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  ١فيصل شياد
 :ملخص

يف اآلونة األخرية، عرفت البنوك اإلسالمية تطورا ملحوظا من خالل 
لذا كان لزاما قياس .ديد من الدولنمو أصوهلا وتزايد فروعها وانتشارها يف الع

هذا التطور من خالل معرفة تغريات اإلنتاجية البنكية وحتليل تطوراهتا عرب 
 .الزمن

لذلك متت دراسة إنتاجية البنوك اإلسالمية العاملة يف جمموعة من الدول 
ً خالل الفرتة املمتدة من  11حيث شملت العينة  اإلسالمية، ً إسالميا إىل  2003بنكا

، باستعامل طريقة حتليل مغلف البيانات  لتقدير مؤرش ماملكويست لإلنتاجية 2009
وجتزئته إىل مكوناته الرئيسية التغري التقني والكفاءة التقنية من  الكلية من جهة،

 .جهة أخرى ملعرفة املصدر الرئييس لتغريات اإلنتاجية
يف  سبياً نتائج البحث بينت أن البنوك اإلسالمية حققت معدالت مرتفعة ن

إنتاجيتها الكلية عرب سنوات الدراسة حيث يقدر املعدل النمو املتوسط اإلمجايل بـ 
                                                        

  .INCEIFتفرغ علمي باجلامعة العاملية للاملية اإلسالمية ، جامعة سطيفأستاذ ب ١



١٥٠  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

وليس إىل تزايد  ه،وتطورويرجع السبب يف ذلك إىل نمو التغري التقني  .% 1,7
وتتفاوت  .2009و 2008ما عدا االنخفاض املسجل بني سنة ، تغريات الكفاءة

متقاربة إىل حد  عىل الرغم من أهناإنتاجيتها بنوك العينة من حيث قيم كفاءهتا و
فلقد بينت النتائج أن البنك العريب اإلسالمي الدويل حتصل عىل أفضل نمو . كبري

يتبعه بنك قطر اإلسالمي، بينام شهد بنك ديب اإلسالمي أقل معدل ويف اإلنتاجية، 
 .ستقرار% حتى يصل درجة اال9,6يتطلب حتسني إنتاجيته بنسبة إذ يف اإلنتاجية 

 
 .مؤرش ماملكويست البنوك اإلسالمية، تغريات اإلنتاجية،:الكلامت املفتاحية

 
JEL classification: C61, D24, G21, 

 
 

 :مقدمة .١
ومن ثم فإن  .املؤسسات املالية هي حجر األساس ألي نظام اقتصادي

للتحقق من مستويات أداء اقتصاد ما هي معرفة أداء املؤسسات اخلطوة األوىل 
يف ضوء املتغريات الدولية املتسارعة وعوملة االقتصاد وتزايد و. هتاوكفاء اليةامل

شدة املنافسة يف األسواق الدولية، أصبحت قضايا اإلنتاجية وزيادة ورصد 
معدالهتا ومعاجلة أوجه قصورها وأسباب انخفاضها حتظى باملزيد من االهتامم 



 ١٥١    فيصل شياد/ قياس تغريات األنتاجية باستعامل مؤرش ماملكويست
 

نتاجية مؤرش لتقييم معدالت من قبل رجال االقتصاد والباحثني باعتبار أن اإل
لصناعة القرار وتنفيذ السياسات واملشاريع عىل مستوى  النمو االقتصادي ودليل

 .الدول واملؤسسات والبنوك
املؤسسات املالية لطاملا كانت حمل بحث يف اآلونة إنتاجية البنوك و إن  
رضورة ركزت أغلب النتائج عىل أن التحسن يف اإلنتاجية مرهون بقد و األخرية،

سواء عىل املستوى التقني أو املستويات التي هلا ها وحتديث تطوير إدارات البنوك
 .عالقة باملنافسة واألداء املرصيف

قياس التغري يف اإلنتاجية الكلية للبنوك اإلسالمية البحث هو وهدف هذا 
 .2009إىل  2003باستخدام مؤرش التوجيه اإلخراجي ماملكويست خالل الفرتة 

الكفاءة مستويات اإلنتاجية لبنوك العينة مع بعضها وحتديد قيم التغري يف  ومقارنة
مع اعتبار البنك اإلسالمي  .أهم مكونني لإلنتاجيةبوصفهام التقنية والتغري التقني 

تستخدم وس. مؤسسة مالية وسيطة بني أصحاب الفوائض وأصحاب العجز املايل
د تم اختيار قسمني رئيسيني من وق، جمموعة من املدخالت إلنتاج خمرجات حمددة

مها الصيغ  .أهم خمرجات البنك اإلسالميبوصفها صيغ التمويل اإلسالمي 
 املشاركة،( ، وصيغ املشاركات...)اجلعالة اإلجارة، املرابحة،(املبنية عىل الدين 



١٥٢  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

ق هذا البحث عن كثري من الدراسات رتفيهذه اجلزئية  يف و ...)الوكالة املضاربة،
 .السابقة

دف البحث العام هو معرفة تغريات اإلنتاجية البنكية خالل سنوات ه
من خالل حتليل  .الدراسة وأهم العوامل التي أثرت عليها ارتفاعا وانخفاضا

 .مؤرش ماملكويست لإلنتاجية الذي يمكن من تقسيم مكونات اإلنتاجية
ىل اجلزء األول يتم فيه التطرق إ: وتم تقسيم البحث إىل األجزاء التالية

املفاهيم واملصطلحات األساسية، بينام اجلزء الثاين يقدم عرضا للدراسات السابقة 
ملوضوع إنتاجية البنوك اإلسالمية، وبالتايل فهو ال يعرض احلاالت التي درست 

واجلزء اخلامس  اجلزء الرابع يقدم طرق قياس اإلنتاجية،و. البنوك التقليدية
أما  دس يبني املتغريات والبنوك املختارة،اجلزء الساو يرشح منهجية ماملكويست،

 .هونتائج وأخريا تقديم خامتة البحث اجلزء السابع فيعرض النتائج ويناقشها،
 

 :املفاهيم واملصطلحات: اإلنتاجية البنكية .٢
إن ما يميز  هذه الدراسة أهنا فصلت بني خمرجني أساسيني من خمرجات 

 اإلجارة، املرابحة،( بنية عىل املدايناتالصيغ التمويلية امل :ومها ،البنك اإلسالمي
 املضاربة، املشاركة،( والصيغ التمويلية املبنية عىل املشاركات) ......اجلعالة
وخاصة بعد أن أثري نقاش كبري يف األبحاث واملؤمترات  والندوات  ...)الوكالة
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اهلا وإمه، عن ميل البنوك اإلسالمية إىل صيغ املرابحة وعقود املداينات بشكل عام
األهداف واملبادئ اإلسالمية  بشكل أكربجلانب املشاركة واملضاربة التي ختدم 

وتفيد عدة رشائح يف املجتمع، فاالقتصار عىل صيغ حمددة يضعف من كفاءة 
 .البنوك اإلسالمية بال شك

،  جانب التعبئة ويف جانب التوظيففاعتامد القرض يف الوساطة املالية، يف
ولنأخذ مثاال عـن . نبنياملايل، ألنه حيمله خماطر يف كال اجلا ال يالئم عمل الوسيط

فئة ذوي العجـز : املرصف األموال بني فئتنييوجه الوضع الطبيعي أن ، فاملرابحة
خر يف العملية، أال وهو مالـك آأما يف املرابحة، فيدخل طرف . وفئة ذوي احلاجة

يشـرتي السـلعة مـن  ي إىل أنفيضـطر املرصـف اإلسـالم. السلعة املراد متويلهـا
فبـدال . ، ثم يبيعها إىل املحتاج الفعيل، الذي هو اهلدف األسايس للمرصفمالكها

من أن يتعامل املرصف مع طريف الوساطة، ذوي الفائض وذوي العجز، مبـارشة، 
كام هو الوضع الطبيعي، وكام هو حال املصارف الربوية، صار املرصف اإلسالمي 

املرابحة يف هذه احلالة ال حتقق القدر األعىل عني أن وهذا ي .يقوم بوساطة مزدوجة
بـل . من الكفاءة املرجوة، ألن التعامل مع املالك ليس من هدف الوسيط احلقيقي

إضـافة عنرصـ املالـك يزيـد مـن التكلفـة اإلجرائيـة وهو دخيل عـىل العمليـة ، 
Transaction Costs أن  وهذا ما دعا الشيخ صـالح احلصـني إىل القـول. للوساطة



١٥٤  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

املصارف الربوية أكثر كفاءة من اإلسالمية التي تعتمد عىل املرابحة وأشباهها من 
 .١صيغ املداينات

أداء بنك ما، يمكن تعريفه من خالل عدة أوجه، أحد هذه األوجه هو إن     
أي استعامالته  ،ومدخالته ،أي نواجته ،قياس إنتاجيته بمعرفة النسبة بني خمرجاته

فيمكن مقارنتها بسنة سابقة مرجعية أو  اجية مقدار نسبي،واإلنت. أو موارده
 ٢.نفسها لسنةلمقارنتها مع نسبة مؤسسة أخرى يف القطاع 

فبقاء البنوك تنافسية يرتبط بشكل كبري بتحقيقها ملستويات عالية من 
فهي   ،والتغريات يف اإلنتاجية ذات أمهية بالغة عىل كل املستويات. اإلنتاجية

و االقتصاد وتطوره، ويؤدي نموها إىل ختفيض التكاليف عامل أسايس لنم
 . واألسعار

تعرف اإلنتاجية بأهنا مقدار ما تنتجه الوحدة الواحدة من عوامل اإلنتاج، 
 .فهي تتعلق بفاعلية استخدام املدخالت والتكنولوجيا املرتبطة بالعالقة اإلنتاجية

 : إلنتاجيةويف هذا اإلطار عادة ما نميز بني نوعني من مفاهيم ا

                                                        
جامعة امللك عبد العزيز،  الوساطة املالية يف االقتصاد اإلسالمي، جملة االقتصاد اإلسالمي، سامي إبراهيم السويلم،  ١

 .٩٩ص  ،١٩٩٨، ١٠  الد
2 Ly Kirikal, Productivity, the Malmquist Index and the Empirical Study of  Banks in 

Estonia, Oct. 2005, p111.  
http://bankofestonia.info/hh?objId=638705&query=%20%20bank 

http://bankofestonia.info/hh?objId=638705&query
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مؤرش بني خمرج واحد ومدخل واحد،  :Partial productivity اإلنتاجية اجلزئية
فهي نسبة بني  ،وتعني مقدار ما ينتجه أحد عوامل اإلنتاج كالعمل ورأس املال

ومن  .ارص الالزمة للحصول عىل املخرجاتاملخرجات وعنرص واحد من العن
أس املال أو للعاملة أو للمواد أو اإلنتاجية اجلزئية لر عنهنا يمكن احلديث 
  .إلخ…للمعدات واآلالت
التي تعني مقدار ما تنتجه مجلة عوامل  :Total productivity واإلنتاجية الكلية

