددددي لهسة   تل ددددددىساددددددي   ب سة ادددددد   ىسوة ت ل ريددددددى،س

 وخ  نسة حصياةتسة ب أ ىس  ت   ةتسة رلةاىوس
مصللللادر واسللللتخدامات األمللللوال ومصللللادر  -1

العادلللد التشلللغيلا بلللالبنوك اإلسلللالمية المصلللرية 

مقارنلللللللة بلللللللالبنوك التقليديلللللللة، واإلحصلللللللاَات 
 الوم:ية لمتغيرات الدراسة: 

ادد ت سنرةيددىسة ت دد اسعلدد سا ددعسة   يندديتسةألو  ددىس
ة  ي دددددددددىسا    دددددددددىسةألع ددددددددديلسوة   ل ددددددددديتسادددددددددي   ب س

 لسوةاددت رة يتسة ا   ىسوة ت ل ريى،س  سح دد س صددي
ةأل بةلسو صي لسة  يئرسة تر  لاوسح  سا ت سع ةس

س2011 دددد هسة   يندددديتسخ تباددددكس   ددددي اس ل تدددد ةس دددد س
،سوم دددنس ددد سوةتددداسة    ةن ددديتسة  تي  دددىس2017وحتددد س

ة  ي ىساددي   ب سة ادد   ىسوة ت ل ريددىسة  صدد يىس يددئس
ة رلةادددىوسثددد سضدددت سعددد ةس  ددد سة حصدددياةتسة ب دددأ ىس

ساىوة  ي ىسا ت   ةتسة رلة
مصللللللادر واسللللللتخدامات األمللللللوال بللللللالبنوك  -أ

 اإلسالمية المصرية مقارنة بالبنوك التقليدية
اي  سبىس  س س صددي لسوةاددت رة يتسةأل ددبةلس  دد س

 (،س  دد س-1   ددي اسةأل ددبل،سو ردد  س ددرولسوشددكئس)
 بس  دد س صددي لسةأل ددبةلساددي   ب سة ادد   ىسوة ت ل ريددىس

%س86 دددداسة ب ةئددددا،سوة تدددداسنل دددد سنسدددد تهيس ب ددددبلس
%ساددي   ب سة ت ل ريددىوس  دديس  دد س82اددي   ب سة ادد   ى،س

ةاددددددددددت رة يتس دددددددددد هسةأل ددددددددددبةلسف  ددددددددددرست  لدددددددددد س  دددددددددد س
ةقات رة يتساي   ب سة ا   ىسفاسةأل ددبلسة سدديئلىس

%وس  ددددديس24%،سثددددد سةقادددددت  يلةتسن سدددددبىس39ن سدددددبىس
ة  ددددد وةس ل  ددددد اسف دددددياتسخ تدددددئسنسدددددبىسقادددددت رةاس

لوس  دديس%سف كس  س   ي اسةأل ددبس16ايأل بةلساق  ىسس
ة   ددب سة ت ل ريددى،سف ددرست  لدد س  دد سةاددت رة يتسةأل ددبةلس

%،سثدددد سةأل دددددبلس42فدددداسة  ددددد وةس ل  دددد اسن سدددددبىس
س%و17%،سث سةقات  يلةتسن سبىس35ة سيئلىسن سبىس
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 أ( مصادر واستخدامات األموال بالبنوك اإلسالمية والتقليدية المصرية -1 دول )
 

 البنوك التقليدية  البنوك االسالمية  2017-2011متوس  السنوات مإل 
  نسبة مإل إ مالا الخصوم مصادر األموال

 %82 %86 و ةئاس
 %س1 %س0 ةتت ةةس

 %11 %س7 ح ب سة  لا ىس
 %س6 %س7 ة ت ة يتسةألخ  س

 %100 %100    ي اس
 استخدامات األموال  نسبة مإل إ مالا األمول

 %35 %39 ةأل بلسة سيئلىس
 %42 %16 ت وةس ل   اس

 %17 %24 ةات  يلةتس
 %س6 %21 ةأل بلسةألخ  س

 %100 %100    ي اس
 
 
 
 

 

 
 

س
س
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مصللللللادر العادللللللد التشللللللغيلا بللللللالبنوك س-ب
ساإلسالمية المصرية مقارنة بالبنوك التقليدية

اي  سدددددبىس  سدددددد س صددددددي لسة  يئددددددرس دددددد سةأل ددددددبلس
ة تر  ل ىسة   تل ى،س   س   ددي اسة  يئددرسة تردد  لاست ددئس

 (،س-1خص سة  صدد وفيت،سف ب دد س ددرولسوشددكئس)
  دددد س بس  دددد س صددددرلس تي  ددددعسة  يئددددرسة تردددد  لاسفددددداس
ة   دددب سة اددد   ىس دددبسة  يئدددرس ددد سةألولة سة يكب  دددىس

اس%،سثدددد سة  يئددددرس دددد سة   دددد 52و ولة سة ددددرض سن سددددبىس

%وس  دديسة   ددب سة ت ل ريددىسفادديبس  دد س صددرلس36ن سددبىس
%،سثدد سة  يئددرس دد س43 ددبسة  يئددرس دد سة   دد اسن سددبىس

%وسو دددد ةس38ةألولة سة يكب  ددددىسو ولة سة ددددرض سن سددددبىس
ضت عس اسة   ينيتسة سيا ىسة  ي ىسايات رةاسةأل ددبةل،س
ف عل سنسبىسةات رةاس ب ددبةلساددي   ب سة ادد   ىس دداس

وة تددددددداس ددددددد س   هددددددديسةألولة سفددددددداسةأل دددددددبلسة سددددددديئلىس
ة يكب  ددددىسو ولة سة ددددرض ،س  دددديس علدددد سنسددددبىسةادددددت رةاس

س ب بةلساي   ب سة ت ل ريىسفاين سة   وةس ل   او
سس

 ب( مصادر العادد التشغيلا بالبنوك اإلسالمية والتقليدية المصرية -1 دول )
 

 البنوك التقليدية  البنوك االسالمية  2017-2011متوس  إ مالا للسنوات مإل 
 نسب العادد مإل األمول التشغيلية المختلفة   إ مالا العادد التشغيلا 

 03% 06% اي   نسة   خ يسة  ص يسوة   ب سةألخ  سسسسسة  يئرس  سةقضرةعيت
 38% 52% ة  يئرس  سةألولة سة يكب  ىسو ولة سة رض 

 43% 36% ة  يئرس  سة    ا
 16% 06% ة  يئرس  سةأل بلسة تر  ل ىسةألخ  س

 %100 %100    ي اسة  يئرسة تر  لا
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 أهم اإلحصاَات الوم:ية لمتغيرات الدراسة  -ج
سا(،س   س   سة حصياةتسة ب أ ىسة  ي ىسا ت   ةتسة رلةاىوس-1تر  سة   ينيتسا رولس)

 

 ج( اإلحصاَات الوم:ية لمتغيرات الدراسة بالبنوك اإلسالمية والتقليدية المصرية-1 دول )
 

 سس 
أدنى  المفردات

 قيمة 
أِلى 
 قيمة 

االنحراف   المتوس 
 المعياري 

 البنوك اإلسالمية المتغيرات نسب قيا   المتغيرات 

مخاطر  
 السيولة 

 063. 45. 54. 37. 7 ةأل بلسة سيئلى/سة  ي اسة ب ةئا
 056. 39. 47. 32. 7 ةأل بلسة سيئلىس/ة  ي اسةأل بل

 047. 18. 28. 14. 7    ي اسة   وة/   ي اسة ب ةئا

مخاطر  
 االدتما* 

 039. 16. 24. 12. 7    ي اسة   وة/   ي اسةأل بل
  صدددد سخسدددديئ سةقئت دددديب/س   ددددي اس

 ة   وة
7 .04 .07 .04 .012 

مخاطر  
 التشغيه 

 006. 09. 10. 08. 7 ة  ب سة تر  لا/س   ي اسةأل بلسس
 078. 72. 85. 63. 7 ة  صيلي سة تر  ل ى/سة  ب سة تر  لا

مخاطر  
 السوي 

ة  دددددي اسة ق  دددددىسع دددددرسة    /ة  دددددي اس
 ةأل بل

6 .09 .13 .12 .015 

مخاطر  
التعسر  
 المالا 

 1.101 16.60 17.60 14.78 7 نسبىس  يع سة  لا ى

 010. 13. 15. 12. 6 نسبىسة ا ييىسة   ا ي  ى

نسب  
 الربحية 

 011. 01. 02. 01.- 7  يفاسة  ب س/س   ي اسةأل بلسس
 209. 12. 28. 34.- 7 ح ب سة  لا ىسس يفاسة  ب س/س   ي اسس

نسب  
القيم 
 السوقية 

ة سدددددده :س دددددديفاسة دددددد ب /سعددددددر سلبي ددددددىس
 ةألاه 

7 -.71 4.20 1.62 1.730 

 389. 1.07 1.59 68. 7 ة ق  ىسة سبن ى/ة ق  ىسة رفت يىس
 2.540 5.59 9.99 2.66 7 ا  سة سه س/سلبي ىسة سه سة بةحرسس

 البنوك التقليدية  نسب قيا  المتغيرات  المتغيرات 

مخاطر  
 السيولة 

 031. 44. 46. 39. 7 ة ب ةئاةأل بلسة سيئلى/سة  ي اسس
 033. 34. 37. 29. 7 ةأل بلسة سيئلىس/ة  ي اسةأل بل

