
  الجمهورية العربية السورية

 حماةجامعة 

 كلية االقتصاد

 التمويل والمصارف :قسم

 

 

 " قياس الكفاءة الفنية في المصارف التجارية الخاصة في سورية

 "/DEA/ باستخدام التحليل التطويقي للبيانات 

 

 مقدم لنيل درجة الماجستير في التمويل والمصارفبحث علمي 

 

 إعـداد الطـالب

 الحميد محمود أيهم

 

 بإشراف    

 د. أسـمهان خلف  د. عثمان نـقار
 جامعة حماة-أستاذ مساعد في قسم االقتصاد  جامعة حماة-أستاذ مساعد في قسم االقتصاد 

 

 

  هـ1438  -م2017



 
 ب

 اإلهداء

 ـى:ـــــإلــــ

 والدي المهندس: محمود الحميد.

 والدتي المربية المدّرسة: سحر معراوي.

 بّراً، وإحساناً، وشكر صنيع...

 رفيقة دربي: َرَود األصفر

 ...السكن، والموّدة، والصحبة

 إخوتي: إياد، أُلفت، أريج، أماني

 السند، والعون، والمأوى...

  



 
 ج

 الشكر والتقدير

وتعالى، الذي فاض عليَّ من فضله وعلمه ونعمه الحمد والشكر هلل سبحانه        

التي ال تعد وال تحصى، ويسر لي األمور كلها ما علمت منها ومالم أعلم، وأعانني 

 :على إتمام دراستي هذه، ولوال توفيقه عز وجل لما تحقق شيء من ذلك... وبعد

الشراف من شرفني قبولهم ا يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى        

الدكتورة أسمهان خلف والدكتور عثمان نقار، فكانا أساتذتي على رسالتي هذه... 

خير معين لي من خالل توجيهاتهم، وعلى ما بذاله من إرشاد ونصائح ليصل هذا 

 البحث إلى اإلنجاز الذي نراه.

بقبول  على تفضلهم كما أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة المحترمين        

ناقشة رسالتي هذه، ولما بذلوه من وقت وجهد في قراءة هذه الرسالة، وعلى ما م

 سيقدمونه من توجيهات ومالحظات علمية ستساهم في إثراء هذه الرسالة.

 وأخيراً أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى كل من وقف بجواري وشدَّ       

منهم أساتذتي جميعهم، وأفراد عائلتي، ولكل من ساهم بكلمة  من عزيمتي وأخص  

ً طيبة كان لها صدى عميق  في نفسي. ا
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 الملخص

هدفت الدراسة إلى قياس الكفاءة الفنية في المصارف التجارية الخاصة في سورية خالل الفترة       

( 11والتي عددها ) حيث شملت الدراسة جميع المصارف التجارية الخاصة في سورية (،2010-2015)

 data envelopment analysis (DEA)وتم تطبيق أسلوب التحليل التطويقي للبيانات مصرفاً، 

استخدام نموذج عوائد الحجم ، وتحقيقاً لذلك تم الكفاءة الفنية االجمالية والصافية والحجميةمن كل  لتقدير

واتبعت الدراسة أسلوب الوساطة المالية في تحديد  ،(VRS( ونموذج عوائد الحجم المتغيرة )CRSالثابتة )

( ونموذج NIRSكما تم تطبيق نموذج عوائد الحجم غير متزايدة ) المدخالت والمخرجات المصرفية،

تم و ،متزايدة( –ثابتة  –)متناقصة ( لدراسة مسار غلة الحجم NDRSعوائد الحجم غير المتناقصة )

 لتتبع مسيرة أداء المصارف خالل الفترة المدروسة، (windows analysis)توظيف تقنية تحليل النوافذ

  ومؤشرات األداء التقليدية )النسب المالية( لهذه المصارف.  المالية البيانات تحليل بعض إضافة إلى

وأهم النتائج التي تم التوصل إليها تمثلت بأن المصارف التجارية الخاصة في سورية لم تكن تعمل      

(. كما أنها كانت تعمل وفق غلة حجم متناقصة أكثر من 2015 – 2010المثالي خالل الفترة )بحجمها 

خالل الفترة المدروسة، وأن األزمة أثرت سلباً وبشكل واضح في  عملها وفق غلة حجم ثابتة أو متزايدة

جميع المصارف  (. من ناحية أخرى فإنَّ 2014َ( وصوالً إلى عام )2011كفاءة المصارف بدءاً من عام )

ً  التجارية الخاصة في سورية حققت كفاءة فنية صافية كاملة ( ما عدا بنك 2015في عام ) (%100) نسبيا

( كفيلة بتأقلم المصارف مع 2014( وعام )2011أن الفترة المحصورة بين عام ) يعزى إلى ، وهذاعودة

ف الحالية، وهذا ما ساهم الوضع الراهن ووضع استراتيجيات عمل أكثر مرونة مع متطلبات الظرو

-للمصارف فيما بينها المختلفة بشكل عام والكفاءة الفنية الصافية بشكل خاص بتقارب مستويات الكفاءة

من جهة  وهذا يشير -وال سيما أن مؤشرات الكفاءة الفنية الصافية تعكس خبرة اإلدارة في كل مصرف

ً  أخرى  داللة ذات إيجابية ارتباط عالقة يوجد التبين أنه كما  .. إلى زيادة حدة المنافسة فيما بينها أيضا

 الخاصة التجارية للمصارف( الحجمية -الصافية-اإلجمالية) المختلفة الفنية الكفاءة مؤشرات بين احصائية

( ومؤشرات DEA، وأن كالً من أسلوب التحليل التطويقي للبيانات )التقليدية األداء ومؤشرات سوريةفي 

 .ية مكمالن لبعضهما البعضاألداء التقليد

الحجمية(،  –الصافية  –(، الكفاءة الفنية )االجمالية DEAالكلمات المفتاحية: التحليل التطويقي للبيانات )

 المتزايدة(، تقنية تحليل النوافذ. –الثابتة  -عوائد الحجم )المتناقصة

  



 
 ه

 

 فهرس المحتويات

 المحتويات
رقم 

 الصفحة

 1 اإلطار العام للدراسة:

 1 المقدمة -1

 3 مشكلة البحث -2

 3 البحث أهمية -3

 4 البحث أهداف -4

 4 فرضيات البحث -5

 5 منهجية البحث -6

 5 حدود البحث -7

 6 متغيرات البحث -8

 6 الدراسات السابقة -9

 13 مساهمة البحث -10

 30-14 الفصل األول: المصارف التجارية

 14 تمهيد -

 15 الخدمات التي تقدمهاو ،، أهميتهاماهيتهاالمصارف التجارية، المبحث األول: 

 15 ماهية المصارف التجارية -1

 17 أهمية المصارف التجارية -2

 19 الخدمات المالية واألعمال المصرفية للمصارف التجارية -3

 19 أوالً: الخدمات التقليدية للمصارف التجارية

 20 ثانياً: الخدمات الحديثة للمصارف التجارية

 22 األموال في المصارف التجاريةمصادر واستخدامات : الثانيالمبحث 

 22 مصادر األموال في المصارف التجارية -1

 22 أوالً: المصادر الداخلية
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 24 ثانياً: المصادر الخارجية

 27 استخدامات األموال في المصارف التجارية -2

 46-31 الفصل الثاني: قياس الكفاءة المصرفية

 31 تمهيد -

 32 ماهية الكفاءة: األولالمبحث 

 32 تعريف الكفاءة -1

 34 التخصصية( -الفنية)الكفاءة في مفهومها الحديث  -2

 34 (Farrellأوالً: األساس النظري لمفهوم فاريل )

 35 (Technical efficiencyالكفاءة الفنية ) -أ

 35 (Allocative efficiencyالكفاءة التخصصية ) -ب

 36 (Farrellلكفاءة فاريل ) ثانياً: التمثيل البياني

 36 (input orientated)التمثيل البياني للكفاءة حسب التوجيه المدخلي -أ

 37 (output orientated)التمثيل البياني للكفاءة حسب التوجيه المخرجي -ب

 40 مؤشرات ونماذج قياس الكفاءة المصرفية: الثانيالمبحث 

 40 مؤشرات النسب المالية -1

 44 الطرق الكمية -2

 44 أوالً: مفهوم الطرق الكمية

 45 مداخل قياس الكفاءة المصرفية باستخدام الطرق الكميةثانياً: 

أوجه االختالف والتوافق بين مداخل الطرق الكمية في قياس الكفاءة ثالثاً: 

 المصرفية
45 

 47-77 (DEA) الفصل الثالث: أسلوب التحليل التطويقي للبيانات

 47 تمهيد -



 
 ز

 48 (DEAالتطويقي للبيانات )مدخل إلى أسلوب التحليل : األولالمبحث 

 48 تمهيد -

 48 ماهية أسلوب التحليل التطويقي للبيانات -1

 48 (DEAنشأة أسلوب التحليل التطويقي للبيانات) أوالً:

 48 (DEAالتعريف بأسلوب التحليل التطويقي للبيانات)ثانياً: 

 50 (DEA)مبدأ أسلوب التحليل التطويقي للبيانات  -2

 52 (DEA)مجاالت تطبيق أسلوب التحليل التطويقي للبيانات  -3

 59 الصياغة الرياضية لنماذج أسلوب التحليل التطويقي للبياناتالمبحث الثاني: 

 59 تمهيد -

 60 مفهوم العائد إلى الحجم وأنواعه -1

 61 التمثيل البياني لمفهوم العائد إلى الحجم -2

نموذج )وفقاً لنموذج اقتصاديات الحجم الثابتة DEA الصياغة الرياضية ألسلوب -3

CRS) 
65 

وفقاً لنموذج اقتصاديات الحجم المتغيرة DEA الصياغة الرياضية ألسلوب -4

 ( VRS)نموذج
69 

 70 تحديد الوحدات المرجعية وحساب التحسينات -5

 73 الخصائص والمزايا، المحددات والصعوبات وطرق تفاديها :DEAأسلوب  المبحث الثالث:

 73 خصائص ومزايا أسلوب التحليل التطويقي للبيانات -1

 DEA 74محددات وصعوبات تطبيق أسلوب  -2

 74 (DEAمحددات تطبيق أسلوب التحليل التطويقي للبيانات): أوالً 

 ً  76 (DEA: صعوبات تطبيق أسلوب التحليل التطويقي للبيانات)ثانيا

 76 لمحددات وصعوبات تطبيقه DEAطرق تفادي أسلوب  -3

 137-78 الفصل الرابع: الدراسة العملية

 78 تمهيد -

 79 قيد الدراسة لمحة عن المصارف التجارية السوريةالمبحث األول: 

 79 سورية قيد الدراسةفي  التعريف بالمصارف التجارية الخاصة -1

 85 أداء المصارف التجارية خالل الفترة المدروسة -2
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 85 الدراسة باألرقامتطور بعض مؤشرات المصارف محل  أوالً:

 95 قياس الكفاءة التشغيلية ثانياً:

 95 تقييم كفاءة األرباح -أ

 103 تقييم كفاءة التكاليف -ب

 105 تحليل نتائج البيانات والمؤشرات المالية للمصارف قيد الدراسةثالثاً: 

 107 قيد الدراسة التجارية السورية في المصارف DEAصياغة أسلوب المبحث الثاني: 

 107 والنماذج المستخدمة DEAتحديد مدخالت ومخرجات أسلوب  -1

 DEA 107 أسلوب ومخرجات مدخالت تحديدأوالً: 

 وفق الفنية الكفاءة قياس في المستخدمة والمخرجات المدخالت مالءمة اختبار ثانياً:

 DEA أسلوب
109 

 أسلوب في المستخدمة والمخرجات المدخالت بين طردية عالقة وجود اختبار -أ

DEA 
109 

 DEA 110 أسلوب تطبيق في األساسية القواعد أحد تحقق اختبار -ب

 ً  DEA 111: تحديد النماذج المستخدمة في أسلوب ثالثا

 الدراسة قيد التجارية للمصارف المختلفة الفنية الكفاءة مؤشرات وتحليل عرض -2

 التحسينات وحساب
111 

 قيد التجارية للمصارف المختلفة الفنية الكفاءة مؤشرات وتحليل عرضأوالً: 

 الدراسة
111 

 128 األخرى للمصارف نسبة الكفاءة منخفضة للمصارف التحسينات حسابثانياً: 

 132 اختبار الفرضيات -3

 143-138 النتائج والتوصيات:

 138 النتائج  -1

 138 نتائج البيانات والمؤشرات الماليةأوالً: 

 ً  DEA 139مؤشرات الكفاءة المختلفة المحسوبة وفق أسلوب  نتائج: ثانيا

 142 التوصيات -2

 142 للمصارف التجارية المنخفضة الكفاءة خاصةتوصيات  أوالً:

 ً  142 توصيات للمصارف التجارية الخاصة في سورية بشكل عام :ثانيا
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 قائمة الجداول

 رقم الصفحة ولاالجد

 79 المعلومات األساسية المتعلقة بالمصارف التجارية الخاصة السورية قيد الدراسة:(1-4الجدول )

 86 2015-2010الفترة  تطور مجموع األصول للمصارف قيد الدراسة خالل (:2-4الجدول )

 88 2010-2015تطور الربح الصافي للمصارف قيد الدراسة خالل الفترة : (3-4الجدول )

 90 2010-2015(: تطور حقوق الملكية للمصارف قيد الدراسة خالل الفترة 4-4الجدول )

 91 2010-2015(: تطور الودائع للمصارف قيد الدراسة خالل الفترة 5-4الجدول )

 93 االئتمانية المباشرة للمصارف قيد الدراسة(: تطور صافي التسهيالت 6-4الجدول )

 95 2015-2010لفترة ل( للمصارف قيد الدراسة ROA(: العائد على األصول)7-4الجدول )

 97 2015-2010( للمصارف قيد الدراسة للفترة ROEالعائد على حقوق الملكية)(: 8-4الجدول )

 99 2015-2010 الدراسة للفترة( للمصارف قيد EM(: مضاعف حق الملكية)9-4الجدول )

 101 ( للمصارف قيد الدراسةUA(: معدل منفعة األصول)10-4الجدول )

 103 ( للمصارف قيد الدراسةPM(: معدل هامش الربح)11-4الجدول )

 108 للمصارف قيد الدراسةإجمالي المصاريف والدخل التشغيلي : (12-4الجدول )

 109 بين جملة المدخالت مجتمعة مع كل مخرج من المخرجاتاالنحدار المتعدد : (13-4الجدول )

 112 مؤشرات الكفاءة االجمالية والصافية للمصارف التجارية الخاصة في سورية: (14-4الجدول )

 118 التجارية الخاصة في سوريةللمصارف  الحجميةمؤشرات الكفاءة  :(15-4الجدول )

المصارف التجارية الخاصة في سورية وفق مؤشرات الكفاءة الفنية في  :(16-4الجدول )

 (NIRS-NDRS) نموذجي
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غلة الحجم في المصارف التجارية الخاصة في سورية خالل  مسار (:17-4الجدول )

 (2015-2010الفترة )
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 129 (2015المصارف المرجعية للمصارف منخفضة الكفاءة في عام ): (18-4الجدول )

 130 2015التحسينات المحسوبة للمصارف منخفضة الكفاءة في عام : (19-4الجدول )

 VRS) - CRS :)t-Test 132نتائج اختبار (:20-4الجدول )

 SCALE) - CRS :)t-Test 133 (: نتائج اختبار21-4الجدول )

من حيث الكفاءة الفنية اإلجمالية بين  (ANOVA) نتائج اختبار (:22-4الجدول )

 الخاصة في سوريةالمصارف التجارية 
135 
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بين  الصافيةمن حيث الكفاءة الفنية  (ANOVA) نتائج اختبار (:23-4الجدول )

 المصارف التجارية الخاصة في سورية
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بين المصارف  الحجميةمن حيث الكفاءة  (ANOVA) نتائج اختبار (:24-4الجدول )

 التجارية الخاصة في سورية
136 

االنحدار البسيط بين مؤشرات الكفاءة المختلفة ومؤشرات نتائج (: 25-4الجدول )

 األداء التقليدية
137 

 

  



 
 ل

 قائمة األشكال
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 50 مبدأ تطويق البيانات بالتوجيه المخرجي: (3-1الشكل )

 61 من منظور المدخالت CRS: نموذج (3-2الشكل )

 62 من منظور المخرجات CRSنموذج : (3-3الشكل )

 VRS 63نموذج : (4-3الشكل )

 64 من منظور المدخالت DEAالنماذج المختلفة للحجم في أسلوب : (5-3الشكل )

 86 (: متوسط مجموع األصول للمصارف قيد الدراسة 1-4الشكل )

 87 (: متوسط مجموع األصول للمصارف قيد الدراسة حسب العام 2-4الشكل )

 89 (: يمثل متوسط األرباح الصافية حسب كل مصرف 3-4الشكل )

 89 (: األرباح الصافية للمصارف قيد الدراسة حسب العام 4-4الشكل )

 90 (: متوسط حقوق الملكية حسب كل مصرف 5-4الشكل )

 91 (: متوسط حقوق الملكية حسب العام 6-4الشكل )

 92 (: متوسط الودائع حسب كل مصرف 7-4الشكل )

 92 (: متوسط الودائع للمصارف حسب العام 8-4) الشكل

 94 (: متوسط صافي التسهيالت االئتمانية حسب كل مصرف 9-4الشكل )

 94 (: متوسط صافي التسهيالت االئتمانية حسب كل عام 10-4الشكل )

 96 ( للمصارف ROA(: متوسط العائد على األصول)11-4الشكل )

 96 ( حسب كل عام ROAاألصول)(: متوسط العائد على 12-4الشكل )

 97 ( للمصارف ROEمتوسط العائد على حقوق الملكية)(: 13-4الشكل )

 98 ( للمصارف حسب العام ROE(: متوسط العائد على حقوق الملكية)14-4الشكل )

 100 ( للمصارف EM(: متوسط مضاعف حق الملكية)15-4الشكل )
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 100 ( للمصارف حسب العام EM(: متوسط مضاعف حق الملكية)16-4الشكل )

 102 ( للمصارفUA: متوسط منفعة األصول)(17-4الشكل )

 102 ( للمصارف حسب العامUAمتوسط منفعة األصول): (18-4الشكل )

 104 ( للمصارف قيد الدراسةPM) ( : متوسط معدل هامش الربح19-4الشكل )

 104 العام( للمصارف حسب PM) (: متوسط معدل هامش الربح20-4الشكل )
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 114 2015-2010لفترة لمتوسط الكفاءة الفنية الصافية لكل مصرف : (22-4الشكل )

 115 متوسط الكفاءة الفنية اإلجمالية للمصارف حسب العام  (:23-4الشكل )
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 قائمة االختصارات

 المعنى باللغة العربية المعنى باللغة االنكليزية االختصار

DEA 
DATA ENVELOPMENT 

ANALYSIS 
 التحليل التطويقي للبيانات

TE Technical efficiency الكفاءة الفنية 

AE Allocative efficiency الكفاءة التخصصية 

RE revenue efficiency  االيراداتكفاءة 

CE cost efficiency  كفاءة التكاليف 

ROA Return on assets األصول على العائد 

ROE Return on equity العائد على حقوق الملكية 

CCR 
CCR :Charnes-Cooper-

Rhodes 

اقتصاديات الحجم الثابت نسبة 

 ألسماء العلماء

CRS Constant return to scale الحجم الثابت عوائد 

BCC 
BCC :Banker, Charnes 

,Cooper) 

 الحجم المتغيرةاقتصاديات 

 نسبة ألسماء العلماء

VRS Variable return to scale الحجم المتغيرة عوائد 

NIRS 
Non Increasing return 

to scale 
 عوائد الحجم غير المتزايدة

NDRS 
Non Decreasing return 

to scale 
 عوائد الحجم غير المتناقصة
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 اإلطار العام للبحث

 :مقـــدمــــــة -1

القادرة على تعبئة المدّخرات واسااتغاللها  المالية من أهم المؤسااساااتالتجارية  المصااارف تعد       

على شااكل صاايت اسااتثمارية، فهي بذلك تلعب دوراً أساااسااياً في تمويل التنمية االقتصااادية من خالل 

جمع الموارد المختلفة ومن ثم توجيهها إلى أوجه االستخدام واالستثمار في االقتصاد، وهناك العديد 

وفعاااليتهااا في جمع هاذه الماادخرات وتقااديم الخاادماات أداء المصاااااااارف  فيمن العوامال التي تؤثر 

 النشاط االقتصادي.       فيالمصرفية األخرى، وهذه العوامل بدورها تؤثر 

ستقرار النظام المصرفي وقدرته على تحقيق مستويات عالية من الكفاءة يؤدي دوراً إ       فاعالً ن ا

 المة وكفاءة أداء جميع المصارف العاملة.في تحقيق النمو االقتصادي في أية دولة، وهذا يتطلب س

قياس وتحسين كفاءة  وبما أنّه يُنظر إلى المصارف كمؤسسة ربحية فاعلة في االقتصاد، كان البدّ من

والتي يتعين على _ موضاااوع قياس وتحساااين كفاءة المؤساااساااات المصااارفية  لكنَّ  هذه المؤساااساااات،

ال يزال من أكثر المواضااايع التي تنطوي على صاااعوبات تواجه  _المدراء دراساااتها بشاااكل مساااتمر

طبيعة عمل المؤسااااسااااات المصاااارفية من حيث تعدد مدخالت  إلىاإلدارة، ويرجع الساااابب في ذلك 

ومخرجات النظام المصاااااارفي وخاصاااااااة في مجال  تقديم الخدمات المختلفة المتزايدة والمتجددة 

وحتى يتساانى لادارة القيام  ،المؤسااسااات أداء تلك اءةيزيد من تعقيد عملية قياس كف والذي باسااتمرار

بقياس وتحسااين كفاءة أداء المصااارف وصااوالَ إلى مسااتويات جيدة البد من االسااتعانة بمقياس كمي 

تعدد المتغيرات مصرف من حيث حجمه ومدى يتسم بالموضوعية والدقة بحيث يراعي ظروف كل 

ن وحدات القياس )المصارف(، وبالتالي شمولية عملية االختالف بي كذلكالداخلة في عملية التقييم، و

العام لكل مصاااارف بهدف التوصاااال إلى أحكام موضااااوعية ودقيقة بشااااأن اتخاذ القرار  األداءتقويم 

 ،األمثل

إّن أساااااالوب التحليل التطويقي للبيانات كأداة تسااااااتخدم البرمجة الخطية لقياس وتحسااااااين كفاءة     

والذي يتم اسااتعماله  ،ق الكمية المسااتخدمة لترشاايد القرارات اإلداريةالوحدات المتماثلة يعدّ من الطر

 علمي أساس بشكل واسع لقياس كفاءة أداء مختلف المؤسسات المالية واالقتصادية المتجانسة على

القرار والتي ال تتناسب في ظل ما يشهده العالم من  اتخاذ في التخمين و العشوائية عن بعيداً  مدروس

جية واقتصااااادية متسااااارعة والتي تضاااافي المزيد من التعقيد والصااااعوبات في اتخاذ تغيرات تكنولو

العلمي  المنهج هذا اعتماد من البد كان السااابب لهذا و ،القرارات على مساااتوى وحدات اتخاذ القرار

 .القرارات اتخاذ عملية ترشيد في الكمية األساليب يعتمد على تطبيق والذي الواضح الكمي
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، على المصاااااارف (DEA) تطبيق أسااااالوب التحليل التطويقي للبياناتسااااايتم في هذه الدراساااااة      

هذه ل الكفاءة الفنية اإلجمالية والصااااااافية والحجمية كٍل من لتقديرفي سااااااورية  الخاصااااااة التجارية

حسااااب التحساااينات الالزمة لكل إضاااافة إلى المصاااارف، ومدى تباين مساااتويات الكفاءة فيما بينها، 

، كما ساايتم دراسااة األخرىنساابةً للمصااارف  فنية عالية كفاءة متدنية لكي يحقق كفاءة مصاارف ذي

مساااايرة تطور أداء المصااااارف خالل الفترة المدروسااااة باالعتماد على البيانات المالية ومؤشاااارات 

 (.DEAالنسب التقليدية ومقارنتها بالتحليل التطويقي للبيانات )

 

------------------------------- 
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  مشكلة البحث: -2

ً تم التطرق إليه بناًء على ما       اإلشكالية األساسية التي  يمكن تلخيصفإنه  في مقدمة البحث سابقا

 :التساؤالت اآلتيةفي يعالجها البحث 

أكثر كفاءةً خالل الفترة المدروسة في ظل ثبات العائد أي  المصارف التجارية الخاصة السورية  -

 أقل كفاءةً؟ (؟ وأي هاCRSإلى الحجم )

أكثر كفاءةً خالل الفترة المدروسة في ظل تغير العائد أي  المصارف التجارية الخاصة السورية  -

 (؟ وأي ها أقل كفاءةً؟VRSإلى الحجم )

 أُي المصارف التجارية الخاصة السورية تتمتع بالكفاءة الحجمية نسبة للمصارف األخرى؟ -

بة للمصارف التجارية الخاصة السورية، أم أن هناك هل يوجد تقارب بين درجات الكفاءة المحسو -

 تباين فيما بينها؟

كيف يمكن حساب التحسينات للمصارف المتدنية الكفاءة نسبة للمصارف األخرى لكي تتمتع  -

 ؟أعلى فنية بكفاءة

 

 أهمية البحث: -3

التطرق وتقديم خلفية عن مفهوم وأنواع الكفاءة بشكل عام، تنبع األهمية النظرية للدراسة من       

عن أسلوب التحليل  نظرة تعريفيةتقديم  باإلضافة إلى، إلى أساليب قياس وتحسين الكفاءة المصرفية

 عاً في المكتبة السورية والعربية.التطويقي للبيانات ليكون مرج

أما األهمية العملية لهذا البحث فتتجلى في دراسة كفاءة كل مصرف نسبة للمصارف األخرى       

فإن هذا والتي تخضع لنفس الظروف بهدف تحديد درجات الكفاءة النسبية لكل مصرف، وبالتالي 

اس البحث مهم للمدراء ألن المسؤولية النهائية إلنجاز عالي األداء تقع على عاتقهم، فهم بحاجة إلى قي

مستوى أدائهم الحالي ليتسنى لهم القيام بالتحسينات الالزمة لبلوغ مستويات أعلى من األداء. من جهة 

أخرى فإن هذا البحث يساعد المستثمرين )العمالء( والمهتمين في المصارف التجارية على تكوين 

ل مع هذه خلفية عن أداء كل مصرف، وهذا ما يساعدهم على اتخاذ القرار األفضل عند التعام

المصارف. والبد من اإلشارة إلى أن أغلب الدراسات السابقة تبنت األساليب التقليدية في قياس كفاءة 

أداء المصارف التجارية الخاصة السورية كالنسب المالية في حين تبنى هذا البحث أسلوب رياضي 

  السورية.( لقياس كفاءة أداء المصارف التجارية الخاصة DEAأسلوب )غير معلمي 
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 أهداف البحث: -4

 يهدف البحث إلى ما يلي:

في ظل ثبات العائد إلى الحجم قياس الكفاءة الفنية في المصاااااارف التجارية الخاصاااااة الساااااورية  -

(CRSوذلك لتقدير الكفاءة ) لكل مصرف نسبة للمصارف األخرى االجمالية الفنية. 

في ظل تغير العائد إلى الحجم قياس الكفاءة الفنية في المصاااااارف التجارية الخاصاااااة الساااااورية  -

(VRSوذلك لتقدير الكفاءة الفنية الصافية لكل مصرف نسبة للمصارف األخرى ). 

قياس الكفاءة الحجمية لكل مصاااااارف اسااااااتناداً إلى الكفاءة الفنية في ظل ثبات وتغير العائد إلى  -

 الحجم.

سبة للمصارف األخرى_ لكل مصرف  العالية الفنية صارف المرجعية ذات الكفاءةتحديد الم - _ ن

 ذي كفاءة متدنية.

 .أعلى فنية متدنية لكي يتمتع بكفاءةفنية التحسينات الالزمة لكل مصرف ذي كفاءة  حساب -
 

 فرضيات البحث: -5

لكي يتسنى لنا اإلجابة على التساؤالت الخاصة بمشكلة البحث، وتوجيه مسار البحث نحو تحقيق      

 األهداف، نورد الفرضيات التالية:

 H1 ال يوجد فروق ذات داللة معنوية بين متوسااااااطات الكفاءة الفنية اإلجمالية والكفاءة الفنية :

 قترة المدروسة. الصافية في المصارف التجارية الخاصة في سورية خالل ال

 H2 ال يوجد فروق ذات داللة معنوية بين متوساااااطات الكفاءة الفنية اإلجمالية والكفاءة الحجمية :

 في المصارف التجارية الخاصة في سورية خالل القترة المدروسة.

 H3 :المصااااارف التجارية الخاصااااة في سااااورية من حيث بينفروق ذات داللة معنوية  ال يوجد 

 .عبر الزمنالحجمية(  -الصافية-مؤشرات الكفاءة الفنية المختلفة )اإلجمالية

 ويتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الثالثة التالية:

  المصااااااارف التجارية الخاصااااااة في سااااااورية من حيث بينال يوجد فروق ذات داللة معنوية 

 .عبر الزمن الكفاءة الفنية اإلجمالية

  المصااااااارف التجارية الخاصااااااة في سااااااورية من حيث بينال يوجد فروق ذات داللة معنوية 

 .عبر الزمن الكفاءة الفنية الصافية

  المصااااااارف التجارية الخاصااااااة في سااااااورية من حيث بينال يوجد فروق ذات داللة معنوية 

 .عبر الزمن الحجميةالكفاءة 

 H4 :بين مؤشرات الكفاءة الفنية المختلفة )اإلجمالية معنويةذات داللة  ال يوجد عالقة ارتباط-

 سورية ومؤشرات األداء التقليدية.في الحجمية( للمصارف التجارية الخاصة  -الصافية

 البحث:منهج  -6

 :لتحقيق أهداف البحث فإننا سنتبع كالً من المنهجين التاليين
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م الكفاءة حيث سيتم من خالله إظهار ماهية المصارف التجارية والتعريف بمفهو :المنهج الوصفي -

نات ووصف نموذج التحليل التطويقي للبيا وأساليب قياس الكفاءة المصرفية،الفنية للمصارف، 

(DEA.) 

لفة المخت ياس وتحليل الكفاءة الفنيةوذلك عن طريق جمع البيانات المالية الالزمة لق: المنهج التحليلي -

أن  (، الذي ينطلق من مبدأDEAللمصارف باستخدام نموذج ) الحجمية( –الصافية  –)اإلجمالية 

الية حيث سيتم االعتماد على القوائم الم ،المصارف األكثر كفاءة تطوق المصارف األقل كفاءة

 .التجارية الخاصة المنشورة في سوق دمشق لألوراق المالية للمصارف

 :حدود البحث -7

ستعراض موجز يمكن تقسيم حدود البحث إلى: الحدود المكانية والحدود الزمانية، وفيما يلي ا        

 لتلك الحدود:

ة السورية شمل جميع المصارف التجارية الخاصتالحدود المكانية لتطبيق البحث  الحدود المكانية: -

ة وعددها ية العربية السوريالمدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية والمنتشرة على أراضي الجمهور

 –المصرف الدولي للتجارة والتمويل –بنك عودة  –( مصرفاً وهي: )بنك بيمو السعودي الفرنسي11)

بنك  –نك بيبلسب –بنك سوريا والمهجر –البنك العربي –بنك سوريا والخليج  –بنك قطر الوطني

 (.فرنسبنك سوريا –لشرقابنك  -األردن سوريا

ية الممتدة من الحدود الزمانية: سوف تتم الدراسة التطبيقية الخاصة بهذا البحث خالل الفترة الزمن -

 .2015وحتى نهاية عام  2010بداية عام 

 

 :بحثمتغيرات ال -8

تحليل أسلوب الستعتمد هذه الدراسة على منهج الوساطة المالية في تحديد مدخالت ومخرجات      

اص حيث سيتم تحديد المدخالت والمخرجات المصرفية في الفصل الخ، (DEAالتطويقي للبيانات )

 .بالدراسة العملية

 الدراسات السابقة: -9

عام  Sherman and Goldفي مجال المصااااارف لـاااااااااا  DEAكانت أول دراسااااة ألساااالوب       

فرع مصاااارفي، وبعد هذه الدراسااااة تم  14والتي هدفت إلى مقارنة الكفاءة التشااااغيلية بين  1(1985)

دراسااة في  500تطبيقه على نطاق واسااع في قطاع المصااارف، فقد ذُكر في أدبيات الكفاءة ما يفوق 

 .DEA2مجال قطاعات التمويل والمصارف باستخدام أسلوب 

 وقد تم رصد عدد من الدراسات نذكر منها فيما يلي:     

 

                                                           
1 : SHERMAN, G., & GOLD, F. (1985) "Bank branch operating efficiency: Evaluation with data 
envelopment analysis". Journal of Banking and Finance, No:9, PP: 297–315. 
2 : EMROUZNEJAD, A., EMILYN, C., (2014), "Managing Service Productivity Using Frontier Efficiency 
methodologies and Multicriteria Decision Making for Improving Service Performance", Springer 
Science + Business - Verlag Berlin Heidelberg. PP.8-12. 
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 الدراسات العربية:

 :يلي الدراسات العربية التي عنيت بموضوع الدراسة مما تم االطالع عليهنورد فيما      

تحليل  بعنوان "قياس كفاءة المصارف الجزائرية باستخدام (2013) دراسة قريشي، بن ختو، -

 :"مغلف البيانات

،  الجزائرهدفت هذه الدراسة إلى قياس الكفاءة المصرفية لمجموعة من المصارف العاملة في    

اعتمدت هذه الدراسة  مصارف ، ثالثة وطنية وثالثة أجنبية وأربعة عربية ، 10تضمنت هذه الدراسة 

واستخدمت في  ، (2010على التقارير المالية للمصارف المنشورة على مواقعها االلكترونية لعام )

ون والمصاريف هذه الدراسة المتغيرات التالية : القروض والناتج البنكي الصافي كمخرجات ، والدي

للنموذج لقياس الكفاءة ، حيث تم استخدام كال  العامة لالستغالل واهتالك األصول الثابتة  كمدخالت

 .VRSوعوائد الحجم المتغيرة  CRSمن نموذجي عوائد الحجم الثابتة 

 :إن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

 .بوفرة في الموارد وهو ما يعكس ضعف في االستثمارات المصرفية عينة البحثمصارف ال تتمتع -

أي ال يوجد تباين كبير في درجات  ن درجة الكفاءة لهذه المصارف تتسق بشكل كبير فيما بينها ،إ -

  الكفاءة فيما بينها.

ً  المصارف األجنبية في الجزائر أكثر كفاءة من المصارف الوطنية والعربية -  .أيضا

 بالسودان التجارية العاملة البنوك، بعنوان "كفاءة (2013) ، محمد طاهردراسة عبد هللا -

 :("DEAباستخدام التحليل التطويقي للبيانات )

بنك  12هدفت هذه الدراسة لقياس الكفاءة النسبية للمصارف التجارية في السودان وعددها            

، تم استخدام نموذج عوائد الحجم الثابتة وعوائد الحجم المتغيرة  2010و  2009وذلك خالل العامين 

تشمل : ثالث مدخالت  في نموذج التحليل التطويقي للبيانات لتحديد الكفاءة الفنية وباستخدام 

: صافي األرباح والقروض واالستثمارات ومخرجتين هماالمصروفات والودائع وإجمالي األصول ، 

من المصارف للكفاءة الفنية وكفاءة الحجم،  4تحقيق  هيلت إليها هذه الدراسة . وأهم النتائج التي توص

وأربعة أخرى حققت الكفاءة الفنية البحتة مع قصور في كفاءة الحجم، أما باقي المصارف فتعاني من 

 نقص في الكفاءة الفنية وكفاءة الحجم.

بعنوان " محددات الكفاءة التقنية في المصارف اإلسالمية باستخدام  (2012)دراسة فيصل شياد ، -

 : ت"ب( ونموذج الدوDEAالبيانات ) تحليل مغلف

:)ماليزيا، األردن، أبو ظبي، قطر، اليمن، دولة  12بنكاً إسالمياً تغطي 18 شملت هذه الدراسة       

إلى   2003وخالل المدة  إندونيساايا، فلسااطين، باكسااتان، السااعودية، الكويت، بنغالدي، البحرين( 

، وقد تم استخدام إجمالي الودائع واألصول الثابتة والتكاليف التشغيلية كمدخالت ، واستخدام  2009

لمبنية على المشاركات ، وإجمالي التمويالت بالصيت المبنية إجمالي التمويالت بالصيت االستثمارية ا

 على المداينات والمحفظة االستثمارية كمخرجات .

 :أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة

  91بلغت مستويات الكفاءة التقنية للمصارف االسالمية في المتوسط%. 
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 أقسام  ةتقسيم المصارف إلى ثالث متوسط الكفاءة التقنية يختلف حسب حجم المصرف، حيث تم

 إجمالي األصول، حيث أظهرت الدراسة تأثيراَ طردياَ بين حجم المصرف وكفاءته. حسب

  أظهرت نتائج الدراسة التحليلية أنه كلما زاد معدل العائد على األصول يترتب عليه زيادة في

 درجات الكفاءة

  التضخم في الدولة التي يتواجد فيها هناك عالقة طردية ومعنوية بين مستوى الكفاءة ومعدل

 .%0.13تزداد كفاءة المصرف  %10المصرف، فبزيادة معدالت التضخم بمقدار 

 

 فيما يلي: منهاتم رصد عدد من الدراسات األجنبية، نعرض  :األجنبيةالدراسات 

 

( &Izah Mohd Tahir,2009&Nor Mazlina Abu Bakar Sudin Haronدراسةةةةةة ) -

 بعنوان:

Evaluating Efficiency of Malaysian Banks Using Data Envelopment 

Analysis: 

 :تقييم كفاءة المصارف الماليزية باستخدام تحليل مغلف البيانات

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كفاءة المصارف التجارية الماليزية باستخدام نموذج غير     

)الكاملة( والكفاءة التقنية الصافية وكفاءة  ةمن أجل التفريق بين الكفاءة التقني (،DEAنموذج ) معلمي،

 13مصارف محلية  9مصرف:  22شملت الدراسة  (،2006-2000وذلك خالل الفترة ) الحجم،
اعتمدت هذه الدراسة على البيانات المالية المنشورة للمصارف )الميزانيات السنوية  أجنبي،مصرف 

 .وقائمة الدخل(

واالختبار  المصارف،تم استخدام طريقة تحليل النوافذ التي تعتمد على اختبار كل سنة على حدة لجميع 

 لجميع السنوات مجتمعة لجميع المصارف.

حيث اشتملت  ومخرجاته،اعتمدت هذه الدراسة على منهج الوساطة لتحديد مدخالت المصرف 

والمدخل الثاني يتمثل  الودائع،يتمثل بمجموع  المدخل األول واحد،متغيرات الدراسة مدخلين ومخرج 

 بمجموع النفقات العامة.

 أما المخرج يتمثل بمجموع الموجودات المربحة.

 أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:

  المصارف المحلية أكثر كفاءة نسبياَ من المصارف األجنبية، حيث كانت الكفاءة العامة للمصارف

بالمتوسط، وهي أعلى بشكل طفيف من الكفاءة العامة للمصارف األجنبية حيث %( 73.3المحلية )

 %( بالمتوسط.9 .70كانت)

  الكفاءة التقنية الصافية للمصارف المحلية أقل درجةَ من تحقيقها لكفاءة الحجم ، وهذا يعني أن

ها أكثر من العمل المصارف المحلية خالل فترة الدراسة تعاني من عدم الكفاءة في السيطرة على تكاليف

 على الحجم.

  إن مقدار انخفاض كفاءة المصارف المحلية يعزى إلى االنخفاض في الكفاءة التقنية الصافية أكثر

 من سبب االنخفاض في كفاءة الحجم.



 
8 

 ( كانت 2004-2000نتائج االختبارات المعلمية والالمعلمية تشير إلى أنه خالل القترة )

تشير النتائج إلى  2006-2005تلك نفس التقنية، بينما في العامين المصارف المحلية واألجنبية تم

 خالف ذلك، وهذا يعني أن المصارف في السنوات األخيرة كانت أكثر كفاءة ومختلفة تقنياً فيما بينها.

 ( بعنوان:Michaela Koulenti 2005,) دراسة -

How efficient are the Nordic banks? A DEA application for the years 2002-

2003: 

)التحليل التطويقي  DEAبتطبيق نموذج  الشمال؟ما مدى كفاءة المصارف األوروبية في 

 . 2003-2002للبيانات( خالل السنوات 

الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو قياس الكفاءة النسبية للصناعات المصرفية ألربع بلدان         

( باستخدام تدابير  Denmark ،Finland ،Norway ،Swedenهي ) األوروبي،في الشمال 

الكفاءة المستمدة من تقديرات أسلوب التحليل التطويقي للبيانات ، اعتمدت الدراسة على البيانات 

 129مصرف تجاري و 34( ، شملت الدراسة على  (2002/2003المالية للمصارف للعامين 

 CRSالوساطة المالية وباستخدام نموذج مصرف ادخار. وتم استخدام كل من منهج االنتاج ومنهج 

الذي يفترض تغير العائد إلى الحجم( وتم ) VRSونموذج  الحجم(،)الذي يفترض ثبات العائد إلى 

حساب مؤشرات الكفاءة باستخدام التوجيه المدخلي )المدخالت( على اعتبار أن المصارف في هذه 

 البلدان تسعى إلى تخفيض التكاليف .

 ومخرجتين هما: تثالثة مدخالحسب مدخل الوساطة شملت على  متغيرات الدراسة 

X1= personnel expenses   نفقات الموظفين:

X2= total cost (interest expenses and non- interest expenses, excluding 

personnel cost) : 

ومن غير نفقات التكاليف اإلجمالية: )مصروفات الفوائد اضافة إلى المصروفات من غير الفوائد 

 الموظفين.