ومجيع عنارص اإلنتاج التي ) املخرجات(العالقة بني الناتج إذن فهي  ،اإلنتاج
 ١).املدخالت( استخدمت يف احلصول عليه

قية يفضل استعامل اإلنتاجية الكلية عىل مؤرشات ويف الدراسات التطبي
 اإلنتاجية اجلزئية لتأثر هذه األخرية باختالف كثافة استخدام عنارص اإلنتاج،

نه كلام زادت كثافة استخدام عنرص اإلنتاج قلت إنتاجيته بسبب قانون إحيث 
 .٢اإلنتاجية احلدية املتناقصة

                                                        
 اجلزائر، جامعة منشورة، غري ماجستري رسالة الكلي، املستوى على اإلنتاجية قياس دراسة احلليم، عبد أوقارة  ١

 .٢١ص، ،٢٠٠٥
 الكويت، للتخطيط، العريب املعهد والستون، الواحد العدد التنمية، جسر سلسلة وقياسها، اإلنتاجية بكر،با مصطفى  ٢

 .٣ص ،٢٠٠٧



١٥٦  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

لكفاءة ويستخدمان بشكل كثريا ما يرتبط مفهوم اإلنتاجية بمفهوم او
حيث  ،دراسة الكفاءة هلا عالقة باإلنتاجيةألن تباديل وهذا بسبب التداخل بينهام، 

ه إذا كان بنك ما أفضل من غريه، فهذا يعني سيطرته عىل اجلوانب التنظيمية إن
والتقنية للوساطة املالية، وتقديم مستوى جيد من اخلدمات اعتامدا عىل مستوى 

وتعني الكفاءة أيضا حتسني الربحية، وتقديم  ))Berger, 1993معني املوارد 
    ١.اخلدمات بأقل األسعار وبأفضل جودة

تقاس إنتاجية البنك باستخدام مؤرشات اإلنتاجية املختلفـة، ويصـعب و
 .لصـعوبة جتميـع املخرجـات واملـدخالتاستخدام مفهوم اإلنتاجيـة اإلمجاليـة 

اجلزئية لكنها ال تأخذ يف االعتبار خصائص العديد من مؤرشات اإلنتاجية  هناكو
ــاج والتقنيــة املســتخدمة  ــه يف عمليــات إنت كفــاءة البنــك يف اســتخدامه ملدخالت

 .اخلدمات املالية
وتقتيضـ مجـع جمموعـة  وتبقى معرفة الرتكيبة اإلنتاجية املثىل غري معروفة

فاريل، (، )1951كويمنس، (لذا قام االقتصاديون . هاوتفسري من البيانات املُكلفة

                                                        
1 Mohd Azmi Omar et al., Efficiency and productivity  performance of the national 

private in indonesia, Gadjah Mada International Journal of Business, April 
2007,No.1,P2. 
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بقياس الكفاءة النسبية لوحـدات إنتاجيـة كـالبنوك التـي تسـتخدم تقنيـة ) 1957
  ١.هانفس متشاهبة وتواجه ظروفا سوقية متشاهبة وتسعى لتحقيق األهداف

مفهوم اإلنتاجية ارتبط كثريا بدوال اإلنتـاج التـي تبـني العالقـة بـني عوامـل       
 ونقـال عـن.تداخل مع مفهوم الكفاءة  لكن هذا املفهوم، املدخالت واملخرجات

coelli  يف كتابه عن مدخل لإلنتاجية والكفاءة فإن استخدام مفهوم الكفاءة بمعزل
ألن التطـور التقنـي وكفـاءة اإلنتـاج ، عن قيـاس اإلنتاجيـة مضـلل إىل حـد مـا

 .٢.مصدرين خمتلفني لتحسني اإلنتاجية
الكفاءة : ىل نوعنيإ Farrellوتنقسم الكفاءة االقتصادية حسب فاريل 

التي تعني مقدرة البنك عىل تعظيم خمرجاته عند حد معني من  Technical التقنية
بمعنى النظر . املدخالت أو تقليل مدخالته للوصول إىل حد معني من املخرجات

والنوع . إىل جانب املخرجات بتعظيمها أو النظر إىل جانب املدخالت بتقليلها
ذات وتتمثل يف اختيار تركيبة املوارد  Allocativeصية الثاين هو الكفاءة التخصي

من لديه هذه فإن وعليه ، احلد األقىص من اخلدمات املالية إلنتاجاألقل تكلفة ال

                                                        
 العريب املعهد ،١٠٤ العدد ،ةالعاشر السنة التنمية، جسر دراسات سلسلة العربية، البنوك مواله،كفاءة عبد وليد  ١

  .٤ ص ،٢٠١١الكويت، للتخطيط،
2 Valli Boobal Batchelor , A comparable cross-system bank  Productivity Measure, thesis  

for the degree of Doctor of Philosophy , Edith Cowan University , April 2005, ,P 75. 



١٥٨  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

الكفاءة التخصيصية بدرجة عالية يمكنه مواجهة القيود واملتغريات املرافقة لتغري 
 .١األسعار واشتداد املنافسة  

 عن مـدى نجـاح البنـك يف حتقيـق أعظـم فالكفاءة بشكل عام هي تعبري
زداد مستوى من اإلنتاج عند مستوى معني من التكنولوجيـا واملـوارد املتاحـة وتـ

ن البنـوك الكفـؤة فقـط إأمهيتها خاصة بعد اشتداد املنافسـة يف عرصـ العوملـة إذ 
 .يمكنها البقاء يف السوق

بنسـبة مئويـة أما اإلنتاجية فهي العالقة بني املخرجات واملدخالت ممثلـة 
بمعنى كمية اإلنتاج الناجتة  ،وهي كمية اإلنتاج منسوبة لعنرص من عنارص اإلنتاج

  ٢. خصوصا العمل ورأس املال ،من استخدام عنرص إنتاجي
ن مـن حيـث ان متقاربـان الكفاءة واإلنتاجيـة مصـطلحإواخلالصة هي 

ذا كـان يمكـن أن فمثال مؤسسة ما تعترب غري كفؤة إ. الداللة لكنهام غري متطابقني
أي إذا مل تكن عىل منحنـى : باستعامل وسائلها اإلنتاجية احلالية -املزيد-تنتج أكثر

اإلنتاجية تشري إىل الكميات املنتجة باستعامل عامل و. داخله بلإمكانيات اإلنتاج 
  ٣.أو أكثر من عوامل اإلنتاج، مهام كانت درجة الكفاءة

                                                        
  .٣ ص مواله،مرجع سابق، عبد وليد  ١

2 Svend Rasmussen,Production Economics: The Basic Theory of Production 
Optimisation, Springer, 2011,p 59 

3 Dirk Pilat, concurrence productivité et efficience, Revue économique  de l'OCDE 
No 27, 1996, P 159 
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 :األدبيات النظرية .٣
تستعمل عـدة مـدخالت يف عمليـة هي عدة أهداف و لمؤسسات املاليةل
قـد و .أخذ الودائـع وحتويلهـا إىل قـروض وخمرجـات أخـرى تتضمن الوساطة،

البحوث املتعلقة بقياس كفاءة وإنتاجية البنـوك يف أمريكـا وتوسـعت بعـد بدأت 
 ١. ذلك إىل أوربا

موضوع قياس إنتاجية البنوك وتطوراهتا يعالج يف الدراسـات الكميـة إن 
الطـرق املعلميـة وأكثرهـا اسـتخداما حتليـل احلـد :احلديثة غالبا وفق طـريقتني 

والطرق غري املعلمية وأكثرهـا اسـتعامال حتليـل مغلـف البيانـات  SFAالعشوائي 
DEA. 

مؤرش ماملكويست املبنـي عـىل تقنيـة حتليـل مغلـف البيانـات ويستعمل 
وذلك ملـا لـه مـن ، ملاليةبشكل كبري يف قياس كفاءة وإنتاجية البنوك واملؤسسات ا

وفيام ييل أهم الدراسات التي استعملته تطبيقـا . املزايا التي سوف نعرضها الحقا
 .عىل البنوك اإلسالمية

                                                        
1 Viverita and Kym Brown, Efficiency analysis  of Islamic banks in 

Africa,Asia,and the Middle East, international association for Islamic 
economics ,review of Islamic economics ,Vol.11,No.2,2007,p6 

  



١٦٠  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

قام . للبنوك اإلسالمية xبعنوان الكفاءة    ) kabir Hassan , 2006(دراسة  -أ
- 1995موعة من البنوك اإلسالمية خالل الفرتة جمكفاءة الباحث بدراسة 

وخلص إىل أن . واستعمل يف ذلك تقنية غري معلمية وأخرى معلمية 2001
البنوك اإلسالمية أقل كفاءة من البنوك التقليدية وأن مستويات الكفاءة 

والعائد عىل حقوق امللكية   ROAمرتبطة بشكل كبري مع العائد عىل األصول 
ROE. 

الربح للبنوك والعائد، و كفاءة التكلفة، بعنوان  (khaled bader, 2008)دراسة -ب
وقد استعمل الباحث تقنية حتليل مغلف البيانات مع . اإلسالمية والتقليدية

جمموعة من االختبارات اإلحصائية للمقارنة بني مستويات الكفاءة حسب 
ومن نتائج الدراسة أن أكرب مصادر عدم الكفاءة أتت  .حجم البنك وموقعه
قيم  يفأيضا إىل وجود فروق معنوية ت الدراسة وخلص. من جانب اإليرادات

 .الكفاءة بني البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية
بعنوان كفاءة البنوك اإلسالمية لثامنية عرش بنكا  (yudistria,2003)دراسة  -ج

الباحث طريقة حتليل فيها استعمل  :2003إىل  1997إسالميا خالل الفرتة 
وإمجايل  ملني، واألصول الثابتة،حيث اعترب تكاليف العا مغلف البيانات،

 واإليرادات األخرى، ،وكل من إمجايل القروض. لبنكلالودائع مدخالت 
وخلص الباحث إىل أن البنوك . لبنك اإلسالميلواألصول املتداولة خمرجات 



 ١٦١    فيصل شياد/ قياس تغريات األنتاجية باستعامل مؤرش ماملكويست
 

 1998 يفأهنا تأثرت باألزمة املالية و اإلسالمية متتاز بكفاءة اقتصادية عالية،
صغرية واملتوسطة احلجم مل حتقق وفورات حجم خالل البنوك الأن و، 1999و

قل كفاءة من أكام أن البنوك اإلسالمية يف منطقة اخلليج العريب  ،فرتة الدراسة
 .نظرياهتا خارج املنطقة

وآخرون حول كفاءة البنوك اإلسالمية والتقليدية (Jill Johnes,2009) دراسة  -د
ة باستعامل نامذج معلمية وغري دراسة مقارن :يف دول جملس التعاون اخلليجي