 046. 37. 46. 33. 7    ي اسة   وة/   ي اسة ب ةئا
مخاطر  
 االدتما* 

 041. 42. 48. 38. 7    ي اسة   وة/   ي اسةأل بل
 021. 07. 10. 04. 7  صدددد سخسدددديئ سةقئت دددديب/س   ددددي اس
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 ة   وة
مخاطر  
 التشغيه 

 011. 09. 10. 08. 7 ة  ب سة تر  لا/س   ي اسةأل بلسس
 057. 68. 75. 59. 7 ة  صيلي سة تر  ل ى/سة  ب سة تر  لا

مخاطر  
 السوي 

ة  دددددي اسة ق  دددددىسع دددددرسة    /ة  دددددي اس
 ةأل بل

6 .03 .04 .04 .003 

مخاطر  
التعسر  
 المالا 

 2.571 10.36 14.24 7.74 7 نسبىس  يع سة  لا ى

 028. 17. 20. 12. 6 نسبىسة ا ييىسة   ا ي  ى

نسب  
 الربحية 

 003. 02. 02. 01. 7  يفاسة  ب س/س   ي اسةأل بلسس
 045. 18. 26. 14. 7 ح ب سة  لا ىسس يفاسة  ب س/س   ي اسس

نسب  
القيم 
 السوقية 

لبي ددددددىسة سدددددده :س دددددديفاسة دددددد ب /سعددددددر س
 ةألاه 

7 1.28 4.16 2.57 .911 

 5869. 1.64 2.58 1.01 7 ة ق  ىسة سبن ى/ة ق  ىسة رفت يىس
 3.505 9.75 17.32 6.60 7 ا  سة سه س/سلبي ىسة سه سة بةحرسس

س

ة  رولسة سينعس ت   ةتسة رلةاى،سونس سويب  سس
ن يادددددهيسوعدددددر سة   ددددد  ةتسو  نددددد سن  دددددىسو علددددد سن  دددددىس

 ققتس ددد هسة قددد  سو تبادددكسخدددئسنسدددبىوسواددد ت سشددد حس
اي ت صددددد ئسع دددددرسعددددد ةسنتددددديئرسة رلةادددددى،سخ ددددديساددددد ت س
ة   يلنددىسندد  س دد هسة قدد  ساددي   ب سة ادد   ىسوة ت ل ريددىوس
  دددديساي  سددددبىس  نيدددد ةاسة    دددديلي،سف ب دددد سة  ددددرولس
ة سينعس بسن  سةقني ةاسة    يليساددي   ب سة ادد   ىس

،س  ددديسنددد  سةقنيددد ةاس540و2وس006و0ت ةوحددد سنددد  س
س003و0اددي   ب سة ت ل ريددىسف ددرست ةوحدد سندد  سة    دديليس

سو505و3و
النتلللللادي الخاملللللة وتقيللللليم مخلللللاطر  -2

 السيولة
(،س  دددد سو ددددب س2ترددد  سة   يندددديتسا ددددرولسوشدددكئس)

ت يل سفاسة  تيئرسة  ي ىسن س سة س ب ىسندد  سة   ددب س
سة ا   ىسوة ت ل ريىو

نسللللبة األمللللول السللللادلة إلللللى إ مللللالا  -أ
تردددد  سنتدددديئرس ددد هسة  سددددبىسا ددددرولسوشددددكئسسالودادلللع:

 (،س  ددددد سو دددددب ست ددددديل سنددددد  سة   دددددب سة اددددد   ىس-2)
وة ت ل ريددىوسح ددد ست ةوحددد سة  سددد سادددي   ب سة اددد   ىس

%وس  ددددددديسة   دددددددب س45%سا تبادددددددكس54%سو37نددددددد  س
%،س46%سو39ة ت ل ريددددىسف ددددرست ةوحدددد سة  سدددد سندددد  س

%وس دد ةس44ا تباكس تئس  سة   ب سة ا   ىسن  تكسس
  دد سمةتس ق ددىس حصدديئ ى،س  دديسسZ   ددىسوتددرس ددياتسن

ير  س   س بسة   و سن  سة   ددب سة ادد   ىسوة ت ل ريددىس
    س ب  يىو

نسلللبة األملللول السلللادلة إللللى إ ملللالا  -ب
ترددد  سنتددديئرس ددد هسة  سدددبىسا دددرولسوشدددكئسساألملللول:

 (،س  ددد ستددد ةوحس ددد هسة  سدددبىسادددي   ب سة اددد   ىس-2)
%وس  دددددديسة   ددددددب س39%،سا تباددددددكس47%سو32ندددددد  س

%،س37%سو29ة ت ل ريىسف رست ةوح س  هسة  سبىسن  سس
%وسوتددرس34ا تباكس تئس  سة   ب سة ا   ىسن  تددكس

   سمةتس ق ىس حصيئ ى،س  يسير  سسZ ياتسن   ىس
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 بس دد هسة  دد و سندد  سة   ددب سة ادد   ىسوة ت ل ريددىسس  دد 
س   س ب  يىو

نسلللبة إ ملللالا القلللرول إللللى إ ملللالا  -ج
تردددد  سنتدددديئرس ددد هسة  سددددبىسا ددددرولسوشددددكئس الودادلللع:

ا(س   ست ةوحس  هسة  سبىساددي   ب سة ادد   ىسندد  س-2)
%سخ تددئسنسددبىس14،سو2011%سخ عل سنسددبىسفدداس28

ب س%وسس  دددددددديسة   ددددددددس18،سا تباددددددددكس2017 هدددددددديسفدددددددداس
%،س46%سو33ة ت ل ريددددىسف دددددرست ةوحددددد سة  سدددددبىسنددددد  س

%وس37ا تبادددكس علددد س ددد سة   دددب سة اددد   ىسن  تدددكس
مةتس ق ددىس حصدديئ ىسنرل ددىسث ددىسسسZوترس ياتسن   ددىسس

%،س  ددديسيرددد  س  ددد س بس ددد هسة  ددد و س ددداسفددد و س99
 ب  يددددددىوسويردددددد  سةن  دددددديةس دددددد هسة  سددددددبىسادددددددي   ب س

ي سنسددبىسة ادد   ىس  يلنددىساددي   ب سة ت ل ريددىس  دد سةلت ددس
ة سدد ب ىساددي   ب سة ادد   ى،س قس نددكسيردد  س ي دديس  دد س
ةت دديهسة   دددب سة اددد   ىسنيددبسعدددراسةادددت  يلسو ةئ هددديس

سفاسة   وةوس
 

 ( نتادي تقييم مخاطر السيولة بالبنوك اإلسالمية والتقليدية المصرية 2 دول )
 

  الودائعاألصول السائلة/ اجمالي  -أ
 -Zقيمة المتوسط  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

 0.45 0.52 0.42 0.37 0.40 0.54 0.48 0.42 البنوك اإلسالمية 
(-.319) 

 0.44 0.46 0.46 0.39 0.45 0.43 0.40 0.46 البنوك التقليدية 

 األصول السائلة /اجمالي األصول -ب
 -Zقيمة المتوسط  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

 0.39 0.44 0.35 0.32 0.35 0.47 0.42 0.37 البنوك اإلسالمية 
(-1.469) 

 0.34 0.37 0.37 0.30 0.34 0.33 0.29 0.35 البنوك التقليدية 

 إجمالي القروض/إجمالي الودائع -ج
 -Zقيمة المتوسط  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

 0.18 0.14 0.16 0.16 0.19 0.17 0.19 0.28 البنوك اإلسالمية 
*(-3.130) 

 0.37 0.33 0.35 0.36 0.35 0.40 0.47 0.35 البنوك التقليدية 
 

%و وتشير العالمة** إلى تحقيق داللاة إحصاائية عناد 99تشير العالمة* إلى تحقيق القيمة داللة إحصائية عند درجة ثقة  

 %.90داللة إحصائية عند درجة ثقة %. وتشير العالمة*** إلى تحقيق  95درجة ثقة 
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 ( تقييم مخاطر السيولة بالبنوك اإلسالمية والتقليدية المصرية 2شكه )
 

 

 
 

 دد ةسوبرددكئسعددياستردد  سة  تدديئرسة سدديا ىسة  ي ددىس
نت  دددد  س  ددددي  سة سدددد ب ى،س  دددد سعددددراست دددد ةسة   ددددب س

ادد ب ىس علدد س دد سة   ددب سة ا   ىسة  ص يىس   ي  س
وبي تدددي اسضدددت سلفدددعسفددد ةسة رلةادددىسةألولوس، ة ت ل ريدددى

وت تلدد س دد هسة  تدديئرس دداس دديس شدديلتسا ددعسة رلةادديتس
(،س دد س  كين ددىسةلت ددي س2010،سشددييتكس2005) وةاددكس

  ددددي  سة سدددد ب ىساددددي   ب سة ادددد   ىسنت  ددددىسة ت ة هدددديس
ايقحت دددديةسن سددددبىسادددد ب ىسن ريددددىس ب دددديس ل ددددبةن  سة تدددداس

ة   ددنسة   خدد ي،سو بسة  صددي لسة  تيحددىسحي  دديسسييددر  ي
قاددددددت  يلس دددددد هسةأل ددددددبلسة   ريددددددىس دددددداسةاددددددت  يلةتس
خي دد ىس  ظددياسة  يئددرةسة دد يسقسيصددل س   ددئسة   دددب س
ة اددد   ىوس  ددديساي  سدددبىس  تددديئرس ددد هسة رلةادددى،سف   ددداس
سةن  دديةس  ددي  سة سدد ب ىساددي   ب سة ادد   ىس  دد س ددي

