
Global Journal of Economics and Business 

Vol. 6, No. 2, 2019, pp. 238- 255                                                         Refaad for Studies and Research 

e-ISSN 2519-9293 , p-ISSN 2519-9285                                           www.refaad.com 

 
 قياس كفاءة البنوك في القطاع املصرفي السعودي

 2017 – 2013خالل الفترة   (DEA)باستخدام تحليل مغلف البيانات

 سعـد بن علـي الوابـل
 السعودية -جامعـة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية -كليـة االقتصاد والعلوم اإلدارية -قسم األعمال املصرفية 

sadalwabel@yahoo.co.uk 
 

 :امللخص
( CRSتحت افتراض ثبات غلة الحجم )املدخالت واملخرجات  هبشقي DEA تم استخدام تحليل مغلف البياناتفي هذه الورقة البحثية 

. يعتبر (2017 – 2013)السعودي خالل الفترة في كل من الكفاءة الفنية والكفاءة الحجمية للقطاع املصرفي للتحقق (، VRSوعوائد الحجم املتغيرة )

( التي تنقل مدخالت متعددة إلنتاج مخرجات متعددة. ومن ثم تحدد درجة الكفاءة النسبية التامة لكل وحدة DMUتخاذ القرار )اكل بنك بمثابة وحدة 

ين: حقوق املساهمين والودائع ومخرجين: القروض وقد شملت الدراسة استخدام مدخل من خالل مقارنة مدخالتها املتعددة ومخرجاتها املتعددة،

أن موارد  أيغير الكفء؛ أن هناك فائض في املوارد املتاحة لدى بنوك الدراسة  اهأهمملجموعة من النتائج  الدراسةوقد توصلت وإجمالي املوجودات. 

السعودية حتى تستطيع تحقيق الكفاءة النسبية التامة،  هذه البنوك تفوق استخدامها مما يوضح ضرورة زيادة االستثمارات املصرفية لدى البنوك

أن )البنك السعودي البريطاني، البنك العربي الوطني، مصرف اإلنماء، بنك الجزيرة( قد حققت درجات الكفاءة النسبية حيث توصلت الدراسة الى 

 األول مكن ملجموعة سامبا املالية وبنك الرياض والبنك بينما ي  ديها، األمثل للموارد املتاحة ل االستخدامالتامة مما يوضح قدرة هذه البنوك على تحقيق 

يمكن للبنك األهلي  كماوالبنك السعودي الفرنس ي تحقيق الكفاءة النسبية التامة عند قيامهم بتخفيض مدخالتهم،  االستثمارومصرف الراجحي وبنك 

 . مامدخالتهو  مامخرجاته بتخفيض ماتحقيق الكفاءة النسبية التامة عند قيامهبنك البالد و التجاري 

  القطاع املصرفي السعودي، تحليل مغلف البيانات، كفاءة البنوك املفتاحية:الكلمات 

 :ةقدمامل
تطورت األحوال االقتصادية بشكل كبير خالل الفترة املاضية وخاصة منذ بداية القرن الواحد والعشرين وشهدت هذه الفترة العديد من 

ت االقتصادية على مستوى العالم، وحتى يستطيع السوق املصرفي السعودي مواجهة هذه املشكالت واألزمات املالية واالقتصادية فقد األزمات واملشكال 

على رقابة البنوك العاملة في اململكة العربية السعودية وخاصة  االسعودي من أجل زيادة قدرته مؤسسة النقد العربيتوسيع صالحيات وسلطات  تم

ديها األمثل للموارد املتاحة ل االستغاللبنك والعمل على تحقيق  12والبالغ عددها اململكة العربية السعودية  في املالية السوق  في ملدرجةاالبنوك 

. كما أجبرت املنافسة املصارف على استخدام 
ً
 حتميا

ً
اردها بكفاءة مو وتحقيق الكفاءة في األداء حيث يعد االستخدام األكثر كفاءة للموارد الشحيحة أمرا

 وفعالية عالية من أجل مواكبة ظروف العالم املتغيرة، لذا يجب على هذه املصارف تقييم أدائها بطريقة فعالة. 

والعائد على حقوق املساهمين  (ROA)كفاءة البنوك السعودية تحليل النسبة التقليدية مثل العائد على األصول دراسات معظم استخدمت 

(ROE)  عدد قليل جًدا من الدراسات أسلوب تحليل مغلف البيانات ولم تستخدم سوىDEA  لقياس كفاءة األداء للبنوك السعودية. وبما أن

 .Coelli et al. 2005, p)، واستنادا الى ما ذهب اليه املصارف هي املؤسسات املالية األكثر أهمية ولها تأثير كبير في االقتصاد، سواء في الكلي أو الجزئي

قام الباحث في هذه الدراسة بفحص كفاءة و  التطـور التقنـي وكفـاءة اإلنتـاج مصدرين مختلفين لتحسين اإلنتاجية ال يمكن الفصل بينهما،من أن  1(4-6

( CRSالحجم ) عوائد املصارف املدرجة في السوق املالية السعودي باستخدام تحليل مغلف البيانات بشقيه املدخلي واملخرجي تحت افتراض ثبات

يعتبر كل بنك و (. 2017 – 2013للقطاع املصرفي السعودي خالل الفترة )وكفاءة الحجم من الكفاءة الفنية للتحقق  VRSئد الحجم املتغيرة وعوا

( التي تنقل مدخالت متعددة إلنتاج مخرجات متعددة. ومن ثم تحدد درجة الكفاءة النسبية التامة لكل وحدة من DMUبمثابة وحدة اتخاذ القرار )

لي ل مقارنة مدخالتها املتعددة ومخرجاتها املتعددة، وقد شملت الدراسة استخدام مدخلين: حقوق املساهمين والودائع ومخرجين: القروض وإجماخال

 .املوجودات

                                                             
1
Coelli, T.J., Rao, D.S.P., O'Donnell, C.J., Battese, G.E (2005). An introduction to efficiency andproductivity analysis. Springer. p. 4-6. 
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 :DEAتحليل مغلف البيانات 
-decisionن وحدة اتخاذ القرار )والذي ينص على "ا (1909على مفهوم باريتو للكفاءة )باريتو،  DEAيعتمد اسلوب تحليل مغلف البيانات 

making unit )DMU املخرجات األخرى"  اإلنتاج دون زيادة بعض املدخالت أو كفؤة بالكامل إذا لم يكن من املمكن إدخال أي مدخالت أوCooper, 

Seiford & Tone. 2006, p. 45))2 لـ . واستنادا إلى مفهوم قياس الكفاءة الالمعلميةFarrell MJ. 1957, p. 255))3  فإن تحليل مغلف البيانات 

DEA   يعتبر أسلوب لقياس كفاءة املنظمات التي تقوم بعدة أنشطة باستخدام سلسلة من نماذج البرمجة الخطية، وتم تعريفه بواسطةCharnes A, 

Cooper WW, Rhodes E. 1978, p. 230-233))4 لنسبية لوحدات اتخاذ القرار كنموذج يستخدم البرمجة الخطية الرياضية لقياس الكفاءة ا

حدود  ملخرجات متماثلـة باستخدام موارد متماثلة من املدخالت لتحديد الوحدات الكفؤة والوحدات غير الكفؤة، كما أن البرنامج يعمل على تطوير

إلى املجموع املرجح ملدخالت وحدات  الكفاءة من خالل تحسين نسبة اإلنتاج إلى نسبة املدخالت لكل مصدر، كما أن نسبة املجموع املرجح للمخرجات

( يجب أال تتجاوز الواحد الصحيح، ويجب أن تكون أوزان كل عنصر من عناصر املدخالت واملخرجات أكبر من الصفر، كما أن DMUsاتخاذ القرار )

موع املرجح ملدخالت وحدات القرار. ( هي طريقة برمجة كسرية خطية تزيد من نسبة املجموع املرجح للمخرجات إلى املجDMUوحدة اتخاذ القرار )

 األداء كنسبة من أوزان عناصر املدخالت إلى أوزان عناصر املخرجات.  CCR لذلك، يلخص نموذج

بتطور سريع من الناحية النظرية واملنهجية وطرق االستخدام.  DEAخالل األربعة عقود األخيرة، تم تطوير برنامج تحليل مغلف البيانات  

لقياس الكفاءة الفنية تحت  CCRبتطوير النموذج والذي رمز له بـ  (Charnes A, Cooper WW, Rhodes E. 1978)قام كل من م 1978ففي عام 

( عند الحد الكفء مما يعني ثبات العائد على اإلنتاج، DMUلوحدة اتخاذ القرار)  CRS (Constant Return to Scale) الحجمعوائد افتراض ثبات 