ارتفاعا يف اإلنتاجية بنسبة  توجدقد و. 2007إىل  2004معلمية خالل الفرتة 
البنوك  كام خلصت إىل تفوق .إىل التغري التقني اإلجيايبسببها % يرجع 1

وقد استخدم  .اإلسالمية من حيث نسبة نمو إنتاجيتها مقارنة بالبنوك التقليدية
بينام استخدموا  ،لقروض وعوائد األصول األخرى خمرجاتإمجايل ا الباحثون

التكاليف و إمجايل الودائع والتمويالت القصرية األجل،و األصول الثابتة،
 .حقوق امللكية مدخالت للدراسة التطبيقيةو اإلدارية والعامة،

نمو إنتاجية البنوك اإلسالمية فيها بحث  التي)  ,Sufian  2007( دراسة - هـ
ؤرش ماملكويست عىل جمموعة من البنوك اإلسالمية املاليزية خالل باستخدام م

ثار اللحاق بالركب عىل آفصل  إىلالدراسة  توهدف، 2005إىل  2001الفرتة بني 
) التغري التقني( من التحوالت عىل املنحنى) كفاءة تقنية(املنحنى احلدودي 



١٦٢  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

دراسة عانت من ووجد أن البنوك حمل ال.واملصادر الرئيسية لتغريات الكفاءة
 الباحث واستعمل .انخفاض التغري التقني هاسببكان تدهور يف قيم اإلنتاجية 

 .بينام القروض واالستثامر خمرجات ،إمجايل الودائع والعمل مدخالت
بدراسة التغري يف الكفاءة فيها وآخرون قاموا  , Kym Brown) 2007(دراسة   - و

 2002إىل  1998خالل الفرتة  واإلنتاجية ملجموعة من البنوك اإلسالمية
وعىل ترتيب اإلنتاجية حسب الدول  باالعتامد عىل مؤرش ماملكويست،

وحتصلت إندونيسيا واليمن عىل أفضل حتسن من بني الدول . واملناطق
سيا أفضل مستويات الكفاءة مقارنة آالبنوك التي تقع يف كام حققت  األخرى،

 .بالبنوك يف القارات األخرى
حول نمو اإلنتاجية يف الصناعة البنكية خالل )  (Srairi Samir,2011دراسة   - ز

حيث  بني البنوك اإلسالمية والتقليدية،فيها قارن  2007إىل  1999الفرتة 
استخدم طريقة حتليل مغلف البيانات وقاس نمو اإلنتاجية اعتامدا عىل مؤرش 

اجية بنسبة يف اإلنت اً وأظهرت نتائج البحث حتقيق البنوك نمو .ماملكويست
وجد أن وقد . سبب هذه الزيادة حسب الدراسة نمو التغري التقنيكان % و1,8

 :واستعمل الباحث ثالث مدخالت هي .إنتاجية البنك تتأثر إجيابيا مع حجمه
 loan lossخمصصات خسائر القروض وتكاليف العاملني،التكاليف التشغيلية، 



 ١٦٣    فيصل شياد/ قياس تغريات األنتاجية باستعامل مؤرش ماملكويست
 

provisions . الفوائد الصافية، ومداخيل  خرجات مداخيلمن املبينام اختار
 .تشغيلية أخرى

وهـي -واملالحظ يف كل الدراسات السابقة سواء التي أجريـت باللغـة العربيـة   
مل تــراع  أهنــا خاصــة اإلنجليزيــةوأو التــي أجريــت باللغــات األجنبيــة  -قليلــة

تقليـدي مـن البنـك التم التعامل معه عىل أساس إذ خصوصية البنك اإلسالمي، 
وما يالحظ أيضـا . هم ملتغريات الكفاءة خاصة يف جانب املخرجاتحيث اختيار

 ، يف حني أنهتغريات البنوك التقليدية كالقروض مثالمل هانفساإلبقاء عىل تسميات 
 .أطلق يف سياق إسالمي فسيدل عىل القروض احلسنة

 
 :قياس اإلنتاجية .٤

بـ كمية اإلنتاج مقارنة يبني التغري يف مؤرش هو املؤرش الذي مؤرش اإلنتاجية           
قياسه بسيطا عند استعامل عامـل واحـد للحصـول يكون و، مؤرش كمية العوامل

يف أبسـط أشـكاله  ، ويأخـذ)اإلنتاجية اجلزئية(عىل منتج واحد خالل سنة حمددة 
/ املخرجـات = اإلنتاجيـة : املعادلة احلسابية لنسبة املخرجـات عـىل املـدخالت

يتم إنتاج عدة منتجات وخدمات باستعامل  دماعنويصعب احلساب . املدخالت 



١٦٤  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

حساب معـدل النمـو لإلنتـاج خاصـة عنـدما  يفالصعوبة  كمنوت ،عدة عوامل
 . ١نسبة االستخدام للعواملتتغري ملنتجات أو اخمتلف تتزايد 

يعتـرب . كيف يمكن إذن حساب مؤرش التغري يف اإلنتاجية يف هذه احلالة ؟
ملـؤرشات اسـتخداما لقيـاس اإلنتاجيـة عـرب مؤرش ماملكويست واحدا من أهم ا

فيام بعد مؤرش  نوضحوس. ويف حالة تعدد املدخالت واملخرجات ،سنوات خمتلفة
 .ماملكويست حلساب نمو اإلنتاجية البنكية 

يمكن حساب مؤرشات اإلنتاجية اجلزئية باعتبار دالة اإلنتاج كوب دوغالس، 
 :كام ييل

βα KALy = 
L:=متوسط إنتاجية العامل

y 
K:=متوسط إنتاجية رأس املال

y 
L:=اإلنتاجية احلدية للعامل

y
L
y

∆
∆=α 

K:=اإلنتاجية احلدية لرأس املال
y

K
y

∆
∆=β 

                                                        
1 Mario Fortin, L’impact des opérations transactionnelles sur la croissance de la 

productivité dans le secteur bancaire, cahiers de recherche  06-01, université de 
Sherbrooke, canada, 2006, P9. 
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نتاجية احلدية يتم أوال تقدير العالقة اإلنتاجية إلجياد قيم وحلساب اإل    
βαومن ثم حساب اإلنتاجية حسب القانون املشار إليه أو حساهبا لكل سنة و

 .عىل حدة بقسمة فرق اإلنتاج عىل فرق االستخدام
يقـيس أما حلساب مـؤرشات اإلنتاجيـة الكليـة فنحتـاج أوال إىل مـؤرش 

ومن ثم يتم حساب مؤرشات اإلنتاجية  ،مستوى مجلة االستخدام لعوامل اإلنتاج
 .١احلدية واملتوسطة

الذي يمثل برجمة مؤرش ماملكويست مستمد من حتليل مغلف البيانات إن      
يسمى ) خمرجات -  مدخالت(رياضية حتاول إنشاء منحنى حدودي للنسب 

زئة ملنحنى احلدود القصوى لألداء ومن يربط بني نقاط التج، وfrontierمغلف  
ثم يقيس درجة الكفاءة ومركباهتا مقارنة هبذا املنحنى عن طريق تقنيات الربجمة 

 .أو تغري غلة احلجم/وتقدر مستويات الكفاءة حتت فرضية ثبات و. اخلطية
توافق املسافة التي تفصل مشاهدة فهو  x-efficiencyعدم الكفاءة  أما

ايل يوضح هذه املفاهيم يف احلالة توالشكل ال. نى احلدوديعىل املنح) نقطة(
 ).)y(إلنتاج املخرج   )x (  أي باستخدام عامل إنتاجي واحد(البسيطة 

                                                        
  .٥ص بابكر مصطفى، مرجع سابق،  ١



١٦٦  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

والكفاءة تعرف .  A , B, C, Dاملنحنى احلدودي املشاهدات يربط 
وبالتايل فجميع هذا .مقسوما عىل االستعامل احلايل )x(باالستعامل األدنى للعامل 

 .نقاط متثل وحدات كفؤةال
مثال متثل وحدة غري كفؤة ألهنا ال تقع عىل املنحنى احلدودي ،وقيمة  Eالوحدة 

 .FEوالطول  FBكفاءهتا  تساوي النسبة بني الطول 
 .ومن أجل التعميم عىل أكثر من منتج نقوم بالرتجيح ملختلف املنتجات والعوامل

 
 
 
 

                               
 طريقة حتليل مغلف البيانات يف احلالة البسيطة ١رقم شكل   

 
 :منهجية ماملكويست  

يستعمل الباحثون غالبا نوعني من املؤرشات لقياس تغريات اإلنتاجية، 
بينام يف الدراسات غري املعلمية  يستخدم يف الدراسات املعلمية، Tornqvistفمؤرش 

ؤرش األول يتم حتديد ، ففي املindex Malmquistأهم مؤرش لإلنتاجية هو 
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الفروقات بني املنحنى احلدودي واألخطاء العشوائية وقيم عدم الكفاءة معا، بينام 
املنحنى احلدودي لكل قيم عدم  بـيف املؤرش الثاين يتم إعطاء الفروقات مقارنة 

 .١الكفاءة فقط
واهلدف من مؤرش ماملكويست الذي قدمه ألول مرة  العامل اإلحصائي 

ثم تم تطوير نموذجه وأصبح بالشكل احلايل (السويدي ماملكويست  واالقتصادي
هو ) Cavas,christensen and dievert 1982كيفز وكريستنسن وديوارت : كل من

قياس التغري يف اإلنتاجية الكلية للعوامل بني مشاهدتني بواسطة حساب معدل 
معني  املسافات بني كل مشاهدة ومنحنى حدود اإلنتاج الذي يمثل مستوى

 .للتكنولوجيا
وال يتطلب التقدير معلومات عن أسعار املدخالت كام أنه ال يتطلب 

ويتم حساب مؤرش ماملكويست عىل أنه . املساواة بني األسعار واإلنتاجية احلدية
ويعترب من  أفضل  ،Distance Functionsالوسط اهلنديس لنسبة دالتني للمسافة 

 .٢طاع املرصيفالطرق استخداما لقياس إنتاجية الق

                                                        
1 Ihsan Isik, Ugur Meleke & Ebru Isik ,Liberalization ,ownership and 

productivity in Turkish banking, , Working Paper 0218,ERF,Egypt,2002 , p7 
2 Katerina Lyroudi and Dimitrios Angelidis, Measuring banking productivity of 

the most recent European union member countries: Anon parametric 
approach, Journal of Economics and Business ,Vol. IX – 2006, No 1 ,p 47 



١٦٨  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

التغريات التكنولوجية  كثريا ما تستخدم ثالثة مؤرشات خمتلفة لتقييمو
)1922(Fischer  ،Tornqvist(1936)،Mamlquist(1953)  ماملكويستمؤرش  ويتميز 