X3= Deposits: الودائع   

Y1=loans: القروض 

Y2=investment securities: االستثمار في األوراق المالية 

 

 :متغيرات الدراسة حسب مدخل االنتاج شملت على مدخلتين وثالث مخرجات هما 
 

X1= personnel expenses : نفقات الموظفين  

X2= total cost(interest expenses and non- interest expenses, excluding 

personnel cost) : 

التكاليف اإلجمالية: )مصروفات الفوائد اضافة إلى المصروفات من غير الفوائد ومن غير نفقات 

 الموظفين.
Y1=loans : القروض 

Y2=investment securities : االستثمار في األوراق المالية 

Y3= Deposits : عالودائ   

 أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:

o  أن المصارف الفنلندية هي األكثر كفاءة من نظائرها في البلدان األوروبية األخرى في عينة

 الدراسة.
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o  بينت النتائج خالل فترة الدراسة أن المصارف التجارية عموماً في المتوسط هي أكثر كفاءة من

 نظائرها مصارف االدخار.
o كال عالية في بكفاءة تعمل والكبيرة، الصغيرة المؤسسات أن كالً من يكشف الكفاءة توزيع 

َ  عامالً  ليس مؤسسة كل حجم فإن ولذلك. المصرفيين القطاعين المصرفية  الكفاءة لتحقيق حاسما

 .الشمال األوروبية لمصارف
o  2002كانت أعلى مما هي عليه في عام  2003مستويات الكفاءة في المتوسط لعام . 
o .وجود عالقة إيجابية بين مستويات الكفاءة والربحية 
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 ( بعنوان:Mohammad ALMUMANI, 2013دراسة ) -

The Relative Efficiency of Saudi Banks: Data Envelopment Analysis 

Models 

 الكفاءة النسبية في المصارف السعودية: نماذج التحليل التطويقي للبيانات.

( 2011-2007خالل الفترة ) إلى قياس الكفاءة النسبية في المصارف السعوديةهدفت الدراسة       

إلى دراسة محددات الكفاءة من  إضافةً  ،(DEA) أسلوب التحليل التطويقي للبياناتباستخدام وذلك 

وقد تم االعتماد على نموذج عوائد الحجم الثابتة ونموذج عوائد  حيث حجم المصرف ورأس المال،

 (.CRS-VRSالمتغيرة )الحجم 

 ( مصارف سعودية مدرجة في سوق السعودية لألوراق المالية )البورصة9شملت عينة الدراسة )

 (، حيث شملت متغيرات الدراسة على مدخلتين ومخرجتين وهي:السعودية

 إجمالي المصاريف. - إجمالي الودائع المدخالت:

 االستثمارات.صافي  -المخرجات: إجمالي القروض والسلفيات 

 وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي:

o .تتمتع المصارف السعودية بكفاءة في إدارة الموارد المالية بشكل عام 
o مدراء المصارف تعمل على تحسين ن ، كما أيوجد استقرار في مؤشرات الكفاءة مع مرور الوقت

 كفاءتها مع مرور الوقت.
o كفاءة مرتفعة مقارنة  ها لمستوياتتتفوق بشكل كبير في تحقيق ريالمصارف ذات الحجم الصغ

 الحجم. المتوسطة وكبيرةبالمصارف 
o .المصارف التي تتمتع بكفاية رأس مال مرتفعة أقل كفاءة 

 ( بعنوان:Jelena Titko, 2014دراسة ) -

DEA APPLICATION IN BANKING: RELATIONSHIP BETWEEN EFFICIENCY SCORES 

AND BANK SIZE 

تطبيق نموذج التحليل التطويقي للبيانات في القطاع المصرفي: العالقة بين مؤشرات الكفاءة     

 وحجم المصرف. 

واعتمدت الدراسة  المصارف،هدفت الدراسة بشكل أساسي إلى بحث العالقة بين حجم وكفاءة        

شملت عينة  للمصارف،بية على تطبيق نموذج التحليل التطويقي للبيانات كأداة لقياس الكفاءة النس

، Latvia ،Lithuania ،Estonia( دول أوروبية هي )7( مصرفاً عاماً في )117الدراسة على )

Malta ،Bulgaria ،Slovenia ،Slovakia وذلك باالعتماد على البيانات المالية للمصارف ،)

 .2012وحتى عام  2006خالل فترة الدراسة الممتدة من عام 

الدراسة االعتماد على منهج الوساطة المصرفية لتحديد متغيرات الدراسة وتم استخدم تم في هذه 

( لنموذج التحليل التطويقي للبيانات VRSالتوجيه المدخلي وفق نموذج اقتصاديات الحجم المتغيرة)

(DEA.) 

 متغيرات الدراسة وفقاً لمنهج الوساطة شملت على مدخل واحد ومخرج واحد فقط:

 ل في: ودائع المصرف، أما المخرجة فتتمثل في القروض الممنوحة من المصرف.المدخلة تتمث

كما تم دراسة عالقة االرتباط بين مؤشرات كفاءة المصارف وبين مؤشرات األداء المالية التقليدية 

 من مثل: معدل العائد على حقوق الملكية، ومعدل العائد على األصول.
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 هي:سة أهم النتائج التي توصلت إليها الدرا

o   حيث أن المصارف الكبيرة أكثر كفاءة من  المصرف،يوجد عالقة بين مؤشرات الكفاءة وحجم

، حيث تم تقسيم المصارف حسب حجم 2008)المصارف الصغيرة خالل فترة الدراسة )ما عدا عام 

 أصولها إلى أربع مستويات.

o  العائد على حقوق المساهمين ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مؤشرات الكفاءة ومعدل

 د على األصول خالل فترة الدراسة.ومعدل العائ
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 مساهمة البحث: -10

 يكمن االختالف الرئيسي بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة في األمور التالية:    

 :سورية، في  ذلك أن مجتمع الدراسة هو المصارف التجارية الخاصة من حيث مجتمع الدراسة

كانت الدراسات السابقة عن قياس كفاءة المصارف باستخدام نموذج التحليل التطويقي في حين 

للبيانات قد أجريت في دول أخرى غير سورية مثل: السعودية والجزائر وماليزيا وتركيا وألمانيا 

 والهند وتايوان ...الخ.

 تلفة )اإلجمالية الفنية المخ من حيث مضمون الدراسة: ستقوم الدراسة بقياس مستويات الكفاءة– 

وإن كان  ،سورية وحساب التباين فيما بينهافي  في المصارف التجارية الخاصة الحجمية( –الصافية 

هناك دراسات قد أجريت لتقييم أداء المصارف السورية فإن هذه الدراسة ركزت بشكل أساسي في 

–مصارف التجارية السوريةتطبيق أكثر األساليب الرياضية الكمية الحديثة لقياس وتحسين كفاءة ال

بعيداً عن مؤشرات األداء التقليدية والتي سوف يتم دراسة عالقتها مع مؤشرات -(DEA) نموذج

كما أن هذه الدراسة تختلف عن الدراسات التي تم استعراضها سابقاً بأنها لم تقف  ،الكفاءة المحسوبة

عند قياس مستويات الكفاءة للمصارف فحسب بل أيضاَ حساب التحسينات الالزمة لكل مصرف ذي 

كفاءة متدنية لتتمكن من تحقيق الكفاءة الكاملة نسبة للمصارف األخرى بإسقاطها على منحنى الحد 

كفء( ، وذلك باستخدام البرمجة الخطية التي يقوم عليها نموذج التحليل التطويقي للبيانات الفعال)ال

(DEA.) 

  من حيث أساليب الدراسة: تشترك هذه الدراسة مع الدراسات السابقة باعتمادها كل من نموذج

لفنية ( وذلك لقياس الكفاءة اVRS( واقتصاديات الحجم المتغيرة )CRSاقتصاديات الحجم الثابتة )

( NIRSوكفاءة الحجم، ويكمن االختالف عن الدراسات السابقة في أن هذه الدراسة ستطبق نموذج )

 (._ ثابتة ( وذلك لتحديد مسار غلة الحجم )متناقصة _ متزايدةNDRSونموذج )
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 الفصل األول

 المصارف التجارية

 :تمهيد

يعد المصاااارف التجاري نوعاً من أنواع المؤسااااسااااات المالية التي يتركز نشاااااطها على قبول        

من أهم الوساااطاء الماليين في االقتصااااد، وهو بهذا المفهوم يعد وسااايطاً  فهوالودائع ومنح االئتمان، 

دور الذي مالياً بين أولئك الذين لديهم فوائض مالية وأولئك الذين يحتاجون إلى هذه األموال، ولكن ال

ال يقتصر على قبول الودائع ومنح القروض فحسب، وخاصة في مجال تقوم به المصارف التجارية 

استخدامات األموال، فباإلضافة إلى قيامها بمنح القروض تقوم المصارف التجارية بفتح االعتمادات 

بتقديم ما يسااتطيع واالسااتثمار في األوراق المالية وخصاام الكمبياالت ....الخ، فالمصاارف اليوم يقوم 

تقديمه من خدمات مالية من خالل توظيف موارده المتاحة بالشااااااكل الذي يحقق الفائدة للمصاااااارف 

والعميل والمجتمع أيضاً وذلك من خالل تنشيط وتسهيل المعامالت المالية، وهذا ما يساهم بدوره في 

ماً تقادم ونمو االقتصااااااااد القومي في المجتمع، عادا عن أن المصاااااااارف التجاارياة  تؤدي دوراً هاا

واستراتيجياً في تنفيذ أهداف ومكونات السياسة المالية للدولة بعناصرها االئتمانية والنقدية بما يساهم 

 في تحقيق التنمية.

وبناًء على ذلك فإن هذا الفصاال ساايتناول في المبحث األول التعريف بالمصااارف التجارية             

لية واألعمال المصاااارفية التي تقوم بها، بينما ساااايتم في المبحث ، إضااااافة إلى الخدمات الماأهميتهاو

 الثاني التطرق إلى أهم مصادر األموال واستخداماتها في المصارف التجارية.
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 األولالمبحث 

 الخدمات التي تقدمها ،، أهميتهاماهيتهاالمصارف التجارية، 

 

 ماهية المصارف التجارية: - 1

سة لقد وردت عدة تعاريف للمصرف، فمن وجهة النظر الكالسيكية فإن المصرف هو "مؤس        

ألموال اتعمل كوسيط مالي بين مجموعتين رئيسيتين من العمالء. المجموعة األولى لديها فائض من 

موال أوتحتااج إلى الحفااظ علياه وتنميتاه والمجموعاة الثاانياة هي مجموعاة من العمالء تحتااج إلى 

 اض أهمها االستثمار أو التشغيل أو كالهما".ألغر

 ( يوضح مفهوم المصرف كوسيط مالي:1-1والشكل التالي رقم )

 (1-1الشكل )

 المصرف كوسيط مالي

 

 3 .إدارة المصارفالصيرفي، محمد، المصدر:     

اد أن المصاااااارف تعمل كأوعية تتجمع فيها األموال والمدخرات ليع (1-1الشاااااكل )يوضاااااح         

 اقراضها، فهي مكان التقاء بين المدخرين والمستثمرين.

 لكن تعريف المصااااارف بأنه مكان التقاء عرض األموال بالطلب عليها هو تعريف فضااااافاض       

وفير البريدي، تشاااترك مع المصااارف فيه مؤساااساااات كثيرة من مثل شاااركات التأمين، صاااناديق الت

شاااكل أكثر وغيرها من التعاونيات، وبالتالي فإن طريقة تجميع األموال واساااتخدامها تخدم التعريف ب

ل أقساط احكاماً، فاألموال تتجمع على شكل ودائع في المصارف، بينما في شركات التأمين تأخذ شك

 لخ.تأمين، وكذلك تأخذ شكل مدخرات صغيرة في صناديق التوقير البريدية...ا

                                                           
 .7-8ص، اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة األولى،  ص "إدارة المصارف"( م،2007الصيرفي، محمد، ) :3
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أما وجهة النظر الحديثة فينظر إلى المصاااااارف على أنه تلك المنظمة التي تتبادل المنافع المالية       

مع مجموعات من العمالء بما ال يتعارض مع مصلحة المجتمع وبما يتماشى مع التغير المستمر في 

 .4البيئة المصرفية. وذلك المعنى هو الذي يحتوي بداخله مفهوم المصرف الشامل

ث أن المالية األخرى من حي المؤسااااساااااتوبالتالي فإنه يمكن أن نميز المصاااارف التجاري عن       

 المصارف التجارية هي:

طلب أو بعد مؤسسة ائتمانية غير متخصصة تقوم أساساً بتلقي ودائع األفراد القابلة للسحب لدى ال -

 أجل قصير والتي تتعامل بصفة أساسية في االئتمان القصير.

 ق على المصاارف التجاري اساام مصاارف الودائع )بنك الودائع المصاارفية(، فاألصاال فيكما يطل -

 ألجل.اهذه التسمية هو االعتقاد بأن هذه المصارف يجب أن تعقد فقط القروض التجارية القصيرة 

.  بمعنى إمكانية 5"المنشاااأة التي تقبل ديونها في تساااوية الديون بين أفراد ومؤساااساااات المجتمع"  -

يما يمنحه من قروض، وتتمثل ديون المصاااارف فل تعهده بالدفع محل النقود الفعلية المصاااارف إحال

 بالودائع المودعة لديه من قبل األفراد.

ا عن ونالحظ أن هذا التعريف يُكسااااب المصااااارف التجارية الصاااافة األساااااسااااية التي تتميز به       

ب عليها المؤسسات المالية األخرى بقدرتها على خلق النقود في شكل ودائع تحت الطلب قابلة للسح

 بشيكات في الحال، وهي ما تسمى بالنقود الكتابية.

نسبياً على الرافعة المالية من خالل قبولها للودائع كما تعرف بأنها وسيط مالي تعتمد بشكل كبير  -

من مختلف األفراد والشاااركات والتي غالباً ما تكون مساااتحقة الدفع عند الطلب، وتساااتخدم في المقام 

 6األول باستثمارها باإلقراض لألفراد والشركات المختلفة والذين يبحثون عن مصدر لتمويلهم.

، فقد رأينا االسااااااتئناس مصاااااارف في القانون التجاري السااااااوريونظراً لعدم وجود تعريف لل       

 7بالتشريع الفرنسي الذي عرف المصرف في المادة األولى من قانون المصارف على أنه:

 "الشخص المعنوي الذي يمارس العمليات المصرفية على وجه االحتراف". -

ياته صاارف التجاري في طبعد اسااتعراض التعاريف السااابقة يرى الباحث أن يشاامل تعريف الم       

المفهوم كالً من المفهوم الكالساااااايكي في تقديم المصاااااارف للخدمات التقليدية والتي ال غنى عنها، و

 الحديث من حيث أنه مصرف شامل يتماشى مع التغير المستمر في البيئة المصرفية.

       

 . أهمية المصارف التجارية:2

بالنسبة لالقتصاد القومي من خالل ما تقوم به من أعمال، وما أهمية المصارف التجارية تنبع         

تؤديه من وظائف وخدمات، وما تتميز به عن غيرها من المصااااارف األخرى المتخصااااصااااة والتي 

تتواجد في االقتصاااد القومي من قدرة على خلق النقود. أي اصاادار نقود الودائع، أو اصاادار وسااائل 

بين الوحدات االقتصادية ذات الفائض تقوم به المصارف التجارية فدور الوساطة المالية التي  الدفع.

عديدة مختلفة،  والوحدات االقتصادية ذات العجز تؤدي وظائف مالية جليلة مفيدة لوحدات اقتصادية

                                                           
صةةةناديق  –عالمية البورصةةةات ال –" إدارة المنشةةةات المالية )الجزء األول( البنوك الشةةةاملة ( م ، 2006: محمد منسيييي، عبد العاطي،) 4

 .57، جامعة قناة السويس، كلية التجارة بالسويس، الطبعة الثالثة،  ص االستثمار"
 .122جامعة بنها، كلية التجارة، التعليم المفتوح، ص  ،" النقود والبنوك "( م، 2009: زغلول رزق، ميراندا،) 5

6 :iannotta, g. (2010),"investment banking: a guide underwriting and advisory services", Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg, Germany,p2. 

 .13"، منشورات جامعة حلب، كلية الحقوق، ص  ،" التشريعات المصرفية( م 2007: شحادة الحسين، حسين، ) 7
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ال سيما االنخفاض في تكاليف الحصول على المعلومات المالية ذات العالقة بشؤون األوراق المالية 

تكاليف شاارائها وحيازتها وبيعها، ومن ناحية أخرى فإن التضااحية التي يتحملها وتحليلها، وانخفاض 

الفرد من جراء احتفاظه لثروته على شااكل نقود أو أصااول مالية مباشاارة سااعياً وراء عامل الساايولة 

ساااااوف تكون عالية المساااااتوى جداً مقارنة بما يمكن أن يتحمله الفرد لو احتفظ بثروته كلها أو جزء 

 8ل أصول مالية غير مباشرة، وتتمثل هذه التضحية بتكلفة الفرصة البديلة.منها في شك

وفي حقيقة األمر إن وجود المصااااااارف التجارية في النظم االقتصااااااادية والمالية المعاصاااااارة        

يترتب عليه بشكل أو بآخر تحقيق وفورات اقتصادية تعمل على تخفيض حجم الضياع االقتصادي، 

كن تلخيص أهمية المصااارف التجارية موبالتالي فإنه يفي حال عدم وجودها. والذي يمكن أن يحدث 

 9 النقاط التالية:في  في العصر الحديث

 الصغيرة.ألرصدة ضخمة من الودائع  تحقيق وفورات حجمية من خالل إدارتها -

 نظراً لتنوع اسااااااتثمارات المصاااااااارف فإنها توزع المخاطر مما يجعل في اإلمكان الدخول في -

 ذات مخاطر عالية. مشاريع

 يمكن للمصارف التجارية نظراً لكبر حجم األرصدة أن تدخل في مشاريع طويلة األجل.  -

بة من إن دور المصارف التجارية كوسيط مالي تزيد من سيولة االقتصاد وذلك بتقديم أصول قري -

 النقود تدر عائداً مما يقلل الطلب على النقود.

المال أن يجد المسااااااتثمر المطلوب والعكس بالمدة بدون هذه الوسااااااااطة يتعين على صااااااااحب  -

 والشروط المالئمين لاثنين معاً.

نها بتقديم أصااااول مالية متنوعة المخاطر مختلفة وعائد مختلف وشااااروط مختلفة للمسااااتثمرين فإ -

 تستوعب جميع الرغبات وتستجيب لها.

وفاً من خعنها األفراد تشااجيع األسااواق األولية التي تسااتثمر وتصاادر األصااول المالية التي يحجم  -

 المخاطرة.

  

                                                           
 .253، منشورات جامعة حلب، كلية االقتصاد،  ص " اقتصاديات النقود والمصارف "( م،2003: شامية، أحمد زهير، ) 8
 .13، مرجع سابق، ص "إدارة المصارف": الصيرفي، محمد،  9
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 للمصارف التجارية: المالية واألعمال المصرفية. الخدمات 3

تعددة سواء تقوم المصارف التجارية بتقديم مجموعة من الخدمات المالية واألعمال المصرفية الم    

ألمر قد اقيقة للمدخرين الستثمار مدخراتهم أو للمقترضين للحصول على التمويل الالزم، ولكن في ح

زى يكون من الصعب إحصاء وحصر جميع الخدمات واألعمال التي يقوم بها المصرف التجاري، ويع

ير ذلك إلى طبيعة هذه الخدمات واألعمال المتجددة والمتنوعة وبسبب خضوعها لعمليات التطو

مال واألعتقسيم الخدمات المالية باستمرار مع تقدم العصور واألزمنة، وبشكل عام فإنه يمكن 

 ، وذلك على النحو التالي:المصرفية إلى خدمات تقليدية قديمة وأخرى حديثة

 أوالً: الخدمات التقليدية للمصارف التجارية:

 10يمكن إيجاز أهم الخدمات التقليدية للمصارف التجارية بما يلي:        

ناديق  - ائع تحت التوقير(، ودقبول الودائع بأنواعها المختلفة: ودائع ألجل، ودائع ادخارية )صاااااا

 الطلب، ودائع بإخطار.

أعوام.  تقديم القروض والساااالف للعمالء )المسااااتثمرين(، ألجل ال يتجاوز عام أو عامين أو ثالثة -

 أي بما يعرف بالقروض قصيرة ومتوسطة األجل.

 خصم األوراق التجارية. -

 تحصيل الشيكات والكمبياالت للعمالء. -

 االبتدائية والنهائية التي يطلبها العمالء.اصدار خطابات الضمان بنوعيها  -

 فتح االعتمادات المستندية التي يطلبها العمالء. -

 إجراء التحويالت النقدية بين العمالء بمجرد أن يطلبوا ذلك. -

 تأجير الخزائن الحديدية والمخازن للعمالء. -

 حفظ األوراق المالية: األسهم والسندات ... -

لمال األسااااهم والسااااندات(، وبيع األوراق المالية في سااااوق ا) تحصاااايل كوبونات األوراق المالية -

 )بورصة األوراق المالية( بناًء على طلب العمالء.

 القيام بعمليات بيع وشراء العمالت األجنبية )الصرف األجنبي(. -

 فتح حسابات جارية للعمالء. -

 تسهيل سداد الديون من جهة لجهة بأيسر الطرق. -

ل والخدمات ساابقة فإن المصاارف التجارية اليوم تقوم إلى جانب األعماوفضاالً عن األعمال ال       

 السابقة والتي تعد تقليدية بالنسبة لها بخدمات مالية وأعمال مصرفية حديثة.

 ثانيا: الخدمات الحديثة للمصارف التجارية:

نطوي على ي إن الخدمات واألعمال الحديثة التي تقدمها المصاااااارف التجارية متنوعة، منها ما       

 ائتمان ومنها ماال ينطوي على ائتمان، وأبرز هذه الخدمات هي:

 تمويل اإلسكان الشخصي )ينطوي على ائتمان(. -

 ادخار المناسبات. -

عنية تحصااايل فواتير الكهرباء والتلفون والماء: وذلك من خالل حساااابات تفتحها المؤساااساااات الم -

 ويقوم المشتركون بإيداع قيمة فواتيرهم فيها.

                                                           
 . 29ولى، لبنان، ص ، دار العلوم للتوزيع والطباعة والنشر، الطبعة األ" معامالت البنوك التجارية "( م، 2008الفضلي، عبد الهادي،):  10
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 ساهمة في خطط التنمية االقتصادية.الم -

 تحويل نفقات السياحة والسفر: شيكات المسافرين، واالعتمادات المستندية. -

 .11خدمات الكمبيوتر -

 سداد المدفوعات نيابة عن الغير. -

 خدمات البطاقة االئتمانية والبطاقات الذكية )تنطوي على ائتمان(. -

 ساعة. 24( على مدار ATMخدمات الصراف اآللي ) -

 12إدارة األعمال والممتلكات للعمالء، وتقديم االستشارات االقتصادية والمالية. -

ه المشرع كما يمكن إجمال أهم خدمات وأعمال المصارف التجارية وذلك باالستناد إلى ما ذكر      

الخاص بالسااااماح بتأساااايس المصااااارف التجارية  –( م 2001)( لعام 28السااااوري في قانونه رقم )

ا والتي والذي أشااار إلى الخدمات المالية واألعمال المصاارفية على أنواعه –الخاصااة أو المشااتركة 

ف يمكن أن تمارساااها المصاااارف التجارية في ساااورية وذلك وفقاً ألحكام النظام األسااااساااي للمصااار

 أحكام هذه األعمال، وهي:والقوانين واألنظمة المرعية في كل ما ال يتعارض و

 مختلفة. آلجال واألجنبية السورية بالعملة الودائع قبول 

 التساااليف وثائق جميع خصااام عامة وبصاااورة والسااافاتج األمر وأساااناد التجارية األوراق حسااام 

 .وأسناده

 له القابلة غير أو للتداول القابلة القروض أسناد خصم. 

 شخصية أو عينية ضمانات مقابل أنواعها بجميع والسلف القروض ومنح التجارية العمليات 

 .المركزي سورية مصرف يحددها التي الضمانات من ويغرها

 االعتماد بوكت والسفاتج السحب وأسناد للفوائد المنتجة المتداولة والقيم اإليداع شهادات إصدار 

 .األوراق بهذه واالتجار أنواعها، اختالف على والحواالت والشيكات

 الثمينااة  والمقتنيااات الماااليااة واألوراق للنقود األمين الحفظ لعمليااات الالزمااة التسااااااهيالت توفير

 .والوثائق

 توفير. وحسابات جارية حسابات فتح 

 والتحصيل الدفع خدمات تقديم. 

 والشااااايكات واالئتمان الدفع وبطاقات المصااااارفية الساااااحوبات ذلك في بما الدفع أدوات إصااااادار 

 القطع. مكتب إدارة لجنة عن الصادرة تعليماتال وفق السياحية وإجارتها

 مصاارف ال أسااواق في بها والتعامل وبيعها األجنبية بالعمالت المحررة الدفع وسااائل جميع شااراء

ً  واآلجلة اآلنية  .النافذة القطع ألنظمة وفقا

 بأنواعها الكفاالت وقبول مختلفة آلجال االستدانة. 

 ك وكذل العام، االكتتاب على أسااهمها المطروحة المساااهمة الشااركات وسااندات أسااهم وبيع شااراء

النسااب و الضااوابط وفق السااورية العربية الجمهورية في بتداولها المسااموح األخرى المالية األوراق

 .المركزي سورية مصرف يحددها التي

                                                           
لطبعة الثالثة،  ، عمان، األردن، دار وائل للنشاار، ا" االتجاهات المعاصرررة في إدارة البنوك" ،م (2006) رمضااان زياد، محفوظ جودة،:  11

 .14ص

 

1 2 : Praveen, S.(2011)," BASICS OF BANKING AND INSURANCE", Calicut university P.O, Malappuram 
Kerala, India,p25. 
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 السورية العربية الجمهورية في معه باالشتراك أو الغير لمصلحة أو لمصلحته القيام عام وبشكل 

  الكفاالت. وإصدار والتسليف الخصم وعمليات والمصرفية المالية الخدمات بجميع الخارج، أو في

ونالحظ مما سبق أن المصارف التجارية تسعى جاهدةً إلى زيادة الخدمات المالية واألعمال المصرفية       

بشااكل مسااتمر لمواكبة التطورات واالحتياجات التي تشااهدها البيئة المصاارفية، ويفرضااها التقدم التكنولوجي 

دة يؤديها المصاارف للمتعاملين والمنافسااة الحادة بين المصااارف، وهذا ما أدى بدوره إلى ابتداع خدمات جدي

 معه. 
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 ثانيالالمبحث 

 مصادر واستخدامات األموال في المصارف التجارية

 

وم بتوجيهها إن األموال التي تحصل عليها المصارف التجارية من المصادر المختلفة والتي تق        

ه هو ما يقصااد ب)اسااتخدامها( إلى أوجه النشاااط المختلفة على شااكل قروض واسااتثمارات مصاارفية 

 لتالي:مصادر واستخدام األموال في المصارف التجارية. والتي سوف يتم التعرض لها على النحو ا

 :مصادر األموال في المصارف التجارية  -1

قروض لكي تتمكن المصااااااارف التجارية من القيام بدور المقرض والممول عن طريق تقديم ال       

ادر فال بد من مصااا األجل لمختلف المشااااريع االقتصاااادية، والتساااهيالت االئتمانية طويلة وقصااايرة

 مختلفة للحصول على التمويل الالزم لقيام المصارف التجارية بعملياتها.

رباح وهي: رأس المال المدفوع واأل عناصر ةعلى ثالث بشكل عام يعتمد المصرف في مواردهو     

م يتقسااكن ارف األخرى. وبالتالي فإنه يمالمحتجزة، الودائع بأنواعها المختلفة، والقروض من المصااا

 جية.التجاري إلى مصدرين أساسيين، المصادر الداخلية والمصادر الخار مصادر األموال للمصرف

 وهي تتألف من: المصادر الداخلية:أوالً: 

: ويقصاااااااد به رأس المال الذي يدفعه المالك والمسااااااااهمون عند إنشااااااااء رأس المال المدفوع (1

 يدفعوه أيضاً عند القيام بزيادة رأس مال المصرف.المصرف، والذي 

ي كساااب وال بد من اإلشاااارة إلى أهمية هذا الجزء من أموال المصااارف )رأس المال المدفوع( ف     

رف، ثقة الجمهور والمودعين، وذلك ألنه يشكل ضماناً للمودعين، وهو ضروري لبداية عمل المص

 أنه يعكس قوة المركز المالي للمصرف. كما

معدل العائد  وتجدر اإلشارة إلى أن المبالغة بهذا الجزء من رأس المال من الممكن أن يؤثر على     

تعلق تعلى االسااتثمارات، كما أن المصاارف ال يتاجر بأمواله الخاصااة بشااكل أساااسااي، والمسااألة هنا 

 بقدرة المصرف على خلق النقود.

 األرباح المحتجزة: وهي على الشكل التالي: (2

: وهي التي يشااكلها المصاارف من صااافي الربح، من مثل مخصااص االسااتهالك، المخصااصااات .أ

 مخصص الديون المشكوك فيها...الخ.

القابلة للتوزيع(: وهي التي يبقيها المصاارف من أجل إعادة اسااتثمارها أو )األرباح الغير موزعة  .ب

 .13زيادة رأس مال المصرف وتوسيعه

وال يوزعها على المسااااااااهمين، وهي على االحتياطيات: هي ما يقتطعه المصاااااارف من أرباح  .ت

 14نوعين: 

ع نسبة احتياطي قانوني: وهو احتياطي يلتزم المصرف باقتطاع نسبة معينة من أرباحه بعد توزي -

 .معينة منها على المساهمين، وذلك وفقاً لقانون تأسيس المصرف وتعليمات المصرف المركزي

                                                           
؛ منشيورات جامعة حلب، كلية االقتصياد، ص " " إدارة المؤسةسةات المالية، ( م2006:كنجو، كنجو؛ الحمدو، عصيري؛ شييحا، أيمن؛ ) 13

 .48-47ص 
 .208-209، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ص ص " اقتصاديات النقود والمال "( م، 2002: شهاب، مجدي،) 14
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احتياطي خاص)اختياري(: في هذا النوع من االحتياطي يكون المصاااااارف غير ملزم بموجب  -

 عمالء.    القانون بتشكيله، والغرض من االحتياطي الخاص هو تقوية المركز المالي للمصرف أمام ال

 ال بد من اإلشااااارة إلى أن رأس المال واألرباح المحتجزة بما فيها االحتياطيات )المصااااادر الداخلية

لألموال( ال تشاااكل عادة إال نسااابة ضااائيلة من مجموع موارد المصااارف الكلية، ومع ذلك فإن لرأس 

 :15المال أهميته في المصرف من خالل الوظائف التي يؤديها، ويمكن تلخيص أهم وظائفه بما يلي

 وتعيين التأسااايس، كمصاااروفات المصااارف، عمل بداية في منه لالساااتفادة وذلك: تنظيمية وظيفة -

 .المصرف من نشاط األولى المرحلة في خاصة األصول وشراء الموظفين،

ً  المصرف أعمال وتشغيل تيسير في منه لالستفادة وذلك :تشغيلية وظيفة - ً  إداريا ً و وماليا  .تشغيليا

 اطرالمخ ضااد ألموال المودعين حماية يوفر رأس المال أن حيث: المودعين أموال حماية وظيفة -

 دعم إلى يؤدي الحجم هذا زيادة وأن التشااغيل(، – السااوق – االئتمان) المصاارف أعمال تواجه التي

 .المودعين ويجذب المصرف أداء في الثقة يعزز مما المال أسر قاعدة

 بتمويلية بجان أنشااطة في ماله من رأس جزء اسااتثمار للمصاارف يمكن حيث: اسااتثمارية وظيفة -

 .العمالء إيداعات

 

 ثانياً: المصادر الخارجية: 

ية لألموال في المصاااااااارف التجارية، حيث تقوم الودائع: (1  تعد الودائع من المصاااااااادر الرئيساااااا

ات المؤسااااسااااات ليتم توجيه جزء منها إلى عمليوالشااااركات والودائع من األفراد  لالمصااااارف بقبو

از والودائع في نفس الوقت هي من خلق الجه، لتمويل النشااااااط االقتصاااااادياإلقراض واالساااااتثمار 

 وهي نتاج النشااااط بالنسااابة لمجموعة ،فهي مصاااادر لألموال بالنسااابة لمصااارف بمفردهالمصااارفي، 

 ع ماهي إال تعهد مصرفي بالدفع.المصارف مجتمعة، والودائ

  وتقسم الودائع وفقاً لشكلها إلى:

فتحه يوتساامى أيضاااً بالحساااب الجاري، وهو الحساااب الذي يفتحه العميل أو  الودائع تحت الطلب: 

في أي -أو ساااحبها كلها –النوع من الودائع تتيح لصااااحبها الحق بساااحب جزء منها  لصاااالحه، وهذا

شاااكل الساااحب عن طريق وقت يشااااء، وهذا الساااحب من الممكن أن يأخذ شاااكل الساااحب النقدي، أو 

 التحويل المباشر إلى حسابات أخرى.الشيكات، أو 

ومثل هذه  ويسمى أيضاً بالودائع االدخارية، وقد تصنف كأحد أشكال الودائع ألجل، ودائع التوفير:

ائع الودائع تكون مخصاااصاااة أسااااسااااً لصاااغار المدخرين، وعادة ما يكون ساااعر الفائدة على هذه الود

ن منخفض ألنه عادة ال يطلب المصاارف اخطار مساابق على السااحب من هذه الودائع، وبالرغم من أ

 ر جارية فهي غير محددة المدة وتتيح لصاحبها السحب في أي وقت. هذه الودائع غي

ونظراُ إلى أن ودائع التوفير موضااااااوعة في المصاااااارف ألغراض التوفير، فإن المصاااااااارف       

 16التجارية تنظر إليها عادة على أنها ودائع وسط بين الودائع تحت الطلب وبين الودائع ألجل.

                                                           
-، الجامعة اإلسيييميةارف التجارية واإلسةةالمية "" محاسةةبة العمليات المصةةرفية في المصةة( م، 2013-2014: شيياهين، علي عبد  ، ) 15

 .35غزة، كلية التجارة، ص 
 . 149-138مرجع سابق، ص ص  " النقود والبنوك "،: رزق، ميراندا،  16
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باتفاق  لمدة، يودعها أصحابها لدى المصرف التجاري ألجل معينوهي ودائع محددة ا الودائع ألجل:

المصااارف والعميل(، تكفل لصااااحبها حق الحصاااول على فائدة يختلف ساااعرها باختالف )الطرفين 

لجارية ااألجل، وقد تكون بصاافة دورية أو يحصاال عليها في نهاية مدة اإليداع، وعلى عكس الودائع 

موافقة  احبها أن يسااااااحب منها قبل األجل المتفق عليه إال بعدفإن الودائع ألجل ال تعطي الحق لصاااااا

 المصرف. وتقسم الودائع ألجل إلى نوعين:

قها، وال ودائع ألجل ثابت "محدد": وهي الودائع التي يحدد لها عند اإليداع زمن محدد السااااااتحقا -

لى حصااااااول عيجوز للعميل سااااااحبها إال في نهاية مدتها المتفق عليها، أو يسااااااقط المودع حقه في ال

 الفوائد، وال شك أن العالقة هنا طردية بين معدل الفائدة والزمن.

يداً آخر محدداً، وهو  - ها المصاااااااارف التجارية ق بإخطار: وهي الودائع التي تفرض علي الودائع 

ضرورة أن يخطر المودع المصرف قبل السحب بمدة محددة يتفق عليها مع المصرف، وفي رغبته 

المبلت المودع، ومقابل هذه الوديعة يحصااااال صااااااحبها على فائدة تختلف أن يساااااحب جزًء أو كامل 

 .17معدالتها حسب مدة هذه الوديعة

 

: وهو أحد المصااااااادر الخارجية الهامة لتمويل المصااااااارف التجارية، ألن المصاااااارف المركزي (2

المصااااارف التجارية تقترض من المصاااارف المركزي، كما أن المصاااارف التجاري يلجأ إلى إعادة 

المقرض )لألوراق المالية في المصاااارف المركزي، ويتم اللجوء إلى المصاااارف المركزي الحساااام 

األخير( عند عجز المصااارف التجارية عن تلبية طلب اإلقراض المقدم إليها من المصاارف التجاري 

المماثل لها، ولكن هذا ال يعني اسااااتجابة المصاااارف المركزي لطلبات اإلقراض المقدمة إليه في كل 

قبل المصارف التجارية، بل يتخذ من استجابته وعدم استجابته لطلبات اإلقراض وسيلة  األحوال من

لفرض رقابته على النشاااااط المصاااارفي واالئتماني للمصااااارف التجارية وذلك بحسااااب األوضاااااع 

 18االقتصادية والنقدية السائدة.

م لة بتقديوهي ما تحصااااال عليه المصاااااارف التجارية من عمو: التساااااهيالت االئتمانية الخارجية (3

مولة من ، وهي تسااااتفيد عادة من العخدمات مراسااااليها في الخارج، وعادة ما تكون بالعملة األجنبية

 أداء هذه الخدمات.

  مصادر خارجية أخرى: (4

 القروض المتبادلة بين المصارف المحلية. -

 .التأمينات المختلفة -

 ودائع المصارف من الخارج. -

  19الشيكات والمسحوبات برسم الدفع. -

 .الودائع على والفوائد المستحقة والضرائب الموظفين ادخار صندوق حسابات -

 بنود ضمن إدراجها عدم من الميزانية: بالرغم خارج البنود أو العرضية أو االحتمالية االلتزامات -

 الضاااامان خطابات مثل فعلية التزامات إلى يوم ما في تتحول قد احتمالية التزامات أنها إال الميزانية،

                                                           
امة لتصييميم وتطوير المناه ، ، اإلدارة الع" محاسةةبة البنوك "( م 2008)-( هـييييييييي 1429: المؤسييسيية العامة للتدريب المهني والتقني، ) 17

 .28ملكة العربية السعودية، ، ص الم
التوزيع، الجبيهة، و، الطبعة األولى، دار ومكتبة الحامد للنشيييير " النقود والبنوك منهج نقدي ومصةةةةرفي "( م 1999: عبد  ، عقيل، ) 18

 .249عمان، ، ص 
 .49؛ مرجع سابق، ص" " إدارة المؤسسات الماليةكنجو، كنجو؛ الحمدو، عصري؛ شيحا، أيمن؛  : 19
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 الضمان لحسابه الصادر العميل عجز إذا عليه التزام إلى تتحول قد والتي المصرف، يصدرها التي

 20 .نهائي بحكم فيها يبت لم قانونية بتعويضات المصرف التزام ومثل بالتزاماته، الوفاء

 المطلوبات األخرى. -

  

                                                           
ة على المصةةارف التجارية دراسةةة تطبيقي-" تطوير سةةياسةةة الودائم المصةةرفية في يل نيرية إدارة الخصةةوم : أبو سييمرة، رانية يليل،  20

 .36( م، ص 2007، رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل، كلية التجارة، الجامعة اإلسيمية بغزة، )" الوطنية العاملة في فلسطين
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 :استخدامات األموال في المصارف التجارية -2

صاااااارف يتم توزيع الموارد المتاحة للمصاااااارف على بنود االسااااااتخدام المختلفة، حيث يقوم الم      

ا التجاري بتوظيف واساااااتخدام ما حصااااال عليه من أموال في أوجه االساااااتخدامات المختلفة، وهو م

 يشكل هيكل الموجودات في الميزانية العمومية للمصرف التجاري.

 وتتمثل هذه التوظيفات فيما يلي:  

 األرصدة النقدية الحاضرة: (1

لمصرف في يطلق على هذه األرصدة السيولة من الدرجة األولى، وهي النقود التي يحتفظ بها ا      

مودعة خزانته على شكل أوراق نقدية، وذلك باإلضافة إلى ما يزيد من أرصدة المصرف التجاري ال

ٍل من لديه، وإضااافة أيضاااً إلى ك لدى المصاارف المركزي عن حد الرصاايد الذي يلتزم باالحتفاظ به

د لدى الودائع تحت الطلب والتي يحتفظ بها المصرف لدى المصارف التجارية األخرى، وما قد يوج

المصااااارف من ذهب، والشااااايكات تحت التحصااااايل في المصاااااارف التجارية األخرى لصاااااالح هذا 

 المصرف.

 استخدامات األموال في أصول يغلب عليها سمة السيولة: (2

وظيفات ألوراق التجارية والمالية المخصاااااومة: تشاااااكل هذه االساااااتخدامات نوع من أنواع التا       

سيولة من الدرجة الثا سيولة المرتفعة، لذا يطلق على هذه األصول ال نية، حيث قصيرة األجل ذات ال

 ً ً  يمكن تحويلها إلى نقد بأسااااارع وقت وبأقل جهد وكلفة ممكنة، وهي بهذه الميزة تحقق هدفا : مزدوجا

 السيولة المرتفعة لضمان السداد واالسترداد، وتحقيق عائد من االستغالل.

 ومن أمثلة االستخدام في هذه األصول:     

 .انة واألوراق الحكومية قصيرة األجلأذونات الخز  -

 لمخصومة.األوراق التجارية والكمبياالت ا -

  21.ةالمصرفي القبوالت -

      

 22 في األوراق المالية الحكومية لألسباب التالية:وتستثمر المصارف التجارية أموالها 

 اتها.ألنها مضمونة جداً، وذلك ألنه ليس هناك خطر من عدم قيام الحكومة باإليفاء بالتزام .أ

 سريعة التداول أو التسويق. .ب

 إمكانية استعمالها كضمان عند االقتراض من البنك المركزي. .ت

 تحصل المصارف منها على فائدة. .ث

هذه  هذا تعتبر  ياطياتل عد االحت ثان ب فاع  ية( أي خط د ثانو ياطيات  ية )احت مال ية  األوراق ال قد الن

 لمواجهة متطلبات السيولة وطلبات المودعين.

 :والسلف القروض (3

في تخصيص الموارد المتاحة واستخدامها في محفظة  يتركز نشاط المصرف التجاري        

القروض بصورة أساسية، إذ تمثل نسبة القروض إلى إجمالي األصول في ميزانية المصرف التجاري 

                                                           
 .173  ، دار الجامعة الجديدة، األزاريطة، ص"اقتصاديات النقود والتمويل "( م، 2005حمد؛ عوض  ، زينب، )الفولي، أسامة م  :21
، الطبعة األولى، دار الحامد للنشييييير " النقود والمصةةةةارف واألسةةةةواة المالية " ( م2004: السيييييد علي، عبد المنعم؛ العيسييييى، نزار؛ ) 22

 .139والتوزيع، عمان، األردن، ، ص 
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من المبالت  المودعة لديه على شكل قروض تمنح  %50أكبر نسبة، حيث يستثمر المصرف أكثر من 

يتأتى من المستفيدين من  %70رباح والمقدر بحوالي للمستفيدين، عدا عن أن القسم األكبر من األ

من إجمالي ربحه السنوي من تقديم الخدمات  %30القروض، بينما ال تتجاوز أرباحه أكثر من 

المساعدة لصالح حسابات المودعين )رسوم خدمات التحويل، بطاقات السحب، األجور السنوية 

 23 للحساب، رسوم الخدمات االلكترونية،....الخ(.

