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 مقارنة دراسة: اإلسالمية للبنوك النسبية الكفاءة وتحسين لقياس البيانات مغلف تحليل أسلوب استخدام

 العربية الدول بعض في المختلطة والبنوك التقليدية البنوك مع

 

 الملخص

: هي عربية، دول سبع في المختلطةوالبنوك  التقليديةالبنوك و اإلسالمية البنوك كفاءة مستويات مقارنةالدراسة  هذه تستهدف

 البيانات، مغلف لتحليل نماذج ثالثة استخدام تمو .واألردن ومصر، والسعودية، عمان، وسلطنة والكويت، واإلمارات، البحرين،

 الموظفين، وعدد البنكية، الفروع عدد) المدخالت من أربعة اختيار وتم. SE ونموذج ،BCC ونموذج ،CCR نموذج: وهي

 تتضمنو (.العمليات دخل وصافي والسلف، القروض صافي) المخرجات من واثنين ،(العمالء وودائع الثابتة، األصول وصافي

ً  23 عبارة عن بنكاً، 81الدراسة  عينة ً  31و إسالمياً، بنكا ً  27و تقليدياً، بنكا ً  بنكا  القوائم خالل من البيانات تجميع تمو. مختلطا

 كفاءة أكبر كانت المختلطة البنوك أن إلى الدراسة نتائج أشارتو .2017 عام عن للبنوك المنشورة السنوية والتقارير المالية

 البنوك من كفاءة أكبر اإلسالمية البنوك وكانت البيانات. مغلف تحليل في كل نماذج التقليدية والبنوك اإلسالمية البنوك من

وكانت هناك  .SE في نموذج اإلسالمية البنوك من كفاءة التقليدية أكبر البنوك وكانت. BCC ونموذج CCR في نموذج التقليدية

ً  التقليدية والبنوك المختلطة لبنوكااختالفات ذات داللة إحصائية بين كفاءة  . وكانت هناك اختالفات ذات داللة CCR لنموذج وفقا

ً اإلسالمية لبنوك التقليدية والبنوكابين كفاءة  وكذلك ،التقليدية المختلطة والبنوك لبنوكا إحصائية بين كفاءة  .BCC لنموذج ، وفقا

ً  البنوك كفاءة مجموعات بين إحصائية داللة ذات اختالفات إال أنه لم تكن هناك  كل مستوى علىأما  .SE لنموذج الثالثة وفقا

 كل البيانات في تحسين كفاءة البنوك غير الكفؤة في مغلف أوضحت النتائج كيفية استخدام أسلوب تحليل ، فقدالبنوك من بنك

بافتراض المخرجات  تعظيم، أو المخرجات بافتراض ثباتالمدخالت  ترشيدالبنوك الثالثة من خالل  من مجموعات مجموعة

 .المدخالت ثبات

 :الكلمات المفتاحية

 .البيانات، الدول العربيةتحليل مغلف  أسلوب، البنوك اإلسالمية، البنوك التقليدية، البنوك المختلطة ،الكفاءة النسبية
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Using Data Envelopment Analysis Method to Measure and Improve the 

Relative Efficiency of Islamic Banks: A Comparative Study with Conventional 

and Mixed Banks in Some Arab Countries 

 

ABSTRACT 

The objective of this paper is to compare efficiency levels of Islamic, conventional  and mixed 

banks in seven Arab countries; i.e, Bahrain, UAE, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, Egypt, and 

Jordan. Three types of data envelopment analysis (DEA) models were used; i.e, CCR, BCC, SE. 

Four inputs were selected (number of bank branches, number of employees, net fixed assets, and 

customer deposits), and two outputs were selected (net loans and advances and net operating 

income). Bank sample consists of 81 banks, as follows: 23 Islamic banks, 31 conventional banks, 

and 27 mixed banks. Data were compiled through the published financial statements and annual 

reports of the banks for 2017. Results revealed that mixed banks were more efficient than Islamic 

and conventional banks in all types of DEA models. Islamic banks were more efficient than 

conventional banks in CCR and BCC models. However, conventional banks were more efficient 

than Islamic banks in SE model. There were statistically significant differences between efficiency 

of mixed and conventional banks according to the CCR model. There were statistically significant 

differences between efficiency of mixed and conventional banks, as well as between efficiency of 

conventional and Islamic banks, according to the BCC model. However, there were no statistically 

significant differences between efficiency of the three bank groups according to the SE model. At 

the level of each bank, results showed how to use the DEA method to improve the efficiency of 

inefficient banks in each of the three groups of banks by rationalizing the inputs assuming the 

stability of the outputs, or maximizing the outputs assuming the stability of the inputs. 

Keywords: 

Relative Efficiency, Islamic Banks, Conventional Banks, Mixed Banks, Data Envelopment 

Analysis, Arab Countries. 
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 االطار العام للبحث-1

 مقدمة:-1/1

تساهم البنوك بصورة كبيرة في النشاط االقتصادي لكافة الدول، وبصفة خاصة الدول النامية؛ فالبنوك 

 هامة مسألة يعتبر المصرفي النظام أداء كفاءة تقييم فإن ولذلكتمثل وسيلة رئيسية لتدفقات رؤوس األموال. 

 مستوى زيادة على يساعد الكفء المصرفي فالنظام .ككل المالي النظام أداء تحسين بهدف وذلك الدول، لكافة

 البنوك قدرة زيادة وبالتالي ودائعهم، لزيادة المودعين تشجيع على يعمل فهو وبالتالي والثروة، القومي الدخل

 البنوكدور  أهمية ازدادت وقد .(2020 ؛ خليفة،2019مصطفى، )كفاءة  أكثر جديدة خدمات تقديم على

يمكن تعريف و .المعاصر، والتي تختلف في أسلوب عملها عن البنوك التقليدية االقتصادي النشاط في االسالمية

 كافة ممارسة في اإلسالمية الشريعة مبادئ على يعتمدالذي  مصرفيال نظامال اإلسالمي بأنه المصرفي النظام

؛ 2007النشرتي، ؛ 2004الوطيان، ) وتجنب تقديم أي خدمات مصرفية تتضمن التعامل بالربا تهأنشط

 مصرفي نظام وتطوير االسالمية بالبنوك المنظم الحقيقي االهتمام ظهور بداية وتعود .(2013الكراسنة، 

 الدول خارجية وزراء مؤتمر خالل من الماضي، القرن من األخير الثلث إلى اإلسالمية، للدول إسالمي

 1975 عام في االسالمية البنوك أول ظهر ثم السعودية، العربية بالمملكة 1972 عام جدة بمدينة االسالمية

 وفي (.2017 ،وأخرون النيف) باإلمارات اإلسالمي دبي بنك تاله والذي بجدة، للتنمية االسالمي البنك بإنشاء

 االسالمية(، غير الدول في )حتى العالم دول كافة في وانتشرت اإلسالمية البنوك عدد ازداد األخيرة السنوات

ً  (.2014 شياد،) متسارع بمعدل تنمو وأصبحت -2018 للعام العالمي اإلسالمي االقتصاد واقع لتقرير ووفقا

بما في ذلك  ،النمو العالمي المستمر لالقتصاد اإلسالميدراسة  ركز علىييصدر سنوياً وتقرير )وهو  2019

ً  يعتبر االسالمي التمويل قطاعفإن ، (أخرىالتمويل اإلسالمي وقطاعات  ً  ويتطور مزدهراً  قطاعا  إلى سريعا

 الخليجي التعاون مجلس دول في الرئيسية االسالمي التمويل مراكز في خاصة وبصفة بها، يستهان ال قوة

 مجلس دول في االسالمية المصارف خدمات انتشار معدل ويعتبر. (2018، تومسون رويترز) ولندن وماليزيا

 عام في %45 إلى ،2008 عام في %31 من ارتفع والذي القطاع، هذا نمو على دليالً  الخليجي التعاون

 النظام نمو تحفيز في التقليدية القروض من أكبر دوراً  االسالمي التمويل لقروض كان ماليزيا وفي. 2017

 ترليون 2,4 بقيمة 2017 لعام االسالمي التمويل قطاع أصول قيمة تقدير وتم. 2017 عام في المصرفي

 لسوق وبالنسبة. 2023 عام في أمريكي دوالر ترليون 3,8 إلى ترتفع أن المتوقع ومن أمريكي، دوالر

 أن المتوقع ومن ،2017 عام في أمريكي دوالر مليار 1,721 إجماليه بلغ فقد االسالمية، التجارية الصيرفة

ً  %6 بمعدل ينمو  االقتصاد واقع تقريريشير و .2023 عام في أمريكي دوالر مليار 2,441 إلى ليصل تقريبا

تريليون دوالر  2,5أصول التمويل اإلسالمي قد وصلت إلى إلى أن  2020-2019العالمي للعام  اإلسالمي

وفي مؤشر االقتصاد اإلسالمي  .(2019،  دينار ستاندرد للبحوث واالستشارات) 2018أمريكي في عام 

صدارة  فية اإلمارات وماليزيا والبحرين والمملكة العربية السعودي استمرتدولة،  73العالمي الذي يضم 

دولة اإلمارات العربية المتحدة  أنإندونيسيا من المركز العاشر إلى الخامس. كما  تقدمتالترتيب، في حين 

إلى التقرير  أشاروفي نفس الوقت،  المرتبة األولى في خمسة من سبعة قطاعات لالقتصاد اإلسالمي.كان لها 

مقارنة  2018مليار دوالر عام  1,2ليصل إلى  %399نمو نشاط االستثمار في االقتصاد اإلسالمي بنسبة 

من هذه االستثمارات ضمن فئة المنتجات الحالل، في حين حصد  %54. وتم تسجيل ما يقرب من 2017بعام 

 . وقد بلغت%4من مجموع االستثمارات وأسلوب الحياة اإلسالمي على  %42قطاع التمويل اإلسالمي نسبة 
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 3,4، ومن المتوقع أن تصل إلى 2018ون دوالر أمريكي في عام تريلي 2,5أصول التمويل اإلسالمي 

 .2024تريليون دوالر أمريكي في عام 

 مشكلة البحث: -1/2

دراسة أساليب ب الباحثيناهتم العديد من فقد  في أي دولة، النمو االقتصادي نظراً ألهمية دور البنوك في

األساليب . ومن أكثر هذه في هذا المجالمختلفة إلى ظهور أساليب هذا االهتمام أدى وقد  .تقييم أداء البنوك

 ً القوائم المالية بيانات األسلوب المحاسبي التقليدي الذي يعتمد على النسب المالية المستقاة من  شهرةً واستخداما

لنسب المالي لتحليل العلى  الباحثيناعتمد جانب كبير من  من الناحية التقليدية،ف .(2017 حمور، أبوالسنوية )

 .(Siddique & Rahim, 2013) ة للبنوك، ومقارنتها لنفس البنك لعدة سنوات، أو لعدة بنوك مجتمعةالمالي

 على العائد: (Al-Tamimi, 2007) التجارية البنوك أداء لتقييمالرئيسية المستخدمة  ومن أمثلة النسب المالية

الرغم  وعلى .األصول إلى القروض ونسبة الودائع، إلى القروض ونسبة الملكية، حقوق على والعائد األصول،

هذا المدخل جوهرية ل هناك أوجه قصورإال أن من انتشار هذا األسلوب لسهولة احتساب وتفسير النسب المالية، 

 ,.Johnes et al) يعتمد على المؤشرات التقليدية التي تظهرها القوائم المالية السنويةي الذي المحاسبي التقليد

على إعطاء صورة كاملة بمفرده التي تعرض لها هذا األسلوب هي عدم قدرته  من أهم االنتقاداتو .(2009

 ,Smith)مخرجات حتى يقوم بتقديم العديد من المدخالت عن أداء البنوك، فالبنك يقوم باستخدام العديد من ال

 Data Envelopment Analysis البياناتأسلوب تحليل مغلف  ظهرونتيجة لهذه االنتقادات فقد  .(1990

(DEA) ، وعدة مخرجات عدة  العالقة بين دراسة من خاللمداخل قياس كفاءة األداء والذي يعتبر أحد

 تتصف البنوكفأنشطة  .(Majeed & Zanib, 2016) ، وبالتالي فهو يناسب طبيعة نشاط البنوكمدخالت

ً  المدخالت بتعدد ً  االعتماد فتح يعد المثال، سبيل فعلى. المخرجات تعدد وأيضا  وكذلك البنوك، أنشطة من نشاطا

ً  الجاري الحساب فتح يعد ً  القروض وتعد آخر، نشاطا  األنشطة هذه من نشاط ولكل. البنوك أنشطة من أيضا

 االعتمادات عدد مثل) ومخرجات ،(االعتماد وقيمة االعتماد، بفتح يقومون الذين الموظفين عدد: مثل) مدخالت

 الحسابات عدد (. وبنفس المنطق، توجد مخرجات أخرى لباقي األنشطة، مثل:معينة فترة خالل فتحها تم التي

 ألنشطة المعقدة الطبيعة هذه على ويترتب. وهكذا تمويلها، تم التي القروض عدد وأ فتحها، تم التي الجارية

ً  الباحثون لجأ فقد ولذلك،. التقليدية المحاسبية باألساليبالبنوك  كفاءة قياس تعقيد زيادة البنوك  استخدام إلى حديثا

 تحليل أسلوب المجال هذا في استخدامها تم التي األساليب أشهر ومن البنوك، كفاءة قياس في العمليات بحوث

 .الالمعلمية الخطية البرمجة باستخدام البنوك كفاءة لقياس أوسع مجاالً  فتح والذي ،DEA البيانات مغلف

 األنشطة ذات البنوك بين المرجعية المقارنات على البيانات مغلف تحليل ألسلوب األساسية الفكرة وتعتمد

ً  األنشطة مقارنة أو األنشطة، في تتشابه التي البنك فروع بين المقارنة أو المتماثلة،  الواحد، البنك داخل زمنيا

 التحسينات وإجراء تناسبها التي األداء مؤشرات بناء ثم ومن الممارسات، أفضل على الحصول بغرض وذلك

. األخرى البنوك في الممارسات أفضل عن البحث المرجعية بالمقارنات يقصد فإنه الصدد، هذا وفي. الالزمة

 األخرى، البنوك ممارسات إلى النظر على البنك إدارة تساعد أن يمكن المرجعية المقارنات فإن وبالتالي،

 .األداء تحسين على المساعدة ثم ومن الممارسات، تلك عن بعدها أو قربها مدى ومعرفة

الختالف طبيعة نشاط البنوك االسالمية عن البنوك التقليدية، فقد ركزت بعض األدبيات السابقة ونظراً 

، باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات على المقارنة بين كفاءة كل من البنوك االسالمية والبنوك التقليدية



6 
 

 
 

ً  وبصفة خاصة توصلت إلى نتائج . إال أن هذه األدبيات Intermediation Approach الوسيط للمدخل وفقا

 البنوك االسالمية كانت أكثر كفاءة من البنوك. فقد توصلت بعض األدبيات إلى أن تلك المقارنةمتعارضة بشأن 

البنوك . وعلى الجانب األخر، توصلت بعض األدبيات إلى أن (Al-Muharrami, 2008)، مثل التقليدية

. إال أن (Mokhtar et al., 2007; Srairi, 2010)، مثل االسالمية كانت أقل كفاءة من البنوك التقليدية 

، مثل ه ال توجد اختالفات معنوية بين كفاءة البنوك االسالمية والتقليديةبعض األدبيات األخرى توصلت إلى أن

(Bader et al.,2008; Hassan et al., 2009) ومن ناحية أخرى، فقد ركزت األدبيات السابقة على .