ب سة ادد   ىس (س دد ستبادداسة   ددس-1 شيلس   ددكس ددرولس)
فدداسةاددت  يلةتهيس دد س ولة سة ددرض سوةألولة سة يكب  ددى،س
وب سددد س علددد س ددد سة   دددب سة ت ل ريدددىسمةتهددديوس ددد  س ددد ةس

 (س ي ددددي،س بس ر دددد س-1فيسدددد سنددددئس شدددديلس ددددرولس)
نسبىس ل يئرسة تردد  لاسة دد يسح  تددكسة   ددب سة ادد   ى،س
ريبسة  يئرس دد س ولة سة ددرض سوةألولة سة يكب  ددى،سو دداس

علدد سنظدددياسة  يئددرةسوب ددداسة ددرضببسة ددد يسقس  وةتست ددباس
سضتبةفعس اسنظياسة   ئساي   نسة ا  او

النتلللللادي الخاملللللة وتقيللللليم مخلللللاطر  -3
 االدتما*

(سة  تدديئرسة  ي ددىسن سدد س3ضب  س رولسوشكئسلت س)
ست    س  ي  سةقئت يبسخ يسضلا:
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 االدتما* بالبنوك اإلسالمية والتقليدية المصرية ( نتادي تقييم مخاطر 3 دول )
 

  إ مالا القرول إ مالا األمول  -1
 -Zن  ى ة  تباكس 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

 0.16 0.12 0.14 0.14 0.16 0.15 0.17 0.24 البنوك اإلسالمية
*(-3.130) 

 0.42 0.38 0.38 0.39 0.28 0.43 0.48 0.46 البنوك التقليدية 
 مخصص خسادر االدتما*  إ مالا القرول  -2

 -Zن  ى ة  تباكس 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07 البنوك اإلسالمية

*(-2.619) 
 0.07 0.04 0.04 0.07 0.07 0.08 0.06 0.10 البنوك التقليدية 

 

%و وتشير العالمة** إلى تحقيق داللاة إحصاائية عناد 99القيمة داللة إحصائية عند درجة ثقة  تشير العالمة* إلى تحقيق  

 %.90%. وتشير العالمة*** إلى تحقيق داللة إحصائية عند درجة ثقة 95درجة ثقة 
 

 

 ( تقييم مخاطر االدتما* بالبنوك اإلسالمية والتقليدية المصرية 3شكه )
 

 
 

 إ مللالا القللرول إلللى إ مللالا األمللول: -أ
 (س   سةن  دديةس دد هس-3تر  سة  تيئرسا رولسوشكئس)

ة  سدددبىسادددي   ب سة اددد   ىس  يلندددىسادددي   ب سة ت ل ريدددىوس
ح دد ست ة دداس تباددكس ددد هسة  سددبىساددي   ب سة اددد   ىس

،س2017%سف ددكسفدداس12  دد سس2011%سفدداس24 دد س
نسدد س%وس  يسة   ب سة ت ل ريىسف رسح  دد س16ا تباكسس

 علدددد س دددد سة   ددددب سة ادددد   ىسخدددد لس   دددداسادددد بةتس
ة رلةاددى،سا تباددكس علدد ساك  دد س دد سة   ددب سة ادد   ىس

مةتس ق دددددددىسسZ%وسوتدددددددرس دددددددياتسن   دددددددىس42ن  تدددددددكس

%،س  دديسيردد  س  دد س بس دد هس99 حصدديئ ىسنرل ددىسث ددىس
ة  دددد و س دددداسفدددد و س ب  يددددىوسوعلدددد سة دددد   س دددد س بس
ةن  ددديةس ددد هسة  سدددبىسيرددد  س  ددد سةن  ددديةس  دددي  س

ئت دديبساددي   ب سة ادد   ىس  يلنددىساددي   ب سة ت ل ريددى،سةق
 قس نددكسيردد  سفدداسمةتسة بتدد س  دد سةن  دديةسنسددبىس دديس
ضددددددت سةاددددددت  يلهس دددددد س  ددددددبلسة   ددددددب سةقادددددد   ىسفدددددداس
ة  دددد وة،سوة ددددد يسخددددديبس دددد سة  تبتددددداس بسيكدددددببس دددددبس

سةقات  يلسةألايااسنتلنسة   ب و
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نسللبة مخصللص خسللادر االدتمللا* إلللى  -ب
  سة  تددديئرسا دددرولسوشدددكئستردددسسإ ملللالا القلللرول:

 (س   سةن  يةس دد هسة  سددبىساددي   ب سة ادد   ىس-3)
%سفددداساددديتاسة سددد بةت،س4  ددد سس2011%سفددداس7 ددد س

%وس  ددددديسة   دددددب سة ت ل ريدددددىسف دددددرست ةوحددددد س4ا تبادددددكس
%،سا تباددكس علدد س دد سة   ددب س10%سو4ة  سددبىسندد  س

مةتسسZ%وسوتدددددرس دددددياتسن   دددددىس7ة اددددد   ىسن  تدددددكس
%،س  دديسيردد  س  دد س بس99 ق ىس حصيئ ىسنرل ىسث ددىس

 ددد هسة  ددد و سفددد و س ب  يدددى،سو بسة   دددب سة اددد   ىس
س تئسفاس  ي  سةقئت يبوس

  دد سةن  دديةسوبركئسعياستردد  سة  تدديئرسة سدديا ى،سس
ادددي   ب سة اددد   ىس  يلندددىسادددي   ب سسةقئت ددديب  دددي  س

ة ت ل ريدددىسوب ددد و س ب  يدددىوسوبددد  نسضدددت سلفدددعسفددد ةس
 ددىس دداس دديس شدديلتسة رلةاددىسة  دديناوسوت تلدد س دد هسة  ت س

(ساردد بسةلت دددي س2009   ددكسا ددعسة رلةاددديتس) ددي  ،
ادددي   ب سة اددد   ىس  يلندددىسادددي   ب سسةقئت ددديب  دددي  س

نت  دددددىس خب هددددديسفدددددداسع دددددب ستتي دددددئسف هدددددديسة ت ل ريدددددى،س
ة  سدد ب  ىسة اي لددىسعدد سةأل ددبلسوة  ردديلخىسفدداسة دد ب س

س  دددديساي  سددددبىس هدددد هسة رلةاددددى،سف ددددرسخ  دددد وة  سدددديلةوس
ةاددت  يلةتهيسفدداس  دديلسةقئت دديبس  دد سسسة   ب سة ا   ى

 (،س-1وسو دددددبس دددددديسو دددددديتكسن يندددددديتس ددددددرولس)2011
ح ددددد سخينددددد س تدددددئسنسدددددبىسفددددداسةادددددت رة يتسةأل دددددبةلس
ادددي   ب سة اددد   ىس ددداسنسدددبىسة  ددد وةسة تددداسنل ددد س

%س دددد سةأل ددددبل،سو دددداسنسددددبىس     ددددىس16حددددبة اس

  يلندددددىسادددددي   ب سة ت ل ريدددددىسة تدددددداسنل ددددد سة  سدددددبىسنهدددددديس
س%وس42
النتلللادي الخاملللة بمخلللاطر التشلللغيه  -4

سوتحقيق الكفاَ   ا إدار  األمول
(،س  ددددد س4ترددددد  سة   ينددددديتسا دددددرولسوشدددددكئسلتددددد س)

ة  تددديئرسة  ي دددىسن سددد سة ترددد  ئسادددي   ب سة اددد   ىس
سوة ت ل ريىسخ يسضلا:سس

نسللللبة إ مللللالا اللللللربا التشللللغيلا إللللللى  -أ
تردد  سنتدديئرس دد هسة  سددبىسا ددرولس  إ مالا األمول:

%س8 ستدددددد ةوحس دددددد هسة  سددددددبىسندددددد  س (س  ددددددس-4وشددددددكئس)
%ساكددئس دد سة   ددب سة ادد   ىسوة ت ل ريددىسخدد لس10و

%،ساكدد سة  ددبع  وسوتددرس9ادد بةتسة رلةاددى،سوب تباددكس
  ددد سمةتس ق دددىس حصددديئ ى،س يس بسسZ دددياتسن   دددىس

سة   و سن  سة   ب سة ا   ىسوة ت ل ريىس   س ب  يىوس
نسلللبة إ ملللالا المصلللاريش التشلللغيلية  -ب

ترددد  سة  تددديئرس للللربا التشلللغيلا:إللللى إ ملللالا ا
 (س   ست ةوحس  هسة  سددبىساددي   ب س-4ا رولسوشكئس)
%وس  ددديس72%سا تبادددكس85%سو63ة اددد   ىسنددد  س

%س59ة   ددددددب سة ت ل ريددددددىسف ددددددرست ةوحدددددد سة  سددددددبىسندددددد  س
%،سوب تباددكس تددئس دد سة   ددب سة ادد   ىسن  تددكس75و

 دددددددياتس  ددددددد سمةتس ق دددددددىسسZ%وس قس بسن   دددددددىس68
   س بس دد هسة  دد و سندد  سة   ددب سسس حصيئ ى،س  يسير  

سة ا   ىسوة ت ل ريىس   س ب  يىوس
س
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 ( نتادي تقييم مخاطر التشغيه بالبنوك اإلسالمية والتقليدية المصرية 4 دول )
 

  AUا مالا ربا التشغيه  إ مالا األمول  -1
 -Zن  ى ة  تباكس 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