ية إلى وتعني وظيفة منح القروض تقديم المصرف التجاري مبالت نقدية سواء ورقية أو كتاب      

ن ماألفراد ورجال األعمال والمشروعات على اختالف أنواعها آلجال مختلفة، وذلك لتمكينهم 

لمتفق ألجل اامواصلة مباشرة أعمالهم وأوجه نشاطهم، على أن يتم رد هذا المبلت مع فوائده عند حلول 

 عليه.

ب الجاري أما السلف فهي المبالت النقدية التي تسجلها المصارف في الطرف المدين من الحسا      

 ليها.عللمتعامل وتسمح بالسحب منها في حدود المبلت أو المبالت الممنوحة خالل المدة المتفق 

بتة وهذه القروض والسلف التي يحصل عليها األفراد والمشروعات تكون مضمونة بأصول ثا      

االستناد إلى أو أصول متداولة كاألسهم والسندات، أو غير مضمونة مبنية على الثقة والمالءة، وذلك ب

 المركز المالي للمتعامل والسمعة الطيبة.

ل القروض والسلف، " فهي تفتح لدى المصارف وتدخل االعتمادات المستندية ضمن مجا      

التجارية لصالح المتعاملين بشؤون التجارة الخارجية مقابل التعهد بالدفع لطرف ثالث )المستفيد(، أو 

ألمره، وال يستفاد من مبالت هذه االعتمادات إال بعد تعزيزها، وال تحرر هذه المبالت إال بعد تقديم 

رة، وشهادة منشأ، ووثيقة شحن وتأمين...الخ، وغيرها من الوثائق المستندات والوثائق"، من فاتو

 . 24والسندات ووفقاً للشروط التعاقدية والقوانين واألنظمة والتعليمات المرعية

يوجد عدة أنواع للقروض المصرفية وأكثر من منهج لتقسيمها، حيث وتجدر اإلشارة إلى أنه  هذا     

مدة القرض أو حسب النشاط أو حسب الضمان أو حسب يمكن تصنيفها حسب نوع العمالء أو 

 25الغرض.

 محفظة األوراق المالية )االستثمارات(: (4

مرة، وهي تشكل االستثمارات األولوية التالية للقروض والسلف من حيث حجم األموال المستث       

لف هذا ويختتمثل توظيفات المصااااارف ألمواله في أوراق مالية قابلة للتداول في األساااااواق المالية، 

 فالتوظيف لألموال عن القروض والساااالف بأن األخير يسااااتند إلى العالقة المباشاااارة بين المصاااار

 والعميل المقترض.

ر من تتكون االساااااتثمارات من التزامات الدولة على شاااااكل الساااااندات وحواالت الخزينة )ألكث      

طاع ها شااركات ومنشااآت القساانة(، والتزامات الحكومات المحلية والبلديات والسااندات التي تصاادر

 العام، وأدوات المديونية للحكومات األجنبية. 

األصااول األخرى: وتشاامل جميع الموجودات األخرى التي قد يمتلكها المصاارف من مثل األبنية  (5

واألثاث، وهي كموجودات ثابتة ال تحقق العائد للمصااارف، لكنها تؤدي دوراً فاعالً في تقديم أفضااال 

 26 .وية الثقة لدى الجمهورالخدمات للعمالء وتق

                                                           
 .36، منشورات جامعة البعث، كلية االقتصاد، ص " التسويق المصرفي "( م، 2011: العلي، سامر، ) 23
، منشييييورات جامعة حلب، كلية " مدخل إلى اقتصةةةةاديات النقود والمصةةةةارف "(م، 2008: زهير شييييامية، أحمد؛ حسييييين، مصييييطفى؛ ) 24

 .240االقتصاد، ص 
 .253، كتب عربية، ص إدارة البنوك التجارية والبنوك اإلسالمية ""  ( م1994: األنصاري، أسامة عبد اليالق، ) 25
، منشييييورات األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصييييرفية: " المحاسةةةةبة اإلدارية في المصةةةةارف "(م، 2006: حسيييين الشييييما ، يليل، ) 26

 .327معهد التدريب المالي والمصرفي، ص 
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مما سبق التطرق إليه من استعراض أهم مصادر واستخدامات األموال في المصارف التجارية       

فإنه يمكن تلخيص وتوضااااايح أهم موارد المصاااااارف التجارية واساااااتخداماتها بالنظر إلى الميزانية 

 (.2-1العمومية للمصارف التجارية كما في الشكل )

 

 (2-1الشكل )

31/12الميزانية العمومية للمصرف التجاري كما هي في 

 
 المالية. من إعداد الباحث باالعتماد على ميزانيات المصارف التجارية في سوق دمشق لألوراق :المصدر

( نالحظ أن الميزانية اإلجمالية بجانبيها األصاااول والخصاااوم 2-1من خالل الشاااكل الساااابق )        

تمثااال اسااااااتخاااداماااات وموارد األموال في المصاااااااااارف التجاااارياااة، حياااث ينااادرج في جااااناااب 

األصول)االستخدامات( حقوق المصرف على الغير من مثل: القروض والسلف واألوراق التجارية 
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الميزانية ديون المصاااارف للغير من مثل:  والمالية...الخ، ويندرج في جانب الخصااااوم )الموارد( في

  والقروض من المصارف األخرى ...الخ. الودائع الجارية واآلجلة ورأس ماله
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 الثانيالفصل 

 قياس الكفاءة المصرفية

 

 :هيدتم

موضااوع قياس الكفاءة فإن همية الدور الذي تؤديه المصااارف التجارية في االقتصاااد ألنظراً         

من المتطلبات األساسية لتطور ونمو  يعد ن سالمة أداء المصارفته السيما أأهميالمصرفية يكتسب 

ً  ساايؤدي أعمالها أداء في المصااارف هذه فنجاح، االقتصاااد في أية دولة  اقتصاااديات تطور إلى حتما

 ةأهمية كبيرة بالنساااااابة ألييحتل  القياس المسااااااتمر للكفاءة، بالمقابل فإن الميادين مختلف في الدول

 أدائها. األساسية في تقييم وتقويم يعد أحد البنود  حيث مؤسسة،

وبناًء على ما سبق فإن هذا الفصل سيتناول في المبحث األول ماهية الكفاءة بشكل عام وأنواع         

التخصاااصاااية(، لينتقل إلى أسااااليب قياس الكفاءة المصااارفية في -الكفاءة في مفهومها الحديث )الفنية

 .المبحث الثاني
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 المبحث األول

 ماهـية الكفـــــاءة

 تمهيد:

حثين، كبير لدى الكثير من البايعد موضااااااوع الكفاءة من المواضاااااايع التي حظيت على اهتمام       

ها حيث أُجريت العديد من الدراسااات واألبحاث على مختلف المؤسااسااات والشااركات باختالف طبيعت

بشااكل  الصااناعية )المصااانع، المعامل...( والتي تهدفبدءاً من المؤسااسااات والشااركات ذات الطبيعة 

لتي ال تهدف عام إلى الربح وصوالً إلى المؤسسات ذات الطبيعة الخدمية سواء الربحية منها أو تلك ا

 إلى الربح كهدف أساسي، وهذا بدوره ساهم بتطور مفهوم الكفاءة بشكل كبير.

 اإلدارةية فإن م الصناعية، الربحية أم غير الربحوأياً كانت طبيعة المؤسسة سواء الخدمية منها أ    

، وهو بأقل قدر ممكن من اساااتخدامها للموارد المتاحةجاهدة إلى تحقيق األهداف المرصاااودة  تساااعى

 ما نقصد به العمل بمستويات عالية من الكفاءة.

دقة وضبط  ثرونظراً ألهمية الكفاءة فإن العديد من الدراسات تسعى إلى تحديد مفهومها بشكل أك    

ة بشاااكل عام مدلولها، وهذا ما سااايتم تناوله في هذا المبحث، حيث سااايتم التطرق بدايةً لمفهوم الكفاء

ة الفنية ومن ثم التعرض للكفاءة في مفهومها الحديث والذي يقساااااام الكفاءة إلى مكونين هما الكفاء

 والكفاءة التخصصية. 

 :تعريف الكفاءة – 1

ع ينطوي مفهوم الكفاءة على كثير من الغموض، وذلك بساااااابب أن مصااااااطلح الكفاءة يتداخل م     

ية، عدا عن المنظور الحديث للك فاعل تاجية وال بة منها كاإلن فاءة الذي بعض المفاهيم األخرى القري

عرض  م والذي أعطى لهذا المفهوم أبعاد أخرى، لذا ساااااايتم بدايةً 1957عام  Farrellظهر على يد 

اهيم من التعاريف حول مصااااااطلح الكفاءة إضاااااااافة إلى التنويه لما يميز هذا المفهوم عن المفعدد 

 األخرى كاإلنتاجية والفاعلية.

o هي الحالة التي يكون فيها الشيء مساوياً لشيء آخر، والُكْفُء هو النظير أو المساوي، لغة الكفاءة :

 .27: أي مثلهوُكفُُؤ فالن ِفيُء فالنفالن كَ ، وكذلك يقال بالفتح والمدّ  الَكفَاءةُ، والمصدر

 كما يمكن تعريف الكفاءة كمصطلح اقتصادي بأنها:

o .القدرة على العمل بشكل جيد 

o .القدرة على تحقيق النتائج الصحيحة 

o .القدرة على العمل بأسلوب مناسب وبشكل سريع 

o   كما تشير إلى الحد من المدخالت الالزمة إلنتاج وحدة واحدة من المخرجات وبالتالي زيادة هامش

 .28اإلنتاج

 أنها:القائمة على النتائج الكفاءة ب معجم المصطلحات األساسية في التقييم واإلدارة ويعرف 

                                                           
 : معجم لسان العرب. 27

 
2 8:  Black,A & C,2006," Dictionary of Economics",P. H. Collin,London,pp,58-60. 
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o ج بطريقة المدى الذي تحول به الموارد/المدخالت من أموال ووقت وخبرة وغيرها إلى نتائ

 29 اقتصادية.

 كما يتم تعريف الكفاءة أيضاً بوصفها على أنها: 

o سبة للوحدة النسبة بين المدخالت والمخرجات، بحيث أن زيادة المخرجات )اإلنتاج( بشكل أكبر بالن

لى أقصى إالواحدة من المدخالت تعني تحقيق كفاءة أعلى نسبياً، وعندما يصل اإلنتاج )المخرجات( 

_الكفاءة  بالنسبة للوحدة الواحدة من المدخالت عندها تصل الكفاءة إلى حدها األعظميمستوى ممكن 

ديدة أو إجراء جاألمثل)األفضل(_ وفي هذه الحالة ال يمكن زيادة مستوى الكفاءة إال بإدخال تكنولوجيا 

 تعديالت في العملية اإلنتاجية.

ويه إلى ما يميز كان البد من التن ة والفاعليةونظراً للتداخل بين مفاهيم كل من الكفاءة واإلنتاجي   

 مفهوم الكفاءة عن مفهومي اإلنتاجية والفاعلية.

يح، حيث تشير الفاعلية إلى قدرة المؤسسة على ضبط وتحقيق أهدافها وغاياتها لتعمل بشكل صح

بأقل -وب مطلبينما الكفاءة تعني القدرة على إنتاج المخرجات )سلع/خدمات( باستخدام الحد األدنى ال

 د للعمل بشكل صحيح.من الموار-قدر ممكن

أما مصطلح اإلنتاجية يعرف بأنه النسبة بين المخرجات والمدخالت، بمعنى ما يتم انتاجه من         

، أو معدل اإلنتاج )المخرجات( لعنصر اإلنتاج )عامل، آلة...( خالل فترة زمنية 30استخدام الموارد

، بمعنى 31ية هي القدرة على إنتاج أكبر قدر ممكن من الموارد المتاحةمعينة، بينما الكفاءة اإلنتاج

 حسن استخدام الموارد.

 وباالعتماد على التعاريف السابقة الذكر يمكن القول بأن الكفاءة هي:       

عها المختلفة العالقة التي تربط بين الكيفية الصحيحة والمناسبة الستخدام الموارد)المدخالت( بأنوا

واالستخدام  إلنتاج األمثل )المخرجات(، حيث ينبغي أن يتمتع مسار العملية اإلنتاجية بالرشدوبين ا

 لصحيحة.ااألمثل للموارد، وهو ما يعني القدرة على العمل بأسلوب مناسب وصوالً لتحقيق النتائج 

 

           :لتخصصية(ا -الفنية)الكفاءة في مفهومها الحديث  -2

         

لكفاءة ا وتنطوي، (Benchmarking)يعتمد المفهوم الحديث للكفاءة على المقارنة المرجعية       

ءة، ويعد أكثر من مكون واحد، وهي بهذا تتجاوز المفهوم الكالساايكي للكفا علىفي مفهومها الحديث 

Farrell حسااااااين وت من أوائل اللذين تحدثوا عن األساااااااليب المعتمدة على المقارنة المرجعية لقياس

لتمثيل البياني ، ومن ثم اFarrellـااااااا الكفاءة، لذا سيتم بدايةً استعراض المفهوم النظري للكفاءة تبعاً ل

 للكفاءة.

 32 الكفاء التخصصية(: –)الكفاءة الفنية  ألساس النظري لمفهوم فاريلأوالُ: ا

"، وذلك اإلنتاجحدود مصااااااطلح " Farrellم، حيث أدخل 1957إلى عام  Farrellعود مفهوم ي     

عن طريق مقارنة كفاءة المؤسسة بالحدود القصوى )الحد الفعال(، وهذا األسلوب يطبق على جميع 

                                                           
، اإلنتاج " " معجم المصةةةةطلحات األسةةةةاسةةةةية في التقييم واإلدارة القائمة علىم؛2002:كرك، كلين؛ سيييياسييييي، جلول؛ لندكرن، هانس؛  29

 .19نمائي، صاإلسيمي للتنمية& مديرية التعاون اإلترجمة:  عمر، عيسى؛ معتصم ، محمد، وآيرون؛ البنك اإلفريقي للتنمية& البنك 
3 0: David, H., Joe ,Z., (2006), "Service Productivity Management; Improving Service Performance Using 
Data Envelopment Analysis (DEA)", Springer Science+Business Media, New York, USA ,pp. 3-51. 
3 1 : Black, A & C,2006," Dictionary of Economics",op,cit,p.159 
3 2 : Farrell, M. J, 1957, “The Measurement of Productive Efficiency”, Journal of the Royal Statistical 
Society Series A (General), vol.120, no.3, pp. 253–290. 
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المنشااااآت اإلنتاجية سااااواء التي تهدف إلى الربح أو غير الربحية وسااااواء الخدمية أو الساااالعية، ولقد 

قياس الكفاءة ن "م بعنوا 1957هذا المفهوم الحديث في مقالته المنشااااااورة عام  Farrellوضااااااح 

"، حيث قام فاريل بدراسااااااة كفاءة القطاع الزراعي في الواليات المتحدة األمريكية، وكان اإلنتاجية

قياس الكفاءة قبل المنظور الحديث يتم من خالل مقارنة متوسااطات اإلنتاج، بمعنى أن المؤسااسااة قد 

كل عنصر من عناصر اإلنتاج  تنتج أكثر أو أقل من المتوسط، وبدالً من مقارنة إنتاجية )مخرجات(

اسااتخدام الكفاءة اإلنتاجية الكلية للمؤسااسااة، ويتم قياس كفاءة المؤسااسااة باالعتماد  Farrellفقد اقترح 

الواقع على الحد –على حالة مثالية محددة مسااااابقاً، وذلك بحسااااااب قيمة االنحراف عن أحسااااان أداء 

 .الكفاءة النسبيةعلى ذلك مصطلح  Farrellفي عينة الدراسة، واطلق  -الفعال

أو كما تسااامى حساااب فاريل -في دراساااته إلى أن مقياس الكفاءة االقتصاااادية  Farrellتوصااال        

 .التخصصية )السعرية(يحتوي على مكونين، هما الكفاءة الفنية والكفاءة -بالكفاءة الكلية

 (:Technical efficiencyالكفاءة الفنية ) -أ

بأنها قدرة المؤسااسااة على اختيار وضاابط اسااتخدام المزيج األمثل من  Farrellضااحها لقد أو         

خدام  باساااااات قدر ممكن من المخرجات وذلك  تاج أكبر  عد من إن ما ب مدخالت وذلك لكي تتمكن في ال

مجموعة معينة )محددة( من المدخالت. وهذا مفاده عدم وجود هدر في اسااااااتغالل المدخالت، أي 

أما من  ،ن من المدخالت بغض النظر عن تكلفتها، هذا من ناحية المدخالتاسااااااتخدام أقل قدر ممك

 ناحية المخرجات فالمؤسسة تسعى لزيادة مخرجاتها بغض النظر عن سعرها.

  (:Allocative efficiency) التخصصيةالكفاءة  -ب

حسن  إلى-بالكفاءة السعرية Farrellأو كما سماها - Farrellالتخصصية تبعاً لـااا تشير الكفاءة         

تشكيل التوليفة المناسبة من المدخالت لغرض تخفيض التكلفة، هذا من جهة المدخالت، أما من جهة 

المخرجات فإن الكفاءة السااعرية تعني حساان اختيار المنشااأة لتشااكيلة المخرجات بهدف زيادة الدخل 

المدخالت،  أسعارالت تأخذ بالحسبان من منظور المدخ التخصصية)األرباح(، وبالتالي فإن الكفاءة 

 المستقبلية )المتوقعة( للمخرجات. األسعارأما من منظور المخرجات فتأخذ بالحسبان 
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 Farrell: 33لتمثيل البياني لكفاءة ثانياً: ا

داء مجموعة ( يتم تشااااااكيله من خالل مقارنة أالكفاءة الحدوديإن حدود اإلنتاج الفعالة )منحنى      

نية فإنه يمكن تمثيل الكفاءة الف Farrellمن المؤساااساااات المدروساااة في الصاااناعة الواحدة، وحساااب 

فاءة  يةوالك مدخلي  التخصااااااصاااااا بالتوجيه ال مدخالت وتساااااامى  يل ال  inputمن جهتين، جهة تقل

orientatedوجهة زيادة المخرجات وتسمى بالتوجيه المخرجي ، output orientated. 

بدال  efficiency (Price)اسااتخدم مصااطلح الكفاءة السااعرية  Farrellالبد من اإلشااارة إلى أن     

ومصااااطلح كفاءة التكلفة الكلية  ،Allocative efficiency))من مصااااطلح الكفاءة التخصااااصااااية 

(total overall cost efficiency باادال من مصااااااطلح الكفاااءة االقتصااااااااديااة )(Economic 

efficiency .) 

 (:input orientated) التمثيل البياني للكفاءة حسب التوجيه المدخلي -أ

دروسة الم المنشآتأن  بافتراض(، وذلك 1-2لقد مثل فاريل فكرته كما هو موضح في الشكل )      

لى إد ( وذلك بافتراض ثبات العائy( إلنتاج منتج )مخرج( واحد )x1، x2)تسااااااتخدم مدخلي انتاج 

 الحجم:

 (1-2الشكل )

 P، Qالكفاءة الفنية والتخصصية بالتوجيه المدخلي للمنشأتين 

 
                               STimothy. J. Coelli and other,  p. 52.                        :المصدر 

  

النظر إلى ( منحنى الكفاءة الحدودي )الحد الفعال(، وب1-2في الشااااااكل ) s’ sيمثل المنحني         

يمثل  A’A كذلك فإن المنحنىتقع على منحنى الكفاءة الحدودي،  Qالشااااااكل نالحظ أن الشااااااركة 

 technical  إن عااادم الكفااااءة الفنياااة ،yإلنتااااج المنتج )المخرج(  المتسااااااااااوياااة منحنى التكلفاااة

inefficiency )يتمثل بالمسااااافة المحصااااورة بين النقطتين  )االنخفاض في الكفاءة الفنيةQP،  حيث

إلنتاج ت وبدون تخفيض في اتشاااير هذه المساااافة إلى الكمية الواجب تخفيضاااها تناسااابياً من المدخال

ية (، ويمكن حسااااب مؤشااار الكفاءة الفنQP/OP)المخرجات( وبالتالي فإن مؤشااار عدم الكفاءة هو)

 بالمعادلة: Pللشركة 

                                                           
3 3 : Timothy. J. Coelli and all,( 2005), "An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis", 2end Ed, 
Springer Science +Business Media, New York, USA, p. 52. 
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Technical efficiency p: TE=OQ/OP 

(، حيث تدل القيمة صاااافر أن الشااااركة 1-0ويأخذ مؤشاااار الكفاءة القيمة بين الصاااافر والواحد)        

نالحظ  حيث إلى أن الشااركة تمتاز بالكفاءة الفنية الكاملة، واحد عديمة الكفاءة فنياً، بينما تشااير القيمة

 تتمتع بالكفاءة الفنية الكاملة وهي تقع على منحنى الكفاءة الحدودي. Q المنشأةن أسبيل المثال  على

سعار المدخالت وأخذها بالحسبان فإنه يمكن حساب مؤشر الكفاءة        التخصصية  وعند معرفة أ

  السعر النسبي للمدخالت: A’A ، حيث يمثل ميل المستقيمOPعلى الشعاع  P للمنشأة

Allocative efficiency p: AE =OR/OQ 

مدخالت ال بتوظيف y الوحدة من تخفيض تكلفة انتاج الذي يمكن به مقدارال RQوتمثل المسافة       

ً ، وذلك إذا ما تمتع اإلنتاج بالكفاءة الفنية والكفاءة Q منبدالً ’ Qحسب النقطة   .السعرية معا

حاصاااال  بأنها-أو كما تعرف بالكفاءة االقتصااااادية- Farrellالتكلفة الكلية حسااااب  ف كفاءةوتعرَّ     

 . أي أن:التخصصيةضرب الكفاءة الفنية بالكفاءة 

CE=TE*AE= (OQ/OP)*(OR/OQ) = (OR/OP) 

 أي أن الكفاءة الكلية هي أقل أو تساوي الكفاءة الفنية والتخصصية.

 

 (:output orientated) التمثيل البياني للكفاءة حسب التوجيه المخرجي -ب

إذا كان التوجيه المدخلي للكفاءة كما تم التعرض إليه سابقاً يشير إلى مقدار الكميات المستخدمة        

كمدخالت والواجب تخفيضااااااها تناساااااابياً وذلك بدون تقليص مقدار المنتجات )المخرجات( فإنه في 

جة)ال يات المنت تالي: كم من الكم فاءة يتم طرح التسااااااااؤل ال مخرجات( يمكن التوجيه المخرجي للك

 زيادتها تناسبياً وذلك بدون تغيير بمقدار الكميات المستخدمة)المدخالت(؟

( التمثيل البياني للكفاءة حسااااب التوجيه المخرجي، وذلك في ظل 2-2ويوضااااح الشااااكل رقم )       

( وذلك إلنتاج x)-إنتاج عنصاار-فرضاايات تتمثل بأن المنشااآت المدروسااة تسااتخدم مدخل إنتاج واحد

 ( وبافتراض ثبات العائد إلى الحجم:y1، y2ين )مخرجت
 (2-2الشكل )

A، Bالكفاءة الفنية والتخصصية بالتوجيه المخرجي للمنشأتين  
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STimothy. J. Coelli and other, op, cit, p. 55.                          :المصدر 

 

هي منشااااأة ال  Aمنحنى إمكانات اإلنتاج الممكنة، وبالتالي المنشااااأة الممثلة بالنقطة  ZZ ’يمثل      

والااذي يمثاال الحااد األعلى لانتاااج  ZZ ’تتمتع بااالكفاااءة ألنهااا تقع تحاات منحنى الكفاااءة الحاادودي

تمثل مدى االنخفاض في الكفاءة الفنية  AB( فإن المسااااااافة 2-2الممكن، ومن الشااااااكل السااااااابق )

(technical inefficiency وهي تشااااااير إلى المقدار الواجب زيادته إلى المخرجات وذلك بدون )

الحاجة إلى أبه إضااااافة في المدخالت. وبالتالي فإن مؤشاااار الكفاءة الفنية حسااااب التوجيه المخرجي 

 يمكن حسابه بالنسبة التالية:

Technical efficiency: TE=OA/OB 

رجات وأخذها بالحسبان فإنه يمكن حساب الكفاءة التخصصية، حيث وعند معرفة أسعار المخ       

السااعر النساابي للمخرجات، ويمكن حساااب مؤشاار الكفاءة التخصااصااية للمنشااأة  DD’يمثل المنحنى

 كما يلي: OCعلى الشعاع  B’ بدالً من النقطة Bالممثلة بالنقطة 

AE=OB/OC 

شاااااااابه حالة االنخفاض في التكلفة من منظور والتي تشااااااير إلى مقدار الزيادة بالدخل والذي ي      

ية( ية )االقتصااااااااد لدخل الكل فاءة ا فإن مؤشاااااار ك لك  مدخلي. وعالوة على ذ  overall-التوجيه ال

revenue efficiency-:يمكن حسابه عن طريق ضرب مؤشر الكفاءة الفنية بالتخصصية، أي أن 

Overall revenue efficiency: RE= TE*AE= (OA/OB)(OB/OC)=OA/OC 

ومن الجدير بالذكر )مرة أخرى( أن هذه المؤشااارات الثالثة الساااابقة الذكر تنحصااار قيمها بين        

 الصفر والواحد، وأن مؤشر الكفاءة الكلية دائماً هو أقل من الكفاءة الفنية والتخصصية.
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 ثانيالمبحث ال

 مؤشرات ونماذج قياس الكفاءة المصرفية 

 

 تمهيد:

ت ونماذج يمكن تقييم كفاءة أداء المصارف وكذلك الشركات بمختلف أنواعها باستخدام مؤشرا       

عديدة، حيث تقيس هذه األسااااااليب مدى كفاءة المؤساااااساااااة في اساااااتغالل مواردها وتحقيق أقصاااااى 

لعالقة المخرجات الممكنة بأقل قدر من المدخالت، بمعنى تقييم قدرة المؤسااسااة على احكام وضاابط ا

ز إلى ن الموارد المستخدمة والمخرجات بشكل كفؤ. لذا سيتم في هذا المبحث التعرض بشكل موجبي

فاءة مؤشاااااارات النسااااااب المالية األكثر شاااااايوعاً والتي تعد كأحد األساااااااليب التقليدية في قياس الك

 .المصرفية، وكذلك التطرق إلى مفهوم الطرق الكمية المستخدمة في قياس الكفاءة المصرفية

 

 مؤشرات النسب المالية: -1

في ظل التطور المسااتمر للصااناعة المصاارفية لم تعد القوائم المالية قادرة على إعطاء صااورة        

واضااحة عن آلية العمل المصاارفي، لذا اعتبر التحليل المالي من أهم أساااليب تقييم األداء، وذلك ألنه 

حيث يمكن اسااااتخدام النسااااب المالية  34ة.يعطي مؤشاااارات مالية تخدم عملية التخطيط والتقييم والرقاب

 لقياس كفاءة المصارف واستغاللها لمواردها ومدى قدرتها على تحقيق أكبر قدر ممكن من األرباح،

من جهة أخرى فإن النسااااااب المالية مفيدة لقياس األداء والوضااااااع المالي للمؤسااااااسااااااة، حيث يمكن 

الوحاادات األخرى التي تنتمي إلى نفس اسااااااتخاادامهااا لمقااارنااة األرقااام الماااليااة للوحاادة المقيمااة مع 

، ونسااب نسااب الربحية وهناك العديد من النسااب المالية المسااتخدمة لهذا الغرض، من مثل:  35القطاع.

         وغيرها من النسب المالية األخرى. 36السيولة، وكذلك النسب التي تقيس المخاطر وتغطيتها،

 لك فيما يلي:شيوعاً في قياس الكفاءة المصرفية، وذ لذا سيتم التطرق باختصار إلى أكثر النسب      

 لمصااارف، إن تحقيق األرباح هي من المقاييس األكثر اساااتخداماً في تقييم كفاءة ا الربحية: نسرررب

لربحية وهناك العديد من النسااب المسااتخدمة لهذا الغرض، ومن النسااب األكثر اسااتخداماً قي قياس ا

 نذكر:

  :الموجودات إجمالي/  الربح صافي=  (ROA)األصول  على العائد -

تعد هذه النساابة واحدة من النسااب األكثر شاايوعاً في قياس األداء المالي في القطاع المصاارفي،        

بل أن بعض الدراسااااات تذهب إلى أبعد من ذلك، حيث تعتبر أن العائد على األصااااول هو المؤشاااار 

بة مدى قدرة إدارة المصاااااارف في  تبين هذهو 37المالي األكثر أهميةً في القطاع المصاااااارفي، النساااااا

وبما أن االساااتثمارات  .حصاااولها على الودائع بتكلفة معقولة واساااتثمارها في االساااتثمارات المربحة

                                                           
 .98، دار المناه ، األردن، ص "تقويم األداء باستخدام لنسب المالية"، 2007: الكرفي، مجيد،  34

3 5 : S.A.,(2006), "Financial Ratios Explanation", ICAP GROUP. 
3 6 : Mousa,G.,A," Financial Ratios versus Data Envelopment Analysis:The Efficiency Assessment of 
Banking Sector in Bahrain Bourse", International Journal of Business and Statistical Analysis, Int. J. Bus. 
Stat. Ana. 2, No. 2, July-2015,PP: 75-84. 
3 7 : Ahmed, M., B. (2009). "Measuring the Performance of Islamic Banks by Adapting Conventional 
Ratios", Working Paper, German University in Cairo, Faculty of Management Technology, No. 16 pp 1-
26. 
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والقروض تشااكل الجزء األكبر من أصااول المصاارف فإن الفائدة على القروض تشااكل الجزء األكبر 

، حيث تشير هذه النسبة د على األصولفي العائ يتبلوربدوره  ، وهذامن إيرادات المصرف وعوائده

وبالطبع فإنه كلما ارتفعت هذه  38إلى مقدار الربح الصااااااافي التي تولده الوحدة الواحدة من األصااااااول.

 النسبة كلما دل ذلك على كفاءة أكبر للمصرف في إدارة موجوداته. 

 :المساهمين حقوق إجمالي/  الربح صافي=  (ROE)المساهمين حقوق على العائد -

اللة على يعد مؤشر العائد على حقوق المساهمين في القطاع المصرفي من المؤشرات المهمة للد     

نى أنها ربحية المصاااارف والنمو المتوقع فيها. حيث تمثل هذه النساااابة معدل العائد للمساااااهمين، بمع

لمصرف، اا تشير إلى نسبة العائد لكل وحدة واحدة من األموال المستثمرة من قبل المساهمين في هذ

 رباح. وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما دلَّ ذلك على ارتفاع كفاءة أداء المصرف في تحقيقه لأل

          

  في المالية بالتزاماته الوفاء على المصرف قدرة إلى السيولة تشير  السيولة:نسب 

  ، ومن هذه النسب نذكر:فعالة وبطريقة المناسب الوقت

لسيولة، ل: تصنف هذه النسبة ضمن المقاييس التقليدية إجمالي األصول نسبة إجمالي الودائع إلى -

موال أو حيث تحدد هذه النساااابة كم من موجودات المصاااارف يتم تمويلها من قبل الودائع بدالً من األ

 .األسهم المقترضة

: هذه النسااااابة تساااااتخدم عادة لتقييم مخاطر السااااايولة نسااااابة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع -

ئتمان، حيث تشاير إلى نسابة القروض التي يمنحها المصارف من خالل الودائع، من جهة أخرى واال

سيولة فإن  شير إلى العديد من األمور، لكن من وجهة نظر ال سبة القروض إلى الودائع ت فإن ارتفاع ن

ارتفاع هذه النسااابة يشاااير إلى احتمال انخفاض السااايولة واإلعساااار وذلك ألن الودائع تعد مصااادراً 

مساااتقراً لتمويل المصااارف مقارنة بالقروض والتي تعد من األصاااول األكثر خطورة مقارنة بغيرها 

 39 من األصول المالية.

مقترضاااة األصاااول الساااائلة / ودائع العمالء واألموال ال =نسااابة الموجودات الساااائلة إلى الودائع -

مقابل -لتي يمكن أن تتحققا-القصااايرة ألجل: تشاااير إلى النسااابة المئوية لاللتزامات القصااايرة األجل 

 األصول السائلة للمصرف في حال السحب المفاجئ للودائع.

على شااااكل  ظفتتقيس نساااابة األصااااول التي و نساااابة القروض الصااااافية إلى إجمالي األصااااول: -

  40 النسبة يشير إلى االنخفاض في سيولة المصرف.هذه ن ارتفاع ، حيث أقروض

سبة التداول - شير إلى قدرة المصرف على تلبية  المطلوبات المتداولة: = الموجودات المتداولة /ن ت

االلتزامات الحالية _أي الودائع تحت الطلب_ مع األصول السائلة، إن ارتفاع هذه النسبة هو مؤشر 

  41على وجود أصول أكثر سيولة لتسديد الودائع تحت الطلب.

 :نسب المخاطر والمالءة المالية 

                                                           
3 8 : Simpson, W. G., Kohers, T. (2002). "The Link between Corporate Social and Financial Performance: 
Evidence from the Banking Industry".  Journal of Business Ethics, Vol. 35, (2), pp. 97-109. 
3 9 : Hassan, M., Mohammad, A.,(2014)," EVALUATING THE FINANCIAL PERFORMANCE OF BANKS 
USING FINANCIAL RATIOS- A CASE STUDY OF ERBIL BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE", European 
Journal of Accounting Auditing and Finance Research, Vol.2, No.2, pp. 156-170. 
4 0 : Kumbirai, M., Robert, W.,(2010), "A financial Ratio Analysis of Commercial Bank Performance in 
South Africa", Journal compilation African Centre for Economics and Finance, Vol. 2, No. 1.PP: 30-53. 
4 1 : Omari, H., (2011), " Measuring Islamic Banks' Efficiency Using Data Envelopment Analysis (DEA) 
and Financial Ratio Analysis (FRA): The Case of Jordanian Islamic Banks during the Period 2005-2009", 
Submitted in partial fulfillment of the requirements of the Master's degree in Banking and Finance at 
Yarmouk University, P41. 
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  42ر شيوعاً لقياس المخاطر والمالءة المالية للمصرف فيما يلي:يمكن استعراض النسب األكث      

: تكمن أهمية رأس مال المصاااارف من حيث أنه يمتص الصاااادمات نساااابة الديون إلى رأس المال -

رأس  المالية، فمثالً في حال انخفاض قيمة األصااااول أو في حال عدم سااااداد القروض الممنوحة فإن

عني يائر المتوقعة، وبالتالي فإن انخفاض هذه النساااابة مال المصاااارف يوفر الحماية ضااااد تلك الخساااا

 ارتفاع حجم رأس المال نسبة للديون وهذا مؤشر جيد للمصرف.

هة الديون. تشير هذه النسبة إلى القدرة المالية للمصرف لمواج نسبة الديون إلى إجمالي األصول: -

 رة.وبالتالي فإن ارتفاع هذه النسبة يشير إلى أن المصرف يشارك في أعمال تجارية أكثر خطو

= مجموع األصااول / أسااهم رأس لمال: وهو يعبر عن مقدار األصااول لكل مضاااعف حق الملكية -

 ا ارتفعت هذه النساااااابة دلَّ ذلك على تعرض المصاااااارفوحدة واحدة من رأس المال، حيث أنه كلم

 .أعلىلخطر 

لوقت، هذه النساابة تسااتخدم كمؤشاار للساايولة ومؤشاار لالئتمان بذات ا نساابة القروض إلى الودائع: -

 حيث يدل االرتفاع في هذه النسبة إلى احتمال االنخفاض في السيولة وحدوث التعسر.

ن مالحظ أن كل نساااااابة منها تقيس جانب معين فقط ومما ساااااابق التطرق إليه من نسااااااب مالية ن     

 تطوير إلى اإلدارية العلوم في التقدم إلى باإلضااافة األساالوب هذا في القصااور أوجه أدت األداء، وقد

 وهي الطرق الكمية. كفاءةأكثر دقة وشموالً لتقييم ال بديلة طرق أخرى

  

                                                           
4 2 : Samad, A.,Hassan, M. K., (2000), "The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: 
An Exploratory Study", International Journal of Islamic Financial Services, Vol.1, No.3. 
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  الطرق الكمية: -2

 أوالً: مفهوم الطرق الكمية:

الكفاءة  اعتماداً على رساااااام منحنىتعتمد الطرق الكمية بشااااااكل عام على قياس وتحليل الكفاءة       

قياس ل)الحد الفعال(، وقد اسااااتخدمت هذه األساااااليب على نطاق واسااااع في اآلونة األخيرة الحدودي 

ابق سااااالكفاءة المصاااارفية، حيث كان اعتماد المنظمين والمحللين والمسااااتثمرين والمدراء في وقت 

م النسااب ى النسااب المالية لتقييم الكفاءة النساابية للمصااارف، وكانت األسااباب الرئيسااية السااتخداعل

لة الحجم والساااااا ماث قارنة بين المصاااااااارف المت ها تتيح الم بأن كأداة لتقييم األداء  ية  مال يطرة على ال

م االخصائص الخاصة بكل قطاع مصرفي، لكن على الرغم من أن النسب المالية هي سهلة االستخد

سب المالية ال والفهم نسبياً إال أن استخدامها لقياس كفاءة المصرف يخضع لكثير من االنتقادات، فالن

نعكس في تأخذ باالعتبار االختالف في األعمال التي تقوم بها المصااااارف المختلفة، وهذا بدوره سااااي

لمالية ى النسااب اتوليفات مختلفة من المدخالت والمخرجات، وبالتالي فإن اللجوء بشااكل عشااوائي إل

لنسب المالية قد لتقييم الكفاءة المصرفية قد يقلل من الكفاءة من منظور التكلفة، عالوة على ذلك فإن ا

 رفية.تكون مضللة ألنها ال تأخذ بالحسبان أسعار مزيج من المدخالت والمخرجات للعمليات المص

سبةً إلى  )الكمية( تقيس هذه األساليبو       شكله المصارف كفاءة كل مصرف ن الحد الفعال الذي ت

 إلى النقاط كان ينتميالمهيمنة، حيث يتم تصاااااانيف المصاااااارف على أنه يتمتع بالكفاءة الكاملة إذا 

لحد الفعال، بالمقابل فإن المصاارف يصاانف على أنه غير كفؤ في حال كان باإلمكان زيادة المشااكلة ل

ى في العينة. ومن المهم اإلشاااارة هنا إلى مخرجاته بشاااكل أكبر إذا ما تم مقارنته بالمصاااارف األخر

على أفضااال  بمؤشااار مبنيأن كل أسااالوب من هذه األسااااليب الكمية تساااتخدم نماذج مختلفة للخروج 

، ومن ثم تحديد مدى االتسااااااق والتقارب في الكفاءة تحت التقييمالممارساااااات لعينة من المصاااااارف 

عال )أفضل الممارسات( إما باستخدام أساليب بالنسبة لهذا المقياس، حيث يمكن تقدير ورسم الحد الف

البرمجة الرياضااية أو باسااتخدام االقتصاااد القياسااي. من جهة أخرى فإن هذه األساااليب تلخص كفاءة 

 43 .كل مصرف في إحصائية واحدة )مؤشر واحد(

  

                                                           
4 3 : Sunil, K., Rachita, G., (2014), "Deregulation and Efficiency of Indian Banks", Springer New Delhi 
Heidelberg, India, PP: 49-50. 
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  ثانياً: مداخل قياس الكفاءة المصرفية باستخدام الطرق الكمية:

ن: مدخل يمكن تصااااانيف األسااااااليب الكمية المبنية على تقدير منحنى الكفاءة الحدودي إلى نوعي     

 معلمي، ومدخل ال معلمي.

المدخل  يأخذ هذا يعتمد هذا المدخل في قياس الكفاءة على االقتصاد القياسي، حيث :مدخل معلمي -

تحديد  ديالكفاءة الحدوير منحنى باالعتبار وجود الخطأ العشااااااوائي في القياس، ويشااااااترط أوالً لتقد

ن ثم يتم دوغالس أو دالة اللوغاريتم المتساااااامية، وم ومعرفة شاااااكل دالة اإلنتاج، من مثل دالة كوب

  تقييم الكفاءة المتصلة بهذه الدالة بواسطة بارامترات )معلمات(.

 هناك ثالث طرق معلمية ترتكز على االقتصاد القياسي وهي:و

 لعشوائي نموذج تحليل الحدود اStochastic Frontier Analysis (SFA). 

 :طريقة الحد السميك Thick Frontier Approach. 

  :طرقة التوزيع الحرDistribution-Free Approach. 

، وال البرمجة الخطية في تحديد منحنى الكفاءة الحدوديهذا المدخل : يسااااااتخدم مدخل ال معلمي -

صاارف عن يفترض هذا المدخل أن ابتعاد الم القياس، كما باالعتبار وجود الخطأ العشااوائي فييأخذ 

م هذا منحنى الكفاءة الحدودي ناجماً بشااااااكل قطعي عن عدم الكفاءة، وعالوة على ذلك فإن اسااااااتخدا

المدخل يحتاج إلى حل مسااااألة البرمجة الرياضااااية لكل مصاااارف على حدة للحصااااول على درجات 

 الكفاءة لعينة المصارف. 

 DEA) )Data Envelopmentإلى هذا المدخل باساااااام التحليل التطويقي  وغالباً ما يشاااااااار    

Analysis  حيث كان تطوير هذا المدخل على يدCharnes  ا ، وسيتم تناول هذ1978وآخرون عام

 األسلوب في الفصل الثالث من الدراسة. 

  :يةأوجه االختالف والتوافق بين مداخل الطرق الكمية في قياس الكفاءة المصرفثالثاً: 

غالباً ما تسااتخدم األساااليب الالمعلمية على وجه التحديد لقياس الكفاءة الفنية، فهي بشااكل عام ال      

تأخذ باالعتبار األسااعار، حيث يشااير االنخفاض في الكفاءة الفنية إلى اسااتخدام الكثير من المدخالت 

عار في قياس الكفاءة، إلنتاج القليل من المخرجات، بينما األساااااااليب المعلمية تأخذ باالعتبار األساااااا

وغالباً ما يتم اسااااااتخدامها لقياس الكفاءة من منظور التكلفة، وبالتالي فهي تقيس على وجه التحديد 

 44الكفاءة التخصصية.

ضاااات كما تختلف مداخل الطرق الكمية في قياس الكفاءة المصااارفية بشاااكل أسااااساااي في االفترا     

لخطأ حدودي من حيث السااااااماح بوجود أو عدم وجود االتي يتم اعتمادها لتشااااااكيل منحنى الكفاءة ال

 العشوائي في القياس. 