دراسة  CCRرجح لعوامل املدخالت واملخرجات لتساوي املجموع املرجح للمخرجات/املجموع املرجح للمدخالت. حيث طور نموذج الستخدام الحجم امل

Farrel , 1957) من كونه يعتمد على مدخالت متعددة وناتج واحد إلى مدخالت ومخرجات متعددة بتعميم نسبة الكفاءة إلى وحدة اتخاذ قرار واحدة ،)

ت واملخرجات املتعددة لكل وحدة اتخاذ قرار إلى مدخل ومخرج واحد. ويمكن من خالل هذا النموذج تقسيم نهج الكفاءة إلى طريقة وتحويل املدخال 

.  وبما 5(Charnes, A., Cooper, W. W., Lewin, A. Y., & Seiford, L. M. 1994, p.4) املخرجات موجهة نحو املدخالت وأخرى موجهة نحو

 دون زيادة أويفتر  CCRأن نموذج 
ً
الحجم تقليل الكفاءة بافتراض عوائد  ض أن وحدات اتخاذ القرار قادرة على قياس املدخالت واملخرجات خطيا

في عام  BCC   جاء نموذجو خفضها بالتناسب، أي عدم السماح بوفورات الحجم،  مما يعني أن جميع وحدات اإلنتاج املرصودة يمكن زيادتها أو الثابت؛

لتفادى هذه املشكلة. حيث ( (Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. 1984م يستند إلى األحرف األولى من منشئيه وهو اس ،1984

في االعتبار العوائد املتغيرة التي يمكن أن تتعرف على زيادة العوائد أو خفضها وصوال بها الى حد الكفاءة. ُيعرف النموذج أيًضا  BCCيأخذ نموذج 

VRS (Variable Returns of Scale)ة ائد الحجم املتغير بنموذج عو 
التي تظهر من جميع عوائد الحجم يمكن أن تكون  BCC. ومن خالل نموذج 6

 عوائد ثابتة: عندما تكون النسبة املئوية للزيادة في اإلنتاج مساوية؛ فتكون عوامل اإلنتاج في النسبة املئوية نفسها إما ثابتة أو متزايدة أو متناقصة

عوائد متناقصة: و عوائد متزايدة: عندما تكون الزيادة في النسب املئوية أكبر من الزيادة املئوية في العوامل. و للنسبة املئوية للزيادة في املوارد اإلنتاجية. 

-7 ،(Cooper et al. 2011, p. 42(Banker et al. 2004, p. 346-349)عندما تكون الزيادة في النسب املئوية أقل من الزيادة املئوية في املدخالت 

.ويمكن من خالل هذا النموذج، كما هو الحال في النموذج السابق، تقسيم نهج الكفاءة إلى طريقة موجهة نحو املدخالت وأخرى موجهة نحو 8(43

 املخرجات. وفيما يلي توضيح ألهم املعادالت الرياضية التي تم استخدامها في هذين النموذجين:

 

 

 

 

                                                             
2Cooper, W.W., Seiford, L.M., Tone, K. (2006), Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, 
References and DEA-Solver Software. 2nd ed. New York: Springer. p. 45. 
3Farrell MJ. (1957) the measurement of production efficiency. Journal of Royal Statistical Society, 120, 253-290. 
4Charnes A, Cooper WW, Rhodes E. (1978) Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational 
Research, 2, 429-444. 
5Charnes, A., Cooper, W. W., Lewin, A. Y., &Seiford, L. M. (1994). Data Envelopment Analysis: Theory, methodology, and 

applications. Springer. P. 4. 
6 Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data 
envelopment analysis. Management Science, 30(September (9)), 1078–1092. 
7 Banker, Rajiv D.; Cooper, William W.; Seiford, Lawrence M.; Thrall, Robert M.; Zhu, Joe (2004), Returns to scale in different  DEA 
models, European Journal of Operational Research 154 (2004) 345–362. 
8 Cooper W W, Seiford L M and Zhu J (2011). Handbook on Data Envelopment Analysis. International Series in Operations Research 
& Management Science. 2nd Edition, Springer, New York. P. 42-43. 
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 نموذج CCR : 
 Charnes et al. 1978, p. 230-442))9  ،(Cooper et al. 2006, p. 70-75)10  ،(Cooper etوبالرجوع الى كل من  CCRفي نموذج  

al. 2011, p. 11-15)11،   تم اقتراح النموذج األساس ي الكسري لتحديد أعلى نسبة كفاءة والتداخل مع مدخالت ومخرجات وحدات صنع القرار

(DMUsفي تحديد ا )ألوزان املثلى كما يلي: 
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 حيث:
s.عدد املخرجات : 

m.عدد املدخالت : 

θالكفاءة على تدل وبالتالي القصـوى  الحـدود منحـنى عـلى األداء نقطـة وقـوع تعـني 1القيمة حيث 0-1القيم  وتأخذ الكفـاءة مؤشـر : قــيمة 

r: ( عدد املخرجاتr =1,2,3,…,s ) 

i ( عدد املدخالت :i =1,2,3,…,m ) 

xio كمية املدخلة :i  للوحدةo 

yro كمية املخرجة :r  للوحدةo 

ur أوزان املخرجة :r(r =1,2,3,…,s ) 

vi أوزان املدخلة :i( i =1,2,3,…,m ) 

n عدد وحدات :DMU. 

 :للمدخالتاقتراح املعادلة التالية  املذكور أعاله لها عدد غير محدود فإنه تم 1وبما أن البرمجة رقم 
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 :للحصول على البرمجة الخطية التاليةقرار  اتخاذ وحدة لكل CCR لبرنامج 
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9Charnes A, Cooper WW, Rhodes E. (1978) Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational 
Research, 2, 429-444. 
10 Cooper, W.W., Seiford, L.M., Tone, K. (2006), Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, 
References and DEA-Solver Software. 2nd ed. New York: Springer. P. 70-75. 
11 Cooper W W, Seiford L M and Zhu J (2011). Handbook on Data Envelopment Analysis. International Series in Operations Research 
& Management Science. 2nd Edition, Springer, New York. P. 11-15. 
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 :مخرجاتلل كما أنه تم اقتراح املعادلة التالية
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 :للحصول على البرمجة الخطية التاليةقرار  اتخاذ وحدة لكل CCR لبرنامج 
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  نموذجBCC: 

بهة، ويكمن الفرق بينهما في إدراج قيود إضافية على حالة نموذج فإن صيغته متشا ،CCRهو امتداد لنموذج  BCCبما أن نموذج  

BCC،  ُيعرف هذا التقييد بتقييد املحدودية وبما أن نموذج وCCR  يسـتخدم فرضـيةCRS  إال أنCRS  مالئمة فقط عـندما تكـون جميع املنشـآت

-Banker et al. 1984, p. 1081بكفاءة الحجم مؤشرات الكفاءة الفنية  ازدواجيةتعمـل في مســتوى أحجامهــا املثلى وبخالف ذلك فإنه ينـتج عنه 

1087))12  ،(Cooper et al. 2006, p. 89-93)13  ،(Cooper et al. 2011, p. 43-53)14 ، لذلك تم استخدام نموذجBCC  بفرضيتهVRS   بجانب

 .15(Banxia Frontier Analyst) النسبية لقياس الكفاءةكفاءة الحجم بين أثر الكفاءة الفنية وأثر  لإلقصاءCCR نموذج 

الوارد في النموذج  CCRإضافة قيود إضافية على نموذج Banker et al. 1984, p. 1081-1087))16فقد اقترح  هذا االعتبارولحل 

 األساس ي الكسري املوضح أعاله هذا القيد هو:
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 :على التواليلجانب املدخالت واملخرجات ى البرمجتين الخطيتين التاليتين للحصول علقرار  اتخاذ لوحدة لك BCCلبرنامج 
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، وهو املتغير املزدوج املرتبط بالقيد في نموذج التغليف  uموجود في املتغير BCCونموذج  CCRبين نموذج يظهر الفرق من خالل املعادلة السابقة 

لتي قد تكون تلك ا uباستثناء  –كما أن جميع املتغيرات غير سالبة  0ijx ،rjyالصيغة أعاله تفترض أن  و  .CCRالذي ال يظهر أيًضا في نموذج 

)(Cooper RTSReturns to Scale)موجبة أو سلبية أو صفرية مع نتائج تجعل من املمكن استخدام القيم املثلى لهذا املتغير لتحديد عوائد الحجم 

et al. 2011, p. 44-45)17.  