المقارنة بين مستوى كفاءة البنوك االسالمية والبنوك التقليدية، ولم تتناول األدبيات السابقة البنوك التي تقدم 

 يُطلَق عليها البنوك المختلطة كل من الخدمات المصرفية التقليدية والخدمات المصرفية االسالمية، والتي

Mixed Banks.  :ولذلك، فإن البحث الحالي سوف يسعى للمقارنة بين كفاءة المجموعات الثالثة للبنوك

البنوك اإلسالمية، والبنوك التقليدية، والبنوك المختلطة. وهو األمر الذي لم تتناوله األدبيات السابقة، وبصفة 

 خاصة في الدول العربية. 

 للبحث الحالي، وهما:  ينرئيسي ينتقدم، يمكن تحديد سؤال ضوء ماوفي 

في الدول  بين البنوك اإلسالمية، والبنوك التقليدية، والبنوك المختلطة النسبية كفاءةالهل يختلف مستوى -1

 .؟العربية

من جموعة كيف يمكن تحسين كفاءة البنوك غير الكفؤة بالمقارنة مع نظيرتها من البنوك الكفؤة في كل م-2

 ؟.مجموعات البنوك الثالثة

 هدف البحث:-1/3

 والبنوك التقليدية، والبنوك اإلسالمية، البنوك بين الكفاءة مستوىمقارنة هذا البحث إلى  هدفي

تقديم من خالل لتستفيد منها تلك البنوك مستقبلياً  2017وفقاً لبيانات عام  العربية الدولبعض  في المختلطة

ً للمدخل الوسيط وذلك و البنوك، هذه من مجموعة كل داخل الكفؤة غير البنوك كفاءة لتحسين توصيات فقا

 Scaleالكفاءة الحجمية  ونموذج ،BCC ونموذج ،CCR نموذج: ، وهيونماذج تحليل مغلف البيانات

Efficiency (SE) ، الناتجة عن مقارنة نموذجيCCR  وBCC ، وذلك من خالل إجراء المقارنات المرجعية

 والبنوك اإلسالمية، البنوكمجموعة تشغيل البنوك وترتيبها في  ةمستوى كفاءتحديد  بغرض، بين البنوك

كل مجموعة في  مستوى الكفاءة اإلدارية والكفاءة البيئية للبنوك غير الكفؤةتحديد ، والمختلطة والبنوك التقليدية،

  .البنوكمن 

 للبحث الحالي، وهما:وفي ضوء ما تقدم، يمكن تحديد هدفين رئيسيين 

قياس مستوى الكفاءة النسبية للبنوك اإلسالمية، والبنوك التقليدية، والبنوك المختلطة في الدول العربية محل -1

الدراسة. وبالتالي، يمكن مقارنة مستويات الكفاءة وتحديد ما إذا كانت االختالفات بينها )في حالة وجودها( 

 ذات داللة إحصائية.

البنوك غير الكفؤة بالمقارنة مع نظيرتها من البنوك الكفؤة في كل مجموعة من مجموعات  تحسين كفاءة-2

 .البنوك الثالثة
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 البحث واسهاماته: أهمية-1/4

 تحسين مداخل أحد Benchmarking المرجعية المقارنات وتعتبر. األداء بتقييم المحاسبون يهتم

(. 2018 النباح، ؛2017 وكريمة، العياشي ؛2015 حسين، ؛2014 عطياني، ؛2006 الدين، بهاء) األداء

 وتحسين لقياس استخدامها يمكن التي المرجعية المقارنات أشكال أحد البيانات مغلف تحليل أسلوب ويعتبر

ً  ، والتي تمارسالبنوك بينها ومن المنظمات، كافة في األداء  .لدولكافة افي النمو االقتصادي لدوراً هاما

 في مرجع أمثل من البنوكبالمقارنة مع  قياس كفاءة البنوك أسلوب تحليل مغلف البيانات فييمكن أن يساعد و

كفاءة البنوك ل ات الالزمةلتحسينا كذلك اقتراحو ،)البنوك النظيرة( المختلفة البنوك مجموعات من مجموعة كل

 تعظيم أو المخرجات، ثبات مع للمدخالت المستغل غير الفائض وتعتمد هذه التحسينات على تحديد. غير الكفؤة

اهتمت بالتمييز بين البنوك التي  اتدبيندرة في األ أن هناكالمدخالت. إال أنه يالحظ  تثبيت مع المخرجات

االسالمية والبنوك التقليدية والبنوك المختلطة وقياس كفاءة كل مجموعة من تلك البنوك. ويختلف البحث 

البنوك االسالمية والبنوك التقليدية  بينالمقارنة على قتصار االالحالي عن األدبيات السابقة من حيث عدم 

بل تمت المقارنة أيضاً مع البنوك المختلطة، والتي تقوم بتقديم كل من الخدمات المصرفية االسالمية  فحسب،

يد من للعد بالنسبة مفيدة تعتبرنتائج البحث الحالي والخدمات المصرفية التقليدية. وفي ضوء كل ما تقدم، فإن 

 ،بشأن القطاع المصرفي وكذلك المهتمين ،التي تمارس النشاط المصرفي في حد ذاتهالبنوك ا األطراف، وهي:

المشرفة  اتإلى الجهأيضاً باإلضافة هذا  ،على حد سواءالمستثمرين أو المودعين  وأ مثل المحللين الماليين

 .(البنوك المركزيةالعربية ) الدولعلى القطاع المصرفي في 

 السابقة وسوف يتم تقسيم ما تبقى من البحث على النحو التالي. في القسم الثاني يتم تناول األدبيات

البحث. ثم يتم في القسم الرابع استعراض نتائج  منهج توضيح. وفي القسم الثالث يتم البحث فرضيات واشتقاق

 هحدودخالصة البحث وتتم اإلشارة إلى  األخيرهذه النتائج في القسم الخامس. وفي القسم  البحث. وتتم مناقشة

 وأهم التوصيات واالتجاهات المستقبلية المقترحة.

 واشتقاق فرضيات البحث السابقة األدبيات-2

ركزت التي دراسات من الاالتجاه األول ويتكون يمكن التمييز بين ثالثة اتجاهات لألدبيات السابقة. 

 & Yudistira, 2004; Rahman et al., 2013; Coskun)البنوك اإلسالمية فقط، مثل كفاءة على 

Balci, 2018; Kamarudin et al., 2019) . ويتكون االتجاه الثاني من الدراسات التي ركزت على كفاءة

 ;Al-Tamimi, 2007; Almumani, 2013; Aghimien et al., 2016)مثل البنوك التقليدية فقط، 

Saljoughian et al., 2019) االتجاه الثالث، فيتكون من الدراسات التي ركزت على المقارنة بين كفاءة . أما

 وسوف يتم التركيز في البحث الحالي على. ، من ناحية أخرىوالبنوك التقليدية ، من ناحية،البنوك اإلسالمية

فعلى سبيل . والتي قامت باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات الدراسات المقارنة هذه المجموعة األخيرة من

ً  43المقارنة بين كفاءة ب Bader et al. (2008) المثال، اهتم ً  37و  بنكاً إسالميا خالل السنوات  بنكاً تقليديا

، الجزائر، والبحرين، وبنجالدش، وبروناي، ومصر، وجامبيا، وإندونسياة )دول 21في  1990-2005

وإيران، واألردن، والكويت، ولبنان، وماليزيا، وباكستان، وقطر، والسعودية، وسينيجال، والسودان، وتونس، 

الموظفين، واألصول الثابتة،  على النفقات مجموع. وكانت المدخالت عبارة عن (وتركيا، واإلمارات، واليمن

إجمالي القروض، واألصول . وكانت المخرجات عبارة عن وإجمالي الودائع مضافاً إليها األرصدة المقترضة
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وتم تقسيم البنوك من حيث الحجم، والعمر، . العمومية الميزانية خارج األخرى المولدة للدخل، والبنود

 التقليدية للبنوك الكلية الكفاءة نتائج بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدموأشارت النتائج إلى والمنطقة. 

ً  22المقارنة بين كفاءة  Hassan et al. (2009) واستهدف .اإلسالمية البنوك مع بالمقارنة و  بنكاً إسالميا

18  ً ً تقليديا مصر، ي )ة أعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمدول 11في  2005-1990خالل السنوات  بنكا

تم . و(واإلمارات، واليمنوالبحرين، وتونس، واألردن، والكويت، ولبنان، وقطر، والسعودية، وتركيا، 

ً  . وتوصلت هذه الدراسةBader et al. (2008) التي استخدمهاالمخرجات والمدخالت استخدام نفس   أيضا

 البنوك مع بالمقارنة التقليدية للبنوك الكلية الكفاءة نتائج بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدمإلى 

ً  23المقارنة بين كفاءة ب Abdul-Majid et al. (2010) وقام .اإلسالمية ً  88و  بنكاً إسالميا خالل  بنكاً تقليديا

ماليزيا، والسودان، وبنجالديش، وتونس، واألردن، ولبنان، واليمن، ل )دو 10في  2002-1996السنوات 

 وحقوق والودائع، التشغيلية، المصروفات. وكانت المدخالت عبارة عن (وإندونيسيا، والبحرين، وإيران

البنوك االسالمية . وتبين أن القروض، واألصول األخرى المولدة للدخل. وكانت المخرجات عبارة عن الملكية

وكان مؤشر الكفاءة للبنوك اإلسالمية أكبر من البنوك التقليدية  .المدخالت ستخدامكانت لديها قدرة أكبر على ا

 في كل السنوات محل الدراسة.

ً  23على المقارنة بين كفاءة  فقد ركز Srairi (2010)أما  ً إسالميا ً  48و  بنكا ً تقليديا خالل  بنكا

البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، والسعودية، ي )دول مجلس التعاون الخليجفي  2007-1999السنوات 

ومصروفات الفوائد  الموظفين، على النفقات مجموعوكانت المدخالت عبارة عن . (واإلمارات، وقطر

 القروض مجموع صافي. وكانت المخرجات عبارة عن مصروفات اإلدارية والتشغيلية األخرىوال المدفوعة،

 أكثر المتوسط في كانت التقليدية أن البنوك. وأشارت النتائج إلى للدخل المولدة األخرى واألصول ،للعمالء

 Hassan واستهدف .الربح كفاءة أو التكلفة كفاءة مستويات حيث من سواء اإلسالمية، البنوك من كفاءة

ً  67المقارنة بين كفاءة  (2013) ً  196و  بنكاً إسالميا دولة  12في  2009-2001خالل السنوات  بنكاً تقليديا

البحرين، ومصر، واألردن، والكويت، ولبنان، وسلطنة عمان، والسعودية، واإلمارات، ط )في الشرق األوس

 إجمالي الودائع، ورأس المال، والتكاليفوكانت المدخالت عبارة عن . (واليمن، وإيران، والعراق، وقطر

. وكانت (التشغيل تكاليف من وغيرها ،واألجور الرواتب،مثل: ) overhead costالعامة غير المباشرة 

 ذات فروق توجد ه ال. وتبين أنtotal earning assetsالمولدة للدخل  األصول مجموعالمخرجات عبارة عن 

 في التقليدية والبنوك اإلسالمية البنوك بين اإلجمالية الفنية والكفاءة اإلجمالية التكلفة كفاءة في إحصائية داللة

 للحجم المتغيرة الغلة ونماذج Constant Return to Scale (CRS) للحجم الثابتة الغلة نماذج من كل ظل

Variable Return to Scale (VRS). واهتم Said et al. (2013) بنوك إسالمية 8المقارنة بين كفاءة ب 

العمل )مقاساً وكانت المدخالت عبارة عن . ماليزيافي  2009-2006خالل السنوات  بنوك تقليدية 9و 

. وكانت المخرجات وإجمالي الودائع(، مقاساً باألصول الثابتةرأس المال )و(، على الموظفينمصروفات الب

. وأشارت العمومية الميزانية خارج األخرى المولدة للدخل، والبنودإجمالي القروض، واألصول عبارة عن 

 التقليدية، البنوك مع بالمقارنة الموارد تخصيص في نسبيًا كفاءة أكثر كانت اإلسالمية أن البنوكالنتائج إلى 

 البنوك في التكلفة لكفاءة الرئيسي السبب أن وتبين .التشغيلية تكاليفها في التحكم في نسبيًا كفؤة غير كانت لكنها

 التخصيصية الكفاءة وليس ،technical efficiency الفنية الكفاءة هو الدراسة محل الفترة خالل التقليدية

allocative efficiency .التكلفة كفاءة لزيادة كبيرة إمكانات لديها التقليدية البنوك أن إلى النتيجة هذه وتشير 
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 التكلفة كفاءة في الرئيسي السبب كان فقد أخرى، ناحية ومن .بكفاءة واستخدامها الموارد تخصيص خالل من

 كفاءة زيادة اإلسالمية للبنوك يمكن ولذلك،. الفنية الكفاءة وليس التخصيصية، الكفاءة هو اإلسالمية البنوك في

ً  تبين كما .الفني المكون تحسين خالل من التكفة  المصدر كانت scale efficiency الحجم كفاءة أن أيضا

 يعتبر البنك حجم أن إلى يشير مما والتقليدية، اإلسالمية التجارية البنوك من لكل بالنسبة الفنية للكفاءة الرئيسي

 ً  .البنك كفاءة تحسين في مهما

 عددسالمية لاإلفروع وال بنوك إسالمية 5المقارنة بين كفاءة ب Siddique & Rahim (2013) وقام

 واألصول الودائع،وكانت المدخالت عبارة عن  .باكستانفي  2012-2007خالل السنوات  بنوك تقليدية 5

 االستثمارية، المحفظة. وكانت المخرجات عبارة عن )كبديل لعدد الموظفين( العمالةرواتب و الثابتة،

 التقليدية للبنوك اإلسالمية المصرفية للفروع الفنية الكفاءةأن  توصلت الدراسة إلى. ووالسلفيات والقروض

 الكفاءة أن إال .full-fledged Islamic banks الكاملة اإلسالمية بالبنوك الخاصة تلك من أفضل كانت

 اإلسالمية المصرفية بالفروع الخاصة تلك من أعلى كانت الكاملة اإلسالمية للبنوك التكلفة وكفاءة التخصيصية

ً  45المقارنة بين كفاءة ب Johnes et al. (2014) واهتم .التقليدية للبنوك ً إسالميا ً  207و  بنكا ً تقليديا  بنكا

البحرين، وبنجالديش، وبروناي، ومصر، وأندونيسيا، واألردن، ة )دول 18في  2009-2004خالل السنوات 

والكويت، وماليزيا، وموريتانيا، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، والسودان، وتونس، وتركيا، 

)كمقياس  الثابتة واألصول األجل، قصير والتمويل الودائعوكانت المدخالت عبارة عن . (يمنواإلمارات، وال

)كمقياس  equity الملكية وحقوق ،)كبديل لتكلفة العمالة( والعمومية اإلدارية والمصروفات ،لرأس المال(

