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الباحث  /امحد علي حسني
املضرخهص:

ُٚطهق انبذث يٍ يشكهة تسكص عهٗ عدد ينٍ انسعنالت و ْٔنٙا ينال يندٖ امْسًنالو ًٕػنٕء انك نال ينٍ
ننندٌ انًظننالزو ٔدٔزْننال نن ٙز ننع ك ننال انوًننم انًظننس ٔ ٙتطننٕٚسِي كننرناء ْننم رٌ ي ننالٛٚط انك ننال انًظننس ٛة
انًعسوًهة  ٙانًظالزو انوساقٛة ٔاػذة ٔيذدد نه طالء انًظس  ٙانوساقٙي ٔكٛف ٚجسٖ قٛالض ك ال ان طالء
انًظننس ٙي ٔيننال ْ ٙانًُننالْا انًوسًنند نن ٙتذدٚنند انًنندجاو ٔانًرسيننالو انًظننس ٛةي ٔيننال يعننسٕٖ انك ننال ننٙ
انًظالزو عُٛة انٛذث ٔيال رظبالب آَر الػٓال رٔ آزت العٓال  ٙانًظالزو انرالطة عُٛة انبذث كاً عهٗ دد ٔ نٙ
ان طالء انًظس  ٙانوساق ٙشكم عالوي ٔيال ْ ٙؽبٛوة ردا انًظالزو انرالطة انوساقٛة ٔيال عاقة ٔتأثٛس انك نال
 ٙردا انًظالزو انرالطة  ٙانوساقي
ً
ٔٓٚنندو انبذننث قنننٗ قٛننالض ك ننال ردا انًظننالزو ٔانسًٛٛننص نن ٍٛيعننسٕٚالتّء تبونال نننرنا تذدٚنند انًظننالزو
انًسيوٛة نهًظالزو غٛس انك ٕ ء ؼا عٍ ذنا تذهٛم عاقة ٔتنأثٛس انك نال ن ٙا دا انًظنس  .ٙننرنا ينسو
طٛالغة سػٛالو انبذث ندزاظة ٔتذهٛم عاقة ٔتأثٛس انك ال  ٙاألدا انًظنس  ٙنهًظنالزو عُٛنة انبذنثٔ .قند
يسٖ آظسوًالل رظهٕب تذهٛم تطٕٚق انبٛالَالو ظسرساج يؤشساو انك نال ان ُٛنة مًَنٕذج عٕااند انذجنى ان ال سنة
ٔانًسغٛس ء ٔآظسرداو قًَٕذج عٕااد انذجى انًسغٛس ٜظسرساج يؤشس انك ال انذجًٛةء المػال ة قننٗ آظنسوًالل
يجًٕعة يٍ انًؤشساو انًالنٛة انًسً هة ُعب (انس ذٛةء انعٕٛنةء انًنا ندزاظنة األدا انًظنس  .ٙرتٓنسو
َسالاا انبذث قٌَّ ظبوة يظالزو د ت انك ال انكاليهة ْٔ ٙكم يٍ يظسو ( غدادء انسجالز٘ انوساقنٙء امظنس ًالز
انوساقنٙء داز انعنناو نثظننس ًالزء ظننٕيس انسجننالز٘ء انًُظننٕز ناظننس ًالز ٔامتذننالد انوساقنن ٙء عهننٗ ٔ ننق قًَننٕذج
عٕااد انذجى ان ال سة ٔانًسغٛس ْٔ .را ٚوُ ٙاٌ يوظى انًظالزو نى تظم قنٗ ر ؼم انًًالزظالو امدازٚة يٍ جنال
قَسالج رقظنٗ كًٛنة يًكُنة ينٍ انًرسينالو َسٛجنة آظنسوًالل كًٛنة يوُٛنة ينٍ انًندجاوء ر٘ تذ ٛنق رقظنٗ قَسنالج
يًكٍ يٍ عٕايم امَسالج انًسالدة.

املصطهحاخ انرئيضيح نهثحس /انك ال
تذهٛم يغهف انبٛالَالو.

*بحث مستل من رسالة ماجستير.

انًظس ٛةء انك ال

ان ُٛنةء انك نال

انذجًٛنةء األدا انًظنس ٙء
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املقذيحIntroduction :

ٚعوٗ انبذث قنٗ عسع ٔتذهٛنم انك نال انًظنس ٛةء ٔكنرنا ٓٚندو انبذنث قننٗ دزاظنة دٔز انك نال نٙ
األدا انًالن ٙانًظس  ٙعبس دزاظة انواقنة ن ٍٛيؤشنس انك نال تذهٛنم يغهنف انبٛالَنالو (ٔ DEAيجًٕعنة ينٍ
ا سش انًؤشساو انًالنٛة انًسً هة النس ذٛةء ٔانعنٕٛنةء ٔانًنا ٚٔ .عنوٗ ْنرا انبذنث قننٗ دزاظنة ك نال ان طنالء
انًظس  ٙانرالص يٍ جال آجسٛالز عُٛة يٍ يظنالزو ان طنالء انرنالص ٔتذهٛنم يندجاتٓال – ٔيرسيالتٓنال آظنسُالداً
قنٗ يُٓا انٕظالؽة انر٘ ٚود انًظالزو كٕظطال يالن ٍٛ ٍٛٛانًدجسٔ ٍٚانً سسػٍٛء ؼاً عنٍ عنسع ٔتذهٛنم
يؤشساو األدا انًالن ٙانًظس ٚ ٔ .ٙعٓى انبذث انذالن ٙالنسوسو عهٗ يال ْ ّٛانك ال انًظس ٛة ٔيٍ ثنى تذدٚند
ر ؼم انً نالٛٚط انًُالظنبة ن ٛنالض ٔتذهٛنم انك نال ػنًٍ انبٛصنة انًظنس ٛة انوساقٛنة .كًنال ٚذنالٔل انبذنث دزاظنة
ك ال انًظسو أظهٕب ٚدعٗ تذهٛم يغهف انبٛالَالو . DEA( data envelopment analysis
ٔٚود رظهٕب تذهٛم يغهف انبٛالَالو  Date Envelopment Analysisيٍ رْى ْنرِ انطساانق ٔرك سْنال
آَسشالزاًء ْٔرا األظهٕب قدو يٍ قبم شالزَص ٔ Charnesكنٕ س ٔ Cooperزٔدش  Rhodesعنالو 8791ء ْٔنٕ
رظهٕب زٚالػ ٙغٛس يوهًٚ ٙوسًد عهنٗ ؽساانق انبسيجنة انرطٛنةء ٔ ٚندو ْنرا انسذهٛنم ت ًٛٛنال ً يٕػنٕعٛالً نهك نال
نودد يٍ انًظالزو انًسًالثهة النُعنبة قننٗ وؼنٓال اننبوغء ٔتذهٛنم يغهنف انبٛالَنالو  ٚندو جٛنالزاو قػنال ٛة ي ٛند
نهسوسو عهٗ ك ال كم يظسو ٔتٕيْ ّٛرِ انًظالزو نسذعٔ ٍٛز ع ك ال تٓالء كرنا تذدٚد انًظالزو انًسيوٛنة
ٔقٛى يواليم انسذعنٍٛء ٔتذدٚند تكنسازو انًظنالزو انًسيوٛنةء ؼناً عنٍ ذننا آظنسرساج قنٛى انًندجاو انساكند
ٔانًرسيالو ان الاؼة نهًظالزوء ٔرجٛساً تذدٚد انسذعُٛالو انًطهٕ ة  ٙقٛى انًدجاو ٔانًرسيالو نهًظالزو.

ً
أوال :يشكهح انثحس

احملىر األول /ينهعيح انثحس

يٍ ريم انٕقٕو عهٗ يشكهة د  ٛة ٚوالَ ٙيُٓال ان طالء انًظس  ٙانوساقٙء ٔكرنا يٍ جنال يعنخ رٔننٙ
نهودٚد يٍ انًجاو ذاو ا جسظالصء ؼا عٍ شٚالزاو يٛداَٛة نودد أض ّ يٍ انًظالزو انًذهٛة انرالطنةء
ٔرجٛننساً ال ظننسُالد قنننٗ عنندد يننٍ اندزاظننالو انعننال ةء تبنن ٍٛقٌَّ قدازاو ْننرِ انًظننالزو نننى توننؾ امْسًننالو انكننال ٙ
نًٕػٕء انك ال انًظس ٛةٔ .يٍ ْرا انًُطهق إٌَّ يشكهة انبذث ًٚكٍ رٌ تسً م  ٙانسعالت و األتٛةا
 .8يال يدٖ امْسًالو ًٕػٕء انك ال يٍ قبم انًظالزو عُٛة اندزاظة ٔدٔزْال  ٙز نع ك نال انوًنم انًظنس ٙ
ٔتطٕٚسِي
ْ .2ننم قٌَّ ي ننالٛٚط انك ننال انًظننس ٛة انًعننسوًهة نن ٙانًظننالزو انوساقٛننة ٔاػننذة ٔيذنندد نه طننالء انًظننس ٙ
انوساقٙي ٔكٛف ٚجسٖ قٛالظٓالء ٔيال ْ ٙانًُالْا انًوسًد  ٙتذدٚد انًدجاو ٔانًرسيالو انًظس ٛةي
 .3يال يعسٕٖ انك ال  ٙانًظالزو عُٛة اندزاظة ي ٔيال رظبالب آَر الػنٓال رٔ آزت العٓنال ن ٙانًظنالزو انرالطنة
عُٛة انبذث كاً عهٗ دد ٔ  ٙان طالء انًظس  ٙانوساق ٙشكم عالوي
 .4يالْٛة ردا انًظالزو انرالطة انوساقٛة ٔيال ْ ٙعاقة ٔتأثٛس انك ال  ٙردا انًظالزو انرالطة  ٙانوساقي

ً
شانيا :أهًيح انثحس

 .8تُبع رًْٛة انبذث يٍ رَّ تُالٔل يسغٛس ٍٚزاٛع ٙ ٍٛانوًم انًظس ًْ ٙال انك ال
 ٙآتجالْالتّ انًرسه ة.
 .2ن ٙػننٕ انًُال عننة ان الاًننة ن ٍٛانًظننالزو ٚننأتْ ٙننرا انبذننث نهسونسو عهننٗ ك ننال ٔردا انًظننالزو انوساقٛننة
ٔتذدٚد رك سْال ٔردَالْال ك ال م الد يٍ ذنا  ٙعًهٛس ٙانسرطٛؾ ٔانسقالٚة.
 .3تونند ي ننالٛٚط انك ننال ٔاألدا يننٍ انجٕاَننب انذالظننًة نن ٙان طننالء انًظننس  ٙانسنن ٙتًكُٓننال يننٍ انسًٛٛننص ننٍٛ
انًظالزو
انس ٙنٓال ان دز عهٗ انب ال ٔامشدْالز عٍ تها انس ٙقد تٕايّ يشالكم يع تُالي ٙان دز انسُال عٛة.
 .4تؼالو يًٛصاو انبذث  ٙآجسٛالز انبٛصة انوساقٛة ٔتٕظوّ  ٙآجسٛالز انوُٛة ٔكرنا آظنسردايّ رظنالنٛب انسذهٛنم
انًالنٔ ٙامدظالاٛة انذد ٚة.
ٚ .5ذنالٔل انبذنث دزاظنة انك نال أظنهٕب دندٚث كًنٚ ٙندعٗ سذهٛنم تطٕٚنق انبٛالَنالو data envelopment
analysis
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ً
شانصا :أهذاف انثحس

 .8تذدٚنند انًظننالزو انك ننٕ انسنن ٙآظننسطالعت آظننسرداو رقننم قنندز يننٍ انًنندجاو مَسننالج ان نندز انًسذ ننق يننٍ
انًرسيالوء عهٗ ٔ ق قًَٕذج عٕااد انذجى ان ال سة ٔ CRSقًَٕذج عٕااد انذجى انًسغٛس .VRS
 .2تذدٚند انًظننالزو غٛننس انك ننٕ انسننٕٚ ٙيند ننندٓٚال ينندجاو الاؼننة نننى تعنسردو نن ٙقَسننالج ان نندز انًسذ ننق يننٍ
انًرسيالوء عهٗ ٔ ق قًَٕذج عٕااد انذجى ان ال سة ٔ CRSقًَٕذج عٕااد انذجى انًسغٛس .VRS
 .3تذدٚد انًظالزو انًسيوٛة نهًظالزو غٛس انك ٕ ء عهٗ ٔ ق قًَٕذج عٕااند انذجنى ان ال سنة ٔ CRSقًَنٕذج
عٕااد انذجى انًسغٛس .VRS
 .4قٛننالض ردا يظننالزو عُٛننة انبذننث اظننسرداو انُعننب انًالنٛننةٔ .تذهٛننم انواقننة نن ٍٛك ننال انًظننسو ٔردااننّ.
ٔتذهٛم تأثٛس ك ال انًظسو  ٙردااّ.

ً
راتؼا :فرضياخ انثحس

ُْ .8الك عاقة آزتبالؽ ذاو د نة يوُٕٚة  ٍٛيؤشساو انك ال ٔيؤشساو انس ذٛة نهًظالزو عُٛة انبذث يً هنة
ًودل انوالاد عهٗ انًٕيٕداو(ٔ ROAيودل انوالاد عهٗ د ٕق انًهكٛة (. ROE
ُْ .2الك عاقة آزتبالؽ ذاو د نة يوُٕٚة  ٍٛيؤشساو انك ال ٔيؤشساو انعٕٛنة نهًظالزو عُٛة انبذث يً هنة
ُعبة انسطٛد انُ د٘ َٔعبة انعٕٛنة ان الََٕٛة َٔعبة ا قساع.
ُْ .3الك عاقة آزتبالؽ ذاو د نة يوُٕٚة  ٍٛيؤشساو انك ال ٔيؤشساو انًا نهًظالزو عُٛنة انبذنث يً هنة
ُعبة انًا انًظس ٛة َٔعبة دق انًهكٛة قنٗ امظس ًالز  ٙاألٔزاق انًالنٛة.
ُْ .4الك تأثٛس ذٔ د نة يوُٕٚة نـ يؤشساو انك ال ن ٙيؤشنساو انس ذٛنة نهًظنالزو عُٛنة انبذنث يً هنة ًوندل
انوالاد عهٗ انًٕيٕداو(ٔ ROAيودل انوالاد عهٗ د ٕق انًهكٛة (. ROE
ُْ .5الك تأثٛس ذٔ د نة يوُٕٚة نـ يؤشساو انك ال  ٙيؤشنساو انعنٕٛنة نهًظنالزو عُٛنة انبذنث يً هنة ُعنبة
انسطٛد انُ د٘ َٔعبة انعٕٛنة ان الََٕٛة َٔعبة ا قساع.
ُْ .6الك تأثٛس ذٔ د نة يوُٕٚة نـ يؤشساو انك نال ن ٙيؤشنساو انًنا نهًظنالزو عُٛنة انبذنث يً هنة ُعنبة
انًا انًظس ٛة َٔعبة دق انًهكٛة قنٗ امظس ًالز  ٙاألٔزاق انًالنٛة.

ً
خايضا :جمرًغ انثحس وػينره

أ .جمرًغ انثحس
ٜجسبالز ان سػنٛالو يٛنداَٛالًء آجسنالز انبالدنث انًظنالزو انرالطنة ن ٙانونساق نسكنٌٕ يجسًونال ً نهبذنث ٔانسنٙ
ًٚكٍ رٌ تكٌٕ يُالظبة ميسااّ عهٗ رٌ توسًد انًذدداو األتٛة جدية نُجالح انبذث ٔانٕطٕل انٗ َسالاا يٛد ا
 .8يؼٗ عهٗ تأظٛط انًظالزو عُٛة انبذث رك س يٍ عشس ظُٕاو.
 .2األجر النذعبالٌ تشال ّ انًدجاو – انًرسيالو انًظس ٛة نرنا يسٖ آظسبوالد انًظالزو امظايٛة انرالطة.
 .3يننسٖ آظننسبوالد انًظننالزو انسنن ٙجؼننوت نهٕطننالٚة يننٍ قبننم انبُننا انًسكننص٘ انوساقنن ٙجننال ينند انبذننث ْٔنن ٙكننم يننٍ
(يظننسو انبظننس اننندٔنٙء يظننسو انٕزكننال ء يظننسو عبننس انوساق ٔ.يننسٖ آظننسبوالد يظننسو انسًُٛننة اننندٔنٙ
نثظس ًالز ٔانسًٕٚم ٔذنا نسذٕٚم َشالؽ انًظسو يٍ انُشالؽ امظاي ٙقنٗ انُشالؽ انسجالز٘ جال يد انبذث.
ب .ػينح انثحس
 ٙػٕ يالتى تذدٚدِ ظال ال ً يٍ يذدداوء تذددو عُٛة انبذث عسة عشنس يظنس ال ً ينٍ يظنالزو ان طنالء
انرالص ْٔ( ٙيظسو غدادء يظسو انسجالز٘ انوساقنٙء يظنسو امظنس ًالز انوساقنٙء يظنسو انشنسق األٔظنؾ
انوساق ٙنثظس ًالزء يظسو انًسذد نثظس ًالزء يظسو األْه ٙانوساقٙء يظسو اماسًالٌ انوساقنٙء يظنسو داز
انعنناو نثظننس ًالزء يظننسو امقسظننالد نثظننس ًالز ٔانسًٕٚننمء يظ نسو ال ننمء يظننسو ظننٕيس انسجننالز٘ء يظننسو
انرهٛا انسجالز٘ء يظسو انًٕطم نهسًُٛةٔامظس ًالزء يظسو انشنًالل نهسًٕٚنم ٔامظنس ًالزء يظنسو انًُظنٕز
نثظس ًالز ٔ يظسو امتذالد انوساق. ٙ
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ً
صادصا :يصادر املؼهىياخ املؼرًذج وأصانية مجؼها