                                                             
12 Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data 
envelopment analysis. Management Science, 30(September (9)), 1078–1092. 
13 Cooper, W.W., Seiford, L.M., Tone, K. (2006), Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, 
References and DEA-Solver Software. 2nd ed. New York: Springer. P. 70-75. 
14 Cooper W W, Seiford L M and Zhu J (2011). Handbook on Data Envelopment Analysis. International Series in Operations Research 
& Management Science. 2nd Edition, Springer, New York. P. 11-15. 
15Banxia Frontier Analyst, Data Envelopment Analysis for Professionalshttp://www.banxia.com/frontier/resources/glossary 
16 Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data 
envelopment analysis. Management Science, 30(September (9)), 1078–1092. 
17 Cooper W W, Seiford L M and Zhu J (2011). Handbook on Data Envelopment Analysis. International Series in Operations Research 
& Management Science. 2nd Edition, Springer, New York. P. 11-15 
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 املشكلة البحثية:
من  التغيراتالقطاع، مما يتطلب منه التكيف مع هذه  تحديات تنافسية كبيرة لهذال هتغييرات عاملية حديث جلبت عوملة القطاع املصرفي

ت آاملؤسسات واملنشتعتبر الكفاءة املصرفية من أكثر األساليب والوسائل التي يمكن من خاللها تقييم أداء خالل تطوير خدماته وتحسين أدائه. و 

نجاح السياسات الحكومية املصرفية مدى املصرفية واملالية والتعرف على مستوى أداء السوق املصرفي ككل، وكذلك تعتبر أحد األساليب التي توضح 

جاح السياسات الحكومية وتأثيرها على واملصرفي، وبالتالي هل كفاءة البنوك تؤدي إلى ن يرها على القطاع املالواملالية والتشريعية والقانونية وشدة تأثي

 القطاع املالي واملصرفي؟

 األهداف البحثية:
واملدرجة بالسوق املالية في اململكة العربية السعودية خالل الفترة قياس كفاءة البنوك العاملة وهو  يستهدف البحث تحقيق هدف رئيس

 وهي:من خالل تحقيق مجموعة من األهداف الفرعية  (DEA)ل مغلف البيانات بنك وذلك باستخدام أسلوب تحلي 12والبالغ عددها ( 2017- 2013)

 حثية املتعلقة بموضوع الدراسة.التعرف على املصطلحات واملفاهيم الب .1

 .(2017- 2013)خالل الفترة اململكة العربية السعودية  فياملدرجة بالسوق املالية قياس الكفاءة الفنية للبنوك  .2

 .(2017- 2013)خالل الفترة  اململكة العربية السعودية فياملدرجة بالسوق املالية وك للبنكفاءة الحجم قياس  .3

 .(2017- 2013)خالل الفترة اململكة العربية السعودية  فياملدرجة بالسوق املالية قياس الكفاءة النسبية التامة للبنوك  .4

 :الدراسةمنهجية 
للتعرف على املفاهيم  الوصفياملنهج  ستخداما تمسب مع أهداف البحث حيث تتنا التيستخدم البحث مجموعة من املناهج البحثية ا

مجموعة من األساليب والطرق  استخدامتم من خالله  والذي القياس ي التحليلياملنهج  مااستخدتم كما واملصطلحات املتعلقة بموضوع البحث 

للوصول إلى لقياس كفاءة البنوك في القطاع املصرفي السعودي    DEA تبأسلوب تحليل مغلف البياناالقياسية لتحليل بيانات البحث باالستعانة 

 منها. االستفادةوتوصيات يمكن  نتائج

 ري ظاإلطار الن: 
 ملصطلحات البحثية:املفاهيم وا

 مفهوم الكفاءة : 

الحاجة والرؤية املستقبلية  تعرف الكفاءة بأنها تحقيق أكبر انجاز ممكن من األهداف املحددة مع إجراء تحسينات أو تطويرات عليها حسب

مما يعني أن املنظمة تتبنى على أال يؤثر ذلك على جودة اإلنتاجية ، من املوارد البشرية واملادية واملالية والحد من هدر الطاقة اإلنتاجية بأقل قدر ممكن

 .18(70، ص2013بلقاسم،  ( قيمة "عمل األشياء بطريقة صحيحة"

  الكفاءة االقتصادية: مفهوم 

ات ف الكفاءة االقتصادية بأنها توزيع املوارد االقتصادية بين االستخدامات البديلة بطريقة ال يمكن معها الحصول على زيادة أو تلبية رغبتعر 

 .19(26، ص2016)اسماعيل،  تغيير توزيع املواردب املستفيدين

                                                             
18

 .70( الفعالية التنظيمية في املؤسسة: مدخل سوسيولوجي، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ص 2013بلقاسم، بن تركي سالطنية ) 18

 .26والتوزيع، األردن، عمان، ص  ( املالية العامة مقايضات الكفاءة والعدالة مدخل النظرية الجزئية، دار اليازوري العلمية للنشر2016اسماعيل، ميثم لعيبي )19
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من اإلنتاج بقدر معين من املوارد أو الحصول على قدر تتحقق الكفاءة االقتصادية في استخدام املوارد من خالل الحصول على أقص ى قدر و 

 .20(25-24، ص 2016)األنصاري،  ، "عندما ال يكون باإلمكان أفضل مما كان"من اإلنتاج بأقل قدر من املواردمعين 

  الفنية:اإلنتاجية أو الكفاءة مفهوم 

ملال والخبرة التنظيمية واإلدارية املتاحة في العملية اإلنتاجية، ويمكن تشير الكفاءة اإلنتاجية أو الفنية إلى االستخدام األمثل للموارد ورأس ا

 الكفاءة اإلنتاجيةتحسينها من خالل القضاء على االستخدام غير املكتمل منها وذلك من أجل تحضير أقص ى إنتاج بأقل تكلفة ممكنة. بهذا املفهوم فإن 

ثالي من املدخالت وتوسيع فرص النمو بقدر اإلمكان من أجل الحصول على الحد األقص ى من إنتاج السلع والخدمات من خالل مزيج م الفنية تتضمنأو 

 .21(36-34، ص 2009)الوادي،  النتائج املمكنة بأقل نفقة من املوارد

  الكفاءة املصرفيةمفهوم : 

تخدام األمثل للموارد املتاحة لتحقيق ال يختلف مفهوم الكفاءة في القطاع املصرفي عن بقية القطاعات االقتصادية األخرى من خالل االس

عرف الكفاءة املصرفية بأنها ناتج للكفاءة و  .22(140، ص 2013ختو و قريش ي ،  أقص ى ناتج ممكن وتحقيق نواتج محددة بأقل قدر من املدخالت )
ُ
ت

 من الناحية التقنية بينما يشكو من 
ً
عدم الكفاءة االقتصادية في غياب معرفة السوق أو الفنية والكفاءة االقتصادية، لذا قد يكون أحد البنوك مؤهال

 في اعتماده على ا
ً
لتكنولوجيا سوء تفسير املخاطر أو عدم وجود تسعيرة مناسبة، من ناحية أخرى ، يمكن للبنك ذو الكفاءة االقتصادية أن يتعثر فنيا

هذا املنظور تكون املؤسسة املصرفية ذو كفاءة عالية إذا تمكنت من  . من23(3، ص 2011املتقادمة ، وهو ما يعد إهداًرا لجزء من املوارد )عبد مواله، 

م األمثل توجيه مواردها االقتصادية والفنية املتاحة لتحقيق أكبر عوائد ممكنة مع الحد األدنى من تبديد القدرات املادية والبشرية وتحقيق الحج

 .24(61، ص2012الزهراء، باإلضافة إلى توفير مجموعة واسعة من املنتجات املالية )رايس و 

 فنية: مؤشر الكفاءة ال 

املسبق والصحيح للموارد املتاحة  ولكنها تستند إلى التخطيط الفعال والتنسيق ن في مستوى اإلنتاج بشكل عفوي يال تحدث الزيادة أو التحس

األساسية واملتطلبات  عماد تحسين معدالت الكفاءة هو . لذلك، فإن مؤشر الكفاءة الفنيةوكذلك على أساس االستخدام األمثل للتكنولوجيات الحديثة

الهدر مؤشر الكفاءة الفنية هو مقياس لقدرة وحدة اإلنتاج على تجنب .25(54ص  ،2011 عبد الرحمن،) اإلنتاجية تجويد وتحسين لغرض والجوهرية

در ضئيل من املدخالت التي يسمح بها مستوى أكبر قدر ممكن من املخرجات التي يسمح بها استخدام املدخالت، أو استخدام ق وذلك بإنتاج

 .26(Coelli et al. 2005, p. 4-5)املخرجات

 ذات التوجيه املدخلي والتي تهدفيتمثل األول فيما يسمى بكفاءة املدخالت جانبين Farrell MJ. 1957, p. 254-255) )27استنادا الى الفنيةللكفاءة و 

 املتوقعة أو العادية. املخرجات الفعلية/املدخالت الكفاءة رياضيا من خالل وتقاس ن من املدخالتالى تحقيق قدر معين من اإلنتاج بأقل قدر ممك