. للدخل المولدة األخرى واألصول القروض، إجمالي. وكانت المخرجات عبارة عن لالتجاه نحو المخاطرة(

 بين gross  efficiency اإلجمالية الكفاءة في إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه الوأشارت النتائج إلى 

 net الصافية تم تقسيم الكفاءة االجمالية إلى عنصرين، وهما: الكفاءةثم  .واإلسالمية التقليدية البنوك

efficiency وتوفر  ً  على التأثير إلى تشير والتي type efficiency النوع كفاءةو اإلدارية، للكفاءة مقياسا

ً  دليالً  تقدم النوع كفاءةأن وتبين  .التشغيل طريقة كفاءة  أقل المتوسط في تعتبر اإلسالمية البنوك أن على قويا

 بالمقارنة اإلسالمية البنوك في بكثير أعلى المتوسط في تعتبر الصافية وأن الكفاءة .التقليدية البنوك من كفاءة

 إلى بالنظر خاص بشكل بالكفاءة يتسمون اإلسالمية البنوك مديري أن إلى يشير مما التقليدية، البنوك مع

ً  35المقارنة بين كفاءة ب Pradiknas & Fathurohman (2015) وقام .بها يتقيدون التي القواعد  بنكاً إسالميا

ً  114و   النموذج المدخل الوسيط في ظل وتم استخدام .إندونسيافي  2013-2004خالل السنوات  بنكاً تقليديا

وكانت . output-oriented VRS DEA model للحجم المتغيرة الغلة بافتراض بالمخرجات التوجه ذو

إجمالي القروض، . وكانت المخرجات عبارة عن إجمالي الودائع، وإجمالي األصولالمدخالت عبارة عن 

 أكثربشكل عام  تعتبر اإلسالمية البنوك. وتبين أن األخرى(، واالستثماراتوالدخل )من الفوائد والمصادر 

 .التقليدية البنوك من كفاءة

 تقليدية بنوك 5و  إسالمية بنوك 5المقارنة بين كفاءة  افقد استهدف Majeed & Zanib (2016)أما 

وتم استخدام ثالثة مقاييس  .باكستانفي  2014-2007خالل السنوات  تقليدية لبنوك إسالمية فروع 5و 

وكانت المدخالت عبارة الحجمية.  والكفاءة الصافية، الفنية والكفاءة اإلجمالية، الفنية الكفاءةللكفاءة، وهي: 

االستثمارات، والقروض . وكانت المخرجات عبارة عن الودائع، واألصول الثابتة، ورأس المالعن 

 كانت full-fledged الكاملة اإلسالمية البنوكأن . وأشارت النتائج إلى والتمويالت، وباقي األصول األخرى
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 اإلسالمية الفروع أن إال. التقليدية البنوك من الصافية الفنية والكفاءة اإلجمالية الفنية الكفاءة حيث من كفاءة أقل

 .التقليدية والبنوك الكاملة االسالمية البنوك مع بالمقارنة عالية حجمية كفاءة ذات كانت التقليدية للبنوك

ً  30المقارنة بين كفاءة  Alqahtani et al. (2017) واستهدف ً  50و  بنكاً إسالميا وبعد فترة  خالل بنكاً تقليديا

وكانت المدخالت عبارة . الخليجي التعاون مجلس دولفي ( 2012-2007السنوات ) العالمية المالية األزمة

. القروض، واألصول األخرى المولدة للدخل. وكانت المخرجات عبارة عن الودائع، وتكلفة العمالةعن 

 حيث من كفاءة أكثر اإلسالمية البنوك كانت العالمية، المالية األزمة خالل أنهالدراسة إلى  هذه وتوصلت

 العالمية، المالية األزمة تلت التي الفترة خالل بينما .التقليدية البنوك مع بالمقارنة cost efficient التكلفة

 تفوقها وفقدت profit efficiency األرباح كفاءة حيث من التقليدية البنوك من أقل اإلسالمية البنوك كانت

 .التكلفة كفاءة في

خالل السنوات  بنوك تقليدية 8و  بنوك إسالمية 4المقارنة بين كفاءة ب Khan et al. (2018) وقام

. وكانت الودائع، وإجمالي األصول، ورأس المالوكانت المدخالت عبارة عن . السعوديةفي  2008-2016

 أظهرت التقليدية البنوك. وتبين أن الدخل صافياالستثمارات، والسلفيات والتمويالت، والمخرجات عبارة عن 

( الحجمية الكفاءة الصافية، الفنية والكفاءة اإلجمالية، الفنية الكفاءة) الثالثة الكفاءة أنواع جميع في عالية درجة

ً  هناك كان اإلسالمية، البنوك مستوى وعلى .اإلسالمية البنوك مع بالمقارنة ً  بنكا  المرتبة في فقط واحداً  إسالميا

 بنكان هناك كان فقد التقليدية، البنوك مستوى على أما. الراجحي مصرف وهو للكفاءة بأنواعها الثالثة، األولى

 Mulyany et واهتم .الهولندي السعودي والبنك التجاري، األهلي البنك: وهما للكفاءة، األولى المرتبة في

al. (2019)  إسالمية نافذة 15بالمقارنة بين كفاءة Islamic windows البنوك التقليدية و للبنوك التقليدية

 العمومية المصروفاتوكانت المدخالت عبارة عن . إندونسيافي  2015-2011خالل السنوات  15 وعددها

. وكانت savingsوالمدخرات  واألصول، األخرى، والمصروفات الرواتب، ومصروفات واإلدارية،

 كانت التقليدية البنوك. وأشارت النتائج إلى أن العمليات من والدخل ، والودائع التمويل،المخرجات عبارة عن 

ً  اإلسالمية نوافذها من قليالً  كفاءة أكثر ً  بينما .CRS الحجم إلى الثابتة العوائد لنموذج وفقا  العوائد لنموذج وفقا

 .لها التقليدية البنوك من كفاءة أكثر كانت اإلسالمية النوافذ أن تبين فقد ،VRS الحجم إلى المتغيرة

البنوك قامت بالتمييز والمقارنة بين كفاءة  تهاأن غالبي يتضح من استعراض األدبيات السابقةو

األدبيات بالتمييز تلك قيام القليل من أيضاً  كما اتضحالبنوك التقليدية، من ناحية أخرى. ناحية، واإلسالمية، من 

البنوك التقليدية، من ناحية أخرى. لبنوك التقليدية، من ناحية، واالسالمية ل النوافذبين الفروع اإلسالمية أو 

والتي تجمع  ؛البنوك، وهي البنوك المختلطةمن  مجموعة أخرى تتناولويرى الباحثان أن األدبيات السابقة لم 

جب دراسة هذه تبين تقديم كل من الخدمات المصرفية التقليدية والخدمات المصرفية االسالمية. وبالتالي، 

)التي تقدم خدمات مصرفية  المجموعة من البنوك بصورة منفصلة عن مجموعة البنوك االسالمية الصرفة

وربما يكون ذلك  .)التي تقدم خدمات مصرفية تقليدية فقط( التقليدية الصرفة، ومجموعة البنوك إسالمية فقط(

بنوك الكل من  مييز بينالتفكرة وعلى الرغم من أن  أحد األسباب الرئيسية الختالف نتائج األدبيات السابقة.

 :سبيل المثال انظر على، لقياس ومقارنة األداء المالي للبنوكتم تطبيقها  مختلطةالتقليدية والسالمية واإل

(Kouser & Saba, 2012; Saba et al., 2015; Abdeldayem & El-Sherbiney, 2018)، 

إال أن  ،مختلطةالتقليدية والسالمية واإلبنوك كل من الأداء توصلت هذه الدراسات إلى وجود اختالفات بين و

ما تقدم،  ضوءي فوقياس كفاءة البنوك باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات. ذا التمييز لم يتم في مجال ه
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فإن الدراسة الحالية تختلف عن األدبيات السابقة من خالل التمييز بين كفاءة المجموعات الثالثة الرئيسية 

قديم اإلقتراحات لتحسين ، وبالتالي يمكن تمختلطةالالبنوك تقليدية والالبنوك سالمية وللبنوك؛ وهي: البنوك اإل

، يمكن بقسوتأسيساً على ما  كفاءة البنوك غير الكفؤة في كل مجموعة من هذه المجموعات الثالث للبنوك.

 صياغة فرضية رئيسية للبحث الحالي على النحو التالي: 

البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية وفي الكفاءة النسبية بين البنوك  إحصائية داللة ذاتتوجد اختالفات 

 .أسلوب تحليل مغلف البياناتنماذج باستخدام  المختلطة في الدول العربية

األنواع الثالثة للبنوك محل الدراسة  كفاءة بين اتوتجدر اإلشارة إلى عدم تحديد اتجاه متوقع لالختالف

ويمكن تقسيم الفرضية عدم وجود أدبيات سابقة قامت بمقارنة الكفاءة بين تلك األنواع الثالثة للبنوك. بسبب 

 الرئيسية للبحث إلى ثالثة فرضيات فرعية كما يلي: 

كفاءة البنوك اإلسالمية والتقليدية والمختلطة  بين إحصائية داللة ذاتتوجد اختالفات  األولى: فرعيةال ةفرضيال

 .CCRوفقاً لنموذج  العربيةفي الدول 

كفاءة البنوك اإلسالمية والتقليدية والمختلطة بين  إحصائية داللة ذاتتوجد اختالفات الثانية:  فرعيةال ةفرضيال

 .BCCوفقاً لنموذج  في الدول العربية

والتقليدية والمختلطة كفاءة البنوك اإلسالمية بين  إحصائية داللة ذاتتوجد اختالفات الثالثة:  فرعيةال ةفرضيال

 .SEوفقاً لنموذج  في الدول العربية

 البحث منهج-3

 Data Envelopment Analysis (DEA)البيانات  مغلف تحليل أسلوب الحالية الدراسة استخدمت

 لقياس الخطية البرمجة  يستخدم معلمي غير أسلوب وهو. (Charnes et al.,1978) بتطويره قام والذي

القرار  اتخاذ والتي يطلق عليها وحدات المتجانسة، الطبيعة الوحدات ذات من لمجموعة النسبية الكفاءة

Decision Making Units (DMUs)الدراسة استخدمتو .والمستشفيات الجامعات،و البنوك، ، مثل 

األكثر قبوالً في األدبيات المدخل يعتبر هو الذي ، وIntermediation Approachالوسيط  المدخل الحالية

 ,.Srairi, 2010; Said et al., 2013; Khan et al)السابقة، ويناسب طبيعة النشاط المصرفي للبنوك 

2018).  

 :والفترة الزمنية محل الدراسة مجتمع وعينة البحث-3/1

وبالتالي  .2017في عام  يتمثل مجتمع البحث في كافة البنوك العاملة في الدول العربية محل الدراسة

المفردات  من لعدد بيانات تجميع يتم وفيها cross-sectional data مقطعية بيانات يستخدمالبحث الحالي  فإن

لعدة اعتبارات. فقد كان الهدف هو تحقيق الفترة الزمنية محل الدراسة  فقط. وتم اختيار واحد لعام )البنوك(

تتعلق بعدم تماثل الظروف  الفترة الزمنية تجنباً ألي تأثيرات زمنية محتملةالتجانس بين عينة البنوك في نفس 

. كما أن اختيار الفترة الزمنية ارتبط الحالية في كل سنة مالية بالمقارنة مع السنوات المالية األخرىاالقتصادية 

االنسجام بين المتغيرات  لتحقيق IFRS بأن تكون كافة البنوك قامت بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية

 النماذج ستصبح السنوات عدد زاد وأخيراً، فكلماالمحاسبية التي تعتمد في قياسها على هذه المعايير. 
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: هي عربية، دول وتم اختيار سبعتعقيداً في ظل تقسيم البنوك إلى عدة مجموعات مختلفة.  أكثر والتحليالت

وتم اختيار هذه الدول العربية . واألردن ومصر، والسعودية، عمان، وسلطنة والكويت، واإلمارات، البحرين،

في وتم تقسيم البنوك من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.  من منطقة الخليج ودوالً  بحيث تغطي دوالً 

)والتي تقوم بتقديم  اإلسالمية البنوك :وهي ؛حسب طبيعة نشاطها إلى ثالث مجموعات رئيسيةتلك الدول 

 )والتي تقوم بتقديم األنشطة المصرفية التقليدية فقط(، التقليديةالبنوك و األنشطة المصرفية االسالمية فقط(،

وتم اختيار عينة  )والتي تقوم بتقديم كل من األنشطة المصرفية التقليدية واالسالمية معاً(. المختلطةالبنوك و

في الدول العربية محل الدراسة، وذلك وفقاً لعدة  ن المجموعات الثالثم من تلك البنوك داخل كل مجموعة

 على النحو التالي: ، كان الهدف منها تحقيق التجانس بين عينة البنوك المختارة، وذلكمعايير

 .2017ديسمبر  31أن تنتهي السنة المالية للبنك وفقاً للتاريخ الميالدي في -1

وذات قيم موجبة )أي ليست قيم سالبة أو  متاحة )المدخالت والمخرجات( أن تكون كافة البيانات المطلوبة-2

 .صفرية(

 األجنبية. البنوك فروع وليس الدراسة، محل العربية الدول من دولة كل في الوطنية البنوك على التركيز تم-3

 قطاع تحت ةالدراس محل السبع الدول من دولة كل بورصة في والمتداولة المدرجة البنوك على التركيز تم-4

 بورصة ، وهي تتضمن البورصات التالية:، ولم يتم إيقاف التداول عليها خالل العام2017عام  "البنوك"

 لألوراق مسقط سوق، والكويت بورصة، والمالية لألوراق أبوظبي وسوق ،المالي دبي سوقو ،البحرين

ان. بورصة، والمصرية البورصة، و)تداول( السعودية المالية السوق، والمالية  عمَّ

بنكاً إسالمياً،  23 تتكون منوهي بنكاً،  81 قدرهاعينة  عن اختيار أسفر تطبيق المعايير السابقةقد و

 )انظر ملحق البحث ( عينة البنوك محل الدراسة1الجدول رقم ) ويلخص بنكاً مختلطاً. 27بنكاً تقليدياً، و 31و

 .(لمزيد من التفاصيل

 الدراسة محلفي الدول العربية  البنوك عينة ملخص(: 1) رقم جدول

 الدولة
البنوك 

 اإلسالمية

البنوك 

 التقليدية

البنوك 

 المختلطة

حجم 

 العينة

البنوك 

 المتداولة

نسبة 

 العينة

البنوك 

 المستبعدة
 مالحظات

 صافي دخل العمليات خسارة 1 %86 7 6 1 2 3 البحرين

 خسارةصافي دخل العمليات  1 %95 20 19 12 2 5 اإلمارات

 2 %83 12 10 1 4 5 الكويت
فرعان لبنوك أخرى في 

 البحرين

 صافي دخل العمليات خسارة 1 %88 8 7 5 1 1 عمان

 - 0 %100 12 12 8 0 4 السعودية

 2 %86 14 12 0 9 3 مصر
اختالف نهاية السنة المالية، 

 وعدم وجود تداول

 عدم وجود تداول 1 %94 16 15 0 13 2 األردن
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 الدولة
البنوك 

 اإلسالمية

البنوك 

 التقليدية

البنوك 

 المختلطة

حجم 

 العينة

البنوك 

 المتداولة

نسبة 

 العينة

البنوك 

 المستبعدة
 مالحظات

  8 %91 89 81 27 31 23 اإلجمالي

 المدخالت والمخرجات:-3/2

 النسبية الكفاءة لقياس استخدامها يمكن التي والمخرجات المدخالت الباحثين حول بين إجماع يوجد ال

 في تكراراً  األكثر والمخرجات المدخالت اختيار تم فقد ولذلك. البيانات مغلف تحليل أسلوب باستخدام للبنوك

 . البحث أهداف تحقيق على يعمل وبما )والتي قامت بتطبيق المدخل الوسيط(، ذات الصلة السابقة األدبيات

  باستخدام:ن والباحث قامفعلى سبيل المثال، وبالنسبة لعناصر المدخالت، 

 مثل:الموظفين تكلفة ، (Bader et al., 2008; Srairi, 2010; Said et al., 2013; Siddique & 

Rahim, 2013; Johnes et al., 2014; Alqahtani et al., 2017; Mulyany et al., 2019) . 