أ .اجلانة امليذاني
آعسًنند انبالدننث نن ٙانذظننٕل عهننٗ انبٛالَننالو يننٍ جننال انبُننا انًسكننص٘ انوساقننٙء ٔتونند انس ننالزٚس انعننُٕٚة
نهًظالزو انوساقٛة عُٛة انبذث يظدزاً نهبٛالَنالو اناشينة نهسذهٛنمء كنرنا انً نال او انشرظنٛة نسغطٛنة انجٕاَنب
انوًهٛة ٔانذظٕل عهٗ انًوهٕيالو يٍ جال انه ال او ٔانً ال او انشرظٛة يع وغ انًعؤٔن ٙ ٍٛانًظنالزو
عُٛة انبذثء ؼاً عٍ انصٚالزاو انًٛداَٛة نهًظالزو عُٛة انبذث.
ب .اجلانة انرطثيقي
ٚستكننص انبذننث نن ٙيالَبننّ انوًهنن ٙعهننٗ ردنند انًُننالذج ذاو األًْٛننة انًسُالٔنننة نن ٙقٛننالض ك ننال انًظننالزو
ٔتذهٛهٓننالء ٔانننر٘ ٚوننسو ننـ تذهٛننم تطٕٚننق انبٛالَننالو ( Data Envelopment Analysisء ٔٚونند يننٍ ر ننسش
انٕظالام انًسبوة  ٙقٛالض ٔتذهٛم ك ال انًٛداٌ انًظس ٙء ٔتى امزتكالش عهٗ امطداز ان الننث ينٍ سَناليا قداز
تذعنن ٍٛاألدا (ٜ PIM-DEA VER3.2ظننسرساج يؤشننساو انك ننال آظننسُالداً قنننٗ رظننهٕب تذهٛننم تطٕٚننق
انبٛالَالو ( DEAء ٔكرنا آظسرداو انطسااق انس هٛدٚة (انُعب انًالنٛة  ٙقٛالض األدا انًظس .ٙ

ً
صاتؼا :احلذود انزيانيح واملكانيح نهثحس

نهٕطٕل انٗ انُسالاا انًسيٕ يٍ انبذث تى آجسٛالز رز ع ظُٕاو يال ٔ 2283-2282( ٍٛانٕقنٕو عهنٗ
انٕظؾ انذعال ُٓٛ ٙال ٔآعسًالد ذنا نهٕطٕل انٗ انك ال ٔانً الزَة  ٍٛانًظالزو يجالل انبذنثء ٔتسً نم انذندٔد
انًكالَٛة نهبذث عسة عشس يظس ال ً يٍ يظالزو ان طالء انرالص انوساق.ٙ

ً
شاينا  :املنهعيح األظرائيح نقياس انكفاءج املصرفيح

تسؼًٍ انًُٓجٛة انوالية ن ٛالض انك ال انًظس ٛة جطٕاو رظالظٛةا
ر .تذدٚند َنٕء انك نال انًنساد قٛالظنٓالا تسً نم انرطنٕ األٔنننٗ ن ٙتذدٚند َنٕء انك نال انًنساد قٛالظنٓالء قذ تسُننٕء
انك ال قنٗ ك ال ُٛة ٔك ال دجًٛة.
ب .آجسٛننالز ؽس ٚننة انس نندٚسا تسً ننم ْننرِ انرطننٕ نن ٙآجسٛننالز ؽس ٚننة انس نندٚس انسنن ٙت عننى عهننٗ ؽننسق يوهًالتٛننة
(ٔ Parametricؽسق يوهًالتٛة ( Nonparametricء ٔ ْ ٙنرا انبذنث ينسٖ رجنر انًنُٓا غٛنس انًوهًنٙ
انًسً م سذهٛم يغهف انبٛالَالو ندزاظة انك ال انًظس ٛة.
و .تذدٚد يندجاو ٔيرسينالو امًَنٕذجا تسً نم انرطنٕ ان الن نة ن ٙتذدٚند يندجاو ٔيرسينالو امًَنٕذج ينٍ
جال آتبالء ردد انًُٓج ٍٛيُٓا انٕظالؽة رٔ ينُٓا امَسنالجء ٔينسٖ آظنسرداو ينُٓا انٕظنالؽة نسذدٚند انًندجاو
ٔانًرسيالو انًظس ٛة.
ثَ .سالاا انك ال ٔامظسُساليالوا انٕطٕل قنٗ انُسالاا انًسوه ة ك ال انًظالزو يذم اندزاظة.

ً
ذاصؼا :يؼايري انكفاءج واننضة املانيح املؼرًذج

يسٖ قٛالض انك ال عهٗ ٔ ق يُٓا انٕظالؽةء ٔيجًٕعة يٍ انُعب انًالنٛة ن ٛالض األدا انًظس  ٙ ٙانجالَنب
انسطب ٙ ٛنٓرا انبذث ٔعهٗ انُذٕ األتٙا

أ .يؼيار انكفاءج:
يسٖ قٛالض انك ال عهٗ ٔ ق يُٓا انٕظالؽةء ٔذنا ألٌَّ يُٓا انٕظالؽة رك س يُالظبة عُد ت ٛٛى ك ال انًؤظعنة
انًالنٛة ككمء ٔعهنٗ اننسغى ينٍ رَنّ  ٚؼنم آظنسرداو انًُٓجن ٍٛيونال ً ن ٙدعنالب انك نال ألغنساع انً الزَنةء نإٌَّ
يننُٓا امَسننالج ٚذسننالج قنننٗ يوهٕيننالو غالنبنال ً يننال تكننٌٕ يُشننٕز ء نننرنا َننالدزاً يننال ٚعننسردو ْننرا انًننُٓأ .تذعننب
انك ال يٍ جال قعًة انًرسيالو عهٗ انًدجاو ). Mokhtar et al,2006: 7
الكفاءة

=

ان سٔع ٔانعهف  +ا ظس ًالزاو انًالنٛة
زرض انًالل  +انٕدااع  +تكالنٛف انكٕادز انٕتٛ ٛة
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ب .نضة انرحبيح Profitability Ratios
 يونننننندل انوالانننننند عهننننننٗ انًٕيننننننٕداوا ٔٚذعننننننب عننننننًة طننننننال  ٙاننننننندجم عهننننننٗ قيًننننننالن ٙانًٕيننننننٕداو
).(Ehrhardt&Brigham,2011: 100
يودل انوالاد عهٗ انًٕيٕداو (( = ROAطال  ٙاندجم  /قيًالن ٙانًٕيٕداو *822
 يودل انوالاد عهنٗ دنق انًهكٛنةا ٔٚذعنب عنًة طنال  ٙانندجم قننٗ قيًنالن ٙد نٕق انًهكٛنة انسن ٙتشنًم زرض
انًالل انًد ٕءء عأاو امطدازء ٔاألز الح انًذسجص (انواليس٘ء2228ا . 842
يودل انوالاد عهٗ دق انًهكٛة (( = ROEطال  ٙاندجم  /دق انًهكٛة *822
خ .نضة انضيىنح Liquidity Ratios
َ عبة انسطٛد انُ د٘ا ٔتذعب عٍ ؽسٚق قعًة انًٕيٕد انُ د٘ عهٗ قيًالن ٙانٕدااع ( ٓدء2227ا . 64
َعبة انسطٛد انُ د٘ = (انًٕيٕد انُ د٘  /انٕدااع *822
َ عننبة انعننٕٛنة ان الََٕٛننةا ٚننسى دعننال ٓال يننٍ جننال يًننع امدسٛالؽٛننالو األٔنٛننة يننع امدسٛالؽٛننالو ان الَٕٚننة عهننٗ
قيًالن ٙانٕدااع (ر ٕ دًدء ٔقدٔز٘ء 2225ا . 237
َعبة انعٕٛنة ان الََٕٛة = ) }امدسٛالؽٛالو األٔنٛة  +امدسٛالؽٛالو ان الَٕٚة{  /انٕدااع *822
َ عننننبة ا قننننساعا ٚننننسى دعننننال ٓال عننننًة قيًننننالن ٙان ننننسٔع ٔانعننننهف انًظننننس ٛة عهننننٗ قيًننننالن ٙانٕدااننننع
(ؽالنبءٔانًشٓداَٙء2288ا َ . 15عبة ا قساع = (ان سٔع ٔانعهف  /انٕدااع *822
ز .نضة املالءج Solvency Ratios
َ عننبة انًننا انًظننس ٛةا ٚننسى دعنننال ٓال يننٍ جننال قعننًة قيًننالن ٙانًطهٕ نننالو عهننٗ قيًننالن ٙدننق انًهكٛنننة
( ساللء2282ا . 57
َعبة انًا انًظس ٛة = (قيًالن ٙانًطهٕ الو  /قيًالن ٙدق انًهكٛة *822
َ عبة دق انًهكٛة قنٗ امظس ًالز  ٙاألٔزاق انًالنٛةا ٚسى دعال ٓال ينٍ قعنًة دنق انًهكٛنة عهنٗ امظنس ًالز نٙ
األٔزاق انًالنٛة (ؽالنبء ٔانًشٓداَٙء2288ا . 11
َعبة دق انًهكٛة قنٗ امظس ًالز  ٙاألٔزاق انًالنٛة = (دق انًهكٛة  /امظس ًالز  ٙاألٔزاق انًالنٛة *822

ً
ػاشرا :انربايط املؼرًذج يف انثحس

ر .يننسٖ آظننسوًالل امطننداز ان النننث يننٍ سَنناليا قداز تذعنن ٍٛاألدا
. PIM-DEA( Management Software
ب .يسٖ آظسوًالل امطداز ان نالَٔ ٙانوشنس ٍٚينٍ سَناليا تذهٛنم امدظنالاٛالو Statistical Package for
. SPSS( Social Sciences
و .يسٖ آظسوًالل سَاليا يالٚكسٔظٕ ت ركعم 2229ء ٔذنا ن ٛالض انٕظؾ انذعال ٙء ٔآظسرساج رعهٗ ٔردَٗ
قًٛة.
Performance Improvement
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احملىر انصاني /اإلطار اننظري نهثحس

ً
أوال :انكفاءج املصرفيح وأنىاػها:
أ .انكفاءج املصرفيح

ًٚكننٍ رقسظننالز توسٚننف انك ننال انًظننس ٛة نن ٙيجننالل يننال ننالنُظس ألتعننالء يوُالْننالء ٔعهٛننّ ًٚكننٍ توسٓ ٚننال
نننالٜتٙا توننند انًؤظعنننة انًظنننس ٛة ذاو ك نننال قذا آظنننسطالعت رٌَّ تعنننسغم يٕازدْنننال انًسنننٕ س أ ؼنننم آظنننسغال
ٔ سذ ٛق عٕااند عالنٛنة ٔ أقنم قندز ينٍ انٓندزء ر٘ اننسذكى انُناليخ ن ٙؽالقالتٓنال انًالدٚنة ٔانبشنسٚةء ْنرا ينٍ يٓنة
ٔتذ ٓ ٛننننننال نهذجننننننى األي ننننننم ٔت نننننندًٓٚال نسشننننننكٛهة ٔاظننننننوة يننننننٍ انًُسجننننننالو انًالنٛننننننة يننننننٍ يٓننننننة رجننننننسٖ
(زاٚطءٔانصْننسا ء2282ا  . 68قذ قٌَّ انًظننسو يؤظعننة ققسظننالدٚة ٔيالنٛننة َٔ دٚننة تعننسردو يننٕازد شننسٚةء
ٔيالنٛة ٔيالدٚة يسودد نسذ ٛق جديالو يالنٛة يرسه ة ت ندو أل نساد ٔيؤظعنالو انًجسًنعء ْٔن ٙنرنا توند يؤظعنة
آترالذ قساز ْٔ Decision Making Unitرِ انًؤظعة تٕايّ قسازاو ٕٚيٛنة يرسه نة نغنسع آجسٛنالز انًنصٚا
األي م يٍ انًٕازد انًسالدة ٓدو ان ٛالو ٕتالا ٓالء ٔٚبسش ُْال ي ٓنٕو انك نال كَٕنّ ٚسوهنق ٛنالض رْهٛنة ر٘ ينٍ
عُالطننس امَسننالج ًٚكُٓننال رٌ تذ ننق ر ؼننم يعننسٕٖ يننٍ امَسننالجء ٔانشننكم زقننى (ٕٚ 8ػننخ انواقننة نن ٍٛينندجاو
انًظسو انسجالز٘ ٔيرسيالتّء ًٍ ْرا انشكم َجد قٌَّ انًظسو ٚعسردو ينٕازد شنسٚة ٔيالدٚنة يرسه نة ) xينٍ
انًدجاو ٔيٍ ثى ٕ ٚو بوغ انوًهٛالو عهٗ ْرِ انًدجاو نغنسع تذٕٚهٓنال اننٗ جنديالو ٔرَشنطة ت ندو أل نساد
انًجسًع ( yيٍ انًرسيالو (انرصزيٙءٔ ساللء2282ا . 872
انشكم زقى ( 8قؽالز تذهٛم انك ال

انًظدزا يٍ قعداد انبالدث.

ب .أنىاع انكفاءج املصرفيح
نهك ال
انك ال

انًظس ٛة عد رَٕاء ٔانًسً هة  ٙانك ال ان ُٛة ٔانك نال انذجًٛنة ٔانك نال
انًظس ٛة نٛشًم انك ال انعوسٚةء ٔ ًٛال ٚأت ٙتٕػذٛخ نٓرِ األَٕاءا

انٕتٛ ٛنة ٔتطنٕز ي ٓنٕو

 .1انكفاءج انفنيح Technical Efficiency
 ٚظنننند ٓننننال ي نننندز انٕدنننند عهننننٗ انٕطننننٕل قنننننٗ رعهننننٗ يرسيننننالو ًعننننسٕٖ يونننن ٍٛيننننٍ انًنننندجاو
(. Farrell,1957: 254رٔ قَسننالج ركبننس يعننسٕٖ يننٍ انًرسينننالو اظننسرداو يعننسٕٖ يونن ٍٛيننٍ انًننندجاو
( . Amadou Nchare,2007: 7رٔ ي ندز انًظنسو عهنٗ تذ ٛنق رعظنى َنالتا رٔ جدينة ن ٙتنم يجًٕعنة
انًنٕازد انًسننٕا س )ٔ . Coelli et al.,2003: 11تونند كننرنا انُعننبة نن ٍٛانًرسيننالو انًسذ ننة ٔانًرسيننالو
انً هنٗ عُنند آ سننساع رٌ انًنندجاو ثال سننةء رٔ انُعننبة ن ٍٛانًنندجاو انذ ٛ ٛننة ٔرقننم انًنندجاو عُنند آ سننساع رٌَّ
انًرسيننالو ثال سننة (ًٚٔ . Francesco Porcelli,2009: 3كننٍ ا ظننسوالَة النشننكم زقننى ( 2نسٕػننٛخ ي ٓننٕو
انك ال ان ُٛةء ْ ٙرا انشكم َ سسع رٌ انًظسو ٚعسردو عُظساً اَساليٛنال ً ٔادنداً ٔٚذ نق يُسجنالً ٔادنداًء كنرنا
َ سسع قٌَّ انًظنسو ٚوًنم عُند عٕااند انذجنى ان ال سنة Constant Returns To Scaleء ٔانرنؾ  ًٚ OCنم
يُذُ ٙقيكالَٛالو امَسالج Production Possibility Curveء ٔرٚة َ طة ت ع عهٗ ْرا انًُذُ ٙتً م انك ال
ان ُٛة انكاليهة نهًظسو.
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رَيال َّ انُ الؽ انس ٙت ع رظ م انًُذُنٓ ٙن ٙتً نم دالننة عندو انك نال ء النُ طنة  P0تً نم يظنس الً غٛنس ك نٕ
ًُٛال انُ طة * P0تً م يظس ال ً ك ٕ اً ُٛالً (انرصزيٙءٔ ساللء2282ا . 872
انشكم زقى ( 2انك ال ان ُٛة نًُسا ٔادد

Source: Rowena Jacobs, Peter C. Smith and Andrew Street, Measuring
Efficiency in Health Care: Analytic Techniques and Health Policy, Cambridge
University Press, New York, 2006: 5.
رَيال قذا آ سسػُال رٌَّ انًظسو ٚذ ق يُسجنٚٔ ٍٛعنسردو عُظنساً قَساليٛنال ً ٔادنداً نؾ إَنّ ًٚكنٍ امظنسوالَة النشنكم
زقننى ( 3نسٕػننٛخ ْننرِ انذالنننةء وُنند يعننسٕٖ ُنن ٙيونن ٍٛننإٌَّ يُذُنن ٙانكه ننة انًسعننالٔ٘ ٚ CCوطنن ٙانسٕا ننالو
انًًكُننة يننٍ انًرسيننالو انسننًٚ ٙكننٍ تذ  ٓ ٛنال نن ٙدنندٔد انوُظننس امَسنناليٙء ٔيُذُننٗ انكه ننة انًسعننالٔ٘  ًٚننم
انسٕا ننالو انًرسه ننة يننٍ انوًننم ٔزرض انًننالل نهًؤظعننة انهننرًٚ ٍٚكننٍ شننساتًْال نن ٙػننٕ انًننٕازد انًسننٕا س
نهًؤظعةء ٔعُد يعسٕٖ رعهٗ يٍ انسكنالنٛف (شٚنالد آظنسرداو عُظنس امَسنالج ٚسذنسك يُذُن ٙانكه نة انًسعنالٔ٘
قنٗ \C\Cء ْٔرِ انًُذُٛالو تً نم شنكم دندٔد امَسنالج انًًكُنة عُند يعنسٕٚالو يوُٛنة ينٍ عُظنس امَسنالجء ٔكنم
يظسو  ٚع  ٍٛانًُذُٚ ٍٛٛكٌٕ غٛس ك ٕ ُٛال ً ( ساللء2282ا . 7
انشكم زقى ( 3انك ال ان ُٛة نًُسجٍٛ

Source: Rowena Jacobs, Peter C. Smith and Andrew Street, Measuring
Efficiency in Health Care: Analytic Techniques and Health Policy, Cambridge
 6.اUniversity Press, New York , 2006
 .2انكفاءج احلعًيح Scale Efficiency
ٔتوُ ٙانًجالل انر٘ ٚعالعد انًؤظعة امقسظالدٚة عهٗ ام الد يُّ النسيٕء انٗ انذجى األي نمء ٔتذعنب
انك ال انذجًٛنة عنًة يجًنٕء ك نال قًَنٕذج عهنٗ قًَنٕذج (ينٕادء2283ا  29ء قذ قٌَّ انٕدند امقسظنالدٚة
توًننم عُنند غهننة انذجننى ان ال سننة رٔ انًسُالقظننة رٔ انًسصاٚنند ء ٔيننٍ ثننى يوس ننة انذجننى األي ننم نهٕدنند امقسظننالدٚة
(ظايٙء2284ا  4ء إذا آشداد آظسرداو يدجاو عُالطس امَسالج ُعبة يوُٛنة ٔآشداد امَسنالج النُعنبة َ عنٓالء
تكنٌٕ نندُٚال ُْنال دالننة عالاند انذجنى ان ال نت ( Daraio & simar,2007: 22ء رَينال قذا كالَنت َعنبة انصٚنالد نٙ
آظسرداو عُالطس امَسالج ركبنس ينٍ َعنبة انصٚنالد ن ٙامَسنالج نْ ٙنرِ انذالننة ٚكنٌٕ نندُٚال عالاند انذجنى انًسُنالقض
Decreasing Return To Scaleء رَيال قذا د ت َعبة انصٚالد  ٙآظسرداو عُالطس امَسالج َعبة شٚالد ركبس
 ٙامَسالج هدُٚال ُْال دالنة عالاد انذجى انًسصاٚد ( Increasing Return To Scaleانبهدأ٘ءٔدأدء2282ا . 894
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ًٔٚكٍ امظسوالَة النشكم زقى ( 4نسٕػٛخ ي ٕٓو انك ال انذجًٛةء قذ َ سسع قٌَّ نندُٚال عُظنساً قَساليٛنالً
ٔادداً يع يُسا ٔاددء انًُذُٗ  ًٚ OVم يُذُ ٙامَسالج انًًكٍء ْٕ  ًٚم انذال و ان اث نوٕااد انذجى ان ال تء
ٔانًسُننالقضء ٔانًسصاٚنندء ٔٚكننٌٕ رعهننٗ يعننسٕٖ نذجننى امَسننالج عُنند انُ طننة *ٔ P0عُنند ْننرِ انُ طننة توظننى َعننبة
امَسنالج قننٗ انوُظنس امَسناليٙء رعهنٗ ٔرظن م ْنرِ انُ طنة (انُ نالؽ P1ء ًٚ P2ن اٌ دالننة عندو انك نال انذجًٛنة
نثَسنننالجء قذ قٌَّ انُ طنننة  P1تً نننم دالننننة عالاننند انذجنننى انًسصاٚننند ٔانُ طنننة  P2دالننننة عالاننند انذجنننى انًسُالقظنننة
( ساللء2282ا . 88
انشكم زقى ( 4انك ال انذجًٛة