تحقيق أكبر قدر ممكن من املخرجات باستعمال قدر تهدف الى التي و ذات التوجيه املخرجي الثاني في كفاءة املخرجات  الجانبيتمثل  بينما

 قيمة املخرجات/تكاليف املدخالت. من خاللوهنا تقاس الكفاءة رياضيا  معين من املدخالت

 :أن28(Banxia Frontier Analyst)وبالرجوع الى  يتضح لنا من هذين الجانبين

  الوحدة الكفء هي التي تكون لديها املدخالت الفعلية تساوي املدخالت املطلوبة للمخرجات الفعلية الكفء وبذلك تحقق نسبة تساوي

 الواحد وتكون كفء تقنًيا؛ 

  الوحدة غير الكفء فتكون لديها املدخالت الفعلية أكبر من املدخالت املطلوبة للمخرجات الفعلية الكفء وبالتالي تحقق نسبة أقل من أما

 .املدخالت الواحد وتكون غير كفء تقنيا

 بإحدى الطرق التالية:29(57-56، ص 2011عبد الرحمن، ويمكن تحسين الكفاءة اإلنتاجية استنادا الى )

                                                             
 . 25 -24، جمهورية مصر العربية، الجيزة، صص 1( االقتصاد بين اإلسالم والنظم املعاصرة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ط2016األنصاري، بالل صالح )20

 . 36 – 34لطباعة والنشر والتوزيع، األردن، إربد، ص ص ( النظام االقتصادي في اإلسالم، دار الكتاب الثقافي ل2009الوادي، حازم محمود )21

تجارية وعلوم (، قياس كفاءة البنوك الجزائرية باستخدام تحليل مغلف البيانات، مجلة الباحث، العدد الثاني عشر، كلية العلوم االقتصادية والعلوم ال2013ختو، فريد وقريش ي، محمد الجموعي، )22

 .147 -139رقلة، الجزائر ص التسيير، جامعة قاصدي مرباح و 
 .3، املعهد العربي للتخطيط، الكويت، ص 104(، كفاءة البنوك العربية، سلسلة دراسات جسر التنمية، السنة العاشرة، العدد 2001عبد مواله، وليد، )23

(، مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث 2008 - 2004دراسة حالة البنوكالجزائرية ) -ية(، قياس الكفاءة املصرفية باستخدام نموذجحد التكلفة العشوائ2012رايس، حدة والزهراء، نوي فاطمة، )24

 .61كانون الثاني، ص  -( 1العدد السادس والعشرون ) -والدراسات 
 .54توزيع، األردن، عمان، ص (، إدارة اإلنتاج في املنشأت الخدمية والصناعية مدخل تحليلي، دار اليازوري العلمية للنشر وال2011عبدالرحمن، بن عنتر، ) 25

26Coelli, T.J., Rao, D.S.P., O'Donnell, C.J., Battese, G.E (2005). An introduction to efficiency andproductivity analysis. Springer. p. 4-
5 
27Farrell MJ. (1957) the measurement of production efficiency. Journal of Royal Statistical Society, 120, 253-290. 
28Banxia Frontier Analyst, Data Envelopment Analysis for Professional shttp://www.banxia.com/frontier/resources/glossary 
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 مة املدخالت مع زيادة قيمة املخرجات. ثبات قي 

 .زيادة قيمة املدخالت مع زيادة قيمة املخرجات النهائية بنسبة أكبر 

 .تخفيض قيمة املدخالت املستخدمة مع زيادة قيمة املخرجات النهائية 

 .تخفيض قيمة املدخالت املستخدمة مع ثبات قيمة املخرجات النهائية 

  مع تخفيض قيمة املخرجات النهائية بنسبة أكبر.تخفيض قيمة املدخالت املستخدمة 

  كفاءة الحجممؤشر: 

يقيس املدى الذي تستفيد فيه وحدة اإلنفاق من فرص نمو إنتاجها بشكل أسرع من نمو مدخالتها كما يشير الى مقدرة كفاءة الحجم مؤشر 

الحجم سواء في املؤسسات االقتصادية بشكل بعائد واملخرجات املرتبطة الوحدة االقتصادية على العمل في نطاقها األمثل من خالل العالقة بين املخالت 

 .30(141، ص 2013عام أو املصرفية بشكل خاص ) ختو و قريش ي ،  

بفرضية عوائد  BCCوفق نموذج  عينة الدراسة على DEAالفنية بتطبيق نموذج تحليل مغلف البيانات  الكفاءة درجة على يتم الحصول 

 املستخرجة التقنية الكفاءة درجة بقسمة الحجمية فيتم الحصول عليها الكفاءة درجة بينما VRS (Variable Returns of Scale) الحجم املتغيرة

 CRS   (Banxia  (Constant Return to Scale)بفرضية ثبات غلة الحجم  CCRنموذج  وفق املقاسة التقنية الكفاءة درجة على BCC نموذج وفق

Frontier Analyst)31. 

 كون العوائد الحجمية التي تظهر من جميع عوامل اإلنتاج في النسبة املئوية نفسها إما ثابتة أو متزايدة أو متناقصةت

 .فإذا كانت هذه النسبة أكبر من الواحد، فنقول عن العملية اإلنتاجية أنها تتصف بغلة حجم متزايدة 

 .وإذا كانت النسبة أقل من الواحد فتكون غلة الحجم متناقصة 

 أما إذا كانت النسبة تساوي الواحد فغلة الحجم ثابتة (Banker et al. 2004, p. 346-349) 32 ،(Cooper et al. 2011, p. 42-43)33. 

 الدراسات السابقة 

  ،والتي  "نموذج حد التكلفة العشوائية باستخدامقياس الكفاءة املصرفية في املصارف الجزائرية "بعنوان  34(2009في دراسة ) رايس والزهراء

( وقد توصلت الدراسة إلى أن املصارف 2008- 2004التعرف على مدى تمتع املصارف الجزائرية بالكفاءة املصرفية خالل الفترة )  استهدفت

جم الح فيتكاليفها مما يجعلها ال تستطيع توفير وفورات  فيالجزائرية تتمتع بكفاءة اإلحالل بين عناصر اإلنتاج ولكنها ال تستطيع التحكم 

املصارف الجزائرية  استقاللتوسيع نشاطها وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام السلطات النقدية املصرفية بالعمل على زيادة  فيتساعدها 

تلك املصارف وتقديم خدمات مصرفية حديثة مما يساعد  فينحو خصخصة املصارف العمومية ورفع وتطوير املوارد البشرية العاملة  واالتجاه

 وقدرتها على املنافسة.  كفاءتها على زيادة

  وفى دراسة(Sharmaa, 2012)35 " بعنوانMeasurement of Technical Efficiency and Its Sources: An Experience of Indian 

Banking Sector ارتفاعالدراسة وتبين نتائج  2010- 2005قياس الكفاءة الفنية للمصارف التجارية  في الهند خالل الفترة  استهدفت" والتي 

عالقة  مستوى الكفاءة الفنية في املصارف التجارية الهندية من خالل زيادة معدالت األصول الثابتة ومعدالت الودائع وقد بينت الدارسة أن هناك

وكفاءة املصارف الفنية  إيجابية بين املصارف اململوكة للقطاع العام والكفاءة الفنية للمصارف ووجود عالقة إيجابية بين نسبة النقد والودائع

 لها عالقة سلبية مع الكفاءة الفنية للمصارف.  إجمالي االلتزاماتوهناك عالقة سلبية بين نسبة الودائع إلى 

                                                                                                                                                                                                             
 .57-56والتوزيع، األردن، عمان، ص  (، إدارة اإلنتاج في املنشأت الخدمية والصناعية مدخل تحليلي، دار اليازوري العلمية للنشر2011عبدالرحمن، بن عنتر، ) 29

تجارية وعلوم (، قياس كفاءة البنوك الجزائرية باستخدام تحليل مغلف البيانات، مجلة الباحث، العدد الثاني عشر، كلية العلوم االقتصادية والعلوم ال2013ختو، فريد وقريش ي، محمد الجموعي، )30

 . 147 -139التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر ص 
31Banxia Frontier Analyst, Data Envelopment Analysis for Professionals http://www.banxia.com/frontier/resources/glossary 
32 Banker, Rajiv D.; Cooper, William W.; Seiford, Lawrence M.; Thrall, Robert M.; Zhu, Joe (2004), Returns to scale in different DEA 
models, European Journal of Operational Research 154 (2004) 345–362 
33 Cooper W W, Seiford L M and Zhu J (2011). Handbook on Data Envelopment Analysis. International Series in Operations Research 
& Management Science. 2nd Edition, Springer, New York. P. 42-43 

(، مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث 2008- 2004( قياس الكفاءة املصرفية بإستخدام نموذج حد التكلفة العشوائية دراسة حالة البنوك الجزائرية ) 2009رايس، حدة، الزهراء، فاطمة )34

  .84 -55، املجلد األول، فلسطين، ص  26والدراسات، العدد 
)35(Sharmaa S., Rainab D. &Singhc S. (2012) Measurement of Technical Efficiency and Its Sources: An Experience of Indian 

Banking Sector  ،Int. Journal of Economics and Management 6(1), P: 35 – 57. 
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 والتي استهدفت قياس الكفاءة  "قياس كفاءة البنوك الجزائرية باستخدام تحليل مغلف البيانات"بعنوان  36(2013 ،ختو و قريش ي دراسة )  فيو

ية ملجموعة من البنوك الوطنية والعربية واألجنبية العاملة في القطاع املصرفي الجزائري وقد تضمنت عينة الدراسة عشرة بنوك ثالثة املصرف

مارات وطنية وأربعة عربية وثالثة أجنبية وكانت نتائج الدراسة أن معظم البنوك قيد الدراسة تتمتع بوفرة في املوارد وهو ما يعكس ضعف االستث

 ك.صرفية لدى هذه البنوك وأن مستوى كفاءة النوك الوطنية والعربية أقل من كفاءة البنوك األجنبية وأن درجات الكفاءة ال ترتبط بحجم البنامل

 و( في دراسةAlmumani, 2013)37 " بعنوانThe Relative Efficiency of Saudi Banks: Data Envelopment Analysis Models  "

(  وأظهرت أهم النتائج أن البنوك السعودية 2011-2007ء البنوك السعودية باستخدام تحليل مغلف البيانات خالل الفترة )والتي استهدفت أدا

رف فعالة في إدارة مواردها املالية كما أن درجة كفاءتها عالية ومستقرة بمرور الوقت، كما أظهرت النتائج أيضا أن الكفاءة النسبية للمصا

فوق بشكل كبير على البنوك املتوسطة والكبيرة، إال أن البنوك التي لديها نسبة أعلى من كفاية رأس املال أقل كفاءة مما السعودية األصغر تت

 يشير الى أن البنوك في اململكة العربية السعودية ذات نسبة أعلى من كفاية رأس املال أقل مخاطرة.

  وفي دراسة(Kumar & Singh, 2015)38  بعنوانMeasuring Technical and Scale Efficiency of Banks in India Using DEA” 

 CRRمن خالل استخدام نموذج  2010-2006الدراسة الى قياس الكفاءة الفنية والحجمية للمصارف التجارية في الهند خالل الفترة  هدفت“

كما تظهر النتائج التقديرية أن أداء بنوك القطاع الخاص كان وظهرت النتائج انتشار واسع للكفاءة الفنية بين البنوك خالل الفترة.  ،BCCونموذج 

 تقنية.الكفاءة الأفضل من بنوك القطاع العام خالل الفترة ومصدر عدم الكفاءة يرجع أساسا إلى حجمه وليس بسبب عدم 

 ( وفي دراسةSumantyo & Tresna, 2017)39 " بعنوانBank Efficiency Analysis and Stock Return in Indonesia Stock 

Exchange  " تم . 2016إلى  2009هدفت هذه الدراسة إلى تحليل كفاءة البنوك املدرجة في سوق األوراق املالية في إندونيسيا خالل الفترة من

 25لي من إجماوكانت أهم النتائج أن (. DMUsلقياس الكفاءة املصرفية في كل وحدات صنع القرار )  DEAالبياناتمغلف تحليل استخدام 

ا تم 
ً
 ئد األسهم باستخدام نماذج التأثير الثابتواك وعو العالقة بين كفاءة البن كما تم اختبارحصلت على ستة بنوك بالكفاءة.  تحليلها،مصرف

 النتيجة أن الكفاءة املصرفية للبنوك اإلندونيسية ال تؤثر على عوائد األسهم. وظهرت

 :اإلطار التطبيقي 
 :عينة وأدوات الدراسة

بنك  12على  اشتملتتحديد واختيار عينة الدراسة بناء على البيانات واملعلومات املتوفرة في تقارير البنوك وفي مواقعها اإللكترونية وقد تم 

اسات إنه ( وتوضح بعض الدر 2017-2013وقد تم تجميع بيانات الدراسة خالل الفترة )اململكة العربية السعودية  فياملدرجة بالسوق املالية  البنوك وهي

إلثبات قوة تميز طريقة تحليل مغلف البيانات عن بقية  (عدد املخرجات+ مجموع عدد املدخالت )أن ال تقل وحدات عينة الدراسة عن ضعف يجب 

 .40الطرق 

الذي  (CCR)من خالل تطبيق نموذج وذلكالخطية  البرمجةوهو أحد أشكال (DEA) أسلوب تحليل مغلف البيانات  استخداموقد تم 

 .الحجمعوائد الذي يستند إلى فرضية تغير (BCC)نموذج الحجم و عوائد تند إلى فرضية ثبات يس

 :متغيرات الدراسة

 (،Y1) القروضتشتمل على  والتيواملخرجات  (X2) الودائع (،X1)املساهمين  )حقوق تتضمن  والتياملدخالت  فيتتمثل متغيرات الدراسة 

 شاط األساس ي للبنوك. تعبر عن الن وهي( Y2) إجمالي املوجودات

 

 

                                                             
مغلف البيانات، مجلة الباحث، العدد الثاني عشر، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم (، قياس كفاءة البنوك الجزائرية بإستخدام تحليل 2013ختو، فريد وقريش ي، محمد الجموعي، )36

 . 147 -139التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر ص 
37Almumani, M. A. (2013) The Relative Efficiency of Saudi Banks: Data Envelopment Analysis Models, International Journal of 
Academic Research in Accounting, Finance and Management SciencesVol. 3, No.3, July 2013, pp. 152–161 
38 Kumar, N; & Singh. A. 2015. IOSR. Measuring Technical and Scale Efficiency of Banks in India Using DEA Journal of Business 
and Management, Vol 17, Issue 1. PP 66-71 
39Sumantyo, R.  Tresna, W. N. 2017. Bank Efficiency Analysis and Stock Return in Indonesia Stock (IDX), Exchange JurnalEkonomi 
Pembangunan, 18 (2), 2017, 256-264 
40Sathya S. D. (2006).  Efficiency Performance in India Banking – Use of Data Envelopment Analysis, Global Business Review, 7:2, 

2006, p: 325. 
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 نتائج الدراسة:

واملنبثقين من أسلوب تحليل   CRSبفرضيته CCRبجانب نموذج  VRSبفرضيته  BCCكما تمت اإلشارة إليه أعال فقد تم استخدام نموذج 

 .41(Banxia Frontier Analyst)بين أثر الكفاءة الفنية وأثر الكفاءة الحجمة لقياس الكفاءة النسبية التامة  لإلقصاءDEA البيانات 

 .42 (143، ص 2013) ختو و قريش ي ،   درجة الكفاءة الحجمية× كما أن درجة الكفاءة النسبية التامة = درجة الكفاءة الفنية 

( درجات الكفاءة النسبية التامة التي حققتها وحدات الدراسة كما يوضح غلة الحجم لبنوك الدراسة ومصدر 1وبناء على ذلك يبين )جدول 

 .دم الكفاءة للبنوك غير الكفء ع

 (2017- 2013بالسوق املالية في اململكة العربية السعودية خالل الفترة )مقدار الكفاءة وغلة الحجم للبنوك املدرجة : (1جدول )

 مصدر عدم الكفاءة غلة الحجم
 مقدار الكفاءة

 البنوك
 النسبية الكفاءة الكفاءة الحجمية الكفاءة الفنية

 البنك األهلي التجاري  0.999 0.999 1.000 حجمي متناقصة

 مصرف الراجحي 0.999 0.999 1.000 حجمي متناقصة

 مجموعة سامبا املالية 0.999 1.000 0.999 فنى متناقصة

 بنك الرياض 0.996 0.998 0.998 حجمي وفنى متناقصة

 البنك السعودي الفرنس ي 0.999 0.999 1.000 حجمي متناقصة

 البنك السعودي البريطاني 1.000 1.000 1.000 دال يوج ثابتة

 البنك العربي الوطني 1.000 1.000 1.000 ال يوجد ثابتة

 البنك األول  0.992 0.994 0.998 حجمي وفنى متناقصة

 مصرف اإلنماء 1.000 1.000 1.000 يوجد ال ثابتة

 لالستثمار البنك السعودي 0.997 0.997 1.000 حجمي متناقصة

 بنك البالد 0.964 0.996 0.998 حجمي وفنى متناقصة

 بنك الجزيرة 1.000 1.000 1.000 يوجد ال ثابتة

 DEAاملصدر: اعداد الباحث تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج    

 :تحليل درجات الكفاءة 

قد حققت درجات بنك الجزيرة( اإلنماء، مصرف البنك العربي الوطني، السعودي البريطاني،  )البنك( يتبين أن 1)جدول من خالل بيانات 