 0.09 0.10 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08 البنوك اإلسالمية
(-.064) 

 0.09 0.10 0.08 0.09 0.08 0.09 0.09 0.08 البنوك التقليدية 
 إ مالا المصاريش التشغيلية  إ مالا الربا التشغيلا -2

 -Zن  ى ة  تباكس 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
 0.72 0.70 0.66 0.67 0.75 0.85 0.77 0.63 اإلسالميةالبنوك 

(-.958) 
 0.68 0.71 0.59 0.65 0.73 0.63 0.69 0.75 البنوك التقليدية 

 

%و وتشير العالمة** إلى تحقيق داللاة إحصاائية عناد 99تشير العالمة* إلى تحقيق القيمة داللة إحصائية عند درجة ثقة  

 %.90العالمة*** إلى تحقيق داللة إحصائية عند درجة ثقة %. وتشير 95درجة ثقة 
 

 ( تقييم مخاطر التشغيه بالبنوك اإلسالمية والتقليدية المصرية 4شكه )
 

 
 

وبرددددكئسعددددياستردددد  سة  تدددديئرسة سدددديا ى،س  دددد سعددددراس
ت  ةسة   ب سةقا   ىس   ددي  ستردد  ل ىس علدد س دد س
ة   دددب سة ت ل ريدددىوسوبي تدددي اسضدددت سلفدددعسفددد ةسة رلةادددىس
ة  ي ددد وسو ددد هسة  ت  دددىست تلددد سع ددديسو ددديتكسا دددعس

 دد س(، Abdullah and Ismail 2011)ة رلةايتس
   ىس بسة   ي  سة تردد  ل ىستددرست يددرسفدداسة   ددب سة اددس

فاسظئسةت ين يتسادديزلسوو ددب س  دديلستددينبناس بحددرسقس
ض ةعدداس    ددىسةقخت فدديتسة تردد  ل ىسة  ت ل ددىساددي   ب س

وي  ددداسة سددد  سفددداسةخدددت اسنتددديئرس ددد هسة اددد   ىوس

 ،س (سا بس ر دد سس-1   س يس شيلس كس رولس)ة رلةاىسس
نسددددبىسقاددددت رةاسةأل ددددبةلسو تي  ددددعسة  يئددددرسة تردددد  لاس

 دددددددددداس ولة سة ددددددددددرض سوةألولة سساددددددددددي   ب سة ادددددددددد   ى،
ة يكب  دددددىوسو ددددداس  دددددبلست ل ريدددددىس   دددددىسقستت ددددد  س
  دددددي  سترددددد  ل ىسختلدددددنسة تددددداستت ددددد  هيسة ت دددددي  تس

سة ر   ىو
س
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النتلللللادي الخاملللللة وتقيللللليم مخلللللاطر  -5
 السوي 

(سة  تدديئرسة  ي ددىسنت  دد  س5ضب  س رولسوشددكئس)
ة   دددددددي  سة سدددددددبن ىساكددددددد س ددددددد سة   دددددددب سةقاددددددد   ىس

،سنظدد ةس  دددراس2012وة ت ل ريددى،سوم ددنسنرةيددىس دد سادد ىس
تدددبةف سن ينددديتسادددي  بةئ سة  ي  دددىس ل  دددب سة  صددد يىسعددد س

 س.2011ة ق  ىسة     ىس ل   سة سبتاسا ىس
نسللللبة إ ملللللالا القيمللللة المعرضلللللة للخطلللللر  -

ير  س رولسوشكئسسسالسوتا إلى إ مالا األمول:
(س  ددد ستددد ةوحس ددد هسة  سدددبىسادددي   ب سة اددد   ىسنددد  س5)
،سو دددداسة سدددد ىس2016%س)ردددد  ن س سددددتب س هدددديسفدددداس9

ة تدداستدد سف هدديستي يدد سادد  س دد اسة   لددىسة  صدد يى(،س
%وس  دددددددديسة   ددددددددب سة ت ل ريددددددددى،س12%،سا تباددددددددكس13و

%،سوب تباددكس تددئس4%سو3فت ةوح س  هسة  سددبىسندد  س
سZ%وسوترس ياتسن   ددىس4  سة   ب سة ا   ىسض لغسس

%،س  ددديسيرددد  س99مةتس ق دددىس حصددديئ ىسنرل دددىسث دددىس
 س بس دد هسة  دد و س دداسفدد و س ب  يددىوسوتردد  س دد هس  ددس

ة  تيئرس   ست  ةسة   ب سةقادد   ىس   ددي  ساددبن ىس
 علدد س دد سة   ددب سة ت ل ريددىسا دد و س ب  يددىسخدد لسفتدد ةس
ة رلةاددددىوس دددد هسة  تدددد ةست دددد   سة  رضددددرس دددد سة ت لبدددديتس
وة ت   ةتسة سبن ىسة ا   ةسفاس ادد يلسة صدد اسوة  يئددرةس

  س  دددد ستدددد ث سة   ددددب سو ادددد يلسةألادددده وسو ددددبس دددديسيرددددس
ة ادددد   ىسة  صدددد يىسنهدددد هسة ت لبدددديتسة سددددبن ىسارددددكئس
 ر دد س دد سة   ددب سة ت ل ريددى،س  دديس   س  دد سزيددي ةسن  ددىس
ةأل ددبلسة     ددىس ل  دد وسوبدد  نسضددت ست ددبلسة  دد ةس
ة  ةادداس لرلةاددىوسو دد ةسضت ددعس دداس دديس شدديلتس   ددكس لةاددىس

(،س دد سةلت ددي س دد هسة   ددي  ساددي   ب س2017)زةضددري،س
  ى،س ددداسعدددراستدددرلتهيسعلددد سة تيدددب س  هددديس ددد سة ادد 

خدددد لسع ددددب سة تيددددب سوة  رددددت يتسة  تيحددددىسايألاددددبة س
 حي  ي،س  راسةت يتهيس اسة  بةعرسة ر   ىسخ يسو ي يو

س

 ( نتادي تقييم مخاطر السوي بالبنوك اإلسالمية والتقليدية المصرية 5 دول )
 

 ا مالا القيمة ِند الخطر ا مالا األمول 
 

 -Zن  ى ة  تباكس 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 0.12 0.13 0.09 0.10 0.12 0.13 0.13 - البنوك اإلسالمية

*(-2.882) 
 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 - البنوك التقليدية 

 

%و وتشير العالمة** إلى تحقيق داللاة إحصاائية عناد 99إحصائية عند درجة ثقة  تشير العالمة* إلى تحقيق القيمة داللة  

 %.90%. وتشير العالمة*** إلى تحقيق داللة إحصائية عند درجة ثقة 95درجة ثقة 
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 ( تقييم مخاطر السوي بالبنوك اإلسالمية والتقليدية المصرية 5شكه )
 

  
 
 

النتادي الخامة وتقييم خطر التعسر   -6
سالمالا، وتحقيق الكفاية الرأسمالية

(سة  تيئرسة  ي ىسا  ل ددىس6ضب  س رولسوشكئس)
  ةلةس  ددي  سة ت سدد سة  ددي اسوة ا ييددىسة   ادد ي  ىسخ دديس

 ضلا:
نسللبة مضللا ش الملكيللة: إ مللالا األمللول   -أ

 (س-6ير  س رولسوشكئس)إ مالا حقوي الملكية:  
س78و14   ست ةوحس  هسة  سبىساي   ب سة ا   ىسندد  س

وس  يسة   ب سة ت ل ريىسف رس60و16،سا تباكسس60و17و
،سا تباددكس تدددئس24و14وس74و7ت ةوحدد سة  سددبىسندد  س

ياتسوسوتددددرس ددددس36و10 دددد سة   ددددب سة ادددد   ىسن  تددددكس
%،س  دديس99مةتس ق ىس حصيئ ىسنرل ىسث ددىسسسZن   ىسس

ير  س   س بسة   و سن  سة   ددب سة ادد   ىسوة ت ل ريددىس
 اسف و س ب  يىوسخ يسير  س   سةلت ي سنسددبىسة  فدداس
ة  ددددددي اساددددددي   ب سة ادددددد   ىسوبي تددددددي اسةلت ددددددي سنسددددددبىس

ست   هيس ل  ي  سة  ي  ىس  يلنىساي   ب سة ت ل ريىوسس

يللة الرأسللمالية طبقللا لمتطلبلللات نسللبة الكفا -ب
 Capital Adequacy Ratio) 2بللازل 

CAR):تبةف تسن يندديتس دد هسة  سددبىساددي  بةئ سة  ي  ددىسسس
ف ددكوسويردد  س ددرولسس2012ا   دداسة   ددب س دد سادد ىس

 (س  دددددد ستدددددد ةوحس دددددد هسة  سددددددبىساددددددي   ب س-6وشددددددكئس)
%وس  ددديس13%سا تبادددكس15%سو12ة اددد   ىسنددد  س

%س12  سددددددبىسندددددد  سة   ددددددب سة ت ل ريددددددىسف ددددددرست ةوحدددددد سة
%سا تباددكس علددد س ددد سة   ددب سة اددد   ىسن  تدددكس20و

مةتس ق ددددىس حصدددديئ ىسسZ%وسوتددددرس ددددياتسن   ددددىس17
%،س  ددديسيرددد  س  ددد س بسة  ددد و سنددد  س95نرل دددىسث دددىس

ة   ب سة ا   ىسوة ت ل ريىس اسف و س ب  يىوسوعل س
ة دد   س دد ستبةفددعسندد  س دد هسة  سددبىساددي   ب سة ادد   ىس

