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 راسة:ملخص الد

 ليديالمصرفيين )التقمنهج النظم االقتصادية المقارنة، تطرح هذه الدراسة تحليل الكفاءة المصرفية في النظامين  في إطار 

رغم أهمية مع أبعاد االقتصاد اإلسالمي. و الءمة  مُ  أكثر   ليُصبح للكفاءة؛ المفهوم النظري تأطيرمحاولة واإلسالمي(؛ بهدف 

كفاءة المصرفية اإلسالمية، وتحليل مفهوم لا أمام التأصيل الالزم فإنّه لم يتّم الوقوف كثير  رف، موضوع الكفاءة في المصا

ّمت دراسة األطر ت ، خالفا  لمفهوم الكفاءة في المصرفية التقليدية، بلمضمونها ومتطلباتها، وصياغة مؤشرات التقييم المالئمة لها

مفرداتها  ال يعطيها حقّها في اإللمام بجميعوفق األنظمة الفكرية التقليدية، األمر الذي ة والعلمية لكفاءة المصارف اإلسالمية، يالنظر

بيئتها نظرا  إلى التحديات التي تحيط بن ث ّم قام الباحث بتقصي هذا الموضوع، والبحث في جوهرة أبعاده وم  فق أهدافها وطبيعتها. و  

 ة مباحث أساسية على النحو التالي:ذلك في ثالث تمّ . والتشغيلية، والتي تجب عليها مواكبتها والتأقلم معها

التقليدي،  قتصادياالالمبحث األول: الكفاءة في الفكر االقتصادي التقليدي، تناول فيه الباحث اإلطار المفاهيمي للكفاءة في الفكر  

اني: الكفاءة في المبحث الثس التقليدية(، للكفاءة في المدار ريخيات الكفاءة )مسحواالسهامات الفكرية التقليدية في تطوير دالالت 

ا وخائصها ه، تناول فيه الباحث المدخل الفكري للكفاءة في االقتصاد اإلسالمي، وتحليل أسسها وأبعادالفكر االقتصادي اإلسالمي

، مع ي النظامينأنواع الكفاءة وطرق قياسها فعرض  تمّ ، المبحث الثالث: أنواع الكفاءة وطرق قياسهافي االقتصاد اإلسالمي، 

 بيان أهداف وأهمية تقييم الكفاءة فيهما.

 الكفاءة، المصارف اإلسالمية، الكفاءة المصرفية، تقييم الكفاءة. الكلمات المفتاحية:
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Conceptual and Theoretical Framework for Efficiency (Introduction to the Economic 

Analysis of Efficiency in Traditional and Islamic Economic Thought) 

 

 

Abstract: 

 Within the framework of the comparative economic systems approach, this study presents an 

analysis of banking efficiency in the two banking systems (conventional and Islamic). With the 

aim of trying to frame the theoretical concept of efficiency; to become more compatible with the 

dimensions of the Islamic economy. Despite the importance of the issue of efficiency in banks, 

much has not been done before the necessary rooting of the concept of Islamic banking 

efficiency, the analysis of its content and requirements, and the formulation of appropriate 

evaluation indicators for them, in contrast to the concept of efficiency in traditional banking. 

Rather, the theoretical and scientific frameworks for the efficiency of Islamic banks were 

studied, according to intellectual systems. traditional, which does not give it the right to be 

familiar with all its vocabulary according to its objectives and nature. Then the researcher 

investigated this topic, and researched the essence of its dimensions in view of the challenges 

surrounding its operational environment, which it must keep pace with and adapt to. This was 

done in three main topics as follows: 

 The first topic: Efficiency in traditional economic thought, in which the researcher dealt with the 

conceptual framework of efficiency in traditional economic thought, and the traditional 

intellectual contributions to the development of indications of efficiency (a historical survey of 

efficiency in traditional schools). The second topic: Competence in Islamic economic thought, in 

which the researcher addressed the intellectual approach For efficiency in Islamic economics, 

and analysis of its foundations, dimensions and characteristics in Islamic economics, the third 

topic: Types of efficiency and ways to measure it. 

Keywords: efficiency, Islamic banks, banking efficiency, efficiency assessment. 
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 المقدمة: .1

الكثير من الدراسات واألبحاث  افي غالبية االقتصادات، حيث رّكز عليه ة  هامّ  تحتل عملية تقييم كفاءة المصارف مكانة        

حجم ب االقتصادية والمحاسبية واإلدارية، وذلك بسبب الندرة النسبية للموارد المالية، التي تعتمد عليها المؤسسات المالية، قياسا  

 ،ت المالية الكبيرة لها، ومن جانب آخر التطور السريع في السوق المصرفية العالمية؛ نتيجة  للتحوالت المتسارعةاالحتياجا

 لية، وأثرها على القطاع المصرفي. مّما أفرز التوجه نحو عولمة األسواق المالية،وواالتفاقيات اإلقليمية والد

من هذا المنطلق يمكن القول بأّن عملية تقييم كفاءة المصارف من العمليات . يقطاع المالالوبروز المنافسة الدولية على بيئة  

 ر معلومات وبيانات على أساسها التحسين والتطوير في تلك المؤسسات،وفّ الهاّمة، في المؤسسات المالية مهما كان نوعها؛ حيث يُ 

تشغيلية، ، والتحديات التي تحيط ببيئتها الاجربتهبناء  على حداثة ت بصفة خاصة وتتأكد أهمية التقييم في المصارف اإلسالمية 

جب وفيجب القيام بتقييمها بشكل منتظم، وخاصة مع التغيرات العديدة، التي تطرأ على بيئة القطاع المصرفي والمالي، والتي تُ 

طور تطور مفهومها مع ت عليها مواكبتها والتأقلم معها. وعلى ما سبق يسعى العديد من الدراسات إلى تحديد مفهوم الكفاءة، حيث

 . (اإلسالميةو المصرفية )التقليديةطبيعة وخصائص ل وضع تعريف لمفهوم الكفاءة، يكون مناسبا   وأصبح ضروريا   .الهندسة المالية

 مشكلة البحث:  .1.1

لنظام : ما هو اإلطار النظري لتأصيل مفهوم الكفاءة في ايمكن طرح اإلشكال المحوري لهذه الدراسة على النحو التالي 

 ومن هذا التساؤل الرئيسي، تسعى الدراسة لإلجابة على األسئلة الفرعية التالية: المصرفي التقليدي واإلسالمي؟

 [ ما مفهوم الكفاءة وأبعادها المختلفة في الفكر االقتصادي التقليدي؟1]

 [ ما مفهوم الكفاءة وأبعادها المختلفة في الفكر االقتصادي اإلسالمي؟2]

كاليات النظرية المتعلقة بمفهوم الكفاءة في الفكر االقتصادي اإلسالمي، والتي قد تحول دون تطوير إطار كامل [ ما اإلش3]

 ومناسب لقياس تقييم المصارف اإلسالمية؟

 

 أهمية الدراسة:  .0.1

 المالي. ويمكن تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية كفاءة المصارف اإلسالمية نفسها في النمو االقتصادي واالستقرار

 تلخيص أهمية هذه الدراسة فيما يلي:

[ أهمية المصرفية اإلسالمية بشكل عام، والتي باتت محل اهتمام الكثير، في توفير التمويل الالزم للمشاريع المختلفة، 1]

هم في خلق ّمة، التي تسوتغطية الحاجات التمويلية للمشاريع في القطاعات المختلفة، وهو ما يشكل أحد اآلليات االقتصادية الها

 تنمية اقتصادية مستديمة.

ا حيويا  لنجاح المؤسسات المصرفية في خطتها وأهدافها، وخاصة 2] [ أهمية تقييم الكفاءة المصرفية، بحيث أصبحت مؤشر 

 في ظل التغيرات الطارئة، واإلصالحات االقتصادية والمالية في البيئة المصرفية الراهنة.

ل المصرفي بشكل عام ب ـــــــــ: "عدم اليقين ونقص المعلومات الالزمة" لذا تبرز ضرورة دراسة موضوع [ تتسّم بيئة العم3]

 كفاءتها للحّد من المخاطر التشغيلية واالدارية والمخالفات الشرعية.
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ع بين اج إلى تجم[ سّد فجوة األدبيات السابقة، فيما تتعلق بحدود مفهوم كفاءة المصارف اإلسالمية، والتي ما زالت تحت4]

 األصالة الشرعية واالقتصادية.

 

  . أهداف الدراسة:1.1

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق هدف رئيسي، يتمثل في التأصيل النظري لمفهوم الكفاءة المصرفية في الفكر االقتصادي التقليدي 

 ا يلي:واإلسالمي، وذلك من خالل تحقيق جملة من األهداف الفرعية والتي يمكن تصنيفها كم

 [ إيجاد إطار مرجعي نظري لتحليل الكفاءة المصرفية وفق البعد االقتصادي اإلسالمي.1]

 [ العرض والتحليل للتعريفات المختلفة المقدمة لمفهوم الكفاءة في النظام المصرفي التقليدي واإلسالمي.2]

 واإلسالمي.[ تحليل األسس الفكرية للكفاءة وأبعادها النظرية في االقتصاد التقليدي 3]

 . منهج الدراسة: 1.1

 تعتمد هذه الدراسة باألساس على ثالثة مناهج كالتالي:

المنهج التحليلي )منهج تحليل النظم(، بحيث اعتمد الباحث فيه على تحليل التعريفات المتعددة الواردة في األدبيات المختلفة  أولها:

 لتاريخية للكفاءة.لتحديد مفهوم الكفاءة، والغوص في الخلفيات الفكرية وا

المنهج الوصفي المقارن، وذلك بوصف إطار الكفاءة، وتجلية معانيها وأبعادها وسياقاتها االصطالحية بين الفكر  ثانيها:

 االقتصادي التقليدي واإلسالمي.

من  وذلك انطالقاالمنهج النقدي، فبعد وصف الظاهرة، قام الباحث بالنقد اجماليا لإلطار الموضوع لمفهوم الكفاءة،  ثالثها:

 أسس المصرفية اإلسالمية، وأهدافها المنبثقة من مقاصد الشريعة اإلسالمية.

   السابقة: دبياتاألمراجعة  .0

، المداخيل المختلفة لوضع مفهوم الكفاءةزت على منها ركّ  نجد جملة   ،التي ناقشت مفهوم الكفاءة دبياتمن خالل المسح األدبي لأل

  Towards an Integrated“بعنوان (Edwin Ruhli and Sybille Sauter Sachs):(1)ةدراسفعلى سبيل المثال: 

Concept of Management   Efficiency”  ،ناقشت هذه الدراسة المداخيل األساسية التي استخدمت في تعريف الكفاءة

 (2) ( Mouzas Stefanosدراسة ) زتبينما ركّ  النظم، والمدخل االقتصادي...(. ومدخلمثل:) مدخل الهدف، ومدخل القرار، 

                                 
 )1(Edwin Ruhli and Sybille Sauter Sachs(1993), Towards an Integrated Concept of Management Efficiency

, 

Management International Review 23, (33)295.  

 دراسة بعنوان: (2)
anagement ,U.KVersus Effectiveness, University of Bath School of M Efficiency

   

وهي دراسة مفيدة في بيان الخلط بين مفهومي الكفاءة والفاعلية، وهي   موجودة بشكل بيديف على الموقع التالي: 

https://www.impgroup.org/uploads/papers/4729.pdf
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(، والذي يعني بوجود لبس وخلط بين مفهوم الكفاءة ومفهوم الفعالية،  Efficiency Trapبمناقشة ما يُعرف بــ:) شرك الكفاءة 

كس ما سبق على عو توصيف المشكلة المرتبطة بالمفهومين. توصلت إلىومما يتطلب بناء إطار نظري للتمييز بين المفهومين، 

( وهم رواد المدرسة اإلدارية Frese 1988و Grabatin 1979 and Othersو  Grochla and Welge 1975رى كل من:)ي

، للمدرسة اإلدارية األمريكية، التي تفرق بين المصطلحين خالفا   ،عدم الفرق بين مفهومي " الكفاءة و الفعالية" -يرون –األلمانية 

(، والفعالية Doing Things Rightبطريقة صحيحة)  فعل األشياء فاءة بأنّها:الذي يُعرف الك Peter Drucker)) :مثل

 ،من خالل مراجعة األدبيات ذات االهتمام بمفهوم الكفاءة (Doing The Right Things )باعتبارها فعل األشياء الصحيحة

المية،  اءة من وجهة نظرة المصرفية اإلسمفهوم الكفالتأصيل النظري لافتقرت إلى الصبغة الشمولية في  هابأنّ يمكن أن نستخلص 

عة مستمد من مقاصد الشري تعريفيقتضي تباين طبيعة وأهداف المصارف اإلسالمية عن المصارف التقليدية، وجود بحيث 

رتبط بمدى قدرته على يأساس الكفاءة في المصارف اإلسالمية  ؛ إذ أنّ (1)يالمنظور اإلسالماإلسالمية، وفق أسس الكفاءة في 

حقيق المقاصد الشرعية، وبالتالي يكون المصرف ذا كفاءة )في وجهة الشرع( إذا استطاع توجيه موارده االقتصادية المتاحة له ت

 . (2شرعية )نحو أكبر قدر ممكن من العوائد بدون مخالفات 

صرفية الكفاءة الموأبعاد تركيزها على تحليل حدود بوعلى ما سبق، تعتبر هذه الدراسة امتدادا للدراسات السابقة، وتنفرد 

 ، باعتبار أن كفاءة المصارف اإلسالمية ال تنحصر فيالنظرية لفجوةل تعتبر سّدا  و االقتصادي اإلسالمي. آفاقوخصائصها من 

من المتوقع و .الكفاءة االقتصادية أو كفاءة التقنية أو كفاءة التشغيل فقط، بل تشمل كفاءتها الجانب الشرعي واالجتماعي أيضا

لمؤسسات توقع أن تستفيد منها ايُ ف  أو األكاديمي،  ينظيرتتوصل هذه الدراسة إلى نتائج يستفاد منها سواء على المستوى الت أن

المصارف اإلسالمية والبنوك المركزية والسلطات النقدية والمالية، كذلك األكاديمية المهتمة باالقتصاد والمصرفية اإلسالمية، و

 .مة للمصرفية اإلسالميةوالمؤسسات والهيئات الدائ

 

 المبحث األول: الكفاءة في الفكر االقتصادي التقليدي

ُكّل، في  دراسة  يُعدُّ موضوُع الكفاءة من المواضيع األكثر  في السنوات األخيرة، وذلك ألهميتها على مختلف مستويات االقتصاد ك 

صطالح، وتحليل أنواعها واستخداماتها في الفكر االقتصادي هذا المبحث ستتّم مناقشة مفهوم الكفاءة في اللغة العربية وفي اال

 التقليدي. وذلك في مطلبين أساسيين على النحو التالي:

 وفيه فرعان على النحو التالي:   .المطلب األول: تعريف الكفاءة في اللغة واالصطالح وأنواعها 

 الفرع األول: تعريف الكفاءة في اللغة العربية وفي االصطالح

فاءة في اللغة بأنّها: الحالة التي تكون فيها الشيء مساو لشيٍء آخر :تعريف الكفاءة في اللغة العربية أوال: . (3)لقد ُعرفت الك 

                                 
مصارف اإلسالمية، واقع وآفاق. جامعة الجزائر، ( معايير تقويم األداء في المصارف اإلسالمية، الملتقى العلمي السابع لل2002( عمر، محمد )1)

  2ص:

 21( تقييم أداء المصارف اإلسالمية في مصر بمدلول الوساطة المالية، القاهرة، مطابع المنار العربي، العدد 1891( سويلم، محمد )2)

 112-112، ص: 1، ط: 12م، مجلد: 1889( ابن منظور، لسان العرب. دار إحياء التراث ببيروت، عام 3)
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ف أ (. ومنها الكفاءة في الزواج، وهي كون الزوج مساويا  للمرأة في أمور محددة وكلمة فاءة( بالفتح والمّد ُمشت قَّة من )ك  . (1) )الك 

فاءةُ في يَّةٌ؛ أي (2) العمل: تعني القدرة عليه، وحسن التصرف فيه على الوجه المطلوب فيه والك  ْلم  ف اءةٌ ع  . ويقال: فالٌن ل هُ ك 

ل ى الع   ال ي ةٌ ع  ةٌ ع  ال ي ٍة في عمله؛ أي له قُْدر  ف اءٍة ع  تَُّع ب ك  يَّةٌ، ويقال: ي ت م  ْلم  هِّال ٌت ع  ةٌ وُمؤ  ٍة و  لديه قُْدر  ار  د  ل  ب ج   أ ْهل يٍَّة. م 

فاءة( على التساوي والمماثلة والتشابه بين الشيئين، قال هللا تعالى: ﴿ ل ۡم وتدل كلمة )الك  ا لَّهُۥ ي ُكن و  ﴾ُكفُو  ُدُۢ . وقد جاءت في السنة (3)أ ح 

رسول هللا صلى بينهم. وقال  . أي أن دماء المسلمين تتساوى فيما(4) النبوية قوله صلى هللا عليه وسلم )المسلمون  تتكافأُ دماؤهُم(

ويعني: متشابهتان في السن والحجم والسمن. ويقال: ُمكاف أتان بفتح الفاء وُمكاف ئتان بكسرها، . (5) شاتان متكاف ئتان(هللا عليه وسلم: )

   ويقول الزمخشري ال فرق بينهما.