 .١:بثالث ميزات رئيسية مقارنة باملؤرشين اآلخرين
ال يتطلب افرتاضات عىل السلوك االقتصادي للوحدات اإلنتاجية  -

 .عظيم األرباح أو تقليص التكاليفكت
 .ال يتطلب معرفة معلومات أسعار املدخالت واملخرجات -
فإنه يسمح بتقسيم تغريات   panel dataإذا توفرت معطيات بانل  -

 .)التغري التقنيوتغري الكفاءة التقنية، : ( اإلنتاجية إىل قسمني
نية يرشح ويرتجم إىل ومن اجلدير بالذكر أن نشري إىل أن التغري يف الكفاءة التق

، ويشري أو يدل عىل أن أداء  The catching-up effect "اللحاق بالركب"ظاهرة 
لذلك سمي هذا  ،)نحو املنحنى احلدودي الكفء(البنك يتحرك نحو أفضل أداء 

  .٢ التحسن باللحاق بالركب

                                                        
1 Amarender Reddy,Banking  Sector  Deregulation and productivity change 

decomposition of  Indian Banks, Finance India, Vol. 19, No.3,2005,p5 
2 Kazuhiko Yokota, Productivity growth, innovation and catching-up of 

medium-sized enterprises in Indonesia: A nonparametric approach, , 
Economic Research institute for ASEAN and East Asia, Research project 
No.5,2007,p143. 
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يرتبط بـالتحوالت عـىل  ألنهاإلبداع،  بـالتغري التقني يرتجم ويف املقابل، 
صـعوبته الكبـرية  وتكمن، )(shift in the frontier of technology.١املنحنى التقني

حاجته إىل حساب املسافة بني الـدوال، ويمكـن لتحليـل مغلـف البيانـات أن يف 
 .يستعمل حلل هذا املشكل

سـيتم فـيام يـيل وصـف املنهجيـة الرياضـية ملختلـف مكونـات مــؤرش و    
سـتندين يف ذلـك م   (Fare et al.,1994)أعـامل نتيجـة ماملكويست لإلنتاجية، هو 

 ايل تنظر إىل الشكل البال   (Caves et al.,1982)ألعامل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Cummins, J.D., Weiss, M.A and Zi, H., Organizational Form and Efficiency: The 

Coexistence of Stock and Mutual Property Liability Insurers,” Management 
Science 45, 1999, p22. 



١٧٠  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

 مؤرش ماملكويست وتقسيامته:  2الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Mario Fortin et al ., Cahiers de recherche, 6-01, l’impact des 
opérations transactionnelles sur la croissance de la productivité dans le  
secteur bancaire, université de Sherbrooke,2006 ,p11 

 
بني  و .مثل مؤرش التكنولوجيا  A.مثل املدخل  xمتثل الناتج،   yحيث 

)(التطور التقني دالة اإلنتاج من حيرك الفرتتني الزمنيتني،  ttt xfAy إىل  =
)( 111 +++ = ttt xfAy 

، tzبام أن الكفاءة القصوى مل يتم الوصول إليها ، نمثل اإلنتاج األويل بالنقطة 
OC:مستوى الكفاءة التقنية األويل يساوي

OB. 
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OEمع كفاءة تقنية تساوي  tz+1نقطة اإلنتاج للمرحلة الثانية يف اليكون إذن 
OD. 

ألننا استعملنا موارد أقل للوصول  t+1و  tفاإلنتاجية ارتفعت بني الفرتتني 
زء من هذا االرتفاع سببه التطور التقني واجلزء األخر إىل مستوى أعىل، ويعترب ج

 .سببه التغري يف الكفاءة التقنية
 : يمكن جتزئة نمو اإلنتاجية بيانيا كام ييل

t :OCخالل الفرتة    Bالكفاءة التقنية لـ  
OBE t = 

t+1  :OEخالل  الفرتة  Bالكفاءة التقنية لـ  
ODE t =+1 
 :التغري التقني بدوره يقاس بني الفرتتني كام ييل

OB
OAa t  )خالل الفرتة األوىل( =

OF
ODa t  )خالل الفرتة الثانية( 1+=

معدالت النمو للكفاءة التقنية والتطور  جمموعمعدل نمو اإلنتاجية الكلية يساوي 
 .تقنيال
OE: يعطى معدل النمو للكفاءة التقنيةو

OD
OC
OBe *= 

املشاهد  هنفسإذا حافظنا عىل املستوى  x ـالتغري التقني التغري املمكن لويمثل 
وحتى نعرف أي الفرتتني أفضل نستعمل املتوسط  .t+1أو السنة  tخالل السنة 

 :فنجد. خالل الفرتتني) وراء التغري أي الفائدة من(اهلنديس لألرباح التقنية
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2: معدل النمو للتغري التقني
1

* 
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 :نشكل معدل نمو اإلنتاجية ملاملكويست اً وأخري
2
1

*** 
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 :وفيام ييل توضيح املعادالت الرياضية املبنية عىل دوال املسافة
nRx:  حيث خمرجا، mمدخال إلنتاج  nعمل لنفرض أن بنكا ما يست mRyو ∋+ +∈ 

 ).أنظر الشكل.(شعاع املدخالت وشعاع املخرجات عىل التوايل
           ١: يمكن كتابتها كام ييل  tجمموعة إمكانات اإلنتاج للبنك يف الزمن 
 

} producecan  |),{( ttttt yxyxS =   ……..(1) 
 

 :بتعريف دالة مسافة املخرجات بداللة الزمن كام ييل)  Fare et al 1994( قام
 

1
0 })),(|sup{})/,(|inf{),( −∈=∈= ttttttttt S yxθ(SyxyxD θθθ …………(2) 

 
0),(1نشري إىل أن  ≤ttt yxD  إذا كانttt Syx 0),(1و  ),(∋ =ttt yxD   إذا كان

),( tt yx عىل املنحنى احلدودي  

                                                        
1 Nguyen Xuan Quang and Bruno De Borger, Bootstrapping efficiency and Malmquist 

productivity indices: An application to Vietnamese commercial banks ,Asia-Pacific 
Productivity Conference, 2008,p5. 
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تعريفا لدوال حلساب مؤرش ماملكويست ) (Fare et al. 1994وقد قدم 
املسافة يأخذ يف االعتبار دالتني إحدامها تقيس أقىص تغري نسبي يف املخرجات 

 نسبي يف املخرج للفرتة الثانية، واألخرى تقيس أكرب تغري .املطلوبة للفرتة األوىل
   ١. بتكنولوجيا الفرتة انطرتبتامها توكل

 
})/,(|inf{),( 1111

0
tttttt SyxyxD ∈= ++++ θθ     

 (3) 
 و

})/,(|inf{),( 11
0

++ ∈= tttttt SyxyxD θθ                       
(4) 

 
تقيس التغري النسبي األقىص يف املخرج املطلوب حتى  3دالة املسافة يف املعادلة 

),(ونيك 11 ++ tt yx  متاحا وممكنا يف عالقة التكنولوجيا عرب الزمنt.  بينام دالة
تقيس التغري النسبي األقىص يف املخرج املطلوب جلعل  4املسافة يف املعادلة 

),( tt yx  1التكنولوجيا عرب الزمنممكنا ومتاحا يف عالقة+t. 

                                                        
1 Emili Tortosa-Ausina et al., Sensitivity analysis of efficiency and 

Malmquist productivity indices: An application to Spanish savings banks, 
Working  paper 2,Centre for applied economic research, university of new 
south wales, 2003,P 5 
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دالة املسافة للمدخالت  أكرب مقدار أو احلد األقىص الذي يمكن من تقيس و
 .مدخالت للوصول إىل مستوى معني من املخرجات أقلخالله استخدام 

ويمكن ملؤرش ماملكويست الفصل بني أثر اللحاق بالركب عىل املنحنى احلدودي 
) التغري التقني( عن التحوالت يف املنحنى احلدودي) التغريات يف الكفاءة التقنية(

والتحسينات يف املامرسات  ويسمح بالبحث عن املصادر األساسية لتغري الكفاءة
أو التحرك نحو احلجم ) PTE changeالتغري يف الكفاءة التقنية الصافية ( اإلدارية
 ١).SE changeالتغري يف الكفاءة احلجمية( األمثل

الذي يعتمد عىل نسب دوال املسافة للمخرجات  mمؤرش ماملكويست إن 
يمكن  t+1والفرتة ) الفرتة  التكنولوجية  املرجعية( tبني فرتات زمنية 

غري يف اإلنتاجية الكلية نه يقيس التإاستخدامه لقياس التغري يف اإلنتاجية، إذ 
والفرتة  tحيث الفرتة األوىل هي  t+1و   tبني مرحلتني( للعوامل بني نقطتني 

مؤرشات ماملكويست  .بة بني املسافات، وذلك بقياس النس)t+1الثانية هي 
   ٢.للتوجيه اإلخراجي  مشتقة من دالة املسافة للمخرجات
 :إذن يمكن صياغة مؤرش ماملكويست لإلنتاجية كام ييل

                                                        
1 Maggie X. Fu , Alden I. L. Vong  ,Bank Efficiency and Productivity Change in 

Hong Kong and Macao ,Macao Monetary Research Bulletin,Issue No. 18 – 
January 2011,p123 

2 Fadzlan Sufian,Malmquist indices of productivity change in Malaysia Islamic 
banking industry, Journal of economic cooperation ,28,1,2007,p123 
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   ....... (5) 
ب املقدار خارج القوسني يمثل التغري يف الكفاءة التقنية ويبني مدى قرحيث إن 

بينام املتوسط  ،)Isik et al .,2002(أو بعد البنك عن املنحنى احلدودي ألفضل أداء 
اهلنديس للمؤرشين داخل القوسني يقيس التحوالت يف التكنولوجيا بني فرتتني 

t   1و+t ويسمى التطور أو التغري التقني. 
 :نإذ

),( = Efficiency change=تغري الكفاءة
),( 111

ttt
o

ttt
o

yxD
yxD +++

                  

      (6) 

 = Technical change =التغري التقني =
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 (7) 

البنك املقارن، مقارنة بالعالقة املوجودة بني أفضل أداء التغري التقني يبني 
ويقيس أيضا مدى تغـري املخرجـات مـن . التحسن، الثبات أو التدهور من ناحية

 .١ ناحية التغري يف تكنولوجيا اإلنتاج

                                                        
، العدد اإلسكوا منطقة يف واإلنتاجية النمو وتقييم االقتصادي األداء حتليل آسيا، لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة   ١

 .٢٩ص  ،٢٠٠٤جانفي  الثاين،
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فمؤرش ماملكويست لإلنتاجية الكلية هو فإن بناء عىل املعادالت السابقة،و
 . حاصل رضب التغري يف الكفاءة التقنية يف التغري التقني

