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 السلخص
دراسة حالة مرخف سػرية اإلسالمية، الييكل السالي في ربحية السرارف  أثخإلى التعخف عمى  الجارسة ىحه تيجف

وتشبع أىسية ىحه الجراسة مغ خالل اليجف  ،2017إلى عام  2010 مغ عام الدمشية خالل الفتخةالجولي اإلسالمي 
مغ أىع القخارات السالية الستعمقة باختيار تخكيبة  ىحا عجي  و األساسي الحي تدعى إليو السرارف عامًة وىػ تعطيع ربحيتيا، 

لتمخيز العالقة بيغ االنحجار البديط اعتساد السشيج الػصفي حيث تع استخجام أسمػب الييكل السالي في السرارف، وتع 
حيث شسل نسػذج الجراسة متغيخ مدتقل وىي ندبة الييكل السالي، بيشسا تسثل ندب الخبحية الييكل السالي وندب الخبحية 

 (السالي الييكل ةندب( الستغيخ السدتقل بيغ إحرائية داللة ذو أثخ ال يػججو وفي ضل افتخاض أن  الستغيخ التابع لمسرخف، 
 التحميل وذلظ باالعتساد عمى بخنامج بعيغ )العائج عمى األصػل والعائج عمى حقػق السمكية(في الستغيخيغ التا

الييكل السالي في كل مغ العائج ذو داللة إحرائية لشدبة أثخ  وجػدإلى  الجراسة، تػصمت نتائج ىحه SPSSاإلحرائي
 شخدية. يسابيش ، وكانت العالقةعمى األصػل والعائج عمى حقػق السمكية

 
 ، مرخف سػرية الجولي اإلسالمي.ROA، ROEالخبحية، التسػيل الجاخمي لألصػل، الكمسات السفتاحية: الييكل السالي، 

 
  

                                                           
 سياسات مالية ونقجية اختراص –في قدع االقتراد في جامعة حساه أستاذ مداعج  1
 اختراص السعالجة اآللية لمسعمػمات –في قدع االقتراد في جامعة حساه أستاذ مداعج  2
 اختراص: تسػيل ومرارف) مرارف إسالمية( –شالبة ماجدتيخ في قدع االقتراد في جامعة حساه  3

mailto:moamna.faour@gmail.com


2 
 

The impact of the financial structure on the profitability of Islamic banks 
"Case study of the International Islamic Bank of Syria  

for the period (2010-2017)" 
 

Abstract 
This study aims to identify the impact of the financial structure on the profitability of Islamic 
banks, the study of the case of the International Islamic Bank of Syria during the period 
from 2010 to 2017. The importance of this study stems from the primary objective of banks 
in general, which is to maximize their profitability. This is one of The most important 
financial decisions related to the choice of structure of financial structure in banks. The 
descriptive approach was adopted. The simple regression method was used to summarize 
the relationship between the financial structure and the profitability ratios. The study model 
included an independent variable, the ratio of the financial structure, Assuming that there is 
no statistically significant effect between the independent variable (financial structure ratio) 
in the two dependent variables (return on assets and return on equity), based on the SPSS 
program, The results of this study showed that there is a statistically significant effect of the 
ratio of the financial structure in both return on assets and return on equity, and the 
relationship between them was positive. 
Keywords: Financial Structure, Profitability, Internal Asset Finance, ROA, ROE, Syria 
International Islamic Bank. 
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 :السقدمة1-
مالية، وتدعى لمعسل باستسخار مغ أجل  مػارد تسارس السرارف اإلسالمية أنذصتيا بفعالية مغ خالل احتػائيا عمى

 مغ ، فيي كغيخىاليا بالشدبة اليامة السالية مغ القخارات يعج السشاسب التسػيل مرجر فاختيار استقخارىا، السحافطة عمى
الػدائع ومرادر األمػال، بذخط أن  مسكغ مغ قجر أكبخ عمى حرػليا خالل مغ ربحيتيا تعطيع إلى تيجف السؤسدات

 إلى تدعى السرارف الحينطخًا لميجف و الجاخمية والخارجية،  السرادر مسكشة ليتدشى ليا السفاضمة بيغ تكمفة بأقل تكػن 
ال يسكغ ألي مرخف أن يػاصل أعسالو بجون ف كيجف رئيدي ليا، الخبح تعطيع في والستسثلمغ خالل أنذصتيا تحقيقو 

، وىحه بيا تقػم التي أنذصتيا وعسمياتيا عمى عػائج تحقيق إلىجسيعيا السالية والسرخفية  السؤسداتلحا تدعى  أرباح،
 األساسية الزسانات فيي تعج مغ ا،بي السترمة الستاحة واالستخجامات لمسػارد األمثل االستغاللخالل تتحقق مغ  األرباح

سعى ىحا البحث إلى التأكج ىسية التي يحتميا ىحا السػضػع، وفي ضػء ذلظ ونطخًا لأل .السرارف واستسخار لشسػ والالزمة
ة مغ خالل قيام الباحثوذلظ الخبحية في مرخف سػرية الجولي اإلسالمي،  السالي وندب الييكل ةمغ وجػد أثخ بيغ ندب
تع التي تالئع ىحه البيانات والتي التابعة واستخجام البخامج اإلحرائية الستغيخات و  السدتقل الستغيخبجراسة ىحا األثخ بيغ 

 السرخف.تصبيقيا عمى 
 مذكلة البحث:  2-

 :التالي الدؤالب مذكمة البحث عخضعمى ما سبق يسكغ  بشاءً 
 ؟في ربحيتو اإلسالمي سرخف سػرية الجوليل السالي ما أثخ الييكل

 اآلتية:  يةفخعالدؤال الدابق تع شخح األسئمة ال لإلجابة عغ
 ؟األصػل عمى العائج في ندبة األصػل إجسالي إلى حقػق السمكية بشدبة الستسثل السالي ما أثخ الييكل .1
 السمكية؟ حقػق  عمى العائج في ندبة األصػل إجسالي إلى حقػق السمكية بشدبة الستسثل السالي ما أثخ الييكل .2
 :األىجاف اآلتية يدعى البحث إلى تحقيق :ف البحثاهدأ3-
 .األصػل عمى العائج في ندبة األصػل إجسالي حقػق السمكية إلى بشدبة السالي الستسثل لييكلاأثخ تحجيج  .1
 السمكية. حقػق  عمى العائج في ندبة األصػل إجسالي إلى حقػق السمكية بشدبة السالي الستسثل لييكلاأثخ  تحجيج .2
األىسية العمسية لمبحث مغ خالل تػفيخ معمػمات إضافية لسدتخجمي البيانات السالية فيسا يتعمق تكسغ  البحث: أهسية4-

أما األىسية العسمية ، خف سػرية الجولي اإلسالميمرأثخ الييكل السالي في ربحية واضيار  بالييكل السالي لمسرخف
الحرػل عمى األمػال مغ مرادر في بو الخاص  القخار اتخاذو  أدائوعمى كفاءة  لحكعسداعجة السرخف في اتكسغ ب