يوم؛ إذ يرجع إشهار استخدام مفهوم الكفاءة إلى ليست الكفاءة وليدة ال في االصطالح: (EFFICIENCY)ثانيا: تعريف الكفاءة 

( الذي بات يُعرف بأمثلية باريتو. ووفقا  لنظريته يرى أّن الموارد قد تكون Vilfredo Paretoالعالم اإليطالي فلفريدو باريتو )

ينت آراء لقد تبامخصصة تخصيصا  ُكفئا ، أو تخصيصا  غير ُكفء، ويعبر عن التخصيص غير ُكفء للموارد "بالالكفاءة". و

المتخصصين في تعريف مصطلح الكفاءة، وال يُوجد لها تعريف ُموّحد متفق عليه، ويرجع هذا االختالف إلى وجود إشكاليات 

 أساسها تباين الخلفيات العلمية لهؤالء الباحثين. وأهّم هذه اإلشكاليات المرتبطة بالمفهوم االصطالحي للكفاءة ما يلي:

حيث يمكن النظر إلى البناء النظري لمفهومي الكفاءة، باعتباره  :(Theory-driven construct) النظري[ إشكالية البناء 1]

لعدم وجدود مدخل أو نموذج ُمّوحد، يمكن االعتماد عليه في وضع  (problem driven construct) بناء محاط بالمشكالت

س رالنظرية لمفهوم الكفاءة عبر الزمان، وفق معطيات المدتعريف جامع شامل مانع، بل طورت األدبيات المختلفة المداخل ا

الفكرية التي تنمي إليها، األمر الذي أّدى إلى تعدد التعريفات، وتداخل بعضها في كثير من األحيان مع مصطلحات أخرى ذات 

 الصلة بالكفاءة كالفعالية مثال. 

صعوبة التمييز بينها، باإلضافة إلى تنوع تلك المحددات، بين و ها[ اإلشكالية المرتبطة بتحديد محددات الكفاءة، نظرا  لتداخل2]

محددات داخلية )داخل المنظمة( مثل: هيكل السوق والقرارات اإلستراتيجية داخل المصرف، وأخرى خارجية كاألوضاع 

 .(6)ل المنظمة االقتصادية واالجتماعية والبيئية خارج المنظمة، والتي من شأنها التأثير على مستويات الكفاءة داخ

ّما تؤدي م [ اإلشكالية المرتبطة بتحديد مؤشرات ومعايير ثابتة ومحددة لمفهوم الكفاءة؛ حيث تختلف تلك المؤشرات والمعايير،3]

صعوبة وضع تعريف إجرائي لتلك المؤشرات، وبالتالي يمكن النظر إليها بأنّها ال تخلو عن تجريدات عقلية يستخدمها  إلى

ت ير الظاهر البحثية، وتستند للقيم وتفضيالت أولئك الباحثين، األمر الذي يثير مشكالت ترتبط بطبيعة تلك التفضيالالباحثون؛ لتفس

 الشخصية، والتي قد تكون متناقضة ومتغايرة في بعض األحيان،

                                 
 ( تختلف هذه األمور حسب المذاهب الفقهية المختلفة، ولكن أهّمها ما يلي: الحسب النسب الدين.1)

 123، ص: 2( مكتبة الشروق الدولية، ط/ 2011( مجمع اللغة العربية بالقاهرة )2)

 (3( سورة الصمد، اآلية:) 3)

 .24/ 9لغيره، وهذا إسناد حسن . سنن النسائي وقال شعيب األرناؤوط: صحيح 3/90( سنن أبي داود4)

 . وهو صحيح.231/ 2هــ، 1410، عام 1السنن الصغير، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية باكستان، ط/ -( البيهقي5)

 )6(
Ruhli, Edwin and Sachs, Sybille Sauter,(1993), Towards an Integrated Concept of Management Efficiency, 

Management International Review, l.33,(4), P: 301-302
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 .(1)وبالتالي يصعب االعتماد عليها، كمؤشرات دقيقة للتعبير عن مفهوم الكفاءة 

كاليات المفاهيمية على محاولة وضع تعريف موّحد للكفاءة، وسببت تعدد التعريفات المقدمة لها، وفيما يلي انعكست هذه االشوقد 

 نستعرض أهّم بعض هذه التعريفات.

أّن الكفاءة هي: القدرة على تعظيم القيمة، وتخفيض التكاليف، إذ أنه ال يمكن أن  Philippe Lorini فيليب لورينو يري[ 1]

 .(2)كفاءة في حالة خفض التكاليف فقط أو رفع القيمة فقط، إذ ال بّد من تحقيقهما معايتصور تحقيق ال

أّن الكفاءة هي: القدرة على تحقيق أقصى المخرجات من مدخالت  (Hasan and Dridi 2000) حسن وديردي ويؤكد [2]

 .(3) المدخالتمحددة، أو القدرة على تحقيق الحجم نفسه باستخدام أدنى قدر من 

وقد عّرفها المعهد العربي للتخطيط بأنّها: الكيفية المثلى في الربط بين الموارد والمخرجات من الخدمات المالية، أي اختيار [ 3]

 (.4) الماليةتركيبة الموارد األقل تكلفة إلنتاج الحّد األقصى من الخدمات 

تستعمل بها المنظمة مواردها)المدخالت( إلنتاج السلع العام بأنّها الكيفية الجيّدة التي  المكتب الكندي للفحص وعّرفها[ 4]

 .(5)والخدمات)المخرجات(

ات إّن أغلب المدارس الفكرية والهيئات العلمية، والدراسفرغم الصعوبات التي تكتنف عملية وضع تعريف دقيق وشامل للكفاءة، و

 :(6)في هذا السياق على بُعدين أساسيين يتضمنهما مفهوم الكفاءة وهمات رّكز

 : يتعلق بمدخالت المؤسسة، ممثال  في االستخدام األمثل للموارد.البعد األول 

: يتمثل في العالقة بين المدخالت والمخرجات؛ حيث يفترض أن يؤدي االستخدام األمثل للموارد إلى تحقيق أهداف البعد الثاني

 الُكْفؤة،  المؤسسة. فهذا البعد يوضح العالقة بين المدخالت والمخرجات في المؤسسة

حيث تتحقق الكفاءة إذا تمكنت المؤسسة من انتاج أكبر قدر ممكن من المخرجات باستخدام قدر محدد من المدخالت أو في حالة 

 .استخدام أقل قدر ممكن من المدخالت إلنتاج قدر معين من المخرجات

 نستخلص من خالل هذه التعريفات السابقة بما يلي:

ى قدرة الوحدة االقتصادية على تخصيص مدخالتها وتوجيهها، حسب ما يحقق لها األهداف المخططة أّن الكفاءة تعني: مد )أ(

 صفة الزمة لكيفية استخدام المؤسسة لمواردها مقارنة  بمخرجاتها، وبالتالي فهيلها، بأقل تكلفة ممكنة. 

                                 
)1(Cameron, Kim S.(1986), Effectiveness As Paradox: Consensus and Conflict in Conceptions of 

Organizational Effectiveness, Management Science, 32,(5) P: 538-553 

(2)Philippe Lorini(1998) Méthodes et pratiques de la performance, Edition d'organisation Paris,p:18-20  

(3) Hasan M. and Dridi J.(2010) The effects of the global crisis on Islamic and conventional banks: A 

comparative study, International Monetary Fund,10(201),25  

 3، ص:104(، كفاءة البنوك العربية، سلسلة دورية بقضايا التنمية في الدول العربية، الكويت، العدد:2011)( المعهد العربي للتخطيط 4)

( محاولة قياس كفاءة البنوك التجارية باستخدام التحليل التطويقي للبيانات، رسالة ماجستير من جامعة تلمسان 2010( منصوري، عبد الكريم )5)

 11الجزائر، ص:

بعدا  ثالثا : ويتمثل في التركيز على مدى رضا العمالء، غير أن تضمين رضا العمالء ضمن مفهوم الكفاءة ليس شائعا   (Nelly)( أضاف نيللي6)

 في األدبيات.
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 (.1)لتحقيق أقصى المخرجات من مدخالت محدودة 

تخدام العقالني في المفاضلة بين البدائل المتاحة، وذلك باختيار أفضلها، بشكل يسمح بتحقيق قد تقصد بالكفاءة أيضا االس )ب(

 هدف المؤسسة بأقل تكلفة ممكنة.

يُؤخذ على هذه التعريفات تركيزها باألساس على التغيرات الكمية، بافتراض عدم حدوث أية تغيرات نوعية في المدخالت  )ج(

 تفترض أيّة تغيرات في الجودة.أو المخرجات، وكأن الكفاءة ال 

غياب البعد الشرعي في هذه التعريفات كلّها، بحيث لم تراع خصوصية وطبيعة المصارف اإلسالمية؛ األمر الذي يتطلب  )د(

 وضع تعريف يتناسب مع طبيعة تلك المصارف اإلسالمية.

ر صرفية، لتوضيح حدودها وطرق قياسها، ولتفسيإن محاولة تحديد مفهوم دقيق للكفاءة الم :ثالثا: تعريف الكفاءة المصرفية

تتمثل كضرورة أمام كل باحث يتناول موضوع الكفاءة المصرفية -مجاالت تداخلها مع مصطلحات متقاربة لها في المعنى

بالدارسة والتحليل، وكذلك أمام صانعي القرارات المالية والمصرفية في مختلف الدول والمؤسسات. وقد تعددت تعاريف 

اءة المصرفية، وبالتالي يصعب وضع مفهوم لها، من حيث الشمول ودرجة الوثوق، في حين يتميز باإلجماع من طرف الكف

 :كافة الباحثين والمؤلفين المختصين على حّد سواء. ويرجع هذا التعدد في تعريفها إلى أمور، أهّمها ما يلي

 رية والتطبيقية فيها.تسارع تطور المصارف بشكل عام، وسرعة نمو األدبيات النظ [1]

 تباين مجاالت أنشطة المصارف واختالف أهدافها. [2]

 [ اختالف الطرق والتقنية المستخدمة في تقييمها.3]

 تباين في الخلفيات العلمية للباحثين في مجال المصارف. [4]

خرج في مضمونها عن هذه " بصفة عامة، وهي ال تالكفاءة المصرفيةوهناك العديد من التعريفات التي تناولت مفهوم " 

 التعريفات، والتي من أهّمها ما يلي:

أّن الكفاءة المصرفية هي المعيار الذي يعكس مدى نجاح المصرف في استخدام أقل كمية ( (Hodge et al. 2002يرى  أوال:

 من المدخالت إلنتاج أكبر قدر من المخرجات.

ة المؤسسة، وتتمثل في عالقة بين المخرجات والمدخالت في المؤسسة بأنها: قُدرة مردودي Al Daawi 2009)) يعّرفها ثانيا:

. أي نسبة ما بين الموارد المستخدمة والنتائج المنجزة، بمعنى الكفاءة تزيد كلما كانت الموارد التي تّم استعمالها بأقل (2)المالية

 مقارنة بنتائجها المحققة. 

إذا استطاعت أن توّجه مواردها االقتصادية المتاحة لها، نحو تحقيق أكبر قدر  وقيل: تكون المؤسسة المصرفية ذات كفاءة، ثالثا:

 .(3)ممكن من العوائد، بأقّل قدر ممكن من الهدر والتكاليف

                                 
ئر، ام( نحو تسيير استراتيجي فعال بالكفاءة لمؤسسات االسمنت في الجزائر، دكتوراه في العلوم االقتصادية بجامعة الجز2010( الداوي، الشيخ )1)

 .220ص: 

 23، ص:1( تحليل األسس النظرية لمفهوم األداء، مجلة الباحث العدد 2008الداوي، الشيخ )( 2)

مجلة  -دراسة حالة النوك الجزائرية -( قياس الكفاءة المصرفية باستخدام نموذج حّد التكلفة العشوائية2004حدة رايس، وتوي فاطمة الزهراء )( 3)

 21(، ص: 1()22لدراسات، العدد )القدس المفتوحة ألبحاث وا
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يختلف عن مفهومها في المؤسسات االقتصادية األخرى،  ومن خالل التعريفات السابقة نستنتج أّن مفهوم الكفاءة المصرفية، ال يكاد

ث المبدأ والمعنى الذي تّمت اإلشارة إليه سابقا ، والذي يعني أساسا  االستغالل األمثل للموارد )المدخالت(، وتحقيق خاصة من حي

أقصى قدر ممكن من مخرجات الموارد المتاحة للمصرف. حيث يفترض أن هناك بعض المصارف أفضل من غيرها، ويرجع 

ا المنطلق تجد أكثر الباحثين يرون أن الكفاءة المصرفية تتمثل في اختيار ذلك في األساس إلى نوعية إدارتها وتشغيلها، من هذ

ورغم تباين اآلراء الواردة في  (.1)(2009 لكورتركيبة الموارد األقل تكلفة، إلنتاج الحّد األقصى من الخدمات المصرفية )ا

مة لكيفية استخدام المؤسسة لمدخالتها مقارنة الكفاءة صفة مالزأّن مفهوم "الكفاءة المصرفية" إال أنّه يتضح لنا من خاللها 

 بمخرجاتها، وبها تحدد قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها، سواء كانت تلك األهداف تتمثل في زيادة اإلنتاج أو تقليل التكاليف.

 طلحات الكفاءة مع بعض المفاهيم األخرىصالفرع الثاني: تداخل م

اهيم اقتصادية ادارية أخرى ذات صلة بها، كالكفاية واإلنتاجية والفاعلية واألداء، وبالتالي كثيرا  ما يقترن الحديث عن الكفاءة بمف

 كان لزاما علينا التوضيح والتمييز بين هذه المصطلحات.