Source: H. L. Ahuja, Advanced Economic Theory : Microeconomic Analysis, S.
Chand & Company LTD, New Delhi, 2009: 444.
.3انكفاءج انىظيفيح Allocative Efficiency
ٔ ٚظند ٓنال آظنسرداو عُالطنس امَسنالج ُعنب طننذٛذة (عُند يعنسٕٖ يون ٍٛينٍ رظنوالز عُالطنس امَسننالج
مَسالج يعسٕٖ يو ٍٛيٍ انُالتا (انبهدأ٘ءٔدأدء2282ا  894ء رٔ ي دز انٕدد عهٗ آظسرداو انًصٚا األي م
نهًنندجاو آجننر نن ٙانذعننال الو رظننوالز انًنندجاو ٔانس ُٛننة امَساليٛننة (يننٕادء2283ا  29ء ٔ ٚظنند ٓننال رٚؼ نالً
آظسرداو عُالطس امَسالج ُعب طذٛذة عُد يعسٕٖ رظوالز يو ٍٛنسوط ٙيعسٕٖ يوُٛال ً يٍ انًرسينالوء ر٘ رَٓنال
تأجننر يعننسٕٖ األظننوالز انعننالاد ُظننس ا عسبننالز (دعننٍٛءٔعبد انذًٛنندء2282ا ٔ . 864تطننٕز ي ٓننٕو انك ننال
انًظس ٛة نٛشًم انك ال انعنوسٚةء انسن ٙتوبنس عنٍ قَسنالج ركبنس كًٛنة ينٍ يرسينالو انًظنسو أقنم كه نة يًكُنة
نًدجاتّ (انرصزيٙءٔ ساللء2282ا ٕٚٔ . 225ػخ كٕنٔ ٙآجنسٌٔ قٌَّ انك نال انعنوسٚة ْن ٙي ندز انًظنسو
عهننٗ آظننسرداو انًنندجاو ٔ  /رٔ انًرسيننالو ُعننب ي هننٗ يننع األجننر ُظننس ا عسبننالز يعننسٕٚالو رظننوالز انًنندجاو
ٔانًرسيننالو ٔانًعننسٕٖ انسكُٕنننٕي(Coelli et al,2005: 5) ٙء ٔٚبنن ٍٛانشننكم زقننى ( 5يظننس ال ً ًٚسهننا
عُظس ٍٚيٍ عُالطس امَسالجء نرنا إٌَّ َ طة تدَٛة انسكالنٛف نًُذُ ٙانُالتا انًسعالٔ٘  Isoquant QQتذظنم
عُديال ًٚط جؾ انعوس  BBعُد انُ طة P1ء ٔ ْ ٙرِ انذالنة إٌَّ انُ طة  P1تً م انك ال انٕتٛ ٛة نهًظسو.
انشكم زقى ( 5انك ال انٕتٛ ٛة

Source: Rowena Jacobs, Peter C. Smith and Andrew Street, Measuring
Efficiency in Health Care: Analytic Techniques and Health Policy, Cambridge
 1.اUniversity Press, New York, 2006
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ً
شانيا  :يقاييش انكفاءج املصرفيح:

رٌ ا جساو ٔانسُٕء  ٙؽبٛوة َشالؽ انًؤظعة انًظس ٛةء ٔتودد ؽسااق قٛنالض يندجاتٓال ٔيرسيالتٓنالء
طننالدبّ تُننٕء نن ٙؽسااننق ان ٛننالض ذٛننث ًٚكننٍ انسًٛننص ننَ ٍٛننٕع ٍٛزاٛعننًْ ٍٛننالء ؽس ٚننة توسًنند عهننٗ انبسيجننة
انرطٛنة كًُنٕذج غٛنس يوهًنٔ Non- parametric approach( ٙت نٕو رظالظنال ً عهنٗ آ سنساع عندو ٔينٕد
األجطنننال انوشنننٕااٛة عُننند ان ٛنننالضٔ .ؽس ٚنننة توسًننند انس ننندٚس امدظنننالا ٙكًُنننٕذج يوهًنننparametric ( ٙ
( approachزاٚطءٔانصْسا ء2282ا  . 62قٌَّ رشنٓس ٔرْنى ؽس ٚنة ينٍ ن ٍٛانطنسق انًوهًٛنة ْن ٙينالٚوسو
طس ٚننة انسذهٛننم انذنندٔد٘ انوشننٕاا SFA( ٙء ريننال رْننى ٔرك ننس انطننسق انايوهًٛننة آظننسوًال ً ٔشننٕٛعالً تسً ننم ننٙ
ؽس ٚننة تذهٛننم يغهننف انبٛالَننالو ((DEAء ٔنغننسع امٚجننالش نن ٙعننسع ؽسااننق قٛننالض انك ننال انًظننس ٛةء ظننٛسى
انسسكٛص عهٗ ؽس ٚة تذهٛم يغهف انبٛالَالو ٕط ّ امًَٕذج انًعسوًم  ٙانجالَب انسطب ٙ ٛنهبذث.

 حتهيم يغهف انثياناخ (Data Envelopment Analysis (DEA

تًكنٍ ٔ Charnesشيناتِ ن ٙعنالو  8791ينٍ تطنٕٚس يجنال و قٛنالض األدا ء ٕػنوٕا رظنط انسذهٛنم
انسطٕ ٙ ٚنهبٛالَالوء ْٕٔ رظهٕب يوهً ٙكًال ٚود ردد رظالنٛب انبسيجة انرطٛة انًبُ ٙعهٗ رظالض يُٓجٛة انذد
Frontier Methodologyانسنن ٙتسيننع ألعًننالل  Farrellعننالو 8759ء ٔٚسعننى ْننرا األظننهٕب ونندد يننٍ
امٚجال ٛنننالو ينننٍ ر سشْنننال تذدٚننند َعنننبة اناك نننال ٔيظنننالدزْال ؼننناً عنننٍ عنننالؽة اٜظنننسرداو ( ٕجنننالز٘ءٔ ٍ
ظالدةء2288ا ٚٔ. 842وسو أَّ ت ُٛة يوهًٛة ( Non-Parametricتوسًند عهنٗ يبنالدظ َظسٚنة انبسيجنة
انرطٛننة ٜجسبننالز آظننسغال رٔ َشننالؽ يظننسو النً الزَننة يننع َشننالؽ يظننالزو رجننسٖ ػننًٍ انوُٛننة انًرسننالز يننٍ
انًظننالزوء ر٘ رٌَّ ْننرِ األظننهٕب ٚوننسع يؤشننس ي ر ؼننم تطبٛننق ي نًعننسٕٖ تكُٕنننٕيٙء ٚوسًنند عهننٗ جبننساو
انًظالزو (انجًٕعٙء2226ا ٚٔ . 825وسو رٚؼال ً رظهٕب انسذهٛم انسطٕ ٙ ٚنهبٛالَالو أَّ ذننا األظنهٕب اننر٘
ٚعنسردو انبسيجنة انسٚالػنٛة مٚجنالد انك نال انُعنبٛة نسشنكٛهة ينٍ ٔدنداو آترنالذ ان نساز Decision-Making
) Units (DMUء انسن ٙتعنسوًم يجًٕعنة يسوندد ينٍ انًندجاو ٔانًرسينالوء عنٍ ؽسٚنق قعنًة انًرسينالو
عهٗ انًدجاو نكم يظسوء ٔقذا دظم يظسو يال عهٗ ر ؼم َعبة ك ال إَٓال تظبخ يددٔد ك ؤ يء ٔت نالض
دزيننة عنندو انك ننال نهًظننالزو األجننسٖ َعننبة قنننٗ انذنندٔد انك ننؤ اظننسوًالل انطننسق انسٚالػننٛةء ٔٚكننٌٕ يؤشننس
انك ال نهًظسو يذظٕزاً  ٍٛان ًٛة ٔادد ( 8انر٘  ًٚم انك ال انكاليهةء ٔ  ٍٛانًؤشس ذ٘ ان ًٛة طن س (2
انر٘  ًٚم عندو انك نال انكاليهنة (عبند ان نالدزء2282ا  37-31ء رينال ظنبب تعنًٛة ْنرا األظنهٕب اظنى انسذهٛنم
انسطننٕ ٙ ٚنهبٛالَننالو ٛوننٕد قنننٗ رٌَّ انٕدننداو ذاو انك ننال توننسع نن ٙانً ديننة ٔتطننٕق (تغهننف انٕدننداو غٛننس
انك ٕ ء ُْٔال ٚسى تذهٛم انبٛالَالو انسن ٙتغه ٓنال انٕدنداو انك نٕ (انشنوٛبٙء2224ا  386ء وهنٗ ظنبٛم انً نالل
قذا دظم يظسو يال عهٗ يؤشس ك نال ين اً ٓ 2.9نرا ٚوُن ٙرَنّ ٚسظنف النك نال ُعنبة  %92النً الزَنة ينع
انًظالزو األدعٍ  ٙيجًٕعسّء يًال ٚب ٗ نّ سطنة تذعن ٍٛقَساليٛسنّ ُعنبة ( %32عبند ينٕ ِء2288ا -4
.5

ً
شانصا :يناهط قياس انكفاءج املصرفيح

ُْالك يُٓجنالٌ رظالظنٛالٌ ٚنسى ينٍ جانًٓنال تذهٛنم انسسكٛبنة انًظنس ٛة ٚسًن اٌ ن ٙينُٓا امَسنالج ٔينُٓا
انٕظنننالؽة ( ٕزقبنننةء2288ا  . 895قذ ٕٚيننند شنننكم عنننالو يُٓجنننالٌ ننن ٙتوسٚنننف يننندجاو ٔيرسينننالو انُشنننالؽ
انًظنننس ٙء ًْننننال يننننُٓا امَسننننالج ٔ Production Approachيننننُٓا انٕظننننالؽة Intermediation
.Approach

أ .ينهط اإلنراض(Production Approach) :

يُٓا امَسالج ُٚظس قنٗ انًظالزو عهٗ رَٓال يُسا نهرديالو انً دينة ألطنذالب انذعنال الو (شنٛالدء2282ا
 9ء ٔنرنا إٌَّ انًظسو ٚود يُسجال ً نهرديالوء ٔيٍ ثى النًدجاو تؼى ؼناً عنٍ انوًنم ٔزرض انًناللء يندجاو
ٛصٚالاٛة كًعالدة انٕكال و ٔريٓص امعاوء رَيال انًرسيالو سسً م  ٙانرنديالو انً دينة نهًعنسٓهكٍٛء ٔان ٛنالض
األدعٍ نٓنال يً نم وندد دعنال الو امٚنداءء ٔعندد دعنال الو ان نسٔع (يُظٕز٘ءٔعكالشنةء2282ا ٚٔ . 4-3نسى
قٛالض ينُٓا امَسنالج نهًرسينالو انًظنس ٛة عنٍ ؽسٚنق انسوالينم ينع انًظنالزو ٕطن ٓال انشنسكالو انسن ٙتعنسردو
زرض انًننالل ٔانوًالنننة مَسننالج صننالو يرسه ننة يننٍ انٕدااننع ٔدعننال الو ان ننسٔعء ٔٚننسى قٛننالض انًرسيننالو ونندد ْننرِ
انذعال الو رٔ عدد انًونالياو (انظن الو نكنم انذعنالبء ٔانسكنالنٛف اميًالنٛنة كهٓنال ٔتكنالنٛف تشنغٛهٛة يعنسردية
مَسالج ْرِ انًرسيالوء ٔٚسى انسواليم يع انًرسيالو كسد قء ْٔنرا ٚوُن ٙكًٛنة يانًرسينالوي انًُسجنة نكنم ٔدند
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
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يٍ انصيٍء ٔيودل انسؼرى انًسذٛص غٛس يٕيٕد (. Heffernan,2005: 474
ٔقد ؽٕز يُٓا امَسالج يٍ ؽسو الَعسٍ ( Benstonظُة 8765ء قذ ٚوسو انًظسو عهنٗ ٔ نق ْنرا
انًُٓا عهٗ رَّ يؤظعة تُسا جديالو ًٚكٍ ت عنًٓٛال عهنٗ يجًنٕعسٍٛا تسً نم األٔننٗ ن ٙانًنٕازد ينٍ انٕداانع
(انٕدااع أليم ٔانٕدااع ا دجالزٚة ء ٔتسً م األجسٖ  ٙا ظسردايالو يٍ قنسٔع ٔرٔزاق تجالزٚنةء ٔينٍ ٔيٓنة
َظننس انسكننالنٛفء ننإٌَّ انرننديالو كهٓننال تونند يرسيننالوء ٔٔدنند ان ٛننالض تأجننر شننكم عننالو عنندد انذعننال الو ٔان ننسٔع
ا ظننس ُالاٛةء ٔنؼننسٔز انبُننال انًُط نن ٙننإٌَّ يظننالزٚف ان ٕاانند دسً نال ً تكننٌٕ جننالزج َطننالق انسذهٛننم ٔتأجننر ننؾ
النذعبالٌ انسكالنٛف انسشغٛهٛة نهًظسوء ٔقد ٔيّ َ د رظالظ ٙنًدجم امَسالج ٚسً م  ٙرََّ ٚسجالْم تكه ة ان ٕااد
انس ٙتد وٓال انًظنالزو ( ٕزقبنةء2288ا ٔ . 895انشنكم زقنى (ٕٚ 6ػنخ انواقنة ن ٍٛانًندجاو ٔانًرسينالو
عهٗ ٔ ق يُٓا امَسالجا
انشكم زقى ( 6انواقة  ٍٛانًدجاو – انًرسيالو عهٗ ٔ ق يُٓا امَسالج
انواليهٍٛ
زرض انًالل

ان سٔع
انًظسو

انًٕازد
انًعسٓهكة

انٕدااع
انعهع ٔانرديالو
األجسٖ

Source: Kirikal, Ly, Productivity, the Malmquist Index and the Empirical Study
of Banks in Estonia, thesis published, Department of Economics, Tallinn
University of Technology, 2005: 24.

ب .ينهط انىصاطح )Intermediation Approach) :


ٚود يُٓا انٕظنالؽة انُشنالؽ انجنْٕس٘ – النًظنالزو انسن ٙتكنٌٕ يُسجنة نرنديالو ان نسٔع ٔانٕداانعء
د ً يٍ ذناء قذ ٚسى قٛالض انًرسيالو ً داز قًٛة ان سٔع ٔامظس ًالزاوء ٔٚسى انسواليم يع يرسيالو انًظالزو
كأظٓىء ٔانس ٙتب ٍٛكًٛة يوُٛة يٍ انًرسيالو عُد يند شيُٛنة يذندد ء ٔٚنسى قٛنالض قيًنالن ٙانسكنالنٛف ينٍ جنال
انسكننالنٛف انسشننغٛهٛة (تكه ننة ينندجاو عٕايننم امَسننالج ي ننم انونناليهٔ ٍٛزرض انًننالل ؼنناً عننٍ تكننالنٛف ان الانند
(ٔ . Heffernan,2005: 476قد ؽٕز يُٓا انٕظالؽة يٍ ؽسو ظٛهٔ ٙنُٛدن Sealy & Lindley( ٙظُة
8799ء تذت سػٛة ي الدْال قٌَّ عًهٛة امَسالج  ٙيؤظعنة يالنٛنة تسطهنب انٕظنالؽة انًالنٛنةء قذ توًنم انًظنالزو
عهٗ يًع زتٔض األيٕال ثى آظسرداو ْرِ األيٕال يٍ جال انٕظنالؽة ن ٙينُخ ان نسٔعء ٔينٍ ثنى توند انٕداانع
ٔانوًننم ٔزرض انًننالل كًنندجاوء ٔان ننسٔع ٔانرننديالو األجننسٖ كًرسيننالو ٔيننٍ ثننى ننإٌَّ انًسغٛننساو انً عننس
تسؼًٍ انسكالنٛف انسشغٛهٛة ٔانسكنالنٛف انًالنٛنةء ر٘ قٌَّ ينُٓا انٕظنالؽة ٚرسهنف عنٍ ينُٓا امَسنالج ن ٙكَٕنّ ٚوند
انٕداانع ي نم انوًنم ٔزرض انًنالل كًنندجاو يظنس ٛة ؼناً عنٍ األجنر النذعننبالٌ انًظنالزٚف انًالنٛنة ن ٙعًهٛننة
انسذهٛم ( ٕزقبةء2288ء ٔ . 896-895عهٗ انسغى يٍ رَََّّ  ٚؼم آظنسرداو انًُٓجن ٍٛيونالً ن ٙدعنالب انك نال
ألغساع انً الزَةء إٌَّ يُٓا امَسالج ٚذسالج قنٗ يوهٕيالو غالنبال ً يال تكٌٕ يُشٕز ء نرنا َالدزاً يال ٚعنسردو ْنرا
انًننُٓاء ٔ شننكم عننالو  ٚؼننم آظننسرداو يننُٓا امَسننالج نن ٙدالنننة ت ٛننٛى ٔي الزَننة ك ننال امَسننالج نه ننسٔء انًرسه ننة
نهًؤظعالو انًالنٛة (انٕدداو انسال وة نهًظالزو رٔ انٕكال و ء ًُٛال ٚكٌٕ يُٓا انٕظالؽة رك س يُالظبة عُد ت ٛٛى
ك ال انًؤظعة انًالنٛة ككم (شٛالدء2282ا َٔ . 1ظساً نثَس الداو انًٕيٓة نًدجم امَسالج كنالٌ يندجم انٕظنالؽة
رك ننس آظننسردايال ً نن ٙانسطب ٛننالو انوًهٛننةء ٔذنننا ألٌَّ يننُٓا امَسننالج ٚسكننص عهننٗ انسكننالنٛف انسشننغٛهٛة ر٘ انًظننالزٚف
انواليننة ًٔٓٚننم يظننالزٚف ان ٕاانندء ٔ النً ال ننم ٓٚننسى يننُٓا انٕظننالؽة ننالنسكه سٍٛء ٔٚونند يننُٓا انٕظننالؽة انًظننسو
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ٔظننننٛطال ً ننننٔ ٍٛدننننداو انوجننننص انسًننننٕٚهٔٔ ٙدننننداو ان ننننالاغ انسًننننٕٚهٙء ر٘ ًٚكننننٍ اعسبننننالز انٕدااننننع ينننندجاو
(انجًننٕعٙء2226ا ٔ . 62انشنننكم زقنننى (ٕٚ 9ػنننخ انواقنننة نن ٍٛانًننندجاو ٔانًرسينننالو عهنننٗ ٔ نننق ينننُٓا
انٕظالؽةا
انشكم زقى ( 9انواقة  ٍٛانًدجاو  -انًرسيالو عهٗ ٔ ق يُٓا انٕظالؽة
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Source: Mokhtar et al, A Conceptual Framework For and Survey of Banking
Efficiency Study, Unitar E-Journal, Vol. 2, No.2, 2006: 7.
قذ ٚب ٍٛانشكم انعال ق قٌَّ يُٓا انٕظالؽة ٚؤكد رٌ انُشالؽ األظنالض نهًظنالزو ْنٕ ٔظنٛؾ ن ٍٛانًندجسٍٚ
ٔانً سسػٍٛء قذ تى آظسرداو انًدجاو (انواليهٍٛء ٔزرض انًاللء ٔانٕدااع نس دٚى ٔقَسالج يجًٕعنة يرسه نة ينٍ
انًُسجالو.