 .اإلسالمية الخبحية في السرارف عمى هبجور  شعكذسي وىحا، مختمفة والقيام بتػضيفيا
 يجف اإلجابة عغ أسئمة البحث وفي سبيل تحقيق أىجافو تع وضع الفخضية اآلتية:ب فرضيات البحث:5-

 الخبحية. فيالسالي  مييكلل إحرائية داللة ذو أثخ ال يػجج
 :تانالتالي تانالفخضية الفخضي ىحه ويتفخع عغ

 .األصػل عمى العائج في ندبة األصػل إجسالي حقػق السمكية إلى ال يػجج أثخ لشدبة .1
 .السمكية حقػق  عمى العائج في ندبة األصػل إجسالي حقػق السمكية إلى ال يػجج أثخ لشدبة .2
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الستعمقة  العمسية السادة تجسيع عمى القائع الػصفي، السشيج االعتساد عمىتع  البحث تحقيقًا ألىجاف البحث: مشهجية6-
 السجالت في السشذػرة واألبحاث السعشية الجيات عغ الرادرة والتقاريخ كالكتب السختمفة مرادرىا مغ بسػضػع البحث

 .الجراسة التصبيقيةوتفديخ الشتائج الستػلجة عغ البيانات السالية لمسرارف وتحميل  ،والسؤتسخات الستخررة
باإلضافة إلى استخجام نسػذج احرائي وىػ تحميل االنحجار البديط والحي اعتسج عمى متغيخ مدتقل واحج وىػ الييكل 

 وىسا ندب الخبحية. تابعيغالسالي ومتغيخيغ 
  :البحث متغيرات7-

 
 
 
 

 حدود البحث: 8-
 سػرية الجولي اإلسالمي. مرخف عمى دراسة حالة اقترخ البحث الحجود السكانية:
 .2217عام  وحتى 2212مغ عام  التصبيقية ليحا البحث ضسغ الفتخةجراسة ال تست: الحجود الدمانية

 ابقة:الدراسات الد  9-
 التي ليا عالقة بالبحث الحالي: الدابقة الجراساتمغ 

 :The effects of capital structure on profitability ( بعشهان"Amarjit Gill, 2011دراسة )
Evidence from United States" 

الػاليات الستحجة األمخيكية، وقج تكػنت عيشة ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى أثخ الييكل التسػيمي عمى الخبحية في 
( ولغاية عام 2225( سشػات مغ عام )3( شخكة أمخيكية مدجمة في سػق نيػيػرك لألوراق السالية لفتخة )272الجراسة مغ )

األصػل  (. وبعج تصبيق الجراسة تػصمت إلى وجػد عالقة ارتباط ايجابية بيغ الجيػن قريخة األجل إلى إجسالي2227)
 الجراسةتطيخ نتائج ىحه و  صػل والخبحية في صشاعة الخجمات،الخبحية، وىشاك عالقة بيغ مجسػع الجيػن إلى إجسالي األو 

عالقة إيجابية بيغ الجيػن قريخة األجل إلى إجسالي األصػل والخبحية، الجيػن شػيمة األجل إلى إجسالي األصػل والخبحية، 
 حية في الرشاعة التحػيمية. ومجسػع الجيػن إلى إجسالي األصػل والخب

 The ( بعشهان"ABDEL FATTAH ALSLEHA, ZAHER ؛,SUBHI RAJHA, KHALED 2014دراسة )
Effect of capital structure on the performance of Islamic banks" 

نسػذج  استخجام خالل مغ األردن في العاممة اإلسالمية البشػك أداء عمى السال رأس ىيكل أثخ قياس الجراسة إلى ىجفت
والبشظ العخبي اإلسالمي  واشتسل الشسػذج عمى عيشة مغ بشكيغ إسالمييغ ىسا البشظ اإلسالمي األردني، الستعجد االنحجار

( مغ خالل استخجام العجيج مغ 2212-1998اعتسجت عيشة الجراسة عمى البيانات الدشػية لمبشظ اإلسالمي لمفتخة )، و الجولي
، ندبة األصػل ندبة التسػيل إلى إجسالي األصػل ،الستغيخ السدتقل: )ندبة السمكية، إجسالي األصػل لالشدب السالية تسث

 ججت نتائج الجراسة تأثيخاً و و Tobin Qالستغيخ التابع ىػ قياس األداء باستخجام مقياس و  (الدائمة مغ إجسالي السػجػدات
 لشدبة أثخ أي يػجج واللتسػيل إلى إجسالي األصػل( عمى األداء. ، إجسالي األصػل وندبة اإيجابيًا لكل مغ: )ندبة السمكية

 األردن. اإلسالمية في البشػك أداء في األصػل إجسالي إلى الدائمة األصػل

 السدتقل الستغير
 إجسالي إلى حقػق السمكيةندبة * 

 .األصػل
 

 ةالتابع اتالستغير 
 .األصػل عمى العائج ندبة* 

 .السمكية حقػق  عمى العائج ندبة* 
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الذركات الرشاعية السداهسة العامة  أداء على السال رأس هيكل ( بعشهان: "أثر0202 دراسة )تهفيق عبد الجليل,
 األردنية".

خسذ لىجفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى أثخ ىيكل رأس السال عمى أداء الذخكات الرشاعية في سػق عسان السالي 
استخجمت الجراسة تحميل االنحجار الستعجد لبيان أثخ ندبة السجيػنية، وندبة الجيػن و ، 2212إلى  2228سشػات مغ 

إلى حقػق السمكية، وندبة التغيخ الدشػي في األصػل، ومعجل دوران األصػل، عمى كل مغ العائج عمى االستثسار، 
أضيخ و يع نتائج االنحجار الستعجد. والعائج عمى حقػق السمكية، كسا استخجمت معامل االرتباط بيغ متغيخات الجراسة لتجع

 :تحميل معامل االنحجار الستعجد لبيانات الجراسة
مى العائج % لشدبة الجيػن إلى حقػق السمكية ع1وجػد أثخ عكدي ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية  - أ

عمى  نية% لشدبة السجيػ 12أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية  وعجم وجػدعمى حقػق السمكية، 
 .العائج عمى حقػق السمكية

عمى  لسعجل دوران األصػل، وندبة الشسػ% 1معشػية  مدتػى وجػد أثخ شخدي ذو داللة إحرائية عشج  - ب
 عمى العائج عمى حقػق السمكية.و  العائج عمى االستثسار

 ( بعشهان: " قياس تأثير تركيبة رأس السال على ربحية الذركات ".0202دراسة )سايح عثسان, 
اب اإلدارة السالية حػل آثار ججاًل بيغ كت   وىحا ماتعطيع القيسة الدػقية لمديع، و إلى تعطيع األرباح ىحه الجراسة  ىجفت