 أوال: الكفاءة والكفاية

لها  غناء عن غيره، والكفايةالكفاية لغة : مأخوذة من كفى يكفي كفاية: إذا قام باألمر، ويقال: كفاك هذا الشيء إذا حصل به االست

: الغنى في المال، والب الغ أي: ما يبلغ ويتوصل به إلى الشيء المطلوب، ومنه قول الراجز (2)عدة معان حسب السياق، منها

حتاج درجة، ال ي " على القيام بكامل األمر، والبلوغ به إلىالكفايةوتدل كلمة"  (.تََزجَّ ِمْن ُدْنيَاَك بالباََلغ.. وباكر المعدة بالبالغ)

. وقد تعني بكفاية الشيء أو عدم كفايته من ناحية الكم والحجم، بينما تعبر في الغالب عن زيادة االنتاج، (3)بها إلى أكثر مّما قُدم له

  (.4)وبالتالي فهي تدّل على الكم أكثر من الكيف، خالفا لكلمة الكفاءة والتي تدّل على درجة عالية من الكيف والكمّ 

اشتهر استخدام الفقهاء لمصطلح )الكفاية( بمعنى القيام باألفعال المهّمة، المتعلقة بمصالح األّمة، أو سّد الحاجات الضرورية وقد 

يستعمل كذلك في الداللة على األداء أو العمل، الذي يمثل الحد األدنى الالزم لتحقيق هدف و (.5)األساسية للناس من ملبس ومأكل

بأنها: القدرة المادية أو المعنوية الالزمة إلنجاز المهام والوظائف بطريقة مرضية مقنعة، فهي تدل على  معيّن. ويمكن تعريفها

الكم أكثر من الكيف، بينما الكفاءة تعني بلوغ مستوى في األداء يتجاوز حّد الكفاية، أي: مستوى عال من الكيف دون إهمال 

 بمهارة عالية، وإتقان بالغ. . ولذا يقال: فالن ُكفؤ إذا مارس نشاطه(6)الكمّ 

                                 
 129( أثر السيولة على كفاءة التكلفة واألداء، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الخدمات المالية اإلسالمية الثاني، ص: 2009الكور عز الدين ) )1(

 (.  4/381(. ابن فارس، " مقاييس اللغة"، )12/222( و )9/418( ابن منظور، " لسان العرب"، )2)

، ص: 1( كفاءة المصارف اإلسالمية اقتصاديا وأخالقيا واجتماعيا وموافقتها للمعايير الدولية، دار المقتبة، ط/2019صفوان وحيد) ( شعبان،3)

141 

 -2004( تقييم كفاءة أداء البنوك الجزائرية باستخدام النسب المالية ونموذج حّد التكلفة العشوائية، خالل الفترة )2010( فطيمة الزهرة، نوي )4)

 13-12( جامعة اليرموك، األردن، ص: 2009

 (2/319، )2الكويت/ -الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، دار السالسل -( وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية5)

ي مركز الجامعي الواد( الكفاءة والفعالية في مجاالت التصنيع واالنتاج، مجلة الدراسات االقتصادية والمالية، ال2009( عبد الحميد، برحومة )6)

 20( ص: 1)
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 (Performanceثانيا: الكفاءة واألداء )

بحيث يعّرفه بأنّه: انعكاس ( Miller And Bromileyميالر وبروملي تعريف ) (1)من التعاريف األكثر استعماال لألداء

 (.2) لى تحقيق أهدافها الموضوعةللطريقة التي يتّم فيها استخدام المنشأة لمواردها البشرية والمادية، بشكل يجعلها قادرة ع

األداء يهتّم بالبحث عن تعظيم العالقة، أو النسبة بين النتائج والوسـائل، انطالقا من وجود هدف محدد. وبالتالي  نّ وبالتالي فإ

يق نمو لية لتحقهـو البحـث عـن الكفـاءة مــن خـالل إنتـاج أكبـر مـا يمكـن، والبحـث عـن الفعاليــة من خالل القيام بأفضل عم

 وأشمل من مفهوم الكفاءة. (،4)فهو الجمع بين الكفاءة والفعالية (.3)دائم

 ( (EFFECTIVENESSثالثا: الكفاءة والفاعلية

يطلق مصطلح الفعالية ويقصد بها: مدى تحقيق درجة األهداف المخططة، وفقا  لمعايير يتّم تحديدها مسبقا. تشير إلى تحقيق النتائج 

إحداث األثر اإليجابي في األهداف الموضوعة. وبعبارة أكثر دقة فهي: نسبة الهدف المتحقق إلى الهدف المخطط، المطلوبة، و

بحيث يمكن وصف المؤسسة بأنّها فّعالة إذا تمكت من تحقيق الهدف، وتوصف بأنّها أقّل فعالية  إذا لم تحقق الهدف وفق النحو 

. إذن يكمن االختالف (5)ة في حالة كونها غير قادرة على تحقيق األهداف بالكليةالمطلوب، وتوصف كذلك بأنّها عديمة الفعالي

بين المصطلحين في أّن: الكفاءة هي عالقة بين كمية المدخالت وكمية المخرجات، أي أنها نسبة ما بين الموارد المستخدمة، 

لية بنقطة مالها أقّل مقارنة  بالنتائج المحققة. بينما تهتّم الفعاوالنتائج المنجزة. بمعنى أن الكفاءة تزيد كلما كانت الموارد التي تم استع

 النهاية من حيث األداء الصحيح، الواجب الوصول إليها.

 رابعا: الكفاءة واإلنتاجية 

 يعبر مصطلح اإلنتاجية عن العالقة بين المنتجات، وبين عناصر اإلنتاج التي ساهمت في إنتاجها من جهة، أي أنها تمثل النسبة

بين المخرجات وبين المدخالت خالل مدة زمنية معينة، واإلنتاجية ال تعني الكفاءة، فهي تمثل أية عالقة بين المخرجات وبين 

 .المدخالت، وليس أفضل عالقة بينهما

 المطلب الثاني: أنواع الكفاءة واستخداماتها في الفكر االقتصادي التقليدي

 الفرع األول: أنواع الكفاءة

 ام يمكن تقسيم الكفاءة إلى ثالثة أنواع رئيسية، وفق مستويات التحليل االقتصادي الثالث،بشكل ع    

                                 
 ( يختلف تعريف األداء بين الباحثين ويرجع ذلك إلى أهداف استخدام هذا المصطلح من باحث لباحث آخر.1)

(2)Miller Kent and Bromiley PHILIP (1990), strategic risk and corporate performance: An Analysis of 

Alternative Risk Measures, Academy of Management, Journal,33, (4), P:759 

 18، ص: 1( المساءلة والفاعلية في اإلدارة، دار مكتبة الحامد بعمان، ط/2002( أخو رشيدة، عالية )3)

العلوم  ، المهام" دار( فهو فعالية العمليات، وكفاءة استخدام الموارد، كما أشار إليه إبراهيم عبد هللا المنيف في كتابه" اإلدارة، المفاهيم األسس4)

 320، ص:1883للطباعة والنشر بالرياض، المملكة العربية السعودية، عام: 

( الكفاءة والفعالية في مجاالت التصنيع واالنتاج، مجلة الدراسات االقتصادية والمالية، المركز الجامعي للوادي، 2009( عبد الحميد، برحومة)5)

(1 )20 
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تحليل مستوى المؤسسة، ومستوى الصناعة، ومستوى االقتصاد ككل(، ومن خاللها يتضح أن هناك ثالثة أنواع ) والتي هي: 

تقنية للصناعة، وكفاءة تخصيص الموارد لالقتصاد ككّل، رئيسية من الكفاءة وهي: الكفاءة االقتصادية أو اإلنتاجية، وكفاءة ال

". وهذا النوع هو الذي xوتضاف إلى هذه األنواع مفاهيم أخرى للكفاءة مثل: الكفاءة النسبية، والكفاءة التشغيلية أو كفاءة إكس "

X-هر فيما بعُد ب: )م، ومن ث ّم اشت1822بصياغته عام  (1)(Harvey Leibenstein هارفي ليبينستينقام االقتصادي )

Efficiency.):وسنتناول هذه المفاهيم بشيء من التفاصيل فيما يلي 

وهي العالقة بين المدخالت والمخرجات، وتتحقق عندما يتساوى النـاتج الحـدي لعوامـل  الكفاءة االقتصادية)االنتاجية(: أوال:

لمدخالت اع والتخصيص. وتقاس من خالل النسبة التالية: اإلنتـاج، مع تكلفة كل عامل، أي تحقق كفاءة في اإلنتاج والتوزي

. بحيث تكون الكفاءة المثلى عندما تكون هذه النسبة تساوي الواحد، وذلك الفعلية/ المخرجات القصوى من الموارد المتاحة

ذلك الذي  كلفة، هوعندما يساوي الناتج الحدي لعوامل االنتاج تكلفة كل عامل. فالمصرف الذي يتميز بكفاءة على مستوى الت

يعمل على استخدام أسعار، تعمل على خفض التكاليف، أو استخدامه لتقنيات وتكنولوجيا إنتاجية، تجعل التكاليف عند حّدها 

 األدنى. ويمكن التعبير عن كفاءة التكلفة بالمعادلة التالية:

=  الكفاءة االقتصادية
∑ Pi0Xi

0m
i=1

∑ Pi0Xi0
m
i=1

 

Xi(  إلى أسعار المدخالت، و) Pi0ث تشير) حي
( إلى الحد األدنى من المدخالت )المستوى األمثل من المدخالت(، بينما  0

يــة )الكفــاءة التقنإلى المستوى الفعلي المستخدم من المدخالت. وتكون الكفاءة االقتصادية على مستويين وهما:  Xi0)تشير)

 والكفاءة السعرية(

، وقام بتحديد (1957)عام  Farrelّول مّرة من العالم فاريل ألمن الكفاءة  هذا النوعاح رتقتّم ا :لهيكلية للصناعةءة الكفاا :ثانيا

فيها  . ثّم تطور األدبيات المستخدمةالتقنية للصناعةءة لكفااعلى مقياس للكفاءة التقنية والتخصصية، من أجل مدخالت متعددة 

م(؛ بحيث توصال في دراستهما إلى أّن الكفاءة الهيكلية 1819عام  Hjalmarssonم(، و) 1814 عام Forsundكل من:) 

 .(2) تقاس بأخذ المتوسط الحسابي لكّل من المدخالت والمخرجات

 (: الكفاءة الفنية، والكفاءة التخصيصية والكفاءة الكلية1شكل )

 

 

 

 

 

 

يوضح التوليفات المختلفة من عنصري المدخالت إلنتاج وحدة من ( والذي SSمنحني الناتج المتساوي ) (1يوضح الشكل رقم )

                                 
 ( أحد انتاجه في علم االقتصاد.xصادي أمريكي، وتعتبر الكفاءة التشغيلية )هارفي ليبنستين عالم اقت )1(
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( بحيث تتحقق الكفاءة التخصيصية إذا كان معدل االحالل AAالمخرجات، جنبا إلى جنب مع منحني أسعار عناصر اإلنتاج )

من الكفاءة الهيكلية ( إلى وجود نوعين Hjalmarssonو  Forsund)  وقد أّدت نتيجة رأي .التقني يساوي نسبة أسعار العوامل

 ءة التقنية.لكفاكفاءة الحجم واللصناعة وهما: 

أثبت أغلب الدراسات أّن الالكفاءة التجمعية تؤدي إلى نقص الكفاءة الرفاهية في المجتمع، كفاءة تخصيص الموارد:  ثالثا:

هر هذا النوع من الكفاءة، ويقوم رفاهية المجتمع نتيجة هدر الموارد. وبالتالي ظ يفومن هنا تتحتم ضرورة تقييم الخسارة 

 لتامة.حالة المنافسة ا يفحالة االحتكار، وذلك بالمقارنة  يفالرفاهية  يفس الخسارة بقيابتحليل كفاءة تخصيص الموارد المتاحة، 

بصياغة - Farrelانطالقا مّما قدّمه العالم -م1822في عام  Leibensteinقام االقتصادي  :X  Efficiencyكفاءة رابعا: 

. وهي مقياس إضافي لمدى تخصيص الموارد على مستوى كل وحـدة مـن وحـدات (Efficiency xمصطلح )كفاءة 

المؤسسـة، وعليـه يرجع مســتوى كفــاءة المؤسســة بالدرجــة األولى إلى ما تملك من مســتوى الحــوافز المقــدم، وكفــاءة 

لها. وتقاس بالفرق بين الكفاءة القصوى الستخدام الموارد المتاحة واالستخدام العنصــر البشــري، والنظــام اإلداري لكل وحدة 

 الفعلي لها.

(ءة التشغيليةلكفاـــ )ابوقد يُعرف هذا النوع أيضا   
(1)

. 

تقيس مدى نجاح وحدة ما من انتاج أكبر عدد ممكن من المخرجـات، مـن خالل مجموعـة مـن المدخالت،  :ءة النسبيةلكفاا خامسا:

 ذلك بقياس االنحرافات بالنسبة لألداء األفضل في المؤسسة، وبـذلك بتقييم الوحدات المتجانسة مقارنة بأيّها أكثر كفاء فيها. و

أول من وضع نظرية كفاءة األسواق المالية، ( Eugène Fama) فاما يوجين اإلنجليزييُعتبر : لماليةاق األسوءة اكفا سادسا:

ين، ل أصل مالي معحوريفها بما يلي: يكون السوق المالي ٌكفؤا ، إذا كانت جميع المعلومات المتاحة م. وقام بتع1822وذلك في عام 

وهماالية ملا األسواقءة كفاذاتها. ويوجد نوعان من  اللحظة يفمن الزمن، منعكسة  في سعره، و لحظةأي  يفو
(2)

 لتشغيلءة اكفا :

 ة"جيرلخاءة الكفا"ا كفاءة التسعير" والداخليةءة لكفا"ا

 الفرع الثاني: االسهامات الفكرية للكفاءة في المدارس التقليدية

بموضوع الكفاءة، وساهمت هذه المدرسة في تطوير الكفاءة من حيث التنظير والتطبيق،  (3)لقد اهتّم رواد المدرسة الكالسيكية

 ويمكننا تصنيف روادها وجهودهم على النحو التالي:

-Harrington Emerson(1923ُرواد هذه المدرسة كلٌّ من: هارنجتون إيمرسون  يعتبر :(4)أوال: مدرسة اإلدارة العامة

وفرانك  Henry Gantt)م( 1818-1921وهنري جانت)مFredrick Taylor(1922-1812 ،)وفريدريك تايلور  م(،1831

 ومن أسباب ظهور حركة اإلدارة العلمية،  .Frank Gilbert م(1824-1928) جيلبرت

                                 
 
)1(Robert.(1995), Differences across first district banks in operational efficiency,  new England economic 

review, 6(2)1.
 

 82ص: صر،، مالسكندريةالمعارف  انشأة م ،ةاليملا وراقألا يف ساسيات االستثمار(، أ1888) هنديهيم اربإ ري( من2)

( تتجسد فكرة المدرسة الكالسيكية في ثالث مدارس كبرى وهي )مدرسة اإلدارة العلمية، ومدرسة حركة البيروقراطية، وحركة اإلدارة( وقد 3)

 فعالية.تطرقت هذه المدارس لمصطلح الكفاءة دون الفعالية، العتقادها بأّن بمحرد تحقيق الكفاءة تتحقق ال

 ( نشأت هذه المدرسة في أواخر القرن التاسع العاشر الميالدي، في الواليات المتحدة األمريكية.4)
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اءة االنتاجية في المجال الصناعي، والذي كان منخفضا لدرجة تستدعي ثورة صناعية، تكتنفها اكتشاف األسلوب العمل لرفع الكف

املة جانب آخر اعتبر كذلك نقص األيدي الع ومناألمثل، واألكثر كفاءة في تحقيق الحّد األقصى من االنتاج بأقّل تكلفة ممكنة. 

 .(1)ظهور هذه الحركة العلميةفي أمريكا مع بداية القرن العشرين دافعا ل

رنسية الجمعية الف "تزامن ذلك بمساهمةحين كان األمريكيون يقدمون دراسات في كفاءة اإلنتاج،  في اإلدارة:ثانيا: مدرسة 

قد و (Fayol Henry )فايول هانري  كتاب هذه المدرسة: في نشر أبحاث متعلقة بالكفاءة، ومن أشهر للصناعات المعدنية"

 (،2قا  من التجربة الشخصية)توصل انطال

 .(3) إلى أّن الكفاءة تتحقق بناء  على أسس ومبادئ عامة، وال يُتصور تحقيق الكفاءة بدون تلك المبادئ 

الرائد األول في هذه المدرسة Weber Maxيعتبر ماكس فيبر  :ثالثا: مدرسة حركة البيروقراطية
(4)

وكان أهّم الدراسات ، 

والتي  من نظريته الخاصة بهياكل السلطة، االمجال، يتعلق بالدراسات التنظيمية واإلدارية، انطالقالتي أسهم بها في هذا 

 قسمها إلى ثالثة أنواع:

 Charismatic authorityالسلطة البطولية الكاريزماتية  النوع األول: 

 Traditional authorityالنوع الثاني: السلطة التقليدية 

 Rational legal authorityانونية الرشيدة السلطة الق النوع الثالث:

وقد أّكد أّن البيروقراطية هي الطريقة األكثر كفاءة في ترشيد النشاط البشري، وأكثر كفاءة عقالنية للسلطة القانونية
(5)

. 