قس بسةن  دديةسنسدد سة ا ييددىس،س 2 دداس ت لبدديتسادديزلس
ة   ادددد ي  ىساددددي   ب سة ادددد   ىسا دددد و س ب  يددددىسعدددد س
ة   ب سة ت ل ريى،سير  س   س بسة   ب سة ا   ىس ر  س

سع  ىس ل  ي  سة  ي  ىس  سة   ب سة ت ل ريىو
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الرأسمالية بالبنوك اإلسالمية  ( نتادي تقييم مخاطر التعسر المالا والكفاية 6 دول )
 والتقليدية المصرية 

 

  نسبة مضا ش الملكية = إ مالا األمول  ا مالا حقوي الملكية -1
 -Zن  ى ة  تباكس 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

البنوك  
 اإلسالمية 

14.78 17.14 16.78 17.56 17.03 17.60 15.35 16.60 
*(-3.130) 

البنوك  
 التقليدية 

14.24 7.74 8.50 8.16 9.12 12.33 12.33 10.36 

 نسبة الكفاية الرأسمالية -2
 -Zن  ى ة  تباكس 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

البنوك  
 اإلسالمية 

- 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.13 
**(-2.082) 

البنوك  
 التقليدية 

- 0.18 0.15 0.20 0.16 0.12 0.18 0.17 
 

%و وتشير العالمة** إلى تحقيق داللاة إحصاائية عناد 99تشير العالمة* إلى تحقيق القيمة داللة إحصائية عند درجة ثقة  

 %.90%. وتشير العالمة*** إلى تحقيق داللة إحصائية عند درجة ثقة 95درجة ثقة 
 

         ( تقييم مخاطر التعسر المالا والكفاية الرأسمالية بالبنوك اإلسالمية6شكه )
 والتقليدية المصرية 
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وبرددددددكئسعددددددياستردددددد  سة  تدددددديئرسة سدددددديا ىسة  ي ددددددىس
نتيل ددددددئس  ددددددي  سة ت سدددددد سة  ددددددي ا،س  دددددد س بسة   ددددددب س
ة ادد   ىس ر دد سع  ددىس   ددي  سة ت سدد سة  ددي اس دد س
ة   ددب سة ت ل ريددى،سح دد س نهدديسةألعلدد سفدداسنسددبىسة  فدداس

ة ا ييددددىسة   ادددد ي  ىسوب دددد و سة  ددددي اسو تددددئسفدددداسنسددددبىس
وبدد  نسضددت ست ددبلسفدد ةس.   ب  يىسع سة   ددب سة ت ل ريددى

ة رلةادددددىسة  دددددي  وسوتت دددددعس ددددد هسة  تددددديئرس ددددداس لةادددددىس
(Fayed, 2013سة تاس شدديلتس  دد ست دد ةسة   ددب س)

ة ادد   ىسة  صدد يىس   ددي  ست سدد س ددي اس علدد س دد س
سة   ب سة ت ل ريىس ث ياسفت ةسةألز ىسة  ي  ىسة  ي   ىو

 النتادي الخامة وتقييم الربحية  -7
 (سة  تيئرسة  ي ددىسن سدد 7ضب  س رولسوشكئس)

سة  بي ىساي   ب سة ا   ىسوة ت ل ريىسخ يسضلا:
نسلللبة ملللا ا اللللربا إللللى إ ملللالا األملللول  -أ

ضب دددد س ددددرولس(: ROA)العادللللد ِلللللى األمللللول 
 (س بسة   ب سة ا   ىسترسح  دد س تباددكس-7وشكئس)

،س تدد ث ةساي  سدديئ سة تدداس2012%سفدداس1-اددي  سنلددغس
وس  دديس2012ح  هيسن نس نبسظ اس اسنرةيددىسع لددكسفدداس

%س1اق ددىسة سدد بةتسفايندد سن  دديس ب بددىست ةوحدد سندد  س
%وس  دديسة   ددب سة ت ل ريددىسف ددرسح  دد س1%سا تباددكس2و

ة رلةادددددىوسوتدددددرسس%سخددددد لس  ظددددد ساددددد بةت2 تبادددددكس
مةتس ق ددددىس حصددددديئ ىسنرل ددددىسث دددددىسسZ ددددياتسن   دددددىس

%،س  ددديسيرددد  س  ددد س بس ددد هسة  ددد و سنددد  سة   دددب س95
سة ا   ىسوة ت ل ريىس اسف و س ب  يىو

نسبة ما ا الربا إلى إ مالا حقلوي الملكيلة   -ب
ضب دد س ددرولس(: ROE)العادللد ِلللى حللق الملكيللة 

 (س بسة   ددددددب سة ادددددد   ىستددددددرسح  دددددد س-7وشددددددكئس)
،س تددددددد ث ةس2012%سفددددددداس34- تبادددددددكسادددددددي  سنلدددددددغس

ا سددددديئ سن دددددنس ندددددبسظ ددددداسخ ددددديسو دددددي يوس  ددددديساق دددددىس
%س28%سو10ة سددددد بةتسف دددددرست ةوحددددد سة  سدددددبىسنددددد  س

%وس  دددديسة   ددددب سة ت ل ريددددىسف ددددرست ةوحدددد س12ا تباددددكس
%،سا تباددددددكس علدددددد س دددددد س26%سو14ة  سدددددد سندددددد  س

سZ%وسوتددرس ددياتسن   ددىسس18ة   ب سة ا   ىسن  تددكسس
ئ ى،س  ددديسيرددد  س  ددد س بس ددد هس  ددد سمةتس ق دددىس حصدددي

سة   و س اسف و س   س ب  يىوسس

س

 ( نتادي تقييم ربحية البنوك اإلسالمية والتقليدية المصرية 7 دول )
 
 

  ROAما ا الربا   إ مالا األمول   -1
 -Zن  ى ة  تباكس 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01- 0.01 اإلسالميةالبنوك 
**(-2.108) 

 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 البنوك التقليدية 
 ROE ما ا الربا   إ مالا حقوي الملكية -2

ن  ىس ة  تباكس 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  Z- 
 0.12 0.25 0.28 0.17 0.20 0.16 0.34- 0.10 البنوك اإلسالمية

(-1.214) 
 0.18 0.26 0.21 0.20 0.16 0.14 0.14 0.14 البنوك التقليدية 

 

%و وتشير العالمة** إلى تحقيق داللاة إحصاائية عناد 99تشير العالمة* إلى تحقيق القيمة داللة إحصائية عند درجة ثقة  

 %.90إحصائية عند درجة ثقة %. وتشير العالمة*** إلى تحقيق داللة  95درجة ثقة 
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 ( تقييم ربحية البنوك اإلسالمية والتقليدية المصرية 7) شكه
 

 
س

وتردد  سة  تددديئرسة سددديا ىسة  ي دددىسنتيل دددئسة  بي دددىس
ة   ددددب سة ادددد   ىساددددي   ب سة ادددد   ى،س  دددد ستي  ددددعس

ة  ص يىسعيئرسعل سةأل بلس تئس  سة   ب سة ت ل ريىس
وبدددي    س ددد سوب ددد و س ب  يدددىسعددد سة   دددب سة ت ل ريدددىوس

عددددراسو ددددب سفدددد و س ب  يددددىسندددد  سة   ددددب سة ادددد   ىس
حددعسة  لا ددى،سوة دد يسوة ت ل ريددىسفدداسنسددبىسة  يئددرسعلدد س

ريبس عل سفاسة   ب سةقادد   ىسفدداسا ددعسة سدد بةت،س
 قس بسم دددنسقسض  ددداس  ددد سةلت دددي سنسدددبىسة  يئدددرسعلددد س
ةأل ددبل،سة دد يسخدديبس تددئس دد سة   ددب سة ت ل ريددىسخدد لس
  ظ سة س بةتسا  و س ب  يىوسوبي تي اسي ك س ل ي س
م دددددددنس  ددددددد سةلت دددددددي سنسددددددددبىسة  فددددددداسة  دددددددي اساددددددددي   ب س

 ددددد يس ث تددددد سة رلةادددددىسةلت يعدددددكسا ددددد و سة اددددد   ى،سوة
وب دديااسعلدد سم ددنسي كدد س ب  يددىسعدد سة   ددب سة ت ل ريددىوس

ح  ستت ددعس دد هسة  تدديئرس ت بلسف ةسة رلةاىسة سي  و
(سة تاس ظهدد تسةن  دديةسFayed, 2013 اس لةاىس)

لبي ددددىسة   ددددب سة ادددد   ىسة  صدددد يىس  يلنددددىساددددي   ب س
سة ت ل ريىس ث ياسةألز ىسة  ي   ىوس

 نتادي تقييم نسب القيم السوقية -8
(س  ددد سنتددديئرست  ددد  سنسددد س8يرددد  س دددرولسوشدددكئس)

سة ق  سة سبن ىساي   ب سة ا   ىسوة ت ل ريىسخ يسضلا:
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 ( نتادي تقييم نسب القيم السوقية بالبنوك اإلسالمية والتقليدية المصرية 8 دول )
 
 

  ربحية السام الواحد: ما ا الربا  ِدد األسام  -أ
 -Zن  ى ة  تباكس 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

 1.62 3.63 4.20 1.54 1.21 0.92 0.71- 0.56 البنوك اإلسالمية
(-1.342) 

 2.57 4.16 3.10 2.84 2.37 2.07 2.19 1.28 البنوك التقليدية 
 القيمة السوقية القيمة الد ترية -ب 