شأن اآلراء في توافق هناك يكون أن الضروري من ليسلكن البد من اإلشارة إلى أنه       المدخل  ب

، حيث يوجد توافق بين للتحليل مفيدة تكون كي كفاءةال لقياسالحدودي األفضل )معلمي وال معلمي( 

في تحديدها لمستويات الكفاءة وترتيب الوحدات تبعاً لكفاءتها، وكذلك في تحديد أفضل هذه األساليب 

ياس الكفاءة  وأسااااااوأ المصاااااااارف أداًء، وعلى وجه التحديد فإن التوافق بين المداخل الكمية في ق

 45 المصرفية يمكن اجماله بالنقاط التالية:

 تقريباً بالمداخل المختلفة إن ترتيب المصارف حسب درجات الكفاءة يكتسب نفس الترتيب. 

 ل تحديد المصااارف ذات األداء األفضاال والمصااارف المنخفضااة األداء هو نفس التصاانيف للمداخ

 المختلفة.

                                                           
4 4 : Berger, A. N., & Mester, L. J., (1997), "Inside the black box: What explains differences in 

the efficiencies of financial institutions". Journal of Banking & Finance, 21(7), pp: 895-947. 
4 5 : Bauer, P. W., Berger, A. N., Ferrier, G. D., & Humphrey, D. B., (1998), "Consistency 

conditions for regulatory analysis of financial institutions: a comparison of frontier 
efficiency methods". Journal of Economics and business, 50(2), PP: 85-114. 
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  جميع مداخل الطرق الكمية المختلفة مفيدة إلثبات أفضاال المصااارف أداًء مع مرور الوقت، حيث

لتحديد أفضاال أداء للمصااارف وبشااكل  أن قياس الكفاءة النساابية لعدة ساانوات يعطي اسااتقراراً أكثر

 ملحوظ مقارنة بالقياس لسنة واحدة.
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 الفصل الثالث

 (DEAأسلوب التحليل التطويقي للبيانات )

 

 

 تمهيد: 

أحد األساااااليب الكمية الحديثة التي تعتمد على ( DEAيعد أساااالوب التحليل التطويقي للبيانات)       

ذات الطبيعة المتجانساة، حيث يساتند هذا األسالوب في تحليله البرمجة الخطية لقياس كفاءة الوحدات 

على تحديد أفضااال الممارساااات للوحدات المدروساااة من حيث األداء والتي تشاااكل ما يسااامى منحنى 

(، ويقوم بتحديد مواطن الخلل في الوحدات المنخفضااااااة األداء Benchmarkingالكفاءة الحدودي)

حساااب التحسااينات الالزمة لهذه الوحدات، وذلك سااواء من نساابة للوحدات األفضاال، ومن ثم القيام  ب

ناحية المدخالت )التوجيه المدخلي( أو من ناحية المخرجات )التوجيه المخرجي( أو من الناحيتين 

 معاً.

 Rhodesو Charnesو cooperعلى يد كل من  1978ويعود نشاااااأة هذا األسااااالوب إلى عام       

( وهو ما يعرف بمصطلح النموذج البسيط أو النموذج CRSوالذي يفترض ثبات العائد إلى الحجم )

والذي يفترض  1985( في عام DEA(، وقد طرأ تطور في أساااالوب )DEAاألصاااالي من نماذج )

(، ومنذ نشاااااأة هذا النموذج وهو في تطور مساااااتمر مع مرور الوقت، VRSتغير العائد إلى الحجم )

عدة نماذج من النموذج األصلي لكل منها حاالته وأهدافه ومميزاته وهو ما يمثل إضافة حيث اشتقت 

 جديدة أو تحسن وتطور للنموذج األصلي.

والبد من اإلشاااارة إلى أنه على الرغم من وجود إيجابيات ومميزات لهذا األسااالوب فإنه ال يخلو      

 طبيقه.من بعض الصعوبات والعراقيل والتي يجب مراعاتها عند ت

وبناًء على ما سااابق سااايتم التطرق إلى ماهية أسااالوب التحليل التطويقي للبيانات من حيث نشاااأته      

وتعريفه ومبدأ عمله، وكذلك مجاالت تطبيقه في المبحث األول، ومن ثم الصياغة الرياضية للنماذج 

ت وصااعوبات وحساااب التحسااينات في المبحث الثاني، وصااوالً إلى محددا DEAالمختلفة ألساالوب 

  ( وأساليب التغلب عليها في المبحث الثالث.DEAتطبيق أسلوب )
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 المبحث األول

 مدخل إلى أسلوب التحليل التطويقي للبيانات

 
للبيانات وكذلك  سيتم تناول هذا المبحث من خالل التطرق إلى ماهية أسلوب التحليل التطويقي       

 التالي: فاءة ومجاالت تطبيقه، وذلك على النحوالتعرض بإيجاز إلى المبدأ عمله في قياس الك

 

 انات:ماهية أسلوب التحليل التطويقي للبي -1

، أوالً  التطويقي للبيانات من خالل التعرض إلى نشااااأته التحليل ماهية أساااالوبيمكن توضاااايح        

 ثم التعريف بهذا األسلوب ثانياً. ومن

 (:DEAأوالً: نشأة أسلوب التحليل التطويقي للبيانات)

 Edwardoظهر أساااااالوب التحلياال التطويقي للبيااانااات على يااد طااالااب الاادكتوراه إياادواردو        

Rohdes،  فيوذلك في دراسااااااة كان يجريها لقياس كفاءة المدارس في المناطق التعليمية المتماثلة 

عام  ية  حدة األمريك كا، وكان 1978الواليات المت كان يعمل على برنامج تعليمي في أمري ، حيث 

للمدارس باسااااااتخدام مجموعة من المدخالت  الكفاءة الفنيةالتحدي الذي واجه الباحث هو قياس 

ومجموعة من المخرجات وبدون توفر معلومات عن أسعارها، وللتغلب على هذا التحدي قام الباحث 

( نسبة السم CCR( والذي يطلق عليه أيضاً )CRS) ومشرفيه بصياغة نموذج عوائد الحجم الثابت

(، وما يمتاز به هذا Charnes-Cooper-Rhodes:CCRالطالب ومشاااااارفيه كوبر وشاااااااارنز )

وهي إمكانية اسااااااتخدام مدخالت  Farrellعلى   Edwardoاألساااااالوب هو الفائدة التي أضااااااافها 

 46 ومخرجات متعددة.

 (:DEAللبيانات)ثانياً: التعريف بإسلوب التحليل التطويقي  

لبيانات اكما يسااااامى أيضااااااً مغلف  أو- DEAتم تطبيق أسااااالوب التحليل التطويقي للبيانات          

(Data Envelopment Analysis في األصااال لقياس الكفاءة للمؤساااساااات غير الربحية، وبعد )

 ذلك سرعان ما تم اعتماده من قبل المؤسسات الربحية.

ف أساااالوب التحليل التطويقي للبيانات بأنه أساااالوب غير معلمي يسااااتخدم البرمجة الخطية        ويعرَّ

-Decision )وحدات اتخاذ القرار DUMلقياس الكفاءة النساابية لمجموعة من الوحدات المدروسااة 

Making ذات الطبيعااة المتجااانسااااااااة، والتي تقوم باااسااااااتخاادام مجموعااة متعااددة من الماادخالت )

ات، حيث يقوم هذا األسلوب بحساب نسبة واحدة لكل وحدة مدروسة وذلك بقسمة مجموع والمخرج

المخرجات على مجموع المدخالت لكل وحدة، ومن ثم مقارنة هذه النساااب للوحدات المدروساااة فيما 

بينها، وبالتالي فإن الوحدة التي تحصاااااال على أعلى نساااااابة تقع على منحنى الكفاءة الحدودي)الحد 

يتم قياس االنخفاض بالكفاءة للوحدات األخرى نسااابة لمنحنى الكفاءة الحدودي باساااتخدام الفعال( ، و

( أن الوحدة 1(، حيث تدل القيمة )1-0البرمجة الخطية، ويأخذ مؤشر الكفاءة المحسوب القيمة بين )

( 1)المدروساااة تتمتع بالكفاءة الكاملة نسااابة للوحدات المدروساااة األخرى، بينما القيمة التي تقل عن 

. فمثالً إذا 47تشاااير إلى االنخفاض في الكفاءة )عدم الكفاءة( للوحدة المدروساااة نسااابة للوحدات األخرى

                                                           
4 6 : CHARNES, A. COOPER, W,W. RHODES, E. (1978)." Measuring the efficiency of decision making" 
European Journal of Operational Research,North-Holland Publishing Company. PP, 429-444. 
4 7 : avkiran. N, (2006)," Productivity Analysis in the Service Sector with Data Envelopment Analysis", 
Third Edition, Necmi K Avkiran, UQ Business School, The University of Queensland, Australia,p3. 
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بالمقارنة مع المصارف  %70فهذا يعني أن كفاءته  0.7حصل مصرف ما على مؤشر كفاءة قيمته 

 .48%30األخرى المدروسة معه، وهذا يعني أن بإمكانه رفع كفاءته بنسبة 

 :49يعتمد على DEAإلى أن أسلوب  وتجدر اإلشارة

 واحد ومخرج واحد مدخل بين الكفاءة تحديد إمكانية أوضاااااحت والتي Farrell 1957دراساااااة  -

 هذه بتعميم1978 عام Charnes قام حيث ،اإلنتاج دالة بصااايغة متعلقة فرضااايات أي وضاااعبدون 

 .متباينة وعدة مخرجات مدخالت عدة وجود حالة في الكفاءة قياس لتشمل الدراسة

يتو في قياس الكفاءة في حالة تعدد المدخالت والمخرجات على أمثلية بار DEAاعتمد أساااااالوب  -

(pareto Optimality":والتي تنص على أن ) تاستطاع غير كفء إذا تكون قرار اتخاذ وحدة أي 

ق الوحدات من مزيج وحدة أخرى أو تاج نفس الكمية من المخرجات بكمية مدخالت أ ل األخرى ان

ا يساااااامى العكس" وهذا م تحقق إذا باريتو كفاءة وبدون زيادة في أي مورد آخر، وتكون الوحدة لها

 بالكفاءة الفنية.

        

 

 :(DEA)التحليل التطويقي للبيانات أسلوب  مبدأ -2

ترض وجود ( الذي يف3-1يمكن توضااايح مبدأ أسااالوب التحليل التطويقي للبيانات من خالل الشاااكل )

 .xدخل واحد ( باستخدام مy1-y2الوحدات تحت التقييم والتي تنتج مخرجتين هما )مجموعة من 

 (3-1الشكل )

 مبدأ تطويق البيانات بالتوجيه المخرجي

 

                                                           
4 8: Quey-Jen. Y," The Application of Data Envelopment Analysis in Conjunction with Financial Ratios for 
Bank Performance Evaluation", The Journal of the Operational Research Society, Vol. 47, №. 8, Aug.,1996, 
p. 981. 

لكة العربية "قياس الكفاءة النسبية للجامعات الحكومية بالمم ،م 2009 يناير−  ـه 1430 محرم:مصطفى فهمي، محمد شامل،  49

 .308-442، ص ص  ،األول العدد ،األول المجلد ،مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية ،"السعودية
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:             المصدر                         
50)2006(, avkiran. N 

 ،A، Eمقارنة مع )الكاملة بال( تتمتع بالكفاءة 2-3( في الشااكل السااابق )B، C،Dإن النقاط )        

I، H، J، F، G( والتي ال تحساااان اسااااتخدام مدخالتها، وبالتالي فإن النقاط )B، C،D ا م( تشااااكل

 ( بإساااقاطهاA، E، I، H، J، F، Gيسااامى منحنى الكفاءة الحدودي، ويتم حسااااب كفاءة الوحدات)

نحنى مبإساااقاطها على  Aدة رياضاااياً على منحنى الكفاءة الحدودي، فمثالً يمكن حسااااب كفاءة الوح

حسااااب من ي( A( وبالتالي فإن قيمة مؤشاااار الكفاءة للوحدة )A)’الكفاءة الحدودي والمتمثلة بالنقطة 

 ( كما يلي:A’)المسافة من الصفر إلى OA’( على A)المسافة من الصفر إلى OAخالل قسمة 

Efficiency A= OA/OA’ 

لمنخفضاااة بالنسااابة للوحدات األخرى ذات الكفاءة ا وهكذا يتم قياس الكفاءة وحسااااب التحساااينات     

 (.E، I، H، J، F، Gوالمتمثلة بالنقاط )

فإنه  (DEAومما ساااابق التعرض إليه من تعريف بمفهوم أساااالوب التحليل التطويقي للبيانات)        

عمل  يمكن توضااايح ماهية هذا األسااالوب بشاااكل أكثراً تحديداً من خالل التطرق باختصاااار إلى آلية

 وذلك باإلجابة على التساؤل التالي: DEAأسلوب 

 51؟: DEA أسلوب ما الذي يفعله

o  يقوم أساااااالوبDEA بان جميع الموارد  اً بمقارنة خدمات الوحدات المدروساااااااة، آخذ بالحساااااا

كفاءةً ضل الوحدات من قبل كل وحدة، وبقوم بتحديد أف المقدمة-المنتجات–المستخدمة وكل الخدمات 

تمتع بالكفاءة )للفروع، األقساااااااام، اإلدارات، األفراد...(، وكذلك تحديد الوحدات التي ال ت في أدائها

يق مقارنة مزيج وحجم الخدمات ، ويتحقق ذلك عن طرأمر ممكنوالتي يصاااااابح تحسااااااين أدائها 

ارد المقدمة والموارد المسااااااتخدمة من قبل كل وحدة مع ما يقابلها من مزيج وخدمات مقدمة ومو

يعد من  DEAمساااااتخدمة من قبل جميع الوحدات األخرى المدروساااااة، وباختصاااااار فإن أسااااالوب 

 (.Benchmarkاألساليب القوية جداً للمقارنة المرجعية)

o  يقوم أساااااالوبDEA اب مقدار ونوع التكاليف وحجم الموارد المسااااااتخدمة التي يمكن بحسااااااا

سقاطها تخفيضها، وبالتالي جعل الوحدات التي ال تتمتع بالكفاءة مماثلة في أدائها للوحدات ال كفؤة )بأ

 على أفضل أداء ممكن(.

o    يقوم أساااااالوبDEA ة من بتحديد تغييرات محددة في الوحدات غير الكفؤة، والتي تمكن اإلدار

ر تظه DEAطبيق هذه التغييرات لتحقيق وفورات محتملة، إضاااافة إلى ذلك فإن تقديرات أسااالوب ت

فاءة  بالك بل الوحدات التي تتمتع  جة من ق مات المنت خد ية( من ال ئدة )اإلضااااااااف ية الزا قارنة مالكم

ستخدام لحاجة البالوحدات المنخفضة الكفاءة، وبالتالي هذا ما يتيح لهذه الوحدات زيادة كفاءتها دون ا

 أي موارد إضافية.

o  تحصاااال إدارة الوحدات ذات الكفاءة المنخفضااااة باسااااتخدام أساااالوبDEA  على معلومات حول

ت والخبرات األداء األفضل لدى مقارنتها بأداء هذه الوحدات، وهذا ما يساعد على نقل نظم المعلوما

نتاجية همة في تحسااااااين اإلاإلدارية من الوحدات الكفؤة إلى الوحدات غير الكفؤة، وبالتالي المساااااااا

 وخفض تكاليف التشغيل وزيادة الربحية.

 

 (:DEA)التطويقي للبيانات  مجاالت تطبيق أسلوب التحليل -3

                                                           
5 0 :avkiran. N, (2006), op, cit, P.3. 
5 1 : David,H., Joe, Z., (2006), Op. Cit. pp. 50-51. 
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الكفاءة  عاماً في قياس 30وعلى نطاق واسع ألكثر من  DEAفي الواقع يعود استخدام أسلوب       

نادق والترفيه، المطاعم، تجار فة منها: التعليم، الف تاجية الخدمات في قطاعات مختل ة التجزئة، وإن

معلومات، الرعاية الصحية والمستشفيات، المصارف والتأمين والخدمات المالية، مجال تكنولوجيا ال

 الخدمات اإلعالمية، وسائل النقل وغيرها. 

نظراً لكثرة الدراسااات  DEAصااعب حصاار جميع اسااتخدامات أساالوب اليقة فإنه من وفي الحق     

واألبحاث التي أجريت في مجاالت متنوعة، لذا سيتم التطرق بشيء من اإليجاز إلى بعض المجاالت 

 52 .مع التركيز على مجال المصارف والخدمات المالية DEAتطبيق أسلوب  التي تم فيها

 لقد ُوضااااااعت في القطاع المصاااااارفي طرق  والخدمات المالية: في مجال المصررررررارف والتأمين

حقيق وأساااااااليب متنوعة لتقييم الكفاءة من حيث التكلفة في إنتاج الخدمات المصاااااارفية ومن حيث ت

 األرباح.

تحديد مصاااااادر عدم الكفاءة الداخلية للمصااااارف مقارنة بالمصاااااارف  DEAيمكن ألسااااالوب       

اجية وذلك بيانات ينطوي على بناء مؤشااار لقياس الكفاءة واإلنتاألخرى، وهذا األسااالوب في تحليله لل

فيما  عن طريق رساام منحنى الكفاءة الحدودي )الحد الفعال( والذي يعكس األداء النساابي للمصااارف

اره أداة باعتب DEAبينها )ويمكن تطبيقه لقياس كفاءة أداء الفروع أيضاااً(، وإضااافة إلى أن أساالوب 

يد الوحدات األكثر تُمكن المادراء من تقييم  هذا األساااااالوب يسااااااتطيع تحاد فإن  فاءة ككفااءة األداء 

ن والوحدات األقل كفاءة سااااااواء كانت هذه الوحدات من قطاع المصاااااااارف أو التأمين أو غيرها م

 قطاعات الخدمات المالية.

عام  Sherman and Goldفي مجال المصااارف لـاااااااا  DEAوقد كانت أول دراسااة ألساالوب      

فرع مصاااارفي، وبعد هذه الدراسااااة تم  14والتي هدفت إلى مقارنة الكفاءة التشااااغيلية بين  53(1985)

دراسااة في  500تطبيقه على نطاق واسااع في قطاع المصااارف، فقد ذُكر في أدبيات الكفاءة ما يفوق 

 مجال قطاعات التمويل والمصارف باستخدام أسلوب التحليل التطويقي للبيانات.

 21في  سااة عن كفاءة المصااارف باسااتخدام نموذج التحليل التطويقي للبياناتدرا 130وقد تم توثيق 

، ومن بعض الدراساااااات في اآلونة األخيرة حول  Humphrey Berger&( 1997)54دولة من قبل 

بالتطبيق على  Lindblom & Bergendahl (2008)55نذكر:  DEAكفاءة المصاااارف باسااااتخدام 

بالتطبيق على المصااااااارف في  56(2004وآخرون ) Casuمصااااااارف االدخار السااااااويدية، دراسااااااة 

فرعاً للمصاااارف التجارية الرئيساااية  58بالتطبيق على  57(2008وآخرون) Noulasأوروبا، دراساااة 

                                                           
5 2 : Emrouznejad, A., Emilyn, C.,(2014)," Managing Service Productivity Using Frontier Efficiency 
ethodologies and Multicriteria Decision Making for Improving Service Performance",Springer 
Science+Businessr-Verlag Berlin Heidelberg,PP.8-12. 
5 3 : Sherman, G., & Gold, F. (1985). "Bank branch operating efficiency: Evaluation with data envelopment 
analysis". Journal of Banking and Finance, 9, PP: 297–315. 
5 4 : Berger, A., & Humphrey, D, (1997), " Efficiency of financial institutions: International survey and 
directions for future research". European Journal of Operational Research, 98, PP: 175–212. 
5 5 : Bergendahl, G., & Lindblom, T. (2008). "Evaluating the performance of Swedish savings banks 
according to service efficiency". European Journal of Operational Research, 185, PP: 663–1673. 
5 6 : Casu, B., Girardone, C., & Molyneux, P. (2004). "Productivity change in European banking: 
A comparison of parametric and non-parametric approaches". Journal of Banking and Finance, 
28(10), PP: 2521–2540. 
5 7 : Noulas, A., Glaveli, N., & Kiriakopoulos, I. (2008). "Investigating cost efficiency in the branch 
network of a Greek bank: An empirical study". Managerial Finance, 34(3), PP: 160–171. 
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نان، دراساااااااة  تب فرع مصاااااارف االدخار  58(2006وآخرون ) Pastorفي اليو بالتطبيق على مكا

 وغيرها من الدراسات. Zhu&Paradi (2013)59ودراسة  األوروبي الكبير،

أما في قطاع التأمين فإنه يمكن للعمالء اآلن اختيار العديد من منتجات مؤسااسااات التأمين سااواء      

التأمين على الحياة أم غير ذلك، وتمتاز مؤسسات الـااااتأمين بتوفيرها للمدخرات وتحقيق عوائد أيضاً 

د اهتمام الباحثين اآلن حول مقارنة أداء وكذلك خفض التكاليف والمخاطر، وفي هذا السااياق فقد ازدا

باعتباره أداة لتحسااين األداء بشااكل فعال. والبد  DEAمؤسااسااات التأمين المختلفة باسااتخدام أساالوب 

سلوب  يتيح تحليل وتحسين األداء على مستوى البالد أو على المستوى  DEAمن اإلشارة إلى أن أ

اق التأمين اآلساايوية...الخ، وكمثال على ذلك نذكر القطري من مثل الواليات المتحدة، أوروبا، وأسااو

 Pasiouras &Fethi  (2010)61، دراسااااااة 60(2009وآخرين ) Parkبعض الدراسااااااات: دراسااااااة 

 وغيرها من الدراسات.

 :على مدى العقود الثالثة الماضااااااية كثيراً ما تم تطبيق أساااااالوب  في مجال التعليمDEA  لتقييم

الكفاءة التعليمية لعينات من البلدان لفروع الجامعات وفي المدارس والمكتبات، حيث يفيد أساااااالوب 

DEA  في تحديد مصااااادر وأسااااباب عدم الكفاءة التعليمية، إضااااافة إلى اقتراح التحسااااينات الممكنة

خدام أسااااالوب لألداء التعليمي. وكانت أول دراساااااة أجريت في قياس الكفاءة في مجال التعليم باسااااات

DEA  على ياااد  1981عاااامCharnes لقيااااس كفااااءة البرامج التعليمياااة في المااادارس  62وآخرون

من األبحاث والدراسااااااات التي أعلن عنها في هذا المجال، نذكر  450العامة. ويوجد حالياً أكثر من 

 منها على سبيل المثال:

خااااارون، وآFlegg 64 (2004) ، ودراساااااااااااةand Dyson Sarrico)2000( 63دراساااااااااااة  

 ، وغيرها.Glass )2006(65ودراسة

 :بعد دراسااة  في مجال المطاعم والفنادق وتجارة التجزئةCharnes ( فقد 1978وآخرون عام )

لتقييم وتحسااين كفاءة الفنادق  DEAحيث تم تطبيق ، أداة لقياس كفاءة األداء DEAأصاابح أساالوب 

ياحة والمطاعم وتجارة التجزئة، هذا التقييم لكفاءة الخدمات يمكن من خالله التعرف على  والساااااا

الشااااااركات المتمتعة بالكفاءة والشااااااركات المنخفضااااااة الكفاءة وهذا ما يفيد مدراء هذه الشااااااركات 

المدخالت( وكذلك تساااااااعدهم في المطاعم، الفنادق...(  تحقيق وفورات في الموارد المسااااااتخدمة ))

اتخاذ القرارات التي تحقق األهداف المرصاااودة وتحقق التقديم األمثل للخدمات)المخرجات(. وتجدر 

                                                           
5 8 : Pastor, J. T., Knox Lovell, C. A., & Tulkens, H. (2006)." Evaluating the financial performance 
of bank branches". Annals of Operations Research, 145, PP: 321–337. 
5 9 : Paradi, J. C., & Zhu, H. (2013). "A survey on bank branch efficiency and performance research 
with data envelopment analysis". Omega, 41(1), PP: 61–79. 
6 0 : Park, J., Lee, S., & Kang, H. B. (2009). "The insurance distribution systems and efficiency in 
the property casualty insurance industry". Managerial Finance, 35(8), PP: 670–681. 
6 1 : Fethi, M., & Pasiouras, F. (2010). "Assessing bank efficiency and performance with operational 
research and artificial intelligence techniques: A survey". European Journal of Operational 
Research, 204(2), PP: 189–198. 
6 2 : Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E., (1981), "Evaluating program and managerial efficiency: 
An application of data envelopment analysis to program follow through", Management Science, 27, 
PP: 668–697. 
6 3 : Sarrico, C.S., and R.G. Dyson. (2000), "Using DEA for planning in UK universities-An institutional 
perspective", The Journal of the Operational Research Society 51,PP: 789-800. 
6 4 : Flegg, A.T., D.O. Allen, K. Field, and T.W. Thurlow, (2004), "Measuring the efficiency of British 
universities: A multi-period data envelopment analysis", Education Economics 12,PP: 231-249. 
6 5: Glass, J.C., G. McCallion, D.G. McKillop, S. Rasaratnam, and K.S. Stringer, (2006), "Implications of 
variant efficiency measures for policy evaluations in UK higher education", Socio-Economic Planning 
Sciences 40,PP: 119-142. 
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اإلشارة إلى أنه يوجد اهتمام متزايد في تقييم الكفاءة المالية والتشغيلية لشركات الخدمات، وذلك عن 

منافساايها في السااوق، حيث يساااهم أساالوب  طريق القياس النساابي لكفاءة خدمات هذه الشااركات مع

DEA  في تحديد نقاط القوة والضعف وتحديد الفرص الممكنة لتحسين األداء، والبد من اإلشارة في

يعد من أكثر األسااااااااليب مالءمة لقياس كفاءة الخدمة. وهناك  DEAهذا المجال إلى أن أساااااالوب 

والمطاعم...الخ، نذكر منها على سبيل لقياس كفاءة الفنادق  DEAدراسات كثيرة استخدمت أسلوب 

، ودراساااااااااة )2009 (67Botti، ودراساااااااااة )2007(66وآخااارون Hauglandالاااماااثاااال دراساااااااااة 
68)2012(Huangودراسة ،)2010. (Gupta, A., & Mittal, S  69  .وغيرها 

 :كان هناك اهتمام متزايد في خفض التكاليف وزيادة  في مجال الرعاية الصررحية والمسررتشررفيات

الصاااحية، والتي تتطلب أسااااليب  منظمات والمساااتشااافياتالكفاءة تقديم خدمات الرعاية الصاااحية في 

وطرق )بديلة( يمكن من خاللها دراساااة وفحص كفاءة تقديم خدمات الرعاية الصاااحية، ومن الجدير 

خدمات الرعاية الصااااااحية من األهمية بمكان، وعلى هذا مجال تعد جودة تقديم هذا البالذكر أنه في 

للتحسااين تتمتع بالدقة العالية األساااس يجب أن تكون دراسااة الكفاءة وتحليل اإلنتاجية دراسااة متأنية و

من قبل  DEAالمساااااتمر. وقد كانت أول دراساااااة في مجال الرعاية الصاااااحية باساااااتخدام أسااااالوب 

Nunamaker ( وكااان أول تطبيق أل1983عااام ،) ساااااالوبDEA  في المسااااااتشاااااافيااات على يااد

Sherman ( والذي اسااااااتخدم أساااااالوب 1984عام )DEA  لقياس الكفاءة لمجموعة من المشااااااافي

كأداة معيارية لقياس كفاءة الخدمات  DEAالتعليمية، ومنذ ذلك الحين فقد تم اسااااااتخدام أساااااالوب 

 ا المجال نذكر:الصاااااحية والمساااااتشااااافيات عير العالم. ومن الدراساااااات على سااااابيل المثال في هذ

 Hofmarcher(2002وآخاااارون)70  ،Field ( 2003وآخاااارون)71 ،Neill and Dexter’O 

(2005)72 ،Kirigia ( 2008وآخرون)وحالياً فإن األبحاث والدراساااااااات المنشااااااورة حول كفاءة 73 ،

 .74( دراسة منشورة500الرعاية الصحية والمستشفيات تفوق )

  :يعد أساالوب التحليل التطويقي للبيانات أداة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات اإلعالمية

)من مثل:  وخدمات تكنولوجيا المعلومات مفيدة لتحليل كفاءة وإنتاجية خدمات االتصاااااالت واإلعالم

سلوب  قبل من  DEAمزودي الخدمات الالسلكية، وشركات االتصاالت، واإلنترنت(. وتم تطبيق أ

Madden&Savage ( 1999في عام)باسااااتخدام نموذج  75Malmquist  مالميكويساااات: مؤشاااار(

                                                           
6 6 : Haugland, S. A., Myrtveit, I., & Nygaard, A., (2007), "Market orientation and performance in 
the service industry: A data envelopment analysis", Journal of Business Research, 60(11), PP: 1191–1197. 
6 7 : Botti, L., Briec, W., & Clique, G., (2009), "Plural forms versus franchise and company-owned 
systems: A DEA approach of Hotel Chain Performance", Omega, 37, PP: 566–578. 
6 8 : Ting, C. T., & Huang, C. W, (2012), "Measuring the effectiveness of mutual learning for 

Taiwan’s tourist hotels with the DEA approach". Cornell Hospitality Quarterly, 53(1),PP: 65-
74. 
6 9 : Gupta, A., & Mittal, S. (2010),"Measuring retail productivity of food & grocery retail 

outlets using the DEA technique", Journal of Strategic Marketing, 18(4), PP:277-289. 
7 0 : Hofmarcher, M. M., Patersonm, I., & Riedel, M. (2002)," Measuring Hospital Efficiency in 

Austria – A DEA Approach", Health Care Management Science 5, PP: 7–14. 
7 1 : Field, K., & Emrouznejad, A, (2003), "Measuring the performance of neonatal care units 

in Scotland", Journal of Medical Systems, 27(4), PP:315-324. 
7 2: O’Neill, L., & Dexter, F. (2005)," Methods for understanding super-efficient data envelopment 
analysis results with an application to hospital inpatient surgery", Health Care Management 
Science, 8,PP: 291–298. 
7 3 : Kirigia, J. M., Emrouznejad, A., Vaz, R. G., Bastiene, H., & Padayachy, J. (2008). A comparative 
assessment of performance and productivity of health centres in Seychelles. International 
Journal of Productivity and Performance Management, 57(1), 72–92. 
7 4 : Hollingsworth, B. (2008). "The measurement of efficiency and productivity of health care delivery", 
Health Economics, 17(10), PP: 1107–1128. 
7 5 : Madden, G., & Savage, S. (1999). "Telecommunications productivity, catch-up and innovation". 



 

48 

وذلك لدراسة اإلنتاجية  قطر 71من  على عينة منتقاة panel dataلقياس اإلنتاجية( وباالعتماد على 

 تطوير البلدان يمكن من خاللالتطور واالبتكار، حيث وجدت أن في مجال خدمات االتصااااااااالت و

 Shao and Shuوالتطور. إضاااااااافة إلى ذلك فقد قام  تعزيز إنتاجيتها عن طريق اللحاق بالركب

بات مقارنة بتطور البلدان خالل  76(2004) بقياس النمو في إنتاجية تكنولوجيا المعلومات والحاساااااا

باعتماد أسااااالوب  Malmquist( وذلك باساااااتخدام مؤشااااار اإلنتاجية 1990-1978عاماً ) 13فترة 

الدراساااااااات في هذا المجال نذكر أيضااااااااً: دراساااااااة  بعض ومن .DEA التطويقي للبيانات التحليل

Emrouznejad ( 2010وآخرون)ياس تكنولوجيا المعلومات من  77 بديالً لق والتي وضااااااعت نهجاً 

 Hoبلد، ودراساااة  183لعينة من  باساااتخدام بيانات بشاااكل مضااااعف DEAخالل تطبيق أسااالوب 

 لتقييم شركات اإلنترنت، وغيرها من الدراسات. 78(2012وآخرون )

 :يتميز أساااااالوب  في مجال وسرررررررائل النقل والمواصررررررالتDEA  بالقدرة على تحديد أفضااااااال

 DEAحيث يتيح أساااالوب . الممارسااااات، وهذه الساااامة جعلته مناسااااباً لقياس مسااااتوى خدمات النقل

الوقت يمكنهم من الحد من  لمقدمي خدمات النقل الكشاااف عن طرق لقياس مقدار عدم الكفاءة وبنفس

 DEAتم اسااتخدام أساالوب  79(1990وآخرين ) Cookفمثالً في دراسااة  ،االنخفاض بمسااتوى الكفاءة

كدراسااة أولية لقياس الكفاءة النساابية لتساايير دوريات خاصااة بحماية الطرق السااريعة في كندا وذلك 

 بهدف ضبط الموازنة في بيئة مقيدة الموارد.

لقياس  DEAباعتماد أساااالوب  Malmquistاسااااتخدمت نموذج  Odeck (0102)80كذلك دراسااااة  

وفحص كفاءة وإنتاجية محركات المركبات النرويجية، حيث وجدت أن الكفاءة الفنية هي المساااااااهم 

الرئيسااااي في نمو اإلنتاجية الكلية وأن الكفاءة ال تتأثر بحجم الوحدات. وعلى نحو مماثل نجد أيضاااااً 

ألجل تحديد أولويات وقوع حادث على  DEAاسااااتخدم أساااالوب  81(2001وآخرين ) Cookدراسااااة 

الطرق السااااااريعة عن طريق أخذ عينة من أجزاء الطرق مع مرافقها وذلك بغية تحديث اإلجراءات 

 والتدابير التي ينبغي اتخاذها.

ناعة الطيران نذكر مثال على اسااااااتخدام أساااااالوب       ، حيث قام كل من DEAوفي مجال صاااااا

Adler&Golany (1200)82  باسااتخدامDEA  )كأداة مفيدة لتحديد مركز الشاابكات )عقدة التواصاال

به أيضااااااااً. ومن  يد المناطق التي يمكن للمطار تحسااااااين أداء ترتي ية وكذلك تحد مع أوروبا الغرب

حيث  83(2010وآخرين) Hungالدراساااااات الحديثة في مجال خدمات النقل نذكر على سااااابيل المثال 

                                                           
Telecommunications Policy, 23(1), PP: 65–81. 
7 6 : Shao, B. B. M., & Shu, W. S. (2004), "Productivity breakdown of the information and computing 
technology industries across countries", Journal of the Operational Research Society, 55(1), PP:23–33. 
7 7 : Emrouznejad, A., & De Writte, K, (2010), "COOPER-framework: A unified process for nonparametric 
projects", European Journal of Operational Research, 207(3), PP:1573–1586. 
7 8 : Ho, C.-T. B., Liao, C.-K., & Kim, H.-T. (2012), "Valuing internet companies: A DEA-based multiple 
valuation approach".  Journal of Operational Research Society, 62,PP: 2097–2106. 
7 9 : Cook, W. D., Roll, Y., & Kazakov, A. (1990), " A DEA model for measuring the relative efficiency 
Of highway maintenance patrols", INFORMATION SYSTEMS AND OPERATIONAL RESEARCH (INFOR), 28, 
PP: 113–124. 

8 0 : Odeck, J. (2000), "Assessing the relative efficiency and productivity of vehicle inspection services: 
An application of DEA and Malmquist indices", European Journal of Operational Research, 
126, 501–514. 
8 1 : Cook, W. D., Kazakov, A., & Persaud, B. N. (2001),"Prioritizing highway accident sites: A data 
envelopment analysis". Journal of the Operational Research Society, 52, PP: 303–309. 
8 2 : Adler, N., & Golany, B. (2001), "Evaluation of the deregulated airlines network using data 
envelopment analysis combined with principal component analysis with an application to 
Western Europe", European Journal of Operational Research, 132, PP: 260–273. 
8 3 : Hung, S.-W., Lu, W.-M., & Wang, T.-P, (2010), "Benchmarking the operating efficiency of Asia 
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لقياس كفاءة التشااااغيل وكفاءة الحجم لحاويات الموانئ  DEAب هدفت هذه الدراسااااة توظيف أساااالو

لمدراء الموانئ نظرة ثاقبة بشااااأن تخصاااايص الموارد والمزايا  DEAاآلساااايوية، فقد قدم أساااالوب 

 التنافسية وتعظيم االستفادة من األداء التشغيلي.

  بعض المجاالت األخرى لتطبيق أسررلوبDEA:  لقد تم تطبيق أساالوبDEA  على نطاق واسااع

لتحديد مصااااااادر ومقدار عدم الكفاءة لكل وحدة من الوحدات غير الكفؤة وتقديم ملخص عن الكفاءة 

مفيدة لتحليل كفاءة خدمات المياه  DEAالنساااابية لكل وحدة، هذه الخاصااااية التي يتمتع بها أساااالوب 

ية لمزودي خدمات تقييم أداء العمليات التشاااااغيلية والبيئ DEAوالكهرباء، حيث يساااااتطيع أسااااالوب 

يد  حد ثل للموارد وت يدة حول التخصاااااايص األم ياه والكهرباء والتي يمكن أن توفر معلومات مف الم

أيضاً. ومن بعض الدراسات  وتحديد الحجم األمثلاألهداف المستهدفة ومصادر)أسباب( عدم الكفاءة 

كفاءة محطات التي هدفت لتقييم  Cook&Green(2003)84المرتبطة بهذا المجال نذكر: دراساااااااة 

. DEAتوليد الكهرباء ووحدات توليد الطاقة وذلك عن طريق نموذج هرمي يعتمد على أساااااالوب 

على مرافق توزيع الكهرباء في ألمانيا. وغيرها من  85(2006وآخرين ) Hirschhausenدراساااااااة 

 الدراسات.

والتي  86(2011وآخرون) Portelaمنهااا:  قطاااع خاادمااات المياااه نااذكر مجااال أمااا بخصااااااوص      

 &Aubertهدفت لدراسااااة التغير في إنتاجية قطاع المياه في إنكلترا وويلز، وكذلك دراسااااة كل من

Reynaud(2005)87  والتي اسااااااتهدفت دراساااااااة أثر األنظمة في الكفاءة من منظور التكلفة لمرافق

 .DEAاعتماداً على أسلوب  Wisconsinالمياه في والية 

 

 

 

------------------------------- 

  

                                                           
container ports", European Journal of Operational Research, 203, PP: 706–713. 
8 4 : Cook, W. D., & Green, R. (2003), "Evaluating power plant efficiency: A hierarchical model", 
Computers and Operations Research, 32(4), PP: 813–823. 
8 5 : Hirschhausen, C. V., Cullmann, A., & Kappeler, A. (2006), "Efficiency analysis of German 
electricity distribution utilities-non-parametric and parametric tests", Applied Economics, 38, 
PP: 2553–2566. 
8 6 : Portela, M. C. A. S., Thanassoulis, E., Horncastle, A., & Maugg, T., (2011), "Productivity change 
in the water industry in England and Wales: Application of the meta-Malmquist index", 
Journal of the Operational Research Society, 62, PP: 2173–2188. 
8 7 : Aubert, C., & Reynaud, A., (2005), "The impact of regulation on cost efficiency: An empirical 
analysis of Wisconsin water utilities", Journal of Productivity Analysis, 23, PP: 383–409. 
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 المبحث الثاني

 الصياغة الرياضية لنماذج أسلوب التحليل التطويقي للبيانات

 

 تمهيد:

ج ومن أبرزها نموذ DEAظهرت نماذج عديدة إليجاد مؤشاااارات الكفاءة باسااااتخدام أساااالوب        

CCR النموذج األصلي( أو كما يسمى كذلك بنموذج اقتصاديات الحجم الثابتة(Constant return 

to scale (CRS)،  ونموذجBCC (Banker, Charnes ,Cooper:BCC)  ًأو كما يساامى أيضااا

كن ، وفي كال النموذجين يمVariable return to scale (VRS)بنموذج عوائد الحجم المتغيرة 

أو من منظور المخرجات  (Input orientedإما من منظور المدخالت ) حساااااااب مؤشاااااار الكفاءة

(Output oriented.) 

ُ ويساااااامى باااالنموذج التجميعي         Additiveوهنااااك نموذج آخر يجمع بين التوجيهين معاااا

model) ونموذج التوزيع الحر ،)Free Disposal Hull(FDH ونموذج الكفااااءة الممتاااازة ،)

Super Efficiencyنماذج التباطؤ ، وSlacks Based DEA Models وغيرها من النماذج ،

 .DEAاألخرى ألسلوب 

لتحليل اأسااااالوب  أكثر النماذج شااااايوعاً واساااااتخداماً فيسااااايتم في هذا المبحث التركيز على لذا       

المتغيرة  ونموذج اقتصاديات الحجم CRS، وهما نموذج اقتصاديات الحجم الثابتة التطويقي للبيانات

VRS ( والنمااااذج المرتبطاااة باااه من مثااال نموذج عوائاااد الحجم غير المتزايااادةNIRS: Non 

Increasing return to scale ( ونموذج عوائااد الحجم غير المتناااقصااااااااة )NDRS: Non 

Decreasing return to scale  (طرق حيث سيتم الت، واللذان سيتم استخدامهما في هذه الدراسة

البياني  إلى الحجم، وكذلك توضاااااايح مفهوم هذه النماذج عن طريق التمثيل بدايةً إلى مفهوم العائد

 (CRS)الصاااياغة الرياضاااية للنموذج األصاااليألنواع العائد إلى الحجم، ومن ثم سااايتم التطرق إلى 

حساااااااب وتحديد الوحدات المرجعية وصااااااوالً إلى ، (VRS)لنموذج اقتصاااااااديات الحجم المتغيرةو

ً  التحسينات  .رياضيا

ي أساالوب ( فwindow analysisإمكانية اسااتخدام تقنية تحيل النوافذ )وال بد من اإلشااارة إلى      

DEA )حيث يتم قياس كفاءة كل مصااارف في كل فترة)والتي سااايتم اساااتخدامها في هذه الدراساااة ، 

زمنية نساااابة إلى جميع المصااااارف خالل جميع الفترات، حيث يتم التعامل مع كل مصاااارف في كل 

 أنه مصرفاً آخر. فترة كما لو

وتتيح هذه التقنية إمكانية مقارنة أداء كل مصرف في فترة زمنية معينة )في سنة معينة( مع الفترات 

 88األخرى إضافة إلى مقارنة أداءه مع أداء المصارف األخرى.