 مثل:الثابتة األصول ، (Bader et al., 2008; Said et al., 2013; Siddique & Rahim, 2013; 

Johnes et al., 2014; Pradiknas & Fathurohman, 2015; Majeed & Zanib, 2016; 

Khan et al., 2018; Mulyany et al., 2019) . 

 العمالء، مثل:  ودائع(Bader et al., 2008; Abdul-Majid et al., 2010; Hassan, 2013; Said 

et al., 2013; Siddique & Rahim, 2013; Johnes et al., 2014; Pradiknas & 

Fathurohman, 2015; Majeed & Zanib, 2016; Alqahtani et al., 2017; Khan et al., 

2018; Mulyany et al., 2019) . 

 :باستخدامالباحثون  قامفقد بالنسبة لعناصر المخرجات، أما 

 والسلف، مثل: القروض (Bader et al., 2008; Abdul-Majid et al., 2010; Srairi, 2010; 

Said et al., 2013; Siddique & Rahim, 2013; Johnes et al., 2014; Pradiknas & 

Fathurohman, 2015; Majeed & Zanib, 2016; Alqahtani et al., 2017; Khan et al., 

2018; Mulyany et al., 2019) . 

 قام والدخل، مثل:  صافي(Pradiknas & Fathurohman, 2015; Khan et al., 2018; 

Mulyany et al., 2019). 

والتي لم تتم دراستها في وباإلضافة إلى ما سبق، يرى الباحثان أنه توجد بعض المدخالت ذات الصلة 

استخدام هذا  يتم الباحثان، لم علم فحسب. البنكية الفروع ، مثل عددعلى الرغم من أهميتها األدبيات السابقة

 أن يعتبر من عناصر المدخالت المهمة، والتي يمكن أنه الباحثان يرى ولكن السابقة. األدبيات في المتغير

قامت معظم فقد ومن ناحية أخرى،  .سيتم استخدامه في الدراسة الحاليةنشاط البنك؛ ولذلك  حجم تؤثر على

في حالة عدم وذلك  ،الموظفين عدد عن كبديل الموظفين )تكلفة الموظفين( األدبيات السابقة باستخدام رواتب

فسوف يتم استخدام  ؛محل الدراسة الحالية البنوكتوافر هذا العدد. ونظراً ألن عدد الموظفين متاح وفقاً لبيانات 

 أو قامت األدبيات السابقة باستخدام صافيفقد  ،الثابتة ألصوللوبالنسبة  الموظفين في الدراسة الحالية. عدد
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ً الثابتة ) إجمالي األصول الثابتة في الدراسة  إجمالي األصول(. وسوف يتم استخدام صافي األصول وأحيانا

ولذلك،  ل العنصر األكثر تكراراً في األدبيات السابقة في هذا المجال.وبالنسبة لودائع العمالء، فهي تمث الحالية.

 قامت األدبيات السابقة باستخدام صافيفقد  ،والسلف لقروضبالنسبة لأما  فقد تم استخدامها في الدراسة الحالية.

وأخيراً،  والسلف في الدراسة الحالية. والسلف. وسوف يتم استخدام صافي القروض إجمالي القروض أو

وقامت بعض األدبيات  ،الدخل األدبيات السابقة باستخدام صافيبعض قامت فقد  ،دخلال صافيبالنسبة ل

وفي  العمليات في الدراسة الحالية. دخل العمليات. وسوف يتم استخدام صافي من الدخل األخرى باستخدام

الثابتة،  األصول الموظفين، وصافي ية، وعددالبنك الفروع ضوء ما تقدم، فقد تم اختيار المدخالت التالية: عدد

وودائع العمالء. ومن ناحية أخرى، فقد تم اختيار المخرجات التالية: صافي القروض والسلف، وصافي دخل 

المتغيرات المحاسبية المالية من العمليات. وبالتالي، فإن المدخالت والمخرجات المستخدمة تجمع بين كٍل 

ولذلك، فهي تغطي جوانب عديدة تتعلق بنشاط البنوك، مما يجعلها أفضل من األساليب والمتغيرات غير المالية. 

( والمخرجات المدخالت) المستخدمة وتم تجميع البيانات التقليدية لتقييم أداء البنوك، مثل تحليل النسب المالية.

، 2017 عام عن الدراسة محل للبنوك مجلس اإلدارة السنوية السنوية وتقارير المالية من القوائمبصورة يدوية 

والمنشورة على المواقع االلكترونية لهذه البنوك، وهي منشورة أيضاً وفقاً لقواعد اإلفصاح في أسواق األوراق 

ولتوحيد أساس المقارنة بين البنوك في الدول محل الدراسة فقد المالية في كل دولة من الدول محل الدراسة. 

عدة دول  اعتمدت على بيانات مندوالر، وذلك إسوة باألدبيات السابقة التي تم قياس كافة القيم النقدية بال

 ;Bader et al., 2008; Abdul-Majid et al., 2010; Srairi, 2010; Hassan, 2013)مختلفة، مثل 

Johnes et al., 2014; Alqahtani et al., 2017; KPMG, 2018) .(2)الجدول رقم  ويوضح 

 والمخرجات التي تم استخدامها. المدخالت لعناصر الوصفية اإلحصاءات

 *ت: اإلحصاءات الوصفية لعناصر المدخالت والمخرجا(2)جدول رقم 

 
عدد 

 الفروع
 الموظفين

صافي األصول 

 الثابتة
 ودائع العمالء

صافي القروض 

 والسلف

صافي دخل 

 العمليات

       :البنوك االسالمية

 2430673 62237230 72769543 2094191 15000 599 أكبر قيمة

 2170 397505 169111 4520 245 8 أقل قيمة

 340148 10885457 12594796 245913 2383 90 المتوسط

 560648 14553709 17175344 436401 3719 144 االنحراف المعياري

       :البنوك التقليدية

 553664 16826910 22787079 334777 6715 216 أكبر قيمة

 9004 292425 852487 2075 109 1 قيمة أقل

 124722 3864599 5150871 80541 1651 62 المتوسط

 128959 4219947 4952949 80148 1689 53 االنحراف المعياري

       :البنوك المختلطة
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عدد 

 الفروع
 الموظفين

صافي األصول 

 الثابتة
 ودائع العمالء

صافي القروض 

 والسلف

صافي دخل 

 العمليات

 2652422 89952815 107749000 1407299 13436 401 أكبر قيمة

 4721 682996 803138 3781 105 4 أقل قيمة

 713168 24735689 27918889 328161 2854 93 المتوسط

 749541 23522533 27403827 347064 2801 95 االنحراف المعياري

 المبالغ باأللف دوالر. *

 :العالقة بين عدد المدخالت والمخرجات وبين عدد وحدات اتخاذ القرار-3/3

، وعدد ، من ناحيةعدد المدخالت والمخرجات المختارة العالقة بين توجد قاعدة تجب مراعاتها بشأن

 عدد وحدات اتخاذ القرار. وتتمثل هذه القاعدة في أن ، من ناحية أخرىمحل الدراسةوحدات اتخاذ القرار 

حتى وذلك  ،المخرجاتو المدخالت جب أال يقل عن ثالثة أضعاف مجموعي )وهي البنوك في البحث الحالي(

 ,Friedman & Sinuany-Stern, 1998; Subramanyam)، انظر: دقيقة نتائجإلى لوصول يمكن ا

البحث الحالي، يتضح أن عدد البنوك محل الدراسة )وحدات اتخاذ  بياناتوبتطبيق هذه القاعدة على  .(2016

عينة  ملخص وبالنظر إلى .18=3(×2+4؛ حيث أن )بنكاً في كل مجموعة 18القرار( يجب أال يقل عن 

 23(، يتضح أن هذه القاعدة متحققة؛ حيث بلغت عينة البنوك االسالمية 1)رقم الجدول بالبنوك محل الدراسة 

وبالتالي، فإن حجم عينة البنوك في كل مجموعة  بنكاً. 27بنكاً، والبنوك المختلطة  31بنكاً، والبنوك التقليدية 

  بنكاً. 18يتجاوز الحد األدنى المطلوب، وهو 

 :نماذج تحليل مغلف البيانات-3/4

ويتمثل النموذج . باستخدام تحليل مغلف البيانات لتقييم كفاءة التشغيلالشائعة ثالثة ال نماذجال تم استخدام

، ويعرف (Charnes, Cooper & Rodes,1978) تم تطويره في دراسةوالذي ، CCRنموذج  األول في

كل ظروف التشغيل  االعتبارفي يأخذ ألنه ؛ Global Technical Efficiencyأيضاً بالكفاءة الفنية العامة 

الزيادة في نسبة ثابتة في المدخالت تحدث نفس نسبة بزيادة أي أن هذا النموذج يفترض البيئية واإلدارية. و

 الثاني النموذج ويتمثل .Constant Return to Scaleما يعرف بثبات الغلة إلى الحجم  وهو ،المخرجات

هذا يفترض . و(Banker, Charnes & Cooper ,1984) تم تطويره في دراسةوالذي ، BCCنموذج  في

ما  وهو ،متغيرة  بالزيادة  أو النقصان في المخرجات في المدخالت تحدث نسبة أن زيادة نسبة معينةالنموذج 

والذي ، SE أما النموذج الثالث فهو نموذج. Variable Return to Scaleإلى الحجم يعرف بتغير الغلة 

، وهو عبارة عن  حاصل قسمة الكفاءة  الناتجة عن نموذج Scale Efficiencyيشير إلى الكفاءة الحجمية 

CCR    ونموذجBCC أن أي؛ 𝑆𝐸 =
𝐶𝐶𝑅

BCC
بحيث  ؛إلى جزئين  CCR يعني أنه يمكن تجزئة نموذج وهذا. 

𝐶𝐶𝑅أن   = (𝑆𝐸) 𝑋(𝐵𝐶𝐶)يمكن القول أن  وفي هذه الحالةهذه التجزئة مصدر عدم الكفاءة. توضح ، و

، أو عوامل خارجية تقع خارج BCCسبب عدم الكفاءة هو العمليات اإلدارية الداخلية للبنك وتقاس بنموذج 

 (n)أن لدينا  وبافتراض .(Cooper et al., 2007)وتسمى عوامل بيئية  ،SEنطاق البنك وتقاس بنموذج 
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،  DMUj، مثل البنوك، وكل وحدة قرار Decision Making Units (DMU)من وحدات اتخاذ القرار 

، حيث  rjyمن ذات المخرجات وبكميات مختلفة، ونرمز لها بالرمز  )s(، تنتج لنا  )n, …, 2, 1= j(حيث 

)s, …, 2, 1=  r( ،  باستخدام المدخالت)m( ز التي ترتبط بالمخرجات، ونرمز لها بالرمijx  حيث ،=  i(

1, 2, …, m)التالية التي يتم التعبير  ذجانماليتم إيجاد الكفاءة ألي وحدة اتخاذ قرار من خالل  ،ى ذلك. وعل

 .(1) رقم التي يلخصها الشكل وفقاً للمعادالت غير الخطيةعنها 

 *البيانات مغلف تحليل نماذج(: ملخص ألهم 1شكل رقم )

BCC- I BCC- O 

 

 

CCR- I CCR- O 

 

 
 .( ,.pp. 2011Banker et al ,43-49)المصدر:  *

لبرنامج استخدام النسخة التعليمة تم قد ف ولحل المعادالت السابقة وقياس كفاءة البنوك محل الدراسة،

 .DEA-Solver-Learning Version 8.0 تحليل مغلف البيانات
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 نتائج البحث-4

ً وفقمستوى أهداف البحث وعلى البحث استعراض نتائج يتم  فيما يلي لمخرجات النماذج الثالثة  ا

 .، وذلك على النحو التاليالبيانات مغلف تحليلألسلوب 

 لبنوك االسالمية والتقليدية والمختلطة:ة النسبية لالكفاء قياس-4/1

 :CCR  ،BCC  ،SEباستخدام نماذج  للبنوك اإلسالميةالنسبية  الكفاءة قياس-4/1/1

ث نفس نسبة دبافتراض أن زيادة نسبة ثابتة في المدخالت تُح كفاءة التشغيل (3) رقم لجدولا يوضح

ً لConstant Return to Scaleالزيادة في المخرجات، وهو ما يعرف بثبات الغلة للحجم  نموذج . ووفقا

CCR 12.1؛ أي تفسر النسبة المكملة %87.9 بلغمتوسط الكفاءة العام لجميع البنوك االسالمية أن ، يتضح% 

 األصول الفروع، والموظفين، وصافي عددحيث من  استغالالً أمثالً  عدم استغالل موارد البنوك االسالمية

زيادة أي نسبة ثابتة في المدخالت  أن . كما يتضح أن متوسط كفاءة التشغيل بافتراضالعمالء الثابتة، وودائع

 Variable Return toن في المخرجات، وهو ما يعرف بتغير الغلة للحجم نسبة زيادة أو نقصاتُحدث 

Scale، وفقاً لنموذج BCC  وجود عوامل إدارية تؤثر في تفسر  %5.8ما نسبته أن أي  ؛%94.2تساوى

أن أي  ؛%93.3تساوى  SEالكفاءة الحجمية  في حين أن متوسط كفاءة التشغيل وفقاً لنموذج .كفاءة التشغيل

 التشغيل. مل بيئية تؤثر في كفاءةوجود عواتفسر  %6.7 ما نسبته

 CCR  ،BCC  ، SEنماذج(: كفاءة تشغيل البنوك االسالمية وفقاً ل3جدول رقم )

 اإلسالمية كوالبن
CCR BCC SE 

 المرتبة الكفاءة المرتبة الكفاءة المرتبة الكفاءة

I1 1 1 1 1 1 1 

I2 1 1 1 1 1 1 

I3 1 1 1 1 1 1 

I4 1 1 1 1 1 1 

I5 0.8217 17 1 1 0.8217 

 