 من الواحد تشـري إىل التحسـن، القيمة أكربفإن يف كل العالقات أعاله، و
 .أقل من الواحد تدل عىل التدهور واالنخفاض عرب الزمن قيمةوال

الكفـاءة التقنيـة : وتقسم الكفاءة التقنية بدورها إىل قسمني أساسيني مهـا
إذ من املمكن أن يكون البنك  ).نظر العالقات أدناها( الصافية، والكفاءة احلجمية

يف حجـم  اً صـغري اً بنكـنجـد فمـثال . اته ليس أمثليـانيا لكن  حجم عمليكفؤا تق
خـر كبـري آ ابنكنجد و.  IRSعملياته ويعمل يف ظل تكنولوجيا تزايد غلة احلجم  

ويف كلتـا احلـالتني يمكـن حتسـني  DRSاحلجم يعمل يف ظل تناقص غلة احلجـم 
بمعنـى املحافظـة عـىل مـزيج ، مستويات الكفاءة بتغيري حجم عمليات كل بنك

        ١.تغيري حجم العملياتبلكن  هنفست املدخال

Pure Technical Efficiency Change Index = 
( )
( )

1
1, 1( )

( , )

t
t t

t t t

D VRS y x
D VRS y x

+
+ + 

 
 

 
 .مؤرش التغري يف الكفاءة التقنية الصافية: يمثل

 

                                                        
1 Coelli et al.,introduction to productivity and efficiency analysis,springer edition  

2005, p58 
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Scale Efficiency Change Index 

=
( )
( )

1
1, 1( )

( , )

t
t t

t t t

D CRS y x
D CRS y x

+
+ + 
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t
t t

t t t
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  مؤرش التغري يف الكفاءة احلجمية: يمثل
 

طرق أخرى حلساب مؤرش ماملكويست إال أن أكثرها استعامال وهناك 
استخدام حتليل مغلف البيانات الذي ال يفرتض صيغة دالية حمددة لدالة اإلنتاج 

 Linearلتقدير معلامهتا ويقوم هذا املنهج عىل بناء منحنى خطي حلدود اإلنتاج 

production frontier  لكل سنة من سنوات العينة عن طريق حل سلسلة متتالية من
ويتم حتديد عدم الكفاءة التقنية باملسافة بني . واحدة لكل سنة الربامج اخلطية،

ويبدأ النموذج بحل مشاكل الربجمة اخلطية . نقطة البيانات املشاهدة واملنحنى
 . ١اآلتية بافرتاض ثبات غلة احلجم

حسـاب املسـافات أو قـيم الكفـاءة  Malmquist DEA ل نموذج الـيتم من خال
 :وهي .وذلك بحساب أربعة مسافات لكل بنك من البنوك التقنية،

 .CRSالفرتة السابقة يف حالة ثبات غلة احلجم  -
 .CRSالفرتة احلالية يف حالة ثبات غلة احلجم  -

                                                        
، ٢٠٠٥، ١٠٨ورقة عمل رقم  تقييم السياسة الصناعية يف مصر، املركز املصري للدراسات االقتصادية، أمحد جالل،  ١

  .١٩ص 
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 .CRSالفرتة املستقبلية يف حالة ثبات غلة احلجم  -

 .VRSية يف حالة تغري غلة احلجم الفرتة احلال -

تصورا للعالقة بـني اإلنتـاج الكـيل وعنـارص اإلنتـاج وغلة احلجم متثل 
عندما تكون مجيعها متغرية، وهذا ما هيم املنشأة  يف األجل الطويـل ويعينهـا عـىل 

وإذا أردنا تعريف  .اختيار احلجم األمثل للمنشأة وغريها من الوحدات اإلنتاجية
فهو الفرتة التـي ال تكفـي لقيـام املنشـأة بتغيـري مجيـع  short termاألجل القصري 

  ١.عنارص اإلنتاج، فيبقى عىل األقل عنرص واحد ثابتا يف األجل القصري
كام جيب اإلشارة إىل أن فرضية تغري أو ثبات غلة احلجم ال تؤثر يف نموذج 

ت املختلفة ألن كليهام يستعمل حلساب املسافا  DEAماملكويست املبني عىل الـ
  ٢.لبناء مؤرشات ماملكويست

 
 :حتديد املدخالت واملخرجات  .٥

من أهم الصعوبات التي تواجه البحث يف هذا املجال حتديد املدخالت 
إذ أن قياس الكفاءة للبنوك خيتلف باختالف طبيعة  واملخرجات للعملية البنكية،

  ١.النموذج املستخدم باختالف املدخالت واملخرجات
                                                        

  ,١٢ص ،٢٠٠٥باسم شبيب، قياس اإلنتاجية الكلية، مركز البحرين للدراسات والبحوث، املنامة، البحرين،   ١
2 Tim Coelli,A Guide to DEAP Version 2.1:A DEA Computer Program Centre for 

efficiency and productivity analysis ,University of New England,Australia,P43  
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طبيعة لونتيجة  ،البنك مؤسسة متعددة املدخالت واملخرجات ونظرا ألن
البنوك املعقدة فإنه يوجد التباس يف حتديد مقاييس املخرجات، ويعود ذلك 

إنتاج البنك  صعب وألن . لموسةاملباألساس إىل طبيعة اخلدمات املقدمة غري 
 مماالقياس لذلك نشأت مشكلة ضبط املتغريات املحددة لكفاءته وإنتاجيته، 

استعامل الودائع وأصول أخرى، ليوفر لعمالئه خدمات بأقل من البنك يتطلب 
يلعب دورا مهام يف الوساطة بني املقرضني إن البنك كام  املخاطر املمكنة،

ويؤدي خدمات غري نقدية مثل محاية األشياء الثمينة، وخدمات  ،واملقرتضني
  ٢املحاسبة وإدارة املحافظ االستثامرية

حول حتديد مدخالت وخمرجات نقاشا عميقا بني الباحثني لذلك نجد 
مها منهج  منهجيتني اثنتني يف األدبيات البنكية، فإن هناك بشكل عام  البنوك،
 .Intermediation approachومنهج الوساطة  Production approachاإلنتاج 

                                                                                                                                             
لة جامعة امللك عبد جم السقا، حتليل الكفاءة الفنية وكفاءة الرحبية للبنوك التجارية بدولة الكويت، إبراهيمحممد     ١

  .٣٨ص ،٢٠٠٨، ٢العدد ٢٢الد  العزيز لالقتصاد واإلدارة،
2 Aziz Ponary et al., Measurement of inputs and outputs in the banking 

Industry ,Tanzamet Journal, 2002, Volume 3(1),P 13 
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مة ألصحاب يف ظل منهج اإلنتاج ينظر إىل البنوك عىل أهنا منتج للخدمات املقد    
احلسابات، بينام ينظر إىل البنوك يف ظل منهج الوساطة عىل أهنا تقوم بنقل األموال 

 .من املدخرين إىل املستثمرين
وعىل ذلك فان املنهج األول يتناول الناتج عىل أساس عدد ونوع املعامالت     

رأس العمل و(التي تتم خالل مدة معينة، بينام يتم استخدام املدخالت املادية 
قياسها إن وبالتايل ف، ، باعتبار أن البنوك منتج للخدمات املقدمة للمودعني)املال

أو /من القروض و امعين والبنك يف هذه احلالة ينتج حجام .للنواتج مادي بحت
بينام عدد  ،رأس املال والعمل :وهذا اإلنتاج يتطلب استعامل مدخلني .الودائع

والفكرة . يف هذه احلالة رجات البنكية  حسابات الودائع هي أفضل مقياس للمخ
األساسية هي أن اإلنتاج البنكي يتجىل أكثر يف العمليات املنجزة من القيم واملبالغ   

)Saidane et al .,  1999( 
وبناء عىل ذلك فإن االعتامد عىل منهج اإلنتاج ال يسمح بتمثيل جيد 

 )Vettori,  2000( .للنشاط البنكي
ن أنه يفضل استخدام املنهجني معا يف حساب الكفاءة الرغم معىل و      

ن منهج اإلنتاج حيتاج إىل معلومات غالبا ما ال تكون إألغراض املقارنة، ف
وبشكل عام يفضل استخدام . منشورة، ولذلك نادرا ما يستخدم هذا املنهج

منهج اإلنتاج يف حالة تقييم ومقارنة كفاءة اإلنتاج للفروع املختلفة للمؤسسات 
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، بينام يكون منهج الوساطة أكثر )الوحدات التابعة للبنوك أو الوكاالت(املالية 
قد ويف التطبيقات العملية للكفاءة . كاملةمناسبة عند تقييم كفاءة املؤسسة املالية 

عىل سبيل املثال يتم استخدام و. مدخالتباعتبارها بعض املخرجات  تستخدم
  ١.الودائع مدخالت وكذلك خمرجات

يف أصول  ملودعنيالبنك موارد ايف ظل منهج الوساطة يستثمر  هوعلي
يف حالتنا هذه صيغ التمويل اإلسالمي بقسميها ( مالية وخاصة منها القروض

 ). الرئيسيني
يقوم  الكثري من الباحثني وسيطا ماليا ويعترب البنك اإلسالمي حسب

ة واملرابحة بجمع املدخرات ويوظفها من خالل نظم متويل إسالمية كاملشارك
، وقد أعدت البنوك اإلسالمية لالضطالع هبذا الدور ال يمكنها أن ٢...واملضاربة

 . ٣.تتخىل عن وظيفة الوساطة  لغريها
سيط مايل بني املدخرين و ويف ظل منهج الوساطة، ينظر للبنك عىل أنه

كوهنا  ،مدخالتبصفتها التأكيد عىل التعامل مع الودائع ، وبالتايل واملودعني

                                                        
  .٣٤مرجع سابق، ص حممد إبراهيم السقا،  ١
  .ويلم، مرجع سابقسامي إبراهيم الس   ٢
جامعة امللك عبد  جملة االقتصاد اإلسالمي، املبدأ والتصور واملستقبل: حممد جناة اهللا صديقي، املصارف اإلسالمية  ٣

  .٤٥، ص١٩٩٨، ١٠العزيز، الد



١٨٢  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

يشمل تقييم األداء يف ، و١. تشكل املادة األساسية التي تتحول إىل استثامرات مالية
مدى قدرة ، أي يف جتميع املوارد وأمهها الودائعهذه احلالة تقييم دور املرصف 
بشكل سليم واحلصول عىل أكرب عائد  هاوتوظيفاملرصف عىل استخدام موارده 

 .٢.يولة الالزمةمع ختفيض حجم املخاطر واملحافظة عىل الس
ن املنهج األول يتناول الناتج عىل أساس عدد ونوع إوعىل ذلك ف

العمل (املعامالت التي تتم خالل مدة معينة، بينام يتم استخدام املدخالت املادية 
ومن خيتار . ، باعتبار أن البنوك منتج للخدمات املقدمة للمودعني)ورأس املال