 89 مفهوم العائد إلى الحجم وأنواعه:-1

دما يطرأ إن مفهوم العائد إلى الحجم يشااااااير إلى العالقة بين المدخالت والمخرجات وذلك عن       

الكفاءة على تغير في واحد أو أكثر منها، وهذا المفهوم يشير بشكل أساسي إلى الزيادة أو النقصان ب

 أساس حجم التغيرات، وهذا ما يسمى في االقتصاد "بالمرونة".

د إلى الحجم تكمن المفهوم فإن احتماالت تحقيق الكفاءة التي تميز بين أنواع العائ وبناًء على هذا     

 في النقاط التالية:

                                                           
8 8 : Sunil, K., Rachita, G,(2014), Op. Cit,PP:79-82. 
8 9 : Manzoni, A., Islam, S.M.N., (2009), "Performance Measurement in Corporate Governance", 
Springer Dordrecht Heidelberg London New York, p: 93. 
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يل أي تغيير في المدخالت أو المخرجات ساااايؤدي إلى تغير يتناسااااب طرداً مع اآلخر، فعلى سااااب -

 الحجم إلىبثبات العائد اإلنتاج، وهذا ما يعًرف  مضرراعفةساااعات العمل إلى  مضرراعفةالمثال يؤدي 

Constant return to scale (والذي عادة ما يرمز له اختصاراً بالرمزCRS). 
من الزيااادة في  بنسرررررربررة أكبرأي زيااادة تطرأ في الماادخالت قااد تؤدي إلى زيااادة المخرجااات  -

ادة ما والذي ع Increasing return to scale المدخالت. وهذا ما يعرف بزيادة العائد إلى الحجم

 .(IRSيرمز له اختصاراً بالرمز)
بيل ساافي المخرجات. فعلى  زيادة نسرربية أقلأي زيادة نساابية في المدخالت قد تؤدي إلى حدوث  -

المثال تؤدي مضاااااااعفة عمال المناجم إلى حدوث زيادة في المخرجات بنساااااابة أقل من مضاااااااعفة 

 ا يعرف بااانخفاااض العااائااد إلى الحجمالعمااالااة، وذلااك بساااااابااب االزدحااام في مكااان العماال. وهااذا ماا

Decreasing return to scale (والذي عادة ما يرمز له اختصاراً بالرمزDRS). 
جم وتجدر اإلشااااارة إلى أن خواص العائد إلى الحجم تعكسااااه طبيعة الصااااناعة في المؤسااااسااااة، وح     

يات تقييد اساااااتراتيجالشاااااركة، وطبيعة عملها ومجموعة متنوعة من األساااااباب األخرى التي تؤدي إلى 

ندما عهو مناساااااااب فقط  CRSتحقيق الكفاءة، فعلى ساااااابيل المثال فإن افتراض ثبات العائد إلى الحجم 

الة تكون الشااااااركات تعمل عند حجمها المثالي وفي ظل وجود منافساااااااة  كاملة، وبدون قيود على العم

يات ا فإن نموذج اقتصااااااااد هذه القيود  ( في VRSلحجم المتغيرة )والتمويل...الخ، ولكن في ظل وجود 

( يتجنااب 1984( في عااام )Banker, Charnes ,Cooper:BCCوالااذي وضااااااعااه) DEAأساااااالوب 

لى حدوث كن أن تؤدي إالصااعوبات التي تواجه كفاءة الحجم واإلجراءات المسااببة للخلط والتي من المم

 التباينات.

 حجم:التمثيل البياني لمفهوم العائد إلى ال -2

  التمثيل البياني لنموذجSCR: 90  وفقاً لنموذج اقتصااااااااديات الحجم الثابتة فإنه يمكن للوحدات غير

فمن منظور المدخالت الكفؤة من أن تصاااابح كفؤة بإسااااقاط احداثياتها على منحنى الكفاءة الحدودي، 

 التالي:( 3-2)التوجيه المدخلي( يكون التحسين عن طريق تخفيض المدخالت وذلك كما في الشكل )

 (3-2الشكل )

 من منظور المدخالت CRSنموذج  

 

                                                           
9 0 : William W. Cooper, Lawrence M. Seiford, Joe Zhu,( 2004)," Handbook on Data Envelopment 
Analysis", Kluwer Academic Publishers, Boston, USA, p.16. 
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         .Cooper, W., Lawrence, M.,  Joe, Z., (2004), P.16المصدر

نالحظ كما ،  (p1, p2, p3, p4, p5)وحدات تحت التقييم  5من الشكل السابق نالحظ وجود          

تتمتع بالكفاءة الكاملة نساابة للوحدات األخرى ألنها تقع على منحنى الكفاءة الحدودي،  P2أن الوحدة 

بتخفيض اساااتخدامها من  CRSوبالتالي فإنه يمكن تحساااين كفاءة أداء الوحدات األخرى وفقاً لنموذج 

ً Xالمدخل )  P2وحدة وفقاً لتوليفة ال وبشكل تناسبينحو منحنى الكفاءة الحدودي  ( وذلك باالتجاه أفقيا

 الوحداتالشااااااعاع المرسااااااوم بين  ويشاااااايرمع الحفاظ على نفس المسااااااتوى من المخرجات، وذلك 

 مقدار االنخفاض بالكفاءة لهذه الوحدات. إلى منخفضة الكفاءة وبين منحنى الكفاءة الحدوديال

أما من منظور المخرجات يكون تحسااااااين كفاءة أداء الوحدات عن طريق زيادة المخرجات مع       

لحفاظ على نفس القدر من المدخالت للوحدات المنخفضة الكفاءة، وذلك باالتجاه عمودياً بما يتناسب ا

 من منظور المخرجات: CRS( التالي يوضح نموذج 3-3والشكل ). مع توليفة الوحدات الكفؤة

 

 (3-3الشكل )

 من منظور المخرجات CRSنموذج  
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 :     .Cooper, W., Lawrence, M.,  Joe, Z., (2004), P.16المصدر

 

  التمثيل البياني لنموذج عوائد الحجم المتغيرةVRS:  يمكن توضاااااايح التمثيل البياني لعوائد الحجم

 91 (:4-3المتغيرة كما هو مبين في الشكل رقم )

  

                                                           
9 1 : Cooper, W., Lawrence, M., Seiford, Kaoru,T.(2006), " INTRODUCTION TO DATA 

ENVELOPMENT ANALYSIS AND ITS USES- With DEA-Solver Software and References", Springer Science 

+ Business Media, Inc. p. 87. 

. 
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 (4-3الشكل )

 VRSنموذج  

 

       Cooper, W., Lawrence, M., Seiford, Kaoru,T,(2006) p. 87المصدر: 

كل )      حت التقييم ) 4( وجود 4-3نالحظ من خالل الشاااااا كل A,B,C,Dوحدات ت ( ولنفرض أن 

 واحدة منها لديها مدخل واحد ومخرج واحد.

حنى المنقط والممثل بالمن CRSإن هذا الشااكل يظهر كالً من نموذج اقتصاااديات الحجم الثابت         

يع النقاط اقتصاااااديات الحجم المتغيرة الذي يمر بجم(. ونموذج B( والمار بالنقطة )0,0من المركز )

(A,B,C( ما عدا النقطة )D( فإن النقطة تالي  ودي في ( فقط تقع على منحنى الكفاءة الحدB(، وبال

لى منحنى ( تقع عA,Cظل ثبات العائد إلى الحجم وفي ظل تغير العائد إلى الحجم، بينما النقطتين )

جم الثابت ئد إلى الحجم فقط. هذا يعني أن نموذج اقتصاااااااديات الحالكفاءة الحدودي في ظل تغير العا

لحجم أكبر يقلص عدد الوحدات الكفؤة بينما يكون عدد الوحدات الكفؤة في نموذج تغير العائد إلى ا

 وذلك بساااااابب أن نموذج اقتصااااااااديات الحجم الثابت يفترض أن جميع الوحدات تحت التقييم تعمل

جميع  موذج اقتصااااااااديات الحجم المتغيرة تقاس الكفاءة من خالل جعلبحجمها المثالي، بينما في ن

دات الكفؤة الوحدات متساوية من ناحية الحجم، حيث يتم القياس على هذا األساس، وبالتالي فإن الوح

 اكم مسااااتقيم خط وليس محدب التغليف لكون نظراً تطوق بإحكام الوحدات األخرى  VRSفي نموذج 

 .CRS نموذج في هو

 كما يلي: VRS( حسب نموذج Dومن خالل الشكل السابق يمكن قياس كفاءة الوحدة ) 

PR/PD=2.6667/4=0.66667 

 يكون أصغر: CRS( حسب نموذج Dبينما مؤشر الكفاءة للوحدة )

PQ/PD=2.25/4=0.5625 

ز ( ال يتجاوCRSوبشااكل عام فإن مؤشاار الكفاءة المحسااوب بنموذج اقتصاااديات الحجم الثابتة)      

وهذا مفاده أن نموذج  92 (.VRSمؤشاااااار الكفاءة المحسااااااوب بنموذج اقتصااااااااديات الحجم المتغيرة )

بنوعيها)اإلجمالية والصاااافية(  هما الكفاءة الفنية اقتصااااديات الحجم المتغيرة يفرز نوعين من الكفاءة

الحجم أم ال عن  حيث يمكن تحديد فيما إذا كانت الوحدة تحت التقييم تتمتع بكفاءة والكفاءة الحجمية،

مع مؤشاااار  CRSطريق مقارنة مؤشاااار الكفاءة الفنية المحسااااوب بنموذج اقتصاااااديات الحجم الثابتة 

، فإذا تساااااوى المؤشااااران لنفس VRSالكفاءة الفنية المحسااااوب بنموذج اقتصاااااديات الحجم المتغيرة 

                                                           
9 2 : Cooper, W., Lawrence, M., Seiford, Kaoru,T.,(2006), Op. Cit, P.87. 
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يتسااااااوى قيمة المؤشااااارين الوحدة فهذا يعني أن هذه الوحدة تتميز بثبات العائد إلى الحجم، أما إذا لم 

شكل ) يوضح النماذج المختلفة للحجم  (5-3فهذا يعني أن هذه الوحدة غير كفؤة من ناحية الحجم. وال

 من منظور المدخالت: DEAفي أسلوب 

 (5-3الشكل )

 من منظور المدخالت DEAالنماذج المختلفة للحجم في أسلوب  

 
 P.2006, (Coelli and allTimothy J. 93,(174المصدر:                        

اسااااها يمكن قي Pمن الشااااكل السااااابق وتحت فرضااااية ثبات العائد إلى الحجم فإن كفاءة الوحدة       

-Pمثل بالمسااافة )تت P(، أما تحت فرضااية عوائد الحجم المتغيرة فإن كفاءة الوحدة (P-Pcبالمسااافة 

Pv( والفرق بين هذين المؤشرين الممثل بالمسافة ،)Pv-Pcنخفاض في الكفاءة ( يشير إلى مقدار اال

 CRSجالحجمية. ويمكن حساااب الكفاءة الحجمية أيضاااً عن طريق نساابة مؤشاار الكفاءة الفنية بنموذ

 وذلك كما يلي: VRSمؤشر الكفاءة الفنية بنموذج  إلى

=  Pللوحدة  CRSالكفاءة الفنية بنموذج 
𝐴 𝑃𝑐

𝐴 𝑃
 

=  Pدة للوح VRSالكفاءة الفنية بنموذج 
𝐴 𝑃𝑣

𝐴 𝑃
   

=  Pوبالتالي فإن الكفاءة الحجمية للوحدة 
𝐴 𝑃𝑐

𝐴 𝑃𝑣
 

لذلك يتم  VRSلكن نموذج        ناقص،  يد أو مت ما إذا كان متزا ئد إلى الحجم في عا عة ال ال يحدد طبي

 Non Increasing Returne)تطبيق نموذج آخر لتحديد طبيعة تغير العائد إلى الحجم هو نموذج 

To Scale –NIRS ية في نموذج فاءة الفن قارنة مؤشاااااار الك فإذا VRSمع نموذج  NIRS( ويتم م  ،

في الشكل السابق(، أما إذا  Gتساوى المؤشران توصف الشركة بتناقص عوائد الحجم )حالة الوحدة 

أو . 94في الشااكل السااابق( Pاختلف المؤشااران فتوصااف الشااركة بتزايد العائد إلى الحجم )حالة الوحدة 

يمكن أيضاااً تحديد طبيعة تغير العائد إلى الحجم بمقارنة مؤشاار الكفاءة الفنية المحسااوب وفق نموذج 

                                                           
9 3 : Timothy J. Coelli and all,(2006), Op. Cit., p. 174. 
9 4 : Harold O., Fried, C. A., Knox, Lovell Shelton, S.,( 2008), " The Measurement Of Productive Efficiency 
And Productivity Growth", Oxford University Press, New York, USA,P.278. 
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( مع مؤشاار الكفاءة الفنية المحسااوب وفق نموذج عوائد الحجم NDRSعوائد الحجم غير المتناقصااة)

 (.NIRSغير المتزايدة )

 نموذج من هذه النماذج فيما يلي.وسيتم توضيح الصياغة الرياضية لكل 

 

ً DEA الصياغة الرياضية ألسلوب-3  (:CRSنموذج )لنموذج اقتصاديات الحجم الثابتة  وفقا

سااايتم اساااتعراض هذا النموذج من خالل التعرض أوالً إلى الصاااياغة الرياضاااية لهذا النموذج         

بصاايغته الكساارية ليتم االنتقال بعدها إلى صااياغة النموذج الكسااري على شااكل برنامج خطي وذلك 

 95 كما يلي:
 

  الصياغة الرياضية لنموذجCRS بصيغته الكسرية: 

 :االفتراضات -

للداللة   Decision Making Units (DMUs)وحدات اتخاذ القرار" "طلح ساانسااتخدم مصاا         

م صناعية مشافي، جامعات..( أ)على الوحدات المراد تقييم كفاءة أدائها سواء كانت مؤسسات خدمية 

 )مصانع...( وسواء كانت ربحية أم غير ربحية.

نه يوجد         حت التقييم) nوعلى افتراض أ خاذ قرار ت خاذ قرDMUsوحدة ات كل وحدة ات ار (، 

(، وعلى وجه sإلنتاج كميات مختلفة من المخرجات) (mتسااااااتخدم كميات مختلفة من المدخالت )

تج كمية ( وتنi( من المدخل )Xij( تسااااتخدم كمية مقدارها )DMUj) jالتحديد فإن وحدة اتخاذ القرار 

 (.r( من المخرج )Yrjمقدارها )

 . Xij   & 0≤  Yrj≥ 0وبناًء على ذلك فإن:         

ل تسااااااتخدم على األقل مدخل واحد وتنتج على األق DMUjوكذلك نفترض أن كل وحدة اتخاذ قرار 

 مخرج واحد.

 ،Charnes( التي وضعها كل من )CRSوبالتالي فإن الصيغة الكسرية لنموذج )     

Cooper, and Rhodesتقيس الكفاءة النساااابية لوحدة اتخاذ القرار ) DMUj بنساااابة مجموع وذلك

المخرجااات إلى الماادخالت بااالنساااااابااة لكاال وحاادة تحاات التقييم، وفي ظاال وجود ماادخالت متعااددة 

تحت  ومخرجات متعددة فيتم استخدام أساليب البرمجة الرياضية لحساب أقصى انتاج ممكن للوحدة

لهدف من فإن دالة ا DMU0للوحدة تحت التقييم بالرمز  التقييم نسااااابة للوحدات األخرى، فإذا رمزنا

 التالية: (1-3) منظور المخرجات تأخذ الصيغة

 

   (3-1         ) 

 

يوجاااد عااادد من القيود   الصااااااياغة الكساااااارية للنموذج: -

تنص على أن نساااااابة المخرجات إلى المدخالت يجب أن  DMUالمفروضااااااة لكل وحدة اتخاذ قرار 

تكون أقل أو تسااااااااوي الواحد عند قياس الكفاءة من منظور المخرجات. كما أن دالة الهدف للوحدة 

(، أما من منظور المدخالت فإن نساابة المدخالت إلى maxتحت التقييم تكون من نوع تعظيم القيمة )

لواحد، كما أن دالة الهدف للوحدة تحت التقييم تكون من المخرجات يجب أن تكون أكبر أو تساااااوي ا

وبالتالي فإن الصااااااياغة الرياضااااااية  ( ألن الهدف هو تخفيض المدخالت.minنوع تخفيض القيمة )

 ( التالية:2-3تأخذ العالقة )للنموذج الكسري من منظور المخرجات 

                                                           
9 5 : William W., Cooper, Lawrence, M., Zhu, j.,(2011), "Handbook on Data Envelopment Analysis" 
Second Edition, Springer Science + Business Media, LLC, pp: 7-10. 
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 (3-2)   

    

 

 

 حيث أن:

Ur: للمخرج المخصص الوزن أو المعامل r. 

r)كل قبل من المنتجة المخرجة : رقم )ترتيب 

 (.DMU)القرار اتخاذ وحدة

Iقرار اتخاذ وحدة كل قبل من المستعملة : رقم )ترتيب( المدخلة (DMU.) 

Vi :للمدخل المخصص الوزن أو المعامل i. 

Yr0 قيمة المخرج :r .المنتج من قبل الوحدة تحت التقييم 

J رقم )ترتيب( وحدة :( اتخاذ القرارDMU التي يتم مقارنتها ببعضها البعض في أسلوب )DEA ،

j= 1…….n . 

Yrj:  قيمة المخرجr  المنتج من قبل الوحدةj. 

Xij قيمة المدخل :i  المستغل من قبل الوحدةj. 

 

 :( التالية3-3فإن الصيغة الكسرية تصبح كما في العالقة ) أما من منظور المدخالت

 

      

  (3-3) 

 

 

 

وتجدر اإلشارة إلى أن الصيغة الكسرية تنطوي  

على مشكلة تعدد الحلول، بمعنى أنه يوجد عدد ال 

 نهائي من الحلول، ولتفادي ذلك يتم تحويلها إلى برنامج خطي كما سيتم في الفقرة التالية.

 

  الصياغة الرياضية لنموذجCRS على شكل برنامج خطي: 

هو  من منظور المخرجات إلى مسـااااااألة برمجة خطية كما يمكن تحويل الصيغة الكسرية السابقة -

 :( التالية4-3موضح في العالقة )
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 (3-4) 

 

 

 

ومن أجل تبسيط وتقليل مراحل حل البرنامج الخطي فإننا نقوم 

 :( التالية5-3الموضح في العالقة ) بتحويله إلى برنامج الثنائية

 

 (3-5 ) 

 

 

 

 

الكسااارية أما من منظور المدخالت فإن الصااايغة  -

 :التالية (6-3كما هو موضح في العالقة ) عند تحويلها إلى برنامج خطي تصبح

 

 

 

 

 

 (3-6) 

 

 

 

وعند تحويل البرنامج األصلي السابق إلى برنامج الثنائية 

-3البرنامج األصلي كما هو موضح في العالقة ) صبحب

 :( التالية7
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 (3-7) 

 

 

 

 

الصررياغة الرياضررية -4

وفقررراً DEA ألسرررررررلوب

 :( VRSلنموذج اقتصاديات الحجم المتغيرة )نموذج

بإضافة قيد  CRSوالذي يفترض نفس المعطيات الخاصة بنموذج  VRSيمكن صياغة نموذج       

∑الحجم ) 𝜆𝑗 = 1𝑛
𝐽=𝑟 إلى الصاااياغة الرياضاااية لنموذج )CRS هذا القيد يجعل الوحدات متماثلة ،

يجعل منحنى الكفاءة الحدودي أكثر تحدباً وبالتالي في الحجم، وفي الحقيقة فإن هذا القيد هو الذي 

 96 يتيح للوحدات الكفؤة تطويق الوحدات المنخفضة الكفاءة بإحكام.

مع إضااافة قيد الحجم نحصاال على الصااياغة  CRSوبإعادة كتابة الصاابت الرياضااية السااابقة لنموذج 

 من منظور المدخالت ومن منظور المخرجات. VRSالرياضية لنموذج 

كما يمكن صياغة نموذج عوائد الحجم غير المتزايدة باستبدال عالمة المساواة في قيد الحجم في      

عوائد الحجم الغير متناقصة  بعالمة أصغر أو يساوي، كذلك فإنه يمكن صياغة نموذج VRSنموذج 

فإذا تسااااوى  97بقيد أكبر أو يسااااوي. VRS( باساااتبدال قيد المسااااواة في نموذج NDRS)-المتزايدة–

فهذا يدل على أن الوحدة تحت التقييم تتصااااف بتناقص العائد إلى  NIRSمع مؤشاااار  VRSمؤشاااار 

  98الحجم، وإذا اختلف المؤشران فتوصف الوحدة بتزايد العائد إلى الحجم.

 وبناًء على ما سبق يمكن تلخيص الصيت السابقة فيما يلي:

 ( الخاصااة ب5 -3بالعودة إلى العالقة ) الصااياغة الرياضااية للنموذج األساااساايCRS  وفق برنامج

 الثنائية من منظور المخرجات:

 

∑بإضافة القيد ) VRSنحصل على نموذج  - 𝜆𝑗 = 1𝑛
𝐽=𝑟.إلى الصيغة األساسية ) 

∑بإضافة القيد ) NIRSنحصل على نموذج  - 𝜆𝑗 ≤ 1𝑛
𝐽=𝑟.إلى الصيغة األساسية ) 

∑بإضافة القيد ) NDRSنحصل على نموذج  - 𝜆𝑗 ≥ 1𝑛
𝐽=𝑟.إلى الصيغة األساسية ) 

 

 ( الخاصة بالصياغة 7 -3بالعودة إلى العالقة ) للنموذج األساسيCRS  وفق برنامج الثنائية من

 :منظور المدخالت

∑بإضافة القيد ) VRSنحصل على نموذج  - 𝜆𝑗 = 1𝑛
𝐽=𝑟.إلى الصيغة األساسية ) 

∑بإضافة القيد ) NIRSنحصل على نموذج  - 𝜆𝑗 ≤ 1𝑛
𝐽=𝑟 الصيغة األساسية.( إلى 

∑بإضافة القيد ) NDRSنحصل على نموذج  - 𝜆𝑗 ≥ 1𝑛
𝐽=𝑟.إلى الصيغة األساسية ) 

                                                           
9 6 : Joe,Z., Wade,D.Cook,(2007),"Modeling Data Irregularities and Structural Complexities  in 

Data Envelopment Analysis", Springer Science+Business Media, LLC,P.6. 

9 7 : Harold, O., Fried, C. A., Knox Lovell, Shelton, S., Schmidt, Op. Cit., p. 278. 
9 8 : avkiran. N, (2006), op, cit, P.50. 
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 لوحدات المرجعية وحساب التحسينات:تحديد ا -5

على قياس كفاءة أداء الوحدات تحت التقييم، بل يتعداه ليحدد لكل  DEAال يقتصاااااار أساااااالوب        

وحدة منخفضااااااة الكفاءة الوحدات المرجعية أو النظيرة القريبة منها من حيث الحجم وذلك من أجل 

( من منظور CRS) حسااااااب التحساااااينات الالزمة لها. ويمكن تحديد الوحدات المرجعية في نموذج

 99 المدخالت كما يلي:

 بافتراض ( أن وحدة اتخاذ القرارDMU0( غير كفؤة، فإن الوحدات المرجعية لها )E0تحد ) د

 :ةالتالي (8-3العالقة ) على أساس الحل األمثل لهدف تعظيم المتغيرات الراكدة وفق

(3-8 ) 

 

هي جميع الوحادات  DMU0هاذا يعني أن الوحادات النظيرة )المرجعياة( لوحادة اتخااذ القرار      

( الذي يقابلها غير معدوم عند حسااااااااب مؤشاااااار الكفاءة لوحدة اتخاذ القرار λالتي يكون المتغير )

DMU0 . 

  بعد حل برنامج الثنائية الخاص بوحدة اتخاذ القرارDMU0  وتحديد الوحدات المرجعية على

الالزمة لهذه الوحدة وذلك من خالل تحديد كمية  يمكننا حساااااااب التحسااااااينات (λ)أساااااااس المتغير 

 . ة )الناقصة(دوكمية المخرجات الراكالمدخالت الفائضة )الزائدة( 

 :( التالية9-3ويمكن التعبير عن الحل األمثل وفق العالقة )

  

(3-9) 

 

 حيث أن:

X0 :القرار اتخاذ وحدة مدخالت DMU0. 

Y0 :القرار اتخاذ وحدة مخرجات DMU0. 

 : 𝑆−∗الزائدة أو الفائضة المدخالت Input Excesses. 

: 𝑆+∗ الناقصة أو الراكدة المخرجات Output Shortfalls. 

 القرار اتخاذ وحدة ومخرجات مدخالت على إدخالها الواجب التحسااااااينات DMU0  حتى تتمتع

 :التالية (10-3) تحسب وفق العالقة بالكفاءة الكاملة نسبة للوحدات األخرى

 

(3-10)  

 

 

 وبالتالي فإن كمية المدخالت والمخرجات بعد القيام بالتحسين تصبح كالتالي:

 

(3-11) 

 

                                                           
9 9 : Cooper, W., Lawrence, M., Seiford, Kaoru,T.,(2007), " DATA ENVELOPMENT ANALYSIS A 
Comprehensive Text with Models Applications, References and DEA-Solver Software", Second Edition, 
Springer Science+Business Media, LLC, p.47. 



 
61 

إن ما ساااااابق التطرق إليه هو تحديد الوحدات المرجعية وحسااااااااب التحسااااااينات من منظور        

منظور المخرجات فيمكن أما من المدخالت، أي القيام بالتحسااااااين عن طريق تخفيض المدخالت، 

تحديد الوحدات المرجعية وحسااااب التحساااينات انطالقاً من حل البرنامج الثنائي التالي والذي سااابق 

، حيث أن تابع CCRالتطرق إليه ساااااابقاً في الصاااااياغة الرياضاااااية من منظور المخرجات لنموذج 

 MINية يصاااااابح وعند تحويل البرنامج الخطي إلى الثنائ MAXالهدف من منظور المخرجات هو

 100:( التالية12-3هو موضح بالعالقة ) كما

 

(3-12) 

 

 

 :يمكن اشتقاق الحل األمثل على النحو التالي 

(3-13) 

ηأنه كلما كان  حيث ∗≥ هذا يعني أن ذلك   1

 أقل )مؤشر كفاءة أقل(.  θيسعى لكي يكون 

 التالية (14-(3ت الفائضة والمخرجات الزائدة وفق العالقة تحدد المدخال: 

 

3)-14 ) 

 

  وكمية المخرجات بعد القيام يمكن تحديد كمية المدخالت

 :( التالية15-(3وفق العالقة بالتحسين 

 

3)-15 ) 

  

                                                           
1 0 0 : Cooper, W., Lawrence, M., Seiford, Kaoru,T.,(2006), Op. Cit, P.58. 
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 المبحث الثالث

 الصعوبات وطرق تفاديهاو : الخصائص والمزايا، المحدداتDEAأسلوب 

 
  

 التطويقي للبيانات: خصائص ومزايا أسلوب التحليل -1

 تحويل سهولةل نظراً  سهالً  أمراً  والتجارة والزراعة الصناعة مثل قطاعات في الكفاءة قياس يعد     

 قطاع في أما. الفنية بالكفاءة يعرف ما حسااااااااب يمكن ثم ومن نقدية قيم إلى والمخرجات المدخالت

 اتوالمخرج المدخالت قياس لصاااعوبة نفساااها ساااهولةالب الفنية الكفاءة قياس يصاااعب فإنه الخدمات

 طبيعة أن إلى باإلضااافة، ونوعيتها طبيعتها في المدخالت عن المخرجات اختالف عن فضااالً  نقدياً،

 .حةواض وغير معقدة عالقة هي الخدمات قطاع في فيما بينها والمخرجات المدخالت بين التفاعل

 لقياس الطرق أفضااااال من يعد لبياناتل التطويقي تحليلال أسااااالوب فإن الصاااااعوبات، هذه أمام       

 مزاياخصااائص و من الكمي األساالوب هذا به يتمتع لما وخاصااة للمؤسااسااات الخدمية، الفنية الكفاءة

 ، ومن أهمها ما يلي:101التقليدية األساليب من غيره عن تميزه

o المتغيرات المساتقلة بين تربط التي للدالة( رياضاية صايغة) فرضايات أي وضاع إلى الحاجة عدم 

 هناكبمعنى أنه ال يوجد   .مثالً  االنحدار تحليل في الحال هو كما ،(المخرجات)والتابعة ( المدخالت)

 فرضااايات توفر األسااالوب هذا يساااتدعي الو اإلنتاج دوال أشاااكال من معين شاااكل اساااتعمال في تقييد

 .102والمخرجات المدخالت بين الخطية العالقة سوى الستخدامه

o الفنية على الكفاءة حساااب ثم ومن متعددة، ومخرجات متعددة مدخالت اسااتخدام لألساالوب يمكن 

 على التعامل بالقدرة يتساام فهو بهذا قيمتها، وليس فقط والمخرجات للمدخالت كميةال بياناتال أساااس

 من هااذا النوع يجعاال الااذي األمر ،مختلفررة قيرراس بوحررداتوالمخرجااات  الماادخالت من العااديااد مع

ً  التحليل  103 تقييمها. يصعب خدمات تقدم التي الوحدات كفاءة لتحليل مناسبا

o  يعد أسلوبDEA بيعة من أفضل األساليب غير المعلمية لقياس وتحليل كفاءة الوحدات ذات الط

لى عالمتجانساااااة، عن طريق تحديد أفضااااال الوحدات النظيرة للوحدات المنخفضاااااة الكفاءة اعتماداً 

 مدخالت ومخرجات متعددة.

o أسلوب  يتطلب الDEA المخرجات. أو المدخالت أو أوزان أسعار نعمسبقة  معلومات توفر  

o القياس وحدة نفس من والمخرجات المدخالت تكون أن يتطلب ال. 

o أو خصااائص النزعة المركزية العينة متوسااط على وليس الوحدات المدروسااة كل على التركيز ،

حت تحيث يتم التركيز على األداء األفضاااااال للوحدات وبالتالي الكشااااااف عن الحد الفعال للوحدات 

 التقييم ككل.

o للكفاءة، والذي يعكس واحد مؤشاااار صااااورة في وحدة من الوحدات المدروسااااة كل أداء تلخيص 

 استغالل المدخالت )المتغيرات المستقلة( إلنتاج المخرجات )المتغيرات التابعة(. مدى

o 104 من الوحدات المدروسة. وحدة لكل النسبي التقييم الكاملة في معايير العدالة يستوفي 

                                                           
لمؤتمر الدولي للتنمية ا، بحث مقدم إلى "السعودية العربية المملكة الصحية في الخدمات أداء كفاءة تقييم" م. 0920:األحمدي، طيل،  101

 نوفمبر،  1-4اإلدارية نحو أداء متميز في القطا  الحكومي، معهد اإلدارة العامة، الرياض، المملكة العربية السعودية، أيام 
 دراسة) الجزائرية المؤسسة في القرار التخاذ( األهداف) المعايير المتعددة الطرة" ؛م.2010:منصوري، عبد الكريم؛ رزين ، عكاشة،  102

 ديسمبر. 9-8،بحث مقدم إلى الملتقى الوطني األول، تلمسان، الجزائر، أيام "(تطبيقية و نيرية
دراسةةةة  -DEAبيانات " محاولة قياس كفاءة الجامعة الجزائرية باسةةةتخدام أسةةةلوب التحليل التطويقي لل (م،2012):عبد القادر، طلحة،  103

بكر بلقايد، الجزائر،.  ، جامعة أبيالتجارية العلوم و التسيير و االقتصادية العلوم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية حالة جامعة سعيدة"

 .41-42ص ص 
1 0 4 : Manzoni, A.,(2007)," A NEW APPROACH TO PERFORMANCE MEASUREMENT USING DATA 
ENVELOPMENT ANALYSIS-Implications for Organization Behaviour, Corporate Governance and Supply 
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 :DEAمحددات وصعوبات تطبيق أسلوب  -2

 (:DEAأوالً: محددات تطبيق أسلوب التحليل التطويقي للبيانات)

ت عدة شااروط تسااتلزم عملية قياس وتحسااين الكفاءة باسااتخدام أساالوب التحليل التطويقي للبيانا       

 :، يمكن التعرض لها بإيجاز كما يليDEAيتعين أخذها بالحسبان عند تطبيق أسلوب 

 :خالت يتطلب أساااااالوب التحليل التطويقي للبيانات بشااااااكل عام أن تكون المد إيجابية المتغيرات

  .متغيرات ذات قيمة موجية )أكبر من الصفر(والمخرجات 

  العالقة الطردية بين المتغيرات: يشاااااترط لتطبيق أسااااالوبDEA رات أن تكون العالقة بين متغي

يادة في النموذج المتمثلة بالمدخالت والمخرجات عالقة رياضية ذات طبيعة طردية، بمعنى أن أي ز

 ات.فة بالمخرجات، وليس انخفاض في المخرجأية مدخلة من المدخالت ينتج عنها زيادة ولو طفي

  تجانس طبيعة عمل الوحدات تحت التقييم: يتطلب أساااااالوبDEA  وجود تجانس نساااااابي بين

الوحاادات المقيمااة، بحيااث يجااب أن يكون لكاال الوحاادات المتوجااب تقييمهااا نفس الماادخالت ونفس 

 المخرجات وبقيم موجبة.

 اصاااااااة باالمادخالت والمخرجاات لكال وحادة من األوزان )المعاامالت(: يتم تحادياد األوزان الخا

، حيث تحسااااااب بطريقة تؤدي إلى جعل الوحدات DEAالوحدات المقيمة عن طريق حل أساااااالوب 

 105 .تحت التقييم تكون في أفضل أداء ممكن الوصول إليه في عالقتها مع الوحدات األخرى

 106حجم العينة : 

( مجموعة من 2006جريت في )( وباحثون آخرون في دراسااااااة أCOOPERلقد حدد كوبر )      

واعد قالقواعد التي تضاااامن نجاح تطبيق أساااالوب التحليل التطويقي للبيانات، تم حصاااارها في ثالثة 

 يكفي تحقق واحدة منها وهي:

في  : حجم العينة يجب أن يكون أكبر أو يساااااوي من حاصاااال جداء عدد المدخالتالقاعدة األولى -

 التقييم: سيفقد القدرة على التمييز بكفاءة بين الوحدات تحت DEAعدد المخرجات، وإال فإن أسلوب 

S s ≥ I×O 

 حيث أن:

          S s الوحدات تحت التقييم(.): تمثل وحدات اتخاذ القرار 

          I.المخالت : 

          O.المخرجات : 

مدخالت : يجب أن يكون حجم العينة أكبر أو يساااوي ثالث أمثال حاصاال مجموع الالقاعدة الثانية -

 . 3 ≥S s (I+O)للمخرجات: 

ض التسااااهالت في والبد من اإلشاااارة إلى أن هناك من أيَّد بقوة القاعدتين األولى والثانية مع بع      

 3و أ 2كبر أو تساااااااوي حيث اقترح أن تكون حجم العينة أ Ramanathanالقاعدة الثانية من أمثال 

 . مجموع المدخالت للمخرجاتأضعاف 

ا باسااااااتخدام : تتمثل بأن تكون عدد الوحدات ذات الكفاءة الكاملة والتي تم قياسااااااهالقاعدة الثالثة -

  .DEAث تقيس هذه القاعدة جودة تطبيق أسلوب ثلث حجم الوحدات تحت التقييم. حي DEAأسلوب 

DMUs 100% efficient ≥1/3 (S s) 

                                                           
Chain Management", A thesis submitted in partial fulfillment for the degree of Doctor of Business 
Administration, Victoria University,P.127. 
1 0 5 : Battal, A., Khalid, Al-D.(2006), "Using Data Envelopment Analysis To Measure Cost Efficiency 
With An Application On Islamic Banks", Scientific Journal Of Administrative Development.Vol 4,L.A.D, 
PP.134-156. 
1 0 6 : Manzoni, A., Islam,. S.M.N., (2009), Op, Cit, p. 119. 
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  (:DEAثانياً: صعوبات تطبيق أسلوب التحليل التطويقي للبيانات)

 107 في النقاط التالية: DEAيمكن إيجاز أهم الصعوبات في تطبيق أسلوب     

لى صعوبة إإن الطبيعة غير المعلمية التي يتصف بها أسلوب التحليل التطويقي للبيانات قد تؤدي  -

 التقليدية.تطبيق اإلحصاء االستداللي واآلليات 

 حيث قد تنطوي عملية اختيار الخصائص اإلحصائية لالختبارات على بعض الصعوبات. 

 قد يؤدي وجود القيم المتطرفة بشكل كبير إلى حدوث الضوضاء في القياس )خطأ القياس(. -

من أفضاااال األساااااليب لقياس الكفاءة النساااابية لكنه من جهة أخرى يتطلب  (DEAيعد أساااالوب ) -

 ن القيم مطلقة )موجبة(.لتطبيقه أن تكو

( يتطلب صاااياغة وحل برنامج خطي لكل وحدة من الوحدات الخاضاااعة DEAتطبيق أسااالوب ) -

تالي حد بال ها و فة للتقييم، وهذا يؤدي إلى وجود الكثير من البرامج الخطية التي يتطلب حل ثا وث ك

 حسابية قد تتجاوز أحياناً قدرات بعض البرامج.

بشاااكل  DEAه الشاااروط والصاااعوبات التي قد تعيق تطبيق أسااالوب على الرغم من وجود هذ       

من حدتها  ناجح فإن فهم هذه الشااروط والصااعوبات وتأثيراتها المحتملة يعني أيضاااُ إمكانية التخفيف

ب وتفاديها. من جهة أخرى فإنه يوجد إمكانية للتغلب على نقاط الضااااااعف ومحددات تطبيق أساااااالو

DEA  ق إليه أساااليب وتقنيات التحسااين األخرى، وهذا ما ساايتم التطرمن خالل تطبيقه بالتوافق مع

 في الفقرة التالية.

 :تطبيقه لمحددات وصعوبات DEAطرق تفادي أسلوب  -3

وبات يوجد العديد من األسااااااليب والتقنيات التي يمكن اساااااتخدامها للتغلب على محددات وصاااااع     

وب ، لذا ساااايتم التطرق فيما يلي إلى أهم الطرق وأكثرها اسااااتخداماً في أساااالDEAتطبيق أساااالوب 

DEA والتي عالجت أكثر المحددات التي تشكل عائق أمام تطبيقه بشكل ناجح وذلك فيما يلي: 

 ومنها بالنسبة إليجابية المتغيرات: يمكن تفادي شرط إيجابية البيانات باستخدام بعض الطرق : 

ضافة رقم ثابت  - ستخداماَ في حال توفر بيانا موجب:إ سالبة تعد هذه الطريقة من أكثر الطرق ا ت 

مخرج أو أو ذات قيمة صاافرية، وتتمثل هذه الطريقة بإضااافة رقم ثابت موجب ذات قيمة كافية إلى ال

ييم، المدخل ذات القيمة الساااااالبة على أن تساااااحب إضاااااافة هذا الثابت على جميع الوحدات تحت التق

يبقى من كانت البيانات موجبة فتضااااف إلى الثابت، وإن كانت ساااالبة فتطرح من الثابت وبمعنى إذا 

ت الثاااباات الباااقي الموجااب، وبااالتااالي فااإن هااذه الطريفااة تحااافظ على أوزان الماادخالت والمخرجااا

 للوحدات تحت التقييم فيما بينها كما هو الحال قبل إجراء التعديل.

أيضاااااااً من الحلول الممكنة، وتقوم هذه الطريقة على أساااااااس  وهذه تعد تصااااااغير القيم غير الموجبة: -

( وعند 0.0000001استبدال القيم السالبة أو المعدومة بقيم صغيرة جداً بحيث تكون قريبة من الصفر )مثالً 

مقارنتها ببقية القيم فإنها ساتبدو قيم صاغيرة ال تأثير لها، ونبقي القيم الموجبة األخرى كما هي، وبهذا يتحقق 

 108 رط عدم سلبية وصفرية البيانات.ش

  بالنسااابة لحجم العينة: بالرغم من هذه القيود الخاصاااة بحجم العينة والتي تحد من تطبيق أسااالوب

التحليل التطويقي للبيانات فإنه يمكن تداركها باسااااااتخدام تقنيات تطبق توافقياً عند اسااااااتخدام التحليل 

اءة الوحدات عبر الزمن، وبشاااااكل عام يوجد أسااااالوبين التطويقي للبيانات، هذه التقنيات تتيح تتبع كف

(، وتقنية Window Analysis)من أكثر األسااااااليب شااااايوعاَ في التطبيق، هما تقنية تحليل النوافذ 

(، هذه Malmquist productivity indexمؤشاااار اإلنتاجية والمساااامى بمؤشاااار مالمكويساااات )

                                                           
1 0 7 : Manzoni, A., Islam,. S.M.N., (2009), Op. Cit, p:99. 
1 0 8 : Joe,Z., Wade,D.Cook,(2007), Op. Cit,P.312. 
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قوة وقدرة تمييزية في تقييم أداء الوحدة عبر الزمن وخاصاااة عندما  DEAالتقنيات تعطي ألسااالوب 

)المدخالت والمخرجات(، فمثالً  تكون عدد الوحدات تحت التقييم قليلة مقارنة بمتغيرات تقييم كثيرة

 ئهتتبع مسااايرة أداء المصااارف ومتوساااط أدا DEAيمكن باساااتخدام تقنية تحليل النوافذ في أسااالوب 

خالل هذه الفترة مقارنة بأداء المصاااارف األخرى، حيث  ئهفة إلى تتبع أداخالل عدة سااانوات، إضاااا

يتم التعامل مع المصاارف في كل فترة من فترات المدة الزمنية المدروسااة كما لو أنه مصاارف آخر، 

لتحليل  DEAكما تعد تقنية تحليل النوافذ من أكثر الطرق شااايوعاَ والتي يتم اساااتخدامها في أسااالوب 

 109 الوحدات المدروسة. داءحساسية كفاءة أ

 

  

                                                           
1 0 9:  Sunil, K., Rachita, G,(2014), Op. Cit,PP:79-82. 
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 الـرابــعل ـالفص

 الــدراســــــة العمليــة

 

تتضامن الدراساة العملية مبحثين، حيث سايتم في المبحث األول التعريف بالمصاارف التجارية        

قيد الدراسااة، ومن ثم عرض لبعض المؤشاارات الخاصااة بها لتتبع مساايرة أدائها خالل فترة الدراسااة 

في المصارف التجارية الخاصة  DEAصياغة نموذج  (. أما في المبحث الثاني سيتم2010-2015)

أوالً، ومن ثم صياغة أسلوب  DEAوذلك من خالل تحديد مدخالت ومخرجات أسلوب  في سورية

DEA  سة ثانياً. ومن ثم عرض وتحليل مؤشرات الكفاءة وحساب في المصارف التجارية قيد الدرا

 ضة الكفاءة نسبة للمصارف األخرى ثالثاً.التحسينات للمصارف منخف
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 المبحث األول

 قيد الدراسة لمحة عن المصارف التجارية السورية

سيتم في هذا المبحث التعريف بالمصارف التجارية الخاصة السورية قيد الدراسة، ومن ثم عرض    

 الفترة المدروسة.بعض البيانات والمؤشرات المالية الخاصة بمسيرة أداء هذه المصارف خالل 

 التعريف بالمصارف التجارية الخاصة السورية قيد الدراسة: .1

عددها التي و بما أنه سااايتم تطبيق الدراساااة على جميع المصاااارف التجارية الخاصاااة الساااورية      

بنك -بنك األردن سورية  –المصرف الدولي للتجارة والتمويل – البنك العربي) وهي: ( مصرفا  11)

قطر  بنك-بنك عودة  –والخليج  ساااااوريةبنك -بيمو الساااااعودي الفرنساااااي بنك-سوبيبل بنك-الشااااارق

 (.سوريةفرنسبنك  –والمهجر سوريةبنك  – الوطني

(، ومن ثم القيام 1-4لذا ساايتم تلخيص المعلومات األساااسااية الخاصااة بهذه المصااارف في الجدول )

 بإلقاء نظرة تعريفية بشكل مفصل عن كل مصرف.
 (1-4الجدول )

 المعلومات األساسية المتعلقة بالمصارف التجارية الخاصة السورية قيد الدراسة

 المنشورة في سوق دمشق لألوراق الماليةالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات المالية للمصارف قيد الدراسة 

( أعاله أن بنك قطر سااااااورية يمتلك أكبر رأس مال حتى نهاية 1-4نالحظ من خالل الجدول )        

، كما نالحظ أن يستأساااة الخاصاااة من حيث الساااوريال ةتجاريال المصاااارف، وهو أحدث 2015عام 

عدد الفروع المنتشاااارة على  بنك بيمو السااااعودي الفرنسااااي يتصاااادر المصااااارف األخرى من حيث

 وفيما يلي نظرة تعريفية عن كل مصرف: أراضي الجمهورية العربية السورية.