تعطيع في حيغ يخجح الغالبية العطسى  تعطيع األرباح رجحيع لقخاراتيا، فبعز اليجف الحي يجب أن تخكد عميو كسحػر
ولتحقيق أىجاف الجراسة تع بشاء نسػذج لفحز العالقة بيغ ربحية الذخكة ، الساليةكيجف استخاتيجي لإلدارة  الدػقيةالقيسة 

 EXCELوذلظ اعتسادًا عمى أسمػب دراسة حالة والتي تع فييا استخجام البخامج اإلحرائية وىي  وتخكيبة رأس السال،
، ستخجم شخيقة السخبعات الرغخى واالختبار العالقة بيغ الستغيخيغ  EVIEWSلحداب أىع ندب ومؤشخات الجراسة وبخنامج 
 .الستغيخيغوتػصل الباحث إلى وجػد عالقة سمبية بيغ 

 
تع تصبيق الجانب العسمي مشيا عمى سيىحه الجراسة ىػ حجود ومجتسع البحث حيث لدابقة و االختالف بيغ الجراسات ا

س تمظ والتابعة حيث اعتسجت بعمتغيخات البحث السدتقمة و ، 2017إلى عام  2010عام مغ  السرارف اإلسالمية
بيشسا اعتسج  األصػلفي الخبحية مقاسة في العائج عمى إجسالي الجيػن إلى إجسالي األصػل الجراسات عمى دراسة أثخ 
كل مغ العائج عمى االستثسار، والعائج  فيأداء الذخكات الرشاعية  فيأثخ ىيكل رأس السال بعزيا اآلخخ عمى دراسة 

الييكل السالي في خ يتأث ومجى ،مرخف سػرية الجولي اإلسالمي حالة البحث ىحا في حيغ يشاقر عمى حقػق السمكية
 .والعائج عمى حقػق السمكية الخبحية مقاسة بالعائج عمى األصػل
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 اإلطار الشظري للبحث:10-
 : ومكهناتهالسالي  الهيكل مفههم1-10 

سشذأة، ويتحجد مجى تػازن الييكل السالي الميدانية ل مغ جانبي السكػنات التفريمية لك :1عخف الييكل السالي عمى أن وي  
مفيػم  ىػأما ىيكل التسػيل  مق عميو مشيج التغصية في التسػيل.وخرػميا، وىحا ما يصبسجى التشاسق بيغ كل مغ أصػليا 

وىػ إلى جانب حقػق السداىسيغ، سرجر لمتسػيل الخافعة السالية أو الستاجخة عمى السمكية ويقرج بو المجػء إلى الجيغ ك
 يذيخ إلى الجانب األيدخ مغ السيدانية.

 ف السيدانية العسػمية.كذ في كيةمالس وحقػق  الخرػم جانب أو التسػيل مرادر يكلى :2وأن   ىمع السالي الييكل خفع  ي  و 
 

التعخيف الثاني خرز بيشسا  ؛األصػل والخرػمجانب ب ييتعتخى الباحثة بأن التعخيف األول ركد عمى أن الييكل السالي 
بأنو: دراسة ندب مرادر الييكل السالي لتعخيف لحا تسيل الباحثة  .مغ الييكل السالي جانب الخرػمعمى  تخكيدعمى ال

 .أفزلسشذأة بذكل مغ قبل ال وإضيار كفاءة استخجاميا - الجاخمية والخارجية -تسػيل ال
 الهيكل السالي: مرادر 2-10

لحا فإن  ،ياحتياجاتتمظ األمػال، وذلظ حدب اسرادر تدتثسخ السرارف أمػاليا في استثسارات شػيمة وقريخة األجل تبعًا ل
 خارجية.و داخمية إلى مرادر  تشقدع سرادرال ىحه
ىي تمظ السرادر التي يتع الحرػل عمييا مغ داخل السرخف نفدو ويسكغ ترشيفيا إلى : 3السرادر الجاخمية-12-2-1

 ما يمي: 
 بو نذاشو بتكػيغ ما يمدمو مغ  ة األولى لسػارد السرخف الحي يبجأ: يسثل الشػا )التسػيل الحاتي( رأس السال السجفػع

السبالغ التي قام بجفعيا أصحاب يسثل اجسالي أي  4مدتمدمات وما يتصمبو مغ اإلنفاق عمى تدييخ أعسالو
 .السرخف والسداىسيغ في تكػيغ رأسسالو

 عمى مخ الدشيغ مغ أرباحو الستحققة  لسرخفالتي تع استقصاعيا مغ قبل ا: ىي عبارة عغ السبالغ 5االحتياشيات
، االجباري ياشي : االحتاآلتيةلتجعيع مخكده السالي والسحافطة عمى رأس مالو وتذتسل عمى األنػاع  خالل ىحه الفتخة

 االحتياشي االختياري.
  اتزح لمسرخف  حيثي حققتيا السشذأة ولع تػزع إلى حسمة األسيع، تاألرباح ال عبارة عغىي : 6السحتجدةاألرباح

 الزخورة تقتزي عجم تػزيع أرباح السداىسيغ في سشة معيشة، أو االكتفاء بتػزيع جدء مشيا ومغ ثع فإن   بأن  
  احتياجاتو.األرباح الغيخ مػزعة تزاف إلى السػارد الجائشة لمسرخف لسػاجية 

 في نياية الدشة يقتصعيا السرخف، ويتحسميا إجسالي الخبح الستحقق التي سبالغ عبارة عغ الىي : 1السخررات
وانخفاض أسعار السالية، لسػاجية ضخوف محجدة ومقابمة أغخاض معيشة، مثل مخرز الجيػن السذكػك فييا، 

                                                           
1
 .244، صالجار الجامعية اإلبخاىيسية، االسكشجرية، , اإلدارة السالية مدخل اتخاذ القرارات(2227)السخسي، المحمح، جسال الجيغ، أحسج عبج هللا 
 .349، ص ردنزوري العمسية لمشذخ والتػزيع، األ، دار اليااإلدارة السالية الستقدمة (،2229)فؤادارشج ، عجنان تايو الشعيسي، التسيسي، 2
 .117ص عمان, األردن, دار المناهج, الطبعة األولى,  مبادئ اإلدارة السالية,, (2007) ل شبيب, دريد كاملآ 3
 .222، ص ذكخه سبق، مخجع مقدمة في اإلدارة السالية السعاصرةآل شبيب، دريج كامل،  4
 .155ص السسمكة األردنية الياشسية، عسان، ، ، الصبعة األولىالتسهيل وإدارة السؤسدات السالية، (2228) أحسج، عبج الػىاب يػسف 5
 .87، ص سبق ذكخه، مخجع التسهيل وإدارة السؤسدات الساليةأحسج، عبج الػىاب يػسف،  6
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العسالت األجشبية التي يحتفظ بيا السرخف، ومخرز لسػاجية مخاشخ السرخف التي يتعخض ليا نتيجة 
  مسارسة عسمو والتي يشجع عشيا خدائخ.