 -Zن  ى ة  تباكس 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
 1.07 1.02 0.72 0.73 1.25 1.52 1.59 0.68 البنوك اإلسالمية

(-1.597) 
 1.64 2.58 2.32 1.53 1.46 1.15 1.01 1.42 البنوك التقليدية 

 P/Eنسبة سعر السام   ربحية السام الواحد  -ج
 -Zن  ى ة  تباكس 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

 5.59 4.11 2.66 4.32 6.24 9.99 4.12 7.68 البنوك اإلسالمية
**(-2.236) 

 9.75 8.18 8.76 6.60 8.01 9.71 9.67 17.32 البنوك التقليدية 
 

%و وتشير العالمة** إلى تحقيق داللاة إحصاائية عناد 99تشير العالمة* إلى تحقيق القيمة داللة إحصائية عند درجة ثقة  

 %.90%. وتشير العالمة*** إلى تحقيق داللة إحصائية عند درجة ثقة 95درجة ثقة 
 

 والتقليدية المصرية ( تقييم نسب القيم السوقية بالبنوك اإلسالمية 8شكه )
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سسيرددد  س دددرولسوشدددكئس ربحيللة السللام الواحللد: -أ
 (س  دد ستدد ةوحس دد هسة  سددبىساددي   ب سةقادد   ىسندد  س-8)
،س2012نت  ددددىسخسدددديئ سن ددددنس وسظ دددداسفدددداسس71و0-
وس  ددددديسة   دددددب س62و1،سا تبادددددكس2016فددددداسس20و4و

س16و4وس28و1 ة ت ل ريدددددىسف دددددرست ةوحددددد سة  سدددددبىسنددددد  
وس57و2ا تبادددكس علددد س ددد سة   دددب سة اددد   ىسن  تدددكس

وعلدددددد سة دددددد   س دددددد سةن  دددددديةس دددددد هسة  سددددددبىساددددددي   ب س
سZة اددددد   ىسخددددد لس  ظددددد سة سددددد بةت،س قس بسن  دددددىس

  ددددد سمةتس ق دددددىس حصددددديئ ى،س  ددددديسضب ددددد س بس دددددد هس
 ة   و س اس   س ب  يىوس

يردد  س القيمللة السللوقية القيمة الد تريللة: -ب
   ستدد ةوحس تباددكس دد هسة  سدد س (سس-8 رولسوشكئس)

،سا تبادددددكس59و1،سو68و0ادددددي   ب سةقاددددد   ىسنددددد  س
وس  دديسة   ددب سة ت ل ريددىسف ددرستدد ةوحس دد ةسة  تباددكس07و1
،سا تباددددددكس علدددددد س دددددد سة   ددددددب س58و2،سو01و1نددددد  س

  ددد سسZوسوتدددرس دددياتسن   دددىس64و1ة اددد   ىسن  تدددكس
مةتس ق ددددىس حصدددديئ ى،س  دددديسضب دددد س بس دددد هسة  دددد و س

س اس   س ب  يىوس
س:P/Eنسللبة سللعر السللام إلللى أرباحلل   -ج

ا(س   ست ةوحسة  سددبىساددي   ب س-8ير  س رولسوشكئس)
وس  يس59و5،سا تباكسس99و9،سو66و2ةقا   ىسن  سس

س32و17وس60و6 ة   ددددب سة ت ل ريددددىسف ددددرست ةوحدددد سندددد  
وس75و9سا تبادددكس علددد س ددد سة   دددب سة اددد   ىسن  تدددك

ىسمةتس ق ددىس حصدديئ ىسنرل ددىسث ددسسسZوترس ياتسن   ددىسس
%،س  دددددديسضب ددددددد س بس ددددددد هسة  ددددددد و سمةتس ق دددددددىس95

 حصددديئ ى،سوب ددديسيرددد  س  ددد س بسة  سدددت   ي سي  يدددببس
ة   ب سة ت ل ريددىسادد  ةس علدد س لسدده سفدداس  ينددئسة  بي ددىس

 ة تاسا يصلببسعل هيس  س  ةسة سه و
وبرددكئسعددياستردد  سنتدديئرسة ق  ددىسة سددبن ىسة سدديا ىس
س   س نكسعل سة    س  س نكس   س  ي سفدد و س ب  يددى

ندددد  سة   ددددب سة ادددد   ىسوة ت ل ريددددىسفدددداسنسددددبىسلبي ددددىس
ة سدددده سونسددددبىسة ق  ددددىسة سددددبن ىس  دددد سة ق  ددددىسة رفت يددددىس
 لسددددددده ،س قس بسنسددددددددبىسادددددددد  سة سدددددددده س  دددددددد س لبيحددددددددكس
ةن   ددددد سا ددددد و س ب  يددددددىسعددددد سة   دددددب سة ت ل ريددددددىوس
وت ت  س  هسة  سبىسةألخ  ة،س  سة  يش ةتسة  ه ىسفاس

ة  سددبىستردد  س  دد سساددب سةألولة سة  ي  ددى،سفيلت ددي س دد ه
ت ددي لسة  سددت   ي سادد  ةاسة   ددن،سا دديسي  ددئسعلدد س دد  س
ا  ةاس عل س لسه سفدداس  ينددئسة  بي ددىس دد س دد ةسة سدده وس
وبي تددي اسيردد  سةن  دديةس دد هسة  سددبىسا دد و س ب  يددىس
ع ساي   ب سة ت ل ريى،س   ستددرلةس علدد س ل  ددب سة ت ل ريددىس
علدددددددد ستي  ددددددددعس بتدددددددد ساددددددددبتاس ف ددددددددئساي  بل ددددددددىس

ون  ددىساددبن ىس علدد سألادده هيوسوب دديااسعلدد س،سة  صدد يى
 دد هس وتت ددعسم ددنسي كدد ست ددبلسفدد ةسة رلةاددىسة سدديااو

 لةاىس(سوس2011زة  س)ار ي س ة  تيئرس اسنتيئرس لةاى
(Omran, 2017سح دد س ث تدد سة رلةاددتيبس دد  س،)

ة  ست   ي سن  دديساددبن ىس علدد س ل  ددب سة ت ل ريددىس  يلنددىس
    اي   ب سة ا   ىوسس

 نتادي: سادسا: ملخص ال
ة ت دد سة رلةاددىسة يي  ددىسنت  دد  سة   ددي  سوة  بي ددىس
ونسدددد سة قدددد  سة سددددبن ىساددددي   ب سة ادددد   ىسة  صدددد يىس
  يلندددىسادددي   ب سة ت ل ريدددىسخددد لسة  تددد ةسة تددداست   ددد س

وحتدددددد سس2011ف هدددددديس صدددددد س ددددددب عسةقز دددددديتس دددددد س
وتللد  انللن النتللادي الرديسللية للدراسللة  مللا سو2017
سيلا:

ةت هدد سة   ددب سة ادد   ىسنيددبسةاددت رةاس دد اسسأوال:س
ر  دددد س دددد س بةل  دددديسة  ي  ددددىسفدددداسةقاددددت  يلسادددديألولة س
ة يكب  ددددىسو ولة سة ددددرض ،سوب سدددد س علدددد س دددد سة   ددددب س
ة ت ل ريدددى،سوم دددنسادددي    س بس ددد هسةألولة ست دددباس اياددديس
علدددد سنظدددددياسة  يئدددددرةسوب ددددداسة دددددرضببسا ددددديسقسضت دددددعس ددددداس

 دد ةسة تبادداسفدداسة   دديض  سوة   ددب سة ردد   ىوسوتددرس   س
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ةقاددددددت  يلسايأل ددددددبلسة سدددددديئلى،س  دددددد سةلت ددددددي سنسددددددبىس
ة سددد ب ىسادددي   ب سة اددد   ى،سوبي تدددي اسعدددراست   دددهيس

س   ي  سا ب ىس عل س  سة   ب سة ت ل ريىوسس
ةت هدد سة   ددب سة ادد   ىسنيددبست ل ددئسنسدد سسثانيللا:

   سة   وةس)ابةاساركئس  ةاييتس وس ردديلخيتس وس
م ددنسعلدد سة دد   س دد س بس  دديلبيتس ل  دد ا(وسويدد تاس

 دد  سةقئت دديبس ل  دد اسي ت دد س دد سةألع دديلسةألايادد ىس
 ل  ددب ،سوخي ددىسة   ددب سة ادد   ىسة تدداس دد س  ددرةفهيس
ةألايادد ىس ب دديس  بةعددرسةقاددت  يلسة ادد  ا،سة ددرخبلس
فاسع ب ست بيئسشدد   ىس  ردد وعيتستسددي  سفدداست   ددىس
ونه ىسة   ت اوسوترس   سةن  يةسنسددبىسةقاددت  يلس

 دد وةس  دد سةن  دديةس  ددي  سةقئت دديبساددي   ب سفاسة 
سة ا   ىس  يلنىساي   ب سة ت ل ريىسوب  و س ب  يىوسس

 نددددكسعلدددد سة دددد   س دددد سةثبدددديتسة رلةاددددىس  ددددراسسثالثللللا:
ت  ةسة   ب سة ا   ىس   ددي  ستردد  ل ىس علدد س دد س
ة   ددددددددب سة ت ل ريددددددددى،س قس بسعددددددددراسةلت ددددددددي سة   ددددددددي  س