متغرياته األساسية، وحيتاج إىل معلومات  هذا املنهج يواجه صعوبة احلصول عىل
 .غالبا ما ال تكون منشورة، ولذلك نادرا ما يستخدم هذا املنهج

ووفق منهج الوساطة يقوم البنك بقبول الودائع من العمالء وحيوهلا إىل 
، بينام الودائعورأس املال والعمل  املدخالتما تكون وعادة  .قروض للزبائن

يف هذا املنهج تؤدي البنوك و .وعوائد األصولالقروض  املخرجاتتكون  
 .وهذه نظرة عامة ملنهج الوساطة املالية .هاوتوزيع تعبئة املواردبدورين حموريني 

                                                        
ألردنية، دراسة تطبيقية على املصارف اإلسالمية االدين مصطفى الكور، أثر السيولة على كفاءة التكلفة واألداء،  عز  ١

  .١٠ص ،٢٠١١ورقة مقدمة ملؤمتر اخلدمات املالية اإلسالمية الثاين، ليبيا،
أمارة حممد حيي عاصي، تقييم األداء املايل للمصارف اإلسالمية، رسالة ماجستري غري منشورة،كلية االقتصاد، جامعة   ٢

  .١٨٤ ،ص٢٠١٠حلب،



 ١٨٣    فيصل شياد/ قياس تغريات األنتاجية باستعامل مؤرش ماملكويست
 

 اً رئيسـي مـدخالً  x1 (  total deposits(وقـد تـم اختيـار إمجـايل الودائـع  
حيث تستعمل البنوك هـذه الودائـع لتقـديم صـيغ ، للعمليات البنكية اإلسالمية

قسـمناها إىل قسـمني رئيسـيني مهـا صـيغ التمويـل املبنيـة عـىل  ويليـة خمتلفـة،مت
 ).y2(، وصيغ التمويل املبنية عىل املداينات )y1(املشاركات 

والداعي وراء الفصل بـني عقـود املرابحـة واملـؤاجرة وعقـود املشـاركة 
مــن ) أي كميــات خمتلفــة( واملضــاربة هــو أن كــال مــنهام يتطلــب مزجيــا خمتلفــاً 

كام أن العقود التي تـنظم كـل قسـم مـن الصـيغ ، )1995الساعايت، ( ١،ملدخالتا
لـو تأملنـا العقـود يف الفقـه اإلسـالمي فالتمويلية يف البنوك اإلسالمية ختتلـف، 

الوكالة، املضاربة، ( فعقود األمانة. لوجدناها تنقسم إىل  عقود أمانة وعقود ضامن
عـىل املخـاطر املرتتبـة عـىل تقصـريه أو تقترص فيها مسؤولية البنك ...) املشاركة

فيتحمـل فيهـا البنـك ...) املرابحة، املـؤاجرة،( تعديه يف عمله، أما عقود الضامن
 .٢.كافة املخاطر التي تتعرض هلا السلعة موضوع الوساطة، سواء قرص أم مل يقرص

دور البنك كمؤسسة ماليـة وسـيطة يف هـذه احلالـة الدراسـية من ثم فإن 
 :كل املقرتح التايليكون وفق الش

                                                        
الة تكاليف البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية دراسة عبد الرحيم عبد احلميد ، وأخرون، تقدير د الساعايت،   ١

  .١٤،ص ٧،١٩٩٥االقتصاد اإلسالمي،الد :مقارنة،جملة جامعة امللك عبد العزيز
  ٩١،ص  سامي إبراهيم السويلم، مرجع سابق   ٢



١٨٤  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

 
 
 
 
 
 
 

بمعنى يقدم  البنك ال يقترص عىل املتغريات السابقة فقط،وال شك أن 
. وكذلك فإن مدخالته ليست فقط الودائع خدمات أخرى خارج هذا اإلطار،

 .التي ذكرناهاعىل النموذج السابق لألسباب انصب لكن تم الرتكيز 
 

 :عينة البنوك وإحصائيات وصفية .٦
دول إسالمية، خالل الفرتة  8أحد عرش بنكا إسالميا يشكلون  اختري

من نحكم  الذيدنى األد احلوهي سبع سنوات متثل  2009إىل  2003الزمنية من 
ألن الفرتة التي تضم  عىل صدق السلسلة الزمنية املستعملة يف الدراسة،خالله 

ضافة إىل أهنا باإل. سنتني أو ثالث ال يمكن األخذ بنتائجها وال يمكن تعميمها
 .هائتشمل سنوات ما قبل األزمة املالية العاملية وأثنا

 إمجايل الودائع

صيغ التمويل املبنية على عقود 
 األمانة

صيغ التمويل املبنية على عقود 
البنك  النيابة

 اإلسالمي



 ١٨٥    فيصل شياد/ قياس تغريات األنتاجية باستعامل مؤرش ماملكويست
 

عينة البنوك اإلسالمية بناء عىل ما توفر من معطيات وقد اختريت 
امليزانيات املنشورة من قبل البنوك وأغلب قواعد البيانات والواقع أن  وبيانات،

بني خمرجات البنك  والدراسات السابقة التجريبية مل تتح للباحث إمكانية الفصل
أي بني صيغ التمويل املبنية عىل املرابحة والصيغ التمويلية املبنية عىل  ،اإلسالمي
تغطي جمموعة كبرية  بحيث .وهذه هي األسباب وراء اختيار هذه العينة .املشاركة

 .من الدول اإلسالمية
يوضح إحصائيات وصفية حول مدخالت وخمرجات  التايلواجلدول 

 .2009إىل  2003سنوات السالميا بني بنكا إ 11الـ
حيث  يضم ملخصا ألهم إحصائيات العينة املأخوذة للدراسة، واجلدول

 ةللتشتت للمتغريات الثالث اً نوضح املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري مقياس
 .أعاله

 
 

 
 
 



١٨٦  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

                                2009و 2003إحصائيات وصفية للمدخالت واملخرجات بني : 1دول رقم اجل
 الوحدة ألف دوالر أمريكي

االنحراف  املتوسط األقىص األدنى  
 املعياري

 231,55 527 483,01 434 1 905,78 156 2 365,01 871 إمجايل الودائع

صيغ املشاركة 
 واملضاربة

35 102,34 244 349,57 127 515,65 79 974 ،04 

صيغ 
املرابحات 
 جلوالبيع اآل

460 044,56 1 058 865,09 779 084,96 140 539,3 

 
يبني اجلدول أعاله ملخصا إلحصائيات وصفية لبنوك العينة تشمل 

ونالحظ تفوق التمويل .املتوسط احلسايب لكل متغري واالنحراف املعياري
فلو حسبنا نسبة املشاركات إىل  ،التمويل باملشاركات أضعافا كبريةباملداينات عىل 

عىل الرغم من أن العينة و. % وهي نسبة ضعيفة جدا 16,36املداينات لوجدناها 
املختارة شملت فقط أكثر البنوك اإلسالمية تنويعا بني صيغ املداينات وصيغ 



 ١٨٧    فيصل شياد/ قياس تغريات األنتاجية باستعامل مؤرش ماملكويست
 

منها خماطر الثقة  ،النسبة بقيت منخفضة لعدة أسبابن إفاملشاركات واملضاربات،
ول من النامجة عن مثل هذه العقود وسهولة الربح وقلة املخاطر يف النوع األ

بل  ،وهذا ال يعني أن تبقى البنوك اإلسالمية بعيدة عن هذا التمويل .التمويالت
 .جيب عليها املوازنة بينهام إلحداث نوع من االستقرار

عىل كام نالحظ أن التشتت كبري يف صيغ املشاركات عنه يف صيغ املداينات 
اإلسالمية ال وهذا ناتج عن كون الكثري من البنوك . الرغم من قيمته الضئيلة

مما  ،يكون متباينا من سنة ألخرىفإنه تستعمل هذا التمويل كثريا وإن استعملته 
والعكس بالنسبة حلالة . جعل التشتت يفوق قيمة املتوسط احلسايب بكثري

 ،فقيمة االنحراف املعياري أقل بكثري من قيمة متوسطه ،التمويالت باملرابحات
التمويالت باملرابحات  بقى، وتكاد تأقلمما يدل عىل وجود تشتت لكن بدرجة 

 .قيمة سنوية جلميع البنوكباعتبارها قريبة من بعضها عند النظر إليها 
خر حسب كرب مختلفة من بنك آلفإمجايل ودائع البنوك اإلسالمية أما 

العينة تضم بنوكا حديثة النشأة كام تشمل وذلك ألن السوقية،  تهحجمه وحص
 .ة كبنك ديب اإلسالميسن 30عمرها يفوق  اً بنوك

 .واجلدول التايل يعطي صورة لتغريات املدخالت واملخرجات عرب الزمن
 



١٨٨  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

 . ط املدخالت واملخرجات السنويمتوس:  2جدول رقم 

 الوحدة ألف دوالر أمريكي
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

متوسط 
إمجايل 
 الودائع

871 365,01 936 281,10 928 281,55 1 443 541,23 1 824 612,7 2 156 905,78 413,72

متوسط 
التمويالت 

 باملشاركة

35 102,34 40 370,34 96 646,59 86 619,12 154 036,20 244 349,57 485,42

متوسط 
التمويالت 
 باملرابحات

460 044,56 557 146,89 527 253,8 899 379,02 1 023 083,67 1 058 865,09 821,65

 
فإمجايل الودائع ها، وتطور حظ تأكيد ظاهرة انتشار البنوك اإلسالميةيالو

هذا بالنسبة إلمجايل  .2003والتمويالت بنوعيها تطورت بأضعاف قيمتها سنة 
عند مقارنة قيمة كل متغري نجد حيث ، ائع ومتوسط التمويالت باملرابحاتالود
 :ما ييل. 2003بالسنة املرجعية  2009عام 

 .%115مجايل الودائع بنسبة زادت قيمة إ -أ
 .%101وزادت قيمة متوسط التمويالت باملرابحة بنسبة  -ب
 .% 570بينام زادت قيمة متوسط التمويل باملشاركات بنسبة  -ج

وهو ما يوضح بشكل جيل حتول البنوك اإلسالمية شيئا فشيئا إىل صيغ 
راد منها طلبات األف ،وهذا راجع لعدة أسباب املشاركات واملضاربات،



 ١٨٩    فيصل شياد/ قياس تغريات األنتاجية باستعامل مؤرش ماملكويست
 

أخرى يرون فيها مصلحتهم واملؤسسات يف املجتمعات اإلسالمية لصيغ متويلية 
 .مع وجود تفسريات أخرى حتتاج للبحث والتقيص ،ومنفعتهم

 :ولو قمنا بتمثيله بيانيا نجد الشكل التايل
 

 تطورات متغريات الدراسة  3شكل رقم ال                                         

 
 