عالقات  لتي تهتم بخلقتبنت هذه المدرسة فكرها بأّن اإلدارة العلمية، واألكثر كفاءة، هي تلك ا :رابعا: مدرسة العالقات اإلنسانية

إنسانية جيدة، وبيئة عمل بالرضى عالية بين أطراف العاملين، وذلك باعتبار الرضى عامال ، يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية. وتعتبر 

هذه المدرسة امتدادا من نتائج التي توصلت إليها مدرسة الكالسيكية، بحيث كان علماء النفس قبل ظهور هذه المدرسة، يلّون 

( لعالم علم النفس والكفاءة الصناعيةم صدر كتاب )1813بإيديولوجيات الفكر الكالسيكي في كفاءة الصناعة، ففي عام  مهماهتما

 اهتم فيه بعملية اختيار العمال عن طريق االختبارات النفسية، Hugo-Munsterbergالنفس الصناعي هوجو مستر برج 

 

                                 
( مفهوم الكفاءة والفعالية في نظرية اإلدارة العامة، مجلة االقتصاد واإلدارة بجامعة الملك فيصل المملكة العربية 1899( سمير، أسعد مرشد )1)

 418( ص: 49السعودية العدد)

بإسطنبول، أحد علماء اإلدارة الكالسيكية، عمل مديرا تنفيذيا لشركة صناعية م( 1941) فرنسي الجنسية ولد عام Henri Fayol ( هنري فايول2)

في  رصغيرة في فرنسا، و من خاللها نال خبرته العملية، التي قادته إلى النجاح في مجال اإلدارة الصناعية. اتضحت معالمها في كتابه الذي ظه

 «اإلدارة العامة والصناعية»( تحت عنوان م1812) فرنسا سنة

ية س( هذه أهّم المبادئ التي وضعها هنري فايول، وقد وصل عدد المبادئ التي وضعها لإلدارة الصناعية أربعة عشر مبدأ. وعّرف الوظائف األسا3)

  )الخمس لإلدارة )التخطيط، التنظيم، التوظيف، التوجيه، والرقابة

األداء والسلوك التنظيمي، وذلك باعتبار البيروقراطية هي على هو: توصيف للجهاز اإلداري للمؤسسات، وتأثيره  النظرية هذهالهدف من ( 4)

 ءة  للتنظيمات الُمعقّدة.كفاالطريقة المثلى، واألكثر 

 .اعتبرها شّرا  ال بُّد منه في الترشيد المستمر للمجتمع( رغم أنّه لم يكن معجبا بالبيروقراطية ألنّها تشكل تهديدا للحريات الفردية. ولكنه 5)
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فلفت كتابه األنظار إلى دور العالقات اإلنسانية، وأهميتها في  (،1)ن المناسبالتي تساعد على اختيار العامل المناسب بالمكا 

 .Elton Mayo  إلتون مايو و Robert Owen (1111-1929) روبرت أوين كذلك ومن رواد هذه المدرسة السلوك التنظيمي.

عامل األساسي، الذي يُرتكز عليه في رفع ترى هذه المدرسة أّن الجانب السلوك اإلنساني، هو ال :مدرسة العلوم السلوكية :خامسا

 ) ردداء كّل فأ يفالشخصية الدافعية ، انطالقا من السوك اإلنساني بفهم، وتتّم األفرادءة بزيادة انتاجية لكفاالكفاءة. بحيث تحقق ا

(Human motivationفع وأثرها في ولهذا تبنّت فكر هذه المدرسة على الفرد ودوافعه وعالقته مع اآلخرين، ومجموعات دوا

 الذي Maslow Arhamو ماسلأرهام  السلوك التنظيمي ، فكل هذا كان محور النظرية السلوكية. ومن أهّم رواد هذه المدرسة

نظرية الدافعية، انطالقا من المشاهدات  الذي وضع  Rensis Likert ليكرت رنسيسوكذلك  (.تدرج الحاجات" نظريةوضع 

  .اجية في المنظماتالمتكررة لتباين الكفاءة االنت

انطلقت نظرية هذه المدرسة :صنع القرارات مدرسة -سادسا
(2)

من مبدأ أساسي، المتمثل في االختيار بين البدائل المتاحة لحل  

المشكالت، التي تواجه تحقيق أهداف التنظيم، والتي مصدرها من المورد البشري، والذي يعتبر الدافع األساسي لصنع القرار. 

ربرت ه والمفاضلة بينها. ومن أشهر رواد هذه المدرسةبطبيعة االستراتيجيات المتخذة من خالل صنع البدائل، حيث يرتبط 

 سيمون في تحليله للكفاءة على مدخلين وهما: رّكز Simon Herbertسيمون 

 تعني الرضا وليس التعظيمءة لكفاا 1-

  .التنظيمية للقرارات المقياس األساسي هيءة لكفاا 2-

 حث الثاني: الكفاءة في الفكر االقتصاد اإلسالميالمب

قبل تناول المعالم الرئيسية للكفاءة في االقتصاد اإلسالمي، ال بُّد من اإلشارة إلى أن فكر االقتصاد التقليدي وضع أمامه مجموعة 

ع الموارد والكفاءة في تخصيص وتوزي من األهداف االقتصادية للكفاءة، وبإمعان النظر إليها، نجد أّن كلّها تتمثل في تحقيق العدالة

النادرة، وتسمى بـــــــ "األهداف الموضوعية". وال شّك أنها ضرورية لتحقيق الكفاءة؛ إال أنّها ال تُعبر إلى حّد كبير عن القيم 

تصادية تعتبر ة االقاالجتماعية والروحية، التي من شأنها تحقيق الكفاءة بشكل شامل لكافة مستويات التشغيل؛ بدليل أّن المعياري

األخالق  ركيزة  أساسية  في األبحاث االقتصادية، وتؤكد على عدم التركيز على الجوانب المادية فقط، وإغفال الجوانب الروحية 

لى تمتع االقتصاد اإلسالمي بمبدأ المعيارية االقتصادية؛ بحيث ينطلق النظام االقتصادي إ(3)والقيمية. ويشير أكثُر الدراسات

المي من قاعدة واضحة، تتمثل في أّن الشـريعة اإلسالمية، تضع قواعد ومبادئ إسالمية لألعمال، تعزز كفاءة استخدام اإلس

. لذا (4)الموارد. فيمكن مثال في الفكر االقتصادي اإلسالمي التعبير عن اإلسراف في مجال االنتاج بأنّه عدم الكفاءة االنتاجية

 كرية والنظرية لمفهوم الكفاءة في االقتصاد اإلسالمي، واألسس التي تنبني عليها.سيناقش هذا المبحث المداخيل الف

                                 
 60. :، ص1ط/ ،لنشروا دار النهضة العربية للطباعة :وتريبمذكرات في إدارة األفراد،  (1891راشد) دلعاأحمد، ( 1)

(2 )
للتنظيم ومدرسة العالقات  استهالقد جات نظرية اتخاذ القرارات داخل المنظمة، كرد فعل لالنتقادات الموجهة للمدرسة الكالسيكية في در

اإلنسانية، وقصورها في إعطاء صورة واضحة للسلوك اإلنساني داخل المنظمة.
 

 (.١٠١٠١م( االقتصاد اإلسالمي بين المعيارية والوضعية، صحيفة الجزيرة، العدد )2000( الرماني، زيد)3)

 142، ص: 1قيا واجتماعيا، دار المقتبة ط/( كفاءة المصارف اإلسالمية اقتصاديا وأخال2019( شعبان، صفوان )4)
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 على النحو التالي:ومن جانب آخر تحليل مرتكزات كفاءة المصارف اإلسالمية، وهذا في مطلبين أساسيين،  

 المطلب األول: مدخل فكري للكفاءة في االقتصاد اإلسالمي.

صاد اإلسالمي بشكل رئيسي، بمبدأ ضرورة موافقة التعامالت المالية ألحكام الشريعة، والتي " في االقت الكفاءةترتبط مسألة " 

اإلسالمية في المال، من السعي في طلبه، وحفظه وتنميته وفق  تحقيق المقاصدتشكل محورا  مهما  لدفع مدخالت المصرف، نحو 

ألسس، التي يتّم إتباعها لكيفية تحقيق الكفاءة، من خالل تحديد حددت قواعد النظم وا الشريعة، فأصول الشريعة اإلسالمية هي التي

 األولويات، ومن ثـــ ّم اتخاذ القرار االقتصادي المالئم انطالقا من قواعد مقاصد الشريعة اإلسالمية.

ألرض، مقدما  ع احقيقة  واقعة  في جميع شؤون األمة اإلسالمية في شتى بقا-نظريا وتطبيقيا-أصبح الفكر االقتصادي اإلسالمي  

طبيعة خاصة، تختلف كل االختالف عن األسس الرأسمالية والشيوعية. ويمتاز بالتوازن بين  تبذلك أُسسا  فكرية  واقتصادية  ذا

الروح والمادة، وال يُتصور تحقق مقاصد الشارع الحكيم من خالله الفكر االقتصادي اإلسالمي، بمعزل عن األسس العقدية 

 تهماواألخالقية وآليا
(1)

 والتي لو طُبقت لكانتاألمر الذي يستدعي منّا التعرف على األسس المتأصلة في الشريعة اإلسالمية، ، 

اإلسالمي نجد أّن الكفاءة مطلب أساسي؛ فالمسلم يجب عليه توظيف  آليات فّعالة لزيادة الكفاءة االقتصادية. وباستقراء تعاليم الدين

والدنيوية، وقد وردت نصوٌص كثيرة ٌ، تجسد هذا المطلب السامي، وتغرس األخالق  اته الدينيةاإلدارة الجيدة في جميع شؤون حي

"، ونهى عن األخالقيات التي من أجلها تدني كفاءة مبدأ اإلتقان في العملالمهنية في نفوس المسلمين. فنجد مثال أّن اإلسالم أقّر " 

ّش وظُلم، وهذا يوافق مع العقل البشري ، والذي ال يقّر رداءة األداء في أي مستوى من مستويات العمل، بل يقّر بأن العمل، من غ 

 اإلبداع وحسن األداء أحد ركائز التفوق والنجاح. وسنتناول هذا المطلب بالدراسة من خالل فرعين أساسين على النحو التالي:

 الفرع األول: مدخل إلى مفهوم الكفاءة في الفكر االقتصاد اإلسالمي

ُحسن تخصيص الموارد واستخدامها استخداما  أمثال ، م طلُب أساسيُّ لكل األنظمة االقتصادية  :لكفاءة في االقتصاد اإلسالميأوالً: ا

على اختالفها، وال يشّذ في ذلك االقتصاد اإلسالمي، بل هو أشّد حرصا من غيره على تحقيق هذا المطلب، انطالقا من أهمية 

ن ح لعملية الكفاءة المالية عناية المال في استعمار األرض. فقد و ضع االقتصاد اإلسالمي نظاما  ماليا  ذا كفء لكّل زمان ومكان، وم 

فائقة، من خالل بيان حقيقة المال، وشرع تشريعات متعددة كفيلة بحفظ المال ونموه، وجعله مقصدا من مقاصد الشريعة اإلسالمية 

ت ث ّمة نصوص كثيرة فيما يضبط وسائل طلب المال وتحصيله من االنحراف، وما الضرورية، التي ال تستقيم الحياة إال بها، فكان

يحفظ بقاءه واستمراره من المخاطر. والنصوص الصريحة في هذا الصدد كثيرة، منها ما تهتّم بترشيد االستهالك، وتجنب التبذير 

واإلسراف في كل مجاالت اإلنفاق
ال   ب ن ي ﴿ي ا :ومن هذه النصوص قوله تعالى ،(2) بُوا و  اْشر  ُكلُوا و  ٍد و  ْسج  ْند  ُكلِّ م  م  ُخُذوا ز ين ت ُكْم ع  آد 

بُّ اْلُمْسر ف ين﴾ تُْسر فُوا إ نَّهُ ال  يُح 
أ ُكمْ  هُو  ﴿ومنها ما تهتم باإلنتاج والتنمية كقوله تعالى:  .(3) نْ  أ نش  ُكمْ  األ ْرض   م  ر  اْست ْعم  ﴾ف يه ا و 

(4)

، واآلية 

                                 
ألسس ا ( مثل األسس العقدية المتمثلة في مبدأ االستخالف، واإليمان بأن المال مال هللا، واإليمان بأن إتقان العمل واجب على كل مسلم، وكذلك1)

 األمانة. فهي من األسس التي تساهم في تعزيز كفاءة انتاجاألخالقية المتمثلة في أخالقيات العمل مثل: التضحية واإليثار، والتعاون، وعدم الظلم و

 العمل...

 وهذا شامل لجميع أنواع اإلنفاق بما فيها: اإلنفاق االستثماري، أو االنفاق العائلي، أو اإلنفاق الحكومي. )2(

 31سورة األعراف، اآلية: )3(

 21سور هود، اآلية: )4(
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 ،ا يحتاجه اإلنسان وُسبل توزيعه وفق مبدأ إقامة الحّق الذي يكّرم اإلنسان بوصفه خليفة هللا في األرضتشمل إنتاج جميع م

ويتوّجب عليه عدم تعطيل الموارد، بعدم االستخدام أو بسوء استخدامها، مّما يُسبّب عدم كفاءة هذه الموارد
(1)

، 

العمل على تنميتها والحفاظ عليها، مّما تشّكل لموضوع كفاءة بحيث تكمن في جوهر االستخالف عالقة بحسن إدارة الموارد و 

، فهناك موارد أو مدخالت يسعى المسلم المستخلف إلى تحويلها إلى مخرجات بتحقيق أكبر قدر ممكن الموارد حافزا  إيجابيّا  مؤثّرا  

ن سالمية، إضافة إلى تلبية أكبر قدر ممكن ممن العوائد، بأقل تكلفة ممكنة، شريطة أن يتّم ذلك داخل إطار ما ارتضته الشريعة اإل

 متطلبات المجتمع.

" مستخدمة  في مراجع الشريعة اإلسالمية بمفهومها المعاصر المستخدم في أدبيات الكفاءةوحسب اطالعي لم أجد مصطلح" 

. وال (2)قتصادي أو اإلداري الحالياالقتصاد واإلدارة. وبالتالي يمكن القول بأنّها لم تظهر في األدبيات اإلسالمية بالمفهوم اال

يعني ذلك أن الكفاءة غير معترفة بها في الفقه اإلسالمي، ألننا نجد ما يناظرها في العديد من المصطلحات المستخدمة، بحيث 

 ودة.جارتبط مصطلح الكفاءة في اإلسالم بهذه المصطلحات، والتي لها عالقة بمدلول الكفاءة مثل مصطلح اإلتقان واإلحسان وال

ومن جانب آخر نجد ما يماثلها من المعاني والدالالت، مثل الحث على السعي ألفضل النتائج اإليجابية الممكنة، والحفاظ على 

الموارد، وعدم اإلسراف والتبذير فيها. وكفاءة استخدام هذه الموارد تتحدد وفق المقاصد الشرعية لها، فكل استخدام يعيق تلك 

تحّد من نجاعتها وفعاليتها، ويمكن تصنيفها حسب الفكر االقتصادي اإلسالمي في إطار التبديد وعدم المقاصد الشرعية، أو 

 (.3)الكفاءة

 ثانياً: مصطلحات في الفقه اإلسالمي ذات داللة معنى الكفاءة 

 من أهّم المصطلحات التي وردت في الفقه اإلسالمي، وتحمل معنى الكفاءة ضمنيا ما يلي:

مفهوم االتقان حاضٌر في كل تعاليم اإلسالم بكل مضامينه وهو يمثل قيمة إسالمية وقد حث القرآن الكريم على  إنّ  االتقان:)أ( 

لُّواْ وُ  ُجوه ُكْم الجودة الشاملة في كل األعمال التي يفترض أن يقوم بها اإلنسان ويفهم ذلك من خالل قوله عز وجل:} لَّْيس  اْلب رَّ أ ن تُو 

ْشر ق   آت ى ق ب ل  اْلم  النَّب يِّين  و  اْلك ت اب  و  ة  و  اْلم آلئ ك  ر  و  اْلي ْوم  اآلخ  ن  ب اّلّل  و  ْن آم  ك نَّ اْلب رَّ م  لـ  ْغر ب  و  اْلم  و ي اْلقُْرب ى و   و  ل ى ُحبِّه  ذ  ال  ع  اْلي ت ام ى اْلم 

أ ق ا ق اب  و  ف ي الرِّ آئ ل ين  و  السَّ ب يل  و  اْبن  السَّ اك ين  و  س  اْلم  اء و  اب ر ين  ف ي اْلب أْس  الصَّ اه ُدوْا و  ا ع  ه ْم إ ذ  ْهد  اْلُموفُون  ب ع  اة  و  ك  آت ى الزَّ الة  و  م  الصَّ