% من البنك 51.286البنك العربي هو شااااركة مساااااهمة سااااورية مملوكة بنساااابة  البنك العربي: .1

تاريخ األردن، ر–العربي ي.م.ع  ها ب م.و. 34بموجب القرار رقم  2004أيلول  22خص إلنشاااااااائ

 .2005آذار  24بتاريخ  14279جل في السجل التجاري لمحافظة دمشق برقم وسُ 

( سهم بقيمة اسمية للسهم 3000000( مليار ل.س موزعة على )1.5تأسس البنك برأسمال مقداره )

 سورية مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية. –(.  إن أسهم البنك العربي 500)

 .2006ون الثاني كان 2باشر البنك أعماله المصرفية في 

 سنة اسم المصرف م

 التأسيس

رأس المال أثناء 

 التأسيس

رأس المال بعد 

 الزيادة

 عدد الفروع

 19 مليار 5.050 مليار 1.5 2004 العربيالبنك  1

المصرف الدولي للتجارة  2

 والتمويل

 30 مليار 5.250 مليار 1.5 2003

 13 مليار 3 مليار 1.5 2007 بنك األردن سورية 3

 6 مليار 2.5 مليار 2.5 2008 الشرقبنك  4

 11 مليار 6.120 مليار 2 2005 بيبلوسبنك  5

 39 مليار 5 مليار 1.5 2003 بيمو السعودي الفرنسيبنك  6

 12 مليار 10 مليار 1.5 2006 سورية والخليجبنك  7

 20 مليار 5,072.45 مليار 2.5 2005 عودةبنك  8

 15 مليار 15 مليار 5 2009 سورية -قطر الوطنيبنك  9

 17 مليار 4 مليار 1.5 2003 والمهجر بنك سورية 10

 8 مليار 5.25 مليار 1.75 2008 فرنسبنك سورية 11
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( 5.05) 2011كانون األول  31تم زيادة رأس المال ليصاااابح في  2011و 2008،2010في أعوام 

 ( ل.س.100( لتصبح القيمة األسمية للسهم )2012مليار ل.س. وتم تجزئة األسهم في عام )

داخل يقوم البنك بتقديم جميع األعمال المصااااارفية من خالل مركزه الرئيساااااي في دمشاااااق وفروعه 

( فروع 9( فرعاً موزعة على المحافظات كالتالي: )19الجمهورية العربية السااورية والبالت عددها )

( مغلقة بساااااب األوضااااااع 8( فروع موزعة على باقي المحافظات منها )10في دمشاااااق وريفها، و)

 110 األمنية في الجمهورية السورية.

رة والتمويل هو شااااركة مساااااهمة المصاااارف الدولي للتجا المصاااارف الدولي للتجارة والتمويل: .2

 2004أيار  23ح بتاريخ /231بموجب القرار رقم  2003كانون األول  4مغفلة، تم تأساااااايسااااااه في 

( بوصفه مصرفاً خاصاً. 10وفي سجل المصارف تحت رقم ) 13885وتحت السجل التجاري رقم 

س، وفي عام ( ل.500( مليار ل.س بقيمة اسااامية للساااهم )1.5تأساااس المصااارف برأسااامال مقداره )

ة للسهم تم تعديل القيمة األسمي 2011( مليار ل.س، وفي عام 5تم زيادة رأس المال ليصبح ) 2010

ل.س عن طريق 250000000 تم زيادة رأس المال بمقدار 2012ل.س، وفي عام  100لتصاااااابح 

 –يل سااااهم. يمتلك بنك اإلسااااكان للتجارة والتمو 20توزيع أسااااهم مجانية بواقع سااااهم لكل من يملك 

 من رأسمال المصرف. %49.06األردن أسهم بنسبة 

 إن أسهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية.

يقوم المصااارف بتقديم عدة أنشاااطة وخدمات مصااارفية من خالل مركزه الرئيساااي وفروعه الثالثين 

والحساااكة  وريف دمشاااق وحلب وحمص وطرطوس والالذقية وحماة ودرعا المرخصاااة في دمشاااق

 111 والسويداء والقامشلي ودير الزور ومحرده.

% من بنك األردن 49هو شااااركة مساااااهمة مغفلة سااااورية مملوكة بنساااابة  بنك األردن سااااورية: .3

ي م. وتم تسااااااجيله ف/36بموجب القرار رقم  2007أيار 27تم الترخيص إلنشااااااائه بتاريخ  ي.م.ع.

وفي ساجل المصاارف  2008أيار  28بتاريخ  15351الساجل التجاري لمحافظة دمشاق تحت الرقم 

 بوصفه مصرفاً خاصاً. 17تحت الرقم 

وهو يقوم بكافة األعمال والخدمات  2008تشااااارين الثاني  18باشااااار المصااااارف أعماله في تاريخ 

ً  13في مدينة دمشق وفروعه البالت عددها  مقره الرئيسي الواقعالمالية والمصرفية من خالل  . فرعا

ل.س  500سهم بقيمة اسمية  3000000مليار ل.س موزعة على  1.5تأسس البنك برأسمال مقداره 

 2011( مليار ل.س، وفي عام (3تم زيادة رأس المال ليصابح بقيمة  2009للساهم الواحد، وفي عام 

الواحد. وإن أسهم بنك األردن سورية مدرجة في  ل.س للسهم 100تم تعديل القيمة االسمية لتصبح 

 112 سوق دمشق لألوراق المالية.

 % من قبل البنك اللبناني الفرنساااي49هو شاااركة مسااااهمة ساااورية مملوكة بنسااابة  رق:بنك الشااا .4

م.و. سااااااجل  /26بموجب القرار رقم  2008نيسااااااان عام  10ي.م.ل، تم تأساااااايس المصاااااارف في 

، وفي ساااااجل 2008كانون األول  22بتاريخ  15616المصااااارف في الساااااجل التجاري تحت الرقم 

 بوصفه مصرفاً خاصاً. 19المصارف تحت الرقم 

                                                           
1 1 0 : ARBS. (2015). annual report. 
1 1 1 : IBTF. (2015). Annual report. 
1 1 2 : BOJS. (2016).annual report. 
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. في عام 1000( مليار ل.س بقيمة أسااامية للساااهم الواحد 2.5)تأساااس المصااارف برأسااامال مقداره 

في  س للسااهم الواحد. أسااهم المصاارف مدرجةل. 100تم تعديل القيمة األساامية لتصاابح بقيمة  2012

 سوق دمشق لألوراق المالية.

يقوم المصرف بتقديم عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خالل مقره الرئيسي في دمشق ومن خالل 

 113(، ثالث منها في دمشق والباقي في حلب وحمص والالذقية.6(فروعه البالت عددها 

ل تشرين األو 20تم تأسيس بنك بيبلوس سورية كشركة مساهمة سورية مغفلة في  س:وبنك بيبل .5

ل.أ، وتم تسااااااجيل المصاااااارف في السااااااجل التجاري تحت الرقم  /925بموجب القرار رقم  2005

 بوصفه مصرفاً خاصاً. 13تحت الرقم  وفي سجل المصارف 14497

أسمال نك. وقد تم تأسيس البنك بر% من رأسمال الب59.87يساهم بنك بيبلوس ي.م.ل بيروت بنسبة 

دة للسااااااهم الواحد، وقد تمت زيادة رأس المال على ع 500( مليار ل.س بقيمة اساااااامية 2مقداره )

إن  ل.س للسااهم الواحد. 100( مليار ل.س بقيمة اساامية 6.120مراحل ليصاابح إجمالي رأس المال )

 أسهم المصرف مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية.

بلوس بتقديم عدة أنشااااطة وخدمات مصاااارفية من خالل مركزه الرئيسااااي وفروعه البالت يقوم بنك بي

 114فرعاً والمنتشرة على أراضي الجمهورية العربية السورية. 11عددها 

 13901هو شركة مساهمة سورية مسجلة في السجل التجاري رقم  :بنك بيمو السعودي الفرنسي .6

 بوصفه مصرفاً خاصاً. 8، وفي سجل المصارف تحت الرقم 2003كانون األول  29بتاريخ 

 ل.س للسااهم الواحد، وقد تم زيادة 500ل.س بقيمة اساامية  1.5تأسااس المصاارف برأساامال مقداره 

مة تم تجزئة األسااهم لتصاابح القي 2012ل.س، وفي عام  مليار 5رأس المال بشااكل تدريجي ليصاابح 

 ل.س للسهم الواحد. 100األسمية 

 المصرف مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية.إن أسهم 

 تم الموافقة للمصااارف من قبل 2007، وفي عام 2004كانون الثاني  4باشااار المصااارف أعماله في 

ي مجلس النقد والتسااليف بالمساااهمة في تأساايس شااركة وساااطة مالية تحت اساام شااركة بيمو السااعود

 % من رأسمال الشركة.74.67لمصرف الفرنسي المالية المساهمة المغفلة وقد كانت مساهمة ا

ويقوم المصرف بتقديم عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خالل مقره الرئيسي في دمشق وفروعه  

 115فرعاً ومكتباً يعملون حالياً وموزعين على كافة المحافظات السورية. 39البالت عددها 

 خاصـاااة سوريـاااة مغفلة مساهمـاااة شركـاااة هو والخليـاااج سوريـاااة بنـاااك إن :بنك سورية والخليج .7

، وقد تم تسااااااجيل 2006تشاااااارين الثاني لعام  21بتاريخ  14765رقم  التجاري بالسااااااجل مسااااااجلة

بوصاافه مصاارفاً  2007في عام  14لدى المصااارف تحت الرقم المصاارف لدى مفوضااية الحكومية 

 خاصاً.

ل.س للساااهم الواحد. وقد تم  500مليار ل.س وبقيمة اسااامية  1.5تأساااس المصااارف برأسااامال قدره 

ل.س للساااهم  500ل.س وبقيمة اسااامية  300000000إلى  2007زيادة رأس المال ليصااال في عام 

وإن أسهم  ل.س للسهم الواحد. 100تم تجزئة األسهم لتصبح القيمة األسمية  2011الواحد. وفي عام 

بنك الخليج المتحد ما بنك ساااورية والخليج مدرجة في ساااوق دمشاااق لألوراق المالية. وتبلت حصاااة 

بمبلت  2015% قبل الزيادة، حيث تم زيادة رأسااااامال البنك من قبل المسااااااهمين في عام 31نسااااابته 

                                                           
1 1 3 : SHRQ. (2015). Annual report. 
1 1 4 : BBS. (2015). Annual report. 
1 1 5 : BBSF.(2015). Annual report. 
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مليار ل.س وقد أصبح رأس المال المدفوع كما في  10ل.س ليصبح رأسمال البنك  7000000000

 والزالت األسهم المتبقية قيد االكتتاب.  3800210400: 31/12/2015

، حيث يقوم البنك بتقديم جميع 2007حزيران  13ك بممارساااااة نشااااااطه المصااااارفي بتاريخ بدأ البن

فرعاً موزعاً في  12األعمال المصرفية من خالل مركزه الرئيسي في دمشق وفروعه البالت عددها 

  116دمشق وريف دمشق وحلب وطرطوس وحماة وحمص والالذقية ودير الزور.

بموجب السااااااجل التجاري رقم  2005آب  30سااااااورية في  عوده بنك تأساااااايس تم :بنك عودة .8

 بوصفه مصرفاً خاصاً. 12، سجل البنك لدى مفوضية الحكومة تحت الرقم 14456

م تل.س للسهم الواحد، وقد  1000مليار ل.س وبقيمة اسمية  2.5تأسس المصرف برأسمال مقداره 

 724مليارات و 5أيضاً ليصبح  2011وفي عام  2009،2010زيادة رأس مال بشكل تدريجي عام 

 ل.س للسااهم 100تم تعديل القيمة االساامية للسااهم لتصاابح  2012ألف ل.س، وفي عام  500مليون و

 الواحد.

 إن أسهم بنك عودة مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية.

م.ع % في رأسمال البنك. كما يساهم بنك عودة سورية ي.م.47تساهم مجموعة عودة ي.م.ل بنسبة 

 % في شركة عودة كابيتال سورية محدودة المسؤولية.99.99نسبة ب

يقوم البنك بتقديم جميع األعمال المصااارفية والمالية من خالل مركزه الرئيساااي في دمشاااق وفروعه 

 117فرع مرخص. 20البالت عددها 

 تشرين 11تأسس بنك قطر الوطني سورية كشركة مساهمة مغفلة في  :سورية بنك قطر الوطني  .9

 وفي سااجل المصااارف 15961وتم قيد البنك بموجب السااجل التجاري تحت رقم  2009الثاني لعام 

 بوصفه مصرفاً خاصاً. 20تحت الرقم 

 % من رأسمال البنك.50.81قطر بنسبة  -يساهم بنك قطر الوطني

حد، وفي وال.س للسهم ال 500مليارات ليرة سورية بقيمة اسمية  5تم تأسيس البنك برأسمال مقداره 

ح تم تجزئة األسااااهم لتصااااب 2012مليار، وفي عام  15تم زيادة رأساااامال البنك ليصاااابح  2010عام 

 ل.س للسهم الواحد. 100القيمة األسمية 

 إن أسهم ينك قطر الوطني سورية مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية.

المالية  ا والقيام بجميع العملياتغاية المصااااارف القيام بكافة العمليات البنكية وقبول الودائع وتوظيفه

كية وفق األنظمة والقوانين النافذة وذلك من خالل مقره الرئيسااااااي في دمشااااااق وفروعه البالت نوالب

ً  15عددها  في دمشاااق وريف دمشاااق وحلب والالذقية وطرطوس وحمص وادلب ودير الزور  فرعا

 118ودرعا.

سورية والمهجر :والمهجر سوريةبنك  .10 سورية مساهمة مغفلة، وت تم الترخيص لبنك  م كشركة 

، وفي سااااجل 2003كانون األول  29بتاريخ  13900قيد البنك بموجب السااااجل التجاري تحت رقم 

 بوصفه مصرفاً خاصاً. 2004في عام  9المصارف تحت الرقم 

 % في رأسمال البنك.49يساهم بنك لبنان والمهجر ي.م.ل بنسبة 

ل.س للسااهم الواحد، وقد تم زيادة رأس  500بقيمة اساامية  مليار 1.5تأسااس البنك برأساامال مقداره 

تم زيادة رأس المال  2011ملبار، وفي عام  3.6إلى  2010المال بشاااااكل تدريجي ليصااااال في عام 

                                                           
1 1 6 : SGB. (2015). Annual report. 
1 1 7 : BASY. (2015). Annual report. 
1 1 8 : QNBS. (2015). Annual report. 
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مليار  4عن طريق توزيع جزء من األرباح المحتجزة على شاااكل أساااهم مجانية ليصااابح رأس المال 

 ل.س للسهم الواحد. 100تم تجزئة األسهم ليصبح سعر السهم  2012ل.س، وفي عام 

 إن أسهم بنك سورة والمهجر مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية.

فرعاً  27يقوم البنك بتقديم جميع األعمال المصرفية والمالية من خالل مركزه وفروعه البالت عددها 

 119س والسويداء ودرعا والحسكة.في دمشق وريف دمشق وحلب والالذقية وحماة وحمص وطرطو

سورية .11 سبنك  سجل التجاري تحت الرقم  :فرن سورية مسجلة في ال شركة مساهمة   15413هو 

 بوصفه مصرفاً خاصاً. 18، وفي سجل المصارف تحت الرقم 2008تموز  13بتاريخ 

م تل.س للسااهم الواحد، وقد  500مليار ل.س بقيمة اساامية  1.75تأسااس المصاارف برأساامال مقداره 

 .2011ادراج أسهم المصرف في سوق دمشق لألوراق المالية في عام 

 .2009باشر المصرف أعماله المصرفية في عام 

 % من رأسمال المصرف.55.66يمتلك مصرف فرنسبنك ـــــ لبنان حالياً نسبة 

ال مليار ورأس الم 5.25تم زيادة رأسااامال البنك ليصااابح رأس المال المصااارح به  2011وفي عام 

 ل.س. 4122266500المدفوع 

 ل.س للسهم الواحد. 100تم تعديل القيمة األسمية لتصبح  2012وفي عام 

في كل  8يقوم المصااارف بكافة الخدمات المصااارفية من خالل مقره الرئيساااي وفروعه البالت عددها 

 120من دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وطرطوس والالذقية.

 

 خالل الفترة المدروسة: التجاريةأداء المصارف  .2

والً وذلك أسيتم استعراض تطور أداء المصارف قيد الدراسة من خالل بعض البيانات المالية         

 لدراساااة تطور حجم األصاااول والربح الصااااقي وحقوق الملكية والودائع وكذلك صاااافي التساااهيالت

التشااااااغيلية لتلك المصاااااااارف  اس الكفاءة(، ومن ثم القيام بقي2010-2015االئتمانية خالل الفترة )

 وتحليل نتائج البيانات والمؤشرات المالية.

 أوالً: تطور بعض مؤشرات المصارف محل الدراسة باألرقام:

 :مجموع األصول 

 

 

 

 

 

 

 

 (2-4الجدول )

 )األرقام بالمليارات( 2015-2010تطور مجموع األصول للمصارف قيد الدراسة خالل الفترة 

                                                           
1 1 9 : BSO. (2015). Annual report. 
1 2 0 : FSBS. (2015). Annual report. 
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 إعداد الباحث باالعتماد على البيانات المالية للمصارف قيد الدراسة المنشورة في سوق دمشق لألوراق الماليةالمصدر: من 

( أن بنك بيمو يمتلك أكبر متوسااااااط لمجموع األصااااااول خالل فترة 2-4نالحظ من خالل الجدول )      

لمجموع األصاااول بين بنك األردن أقل متوساااط بينما حقق ، مليار (117.067الدراساااة بمتوساااط قدره )

بشاااكل أكثر  الجدول الساااابق . ويمكن تلخيصمليار (18.248المصاااارف قيد الدراساااة بمتوساااط قدره )

 (:1-4وضوحاً من خالل الشكل )

 ( 1-4الشكل )

 (2015-2010متوسط مجموع األصول للمصارف قيد الدراسة خالل الفترة ) 

 

 Microsoft Excel( وباستيدام برنام  2-4الجدول )المصدر: من إعداد الباحث استنادا  إلى بيانات 

-4كما يمكن تلخيص مجموع األصول للمصارف قيد الدراسة مجتمعة حسب كل عام في الشكل )

 ( التالي:2

 ( 2-4الشكل )

 (2015-2010متوسط مجموع األصول للمصارف قيد الدراسة حسب العام خالل الفترة )
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 Microsoft Excel( وباستيدام برنام  2-4إلى بيانات الجدول )المصدر: من إعداد الباحث استنادا  

 

( أن حجم أصااااول المصااااارف يتزايد من عام آلخر بشااااكل 2-4السااااابق ) الشااااكلنالحظ من خالل 

(، ليواصااااااال ارتفاعه في األعوام 2012-2011إال أنه شااااااهد انخفاض متتالي في عامي ) طردي.

 التالية.
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 :الربح الصافي 

 (3-4الجدول )

 :)األرقام بالمليارات( 2010-2015تطور الربح الصافي للمصارف قيد الدراسة خالل الفترة 

 
 المنشورة في سوق دمشق لألوراق المالية المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات المالية للمصارف قيد الدراسة

حيث للمصااارف قيد الدراسااة  الصااافي( تطور الربح 3-4نالحظ من خالل الجدول السااابق )        

أن بنك قطر سااااورية يتصاااادر المصااااارف األخرى في تحقيقه أعلى األرباح الصااااافية خالل الفترة 

بينما ، مليار (2.0590، يليه بنك بيمو بمتوساااط قدره )مليار (6.8221المدروساااة بمتوساااط مقداره)

كانت نتيجة األرباح حيث  مقارنة بالمصاااااارف األخرى،حقق بنك ساااااورية والخليج المركز األخير 

وهذا يعني  تحقيقه بالمتوسط لخسارة مليار  (0.0547-الصافية بالمتوسط  خالل الفترة المدروسة )

   (:3-4) من خالل الشكل عرضه بالجدول أعاله ويمكن تلخيص ما سبق خالل الفترة المدروسة.
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 (3-4الشكل )

(2015-2010متوسط األرباح الصافية حسب كل مصرف خالل الفترة )

 

 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 3-4المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول )

في كما للمصارف قيد الدراسة مجتمعة حسب كل عام  متوسط صافي األرباحكما يمكن تلخيص 

 ( التالي:4-4الشكل )

 (4-4الشكل )

 (2015-2010متوسط األرباح الصافية للمصارف قيد الدراسة حسب العام خالل الفترة ) 

 

 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 3-4المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول )

( أن مسااايرة تطور األرباح الصاااافية للمصاااارف خالل 4-4نالحظ من خالل الشاااكل الساااابق )       

أعلى قيمة بالمتوسط،  ((2015الفترة المدروسة بشكل عام متزايدة من عام آلخر، حيث بلت في عام 

  .(2012)في حين كانت أقل قيمة في عام 

-1,000,000,000.00
0.00

1,000,000,000.00
2,000,000,000.00
3,000,000,000.00
4,000,000,000.00
5,000,000,000.00
6,000,000,000.00
7,000,000,000.00
8,000,000,000.00

ريا
سو
ر 
ط
 ق
ك
بن

مو
بي
ك 
بن

دة
عو
ك 
بن

ر
ج
مه
وال
ا 
ري
سو
ك 
بن

ك
بن
س
رن
ف

س
لو
يب
 ب
ك
بن

ي
رب
لع
 ا
ك
بن
ال

ق
ر
ش
 ال
ك
بن

ي
ول
لد
 ا
ف
ر
ص
لم
ا

ل
وي
تم
وال
ة 
ر
جا
للت

ن
رد
أل
 ا
ك
بن

 
يلي
وال
ا 
ري
سو
ك 
بن

األول الثاني الثالث الرابع اليامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر الحادي 
عشر

متوسط صافي األرباح حسب كل مصرف

0.00

1,000,000,000.00

2,000,000,000.00

3,000,000,000.00

4,000,000,000.00

5,000,000,000.00

6,000,000,000.00

7,000,000,000.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015

متوسط صافي األرباح حسب العام



 
77 

 :حقوق الملكية 

 (4-4الجدول )

 )األرقام بالمليارات(: 2010-2015تطور حقوق الملكية للمصارف قيد الدراسة خالل الفترة 

 

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات المالية للمصارف قيد الدراسة المنشورة في سوق دمشق لألوراق المالية

بنك قطر  الملكية للمصاااااارف قيد الدراساااااة، حيث يمتلك ( تطور حقوق4-4من خالل الجدول ) يتبين       

 (9.597، يليه بنك بيمو بمتوسااااط )مليار (27.797سااااورية أكبر متوسااااط لحقوق الملكية بمتوسااااط قدره )

ويمكن تلخيص  .مليار (2.378حقق بنك سورية والخليج أقل متوسط لحقوق الملكية حيث بلت )بينما ، مليار

 ( التالي:5-4من خالل الشكل ) عرضه في الجدول أعاله ما سبق

 (5-4الشكل )

(2015-2010متوسط حقوق الملكية حسب كل مصرف خالل الفترة ) 

 

 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 4-4المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول ) 

للمصارف قيد الدراسة مجتمعة حسب كل عام كما في  حقوق الملكيةكما يمكن تلخيص متوسط 

 :(6-4الشكل )

 ( 6-4الشكل )
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 (2015-2010يمثل متوسط حقوق الملكية حسب العام خالل الفترة )

 

 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 4-4المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول )

( أن مسيرة تطور حقوق الملكية للمصارف مجتمعة تتزايد 6-4نالحظ بشكل عام من خالل الشكل )

(، في حين كاااناات أقاال قيمااة في عااام (2015من عااام آلخر، حيااث بلغاات أعلى قيمااة لهااا في عااام 

2010).) 

  :الودائع 

-2015( التطور في حجم الودائع للمصاااااااارف قيد الدراساااااااة خالل الفترة )5-4يمثل الجدول )    

 المحسوبة كالً من ودائع المصارف وودائع العمالء.حيث تشمل الودائع  (:2010

 ( 5-4الجدول )

)األرقام بالمليارات( 2010-2015تطور الودائع للمصارف قيد الدراسة خالل الفترة 

 
 المنشورة في سوق دمشق لألوراق المالية المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات المالية للمصارف قيد الدراسة

نالحظ من خالل الجدول أعاله تطور حجم الودائع في المصااااارف المدروسااااة، فقد تصاااادر بنك بيمو        

( 100.484المصارف األخرى بقدرته على جذب أكبر حجم من الودائع، حيث كان حجم الودائع بالمتوسط )

( مليار. 8.446بنك قطر سااااااورية المركز األخير من حيث حجم الودائع بمتوسااااااط بلت )بينما حقق  مليار،

 (:7-4ويمكن تلخيص ما سبق بشكل أكثر وضوحاً من خالل الشكل )

 ( 7-4الشكل )
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(2015-2010متوسط الودائع حسب كل مصرف خالل الفترة )

  

 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 5-4المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول )

 (8-4للمصارف قيد الدراسة مجتمعة حسب كل عام كما في الشكل )كما يمكن تلخيص متوسط الودائع 

 التالي:

 (8-4الشكل )

(2015-2010متوسط الودائع للمصارف حسب العام خالل الفترة ) 

 

 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 5-4المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول )

( تطور حجم الودائع المصرفية من عام آلخر، حيث بلغت أعلى قيمة 8-4نالحظ من خالل الشكل )       

( وذلك خالل 2010(، في حين كانت أقل قيمة لها في عام )2015للودائع المصرفية بالمتوسط في عام )

 الفترة المدروسة.

 :صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة 

حسااااابات جارية مدينة للشااااركات الكبرى -1 تشاااامل صااااافي التسااااهيالت االئتمانية المباشاااارة المحسااااوبة:

فوائد  -3قروض وساالف للشااركات الكبرى والمتوسااطة والصااغيرة والتجزئة.  -2والمتوسااطة والصااغيرة. 

بطاااقااات  -4 .مقبوضااااااااة مقاادماااً عن قروض للشااااااركااات الكبرى والمتوسااااااطااة والصااااااغيرة والتجزئااة

فوائد مقبوضة مقدماً عن سندات  -6. سندات محسومة للشركات الكبرى والمتوسطة -5االئتمان)التجزئة(. 

مطروحاً منها كالً من )مخصاااااص تدني تساااااهيالت ائتمانية مباشااااارة   فوائد معلقة(. ويمثل  -7محساااااومة 

 ( التالي التطور في صافي التسهيالت االئتمانية:6-4الجدول )
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متوسط الودائع حسب كل مصرف
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 (6-4الجدول )

 )األرقام بالمليارات( 2010-2015الفترة  للمصارف قيد الدراسة خاللتطور صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة 

 
 المنشورة في سوق دمشق لألوراق المالية المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات المالية للمصارف قيد الدراسة

من خالل الجدول أعاله نالحظ أن بنك بيمو يتصااادر المصاااارف في قدرته على منح أكبر قدر        

من صافي التسهيالت االئتمانية مقارنة بالمصارف األخرى، حيث بلغت صافي التسهيالت االئتمانية 

لمركز بنك قطر سورية ا بينما حقق( مليار، 30.6907لبنك بيمو بالمتوسط خالل الفترة المدروسة )

 (:9-4من خالل الشكل ) الجدول أعاله( مليار. ويمكن تلخيص 2.7107األخير بمتوسط)
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 (9-4الشكل )

 (2015-2010يمثل متوسط صافي التسهيالت االئتمانية حسب كل مصرف خالل الفترة ) 

 

 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 6-4المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول )

للمصارف قيد الدراسة  صافي التسهيالت االئتمانية المباشرةكما يمكن تلخيص متوسط       

 :(10-4مجتمعة حسب كل عام كما في الشكل )

 (10-4الشكل )

(2015-2010متوسط صافي التسهيالت االئتمانية حسب كل عام خالل الفترة ) 

 

 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 6-4الجدول )المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات 

( أن التساااهيالت االئتمانية بشاااكل عام قد انخفضااات 10-4نالحظ من خالل المخطط الساااابق )       

(، 2014( لتواصل انخفاضها التدريجي حتى عام )2010( مقارنة بعام )2011بالمتوسط في عام )

 ( أيضاً.(2013( وعام 2014م )( مقارنة بعا2015حيث شهدت ارتفاعاً في عام )
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 ثانياً: قياس الكفاءة التشغيلية:

سيتم تقييم كالً من كفاءة األرباح وكفاءة التكاليف للمصارف من خالل حساب بعض المؤشرات       

(، ومعدل العائد على حقوق ROAالمالية، حيث ساايتم اسااتخدام كالً من معدل العائد على األصااول)

( لتقييم كفاءة األرباح، في UA(، ومنفعة األصاااول)EM) حق الملكية (، ومضااااعفROEالملكية)

( لتقييم كفاءة التكاليف، حيث يبين هذا المؤشاااار قدرة PM) حين ساااايتم اعتماد مؤشاااار هامش الربح

 المصرف على التحكم بتكاليفه. وذلك فيما يلي:

نتائج مؤشاااااارات كفاءة ( 10-4(، )9-4(، )8-4(، )7-4تمثل الجداول رقم ) تقييم كفاءة األرباح: -أ

 (:2015-2010األرباح في المصارف محل الدراسة خالل الفترة )

 (7-4الجدول )

 (2015-2010( للمصارف قيد الدراسة خالل الفترة )ROAمعدل العائد على األصول)

 
 ق لألوراق الماليةالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير المالية للمصارف قيد الدراسة المنشورة في سوق دمش

( أن بنك قطر سورية حقق أعلى متوسط من العائد على 7-4نالحظ من خالل الجدول السابق)       

سبة بلغت ) سورية والخليج%14.478األصول خالل الفترة المدروسة بن أقل  (، في حين حقق بنك 

(. ويمكن تلخيص %0.370-من العائد على األصااااول خالل الفترة المدروسااااة حيث بلت ) متوسااااط

 (:11-4من خالل الشكل )الجدول السابق 

 

 

 

 

 ( 11-4الشكل )
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(2015-2010( للمصارف خالل الفترة )ROAمتوسط العائد على األصول)

 

 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 7-4المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول )

للمصارف قيد الدراسة مجتمعة حسب  (ROAعلى األصول )العائد كما يمكن تلخيص متوسط       

 :(12-4كل عام كما في الشكل )

 ( 12-4الشكل )

 (2015-2010( حسب كل عام خالل الفترة )ROAمتوسط العائد على األصول)

 

 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 7-4المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول )

( أن متوسط العائد على األصول كان بشكل عام متزايد 12-4نالحظ من خالل الشكل السابق )      

بينما أقل قيمة له  2015من عام إلى آخر خالل الفترة المدروسااااااة، حيث بلت أعلى قيمة له في عام 

 قبل أن يواصاااااال 2012، إال أنه انخفض في عام 2011ليرتفع بعدها في عام  2010كانت في عام 

  ارتفاعه باألعوام التالية.
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حسب كل مصرف( ROA)متوسط العائد على األصول
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 (8-4الجدول )

(2015-2010( للمصارف قيد الدراسة خالل الفترة )ROEمعدل العائد على حقوق الملكية)

 
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير المالية للمصارف قيد الدراسة المنشورة في سوق دمشق لألوراق المالية

( أن بنك الشاااااارق حقق أعلى متوسااااااط للعائد على 8-4نالحظ من خالل الجدول السااااااابق )          

(، يليه بفارق طفيف بنك قطر ساااورية بمتوساااط %18.936األموال الخاصاااة خالل الفترة بنسااابة )

(، بينما حقق بنك سورية والخليج أقل عائد على األموال الخاصة خالل الفترة بمتوسط 18.900%)

 (:13-4من خالل الشكل ) الجدول اعاله (. ويمكن تلخيص%9.683-دره )سالب ق

 ( 13-4الشكل )

 (2015-2010( للمصارف خالل الفترة )ROEمتوسط العائد على حقوق الملكية)

 

 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 8-4المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول )

للمصارف قيد الدراسة مجتمعة حسب  (ROEالعائد على حقوق الملكية )كما يمكن تلخيص متوسط 

 :(14-4كل عام كما في الشكل )

 ( 14-4الشكل )

 (2015-2010( للمصارف حسب العام خالل الفترة )ROEمتوسط العائد على حقوق الملكية)
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 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 8-4المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول )

( أن مساااايرة تطور العائد على األموال الخاصااااة للمصااااارف 14-4نالحظ من خالل الشااااكل )       

(، حيث كان متوسااط العائد للمصااارف 2012بشااكل عام كانت متزايدة باسااتثناء االنخفاض في عام )

بالمتوسااط أعلى ( 2015مجتمعة في هذا العام أقل قيمة خالل الفترة المدروسااة، في حين حقق عام )

 قيمة للعائد على األموال الخاصة.
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 ( 9-4الجدول )

 (2015-2010قيد الدراسة خالل الفترة ) رفاللمص( EMمضاعف حق الملكية)

 

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير المالية للمصارف قيد الدراسة المنشورة في سوق دمشق لألوراق المالية

مؤشااار مضااااعف حق الملكية في مقارنة األصاااول مع حق الملكية فهو يقيس الرفع  يتمثل دور      

المالي، حيث تشير القيمة األكبر لهذا المؤشر للتمويل بالديون بقدر أكبر من التمويل بحقوق الملكية، 

( أن بنك ساااورية والخليج 9-4يتضاااح من الجدول الساااابق )يعتبر مقياسااااً للربح والمخاطرة، و يثح

مرة، يليه بنك بيمو  14.0250حقق أكبر متوسط لمضاعف حق الملكية خالل الفترة المدروسة بـااااااا 

مرة، في حين  13.204مرة، ثم يليه بفارق طفيف بنك سورية والمهجر بمتوسط  13.335بمتوسط 

 1.373ة بقيمة حقق بنك قطر سورية أقل متوسط من مضاعف حق الملكية بين المصارف المدروس

، وهذا يشااير إلى أن بنك قطر سااورية قد اعتمد على اسااتغالل األصااول لتحقيق األرباح ويتضاح مرة

ذلك في مؤشر منفعة األصول في الفقرة التالية. كما يمكن تلخيص ما سبق بشكل أكثر وضوحاً من 

 (:15-4خالل الشكل )
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 ( 15-4الشكل )

 (2015-2010الل الفترة )( للمصارف خEMمتوسط مضاعف حق الملكية)

 

 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 9-4المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول ) 

سة مجتمعة حسب كل  (EMمضاعف حق الملكية )كما يمكن تلخيص متوسط  للمصارف قيد الدرا

 : (16-4عام كما في الشكل )

 (16-4الشكل )

 (2015-2010الفترة ) ( للمصارف حسب العام خاللEMمتوسط مضاعف حق الملكية)

 

 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 9-4المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول )

( أن أكبر قيمة لمتوسااااااط مضاااااااعف حق الملكية 16-4نالحظ من خالل الشااااااكل السااااااابق )        

 2012- 2011، حيث انخفض المتوسااااط بشااااكل متتالي في عامي 2010للمصااااارف كانت في عام 

خالل الفترة  2015، في حين كاااناات أقاال قيمااة في عااام 2014-2013ليرتفع بعاادهااا في عااامي 

 المدروسة.
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 ( 10-4الجدول )

 (2015-2010قيد الدراسة خالل الفترة ) للمصارف( UAمعدل منفعة األصول)

 

 على التقارير المالية للمصارف قيد الدراسة المنشورة في سوق دمشق لألوراق الماليةالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد 

( أن بنك قطر ساااااورية حقق أعلى متوساااااط خالل 10-4نالحظ من خالل الجدول الساااااابق )         

، حيث حقق هذا المصااارف (%17.659)الفترة من اساااتغالل األصاااول في تحقيق اإليرادات بنسااابة 

، (2015)حيث كانت أكبر نسااااابة في عام  ((2010جميع األعوام ما عدا عام  أكبر اساااااتغالل خالل

كما يمكن  .%4.100))حقق بنك سااااورية والمهجر أقل نساااابة من منفعة األصااااول بمتوسااااط بينما 

 (:17-4تلخيص ما سبق بشكل أكثر وضوحاً من خالل الشكل )
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 ( 17-4الشكل )

(2015-2010خالل الفترة ) ( للمصارفUAمتوسط منفعة األصول)

 

 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 10-4المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول )

المتوساااط العام لمعدل منفعة األصاااول للمصاااارف  (17-4في الشاااكل ) حيث يمثل الخط األفقي     

للمصاااارف قيد الدراساااة  األصاااولمعدل منفعة كما يمكن تلخيص متوساااط  خالل الفترة المدروساااة،

  التالي: (18-4مجتمعة حسب كل عام كما في الشكل )

 (18-4الشكل )

(2015-2010( للمصارف حسب العام خالل الفترة )UAمتوسط منفعة األصول)

 

 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 10-4المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول )

( أن معدل منفعة األصول يتزايد بشكل طردي خالل 18-4نالحظ من خالل الشكل السابق )         

وهذا يشير إلى أن المصارف تسعى بشكل عام  (.2014الفترة المدروسة ما عدا االنخفاض في عام )

(، في حين 2010د على أصااااااولها في توليد اإليرادات، حيث كانت أقل قيمة له في عام )إلى االعتما

 (.2015على قيمة له في عام )كانت أ

لتقييم كفاءة التكاليف للمصاااارف، حيث  مؤشااار هامش الربحاعتماد سااايتم  :التكاليفتقييم كفاءة  -ب

( يبين معدل 10-4. والجدول التالي رقم )قدرة المصاااارف على التحكم في تكاليفهيبين هذا المؤشاااار 

 (:2015-2010( للمصارف خالل الفترة المدروسة )PMهامش الربح)

 ( 11-4الجدول )

 (2015-2010صارف قيد الدراسة خالل الفترة )( للمPMمعدل هامش الربح)
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 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير المالية للمصارف قيد الدراسة المنشورة في سوق دمشق لألوراق المالية

نسااابة من متوساااط هامش (، أن بنك قطر ساااورية حقق أعلى 11-4نالحظ من خالل الجدول )       

الربح خالل الفترة، وهذا يشااااير إلى تفوق هذا المصاااارف على المصااااارف األخرى في قدرته على 

إدارة تكاليفه، حيث بلت متوسااااااط نساااااابة هامش الربح خالل الفترة المدروساااااااة لهذا المصاااااارف 

ة حيث (، يليه بنك الشرق بمتوسط أيضاً مرتفع مقارنة بالمصارف األخرى قيد الدراس59.793%)

حقق بنك سااااورية والخليج متوسااااط سااااالب لمعدل هامش الربح بساااابب في حين (، %58.917بلت )

القيمة السالبة لمتوسط صافي الربح لهذا المصرف خالل الفترة المدروسة، حيث بلت متوسط معدل 

  (.%23.010-هامش الربح خالل الفترة لهذا المصرف )

 (:19-4من خالل الشكل )كما يمكن تلخيص ما سبق بشكل أكثر وضوحاً 
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 ( 19-4الشكل )

 (2015-2010للمصارف قيد الدراسة خالل الفترة ) (PMمتوسط معدل هامش الربح)

 

 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 11-4المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول )

للمصااااارف  هامش الربحالمتوسااااط العام لمعدل  (19-4في الشااااكل ) حيث يمثل الخط األفقي        

للمصاااااارف قيد الدراساااااة  معدل هامش الربحكما يمكن تلخيص متوساااااط  خالل الفترة المدروساااااة،

 :(20-4مجتمعة حسب كل عام كما في الشكل )

 ( 20-4الشكل )

 (2015-2010( للمصارف حسب العام خالل الفترة )PMمتوسط معدل هامش الربح)

 

 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 11-4إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول )المصدر: من 

( أن متوسااط معدل هامش الربح للمصااارف مجتمعة 20-4نالحظ من خالل الشااكل السااابق )        

حيث كان أقل  (2012-2013) يمتزايد بشااااااكل طردي من عام آلخر ما عدا االنخفاض في عام

-2014-2013ليرتفع في األعوام الثالثااة التاااليااة ) 2012الربح في عااام متوسااااااط لمعاادل هااامش 

2015.) 

