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 ء المالي للبنوك االسالمية مقابل البنوك التقليدية في فلسطينااألد

 

 اػذاد 7 ِشٚة ع١ّخ اعّبػ١ً لشالغ.

 

 اشراف :الدكتور عفيف حمد.

 

  :ملخص

 

٠ؼخّذ اعخمشاس أٞ الخصبد ػٍٝ األداء اٌج١ذ ٌٍبٕٛن داخً د١ذ ٍبٕٛن دٚساً د٠ٛ١بً فٟ الخصبد ج١ّغ اٌبٍذاْ. ٌ اْ 

 .اٌخم١ٍذ٠ت ٌٍبٕٛن بألداء اٌّبٌٟب ِمبسٔت اإلعال١ِتٌٍبٕٛن  حٙذف ٘زٖ اٌذساعت إٌٝ دساعت األداء اٌّبٌٟ ٌزااٌبٍذ.

َ  0744 إٌٝ  0775ِمبسٔت أداء اٌبٕٛن فٟ فٍغط١ٓ خالي اٌفخشة ِٓ  "ٕ٘بن ٘ذفبْ سئ١غ١بْ ٌٙزٖ اٌذساعت ، أٚال

 .ٛناٌبٕاٌؼٛاًِ اٌخٟ حؤرش ػٍٝ أداء  حذذ٠ذرب١ٔبً ، .

٘ز٠ٓ إٌظب١ِٓ اٌّصشف١١ٓ ، حُ اخخ١بس ِصشف١ٓ إعال١١ِٓ ِٚصشف١ٓ حم١ٍذ١٠ٓ ِٓ ِٕصفت ب١ٓ ٌٚخذم١ك ِمبسٔت 

 لٛائُا١ٌّضا١ٔت اٌؼ١ِّٛت ،لٛائُ اٌّب١ٌت إٌّشٛسة ) مٛائُٓ اٌحُ جّغ اٌب١بٔبث ِ د١ذاٌمطبع اٌّصشفٟ اٌفٍغط١ٕٟ.

 .ً اٌّبٌٟ(اٌذخ

حُ اعخخذاَ حذ١ًٍ إٌغب اٌّب١ٌت ٌخذ١ًٍ اٌب١بٔبث حذج رالد فئبث سئ١غ١ت 7ٟ٘ٚ أداء اٌشبذ١ت )اٌؼبئذ ػٍٝ ٌمذ 

ٟ األصٛي ، ٔغبت األصٛي األصٛي ، اٌؼبئذ ػٍٝ دمٛق اٌٍّى١ت( ، أداء اٌغ١ٌٛت )ٔغبت األصٛي اٌغبئٍت إٌٝ إجّبٌ

 (.اٌذ٠ْٛ إٌٝ األصٛئغبت سأط اٌّبي ) ١تإٌٝ اٌٛدائغ( ١٘ٚىٍ

أداء اٌشبذ١ت د١ذ وبْ ،  ِٓ ٘زٖ اٌفئبث ػٓ ٔخبئج ِخخٍفت فٟ وً فئت ِٓ خالي حذ١ًٍ إٌغب اٌّب١ٌت حُ اٌذصٛي

١ت حؼًّ بشىً أفضً فٟ ؼبئذ ػٍٝ األصٛي ، فٟ د١ٓ وبٔج اٌبٕٛن اإلعالِاٌ أػٍٝ ِٓ د١ذٌٍبٕٛن اٌخم١ٍذ٠ت 

أِب . ٍّى١تحخص١ص األعُٙ فٟ األسببح ، ِّب ٠ؼٕٟ أْ اٌبٕٛن اإلعال١ِت ٌذ٠ٙب ٔغبت أػٍٝ ِٓ اٌؼبئذ ػٍٝ دمٛق اٌ

٠ت دٌحم٠ٌٚن اٌبٔٚي أْ األصاجِبٌٟ إٌی إٌعبئٌت ٚي األصي احد٠ٌفمذ أظٙش ، ٌت ٌٚع٠اببٌٕغبت ألداء اٌبٕٛن ِٓ د١ذ 

٠ت دٌحم٠ٌٚن اٌبٔٚاإلعال٠ِت ٚن اٌبْٔ اب٠س کب٠ف خحالن أبْ ٘کب  ٚ أ٠ضب،  عال١ِتِٓ اٌبٕٛن اال يفضأ "ق أداءحدم