ىي تمظ السرادر التي يتع الحرػل عمييا مغ خارج السرخف حيث تػفخ ىحه السرادر السرادر الخارجية:  12-2-2
 مػال الالزمة لتذغيل السرخف والقيام بػضائفو السختمفة، وتتكػن مغ:الجانب األكبخ مغ األ

 :ذخيان الحي يسج السرخف بأمػال استثساراتو السختمفة والسرجر الخئيدي لتشسية تعج الػدائع بسثابة ال الػدائع
اإلسالمية مبخراتيا رف المسر السػارد السالية، وىشاك استخاتيجيات عجيجة لتشسية السػارد السالية لمسرخف إال أن  

 االقترادية في تقبل الػدائع عمى غيخىا في تشسية ىحه السػارد.
  مرادر األمػال، وتتسثل بقيام السرخف الحي القخوض السرخفية: تعج القخوض السرخفية بيغ السرارف مغ أىع

السرارف  أخخى سػاء كانت محمية أو أجشبية، إال أن   يعاني مغ العجد بالحرػل عمى األمػال مغ مرارف
اإلسالمية ال تتعخض ليحه الحالة لعجم تعامميا بالقخوض بل لجييا سياستيا الخاصة عشج تعخضيا لمعجد أو 

 الفائس.
 خخى: تتزسغ ما يمي:مرادر تسػيل أ 

 ة.يالتأميشات السختمفة: وىي التي يزعيا األفخاد في السرارف مثل التأميشات لالعتسادات السدتشج - أ
و يذكل الجفع: يتسيد ىحا السرجر إضافة إلى أنو مرجر أمػال غيخ ثابت، فإن  أرصجة وصكػك مدتحقة  - ب

 .2ندبة  ضئيمة مغ مجسػع تسػيل األصػل
 الشدب السالية للهيكل السالي: 103-

تداعج الشدب الييكمية إدارة السرخف عمى دراسة الييكل السالي لو، وذلظ مغ خالل تدميط الزػء عمى الشقصتيغ التاليتيغ 
 : 3وىسا
 التػازن بغ مرادر التسػيل الجاخمية والخارجية. - أ

 كفاءة استثسار األمػال السػضػعة تحت ترخف السرخف بذكل سميع. - ب
 ومغ أىع الشدب السالية التي تتعمق بالييكل السالي ىي:

 ندبة التسػيل الخارجي لألصػل. .1
 التسػيل الجاخمي لألصػل.ندبة  .2
 :4يتع حدابيا كسا يميندبة التسػيل الجاخمي لألصػل، و الشدبة التي سيتع استخجاميا ىي  إال أن   
 

 
 ذلظ السالي، إال أن   السرخفعمى وضع  اً إيجابي اً مؤشخ مي )الحاتي( لألصػل، وارتفاعيا يعج الجاخىحه الشدبة التسػيل  تطيخ

و مغ وجػد تسػيل خارجي ألن   ، ولحا فال يسكغ االكتفاء بالتسػيل الجاخمي ال بج  دائساً  السرخفقج ال يكػن في مرمحة 

                                                                                                                                                                                     
  .261ص  سػرية، مشذػرات جامعة حمب، ،والسرارف اقتراديات الشقهد، (2223شامية، أحسج زىيخ ) 1
 .46، ص6، مجمة الباحث االقترادي، العجد (, أثر الهيكل السالي على ربحية البشهك التجارية2216بػعبجلي، مخسمي، أحالم، نديية) 2
 .57-55صجامعة حمب، ، السحاسبة اإلدارية والتحليل السالي، (2221)اسساعيل، حشان، اسساعيل محسػد، دمحم رضػان حمػة 3
 .112صعسان، األردن، دار السشاىج لمشذخ والتػزيع،  ، الصبعة األولى،تقهيم األداء باستخدام الشدب السالية، (2227)الكخخي، مجيج 4

 122× إجسالي األصػل ÷ سػيل الجاخمي لألصػل = حقػق السمكية تندبة ال
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 لمسرخف)حقػق السمكية( ولكغ في حجود ال يؤثخ فييا عمى االستقالل السالي  سيداعج عمى رفع ربحية األمػال الخاصة
 خضة مغ السرادر الخارجية ولكغ بجون ولحا ال بج مغ وجػد تػازن بيغ الػجيتيغ بحيث يسكغ االستفادة مغ األمػال السقت

 .1مل بالفائجة ال أخحًا وال عصاءاً اإلسالمية التي ال تتعانطخًا لتصبيق ىحه الجراسة عمى السرارف  فػائج
 الربحية والعهامل السؤثرة فيها: 4-10

 الربح والربحية: مفههم 02-2-0
لحا ستدتعخض  ،مفيػم الخبح يختمف عغ الخبحية حيث أن  لكِل واحٍج مشيسا تعخيف وغخض خاص يدعى إلى تحقيقو إن  

 الباحثة أبخز التعاريف التي يتع مغ خالليا تػضيح كال السفيػميغ في السرارف. 
ىػ الديادة الحاصمة في صافي السمكية خالل فتخة زمشية محجدة، أو ىػ الشساء الحاصل في القيسة،  :2مفيػم الخبح (1

الفارق بيغ إجسالي  . فالخبح ىػبدعخ عاليوبيعيا  بدعخ مشخفسأي أن و محاولة لكدب السال بذخاء الدمع 
 اإليخادات الستحققة مصخوحًا مشيا إجسالي التكاليف.

بحية مؤشخًا رئيديًا لتقييع أداء السرخف وتعديد ثقة الستعامميغ معو بقجرتو عمى استخجام تعج الخ  مفيػم الخبحية: (2
 :كاآلتيمغ أبخز التعاريف الخاصة بالخبحية ىي  مػارده بكفاءة عالية لحا فإن  

 ىجفاً  الخبحيةتعج و  ،قياتحقي في سيستأ التي واالستثسارات السرخف يحققيا التي األرباح بيغ العالقة: 3بأن يا لخبحيةا ت عخف
 عمى مدتػى الػحجة الكمية والػحجات الجدئية. السختمفة السػارد استخجام في السرخف إدارة كفاءة عمى لمحكع ومقياساً 

 في أنذصتيا السدتثسخة مػالاأل عمى السشاسب العائج تحقيق عمى السشذأة قجرة سجىل مقياس :4عخف الخبحية أيزًا بأنيات  كسا 
 قخار االستثسار في الخبحية مغ خالل قخاريغ، ىسا:فيا اىجأ تعسل عمى تحقيق  السرارف ن  فإلحا  ،السشذأة ربحية تحميل وفي

 .قخار التسػيلو 
 :لعهامل السؤثرة في الربحيةا 02-2-0

عػامل خارجية أو داخمية وستدتعخض الباحثة شخحًا سػاء كانت ىحه اليػجج العجيج مغ العػامل التي تػاجييا السرارف 
 :5مػجدًا لبعس مغ ىحه العػامل كاآلتي