 :ثالثاً: تحليل نتائج البيانات والمؤشرات المالية للمصارف قيد الدراسة
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تتبع حجم كل من مجموع األصاااول وصاااافي التساااهيالت االئتمانية والودائع يتضاااح أن بنك من خالل        

المصااارف األخرى قيد الدراسااة خالل الفترة المدروسااة، في حين حقق بنك قطر  بالمتوسااط بيمو قد تصاادر

 في حجمساااورية أكبر متوساااط من األرباح الصاااافية وحقوق الملكية على الرغم من أنه حقق المركز الثامن 

كما حقق بنك سااااورية والخليج  لصااااافي التسااااهيالت االئتمانية والودائع، بالنساااابة أصااااوله والمركز األخير

من حيث تحقيق صافي األرباح، ويمكن تحليل  ركز التاسع من متوسط مجموع األصول والمركز األخيرالم

وتفساااير نتائج البيانات المالية من خالل ما تظهره المؤشااارات المالية للمصاااارف قيد الدراساااة، حيث يمكن 

 التوصل إلى النتائج التالية من حيث الربحية واإلنتاجية والتكاليف:

( ان بنك قطر سااورية قد حقق أكبر متوسااط من العائد على ROAمؤشاار العائد على األصااول ) يشااير       

حقق بنك الشااارق أكبر متوساااط من العائد على حقوق الملكية  كمااألصاااول خالل الفترة، يليه بنك الشااارق، 

(ROEيليه بنك قطر سورية بفارق طفيف، في حين حقق بنك بيمو )  األصول المركز السابع في العائد على

والمركز الثالث في العائد على حقوق الملكية بالرغم من أن بنك بيمو قد تصااااادر المصاااااارف قيد الدراساااااة 

بحجم األصول وصافي األرباح والودائع والتسهيالت خالل الفترة المدروسة، ويمكن تفسير ذلك من خالل 

شاااير مؤشااار منفعة األصاااول مقارنة مدى اساااتغالل هذه المصاااارف لموجوداتها االساااتغالل األمثل، حيث ي

(UA أن بنك قطر سورية قد حقق أكبر متوسط من معدل منفعة األصول  بنسبة )خالل الفترة 17.659 %

، كما حقق بنك بيمو %8.294المدروسااة وبفارق كبير عن المركز الثاني الذي حققه البنك العربي بمتوسااط 

يشااير إلى أن بنك قطر سااورية قد اسااتغل  ، وهذا %4.617المركز التاسااع في اسااتغالل موجوداته بمتوسااط

أصاااوله اساااتغالالً أمثالً مقارنة ببنك بيمو وبالمصاااارف األخرى وهذا ما سااااهم في تعظيم أرباحه من جهة، 

( والذي يشاااير إلى قدرة المصااارف على التحكم بتكاليفه قد PMومن جهة أخرى فإن مؤشااار هامش الربح )

األخرى خالل الفترة المدروسة بقدرته على التحكم بتكاليفه  أشار إلى أن بنك قطر سورية تصدر المصارف

، يليه بنك سورية والمهجر بفارق كبير نسبياً حيث %58.71، يليه بنك الشرق بمتوسط %59.79بمتوسط 

، وهذا الفارق الكبير قد منح بنك قطر سااورية %28.617 ، ثم بنك بيمو بمتوسااط%32.42حقق بالمتوسااط 

ألرباح كما منح بنك الشاااارق المركز األول في تحقيق أكبر متوسااااط من العائد على قدرة أكبر على تحقيق ا

حقوق الملكية. بالمقابل فإن مضاااااااعف حق الملكية يظهر أن بنك بيمو قد اعتمد بشااااااكل أكبر على الديون 

 مرة، أما بنك قطر 13.335لتمويل موجوداته وتوليد األرباح مقارنة بحقوق الملكية، حيث كان بالمتوسااااااط 

 5.541مرة وبنك الشااارق بالمركز قبل األخير بمتوساااط  1.373ساااورية فقد حقق المركز األخير بمتوساااط 

مرة وهذا ما يؤيد أن بنك قطر سااااورية وبنك الشاااارق يتفوقان على بنك بيمو في اسااااتغالل األصااااول لتوليد 

الشاااارق يعود إلى  ( لبنك قطر سااااورية وبنكROEاألرباح اسااااتغالالً أمثل وأن العائد على حقوق الملكية )

اسااااتغالل األصااااول وليس إلى اسااااتخدام الرافعة المالية. كما تبين لنا المؤشاااارات المالية أنه على الرغم من 

تحقيق بنك ساااورية والخليج على متوساااط أكبر من بنك قطر ساااورية من حيث مجموع األصاااول وصاااافي 

ير من حيث متوساااط صاااافي األرباح التساااهيالت والودائع إال أن بنك ساااورية والخليج قد حقق المركز األخ

خالل الفترة، حيث كانت نتيجة متوساااط صاااافي األرباح لهذا المصااارف ساااالبة )خساااارة(، وقد أظهر معدل 

منفعة األصول ضعف بنك سورية والخليج في استغالل أصوله استغالالً أمثالً كما هو الحال لدى بنك قطر 

، ومن جهة أخرى فإن بنك سورية والخليج قد %4.268سورية حيث حقق بالمتوسط المركز العاشر بنسبة 

 حقق أعلى متوسط من معدل مضاعف حق الملكية خالل الفترة في حين حقق بنك قطر سورية أقل متوسط.

أما باقي المصارف فيوجد بشكل عام توافق بين كل من البيانات المالية والمؤشرات المالية في ترتيب         

المصرف الدولي للتجارة والتمويل فإنه على الرغم من تحقيقه المركز الثالث من المصارف فيما بينها، عدا 

حيث متوساااط حجم األصاااول وصاااافي التساااهيالت وكذلك تحقيقه المركز الرابع بالنسااابة لمتوساااط الودائع 

وحقوق الملكية فإنه حقق المركز التاساااع من حيث متوساااط صاااافي األرباح خالل الفترة المدروساااة، حيث 

( عدم قدرة المصااااارف الدولي للتجارة والتمويل على التحكم بتكاليفه كما PMشااااار هامش الربح )يظهر مؤ

، وهذا ما انعكس على صااافي األرباح من جهة، كما %18.116يجب، حيث حقق المركز التاسااع بمتوسااط 

 ، وهذا%6.018يشااير معدل منفعة األصااول إلى تحقيق هذا المصاارف المركز الثامن حيث كان بالمتوسااط 

 ما انعكس على قدرته في استغالل موجوداته في سبيل تحقيق األرباح من جهة أخرى.
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 الثانيالمبحث 

 قيد الدراسة التجارية السورية في المصارف DEAصياغة أسلوب 

ن موذلك  في المصارف التجارية الخاصة السورية DEAسيتم في هذا المبحث صياغة أسلوب       

، ومن ثم عرض وتحليل والنماذج المسااااااتخدمة DEAخالل تحديد مدخالت ومخرجات أساااااالوب 

صافية  –مؤشرات الكفاءة الفنية المختلفة )اإلجمالية  سة قالحجمية( للمصارف التجارية  –ال يد الدرا

 ( وحساب التحسينات للمصارف منخفضة الكفاءة نسبة للمصارف األخرى.DEAوفق أسلوب )

 والنماذج المستخدمة: DEAيد مدخالت ومخرجات أسلوب تحد -1

 :DEAأوالً: تحديد مدخالت ومخرجات أسلوب 

والااذي  Berger and Humphrey121 تم االعتماااد على منهج الوساااااااااطااة الماااليااة الااذي قاادمااه     

ينطلق من دور المصاارف كوساايط مالي يتولى مهمة تحويل األصااول المالية من الوحدات التي لديها 

، وهذا يتفق مع العديد من الدراسااااااات التي اعتمدت منهج فائض إلى الوحدات التي تعاني من عجز

 د تم تحديد.  وبناًء على ذلك فقDEAقياس الكفاءة المصارفية باساتخدام أسالوب الوسااطة المالية في 

 فيما يلي:وذلك  DEAسلوب ألمخرجات ( 3)مدخالت و (4)

 .جمالي المصاريف التشغيليةإ -الودائع –حقوق الملكية   -المدخالت: مجموع الموجودات

 .حصافي األربا -صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة –المخرجات: إجمالي الدخل التشغيلي 

-والودائع  إن البيانات المالية الخاصة بجملة المدخالت من مجموع الموجودات وحقوق الملكية      

( على التوالي والتي 5-4(، )4-4(، )2-4تمثلة في الجداول )م -ما عدا إجمالي المصاريف التشغيلية

 تطور أداء المصارف قيد الدراسة.تم التطرق إليها في المبحث السابق في دراسة 

باشرة وصافي أما البيانات المالية الخاصة بجملة المخرجات من صافي التسهيالت االئتمانية الم     

( على التوالي والتي 3-4(، )6-4)متمثلة في الجداول  –ا إجمالي الدخل التشااااااغيلي ما عد-األرباح 

 .تطور أداء المصارف قيد الدراسةأيضاً تم التطرق إليها في المبحث السابق في دراسة 

غيلية ( يظهر البيانات المالية الخاصااااااة بإجمالي المصاااااااريف التشاااااا12-4والجدول التالي رقم )    

-2010وإجمالي الدخل التشااغيلي للمصااارف التجارية الخاصااة السااورية قيد الدراسااة خالل الفترة )

2015:) 
 (12-4الجدول )

 :ألرقام بالمليارات()ا 2010-2015للمصارف قيد الدراسة خالل الفترة  إجمالي المصاريف والدخل التشغيلي

                                                           
1 2 1 :Berger, A.N, Humphrey, D.B,(1991), "The dominance of inefficiencies over scale and product mix 

economies in banking", Journal of Monetary Economics, vol 28, pp:117-148. 
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 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات المالية للمصارف قيد الدراسة المنشورة في سوق دمشق لألوراق المالية

متوسااااااط من ( أن بنك الشاااااارق قد حقق أقل 12-4نالحظ من خالل الجدول الساااااااابق )             

( مليار، بينما حقق بنك عودة 0.52335( بقيمة )2015-2010المصاااارف التشاااغيلية خالل الفترة )

( مليار لنفس الفترة، كما نالحظ أن بنك 4.86153أكبر قيمة من المصاااااريف التشااااغيلية بمتوسااااط )

قطر ساااااورية حقق أكبر متوساااااط من إجمالي الدخل التشاااااغيلي خالل الفترة المدروساااااة بمتوساااااط 

( مليار، بينما حقق بنك سااااااورية والخليج أقل قيمة من إجمالي الدخل التشااااااغيلي خالل 7.98316)

 ( مليار.1.38387الفترة بمتوسط )

 :DEAثانياً: اختبار مالءمة المدخالت والمخرجات المستخدمة في قياس الكفاءة الفنية وفق أسلوب 

وجود عالقة  DEAالفنية وفق أساالوب  قياس الكفاءةفي  مة المدخالت والمخرجاتيشااترط لمالئ    

المسااااااتخدمة من جهة وكذلك تحقق إحدى القاعدتين الخاصااااااتين  والمخرجاتطردية بين المدخالت 

 حيث تعدد المدخالت والمخرجات مقارنة بعدد الوحدات من جهة أخرى. من DEAبأسلوب 

 :DEAاختبار وجود عالقة طردية بين المدخالت والمخرجات المستخدمة في أسلوب  .أ
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فإنه  الختبار وجود عالقة طردية ذات داللة معنوية بين المدخالت والمخرجات المسااااااتخدمة      

ع كل مساااايتم اسااااتخدام االنحدار المتعدد في ساااابيل إثبات وجود عالقة بين جملة المدخالت مجتمعة 

 ( يلخص نتائج االنحدار المتعدد: 13-4مخرج من المخرجات. والجدول التالي رقم )

 (13-4الجدول )

 نتائج االنحدار المتعدد بين جملة المدخالت مجتمعة مع كل مخرج من المخرجات

 

 Microsoft Excelوبرنامج  لألوراق المالية المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على البيانات المالية المنشورة في سوق دمشق

باط )13-4يظهر الجدول الساااااااابق )      ية لالخMultiple R( معامل االرت بار ( والقيمة الجدول ت

(Significance F ند مسااااااتوى داللة كل مخرج من المخرجات ع مدخالت مع  لة ال لك لجم ( وذ

( بين جملااة الماادخالت والمخرج األول Multiple R(. حيااث نالحظ أن معاااماال االرتباااط )5%)

ي المتمثل تباط للمخرج الثان(، كما بلت معامل االر(0.9067المتمثل بإجمالي الدخل التشااااااغيلي بلت 

ثالث ، بينما كان معامل االرتباط للمخرج ال(0.7088)بصااااااافي التسااااااهيالت االئتمانية المباشاااااارة 

مدخالت ، مما يشير إلى وجود عالقة ارتباط طردية بين جملة ال(0.9196)المتمثل بصافي األرباح 

غت ( والتي بلSignificance F)وكل مخرج من المخرجات، كما تشااااااير القيمة الجدولية لالختبار 

لجميع المخرجاااات باااأن عالقاااة االرتبااااط طردياااة وذات داللاااة معنوياااة بين المااادخالت  (0.00)

 ،(%5عند مستوى داللة ) والمخرجات المستخدمة

اب لحسااا مناساااب وبالتالي فإن المدخالت والمخرجات التي تم تحديدها تصااالح لكي تكون أسااااس     

 .DEAمؤشرات الكفاءة الفنية المختلفة للمصارف التجارية الخاصة السورية باستخدام أسلوب 

 :DEAاختبار تحقق أحد القواعد األساسية في تطبيق أسلوب  .ب

من حيث تعدد المدخالت والمخرجات مقارنة بعدد  DEAتحقيقاً للقواعد الخاصااة بتطبيق أساالوب    

( في أسلوب Window Analysis)تقنية تحليل النوافذ الوحدات المدروسة فإنه سيتم االعتماد على 

DEA هذه التقنية تعطي ألساالوب ،DEA  قوة وقدرة تمييزية في تقييم أداء المصاارف وتتبع مساايرة

رنة بأداء المصاااااااارف األخرى، حيث يتم التعامل مع مقا ئهعبر الزمن، إضاااااااافة إلى تتبع أدا ئهأدا

المصااارف في كل فترة من فترات المدة الزمنية المدروساااة كما لو أنه مصااارف آخر، كما تعد تقنية 

لتحليل حساسية كفاءة  DEA تحليل النوافذ من أكثر الطرق شيوعاَ والتي يتم استخدامها في أسلوب

مدروساااااااة ناًء على اساااااات .122أداء الوحدات ال عدد الوحدات )المصاااااااارف( وب فإن  ية  هذه التقن خدام 

( مخرجات، 3( مدخالت و )4مقابل )) ساانوات 6مصاارف خالل  11وحدة ) 66المدروسااة يصاابح 

)والتي يكفي تحقق واحدة منها( تكون قد تحققتا  DEA123وبهذا فإن القاعدتين الخاصااااااتين بأساااااالوب 

 معاً وذلك فيما يلي:

                                                           
1 2 2 :Sunil, K., Rachita, G., (2014), op, cit,.PP:79-82. 
1 2 3 : Manzoni, A., Islam,. S.M.N., (2009), Op, Cit, p. 119. 
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أو يساااوي حاصاال جداء عدد المدخالت في عدد  من أن يكون أكبر: حجم العينة يجب القاعدة األولى

بكفاءة بين الوحدات  ساااايفقد القدرة على التمييز DEAوإال فإن أساااالوب  (Ss ≥ I×O) المخرجات

 تحت التقييم. 

 I×O =3*4=12: حاصل جداء عدد المدخالت في عدد المخرجاتومنه نجد أن: 

⟹ 66 ≥ 12 

  األولى محققة.وبهذا نالحظ بأن القاعدة 

أو يساوي ثالث أمثال حاصل مجموع المدخالت  من : يجب أن يكون حجم العينة أكبرالقاعدة الثانية

 21= (I+O) 3 :وبالتالي فإن .S s ≥ 3 (I+O)للمخرجات: 

⟹ 66 ≥ 21  

  وبهذا نالحظ بأن القاعدة الثانية أيضاً محققة.

ً ث : تحديد النماذج المستخدمة في أسلوب الثا ًًDEA: 

لقياس  VRSونموذج عوائد الحجم المتغيرة  CRSتبنت الدراسااااااة نموذج عوائد الحجم الثابتة       

الحجمية( وذلك من منظور المخرجات،  –الصاااااااافية  –الكفاءة الفنية بأنواعها المختلفة )اإلجمالية 

ة في المصاااارف التجارية الخاصااا أغلب أن إلى ويكمن السااابب في االعتماد على التوجيه المخرجي

ساااورية هي حديثة الوالدة وبالتالي لم تصااال إلى حجومها االقتصاااادية المثلى، حيث يشاااير التوجيه 

المخرجي إلى إمكانية زيادة المخرجات المصاارفية مع المحافظة على نفس المسااتوى من المدخالت. 

نموذج عوائااد الحجم غير ( وNIRS) عوائااد الحجم غير المتزاياادة كمااا تبناات الاادراسااااااااة نموذج

 متزايدة(. -ثابتة–( وذلك لتحديد مسار غلة الحجم )متناقصة NDRS) لمتناقصةا

 

عرض وتحليل مؤشرررررات الكفاءة الفنية المختلفة للمصررررارف التجارية قيد الدراسررررة وحسرررراب  -2

 التحسينات:

 أوالً: عرض وتحليل مؤشرات الكفاءة الفنية المختلفة للمصارف التجارية قيد الدراسة:

( برنامج خطي وفق أساااااالوب 264من أجل حل ) Microsoft Excelتم اسااااااتخدام برنامج        

DEA (11  ساانوات وفق النماذج  6مصاارف خاللCRS-VRS-NIRS-NDRS واسااتخالص )

والحجمية : االجمالية )الثابتة( والصااافية )المتغيرة( مؤشاارات الكفاءة الفنية المختلفة بأنواعها الثالثة

 (.2015-2010صة في سورية خالل الفترة )للمصارف التجارية الخا

في  (Window Analysis)تقنية تحليل النوافذ اعتماد والبد من اإلشااااااارة إلى أنه بناًء على       

برنامج( 264 قياس مؤشاااااارات الكفاءة المختلفة فإن كل برنامج خطي من البرامج السااااااابقة الذكر)

، وبالتالي فإن البرنامج الخطي الخاص بقياس ( قيد )شااااااروط حل كل برنامج خطي(67يتضاااااامن )

الكفاءة الفنية ألحد المصارف وفق أحد النماذج األربعة يتضمن تابع الهدف والذي يستخلص مؤشر 

قيد )شاارط(، حيث  تتضاامن هذه القيود مدخالت  66الكفاءة الفنية للمصاارف تحت التقييم وذلك وفق 

ة المدروسااة والذي يتم على أساااسااها قياس كفاءة ومخرجات المصااارف األخرى خالل الفترة الزمني

 المصااارف تحت التقييم نسااابة للمصاااارف األخرى، إضاااافة إلى قيد الحجم الخاص بالنموذج المطبق

 وقيود عدم السلبية.

  ( يظهر نتائج مؤشرات الكفاءة الفنية اإلجمالية14-4الجدول التالي رقم ) (overall technical 

efficiency( والصافية )(Pure Technical Efficiency  في المصارف التجارية الخاصة في

 :(2015-2010سورية خالل الفترة )

 (14-4لجدول )ا
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  التجارية الخاصة في سوريةمؤشرات الكفاءة االجمالية والصافية للمصارف 

 

 
 ''' " ** *Excel Microsoftالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج 

سابق )       ( مؤشرات الكفاءة الفنية اإلجمالية والصافية للمصارف التجارية 14-4يُظهر الجدول ال

الخاصاااااة الساااااورية مرتبة حساااااب كفاءتها، كما يُظهر المتوساااااط واالنحراف المعياري لكفاءة كل 

                                                           
*
 : المتوسط العام للكفاءة الفنية للمصارف ييل الفترة المدروسة )متوسط المتوسطات(. 

 
 : االنحراف المعياري لمتوسطات الكفاءة الفنية لألعوام. **

 
 الكفاءة الفنية للمصارف قيد الدراسة.: االنحراف المعياري لمتوسطات  "

 
 : االنحراف المعياري الكلي )العام(.  '''
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مصاااااارف خالل الفترة المدروساااااااة، والمتوسااااااط واالنحراف المعياري ومعامل االختالف لكفاءة 

ف مجتمعةً في كل عام، وكذلك المتوساااااط واالنحراف المعياري ومعامل االختالف الكلي المصاااااار

 )العام( لكفاءة المصارف ككل خالل الفترة المدروسة.

 ومن خالل الجدول السابق نالحظ ما يلي: 

ية  - فاءة الفن نك سااااااورية والخليج أعلى مسااااااتوى من الك يةحقق ب تة( خالل الفترة  اإلجمال ثاب )ال

(، بينما %95.76(، يليه بفارق طفيف بنك قطر ساااورية بمتوساااط )%96.92متوساااط )المدروساااة ب

خالل الفترة المدروسة  اإلجمالية والصافيةحقق بنك سورية والمهجر أقل مستوى من الكفاءة الفنية 

( على التوالي. من جهة أخرى نالحظ أن أعلى مسااااتوى من %82.11(، )%77.55بمتوسااااط بلت )

( لكال (%100حققها كالً من بنك قطر ساااااورية وبنك األردن بمتوساااااط بلت  فيةالصااااااالكفاءة الفنية 

البنكين خالل الفترة المدروساااة. ويمكن تلخيص ما سااابق بشاااكل أكثر وضاااوحاً من خالل األشاااكال 

 التالية:

 (21-4)الشكل 

 (:2015-2010لكل مصرف خالل الفترة ) اإلجماليةمتوسط الكفاءة الفنية 

 
 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 14-4الباحث استناداً إلى بيانات الجدول )المصدر: من إعداد 

المتوسااط الحسااابي العام )متوسااط المتوسااطات(  (21-4يمثل الخط األفقي في الشااكل السااابق )      

لمؤشاارات الكفاءة الفنية اإلجمالية لكل مصاارف خالل الفترة المدروسااة، ومن خالل الشااكل السااابق 

من المصاااااارف  %36نالحظ أن المصاااااارف األربعة األولى تقع فوق خط المتوساااااط، وبالتالي فإن 

مصاارفاً(، ومن  11مصااارف من أصاال 4 )حققت مسااتويات كفاءة إجمالية أعلى من المتوسااط العام 

 ( من المصارف حققت مستويات كفاءة أقل من المتوسط.%64جهة أخرى فإن النسبة األكبر )

 (22-4الشكل ) 

 (:2015-2010متوسط الكفاءة الفنية الصافية لكل مصرف خالل الفترة )
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 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 14-4المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول )

المتوسااط الحسااابي العام )متوسااط المتوسااطات(  (22-4يمثل الخط األفقي في الشااكل السااابق )     

لمؤشاارات الكفاءة الفنية الصااافية لكل مصاارف خالل الفترة المدروسااة، ومن خالل الشااكل السااابق 

( من %54نالحظ أن المصاااارف الساااتة األولى تقع فوق خط المتوساااط العام وهو ما يشاااكل نسااابة )

حققت مسااااااتويات كفاءة أقل من  ( من المصااااااارف%46المصااااااارف، بالمقابل نجد أن ما نساااااابته )

المتوسااااااط، وبمقارنة متوسااااااطات الكفاءة الفنية االجمالية مع متوسااااااطات الكفاءة الفنية الصااااااافية 

نجااد أن  للمصااااااااارف ومع االخااذ باااالعتبااار االنحراف المعياااري الكلي ومعاااماال االختالف الكلي

 فنية اإلجمالية.متوسطات الكفاءة الفنية الصافية أكثر تناظر من متوسطات الكفاءة ال

لكل مصاااارف نالحظ أن كالً  اإلجماليةبالنظر إلى االنحراف المعياري لمؤشاااارات الكفاءة الفنية  -

(، ) %6.93من بنك قطر سااااااورية وبنك عودة حققا أقل درجة من االنحراف المعياري حيث بلت)

ن اتساااااامت ( على التوالي، وهذا يشااااااير إلى أن الكفاءة الفنية اإلجمالية لهذين المصاااااارفي6.42%

باالسااتقرار بشااكل عام مقارنة بالكفاءة الفنية اإلجمالية للمصااارف األخرى. بينما تمركزت أكبر قيم 

لالنحراف المعياري لمؤشاارات الكفاءة الفنية اإلجمالية في بنك سااورية والمهجر والمصاارف الدولي 

(، %13.61(، )%13.67(، )%13.7للتجاارة والتمويال وفرنساااااابناك وبناك الشاااااارق، حياث بلت )

 ( على التوالي.13.05%)

لكل مصرف نالحظ أن كالً من  الصافيةبالنظر إلى االنحراف المعياري لمؤشرات الكفاءة الفنية   -

قل درجة من االنحراف المعياري، حيث كان  قا أ نك األردن حق نك قطر سااااااورية )أيضااااااااً(، وب ب

الصااافية لبنك قطر سااورية وبنك  االنحراف المعياري لهما معدوماً، وهذا يشااير إلى أن الكفاءة الفنية

األردن اتساامت باالسااتقرار التام، حيث حقق هذان المصاارفان الكفاءة الكاملة من حيث الكفاءة الفنية 

ر قيمة لالنحراف بالصااااااافية مقارنة بالمصااااااارف األخرى خالل الفترة المدروسااااااة. بينما تمثلت أك

 ( على التوالي.    %13.90(، )%14.01المعياري في بنك سورية والمهجر وفرنسبنك بدرجة بلغت )

   

والكفاءة الفنية  اإلجماليةحققت المصاااارف التجارية قيد الدراساااة أكير متوساااط من الكفاءة الفنية  -

( 2010( على التوالي، يليه عام )%99.39(، )%94.65( بمتوسااااااط )2015في عام ) الصاااااااافية

( أقل متوسااااااط من 2014عام )( على التوالي، بينما حققت في %99.11(، )%94.49بمتوسااااااط )

( على التوالي. ويمكن تلخيص %82.26(، )%74.86حيث بلت ) اإلجمالية والصاااااافيةالكفاءة الفنية 

 ذلك بشكل أكثر وضوحاً من خالل األشكال التالية:

100.00% 100.00% 98.62% 94.28% 93.84% 93.11% 91.39% 91.32% 90.86% 86.67%
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 (23-4الشكل )

 (:2015-2010متوسط الكفاءة الفنية اإلجمالية للمصارف حسب العام خالل الفترة )

 

 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 14-4إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول )المصدر: من 

( أن مسااااااتويات الكفاءة الفنية االجمالية في األعوام 23-4نالحظ من خالل الشااااااكل السااااااابق )      

( كانت أعلى من المتوساااااط العام، بينما كانت أقل من المتوساااااط في األعوام 2010-2013-2015)

(2011-2012-2014.) 

 (24-4الشكل )

 (:2015-2010متوسط الكفاءة الفنية الصافية للمصارف حسب العام خالل الفترة )

 
 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 14-4المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول )

ة الصااااافية في األعوام ( أن مسااااتويات الكفاءة الفني24-4نالحظ من خالل الشااااكل السااااابق )        

( كانت أعلى من المتوساااااط العام، بينما كانت أقل من المتوساااااط في 2010-2011-2013-2015)

( يتضااااح أن الكفاءة الفنية 24-4(، )23-4(. وبمقارنة الشااااكلين السااااابقين )2014-2012العامين )
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ساق )التقارب( أكثر من الكفاءة الف سم باالت سة تت نية االجمالية، وهذا ما الصافية للمصارف قيد الدرا

برهنه االنحراف المعياري الكلي ومعامل االختالف الكلي لكل من الكفاءة الفنية االجمالية والصااافية 

 والموضح تباعاً في الفقرات التالية.
ف في حققت المصاااارف التجارية قيد الدراساااة أقل قيمة من االنحراف المعياري ومعامل االختال -

ية  فاءة الفن عام )مؤشاااااارات الك ية في  ية والصااااااااف ياري2015اإلجمال  ( حيث بلت االنحراف المع

 ( على التوالي.%1.93(، )%6.91( على التوالي، ومعامل االختالف )1.92%(، )6.54%)

قيد ( في المصاااااااارف التجارية CRS)وفق نموذج  اإلجماليةبلت المتوسااااااط العام للكفاءة الفنية  -

)وفق  الصااافية(، بينما كان المتوسااط العام للكفاءة الفنية %87.05خالل الفترة المدروسااة ) الدراسااة

(، ومن الجدير بالذكر أن متوسااااااط الكفاءة الفنية %92.93( خالل الفترة المدروسااااااة )VRSنموذج 

حيث أن مؤشااااار الكفاءة المحساااااوب بنموذج الصاااااافية دائما يفوق متوساااااط الكفاءة الفنية اإلجمالية 

يتجاوز مؤشاااار الكفاءة المحسااااوب بنموذج اقتصاااااديات الحجم ( ال CRSاقتصاااااديات الحجم الثابتة)

)االنحراف وباالتاالي كاان الباد من االسااااااتعااناة بمقيااس آخر .124( للوحادة تحات التقييمVRSالمتغيرة )

للمقارنة بين الكفاءة الفنية اإلجمالية والكفاءة الفنية الصااافية للمصااارف  معامل االختالف(-المعياري

 .دراسةلسورية قيد الاالتجارية 
 ليااةاإلجمااابلت االنحراف المعياااري الكلي ومعاااماال االختالف الكلي لمؤشاااااارات الكفاااءة الفنيااة  -

سة ) لكلي ( على التوالي، بينما بلت االنحراف المعياري ا%14.12(، )%12.29للمصارف قيد الدرا

(، %10.40للمصااااارف قيد الدراسااااة ) الصااااافيةومعامل االختالف الكلي لمؤشاااارات الكفاءة الفنية 

يما بينها ف( على التوالي، وبالتالي فإن الكفاءة الفنية الصافية للمصارف اتسمت بالتقارب 11.19%)

 أكثر من الكفاءة الفنية اإلجمالية.

ة ومن أجل قياس كفاءة أداء المصاااارف قيد الدراساااة نسااابة لحجم كل مصااارف يتم حسااااب الكفاء   

 .VRSنموذج على نتائج  CRSالحجمية وذلك بنسبة نتائج نموذج 

 ( يظهر نتائج مؤشرات الكفاءة 15-4الجدول التالي رقم )( الحجميةScale Efficiency في )

 :(2015-2010المصارف التجارية الخاصة في سورية خالل الفترة )

  

                                                           
1 2 4 : Cooper, W., Lawrence, M., Seiford, Kaoru,T.,(2006), Op. Cit, P.87. 



 

103 

 (15-4الجدول )

 التجارية الخاصة في سوريةللمصارف  الحجميةمؤشرات الكفاءة 

 

 ''' " ** *Excel Microsoftالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج 

 من خالل الجدول أعاله نالحظ ما يلي:     

ساااط حقق بنك ساااورية والخليج أعلى مساااتوى من الكفاءة الحجمية خالل الفترة المدروساااة بمتو  -

ط ضاااً فرنساابنك بمتوساا(، وأي%97.81(، يليه بفارق طفيف جداً البنك العربي بمتوسااط )97.82%)

(، بينما حقق بنك عودة وبنك الشاااااارق أقل مسااااااتوى من الكفاءة الحجمية خالل الفترة 97.17%)

ويمكن تلخيص ذلك بشكل أكثر وضوحاً  ( على التوالي.%89.07(، )%89.59المدروسة بمتوسط )

 ( التالي:25-4)من خالل الشكل البياني 

 

 

 (25-4الشكل )

 (:2015-2010لكل مصرف خالل الفترة ) الحجميةمتوسط الكفاءة 

                                                           
*
 : المتوسط العام للكفاءة الفنية للمصارف ييل الفترة المدروسة )متوسط المتوسطات(. 

 
 لمتوسطات الكفاءة الفنية لألعوام.: االنحراف المعياري  **

 
 : االنحراف المعياري لمتوسطات الكفاءة الفنية للمصارف قيد الدراسة. "

 
 : االنحراف المعياري الكلي )العام(.  '''
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 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 15-4المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول )

نالحظ من خالل الشااااكل السااااابق أن المصااااارف السااااتة األولى حققت مسااااتويات من الكفاءة         

 %46من المصاااارف. بالمقابل فإن ما نسااابته  %54الحجمية أكبر من المتوساااط العام، أي ما نسااابته 

من المصااااارف حققت مسااااتويات كفاءة حجمية أقل من المتوسااااط، وبالمجمل نالحظ أن مسااااتويات 

الكفاءة الحجمية للمصاااااارف تتمتع بالتناظر نسااااابياً خالل الفترة المدروساااااة مع بعض االلتواء تجاه 

 اليسار مقارنة بالمتوسط.

ياري لمؤشاااااارات الكفاءة الحجمية الخاص بكل مصاااااارف نجد أن أقل بالنظر إلى االنحراف المع -

درجة من االنحراف المعياري حققها كالً من البنك العربي وبنك عودة وفرنسبنك مقارنة بالمصارف 

( على التوالي. وهذا يشااااااير %3.00 - %2.81 - %2.71األخرى، حيث بلت االنحراف المعياري )

صارف تتسم باالستقرار نسبياً خالل الفترة المدروسة، بينما كان بنك إلى أًن الكفاءة الحجمية لهذه الم

(. وهذا يشاااير إلى %10.42الشااارق األكثر تشاااتتاً بين المصاااارف، حيث كان االنحراف المعياري )

 تحقيقه مستويات عالية من الكفاءة الحجمية في بعض الفترات مقابل مستويات أقل في فترات أخرى.   

-2010في عامي ) الحجميةرية قيد الدراسااااة أكير متوسااااط من الكفاءة حققت المصااااارف التجا -

( على التوالي، بينما كان أقل متوسط من الكفاءة الحجمية %95.17(، )%95.27( بمتوسط )2015

(. ويمكن تلخيص ذلك بشااكل أكثر وضااوحاً من خالل الشااكل %91.23( حيث بلت )2014في عام )

 ( التالي:26-4)البياني 

 

 (26-4الشكل )

 (:2015-2010متوسط الكفاءة الحجمية للمصارف حسب العام خالل الفترة )
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 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 15-4المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول )

بالنظر إلى االنحراف المعياري ومعامل االختالف الخاص بكل عام نجد أن أقل قيمة لالنحراف  -

(، وهذا يشااااير إلى أن الكفاءة الحجمية للمصااااارف المدروسااااة كانت 2013كان في عام )المعياري 

( بمعامل اختالف أقل 2015(، يليه بفارق طفيف عام )2013االكثر تقارباً فيما بينها خالل عام )

(، 2015أقل من عام  2012)حيث كان االنحراف المعياري لعام  2012من معامل االختالف لعام 

 ( األكثر تشتتاً مقارنة باألعوام األخرى.2014ام )بينما كان ع

 (%93.61في المصااارف التجارية خالل الفترة المدروسااة )الحجمية بلت المتوسااط العام للكفاءة  -

(، وهو يفوق المتوسااااااط العام للكفاءة %7.36( ومعامل اختالف )%6.81بانحراف معياري بلت )

 نية الصافية.الفنية االجمالية والمتوسط العام للكفاءة الف
بلت االنحراف المعياري الكلي ومعامل االختالف الكلي لمؤشااااارات الكفاءة الحجمية للمصاااااارف  -

( على التوالي. وهي بذلك حققت درجة أقل من %7.36(، )%6.89التجارية السااااااورية الخاصااااااة )

كفاءة الفنية االنحراف المعياري الكلي ومعامل االختالف الكلي لكل من الكفاءة الفنية االجمالية وال

 الصافية.

ثابتة( لكل مصااارف يتم تطبيق نموذج عوائد  –متناقصاااة  –ولتحديد مساااار غلة الحجم )متزايدة      

 .(NIRS-NDRSالحجم غير المتزايدة ونموذج عوائد الحجم غير المتناقصة )

 ( يظهر نتائج مؤشرات الكفاءة16-4الجدول التالي رقم )  الفنية في المصارف التجارية الخاصة

( وعوائد الحجم غير المتناقصة NIRS)في سورية وفق نموذجي عوائد الحجم غير المتزايدة 

(NDRS) ( 2015-2010خالل الفترة): 

 (16-4الجدول )

 (NIRS-NDRS)مؤشرات الكفاءة الفنية في المصارف التجارية الخاصة في سورية وفق نموذجي

 

 Excel Microsoftالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج 

من خالل الجدول أعاله يمكن تحديد مسااار غلة الحجم لكل مصاارف في كل عام وذلك بمقارنة        

( مع مؤشر الكفاءة NDRSمؤشر الكفاءة الفنية المحسوب وفق نموذج عوائد الحجم غير المتناقصة)

(. فمثالً نجد أن مؤشر الكفاءة الفنية NIRSج عوائد الحجم غير المتزايدة )الفنية المحسوب وفق نموذ

( وهذا (NIRS=100%&NDRS=100%( وفق النموذجين 2010المحسوب للبنك العربي في عام )

(، وكذلك Constant( تتسااام بأنها ثابتة )2010يشاااير إلى أن غلة الحجم في البنك العربي في عام )

( في البنك العربي تتساااااام بعوائد 2012بينما كانت غلة الحجم في عام )(، 2011الحال في عام )
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( ألن مؤشااار الكفاءة الفنية وفق نموذج عوائد الحجم غير المتزايد Decreasingالحجم المتناقصاااة )

يفوق مؤشااار الكفاءة الفنية وفق نموذج عوائد الحجم غير المتناقصاااة. ومن أجل تصااانيف وتلخيص 

مصاارف والوسااط الحسااابي لها وكذلك الوسااط الحسااابي في كل عام فإنه  عوائد الحجم الخاصااة بكل

(، Decreasing( في حال كان المصااارف يتمتع بعوائد الحجم المتناقصاااة )1-سااايتم إعطاء الرقم )

( في حال 1(، والرقم )Constant( في حال كان المصاااااارف يتمتع بعوائد الحجم الثابتة )0والرقم )

( يُظهر غلة 17-4(. والجدول التالي )Increasingجم المتزايدة )كان المصاااااارف يتمتع بعوائد الح

 (:2015-2010الحجم في المصارف التجارية الخاصة في سورية خالل الفترة )
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 (17-4الجدول )

 (:2015-2010غلة الحجم في المصارف التجارية الخاصة في سورية خالل الفترة ) مسار

 

 Excel Microsoftبرنامج ( و16-4بيانات الجدول ) علىالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد 

 من خالل الجدول السابق نالحظ ما يلي:

 :متوسط عوائد الحجم لكل مصرف 

 بنك بيبلوسكالً من  بالنظر إلى الوسط الحسابي لعوائد الحجم المتناقصة لكل مصرف نالحظ أن -

أعلى نساااااابة من عوائد الحجم المتناقصااااااة خالل الفترة المدروسااااااة بمتوسااااااط بلت  احقق وبنك عودة

كل  أعوام الفترة المدروساااااة. يليهموفق غلة حجم متناقصاااااة في جميع  نيعمال ا(، حيث كان100%)

( من عوائد الحجم المتناقصااة، حيث كانت غلة %83من بنك بيمو وبنك سااورية والمهجر بمتوسااط )

كانت  2010وبنك ساااورية والمهجر متناقصاااة بجميع السااانوات ماعدا عام  الحجم لكل من بنك بيمو

(، يليه كل من البنك العربي وفرنساابنك %67ثابتة. ثم المصاارف الدولي للتجارة والتمويل بمتوسااط )

( من عوائد الحجم المتناقصة. بينما كان متوسط عوائد الحجم المتناقصة خالل الفترة %50بمتوسط )

. ويمكن من بنك قطر ساااورية وبنك ساااورية والخليج وبنك الشااارق وبنك األردن( لكل %0معدوماً )

 ( التالي:27-4)تلخيص ذلك بشكل أكثر وضوحاً من خالل الشكل البياني 
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 (27-4الشكل )

 (2015-2010متوسط عوائد الحجم المتناقصة حسب المصرف خالل الفترة )

 
 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 17-4الجدول )المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات 

بنك ساااورية والخليج  لكل مصااارف نالحظ أن الثابتةبالنظر إلى الوساااط الحساااابي لعوائد الحجم  -

سبة من عوائد الحجم الثابتة خالل لفترة المدروسة بمتوسط ) بينما كان متوسط (، %83حقق أعلى ن

بنك بيبلوس وبنك عودة. ومن ثم بنك سورية  ( لكل من%0)خالل الفترة معدوماً  الثابتةعوائد الحجم 

(. بينما لم تعمل المصااااارف األخرى بغلة حجم متزايدة على االطالق بأي %17والخليج بمتوسااااط )

(، %0عام من األعوام خالل الفترة المدروسة، حيث كان متوسط عوائد الحجم المتزايد لها معدوماً )

 ً  ( التالي:28-4) من خالل الشكل البياني ويمكن تلخيص ذلك بشكل أكثر وضوحا

 (28-4الشكل )

 (2015-2010متوسط عوائد الحجم الثابتة حسب المصرف خالل الفترة )

 
 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 17-4المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول )

بالنظر إلى الوسااااط الحسااااابي لعوائد الحجم المتزايدة لكل مصاااارف نالحظ أن بنك الشاااارق حقق  -

(، يليه كل من بنك %67لفترة المدروسااااة بمتوسااااط )اأعلى نساااابة من عوائد الحجم المتزايدة خالل 

ويمكن تلخيص ذلك (، %33(. يليه فرنساابنك بمتوسااط )%50قطر سااورية وبنك األردن بمتوسااط )

 ( التالي:29-4)وحاً من خالل الشكل البياني بشكل أكثر وض

 

 (29-4الشكل )
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 (2015-2010متوسط عوائد الحجم المتزايدة حسب المصرف خالل الفترة )

 
 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 17-4المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول )

  عام: في كلمتوسط عوائد الحجم 

-2012أن أعلى نسبة كانت في عامي ) نجد الوسط الحسابي لعوائد الحجم المتناقصةبالنظر إلى  -

( 2010(، بينما كان أقل متوساااط من عوائد الحجم المتناقصاااة في عام )%63.6( بمتوساااط )2014

 ( التالي:30-4)(. ويمكن تلخيص ذلك بشكل أكثر وضوحاً من خالل الشكل البياني %18.2بنسبة )

 

 

 

 

 

 

 

 (30-4الشكل )

 (2015-2010متوسط عوائد الحجم المتناقصة حسب العام خالل الفترة )

 
 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 17-4المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول )
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-2010أن أعلى نساااابة كانت في عامي ) الثابتة نجدبالنظر إلى الوسااااط الحسااااابي لعوائد الحجم  -

(، بينما كانت أقل نساااااابة من عوائد الحجم الثابتة في كل من األعوام %54.5( بمتوسااااااط )2015

(. ويمكن تلخيص ذلك بشاااكل أكثر وضاااوحاً من خالل %18.2( بمتوساااط )2012-2013-2014)

 ( التالي:31-4)الشكل البياني 

 (31-4الشكل )

 (2015-2010متوسط عوائد الحجم الثابتة حسب العام خالل الفترة )

 
 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 17-4إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول ) المصدر: من

 

أن أعلى متوسااااااط كان في األعوام  المتزايدة نجدبالنظر إلى الوسااااااط الحساااااااابي لعوائد الحجم  -

(، بينما كان الوسط الحسابي لعوائد الحجم المتزايدة معدوماً %27.3( بنسبة )2010-2011-2012)

( 32-4)(. ويمكن تلخيص ذلك بشكل أكثر وضوحاً من خالل الشكل البياني 2015ي عام )( ف0%)

 التالي:

 (32-4الشكل )

 (2015-2010متوسط عوائد الحجم المتزايدة حسب العام خالل الفترة )

 
 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 17-4المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول )

 

  خالل الفترة المدروسةمتوسط عوائد الحجم: 

( أن متوسط عوائد الحجم المتناقصة للمصارف التجارية 17-4نالحظ من خالل الجدول السابق ) -

الخاصاااة في ساااورية خالل الفترة المدروساااة كان أكبر من متوساااط عوائد الحجم الثابتة والمتزايدة 
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المتناقصة وعوائد الحجم الثابتة وعوائد الحجم  ايضاً، حيث بلت المتوسط العام لكل من عوائد الحجم

شير إلى أن المصارف التجارية  %19.70- %31.82 - %48.48المتزايدة ) ( على التوالي. وهذا ي

قيد الدراساااة كانت تعمل خالل الفترة المدروساااة بغلة حجم متناقصاااة أكثر من عملها بغلة حجم ثابتة 

 ( التالي:33-4)أو متزايدة. ويمكن تلخيص ذلك بشكل أكثر وضوحاً من خالل الشكل 

 

 

 

 

 

 (33-4الشكل )

 (2015-2010التجارية الخاصة في سورية خالل الفترة )متوسط عوائد الحجم للمصارف 

 

 Microsoft Excel( وباستخدام برنامج 17-4المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول )

 

 :الخالصة

( مع مؤشااارات الكفاءة الفنية 15-4)المتمثلة في الجدول  الحجميةبمقارنة مؤشااارات الكفاءة          

( نجد أن الكفاءة الحجمية في المصااااارف التجارية 14-4)المتمثلة في الجدول االجمالية والصررررافية 

الساااورية الخاصاااة خالل الفترة المدروساااة كانت بالمتوساااط أعلى من الكفاءة الفنية اإلجمالية وأعلى 

الكفاءة الفنية جمالية ومن الكفاءة الفنية الصافية، إضافة إلى انها كانت أقل تشتتاً من الكفاءة الفنية اال

( أقل 2014نجد أن المصااااارف التجارية الخاصااااة في سااااورية حققت في عام ) بالمقابلالصااااافية. 