احملىر انصانس/اجلانة انؼًهي نهثحس

تؼ ًٍَّ ْرا انًذٕز ثاث ساو زاٛعة قَظس ت ان س األٔنٗ يُٓال َذٕ تذهٛنم انك نال ان ُٛنة اظنسرداو
قًَٕذج عٕااد انذجى ان ال سة CRSء ٔتذهٛم انك نال ان ُٛنة ٔانك نال انذجًٛنة اظنسرداو قًَنٕذج عٕااند انذجنى
انًسغٛننس VRSء ًُٛننال صجظظننت ان ننس ان الَٛننة نسذدٚنند انًظننالزو انًسيوٛننة اظننسرداو قًَننٕذج عٕاانند انذجننى
ان ال سة ٔانًسغٛس ء ريال ان س ان الن نة ذْبنت مجسبنالز سػنٛالو عاقنة امزتبنالؽ ٔامَذنداز ن ٍٛانك نال ٔيؤشنساو
األدا انًظس .ٙ

ً
أوال :حتهيم انكفاءج

تٓنندو ْننرِ ان ننس قنننٗ عننسع انك ننال نهًظننالزو عُٛننة انبذننث ٔتذهٛهٓننالء ٔقنند ٚسطهننب قٛننالض انك ننال
تٕتٛننف امطننداز ان النننث يننٍ رظننهٕب تذهٛننم تطٕٚننق انبٛالَننالو ( PIM-DEA VER3.2ء ٔيننسٖ آظننسرداو
قًَننٕذج عٕاانند انذجننى ان ال سننة ٔانًسغٛننس النً ٛننالض ذٔ انسٕيننّ نهًنندجاوء ٔ ننْ ٙننرا انبذننث تننى انسٕيننّ َذننٕ
انًدجاو ألٌَّ اندزاظالو  ٙانظُالعة انًظس ٛةء شكم عنالو ت ؼنم انسٕينّ َذنٕ انًندجاو ن ٙر٘ يظنسو قند
ٚكٌٕ (انسذكى انعٛطس رعهٗ  ٙانًدجاو (انًظسٔ الو د ً يٍ انًرسيالو (اندجم .

أ .آصرخراض يؤشر انكفاءج انفنيح نؼىائذ احلعى انصاترح CRS
آدسعالب يؤشس انك ال ان ُٛة نهًظالزو عُٛة انبذث يٍ جال آظنسرداو انً ٛنالض ذ٘ انسٕينّ نهًندجاو
مًَٕذج عٕااد انذجى ان ال سة ( CRSء ًوُٗ رٌ انًظالزو يًٛوٓال توًم عُند يعنسٕٖ انذجنى األي نمء ر٘ آَٓنال
آظسرديت انًدجاو انًسالدة نٓال أ ؼم يال ٚكٌٕ نسذ ٛق انًرسيالوء ر٘ تًس ًسدهة غهنة انذجنى ان ال سنةء ْٔنرا
ٚوُ ٙقٌَّ ْرِ انًظالزو د ت انذجى األي م ٔنٛط يٍ يظهذسٓال انسٕظعء ٔقًَال عهٓٛال رٌ تذنال عهنٗ يعنسٕاْال
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انذالنٔ .ٙكًال يب ٙ ٍٛانجدٔل زقى ( 8ا
ب .آصرخراض يؤشر انكفاءج انفنيح نؼىائذ احلعى املرغريج VRS
آدسعالب يؤشس انك ال ان ُٛة نهًظالزو عُٛة انبذث يٍ جال آظنسرداو انً ٛنالض ذ٘ انسٕينّ نهًندجاو
مًَٕذج عٕااد انذجى انًسغٛس ( VRSء ٔكًال يب ٙ ٍٛانجدٔل زقى ( 8ا
خ .آصرخراض يؤشر انكفاءج احلعًيح
آدسعننالب يؤشننس ان ك ننال انذجًٛننة نهًظننالزو عُٛننة انبذننث يننٍ جننال آظننسرداو انً ٛننالض ذٔ انسٕيننّ
نهًنندجاوء ٔقٌَّ انًظننالزو يًٛوٓننال تًننس ًسدهننة غهننة انذجننى (يسصاٚنند ء يسُالقظننةء ثال سننة ء قذ تننى آظننسرساج
يؤشساو انك ال ان ُٛة نوٕااد انذجى ان ال ت يع انك ال ان ُٛة نوٕااند انذجنى انًسغٛنسء ٔذننا ألٌَّ يؤشنس انك نال
انذجًٛة ٚعسرسج يٍ انواقة اٜتٛة ( Cooper et,2002: 137ء ٔكًال يب ٙ ٍٛانجدٔل زقى ( 8ا
انكفاءج احلعًيح = يؤشر انكفاءج انفنيح نؼائذ احلعى انصاتد  /يؤشر انكفاءج انفنيةح نؼائةذ احلعةى

املرغري
ٚسؼخ يٍ انجدٔل زقى ( 8ا
 قٌَّ كنم ينٍ يظنسو ( غندادء انسجنالز٘ انوساقنٙء امظنس ًالز انوساقنٙء داز انعناو نثظنس ًالزء ظنٕيس انسجننالز٘ء
انًُظٕز نثظس ًالزء ٔامتذالد انوساق ْٙ ٙيظالزو ك ٕ  ٙكا امًَٕذي ٍٛالنً ٛالض ذ٘ انسٕينّ نهًندجاو
نكا امًَنٕذي - ٍٛعٕااند انذجنى ان ال سنة (ٔ CRSعٕااند انذجنى انًسغٛنس )ٔ VRSدظنم عهنٗ يؤشنس ك نال
تٕينند ننندٓٚال ينندجاو الاؼننة ٔيرسيننالو زاكنند ء ر٘ قٌَّ ْننرا انًظننالزو
=8ء قذ قٌَّ ْننرِ انًظننالزو انك ننٕ
آظننسٓهكت انًنندجاو انًسالدننة ننندٓٚال كهٓننال نن ٙقَسننالج ان نندز انذننالن ٙان وهنن ٙيننٍ انًرسيننالوٚٔ .شننٛس رٚؼ نال ً يؤشننس
انك ال انذجًٛة قنٗ قٌَّ ْرِ انًظالزو ٔطهت قنٗ انذجى األي م ٔنٛط ينٍ يظنهذسٓال انسٕظنعء ٔقًَنال عهٓٛنال اٌ
تذال عهٗ يعسٕاْال انذالن.ٙ
 قٌَّ يظسو انشسق األٔظؾ انوساق ٙناظس ًالز غٛس ك ٕ النً ٛنالض ذ٘ انسٕينّ نهًندجاو نكنا امًَنٕذي- ٍٛ
عٕااند انذجنى ان ال سنة (ٔ CRSعٕااند انذجنى انًسغٛنس ) VRSء قذ ُٚبغن ٙج نغ انًندجاو ُعنبة ( 0.042ء
( 0.027عهٗ انسٕان ٙدسٗ ٚكٌٕ يظنسو ك نٕ ن ٙكنا امًَنٕذي ٔ .ٍٛهغنت انك نال انذجًٛنة ( 0.985ء يًنال
ٚوُ ٙقٌَّ ُْالك دالية نهسٕظع ُعبة ( 0.015نهٕطٕل قنٗ انذجى األي مء كًال قٌَّ ْرا انًظسو ًٚس ًسدهة غهة
انذجى انًسُالقظة يًال ٚوُ ٙقٌَّ انصٚالد  ٙانًرسيالو تسطهب شٚالد ركبس  ٙانًدجاو.
 كً نال ٚونند يظننسو انًسذنند نثظننس ًالز غٛننس ك ننٕ ا النً ٛننالض ذ٘ انسٕيننّ نهًنندجاو نكننا امًَننٕذي - ٍٛعٕاانند
انذجى ان ال سة ٔعٕااد انذجى انًسغٛس ء قذ ُٚبغ ٙج غ انًدجاو ُعبة ( 0.458ء ( 0.453عهنٗ انسنٕان ٙدسنٗ
ٚكٌٕ يظسو ك ٕ  ٙكا امًَٕذي ٔ .ٍٛهغت انك نال انذجًٛنة ( 0.991ء يًنال ٚوُن ٙقٌَّ ُْنالك دالينة نهسٕظنع
ُعبة ( 0.009نهٕطٕل قنٗ انذجى األي مء كًال قٌَّ ْرا انًظسو ًٚس ًسدهة غهة انذجى انًسُالقظنة يًنال ٚوُنٙ
قٌَّ انصٚالد  ٙانًرسيالو تسطهب شٚالد ركبس  ٙانًدجاو.
 كًال نٕد قٌَّ يظسو األْه ٙانوساق ٙغٛنس ك نٕ ا النً ٛنالض ذ٘ انسٕينّ نهًندجاو نكنا امًَنٕذي - ٍٛعٕااند
انذجى ان ال سة (ٔ CRSعٕااد انذجى انًسغٛس ) VRSء قذ ُٚبغ ٙج غ انًدجاو ُعنبة ( 0.324ء (0.043
عهٗ انسٕان ٙدسنٗ ٚكنٌٕ يظنسو ك نٕ ن ٙكنا امًَنٕذي ٔ .ٍٛهغنت انك نال انذجًٛنة ( 0.706ء يًنال ٚوُن ٙقٌَّ
ُْالك دالية نهسٕظع ُعبة ( 0.294نهٕطٕل قنٗ انذجى األي مء كًال قٌَّ ْرا انًظنسو ًٚنس ًسدهنة غهنة انذجنى
انًسصاٚد يًال ٚوُ ٙقٌَّ انصٚالد  ٙانًرسيالو تسطهب شٚالد رقم  ٙانًدجاو.
 ؼنناً عننٍ ذنننا نننٕد نننأٌَّ يظننسو اماسًننالٌ انوساقنن ٙغٛننس ك نننٕ النً ٛننالض ذ٘ انسٕيننّ نهًنندجاو نكنننا
امًَٕذي - ٍٛعٕااد انذجى ان ال سة ٔعٕااد انذجى انًسغٛس ء قذ ُٚبغ ٙج غ انًدجاو ُعبة ( 0.038ء (0.02
عهٗ انسٕان ٙدسٗ ٚكٌٕ يظنسو ك نٕ ا ن ٙكنا امًَنٕذي ٔ .ٍٛهغنت انك نال انذجًٛنة ( 0.982ء يًنال ٚوُن ٙقٌَّ
ُْالك دالية نهسٕظع ُعبة ( 0.018نهٕطٕل قنٗ انذجى األي مء كًال قٌَّ ْرا انًظنسو ًٚنس ًسدهنة غهنة انذجنى
انًسُالقظة يًال ٚوُ ٙقٌَّ انصٚالد  ٙانًرسيالو تسطهب شٚالد ركبس  ٙانًدجاو.
 قٌَّ يظننسو امقسظننالد نثظننس ًالز ٔانسًٕٚننم غٛننس ك ننٕ ا النً ٛننالض ذ٘ انسٕيننّ نهًنندجاو نكننا امًَننٕذي- ٍٛ
عٕااند انذجنى ان ال سنة (ٔ CRSعٕااند انذجنى انًسغٛنس ) VRSء قذ ُٚبغن ٙج نغ انًندجاو ُعنبة ( 0.429ء
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( 0.15عهٗ انسٕان ٙدسنٗ ٚكنٌٕ يظنسو ك نٕ ا ن ٙكنا امًَنٕذي ٔ .ٍٛهغنت انك نال انذجًٛنة ( 0.672ء يًنال
ٚوُ ٙقٌَّ ُْالك دالية نهسٕظع ُعبة ( 0.328نهٕطٕل قنٗ انذجى األي مء كًال قٌَّ ْرا انًظسو ًٚس ًسدهة غهة
انذجى انًسصاٚد يًال ٚوُ ٙقٌَّ انصٚالد  ٙانًرسيالو تسطهب شٚالد رقم  ٙانًدجاو.
 كًننال قٌَّ يظننسو ال ننم غٛننس ك ننٕ النً ٛننالض ذٔ انسٕيننّ نهًنندجاو نكننا امًَننٕذي - ٍٛعٕاانند انذجننى ان ال سننة
(ٔ CRSعٕااد انذجى انًسغٛس ) VRSء قذ ُٚبغ ٙج غ انًدجاو ُعنبة ( 0.425ء ( 0.077عهنٗ انسنٕانٙ
دسٗ ٚكٌٕ يظنسو ك نٕ ن ٙكنا امًَنٕذي ٔ . ٍٛهغنت انك نال انذجًٛنة ( 0.623ء يًنال ٚوُن ٙقٌَّ ُْنالك دالينة
نهسٕظع ُعبة ( 0.377نهٕطٕل قنٗ انذجى األي مء كًال قٌَّ ْرا انًظسو ًٚس ًسدهة غهة انذجى انًسصاٚد يًال
ٚوُ ٙقٌَّ انصٚالد  ٙانًرسيالو تسطهب شٚالد رقم  ٙانًدجاو.
 قٌَّ يظننسو انرهننٛا انسجننالز٘ غٛننس ك ننٕ ا النً ٛننالض ذ٘ انسٕيننّ نهًنندجاو نكننا امًَننٕذي - ٍٛعٕاانند انذجننى
ان ال سة ٔعٕااد انذجى انًسغٛس ء قذ ُٚبغ ٙج غ انًدجاو ُعبة ( 0.255ء ( 0.199عهٗ انسنٕان ٙدسنٗ ٚكنٌٕ
يظسو ك ٕ  ٙكا امًَٕذي ٔ .ٍٛهغت انك ال انذجًٛة ( 0.930ء يًال ٚوُن ٙقٌَّ ُْنالك دالينة نهسٕظنع ُعنبة
( 0.07نهٕطٕل قنٗ انذجى األي مء كًال قٌَّ ْرا انًظسو ًٚس ًسدهة غهة انذجى انًسصاٚد يًال ٚوُ ٙقٌَّ انصٚنالد
 ٙانًرسيالو تسطهب شٚالد رقم  ٙانًدجاو.
 كرنا ٚود يظسو انًٕطم نهسًُٛة ٔامظس ًالز غٛس ك ٕ ا النً ٛالض ذ٘ انسٕيّ نهًندجاو نكنا امًَنٕذي- ٍٛ
عٕاانند انذجننى ان ال سننة ٔعٕاانند انذجننى انًسغٛننس ء قذ ُٚبغنن ٙج ننغ انًنندجاو ُعننبة ( 0.232ء ( 0.082عهننٗ
انسٕان ٙدسٗ ٚكٌٕ يظسو ك ٕ ا  ٔ .هغت انك ال انذجًٛة ( 0.837ء يًال ٚوُ ٙقٌَّ ُْالك دالينة نهسٕظنع ُعنبة
( 0.163نهٕطننٕل قنننٗ انذجننى األي ننمء كًننال قٌَّ ْننرا انًظننسو ًٚننس ًسدهننة غهننة انذجننى انًسصاٚنند يًننال ٚوُنن ٙقٌَّ
انصٚالد  ٙانًرسيالو تسطهب شٚالد رقم  ٙانًدجاو.
 كًال نٕد قٌَّ يظسو انشًالل نهسًُٛة ٔامظس ًالز غٛس ك ٕ النً ٛالض ذ٘ انسٕيّ نهًدجاو نكنا امًَنٕذيٍٛ
 عٕااد انذجنى ان ال سنة (ٔ CRSعٕااند انذجنى انًسغٛنس ) VRSء قذ ُٚبغن ٙج نغ انًندجاو ُعنبة ( 0.57ء( 0.47عهٗ انسٕان ٙدسنٗ ٚكنٌٕ يظنسو ك نٕ ا ن ٙكنا امًَنٕذي ٔ .ٍٛهغنت انك نال انذجًٛنة ( 0.811ء يًنال
ٚوُ ٙقٌَّ ُْالك دالية نهسٕظع ُعبة ( 0.189نهٕطٕل قنٗ انذجى األي مء كًال قٌَّ ْرا انًظسو ًٚس ًسدهة غهة
انذجى انًسصاٚد يًال ٚوُ ٙقٌَّ انصٚالد  ٙانًرسيالو تسطهب شٚالد رقم  ٙانًدجاو.