 :في وتتسثل السرخف فعالية في تؤثخ التي الخارجية العػامل مغ مجسػعة ىشاك العػامل الخارجية:-1
 دورًا بالغ األىسية في التأثيخ في سياسات السرارف فيسا يتعمق بإدارة مػجػداتيا  إن  ليحه الدياسة: سياسية عػامل

 .6ربحيتياؤثخ في ذلظ ي ومصمػباتيا، وبالتالي فإن  

                                                           
1
 .112صمخجع سبق ذكخه، ، تقهيم األداء باستخدام الشدب السالية، (2227)الكخخي، مجيج  
ص دار أبي الفجاء العالسية لمشذخ، الصبعة األولى،  ،اإلسالميةوالسؤسدات السالية صشاعة التسهيل في السرارف ، (2212)سامخقشصقجي،  2

122. 
 .42، ص جراسات السرخفية، الصبعة األولى، عسان: معيج المقدمة في اإلدارة السالية، (1989)عقل، مفمح3
تيخ في رسالة ماجد للتدهيالت السررفية وأثرها على ربحية البشهك التجارية األردنية,الحرة الدهقية ، (2216)شياب الجيغ، ابتدام الديج 4

 .43ص  جامعة الذخق األوسط، كمية األعسال، السحاسبة،
 .5-4ص جامعة قاصجي مخباح، ،ة ماجدتيخ في العمػم االقترادية، رسالأثر التزخم على ربحية البشهك التجارية، (2216)حاجي، وججة 5
 .12م، ص2216، رسالة ماجدتيخ في العمػم االقترادية، عام دراسة قياسية للعهامل السؤثرة على ربحية البشهك التجاريةرقاقجة،  نبيمة، 6
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 ؤثخ التذخيعات ت  حيث : السخكدي والزػابط السرخفية( السرخفقخارات و  القانػنية التذخيعات)ـك قانػنية عػامل
والزػابط  بجرجة كبيخة في أداء السرارف بذكل عام، فتعميسات الجيات الخقابيةوالزػابط السرخفية  القانػنية

تيجف إلى ضبط األداء السرخفي لمسحافطة عمى سالمتو السالية وحساية أمػال السػدعيغ األمخ الحي السرخفية 
 .1التدامات إضافية عمى بعس السرارفقج يتختب عميو 

 تتسثل في: السرارف ربحية في السؤثخة اخميةالج العػامل أىعمغ  العػامل الجاخمية:-2
  ىيكل الػدائع: تعصي الػدائع لمسرارف مخونة أكبخ في تػضيفيا في استثسارات شػيمة األجل ندبيًا دون

 الحرػل تكمفة ألن   التػفيخ ودائع وخرػصاً  وذلظ في سبيل تحقيق ربحية أكبخ االعتبار لعامل الديػلة
ألجل، وفي الػقت نفدو، ت ؤثخ تكمفة الػدائع أيزًا في ربحية  الػدائع مع مقارنةً ندبيًا  قميمة تعج عمييا

 .2السرارف ألن يا ت سثل األعباء التي يتحسميا السرخف في سبيل حرػلو عمى األمػال
 يقاس حجع السرخف بسقجار ما يسمكو مغ مػجػدات أو بسقجار ما يسمكو مغ حقػق 3حجع السرخف وإدارتو :

، فيحا السعجل يكػن كبيخًا في األصػلخ حجع السرخف يؤدي إلى انخفاض معجل العائج عمى السمكية، فكب
حجع الػدائع في السرارف الكبيخة يكػن فإن   ، لحابيخةالسرارف الرغيخة وذلظ بالسقارنة مع السرارف الك

 ػريجسال ثقة مغ تديج، و أكبخ مغ السرارف الرغيخة األمخ الحي يديج مغ معجل العائج عمى حقػق السمكية
  .العسالء ودائع حجع ىمع يشعكذ قج مسا ايمع يغمالستعام

خ باإلضافة واستشادًا إلى العػامل التي تتأثخ بيا السرارف عامًة؛ إال أن  السرارف اإلسالمية بذكل خاص تتأث
 :4يا ما يميومغ أىسخخى، ليحه العػامل بعػامل أ

 نحػ الطخوف فكمسا اتجيت السجاورة، والجول الجولة في والدياسية االقترادية الطخوف استقخار مجى 
ىحه الطخوف السرارف التقميجية فبيشسا تتجاوز ة، الخبحي لتحقيق السشاسبةاالحتساالت  زادت راالستقخا

 . تياعمى ربحي افطةحسلتحقيق االستقخار لمجاىجة تدعى فاإلسالمية  أما؛ ػائجفبفخضيا مديجًا مغ ال
 الفائجة سعخ في التغيخات عغ الدػق الشاشئة لسخاشخ اإلسالمية السرارف تتعخض ال :الفائجة سعخ مخاشخ 

، مغ خالل انتقال العسالء مباشخة غيخ في إيخاداتيا برػرة قج تؤثخ التغيخات ىحهإال أن  بيا، تتعامل ال نياأل
 .الحكع الذخعي ليحه الفائجةغيخ السيتسيغ ب

  األرباح. فياختالف معجالت تكاليف اإلنتاج يؤثخ 
 

                                                           
اجدتيخ في السحاسبة ، رسالة مالعهامل السؤثرة على ربحية السرارف التجارية العاملة في فلدطين، (2226)أبػ زعيتخ، باسل جبخ حدغ 1

 .93ص  الجامعة اإلسالمية بغدة، كمية التجارة، ،والتسػيل
2

، 1، العجد 32، مجمة جامعة دمذق لمعمػم االقترادية والقانػنية، السجمج سعر الفائدة في ربحية السرارف التجارية، (2214)دمحم، عمي محسػد 
 .544ص 

، ادارة االعسال، جامعة تذخيغ ، رسالة ماجدتيخ فيالدهريةدراسة العهامل السؤثرة على ربحية السرارف التجارية ، (2214)كخمأمديق، رامي  3
 .53ص

ة البعث، والسرخفية، مجمة جامع السالية العمػم في ماجدتيخرسالة ، أثر الديهلة في ربحية السرارف اإلسالمية، (2215)العبيج، ميسػن عمي 4
 .131، ص 9، العجد 73السجمج 
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 الشدب السالية للربحية: 5-10
 الكفاءة اإلدارية ومجى نجاح نذاطلتقييع ىامًا مؤشخًا ، فيي عمى تػليج األرباحتيا ندب الخبحية في السرارف عمى قجر ت عب خ 

 :1في ضل الطخوف االقترادية، وتذسل ىحه الشدب ما يمي السرخف
ت دتخجم . 2ويقرج بو ندبة ربح العسميات إلى األصػل: Return on Assets (ROA)العائد على األصهل  (1

مغ خالل  تػليج األرباح في استخجام األصػل االستخجام األمثل في السرخفمجى كفاءة قياس ل 3شدبةىحه ال
لقياس األداء السالي في الرشاعة  مغ أكثخ الشدب شيػعاً وتعتبخ ىحه الشدبة  .االستثسار في األصػل السختمفة

 :4يتع حداب ىحه الشدبة مغ خالل الريغة التالية ،السرخفية
 

 

  صحيح. أصػلو والعكذ استخجام في السرخف كفاءة ارتفاع عمى ذلظ دل الشدبة ىحه ارتفعت كمسا         

ويقرج بو مقجار العائج الحي يحرل عميو السالك  : Return on Equity (ROE)العائد على حقهق السلكية (2

في  السرخف مجى كفاءةلقياس  شدبةىحه الت دتخجم  .5كشتيجة الستثسار أمػاليع لجى السشذأة وتحسميع لمسخاشخ

 .تقجيخات السخاشخ باإلضافة إلى ،استخجام مػارده الحاتية مغ خالل بيان مجى قجرة ىحه السػارد عمى تػليج األرباح

 :6يتع حداب ىحه الشدبة مغ خالل الريغة التالية

 

 اً ت طيخ القيسة األعمى أداًء ماليو  .7أكبخ ربحبزسان تحقيق  السرخف كفاءة ارتفاع عمى ذلظ دل الشدبة ىحه ارتفعتكمسا ف

 .8عالياً 

                                                           

، استخدام الشدب السالية في اتخاذ القرارات التسهيلية في السرارف اإلسالمية العاملة في األردنمدى ، (2212)الجعافخة، أحسج ياسيغ حسج1 
 .42رسالة ماجدتيخ في السحاسبة، جامعة الذخق األوسط، كمية األعسال، ص 

 42. ص ذكخه، سبق مخجع ،السالية اإلدارة في مقدمة مفل، عقل، 2
3 IRFAN, MAJEED,ZAMAN, Muhammad ،Yasir ،Khalid(2014), The Performance and Efficiency of Islamic 
Banking in South Asian Countries, Economia, Seria Management Volume 17, Issue 2,p.226 

 .122، ص عسان، دار اليازوري العمسية لمشذخ، التحليل والتخطيط السالي ،(2228)الشعيسي، التسيسي، عجنان تايو، أرشج فؤاد 4
5
 Edwards, J. Don (1991),and Heagy, C. Donnel, Principles of Bank Accounting and Reporting, American 

Bankers Association, P363. 
ص  والتػزيععسان، دار الحامج لمشذخ  ، الصبعة األولى،التحليل السالي –اإلدارة السالية االستثسار والتسهيل  ،(1999)عبج اليادي، دمحم سعيج6

222. 
7 Badreldin, Ahmed Mohamed 2229) ), Measuring the Performance of Islamic Banks by Adapting 
Conventional Ratios, Faculty of Management Technology, Working Paper No. 16 October,p.5. 
8 Hossain, Alamgir(2014), Examination of Profitability between Islamic Banks and Conventional Banks in 
Bangladesh: A Comparative Study, Research in Business and Management, Vol. 1, No. 1, p.81. 

 122×  إجسالي األصػل ÷( = صافي الخبح بعج الزخائب ROA)األصػلالعائج عمى معجل 

 122×  حقػق السمكية ÷( = صافي الخبح بعج الزخائب ROEالعائج عمى حقػق السمكية )
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 يبيغ إجسالي األصػل وحقػق السمكية لسرخف سػرية الجولي اإلسالمي  :(1الججول رقع )

 حقػق السمكيةإجسالي  األصػلإجسالي   الدشة
2212     77,484,737,487.00       5,966,111,259.00  
2211     63,321,816,693.00      8,858,628,961.00  
2212     87,559,022,160.00      9,417,349,604.00  
2213     92,089,000,348.00      9,584,258,645.00  
2214     91,331,861,386.00      9,367,698,601.00  
2215   131,186,846,839.00    15,207,904,903.00  
2216   201,288,860,006.00    26,762,127,244.00  
2217   289,075,626,334.00    25,172,850,248.00  

 السرجر: مغ إعجاد الباحثة باالعتساد عمى البيانات السالية السشذػرة في سػق دمذق لألوراق السالية.

 تصػر حقػق السمكية وإجسالي األصػل في مرخف سػرية الجولي :(1)رقع الذكل 

 

 Microsoft Office Excel 2010 . بخنامجعمى  باالعتسادالسرجر: مغ إعجاد الباحثة 
 

 الدراسة التطبيقية:11-
 :مررف سهرية الدولي اإلسالميلسحة عن  -1 11

سيع بقيسة اسسية  12222222ليخة سػرية مػزع عمى  5222222222بخأس مال مقجاره  سػرية الجولي مرخفتأسذ 
ألحكام  ليخة سػرية وذلظ تصبيقاً  461381522بديادة رأسسالو بسقجار  وقام السرخفليخة سػرية لمديع الػاحج،  522

والحي يحجد رأسسال السرخف  2225لعام  35القاضي بتعجيل السادة مغ السخسػم التذخيعي رقع  2212لعام  3القانػن رقع 
تست السػافقة و ة، يليخة سػر  7522222222 السرخفمال س رأ، وأصبح مميار ليخة سػرية 15 أن ال يقل عغباإلسالمي 

ليخة  122وأصبحت  2212تجدئة القيسة االسسية لمديع لعام عمى مغ قبل مجمذ مفػضي ىيئة االوراق واألسػاق السالية 
 .ليخة سػرية 7522222222لية تبمغ سيع بقيسة اجسا75222222 السرخفسيع أعجد إجسالي  سػرية لمديع الػاحج ليكػن 
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 :لسررف سهرية الدولي اإلسالميالستغيرات السدتقلة والستغيرات التابعة  عرض 2-11
  لسرخف سػرية الجولي اإلسالميالستغيخات السدتقمة والستغيخات التابعة  :(2الججول رقع )

 الستغيخيغ التابعيغ الستغيخ السدتقل الدشة

 
ندبة حقػق السمكية 
 إلى إجسالي األصػل

 العائج عمى األصػلندبة 
ROA 

 ندبة العائج عمى حقػق السمكية
ROE 

2212 7.70 0.96 12.50 
2211 13.99 1.38 9.86 
2212 10.76 0.62 5.73 
2213 10.41 0.21 2.02 
2214 10.26 -0.23 -2.25 
2215 11.59 4.46 38.44 
2216 13.30 5.74 43.19 
2217 8.71 -0.60 -6.91 

 السشذػرة في سػق دمذق لألوراق السالية.البيانات السالية عمى  باالعتسادالسرجر: مغ إعجاد الباحثة 
 الجراسة، فتخة خالل (ارتفاعًا وانخفاضاً  (واضحاً  تحبحباً  شيجت األصػل عمى العائج ندبة أن تبيغ (2الججول رقع ) خالل مغ

 بعج الخبح صافي ارتفاع يعػد إلى وىحا االرتفاع 2211 سشة %1.38 إلى ارتفعت ثع 2212 سشة  %0.96بمغت حيث
والدبب في ارتفاع  السرخف حقق أرباحًا متدايجة بذكل مدتسخ وىحا مؤشخ جيج بالشدبة لمسرخف أن يعشي مسا الزخيبة