%( من الكفاءة وحققت شرط القيم الراكدة تساوي 100) نسبة، أي حققت ذو التوجه املخرجي (CCR)( وفق نموذج 1الكفاءة النسبية التامة )الدرجة 

ذو التوجه ( (BCCنموذج لية والفنية وفقا لعينة الدراسة، وكذلك حققت تلك البنوك الكفاءة الحجمصفر، وبالتالي هي التي تشكل الحدود الكفء 

 فء بحسب درجة كل وحدة. تقع دون الحدود الك 1حققت درجات أقل من بنوك الدراسة  باقيبينما ، املخرجي

، وقيمها الراكدة تساوي صفر الحجميةفي مقياس الكفاءة  1ألنها حققت درجة وقد تبين أن مجموعة سامبا املالية قد حققت كفاءة حجمية 

بسبب درجتها  ذو التوجه املخرجي (CCR)وفق نموذج  فنياولكنها ليست كفء ، ذو التوجه املخرجي (CCR)بالتالي تقع على الحدود الكفء لنموذج و 

 الفنية. في مقياس الكفاءة  1األقل من 

قت كفاءة فنية ق( قد حستثمارلال البنك السعودي الفرنس ي، البنك السعودي  الراجحي، التجاري، مصرفاألهلي  )البنكوكذلك تبين أن 

، ذو التوجه املخرجي (BCC)في مقياس الكفاءة الفنية، وقيمها الراكدة تساوي صفر وبالتالي تقع على الحدود الكفء لنموذج  1ألنها حققت درجة 

 في مقياس الكفاءة الحجمية.  1ولكنها ليست كفء حجميا بسبب درجتها األقل من 

ليست كفء ال فنيا وال حجميا لتحقيقها درجات كفاءة أقل من الواحد في كال املؤشرين وألن ، بنك البالد( ل األو الرياض، البنك  )بنكأما 

 القيم الراكدة لديها ال تساوي الصفر.

وكذلك أوضحت نتائج الدراسة أن البنوك التي حققت درجة كفاءة نسبية تامة فإن غلة الحجم لديها ثابتة أي أنها حققت الحجم األمثل 

 .وتستطيع االستمرار في نشاطها وفق التوليفة الحالية لعناصر املدخالت واملخرجات ،ذو التوجه املخرجي(BCC) (CCR) وفق نموذجي  لكفءوا

إن غلة الحجم لديها متناقصة وبالتالي فهي تحقق ف (BCC) (CCR)وفق نموذجي أو االثنين معا حجميا  وأغير الكفء فنيا بينما البنوك 

بإجراء تحسين للمدخالت إال  وال تستطيع ذلكالبة، ولم تستطع تحقيق الحجم األمثل أو الكفء بما هو متاح لها من موارد وتكاليف، وفورات حجم س

 .التحسين املطلوب من الوحدات غير الكفء ( الذي يوضح2وفقا للجدول ) أو اإلثنين معا املخرجات وأ

                                                             
41Banxia Frontier Analyst, Data Envelopment Analysis for  Professionalshttp://www.banxia.com/frontier/resources/glossary 

ائرية باستخدام تحليل مغلف البيانات، مجلة الباحث، العدد الثاني عشر، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم (، قياس كفاءة البنوك الجز 2013ختو، فريد وقريش ي، محمد الجموعي، )42
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 (2017- 2013بالسوق املالية في اململكة العربية السعودية خالل الفترة )للبنوك املدرجة  لغير كفءمستويات التحسين املطلوبة من البنوك ا: (2جدول )

 البنك املدخالت واملخرجات القيم الفعلية القيم املقترحة طلو املالتحسين  نسبة التحسين

8.3% 19.361 213.474 232.835 Y1 
 مخرجات

 البنك األهلي التجاري 
25.7% 110.795 318.670 429.466 Y2 

5.1% 2.476 46.256 48.732 X1 
 مدخالت

17.3% 55.05 261.374 316.424 X2 

0 0 213.475 213.475 Y1 
 مخرجات

 مصرف الراجحي
0 0 318.670 318.670 Y2 

0.06% 0.030 46.225 46.255 X1 
 مدخالت

0 0 261.373 261.373 X2 

0 0 127.688 127.688 Y1 
 مخرجات

 ة سامبا املاليةمجموع
0 0 227.053 227.053 Y2 

0 0 39.645 39.645 X1 
 مدخالت

0.51% 0.205 167.959 168164 X2 

0 0 138.431 138.431 Y1 مخرجات 

 
 بنك الرياض

0 0 215.410 215.410 Y2 

0.2% 0.016 36.118 36.179 X1 
 مدخالت

0.5% 0.737 158.791 159.528 X2 

0 0 120.603 120.603 Y1 
 مخرجات

 البنك السعودي الفرنس ي
0 0 187.783 187.783 Y2 

0.35 % 0.99 27.607 27.706 X1 
 مدخالت

0 0 145.628 145.628 X2 

0 0 68.342 68.342 Y1  

 مخرجات
 البنك األول 

0 0 99.537 99.537 Y2 

3.2% 0.381 11.446 11.827 X1 مدخالت 

 0.2% 0.164 80.289 80.453 X2 

0 0 57.029 57.029 Y1 
 مخرجات

 البنك السعودي لالستثمار
0 0 90.908 90.908 Y2 

0.2% 0.036 13.526 13.562 X1 
 مدخالت

0 0 66.176 66.176 X2 

5.4 % 1.82 31.31 33.13 Y1 
 مخرجات

 بنك البالد
0 0 49.494 49.494 Y2 

1.4 % 0.06 6.345 6.435 X1 
 مدخالت

0 0 39.206 39.206 X2 

 DEA*املصدر: اعداد الباحث تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج             

 غير الكفء، ويستند التحسين املطلوب إلى عوامل أساسية هي: البنوك( التحسين املطلوب في مخرجات ومدخالت 2ويبين الجدول )

هو تحسين املخرجات، وفي  املخرجيحيث يكون الهدف في التوجيه  (BCC) (CCR)نموذجي  وفق (املدخلي أم املخرجينموذج التوجيه املستخدم )

غير الكفء، والقيم الراكدة في املدخالت أو املخرجات؛ وغلة الحجم التي تحدد إمكانية وقيود  البنكتحسين املدخالت؛ ودرجة كفاءة  املدخليالتوجيه 

 غير الكفء على النحو التالي:البنوك . وعليه يكون التحسين املطلوب من جياملدخلي واملخر التحسين املطلوب في التوجيهين 

 ري:البنك األهلي التجا 

بنسبة  (Y2)املوجودات  وإلجمالي% 8.3بنسبة  (Y1)حجم القروض ل همخرجات بتخفيضيمكن للبنك األهلي التجاري تحقيق الكفاءة التامة 

أن على البنك األهلي التجاري  كما .(Y2 , Y1)من املخرجتين ( 2دد بالقيم املقترحة في الجدول رقم )املحتحقيق الحجم األمثل  وبناء عليه يمكن% 25.7

، وهو ما تعكسه غلة الحجم املتناقصة للبنك، (X2)% للودائع  17.3و (X1)% لحقوق ملساهمين 5.1مدخالته بنسبة  لتحقيق الكفاءة التامة تخفيض
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تحسين املخرجات فقط بل عليه تخفيض مدخالته حتى يحقق الكفاءة الحجمية أيًضا، وبالتالي الكفاءة النسبية  أي عدم قدرة البنك على االقتصار على

 التامة. 

  عة سامبا املالية:مجمو 

واملحافظة على نسبة حقوق ملساهمين ، (X2)% للودائع 0.51يمكن ملجموعة سامبا املالية تحقيق الكفاءة التامة بتخفيض مدخالته بنسبة 

(X1)  وبالتالي  الفنيةحتى يحقق الكفاءة نسبة الودائع  على تخفيضاالقتصار فقط وهو ما تعكسه غلة الحجم املتناقصة للبنك، ويستطيع البنك ثابتة

 الكفاءة النسبية التامة. يستطيع تحقيق 

 بنك الرياض: 

وهو ما تعكسه  ،(X2)% للودائع  0.5و (X1)مين لحقوق ملساه% 0.2 يمكن لبنك الرياض تحقيق الكفاءة التامة بتخفيض مدخالته بنسبة 

يتمكن  حتى( 2تحسين املدخالت لتحقيق الحجم األمثل املحدد بالقيم املقترحة في الجدول رقم )يستطيع البنك  وبهذاغلة الحجم املتناقصة للبنك، 

 تحقيق الكفاءة النسبية التامة.  البنك من

  األول البنك: 

وهو ما تعكسه  ،(X2)% للودائع  0.2و (X1)% لحقوق ملساهمين  3.2ءة التامة بتخفيض مدخالته بنسبة تحقيق الكفا األول يمكن للبنك 

( حتى يتمكن 2غلة الحجم املتناقصة للبنك، وبهذا يستطيع البنك تحسين املدخالت لتحقيق الحجم األمثل املحدد بالقيم املقترحة في الجدول رقم )

 البنك من تحقيق الكفاءة النسبية التامة.