ينطبق عىل حمور  ى املشاركةيكاد منحن لة التمويالت باملشاركة،نتيجة قو
يف  اً نالحظ تزايد 2008وخالل سنة  .الصيغ التمويلية األخرىبمقارنة  الفواصل،

والتفسري ، 2009إال أهنا انخفضت مجيعها عام   قيم الودائع والتمويالت بنوعيها،
 .املاليةهو احتاملية تأثرها باألزمة  نعلل بهالذي يمكن أن  



١٩٠  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

كام أن إمجايل الودائع كان يسري وفق منحنى متواز تقريبا مع املتغريات 
 .2008حتى وصل أعىل قيمته سنة  2005إال أنه تضاعف ابتداء من عام  ،األخرى

ويالحظ أن خمرج املشاركات مل يتأثر كثريا باألزمة املالية العاملية، فنسبة 
قد و .% 12باملرابحات تقدر بـ  االنخفاض احلاصلة يف إمجايل صيغ التمويل

وبلغت  ،التي قبلها ٢٠٠٨% كذلك مقارنة بسنة  12انخفض إمجايل الودائع بنسبة 
 .% فقط3,6نسبة االنخفاض يف حجم متويالت املشاركة واملضاربة نسبة 

لعدة  ن البنوك اإلسالمية مل ختفض من متويالهتا يف هذا اجلانب،إحيث 
ة التزمت هبا وأن املشاريع ما زالت قائمة وال يمكن منها أهنا عقود طويل ،أسباب

 .مما أدى إىل التخيل  والتخفيض من صيغ املداينات التخيل عنها،
 

 :الدراسة التجريبية .٧

دول إسالمية، خالل الفرتة  8أحد عرش بنكا إسالميا يشكلون اختري 
من نحكم  الذيدنى األد احلوهي سبع سنوات متثل  2009إىل  2003الزمنية من 

ألن الفرتة التي تضم  عىل صدق السلسلة الزمنية املستعملة يف الدراسة،خالله 
باإلضافة إىل أهنا . سنتني أو ثالث ال يمكن األخذ بنتائجها وال يمكن تعميمها

 .هائتشمل سنوات ما قبل األزمة املالية العاملية وأثنا



 ١٩١    فيصل شياد/ قياس تغريات األنتاجية باستعامل مؤرش ماملكويست
 

 يات وبيانات،عينة البنوك اإلسالمية بناء عىل ما توفر من معطوقد اختريت 
امليزانيات املنشورة من قبل البنوك وأغلب قواعد البيانات والواقع أن 

والدراسات السابقة التجريبية مل تتح للباحث إمكانية الفصل بني خمرجات البنك 
أي بني صيغ التمويل املبنية عىل املرابحة والصيغ التمويلية املبنية عىل  ،اإلسالمي
تغطي جمموعة كبرية  بحيث .وراء اختيار هذه العينة وهذه هي األسباب .املشاركة

 :وقائمة هذه البنوك هي  .من الدول اإلسالمية

 قائمة البنوك اإلسالمية حمل الدراسة:  3جدول رقم 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بنك إسالم ماليزيا برحد .١
 بنك معامالت ماليزيا .٢
 اإلسالمي األردين للتمويل واالستثامرالبنك  .٣
 البنك العريب اإلسالمي الدويل  األردن .٤
 بنك البحرين اإلسالمي .٥
 اإلمارات-أبو ظبي اإلسالمي .٦
 اإلمارات-بنك ديب اإلسالمي  .٧
 بنك قطر اإلسالمي .٨
 سالمي اليمني الدويلالبنك التضامن اإل .٩

 بنك معامالت إندونيسيا .١٠
 البنك العريب اإلسالمي فلسطني .١١

 



١٩٢  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

 :مؤرشات هي  5وكل بنك إسالمي سيكون له مخسة 
 TEC = technical efficiency changeالتغري يف الكفاءة التقنية    -

 TC = technological changeالتغري التقني  -

 PTEchالتغري يف الكفاءة التقنية الصافية  -

   SEchالتغري يف الكفاءة احلجمية   -
 TFP = total factor productivity :التغري يف إنتاجية عوامل اإلنتاج الكلية  -

 TFP=TC * TEC: حيث 

    TEC =PTEch* SEchو      
 :ة حسب البنوك تغريات مؤرشات اإلنتاجي  .١

 .     اجلدول التايل يوضح املؤرشات اخلمسة لكل بنوك العينة
 متوسط مؤرش ماملكويست ومركباته حسب البنوك  4:جدول رقم

 
التغري يف 
الكفاءة 
 التقنية

التغري 
 التقني

التغري يف 
الكفاءة 
التقنية 
 الصافية

التغري يف 
الكفاءة 
 احلجمية

التغري يف 
اإلنتاجية 

الكلية 
 واملللع

 البنك

0.891  1.031  0.845   1.054 0.918 1 
1.030 1.031 1.030 1.000 1.062 2 



 ١٩٣    فيصل شياد/ قياس تغريات األنتاجية باستعامل مؤرش ماملكويست
 

1.039 1.026 1.109 0.937 1.066 3 
1.190 0.966 1.190 1.000 1.150 4 
1.000 1.009 1.000 1.000 1.009 5 
0.920 1.040 1.013 0.908 0.957 6 
0.937 0.975 1.000 0.937 0.914 7 
1.009 1.081 1.018 0.991 1.091 8 
0.916 1.018 1.000 0.916 0.933 9 
0.961 1.080 0.965 0.995 1.038 10 
1.049 1.037 1.025 1.023 1.088 11 
 املتوسط 1.017 0.977 1.015 1.026 0.992

                                                      
 .ت حمسوبة باستعامل املتوسط اهلنديسكل املؤرشات املتوسطة ملاملكويس: مالحظة

إذا كانت أكرب  total factor productivity TFPن قيمة إجتدر اإلشارة إىل 
من الواحد تعني حتسن يف اإلنتاجية ،وإذا كانت أقل من الواحد تعني التدهور 

يف اإلنتاجية  اإجيابي اأظهرت تغري ،2-3-4-5-8-10-11:  فالبنوك . واالنخفاض
، تدهورا وانخفاضا يف 1-6-9:البنوك  تبينام عرف. ل الدراسةللسنوات حم

ولدى البنك العريب اإلسالمي الدويل األردين أفضل نمو يف .إنتاجيتها الكلية
والزيادة يف نمو  ،1,150بمعدل سنوي يقدر بـ  TFPاإلنتاجية الكلية للعوامل 

م الرئييس يف هذه املساهو .)% 15ما يقارب  (اإلنتاجية التي يشهدها هذا البنك 
بينام التغري . النسبة اإلجيابية هو التغري يف كفاءته التقنية خالل سنوات الدراسة



١٩٤  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

ربام يعود السبب يف ذلك إىل اإلبقاء ، و0.966التكنولوجي ظل تقريبا عىل حاله  
 .هانفس عىل التكنولوجيا املستخدمة

حدى عرش نجدها وعند النظر إىل إمجايل اإلنتاجية الكلية لبنوك العينة اإل
مفرتضني ، %  سنويا 1,7عني وجود حتسن يف اإلنتاجية بنسبة ي مما ،)1.017(إجيابية 
، "atching-up effect"  ظاهرة تأثري اللحاق بالركببب يعود إىل ما يسمى بأن الس

املحرك الرئييس لإلبداع يف البنوك واملؤسسات . innovation بدال من االبتكار
اخلدمات املقدمة إىل و اإلبداع يف املنتوجات،( :يرجع إىلاملؤسسات املالية 

 . ١)إدارة املخاطر وإجراءات الرقابةو الزبائن،
البنك العريب  تالياً ( وقد عرف بنك قطر اإلسالمي نسبة نمو جيدة

والسبب يعود بشكل أسايس إىل التطور الذي شهدته ) األردناإلسالمي الدويل 
 يمثلعند النظر إىل التغري التقني نجده حيث ، بنكالتكنولوجيا التي يستخدمها ال

 . 1.081البنوك األخرى بأفضل تغري ونمو مقارنة 
بني بنوك  0.914لديه أقل نمو يف اإلنتاجية الكلية فبنك ديب اإلسالمي أما 

 .%  للوصول إىل املستوى املقبول9له حتسني ما نسبته وينبغي  العينة،

                                                        
1 Jill Johnes et al.,Efficiency in Islamic and conventional banks: A comparison based on 

financial ratios and data envelopment analysis, P 21 
  



 ١٩٥    فيصل شياد/ قياس تغريات األنتاجية باستعامل مؤرش ماملكويست
 

 ،technical changeرشات التغري التقني كذلك قيم مؤ 4اجلدول رقمويوضح 
 ،)أفضل املامرسات(لإلنتاجية الكلية يقيس التغريات يف احلدود الكفؤة  اً مكون

عرفت حتوالت  1-2-3-5-6-8- 9-10-11 :فكل البنوك اإلسالمية تقريبا
البنك العريب اإلسالمي  :ناالبنكشهد بينام  .نحو أداء أفضل خالل فرتة الدراسة

تدهورا طفيفا يف التغري التكنولوجي دين وبنك ديب اإلسالمي الدويل األر
حيث حصل مثال بنك ديب اإلسالمي عىل متوسط  .عىل التوايل) 0,966 - 0,975(

 . متوسط لسبعة سنوات % 2,5انخفاض نسبته 
أظهرت النتائج تغريات يف  فقد efficiency changeبالنسبة لتغريات الكفاءة أما 

، ويبقى بنك  1,19و   0,891ة بني البنوك تراوحت بني قيم الكفاءة متقارب
بينام حسن ) ثبات يف املتوسط(البحرين اإلسالمي حمافظا عىل كفاءته دون تغيري 

 .العديد من البنوك اإلسالمية من كفاءهتا عرب سنوات الدراسة
%  أي انخفاض 89,1بنك إسالم ماليزيا أقل نمو يف الكفاءة التقنيةويظهر 

 .%19البنك العريب اإلسالمي الدويل أكرب نمو  نسبته حقق بينام  .% 10,9  نسبته
 يتخللها%  99,2املتوسط العام  للكفاءة التقنية للبنوك اإلسالمية إن     

ن إيمكننا القول  وعليه. % عرب سنوات الدراسة0,8انخفاض طفيف حوايل 
) هذه احلالةالودائع يف (البنوك حمل الدراسة أحسنت من استخدام مدخالهتا 



١٩٦  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

أي متويل أكرب عدد من األفراد  إلنتاج أقىص ما يمكن من املخرجات،
 .واملؤسسات بصيغ متويلية جتمع بني املرابحات واملشاركات

البنك العريب اإلسالمي الدويل األردين أفضل نمو يف اإلنتاجية حقق وقد     
يف الرتتيب بنك  يليه ،الكلية نتيجة حتسن يف كفاءته التقنية والتغري التقني اإلجيايب

انخفاض يف كفاءته التقنية واحلجمية والتغري التقني  بسببديب اإلسالمي 
         . ورغم ذلك تبقى مؤرشات كل البنوك اإلسالمية إجيابية  .السلبي