و
8
2
3
4
5
6
9
1
7
82
88
82
83
84
85
86

انجدٔل زقى ( 8يؤشساو انك ال نًسٕظؾ األعٕاو األز وة يٍ عالو  2282نغالٚة عالو 2283
يؤشننس انك ننال ان ُٛننة يؤشنننس انك نننال ان ُٛنننة يؤشننننننننننننننننس
نوٕااننند انذجنننى ان ال سنننة نوٕااد انذجنى انًسغٛنس انك ننننننننننننننال
آظى انًظسو Name
انذجًٛة
(VRS
(CRS
1
1
1
غداد
1
1
1
انسجالز٘ انوساقٙ
1
1
1
امظس ًالز انوساقٙ
0.985
0.973
0.958
انشسق األٔظؾ انوساق ٙنثظس ًالز
0.991
0.547
0.542
انًسذد نثظس ًالز
0.706
0.957
0.676
األْه ٙانوساقٙ
0.982
0.980
0.962
اماسًالٌ انوساقٙ
1
1
1
داز انعاو نثظس ًالز
0.672
0.850
0.517
امقسظالد نثظس ًالز ٔانسًٕٚم
0.623
0.923
0.575
ال م
1
1
1
ظٕيس انسجالز٘
0.930
0.801
0.745
انرهٛا انسجالز٘
0.837
0.918
0.768
انًٕطم نهسًُٛة ٔامظس ًالز
0.811
0.530
0.430
انشًالل نهسًُٛة ٔامظس ًالز
1
1
1
انًُظٕز نثظس ًالز
1
1
1
امتذالد انوساقٙ

دجى انغهة
ثال سة
ثال سة
ثال سة
يسُالقظة
يسُالقظة
يسصاٚد
يسُالقظة
ثال سة
يسصاٚد
يسصاٚد
ثال سة
يسصاٚد
يسصاٚد
يسصاٚد
ثال سة
ثال سة
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ً
شانيا :حتذيذ املصارف املرظؼيح تآصرخذاو إمنىرض ػىائذ احلعى انصاترح واملرغريج

قٌَّ دجس انصأٚة ألظهٕب تذهٛم يغهف انبٛالَالو تذدٚد انًشالْداو طس ٚة تبن ٍٛانذندٔدء النًظنالزو انسن ٙتكنٌٕ
عهٗ ْرِ انذدٔد تكٌٕ يظالزو ك ٕ ٔانس ٙتكٌٕ داجم ْرِ انذدٔد تكٌٕ غٛس ك ٕ .

أ .حتذيذ املصارف املرظؼيح تآصرخذاو إمنىرض ػىائذ احلعى انصاترح CRS
انجدٔل زقى (ٕٚ 2ػخ انًظالزو انًسيوٛة نهًظالزو غٛس انك ٕ ء ٔقًٛة يواليم انسذع ٍٛنهًظنالزو
غٛننس انك ننٕ ٔانسننُٚ ٙبغنن ٙعهٓٛننال رٌ توننٕد قنننٗ ُٛننالو انًظننالزو انًسيوٛننة نكنن ٙتذعننٍ يننٍ يعننسٕٖ ك ال تٓننال.
ٔٚشنٛس انجندٔل زقنى ( 2قننٗ ٔيننٕد ظنبوة يظنالزو يسيوٛنةء ْن ٙكننم ينٍ يظنسو ( غندادء انسجنالز٘ انوساقننٙء
امظس ًالز انوساقٙء داز انعاو نثظنس ًالزء ظنٕيس انسجنالز٘ء انًُظنٕز نثظنس ًالزء ٔامتذنالد انوساقنً ٙوُنٗ رٌ
ْرِ انًظالزو د ت األدا األ ؼم مَسالج انًرسيالو ٔشكهت يسيوال رظالظٛالً نب ٛة انًظالزو األجسٖ.
انجدٔل زقى ( 2انًظالزو انًسيوٛة ٔقًٛة يواليم انسذع ٍٛنهًظالزو عُٛة انبذث نًسٕظؾ األعٕاو األز وة يٍ عالو 2282
نغالٚة عالو  2283النً ٛالض ذ٘ انسٕيّ نهًدجاو مًَٕذج CRS
انسجنننالز٘ امظنننس ًالز داز انعاو ظنننننننٕيس انًُظنننننٕز امتذننننننالد
غداد
آظى انًظسو Name
و
نثظس ًالز انسجالز٘ نثظس ًالز انوساقٙ
انوساق ٙانوساقٙ
0
0
0
0
0
0
1
غداد
8
0
0
0
0
0
1
0
انسجالز٘ انوساقٙ
2
0
0
0
0
1
0
0
امظس ًالز انوساقٙ
3
انشننننننسق األٔظننننننؾ انوساقننننننٙ
0
0
0
0
1.01
0
0.02
4
نثظس ًالز
0
0
0.84
0
0.11
0.07
0
انًسذد نثظس ًالز
5
0
0
0.18
0
0.32
0.11
0
األْه ٙانوساقٙ
6
0
0
0
0.54
0
0.5
0
اماسًالٌ انوساقٙ
9
0
0
0
1
0
0
0
داز انعاو نثظس ًالز
1
0
0
0
0
0.56
0
0.01
امقسظالد نثظس ًالز ٔانسًٕٚم
7
0.36
0
0.07
0
0.13
0.03
0
 82ال م
0
0
1
0
0
0
0
 88ظٕيس انسجالز٘
0
0
0
0
0.45
0.37
0.06
 82انرهٛا انسجالز٘
0.1
0
0.04
0
0.51
0.08
0
 83انًٕطم نهسًُٛة ٔامظس ًالز
0
0
0
0
0.62
0
0.09
 84انشًالل نهسًُٛة ٔامظس ًالز
0
1
0
0
0
0
0
 85انًُظٕز نثظس ًالز
1
0
0
0
0
0
0
 86امتذالد انوساقٙ

انًظدزا يٍ قعداد انبالدث المعسًالد عهٗ يرسيالو سَاليا (. PIM-DEA3.2
يٍ انجدٔل زقى ( 2تب ٍٛاٜتٙا
 عهننٗ يظننسو انشننسق األٔظننؾ انوساقنن ٙنثظننس ًالز رٌ ٚوننٕد قنننٗ ٛالَننالو انًظننالزو انًسيوٛننة ْٔنن ٙكننم يننٍ
يظسو ( غدادء امظس ًالز انوساق ٙء ٔانس ٙقدز يواليم انسذع ٍٛنٓال ). ƛ =1.03
 عهننٗ يظننسو انًسذنند نثظننس ًالز رٌ ٚوننٕد قنننٗ ٛالَننالو انًظننالزو انًسيوٛننة ْٔنن ٙكننم يننٍ يظننسو (انسجننالز٘
انوساقٙء امظس ًالز انوساقٙء ظٕيس انسجالز٘ ء ٔانس ٙقدز يواليم انسذع ٍٛنٓال ). ƛ =1.02
 عهننٗ يظننسو األْهنن ٙانوساقنن ٙرٌ ٚوننٕد قنننٗ ٛالَننالو انًظننالزو انًسيوٛننة ْٔنن ٙكننم يننٍ يظننسو (انسجننالز٘
انوساقٙء امظس ًالز انوساقٙء ظٕيس انسجالز٘ ء ٔانس ٙقدز يواليم انسذع ٍٛنٓال ). ƛ =0.61
 عهننٗ يظننسو اماسًننالٌ انوساقنن ٙرٌ ٚوننٕد قنننٗ ٛالَننالو انًظننالزو انًسيوٛننة ْٔنن ٙكننم يننٍ يظننسو (انسجننالز٘
انوساقٙء داز انعاو نثظس ًالز ء ٔانس ٙقدز يواليم انسذع ٍٛنٓال ). ƛ =1.04
 عهٗ يظسو امقسظالد نثظنس ًالز ٔانسًٕٚنم رٌ ٚونٕد قننٗ ٛالَنالو انًظنالزو انًسيوٛنة ْٔن ٙكنم ينٍ يظنسو
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( غدادء امظس ًالز انوساق ٙء ٔانس ٙقدز يواليم انسذع ٍٛنٓال ). ƛ =0.57
 عهننٗ يظننسو ال ننم رٌ ٚوننٕد قنننٗ ٛالَننالو انًظننالزو انًسيوٛننة ْٔنن ٙكننم يننٍ يظننسو (انسجننالز٘ انوساقننٙء
امظس ًالز انوساقٙء ظٕيس انسجالز٘ء امتذالد انوساق ٙء ٔانس ٙقدز يواليم انسذع ٍٛنٓال ). ƛ =0.59
 عهٗ يظسو انرهٛا انسجالز٘ رٌ ٚوٕد قنٗ ٛالَالو انًظالزو انًسيوٛة ْٔ ٙكم يٍ يظسو ( غندادء انسجنالز٘
انوساقٙء امظس ًالز انوساق ٙء ٔانس ٙقدز يواليم انسذع ٍٛنٓال ). ƛ =0.88
 عهنٗ يظنسو انًٕطنم نهسًُٛنة ٔامظنس ًالز رٌ ٚونٕد قننٗ ٛالَنالو انًظنالزو انًسيوٛنة ْٔن ٙكنم ينٍ يظننسو
(انسجننالز٘ انوساقننٙء امظننس ًالز انوساقننٙء ظننٕيس انسجننالز٘ء امتذننالد انوساقنن ٙء ٔانسنن ٙقنندز يواليننم انسذعنن ٍٛنٓننال
). ƛ =0.73
 عهننٗ يظننسو انشننًالل نهسًُٛننة ٔامظننس ًالز رٌ ٚوننٕد قنننٗ ٛالَننالو انًظننالزو انًسيوٛننة ْٔنن ٙكننم يننٍ يظننسو
( غدادء امظس ًالز انوساق ٙء ٔانس ٙقدز يواليم انسذع ٍٛنٓال ). ƛ =0.71
ب .حتذيذ املصارف املرظؼيح تآصرخذاو إمنىرض ػىائذ احلعى املرغريج VRS

ٔٚشننٛس انجنندٔل زقننى ( 3قنننٗ ٔيننٕد ظننبوة يظننالزو يسيوٛننةء ْنن ٙكننم يننٍ يظننسو ( غنندادء انسجننالز٘
انوساقٙء امظس ًالز انوساقنٙء داز انعناو نثظنس ًالزء ظنٕيس انسجنالز٘ء انًُظنٕز نثظنس ًالزء ٔامتذنالد انوساقنٙ
ًوُننٗ رٌ ْننرِ انًظننالزو د ننت األدا األ ؼننم مَسننالج انًرسيننالو ٔشننكهت يسيوننال رظالظننٛال ً نب ٛننة انًظننالزو
األجننسٖ .كننرنا ٕٚػننخ انج ندٔل زقننى (َ 3سننالاا قًَننٕذج عننٕااا انذجننى انًسغٛننس VRSء قذ ٕٚػننخ انًظننالزو
انًسيوٛننة ٔقننٛى يواليننم انسذعنن ٍٛنهًظننالزو غٛننس انك ننٕ ٔانسننُٚ ٙبغنن ٙعهٓٛننال رٌ توننٕد قنننٗ ُٛننالو انًظننالزو
انًسيوٛة نك ٙتذعٍ يٍ يعسٕٖ ك ال تٓال.
انجدٔل زقى ( 3انًظالزو انًسيوٛة ٔقًٛة يواليم انسذع ٍٛنهًظالزو عُٛة انبذث نًسٕظنؾ األعنٕاو األز ونة ينٍ عنالو 2282
نغالٚة عالو  2283النً ٛالض ذٔ انسٕيّ نهًدجاو مًَٕذج VRS
انسجالز٘ مظنننس ًالز داز انعنناو ظننننننٕيس انًُظنننننٕز امتذنننننالد
غداد
آظى انًظسو Name
نثظس ًالز انسجالز٘ نثظس ًالز انوساقٙ
انوساق ٙانوساقٙ
و
0
0
0
0
0
0
1
غداد
8
0
0
0
0
0
1
0
انسجالز٘ انوساقٙ
2
0
0
0
0
1
0
0
امظس ًالز انوساقٙ
3
انشنننننننسق األٔظنننننننؾ انوساقنننننننٙ
0
0
0
0
0.89
0
0.11
4
نثظس ًالز
0
0
0.8
0
0.12
0.07
0
انًسذد نثظس ًالز
5
0.62
0
0.06
0
0
0.33
0
األْه ٙانوساقٙ
6
0
0
0
0.32
0
0.57
0.11
اماسًالٌ انوساقٙ
9
0
0
0
1
0
0
0
داز انعاو نثظس ًالز
1
1
0
0
0
0
0
0
امقسظالد نثظس ًالز ٔانسًٕٚم
7
0.85
0
0
0
0
0.15
0
ال م
82
0
0
1
0
0
0
0
 88ظٕيس انسجالز٘
0.36
0
0
0
0.23
0.35
0.07
 82انرهٛا انسجالز٘
0.92
0
0
0
0.02
0.05
0.01
 83انًٕطم نهسًُٛة ٔامظس ًالز
0.73
0
0
0
0.18
0
0.09
 84انشًالل نهسًُٛة ٔامظس ًالز
0
1
0
0
0
0
0
 85انًُظٕز نثظس ًالز
1
0
0
0
0
0
0
 86امتذالد انوساقٙ

انًظدزا يٍ قعداد انبالدث المعسًالد عهٗ يرسيالو سَاليا (. PIM-DEA3.2
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ً
شانصا :آخرثار فرضياخ ػالقاخ اإلرذثاط واإلحنذار تني انكفاءج ويؤشراخ األداء املصريف

ً
أوال :آخرثار فرضياخ ػالقاخ اإلرذثاط
نًوس ة انواقة امزتبالؽٛة  ٍٛيسغٛساو اندزاظة (انًسغٛس انًعس م يؤشساو انك نال انًسً هنة نـ(يؤشس
انك ال ان ُٛة نوٕااد انذجى ان ال سة CRSء يؤشس انك ال ان ُٛنة نوٕااند انذجنى انًسغٛنس VRSء يؤشنس انك نال
انذجًٛننة يننع (انًسغٛننساو ا نًوسًنند انًسً هنننة نن ٙيسغٛننس يؤشننساو انس ذٛنننة انًسً هننة ننـ(يودل انوالانند عهنننٗ
انًٕيٕداو ROAء يودل انوالاد عهٗ دق انًهكٛة ٔ ROEيسغٛس يؤشساو انعٕٛنة انًسً هنة نـ(َعبة انسطنٛد
انُ د٘ء َعبة انعٕٛنة ان الََٕٛةء َعبة ا قساع ٔيسغٛس يؤشساو انًا انًسً هة ـ(َعبة انًا انًظس ٛةء
َعبة دق انًهكٛة قنٗ امظس ًالز  ٙاألٔزاق انًالنٛة تنى آظنسرداو يوالينم قزتبنالؽ ٛسظنٌٕ كنرنا امجسبنالز انسنالاٙ
ٜجسبالز يواليم امزتبالؽ  ٍٛانًسغٛساو ٔكالَت انُسالاا كًال ٚأتٙا
أ .انواقة  ٍٛيؤشساو انك ال ٔيؤشساو انس ذٛةا
ٜجسبالز ان سػٛة انساٛعة ا ٔنٗ ان الاهنة (تٕيند عاقنة آزتبنالؽ ذاو د ننة يوُٕٚنة ن ٍٛيؤشنساو انك نال
ٔيؤشننساو انس ذٛننة نهًظننالزو عُٛننة انبذننث يً هننة ًونندل انوالانند عهننٗ انًٕيننٕداو ٔ ROAيونندل انوالانند عهننٗ
د ٕق انًهكٛة  ROEء ظٛسى ت عٛى انسذهٛم عهٗ ثاث ساو ٔكًال ٚأتٙا
 .8انواقة  ٍٛيؤشس انك ال ان ُٛة )ٔ (CRSيؤشساو انس ذٛة ٔانس ذٛة ٕيّ عالو
تب ٍٛيٍ انجدٔل زقى ( 4تٕيد عاقة آزتبالؽ ذاو د نة يوُٕٚة  ٍٛيؤشس انك ال ان ُٛة نوٕااد انذجى
ان ال سننة ٔيونندل انوالانند عهننٗ انًٕيننٕداو ) .(ROAكننرنا تٕينند عاقننة ازتبننالؽ ذاو د نننة يوُٕٚننة نن ٍٛيؤشننس
انك ال ان ُٛة نوٕااد انذجى ان ال سة ٔيودل انوالاد عهٗ دق انًهكٛة ) .(ROEؼاً عٍ ذنا تٕيد عاقة ازتبنالؽ
ذاو د نة يوُٕٚة  ٍٛيؤشس انك ال ان ُٛة نوٕااد انذجى ان ال سة ٔانس ذٛة ٕيّ عالو.
 .2انواقة  ٍٛيؤشس انك ال ان ُٛة (ٔ (VRSيؤشساو انس ذٛة ٔانس ذٛة ٕيّ عالو
تب ٍٛيٍ انجدٔل زقى ( 4عدو ٔيٕد عاقة عاقنة آزتبنالؽ ذاو د ننة يوُٕٚنة ن ٍٛيؤشنس انك نال ان ُٛنة
نوٕااد انذجى انًسغٛنس ٔيوندل انوالاند عهنٗ انًٕينٕداو )ًُٛ .(ROAنال هغنت قًٛنة يوالينم ا زتبنالؽ ن ٍٛيؤشنس
انك ال ان ُٛة نوٕااد انذجى انًسغٛس ٔيودل انوالاد عهٗ دق انًهكٛة (ْٔ -2.68ن ٙقًٛنة ظنالنبة ٔداننة قذ قندزو
ان ًٛننة انسالاٛننة انًذعننٕ ة (ْٔ 2.11نن ٙركبننس يننٍ قًٛسٓننال انجدٔنٛننة عُنند يعننسٕٖ د نننة (ٔ 2.25دزيننة دسٚننة
(ٔ 84انبالنغة ( 2.85ء ْٔنرا ٚوُنٔ ٙينٕد عاقنة ازتبنالؽ ذاو د ننة يوُٕٚنة ن ٍٛيؤشنس انك نال ان ُٛنة نوٕااند
انذجى انًسغٛس ٔيودل انوالاد عهٗ دق انًهكٛة ) .(ROEؼاً عٍ ذنا هغنت قًٛنة يوالينم امزتبنالؽ ن ٍٛيؤشنس
انك ال ان ُٛنة نوٕااند انذجنى انًسغٛنس ٔانس ذٛنة ٕينّ عنالو (ْٔ -2.62ن ٙقًٛنة ظنالنبة ٔداننة قذ قندزو ان ًٛنة
انسالاٛننة انًذعننٕ ة (ْٔ 2.18نن ٙركبننس يننٍ قًٛسٓننال انجدٔنٛننة عُنند يعننسٕٖ د نننة (ٔ 2.25دزيننة دسٚننة (84
انبالنغننة ( 2.85ء ْٔننرا ٚوُننٔ ٙيننٕد عاقننة آزتبننالؽ ذاو د نننة يوُٕٚننة نن ٍٛيؤشننس انك ننال ان ُٛننة نوٕاانند انذجننى
انًسغٛس ٔانس ذٛة ٕيّ عالو.
 .3انواقة  ٍٛيؤشس انك ال انذجًٛة ٔيؤشساو انس ذٛة ٔانس ذٛة ٕيّ عالو
تب ٍٛيٍ انجدٔل زقى ( 4تٕيند عاقنة عاقنة آزتبنالؽ ذاو د ننة يوُٕٚنة ن ٍٛيؤشنس انك نال انذجًٛنة
ٔيونندل انوالانند عهننٗ انًٕيننٕداو ) .(ROAكننرنا تٕينند عاقننة آزتبننالؽ ذاو د نننة يوُٕٚننة نن ٍٛيؤشننس انك ننال
انذجًٛة ٔيودل انوالاد عهٗ دق انًهكٛة ) .(ROEؼاً عنٍ ذننا تٕيند عاقنة آزتبنالؽ ذاو د ننة يوُٕٚنة نٍٛ
يؤشس انك ال انذجًٛة ٔانس ذٛة ٕيّ عالو.
ٔيؤشساو انس ذٛة