20 

I6 0.9959 10 1 1 0.9959 10 

I7 0.8043 18 0.8152 21 0.9867 11 

I8 1 1 1 1 1 1 

I9 0.5950 23 0.8653 18 0.6875 23 

I10 0.7379 19 0.8050 22 0.9166 16 

I11 0.9721 11 1 1 0.9721 12 

I12 0.8234 16 0.8780 17 0.9378 14 

I13 1 1 1 1 1 1 

I14 1 1 1 1 1 1 

I15 0.6727 21 0.8564 19 0.7854 22 

I16 0.6427 22 0.7453 23 0.8623 18 

I17 0.8284 15 0.9349 15 0.8860 17 

I18 0.8299 14 1 1 0.8299 19 
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 اإلسالمية كوالبن
CCR BCC SE 

 المرتبة الكفاءة المرتبة الكفاءة المرتبة الكفاءة

I19 0.6785 20 0.8468 20 0.8012 21 

I20 0.8467 13 0.9104 16 0.9300 15 

I21 0.9653 12 1 1 0.9653 13 

I22 1 1 1 1 1 1 

I23 1 1 1 1 1 1 

  0.9334  0.9416  0.8789 متوسط الكفاءة

 I14وبنك  I13وبنك  I8بنك و I4وبنك  I3بنك و I2بنك و I1أن بنك يتضح  ،البنوكمستوى وعلى 

ً أمثالً  اموارده تقد استخدم ،I23وبنك  I22بنك و  الموظفين، وصافيوالفروع،  حيث عدد مناستخداما

 والسلف، وصافي القروض بغية تعظيم مخرجاتها من صافي 2017 عامفي  ،العمالء الثابتة، وودائع األصول

وبذلك  .النماذج الثالثة( في %100)أي  على الواحد الصحيح البنوك تلك حصوللوذلك  ؛العمليات دخل

وكفاءتها البيئية وفقاً للمقارنات من حيث الكفاءة التشغيلية المتمثلة في كفاءتها اإلدارية،  تصبح أفضل البنوك

تتفاوت في درجة كفاءتها التشغيلية وتتأرجح في فهي  ،قية البنوكالنسبة لبب أما .المرجعية مع البنوك األخرى

، وعوامل SE ؤثر في كفاءة التشغيلت  Environmental Factors عدم كفاءتها بسبب وجود عوامل بيئية

 إلى عوامل بيئية امرده I9بنك الن عدم كفاءة فإ ،على سبيل المثالف. BCCإدارية تؤثر في كفاءة التشغيل 

ً لنموذج  %69 حيث بلغت كفاءة البنك ،خارجة عن نطاق إدارة البنك  داخلية ، وعوامل إداريةSEوفقا

Administrative Factors وفقاً لنموذج BCC، قد تباينت فأما بقية البنوك  .%86.5 حيث بلغت الكفاءة

عدم الكفاءة، والتي تحتاج إلى المزيد من التقصي والتحقق عن األسباب اإلدارية والبيئة التي أدت في أسباب 

 مقابالت مع المسئولين في تلك البنوك. إلى عدم الكفاءة بإجراء

 :CCR  ،BCC  ،SEنماذج باستخدام  للبنوك التقليديةالنسبية  الكفاءة قياس-4/1/2

ث نفس نسبة حدأن زيادة نسبة ثابتة في المدخالت تُ كفاءة التشغيل بافتراض ( 4رقم ) يوضح الجدول

ً ل .لحجمما يعرف بثبات الغلة ل وهو ،الزيادة في المخرجات ءة العام متوسط الكفان فإ، CCRنموذج ووفقا

عدم استغالل موارد البنوك التقليدية  %17.4أي تفسر النسبة المكملة  ؛%82.6 بلغ لجميع البنوك التقليدية

 كما يتضح أن. ءالعمال الثابتة، وودائع األصول الموظفين، وصافيو، الفروع عدد حيث مناستغالالً أمثالً 

نسبة زيادة أو نقصان في تُحدث زيادة أي نسبة ثابتة في المدخالت  أن متوسط كفاءة التشغيل بافتراض

ً لنموذج ة للحجمبتغير الغل يعرف، وهو ما المخرجات ما نسبته  أي تفسر ؛%86.3تساوى  BCC وفقا

الكفاءة  في حين أن متوسط كفاءة التشغيل وفقاً لنموذج. وجود عوامل إدارية تؤثر في كفاءة التشغيل 13.7%

 التشغيل.وجود عوامل بيئية تؤثر في كفاءة  %4.3ما نسبته أي تفسر  ؛%95.7تساوى  SEالحجمية 

 CCR  ،BCC  ، SEنماذجكفاءة تشغيل البنوك التقليدية وفقاً ل(: 4جدول رقم )

 CCR BCC SE البنوك التقليدية

 المرتبة الكفاءة المرتبة الكفاءة المرتبة الكفاءة

T1 1 1 1 1 1 1 

T2 1 1 1 1 1 1 
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 CCR BCC SE البنوك التقليدية

 المرتبة الكفاءة المرتبة الكفاءة المرتبة الكفاءة

T3 1 1 1 1 1 1 

T4 1 1 1 1 1 1 

T5 1 1 1 1 1 1 

T6 1 1 1 1 1 1 

T7 1 1 1 1 1 1 

T8 0.9778 11 0.9912 15 0.9865 18 

T9 0.6698 26 0.6725 27 0.9959 14 

T10 0.5508 29 0.5564 29 0.9900 17 

T11 0.6401 27 0.6406 28 0.9993 11 

T12 0.3979 31 0.4093 31 0.9722 21 

T13 0.7801 19 1 1 0.7801 29 

T14 0.6887 24 0.6909 26 0.9968 13 

T15 1 1 1 1 1 1 

T16 1 1 1 1 1 1 

T17 0.4848 30 0.5186 30 0.9348 25 

T18 1 1 1 1 1 1 

T19 0.7101 23 0.7356 25 0.9653 23 

T20 0.8840 14 0.8851 18 0.9988 12 

T21 0.8737 16 0.8811 19 0.9916 16 

T22 0.5685 28 0.7460 23 0.7620 30 

T23 0.8748 15 0.9538 16 0.9172 26 

T24 0.9716 12 1 1 0.9716 22 

T25 0.9405 13 1 1 0.9405 24 

T26 0.7594 20 0.7632 21 0.9950 15 

T27 0.7487 21 0.7600 22 0.9852 19 

T28 0.8321 18 0.9373 17 0.8878 28 

T29 0.6774 25 0.7435 24 0.9111 27 

T30 0.8537 17 0.8674 20 0.9841 20 

T31 0.7257 22 1 1 0.7257 31 

  0.9573  0.8630  0.8261 الكفاءةمتوسط 

 T7بنك  T6بنك و T5بنك  T4بنك و T3بنك  T2بنك و T1بنك  أنيتضح  ،البنوك مستوىعلى و

الموظفين، والفروع،  حيث عدد مناستخداماً أمثالً  اموارده تقد استخدم ،T18بنك و T16بنك  T15بنك و

والسلف،  القروض بغية تعظيم مخرجاتها من صافي 2017 عامفي  ،العمالء الثابتة، وودائع األصول وصافي

 .النماذج الثالثة ( في%100)أي  على الواحد الصحيح تلك البنوك حصوللوذلك  ؛العمليات دخل وصافي

من حيث الكفاءة التشغيلية المتمثلة في كفاءتها اإلدارية، وكفاءتها البيئية وفقاً  وبذلك تصبح أفضل البنوك

تتفاوت في درجة كفاءتها التشغيلية فهي  ،أما بالنسبة لبقية البنوك البنوك األخرى.رنات المرجعية مع للمقا

، وعوامل إدارية تؤثر في SE تؤثر في كفاءة التشغيل وتتأرجح في عدم كفاءتها بسبب وجود عوامل بيئية

إلى عوامل بيئية خارجة عن نطاق  امرده T12بنك العدم كفاءة  نفإ ،على سبيل المثالف. BCCكفاءة التشغيل 
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ً  %97.2 حيث بلغت كفاءة البنك، إدارة البنك  BCC وفقاً لنموذج وعوامل إدارية داخلية ،SE لنموذج وفقا

قد تباينت في أسباب عدم الكفاءة، والتي تحتاج إلى المزيد من فأما بقية البنوك  .%40.9 حيث بلغت الكفاءة

مع المسئولين إجراء مقابالت من خالل رية والبيئة التي أدت إلى عدم الكفاءة التقصي والتحقق عن األسباب اإلدا

 في  تلك البنوك.

 :CCR  ،BCC  ،SEنماذج باستخدام  للبنوك المختلطةالنسبية  الكفاءة قياس-4/1/3

نفس نسبة تُحدث أن زيادة نسبة ثابتة في المدخالت كفاءة التشغيل بافتراض ( 5) رقم يوضح الجدول

ً للحجم. ما يعرف بثبات الغلة لوهو  ،الزيادة في المخرجات متوسط الكفاءة العام ن فإ، CCRنموذج ووفقا

عدم استغالل موارد البنوك المختلطة  %8.7أي تفسر النسبة المكملة ؛ %91.3بلغ  لجميع البنوك التقليدية

كما يتضح أن  العمالء. الثابتة، وودائع األصول الموظفين، وصافيو، الفروع عدد حيث مناستغالالً أمثالً 

نسبة زيادة أو نقصان في تُحدث زيادة أي نسبة ثابتة في المدخالت أن متوسط كفاءة التشغيل بافتراض 

 %5.1ما نسبته  أي تفسر؛ %94.9تساوى  BCCلنموذج بتغير الغلة للحجم وفقاً  ما يعرف وهو ،المخرجات

الكفاءة الحجمية  في حين أن متوسط كفاءة التشغيل وفقاً لنموذج .شغيلوجود عوامل إدارية تؤثر في كفاءة الت

SE  مل بيئية تؤثر في كفاءة التشغيل.وجود عوا %3.7أي تفسر  ما نسبته ؛ %96.3تساوى 

 CCR  ،BCC  ، SEنماذج(: كفاءة تشغيل البنوك المختلطة وفقاً ل5جدول رقم )

 البنوك المختلطة
CCR BCC SE 

 المرتبة الكفاءة المرتبة الكفاءة المرتبة الكفاءة

M1 0.8683 19 1 1 0.8683 26 

M2 0.9162 15 1 1 0.9162 22 

M3 0.9568 12 0.9690 18 0.9874 13 

M4 0.9687 11 0.9886 17 0.9799 17 

M5 0.9019 16 1 1 0.9019 24 

M6 1 1 1 1 1 1 

M7 1 1 1 1 1 1 

M8 0.8037 24 0.8418 23 0.9548 19 

M9 0.7878 26 0.8284 25 0.9511 20 

M10 0.8415 20 0.8558 22 0.9833 15 

M11 1 1 1 1 1 1 

M12 0.9371 14 0.9423 19 0.9944 10 

M13 0.8188 22 1 1 0.8188 27 

M14 1 1 1 1 1 1 

M15 0.9688 10 0.9950 15 0.9737 18 

M16 0.8929 17 0.8962 21 0.9963 9 

M17 1 1 1 1 1 1 

M18 1 1 1 1 1 1 

M19 0.9902 8 1 1 0.9902 11 

M20 0.8327 21 0.8356 24 0.9965 8 

M21 0.8885 18 1 1 0.8885 25 
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 البنوك المختلطة
CCR BCC SE 

 المرتبة الكفاءة المرتبة الكفاءة المرتبة الكفاءة

M22 0.7470 27 0.7562 27 0.9878 12 

M23 0.8168 23 0.9050 20 0.9026 23 

M24 0.9856 9 1 1 0.9856 14 

M25 0.7932 25 0.8074 26 0.9825 16 

M26 0.9453 13 0.9942 16 0.9509 21 

M27 1 1 1 1 1 1 

 0.9134 متوسط الكفاءة

 

 0.9487 

 

 0.9628 

 

 

بنك و M17بنك و M14بنك و M11بنك و M7بنك و M6بنك أن أما على مستوى البنوك، فيتضح 

M18 بنك وM27، األصول الموظفين، وصافيو، الفروع حيث عدد مناستخداماً أمثالً  اموارده تقد استخدم 

 دخل والسلف، وصافي القروض بغية تعظيم مخرجاتها من صافي 2017 عامفي  ،العمالء الثابتة، وودائع

وبذلك تصبح  .ةالثالث النماذج ( في%100)أي  على الواحد الصحيح تلك البنوك بحصولوذلك  ؛العمليات

رنات المرجعية البيئية وفقاً للمقا من حيث الكفاءة التشغيلية المتمثلة في كفاءتها اإلدارية، وكفاءتها أفضل البنوك

تتفاوت في درجة كفاءتها التشغيلية وتتأرجح في عدم كفاءتها فهي  ،أما بالنسبة لبقية البنوك مع البنوك األخرى.

على ف. BCC، وعوامل إدارية تؤثر في كفاءة التشغيل SE تؤثر في كفاءة التشغيل بسبب وجود عوامل بيئية

حيث بلغت إلى عوامل بيئية خارجة عن نطاق إدارة البنك  امرده M22بنك ال كفاءة عدم نفإ ،سبيل المثال

ً لنموذج %98.8كفاءة البنك  ً لنموذج ، SE وفقا حيث بلغت الكفاءة  ،BCCوعوامل إدارية داخلية وفقا

قد تباينت في أسباب عدم الكفاءة، والتي تحتاج إلى المزيد من التقصي والتحقق فأما بقية البنوك  .75.6%

 مع المسئولين في  تلك البنوك.عن األسباب اإلدارية والبيئة التي أدت إلى عدم الكفاءة بإجراء مقابالت 

 :المختلطةالبنوك التقليدية والبنوك لبنوك اإلسالمية والنسبية لالكفاءة  مستويات مقارنة-4/2

بين النسبية الكفاءة مقاييس مقارنة لتحقق من الفرضية الرئيسية للبحث من خالل الحالي لالقسم  يهدف

سلوب تحليل أللنماذج المختلفة ا في ظل كل نموذج منالمختلطة البنوك التقليدية والبنوك البنوك اإلسالمية و

 One-Way واحد اتجاه في التباين تحليل باستخدام اإلحصائي التحليل إجراء وسيتم. مغلف البيانات

ANOVA المختلطةالبنوك و التقليديةالبنوك و اإلسالمية البنوك كل من بين الكفاءة مقارنة خالل من،  ً  وفقا

ً  االختالفات ودراسة ،البيانات مغلف تحليل ألسلوب المختلفة النماذج لمتوسط الجدول ويلخص نموذج.  لكل وفقا

اإلسالمية والتقليدية )للبنوك للمجموعات الثالثة االحصاءات الوصفية لمقاييس كفاءة التشغيل  (6رقم )

 ( في ظل كل نموذج من نماذج أسلوب تحليل مغلف البيانات.والمختلطة

 والمختلطة والتقليدية اإلسالمية للبنوك التشغيل كفاءة االحصاءات الوصفية لمقاييس(: 6رقم )جدول 

 أكبر قيمة أقل قيمة اإلنحراف المعياري المتوسط العدد البنوك

      :CCRنموذج 

 100 59.50 13.80 87.89 23 سالميةاإلالبنوك 
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 أكبر قيمة أقل قيمة اإلنحراف المعياري المتوسط العدد البنوك

 100 74.70 8.24 91.34 27 مختلطةالالبنوك 

 100 39.79 17.76 82.61 31 تقليديةالالبنوك 

 81     

           :BCCنموذج 

 100 74.53 8.20 94.16 23 سالميةالبنوك اإل

 100 75.62 7.65 94.87 27 مختلطةالبنوك ال

 100 40.93 17.25 86.30 31 تقليديةالبنوك ال

 81     

           :SEنموذج 

 100 68.75 9.03 92.95 23 سالميةالبنوك اإل

 100 81.88 4.87 96.34 27 مختلطةالبنوك ال

 100 72.57 7.39 95.78 31 تقليديةالبنوك ال

 81     

 :CCRالكفاءة بين البنوك اإلسالمية والتقليدية والمختلطة وفقاً لنموذج مقاييس  مقارنة-4/2/1

كفاءة البنوك اإلسالمية بين  إحصائية داللة ذاتاختالفات  األولى إلى وجود فرعيةال ةفرضيتشير ال

ً لنموذج  الدول العربيةوالتقليدية والمختلطة في  ويتضح من الجزء العلوي من  .CCRمحل الدراسة وفقا

 االسالمية البنوك ذلك في ويليها ،(%91.34) كفاءة علىاأل كانت المختلطة ( أن البنوك6الجدول رقم )

وجود اختالفات ( 7) رقم الجزء العلوي من الجدول ويوضح (.%82.61) التقليدية البنوك ثم ،(87.89%)

عند مستوى  كفاءة التشغيل لمجموعات البنوك الثالثة وفقاً لهذا النموذج داللة إحصائية بين متوسطات ذات

المتعددة البعدية، مثل  المقارناتولتحديد مصدر هذا االختالف يمكن استخدام أحد أساليب  .0.10معنوية 

Tukey's Test for Post-Hoc Analysis. 