 مصرف الراجحي : 

 (X2)واملحافظة على نسبة الودائع   (X1)لحقوق املساهمين% 0.06سبة يمكن ملصرف الراجحي تحقيق الكفاءة التامة بتخفيض مدخالته بن

وبالتالي  الحجميةمدخالته حتى يحقق الكفاءة  على تخفيضوهو ما تعكسه غلة الحجم املتناقصة للبنك، ويستطيع البنك االقتصار فقط  ،ثابتة

 يستطيع تحقيق الكفاءة النسبية التامة. 

  االستثماربنك: 

 (X2)واملحافظة على نسبة الودائع   (X1)% لحقوق املساهمين0.2تحقيق الكفاءة التامة بتخفيض مدخالته بنسبة  تثماراالسيمكن لبنك 

مدخالته حتى يحقق الكفاءة الحجمية وبالتالي  على تخفيض، وهو ما تعكسه غلة الحجم املتناقصة للبنك، ويستطيع البنك االقتصار فقط ثابتة

 سبية التامة.يستطيع تحقيق الكفاءة الن

 بنك البالد : 

% 1.4مدخالته بنسبة وكذلك تخفيض  (Y1)% لحجم القروض  5.4يمكن لبنك البالد تحقيق الكفاءة التامة بتخفيض مخرجاته بنسبة 

ل عليه تخفيض وهو ما تعكسه غلة الحجم املتناقصة للبنك، أي عدم قدرة البنك على االقتصار على تحسين املخرجات فقط ب،  (X1)لحقوق املساهمين

 مدخالته حتى يحقق الكفاءة الحجمية أيًضا، وبالتالي الكفاءة النسبية التامة. 

 البنك السعودي الفرنس ي : 

واملحافظة على نسبة   (X1)% لحقوق املساهمين 0.35يمكن للبنك السعودي الفرنس ي تحقيق الكفاءة التامة بتخفيض مدخالته بنسبة 

مدخالته حتى يحقق الكفاءة الحجمية  على تخفيضكسه غلة الحجم املتناقصة للبنك، ويستطيع البنك االقتصار فقط ، وهو ما تعثابتة (X2)الودائع 

 وبالتالي يستطيع تحقيق الكفاءة النسبية التامة. 

 :ةاستنتاجات الدراس
 12والبالغ عددها ( 2017- 2013خالل الفترة )واملدرجة بالسوق املالية في اململكة العربية السعودية االستنتاج العام هو أن البنوك العاملة  .1

تفسر نتائج الدراسة أن هناك فائض بنك تعرض مستويات مختلفة من الكفاءة. لذا، هناك مجال لتحديث كفاءة هذه البنوك األقل كفاءة. و 

ضرورة زيادة االستثمارات املصرفية أن موارد هذه البنوك تفوق استخدامها مما يوضح  أيفي املوارد املتاحة لدى بنوك الدراسة الغير كفء 

 لدى البنوك السعودية حتى تستطيع تحقيق الكفاءة النسبية التامة. 

أن )البنك السعودي البريطاني، البنك العربي الوطني، مصرف اإلنماء، بنك الجزيرة( قد حققت درجات الكفاءة النسبية التامة مما يوضح  .2

 مثل للموارد املتاحة لديها. األ  االستخدامقدرة هذه البنوك على تحقيق 

% 0.51تحقيق الكفاءة الفنية وتستطيع تحقيق الكفاءة التامة عند قيامها بتخفيض مدخالته بنسبة  استطاعتأن مجموعة سامبا املالية  .3

  وبالتالي تحقيق الكفاءة الحجمية. ،(X2) للودائع
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املوجودات  وإجمالي% 8.3بنسبة  (Y1)مخرجاته حجم القروض  بتخفيضالنسبية تحقيق الكفاءة التامة يستطيع أن البنك األهلي التجاري  .4

(Y2)  ملساهمين ا% لحقوق 5.1% وتخفيض مدخالته بنسبة 25.7بنسبة(X1) للودائع  17.3و %(X2) أي عدم قدرة البنك على االقتصار ،

 بالتالي الكفاءة النسبية التامة. عليه تخفيض مدخالته حتى يحقق الكفاءة الحجمية أيًضا، و  فقط، بلعلى تحسين املخرجات 

وذلك من خالل تخفيض مدخالته بنسبة   لتحقيق الكفاءة الفنية والحجمية املدخالتأن بنك الرياض يستطيع االقتصار على تحسين  .5

 التامة.يمكن تحقيق الكفاءة النسبية  حتى (X2)% للودائع  0.5و (X1)لحقوق املساهمين  0.2%

%  3.2مدخالته بنسبة قتصار على تحسين املدخالت لتحقيق الكفاءة الفنية والحجمية وذلك من خالل تخفيض يستطيع اال األول أن البنك  .6

  حتى يمكن تحقيق الكفاءة النسبية التامة. (X2)% للودائع  0.2و (X1)ملساهمين الحقوق 

يحقق  وبالتالي% لحقوق املساهمين  0.06عند قيامه بتخفيض مدخالته بنسبة الحجمية أن مصرف الراجحي يستطيع تحقيق الكفاءة   .7

 . النسبية التامةالكفاءة 

يحقق الكفاءة  وبالتالي% لحقوق املساهمين  0.2عند قيامه بتخفيض مدخالته بنسبة الحجمية يستطيع تحقيق الكفاءة  االستثمارأن بنك  .8

 .النسبية التامة

وكذلك تخفيض % لحجم القروض  5.4بتخفيض مخرجاته بنسبة  أن بنك البالد يستطيع تحقيق الكفاءة التامة النسبية عند قيامه .9

تحقيق الكفاءة الفنية بل عليه ليستطيع البنك االقتصار فقط على تحسين املخرجات ال  أي % لحقوق املساهمين1.4مدخالته بنسبة 

 . تخفيض مدخالته كذلك حتى يحقق الكفاءة الحجمية أيًضا

 وبالتالي% لحقوق املساهمين  0.35عند قيامه بتخفيض مدخالته بنسبة الكفاءة الحجمية ق أن البنك السعودي الفرنس ي يستطيع تحقي .10

 .النسبية التامة يحقق الكفاءة

 :التوصيات
ممكن للموارد املتاحة وتحقيق الكفاءة في  استغاللضرورة العمل على زيادة االستثمارات لدى البنوك السعودية من أجل تحقيق أفضل  .1

 .االستخدام

البنوك التابعة لها من أجل تشديد إجراءات الرقابة واملتابعة على ومؤسسة النقد العربي السعودي ى هيئة األوراق املالية السعودية يجب عل .2

 .املوارد املتاحة لهذه البنوك استخداممن كفاءة  التأكد

 احة لديها. البنوك السعودية للموارد املت استخدامالعمل على إجراء دراسات دورية للتأكد من كفاءة  .3

 :املراجع
: املراجع العربية

ا
 : أوال

 املالية العامة مقايضات الكفاءة والعدالة مدخل النظرية الجزئية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، عمان. (2016) ،اسماعيل، ميثم لعيبي .1

 ، جمهورية مصر العربية، الجيزة. 1ز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ط، مركوالنظم املعاصرة( االقتصاد بين اإلسالم 2016) ،األنصاري، بالل صالح .2

 .70مدخل سوسيولوجي، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ص  املؤسسة:( الفعالية التنظيمية في 2013) ،بلقاسم، بن تركي سالطنية .3

ائرية باستخدام تحليل مغلف البيانات، مجلة الباحث، العدد الثاني عشر، كلية قياس كفاءة البنوك الجز  (،2013) الجموعي،، محمد وقريش يختو، فريد  .4

 .147 -139العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر ص 

(، 2008- 2004)ية دراسة حالة البنوك الجزائرية نموذج حد التكلفة العشوائ باستخدام( قياس الكفاءة املصرفية 2009) ،رايس، حدة، الزهراء، فاطمة .5

 . 84 -55املجلد األول، فلسطين، ص  ،26مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات، العدد 