 دددد سة  بةئددددرسسة تردددد  ل ىسض  دددداس  دددد س بسة  دددد اسةألر دددد 
ة ترددد  ل ىسة تددداسح  تهددديسة   دددب سة اددد   ى،سخددديبس ددد س
خدد لسعيئددرسةألولة سة يكب  ددىسو ولة سة ددرض ،سة تدداسقس
تت ددددددد  س  دددددددي  سترددددددد  ل ىس  دددددددئسة تددددددداستت ددددددد  هيس
ة ت ي  تساددي   ب سة ردد   ىسخي   ةايدديتسوة   دديلبيتس

سوة  ريلخيتسو    يوسس
 ست    سة   ب سة ا   ىسة  ص يىس   ي سسرابعا:

اددبن ىس علدد س دد سة   ددب سة ت ل ريددى،سوخيندد س ر دد ستدد ث ةس
اي ت لبددديتسة سدددبن ىسة ردددرضرةسة تددداسحدددرث سفددداس ادددد يلس

وسويدد تاس2011ة صدد اسوة  يئددرةسو ادد يلسةألادده س  دد س
م دددنسفددداسظدددئسعدددراستدددبةف سواددديئئس لتيدددب س دددرس ددد هس

سة ت لبيتستت عس اسة  بةعرسة ر   ىوس
ةلت  دددددد سنسددددددبىسة  فدددددداسة  ددددددي اساددددددي   ب سسخامسلللللا:

ة ا   ىسوةن    سنسدد ستي  ددعسة ا ييددىسة   ادد ي  ىس

وب ددد و س ب  يدددىسعددد سة   دددب سة ت ل ريدددى،س  ددديسي  لهددديس
 ر دددد سع  ددددىس   ددددي  سة ت سدددد سة  ددددي اس دددد سة   ددددب س

سة ت ل ريىو
س لددرسعدديئسديةسة  دددىسةن  دددرلةاد سة ددد ث تسسسسادسا:

ةأل دددبلسادددي   ب سة اددد   ىسوب ددد و س ب  يدددىسعدددد سس
ة   ددب سة ت ل ريددىوسوعلدد سة دد   س دد سو ددب سةلت ددي سفدداس
نسبىسة  يئرسعل سحعسة  لا ددىساددي   ب سة ادد   ىسعدد س
ة   ب سة ت ل ريىسخ لسا عسة سدد بةت،س قس بسة سدد  س
فددددداسم دددددنسقسض  ددددداس  ددددد سزيدددددي ةسنسدددددبىسة  يئدددددرسعلددددد س

 ي ددك،سو ادد سض  دداسةأل ددبلسة دد يس ث تدد سة رلةاددىسةن 
  دددد سةلت ددددي سنسددددبىسة  فدددداسة  ددددي اساددددي   ب سة ادددد   ىس

سة  يسةث ت سة رلةاىسةلت يعكوس
سكسدديحد س   س لبسد سة سهددىسا د سنس سدةن   سسسابعا:

اددددددي   ب سة ادددددد   ىسوب دددددد و س ب  يددددددىسعدددددد سة   ددددددب س
ة ت ل ريدددىوسو دددبس ددديسيرددد  س  ددد س ددد  سة  سدددت   ي سن  ددديس

ىسفدداس  يندددئسلبي ددىس ددد هس علدد سألاددده سة   ددب سة ت ل ريدددس
ةألاددددده ،سوبي تدددددي اس بتددددد س ف دددددئس ل  دددددب سة ت ل ريدددددىس

ساي  بل ىسة  ص يىوس
وتددددد تاس ددددد هسة  تددددديئرسة سددددديا ىسة  ي دددددىسادددددي   ب س
ة ادد   ىسة  صدد يى،س تب دد سخ دد س بسع ددئسة   ددب س
ة ادد   ىسفدداسظددئس اددبة سوتبةعددرسوتددبةن  ستت ددعس دداس
ع دددددددئسة   ددددددددب سة ت ل ريدددددددى،سوقستت ددددددددعس ددددددداسة   دددددددديض  س
وةأل دددرةاسة رددد   ىس ل  دددب سة اددد   ى،ستدددرس   س  ددد س

يددىسفدداسة ا  دد س ييردديةسة   ددب سة ادد   ىس ل  ددب سة ت ل ر
 دد سةأل ددرةاسوةألع دديلوسخ دديس   س  دد سةت دديهسة   ددب س
ة ادددددد   ىسنيددددددبستي  ددددددعسةأل ددددددرةاسة ت ل ريددددددى،س  ددددددئس
ة سدددد اسنيددددبست ظدددد  سة دددد ب سوت ظدددد  سة  دددد وةس ت دددديف س
ة   ددددددب سة ت ل ريددددددىوسو دددددداسندددددد  نست ت ددددددرسعدددددد سة هددددددراس
ةألاياددداسة ددد يستدددياس ددد س  لدددكسةقتتصدددي سوةقادددت  يلس

 سا دديسضتبةفددعس دداستبةعددرسة ادد  ا،سو ددبستي  ددعسة دد بس
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ة ردددد ي ىسة ادددد   ىسوب دددديسيي ددددعس صددددي  سة  سددددت   س
و صي  سة   ت دداوسخ دديس   س ي دديس  دد سةت دديهسة   ددب س
ة ادددد   ىسنيددددبسة   ددددئسعلدددد ست ل ددددئسة   ددددي  سة تدددداس
تت ددد ةس هدددي،س ددد سخددد لسةقت ددديهسنيدددبسةقادددت  يلةتس
ة ت ل ريددددددىسةا  ددددددىسوة   دددددد بنىسة  بي ددددددى،س  ددددددئس موبس

،ساددي    س دد سعددراستبةف هدديس دداسة  بةعددرسوا رةتسة   ةنددى
سوة   ب سة ر   ىوس

 سابعا: توميات الدراسة
ت   دد سة دد ظ سوةق دد سة ت ل ريددىسة تدداستيكدد سع ددئسس-1

ة   دددب سة اددد   ى،س تادددببسنظددد سو  ددد ستتبةفدددعس ددداس
    ددددىسة   ددددئساي   دددديض  سوة   ددددب سة ردددد   ى،سوب دددديس
ي ددد  سفددداسن ددد سة بتددد سح ييدددىس  دددبةلسة  دددب ع  س

سوة  ست   ي وسس
ت   دد س دد  سة ت  دد  سة ت ل ريددىس ل  ددي  سوة  بي ددىسس-2

ب سة ادد   ى،س  دد س دد  سونس سة ق  سة سبن ىساددي   س
تتبةفددعس ددداس    دددىسع دددئس ددد هسة   دددب ،سوب ددديسيي دددعس
ةأل ددددددددرةاسةألايادددددددد ىس دددددددد سو ددددددددب ستلددددددددنسة   ددددددددب س

سة ا   ىوس
تدددبف  س  وةتس ي  دددىسشددد   ىس   دددىسو  بيدددىسومةتسس-3

ادددد ب ىس  ت  ددددى،ستت يادددد س دددداس  ددددرةاسوةاددددت  يلةتس
سة   ب سة ا   ىو

تددبف  س  وةتستيددب سشدد   ىستصددل س لتيددب س ددرسس-4
ة   دددددي  سة تددددداستت ددددد ةس هددددديسة   دددددب سة اددددد   ى،س

سوتتبةفعس اس    تهيوسس
تي  ددددد سة  ددددديئ   سعلددددد س  ةلةسة   دددددب سة اددددد   ىسس-5

وة  سددت   ي ،سنيددبستي  ددعسةأل ددرةاسةألايادد ىس دد س
ن دددددددياسةقتتصدددددددي سة اددددددد  اسوة   دددددددب سة اددددددد   ى،س
وة  دددد واس ددددد س  ددددديلسةأل دددددرةاسة ت ل ريدددددىسة  ي دددددىس

تي  دددعسة ددد ب س وة،سنيدددبسنت ظددد  سة ددد ب سوت ظددد  سة  دددس

،سة يدد لسا دديسضت ددعس دداس  دديض  سة ردد ي ىسة ادد   ى
سوب يسيي عس صليىسة    سو صليىسة   ت او

 ثامنا: اتتراحات لبحوث مستقبلية
تي دد سة رلةاددىسة يي  ددىسنت  دد  سة   ددي  سوة  بي ددىسس-1

ونسدددد سة قدددد  سة سددددبن ىساددددي   ب سة ادددد   ىس  يلنددددىس
تدد حسة رلةاددىس عددي ةساددي   ب سة ت ل ريددىسفدداس صدد وسوت 

 دددد ةسة ت  دددد  س تددددت سة   يلنددددىسندددد  سة   ددددب سة ادددد   ىس
ة  صددددد يىسوعدددددر س ددددد سة   دددددب سة اددددد   ىسةألخددددد  س
ة تيا ىس  ر س  سة رولسة   ب ىسوة ا   ىسوة  ي   ددىس

سة   تل ىوس
تي ددد سة رلةادددىسة يي  دددىسنت  ددد  سة   دددب سة اددد   ىسس-2

ةسة  صدددددد يىس  يلنددددددىساددددددي   ب سة ت ل ريددددددىسخدددددد لسفتدددددد س
ةألز ددددديتسوة ت لبددددديتسة تددددداس ددددد تسنهددددديس صددددد س ددددد س

وسوت تدددد حسة رلةاددددىس عددددي ةس دددد ةس2017حتدددد سس2011
ة ت  دد  سا ددرس ددد ولسعددر س خدد س ددد سة سدد بةتس    فدددىس
 ددر سة ت  دد سة يددي رساددي   ب سة ادد   ىسا ددرس دد ولس