 والمختلطة والتقليدية اإلسالمية للبنوك التشغيل كفاءة التباين لمقارنة متوسط(: نتائج تحليل 7جدول رقم )

 مستوى المعنوية (F)قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر االختالف

      :CCRنموذج 

 *0.06 2.84 561.59 2 1123.18 بين المجموعات

     197.64 78 15415.70 داخل المجموعات

 16538.88 80       

           :BCCنموذج 

 **0.02 4.28 653.91 2 1307.81 بين المجموعات
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 مستوى المعنوية (F)قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر االختالف

     152.89 78 11925.61 داخل المجموعات

 13233.42 80       

           :SEنموذج 

 0.22 1.56 80.80 2 161.59 بين المجموعات

     51.92 78 4049.83 داخل المجموعات

 4211.43 80       

 0.10معنوية عند مستوى  *
 0.05معنوية عند مستوى  **

 الثالثة البنوك لمجموعات الكفاءة متوسطات بين المتعددة المقارنات( إلى نتائج 8ويشير الجدول رقم )

 ً الكفاءة  بين مؤشرات Mean Differenceاالختالف  متوسطويتضح من هذا الجدول أن  .CCR لنموذج وفقا

. أما باقي االختالفات فلم تكن 0.10 مستوى التقليدية كان ذو داللة إحصائياً عند والبنوكالمختلطة  لبنوكل

 ذات داللة إحصائية.

ً (: المقارنات المتعددة بين متوسطات الكفاءة لمجموعات البنوك 8جدول رقم )  CCRلنموذج  وفقا

 البنوك
 البنوك

 التقليديةالبنوك  المختلطةالبنوك 

 (0.40) 5.28 (0.69) 3.45 اإلسالميةالبنوك 

  (.070) *3.78 التقليديةالبنوك 

 0.10 مستوىمتوسط االختالف يعتبر معنوياً عند  *

 :BCCالكفاءة بين البنوك اإلسالمية والتقليدية والمختلطة وفقاً لنموذج مقاييس مقارنة -4/2/2

كفاءة البنوك اإلسالمية بين  إحصائية داللة ذاتاختالفات  الثانية إلى وجود فرعيةال ةفرضيتشير ال

ً لنموذج  محل الدراسة والتقليدية والمختلطة في الدول العربية ويتضح من الجزء األوسط من . BCCوفقا

 االسالمية البنوك ذلك في ويليها ،(%94.87) كفاءة األعلى كانت المختلطة ( أن البنوك6الجدول رقم )

وجود اختالفات ( 7) رقم الجزء األوسط من الجدول ويوضح (.%86.30)التقليدية  البنوك ثم ،(94.16%)

ذات داللة إحصائية بين متوسطات كفاءة التشغيل لمجموعات البنوك الثالثة وفقاً لهذا النموذج عند مستوى 

البنوك  لمجموعات الكفاءة متوسطات بين المتعددة المقارنات( إلى نتائج 9. ويشير الجدول رقم )0.05معنوية 

ً  الثالثة المختلطة  لبنوكبين مؤشرات الكفاءة لاالختالف  متوسط. ويتضح من هذا الجدول أن BCC لنموذج وفقا

بين مؤشرات االختالف  . كما يتضح أن متوسط0.05 مستوى التقليدية كان ذو داللة إحصائياً عند والبنوك

ً عند التقليدية والبنوكلبنوك الكفاءة ل بين  أما االختالفات. 0.10 مستوى اإلسالمية كان ذو داللة إحصائيا

 فلم تكن ذات داللة إحصائية.اإلسالمية  المختلطة والبنوك البنوك

ً (: المقارنات المتعددة بين متوسطات الكفاءة لمجموعات البنوك 9جدول رقم )  BCCلنموذج  وفقا
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 البنوك
 البنوك

 التقليدية البنوك المختلطة البنوك

 (0.08) *7.86 (0.98) 0.71 اإلسالمية البنوك

  (0.04) **8.57 التقليدية البنوك

 0.10 مستوىمتوسط االختالف يعتبر معنوياً عند  *
 0.05 مستوىمتوسط االختالف يعتبر معنوياً عند  **

 :SEالكفاءة بين البنوك اإلسالمية والتقليدية والمختلطة وفقاً لنموذج مقاييس مقارنة -4/2/3

كفاءة البنوك اإلسالمية بين  إحصائية داللة ذاتاختالفات  الثالثة إلى وجود فرعيةال ةفرضيتشير ال

 الجزء السفلي من الجدول ويوضح. SEمحل الدراسة وفقاً لنموذج  والتقليدية والمختلطة في الدول العربية

كفاءة   اتبين متوسط 0.10أو  0.05عند مستوى معنوية  ةإحصائي اللةد ات ذاتعدم وجود اختالف( 7) رقم

األقل  كانت هيالبنوك المختلطة  وتجدر اإلشارة إلى أننموذج. هذا الالبنوك الثالثة وفقاً ل لمجموعاتالتشغيل 

كما يتضح من االنحراف المعياري في الجزء السفلي  البنوك االسالمية والبنوك التقليديةبالمقارنة مع تشتتاً 

 متوسطات بين المتعددة توجد حاجة إلجراء المقارناتوفي ضوء هذه النتيجة، فال  .(6من الجدول رقم )

 .SEالبنوك الثالثة وفقاً لنموذج  لمجموعات الكفاءة

 :BCC  نموذجو CCRوفقاً لنموذج البنوك غير الكفؤة  تحسين كفاءةآليات -4/3

البنوك غير الكفؤة وفقاً  يهدف هذا القسم لمناقشة اآلليات المختلفة التي يمكن من خاللها تحسين كفاءة

)في حالة تغير  BCC( ونموذج Constant Return to Scale)في حالة ثبات الغلة للحجم CCR  لنموذج

 غير الكفؤةمخرجات البنوك  تعظيم(. وتشتمل هذه اآلليات على Variable  Return to Scaleالغلة للحجم 

 الفروع، عدد بتقليل مدخالت تلك البنوك دترشي أو العمليات، دخل وصافي والسلف، القروض صافي من

 وسيتم توضيح هذه اآلليات على النحو التالي.العمالء.  وودائع الثابتة، األصول وصافي الموظفين، وعدد

 :الكفؤة غير االسالمية البنوك كفاءة تحسين-4/3/1

كفاءتها  تحسين الكفؤة غير االسالمية للبنوك البدائل التي يمكن من خاللها (10) رقم يوضح جدول

 ً والسلف  القروض صافي كفاءته بزيادة يقوم بتحسين أن I5للبنك  يمكن المثال، سبيل فعلى. CCRلنموذج  وفقا

من  (دوالرالعمليات )باأللف  دخل صافي ، وزيادة11,207,927 إلى 9,209,995من  (دوالر)باأللف 

 عدد الفروع تقليل خالل من مدخالته بترشيد وذلك الثاني، البديل اختيار أو يمكنه. 232,536 إلى 191,084

 (دوالرالثابتة )باأللف  األصول وصافي موظفاً، 979 إلى 1,191 من الموظفين وعدد فرعاً، 32إلى  65 من

 .9,354,739 إلى 11,384,071 من (دوالرالعمالء )باأللف  ، وودائع47,710إلى  58,059 من

 * CCR(: تحسين كفاءة البنوك االسالمية غير الكفؤة وفقاً لنموذج 10) رقم جدول
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  البنك

 ترشيد المدخالت تعظيم المخرجات

صافي القروض 

 والسلف

صافي دخل 

 العمليات

عدد 

 الفروع
 الموظفين

صافي 

 األصول الثابتة
 ودائع العمالء

I5 
 11384071 58059 1191 65 191084 9209995 من

 9354739 47710 979 32 232536 11207927 إلى

I6 
 6075102 233902 412 32 213676 5908747 من

 6050180 59497 410 22 214557 5933087 إلى

I7 
 27220985 561461 2190 85 793399 20831366 من

 21895182 212002 1603 68 986386 25898406 إلى

I9 
 38153252 704063 15000 484 804810 30322203 من

 22699779 418892 7657 288 1352705 50964842 إلى

I10 
 11181894 178835 1345 42 165365 9464600 من

 8251001 56579 886 31 224106 12826583 إلى

I11 
 7982464 109468 787 38 153906 8793617 من

 7759589 61659 765 28 158327 9046193 إلى

I12 
 3958571 86280 730 25 62898 4291529 من

 3259517 24605 601 21 76388 5211913 إلى

I15 
 12734159 233300 3850 112 249489 11578740 من

 8565983 124195 2357 75 370889 17212911 إلى

I16 
 13399185 209076 2256 79 225681 10603994 من

 8611259 65726 1409 51 351161 16499895 إلى

I17 
 23735756 500067 2258 85 537483 21070182 من

 19661707 144050 1803 70 648854 25436077 إلى

I18 
 72769543 2094191 13077 599 2430673 62237230 من

 60387960 917422 10852 467 2929044 74997976 إلى

I19 
 2438416 23401 960 32 61949 754795 من

 1654545 15878 136 7 91299 2314534 إلى

I20 
 3926643 47546 1774 36 129299 397505 من

 3324615 40257 467 22 152712 3954779 إلى

I21 1646942 41022 2289 68 73568 898913 من 
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  البنك

 ترشيد المدخالت تعظيم المخرجات

صافي القروض 

 والسلف

صافي دخل 

 العمليات

عدد 

 الفروع
 الموظفين

صافي 

 األصول الثابتة
 ودائع العمالء

 1589733 39597 697 31 76216 2145225 إلى

 المبالغ باأللف دوالر. *

كفاءتها  تحسين الكفؤة غير االسالمية للبنوك البدائل التي يمكن من خاللها (11) رقم ويوضح جدول

 ً  الكفؤة. بالبنوك مقارنة كفاءتها عدم إلى أدت التي اإلدارية تزيل األسباب أن أرادت إذا BCCلنموذج  وفقا

 (دوالروالسلف )باأللف  القروض صافي كفاءته بزيادة يقوم بتحسين أن I7للبنك  يمكن المثال، سبيل فعلى

 إلى 793,399 من (دوالرالعمليات )باأللف  دخل صافي وزيادة ،25,368,372 إلى 20,831,366 من

 إلى 85 من الفروع عدد تقليل خالل من مدخالته بترشيد وذلك بديل، سيناريو يمكنه اختيار أو. 983,224

 من (دوالرالثابتة )باأللف  األصول وصافي موظفاً، 1,352 إلى 2,190 من الموظفين وعدد فرعاً، 69

 .22,190,280 إلى 27,220,985 من (دوالرالعمالء )باأللف  وودائع ،188,077 إلى 561,461

ً  الكفؤة غير االسالمية البنوك كفاءة تحسين(: 11) رقم جدول  * BCCلنموذج  وفقا

  البنك

 ترشيد المدخالت تعظيم المخرجات

صافي القروض 

 والسلف

صافي دخل 

 العمليات

عدد 

 الفروع
 الموظفين

صافي 

 األصول الثابتة
 ودائع العمالء

I7 
 27220985 561461 2190 85 793399 20831366 من

 22190280 188077 1352 69 983224 25368372 إلى

I9 
 38153252 704063 15000 484 804810 30322203 من

 33015576 272818 1680 92 1390041 34675635 إلى

I10 
 11181894 178835 1345 42 165365 9464600 من

 9001599 96599 724 34 287619 11495103 إلى

I12 
 3958571 86280 730 25 62898 4291529 من

 3475785 32213 599 22 70832 4832835 إلى

I15 
 12734159 233300 3850 112 249489 11578740 من

 10905869 157279 2102 96 503031 13136653 إلى

I16 
 13399185 209076 2256 79 225681 10603994 من

 9986427 131766 1247 59 471764 13606064 إلى

I17 
 23735756 500067 2258 85 537483 21070182 من

 22190866 208256 1550 79 858854 22410394 إلى
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  البنك

 ترشيد المدخالت تعظيم المخرجات

صافي القروض 

 والسلف

صافي دخل 

 العمليات

عدد 

 الفروع
 الموظفين

صافي 

 األصول الثابتة
 ودائع العمالء

I19 
 2438416 23401 960 32 61949 754795 من

 2064963 19817 620 21 76473 2729128 إلى

I20 
 3926643 47546 1774 36 129299 397505 من

 3574796 43286 1007 33 143911 3657141 إلى

 المبالغ باأللف دوالر. *

 :الكفؤة غير التقليدية البنوك كفاءة تحسين-4/3/2

ً  تحسين الكفؤة غير التقليدية للبنوك البدائل التي يمكن من خاللها (12) رقم يوضح جدول  كفاءتها وفقا

والسلف  القروض كفاءته بزيادة صافي يقوم بتحسين أن T8للبنك  يمكن المثال، سبيل فعلى. CCRلنموذج 

( من دوالرالعمليات )باأللف  دخل ، وزيادة صافي10,346,933إلى  10,116,964( من دوالر)باأللف 

. أو يمكنه اختيار البديل الثاني، وذلك بترشيد مدخالته من خالل تقليل عدد الفروع 167,591إلى  131,143

( دوالرالثابتة )باأللف  األصول موظفاً، وصافي 788إلى  806فرعاً، وعدد الموظفين من  30إلى  72من 