ئ ك  هُُم اْلُمتَّقُون  { أُولـ  قُوا و  د  ين  ص  ئ ك  الَّذ  ين  اْلب أْس  أُولـ  ح  اء و  رَّ  . (4)والضَّ

 

                                 
الستخالف والتركيب االجتماعي في اإلسالم، رسالة ماجستير مقّدمة إلى كلّية اإلدارة واالقتصاد، رونيو م( ا1892السبهاني، عبد الجبّار عبيد ) )1(

 98، جامعة بغداد،ص:٨٨

[ اختلفت الرواية عن أحمد 8/391( تطرقت الكتب الفقهية إلى مصطلح الكفاءة، وكلّها تهدف الكفاءة في النكاح، قال ابن قدامة في كتابه المغني ]2)

 والرواية الثانية عن أحمد أنها ليست شرطا  في النكاح. .شتراط الكفاءة لصحة النكاح، فروي عنه أنها شرط له. وهذا قول سفيانفي ا

( مستقبل علم االقتصاد من منظور إسالمي، ترجمة رفيق يونس، دار الفكر والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي، دمشق، ص: 2002(محمد شابرا)3)

112 

 (111بقرة، اآلية :)(سورة ال4)

http://www.ajrsp.com/


 م 0201-11-5ثالثون | تأريخ اإلصدار: واحد والالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

 
    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        170 

 ISSN: 2706-6495 

 

{قال هللا تعالى }ُصْنع  هللاَّ  الَّذ ي أ ْتق ن  كُ و لُون  ب يٌر ب ما ت ْفع  ْيٍء إ نَّهُ خ  لَّ ش 
. أي ذلك صنع هللا البديع الذي أحكم كل شيء خلقه وأودع (1)

 فمن الطبيعي أن يدعو المبدع إلى االبداع والكفاءة في جميع األعمال. (2)فيه من الحكمة ما أودع

ليها القرآن الكريم، وقد حّث اإلسالم على مبدأ الجودة تعتبر الجودة في العمل من أحد مبادئ اإلسالم، التي دعا إ :الجودةب( )

الشاملة في كل األعمال التي يقوم بها المسلم. كما يدعو اإلسالم أيضا إلى التأّكد من جودة العمل، الذي يقوم به اإلنسان، وخلوه 

ة  بنت الص ائ ش  ْنه ا وعن أبيها أنها ق ال تْ من النقص والعيوب، فقد روى اإلمام البيهقي رحمه هللا عن أم المؤمنين ع  ُ ع  ي  هللاَّ ض   ديق ر 

ل  أ ح   م  ا ع  ّب إ ذ  الى يُح  :) إ ّن هللاَّ  ت ع  لَّم  س  ل ْيه  و  ُ ع  لَّى هللاَّ ُسوُل هللاَّ  ص  ال  أ ْن يُْتق ن هُ ق ال  ر  م  (. واإلتقان هنا يستدعي من المرء أن يؤدي ُدُكْم ع 

 ون تقصير أو تفريط، أي هو: مقياس لدرجة االستخدام األمثل للموارد المتاحة،عمله على أكمل وجه بكل تفاصيله، د

والذي يحقق أقصى المخرجات من مدخالت محدودة. ومن إتقان العمل: شعوُر العامل بالمسؤولية تجاه ما يُوك ل إليه من عمل،  

  اجت ناب الوقوع في األخطاء في أداء العمل.وحسن رعايته لعمله، وتطويره، واإلسراع في إنجازه، وبْذل الوسع والطاقة في 

 ثالثاً: كفاءة المصارف اإلسالمية: 

الذي  (3) والمبدأ ال يختلف عن مفهومها في المصارف التقليدية، خاصة من حيث المعنى مفهوم الكفاءة المصرفية اإلسالمية يكاد

مدخالت(، وتحقيق أقصى قدر ممكن من مخرجات الموارد تّم شرحه سابقا ، والذي يعني أساسا : االستغالل األمثل للموارد )ال

المتاحة للمصرف. حيث يفترض أن هناك بعض المصارف أفضل من غيرها، ويرجع ذلك في األساس إلى نوعية إدارتها 

لكفاءة فهوم م. ومن التعريفات السابقة للكفاءة المصرفية في البنوك التقليدية، ال يمكن االعتماد عليها كليّا  لوضع (4)وتشغيلها

المصرفية اإلسالمية؛ إذ قد يمكن لمصرف إسالمي معين أن يتصف بالكفاءة االقتصادية أو التقنية، في حين يشكو من سوء كفاءته 

فإّن  ا أم بدون قصد. وبالتاليالشرعية أو االجتماعية، وذلك في ظل عدم تطبيق بعض األحكام الشرعية والمبادئ االجتماعية قصد  

سة المصرفية اإلسالمية ذات كفاءة، يكون في حال ما استطاعت توجيه مواردها المتاحة، نحو تحقيق أكبر قدر ممكن اعتبار المؤس

. أي أّن التحكم الناجح في مواردها هذا من جهة، (5)من العوائد، بأقل قدر ممكن من التكاليف، في ظل مقاصد الشريعة اإلسالمية 

لمالية، بشرط موافقتها ألحكام الشريعة من جهة أخرى. وذلك ألّن المصارف اإلسالمية وتحقيقها للحجم األمثل من المنتجات ا

تختلف عن البنوك التقليدية في أهدافها ورسالتها وخصائصها، لذلك عند تقييم كفاءتها يجب أن نأخذ بالحسبان تلك الفوارق. وال 

واألسس التي وضعت من أجلها. وفيما يلي نستعرض يمكن أن يكون تعريف كفاءة المصارف اإلسالمية منفصال عن األهداف 

 اإلسالم:بعض الجوانب التي نرى أنها ال بد أن تتوافر في تعريف كفاءة المصارف اإلسالمية من منظور االقتصاد 

 كفاءة المصارف اإلسالمية في إدارة مدخالتها ومخرجاتها. أوال:

                                 
 (.99(سورة النمل، اآلية)1)

 421: 2(صفوة التفاسير، ج2)

ويختلف المفهومان من حيث المبدأ واألساس، ويعزى هذا التباين إلى اختالف المصارف اإلسالمية عن المصارف لتقليدية في عدة جوانب،  )3(

 من حيث األهداف والرسالة والمبادي.

 129 .أثر السيولة على كفاءة التكلفة واألداء، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الخدمات المالية اإلسالمية الثاني( 2009الكور عز الدين ) )4(

تثمارية سوذلك من خالل ترتيب هذه المقاصد حسب الضرورية فالحاجية ثم التكميلية )التحسينية(، وبالتالي يتّم اشباعها بابتكار أدوات تمويلية وا )5(

 اإلسالمية.متوافقة مع الشريعة 
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 امالتها ألحكام الشريعة اإلسالمية.كفاءة المصارف اإلسالمية في مدى تطبيقها في مع ثانيا:

كفاءة المصارف اإلسالمية في مدى التزامها بمعايير الحوكمة المصرفية، والضوابط الحاكمة عليها، كالتزامها باتفاقية بازل  ثالثا:

 .لكفاية رأس المال، ونسبة السيولة، ومدى تطبيقها للمعايير المحاسبية اإلسالمية

 المية في تحقيق التكافل االجتماعي، من خالل األنشطة االجتماعية المختلفة.كفاءة المصارف اإلس رابعا:

  .، ومدى قدرتها التنافسية، وتعزيز االقتصاد الكلي: كفاءة المصارف اإلسالمية في تحقيق التنميةخامسا

 

 الفرع الثاني: خصائص الكفاءة في الفكر االقتصادي اإلسالمي

تعزز على تحقيق مبدأ الكفاءة، ومن أهّم هذه الخصائص وهي من تعاليم الشريعة اإلسالمية، توجد جملة من الخصائص الموروثة 

 ما يلي: 

فالعلم والمعرفة أساس للكفاءة في الفكر اإلسالمي، وهما من أهم معاير تكليف المسلم بالمهام والمسؤوليات، العلم والمعرفة:  [1]

ل يٌم{ (1)ة والسالم قال هللا تعالى حكاية عن سيدنا يوسف عليه الصال ف يظٌ ع  نِّي ح  ائ ن  اأْل ْرض  إ ِۚ ز  ل ى خ  ْلن ي ع  :﴿ ق ال  اْجع 
. وألهمية (2)

نْ  اْست ْغف ْر ل ذ  ُ و  ه  إ الَّ هللاَّ
اْلُمْؤم  العلم أوجبه هللا عّز وجل في اإلسالم قبل العمل، فقال تعالى: }ف اْعل ْم أ نَّهُ ال  إ ل َٰ ن ين  و  ل ْلُمْؤم  ُ ب ك  و  هللاَّ ن ات    و 

اُكْم{  ْثو  م  ي ْعل ُم ُمت ق لَّب ُكْم و 
. وجعل هللا للعلماء منزلة عالية، تعلو عن غيرهم من الناس في الحياة الدنيا وفي اآلخرة، قال تعالى: (3)

اٍت{ } ج  ر  ْلم  د  ين  أُوتُوا اْلع  الَّذ  نُكْم و  نُوا م  ين  آم  ُ الَّذ  ي ْرف ع  هللاَّ
(4). 

ثَّ اإلسالم على االلت زام بها في الق العمل وسلوكيته: [ أخ0] ونقصد بها هنا: مجموعة من الخصال والُمثُل والق ي م الحسنة، التي ح 

أداء العمل، من حسن خلق واستقامة وصدق وأمانة، وقوة وتضحية في األداء، وغيرها من مكارم األخالق، التي تساهم في زيادة 

يُن{كفاءة العمل. قال هللا تعا ْرت  اْلق و يُّ اأْل م  ن  اْست أْج  ْير  م  ْرهُ ۖ إ نَّ خ  ا ي ا أ ب ت  اْست أْج  اهُم  وتختلف محددات القوة من  لى: } ق ال ْت إ ْحد 

ة في إم ة في كلِّ والية بحسبها؛ فالقوَّ رة اوظيفة إلى أخرى، إلى هذا أشار شيخ اإلسالم ابن تيميَّة  رحمه هللا رحمة  واسعة :) والقوَّ

ة في الحكم بين الناس ترجع إلى  الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب، وإلى القدرة على أنواع القتال، والقوَّ

لَّ عليه الكتاب والسنَّة، وإلى القدرة على تنفيذ األحكام  .(5)العمل بالعدل الذي د 

ائحه وقوانينه المحدَّدة، مقوم من مقومات تحقيق كفاءة العمل، وعامٌل إّن االلتزاُم بأنظمة العمل ولو [ االلتزام بأنظمة العمل:1]

 أساسي من عوامل النجاح؛ فكلَّما ت مَّ الت زام الموظف بهذه األنظمة،

                                 
إني حافظ لما استودعتني، عالم :  "( اختلف المفسرون في تفسير اآلية، وقال أبو جعفر: وأولى القولين عندنا بالصواب، قوُل من قال: معنى ذلك1)

نده خبرة  في ذلك اجعلني على خزائن األرض(، ومسألته الملك استكفاءه خزائن األرض، فكان إعالمه بأن ع) :، ألن ذلك عقيب قوله"بما أوليتني

 وكفايته إياه.

 (.22(  سورة يوسف، اآلية:)2)

 ( 18( سورة محمد، اآلية:)3)

 (18( سورة المجادلة، اآلية: )4)

بيروت:  - 1ط -(المستدرك على الصحيحين؛ لإلمام الحافظ محمد بن عبد هللا الحاكم النيسابوري، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا 5)

 م1880هـ / 1411مية، دار الكتب العل
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ك س أثُرها على اإلنتاج في العمل وزيادته كفاءته  عمل ويندرج تحت االلتزام باألنظمة أمو كثيرة، منها: االلت زام بأ وقات ال .كلما انع 

والمحافظة عليها، وطاعة صاحب العمل، فيما ليس فيه معصيةٌ للخالق، إذ ال طاعة لمخلق في معصية الخالق. ومستند هذا كلّه 

نُوا أ ْوفُوا  ين  آم  ﴾هو قوله سبحانه وتعالى }ي ا أ يُّه ا الَّذ  ب اْلُعقُود 
(1.) 

الشريعة اإلسالمية، أن جاءت بجملة من الق ي م الُخلقيَّة، التي  من شمولية [ تحلي صاحب العمل بجملة من األخالقيات السامية:1]

ا في المقابل بأخالقيات أخرى، ينبغي على أرباب العمل االلتزام بها، والحرص عليها  ي على العامل مراعاتها، وجاءت أيض  ينب غ 

ا، ا حكوميّ ا، أم  في عالقتهم بالعاملين، وكفالة حقوقهم المشروعة، سواء أكان ربُّ العمل هذا فرد  ة، أم كان قطاع  أم مؤسسة  خاصَّ

 غير ذلك، ومن أبرز هذه القيم:

: يفترض أن تكون أهداف المنشأة واضحة، ومحددة  لجميع المسؤولين العاملين في )أ( الوضوح في تحديد أهداف المنشأة للعمال

تحديد األهداف أمر مهّم للغاية ما لم يتعارض والشريعة المؤسسة، وبالتالي فإّن االعتماد على المؤشرات العلمية العملية في دقة 

 اإلسالمية.

ه؛ فمن المقّرر شرعا  كون األجرة هي أحد  )ب( االلتزام بدفع أجور العاملين وفق المتفق عليه: أم ر اإلسالم بإعطاء األجير أجر 

و ضأركان عقد العمل،  ألداء العمل، ويحرم بخسا، كما ال يجوز نقصه  الذي يستحقُّه العامل مقابل ما يبذله من جهٍد ووقتٍ  والع 

يقول هللا عز  إال بمسوغ شرعي أو قانوني حسب المتفق عليه في العقد، كحالة تقصير العامل عن أداء ساعات العمل مثال.

ان ات  إ ل ى أ ْهل ه ا﴾ ﴿:وجل وا اأْل م  دُّ إ نَّ هللاَّ  ي أُْمُرُكْم أ ْن تُؤ 
ه قبل أْن يجفَّ  ))أعطوا عليه وسلَّم: . ويقول النبي صلَّى هللا(2) األجير أجر 

 (3)عرقه ((

ال في التكليف باألعمال: من حيث حجمها وطاقة اإلنتاج فيها، مع مراعاة الفروق الفردية بينهم  )ج( العدل والمساواة بين العمَّ

 عمال بأكثر من المتفق عليه في عقد العمل.وعدم تكليف العامل من األ .والتفاوت في الطاقات واإلمكانات والقدرات المهاريَّة

كف ل اإلسالم لكلِّ إنسان كرامته اإلنسانية؛ سواء كان مرؤوسا أو  )د( تقدير العمال واشعارهم بمكانتهم في رفع كفاءة المنشأة:

ل ق دْ  :رئيسا، فقال تعالى م   ﴿و  ْمن ا ب ن ي آد  رَّ ل المعيار الوحيد للتفاُضل بينهم هو الت .﴾ ك  قوى ، فال يكرم أحد منهم وال يفضل على وجع 

فُوا إ نَّ أ كْ  ﴿ - :غيره إال بالتقوى؛ قال تعالى ار  ق ب ائ ل  ل ت ع  ْلن اُكْم ُشُعوب ا و  ع  ج  أُْنث ى و  ٍر و  ك  ْن ذ  ل ْقن اُكْم م  ْند  هللاَّ  ي ا أ يُّه ا النَّاُس إ نَّا خ  ُكْم ع  م   ر 

 (.4﴾) أ ْتق اُكمْ 

ة بين المؤمنين؛ وألف بين قلوب المسلمين. فقال تعالىاون ببين أفراد المجتمع: )ه( تعزيز روح التع ا :أقرَّ اإلسالم مبدأ األخوَّ  ﴿إ نَّم 

نُون   ةٌ﴾اْلُمْؤم  إ ْخو 
 .  وأّكد اإلسالم كذلك على ضرورة التعاون في سبيل الخير،(5) 

                                 
 (1( سورة المائدة، اآلية:)1)

 (29( سورة النساء، اآلية:)2)

حه األلباني في تحقيقه لهذه 411(، ص2443(رواه ابن ماجه في "سننه" في كتاب )الرهون(، باب )أجر األجراء(، الحديث رقم )3) ، وقد صحَّ

 .""السنن

 (13( سورة الحجرات، اآلية:)4)

 (10اآلية:)( سورة الحجرات، 5)
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نُواويظهر هذا من خالل قوله تعالى  او  ت ع  ل ى اْلب رِّ و   :﴿و  ْثم  ع  ل ى اإْل  نُوا ع  او  ال  ت ع  ى و  ﴾التَّْقو  ان  اْلُعْدو  و 
. ومن منطوق هذه النصوص، (1)

 يكون العمل الجماعي، بروح الفريق من المتطلبات األساسية لتحقيق الكفاءة.