  
 :تغريات مؤرشات اإلنتاجية حسب السنوات  .٢

تى نتائج الدراسة حسب السنوات نموا إجيابيا يف اإلنتاجية حأظهرت 
إال أن البنوك  %،16,6بزيادة سنوية تقدر بـ  2006حيث أعىل نسبة نمو سنة  2007

 2008اإلسالمية عرفت تدهورا وانخفاضا يف نمو اإلنتاجية بعد ذلك، ففي سنة 
 .حدث انخفاض وصل أدنى مستوياته

 .مؤرشات اإلنتاجية ومركباهتا األساسية واملتوسط العام يبني التايلواجلدول 
 
 
 
 
 



 ١٩٧    فيصل شياد/ قياس تغريات األنتاجية باستعامل مؤرش ماملكويست
 

 متوسط مؤرش ماملكويست ومركباته حسب السنوات   5: دول رقماجل

 السنوات

التغري يف 
الكفاءة 
 التغري التقني التقنية

التغري يف 
اإلنتاجية 

الكلية 
 للعوامل

التغري يف 
الكفاءة 
 احلجمية

التغري يف 
الكفاءة 
التقنية 
 الصافية

2004 2,139 1,050 1,196 1,045 1,090 
2005 1,169 0,895 1,047 1,034 1,131 
2006 0,412 2,903 1,195 0,532 0,773 
2007 0,110 10,621 1,166 1,141 0,781 
2008 20,019 0,033 0,670 12,142 1,649 
2009 0,789 1,203 0,949 0,888 0,888 
 املتوسط

0,992 1,026 1,017 
0,977 1,015 

 
ات املشاهدة والتمثيل البياين للجدول السابق يوضح بصورة أفضل التغري

 .ملركبات اإلنتاجية
 
 
 
 
 
 



١٩٨  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

 التمثيل البياين لتغريات مكونات اإلنتاجية الكلية:  4شكل رقم ال

 
 

ُعد  سنة مرجعية، فمؤرش ماملكويست لإلنتاجية يساوي واحد  2003عام ي
 فهذا يعنييفوق الواحد املؤرش إذا كان  وذلك ألنه. 2003سنة مما جعله ال يظهر 

 .يؤدي إىل تدهور يف قيم اإلنتاجيةفإنه ية وإذا كان أقل يف اإلنتاج اً حتسن
حيث بلغ  املنحنى العام أن متوسط اإلنتاجية الكلية للعوامل إجيايب،ويبني 

 .%  1.7وهو ما يعادل زيادة سنوية متوسطة بـ ، 1.017خالل مدة الدراسة 
من خالل اجلدول يظهر أن إنتاجية القطاع املرصيف اإلسالمي تناقصت و

زيادة إجيابية  2007إىل  2003سنوات الفبعد أن كانت يف  2009و 2008ل سنتي خال



 ١٩٩    فيصل شياد/ قياس تغريات األنتاجية باستعامل مؤرش ماملكويست
 

وهي أقل قيمة هلا أي أن متوسط  0,670لتصبح تساوي  2008تناقصت يف 
لكنها رسعان ما حتسنت وأصبح  ،% وهي نسبة مرتفعة33االنخفاض هو 

 . 2009% تقريبا عام  5االنخفاض أقل ليصل إىل  
نالحظ و ،منها ما نقرأه من خالل اجلدول ،النخفاضأسباب هلذا ا هناكو

هي سنة الرتاجع  2008سنة  نإذ إ ،السبب يعود إىل تدهور التغري التقنيأن 
ويرتبط هذا مع . 0,033جاء التغري سلبيا بمتوسط بلغ ،technical regressالتقني

ا أي أهنا استخدمت أقل ما يمكن من مدخالهت ،شهود البنوك كفاءة تقنية عالية
الرغم من انخفاض عىل  إلعطاء متويالت جتمع بني املرابحات واملشاركات،

 .متويالهتا يف صيغ املرابحات كام ذكرنا سابقاً 
التزايد الكبري بتبدوا املالحظة األوىل  من خالل الشكل البياين السابق،و

  20,019لتصل إىل أعىل مستوى هلا  2008يف قيمة التغري يف الكفاءة التقنية سنة 
فالتغري مرده عمل  .واملصدر األسايس هلذه الزيادة يعود إىل تزايد الكفاءة احلجمية

 .البنوك اإلسالمية وفق زيادة حجم اإلنتاج وليس إىل الكفاءة التقنية يف حد ذاهتا
إال أن  ،10,26ليصل مستوى  2007وصل التغري التقني ذروته عام قد و

إىل أدنى مستوياهتا جعل مؤرش نمو  هانفسانخفاض الكفاءة التقنية يف السنة 
 .اإلنتاجية ال يرتفع كثريا 



٢٠٠  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

 التمثيل البياين لتغريات مكونات الكفاءة التقنية: 5شكل رقم ال

 
 

تبدو أكرب مصدر لنمو   SEيبني الشكل السابق أن الكفاءة احلجمية 
 Pure technicalالكفاءة التقنية الصافية بمقارنة  efficiency changeالكفاءة التقنية 

efficiency change، نالحظ ارتفاع قيمة الكفاءة التقنية للبنوك  2008في سنة ف
الذروة والسبب الرئييس يف ذلك هو تزايد الكفاءة احلجمية  وبلوغهااإلسالمية 

 . بشكل كبري بينام ظل تقريبا مستوى الكفاءة التقنية الصافية ثابتا
لوجدنا يل البياين ملتغريات الدراسة تمثولو ربطنا هذا التمثيل البياين مع ال

التمثيلني البيانيني تقريبا متامثلني إىل حد ما، فالعالقة طردية بني زيادة املتغريات 



 ٢٠١    فيصل شياد/ قياس تغريات األنتاجية باستعامل مؤرش ماملكويست
 

ازداد إمجايل الودائع  فقد.وزيادة مستوى الكفاءة التقنية للبنوك اإلسالمية ةالثالث
زيادة مستوى  مما أدى إىل 2008وازدادت التمويالت باملداينات واملشاركات سنة 

 .نفسها لسنةلالكفاءة احلجمية والكفاءة التقنية 
 :وأخريا ملعرفة أثر حجم البنك عىل اإلنتاجية، تم احلصول عىل ماييل

 العالقة بني مؤرش ماملكويست لإلنتاجية وحجم البنك: 6 جدول رقم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنك قيمة معامل االرتباط
 بنك إسالم ماليزيا برحد .١ - 0,45
 بنك معامالت ماليزيا .٢ - 0,37
 اإلسالمي األردين للتمويل واالستثامرالبنك  .٣ - 0,17
 البنك العريب اإلسالمي الدويل  األردن .٤ - 0,07
 بنك البحرين اإلسالمي .٥ - 0,53
 اإلمارات-أبو ظبي اإلسالمي .٦ 0,13
 اإلمارات- بنك ديب اإلسالمي  .٧ - 0,57
 بنك قطر اإلسالمي .٨ 0,23
 البنك التضامن اإلسالمي اليمني الدويل .٩ - 0,61
 بنك معامالت إندونيسيا .١٠ 0,13
 سالمي فلسطنيالبنك العريب اإل .١١ - 0,91

  



٢٠٢  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

 
 

 ممثلة يف( اجلدول السابق يوضح مدى وجود عالقة بني حجم البنك
مدى تأثري  مما يبنيونمو إنتاجيته عرب سنوات الدراسة،) إمجايل األصول للبنك

حساب معامل االرتباط بريسون لكل بنوك بحجم البنك عىل متغريات الدراسة 
ويتبني من خالل النتائج أنه ال توجد عالقة قوية تربط بني حجم البنك . العينة 

البنوك الثالثة املتبقية أما  .ثامنية بنوكمة املعامل سالبة يف ظهرت قي فقد ،وإنتاجيته
. ضعيفة وغري معنوية إحصائيافيها لكن العالقة  ،موجبةفيها كانت قيمة املؤرش 

إال أن البنك العريب الفلسطيني أظهرت نتائجه وجود عالقة عكسية بني إمجايل 
جية مما يدل عىل أن البنوك الكبرية يف فلسطني أقل إنتا ،األصول ونمو اإلنتاجية

 .من البنوك الصغرية
واضحا بني حجم البنوك اإلسالمية ال يبدو األثر القول إن وخالصة 

 .وإنتاجيته خالل سنوات الدراسة
 

 : خامتة
دراسة تغري مؤرشات اإلنتاجية ملجموعة من البنوك بهذا البحث قام      

مغلف  اإلسالمية ،باستعامل مؤرش ماملكويست لإلنتاجية املعتمد عىل تقنية حتليل



 ٢٠٣    فيصل شياد/ قياس تغريات األنتاجية باستعامل مؤرش ماملكويست
 

وتم حتديد قيم التغري التقني  2009إىل  2003البيانات يف الفرتة املمتدة من سنة 
 .والتغري يف الكفاءة التقنية

إجيابيا  ااملتوسط العام إلنتاجية العوامل يف البنوك اإلسالمية حقق نمو
راجع بالدرجة األوىل إىل التغري التقني  هذا النحو% 0,17بمعدل زيادة سنوي 

أكثر من إىل إذ وصل نمو معدل التغري التقني   الذي عرفته هذه الصناعة،اإلجيايب
العالقة  ومل تكن .وهو املصدر األسايس لنمو إنتاجية البنوك حمل الدراسة .25%

 قدرةبني حجم البنك ونمو اإلنتاجية واضحة يف البنوك اإلسالمية مما يدل عىل 
 .إلنتاجية مقارنة بالبنوك الكبريةالبنوك الصغرية عىل حتقيق مستويات عالية من ا

وجاءت النتائج مؤكدة لتحسن اإلنتاجية البنكية للبنوك اإلسالمية، 
ومبينة أداءها اجليد رغم اهلزات واألزمات املالية التي اجتاحت االقتصاد العاملي 

 .وباخلصوص القطاع املرصيف
بإدماج التحليل  هنفسالدراسة والبحث يف املوضوع  توسيعويمكن 

حلدودي العشوائي مع التحليل احلدودي األكيد الختبار قوة النتائج املحصل ا
الرغم من ذلك فقد سلطت الدراسة الضوء عىل مفاهيم اإلنتاجية عىل و .عليها

يف معاجلة البنكية وقياسها يف البنوك اإلسالمية التي ختتلف عن البنوك التقليدية 
عىل ختصيص مواردها بالشكل  ستساعد البنوكالدراسة  كام أن. هذا املوضوع



٢٠٤  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

األمثل، للوصول إىل استعامل كفء وحجم عمليات أكثر إنتاجية يف القطاع 
 .  املرصيف اإلسالمي

 



 ٢٠٥    فيصل شياد/ قياس تغريات األنتاجية باستعامل مؤرش ماملكويست
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