 .9,455,524إلى  9,670,458( من دوالرالعمالء )باأللف  ، وودائع172,666إلى  176,591من 

ً  الكفؤة غير التقليدية البنوك كفاءة تحسين(: 12) رقم جدول  * CCRلنموذج  وفقا

  البنك

 ترشيد المدخالت تعظيم المخرجات

صافي القروض 

 والسلف

صافي دخل 

 العمليات

عدد 

 الفروع
 الموظفين

صافي 

األصول 

 الثابتة

 ودائع العمالء

T8 
 9670458 176591 806 72 131143 10116964 من

 9455524 172666 788 30 167591 10346933 إلى

T9 
 5018312 68151 849 50 55617 3623083 من

 3361077 45645 359 14 83040 5409504 إلى

T10 
 2565170 25486 1675 44 48449 1333338 من

 1412864 14037 452 17 87964 2420784 إلى

T11 
 3742804 45302 1201 36 83292 1569338 من

 2395790 15758 639 23 130122 2451687 إلى

T12 
 1729499 28205 1182 38 33493 565001 من

 688237 5359 403 14 84165 1419815 إلى
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  البنك

 ترشيد المدخالت تعظيم المخرجات

صافي القروض 

 والسلف

صافي دخل 

 العمليات

عدد 

 الفروع
 الموظفين

صافي 

األصول 

 الثابتة

 ودائع العمالء

T13 
 10305599 116360 5993 216 390067 6239065 من

 8038965 62208 4675 163 500049 8487527 إلى

T14 
 2242174 28860 2453 80 98200 631507 من

 1544178 19876 1542 53 142588 1219170 إلى

T17 
 1355070 22253 1105 44 32934 521403 من

 656941 5444 411 14 67933 1075496 إلى

T19 
 2702339 79386 1211 66 28372 2090032 من

 1918886 18633 241 9 39955 2943360 إلى

T20 
 2599719 44972 2018 89 95265 2038349 من

 2298176 21433 985 36 107765 2305800 إلى

T21 
 2464598 58301 2107 111 59007 2166108 من

 2153419 27762 278 14 67534 2479121 إلى

T22 
 1523918 31680 276 18 17075 916408 من

 866341 18010 62 3 30036 1611988 إلى

T23 
 1714113 42632 552 13 45036 1297130 من

 1499509 15590 266 11 51481 1482770 إلى

T24 
 952254 41780 456 13 27800 909915 من

 925193 11306 172 8 28614 936529 إلى

T25 
 921287 18103 512 28 27370 840881 من

 866480 10250 189 8 29101 894069 إلى

T26 
 3790614 99955 1142 45 73598 2935673 من

 2878551 41522 290 16 96917 3865835 إلى

T27 
 1479881 96837 761 35 36379 1063610 من

 1108023 12757 271 11 48588 1420562 إلى

T28 
 8208637 252900 2729 130 253539 5927301 من

 6830375 65334 2271 85 304699 7123337 إلى
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  البنك

 ترشيد المدخالت تعظيم المخرجات

صافي القروض 

 والسلف

صافي دخل 

 العمليات

عدد 

 الفروع
 الموظفين

صافي 

األصول 

 الثابتة

 ودائع العمالء

T29 
 1368039 38256 831 33 9004 1011291 من

 926648 7953 122 5 19763 1493001 إلى

T30 
 2546914 41392 1274 71 57992 2200404 من

 2174179 28432 247 13 67934 2577635 إلى

T31 
 22787079 305375 6715 200 428699 16826910 من

 16537166 221618 1749 96 590717 23186326 إلى

 المبالغ باأللف دوالر. *

كفاءتها  تحسين الكفؤة غير التقليدية للبنوك البدائل التي يمكن من خاللها (13) رقم ويوضح جدول

 ً  الكفؤة. بالبنوك مقارنة كفاءتها عدم إلى أدت التي اإلدارية تزيل األسباب أن أرادت إذا BCCلنموذج  وفقا

 (دوالروالسلف )باأللف  القروض صافي كفاءته بزيادة يقوم بتحسين أن T8للبنك  يمكن المثال، سبيل فعلى

 إلى 131,143 من (دوالرالعمليات )باأللف  دخل صافي وزيادة ،10,207,036 إلى 10,116,964 من

 إلى 72 من الفروع عدد تقليل خالل من مدخالته بترشيد وذلك بديل، سناريو اختيار أو يمكنه. 169,102

 176,591 من (دوالرالثابتة )باأللف  األصول وصافي موظفاً، 799 إلى 806 من الموظفين وعدد فرعاً، 30

 .9,590,364 إلى 9,670,458 من (دوالرالعمالء )باأللف  وودائع ،175,128 إلى

ً  الكفؤة غير التقليدية البنوك كفاءة تحسين(: 13) رقم جدول  * BCCلنموذج  وفقا

  البنك

 ترشيد المدخالت تعظيم المخرجات

صافي القروض 

 والسلف

صافي دخل 

 العمليات

عدد 

 الفروع
 الموظفين

صافي 

 األصول الثابتة
 ودائع العمالء

T8 
 9670458 176591 806 72 131143 10116964 من

 9590364 175128 799 30 169102 10207036 إلى

T9 
 5018312 68151 849 50 55617 3623083 من

 3550700 48220 601 20 82699 5387304 إلى

T10 
 2565170 25486 1675 44 48449 1333338 من

 1593494 15832 615 25 87084 2396568 إلى

T11 
 3742804 45302 1201 36 83292 1569338 من

 2456051 15333 690 24 130025 2449855 إلى
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  البنك

 ترشيد المدخالت تعظيم المخرجات

صافي القروض 

 والسلف

صافي دخل 

 العمليات

عدد 

 الفروع
 الموظفين

صافي 

 األصول الثابتة
 ودائع العمالء

T12 
 1729499 28205 1182 38 33493 565001 من

 1001565 16334 534 22 81828 1380392 إلى

T14 
 2242174 28860 2453 80 98200 631507 من

 1638755 21093 1589 54 142129 1105509 إلى

T17 
 1355070 22253 1105 44 32934 521403 من

 984979 16175 566 27 63505 1005395 إلى

T19 
 2702339 79386 1211 66 28372 2090032 من

 2021562 47545 563 17 50748 2841354 إلى

T20 
 2599719 44972 2018 89 95265 2038349 من

 2304656 28730 1053 37 107638 2303087 إلى

T21 
 2464598 58301 2107 111 59007 2166108 من

 2176912 51496 522 19 66968 2458326 إلى

T22 
 1523918 31680 276 18 17075 916408 من

 1279176 24203 232 5 31759 1228360 إلى

T23 
 1714113 42632 552 13 45036 1297130 من

 1646016 22575 378 12 47219 1360017 إلى

T26 
 3790614 99955 1142 45 73598 2935673 من

 2902172 57213 573 22 96430 3846406 إلى

T27 
 1479881 96837 761 35 36379 1063610 من

 1132529 40355 529 16 47870 1399557 إلى

T28 
 8208637 252900 2729 130 253539 5927301 من

 7612198 87803 2531 94 270497 6323752 إلى

T29 
 1368039 38256 831 33 9004 1011291 من

 1061164 29674 499 22 33246 1360238 إلى

T30 
 2546914 41392 1274 71 57992 2200404 من

 2219683 36074 570 29 66854 2536660 إلى

 دوالر.المبالغ باأللف  *
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 :الكفؤة غير المختلطة البنوك كفاءة تحسين-4/3/3

 يوضح جدول، الكفؤة غير والبنوك التقليدية اإلسالمية البنوك كفاءة تحسين فيوبنفس الطريقة السابقة 

ً  تحسين الكفؤة غير المختلطة للبنوك البدائل التي يمكن من خاللها (14) رقم  فعلى. CCRلنموذج  كفاءتها وفقا

( من دوالروالسلف )باأللف  القروض كفاءته بزيادة صافي يقوم بتحسين أن M1للبنك  يمكن المثال، سبيل

إلى  707,522( من دوالرالعمليات )باأللف  دخل ، وزيادة صافي22,455,725إلى  19,498,702

إلى  140. أو يمكنه اختيار البديل الثاني، وذلك بترشيد مدخالته من خالل تقليل عدد الفروع من 814,819

( من دوالرالثابتة )باأللف  األصول موظفاً، وصافي 2,039إلى  3,754فرعاً، وعدد الموظفين من  121

 .19,111,547إلى  22,009,857( من دوالرالعمالء )باأللف  ، وودائع143,263إلى  226,672

ً  الكفؤة غير المختلطة البنوك كفاءة تحسين(: 14) رقم جدول  * CCRلنموذج  وفقا

  البنك

 ترشيد المدخالت تعظيم المخرجات

صافي القروض 

 والسلف

صافي دخل 

 العمليات

عدد 

 الفروع
 الموظفين

صافي 

األصول 

 الثابتة

 ودائع العمالء

M1 
 22009857 226672 3754 140 707522 19498702 من

 19111547 143263 2039 121 814819 22455725 إلى

M2 
 88881004 664939 6000 214 2281693 82774010 من

 81432116 609212 4773 196 2490408 90345645 إلى

M3 
 20708163 365635 3500 44 590041 17079671 من

 19814058 209978 1247 42 616666 17850387 إلى

M4 
 13177526 104444 1060 17 272722 12868452 من

 12765005 76585 488 16 343535 13284317 إلى

M5 
 107748645 962363 5393 122 2556569 89952815 من

 97177035 582333 3434 110 2834691 107536398 إلى

M8 
 3825428 35511 533 17 47524 3504845 من

 3074509 25089 316 14 85033 4360869 إلى

M9 
 4096587 160587 650 15 4721 3573536 من

 3227374 24607 280 12 94964 4535979 إلى

M10 
 7584852 44786 730 18 128463 6550718 من

 6383025 37690 386 15 188660 7784119 إلى

M12 8758273 238268 723 38 220619 8775781 من 
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  البنك

 ترشيد المدخالت تعظيم المخرجات

صافي القروض 

 والسلف

صافي دخل 

 العمليات

عدد 

 الفروع
 الموظفين

صافي 

األصول 

 الثابتة

 ودائع العمالء

 8207150 59911 678 32 235434 9365088 إلى

M13 
 803138 3781 105 4 8878 682996 من

 657589 3096 75 3 17777 834169 إلى

M15 
 3768444 43384 542 20 81554 4245345 من

 3651048 42032 472 19 84176 4381850 إلى

M16 
 6392901 170896 1501 67 133145 6893171 من

 5707907 54921 873 42 149123 7720406 إلى

M19 
 19270941 187322 3712 168 548169 21633030 من

 19081225 167597 2570 132 553619 21848117 إلى

M20 
 17840208 267276 1625 49 340839 15880278 من

 14855234 103950 1011 41 433440 19071222 إلى

M21 
 82333075 1407299 13436 401 2652422 66420927 من

 73155885 709034 6805 356 2985160 74827296 إلى

M22 
 20860278 358978 2478 67 353301 16959922 من

 15581659 114000 1209 50 494994 22705456 إلى

M23 
 41138419 467017 6332 341 1045449 37000225 من

 33602619 282709 4255 227 1279904 45297979 إلى

M24 
 40229291 196391 3072 86 939230 32497115 من

 38599097 193562 1545 85 952957 37621879 إلى

M25 
 36256816 451609 4170 143 800406 30525691 من

 28758966 358217 2943 113 1009082 38484149 إلى

M26 
 37373830 302458 3263 81 1035529 31182122 من

 35331173 285927 1941 77 1095398 35130118 إلى

 المبالغ باأللف دوالر. *

 تحسين الكفؤة غير المختلطة للبنوك البدائل التي يمكن من خاللها (15) رقم وأخيراً، يوضح جدول

 ً  بالبنوك مقارنة كفاءتها عدم إلى أدت التي اإلدارية تزيل األسباب أن أرادت إذا BCCلنموذج  كفاءتها وفقا
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والسلف )باأللف  القروض صافي كفاءته بزيادة يقوم بتحسين أن M3للبنك  يمكن المثال، سبيل فعلى الكفؤة.

 590,041 من (دوالرالعمليات )باأللف  دخل صافي وزيادة ،17,612,228 إلى 17,079,671 من (دوالر

 44 من الفروع عدد تقليل خالل من مدخالته بترشيد وذلك بديل، سناريو اختيار أو يمكنه. 608,439 إلى

 من (دوالرالثابتة )باأللف  األصول وصافي موظفاً، 1,399 إلى 3,500 من الموظفين وعدد فرعاً، 43 إلى

 .20,066,530 إلى 20,708,163 من (دوالرالعمالء )باأللف  وودائع ،227,489 إلى 365,635

ً  الكفؤة غير المختلطة البنوك كفاءة تحسين(: 15) رقم جدول  * BCCلنموذج  وفقا

  البنك

 المدخالت ترشيد تعظيم المخرجات

صافي القروض 

 والسلف

صافي دخل 

 العمليات

عدد 

 الفروع
 الموظفين

صافي 

األصول 

 الثابتة

 ودائع العمالء

M3 
 20708163 365635 3500 44 590041 17079671 من

 20066530 227489 1399 43 608439 17612228 إلى

M4 
 13177526 104444 1060 17 272722 12868452 من

 12939698 75497 507 17 335987 13053269 إلى

M8 
 3825428 35511 533 17 47524 3504845 من

 3220177 24245 340 14 80180 4216957 إلى

M9 
 4096587 160587 650 15 4721 3573536 من

 3393442 23621 305 12 89462 4372820 إلى

M10 
 7584852 44786 730 18 128463 6550718 من

 6491440 38330 403 15 182608 7681314 إلى

M12 
 8758273 238268 723 38 220619 8775781 من

 8253006 59827 681 31 233826 9301129 إلى

M15 
 3768444 43384 542 20 81554 4245345 من

 3749688 30957 446 20 81992 4268139 إلى

M16 
 6392901 170896 1501 67 133145 6893171 من

 5729078 57122 1000 46 148470 7686565 إلى

M20 
 17840208 267276 1625 49 340839 15880278 من

 14908121 131691 1111 41 448395 18902715 إلى

M22 
 20860278 358978 2478 67 353301 16959922 من

 15774854 217215 1582 51 534601 22248944 إلى
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  البنك

 المدخالت ترشيد تعظيم المخرجات

صافي القروض 

 والسلف

صافي دخل 

 العمليات

عدد 

 الفروع
 الموظفين

صافي 

األصول 

 الثابتة

 ودائع العمالء

M23 
 41138419 467017 6332 341 1045449 37000225 من

 37230682 422655 4093 144 1145801 40551832 إلى

M25 
 36256816 451609 4170 143 800406 30525691 من

 29272603 364614 3265 115 981569 37434855 إلى

M26 
 37373830 302458 3263 81 1035529 31182122 من

 37156481 300699 2432 81 1041451 35032202 إلى

 المبالغ باأللف دوالر. *

 النتائج والمقارنة مع األدبيات السابقةمناقشة -5

لقياس ( CCR ،BCC ،SE) ألسلوب تحليل مغلف البيانات ثالثة نماذجالبحث الحالي استخدم 

في  (المختلطةالبنوك و ،التقليديةالبنوك البنوك اإلسالمية، و) الكفاءة النسبية لثالثة أنواع من البنوكوتحسين 

في كل  التقليديةالبنوك اإلسالمية و البنوك أظهرت البنوك المختلطة تفوقها علىقد . وعدد من الدول العربية

لجميع البنوك المختلطة  CCR متوسط الكفاءة العام باستخدام نموذج بلغ ،سبيل المثالعلى ف .النماذج

استغالالً أمثالً،  المختلطةعدم استغالل موارد البنوك تمثل  %8.66النسبة المكملة  ومعنى ذلك أن .91.34%

العمالء. ويليها في ذلك البنوك االسالمية  الثابتة، وودائع األصول الموظفين، وصافيو، الفروع عددحيث من 

عدم استغالل تفسر  %12.11 النسبة المكملة وبالتالي فإن .%87.89التي أظهرت كفاءة تشغيل مقدارها 

 .%82.61فقد بلغ متوسط الكفاءة العام لجميع البنوك التقليدية  . وأخيراً،استغالالً أمثالً  موارد البنوك االسالمية

. كما أوضحت استغالالً أمثالً  عدم استغالل موارد البنوك التقليديةتشير إلى  %17.39النسبة المكملة أن أي 

ً النتائج   التقليديةسالمية واإللبنوك )الثالثة لنواع األالعوامل البيئية واإلدارية التي تؤثر في كفاءة أيضا

متوسط االختالف بين مؤشرات أن من ناحية أخرى، فقد أشارت النتائج إلى و والمختلطة( وبنسب متفاوتة.