طط ة تتم وفقا  للخالرقابة هي وسيلة اإلدارة إلى متابعة التنفيذ والتحقق من أن األنشط )و( تحقيق مبدأ الرقابة اإلسالمية:

الموضوعة، وأن القرارات تنفذ تنفيذا  سليما ، وأن األهداف المرغوبة سوف تتحقق، كما أنها تمثل إحدى مكونات العملية اإلدارة، 

سواء كانت خارجية أو ذاتية تؤدي إلى التأكد من تنفيذ األهداف والمعايير الموضوعة وفقا للمعايير والمقاييس والضوابط الشرعية 

اإلسالمية، كما أن الرقابة الذاتية لدى المسلم بكامل المسؤولية تجاه أعماله في الدنيا واآلخرة. ويظهر هذا من خالل قوله تعالى: 

ب ْت  ا ك س  ه ين ةٌ }ُكلُّ ن ْفٍس ب م   .}ر 

 

 المطلب الثاني: تحليل األسس النظرية لكفاءة المصارف اإلسالمية

 :فيه ثالثة فروع على النحو التاليو

 الفرع األول: الكفاءة في تخصيص موارد المصرف اإلسالمي )التخصيص األمثل للموارد(

ف اإلسالمية ال تنظر إلى الفوائد الربوية على أنّها المؤشر األساسي لتحديد الكفاءة الحديّة لرأس المال، وتوجيه استخدامات رالمصا

سالمية من حيث عدم اعتمادها على قاعدة المالءة المالية في مواردها. من جانب آخر تظهر كفاءة تخصيص موارد المصارف اإل

تخصيص الموارد على العجز المالي. وهذا خالف للبنوك التقليدية التي تنتهج قاعدة المالءة المالية في توزيع االئتمان. وتعتمد في 

نوك التقليدية زيادة أس مالها، ويفضي نشاطها على إقراض األموال مقابل فوائد محددة، وعملية اإلقراض بهذا الشكل يضمن للب

بكثير من المستثمرين إلى نتائج سلبية اقتصادية ، وذلك ألن هذه الطريقة تقتضي من تلك البنوك التقليدية أن تشجع أصحاب األموال 

فوائد محددة ومعروفة مسبقة، وهذه وجهة سلبية لهؤالء الذين فضلوا أن يركنوا إلى الراحة وعدم على إيداع أموالها لديها نظير 

المخاطرة، فالسلبية هنا ليست سلبية المصرف التقليدي نفسه فقط، ولكنها عملية تشجيع لسلبية اآلخرين. وهذا عكس المصارف 

زمنيا ، وليس موحدا في األنشطة كلّها، وهذا بالضرورة سيعكس  اإلسالمية فمعدل العائد في ظل نظام المشاركة فيها غير ثابت

حقيقة الحاجة إلى أس المال حسب األنشطة المختلفة، من جانب آخر مدى أهمية النشاط ودرجة المخاطرة فيه، وبالتالي يجعل 

آلية  الى أنّه يمكن النظر إلى كفاءةالعائد أكثر دقة  عند القيام بعملية تخصيص الموارد تبعا الستخداماتها. أشار محمد عمر شابر 

المشاركة في تخصيص الموارد من خالل اعتبار المنظم القوة األساسية راء اتخاذ القرارات االستثمارية، بحيث تجعل المدخرين 

لتخصيص اوالمصارف معنيين بنجاح تجارة المنظم، بما يؤدي إل تحسين توافر المعلومات والمهارات والكفاءة الربحية، بما يكفل 

. من هنا يمكن القول أّن طبيعة المصرف اإلسالمي تعمل على إيجاد مستثمرين ايجابيين، وكل ذلك من شأنه (2)األمثل للموارد

تعزيز كفاءة مخرجاتها. ولقد واجهت كل من السلطات الرقابية والمصارف اإلسالمية مشاكل تتعلق بقياس المالءة المالية 

 صورة رئيسية إلى الطبيعة الخاصة لمصادر أموال تلك المصارف اإلسالمية؛للمصارف اإلسالمية، وترجع ب

                                 
 (2( سورة المائدة، اآلية:)1)

( مستقبل علم االقتصاد من منظور إسالمي، ترجمة رفيق يونس، دار الفكر والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي، دمشق، ص: 2002( محمد شابرا)2)

111-112 

http://www.ajrsp.com/


 م 0201-11-5ثالثون | تأريخ اإلصدار: واحد والالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

 
    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        174 

 ISSN: 2706-6495 

 

كما أنها يمكن من الناحية النظرية أن تتحمل الخسارة، إضافة إلى تباين طبيعة رأس مالها عن حيث أنها ال تتطلب عائدا ثابتا،  

م، تبيّن أن العديد من البنوك التقليدية رغم ثبات 2009رأس المال في البنوك التقليدية. وبعد حدوث األزمة المالية العالمية عام 

. فقامت (1)لم يكن لديها رأس مال كاٍف، لدعم وضعية المخاطر، وكذلك بناء مديونية مفرطة داخل الميزانية وخارجهاعوائدها، 

في  III، ُعرفت ببازل بإصدار قواعد ومعايير جديدة IIبإجراء تعديالت جوهرية على أسس بازل  لجنة بازل للرقابة المصرفية

، وقامت هذه التدابير الرئيسة لتعزيز بنية القطاع المصرفي بقواعد رأس المال واحتياطي السيولة واالختبارات 2010نهاية عام 

( والحكومة وممارسة التعويضات في البنوك. ومع هذا التطور  الملحوظ في إطار قياس المالءة Stress Testingالضاغطة )

خصوصية وطبيعة المصارف  IIو  Iما عرف بكفاية رأس المال في البنوك التقليدية، وعدم مراعاة مقررات بازل  المصرفية في

اإلسالمية، بدأت العناية بإصدار معايير مماثلة، خاصة  بكفاية رأس المال للمصارف اإلسالمية، تُراعي خصوصية المصارف 

مشاركة في الربح والخسارة،  وكذلك صيغ التمويل واالستثمار اإلسالمية في اإلسالمية، في مصادر األموال القائمة على أساس ال

من بيان نسبة كفاية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية جانب الموجودات، وأول هذه المعايير ما صدر عن 

( ومعيار كفاية رأس المال Iعيار )بازلم، ضمن م1888رأس المال في المصارف اإلسالمية، وكيفية حسابها في آذار )مارس( 

 2002في كانون أول )ديسمبر(  (2)(IFSB) مجلس الخدمات المالية اإلسالمية( الصادر عن 2للمصارف اإلسالمية رقم )

در ( الصا12( ، وأخيرا  المعيار المعدَّل لكفاية رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية رقم )IIضمن معيار )بازل 

 . (3)(IIIوبازل  II( ضمن معيار )بازل IFSB) 2013عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية في كانون أول )ديسمبر( 

 الفرع الثاني: الكفاءة في استثمار مدخالت المصرف اإلسالمي )استخدامات الموارد(

ي تعكس رؤية تلك المصارف ورسالتها تعتبر صيغ االستثمارات المختلفة في المصارف اإلسالمية، الواجهة الجوهرية، الت

عني ، يمبدأ المشاركةالتنموية واالجتماعية، وعلى ضوء طبيعة المصارف اإلسالمية فإّن استخدامات مواردها، تتّم على أساس 

 ؛ ومن خالل أبعادها يتطلب من المصارف اإلسالمية، تكريس طاقاتها الفنية والمهنية والشرعية،(4)أنّها وسيطة استثمارية

الستخدام مدخالتها في أفضل مجاالت االستثمار المتاحة لها. ومن جانب آخر فإّن المخرجات )العوائد( التي تنتظرها أصحاب  

، ومن ثمَّ ترتبط العوائد ارتباطا وثيقا بالنشاط اإلنتاجي الغُرم بالُغنمالمدخرات، يتحدد وفق نجاح المشروع االستثماري، أي 

 تعاون بين ُمالك رأس المال وطالبي التمويل في ظل وساطة المصرف اإلسالمي. الحقيقي، وبذلك يكون هناك

                                 
 . 9لبنان، ص -يروت ، إدارة البحوث )اتحاد المصارف العربية( ، ب III( بازل 2010( اتحاد المصارف العربية)1)

مارس عام  10، وبدأ عمله في 2002نوفمبر عام  3( مجلس الخدمات المالية اإلسالمية يقع مقّره في كوااللمبور بماليزيا، افتتح رسمي ا في 2)

اشرة في ي لها مصلحة مبم. يعمل مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، بوصفه هيئة دولية واضعة للمعايير للهيئات التنظيمية والرقابية، الت2003

ضمان سالمة واستقرار صناعة الخدمات المالية اإلسالمية التي تضم بصفة عامة قطاعات المصرفية، وأسواق رأس المال، والتأمين. وفي إطار 

معايير  من خالل إصدار تأدية مهمته، يعمل مجلس الخدمات المالية اإلسالمية على تطوير صناعة خدمات مالية إسالمية تتسم بالحصافة والشفافية،

 .جديدة، أ و تكييف المعايير الدولية القائمة المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها، والتوصية باعتمادها

ل لكفاية رأس المال )3) . بموقع مجلس الخدمات المالية اإلسالمية 2013( ديسمبر / IFSB 15( للمزيد يمكن الرجوع إلى المعيار المعد 

www.ifsb.org 

 ( فهي وسيط استثماري ين أصحاب األموال )وحدات فائض األموال( وطالبي التمويل )وحدات العجز المالي(. 4)
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وهذه الخاصية ال توجد في إطار نظام المصارف التقليدية القائمة على أساس الفوائد الربوية المحددة، إذ توجد قيود من قبل البنوك  

ليدية أو قيود مفروضة من البنوك التق السياسية المالية،المركزية على ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المصرفي، وفق األهداف 

وهذه الخاصية في المصارف اإلسالمية، تعتبر نموذجا في االستغالل األمثل لمدخالتها،  .(1)نفسها ألهداف السياسة االئتمانية

 المصارف اإلسالمية. وبالتالي يحفظ موارد المصارف اإلسالمية من التعرض ألي استخدام سيء قد يؤدي إلى تقليل كفاءة

 .الفرع الثالث: الكفاءة في تحقيق االستقرار المالي

طار منضبط وفق األحكام الشرعية لالستثمار، وبالتالي تخضع للرقابة والمتابعة، إالموارد في المصارف في  توظيفتتّم عملية 

ات الرقابية الشرعية، وهذه الرقابة لها أثرها سواء ذاتية من جانب موظفي المصارف اإلسالمية، أو األطراف الخارجية مثل الهيئ

وقد توصل أكثُر  .(2)في تحقيق نوع من الكفاءة والموازنة في توجيه مدخالت المصف اإلسالمي، وتعزيز االستقرار المالي فيه

 ذه الضوابط ما يلي:، تسهم في االستقرار المالي، ومن أهّم ه(3)الباحثين إلى أن النظام المصرفي اإلسالمي يتمتع بضوابط هاّمة

النظام المصرفي اإلسالمي قائٌم على القيم واألخالق السامية، وهذا يعتبر عامال مساعدا على تحقيق األمن واألمان لكافة  [1]

 األطراف المتعاملة مع المصارف اإلسالمية، من موظفي وعمالء المصارف اإلسالمية وأفراد الهيات الرقابية الشرعية. 

صرفي اإلسالمي قائُم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، فينطلق العمل في توظيف مدخالت المصارف النظام الم [0]

اإلسالمية على أساس أن الربح ليس هو الهدف الوحيد، وإن كان من األهداف الهامة التي ال يجوز تجاهلها في المصارف 

 .راراإلسالمية، باعتباره مقوما يمنح المصرف القدرة على االستم

ّب  [1] تكون عالقة أصحاب الودائع بالمصارف اإلسالمية، عالقة عقد مضاربة، وتكون نسبة توزيع األرباح بين المودع )ر 

 . (4)المال( والمصرف)المضارب(

ّب المال والمصرف، يحرصان على نجاح المشروع، ألّن الفشل فيه إخفاق لهما، تأسيسا  على  وهذا يجعل كال الطرفين )ر 

وهذا خالف لحالة البنوك التقليدية، والتي تكون عالقة أصحاب الودائع بالبنك التقليدي عالقة دائن ومدين  الغُرم بالغُنم(،قاعدة)

 بعائد ثابت ومحدد مسبقا. 

 المبحث الثالث: أهداف وأهمية تقييم الكفاءة المصرفية وطرق قياسها.

، ة االقتصادات، نتيجة  للتحوالت المتسارعة واالتفاقيات اإلقليمية والدوليةفي غالبي هامة   تحتل عملية تقييم كفاءة المصارف مكانة  

                                 
-101، المعهد العالمي للفك اإلسالمي، ص: 22، ع12( حكمة العمل المصرفي اإلسالمي المبني على نظام المشاركة، س2010( مجدي غيث)1)

210 

)2( Martin and Heiko(2008) Islamic Banks and Financial Stability:An Empirical Analysis, International 

Monetary Fund, /08(16) 5 

 اليةمؤتمر األزمة الم-( األزمات المالية االقتصادية العالمية وآثارها الحالية والمتوقعة على الجهاز المصرفي األردني2008عباد، جمعة ) (3)

 12-12العالمية وكيفية عالجها من منظور النظام االقتصادي الغربي واإلسالمي، جامعة الجنان، لبنان 

 ي( يتّم االتفاق على النسبة وينص عليها في عقد خدمات المصرف اإلسالمي )عقد المضاربة بين المودع والمصرف(. وفي حالة بنك دبي اإلسالم4)

للمصرف، وفي بعض المصارف اإلسالمية تكون هذه النسبة مختلفة ، تبعا  %20للمودع و %90تصل إلى فن نسبة توزيع أرباح المضاربة 

ا لعنصر المخاطرة.   الختالف أنواع الودائع، فتزيد في الوديعة المقيدة عنها في الوديعة المطلقة، تأسيس 
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وبروز المنافسة الدولية على وأثرها على القطاع المصرفي المالي بشكل خاص. مّما أفرز التوجه نحو عولمة األسواق المالية، 

صارف من العمليات الهاّمة، في المؤسسات المالية مهما بيئة قطاع المال. من هذا المنطلق يمكن القول بأّن عملية تقييم كفاءة الم

كان نوعها؛ حيث يوفّر معلومات وبيانات على أساسها التحسين والتطوير في تلك المؤسسات، وعلى ما سبق ستتّم مناقشة هذا 

 على النحو التالي:المبحث في مطلبين أساسيين، 

 المطلب األول: أهداف وأهمية تقييم الكفاءة المصرفية.

 الفرع األول: أهداف تقييم كفاءة المصارف اإلسالمية.

 هما:وتنبني أهداف تقييم كفاءة المصارف اإلسالمية على فرضيتين أساسيتين، 

: أن هذه المصارف اإلسالمية وإن كانت متفقة  في أهدافها األساسية، إال أنّها قد تكون مختلفة  في مدى درجة الفرضية األولى

 األهداف، مّما قد تخلق فجوة  تتطلُب تقويمها. التزامها لتحقيق تلك

: رغم نجاح تجربة المصارف اإلسالمية، إال أنّها في ظل العولمة المالية، ووجود تحديات ومنافسة شرسة أمامها، الفرضية الثانية

المية، ة المصارف اإلسوبالنظر إلى حداثة تجرب يتطلب الموقف تقييم مدى تحقيقها ألهدافها المخططة؛ لالستمرار في نجاعتها.

يجب عيلها وضع برامج تقييمية مستمرة؛ ممنهجة للتعرف على مدى كفاءتها، ويكون هذا التقييم بعيدا عن التحيز، موصوفا 

بالشمولية والشفافية وفق أهداف المصارف اإلسالمية. وتوجد جملة من األهداف لتقييم كفاءة المصارف اإلسالمية، ويمكن 

 ت التالية:تلخيصها في الفقرا

تقييم مدى كفاءة مدخالت المصرف اإلسالمي )الموارد( مقارنة  بمخرجاته؛ لمعرفة مدى استمرارية نجاحه، وقدرته على  [1]

 الحفاظ كفاءتها. 