 .20-1كويت، ص ، املعهد العربي للتخطيط، ال104كفاءة البنوك العربية، سلسلة دراسات جسر التنمية، السنة العاشرة، العدد  (2001عبد مواله، وليد، ) .6

 ت الخدمية والصناعية مدخل تحليلي، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، عمان.آإدارة اإلنتاج في املنش (2011) عبدالرحمن، بن عنتر، .7
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Abstract: In this paper the data envelopment analysis techniques of both input- and output-orientations 

was used under the assumption of constant return to scale (CRS) and variable returns of scale (VRS) to 
investigate both the technical efficiency and the scale efficiency of the Saudi banking sector during the period 

2013-2017. Each bank is a DMU that carries multiple inputs to produce multiple outputs. Thus, the relative 

efficiency of each unit is determined by comparing its multiple inputs and multiple outputs. The study 
included the use of two inputs: shareholders' equity, deposits and two outputs: loans and total assets. The 

study reached a number of results, namely, there is a surplus of resources available at the banks of the study 

which is inefficient, which means that the resources of these banks exceed their use, which shows the need to 

increase investment banking with Saudi banks so that they can achieve full efficiency relative, where the study 
found that Saudi British Bank, Arab National Bank, Alinma Bank and Bank Al Jazira achieved the highest 

levels of relative efficiency, demonstrating their ability to optimize the use of available resources. On the other 

hand, Samba Financial Group, Riyad Bank, Alawwal Bank, Al Rajhi Bank, Investment Bank and Banque 
Saudi Fransi can achieve full comparative efficiency when lowering their inputs. While The National 

Commercial Bank and Bank AlBilad can achieve full comparative efficiency when reducing their outputs and 

inputs. 
Keywords: Banking Efficiency, Data Envelopment Analysis, Saudi Banking Sector. 
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 املالحققائمة 

 (2017-2013)خالل الفترة  باملليون ريالالتجاري  األهليك قيمة حقوق املساهمين والودائع والقروض واملوجودات للبن :(1ملحق )

 املوجودات القروض الودائع حقوق املساهمين السنه

2013 40.934 300.601 187.687 377.287 

2014 45.214 333.095 220.722 434.878 

2015 48.462 323.866 252.94 448.642 

2016 53.038 315.618 253.592 442.657 

2017 56.011 308.942 249.234 443.866 

 (2017-2013الفترة )بيانات التقارير املالية للبنك خالل  املصدر:

 (2017-2013)خالل الفترة  باملليون ريالقيمة حقوق املساهمين والودائع والقروض واملوجودات ملصرف الراجحي : (2ملحق )

 املوجودات القروض الودائع حقوق املساهمين السنه

2013 40.598 249.221 201.105 300.596 

2014 41.895 256.076 205.939 307.710 

2015 46.639 256.226 210.218 315.619 

2016 49.050 270.956 224.524 331.380 

2017 53.093 274.384 225.589 338.044 

 (2017-2013الفترة )بيانات التقارير املالية للبنك خالل  املصدر:

 (2017-2013)قوق املساهمين والودائع والقروض واملوجودات ملجموعة سامبا املالية باملليون ريال خالل الفترة قيمة ح :(3ملحق )

 املوجودات القروض الودائع حقوق املساهمين السنه

2013 38.08875 159.4838 121.6988 211.7925 

2014 38.91375 163.7963 124.08 217.3988 

2015 40.36125 171.8063 130.0013 235.2413 

2016 40.22625 172.1213 130.8188 233.9925 

2017 40.635 173.6138 131.8425 236.8425 

 (2017-2013الفترة )بيانات التقارير املالية للبنك خالل  املصدر:

 (2017-2013) قيمة حقوق املساهمين والودائع والقروض واملوجودات لبنك الرياض باملليون ريال خالل الفترة: (4ملحق )

 املوجودات القروض الودائع حقوق املساهمين السنه

2013 33.67 153.934 131.524 205.246 

2014 35.337 164.806 133.82 214.589 

2015 36.295 167.853 145.066 223.316 

2016 36.973 156.684 142.909 217.619 

2017 38.623 154.366 138.838 216.282 

 (2017-2013الفترة )ت التقارير املالية للبنك خالل بيانا املصدر:
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 (2017-2013)الفرنس ي باملليون ريال خالل الفترة  السعوديقيمة حقوق املساهمين والودائع والقروض واملوجودات لبنك  : (5ملحق )

 الموجودات القروض الودائع حقوق المساهمين السنه

2013 23.217 150.954 111.307 170.057 

2014 26.471 158.458 116.541 188.777 

2015 27.484 141.852 123.769 183.724 

2016 29.699 145.275 129.458 203.429 

2017 31.661 131.601 121.94 192.929 

 (2017-2013الفترة )بيانات التقارير املالية للبنك خالل  املصدر:

 (2017-2013)وجودات لبنك السعودي االبريطاني باملليون ريال خالل الفترة قيمة حقوق املساهمين والودائع والقروض وامل: (6ملحق )

 املوجودات القروض الودائع حقوق املساهمين السنه

2013 22.833 138.961 106.115 177.032 

2014 26.071 145.871 115.221 187.609 

2015 28.175 148.639 125.424 187.75 

2016 31.279 140.64 120.965 186.056 

2017 33.345 140.24 117.006 187.615 

 (2017-2013الفترة )بيانات التقارير املالية للبنك خالل  املصدر:

 (2017-2013)قيمة حقوق املساهمين والودائع والقروض واملوجودات لبنك العربي الوطني باملليون ريال خالل الفترة   :(7ملحق )

 املوجودات القروض الودائع حقوق املساهمين السنه

2013 19.08 106.372 88.456 137.935 

2014 20.601 129.631 103.724 164.668 

2015 21.894 135.686 115.144 170.421 

2016 23.235 135.907 115.512 170.008 

2017 24.37 136.048 114.543 171.702 

 (2017-2013الفترة )بيانات التقارير املالية للبنك خالل  املصدر:

 (2017-2013)باملليون ريال خالل الفترة  للبنك األول قيمة حقوق املساهمين والودائع والقروض واملوجودات : (8ملحق )

 املوجودات القروض الودائع حقوق املساهمين السنه

2013 9.4 61.88 53.21 80.49 

2014 10.74 76.81 65.15 96.62 

2015 12.03 89.09 76.41 108.07 

2016 12.86 85.36 72.74 105.071 

2017 14.109 89.124 74.198 107.436 

 (2017-2013الفترة )بيانات التقارير املالية للبنك خالل  املصدر:
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 (2017-2013)قيمة حقوق املساهمين والودائع والقروض واملوجودات ملصرف اإلنماء باملليون ريال خالل الفترة : (9ملحق )

 املوجودات القروض ئعالودا حقوق املساهمين السنه

2013 16.832 42.763 44.934 63.001 

2014 17.939 59.428 53.637 80.862 

2015 18.352 65.542 56.57 88.725 

2016 19.178 80.612 70.312 104.73 

2017 20.597 89.065 79.063 115.005 

 (2017-2013الفترة )بيانات التقارير املالية للبنك خالل  املصدر:

 (2017-2013)باملليون ريال خالل الفترة  لالستثمار  السعوديقيمة حقوق املساهمين والودائع والقروض واملوجودات للبنك : (10ق )ملح

 املوجودات القروض الودائع حقوق املساهمين السنه

2013 12.74 57.044 47.567 80.495 

2014 12.66 70.733 57.473 93.626 

2015 12.86 70.518 60.269 93.578 

2016 14.33 65.64 60.249 93.047 

2017 15.22 66.943 59.588 93.796 

 (2017-2013الفترة )بيانات التقارير املالية للبنك خالل  املصدر:

 (2017-2013)قيمة حقوق املساهمين والودائع والقروض واملوجودات لبنك البالد باملليون ريال خالل الفترة :(11ملحق )

 املوجودات القروض الودائع ساهمينحقوق امل السنه

2013 5.101 29.108 23.415 36.323 

2014 5.891 36.724 28.355 45.23 

2015 6.442 42.18 34.255 51.22 

2016 7.152 40.235 36.178 53.749 

2017 7.589 47.783 43.447 63.208 

 (2017-2013الفترة )بيانات التقارير املالية للبنك خالل  املصدر:

 (2017-2013)قيمة حقوق املساهمين والودائع والقروض واملوجودات لبنك الجزيرة باملليون ريال خالل الفترة  : (12ملحق )

 املوجودات القروض الودائع حقوق املساهمين السنه

2013 5.729 48.083 34.995 59.976 

2014 6.158 54.569 41.245 66.554 

2015 7.413 49.765 42.174 63.264 

2016 8.104 51.602 42.099 66.319 

2017 8.829 50.278 39.79 68.287 

 (2017-2013الفترة )بيانات التقارير املالية للبنك خالل  املصدر:


