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 الملخص
 

 أداء مع اإلسالمي الدولي سوریا مصرف في متمثلة السوریة اإلسالمیة المصارف أداء مقارنة إلى سةاالدر  هذه هدفت
 السیولة إدارة في الفرنسي السعودي بیمو ومصرف والمهجر سوریا مصرف في متمثلة السوریة التقلیدیة المصارف

 معنویة فروق هنالك كان إذا فیما التعرف إلى أیضا   سةاالدر  وهدفت (.8000-8002)  الفترة خالل وذلك والربحیة
 هذه في الربحیة في السیولة أثر حیث ومن والربحیة السیولة حیث من التقلیدیة والمصارف اإلسالمیة المصارف بین

  .المصارف
 والربحیة السیولة في المصارف أداء لتقییم الربحیة ونسب السیولة نسب باستخدام األهداف هذه لتحقیق سةاالدر  وقامت

 والربحیة السیولة نسب توسطاتللعینات المستقلة وذلك لدراسة معنویة الفروق بین م t ختبارا على أیضا اعتمدت كما
 تحلیل اختبار استخدام وتم اإلسالمیة، المصارف في والربحیة السیولة نسب ومتوسطات التقلیدیة المصارف في

 التقلیدیة المصارف من كل في تابع كمتغیر الربحیة في مستقلة تاكمتغیر  السیولة نسب أثر سةالدر  البسیط االنحدار
  .اإلسالمیة والمصارف

 بمقدار التقلیدیة والمصارف اإلسالمیة المصارف نجاح عدم أهمها كان النتائج من مجموعة إلى سةاالدر  وخلصت
 مع مقارنة أكبر كانت اإلسالمیة المصارف سیولة أن وٕالى والربحیة، السیولة بین التوافق هدف تحقیق في كبیر

. الربحیة ناحیة من اإلسالمیة المصارف على التقلیدیة المصارف تفوقت بینما التقلیدیة، المصارف في السیولة
 السیولة نسب ومتوسطات التقلیدیة المصارف في السیولة نسب متوسطات بین الفروق أن إلى أیضا   سةاالدر  وتوصلت

 التقلیدیة المصارف في الربحیة نسب متوسطات بین الفروق أن وٕالى معنویة، جمیعها كانت اإلسالمیة المصارف في
 الربحیة ونسبة األصول على العائد نسبة ستثناءبا معنویة كانت اإلسالمیة المصارف في الربحیة نسب ومتوسطات

 الربحیة في معنوي تأثیر لها كان األصول سیولة ونسبة النقدیة السیولة نسبة أن سةاالدر  وأظهرت. النفقات على
 ونسبة القانونیة السیولة نسبة أما اإلسالمیة والمصارف التقلیدیة المصارف في الملكیة حقوق على العائد بنسبة متمثلة

. التقلیدیة المصارف في معنوي غیر تأثیرها كان بینما اإلسالمیة المصارف في معنوي تأثیر لها كان السریعة السیولة
 تأثیر شدة وكانت. اإلسالمیة المصارف في معنوي وغیر التقلیدیة المصارف في معنوي تأثیرها كان التوظیف ونسبة

 .التقلیدیة المصارف من اإلسالمیة المصارف في أقوى الربحیة في األصول سیولة ونسبة النقدیة السیولة نسبة من كل
 التقلیدیة المصارف في المالیة تااالستثمار  محفظة تنویع ضرورة أهمها كان التوصیات من بمجموعة سةاالدر  وأوصت

 وأوصت الودائع حجم في الزیادة مع لتتناسب االئتمان منح في التقلیدیة المصارف توسع ضرورة وٕالى واإلسالمیة
 المختلفة، التمویل صیغ تصكیك بضرورة اإلسالمیة المصارف

 .والربحیة السیولة لها تضمن التي اإلسالمیة للمصارف المقارضة سندات إصدار بضرورة الحكومة وأوصت
 
 

 



  
 

                          
                     

                           
 

Abstract 
 

This study was dedicated for the sake of the comparison of performance of 

Islamic banks represented by Syrian international Islamic bank with the 

performance of the conventional banks represented by Syria and over sees, 

Saudi France bank and how they manage their liquidity and profitability for the 

period (2008-2010).  

This study also was commenced in order to verify if there are any significant 

differences between Islamic and conventional banks from the view of liquidity 

and profitability and the traces of profitability of these banks. 

 In order to achieve those goals the study used liquidity ratios and profitability 

ratios as a base to evaluate the performance of these banks at profitability and 

liquidity and also depended on (t) as for independent samples for having the 

ability to study the significant differences between the averages of liquidity and 

profitability ratios at conventional banks and the averages of liquidity and 

profitability ratios at Islamic banks, and we used Simple regression analysis test 

to study the effect of liquidity ratios as independent variables in liquidity as a 

dependent variable at each of the conventional and Islamic banks.  

The study concludes the following results, the most important results were the 

inability to balance between liquidity and profitability, and the liquidity of Islamic 

banks were higher than traditional banks whereas conventional banks were 

better at profitability from Islamic banks.  

Also the study resulted that the differences between the averages of liquidity 

ratios and liquidity ratios at Islamic banks were all significant and the differences 

between the averages of profitability ratios were also significant except for the 

profit ratios on expenses.  

In addition to that the study showed that the ratios of money on hand and assets 

and investment had a significant effect represented by income on equity at 

conventional and Islamic banks, whereas the legal liquidity and rapid liquidity had 

a significant effect on Islamic banks were it had insignificant effect on 

conventional ones. 

 And the effect of both the cash on hand and the investment ratios in profitability 

were stronger in Islamic banks than in conventional banks, wheareas the liquidity 

of assets were equal to each others at both and conventional Islamic banks.  



  
 

                          
                     

                           
 

And the study recommended to put a variety of investments in the portfolio of the 

Islamic or conventional banks and the importance to extended the credit given in 

order to match the increase of the trusts and also recommended for the Islamic 

banks to work on all kinds of finance, and also recommended the government to 

issue lone bonds which achieve the liquidity and profitability for the Islamic 

banks. 

 