انجدٔل زقى ( 4يواليم ا زتبالؽ يع ا جسبالز انسالا ٙنثزتبالؽ  ٍٛيؤشساو انك ال
يؤشنننننننننننساو ردا انًظنننننننننننسو
t-test
r
يؤشساو انك ال
(انس ذٛة
8.27
-2.21
ROA
انك ال ان ُٛة
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اند نة
غٛس يوُٕ٘

06

CRS ٙ
انك ال ان ُٛة
VRS ٙ

ROE
انس ذٛة
ROA
ROE
انس ذٛة
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-2.39
-2.39
-2.43
-2.68
-2.62

8.47
8.47
8.91
2.11
2.18

غٛس يوُٕ٘
غٛس يوُٕ٘
غٛس يوُٕ٘
يوُٕ٘
يوُٕ٘

07

انك ال
انذجًٛة

ROA
ROE
انس ذٛة

2.24
2.26
2.26

2.85
2.22
2.22

غٛس يوُٕ٘
غٛس يوُٕ٘
غٛس يوُٕ٘

ان ًٛة انسالاٛة انجدٔنٛة عُد يعسٕٖ د نة ٔ 2.25دزية دسٚة 2.85 = 84
انًظدزا يٍ قعداد انبالدث المعسًالد عهٗ َسالاا انك ال ٔيؤشساو انس ذٛة.
ب .انواقنة ن ٍٛيؤشننساو انك نال ٔيؤشننساو انعنٕٛنةا ٜجسبننالز ان سػنٛة انساٛعننة ان الَٛنة ان الاهننة (تٕيند عاقننة

آزتبالؽ ذاو د نة يوُٕٚة  ٍٛيؤشساو انك ال ٔيؤشساو انعٕٛنة نهًظالزو عُٛة انبذث يً هة ُعنبة انسطنٛد
انُ د٘ َٔعبة انعٕٛنة ان الََٕٛة َٔعبة ا قساع ء ظٛسى ت عٛى انسذهٛم عهٗ رز ع ساو ٔكًال ٚأتٙا
 .1انواقة  ٍٛيؤشس انك ال ان ُٛة )ٔ (CRSيؤشساو انعٕٛنة ٔانعٕٛنة ٕيّ عالو
تب ٍٛيٍ انجدٔل زقى ( 5تٕيد عاقة عاقة آزتبالؽ ذاو د نة يوُٕٚة  ٍٛيؤشس انك ال ان ُٛة نوٕااند
انذجى ان ال سة َٔعبة انسطٛد انُ ند٘ .كنرنا تٕيند عاقنة آزتبنالؽ ذاو د ننة يوُٕٚنة ن ٍٛيؤشنس انك نال ان ُٛنة
نوٕاانند انذجننى ان ال سننة َٔعننبة انعننٕٛنة ان الََٕٛننة .كًننال نننٕد أَننّ تٕينند عاقننة ازتبننالؽ ذاو د نننة يوُٕٚننة ننٍٛ
يؤشس انك ال ان ُٛة نوٕااد انذجى ان ال سة َٔعبة ا قساع .ؼاً عٍ ذنا هغت قًٛة يواليم امزتبالؽ  ٍٛيؤشنس
انك ال ان ُٛة نوٕااد انذجى ان ال سة ٔانعٕٛنة ٕيّ عالو ( ْٙٔ 2.52قًٛة يٕيبة ٔدانة قذ هغت ان ًٛنة انسالاٛنة
انًذعننٕ ة (ْٔ 2.81نن ٙركبننس يننٍ قًٛسٓننال انجدٔنٛننة عُنند يعننسٕٖ د نننة (ٔ 2.25دزيننة دسٚننة ( 84انبالنغننة
( 2.85ء ْٔننرا ٚوُننٔ ٙيننٕد عاقننة آزتبننالؽ ذاو د نننة يوُٕٚننة نن ٍٛيؤشننس انك ننال ان ُٛننة نوٕاانند انذجننى ان ال سننة
ٔانعٕٛنة ٕيّ عالو.
 .2انواقة  ٍٛيؤشس انك ال ان ُٛة )ٔ (VRSيؤشساو انعٕٛنة ٔانعٕٛنة ٕيّ عالو
تب ٍٛيٍ انجدٔل زقى ( 5تٕيد عاقة عاقة آزتبالؽ ذاو د نة يوُٕٚة  ٍٛيؤشس انك ال ان ُٛة نوٕااند
انذجى انًسغٛس َٔعبة انسطٛد انُ د٘ .كرنا تٕيد عاقة آزتبالؽ ذاو د ننة يوُٕٚنة ن ٍٛيؤشنس انك نال ان ُٛنة
نوٕااد انذجى انًسغٛس َٔعبة انعنٕٛنة ان الََٕٛنة .كًنال ننٕد أَنّ تٕيند عاقنة آزتبنالؽ ذاو د ننة يوُٕٚنة نٍٛ
يؤشس انك ال ان ُٛة نوٕااد انذجنى انًسغٛنس َٔعنبة ا قنساع .ؼناً عنٍ ذننا تٕيند عاقنة آزتبنالؽ ذاو د ننة
يوُٕٚة  ٍٛيؤشس انك ال ان ُٛة نوٕااد انذجى انًسغٛس ٔانعٕٛنة ٕيّ عالو.
 .3انواقة  ٍٛيؤشس انك ال انذجًٛة ٔيؤشساو انعٕٛنة ٔانعٕٛنة ٕيّ عالو
تب ٍٛيٍ انجدٔل زقى ( 5تٕيند عاقنة عاقنة آزتبنالؽ ذاو د ننة يوُٕٚنة ن ٍٛيؤشنس انك نال انذجًٛنة
َٔعننبة انسطننٛد انُ نند٘ٔ .كننرنا تٕينند عاقننة آزتبننالؽ ذاو د نننة يوُٕٚننة نن ٍٛيؤشننس انك ننال انذجًٛننة َٔعننبة
انعننٕٛنة ان الََٕٛننة .كًننال نننٕد تٕينند عاقننة آزتبننالؽ ذاو د نننة يوُٕٚننة نن ٍٛيؤشننس انك ننال انذجًٛننة َٔعننبة
ا قساع .ؼاً عٍ ذنا تٕيد عاقة آزتبالؽ ذاو د ننة يوُٕٚنة ن ٍٛيؤشنس انك نال انذجًٛنة ٔانعنٕٛنة ٕينّ
عالو.
انجدٔل زقى ( 5يواليم امزتبالؽ يع ا جسبالز انسالا ٙنثزتبالؽ  ٍٛيؤشساو انك ال ٔيؤشساو انعٕٛنة
t-test
r
يؤشساو ردا انًظسو (انعٕٛنة
يؤشساو انك ال
8.93
2.42
َعبة انسطٛد انُ د٘
انك ال ان ُٛة
8.77
2.49
َعبة انعٕٛنة ان الََٕٛة
CRS ٙ
2.47
2.83
َعبة ا قساع
2.81
2.52
انعٕٛنة
8.22
2.38
َعبة انسطٛد انُ د٘
انك ال ان ُٛة
8.42
2.35
َعبة انعٕٛنة ان الََٕٛة
VRS ٙ
2.68
2.86
َعبة ا قساع
8.54
2.31
انعٕٛنة
8.38
2.33
َعبة انسطٛد انُ د٘
انك ال
8.51
2.37
َعبة انعٕٛنة ان الََٕٛة
انذجًٛة
2.22
2.26
َعبة ا قساع
8.63
2.42
انعٕٛنة

اند نة
غٛس يوُٕ٘
غٛس يوُٕ٘
غٛس يوُٕ٘
يوُٕ٘
غٛس يوُٕ٘
غٛس يوُٕ٘
غٛس يوُٕ٘
غٛس يوُٕ٘
غٛس يوُٕ٘
غٛس يوُٕ٘
غٛس يوُٕ٘
غٛس يوُٕ٘

ان ًٛة انسالاٛة انجدٔنٛة عُد يعسٕٖ د نة ٔ 2.25دزية دسٚة 2.85 = 84
انًظدزا يٍ قعداد انبالدث المعسًالد عهٗ َسالاا انك ال ٔيؤشساو انعٕٛنة.
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
العدد ( )39اجمللد ( )66لسنة 6112

08

ت .انواقة  ٍٛيؤشساو انك ال ٔيؤشساو انًا ا

ٜجسبننالز ان سػننٛة انساٛعننة ان الن ننة ان الاهننة (تٕينند عاقننة آزتبننالؽ ذاو د نننة يوُٕٚننة نن ٍٛيؤشننساو انك نننال
ٔيؤشساو انًا
نهًظالزو عُٛة انبذث يً هة ُعبة انًا انًظس ٛة َٔعبة دق انًهكٛة قننٗ امظنس ًالز ن ٙاألٔزاق انًالنٛنة ء
ظٛسى ت عٛى انسذهٛم عهٗ ثاث ساو ٔكًال ٚأتٙا
 .8انواقة  ٍٛيؤشس انك ال ان ُٛة )ٔ (CRSيؤشساو انًا ٔانًا ٕيّ عالو
تب ٍٛيٍ انجدٔل زقى ( 6تٕيد عاقة عاقة آزتبالؽ ذاو د نة يوُٕٚة  ٍٛيؤشس انك ال ان ُٛة نوٕااند
انذجى ان ال سة َٔعبة انًا انًظس ٛة .كرنا تٕيد عاقة آزتبالؽ ذاو د نة يوُٕٚة  ٍٛيؤشنس انك نال ان ُٛنة
نوٕااد انذجى ان ال سة َٔعبة دق انًهكٛة قنٗ امظس ًالز  ٙاألٔزاق انًالنٛة .ؼاً عٍ ذننا تٕيند عاقنة آزتبنالؽ
ذاو د نة يوُٕٚة  ٍٛيؤشس انك ال ان ُٛة نوٕااد انذجى ان ال سة ٔانًا ٕيّ عالو.
 .2انواقة  ٍٛيؤشس انك ال ان ُٛة )ٔ (VRSيؤشساو انًا ٔانًا ٕيّ عالو
تب ٍٛيٍ انجدٔل زقى ( 6تٕيد عاقة عاقة آزتبالؽ ذاو د نة يوُٕٚة  ٍٛيؤشس انك ال ان ُٛة نوٕااند
انذجنى انًسغٛنس َٔعنبة انًنا انًظننس ٛة .كنرنا تٕيند عاقنة آزتبنالؽ ذاو د نننة يوُٕٚنة ن ٍٛيؤشنس انك ننال
ان ُٛة نوٕااد انذجى انًسغٛس َٔعبة دق انًهكٛة قنٗ امظس ًالز  ٙاألٔزاق انًالنٛة .ؼاً عٍ ذنا تٕيد عاقنة
آزتبالؽ ذاو د نة يوُٕٚة  ٍٛيؤشس انك ال ان ُٛة نوٕااد انذجى انًسغٛس ٔانًا ٕيّ عالو.
 .3انواقة  ٍٛيؤشس انك ال انذجًٛة ٔيؤشساو انًا ٔانًا ٕيّ عالو
تب ٍٛيٍ انجدٔل زقى ( 6تٕيند عاقنة عاقنة آزتبنالؽ ذاو د ننة يوُٕٚنة ن ٍٛيؤشنس انك نال انذجًٛنة
َٔعبة انًا انًظس ٛة .كرنا تٕيد عاقة آزتبالؽ ذاو د نة يوُٕٚة  ٍٛيؤشس انك ال انذجًٛة َٔعبة دنق
انًهكٛة قنٗ امظس ًالز  ٙاألٔزاق انًالنٛنة .ؼناً عنٍ ذننا تٕيند عاقنة آزتبنالؽ ذاو د ننة يوُٕٚنة ن ٍٛيؤشنس
انك ال ان ُٛة نوٕااد انذجى انًسغٛس ٔانًا ٕيّ عالو.
انجدٔل زقى ( 6يواليم امزتبالؽ يع امجسبالز انسالا ٙنثزتبالؽ  ٍٛيؤشساو انك ال ٔيؤشساو انًا
t-test
r
يؤشساو ردا انًظسو (انًا
يؤشساو انك ال
2.29
2.22
َعبة انًا انًظس ٛة
انك ال ان ُٛة
2.12
2.28
َعبة دق انًهكٛة قنٗ امظس ًالز  ٙاألٔزاق انًالنٛة
CRS ٙ
2.12
2.28
انًا
2.48
-2.88
َعبة انًا انًظس ٛة
انك ال ان ُٛة
2.65
2.89
َعبة دق انًهكٛة قنٗ امظس ًالز  ٙاألٔزاق انًالنٛة
VRS ٙ
2.65
2.89
انًا
2.47
2.83
َعبة انًا انًظس ٛة
انك ال
2.68
2.86
َعبة دق انًهكٛة قنٗ امظس ًالز  ٙاألٔزاق انًالنٛة
انذجًٛة
2.65
2.89
انًا

اند نة
غٛس يوُٕ٘
غٛس يوُٕ٘
غٛس يوُٕ٘
غٛس يوُٕ٘
غٛس يوُٕ٘
غٛس يوُٕ٘
غٛس يوُٕ٘
غٛس يوُٕ٘
غٛس يوُٕ٘
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انًظدزا يٍ قعداد انبالدث المعسًالد عهٗ َسالاا انك ال ٔيؤشساو انًا .

ً
شانيا :آخرثار فرضياخ اإلحنذار

تى آظسرداو امَذداز انرط ٙانبعٛؾ ٜجسبالز تأثٛس يسغٛساو اندزاظة (انًسغٛس انًعس م يؤشساو انك نال
انًسً هننة ننـ(يؤشس انك ننال ان ُٛننة نوٕاانند انذجننى ان ال سننة CRSء يؤشننس انك ننال ان ُٛننة نوٕاانند انذجننى انًسغٛننس
VRSء يؤشننس انك ننال انذجًٛننة يننع ( انًسغٛننساو انًوسًنند انًسً هننة نن ٙيسغٛننس يؤشننساو انس ذٛننة انًسً هننة
ننـ(يودل انوالانند عهننٗ انًٕيننٕداو ROAء يونندل انوالانند عهننٗ دننق انًهكٛننة ٔ ROEيسغٛننس يؤشننساو انعننٕٛنة
انًسً هة ـ(َعبة انسطٛد انُ د٘ء َعبة انعٕٛنة ان الََٕٛةء َعنبة ا قنساع ٔيسغٛنس يؤشنساو انًنا انًسً هنة
ـ(َعبة انًا انًظس ٛةء َعبة دق انًهكٛة قنٗ امظس ًالز  ٙاألٔزاق انًالنٛة ٔكالَت انُسالاا كًال ٚأتٙا

أ .ذؤشري يؤشراخ انكفاءج يف يؤشراخ انرحبيح:
ٜجسبالز ان سػٛة انساٛعة انسا وة ان الاهة (ٕٚيد تأثٛس ذٔ د نة يوُٕٚة نـ يؤشساو انك نال
انس ذٛة ء ظٛسى ت عٛى انسذهٛم عهٗ ثاث ساو ٔكًال ٚأتٙا
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 .8تأثٛس يؤشس انك ال ان ُٛة ) ٙ CRSيوالٛٚس انس ذٛة ٔ  ٙانس ذٛة ٕيّ عالو
تبنن ٍٛيننٍ انجنندٔل زقننى ( 38-3عنندو ٔيننٕد تننأثٛس ذ٘ د نننة يوُٕٚننة نننـ  CRSنن ٙيونندل انوالانند عهننٗ
انًٕيٕداو .كرنا عدو ٔيٕد تأثٛس ذ٘ د نة يوُٕٚة نـ  ٙ CRSيودل انوالاد عهٗ دق انًهكٛنة .ؼناً عنٍ ذننا
عدو ٔيٕد تأثٛس ذاو د نة يوُٕٚة نـ  ٙ CRSانس ذٛة ٕيّ عالو.
 .2تأثٛس يؤشس انك ال ان ُٛة ( ٙ VRSيوالٛٚس انس ذٛة ٔ  ٙانس ذٛة ٕيّ عالو
تبنن ٍٛيننٍ انجنندٔل زقننى ( 38-3عنندو ٔيننٕد تننأثٛس ذ٘ د نننة يوُٕٚننة نننـ  VRSنن ٙيونندل انوالانند عهننٗ
انًٕيٕداوًُٛ .ال ُْالك تأثٛس  ٙ VRSيودل انوالاد عهٗ دنق انًهكٛنةا هغنت قًٛنة  Fانًذعنٕ ة (ْٔ 8.40نٙ
ركبس يٍ قًٛسٓال انجدٔنٛة عُد يعسٕٖ د نة (ٔ 2.25دزية دسٚة (84ءٔ 1انبالنغنة (ْٔ 4.62نرا ٚوُنُْ ٙنالك
تأثٛس ذاو د نة يوُٕٚة نـ  ٙ VRSيودل انوالاد عهٗ دق انًهكٛةء ٔ ًنال رٌَّ رشنالز يوالينم ٛسنال ظنالنبة ْنرا ٚوُنٙ
رٌَّ انسأثٛس ظهبٙء ٔ هغت قًٛة يواليم انسذدٚد (ْٔ 2.31را ٚوُ ٙاٌ ( %31ينٍ انسغٛنساو انذالطنهة ن ٙيوندل
انوالاد عهٗ دق انًهكٛة ًٚكٍ ت عٛسِ يٍ جال VRSء ٔقد هغنت قًٛنة يوالينم ٛسنال (ْٔ -2.68ن ٙقًٛنة ظنالنبة
ْٔرا ٚوُ ٙعُد تغٛٛس ٔدد ٔادد  VRS ٙظٛكٌٕ ُْنالك َ ظنالٌ ً نداز ( %68ن ٙيوندل انوالاند عهنٗ دنق
انًهكٛةء ريال يوالدنة ا َذداز كالَت النشكم ا تٙا
Y2 =36.41–0.61 X2
ريال تأثٛس انك ال ان ُٛة نـ  VRSن ٙانس ذٛنة ٕينّ عنالوا هغنت قًٛنة  Fانًذعنٕ ة (ْٔ 9.77ن ٙركبنس
يٍ قًٛسٓنال انجدٔنٛنة عُند يعنسٕٖ د ننة (ٔ 2.25دزينة دسٚنة (8ء 84انبالنغنة (ْٔ 4.62نرا ٚوُن ٙرٌَّ ُْنالك
تأثٛس ذٔ د نة يوُٕٚة نـ  ٙ VRSانس ذٛة ٕيّ عالوء ٔ ًنال رٌَّ قشنالز يوالينم ٛسنال ظنالنبة ٓنرا ٚوُن ٙرٌَّ انسنأثٛس
ظهبٙء ٔ هغت قًٛة يواليم انسذدٚند (ْٔ 2.36نرا ٚوُن ٙقٌَّ ( %36ينٍ انسغٛنساو انذالطنهة ن ٙانس ذٛنة ًٚكنٍ
ت عٛسِ يٍ جال VRSء ٔ هغت قًٛة يواليم ٛسال ( ْٙٔ -2.62قًٛة ظالنبة ْٔرا ٚوُ ٙعُد تغٛٛس ٔدد ٔادند
 VRS ٙظٛكٌٕ ُْالك َ ظالٌ ً داز ( ٙ %62انس ذٛةء ريال يوالدنة امَذداز كالَت النشكم اٜتٙا
Y =22.41 - 2.62 X2
قذ قٌَّ ا
Yا تً م انس ذٛة
X2ا تً م VRS
 .3تأثٛس يؤشس انك ال انذجًٛة  ٙيوالٛٚس انس ذٛة ٔ  ٙانس ذٛة ٕيّ عالو
تب ٍٛيٍ انجدٔل زقى ( 38-3عندو ٔينٕد تنأثٛس ذ٘ د ننة يوُٕٚنة ننـ انك نال انذجًٛنة ن ٙيوندل انوالاند
عهٗ انًٕيٕداو .كرنا عدو ٔيٕد تأثٛس ذ٘ د نة يوُٕٚة نـ انك ال انذجًٛة  ٙيودل انوالاد عهٗ دنق انًهكٛنة .
ؼاً عٍ ذنا عدو ٔيٕد تأثٛس ذ٘ د نة يوُٕٚة نـ انك ال انذجًٛة  ٙانس ذٛة ٕيّ عالو.
انجدٔل زقى (ٚ 38-3ب ٍٛتالثٛس يؤشساو انك ال  ٙيؤشساو انس ذٛة
يؤشساو انك ال