توجيه صناع القرار في المصارف اإلسالمية نحو مواطن التطوير والتحسين، التي تحقق للمصارف اإلسالمية القدرة  [2]

 خاصة مع العولمة المالية، والتطورات على صعيد التقنيات واألدوات المالية.التنافسية، و

الكشف عن الخلل ونقاط الضعف، ومعرفة مسبباتها، بهدف اقتراح حلول مالئمة لها، وتصحيحا  النحرافاتها؛ بغية النهوض  [3]

 بأدائها لألفضل.

في المصارف اإلسالمية، وتشخيص نقاط الضعف التي تحّد من  رسم خطط مستقبلية، التي من شأنها الحفاظ على نقاط القوة [4]

 قدرتها التنافسية في المستقبل.

 :أهمية تقييم كفاءة المصارف اإلسالمية: الفرع الثاني

إن عملية تقييم كفاءة المصارف اإلسالمية ترتبط ارتباطا  وثيقا  بمشروع المصرفية اإلسالمية نفسها؛ نتيجة الرتباطها بأهداف 

ضرورة اختيار المعايير المناسبة، والتي تتفق مع أسسها ومبادئها وامكانياتها المتاحة،  الت أنشطتها المختلفة، مّما تتطلبومجا

كما أّن تحديد تلك المعايير، يتوقف إلى حّد كبير عن نوعية وكمية  وبما ينسجم مع طبيعة أنشطتها، وحسب النظام الذي يعمل بها،

 Johnson And al, 1997:433(Robbins & Coulter, 199)(9:618  متوفرة.البيانات والمعلومات ال

وفي حالة ارتفاع كفاءة المصارف اإلسالمية، فإنها تقدر على تقديم وابتكار أدوات تمويلية واستثمارية جديدة، وبأسعار تنافسية، 

   أثير على التنمية المالية.األمر الذي سيسهم في تحقيق التنمية االقتصادية من خالل الت
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إن تحرير األسواق المالية عالميا أدي إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا؛  Kasman and Carvallo  (1)( 2005)ووفقا 

نتيجة للتطور التكنولوجي السريع وثورة المعلومات. وهو ما يفرض ضغوطا تنافسية على المصارف اإلسالمية على المستوي 

جة لذلك يتعين على تلك المصارف اإلسالمية أن تجد طرقا لخفض تكلفة اإلنتاج من أجل تعزيز الكفاءة، واستغالل الدولي. ونتي

نطاق أو وفورات الحجم للتنافس مع البنوك األخرى. وعالوة على ذلك، فإن رفع القيود عن تلك المصارف اإلسالمية، ووضع 

من تقديم منتجات وخدمات مالية جديدة للمستهلكين، وهو ما يتطلب عمل تلك تشريعات قانونية وتنظيمية مالئمة لها، سيمكنها 

وتزداد أهمية الكفاءة المصرفية اإلسالمية بصورة كبيرة في  .المصارف بكفاءة أكبر سواء من حيث كفاءة التكلفة أو كفاءة الربح

عمل النظام المصرفي الكفء على ارتفاع مستوي الدول محل الدراسة؛ لقيام المصارف كرافد مهّم للتنمية المالية فيها، حيث ي

الدخل القومي والثروة، وبالتالي فإنه يزيد في ثقة المودعين، ويشجعهم علي زيادة حجم ودائعهم، مما يساهم بدوره في ازدياد قدرة 

 مية فيما يلي:ويمكن تلخيص أهمية كفاءة المصارف اإلسال .المصرف على تقديم أدوات وخدمات جديدة أكثر كفاءة وفعالية

[ يساعد تقييم كفاءة المصارف اإلسالمية على بيان مدى قدرتها على تنفيذ األهداف المخططة، من خالل مقارنة النتائج 1] 

المتحققة مع المستهدفة منها، والكشف عن االنحرافات واقتراح المعالجات الالزمة لها، مما يعزز أداء المصارف اإلسالمية 

 ستمرار في العمل.بمواصلة البقاء واال

[ يساعد تقييم كفاءة المصارف اإلسالمية على الكشف عن التطور الذي حققتها في مسيرتها؛ وذلك من خالل متابعة نتائج األداء 2]

 الفعلي زمنيا  من مدة إلى أخرى، ومكانيا بالمقارنة مع البنوك المماثلة األخرى.

راز األداء المركز االستراتيجي لها ضمن إطار البيئة القطاعية التي يعمل [ يساعد تقييم كفاءة المصارف اإلسالمية على إب3]

 فيها، ومن ثم تحديد األولويات وحاالت التغيير المطلوبة لتحسين مركزها االستراتيجي.

معتمدة، ل[ يساعد تقييم كفاءة المصارف اإلسالمية على اإلفصاح عن درجة المواءمة واالنسجام بين األهداف واالستراتيجيات ا4]

 وعالقتها بالبيئة التنافسية لها.

[ يساعد تقييم كفاءة المصارف اإلسالمية على تقييم األداء صورة شاملة لمختلف المستويات عن أداء البنك وتحديد دوره في 2]

 آليات تعزيزها.االقتصاد الوطني و

ام الموارد المتاحة لها. ويمنح ايضاحا للعاملين [ يساعد تقييم كفاءة المصارف اإلسالمية على إبراز كفاءة تخصيص واستخد2]

 حول كيفية أداء مهامهم الوظيفية، ويعمل على توجيه الجهود؛ لتحقيق األداء الناجح المستهدف الذي يمكن قياسه والحكم عليه.

 

 المطلب الثاني: طرق قياس الكفاءة المصرفية.

تقييم كفاءتها. وتعود فكرة قياس الكفاءة المصرفية إلى أعمال صاحب تنوع طبيعة أنشطة المصارف اختالف في طرق وأساليب 

(1957-Farrel)،  الذي حّدد مقياسا للكفاءة التقنية والتخصصية من أجل مدخالت متعددة. ثّم تطورت األدبيات المستخدمة في

 قياس كفاءة المصارف.

                                 

(1) Oscar Carvallo and Adnan Kasman (2005) Cost efficiency in the Latin American and Caribbean banking 

systems, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 15,(1),P: (55)72 

 

http://www.ajrsp.com/
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ن واألساليب المختلفة التي تستخدم من قبل المقيّمييمكن تعريف طرق قياس الكفاءة المصرفية بأنها: مجموعة الوسائل والطرق  

أو المحللين الماليين للوصول إلى جوانب التقييم المختلفة للنشاط المصرفي محل االهتمام أو الدراسة، ولتحديد نقاط القوة والضعف 

اقش الباحث هنا أهّم طرق (. وين41، ص2002في العمليات المالية والتشغيلية، والتي تمّكن من تقييم كفاءة المصرف )جبل، 

 قياس الكفاءة المصرفية من خالل الفروع التالية:

 الفرع األول: قياس الكفاءة المصرفية باستخدام التحليل المالي

يتم استخدام التحليل المالي لتقييم كفاءة المصارف، ويعتبر مؤشرا مفسرا لنقاط الضعف والقوة في السياسات المالية للمصارف، 

 امها بطرق مختلفة، منها:ويتّم استخد

 .vertical analysis (1))) التحليل الرأسي-أ

 .orizontal analysisH (2)) التحليل األفقي-ب

 . atio analysisR (3)) تحليل النسب-ج

: وهي بنسبة واحدة أو عدة نسب، لقياس المخاطر الرئيسية التي تواجه المصارف شكل عام، ولها صيغ مؤشرات قياس أخرى -د

 يرة، نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:كث

 مخاطر االئتمان= مخصصات خسائر القروض / اجمالي القروض 

 مخاطر السيولة= الودائع األساسية/اجمالي األصول

 مخاطر سعر الفائدة = األصول)الخصوم( الحساسة للفائدة /إجمالي األصول  

 .مالي حقوق الملكيةمخاطر رأس المال= حقوق الملكية /األصول الخطرة أو اج

 الفرع الثاني: قياس الكفاءة المصرفية باستخدام الطرق الكمية

 و  Charnesطور هذه الطريقة كٌل من: (:DEA Data Envelopment Analysis)طريقة تحليل البيانات المغلفة  -أ

Cooperو(CCR) Rhodes  وهو أحد أساليب البرمجة  ،(4)من خالل وضع أسس أسلوب التحليل التغليفي للبيانات 1978سنة

إليجاد الكفاءة النسبية لتشكيلة من وحدات اتخاذ القرار  ،Frontier Methodologyالخطية، المبنية على منهجية الحّد 

(Decision-Making Units DMUs.)  

أة ومخرجاتها، بقسمة (. وتستعمل فيه مجموعة متعددة من مدخالت المنشFarrell (1957ويرجع أساسا  إلى أعمال العالم فاريل 

 مجموع المخرجات على مجموع المدخالت لكل منشأة، ثّم تتّم مقارنة هذه النسبة مع المنشآت األخرى،

، فتقاس درجة عدم (5)"، خالف للتي تقع خارج الحدّ حدود كفؤةوإذا حصلت منشأة ما على أفضل نسبة كفاءة فإنها تُصبح " 

 مال الطرق الرياضية، كفاءتها نسبة إلى الحدود الكفؤة باستع

                                 
 122م، ص: 2008عام  1سامر جدة )البنوك التجارية والتسويق المصرفي( دار أسامة للنشر والتوزيع ط/ )1(

 324، ص: 2003، عام 2خالد وهيب )إدارة العمليات المصرفية( دار المناهج للنشر ، ط/ )2(

 80م ، ص: 2004مجلة جامعة ورقلة الجزائر عام  3قريشي محمد )تقييم أداء المؤسسات المصرفية( العدد  )3(

 يُعرف كذلك بأسلوب التحليل التطويقي للبيانات. )4(

 2ص:  104( كفاءة البنوك العربية، سلسلة دورية ، العدد2011المعهد العربي) )5(

http://www.ajrsp.com/
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E 

G 

F 
  A●      

B 

●

 

●

مجال اإلنتاج 
 الممكن

الحدود 
 الكفؤة

         0                                                                         𝑦2/𝑥 
 

𝑦1

/𝑥 
فجوة 
 الكفاءة

والذي  (0)( والذي يمثل الكفاءة الكاملة، وبين المؤشر ذو القيمة صفر 1ويكون مؤشر الكفاءة للمنشأة محصورا  بين القيمة واحد )

يح ( التالي يزيد من التوض2. والهدف األساسي من هذا النموذج هو قياس الكفاءة الفنية. والشكل رقم)(1)يمثل عدم الكفاءة الكاملة

   لطريقة استخدام تحليل البيانات المغلفة. 

 ( حالة التغليف بالتوجه المخرجي0شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 .Cooper and Seiford (2006), p. 9: المصدر

 

مجال ، وبالتالي يبدو  𝑥باستعمال المدخل  ،𝑦2و  𝑦1( مجموعة من وحدات اتخاذ القرار، تنتج المنتجين 2يوضح الشكل رقم )

، حيث تعتبر هذه األخيرة G-F-E-B، والحدود الكفؤة المكونة من الوحدات 𝑦1/𝑥و   𝑦2/𝑥اإلنتاج الممكن بين المحورين هو 

التي ال تحسن استخدام مدخالتها المتاحة، و يتم حساب كفاءة هذه األخيرة  D-C-Aذات كفاءة إنتاجية كاملة بالمقارنة بالنقاط 

0A⃗⃗⃗⃗عن طريق قسمة الشعاع  Aحدود الكفؤة، كأن نحسب كفاءة الوحدة بالمقارنة مع ال 0E⃗⃗على الشعاع  ⃗  ⃗⃗  .  

  ،Charnes, Cooper, Rhodes CCR(2))وانطالقا من هذا األسلوب، تتم الصياغة الرياضية لنموذج )

 

 (Constant Return to Scale)والذي يفترض بأن الوحدات التي نريد تقييمها تعمل في ظل فرضية اقتصاديات الحجم الثابتة 

 على النحو التالي:

 

                                 
(1) Quey Jen Y. (1996), The Application of Data Envelopment Analysis in Conjunction with Financial Ratios 

for Bank Performance Evaluation, Journal of the O. Research Society, 47(8) 981.                        

 (يعتمد على أساس أن التغيير في كمية المدخالت المستخدمة من الوحدة الغير الكفء له تأثير ثابت في كمية المخرجات )ثبات عوائد االنتاج )2(

 جميع الوحدات محل المقارنة، تعمل في مستوى أحجامها المثلى. وهذه الخاصية تكون مالئمة عندما تكون
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 بحيث أن:

j ( عدد وحدات اتخاذ القرار :DMU( التي تتم مقارنتها ببعضها البعض في أسلوب )DEA.) 

 DMU𝑗 وحدة اتخاذ القرار )اإلدارة العليا في المصرف( رقم :j. 

𝜃 ( مؤشر الكفاءة للوحدة تحت التقييم بأسلوب :DEA.) 

𝑦rj قيمة المخرج :𝑟  المنتج من قبل وحدة اتخاذ القرارj. 

𝑥ij قيمة المدخل :𝑖  المستعمل من قبل وحدة اتخاذ القرارj. 

𝑟( عدد المخرجات المنتجة من قبل كل وحدة اتخاذ قرار :DMU.) 

𝑖( عدد المدخالت المستعملة من قبل كل وحدة اتخاذ قرار :DMU.) 

𝓊𝑟 الوزن المخصص من قبل : المعامل أو(DEA)  للمخرج𝑟 ( 100ليبلغ درجة%.) 

𝓋
𝑖

 (.%100ليبلغ درجة الكفاءة ) 𝑖للمدخل  (DEA): المعامل أو الوزن المخصص من قبل 

، تحت 𝜋بالنسبة لوحدة اتخاذ القرار  𝜃تهدف إلى تعظيم مؤشر الكفاءة  (1)وتكون دالة الهدف المذكورة في الصيغة الرياضية 

 1المقيمة مع بقية الوحدات، ويجب أال تفوق أي وحدة قرار القيمة  𝓋 و  𝓊أن أي وحدة قرار ذات مجموعة المعامالت  قيد

فهذا يعني أنها غير  %100أقل من  (DMUπ)لوحدة اتخاذ القرار  𝜃التي تعني الكفاءة الكاملة. أماّ إذا كانت قيمة  (،100%)

مجموعة من وحدات اتخاذ القرار، تستخدم أقل أو نفس ما تستخدمه وحدة القرار هذه غير كفؤة، أي توجـد وحدة أخرى من هذه ال

كفؤة فإنها تشكل مع وحدات أخرى كفؤة الحدود الكفؤة للوحدات األخرى غير (DMUπ)الكفؤة، ولكن بإنتاج أكبر، أما إذا كانت 

 الكفؤة. 