)االجمالية  متوسط من الكفاءة الفنية اإلجمالية والصافية والحجمية، كما أن مؤشرات الكفاءة المختلفة

ً تللمصااااارف في هذا العام كانت أكثر تشاااا الحجمية( –الصااااافية  – بينما  مقارنة باألعوام األخرى. تا

(، 2015لدراساااة كانت األفضااال في عام )المصاااارف قيد في ا ن مؤشااارات الكفاءة المختلفةنالحظ أ

كما أن مؤشااارات الكفاءة الفنية االجمالية والكفاءة الفنية الصاااافية للمصاااارف قيد الدراساااة كانت أقل 

مساااااار غلة الحجم في المصاااااارف التجارية وأخيراً نالحظ من خالل تتبع  (.2015تشاااااتتاً في عام )

Decreasing
48%

Constant
32%

Increasing
20%

روسة المتوسط العام لعوائد الحجم في المصارف مجتمعة ييل الفترة المد
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الخاصة في سورية أنها كانت تعمل وفق غلة حجم متناقصة خالل الفترة المدروسة أكثر من عملها 

 وفق غلة حجم ثابتة أو متزايدة.
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 :للمصارف منخفضة الكفاءة نسبة للمصارف األخرى ثانياً: حساب التحسينات

كما سااااابق التطرق إليه في المبحث الثاني من الفصااااال الثالث )الخاص بالصاااااياغة الرياضاااااية      

( أن أسلوب التحليل التطويقي للبيانات ال يقتصر على قياس كفاءة أداء الوحدات تحت DEAألسلوب 

التقييم )المصااااااارف( فحسااااااب بل يتعداه ليحدد لكل وحدة منخفضااااااة الكفاءة الوحدات المرجعية أو 

نات الالزمة لها.ال بة منها من حيث الحجم وذلك من أجل حسااااااااب التحسااااااي حيث أن  نظيرة القري

( المقابل λالوحدات المرجعية )النظيرة( للوحدة تحت التقييم هي جميع الوحدات التي يكون المتغير )

λ)لها غير معدوم ) >  λعند حسااااب مؤشااار الكفاءة للمصااارف تحت التقييم )تحدد قيمة المتغير  0
 .خالل حل البرنامج الخطي الخاص بكل مصرف(من 

في عام  %100لذا ساااايتم بداية تحديد المصااااارف المرجعية لكل مصاااارف حقق كفاءة أقل من       

( ومن ثم حساب التحسينات الالزمة له وذلك بتحديد المقدار الواجب تخفيضه من المدخالت 2015)

. حيث سيتم %100لكل مصرف لم يحقق كفاءة  الفنية والمقدار الواجب زيادته من المخرجات الفنية

( في حساب التحسينات الالزمة للمصارف منخفضة الكفاءة كونه العام 2015االقتصار على عام )

في هذه الدراسة، وسيتم  األخير الذي تم فيه قياس الكفاءة الفنية للمصارف التجارية الخاصة السورية

في حسااااااب التحساااااينات الالزمة  Microsoft Excelفي برنامج  DEA-SOLVERاساااااتخدام أداة 

 للمصارف منخفضة الكفاءة.

سااابقاً( حققت  14-4ونظراً إلى أنًّ جميع المصااارف قيد الدراسااة )كما هو موضااح في الجدول      

( ما عدا بنك VRS( )المحسااااااوبة وفق نموذج 2015( في عام )%100كفاءة فنية صااااااافية كاملة )

مصااارف لم تحقق الكفاءة الفنية اإلجمالية )المحساااوبة  11مصاااارف من أصااال  5عودة، وأنه يوجد 

(. وهذا يعني أن CRSساااااايكون وفق نموذج ) 2015(، لذا فإن التحسااااااين في عام CRSوفق نموذج 

 التحسين سيرتكز على الكفاءة الفنية اإلجمالية. 

لتي حققت كفاءة فنية ا-( يوضااااااح المصااااااارف المرجعية )النظيرة(  18-4) والجدول التالي رقم    

لكل مصاااارف لم يحقق كفاءة فنية إجمالية كاملة في عام  -نساااابة للمصااااارف األخرى  إجمالية كاملة

(2015:) 

 

 

 (18-4الجدول )

 (2015المصارف المرجعية للمصارف منخفضة الكفاءة في عام )

 

 Microsoft Excelبرنامج في  DEA-SOLVERأداة  المصدر من اعداد الباحث باالعتماد على
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نالحظ من خالل الجاادول أعاله أن كالً من بنااك بيبلوس وبنااك عودة لهمااا نفس المصاااااااارف        

المرجعية، حيث يمكن تحسين كفاءتهما الفنية أكثر باالستفادة من خبرة )كفاءة أداء( البنك العربي أو 

نالحظ أن بنك بيمو وفرنسبنك  المصرف الدولي للتجارة والتمويل أو باالستفادة من بنك األردن، كما

لهما أيضاً نفس المصارف المرجعية وهي بنك سورية والخليج وبنك األردن. بينما نالحظ أن أقرب 

الشااااارق. كما  األردن وبنك مصااااارف لبنك ساااااورية والمهجر حقق كفاءة فنية إجمالية كاملة هو بنك

مصاارف من المصااارف  نالحظ أن ينك قطر سااورية لم يكن مصاارف مرجعي )وحدة مرجعية( ألي

 (.2015قيد التحسين في عام )

تالي رقم )       ية والمقدار 19-4والجدول ال ( يظهر المقدار الواجب تخفيضاااااااه من المدخالت الفن

الواجب زيادته من المخرجات الفنية للمصااارف قيد التحسااين )المشااار إليها في الجدول السااابق رقم 

 (:2015( وذلك في عام )4-18

 

 

 

 

 

 

 (19-4ل )الجدو

 )األرقام بالمليارات( 2015التحسينات المحسوبة للمصارف منخفضة الكفاءة في عام 
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 Microsoft Excelبرنامج في  DEA-SOLVERأداة  المصدر من اعداد الباحث باالعتماد على

( CRSيظهر الجدول أعاله التحسينات المقترحة في الكفاءة الفنية اإلجمالية )وفق نموذج       

( مقدرة بمليارات الليرات السورية، حيث يمكن من خالل 2015للمصارف منخفضة الكفاءة )في عام 

 ( مالحظة ما يلي:19-4الجدول السابق )

لكل من بنك بيبلوس وبنك بيمو وبنك عودة وبنك  إن االنخفاض في الكفاءة الفنية اإلجمالية       

_ مقارنة بالمصارف األخرى ذات الكفاءة الفنية اإلجمالية  2015في عام  سورية والمهجر وفرنسبنك

 - 1.938 -  21.234-3.0923 ما قيمته ) اكان لديه هذه المصارفالكاملة نسبياً _ يعزى إلى أن 

من إجمالي األصول لم يتم استثمارها )لم يتم  على التوالي مليار ليرة سورية (1.055 - 81.642

من  ( على التوالي %1.18 - %57.04 - %2.37 - %12.35 - %4.20(، أي ما نسبته )استغاللها
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إجمالي األصول، وهذا ما انعكس على االنخفاض في صافي التسهيالت االئتمانية وعلى كل من 

 إجمالي الدخل التشغيلي و صافي األرباح أيضاً )كما هو موضح في الجدول أعاله(.

 - 14.0438هجر وفرنسبنك لديها ما قيمته )كما أن كالً من بنك بيمو وبنك سورية والم      

أي ما نسبته ( مليار على التوالي من الودائع لم يتم استغاللها وبقيت مجمدة، 0.6181 - 77.3250

االنخفاض وهذا ما انعكس على إجمالي الودائع، من  ( على التوالي0.85% - 63.22% - 9.96%)

 أيضاً.صافي األرباح ي الدخل التشغيلي وفي صافي التسهيالت االئتمانية وعلى كل من إجمال

( فإن على هذه المصارف تخفيض حجم DEAوبناًء على التحسينات المحسوبة وفق أسلوب )      

 )( على التوالي، أي بمقدار  %1.18 - %57.04 - %2.37 - %12.35 - %4.20)أصولها بنسبة 

من إجمالي  على التوالي مليار ليرة سورية (1.055 - 81.642 - 1.938 -  3.0923-21.234

بدالً من تجميدها، أو يتوجب عليها )وهو األصح( أن تسعى إلى استثمارها وعدم بقاءها  األصول

مجمدة، حبت أن االحتفاظ بهذه الزيادة مجمدة وعدم استثمارها أو عدم تخفيضها )إن لم يكن خيار 

فة، كما يجب عليها أن تسعى إلى زيادة كل من استثمارها متاح( يترتب عليه من جهة أخرى تكل

( على التوالي،  %6.08 - %14.01 - %22.93 - %14.99 - %10إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة )

 – %207.57 - %68.30 - %14.99 - %24.19وصافي التسهيالت االئتمانية المباشرة  بنسبة )

 - %16.29 - %36.46 - %29.01 - %15.95( على التوالي، وصافي األرباح بنسبة )52.61%

ً مقارنة بالمصارف المرجعية7.92%  ( على التوالي حتى تحقق كفاءة فنية إجمالية كاملة نسبيا

 األخرى.
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 اختبار الفرضيات: -3

كل فرضية من  أو رفض دراسة واتخاذ القرار بمدى قبولالاختبار فرضيات القسم في هذا  سيتم     

 باالعتماد على اختبارات إحصائية تحقق هذا الغرض.وذلك هذه الفرضيات، 

ال يوجد فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات الكفاءة الفنية اإلجمالية  :الفرضية األولىاختبار 

 والكفاءة الفنية الصافية في المصارف التجارية الخاصة في سورية خالل القترة المدروسة.

 

 t-Test: Paired Two Sample for Meansالختبار هذه الفرضااااية تم اسااااتخدام اختبار       

ذات داللة معنوية بين متوسااطات الكفاءة الفنية اإلجمالية والكفاءة لتحديد وجود أو عدم وجود فروق 

( يظهر 20-4، والجدول التالي رقم )الفنية الصااااافية في المصااااارف التجارية الخاصااااة في سااااورية

 :t-Testختبار نتائج ا

 (20-4الجدول )

  VRS) - CRS :)t-Testنتائج اختبار

 
 Microsoft Excelالمصدر: مخرجات برنامج 

مؤشااااارات  بين Pearsonومعامل االرتباط  يظهر الجدول الساااااابق الوساااااط الحساااااابي والتباين     

( على 0.92 – 0.87حيث بلت الوسااااط الحسااااابي ) ،الكفاءة الفنية اإلجمالية والكفاءة الفنية الصااااافية

باين ) كان الت ما  قد بلت  ( على التوالي.0.011 – 0.015التوالي، بين باط ف ما معامل االرت ( 0.84)أ

 وهي عالقة طردية وقوية.

( أصااااغر من مسااااتوى الداللة ألفا 0ومن خالل الجدول السااااابق يتبين أنًّ قيمة معنوية االختبار )    

قائلة بأنه ال يوجد فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات الوعليه نرفض الفرضية األولى (، 0.01)

الكفاءة الفنية اإلجمالية والكفاءة الفنية الصاااافية في المصاااارف التجارية الخاصاااة في ساااورية خالل 

وبالتالي فإنه يوجد فروق معنوية بين متوسررررررطات الكفاءة الفنية اإلجمالية القترة المدروساااااااة، 

 لمصارف التجارية الخاصة في سورية خالل الفترة المدروسة.في ا والكفاءة الفنية الصافية

 

ال يوجد فروق ذات داللة معنوية بين متوسرررررطات الكفاءة الفنية اإلجمالية  :الفرضرررررية الثانيةاختبار 

 والكفاءة الحجمية في المصارف التجارية الخاصة في سورية خالل القترة المدروسة.

 t-Test: Paired Two Sample for Meansالختبار هذه الفرضاااااية تم اساااااتخدام اختبار      

ذات داللة معنوية بين متوسااطات الكفاءة الفنية اإلجمالية والكفاءة لتحديد وجود أو عدم وجود فروق 
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( يظهر نتائج 21-4، والجدول التالي رقم )في المصاااااارف التجارية الخاصاااااة في ساااااورية الحجمية

 :t-Testاختبار 

 (21-4الجدول )

  SCALE) - CRS :)t-Test نتائج اختبار

 
 Microsoft Excelالمصدر: مخرجات برنامج 

مؤشاااارات  بين Pearsonومعامل االرتباط  يظهر الجدول السااااابق الوسااااط الحسااااابي والتباين      

( على 0.936 – 0.871حيث بلت الوسااااااط الحساااااااابي ) الحجمية،الكفاءة الفنية اإلجمالية والكفاءة 

( 0.609)أما معامل االرتباط فقد بلت  ( على التوالي.0.005 – 0.015التوالي، بينما كان التباين )

 وهي عالقة ارتباط طردية ومقبولة.

أصااااغر من مسااااتوى وهي  (0) بلغت ومن خالل الجدول السااااابق يتبين أنًّ قيمة معنوية االختبار    

القائلة بأنه ال يوجد فروق ذات داللة معنوية بين  الثانيةضية وعليه نرفض الفر(، 0.01الداللة ألفا )

في المصاااارف التجارية الخاصاااة في ساااورية  الحجميةمتوساااطات الكفاءة الفنية اإلجمالية والكفاءة 

وبالتالي فإنه يوجد فروق معنوية بين متوسررطات الكفاءة الفنية اإلجمالية خالل القترة المدروسااة، 

 في المصارف التجارية الخاصة في سورية خالل الفترة المدروسة. والكفاءة الحجمية

 

  المصرررارف التجارية الخاصرررة في  بينال يوجد فروق ذات داللة معنوية  :الفرضرررية الثالثةاختبار

 .الحجمية( عبر الزمن -الصافية-مؤشرات الكفاءة الفنية المختلفة )اإلجمالية سورية من حيث

 التالية: عن هذه الفرضية الفرضيات الثالث ويتفرع

  المصااااااارف التجارية الخاصااااااة في سااااااورية من حيث بينال يوجد فروق ذات داللة معنوية 

 .عبر الزمن الكفاءة الفنية اإلجمالية

  المصااااااارف التجارية الخاصااااااة في سااااااورية من حيث بينال يوجد فروق ذات داللة معنوية 

 .عبر الزمن الكفاءة الفنية الصافية

  المصااااااارف التجارية الخاصااااااة في سااااااورية من حيث بينال يوجد فروق ذات داللة معنوية 

 .عبر الزمن الحجميةالكفاءة 

المصاااااااارف التجارية  بينال يوجد فروق ذات داللة معنوية  أوالً: اختبار الفرضااااااية الفرعية األولى:

 :الزمنعبر  الكفاءة الفنية اإلجمالية الخاصة في سورية من حيث
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فروق  ( وذلك لتحديد وجود أم عدم وجودANOVAهذه الفرضية تم استخدام اختبار )الختبار       

عبر  الكفاءة الفنية اإلجمالية المصارف التجارية الخاصة في سورية من حيث بينذات داللة معنوية 

فا= الزمن تالي رقم )(0.05وذلك عند مسااااااتوى داللة )أل بار 22-4، والجدول ال تائج اخت ( يظهر ن

ANOVA: 
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 (22-4الجدول )

 من حيث الكفاءة الفنية اإلجمالية بين المصارف التجارية الخاصة في سورية (ANOVA) نتائج اختبار

 
 Microsoft Excelالمصدر: مخرجات برنامج        

القيمة ( وهي أصااااااغر من 1.5183( المحسااااااوبة بلغت )Fمن الجدول أعاله نالحظ أن قيمة )      

القائلة بعدم وجود فروق ذات  نقبل الفرضررررررية الفرعية األولى(، وبالتالي فإننا 2.0078الجدولية )

من حيث الكفاءة الفنية اإلجمالية، وهذا  داللة معنوية بين المصاااارف التجارية الخاصاااة في ساااورية

اصة في سورية عبر يشير إلى وجود تقارب في الكفاءة الفنية اإلجمالية بين المصارف التجارية الخ

 الزمن.

المصاااااااارف التجارية  بينال يوجد فروق ذات داللة معنوية  ثانياً: اختبار الفرضااااااية الفرعية الثانية: 

 :عبر الزمنالصافية الكفاءة الفنية  الخاصة في سورية من حيث

فروق  ( وذلك لتحديد وجود أم عدم وجودANOVAالختبار هذه الفرضااية تم اسااتخدام اختبار )    

سورية من حيث بينذات داللة معنوية  صافيةالكفاءة الفنية  المصارف التجارية الخاصة في  عبر  ال

فا= الزمن تالي رقم )(0.05وذلك عند مسااااااتوى داللة )أل بار 23-4، والجدول ال تائج اخت ( يظهر ن

ANOVA: 

 (23-4الجدول )

 بين المصارف التجارية الخاصة في سورية الصافيةمن حيث الكفاءة الفنية (ANOVA) اختبارنتائج 

 
 Microsoft Excelالمصدر: مخرجات برنامج        

( وهي أصااغر من القيمة الجدولية 1.8601( المحسااوبة بلغت )Fمن الجدول أعاله نالحظ أن قيمة )

القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة معنوية  الثانيةنقبل الفرضية الفرعية (، وبالتالي فإننا 2.0078)

شير إلى وجود  سورية من حيث الكفاءة الفنية الصافية، وهذا ي بين المصارف التجارية الخاصة في 

 بين المصارف التجارية الخاصة في سورية عبر الزمن. الصافيةتقارب في الكفاءة الفنية 

المصاااااااارف التجارية  بينفروق ذات داللة معنوية ال يوجد  ثالثاً: اختبار الفرضااااااية الفرعية الثالثة:

 :عبر الزمنالحجمية الكفاءة  الخاصة في سورية من حيث

فروق  ( وذلك لتحديد وجود أم عدم وجودANOVAالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار )     

 عبر الزمن الحجميةالكفاءة  المصارف التجارية الخاصة في سورية من حيث بينذات داللة معنوية 

 :ANOVA( يظهر نتائج اختبار 24-4، والجدول التالي رقم )(0.05وذلك عند مستوى داللة )ألفا=

 (24-4الجدول )

 بين المصارف التجارية الخاصة في سورية الحجميةمن حيث الكفاءة  (ANOVA)نتائج اختبار
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 Microsoft Excelالمصدر: مخرجات برنامج        

( وهي أصااغر من القيمة الجدولية 1.4677( المحسااوبة بلغت )Fنالحظ أن قيمة )من الجدول أعاله 

القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة معنوية  الثالثةنقبل الفرضررية الفرعية (، وبالتالي فإننا 2.0078)

بين المصارف التجارية الخاصة في سورية من حيث الكفاءة الحجمية، وهذا يشير إلى وجود تقارب 

 اءة الحجمية بين المصارف التجارية الخاصة في سورية عبر الزمن.في الكف

 

القائلة  H3فإننا نقبل الفرضااية الرئيسااية الثالثة  الفرعية الثالث السااابقة خالل اختبار الفرضااياتمن 

 المصررررررارف التجارية الخاصررررررة في سررررررورية من حيث بينال يوجد فروق ذات داللة معنوية  بأنه:

وهذا ما يشااااير إلى  .الحجمية( عبر الزمن -الصررررافية-مؤشرررررات الكفاءة الفنية المختلفة )اإلجمالية

 وجود تقارب بين هذه المصارف من حيث الكفاءة الفنية عبر الزمن.

 

 بين مؤشةةةةةةرات الكفاءة إيجابية ذات داللة معنوية ال يوجد عالقة ارتباط :الفرضررررررية الرابعةاختبار 

للمصةةارف التجارية الخاصةةة السةةورية ومؤشةةرات الحجمية(  -الصررافية-)اإلجماليةالفنية المختلفة 

 التقليدية.األداء 

الختبار وجود عالقة طردية ذات داللة معنوية من عدمها بين مؤشاااااارات الكفاءة الفنية المختلفة      

نحدار البسيط بين الحجمية( ومؤشرات األداء التقليدية فإنه سيتم استخدام اال –الصافية  –)اإلجمالية 

كل نوع من مؤشرات الكفاءة المحسوبة مع كل مؤشر من مؤشرات األداء التقليدية. والجدول التالي 

 ( يلخص نتائج االنحدار البسيط:25-4رقم )

 (25-4الجدول )

 نتائج االنحدار البسيط بين مؤشرات الكفاءة المختلفة ومؤشرات األداء التقليدية

 

 Microsoft Excelالمصدر: مخرجات برنامج 

 Significance)( وقيمة معنوية االختبار R( معامل االرتباط )25-4يظهر الجدول الساااابق )      

F( عند مستوى داللة )( بين مؤشرات الكفاءة المختلفة وبعض مؤشرات األداء التقليدية )العائد %1

 هامش الربح(. –منفعة األصول  –العائد على حقوق الملكية  –على األصول 

 ما يلي: نالحظومن خالل الجدول السابق   
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كانت نالحظ أنها بالنظر إلى معامالت االرتباط بين مؤشااااارات الكفاءة المختلفة والنساااااب المالية  -

ضعيفة بشكل عام، حيث كانت أعلى قيمة لمعامل االرتباط متمثلة بين الكفاءة اإلجمالية والعائد على 

 (.0.2503يمة )األصول بق

بالنظر إلى معنوية اختبار االنحدارات المتمثلة في الجدول الساااااااابق نالحظ أن جميعها أكبر من  -

 (.%1)مستوى الداللة 

بين  ذات داللة معنوية ال يوجد عالقة ارتباط والقائلة بأنه عليه نقبل الفرضررررررية الرابعة وبناءً      

للمصةةةةارف التجارية الخاصةةةةة الحجمية(  -الصرررافية-)اإلجماليةالفنية المختلفة  مؤشةةةةرات الكفاءة

 .التقليديةالسورية ومؤشرات األداء 
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 النتائج والتوصيات:

 :النتائج  .1

 يمكن تلخيص أهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة بما يلي:  

 نتائج البيانات والمؤشرات المالية:أوالً: 

األخرى من حيث حجم األصول وصافي التسهيالت االئتمانية وحجم تصدر بنك بيمو المصارف  -

(، بينما حقق كالً من بنك قطر سااااااورية وبنك الشاااااارق مراكز 2015-2010الودائع خالل الفترة )

 متأخرة من حجم األصول وصافي التسهيالت والودائع مقارنة بالمصارف األخرى.

قطر سورية وبنك الشرق قد حققا أكبر متوسط من بالرغم من النتيجة السابقة نجد أنَّ كالً من بنك  -

( خالل نفس الفترة، في حين ROE( وكذلك العائد على حقوق الملكية )ROAالعائد على األصول )

حقق بنك بيمو المركز السابع في العائد على األصول والمركز الثالث في العائد على حقوق الملكية، 

 ويمكن تفسير ذلك بالنتائج التالية:

  حقق بنك قطر ساااااورية أكبر معدل من منفعة األصاااااول مقارنة بالمصاااااارف األخرى بمتوساااااط

( وبفاااارق كبير عن 10-4( كماااا هو مبين في الجااادول )2015-2010% خالل الفترة )17.659

، بينما حقق بنك بيمو المركز التاساااع في %8.294المركز الثاني الذي حققه البنك العربي بمتوساااط 

، وهذا يشاااير إلى أن بنك قطر ساااورية قد اساااتغل أصاااوله  %4.617متوساااطاساااتغالل موجوداته ب

 وهذا ما ساهم في تعظيم أرباحه.  وبالمصارف األخرىاستغالالً أمثالً مقارنة ببنك بيمو 

  تصاادر بنك قطر سااورية المصااارف األخرى خالل الفترة المدروسااة بقدرته على التحكم بتكاليفه

(، 11-4( والمتمثل في الجدول )PMشااااار هامش الربح )، كما هو مبين في مؤ%59.79بمتوساااااط 

، %28.617، إال أن بنك بيمو حقق المركز الرابع بمتوسااااط %58.71يليه بنك الشاااارق بمتوسااااط 

 مقارنة بالمصررررارف األخرىوهذا الفارق الكبير في مؤشاااار هامش الربح قد منح بنك قطر سااااورية 

لمركز األول في تحقيق أكبر متوسط من العائد قدرة أكبر على تحقيق األرباح، كما منح بنك الشرق ا

 على حقوق الملكية.

  إن بنك بيمو قد اعتمد بشااااااكل أكبر على الديون لتمويل موجوداته وتوليد األرباح مقارنة بحقوق

مرة،  13.335( بالمتوسط 9-4الملكية، حيث بلت مؤشر مضاعف حق الملكية المتمثل في الجدول )

( 5.541 - 1.373بمتوسط بلت ) المركز األخيرسورية وبنك الشرق  في حين حقق كالً من بنك قطر

وعلى مرة على التوالي. وهذا ما يؤيد أن بنك قطر سااااااورية وبنك الشاااااارق يتفوقان على بنك بيمو 

ستغالالً أمثل وأن العائد على حقوق  المصارف األخرى ستغالل األصول لتوليد األرباح ا ضاً في ا أي

ورية وبنك الشااارق يعود إلى اساااتغالل األصاااول وليس إلى اساااتخدام ( لبنك قطر ساااROEالملكية )

 الرافعة المالية.

تشااير البيانات المالية للمصااارف التجارية الخاصااة في سااورية بشااكل عام إلى وجود نمو في كل  -

(، ما عدا 2015-2010من حجم األصاااول والودائع وصاااافي األرباح وحقوق الملكية خالل الفترة )

 الئتمانية المباشرة حيث كان االتجاه العام لها متناقص خالل نفس الفترة.صافي التسهيالت ا

سورية إلى أنَّ كالً من  - شير نتائج مؤشرات األداء التقليدية في المصارف التجارية الخاصة في  ت

( ومنفعة PM( وهامش الربح )ROE( والعائد على حقوق الملكية )ROAالعائد على األصااااااول )

(، وبلغت أعلى قيمة لها في 2015-2010ل عام متزايدة خالل الفترة )( كانت بشااااكUAاألصااااول )

 (.2015عام )

 

 :DEAنتائج مؤشرات الكفاءة المختلفة المحسوبة وفق أسلوب ثانياً: 
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( مع مؤشاااااارات الكفاءة الفنية 15-4)المتمثلة في الجدول  الحجميةبمقارنة مؤشاااااارات الكفاءة       

 ( نجد:14-4)المتمثلة في الجدول االجمالية والصافية 

والذي تبين من خاللهما أنه يوجد فروق ذات داللة -من خالل اختبار الفرضااايتين األولى والثانية  -

إحصاااائية بين متوساااطات الكفاءة الفنية اإلجمالية والكفاءة الفنية الصاااافية، وكذلك يوجد فروق ذات 

لية والكفاءة الحجمية في المصاااااارف التجارية داللة إحصاااااائية بين متوساااااطات الكفاءة الفنية اإلجما

نساااتنتج أنًّ المصاااارف التجارية الخاصاااة في ساااورية لم تكن تعمل بحجمها  -الخاصاااة في ساااورية

 (.2015 – 2010المثالي خالل الفترة )

من خالل تتبع مسااار غلة الحجم في المصااارف التجارية الخاصااة في سااورية )كما هو مبين في  -

ا كانت تعمل وفق غلة حجم متناقصااة خالل الفترة المدروسااة أكثر من عملها ( نجد أنه33-4الشااكل 

وفق غلة حجم ثابتة أو متزايدة، حيث بلت المتوساااااط العام لكل من عوائد الحجم المتناقصاااااة وعوائد 

( على التوالي خالل  %19.70- %31.82 - %48.48) الحجم الثااابتااة وعوائااد الحجم المتزاياادة

وهذا يتوافق من جهة أخرى مع االتجاه العام المتناقص لصااافي التسااهيالت (. 2015-2010الفترة )

 (.2015-2010االئتمانية خالل الفترة )

( أقل متوساااط من الكفاءة الفنية 2014حققت المصاااارف التجارية الخاصاااة في ساااورية في عام ) -

الحجمية(  –لصاافية ا –اإلجمالية والصاافية والحجمية، كما أن مؤشارات الكفاءة المختلفة )االجمالية 

للمصاااارف في هذا العام كانت أكثر تشاااتتاً مقارنة باألعوام األخرى، وهذا يشاااير إلى أنَّ ما شاااهدته 

البيئة المحيطة في المصااااارف التجارية في سااااورية من أزمات واضااااطرابات اقتصااااادية منذ بداية 

كل واضااح في عام انعكس تأثيرها بشاا 2013 – 2012مروراً بعامي  2011النصااف الثاني من عام 

مقارنة باألعوام األخرى يشاااير  2014. كما أن التشاااتت األكبر في مؤشااارات الكفاءة في عام 2014

 إلى وجود تباين واضح بين المصارف المدروسة في قدرتها على تلقي األزمات.

 المتمثلة في( والحجمية VRS( والصاااافية )المتغيرة CRSتشاااير نتائج الكفاءة اإلجمالية )الثابتة  -

أن مؤشرات الكفاءة المختلفة في المصارف التجارية الخاصة إلى  (15-4( و )14-4الجدولين رقم )

(، كما أنَّ كالً من االنحراف المعياري 2010يليه عام ) (2015األفضرررل في عام )في ساااورية كانت 

ومعامل االختالف )معامل التشاااتت النسااابي( يؤكدان أنَّ مؤشااارات الكفاءة المختلفة في المصاااارف 

مقارنة باألعوام   -أكثر تقارب - (2015أقل تشررررتتاً في عام )التجارية الخاصااااة في سااااورية كانت 

سابقة يليه عام ) سابقة بأن األزمة أثرت سلباً وبشكل  وهذا ما يؤكد صحة ( أيضاً،2010ال النتيجة ال

 (.2014( وصوالً إلى عام )2011واضح في كفاءة المصارف بدءاً من عام )

( حققت 14-4إنَّ جميع المصاااارف التجارية الخاصاااة في ساااورية )كما هو موضاااح في الجدول  -

أن الفترة  ى إلىيعز ، وهذاما عدا بنك عودة (2015في عام )( %100كاملة ) صررررررافيةكفاءة فنية 

( كفيلة بتأقلم المصااااارف مع الوضااااع الراهن ووضااااع 2014( وعام )2011المحصااااورة بين عام )

اساااااتراتيجيات عمل أكثر مرونة مع متطلبات الظروف الحالية، وهذا ما سااااااهم بتقارب مساااااتويات 

وال ساايما أن -للمصااارف فيما بينها المختلفة بشااكل عام والكفاءة الفنية الصااافية بشااكل خاص الكفاءة

 من جهة أخرى وهذا يشاااير -مؤشااارات الكفاءة الفنية الصاااافية تعكس خبرة اإلدارة في كل مصااارف

 ً  .إلى زيادة حدة المنافسة فيما بينها أيضا

( في عام CRSلدى القيام بحسااااااب التحساااااينات الخاصاااااة بالكفاءة الفنية اإلجمالية وفق نموذج ) -

فنية اإلجمالية لكل من بنك بيبلوس وبنك بيمو وبنك عودة ( تبين أن االنخفاض في الكفاءة ال2015)

_ مقارنة بالمصااارف األخرى ذات الكفاءة الفنية  2015وبنك سااورية والمهجر وفرنساابنك في عام 

 - %12.35 - %4.20اإلجمالية الكاملة نساابياً _ يعزى إلى أن هذه المصااارف كان لديها ما نساابته )

مارها )لم يتم ( على ال 1.18% - 57.04% - 2.37% توالي من إجمالي األصااااااول لم يتم اسااااااتث

اسااتغاللها(، وهذا ما انعكس على االنخفاض في صااافي التسااهيالت االئتمانية وعلى كل من إجمالي 
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(.  كما أن كالً من بنك 19-4الدخل التشااغيلي و صااافي األرباح أيضاااً )كما هو موضااح في الجدول 

( على %0.85 - %63.22 - %9.96ها ما نسااااابته )بيمو وبنك ساااااورية والمهجر وفرنسااااابنك لدي

ما انعكس على االنخفاض في  يت مجمدة، وهذا  ها وبق التوالي من إجمالي الودائع لم يتم اسااااااتغالل

 صافي التسهيالت االئتمانية وعلى كل من إجمالي الدخل التشغيلي وصافي األرباح أيضاً.

 DEAبمقارنة نتائج مؤشرات األداء التقليدية ومؤشرات الكفاءة المختلفة المحسوبة وفق أسلوب  -

(، حيث نجد أنَّ جميعها بشااااااكل عام 2015نالحظ أَن هناك توافق بين األساااااالوبين فيما يخص عام )

 (.2015حققت أعلى قيمة لها في عام )

قة ارتباط إيجابية ذات داللة احصائية بين من خالل اختبار الفرضية الرابعة تبين أنه ال يوجد عال -

الحجمية( للمصااااااارف التجارية الخاصااااااة  -الصااااااافية-مؤشاااااارات الكفاءة الفنية المختلفة )اإلجمالية

 السورية ومؤشرات األداء التقليدية.

( DEAبناًء على النتائج التي تم التوصاااااال إليها من خالل أساااااالوب التحليل التطويقي للبيانات ) -

ء التقليدية في المصااااارف التجارية الخاصااااة في سااااورية نجد أن كالً من أساااالوب ومؤشاااارات األدا

( ومؤشاااااارات األداء التقليدية مكمالن لبعضااااااهما البعض، فمثالً DEAالتحليل التطويقي للبيانات )

نالحظ أنًّ كالً من بنك سورية والخليج وبنك األردن حققا مستويات عالية من الكفاءة الفنية اإلجمالية 

فية، بينما كانت مؤشرات األداء التقليدية تشير إلى تحقيقهم مستويات منخفضة من العائد على والصا

األصااااااول وعلى حقوق الملكية وكذلك هامش الربح. وهنا نجد أن مؤشاااااارات الكفاءة العالية لهذين 

سلوب  سورية والخليج مستويات عالية من  DEAالمصرفين وفق أ سببها تحقيق بنك األردن وبنك 

رجات )المتمثلة بالدخل اإلجمالي وصااااااافي التسااااااهيالت االئتمانية فقط( عند أقل مسااااااتوى من المخ

المدخالت نساااااابة للمصااااااارف األخرى، بينما أظهرت المؤشاااااارات التقليدية عدم قدرتهم في التحكم 

بالتكاليف )من خالل نساااااابة هامش الربح( بالرغم من تحقيقهم دخل تشااااااغيلي وتسااااااهيالت ائتمانية 

 ا ما يؤكد التكامل فيما بين األسلوبين.مرتفعة، وهذ

على المقارنة المرجعية في حساب كفاءة كل مصرف نسبة للمصارف  DEAإن اعتماد أسلوب  -

( واعتبارها فترة واحدة )بإسااقاط عنصاار الزمن( جعله يتصااف 2015-2010مجتمعة خالل الفترة )

بالقدرة على محاكاة الواقع وتتبع مساااايرة أداء المصااااارف فيما بينها من جهة وبين األعوام من جهة 

أخرى، عدا عن قدرته في حساب التحسينات الالزمة للمصارف منخفضة الكفاءة إذا ما تمت مقارنة 

 بمؤشرات األداء التقليدية.  
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 التوصيات:  .2

 توصيات خاصة للمصارف التجارية المنخفضة الكفاءة:أوالً: 

( والمبيَّنة 2015في عام ) DEAبناًء على تحسااينات الكفاءة اإلجمالية المحسااوبة وفق أساالوب       

بنك سورية  -بنك عودة  -بنك بيمو  -( للمصارف منخفضة الكفاءة )بنك بيبلوس 19-4في الجدول )

فرنسااااابنك( فإن على هذه المصاااااارف أن تساااااعى إلى تحقيق األهداف التالية حتى تحقق  –والمهجر 

 كفاءة فنية إجمالية كاملة نسبياً مقارنة بالمصارف المرجعية األخرى:

 ( على %1.18 - %57.04 - %2.37 - %12.35 - %4.20) تهنسبلديها ما  ن هذه المصارفإ

عليها أن تسعى إلى استثمارها وعدم بقاءها مجمدة، يتوجب لذا ، من حجم أصولها غير مستغل التوالي

حيت أن االحتفاظ بهذه الزيادة مجمدة وعدم استثمارها يترتب عليه من جهة أخرى تكلفة وسينعكس 

 في غلة الحجم بشكل سلبي.

 ( 68.30 - %14.99 - %24.19زيادة صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة بنسبة% - 

لتوالي. وهذا بدوره سوف يؤثر في غلة الحجم التي غلبت عليها ( على ا52.61% – 207.57%

صفة التناقص، كما سيزيد من الدخل التشغيلي وصافي األرباح والتي سوف نعرج عليها في 

 التوصيات التالية.

 ( 14.01 - %22.93 - %14.99 - %10أن تسعى إلى زيادة إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة% 

 ( على التوالي.6.08% -

 16.29 - %36.46 - %29.01 - %15.95تسعى إلى زيادة صافي األرباح بنسبة ) أن% - 

 ( على التوالي.7.92%

 توصيات للمصارف التجارية الخاصة في سورية بشكل عام:ثانياً: 

  ،نوصي بقياس الكفاءة التخصصية )السعرية( في المصارف التجارية الخاصة في سورية

( والنماذج المعلمية أيضاً في قياس الكفاءة DEAة األخرى ألسلوب )واالستفادة من النماذج الالمعلمي

 السميك، نموذج الحد العشوائي، التكلفة حد التشغيلية في المصارف التجارية في سورية مثل )نموذج

 الحر.... الخ(. التوزيع نموذج

 فعلي ضرورة قيام المصارف بقياس الكفاءة بشكل مستمر بهدف الوقوف على مستوى األداء ال

مقارنة بالمصارف األخرى، حيث يعد القياس المستمر ضرورة من ضرورات التحسين بهدف 

 الوصول إلى مستويات أعلى من األداء.

  والودائع، واالهتمام االقتراض على الكلي االعتماد المصرفية لدى المصارف وعدمالموارد تنويع 

 المصرفية. الكفاءة لرفع البشرية وبالموارد الموظفين بإنتاجية

  إن تقارب مستويات الكفاءة في المصارف التجارية الخاصة في سورية عبر الزمن يشير إلى زيادة

تنويع الخدمات المصرفية بما يتالءم حدة المنافسة فيما بينها، لذا نوصي هذه المصارف بالعمل على 

يين وكسب عمالء جدد، مع احتياجات العمالء، األمر الذي سوف يؤدي إلى الحفاظ على العمالء الحال

 والحصول على ميزة تنافسية واالستمرار في السوق.
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Abstract 

 

This study aimed at measuring the technical efficiency of the private 

commercial banks in Syria during the period 2010 – 2015. All private 

commercial banks—11 banks—in the country were covered. The DEA (Data 

Envelopment Analysis) method was used for assessing the overall, pure and 

scale technical efficiencies, and in order to achieve that, the CRS (constant 

return to scale) model and the VRS (variable return to scale) model were 

used. The financial intermediation style was used in determining bank input 

and output. NIRS (Non Increasing return to scale) and NDRS (Non 

Decreasing return to scale) were applied to study the course of scale returns 

(Decreasing, constant, Increasing). And windows analysis technology was 

employed to follow the course of the banks performance during the period 

studied, in addition to analyzing some financial data and the traditional 

financial indexes (financial ratios) of these banks. 

 

The most important results obtained were that private commercial banks in 

Syria did not work at typical capacity during the period 2010 – 2015, that the 

scale of returns was more Decreasing than constant or Increasing during the 

period studied, and that the crisis had a negative effect on the efficiency of 

those banks between 2011 and 2014. On the other hand, all private 

commercial banks in Syria, except Audi Bank achieved full pure technical 

efficiency (100%) in 2015, and this indicates that these banks benefited from 

one another’s experiences with the passing of time, which helped make their 

levels of pure technical efficiency similar, as indicators of pure technical 

efficiency reflect the level of administrative experience at each bank, and 

this indicates a sharp increase in competitiveness, too. It was also concluded 

that there is no positive, statistically significant relation between the different 

indicators of the technical efficiency (overall, pure, scale) of the private 

commercial banks in Syria and traditional indicators, and that the DEA (Data 

Envelopment Analysis) method and traditional indexes complement each 

other. 

Key words: data envelopment analysis (DEA), technical efficiency (overall- 

pure- scale), constant return to scale (CRS), variable return to scale (VRS), 

windows analysis technique. 
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