يؤشنننساو ردا انًظنننسو
(انس ذٛة

انك ال ان ُٛنة نROA ٙ
ROE
CRS
انس ذٛة
ROA
انك ال ان ُٛة
ROE
VRS ٙ
انس ذٛة
ROA
انك ال
ROE
انذجًٛة
انس ذٛة

قًٛة ان ال ت
5.73
23.21
84.68
5.41
36.41
22.41
3.44
88.16
9.65

ان ًٛنننننننننننننة
قًٛنننننننننننننننة قًٛة يوالينم
ان الاٛنننننننننننننة اند نة
يواليم ٛسال انسذدٚد %
انًذعٕ ة
ٕٚيد تأثٛس
8.22
2.21
-2.21
ٚجٕد تأثٛس
2.29
2.84
-2.39
ٕٚيد تأثٛس
2.26
2.84
-2.39
ٕٚيد تأثٛس
3.89
2.81
-2.43
ٔيٕد تأثٛس
1.42
2.31
-2.68
ٔيٕد تأثٛس
9.77
2.36
-2.62
ٕٚيد تأثٛس
2.22
2.222
2.24
ٕٚيد تأثٛس
2.25
2.223
2.26
ٕٚيد تأثٛس
2.25
2.223
2.26

قًٛة  Fانًذعٕ ة عُد يعسٕٖ د نة ٔ 2.25دزية دسٚة (  84ء 4.62 = 8
انًظدزا يٍ قعداد انبالدث المعسًالد عهٗ َسالاا انك ال ٔيؤشساو انس ذٛة.
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ب .ذؤشري يؤشراخ انكفاءج يف يؤشراخ انضيىنح:

ٜجسبننالز ان سػننٛة انساٛعننة انراليعننة ان الاهننة (ٕٚينند تننأثٛس ذٔ د نننة يوُٕٚننة نننـ يؤشننساو انك ننال ننٙ
يؤشساو انعٕٛنة ء ظٛسى ت عٛى انسذهٛم عهٗ رز ع ساو ٔكًال ٚأتٙا
 .8تأثٛس يؤشس انك ال ان ُٛة ) ٙ (CRSيوالٛٚس انعٕٛنة ٔ  ٙانعٕٛنة ٕيّ عالو
تب ٍٛيٍ انجدٔل زقى ( 32-3عندو ٔينٕد تنأثٛس ذ٘ د ننة يوُٕٚنة ننـ  CRSنَ ٙعنبة انسطنٛد انُ ند٘ء
كرنا عدو ٔيٕد تأثٛس ذٔ د نة يوُٕٚة نـ  CRSنَ ٙعنبة انعنٕٛنة ان الََٕٛنةء كًنال ننٕد عندو ٔينٕد تنأثٛس ذ٘
د نة يوُٕٚة نـ َ ٙ CRSعبة ا قساع .ريال تأثٛس انك ال ان ُٛة نـ  ٙ CRSانعٕٛنة ٕينّ عنالوا هغنت قًٛنة
 Fانًذعٕ ة ( ْٙٔ 4.95ركبس يٍ قًٛسٓال انجدٔنٛة عُد يعسٕٖ د نة (ٔ 2.25دزية دسٚة ( 8,84انبالنغنة
(ْٔ 4.62را ٚؤُ ٙيٕد تأثٛس ذ٘ د نة يوُٕٚة نـ  ٙ CRSانعنٕٛنة ٕينّ عنالوء ٔ ًنال رٌَّ قشنالز يوالينم ٛسنال
يٕيبة ٓرا ٚوُ ٙرٌَّ انسأثٛس قٚجال ٙء ٔ هغت قًٛة يواليم انسذدٚد (ْٔ 2.25را ٚوُن ٙرٌَّ ( %25ينٍ انسغٛنساو
انذالطهة  ٙانعٕٛنة ًٚكٍ ت عٛسِ يٍ جال CRSء ٔ هغت قًٛة يواليم ٛسنال (ْٔ 2.52ن ٙقًٛنة يٕيبنة ْٔنرا
ٚوُ ٙعُد تغٛٛس ٔدد ٔادد  CRS ٙظٛكٌٕ ُْالك شٚالد ً داز ( ٙ %52انعٕٛنة ٕيّ عالوء رينال يوالدننة
امَذداز كالَت النشكم اٜتٙا
Y =86.25 + 2.52 X1
قذ قٌَّ ا
Yا تً م انعٕٛنة
X1ا تً م CRS
 .2تأثٛس يؤشس انك ال ان ُٛة ) ٙ (VRSيوالٛٚس انعٕٛنة ٔ  ٙانعٕٛنة ٕيّ عالو
تب ٍٛيٍ انجدٔل زقنى ( 32-3عندو ٔينٕد تنأثٛس ذٔ د ننة يوُٕٚنة ننـ  VRSنَ ٙعنبة انسطنٛد انُ ند٘ء
كرنا عدو ٔيٕد تأثٛس ذ٘ د نة يوُٕٚة نـ َ ٙ VRSعنبة انعنٕٛنة ان الََٕٛنةء كًنال ننٕد عندو ٔينٕد تنأثٛس ذ٘
د نننة يوُٕٚننة نننـ  VRSننَ ٙعننبة ا قننساع .ؼناً عننٍ ذنننا عنندو ٔيننٕد تننأثٛس ذ٘ د نننة يوُٕٚننة نننـ  VRSننٙ
انعٕٛنة ٕيّ عالو.
 .3تأثٛس يؤشس انك ال انذجًٛة  ٙيوالٛٚس انس ذٛة ٔ  ٙانس ذٛة ٕيّ عالو
تب ٍٛيٍ انجندٔل زقنى ( 32-3عندو ٔينٕد تنأثٛس ذ٘ د ننة يوُٕٚنة نهك نال انذجًٛنة نَ ٙعنبة انسطنٛد
انُ د٘ء كرنا عدو ٔيٕد تأثٛس ذ٘ د نة يوُٕٚة نهك ال انذجًٛنة نَ ٙعنبة انعنٕٛنة ان الََٕٛنةء كًنال ننٕد عندو
ٔيٕد تأثٛس ذٔ د نة يوُٕٚنة نهك نال انذجًٛنة نَ ٙعنبة ا قنساع .ؼناً عنٍ ذننا عندو ٔينٕد تنأثٛس ذ٘ د ننة
يوُٕٚة نهك ال انذجًٛة  ٙانعٕٛنة ٕيّ عالو.
انجدٔل زقى (ٚ 32-3ب ٍٛتأثٛس يؤشساو انك ال  ٙيؤشساو انعٕٛنة
ان ًٛنننننننننننننننة
قًٛننننننننننننننة
قًٛة يوالينم
يؤشننننساو ردا انًظننننسو
ان الاٛننننننننننننننة اند نة
قًٛة ان ال ت يواليننننننننننم
يؤشساو انك ال
انسذدٚد %
(انعٕٛنة
انًذعٕ ة
ٛسال
ٕٚيد تأثٛس
3.24
2.81
2.42
35.17
َعبة انسطٛد انُ د٘
ٕٚيد تأثٛس
4.24
2.22
2.49
-6.49
انك ننال ان ُٛننة ننَ ٙعبة انعٕٛنة ان الََٕٛة
CRS
ٕٚيد تأثٛس
2.24
2.22
2.83
87.34
َعبة ا قساع
ٔيٕد تأثٛس
4.95
2.25
2.52
86.25
انعٕٛنة
ٕٚيد تأثٛس
8.53
2.82
2.38
26.94
َعبة انسطٛد انُ د٘
ٕٚيد تأثٛس
8.17
2.82
2.35
-22.19
َعبة انعٕٛنة ان الََٕٛة
انك ال ان ُٛة
VRS ٙ
ٕٚيد تأثٛس
2.36
2.23
2.86
7.66
َعبة ا قساع
ٕٚيد تأثٛس
2.33
2.84
2.31
5.81
انعٕٛنة
ٕٚيد تأثٛس
8.96
2.88
2.33
9.24
َعبة انسطٛد انُ د٘
ٕٚيد تأثٛس
2.47
2.85
2.37
-92.23
َعبة انعٕٛنة ان الََٕٛة
انك ال
انذجًٛة
ٕٚيد تأثٛس
2.25
2.223
2.26
28.11
َعبة ا قساع
ٕٚيد تأثٛس
2.57
2.86
2.42
-83.99
انعٕٛنة

قًٛة  Fانًذعٕ ة عُد يعسٕٖ د نة ٔ 2.25دزية دسٚة (  84ء 4.62 = 8
انًظدزا يٍ قعداد انبالدث المعسًالد عهٗ َسالاا انك ال ٔيؤشساو انعٕٛنة.
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ت .ذؤشري يؤشراخ انكفاءج يف يؤشراخ املالءج:

ٜجسبننالز ان سػننٛة انساٛعننة انعالدظننة ان الاهننة (ٕٚينند تننأثٛس ذٔ د نننة يوُٕٚننة نننـ يؤشننساو انك ننال ننٙ
يؤشساو انًا ء ظٛسى ت عٛى انسذهٛم عهٗ ثاث ساو ٔكًال ٚأتٙا
 .8تأثٛس يؤشس انك ال ان ُٛة ) ٙ CRSيوالٛٚس انًا ٔ  ٙانًا ٕيّ عالو
تب ٍٛيٍ انجدٔل زقى ( 33-3عدو ٔيٕد تأثٛس ذٔ د نة يوُٕٚة نـ  CRSنَ ٙعنبة انًنا انًظنس ٛة.
كرنا عدو ٔيٕد تأثٛس ذ٘ د نة يوُٕٚة نـ َ ٙ CRSعبة دق انًهكٛة قنٗ امظس ًالز  ٙاألٔزاق انًالنٛة .ؼناً
عٍ ذنا عدو ٔيٕد تأثٛس ذ٘ د نة يوُٕٚة نـ  ٙ CRSانًا ٕيّ عالو.
 .2تأثٛس يؤشس انك ال ان ُٛة ) ٙ (VRSيوالٛٚس انًا ٔ  ٙانًا ٕيّ عالو
تب ٍٛيٍ انجدٔل زقى ( 33-3عدو ٔيٕد تأثٛس ذٔ د نة يوُٕٚة نـ  VRSنَ ٙعنبة انًنا انًظنس ٛة.
كرنا عدو ٔيٕد تأثٛس ذ٘ د نة يوُٕٚة نـ َ ٙ VRSعبة دق انًهكٛة قنٗ امظس ًالز  ٙاألٔزاق انًالنٛة .ؼناً
عٍ ذنا عدو ٔيٕد تأثٛس ذ٘ د نة يوُٕٚة نـ  ٙ VRSانًا ٕيّ عالو.
 .3تأثٛس يؤشس انك ال انذجًٛة  ٙيوالٛٚس انًا ٔ  ٙانًا ٕيّ عالو
تب ٍٛيٍ انجندٔل زقنى ( 33-3عندو ٔينٕد تنأثٛس ذ٘ د ننة يوُٕٚنة نهك نال انذجًٛنة نَ ٙعنبة انًنا
انًظس ٛة .كرنا عدو ٔيٕد تأثٛس ذ٘ د نة يوُٕٚنة نهك نال انذجًٛنة نَ ٙعنبة دنق انًهكٛنة قننٗ امظنس ًالز نٙ
األٔزاق انًالنٛة .ؼاً عٍ ذنا عدو ٔيٕد تأثٛس ذ٘ د نة يوُٕٚة نـ انك ال انذجًٛة  ٙانًا .
انجدٔل زقى (ٚ 33-3ب ٍٛتأثٛس يؤشساو انك ال  ٙيؤشساو انًا
ان ًٛننننننننننننننة
قًٛة يواليم قًٛننة يواليننم
يؤشننننننننننننننننننساو يؤشننننننننننساو ردا انًظننننننننننسو
ان الاٛنننننننننننننة اند نة
قًٛة ان ال ت
انسذدٚد %
ٛسال
(انًا
انك ال
انًذعٕ ة
انك ننننال ان ُٛننننة
CRS ٙ

انك ال ان ُٛة
VRS ٙ
انك ال
انذجًٛة

َعبة انًا

انًظس ٛة

َعبة دق انًهكٛة قنٗ امظنس ًالز
 ٙاألٔزاق انًالنٛة
انًا
َعبة انًا انًظس ٛة
َعبة دق انًهكٛة قنٗ امظنس ًالز
 ٙاألٔزاق انًالنٛة
انًا
َعبة انًا انًظس ٛة
َعبة دق انًهكٛة قنٗ امظنس ًالز
 ٙاألٔزاق انًالنٛة
انًا

39.72

2.22

2.228

2.28

ٕٚيد تأثٛس

-85.69

2.28

2.24

2.65

ٚجٕد تأثٛس

-94.11
47.26

2.28
-2.88

2.25
2.28

2.65
2.86

ٕٚيد تأثٛس
ٕٚيد تأثٛس

-87.42

2.89

2.23

2.37

ٕٚيد تأثٛس

-76.51
24.52

2.89
2.83

2.23
2.22

2.37
2.22

ٔيٕد تأثٛس
ٕٚيد تأثٛس

-24.69

2.86

2.22

2.31

ٕٚيد تأثٛس

-88.57

2.86

2.23

2.37

ٕٚيد تأثٛس

قًٛة  Fانًذعٕ ة عُد يعسٕٖ د نة ٔ 2.25دزية دسٚة (  84ء 4.62 = 8
انًظدزا يٍ قعداد انبالدث المعسًالد عهٗ َسالاا انك ال ٔيؤشساو انًا .
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احملىر انراتغ /اإلصرنراظاخ وانرىصياخ