 جاد مؤشر الكفاءة لكل وحدة قرار.( إلي1وتتم كتابة المسألة عندئذ كما في الصيغة الرياضية )

تعتمد هذه الطريقة على تقنيات االنحدار، لتقدير  :((Stochastic frontier analysis SFAطريقة حد التكلفة العشوائية -ب

قة يدالة التكاليف الكلية كمتغير تابع لعدة متغيرات مستقلة، تتضمن مستويات المخرجات وأسعار المدخالت. وقد طُّورت هذه الطر

المـدخالت والمخرجـات فـي االنتـاج. بين (. وتعتمـد هذه الطريقة علـى العالقـة Shmidt, Aigner, Lovellبواسطة كل من )

 أقـصى قدر ممكن بأقل تكلفة ممكنة، ينتجأي باعتبار المـصرف الذي 

Maximize 𝜃𝜋 =
∑ 𝓾𝒓

𝒔
𝐫=𝟏 𝒚𝒓 𝝅

∑ 𝓿𝒊𝒙𝒊 𝛑
𝒎
𝐢=𝟏

 

Subject to:                                                                              

 0 ≤  
∑ 𝓾𝒓

𝒔
𝐫=𝟏 𝒚𝒓𝒋

∑ 𝓿𝒊𝒙𝒊𝒋
𝒎
𝒊=𝟏

≤ 1     𝑗 = 1 . . . 𝑛     ;     𝑟 =

1… 𝑠    

                                                                    

𝓊𝑟 . 𝓋𝑖
≥ 0                    𝑖 = 1…𝑚                         

 

(1) 
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 نية أقـل.كميتي االنتـاج )المقـدرة والفعلية( أكبـر كانـت كفـاءة ف بينفكلمـا كـان الفـرق  

تعتمد هذه الطريقة على فرضية: أّن انحرافات التكلفة الكلية : TFA) (Tick Frontier Approach طريقة حد السميك -ج

 (DEA) ، وتستمد عناصرها من الطريقتينXالحالية عن التكلفة المتوقعة، مرتبطة باألخطاء العشوائية ومرتبطة بكفاءة إكس 

 .(2)م1881عام  Humphrey و Berger ، وقد طورها(1)(SFAو)

تعتمد هذه الطريقة على حساب نقاط الكفاءة بتقدير دالة، تفترض وجود فروق في الكفاءة  :(DFAطريقة التوزيع الحر ) -د

م، ثم طورت بواسطة 1894عام  Sicklesو Schmidtعبر الزمن بين المصارف، وقد تم اقتراح هذه الطريقة من قبل 

Berger  م.1883عام 

 (CAMELSالثالث: قياس الكفاءة المصرفية بنظام اإلنذار المبكر) الفرع 

 Rose and Handgins( بأنّه أداة تقييم شامل للصالبة المالية للمصارف، ومدى كفاءتها )CAMELSيعرف نموذج)

بر نظام م(، حينما استخدمه ألول مرة المجلس االتحادي األمريكي، ويعت1818(. ويعود تاريخ استعماله إلى عام )2010

(CAMELS نظاما رقابيا موحدا فعاال لتقييم كفاءة المصارف، من خالل تشخيص نقاط قوتها وضعفها، باالعتماد على ستة )

  :عناصر جوهرية كما في الجدول التالي

 ( من تصميم الباحث1جدول رقم )

ل
س

سل
لت
ا

 

 العناصر باإلنجليزية العناصر بالعربية 

 Capital Adequacy كفاية رأس المال 1

 Asset Quality جودة األصول 2

 Management Quality جودة اإلدارة 3

 Earning الربحية 4

 Liquidity السيولة 2

 to Market Risk  Sensitivity حساسية مخاطر السوق 2

 

 الفرع الرابع: قياس كفاءة المصارف اإلسالمية

معايير تقييم كفاءة المصارف اإلسالمية باألدوات التقليدية، يؤدي إلى يرى بعض الباحثين في المصرفية اإلسالمية، أّن استخدام 

 عدم إظهار مدى قيام المصارف اإلسالمية بأنشطتها االجتماعية، وإلى تباين طرق تقييم كفاءتها،

                                 
(1) Maria (2012) Assessing cost efficiency and economies of scale in the European banking system, A Bayesian 

stochastic frontier approach, Louisiana State University (USA) p. 32                                                                                                                   

( ، أثر قوة السوق وهيكل الكفاءة على أداء البنوك التجارية: دراسة تطبيقية على البنوك المدرجة في بورصة عمان، المجلة 2001الفيومي ) )2(

  21، ص:3العدد  3د األردنية في إدارة األعمال، المجل
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قياس كفاءة هذه ل كما أّن طرق تقييم الكفاءة التقليدية ال تعكس البعد الشرعي للمصارف اإلسالمية، وبالتالي يجب ابتكار أدوات 

. وباستقراء ما كتب عن تقييم كفاءة المصارف (1) المصارف اإلسالمية، والتي تكون مستخلصة من تعاليم الشريعة اإلسالمية

اإلسالمية، نجد أن العلماء المسلمين حاولوا إيجاد بعض معايير إسالمية، مستخلصة من أسس االقتصاد اإلسالمي، لتكون منطلقا  

 أسس تقييم المصارف اإلسالمية، ويمكننا اإلشارة إلى بعض تلك المعايير فيما يلي: معينا  لتأطير

يعتبر هذا المعيار من أهّم معايير قياس كفاءة المصارف اإلسالمية؛ وذلك نظرا إلى أسسها  :[ معيار االلتزام بأحكام الشريعة1]

مصارف اإلسالمية بأحكام الشريعة اإلسالمية عن طريق واختالف طبيعتها عن المصارف التقليدية. ويتم قياس مدى التزام ال

الستبانات اب تمكن االستعانةالتأكد من وجود هيئة للرقابة الشرعية، ومدى تطبيقها السليم للفتاوى الصادرة من الهيئة الشرعية. و

 الجانب.لتكملة تقدير هذا 

تلزمها بوضع أولويات لقرارتها التمويلية واالستثمارية طبيعة المصارف اإلسالمية  [ معيار أولويات التمويل واالستثمار:2]

 لمقاصد الشريعة اإلسالمية من ضروريات فحاجيات ثّم تكميليات. 

[ معيار المشروعية الحقيقية: وجوب كون الفتاوى الصادرة من الهيئة الرقابية الشرعية حقيقية وليست مجاملة إلباحة عمل 3]

تقل عن إدارة المصرف. ومن جانب آخر يتطلب أال تكون الفتاوى ذات تكلفة عالية، من مصرف معين. وهذا يلزم وجود عدد مس

 .(2)تزيد من التكاليف االجمالية للمصرف، وبالتالي تنقص من كفاءتها من جانب التكاليف 

جب ية اجتماعية، وي[ معايير الكفاءة االجتماعية للمصرف اإلسالمي: انطالقا من أهداف المصارف اإلسالمية تقع عليها مسئول4]

 . (3)عليها وهي في صدد تقديمها للخدمات االجتماعية تحقيق التوازن بين العائد االقتصادي والعائد االجتماعي 

 

 الصة الدراسة ونتائجها:خ

 م غيتضح لنا مّما سبق أّن مفهوم الكفاءة يعتبر عامال  أساسيا ؛ لوضع سياسات ومعاير لتقييم المؤسسات المالية وغيرها. ور

الصعوبات التي تكتنف عملية وضع تعريف دقيق وشامل للكفاءة، فإنّنا نجد أن أكثر الباحثين يرون أنّها ال تختلف في المؤسسات 

 المالية وغيرها من حيث المعنى والمقصد، 

ف في المؤسسات التقليدية بأنّها: المؤشر الذي يعكس مدى نجاح المؤسسة)المصرف( في استخدام أقّل ك الت، مية من المدخوتُعرَّ

المؤسسات اإلسالمية، فتكون ذات كفاءة في حالة قدرتها على توجيه مواردها  في إلنتاج أكبر قدر ممكن من المخرجات. وأماّ 

يعتبر معيار  بالتاليو المتاحة، نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد، أو بأقّل قدر من التكاليف، في ظّل االمتثال بأحكام الشريعة.

 من أهّم معايير قياس كفاءة المصارف اإلسالمية؛ وذلك نظرا إلى أسسها،  ،لتزام بأحكام الشريعةاال

                                 
ر، واقع وآفاق. جامعة الجزائ ( معايير تقويم األداء في المصارف اإلسالمية، الملتقى العلمي السابع للمصارف اإلسالمية،2002( عمر، محمد )1)

 2ص:

لمدرجة في بورصة عمان، المجلة ( ، أثر قوة السوق وهيكل الكفاءة على أداء البنوك التجارية: دراسة تطبيقية على البنوك ا2001الفيومي ) )2(

  21، ص:3العدد  3األردنية في إدارة األعمال، المجلد 

من الخطأ االعتقاد بأن المصرف اإلسالمي مؤسسة خيرية اجتماعية صرفة، تجمع الموارد وتنفقها في المجاالت االجتماعية فقط، وال تحقق  )3(

 عائدا  ألصحاب األموال.
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ّن هذه الدراسة فتحت بابا  في البحث في محددات كفاءة لذل يمكن القول بأواختالف طبيعتها وأهدافها عن المصارف التقليدية. و

كفاءة المصارف التقليدية، تأسيسا  على اختالف النظامين المصرفين. المصارف اإلسالمية؛ في ظل افتراض اختالفها عن محددات 

 يمكن القول بأّن: كلّه وعلى ما سبق

 نظام تكمن في مدى امتالكه ألدوات ذات كفاءة وفعالية تتناسب معكل  [ لكل نظام أدواته ووسائله لتحقيق أهدافه، ونجاعة1]

 .طبيعته وأهدافه

، بل قد تكون بادرة من االقتصاد الوضعي، ولكنها في صرفهال تعني بالضرورة كونها إسالمية  [ كون أدوات التقييم إسالمية،2]

 األساس ال تتعارض مع الضوابط الشرعية المتعلقة بتنظيم الشؤون المالية. فالغاية فيها الموضوعية وعدم حرمتها شرعا.

 مية تفيدنا من أربعة أوجه:إيجاد البديل اإلسالمي في تقييم كفاءة المصارف اإلسال ة[ محاول3]

 ضرورة تطوير األدوات الموجودة لتتوافق مع أهداف المصارف اإلسالمية. أولها:

 ضرورة البحث عن األدوات األكثر مالئمة للمصرفية اإلسالمية. ثانيها:

مع  كانت بعضها ال تتناسبعدم محاولة االلتفاف حول األدوات التقليدية الموجودة، ومحاولة إيجاد تبريرات للخروج وإن  ثالثها:

 المصرفية اإلسالمية.

االسهام في توظيف األموال المتجمعة لدى بعض المصارف اإلسالمية، والتي لم توظف توظيفا أمثال لتحقيق أهداف  رابعا:

 التقليدية. االمصرفية اإلسالمية وأغراضها الكلية، ولم تساهم في تنمية تلك المجتمعات اإلسالمية كما استخدمت وساهمت نظيرته

 لتواكب مع أهداف المصارف اإلسالمية. الكفاءة وتأسيسا على ما سبق نرى ضرورة تطوير طرق التقييم

 

 المراجع

 المراجع العربية

 (.  4/381(. ابن فارس، " مقاييس اللغة"، )12/222( و )9/418ابن منظور، " لسان العرب"، )

ارة، المفاهيم األسس، المهام" دار العلوم للطباعة والنشر بالرياض، المملكة العربية (، اإلد1883إبراهيم عبد هللا المنيف )

 320السعودية، ص:

 . 9لبنان، ص -، إدارة البحوث )اتحاد المصارف العربية( ، بيروت  IIIبازل  (2010)اتحاد المصارف العربية

 60. :، ص1ط/ ،لنشروا للطباعةضة العربية دار النه :وتريب األفراد، إدارة مذكرات في (1891راشد ) أحمد، عادل

 1( المساءلة والفاعلية في اإلدارة، دار مكتبة الحامد بعمان، ط/2002أخو رشيدة، عالية )

دراسة حالة النوك  -( قياس الكفاءة المصرفية باستخدام نموذج حّد التكلفة العشوائية2004حدة رايس، وتوي فاطمة الزهراء )

 21(، ص: 1()22المفتوحة ألبحاث والدراسات، العدد ) مجلة القدس -الجزائرية

(، قياس الكفاءة المصرفية اإلسالمية باستخدام نموذج العائد على حقوق الملكية، جامعة قاصدي مرباح 2014حمقاني ياسمينة )

 كلية العلوم االقتصادية. –ورقلة  –

 324، ص: 2ط/ دار المناهج للنشر، ،إدارة العمليات المصرفية( 2003خالد وهيب )
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( تقييم كفاءة األداء في القطاع المصرفي، مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الوطني األول للمنظمة المصرفية 2014خالص، صالح )

بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة الشلف الجزائر، ص:  -واقع وتحديات–الجزائرية والتحوالت االقتصادية 

399 

 23، ص:1( تحليل األسس النظرية لمفهوم األداء، مجلة الباحث العدد 2008الشيخ )الداوي، 

 (.١٠١٠١م( االقتصاد اإلسالمي بين المعيارية والوضعية، صحيفة الجزيرة، العدد )2000الرماني، زيد)

قّدمة إلى كلّية اإلدارة ( االستخالف والتركيب االجتماعي في اإلسالم، رسالة ماجستير م1892السبهاني، عبد الجبّار عبيد )

  98، جامعة بغداد، ص:٨٨واالقتصاد، رونيو 

 122عام، ص:  1البنوك التجارية والتسويق المصرفي، دار أسامة للنشر والتوزيع ط/( 2008سامر جدة )

 14، ص: 22( 1( مجلة كلية التربية، جامعة واسط بالعراق، )2012سموم، عبد كاطع )

القاهرة، مطابع المنار العربي، العدد  ،داء المصارف اإلسالمية في مصر بمدلول الوساطة المالية( تقييم أ1891سويلم، محمد )

21 

، ةكفاءة المصارف اإلسالمية اقتصاديا وأخالقيا واجتماعيا وموافقتها للمعايير الدولية، دار المقتب (2019)شعبان، صفوان وحيد

 141، ص: 1ط/

مؤتمر -القتصادية العالمية وآثارها الحالية والمتوقعة على الجهاز المصرفي األردني( األزمات المالية ا2008عباد، جمعة )

 12-12األزمة المالية العالمية وكيفية عالجها من منظور النظام االقتصادي الغربي واإلسالمي، جامعة الجنان، لبنان 

، مجلة الدراسات االقتصادية والمالية، المركز ( الكفاءة والفعالية في مجاالت التصنيع واالنتاج2009عبد الحميد، برحومة )

 20( ص: 1الجامعي الوادي )

الملتقى العلمي السابع للمصارف اإلسالمية، واقع وآفاق.  ( معايير تقويم األداء في المصارف اإلسالمية،2002عمر، محمد )

  2جامعة الجزائر، ص:

رية باستخدام النسب المالية ونموذج حّد التكلفة العشوائية، خالل الفترة ( تقييم كفاءة أداء البنوك الجزائ2010فطيمة الزهرة، نوي )

 13-12( جامعة اليرموك، األردن، ص: 2009 -2004)

(، أثر قوة السوق وهيكل الكفاءة على أداء البنوك التجارية: دراسة تطبيقية على البنوك المدرجة في 2001الفيومي، نضال )

  21، ص:3العدد  3إدارة األعمال، المجلد  بورصة عمان، المجلة األردنية في

 80مجلة جامعة ورقلة الجزائر، ص:  3(، تقييم أداء المؤسسات المصرفية، العدد 2004قريشي، محمد )

 2ص:  104(، كفاءة البنوك العربية، سلسلة دورية، العدد2011المعهد العربي )

داء، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الخدمات المالية اإلسالمية الثاني، ص: ( أثر السيولة على كفاءة التكلفة واأل2009الكور عز الدين )

129 

مستقبل علم االقتصاد من منظور إسالمي، ترجمة رفيق يونس، دار الفكر والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي،  ،(2002محمد شابرا)
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 112دمشق، ص: 

، المعهد العالمي للفك اإلسالمي، 22، ع12لمشاركة، س( حكمة العمل المصرفي اإلسالمي المبني على نظام ا2010جدي غيث)م

 102-101ص: 

 1ط -المستدرك على الصحيحين؛ لإلمام الحافظ محمد بن عبد هللا الحاكم النيسابوري، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا 

 م1880هـ / 1411بيروت: دار الكتب العلمية،  -

، 104وك العربية، سلسلة دورية بقضايا التنمية في الدول العربية، الكويت، العدد:(، كفاءة البن2011المعهد العربي للتخطيط )

 3ص:

( محاولة قياس كفاءة البنوك التجارية باستخدام التحليل التطويقي للبيانات، رسالة ماجستير من 2010منصوري، عبد الكريم )

 11جامعة تلمسان الجزائر، ص:

( قياس وتقييم األداء كمدخل لتحسين جودة األداء المؤسسي، اإلمارات العربية المتحدة، 0820المنظمة العربية للتنمية اإلدارية )

 121ص: 

 82، منشأة المعارف االسكندرية، مصر، ص:اليةملوراق األا يف(، أساسيات االستثمار 1888منير، إبراهيم )

، 1ية التقعيد الفقهي، الجزائر: دار الصفاء، ط. الروكي محمد، نظر1884، 1الندوي، علي. القواعد الفقهية، دمشق: دار القلم، ط

2000 . 

 .2000، 1الندوي، علي: جمهرة القواعد الفقهية في المعامالت المالية، الرياض، شركة الراجحي، ط

 222( ص: 1)4دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، ( إدارة الموارد الشرية، 2012الهيتي، خالد)

 (2/319، )2الكويت/ -الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، دار السالسل -يةوزارة األوقاف والشؤون اإلسالم
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