 .إلعال٠ِتٚن اٌبٔطشة اِغ ع٠، ئغ ٚداٌاٌی إٌعبئٌت ٚي األصد اد٠ْ ِ

 ش اٌخذ١ًٍ أْ اٌبٕٛن اٌخم١ٍذ٠تفمذ أظٙ، اٌّغخخذَ فٟ اٌبٕٛنبٕٛع اٌخ٠ًّٛ  اٌزٞ ٠ؼٕٝ سأط اٌّبي ١ت١ٙىٌٍ أِب ببٌٕغبت

اٌبٕٛن  د١ذ أْ ػٍٝ ح٠ًّٛ سأط اٌّبي ٌذ٠ٙب ببعخخذاَ اٌذ٠ْٛ ببٌمذس اٌزٞ حغخخذِٗ اٌبٕٛن االعال١ِت.حؼخّذ  ال

أػٍٝ ، فٟٙ  ٌٕغبت ِخبطشة ي،ٌزا فٟٙ حخؼشضاألصٛاجّبٌٟ اإلعال١ِت ٌذ٠ٙب ٔغبت أػٍٝ ِٓ اٌذ٠ٓ إٌٝ 

 . اػخّبدا"ػٍٝ اٌذ٠ْٛ فٟ ح٠ٍّٛٙب ٌشأط اٌّبي ٌذ٠ٙبأوزش
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ػٍٝ دساعت اٌؼٛاًِ اٌخٟ حؤرش بشىً وب١ش ػٍٝ أداء اٌبٕٛن اٌخم١ٍذ٠ت فمذ سوض ٓ اٌذساعت اٌجضء اٌزبٟٔ ِ أِب

ٚ اٌخٟ حخىْٛ  ) حُ اعخخذاَ حذ١ًٍ االٔذذاس اٌّخؼذد ٌخذذ٠ذ حأر١ش اٌّخغ١شاث اٌّغخمٍت )اٌؼٛاًِ( د١ذٚاإلعال١ِت.

 ، دجُ اٌبٕه (DTAR) جٛداث، ٔغبت اٌذ٠ٓ إٌٝ اٌّٛ (LAR) األصٛي اٌغبئٍت إٌٝ إجّبٌٟ األصٛي 7ِٓٔغبت

(BS)  ،)( ػٍٝ اٌؼبئذ ػٍٝ األصٛيROA .وّخغ١ش حببغ ) أظٙشث إٌخبئج أْ ٔغبت األصٛي اٌغبئٍت إٌٝ  ٌمذ

اٌؼبئذ ػٍٝ األصٛي  ٌٙب حأر١ش ضئ١ً ػٍٝ (DTAR) ٚٔغبت اٌذ٠ْٛ إٌٝ األصٛي (LAR) إجّبٌٟ األصٛي

(ROA) وبْ دجُ اٌبٕهِٓ ٔبد١ت أخشٜ ،  . ١ٓاٌّصشف١  إٌظب١ٌِٓىال (BS) ٍؼبئذ ػٍٝ أُ٘ اٌّذذداث اإل٠جبب١ت ٌـ

 .اٌبٕٛن اٌخم١ٍذ٠ت ٚاٌبٕٛن اإلعال١ِت ػٍٝ أداء ( ٚ األوزش حأر١شا"ROA األصٛي )

بٕبء" ػٍٝ ٔخبئج اٌذساعت ٌمذ حٛصٍج اٌذساعت اٌٝ ػذد ِٓ اٌخٛص١بث ٚ أّ٘ٙب7 ػٍٝ اٌّصبسف االعال١ِت اْ حضغ 

شبٍِت ٌخذذ٠ذ األ٘ذاف ٚاالعخشاح١ج١بث اٌخٟ ٠جب احبؼٙب ٌخم١ًٍ اػخّبد٘ب ػٍٝ اٌذ٠ْٛ فٟ ح٠ًّٛ سأط اٌّبي. خطت 

ٚػالٚة ػٍٝ رٌه، ٠مخشح حغط١ت اٌّض٠ذ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌخٟ ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠ىْٛ ٌٙب حأر١ش ػٍٝ أداء اٌبٕٛن. ببالضبفت 

الِىبْ اٌذصٛي ػٍٝ ٔخبئج خخٍفت ٚأطٛي ،د١ذ بباٌٝ رٌه، ٠ٛصٝ ببجشاء ٔفظ اٌبذذ ببعخخذاَ فخشة ص١ِٕت ِ

.ِخخٍفت