يٍ جال انُسالاا انس ٙتٕطهت قنٓٛال اندزاظة ًٚكٍ تذدٚد يًهة يٍ امظسُساليالوا
 .8قٌَّ عًهٛة ت ٛٛٛى األدا تود غالٚنة نم رَٓنال ؽس ٚنة تعنالعد نهٕننٕج نغالٚنالو ك ٛنس يُٓنال يسايونة األعًنالل انسنٙ
تًالزظننٓال انًظننالزو ٔطننٕ ً قنننٗ تذ ٛننق األْننداو انسننٔ ٙػننوسٓال نن ٙػننٕ األْننداو امظننسساتٛجٛة نهًظننسو
ٔظٛالظسّ انوالية.
ُْ .2الك ثاثة عُالطس زاٛعة نس ٛٛى األدا ْ ٙانك ال ء ٔان العهٛةء ٔامَساليٛنةء ٔانك نال توبنس عنٍ انواقنة انسنٙ
تنس ؾ ن ٍٛيرسيننالو انًظنسو ٔيدجاتنّء ٔذنننا عنٍ ؽسٚننق توظنٛى انًرسينالو ٔتر ننٛغ انًندجاؤ .ان العهٛننة
توبٛس عٍ يدٖ َجالح انٕدد امقسظالدٚة  ٙتذ ٛق رْدا ٓالء ٔذنا عٍ ؽسٚق ٛالٌ انواقة  ٍٛانًرطنؾ ٔان وهنٙ
يٍ األْداوء ٔ ًٛال قذا َجذت انٕدد  ٙتوبصة يٕازدْنال النك نال انًطهٕ نة ن ٙتذ ٛنق األْنداو انسنٔ ٙػنوسٓال
 ٙجطسٓال امَساليٛة .ريال امَساليٛنة بعنالؽة ٓن ٙجنالزج قعنًة انًرسينالو عهنٗ انًندجاو رٔ آَٓنال كًٛنة امَسنالج
يُعٕ ة نوُظس يٍ عُالطسِ.
تٕيننند نننندٓٚال ينننٕازد الاؼنننة ٔيرسينننالو زاكننند ء ر٘ قٌَّ ْنننرِ انًظنننالزو آظنننسٓهكت
 .3قٌَّ انًظنننالزو انك نننٕ
انًدجاو انًسالدة ندٓٚال كهٓال  ٙقَسالج ان دز انذالن ٙان وه ٙيٍ انًرسيالو .ريال انًظالزو انسن ٙننى تذ نق انك نال
ٚدل عهٗ قٌَّ يوظًٓال نى تظم قنٗ ر ؼم انًًالزظالو امدازٚة يٍ جال قَسالج رقظنٗ كًٛنة يًكُنة ينٍ انًرسينالو
َسٛجة آظسوًالل كًٛة يوُٛة يٍ انًدجاوء ر٘ تذ ٛق رقظٗ قَسالج يًكٍ يٍ عٕايم امَسالج انًسالدة.
 .4رٌَّ انًظالزو عُٛة انبذث يوظًٓال توًم عُد يعسٕاْال األي م آقسظالدٚالًء قذ هغ عدد انًظالزو انسنٔ ٙطنهت
قنٗ دجًٓنال األي نم ظنب وة يظنالزو نؾ د نت يعنسٕٖ ك نال دجًٛنة ْٔن ٙكنم ينٍ يظنسو ( غندادء انسجنالز٘
انوساقٙء امظس ًالز انوساقٙء داز انعناو نثظنس ًالزء ظنٕيس انسجنالز٘ء انًُظنٕز نثظنس ًالز ٔ امتذنالد انوساقن. ٙ
ْٔرا ٚوُ ٙقٌَّ ْرِ انًظالزو توًم عُد انًعسٕٖ انر٘ ٚكنٌٕ ٛنّ انسغٛنس انُعنب ٙن ٙانًرسينالو يعنالٔٚالً نهسغٛنس
انُعب ٙ ٙانًدجاو ر٘ غهة انذجى ثال سة ٔيٍ ثى ٔ ٕزاو انذجى تعالٔ٘ انظ سء ٔ رنا ٚسذ نق يبندر امظنسغال
األي م نهًٕازد.
ٔ .5يٕد دال و ت الٔو  ٍٛانًظالزو  ٙتذ ٛق دزية انك ال ء يًال ٚوكط انرهم انًٕيٕد  ٙآظنسغال انًنٕازد
ٔاميكالَٛالو انًسالدةء كًال ُٛت اندزاظة يال ُٚبغ ٙعهٗ انًظنالزو انسن ٙننى تذ نق انك نال ان ٛنالو نّ ينٍ تر نٛغ
يننندجاتٓال رٔ انصٚنننالد ننن ٙيرسيالتٓنننال قذ تست ننن ٙقننننٗ يعنننسٕٖ انًظنننالزو انسننن ٙد نننت انك نننال انكاليهنننة ُعنننبة
(. %822
 .6تى تذدٚد انًظالزو انًسيوٛة ْٔ ٙكم يٍ يظسو ( غدادء انسجالز٘ انوساقٙء امظس ًالز انوساقنٙء داز انعناو
نثظننس ًالزء ظننٕيس انسجننالز٘ء انًُظننٕز نثظننس ًالز ٔ امتذننالد انوساقننْٔ ٙننرِ انًظننالزو انًسيوٛننة ْنن ٙانسننٙ
آظنننسطالعت تذ ٛنننق انك نننال انكاليهنننة ُعنننبة ( % 822ء ٔتًنننت ي الزَنننة انًظنننالزو غٛنننس انك نننٕ النًظنننالزو
انًسيوٛنننة انك نننٕ نًوس نننة ينننٕاؽٍ انؼنننوف ننن ٙانًظنننالزو غٛنننس انك نننٕ ٔي نننداز امجنننساو ننن ٙيننندجاتٓال
ٔيرسيالتٓال عٍ تها انًظالزو انك ٕ .
ً
 .9تى تذدٚد انً داز انر٘ ًٚكٍ تر ٛؼّ يٍ يدجاو كم يظسو غٛس ك ٕ ء ٔرٚؼال تى تذدٚد انً داز انر٘ ًٚكٍ
شٚالدتّ  ٙانًرسيالوء دسٗ تذ ق ْرِ انًظالزو انك ال ٔ ٚظبخ ندٓٚال يٕازد الاؼة ٔيرسيالو زاكد .
 .1عهنٗ انًظنالزو انسنن ٙننى تذ ننق انك نال ام ننالد ينٍ انسذعننُٛالو انً سسدنة معننالد انظنس نن ٙآظنسرداو انًننٕازد
انًسالدة رٔ  ٙتذ ٛق يرسيالو انًظسو.
 .7يننٍ انجنندٚس النننركس قٌَّ انُسننالاا انسنن ٙتٕطننم قنٓٛننال انبالدننث نن ٙانجالَننب انسطب ٛننْ ٙننَ ٙسننالاا تعننسُد قنننٗ عُٛننة
اندزاظة ٔانًد انس ٙتى آجسٛالزْالء ننرا نإٌَّ تغٛنس دجنى انوُٛنة النصٚنالد ٔانُ ظنالٌ رٔ تغٛنس يند اندزاظنة قند ٚونٕد
طبٛوة انذالل قنٗ آظسُساليالو رجسٖ قد تعالٚس يالتٕطهُال قن ّٛرٔ قد ترسهف يوّ.
يف ضىء اإلصرنراظاخ انري مت انرىصم إنيها نقرتغ انرىصياخ اآلذيح :
ًٚ .8كٍ رٌ تعالعد َسالاا انبذث قدازاو انًظالزو ٔيسرر٘ ان ساز عهٗ طٛالغة ظٛالظالو ٔآظنسساتٛجٛالو يااًنة
نسذع ٍٛاألدا انًظس .ٙ
 .2رٚؼالح ي ٕٓو انك ال انًظس ٛة ٔظبم قٛالظنٓال نندٖ انًظنالزو نًنال نٓنال ينٍ دٔز يعنالَد ن ٙت ندٚى انًعنالعد
نًجالنط امداز  ٙآترالذ قسازاو زايذة ٔرك س دقة.
 .3دزاظة األظبالب انس ٙردو قنٗ تذ ٛق ك ال كاليهة ُعبة ( %822ن ٙونغ انًظنالزوء ٔيذالٔننة آترالذْنال
كًُالذج تطبٛ ٛة ًٚكٍ رٌ تذسر٘ ٓال انًظالزو غٛس انك ٕ .
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
العدد ( )39اجمللد ( )66لسنة 6112

23

ُٚ .4بغ ٙعهٗ انبُا انًسكص٘ انوساق ٙاظسرداو ٔظالام دد ٚة تعنالعد ن ٙانٕقنٕو عهنٗ األدا انذ  ٛن ٙنهًٛنداٌ
انًظس ٙء ٔذنا عبس آعسًالد رَظًة انبسيجة انرطٛة ظًٛال إًَٓذج تذهٛم تطٕٚق انبٛالَالو.
 .5نثزت ال جٕد انرديالو انس ٙت ديٓال انًظنالزو ٔانسن ٙتسغنب ن ٙتذعن ٍٛيعنسٕٖ رداآنالء ٔتذ ٛنق رْندا ٓال
ك ننال ٔ العهٛننة ٔتذعنن ٍٛيعننسٕٖ انرننديالو انسنن ٙت ننديٓالء ٔػننسٔز قيننسا يصٚنند يننٍ انسطب ٛننالو عهننٗ رظننهٕب
تطٕٚق انبٛالَالو قذ  ٚدو جٛالزاو ي ٛد نهسوسو عهٗ ك ال انًظالزو.
 .6ام الد يٍ رظهٕب تذهٛم يغهف انبٛالَالو  ٙتطب ّ ٛعهٗ قطالعالو رجسٖ جديٛة رٔ ظهوٛة.
 .9آقسساح قيسا دزاظالو يعنس بهٛة اظنسرداو رظنهٕب تذهٛنم يغهنف انبٛالَنالو تأجنر ُظنس ا عسبنالز انً الزَنة نٍٛ
ك ال ان طالء انًظس  ٙانرالص ٔانوالو  ٙانوساقء رٔ عًم ي الزَة  ٍٛك ال انًظالزو انوساقٛة ينع انًظنالزو
انوس ٛة رٔ األيُبٛة.
 .1آقسننساح دزاظننة يعننس بهٛة يشننال ٓة نهبذننث نهًظننالزو ا ظننايٛة ي الزَننةء رٔ دزاظننة تننأثٛس انك ننال نن ٙاألدا
انًظس  ٙنكٍ دٌٔ امعسًالد عهٗ انًسغٛساو انًوسًد ْ ٙرا انبذث.

املصادر

ً
أوال :انرقارير انرمسيح واننشراخ:
انس سٚس انعُٕ٘ء نهًظالزو عُٛة انبذث نهًد يٍ (. 2283-2282
ً
شانيا :انكرة:
 .8ر ننٕ دًنندء زػننال طننالدبء ٔقنندٔز٘ء ننالاق يشننومءقداز انًظننالزوءانطبوة األٔنننٗ داز ا ننٍ األثٛننس نهطبالعننة
ٔانُشسء غدادء .2225
 .2ؽالننننبء عنننا سدنننالٌء ٔانًشنننٓداَٙء رًٚنننالٌ شنننٛذالٌء انذكٕينننة انًؤظعنننٛة ٔاألدا انًنننالن ٙا ظنننسساتٛجٙ
نهًظالزوء انطبوة األٔنٗء داز ط ال نهُشس ٔانسٕشٚعء عًالٌء األزدٌء .2288
 .3انواليس٘ء انذالج يذًد عه ٙر ساْٛىء امداز انًالنٛةء داز ا ٍ ا ثٛس نهطبالعة ٔانُشسء غدادء انوساقء .2228
ٓ .4دء َظس دًٕد يصَالٌء رثس انعٛالظالو ا قسظنالدٚة ن ٙردا انًظنالزو انسجالزٚنةء انطبونة األٔننٗء داز طن ال
نهُشس ٔانسٕشٚعء عًالٌء األزدٌء .2227
ً
شانصا :انرصائم واالطاريػ اجلايؼيح:
 .8ساللء ردًد دعنٍٛء قٛنالض ٔتذهٛنم ك نال ردا انًظنالزو انرالطنة ن ٙانونساق الظنسرداو تكُٛنا تذهٛنم يغهنف
انبٛالَالو ء رؽسٔدة دكسٕزاِ هع ة ن ٙانوهنٕو ا قسظنالدٚة غٛنس يُشنٕز ء كهٛنة امداز ٔا قسظنالدء ياليونة غندادء
انوساقء .2282
ٕ .2زقبةء شٕقٙء انك ال انسشنغٛهٛة نهًظنالزو امظنايٛة دزاظنة تطبٛ ٛنة ي الزَنةء رؽسٔدنة دكسنٕزاِء ياليونة
سدالو عبالض -ظطٛفء كهٛة انوهٕو ا قسظالدٚة ٔانسجالزٚة ٔعهٕو انسعٛٛسء يصااسء .2288 - 2282
 .3انجًٕعٙء قسٚش ٙيذًدء قٛالض انك ال امقسظالدٚة  ٙانًؤظعالو انًظس ٛة دزاظة َظسٚة ٔيٛداَٛة نهبُنٕك
انجصااسٚنننة جنننال ان سنننس 2223 – 8774ء رؽسٔدنننة نُٛنننم شنننٓالد دكسنننٕزا ء ياليونننة انجصاانننسء كهٛنننة انوهنننٕو
امقسظالدٚة ٔعهٕو انسعٛٛسء انجصااسء .2226 –2225
 .4يننٕادء نًوننالٌ عبننالض يذًننٕدء قٛننالض ك ننال يكالتننب انً سشنن ٍٛانوًننٕي ٍٛٛإظننسوًالل تذهٛننم تطٕٚننق انبٛالَننالو
( DEAء ذث د هٕو عالن ٙغٛس يُشٕزء كهٛة ا داز ٔا قسظالد – قعى قداز ا عًناللء ياليونة غندادء انونساقء
.2283
 .5عبنند ان ننالدزء ؽهذننةء يذالٔنننة قٛننالض ك ننال انجاليوننة انجصااسٚننة إظننسرداو رظننهٕب انسذهٛننم انسطننٕ ٙ ٚنهبٛالَننالو
( DEAء يننركس ي ديننة نُٛننم شننٓالد انًاليعننسٛس نن ٙعهننٕو انسعننٛٛسء ياليوننة ر نن ٙكننس ه الٚنندء كهٛننة انوهننٕو
امقسظالدٚة ٔانسعٛٛس ٔانوهٕو انسجالزٚةء انجصااسء .2282 – 2288
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ً
راتؼا :انثحىز املنشىرج واجملالخ وانذورياخ واملؤمتراخ:
 .8انبهدأ٘ء عا عبد انكسٚىء ٔدأدء ؼٛهة ظهًالٌء قٛالض ك ال يٕد جنديالو انًساكنص انظنذٛة ن ٙيذال ظنة
كس ا الظسرداو ًَنالذج انسذهٛنم انسطنٕ ٙ ٚنهبٛالَنالو ( DEAء يجهنة دزاظنالو يذالظنبٛة ٔيالنٛنةء ياليونة غندادء
انًجهد انعال عء انودد 22ء .2282
ٕ .2جننالز٘ء عبنند انذًٛنندء ٔ ننٍ ظننالدةء عهننٙء انسذسٚننس انًننالنٔ ٙك ننال األدا انًظننس  ٙنن ٙانجصااننسء يجًننع
يداجاو انًهس ٗ اندٔن ٙان الَ ٙدٕل األدا انًسًٛص نهًُظًالو ٔانذكٕيالوء ياليوة ٔزقهةء انجصااسء .2288
 .3دعٍٛء يذًٕد ردًدء ٔعبد انذًٛندء يظٓنس جالنندء قٛنالض ك نال ردا انًؤظعنالو انسوهًٛٛنة الظنسرداو (تذهٛنم
انبٛالَالو انسطنٕ ٙ ٚء انًجهند 6ء انوندد89ء يجهنة تكسٚنت نهوهنٕو ا دازٚنة ٔا قسظنالدٚةء كهٛنة امداز ٔا قسظنالدء
ياليوة تكسٚتء انوساقء .2282
 .4انرصزينٙء ثسٚننال عبنند انننسدٛىء ٔ سنناللء ردًنند دعننٍٛء انك ننال انًظننس ٛة نن ٍٛانً ٓننٕو ٔؽننسق ان ٛننالضء يجهننة
انوهٕو ا قسظالدٚة
ٔامدازٚةء انًجهد 81ء انودد 66ء كهٛة ا داز ٔا قسظالدء ياليوة غدادء 2282.
 .5زاٚطء دد ء ٔانصْسا ء َٕ٘ الؽًةء قٛالض انك ال انًظس ٛة الظسرداو تًٕذج دد انسكه ة انوشٕااٛة دزاظة
دالنننة انبُننٕك انجصااسٚننة 2221 – 2224ء انونندد انعننالدض ٔانوشننسٌٔ ( 8ء يجهننة ان نندض انً سٕدننة ن ذننالث
ٔاندزاظالوء األزدٌء 2282.
 .6ظننايٙء ظننًٛةء رثننس انذٕكًننة عهننٗ انك ننال انسشننغٛهٛة نهًظننالزو امظننايٛة دزاظننة دالنننة يظننس  ٙانبسكننة
ٔانعاوء يجهة ا قسظالد امظاي ٙانوالنًٛةء انجصااسء .2284
 .9انشننوٛبٙء جالننند ننٍ يُظننٕزء رظننسرداو رظننهٕب تذهٛننم يغهننف انبٛالَننالو نن ٙقٛننالض انك ننال انُعننبٛة نهٕدننداو
امدازٚة النسطبٛق عهٗ انظُالعالو انكًٛالٔٚة ٔانًُسجالو انباظنسٛكٛة ًذال ظنة يند النًًهكنة انوس ٛنة انعنوٕدٚةء
يجهننة ياليوننة انًهننا ظننوٕدء انوهننٕو امدازٚننةء ياليوننة انًهننا عبنندانوصٚصء انسٚننالعء انًًهكننة انوس ٛننة انعننوٕدٚةء
2224.
 .1شننٛالدء ٛظننمء يذنندداو انك ننال انس ُٛننة نن ٙانبُننٕك امظننايٛةا الظننسرداو تذهٛننم يغهننف انبٛالَننالو ًَٔننٕذج
انسٕ ننتء انًننؤتًس اننندٔن ٙانرنناليط دننٕل انظننٛس ة امظننايٛة ٔانسًٕٚننم امظننايٙء انًوٓنند امظنناي ٙنهبذننٕث
ٔانسدزٚبء األزدٌء 2282.
 .7عبد يٕ ِء ٔنٛدء ك ال انُٕك انوس ٛةء يجهة انجعس انسًُٛةء انودد 824ء 2288.
 .82يُظٕز٘ء عبد كسٚىء ٔعكالشةء زشٍٚء قٛالض انك ال انُعبٛة نهبُٕك انجصااسٚة إظسرداو انًُٕذج انًسوندد
انًوالٛٚس انسذهٛم انسطٕ ٙ ٚنهبٛالَالو ( DEAء يداجهة  ٙانًهس ٗ انٕؽُ ٙاألٔل دنٕلا انطنسق انًسوندد انًونالٛٚس
(األْداو مترالذ ان ساز  ٙانًؤظعة انجصااسٚة (دزاظة َظسٚة ٔتطبٛ ٛة ء تهًعالٌء انجصااسء .2282
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The role of efficiency in the banking performance: An applied research in a
sample of Iraqi private banks
Abstract
The research stems from the problem that focuses on a number of
questions. They are as follows: What is the extent of interest in the topic of
efficiency by the banks and their role in raising the efficiency of the banking
business and its development? Is the banking efficiency used in Iraqi banks
clear and specific for the Iraqi banking sector? How the banking sector
efficiency is measured and what are the approaches adopted in determining the
banking inputs and outputs? What is the level of efficiency in the research
sample of the banks and what are the causes of its decline or rise in private
banks individually and in the Iraqi banking sector in general?
The research aims to measure the efficiency of the performance of banks
and the distinction between levels, for the purpose of benchmarking comparison,
in addition to that analyzing relationship and effect of efficiency on the banking
performance for research sample of the banks. Therefore, the research
hypotheses were formulated to study and analyze the relationship and effect of
efficiency on banking performance of the banks of the research sample. The data
envelopment analysis method has been used to extracting the technical efficiency
indicators of constant and variable returns volume model, and the use of
variable returns volume model to extracting the volume efficiency indicator, in
addition to the use of a set of financial indicators of the ratios (profitability,
liquidity and solvency) to study banking performance. The research results have
showed that seven banks have achieved the full efficiency which are (Baghdad
bank, Iraq's commercial bank, Iraqi investment bank, Dar Alsalam for
investment bank, Sumer Commercial bank, Mansour Investment bank and the
Iraqi Union bank), according to the constant and variable returns volume model,
this means that most banks have not reached the best managerial practices
through producing the maximum possible amount of outputs as a result of using
a certain amount of inputs, i.e., achieving the maximum production possible of
production factors.

Keywords\ Banking Efficiency, Technical Efficiency, Scale Efficiency, Banking
Performance, Date Envelopment Analysis.
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