س  هسةألز يتو
تي دد سة رلةاددىسة يي  ددىساددي ت    ساياددت رةاسة   ددب سس-3

ي ئسخ  ددب س ادد   ىوسة ا   ىسة تاست  ئساركئسخ
وت تدددد حسة رلةاددددىسة ق ددددياسنهدددد ةسة ت  دددد  سعلدددد سة   ددددب س
ة ادد   ىسة تدداست  ددئسخ دد و س دد سة   ددب سة ت ل ريددى،س
علددد س بستدددت سة   يلندددىسنددد  س ددد هسة  ددد و سة اددد   ىس

سوة   و سة ت ل ريىو
 المرا ع العربية

 "  ددي  س،2008أوللو محيميللد، موسللى ِمللر،  -1
 ر ييدى ا   ديل وع تتهدي ة اد  ا ة ت بيدئ  د غ
    يل خ ل    ة ا   ى  ل صيلا ة  يل ل  

  ل لبا ة   ب ى "،سلاي ىس ختبلةه،سةألري ي  ىIIايزلس
 وة  ص و ى،سةألل بو ة  ي  ى

سس
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"ة   ددددب سس،2000أحمللللد، ِبللللد الللللرحمإل يسللللري،  -2
ة ادددددد   ىسةألادددددد سو   دددددديتسة   ددددددئسو دددددد ولةتس
ة ت ددددددبل"،سولتددددددىسع ددددددئ،سنددددددروةسة صدددددد يعىسة  ي  ددددددىس

 ة ا   ى،سة اك رليىو
"س ردددددددك تس  ةلةسس،2010البلتلللللللا ا، محملللللللد،  -3

ة   ي ىسفاسة  صيلاسة ا   ى"،س يت  سة ه  يتس
ة رددد   ىس ل ياسددديتسة  ي  دددىسة اددد   ى،سة   ي دددى،س

 ة بي ي و
مللد مللالا وتو يللق،  ميلله أحمللد، الحنللاوي، مح -4

"سة  ةلةسة  ي  دددددددىسوة ت بيدددددددئ"،ستسددددددد س  ةلةسس،1991
 ةألع يل،سخل ىسة ت يلة،س ي  ىسة اك رليىو

"ة   ددددي  تسس،2002الزحيللللللا، محملللللد و بللللل ،  -5
 ة  ي  ىسة   ي  ة"،س ةلسة  ا ،س  رعو

"س بادددددبعىسس،2002السلللللالو ، ِللللللا أحملللللد،  -6
 ادد  ا"،سة   دديييسة   ه ددىسة   ي دد ةسوةقتتصددي سة

ة  ب دددددددىسة سددددددديا ى،س كتبدددددددىس ةلسة  ددددددد  ب،س صددددددد ،س
 نل   و

ت  د  س  ةاس"سس،2012المغنا، هنللاَ ِبللد العزيللز،  -7
ة  يدددددديف سة  ي  دددددددىسة ادددددد   ىس  يلندددددددىساي  يددددددديف س
ة ت ل ريى"،سلاي ىس ختبلةه،ستس س  ةلةسةألع يل،سخل ىس

 ة ت يلة،س ي  ىسة اك رليى،س ص و
العزيلللز، الحنلللاوي، محملللد المغنلللا، هنلللاَ ِبلللد  -8

س2012مالا، وإسماِيه، السلليد  ِبللد الفتللا ، 
"  يض  ست    سة  ييف سة  ي  ىسة ا   ىس  سو هىسس
نظددد سشددد   ى"،سة  ددديت  سة  دددي  اسة  ي ددد س لتسدددبيعس
ة ادددد  ا،سة ه  ددددىسة  ي   ددددىس لتسددددبيعسة ادددد  ا،س

 ة  ي  ةو
"سسسسسسسس،2015وو ِبدلا، أحالم وسعيد، ثريا،   -9

ة تردددد  ل ىسفدددداسة   ددددب سة ت يليددددىس لةاددددىسسة   ددددي  
حي ددددىس    ددددىس دددد سة   ددددب سة ت يليددددىسفدددداسة   ةئدددد "،س

،س3ة   لددددىسة   ةئ يدددددىس لت   ددددىسةقتتصدددددي يى،سعدددددر س
 و2015 يس   

ن دي س دد اةسس"س،2005حسللإل، مللاهر الشللي ،  -10
ة   ب سة ا   ىسفاس  ديلسة    ديلسة  رضدرس ا ييدىس

ي  اسل  سة  دديل"،سولتددىسع ددئس  ر ددىس ل دديت  سة  دد
ة  ي  س  تتصي سة ا  ا،س ي  ىس اسة    ،س كىس

 ة  ك  ىو
"س دددد ي ضعسس،1999دوابلللل ، أشللللرف محمللللد،   -11

ةقادددددت  يلسفددددداسة   دددددب سة اددددد   ىسنددددد  سة  ظ يدددددىس
وة ت   عسعد ةس  ه دا،سن دبماس  تد حس"،سلادي ىس
 ي ست  ،س ري ي  ىسة سي ةتس ل لدباسة  ةليدى،ستسد س

 ةقتتصي و
"سع تدىسة   دنسسس،2005دواب ، أشرف محمللد،   -12

ة   خدد يساددي   ب سة ادد   ىس لةاددىست   ق ددىسعلدد س
نيددبست شدد رس سدد  ةس صدد "،سايدد س  ددراس  دد سنددروةس

ة   ددددددددب سة ادددددددد   ى،س نددددددددا،سةق دددددددديلةتسة   ب ددددددددىس
 ة  تيرةو

"ت  ددد  سةأل ةاسة  دددي اسس،2011زاهلللر، بشلللناي،   -13
 ل  دددب سة اددد   ىسوة ت ل ريدددىسايادددت رةاسة  يشددد ةتس
ة  ي  دى،س لةاددىس  يلنددىس ل  ددب سة ب   ددىسة  ي لددىسفدداس
فلسددددددد   "،سلادددددددي ىس ي سدددددددت  ،ستسددددددد سة  ييادددددددبىس

  ا   ىس  ة،سفلس   ووة ت بيئ،سة  ي  ىسة
 ق ي سس3"سةت ين ىسايزلسسس،2017زايدي، مريم،   -14

ر ييدددددددىسل  سة  ددددددديلسة  صددددددد و ىسوع تتهددددددديسادددددددن ةلةس
  ددددي  س دددد غسة ت بيددددئسة ادددد   ىس ةلاددددىسحي ددددىس
 ص اس نبسظ اسة ا  ا"،سلاي ىس ختبلةه،سخل ىس
ة  لباسةقتتصي يىسوة  لباسة ت يليىسوعلباسة تس   ،س

 ك ة،سة   ةئ و ي  ىس ي رسخ   ساس
"سةقاددددت  يلس حكي ددددكسس،2000سللللانو، تطللللب،   -15

و ددددبةا كسفددددداسة   دددددكسة اددددد  ا"،س ةلسة   ددددديئ ،س
 .ع يب،سةألل ب
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  ةلةسة سددد ب ىسفددداسس"س،2010شلللحات ، حسللليإل،  -16
ة  صدديلاسة ادد   ىسة   دديض  سوةأل وةتس"،سة ددرولةس
ة  ردددددددد وبس ل   دددددددداسة   هدددددددداسة ادددددددد  ا،س كددددددددىس

 ة  ك  ىو
"س  ةلةسة   ددي  سفدداسس،2009مللالا، مفتللا ،  -17

  ددد سة  لت ددد سولتدددىس  ر دددىسة  صددديلاسة اددد   ى"،س
ة  ل ددداسة دددرو اسحدددبلسةألز دددىسة  ي  دددىسوةقتتصدددي يىس

   دددى"،سخل ددىسة  لددباسة  ةليدددىسة رو  ددىسوة يبخ ددىسة  ي
وعلدددباسة تسددد   ،س ي  دددىسف حددديتس بدددي ساددد   ،س

 ة   ةئ و
" اياددددد يتسة ت بيدددددئسس،2011تحلللللُ، منللللل ر،  -18

ة ا  ا"،سةألري ي  ىسة  ي   دىس لبيدبرسة رد   ى،س
 ربةق   بل،س ي   ييوس

سسسسس،2009كمللللال، وللللو يظم وبورتيبللللة، شللللوتا،  -19
اس"ست دددددددبي سنظدددددددياس  ةلةسة   دددددددي  سةقئت ين دددددددىسفددددددد

ة  صدددديلاسة اددددد   ىس ددددد ولةسحت  دددددىسفددددداسظدددددئس
ةألز ددىسة  ي  ددىسة  ي   ددى"،س ي  ددىسف حدديتسادد   ،س

 رل ىسة  لباسة  ةليىسوعلباسة تس   ،سة   ةئ و
"ستي  ددددعسخ ييددددىسل  س 2015يللللون ، مونلللل ،  -20

ة  دديلسفدداسة   ددب سة ت ل ريددىسوة ادد   ىسندد  سة  فددداس
 دددد سل  سة  دددديلسوة ددددتيك سفدددداسة   ددددي  ،س لةاددددىس
ن ياددد ىس  يلنددددىسندددد  سة   دددب سة  رل ددددىسفدددداسة سددددب س

"،س2013س-2008ة  دي اسة سدد ب ي،سخدد لسة  تدد ةس
لاي ىس ي ست  ،سخل ىسة  لباسةقتتصي يىسوة ت يليىس

   بيح،سة   ةئ وسسوة تس   ،س ي  ىستي ري
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