 ً ، BCC. أما وفقاً لنموذج CCRنموذج في  الكفاءة للبنوك المختلطة والبنوك التقليدية كان ذو داللة إحصائيا

متوسط االختالف بين مؤشرات الكفاءة للبنوك المختلطة ة بين داللة إحصائي اتذفقد كانت هناك اختالفات 

ولم  .من ناحية أخرىبين مؤشرات الكفاءة للبنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية ، من ناحية، ووالبنوك التقليدية

تكن هناك اختالفات ذات داللة إحصائية بين متوسطات  كفاءة التشغيل لمجموعات البنوك الثالثة وفقاً لنموذج 

SE. 

من  البنوك المختلطة كمجموعة منفصلة عن كلٍ  تكمن المساهمة الرئيسية للبحث الحالي في دراسةو

والتي قامت أحياناً بدمج البنوك لم تتناوله األدبيات السابقة، الذي األمر  وهوالبنوك االسالمية والبنوك التقليدية. 

مع البنوك  دمج البنوك المختلطةمع البنوك االسالمية )باعتبارها تقدم خدمات مصرفية إسالمية(، أو  المختلطة

وقد توصلت األدبيات السابقة إلى نتائج غير حاسمة في هذا الشأن، من عينة البحث. كلياً استبعادها  التقليدية، أو
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 Abdul-Majid)فاءة من البنوك التقليدية فقد توصل بعض الباحثين إلى أن البنوك اإلسالمية كانت أكثر ك

et al., 2010; Pradiknas & Fathurohman, 2015) وتوصل البعض األخر إلى أن البنوك التقليدية ،

 ,.Srairi, 2010; Majeed & Zanib, 2016; Khan et al)كانت أكثر كفاءة من البنوك اإلسالمية 

 ;Bader et al., 2008)اختالفات بين كفاءة مجموعتي البنوك  عدم وجود، في حين أشار البعض إلى (2018

Hassan et al., 2009; Hassan, 2013) . ولذلك، فإن النتيجة الرئيسية التي تم التوصل إليها بأن البنوك

المختلطة كانت األعلى كفاءة بالمقارنة مع البنوك االسالمية والبنوك التقليدية، تحتاج لمزيد من االهتمام من 

انب البحوث المستقبلية للكشف عن األسباب التي يمكن أن تقف وراء هذه النتيجة. وباإلضافة إلى ما تقدم، ج

مخرجات هذه  تعظيممن خالل  ،آلية واضحة لتحسين كفاءة البنوك غير الكفؤةفإن الدراسة الحالية قدمت 

بتقليل عدد الفروع، وعدد  ،أو ترشيد مدخالتها ،من صافي القروض والسلف، وصافي دخل العمليات ،البنوك

 من رقم لالجداو تم توضيحها فيالتي  بالمقادير ، وذلكالموظفين، وصافي األصول الثابتة، وودائع العمالء

  .15إلى رقم  10

 للبحث المستقبلية واالتجاهات التوصياتالحدود ووالخالصة -6

 :الصةالبحثخ-6/1

باستخدام أسلوب تقييم أداء المؤسسات المالية قضية بحثية هامة تتعلق بتطوير أساليب  البحث هذا تناول

يتجنب كثير من المشكالت التي تتعرض لها األساليب التقليدية لتقييم أداء هذه المؤسسات والتي تعتمد بصفة 

 نماذج ثالثة استخدامالل وتم تحقيق هذا الهدف من خ .باستخدام النسب المالية على البيانات المحاسبية أساسية

ً  23 كفاءة لقياس وتحسين، SEج ونموذ ،BCCونموذج  ،CCRج نموذ: وهي البيانات، مغلف لتحليل  بنكا

ً  31و إسالمياً، ً  27و تقليدياً، بنكا  وسلطنة والكويت، واإلمارات، البحرين،) عربية دول سبع فيمختلطاً،  بنكا

 المالية القوائم خالل منالمدخالت والمخرجات  بيانات تجميع وتم .(واألردن ومصر، والسعودية، عمان،

 وعدد البنكية، الفروع عددعبارة عن  المدخالت وكانت. 2017 عام عن للبنوك المنشورة السنوية والتقارير

 والسلف، القروض صافيعبارة عن  المخرجات. وكانت العمالء وودائع الثابتة، األصول وصافي الموظفين،

وعلى المستوى  لمجموعات البنوك الثالثة،تم تحليل النتائج على المستوى الكلي و .العمليات دخل وصافي

البنوك المختلطة كانت أكبر كفاءة من البنوك على المستوى الكلي، تبين أن و. لكل بنك من البنوكالجزئي 

اإلسالمية والبنوك التقليدية في كل نماذج تحليل مغلف البيانات. وكانت البنوك اإلسالمية أكبر كفاءة من البنوك 

. وكانت البنوك التقليدية أكبر كفاءة من البنوك اإلسالمية في نموذج BCCونموذج  CCRالتقليدية في نموذج 

SE. لنموذج وكانت ه ً ناك اختالفات ذات داللة إحصائية بين كفاءة البنوك المختلطة والبنوك التقليدية وفقا

CCR وكانت هناك اختالفات ذات داللة إحصائية بين كفاءة البنوك المختلطة والبنوك التقليدية، وكذلك بين .

ختالفات بين كفاءة مجموعات البنوك اال. إال أن BCCكفاءة البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية، وفقاً لنموذج 

كيفية استخدام تم توضيح أما على المستوى الجزئي، فقد  ذات داللة إحصائية.لم تكن  SEالثالثة وفقاً لنموذج 

البنوك  من مجموعات مجموعة كل الكفؤة في البيانات في تحسين كفاءة البنوك غير مغلف أسلوب تحليل

 بافتراض ثبات)المخرجات  أو تعظيم( المخرجات بافتراض ثبات)المدخالت  من خالل ترشيد ، سواءالثالثة

 .(المدخالت
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 حدود البحث:-6/2

توجد عدة حدود للبحث يجب أخذها في االعتبار. فمثالً، توجد حدود ترتبط بأسلوب تحليل مغلف 

 Pastor) هما منأو كالً  البيانات نفسه، ومنها عدم إمكانية التعامل مع القيم السالبة للمدخالت أو المخرجات

& Ruiz, 2007; Allahyar & Rostamy-Malkhalifeh, 2015).  وقد أدى ذلك إلى استبعاد ثالثة

 -سالبة )خسارة(  تصافي دخل العمليات كانقيمة بنوك، قبل الوصول للعينة النهائية للبحث، وذلك نظراً ألن 

)مثل غيره من البحوث  البحث الحالي، فإن نتائج . ومن ناحية أخرى: ملخص عينة البنوك(1)جدول رقم انظر 

تمثل أحد  الفترة الزمنية محل الدراسة وأيضاً، فإن .تتأثر بالمدخالت والمخرجات التي تم اختيارها المشابهة(

القيود على البحث الحالي. فقد كانت هناك بعض الصعوبات في الحصول على بيانات لفترات زمنية أطول، 

السابق  العناصرأي من  في تغيير أي يدرك الباحثان تماماً أنوبالتالي،  .بصورة يدويةحيث تم تجميع البيانات 

كما تجدر اإلشارة إلى أن بعض القرارات  لية للبحث.ذكرها، يمكن أن يؤدي إلى نتائج مختلفة عن النتائج الحا

ً  الالزم اتخاذها لتحسين الكفاءة النسبية للبنوك غير الكفؤة قد ال تكون سهلة التي تتعلق قرارات ، مثل الأحيانا

مناقشتها، إال  توعلى الرغم من تلك الحدود التي تم تخفيض بعض عناصر المدخالت، مثل عدد الموظفين.ب

يحتاج لمزيد من البحوث المستقبلية التي تحاول تالفي مثل أنه يمكن القول أن البحث الحالي يقدم دليالً مبدئياً 

 تلك الحدود.

 البحث: توصيات-6/3

التوصيات اقتراح  للباحثان يمكنبناًء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة في البحث الحالي، فإنه 

 :التالية

أن تقوم البنوك غير الكفؤة في كل مجموعة من مجموعات البنوك الثالثة )اإلسالمية والتقليدية والمختلطة( -1

، وذلك بافتراض ثبات مدخالت هذه البنوك تخفيضلتحسين كفاءتها من خالل  الخطط الالزمةوضع ب

 .هامدخالتهذه البنوك، وذلك بافتراض ثبات  زيادة مخرجاتمن خالل ، أو هامخرجات

أن تقوم الجهات المشرفة على البنوك في كل دولة بمتابعة مستويات الكفاءة النسبية للبنوك المختلفة ومدى -2

 معالجة أسباب عدم الكفاءة.

معايير تتعلق بإعداد ومراجعة القوائم المالية  ذات الصلة في كل دولة باقتراحلمنظمات المهنية أن تقوم ا-3

 لقوائم المالية للبنوك لتتضمن مقارنات مع البنوك األخرى النظيرةا اإلفصاح في للبنوك بحيث يمكن تطوير

Peers يمكن ألسلوب تحليل مغلف البيانات أن . فقد تبين أنه في كل مجموعة من مجموعات البنوك الثالثة

 تكمل أوجه القصور في المدخل المحاسبي التقليدي. معلومات لمتخذي القرارات وفري

 للبحث: المقترحة المستقبلية االتجاهات-6/4

 للبحوث كما يلي: المستقبلية االتجاهاتيمكن اقتراح بعض 

اعتمد البحث الحالي على أسلوب تحليل المحتوى لبيانات القوائم المالية السنوية وتقارير مجلس اإلدارة. -1

 كل في غير الكفؤةالبنوك  المسؤولين في معشخصية مقابالت بعمل  ولذلك يمكن للبحوث المستقبلية القيام

 .البنوك لكت أسباب عدم الكفاءة اإلدارية أو البيئية في الستكشاف وذلك، الثالثة البنوك مجموعات من مجموعة
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على  بناءً  إسالمية اعتمد البحث الحالي على دراسة مستويات الكفاءة النسبية للبنوك في سبع دول عربية-2

 إسالمية دول كانت سواء دول،ال مزيد منال . ولذلك يمكن للبحوث المستقبلية القيام بدراسة2017بيانات عام 

ومن ثم إمكانية مقارنة النتائج . كما يمكن للبحوث المستقبلية القيام بدراسة المزيد من السنوات، إسالمية غير أو

  الدول محل الدراسة في البحث الحالي.البنوك بمع 

اعتمد البحث الحالي على قياس الكفاءة النسبية من خالل اختيار عدد من المدخالت والمخرجات األكثر -3

استخداماً في األدبيات السابقة ذات الصلة. ولذلك يمكن للبحوث المستقبلية القيام بدراسة المزيد من المدخالت 

 والمخرجات اإلضافية ذات الصلة بالنشاط البنكي.

أثر العوامل التي يمكن أن تؤثر على الكفاءة التشغيلية للبنوك )مثل خصائص  دراسةيمكن للبحوث المستقبلية -4

 البنوك(. كما يمكن أيضاً دراسة نتائج هذه الكفاءة على متغيرات أخرى مثل سعر السهم في السوق.

الكفاءة النسبية للبنوك في القوائم أثر اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة ب دراسةيمكن للبحوث المستقبلية -5

مثل المستثمرين(، أو على ) هذه القوائملمستخدمين الخارجيين لمنفعة هذه القوائم بالنسبة ل على للبنوك المالية

 القيمة السوقية للبنوك.

 وكيفية للبنوك النسبية الكفاءة على Credit Risk االئتمانية المخاطر أثر دراسةيمكن للبحوث المستقبلية -6

البنوك في بيئة العمل  تواجه التي التحديات أكثر وتعتبر هذه المخاطر من المخرجات. أو/و المدخالت إدارة

 المصرفي.

في كل مجموعة من  المتاحة االستثمار وأدوات التمويل أثر أدوات دراسةيمكن للبحوث المستقبلية -7

على الكفاءة النسبية للبنوك والتحسينات المطلوبة من حيث المدخالت و/أو  مجموعات البنوك الثالثة

 المخرجات.
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 المختلطة البنوك السعودية البريطاني السعودي البنك

 المختلطة البنوك السعودية الفرنسي السعودي البنك

 المختلطة البنوك السعودية لالستثمار السعودي البنك

 المختلطة البنوك السعودية الوطني العربي البنك

 المختلطة البنوك السعودية المالية سامبا مجموعة

 اإلسالمية البنوك السعودية اإلنماء مصرف

 اإلسالمية البنوك السعودية الراجحي مصرف

 التقليدية البنوك مصر مصر - الوطنى االتحاد بنك

 اإلسالمية البنوك مصر مصر - البركة بنك

 التقليدية البنوك مصر الدولي التجاري البنك

 التقليدية البنوك مصر واالسكان التعمير بنك

 التقليدية البنوك مصر الدولية العربية المصرفية الشركة بنك

 التقليدية البنوك مصر مصر - الوطني الكويت بنك

 التقليدية البنوك مصر الخليجي المصري البنك

 اإلسالمية البنوك مصر المصري اإلسالمي فيصل بنك

 التقليدية البنوك مصر االهلي الوطني قطر بنك
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 التصنيف الدولة اسم البنك

 التقليدية البنوك مصر السويس قناة بنك

 التقليدية البنوك مصر مصر– أجريكول كريدي بنك

 اإلسالمية البنوك مصر مصر - اإلسالمي ظبي أبو مصرف

 التقليدية البنوك األردن االتحاد بنك

 التقليدية البنوك األردن االردن بنك

 التقليدية البنوك األردن الكويتي االردني البنك

 التقليدية البنوك األردن األردني العربي االستثمار بنك

 التقليدية البنوك األردن االستثماري البنك

 التقليدية البنوك األردن والتمويل للتجارة االسكان بنك

 اإلسالمية البنوك األردن األردني اإلسالمي البنك

 التقليدية البنوك األردن االردني االهلي البنك

 التقليدية البنوك األردن األردني التجاري البنك

 التقليدية البنوك األردن العربي البنك

 التقليدية البنوك األردن عمان القاهرة بنك

 التقليدية البنوك األردن األردني المال بنك

 التقليدية البنوك األردن األردن/المصرفية العربية المؤسسة بنك

 التقليدية البنوك األردن األردن -جنرال  سوسيته بنك

 اإلسالمية البنوك األردن اإلسالمي صفوة بنك
 .2017 من اعتباراً  *

 