غيخ الػاضح الحي حرل بالسرخف فقج إلى الت ذلظ يعػدو زيادة اإليخادات عغ السراريف  صافي الخبح بعج الزخيبة ىػ
السرخف حقق أرباحًا  وىحا يذيخ إلى أن   13955543بيغ الدشتيغ في العائج عمى حدابات االستثسار السصمقة التغيخ كان 

، 355472574مغ عسمية االستثسار التي يقػم بيا وأيزًا كان التغيخ في إجسالي الجخل التذغيمي لمسرخف بيغ الدشتيغ 
وكان  يغ أكبخ مغ إجسالي السرخوفاتتالي الجخل لمدشوالػاضح بأن إجس 233218421بيشسا بمغت إجسالي السرخوفات 

ضخيبة الجخل كانت مشخفزة أيزًا وكان ليا سبب في ارتفاع األرباح وكان  وكحلظ فإن   122454153الفخق بيشيسا 
ثع عادت إلى االرتفاع في  2214باالنخفاض واستسخ ذلظ إلى سشة  ىحه الشدبة عادت ثع(، 5241897االنخفاض بشدبة )

انخفزت وصػاًل إلى  2217% وفي سشة 5.74وكانت  2216االرتفاع عام ب% واستسخت 4.46حيث بمغت  2215عام 
، وسبب انخفاض صافي األصػل حجع وارتفاع الزخيبة بعج الخبح صافي انخفاض إلىيعػد  االنخفاض%، وىحا 0.60-

( باإلضافة إلى 4183837884التي تكبجىا السرخف فقج بمغت الخدارة ) الخدائخ غيخ السحققةالخبح بعج الزخيبة ىػ 
 (47982295والتي بمغت ) (نفقات مدتخدةبيع اخخى، أرباح ثابتة، مػجػدات  بيعأرباح االنخفاض في اإليخادات اخخى )

بمغت ندبة التغيخ في وىحا يذيخ إلى قمة اإليخادات التي يحرل عمييا السرخف، وقج أثخ بحلظ عمى إجسالي الجخل والحي 
إجسالي السرخوفات أكبخ مغ إجسالي اإليخادات مسا أثخ بحلظ  ( بيشسا كان8229722652الدابقة ) الدشة الحالية والدشو

كانت مختفعة مقارنة مع  2217، وكحلظ فإن الزخيبة في سشة 5252925897عمى صافي الخبح وكانت ىحه الشدبة 
 . 236323637لخبح بعج الزخيبة أيزًا وكانت ىحا الديادة بيشيسا الدشة الدابقة وىحا قج أثخ برافي ا

 ثع 2212 سشة %12.50بمغت  حيث ،في ندبة العائج عمى حقػق السمكية اً تحبحب تبيغ (2الججول رقع ) خالل مغأيزًا 
% وعادت باالرتفاع بعجىا 2.25-حيث بمغت  2214واستسخت باالنخفاض حتى عام  2211 سشة %9.86 إلى انخفزت
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، ويعػد ىحا االرتفاع إلى تدايج األرباح قياسًا % عمى التػالي43.19% و38.44وكانت قيستيا  2216و 2215سشة 
، %6.91-شيجت انخفاضًا مفاجئًا بمغ  2217في عام  بحقػق السمكية مسا أثخ بذكل إيجابي في ىحه الدشتيغ، ثع تخاجعت

 لحات األسباب سابقة الحكخ. الزخيبة بعج الخبح صافي انخفاض إلىيعػد  االنخفاضوىحا 
تصػر ندبة الييكل السالي وإجسالي األصػل في مرخف سػرية الجولي(: 2رقع ) الذكل  

 
 Microsoft Office Excel 2010 . بخنامجعمى  باالعتسادالسرجر: مغ إعجاد الباحثة 

 تصػر ندبة الييكل السالي وإجسالي حقػق السمكية في مرخف سػرية الجولي :(3)رقع الذكل 

 
 Microsoft Office Excel 2010 . بخنامجعمى  باالعتسادالسرجر: مغ إعجاد الباحثة 

 
 :الشتائجو  السشاقذة 3-11
 :اختبار الفرضيات 

 اختبار تع SPSSباالعتساد عمى بيانات مرخف سػرية الجولي اإلسالمي تع حداب الشدب السصمػبة وباستخجام بخنامج ال 
 البحث.فخضيات 
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  .األصهل على العائد في األصهل إجسالي حقهق السلكية إلى لشدبة إحرائية داللة ذو أثر يهجد ال: األولى الفرضية
 والعائج عمى األصػللشدبة الييكل السالي معامالت االرتباط والتحجيج لمستغيخيغ  :(3الججول رقع )

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .666
a
 .443 .364 8.78971 

a. Predictors: ROA 
  

Coefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 ROA 2.761 1.169 .666 2.361 .050 

a. Dependent Variable: الهيكل 
   

 (spss)  بخنامج مخخجات :السرجر  

 
 االرتباطمعامل ضيخت قيسة  حيث ندبة الييكل السالي والعائج عمى األصػل، بيغ االرتباطة ( عالق3يػضح الججول )

R=0.666 مغ التغيخات (%44.3) أن عمى التحجيج معامل قيسة وتبيغالستغيخيغ،  بيغ شخدية العالقة أن   عمى وىي تجل 
ارتفعت ندبة الييكل السالي أدى ذلظ إلى ارتفاع  كمسا وأن   أي بشدبة الييكل السالي، العائج عمى األصػل تتعمق في الحاصمة

  معجل العائج عمى األصػل.
 والعائج عمى األصػللشدبة الييكل السالي اختبار معشػية الشسػذج لمستغيخيغ  :(4الججول رقع )

 
 
 
 
 
 

 (Spssالسرجر: مخخجات بخنامج )

 
ي ( وبالتال0.05) تداوي ( وىي Sig=0.05اختبار معشػية الشسػذج حيث بمغت القيسة االحتسالية ) (4يػضح الججول رقع )

في  الييكل الساليذو داللة إحرائية لشدبة أثخ  وجػدى ملتي تشز عاة، مالفخضية البجي ونقبل فخضية العجم نخفسفإنشا 
 (. 2) العائج عمى األصػل، وىحا ما يؤكجه معامل االنحجار في الججول

  

ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 430.692 1 430.692 5.575 .05
a
 

Residual 540.813 7 77.259   

Total 971.506
b
 8    

a. Predictors: ROA     
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حقهق  على العائد في األصهل إجسالي حقهق السلكية إلىلشدبة  إحرائية داللة ذو أثر يهجد ال: الثانية الفرضية
 .السلكية

 حقػق السمكيةوالعائج عمى لشدبة الييكل السالي معامالت االرتباط والتحجيج لمستغيخيغ  :(5الججول رقع )
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .662
a
 .439 .359 8.82542 

 

Coefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 ROE .340 .145 .662 2.339 .05 

(spss)  :بخنامج مخخجات السرجر  

معامل ضيخت قيسة  حيث ،حقػق السمكيةندبة الييكل السالي والعائج عمى  بيغ االرتباطة ( عالق5يػضح الججول )
 وتبيغ ،حقػق السمكيةندبة الييكل السالي والعائج عمى  بيغ شخديةجيجة و  العالقة أن عمى وىي تجل  R = 0.662االرتباط

 بشدبة الييكل السالي، تتعمق حقػق السمكيةالعائج عمى  في الحاصمة مغ التغيخات (43.9%) أن عمى التحجيج معامل قيسة
  .حقػق السمكيةارتفعت ندبة الييكل السالي أدى ذلظ إلى ارتفاع معجل العائج عمى  كمسا أنو أي

 حقػق السمكيةوالعائج عمى لشدبة الييكل السالي لمستغيخيغ  اختبار معشػية الشسػذج :(6الججول رقع )
ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 426.289 1 426.289 5.473 .05a 

Residual 545.217 7 77.888   

Total 971.506b 8    

a. Predictors: ROE 
    

(spss)   بخنامج مخخجات السرجر: 

ي ( وبالتال0.05) تداوي ( وىي Sig=0.05اختبار معشػية الشسػذج حيث بمغت القيسة االحتسالية ) (6رقع ) يػضح الججول
في  يالسالالييكل ذو داللة إحرائية لشدبة أثخ  وجػدى مة، والتي تشز عمالفخضية البجي نقبل وفخضية العجم  نخفسفإنشا 

 (.4) االنحجار في الججول، وىحا ما يؤكجه معامل حقػق السمكيةالعائج عمى 
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 الشتائج:12-
 في ضػء ما تقجم يسكغ استخالص الشتائج التالية:

 شخدية، والعالقة مرخف سػرية الجولي اإلسالميفي لشدبة الييكل السالي في العائج عمى األصػل يخ أثتوجػد  -
 األرباح مغ السػجػدات نريب زيادة ىمع يعسل كيةمالس بحقػق  لتسػيلندبة ا ىمع االعتساد أن  يعشي وىحا  بيشيسا

 .السرخف اييحقق التي
مرخف سػرية الجولي اإلسالمي، والعالقة في  حقػق السمكيةلشدبة الييكل السالي في العائج عمى  يخأثتوجػد  -

 مغ السداىسيغ نريب زيادة ىمع يعسل كيةمالس بحقػق  لتسػيلندبة ا ىمع االعتساد أنيعشي وىحا  بيشيسا شخدية
 .السرخف اييحقق التي األرباح

مسا  ،لو تأثيخ ايجابي العائج عمى األصػل والعائج عمى حقػق السمكية كل عمى حجة،إلى ندبة الييكل السالي إن   -
 .السحتجدة يعسل عمى زيادة نريب السداىسيغ مغ األرباح واألرباحيجل عمى أن  زيادة التسػيل باالحتياشيات 

 :هصياتتلا13-
والعائج عمى حقػق السمكية في العائج عمى األصػل  الييكل الساليفي ضػء الشتائج والتحميالت الدابقة والتي تعكذ أثخ 

 :بسا يمي تػصي الباحثة، لسرخف سػرية الجولي اإلسالمي
عسمية  ضخورة قيام السرخف بعسمية تػازن بيغ الييكل السالي الجاخمي والسذاركات الخارجية التي يدتفيج مشيا في -

تسػيل عسالئو في االستثسار والسزاربة وبحلظ يتع دراسة ندبة مذاركة األرباح بيغ السرخف ومػدعيو الجاخمييغ 
 والخارجيغ، أو األفخاد والسؤسدات والسرارف السحمية والخارجية.

ليا فسغ بي أن تحقق التػازن بيغ آجال السػجػدات وآجال تػضيفيا فيحا يعج مؤشخ إيجا السرارف كمسا استصاعت -
 .وأن يخفف مغ حجع السخاشخة اً أرباح أن يحققندبة تػضيف األمػال يدتصيع السرخف خالل 

 .التخكيد بذكل أكبخ عمى جحب الػدائع وتشسيتيا في السرارف اإلسالمية بدبب تأثيخىا اإليجابي عمى الخبحية -
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 السراجع العلسية:14-
 :السراجع باللغة العربية1-14 

العهامل السؤثرة على ربحية السرارف التجارية العاملة في فلدطين, ، (2226)جبخ حدغ أبػ زعيتخ، باسل .1
 .93ص، كميـــــــــة التجــــــارةة، الجامعـــة اإلســــالمية بغـــد  رسالة ماجدتيخ في السحاسبة والتسػيل،

، السسمكة األردنية األولى، الصبعة التسهيل وإدارة السؤسدات السالية ،(2228)أحسج، عبج الػىاب يػسف .2
 .155الياشسية، عسان، ص 

جامعة حمب،  ،حاسبة اإلدارية والتحليل الساليالس ،(2221)، حشان، اسساعيل محسػد، دمحم رضػان حمػةاسساعيل .3
 .55ص مشذػرات وزارة التعميع العالي مجيخية السعاىج الستػسصة، 

 .117ص عسان، األردن، دار السشاىج، ، الصبعة األولى، مبادئ اإلدارة السالية، (2227)ل شبيب، دريج كاملآ .4
، عسان، دار السديخة لمشذخ، الصبعة األولى، مقدمة في اإلدارة السالية السعاصرة، (2227)آل شبيب، دريج كامل .5

 .222ص 
، مجمة الباحث أثر الهيكل السالي على ربحية البشهك التجارية، (2216)بػعبجلي، مخسمي، أحالم، نديية .6

 .46، ص 6االقترادي، العجد 
مدى استخدام الشدب السالية في اتخاذ القرارات التسهيلية في السرارف ، (2012)الجعافخة، أحسج ياسيغ حسج .7

 .42رسالة ماجدتيخ في السحاسبة، جامعة الذخق األوسط، كمية االعسال، ص  ،اإلسالمية العاملة في األردن
جامعة  ة ماجدتيخ في العمػم االقترادية،، رسالة البشهك التجاريةأثر التزخم على ربحي، (2216)حاجي، وججة .8

 .5-4ص, قاصجي مخباح
 . 261، سػرية، مشذػرات جامعة حمب، ص اقتراديات الشقهد والسرارف(، 2223شامية، أحسج زىيخ، ) .9

التجارية الحرة الدهقية للتدهيالت السررفية وأثرها على ربحية البشهك ، (2216)شياب الجيغ، ابتدام الديج .12
 .43ص  ، كمية األعسال،وسطجامعة الذخق األ ، رسالة ماجدتيخ في السحاسبة،األردنية

، عسان، ، الصبعة األولىالتحليل السالي –اإلدارة السالية االستثسار والتسهيل ، (1999)عبج اليادي، دمحم سعيج .11
 .222دار الحامج لمشذخ والتػزيع، ص 

 السالية العمػم في ماجدتيخرسالة ، الديهلة في ربحية السرارف اإلسالميةأثر ، (2215)العبيج، ميسػن عمي .12
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